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Abstract
Background: The aim of this research was to evaluate the effect of one-week supplementation of citrullinemalate, L-arginine and their combination on aerobic and anaerobic powers, CK, LDH and CRP levels in male
wrestlers.
Methods: In this experimental study, 40 male wrestlers (aged 19-25 years; weight 60-90 kg; body fat percent 1220%) in a randomized and double-blind design were divided in four equal citrulline-malate (Cit; 4g/days), L-arginine
(Arg; 4g/days), their combination (2g/days Arg + 2g/days Cit) and placebo (dextrose; P) group. Before and after
supplementation one week period, all subjects were participated in a competition like wrestling. Each test consisted
of two 3 min periods of arm-cranking at maximal executable cadence against resistance of 0.1 kg ∙ kg−1 body mass
interspersed with 30-s recovery periods between consecutive tests. Blood samples were obtained in the 4 phases: one
hour before and 5 min after two competitions like wrestling protocols. Creatine kinase (CK), C-reactive protein
(CRP) and lactate dehydrogenase (LDH) were analyzed. Change any of the parameters (mean and standard
deviation) of four stages repeated ANOVA and post hoc tests. The significance level was set at p<0.05.
Results: Based on the present results, the Cit and Arg + Cit supplementation attenuated the exercise-induced
increase in response of CK (p<0.05). However, the Arg supplementation had not any significant effect on the
exercise-induced increase response of serum CK. Also, the Arg, Cit and Arg + Cit supplementation had not any
significant effect on the exercise-induced increase response of total serum LDH and CRP.
Conclusion: Based on the present results, it can be concluded that the one week citrulline-malate with L-arginine
supplementation is more effective than the citrulline-malate or L-arginine supplementation to overcome the exerciseinduced adverse responses in some muscle injury parameters. Therefore, combination of citrulline-malate and Larginine supplementation is recommended to reduce exercise-induced adverse consequences.
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چکيده

زمینه :هدف از تحقیق حاضر تعیین تأثیر یک هفته مکملسازی سیترولین ماالت ( ،)Citال-آرژنین ( )Argو ترکیب آنها ( )Arg+Citبر مقادیر کراتین
کیناز ( ،)CKالکتات دهیدروژناز ( )LDHو پروتئین واکنشگر )CRP( C-مردان کشتیگیر بود.
روش کار :در یک مطالعه نیمهتجربی 04 ،کشتیگیر باشگاهی (سن 91-52 ،سال؛ وزن 04-14 ،کیلوگرم و درصد چربی  54-95درصد) انتخاب و
براساس دو شاخص هوازی (شاتل ران) و بیهوازی (تست رست) در چهار گروه مکملسازی یک هفتهای ( Cit ،Argچهارگرم از هر کدام در روز) ،ترکیب
 Argو ( Citدوگرم از هر کدام در روز) و دارونما (دکستروز) قرار گرفتند .در ابتدا ،پس از نمونهگیری اولیه خونی (یک ساعت قبل از آزمون) همه کشتیگیران
آزمون شبیهساز کشتی (شامل دو مرحله سه دقیقهای پدالزنی با چرخ کارسنج دستی با بار  94گرم/کیلوگرم/وزن بدن با استراحت  04ثانیهای بین دو آزمون
متوالی) را اجرا کردند و سپس نمونه خونی ثانویه پنج دقیقه بعد از آزمون از آنها اخذ شد .بعد از یک هفته مکملسازی مجدداً پروتکل تمرینی و اخذ
نمونههای خونی تکرار شد تا میزان  LDH ،CKو  CRPآنها مشخص شود .دادههای جمعآوری شده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری
تکراری و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معنیداری  4/42مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :نتایج تحقیق نشان داد که پاسخ ورزشی  CKدر گروههای سیترولین ماالت و ترکیبی به طور معنیداری کاهش یافته بود ( )P>4/42اما تغییر آن در
گروه ال-آرژنین معنیدار نبود ( .)P <4/42با این حال ،هیچکدام از مداخالت مکملسازی باعث تغییر معنی داری در پاسخ ورزشی  LDHو  CRPبه آزمون
رقابت شبیه سازی کشتی نشد.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج مطالعه حاضر به نظر میرسد مکملسازی سیترولین ماالت به تنهایی یا ترکیب آن با ال-آرژنین ممکن است باعث کاهش
برخی شاخصهای آسیب عضالنی ناشی از رقابت کشتی شود.
کلید واژهها :سیترولین ماالت ،ال-آرژنین ،آسیب عضالنی ،التهاب ،کشتیگیر مرد.
نحوه استناد به این مقاله :شکیب ا ،امیرساسان ا ،جواد وکیلی ج .تأثیر یک هفته مکملسازی سیترولین -ماالت ،ال-آرژنین و ترکیب آنها بر مقادیر  LDH ،CKو  CRPمردان
کشتیگیر متعاقب آزمون شبیهساز کشتی .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز9044 .؛542-549:)5(00

حق تالیف برای مولف محفوظ است.
این مقاله با دسترسی آزاد توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحت مجوز کرییتو کامنز ( )http://creativecommons.org/licenses/by/4.0منتشر گردیده که طبق مفاد
آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد
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مقدمه

کشتی یکی از ورزشهای مدالآور و المپیکی و دارای
محبوبیت باال در ایران میباشد .دستگاه انرژی اصلی تامین هزینه
انرژی مورد نیاز ورزشی کشتی ،دستگاه انرژی بیهوازی است،
همچنین نکته قابل ذکر این است که مدت زمان اجرای یک مسابقه
کشتی ممکن است از  94ثانیه تا شش دقیقه به طول بینجامد و در
نتیجه ،تقویت هر سه سیستم انرژی باید در دستور کار مربیان قرار
بگیرد ( .)5 ,9همچنین ،فشارهای متابولیک -مکانیکی ناشی از
انجام برخی از تمرینات حرفهای سنگین و نسبتاً شدید مانند کشتی
رقابتی ممکن است باعث ایجاد پاسخهای التهابی و در نتیجه افت
ظرفیتهای فیزیولوژیک (خستگی و واماندگی) و افزایش
شاخصهای آسیب عضالنی شود ( .)0 ,0به عالوه ،در نتیجهی
آسیبهای وارده ،برخی از پروتئینها و آنزیمهای درون سلولی
مانند کراتینکیناز ( )Creatine kinase, CKو الکتاتدهیدروژناز (
 )Lactate dehydrogenase, LDHبه درون مایعات خارج
سلولی نشت پیدا میکنند .همچنین ،پاسخهای التهابی ناشی از
ورزش نیز ممکن است در نتیجهی فشارهای متابولیک -مکانیکی
به شکل لکوسیتوز و افزایش شاخصها یا میانجیهای التهابی مانند
پروتئین واکنشگرHigh sensitivity c-reactive protein, ( C-
 )Hs-CRPبروز کند (.)0،2،0،3
در تالش برای کاهش این اثرات راهکارهای زیادی توسط
محققان و دانشمندان ورزشی مورد بررسی قرار گرفته است که
استفاده از مکملهای ورزشی برای جلوگیری از کاهش التهاب و
آسیب عضالنی یکی از راههای پیشنهادی است ( .)2یکی از این
مکملها سیترولین ماالت است که اخیراً توجه زیادی را به خود
جلب کرده است .ال-سیترولین پیشساز اسیدآمینه غیرضروری
ال-آرژنین است و به طور عمده در هندوانه وجود دارد .سیترولین
ماالت تولید انرژی از مسیر هوازی و پاکسازی آمونیوم را هنگام
ریکاوری پس از فعالیت ورزشی افزایش میدهد و کوفتگی
عضالنی ناشی از فعالیت ورزشی مقاومتی شدید را کاهش میدهد
( .)0مطالعات متعددی به بررسی اثر مکملسازی سیترولین -
ماالت پرداخته اند .برای مثال  Suzukiو همکاران ( )5490گزارش
کردند که هفت روز مکملسازی سیترولین -ماالت منجر به بهبود
عملکرد تایم تریل (کاهش زمان رسیدن به خط پایان) در
دوچرخهسواران می شود (.)2
همچنین ،ال-آرژنین یکی دیگر از مداخالت تغذیهای است که
دارای اثرات مشابهی با سیترولین -ماالت و به صورت گسترده
توسط ورزشکاران با اهداف مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
اگرچه ال-آرژنین به عنوان یک اسید آمینه غیرضروری طبقهبندی
شده است ،اما در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیک مهم از جمله
سنتز پروتئینها ،اوره و پلیآمینها نقش دارد ( .)1عالوه بر آن ،به
عنوان یک اسید آمینه آنتی کاتابولیک شناخته میشود و در برخی
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مطالعات برای مقابله با بروز آسیب عضالنی استفاده شده است.
همچنین ،ال-آرژنین نیز توسط آرژیناز تجزیه میشود و سوبسترای
کافی برای فعالیت آنزیم نیتریک اکسید سنتاز را فراهم نمیآورد .با
این حال ،این آنزیم تاثیر بر سیترولین-ماالت ندارد و به این دلیل،
افزایش آرژنین و ستیرولین سرمی در هنگام مصرف آن بیشتر از
دریافت آرژنین است .این نکته باید خاطر نشان شود که آرژنین
سوبسترای منحصربفرد و تکی آنزیم نیتریک اکساید سنتاز ()NOS
و پیش ساز سنتز نیتریک اکساید ( )NOاست .با توجه به آثار
مشابه این دو اسید آمینه ،برخی مطالعات به مقایسه آثار و میزان
اثربخشی آنها پرداختهاند؛ به عنوان مثال Bailey ،و همکاران
( )5490گزارش کردهاند که شش روز مکملسازی سیترولین -
ماالت موجب بهبود عملکرد ورزشی میشود در حالی که ال-
آرژنین تأثیری روی عملکرد نداشت ( .)94با این حال ،هنوز میزان
اثربخشی هر یک از آنها و اثر همافزایی ترکیب و دریافت همزمان
این دو اسید آمینه به طور دقیق مشخص نشده است .همچنین ،تا
به امروز فقط یک مقاله اثر ترکیبی ال-آرژنین و سیترولین -ماالت
در انسان را بررسی کرده است که آن هم بدون اندازه گیری
عملکرد ورزشی بوده است به طوری که سوزوکی و همکاران
( )5490گزارش کردند که مصرف ترکیبی ال-آرژنین و سیترولین
ماالت سطوح آرژنین پالسما را به طور مؤثرتر و سریعتریافزایش میدهد (.)2
از اینرو ،با توجه به محدود بودن مطالعات انجام شده در این
زمینه و با توجه به جستجویی که در این زمینه انجام شده ،ما
موردی از این مطالعه یافت نکردیم ،لذا مطالعه حاضر با هدف
تعیین تأثیر یک هفته مکملسازی سیترولین ماالت ،ال-آرژنین و
ترکیب آنها بر مقادیر  LDH ،CKو  CRPسرمی مردان کشتیگیر
انجام شد.

روش کار

تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و روی کشتیگیران
شهر تبریز در محدوده سنی  91-52سال و وزن  04-14کیلوگرم
انجام شد (جدول  .)9برای این منظور کشتیگیران باشگاه های
شهر تبریز که سابقه حداقل دو سال کشتی را داشتند جامعه آماری
این تحقیق را تشکیل داده و  04نفر از آنها بر اساس معیارهای سن،
وزن و درصد چربی انتخاب شد (جدول  .)9آزمودنی ها باید
سیگاری نبوده و سابقه ابتال به بیماری و مصرف دارو را نداشته
باشند .بعد از انتخاب نمونه آماری آزمودنی ها توسط توان هوازی
و بیهوازی همگن سازی شده و به صورت تصادفی به چهار
گروه  94نفری مکمل آرژنین ،سیترولین-ماالت ،مکمل ترکیبی و
دارونما تقسیم شدند .ضمن اینکه مجوز اخالق از دانشگاه علوم
پزشکی با شناسه  IR.TBZMED.REC.1397.231دریافت شد.

 / 203مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز دوره  34شماره  2خرداد و تير 0300

پس از انتخاب آزمودنیها ،کلیه مراحل تحقیق به آنها شرح
داده شد و تمام مراحل آن در آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی
دانشگاه تبریز انجام شد .آزمودنیها فرم رضایت نامه کتبی را پر
کردند و همچنین ،ثبت رژیم غذایی سه روزه از آزمودنیها انجام
شد .سپس از آزمودنیها پیش آزمون گرفته شد که شامل یک
آزمون شبیه سازی بر اساس زمان مسابقه کشتی که طرح آن دو
زمان سه دقیقهای ( 92ثانیه فعالیت و  92ثانیه استراحت) با
استراحت  04ثانیه بین دو مرحله سه دقیقهای بود .ده دقیقه پس از
آن ،تست بیهوازی  RASTو سپس با فاصله  92دقیقه تست
هوازی شاتلران اجرا شد ( .)90نمونههای خونی قبل و بالفاصله
پس از پروتکل شبیه سازی از آزمودنی ها جمع آوری شد .در همه
گروهها ،آزمودنیها به صورت دوسویه کور به مقدار چهار گرم در
روز مکملهایشان را به مدت هفت روز که به صورت محلول در
آب (با غلظت چهارگرم در  504میلی لیتر آب) بود و یک ساعت
قبل از فعالیت ورزشی مصرف کردند (گروه ترکیبی دو گرم
سیترولین ماالت و دو گرم آرژنین) و در طول یک هفته به
تمرینات عادی خود (هفتهای سه جلسه ،هر جلسۀ آن 54 ،دقیقه
اول آن برای گرم کردن و  54دقیقه بعد هم برای توضیح نکات و
آموزش صحیح فنون و بعد یک ساعت تمرین و مبارزه و 54
دقیقه آخر هم را برای سردکردن) در باشگاه ادامه دادند .الزم به ذکر
است که مکمل سیترولین ماالت با نام تجاری استیمول و از
شرکت دارویی بهین پاد و ال-آرژنین از داروخانه تهیه شد.
همچنین ،به آزمودنیها توصیه شد که  02ساعت قبل از آزمون
مقدماتی و آزمون انتهایی فعالیت ورزشی شدید و آسیب زا انجام
ندهند .ضمن آنکه نمونههای خونی قبل و پس از پروتکل تمرینی
توسط متخصص خونگیری و با استفاده از سرنگهای پنج میلی
لیتری گرفته شده و با استفاده از کیتهای االیزا و آزمایشگاهی
شرکت پارس آزمون (ساخت کشور ایران) و پس از سانتریفیوژ و
جدا کردن سرم آنالیز شد .کراتین کیناز و الکتات دهیدروژناز
سرمی و  CRPبا استفاده از کیتهای شرکت پارس آزمون و به
ترتیب با حساسیت یک واحد بینالمللی در میلی لیتر ،پنج واحد
جدول  :9مشخصات آنتروپومتریک و جمعیت شناختی آزمودنیها
شاخصها
سن (سال)
وزن (کیلوگرم)
قد (سانتیمتر)
شاخص توده بدنی
درصد چربی

بینالمللی در میلی لیتر و  94نانوگرم بر میلی لیتر اندازهگیری شد.
تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده با استفاده از روشهای
آمار توصیفی انجام شد .ابتدا برای تعیین توزیع طبیعی دادهها از آزمون
کلموگروف-اسمیرنف و از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری تکراری
برای ارزیابی تغییرات بین مراحل ،از آزمون  ANOVAبرای تعیین
تفاوت بین گروهی و آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه دو به دو

استفاده شد .دادهها در سطح معنی داری  4/42و با استفاده از نرم
افزار  SPSS22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .همچنین ،حجم
نمونه با استفاده از نرم افزارهای  MedCalنسخه  94,4,5,4و بر
اساس مطالعات قبلی با احتساب سهم اثر  4/2و در نظر گرفتن
خطای نوع اول  4/42تعیین شد.

یافتهها

در جدول  9مشخصات پیکرشناختی آزمودنیها ارائه شده
است .همچنین ،در جدول  5مقادیر متغیر وابسته در هر دو گروه
ذکر شده است .نتایج مربوط به میزان تغییرات کراتین کیناز ،الکتات
دهیدروژناز و پروتئین واکنش گر C-قبل و بعد از مکملسازی با
سیترولین ،آرژنین و ترکیبی با استفاده از آزمون تحلیل واریانس
مکرر ( )00نشان میدهد که پیش از شروع طرح تحقیق تفاوت
معنیداری بین متغیرهای مورد مطالعه وجود نداشته است
(.)P<4/42
نتایج بدست آمده حاکی از آن است که پاسخ ورزشی  CKدر

گروههای سیترولین ماالت و ترکیبی پس از یک هفته مکملسازی به طور
معنیداری کاهش یافته بود ( )P>4/42اما تغییر آن در گروه ال-آرژنین
معنیدار نبود (( )P <4/42نمودار  .)9همچنین ،هیچکدام از مداخالت
مکملسازی نتوانست از افزایش معنیدار  LDHجلوگیری کند
(( )P>4/42نمودار  .)5عالوه بر این ،غلظت پروتئین واکنش گرC-
پالسمایی در هیچکدام از گروهها قبل و بعد از مکملسازی بعد از رقابت
شبیه سازی کشتی تغییر معنی داری نداشته است (.)P <4/42

میانگین
55/52
30/20
932/10
50/35
90/92

انحراف استاندارد
5/99
3/19
0/25
5/00
5/25
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تأثير یک هفته مکملسازی سيترولين -ماالت ،ال-آرژنين و ترکيب آنها بر مقادیر  LDH ،CKو CRP

نمودار  :9مقایسه تغییرات کراتین کیناز در چهار گروه مورد اندازه گیری پس از رقابت کشتی شبیهسازی شده
* معنی داری نسبت به گروه کنترل؛  +معنی داری نسبت به گروه آرژنین

نمودار  :5مقایسه تغییرات الکتات دهیدروژناز در چهار گروه مورد اندازه گیری پس از رقابت کشتی شبیهسازی شده

جدول  :5تغییرات هر یک شاخصهای فیزیولوژیک طی مراحل مختلف اندازهگیری
متغیر
کراتین کیناز
()IU/ml

الکتات دهیدروژناز
()IU/ml

پروتئین واکنشگرC-
)(ng/ml

گروه
آرژنین
سیترولین
ترکیبی
کنترل
آرژنین
سیترولین
ترکیبی
کنترل
آرژنین
سیترولین
ترکیبی
کنترل

 تفاوت معنیدار نسبت به گروه کنترل
 #تفاوت معنیدار نسبت به گروه ال-آرژنین

مرحله 1
505/00±00/00
550/55±01/00
504/04±92/99
550/39±92/05
529/00±09/40
501/33±02/92
502/04±01/01
500/22±52/03
4/00±4/92
4/03±4/41
4/02±4/54
4/00±4/90

مرحله 2
229/22±29/50
215/00±21/40
223/04±23/20
210/44±22/30
001/44±20/33
000/00±00/20
052/24±23/40
000/22±00/03
4/05±4/09
4/00±4/50
4/00±4/91
4/09±4/53

مرحله 3
551/22±00/23
502/00±00/99
554/24±02/40
554/52±01/04
500/33±50/55
531/22±02/22
500/24±32/50
523/44±22/92
4/02±4/90
4/00±4/50
4/05±4/92
4/00±4/90

مرحله 4
203/00±00/90
020/44±52/95
052/94±52/03#
223/90±21/40
000/00±09/21
099/55±12/00
219/04±990/29
000/39±30/40
4/00±4/09
4/50±4/02
4/55±4/09
4/93±4/05
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بحث

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که غلظت  CKو
سرمی قبل و بعد از مکملسازی ،پس از پروتکل شبیهسازی رقابت
کشتی در تمام گروهها افزایش معنیدار داشته است ولی غلظت
 CRPافزایش معنیداری پس از آزمون شبیهساز در هیچکدام از
گروهها نداشته است .یک هفته مکملسازی سیترولین ماالت ،ال-
آرژنین و ترکیب آنها نتوانست از افزایش معنیدار LDH
جلوگیری کند ( .)P<4/42عالوه بر این ،پاسخ ورزشی  CKپس از
یک هفته مکملسازی تنها در گروههای سیترولین ماالت و ترکیب
آن با ال-آرژنین ،به طور معنیداری کمتر از سایر گروهها بود
( .)P>4/42در راستای نتایج مطالعه حاضر Martínez-Sánchez ،و
همکاران ( )5493گزارش کردند که یک وهله مکملسازی آب
هندوانه به میزان  244میلی لیتر که حاوی  0/02گرم سیترولین -
ماالت است (دو ساعت قبل از دوی نیمه ماراتون) ،باعث کاهش
کوفتگی عضالنی ،غلظت الکتات و گلوکز پالسمایی و عدم تغییر
در غلظت الکتات دهیدروژناز شده است ،اما اثر معنیداری روی
زمان انجام یک دوی نیمه ماراتن در دوندگان مرد آماتور نداشت
( .)99همچنین Kiyici ،و همکاران ( )5493با بررسی تاثیر مکمل
سازی سیترولین -ماالت ماالت روی الکتات خون مردان
هندبالیست ،گزارش کردند که مصرف سه گرم سیترولین ماالت در
روز (یک گرم در صبحانه ،یک گرم در ناهار و یک گرم در شام) و
به مدت چهار هفته تاثیر معنی داری روی الکتات خون
ورزشکاران داشته و باعث کاهش فشار سوخت و سازی ناشی از
فعالیت ورزشی گردیده است ( .)95چندین سازوکار مهم برای
نحوه اثرگذاری سیترولین ماالت بیان شده است .اوالً ،سیترولین -
ماالت با تبدیل شدن به ال-آرژنین و به دنبال آن با افزایش تولید
نیتریک اکساید موجب اتساع عروقی و افزایش جریان خون
عضالنی و در نهایت افزایش دسترسی سلولهای بافت عضالنی و
سایر بافتهای فعال به مواد مغذی و افزایش دفع مواد زاید و
محصوالت فرعی سوخت و سازی میشود ( .)90ثانیاً ،سیترولین -
ماالت میتواند با افزایش کلیرانس آمونیوم از طریق چرخه اوره به
کاهش تجمع آمونیوم تولید شده در فعالیتهای ورزشی شدید
کمک نماید .این مسئله به نوبه خود به کاهش انتقال سوخت و ساز
به مسیرهای بیهوازی به ویژه گلیکولیز و در نتیجه کاهش تولید و
تجمع الکتات و کراتین کیناز در خون از طریق کاهش فشار
سوخت و سازی و مکانیکی ناشی از فعالیت ورزشی شدید منجر
میشود ( .)90 ,90ثالثاً ،ماالت (یا اسید مالیک) یک میانجی چرخه
کربس است که میتواند ظرفیت هوازی را بهبود ببخشد و در
نتیجه خستگی عضالنی را کاهش داده و عملکرد عضالنی را
افزایش دهد .همچنین ،افزایش توان دفاع آنتی اکسیدانی ناشی از
مکملسازی آرژنین ممکن است از طریق افزایش ظرفیت آنتی
اکسیدانی تام ( )TACو کاهش استرس اکسایشی و پراکسیداسیون
LDH

لیپیدی ناشی از انجام فعالیت ورزشی شدید در غشای پالسمایی به
کاهش نشت این آنزیمهای درون سلولی به درون خون از طریق
غشای پالسمایی کمک کند ( .)92 ,90با این حال ،برخی
مطالعات گزارش کردهاند که مکملسازی سیترولین ماالت ممکن
است باعث بهبود آسیب و کوفتگی عضالنی ناشی از فعالیت
ورزشی شدید نشود ( .)90یکی از دالیل ناهمسویی مطالعهی
حاضر با مطالعات قبلی ممکن است ناشی از دوز استفاده شده
برای مکملسازی سیترولین -ماالت و طول مدت مکملسازی
باشد .در توضیح این مسئله باید خاطر نشان شود که مقادیر توصیه
شدهای برای مصرف سیترولین  -ماالت وجود ندارد ( )2ولی در
مطالعات مختلف مقادیر متفاوتی از جمله  5/0گرم 0 ،گرم 2 ،گرم
و  ...مورد استفاده قرار گرفته است .همچنین ،به نظر میرسد که
حداقل یک هفته مکملسازی سیترولین  -ماالت الزم باشد تا بتوان
اثرات ارگوژنیک آن را مشاهده کرد ( .)90 ,2در این راستا،
 Figueroaو همکاران ( )5493گزارش کردند که حداقل  3روز
مکملسازی سیترولین -ماالت الزم است تا بتوان اثرات این مکمل
را در بهبود عملکرد ورزشی مشاهده کرد( .)90همچنین ،بیلی و
همکاران ( )5492گزارش کردهاند که شش روز مکملسازی
سیترولین -ماالت موجب بهبود عملکرد ورزشی میشود در حالی
که ال-آرژنین تأثیری روی عملکرد نداشت ( .)94این نکته باید
خاطر نشان شود که تحقیق حاضر یکی از اولین پژوهشهایی
است که اثر ترکیبی سیترولین ماالت و ال-آرژنین را در زمینه
ورزشی بررسی کرده است .همانطوری که قبالً بیان شد سیترولین
 ماالت پیشساز ال-آرژنین است ولی عالوه بر آن میتواند اثرمهار کنندگی بر آنزیم آرژیناز (آنزیمی که باعث تجزیه ال-آرژنین
در روده کوچک میشود) داشته باشد و بنابراین ،میتواند جذب
ال-آرژنین را نیز افزایش دهد .پس این عامل میتواند در تحقیق
حاضر یکی از سازوکارهای احتمالی برای اثرگذاری گروه ترکیبی
نسبت به گروههای کنترل و ال-آرژنین و همچنین عدم تأثیرگذاری
ال -آرژنین به دلیل تجزیه آن توسط آنزیم آرژیناز باشد .با این
حال ،در تحقیق حاضر برخالف کراتین کیناز ،تفاوت معنیداری در
الکتات دهیدروژناز در بین هیچکدام از گروهها مشاهده نشد که
احتماالً یکی از دالیل آن میتواند بالفاصله بودن زمان اخذ
نمونههای خونی پس از فعالیت ورزشی باشد ،چرا که الکتات
دهیدروژناز پاسخ تأخیری تری نسبت به کراتین کیناز دارد و
احتمال آن وجود دارد که  LDHدر موقع گرفتن نمونه در سطوح
پایینتری باشد و ممکن است پس از یک دوره زمانی  50ساعته
پاسخ واقعی  LDHنسبت به مکملها آشکار شود ( .)59،55عالوه
بر این ،برخی مطالعات از قبیل  Hsiehو همکاران ( )5492و
روحی و همکاران ( )5493نشان دادهاند که مکملسازی آرژنین
میتواند باعث کاهش شاخصهای التهابی ،آسیب و کوفتگی
عضالنی ناشی از فعالیت ورزشی شدید یا برونگرا شود (.)93 ,90
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برای کاهش شاخصهای آسیب بافت عضالنی و التهابی پس از
مکملسازی آرژنین نیز چندین سازوکار بیان شده است .یکی
ازسازوکارها با افزایش توان دفاع آنتی اکسیدانی ناشی از
مکملسازی آرژنین مرتبط است؛ به این دلیل که افزایش  CKو
 LDHسرمی ناشی از افزایش نشت این آنزیمهای درون سلولی به
درون خون از طریق غشای پالسمایی است که این مسئله تا
حدودی زیادی ناشی از بروز استرس اکسایشی و پراکسیداسیون
لیپیدی ناشی از انجام فعالیت ورزشی شدید در غشای پالسمایی
است .از آنجا که ال-آرژنین دارای ویژگیهای آنتی اکسیدانی بوده
و باعث افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ( )TACمیگردد،
ممکن است از این طریق با افزایش توان ضداکسایشی و کاهش
میزان استرس اکسایشی از نشت این آنزیمهای درون سلولی به
درون خون جلوگیری کند ( .)92 ,90دومین سازوکار مرتبط با
کاهش شاخصهای آسیب عضالنی پس از مکملسازی آرژنین با
افزایش پرفیوژن و خونرسانی به عضالت فعال ارتباط دارد.
همانگونه که پیشتر بیان شد ،افزایش خونرسانی به بافتهای فعال
با افزایش دسترسی به سوبستراهای مورد نیاز ،با کاهش استرس
سوخت و سازی و مکانیکی ناشی از انجام فعالیت ورزشی شدید
و در نتیحه کاهش آسیب و التهاب بافتی همراه است ( .)91با این
حال ،نتایج تحقیق ما در مورد  CRPبا تحقیقات ذکر شده ناهمسو
بود چرا که پروتکل شبیهساز کشتی باعث افزایش معنیدار CRP
نشد .یکی از دالیل احتمالی این نتیجه ،همانطوری که در مورد
 LDHذکرشد ،میتواند ناشی از زمان اخذ نمونه خونی باشد باشد
چرا که  CRPنیز پاسخ تأخیری داشته و ممکن است شروع پاسخ
آن بالفاصله بعد از فعالیت ورزشی رخ ندهد ( .)50،50در نهایت
این نکته باید خاطر نشان شود که محدود بودن مطالعات انجام
شده در این زمینه (بویژه در میان رشتههای ورزشی با ماهیت
متفاوت) و حتی در برخی موارد متناقض بودن نتایج به دست آمده
در این زمینه نتیجهگیری قطعی در این مورد را دشوار ساخته است.
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است با ایجاد یک اثر هم افزایی و تقویت اثرات ارگوژنیک هر یک
از این اسیدهای آمینه تاحدی باعث کاهش آسیب عضالنی ناشی
از فعالیت ورزشی شدید شود .با این حال ،به نظر میرسد برای
دستیابی به یک پروتکل مکملسازی دقیق و مشخص شدن
سازوکارهای دقیق درگیر در بروز این سازگاری به انجام تحقیقات
بیشتری نیاز است.

قدردانی

مطالعه حاضر حاصل پایاننامه دانشجویی کارشناسی ارشد در
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تبریز میباشد .از تمام
افرادی که در این تحقیق همکاری کردهاند ،به خصوص شرکت دارویی
بهین پاد که در تهیه مکمل سیترولین ماالت ما را یاری کردند ،تقدیر و
تشکر به عمل میآید.

مالحظات اخالقی

پروتکل این مطالعه در کمیته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به
شماره مرجع  IR.TBZMED.REC.1397.231به تایید رسیده است.

منابع مالی

منابع مالی این طرح تحقیقاتی توسط نویسندگان تامین شده است.

منافع متقابل

مؤلف اظهار میدارد که منافع متقابلی از تالیف یا انتشار این مقاله
ندارد.

مشارکت مؤلفان

 .9ا ش انتخاب موضوع ،طراحی پروتکل ،اجرا ،تحلیل نتایج و تدوین
مقاله مطالعه و  .5ر ا س به عنوان استاد راهنما در انتخاب موضوع ،طراحی
پروتکل ،تحلیل نتایج و تدوین مقاله مطالعه و و  0ج و در طراحی و اجرای
پروتکل تحقیق نقش داشتند ،همچنین ،اساتید راهنما و مشاور مقاله ،نسخه
نهایی تهیه شده توسط م آ را خوانده و تایید کرده است.

نتيجه گيری

نتایج این مطالعه نشان میدهد که استفاده از مکملسازی به
صورت سیترولین -ماالت مجزا یا در ترکیب با ال-آرژنین ممکن
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