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مقاله است که پس از طی فرایند « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

است. این نسخه در مدت داوری، برای چاپ، قابل پذیرش تشخیص داده شده 

کوتاهی پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از فرایند ویراستاری 

 شیشده پرفتهیپذ»گزینه  اراک یمجله دانشگاه علوم پزشکشود. منتشر می

دهد تا نتایج را به عنوان خدمتی به نویسندگان ارائه می« از انتشار

پذیرش برای جامعه علمی در دسترس ترین زمان ممکن پس از ها در سریعآن

ی فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طی اباشد. پس از آنکه مقاله

خارج و در یک شماره « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»می کند، از نسخه 

شود. شایان ذکر است صفحه آرایی و سایت نشریه منتشر میمشخص در وب

شود که ممکن صوری در متن مقاله میویراستاری فنی باعث ایجاد تغییرات 

است بر محتوای آن تأثیر بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفتر 

 نشریه خارج است.

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Yaghoubi A, Bagherpour T, Nemati N. [Comparison of the Effect of Six Weeks of Creatine and 

Ginseng Supplementation on Blood Ammonia, Lipoprotein and Homocysteine of Male Players 

of Iran's EPE Fencing Team in 1400 (Persian)]. Journal of Arak University of Medical Sciences. 

Forthcoming 2022. Doi: http://dx.doi.org/10.32598/jams.25.3.6963.1 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/jams.25.3.6963.1  
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Abstract 

 

Background and Aim: Food and sports supplements are used by athletes all over the world, and correct and 

optimal consumption improves performance and prevents sports injuries. In this regard, creatine and ginseng 

supplements can be effective on physiological indicators and sports performance. Therefore, considering that no 

research has been done on the use of these supplements on blood indicators on fencers. The present study 

compares the effect of creatine and ginseng supplements on blood ammonia, HDL, LDL and homocysteine indices 

of the male players of the Iranian Epe fencing team. 

Martials and Methods: In the present study, 14 male players of the Epe national fencing team were divided into 

two creatine supplement groups (7 people) and ginseng supplement group (7 people). Subjects in two groups 

performed their normal exercises with the team during the research, and on the day before the measurement, after 

a specific activity in a sitting position, blood was taken from the arm vein of the subjects by a specialist. The 

statistical significance difference was determined at the level of P ≥ 0.05 and ANCOVA test was used to determine 

the differences between groups and the data was analyzed by SPSS software with version 25.  

Ethical Considerations: This article is approved by the Ethics Committee of Islamic Azad University, Shahrood 

Branch. 

Findings: The results showed that after six weeks, there is a significant difference between the creatine and 

ginseng groups in the blood indices of ammonia, LDL, HDL and homocysteine (P ≥ 0.05). so that the average of 

creatine supplement group in ammonia, LDL, HDL and homocysteine index in terms of mg/dL respectively 

(2.56±0.83, 1.16±0.33, 7.45±0.48, 8.89±0.18) and Gensing group (2.05±0.29, 1.46±0.78, 8.11±0.27, 7.63±0.45). 

 Conclusions: The results showed that there is a significant difference in the average of blood ammonia, HDL, 

LDL and hemocytin between the creatine supplement group and the ginseng supplement group. Therefore, the 

role of ginseng supplement in reducing blood ammonia and homocysteine and in increasing HDL was more than 

that of creatine supplement, and the role of creatine supplement in reducing LDL was more than that of ginseng 

supplement. So it can be concluded that the role of ginseng supplement in the changes of blood ammonia, 

homocysteine and HDL is more than the role of creatine supplement. 

 

Keywords: Creatine supplement, Ginseng supplement, Ammonia, Homocysteine, Lipid, Fencing 
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 چکیده

ود اعث بهبهای غذایی و ورزشی در سراسر جهان توسط ورزشکاران مورد استفاده قرار گرفته و مصرف صحیح و بهینه بمکمل: مینه و هدفز

د عملکرهای فیزیولوژیکی و شاخصبر روی  نگو جنسی در همین راستا مکمل کراتینشود. های ورزشی میجلوگیری آسیبعملکرد و 

می تواند تاثیر گذار باشد.بنابراین باتوجه به اینکه تابه حال تحقیقی در رابطه با مصرف این مکمل ها بر شاخص های خونی بر روی  ورزشی

 HDL،LDLهای آمونیاک خون،شاخصبر روی  نگجنسی و های کراتینتاثیر مکمل مقایسهتحقیق حاضر به انجام نشده است.  شمشیربازان

 پردازد.میهموسیستئین بازیکنان مرد تیم ملی شمشیربازی اپه ایران   و

گروه مکمل جنسینگ  و نفر( 7نفر از بازیکنان مرد تیم ملی شمشیربازی اپه در دو گروه مکمل کراتین ) 41حاضر،  در مطالعه :هامواد و روش

 گیریو در روز پیش اندازه گروه در طول پژوهش تمرینات عادی خود را به همراه تیم انجام داده سهها در آزمودنی. تقسیم شدند نفر( 7)

ماری داری آااختالف معنگیری بعمل آمد. ها توسط یک متخصص، خونلت نشسته از ورید بازویی آزمودنیپس از یک فعالیت مشخص در حا

با   SPSSها بوسیله نرم افزار دادههای بین گروهی از آزمون آنکوا استفاده گردید و و جهت تعیین تفاوت تعیین شد P ≤50/5نیز در سطح 

 ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.50نسخه

 باشد.میآزاد اسالمی واحد شاهرود این مقاله مورد تایید کمیته اخالق دانشگاه : مالحظات اخالقی

و هموسستئین بین گروه کراتین و جنسینگ  LDL،HDLهای خونی آمونیاک،در شاخصپس از  شش هفته داد نتایج نشان  :یافته ها

بر  و هموسستئین LDL،HDLدر شاخص آمونیاک، کراتین میانگین گروه مکمل (. به طوری کهP ≤50/5تفاوت معناداری وجود دارد )

، 50/5±58/5و گروه جنسینگ ) (38/3±43/5، 10/7±13/5، 45/4±88/5 ،05/5±38/5به ترتیب ) گرم بر دسی لیترحسب میلی 

  بود.(  10/5±58/7، 57/5±44/3، 73/5±15/4

و هموسیتئین بین گروه مکمل کراتین و گروه  HDL ،LDLداد که اختالف معناداری در میانگین آمونیاک خون، نتایج نشان: گیرینتیجه

بیشتر از مکمل  HDLنقش مکمل جنسینگ در کاهش آمونیاک خون و هموسیستئین و در افزایش  بنابراین دارد. وجود مکمل جنسینگ

ر د جنسینگتوان نتیجه گرفت که نقش مکمل میبیشتر از مکمل جنسینگ بود. پس  LDLکراتین بوده و نقش مکمل کراتین در کاهش 

  باشد.نقش مکمل کراتین میبیشتر از  HDL آمونیاک خون و هموسیستئین و تغییرات 

 

 شمشیربازی گ، آمونیاک، هموسیستئین، لیپید،مکمل کراتین، مکمل جنسین: کلید واژه ها
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 زمینه و هدف

ود. شتعامل عوامل آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی، روانشناختی و زیست حرکتی با یکدیگر سبب اجرای صحیح مهارت های ورزشی می 

شناخت و اطالع از این ویژگی ها سبب می شود ورزشکاران ضعف ها و قدرت خود را بیابند و به رفع یا اصالح آن اقدام کنند. ویژگی های 

پیکری مناسب در بسیاری از رشته های ورزشی حائز اهمیت است. الزمة کسب موفقیت های ورزشی برخورداری از قابلیت های بدنی مانند 

زیست حرکتی است. این موارد همه از عواملی اند که می توانند در ویژگی های قهرمانی ورزشکاران نخبه نقش داشته  و یکریویژگی های پ

ه رشت داشتن توانایی الزم برای اجرای صحیح مهارت و کسب موفقیت در ورزشکاران کنندة بیان آمادگی جسمانی ویژگیهای. (4) باشند

ا ورزشکاران ب طبقه بندیشود، به استعدادیابی و  که از این ورزشکاران گرفته می هایی . آزمونپرتحرکی همچون شمشیربازی است های

 شناسی یختتعیین استعدادهای فیزیولوژیکی و ر .(5)کند  ی پیکری و بدنی مناسب در این رشته کمک زیادی میها ویژگیتوجه به داشتن 

 هبر حسب نوع اسلح اما مختلف وجود ندارد های وزنمانند شمشیربازی انجام گرفته است. هرچند در شمشیربازی ای  مبارزه های ورزشدر 

)نوک  با پوینت ها ضربهضربه زدن و امتیازگیری در هر کدام از این سه اسلحه با هم متفاوت است. در اپه و فلوره ه ی نحو (فلوره، اپه و سابر)

سمت فلوره ق ه یدر اسلح باارزش های هدفشود.  ها عالوه بر پوینت با بغل تیغه نیز زده می ضربهدر سابر  شود. درحالیکه شمشیر( زده می

امروزه مکمل های غذایی و  از طرفی .(8) ال، و در اسلحة اپه تمام بدن استسینه و پشت هر بازیکن، در اسلحة سابر از ناحیة کمر به با

ورزشی در سراسر جهان توسط ورزشکاران مورد استفاده قرار گرفته و مصرف صحیح و بهینه باعث بهبود عملکرد و جلوگیری آسیب های 

ود بای است که مستقیماً و از طریق اثرات شبه دارویی خود باعث بهورزشی می شود. مکمل های ورزشی بنابر تعریف، ترکیب یا فرآورده

های ورزشی پرکاربرد کراتین است. کراتین یک عنصر طبیعی در رژیم غذایی  یکی از مکمل .(1)عملکرد و بازده ورزشی ورزشکاران شود 

ز ورزشکاران برای افزایش عملکرد و در بسیاری از مواقع برای افزایش توانایی ا بسیاری. شود می سنتز بدن در کبدباشد که به وسیله  می

کنند. مکمل کراتین موجب بارگیری عضله با کراتین و افزایش مجموع ذخایر آن در اشکال آزاد و فسفریله  مکمل را مصرف می تمرین، این

تواند عملکرد را بهبود  واسطه آن مکمل کراتین می سازوکاری که به .(0)شود  گویند( می )که اصطالحاً به آن کراتین و فسفوکراتین می

تایج باشد. ن باشد. اگرچه روشن است که این اثر به افزایش موجودی کراتین فسفات عضله مرتبط می نمیطور کامل مشخص  بخشد، به

ابد. ی دهد که سرعت نوسازی کراتین فسفات پس از تمرینات شدید درصورت مصرف مقادیر زیاد مکمل کراتین افزایش می اخیر نشان می

 دهد تا در حین هریک از فعالیت لیه را پس از کارهای سرعتی فراهم آورده و اجازه میاین امر امکان بازگشت سریعتر ورزشکاران به حالت او

ر ت گسترده این اثرات منجر به کار بیشتر در تمرینات شده و بنابراین، موجب پاسخ تمرینی. (5) شدید بعدی، کار بیشتری انجام شودهای 

کند که بدانیم موجودی کراتین عضله پس از تنها چند روز مصرف  پیدا می شود. الزم به ذکر است که این شرایط زمانی اهمیت بیشتری می

جنسینگ  های رایج می توان به مکمل یکی دیگر از .(7) ماند ها در سطحی باال باقی می ها یا حتی ماه مقادیر زیاد مکمل کراتین، هفته

ند ک د می کند. گیاه جینسینگ چندین سال برگریزی میکره، شمال شرق چین و نیز شرق سیبری رش کشورهای در این گیاه اشاره کرد. 

های موجود دیگر از گیاهان در نظرگرفته شده است و نام آن از و متعلق به گروه آرالیاسی است و به عنوان مرغوب ترین نوع در بین گونه

 است و دارای یک سابقه پزشکیرایج چین و کره  واژه یونانی به معنای تمام شفادهنده گرفته شده است و این واژه بومی در خاور دور به ویژه

مصرف  .(3) رف زیاد آن در یک دفعه الزم نیستبرای بیش از پنج هزار سال است. این گیاه برای مصرف طوالنی مدت بدون ضرر است و مص

طوالنی مدت گیاه جنسینگ به عنوان یک ابزار کمکی ژنتیکی بوده است و تاثیر آن بر پایداری، قدرت و سیستم ایمنی بدن به طور مداوم 

میلی گرم را به ورزشکاران تجویز کرده و کاهش تغییرات در پارامترهای تنفسی قلبی  555مصرف روزانه این گیاه . (8) تست شده است

تمرینات »( تحقیق خود را با عنوان 4888حسینی و گنج بخش ) .(45) ن تالش ادراکی را گزارش کرده اندخون و میزا اسید الکتیک

روه ها گدر پژوهش آنها  به انجام رساندند.« مقاومتی همراه با مصرف مکمل جینسینگ بر ترکیب بدن، قدرت عضالنی و استرس اکسیداتیو

متغیرها در دو پس آزمون تمامی  هایمیانگین بین که داد نشان پژوهش نتایج تمرین پرداختند. جلسه به 8هفته و هر هفته  5به مدت 

که استفاده از مکمل جینسینگ به همراه تمرینات مقاومتی نسبت به  آنها نتیجه گرفتندگروه تفاوت معنی داری وجود ندارد. 
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نقش »( پژوهشی با عنوان 4881آتشک و ستمدیده ) .(44) نداشته باشدف بر متغیرهای تحقیق مقاومتی به تنهایی تاثیر مضاع  تمرینات

. نتایج انجام دادند« اکسیدانی مکمل یاری جینسنگ در برابر فشار اکسایشی ناشی از فعالیت ورزشی وامانده ساز در ورزشکاران جوانآنتی

نسبت به گروه مکمل به طور  دارونما ساعت پس از فعالیت در گروه 51در مراحل بالفاصله و  MDAپژوهش بیانگر این بود که افزایش 

طور  به دارونما در بعد از فعالیت وامانده ساز در گروه جینسنگ در مقایسه با گروه SOD داری باالتر بود. همچنین فعالیت آنزیممعنی

کوتاه مدت جینسنگ فشار اکسایشی ناشی از فعالیت  مکمل یاری توان گفت که(. به طور کلی میp<50/5کند )داری افزایش پیدا میمعنی

گزارشات گسترده ای وجود (. 45) کنددر ورزشکاران جوان مهار می SOD و افزایش فعالیت MDA هوازی وامانده ساز را با کاهش دادن

(. 48می کند جنسینگ اثرات مفیدی بر سیستم عصبی مرکزی، غدد درون ریز، سیستم ایمنی و سیستم قلبی عروقی دارد )دارد گه بیان 

 . (41) مفید است C-HDLو همچنین سطوح مقادیر  c -LDLو  TG  ،TCاز سوی دیگر تجویز خوراکی عصاره گیاه جنسینگ بر سطوح 

ند بیان کرد« کراتین برای ورزش و عملکرد ورزشی ، با مالحظات بهبودی برای افراد ورزشکار»( پژوهشی با عنوان 2021و همکاران ) 4واکس

که شمشیربازان به دنبال بهبود عملکرد ورزشی، افزایش سازگاری تمرینات ورزشی و کاهش زمان بازیابی هستند. مطالعات به طور مداوم 

رینات تکی و چندگانه تمرینات کوتاه مدت و با شدت باالی فعالیتها، عالوه بر نشان می دهد که مکمل کراتین اثرات ارگونژیک مثبت بر تم

  .(40) تقویت سازگاری تمرینات ورزشی را اعمال می کند

یزیولوژیکی ف هایفرآورده و اجرا ، عملکرد LDL، کاهش  HDLبهبود ترشح هموسیستئین، افزایش  سبب جنسینگ مکمل مصرف مزمن

 ،گیری در میزان پایداریتوسط ورزشکاران مرد به طور چشم گرم گیاه جنسینگمیلی 555ف هفته مصر 8تا  5شود و برای مثال می یانتخاب

رونمایی شده داکننده حجم تنفس و ضربان قلب تاثیر مثبت گذاشته و سبب کاهش تولید اسید الکتیک در مقایسه با گروه مصرف ،حیات

تغییر  لم راسا انورزشکار نقلبی و نیز اسید الکتیک خو - تنفسی پارامترهایهفته  هشتر مصرف روزانه به مدت به عبارت دیگر دو با .است

میلی گرم را به ورزشکاران تجویز کرده و کاهش تغییرات در پارامترهای تنفسی قلبی اسید الکتیک  555مصرف روزانه این گیاه  .دهدنمی

  (.45) رده اندخون و میزان تالش ادراکی را گزارش ک

ورزش شمشیربازی یک بازی پرتحرکی است که حرکات مختلفی از قبیل: ضربه زدن، خم شدن، دویدن، سرعت عکس العمل و غیره را در   

ذات خود دارد و این گونه حرکات گاه بسیار سریع وگاه آرام انجام می شوند، و برای اجرای صحیح آن ها در سطوح حرفه ای این رشته تمام 

قابلیت های جسمانی بدن از سرعت، استقامت، توان، هماهنگی، چابکی، تعادل و ... غیره باید تقویت گردد که فرد بهترین عملکرد را داشته 

طور گسترده از سوی جامعه پزشکی و ورزشی مورد حمایت قرار گرفته است. این حمایت  . امروزه انجام منظم فعالیت بدنی و ورزش بهباشد

لف های بدنی و تمرینات ورزشی مختگیر شناختی و بالینی مبتنی بر این نکته است که فعالیت وجود مدارک و شواهد معتبر همهبه دلیل 

و کاهش عوامل خطرزای قلبی عروقی، جلوگیری از آسیب و بهبود عملکرد و غیر از اهمیت باالیی برخوردار است. برای اجرای یک تمرین 

طور مطلوب فعال باشد و تمرینات مقاومتی یکی از بهترین تمرین هایی که برای  قدرت نیاز دارد، عضالت باید به هورزشی که به مقدار باالب

افزایش توده عضالنی و افزایش قدرت و استحکام بدن نیازمند است. تمرینات مقاومتی در ابتدا باعث افزایش هماهنگی عصبی عضالنی 

و تاثیر  تاثیر مکمل کراتینحال با توجه به .(45)ایی بهتر و بهبود عملکرد ورزشی می شود شود و در نتیجه این هماهنگی باعث کارمی

و باتوجه به اینکه تابه حال تحقیقی در رابطه با مصرف این مکمل ها  عملکرد ورزشیهای فیزیولوژیکی و شاخصبر روی  نگمکمل جنسی

 شش هفته مصرف مکمل کراتین و جنسینگ ن تحقیق به دنبال آن هستیمدر ایانجام نشده است  بر شاخص های خونی بر روی شمشیربازان

 چه تاثیری دارد؟ هموسیستئین بازیکنان مرد تیم ملی شمشیربازی اپه ایران  و HDL ،LDLبر آمونیاک خون، 

                                                           
1 Wax 

http://jmp.ir/article-1-1221-fa.pdf
http://jmp.ir/article-1-1221-fa.pdf
http://jmp.ir/article-1-1221-fa.pdf
http://jmp.ir/article-1-1221-fa.pdf
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 مواد و روش ها

 پس زمونآ گیری پیش آزمایی بالینی تصادفی سازی شده با اندازههای کار  ای است که در قالب طرح تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توسعه

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود مورد  IR.IAU.SHAHROOD.REC.1400.073آزمون انجام شد. پژوهش حاضر با کد اخالق 

شته اپه بودند و با توجه به جدول با توجه به حجم جامعه که ورزشکاران تیم ملی شمشیربازی در ر حاضر، تایید قرار گرفت. در مطالعه

 7گروه مکمل جنسینگ )و نفر(  7نفر از بازیکنان مرد تیم ملی شمشیربازی اپه در دو گروه مکمل کراتین ) 41 تعیین حجم نمونه مورگان 

نجا که تمرینات تیم هفته تقسیم شدند. آزمودنی ها در دو گروه در طول پژوهش تمرینات عادی خود را به همراه تیم انجام داده و از آ نفر(

دقیقه  40ای سه جلسه بود. در طول تحقیق آزمودنی ها سه جلسه تمرینی را پشت سر می گذارند. آزمودنی ها در هر جلسه تمرینی حدوداً 

ها  دقیقه به تمرین تکنیک 55دقیقه با شدت باال طناب می زدند. سپس مدت 45به گرم کردن بدن می پرداختند. بعد از گرم کردن، 

 45دقیقه استراحت می کردند. با  0دقیقه( بود که بین هر نیمه  40گیم  دودقیقه ) 85خواهند پرداخت. آخرین تمرین آن ها به مدت 

. تمامی آزمودنی ها بجز تمرینات تیمی، بطور جداگانه به (47) دقیقه نرمش جهت سرد کردن بدن، یک جلسه تمرینی پایان خواهدیافت

، که از آن ها خواسته می شد، در طول پژوهش از انجام این تمرینات داشتندمدت شش هفته، هفته ای سه جلسه تمرین نیز در سالن وزنه 

ایی ه مرینی یا تفریحی، جزئیات آن را در فرمخارج از تیم خودداری کنند. از آزمودنی ها خواسته شد که در صورت انجام هر گونه فعالیت ت

بسته در یک کیسه  51گرمی و هر  0که به آن ها اختصاص داده شده است، ذکر کنند. مکمل های کراتین، جنسینگ در بسته های 

رج از اجرای شخصی که خا، بودجنسینگ کیسه دیگر  45کیسه آن حاوی کراتین و  45کیسه که  55پالستیکی، تقسیم بندی شد. مجموعاً 

و هر کیسه به هر یک از آزمودنی ها تعلق گرفت. آزمودنی ها از صبح روز بعد از اجرای پیش آزمون ها،  کرد، از یگدیگر تفکیک بودتحقیق 

به  وعده مصرف کردند. 1بسته ای که به آنها تحویل داده شده بود را در  51بسته از  1مصرف مکمل ها را آغاز کرده، به نحوی که هر روز 

و همراه صبحانه، نهار، شام و وعده  کنندسی سی )یک شیشه نوشابه( آب ولرم حل  505آزمودنی ها توصیه شد که محتوای هر بسته را در 

 . (47) کردندآخر را قبل از خواب مصرف 

ساعت  41تا  45ی ( به دنبال ساعت پس از آخرین وهله تمرین 85در روز پیش و پس آزمون برای اندازه گیری آمونیاک خون، آزمودنی ها ) 

ثانیه  45×  5ثانیه )  5دقیقه گرم کردن )فقط بوسیله حرکات کششی(، به ده نوبت پدال زدن با حداکثر سرعت و توان به مدت  0ناشتایی و 

دادند. برای  م میثانیه استراحت غیر فعال انجا 85آزمودنی ها بین هر تکرار به مدت (. 43)( بر روی دوچرخه کارسنج انجام پرداختند 

جلوگیری از هر گونه خطا در مدت زمان فعالیت و استراحت، از یک نوار کاست که در آن شروع و پایان هر تکرار با صدای سوت مشخص 

حداکثر سرعت رکاب زدن هر آزمودنی  گوشزد می کرد. و همچنین شروع هر تکرار را با شمارش معکوس از پنج تا یک، به آزمودنی شدمی 

ثانیه رکاب زدن که به صورت دور در دقیقه بر روی نمایش گر دوچرخه مشخص می شد، ثبت شد. میانگین ده عدد، که هر کدام  5در هر 

ه فته شد. بال فاصلثانیه( رکاب زدن بود، بعنوان میانگین حداکثر سرعت رکاب زدن، مد نظر قرار گر 5بیان گر حداکثر سرعت در یک نوبت )

توسط یک متخصص، خون گیری بعمل آمد. نمونه میلی لیتر  5به میزان بعد از این فعالیت، در حالت نشسته از ورید بازویی آزمودنی ها 

، دقیقه برای تحلیل 40های خونی هر آزمودنی بالفاصله بعد از خون گیری در یک کلمن یخ قرار داده می شد و به سرعت در مدت حداکثر 

 .(43) به آزمایشگاه منتقل شد

( از دستگاه بالد گاز آناالیزر 4887تحلیل نمونه های خونی جهت سنجش شاخص های خونی همانند روش با و مورگان ) در این پژوهش

خون، بالفاصـله بعـد از  LDLو  HDLجهت اندازه گیری میزان سطح هموسستئین، ( و روش آنزیماتیک استفاده شد )(.A.V.L)مدل

خون آنان با دســتگاه  LDLو  HDLچهـار دقیقـه پس از گذشت زمان رکاب زدن آزمودنی بر روی دوچرخه کارسنج، سطح هموسستئین، 

 لیتر اندازه گیری و ثبت گردید.دسی بر  گرمساخت آلمان، بر حسب میلی  Scoutالکتــومتر 
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ویلک  -ستفاده شد. برای طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون شاپیروبرای توصیف و تجزیه و تحلیل آماری از آمار توصیفی و استنباطی ا

شد. میانگین متغیرهای پژوهش در بین دو گروه مکمل کراتین و مکمل جنسینگ با هدف تعیین تفاوت های بین گروهی، با استفاده استفاده 

تعیین شد. داده ها بوسیله  P ≤50/5آماری نیز در سطح  برای هر یک از متغیرهای وابسته بررسی شد. اختالف معنی داری آنکوااز آزمون 

 ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.50با نسخه   SPSSنرم افزار 

 مالحظات اخالقی

پژوهش حاضر با کد اخالق  آزمودنی ها قبل از شرکت در آزمون، فرم موافقت آگاهانه مورد نظر را تکمیل و امضا کردند. همچنین

IR.IAU.SHAHROOD.REC.1400.073 .در دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود مورد تایید قرار گرفت 

 

 یافته ها

 آمده است.  4اطالعات توصیفی به تفکیک گروه ها در جدول 

 (یافته های  توصیفی مربوط به همسان سازی آزمودنی ها )سن، قد، وزن .4جدول 

 هاگروه

 سن )سال(

انحراف  ±میانگین

 استاندارد

 قد )سانتی متر(

انحراف  ±میانگین

 استاندارد

 وزن )کیلوگرم(

انحراف  ±میانگین

 استاندارد

 07/5±30/55 83/5±55/438 31/5±57/35 (n=7) مکمل کراتین

 78/5±58/51 58/4±50/437 43/4±78/34 (n=7)مکمل جنسینگ

 =P 35/5P= 58/5P= 10/5Pمقدار 

 

نشان داد که نشانگر  <50/5Pبرای بررسی توزیع نرمال متغیرها از آزمون شاپیروویلک استفاده شد. نتایج این آزمون برای تمام متغیرها    

را نشان  <P 50/5نرمال بودن داده ها می باشد. همچنین برای بررسی پیش فرض همگنی واریانس ها، از آزمون لوین استفاده شد که نتایج 

همگنی واریانس های نمرات گروه ها در متغیرهای تحقیق تایید می گردد. بنابراین با توجه به مفروضه های فوق از آزمون آماری  می دهد و

 ارائه گردیده است.  5آنکوا جهت بررسی اثر تمرینات بر متغیرها استفاده گردید که نتایج آن در جدول شماره 
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و  LDL ،HDLنتایج آزمون آنکوا برای مقایسه اثر بین گروه مکمل جنسینگ و کراتین بر شاخص های خونی آمونیاک،  .5جدول 

 هموسستئین

 گروه متغیر
 پیش آزمون

 انحراف استاندارد±میانگین

 پس آزمون

 انحراف استاندارد±میانگین
 Pمقدار

 آمونیاک

(mg/dl) 

 05/5±38/5 57/8±71/5 کراتین
554/5 

 50/5±58/5 78/8±83/5 جنسینگ

LDL 

(mg/dl) 

 45/4±88/5 88/5±08/50 کراتین
554/5 

 15/4±73/5 55/5±10/5 جنسینگ

HDL 

(mg/dl) 

 10/7±13/5 40/5±30/5 کراتین
554/5 

 44/3±57/5 55/5±83/5 جنسینگ

 هموسستئین

(mg/dl) 

 38/3±43/5 45/44±05/5 کراتین
554/5 

 58/7±10/5 78/45±74/5 جنسینگ

 

تفاوت معناداری  و کنترل و هموسستئین بین گروه کراتین و جنسینگ LDL ،HDLنتایج نشان داد که در شاخص های خونی آمونیاک، 

 وجود دارد. 
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  بحث

و هموسیتئین بین گروه مکمل کراتین و گروه  HDL ،LDLمیانگین آمونیاک خون،  معناداری در یافته های پژوهش حاکی از  اختالف

بیشتر از  HDLمکمل جنسینگ دارد. نتایج نشان داد که نقش مکمل جنسینگ در کاهش آمونیاک خون و هموسیستئین و در افزایش 

 بیشتر از مکمل جنسینگ بود. LDLمکمل کراتین بوده و نقش مکمل کراتین در کاهش 

 غلظت در ادارنمع کاهش موجب مکمل جنسینگ که داد نشان( 5543ن )همکارا و ارزادهطع مطالعة نتایجدر خصوص آمونیاک خون، 

آمونیاک در کلیه ها در نتیجة فعالیت آنزیم گلوتامیناز وابسته به فسفات و غیروابسته  .(48) است مطالعه این نتایج مشابه که شودمیآمونیاک 

ظاهر می شود. از آنجا که در NH4+  ابتدایی به صورت یون آمونیوم  شده، در مجاری توليدNH3 به فسفات تشکیل می شود و تمامی 

ترشح آمونیم و همچنین نفوذپذیری چندانی نسبت به آن وجود ندارد، درصد کمی از آمونیاک موجود  مجاری جمع کنندة ادراری، سازوکار

اثر تزریق بی کربنات  ادرار در PHمی شود. همچنین در صورت افزایش میان بافتی، از طریق انتشار غیریونی به داخل مجاری منتشر  در آب

گزارش شده که ورزش شدید طوالنی مدت سبب  یا استازوالمید، آمونیوم تجزیه شده و آمونیاک به خون منتشر می شود. در این راستا

رفه ای کمتر است. از سویی، مشاهده شده که مشاهده شده در ورزشکاران ح افزایش سطوح پالسمایی آمونیوم خواهد شد. همچنین افزایش

مصرف مکمل، مستقل از همدیگر است، همچنین گزارش شده است که در فعالیت های فزایندة شدید،  متابولیسم الکتات و آمونیاک حین

کلی مشخص می شود که با . به این ترتیب به طور (48) تاثیری بر تجمع آمونیاک در پالسما یا ظرفیت استقامتی ندارد آلکالوز متابولیکی

مصرف جنسینگ، هنوز در مورد قطعیت این یافته ها و همچنین چگونگی سازوکارهای  وجود شواهد روشن در حمایت از تاثیرات ارگوژنیکی

ه دوجود ندارد. در این تحقیق برای اولین بار مقایسه مصرف مکمل جنسینگ و کراتین، به طور همزمان بررسی ش درگیر، اطالعات زیادی

و الکتات و همچنین، درگیری آن در  PHسعی محققان در تاکید بیشتر بر مطالعة نقش این دو مکمل بر میزان آمونیاک در تعامل با  است.

 چرخه پورین فسفات و در نهایت خستگی ورزشکاران مرد تیم ملی شمشیربازی بود.

 در LDLو  HDLی ها شاخص در شدید و متوسط هوازی تمرین دوره یک از بعد(، 5555ن )همکارا و پور افضل مطالعة دراز طرفی     

مکمل  مثبت تأثیر دهنده نشان که دارد همخوانی مطالعه این نتایج با هد کداشتن ادارنمع تفاوت آزمون پس و میان پیش، های گیری اندازه

 مردان ی درهواز تمرین از بعد چربی نیمرخ بررسی به که( 5545) همکاران و الکسونن مطالعة در. (55) تاس HDL بهبود بر جنسینگ

 تأییدی جنسینگ گروه در خون چربی وضعیت بهبود و مکمل کراتین و جنسنیگ گروه در HDLو افزایش  HDL کاهش، پرداختند دیابتی

به همراه مکمل  تناوبی استقامتی تمرین دوره یک از پس نیز،( 4885ن )همکارا و نیان قاسم مطالعة تایج. ن(54) ستا حاضر مطالعة نتایج بر

 در ت.یاف کاهش معناداری طور به یگلیسرید تر غلظت و انسولین به مقاومت شاخصاد که د نشان ضافه وزنادارای  نوجوانان روی کراتین

 مجزا، اصلی مسیر دو از اضافی چربی تجمع کلی طور بهت. داش وجود مثبت همبستگی انسولین به مقاومت و LDLکاهش  بین مطالعه این

 یا آسیب و چربی بافت از شده ترشح های سایتوکاین با انسولین سیگنالینگ شدن دگرگون شامل که شود می انسولین به مقاومت موجب

 احتماالً ،مصرف مکمل کراتین با ورزشی مدت طوالنی تمرینات ولی است، آزاد چرب اسیدهای تجمع اثر در پانکراس بتای های سلول مرگ

 به مقاومت از و بخشد می بهبود نیز را انسولین به حساسیت چرب، اسیدهای تجمع کاهش و ها آدیپوکاین از برخی میزان در تغییر ضمن

  .(55) است شده اذعان LDLکاهش  مکمل کراتین در نقش به مطالعات اغلب . از طرفی درکند می پیشگیری انسولین

را بین هموسیستئین پالسما و مقدار جنسینگ سرم نشان دادند و پیشنهاد کردند ( ارتباط معنی داری 5547همچنین نورالند و همکاران )

آزمودنی های سالمی را که به مدت  (5541زان )ر. کو(58) تغییر و تبدیل جنسینگ عاملی مهم در تعیین میزان هموسیستئین پالسماست

هموسیستئین پالسما را نسبت به گروه کنترل بعد از این روز مکمل گیری جنسینگ داشتند، بررسی و کاهش معنی دار مقدار سطوح  53

 8هفته مصرف روزانه  3روز بار گیری و 0هفته مکمل گیری کراتین ) 3( در پژوهشی تاثیر 5545. استینگ )(51) مدت مشاهده کردند

(، مصرف کراتین به Aرف کراتین )گروه مص 8ساله، بررسی کرد. آزمودنی ها در قالب 83تا  48تمرین مقاومتی را در زنان سالم  گرم( و
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اندکی کاهش A پژوهش شرکت کردند. سطوح هموسیستئین در گروه  ( در اینC( و تمرین مقاومتی محش )Bهمراه تمرین مقاومتی )

قتی کاهش بیشتری داشت، اما باز هم معنی دار نبود. اما و Aهموسیستئین دو گروه دیگر نسبت به گروه  یافت که معنی دار نبود. سطوح

معنی دار بود که عدم نقش کراتین در کاهش هموسیستئین  Aبا یکدیگر ادغام شد، این کاهش نسبت به گروه C و  Bداده های گروه های 

به بررسی اثر مکمل کراتین بر هموسیستئین پالسما و  4880همچنین برومند و همکاران در سال  .(50) با نتایج این تحقیق همسو است

هفته مکمل سازی کراتین باعث کاهش  45تیدی پرداختند که نتایج آن با تحقیق حاضر همسو می باشد. نشان دادند عوامل خطرساز لیپ

 دلیل این یافته ها احتماالً به دلیل باال بودن میزان متیونین رژیمی آزمودنی های استینگ بوده که اثر (.55سطح هموسیستئین می شود)

ی کراتین به این دلیل حائز اهمیت است که می تواند با تامین کراتین مورد نیاز به صورت برونزاد، کراتین را خنثی کرده است. مکمل گیر

یک متابولیت در این چرخه محسوب  کراتین درونزاد را کاهش دهد و یا حتی سرکوب کند، با کاهش کراتین درونزاد، تولید هموسیستئین که

 می شود نیز کاهش می یابد. 

 نتیجه گیری

بیشتر از مکمل کراتین بوده و نقش  HDLنتایج نشان داد که نقش مکمل جنسینگ در کاهش آمونیاک خون و هموسیستئین و در افزایش 

مونیاک آدر تغییرات  جنسینگمی توان نتیجه گرفت که نقش مکمل پس بیشتر از مکمل جنسینگ بود.  LDLمکمل کراتین در کاهش 

  ز نقش مکمل کراتین می باشد.بیشتر ا HDL خون و هموسیستئین و 

 تقدیر و تشکر

این مقاله مستخرج از رساله دکتری آقای احمد یعقوبی به راهنمایی و مشاوره اساتید است. بدین وسیله از فدراسیون شمشیربازی جمهوری 

 اسالمی ایران و تمامی کسانی که ما را در انجام این پژوهش یاری کردند سپاسگزاری می کنیم.

 افعتعارض من

 بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد.

 حمایت مالی

 پژوهش حاضر حامی مالی ندارد و برگرفته از رساله دکتری می باشد.

 نویسندگان سهم

 تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش های پژوهش حاضر مشارکت داشته اند.
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