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توزيع درجات املقرر

(بيــولــوجيـا الــريــاضــة )2
 100درجـ ــة

زمن المحاضرة

 2 :ساعة نظرى

االمتحان النظرى  40 :درجة
االمتحان الشفوى 20 :درجة
اعـــمال الــسنــة 40 :درجة

المشروبات الرياضية
مشـروبـات الطـاقـة
المكمـالت الغذائيـة واالداء الرياضى

تعتبر المشروبات الرياضية ومثسروبات الطاقة
في الوقت الحاضر من أكثر المنتجات الغذائية
انتشارا ً بين الرياضيين وكذلك األفراد العاديين ،
وقد يرجع ذلك للدعاية واالعالنات المكثفة التي
تحظى بها والميزانيات الضخمة التي تنفق عليها
من قبل الشركات المنتجة بهدف الترويج ألهميتها
 ،وابراز دورها في تزود الجسم البشرى بالطاقة،
وتأخير الشعور بالتعب البدني والذهني ،وبالتالي
تحسين مستوى األداء وتحقيق نتائج مميزة .

وقد أدى التنافس بين الشركات العاملة في هذا المجال
إلى امتالء األسواق بالعديد من المشروبات الرياضية
ومشروبات الطاقة ،ما يجعل من الصعب على
الرياضيين اختيار المشروب المثالي نظرا ً الرتباط ذلك
بالعديد من المتغيرات مثل شدة وفترة التدريب
والظروف المناخية ودرجات الحرارة وكذلك توقيت
تناول المشروب ،باإلضافة إلى تعمد بعض الشركات
المنتجة عدم كتابة المكونات الحقيقية على العبوة ،أو
إغفال بعض المواد الضارة صحيا ً  ،وكذلك نسب المواد
والعناصر المكونة للمشروب  ،واألضرار الجانبية التى
يمكن ان تنتج.

وعملية اختيار المشروبات الرياضية أو
مشروبات الطاقة يتم في أغلب األحيان بنا ًء
على شكل العبوة  ،أو القدرة الدعائية للشركات
المنتجة  ،دون النظر إلى الهدف الذي صممت
من أجله هذه المشروبات ،أو مدى مناسبتها
لطبيعة النشاط البدني الممارس  ،أو الكمية
المطلوبة لتحقيق الهدف منها  ،أو التوقيت
الصحيح الستخدامها ،مما يؤدي في كثير من
األحيان إلى نتائج عكسية.

وتساعد هذه المشروبات إلى سرعة إعادة
التوازن المائي بالجسم  ،حيث يعتبر معدل
تعويض السوائل المفقودة بعد التدريب على
درجة كبيرة من األهمية بالنسبة للرياضيين
وكذلك األشخاص العاديين ،لذلك يجب عليهم
تناول كميات كبيرة من السوائل لتفادي
المخاطر الصحية التي قد تنتج عن فقد سوائل
الجسم أثناء التدريب أو العمل لفترات طويلة
في األجواء الحارة.

كما يعد تركيز عنصر الصوديوم في المشروبات المتناولة من أكثر
مكونات المشروبات أهمية في تحديد درجة التعويض للسوائل
المفقودة ،وبالتالي فإن تركيز الصوديوم عندما يتراوح ما بين -20
 50مليمول/لتر ،فإنه قد يكون كافيا ً إلعادة حجم البالزما وتوازن
السوائل بالجسم  ،وال يتم إعادة التوازن المائي بالكامل بدون تعويض
الصوديوم والسوائل المفقودة في العرق ،وبالتالي فإن تركيز
الصوديوم بالمشروبات الرياضية يجب أن يكون عاليا ً بدرجة كافية
للمحافظة على تناول السوائل إراديا وتعويض الصوديوم المفقود في
العرق  ،كما تشير بعض الدراسات إلى ضرورة إضافة مقادير قليلة
من الكالسيوم والمغنسيوم والبوتاسيوم إلى المشروبات الرياضية
لتعويض المفقود منها في البول والعرق.

أو ًالا :مصـطلحات ذات عالقــة بالمشـروبات :
 المشروبات الرياضية :هي المشروبات التي يتم تناولها سواء قبل أو
أثناء أو بعد األنشطة الرياضية بهدف سرعة
تعويض السوائل والمنحالت المفقودة من
الجسم  ،وكذلك تزويد العضالت العاملة
بمصدر إضافي للطاقة.

 مشروبات الطاقة :Energy Drinksهي المشروبات التي تهدف إلى اإلسراع من عملية
االستشفاء بواسطة التزويد بالطاقة األيضية (الكربوهيدرات)
والطاقة الذهنية (الكافيين) وبعض العناصر األخرى مثل
األحماض األمينية والفيتامينات..إلخ.

 الجفاف :Dehydrationهو فقد سوائل الجسم وانخفاضها عن المستوى
الطبيعي ،وتؤدي اإلصابة بالجفاف إلى التأثير سلبيا ً
على وظائف الجهاز القلبي الوعائي والتنظيم الحراري
بالجسم ،وبالتالي هبوط مستوى األداء وزيادة اإلصابة
بأمراض الحرارة.

 المنحالت :Electrolytesهي األمالح المعدنية التي تحمل شحنات كهربائية مثل
الصوديوم ،والبوتاسيوم ،والكالسيوم ،والزنك
والمغنسيوم ،وهي ضرورية لتنظيم االنقباضات العضلية
وتوصيل اإلشارات العصبية  ،والمحافظة على معدل
ضربات القلب والتوازن الحمضي القاعدي للدم.

 تفريغ المعدة : Gastric Emptyinتعني حركة السوائل أو الطعام الموجود بالجهاز
الهضمى من المعدة إلى اإلثني عشر باألمعاء الدقيقة.

 التركيز التناضحي :Osmolalityتعني كثافة الجزيئات المذابة مثل الصوديوم
والجلوكوز في السائل مقارنة بكثافة سوائل الجسم
تتراوح مابين ( 260إلى  330ملي أوزمول/كجم
ماء) ،وترتبط بالضغط األسموزي (الضغط الناتج
عن فرق التركيز) الذي تحدثه المواد المذابة
وتؤثرعلى حركة الماء عبر األغشية مثل جدار
األمعاء.

 -المشروبات منخفضة التناضح :
 هي المشروبات التي تكون كثافة جزيئاتها
أقل من كثافة سوائل الجسم (أقل من  260ملي
أوزمول /كجم) مثل الماء  ،وتتميز هذه
المشروبات بسرعة تفريغها من المعدة  ،وينتج
عنها انخفاض في الضغط األسموزي لبالزما
الدم  ،مما يقلل الرغبة والشعور لدى الفرد في
الشرب قبل التعويض الكافي للسوائل المفقودة
في العرق.

 -المشروباتًمتساويةًالتناضحً: Isotonic
 هي المشروبات التي تتساوى كثافة جزيئاتها مع
كثافة سوائل الجسم (تتراوح مابين  260إلى  330ملي
أوزمول /كجم) ،وتتميز بسرعة تعويضها للسوائل
المفقودة في العرق.
 -المشروباتًفائقةًالتناضحً: Hypertonic
 هي المشروبات التي تكون كثافة جزيئاتها أكبر من
كثافة سوائل الجسم ،وتتميز بانخفاض معدل تفريغها
من المعدة ،لذلك ال ينصح بتناولها أثناء التدريب أو
المنافسات.

•-

التنظيم

الحراري

:Thermoregulation
• هو التحكم أو المحافظة على درجة
حرارة الجسم الطبيعية من خالل التوازن
بين إنتاج الحرارة والتخلص منها ،ويتم
ذلك بواسطة مركز التنظيم الحراري
بالهيبوثاالمس.

 أهميــة المشروبــات الرياضيــة : -1تعويض السوائل والمنحالت المفقودة في العرق :

بنا ًء على النتائج التي توصلت إليها الدراسات العلمية
أصبح من المؤكد أن تعويض السوائل أثناء النشاط
البدني يمثل ضرورة هامة للمحافظة على االستقرار
الداخلي للجسم ،وكذلك مستوى األداء  ،حيث تمثل
الزيادة في معدل الحرارة الناتجة عن عمليات األيض
( 20سعر حرارى/دقيقة) وضعف القدرة على التخلص
منها أكبر تحد لقدرة الجسم في المحافظة على ثبات بيئته
الداخلية وشدة التدريب.

ويرتبط معدل السوائل المفقودة في العرق بكل
من شدة وفترة التدريب  ،وكذلك الظروف
المناخية المحيطة مثل درجة الحرارة  ،نسبة
الرطوبة وسرعة الريح  ،فعند التدريب
في البيئات الحارة ذات درجة الرطوبة العالية
فإن العرق يتساقط على هيئة قطرات وال
يؤدي دوره في تخليص الجسم من الحرارة
الزائدة .

• ويزيد معدل السوائل المفقودة في العرق عن
 2لتر/ساعة خاصة عند التدريب في األجواء الحارة ،
وتكون السوائل المفقودة موزعة بشكل نسبي بين
البالزما وسوائل داخل وخارج الخاليا  ،مما يؤدي إلى
انخفاض كل من حجم البالزما وحجم الدم المدفوع
في الضربة الواحدة  ،ويلجأ الجسم الى زيادة معدل
النبض لمحاولة تعويض االنخفاض الحادث في حجم
الضربة  ،ولكن غالبا ً ما يكون هذا التعويض غير كاف
مما ينتج عنه انخفاض في حجم الدفع القلبي

 -أهـميـة تعويـض السوائل والمنحــالت المفقـودة :
 -1قبل التدريب :
يعد تناول المشروبات الرياضية قبل التدريب من األمور

الضرورية لضمان عدم وجود نقص في سوائل الجسم ،ففي معظم
األحيان نجد أن المصارعين الذين يحاولون إنقاص أوزانهم وكذلك
الرياضيين الذين لم يستطيعوا تعويض العرق المفقود في فترة
التدريب السابقة وقد يبدؤون تدريبهم وهم في حالة اصابة بالجفاف،
وبالتالي تنخفض قدرتهم على األداء ،ويكون التأثير مفرطا ً في
البيئات واألجواء الحارة  ،لذلك يجب عليهم تناول مقدار كبير من
السوائل قبل التدريب أو العمل لتقليل الضغط الواقع على الجهاز
القلبي الوعائي ،وتحسين التنظيم الحراري بالجسم ،ومن ثم تحسين
مستوى أدائهم ونتائجهم.

 وقد أوصت الكلية األمريكية للطب الرياضي فيما يتعلق
بالتدريب وتعويض السوائل بتناول من (: 400
 )600مليلتر من الماء قبل التدريب بساعتين لزيادة مستوى
السوائل بالجسم والمساعدة في تأخير أو تجنب اآلثار السلبية
للجفاف .
 إال أن توصيات الكلية األمريكية للطب الرياضي قد
التتناسب مع الرياضيين الذين يعيشون ويتدربون في البيئات
واألجواء الحارة  ،حيث يجب عليهم تناول كميات أكبر من
السوائل المشار إليها سابقاً ،ويرجع ذلك إلى أن اإلستهالك
اإلرادي للسوائل غير كاف لمقابلة احتياجات الرياضيين من
السوائل وبالتالي بداية التدريب وهم في حالة اعياء وجفاف.

لذلك يوصى بمراقبة عدد مرات التبول
ولون وحجم البول كوسيلة لمساعدة
الرياضيين في تقييم مستوى السوائل
بالجسم  ،حيث يعد التبول غير المتنطم
ولون البول الداكن والحجم القليل نسبيا ً
مؤشرا ً لإلصابة بالجفاف ،ومن ثم يجب
عليهم االستمرارية في تناول السوائل قبل
بداية التدريب.

 -2أثنـاءًالتـدريبً:
يؤدي عدم التعويض الكافي للسوائل أثناء التدريبات
التي تستمر لفترات طويلة إلى زيادة كبيرة وخطرة في
درجة حرارة الجسم الداخلية أعلى من ( ، )°40وقد
يرجع ذلك النخفاض حجم البالزما والحد من تدفق الدم
إلى الجلد وبالتالي انخفاض معدل العرق ،ومن ثم الحد
من فقد الحرارة عن طريق التبخر والذي يعد أكثر
الطرق أهمية للتخلص من الحرارة الزائدة أكثر من
% 80خاصة عند التدريب في البيئات الحارة والجافة
مما يعرض المتدربين لالصابة بالجفاف واالجهاد

لذلك يجب عليهم تناول السوائل مبكرا ً ،وعلى
فترات منتظمة لمحاولة استهالك كمية كبيرة
من السوائل وبمعدل يكفي لتعويض السوائل
المفقودة في العرق أو استهالك أقصى مقدار
يمكن تحمله للوصول إلى تعويض  %80من
السوائل المفقودة في العرق أثناء التدريب
والذي يؤدي بالتالى إلى تحسين وظائف
الجهاز القلبي الوعائي والتنظيم الحراري
بالجسم وكذلك مستوى األداء .

 -3بعـد الـتدريب :
يعتبر تعويض السوائل والمنحالت المفقودة
بعد التدريب جزءاً هاماً لإلسراع من عملية
االستشفاء خاصة عند أداء أكثر من وحدة
تدريبية يومية أو التدريب لفترات طويلة في
األجواء الحارة  ،وبناءً على ذلك فإن تناول
المشروبات الرياضية بعد التدريب قد يؤدي
إلى اإلسراع من عملية االستشفاء ،حيث
تؤدي إلى زيادة استعادة حجم البالزما
بالمقارنة بتناول الماء فقط.

كما يجب أن يكون حجم السوائل المتناولة أكبر بكثير من
المفقودة في العرق  ،باإلضافة إلى احتوائها على نسبة كبيرة
من الصوديوم ونسبة قليلة من البوتاسيوم والكربوهيدرات
أقل من  %2لتحسين معدل امتصاص الماء والصوديوم
باألمعاء والمحافظة على مستوى عالى من السوائل بالجسم.
ويشير الباحثون إلى ضرورة تناول كمية من السوائل تعادل
 %15أو أكثر من وزن الجسم المفقود في العرق للوصول
لمستوى قريب من المستوى الطبيعي لسوائل الجسم مع
ضرورة إضافة مقدار كاف من الصوديوم الى الطعام او
الماء أو العصير لتقليل الفاقد منها في البول.

 -2تـزويـد العـضـالت بمصـدر إضـافـي للطـاقـة :
يؤدي تناول المشروبات الرياضية التي تحتوي على
الكربوهيدرات إلى تحسين مستوى األداء خالل التدريبات
التي تتراوح شدتها من  %70-65من الحد األقصى
الستهالك األكسجين والتي تستمر لمدة  60دقيقة أو أكثر،
وفي الظروف المثالية فإن التحسن فى االداء قد يتراوح ما بين
 % 7-5من زمن األداء ،وتشير بعض الدراسات العلمية أنه
قد بلغ مستوى التحسن ألكثر من  ، %30حيث تؤدي
الكربوهيدرات الموجودة في المشروبات الرياضية إلى زيادة
امتصاص السوائل باألمعاء ،باإلضافة إلى الدور األساسي
الذي تلعبه في تزويد العضالت بمصدر إضافي للطاقة خاصة
عند انخفاص مستوى الجليكوجين بالعضالت العاملة.

ويحتاج الرياضيين إلى تناول الكربوهيدرات بصورة دائمة
واساسية بمعدل من  30إلى60جم /ساعة للمحافظة على مستوى
الجلوكوز في الدم  ،ويمكن الحصول عليها عن طريق تناول
المشروبات الرياضية التي تحتوي على نسبة أقل من %10
كربوهيدرات ( 1جم/لتر من الماء)  ،وبالتالي تأخير الشعور
بالتعب واالجهاد ومن ثم تحسين القدرة على األداء لفترات زمنية
مناسبة.
والجدير بالذكر أن الزيادة الكبيرة في تركيز الكربوهيدرات
بالمشروبات الرياضية ال تؤدي إلى زيادة التحسن في مستوى
األداء للرياضى  ،حيث يتراوح أقصى معدل يمكن االستفادة
منها من  60إلى  75جم/ساعة أثناء التدريبات والمباريات التي
تستمر لفترات طويلة.

 الـجـوانبًالسلبيةًلتنـاولًالمشــروبـاتًالـريـاضيــة: -1قد يؤدي عدم تناول المشروبات الرياضية بكميات
كافية أو استخدامها بكميات كبيرة في فترة قصيرة إلى
اضطرابات بالمعدة واألمعاء ،ولذلك ينصح بتناول حجم
صغير وعلى فترات متكررة لتفادي هذه المخاطر.
– 2المشروبات الرياضية حمضية وتعتبر أحد العوامل
المرتبطة بتآكل مادة المينا باألسنان  ،لذلك يجب على
الرياضيين وخصوصا ً العبى التحمل الذين يستخدمون
المشروبات الرياضية باستمرار العناية واالهتمام بصحة
األسنان.

 الـجوانب السـلبية لتنـاول مشـروبات الطـاقـة : -1يجب معرفة مكونات هذه المشروبات بعناية لتحديد تأثيرها،
حيث تختلف استجابة األفراد للكافيين  ،حيث تؤدي مشروبات
الطاقة إلى تحفيز بعض األجهزة والعمليات الحيوية مثل ارتفاع
معدل ضربات القلب وضغط الدم في بعض األحيان إلى درجة
الخفقان  ،جفاف الجسم ومثل بقية المنبهات يؤدي إلى األرق
وقلة النوم.
 -2يمنع تناول مشروبات الطاقة أثناء التدريبات التي تستمر
لفترات زمنية طويلة  ،وذلك ألن الكافيين الموجود بها سوف
يؤدي إلى زيادة فقد السوائل وبالتالي الشعور بالعطش ومن ثم
التعرض لإلصابة بالجفاف.

•  -3يؤدي تناول مشروبات الطاقة مع المشروبات الكحولية
إلى العديد من المخاطر الصحية  ،حيث تحتوي مشروبات
الطاقة على بعض المواد المنبهة في حين تحتوي
المشروبات الكحولية على بعض المواد المثبطة ،ويؤدي
المزج بين تأثير كل منهما إلى تأثيرات عكسية ضارة
تسبب العديد من المخاطر الصحية وبالتالى التعرض للوفاة.
•  -4قد يؤدي التأثير المنبه لمشروبات الطاقة إلى تثبيط تأثير
الكحول مما يؤدي إلى القيء أثناء النوم ،أو توقف الجهاز
التنفسي.
•  -5احتواء مشروبات الطاقة على الكافيين الذي يزيد من
إدرار البول مما يؤدي إلى اإلصابة بالجفاف.

•  -6تناول مشروبات الطاقة قبل أو أثناء التدريب يمكن أن
يسبب اضطرابات بالمعدة واألمعاء نظرا ً الحتوائها على
تركيز عال من الكربوهيدرات.
• – 7الفركتوز قد يكون له تأثير ملين لألمعاء ،ووفقا ً لذلك
فإن مشروبات الطاقة تكون غير مناسبة لتناولها قبل
التدريب بفترة قصيرة أو أثناء أي تدريب يكون مصحوبا ً
بفقد سوائل الجسم في العرق أوصعوبات في الهضم.
• – 8مشروبات الطاقة ال تعد المشروبات المثالية لتناولها
اثناء فترات االستشفاء من التدريب الرياضية في الحاالت
التي يكون فيها سرعة إعادة السوائل المفقودة أمرا ً هاما ً
وضروريا ً.

 نصـائـح الختيـار المشـروب الرياضـي ومشـروب الطاقةالمثالـي وفقًا ا لتوقيت استخدامها:

أ -قبل التدريب :
 -1يجب أن يحتوي المشروب على  %2:3كربوهيدرات للمساهمة
في زيادة السوائل وإعادة التوازن المائي وزيادة مخزون الطاقة.
 -2يجب أن تكون الكربوهيدرات مركبة مثل المالتوديكسترين لتفادي
االنخفاض المفاجي في مستوى جلوكوز الدم أثناء التدريب.
 -3يجب أن يحتوي المشروب على  100مليجرام من الصوديوم
و 40مليجرام من البوتاسيوم تقريبا ً لكل  240مليلتر ماء وذلك
لالسراع من امتصاص الماء باألمعاء وزيادة تركيز المنحالت.
– 4يجب أن يحتوي المشروب على مضادات األكسدة مثل بيتا
كاروتين وفيتامين (ج) وفيتامين (هـ) إلعداد الجسم للتعامل مع
الشوارد الحرة.

ب -أثناء التدريب :
– 1يجب أن يحتوي المشروب على  8 : 6كربوهيدرات لتزويد
العضالت العاملة بمصدر إضافي للطاقة وزيادة امتصاص الماء.
 -2مزيج من الكربوهيدرات البسيطة والمركبة (الجلوكوز ،الفركتوز)
للتزويد بمصدر سريع من الطاقة لتعويض احتياطي الجليكوجين.
– 3يجب أن يحتوي المشروب على  75مليجرام من الصوديوم
و 25مليجرام من البوتاسيوم لكل  240مليلتر ماء لتعويض المنحالت
المفقودة في العرق.
– 4يجب أن يحتوي المشروب على  1000-500مليجرام من
الجلوتامين لكل  240مليلتر ماء للمحافظة على مخزون الجلوتامين
في العضالت العاملة.
– 5مضادات األكسدة مثل بيتا كاروتين وفيتامين (ج) وفيتامين (هـ)
لمعادلة الزيادة في الشوارد الحرة الناتجة أثناء التدريب ،ومن ثم زيادة

ج -بعد التدريب :

 -1يجب أن يحتوي المشروب على  50جراما ً تقريبا ً من
الكربوهيدرات لتعويض مخزون الجليكوجين.
– 2مزيج من الكربوهيدرات البسيطة والمركبة لتفادي االرتداد الناتج
عن االنخفاض المفاجىء في مستوى الجلوكوز بالدم ،تحسين االستجابة
لألنسولين وزيادة مخزون الجليكوجين.
– 3يجب أن يحتوي المشروب على  12جم بروتين للمساعدة في
استثارة استجابات األنسولين وتزويد الجسم باألحماض األمينية التي
تعمل على سرعة إصالح العضالت التالفة وتكون النسبة
 1/4كربوهيدرات إلى بروتين مثالية.
– 4إضافة من  2:3جم جلوتامين لزيادة المناعة وتفادي العدوى
واإلسراع من عملية االستشفاء.
 – 5تناول فيتامين ب للمساعدة في عملية األيض وتعويض الطاقة.

