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  چکیده

 کاهش با عموماً که است عروقی- قلبی هاي بیماري بروز براي خطري عامل واقع در و ساز زمینه عامل چاقی

 عوارض و چاقی درمان و کنترل منظور به حال، این با .است همراه بیماري افزایش و انتظار مورد عمر طول

 هاي فعالیت در شرکت و سوز، جراحی چربی هاي مکمل مصرف غذایی، رژیم شامل مختلفی رویکردهاي آن

) در 4/38 -30( BMI) و 30-45مرد چاق داوطلب با دامنه سنی( 20شود. به این منظور  می توصیه ورزشی

نفر)  10دارونما (نفر) و  10غالب یک طرح نیمه تجربی به طور تصادفی دو گروه مکمل همگن ال آرژنین (

% حداکثر 85ی % ال65 با شدتجلسه) به تمرینات هوازي  15( ماه کجایگزین شدند. داوطلبین به مدت ی

 همچنین و دیاستولیک و سیستولیک خون فشار هاي همودینامیک شاخص ضربان قلب بیشینه پرداختند.

. شد يریگ اندازه بار سه استراحت دقیقه ده از پس پزشک ) توسطRPPفشار (- ضربان مضاعف حاصلضرب

. شد تأیید اسمیرنوف گلموگروف آزمون از استفادههاي (میانگین و انحراف استاندارد) طبیعی با  داده

و همبسته و تحلیل واریانس  مستقل t آزمون از و) استاندارد انحراف و میانگین( توصیفی آمار از همچنین

هاي همودینامیک فشار خون  شد. نتایج نشان داد که شاخص بررسی 05/0 داري معنی سطح در دوطرفه

ي کاهش پیدا کرد دار یمعنهر دو گروه متعاقب تمرینات هوازي به طور  RPPسیستولیک و دیاستولیک و 

آرژنین بیشتر از گروه دارونما - هاي همودینامیکی در گروه دریافت کننده ال اگرچه، دامنه تغییرات شاخص

نتیجه گرفت که تمرینات هوازي یک ماهه  توان یمنبود. بنابراین  دار یمعنبود، ولی تفاوت بین دو گروه 

واقع شود ولی با توجه به سهم اثر اندك یک ماه مکمل  مؤثري همودینامیکی ها شاخصدر بهبود  تواند یم

ي موجود در تحقیق حاضر ها تیمحدودو با در نظر گرفتن برخی از  ها شاخصدهی ال آرژنین در بهبود این 

  که تحقیقات تکمیلی بیشتري در این زمینه انجام شود. کند یمب ضرورت ایجا

  آرژنین، فشار خون- واژگان کلیدي: تمرینات هوازي، ال 

 
The effect of one month aerobic activity with L-arginine supplementation on 

hemodynamic parameters in obese men 
ABSTRACT: 

Obesity is a predisposing and risk factor in the development of cardiovascular disease, that is generally 
associated with a reduction in expected lifespan and increasing disease. However, to control and treat obesity 
and its complications, different approaches including diet, fat-burning supplements, surgery and participating in 
sports activities is recommended. For this purpose, 20 obese volunteer males aged (45-30) and BMI (38-30) in 
the form of a quasi-experimental design randomly devided in two groups: L-arginine supplementation group (n 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



= 10) and placebo (10 subjects) respectively. Subjects participate for a month (15 week) in aerobic exercise at 
65% to 85% of their maximum heart rate. After ten minutes rest, Hemodynamic indices(systolic and diastolic 
blood pressure and pulse-pressure double product (RPP)) were measured three times by the doctor.For testing 
normality of Data (mean and standard deviation) the Kolmogorov-Smirnov test was used. The descriptive 
statistics (mean and standard deviation) and paired t-test and ANOVA was used at the significant level(0.5). The 
results show that after aerobic exercise, systolic and diastolic blood pressure and RPP hemodynamic decreased 
significantly in both groups, though, the hemodynamic changes in the supplementation group was more than the 
placebo group, but the difference between the two groups was not significant. So we can conclude that one 
month aerobic exercise can improve the hemodynamic indecies. According to low effect of one month L-
Arginine supplementation in improving this parameters, and existing limitations in this study, further research is 

necessary in this field of study.  

عروقی است که عموماً بـا  - هاي قلبی ساز و در واقع عامل خطري براي بروز بیماري ینهزمچاقی عامل : مقدمه

 2030 سـال هاي موجود تـا   بینی یشپ. بر اساس استافزایش بیماري همراه  و انتظار عمر موردکاهش طول 

 درمـان  و کنتـرل  منظـور  به، حال این بود. باخواهند  وزن اضافهیت جهان چاق یا داراي از جمعتقریباً نیمی 

 مصـرف ، غـذایی  رژیـم  شـامل  مختلفـی  رویکردهـاي  متخصصـین  و محققـین  سـوي  از آن عـوارض  و چاقی

نتایج برخی  ).5( شود می توصیه ورزشی هاي فعالیت در شرکت و جراحی، دارو مصرف، سوز چربی هاي مکمل

یـا گـاز اکسـید نیتـروژن باعـث       Noتواننـد بـا تولیـد     حاکی اسـت کـه تمرینـات ورزشـی مـی     نیز مطالعات 

برخی معتقدند  در این راستا ).1شوند ( سنجی تنهاي همودینامیکی و  وازودیالتاسیون و بهبود برخی شاخص

ي و ویـ عملکرد کلي در پایین آوردن فشارخون، دار یمعنآرژنین به تنهایی باعث افزایش - که مکمل دهی ال

همزمـان تمرینـات هـوازي بـه      ریتأثکنون  از آنجایی که تالذا ). 4( شود یممتابولیسم کربوهیدرات در انسان 

دان چاق به طـور جـامع مـورد بررسـی قـرار      هاي همودینامیکی، مر آرژنین بر شاخص- همراه مکمل دهی ال

 - نگرفته مطالعه حاضر قصد دارد تا با بررسی اثر همزمان یک ماه تمرین هـوازي همـراه بـا مکمـل دهـی ال     

  بپردازد. دینامیکی مردان چاق ي هموها شاخصآرژنین بر 

 اخـذ  از پـس  مکـرر،  يریـ گ اندازه با گروهی دو تجربی نیمه طرح یک قالب در اضرح تحقیق: یشناس روش

) مترمربـع /کیلوگرم 30- 4/38 بدنی توده شاخص و سال 45- 30 سن دامنه( چاق مردان روي ،اخالق مجوز

 تکمیــل و تــوجیهی جلســه دربـا شــرکت   داوطلــب یآزمــودن نفــر 100 نمونــه آمــاري از بـین  .شــد انجـام 

 از برخـی  بـه  توجـه  بـا  و انتخـاب  پزشـکی،  معاینـات  انجـام  و بدنی فعالیت و تغذیه سالمت، هاي پرسشنامه

) مکمـل  گـروه ( آرژنین- ال+تمرین نفري 10 همگن گروه دور در اولیه يریگ اندازه و پیکرسنجی يها شاخص

 مـاه  یـک  طـی  دارونمـا  و مکمل يها گروه. شدند جایگزین تصادفی طور به) دارونما گروه( دکستروز+ تمرین

 دکسـتروز  و آرژنـین - ال مکمل بدن وزن کیلوگرم هر ازاي به روز/گرم یلیم 60 حدود ترتیب به تحقیق دوره

 توسـط  اي جیـوه  فشارسـنج  از استفاده با ها آزمودنی دیاستولیک و سیستولیک خون فشار .کردند یم دریافت

 و ضـربان  مضـاعف  حاصلضـرب  همچنین. شد گیري اندازه مرحله سه طی استراحت دقیقه ده از پس پزشک

 تمرینـی  قـرارداد . شد محاسبه  =RPP) قلب ضربان×سیستولیک فشار( فرمول از استفاده با ها آزمودنی فشار

 و زن گام دستگاه ثابت، دوچرخه گردان، نوار دستگاه( هوازي ورزش ساعته 2 الی 5/1 جلسه 15 بر مشتمل

 الـی  13 معادل( قلبی ذخیره ضربان% 85 به چهارم هفته در که اول هفته در% 65 شدت با) موزون حرکات

 اسـتفاده  پوالر سنج ضربان از تمرین شدت کنترل براي. رسید) بورگ فعالیت شدت نسبی درك مقیاس 17

 اسـمیرنوف  گلمـوگروف  آزمون از استفاده با) استاندارد انحراف و میانگین(ها داده طبیعی توزیع وضعیت .شد



 در همبسـته  و مسـتقل  تی و دو در دو واریانس تحلیل يها آزمون از استفاده با طبیعی يها داده. شد بررسی

  .شد تحلیل- تجزیه 05/0 يدار یمعن سطح

   



  ها افتهی

 آرژنین- دهی ال ي همودینامیکی قبل و بعد از تمرینات هوازي با و بدون مکملها شاخص

 میانگین  مراحل مورد مطالعه ها گروهي و ها شاخص
خطاي انحراف 

 میانگین
t  

سطح معنی 

  داري

 مترجیوه) فشار خون سیستولی (میلی

 تمرین+دارونما
 23/3 50/122  پیش از دوره

93/1  15/0  
 14/5 75/115  پس از دوره

 تمرین+مکمل ال آرژنین
 04/3 60/127  پیش از دوره

53/2  06/0  
 40/3 60/116  پس از دوره

 مترجیوه) فشار خون دیاستولی (میلی

 تمرین+دارونما
 50/2 50/87  پیش از دوره

00/3  06/0  
  10/0  00/80  پس از دوره

 تمرین+مکمل ال آرژنین
 30/4 00/86  پیش از دوره

47/4 01/0  
  92/2  00/76  پس از دوره

 فشارخون سیستولی- حاصلضرب ضربان

 تمرین+دارونما
 15/752 50/9532  پیش از دوره

09/10  001/0  
  71/745  00/8517  پس از دوره

 تمرین+مکمل ال آرژنین
 80/660 20/10410  پیش از دوره

17/3  03/0  
  86/722  20/8918  پس از دوره

یک عامـل وازودیالتـور محافظـت کننـده بـا افـزایش فعالیـت         عنوان بهفعالیت جسمانی  ي:ریگ جهینتو  بحث

؛ شـود  هـاي مقـاوم مـی    نیتریک اکساید سنتاز در عروق خونی باعث  به انـدوتلیوم در عـروق کرونـري و رگ   

 برخـی  بـا  همسـو  حاضـر  تحقیـق  نتایج .گردند خونر توانند موجب کاهش فشا میبنابراین تمرینات ورزشی 

 دو هـر  RPP و دیاسـتولیک  و سیستولیک خون فشار همودینامیک هاي شاخص که داد نشان قبلی مطالعات

 يهـا  شـاخص  تغییـرات  دامنـه  اگرچـه، . کـرد  پیـدا  کـاهش  دار یمعنـ  طـور  به هوازي تمرینات متعاقب گروه

 گـروه  دو بین تفاوت ولی بود، دارونما گروه از بیشتر آرژنین- ال مکمل کننده دریافت گروه در همودینامیکی

 و هـوازي  ورزشی فعالیت ترکیب ندداد نشان که) 1393( همکاران و محبی با یافته نتایجاین  .نبود دار یمعن

میـر فتـاحی و    .) همسـو اسـت  1( گردد می هوازي ورزشی فعالیت با مشابه هیپوتنشین ایجاد باعث مقاومتی

آرژنین سبب کاهش فشار خون سیستولیک و دیاسـتولیک  - مصرف مکمل ال ندنشان داد )1391همکاران (

امـا بـا نتـایج فـوربس و همکـاران       است ) که با تحقیق حاضر همسو2(شود در افراد مبتال به پیش دیابت می

هـاي   گروهن و ضربان قلب در بین و فشار خو در نیتریک اکساید يدار یمعنتفاوت اعالم کردند ) که 2013(

تواند مقدار مصـرف مکمـل    ) همسو نیست. از دالیل آن می3آرژنین و دارونما وجود ندارد(- دریافت کننده ال

ماه تمرین)، شدت و مـدت تمـرین باشـد. بنـابراین      روز در مقایسه با یک 7آرژنین و مدت زمان مصرف (- ال

ي همودینـامیکی مـؤثر   هـا  شاخصدر بهبود وضعیت  تواند یم هماه کنتیجه گرفت تمرینات هوازي ی توان یم

آرژنـین و بـا در نظـر گـرفتن برخـی از      - دهـی ال  واقع شود، ولی با توجه به سهم اثر اندك یـک مـاه مکمـل   

   که تحقیقات تکمیلی انجام شود. کند یمي تحقیق حاضر، ضرورت ایجاب ها تیمحدود
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