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The Effect of Three Months of Zinc-Magnesium Supplementation along
with Intense Endurance Training on Somatomedin C and Endurance
Performance in Mature Female Rats
Aghaali Ghasemnian1*, Ahdeyeh Parvizi2, Ahmad Rahmani1
1

Abstract

2

Background and Objectives: Most athletes suffer from zinc and
magnesium deficiency. Zinc and magnesium deficiency can reduce
anabolic hormones and reduce performance of athletes. The aim of this
study was to evaluate the effect of three months of zinc-magnesium
supplementation along with intense endurance training on
somatomedin C levels and endurance performance in female Wistar
rats.
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Methods: In this experimental study, 24 mature female Wistar rats,
were randomly divided into three groups of 8 each: (control, intense
endurance training, and intense endurance training+zinc-magnesium
supplementation(. The training protocol consisted of running on
treadmill for 3 months (5day/week). In the supplement group, in
addition to standard meal and water, 227 mg of zinc sulfate and 10g of
magnesium sulfate, were used per liter of water. One week before the
end of the period, the subjects' endurance performance, was assessed,
and 24 hours after the last training session and after 8 hours of
overnight fasting, blood samples were collected. Then, plasma level of
somatomedin C, was measured. Data were analyzed using one-way
ANOVA and Tukey's post hoc tests.
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Results: In this study, three months of endurance training along with
supplementation, had no significant effects on serum somatomedin C
levels of the groups (p=0.23), but endurance performance of the
endurance training+supplementation group, significantly increased
compared to the control (p=0.00) and training without supplementation
group (p=0.00). Also, the endurance performance of the training
without supplementation group, significantly increased compared to
the control group (p=0.003).
Conclusion: According to the results, zinc-magnesium supplement
may be cautiously taken into account as a factor in improving
endurance performance in female rats.
Keywords: Endurance; Zinc; Magnesium; Insulin-Like growth factor I;
Rats.
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مقاله پژوهشي
)(Original Article

اثر سه ماه مصرف مکمل روی  -منیزیم همراه با تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح
سوماتومدین  Cو عملکرد استقامتی رتهای ماده بالغ
1

آقاعلی قاسمنیان ،*1عهدیه پرویزی ،2احمد رحمانی

انسانی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران.

زمینه و هدف :اغلب ورزشکاران از کمبود روی و منیزیم رنج میبرند .کمبود روی و منیزیم

2گروه فیزیولوژی ورزشی کاربردی،

ضمن کاهش هورمونهای آنابولیک ،موجب افت عملکرد ورزشکاران میشود .هدف از

دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه زنجان،

پژوهش حاضر بررسی تأثیر سه ماه مصرف مکمل روی  -منیزیم همراه با تمرین استقامتی فزاینده

زنجان ،ایران.

بر سطوح سوماتومدین  Cو عملکرد استقامتی رتهای ماده بود.
روش بررسی:در این مطالعه تجربی 24 ،سر رت ماده بالغ ،بهصورت تصادفی به سه گروه
هشتتایی( :گروه کنترل ،تمرین استقامتی فزاینده و تمرین استقامتی فزاینده +مصرف مکمل روی
 منیزیم) تقسیم شدند .پروتکل تمرینی شامل دویدن روی تردمیل بهمدت سه ماه ( 5روز درهفته) بود .عالوه بر آب و غذای استاندارد ،در گروه مصرفکننده مکمل ،به میزان  227میلیگرم
سولفات روی و  10گرم سولفات منیزیم ،در لیتر آب مصرفی استفاده گردید .یکهفته قبل از
پایان دوره ،عملکرد استقامتی آزمودنیها سنجش و  24ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و پس
از  8ساعت ناشتایی شبانه ،نمونههای خونی جمعآوری شدند ،سپس غلظت پالسمایی
سوماتومدین  Cاندازهگیری شد .دادهها با استفاده از آزمونهای تحلیل واریانس یکطرفه و

*

تعقیبی توکی تحلیل شدند.

نویسنده مسئول مکاتبات:

آقاعلی

قاسمنیان،

گروه

علوم

ورزشی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه
زنجان ،زنجان ،ایران؛

یافتهها :در این مطالعه ،سه ماه تمرین استقامتی همراه با مصرف مکمل ،تأثیری بر میزان
سوماتومدین  Cگروهها نداشت ( ،)p˭0/23اما عملکرد استقامتی گروه تمرینی مصرفکننده
مکمل نسبت به گروه کنترل ( )p˭0/00و تمرین بدون مکمل ( ،)p˭0/00افزایش یافت .همچنین
عمکرد استقامتی گروه تمرین بدون مکمل نسبت به گروه کنترل ،افزایش نشان داد (.)p˭0/003
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تاریخ دریافت95/8/30:
تاریخ پذیرش95/11/13:

نتیجهگیری :با توجه به نتایج شاید بتوان با احتیا21ط ،مکمل روی  -منیزیم را عاملی در بهبود
عملکرد استقامتی رتهای ماده در نظر گرفت.
کلیدواژهها :تمرین استقامتی؛ تحمل فیزیکی؛ روی؛ منیزیم؛ فاکتور رشد شبه انسولین متصل به
پروتیئن 1؛ موشها.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Ghasemnian A, Parvizi A, Rahmani A. The effect of three months of Zincmagnesium supplementation along with intense endurance training on
somatomedin C and endurance performance in mature female Rats.
]Qom Univ Med Sci J 2018;12(2):19-27. [Full Text in Persian
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1گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم

چکیده

اثر سه ماه مصرف مکمل روی  -منیزیم همراه با تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح سوماتومدین  Cو ...
...

آقاعلی قاسمنیان و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

پژوهشگران معتقدند هورمون رشد بهطور غیرمستقیم در تحریک

ترکیبات غذایی و سنتز بسیاری از فرآوردههای متابولیک بوده

رشد دخالت میکند؛ بدینترتیب که هورمون رشد از طریق

( )12و تأثیر معنیداری بر قدرت عضالنی دارد ( ،)15،3اما

جریان خون به کبد و سایر بافتهای محیطی رفته و در آنجا

ورزشکاران از طریق عرق و ادرار ،منیزیم قابلتوجهی از دست

سوماتومدین  )IGF-1( Cتولید میشود .سوماتومدین  ،Cآثار

میدهند ( ،)16و بههمین دلیل فعالیت ورزشی طوالنیمدت و یا

آنابولیک داشته و موجب رشد بافتی ( ،)1افزایش حجم و قدرت

شدید منجر به کاهش میزان منیزیم بدن آنها میشود (.)15،3

عضالنی ( ،)2و بهبود عملکرد عضله ورزشی میشود ( .)3اما

بنابراین ،ورزشکاران به دالیل مختلف در معرض کمبود عنصر

شواهد نشان میدهد کمبود انرژی در بدن زنان ورزشکار فعال

روی ( )12-14و منیزیم ( )16قرار دارند و این کاهش روی -

نقش مهمی در شروع آمنوره ناشی از ورزش ( )4و کاهش

منیزیم میتواند منجر به ایجاد یک خستگی پنهان و کاهش

سوماتومدین  Cدارد ( .)5-8به عبارت دیگر ،زمانیکه دسترسی به

عملکرد استقامتی شود (.)17،3

انرژی در بدن در حد مطلوب بوده و میزان تمرینات بیش از حد

پژوهشهای انجامشده در این زمینه بسیار اندک است .طهماسبی

نیست؛ در این حالت محورهای مختلف غدد درونریز در

و همکاران نشان دادهاند استفاده از مکمل عنصر روی تأثیر

ورزشکاران ،عملکرد طبیعی خود را خواهند داشت و میزان

معنیداری بر عملکرد حرکتی موشهای ماده نداشته است (.)18

سوماتومدین  Cنیز باال خواهد بود ( .)5-8اما در افراد آمنوره در

در بررسی  Kavanو همکاران نیز ارتباط مثبتی بین عنصر روی و

مقایسه با افراد دارای قاعدگی طبیعی ،میزان کورتیزول بیشتر شده

عملکردهای شناختی مشاهده نشد ( Wilborn .)18و همکاران نیز

و نسبت سوماتومدین  Cبه  IGFBP-1کاهش مییابد که نشانگر

با بررسی اثر مکملسازی حاوی روی  -منیزیم همراه با  8هفته

میزان پایین سوماتومدین  Cدر این افراد است ( .)5-8پژوهشگران

تمرین بر روی مردان تمرینکرده ،شاهد عدم تغییر میزان

معتقدند میزان سوماتومدین  ،Cترکیب بدن و وضعیت قاعدگی از

سوماتومدین  ،Cتستوسترون ،هورمون رشد و عملکرد ورزشی

عوامل پیشبینیکننده چگالی استخوان میباشد ( .)9بنابراین ،زنان

بودند ( .)12اما در پژوهشی دیگر ،رواسی و همکاران گزارش

ورزشکار نوجوان با انجام فعالیت ورزشی سنگین در معرض

کردند  8هفته مصرف مکملهای روی  -منیزیم و روی همراه با

کاهش سوماتومدین  ،)5-8( Cافت عملکرد ورزشی ( ،)3کاهش

منیزیم در کنار تمرینات قدرتی موجب بهبود قدرت عضالت

انرژی در دسترس ،اختالل قاعدگی و کاهش تراکم استخوان

باالتنه زنان فعال شده ،ولی تأثیری بر غلظت سرمی روی  -منیزیم

خواهند بود ( .)10،9اما از طرف دیگر ،برخی مطالعات نشان دادهاند

نداشته است ( .)19در مطالعهای متفاوت Palmiter ،و همکاران نیز

مکمل حاوی روی  -منیزیم با افزایش میزان تستوسترون ،همچنین

گزارش کردند حذف  znتأثیری بر عملکرد حسی  -حرکتی

بهبود ترشح سوماتومدین  Cاز کبد ،موجب افزایش توده عضالنی،

موشها ندارد ( .)20اما  Brillaو همکارن در تحقیقی با بررسی اثر

قدرت و سطوح انرژی ورزشکاران میشود ( .)12،11همچنین عنوان

مکمل ( ZMAروی  -منیزیم  -ویتامین  )B6بر مقدار سرمی

شده است ترکیب روی با منیزیم در بدن بهتر جذب شده ( )11و

هورمونهای آنابولیکی و قدرت بازیکنان فوتبال ،عالوه بر بهبود

احتماالً با افزایش کیفیت خواب و بهبود دوره بازیافت ،تولید

کیفیت خواب و افزایش قدرت و توان ،افزایش  30درصدی

هورمونهای آنابولیکی و رشد عضله را هنگام خواب افزایش

مقادیر هورمون تستوسترون و افزایش  4درصدی سوماتومدین

میدهد ( .)3روی ( )Znبهطور عمده یک یون داخل سلولی است

را گزارش کردند ( .)3در پژوهش شیخاالسالم و همکاران نیز

که همراه با بیش از  300آنزیم فعالیت میکند ( .)12مدت زیاد

مکملسازی  ZMAتوأم با تمرین مقاومتی ،تأثیری بر ترشح

فعالیت ورزشی و شدت باالی آن ،همچنین عرقریزی ( )13و عدم

سوماتومدین Cنداشت ،اما موجب افزایش عملکرد قدرتی شد

مصرف کافی  ،Znهمه باهم و یا بهطور جداگانه از عوامل کاهش

(.)21

میزان این عنصر در بدن است (.)12-14
21
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مقدمه

منیزیم نیز کوفاکتور بیش از  300آنزیم درگیر در متابولیسم

اثر سه ماه مصرف مکمل روی  -منیزیم همراه با تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح سوماتومدین  Cو ...
...

آقاعلی قاسمنیان و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

ورزشکاران ،همچنین تأثیر فیزیولوژیکی این عناصر بر برخی از

اول به بعد بهشدت تمرین اضافه شد تا در هفته چهارم به  25متر

هورمونهای آنابولیک ،عملکرد بدن و شیوع آمنوره ناشی از

در دقیقه رسید .هفتههای بعد نیز این مدت ( 55دقیقه) و شدت

ورزش ( ،)4کاهش سوماتومدین  )5-8( Cدر زنان ورزشکار و

( 25متر در دقیقه) حفظ گردید ( .)24هر جلسه تمرین ابتدا با

مطالعات اندک و ضد و نقیض در رابطه با اثر مکمل روی -منیزیم

سرعت  10متر در دقیقه ،شروع و پس از  5دقیقه گرم شدن با این

بر عوامل آنابولیک و عملکرد بدن ،مطالعه حاضر با هدف تعیین

سرعت ،هر  2دقیقه به میزان  3متر در دقیقه به سرعت دستگاه

تأثیر سه ماه تمرین استقامتی فزاینده همراه با مصرف مکمل

اضافه شد تا به  25متر در دقیقه رسید ()23؛ بنابراین ،کل دوره

روی  -منیزیم بر سطح سوماتومدین  Cو عملکرد استقامتی

تمرین به سه مرحله شامل :آشنایی ،اضافه بار ،حفظ و تثبیت

رتهای ماده بالغ انجام شد.

شدت کار تقسیم شد ( )24و هر جلسه تمرین نیز شامل برنامه
گرمکردن ( 5دقیقه با سرعت  10متر در دقیقه) ،تمرین اصلی و

روش بررسی

سرد کردن ( 5دقیقه با سرعت  10متر در دقیقه) بود (.)24

در این مطالعه تجربی 24 ،سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار

حیوانات دسترسی آزاد به آب و بستههای غذایی داشتند و هر هفته

خریداری و پس از وزنکشی ،بهصورت تصادفی به سه گروه

مقدار باقیمانده غذا اندازهگیری و از مقدار اولیه کسر میشد و

(شامل :گروه کنترل ،تمرین هوازی فزاینده ،تمرین هوازی فزاینده

بدین ترتیب مقدار غذای مصرفی هرگروه از موشها بهطور دقیق

 +مکمل روی  -منیزیم) تقسیم شدند با توجه به هدف مطالعه که

با ترازوی دیجیتال با حساسیت  0/1گرم اندازهگیری شد .همزمان

بررسی مکمل همراه با تمرین بود ،از گروه کنترل (بهعنوان

با اندازهگیری مقدار غذای دریافتی ،وزن هر موش بهمنظور

مصرفکننده محض مکمل روی – منیزیم) صرفنظر شد.

بررسی تغییرات وزنی ،هر هفته یکبار اندازهگیری شد

(.)22

موشها در قفسهای پلیکربنات بهصورت مجزا (هر قفس  4سر)،

 24ساعت بعد از اتمام آخرین جلسه تمرینی و پس از  8ساعت

در شرایط استاندارد (دمای  23±2درجه سانتیگراد ،چرخه 12

ناشتایی ،عمل خونگیری از موشها به عمل آمد و بالفاصله

ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی) نگهداری شدند .تمرینات

خونها به داخل ظروف مخصوص (فالکون) منتقل و بهمدت 10

هوازی فزاینده با استفاده از نوارگردان مخصوص جوندگان انجام

دقیقه با سرعت  3000دور در دقیقه سانتریفوژ شدند .سرم حاصل

گرفت .برنامه تمرینی شامل 12 :هفته و هر هفته  5جلسه دویدن بر

تا زمان سنجش فاکتور مورد نظر در دمای  -80نگهداری شد.

روی نوارگردان بود که تمامی جلسات تمرینی در ساعات مشابهی

الزم به ذکر است در آزمایشگاه 2 ،مورد از سرمهای هرگروه

از صبح (ساعت  )8-10انجام شد ( .)22گروهها بهمنظور آشنایی

اوت شده بود و تجزیه و تحلیل نهایی سوماتومدین  Cدر هرگروه

با دستگاه نوارگردان ،برنامهای بهمدت یکهفته با سرعت  5متر

بر روی  6مورد انجام گرفت و سنجش میزان سوماتومدین  Cبا

دردقیقه ،شیب صفر درجه و مدت زمان  10دقیقه اجرا کردند و

استفاده از کیت

پس از آن و بعد از  2روز استراحت ،طبق برنامه  12هفتهای هوازی

( ELISAشرکت  (China ،Bioassay TL، ECPlazaسنجیده

فزاینده ،فعالیت خود را شروع کردند .تمرین هوازی فزاینده بر

شد ،اما سنجش عملکرد استقامتی هرگروه بر روی  8رت صورت

روی دستگاه نوارگردان از  15دقیقه در روز با سرعت  13متر در

گرفت.

دقیقه و با شیب صفر درجه شروع و به  55دقیقه در روز با سرعت

از آنجایی که جهت رسیدن به نتایج دقیقتر در فاکتورهای خونی،

 25متر در دقیقه (با همان شیب صفر) رسید ( .)22در اجرای

بهتر است حداقل  48ساعت قبل از خونگیری از انجام فعالیت

پروتکل تمرینی ،از هفته اول به بعد در هر هفته 10 ،دقیقه به زمان

سنگین خودداری شود ()25؛ لذا سنجش آزمون عملکردی

تمرین اضافه شد تا در هفته چهارم به  55دقیقه رسید که با

واماندهساز در هفته یازدهم انجام شد تا اثرات حاد آزمون

احتساب  5دقیقـه گـرم کـردن و  5دقیقـه سـرد کـردن ،کـل زمان

عملکردی نتایج پژوهش ،بهویژه نتایج حاصـل از گـروه کنتـرل را
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بنابراین ،با توجه به کمبود روی ( )12-14و منیزیم ( )16در

تمرین  65دقیقه بود ( .)23همچنین هر هفته  3متر در دقیقه از هفته

اثر سه ماه مصرف مکمل روی  -منیزیم همراه با تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح سوماتومدین  Cو ...
...

آقاعلی قاسمنیان و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

یکدقیقه با شوک مشخص گردید .درصورتیکه رتها در مدت

آشامیدنی بود؛ بنابراین ،در گروه کنترل و تمرین بدون مکمل ،از

یکدقیقه 5 ،بار به دستگاه شوک در انتهای نوارگردان برخورد

رژیم استاندارد (تهیهشده از شرکت خوراک دام) و آب معمولی

میکردند و یا بازتاب برگشت و ایستادن قائم بر روی پا را نشان

استفاده شد ،اما در گروه دریافتکننده مکمل منیزیم  -روی،

میدادند ،وامانده تلقی میشدند ( .)26پروتکل این آزمون شامل

سولفات روی به میزان  227میلیگرم در یک لیتر آب خوراکی

گرمکردن تدریجی با شدت  12متر در دقیقه بهمدت  5دقیقه بود

( )28-30و منیزیم بهصورت سولفات منیزیم به میزان  10گرم در

که در مرحله دوم و اجرای آزمون عملکرد استقامتی ،سرعت

یک لیتر آب خوراکی حل شد و بهطور مستمر در دسترس

نوارگردان هر  2دقیقه به میزان  1متر در دقیقه افزایش مییافت تا

حیوانات قرار گرفت (. )31

به  20متر در دقیقه برسد .در ادامه ،هر  3دقیقه 2 ،متر در دقیقه بر

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ،18آزمون آماری

سرعت آن افزوده میشد تا موش به واماندگی برسد .زمان رسیدن

شاپیرو  -ویلک (برای اطمینان از طبیعی بودن دادهها) ،آزمون

به واماندگی با استفاده از زمانسنج اندازهگیری و ثبت گردید،

تحلیل واریانس یکطرفه و تعقیبی توکی تحلیل شدند .سطح

سپس عملکرد استقامتی گروهها طبق فرمول زیر محاسبه شد (.)27

معنیداری p≥0/05 ،در نظر گرفته شد.

( Σpri = ΣmViTi = ΣmDi = mDiفرمول)
 :Priعملکرد استقامتی ()Kg.m؛  :mوزن ()Kg؛  :Viسرعت

یافتهها

()m/min؛  :Tiزمان ()min؛  :Diمسافت طیشده (.)m

در جدول شماره  1سطح سوماتومدین  Cو عملکرد استقامتی هر
سه گروه نشان داده شده است.

جدول شماره  :1میانگین متغیرهای پژوهش (میانگین  ±انحراف معیار) در گروههای تحقیق
سوماتومدین C

عملکرد استقامتی

(نانوگرم برمیلیلیتر)

(کیلوگرم برمتر)

تمرین

82/0±8/1

153/4±17/0

کنترل

85/6±11/8

107/6±16/5

تمرین +روی  -منیزیم

80/0±8/1

207/1±19/0

متغیر
گروه

براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه ،در میزان

گروههای تحقیق وجود نداشت ،اما در میزان عملکرد استقامتی

سـومـاتـومـدیـن  ،)p=0/23، f=1/54( Cتفـاوت معنیداری بـیـن

( ،)p=0/00 ،f=126/68تفاوت معنیدار بود (جدول شماره .)2

جدول شماره  :2نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای تغییرات متغیرها در گروههای تحقیق
متغیر

گروهها

میانگین ±انحراف معیار

آماره

درجه آزادی

سطح معنیداری

سوماتومدین C

تمرین

82/0±8/1

1/54

3

0/23

(نانوگرم برمیلیلیتر)

کنترل

85/6±11/8

تمرین+روی -منیزیم

80/0±8/1

عملکرد استقامتی

تمرین

153/4±17/0

(کیلوگرم برمتر)

کنترل

107/6±16/5

تمرین+روی -منیزیم

207/1±19/0

126/6

3

0/00

نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد عملکرد استقامتی در گروه

یافته است ،همچنین عملکرد گروه تمرین بدون مکمل نسبت به

مصرف مکمل روی  -منیزیم همراه با تمرین نسبت به گروه

گروه کنترل افزایش نشان داد (( )p=0/003جدول شماره .)3

کنترل ( )p=0/00و گروه تمرین بدون مکمـل ( )p=0/00افـزایـش
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تحت تأثیر قرار ندهد .زمان رسیدن به واماندگی از تماس  5بار در

ارائه مکمل به گروه دریافتکننده ،بهصورت محلول در آب

اثر سه ماه مصرف مکمل روی  -منیزیم همراه با تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح سوماتومدین  Cو ...
...

آقاعلی قاسمنیان و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران
جدول شماره  :3نتایج آزمون تعقیبی توکی برای تغییرات وزن و میزان غذای مصرفی در گروههای تحقیق
متغیر
سوماتومدین C

کنترل

تمرین

0/93

تمرین  +روی -منیزیم

0/78

تمرین

تمرین  +روی  -منیزیم

0/98

کنترل

تمرین

*0/003

تمرین  +روی  -منیزیم

*0/00

تمرین  +روی  -منیزیم

*0/00

(نانوگرم برمیلیلیتر)

عملکرد استقامتی
(کیلوگرم برمتر)

تمرین
*سطح معنیداری  0/05میباشد.

بحث

گروهها در حین عدم تغییر سوماتومدین  Cبوده است.

نتایج این تحقیق نشان داد سه ماه تمرین استقامتی فزاینده همراه با

براساس یافتههای پژوهشگران ،زمانیکه دسترسی به انرژی در

C

بدن در حد مطلوب باشد و میزان تمرینات نیز بیش از حد نباشد؛

( )IGF-1ندارد ،اما موجب بهبود معنیدار  26و  48درصدی

در این حالت محورهای مختلف غدد درونریز در ورزشکاران،

عملکرد استقامتی گروه مصرف مکمل روی  -منیزیم همراه با

عملکرد طبیعی داشته و میزان سوماتومدین  Cباال و میزان

تمرین نسبت به گروه تمرین بدون مکمل و گروه کنترل میشود.

کورتیزول ،پایین خواهد بود ( ،)5-8اما با انجام فعالیت ورزشی

عدم تغییر سوماتومدین  Cدر مطالعه حاضر با نتایج پژوهش

خیلی سنگین ،زنان ورزشکار در معرض کاهش سوماتومدین

 Brillaو همکارن ( ،)3ناهمسو و با یافتههای مطالعه شیخاالسالم و

( ،)5-8افت عملکرد ورزشی ( ،)3کاهش انرژی ،اختالل قاعدگی

همکاران ( )21و  Wilbornو همکاران ( )12همسو بود .همچنین

و کاهش تراکم استخوان قرار دارند ( .)10،9با توجه به این ادعاها

در پژوهش حاضر بهبود عملکرد استقامتی با یافتههای

اینگونه بهنظر میرسد که احتماالً در پژوهش حاضر میزان

شیخاالسالم و همکاران ( )21و  Brillaو همکارن ( )3همخوانی و

تمرینات بیش از حد نبوده و این پروتکل موجب اختالل در

با نتایج مطالعه طهماسبی و همکاران ( )18و  Palmiterو همکاران

محورهای غدد درونریز نشده است و بههمین دلیل حتی در گروه

همخوانی نداشت Brilla .و همکارن در تحقیقی اثر مکمل ZMA

تمرین بدون مکمل نیز میزان سوماتومدین  Cدر مقایسه با گروه

(روی – منیزیم  -ویتامین  )B6را بر مقدار سرمی هورمونهای

کنترل تغییر معنیداری نکرده است ،اما براساس نتایج مطالعه

آنابولیکی و قدرت بازیکنان فوتبال بررسی کرده و عالوه بر بهبود

شیخاالسالم و همکاران ،در بیشتر پژوهشهایی که نتایج مثبتی از

کیفیت خواب ،افزایش قدرت و توان ،شاهد افزایش  4درصدی

مکمل حاوی روی  -منیزیم گرفتهاند ،این مکمل در دوز بیشتر و

سوماتومدین Cبودند؛ اما در گروه دارونما ،کاهش  22درصدی

در مدت زمان طوالنیتری مصرف شده است ( .)21بنابراین،

سوماتومدین  Cرا گزارش کردند ( .)3در پژوهش شیخاالسالم و

بهنظر میرسد احتماالً دوز مصرفی و مدت زمان مصرف مکمل

همکاران ،مکملسازی ( ZMAروی  -منیزیم -ویتامین  )B6توأم

روی  -منیزیم در پژوهش حاضر به اندازهای نبوده که موجب

با تمرین مقاومتی ،تأثیری بر ترشح سوماتومدین  Cنداشت ،اما

تغییر افزایش در میزان سوماتومدین  Cشود .در رابطه با بهبود 30

موجب افزایش عملکرد قدرتی شد ( Wilborn .)21و همکاران

درصدی عملکرد استقامتی گروه تمرین بدون مصرف مکمل در

نیز با بررسی اثر مکملسازی  ZMAهمراه با  8هفته تمرین بر

مقایسه با گروه کنترل نیز پروتکل تمرینی موجب بهبود عملکرد

روی مردان تمرینکرده ،عدم تغییر میزان سوماتومدین ،C

استقامتی شده است ،اما در رابطه با افزایش چشمگیر عملکرد

تستوسترون ،هورمون رشد و عملکرد ورزشی را نشان دادند (.)12

استقامتی گروه تمرینی مصرفکننده مکمل روی  -منیزیم در

اما نکته بارز این پژوهش ،بهبود چشمگیر عملکرد استقامتی گروه

مقایسه با گروه تمرینی بدون مصرف مکمل ،این احتمال وجود

مصرف مکمل روی  -منیزیم همراه با تمرین نسبت به سـایر

دارد که مکمل حاوی روی  -منیزیم با افزایش برخـی فـاکتـورهـای

مصرف مکمل روی – منیزیم ،تأثیری در میزان سوماتومدین
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گروه ()1

گروه ()2

سطح معنیداری

اثر سه ماه مصرف مکمل روی  -منیزیم همراه با تمرین استقامتی فزاینده بر سطوح سوماتومدین  Cو ...
...

آقاعلی قاسمنیان و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

بهبود عملکرد شده است ( .)12،11همچنین این احتمال نیز وجود

روی  -منیزیم همراه تمرین استقامتی فزاینده ،تأثیری در میزان

دارد که مکمل روی  -منیزیم با افزایش کیفیت خواب و بهبود

سوماتومدین  Cندارد ،اما موجب بهبود عملکرد استقامتی رتهای

دوره بازیافت ،تولید هورمونهای آنابولیکی و رشد عضله را

ماده میشود .بنابراین ،با توجه به اینکه اکثر ورزشکاران حرفهای

هنگام خواب افزایش داده ( ،)3و از این طریق موجب بهبود

برای به حداکثر رساندن عملکرد استقامتی در پی استفاده از

عملکرد استقامتی شده است .از طرفی با توجه به یافتههای

مکملها هستند ،شاید بتوان مکمل روی  -منیزیم را با احتیاط در

پژوهشگران ،کمبود روی  -منیزیم در بدن منجر به ایجاد یک

جهت بهبود عملکرد استقامتی ورزشکاران زن استقامتی توصیه

خستگی پنهان و کاهش عملکرد استقامتی میشود (.)17،3

کرد .البته با توجه به اینکه پژوهش حاضر بر روی رت انجام شده،

بنابراین ،با توجه به نقش عنصر روی ( )Znدر فعالیت بیش از 300

تعمیم مستقیم آن به انسان صحیح نبوده و در این زمینه نیاز به

آنزیم ( ،)12همچنین نقش کوفاکتوری منیزیم در بیش از 300

تحقیقات بیشتری میباشد .الزم به ذکر است در پژوهش حاضر

آنزیم درگیر در متابولیسم ( ،)12بهبود  26درصدی عملکرد

مکمل مورد استفاده ،ترکیب روی با منیزیم بود؛ بنابراین نمیتوان

استقامتی گروه مصرف مکمل روی  -منیزیم همراه با تمرین،

تأثیرات ناشی از مکمل را به یکی از آنها به تنهایی نسبت داد؛ از

نسبت به گروه تمرین بدون مکمل ،ناشی از مصرف مکمل

اینرو به پژوهشگران بعدی توصیه میگردد در مطالعات خود

روی  -منیزیم بوده است.

گروههای دیگری تحت عنوان گروه مصرفکننده مکمل منیزیم

از محدودیتهای این پژوهش میتوان به ناتوانی در سنجش

و یا گروه مصرفکننده مکمل روی را در نظر بگیرند تا

تستوسترون ،کیفیت خواب و تغییرات عضالنی رتها اشاره کرد

بدینوسیله میزان اثر هریک از این مکملها تفکیک شود.

که پیشنهاد میگردد در سایر مطالعات مدنظر قرار گیرد .همچنین
یکی از محدودیتهای غیرقابل کنترل در این مطالعه این بود که

تشکر و قدردانی

در طول اجرای پروتکل تمرینی در هفته پنجم بهمدت  4روز

پژوهش حاضر حاصل استخراج از پایاننامه کارشناسی ارشد

نوارگردان دچار نقص فنی شد و موشهای صحرایی در گروههای

فیزیولوژی ورزشی کاربردی خانم عهدیه پرویزی در دانشگاه ملی

تمرینی به مدت  3روز تمرین انجام ندادند.

زنجان میباشد .مجریان طرح برخود وظیفه میدانند از همه
افرادیکه در اجرای این تحقیق همکاری نمودهاند ،تشکر و
قدردانی نمایند.
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