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Introduction: L-arginine is a semi-essential amino acid that can affect some 
physiological responses, including protein synthesis and carbohydrate and fat 
metabolism. This study aimed to investigate the acute effect of L-arginine 
supplementation on fat and carbohydrate metabolism before, during, and after 
endurance exercise of athletes. 

Methods: The present study was a single-blind crossover design with one group 
which were 16 to 20-year-old male football players from Shahrood city. This 
research was the time series model (including two time series of L-arginine or 
placebo consumption with an interval of two weeks) with repeated measurements In 
this way, on the testing day and after measuring the weight and height, the first stage 
of blood sampling was performed and the gas analyzer test was performed at rest, 
then the subjects consumed six grams of L-arginine or a placebo along with 400 ml 
of water. After 45 minutes, the second stage of blood sampling was done and the 
Bruce test was performed on a treadmill. Immediately after the test, the third stage 
of blood sampling was done and after 30 minutes of rest, the subjects participated in 
the last stage of blood sampling. blood samples’ and respiratory gases’ data were 
analyzed using an analysis of variance with repeated measures and Bonferroni 
correction.   
Results: Acute consumption of L-arginine supplement decreased maximal fat 
oxidation and increased maximal carbohydrate oxidation and respiratory exchange 
ratio after progressive physical activities (P=0.001). In addition, acute L-arginine 
supplementation increased blood glucose (P=0.001) and glycerol concentrations 
(P=0.02).  

Conclusion: Based on the findings of this study, acute consumption of L-arginine 
supplement lead to an increase in endurance performance and changes in 
metabolism during exercise in athletes. 
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Extended Abstract 

Introduction 

The development of knowledge and technology and more 
accurate knowledge of biochemical factors of the body has led 
to the creation of various medicines and supplements that are 
used by people, especially athletes, to improve the quality of 
life and performance. Today, sports supplements can be 
considered an integral part of professional sports. Amino acids 
are the most common nutritional supplement used by athletes 
to improve performance. L-arginine is a semi-essential amino 
acid that is common among athletes and can affect some 
physiological responses, including protein synthesis, and 
carbohydrate and fat metabolism. This study aimed to 
investigate the acute effect of L-arginine supplementation on 
fat and carbohydrate metabolism before, during, and after 
endurance exercise of athletes.  
 
Methods 
The present study was a single-blind crossover design 
with one group which were 16 to 20-year-old male 
football players from Shahrood city. subjects were selected 
and tested as available samples. 

In this way, after completing the informed consent and 
personal information forms, the subjects participated in an 
orientation session. The subjects were asked not to engage in 
heavy activity for at least 48 hours before the test, eat dinner 
before 9:00 PM, refrain from drinking liquids after 12:00 PM, 
not take any food and sports supplements except the 
supplements that are under study, and go to the laboratory in 
the morning after 8-12 hours fasting. on the testing day and 
after measuring the weight and height, the first stage of blood 
sampling was done and the gas analyzer test was performed at 
rest, then the subjects consumed six grams of L-arginine or a 
placebo along with 400 ml of water. After 45 minutes, the 
second stage of blood sampling was done and the Bruce test 
was performed on a treadmill. Immediately after the test, the 
third stage of blood sampling was done and after 30 minutes 
of rest, the subjects participated in the last stage of blood 
sampling. blood samples’ and respiratory gases’ data were 
analyzed using an analysis of variance with repeated measures 
and Bonferroni correction. 

Results 
Acute L-arginine supplementation increased vo2max, maximal 
heart rate, and prolonged fatigue during progressive exercise 
(P=0.02). Acute consumption of L-arginine supplement 
decreased maximal fat oxidation and increased maximal 
carbohydrate oxidation and respiratory exchange ratio after 
progressive physical activities (P=0.001). In addition, acute L-
arginine supplementation increased blood glucose (P=0.001) 
and glycerol concentrations (P=0.02).  
 
Conclusion  
Based on the findings of this study, acute consumption of L-
arginine supplement increases aerobic capacity and endurance 
performance and reduces fatigue in aerobic exercise in 
athletes. 
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  ها:واژهکلید
 اکسیداسیون کربوهیدرات، 

 اکسیداسیون چربی،
 آرژنین،-ال

 .عملکرد ورزشی
 
 

ي فیزیولوژیک از جمله سنتز پروتئین، هاپاسخ برخی بر تواندیم که است يضرورنیمه يانهیآم اسید آرژنین-ال :مقدمه
وساز سوخت آرژنین بر-مکمل ال این تحقیق بررسی تأثیر حاد هدف از بگذارد. اثر وساز کربوهیدرات و چربیسوخت

 در ورزشکاران بود. استقامتی فعالیتاز  پس، حین و پیشچربی و کربوهیدرات 
 16ي هاستیفوتبالسوکور بود که در یکمتقاطع و  صورتبهگروهی، طرح تکاز نوع حاضر  پژوهش روش پژوهش:

 -مصرف ال (شامل دو سري زمانی زمانی يهايسر تحقیق از نوع مدلسالۀ پسر شهر شاهرود انجام گرفت.  20تا 
و قد، اولین  بود؛ به این شکل که در روز آزمون پس از تست وزنمکرر  يریگاندازه با )آرژنین یا دارونما با فاصلۀ دو هفته

-ها شش گرم الیزور در حالت استراحت انجام گرفت، سپس آزمودنیي انجام گرفت و تست گاز آنالریگخونمرحلۀ 
ي انجام گرفت ریگخوندقیقه پس از آن دومین مرحلۀ  45آب یا دارونما مصرف کردند و  تریلیلیم 400همراه آرژنین به

رفت و پس ي صورت پذیریگخونعمل آمد. بالفاصله پس از اتمام آزمون، سومین مرحلۀ و تست بروس روي تردمیل به
ي خون و گازهاي هانمونهمربوط به  هادادهي شرکت کردند. ریگخوندر آخرین مرحلۀ  هایآزمودندقیقه استراحت،  30از 

  ی شدند.بررس نفرونیوو با استفاده از آزمون بي مکرر هايریگاندازهآزمون تحلیل واریانس با  از با استفاده تنفسی
آرژنین سبب کاهش حداکثر اکسیداسیون چربی، افزایش حداکثر اکسیداسیون -مصرف حاد مکمل ال :هاافتهی

بر این مصرف حاد مکمل ). افزون=001/0Pشد ( روندهپیشکربوهیدرات و نسبت تبادل تنفسی پس از فعالیت ورزشی 
 همراه داشت.) را به=02/0P) و گلیسرول خون (=001/0Pافزایش غلظت گلوکز (

آرژنین سبب افزایش عملکرد استقامتی و تغییر در  -ي این تحقیق مصرف حاد مکمل الهاافتهبراساس ی گیري:نتیجه
 شد. هنگام فعالیت در ورزشکاران وسازسوخت
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 مقدمه
 را ورزشی عملکرد توانندیم هامکمل که است این بر اعتقاد و )1( شودمی استفاده مختلف يهاوهیش به مکمل مصرف امروزي، جوامع در

مغذي  ۀدست سه به هامکمل عموماً. )4( شوند زمان رقابت در چه و )3(تمرین  زمان در چه بهتر حرکتی اجراي سبب و )2( ندبخش بهبود
 جسمانی قواي رویکرد با مغذي يهامکمل( دوپینگ و) کارنیتین-آل کراتین، کافئین،( نیروزا ،)پروتئین کربوهیدرات، آمینه، اسید ،هانیتامیو(

ریکاوري  دورة کیفیت بهبود یا ورزشی اجراي بر آرژنین -ال آمینۀ اسید مکمل اثر مختلف، يهانهیآم اسید بین از. )5( شوندیم تقسیم) باال
 . )6(مورد توجه است 

 و ضرورينیمه مونواسید یک آرژنین واقع، در .)7( کندیم ایفا بافت در را سلولی رسانیپیام نقش آرژنین-ال براساس نتایج تحقیقات
 فعالیت جریان در کهرا  ییهااندام به یرسانخون امر این و شودمیمنجر  عروق گشادي به که شودیم محسوب اسید کیترین گاز ۀاولی ةماد

 بالغ سالم افراد در. )6( دهدیم افزایش هوازي يهاتیفعال در ژهیوبه را ورزشکار کارایی نتیجه در ،)8( کندیم تسهیل ند،درگیر ورزشی
 شدید، ورزش شرایط در این، وجود با بود؛ خواهد کافی فیزیولوژیکی نیازهاي برآورد براي آرژنین -ال زاددرون سنتز پروتئین، مصرف داراي

 شده نامیده ضروري شرایطی تحت یا ضرورينیمه يانهیدآمیاس آرژنین-ال اوصاف این با نیست؛ کافی بدن ۀلیوسبه زاددرون تولید توانایی
افزایش  آن هدف و شودمی فروخته اکساید نیتریک محرك عنوانبه و است مرسوم ورزشکاران بین در مکمل این ه از. استفاد)9(است 
 متابولیک به پاسخ بر آرژنین -ال مکمل مصرف تأثیر بررسی به پژوهش خود در ،)2009(همکاران  و . تاسی)10( است استقامت و قدرت

 افزایش را انسولین و گلوکز غلظت ریکاوري ةدور طول تواند درمی این مکمل دادند که نشان پرداختند و جودوکار مرد دوازده در تمرین بعد
 آرژنین -ال مکمل حاد فمصر تأثیر بررسی به پژوهشی در) 2013(همکاران  و فوربس .)11(دهد  کاهش را خون در موجود FFA میزان و
 اندك افزایش جز آرژنین-ال حاد مصرف که داد نشان نتیجه. پرداختند يسواردوچرخه ورزش حین در متابولیک و هورمونی پاسخ بر

همراه به ورزش حین در را تنفسی-قلبی یا متابولیکی هورمونی، پاسخ فعالیت ورزش هیچ شروع در چربی اکسیداسیون کاهش و گلیسرول
 مکمل این داد، نتایج نشان وپرداخت  تمرینی متابولیک بر آرژنین -ال مکمل یبررس به پژوهشی در )2007(کونل  مک .)12( نداشته است

 پروالکتین و هانیکاتکوالم گلوکاگون، رشد، هورمون پالسما، انسولین افزایش سبب استراحت حالت و در بخشدیم اندوتلیال را بهبود عملکرد
 نیمرخ بر حاد مقاومتی ورزش و آرژنین-ال مصرف مکمل تأثیرات بررسی به خود تحقیق در )2014(ناسیمنتو و همکاران  ).13( شودیم

 تام، کلسترول گلیسیرید،تري تغییراتی را در شرایط مختلف در نتایج .پرداختند وزن اضافه مردان داراي در التهابی يهانیپروتئ و خون لیپید
 و آرژنین-ال مکمل حاد مصرف بررسی به) 2015(همکاران  و سندباك ).14( نداد نشان زمان به وابسته آدیپونکتین و تغییرات سطوح
) 2015(همکاران  و پرانسکون ).15( نشان نداد بازانیاسک استقامت اجراي بر اثري هیچ مکمل این پرداختند، بازهایاسک عملکرد بر نیترات
، تفاوتی را میان هاافتهی پرداختند و سالم مردان در حاد يهوازیب تمرینات حین در آرژنین -ال مکمل مصرف بررسی به پژوهشی نیز در

نشان  ورزش از پس قهیدق سی و نیتمر از پس بالفاصله نینیآرژ-ال و دارونما يهاگروه نیب قلبی ده برون و یانیشر خون فشار نیانگیم
  ).16( ندادند

نیتریک اکساید ایجاد کند، اما در  ۀواسطبهتواند تغییرات عروقی آرژنین می -ال رسد مکملنظر میموجود به ۀبا مراجعه به پیشین
را  راتیتأثتوان این قطع نمی طوربهولی  ،کنندوسازي این مکمل هرچند مبانی نظري از اثرگذاري آن دفاع میسوخت تأثیراتخصوص 

 رسدیم به نظر، است اندك فعالیت ورزشی از پس و حین در نآرژنی-ال بودن دسترس در تأثیر ۀدر زمین تحقیقات که آنجابیان کرد و از 
 رونیازا. همراه داشته باشدورزشی به فعالیت در کربوهیدرات و چربی يهامؤلفه وسازسوخت بر را مهمی پیامدهاي تحقیقات از خط این

 از پس و حین ،پیشچربی و کربوهیدرات  وسازسوختبر  آرژنین-ال مکمل حاد تأثیر بر آن شدند که به بررسیپژوهش در این  محققان
 بپردازند. ورزشی استقامتی و افزایش عملکرد ورزشی فعالیت



ر سوخت و ساز چربی و کربوهیدرات پیش، ...                                                                              -تأثیر حاد مکمل ال  79                          آرژنین ب

 

  شناسی پژوهشروش

 زمانی يهايسرمدل طریق از  بود که سوکوریکمتقاطع و  صورتبهگروهی، تک طرح با يکاربرد نوع از تجربیپژوهش حاضر، نیمه
دو  ۀآرژنین و در سري دیگر مصرف دارونما به فاصل -د. در سري زمانی اول مصرف مکمل الشمکرر  يریگاندازه(شامل دو سري زمانی) 

 يهاستیلپژوهش، فوتباۀ مطالع مورد ۀجامع شد.بررسی  آنهاتعامل  ،يریگاندازهاصلی و تکرار  تأثیراتپس از انجام  و هفته صورت گرفت
نفر انتخاب و آزمایش  12در دسترس،  ۀنمون صورتبهتمرین فوتبال داشتند.  ۀپسر شهر شاهرود بودند، که پنج سال سابق ۀسال 20تا  16

خالق ا نیمواز تمامیاصول و  تحقیق نیااست. در  UMIN000045780 ةبه شمار کار آزمایی بالینیپژوهش حاضر داراي کد . شدند
نفر آزمودنی  12تصادفی  صورتبه. براي اجراي طرح متقاطع شده است تیرعاوزارت علوم، تحقیقات و فناوري مصوب  نیقوانطبق پژوهش 

مراحل  هفته دو ۀفاصل دوم با مصرف دارونما به ۀاول با مصرف مکمل و در جلس ۀتقسیم شدند و یک گروه در جلس نفرهششبه دو گروه 
دوم با مصرف مکمل در آزمون شرکت کردند.  ۀاول با مصرف دارونما و در جلس ۀکس در جلسعرب صورتبهدادند و گروه دیگر  کار را انجام

 آب تریلیلیم 400 ها مکمل را بامصرفی اطالع نداشتند، براي تحقق این امر آزمودنی ةها از محتویات ماداز آزمودنی کدامچیههمچنین 
 .کردند مصرف آناناس رنگ و اسانس با همراه را آب تریلیلیم 400  دارونما ۀجلس در و کردند مصرف آناناس رنگ و اسانس با همراه

 ۀنامتیرضابرگۀ دند، همچنین با تکمیل کرپزشکی را تکمیل  ۀو سابق المتس ۀاز شرکت در تحقیق پرسشنام پیش هایآزمودنتمامی 
تمام  ،کنندگانشرکتآشناسازي براي از آن  پسکردند. الم خود را براي شرکت در تحقیق اعۀ شرکت در تحقیق رضایت کتبی و داوطلبان

از آزمون فعالیت سنگین نداشته باشند  پیشساعت  48خواسته شد حداقل  هایآزمودنتوضیح داده شد. همچنین از  آنهامراحل تحقیق براي 
مکمل غذایی و  هرگونهد و از خوردن شب به بعد از نوشیدن مایعات خودداري کنن 12شب میل کرده و از ساعت  9و شام را قبل از ساعت 

در روز آزمون  ناشتا به آزمایشگاه مراجعه کردند. صورتبهصبح  10تا  8بین ساعت  هایآزمودن .ندپرهیزبمکمل مورد مطالعه  جزبهورزشی 
 منظوربهدر حالت استراحت . پنج دقیقه بعد از آن، تست گازآنالیزور گرفتانجام  يریگخون ۀگیري قد و وزن، اولین مرحلپس از اندازه

 آب تریلیلیم 400) همراه با استارژنآرژنین (شرکت -د. سپس شش گرم مکمل آلشسنجش میزان اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات اجرا 
پنج دقیقه  سپس با گذشت). 19، 18صورت گرفت ( يریگخون ۀدقیقه بعد از آن دومین مرحل 45) و 17 ،15یا دارونما مصرف کردند (

عمل به يریگخون ۀاستراحت، تست بروس را تا حد واماندگی جهت سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی اجرا کردند و بالفاصله سومین مرحل
 .شرکت کردند يریگخون ۀدر چهارمین و آخرین مرحل هایآزمودندقیقه استراحت،  30از  پسآمد. 

 ۀو پس از دومین مرحل را در محیط آزمایشگاهی (تست بروس) یندهایک آزمون فز هایآزمودن حداکثر اکسیژن مصرفی یابیارز يبرا
گلوکز از روش  سرمیسنجش سطح  برايو  )ZELLBiO( آلمان زلبایو کمپانی سنجش گلیسرول از کیت منظوربهد. اجرا کردن يریگخون

اساس فرمول بر ،تنفسی ۀدستگاه تجزی طریق از فتومتریک و کیت پارس آزمون استفاده شد. سنجش اکسیداسیون چربی و کربوهیدرات
 :دشفراین محاسبه 

(g.min-1) = 1.67 × VO2 (L.min-1) -1.67× VCO2(L.min-1)              اکسیداسیون چربی 
(g.min-1) = 44.55 × VCO2 (L.min-1) – 3.21× VO2(L.min-1)       اکسیداسیون کربوهیدرات 

نوبت دوم تمامی مراحل را تکرار کردند. تست در محیط آزمایشگاه دانشگاه صنعتی شاهرود  براي هایزمودنآپس از یک هفته تأخیر  
 عنوانبه محقق تست ياجرا مدت طول بهداشتی انجام گرفت. در يهاپروتکلتوسط پرستار و با رعایت تمامی  يریگخونانجام گرفت. 

 . کردیم نظارت هاتست صحیح ياجرا ةنحو بر کنندههماهنگ

 Excelو  SPSS يآمار يافزارهانرمآنها و از  يارهایمعها و مرتبط با نوع داده يآمار يهاروشاز  هاداده لیوتحلهیتجزمنظور به 
 لیوتحلهیتجز براي رمکر يهايریگاندازهآزمون تحلیل واریانس با  از، هادادهآزمون شاپیروویلک براي تعیین توزیع طبیعی استفاده شد. از 

 در نظر گرفته شد.  P≥05/0 در سطحداري اها از آزمون بونفرونی استفاده شد. مقدار معنو براي تعیین تفاوت بین گروه تحقیق يهاداده
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  هاي پژوهشیافته
 داده شده است.  نشان هامشخصات آزمودنی 1 در جدول

 
 هایآزمودنشناختی . اطالعات توصیفی متغیرهاي جمعیت1جدول 

 
 
 
 
 
 
 

 همچنین مقدار .)P=02/0(رسید  58/50به  آرژنین-الو با مصرف حاد مکمل  58/48حداکثر اکسیژن مصرفی در حالت دارونما  مقدار
. از سوي دیگر زمان رسیدن )P=02/0(رسید  83/187به  آرژنین-الو با مصرف حاد مکمل  58/180حداکثر ضربان قلب در حالت دارونما 

و نشان داده شد،  )P=01/0یافت ( يمعنادارثانیه افزایش  49/12به ثانیه بود و با مصرف مکمل  80/11به واماندگی در حالت دارونما 
بر حداکثر اکسیژن مصرفی و حداکثر ضربان قلب و زمان رسیدن تا واماندگی در حین فعالیت ورزشی  آرژنین-المصرف حاد مکمل 

 .دهدیماست و زمان رسیدن به واماندگی را افزایش  رگذاریتأث روندهپیش

 
 رسیدن به واماندگی در دو حالت مصرف مکمل و دارونماحداکثر اکسیژن مصرفی، حداکثر ضربان قلب و زمان تفاوت . 2شکل 

 P > 05/0ي در سطح دارامعن* 

رونده در دو حالت دارونما و مصرف مکمل اختالف وجود دارد بین حداکثر اکسیداسیون چربی در قبل، حین و بعد فعالیت ورزشی پیش
رونده اکسیداسیون کربوهیدرات پیش و حین فعالیت ورزشی پیشحداکثر  . مقدار)P=001/0(که این اختالف از لحاظ آماري معنادار است 

بین دو حالت دارونما و مصرف مکمل اختالف چندانی ندارند، ولی حداکثر اکسیداسیون کربوهیدرات پس از فعالیت ورزشی در حالت مصرف 
نسبت تبادل تنفسی قبل و حین  . مقدار)P=001/0(مکمل خیلی باالتر از حالت دارونماست که این اختالف از نظر آماري معنادار است 

رونده بین دو حالت دارونما و مصرف مکمل اختالف چندانی ندارند، ولی نسبت تبادل تنفسی پس از فعالیت ورزشی در فعالیت ورزشی پیش
 .)P=001/0(حالت مصرف مکمل خیلی باالتر از حالت دارونماست که این اختالف از نظر آماري معنادار است 

 میانگین±معیار انحراف متغیر
 83/18 ±11/1 سن (سال)

 58/175±99/2 )متریسانتقد (
 70/65±95/3 وزن (کیلوگرم)

 25/21±95/1 شاخص تودة بدنی (کیلوگرم بر متر مربع)
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رونده در دو حالت فعالیت ورزشی پیشاز حداکثر اکسیداسیون چربی، اکسیداسیون کربوهیدرات و نسبت تبادل تنفسی پیش، حین و پس . 2شکل 

 دارونما و مصرف مکمل

رونده بین دو حالت دارونما و مصرف مکمل اختالف چندانی ندارند، غلظت گلیسرول و گلوکز خون پیش از فعالیت ورزشی پیش مقدار
و  P =02/0ترتیب به(حین و پس از فعالیت ورزشی در حالت مصرف مکمل باالتر از حالت دارونماست  گلوکز خونولی غلظت گلیسرول و 

001/0=P(. 

 
 رونده در دو حالت دارونما و مصرف مکملفعالیت ورزشی پیشاز غلظت گلوکز و گلیسرول خون پیش، حین و پس . 3شکل 

 

  يریگجهینتبحث و 
که  شدبررسی  استقامتی فعالیتاز  پس، حین و پیشچربی و کربوهیدرات  وسازسوخت آرژنین بر-مکمل ال اثر حادحاضر، تحقیق در 

شدن زمان واماندگی در  تریطوالنافزایش حداکثر اکسیژن مصرفی، حداکثر ضربان قلب و  آرژنین-البراساس نتایج، مصرف حاد مکمل 
از فعالیت  پس، کاهش حداکثر اکسیداسیون چربی آرژنین-الرا موجب شد. همچنین مصرف حاد مکمل  روندهپیشحین فعالیت ورزشی 

از فعالیت  پسداسیون کربوهیدرات، افزایش نسبت تبادل تنفسی و افزایش غلظت گلوکز و گلیسرول خون را ورزشی، افزایش حداکثر اکسی
 همراه داشت.به روندهپیشورزشی 

مصرف حاد مکمل و رنیازانیست. کامل شناخته شده  طوربهافـزایش عملکـرد و اجـرا  بر آرژنین-الدهی مکمل تأثیرات يهاسازوکار
بررسی  روندهپیشبر افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی، حداکثر ضربان قلب و زمان رسیدن به واماندگی در حین فعالیت ورزشی  آرژنین-ال
بر سطح  آرژنین-ال يسازمکملبه بررسی یک هفته ) بود که 1393(معظمی و همکاران  پژوهشنتایج با  همراستا حاضر تحقیق. نتایج شد
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 VO2max افزایش سبب يسازمکملخون دختران هندبالیست پرداختند و گزارش کردند که یک هفته گازهاي تنفسی و میزان الکتات 
وجود مشواهد براساس باال گزارش و بیان کردند که   وجودآمده توسط نیتریک اکسایدعلت این افزایش را اتساع عروق به آنها. شودیم

د، جریان خون را تحت تأثیر ناکسیژن را در ورزش تغییر ده ۀهزین توانندیم، گذارندیمنیتریک اکساید اثر  یفراهمستیزکه در  مداخالتی
حاضر بیلی  تحقیقبا  رهمسویغ. )20( کمک کنند وسازسوختحذف محصوالت زائد  د و درنتحویل بیشتر مواد مغذي شوسبب و  هندقرار د

شش گرم از (و عملکرد ورزشی   VO2روي بیومارکرهاي نیتریک اکساید، آرژنین-السیترولین و  ال تأثیر ۀبه مقایس )2015( و همکاران
. در طول فعالیت ورزشی با شدت متوسط یا شدید مشاهده نکردند VO2 بر آرژنین-الرسانی مکملاثري در  پرداختند که )هر کدام در روز

و ناراحتی  هایآزمودنآرژنین و حساسیت -مکمل مصرفی ال را در طول ورزش به میزان دوز مصرفی  VO2محقق عدم تأثیر این مکمل بر
 .)21( ندنسبت داد کنندگانشرکتگوارشی 

 سببولی  ،نداشت ریتأث روندهپیشو حین فعالیت ورزشی  پیشبر حداکثر اکسیداسیون کربوهیدرات  ینآرژن-المصرف حاد مکمل 
در تحقیق  آنها) همخوانی دارد. 1398با نتایج بصامی و همکاران ( هاافتهیاز فعالیت ورزشی شد. این  پسافزایش اکسیداسیون کربوهیدرات 

 داراي افراد در باال شدت تناوبی با فعالیت از پس کربوهیدرات متابولیسم افزایش سبب آرژنین-ال مکمل خود نشان دادند که مصرف
 و ترشح AMPKشدن  فعال همچنین و عضله بافت GLUT4 مقادیر  افزایش به توانیم . در تبیین این نتایج)22(شد  وزن اضافه

 ورزشی فعالیت کربوهیدرات هنگام متابولیسم افزایش به تواندیمکلی  طوربه کرد که اشاره آرژنین-ال مکمل مصرف از ناشی نگلوکاگو
 با ورزشی وامانده فعالیت طی خون گردش در و کورتیزول نگلوکاگو ،هانیکاتکوالم واقع ). در23( شود فعالیت منجر از پیش به نسبت
 متابولیسم توانندیم و دارند مثبت ریتأث و گلیکوژنولیز گلیکولیز بر که شوندیم ترشح بیشتر تمرینات ورزشی سایر به نسبت باال شدت

 GLUT4افزایش مقادیر سبببه گلیکوژنولیز و گلیکولیز فعال شدن موجب هم آرژنین-ال مکمل دهند. از طرفی افزایش را کربوهیدرات
، AMPK  ال یدهمکمل با توأم کربوهیدرات متابولیسم چند برابري افزایش به منجر فوق عوامل حاصل که شودیم نگلوکاگو و-

، افزایش حداکثر اکسیژن تیفعال زمان شیافزا با یواماندگ حالت در قلب ضربان تعداد شیافزاشد. از سوي دیگر،  فعالیت بعد آرژنین
بدن سطح باالیی از  شودیم سبب آرژنین-المصرف حاد مکمل  دهدیمنشان  که بوده همراه مصرفی و افزایش متابولیسم کربوهیدرات

، مذکورو با نتایج ناهمس ۀاز جمله مطالع ).24توان هوازي را تجربه کند که براي این منظور به حداکثر ضربان قلب بیشتري نیاز است (
بر متابولیسم کربوهیدرات و زمان رسیدن به  آرژنین-المکمل مصرف  که در آن ) اشاره کرد2012به پژوهش بسکو و همکاران ( توانیم

 ).25( داد نسبت کنندگانشرکترا به سطح آمادگی جسمانی  يدارامعننداشت و محقق این عدم تغییر  يدارامعنواماندگی اثر 

افزایش نسبت  موجبولی  ،نداشت ریتأث روندهپیشبر نسبت تبادل تنفسی قبل و حین فعالیت ورزشی  آرژنین-المصرف حاد مکمل 
ی دارد همخوان )2010و کامیک و همکاران ( )2011همکاران ( و ساندرلند يهاافتهیاز فعالیت ورزشی شد. این نتایج با  پستبادل تنفسی 

. )29، 28، 20( ) همخوانی ندارد1393) و معظمی و همکاران (2011و همکاران ( رانچوردا،  )2009بسکو و همکاران ( جینتاو با ) 27، 26(
در  ياهیتهو ۀو آستان یمصرف ژنیاکس حداکثربر  آرژنین-ال مکملروز مصرف  28 کهد کردنبیان ) 2011( همکارانو  رلندساند

افزایش فاکتورهاي عملکردي از جمله حداکثر اکسیژن سبب  آرژنین-ال مکملصرف م ).26( ندارد يریتأث یاستقامت ۀنخب سواراندوچرخه
و از آنجا که نسبت تبادل تنفسی تابعی از نسبت  شودیمگلوکز  وسازسوختمصرفی، مدت زمان رسیدن به واماندگی و افزایش میزان 

سبب  آرژنین-اله مصرف مکمل این پژوهش دور از انتظار نیست ک يهاافتهیکربوهیدرات و چربی است؛ بنابراین با توجه به  وسازسوخت
اندك  تأثیراتبه  توانیمبر نسبت تبادل تنفسی را  آرژنین-ال. دلیل تناقض در اثر مصرف مکمل )27(باال رفتن نسبت تبادل تنفسی شود 

 ن،یبر اافزوندهد.  صیمطالعه نتوانست آنها را تشخ نیکه ادانست مثبت  يفرد يهاورزشکاران نخبه و پاسخ يبر رو ییغذا میبالقوه رژ
 يهاگروه ریدر سا رادهند و عملکرد  شیرا افزا NOدر دسترس بودن  توانندیم ییغذا يهامکمل ایآ نکهیا یبررس يبرا يشتریمطالعات ب

 است. ازیدهند، مورد ن شیمزمن افزا يهابا مکمل ای کیپوکسیه يهاطیمح ،یورزش يهاورزشکار نخبه، حالت

افزایش غلظت گلوکز  سببولی  ،نداشت ریتأث روندهپیشاز فعالیت ورزشی  پیشبر غلظت گلوکز خون  آرژنین-المصرف حاد مکمل 
اثـر تزریـق ) 2011( همکاراندن و نو لیــ) 2007همکاران (مــک کونــل و شد.  روندهپیشاز فعالیت ورزشی  پسخون حین و 
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 کــردههمـراه کربوهیـدرات بـر غلظـت انسـولین و برداشـت خونـی گلوکز هنــگام فعالیــت را بررســی آرژنیـن بـه -وریـدي الدرون
 ینوعبهکــه  انددادهش گلوکــز از خــون و افزایــش جریــان خــون حیــن فعالیــت را گــزار يپاکسازو افزایــش ســطوح گلوکــز، 

اولیــه  ةآرژنیــن عملکــرد دیگــري هــم دارد و آن ایــن اســت کــه مــاد -ال ).30، 13( همسـو بـا نتایـج پژوهـش حاضـر اسـت
موجــب ( ددهــیمــ قرار ریتأث تحتصاف عـروق را  عضالت، ترکیبی کـه انقبـاض شودیمبــراي تولیــد نیتریــک اکســید محســوب 

. نشــان داده شــودیمــ  GLUT4 اســکلتی ســبب افزایــش بیــان ۀاکســید در عضلــ ). از طرفی نیتریکشودیمگشــادي رگ 
 دشویمــ عضالنیســبب گشــادي عــروق و در نتیجــه افزایــش جریــان خــون  آرژنین-الشــده اســت کــه افزایــش ســطوح 

را افزایــش   GLUT4بــر افزایــش نیتریــک اکســاید و افزایــش جریــان خــون عضلــه، تولیــدوهالعــ آرژنین-المکمــل . )30(
ســلولی بــه هــاي داخــلناقــل گلوکــز اســت و در پاســخ بــه انســولین، از ویزیکــول ة؛ ترکیبــی کــه گیرنــددهــدیمــ

 یدر حال. این )31( شــودیمــولی منتقــل شــده، موجـب افزایـش برداشـت گلوکـز و سـنتز بهینـه گلیکـوژن طــرف غشــاي ســل
ورزشکار گزارش شد که با  ) کاهش غلظت گلوکز پالسما در طول ورزش استقامتی در مردان2006کونل و همکاران ( تحقیقاست که در 

پالسما  نیبر غلظت انسول يدارامعن ریورزش و تأث نیخون در ح انیبر جر يریتأث نیآرژن-ال ونیانفوزنتایج پژوهش حاضر متفاوت بود. 
را  نیآرژن-ال قیپالسما در طول تزر NEFAغلظت کمتر  و یعضالت اسکلت NOSتوسط  NO دیتول شیافزا نداشت و محقق علت را به

 ).32( دانستدفع باالتر گلوکز  علت

افزایش غلظت  سببولی  ،نداشت ریتأث روندهپیشاز فعالیت ورزشی  پیشبر غلظت گلیسرول خون  آرژنین-المصرف حاد مکمل 
 آنها ).12( ) همخوانی دارد2013(فوربز و همکاران  يهاافتهیشد. این نتایج با  روندهپیشاز فعالیت ورزشی  پسگلیسرول خون حین و 

که از  شودیم يسواردوچرخهاز فعالیت ورزشی حاد  پسافزایش مقادیر گلیسرول  سبب آرژنین-ال ياجلسهمصرف یک نشان دادند که 
بعد از فعالیت حاد  آرژنین-النشان دادند که مصرف یک جلسه  )2014(طرفی ناسیمنتو و همکاران  از .یند لیپولیز استااصلی فر يهانشانه

که  شودیماز فعالیت ورزشی مقاومتی در حالت ریکاوري منجر  پساهش سطوح اسید چرب غیراستریفه، یک ساعت مقاومتی به ک
را  و لیپولیز پالسما سرولیگل شیافزا نیآرژن-ال مصرفنشان دادند ). همچنین محققان 14( افزایش اکسیداسیون چربی است ةدهندنشان

محقق علل احتمالی کاهش گلیسرول در طول فعالیت ورزشی  و این با نتایج پژوهش حاضر در تناقض است. دهدیمدر طول ورزش کاهش 
بر  یمبن قطعی مدرك رسدیم نظربهما ا. شده است منجر زیپولیل که  به مهارنسبت داده  هانیکاتکوآلم کیتحر و NOسطح  شیافزابه  را
 .)32وجود ندارد ( ،کندیمرا مهار  زیپولیل میمستقطور به نیآرژن-ال نکهیا

 تریطوالنافزایش حداکثر اکسیژن مصرفی، حداکثر ضربان قلب و  آرژنین-الحاضر نشان داد، مصرف حاد مکمل  تحقیقکلی نتایج  طوربه
از فعالیت  پس. همچنین کاهش حداکثر اکسیداسیون چربی شودیمرا موجب  روندهپیششدن زمان واماندگی در حین فعالیت ورزشی 

از فعالیت  پسورزشی، افزایش حداکثر اکسیداسیون کربوهیدرات، افزایش نسبت تبادل تنفسی و افزایش غلظت گلوکز و گلیسرول خون را 
و زمان واماندگی VO2max  افزایش سبب آرژنین-البا توجه به اینکه در تحقیق حاضر مصرف مکمل همراه داشت و به روندهپیشورزشی 

خستگی  و کاهشعملکرد استقامتی  و افزایش يهواز توان افزایش منظوربه را آرژنین-ال مکمل ورزشکاران شودیم پیشنهادرو ازاین ،شد
 .کنند استفادهدر تمرینات هوازي، 

تنفسی در یک  -بر اکسیداسیون کربوهیدرات و چربی و برخی فاکتورهاي قلبی آرژنین-ال مکملثیر أت یبررس منظوربهپژوهش  نیا
کربوهیدرات ، اکسیداسیون روندهپیشاز فعالیت  پستوانست حین و  آرژنین-ال مکملکلی مصرف  طوربهانجام گرفت.  روندهپیشفعالیت 

هرچند در توجیه  را کاهش و اکسیداسیون چربی را افزایش دهد. همچنین حداکثر اکسیژن مصرفی و حداکثر ضربان قلب را افزایش داد.
 .شودیبیشتر احساس م يهاو نیاز به انجام پژوهش سخن گفت اطیبااحت دیاطالعات با تیسبب محدودسازوکارها به نیا
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 تقدیر و تشکر
 تحقیقو تمام کسانی که در انجام این  تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه صنعتی شاهرود ةدانشکد آزمایشگاهاز مدیریت نویسندگان 

 کنند.همکاري داشتند، تشکر و قدردانی می
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