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Abstract: 
 
Background: Many studies have focused on the effect of L-arginine supplementation on 
physical performance and blood lactate level, however, the obtained results are 
contradictory. The aim of present study was to determine the effect of L-arginine 
supplementation on blood lactate level and VO2 max at anaerobic threshold among the 
athletes in Tehran-Iran. 
Materials & Methods: Thirty healthy male athletes (age: 22.66±1.46) were randomly 
divided into two groups based on a blind placebo-controlled trial. Subjects performed the 
exercise test before and after the intake of L-arginine (5 gr/day) or placebo for a period of 3 
weeks. The exercise tests were carried out on treadmill until the anaerobic threshold 
(according to Conconi protocol) was reached. In each trial, three blood samples (before, at 
the end and 30 minutes after the completion of exercise) were obtained. 
Results: Blood lactate level was significantly decreased in the L-arginine group compared to 
the placebo one. There was no significant difference between the two groups in VO2 max at 
anaerobic threshold. Only in the L-arginine group, VO2 max at anaerobic threshold was 
significantly increased. In addition, there was no significant difference in VO2 max at 
anaerobic threshold for the placebo group. 
Conclusion: Oral supplementation of L-arginine decreases blood lactate level and may have 
beneficial effects on muscular fatigue. L-arginine not effectively had no influence on VO2 
max at anaerobic threshold. Thus, it can be concluded that the dosage used is unable to 
increase the VO2 max at anaerobic threshold.  
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  مقدمه
اجرا يا عملكرد ورزشي ورزشكار امري بسيار پيچيده است 

مله وضعيت تغذيه، عملكرد عصبي كه به عوامل مختلفي از ج
. عضالني، قدرت، مهارت، شرايط محيطي و توليد انرژي بستگي دارد

. هاي ورزشي به ميزان زيادي رواج يافته استامروزه مصرف مكمل
  ورزشي خود تمرينتوان يافت كه در مراحل كمتر ورزشكاري را مي

  .]1 [يك يا چند مكمل غذايي را آزمايش نكرده باشد
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اي هستند هاي تغذيهترين مكملهاي آمينه رايجاسيددر اين ميان، 
- وسط ورزشكاران براي بهبود كارايي ورزشي مصرف ميكه ت

مهمترين شاخص ارزيابي توان ماكزيمم   VO2 max.شوند
ورزشي فرد بوده و در اغلب مطالعات جهت ارزيابي كارايي 

اصطالحي است كه  VO2 max. رود اهداف ارگوژنيك به كار مي
گيري   ورزشي براي اندازهمتخصصين فيزيولوژياغلب توسط 

 زماني كه بدن ديگر ؛رود تنفسي به كار مي-ستگاه قلبيسالمت د
قادر به استفاده بيشتر يا توزيع مقادير كافي اكسيژن نيست، گفته 

شود كه در اين نقطه شخص به حداكثر حجم اكسيژن مصرفي  مي
 دگرگشتهاي  وردهآاسيد الكتيك يكي از فر .]2[ رسيده است

  «C3H6O3»آن فرمول شيمياييبوده و  انسان هاي ياختهدر  قندها
آن يعني  يونيبدن، اسيد الكتيك به شكل   pHدر . است

C3H5O3)الكتات
نشان داده  شده است كه  .]3[  وجود دارد (-

 الكتيك سبب خستگي عضالني شده و اثرات منفي بر ورزش اسيد
سنگين منجر به افزايش  و به طور كلي ورزش شديد. ]3-5[دارد 

هاي باالي اسيد الكتيك منجر به غلظت .]6[شود الكتات مي
تبديل اسيد الكتيك به الكتات و (افزايش غلظت يون هيدروژن 

وي توليد شده كاهش نير، pH و در نتيجه كاهش )يون هيدروژن

  خالصه
بر عملكرد فيزيكي ورزشكاران و نيز سطح اسيد الكتيك خون افراد  رژينينآ– مكمل الاثر مختلفي در رابطه بامطالعات  :سابقه و هدف
آرژينين بر سطح اسيد الكتيك خون –هدف از اين مطالعه تعيين اثر مكمل ال. اندضد و نقيض بوده مطالعات  ايناما نتايج ،انجام شده است

  . است در آستانه بي هوازي در ورزشكاران VO2 maxو 
 به دو  يك سوكور مرد ورزشكار سالم رشته تربيت بدني دانشگاه شاهد، در يك مطالعه كارآزمايي باليني تصادفي30 :مواد و روش ها

افراد . به مدت سه هفته مكمل يا دارونما دريافت كردندو يا دارونما تقسيم شده و )  گرم در روز5(آرژينين -گروه دريافت كننده مكمل ال
كار رفته در اين مطالعه آزمون ورزشي ه آزمون ب.  قبل و بعد از دريافت مكمل يا دارونما انجام دادندحاضر در مطالعه، آزمون ورزشي را
هاي خون ناشتا از نوك انگشت نمونهدر هر مرحله آزمون،  .هوازي انجام شد تا آستانه بي)ترد ميل( كانكاني بود كه بر روي نوار متحرك

   . پس از آزمون ورزشي گرفته شدهسي دقيق و  در پايان آزمون، از آزمونقبل
آرژينين كاهش معني داري در غلظت اسيد الكتيك خون در مقايسه با گروه دارو نما وجود داشت -در گروه دريافت كننده مكمل ال :نتايج

)01/0P= .(داري در شاخص در مقايسه بين گروهي تفاوت معنيVO2 max در آستانه بي هوازي مشاهده نشد )05/0P> .(ها در گروه تن
   .)=026/0P( در آستانه بي هوازي وجود داشت VO2 max افزايش معني داري در شاخص آرژينين-ال

شود و ممكن است اثرات سودمندي ميآرژينين سبب كاهش توليد الكتات - اين مطالعه نشان مي دهد كه مكمل الهاي يافته:نتيجه گيري
  . در خستگي عضالني داشته باشد

   آرژينين،آستانه بي هوازي، VO2 max، اسيد الكتيك :يواژگان كليد
 200-208 ، صفحات1389 پاييز، 3 پژوهشي فيض، دوره چهاردهم، شماره –فصلنامه علمي                                                                            
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 .]7-9[گردد در عضالت و در نهايت سبب خستگي عضالت مي
تواند از طريق مهار آنزيم فسفوفروكتوكيناز و در مي pHكاهش 

يند گليكوليز سبب كاهش نيروي توليد شده در آنتيجه مهار فر
ديگر در فعاليت عضله، شبكه دخيل عامل  .]10[عضله شود 

است كه به عنوان ) عضالنيسيتوپالسم سلول (ساركوپالسميك 
هاي اين شبكه غلظت. كند عمل مي يون كلسيممنبع ذخيره

سيتوپالسمي يون كلسيم را كه براي انقباض عضالني مورد نياز 
 در صورت كاهش عملكرد شبكه ؛كنداست، كنترل مي

 توليد اسيد الكتيك. ]11،12[كند ساركوپالسميك، خستگي بروز مي
تواند سبب كاهش  ميpHق كاهش شده در حين ورزش از طري

و ميل تركيبي آن با از شبكه ساركوپالسميك يون كلسيم رهاسازي 
ن ا در نتيجه سبب اختالل عملكرد عضالني و تو؛]8 [تروپونين شود

آرژينين يك اسيد آمينه –ال .]13[شود استقامتي ورزشكار مي
 3دريافت رژيمي معمول آرژينين در بدن . ضروري مشروط است

از عملكردهاي آن در بدن و  ؛]14[باشد  گرم در روز مي5 تا
آرژينين يك اسيد آمينه . ]15،14[شركت در سنتز پروتيئن است 

همچنين . ]14[باشد گلوكوژنيك بوده و قادر به توليد انرژي مي
آرژينين در مسير چرخه اوره، در سم زدايي آمونياك تشكيل شده 

  همچنين.]15[آمينه نقش دارد اسيدهاي و از كاتابوليسم نيتروژن 
 به عنوان NO و است) NO(آرژينين پيش ساز نيتريك اكسايد 

يك پيامبر ثانويه سبب انبساط عروق خوني و افزايش جريان خون 
 از آرژينين تحت كنترل آنزيمي نيتريك اكسايد NO. مي شود
در انسان انجام شده مطالعات . ]16[شود سنتز مي) NOS( سنتتاز

 شامل آرژينين-الفيدي را پس از مكمل دهي خوراكي اثرات م
بهبود جريان خون، كاهش فشار خون و بهبود عملكرد ايمني 

آرژينين به - نشان داده شده است كه ال.]17،18[اند گزارش كرده
، سبب كاهش تجمع الكتات ناشي از NOعنوان پيش ساز سنتز 

ت از  سبب تعديل متابوليسم عضالNO. ]19[شود ورزش مي
شت اكسيژن جمله برداشت گلوكز، مهار گليكوليز و بردا

مطالعات كمي در رابطه با تاثير مكمل  .]20[ شودميتوكندريايي مي
بر عملكرد فيزيكي و سطح اسيد الكتيك خون در آرژينين -ال

ورزشكاران انجام شده است و نتايج اين مطالعات ضد و نقيض 
انجام شده آرژينين را در تركيب متاسفانه بيشتر مطالعات . اندبوده

 ]21-6،11،14،19،23[ اندها مورد بررسي قرار دادهبا ساير متابوليت
كه اين امر تفسير نتايج حاصل از اثرات آرژينين را به تنهايي 

آرژينين  -الهمچنين اين مطالعات اثر مكمل دهي . سازدمشكل مي
 در مطالعه .دانهوازي مورد بررسي قرار ندادهرا در آستانه بي

 -الاثرات مكمل دهي طوالني مدت  حاضر، براي اولين بار

طي يك  VO2 maxبر سطح اسيد الكتيك خون و آرژينين 

  .گرفتفعاليت تا آستانه بي هوازي مورد بررسي قرار 
  

  مواد و روش ها
 مرد ورزشكار سالم رشته تربيت بدني دانشگاه شاهد، 30

 يك سوكور شركت تصادفي مطالعه كارآزمايي باليني ايندر 
ها از ورزشكاران رشته به دليل دسترسي آسان، تمامي نمونه .كردند

افراد حاضر در اين مطالعه . تربيت بدني يك دانشگاه انتخاب شدند
 برگه رضايت  كردنپس از انتخاب و تشريح شرايط آزمون و امضا

عدم  : معيارهاي زير وارد مطالعه شدندبا ،نامه شركت در آزمون
هاي آرژينين، عدم مشكل پزشكي يا بيماري-مصرف مكمل ال

عضويت در يك تيم ورزشي متابوليكي، عدم مصرف دارو، 
 و عدم مصرف ساير استعمال سيگار، عدم باشگاهي يا دانشگاهي

نمونه ها به طور تصادفي به دو گروه دريافت  .هاي ورزشيمكمل
 15(نده دارونما و يا دريافت كن)  نفر15(آرژينين -كننده مكمل ال

دو گروه ها به تخصيص تصادفي نمونهجهت  .تقسيم شدند) نفر
 هاي چهار تايي تصادفي شدهمكمل و دارونما از روش بلوك

)AABB (بدين ترتيب كه هشت بلوك به تصادف ؛استفاده گرديد 
انتخاب و به صورت سري به دنبال هم قرار گرفتند و بدون آنكه 

ع داشته باشد به ترتيب ورود، افراد  اطالB و Aفردي از تعريف 
ها خواسته شد از نمونه.  قرار گرفتندBو  Aهاي در يكي از گروه

از مصرف قهوه و فعاليت شديد بدني در روز قبل از آزمون كه 
. پرهيز كنند و در روز آزمون از يك پوشش سبك استفاده نمايند

ون ناشتا  ساعت قبل از شروع آزم12 از آنها خواسته شد ،همچنين
ها در يك روز و يك مكان و همان آزمون براي تمامي نمونه. باشند

ها يكسان ساعت انجام شد تا شرايط آزمون براي همه آزمودني
. باشد و عامل زمان و مكان در نتايج مطالعه تاثير نداشته باشد

ساخت شركت (آرژينين - گرمي ال1هاي مكمل به صورت قرص
 گرمي نشاسته، هم 1هاي ه صورت قرص دارونما نيز بو) پويان

.  آرژينين بود- گرمي ال1هاي شكل، هم اندازه و هم رنگ قرص
 گرم در روز و زمان مصرف آن دو ساعت 5مقدار مصرف مكمل 
كه پس از   هفته بود3مكمل دهي به مدت  .بعد از وعده شام بود

 به مدت  در محل آكادمي ملي المپيكآزمون ورزشي در روز اول
مشخصات عمومي و اطالعات  .روز به ورزشكاران داده شد 21

سن . كليه افراد ثبت شد) قد و وزن(مربوط به متغيرهاي تن سنجي 
افراد . و تاريخچه پزشكي افراد با استفاده از پرسشنامه تكميل شد

مرحله اول قبل از . در دو مرحله آزمون ورزشي شركت كردند
 تست ورزشي بيست و يك دريافت مكمل يا دارونما و مرحله دوم

هاي خون نمونه. روز بعد از دريافت مكمل يا دارونما انجام شد
، بالفاصله و نيم  آزمون، قبلناشتا از نوك انگشت در هر مرحله
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 )Lancet (النستساعت بعد از آزمون ورزشي با استفاده از 
هاي سپس نمونه. ژه الكتومتر گرفته شد وي)Strip( رشته مخصوص
 ,Roche Diagnostics( صله با دستگاه الكتومترخون بالفا

Germany(آكادمي ملي المپيك به منظور اندازه گيري   موجود در
سپس از ورزشكاران خواسته  .ميزان اسيد الكتيك خون آناليز شد

آزمون . گيري در آزمون ورزشي شركت كنندشد بعد از اولين خون
از .  بود)Conconi(به كار رفته در اين مطالعه آزمون كانكاني 

براي انجام ) Techno Gym, Italy, HC1400 (نوار متحرك 
اين دستگاه به طور خودكار تست . آزمون كانكاني استفاده شد

به سينه هر . بردهوازي پيش ميكانكاني را تا حد آستانه بي
شود تا اطالعات تعداد ضربان ورزشكار يك كارديوتستر وصل مي

سرعت . غناطيسي به دستگاه منتقل كندقلب را از طريق امواج م
 كيلومتر در ساعت است كه پس از طي هر 8اوليه در شروع تست 

 كيلومتر در ساعت بر 5/0 متر مسافت روي نوار متحرك، 200
اين پروتكل تا زمان رسيدن . شودسرعت حركت آن اضافه مي

 هوازيدر آستانه بي. يابدهوازي ادامه ميورزشكاران به آستانه بي
-رغم سرعت حركت نوار ثابت ميكه ضربان قلب ورزشكار علي

 VO2( حداكثر حجم اكسيژن. شودماند، اين آزمون متوقف مي

max(شودهوازي توسط دستگاه ثبت مي مصرفي تا آستانه بي .
رسد، نوار هوازي خود ميهنگامي كه ورزشكار به آستانه بي

ق نمايش داده طور خودكار متوقف شده و اطالعات فوه متحرك ب
گيري دوم براي تعيين سطح در اين زمان بالفاصله خون. شودمي

 دقيقه استراحت كرده و 30ورزشكاران . اسيد الكتيك گرفته شد
گيري سوم از نوك انگشت براي تعيين پس از طي اين زمان خون

اطالعات مربوط به غلظت اسيد . سطح اسيد الكتيك گرفته شد
. هاي مخصوص ثبت شدند در برگه افرادVO2 maxالكتيك و 

نماهاي هر گروه ها و داروپس از اتمام آزمون ورزشي، مكمل
گيري از افراد تكل ورزشي و خونو روز، پر21پس از . توزيع شد

هاي همانند روز اول تكرار شد و نتايج حاصل از آن در برگه
براي اطمينان از مصرف كامل مكمل، پايش . مخصوص ثبت شدند

 مكمل استفاده .بار انجام گرفت  ورزشكاران هر هفته يكو كنترل
باشد كه هيچ گونه عوارضي شده در اين مطالعه يك اسيد آمينه مي

مصرف اين مكمل توسط معاونت غذا و دارو . براي افراد ندارد
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اداره كل نظارت بر 

 بر مواد غذايي، آرايشي امور دارو و مواد مخدر و اداره كل نظارت
ها توسط گيريكليه خون. و بهداشتي مورد تاييد قرار گرفته است

 همچنين تمام افراد از نحوه تحقيق ؛افراد متخصص صورت گرفت
. آگاه بوده و اين تحقيق با رضايت نامه كتبي از آنان انجام گرفت

 نسخه SPSSهاي حاصل از مطالعه با استفاده از نرم افزار داده
آناليز با استفاده از .  مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت5/11

، ميانگين متغيرهاي وابسته دو گروه )ANCOVA(كواريانس 
مقايسه بين (مورد و شاهد بعد از مداخله مورد مقايسه قرار گرفت 

هاي تكراري زوج و آناليز داده t- test با استفاده ازو ). گروهي
 دو گروه كنترل دره قبل و بعد از مداخله، ميانگين متغيرهاي وابست

داخله و روز قبل از م(و مداخله و در طول مراحل اندازه گيري 
 P  مقادير.)مقايسه درون گروهي (ندشد مقايسه) بيست و يكم

  .دار بودن رابطه در نظر گرفته شدمعنيبراي  05/0كمتر از 
  

  نتايج
ربيت رشته ت)  سال66/22±46/1( مرد ورزشكار سالم 30

مشخصات عمومي افراد  . وارد مطالعه شدندبدني دانشگاه شاهد
 نفر از 3 تعداد . آمده است1  شمارهمورد مطالعه در جدول

 نفر از گروه دارونما به دليل 2 نفر از گروه مكمل و 1ورزشكاران، 
. عدم حضور در روز آزمون، از مطالعه كنار گذاشته شدند

 نفر از مرحله نخست آزمون نيز 3اطالعات و نتايج مربوط به اين 
 نفر ورزشكار 27در نتيجه اطالعات و نتايج مربوط به . حذف شدند

  .در اين مطالعه مورد بررسي قرار گرفت
  

  اسيد الكتيك
سطح اسيد الكتيك خون در داخل : مقايسه درون گروهي

در روز بيست و يكم در مقايسه با روز اول به آرژينين -الگروه 
در ). 1نمودار شماره  ()>05/0P( كاهش يافت داريطور معني

داري در غلظت اسيد الكتيك داخل گروه دارونما تفاوت معني
خون در روز بيست و يكم در مقايسه با روز اول وجود نداشت 

  ).2نمودار شماره (
  

   نمونه هاي مورد بررسيمشخصات دموگرافيك -1جدول شماره 
   هاي مطالعهگروه

 شاخص هاي آماري
) نفر14 (زمايشآ  

Mean±SD 
) نفر13 (كنترل  

Mean±SD 
)سال(سن   57/22 ± 50/1  76/22 ± 48/1  

)سانتي متر(قد   64/174 ± 30/5  84/176 ± 80/3  

)كيلوگرم(وزن   10/69 ± 85/6  66/70 ± 50/4  

)كيلوگرم بر متر مربع(نمايه توده بدن   65/22 ± 72/1  60/22 ± 79/0  

  .رها معني دار نبودكدام از متغياختالف بين دو گروه براي هيچ
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مقايسه غلظت اسيد الكتيك خون قبل از ورزش، بالفاصله پس از ورزش و سي دقيقه پس از ورزش در روز اول با روز بيست و  -1نمودار شماره 

ي در روز بيست و يكم  سطح اسيد الكتيك خون در بالفاصله بعد از ورزش و نيم ساعت بعد از ورزش به طور معني دار. آرژينين–يكم در گروه ال 
  .**>05/0P<* ،01/0P .كمتر از روز اول است

  

  
مقايسه غلظت اسيد الكتيك خون قبل از ورزش، بالفاصله پس از ورزش و سي دقيقه پس از ورزش در روز اول با روز بيست و  -2نمودار شماره 

  ).<05/0P(ماني در اين گروه مشاهده نشد تفاوت معني داري در غلظت اسيد الكتيك در سه مقطع ز. يكم در گروه دارونما
  
  

  مقايسه بين گروهي 
نتايج آناليز همان گونه كه : اسيد الكتيك قبل از ورزش

 تاثير مداخله بر سطح اسيد الكتيك خون ،دهدكواريانس نشان مي
پس از كنترل اين اسيد در روز اول قبل از ورزش در روز بيست و يكم 

  ).2  شمارهجدول ()=053/0P( ار داردبه طور حاشيه اي اثر معني د

نتايج آناليز كواريانس نشان : اسيد الكتيك بالفاصله بعد از ورزش
دهد كه حتي پس از كنترل براي اسيد الكتيك بالفاصله پس از مي

داري بر سطح اسيد الكتيك ورزش در روز اول، مداخله اثر معني
 )P=005/0( خون بالفاصله پس از ورزش در روز بيست و يكم دارد

  ).3جدول شماره (
  

. نتايج آناليز كواريانس جهت بررسي اثر مداخله پس از كنترل براي مقدار اوليه اسيد الكتيك قبل از ورزش در روز بيست و يكم -2جدول شماره 
  .)=053/0P(دار است  اي معنيتاثير مداخله بر سطح اسيد الكتيك خون به طور حاشيه

P F تميانگين مربعا مالك  منبع تغييرات مجموع مربعات درجه آزادي 
001/0  536/13  802/0  1 802/0  اسيد الكتيك قبل از ورزش در روز اول 
053/0  146/4  246/0  1 246/0  گروه 
  059/0  24 422/1  خطا 

   26 523/2  مجموع تصحيح شده 
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براي مقدار اوليه اسيد الكتيك بال فاصله پس از ورزش در روز بيست نتايج آناليز كواريانس جهت بررسي اثر مداخله پس از كنترل  -3  شمارهجدول
  .)=005/0P(تاثير مداخله بر سطح اسيد الكتيك خون بال فاصله پس از ورزش معني دار است . و يكم

P F منبع تغييرات مجموع مربعات درجه آزادي ميانگين مربعات مالك 
< 0001/0  327/20  993/11  1 993/11 ال فاصله پس از ورزش در روز اولاسيد الكتيك ب   

005/0  583/ 9  654/ 5  1 654/ 5  گروه 
  590/0  24 160/14  خطا 

   26 507/32  مجموع تصحيح شده 
  

نتـايج آنـاليز كواريـانس      : اسيد الكتيك سي دقيقه پـس از ورزش       
 پـس از كنتـرل بـراي اسـيد          دهد كـه  نشان مي ) 4  شماره جدول(

 مداخلـه اثـر معنـي        در روز اول   دقيقه پس از ورزش    الكتيك سي 

 در روز   داري بر سطح اسيد الكتيك خون سي دقيقه پس از ورزش          
  .)P=018/0(دارد بيست و يكم 

  

نتايج آناليز كواريانس جهت بررسي اثر مداخله پس از كنترل براي مقدار اوليه اسيد الكتيك سي دقيقه پس از ورزش در روز بيست  -4شماره جدول 
 .)=018/0P(مداخله بر سطح اسيد الكتيك خون سي دقيقه پس از ورزش معني دار است تاثير . و يكم

P F منبع تغييرات مجموع مربعات درجه آزادي ميانگين مربعات مالك 
001/0  616/ 15  348/12  1 348/12  اسيد الكتيك سي دقيقه  از ورزش در روز اول 
018/0  435 /6  088/ 5  1 088/ 5  گروه 
  791/ 0  24 978/ 18  خطا 

   26 056/37  مجموع تصحيح شده 
  

VO2 max 
در مقايسه درون گروهي، شاخص : مقايسه درون گروهي

VO2 max  به طور آرژينين -الدر آستانه بي هوازي در گروه
بيشتر از روز اول ) 92/36±92/2(داري در روز بيست و يكم معني

 گروه در). 3  شمارهنمودار ()=02/0P( بود )32/3±85/35(
-در آستانه بي VO2 maxداري در شاخص دارونما تفاوت معني

در مقايسه با روز اول ) 84/35±46/3(هوازي در روز بيست و يكم 
  ). 3شماره نمودار ) (=19/0P (شتوجود ندا) ±76/34 39/3(

  

  
 و  آرژينين-گروه الكم در يول و روز بيست و روز ا در  در آستانه بي هوازيVO2 maxشاخص   تغييرات درون گروهيمقايسه -3شماره نمودار 

اين . * >05/0P.  آرژينين پس از مكمل دهي به طور معني داري افزايش يافت– در آستانه بي هوازي در گروه ال VO2 max شاخص .دارونما
   .دار نبودتفاوت در گروه دارونما معني

  

  مقايسه بين گروهي
  نتايج ،گرددمي مشاهده   5  شماره طور كه در جدول    نهما

  درVO2 maxآناليز كواريانس نشان داد كه پس از كنترل بـراي  

 VO2 max، مداخله تاثير معني داري بر)قبل از مداخله(روز اول  

  .)=72/0P( در روز بيست و يكم ندارد 
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 در آستانه بي هوازي در روز بيست و VO2 maxنتايج آناليز كواريانس جهت بررسي اثر مداخله پس از كنترل براي مقدار اوليه  -5  شمارهجدول
 .)=724/0P( در آستانه بي هوازي ندارد VO2 maxمداخله تاثير معني داري بر . يكم

P F منبع تغييرات مجموع مربعات درجه آزادي ميانگين مربعات مالك 
< 0001/0  387/ 33  136/148  1 136/148  VO2maxدر آستانه بي هوازي در روز اول  

724/0  128 /0  566/ 0  1 566/ 0  گروه 
  437/ 4  24 485/ 106  خطا 

   26 519/262  مجموع تصحيح شده 
 
 

 بحث
، سطح اسيد الكتيك خون در اثر ورزش حاضردر مطالعه 

نتايج . در هر دو گروه مكمل و دارونما، افزايش معني داري داشت
ما در زمينه اثر ورزش بر سطح اسيد الكتيك خون مشابه نتايج 

اسيد الكتيك به عنوان . ]21-6،10،11،19،23[ر مطالعات بود ساي
محصول نهايي گليكوليز در شرايط كمبود اكسيژن شناخته شده و 

 تجمع ،همچنين. ]3،4[دانند  را عامل اصلي خستگي عضالني مي آن
 خون و در نتيجه افزايش يون pHاسيد الكتيك سبب كاهش 

يروي توليد شده در شود كه منجر به كاهش ن هيدروژن عضله مي
 توليد آن از به عالوه،. ]7-9[گردد  عضالت و خستگي عضالني مي

ميل افزايش  و ++Ca خون سبب رهاسازي pHطريق كاهش 
طور كلي نشان داده شده ه ب. ]24[شود  تركيبي آن با تروپونين مي

 ]19 [ همانند تجويز خوراكي]10 [است كه تزريق وريدي آرژينين
در . شود تات افزايش يافته در اثر ورزش ميمنجر به كاهش الك

 و همكاران پس از چهار هفته مكمل دهي Gremionمطالعه يك 
داري  ورزشكار، كاهش معني21 به ال آسپارتات -آرژينين-با ال

 وات 400 و 300، 200هاي كاري  هاي الكتات در شدت در غلظت
 و Schaeferدر مطالعه . ]19[مشاهده كردند را بر روي تردميل 

آرژينين به طور معني داري سبب كاهش غلظت اسيد -همكاران، ال
 غلظت اسيد الكتيك خون در ،همچنين. ]10[الكتيك خون شد 

آسپارتات به -ال -آرژينين-در اثر مكمل ال، Burtscherمطالعه 
در مطالعه ما نيز غلظت اسيد  .]21[ داري كاهش يافتطور معني

داري كاهش يافته طور معنيه ينين بآرژ-الكتيك خون در گروه ال
 و Burtscher دليل كاهش الكتات پالسما در مطالعات .بود

Schaeferآرژينين احتماال از طريق - چنين بيان شده است كه ال
تواند سبب كاهش غلظت اسيد الكتيك مسير نيتريك اكسايد مي

 سبب مهار گليكوليز و در نتيجه كاهش توليد NO. پالسما شود
 روز مكمل دهي سطح اسيد 21پس از . شودالكتيك مياسيد 

ه  مقايسه با گروه دارونما بآرژينين در- گروه ال الكتيك خون در
آرژينين تفاوت -در گروه ال. داري كاهش يافته بودطور معني

 با روز اول 21داري بين سطح اسيدالكتيك خون در روز معني
همچنين . نشداهده اين تفاوت در گروه دارونما مش.  داشتوجود

داري در سطح اسيدالكتيك در مقايسه بين گروهي، تفاوت معني
آرژينين و گروه - گروه ال دوخون در روز بيست و يكم بين

آرژينين سبب -در نتيجه، در مطالعه ما ال ؛داشتدارونما وجود 
نتايج . كاهش غلظت اسيد الكتيك افزايش يافته در اثر ورزش شد

در  .]10،19،21[ا نتايج ساير مطالعات مشابه بود مطالعات ما نيز ب
 و همكاران انجام شد مكمل دهي مزمن Abelاي كه توسط  مطالعه

آسپارتات تأثيري بر روي غلظت اسيد الكتيك -ال -آرژينين-ال
 آرژينين بر تغييرات سطح -علت عدم تأثير ال. ]6[پالسما نداشت 

مكانيسم توجيه شد كه با اين  Abelاسيد الكتيك خون در مطالعه 
جمع آوري ) واماندگي(هاي خوني الكتات در خستگي كامل  نمونه

 و همكاران كه Gremionشده بودند، در حالي كه در مطالعه 
-داري در كاهش غلظت الكتات در اثر مكمل التفاوت معني

هاي با آرژينين مشاهده كرده بودند، غلظت الكتات خون در ورزش
در مطالعه ما نيز . ]19[دازه گيري شده بود شدت زير بيشينه ان

هاي زير بيشينه انجام   ورزش در شدتGremionهمانند مطالعه 
در مطالعه . مطالعه بودآن و نتايج مطالعه ما نيز همانند نتايج  گرفت

Britniست سبب كاهش اسيد آرژينين نتوان- و همكاران، ال
 ]11[Sales  در مطالعه ديگري كه توسط. ]23[ الكتيك خون شود

آسپارتات نتوانست  - انجام شد آرژينين]Colombani] 22 و 
 ورزشكاران ايجاد داري در سطح اسيد الكتيك خونعنيتغيير م

 احتماال دليل عدم كاهش سطح اسيد الكتيك خون در مطالعه . كند

Britni  وSalesزيرا . ، عدم افزايش سطح آرژينين پالسما است
، به مدت كمي قبل از ورزش انجام در اين مطالعات مكمل دهي

شده بود و احتماال اين زمان براي افزايش سطح آرژينين پالسما و 
بسياري از اين مطالعات در نحوه . مشاهده اثرات آن ناكافي است

هاي مورد انجام آزمون ورزشي، مدت زمان مكمل دهي، نمونه
ر د. بررسي و دوز مكمل به كار رفته با يكديگر متفاوت هستند

-آرژينين در ورزش-توانيم چنين نتيجه گيري كنيم كه ال نهايت مي

تواند سبب كاهش غلظت اسيد الكتيك خون و  هاي زير بيشينه مي
 مهمترين شاخص VO2 max .در نتيجه كاهش خستگي شود

ارزيابي توان ماكزيمم ورزشي فرد بوده و در اغلب مطالعات جهت 
در مطالعه ما  .]2[رود  ر ميارزيابي كارايي اهداف ارگوژنيك به كا
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VO2 maxدر آستانه بي هوازي در اثر مصرف مكمل ال -
در مطالعات . داري را از نظر آماري نشان ندادآرژينين تفاوت معني

آرژينين تأثيري -، مكمل دهي ال]6،14[ديگري كه انجام شده بود 
،  و همكارانAbel ،در يك تحقيق  .نداشت VO2 maxبر روي 

آسپارتات را به مدت چهار هفته روي - ال–آرژينين-الاثر مكمل 
نتايج حاصل از اين .  مرد ورزشكار مورد بررسي قرار دادند30

- ال-آرژينين-مطالعه نشان داد كه دريافت مزمن مكمل ال
در مطالعه ما در . ]6 [ندارد VO2 maxآسپارتات هيچ اثري در 

داري سبب افزايش نيبه طور معآرژينين -المقايسه داخل گروهي، 
VO2 max در گروه دارونما نيز  .در آستانه بي هوازي شده بود

هوازي افزايش  در آستانه بيVO2 maxدر مقايسه داخل گروهي 
اين نتيجه زماني كه با . دار نبوديافته بود، ليكن از نظر آماري معني

 احتماال ؛ بر خالف آن است،شود مقايسه مي Abel نتيجه مطالعه
با نحوه انجام آزمون ورزشي تواند در ارتباط ل اين اختالف ميدلي

-آلفا-آرژينين - و همكاران نيز الCompbellدر مطالعه  .باشد
.  ايجاد كندVO2 maxداري در كتوگلوتارات نتوانست تغيير معني
، تا زمان Abel همانند مطالعه در اين مطالعه نيز آزمون ورزشي
انجام شده بود ) واماندگي( املرسيدن ورزشكاران به خستگي ك

در تركيب با ساير آرژينين -البا اين حال در اين مطالعات . ]14[
 در حالي كه در ،ها مورد بررسي قرار داده شده استمتابوليت

 به همين دليل ؛خالص استفاده شده استآرژينين -المطالعه ما از 
در .  نماييمتوانيم نتايج اين مطالعات را با مطالعه خود مقايسهنمي

بر روي آرژينين -ال، ]19،25،26[ساير مطالعاتي كه انجام شده بود 
VO2 maxالبته شيوه اين مطالعات . داري داشت اثر مثبت و معني

 و همكاران كه Maxwellدر مطالعه  .متفاوت از مطالعات ما بود
 VO2 max درصدي در 9 انجام شده بود افزايش هاموشبر روي 

 آرژينين در افزايش ترشح نيتريك اكسايد-ل نقش الاحتماال به دلي
)NO ( زيرا ،]25[است NO  سبب انبساط عروقي و افزايش جريان

تواند موجب افزايش افزايش در جريان خون نيز مي. شودخون مي
توزيع اكسيژن و به دنبال آن افزايش حداكثر اكسيژن مصرفي در 

در . ]26 [ين شودآرژين-پاسخ هموديناميكي و عروقي به مصرف ال
 و همكاران كه بر روي افراد مبتال به پر فشاري Nagayaمطالعه 

- به دليل نقش ال VO2 maxخون انجام گرفت، افزايش در
 و افزايش جريان خون بيان شده NOآرژينين در افزايش سنتز 

در اين مطالعه آرژينين پالسما در مقايسه با گروه دارونما به  .است
احتماال عدم تشابه نتايج . ]26[زايش يافته بود داري افطور معني

اين مطالعات با مطالعه ما به دليل تفاوت در مدت مكمل دهي، 
. نحوه انجام آزمون ورزشي و دوز مكمل به كار رفته است

 بر خالف مطالعه ما كه بر روي ورزشكاران انجام شده ،همچنين

 و بيماران هاموشها، افراد عادي، است، در اين مطالعات نمونه
آرژينين بر -در مطالعه ما اثر مكمل ال. مبتال به پر فشاري خون بود

VO2 maxاي كه   همچنين در مطالعه.دار نبود از نظر آماري معني
 در رابطه با تأثير 1989و همكاران در سال  Gremionتوسط 

آسپارتات روي ورزشكاران انجام شده -ال -آرژينين-مكمل ال
 VO2 maxهفته مكمل دهي نشان داده شد كه بود، پس از چهار 

احتماال در مطالعه ما نيز . ]19[به طور معني داري افزايش يافته بود 
-توانست تفاوت معنيآرژينين مي-دهي، البا افزايش زمان مكمل

در آستانه بي هوازي بين دو گروه ايجاد   VO2 maxداري در
ين در داخل گروه آرژين-با اين حال در مطالعه ما، مكمل ال. كند

هوازي شده در آستانه بي VO2 maxداري در سبب افزايش معني
در اثر مصرف مكمل  VO2 max يك مكانيسم براي افزايش .بود
-مكمل ال. آرژينين نقش آرژينين در سنتز نيتريك اكسايد است-ال

 از مشتقتريك اكسايد ني( EDNO آرژينين سبب افزايش سنتز
در داخل  VO2 maxمطالعه ما نيز افزايش در . شودمي )اندوتليوم

تواند ناشي از مكانيسم فوق  ميآرژينين -الگروه دريافت كننده 
آرژينين بر -هاي مربوط به اثرات الهمچنان كه در بحث .باشد

آرژينين از طريق افزايش -روي ورزشكاران گفته شد، نقش ال
د، ، نقش در ترشح هورمون رشNOسنتز پروتئين، نقش در سنتز 

ايمني مورد  نقش در پروتئين سازي، دفع مواد سمي و نقش در
ي كه اين پارامترها در اين مطالعه ياز آنجا. ]14[مطالعه قرار گرفت 

 VO2آرژينين بر -توانيم عدم تأثير ال گيري نبودند، نمي قابل اندازه

max نتايج ضد و نقيضي كه در  .را به طور كامل تفسير كنيم
تواند به دليل  قان و مطالعه ما وجود داشت، ميمطالعات ساير محق
هاي  هاي متفاوت مكمل داده شده و نيز پروتكل تركيبات و غلظت

يك احتمال ديگر براي افزايش . مختلف ورزشي انجام شده باشد
VO2 max تواند زمان و طول دوره  در بعضي از مطالعات مي

  .آرژينين باشد-تجويز مكمل ال
  

  نتيجه گيري 
 5هاي حاصل از اين مطالعه نشان داد كه مصرف  يافته
داري سبب  روز به طور معني21آرژينين به مدت -گرم مكمل ال

همچنين . گرددكاهش غلظت اسيد الكتيك خون پس از ورزش مي
 اثر هوازيدر آستانه بي VO2 maxآرژينين نتوانست بر -ال

  .داري ايجاد كندمعني
  

  تشكر و قدرداني
 پرسـنل آكـادمي   محترم كاركنان مكاريه از وسيله بدين

 آقايان خصوص ايران به اسالمي جمهوري پارالمپيك و المپيك ملي
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ه و همكارانمعززان  
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از . شـود مـي  قـدرداني  دانيال تيماجي و نژاد بهرامي مرتضي دكتر
هـاي ارزنـده    براي راهنمايي جناب آقاي دكتر سيد رضا راستمنش       

ن از آقاي همچني. آيدشان در انجام طرح كمال قدرداني به عمل مي

كمال عبدالمحمدي كه در انجام ايـن طـرح مـا را يـاري كردنـد                
  .گرددقدرداني مي
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