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چکیده
زمینه و هدف :فعالیتبدنی شدید و طوالنیمدت باعث بروز استرس اکسیداتیو شود .از اینرو ،بسیاری از قهرمانان ورزشی بهمنظور
پیشگیری از این شرایط ،مکملهای آنتیاکسیدانی را مصرف میکنند .هدف این پژوهش مطالعه اثر مصرف کوتاهمدت مکمل کافئین-
آبچغندر بر عوامل ضداکسایشی و عملکرد ورزشی در ورزشکاران استقامتی بود.
مواد و روشها :این پژوهش بهصورت کوتاهمدت ،کانترباالنس ،متقاطع ،تصادفی و دوسوکور انجام شد که شامل مصرف  7روزه
مکمل-دارونما بود 01 .دونده نخبه مرد (سن  ،77/5±1/8وزن  99/9±7/8و قد  )079/7±7در سه وضعیت دارونما (آب چغندر بدون
نیترات)؛ دوز پایین ] 041( [BRJمیلیلیتر آب چغندر غنی شده با  4/8میلیمول نیترات و  711میلیگرم کافئین) و دوز باال ][BRJX
( 041میلیلیتر آب چغندر غنی شده با  9/9میلیمول نیترات و  411میلیگرم کافئین) تقسیم شدند .این  1تریال به مدت  8روز و با
فاصله 04روز استراحت اجرا شد .آزمودنیها از هفت روز قبل از آزمون ،روزانه دو بارمکمل را به همراه 751سیسی آب مصرف کردند.
فعالیت ورزشی شامل دویدن به مسافت  5کیلومتر با حداکثر تالش بود.
نتایج :مصرف کوتاهمدت مکمل آب چغندر-کافئین با دوز باال بر آنزیمهای ضداکسایشی ( )SOD, CAT, GPxو سطح مالون دی
آلدئید ( )MDAاثر معنیداری داشت ( .)p>1/15همچنین ،مصرف کافئین-آبچغندر با دوز باال و پایین باعث افزایش عملکرد استقامتی
مردان ورزشکار شده بود (.)p>1/15
نتیجهگیری :نتایج نشانداد مکمل آبچغندر-کافئین بر عوامل ضداکسایشی و عملکرد ورزشی در ورزشکاران استقامتی تاثیر مثبتی
دارد .بنابراین پیشنهاد میشود پیش از فعالیت ورزشی بخصوص پروتکلهای استقامتی برای کاهش آسیبهای ناشی از مدت و شدت
زیاد تمرین از این مکمل استفاده شود.
واژههای کلیدی :مکمل یاری کافئین ،آنزیمهای ضداکسایشی ،عملکرد ورزشی هوازی.

 1دانشجوی دکتری ،گروه فیزیولوژی ورزش ،پردیس دانشگاهی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران.
 2دانشیار ،گروه فیزیولوژی ورزش ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه گیالن ،رشت ،ایران ،نویسنده مسئول mehrabanij@guilan.ac.ir
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مقدمه
عوامل تعیین کننده تحمل انسان در برابر فشار ورزشی مبهم باقی مانده است ،اما بسته به میزان ،شدت و مدت
زمان تمرین ،ممکن است به عوامل مرکزی و محیطی و تعادل بین سهم های اکسیداتیو و غیر اکسیداتیو در
گردش انرژی ،مرتبط باشد ( .)Thompsn,2014در حالی که تمرین منظم ورزشی با فواید بی شماری برای
سالمتی همراه است ،فعالیت ورزشی حاد باعث افزایش استرس اکسیداتیو و آسیب عضالنی میشود ،به ویژه
هنگامی که شدت ورزش باال باشد .استرس اکسیداتیو در بافت عضالنی و چربی ممکن است منجر به آسیب
اکسیداتیو و در نتیجه کاهش عملکرد سیستم ایمنی ،افزایش خستگی و کاهش عملکرد ورزشی شود
(.)Mahdavi, 2012
از آنجایی که کافئین در سال ( )7114توسط آژانس جهانی ضد دوپینگ از لیست مواد ممنوعه حذف شده است،
توسط بسیاری از ورزشکاران به طور فزایندهای به عنوان مکمل ارگوژنیک استفاده میشود .خواص ارگونوژنیک
کافئین به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان داده که دوزهای کم تا متوسط ( 9-1میلیگرم در
کیلوگرم) کافئین برای بسیاری از ورزش ها آثار ارگوژنیک به همراه دارد .اثرات کافئین بر استرس اکسیداتیو مبهم
است ،برخی از مطالعات نشان دهنده اثر آنتیاکسیدانی کافئین است و برخی دیگر اثر پروکسیدانی یا عدم تأثیر را
نشان می دهند(.)Mahdavi,2012
فعالیتهای استقامتی طوالنی مدت و با شدت متوسط میتواند باعث افزایش تولید گونه های فعال و رادیکال های
آزاد شده و منجر به بروز استرس اکسیداتیو شود .استرس اکسیداتیو به مفهوم به هم خوردن توازن بین گونه های
فعال و سیستم آنتیاکسیدانی بدن به نفع گونه های فعال و رادیکال های آزاد است ( .)Afzalpoour,2013با
افز ایش شدت و مدت تمرینات بدنی بخصوص تمرینات استقامتی مصرف اکسیژن باال رفته و استرس اکسیداتیو و
عدم کفایت سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی بیشتر بروز می کند و سبب تولید رادیکال های آزاد در عضالت اسکلتی
و بافت های بدن میشود ( .)Nakhostin,2017به همین دلیل ،بسیاری از قهرمانان ورزشی و حتی مردم
عادی جهت جلوگیری از اثرات منفی فعالیت های بدنی و پیشگیری از استرس اکسیداتیو ناشی از فعالیت و آسیب
های عضالنی به مصرف مکمل های آنتیاکسیدانی روی می آورند ( .)Afzalpour,2013مکمل آب چغندر از
جمله مکمل هایی می باشند که اثرگذاری و بهبود عملکرد آن ها در فعالیت های ورزشی توسط مطالعات مختلف
نشان داده شده است ( .)Wootton,2011برخی از ورزشکاران نیز هنگام تمرین ،برای افزایش جریان خون و
اکسیژن رسانی به عضالت از آب چغندر استفاده می کنند .اهمیت نیتریک اکساید به هنگام ورزش ،ناشی از نقش
آن در کنترل سوخت و ساز سلولی ،افزایش کارایی عضالت ،کاهش استرس اکسیداتیو و تعویق زمان خستگی
است ( .)Noori,2012آب چغندر سرشار از نیترات و مواد آنتیاکسیدانی است که میتواند عملکرد عضله
اسکلتی را از طریق نقش خود در تنظیم جریان خون ،انقباض پذیری ،هموستاز گلوکز و کلسیم و تنفس و بیوژنز
میتوکندریایی تغییر دهد .نیترات موجود در ریشه چغندر در بدن به نیتریک اکساید تبدیل میشود .نیتریک اکساید
موجب گشاد شدن عروق شده و از این راه خون و اکسیژن بیشتری به سمت عضالت فعال فرستاده میشود که
هزینه اکسیژن مصرفی و خستگی را کاهش داده و موجب افزایش عملکرد استقامتی میشود .در صورت ادامه
تمرین شدید و طوالنی مدت و افزایش مقدار عوامل التهابی و اکسایشی ،فاکتورهای ضد اکسیداتیو از جمله
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سوپراکسیددیسموتاز ،)SOD( 0گلوتاتیون پراکسیداز ،)GPx( 7کاتاالز )CAT( 1و همچنین فاکتور مالون دی
آلدهید )MDA( 4فعال می شوند .نقش  GPxمحافظت ارگانیزم از آسیب اکسایشی به واسطه تبدیل پروکسید
هیدروژن به آب است ( .)7آنزیم  CATبه عنوان اهدا کننده هیدروژن ،واکنش تبدیل پرواکسید هیدروژن به آب
و اکسیژن را کاتالیز می کند ( SOD .)8آنزیمهایی هستند که به صورت کاتالیکی بر تبدیل رادیکال سوپراکسید
به اکسیژن و پراکسید هیدروژن ،عمل می کنند ( MDA .)Janero,1990که از طریق تجزیه محصوالت
اولیه و ثانویه ،پراکسیداسیون لیپیدی تشکیل میشود .به علت سمیت و واکنش پذیری باالیی که دارد ،یکی از
قابل اعتمادترین مارکرها جهت تعیین وضعیت های بالینی استرس اکسیداتیو است ( .)Ayala,2014در تحقیقی
روند بهبود تحمل فعالیت ورزشی ( )+%7طی فعالیت ورزشی ترکیبی (دستی و پایی) پس از دو روز مصرف مکمل
آب چغندر مشاهده شده است .این مشاهدات همراه با کاهش زمان رسیدن به  )%1( VO2 maxبود که نشان
دهنده افزایش کارایی فعالیت پس از مصرف این مکمل است ( .)Kimberly,2013همچنین اثر مصرف 511
میلیلیتر آب چغندر  7/5ساعت پیش از  81کیلومتر دوچرخه سواری نشان میدهد که تاثیری بر عملکرد ورزشی
نداشته است ( .)07بیلی و همکاران گزارش شده مصرف مکمل آب چغندر موجب بهبود عملکرد و کاهش مصرف
اکسیژن در یک بارکار معین می شود که میتواند ناشی از افزایش تحویل اکسیژن به عضالت ،افزایش فعالیت
آنزیمهای اکسیداتیو و استفاده بهتر از سیستم هوازی برای تولید انرژی باشد ( McMahon,2016.
 .)Bailey,2010الرسن و همکاران تاثیر سه روز مکمل حاوی نیترات در ورزشکاران نیمه استقامتی بررسی
کردند .نتایج کاهش  VO2در حین فعالیت را نشان داد که به کاهش سودمند هزینه اکسیژن ارتباط داده شده
است .همچنین آن ها نشان دادند مکمل حاوی نیترات ( 1/0میلیگرم در روز به مدت  1روز) در مردان نخبه
دوچرخهسواری منجر به افزایش کارایی ورزشی شد ( .)Larsen,2010هرچند ،ورزشکاران دارای مهارت کافی
در مقایسه با افراد آموزش ندیده نیاز به مصرف بیشتری دارند .این امر ممکن است به دلیل مصرف بیشتر
سبزیجات غنی از نیترات و اثرات تمرینی ،غلظت پایه باالتری از نیترات در بدن داشته باشند
( .)Glaister,2015. Stecker,2019مرور ادبیات پژوهش نشان میدهد ،اثر مصرف آب چغندر با
پارادوکس همراه است؛ برخی پژوهش ها تاثیر این مکمل و تعدادی عدم تاثیر آن را بر عملکرد ورزشی ،خصوصا
عملکرد استقامتی نشان می دهند .همچنین ،اثرات مصرف همزمان آب چغندر و کافئین به عنوان یک سوال
اساسی تغذیه ای در بهبود عملکرد استقامتی ،تغییرات آنزیمهای ضداکسایشی و بهبود کارکرد اکسایشی
ورزشکاران رشته های استقامتی مطرح هست .از آنجایی که کافئین اثرات ارگوژنیکی و آب چعندر اثرات
گشادکنندگی عروق دارد میتواند بر تامین نیازهای انرژی بافت فعال اثرگذار باشد .بنابراین هدف از انجام این
مطالعه بررسی تأثیر مکمل یاری کوتاه مدت کافئین و چغندر بر استرس اکسیداتیو و عملکرد ورزشی ورزشکاران
استقامتی بود.
روش پژوهش
آزمودنیها
1

- Superoxide Dismutase
- Glutathione Peroxidase
3 - Catalase
4 - Malondialdehyde
2

  20پژوهشنامة فیزیولوژی ورزشی کاربردی /سال هفدهم /شماره سی و چهارم /پاییز و زمستان 1044

از بین  17داوطلب شرکت در پژوهش ،تعداد  05نفر با استفاده از نرم افزار  G-Powerانتخااب و در نهایات باا
توجه به ویژگی های مورد نیاز برای شرکت ،تعداد ده دونده مرد استقامتی نخبه از بین ورزشکاران دونده باشگاهی
و ملّی با سابقه بیش از  5سال شرکت در مسابقات ورزشی باا میاانگین سان  ،77/5±1/8وزن  99/9±7/8و قاد
 079/7±7گزینش شدند .از تمامی آزمودنیها رضایت نامه دریافت شد .معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از
سن زیر  08و باالتر از  41سال ،عدم تحمل چغندر و کافئین و سابقه مصرف سیگار .از شرکت کننادگان خواساته
شد که رژیم خود را تغییر ندهند.
به منظور جلوگیری از مصرف داروها و مکمل های موثر بر نتایج پژوهش و برای اجتناب از مصرف غذاهای حاوی
نیترات باال 77 ،ساعت پیش از اجرای پروتکل آموزش داده شد (فهرستی از غذاهای سرشاار از نیتارات در اختیاار
آزمودنیها قرار داده شد) .به شرکت کنندگان توصیه شد که از مصرف الکل و موادی مانناد آداماس ،شاربت هاا،
چایی ،قهوه و نسکافه و همچنین اجرای ورزش هوازی به مدت  74ساعت و تمرینات با وزنه  77سااعت قبال از
اجرای پروتکل و خونگیری اجتناب کنند.
طرح پژوهش
این تحقیق کوتاه مدت ،کانترباالنس ،دوسوکور(برای محقق و آزمودنی) ،متقااطع و تصاادفی انجاام شاد کاه باه
صورت مصرف  7روزه مکمل  -دارونما بود .پس از طرح پژوهش در جلسه مقادماتی ،شارکت کننادگان باه ساه
وضعیت تقسیم شدند .وضعیت ها به طور تصادفی مشخص و پروتکل بین هر یک از مراحل طی  8روز و با فاصله
04روز استراحت انجام شد .این تحقیق در کمیته ملی المپیک ایران انجام شده است.
شرکت کنندگان  77ساعت قبل از شروع تحقیق در مرکز سنجش آکادمی ملی المپیاک حضاور داشاتند .در آغااز
شرح پروتکل جلسه ،روش اجرا و شرایط تحقیق توضیح داده شد و آنهاا آموزشاهای الزم را فارا گرفتناد .پاس از
دریافت رضایت کتبی و شفاهی ،سالمت شرکت کنندگان بررسی شد و برای ارزیابی ترکیب بدن از دستگاه آناالیز
مدل  In Body 220استفاده شد .حداکثر اکسایژن مصارفی آزماودنیهاا توساط دساتگاه گااز آنااالیزر مادل
( h/p/cosmos )sports & medical gmbhساخت شرکت  cosmedآلمان با  01دقیقه گرم کردن و
سپس شروع با سرعت  01کیلومتر بر ساعت و با شیب صفر درصد که هر دقیقه یک کیلومتر به سرعت آن افزوده
گردید و تا زمان رسیدن به واماندگی ،محاسبه شد.
در روز اجرا ،آزمودنیها بعد از  8-01ساعت ناشتایی و عدم انجام فعالیت بدنی (حداقل  48ساعت) ،فشاار خاون و
ضربان قلب آن ها ،به ترتیب با فشار سنج عقربه ای رزمکس و ضاربان سانج دیجیتاال ،ثبات گردیاد .عملکارد
ورزشی با اجرای دویدن  5کیلومتر با سرعت حداکثر اندازه گیری شد .دلیل انتخاب این مسافت یکی از مساابقات
دونده های مسافت طوالنی با مسافت های میانی است که شامل باازه زماانی  07-07دقیقاه اسات کاه در ایان
محدوده زمانی سیستم قلبی عروقی و مسیر هوازی برای این تمرین نسبتاً کامل استفاده میشود .همچناین ،یاک
منطقه زمانی مناسب برای مصرف حداکثر اکسیژن مورد نیاز وجود دارد .شرکت کنندگان  91دقیقه پس از مصرف
( )09،07مکمل هایی که به طور تصادفی به آنها داده شده بود بدن خود را گرم کردند و ساپس دویادن را انجاام
دادند .برای اندازه گیری درک فشار فعالیت ،از مقیاس  0تا  01بورگ استفاده شد .برای اندازه گیری ضربان قلاب
در حین دویدن ،دستگاه هولتر قلب ،به دونده ها متصل شد و ضربان قلب دوندگان در مسافت های اندازه گیاری
شد.
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شکل  ،1مراحل اجرای پژوهش

شکل  ،2تصویر شماتیک پروتکل پژوهش در روز هفتم

مکمل یاری
مکمل های مورد استفاده در این تحقیق ترکیبی از آب چغندر  +کافئین بود که در دوز هاای کام ( ،)BRJزیااد ()BRJX
همراه با گروه دارونما باود -0 .دارونماا (آب چغنادر بادون نیتارات) 041( BRJ -7 ،میلایلیتار آب چغنادر غنای شاده باا
4/8میلیمول نیترات 711 ،میلیگرم کافئین و  041( BRJX -1میلیلیتر آب چغندر غنی شده باا  9/9میلایماول نیتارات،
 411میلیگرم کافئین).
پس از آزمایش روز دوم ،مکمل یاری شروع و به مدت  9روز ادامه یافت .در روز هفتم تحقیاق ،پاس از نموناه گیاری اولیاه
خون و حداقل یک و  74ساعت پس از مصرف مکمل ،آزمودنیهاا  5کیلاومتر و  0511متار دویادن را انجاام دادناد .عصااره
چغندر به صورت پودر و ساخت شرکت سان سای ( )Beet powder Sun Sayکامال گیاهی و ارگانیک بادون شاکر،
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گلوتن و مواد نگهدارنده و شیمیایی مصنوعی با پروانه ساخت  04/01945و کافئین به صورت پودر سااخت شارکت کاارن و
دارونما آب چغندر طبیعی بود که توسط آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی بررسی و به عنوان پالسبو تعیین شد .مکمال هاا
به صورت دوسو کور توسط یک نفر تهیه و در آب ترکیب و به صورت محلول برای مصرف آزمودنیها در اختیار محقق قارار
گرفت .در روزهای سوم تا ششم مصرف مکمل ،زمان مصرف از طریق تماس تلفنی یادآوری شد.
نمونه گیری خون
در روزهای اول و هفتم ،قبل از استفاده از مکمل و و پیش و پس از پایان دو  5کیلومتر ،مقدار  5سی سی خاون از سایاهرگ
آنتیکوبیتال ساعد دریافت شد .یک ساعت پس از تشکیل سرم ،نمونهها با سرعت  1111دور در دقیقه و باه مادت  05دقیقاه
سانتریفیوژ شدند .نمونههای خون پس از نگهداری در دمای  4درجه سانتی گراد با حفظ زنجیره سرد بالفاصله باه آزمایشاگاه
منتقل و مورد آنالیز قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری
برای تجزیه و تحلیل دادهای پژوهش از روش آماری  ANOVAبا اندازه گیری تکراری و آزمون تعقیبی بونفرنی اساتفاده
شد .سطح معنیداری  p<1/15در نظر گرفته شد .تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نارم افازار  SPSSنساخه  77انجاام
شد.
مالحظات اخالقی
این طرح در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی گیالن بررسی و با شاماره IR.GUMS.REC.1398.043
مورد تائید قرار گرفت.
یافته ها
ویژگی های فردی و فیزیولوژیک آزمودنیها در جدول  0ارائه شده است.
جدول  ،1ویژگیهای آزمودنیها
آماره

میانگین و انحراف استاندارد

سن (سال)

77/5±1/8

قد ()cm

079/74±7/10

وزن ()kg

99/89±7/78

2

شاخص توده بدن ( )kg/m

77/14±0/57

چربی بدن (درصد)

04/07±7/15

توده بدون چربی ()kg

41/87±5/59

توده عضالنی ()kg

14/19±4/11

دور کمر به لگن

1/80±1/11

)VO2max (ml/kg/min

56/5±4/6
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مصرف مکمل آب چغندر و کافئین با دوز باال بر سطوح سرمی آنزیمهای ضداکسایشی ()SOD, CAT, GPx
اثر معنی داری دارد ( .)p<1/15نتایج نشان داد مقادیر پس از فعالیت  5111متر استقامتی این آنزیم نسبت به
پیش از آن به طور معنی داری در وضعیت دوز باال افزایش داشته است (جدول  .)7هرچند در سطوح MDA
تفاوت معنی داری مشاهده نشد ،اما تغییرات قبل از فعالیت و مصرف معنی دار بود (.)p<1/15
جدول  .2مقادیر سرمی آنزیمهای ضداکسایشی و MDA
آنزیمهای ضداکسایشی

)SOD (IU/ml

)GPx (IU/ml

)CAT (µm/L

)MDA (µm/L

مکمل یاری

زمان مصرف (میانگین و انحراف استاندارد)
قبل

بعد

دوز باال

1/87±1/57

4/91±1/99*#

دوز پایین

1/90±1/77

4/18±1/91

دارونما

1/97±1/49

1/89±1/99

دوز باال

018/79±01/74

*098/07±07/75

دوز پایین

079/78±05/19

057/09±07/49

دارونما

017/99±01/18

019/74±05/75

دوز باال

08/44±4/59

*71/07±5/19

دوز پایین

07/19±1/99

08/98±5/19

دارونما

07/59±5/00

08/11±4/88

دوز باال

9/40±7/19

*8/78±7/71

دوز پایین

7/17±0/94

8/07±7/07

دارونما

9/88±0/97

7/78±0/98

 p<1/15بعنوان سطح معنادار در نظر گرفته شده است.
*تفاوت معنادار درون گروهی؛ #تفاوت معنادار بین گروهی

همچنین یافته ها نشان داد مصرف کوتاه مدت کافئین و آب چغندر با دوز باال و پایین بر زمان دویدن به عنوان
شاخص عملکرد ورزشی هوازی اثر دارد (شکل .)1
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شکل  .3زمان دویدن هوازی ( 0555متر) قبل و بعد از مصرف مکمل
 p<1/15بعنوان سطح معنادار در نظر گرفته شده است.
*تفاوت معنادار درون گروهی؛ #تفاوت معنادار بین گروهی

بحث و نتیجهگیری
نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد مصرف مکمل آب چغندر و کافئین با دوز باال در سطوح سرمی
آنزیمهای ضد اکسایشی ( )SOD,CAT,GPxاثر معنی داری داشته است ( .)p<1/15به بیان دیگر مقایسه
اثر مصرف مکمل پیش از دوی استقامتی نشان داد مقادیر پس از فعالیتِ این آنزیم نسبت به پیش از آن به طور
معنی داری در تریال دوز باال افزایش داشته است .با این حال در سطوح سرمی آنزیم  MDAتفاوت معنی داری
مشاهده نشد.
 ،SODکاتاالز و  GPxآنزیمهای اولیه هستند که رادیکال های آزاد را از بین می برند .ژیالینگ لو و همکاران
گزارش کردند موش هایی که بتالین بدست آمده از چغندر قرمز مصرف کرده بودند ،فعالیت  ،SODکاتاالز و
 GPxبیشتر شده بود .این نتایج حاکی از آن است که بتالین های چغندر قرمز به عنوان آنتیاکسیدان در کم اثر
کردن یا حذف رادیکال های آزاد موثر هستند ( .)Lu,2019هر چند درباره تاثیر کافئین نشان داده شده که
مصرف این مکمل با دوز  5میلیگرم بر کیلوگرم روی سطوح  TAC ،MDAتاثیر گذار
نیست()Mahdavi,2012؛ با این حال مکمل کافئین در فعالیت های طوالنی مدت ،میتواند باعث افزایش
فعالیت کراتین کیناز شود و سطح منابع آدنوزین تری فسفات برای تامین انرژی مورد نیاز را افزایش دهد.
تحقیقات پیشین نشان میدهد که مکمل نیترات معدنی در رژیم غذایی ممکن است باعث بهبود کارایی عضالت
و مقاومت در برابر خستگی شود .نشان داده شده است مصرف نیترات منجر به افزایش  05تا  75درصدی زمان
رسیدن به خستگی در هنگام تمرین با شدت باال میشود .همچنین بهبودی  0تا  %7در زمان اجرای پروتکل
فعالیت استقامتی با شدت باال را به همراه دارد ( .)Wylie,2016در همین راستا آل گامال و همکاران (،)7104
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کوجاوسکا و همکاران ( )7119و لوایکس و همکاران ( )7109در پژوهشهای خود اثر محفاظتی چغندر را بر
استرس اکسیداتیو در رت های نژاد ویستار بررسی کردند .یافتهها کاهش فاکتورهای استرس اکسیداتیو و افزایش
فعالیت آنتیاکسیدان های آنزیمی را نشان داد (.)El Gamal,2014. Kujawska,2009. Lu,2019
یافته های گالیستر و همکاران ( ،)7105روکدال السج و همکاران ( ،)7109بالسالوبره فرناندز و همکاران (،)7108
بسکاس و همکاران ( ،)7100نشان داد که ترکیب آب چغندر با کافئین بهبود قدرت ،عملکرد ورزشی و زمان
خستگی در ورزشکاران را در پی دارد و اثری بر شاخص های ضداکسایشی ندارد که این گزارشها با نتایج
پژوهش حاضر ناهمسو است( Glaister,2015. Rokkedal,2019. Balsalobre,2018.
 .)Bescos,2011همچنین بورسما و همکاران ( )7104و وارون و همکاران ( )7104نشان دادند مکمل آب
چغندر باعث کاهش شاخص های ضداکسایشی در حالت استراحت و در حین ورزش هوازی
میشود( .)Boorsma,2014. Vernon,2014تناقض نتایج میتواند در ارتباط با نوع ،شدت و مدت زمان
انجام تمرین ،نمونه تحقیق ،نوع مکمل ،زمان نمونه گیری یا روش تمرین و واکنش متفاوت نسبت به فعالیت
جسمانی باشد .فعالیت بدنی میتواند باعث افزایش تولید گونه های فعال و رادیکال های آزاد شده و منجر به بروز
استرس اکسیداتیو و بر هم خوردن توازن بین گونه های فعال و سیستم آنتیاکسیدانی شود؛ اما بتاکاروتن،
کاراتنوئیدها ،فالونوئیدهای آنتیاکسیدانی و ویتامین های  Eو  Cموجود در آب چغندر همراه با کافئین ممکن
است سبب پاک شدن و حذف رادیکال های آزاد شده باشد (.)Bondonno,2014. Murphy,2012
همچنین نتایج نشان داد مصرف کوتاه مدت کافئین و آب چغندر با دوز باال و پایین بر زمان دویدن مردان
ورزشکار استقامتی اثر دارد .نتایج پژوهش کردی و همکاران ( )7171نشان داد مصرف مکمل آب چغندر تاثیر
معنی داری بر سرعت دویدن آزمودنیها دارد .النزلی و همکاران ( )7100نشان دادند ،با مصرف  1/5لیتر آب
چغندر زمان اتمام چهار کیلومتر دویدن کاهش و قدرت خروجی افزایش می یابد ( .)Lansley,2011بایلی و
همکاران ( )7109به این نتیجه رسیدند با مصرف  1/5لیتر آب چغندر در روز ،زمان رسیدن به خستگی افزایش می
یابد ( )Bailey,2019همچنین شواهد علمی نشان داده است ،آب چغندر موجب کاهش زمان اتمام فعالیت،
افزایش تاخیر در زمان رسیدن به واماندگی ،کاهش حالت پایدار اکسیژن برداشتی ،افزایش توان اوج و همچنین
افزایش سرعت کار در آستانه تبادل گاز میشود (.)Lansley,2011. Bailey,2019. Pinna,2014
یافته اصلی هون و همکارانش در پژوهش خود این بود که دوز باالی آب چغندر غنی از )NO3 ( mL 140
ممکن است عملکرد قایقرانی  7111متر را بهبود بخشد .یافته پژوهش پینه و همکاران نیز نشان داد مکمل آب
چغندر هزینه انرژی هوازی شنا را در فعالیت حداکثر ،کاهش میدهد و دلیل این مساله را در نتیجه اثر تنطیمی
نیتریک اکسید در فرایندهای مصرف  ATPدر شبکه سارکوپالسمی دانست ( . )Hoon,2014وایل و همکاران
نیز گزارش کردند که مصرف مکمل آب چعندر طی فعالیت تناوبی با  74ست  9ثانیه ای و بازه زمانی استراحت
 74ثانیه ،باعث بهبود توان عملکرد میشود .خصوصا باعث بهبود  MPOدر  9ست اول میشود که این یافته
نشان میدهد مکمل آب چغندر ممکن است عملکرد هنگام تمرین تناوبی با شدت باال را ،هنگامی که مدت زمان
کوتاه ،با ریکاوری کوتاه مدت بهبود بخشد اما وقتی مدت زمان تمرین و ریکاوری باال برود اثرگذار نیست
( .)Wylie,2016یافته های مورفی و همکاران نشان داد که سرعت دوندگان نیمه حرفهای در حد متوسط در
دوی  5111متر بعد از مصرف مکمل آّب چعندر در مقایسه با دارونما بسیار سریع تر بود که البته این اثر در دو
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سوم انتهای مسیر بیشتر بود ( .)Murphy, 2012روش دقیق تاثیر  NO3مشخص نیست .با این حال،
افزایش نیتریک اکسید در میتوکندری و یا جریان خون میتواند هزینه تولید  ATPرا کاهش دهد .مقدار اندکی
نیتریک اکسید میتواند باعث بهبود متابولیسم عضالنی شود و از آزاد شدن بیش از حد کلیسم جلوگیری می کند.
پس از مصرف آب چغندر به عنوان منبع غنی نیترات NO3 ،با تجزیه به نیتریت و در نهایت نیتریک اکسید
باعث افزایش میزان  NOدر خون و بافت ها میشود ( )Pinna, 2014و بنابراین مصرف مکمل نیترات
میتواند با افزایش بازده تولید انرژی ،هزینه اکسیژن ورزش را کاهش میدهد ( )Hooon,2014تجزیه نیترات
به نیتریک اکسید با کاهش ( PHمحیط اسیدی) ،افزایش پیدا می کند که به هنگام تمرین با شدت باال رخ
میدهد ( .)Gungor,2015از طرفی گزارش شده است که مصرف کافئین قبل ورزش باعث افزایش فعالیت
محور هیپوتاالموس-معده-غدد فوق کلیه و سیستم عصبی خودمختار میشود که به نوبه خود ممکن است بر
پاسخ ایمنی اثر بگذارد )Mahdavi,2012(.میزان دوز مصرفی کافئین مهم ترین عامل تعیین کننده اثر آن
است که میتواند بر زمان خواب (تاثیر در به خواب رفتن) ،کیفیت و زمان خواب به دلیل تحریک عضله قلب،
ترشح اسید معده و خروجی ادرار ،اثرگذار باشد .کافئین ماده ای ارزان است و به همین دلیل یک مکمل ارگوژنیک
موثر بر عملکرد ورزشی در بین ورزشکاران پذیرفته شده است و وقتی با دوز  1الی  9میلیگرم به ازاری هر
کیلوگرم وزن بدن مصرف میشود ،در مدت زمان کوتاهی از غشای بافت عبور می کند و برای عملکرد دوچرخه
سواری هوازی مفید است و باعث افزایش سرعت ،قدرت و استقامت هوازی میشود .به همین دلیل نوشیدنی
های کافئین دار در بین ورزشکاران محبوب است .پژوهش گانگور و همکاران نشان داد مصرف طوالنی مدت
قهوه کافئیندار ،عملکرد بی هوازی را به طور قابل توجهی افزایش میدهد با این حال بر میزان نیرو اثرگذار
نیست .آنها همچنین گزارش کردند مصرف قهوه همراه با افدرین باعث افزایش قابل توجه عملکرد میشود
( .)Gungor,2015نتایج پژوهش لنه و همکاران که آن ها نیز به بررسی اثر این دو مکمل با هم پرداختند
نشان داد مصرف مکمل کافئین با دوز  1میلیگرم به ازای هر یک کیلوگرم وزن بدن  41دقیقه قبل از فعالیت،
باعث افزایش قابل توجه ( TTزمان پروتکل) در دوچرخه سواران زن و مرد میشود .با وجود آنکه مکمل آّب
چغندر توانست غلظت  NO2را به طور قابل توجهی افزایش دهد ،اثری بر عملکرد نداشت که این موضوع
میتواند مرتبط با زمان و دوز مصرف آّب چغندر ،شدت و مدت زمان تمرین باشد چرا که تاثیر آّب چغندر وابسته
به دوز است ( .)Lane, 2014گالیستر و همکاران مطرح کردند که کافئین برخالف نیترات تاثیر قابل توجهی
بر عملکرد دارد( .)McMahon,2016پژوهش هندزلیک و همکاران ،بهبود ناچیز زمان پروتکل در
 VO2max80%با مصرف مکمل ترکیبی کافئین و آب چغندر در مقایسه با گروه آب چغندر و دارونما با
کافئین بود .این یافته حاکی از تاثیرات مثبت و بالقوه مکمل ترکیبی کافئین و آب چغندر بر ظرفیت ورزش
ورزشکاران حرفهای میباشد( .)Handzlik,2013همچنین پژوهش مارتینز و همکاران نشان داد مصرف
همزمان کافئین و آب چغندر قبل از تمرین باعث بهبود عملکرد ورزشی میشود .این یافته نشان میدهد که
مصرف همزمان این دو مکمل با هم خستگی هنگام فعالیت ورزشی به تعویق انداخته و موجب بهبود ضربان قلب
میشود ( .)Martinez, 2017همچنین عملکرد ورزشکاران بعد از مصرف کافئین و نیترات ،تفاوت چشمگیری
با گروه دارونما و مصرف مجزای کافئین و نیترات نداشت( .)Tarazona,2013این یافته ها با نتایج پژوهش
حاضر همسویی نداشت.
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مکمل آب چغندر – کافئین بر عوامل ضداکسایشی و عملکرد ورزشی در ورزشکاران استقامتی تاثیر معناداری دارد.
فعالیت ورزشی شدید میتواند منجر به آسیب اکسیداتیو به ماکرومولکولها در خون و ماهیچهی اسکلتی شود .این
آسیب اکسیداتیو ناشی از ورزش میتواند عملکرد بدنی را از طریق مکانیسمهای مختلف مربوط به ساختار و
عملکرد سلولی به خطر بیاندازد .عالوه بر این ،تنش اکسیداتیو مزمن در ورزشکاران ،که غالبا با زیادهروی در
تمرین ایجاد میشود ،با خستگی مزمن ،کاهش عملکرد طوالنی مدت ،آتروفی عضالت و بیماری مرتبط است از
سوی دیگر در شرایط تمرین به ویژه تمرین های استقامتی ،آسیبهای اکسایشی و بیولوژیکی در غشا ایجاد
میشود که خوشایند نیست .استفاده از مکمل آب چغندر –کافئین میتواند ضمن ایجاد سازگاری عضالنی ،دستگاه
ایمنی و هورمونی با پروتکل تمرین ،مانع افزایش شاخص های آسیب سلولی شود .به واسطه فالونوئیدها و
ویتامین های موجود در آب چغندر و همچنین وجود کافئین در این مکمل تعدیل و تقویت سیستم ضداکسایشی از
طریق تولید بیشتر آنزیمهای آنتیاکسیدانی هم صورت گرفته است در نتیجه کاهش سطوح
 SOD,CAT,GPxو  MDAمشاهده میشود .بنابراین پیشنهادمیشود هنگام فعالیت ورزشی بخصوص
پروتکلهای استقامتی برای کاهش آسیبهای ناشی از مدت و شدت زیاد تمرین از این مکمل استفاده شود .از
محدودیت های مطالعه حاضر میتوان به عدم کنترل دریافتی روزانه ،حجم کم نمونهها ،عدم کنترل استرس،
خواب و انگیزه در افراد اشاره کرد.
تشکر و تقدیر
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Abstract
Background & Purpose: Intense and prolonged physical exercise can lead
to oxidative stress. Therefore, many supplements can prevent exerciseinduced oxidative stress. The aim of this study was to investigate the effect
of short-term supplementation of caffeine-beet juice on antioxidants and
exercise performance in endurance athletes.
Methodology: This study was performed in a short-term, counterbalanced,
double-blind, cross-over and randomized study that included 7-day
supplementation-placebo. Ten male runners (age: 27.5±3.8, weight:
69.9±7.8, height: 176.7±7 were divided in: 1-placebo [PLB] (beetroot juice
without nitrate); 2- low dose beetroot juice [BRJ] (140ml BJ+4.8mmol
nitrate+200mg caffeine); 3- high dose BRJ [BRJX] (140ml beet
juice+9.6mmol nitrate+400mg caffeine). These supplements were taken
with 250ml of water twice a day. The Trials were performed during 8 days
with 14 days washout. Exercise protocol included 5km running with
maximal effort.
Results: The results showed that BRJX supplementation caused a
significant increase in antioxidative enzymes (SOD, CAT, GPx) (p<0.05).
Also, high and low doses of supplementation had a significant effect on
endurance performance (p<0.05).
Conclusion: It can be concluded that high and low doses beetroot-caffeine
juice supplementation has a beneficial effect on antioxidants enzymes and
exercise performance in endurance athletes. Therefore, it is recommended to
use this supplement before endurance exercise to prevent exercise-related
oxidative damage and faster reduction of blood lactate and improve
performance.
Key Words: Caffeine, Beetroot Juice, Antioxidants, Endurance
Performance

