نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
دوره،3شماره،5بهاروتابستان1394

مقاله پژوهشی

تاریخدریافت 1393/12/24 :تاریخپذیرش1394/03/02:

تأثیر مصرف کافئین بر برخی شاخصهای مهارتی و آمادگی حرکتی بازیکنان زبده تنیس روی میز
امیرحسین حقیقی ،1علی زعفرانیه ،2سید علیرضا حسینی کاخک
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چکیده
زمینــه و هــدف :بــا وجــود آن کــه کافئیــن بــه عنــوان یــک مکمــل تحریک¬کننــده روانــی بــه طــور گســترده توســط
ورزشــکاران اســتفاده مــی شــود؛ امــا اثربخشــی مصــرف آن در دوره هــای مختلــف تمرینــی و انــواع ورزش هــا ،بــه خوبــی
مشــخص نیســت .هــدف تحقیــق حاضــر ،بررســی اثــر مکمــل کافئیــن بــر برخــی شــاخصهای مهارتــی و آمادگــی حرکتــی
بازیکنــان زبــده تنیــس روی میــز شهرســتان ســبزوار بــود .روش تحقیــق 14 :بازیکــن مــرد تنیــس روی میــز (بــا میانگیــن
ســنی  29±11/6ســال ،قــد  175±7/79ســانتی متــر و وزن  77/07± 15/26کیلوگــرم) بــه طــور داوطلبانــه در تحقیــق شــرکت
کردنــد .طــرح تحقیــق بــه صــورت متقاطــع و بــه گونــه ای طراحــی شــد کــه آزمودنــی هــا ســه مرتبــه بــا فاصلــه یــک شــبانه روز
از یکدیگــر در یکــی از ســه حالــت کنتــرل ،مصــرف مکمــل کافئیــن ( 5میلــی گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن) و مصــرف
دارونمــا (پــودر نشاســته بــه صــورت کپســول) قــرار گرفتنــد .در هــر جلســه آزمودنــی هــا بــه ترتیــب آزمــون هــای مهارتــی
فورهنــد ،بــک هنــد ،ســرویس و در نهایــت ،آزمــون چابکــی و زمــان عکــس العمــل را اجــرا کردنــد .داده هــا بــا اســتفاده از
آزمــون تحلیــل واریانــس بــا انــدازه گیــری مکــرر و آزمــون تعقیبــی بونفرونــی تحلیــل شــدند و ســطح معنــی داری  p>0/05در
نظــر گرفتــه شــد .یافتــه هــا :نتایــج نشــان داد کــه مصــرف کافئیــن اثــر معنــی داری بــر نتایــج آزمونهــای مهارتــی فورهنــد،
بــک هنــد ،ســرویس تنیــس روی میــز و همچنیــن آزمونهــای چابکــی و زمــان عکــس العمــل (بــه نــور و صــدا) بازیکنــان
نــدارد ( .)p<0/05نتیجــه گیــری :مصــرف  5میلــی گــرم کافئیــن بــه ازاء هــر کیلوگــرم وزن بــدن ،بــر بهبــود شــاخص هــای
مهارتــی و آمادگــی حرکتــی بازیکنــان زبــده تنیــس روی میــز تاثیــر نــدارد.
واژه های کلیدی :کافئین ،تنیس روی میز ،شاخص های مهارتی ،آمادگی حرکتی ،بازیکنان زبده.

 .1نویســنده مســئول ،دانشــیار فیزیولــوژی ورزش ،دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی ،دانشــگاه حکیــم
ســبزواری ،ســبزوار ،ایــران؛ آدرس :دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی ،دانشــگاه حکیــم ســبزواری،
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پســت الکترونیــکah.haghighi292@yahoo.com :
 .2کارشــناس ارشــد فیزیولــوژی ورزش ،دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی ،دانشــگاه حکیــم ســبزواری،
ســبزوار ،ایــران.
 .3دانشــیار فیزیولــوژی ورزش ،دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی ،دانشــگاه حکیــم ســبزواری ،ســبزوار،
ا یر ا ن
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مقدمه
در ورزش هــای راکتــی ،فعالیــت بــه صــورت متنــاوب
بــا دوره هایــی از تــاش هــای شــدید و اســتراحت هــای
کوتــاه انجــام مــی شــود .در ایــن ورزش هــا ،نیازهــای
فیزیولوژیکــی بــه واســطه شــیوه بــازی بازیکــن و حریــف،
جنســیت ،پوشــش زمیــن ،ویژگــی هــای راکــت و تــوپ بازی
و عوامــل محیطــی از قبیــل درجــه حــرارت و رطوبــت؛ تعیین
مــی شــود ( .)13در طــی تــاش هــای شــدید بازیکنــان از
منبــع انــرژی فســفاژن اســتفاده مــی کننــد و تامیــن انــرژی
در طــی رالــی هــای طوالنــی ،از طریــق گلیکولیــز صــورت
مــی گیــرد (.)26
تنیــس روی میــز بــه گــروه ورزش هــای راکتــی تعلــق دارد
و بــا تغییــرات مــداوم ریتــم و شــدت بــازی و نیــز بــا تکــرار
فعالیــت ســریع در کوتــاه مــدت ،همــراه اســت .در طــی
رقابــت ،بازیکــن تنیــس روی میــز احتیــاج دارد تــا چندیــن
عامــل جســمانی و فیزیولوژیــک ماننــد ســرعت ،قــدرت،
اســتقامت قلبــی تنفســی ،چابکــی ،مهــارت هــای ادراکــی و
تصمیــم گیــری را بــه عنــوان یــک توالــی از موقعیــت هــای
متغیــر و مــداوم طــی یــک بــازی پویــا ،بــه کار گیــرد (.)19
در رقابــت هــای ســطح بــاال ،اغلــب بازیکنــان عالقمنــد بــه
یــک بــازی قدرتمنــد و تهاجمــی هســتند کــه در آن عملکــرد
بــی هــوازی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت (.)12
تغذیــه مناســب بــرای موفقیــت در بــازی تنیــس روی میــز
مهــم اســت و مــی توانــد توانایــی بازیکــن را بــرای تمریــن،
بــازی و بازیافــت پــس از فعالیــت؛ تحــت تاثیــر قــرار
دهــد .همچنیــن ،اجــزاء رژیــم غذایــی همچــون ویتامیــن
هــا ،مــواد معدنــی و مکمــل هــا مــی تواننــد از طریــق
یــک رژیــم غذایــی متنــوع؛ در برنامــه غذایــی ورزشــکاران
جــای گیرنــد و قادرنــد بــر عملکــرد عصبــی – عضالنــی و
متابولیکــی تأثیــر بگذارنــد ( .)13یکــی از ایــن مــواد کــه بــه
وفــور توســط ورزشــکاران مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد،
کافئیــن اســت .عنــوان شــده اســت کــه کافئیــن مــی توانــد
اثــرات نیروزایــی خــود را از طریــق کاهــش زمــان واکنــش،
تاخیــر خســتگی ،افزایــش تمرکــز و هوشــیاری ،افزایــش
فراخوانــی اســیدهای چــرب ،افزایــش رهایــی کلســیم از
شــبکه سارکوپالســمی و بهبــود انقبــاض پذیــری عضلــه
3. Hornery
4. Lorino

اســکلتی ،افزایــش ترشــح کاتکوالمیــن هــا ،افزایــش تولیــد
نیــرو از طریــق افزایــش انتقــال عصبــی  -عضالنــی و بهبــود
تولیــد حداکثــر فعالیــت عضلــه و کاهــش درک اجــرا؛ اعمــال
نمایــد ( .)7 ،2بــه دلیــل ایــن ویژگــی هــا ،ورزشــکاران
رشــته هــای مختلــف ،بــه منظــور افزایــش عملکــرد ،اقــدام
بــه مصــرف کافئیــن مــی کننــد .هــر چنــد اثــرات مصــرف
کافئیــن بــر عملکــرد اســتقامتی بــه خوبــی بررســی شــده
اســت ( ،)8 ،4امــا تحقیقــات کمتــری بــر قابلیــت نیروزایــی
کافئیــن و تأثیــر آن بــر عملکــرد بازیکنــان ورزش هــای
راکتــی صــورت گرفتــه اســت .البتــه همیــن تحقیقــات
معــدود نیــز بیشــتر بــر روی ورزشــکاران رشــته تنیــس
خاکــی بــوده اســت .بــه عــاوه ،تحقیقاتــی کــه تأثیــر مصــرف
کافئیــن را بــر مهــارت ،چابکــی و زمــان عکــس العمــل بازیکنان
ورزش هــای راکتــی بررســی کــرده انــد ،قابــل توجه نیســتند
و نتایــج ایــن تحقیقــات نیــز همســویی کافــی را نــدارد (،6
 .)25 ،24 ،23 ،10در همیــن زمینــه ،اســترکر 1و همــکاران
( )2006نشــان دادنــد کــه مصــرف  3میلــی گــرم کافئیــن
بــرای هــر کیلوگــرم وزن بــدن روی  10بازیکــن مــرد
تنیــس خاکــی ،موجــب عملکــرد بهتــر در ضربــات فورهند
مــی شــود ،امــا بــر ضربــات بــک هنــد تاثیــری نــدارد (.)24
ورگایــوون 2و همــکاران ( ،)1998اثــر مصــرف مکمــل
کربوهیــدرات بــه تنهایــی و در ترکیــب بــا کافئیــن را بــر
اجــرای ضربــه در  13بازیکــن مــرد تنیــس خاکــی بررســی
کردنــد .کافئیــن مصرفــی یــک ســاعت قبــل از تمریــن
بــه میــزان  5میلــی گــرم بــرای هــر کیلوگــرم وزن بــدن
داده شــد و بــرای هــر دو ســاعت اضافــی پــس از آن نیــز
 0/75میلــی گــرم کافئیــن مصــرف گردیــد .نتایــج نشــان
داد کــه اضافــه کــردن کافئیــن بــه کربوهیــدرات ،تاثیــری
فراتــر از کربوهیــدرات تنهــا بــر عملکــرد مهارتــی و آزمــون
شــاتل ران  70متــر نــدارد ( .)25هورنــری 3و همــکاران
( )2007اثــر کافئیــن ( 3میــل گــرم بــرای هــر کیلوگــرم
وزن بــدن) را روی  12بازیکــن زبــده تنیــس خاکــی بررســی
نمــوده و اظهــار داشــتند کــه مصــرف کافئیــن ســرعت
ســرویس درســت آخــر مســابقه را در مقایســه بــا گــروه
دارونمــا ،افزایــش مــی دهــد ( .)10همچنیــن ،لورینــو 4و
همــکاران ( ،)2006تأثیــر مصــرف کافئیــن را بــر چابکــی
1. Strecker
2. Vergauwen
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بررســی کــرده و نشــان دادنــد کــه مصــرف کافئیــن (5
میلــی گــرم بــرای هــر کیلوگــرم وزن بــدن) اثــر معنــی داری
بــر چابکــی و تــوان بــی هــوازی در مــردان فعــال نــدارد
( .)14اســپرادلی 1و همــکاران ( )2012نیــز نشــان دادنــد
کــه مصــرف مکمــل کافئیــن ( 300میلــی گــرم) قبــل
از ورزش ،بــه طــور معنــی داری زمــان عکــس العمــل
انتخابــی را در بازیکنــان مــرد تنیــس محلــی توســعه
مــی دهــد و بــه میــزان کمتــر روی اســتقامت عضالنــی
بــدن نیــز تأثیــر دارد (.)23
بــا توجــه بــه مکانیســم عمــل کافئیــن ایــن مــاده مــی توانــد
بــر سیســتم عصبــی مرکــزی از طریــق آنتاگونیســت
گیرنــده آدنوزیــن عمــل کنــد .آدنوزیــن دارای یــک ســاختار
مولکولــی شــبیه کافئیــن اســت و نشــان داده شــده اســت
کــه ایــن مــاده ادراک درد را افزایــش مــی دهــد ،خــواب
را تحریــک مــی کنــد ،انگیختگــی را کاهــش مــی دهــد،
فعالیــت لوکوموتــور خــود بــه خــودی را کــم مــی کنــد و
بــه عنــوان یــک تعدیــل کننــده عصبــی 2عمــل مــی نمایــد
( .)4اثــرات فیزیولوژیکــی کافئیــن از طریــق آنتاگونیســت
گیرنــده آدنوزیــن مــی توانــد هــم در مفــز و هــم در بافــت
هــای محیطــی ایجــاد شــود و باعــث کاهــش خســتگی،
بهبــود تمرکــز و افزایــش هوشــیاری ذهنــی گــردد .در
بافــت مغــز  ،آنالــوگ هــای 3پایــدار متابولیکــی آدنوزیــن،
بــه گیرنــده هــای آدنوزیــن متصــل شــده و باعــث پریشــانی
(رکــود) رفتــاری 4مــی شــوند .در مقابــل ،کافئیــن بــا ایــن
اثــرات رکــود رفتــاری آنالــوگ هــای آدنوزیــن ،مقابلــه کــرده و
باعــث تغییــر منحنــی دوز – پاســخ به ســمت راســت می شــو د،
بــه گونــه ای کــه بــا یــک حالــت تعامــل رقابتــی در ســطح
گیرنــده منطبــق شــده و باعــث تحریــک رفتــاری در فــرد
مــی گــردد ( .)15 ،5در بافــت هــای محیطــی ،غلظــت
آدنوزیــن در عضلــه حیــن فعالیــت بــا شــدت متوســط یــا
بــاال ،افزایــش یافتــه و ایــن مــاده بــه گیرنــده هــای آدنوزیــن
بــر روی انتهــای اعصــاب حســی کــه ســبب انتقــال پیــام
درد مــی شــوند ،متصــل مــی شــود .کافئیــن بــا بلــوک ایــن
گیرنــده هــا ،ادراک درد را مهــار مــی کنــد .بــر طبــق تئوری
کنتــرل مرکــزی ،5نوآکــس 6و همــکاران ( )2005بیــان
کردنــد کــه اجــرا از طریــق مکانیســم هــای روان شــناختی
محــدود مــی شــود ،بــه طــوری کــه ســیگنال هایــی کــه از
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محیــط مــی آینــد ،مــی تواننــد کار مغــز را متوقــف کننــد.
تحــت ایــن شــرایط ،اگــر کافئیــن ادراک درد را کاهــش
دهــد ،بایــد کار ادامــه پیــدا کنــد ( .)16البتــه هادســون 7و
همــکاران ( )2008عنــوان کردتــد کــه نبایــد انتظــار داشــت
کــه کاهــش ادراک درد و یــا فشــار کار در انتهــای تمریــن و
یــا نوبــت هــای پایانــی یــک فعالیــت اتفــاق افتــد ،بلکــه این
عمــل مــی توانــد در شــروع یــک فعالیــت و یــا نوبــت هــای
اولیــه یــک تمریــن نیــز دیــده شــود و از طریــق مکانیســم
هــای روانشــناختی بــر سیســتم عصبــی تاثیــر گذاشــته و
هوشــیاری و تمرکــز را بهبــود بخشــد (.)11
در مجمــوع بــا توجــه بــه مکانیســم هــای فــوق بایــد گفــت
کــه اگــر کافئیــن بتوانــد میــزان تمرکــز و هوشــیاری را در
افــراد ورزشــکار افزایــش دهــد ،ایــن ســوال مطــرح می شــود
کــه ایــن اثــرات تحــت چــه شــرایطی و بــا چــه دوزهایــی از
مصــرف کافئیــن اتفــاق مــی افتــد و ایــن کــه آیــا کافئیــن
مــی توانــد بــا توجــه بــه نــوع ورزش و یــا ظرافــت و دقــت
مهــارت هــای بــه کار رقتــه در آن ورزش ،تاثیــرات متفاوتــی
در ورزش هــای مختلــف داشــته باشــد یــا خیــر؟ لــذا ،هــدف
تحقیــق حاضــر بررســی اثــر مصــرف کافئیــن ( 5میلــی گــرم
بــرای هــر کیلوگــرم وزن بــدن) بــر برخــی شــاخص هــای
مهارتــی و آمادگــی حرکتــی در بازیکنــان زبــده تنیــس روی
میــز بــود.
روش تحقیق
روش تحقیــق حاضــر بــه دلیــل اســتفاده از آزمودنــی هــای
انســانی و عــدم کنتــرل همــه عوامــل مزاحــم موثــر بــر
تحقیــق و نیــز داشــتن متغیــر مســتقل و گــروه کنتــرل
کــه از آزمودنــی بــه صــورت جابــه جایــی اســتفاده شــد ،از
نــوع نیمــه تجربــی و یــک ســویه کــور اســت .جامعــه آمــاری
تحقیــق حاضــر بازیکنــان زبــده تنیــس روی میــز باشــگاه های
ســبزوار بودنــد کــه در ســه ســال قبــل از تحقیــق ،حداقــل
یــک بــار ســابقه قهرمانــی (مقــام اول  ،دوم و ســوم) در
ســطوح مختلــف (آزاد ،آموزشــگاه هــا و فرهنگیــان) را در
اســتان خراســان رضــوی کســب کــرده بودنــد .از ایــن
میــان ،تعــداد  14نفــر در دامنــه ســنی  17تــا  47ســال بــه
صــورت داوطلبانــه در تحقیــق شــرکت کردنــد .طــرح تحقیق به
صــورت متقاطــع و بــه گونــه ای طراحــی شــد کــه آزمودنــی هــا
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ســه بــار و بــا فاصلــه زمانــی یــک روز از یکدیگــر ،در ســه
حالــت مصــرف کننــده کافئیــن ،مصــرف کننــده دارونمــا و
گــروه کنتــرل؛ در تحقیــق شــرکت نماینــد.
نحــوه گــردآوری اطالعــات و انــدازه گیــری
شــاخص هــای تحقیــق :پــس از توضیــح روش کار و
هــدف تحقیــق ،آزمودنــی هــا فــرم رضایــت نامــه کتبــی
بــرای شــرکت در پژوهــش و پرسشــنامه ســابقه پزشــکی
را کامــل نمودنــد .بــا اســتفاده از پرسشــنامه آمادگــی
بــرای شــروع فعالیــت بدنــی (کــه شــامل  7ســوال کلیــدی
مــی باشــد) مشــخص گردیــد کــه همــه شــرکت کننــدگان
از ســامت عمومــی برخــوردار بــوده و بــرای انجــام فعالیــت،
مشــکل خاصــی ندارنــد ( .)9بــه آزمودنــی هــا توصیــه
شــد از غذاهــای حــاوی مقــدار زیــاد کافئیــن در زمــان
 24ســاعت قبــل از اجــرای آزمــون هــا پرهیــز نماینــد و
رژیــم غذایــی معمــول خــود را در طــول اجــرای پژوهــش
حفــظ کننــد .چنــد روز قبــل از انجــام آزمــون هــا ،دو نفــر
از داوطلبیــن ،آزمــون هــا را بــه صــورت آزمایشــی انجــام
دادنــد و بــر طبــق آن ،زمــان تقریبــی آزمــون هــا مشــخص
گردیــد .شــرکت کننــدگان در تمــام جلســات آزمــون ،ابتــدا
بــه مــدت  5دقیقــه بــه گــرم کــردن و حــرکات کششــی
پرداختنــد و ســپس در آزمــون هــای مهارتــی فورهنــد و
بــک هنــد و ســرویس تنیــس روی میــز شــرکت کردنــد
و در نهایــت ،آزمــون چابکــی و زمــان عکــس العمــل را بــه
اجــرا درآوردنــد .در آخــر جلســات ،بــه مــدت  5دقیقــه،
ســرد کــردن انجــام شــد .البتــه در جلســاتی کــه شــامل
مصــرف کافئیــن ( 5میلــی گــرم بــرای هــر کیلوگــرم وزن
بــدن) و دارونمــا بــود ،آزمودنــی هــا  45دقیقــه زودتــر بــه
محــل تمریــن آمــده و پــس از مصــرف کافئیــن (Merck
 )5( )Darmstadt. Germany 64271 KGaAیــا دارونمــا (پــودر
نشاســته) کــه بــه صــورت کپســول تهیــه شــده بــود ،همــراه
بــا نصــف فنجــان آب ،مــدت زمــان  45دقیقــه بــه منظور به
حداکثــر رســاندن غلظــت کافئیــن در خــون ،بــدون فعالیــت
روی صندلــی نشســتند ( .)23 ،10آزمودنــی هــا بــه ترتیــب
زیــر آزمونهــای مهارتــی ضربــه فورهنــد ،ضربــه بــک هنــد
و ســرویس و آزمــون هــای زمــان عکــس العمــل و چابکــی
را انجــام داده و رکوردهــای آنهــا ثبــت گردیــد .فاصلــه

اســتراحت بیــن شــاخص هــای مهارتــی  3تــا  5دقیقــه و
بیــن تکرارهــای آزمــون هــا  2تــا  3دقیقــه بــود و فاصلــه
بیــن جلســات مراجعــه آزمودنیهــا بــه ســالن ورزشــی 48
ســاعت بــود کــه ورزشــکاران در طــی ایــن مــدت از انجــام
فعالیــت بدنــی شــدید و مصــرف کافئیــن منــع شــدند (،2
 .)11 ،8ضمنـاً همــه آزمــون هــا در شــرایط یکســان از نظــر
رطوبــت و دمــا انجــام شــد.
آزمــون ضربــه فورهنــد :ایــن آزمــون بــا اســتفاده از
یــک ماشــین تــوپ انــداز (Made,08-2700 -OUKEI TW
 )in Chinaاجــرا شــد .تــوپ هــا هــر  3ثانیــه پرتــاب
مــی شــد و بــه حــدود  20ســانتی متــری لبــه میــز برخــورد
مــی کــرد .ســرعت تــوپ روی درجــه یــک و در حــدود 15
کیلومتــر بــر ســاعت تنظیــم شــده بــود .منطقــه هــدف
( 10×65ســانتیمتر) بــه هفــت بخــش بــا رنــگ هــای
مختلــف تقســیم شــده بــود .آزمــون شــامل  10تــاش
بــود کــه توســط دوربیــن فیلــم بــرداری ســونی بــا ویژگــی
 8/1مگاپیکســل 1بــرای دقــت در محاســبه نمــرات ضبــط
شــد ( .)3بازیکنــان ســعی مــی کردنــد تــا تــوپ هــا را بــه
منطقــه ای بفرســتند کــه بیشــترین امتیــاز را دارد .در پایــان
مجمــوع امتیــازات آن هــا بــه عنــوان نمــره ثبــت گردیــد.
پایایــی ایــن آزمــون از روش آزمــون – آزمــون مجــدد و از
طریــق ضریــب همبســتگی محاســبه و ضریــب  0/75بــه
دســت آمــد.
آزمــون ضربــه بــک هنــد پــوش :یــک نــخ بــه فاصلــه
 20ســانتی متــری بــاالی تــور نصــب شــد و از آزمودنــی
درخواســت گردیــد بــه مــدت  30ثانیــه بــا بــک هنــد
پاســخ دهــد .تــوپ مــی بایســت از بیــن تــور و نــخ عبــور
کنــد .وقتــی تــوپ از بیــن تــور و نــخ عبــور مــی کــرد ،یــک
برگشــت محاســبه و یــک امتیــاز منظــور مــی شــد .زمانــی
کــه تــوپ بــا برخــورد بــه نــخ عبــور مــی کــرد ،نصــف
برگشــت محاســبه مــی شــد و بــه آزمودنــی نیــم امتیــاز
داده مــی شــد .وقتــی تــوپ از بــاالی نــخ عبــور مــی کــرد،
برگشــتی محاســبه نمــی گردیــد .بهتریــن مجمــوع امتیاز در
دوبــار انجــام آزمــون ،ثبــت شــد ( .)20در ایــن تحقیــق از
ماشــین تــوپ انــداز اســتفاده شــد تــا خطــای فــرد تــوپ
انــداز از بیــن بــرود .پایایــی ایــن آزمــون از روش آزمــون
1. Sony, 8.1 Megapixel
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– آزمــون مجــدد و از طریــق ضریــب همبســتگی محاســبه
و ضریــب  0/70بــه دســت آمــد.
آزمــون ضربــه ســرویس :هــر آزمودنــی قبــل از آزمــون
اصلــی ،تمریــن کــرد .ســپس از او خواســته شــد تــا از
ســمت چــپ میــز (در مــورد بازیکنــان راســت دســت)
ســرویس بزنــد .آزمودنــی اجــازه داشــت هــر نــوع ســرویس
قانونــی را اســتفاده کنــد .بــه هــر آزمودنــی دو بــار شــانس
اجــرای آزمــون داده شــد و هــر بــار مــی توانســت  10بــار
تــاش کنــد .آزمودنــی ســعی مــی کــرد تــا تــوپ هــا را بــه
منطقــه ای بفرســتد کــه بیشــترین امتیــاز را کســب کنــد
(بــا توجــه بــه خــط کشــی هــای روی میــز) .بهتریــن نمــره
هــر شــرکت کننــده در دو بــار تــاش ،بــه عنــوان رکــورد
فــرد در نظــر گرفتــه شــد ( .)20پایایــی ایــن آزمــون از روش
آزمــون – آزمــون مجــدد و از طریــق ضریــب همبســتگی
محاســبه و ضریــب  0/65بــه دســت آمــد.
آزمــون چابکــی ایلینویــز :1ایــن آزمــون بــرای ارزیابــی
چابکــی اســتفاده مــی شــود .طــول زمیــن  10متــر و عــرض
آن (فاصلــه بیــن نقطــه شــروع و پایــان)  5متــر مــی باشــد.
هــر آزمودنــی در نقطــه شــروع بــه حالــت آمــاده قــرار
گرفــت و بــا فرمــان رو ،آزمودنــی شــروع بــه حرکــت کــرد
و بــر طبــق مســیر ،از بیــن موانــع عبــور کــرد و خــود را بــه
نقطــه پایــان رســاند .زمــان ثبــت شــده بــه عنــوان رکــورد
فــرد محاســبه شــد ( .)18پایایــی ایــن آزمــون از روش
آزمــون – آزمــون مجــدد و از طریــق ضریــب همبســتگی
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محاســبه و ضریــب  0/96بــه دســت آمــد.
آزمــون زمــان عکــس العمــل :ایــن آزمــون بــه وســیله
دســتگاه زمــان ســنج عکــس العمــل 2انجــام مــی گیــرد .این
دســتگاه دارای دو حالــت محاســبه زمــان عکــس العمــل بــه
صــورت بــا نــور و بــا صــدا مــی باشــد کــه از هــر دو مــورد
در ایــن تحقیــق اســتفاده گردیــد .آزمودنــی بــا دیــدن نــور
دکمــه را فشــار داد و زمــان بیــن دیــدن نــور و فشــار دادن
دکمــه محاســبه شــد .در مــورد صــدا ،آزمودنــی بعــد از
شــنیدن صــدای بــوق دکمــه را فشــار داد و زمــان بیــن
بــه صــدا درآمــدن بــوق و فشــار دادن دکمــه بــه عنــوان
زمــان عکــس العمــل آزمودنــی محاســبه گردیــد .پایایــی
ایــن آزمــون از روش آزمــون – آزمــون مجــدد و از طریــق
ضریــب همبســتگی محاســبه و در مــورد نــور ضریــب 0/67
و در مــورد صــدا ضریــب  0/60بــه دســت آمــد.
روش هــای آمــاری :بــرای محاســبه شــاخص هــای
مرکــزی و پراکندگــی از آمــار توصیفــی اســتفاده شــد.
آزمــون کولموگــروف  -اســمیرنوف بــرای تعییــن طبیعــی
بــودن توزیــع متغیرهــای موجــود در تحقیــق ،بــه کار
گرفتــه شــد .آزمــون تحلیــل واریانــس بــا انــدازه گیــری
مکــرر جهــت ارزیابــی تفــاوت هــای درون گروهــی اســتفاده
گردیــد و در صــورت معنــی دار بــودن تفــاوت هــا ،آزمــون
تعقیبــی بونفرونــی بــه کار گرفتــه شــد .کلیــه عملیــات
آمــاری توســط نــرم افــزار  SPSSنســخه  16انجــام شــد
و ســطح معنــی داری آزمــون هــا  p>0/05منظــور گردیــد.

جدول  .1مشخصات دموگرافیک آزمودنی ها ( ميانگين ±انحراف معيار)
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1. Illinois agility test
2. Reaction timer

نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

دوره ،3شماره ،5بهار و تابستان 1394

یافته ها
مشــخصات دموگرافیــک آزمودنــی هــا و نتایــج عملیــات

آمــاری بــر روی شــاخص هــای تحقیــق ،در جــداول  1و 2
ارائــه شــده اســت.

جدول  . 2نتایج آزمون تحلیل واریانس برای شاخص های مهارتی و آمادگی حرکتی در گرو ه های سه گانه تحقیق

بــا توجــه بــه جــدول  2مشــخص شــد کــه گــروه هــا در
هیــچ یــک از شــاخص هــای انــدازه گیــری شــده بــه جــز
آزمــون چابکــی ،تفــاوت معنــی داری بــا هــم دیگــر ندارنــد.
اســتفاده از آزمــون تعقیبــی در مــورد شــاخص چابکــی
نشــان داد کــه شــاخص چابکــی پــس از مصــرف کافئیــن
در مقایســه بــا زمانــی کــه هیــچ مکملــی دریافــت نشــود،

بــه طــور معنــی دار ( )p =0/004بهبــود مــی یابــد ،امــا
بیــن گــروه کافئیــن بــا گــروه دارونمــا ( )p =1/00تفــاوت
معنــی داری مشــاهده نشــد .همچنیــن گــروه دارونمــا دارای
چابکــی بهتــری ( )p =0/02در مقایســه بــا گــروه کنتــرل
بــود .نتایــج آزمــون تعقیبــی در جــدول  3آورده شــده اســت.

جدول  .3نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه جفتی چابکی بین گروه ها
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بحــث
تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه مصــرف کافئیــن ( 5میلــی گرم
بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن) تأثیــر معنــی داری بــر
نتایــج آزمــون مهــارت هــای فورهنــد ،بــک هنــد ،ســرویس،
و شــاخص هــای چابکــی و زمــان عکــس العمــل بــه نــور
و صــدا در بازیکنــان تنیــس روی میــز نــدارد .بــر اســاس
جســتجویی کــه انجــام شــده ،ایــن اولیــن مطالعــه ای
اســت کــه تاثیــر مصــرف کافئیــن را بــر روی آزمــون هــای
1
مهارتــی تنیــس روی میــز ،ابــداع شــده توســط پوراشــوانی
و همــکاران ( )2010مــورد بررســی قــرار مــی دهــد (.)20
بــه همیــن دلیــل پیشــینه ای در ایــن مــورد وجــود نــدارد،
تــا نتایــج ایــن مطالعــه بــا آن هــا مقایســه شــود .هــر چنــد
مطالعــات دیگــری وجــود دارنــد کــه عملکــرد مهارتــی را
در ورزش تنیــس (خاکــی) بررســی کــرده انــد ( ،10 ،6
 .)25 ،24بــا ایــن توضیــح و در رابطــه بــا شــاخص ضربــه
فورهنــد و بــک هنــد ،نتایــج تحقیــق حاضــر بــا نتایــج
تحقیــق اســترکر و همــکاران ( ،)2006ناهمســو اســت (.)24
آن هــا نشــان دادنــد کــه مصــرف کافئیــن ( 3میلــی گــرم
بــرای هــر کیلوگــرم) روی  10بازیکــن مــرد تنیــس خاکــی
در ســطح دانشــجویی 90 ،دقیقــه قبــل از تمریــن ،موجــب
عملکــرد بهتــر در ضربــات فورهنــد مــی شــود .محققیــن
آزمــون هــای مهارتــی را در دقایــق  ، 60 ، 30و  ،90در طــی
یــک بــازی تنیــس شــبیه ســازی شــده بــا یــک دســتگاه
تــوپ انــداز ،اجــرا کــرده و نتیجــه گرفتنــد کــه احتمــاالً
کافئیــن موجــب بــه تاخیــر انداختــن خســتگی و کنتــرل
بــی دقتــی در ضربــه فورهنــد بازیکنــان مــی شــود .بــا ایــن
حــال ،ایــن محققیــن در نتایــج آزمــون بــک هنــد تغییــر
معنــی داری مشــاهده نکردنــد و ایــن نتیجــه را بــه عــدم
خســتگی آزمودنــی هــا در ایــن آزمــون نســبت دادنــد .در
تحقیــق دیگــری و همســو بــا نتایــج حاضــر ،ورگایــوون و
همــکاران ( )1998اثــر مصــرف مکمــل کربوهیــدرات را بــر
اجــرای ضربــه در  13بازیکــن مــرد تنیــس خاکــی بررســی
کردنــد .آزمودنــی هــا در ســه حالــت مصــرف کربوهیــدرات
بــه تنهایــی ،مصــرف کربوهیــدرات در ترکیــب بــا کافئیــن و
دارونمــا قــرار گرفتنــد .کافئیــن مصرفــی یــک ســاعت قبــل
از تمریــن بــه میــزان  5میلــی گــرم بــرای هــر کیلوگــرم وزن
بــدن داده شــد و بــرای هــر دو ســاعت اضافــی پــس از آن
40
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نیــز  0/75میلــی گــرم کافئیــن مصــرف گردیــد .آزمونهــا
2
شــامل انجــام یــک آزمــون عملکــردی ویــژه تنیــس خاکــی
بــرای انــدازه گیــری کیفیــت ضربــه و یــک آزمون شــاتل ران
 70متــر بــود .نتایــج نشــان داد کــه مصــرف کربوهیــدرات
در مقایســه بــا دارونمــا ،باعــث حفــظ کیفیــت ضربــه و
ســرعت شــاتل ران مــی گــردد؛ در حالــی کــه اضافــه کــردن
کافئیــن بــه کربوهیــدرات در گــروه دیگــر ،تاثیــر بیشــتری
بــر عملکــرد ایجــاد نکــرد ( .)25محققیــن عنــوان کردنــد
کــه احتمــاالً مقــدار کافئیــن مصرفــی زیــاد بــوده یــا ایــن
کــه پروتــکل تمرینــی منجــر بــه خســتگی نشــده و یــا هــم
اضافــه کــردن کربوهیــدرات ،باعــث کــم رنــگ شــدن تاثیــر
کافئیــن شــده اســت.
در رابطــه بــا مهــارت ســرویس ،نتایــج بــه دســت آمــده از
پژوهــش حاضــر تاثیــر معنــی داری از مصــرف کافئیــن را
بــر ایــن مهــارت نشــان نــداد .تنهــا پژوهــش نزدیــک بــه
ایــن نتیجــه ،تحقیــق هورنــری و همــکاران ()2007
اســت کــه در آن ســرعت ســرویس مــورد بررســی
قــرار گرفتــه اســت .ایــن محققیــن ،اثــر مصــرف کافئیــن
( 3میلــی گــرم بــرای هــر کیلوگــرم وزن بــدن) را روی
 12بازیکــن زبــده تنیــس خاکــی بررســی کــرده و گــزارش
کردنــد کــه مصــرف کافئیــن ،ســرعت ســرویس درســت آخــر
مســابقه را در مقایســه بــا گــروه دارونمــا افزایش می دهــد (.)10
آن هــا همچنیــن اظهــار داشــتند کــه مصــرف کافئیــن اثرات
خســتگی را در طــی مســابقه کــم مــی کنــد .محققیــن
پیشــنهاد کردنــد کــه کافئیــن تاثیــر بیشــتری بــر حفــظ
تــوان حرکتــی دارد ،تــا دقــت حرکــت؛ زیــرا هیــچ بهبــودی
در دقــت ضربــات مشــاهده نشــد .هورنــری و همــکاران بیــان
کردنــد کــه نقــش کافئیــن بــه عنــوان یــک تســهیل کننــده
روی حرکــت ســرویس اســت ،مخصوصــاً موجــب افزایــش
ســرعت در مرحلــه پرتــاب کــردن ســرویس مــی شــود و
ایــن کــه در مراحــل پایانــی تمریــن ،زمانــی کــه خســتگی و
کاهــش عملکــرد اتفــاق مــی افتــد ،کافئیــن موجــب کاهــش
درک فشــار تمریــن مــی شــود.
تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه چابکــی در گــروه مصــرف
کننــده کافئیــن در مقایســه بــا گــروه کنتــرل بهبــود
معنــی داری یافتــه اســت ،امــا در مقایســه بــا گــروه
دارونمــا تفــاوت معنــی داری مشــاهده نشــد .از آنجــا
1. Purashwani
2. Leuven tennis performance test
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کــه مصــرف کافئیــن در مقایســه بــا گــروه دارونمــا ،باعــث
بهبــود نتایــج آزمــون ایلینویــز نشــده اســت ،تفــاوت ایجــاد
شــده بــا گــروه کنتــرل را مــی تــوان بــه عامــل روانی نســبت
داد .ایــن موضــوع در وجــود تفــاوت معنــی دار بیــن گــروه
دارونمــا بــا گــروه کنتــرل ،مــورد تاییــد قــرار مــی گیــرد.
همچنیــن عوامــل دیگــری از قبیــل اثــر یادگیــری ،شــانس و
نیــز خطــای احتمالــی انــدازه گیــری زمــان چابکــی توســط
کرونومتــر را نیــز نمــی تــوان از نظــر دور داشــت .نتایــج بــه
دســت آمــده از پژوهــش حاضــر بــا نتایــج تحقیــق لورینــو و
همــکاران ( ،)2006همســو اســت .ایــن محققیــن ،بــه طــور
اختصاصــی تأثیــر مصــرف کافئیــن را بــر چابکــی بررســی
کــرده و نشــان دادنــد کــه کافئیــن ( 5میلــی گــرم بــرای هــر
کیلوگــرم وزن بــدن) اثــر معنــی داری بــر چابکــی و تــوان
بــی هــوازی در مــردان فعــال نــدارد ( .)14محققیــن ،دلیــل
عــدم تاثیــر کافئیــن بــر چابکــی را دوز مصرفــی عنــوان
کــرده انــد .بــه عــاوه ،زمــان اســتفاده از کافئیــن ،ناشــتا
بــودن یــا نبــودن آزمودنــی هــا در هنــگام خــوردن کافئیــن،
ســطح تمریــن آزمودنیهــا ،اســتفاده عادتــی آزمودنیهــا
از کافئیــن (کمتــر از  300میلــی گــرم در روز) و یــا ترکیبــی
از هــر کــدام از عوامــل فــوق مــی توانــد بــر نتایــج بدســت
آمــده مؤثــر باشــد.
در رابطــه بــا زمــان عکــس العمــل ،نتایــج به دســت آمــده از
پژوهــش حاضــر بــا نزدیــک تریــن تحقیــق موجــود مربــوط
بــه اســپرادلی و همــکاران ( ،)2012ناهمســو اســت .آن هــا
تأثیــر یــک مکمــل ترکیبــی محتــوی کافئیــن و چندیــن
مــاده دیگــر را روی  12بازیکــن مــرد تنیــس محلــی بررســی
کــرده و گــزارش کردنــد کــه مصــرف مکمــل کافئیــن
(300میلــی گــرم) قبــل از ورزش ،بــه طــور معنــی دار
زمــان عکــس العمــل انتخابــی را توســعه مــی دهــد و بــه
میــزان کمتــر ،روی اســتقامت عضالنــی بــدن هــم تأثیــر
دارد و انــرژی دریافتــی را نیــز افزایــش مــی دهــد (.)23
ایــن تحقیــق پیشــنهاد مــی کنــد کــه ممکــن اســت مکمــل
کافئیــن خســتگی را در طــی ورزش هــای ســخت بــه تأخیــر
انــدازد .البتــه مکمــل مــورد اســتفاده در تحقیــق اســپرادلی
و همــکاران ،عــاوه بــر کافئیــن دارای اســیدهای آمینــه
شــاخه دار ،کراتیــن ،بتــا -آالنیــن ،آرژنیــن و ویتامیــن هــای
 B6و  B12بــوده اســت .شــاید وجــود ایــن مــواد ،دلیــل نتایج

متفــاوت بدســت آمــده نســبت بــه مطالعــه حاضــر باشــد.
آن هــا عنــوان کردنــد کــه در سیســتم عصبــی مرکــزی،
کافئیــن موجــب تاخیــر در فرآینــد خســتگی مــی شــود و
در بهبــود فرآیندهــای شــناختی نیــز مؤثــر اســت.
در رابطــه بــا اثرگــذاري كافئيــن بــر عملكــرد ورزشــي ســه
مكانيســم عمــده و احتمالــی بيــان شــده اســت .کافئیــن
موجــب افزايــش آدنوزیــن مونوفســفات حلقــوی )cAMP( 1و
در نتيجــه افزايــش ليپوليــز ،بســيج كلســيم داخــل ســلولي
از شــبکه ساركوپالســمي و آنتاگونيســت رقابتــي گيرنــده هاي
آدنوزيــن در سيســتم عصبــي مركــزي ( )21 ،17مــی شــود.
كافئيــن اكسيداســيون اســيدهاي چــرب را افزايــش داده
و گليكــوژن عضالنــي را ذخيــره مــي كنــد .ايــن عمــل بــه
ويــژه در جريــان فعاليــت اســتقامتي مــي توانــد عملكــرد
را بهبــود دهــد .بــا ایــن حــال گفتــه شــده كــه فعاليــت
هــاي كوتــاه مــدت و شــديد ،نظيــر آزمــون هــاي اســتفاده
شــده در تحقيــق حاضــر ،بوســيله كربوهيــدرات در دســترس
محــدود نمــي شــوند .بنابرايــن بــه نظــر مــي رســد اثرگذاري
كافئيــن از طريــق ايــن مكانيســم نقــش عمــده اي در ايــن
گونــه فعاليــت هــا نــدارد ( .)17 ،4بنابرایــن ممکــن اســت
عــدم خســتگی آزمودنــی هــای تحقیــق حاضــر و مــدت
زمــان کوتــاه اجــرای آزمــون هــا (حــدود  2دقیقــه) ،باعــث
شــده کــه کافئیــن نتوانســته باشــد نقــش خــود را در بهبــود
عملکــرد ورزشــی ایفــا نمایــد .ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد
کــه دوز مصرفــی کافئیــن در تحقیــق حاضــر بــه انــدازه ای
نبــوده اســت کــه توانســته باشــد سیســتم عصبی مرکــزی را
تحریــک نمــوده و جــدا از بحــث خســتگی ،باعــث بهبــود تمرکز
و هوشــیاری در آزمودنــی هــا شــود .هــر چنــد ایــن موضــوع
مشــخص شــده اســت کــه کافئیــن احتمــاالً مــی توانــد بــه
علــت تغییــر در میانجــی هــای عصبــی ،ترکیبــات شــیمیایی
مســئول بــرای پیــام دهــی ســلول هــای عصبــی ،آســتانه
تحریــک پذیــری سیســتم عصبــی را افزایــش دهــد .کافئیــن
از طریــق مهــار گیرنــده هــای آدنوزیــن و برداشــت اثــرات
مهــاری آن هــا مــی توانــد رهایــی میانجــی هــای عصبــی
(نوروترانســمیترهای) تحریکــی را افزایــش داده و از ایــن
طریــق ،تحریــک پذیــری عصبــی را بــاال ببــرد .نزدیــک تریــن
میانجــی هــای عصبــی مرتبــط بــا عمــل کافئیــن شــامل
دوپامیــن ،گامــا آمینوبوتیریــک اســید )GABA( 2و ســروتونین
)1. Cyclic adenosine monophosphate (cAMP
)2. Gamma aminobutyric acid (GABA
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مــی باشــند .دوپامیــن در کنتــرل عملکــرد لوکوموتــور
اهمیــت دارد و اثــرات کافئیــن مــی توانــد از طریــق افزایــش
پیــام دهــی نــرون هــای دوپامینرژیــک ایجــاد شــود .کافئین
همچنیــن مــی توانــد پیــام دهــی  GABAرا کاهــش دهــد.
ایــن مــاده یــک میانجــی مهــاری اصلــی در سیســتم عصبــی
مرکــزی اســت؛ امــا ایــن مکانیســم فقــط در غلظــت هــای
خیلــی زیــاد کافئیــن اتفــاق مــی افتــد کــه در ورزشــکاران،
شــیوع محدودتــری دارد .نهایتـاً ایــن کــه کافئیــن مــی تواند
پیــام دهــی میانجــی ســروتونین را کاهــش داده و از طریــق
کاهــش متابولیســم اســیدهای آمینــه بــا زنجیــره شــاخه دار،
خســتگی را بــه تعویــق انــدازد .ایــن مکانیســم در مــورد
ورزشــکاران اســتقامتی کاربــرد دارد (.)22
افزايــش آزادســازي كلســيم از شــبکه ساركوپالســمی يكــي
دیگــر از مكانيســم هــاي پيشــنهاد شــده بــراي اثــرات
ارگوژنيكــي كافئيــن بــر عملكــرد ورزشــي اســت .البتــه
ايــن اثــرات در دوزهــاي باالتــر از مقاديــر فيزيولوژيكــي
رخ مــي دهــد كــه در ايــن مقاديــر ،بــروز اثــرات مخــرب
مصــرف كافئيــن همچــون اضطــراب ،تهــوع ،پرخاشــگری و
غیــره دور از انتظــار نيســت .ایــن مکانیســم نیــز در تحقيــق
حاضــر نقشــي در افزايــش عملكــرد نداشــته اســت (،4
 .)17هــر چنــد مکانیســم دقیقــی کــه اثــرات ارگوژنیکــی
کافئیــن را در فعالیــت هــای شــدید کوتــاه مــدت ،بــه
ویــژه در غلظــت هــای فیزیولوژیکــی کافئیــن شــرح دهــد،
شــناخته نشــده اســت؛ ولــی ایــن اثــرات احتمــاال چنــد
عاملــی هســتند .بــا ایــن حــال ،پيشــنهاد شــده اســت كــه
مكانيســم اصلــي احتمالــي اثرگــذاري كافئيــن در فعاليــت
هــاي كوتــاه مــدت و شــديد ،عمــل كافئيــن بــه عنــوان
آنتاگونيســت رقابتــي گيرنــده هــاي آدنوزيــن مــی باشــد
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( .)1كافئيــن بــا اتصــال بــه گيرنــده هــاي آدنوزيــن در
سیســتم عصبــی مرکــزی باعــث مــي شــود كــه واحدهــاي
حركتــي بيشــتري بــه خدمــت گرفتــه شــده و تخليــه
عصبــي نيــز افزايــش يابــد؛ دو عاملــی کــه انقبــاض ارادي
و نيــروي توليــدي را افزايــش مــي دهنــد ( .)4 ،2همچنيــن
كافئيــن مــي توانــد از طريــق تغييــر در درك فشــار تمريــن،
زمــان عكــس العمــل و يــا وضعيــت روانــي فــرد (افزايــش
هوشــياري و ســرحالي) ،باعــث افزايــش عملكــرد شــود (،4
 .)17ایــن مــوارد در تحقیــق حاضــر انــدازه گیــری نشــد،
امــا بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده ،ممکــن اســت ایــن
مکانیســم هــا بیشــتر در ورزش هــای قدرتــی موثــر باشــند.
بنابرایــن پیشــنهاد مــی شــود تحقیقــات بیشــتری بــه
صــورت دقیــق در جهــت مشــخص کــردن مکانیســم هــای
تاثیرگــذار کافئیــن در ورزش هــای راکتــی ،بــه ویــژه تنیــس
روی میــز انجــام شــود.
نتیجــه گیــری :مصــرف  5میلــی گــرم کافئیــن بــه ازاء هــر
کیلوگــرم وزن بــدن توســط بازیکنــان زبــده تنیــس روی
میــز ،تاثیــر مهمــی بــر بهبــود شــاخص هــای مهارتــی و
آمادگــی حرکتــی آنــان نــدارد و بــا توجــه بــه محدودیــت
عــدم وجــود تحقیقــات کافــی و در برخــی مــوارد نبــود
آزمــون هــای ویــژه تنیــس روی میــز ،بــرای نتیجــه گیــری
دقیــق تــر در ایــن زمینــه بــه تحقیقــات بیشــتری نیــاز
اســت.
قدردانی و تشکر
از کلیــه کســانی کــه بــه عنــوان آزمودنــی در ایــن تحقیــق
شــرکت کردنــد ،بازیکنــان تنیــس روی میــز شهرســتان
ســبزوار تشــکر و قدرانــی مــی شــود.
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Abstract
The effect of caffeine consumption on some skill indicators and motor fitness of elite table tennis players
Amir Hossein Haghighi1, Ali Zaferanieh2, Seyed Alireza Hosseini Kakhk3
Background and Aim: The caffeine, as a psychoactive supplement, is widely used by the athletes, however the effectiveness
of its consumption in different periods of training and sports was not understood. The purpose of present study was to determine
the effect of caffeine consumption on some skill indicators and motor fitness in elite table tennis players of Sabzevar. Materials
and Methods: Fourteen male elite table tennis players (mean age 29±11.6 years, height 175±7.79 cm and weight 77.07±15.26
kg) volunteered for the research. The study design was crossover, in which the subjects placed in 3 different conditions of control
(Con), caffeine consumption [(C), 5 mg/kg], and placebo consumption (Starch powder as capsule), with a period of one day between
the conditions. In each session, subjects performed forehand, backhand, and service techniques, and also agility and reaction time
tests. The data were analyzed by the ANOVA repeated measures and Bonferoni post-hoc tests and the level of statistical significance
was set at p<0.05. Results: The results showed that caffeine consumption had no significant effect on the physical fitness and
skill indicators (p>0.05). Conclusion: Consumption of 5 mg/kg caffeine has no effect on improvement of skill indicators and motor
fitness of elite table tennis players.
Keywords: Caffeine, Table tennis, Skill indicators, Motor fitness, Elite players.
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