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 چکیده

تاثیر نوشیدنی ورزشی ایزواستار بر برخی پارامترهای متابولیکی هدف مطالعه ی حاضر  :هدف

 .فوتبالیست های جوان در یک وهله فعالیت وامانده ساز بوده است

آزمودنی با  10تهران  سپاد باشگاه فرهنگی ورزشی نانرده جوا از فوتبالیست های :شناسیروش

کیلوگرم، شاخص  46/67±69/5متر، وزن سانتی 50/176±85/4سال، قد  10/17±78/0 میانگین سنی

آزمودنی ها ابتدا یک  کیلوگرم بر مترمربع بصورت داوطلبانه انتخاب شدند. 63/21±42/1توده بدنی 

روی تردمیل انجام دادند و حین اجرای پروتکل با استفاده از  پروتکل پیشرونده شبیه سازی شده را بر

، نسبت تبادل max2VO،2vo،2vcoدستگاه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی شاخص های فیزیولوژیکی 

اندازه گیری شد. سپس یک هفته بعد آزمودنی ها با    AT2VO ،2AT/VO2VO، (RER)تنفسی 

 مجددا همین پروتکل را انجام دادند. خوردن یک نوشیدنی ورزشی بنام ایزواستار 
نتایج این مطالعه نشان دادند که پس از مصرف نوشیدنی مربوطه، عوامل متابولیکی  :هایافته

(max2VO،2vo،2vco نسبت تبادل تنفسی ،(RER) ،AT2Vo ،2AT/VO2VO ناشی از فعالیت )

 تغییر معناداری را نشان نداده اند. 
ه های پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که مصرف یک جلسه نوشیدنی توجه به یافت با :گیرینتیجه

ورزشی ایزواستار بر حداکثر اکسیژن مصرفی، نسبت تبادل تنفسی، حجم اکسیژن مصرفی و دی 

 اکسیدکربن فوتبالیست های جوان تاثیری ندارد و در استفاده از آن باید با احتیاط عمل کرد.
 های متابولیکی، فوتبالیست های جوان، فعالیت وامانده سازایزواستار، پارامتر کلیدی: واژگان
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 مقدمه

-کننده در اجرای فعالیت یکی از عوامل تعیین

 های ورزشی به ویژه فعالیتهای طوالنی و شدید،

دسترسی کافی عضالت به ذخایر گلیکوژنی است 

های بدن آب و الکترولیت که با حفظ تعادل

ای میسر  )هموستاز( از طریق راهبردهای تغذیه

عدم توجه به این مساله، سبب تحمیل  میشود.

 اثرات محیط بر بدن میشود و در نتیجه با کاهش

یا تخلیه ذخایر و بر هم خوردن تعادل آب و 

ا الکترولیتهای بدن از راه تعریق شدید، نه تنه

 خستگی زودرس و افت اجرا حادث میشود، بلکه

ورزشکار در معرض خطرات ناشی از گرما 

)افزایش زیاد دمای بدن( مانندگرمازدگی قرار 

 میگیرد. بنابراین، طبـق مبانی علمی و بررسی

 های انجام شده، نوشیدن مایعات حاوی

های ویژه  ها با نسبت کربوهیدرات و الکترولیت

جهت تسریع جذب آب، جلوگیری از خستگی، 

 اجرای بهینه فعالیت رژی ونتداوم دسترسی به ا

سدیم، ، سیترات. (5, 4)ت توصیه شده اس

 واعتورین، گلوکز، گلوکورونوالکتون، کافئین و ان

ویتامینها ترکیبات اصلی نوشیدنیهای ورزشی 

هستند که تصور میشود، سبب بهبود زمان 

عکس العمل، تمرکز، هوشیاری و عملکرد 

ه با وجود این، گزارش شد. (6) استقامتی میشوند

است که اثربخشی نوشیدنیهای ورزشی به کمیت 

مصرف، مقدار و نوع کربوهیدرات موجود در 

نوشـیدنی )فروکتوز سریعتر تخلیه میشود( و 

به . (7) همچنین اسمواللیته آن بستگی دارد

ات زمینه اثر عالوه، نتایج مطالعات انجام شده در

ا عوامل قلیایی در زمان قبل از شروع فعالیت، ب

 .(8)د یکدیگر همخوانی ندارن

متناوب،  و شدید ورزش یک عنوان فوتبال به

 میباشد. فعالیت در دائمی تغییرات مستلزم

 

 در زیاد انرژی تقاضای و باال ساز و سوخت

 جذب مواد بوسیله رقابت، و فوتبال تمرینات

 آب کربوهیدراتها، جمله از کافی مغذی

 این به نیاز .میزان می شود ممکن والکترولیتها

 اندازه بدن، تمرین، مدت و شدت به مواد،

 و تعریق میزان بدن، پوست سطح بدن، وضعیت

 .(9)دارد  بستگی محیطی شرایط و پوشش نوع

 به باشد، ورزشی بیشتر فعالیت زمان چه هر

 و آب کاهش مقدار فعالیت، نوع و شدت نسبت

 با .(9)بود  خواهد بیشتر نیز بدن انرژی ذخایر

 آب از مقداری جسمانی هنگام فعالیت این، وجود

 ساز و سوخت از حاصل آب توسط بدن نیاز مورد

آب   مقدار این اما می شود تامین غذایی مواد

 همان به بدن، آب کمبود باید و بود نخواهد کافی

 مایعات بوسیله و خارج از رفته، دست از مقدار

 تا ساعت در ممکن است عرق دفع .گردد جبران

 آن از لیتر 1 از بیش جبران اما باشد هم لیتر 3

 نکته. (9)بود  نخواهد پذیر امکان ساعت در هم

 در بویژه مدت، طوالنی در تمرینات توجه قابل

 مانند معدنی نمکهای و آب کاهش گرم، هوای

 که در است تعریق همراه به پتاسیم و کلر سدیم،

 دست دارد. از ویژه ای اهمیت سدیم میان این

 و بدن گرمایی تعادل الکترولیتها، و آب دادن

 ممکن و اختالل کرده دچار را ورزشی عملکرد

 گرما از ناشی شوک و گرمازدگی موجب است

 در زیادی تحقیقات اخیر، سالهای . در(9)شود 

 واقعی مسابقه و تمرین در میدان و آزمایشگاه

 مواد مصرف چشمگیر اثر و گرفته انجام

 استقامت و قدرت عملکرد در دار کربوهیدرات

 و دو سواری، دوچرخه رشته های درورزشکاران 

 باالی میزان .(10)است  رسیده اثبات به فوتبال

 تمرینات طول در گرما اثر در سالیانه تلفات
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 و مایعات اهمیت جایگزینی از نشان فوتبال،

 بر میتواند آن جبران عدم زیرا دارد الکترولیتها

مشخصه  از یکی .(10)بگذارد  منفی اثر عملکرد

 پر متناوب های فعالیت ورزش فوتبال، های

 که است شده مشخص کامال و است شدت

 هنگام گلیکوژنی ذخایر و بدن مایعات کاهش

 و جسمی عملکرد کاهش موجب فعالیت فوتبال

 بازیکنان برای می شود. دهیدراسیون ذهنی

 و تعریق دلیل به رقابت یک طی در فوتبال

می دهد  رخ الکترولیتها برخی و بدن کاهش آب

 تاثیر شده انجام تجربی تحقیقات . تمامی(10)

 دهایو عملکر اجراها بر مایعات مصرف مثبت

 .(12, 11) نمی دهند نشان را ورزشی

-دهد نوشیدنیشواهدی وجود دارد که نشان می

سازی های شبیههای کربوهیدراتی برای آزمون

های مختلف مانند فوتبال، شدت شده ورزشی با

زایی دارند. با توجه به ماهیت ویژگی انرژی

 های فوتبال، بررسیتناوبی و شدت زیاد فعالیت

 های کربوهیدراتی بر پاسخ هایاثربخشی نوشابه

 تواند کاربرد زیادی در اثربخشیمتابولیکی می

تمرین و مسابقات ورزشکاران این رشته داشته 

ی های ورزشهای اخیر نوشابه. در سال(3)باشد 

متعددی با ترکیبات پتاسیم، سدیم، منیزم و 

های قندی متفاوت، کربوهیدرات با شاخص

های محلول در آب، کافئین، پروتئین، ویتامین

 ... دار وهای شاخهتئورین، گلوتامین، اسید آمینه

. نوشیدنیهای (3)به بازار عرضه شده است 

هاست که از این جمله نوشیدنی R4ایزواستار و 

ها، کربوهیدرات، پروتئین، از الکترولیت

و  Eگلوتامین، اسیدهای آمینه و ویتامین های 

C  (3)استفاده شده است. 

نوشیدنی ورزشی ایزواستار از نوع محصوالت 

محصول کشور سوییس می باشد. بنا بر  پودری

ادعای کارخانه سازنده پودر مناسب جهت تهیه 

مایع ایزوتونیک برای بهبود عملکرد ورزشی در 

 2فعالیت های استقامتی متوسط )کمتر از 

باشد ساعت( و تمرین در آب و هوای گرم می

مایع ایزوتونیک آن حاوی سدیم و . (13)

کربوهیدرات برای عبور سریعتر از معده و تامین 

مایعات مورد نیاز در حین فعالیت است. حاوی 

گرم در لیتر کربوهیدرات ساده و ترکیبات  70

آن شامل کربوهیدرات )ساکروز، شربت گلوکز 

دهیدرات و مالتودکسترین( ، اسید سیتریک، 

م، کلرید پتاسیم، سدیم سیترات، کلرید سدی

فسفات کلسیم، اسید اسکوربیک، بی کربنات، 

منیزیم، نشاسته تغییر داده شده، روغن نارگیل، 

 . (13)و بتاکاروتن است  B1ویتامین 

ها های ورزشی برای همه انواع ورزشنوشیدنی

 اند و انواع آنها شبیه یکدیگر نیستند توصیه شده

تاکنون مطالعات مختلفی در مورد فواید . (14)

های ورزشی بر بهبود عملکرد استقامتی نوشیدنی

 های مختلف انجام شده استها و مدتبا شدت

ولی شواهد موجود برای حمایت از ، (15)

های ورزشی در زمان قبل  ضرورت مصرف نوشابه

یا به طور کلی حمایت  یا در هنگام انجام فعالیت

نتایج تحقیقی نشان داد  هایاز فواید نوشیدنی

 _، مصرف نوشیدنی حاوی ترکیب کافئین (16)

ی ی عملکرد بطنی را به وسیلهقاتئورین ارت

ای نشان داد. همچنین افزایش حجم ضربه

سواری و کاهش در افزایش مدت سرعت دوچرخه

-دوچرخهساعت  2حداکثر انقباض ارادی بعد از 

(. یکی از مهم ترین 11سواری مشاهده شد)

وقی حداکثر دهنده قلبی عرهای نشانویژگی

( می باشد.هزینه MAX2VOاکسیژن مصرفی )

و مدت زمان  VO2 ،RERانرژی با استفاده از 

 شود.فعالیت ورزشی محاسبه می
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نتایج پژوهشی نشان داد که مصرف نوشیدنی 

و مردان دانشج vo2زا تاثیر معناداری بر انرژی

ندارد. همچنین نتایج پژوهش مذکور نشان داد 

کاهش یافت  RERرونما که در گروه مصرف دا

 RERدر حالیکه در گروه دارونما شاهد افزایش 

اد های این مطالعه نشان دبودند. هم چنین یافته

در بین گروه  RERکه اکسیژن مصرفی و 

 زاهای انرژیدارونما و سه گروه مصرف نوشیدنی

 های این مطالعهتفاوت معناداری ندارد. یافته

زا در انرژی هاینشان داد که مصرف نوشیدنی

زمان استراحت مصرف کربوهیدرات و نرخ 

دهد، در متابولیک استراحتی را افزایش می

 حالیکه در زمان فعالیت ورزشی متابولیسم بدون

. در پژوهشی نشان داده (18)تغییر باقی ماند 

شد که مصرف حاد نوشیدنی انرژی زا عملکرد 

بدنی )از جمله میانگین شاخص خستگی و 

را  هوازی( بازیکنان والیبال زنانآزمون توان بی

. همچنین تحقیقات نشان (17)دهد تغییر نمی

زا دادند که مصرف کوتاه مدت نوشیدنی انرژی

های قدرتی باعث افزایش عملکرد تنها در آزمون

. (18)شود کرده استقامتی میدر مردان تمرین

ی دیگری نیز نشان دادند که مصرف در مطالعه

آنتی  -های ورزشی حاوی کربوپروتئیننوشیدنی

های اکسیدان در مقایسه با نوشیدنی

کربوهیدراتی باعث کاهش زمان زسیدن به 

شود و تفاوتی بین خستگی دوچرخه سواران نمی

. تحقیقی نیز (19)هر دو نوشیدنی دیده نشد 

نشان داد که مصرف نوشیدنی ردبول باعث بهبود 

ای و کاهش حجم پایان معنادار حجم ضربه

 .    (20)سیستولی شده است 

نوشیدنی ورزشی ایزواستار حاوی ترکیبات 

یم، گوناگونی از جمله کربوهیدرات، سدیم، پتاس

باشد که ادعا شده کلسیم، منیزیم و فسفر می

تر کردن است بر بهبود اجرای رقابت و طوالنی

زمان خستگی موثرند و همچنین شرکت 

ایزواستار بر جذب بهتر کربوهیدرات در طول 

درصدی در  19تمرین و رقابت و افزایش 

عملکرد ورزشی تاکید داشته است. لذا با فرض 

بر پارامترهای قلبی تنفسی تاثیر پودر ایزواستار 

که افزایش در این مقادیر موجب تایید ادعای 

گردد، انجام پژوهشی در شرکت ایزو استار می

که رسید. از آنجاییاین زمینه ضروری به نظر می

ها امروزه در بین استفاده از این نوشیدنی

ورزشکاران، به ویژه در میان ورزشکاران رشته 

و هم چنین تنها یک فوتبال شیوع یافته است 

-مطالعه به بررسی تاثیر این نوشیدنی بر جنبه

های پالسمایی در ورزشکاران بوده است، هدف 

ی حاضر بررسی تاثیر این نوع نوشیدنی مطالعه

قلبی  بر برخی پارامترهای

، نسبت تبادل max2VO،2Vo،2Vco)تنفسی

  ( AT2Vo ،2AT/VO2VO، (RER)تنفسی 

  . است های جوان بودهفوتبالیست

 

 پژوهش روش

تاثیر نوشیدنی  مطالعه حاضر، با هدف بررسی

کی ورزشی ایزواستار بر برخی پارامترهای متابولی

های جوان در یک وهله فعالیت فوتبالیست

گاه های جوان باشوامانده ساز، بر روی فوتبالیست

فرهنگی ورزشی سپاد تهران انجام شد. با توجه 

دم های انسانی و عهبه اهداف و استفاده از نمون

کنترل همه متغیرهای مزاحم روش نیمه تجربی 

آزمون در یک گروه آزمون و پسبا طرح پیش

 تجربی انجام شد.

جوان باشگاه سپاد نفر فوتبالیست  10تعداد 

سال که به شکل  19تا  16تهران در رده سنی 

حرفه ای در لیگ جوانان استان تهران فعالیت 
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و  انتخاب شدندژوهش پبصورت نمونه  داشتند 

 در  طرح حاضر شرکت کردند.

معیار های ورود به پژوهش بازیکنان عدم مصرف 

مکمل در سه ماه گذشته از شروع تحقیق از 

ز جمله مصرف نوشیدنی ایزواستار، عدم استفاده ا

قرص و داروی خاص، عدم ابتال به بیماری بود. 

 وتمامی بازیکنان در انتهای فصل مسابقه بودند 

درصد بازی های فصل بازی کرده  70بیش از  در

 بودند و بازیکن اصلی بودند.

آزمایشگاه بعد از اطالع رسانی و کسب مجوز از 

، قبل از پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم

ها، مراحل پژوهش بازیکنان از نحوه آزمون

و بعد از تکمیل  تحقیق و اهداف آن آگاه شدند

ر پژوهش شدند. فرم رضایت نامه آماده شرکت د

ساعت  72مصرف کافئین و فعالیت ورزشی از 

قبل برای تمامی بازیکنان ممنوع شده بود و 

مصرف برنامه رژیمی کربوهیدراتی به بازیکنان 

ها دو ساعت قبل تمامی آزمودنی پیشنهاد گردید.

از شروع فعالیت وامانده ساز صبحانه یکسانی 

یک  گرم پنیر، یک چهارم نان لواش و 50شامل 

ای لیوان چای تلخ مصرف کردند و شرایط تغذیه

چنین با ها تحت کنترل بود. همتمام آزمودنی

توجه به جوان بودن شرکت کنندگان، اخذ 

رضایتنامه از والدین ایشان نیز انجام پذیرفت. 

مکان انجام آزمون آزمایشگاه پژوهشگاه تربیت 

 1صبح تا  8بدنی وزارت علوم و در فاصله زمانی 

درجه سانتی گراد بود  22د از ظهر و در دمای بع

 های عمومیبعد از اندازه گیری ویژگی و

داوطلبین طی دو روز مجزا به فاصله هفت روز به 

ساز پرداختند؛ که در روز اول انجام آزمون وامانده

از دارونما شامل آب خالص به اضافه رنگ دهنده 

ر طبیعی خوراکی به رنگ نارنجی همانند ایزواستا

و در روز  دوم طبق دستور العمل شرکت 

ایزواستار،  مقدار سه پیمانه از پودر ایزواستار 

میلی لیتر آب حل  500گرم  در  45معادل 

ها بدون اطالع از نوع . آزمودنی(13)گردید 

نوشیدنی ورزشی بیست دقیقه قبل از انجام 

میلی لیتر از نوشیدنی  250فعالیت وامانده ساز 

 (13)ورزشی را مصرف نمودند 
 (مشخصات عمومی آزمودنی ها -1جدول )

 

 پارامترهای قلبی تنفسی پژوهش شامل:

که حد  max2VOحد اکثر اکسیژن مصرفی 

 اکثر ظرفیت انتقال و اکسیژن به هنگام فعالیت

که از نظر دانشمندان ورزشی از معتبرترین 

های آمادگی قلب و عروق است. شاخص

،2vo،2vco نسبت تبادل تنفسی ،(RER)، 
AT2Vo هوازی( )اکسیژن مصرفی در آستانه بی

2AT/VO2VO  اکسیژن مصرفی در آستانه(

هوازی بر اکسیژن مصرفی حین فعالیت( بی

(22). 

نحوه اجرای پروتکل آزمون فعالیت وامانده 

 ساز:

ها بعد از گرم کردن و انجام کلیه آزمودنی

و کششی یک به یک بر روی  حرکات نرمشی

نوارگردان آماده انجام تست شدند. پروتکل 

ساز بدین صورت بود که ابتدا فعالیت وامانده

درصد  1و با شیب  km/h6فعالیت دو با سرعت 

دقیقه سرعت دستگاه به  3شد. در هر شروع می

شد تا زمانی که افزوده می km/h1میزان 

 3برسد. پس از آن هر  km/h11سرعت به 

دقیقه سرعت ثابت بود و بر شیب دستگاه به 

ان شد. پس از آن تا زمدرصد افزوده می 2اندازه 

رسیدن به سر حد خستگی، سرعت ثابت و شیب 

 .(1)شد به طور همزمان در هر مرحله افزوده می
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 مشخصات عمومی آزمودنی ها -1جدول 

 

: از آمار توصیفی )میانگین و روش آماری

های خام و بندی دادهانحراف معیار( برای دسته

برای بررسی نرمال  ها استفاده شد.توصیف داده

ن های مورد مطالعه از آزموها در گروهبودن داده

شاپیرو ویلک استفاده شد. برای تعیین تاثیر 

متابولیکی از   ل بر فاکتورهایمستقمتغیر 

داری آزمون تی وابسته استفاده شد. سطح معنی

در نظر  P ≤ 0.05آماری هایبرای کلیه آزمون

ه های آماری با استفادو تحلیلگرفته شد. تجزیه 

و ترسیم نمودارها با  SPSS 22افزار از نرم 

 انجام گرفت. Excel 2013افزار استفاده از نرم 

 

 پژوهشهای یافته

نتایج تحقیق حاضر نشان  2طبق جدول شماره 

داده است که مصرف نوشیدنی ورزشی ایزواستار 

های متابولیکی بر شاخص

(max2VO،2vo،2vco نسبت تبادل تنفسی ،

(RER) ،AT2VO ،2AT/VO2VO)  تاثیر

 .(2)جدول  داری نداردمعنی

 

 گیری :بحث و نتیجه

ی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در تمام

فاکتورهای قلبی تنفسی موجود 

(max2VO،2vo،2vco نسبت تبادل تنفسی ،

(RER) ،AT2VO ،2AT/VO2VO ) هیچ

گونه افزایش معناداری در مرحله دارونما و 

استفاده از نوشیدنی ورزشی ایزواستار وجود 

 نداشت.
نتایج در خصوص حداکثر اکسیژن مصرفی نشان 

ه درصد در مرحل 6/6به میزان  VO2maxداد، 

ین استفاده از نوشیدنی افزایش داشته است، اما ا

افزایش از لحاظ آماری معنادار نبوده است. 

ای تاثیر نوشیدنی ورزشی تاکنون مطالعه

ایزواستار را بروی پارامترهای قلبی عروقی و 

، 2vo ،max2VO  ،AT2VOای از جمله تهویه

RER   2وAT/VO2VO  مورد بررسی قرار

ین لعه برای اولین بار در انداده است و این مطا

ی زمینه انجام شده است. اما با مطالعه تحقیقات

های ورزشی انجام شده است که بروی نوشیدنی

 میتوان به نتایج چندین مطالعه همسو و ناهمسو

 با مطالعه حاضر اشاره کرد. 

 

انحراف  میانگین تعداد گروه

 استاندارد

 بیشترین کمترین

 19 16 87/0 10/17 10 سن )سال(

 183 166 85/4 50/176 10 قد )سانتی متر(

 76 40/60 69/5 46/67 10 وزن )کیلوگرم(

 شاخص توده بدنی 

(2m /kg) 

10 63/21 42/1 70/18 50/23 

VO2max 

(ml/kg/min) 
10 68/54 85/6 80/45 90/67 
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 یافته های متغیر های متابولیکی از پیش آزمون تا پس آزمون -2جدول 

 داری سطح معنی انحراف معیار میانگین مرحله متغیر

VO2 
(ml/kg/min) 

 

 

 دارونما

 

 نوشیدنی
 

91/54 

 

95/56 

54/0 

 

61/0 

 

453/0 

Vco2 
(ml/kg/min) 

 دارونما

 

 نوشیدنی

  

56/57 

 

42/60 

54/11 

 

57/0 

 

374/0 

max2VO 
 (ml/kg/min) 

 دارونما

 

 نوشیدنی

  

45/53 

 

02/57 

41/8 

 

22/9 

 

148/0 

VO2AT 
(ml/kg/min) 

 دارونما

 

 نوشیدنی

  

26/26 

 

96/31 

41/12 

 

75/30 

 

60/0 

VO2AT/VO2 
(ml/kg/min) 

 دارونما

 

 نوشیدنی

  

80/47 

 

60/45 

91/22 

 

19/26 

 

849/0 

RER دارونما 

 

 نوشیدنی

  

04/1 

 

09/1 

06/0 

 

12/0 

 

181/0 

 

 

نشان داد  (71)و همکاران  1نتایج مطالعه نینهوژر

زا تاثیر که مصرف نوشیدنی ورزشی انرژی

های این مطالعه با ندارد. یافته 2voمعناداری بر 

نتایج مطالعه حاضر همسو است. در سوی مقابل 

چندین پژوهش نشان دادند که مصرف 

های ورزشی بر حداکثر اکسیژن مصرفی نوشیدنی

تاثیر معناداری دارد که با نتایج مطالعه حاضر 

است. در این خصوص بررسی مطالعه  ناهمسو

                                                  
1 Nienhueser 

بر  (3)( 1389پیشین کاظمی و همکاران)

دختر دانشجوی ورزشکار و انجام آزمون 12

وامانده ساز بروس در استفاده از نوشیدنی فانتوم 

ییر تغ max2VOدهد که و دراگون نشان می

معناداری نسبت به دارونما داشته است؛ که دلیل 

تواند احتمالی ناهمسویی با تحقیق حاضر می

های مذکور که حاوی ترکیبات متفاوت نوشیدنی

های کافئین و تئورین بودند، باشد. نوشیدنی

مورد استفاده در تحقیق کاظمی و همکاران 

دراگون و فانتوم بودند. در پژوهش  (3)( 1389)
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زای فانتوم و دراگون  مصرف نوشیدنی انرژیآنها 

درصد افزایش  8/4و  9/6به ترتیب موجب 

در مقایسه با دارونما  max2VO دار در معنی

شد. بین این دو نوشیدنی تفاوت وجود داشت، 

هم دار نبود. اما این تفاوت از نظر آماری معنی

با نتیجة تحقیق باوم و  حاضر چنان نتایج مطالعه

تأثیر نوشابة این تحقیق هموست. در ناویس 

کیلوکالری  5/122زای ردبول حاوی انرژی

میلیگرم  1000میلیگرم کافئین و  85انرژی، 

هنگام فعالیت  max2VO تورین را بر افزایش

و  1هم چنین گیز .(21) ساز نشان دادنددرمانده

و همکاران  2و جستر (32)( 1994همکاران )

نیز نشان دادند که مصرف  (24)( 1997)

نوشیدنی حاوی تورین و کافئین عملکرد ورزشی 

دلیل اصلی این دهد. را افزایش می max2VOو 

ها افزایش به برخی ترکیبات موجود در نوشیدنی

مثل کافئین و تورین نسبت داده شده است. 

 نقش کافئین و آثار ارگوژنیکی آن هنگام فعالیت

به این صورت  max2VO ورزشی و افزایش

-است که کافئین هنگام فعالیت ورزشی با شدت

تر موجب های طوالنیتر یا مدتهای بیش

شود و افزایش فراخوانی اسیدهای چرب آزاد می

در  .(25) دهدکاتابولیسم چربی را افزایش می

عضلة اسکلتی نیز کافئین رهایش کلسیم از 

کند و موجب ی را تسهیل میشبکة سارکوپالسم

 شودافزایش توانایی تولید نیرو هنگام انقباض می

همچنین تورین با ذخیره و رهاسازی  .(25)

کلسیم از شبکة سارکوپالسمی موجب افزایش 

شود. تارهای عضالنی تولید نیروی عضالنی می

پذیری های عصبی، انقباض در پاسخ به تکانه

هش مقادیر تورین در خود را با افزایش و کا

                                                  
1 Geiß 
2 Jester 

که در از آنجایی .(26) کنندعضالت تعدیل می

ترکیبات نوشیدنی ایزواستار کافئین و تورین 

شود، احتماال یکی از دالیل اصلی عدم دیده نمی

های مربوط به تهویه و تاثیرگذاری بر شاخص

قلب نبود این ترکیبات در نوشیدنی مورد مطالعه 

 بوده است. 

ترین اکثرا تحقیقات اتفاق نظر دارند که مهم

ها های ورزشی و تاثیرگذاری آنیدنیویژگی نوش

 13-3داشتن مقدار کافی کافئین به مقدار 

. اگرچه، برخی (11)باشد گرم میمیلی

های ورزشی مقدار کمی کافئین دارند نوشیدنی

سازی جذب مایعات و ها برای بیشینهاما آن

تحمل فعالیت ورزشی یا بازگشت به حالت اولیه، 

ها و در بعضی ها، کربوهیدراتلکترولیتبا آب، ا

های اند. نوشیدنیموارد با پروتئین تولید شده

ورزشی با مقدار مناسبی کربوهیدرات و 

الکترولیت برای حفظ هموستاز بدن، پیش گیری 

سازی اجزا از آسیب، تاخیر در خستگی و بهینه

عملکردهای استقامتی  .(27)کنند کمک می

کننده یا مانند دوی ماراتون به عوامل محدود

، درصد MAX2VOصفات زیادی مانند 

MAX2VO  در آستانه الکتات و اقتصاد حرکت

بستگی دارد. گوناگونی این عوامل ریشه در 

عوامل محیطی، برای مثال فعالیت ورزشی 

 DNAاستقامتی و تغذیه، و گوناگونی توالی 

. نتیجه احتماال یک جلسه استفاده از (28)دارد 

های ورزشی تاثیر معناداری بر این نوشیدنی

ای آن هم در یک عوامل ندارد و شرایط تغذیه

های شاخصتر تاثیر روانی بر جلسه احتماال بیش

های عملکردی عملکردی افراد دارد تا جنبه

در خصوص مقادیر متابولیکی دیگر تحقیق . (28)

به ترتیب  AT2VOو  2voو  2vcoاز جمله 

مرحله % افزایش نسبت به  21% و  %7/3 ،  9/4
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نوشیدنی از دارونما وجود داشت. با توجه به 

محدودیت مطالعات مشابه در خصوص این 

های ورزشی برآنها، فاکتورها و تاثیر نوشیدنی

رسد. از انجام مطالعات آتی ضروری به نظر می

آنجایی که این متغیرها کامال با عامل حداکثر 

 اکسیژن مصرفی ارتباط تنگاتنگی دارند، بنابراین 

 

های مورد نظر عدم تاثیر رسد مکانیسمبه نظر می

از جمله  MAX2VOگذاری نوشیدنی ایزواستار بر 

ترکیبات موجود در نوشیدنی و نبود کافئین تا 

  حدودی دلیل نتایج حاضر باشد.

 RERنتایج در خصوص نسبت تبادل تنفسی 

نشان داد که این فاکتور در مرحله نوشیدنی 

درصدی داشت، اما  8/4نسبت به دارونما افزایش 

از لحاظ آماری معنادار نبود. در خصوص بررسی 

 RERمطالعه پیشین تاثیر نسبت تبادل تنفسی 

توان به تحقیق نینهوژر و همکاران تنها می

اشاره کرد که در آن تاثیر سه نوع  (17)( 2011)

نوشیدنی ورزشی بر روی متابولیسم استراحتی و 

نفر از دانشجویان سنجیده  10در حین فعالیت 

در مراحل دارونما و مصرف  RERشد و مقادیر 

ش معناداری نداشت و با نتایج ها افزاینوشیدنی

باشد. در این پژوهش تحقیق حاضر همسو می

RER  افزایش معناداری نداشت، اما مانند

افزایش کمی یافت. در  RERپژوهش حاضر 

 RERتحقیقات اخیرا افزایش قابل توجهی در 

پس از مصرف نوشیدنی قهوه که حاوی کافئین، 

, 29)کرینتین و پلینیکوتین بود، مشاهده شد 

العه دیگری همسو با . از سوی دیگر در مط(30

نتایج مطالعه حاضر نشان داده شد که مصرف 

نوشیدنی حاوی کافئین، عصاره چای سبز و 

، RERنیاسین هیچ تغییر قابل مالحضه ای در 

. هر چند در (30)ساعت بعد دیده نشد  3

با  تحقیقات دیگر مصرف نوشیدنی کافئین

. از (32, 31, 14)همراه است  RERکاهش 

-آنجایی که نوشیدنی ایزواستار فاقد کافئین می

باشد و کافئین باعث افزایش متابولیسم چربی و 

توان گفت ، می (33, 32, 14)شود لیپولیز می

در مطالعه حاضر  RERکه این افزایش اندک 

ت. بدلیل ترکیبات کربوهیدراتی این نوشیدنی اس

دهنده شرایط نسبت تبادل تنفسی نشان

متابولیسمی سیستم انرژی فرد در حین 

باشد. در واقع استراحت، فعالیت و پس از آن می

با افزایش شدت و مدت زمان فعالیت ورزشی 

نسبت به شرایط استراحتی استفاده از 

گیرد تا کربوهیدرات در فرآیند متابولیسم اوج می

در زمان استراحتی  7/0از  RERکه مقدار جایی

در زمان اوج فعالیت ورزشی با شدت باال  1به 

که شدت فعالیت ورزشی رسد. در واقع زمانیمی

تری از حداکثر اکسیژن مصرفی با درصد پایین

ها ادامه یابد، سوخت غالب سیستم انرژی چربی

باشند، در حالیکه با افزایش شدت فعالیت می

 XMA2VOورزشی و درصد باالتری از 

ها به عنوان سوخت غالب ایفای کربوهیدرات

رسد با توجه به نظر می. (34, 20)کنند نقش می

به افزایش نسبی در روز دارونما و روز نوشیدنی 

معناداری از لحاظ در اکثر فاکتورها و عدم 

آماری، با افزایش دوز مصرفی پودر ایزواستار، 

حجم نمونه بیشتر و مدت زمان بیشتر استفاده از 

پودر ایزواستار امکان تاثیر احتمالی این نوشیدنی 

 بر فاکتورهای قلبی تنفسی وجود داشته باشد.

توان نتیجه گرفت که مصرف بطور کلی می

توجهی بر برخی  نوشیدنی ایزواستار تاثیر قابل





 88       1شماره  هشتم،جلد ، 1397بهار و تابستان ، سوخت و ساز و فعالیت ورزشی دوفصلنامهحاد نوشیدنی ورزشی ایزواستار .... تاثیر  

های قلبی تنفسی از جمله حداکثر شاخص

اکسیژن مصرفی، نسبت تبادل تنفسی، آستانه 

 هوازی در مصرف اکسیژن ندارد. بی

 قدردانی و تشکر

از استادان راهنمای این پژوهش و اعضای تیم 

فوتبال کمال سپاسگذاری را دارا هستم. این 

اج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد استخر

 گردیده است
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Abstract 

Aim: The purpose of this study was the acute effect of Isostar Sport-drink on 

some of the Cardio-respiratory parameters in young soccer players a single 

bout of exhausting activity. 
Method: Statistical sample of this study was 10 young soccer players who 

were the players of Sepad Tehran Club with average age 17.10± 0.78, high 

176.50± 4.85 cm, weight 67.46±5.69 kg and the body mass index 

21.63±1.42 kg/m2 which have been voluntarily chosen. The subjects take a 

progressive protocol which has been simulated to run on a treadmill, and 

during the protocol, Gas Analyzer was used to measure  physiological 

parameters including the VO2max, vo2, vco2, RER, VO2AT, VO2AT/VO2. 

Then, one week later, the subjects returned and drank a Isostar Sport drink, 

and executed the protocol. 

Results: The results of this study showed metabolic parameters (VO2max, 

vo2, vco2, (RER), VO2AT, VO2AT/VO2) have no significantly changed after 

consuming Isostar beverage. 
Conclusion: we can concluded that the use of Isostar beverage on one 

occasion, does not lead to a significant change in VO2max،vo2،vco2,  

(RER) ،VO2AT ،VO2AT/VO2 rates and athletes should be wary to use this 

sport drink. 

Keywords: Isostar, metabolic parameters, young soccer players, exhausting 

activity 
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