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 .1دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی ،بخش علوم ورزشی ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز،
ایران  .2دانشیار ،بخش علوم ورزشی ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران .3دانشیار ،بخش
روانشناسی تربیتی ،دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایران  .4دانشیار ،بخش طب سنتی،
دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران
(تاریخ دریافت  ،1397 / 02 /04 :تاریخ تصویب 1397 / 07 /15 :

چکیده
عملکرد ورزشی تحت تأثیر عوامل مختلف فردی و محیطی قرار دارد .اما اغلب موارد تأثیر این عوامل بر همۀ افراد یکسان نیست که
احتمال نقش عوامل مؤثر واسطهای دیگری را مطرح میکند .هدف این مطالعه بررسی تأثیر نوع مزاج و مصرف مکمل بیکربنات سدیم بر
روی توان بیهوازی و شاخص خستگی بود .به این منظور  200دانشجو داوطلب شرکت در تحقیق شدند 40 .نفر که بهطور مشخص دارای
مزاج سرد و گرم و سایر معیارهای موردنظر بودند ،انتخاب و براساس نوع مزاج [(سرد (تعداد= 20نفر) گرم(تعداد= 20نفر)] به دو گروه
تقسیم شدند .آزمودنیها در دو جلسۀ آزمون رست بعد از مصرف مکمل یا دارونما با فاصلۀ یک هفته و بهصورت متقاطع شرکت کردند.
مصرف مکمل بیکربنات سدیم در گروه مزاج گرم ،توان بیهوازی بیشینه و متوسط و در گروه مزاج سرد ،توان بیهوازی متوسط را افزایش
داد ،اما در هر دو گروه مزاجی بر شاخص خستگی تأثیر معناداری نداشت .مقایسۀ بین دو گروه مزاج گرم و سرد نشان داد که در پی مصرف
مکمل ،توان بیهوازی بیشینه و متوسط در مزاج گرم باالتر از مزاج سرد بود ،اما شاخص خستگی در مزاج سرد کمتر از مزاج گرم بود .نوع
مزاج (بدون مکمل) بر توان بیهوازی بیشینه و متوسط و شاخص خستگی تأثیر معناداری نداشت .در نتیجه ،نوع مزاج بهتنهایی بر
شاخصهای توان بیهوازی مؤثر نیست ،اما مصرف مکمل بیکربنات سدیم توان بیهوازی را در گروه مزاج گرم افزایش و شاخص خستگی
را در گروه مزاج سرد بیش از گروه مزاج گرم بهطور معناداری کاهش میدهد.
واژههای کلیدی
بیکربنات سدیم ،توان بیهوازی ،شاخص خستگی ،مزاج سرد ،مزاج گرم.

 -نویسنده مسئول  :تلفن07136134666 :

Email : Koushkie53@yahoo.com
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مقدمه

اسیدی بودن خون و تغییرات هورمونی ( )4بر برخی

در پنجاه سال اخیر ،با مطالعات تعدادی از پزشکان و

شاخصهای آمادگی جسمانی و تمرینی احتماالً میتوان

دانشمندان ،بسیاری از مباحث طب قدیم ،بهخصوص دانش

نوع مزاج را با برخی عملکردهای ورزشی مرتبط دانست.

مزاجشناسی رونقی دوباره گرفته و گروهی درصدد برآمدهاند

یکی از شاخصهای آمادگی جسمانی توان بیهوازی است.

تا با شناسایی مزاج بیمار از آن در مسیر درمان استفاده

توان بیهوازی در عملکردهای ورزشی گوناگون مانند

کنند .در طب سنتی ایران  9نوع مزاج شناخته شده است

پرشها ،پرتابها ،شیرجهها ،دوهای  100تا  400متر و

که عبارتاند از :سرد ،گرم ،تر ،خشک (مزاجهای مفرد)،

شنای  50متر و ...که با حداکثر شدت و در زمانی کمتر از

سرد و تر ،سرد و خشک ،گرم و تر ،گرم و خشک (مزاجهای

دو دقیقه انجام میگیرند ،بسیار مهم است .در اینگونه

مرکب) و معتدل .از آنجا که انسان معتدل حقیقی بهطور

فعالیتها افزایش بیشازحد ضربان قلب تجمع اسیدالکتیک

مطلق وجود ندارد و هر کس گرفتار غلبۀ کم و بیش یکی

و خستگی مفرط اتفاق میافتد که هر کدام بهگونهای مانع

از این مزاجهاست ،مزاج کامالً معتدل و مزاجهای مفرد که

ادامۀ فعالیت بهصورت مطلوب میشوند .بیشک یکی از

در آنها دو طبیعت کامالً باهم در تعادلاند ،بهندرت به چشم

مؤثرترین راههای پیشگیری از وقوع خستگی و بهبود

میخورند .بنابراین بهطور کلی چهار نوع مزاج صفراوی (گرم

آمادگی جسمانی برنامۀ تمرینی منظم و متناسب با نیاز

و خشک) ،دموی (گرم و تر) ،بلغمی (سرد و تر) و سوداوی

ورزشکار و رشتۀ ورزشی اوست .اما مربیان ورزشکاران و

(سرد و خشک) در نظر گرفته میشود ( .)1مطالعات مختلف

محققان ورزشی به تمرین بسنده نکردهاند و بهدنبال عوامل

نشان داده که نوع مزاج بر ویژگیهای مختلف از جمله

دیگری چون مکملهای غذاییاند تا در صورت اثبات نتایج

میزان اسیدی بودن خون و برخی هورمونها ( )2تأثیر دارد.

از تأثیرات مثبت آنها بهره گیرند ( .)5بدیهی است که

شهابی و همکاران ( )1386در تحقیقی با موضوع بررسی

محققان تأثیر افزایش ظرفیت تامپونی بدن از طریق افزایش

سیستم نوراندوکرینی و الگوی سایتوکاینی افراد دارای

بیکربنات خون را روی عملکردهای غیرهوازی که در آنها

مزاجهای سرد و گرم مشاهده کردند که افراد گرممزاج

مقادیر زیادی اسیدالکتیک تولید میشود ،بررسی کردند

دارای فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک محیطی بیشتر و

( .)6اگرچه عوامل زیادی در ایجاد فرایند خستگی دخالت

فعالیت سمپاتیک فوقکلیوی ،فعالیت کورتیکوستروئید

دارند ،اعتقاد بر این است که بههنگام فعالیت بیهوازی،

فوقکلیوی و فعالیت سیستم عصبی پاراسمپاتیک کمتری

بهعلت تولید اسیدالکتیک و تجمع یونهای هیدروژن در

نسبت به افراد سردمزاجاند ( .)2در تحقیق اندرسون و

سارکوپالسم سلول عضالنی ،تعادل اسیدی -بازی مختل

همکاران ( )2004با موضوع ارتباط بین مزاج ،هزینۀ انرژی

شده و بهدنبال کاهش  pHداخل سلول در نهایت خستگی

غیراستراحتی ،ترکیب بدن و فعالیت بدنی نشان داده شد

اتفاق میافتد .افزایش غلظت یون هیدروژن در داخل سلول

که بین هزینۀ انرژی غیراستراحتی و مزاج گرم (پرکالری

عضالنی ممکن است موجب اختالل در تولید انرژی شود و

بودن) ارتباط مستقیمی وجود دارد ( .)3به این دلیل که در

بهعنوان عامل بازدارندهای در مکانیسم انقباضی عمل کند

افراد دارای مزاج سرد سیستم سردی فعال است ،اسیدیتۀ

( .)7یکی از موادی که اخیراً در محافل علمی یک مکمل

خون آنها بیشتر است .همچنین در افراد دارای مزاج گرم

بهشمار میرود ،بیکربنات سدیم است .تعدادی از مطالعات

 pHباالتر از  7است و عالوهبر این با توجه به ارتباط بین

نشان دادند که مصرف مکمل بیکربنات سدیم بر اوج توان
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بیهوازی و خستگی تأثیر معناداری دارد ( )11-8یا اینکه

روش تحقیق

مصرف بیکربنات سدیم موجب کاهش درک تالش میشود

روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع

( .)12اما برخی دیگر تأثیر معناداری را با مصرف بیکربنات

نیمهتجربی بود که بهصورت دو گروه در دو نوبت با مصرف

سدیم نشان ندادهاند ( )13 ،14یا حتی به این نتیجه

مکمل و دارونما انجام گرفت .جامعۀ آماری این تحقیق،

رسیدهاند که اگرچه مصرف بیکربنات سدیم موجب حفظ

کلیۀ دانشجویان پسر دانشگاه شیراز بودند که در سال

 pHخون میشود و از کاهش آن جلوگیری میکند ،بر

تحصیلی  1392-1393تربیت بدنی عمومی  1را اخذ کرده

عملکرد ورزشی تأثیر معناداری ندارد ( .)15برخی محققان

بودند 200 .دانشجوی پسر دانشگاه شیراز داوطلب شرکت

بیان کردند که مصرف بیکربنات سدیم توانایی

در تحقیق شدند .پیش از انتخاب داوطلبان ،در مورد ماهیت

دوچرخهسواری با شدت زیاد را افزایش نمیدهد و انتظارات

مکمل بیکربنات سدیم و نحوۀ اجرای آزمون بهطور کامل

قبلی فرد بر درک تالش فرد مؤثر است ( .)16یک مطالعۀ

برای آزمودنیها توضیح داده شد و از آنها خواسته شد تا در

مروری در سال  2011نشان داد که در پاسخ افراد به مصرف

صورت تمایل به شرکت در آزمون و با آگاهی کامل

مقادیر مختلف بیکربنات سدیم تفاوتهایی وجود دارد

رضایتنامۀ خود را تحویل محقق دهند .با استفاده از

( .)17هیگینز و همکاران ( )2016پس از مطالعات زیاد در

پرسشنامۀ مزاج ( )18سرد یا گرم بودن مزاج آزمودنیها

خصوص تأثیر مصرف بیکربنات سدیم به این نتیجه

مشخص شد و سپس با توجه به سؤاالت پرسشنامه  40نفر

رسیدند که تفاوتهای فردی زیادی در پاسخ به مصرف

از داوطلبان که شرایط شرکت در تحقیق را داشتند و بهطور

بیکربنات سدیم وجود دارد (.)16

مشخص دارای مزاج سرد یا گرم بودند ( 20نفر دارای مزاج

با توجه به نتایج مختلف تحقیقات موجود بهنظر میرسد

سرد و  20نفر دارای مزاج گرم) ،بهصورت هدفمند در

که خنثی کردن اسیدیتۀ بدن با مکملها در افراد مختلف

دسترس انتخاب شدند .عالوهبر مزاج سرد و گرم ،سایر

پاسخ متفاوتی داشته باشد .بنابراین شاید ویژگی نوع مزاج

مالکهای ورود به تحقیق شامل عدم چاقی یا الغری مفرط،

تا حدودی پاسخگوی تفاوتهای فردی در مصرف مکملها

سالمت کامل جسمانی جهت انجام فعالیت ورزشی و مصرف

و تأثیر آن بر توان بیهوازی باشد .با توجه به اینکه

مکمل و عدم عضویت در تیمهای ورزشی یا سابقۀ فعالیت

بیکربنات سدیم بر روی سیستم تامپونی تأثیر میگذارد و

ورزشی منظم بود .از آزمودنیها خواسته شد چنانچه مجبور

اسیدیتۀ خون را کاهش میدهد ،همچنین در نظر گرفتن

به استفاده از داروی دیگری در فاصلۀ بین پیشآزمون و

این موضوع که مزاج بهعنوان یک ویژگی فردی مطرح است،

پسآزمون هستند ،به محقق اطالع دهند تا در صورت امکان

ازاینرو محقق در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش

تداخالت دارویی ،این آزمودنیها از گروه حذف شوند .در

است که آیا نوع مزاج بهتنهایی و در تعامل با مصرف مکمل

این مدت آزمودنیهای هر دو گروه در برنامۀ تمرینی تقریباً

بیکربنات سدیم بر توان بیهوازی بیشینه ،توان بیهوازی

مشابه کالسی ورزشی شرکت کردند .مشخصات

متوسط و شاخص خستگی در دانشجویان پسر غیرورزشکار

آزمودنیهای هر گروه ثبت و وزن آنها بدون کفش و با

تأثیر معناداری دارد؟

حداقل لباس ،اندازهگیری شد .برای کنترل اثر یادگیری،
این تحقیق به شکل متقاطع (ضربدری) انجام گرفت؛
بدینمعنا که در جلسۀ اول  10نفر از هر گروه مزاج گرم و
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سرد دو ساعت بعد از مصرف دارونما (شکر جذبنشدنی به

بیکربنات سدیم به این صورت بود که  300میلیگرم

اضافۀ سدیم کلراید) آزمون رست را انجام دادند و  10نفر

بیکربنات به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ( )20و شکر

دیگر از هر گروه مزاج گرم و سرد بعد از مصرف مکمل

جذبنشدنی ( )21در  300سیسی آب ریخته شد .برای

بیکربنات سدیم به اضافۀ شکر جذبنشدنی که در 300

اندازهگیری توان بیهوازی ،از آزمون رست استفاده شد.

سیسی آب حل شده بود ،آزمون رست ( )19را انجام دادند.

پیش از اجرا به آزمودنیها توضیح داده شد که باید آزمون

یک هفته بعد نیز بهصورت ضربدری جای گروهها تعویض

را با نهایت سرعت و توان اجرا کنند .پس از ثبت نتایج دو

شد ،بهطوریکه گروههای  10نفره (آزمودنیهایی) که در

گروه ،ارقام بهدستآمده در فرمول قرار داده شد و توان

جلسۀ اول دارونما استفاده کرده بودند ،در جلسۀ دوم از

بیهوازی ،توان بیهوازی بیشینه ،توان بیهوازی متوسط و

مکمل استفاده کردند و برعکس .نحوۀ تهیۀ مکمل

شاخص خستگی به شرح زیر محاسبه شد (:)19

توان بیهوازی = )وزن آزمودنیها × مسافت÷ (2
توان بیهوازی بیشینه = باالترین توان بیهوازی در بین شش توان بهدستآمده از هر آزمودنی
توان بیهوازی متوسط = مجموع شش تکرار توان ÷ 6
شاخص خستگی = (توان بیهوازی بیشینه  -توان بیهوازی کمینه) ÷ مجموع زمان شش مرحلۀ دویدن
زمان3

بهمنظور تعیین میانگین و انحراف معیار از آمار توصیفی

یافتهها

و در بخش آمار استنباطی بهمنظور بررسی تفاوت درون

ویژگیهای توصیفی آزمودنیها در جدول  1آورده شده

گروهها از آزمون tوابسته و نیز بررسی تغییرات بینگروهی

است.

از آزمون تحلیل واریانس یکراهه) (ANOVAاستفاده شد.
بهمنظور محاسبۀ آمارهها و آزمونها از نرمافزار SPSS
نسخۀ  19استفاده شد.
جدول  .1آمارههای توصیفی آزمودنیها
آماره
گروه

تعداد

سن

وزن

قد

شاخص تودة

نمرة سردی و

نمرة تری و

بدنی()BMI

گرمی

خشکی

سرد

20

22/1±8/93

173/7±50/59

66/12±98/22

22/3±22/67

12/1±10/02

4/1±05/31

گرم

20

2±22/86

177/6±50/64

74/11±58/30

23/3±69/62

20/0±2/69

4/1±15/13

همگنی واریانسها توسط آزمون لون سنجیده شد و

و گرم را که مکمل بیکربنات سدیم و دارونما مصرف کرده

پس از تأیید همگنی واریانسها ،در مورد همۀ متغیرهای

بودند ،نشان میدهد .براساس نتایج جدول  2و شکل  1توان

تحقیق از دو آزمون  tو تحلیل واریانس استفاده شد.

بیهوازی بیشینه در گروه سرد ،در حالتهای مصرف مکمل

بهمنظور بررسی تغییرات درونگروهی توان بیهوازی

بیکربنات سدیم و دارونما با یکدیگر تفاوت معناداری ندارد.

بیشینه از آزمون  tهمبسته استفاده شد .جدول  2نتایج

مصرف مکمل بیکربنات سدیم در گروه گرم بر روی توان

آزمون  tمربوط به توان بیهوازی بیشینه در دو گروه سرد

بیهوازی بیشینه تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین
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مصرف مکمل در هر دو گروه سرد و گرم موجب افزایش

خستگی در هیچیک از گروهها تأثیر معناداری نداشته است

معنادار توان بیهوازی متوسط شده است ،اما بر شاخص

(جدول  ،2شکلهای 2و . )3

جدول  .2نتایج آزمون  tهمبسته مربوط به میانگین توان بیهوازی بیشینه و متوسط و شاخص خستگی در پی مصرف مکمل
و دارونما در دو گروه سرد و گرم
اوج توان
متغیر

بیهوازی(میانگین±انحراف

گروه

استاندارد)
توان
بیهوازی
بیشینه
(وات)
توان
بیهوازی
متوسط
(وات)
شاخص

سرد

گرم

سرد

گرم

سرد

خستگی
(وات/ثانیه)

گرم

مکمل

344/82±148/03

دارونما

337/92±06/25

مکمل

413/92±79/07

دارونما

347/57±87/08

مکمل

269/58±15/52

دارونما

245/59±18/58

مکمل

315/61±51/92

دارونما

272/43±07/19

مکمل

3/1±14/47

دارونما

3/1±95/48

مکمل

4/2±59/07

دارونما

3/1±58/22

درجۀ

مقدارt

آزادی

معناداری

19

0/36

0/721

19

3/21

0/005

*

19

2/61

0/017

19

3/98

0/001

19

-1/75

0/096

1/81

19

*

*

0/085

* P<0/05تفاوت بین مصرف دارونما و مکمل در آن گروه از نظر آماری معنادار است.

دارونما
مکمل

مزاج
گرم

مزاج
سرد

توان بی هوازی بیشینه

600
400
200
0

گروه
شکل  .1مقایسۀ توان بی هوازی بیشینه در شرایط مصرف مکمل و دارونما در دو گروه مزاج سرد و گرم؛
و مکمل در هر گروه ()P<0/05؛

تفاوت معنادار بین دارونما

تفاوت معنادار بعد از مصرف مکمل بین گروههای مزاج گرم و سرد ()P<0/05
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دارونما
مکمل

200

0
مزاج گرم مزاج
سرد

توان بی هوازی متوسط(وات)

400

گروه

شکل  .2مقایسۀ توان بی هوازی متوسط در شرایط مصرف مکمل و دارونما در دو گروه مزاج سرد و مزاج گرم؛
دارونما و مکمل در هر گروه ()P<0/05؛

تفاوت معنادار بین

تفاوت معنادار بعد از مصرف مکمل بین گروههای مزاج گرم و سرد ()P<0/05

دارونما
مکمل

0
مزاج مزاج
گرم سرد

شاخص خستگی(وات/ثانیه)

5

گروه

شکل  .3مقایسۀ توان بی هوازی متوسط در شرایط مصرف مکمل و دارونما در دو گروه مزاج سرد و مزاج گرم؛
دارونما و مکمل در هر گروه ()P<0/05؛

تفاوت معنادار بین

تفاوت معنادار بعد از مصرف مکمل بین گروههای مزاج گرم و سرد ()P<0/05

جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسۀ متغیرهای تحقیق پس از مصرف مکمل بیکربنات سدیم در دو
گروه سرد و گرم
متغیر

آماره
منبع

توان بیهوازی

گروه سرد

بیشینه

و گرم

توان بیهوازی

گروه گرم

متوسط

و سرد

شاخص خستگی

گروه گرم
و سرد

درجۀ

میانگین

آزادی

مربعات

48508/43

1

48508/43

6/380

21488/633

1

21488/633

5/920

0/020

21/113

1

21/113

6/517

0/015

مجموع مربعات

آمارة F

معناداری

ضریب اتا

*

0/144

*

0/135

*

0/146

0/016

* P<0/05تفاوت بین دو گروه مزاج گرم و سرد پس از مصرف مکمل از نظر آماری معنادار است.

بهمنظور مقایسۀ بیشینه و متوسط و شاخص خستگی

نشان میدهد که بین توان بیهوازی بیشینه در دو گروه

بین دو گروه سرد و گرم با مصرف مکمل از آزمون تحلیل

سرد و گرم در زمانیکه مکمل مصرف کرده بودند ،تفاوت

واریانس یکراهه استفاده شده است .جدول  3و شکل 1

معناداری مشاهده میشود .با توجه به نتایج حاصل از آزمون

163

تأثیر نوع مزاج و مکمل بیکربنات سدیم بر توان بیهوازی و شاخص خستگی

تحلیل واریانس یکراهه میتوان نتیجه گرفت که مصرف

مشاهده میشود .با توجه به نتایج حاصل از آزمون تحلیل

مکمل بیکربنات سدیم بر توان بیهوازی بیشینه و متوسط

واریانس یکراهه میتوان نتیجه گرفت که مصرف مکمل

در دانشجویان پسر غیرورزشکار دارای ماهیت سرد و گرم

بیکربنات سدیم بر شاخص خستگی در دانشجویان پسر

تأثیر متفاوتی دارد ،بهطوریکه مصرف مکمل بیکربنات

غیرورزشکار دارای ماهیت سرد و گرم تأثیر معناداری دارد،

سدیم در گروه گرم موجب افزایش توان بیهوازی بیشینه

بهطوریکه مصرف مکمل بیکربنات سدیم در گروه سرد

و متوسط میشود .بین شاخص خستگی در دو گروه سرد و

تأثیر بیشتری نسبت به گروه گرم دارد و شاخص خستگی

گرم در زمانیکه مکمل مصرف کرده بودند ،تفاوت معناداری

را در گروه سرد نسبت به گروه گرم ،بیشتر کاهش میدهد.

جدول  .4نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای مقایسۀ متغیرهای تحقیق پس از مصرف دارونما در دو گروه سرد و گرم
متغیر
توان
بیهوازی
بیشینه
توان
بیهوازی
متوسط

آماره
منبع
گروه سرد و
گرم
گروه گرم و
سرد

شاخص

گروه گرم و

خستگی

سرد

مجموع مربعات

1167/804

7232/514

1/349

درجۀ آزادی

1

1

1

میانگین
مربعات
1167/804

7232/514

1/349

آمارة F

0/205

2/671

0/732

معناداری

0/653

0/110

0/398

ضریب اتا

0/005

0/066

0/019

*P<0/05تفاوت بین گروههای مزاجی بدون مصرف مکمل (با دارونما) از نظر آماری معنادار است.

جدول  4نشان میدهد که بین توان بیهوازی بیشینه

مزاج گرم بیشتر باال می برد .اما مزاج به تنهایی (بدون

و متوسط و شاخص خستگی در دو گروه سرد و گرم تفاوت

مکمل) در توان بی هوازی بیشینه تأثیر معناداری نداشت.

معناداری مشاهده نمیشود .در نتیجه میتوان گفت مزاج

مصرف بی کربنات سدیم موجب افزایش توان بی هوازی

بهتنهایی در توان بیهوازی بیشینه و متوسط و شاخص

متوسط در دانشجویان پسر غیرورزشکار مزاج گرم و سرد

خستگی تأثیر معناداری ندارد.

شد .اما موجب افزایش بیشتر توان بی هوازی متوسط در
گروه گرم در مقایسه با سردمزاج شد .اما مزاج به تنهایی

بحث و نتیجه گیری

در توان بی هوازی متوسط تأثیر معناداری نداشت .مصرف

نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف مکمل بیکربنات

مکمل بیکربنات سدیم تأثیر معناداری بر شاخص خستگی

سدیم بر توان بی هوازی بیشینه در دانشجویان پسر

در دانشجویان پسر غیرورزشکار مزاج سرد و گرم نداشت.

غیرورزشکار سردمزاج تأثیر معناداری ندارد .اما موجب

اما مقایسۀ دو گروه نشان داد که مصرف مکمل بیکربنات

افزایش معنادار توان بی هوازی بیشینه در دانشجویان پسر

سدیم موجب کاهش بیشتر شاخص خستگی در گروه سرد

غیرورزشکار مزاج گرم می شود ،به گونه ای که مصرف

نسبت به گروه گرم میشود ،اما نوع مزاج بهتنهایی بر

مکمل بی کربنات سدیم توان بی هوازی بیشینه را در گروه

شاخص خستگی تأثیر معناداری نداشت.
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در خصوص موضوع مورد مطالعه تحقیقی یافت نشد،

دستورها از سیستم عصبی مرکزی کاهش مییابد و با

ولی در خصوص مصرف مکمل بیکربنات سدیم و توان

کاهش اکسیژن سرخرگی و شروع خستگی ،ارسال پیام از

بیهوازی و شاخص خستگی تحقیقاتی بدون ارتباط با مزاج

سیستم عصبی مرکزی به عضالت فعال کند میشود (.)24

انجام گرفته است .نتایج پژوهشها حاکی از آن است که

در طول انقباض بیشینه و با شروع خستگی ،دامنۀ EMG

مصرف بیکربنات سدیم سبب افزایش pHخون و خاصیت

کم میشود .این کاهش در دامنۀ سیگنال  EMGاحتماالً

قلیایی میشود و احتماالً در کاهش اسیدیتۀ عضالت و

بهدلیل کم شدن میزان راهاندازی واحد حرکتی ،کاهش

افزایش ظرفیت بافری بدن عضله نقش دارد و عملکرد

انتشار پیام در سطح عصب -عضله یا کاهش سرعت انقباض

عضالنی با مصرف این مکمل ممکن است بهبود یابد ،به

بهدلیل افزایش یون پتاسیم و کاهش یون سدیم درون تار

همین دلیل از جمله بافرهایی است که امروزه مصرف آنها

عضله است ( .)25در بیشتر تحقیقات بهمنظور بررسی اثر

بهعنوان یک مادۀ کمکی نیروزا بهویژه در طول تمرینات

خستگی روی فرکانس سیگنال ،از شاخص فرکانس توان

تناوبی با شدت باال پیشنهاد میشود ( .)22اسیدالکتیک

میانگین) (MPEاستفاده میشود ( .)26ممکن است سرعت

بالفاصله در pHفیزیولوژیکی طبیعی به آنیون الکتات و

هدایت تار عضله بتواند کاهش  MPEرا با شروع خستگی

یک پروتون  H+تجزیه میشود که چنانچه یون هیدروژن

توجیه کند .افزایش pHخون بر اثر مصرف بیکربنات سدیم

از طریق سیستمهای بافری از محیط خارج نشودpH ،

خوراکی خستگی در حین فعالیت ورزشی را به تأخیر

درونعضلهای کاهش مییابد و در نهایت ممکن است

میاندازد و افت شاخصهای  EMGدیرتر ظاهر میشود

موجب توقف فرایندهای انقباضی عضله شود .از سوی دیگر

(.)25

مشخص شده که تولید نیرو مرتبط با کمپلکس انقباض

در مورد مصرف بیکربنات سدیم و توان بیهوازی نتایج

عضالنی است ،و با کاهش  ،pHتروپونین ،که پروتئین

برخی تحقیقات ( )27،22 -32با نتایج تحقیق ما در یک

میوفیبریلی است ،بهطور مؤثر با کلسیم پیوند نمییابد و در

راستاست ،ولی در چندین تحقیق ( )11 ،33نتایجی

تشکیل کمپلکس اکتومیوزین اختالل ایجاد میکند .اما این

بهدست آمده که با نتایج تحقیق ما در تناقض است.

واکنش برگشتپذیر است .عالوهبر این ،وقتیpH

همچنین در مورد شاخص خستگی نتایج برخی تحقیقات

درونسلولی عضله به  6/3برسد ،با اختالل در فعالیت

( )11 ،22 ،28با نتایج تحقیق ما در یک راستاست .ولی

گلیکولیتیکی آنزیم فسفوفروکتوکیناز مانع از فرایند

تحقیقاتی ( )11 ،30هم یافت شده که با نتایج تحقیق ما

گلیکولیز میشود .همچنین ،کاهش  pHداخلعضالنی در

متناقض است .یونوکی و همکاران ( )2009تأثیر مصرف

طول فعالیت شدید ،عالوهبر احساس خستگی ،با تأثیر بر

بیکربنات سدیم را بر میزان بهبود pHخون و تهیۀ دو

هوموستاز و بافت عضله سبب اختالل در سیگنالهای عصب

گروه کنترل و آزمایش پس از تمرینات کوتاهمدت شدید

آوران و مانع از ارسال پیام از اعصاب وابران میشود.

گزارش کردند که تفاوت معناداری بین دو گروه وجود

دستکاری pHدر فعالیت کوتاهمدت شدید بر ارسال فرمان

داشت و گروه آزمایشی با برگشت به حالت اولیه سریعتر به

از اعصاب وابران و شیوۀ بهکارگیری عضله تأثیرگذار است

سطح pHاولیۀ خود رسیدند ( .)34انجمن آمریکایی طب

( .)23براساس نظر برخی محققان ،در فعالیتهای شدید

ورزشی ( )2006در تحقیقی نشان داد که احتماالً بهترین

کوتاهمدت ،حتی با مصرف مکمل بیکربنات سدیم نیز،

دوز مصرفی  300میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
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است و مصرف بیش از  500میلیگرم موجب اختالل در

شاخص خستگی تأثیر داشته و مشکل گوارشی کمتر بوده

تعادل اسید -بازی میشود و در نتیجه به بهبود عملکرد

است ،زمان مصرف  60تا  150دقیقه بوده است ()32-30؛

نمیانجامد ( .)35بنابراین مقدار متفاوت مصرف بیکربنات

 .3نوع آزمون ،که در بیشتر تحقیقات همسو از آزمون

سدیم میتواند پاسخگوی تفاوت تحقیق حاضر و برخی

وینگیت ( )11 ،30 ،32 ،33یا شنا ( )22 ،29یا دوهای

تحقیقات موجود باشد .در پژوهش آرتیولی و همکاران

تکراری ( )31استفاده کردند که در تحقیق حاضر نیز از

( )2007در زمینۀ میزان پاسخ بیکربنات سدیم بر عملکرد

آزمون معتبر رست ( )36استفاده شده است ،توصیه شده

ورزشکاران جودو ،مقدار  300میلیگرم به ازای هر کیلوگرم

میتواند بهجای آزمون وینگیت استفاده شود ()37؛  .4نوع

وزن بدن بیکربنات سدیم یا دارونما به ورزشکاران دو

آزمودنیها ،که در این مورد تناقضهای زیادی وجود دارد،

ساعت قبل از آزمون و برنامۀ تمرینی داده شد و مشخص

زیرا در بعضی تحقیقات مصرف مکمل بر روی ورزشکارهای

شد که توان بیهوازی بیشینه و متوسط و عملکرد در یک

حرفهای تأثیر معناداری بر روی توان بیهوازی و شاخص

برنامۀ تمرینی بهبود یافته است ( .)28تفاوت در نوع آزمون

خستگی نداشته است ( )30 ،33و در بعضی تحقیقات نیز

بیهوازی نیز میتواند عامل برخی تفاوتها باشد .در تحقیق

تأثیر معناداری داشته است ()27،22 ،29 -32؛  .5نحوۀ

حاضر برای ارزیابی توان بیهوازی و شاخص خستگی ،از

مصرف مکمل و دارونما و چگونگی تهیۀ آنها ،که در یکی از

آزمون رست استفاده شده که دارای روایی بسیار باالیی

بهترین روشهای مصرف دارونما و مکمل بیکربنات

است ( .)36در تحقیق ما نیز میزان مصرف مکمل بیکربنات

استفاده از روش کراس آور است که در بعضی تحقیقات

سدیم  300میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بود که

( )29 ،31و تحقیق حاضر نیز از آن استفاده شده و بر روی

بهترین دوز مصرف این مکمل بهمنظور تأثیر بر روی

توان بیهوازی و شاخص خستگی تأثیر معناداری داشته

عملکرد بیهوازی و شاخص خستگی است ،استفاده شد.

است .همچنین بهمنظور کاهش مشکل گوارشی باید از آب

عالوهبر این براساس تحقیق دنیل و همکاران ()2013

نسبتاً زیادی هنگام مصرف مکمل بیکربنات سدیم استفاده

بهترین زمان مصرف بیکربنات سدیم بهمنظور اثرگذاری

شود که در بعضی تحقیقات میزان آب  200سیسی بوده

بیشتر و نبود مشکل گوارشی  60تا  150دقیقه قبل از

که بسیار کم است ،شاید یکی از دالیل ناهمخوانی نتایج نیز

فعالیت شدید است ( )27که در این تحقیق نیز 90 ،تا 120

همین موضوع باشد .در تحقیق حاضر از  500تا 700

دقیقه بعد از مصرف مکمل ،آزمون رست اجرا شد .بنابراین

سیسی آب استفاده شد .عالوهبر این در نوع تهیۀ مکمل و

عواملی که موجب نتایج متفاوت تحقیقات گذشته با تحقیق

دارونما تناقضاتی در تحقیقات وجود دارد .مثالً در تحقیقی

حاضر میشود عبارتاند از .1 :میزان مصرف مکمل

برای طعم دادن به مکمل بیکربنات سدیم از شربت آلبالو

بیکربنات سدیم ،که در بیشتر تحقیقاتی که نتایج مشابهی

استفاده شد و نیز از کیک در زمان مصرف مکمل استفاده

داشته و مصرف مکمل بر روی توان بیهوازی و شاخص

شده است که به احتمال زیاد از دالیل همسو نبودن نتایج

خستگی اثرگذار بوده است ،میزان مصرف بیکربنات سدیم

تحقیق نیز این موضوع است ،زیرا مصرف قند قابل جذب

 300میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بوده است

مثل شربت آلبالو سبب بهوجود آمدن پاسخ الکتاتی ()38

()27،22 ,29 -32؛  .2زمان مصرف مکمل بیکربنات

میشود که این نیز بر نتایج تحقیق اثرگذار است .در بعضی

سدیم ،که در بیشتر تحقیقات که بر روی توان بیهوازی و

تحقیقات همچون شریفی و همکاران ( )1392از آب خالص
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و مکمل بیکربنات استفاده شد ( )11که بهدلیل بدمزه

هستند ،در نتیجه هزینۀ انرژی پایه در افراد گرممزاج باالتر

بودن و نیز طعم بد مکمل بیکربنات سدیم و بهوجود آمدن

از افراد سردمزاج است ( .)40افزایش سرعت افعال از

مشکل گوارشی ،به احتمال زیاد از دالیل ناهمسو بودن

نشانههای گرمی مزاج است .برعکس ،هر گاه ضعف و سستی

نتایج تحقیق با تحقیق حاضر است .بعضی پژوهشها به این

و کندی در افعال دیده شود ،نشانۀ سردی مزاج است (.)41

نتیجه رسیدهاند که بررسی دقیقتر این موضوع به تجهیزات

همچنین بیشتر دمویمزاجها مزومورف و بیشتر

پیشرفتۀ آزمایشگاهی احتیاج دارد که تغییرات برونسلولی

بلغمیمزاجها اندومورف هستند ،بیشتر دمویمزاجها

و درونسلولی را با دقت باال و تغییرات پالسمای خون و

عضالنی و تنومند و اکثر بلغمیمزاجها دارای بافت چربی

مایع میانبافتی را اندازهگیری کند (.)39

زیاد هستند .مزومورفها دارای ویژگیهایی همچون غلبۀ

با توجه به نتایج تحقیق حاضر مصرف بیکربنات سدیم

عضله ،استخوان و بافتهای پیوستهاند (.)42

در افراد گرممزاج موجب افزایش توان بیهوازی متوسط و

با توجه به مطالب ذکرشده در خصوص مزاج و

بیشینه شد ،اما در سردمزاج تأثیر کمتری داشت .از طرفی

ویژگیهای افراد با مزاجهای سرد و گرم میتوان گفت باالتر

در افراد سردمزاج شاخص خستگی را کاهش داد .بنابراین

بودن توان بیهوازی بیشینه و متوسط در افراد گرممزاج

مزاج میتواند عامل مهمی در تعیین اثر مصرف بیکربنات

نسبت به افراد سردمزاج پس از مصرف مکمل بیکربنات

سدیم باشد و شاید پاسخگوی بسیاری از تناقضات موجود

سدیم در تحقیق حاضر ،احتماالً بهدلیل باال بودن بافت

در این خصوص باشد.

عضالنی در افراد گرممزاج باشد .احتماالً در افراد گرممزاج

در طب کالسیک سردی و گرمی با اسیدیتۀ خون در

بهدلیل باالتر بودن حجم عضله اسیدالکتیک بیشتری تولید

پزشکی مدرن معادل میشود؛ بدینمعنا که اگر pHخون

میشود و مصرف مکمل بیکربنات سدیم در پیشگیری از

از  7/4پایین آید ،فرد دارای مزاج سرد میشود؛ این امر بدن

افزایش اسیدیته و در نتیجه بهبود عملکرد پروتئینهای

را ضعیف کرده و زمینۀ ابتال به عفونت را فراهم میکند .ولی

انقباضی و عملکرد شبکۀ سارکوپالسمی مؤثرتر است.

اگر pHخون باالتر از  7/4باشد ،فرد دارای مزاج گرم است،

همچنین همانطورکه گفته شد ،افراد سردمزاج رخوت و

بر این اساس ،فردی که pHآن معتدل یعنی  7/4باشد،

سستی بیشتری در بدن خود احساس میکنند و در حالت

دارای مزاج معتدل و اگر pHآن کمتر باشد (اسیدی)،

طبیعی بهعلت غلبۀ سیستم سردی در بدن pHخون آنها

دارای طبیعت سرد و اگر بیشتر از آن باشد (قلیایی) ،دارای

در پاسخ به یک فعالیت شدید زودتر از افراد گرممزاج کاهش

طبیعت گرم دانسته میشود .همچنین مزاج یک ویژگی

مییابد ،اما بهدلیل حجم کمتر عضله میزان کلی تولید اسید

فردی است و عوامل مختلفی مثل سن ،جنس ،محیط و

الکتیک در این گروه کمتر است و در نتیجه توان بیهوازی

ترکیب بدنی بر روی آن تأثیر دارد .بررسیهای اولیه نشان

آنان در پاسخ به مصرف مکمل بیکربنات سدیم تغییر

میدهد که بین سردی و گرمی مزاج و میزان متابولیسم

معناداری نداشت ،اما مصرف مکمل بیکربنات سدیم

پایه) (BASAL METABOLIC RATEارتباط وجود

شاخص خستگی را در این گروه نسبت به گروه گرم بیشتر

دارد ،بهطوریکه هرچه تودۀ بدون چربی (عضله) بیشتر

کاهش داده است .بهنظر میرسد اگرچه تولید مطلق

باشد ،هزینۀ انرژی پایه باالتر است و چون افراد گرممزاج

اسیدالکتیک در این گروه کمتر از افراد گرممزاج است،

دارای تودۀ عضالنی بیشتری نسبت به افراد سردمزاج

همین میزان بهدلیل اسیدی بودن ذاتی خون این افراد

167

تأثیر نوع مزاج و مکمل بیکربنات سدیم بر توان بیهوازی و شاخص خستگی

خستگی گروه سردمزاج کاهش بیشتری در مقایسه با گروه

میتواند خستگی را بیشتر کند؛ با توجه به اینکه افراد

 نوع مزاج احتماالً میتواند عامل، بنابراین.گرممزاج یابد

سردمزاج در حالت بدون فعالیت نیز دچار رخوت و

مؤثری بر نتیجۀ مصرف مکمل بیکربنات سدیم در

 بنابراین مصرف این مکمل در کاهش خستگی.سستیاند

 البته بهمنظور اظهارنظر قطعی،ورزشهای بیهوازی باشد

 با.ورزشی در مقایسه با گروه گرممزاج مؤثرتر بوده است

.در این زمینه به تحقیقات بیشتری نیاز است

توجه به فرمول برآورد شاخص خستگی که اختالف حداکثر
و حداقل توان در آن مؤثر است (و اوج توان در گروه
 مصرف، احتماالً در افراد سردمزاج،)گرممزاج بیشتر است
مکمل بیکربنات سدیم در گروه سردمزاج موجب شده که
حداقل توان بیهوازی بهبود یابد و در نتیجه شاخص
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