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تأثیر مکمّل ال  -آرژنین بر آزمونهای عملکردی و میزان تستوسترون خون پس از مسابقۀ فوتبال

وحید ولیپور دهنو  ،1نیکزاد رضایی
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راسخ 2

استادیار ،دکترای فیزیولوژی ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران.
کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی ،گروه علوم ورزشی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه لرستان ،خرمآباد ،ایران.
تاریخ دریافت 1396/02/30:تاریخ پذیرش1396/09/01 :

چکیده
مقدمه :نیازمندیهای فیزیولوژیکی فوتبال ،پیچیده است و تا حدودی نتیجۀ ماهیت الگوی ورزش است .هدف مطالعه ،بررسی تأثیر مکمّل
آرژنین بر آزمونهای عملکردی و میزان تستوسترون خون پس از مسابقۀ فوتبال است.
مواد و روشها :این مطالعۀ نیمهتجربی با مصرف مکمّل بر روی فوتبالیستها اجرا شد 22 .نفر بهطور تصادفی به دو گروه  11نفرۀ مکمّل
و دارونما تقسیم شدند .ابتدا از نمونهها رضایتنامۀ آگاهانه گرفته شد .سپس در وضعیت ناشتا نمونهخون آنان گرفته شد .آزمودنیها
بعدازظهر ،آزمونهای سرعت ،توان و استقامت هوازی را انجام دادند و چهلوهشت ساعت بعد ،در مسابقۀ فوتبال شرکت کردند .ده دقیقه
بعد از مسابقه ،آزمونهای عملکردی تکرار شد .روز بعد از مسابقه ،نمونهخون ناشتای دوم گرفته شد .در دورۀ ریکاوری گروه مکمّل  6گرم
آرژنین و گروه دارونما یک قرص ویتامین  C 250را در  4روز مصرف کردند .پس از  4روز نمونهخون ناشتای سوم گرفته شد و بعدازظهر،
آزمونهای عملکردی اجرا شد .برای اندازهگیری سرعت ،توان و استقامت هوازی ،بهترتیب ،آزمونهای سرعت  35متری ،پرش عمودی و
یکونیم مایل دویدن از آنان گرفته شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری استفاده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که اجرا و غلظت تستوسترون پس از مسابقه کاهش یافت ( )p>5%و پس از ریکاوری به سطح پایه برگشت
( .)p<%5همچنین اختالف بین دو گروه پس از ریکاوری تنها در استقامت هوازی معنادار بود (.)p=4%
نتیجهگیری :اجرای عملکردی و غلظت تستوسترون پس از مسابقۀ فوتبال کاهش یافت و استقامت هوازی پس از مصرف آرژنین در دورۀ
ریکاوری بهطور معناداری افزایش یافت.
کلیدواژهها :فوتبال؛ ال – آرژنین؛ بازگشت به حالت اولیه؛ تستوسترون.
*نویسنده مسئول:

E.mail: Valipour114@yahoo.com
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مقدمه

عامل رشد شبهِانسولین  1را افزایش دهد .نشان داده شده

فوتبال در سطوح باال ،ورزشی دشوار است .عالوهبر دانش

که تستوسترون استفادۀ مجدد درونسلولی اسیدهای آمینه

تکنیکی و تاکتیکی ،فوتبالیستها باید همۀ قابلیتهای

را برای تحریک سنتز پروتئین عضله و کاهش تجزیۀ

جسمانی ،فیزیولوژیکی و ذهنی خود را بهاندازۀ کافی توسعه

پروتئین عضله افزایش میدهد ( .)10 ، 9تستوسترون

دهند ( .)1 - 4اجرای یک بازیکن فوتبال اساساً با کارایی

هورمون اصلی آنابولیکی است و ممکن است سطوح

دستگاههای مختلف انرژی مرتبط است .در خالل فصل،

تستوسترون عامل تعیینکنندۀ مهم پاسخ آنابولیکی عضله

بازیکنان برنامههای شدیدی را با اهداف چندگانۀ افزایش

به ورزش باشد و یک محیط هورمونی مساعد را ایجاد کند

قدرت ،توان ،سرعت ،استقامت در سرعت ،چابکی ،آمادگی

تا پاسخهای ناشی از ورزش در قدرت ،توان و عملکرد

هوازی و مهارتهای بازی اجرا میکنند .درواقع ،بهرغم

جسمانی را افزایش دهد ( .)12 ، 11بنابراین ،حفظ سطوح

اینکه الگوهای فعالیت بازی عمدتاً ماهیت هوازی دارند،

طبیعی تستوسترون در خالل تمرینات و مسابقات بهوسیلۀ

عوامل قطعی تعیینکنندۀ نتیجۀ بازی به سازوکارهای بی-

تمرین و بازگشت به حالت اولیۀ مناسب و استفاده از

هوازی وابسته هستند ( .)3 - 6فصل تمرینی در فوتبال 11

مکمّلها میتواند به حفظ یا افزایش عملکرد جسمانی

ماه طول میکشد ( .)7 ، 1تقریباً  2ماه دورۀ آمادگی 8 ،ماه

کمک کند.

فصل رقابت 1 ،ماه دورۀ انتقال و  1ماه تعطیالت بازیکنان

از بین اسیدآمینههای مختلف ،در مطالعات زیادی اثر مکمّل

است .در دورۀ بازسازی ،بازیکنان سعی دارند قابلیتهای

اسیدآمینۀ ال  -آرژنین بر اجرای ورزشی یا بهبود کیفیت

جسمانیشان را بهبود بخشند .در مرحلۀ بعد (فصل

دورۀ ریکاوری بررسی شده است .ال  -آرژنین اسیدآمینهای

مسابقات) ،آنان باید این تواناییها را در باالترین سطح

پایهای در مایعات فیزیولوژیکی بدن است .مطالعات اخیر

حفظ کنند .برای بهبود اجرا از طریق تمرین ،باید تعادلی

نشان داده است که ال  -آرژنین یک نقش پیامرسانی

بین حجم و شدت تمرین با دورههای استراحت وجود داشته

سلولی را در این بافت ایفا میکند .برای مثال ،ال  -آرژنین

باشد .بازگشت به حالت اولیۀ طوالنی (ناکارآمد) به دنبال

مسیر پیامرسانی سلولی  mTORرا در عضلۀ اسکلتی به-

تمرین ،به سازگاریهای بهینه منجر نخواهد شد .همچنین

منظور افزایش سنتز پروتئین و رشد کلی بدن فعال میکند.

بازگشت به حالت اولیۀ ضعیف و بهطور مکرر ،احتماالً به

همچنین شواهد غیرِمستقیمی وجود دارد که ال  -آرژنین

سندرم بیشتمرینی منجر خواهد شد و آثار منفی بر اجرا و

تجزیۀ پروتئین در عضلۀ اسکلتی را مهار میکند .نشان داده

تندرستی بازیکن خواهد داشت (.)1

شده که مصرف ال  -آرژنینِ خوراکی استقامت ورزشی و

در سندرم بیشتمرینی ،غلظتهای برخی هورمونها دچار

تولید نیروی عضله را در انسانها افزایش میدهد (.)14، 13

تغییر میشود که از بین آنها دو هورمون خیلی مهم یعنی

ال – آرژنین عمدتاً از آسپارتات و سیترولین در کلیه و کبد

تستوسترون و کورتیزول ارزیابی میشود .تستوسترون

ساخته میشود و نقش عمدهای در پدیدههای چندگانۀ

هورمونی استروئیدی است که آندروژنی طبیعی و خیلی

فیزیولوژیکی مانند تولید نیتریکاکساید ،کراتین ،آمونیاک،

قوی است و توسعۀ دستگاه تولیدِمثل مردان و ویژگیهای

اوره ،پروتئین و رهایش هورمون رشد دارد .در افراد سالم

جنسی ثانویۀ آنان را تنظیم میکند .تستوسترون عمدتاً در

بالغ دارای مصرف کافی پروتئین ،سنتز درونزاد ال –

بیضهها تولید میشود .تستوسترون آثار آنابولیک در بدن

آرژنین برای برآورد نیازهای فیزیولوژیکی کافی خواهد بود؛

دارد و به همین دلیل با کنترل حالت آنابولیکی مرتبط است

اما تحت شرایط ورزش شدید ،توانایی تولید درونزاد به-

( .)9 ، 8 ،1عالوه بر این ،تستوسترون ممکن است

وسیلۀ بدن کافی نخواهد بود؛ بنابراین ال – آرژنین

رونویسیِ دیگرْ دستگاههای آنابولیک مانند تولید موضعی

1

1

- mammalian target of rapamycin
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اسیدآمینهای نیمهضروری یا تحت شرایطی ضروری 1نامیده

که اختالف معناداری بین آنها وجود ندارد ( .)7بااینحال،

شده است ( .)15 ، 13مصرف مکمّل ال – آرژنین در بین

مطالعهای راجع به اثر مکمّلدهی ال – آرژنین در خالل

ورزشکاران رایج است و مکمّلهای حاوی ال – آرژنین به-

چند روز بازگشت به حالت اولیه یا بازگشت به حالت اولیۀ

عنوان تحریککنندههای نیتریکاکساید فروخته میشوند

طوالنیمدت در فوتبالیستهای مرد انجام نشده است .ولی

که هدف آنها افزایش قدرت و استقامت عضالنی است

تسای 3و همکاران در بررسی اثر «مکمّلسازی آرژنین

(.)16 ، 13

سریعاً پس از ورزش بر پاسخهای حاد (تا  2ساعت پس از

بیشتر دستگاههای فیزیولوژیکیای که در خالل یک بازی

ورزش) سوختوسازی در خالل بازگشت به حالت اولیه پس

فوتبال تحت فشار قرار میگیرند عبارتاند از :دستگاههای

از یکوهله ورزش استقامتی در جودوکاران مرد» به این

انرژی ،دستگاههای عضالنی  -اسکلتی و شاید دستگاههای

نتیجه رسیدند که مکمّلسازی آرژنین توانست غلظتهای

عصبی و ایمنی .پس از بازیهای رقابتی نیاز است

گلوکز و انسولین را افزایش دهد و موجودیت اسیدهای

فرایندهای احیاکننده بهمنظور به دست آوردن قابلیتها در

چرب آزاد در خون را کاهش دهد (.)25

آمادگی برای مسابقۀ بعدی مدّ نظر قرار گیرد ( 2و - 17

مصرف کربوهیدرات و پروتئین پس از یک مسابقه برای پر

 .)20باید خاطرنشان کرد که هدف هر تیم فوتبال پیش از

کردن مجدد ذخایر سوبسترا و تسریع در بهبود آسیب عضله،

بازیِ پیشِرو در خالل رقابتهای لیگ ،استفاده از

روشهای بازگشت به حالت اولیۀ مؤثری هستند (22 ، 21

استراتژیهای بازگشت به حالت اولیۀ مؤثر برای افزایش

 .)24 ،نشان داده شده که مصرف پروتئین بههمراه

اجرا و جلوگیری از شیوع آسیب ،عالئم پرتمرینی و آسیب-

کربوهیدرات پس از یک مسابقۀ فوتبال ،سنتز پروتئین و

های اندام پایینی است ( .)22 - 20 ، 17 ،3باتوجه به

عملکرد ذهنی را افزایش ،درد عضله را کاهش ،خستگی را

فشردگی مسابقات فوتبال در خالل فصل ،تقریباً  4 - 3روز

متوقف و عملکرد بعدی عضله را افزایش میدهد.

ممکن است دورۀ بازگشت به حالت اولیه یا فاصلۀ بین

باوجوداین ،کمیت ،نوع و زمانبندی مصرف پروتئین به-

بازیهای متوالی فاصله بیفتد که در این مدت بازگرداندن

خوبی تعیین نشده است ( .)22 ، 21در مطالعۀ حاضر

هموستاز طبیعی شاید دشوار باشد ( .)23 ، 22 ، 2به همین

مصرف مکمّل ال – آرژنین بهعنوان یک تقویتکنندۀ

خاطر در خالل دورۀ بازگشت به حالت اولیۀ بعد از بازی

حالت آنابولیک در بدن در نظر گرفته شد .نشان داده شد که

پیشین ،باید استراتژیهایی برای تسریع بازگشت به حالت

مصرف ال – آرژنین ترشح انسولین و هورمون رشد را

اولیه در نظر گرفته شود ()24 ،18؛ بنابراین ،هرقدر بازگشت

افزایش میدهد و هورمون رشد تولید عامل رشد

به حالت اولیه بهتر صورت گیرد ،احتماالً اجرای ورزشکار در

شبهِانسولین  1را تحریک میکند که بهعنوان یک هورمون

ورزش موردِنظر نیز افزایش خواهد یافت.

آنابولیک عمل میکند؛ اگرچه دادههای ضدّونقیضی در این

مطالعاتی راجع به انواع روشهای بازگشت به حالت اولیۀ

رابطه وجود دارد ( .)23 ، 17بهعلت نیازهای جسمانی باالی

حاد ،سریعاً پس از مسابقه یا تمرینات فوتبال انجام شده

مسابقۀ فوتبال ،یک بازی ممکن است همیشه تحت تأثیر

است ( .)19 ، 7مثالً تسیتور 2و همکاران در بررسی اثر

بازی پیشین قرار گیرد ()26 ، 2؛ زیرا بازی فوتبال ظرفیت

«چهار مداخلۀ بازگشت به حالت اولیه (غیرِفعال ،حرکات

ورزشی بازیکنان را کاهش میدهد (.)24

هوازی در خشکی ،حرکات هوازی در آب و تحریک

بازیکنان فوتبال به مصرف مواد غذایی نیروزا برای افزایش

الکتریکی) بر اجراهای بیهوازی فوتبالیستها» نشان دادند

اجرای جسمانی نیاز دارند و بازگشت به حالت اولیه برای
اجرای ورزشی اهمیت ویژه دارد ( ،)17همچنین آنان باید

- conditional
- Tessitore

1
2

- Tsai
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برای رقابت  90دقیقهای در خالل  3تا  6روز پس از بازی

کردند .گروه دارونما  1عدد قرص ویتامین  C 250ساخت

پیشین آماده شوند ()21 ، 18؛ لذا این مطالعه با دو هدف

شرکت داروسازی اسوه را در وعدۀ ظهر مصرف کردند

طراحی و اجرا شد :هدف اول ،تجزیهوتحلیل اثر یک

(.)23

مسابقۀ فوتبال بر پاسخهای عملکردی و هورمون

در شروع مطالعه و در مرحلۀ اول ،آزمونهای سرعت ،توان

تستوسترون و هدف دوم ،بررسی اثر مکمّلسازی ال –

عضالنی و استقامت قلبی  -تنفسی از آزمودنیها گرفته

آرژنین در دورۀ بازگشت به حالت اولیه (فاصلۀ زمانی بین دو

شد .چهلوهشت ساعت بعد ،مسابقۀ فوتبال بر اساس

مسابقه) بر پاسخهای عملکردی و هورمون تستوسترون در

قوانین فیفا و در زمان بعدازظهر برگزار شد .ده دقیقه پس از

فوتبالیستهای مرد جوان .باتوجه به نبود مطالعهای در این

پایان مسابقه و در مرحلۀ دوم ،مجدداً آزمونهای باال از

زمینه ،اجرای این پژوهش ،بهعنوان نخستین گام در این

آزمودنیها گرفته شد تا میزان کاهش یا احیاناً افزایش در

زمینه ،ضروری بود.

عوامل باال مشخص شود .دورۀ بازگشت به حالت اولیه از

فرضیه این تحقیق این است که مصرف مکمّل ال –

لحظۀ اتمام آزمونگیری (پس از مسابقه) تا  96ساعت

آرژنین پس از یک مسابقۀ فوتبال زمان بازگشت به حالت

بعدازآن ادامه داشت .سپس بعد از اتمام دورۀ بازگشت به

اولیه را کاهش میدهد و درنتیجه اجرا را بهبود میبخشد.

حالت اولیه و در مرحلۀ سوم همان آزمونها تکرار شد تا

مواد و روشها

افزایش یا کاهش احتمالی در هرکدام از متغیرها مشخص

این پژوهش نیمهتجربی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون و

شود .منطق استفاده از  4روز دورۀ بازگشت به حالت اولیه

در قالب دو گروه مکمّل و دارونما در سال  1395در

این بود که معموالً بازیکنان فوتبال در خالل  3تا  6روز

شهرستان هرسین اجرا شد .بدینمنظور تعداد  22نفر از

یک بازی را انجام میدهند (.)21 ، 18

فوتبالیستهای جوان فعال در تیمهای فوتبال پایه با سنّ

با هدف تعیین سطوح استراحتی تستوسترون 2 ،روز پیش از

 17/1±45/06سال ،وزن  63±4/08کیلوگرم و قد

شروع مسابقه رأس ساعت  8صبح و در حالت ناشتا

 174/4±36/77سانتیمتر بهصورت داوطلبانه شرکت کردند

نمونهخون اولیۀ افراد گرفته شد .برای اندازهگیری مقدار

و بهطور تصادفی به دو گروه  11نفری مکمّل و دارونما

تستوسترون ،در مرحلۀ دوم 1 ،روز پس از مسابقه در حالت

تقسیم شدند .باتوجه به نوع مطالعه و مداخله ،ابتدا در یک

ناشتا مقدار  2سیسی خون از ورید بازویی افراد گرفته شد.

جلسه که در هیئت فوتبال شهرستان هرسین (استان

نودوشش ساعت پس از نمونهگیری دوم ،نمونهگیری سوم

کرمانشاه) برگزار شد روش انجام آزمونها ،نحوۀ خونگیری

به همان مقدار و همان روش در حالت ناشتا از آزمودنیها

و مصرف مکمّل و دارونما به اطالع آزمودنیها رسید .سپس

گرفته شد .برای تهیۀ سرم ،نمونهخونها با 2000 g

از افرادی که تمایل به شرکت در مطالعه داشتند رضایتنامه

سانتریفیوژ شد .اندازهگیری تستوسترون سرمی بهروش

گرفته شد.

االیزا و با استفاده از کیت آمریکایی  IBLبا دامنۀ تشخیص

آزمودنیها از بین فوتبالیستهایی انتخاب شدند که بهطور

 0/160-2نانوگرم بر میلیلیتر و حساسیت  0/1نانوگرم بر

منظم هفتهای  3جلسه تمرینات فوتبال را زیر نظر مربی

میلیلیتر انجام شد.

انجام میدادند .برای اعمال دورۀ مکمّلدهی ،از اولین روز

آزمونهای عملکردی بهترتیب با پرش عمودی ،سرعت و

پس از مسابقه ،آزمودنیهای گروه مکمّل به مدت  4روز و

استقامت قلبی  -تنفسی انجام شد .آزمودنیها گرم کردن را

هر روز به میزان  6گرم ال  -آرژنین  1000 mgتولید

با  3دقیقه دویدن آرام و سپس انجام حرکات کششیِ فعال

شرکت کارن یزد را در  3مرحله (طبق دستورالعمل شرکت

انجام دادند .برای اندازهگیری توان عضالنی ،آزمودنیها

سازنده) بین وعدههای غذایی و هر بار  2گرم مصرف

ابتدا با دستِ کشیده کنار دیوار مدرج قرار میگرفتند؛ در این
2028

دوره  ،7شماره(3پیاپی ،)24پاییز96

طب مکمل

حالت ،بیشترین ارتفاع به سانتیمتر ثبت میشد .سپس از

همچنین ،نتایج نشان داد که اختالف بین دو گروه پس از

آزمودنیها خواسته میشد  3بار با فاصلۀ استراحت  1تا 2

بازگشت به حالت اولیه تنها در استقامت قلبی  -تنفسی

دقیقه با بیشترین توان ،پرش عمودی را انجام دهند و

( )p=%45معنادار شد.

باالترین نقطۀ پرش ثبت میشد .اختالف دو نقطۀ تماس

بحث

بهعنوان رکورد ثبت میشد .برای اندازهگیری سرعت،

بهینه کردن بازگشت به حالت اولیه پس از تمرین و اجرا

آزمودنیها پس از گرم کردن 3 ،بار با فاصلۀ استراحت  2تا

ممکن است برای تمرین یا اجرای بعدی ورزشکاران نخبه و

 3دقیقه مسیر  35متر مستقیم را در پیست استاندارد

دیگر ورزشکاران رقابتی برای یک دورۀ زمانی (برای مثال

دومیدانی با سرعت تمام میدویدند و کمترین زمان به ثانیه

فصل رقابت) سودمند باشد .زیرا نشان داده شده که آسیب

بهعنوان رکورد آنان ثبت میشد .برای اندازهگیری استقامت

کوچک به یک عضلۀ ویژه ممکن است در ادامه آن را

قلبی  -تنفسی از آزمون یکونیم مایل دویدن 1استفاده شد.

بیشتر مستعد آسیبهای شدیدتر کند ( .)28بنابراین ،حتی

برای انجام این آزمون ،از آزمودنی خواسته شد در کوتاه-

در شرایط آسیب ،مدتزمان و کیفیت دورۀ بازگشت به

ترین زمان ممکن مسیر موردِنظر را طی کند .سپس ،زمان

حالت اولیه اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.

بهدستآمده بهعنوان رکورد آزمودنی ثبت شد (.)27

مطالعۀ حاضر اطالعاتی را در مورد تغییرات در اجرا و سطح

همۀ دادهها به میانگین و انحراف معیار نشان داده شد.

هورمون تستوسترون پس از مسابقۀ فوتبال و  4روز

الگوی توزیع دادهها با استفاده از آزمون یکنمونهای

پسازآن ارائه میدهد .نتایج مطالعۀ حاضر برای اولین بار

کولموگروف  -اسمیرنوف مشخص شد و نشان داده شد که

نشان داد که پس از یک بازی کامل فوتبال اجرای عوامل

دادهها از توزیع طبیعی برخوردارند ( .)p<5%برای

سرعت ،توان عضالنی ،استقامت قلبی  -تنفسی و سطوح

تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون تحلیل واریانس با اندازههای

تستوسترون بهطور معناداری کاهش مییابد .بهعالوه ،پس

تکراری استفاده شد .معناداری آماری در  p<5%تعیین شد.

از  4روز دورۀ بازگشت به حالت اولیه ،همۀ متغیرها به حالت

یافتهها

اولیه برگشتند؛ حتی در گروه مکمّل میزان استقامت قلبی -

نتایج توصیفی متغیرهای اندازهگیریشده در گروهها و نتایج

تنفسی و سرعت از حالت پایه بیشتر شد ولی در گروه

آزمون تحلیل واریانس با اندازههای تکراری در جدول

دارونما تنها متغیر سرعت افزایش یافت .بههرحال ،مصرف

شمارۀ  1درج شده است .در آزمون استقامت قلبی  -تنفسی

مکمّل ال – آرژنین در دورۀ بازگشت به حالت اولیه،

در هر دو گروه ،بین هر سه مرحلۀ اندازهگیری تفاوت

استقامت قلبی  -تنفسی را بهطور معناداری نسبت به گروه

معناداری وجود داشت ( .)P<5%در آزمون سرعت بین

دارونما افزایش داد .نتایج این مطالعه نشان داد که اگرچه

پیشآزمون و پس از مسابقه و بین پس از مسابقه و پس از

همۀ متغیرها در دو گروه پس از  4روز به حالت اولیه

بازگشت به حالت اولیه تفاوت معناداری وجود داشت

برگشتند ،اما مکمّل ال – آرژنین توانست استقامت قلبی -

()P<%5؛ اما بین پیشآزمون و پس از بازگشت به حالت

تنفسی را تحت تأثیر قرار دهد و آن را بیشتر بهبود دهد.

اولیه تفاوت معناداری وجود نداشت ( .)p=0/211در آزمون

موافق با نتایج مطالعۀ حاضر ،کراستروپ 2و همکاران نشان

پرش عمودی بین پیشآزمون و پس از مسابقه و پس از

دادند که میانگین زمان سرعت ( 5دوی  30متر با فاصلۀ

مسابقه و پس از بازگشت به حالت اولیه تفاوت معناداری

استراحت  25ثانیه) پس از نیمۀ اول بدون تغییر ماند اما

وجود داشت ()P<5%؛ اما بین پیشآزمون و پس از بازگشت

پس از بازی طوالنیتر شد .آنان نتیجه گرفتند که افزایش

به حالت اولیه تفاوت معناداری وجود نداشت (.)p=0/113

میانگین زمان سرعت پس از بازی فوتبال میتواند بهوسیلۀ

- 1.5-Mile Run Test

1

- Krustrup
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تأثیر مکمّل ال  -آرژنین بر آزمونهای عملکردی و …

وحید ولی پور ده نو و همکاران

کم شدن سطوح گلیکوژن تارهای منفرد عضله شرح داده

از یک بازی از بازگشت به حالت اولیۀ مناسب استفاده کنند

شود ( .)26 ، 5همچنین نشان داده شد که اجرای پرش،

( .)18در مطالعۀ حاضر توان عضالنی پس از مسابقه کاهش

سرعت و ورزش متناوب پس از مسابقۀ فوتبال در مقایسه با

یافت ،اما پس از دورۀ بازگشت به حالت اولیه به وضعیت

پیش از مسابقه کاهش یافت ( 6 ،5و  .)24بهطورکلی

پیش از مسابقه رسید (درصد تغییرات در گروه مکمّل

شرکت در تنها یک مسابقۀ فوتبال به خستگی حاد منجر

 5/%12و در گروه دارونما  5/56%بود) .بههرحال ،نشان

میشود که بهوسیلۀ کاهش در اجرای جسمانی برای چند

داده شد که اجراهای بیهوازیِ کاهشیافته در بازیکنان

ساعت تا چند روز مشخص میشود .مطالعات بسیاری نشان

فوتبال تا  3روز پس از مسابقه باقی میماند ( 18و .)26

دادهاند که بیشتر از  72ساعت برای رسیدن به ارزشهای

مهر 3و همکاران در بررسی تأثیر یک میکروسیکل  1هفته-

پیش از مسابقه برای اجرای جسمانی ،طبیعی کردن آسیب

ای که در آن  3مسابقۀ فوتبال انجام شد نشان دادند که

عضله و التهاب موردِنیاز است (.)21

دویدن با شدت باال در خالل بازی دوم در مقایسه با بازی

ریالی 1و همکاران در مطالعۀ خود اثر سرد کردن ( 5دقیقه

اول و سوم  7تا  14%کمتر بود .توانایی دویدن سرعتی

جاگینگ 5 ،دقیقه حرکات کششی و  2دقیقه درازکش به-

تکراری  3روز پس از بازی  2تا  9%کاهش یافت و بازی

صورت دمر با باال بردن و تکان دادن پاها بهوسیلۀ بازیکن

دوم بیشترین اثر را در کاهش اجرا نشان داد .کورتیزول 48

دیگر) پس از مسابقۀ فوتبال را بر ویژگیهای عملکردی

ساعت پس از بازی به اوج رسید و بازی دوم بیشترین اثر را

بررسی کردند .آنان نشان دادند که پرش جفت و پرش

داشت .تستوسترون  24ساعت پس از بازی تغییر کرد و

عمودی پس از بازی کاهش یافت و گرم کردن پس از 24

پس از هر سه مسابقه متفاوت بود ( .)26برخالف نتایج

ساعت اجرا افزایش یافت؛ ولی در گروه کنترل اجرای بیشتر

مطالعۀ حاضر ،سیلوا 4و همکاران نشان دادند که یک

نیز کاهش یافت .اختالفات معنادار تا  48ساعت بعد ادامه

مسابقۀ رسمی فوتبال عملکرد عصبی  -عضالنی (سرعت،

داشت .اجرای سرعتِ  30متر نیز پس از بازی و تا 48

پرش و تغییر جهت) را تحت تأثیر قرار نمیدهد ( .)20در

ساعت پس از بازی همچنان نسبت به سطح پیش از بازی

مطالعۀ حاضر  10دقیقه و  96ساعت پس از مسابقۀ فوتبال

در دو گروه کاهش یافت .آزمون خستگی سرعت پس از

آزمونهای عملکردی انجام شد که در مرحلۀ اول کاهش

بازی و تا  48ساعت پسازآن مختل شد اما در گروهِ گرم

اجرا و در مرحلۀ دوم رسیدن اجرا به سطح پیش از مسابقه

کردن این اتفاق رخ نداد ()19؛ بنابراین ،احتماالً کاهش

مشاهده شد .بههرحال نشان داده شد که پس از مسابقۀ

اجرای سرعتی و توانی در پس از مسابقه را میتوان به

فوتبال ،ظرفیت سرعت و پرش دچار اختالل میشود و

افزایش الکتات و کاهش  pHنسبت داد ( .)19اما در  4روز

قابلیت عملکرد عضله کاهش مییابد .بنابراین ،بازگشت به

پس از مسابقه ،این اجراها به حالت اولیه برگشت (درصد

حالت اولیۀ ظرفیت ورزشی پس از تمرین و مسابقات برای

تغییرات در گروه مکمّل  3/94%و در گروه دارونما 3/17%

اجرای بهینۀ فوتبال مهم است؛ بهویژه زمانی که چند

بود) که میتواند از بین رفتن آثار الکتات و کاهش  pHرا

مسابقه در هفته برگزار میشود ( .)24در این مطالعه،

شرح دهد .ایسپیرلیدیس 2و همکاران در مطالعهای نشان

تغییرات سرعت و توان عضالنی پس از مسابقه و پس از

دادند که پس از یک بازی فوتبال ،قدرت عضله ،پرش

بازگشت به حالت اولیه ،کمتر از استقامت قلبی  -تنفسی و

عمودی و سرعت تا  72ساعت پس از بازی کاهش یافت و

غلظت تستوسترون بود و حتی تفاوت بین آنها در دو گروه

پیشنهاد کردند که بازیکنان نخبۀ فوتبال نیاز است که پس

نیز کمتر بود .این بیانگر این واقعیت است که مکمّل ال –

1
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آرژنین باتوجه به شرایط آنابولیکی که ایجاد میکند ()25

اساس ادعاها برای مصرف ال  -آرژنین ،افزایش موجودیت

بیشتر میتواند استقامت قلبی  -تنفسی و غلظت

آرژنین در بدن است؛ بنابراین سنتز نیتریکاکساید بهوسیلۀ

تستوسترون را افزایش دهد .زیرا سرعت و توان عضالنی

آنزیم نیتریکاکساید ،سنتاز را افزایش میدهد .اعتقاد بر این

بیشتر با مکانیک و ساختار عضله ،تکنیک و سازگاریهای

است که افزایش نیتریکاکساید ،بهبود جریان خون را

عصبی ارتباط دارد ( )29و بعید به نظر میرسد در

ممکن میسازد و بهطور نظری این افزایش جریان خون،

کوتاهمدت تحت تأثیر آثار مکمّل ال – آرژنین قرار گیرد.

سبب تعدیل سوختوساز عضالت ازجمله برداشت گلوکز و

چرخۀ مناسب تمرین  -بازگشت به حالت اولیه و رقابت -

رهایش مواد مغذی به عضالت میشود و برای ورزشکاران

بازگشت به حالت اولیه برای بازیکنان فوتبال در خالل

مفید خواهد بود ( .)30 ، 16 ،13سیلوا 1و همکاران در

فصل مسابقات حیاتی است .حجم باالی تمرین و یا رقابت

مطالعهای به دوندگان باتجربه در وضعیت  30دقیقه پیش از

بدون بازگشت به حالت اولیۀ مناسب ،خستگی را توسعه

دو بار دویدن در مسافت  5کیلومتر با فاصلۀ  10دقیقه،

میدهد که به انتقال از پرتمرینی عملکردی به

مقدار  6گرم ال – آرژنین دادند .نتایج نشان داد که مصرف

غیرِعملکردی یا در موارد شدیدتر ،حالت بیشتمرینی منجر

ال – آرژنین تولید انسولین ،هورمون رشد و عامل رشد

میشود ( .)3بههرحال ،هر چه زمان بازگشت به حالت اولیه

شبهِانسولین را تحریک نکرد و اجرا در دوندگان را تحت

از تمرین و یا مسابقه سریعتر باشد ،سازگاریها بیشتر

تأثیر قرار نداد ( .)23البته در این مطالعه ال – آرژنین پیش

خواهد شد ( .)1درنتیجه ،ورزشکار برای مسابقه و یا تمرین

از مسابقه به دوندگان داده شده بود .در مطالعهای نقش ال

بعدی با آمادگی بیشتری حاضر خواهد شد .بنابراین

– آرژنین در خالل بازگشت به حالت اولیه بررسی شد و

بازیکنان فوتبال بهعلت تراکم مسابقات و تمرینات ویژۀ

نشان داده شد که این اسیدآمینه موجب آزاد شدن انسولین

آمادهسازی در خالل فصل مسابقات ( ،)26بهتر است از

میشود و سنتز گلیکوژن را تا  35%افزایش میدهد (.)17

استراتژیهای مناسب مانند مصرف مکمّل (شبیه مطالعۀ

بههرحال ،اضافه کردن پروتئین با درصد مناسب به

حاضر) و سرد کردن و بازگشت به حالت اولیۀ مناسب (مانند

کربوهیدرات همراه با آرژنین میتواند باعث بهبود اجرا یا

مطالعۀ ریالی و همکاران) ( )19برای تسهیل فرایند

افزایش پاسخ انسولین و درنتیجه بازگشت به حالت اولیۀ

بازگشت به حالت اولیه استفاده کنند.

سریعتر شود ( .)17اگرچه افزایش مصرف کربوهیدرات

بهواسطۀ اینکه بیشتر سازگاریهای عضالنی بهجهت

سریعاً به دنبال ورزش به جایگزینی سریعتر گلیکوژن عضله

افزایش قدرت و استقامت در فواصل استراحت بین جلسات

میانجامد و میتواند عالئم پرتمرینی در خالل دورههای

تمرینی روی میدهد ،ازاینرو توانایی اجرای بعدی به میزان

شدید تمرین استقامتی را تضعیف کند ،اضافه کردن پروتئین

بازگشت به حالت اولیه محدود میشود .باتوجه به این

به کربوهیدرات مصرفی پس از ورزش میتواند بازگشت به

حقیقت که بازگشت به حالت اولیه ،کلید اوج اجراست

حالت اولیه را تحت تأثیر قرار دهد .نشان داده شد که

پیشنهاد شده که در زمان بازگشت به حالت اولیه ،به

مکمّلسازی کربوهیدرات و پروتئین در مقایسه با

استراحت و تغذیۀ فرد تأکید شود ( .)17همچنین

کربوهیدرات بهتنهایی ،عملکرد عضله را افزایش میدهد؛

پژوهشگران قویاً به مربیان پیشنهاد میکنند تا استراتژی-

اگرچه همۀ مطالعات این اثر را گزارش نکردهاند ( .)31یکی

هایی برای افزایش اجرا و جلوگیری از شیوع آسیبهای

از رایجترین و برجستهترین آثار ال – آرژنین برونزاد،

عضله ،عالئم پرتمرینی و آسیبهای اندام پایینی که ناشی

تحریک ترشح هورمون رشد است .آثار سوختوسازی

از تواتر و شدت باالی تمرین است اتخاذ کنند (.)18 ، 7

هورمون رشد شامل افزایش تجزیۀ چربی ،افزایش انسولین
- Silva
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خون و افزایش سطوح عامل رشد شبهِانسولین است که

ورزش غلظت تستوسترون افزایش خواهد یافت .بههرحال،

همۀ آنها آثار آنابولیکی پروتئین دارند ( .)15آثار آنابولیکی

گزارش شده که در خالل ورزش واماندهساز ،غلظت این

پیچیده که منجر به فرایندهای رشد ،تعمیر و نوسازی بافت

هورمون کاهش مییابد ( .)1در مطالعۀ حاضر سطوح

میشود از طریق تغییرات در سطوح انسولین و تستوسترون

تستوسترون پس از مسابقه کاهش معنادار یافت؛ اما پس از

تنظیم میشود ( .)15در حیوانات مکمّلسازی ال – آرژنین

دورۀ بازگشت به حالت اولیه در هر دو گروه به سطح پایه

آثار مثبتی بر اجرای ورزش هوازی و سازگاریهای عضلۀ

برگشت و حتی در گروه مکمّل تقریباً به سطح معناداری

اسکلتی دارد و ادعا شده که در انسانها تزریق جریان خون

بیشتر از حالت پایه نزدیک شد .درصد تغییرات در خالل

به درون عضلۀ اسکلتی را افزایش میدهد و سوبسترای

دورۀ بازگشت به حالت اولیه در گروه مکمّل  29/68%و در

ضروری برای بهبود بازگشت به حالت اولیۀ عضالنی و

گروه دارونما  22/33%بود .البته این اختالف معنادار نبود.

سنتز پروتئین در خالل و یا پس از ورزش را افزایش می-

این یافته میتواند آثار احتمالی مصرف مکمّل ال – آرژنین

دهد ( .)13در این مطالعه استقامت قلبی  -تنفسی پس از

بر سطوح تستوسترون در دورۀ بازگشت به حالت اولیه در

دورۀ بازگشت به حالت اولیه در گروه مکمّل و دارونما به

فوتبالیستهای مرد را شرح دهد .بااینحال ،کاهش

ترتیب  8/13%و  4/30%بهبود نشان داد که بهبود معناداری

تستوسترون پس از مسابقه در مطالعۀ حاضر احتماالً بهعلت

محسوب میشود .باتوجه به آثار مکمّلسازی ال – آرژنین

فشار زیاد مسابقه بوده است و اینکه زمان زیادی (تقریباً 4

میتوان اختالف بین اجرای هوازی (آزمون  1/5مایل

روز) نیاز است تا به حالت پایه برگردد .همچنین ،دلیل دیگر

دویدن) بین دو گروه را در مطالعۀ حاضر توجیه کرد .زیرا در

شاید انجام اولین مسابقۀ فوتبال فصل باشد که فشار زیادی

هر دو گروه استقامت قلبی  -تنفسی به حالت اولیه برگشت؛

به ورزشکاران وارد کرده است .نشان داده شده که غلظت-

اما در گروه مکمّل این افزایش بیشتر و حتی معنادار شد.

های هورمون تستوسترون در خالل بازگشت به حالت اولیه

باتوجه به این نتایج و نیز نقش مؤثر مکمّل ال – آرژنین در

تغییر میکند که به تنظیم مثبت یا منفی گیرندۀ آندروژن

بازسازی ذخایر گلیکوژن عضله ،میتوان از این مکمّل در

وابسته است ( .)12ایسپیرلیدیس و همکاران در مطالعهای

روند بازگشت به حالت اولیه در فوتبالیستها استفاده کرد.

نشان دادند که مقادیر تستوسترون پیش از بازی فوتبال و از

زیرا نشان داده شده که باتوجه به ماهیت متناوب ورزش در

 1تا  6روز پس از بازی بدون تغییر باقی ماند (.)18

خالل مسابقات تجزیۀ گلیکوژن عضله در خالل دوهای

همچنین ،نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که مصرف مکمّل

سرعت ،خیلی سریع خواهد بود و گلیکوژن عضله تقریباً

ال – آرژنین در خالل  4روز پس از بازی فوتبال تأثیر
مالم1

پس از یک مسابقه تخلیه میشود (.)24

تقریباً معناداری روی غلظت تستوسترون پالسما دارد.

تستوسترون میتواند تغییرات سریعی در غلظت موجودیت

و همکاران نشان دادند که پس از مسابقۀ فوتبال سطح

زیستی خود ایجاد کند و آثار بهطور نسبی کوتاهمدتی (چند

تستوسترون تنها در  6ساعت پس از مسابقه کاهش معنادار

دقیقه یا ساعت) بر بافتهای بیولوژیکی مختلف ،انقباضات

یافت و تا  72ساعت پس از ورزش نسبت به سطح پایه

عضله ،رفتار و شناخت دارد که همۀ آنها بهطور بالقوه

بدون تغییر باقی ماند ( .)10یکی از عملکردهای

اجرای ورزشی را تحت تأثیر قرار میدهند ( .)8در مطالعهای

تستوسترون سرکوب سیستم ایمنی است ،اما چندین مطالعه

نشان داده شد که تستوسترون در پاسخ به تمرین مقاومتی

نقش احتمالی تستوسترون در تغییرات ناشی از ورزش در

دستها و پاها بهمیزان زیادی افزایش مییابد که پس از

دستگاه ایمنی را بررسی کردهاند ( .)10احتماالً افزایش

 15دقیقه به اوج میرسد و  60دقیقه پس از ورزش به

عوامل ایمنی و هورمون کورتیزول ناشی از مسابقۀ فوتبال

سطوح پایه میرسد ( .)9با افزایش دادن شدت و مدت
- Malm
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( - )26که در مطالعۀ حاضر بررسی نشده است  -باعث

مطالعۀ حاضر انجام تنها یک مسابقۀ فوتبال بود .باتوجه به

کاهش غلظت تستوسترون در همین مطالعه شده است.

ماهیت مسابقات فوتبال در فصل رقابت ،پیشنهاد میشود در

آرژنین میتواند ترشح انسولین و هورمون رشد را افزایش

آینده مطالعاتی در خالل چند مسابقۀ فوتبال انجام شود.

دهد و سوختوساز پروتئین ،اسیدهای آمینه ،گلوکز و

تشکر و قدردانی

اسیدهای چرب را تنظیم کند .درواقع ،میتواند یک محیط

این مقاله بخشی از طرح پژوهشی درون دانشگاهی دانشگاه

آنابولیکی در عضله ایجاد کند .بنابراین ،این اثر آرژنین می-

لرستان با کدد  951024796اسدت کده روش انجدام آن در

تواند شرایطی برای افزایش تولید تستوسترون و درنتیجه در

کمیتۀ اخالق این دانشگاه با کد  Lu.acr.2016/20تأییدد

طوالنیمدت سنتز پروتئین بیشتر ایجاد کند (.)25

شددد .بدددینوسددیله از مسددئوالن دانشددگاه لرسددتان و تمددام

نشان داده شده که انقباضات برونگرا در ورزش فوتبال و

آزمودنیهای مطالعۀ حاضر بهپاس تالشهایشدان در مددت

تماس بین بازیکنان به آسیب عضله منجر میشود .التیام

مطالعه ،صمیمانه تقدیر و تشکر میکنیم.

آسیب ساختمان عضالنی و دیگر آسیبها احتماالً نیاز به
مصرف پروتئین را افزایش میدهد .بنابراین ،پروتئین
عنصری کلیدی پس از مسابقه و جلسات تمرینی سخت
برای نائل شدن به تعادل مثبت خالص پروتئین است (.)24
نتیجهگیری
نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که پس از یک مسابقۀ فوتبال
استقامت قلبی  -تنفسی ،توان عضالنی ،سرعت و سطوح
تستوسترون کاهش مییابد و پس از  4روز بازگشت به
حالت اولیه به وضعیت پیش از مسابقه میرسد .همچنین،
تغییرات استقامت قلبی  -تنفسی و سطوح تستوسترون
بیشتر از سرعت و توان عضالنی است .بنابراین ،مکمّل-
سازی ال – آرژنین آثار بیشتری بر استقامت قلبی  -تنفسی
و سطوح تستوسترون دارد .باتوجه به تراکم مسابقات فوتبال
در خالل فصل رقابت ،نشان داده شده که اجرای ورزشی در
این زمان ضعیف میشود؛ بنابراین ،یافتن استراتژیهای
تمرینی و تغذیهای مناسب برای تسریع بازگشت به حالت
اولیه و درنتیجه افزایش اجرای ورزشی پیشنهاد میشود.
باتوجه به نقش اسیدآمینۀ ال – آرژنین در تحریک سنتز
گلیکوژن و نقش گلیگوژن در ورزشهای استقامتی ازجمله
فوتبال و درصد تغییرات همۀ متغیرها در دو گروه ،مصرف
این اسیدآمینه در خالل بازگشت به حالت اولیه از یک
مسابقۀ فوتبال ،حداقل برای افزایش استقامت قلبی -
تنفسی و تا حدودی سطوح تستوسترون و نه افزایش توان
عضالنی و سرعت پیشنهاد میشود .یکی از ضعفهای
2033
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جدول شمارۀ ( )1نتیجه آزمون اندازهگیریهای تکراری برای متغیرهای موردِاندازهگیری
پیشآزمون

پس از مسابقۀ

پس از بازگشت

مقایسۀ

مقایسۀ بین

(مرحله اول)

فوتبال (مرحلۀ

به حالت اولیه

درونگروهی

گروهی

دوم)

(مرحلۀ سوم)

10/0±58/90

9/0±72/86
10/0±68/93

ویژگی

گروه

استقامت قلبی -

مکمّل

10/0±10/84

دارونما

10/0±57/95

11/0±16/84

مکمّل

5/0±69/18

5/0±84/17

5/0±61/15

دارونما

5/0±65/27

6/0±00/36

5/0±81/33

مکمّل

47/5±45/92

46/5±09/91

48/4±45/78

دارونما

44/6±63/59

42/6±63/68

45/6±00/60

مکمّل

8/2±27/11

6/2±47/07

8/2±39/19

دارونما

7/3±81/45

6/3±45/22

7/3±89/54

تنفسی (دقیقه)
سرعت (ثانیه)

پرش عمودی
(سانتیمتر)
تستوسترون (نانوگرم
 /میلیلیتر)

* P<%5

# P<%5

$ P<%5

* P<%5

p=%4

p=%31

p=%22

p=%78

* :هر سه زمان اندازهگیری با یکدیگر تفاوت معنیداری داشتند (.)p<5%
 :#بین پیشآزمون و پس از مسابقه و بین پس از مسابقه و پس از بازگشت به حالت اولیه تفاوت معنیدار ()p<5%؛ اما بین
پیشآزمون و پس از بازگشت به حالت اولیه تفاوت معنیدار وجود نداشت (.)p=0/211
 :$بین پیشآزمون و پس از مسابقه و بین پس از مسابقه و پس از بازگشت به حالت اولیه تفاوت معنیدار ()p<5%؛ اما بین
پیشآزمون و پس از بازگشت به حالت اولیه تفاوت معنیدار وجود نداشت (.)p=0/113
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شکل شمارۀ ( )1میزان استقامت قلبی  -تنفسی در هر سه مرحله در دو گروه
 :#اختالف معنادار با پیشآزمون :$ ،اختالف معنادار با پیشآزمون :* ،اختالف معنادار بین دو گروه

شکل شمارۀ ( )2میزان سرعت در هر سه مرحله در دو گروه
 :#اختالف معنادار با پیشآزمون :$ ،اختالف معنادار با پیشآزمون
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شکل شمارۀ ( )3میزان توان عضالنی در هر سه مرحله در دو گروه
 :#اختالف معنادار با پیشآزمون

شکل شمارۀ ( )4سطح تستوسترون در هر سه مرحله در دو گروه
 :#اختالف معنادار با پیشآزمون
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Abstract
Introduction: The physiological demands of soccer are complex, and is partly a consequence
of the nature of the exercise pattern. The purpose of this study was to investigate the effect of
L-Arginine supplementation on functional tests and blood Testosterone level after a football
match.
Methods: This semi-experimental study with supplementation performed on football players.
At first, written consents were obtained, then fasting blood samples were taken. Then, in the
afternoon, speed, muscular power and aerobic endurance tests were performed. 48 hours later
a football match was held. 10 min after the match, functional tests were re-tested. One day
after the match, fasting blood samples were obtained. Then, players randomly divided in two
groups: Supplement (N=11) and Placebo (N=11). During a 4-day recovery, supplement and
placebo groups received 6 g L-Arginine and one tablet vitamin C 250 per day, respectively.
After four days, fasting blood samples were drawn and subjects performed functional tests in
the afternoon of the same day. To measure speed, muscular power and aerobic endurance, 35
Miter Speed, vertical jump and 1.5-Mile Run tests performed, respectively. To analyze data,
repeated measures ANOVA was used.
Results: Results showed that performance and testosterone concentration after the match
decreased (p< .05), and return to baseline after recovery (p> .05). Also, results showed that
after recovery significant difference was found between groups only in aerobic endurance (p=
.045).
Conclusion: After the football match, performance and testosterone concentration were
decreased, and the consumption of L-Arginine during recovery significantly increased the
aerobic endurance.
Key words: Football, L-Arginine, Recovery, Testosterone.
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