دوفصلنامه علوم ورزشی و توان رزم
دوره  ،۱شماره ۱۹- 11 :2
تأثیر  21هفته مکملدهی ال -آرژنین بر روی
آزمون آمادگی رزم و توان بیهوازی پايوران بسیجی
میرزا حسین نوروزی کمره ،2حسین شیروانی ،1محمد صمدی ،1وحید سبحانی
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 .1دکتری فیزیولویی ورزیی ،مرکز تحقیقات فیزیولویی ورزش ،پژوهشگاه سبک زندگی ،دانشگاه علوم پزیکی بقیهاهلل(عج)
 .2دانشیار فیزیولویی ورزیی ،مرکز تحقیقات فیزیولویی ورزش ،پژوهشگاه سبک زندگی ،دانشگاه علوم پزیکی بقیهاهلل(عج)
تاریخ دریافت۱۹۱۱/۱۱/۱1 :

تاریخ پذیرش۱۹۱۱/۱2/22 :

چکیده
هدف :حفظ آمادگی رزم برای نظامیان جهت بهبود عملکرد و توانایی دفاع از کشور امری ضروری است .مکمل ال -آرژنین
تأثیر مثبتی بر عملکرد جسمانی دارد .هدف ما در این مطالعه بررسی تأثیر  ۱2هفته مکمل دهی ال -آرژنین بر آزمون آمادگی
رزم و توان بیهوازی در نظامیان است.
روششناسی 22 :فرد نظامی بسیجی مرد به صورت داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند .آنها به صورت تصادفی به دو
گروه  ۱2نفره ال  -آرژنین و دارونما تقسیم شدند .قبل و  ۱2هفته بعد از مکمل دهی آزمودنیها ،آزمون آمادگی رزم ()ACRT
و آزمون بیهوازی را اجرا کردند .دادهها با اسـتفاده از آزمـون تحلیـل کواریـانس ( )ANCOVAارزیـابی و سـطح معنـاداری
 p≤2/21در نظر گرفته شد.
یافتهها :نتایج نشان داد ال  -آرژنین نسبت به دارونما موجب کاهش معنیداری در زمان اجرای آزمون )P=0.001( ACRT
و افزایش معنیداری در توان بیهوازی ( )P=0.027میشود.
نتیجه گیری :این مطالعه نتیجه میگیرد که  ۱2هفته مکمل دهی ال -آرژنین میتواند باعث افزایش تـوان رزم و افـزایش
توان بیهوازی و در نتیجه بهبود عملکرد جسمانی در نظامیان شود.
واژههای کلیدی ،ACRT :ال -آرژنین ،توان بیهوازی ،نظامیان
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مقدمه
تعاریف بیشماری برای تعریف آمادگی رزمـی اسـتفاده
میشود .ارتش مالزی آمادگی رزمـی را چنـین تعریـف
مــیکنــد" :شــرایط ارتــش و یگــانهــا و تشــکیالت
تشکیل دهنـده آن ،سیسـتمهـای تسـلیحاتی یـا سـایر
فن آوری ها و تجهیزات نظامی بـرای اسـتفاده در حـین
عملیات نظامی ،یا مدیریت منابع و تمرین آماده سـازی
برای نبرد است " (ویـن و همکـاران .)22۱7 ،در جـای
دیگر ،وزارت دفاع ایاالت متحده ،آمـادگی رزمـی را بـه
عنوان "توانایی یر واحد ،کشـتی ،سیسـتم سـالح یـا
تجهیــزات بــرای تعریــف انجــام مأموریــتهــا یــا
عملکردهایی که برای آنها سـازمان یافتـه یـا طراحـی
شدهانـد ،تعریـف مـیکنـد(ویـن و همکـاران.)22۱7 ،
پروخوروف  ۱در دائره المعارف بـزرگ شـوروی ،آمـادگی
رزمی را به عنوان میزان آمادگی هر شاخه از نیروهـای
مسلح برای انجام مأموریـت هـای رزمـی تعیـین شـده،
تعریف میکند (پروخروف.)۱۱22 ،
نیروهای نظامی باید آمادگی رزمی مداوم خود را حفـظ
کرده و اطمینان حاصل کنند که در صورت نیاز ،توانایی
انجام عملیـات جنگـی را دارنـد .ایـن مهـم اسـت کـه
آمادگی رزمی آن ها حفظ شود تـا بتواننـد در خـدمت و
دفاع از ملت موفق باشند .ازاینرو ،داشتن ابزاری بـرای
سنجش آمادگی رزمی نیروی نظـامی ،امـری ضـروری
است .این معیار ،توانـایی و وضـعیت عملکـرد آنهـا را
نشان می دهد .معیار آمادگی رزمی برای نیروی نظـامی
همچنین به عنوان بازخورد بـرای بهبـود فعالیـتهـا و
فرایندهای آن عمل مـیکنـد؛ بنـابراین ،انـدازه گیـری
میزان آمادگی رزمی از اهمیت باالیی برخـوردار اسـت.
ازاین رو باید به اندازه کافی جامع باشد تا بتوان عناصـر
مؤثر در آمادگی رزمی نیروی نظامی را اندازه گیری کند
(بستر و استنز .)2222 ،معیار آمادگی رزمی کـه توسـط

نیروهای نظامی برای سنجش آمادگی رزمـی اسـتفاده
می شود ،اغلب بر اساس مدلها و فرمولهـای ریاضـی
معادل با معیارهای مبتنی بر عناصر قدرت جنگی مانند
قدرت شلیر ،ارتباطات ،تحرک ،تدارکات ،منابع انسانی
و تمرین است (وین و همکاران22۱7 ،؛ بستر و اسـتنز،
 2222و اسچام و همکاران .)۱۱۱7 ،در ارتشهای دنیـا
آزمونهای آمـادگی رزم جـامعی بـرای ارزیـابی تـوان
نظامی نیروها وجود دارد .یکی از این آزمونهـا ،تسـت
آمادگی رزم ارتش ایاالتمتحـده اسـت  )ACRT( 2کـه
بیشــتر اجــزای آمــادگی جســمانی از جملــه اســتقامت
هوازی ،استقامت عضـالنی ،سـرعت ،چـابکی ،تعـادل،
توان بیهوازی و نشانه گیری به هدف را شامل میشود
(ناپیر و ایست .)22۱7 ،ازآنجایی که حفظ آمادگی رزم
برای نظامیان جهت بهبود عملکـرد و توانـایی دفـاع از
کشور امری ضروری اسـت ،یـافتن روشهـایی جهـت
حفظ و بهبود آمادگی رزم در افراد نظامی ضـروری بـه
نظر میرسد.
اسیدهای آمینه مکملهای رایجی هسـتند کـه توسـط
ورزشــکاران بــرای بهبــود عملکــرد ورزشــی مصــرف
میشوند و نشان داده شده است که این اسـیدها دارای
اثرات مثبت بر متابولیسـم پـروتئین عضـله مـیباشـند
(آنتونیو و همکاران .)2222 ،ال -آرژنـین اسـیدآمینهای
نیمه ضروری است کـه بـه وسـیلهی همـه سـلولهـا
اســــتفاده مــــیشــــود (وو و مــــوریس.)۱۱۱1 ،
ال -آرژنین بـه طورمعمـول  1- 2درصـد از مقـدار کـل
اسیدهای آمینهی رژیم غذایی طبیعی انسان را تشکیل
میدهـد و زیسـت دسترسـی آن از منـابع غـذایی77 ،
درصد است (ریـیس و همکـاران .)۱۱۱7 ،ال -آرژنـین
تولیدکننده اکسید نیتریر میباشد که با هدف افزایش
قدرت و استقامت عضالنی برای مصـرفکننـدگان بـه
کــار مــیرود(آلــوارس و همکــاران .)22۱۱ ،افــزایش

1. Prokhorov

2. Army Combat Readiness Test

86

تأثیر  21هفته مکمل دهی ال -آرژنین بر روی آزمون آمادگی رزم و توان بیهوازی پایوران بسیجی

از بسیجیان غیرفعال مرد بودند که به صورت داوطلبانه
و دردسترس انتخاب شدند .آزمودنیها سـابقه هرگونـه
بیماری ،مصرف دارو و یا استعمال دخانیات را نداشتند.
ابتدا کل پروتکل برای آزمودنیها شرح داده شد تـا بـا
اهـداف مـورد نظـر آشــنا شـوند؛ سـپس ویژگـیهــای
آنتروپومتریکی بدن مثل قد ،وزن و درصد چربی بـدن
افراد ثبت شد .پسازآن آزمودنیها به صورت تصـادفی
بــه دو گــروه  ۱2نفــره مصــرف مکمــل ال -آرژنــین و
مصـرف دارونمـا تقسـیم شــدند .در ارتبـاط بـا تقســیم
آزمودنیهـا بـه گـروههـای ال -آرژنـین و دارونمـا بـه
آزمودنیها هیچ اطالعـاتی داده نشـد .در طـی اجـرای
پژوهش به آزمودنیها اجازه شرکت در هرگونه فعالیـت
ورزشــی منظمــی داده نشــد .ویژگــیهــای توصــیفی
آزمودنیها در جدول  ۱ارائه شده است.
مکمل دهی :افراد در گروه آرژنین روزانـه یـر قـرو
 ۱222میلی گرم ال آرژنین بـه مـدت  1هفتـه دریافـت
کردند .در همان زمان ،افراد دارونمـا نیـز یـر قـرو
 ۱222میلی گرم مالتودکسترین که از نظر شکل ،انـدازه
و رنگ بسیار شـبیه قـرو ال -آرژنـین بـود ،مصـرف
کردند .مکمل ها توسط شرکت مکملهای غذایی کارن
فارما (یزد ،ایران) تولید شدهاند.

نیتریر اکسید باعث افزایش جریان خـون شـده و بـه
طور بالقوه میتواند برای افرادی که تمرینات جسـمانی
انجام میدهند ،مفید باشد (پریلی و همکـاران.)2222 ،
عالوه بر این ،افزایش جریـان خـون از لحـاظ تئـوری
میتواند در بهبود عملکرد جسمانی با افـزایش تحویـل
مواد مغذی و یا حذف مواد زائد از خون در طول فعالیت
بــدنی ســهیم باشــد (کوکینــوس و همکــاران.)22۱2 ،
ال  -آرژنــین نقــش اساســی در ســنتز پــروتئین در
سیتوپالسم و هسته بازی میکند .نشان داده شده است
که دریافت آرژنین خـارجی بـه عنـوان مکمـل غـذایی
میتواند باعث حفظ تودهی بدون چربی بـدن و بهبـود
ظرفیــت عملکــردی شــود (پــادون جــونز و همکــاران،
 .)2227با توجه به آثار مثبت ال  -آرژنـین بـر عملکـرد
جسمانی به نظر میرسد کـه مصـرف ایـن اسـیدآمینه
باعث بهبود توان رزم و عملکرد جسـمانی در نظامیـان
شود؛ ازاین رو ،هدف ما در این مطالعه بررسی تـأثیر ۱2
هفته مکمل دهی ال -آرژنین بر آزمون آمـادگی رزم و
توان بیهوازی در نظامیان میباشد.
روششناسی پژوهش
آزمودنیها :افراد شرکتکننده در این پژوهش 22 ،نفر

جدول  .2ویژگیهای توصیفی آزمودنیها
میانگین

انحراف استاندارد

حداقل

حداکثر

سن(سال)

۹۱/72

۱/22

27/22

۹1/22

قد (سانتیمتر)

۱27/1

7/11

۱72/22

۱1۱/22

جرم (کیلوگرم)

2۹/۱1

2/۹۱

12/12

11/۱2

شاخص توده بدن (کیلوگرم بر مترمربع)

27/22

2/22

۱۱/۱2

21/۹2

در صد چربی

22/21

۹/11

۱2/72

27/72
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آزمودنی ها در هنگام اجـرای آزمـون  ACRTبـا خـود
سالح حمل کردند .شـکل  ۱طـرحوارهای را از آزمـون
 ACRTنشان میدهد.
آزمییون بیییهییوازی رسییت :آزمــون رســت در
سطحی هموار برگزار شـد .آزمـودنیهـا  ۹1متـر را در
 7نوبت با تمام سرعت دویدند ۱2 .ثانیه استراحت بـین
هــر نوبــت لحــاظ شــد .زمــان هــر نوبــت بــه وســیله
کرنومتر ثبت و برای محاسبه توان بیهوازی از فرمول
 Power = Weight × 1225÷ Time ³استفاده شد.
روش آماری :برای بررسی نرمال بودن توزیع دادههـا
از آزمون شاپیرو -ویلر و برای مقایسه بین گروههـا از
آزمون تحلیل کواریانس ( )ANCOVAو برای بررسی
تجانس واریانس از آزمـون لـون اسـتفاده شـد .سـطح
معناداری  p≤2/21در نظر گرفته شد .آنـالیز آمـاری بـا
استفاده از نرمافزار  Spss 24انجـام و همچنـین بـرای
رسم نمودار از نرمافزار اکسل استفاده شد.

آزمییون آمییادگی رزم :آزمــون آمــادگی رزم ارتــش
ایاالت متحده ( )ACRTبه عنوان آزمـون آمـادگی رزم
در این مطالعه مورد استفاده قـرار گرفـت .آزمـودنیهـا
قبل از مصرف مکمل و  ۱2هفته بعد از مکمـل دهـی،
آزمون  ACRTرا اجرا کردند .زمان اجـرای آزمـون بـا
استفاده از کرنومتر ثبت شـد .آزمـودنی قبـل از اجـرای
تست 22 ،دقیقه را به عنوان گـرم کـردن و در انتهـای
آزمون نیز  ۱2دقیقه را به عنـوان سـرد کـردن فعالیـت
کردند .آزمون  ACRTشامل مـوارد زیـر بـود722 )۱ :
متــر دویــدن  )2پــرش از  2مــانع کوتــاه  22 )۹متــر
سینهخیز  )7عبور از کانال  )1پرش از مانع بلنـد 22 )1
متر رفتوبرگشت و کشیدن مجروح  )7عبـور از تختـه
تعادل زیگزاگی  ۱متری به صورت رفتوبرگشت همراه
با حمل جعبه مهمات  )2دویدن به بغل  22متری رفت
و برگشــتی همــراه بــا نشــانهروی بــه س ـمت ســیبل
نشانه روی  1 )1رفت وبرگشت دویدن با سرعت همـراه
با حمـل جعبـه مهمـات  )۱عبـور از موانـع زیگزاگـی.

شکل  .2طرحواره آزمون ACRT
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نسبت به دارونما موجب کـاهش معنـیداری در زمـان
اجرای آزمون  ACRTشد.
همچنین ،نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای آزمـون
بــیهــوازی رســت از لحــاظ آمــاری معنــیدار بــود
( .)F=5.806 P=0.027همـانگونــه کـه در شــکل ۹
مشاهده میشود ال  -آرژنین نسبت به دارونمـا موجـب
افزایش معنیداری در توان بیهوازی شد.

نتایج
نتایج آزمون شاپیرو  -ویلر از لحـاظ آمـاری معنـیدار
نبود که این موضوع نشاندهنده توزیع طبیعـی دادههـا
بود؛ همچنین نتایج آزمون لون نیز معنـیدار نبـود کـه
حکایت از همگن بودن واریانسها داشت.
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس برای آزمون  ACRTاز
لحاظ آمـاری معنـیدار بـود (.)F=10.757 P=0.001
همان گونه که در شکل  2مشاهده میشود ال  -آرژنین

شکل  .1نتایج آزمون ACRT
* معنیداری نسبت به گروه دارونما p≤2/21

شکل  .9نتایج آزمون توان بیهوازی رست
* معنیداری نسبت به گروه دارونما P≤2/21
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حذف مواد زائد از ورزش عضـالت اسـکلتی ،عملکـرد
ورزشــی را از لحــاظ نظــری بهبــود بخشــد(لیتــل و
همکاران.)2221 ،
ســیگنالینگ مولکــولی نیتریــر اکســید ( )NOنقــش
مهمی در تنظیم بسیاری از عملکردهای بـدن از جملـه
انقباض عضالنی ،متابولیسم ،فعالیت عصبی و سیسـتم
ایمنــی دارد NO ..در طــی تجزیــه ال -آرژنــین بــه
ال -سیترولین (وابسـته بـه  NOسـنتازها) و بـه دلیـل
خوردن غذاهای غنی از نیترات تولید میشود (ساندباک
و همکاران .)22۱1 ،افزایش  NOمی توانـد اکسـیژن و
مــواد مغــذی را بــه عضــالت فعــال افــزایش داده و در
نتیجه هزینه  ATPتولید نیـروی عضـالنی را کـاهش
دهد و پاسـخ هـای فیزیولـوژیکی مربـوط بـه عملکـرد
ورزشی را بهبود بخشد (بسـکاس و همکـاران.)22۱۱ ،
مکانیسم های مسئول این اثرات  ،NOعمدتاً به بهبـود
انقباض عضالنی ،بیوژنز و تنفس میتوکندری و تنظـیم
جریان خون بافت مرتبط هستند (الرسـن و همکـاران،
 .)22۱۱پس از مصرف نیترات در رژیم غذایی ،کـاهش
در هزینه اکسیژن ورزش زیر بیشینه در بـزرگ سـاالن
فعال گزارش شده است (النسلی و همکـاران 22۱۱ ،و
وانهاتالو و همکاران .22۱2 ،مطالعـات انجـام شـده بـر
روی جوندگان نشان داده است که  1تـا  2روز مکمـل
نیترات ممکن است جریان خون و عملکرد انقباضـی را
عمدتاً در فیبرهـای عضـالنی سـریع انقبـاض نـوع II
بهبود بخشد (فرگوسن و همکاران 22۱۹ ،و هرنانـدز و
همکاران)22۱2 ،؛ عواملی که به نوبـه خـود مـی تواننـد
باعث افزایش عملکرد در ورزش دو سرعت کوتاه مـدت
شوند؛ بنابراین یکی از عوامل تأثیرگذار بر نتایج مطالعه
حاضر میتواند تولید  NOناشی از مصرف ال  -آرژنـین
باشد.
خصوصیت گشادکنندگی عروقـی ال  -آرژنـین در ایـن
واقعیت نهفته است که اسـیدآمینه اصـلی بـرای تولیـد

بحث
ما در مطالعه مشاهده کردیم که  ۱2هفته مکمل دهـی
ال  -آرژنین موجب کاهش معنی داری در زمان اجـرای
آزمــون  ACRTو افــزایش تــوان بــیهــوازی شــده و
عملکرد توان رزم در نظامیان را بهبود میبخشـد .ایـن
پژوهش نخستین مطالعهای است که به بررسی مصرف
ال آرژنین بر توان رزم و توان بـیهـوازی در نظامیـان
پرداخته است .مطابق با نتایج مطالعه حاضر ،کریمیان و
همکاران گزارش دادند که  71روز مصـرف مکمـل ال
آرژنین موجب بهبود عملکرد در مـردان ورزشـکار شـد
(کریمیان و همکاران .)22۱7 ،سیلوا  ۱و همکاران نشان
دادند کـه  1هفتـه مکمـل دهـی ال  -آرژنـین موجـب
افزایش عملکرد ورزشـی در رتهـای تمـرین کـرده و
تمرین نکرده شد (سیلوا و همکاران .)22۱2 ،پهلـوان و
همکاران گزارش کردند که مصـرف روزانـه  2گـرم ال
آرژنین به مدت  71روز موجب افزایش عملکرد ورزشی
و افـــزایش حـــداکثر اکســـیژن مصـــرفی در مـــردان
فوتبالیست شد (پهلوانی و همکـاران .)22۱2 ،عـالم  2و
همکاران افـزایش قـدرت عضـالنی را بعـد از  1هفتـه
مکملدهی ال آرژنین مشاهده کردند (ایلم و همکاران،
.)۱۱1۱
مکانیسم دقیق توضـیح اثـر ال -آرژنـین بـر عملکـرد
ورزشی ناشناخته است .بااینوجود ،گزارش شـده اسـت
که ال  -آرژنین با تقویت سنتز پروتئین و ترمیم بافـت،
میتواند عملکرد ورزشی را بهبود بخشد (وایت.)۱۱11 ،
ال -آرژنین به دلیل پیش ماده اکسـید نیتریـر بـودن
برای افزایش قدرت عضالنی ،استقامت و بهبود جریان
خون استفاده می شود که این امر میتوانـد بـرای افـراد
دارای تمرینــات مقــاومتی مفیــد باشــد (آلــوارس و
همکاران .)22۱۱ ،عالوه بر این ،افزایش جریـان خـون
می تواند با افزایش میـزان رسـاندن مـواد مغـذی و یـا
1. Silva
2. Elam
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میگیرد که  ۱2هفته مکمل دهی ال -آرژنین میتوانـد
باعث افزایش توان رزم و افزایش توان بیهـوازی و در
نتیجه بهبود عملکرد جسمانی در نظامیان شود.
کمیتییه اخییال  :ای ـن مطالعــه در کمیتــه اخــالق در
پژوهش دانشگاه علـوم پزشـکی بقیـهاهلل ...بـا شناسـه
 IR.BMSU.REC.1398.129بــه تصــویب رســیده
است.

نیتریر اکسید توسط نیتریر اکسـید سـنتازها اسـت.
نیتریر اکسید سنتازها دسته ای از آنزیمها هستند کـه
توانایی تجزیه آرژنین به سیترولین و نیتریر اکسـید را
دارنــد (یــاکرینو و همکــاران .)2227 ،مکانیســمهــای
احتمالی اثـر مکمـل ال  -آرژنـین ممکـن اسـت در دو
مکانیسم اصلی مشخص شود .در واقع NO ،قوی ترین
گشادکننده عروق تولیـد شـده در پسـتانداران اسـت و
نشان داده شده اسـت کـه بـا افـزایش جریـان خـون،
عملکرد عضالت را بهبود مـی بخشـد ،بنـابراین باعـث
افزایش اکسیژن و حـذف دی اکسـید کـربن و تقویـت
بیوژنز میتوکنـدری مـیشـود(دومینگـوئز و همکـاران،
 22۱2و الندبرگ و همکاران .)2221 ،احتمال دیگر در
توانایی سیترولین تولید شده از ال  -آرژنین برای انتقال
متابولیسم انرژی به مسیرهای بی هوازی بیشتر و بهبود
فعالیت میتوکندری از طریـق خـواو آنتـی اکسـیدانی
است (فور و همکاران .)22۱۹ ،نشـان داده شـده اسـت
که ال -آرژنین ترشح هورمون رشد ( )GHرا تحریـر
میکند .هورمون رشد یر عامل آنابولیر قـوی اسـت
که با حمایت از رشد سلول و انرژی بدن ،باعث افزایش
هیپرتروفی عضالت میشود (فوربز و همکـاران22۱7 ،
و کانالی .)2221 ،بسیاری از اثرات مکمل ال  -آرژنـین
بـــا کـــاهش اکسیداســـیون کربوهیـــدرات ،افـــزایش
اکسیداسـیون اســیدهای چــرب ،بهــرهوری اکســیژن و
کاهش تولید آمونیاک و الکتات ناشی از ورزش مرتبط
است (گامباردال و همکاران.)222۱ ،
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