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Abstract
Background and Objectives: Irisin, as a myokine, has been known in
reducing obesity and converting white to brown adipose tissue. The
purpose of this study was to investigate the effect of high-intensity
interval training and L-arginine supplementation on serum level of
Irisin and body fat percentage in overweight and obese men.
Methods: In this randomized clinical trial, 40 young healthy
overweight and obese men (mean age, 24.5±6.5 years and body mass
index, 29.4± 3.6kg/m2), were randomly assigned to 4 groups of highintensity interval training, L-arginine supplementation, high-intensity
interval training+L-arginine supplementation, and placebo. The
training program consisted of 3 sessions/week high-speed interval
running for 6 weeks. L-arginine supplement was consumed orally
6gr/day. Blood sampling and measurement of body fat percentage, was
performed 24 hours before and 48 hours after training program and
supplementation. Data were analyzed using ANCOVA and post-hoc
Bonferroni tests (p<0.05).
Results: The serum level of irisin significantly increased following 6
weeks of high-intensity interval training and high-intensity interval
training+L-arginine supplementation (pvalues= 0.017 and 0.019,
respectively). While L-arginine consumption did not cause any
significant changes in the level of irisin (p=0.19). Body fat percentage
had no significant changes following 6 weeks of high-intensity training
and L-arginine consumption (p>0.05).
Conclusion: According to the findings of this study, 6 weeks of highintensity interval training and high-intensity interval training
accompanied by L-arginine supplementation can be an effective step in
facilitating the activation of brown adipose tissue through increasing
the serum level of irisin. Thus, high-intensity interval training can be
used as a method in the treatment of obesity.
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مقاله کارآزمایی بالینی
)(Clinical Trial Article

تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل ال  -آرژنین بر سطح سرمی آیریزین و درصد
چربی بدن مردان دارای اضافه وزن و چاق :کارآزمایی بالینی تصادفیشده
2

صادق چراغبیرجندی ،1مرضیه ثاقبجو ،*1مهدی هدایتی

ورزشی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.

زمینه و هدف :آیریزین بهعنوان یک مایوکاین در کاهش چاقی و تبدیل بافت چربی سفید به

2مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی غدد

قهوه ای شناخته شده است .هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف

غدد

مکمل ال  -آرژنین بر سطح سرمی آیریزین و درصد چربی بدن مردان دارای اضافه وزن و چاق

درونریز،

پژوهشکده

علوم

درونریز و متابولیسم ،دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

بود.
روش بررسی :در این مطالعه کارآزمایی بالینی 40 ،مرد جوان دارای اضافه وزن و چاق
(میانگین سنی  24/5±6/5سال و نمایه تودهبدنی  29/4±3/6کیلوگرم برمترمربع) ،بهصورت
تصادفی در  4گروه تمرین تناوبی شدید ،مکمل ال  -آرژنین ،تمرین تناوبی شدید  +مکمل
ال  -آرژنین و دارونما قرار گرفتند .برنامه تمرین شامل  3جلسه در هفته به شکل دویدن تناوبی با
حداکثر سرعت ،به مدت  6هفته بود .مکمل ال  -آرژنین روزانه  6گرم بهصورت خوراکی
مصرف شد .نمونهگیری خون و اندازهگیری درصد چربی 24 ،ساعت قبل و  48ساعت بعد از
برنامه تمرین و مصرف مکمل انجام گرفت .دادهها با استفاده از آزمون آنالیز کواریانس و آزمون
تعقیبی بونفرونی تحلیل شدند (.)p<0/05

*

نویسنده مسئول مکاتبات:

مرضیه ثاقبجو ،گروه علوم ورزشی،
دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه بیرجند،
بیرجند ،ایران؛

یافتهها :سطح سرمی آیریزین متعاقب تمرین تناوبی شدید و تمرین تناوبی شدید+مکمل ال -
آرژنین ،بهطور معنیداری افزایش یافت (مقادیر  pبه ترتیب  0/017و )0/019؛ درحالیکه مصرف
ال  -آرژنین تغییر معنیداری در سطح آیریزین ایجاد نکرد ( .)p=0/19درصد چربی بدن متعاقب
 6هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف ال – آرژنین ،تغییر معنیداری نداشت (.)p>0/05
نتیجهگیری :طبق نتایج این مطالعه ،انجام  6هفته تمرین تناوبی شدید و همراه بودن تمرین
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m_saghebjoo@birjand.ac.ir
تاریخ دریافت95/3/21:
تاریخ پذیرش95/5/14:

تناوبی شدید و مصرف ال  -آرژنین ،با افزایش سطح سرمی آیریزین میتواند گامی مؤثر در
تسهیل روند فعالشدن بافت چربی قهوهای باشد .بنابراین ،میتوان از تمرین تناوبی شدید بهعنوان
روشی مؤثر در درمان چاقی استفاده کرد.
کلید واژهها :تمرین تناوبی شدید؛ آرژنین؛ آیریزین؛ چربی بدن؛ کارآزمایی بالینی
تصادفیشده.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Cheragh Birjandi S, Saghebjoo M, Hedayati M. The effect of high-intensity
interval training and L-arginine supplementation on serum level of irisin and
body fat percentage in overweight and obese men: A randomized clinicai trial.
]Qom Univ Med Sci J 2017;11(9):1-9. [Full Text in Persian
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1گروه علوم ورزشی ،دانشکده علوم

چکیده

تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل ال  -آرژنین بر سطح سرمی آیریزین و ...
...

صادق چراغبیرجندی و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

بافت چربی قهوهای ( )BATبرخالف بافت چربی سفید ()WAT

شده است مکملدهی آرژنین با افزایش  ،NOممکن است یک

که بهعنوان محل ذخیره انرژی است ،محل مصرف انرژی و تبدیل

استراتژی مؤثر در پیشگیری ،درمان چاقی و سندرم متابولیک

آن به گرما میباشد .این بافت از نظر متابولیکی فعال بوده و

مرتبط با آن باشد .سطوح فیزیولوژیکی ال  -آرژنین ،بیان ژنهای

توانایی انتقال مستقیم انرژی از مواد مغذی به گرما را دارد که این

مسئول اکسیداسیون اسیدهای چرب و گلوکز را تعدیل کرده،

عمل از طریق پروتئین جداکننده  )UCP1( 1انجام میشود.

بنابراین چربی سفید را در کل بدن کاهش میدهد (.)11،10

مطالعات نشان دادهاند فعالکنندههای مختلفی مانند کوفاکتور یک

پژوهشها نشان دادهاند عالوه بر تمرینات طوالنیمدت هوازی

آلفا و فعالکننده گیرنده تکثیری گامای پراکسیزومی

که باعث بهبود عوامل خطر بیماریهای قلبی  -عروقی و کاهش

( ،)PGC1αبر فرآیند تمایز سلولهای پیشساز آدیپوسیتها به

وزن میشوند ،تمرینات تناوبی شدید ( )HIITکه مدت زمان

سلولهای سفید و قهوهای تأثیر میگذارند ( .)1این فعالکننده،

کمتری جهت اجرای آنها مورد نیاز است نیز میتوانند در بهبود

تنظیمکننده مهم بیوژنز میتوکندریایی و توسعه آدیپوسیتهای

شرایط فیزیولوژیک مانند کاهش توده چربی بدن مؤثر بوده و

قهوهای بوده و افزایش بیان آن میتواند باعث بیشتر شدن

مورد استفاده قرار گیرند .برای مثال 12 ،هفته تمرین تناوبی شدید

اکسیداسیون اسیدهای چرب زنجیره بلند شود (.)2

میتواند باعث کاهش توده چربی و افزایش توده بدون چربی بدن

آیریزین برای اولینبار بهعنوان یک عامل ترشحشده از عضله

آزمودنیها شود .همچنین  12هفته تمرین هوازی و تناوبی شدید،

اسکلتی شناسایی شد که باعث قهوهای شدن  WATدر موشها

اثرات مشابهی را بر شاخصهای سالمتی نوجوانان چاق دارد

گردید ( .)3این مایوکاین ،محصول شکافتهشدن یک پروتئین

( .)13،12مطالعات مختلف نشان دادهاند فعال کردن  ،BATروش

غشایی به نام فیبرونکتین نوع  IIIدامنه حاوی پروتئین 5

نوین و کارآمدی در افزایش مصرف انرژی و کاهش وزن است.

( )FNDC5بوده که عمدتاً در عضله اسکلتی موجود است ( .)4در

با درنظرگرفتن اینکه احتمال دارد مصرف مکمل ال  -آرژنین و

UCP1

فعالیت ورزشی شدید بتواند باعث کاهش درصد چربی بدن و

( 7-500برابر) ،باعث قهوهای شدن  WATزیرپوستی میشود و

افزایش آیریزین گردد و این اتفاق میتواند بر فعال شدن  BATنیز

به تنظیم افزایشی ژنهای گرمازا منجر میگردد ( .)3براساس نتایج

تأثیر مثبت داشته باشد ،و با توجه به عدم وجود مطالعات قبلی در

برخی مطالعات ،در پاسخ به فعالیت بدنی FNDC5 ،بهوسیله

مورد اثر تعاملی تمرین تناوبی شدید و مصرف ال  -آرژنین،

 PGC1αتولید میشود ( .)5،3مطالعات مختلف درخصوص اثرات

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر  6هفته تمرین تناوبی شدید و

فعالیت بدنی بر سطح آیریزین ،نتایج متفاوتی داشتهاند و نوع،

مصرف مکمل ال  -آرژنین بر سطح سرمی آیریزین و درصد

شدت و مدت تمرین را از عوامل تأثیرگذار تمرین بدنی بر

چربی مردان جوان دارای اضافه وزن انجام گرفت.

مطالعهای مشخص گردید آیریزین با افزایش بیان ژن

آیریزین دانستهاند (.)7،6
براساس نتایج برخی مطالعات ،استفاده از مکمل غذایی

روش بررسی

ال -آرژنین ( ،)L-argرشد و توسعه بافت چربی قهوهای را از

این مطالعه کارآزمایی بالینی بهصورت مداخلهای با طرح

طریق افزایش سنتز نیتریک اکساید ( ،)NOپلیآمینها و آدنوزین

پیشآزمون  -پسآزمون در  3گروه تجربی و یک گروه کنترل

منو فسفات حلقوی ( )cAMPتحریک میکند .آرژنین یک

انجام شد 40 .دانشجوی مرد جوان سالم دارای اضافه وزن و چاق

پیشساز معمول  NOو پلیآمین است که برای رشد ،توسعه و

(( )14( )25≥BMIمیانگین سنی  24/5±6/5سال ،نمایه تودهبدنی

تمایز همه انواع سلولها ازجمله آدیپوسیتهای قهوهای و

 29/4±3/6کیلوگرم برمترمربع و چربی بدن  )%26/6±7/7از

سلولهای اندوتلیال رگهای خونی  BATضروری است .از لحاظ

طریق فراخوان و بهصورت هدفمند از بین دانشجویان غیرورزشکار

عملکردی NO ،بیان  PGC1αرا افزایش میدهد ،درصورتیکه از

دانشگـاه آزاد اسالمی شهر بیرجند در سـال تحصیلی 1393-1394
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مقدمه

تمایز آدیپوسیتهای سفید جلوگیری میکند ( .)9،8نشان داده

تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل ال  -آرژنین بر سطح سرمی آیریزین و ...
...

صادق چراغبیرجندی و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

( 10آزمودنی در هرگروه) شامل تمرین تناوبی شدید ،مصرف

آزمودنیها (به روش مقاومت الکتریکی زیستی بهوسیله دستگاه

مکمل ال  -آرژنین ،تمرین تناوبی شدید  +مصرف مکمل

 Body Composition Analyzerساخت کشور کره جنوبی) در

ال-آرژنین و دارونما قرار گرفتند.

ابتدا و انتهای پژوهش اندازهگیری شد .در ابتدا ،آزمودنیهای

مالک انتخاب آزمودنیها شامل عدم ابتال به بیماریهای قلبی -

گروه تمرین تناوبی شدید ،در یک مسافت  20متری که بهوسیله 3

عروقی و کلیوی ،عدم مصرف دخانیات ،الکل و داروهای

مخروط مشخص شده بود ،مدت زمان  30ثانیه را با حداکثر

پایینآورنده چربی ،قند خون ،همچنین عدم مصرف هرگونه

سرعت دویدند ،سپس  30ثانیه راه رفتند .شروع پروتکل از وسط

مکمل غذایی ازجمله ال  -آرژنین بود که اطالعات مذکور از

 20متر (مخروط دوم) ،به سمت اولین مخروط بود و آزمودنیها به

طریق تکمیل پرسشنامه سوابق پزشکی توسط آزمودنیها به دست

سمت مخروط انتهایی (مخروط سوم) حرکت کردند (شکل) .پس

آمد .الزم به ذکر است در تعیین حجم نمونه در هرگروه از

از  30ثانیه دویدن با حداکثر سرعت ،آزمودنیها  30ثانیه در همان

نرمافزار  Medcalcنسخه  8 ،1و  14استفاده شد .حجم نمونه

مسیر راه رفتند .مدت پروتکل تمرین در هر جلسه شامل  2دقیقه

براساس مهمترین متغیر پژوهش (غلظت سرمی آیریزین) تعیین

دویدن با حداکثر سرعت و  2دقیقه راه رفتن بود که در مجموع4 ،

گردید .براساس توان  ،%80خطای نوع اول  ،%5اختالف 8

دقیقه به طول انجامید .افزایش میزان تمرین بهازای هر  2هفته ،یک

پیکوگرم برمیلیلیتر و انحراف استاندارد  40پیکوگرم برمیلیلیتر؛

تکرار بود که در هفته ششم به  6تکرار رسید .پروتکل تمرینی به

تعداد نمونه در هرگروه 10 ،نفر و در مجموع 40 ،نفر محاسبه شد.

مدت  6هفته و هر هفته  3جلسه انجام شد .ذکر این نکته ضروری

البته در مطالعات مشابه دیگر ،حجم نمونه در هرگروه همین حدود

است که هر فرد با حداکثر توان خود فعالیت میکرد .بدین منظور

بوده است .معیارهای خروج از مطالعه شامل عدم تمایل

ضربان قلب فعالیت هر فرد در محدوده حداکثر ضربان قلب (سن

آزمودنیها به ادامه همکاری در طول مطالعه و یا بروز هرگونه

 )220-بود و شمارش ضربان قلب نیز بالفاصله بعد از پایان هر

آسیب در حین اجرای تمرینات بود .مورد حذف در این پژوهش

تناوب با کنترل نبض گردنی توسط محقق انجام میشد .قبل از

وجود نداشت .از تمامی آزمودنیها قبل از شرکت در پژوهش و

شروع پروتکل تمرینی در هر جلسه ،آزمودنیها به مدت  10دقیقه

پس از ارائه توضیحات کامل در مورد اهداف ،روش اجرا و

برنامه گرمکردن و در پایان هر جلسه تمرینی به مدت  5دقیقه

مزایای پژوهش ،رضایتنامه آگاهانه کتبی گرفته شد .قبل از

برنامه سردکردن را انجام دادند .شایان ذکر است این پروتکل

شروع برنامه تمرین ،ابتدا قد آزمودنیها (بدون کفش) بهوسیله

تمرینی از آزمون  40-m maximal shuttle run testتشکیل شده

قدسنج ( Secaساخت کشور آلمان) با حسـاسیـت یک سانتـیمتـر

که یک آزمون معتبر برای ارزیابی عملکرد بیهوازی میباشد
(.)15

شروع

 20متر
شکل :نحوه اجرای برنامه تمرین.

4
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انتخاب شدند و بهصورت تصادفی در چهار گروه مساوی

اندازهگیری شد .وزن ،نمایه تودهبدنی و درصد چربی

تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل ال  -آرژنین بر سطح سرمی آیریزین و ...
...

صادق چراغبیرجندی و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

( ،Puritan's prideساخت کشور آمریکا) را به میزان  6گرم در

آزمون < 24 .)35ساعت قبل از اولین جلسه تمرین و مصرف

روز ( )16در قالب  6کپسول یک گرمی مصرف کردند .زمان

ال  -آرژنین و  48ساعت پس از اتمام پروتکل ،از آزمودنیها در

مصرف مکمل ،نیمساعت قبل از صبحانه ،یکساعت قبل از نهار و

ساعت  7- 8صبح ،متعاقب  12ساعت ناشتایی و در حالت

یکساعت قبل از شام بود که در هر وعده 2 ،عدد کپسول یک

استراحت 5 ،میلیلیتر خون از ورید بازویی گرفته شد .نمونههای

گرمی به همراه  400میلیلیتر آب مصرف شد .با توجه به اینکه

خونی در لولههای آزمایشی بدون ماده ضدانعقادی ریخته شدند.

ال  -آرژنین پس از مصرف در بدن تبدیل به  NOمیشود و اثرات

بهمنظور کاهش زمان ماندن نمونه در شرایط آزمایشگاهی ،طی

فیزیولوژیک خود را اعمال میکند ( ،)9لذا  24ساعت قبل از

 5دقیقه انکوباسیون در دمای محیط و تشکیل لخته ،بالفاصله

شروع دوره تحقیق ،لیست مواد غذایی (حاوی نیترات و نیتریت) به

نمونهها (با سرعت  3000دور در دقیقه ،به مدت  5دقیقه)،

آزمودنیها داده شد و به آنها توصیه گردید تا در طول اجرای

سانتریفوژ و محلول سرم از لخته جدا شد .سرم حاصل جهت

تحقیق حد امکان در رژیم غذایی خود از این مواد استفاده نکنند.

اندازهگیری سطح سرمی آیریزین مورد استفاده قرار گرفت .سطح

از آزمودنیهای گروه دارونما (نشاسته ذرت در قالب کپسول

سرمی آیریزین ،به روش  ELISAبا استفاده از کیت تحقیقاتی،

خوراکی) نیز درخواست شد تا در طول مدت تحقیق از انجام

مخصوص نمونههای انسانی (ساخت کمپانی  Cusabioچین،

هرگونه فعالیت بدنی منظم پرهیز و از رژیم غذایی معمولی خود

تهیهشده از شرکت پادگین طب ،تهران ،ایران) با حساسیت 0/78

پیروی کنند .برای از بین بردن اثرات روانی احتمالی مصرف

نانوگرم برمیلیلیتر اندازهگیری شد .ضریب تغییرات نیز  %7/2بود.

مکمل ،به آزمودنیهایی که در گروههای مصرف مکمل نبودند،

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ،19آزمون

دارونما داده شد.

شاپیرو  -ویلک (جهت طبیعیبودن توزیع دادهها) ،آزمون لون

در طول دوره پژوهش ،رژیم غذایی آزمودنیها توسط پرسشنامه

(بهمنظور بررسی تجانس واریانسها) ،آزمون آنالیز کواریانس و

بسامد غذایی و فعالیت بدنی آنها با استفاده از پرسشنامه فعالیت

تعقیبی بونفرونی (با توجه به طبیعیبودن توزیع دادهها و برقراری

بدنی بک ( )Baeckeکنترل شد .براساس نتایج بهدستآمده از

فرض برابری واریانسها) تحلیل شدند .سطح معنیداری،

پرسشنامه بسامد غذایی مشخص گردید  %45آزمودنیها از رژیم

( )p<0/05در نظر گرفته شد.

غذایی غربی %40 ،از رژیم غذایی سنتی و  %15از رژیم غذایی
سالم در طی یکسال گذشته استفاده کردهاند .همچنین نتایج

یافتهها

حاصل از پرسشنامه فعالیت بدنی نشان داد سطح فعالیت بدنی همه

مقادیر میانگین ویژگیهای فردی آزمودنیها در ابتدای پژوهش
در جدول شماره  1آمده است.

جدول شماره  :1ویژگیهای فردی آزمودنیها
تمرین تناوبی شدید

مصرف ال  -آرژنین

تمرین تناوبی شدید +مصرف ال  -آرژنین

دارونما

گروهها

(تعداد=)10

(تعداد=)10

(تعداد=)10

(تعداد=)10

23/9±1/4

25/1±2/4

26/4±2/5

24/9±0/7

قد (سانتیمتر)

173/9±2/5

172/9±2/4

175/7±1/4

177/2±1/8

وزن (کیلوگرم)

90/2±5/4

91/6±5/2

89/2±3/8

92/5±3/7

نمایه تودهبدنی (کیلوگرم برمترمربع)

29/6±1/2

30/5±1/3

28/1±0/9

29/4±1/0

میانگین±انحراف معیار
سن (سال)
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گروههای مصرف مکمل در طول  6هفته ،مکمل ال  -آرژنین

آزمودنیها پایینتر از مقدار متوسط بوده است (میانگین نمره

تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل ال  -آرژنین بر سطح سرمی آیریزین و ...
...

صادق چراغبیرجندی و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

براساس نتایج آزمون آنالیز کواریانس ،بین سطح سـرمی آیریـزین

مقادیر درصد چربـی گـروههـا ،تفـاوت معنـیداری مشـاهده نشـد

در گـروههـا ،تفـاوت معنـیداری وجـود داشـت ( )p=0/002و در

(( )p=0/43جدول شماره .)2

جدول شماره  :2نتایج حاصل از آزمون آماری آنالیز کواریانس
گروه

متغیر

میانگین±انحراف معیار
81/0±22/9

117/5±52/5

مصرف ال  -آرژنین

80/0±32/3

110/1±54/5

تمرین تناوبی شدید +ال-آرژنین

82/4±15/5

124/7±34/2

دارونما

99/6±8/8

102/6±7/4

تمرین تناوبی شدید

30/1±1/5

26/1±3/0

مصرف ال-آرژنین

30/8±1/3

27/4±3/2

تمرین تناوبی شدید +ال-آرژنین

28/4±1/0

27/4±2/3

چربی بدن (درصد)

دارونما

27/3±2/5

27/4±2/4

11/5

0/ 9

*0/002

0/43

*وجود تفاوت معنیدار بین میانگین پسآزمون گروهها (.)p<0/05

طبق نتایج آزمون تعقیبی ،انجام تمرین تناوبی شدید ( )p=0/017و

ال  -آرژنین تغییری در سطح سرمی آیریزین ایجاد نکرد

انجام تمرین تناوبی شدید  +مصرف ال  -آرژنین (،)p=0/019

( .)p=0/19همچنین بین سطح سرمی آیریزین در گروه تمرین

باعث افزایش معنیدار سطح سرمی آیریزین در آزمودنیهای

تناوبی شدید در مقایسه با تمرین تناوبی شدید  +مصرف

گـروههای تجـربـی در مقایسـه با گـروه دارونمـا شد ،اما مصـرف

ال-آرژنین ،تفاوت معنیداری مشاهده نشد (( )p=0/45جدول
شماره .)3

جدول شماره  :3نتایج حاصل از آزمون تعقیبی بونفرونی در مورد مقایسه زوجی گروهها
گروه

میانگین±انحراف معیار

مقدار p

تمرین تناوبی شدید

128/39±11/48

*0/017

دارونما

91/83±11/51

سطح سرمی آیریزین (پیکوگرم

تمرین تناوبی شدید +ال-آرژنین

130/17±11/54

برمیلیلیتر)

دارونما

91/83±11/51

مصرف ال-آرژنین

96/39±11/92

دارونما

91/83±11/51

تمرین تناوبی شدید

128/39±11/48

تمرین تناوبی شدید +ال-آرژنین

130/17±11/54

متغیر

*0/019
0/19

0/45

*وجود تفاوت معنیدار بین میانگین تعدیلشده پسآزمون دو گروه مورد مطالعه (.)p<0/05

بحث

ال  -آرژنین ،تغییر معنیداری در درصد چربی بدن ایجاد نکرد.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد  6هفته تمرین تناوبی شدید باعث

یافتههای مطالعه حاضر با نتایج تنها پژوهشیکه در آن اثر تمرین

افزایش معنیدار سطح سرمی آیریزین میشود .همچنین در این

تناوبی شدید بر سطح آیریزین بررسی شده بود ،همخوانی نداشت.

مطالعه ،انجام  6هفته تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل

در آن مطالعه ،پژوهشگران تغییرات سطح سرمی آیریزین را

ال  -آرژنین منجر به افزایش معنیدار سطح سرمی آیریزین

متعاقب انجام یک جلسه و یک دوره تمرین شدید در  15مرد

گردید؛ درحالیکه مصرف ال  -آرژنین به تنهایی تأثیر معنیداری

جوان سالم بررسی کردند .برنامه تمرین شامل  8هفته و هر هفته 3

بر سطح سرمی آیریزین نداشت .از سوی دیگر 6 ،هفته تمرین

جلسه تمرین دویدن شدید بود ،نتایج مطالعه نشان داد یک جلسه

تنــاوبـی شـدیـد بــا و بــدون مصـرف ال – آرژنـیـن و مصـرف

دویدن شدید ،سطح آیریزین را افـزایش میدهـد ،درصـورتیکـه

6
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پیشآزمون

پسآزمون
میانگین±انحراف معیار

تمرین تناوبی شدید
آیریزین (پیکوگرم برمیلیلیتر)

مقدار f

مقدار p

تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل ال  -آرژنین بر سطح سرمی آیریزین و ...
...

صادق چراغبیرجندی و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

( .)6ناهمسویی نتایج میتواند به دلیل تفاوت سطح آمادگی

اثر مصرف ال  -آرژنین روی بیان فعالکنندههای  BATمانند

جسمانی آزمودنیها در  2مطالعه ،همچنین تفاوت برنامه تمرینی

 PGC1αمتفاوت است .در مطالعهای نشان داده شد مصرف

مورد استفاده باشد .در تحقیق حاضر از آزمودنیهای غیرفعال و

ال  -آرژنین باعث افزایش بیان  PGC1αدر موشهای چاق دیابتی

دارای اضافه وزن استفاده شد ،اما در پژوهش مذکور،

میشود ( ،)10درصورتیکه در مطالعه دیگری ،کاهش بیان این

آزمودنیهای جوان تقریباً تمرینکرده (شاخص تودهبدنی

فعالکننده در موشهای چاق ناشی از رژیم غذایی نشان داده شد

 21/9±1/6کیلوگرم برمترمربع) شرکت کرده بودند .با توجه به

( .)23در یک مطالعه دیگر نیز  6هفته تمرین استقامتی با و بدون

اینکه سطح آیریزین در افراد با آمادگی بدنی باالتر بیشتر از افراد

مصرف ال-آرژنین باعث افزایش معنیدار بیان  PGC1αدر

با آمادگی بدنی پایین است ( ،)17میتواند دلیلی برای عدم

موشها گردید ،در صورتیکه مصرف ال  -آرژنین به تنهایی در

افزایش آیریزین پس از مداخله در مطالعه ذکرشده باشد .متعاقب

مدت  6هفته بر  PGC1αتأثیر معنیداری نداشت ( .)24از

افزایش آیریزین در گردش خون ،این پپتید اثرات شبههورمونی

آنجاییکه عوامل مختلفی درخصوص اثر مصرف ال  -آرژنین

در گردش خون ایفا میکند و افزایش  UCP1باعث افزایش

روی آیریزین نقش دارند ،انجام مطالعات بیشتر در این زمینه

قهوهای شدن  WATمیگردد .پژوهشها نشان داده است افزایش

ضروری است.

PGC1α

در اغلب مطالعات ،تأثیر مثبت تمرین تناوبی شدید در کاهش

میانجیگری میشود و فعالیت ورزشی نیز بهعنوان فعالکننده

درصد چربی نشان داده شده است .بهعنوان مثال در مطالعهای

 PGC1αشناخته شده است ( .)18آستانهای از شدت فعالیت که

مشخص گردید  6هفته تمرین تناوبی شدید باعث کاهش درصد

بتواند اثرات مفید در افزایش آیریزین درپی داشته باشد ،مهم است

چربی در مردان و زنان نسبتاً فعال میشود ( .)25در این مطالعات

و فعالیتهای شدید ،تأثیر بیشتری در افزایش آیریزین نسبت به

مشخص شده تمرین تناوبی شدید با صرف زمان کمتر میتواند

فعالیتهای با شدت کمتر دارد ( .)6در مطالعهای 8 ،هفته تمرین

اثرات مطلوبی بر کاهش درصد چربی و افزایش توده بدون چربی

استقامتی باعث افزایش سطح سرمی آیریزین در مردان مسن شد،

بدن داشته باشد ،اما در پژوهش حاضر تمرین تناوبی شدید درصد

اما در آزمودنیهای جوان تأثیری بر سطح آیریزین نداشت (،)19

چربی بدن را کاهش نداد که با یافتههای Sasakiو همکاران که

که میتواند نشاندهنده تأثیر عامل سن بر ترشح آیریزین باشد.

نشان دادند  4هفته تمرین تناوبی شدید ،تغییری در درصد چربی

براساس بررسیهای انجامشده ،تاکنون پژوهشی در مورد اثر

بدنی آزمودنیها ایجاد نمیکند ،همخوانی داشت ( .)26همچنین

مصرف ال  -آرژنین روی آیریزین انجام نشده است ،اما مطالعات

 Keatingو همکاران نشان دادند  12هفته تمرین تناوبی شدید

مختلف ،شواهد متقاعدکنندهای داشتهاند که ال  -آرژنین میتواند

نتوانسته تغییری در درصد چربی بدن آزمودنیها ایجاد کند (.)27

بیوژنز میتوکندریایی ،توسعه  BATو میزان سوختوساز کلی بدن

تمرین تناوبی شدید باعث افزایش ترشح کاتکوالمینها و هورمون

را افزایش دهد ( .)21،20،10این اعمال متابولیکی آرژنین با

رشد میشود که محرک لبپولیز است و در نتیجه میتواند منجر به

PGC1α

افزایش لیپولیز گردد ،اما افزایش لیپولیز و فراهمی اسیدهای چرب

میشود مرتبط است .در نتیجه ،با افزایش ال  -آرژنین و متعاقب

آزاد از طریق تمرین تناوبی شدید الزاماً منجر به افزایش معنیدار

آن افزایش PGC1α؛ تعداد و توده میتوکندریها ،اکسیداسیون

اکسیداسیون اسیدهای چرب و کاهش چربی نمیشود .این امر

اسیدهای چرب زنجیرهبلند و گرمازایی غیرلرزشی افزایش مییابد

می تواند به دلیل میزان کلی اکسیداسیون چربی در طول فعالیت و

که از تمایز سلولهای چربی سفید جلوگیری میکند ( .)22باتوجه

بعد از آن ،همچنین نرخ متابولیک و زمان کمتر صرفشده در

به اینکه ترشح آیریزین بهوسیله افزایش  PGC1αمیانجیگری

تمرینات تناوبی شدید باشد .از طرفی ،شیوه زندگی افراد خارج از

میشود ،لذا انتظار بر این اسـت با افـزایش این فعـالکننده ،میـزان

زمان پژوهش نیز میتواند از مـوارد اثـرگـذار بر تغییر یا عدم تغییر

 FNDC5و آیریزین در بافت عضالنی بهوسیله

افزایش  NOو درپی آن فرآیندهایی که باعث افزایش
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تمرین طوالنی  8هفتهای ،تغییری در سطح آیریزین ایجاد نمیکند

آیریزین نیز افزایش داشته باشد ،اما مطالعات مختلف درخصوص

تأثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل ال  -آرژنین بر سطح سرمی آیریزین و ...
...

صادق چراغبیرجندی و همکاران

نسرین جاوید تبریزی و همکاران

مطالعات نشان داده است مکملدهی آرژنین از طریق تغذیه باعث

با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،در مجموع بهنظر میرسد انجام

کاهش  WATدر نمونههای انسانی و حیوانی ،همچنین افزایش

تمرین تناوبی شدید ،تمرین تناوبی شدید و مصرف مکمل

مشخص در توده  BATمیشود .در یک مطالعه ،تأثیر  3هفته

ال  -آرژنین میتواند روشی مؤثر در افزایش آیریزین بهعنوان

مصرف ال  -آرژنین ( 8/3گرم در روز) در  33آزمودنی میانسال

فعالکننده بافت چربی قهوهای و در نتیجه مقابله با چاقی باشد ،اما

چاق دیابتی ،بررسی و مشخص گردید مصرف ال  -آرژنین

به دلیل عدم تأثیر این مداخله بر درصد چربی افراد دارای اضافه

موجب کاهش وزن و درصد چربی این افراد شده است ( .)11اثر

وزن و چاق ،پیشنهاد میگردد بهمنظور شناخت دقیق اثر این

 NOتولیدشده بهوسیله آرژنین بر بافت چربی بسیار پیچیده است.

مداخالت بر میزان بافت چربی سفید و قهوهای ،اثرات تمرین

مطالعات نشان میدهد مهار رهایش  NOدر بافت چربی باعث

تناوبی شدید و مصرف ال  -آرژنین در دورههای زمانی طوالنیتر

افزایش لیپولیز میشود که این مسئله در ساز و کار عمل آرژنین،

مورد بررسی قرار گیرد.

ناهمسویی ایجاد میکند .از طرف دیگر NO ،میتواند برداشت
گلوکز را در بافت چربی مهار کند ( .)28تفاوت در نتایج مطالعات

تشکر و قدردانی

نیز میتواند به دلیل اثرات فیزیولوژیکی مختلف  NOدر بدن،

بدین وسیله نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از اداره

تفاوت مقدار ،دوره مصرف ال  -آرژنین و تفاوت آزمودنیهای

کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی به جهت حمایت مالی

مورد استفاده در مطالعات مختلف باشد.

(به شماره  )12760-132491در انجام این پژوهش ،همچنین از
شرکتکنندگان در پژوهش اعالم میدارند.
: irctشماره ثبت
IRCT=2016041327365N1
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