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 چكيده
ان يدانشجوبي هوازي  و يهواز خون و توان  PHين مطالعه بررسي تأثير مصرف مكمل بي كربنات سديم بر پاسخ الكتات، هدف از ا هدف:نه و يزم

  دختر دانشگاه بروجرد بود.
ز پس ا .نفر براي شركت در تحقيق داوطلب شدند 63 دانشگاه آزاد بروجرد دختر انيدانشجو يجامعه آمار از تجربي تحقيق نيادر : هاروش مواد و

تجربي، دارونما و كنترل  ينفر 10سه گروه  و به صورت تصادفي در هانتخاب شد به عنوان نمونه  نفر از آنها  بصورت تصادفي 30گرفتن رضايت نامه 
آب   cc200در كه  نشاستهن اندازه يز به همين گروه دارونما به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن و سديم بي كربناتگرم  يليم 300 يتجربگروه  قرارگرفتند.

بالفاصله پس (پس از فعاليت، و ساعت پس ازمصرف بيكربنات سديم  5/1 ،قبل از مصرفمرحله سه آزمودني ها در از د. مصرف كردن ميوه حل شده بود
احت و پس از . البته خونگيري گروه كنترل فقط در دو مرحله (استرنمونه خون گرفته شد )از اجراي آزمونهاي پرش عمودي و يك مايل راه رفتن

تحليل واريانس . پرش عمودي استفاده شداز آزمون  يهواز يتوان ب يل راه رفتن و برايك ماياز آزمون  يتوان هواز يابيبه منظور ارز فعاليت) انجام شد.
 يتمام آزمونهااستفاده شد. همبسته  tيكطرفه و آزمون تعقيبي توكي و براي مقايسه پيش آزمون و پس آزمون گروههاي تجربي، دارونما و كنترل از  

  انجام شد. ≥a 05/0 يدار يو در سطح معن 16نسخه  SPSSتوسط نرم افزار  يآمار
  يافته ها:  
  ه است.بي هوازي تاثيري نداشت بر توان هوازي و  مصرف بيكربنات سديم ج نشان داد كه:ينتا

  جلوگيري نموده است. همانند دارو نما آن در اثر فعاليت  خون شده و از كاهش  PHدرصدي  26/0مصرف بيكربنات سديم باعث افزايش 
جلوگيري نموده مصرف بيكربنات سديم بر ميزان آنزيم الكتات دهيدروژناز تأثير معني داري نداشته است اما همانند دارونما از افزايش آن در اثر فعاليت 

  است.
خون شده و از كاهش آنها در اثر فعاليت جلوگيري نموده و همچنين  PH مقادير از آنجائي كه مصرف بيكربنات سديم باعث افزايش در نتيجه گيري:

ر بهبود مصرف بيكربنات سديم از افزايش آنزيم هاي الكتات دهيدروژناز در اثر فعاليت جلوگيري كرده است مي توان آنرا به عنوان يك كمك نيروزا د
  عملكرد، بويژه در ورزشكاران به كار برد.

  
 بي هوازي و يهواز خون، توان  PHبي كربنات سديم، الكتات،  دي:واژه هاي كلي
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AAbbssttrraacctt::  

Background and Purpose: The purpose of this study was to investigate the effect of sodium bicarbonate (SB) 

consumption on Lactate, blood PH response, aerobic and Anaerobic Power of female students during two bouts 

of (1- mile walking test) and anaerobic power (vertical jump). 

Methods and Materials: In this research 30 female students in general physical education course were 

randomly divided into 3 groups: experimental (NaHCo3), placebo and control. In all groups, after vertical jump 

and 1- mile walking test, Blood was sampled in 3 phases (before ingestion, 1.5 hours after ingestion and after 

activity). The data was analyzed via (ANOVA) one way, Tucky test and dependent t-test in significant level a= 

0.05.  

Results: The results show that: Ingestion of sodium bicarbonate has no effect on aerobic and anaerobic power. 
Taking this Substance cause %26 increases in blood PH, and prevent it’s from decreasing induced by activity but 

same as placebo. Also, taking NaHCo3 has no significant effect on lactate dehydrogenize level, but same as 

placebo, it prevents them from increasing due to activity. Finally, we conclude that NaHCo3 can be taken as 

cryogenic aids. 

Conclusion: Also it was observed that ingestion of this supplementation affects significantly on subject’s blood 

PH at different phases and prevented of decreasing it by activity and ingestion of sodium bicarbonate prevented 

of increasing lactate dehydrogenase by activity, therefore sodium bicarbonate can useful for athletes have to 

participate at tournament, especially at final competence. 

Key Words: Sodium Bicarbonate, Lactate, Blood PH, Aerobic and Anaerobic Power 
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  مقدمه 
ميادين ورزشي است. بنابراين، ورزشكاران سعي مي كنند بهترين اجراي خود را به نمايش  شكاري كسب سكوهاي قهرماني درورز آرزوي هر
عواملي كه عملكرد ورزشي را كاهش  ). يكي از1بروز بهترين عملكرد در ورزشكاران مي شود ( اين ميان عوامل متعددي مانع از در بگذارند و

تعريف » حفظ برون ده تواني معين يا مورد انتظار ناتواني در«و از ادامه فعاليت جلوگيري مي كند، خستگي است. خستگي به عنوان داده 
 احساس خستگي كه در متر، به طور روشني از400علل بروز آن در فعاليت وامانده سازي مانند دوي  ). البته احساس خستگي و2شده است(

بيان علل خستگي و  مانند ماراتن تجربه مي شود، متفاوت است. بيشترين يافته ها در يگريد مدت و وامانده سازي جريان فعاليتهاي دراز
اكسيد اسيون هوازي)، تجمع فرآورده هاي جانبي متابوليسم،  گليكوليز و،ATP-PC مواردي مانند دستگاههاي انرژي ( بر محل بروز آن، 

 چه هنوز بطور قطعي معلوم نشده اما عنوان شده است كه در عضالني متمركز بوده اند. اگر قباضي تارسيستم عصبي، و اختالل در مكانيزم ان
احساس  شنا، افزايش اسيد الكتيك به خودي خود نمي تواند دليلي بر فعاليتهاي بيشينه اي مانند دوهاي سرعت، دوچرخه سواري و

 به الكتات تبديل مي گردد و اين امر موجب تجمع يونهاي هيدروژن و كاهشخستگي باشد بلكه اسيد الكتيك توليد شده، تجزيه شده و 
PH  مرحله اتصال القائي را از طريق كاهش آزاد سازي يونهاي  ). افزايش غلظت يون هيدروژن3د ((اسيدوز) در سلولهاي عضالني مي شو

  ).5را به تعويق مي اندازد (دنبال آن، عملكرد عضله ه مختل كرده و ب Tكلسيم از شبكه ساركوپالسمي مجاري 
وابسته است، كيفيت اسيدي ـ بازي مايعات بدن بايد  ) محيط حساس وPHساز سلول به غلظت يون هيدروژن ( آنجائي كه سوخت و از

ي در محدوده مناسب و درنتيجه به تأخير انداختن خستگي، سيستم هاي تامپون PH درمحدوده معين و دقيقي تنظيم شود. براي نگهداشتن
  بدن عمل مي كنند كه يكي از آنها سيستم تامپوني بيكربنات مي باشد.  مختلفي در

تالش براي كسب افتخار هرگز پايان نمي يابد. ورزشكاران، اغلب تمايل دارند هر روشي را كه عملكرد آنها را بهبود مي بخشد تجربه كنند. 
صوص باشد. برخي ديگر از آنها ممكن است براي تغيير حالتهاي رواني براي بعضي از افراد، اين تجربه ممكن است يك رژيم غذايي مخ

استفاده از داروها يا هورمونها دارند، روز به روز افزايش  بركاهش استرس و يا هيپنوتيزم تكيه كنند. دراين ميان، تعداد افرادي كه سعي در
  مي يابد. 

اين زمينه انجام شده است. از جمله اين تحقيقات، مي توان به  تلفي نيز درامروزه به دليل وسعت كاربرد مواد كمكي نيروزا، تحقيقات مخ
پژوهش هاي انجام شده درزمينه سيستم هاي تامپوني فسفات، پروتئين، سيترات سديم و بويژه بيكربنات سديم اشاره نمود كه مورد اخير با 

تأخير انداختن خستگي در نتيجه افزايش عملكرد جسماني به  نظر پژوهشگران را به عنوان روشي جهت به » 1بارگيري بيكربنات«عنوان 
ايجاد فرآيند خستگي دخالت دارند (خستگي يك فرآيند چند عاملي پيچيده است) ولي  چه عوامل زيادي در خود جلب كرده است. اگر

ساركوپالسم سلول عضالني،  دروژن دراين است كه به هنگام فعاليت بي هوازي، به علت توليد اسيد الكتيك و تجمع يونهاي هي اعتقاد بر
). اين عوامل ساليان زيادي است كه 5داخل سلول در نهايت خستگي اتفاق مي افتد( PHتعادل اسيدي ـ بازي مختل شده و بدنبال كاهش 

ل عضالني به عنوان علت خستگي شناخته شده اند بطوري كه مدارك موجود نشان مي دهد كه افزايش غلظت يون هيدروژن در داخل سلو
 ، هراين راستا ). در5كند( ه اي در مكانيسم هاي انقباضي عملبه عنوان عامل باز دارند توليد انرژي شده و ممكن است موجب اختالل در

د توجه عاملي كه بتواند باعث افزايش توانايي توليد نيرو و بازده تواني الزم شده و با تسهيل فعاليت، بروز خستگي را به تأخير بياندازد، مور
تحقيق حاضر  ) و در 5مواد كمكي نيروزا بشمار مي آيد ( ءخواهد بود. از اين روي هر ماده اي كه باعث افزايش زمان فعاليت يا كار شود جز

  نام گرفته است مورد مطالعه قرار مي گيرد. » بارگيري بيكربنات«اين مواد كه روش  مصرف يكي از
را مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهند. اما هنوز تأثير » بارگيري بيكربنات«ي نيروزا از جمله اگرچه ساليان زيادي است كه عوامل كمك

  ). 1ترديد است( مطلوب آنها مورد شك و
ن اگرچه تأثير مثبت مصرف بيكربنات در فعاليتهاي بي هوازي مورد قبول به نظر مي رسد (اثر كارافزايي)، اما در ادبيات تحقيق موجود در اي

) در بازبيني سوابق تحقيقي نتيجه گرفتند كه 1991» (2ليندرمن و فاهي«نقيضي به چشم مي خورد. به عنوان مثال ،  نيز نتايج ضد و زمينه
                                                            

.1 Bicarbonate Loading 

.2 Linderman & Fahey 
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دقيقه اثرات  7تا  1دقيقه، كم اثر يا بي اثر است. اما براي عملكردهاي بين  7مصرف بيكربنات بر عملكردهاي كمتر از يك دقيقه يا بيشتر از 
دقيقه طول كشيدند نتايج بهتري را نسبت به  7تا  1. چنانكه در مطالعات قبلي اكثر فعاليتهايي كه بين  )3يي آن مشاهده مي گردد(كار افزا

  ). 1مطالعاتي كه در اين محدوده زماني نبوده اند، بدست آورده اند (
وزن بدن و يا بيشتر بوده است، مصرف بيكربنات تأثير ميلي گرم در هر كيلوگرم  300در تحقيقاتي كه در آن ميزان مصرف بيكربنات سديم 

  ).1مثبتي روي عملكرد داشته است اما در مقادير كمتر از آن، مصرف بيكربنات يا اصالً تأثيري نداشته و يا تأثير آن اندك بوده است(
اده، زيادي يون هيدروژن را بافري كرده و با از آنجائي كه اعتقاد براين است كه مصرف بيكربنات سديم، غلظت بيكربنات پالسما را افزايش د

)، و با توجه به اينكه نتايج بدست 5و مصرف مقادير كم آن نيز بي خطر است( خون تظاهرات باليني اسيدوز را رفع مي كند PHباال بردن 
ن زمينه تحقيقات محدودي انجام شده آمده از تحقيقات بسيار زياد انجام گرفته در كشورهاي  مختلف ضد و نقيض بوده و در ايران نيز در اي

است (بخصوص تأثير مصرف بيكربنات سديم بر عملكرد ورزشي زنان در ايران بررسي نشده است)، محقق بر آن شد كه تحقيقي را در زمينه 
رزشكار انجام داده بررسي تأثير مصرف بيكربنات سديم بر توان بي هوازي (پرش عمودي) و توان هوازي (يك مايل راه رفتن) دختران غير و

  ، بيكربنات را پس از مصرف بيكربنات سديم مورد اندازه گيري و مقايسه قرار دهد. PHو در آن تغييرات فاكتورهاي مهم خون از جمله
  

  يروش شناس
اندازه گيري  كنترل) و و نشاستهبا طرح سه گروهي (تجربي با مصرف بيكربنات سديم، دارونما با مصرف  يمه تجربيق حاضر از نوع نيتحق

دانشجوياني كه در نيمه دوم  تحقيق حاضر را كليهجامعه آماري  .) استساعت پس از مصرف و پس از تمرين 5/1مكرر (قبل از مصرف، 
به دليل مصرف بيكربنات سديم از كساني كه تشكيل مي دهند. ) را انتخاب كرده بودند 1واحد تربيت بدني عمومي (  88-89سال تحصيلي 

  ماريهاي دستگاه گوارش، قلبي ـ عروقي و تنفسي و يا بيماري خاصي داشتند خواسته شد كه از شركت در تحقيق خودداري نمايند.سابقه بي
 به عنوان نمونه نفر از آنها  بصورت تصادفي  30از آنها،  براي شركت در تحقيق داوطلب شدند كه پس از گرفتن رضايت نامه دانشجو 63

  نفره تجربي، دارونما و كنترل قرارگرفتند. 10سه گروه  تصادفي نيز در انتخاب شدند و به صورت
هپارينه (ضد انعقاد) از سياهرگ ساعد آزمودني ها  cc 5 تمامي آزمونهاي عملي در سالن ورزشي انجام شد و نمونه هاي خون توسط سرنگ

و خونگيري مرحله پس از صورت گرفت گاه بيمارستان ساعت پس ازمصرف) در آزمايش 5/1در دو مرحله (قبل از مصرف بيكربنات سديم و 
فعاليت، بالفاصله پس از اجراي آزمونهاي پرش عمودي و يك مايل راه رفتن در سالن ورزشي انجام شد. البته خونگيري گروه كنترل فقط در 

  دو مرحله (استراحت و پس از فعاليت) انجام شد.
آب ميوه حل   cc200(گروه دارونما) كه در نشاسته دن بيكربنات سديم (گروه تجربي) و يا ميلي گرم در هر كيلوگرم وزن ب 300آزمودني ها 

ساعت پس از آن مجدداً خونگيري (مرحله قبل از فعاليت) انجام شد. سپس آزمودني ها به سالن ورزشي  5/1شده بود را مصرف كردند و 
ردن، فعاليت راشروع كردند. ابتدا آزمون پرش عمودي و سپس آزمون يك دقيقه  انجام نرمش هاي ساده به منظور گرم ك 10رفته و پس از 

 مايل راه رفتن انجام شد كه بالفاصله پس از اتمام آزمون يك مايل راه رفتن ضربان قلب در ناحيه گردن (شريان كاروتيد) اندازه گيري شده
  .و مرحله سوم خونگيري (مرحله پس ازفعاليت) در سالن انجام شد

   روش آماري
و » شاخص هاي گرايش مركزي«تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده ابتدا از آمار توصيفي جهت تنظيم داده ها و تعيين  يبرا
استفاده شد و سپس براي مقايسه داده هاي مربوط به متغير هاي خوني هرسه گروه كه در سه نوبت اندازه گيري » شاخص هاي پراكندگي«

ترل كه خونگيري در دو مرحله انجام شد) از تحليل واريانس يكطرفه و آزمون تعقيبي توكي و براي مقايسه پيش شده بودند (به جز گروه كن
براي آزمون فرضيات در نظر گرفته  05/0همبسته استفاده شد. سطح آماري  tآزمون و پس آزمون گروههاي تجربي، دارونما و كنترل از  

   انجام گرديد. 16نسخه  SPSSتمام مراحل آماري با استفاده از شد و 
  افته ها:ي
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  ) اطالعات مربوط به اندازه گيري متغيرهاي وابسته اين تحقيق ارائه شده است.1جدول (در 

   و الكتات دهيدروژناز PHمتغيير هاي  ميانگين و انحراف استاندارد 1جدول 

 

پس آزمون توان هوازي  نشان مي دهد، در هيچكدام از گروهها تفاوت معني داري ميان نتايج پيش آزمون و2همانگونه كه نتايج جدول 
ر توان )  و اين بدان معني است كه نه مصرف بيكربنات سديم و نه دارونما، هيچكدام نتوانسته اند ب<05/0P(مطلق ونسبي) وجود ندارد (

  .هوازي مطلق و نسبي آزمودني ها تأثير معني داري بگذارند

  
  )واحد ليتر در دقيقهبر اساس  توان هوازي(نتايج مربوط به مقايسه پيش آزمون وپس آزمون توان هوازي درهر سه گروه 2جدول 

 

 تجربي 
 دارونما

 كنترل

 زمان 

متغيير   ت 
راح

ست
 ا

رف
مص

س از
 پ

ش
ورز

س از
 پ

ت
راح

ست
 ا

رف
مص

س از
 پ

ش
ورز

س از
 پ

ت
راح

ست
 ا

ش
ورز

س از
 پ

PH 

Mean 
358/7  377/7  293/7  332/7  329/7  358/7  237/7  361/7  

SD 04/0  045/0  03/0  024/0  038/0  014/0  02/0  014/0  

الكتات 
 دهيدروژناز

IU/L 

Mean 267 44/296  6/281  280  22/313  33/255  38/319  5/361  

SD 
1 46/49  

57/51  42/71  47/72  9/37  55/40  08/36  7/41  

t ميانگين تفاوت  محاسبه شده    سطح معني داري 

 

 تجربي
 پيش آزمون

33/0 ± 37/1  
0027/0 -  046/0 -  964/0  

35/0 پس آزمون ± 38/1  

 

 دارونما

27/0 پيش آزمون ± 61/1  
014/0 -  263/0 -  799/0  

27/0 پس آزمون ± 62/1  

37/0 پيش آزمون  ± 51/1  0091/0 -  181/0 -  863/0  
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  اي سه گروه با هم) نتايچ تحليل واريانس مربوط به مقايسه پيش آزمونها و پس آزمونه3جدول 
 

F ميانگين مجذورات مجموع مجذورات واريانس  مشاهده شده    سطح معني داري 

 

پيش آزمون توان هوازي (مطلق) سه گروه 
 (ليتر در دقيقه)

254/0 بين گروهي   

127/0  

105/0  

 

208/1  

 

318/0 316/2 درون گروهي   

570/2 مجموع  

 

هپس آزمون توان هوازي (مطلق) سه گرو  

 (ليتر در دقيقه)

279/0 بين گروهي   

139/0  

106/0  

 

315/1  

 

289/0 332/2 درون گروهي   

611/2 مجموع  

 

پيش آزمون توان هوازي(نسبي)سه گروه 
 (ميلي ليتر بر كيلوگرم در دقيقه)

393/83 بين گروهي   

697/41  

303/49  

 

846/0  

 

443/0 664/1084 درون گروهي   

057/1168 مجموع  

 

 پس آزمون توان هوازي (نسبي) سه گروه

 (ميلي ليتر بر كيلوگرم در دقيقه)

723/89 بين گروهي   

861/44  

167/53  

 

844/0  

 

444/0 675/1169 درون گروهي   

397/1259 مجموع  

 

زمون و پس آزمون توان بي هوازي نشان مي دهد، در هيچكدام از گروهها، تفاوت معني داري ميان نتايج پيش آ 4همانگونه كه نتايج جدول
) و اين بدان معني است كه نه مصرف بيكربنات سديم و نه دارونما، هيچكدام نتوانسته اند بر توان بي هوازي  <P 0/0 5وجود ندارد(

  آزمودني ها تأثير معني داري بگذارند. 

41/0 پس آزمون كنترل ± 52/1  
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  ثانيه ) درهر سه گروه) نتايج مقايسه پيش آزمون وپس آزمون توان بي هوازي (كيلوگرم متر بر 4جدول

t ميانگين تفاوت  محاسبه شده    سطح معني داري 

5/6 پيش آزمون تجربي ± 97/71   

14/0 -  

 

168/0 -  

 

870/0 29/5 پس آزمون  ± 11/72  

 

 دارونما

22/11 پيش آزمون ± 95/74   

397/0  

 

385/0  

 

710/0 61/10 پس آزمون  ± 55/74  

 

 كنترل

69/9 پيش آزمون ± 56/67   

259/0  

 

509/0  

 

629/0 15/10 پس آزمون  ± 3/67  

) نتايج تحليل واريانس مربوط به مقايسه پيش آزمون ها وپس آزمونهاي سه گروه با هم5جدول   

مجموع  واريانس 
 مجذورات

ميانگين 
 مجذورات

F مشاهده شده    سطح معني داري 

 پيش آزمون توان بي هوازي سه گروه

 (كيلوگرم متر در ثانيه)

377/215 بين گروهي   

688/107  

736/86  

 

242/1  

 

308/0 200/1908 درون گروهي   

576/2123 مجموع  

 پس آزمون توان بي هوازي سه گروه

 (كيلوگرم متر در ثانيه)

146/210 بين گروهي   

073/105  

203/79  

 

327/1  

 

286/0 465/1742 درون گروهي   

611/1952 مجموع  

 

 

) به >0/0P 28خون آزمودني هاي گروه كنترل بطور معني داري (  PHد انجام فعاليت باعث شده است كه همانطوري كه مالحظه مي شو
خون مؤثر   PHدرصد كاهش يابد. براي بررسي اين نكته كه آيا مصرف بيكربنات سديم و دارونما مي تواند بر اين اثر تمريني بر  68/1ميزان 

ساعت پس از مصرف و پس از فعاليت) توسط  5/1ونما درسه بار اندازه گيري (قبل از مصرف، خون گروههاي تجربي و دار  PHباشد يا خير،
  ) ارائه شده است.6تحليل واريانس مورد بررسي قرار گرفته و در جدول (

  ±038/0، 332/7 ± 024/0خون (  PHنشان مي دهد كه با مصرف دارونما تفاوت معني داري ميان سه بار اندازه گيري  7نتايج جدول 
). اما  <05/0Pساعت پس از مصرف و پس از فعاليت) بوجود نيامده است ( 5/1به ترتيب براي قبل از مصرف،  358/7 ± 014/0و  329/7
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) ايجاد شود. >P 0001/0(  خون در سه بار اندازه گيري تفاوت معني داري   PHمصرف بيكربنات سديم باعث شده است كه ميان نتايج 
  .شد استفادهتعقيبي توكي  آزمون ازاوت، براي مشخص شدن تف

) و همچنين ميان >003/0Pخون قبل از مصرف و پس از فعاليت تفاوت معني داري وجود دارد (  PH، ميان نتايجداد كهنشان نتايج 
ف بيكربنات ) و مصر  >004/0Pساعت پس از مصرف بيكربنات سديم تفاوت معني داري وجود دارد ( 5/1خون قبل از مصرف و   PHنتايج

درصد) افزايش  26/0( به ميزان  377/7 ±  045/0به  358/7 ± 04/0خون آزمودني ها را بطور معني داري از   PH سديم توانسته است 
درصد كاهش يافته است اما اين تغيير ازلحاظ آماري معني  14/1خون به ميزان  PHدهد و باعث بروز آلكالوز گردد. اگرچه پس ازفعاليت،

خون جلوگيري نمايد.   PH). اين بدان معني است كه مصرف بيكربنات سديم توانسته است از كاهش معني دار  <05/0Pوده  است (دار نب
درصد پائين تر از مقدار آن در قبل از مصرف بيكربنات بوده است. براساس اطالعات  88/0خون پس از فعاليت به ميزان   PHبا اين وجود

  PH خون بطور معني داري مؤثر بوده است و توانسته است از كاهش بيشتر  PHكه مصرف بيكربنات سديم برفوق مي توان نتيجه گرفت 
  .در اثر فعاليت جلوگيري نمايد

  
PH خون گروه كنترل ) مقايسه پيش آزمون و پس آزمون6جدول    

 

 

PHخون گروههاي تجربي و دارونما  )  نتايج تحليل واريانس مربوط به بررسي تغييرات7جدول     

مجموع  واريانس 
 مجذورات

ميانگين 
 مجذورات

F مشاهده   
 شده

 سطح معني داري

 

 تجربي

0317/0 بين گروهي   

0158/0  

0162/0  

 

802/9  

 

001/0 0323/0 درون گروهي   

064/0 مجموع  

 

 دارونما

002/0 بين گروهي   

001/0  

0009/0  

 

102/1  

 

354/0 0017/0 درون گروهي   

0019/0 مجموع  

 

 

±انحراف استاندارد  ميانگين  t ميانگين تفاوت  محاسبه شده   سطح معني داري 

± 014/0 پيش آزمون 361/7   

0237/0  

 

882/2  

 

028/0 018/0 پس آزمون  ± 237/7  
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كنترل  بطور  نشان مي دهد كه انجام فعاليت باعث شده است كه ميزان آنزيم الكتات دهيدروژناز خون آزمودني هاي گروه 8نتايج جدول
درصد افزايش يابد. براي بررسي اين نكته كه آيا مصرف بيكربنات سديم و دارونما مي توانند بر   18/13) به ميزان   >024/0Pمعني داري (

 5/1صرف، اين اثر تمريني بر مقدار آنزيم مؤثر باشند يا خير، اين متغير در گروههاي تجربي و دارونما و در سه بار اندازه گيري (قبل ازم
  ) ارائه شده است. 4-28ساعت پس ازمصرف و پس ازفعاليت) توسط تحليل واريانس بررسي گرديده و نتايج در جدول (

  ) نتايج مقايسه پيش آزمون و پس آزمون مقدار آنزيم الكتات دهيدروژناز گروه كنترل8جدول 

 
 

 

 

 

 

 

  
  

نشان مي دهد كه با مصرف دارونما و بيكربنات سديم، تفاوت معني داري ميان سه بار اندازه گيري ميزان آنزيم الكتات  9نتايج جدول
ساعت پس از  5/1به ترتيب براي قبل ازمصرف،  33/255  ±  55/40و 22/313  ±  9/37، 280 ± 47/72دهيدروژناز بوجود نيامده است (

براي گروه بيكربنات). اگرچه  مصرف  6/281  ± 42/71و  44/296 ±  57/51، 267 ±  46/49مصرف و پس ازفعاليت گروه دارونما، و 
و از اين روي فرضيه صفر مطرح شده مورد تأييد قرار مي گيرد  بيكربنات سديم نتوانسته است تأثير معني داري بر ميزان اين آنزيم بگذارد

  اما مشاهده مي گردد كه مصرف اين ماده توانسته است ازافزايش معني دار آنزيم در اثرفعاليت جلوگيري نمايد. 
 

ما) نتايج تحليل واريانس مربوط به تغييرات ميزان آنزيم الكتات دهيدروژناز گروههاي تجربي و دارون9جدول    

  

±انحراف استاندارد ميانگين   

 

 ميانگين تفاوت

 

t محاسبه شده   

 

عني داريسطح م  

آزمون پيش  083/36 ± 375/319   

275/42 -  

 

866/2-  

 

024/0  

آزمون پس  
7/41 ± 5/361  

F ميانگين مجذورات مجموع مجذورات واريانس  مشاهده شده    سطح معني داري 

 

 تجربي

447/3901 بين گروهي   

724/1950  

771/3062  

 

637/0  

 

539/0 422/61255 درون گروهي   

870/65156 مجموع  

 

 

 دارونما

063/9348 بين گروهي   

032/4674  

346/3155  

 

481/1  

 

254/0 222/56796 درون گروهي   

286/66144 مجموع  
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   بحث و نتيجه گيري 
اولين نتيجه درمورد توان هوازي و بي هوازي اين تحقيق نشان داد كه با مصرف بيكربنات سديم تفاوتي ميان توان بي هوازي بوجود نمي 

دقيقه   7دقيقه ويا بيشتر از  1اي كمتر از مبني بر اين كه مصرف بيكربنات سديم بر عملكرده همكارانآيد كه با نتيجه تحقيق ليندرمن و 
در زمينه اين كه آلكالوز منجر به تغيير در تعادل اسيدي  ـ بازي مي شود اما  و همكارانتايراكي  يا نتيجه تحقيق )3(كم اثر يا بي اثر است

  .)6(متر تأثيري ندارد، مطابقت دارد 600بر عملكرد دوي 
خون شده و از كاهش آن در اثر   PH درصدي  26/0هد مصرف بيكربنات سديم باعث افزايش  دومين نتيجه بدست آمده كه نشان مي د

)، 10)، لمبار (9و همكاران (  )، پي يرس8» (مك ناقتون«)، 7» (گلدفينچ«)، 1تاروردي زاده ( فعاليت جلوگيري نموده است، با نتايج تحقيق
  مطابقت دارد و در هيچ تحقيقي به نتيجه اي مغاير با آن نرسيديم.) 13) و اسوانك و رابرتسون (12)، اشتفان (11پاتينگر (

ت همچنين بيكربنات سديم بر آنزيم هاي الكتات دهيدروژناز تأثير معني داري نداشته است اما همانند دارونما از افزايش آنها در اثر فعالي
ر آزمون تجربي (بيكربنات سديم) فشار سهمي دي اكسيد ) نشان داد كه د8جلوگيري نموده است. نتايج تحقيق مك ناقتون و همكاران (

كربن و فشار سهمي اكسيژن بين نمونه هاي قبل از مصرف و پس از مصرف (قبل از فعاليت) بدون تغيير مشاهده شد اما فشار سهمي دي 
  اكسيد كربن پس از فعاليت افزايش معني داري در آزمون آلكالوز نشان داد.

دقيقه صورت مي گيرد، زمان  1زمان فعاليت بسيار تأثير گذار است مثالً عنوان شده است كه در فعاليتهايي كه زير  در زمينه اثر بيكربنات،
، افزايش ظرفيت تامپوني داخلي سلولي و در نتيجه ايجاد شيب مثبت بين محيط داخل و   +H كافي براي متابوليسم گليكوليزي، توليد
دقيقه انجام گرفته، تأثيري  30دقيقه و يا بيشتر از  1ن روي در تحقيقاتي كه فعاليت آنها كمتر از خارج سلول وجود نداشته است و از اي

). در فعاليت انفجاري (پرش عمودي) نياز متابوليكي در ابتدا از طريق منابع انرژي فوري است  و كمتر از متابوليسم 1گزارش نشده است (
دت به حد كافي براي ايجاد محيط اسيدي داخل سلولي طوالني نيست كه توسط ظرفيت بي هوازي فراتر مي رود. لذا تمرين كوتاه م

تامپوني خارج سلولي تحت تأثير قرار گيرد. داليل مشابهي نيز وجود دارد كه در تمرينات طوالني، مصرف بيكربنات سديم سودمند و مؤثر 
متابوليسم اكسايشي تأمين مي شود، سهم كمتر انرژي از طريق گليكوليز  نمي باشد و با توجه به اينكه انرژي تمرينات استقامتي ترجيحاً از

  ).1بي هوازي است (
  

  منابع:
پايان نامه تاروردي زاده، بهمن. اثر مصرف بيكربنات سديم بر آستانه خستگي هنگام كار بيشينه در مردان نخبه واليبال به راهنمايي خسرو ابراهيم.  -1

 .1375- 76 .م و تحقيقاتدانشگاه آزاد واحد علودكتري 

)، 1380گرين هاف، پائول ال. (بيوشيمي فعاليتهاي بدني). گائيني، عباسعلي و همكاران، چاپ اول (زمستان  -گليسون، ميكائيل  - موگان، ران  -2
  انتشارات سمت.

)، انتشارات 1381، جلد اول و دوم، چاپ اول (پائيزكاستيل، ديويد ال. (فيزيولوژي ورزش و فعاليت بدني). معيني، ضياء و همكاران -ويلمور، جك اچ  -3
  مبتكران.

ساداتي سليمي، علي. بررسي اثر مصرف بيكربنات سديم بر روي خستگي هنگام كار بيشينه در افراد تمرين كرده وتمرين نكرده به راهنمايي  -4
  . 1375دانشگاه تهران پايان نامه كارشناسي ارشد اصغرخالدان. 

)، ناشر: دانشگاه 1377ت. هاولي، ادوارد. (نظريه و كاربرد فيزيولوژي ورزشي). ترتيبيان، بختيار، جلد اول، چاپ اول (زمستان  - ت ك. اسكاپاورز، -5
  اروميه.

6- Tiryaki GR, Aherbom HA. Effects of sodium bicarbonate and sodium Citrate on 600m running time of trianed females. J 
Sports Med phy fitness 1995 sep;35(3):194-833- Potteiger JA,Webster MJ,Nickel GL,Haub MD, Plamer RJ . The effecs of  
buffer ingestion on metabolic factors related distance running performance.Eur J Appl  physiol occup physio 1996 72(4): 
365-7. 
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8- Mc Naughton LR,Thompson D.Acute versus chronic sodium bicarbonate ingestion and anaerobic work and power output 
.J Spots Med phy fithess 2001 Dec; 41(4) :436-62. 
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