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چكیده
 هدف تحقيق حاضر. پيامدهای مصرف این مكملها بر عملكرد ورزشكاران نيازمند بررسي و ارزیابي است،امروزه با توجه به فراگيرشدن مكملهای ورزشي
 در این مطالعه نيمهتجربي.بررسي تأثير دریافت یک هفته مكمل آرژنين بر پاسخ پویایي جذب اكسيژن و زمان رسيدن به واماندگي در دختران تكواندوكار بود
 كيلوگرم) به طور تصادفي60/98 ± 2/4 : (وزن،) سانتيمتر167/53± 6/04 : (قد،)19/88±2/23 : دختر تكواندوكار (سن18 ، پسآزمون-با طرح پيشآزمون
 آزمودنيها ابتدا در یک آزمون فزاینده روی دوچرخه كارسنج شركت كردند و.به گروههای دریافت مكمل آرژنين (نه نفر) و دارونما (نه نفر) تقسيم شدند
 گروه مكمل روزانه شش گرم. جلسه پيشآزمون شامل سه آزمون فزاینده بيشينه با فاصله یک تا دو ساعت بود،برای شبيهسازی با یک روز مسابقه تكواندو
 پسآزمون هفت روز بعد طبق پيشآزمون از تمام.پودر آرژنين و گروه دارونما همين مقدار پودر ميكروكریستالين سلولز را به مدت هفت روز دریافت كردند
 ثابت زماني اول و دوم) ازطریق دستگاه اسپيرومتری به روش نفس به نفس اندازهگيری، متغيرهای پویایي جذب اكسيژن (كسر اكسيژن.آزمودنيها گرفته شد
 زمان رسيدن به واماندگي متعاقب مصرف آرژنين. در نظر گرفته شد0/05 و دادهها با استفاده از تحليل واریانس دوطرفه تجزیه و تحليل شد و سطح معناداری
 ثابت زماني اول و، همچنين نتایج نشان داد كه مكمل یاری آرژنين به تسریع پویایي جذب اكسيژن (كسر اكسيژن.)P<0/05( به طور معنيدار افزایش یافت
 به نظر ميرسد دریافت یک هفته مكمل آرژنين به ميزان شش گرم در روز باعث بهبود شاخصهای.)P<0/05( دوم) در دختران تكواندوكار منجر ميشود
.پویایي جذب اكسيژن (كسر اكسيژن و ثابت زماني اول و دوم) و زمان رسيدن به واماندگي در دختران تكواندوكار ميشود
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Abstract
Introdiction and Aim: Nowadays, due to the epidemic of sports supplements, the effects of these
supplements on athletic performance require analysis and evaluation.The aim of the present study was to
investigate the effect of arginine supplementation for one week on oxygen uptake kinetics and time to
exhaustion in female taekwondo athletes.
Method: In this semi-experimental study with pretest – posttest design, eighty female taekwondo athletes
(age: 19.88±2.33 y, height: 167.53±6.04 cm, weight: 60.98±2.4 kg) were randomly assigned to argenine
supplementation (n=9) or placebo (n=9) groups. Subjects performed the incremental test (initially, the work
load 50 watts and 30 watts increase in workload every minutes, as long as subjects will be able to maintain
the highest pedal rate and the failure to reach). To simulate a taekwondo match day test session consisted
of three maximal incremental test intervals (1 to 2 hours). The experimental group was supplemented with
6g arginine powder and placebo group received 6g microcrystalline cellulose each day for one week.
Seven days after, post test accordingly pretest was used by all subjects. Pulmonary gas exchange was
measured by gas analyzer to breath-by breath method. Oxygen uptake kinetics variables (oxygen deficit,
time constant 1, time constant 2) were evaluated by gas analyzer with breath-by breath method. Data was
analyzed using two ways ANOVA.
Results: The time to exhaustion was extended following consumption of arginine (p<0.05). Also the
findings showed that arginine supplementation resulted in a speeding of the oxygen uptake kinetic (oxygen
deficit, time constant 1, time constant 2) (p<0.05).
Conclusion: It seems that arginine supplementation improves oxygen kinetics factors and time to
exhaustion in female taekwondo athletes.
Keywords: Arginine, Female, Oxygen uptake kinetics, Taekwondo, Time to exhaustion
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مقدمه

هدف اصلي ورزشكاران و مربيان رسيدن به اوج عملكرد ورزشي است .اجرای بهينه و مطلوب مهارتهای
ورزشي حاصل تعامل پيچيده عوامل فيزیولوژیكي ،آنتروپومتریكي ،روانشناختي ،زیست حركتي و تغذیهای با
ورزش تكواندو در ایران و جهان و كسب افتخارات بسيار از سوی تكواندوكاران كشورمان در عرصههای
بينالمللي ،رقابت در این رشته را بسيار فشرده و دشوار كرده است .ورزشكاران برای كسب برتری به داروها
و مكملهای نيروزا روی ميآورند .بنابراین ،معرفي مكملهای مجاز با عوارض جانبي كمتر و مناسب برای
افزایش ظرفيتهای فيزیولوژیک ورزشكاران ضروری به نظر ميرسد (.)2،3
آمادگي هوازی و بي هوازی از عوامل فيزیولوژیک مهم در عملكرد ورزش تكواندو هستند .ظرفيت باالی
هوازی به تكواندوكاران كمک ميكند تا بتوانند در جریان مسابقه یا یک تورنمنت كه مجبورند در آن
چندینبار به رقابت بپردازند عملكرد خوبي داشته باشند .داشتن توان بيهوازی باال باعث ميشود تكواندوكار
در اجرای فعاليتهای كوتاهمدت ازجمله حركات سریع حمله یا ضدحمله ،اجرای مناسبي داشته باشد (.)4
محققان بر این باورند كه توانایي هوازی در تكواندو بسيار مهم است و در موفقيت ورزشكار نقش كليدی
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یكدیگر است( .) 1در سطوح باالی ورزش قهرماني ،مرز بين پيروزی و شكست بسيار باریک است .موقعيت

دارد .بنابراین پيشنهاد شده است كه آمادگي قلبي-تنفسي و پویایي جذب اكسيژن كه نشانگر ارزیابي ظرفيت
قلبي– تنفسي است ،در ورزش تكواندو از اهميت زیادی برخوردار است ( .)5بههرحال ،اندازهگيری حداكثر
دقيق و جزئي از آزمون هوازی ارائه نميكند ،برای دقت عمل بيشتر پاسخ پویایي جذب اكسيژن پيشنهاد مي
شود .تغييرات در  VO2هنگام حركت از استراحت به ورزش ،پویایـي جذب اكسيژن تعریف ميشود (.)6
پاسخهای پویایي اكسيژن به ورزش اطالعاتي جامع در زمينه پاسخهای قلبي -تنفسي به دنبال تغيير موقعيت
متابوليكي فراهم ميكند .پویایي جذب اكسيژن زمان الزم سازگاری با تغييرات بار متابوليكي را ميسنجد.
پویایي اكسيژن را ميتوان بهوسيله ارزیابي نفس به نفس  VO2اندازهگيری كرد .درمقابل ،سيستمهای سنتي
جزئيات ضروری بيشتری مانند كسر اكسيژن ،وام اكسيژن ،ثابت زماني اول و دومFVC ،VT ،VO2max ،
 VD/VT ،VT/و ...را گزارش ميكند كه ميتوان از این اطالعات برای شناخت بيشتر ميزان آمادگي قلبي-
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اكسيژن مصرفي ) (VO2maxروش سادهای برای تعيين آمادگي هوازی است .ازآنجاكه  VO2maxاطالعات

تنفسي ،توان هوازی و بيهوازی استفاده كرد كه از عوامل فيزیولوژیكي مهم موفقيت ورزشكاران ازجمله
تكواندوكاران است ( .)8،7،6كسر اكسيژن به صورت اختالف موجود بين اكسيژن الزم برای یک كار معين و
است و سریعتر به مرحله یکنواخت ميرسد و توانایي بيشتری نيز برای ادامه فعاليت دارد .همچنين اسيد
الكتيک كمتری در عضالت توليد ميشود و اسيدیته دیرتر به وجود ميآید ( .)9بهعالوه ،ثابت زماني دوم

( )Ƭ2به صورت زمان رسيدن اكسيژن مصرفي به  63درصد تغييرات از فاز دوم پویایي اكسيژن تعریف
ميشود .با واردشدن به فاز دوم ،تقریباً تبادل انرژی از بيهوازی به هوازی صورت ميگيرد كه هرچه این
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مقدار واقعي اكسيـژن مصرفي تعریف ميشود ..هرچه كسر اكسيژن كمتر باشد ،آمادگي هوازی ورزشكار بهتر
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زمان كمتر باشد نشانگری خوب برای سنجش آمادگي هوازی است و ثابت زماني اول ( )Ƭ1نيز به صورت
زمان رسيدن اكسيژن مصرفي به  63درصد تغييرات فاز اول پویایي اكسيژن تعریف ميشود .فاز اول پویایي
اكسيژن مبين توان و ظرفيت سيستم بيهوازی است ( .)11،10تكواندوكاران موفق نهتنها باید متابوليسم
باشند تا بتوانند در جریان مسابقه یا تورنمنتي كه مجبورند در آن چندینبار به رقابت بپردازند ،كار خود را
بهخوبي انجام دهند و امكان بازگشت به حالت اوليه كافي و مناسب تامين شود( .)14-12پاسخهای پویایي
اكسيژن در رابطه با كميت و كيفيت شدت ورزش متفاوت است (.)6،7
از سویي ،عوامل تغذیهای نقش مهمي در كاركردهای فيزیولوژیک و بدني ورزشكاران دارند .آرژنين یک اسيد
آمينه ضروری و پيشساز سنتز نيتریک اكسيد ( )NOاست .آرژنين تحت اثر آنزیم نيتریک اكسيد سنتتاز

2

( )NOSبه نيتریک اكسيد( )NOتبدیل ميشود .بهخوبي مشخص شده است كه تغييرات در توليد NO
ميتوانند بر گشادی عروق و جریان خون تأثيرگذار باشند ( .)15مدارك بسياری وجود دارد كه مداخالت
تأثيرگذار بر  NOميتواند ميزان مصرف اكسيژن را حين ورزش تغيير دهد ()16؛ برای مثال اخيراً گزارش
شده است كه مصرف سه تا شش روز نيترات خوراكي (عصارۀ ریشه چغندر) یا دارویي (نيترات سدیم)
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بيهوازی به همراه توان انفجاری باال داشته باشند ،بلكه باید از استقامت هوازی خيلي خوبي نيز برخوردار

ميتواند زمان رسيدن به حالت یكنواخت را در طول ورزش كاهش دهد تا تحمل ورزشي افزایش یابد
( .)16،17برعكس ،به دنبال تزریق بازدارندۀ سنتز نيتریک اكساید دامنۀ جزء آهسته  VO2افزایش پيدا ميكند
پویایي اكسيژن طي ورزش دوچرخهسواری آزمایش كردند .نتایج كاهش دوثانيهای در ثابت زماني اول و
افزایش دوازده درصدی در ثابت زماني دوم پاسخ  VO2ریوی به دنبال دریافت شش گرم مكمل آرژنين را
گزارش كردند ،اما تغيير معنيداری در كسر اكسيژن مشاهده نشد ( .)19همچنين ،نتایج مطالعات استفان و
همكاران ( )2010نشان داد به دنبال دریافت شش گرم مكمل ال -آرژنين به مدت سه روز متوالي زمان
رسيدن به واماندگي تا 20درصد افزایش ميیابد ( .)20ازآنجاكه آرژنين موجب گشادی عروق و توزیع مجدد
خون به عضله فعال ميشود و همچنين به برداشت متابوليتهای تضعيفكننده عملكرد ورزشي كمک ميكند
( ،)3،21در تحقيق حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال بودیم كه آیا دریافت كوتاهمدت مكمل آرژنين ميتواند
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( .)18از سویي ،كوپو و همكـاران ( )2009اثر دریافت مكمل ال -آرژنين را به مدت چهاردهروز بر پاسخ

عملكرد ورزشي را حين تمرین شدید واماندهساز افزایش دهد .بههرحال در بيشتر مطالعات اثر مكمل آرژنين
بر عملكرد یک جلسه فعاليت ورزشي بيشينه بررسي شده است و ماندگاری اثر آن برای مثال در یک روز
توجه به موقعيت ورزش تكواندو در ایران و جهان و كسب افتخارات بسيار ازسوی تكواندوكاران كشورمان
در عرصههای بينالمللي ،هنوز تكواندوكاران زن ایراني جایگاه خود را در رقابتهای بينالمللي همچون
مردان نيافتهاند ،از اینرو كمک به پيشرفت هرچه بيشتر زنان در این رشته ورزشي كشور ضروری به نظر
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مسابقه (ازجمله در تكواندو كه ورزشكار در طول یک روز چندبار رقابت ميكند) روشن نيست .ازطرفي ،با
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ميرسد .بنابراین ،هدف تحقيق حاضر بررسي تأثير دریافت مكمل آرژنين بر پاسخ پویایي اكسيژن و زمان
رسيدن به واماندگي در دختران تكواندوكار در طول یک روز مسابقه شبيهسازی شده است.
روششناسی

مطالعه حاضر از نوع نيمهتجربي با طرح پيشآزمون-پسآزمون و كنترلشده با دارونما است .آزمودنيهای
تحقيق از ميان دختران تكواندوكار شهر اراك كه در فصل آمادهسازی بودند (حداقل سه جلسه تمرین در
هفته) و به طور ميانگين سابقه چهارسال تمرین و حضور در مسابقات استاني و كشوری را داشتند انتخاب
شدند .آزمودنيها پساز آگاهي از ماهيت تحقيق رضایت خود را جهت مشاركت در این مطالعه اعالم كردند.
ویژگيهای حضور در تحقيق ،شامل حداقل هفته ای سه جلسه تمرین و بدون مصرف هرگونه مكمل و
مصرف دارو در سه ماه گذشته بود .روش نمونهگيری از نوع هدفمند بود كه  18نفر براساس پيشينه تحقيق
انتخاب شدند .سپس آزمودنيها به طور تصادفي در گروه دریافت مكمل یا دارونما قرار گرفتند .محققان در
مطالعه حاضر ازنظر تعداد افراد واجد شروط برای مشاركت در مطالعه محدودیتهایي داشتند (كه این كار را
برای همسانسازی برخي متغيرهای فيزیولوژیک سخت ميكرد) .بهعالوه ،یكساننبودن طول مدت فازهای
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آزمودنیها

لوتئال و فوليكوالر آزمودنيها از دیگر محدودیتهای مطالعه حاضر بود .در یک جلسه آشناسازی ،تمام افراد
قبلاز شروع تحقيق در مورد مواد آزمون و تعيين روزهای آزمون هر فرد براساس تاریخ قاعدگي توجيه
خونریزی) تعيين شد .اطالعات توصيفي مربوط به سن ،قد ،وزن و نمایه توده بدني آزمودنيها در جدول 1
آمده است.
طرح تحقیق

مراحل تحقيق شامل  )1یک جلسه آشناسازی برای كار با دوچرخه كارسنج )2 ،آزمونگيریهای اوليه)3 ،
دریافت مكمل به مدت یکهفته و  )4اجرای پسآزمون بود.

پسآزمون

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1394.13.10.7.5

شدند .پساز اعالم اولينروز قاعدگي ،زمان انجام آزمونهای بيشينه در فاز لوتئال ( 18-26روز بعد از

پيشآزمون

دریافت مكمل به
مدت  7روز

فزاینده و تحليل پویایي

فزاینده و تحليل پویایي

جذب اكسيژن

جذب اكسيژن

شكل  .1طرح تحقيق
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سه نوبت انجام آزمون

سه نوبت انجام آزمون

آشنایي
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برنامه ورزشی بیشینه

بعد از انتخاب آزمودنيها و توضيح شفاهي مراحل تحقيق و آشنایي با دوچرخه كارسنج ،سن ،قد و وزن
آزمودنيها محاسبه و به آنها تأكيد شد كه  24ساعت قبلاز آزمونگيری از فعاليتهای سنگين اجتناب كنند.
تحقيق شامل یک جلسه آزمونگيری بود كه هفتروز قبلاز دریافت مكمل انجام شد .در جلسه آزمون اوليه
ساخت كشور سوئد) تا رسيدن به واماندگي مشاركت كردند كه درحين اجرای آزمون ،ازطریق دستگاه
اسپيرومتری (گاز آناالیز مدل كاسمد ،ایتاليا) به روش نفس به نفس متغيرهای پویایي جذب اكسيژن جمع
آوری شد .روش تفسير دستگاه بوسيله محاسبه اكسيژن مصرفي و دیاكسيدكربن توليدی بود كه ازطریق
ماسكي كه روی صورت آزمودنيها قرار داشت به فضای درون سيستم منتقل ميشد .پروتكل آزمون فزاینده
ورزشي به این صورت بود كه پيشاز آغاز برنامه آزمودني ها به مدت سه دقيقه با كار صفر وات و سرعت
پنجاه دور در دقيقه بدن خود را گرم كردند .سپس فعاليت اصلي با كار پنجاه وات شروع شد و بار كار هر
دقيقه  30وات افزایش داشت ،تا جایي كه افراد باالترین سرعت پدالزدن را بتوانند حفظ كنند و به واماندگي
برسند ( .)20شبيهسازی به یک روز مسابقه تكواندو براساس حداقل تعداد انجام بازی برای حذفنشدن و
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آزمودنيها در یک برنامه ورزشي بيشينه فزاینده طبقهبندیشده روی دوچرخه كارسنج (مونارك مدل ،894

رسيدن به مراحل پایاني مسابقه جلسه پيشآزمون و پسآزمون شامل سه آزمون فزاینده بيشينه با فاصله یک تا
دو ساعت بود .بههرحال ،با توجه به اینكه در مبارزات ،تكواندوكاران بيشتر ازطریق تكنيکهای پا امتياز
كارسنج طراحي شد (هرچند اختالف زیادی با الگوی حركتي واقعي تكواندو وجود دارد).
مقدار و نوع مكمل و مدت مداخله :آزمودنيهای گروه مكمل روزانه  3كپسول دوگرمي بعد از غذا مكمل
آرژنين (شركت داروسازی و مكملهای غذایي -حياتي كارن) دریافت ميكردند (این مقدار موجب افزایش
آرژنين سرم به اندازه  100ميكرومول در ليتر ميشود كه برای اشباع سلولهای عضالني فردی با وزن  60تا
 80كيلوگرم كافي است) ()19؛ درحاليكه آزمودنيهای گروه دارونما روزانه  3كپسول دوگرمي بعد از غذا
ميكروكریستالين سلولز دریافت ميكردند (شركت پژوهشگران طب گياهي بوعليسينا) .طول مدت مصرف
كپسولها برای هر دو گروه هفتروز بود كه برای بارگيری سلولهای عضالني كافي است (.)19،16،3
كپسولها در هر دو گروه از نظر شكل ،اندازه و رنگ یكسان بودند .الزم به ذكر است كه همه كپسولها
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كسب ميكنند و به حداكثر توان عضالت پا برای موفقيت نياز دارند ،آزمون ازطریق ركابزدن روی دوچرخه

بهیكباره در اختيار آزمودنيها قرار نمي گرفت .جهت افزایش اطمينان از مصرف مكمل و دارونما و محاسبه
ميزان تمكين مصرف كپسولها ،از آنها خواسته ميشد تا در هربار مراجعه قوطي كپسولها را تحویل دهند و
مدت مداخله از تغيير رژیم غذایي معمول و تغيير خودسرانه دوز كپسولها خودداری كنند .دریافت غذایي در
مدت پژوهش نيز با استفاده از پرسشنامه  24ساعته یادآمد خوراك ،كه به كوشش گروه تغذیه دانشگاه علوم
پزشكي تهران استاندارد شده بود ،كنترل شد .سپس دادههای غذایي با استفاده از نرمافزار  FPIINتحليل
شدند.
83

] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsmt.13.10.79

سپس مكمل یا دارونما برای مدت دو روز در اختيار آنها قرار ميگرفت .به آزمودنيها توصيه شد كه در

اثر مكمل یاري آرژنين بر پاسخ پویایي جذب...

تحلیل دادهها

پاسـخ پویایي اكسيژن به روش نفـس به نفـس با یک نمــودار نمایـي غيرخطــي پارامتریک تحليــل شد.
در این روش اختالف فشار نوسان اكسيژن و دیاكسيدكربن دادههای پاسخ پویایي اكسيژن را روی نمودار
دوبعدی ليتـر در دقيقه ترسيم ميكند ( .)22ازآنجاكه در بحث پویایي جذب ،اكسيژن مصرفي ( )vo2از ابتدا
برای تعيين  vo2مصرفي در هر لحظه دلخواه از مدلهای مختلف ریاضي استفاده كرد ،از جمله:

 Ƭ 3 ،Ƭ 2 ،Ƭ 1ثابتهای زمان برای رسيدن به  63درصد فازهای 1و  2و  3است ∂ 3 ،∂, ،∂1 .تأخير زمان
در هر سه فاز برای رسيدن به حالت پایداری است A3 ،A2 ،A1 .دامنه نوسان است MRT .زمان رسيدن به
 66درصد از كل كينيتيک اكسيژن از ابتدای فعاليت ( )t=0sاست و اما برای اكسيژن مصرفي در زمان همان
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تا انتهای ورزش تحت ارزیابي قرار ميگيرد ،حاصل دادهها نمودار غيرخطي منحنيواری است كه ميتوان

لحظه داریم:

ميشود ( .)10پویایي اكسيـژن برای هر آزمودنـي شامـل سه فاز است كه فاز اول توان بيهوازی را نشان
ميدهد .نيازهای متابوليكي و اكسيژن ازطریق فسفوكراتين تأمين ميشود Ƭ1 .كه ثابت زماني اول نيز ناميده
ميشود زمان رسيدن آزمودني به  66درصد پاسخ پویایي اكسيژن در فاز اول است كه این عدد هرچه كمتر
باشد نشاندهنده باالتربودن توان بيهوازی است .پساز فاز اول ،پویایي اكسيـژن وارد فاز دوم شده است كه

درواقع آغـاز استفاده عضالت از سيستـم هوازی به منزله سوبستـرا است Ƭ2 .كه ثابت زماني دوم نيز ناميده
ميشود ،زمان رسيدن آزمودني به  66درصد پاسخ پویایي اكسيژن در فاز دوم است كه این عدد هرچه كمتر
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برای بهدستآوردن مقدار صحيح كسر اكسيژن چون به صورت منحني زیرنمودار است از انتگرال استفاده

باشد نشان دهنده باالتر بودن توان هوازی است .بعد از فاز دوم ،پویایي اكسيژن وارد فاز سوم ميشود كه در
این تحقيق امكان اندازه گيری فاكتورهای مرتبط با این مرحله از جمله جزء آهسته وجود نداشت (شكل .)2
] [ DOI: 10.18869/acadpub.jsmt.13.10.79
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روش آماري

پـس از تـأیيـد توزیـع طـبيـعـي دادههـا از طریق آزمـون (كلوموگروف– اسميرنوف) ،جهت بررسي اثر
متغير مستقل بر متغيرهای وابسته و همچنين بررسي اختالف ميانگين بين آزمونها از تحليل واریانس دوطرفه
استفاده شد .دادهها بهصورت ميانگين ±انحراف معيار ارائه شده است .تمام عمليات آماری تحقيق با استفاده
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شكل  .2پاسخهاي پویایي جذب اکسيژن به ورزش

از نرمافزار  SPSSنسخه  16/00انجام شد و سطح معنيداری آزمونها  P<0/05لحاظ گردید.

ميانگين و انحراف معيار ویژگيهای فردی آزمودنيها در جدول  1و نتایج تحليل واریانس برای مقایسه
شاخصهای پویایي جذب اكسيژن و زمان رسيدن به واماندگي پيشآزمون و پسآزمون در جدولهای  2تا 5
آمده است.
جدول  .1مشخصات فردي گروههاي تحت مطالعه در سطح پایه
(ميانگين±انحراف

(ميانگين±انحراف

معيار)

معيار)

سن (سال)

19/67 ± 0/71

20/1±0/55

قد (سانتيمتر)

165/56± 0/94

169/5±1/19

وزن (كيلوگرم)

60/67 ± 1/80

61/3±2/13

درصد چربي

20/11±6/18

20/6±6/87

نمایه توده بدن (كيلوگرم/مترمربع)

22/14±1/17

22/0±1/91

حداكثر اكسيژن مصرفي (ميليليتر /دقيقه/كيلوگرم)

39/65±2/70

38/23 ±2/57

گروهها
ویژگیها
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مكمل

دارونما

] [ DOR: 20.1001.1.22520708.1394.13.10.7.5

يافتههاي تحقیق
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دریافت یک هفته مكمل آرژنين به ميزان شش گرم در روز سبب افزایش معنيدار زمان رسيدن به واماندگي
در نوبت اول ( ،)P<0/001دوم ( )P<0/01و سوم ( )P<0/001پسآزمون نسبت به پيشآزمون شد .همچنين
مشاهده شد كه دریافت مكمل آرژنين موجب كاهش معنيدار كسر اكسيژن در نوبت اول ( ،)P<0/01دوم
آرژنين ،ثابت زماني اول در نوبت اول ( ،)P<0/02دوم ( )P<0/001و سوم ( )P<0/000پسآزمون نسبت به
پيشآزمون بهطور معنيداری كاهش یافت .ازسویي ،مشاهده شد كه دریافت مكمل آرژنين موجب كاهش
معنيدار ثابت زماني دوم در نوبت اول ( ،)P<0/000دوم ( )P<0/01و سوم ( )P<0/02پسآزمون نسبت به
پيشآزمون ميشود؛ درحاليكه این اختالفهای معنيدار در گروه دارونما مشاهده نشد ( .)P>0/05بهعالوه،
در مطالعه حاضر مشاهده شد كه در هر دو گروه مكمل و دارونما و در تمام متغيرهای پویایي جذب اكسيژن
روند تغييرات در طول زمان نزولي بود ،هرچند این تغييرات بهلحاظ آماری معنيدار نبود (.)P>0/05
جدول  .2پاسخ زمان رسيدن به واماندگي (ثانيه) در گروههاي تحت مطالعه
پيشآزمون

زمان

پسآزمون

گروه

T1

T2

T3

T1

مكمل

646/22 ± 45/65

642/33 ±46/94

638/78 ±47/40

705/33±41/45

دارونما

643/70 ± 43/45

640/11 ±47/23

636/30 ±45/71

642/20 ± 45/12

*

T2

T3

¥700/22±45/188

£658/33±34/78

639/77 ±46/17

634/01 ±43/15

¥نشانه تفاوت معنادار ( )P<0/05نسبت به  T2در پيش آزمون
£نشانه تفاوت معنادار ( )P<0/05نسبت به  T3در پيش آزمون
جدول  .3پاسخ کسر اکسيژن (ميلي ليتر در دقيقه) در گروههاي تحت مطالعه
پيشآزمون

زمان

پسآزمون

گروه

T1

T2

T3

T1

مكمل

717/56 ±39/97

729/22 ±40/93

733/78 ±41/87

*

591/33 ±45/16

دارونما

715/20 ±46/26

725/16 ±43/88

727/94 ±45/11

710/77 ±43/71

T2

T3

¥602/0±38/94

£680/22±48/01

723/11 ±47/15

730/21 ±41/55
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*نشانه تفاوت معنادار ( )P<0/05نسبت به  T1در پيش آزمون

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2022-05-21

( )P<0/01و سوم ( )P<0/02پسآزمون نسبت به پيشآزمون ميشود .بهعالوه ،متعاقب دریافت مكمل

*نشانه تفاوت معنادار ( )P<0/05نسبت به  T1در پيش آزمون
¥نشانه تفاوت معنادار ( )P<0/05نسبت به  T2در پيش آزمون
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£نشانه تفاوت معنادار ( )P<0/05نسبت به  T3در پيش آزمون
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جدول .4پاسخ ثابت زماني اول (( )Ƭ1ثانيه) در گروههاي تحت مطالعه
پيشآزمون

زمان

پسآزمون

مكمل

9/86 ±0/64

10/03 ±0/564

10/15 ±0/585

9/11±0/721

دارونما

9/60 ±0/80

10/22 ±0/500

10/30 ±0/400

9/60 ±0/70

*

¥9/25±0/7902

£9/69±0/584

10/17 ±0/721

10/24 ±0/474

*نشانه تفاوت معنادار ( )P<0/05نسبت به  T1در پيش آزمون
¥نشانه تفاوت معنادار ( )P<0/05نسبت به  T2در پيش آزمون
£نشانه تفاوت معنادار ( )P<0/05نسبت به  T3در پيش آزمون
جدول  .5پاسخ ثابت زماني دوم (( )Ƭ2ثانيه) در گروههاي تحت مطالعه
پيش آزمون

زمان

پس آزمون

گروه

T1

T2

T3

T1

مكمل

32/28 ±3/79

34/17±3/3

34/52 ±3/36

25/86±2/96

دارونما

31/85 ±4/03

32/2±4/15

33/07 ±3/1

31/4 ±3/7

*

T2

T3

¥27/06±3/45

£29/52±2/01

32/75±3/3

33/17 ±3/75
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گروه

T1

T2

T3

T1

T2

T3

*نشانه تفاوت معنادار ( )P<0/05نسبت به  T1در پيش آزمون
£نشانه تفاوت معنادار ( )P<0/05نسبت به  T3در پيش آزمون

بحث و نتیجهگیري

یافته های تحقيق حاضر حاكي از آن است كه احتماالً دریافت یک هفته مكمل آرژنين به ميزان شش گرم در
روز سبب افزایش زمان رسيدن به واماندگي و بهبود فاكتورهای پویایي اكسيژن (كسر اكسيژن ،ثابت زماني
اول و ثابت زماني دوم) در دختران تكواندوكار ميشود .پویایي جذب اكسيژن اطالعاتي جامع درباب
پاسخهای قلبي -تنفسي به دنبال تغيير موقعيت متابوليكي فراهم ميكند .تعيين پاسخهای پویایي جذب
اكسيژن به ورزش روشي غيرتهاجمي است و برای متخصصان علم تمرین كارایي بسياری دارد؛ ازجمله برای
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¥نشانه تفاوت معنادار ( )P<0/05نسبت به  T2در پيش آزمون

پيبردن به آمادگي بدني ورزشكاران ( .) 22از سویي ،در دهه اخير ورزشكاران برای كسب برتری به داروها و
مكملهای نيروزا روی آوردهاند و معرفي مكملهای مجاز با عوارض جانبي كمتر و مناسب برای افزایش
مطالعات انجامشده از تأثير مكمل آرژنين بر بهبود ظرفيت هوازی و بيهوازی حمایت شده است (.)21،19،3
اما تاكنون تأ ثير دریافت مكمل آرژنين بر پاسخ پویایي جذب اكسيژن و زمان رسيدن به واماندگي در دختران
تكواندوكار تحت بررسي قرار نگرفته است .در مطالعه حاضر دریافت مكمل آرژنين موجب افزایش معنادار
زمان رسيدن به واماندگي در هر سه زمان شد  .این یافته با نتایج بایلي و همكاران ( )2010مشابه است كه
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ظرفيت بيهوازی و هوازی در كانون توجه محققان ،مربيان و ورزشكاران قرار گرفته است .در محدود

اثر مكمل یاري آرژنين بر پاسخ پویایي جذب...

نشان دادند به دنبال دریافت شش گرم مكمل ال-آرژنين برای سه روز متوالي زمان رسيدن به واماندگي تا
20درصد افزایش مي یابد .ميزان دوز مصرفي مكمل و پروتكل تمرین مشابه تحقيق حاضر بود ( .)14پيشنهاد
شده است سازوكارهای محتمل در بهوجودآمدن این پاسخها به كاهش تجمع متابوليتهای مرتبط با فرایند
مربوط ميشود ( ،)20هرچند برخي مطالعات گزارش كردهاند كه دریافت مكمل ال-آرژنين بر عملكرد
ورزشكاران تأثيری ندارد ( .) 25،24تناقض ميان نتایج مطالعات ممكن است به دليل تفاوت در روش اجرا،
سن ،جنسيت ،ميزان دوز دریافتي یا تركيب آرژنين با مواد دیگر مانند آسپارتات باشد.
همچنين ،در تحقيق حاضر دریافت مكمل آرژنين موجب كاهش معنادار كسر اكسيژن و ثابت زماني دوم
(زمان رسيدن به  66درصد تغييرات در فاز دوم) نسبت به گروه دارونما برای سه زمان شد .در این باره ،كوپو
و همكـاران ( )2009در بررسي اثر دریافت مكمل ال-آرژنين بر پاسخ پویایي اكسيژن دوچرخهسواران
گزارش كردند ثابت زماني دوم در گروه مكمل نسبت به دارونما به طور معناداری كاهش یافت و این نتيجه با
تحقيق حاضر همسو است ( .)19بایلي و همكاران ( )2009نيز نشان دادند دریافت مكمل نيترات برای شش
روز در افراد تمرین كرده موجب كاهش كسر اكسيژن و ثابت زماني دوم پویایي جذب اكسيژن ميشود (.)17
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خستگي مانند الكتات ،آمونياك ( )23،16و افزایش  NO2پالسمایي پيشاز ورزش و بهبود دیناميک VO2

كاهش مشاهدهشده در كسر اكسيژن و ثابت زماني دوم احتماالً به دليل افزایش آنزیمهای اكسایشي و
شاخصهای سنتز  NOو همچنين تغيير در جریان خون محيطي (نتایج ناشي از افزایش توليد  NOمشتق از
سریعتر به مرحله یکنواخت ( )steady- stateبرسند ( .)25،20،19بهعالوه ،در مطالعه حاضر دریافتيم كه
مصرف مكمل آرژنين موجب كاهش معنادار ثابت زماني اول (زمان رسيدن به  66درصد تغييرات در فاز اول)
در گروه مكمل نسبت به دارونما برای هر سه زمان ميشود .این نتایج با تحقيق كوپو و همكـاران ( )2009و
بایلي و همكاران ( )2009همسو است .این همسویي را شاید بتوان به دليل شباهت در روش اجرا و ميزان
دوز دریافتي دانست ( .)19،17رویهمرفته ،این یافتهها نشان ميدهد كه مكملسازی با آرژنين به تسریع
پویایي جذب اكسيژن ورزشكاران (ازجمله تكواندوكاران) منجر ميشود .در واقع ،این نتایج با مطالعاتي
همسو است كه نشان ميدهند مهار آنزیم نيتریک اكساید كارایي مكانيكي و عملكرد ورزشي را كاهش
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اندوتليوم) است كه سبب بهبود تأمين  O2عضالني درحين ورزش ميشود و نهایتاً باعث ميشود آزمودنيها

ميدهد و با افزایش خستگي همراه است ( .)26بنابراین احتماالً نيتریک اكساید نقش مهمي در توليد انرژی و
دیناميک پاسخ  Vo2به ورزش بازی ميكند ( .)27درباره اثر آرژنين بر تسریع پویایي جذب اكسيژن چندین
فعال ( )28و به حداكثر رسيدن فسفوریالسيون اكسيداتيو ( )22ميشود .بهعالوه ،نشان داده شده است كه به
دنبال مكملسازی با آرژنين هزینه  O2مصرفي حين ورزش از طریق بهبود پمپهای پروتوني در ميتوكندری،
افزایش نسبت  P/Oدر ميتوكندری (یعني كاهش هزینه  O2ميتوكندری برای بازسازی  )ATPو بهبود كوپل
ميان هيدروليز  ATPو توليد نيروی عضالني (یعني كاهش هزینه  ATPبرای توليد نيرو) كاهش ميیابد
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سازوكار پيشنهاد شده است؛ ازجمله اینكه آرژنين ازطریق افزایش  NOموجب افزایش جریان خون در عضله

1394  پایيز و زمستان،10  شماره،پژوهش در طب ورزشي و فناوري

 وPi  عضالني و تجمعPcr  همچنين گزارش شده است به دنبال مكمل یاری با آرژنين تجزیه.)20،29،30(
 این سازوكارها همچنين ميتواند توجيهكننده یكي دیگر از.)31،16(  متعاقب ورزش كاهش ميیابدADP
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نتایج تحقيق حاضر باشد كه متعاقب مكملسازی با آرژنين عملكرد در سه نوبت آزمون فزاینده بهتر از گروه
 در مطالعه حاضر چندین محدودیت وجود دارد؛ برای مثال در این.دارونما است و ریكاوری تسریع شود
مطالعه اصل ویژگي رعایت نشده است؛ چراكه آزمون فزاینده روی دوچرخه كارسنج انجام گرفته است و با
 مكمل تجاری بهكار گرفتهشده در تحقيق حاضر نيز ازنظر خلوص و.مهارت و اجرای تكواندو متفاوت است
.دیگر تركيبات موجود در آن بررسي نشده است
نتیجهگیري

 كه در مطالعات گذشته نشان داده شده است با افزایش،مكملسازی كوتاه مدت با شش گرم آرژنين
 احتماالً موجب بهبود پویایي جذب اكسيژن و تأخير در خستگي،)20(  همراه استNO شاخصهای ساخت
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