کاربردهای مالتودکسترین ( )MDsدر نوشیدنی های ورزشی
نوشیدنیهای Rehydration

اولین مطالعات انجام شده روی فواید استفاده از مالتودکسترین ها ( )MDsدر نوشیدنیهایی که برای بازیابی و
جبران آب از دست رفته در افراد مبتال به اسهال انجام شد ،فواید مالتودکسترین به اثبات رسیده است .در غلظت
مشابهی از ماده خشک ،میزان اسمواللیته با افزایش  DEساکاریدها افزایش می یابد .بر اساس وزن خشک،
اسمواللیتی  MDsبه طور قابل مالحظهای کمتر از ترکیبات دی ساکاریدی است( .هر اسمول ) (osmمعادل یک
مول از ذرات حل شده است( .بنابراین محلولی که حاوی یک مول گلوکز در هر لیتر باشد غلظت  osm/lit ۱دارد.
اگر مولکولی به دو یون تفکیک شود محلول  1 mol/litآن غلظت اسمزی معادل  osm/lit ۲خواهد داشت .به
همین ترتیب  ۱مول از مولکولی که به سه یون تفکیک می شود غلظت اسمزی معادل  osm/lit ۳خواهد داشت.
لذا واژه ی اسمول نمایانگر تعداد ذرات محلول است که از نظر اسمزی فعال هستند نه غلظت مولی).
نوشیدنیهای  Rehydrationورزشی
نوشیدنیهای با اسمواللیته کمتر ،به کاهش استرسهای گوارشی کمک میکند و سرعت تخلیهی معده را کنترل
میکند .در نوشیدنیهای با اسموالریته پائین ،مالتودکسترین به عنوان جایگزین ساکارز یا گلوکز در نوشیدنیهای
ورزشی مورد استفاده قرار میگیرد .یکی دیگر از اثرات این نوشیدنیها این است که زمان جذب آب را افزایش
میدهد یا به عبارتی سرعت جذب آب کاهش مییابد .زمانیکه به سرعتهای باالتری از تامین کربوهیدرات نیاز
است ،تلفیق  MDsو فروکتوز میتواند مفید واقع گردد .در یکی از مطالعات انجام شده در این زمینه اثرات قندهای
ساده (گلوکز یا فروکتوز) ،دی ساکاریدها (ساکارز) و الیگومرها (مالتودکسترین) به صورت تنها یا در حالت تلفیقی
با یکدیگر مقایسه گردید .نتایج این تحقیق نشان داد ،استفاده توام از گلوکز و فروکتوز با بهبود سرعت جذب آب
همراه است در حالیکه استفاده از  MDsکمک میکند اسمواللیتی کاهش در حد پائین نگهداشته شود که در مورد
این نوشیدنیها فاکتور مهمی تلقی میشود.
نوشیدنیهای ورزشی انرژیزا
از آنجائیکه رابطه نزدیکی بین محتوای گلیکوژن فیبر عضالنی و توانائی آن برای انقباضات شدید وجود دارد،
بنابراین افزایش محتوای گیلکوژن و یا کاهش سرعت هیدرولیز آن میتواند به کاهش خستگی کمک کند .بررسی

 سرعت هیدرولیز گلیکوژن را طی فعالیتهای، نشان میدهد هضم مالتودکسترین، طی تمرینMDs اثر هضم
 این اثرات هم در زنان.طوالنی مدت کاهش و سرعت کلی اکسیداسیون کربوهیدراتهای بدن را افزایش میدهد
.و هم در مردان مشابه است
نوشیدنیهای ریکاوری ورزشی
 با پروتئین و یا آمینواسیدها میتواند ریکاوری گلیکوژن را بهبود بخشیده و سنتز گلیکوژن را به دنبالMDs تلفیق
 این اثر همچنین در تلفیق سایر کربوهیدراتها و آمینو اسیدها نیز دیده.تمرینات ورزشی سنگین بهبود میبخشد
 این موضوع میتواند به شدت مورد توجه صنایع تغذیه ورزشکاران قرار بگیرد تا بتوانند با تلفیق این دو.میشود
.ترکیب قدرت و توان ماهیچه را بهبود و کارائی ورزشکاران را افزایش دهد
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