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چکیده
زمینــه و هــدف :در طــول دو دهــه گذشــته ،اســتفاده از مکمــل هــای اســیدآمینه ای بــرای پیشــرفت در عملکــرد ورزشــی
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی تأثیــر مصــرف مکمــل ال  -آرژینیــن بــر پاســخ هورمــون
رشــد ،الکتــات و گلوکــز ســرم بــه فعالیــت هــوازی در دانــش آمــوزان پســر بــود .روش تحقیــق :آزمودنــی هــای ایــن پژوهــش
تعــداد  10دانــش آمــوز ورزشــکار بــا دامنــه ســنی  16تــا  18ســال بودنــد .مطالعــه بــه صــورت نیمــه تجربــی تصادفــی ،دو
ســوکور و متقاطــع در یــک موقعیــت پایــه و دو موقعیــت مصــرف مکمــل  0/1گرم/کیلوگــرم/وزن بــدن و دارونمــا (نشاســته)
انجــام شــد .آزمودنــی هــا در ســه مرحلــه فعالیــت دوی هــوازی (دویــدن بــا شــدت درک فشــار بــورگ  15معــادل  70تــا 80
درصــد حداکثــر ضربــان قلــب بــه مــدت  30دقیقــه) شــرکت کردنــد .مرحلــه اول قبــل از دریافــت مکمــل و دارونمــا و مرحلــه
دوم و ســوم بعــد از دریافــت دوره هــای ســه روزه مکمــل و دارونمــا انجــام شــد .خــون گیــری از وریــد بازویــی در مرحلــه اول،
قبــل و بعــد از آزمــون هــوازی و در مرحلــه دوم و ســوم بعــد از دریافــت مکمــل و دارونمــا و بالفاصلــه پــس از آزمــون دوی
هــوازی بــه عمــل آمــد .جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آزمــون تحلیــل واریانــس بــا انــدازه گیــری مکــرر و آزمــون tهمبســته
در ســطح معنــاداری  p>0/05بهــره بــرداری شــد .یافتــه هــا :افزایــش معنــی داری پــس از مصــرف مکمــل ال -آرژینیــن
همــراه بــا تمریــن ،بــر پاســخ هورمــون رشــد ســرم مشــاهده گردیــد ( ،)p= 0/0001در حالــی کــه در میــزان گلوکــز ( )p= 0/11
و الکتــات ســرم (  )p= 0/09تغییــر معنــی داری ایجــاد نگردیــد .نتیجــه گیــری :اســتفاده از مکمــل ال -آرژینیــن مــی توانــد
بــرای ورزشــکاران شــرکت کننــده در فعالیــت هــای هــوازی مفیــد باشــد؛ امــا پیشــنهاد مــی شــود دوزهــای باالتــر ایــن مکمــل
در دوره هــای طوالنــی تــر مصــرف نیــز مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد.
واژه های کلیدی :مکمل ال -آرژینین ،فعالیت هوازی ،هورمون رشد ،الکتات ،گلوکز.

 .1نویسنده مسئول ،کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه رازی کرمانشاه،

کرمانشاه ،ایران؛ آدرس :ایران ،کرمانشاه ،دانشگاه رازی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ پست الکترونیک:

m.jamshidi55@ymail.com

.2کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
 .3استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه رازی کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
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مقدمه
موفقیــت ورزشــی بــه ویژگــی هــای ژنتیکــی ،ریخت شــناختی،
روان شــناختی ،فیزیولوژیکــی و ســوخت و ســازی فــرد
ورزشــکار بســتگی دارد .تمــام ایــن عوامــل بایــد بــا تمریــن
مطلــوب و مناســب همــراه شــوند تــا برتــری تــوان،
قــدرت ،ذهــن ،و مزیــت هــای مکانیکــی را بــه همــراه
داشــته باشــند .عوامــل دارویــی از قبیــل اســتروئیدهای
آنابولیــک و آمفتامیــن هــا در گذشــته مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــه انــد ،ولــی بــا ممنوعیــت مصــرف ایــن گونــه
مــواد توســط قوانیــن مبــارزه بــا دوپینــگ ،بســیاری از
ورزشــکاران از راهبردهــای غذایــی از قبیــل مکمــل هــای
غذایــی (مکمــل هــای ورزشــی) کــه عــاوه بــر موثــر بــودن،
بــی خطــر و مجــاز هســتند ســود مــی برنــد ( .)14در
ایــن میــان ،اســیدهای آمینــه رایــج تریــن مکمــل هــای
تغذیــه ای هســتند کــه توســط ورزشــکاران بــرای بهبــود
1
کارآیــی ورزشــی مصــرف مــی شــوند ( .)30ال  -آرژینیــن
( -2آمینــو -5 -گوانیدینــو والریــک اســید) یــک اســیدآمینه
نیمــه ضــروری شــناخته مــی شــود .ال  -آرژینیــن یــک
اســید آمینــه گلوکوژنیــک بــوده و قــادر بــه تولیــد انــرژی
مــی باشــد ( .)8همچنیــن آرژینیــن در مســیر چرخــه اوره،
در ســم زدایــی آمونیــاک تشــکیل شــده از کاتابولیســم
نیتــروژن و اســیدهای آمینــه ،نقــش دارد ( .)9آرژینیــن
پیــش ســاز ســنتز نیتریــک اکســاید )NO( 2اســت کــه بــه
عنــوان یــک پیــک ثانویــه ســبب انبســاط عــروق خونــی و
افزایــش جریــان خــون مــی شــود .مطالعــات انجــام شــده
در انســان اثــرات مفیــدی را پــس از مکمــل دهــی خوراکــی
ال  -آرژینیــن شــامل بهبــود جریــان خــون ،کاهــش فشــارخون
و بهبــود عملکــرد ایمنــی گــزارش کــرده انــد ( .)25آرژینیــن
همچنیــن ممکــن اســت از طریــق تولیــد نیتریــک اکســاید
ســبب تعدیــل متابولیســم عضــات از جملــه برداشــت
گلوکــز ،مهــار گلیکولیــز و برداشــت میتوکندریایــی اکســیژن
شــود (.)8
هورمــون رشــد ( )GHکــه بــه آن ســوماتوتروپ یــا
ســوماتوتروپین 3هــم مــی گوینــد ( ،)26یکــی از هفــت
هورمونــی اســت کــه توســط بخــش قدامــی غــده
هیپوفیــز 4ترشــح مــی شــود GH .در تمــام طــول عمــر
4. Pituitary gland
5. Muazzezzaneh
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ترشــح مــی شــود و باالتریــن ســطوح آن در دوران بلــوغ بــه
ثبــت رســیده اســت ( GH .)22بــه عنــوان یــک هورمــون
متابولیــک شــناخته مــی شــود کــه لیپولیــز را تحریــک
مــی کنــد و متابولیســم کربوهیــدرات را بــرای حفــظ ســطوح
گلوکــز خــون ،پاییــن مــی آورد ( .)29آرژینین پیش ســاز کراتین
محســوب می شــود و مصــرف آن ،افزایــش احتمالــی هورمون
رشــد را در پــی دارد .ایــن مــاده احتمــاالً بــا تحریــک ترشــح
 GHنقــش مهمــی در رشــد و نمــو بــدن ،افزایــش تــوده
عضالنــی ،افزایــش انتقــال آمینواســیدها بــه درون ســلول و
ســوختن چربــی هــا در بــدن ایفــا مــی کنــد (.)14
اســیدالکتیک یکــی از فــرآورده هــای حاصــل از دگرگونــی
قندهــا در یاختــه هــای انســان بــوده و در  PHبــدن،
اســیدالکتیک بــه شــکل یونــی آن ،یعنــی الکتــات وجــود
دارد ( .)10ورزش شــدید و ســنگین منجــر بــه افزایش تولید
الکتــات مــی شــود ( )2و غلظــت هــای بــاالی اســیدالکتیک
منجــر بــه افزایــش یــون هیــدروژن (تبدیــل اســیدالکتیک
بــه الکتــات و یــون هیــدروژن) و در نتیجــه کاهــش ،PH
کاهــش نیــروی تولیــد شــده در عضــات و در نهایــت ســبب
خســتگی عضــات مــی گــردد ( .)27، 17بــه طــور کلــی
نشــان داده شــده اســت کــه تزریــق وریــدی ال -آرژینیــن
هماننــد تجویــز خوراکــی آن ،منجــر بــه کاهــش تولیــد
الکتــات در اثــر ورزش مــی شــود (.)36 ،23
برهــم کنــش مکمــل ال – آرژینیــن بــا تمریــن بدنــی در
افزایــش تــوده عضالنــی و تاخیــر در خســتگی در تحقیقــات
چنــدی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .نشــان داده اســت
کــه غلظــت هورمــون رشــد بعــد از یــک دوی ماراتــون در
آن دســته از دوندگانــی کــه  15گــرم مکمــل آرژینیــن
آســپارتات را بــه صــورت روزانــه بــرای دو هفتــه مصــرف
کردنــد ،بــا افزایــش معنــی داری همــراه اســت؛ ضمــن آن
کــه کاهــش معنــی داری در غلظــت الکتــات و گلوکــز هــم
مشــاهده شــد ( .)13معززانــه 5و همــکاران ( ،)2010تأثیــر
مصــرف مکمــل ال  -آرژینیــن ( 5گــرم در روز) را بــر ســطح
اســیدالکتیک خــون در آســتانه بــی هــوازی در  30مــرد
ورزشــکار ســالم شــرکت کننــده در آزمــون ورزشــی کانکانی
را کــه بــر روی نوارگــردان انجــام شــد ،بررســی کــرده و
کاهــش معنــی دار غلظــت اســیدالکتیک خــون را نشــان دادند
1. L-arginine
2. Nitric oxide
3. Somatotropic hormone or somatotropin
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( .)34همچنیــن نشــان داده شــده اســت کــه مصــرف خوراکــی
آرژینیــن اســپارتات ،1منجــر بــه افزایــش معنــی دار در غلظت
هورمــون رشــد و اســید هــای چــرب آزاد مــی شــود ( .)16در
عیــن حــال ،فوربــس 2و همــکاران ( )2013ضمــن بررســی
تأثیــر مصــرف حــاد ال  -آرژینیــن خوراکــی یــا دارونمــا
( 0/075گــرم بــه ازای هرکیلوگــرم وزن بــدن) قبــل از یــک
دوره حــاد تمرینــی زیربیشــینه بــر پاســخ هــای هورمونــی
و متابولیکــی در طــول تمریــن زیربیشــینه در دوچرخــه
ســواران تمریــن کــرده ،اختــاف معنــی داری بیــن GH
 ،گلوکــز و الکتــات دو گــروه مکمــل و دارونمــا بدســت
نیاوردنــد ( .)18ابــل 3و همــکاران ( ،)2005مصــرف روزانــه
دو دوز مختلــف ال -آرژینیــن اســپارتات بــرای  4هفتــه
بــر روی ورزشــکاران تمریــن کــرده اســتقامتی را بررســی
کردنــد .ورزشــکاران هــر یــک آرژینیــن اســپارتات در یــک
دوز بــاال ( 5/7گــرم ال-آرژینیــن و  8/7گــرم اســپارتات) یــا
دوز پاییــن ( 2/8گــرم ال -آرژینیــن و  2/2گــرم اســپارتات)،
یــا یــک دارونمــا را مصــرف کردنــد .تفــاوت معنــی داری
بیــن گــروه مکمــل و دارونمــا در غلظــت  ،GHالکتــات و
دیگــر شــاخص هــای متابولیکــی و هورمونــی مشــاهده نشــد
( .)1در کل ،مطالعــه کافــی در رابطــه بــا تأثیــر حــاد مکمــل
ال  -آرژینیــن بــر پاســخ هــای هورمونــی ،بــه ویــژه هورمــون
رشــد ،گلوکــز و ســطح اســیدالکتیک خــون در ورزشــکاران
انجــام نشــده اســت و همــان طــور کــه در بــاال هــم اشــاره
شــد ،نتایــج مطالعــات انجــام شــده همســو نیســتند و در
اغلــب مطالعــات انجــام شــده ،آرژینیــن در ترکیــب بــا ســایر
متابولیــت هــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت .بــر ایــن
اســاس و بــه منظــور دســت یابــی بــه دیــدگاه هــای روشــن
تــر در ایــن زمینــه ،مطالعــه حاضــر بــا هــدف تأثیــر مصــرف
مکمــل ال -آرژینیــن بــر پاســخ هــای هورمــون رشــد ،گلوکز
و الکتــات ســرم بــه فعالیــت هــوازی در دانــش آمــوزان
دبیرســتانی بــه اجــرا درآمــد.
روش تحقیق
جامعــه آمــاری تحقیــق کلیــه دانــش آمــوزان هنرســتان
تربیــت بدنــی اســتان کرمانشــاه بودنــد .از بیــن ایــن افــراد
 10نفــر بــرای شــرکت در مطالعــه داوطلــب انتخــاب شــدند.
4. Double-blind
5. Cross-over

مطالعــه بــه صــورت نیمــه تجربــی بــود و در قالــب یــک
طــرح تصادفــی ،دو ســوکور 4و متقاطــع 5در موقعیــت هــای
پایــه ( ،)Baseپــس از تمریــن ( ،)Exپــس از تمرین و مصرف
مکمــل ال -آرژینیــن ( )Arg+Exو پــس از تمریــن و مصــرف
دارونمــا ( )Pla+Exانجــام شــد .پــس از انتخــاب آزمودنــی هــا
و تشــریح اهــداف و نحــوه اجــرای مطالعــه ،آزمودنــی هــا
برگــه رضایــت نامــه کتبــی شــرکت در آزمــون را امضــاء
کردنــد .معیارهــای ورود بــه مطالعــه عــدم مصــرف مکمــل
ال  -آرژینیــن ،عــدم مشــکل پزشــکی یــا بیمــاری هــای
متابولیکــی ،عــدم مصــرف دارو ،عضویــت داشــتن در یــک
تیــم ورزشــی آموزشــگاهی یــا باشــگاهی ،عــدم اســتعمال
ســیگار و ســایر مکمــل هــای ورزشــی بــود .مشــخصات
عمومــی و اطالعــات مربــوط بــه متغیرهــای تن ســنجی شــامل
قــد ،وزن و شــاخص تــوده بدنــی کلیــه افــراد انــدازه گیــری و
ثبــت شــد (جــدول  .)1بــه وســیله پرسشــنامه ســامت
عمومــی ( ،)31کلیــه شــرکت کننــدگان ارزیابــی شــدند و
ســامتی آن هــا محــرز گردیــد .از آزمودنــی هــا در حالــی
کــه برنامــه تمرینــات معمــول رشــته ورزشــی خــود را انجــام
مــی دادنــد ،خواســته شــد در روز قبــل از اجــرای آزمــون هــا
از مصــرف قهــوه و فعالیــت شــدید بدنــی پرهیــز کننــد و
رژیــم غذایــی معمــول خــود را حفــظ نماینــد .همچنیــن از آن
هــا خواســته شــد در شــب قبــل از آزمــون هــا  10-12ســاعت
ناشــتا باشــند .ال آرژینیــن بــه صــورت قــرص هــای 1/5
گرمــی بــا نــام تجــاری[  ] Argi Powerکــه محصــول کشــور
لهســتان مــی باشــد بــه صــورت پــودر در آورده شــد و در
داخــل کپســول هــا قــرار گرفــت .کپســول هــای دارونمــا
نيــز از همــان جنــس ،شــکل و رنــگ انتخــاب شــدند و در
داخــل آن هــا پــودر نشاســته ریختــه شــد.
مقــدار مصــرف آرژینیــن و دارونمــا ( 0/1گــرم بــه ازای هــر
کیلوگــرم وزن بــدن در روز) و زمــان مصــرف آن در دو روز
اول 30 ،دقیقــه قبــل از وعــده صبحانــه و بــا معــده خالــی
بــود؛ روز ســوم بعــد از یــک ناشــتایی شــبانه ،هــر آزمودنــی
دوز ســوم مکمــل را صبــح و یــک ســاعت قبــل از آزمــون
دریافــت کــرد .ایــن پروتــکل بــرای دوره ســه روزه بعــدی
(کــه جــای گــروه هــای  Arg+Exو  Pla+Exعــوض شــدند)
تکــرار شــد .آزمودنــی هــا در ســه مرحلــه آزمــون ورزشــی
1. Arginine Aspartate
2. Forbes
3. Abel

11

تأثیر مصرف مکمل ال  -آرژینین بر پاسخ هورمون رشد ،الکتات و گلوکز سرم ...

شــرکت کردنــد .مرحلــه اول قبــل از دریافــت مکمــل یــا
دارونمــا ( )Baseو مرحلــه دوم و ســوم بعــد از دریافــت
دوره هــای ســه روزه ال  -آرژینیــن و دارونمــا انجــام شــد.
دو آزمــون مرحلــه دوم و ســوم بوســیله یــک دوره  4روزه
بــرای حصــول اطمینــان جهــت از بیــن رفتــن اثــر مکمــل و
تمریــن قبلــی از هــم جــدا شــدند .در موقعیــت  ،Baseابتــدا
مقادیــر ناشــتای متغیرهــای وابســته شــامل الکتــات ،گلوکز و
هورمــون رشــد ارزیابــی شــد و ســپس آزمودنــی هــا فعالیــت
هــوازی را انجــام داده و بالفاصلــه مجــددا ً متغیرهــای
وابســته ارزیابــی گردیــد .در  3روز بعــدی ،نیمــی از
آزمودنــی هــا مکمــل ال  -آرژینیــن ( 5نفــر) و نیمــی دیگــر
دارونمــا ( 5نفــر) را بــه صــورت دوســوکور دریافــت کردنــد
و در روز ســوم و یــک ســاعت پــس از مصــرف مکمــل یــا
دارونمــا ،تمامــی آزمودنــی هــا فعالیــت هــوازی مشــابه را
انجــام داده و مجــددا ً از متغیــر هــای وابســته ارزیابــی بــه
عمــل آمــد .همیــن رونــد در ســه روز بعــدی تکــرار گردیــد،
بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن بــار افــرادی کــه مکمــل دریافــت
کــرده بودنــد ،دارونمــا و افــرادی کــه دارونمــا دریافــت کــرده
بودنــد ،مکمــل مصــرف کردنــد (جــدول .)1
پروتــکل تمریــن هــوازی :تمریــن دویــدن هــوازی کــه
در مطالعــه حاضــر اجــرا شــد شــامل  10دقیقــه گــرم کردن
بــا حــرکات عمومــی نرمشــی و کششــی بــود کــه بــا دویــدن
بــا میــزان درک فشــار ( 15ســخت) و حــدود  70تــا 80
درصــد حداکثــر ضربــان قلــب ( )20بــه مــدت  30دقیقــه
در پیســت دو و میدانــی دنبــال گردیــد .در پایــان شــرکت
کننــدگان بــه مــدت  10دقیقــه بــا حــرکات کششــی ،ســرد
کــردن را انجــام دادنــد .جهــت اطــاع از میــزان فشــار حیــن
پروتــکل دوی هــوازی ،یــک هفتــه پیــش از اولیــن تمریــن،
از آزمودنــی هــا خواســته شــد کــه پــس از گــرم کــردن در
یــک ســالن ورزشــی شــروع بــه دویــدن کــرده و پــس از
طــی مســافت حــدود  400متــر ،از آن هــا خواســته شــد
میــزان فشــار درک شــده ناشــی از اجــرای دویــدن را بــا
اســتفاده از فــرم مقیــاس درک فشــار بــورگ ،کــه در مقابــل
چشــم آن هــا قــرار داشــت ،بیــان کننــد .پــس از چندیــن
بــار انجــام ایــن عمــل بــا فاصلــه هــای اســتراحتی مناســب،
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بــه افــراد توصیــه شــد کــه در روز انجــام فعالیــت اصلــی
دویــدن هــوازی ،بــا میــزان شــدت درک فشــار برابــر 15
کــه بــرای افــراد جــوان ســالم ( )19توصیــه شــده اســت بــه
فعالیــت بپردازنــد.
جمــع آوری و آنالیــز نمونــه هــای خونــی :خــون
گیــری در ســاعت  8صبــح بعــد از  10تــا  12ســاعت
ناشــتایی انجــام شــد .پــس از اخــذ اولیــن نمونــه خونــی،
بالفاصلــه آزمودنــی هــا بــه محــل پیســت دو و میدانــی منتقل
شــده و اولیــن فعالیــت هــوازی شــامل  30دقیقــه دویــدن
هــوازی را انجــام دادنــد؛ ســپس بالفاصلــه دومیــن نمونــه
خونــی گرفتــه شــد .بعــد از ایــن مرحلــه ،کپســول هــای حاوی
ال  -آرژینیــن یــا دارونمــا بــه میــزان  0/1گــرم بــه ازای هــر
کیلــو گــرم وزن بــدن در روز ،بــه آزمودنــی هــا داده شــد تــا
در یــک دوره  3روزه مصــرف کننــد .روز ســوم یــک ســاعت
بعــد از مصــرف کپســول هــا و بالفاصلــه پــس از فعالیــت
دوی هــوازی ،ســومین مرحلــه خــون گیــری صــورت گرفــت.
همیــن رونــد بــرای مرحلــه چهــارم خــون گیــری تکــرار
شــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه جــای گــروه هــای  Arg+Exو
 Pla+Exبــرای مصــرف در یــک دوره ســه روزه بعــدی عــوض
شــد .از هــر آزمودنــی  4بــار خــون گیــری بــه عمــل آمــد
و در مجمــوع  40نمونــه خونــی تهیــه شــد .در هــر بــار
خــون گیــری ،حــدود  6میلــی لیتــر خــون از وریــد بازویــی
ســمت راســت گرفتــه شــد .ســپس نمونــه هــای خونــی در
داخــل دســتگاه ســانتریفیوژ بــا دور  3000بــه مــدت 15
دقیقــه قــرار گرفتنــد و بعــد از جداســازی ســرم ،جهــت
تعییــن مقــدار هورمــون رشــد ،الکتــات و گلوکــز مــورد
1
اســتفاده قــرار گرفــت .هورمــون رشــد بــه روش ایمونواســی
و بــا اســتفاده از کیــت  GHمحصــول شــرکت DiaSorin
ســاخت کشــور ایتالیــا انــدازه گیــری شــد .الکتــات ســرم بــه
روش آنزیماتیــک –کالریمتریــک توســط کیــت LACTATE
محصــول شــرکت ( )SEPPIM S, A, Sســاخت کشــور
فرانســه مــورد ســنجش قــرار گرفــت .گلوکــز ســرم نیــز
توســط کیــت  GLUCOSEمحصــول شــرکت BioSystems
ســاخت کشــور اســپانیا مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفت.

1. Immunoassay
12

نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

دوره ،3شماره ،5بهار و تابستان 1394

جدول  .1دیاگرام طرح کلی پژوهش با طرح متقاطع

روش هــای آمــاری :ابتــدا بــا آزمــون کلموگــروف
 اســمیرنوف ،نرمــال بــودن توزیــع داده هــا تاییــدگردیــد .ســپس بــا اســتفاده از آزمــون تحلیــل واریانــس
بــا انــدازه گیــری مکــرر متغیرهــای وابســته در
موقعیــت هــای مختلــف ( Base، EX، Arg+Exو  )Pla+Exبــا

هــم مقایســه گردیدنــد .از آزمــون  tوابســته هم برای مقایســه
مقادیــر پیــش آزمــون و پــس آزمــون اســتفاده شــد .بــرای
آزمــون هــای آمــاری ســطح معنــی داری  p>0/05در
نظــر گرفتــه شــد و از نــرم افــزار  SPSS 20بهــره بــرداری
گردیــد.

جدول  .2مشخصات فردی شرکت کنندگان در پژوهش (میانگین ±انحراف استاندارد)
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یافته ها:
آزمــون تحلیــل واریانــس بــا انــدازه گیــری مکــرر نشــان
داد کــه اثــر موقعیــت هــای مختلــف انــدازه گیــری بــر
پاســخ  GHپــس از  Arg+Exمعنــی دار اســت (p<0/0001
؛  .)F9,1=315/34بــرای تشــخیص تغییــرات درونــی GH
از پیــش آزمــون تــا پــس آزمــون هــر یــک از موقعیــت
هــای انــدازه گیــری ،از آزمــون  tوابســته اســتفاده شــد و

مسعود جمشیدی حسین آبادی و همکاران

مشــخص گردیــد کــه میــزان  GHپــس از مداخلــه تمریــن و
دارونمــا (  ،)p =0 /01 ،t = -3 /06تمریــن و ال -آرژینیــن
(  )p=0/0001 ،t = -17 /75و تمریــن ()p=0/005 ،t =-3/70
بــه ط��ور معنـ�ی دار از س��طح پایهــ باالتـ�ر اسـ�ت .بــا ایــن
حــال ،گلوکــز ســرم (F9,1=2/98؛  )p=0/11و الکتــات
ســرم (F9,1=3/4؛  )p=0/09پــس از  Arg+Exو در موقعیــت هــای
مختلــف انــدازه گیــری ،تغییــر معنــی داری نکردنــد.

جدول  .3میانگین ،انحراف استاندارد ،میانگین تغییرات و درصد تغییرات متغیرهای وابسته در موقعیت های مختلف تحقیق

نتایــج آزمــون آنالیــز واریانــس بــا انــدازه هــای مکــرر در
مــورد مقایســه میــزان تغییــرات  GHدر موقعیــت هــای
مختلــف نســبت بــه مقادیــر پایــه نشــان داد کــه مقــدار
میانگیــن تغییــرات (∆) هورمــون رشــد ســرم خــون
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آزمودنــی هــا در موقعیــت  Arg+Exدر مقایســه بــا میانگیــن
تغییــرات (∆) ایــن شــاخص در موقعیــت  Exبه طور معنــی داری
(F9,1=181/4؛ )p>/ 0001باالتــر اســت (شــکل .)1
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شکل  .1مقایسه هورمون رشد در موقعیت های مختلف تحقیق * .نمایانگر تفاوت معنی دار با مقادیر پایه در سطح .p<0/05

نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس بــا انــدازه هــای مکــرر
در مقایســه میــزان تغییــرات الکتــات ســرم خــون در
موقعیــت هــای مختلــف نشــان داد کــه میانگیــن تغییــرات

(∆) الکتــات در موقعیــت  Arg+Exدر مقایســه بــا میانگیــن
تغییــرات (∆) آن در موقعیــت  ،Exتغییــر معنــی داری
( F9,1=1/88؛ )p =0/17نکــرده اســت (شــکل .)2

شکل  .2مقایسه الکتات سرم در موقعیت های مختلف تحقیق * .نمایانگر تفاوت معنادار با مقادیر پایه در سطح .p<0/05
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بــا آزمــون تحلیــل واریانــس بــا انــدازه هــای مکــرر
در مقایســه میــزان تغییــرات گلوکــز ســرم خــون در
موقعیــت هــای مختلــف نســبت بــه مقادیــر پایــه معلــوم
شــد کــه میانگیــن تغییــرات (∆) گلوکــز در موقعیــت

مسعود جمشیدی حسین آبادی و همکاران

 Arg+Exدر مقایســه بــا میانگیــن تغییــرات (∆) آن در
موقعیــت  Exتفــاوت معنــی داری (F9,1=1/63؛ )p=0/21
نــدارد (شــکل .)3

شکل  .3مقایسه گلوکز سرم در موقعیت های مختلف تحقیق.

بحث
نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد مصــرف ال -آرژینیــن
موجــب افزایــش پاســخ هورمــون رشــد بــه تمریــن هــوازی
مــی شــود .نتایــج ایــن پژوهــش بــا یافتــه هــای تحقیقــات
زاجــاک 1و همــکاران ( ،)2009تانــگ 2و همــکاران (،)2011
و کولمبانــی و همــکاران ( ،)1999همخوانــی دارد (،37 ،13
 )40کــه بیشــتر بــه علــت مشــابهت در دوز مصرفــی مکمــل
و شــدت فعالیــت بدنــی بــه اجــرا درآمــده مــی باشــد .بــا
ایــن حــال ،نتایــج مــا بــا یافتــه هــای فوربــس و همــکاران
( ،)2013و ابــل و همــکاران ( )2005همخوانــی نــدارد (،1
 .)18از دالیــل عــدم همخوانــی ایــن دو مطالعه بــا نتایج پژوهش
حاضــر مــی تــوان بــه تفــاوت نــوع آزمودنی هــا ،نــوع آزمــون ها
(یــا پروتــکل هــای تمرینــی) ،دوز مصرفــی آرژینیــن ،شــیوه
مصــرف آن (خوراکــی در برابــر تزریــق درون ســیاهرگی
) و زمــان مصــرف آن اشــاره کــرد .ویدمــن 3و همــکاران
4. Endocrine parameters
5. GHRH
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( ،)2000تأثیــر تزریــق ال -آرژینیــن را بــر شــاخص هــای
اندوکرینــی 4و هورمونــی ،بــه طــور ویــژه بــر  GHبررســی
کردنــد و افزایــش آن را بــر اثــر کاهــش درون زاد ترشــح
سوماتواســتاتین نشــان دادنــد .در ایــن مطالعــه کــه تزریــق
درون ســیاهرگی ال -آرژینیــن بــا تمریــن هــوازی همــراه
بــود ،دوز مــورد اســتفاده 30 ،گــرم بــود کــه  30دقیقــه
قبــل از تمریــن تزریــق شــد .مســاحت زیــر منحنــی GH
بــا مصــرف ال -آرژینیــن همــراه بــا تمریــن نســبت بــه
تمریــن بــه تنهایــی ،کمــی باالتــر بــود .آن هــا یــک افزایــش
دو برابــری را در ترشــح  GHبــه وســیله مصــرف آرژینیــن
همــراه بــا تمریــن در مقایســه بــا تمرین بــه تنهایــی گزارش
کردنــد و نتیجه-گیــری گرفتنــد کــه تمرین باعث آزادســازی
هورمــون آزادکننــده هورمــون رشــد 5و سوماتواســتاتین ،هــر
دو ،مــی شــود ،امــا ال  -آرژینیــن ممکــن اســت آزادســازی
سوماتواســتاتین را محــدود کنــد ( .)39در مطالعــه فوربــس
1. Zajac
2. Tang
3. Wideman
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و همــکاران ( ،)2013بــا مصــرف ( 0/075گــرم بــه ازای هــر
کیلوگــرم وزن بــدن) ال  -آرژینیــن بــه صــورت خوراکــی
قبــل از یــک وهلــه تمریــن زیــر بیشــینه در آزمودنــی هــای
تمریــن کــرده GH ،تغییــر معنــی داری نکــرد .اگــر چــه در
ایــن مطالعــه تفــاوت هــای آمــاری در  GHبیــن گــروه هــای
ال -آرژینیــن و دارونمــا وجــود نداشــت ،ولــی در گــروه
آرژینیــن ســطوح  26 ،GHدرصــد پاییــن تــر بــود .محققیــن
دو احتمــال را بــرای ایــن پاســخ کاهــش یافتــه  GHمطــرح
نمــوده انــد .احتمــال اول تنظیــم کاهشــی ( GHRHمحــرک
آزادســازی هورمــون رشــد) اســت کــه بــه نظــر مــی رســد
مشــابه بــا تحقیقــی باشــد کــه در آن کاهــش  GHپالســما
بعــد از تزریــق درون ســیاهرگی مکــرر  GHRHدر حالــت
اســتراحت نشــان داده شــد ( .)21احتمــال دوم یــک
فیدبــک منفــی خــودکار بــه دنبــال تحریــک  IGF-1قبــل از
یــک وهلــه تمریــن اســت کــه طبیعت ـاً ممکــن اســت مانــع
تحریــک آزادســازی  GHشــود ( .)18ایــن مطلــب موافــق بــا
یافتــه هــای کولیــر 1و همــکاران ( 2005و  )2006اســت کــه
ضمــن بررســی تأثیــر مصــرف خوراکــی ال  -آرژینیــن قبــل
از یــک وهلــه تمریــن قدرتــی اظهــار کــرده انــد (.)12 ،11
در عیــن حــال ،ایــن گفتــه هــا در تضــاد بــا نتایــج ویدمــن
و همــکاران ( )2000اســت کــه یــک افزایــش در پاســخ GH
بــه دنبــال مصــرف ال -آرژینیــن در ترکیــب بــا تمریــن
هــوازی را نشــان داده انــد ( .)39ایــن اختالفــات ممکــن
اســت بــه نــوع مصــرف آرژینیــن (بــه صــورت خوراکــی در
مقابــل ترزیــق درون ســیاهرگی ) ،زمــان مصــرف یــا شــیوه
تمرینــی مربــوط باشــد ( .)18بــه طــور کلــی ،افزایــش
ســطوح  GHمــی توانــد بــه وســیله برداشــتن تأثیــر مهــاری
سوماتواســتاتین یــا بــه وســیله ترشــح  GHRHحاصــل شــود
( .)2در مطالعــه زاجــاک و همــکاران ( ،)2009افزایــش
ســطح  GHســرم بعــد از پروتــکل هــای تمرینــی ،احتمــاالً
بــه دلیــل مهــار ترشــح سوماتواســتاتین ناشــی از تمریــن
بــوده اســت (.)40
از طــرف دیگــر ،پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه مصــرف
ال -آرژینیــن موجــب تغییــر معنــی دار الکتــات خــون در
پاســخ بــه یــک جلســه فعالیــت هــوازی نمــی گــردد .ایــن
یافتــه بــا نتایــج فوربــس و همــکاران ( ،)2013تســای 2و
4. Burtscher
5. Schaefer

همــکاران( )2009و ابــل و همــکاران ( )2005همخوانــی
دارد ( ،)38 ،18 ،1احتمــاالً بــه دلیــل ایــن کــه آن هــا نیــز
از دوز مصرفــی مکمــل و شــدت تمریــن مشــابه اســتفاده
کــرده انــد .بــا ایــن حــال ،نتایــج مــا در مــورد الکتــات
بــا نتایــج گرمیــون 3و همــکاران ( ،)1989بورســچر 4و
همــکاران ( ،)2005کولمبانــی و همــکاران ( ،)1999و
معززانــه و همــکاران ( )2010همخوانــی نــدارد (،23 ،13 ،7
 .)34از دالیــل ایــن عــدم همخوانــی مــی تــوان بــه نحــوه
انجــام آزمــون هــا یــا پروتــکل هــای ورزشــی ،مــدت زمــان
مکمــل دهــی ،نمونــه هــای مــورد بررســی و دوز مکمــل
اســتفاده شــده؛ اشــاره کــرد .نشــان داده شــده اســت کــه
ال  -آرژینیــن بــه عنــوان پیــش ســاز ســنتز نیتریک اکســاید،
ســبب کاهــش تجمــع الکتــات ناشــی از ورزش مــی شــود
( ،)23امــا در مطالعــه حاضــر چنیــن چیــزی مشــاهده نشــد.
مطالعــات کمــی در رابطــه بــا تأثیــر مکمــل ال  -آرژینیــن
بــر عملکــرد جســمانی و ســطح اســیدالکتیک خــون در
ورزشــکاران انجــام شــده اســت و انــدک گــزارش هــای
موجــود بــا هــم همخوانــی ندارنــد .بیشــتر مطالعــات انجــام
شــده ال -آرژینیــن را در ترکیــب بــا ســایر متابولیــت هــا
مــورد بررســی قــرارداده انــد ( ،)35 ،23 ،7 ،6 ،1در حالــی
کــه در مطالعــه حاضــر از ال -آرژینیــن خالــص اســتفاده شــده
اســت و ایــن تفســیر و تحلیــل نتایــج را مشــکل مــی ســازد .بــه
عــاوه ،مطالعــات گذشــته اثــر مکمــل دهــی ال – آرژینیــن
را در آســتانه بــی هــوازی مــورد بررســی قــرار نــداده انــد،
مداخلــه ای کــه مــی توانــد بــر نتایــج اثرگــذار باشــد .بــه
طورکلــی ،اعتقــاد بــر آن اســت کــه ترزیــق وریــدی ال-
آرژینیــن هماننــد تجویــز خوراکــی آن ،از افزایــش تولیــد
الکتــات حیــن ورزش جلوگیــری مــی کنــد (.)36 ،7
گرمیــون و همــکاران پــس از چهــار هفتــه مکمــل دهــی
بــا ال  -آرژینیــن ال  -آســپارتات در  21ورزشــکار ،کاهــش
معنــی داری در غلظــت هــای الکتــات در شــدت هــای
کاری  300 ،200و  400وات بــر روی نوارگــردان مشــاهده
کردنــد ( .)23در مطالعــه شــفر 5و همــکاران ( ،)2010ال -
آرژینیــن بــه طــور معنــی داری ســبب کاهــش غلظــت اســید
الکتیــک خــون شــد ( .)36همچنیــن غلظــت اســیدالکتیک
خــون در مطالعــه بوســچر در اثــر مکمــل ال  -آرژینیــن –
1. Collier
2. Tsai
3. Gremion
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ال -اســپارتات بــه طــور معنــی داری کاهــش یافــت (.)7
در مطالعــه ای کــه توســط ابــل و همــکاران انجــام شــد،
مکمــل دهــی مزمــن ال  -آرژینیــن – ال آســپارتات تأثیــری
بــر غلظــت اســیدالکتیک پالســما نداشــت .علــت عــدم تأثیــر
ال  -آرژینیــن بــر تغییــرات ســطح اســیدالکتیک خــون در
مطالعــه مذکــور چنیــن بیــان شــده کــه نمونــه هــای خونــی
هنــگام خســتگی کامــل (واماندگــی) جمع آوری شــده انــد (،)1
در حالــی کــه در مطالعــه گرمیــون و همــکاران ،الکتــات
خــون حیــن ورزش بــا شــدت زیــر بیشــینه انــدازه گیــری
شــده اســت ( .)23در مطالعــه بریتنــی 1و همــکاران (،)2004
نیــز ال  -آرژینیــن نتوانســت ســبب کاهــش اســید الکتیــک
2
خــون شــود ( .)6در مطالعــه دیگــری کــه توســط ســالس
( )2005انجــام شــد ،آرژینیــن – آســپارتات نتوانســت تغییــر
معنــی داری در ســطح اســیدالکتیک خــون ورزشــکاران
ایجــاد کنــد ( .)35دلیــل احتمالــی عــدم کاهــش ســطح
اســیدالکتیک خــون در دو مطالعــه فــوق ،عــدم افزایــش
ســطح ال -آرژینیــن پالســما اســت ،زیــرا در ایــن
مطالعــات مکمــل دهــی بــه مــدت کمــی قبــل از ورزش
انجــام شــده اســت ،بــازه زمانــی کــه احتمــاالً بــرای افزایــش
ســطح ال -آرژینیــن پالســما و مشــاهده اثــرات آن کافــی
نیســت ( .)35 ،6در تحقیــق حاضــر احتمــاالً اگــر مکمــل را
بــا دوز باالتــر و مــدت زمــان طوالنــی تــر مصــرف مــی شــد،
کاهــش معنــی دار در الکتــات خــون مشــاهده مــی گردیــد.
بــر ایــن اســاس ،مــی تــوان گفــت کــه ال  -آرژینیــن در
ورزش هــای زیــر بیشــینه مــی توانــد ســبب کاهــش غلظــت
اســیدالکتیک خــون شــده و بــر خســتگی تاثیــر بگــذارد.
یکــی دیگــر از نتایــج مطالعــه حاضــر ایــن بــود کــه مصــرف
ال – آرژینیــن موجــب تغییــر معنــی دار گلوکــز ســرم خــون
در پاســخ بــه یــک جلســه فعالیــت هــوازی نمــی گــردد .ایــن
نتیجــه بــا یافتــه هــای تحقیقــات فوربــس و همــکاران
همخوانــی دارد ()18؛ امــا بــا تحقیقــات کولمبانــی و
همــکاران و تســای و همــکاران ( )38 ،13خیــر .هــر چنــد
عوامــل تنظیــم کننــده جــذب گلوکــز بــه داخــل عضلــه
اســکلتی در طــول تمریــن بــه طــور کامــل شــناخته نشــده
انــد ،امــا کلســیم ،پروتئیــن کینــاز وابســته بــه کلســیم/
کالمودولیــن ،پروتئیــن کینــاز  ،Cپروتئیــن کینــاز فعــال
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شــده بــه وســیله آدنوزیــن منوفســفات 3و نیتریــک اکســاید،
از اجــزاء مهــم تنظیــم کننــده جــذب گلوکــز بــه داخــل
عضلــه اســکلتی در طــول تمریــن بــه شــمار مــی رونــد
( .)33در مطالعــه مــک کونــل 4و همــکاران ()2006 a
نشــان داده شــد کــه تزریــق ال  -آرژینیــن ( 0/5گــرم
بــر دقیقــه بــرای بیــش از  60دقیقــه) در طــول تمریــن
طوالنــی مــدت در مــردان تمریــن کــرده اســتقامتی ســالم
و جــوان ،موجــب افزایــش معنــی دار در برداشــت گلوکــز
در مقایســه بــا تزریــق محلــول نمکــی آن مــی شــود (.)32
6
یافتــه هایــی کــه برادلــی 5و همــکاران ( )1999و هیکنــر
و همــکاران ( )1997ارائــه داده انــد نشــان از آن دارد کــه
تزریــق ال  -آرژینیــن تأثیــری روی جریــان خــون در
طــول تمریــن و غلظــت انســولین پالســما نــدارد .احتمــال
مــی رود کــه تزریــق ال  -آرژینیــن تولیــد  NOرا بــه وســیله
آنزیــم نیتریــک اکســاید ســینتتاز 7عضلــه اســکلتی افزایــش
داده و بدیــن طریــق ،جــذب گلوکــز بــه وســیله عضلــه بــاال
رود ( .)28 ،5تســای و همــکاران ( )2009تأثیــر مصــرف
ال  -آرژینیــن خوراکــی ( 0/1گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم
وزن بــدن ) یــا دارونمــا را بررســی کــرده و نشــان دادنــد
کــه غلظــت هــای گلوکــز ســرم  15دقیقــه و انســولین 30
دقیقــه بعــد از مصــرف در مقایســه بــا گــروه دارونمــا ،بــه طــور
معنــی داری باالتــر مــی رود .درایــن مطالعه نشــان داده شــد
کــه مصــرف ال  -آرژینیــن افزایــش در غلظــت اکســیدهای
نیتــروژن را در مقایســه بــا گــروه دارونمــا ،تحریــک نمــی کنــد.
ایــن نشــان مــی دهــد کــه ترشــح انســولین احتمــاالً بــه
وســیله  ،NOحاصلــه از متابولیســم ال-آرژینیــن تحریــک
نمــی شــود ( .)38وقتــی کــه ال -آرژینیــن وارد چرخــه
اوره مــی شــود ،بــه وســیله آنزیــم آرژینــاز بــه اورنیتیــن و
اوره تبدیــل مــی شــود ،رونــدی کــه بــا افزایــش خالــص
 NOو حساســیت انســولین همــراه نیســت ( .)3متابولیســم
اورنیتیــن در چرخــه اسیدســیتریک پایــان مــی پذیــرد و در
عضلــه اســکلتی بیشــتر بــه ســیترات متابولیــزه مــی شــود.
گلیکولیــز بــه وســیله واکنــش فســفوفروکتوکیناز تنظیــم
مــی شــود ،آنزیمــی کــه بــه وســیله  ATPو ســیترات
تنظیــم منفــی مــی شــود ( .)24کاهــش در گلیکولیــز
در آزمودنــی هایــی کــه ال -آرژینیــن مصــرف مــی کننــد،
1. Britni
2. Sales
3. Adenosin monophosphat
4. McConell
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.بتواننــد از اثــرات مفیــد احتمالــی آن بهــره منــد گردنــد
قدردانی و تشکر
بدیــن وســیله از اســاتید گــروه فیزیولوژی ورزشــی دانشــکده
تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی دانشــگاه رازی کرمانشــاه
جهــت مســاعدت در تصویــب پایــان نامــه اینجانــب بــا
 آرژینیــن بــر پاســخ- عنــوان « تأثیــر مصــرف مکمــل ال
 الکتــات و گلوکــز ســرم بــه یــک جلســه،هورمــون رشــد
فعالیــت هــوازی در دانــش آمــوزان هنرســتان
.تربیــت بدنــی اســتان کرمانشــاه» کمــال تشــکر را دارم
 کارکنــان،همچنیــن از مســئولین هنرســتان تربیــت بدنــی
آزمایشــگاه تشــخیص طبــی بوعلــی کرمانشــاه و نیــز از
تمامــی دانــش آموزانــی کــه بــه عنــوان آزمودنــی در ایــن
. تشــکر و قدردانــی مــی شــود،پژوهــش شــرکت کردنــد

نشریه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

بــه واســطه تأثیــر مهــاری ســیترات روی فســفوفروکتوکیناز
 بــه همیــن دلیــل میــزان کاتابولیســم گلوکــز محدود،اســت
- ایــن نشــان مــی دهــد کــه مکمــل ســازی ال.مــی شــود
.)4( آرژینیــن یــک تأثیــر ذخیــره ای روی گلوکــز دارد
 یافتــه هــای حاصــل از ايــن پژوهش نشــان:نتيجــه گيــري
 گــرم بــه ازای0/1(  آرژینیــن- داد کــه مصــرف مکمــل ال
هــر کیلوگــرم وزن بــدن) بــدون تاثیــر معنــی دار بــر پاســخ
 موجــب افزایــش معنــی دار هورمــون،الکتــات و گلوکــز ســرم
رشــد در پاســخ بــه تمریــن هــوازی مــی شــود؛ لــذا بــه
ورزشــکاران توصیــه مــی شــود بــرای ایجــاد پاســخ مناســب
، ضمــن تأکیــد بــر انتخــاب دوزهــای باالتــر،و مطلــوب تــر
 آرژینیــن بــه مــدت طوالنــی تــری مصــرف- مکمــل ال
، بــه ویــژه رشــته هــای اســتقامتی،شــود تــا ورزشــکاران
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Abstract
The effect of L- arginine supplementation on serum growth hormone, lactate and glucose responses to aerobic
activity in boy students
Masoud Jamshidi Hossein Abadi1, Ali Jamshidi Hossein Abadi2, Naser Behpoor3
Background and Aim: During the last decades, the importance of amino acid supplementation has been recommended to improve
exercise performance. The aim of this study was to investigate the effect of L-arginine supplementation on growth hormone, lactate
and glucose responses to aerobic activity in boy students. Materials and Methods: Participants were included 10
athlete students with age: 18-16 years old. This research was a randomly semi-experimental double-blind study which established
in a basic and two supplementation (0.1 gr per kg/body weight) and placebo (Starch) situations. The subjects participated in three
phases of aerobic activity (running at intensity of 15th Borg scale equal to 80-70percent of maximum heart rate for 30 minutes. The
first phase was done before receiving of supplementation and placebo and the second and third phases were done after receiving
three days supplementation and placebo. Blood samples were collected during the first phase before and after aerobic test, but
in the second and third phases after receiving three days supplementation and placebo immediately after aerobic running. For
extraction of results the ANOVA with repeated measures and paired t-test were applied and the significant level set as p<0.05.
Results: The result showed the significant increase in growth hormone after consuming supplementation with exercise (p=0.0001),
but no significant change was observed for blood glucose (p=0.11) and blood lactate (p=0.09). Conclusion: Consumption (0.1 gr/
kg) of Arginine supplementation indicated significant effect on growth hormone response to aerobic exercise.; but it was not true
for both lactate and glucose serum. Therefore, it can be suggested the higher doses and longer periods for consumption of this
supplement.
Keywords: L-arginine supplementation, Aerobic exercise, Growth hormone, Lactate, Glucose.
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