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تاثیر مصرف حاد بیکربنات سدیم بر سطح الکتات خون و عملکرد بی هوازی 

 دوندگان مردطوالنی مدت 
 

 کیوک آورند، بابک نخستین روحیدکتر 

 چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات مصرف حاد بیکربنات سدیم بر روی انباشتتيی ککتتات نتو ،    

pH   .مرد ورزشکار )با  به همین منظور بیستو عملکرد بلند مدت بی هوازی دوندگا  مرد می باشد

 105 ±4/4کیلتوگر  و دتد    6/07 ± 10/5ستا    وز  8/11±70/1میانيین و انحتراف استتاندارد ستن   

ی زمتانی  سانتیمتر ( بطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت نموده و دو مرحله آزمو  مجزا را با فاصله

 077یک هفته به اجرا گذاشتند. در هر مرحله، دو ساعت پس از مصرف دارونما یا بیکربنات ستدیم ) 

فتاککنر را بته   -ز وز  بد ( هر آزمودنی دو تکترار آزمتو  کانینيمتا    میلی گر  به ازای هر کیلو گر  ا

نتو ،   pHددیقه ای ریکاوری غیر فعا  اجرا نمود. برای اندازه گیری مقادیر ککتتات و   17ی فاصله

فتاککنر جمت    -و بالفاصله بعد از اجرای هر تکرار آزمو  کانینيمتا   از مصرف مکمل نمونه نو  دبل

و با استفاده از  SPSS آوری و مورد تجزیه تحلیل درار گرفت. اطالعات بدست آمده توسط نر  افزار

مستقل مورد تجزیه و تحلیل درار گرفتت. تجزیته و تحلیتل     tروش های آماری اندازه گیری مکرر و 

  داد، میانيین تداو  زما  عملکرد آزمودنی ها از اوکتین تکترار بته دومتین     اطالعات بدست آمده نشا

فاککنر در هر دو گروه )دارونما و بیکربنات ستدیم( کتاهی یافتته استت )بته      -تکرار آزمو  کانینيما 

Hثانیه(. اما انباشتيی ککتات و  -8/5 ± 9/6و  -5/0 ± 4/0ترتیب 
نو  بعد از مصترف بیکربنتات    +

(. تحقیق حاضر نشا  داد که مصرف بیکربنات P<75/7معنی داری کاهی یافته است )سدیم به طور 

H سدیم باعث کاهی انباشتيی ککتات و
 نو  بعد از فعاکیت بلند مدت بی هوازی می شتود، وکتی   +

 عملکرد بلند مدت بی هوازی دوندگا  مرد را بمبود نمی بخشد.

 بیکربنات سدیم، بی هوازیاجرای بلند مدت  ککتات نو ،  واژه های کلیدی:

  


