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چکیده
توان بیهوازی که یکی از اجزای آمادگی جسمانی و توانایی زیست حرکتی مهم در ورزشهایی است
که نیاز به اجرای کوتاهمدت و سریع با بازده توان حداکثر دارند .هدف تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر مصرف حاد
 6میلیگرم ملاتونین بر توان بیهوازی و عملکرد کوتاهمدت دختران دانشجوی تربیتبدنی بود .برای انجام
کارآزمایی بالینی  31آزمودنی دختر (سن  93/5±3/92سال ،وزن  55/16±9/62کیلوگرم ،حداکثر اکسیژن
مصرفی  12/85± 4/31میلیلیتر/کیلوگرم/دقیقه) بهصورت متقاطع در  9مرحله مکمل ( 6میلیگرم ملاتونین)
و دارونما (کپسول نشاسته) دریافت کردند .مکمل یاری به شکل حاد (بهصورت تجویز تکدوز)  18دقیقه پیش
از فعالیت ورزشی انجام شد .هر آزمون در دو حالت دارونما و مکمل تکرار شد .برای اطمینان از ،از بین رفتن
اثر تمرین و مکمل فاصله بین دو آزمون (حالت دارونما و مکمل)  5الی  1روز درنظر گرفته شد .توان
بیهوازی توسط آزمون وینگیت ،قدرت انفجاری بالاتنه و پایینتنه به ترتیب توسط پرتاب توپ مدیسن بال و
پرش طول و همچنین قدرت دستوپا توسط دینامومتر اندازه گیری شد ،براى بررسى و مقایسه تأثیر مصرف
و عدم مصرف ملاتونین بر توان بی هوازی و عملکرد کوتاه مدت از آزمون  Tزوجی استفاد شد .نتایج نشان
داد مصرف  6میلیگرم ملاتونین باعث افزایش معنادار توان بیهوازی میشود ( ،) P≤8/85در حالی که هیچ
یک از شاخص های قدرت انفجاری بالاتنه و پایین تنه و هم چنین قدرت دست و پا پس از دریافت ملاتونین
تغییر معناداری نکرد ( .) P≥8/85به نظر میرسد دختران فعال می توانند برای بهبود توان بی هوازی خود از
مصرف  6میلی گرم مکمل ملاتونین  18دقیقه قبل از شروع فعالیت ورزشی بهره ببرند.
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Abstract

.

Anaerobic power, which is one of the components of physical fitness and vital
motor ability in sports requiring short and short term performance with maximum power
output. The purpose of this study was to investigate the effect of acute consumption of 6
mg melatonin on anaerobic power and short-term performance of female students in
nursing education. For a clinical trial, 13 girls (21.5 ± 1.29 years old, 58.63 ± 2.69 kg,
39.8 ± 4.17 mg / kg / min) were used for clinical trials. The crossover was administered
in 2 stages of supplementation (6 mg melatonin) and placebo (starch capsules). Acute
adjunctive supplement (as a single dose) was performed 30 minutes before exercise.
Each test was repeated in placebo and supplements. In order to be sure, the elimination
of the effect of the training and the complement of the distance between the two tests
(placebo and supplemented) was considered 5 to 7 days. The anaerobic power was
measured by the Wingate test, the upper and lower explosive strength, respectively, by
means of the Madison Wing Ball and jump length, as well as the strength of the
laparoscopy by the dynamometer. To evaluate and compare the effect of the use and
absence of melatonin on anaerobic power and short-term performance of Paired t-test
was used. The results showed that the intake of 6 mg melatonin significantly increased
the anaerobic ability (P≤0.05), while none of the upper and lower body power indexes, as
well as the ability of the hands and feet after melatonin administration, were altered (05 /
0P≥). It seems that active girls can use 6 mg of melatonin supplement 30 minutes before
exercise to improve their anaerobic power.
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مقایسه تأثیر یک هفته مکملسازی سیترولین-مالات و ال-آرژنین بر مقادیر هورمون رشد و پاسخهای متابولیکی مردان کشتیگیر 31 
مکملهای غذایی ترکیبات و موادی هستند که تکمیلکننده رژیم غذایی
ورزشکاران محسوب میشوند .مصرف مکملها موضوع تازهای نیست و
سالهاست که ورزشکاران برای بهبود اجرای خود از انواع مکملها و دیگر مواد
انرژیزا استفاده میکنند .امروزه ورزشکاران در رشتههای مختلف ورزشی نسبت
به همتایان خود ،سریعتر و پرتوانتر شدهاند که بخشی از این دستاوردها به علت
دستکاریهای رژیمی ،استفاده از مکملهای غذایی مختلف و نیروزاها است (.)3
در همین راستا استفاده از مکملهای ورزشی برای بهبود عملکرد ورزشکاران
بهسرعت در حال افزایش است .امروزه مصرف مکملهای ورزشی به میزان
زیادی رواج یافته است .کمتر ورزشکاری را میتوان یافت که در مراحل تمرین
ورزشی خود یک یا چند مکمل غذایی را آزمایش نکرده باشد ( .)9ورزشکاران
زیادی برای بهبود عملکرد ورزشی از ترکیبات و موادی گوناگون مانند ویتامینها،
مواد معدنی ،مکملهای پروتئینی و کربوهیدراتی ،فسفات بیکربنات سدیم،
آسپارتات ،الکل ،کافئین بهعنوان نیروافزای کمکی استفاده میکنند  .همچنان که
استفاده از مکملهای تغذیهای افزایش مییابد ،نیاز به بررسی اثرات آنها بر
اجرای ورزشی انسان ضروری مینماید .ملاتونین ( 5متوکسی –Nاستیل
تریپتامین) از مشتقات اسیدآمینه تریپتوفان است که به درون گردش خون و مایع
مغزی نخاعی تراوش میگردد ( .)1ریتم سنتز و ترشح ملاتونین از سیگنالهای 94
ساعته درونزاد واقع در هستههای سوپراکیاسماتیک مغز کنترل میشود (.)4
ملاتونین ،نوروهورمونی است که عمدتاً شبهنگام از غدد پینه آل و برخی
بافتهای دیگر ترشح میشود (. )6،5در انسان سنتز و ترشح ملاتونین با تاریکی
شروع میشود بهطوریکه غلظت ملاتونین پلاسما در طول شب  38برابر بیش از
غلظت این ماده در طول روز است ( ) 4،1و در ساعت  9تا  4نیمهشب به اوج خود
میرسد ( .)4در طول روز گیرندههای نور در سلولهای شبکیه غیرفعال هستند و
درنتیجه ملاتونین کمی ترشح میشود .نشان دادهشده است که مصرف ()8/3-38
میلیگرم ملاتونین در مردان سالم جوان منجر به خوابآلودگی ،احساس خستگی،
کاهش هوشیاری ،ضعف در تعادل و هماهنگی حرکتی می شود ،برای مثال زمانی
که  38میلیگرم ملاتونین در طول روز دریافت شود ،زمان عکسالعمل فرد آهسته
میشود ،هشیاری فرد کاهشیافته و تعداد پاسخهای صحیح کاهش مییابد (.)5
بسیاری از مطالعات آثار مطلوب ملاتونین بر ورزش را در انسان )2-39) ،و حیوان (
 )31،34نشان دادهاند .اعمال نیروزای این مکمل از طریق تغییر انرژی موجود طی
ورزش ( )34-36است .پس ملاتونین در شرایطی که عدم دسترسی به انرژی از
محدودیتهای مهم محسوب میشود ،قویترین اثر نیروزایی را دارد .پژوهشی که
به تأثیر این مکمل چه به شکل حاد و چه به شکل مزمن بر عملکرد کوتاه مدت
و توان بی هوازی در دختران پرداخته باشد ،یافت نشد .همچنین ،در همه مطالعات
انجام شده آزمودنی های مورد مطالعه مرد بودهاند .باتوجه به آثار مطلوب ملاتونین
و همچنین بدیع و تازه بودن و این امر که وضعیت تغذیه ،شرایط زندگى و الگوى
خواب و استراحت در دختران ایرانى نسبت به سایر پژوهش های انجام شده
متفاوت است ،احساس می شود در این حیطه باید به بررسی آثار این مکمل بر
توان بی هوازی و عملکرد کوتاه مدت در دختران پرداخت .از طرفی مطالعات
بیشتر و عمیق تر درباره آثار مصرف ملاتونین بر توان بی هوازی و عملکرد کوتاه
مدت متخصصین ورزشی را در استفاده از این مکمل یاری رسانده و به نحوه و
میزان مصرف آن در ورزشکاران کمک می کند .بنابراین ،هدف از انجام این
مطالعه بررسی تأثیر مصرف  6میلیگرم ملاتونین بر توان بیهوازی و عملکرد
کوتاهمدت بیشینه در دختران دانشجوی تربیتبدنی است.
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روش تحقیق
روش انجام این تحقیق از نوع نیمه تجربی و کاربردی بود که به شکل متقاطع و یک سوکور انجام
شد؛ در تحقیق حاضر از یک گروه آزمودنی استفاده شد و در دو مرحله ،آزمودنیها نسبت به
خودشان مورد برسی قرار گرفتند .آزمودنیهای تحقیق شامل  31نفر از دختران دانشجوی
تربیتبدنی دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که بهصورت داوطلبانه با دارا بودن شرایط لازم جهت
ورود در تحقیق شرکت کردند .میانگین سن آزمودنیها  93/5±3/92سال و میانگین وزن آنها
 55/16±9/62کیلوگرم بود .سلامت کلی افراد ،از طریق پرسشنامه سابقه پزشکی و پرسشنامه
آمادگی برای شروع فعالیت بدنی ارزیابی شد  .همچنین همه آزمودنیها رضایتنامه کتبی مبنی بر
شرکت در پروتکل تحقیق را پیش از ورود به تحقیق کامل کردند .قبل از انجام تحقیق ،آزمودنیها
با شرایط و نحوه اجرای آزمونها آشنا شدند .در پایان جلسه آشنایی اندازههای آنتروپومتریک و
ترکیب بدن شامل قد ،وزن ،درصد چربی و توده بدون چربی آزمودنیها به روش بیوالکتریکال
امپدانس با استفاده از دستگاه تحلیلگر ترکیب بدن ساخت کشور کره جنوبی (مدل 1/1
 )Olympiaاندازهگیری شد .از آزمودنی ها خواسته شد تا در مراحل برگزاری آزمون فعالیت بدنی
روزمره خود را ادامه دهند ولی  94ساعت پیش از شروع آزمون ،از انجام فعالیتهای ورزشی شدید
و هرگونه تغییر در رژیم غذایی و یا مصرف فراوردههای تغذیه ای-مکملی خودداری نمایند .در هر
دو مرحله آزمون (مکمل /دارونما) ،آزمودنیها از ساعت  2صبح الی  39ظهر برای انجام آزمون به
آزمایشگاه مراجعه میکردند .با توجه به اینکه ملاتونین سمی نیست و عوارض نامطلوبی ندارد ،تجویز
 6میلیگرم ملاتونین در محدوده توصیهشده برای انسان ایمن است ( )1آزمودنیها نیم ساعت پس
از مصرف  6میلیگرم دارونما  /ملاتونین آزمون را شروع کردند .فاصله زمانی نیم ساعت بین مصرف
مکمل و شروع فعالیت را با توجه یافتههای اخیر که نشان دادند (مصرف دوز مشابهی از ملاتونین (6
میلیگرم)  18دقیقه پیش از فعالیت ورزشی شدید از استرس اکسیداتیو جلوگیری میکند ،سیستم
ایمنی بدن و متابولیسم چربی را در فوتبالیستها بهبود میبخشد) انتخاب شد ( .)38آزمونهای
تحقیق حاضر با توجه به تحقیقات انجامشده پیشین که به بررسی عملکرد کوتاهمدت در
فوتبالیستها پرداختهاند انتخاب شدند ()31،35
اندازهگیری توان بیهوازی
برای اندازهگیری توان بیهوازی از آزمون  18ثانیه رکاب زدن وینگیت روی دوچرخه
مونارک مدل ( ) E512ساخت کشور سوئد استفاده شد .در این آزمون شرکتکنندگان
بعد از گرم کردن ،علیه مقاومت تنظیمشده بر اساس وزن هر شخص به مدت 18
ثانیه با تمام توان رکاب ردند .مقاومت اعمالشده برای هر فرد  8/815کیلوگرم به
ازای هر کیلوگرم از وزن بدن بود .نرمافزار شاخصهایی همچون اوج توان ،میانگین
توان و حداقل توان بیهوازی را بهعنوان برون داد در اختیار محقق گذاشت .شاخص
خستگی نیز با توجه به تأخیر انداختن خستگی در فاصله بین حداکثر توان و حداقل
توان از طریق فرمول زیر محاسبه شد(.)32
 ÷ 388حداکثر توان × )حداقل توان  -حداکثر توان( = شاخص خستگی
اندازهگیری عملکرد کوتاهمدت
بررسی عملکرد کوتاهمدت از طریق اندازهگیری قدرت انفجاری دستها ،قدرت
انفجاری پاها ،قدرت دست ها و پاها به ترتیب توسط پرتاب توپ مدیسن بال ،پرش
طول و دینامومتر انجام شد (.)31،35
پرتاب توپ مدیسن بال (قدرت انفجاری دست)
آزمونشونده پشت خط پرتاب ایستاده ،پاها بهاندازه عرض شانه باز و توپ را با
دودست در جلوی سینه گرفته و عمل پرتاب توپ را با دودست انجام میداد .همه
آزمودنیها از توپ مدیسن بال  4کیلوگرمی استفاده کردند .این آزمون برای هر
شرکتکننده دومرتبه انجام میشد و بهترین رکورد ،نشاندهنده توان بالاتنه فرد
محسوب میشد ( .)31
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پرش طول (قدرت انفجاری پاها)
آزمودنی بایستی درحالیکه نوکپنجههای او پشت خط پرش قرارگرفته و پاها
حدود  18سانتیمتر از هم فاصله دارد قرار گیرد .آزمودنی ،برای پرش دستها را
به عقب تابداده ،زانوها را خم کرده و با پرتاب دستها به جلو و راست کردن
زانوها پرش را انجام میدهد.
قدرت گرفتن دست
قدرت گرفتن دست با استفاده از دینامومتر کالیبره شده دستی(مدل
 YAGAMIساخت کشور ژاپن) اندازهگیری شد .آزمودنیها درحالیکه
ایستاده بودند و دست برترشان به سمت پایین بود و از بدنشان فاصله داشت
دینامومتر را در دست گرفتند .آزمون برای هر آزمودنی دو بار و بافاصله یک
دقیقه استراحت انجام شد و بهترین رکورد برای تجزیه تحلیل مورداستفاده قرار
گرفت.
قدرت پاها
درحالیکه آزمودنی روی دیناموتر ایستاده و پاها را حدود  28درجه خم میکند.
طول دسته دینامومتر متناسب با قد فرد از قبل تنظیم شد ،بهطوریکه دستهی
دینامومتر روی سطح ران قرار داشت .سپس درحالیکه بالاتنه کاملاً صاف آزمون
انجام شد .این آزمون برای هر آزمودنی دو بار و بافاصله یک دقیقه استراحت
انجام شد و بهترین رکورد برای تجزیه تحلیل مورداستفاده قرار گرفت.
تجزیه و تحلیل آماری
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  91انجام شد .ابتدا
برای محاسبه شاخصهای مرکزی و پراکندگی از آمار توصیفی استفاده شد .با
استفاده از آزمون شاپیرو –ویلکز طبیعى بودن دادهها بررسى شد .براى بررسى
و مقایسه تأثیر مصرف و عدم مصرف ملاتونین بر توان بیهوازی و عملکرد
کوتاهمدت بیشینه از آزمون تى زوجى استفاده شد .سطح معناداری آزمونها
( ) P≤8/85در نظر گرفته شد.

توان بیهوازی
میانگین توان بیهوازی اوج آزمودنیها هنگام مصرف ملاتونین و دارونما به ترتیب
 5/95±3/53و  4/41±3/16وات بر کیلوگرم وزن بدن بود .با توجه به نتایج
بهدستآمده از آزمون تی زوجی ،مشخص گردید که توان بیهوازی اوج آزمودنیها
پس از مصرف مکمل نسبت به دارونما توان بیشتر بود() P=8/83( .نمودار .)9

نتایج
ویژگیهای توصیفی آزمودنیها ازجمله سن ،قد ،وزن ،ترکیب بدن و .حداکثر
اکسیژن مصرفی در جدول  3آورده شده است
جدول .3مشخصات آزمودنی های پژوهش
شاخص خستگی
میانگین شاخص خستگی آزمودنیها هنگام مصرف ملاتونین و دارونما به ترتیب
 51/44±1/53و  61/95±4/55بود .با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمون تی
زوجی ،مشخص شد تفاوت معناداری در شاخص خستگی آزمودنیها پس از
دریافت مکمل نسبت به دارونما نبود (()P=8/3نمودار .)3

آماره

میانگین و انحراف معیار

سن(سال)

93/5±3/92

قد(سانتی متر)

363/55±5/61

وزن (کیلوگرم)

55/16±9/62

)99/15±9/11 BMI(kg/m2

مقایسه تأثیر یک هفته مکملسازی سیترولین-مالات و ال-آرژنین بر مقادیر هورمون رشد و پاسخهای متابولیکی مردان کشتیگیر 31 

قدرت گرفتن دست
عملکرد کوتاهمدت
میانگین نیروی واردشده به دینامومتر دستی توسط آزمودنیها هنگام مصرف
قدرت انفجاری دست
ملاتونین و دارونما به ترتیب  91/65±1/91و  91/11±1/43نیوتن بود .با توجه به
میانگین پرتاب توپ آزمودنیها هنگام مصرف ملاتونین و دارونما به ترتیبنتایج بهدستآمده از آزمون تی زوجی ،مشخص شد تفاوت معناداری در قدرت گرفتن
 4/81±8/46و  1/25±8/15متر بود .با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمون تیدست آزمودنیها پس از دریافت مکمل نسبت به دارونما نبود (() P=8/23نمودار .)5
زوجی ،مشخص شد تفاوت معناداری در قدرت انفجاری دست آزمودنیها پس از
دریافت مکمل نسبت به دارونما نبود
(() P=8/51نمودار .)1

قدرت پاها
میانگین نیروی واردشده به دینامومتر توسط آزمودنیها هنگام مصرف ملاتونین و دارونما به
ترتیب  56±99/59و  11±95/55نیوتن بود .با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمون تی زوجی،
مشخص شد تفاوت معناداری در قدرت گرفتن دست آزمودنیها پس از دریافت مکمل نسبت به
قدرت انفجاری پاها
دارونما نبود (() P=8/65نمودار .)6
میانگین پرش طول آزمودنیها هنگام مصرف ملاتونین و دارونما به ترتیب
 3/11±8/99و  3/48±8/99متر بود .با توجه به نتایج بهدستآمده از آزمون تی
زوجی ،مشخص شد تفاوت معناداری در قدرت انفجاری پای آزمودنیها پس از
دریافت مکمل نسبت به دارونما نبود (() P= 8/49نمودار .)4
JAHSSP 2017, 4(1):11-18
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قدرت دست و پا و قدرت انفجاری دستوپا بود ،پس از دریافت ملاتونین تغییر
معناداری نکرد .نتایج بهدستآمده از تحقیق حاضر با یافتههای مطالعات
گذشته ازجمله تحقیق آتکینسون و همکاران همخوانی دارد ( .)39همچنین
پژوهش انجامشده توسط آنتی و همکاران نشان داد که مصرف  6میلیگرم
ملاتونین  3ساعت پیش از انجام فعالیت مقاومتی علیرغم کاهش هوشیاری،
هیچگونه تأثیر حادی بر توانایی پرش بیشینه و یا قدرت عضلانی ندارد که
همسو با نتایج تحقیق حاضر است .یکی از دلایلی که در تحقیقات قبلی برای
کاهش عملکرد گزارششده است ،کاهش دمای مرکزی بدن است که منجر
به کاهش کشش تارهای عضلانی و کاهش سرعت انتقال پیامهای عصبی و
درنتیجه کاهش عملکرد عضلانی میشود ( .)33محققان نشان دادهاند آثار
هیپوترمیک ملاتونین  1-4ساعت بعد از مصرف از بین خواهد رفت (.)39
همچنین مصرف ( 5میلیگرم) ملاتونین بیشترین تأثیر را بر عملکرد ذهنی
نسبت به عملکرد ورزشی کوتاهمدت میگذارد .نتایج بهدستآمده از پژوهش
انجامشده توسط چاتاسی و همکاران نشان داد که ملاتونین باعث کاهش
بحث
هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر مکمل ملاتونین بر توان بیهوازی و
عملکرد کوتاهمدت بیشینه دختران دانشجوی تربیت بدنی بود .بر اساس نتایج
بهدستآمده توان بیهوازی آزمودنیها پس از مصرف  6میلیگرم ملاتونین
بهطور معنادار افزایش مییابد؛بهطوریکه زمانی که آزمودنیها نیم ساعت
قبل از فعالیت مکمل ملاتونین را دریافت کردند نسبت به حالت دارونما توان
اوج و میانگین توان بیهوازی به ترتیب  8/53وات بر کیلوگرم وزن بدن و
 8/11وات بر کیلوگرم وزن بدن بیشتر بود .عوامل خستگی هنگام فعالیت
ورزشی طولانیمدت متفاوت با عواملی هستند که باعث خستگی در فعالیت

عملکرد کوتاهمدت بیشینه میشود ( .)31،35این محقق به بررسی تأثیر
دوزهای  5و  5میلیگرمی ملاتونین بر عملکرد بیهوازی و کوتاهمدت
پرداخت .نمونههای این تحقیق فوتبالیستهای حرفهای بودند که بهطور کل
 1بار آزمون های بیهوازی را که شامل پرش اسکات ،پرتاب مدیسن بال،
پنج پرش ،قدرت پنجه دست و آزمون چابکی بود ،نیم ساعت پس از دریافت
دوزهای  5و  5میلیگرم ملاتونین انجام دادند .نتایج این پژوهش نشان داد
هیچ تفاوتی بین  5میلیگرم ملاتونین و دارونما وجود نداشت ،درحالیکه
عملکرد کوتاهمدت بیشینه ورزشکاران پس از دریافت  5میلیگرم ملاتونین در
مقایسه با دارونما کاهش یافت ( .)31ازآنجاکه تحقیقات اندکی به رابطه بین

انقباضی بسیار شدید میشوند و خستگی در برابر تکلیف حفظ نیرو زودتر
اتفاق میافتد( .)98-99گستردگی و توالی زمانی خستگی عضلانی تحت تأثیر
سن ،وضعیت سلامتی و نوع فعالیت ورزشی است .یکی از سازوکارهای
احتمالی ملاتونین که باعث افزایش توان بیهوازی میشود افزایش غلظت
لاکتات کبد و کاهش غلظت لاکتات پلاسما پس از فعالیت است

زمان مصرف ملاتونین و عملکرد ورزشی پرداختهاند ،لذا در سال  ،9836این
محقق برای بررسی تأثیر زمان مصرف ملاتونین بر عملکرد کوتاهمدت بیشینه
ورزشی ،مصرف  6میلیگرم ملاتونین در صبح را بر عملکرد بیهوازی بیشینه
و عملکرد شناختی فوتبالیستها در عصر موردبررسی قرارداد .آزمودنیها پس
از دریافت ملاتونین صبح گاهی ،آزمونهای عملکردی (پرش اسکات ،پرتاب

( .)35،36،91،94،95بک و همکاران به بررسی تأثیر ملاتونین بر نیروزایی

همچنین کاهش لاکتات در هر دو گروه دریافتکننده مکمل بهویژه گروهی

مدیسن بال ،پنج پرش ،قدرت پنجه دست ،آزمون چابکی) و شناختی (زمان
عکسالعمل) را در ساعت  39،5،36انجام داد ( .)35نتایج نشان دادند مصرف
صبح هنگام ملاتونین بر عملکرد بیهوازی در بعدازظهر تأثیر معناداری ندارد.
برخلاف آثار ملاتونین بر سیستم قلبی عروقی (  )91-92و هایپوترمی
( ،)1،33،39،18ملاتونین که بهطور وسیعی توسط محققان موردبررسی

که ملاتونین را در شب دریافت کردند شد ( .)91بک و همکاران در تحقیق

قرارگرفته است ،پژوهشهای انجامشده درزمینه ی آثار ملاتونین بر عملکرد

دیگری ارتباط زمان فعالیت موشها و اثر کمک نیروزایی ملاتونین را
موردبررسی قراردادند .به گروه تجربی نیم ساعت قبل از انجام فعالیت شنا در
شدت آستانه بیهوازی  38میلیگرم بر کیلوگرم مکمل ملاتونین تزریق شد.
نتایج نشان داد که مصرف ملاتونین هنگامیکه فعالیت وامانده ساز در بالاترین

بیهوازی و کوتاهمدت بسیار محدود است .ازجمله عواملی که ممکن است
منجر به اختلاف در نتایج بهدستآمده توسط مطالعات پیشین شده باشد
میتوان به زمان دریافت مکمل ،فاصله زمانی بین مصرف مکمل و شروع

ملاتونین در فعالیتهای در آستانه شدت بیهوازی پرداخته است .مصرف 38
میلیگرم به ازای هر کیلوگرم ملاتونین نیم ساعت قبل از فعالیت باعث
افزایش زمان رسیدن به واماندگی ورزش شنا در شدت آستانه بیهوازی و

سطح فعالیت انجام شد بهطور معناداری مؤثرتر بوده است ( .)35در پژوهشی
که توسط آجیل و همکاران روی موشهای دیابتی انجام شد ،نتایج نشان داد
که ملاتونین کلسیم درونسلولی را در عضلات و کبد افزایش میدهد (.)96
افزایش کلسیم درونسلولی عضلات به بهبود مکانیسم انقباض عضلانی در
حین فعالیت بیهوازی همانند آزمون انجامشده در تحقیق حاضر (آزمون
وینگیت) کمک میکند .برخلاف توان بیهوازی ،عملکرد کوتاهمدت که شامل

فعالیت ،دوز مصرفی ،شدت فعالیت ،سطح آمادگی جسمانی و جنسیت
آزمودنیها اشاره نمود ( .)33در مطالعات انجامشده مکانیسم دقیقی برای تأثیر
این مکمل بر توان بیهوازی و عملکرد کوتاهمدت ذکر نشده است.
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پیشنهادات و محدودیت های تحقیق
 میتوان به دمای بدن و،از مواردی که در این تحقیق که موردبررسی قرار نگرفت
ضربان قلب آزمودنیها اشاره نمود که در تحقیقات آینده باید موردتوجه محققان قرار
، تغذیه، هم چنین از محدودیت های این تحقیق میتوان به شرایط خواب.گیرد
هم.استراحت و فعالیت آزمودنیها در زمان شرکت در آزمون تحت کنترل محقق نبود
چنین عدم کنترل انگیزش آزمودنیها هنگام شرکت در آزمون اما سعی محقق
برافزایش انگیزه آزمودنیها بود
محققان می توانند تاثیر تأثیر سیرکادین ریتم را بر روی میزان تأثیر این مکمل بر
تأثیر مصرف حاد و مزمن این مکمل بر تغییرات.عملکرد ورزشی بررسی نمایند
، فشارخون،ایجادشده در سوخت مصرفی حین فعالیت زیر بیشینه ازجمله دمای بدن
. بررسی شود تا مکانیسمهای تأثیرگذار تبیین شوند...ضربان قلب و
نتیجهگیری کلی
بر اساس تحقیق حاضر ملاتونین منجر به افزایش توان بیهوازی دختران دانشجوی
 با توجه به نتایج.تربیتبدنی میشود؛ اما بر عملکرد کوتاهمدت بیشینه بیتأثیر است
 به نظر میرسد که ورزشکاران می توانند برای بهبود عملکرد،تحقیق حاضر
 از این مکمل در مقادیر توصیهشده سود،بیهوازی و کاهش احساس خستگی
 همچنان سازوکار اصلی که باعث افزایش این متغیر در ورزشکار،با اینوجود.ببرند
میشود ناشناخته است و به تحقیقات دقیقتر و گستردهتری در حوزهی انسانی نیاز
.است
تشکر و قدر دانی
بدینوسیله نویسندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانی خود را از کارشناسان
آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شهید چمران چمران
. آقای دکتر محمد رمی و آقای دکتر علی اکبر علیزاده اعلام میدارند،اهواز
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