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چکیده
زمینه و هدف بتاآالنین از مکملهای اثرگذار بر میزان الکتات اســت .اثرات این مکمل بر ســالوت الکتات ممکن
ا ست عملکردهای ورز شی را بهبود بخ شد .هدف از پژوهش حا ضر برر سی اثر م صرف بتاآالنین بر الکتات و میزان
عملکرد ورزشکاران نخبة روئینگ بود.
مواد و روشها  24پاروزن مرد نخبه (سن  23/4 ± 3/3سال ،قد  186/7 ± 7/9سانتیمتر و درصد چربی ± 2/1
 )8/9به طور تصادفی در سه گروه بتاآالنین ،دارونما (دکستروز) یا بدون مکمل قرار گرفتند ( .)n = 8میزان مصرف
مکمل  40میلیگرم بر هر کیلوگرم وزن بدن در روز به مدت  3هفته بود .پس از تعیین توان هوازی بیشینه
( )VO2maxو کمترین سرعت رسیدن به توان هوازی ( ،)vVO2maxآزمون ارگومتر جهت تعیین توان میانگین و
میزان میانگین سرعت در  6دقیقه ارگومتر ( )vRmaxانجام شد و سپس زمان فعالیت تا رسیدن به واماندگی با
سرعت  )TvRmax( vRmaxبه ثبت رسید .همچنین آزمون  6دقیقه ارگومتر با  90درصد  vRmaxانجام شد و الکتات
و ضربان قلب ثبت گردید .در انتهای دوره ،همین آزمونها تکرار شد .جهت تحلیل دادهها ،روش آنالیز واریانس یک
سویه و آزمون تعقیبی بونفرونی در سالح معناداری  0/05مورد استفاده قرار گرفت.
یافتهها الکتات در گروه بتاآالنین در پسآزمون پس از  6دقیقه فعالیت در  90درصد  vRmaxکاهش معنادار داشت
( .)p = 0/00همچنین  TvRmaxو توان میانگین در گروه بتاآالنین نسبت به دو گروه دیگر بهبود معناداری یافته
بود (بهترتیب  p = 0/00و  vRmax .)p = 0/04نیز در گروه بتاآالنین افزایش معناداری را نشان داد (.)p = 0/00
نتیجهگیری بهنظر می رسد مصرف بتاآالنین با تأخیر در تجمع الکتات ممکن است منجر به افزایش زمان رسیدن
به خستگی در فعالیت استقامت عضالنی و بهبود توان هوازی پاروزنان نخبه شود.

 .1مقدمه
هنگام انجام فعالیت های متوسط تا شدید بدنی که از
گلیکولیز بی هوازی برای تأمین بخشی از انرژی بهره می
برند [  1ـ  ،] 2یون هیدروژن شروع به تجمع می کند ،درپی
آن میزان اسیدیتة درون سلول افزایش م ی یابد ،خستگی
تسریع می شود و عملکرد افت می کند ] 3 [ .اگر تجمع یون

هیدروژن درون سلولی با برداشت و مصرف بیشتر این یون
به عنوان سوخت یا تأخیر در تولید بیشتر این یون کنترل
شود ،خستگی عضالنی نیز به تأخیر می افتد .عواملی
همچون استراحت فعال پس از جلسات فعالیت شدید،
آمادگی بدنی اولیة باالتر و برخی مکمل ها یا داروها می
توانند به کاهش تولید این یون هنگام فعالیت بدنی یا
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30ـ  45ثان یة فاز آغازین و  45ـ  60ثان یة فاز پای انی مسابقه،
انرژ ی ب ی شتر از مس ی رها ی ب یهواز ی تأ م ی ن م ی شود و
افزا ی ش اس یدی ته عامل ی گریز ناپذی ر در اجرا ی ای ن دو فا ز
است  ] 1 [ .مسابقات متعدد این رشته به علت برگزاری در
فضاهای دریاچه ها و رودخانه ها در فصول گرم سال با
فواصل کوتاه (به طور میانگین  3هفته) برگزار می شود .لذا
با توجه به نیاز به تالش بسیار زیاد تا حد واماندگی در
5 / 5ـ  8دقیقه (با توجه به کالس قایق ،وزن و جنسیت
پاروزن) ،این مکمل ممکن است اثری مثبت در به تأخیر
انداختن تجمع هیدروژن و تولید الکتات جهت افزایش
زمان رسیدن به واماندگی در پاروزنان داشته باشد.
همچنین کوتاهی مدت زمان موجود بین رقاب تهای
مختلف این رشته در تابستان ،بر ضرورت بررسی چگونگی
تنظیم دورة بارگیری این مکمل صحه می گذارد .بنابراین
نویسندگان مقاله فرض کردند  3هفته مکمل گیری
بتاآالنین ممکن است موجب تغییر عملکرد پاروزنان از
طریق کاهش اسیدیته نسبت به پیش از مکمل گیری شود.
لذا گروه پ ژوهشی برآن شد تا به مالالعة اثر مصرف
سه هفته ای بتاآالنین بر شاخص های هوازی ،عملکرد ویژه
و میزان الکتات پاروزنان نخبه بپردازد.

برداشت سریع تر آن در مرحلة بازگشت به حالت نخست
کمک کنند3 [ .ـ ] 4
یکی از اسیدهای آمینه که ممکن است به عنوان بافر
در کاهش میزان اسیدیتة عضالت فعال هنگا م فعالیتهای
ورزشی عمل کند ،بتاآالنین است4 [ .ـ  ] 5این اسید آمینه
همراه با هیستیدین (با ترکیب بتاآالنین ـ ال هیستیدین)
منجر به تولید کارنوزین در سلول های عضالت اسکلتی
می شود و نقش های متعددی همچون بافرینگ [  ] 6از
طریق کنترل میزان سنتز کارنوزین [  ،] 7کاهش تولی د
رادیکال های آزاد و تجمع ذرات فعال اکس ی ژن [ 8ـ ، ] 10
تنظ ی مات آنزی م ی [ 11ـ  ،] 12تنظ یم آزادساز ی کلس ی م از
شبک ة سارکوپالسم ی [  ]13 ، 4و رگگشا یی [  ] 14را
برعهده دارد .پژوهش های پیشین بر بهبود برخی فعالیت
های ورزشی همچون دوچرخه سواری [  ] 15و پاروزنی
روئینگ [  ] 16پس از م صرف این مکمل اذعان دارند] 6 [ .
در همین راستا ،نقش این مکمل در بهبود حفظ برون ده
توان در فاز پایانی آزمون وینگیت [  ،] 17تأخیر در آغاز
خستگی عصبی ـ عضالنی ،بهبود آستانة تهویه ای (  ) VTو
اکسیژن مصرفی بیشینه 1و زمان رسیدن به واماندگی در
ارگومتر دوچرخه [  ،] 9بهبود گشتاور عضالنی در وهله های
تکراری انقباضات شدید پویا [  ،] 4بهبود سرعت و توان
بیشینه در اجرای بیشینة  30ثانیه رکاب زدن [  ،] 18بهبود
معنادار  ، VO2peakزمان رسیدن به T ( VO2peak
 ) VO2peakو کل کار انجام شده در اجرای استقامتی در
110ـ  115درصد اکسیژن مصرفی اوج ،] 19 [ 2بهبود برون
ده توان ،آستانة الکتات VO2max ،و زمان فعالیت تا
واماندگی ] 20 ، 8 [ 3و ارتقای  4 / 5ثانیه ای اجرای 2000
متر روئینگ [  ] 3در پژوهش های پیشین گزارش شده است .
در مقابل برخی محققان عدم تغ یی ر در خستگ ی عص ب ی ـ
عضالنی [  ]18یا عملکرد ورزشی ب یهواز ی [  ] 4را درپ ی
مصرف بتاآالن ی ن نشان داده اند.
پاروزن ی روئ ی نگ ی ک ی از رشتهها ی المپ یک ی است که با
توجه به کالس قای ق (انفراد ی ی ا گروهی )  ،ب ی ن  5 / 5تا 8
دق ی قه طول می کشد  .در ای ن رشته  ،حداکثر ظرف ی ت هواز ی
در طول مس ی ر مسابقه ب ه مدت  180ـ  270ثان ی ه ب هکار
گرفته م ی شود 21 [ .ـ  ] 22به گفتة محققان  ،در رقابت
روئ ی نگ 67 ،درصد انرژ ی الزم از مس ی ر هواز ی و  33درصد
از مس ی ر بیهوازی تأم ی ن می شود [ 1ـ ] 23 ، 2؛ یعن ی در

 .2مواد و روشها
 . 2.1نمونه های پژوهش
در این پژوهش 24 ،نفر پاروزن مرد نخبه با میانگین سن
 ، 23 / 4 ± 3 / 3میانگین قد  186 / 7 ± 7 / 9سانتی متر ،وزن
میانگین  79 / 7 ± 6 / 4کیلوگرم و درصد چربی 8 / 9 ± 2 / 1
که حداقل دارای  4سال سابقة پاروزنی و در زمان پژوهش،
عضو تیم ملی روئینگ مردان ایران و در یک دورة اردوی
 21روزه حاضر بودند ،به طور هدف دار در دسترس انتخاب
شدند .از این تعداد 16 ،نفر جهت ح ضور در دورة تمرینی
در دو گروه مصرف مکمل تقسیم شدند .این دو گروه به طور
تصادفی و بدون اطالع به مصرف یکی از مواد دکستروز
[  ] 18به عنوان دارونما یا بتاآالنین پرداختند .گروه سوم
نیز شامل  8پاروزن باقی مانده بودند که در ابتدای تحقیق
به طور تصادفی انتخاب شدند و د ر طول دورة  21روزة پیش
آزمون تا پس آزمون هیچ مادة مکمل ورزشی مصرف
نکردند .فرم خوداظهاری جهت کنترل تغذیة روزانه توسط
ورزشکاران پر شد و برای جلوگیری از تغییرات ویژه در
3. TTE

1. VO2max
2. VO2peak
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اتمام آزمون شش دقیقه ای روئینگ با شدت  90درصد
 vRmaxثبت شد (  .) HR@6min@90%vRmaxتعداد
ضربان به وسیلة ضربان سنج پالر 9اندازه گیری شد که روی
مچ ورزشکاران نصب می شود.
برنامة تمرینی به تعداد  10جلسه در هفته (روز جمعه
و عصر دوشنبه و عصر پنجشنبه استراحت کامل) تمرین
 12کیلومتر پاروزنی در آب با ریتم 18ـ  24ضربه پارو در
دقیقه (هر جلسه  50ـ  55دقیقه پاروزنی) به مدت  3هفته
برای دو گروه مصرف مکمل به طور مشابه انجام شد .در
طول این مدت ،به یک گروه دکستروز و به گروه دیگر
بتاآالنین به میزان  40میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن
بدن در روز (در سه نوبت همراه با غذا) داده شد .میزان
عرضة مکمل با توجه به روش کار پژوهش های پیشین که
از 2ـ  6گرم مصرف بتاآالنین در روز را گزارش کرده بودند
[ 18 ، 9 ، 5ـ  ] 19و با درنظر گرفتن وزن هریک از پاروزنان
در پژوهش حاضر ( با تو جه به وزن ورزشکاران و میزان
 40میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ،بتاآالنین
مصرفی بین 2 / 9ـ  3 / 88گرم در روز) محاسبه گردید.
تمامی کپسول ها با وزن یک گرم توسط متخصصان شرکت
داروسازی و مکمل های غذایی ـ حیاتی پویان (  ) PNCتهیه
و دراختیار نویسندگان مقاله قرار گرف ت .گروه سوم که 8
پاروزن بودند ،در این مدت به طور مشابه با گروه های
مصرف مکمل تمرین کردند و از هیچ ماده ای استفاده
نکردند.
پس از اتمام دورة سههفته ای ،مالابق پروتکل پیش
آزمون از پاروزنان پس آزمون به عمل آمد .روش تحقیق
حاضر توسط کمیتة اخالق پژوهشگاه تربیت ب دنی و عل وم
ورزشی به شمارة  IR.SSRI.REC.1395.219.3تأیید شد.

تغذیه ،مورد ارزیابی قرار گرفت.
 . 2.2پروتکل پژوهش
نخست شیوة کلی کار برای پاروزنان شرت داده و سپس از
آن ها موافقت نامة کتبی مبنی بر رضایت شرکت در آزمون
دریافت شد .ضمنا ً همگی پیش از ورود به اردو در تست
سالمت قلبی ـ عروقی شرکت کرده و دارای تأییدیه
سالمت بودند .از پاروزنان خواسته شد تا یک هفته قبل از
پیش آزمون ،از هیچ مکملی استفاده نکنند .همة آزمودن ی
ها با توجه به سابقة پاروزنی ،با نحوة کار با ارگومتر
روئینگ آشنایی کامل داشتند .در آزمون مقدماتی ،ابتدا
میزان اکسیژن مصرفی بیشین ه 1با استفاده از دستگاه
آنالیزگر هوای ریه ساخت شرکت کاسمد ایتالیا 2براساس
مدل هفت مرحله ای روئینگ بوردن اندازه گیری شد، 24 [ .
 ] 28روز بعد ،آزمون  6دقیقه ارگومتر روئینگ با ریتم
میانگین  24ـ  26ضربه در دقیقه و میانگین توان 3انجام
شد و نتایج عملکردی شامل مسافت و توان میانگین ثبت
گردید .در روز سوم ،با استفاده از میانگین سرعت در این
 6دقیق ه ، 4بیشترین زمانی که ورزشکار قادر به ادامة
فعالی ت در این سرعت است  5،به ثبت رسید .همچنین
مسافت و میزان الکتات خون بالفاصله پس از آزمون 6
دقیقه ارگومتر با شدت  90درصد  6vRmaxدر روز سوم
ثبت شد .این آزمون ها شبیه به دست آوردن میزان
 vVO2maxو  Tmaxروی تردمیل است که در آزمونهای
مختلف مورد استفاده قرار گرفته است25 ، 23 [ .ـ  ] 26در
همة آزمون ها ،دستگاه ارگومتر روئینگ کانسپت (مدل )D
ساخت موریس ویل امریک ا 7به کار گرفته شد  .میزان
الکتات خون  2دقیقه پس از اتمام آزمون شش دقیقه ای
vRmax
درصد
90
شدت
با
روئینگ
(  ) LA@6min@vRmaxو همچنین پس از آزمون
بیشترین مدت زمان پاروزنی با شدت vRmax
(  ) LA@TvRmaxاز طریق برداشت نمونه خون انگشت
سبابه اندازه گیری شد .غلظت الکتات خون با استفاده از
الکتومتر مدل اسکو ت 8و کیت های شماره گذاری شده
تعیین شد .ضربان قلب نیز عالوه بر حالت استراحت،
بالفاصله پس از اتمام  TvRmaxبه ثبت رسید
(  .) HR@TvRmaxهمچنین تعداد ضربان قلب پس از

 . 2.3تحلیل آماری
برای گزارش نتایج از آزمون های توصیفی استفاده شد.
نرمال بودن توزیع ها از طریق آزمون کلموگروف ـ
اسمیرنوف بررسی شد .برای بررسی اختالف بین گروهها،
آزمون آنالیز واریانس یک سویه و آزمون تعقیبی بونفرونی
در سالح معناداری  0 / 05مورد استفاده قرار گرفت .تمام
داده ها با استفاده از نرم افزار ( SPSSمدل  ) 16مورد تحلیل
قرار گرفت .نتایج به صورت میانگین و انحراف استاندارد
6. LA@6min@vRmax
7. Concept II Model D, Morrisville, USA
8. Scout
9. Polar

1. VO2max
2. Quark CEPT, Cosmed Italy
3. P @24Str@6min
4. vRmax
5. TvRmax
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گروه ها ،سالح الکتات خون در پیش آزمون بین سه گروه
تفاوت معناداری نداشت؛ ولی در پس آزمون ،میزان الکتات
خون در گروه بتاآالنین نسبت به دو گروه دیگر پس از
آزمون  6دقیقة ارگومتر با  90درصد vRmax
(  ) LA@6min@90%vRmaxبه طور معنا داری پایین تر
بود ( .) p ≥ 0 / 05
در بررسی یافته های درون گروهی  ، VO2maxپیش
آزمون با پس آزمون در هر دو گروه دارونما و بتاآالنین
تفاوت معناداری داشت (  .) p ≥ 0 / 05در بررسی نتایج بین
گروه ها در این شاخص ،بین پیش آزمون و پس آزمون سه
گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد .هم چنین در
 P@6min@24Strدر پیش آزمون بین سه گروه تفاوت
معناداری وجود نداشت؛ ولی همان طور که در شکل 1
مشاهده می شود ،این میزان در پس آزمون در گروه
بتاآالنین افزایش معناداری یافته بود ( .) p ≥ 0 / 05

گزارش شد.

 . 3یافته های پژوهش
میانگین اندازه های اجرا و میزان الکتات خون و تواتر قلبی
در جدول  1و  2قابل مشاهده است .همان گونه که در این
جدول ها مشاهده می شود ،تفاوت معناداری بین میزان
 VO2maxسه گروه در پیش آزمون و پس آزمون آنها
مشاهده نشد .ضربان قلب سه گروه پس از آزمون
 TvRmaxدر پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری
نداشت .ضربان قلب در آزمون  6دقیقه با شدت  90درصد
 vRmaxدر پس آزمون (  ) HR@6min@90%vRmaxبین
سه گروه نیز تفاوت معناداری نداشت.
در بررسی نتایج درون گروهی ،میزان الکتات خون در
پیش آزمون هر سه گروه با پس آزمون خودش در آزمون
 90درصد  ) 6min@90%vRmax ( vRmaxتفاوت
معناداری را نشان داد (  .) p ≥ 0 / 05در بررسی نتایج بین

جدول  .1فاکتورهای فیزیولوژیک و الکتات خون در پیشآزمون و پسآزمون گروههای مختلف در پاروزنان نخبه
مقدار F
بتاآالنین
دارونما
کنترل
فاکتور
VO2max
0/14
56/21 ± 4/29
55/75 ± 3/41
57/56 ± 3/49
پیشآزمون
()ml.kg-1.min-1
1/36
98/61 ± 3/97
60/84 ± 3/72
59/21 ± 3/26
پسآزمون
LA@T vRmax
0/31
15/59 ± 0/11
14/78 ± 0/27
14/8 ± 1/08
پیشآزمون
()mmol.l-1
1/45
15/25 ± 2/23
13/47 ± 1/78
13/93 ± 1/12
پسآزمون
@LA@6min
18/83
14/26 ± 1/04
14/4 ± 1/18
14/21 ± 0/91
پیشآزمون
vRmax90%
47/25
8/9 ± 1/68
10/7 ± 1/3
13/50 ± 1/07
پسآزمون
()mmol.l-1
HR@T vRmax
1/22
178/89 ± 7/81
176/11 ± 5/45
174/21 ± 6/2
پیشآزمون
()b.min-1
2/32
167/59 ± 12/59
169/16 ± 13/76
172/47 ± 11/21
پسآزمون
@HR@6min
1/80
173/89 ± 7/32
177/1 ± 6/33
173/2 ± 7/78
پیشآزمون
vRmax90%
3/57
164/34 ± 10/32
171/12 ± 11/62
166/7 ± 12/03
پسآزمون
()b.min-1
جدول  .2فاکتورهای عملکردی در پیشآزمون و پسآزمون گروههای مختلف در پاروزنان نخبه
مقدار F
بتاآالنین
دارونما
کنترل
فاکتور
V Rmax
1/72
4/98 ± 0/07
4/94 0± /13
4/97 ± 0/10
پیشآزمون
()m.s-1
3/21
5/12 ± 0/14
5/04 ± 0/11
5/02 ± 0/10
پسآزمون
TvRmax
0/14
321/2 ± 16/78
319/26 ± 16/91 316/33 ± 17/35
پیشآزمون
()s
6/18
354/1 ± 14/26
335/6 ± 15/46
328/73 ± 16/98
پسآزمون
P@6min@24str
0/05
349/6 ± 23/47
348/6 ± 23/3
351/2 ± 25/17
پیشآزمون
()watt
4/69
391/92 ± 23/7
363/93 ± 24/8
360/66 ± 25/93
پسآزمون

معناداری
0/84
0/26
0/73
0/36
0/82
0/00
0/67
0/27
0/53
0/14

معناداری
./58
0/05
0/85
0/00
0/94
0/04

نشان داد ( ( ) p ≥ 0 / 05شکل  .) 1در فاکتور  ، vRmaxبین
گروه کنترل و دارونما با گروه مصرف کنندة بتاآالنین در
پس آزمون تفاوت معنادار بود (  .) p ≥ 0 / 05در بررسی نتایج
فاکتور  TvRmaxنیز ،در پس آزمون بین گروه های

در بررسی نتایج عملکردی فاکتورهای  vRmaxو
 ، TvRmaxتفاوت در نتایج بین گروه ها در پیش آزمون
معنادار نبود؛ ولی نتایج بین گروهی در پس آزمون افزایش
معنادار در گروه بتاآالنین در مقایسه با دو گروه دیگر را
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تفاوت معنادار بود.

کنترل و دارونما با گروه مصرف آالنین در سالح 0 / 05

شکل  .1مقایسة زمان بیشینة فعالیت ارگومتر با  )TvRmax( vRmaxبه ثانیه و میانگین توان در  6دقیقه فعالیت ارگومتر در گروههای مختلف
(میانگین )SD ±

 TvRmaxو  P@6min@24strدر گروه مکمل بتاآالنین
نسبت به گروه دارونما و کنترل مشاهده شد .این بهبودها
با گزارش حیدری و همکار [ ] 8که بهبود در  Tmaxرا درپی
مصرف بتاآالنین مشاهده کردند ،همخوانی دارد .پیش تر
نشان داده شده که بتاآالنین با افزایش کارنوزین عضالنی
موجب افزایش حساسیت کانال های کلسیمی [  ،] 4رگ
گشایی [  ] 20و کاستن تجمع ذرات اکسیژن [ 9ـ ] 10شده
و خستگی را کاهش و زمان رسیدن به واماندگی را افزایش
د اده که این تغییرات بر ارتقای عملکرد اثرگذار است،9 [ .
 ]15احتمال می رود بهبود عملکرد در گروه بتاآالنین در این
پژوهش نیز به همین دالیل ایجاد شده باشد .این نتایج با
یافته های زولر و همکاران که بهبود در فاکتورهای برونده
توان ،آستانة الکتات ،آستانة تهویه ای و زمان فعالیت تا
واماندگی را پس از  4هفته مصرف بتاآالنین مشاهده کردند،
سازگاری دارد .همچنین اسمیت و همکاران [ ] 18بهبود
میزان  ، VO2peakزمان رسیدن به T ( VO2peak
 ) VO2peakو کل کار انجام شده (توان کل) و افزایش اثرات
تمرین اینتروال شدید درپی مصرف بتاآالنین در تمرین با
شدت 110ـ  115درصد  VO2peakرا گزارش کردند و آن
را به افزایش محتوای کارنوزین عالنی درپی مصرف بتاآالنین
نسبت دادند که با نتایج حاصل مشابه است .هیل و همکاران
[ ] 15نیز افزایش زمان رسیدن تا واماندگی را درپی مکمل
دهی بتاآالنین بیان کردند که با نتایج حاضر همسویی دارد.

 .4بحث و نتیجه گیری
هدف از مالالعة حاضر ،بررسی اثر بارگیری بتاآالنین بر
عملکرد فعالیت ارگومتر روئینگ و میزان الکتات پس از آن
بود .به همین منظور ،از پاروزنان نخبه آزمونهای
 VO2maxروی تردمیل vRmax ،و  TvRmaxروی ارگومتر
روئینگ در ابتدا و انتهای دورة بارگیری یا مصرف دارونما
به عمل آمد .نتایج آزمون واریانس حاکی از عدم تفاوت
معنادار در مقادیر  VO2maxبین سه گروه در پسآزمون
بود؛ ولی بهبود معناداری در  TvRmax ،vRmaxو
 P@6min@24strدر گروه مکمل بتاآالنین مشاهده شد.
همچنین تفاوت معناداری در سالوت الکتات و تعداد ضربان
قلب در گروه های مختلف پس از آزمون  TvRmaxدر
پیش آزمون و پس آزمون مشاهده نشد.
درمورد عدم تغییر معنادار در مقادیر  VO2maxبین سه
گروه در پس آزمون ،این عدم تغییر در گروه مصرف کنندة
بتاآالنین با پژوهشهای پی شین در تناقض است،18 ،9 [ .
 ] 20البته مقدار  VO2maxدر پس آزمون در مقایسه با
پیش آزمون در هر سه گروه بهبود یافت .این بهبود شاید
به دلیل شرکت در تمرین های هوازی در  21روز دورة
تمرینی باشد که با بسیاری از پژوهش های پیشین که اظهار
کرده اند تمرین هوازی روی ارگوم تر روئینگ به خودیخود
باعث بهبود میزان  VO2maxمی شود ،همخوانی دارد،21 [ .
 ] 29 ،25 ،23همچنین بهبود معناداری در ،vRmax
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پی تمرین استقامتی گزارش کرده اند ،سازگار است.
در گروه مصرف بتاآالنین ،کاهش معنادار الکتات ممکن
است پیامد افزایش سالوت کارنوزین عضالنی باشد]7 [ .
طبق یافته های تحقیقات قبلی ،تجمع الکتات درپی کاهش
تولید و تجمع  H +و بافرینگ [ ،] 6کاهش تولید رادیکال
های آزاد [ ،] 6بهبود تنظیم های آنزیمی [ 11ـ  ] 16 ،12و
تنظیم آ زادسازی کلسیم از شبکة سارکوپالسمی [ ]13 ،11
ایجاد می شود که این تغییرها می تواند به دلیل افزایش سالح
کارنوزین رخ دهد و هم خستگی را به تأخیر اندازد و هم در
زمان مشابه باعث بهبود عملکرد و افزایش توان ( ) Pmaxو
 vRmaxشود .افزایش میانگین توان به کارگرفته شده در
اجرای  6دقیقه ارگومتر روئینگ با ریتم 24ـ 26ضربة پارو
در دقیقه (  ) P@6min@24Strنیز در تعامل با کاهش میزان
الکتات قرار دارد .این یافته ها با پژوهش حیدری و همکار
[  ] 8که کاهش میزان الکتات و افزایش توان اجرای فعالیت
ارگومتر را درپی مصرف مکمل بتاآالنین گزارش کردند،
همخوانی دارد.
همچنین یافته ها نشان دادند که تعداد ضربان قلب در
پیش آزمون و پس آزمون در آزمون  TvRmaxبین سه گروه
تفاوت معناداری نداشت که دلیلش انجام فعالیت فردی
سازی شده برای هر ورزشکار (بدون توجه به زمان) تا
رسیدن به واماندگی بود .بنابراین همة پاروزنان تا زمان
واماندگی خود فعالیت می کردند .ولی عدم تفاوت معنادار
در ضربان قلب گروه بارگیری بتاآالنین با دیگر گروهها
بالفاصله پس از اتمام آزمون  6دقیقه با  90درصد شدت
 vRmaxدر پس آزمون جالب به نظر می رسد .این همسانی
ممکن است دلیلی بر عدم تغییر کار دستگاه قل بی ـ ع روقی
با مصرف بتاآالنین باشد .ولی بافر کردن محیط عضالت
به سبب افزایش کارنوزین تولیدشده از بتاآالنین احتماالً
خستگی را به تأخیر انداخته و سالح الکتات را کمتر افزایش
داده است]26 ،22 ،17 [ .
با توجه به نتایج این مالالعه می توان چنین استدالل
کرد که مصرف بتاآ النین در فعالیت ارگومتر روئینگ با
شدت های متوسط به باال که در آن ترکیبی از سیستمهای
هوازی و بی هوازی انرژی تولید کرده و فعالیت استقامت در
توان با میانگین 6ـ  7دقیقه است ،می تواند خستگی را
به تعویق اندازد .این تأخیر خستگی به علت نبود نِ تفاوت
معنادار در تعد اد ضربان قلب در آزمون  6دقیقه
(  ) HR@6min@90%vRmaxممکن است به دلیل نقش
بافرینگ کارنوزین ایجاد شده باشد .از آنجا که طول دورة

درمقابل نتایج این پژوهش با یافته های دراو و همکاران [ ]4
که عدم تغییر معنادار در فعالیت دویدن کوتاه مدت بی
هوازی را پس از مکمل گیری بتاآالنین اظهار کردند ،تناسب
ندارد .این تناقض ممکن است ناشی از تفاوت سیستمهای
انرژی در پاروزنی با اتکای بیشتر ب ر مسیرهای هوازی [ ،18
 ] 21و دویدن کوتاه مدت با سهم بیشتر سیستم بی هوازی
باشد .چون پژوهشگران بیان کرده اند این گونه فعالیتهای
کوتاه مدت بی هوازی چندان تحت تأثیر تجمع  H +قرار نمی
گیرد]4 [ .
در بررسی سالح الکتات خون ،تفاوت معناداری در گروه
های مختلف پس از آزمو ن  TvRmaxدر پیش آزمون و
پس آزمون هیچ یک از گروه ها مشاهده نشد .دلیل این عدم
اختالف معنادار ،نوع فعالیت درخواست شده از پاروزنان
است .چون در این آزمون ،هر ورزشکار به صو رت فردی تا
سالح واماندگی با زمان غیریکسان با دیگر ورزشکاران
فعالیت می کرد که در این صورت ،علی رغم افزایش استقامت
عضالنی و کاهش میزان الکتات تولیدی در واحد زمان در
گروه بارگیری بتاآالنین [ ،] 6تفاوت در میزان الکتات در
واماندگی ممکن بود معنادار نباشد.
ولی میزان الکتات خون در آزمون ارگومتر  6دقیقه با
شدت  90درصد )LA@6min@90%vRmax ( vRmax
گرچه در پیش آزمون تفاوت معناداری نداشت ،در
پس آزمون کاهش معناداری را در گروه مصرف بتاآالنین
نشان داد .در این آزمون چون شدت ،مدت زمان و توان
انجام فعالیت ثابت است (همة شرایط ایزوکالریک درنظر
گرفته شده) ،بنابراین گروه بتاآالنین در مقایسه با دو گروه
دیگر کاهش معنادا ری را نشان داد.
همچنین میزان الکتات در انتهای پس آزمون در هر سه
گروه در مقایسه با پیش آزمون همان گروه کاهش را نشان
داد که این کاهش فقط در گروه بارگیری بتاآالنین معنادار
بود .دلیل کاهش میزان تجمع الکتات در پس آزمون در
گروه هایی که بتاآالنین مصرف نکردند ،ممکن است بهبود
وضعیت متابولیکی در تجمع کمتر و دفع بهتر الکتات خون
باشد .پیش تر استاوت و همکاران [ ] 4و دراو و همکاران [ ]9
بیان کردند که مصرف بتاآالنین از طریق کاهش میزان
تجمع الکتات و بهبود کارکرد متابولیکی موجب بهبود
عملکرد می شود که با یافتة پژوهش حاضر ه مخوانی دارد.
همچنین این کاهش میزان الکتات در هر سه گروه پس از
تمرین روئینگ با یافته های ون تینن و همکاران [ ] 30که
به کارگیری بیشتر مسیرهای هوازی به جای بی هوازی را در
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فاکتورهای خونی و هورمونی در این تحقیق صورت نگرفته
.است که می توان در تحقیقات آینده آن را نیز لحاظ کرد

بارگیری سههفته ای در این پژوهش درنظر گرفته شده که
 با توجه به،با بهبود برخی شاخص های عملکردی همراه بود
تراکم مسابقات این رشته در فصول گرم سال و فاصلة
 روز بین این مسابقات براساس تقویم30 ـ20 تقریبی
 ورزشکاران میتوانند،فدراسیون جهانی و کنفدراسیون ها
 روزه را بین مسابقات در نظر گیرند و از21 روند مکمل دهی
.آن بهره برند
در تحقیقات آتی می توان با کنترل میزان کارنوزین
 همچنین واکاوی همزمان،پالسمایی یا درونسلول عضالنی
-مسیرهای فیزیولوژیک که توأم با مصرف بتاآالنین فعال می
 ضمن اینکه کنترل میزان. بررسی جامع تری انجام داد،شوند

تﺸکر و قدردانی
.تحقیق حاضــر با همکاری فدراســیون قایق رانی انجام شــد
کـــد اخـــالق در پـــژوهـــش بـــا شــــــمـــارة
 از پژوهشـــ گاه ترب یتIR.SSRI.REC.1395.219.3
 ضمن اینکه مکمل های مورد.بدنی و علوم ورزشی اخذ شد
)PNC(  حیاتی کارن-نیاز توسط شرکت مکمل های غذای
.تهیه شد که شایستة قدردانی است
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Abstract
Introduction: Beta-Alanine is an effective supplement on lactate level
which seems to promote the athletic performance. Due to its role on
Lactate levels, the aim of this study was to investigate the role of Beta
Alanine supplementation on Lactate level and performance of elite
rower.
Materials and Methods: Twenty-four elite male rowers (age: 23.4 ± 3.3
years, height: 186.1 ± 7.9 cm, body fat percentage: 8.9 ± 2.1) randomly
divided into beta-alanine (40 milligrams. Kilogram-1 body weight per
day), placebo (dextrose) or without-supplement for 21 days (n = 8). After
evaluating Volume of O2 maximum (VO2max) and velocity in VO2max
(vVO2max), test of 6 min rowing ergometer for assessing mean power
output, mean velocity in 6 minutes rowing maximum (vRmax) and Time
at vRmax (TvRmax), and test of 6min ergo rowing with 90% of vRmax
were executed in a pre- posttest procedure. Power output (P), time to
exhaustion (TvRmax), lactate concentration (LA) and heart rate (HR)
were recorded from rowing machine performance. For analyzing the
outputs, ANOVA with bonferroni correction was utilized in 0.05 level.
Results: Lactate was significantly decreased after 6 min test with 90%
of vRmax in Beta alanine supplementation (P = 0.00). Also significant
increases were shown in average power output (P = 0.00) TvRmax (P =
0.04) and vRmax (P = 0.00) in Post-test between beta-alanine and
placebo or control.
Conclusion: It seems that ingesting beta-alanine delays lactate
accumulation which might promote the aerobic capacity and increases
the time to exhaustion in rowing performance.
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