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آرژنین بر توان هوازی و تغییرات دهی البررسی اثر یک هفته مکمل

 اسیدالکتیک در افراد غیرورزشکار

 

 2، سامان پاشایی *1زانیار فالحی

 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی و تغذیه ورزش، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد سقز، کردستان، ایران )نویسنده مسئول( 0

 ، ایرانتهران، تهرانروق، دانشگاه فیزیولوژی قلب و ع یدکتر 2

 

 چکیده

 رورزشکاریدر افراد غ یو توان هواز کیدالکتیاس راتییبر تغ نآرژنی ال دهی هفته مکمل کیهدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 

فردی های  دانشجوی مرد دانشگاه آزاد بوکان به صورت داوطلبانه، بعد از همگن سازی بر اساس ویژگی 20 است. در این تحقیق

-های یک گرمی المکمل به صورت قرصنفر( تقسیم شدند.   02نفر(، مکمل ) 02گروه کنترل ) 2و به روش تصادفی به 

 .آرژنین بود -های یک گرمی الهای یک گرمی  هم شکل، هم اندازه و هم رنگ قرصآرژنین و دارونما نیز به صورت قرص

قبل از  دهی به مدت یک هفته بود. و ساعت بعد از وعده شام بود. مکملگرم در روز و زمان مصرف آن د 5مقدار مصرف مکمل 

گیری متغیرهای وابسته و همچنین اندازه BMIها شامل: سن، وزن، های عمومی آزمودنیگیری ویژگیدهی اندازهشروع مکمل

گیری ( به روش اندازهدقیقه 05بالک )حداکثر مسافت طی شده در مدت زمان  Vo2maxآزمون  با تحقیق: توان هوازی، 

گیری متغیرهای وابسته قبل از دریافت مکمل یا دارونما و مرحله دوم یک هفته بعد از مرحله اول اندازه انجام شد. میدانی

دهی با های خون ناشتا از نوك انگشت در هر دو مرحله پژوهش، قبل و بعد از مکملدریافت مکمل یا دارونما انجام شد. نمونه

های پژوهش حاضر از یافتهسپس متغییرهای مورد نظر اندازه گیری شد. ( ویژه الکتومتر گرفته شد.Lancetالنست ) استفاده از

متعاقب یک هفته مکمل دار حداکثر اکسیژن مصرفی و افزایش معنی (<15/1P) دار سطوح اسیدالکتیک خونعدم تغییرمعنی

آرژنین دهی النتایج پژوهش حاضر نشان داد که یک هفته مکمل . (=13/1P) بود آرژنین در بین افراد غیرورزشکاردهی ال

داری در سطوح اسیدالکتیک خون نشان داده داری در توان هوازی افراد غیرورزشکار شد اما بهبود معنیسبب افزایش معنی

 نشد.
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