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چکیده
رغم ارزش غذایی اندك رود که علیترین مواد نیروزاي مجاز در سراسر دنیا به شمار میکافئین یکی از پر مصرف

ت و قدربرکافئینمصرفهدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر. استمورد توجه ورزشکاران رقابتی قرار گرفته
ازيریگنمونهيبرايآمارۀجامعبودنکوچکلیدلبهاستقامت نخبه بود.در دوندگان نیمهعضالنیستقامتا

قدسال،32/23±40/0دونده با میانگین سن 14برابريآمارجامعهکلشد،استفادهدسترسدروهدفمندروش
در تریلیلیم32/62±44/2ر اکسیژن مصرفی و حداکثکیلوگرم 62/65±11/1وزن ،مترسانتی12/1±17/178
انتخاب و به هاي قهرمانی کشور بودند،سابقه قهرمانی استان و حضور در رقابتکه داراي بودند قهیدقبرلوگرمیک

وزنکیلوگرمر هازايبهگرممیلی6مقدار ،مکملتقسیم شدند. گروه دارونماو مکملبه دو گروه دوسوکورروش 
آزمون، ۀکردند. در جلسدریافتهاي ژالتینیدر کپسولبرنجآرد به همین میزان دارونماگروه وبدن کافئین

درصد یک تکرار بیشینه را براي سنجش قدرت و استقامت 70ها به ترتیب آزمون یک تکرار بیشینه و کنندهشرکت
مستقل استفاده tها از آزمون هعضالنی در حرکات پرس سینه و پرس پا اجرا کردند. براي بررسی تفاوت بین گرو

نسبت داري اطور معنبهمکملقدرت و استقامت عضالنی در گروه میانگین گردید. نتایج تحلیل آماري نشان داد که 
گرم به ازاي میلی6رسد مصرفها به نظر میساس یافتهبر ا. )˂05/0Pاست (افزایش یافتهبه گروه دارونما 

بخشد. کار زبده را بهبود میقدرت و استقامت عضالنی دوندگان نیمه استقامتی،نهرکیلوگرم وزن بدن کافئی

.کافئین، استقامت عضالنی، دونده، قدرتهاي کلیدي:واژه
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Abstract
Caffeine is one of the most widely used material in the world is, although
little nutritional value but as an ergogenic allowed to have attracted the
attention of many competitive athletes. The purpose of this study was to
investigate the effect of caffeine consumption on muscle strength and
endurance in elite middle distance runners. For sampling due to the small
population of targeted and available methods were used, the total population
of the 14 runners with an average age of 23.32 ± 0.04 years, height of 178.17
± 1/12 cm, weight of 65.62 ± 1.11 kg and VO2 max 62.32 ± 2.44 ml/kg/min
Which has a history of winning competitions in provincial and national
championships were attending. To participate in the research and double
blind study and randomly divided to two groups: Supplement and placebo.
The Supplement group, received 6 mg/kg caffeine and placebo (rice flour).
In tests session, the muscle strength and endurance were evaluated with one-
repetition maximum and 70% 1RM repetitions tests in Leg press and bench
press respectively. Independent t-test was used Showed that the average
strength and muscular endurance in the Supplement group was significantly
increased compared to placebo. Statistical analysis showed that there was
significant increase in strength and endurance in the caffeine group;
(P˂0.05). While there were no significant changes in placebo group. Based
on these findings, it can be concluded that consumption of 6 mg/kg caffeine
significantly improved muscular strength and endurance in the elite middle
distance runners.

Key words: Muscular endurance, Runner, Strength, Caffeine.
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مقدمه
است؛ به اي تبدیل شدههاي اخیر بین ورزشکاران حرفههاي مصرفی در سالترین داروکافئین به یکی از پر مصرف

کنند که مکانیسم اثر کافئین بر روي درصد ورزشکاران نخبه قبل از رقابت از این مکمل استفاده می74طوري که 
هاي احتمالی در این رویدادها افزایش فعالیت عضالنی از طریق قدرت هنوز به طور دقیق روشن نیست. مکانیسم

). 1،2015است (بروکس و همکارانهاي حرکتی و تئوري جفت شدن در انقباض یاد شدهافزایش فراخوانی واحد
و با فرمول شیمیایی گزانتینمتیلتري-7و 3و 1ل، سفید رنگ، و تلخ مزه به نام ه کریستایاي شبکافئین ماده

C8H10N4O2هاي حاوي کاکائو یافت هاي کوالدار و شکالتباشد. این ماده در چاي، قهوه، نسکافه، نوشابهمی
(دمیرچی و همکاران، رود ترین داروهاي مصرفی در جهان به شمار میشود، آلکالوئیدي محرك است و از شایعمی

هاي کافئینی از سوي کمیتۀ جهانی مبارزه میالدي با توجه به رفع ممنوعیت مصرف ترکیب2004از سال ). 2009
با دوپینگ، در میان ورزشکاران و حتی افراد عادي به منظور افزایش عملکردهاي جسمی و ذهنی، طرفدارانی بسیار 

هاي کنند که مصرف ترکیبهاي موجود حکایت میتایج برخی از تحقیق؛ ن)2013، 2است (تولر و همکارانیافته
، )2011، 3هاي چرخه نوکلئوتید فسفودي استراز (هاسکو و همکارانکافئینی با روش جلوگیري از فعالیت آنزیم

و و هاي آدنوزینی (ریبیر، مخالفت با گیرنده)2006، 4افزایش آدنوزین مونوفسفات حلقوي (هوریگان و همکاران
تواند و تعدیل بیان ژن عوامل التهابی می)2008، 6هاي آزاد (والکر و همکارانسازي بنیان، پاك)2010، 5همکاران

افزایشتحریکباکافئینهمچنین،). 2010، 7(چاوز و همکارانهاي التهابی بکاهداز بروز فشار متابولیکی و پاسخ
انقباضهنگامنیروتولیدافزایشباعثسارکوپالسمیۀشبکازکلسیمرهاسازيافزایشوهاکاتکوالمینترشح

مصرفدرجوییصرفهباعثانرژي،منبععنوانبهچربیازاستفادهافزایششود. به دلیل اسکلتی میعضالت
).2007، 8(گرین و همکارانشودمیخستگیبهرسیدنزماندرتأخیروگلیکوژن

است، سواري، قایقرانی، دویدن و شنا کردن روشن شدهمانند اسکی، دوچرخهآثار کافئین بر فعالیت ورزشی هوازي
تر و درك فشار را کم اي که بر اساس نتایج مطالعات پیشین مصرف کافئین استقامت ورزشی را طوالنیبه گونه

يمعنادارثیرأتمصرف کافئینکهاندکردهنیز گزارشمطالعاتی)، با وجود این، 2010(آسترین و همکاران، کند می
دهد هاي ورزشی استقامتی مصرف شده نشان میدر برخی مطالعات، کافئینی که در فعالیت.ندارداستقامتبر

یابد که بیشتر بر افزایش دسترسی به کلسیم براي انقباض عضله و ده کار و زمان واماندگی افزایش میبرون
شود دهد که باعث به تأخیر افتادن خستگی میمیکند و فعالیت مغز را افزایشرا تحریک میCNSهمچنین 

زناندرراقدرتعملکردکافئینمکملکهدریافتند) 2010(همکارانوگلدستین). 2010(وارن و همکاران 
بهکافئینمصرفاثرپژوهشی در) 2011(ساندهووشارمادهد. میافزایشمقاومتی،تمرینهنگامبهورزیده
زمانافزایشازحاکیتحقیقنتایج.کردندبررسیایستاعضالنیاستقامتبررا) یلوگرمک/گرممیلی5(میزان

1 Brooks
2 Tauler
3 Hasko
4 Horrigan
5 Ribeiro
6 Walker
7 Chavez
8 Green
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ازدوزاینمصرفباایستاعضالنیاستقامتکهدادنشانوبودکافئینازاستفادهزماندرواماندگیبهرسیدن
یابد. میبهبودکافئین

انجامد، افزایش دقیقه به طول می5ا که تقریباً مدت رسواري و دوهاي شدید کوتاهکافئین عملکرد دوچرخه
مورد بررسی قرار گرفتههاي استقامتی کمتر ورزشی قدرتی به نسبت فعالیتهاي اما اثر کافئین بر فعالیتدهد.می

ست، در بعضی از تحقیقات مصرف اهاي این مطالعات مبهم و نامشخص . یافته)2011(آستورینو و همکاران، است
)، ولی در بعضی از تحقیقات گزارش 2008شود (هافمن و همکاران، مدت میعث بهبود عملکرد کوتاهکافئین با

). 2010شده است که این ماده بر روي عملکرد کوتاه مدت اثري ندارد (هندرکس و همکاران، 
و استقامت ثیر مصرف کافئین بر قدرت أشده پیرامون تبا توجه به تناقض در تحقیقات و اندك مطالعات انجام

ویژه براي ورزشکارانی مانند دوندگان نیمه استقامتی و اهمیت نقش احتمالی کافئین در عملکرد عضالنی، به
برکافئینمصرفاخیر را با هدف بررسی اثر ۀنظر آمادگی بیشتر عضالنی، پژوهشگران مطالعورزشی از نقطه

م دادند.استقامت زبده انجادوندگان نیمهعضالنیاستقامتوقدرت

شناسیروش 
است که به صورت دو سوکور اجرا گردید. جامعۀ آماري پژوهش شامل کلیهتجربی نیمهۀحاضر یک مطالعۀمطالع

حضـور در  ۀ قهرمـانی اسـتان و  کـه سـابق  نفـر) 14(هاي آذربایجان شرقی و غربـی دوندگان نیمه استقامت استان
بـه طـور تصـادفی در دو    دسـترس دروهدفمندبه صورتند، متر را داشت1500و 800وادمسابقات کشوري در م

انتخـاب  يآمـار ۀجامعنمونه برابر جامعه،بودنکوچکلیدلبه. قرار گرفتندنفر) 7نفر) و کنترل (7گروه تجربی (
بود.کیلوگرم 62/65±11/1متر و وزن سانتی17/178±12/1سال، قد 32/23±40/0هاآزمودنیمیانگین سنشد. 
مصرف روزانه وهاي اثرگذار بر نتایج تحقیقتندرستی غیرسیگاري،  فاقد بیماريۀبر اساس پرسش نامها نیآزمود

ۀنامها برگه رضایتپس از توضیح روش کار و هدف تحقیق، آزمودنیبودند.میلی گرم کافئین در روز 300کمتر از 
وسیلۀ ، قد بههاي مقدماتیگیريردند و اندازهپزشکی را کامل کۀسابقۀنامپژوهش و پرسشدر کتبی براي شرکت 

ها به عمل از آنقدسنج دیواري، وزن با ترازوي دیجیتالی و آزمون شاتل ران براي برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی 
ها آمادگی براي شروع فعالیت بدنی ارزیابی شدند. از آزمودنیۀنامپرسشۀوسیلها سالم بودند و بهآزمودنیۀآمد. هم

ساعت قبل از آزمون از انجام فعالیت شدید و خوردن غذاي حاوي کافئین خودداري نمایند و شـب  24خواسته شد 
در حالت  ناشتا باشند. در آزمایشگاه، با تـرازوي دیجیتـالی بـا    ،ساعت تا شروع آزمون12به مدت را قبل از آزمون 

هـاي ژالتینـی   ها در داخل کپسـول زن بدن آزمودنیگرم کافئین به ازاي هرکیلوگرم ومیلی6، مقدار 0001/0دقت 
(وارن و .استشدههیتوصگرمیلیم800ایmg/kg6نیکافئمصرفۀنیبهزانیم. گرمی قرار داده شدمیلی600

بود. شدهاما داخل کپسول آرد برنج ریخته،دارونما نیز از همان جنس، شکل و رنگ بود. کپسول )2010همکاران، 
) و 6mg/kgکافئین (کپسول ژالتینـی حـاوي  ي حاويهااعت قبل از شروع فعالیت کپسولمون یک سدر روز آز

شـد   هـا داده میلی لیتر آب به روش دوسو کور به آزمودنی200دارونما (کپسول ژالتینی حاوي آرد برنج) به همراه 
مدت یک ساعت در وضعیت نشسته ها بهد. براي به حداکثر رسیدن غلظت کافئین در خون، آزمودنیکننتا مصرف 

روي صندلی قرار گرفتند.
کردن را انجام گرمةهاي ویژدقیقه فعالیت15ها به مدت یک ساعت بعد از خوردن کافئین و دارونما، آزمودنی

(با خوداظهاري ) و تکرار اجرا تا واماندگی 1993کی، س) (برزی1RMدادند. سپس آزمون یک تکرار بیشینه (
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درصد یک تکرار بیشینه 70را با میزان بار مبنی بر عدم امکان انجام تکرار بعدي در حرکات مورد نظر) ها آزمودنی
آزمون یک تکرار بیشینه بدین ترتیب د.دقیقه، انجام دادن5استراحت ۀدر حرکات پرس سینه و پرس پا با فاصل

تکرار در حرکت پرس 8انستند حداکثر تا توصورت تخمینی میاي را که بهها میزان وزنهانجام شد که آزمودنی
شد. سپس، با قرار دادن مقدار بار و تعداد تکرارها در جا کنند، در حرکات مذکور لحاظ میسینه و پرس پا جابه

کی:  سفرمول برزی

1RM=(یک تکرار بیشینه)

70ها با بار تقامت عضالنی نیز آزمودنیگیري اسگردید. براي اندازه) محاسبه و ثبت می1RMمیزان قدرت (
که امکان داشت و براي آنها میسر بود، باال و پایین بردن وزنه در حرکات مذکور را درصد یک تکرار بیشینه تا جایی

دقیقه سرد 5در آخر جلسه، اي که دیگر امکان اجراي تکرار دیگري وجود نداشته باشد. دادند، به گونهانجام می
شد. آزمون یک تکرار بیشینه انجام ۀجلسيابتدااي بود که در اجراي آزمون به گونهةگرفت. نحوکردن انجام

طبیعیبررسیمنظورشد. در این مطالعه بهدرصد یک تکرار بیشینه اجرا 70سپس آزمون تکرار اجرا تا خستگی با 
هاي دو گروه میانگینۀن براي مقایسشد. همچنیاستفادهاسمیرنوف-آزمون کالموگرافازهادادهتوزیعبودن

ها از نرم مستقل استفاده شد. براي تجزیه و تحلیل دادهtتجربی و کنترل بعد از مصرف کافئین یا دارونما از آزمون 
شد.در نظر گرفته˂05/0Pداري در این پژوهشااستفاده شد و سطح معن20نسخه SPSSافزار 

هایافته
است.شدهها در جدول یک ارائه دنیهاي توصیفی آزموویژگی

هاآزمودنیۀهاي اولی. میانگین و انحراف استاندارد ویژگی1جدول 
گروه دارونماگروه تجربیمتغییر

55/22±09/2405/1±40/1سن (سال)
20/179±17/17745/2±25/1متر)قد (سانتی

58/67±43/6420/3±50/2وزن (کیلوگرم)
BMI12/1±29/2098/1±35/20

ml/kg/min)(21/1±41/6310/1±55/60حداکثر اکسیژن مصرفی

مستقل، مشخص شد که قدرت عضالنی در گروه تجربی با مصرف کافئین در مقایسه با tبا توجه به نتایج آزمون 
). 1نمودار) (P=001/0(استداري افزایش یافتهاگروه دارونما به طور معن

وزن (کیلوگرم)
0278/1–* تکرار) 0278/0(
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دوندگان زبده نیمه استقامتعضالنیاستقامتوقدرتبرکافئینمصرف حادبررسی اثر. 1نمودار 

استقامت) نشان داد که تغییرات1RMدرصد (70مستقل در آزمون پرس پا و پرس سینه با tعالوه نتایج به
).2نمودار ) (P/=046است (بیشترداريامعنطوربهدارونما،گروهمقایسه بادرتجربیگروهعضالنی

هاي کافئین و دارونماها در گروهعضالنی آزمودنیاستقامتایسۀمق. 2نمودار 
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گیريبحث و نتیجه
استقامت زبده بود. عضالنی دوندگان نیمهاستقامتوقدرتبرکافئینمصرفهدف از این تحقیق بررسی اثر 

تواند باعث یگرم کافئین به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن ممیلی6دهد که مصرف هاي تحقیق نشان مییافته
داري در قدرت و استقامت عضالنی شود.اافزایش معن

مرد تمرین کرده قدرتی در 8کافئین را در mg110)، اثر مصرف 2008(1در همین راستا، هافمن و همکاران
بررسی کردند. نتایج نشان داد 1RMدرصد 75ست، حرکت اسکات  با6قالب یک پروتکل تمرینی، شامل انجام 

2). در پژوهش دیگري، ونگ و همکاران2008داد تکرارها در ست پنجم افزایش یافت (هافمن و همکاران، که، تع

مرد تمرین کرده قدرتی بررسی کردند و گزارش کردند که مصرف 14کافئین را در mg/kg6)، اثر مصرف 2008(
یی تا حالت واماندگی دارد و باعث داري بر آزمون پرس سینه، پرس پا، پرس شانه و حرکت پارواثیر معنأکافئین ت

).2008گردد (ونگ و همکاران، افزایش تعداد تکرارهاي پرس سینه، پرس شانه و پشت می
عضلهگلیکوژنمصرفدرجوییصرفهوچرباسیدهايبسیجکافئین،اثرمکانیسمدربارهفرضیهترینقدیمی

فیزیولوژیکاثراتولئمسمکانیزمتریناصلیکهکندیمپیشنهاددیگرتحقیقاتما؛ ا)3،2012(رابرگزباشدمی
سدازراحتیهبکافئینزیرا؛ )4،2009باشد (وولفمرکزيعصبیسیستمآدنوزینهايگیرندهمهارکافئین،

طوربهکافئینکهآنجاازاثر بگذارد. مرکزيعصبیسیستمبرسرعتبهتواندمیوکردهعبورمغزي -خونی
تنفسی،مرکزي،عصبیهايدستگاهبرتواندمی) 5،2011(شارماشودمیتوزیعسلولیداخلیعمادرمساوي

رسدمینظر). به 6،2010(آسترینو و همکارانباشدثیرگذارأتعضالنی؛-اسکلتیو) 2008،(وولفعروقی-قلبی
اسیدسطحافزایشوهاچربیۀتجزیو تسریع در اندازدخیرأتبهراخستگیکافئینشودمیموجبهاویژگیاین

العملعکسزمانبهبودهمچنینودردکاهش، نفریناپیترشحوانقباضقابلیتافزایشد پالسما، آزاچرب
.باشدداشتههمراهبهنیز) را 7،2009(ماچادو و همکاران

استقامتیعملکردبررابدنوزنهرکیلوگرمازايبهکافئینگرممیلیمصرف پنجاثر)،2007(8همکارانورورك
دویدنبهشروعکافئینمصرفازبعدساعتیککردند. افرادبررسیتفریحیکرده وتمرینةدوند15در

بخشید،بهبودداريامعنطوربهگروهدودرراعملکردکافئینمصرفداد،نشاننتایجکیلومتر کردند.5مسافت
فعالیت افزایشمحققان،پیشنهاديسازوکاربرسانند.ثبتبهرابهتريزمانتوانستندکردهگروه تمریناما

وجوداحتمال کمیبود. به زعم آنهافشاردركکاهشوسلولیخارجپتاسیمافزایشمرکزي،عصبیسیستم
(رورك و همکاران، باشدگلیکوژنمصرفکاهشوآزادچرباسیدهايافزایشازناشیعملکردبهبودکهدارد

2007 .(

1 Hoffman
2 Wang
3 Rubergs
4 Woolf
5 Sharma
6 Astorino
7 Machado
8 Roark
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) در مقایسه با دارونما را روي تعداد mg/kg5کرده مقاومتی اثر کافئین (مرد تمرین13) روي 2010(1دانسن
اول آزمون یک تکرار بیشینه ۀهاي پرس سینه تا رسیدن به حالت واماندگی مورد بررسی قرار داد. در جلستکرار

)1RMها با مصرف کافئین (ها گرفته شد، آزمودنی) از آزمودنیmg/kg5داري اطور معن) در مقایسه با دارونما به
.)2010(دانسن، تا رسیدن به حالت واماندگی داشتند1RMدرصد 60تعداد تکرار بیشتري با 

گرمپنج میلیمصرفاثرآنهاباشد.می)2006(بریدج و جونزتحقیقاتنتایجباهمسوحاضرپژوهشنتایج
افرادکردند.کرده بررسیتمرینةدوندمردهشتدراستقامتیعملکردبررابدنوزنهرکیلوگرمازايبهکافئین

درصد) 2/1دار (امعنافزایشکردند. نتایجاجرارادویدنکیلومتر8آزمونکافئین،ودارونماکنترل،حالتسهدر
بودنشکارورزراافزایشاینعلتمحققان.دادنشانکافئینمصرفاثردردوندگاندررااستقامتیعملکرد
بیشتربرخوردارينیزوعضلهفیبرهايبرتأثیر کافئینوبیشترعضالنیتودةازبرخورداريوهاآزمودنی

بهنسبتآنانبیشترروانیآمادگیعلتبهدرك فشارکاهشدرکافئینمرکزيتأثیراتازورزشکاران
بودنورزشکارحاضر،پژوهشدررودمیاحتمالعنوان کردند.کافئینمتوسطدوزمصرفوغیرورزشکاران

زمانبهبوددرتأثیرگذارعاملتمرین،ازباالتريشدتتحملآنان دربیشترتوانایینتیجهدروهاآزمودنی
).2006باشد (بریدج و جونز،واماندگیبهرسیدن

قبل از فعالیت بر ) یک ساعت mg/kg6) در تحقیقی به بررسی اثر مصرف کافئین (2011آستورینو و همکاران (
هاي پرس سینه، پرس شانه، پرس پا و حرکت درصد یک تکرار بیشینه در حرکت80تا 70تکرار تا خستگی با 

ونما بر عملکرد پرس ها نشان داد مصرف کافئین در مقایسه با دارمرد تمرین کرده پرداختند. نتایج آن14قایقی در 
).2011باشد (آستورینو و همکاران، هاي تحقیق حاضر همسو میفتهداري دارد. این نتیجه با یااپا تأثیر معن

که قدرتی انجام شد مشخص شد ةکردمرد تمرین37که روي )2006و همکاران (همچنین، در تحقیق بک
). 2006، 2پرس سینه را افزایش داد (بک و همکاران1RMکافئین، mg/kg5/2مصرف

ها اثر کافئین بر قدرت و باشد. آن) ناهمسو می2008آستورینو و همکاران (از طرفی پژوهش حاضر با نتایج تحقیق 
ها به صورت دوسو کور و مرد تمرین کرده مقاومتی را مورد بررسی قرار دادند. آزمودنی22استقامت عضالنی 

دارونما به دقیقه بعد از دریافت کافئین و 60آزمودنی ها.) و دارونما دریافت کردندmg/kg6تصادفی کافئین (
–43ۀتکرار، با وزن15-12هالتر با ۀوسیلگرم کردن بهسپسثابت گرم کردند، و ۀدقیقه روي دوچرخ5مدت 

گیري شد، بعد از آن اندازهتکرار بیشینه پرس سینه و پرس پا انجام شد. قدرت عضالنی با یک کیلوگرمی61
ه و پرس پا تا رسیدن به واماندگی را انجام دادند. نشان درصد یک تکرار بیشینه پرس سین60استقامت عضالنی با 

کافئین قبل از فعالیت، یک تکرار بیشینه پرس سینه و پرس پا، تعداد تکرارهاي mg/kg6داده شد که با مصرف 
داري در اگونه تفاوت معنجا شده هیچهاي جابهدرصد یک تکرار بیشینه، مجموع وزنه60جا شده با هاي جابهوزنه

بدنی مدت مقدار تودهکه علت عدم تأثیرگذاري کافئین بر عملکرد قدرتی و کوتاهمقایسه با گروه دارونما نداشت
).2008(آستورینو و همکاران، استشدهها توسط پژوهشگران نشان دادهآزمودنی

بودند،یافت کردهکافئین درmg/kg5/2مرد تمرین نکرده که31)، روي 2008در تحقیقی که بک و همکاران (
).2008داري نداشت (بک و همکاران، اگونه تغییر معندر پرس سینه هیچنشان دادند که یک تکرار بیشینه 

1 Duncan
2 Beck
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هاي حاوي کافئین روي ) به بررسی اثر استفاده از مکمل2010و همکاران (همچنین، در تحقیقی که هندریکس
1RM 1پرس سینه وRM21کارسنج) در هطول فعالیت با چرختگی (دراکستنشن پا و زمان رسیدن به خس

اکستنشن پا 1RMپرس سینه و 1RMثیري رويأمرد تمرین نکرده پرداختند، مشخص شد که کافئین ت
ها تمرین نکرده بودند. دلیل اینکه در مطالعۀ بک و هندریکس آزمودنیبه).2010و همکاران، نداشت (هندریکس

تمرینی ها باشد. چون ممکن است بیسطح فعالیت بدنی آزمودنی،اري کافئینرسد علت عدم تأثیرگذنظر میبه
هاي فیزیولوژیکی را که متأثر از کافئین است، درگیر و فعال بودن عملکرد و رکورد آنان سیستمها و پایینآزمودنی

ده آمادگی بهتري براي کرهاي فیزیولوژیکی افراد تمرینعلت سیستماینشاید به).2008(بک و همکاران، نکند 
باشد.ه شده توسط کافئین داشتهاي بهبود عملکرد ایجادمکانیسم

17) را بر تکرار تا واماندگی در حرکت پرس سینه روي mg/kg5) اثر مصرف کافئین (2009ولف و همکاران (
(ولف و همکاران، ن ندادداري را به دنبال مصرف مکمل کافئین نشاامرد فوتبالیست بررسی کردند. نتایج تغییر معن

موجب تفاوت نتایج هااین یافته با نتایج تحقیق حاضر مغایر است که احتماالً نوع رشتۀ ورزشی آزمودنیکه)2009
که در پژوهش حاضر حالیهاي پژوهش ولف و همکاران، فوتبالیست بودند درکه آزمودنیطوريبهباشد،شده

باشند.قامت میاستها دوندگان زبدة نیمهآزمودنی
مقاومتی ةکردمرد تمرین9) اثر کافئین و ترکیب کافئین و افدرین را بر قدرت و توان 2008ویلیامز و همکاران (

) و ترکیب mg300گلوکز)، کافئین (mg300صورت دوسوکور و تصادفی، دارونما (ها بهبررسی کردند. آزمودنی
مدت یک هفته در زمان مشابهی از روز کردند و در سه مرحله به) دریافت mg300 +mg60کافئین و افدرین (

ها غذاي مصرفی روزانه (کربوهیدرات، چربی، ها یک روز قبل از شروع آزمونفعالیت کردند. همچنین آزمودنی
نوبت با وزنه گرم کردند و یک تکرار3دقیقه بعد از مصرف، 45بودند. پروتئین و مقادیر کافئین) را ثبت کرده

، یک تکرار بیشینهدرصد80دقیقه استراحت  با 5) پرس سینه و پرس پا را انجام دادند و بعد از (1RMبیشینه 
پرس سینه و پرس پا را تا رسیدن به حالت واماندگی تکرار کردند. در نهایت گزارش شد که ترکیب کافئین با 

ملکرد بی هوازي مردان تمرین کرده نداشته هیچ اثري بر قدرت، استقامت عضالنی و ع،افدرین و کافئین تنها
).2008(ویلیامز و همکاران، و دوز پائین کافئین مصرفی علت عدم تأثیرگذاري بیان شده استاست

نظر ، بهحاضرتحقیقدرکافئینمصرفاستقامت پس از دوندگان زبدة نیمهعضالنیقدرتافزایشبهتوجهبا
ديفسفوآنزیمبرمهارکنندهنقشوهاتارچهبرمستقیمتأثیرافئینکمصرفازحاصلکلسیمرهایشرسدمی

تارچهانقباضفرآیندتحریکافزایشطریقازعضالنی-عصبیانتقالروندتغییراتبهسرانجامودارداستراز
). 2012افزاید (روبرگس و همکاران، انقباض میشدتوسرعتبرمیوزینوکتینآیاپروتئینیهاي

آزادسازيکافئینکهکندمیحمایتنظریهاینازنیزحاضرپژوهشنتایجعضالنی،استقامتافزایشبهوجهتبا
مصرفکههستامکانایننتیجه،در. سازدمیتسهیلرافعالتالعضسارکوپالسمیشبکهازکلسیمبیشتر
برايراشدیدترهایپوکسیرشپذیشرایطسرانجاموبافريتوانگلیکولیتیک،ظرفیت،کافئینمعینمقدار
رودمیباالسلولهوازيبیخستگیآستانهآن،دنبالبهکهروندي.کندبیشترورزیدهگلیکولیتیکتندتالعض

).2013، مکاردل و همکاران، 2012(روبرگس و همکاران، 
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رت و استقامت عضالنی بر بهبود قدمیلی گرم6رسد مصرف کافئین با دوز نظر میبهحاصل،یج ابا توجه به نت
ها، مصرف این دوز از ینزمودبه اثربخشی آن بر بهبود عملکرد آثر باشد. لذا با توجهؤاستقامت زبده مدوندگان نیمه

کافئین شاید بتواند در کارایی عضالنی و در نتیجه بهبود اقتصاد دویدن و رکورد آنها تأثیر قابل توجهی داشته باشد.
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