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  آبی بدن بر حداکثر اکسیداسیون  تأثیر کم
  و شدت فعالیت) MFO( چربی 

 )MFO) Fatmaxمتناسب با 

  *ش دانشگاه گیالنارشد فیزیولوژی ورز  کارشناسهادی روحانی؛  
  استادیار دانشگاه گیالندکتر ارسالن دمیرچی؛  

  استادیار گروه بیوشیمی دانشگاه گیالننیا؛   دکتر صادق حسن 
  دانشجوی کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت معلم تهرانمیثم روحانی؛  

 Fatmax. 10 و )MFO( چربی اکسیداسیون حداکثر بر آبی  کم رتأثی بررسی از است عبارت حاضر پژوهش از هدف  :چکیده

 متر،  سانتی 5/172±1/4 قد کیلوگرم، 0/71±3/8 وزن سال، 3/21±2/2 سن میانگین با ورزشکار غیر پسر دانشجوی

BMI 3/1±23 و درصد 3/18±6/4 بدن چربی مترمربع، بر کیلوگرم max2VO، ml/kg/min 2/4±8/38، جلسۀ دو در 

 بدن آب وضعیت کنترل، جلسۀ در .کردند اجرا نوارگردان روی خستگی حد سر تا را ای فزاینده فعالیت ،جداگانه

 آبی  کم دچار سونا از استفاده واسطۀ به آزمون، اجرای از قبل ها،  آزمودنی آبی،  کم جلسۀ در .بود طبیعی ها  آزمودنی

 گیری  اندازه غیرمستقیم سنجی  کالری روش از استفاده با فعالیت طی کربوهیدرات و چربی اکسیداسیون میزان .شدند

 دهد  می روی آن در MFO که فعالیت از شدتی و )MFO( چربی اکسیداسیون حداکثر میزان فرد، هر برای .شد

)Fatmax( آماری ازآزمون استفاده با ها  داده تحلیل و تجزیه نتایج .گردید تعیین تقاطع نقطۀ و t که داد نشان همبسته 

MFO 31/0±08/0 مقابل در 24/0±05/0( بود کنترل جلسۀ در آن مقدار از تر  پایین معناداری طور به آبی  کم جلسۀ در 
 داد روی تری  پایین شدت در کنترل با مقایسه در آبی  کم جلسۀ در Fatmax همچنین، ).P≥05/0 دقیقه؛ در گرم

 شدت به آبی  کم اثر بر معناداری طور به نیز تقاطع نقطۀ ).P≥05/0 ؛max2VO درصد 46±8/7 مقابل در 3/8±4/40(

 داد نشان تحقیق این نتایج ).P≥05/0 ؛max2VO درصد 4/53±7/6 درمقابل 8/44±2/9( شد جا جابه تری  پایین

 .دهد  می کاهش فعالیت جریان در را چربی نسبی سهم کربوهیدرات، اکسیداسیون میزان در افزایش واسطۀ به آبی  کم
 است ممکن جایی جابه این .شود  می فعالیت از تری  پایین شدت به تقاطع نقطۀ و Fatmax جایی جابه باعث همچنین،

  .باشد آبی  کم شرایط تحت خستگی به رسیدن زمان در کاهش برای علتی
  

  Fatmaxآبی، نقطۀ تقاطع،   ، کم)MFO(حداکثر اکسیداسیون چربی   :واژگان کلیدی
*  E.mail: h_rohani7@yahoo.com 

  
   مقدمه
 خوردن هم به از عمدتاً که است وضعیتی آبی  کم

 طرق به بدن دفعی و دریافتی مایعات حجم بین تعادل

 در ویژه به وضعیت این .دهد  می روی مختلف

 که آن جز و جودو، کشتی، مانند هایی  ورزش

 همچنین، .است تر  رایج اند وزنی بندی  رده مستلزم
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  Fatmax( 90 (MFOو شدت فعالیت متناسب با)MFO(آبی بدن بر حداکثر اکسیداسیون چربیتأثیر کم

 کاهش و بدن چربی کردن  کم هدف با که افرادی

 مدت  طوالنی دوهای مانند استقامتی تمرینات به وزن

 .شوند  می آبی  کم دچار تعریق، دلیل به پردازند،  می
 افراد حتی و ورزشکاران شرایط، برخی در لذا،

 دچار که پردازند  می تفعالی به حالی در عادی

   ).6( اند آبی  کم
 اثر بر بدن فیزیولوژیکی تغییرات ترین مهم از

 بالقوه طور به که پالسماست حجم کاهش آبی،  کم

 دمای تنظیم و عروقی -قلبی دستگاه پایداری برای

 حتی .دارد جدی عواقبی فعالیت جریان در بدن

 عروقی -قلبی فشار پالسما حجم در اندکی کاهش

 دستگاه عملکرد حفظ منظور به .دهد می افزایش را

 شرایط تحت دنب مایعات تعادل و عروقی -قلبی

 سمپاتیک عصبی دستگاه فعالیت آبی،  کم و فعالیت

 خونی غلظت رفتن باال باعث که یابد می افزایش

 ها،  هورمون این ).22 ،10(شود  می ها  کاتکوالمین

 و کنند می تحریک را گلوکونئوژنز و گلیکوژنولیز،
 برای را فعال عضالت دسترس در گلوکز مقدار

 ).20( دهند  می افزایش سوخت منبع عنوان به استفاده

 انتقال روند گلیکولیتیکی، جریان سرعت افزایش با

 مهار میتوکندری داخل به بلند زنجیرۀ چرب اسید

 چرب اسیدهای اکسیداسیون نتیجه، در .شود می

 دیگر، سوی از ).20 ،10( یابد  می کاهش بلند زنجیرۀ

 باشد، شده نقصان دچار عضالت به خون جریان اگر

 ممکن ها  میتوکندری دسترس در اکسیژن رمقدا

 اکسایشی فسفریالسیون فرایند که شود تهدید است

  ).12 ،11( کند می مختل را
 و هورمونی( جبرانی های  پاسخ شود، می تصور

 بدنی، فعالیت و آبی  کم به )دو هر عروقی، -قلبی

 اولیه سوختی مواد نوع در تغییراتی باعث

 هر اکسیداسیون انمیز و )چربی و کربوهیدرات(

 با که گونه بدین .شود می فعالیت جریان در یک

 اکسیداسیون نسبت گلیکوژنولیز، سرعت افزایش

 باال فعالیت از معینی شدت در چربی به کربوهیدرات

 آبی  کم دچار بدن که زمانی با مقایسه در و رود می

 منبع عنوان به کربوهیدرات از استفاده بر است، نشده

 فعالیت، جریان در لذا، .دارد بیشتری تکیۀ انرژی

 و یابد می تجمع زودتر بدن در الکتیک اسید
  ).22( رسید خواهد خستگی به زودتر ورزشکار

 در )2000( همکاران و ماکوئین رابطه، این در

 آستانۀ بر 1متوسط آبی  کم تأثیر بررسی به خود مطالعۀ

 بررسی این در محققان این .پرداختند الکتات

 باعث نیز آبی  کم از پایینی درجۀ که کردند مشاهده

 تغییرات این آنان .است شده الکتات آستانۀ در تغییر

 اثر بر پالسما های  کاتکوالمین غلظت باالرفتن به را

 زمان کاهش کردند پیشنهاد و دادند نسبت آبی  کم

 شرایط تحت ها  آزمودنی خستگی حد سر تا فعالیت

   ).22( باشد تغییر ینا نتیجۀ در است ممکن آبی  کم
 همکاران و آچتن پژوهش نتایج دیگر، سوی از

 پالسما الکتات تجمع شروع نقطۀ داد نشان )2003(

 که است فعالیت از شدتی در )اول الکتات آستانۀ(

 شدت آن در )MFO( چربی اکسیداسیون بیشترین

   ).4( شود می نامیده Fatmax و گیرد  می صورت
 رود  می تصور پژوهش ود این نتایج به توجه با

 در همکاران و ماکوئین مشاهدات طبق که تغییراتی

 ممکن است داده رخ آبی  کم اثر بر الکتات آستانۀ

 اکسیداسیون میزان افزایش از ناشی است

 باشد الکتات آستانۀ در چربی به نسبت کربوهیدرات

 از تری  پایین شدت به را Fatmax الکتات آستانۀ که

  .باشد کرده جا جابه فعالیت
 2001 سال در بار اولین برای را Fatmax مفهوم

 بازنگری طی همکارانش و جوکِندراپ میالدی

 میان در مفهوم این .کردند بررسی )15( کاملی

                                                               
1. Mild dehydration 
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  91 نیا، میثم روحانیهادی روحانی، دکتر ارسالن دمیرچی، دکتر صادق حسن

 شناخت .دارد بسزایی اهمیت متابولیسم مفاهیم

 درک در را ما متابولیکی شاخص این بر مؤثر عوامل

 و ورزش در آن از مناسب جویی  بهره و بهتر
 .کند می هدایت وزن کاهش و کنترل های  برنامه

 در جدید مفهوم این شدن عنوان به توجه با همچنین،

 تأثیر مورد در ای  مطالعه تاکنون اخیر، های  سال

 سوی از .است نگرفته صورت Fatmax بر آبی  کم

 های  تفعالی در ها  چربی اکسیداسیون اهمیت دیگر،

 سالمتی با مرتبط های  تفعالی همچنین ورزشی،

 عوامل بهتر درک و شناسایی .است مشخص خوبی به

 است مهم جهت آن از چربی اکسیداسیون بر مؤثر

 را هایی  وضعیت تا دهد  می را امکان این ما به که

 مختل چربی اکسیداسیون آن در که سازیم مرتفع

  .گردد  می
 شود  می دنبال هدف این حاضر پژوهش در لذا،

 چربی اکسیداسیون حداکثر بر آبی  کم تأثیرات که

)MFO( و Fatmax با توجه به دالیل . چگونه است
ذکر شده در باال، فرضیۀ ما این است که باال رفتن 

آبی،   های پالسما ناشی از کم  سطح کاتکوالمین
کند و  جریان گلیکولیتیکی را بیشتر می
این . دهد  اکسیداسیون کربوهیدرات را افزایش می

ت با کاهش سهم نسبی اکسیداسیون چربی تغییرا
 Fatmax و MFO همراه است و باعث کاهش

  .شود می

 شناسیروش 
 10 تعداد ورزشی، -پزشکی نامۀ پرسش اساس بر

 تودۀ شاخص با ورزشکار غیر و سالم آزمودنی نفر

 بین از مترمربع، بر کیلوگرم 25 تا 20 بین )BMI( بدن

 انتخاب نگیال دانشگاه ورزشکار غیر دانشجویان

 به ناشتا ساعت 12 دنبال به ها  آزمودنی .شدند

 تا شد خواسته همگی از .کردند مراجعه آزمایشگاه

 و شدید بدنی فعالیت از آزمون روز از قبل ساعت 24
 وزن و قد .کنند اجتناب دار  کافئین غذاهای مصرف

 با نیز بدن چربی درصد و شد گیری  اندازه آنان بدن

 .گردید برآورد Inbody 3/0 هدستگا از استفاده
 10 فاصلۀ به متفاوت شرایط دو در ها  گیری  اندازه

 نفر هر برای صبح 11 ساعت در و یکدیگر از روز

 از قبل ها آزمودنی جلسه، یک در .گرفت انجام

 در قرارگرفتن با صبح 8 ساعت در پروتکل، اجرای

 به ،)سانتیگراد درجۀ 90-70 دمای( خشک سونای

 کم وزن ای  دقیقه 15 های  تناوب با ساعت 2 مدت

 برای و گرفتند دوش سرد آب با سونا از پس .کردند

 در ساعت 1 مدت به طبیعی حد به بدن دمای برگشت

 استراحت )سانتیگراد درجۀ 24( اتاق طبیعی دمای

   .کردند
 هیچ ها  آزمودنی ،)کنترل شرایط( دیگر جلسۀ در

 دنب آب وضعیت و نداشتند وزنی کاهش گونه

 حاوی بطری یک یک، هر به منظور بدین .بود طبیعی

 در تا شد داده بدن وزن از درصد 2 مقدار به آب

 را آن تمام اصلی آزمون از قبل ساعت 12 مدت

 از آبی،  کم میزان گیری  اندازه برای .کنند مصرف

 وزن همچنین بدن، وزن کاهش درصد شاخص

 2 در بدن وزن .شد استفاده )USG( 1ادرار مخصوص
 مدل Camry( دیجیتالی ترازوی از استفاده با مرحله

9003EB (مرحلۀ اول، مرحلۀ : گیری شد  اندازه
پایه، صبح قبل از خوردن صبحانه و پس از تخلیۀ 
معده و مثانه؛ مرحلۀ دوم، قبل از اجرای آزمون 

گیری ادراری نیز قبل از   نمونه. فزایندۀ ورزشی
 استفاده با USG و شد گرفته اجرای آزمون فزاینده

 آزمایشگاه در )Clinical مدل( رفرکتومتر از

 گیری  اندازه رشت آریاشهر بیمارستان طبی تشخیص

  .شد
                                                               
1. Urine Specific Gravity 
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  Fatmax( 92 (MFOو شدت فعالیت متناسب با)MFO(آبی بدن بر حداکثر اکسیداسیون چربیتأثیر کم

 3 مراحل با ای فزاینده فعالیت شامل پروتکل
 و Fatmax تعیین منظور به نوارگردان روی ای  دقیقه

MFO، 2 ،1( متعدد تحقیقات در قبالً که بود دو، هر، 
 از پس ها  آزمودنی .است شده استفاده )5 ،4

 km/h سرعت با را فعالیت نوارگردان، با آشناشدن

 دستگاه سرعت .کردند شروع درصد 1 شیب با و 5/3

 حدی تا شد می افزوده km/h 1 میزان به دقیقه 3 هر در

 3 هر نقطه این در .برسد km/h 5/7 سرعت به که
 تا شد   افزوده درصد 2 اندازۀ به دستگاه شیب دقیقه

 سر به رسیدن تا نهایت، در .شود RER=1 که زمانی

 افزوده زمان هم طور به شیب و سرعت خستگی حد

 گیری  اندازه آزمون، آخر بخش از هدف .شد  

max2VO دستگاه از استفاده با آزمون طول در .بود 

 ,Cosmed Co., Quark b2, Rome( آناالیزر گاز

Italy( 2VCO 2 وVO ضربان و نفس به نفس طور به 

 آزمون طول در پالر سنج  ضربان از استفاده با نیز قلب

  .شد ثبت و گیری  اندازه
 مرحله هر پایانی دقیقۀ 2 درVO 2 وVCO 2 میانگین

 ،16( 1عنصرسنجی معادالت از استفاده با و شد محاسبه
 ناچیز ادراری نیتروژن میزان که فرض این با )18

 دراتکربوهی و چربی اکسیداسیون میزان است،

 اکسیداسیون نمودار ترسیم با سپس .شد محاسبه

 حداکثر های  شاخص فرد، هر فعالیت شدت –چربی

 میزان باالترین( )MFO( 2چربی اکسیداسیون

 های  شدت از ای  دامنه در که چربی اکسیداسیون

 از شدتی( Fatmax ،)است شده گیری  اندازه فعالیت

 شترینبی شدت آن در چربی اکسیداسیون که فعالیت

 نسبی شدت از ای  نقطه( 3تقاطع نقطۀ و ،)است میزان
نسبی  سهم نقطه آن در که ورزشی فعالیت

 )گیرد  می پیشی چربی نسبی سهم از کربوهیدرات
  ).1( شدند تعیین

 و آبی  کم شرایط دو بین متغیرها مقایسۀ برای

 .شد استفاده بسته هم t آماری آزمون از کنترل
 13 نسخۀ SPSS افزار  نرم محیط در آماری محاسبات

  123 .گرفت انجام ≥05/0P سطح در و

  ها یافته
 ارائه ها  آزمودنی توصیفی اطالعات 1 جدول در

  .است شده
 و میانگین( توصیفی اطالعات 2 جدول در

 مورد متغیرهای از آمده دست به )استاندارد انحراف

 شده ارائه کنترل و آبی  کم شرایط دو هر در مطالعه

 طور به کنترل جلسۀ در ها  آزمودنی USG .است

 بودن طبیعی دهندۀ نشان که بود 009/1 میانگین

 جلسۀ در مقدار این ).7( است بدن آب وضعیت

 آبی  کم دهندۀ نشان که رسید 027/1 به آبی  کم

 اثر بر بدن وزن کاهش میزان ).7( است متوسط

 نتایج .بود درصد 4/2 ± 8/0 پایه وزن به نسبت سونا

 اکسیداسیون حداکثر میزان داد نشان آماری آزمون

 گرم 31/0 میزان از معناداری طور به )MFO( چربی

 در گرم 24/0 مقدار به کنترل شرایط در دقیقه در

 05/0( است یافته کاهش آبی  کم شرایط در دقیقه
≤P.( ،حداکثر که فعالیت از شدتی همچنین 

 بر )Fatmax( افتد  می اتفاق آن در چربی اکسیداسیون

 درصد 4/40 به max2VO درصد 46 از آبی  کم اثر

max2VO 05/0( یافت تغییر ≤P.(  
 شده حاد تغییرات دچار بدن وزن که آنجا از

 نشده لحاظ بدن وزن ،max2VO محاسبۀ در است،

 و دقیقه در لیتر صورت به max2VO رو، این از .است
 تفاوت که است شده لحاظ بدن وزن از مستقل

 به رسیدن زمان اما ).<P 05/0( شتندا معناداری

 معناداری کاهش ثانیه 50 میانگین طور به خستگی

                                                               
1. Stoichiometry equations 
2. Maximal Fat Oxidation 
3. Crossover point 
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  ).P≥ 05/0( یافت
 شد مشاهده شرایط دو بین تقاطع نقطۀ مقایسۀ با

   8/44 به max2VO درصد 4/53 از آن شدت که
  

 است داشته معناداری کاهش max2VO درصد

)05/0 ≤P.( هشد داده نشان 1 شکل در اختالف این 
  .است
  

  *ها  آزمودنی توصیفی اطالعات .1جدول 

  سن  تعداد
  )سال(

  قد
  )متر  سانتی(

  وزن
  )کیلوگرم(

BMI  
)2kg/m( 

 بدن چربی

  )درصد(
max2VO 

)ml/kg/min(  
10  2/2 ± 3/21  1/4 ± 5/172  3/8 ± 0/71  3/1 ± 23  6/4 ± 3/18  2/4 ± 8/38  

  .است کنترل جلسۀ به مربوط ها  گیری  اندازه *
  

  کنترل و آبی  کم شرایط در پژوهش متغیرهای معیار انحراف و میانگین .2ول جد

 P مقدار  آمده دست به t  کنترل  آبی  کم  متغیر
  -  -  0/71 ± 3/8  3/69 ± 2/8  )کیلوگرم( بدن وزن

USG  002/0 ± 027/1  004/0 ± 009/1  -  -  
 )MFO( چربی اکسیداسیون حداکثر

 )دقیقه در گرم(
05/0 ± 24/0  08/0 ± 31/0  4/4  002/0  

)max2VO(% Fatmax 3/8 ± 4/40  8/7 ± 0/46  6/2  029/0  
  max2VO(% 2/9 ± 8/44  7/6 ± 4/53  8/3  005/0( تقاطع نقطۀ
max2VO )27/0  2/1  9/2 ± 24/0  8/2 ±35/0  )دقیقه در لیتر  
  006/0  6/3  30:08 ± 00:55  29:18 ± 01:06  )دقیقه:ثانیه( خستگی به رسیدن زمان
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  .P≥ 05/0 سطح در معنادار اختالف † کنترل؛ و آبی  کم شرایط دو در قاطعت نقطۀ مقایسۀ .1 شکل
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  گیری  بحث و نتیجه
 از یکی همواره ورزشی فعالیت و تمرین شدت

 و چربی اکسیداسیون در مؤثر و اصلی عناصر
 ).33 ،31 ،27 ،2 ،1( است شده شناخته کربوهیدرات

 شدت افزایش با سوبسترا از استفاده جهت تغییر

 از تمرین شدت که هنگامی .گیرد  می صورت تمرین

 لیپولیز، سرعت یابد،  می افزایش متوسط تا کم دامنۀ

 عضله خون جریان و چربی، بافت خون جریان مقدار

 عضالت دسترسی افزایش باعث که یابد  می افزایش

 مطلق مقادیر افزایش با امر این .شود  می چرب اسید به

 شدت که زمانی .است همراه ربیچ اکسیداسیون

 یابد،  می افزایش زیاد بسیار مقدار به فعالیت

 ای  برجسته طور به کربوهیدرات اکسیداسیون

 انتقال از گلیکولیتیک افزایش زیرا یابد،  می افزایش

 میتوکندری داخل به بلند زنجیرۀ چرب اسیدهای

 چرب اسیدهای اکسیداسیون لذا، .کند می ممانعت

   ).27 ،24 ،3( یابد  می کاهش
 روند بر آبی  کم که تأثیری حاضر پژوهش در اما

 بود این داشت کربوهیدرات و چربی اکسیداسیون

 کاهش چربی اکسیداسیون حداکثر مطلق میزان که

 در دقیقه در گرم 31/0 از آن مقدار و یافت معناداری

 در دقیقه در گرم 24/0 به بدن آب طبیعی شرایط

 را نتیجه این ).P≥05/0( درسی آبی  کم وضعیت

 اکسیداسیون میزان افزایش به احتماالً توان  می

 نسبت آبی  کم شرایط در فعالیت حین کربوهیدرات

   .داد
 مشابهی نتیجۀ به نیز )1999( همکاران و گنزالز

 مصرف نسبی سهم داد نشان ها آن نتایج .رسیدند

FFA ها آن .یابد  می کاهش آبی  کم اثر بر پالسمایی 

 به FFA تحویل کاهش آن علت کردند پیشنهاد

 عضالت به FFA تحویل زیرا نیست، فعال عضالت

 آن علت بلکه است، نشده نقصان دچار آبی  کم اثر بر

 در FFA مصرف و انتقال مهار اثر بر است ممکن

   ).13 ،9( باشد سوخت انتخاب جایی جابه به پاسخ
 ممکن تغییرات این مسئول احتمالی سازوکار

 ناشی کربوهیدرات اکسیداسیون میزان افزایش تاس

 اثر بر پالسما های  کاتکوالمین غلظت افزایش از

 حاضر پژوهش در اگرچه ).28( باشد آبی  کم

 این تغییرات و ها  کاتکوالمین گیری   اندازه

 در است، نشده مشخص آبی  کم اثر بر ها  هورمون

 سطح رفتن باال )32 ،26 ،22 ،19( قبلی مطالعات

 شده گزارش آبی  کم اثر بر پالسما های  کاتکوالمین

   .است
 بر که کردند مشاهده )2000( همکاران و روی

 گلوکز اکسیداسیون میزان بدن، آب کاهش اثر

 این که کردند پیشنهاد آنان .یابد  می افزایش پالسما

 و نفرین  اپی ترشح افزایش از ناشی است ممکن نتیجه
   ).28( باشد گلوکاگن

 اثر بر که بود این حاضر پژوهش دیگر مهم تۀیاف

 شدت به تقاطع نقطۀ و Fatmax آبی،  کم درصد 4/2

 اینکه با .اند  شده جا جابه فعالیت از تری  پایین

max2VO تغییر کنترل و آبی  کم وضعیت دو بین 

 2VO و فعالیت شدت و کار بار نداشت، معناداری

 شرایط ود در تقاطع نقطۀ و Fatmax نقطۀ در مطلق

 های  شدت که گونه  بدین .داشتند معناداری اختالف

Fatmax درصد 4/53 و 46 از ترتیب به تقاطع نقطۀ و 

max2VO درصد 8/44 و 4/40 به طبیعی وضعیت در 

max2VO اختالف این که رسید آبی  کم وضعیت در 

 بر نیز خستگی به رسیدن زمان عالوه به .بود معنادار

  .یافت اداریمعن کاهش آبی  کم اثر
 نگرفته صورت پژوهشی تاکنون رسد  می نظر به

 نقطۀ و ،Fatmax، MFO بر را آبی  کم تأثیر که است

 آچتن و جوکندراپ اخیراً .کند مطالعه تقاطع

 تجمع شروع نقطۀ که رسیدند نتیجه این به )2004(
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 فعالیت از شدتی در )اول الکتات آستانۀ( الکتات

 نقطه آن در چربی اکسیداسیون حداکثر که است

)Fatmax( با پژوهشگران این گفتۀ طبق .افتد  می اتفاق 

 افزایش گلیکولیتیکی جریان فعالیت، شدت افزایش

 میزان کاهش با گلیکولیتیکی جریان افزایش .یابد  می

 همراه الکتات تجمع افزایش و چربی اکسیداسیون

 بین معناداری ارتباط خود نتایج در ها آن .است

Fatmax اول الکتات آستانۀ( الکتات شروع نقطۀ و( 
 مشاهدات به توجه با لذا ).4( کردند مشاهده

 به معطوف را خود توجه ما آچتن، و جوکندراپ

 را آبی  کم به الکتات پاسخ که کنیم  می تحقیقاتی

  .اند  کرده بررسی
 ذخایر افت اند  داده نشان پژوهشی شواهد

 روش به ورزشی فزایندۀ آزمون از قبل گلیکوژن

 آستانۀ جایی جابه باعث آزمایشی های  دستکاری

 ،25( شود  می تر  پایین های  شدت سوی به الکتات
 افت رود  نمی احتمال حاضر پژوهش در چند هر ،)29

 داشته نقش Fatmax تغییر در فعالیت از قبل گلیکوژن

 از کنترل و آبی  کم جلسۀ دو هر در چون باشد،

 آزمون از قبل ساعت 24 یط شد خواسته ها  آزمودنی

 ایجاد منظور به همچنین، .باشند نداشته فعالیت

 وجود با .شد استفاده )سونا( غیرفعال روش از آبی  کم

 با بتوان تا است نیاز دیگری های  پژوهش این،

 به را دلیل این عضله، گلیکوژن مستقیم گیری  اندازه

 افزایش توان  می حال این با .کرد بیان روشنی

 این مسئول را آبی  کم اثر بر ها  کاتکوالمین الیاحتم

   .کرد عنوان تغییرات
 افزایش واسطۀ به را الکتات تولید ها  کاتکوالمین

 کنند،  می تنظیم عضله در گلیکولیز و گلیکوژنولیز

 ،17 ،8( گذارند  می تأثیر الکتات آستانۀ بر نتیجه در
 - بتا های  گیرنده به اتصال با ها  کاتکوالمین ).25

 را آبشاری های  واکنش سری یک آدرنرژیک،

 آنزیم شدن فعال به منجر که شوند   می موجب

 را گلیکوژنولیز آنزیم این .شود  می aفسفوریالز

 نفرین  اپی عضالنی، انقباض جریان در .کند  می تنظیم

 با .است عضله در گلیکوژنولیز اصلی کنندۀ  تنظیم

 نیز الکتات ولیدت عضله، در گلیکوژنولیز باالرفتن

 رها خون جریان داخل به و یابد می افزایش

   ).30 ،29 ،20(شود  می
 بسیار ارتباطی )2000( همکارانش و ماکوئین

 در نفرین  اپی غلظت و خون الکتات بین را قوی

 عالوه، به .کردند مشاهده طبیعی و آبی  کم وضعیت

 در آبی  کم وضعیت در پالسما نفرین  اپی سطوح در

 نسبی افزایشی بدن آب طبیعی وضعیت با سهمقای

 جایی جابه در کوچکی سهم که کردند مشاهده

   ).22( دارد الکتات آستانۀ
 مشاهده نیز )1996( همکارانش و هارگریوس

 زیربیشینه فعالیت ساعت 2 از ناشی آبی  کم که کردند

 مقایسه در عضله گلیکوژن میزان بیشتر مصرف باعث

 توان  می دوباره ).14( دشو  می طبیعی وضعیت با

 موجب خون نفرین  اپی سطوح باالرفتن گفت

 تولید به که شود می عضله گلیکوژنولیز افزایش

   .انجامد می آبی  کم شرایط تحت بیشتری الکتات
 )26( همکاران و پاوِرز و ،)19( همکاران و مِلین

 رفته باال آبی  کم واسطۀ به نفرین   نوراپی دادند نشان

 فعالیت و آبی  کم از ترکیبی پژوهش دو این در .است

 غلظت افزایش باعث که داشت وجود گرما در

   .شود  می نفرین  نوراپی
 دریافتند )32( همکاران و تورلِجِسکا عوض، در

 غلظت در افزایشی باعث نیز تنهایی به آبی  کم

 هم دویدن، ساعت 1 جریان در و شود  می نفرین  اپی

 حال این با .رود می باال نفرین  ینوراپ هم و نفرین  اپی

 و آبی  کم تأثیرات که ندارد وجود تحقیقی
 و شدید فعالیت حین در را ها  کاتکوالمین
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   .باشد کرده بررسی مدت  کوتاه
 که داشت دور نظر از نباید نیز را دیگر نکتۀ اما

 مقایسۀ باشد، گذاشته تأثیر max2VO بر آبی  کم اگر

 اما .بود  می همراه خطا اب فعالیت نسبی های  شدت

 به max2VO است، آمده نیز ها  پیشینه در که همچنان

 افت دچار بدن وزن درصد 5 از تر کم آبی  کم دنبال

   ).23 ،7(شود  نمی
 قبلی گزارشات با همسو نیز حاضر تحقیق نتایج

 میزان این تأثیر تحت max2VO مقدار که داد نشان

 مقایسۀ با که یطور به .است نگرفته قرار آبی  کم

max2VO دست به معناداری تفاوت شرایط، دو بین 

   ).P<05/0(نیامد
 همراه خستگی به رسیدن زمان کاهش با آبی  کم

 استقامت کاهش نیز تحقیقات دیگر در .است

 فعالیت جریان در آبی  کم اثر بر عملکرد و عضالنی

 نتایج به توجه با ).22 ،21( است شده گزارش بدنی

 که کرد عنوان گونه این توان  می دهآم دست به

 زودتر تجمع موجب آبی  کم اثر بر Fatmax کاهش

 به زودتر فرد لذا شود، می فعالیت حین الکتات

 این مسئول واقعی سازوکار اما .رسد می خستگی

 بیشتری تحقیقات نیازمند و است نامشخص یافته

   .شود مشخص آن سازوکار سلولی، بررسی با تا است
 وزن حاد کاهش داد نشان حاضر ژوهشپ نتایج

 سونا از حاصل آبی  کم دنبال به درصد 4/2 معادل بدن

 خود نیاز مورد انرژی تأمین برای بدن شود  می باعث

 اکسیداسیون بر بیشتری تکیۀ بدنی فعالیت هنگام

 حداکثر میزان بر و باشد داشته کربوهیدرات

 )Fatmax( آن با متناسب شدت و چربی اکسیداسیون
 همچنین وزن، کنترل و کاهش در مهمی نقش که

 نقطۀ تغییر با و بگذارد منفی تأثیر دارد فعالیت اقتصاد

 به کربوهیدرات و چربی اکسیداسیون سهم تقاطع

 نقش شود   باعث بدنی فعالیت از تر  پایین شدت

 رنگ کم فعالیت انرژی تأمین در هوازی دستگاه

   .کند خستگی احساس زودتر فرد و شود،
 با که است نیاز بیشتری مطالعات به این، وجود با

 های  آنزیم و ها  کاتکوالمین مستقیم گیری  اندازه

 گیری  بهره با همچنین گلیکوژنولیز، و گلیکولیز مسیر

 غلظت تغییرات رادیواکتیو، ردیابی های  روش از

 روش کنار در را خون گلیسرول و FFA گلوکز،

 به بتوان تا کند گیری  هانداز غیرمستقیم سنجی  کالری

 .یافت دست تری  قوی نتایج
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