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 چکیده
 خستگی كاهش و عملكرد بهبود موجب تواندمی احتماالً ها،چربی اكسيداسيون افزايش با كارنيتين-ال: هدف

 در استقامت عملكرد بر كارنيتين-ال مكمل حاد مصرف اثر بررسی حاضر، مطالعه از هدف. شود ورزشكاران در

، سوكور دوصورت به مطالعه نيا: شناسیروش  .بود ورزشكار جوان مردان در خستگی شاخص و توان

ی ورزشكاران شاغل در رشتهنفر از  12شامل  ق،يتحق یهایآزمودن .انجام شد یتجربمهيروش نو بهمتقاطع 
گرم ميلی 250قطره آبليمو در  6كارنتين همراه با -ال گرم 5/4ی )مصرف ربكه به دو گروه تجد بودن واليبال

در  هایاز آزمودن کيشدند. هر  ميتقس صورت دارونما(گرم آب بهميلی 250قطره آبليمو در  6) و كنترل آب(
توان،  حداكثرساعت از هم اجرا كردند و  کي ینوبت با فاصله ( را سهRAST) رست آزمون ی مجزا،دو جلسه

 لياز آزمون تحلها، با استفاده داده تحليلشد.  یريگاندازه یتوان و شاخص خستگ نيانگيحداقل توان، م

نتايج نشان داد در گروه تجربی : یافته ها .(P>0.05) دش انجاممستقل تیو  گيری مكرراندازه با انسيوار

( و p= 028/0(، حداقل توان )p= 007/0داری بين مراحل اول و دوم متغيرهای حداكثر توان )اختالف معنی
(. p> 05/0( وجود داشت، اما بين مراحل ديگر اين تفاوت معناداری مشاهده نشد )p= 002/0ميانگين توان )

عالوه، در ه (. بp > 05/0همچنين تفاوتی بين مراحل مختلف متغير شاخص خستگی در گروه تجربی نبود )

به نظر  نتیجه گیری:(.  P>05/0ها وجود نداشت )داری بين گروههيچ يک از مراحل آزمون اختالف معنی

-شاخص و توان قامت دراست بر بدنی شديد، فعاليت جلسه يک طی كارنيتين-ال مكمل حاد رسد مصرفمی
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Abstract 

Aim: L-carnitine may improve performance and decrease fatigue in athletes by increasing lipid 

oxidation. The purpose of this study was to investigate the effect of acute L-carnitine 

supplementation on endurance performance and fatigue index in athlete young men. Methods: 

This study was a double blind, cross over and quasi experimental study. Subjects included 12 

athlete young men athletes working in volleyball who were divided into two groups: 

experimental (consumption of 4.5 g L-carnitine with 6 drops of lemon juice in 250 mg) and 

control (6 drops of lemon juice in 250 mg of water as a placebo). Each of the subjects in two 

separate sessions performed the RAST test three times with an hour rest intervals and were 

measured maximum power, minimum power, average power and fatigue index. The statistical 

tests used for data analysis were the analysis of variance with repeated measures and independent 

t-test (P>0.05). Results: The results showed that in the experimental group there was a 

significant difference between the first and second stages of the variables maximum power (p = 

0.007), minimum power (p= 0.028) and average power (p= 0.002), But there was no significant 

difference between the other steps (p<0.05). Also, there was no difference between different 

stages of fatigue index in experimental group (p <0.05). In addition, comparing the experimental 

and control groups in the above variables showed that there was no significant difference 

between the groups at any of the test stages (P<0.05). Conclusion: It seems that acute 

consumption of L-carnitine supplement during one session of vigorous physical activity does 

not have significant effect on endurance and fatigue index. 
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 مقدمه
های ژنتيكی، ويژگی هايی مانندسو وابسته به ويژگی موفقيت ورزشكار از يک

شناسی و تغذيه بوده و از سويی ديگر وابسته شناسی، روانفيزيولوژيكی، ريخت
های هدفمند و علمی در چارچوب تمرينات و تغذيه منظم و ريزیبه برنامه

ارگوژنيک  هایدنبال حمايت. از اين رو ورزشكاران به (1)باشد سازمان يافته می
يكی از  1غذايی ارگوژنيک هایشان را بهبود بخشند. مكملكه عملكرد هستند

ها در بهبود باشد كه در تحقيقات مختلف آثار سودمند آنها میاين گزينه
ها زمانی موثر واقع . اما اين مكمل(2)عملكرد ورزشی به اثبات رسيده است 

علمی توسط متخصصان های درستی مصرف شوند و با آگاهیشوند كه به می
بار ی صحيح استفاده از اين مواد، اثرات مثبت و زيانو مربيان در جهت نحوه

ها در عملكرد و سالمت بدنی ورزشكاران بيش از پيش ارائه شود و در آن
 . (3)ی بين المللی المپيک باشد چارچوب قوانين و مقررات كميته

گرفته است، هايی كه در ساليان اخير بسيار مورد توجه قرار يكی از اين مكمل
ای عام است كه برای تعدادی از تركيبات، واژه 2تينيكارن باشد.كارنتين می-ال

كار به  - 3كارنيتين الكارنيتين و پروپيونيل-كارنيتين، استيل ال-ال شامل
 تركيب يک (آمينوبوتانات متيل هيدروكسی تری-3-ال) كارنيتين. رودمی

 شودمی بيوسنتز متيونين و ليزين هایاسيد آمينهاز  است كه تايیچهار آمونيوم
است  آهن ضروری و نياسين ،B6، ويتامين C ويتامين كارنيتين، سنتز و برای

 كه دارد كارنيتين در بدن انسان وجود-گرم ال 20-25 متوسط . به طور(5, 4)
 عمر . نيمه(6)شده است  ذخيره اسكلتی عضالت در آن درصد 95 از بيش

كه  كارنيتين-ال لیاص عملكرد است. شده بيان ساعت 3 تا 2 بدن در كارنيتين
زنجيره  چرب با هایاسيد انتقال گرفته است، قرار بررسی مورد تحقيقات در اكثر

افزايش  به منجر در نتيجه. باشدمی آن درون به از غشای ميتوكندری بلند
 ،رونيز ا. ا(8, 7)شود گليكوژن می سازیذخيره و چربی اكسيداسيون

از  توكندریيمافزايش انتقال اسيدهای چرب آزاد به درون ورزشكاران برای 
- . ال(10, 9) رنديگیم بهره و كمكی روزايماده ن کي عنوانبه نيتيكارنال

 اسيدهای انتقال بيولوژيک آن، عملكرد ،كه(4)است  نيتروژنی تركيب كارنيتين
 توليد منظوربه ميتوكندری ماتريكس به درون طوالنی زنجيره با آزاد چرب

افزايش  برای جهت، ورزشكاران اين از است، اكسيداسيون بتا فرآيند انرژی در
 يک ماده عنوان به كارنيتين - ال از ميتوكندری به درون آزاد چرب اسيد انتقال
 . (11)گيرند می بهره ورزشی هایفعاليت در نيروزا

 فسفوفروكتوكيناز هوازیبی كليدی آنزيم مهاركنندۀ كارنيتين-همچنين ال
تجمع  كارنيتين، سازیمكمل شود.می گليكوليز  سرعت كاهش سبب و است

های . پژوهش(11)دهد اسيدالكتيک پالسما هنگام ورزش را نيز كاهش می
 اند.های ورزشی پرداختهكارنيتين در فعاليت-مختلفی به بررسی اثر مكمل ال

های جوان فعال ای روی آزمودنی( در مطالعه2019پور و همكاران )اسكندری
 انداختن تعويقبه موجب كارنيتين-ال حاد دهیمكمل كه گرفتتند نتيجه

مطالعه عزيزی  .(12)شود می دوندگان ورزشی عملكرد بهبود نيز و خستگی
كارنتين قبل از  -( نشان داد كه مصرف مكمل ال1394ماسوله و همكاران )

متر كرال سينه شناگران تاثير معناداری نداشت،  400ورزش بر عملكرد شنای 
 اول قيقهد در سيدالكتيکا تجمع انميز بين كه داد ننشا جتان ؛همچنين

با دارونما اختالف مكمل  فمصر مختلف حسطو در ليهاو حالت به گشتزبا
نتيجه  ای( در مطالعه1393. مظلوم و همكاران )(13)معناداری بدست آمد 

كننده كراتين و هوازی در دو گروه دريافتهای عملكرد بیشاخصگرفتند كه 
داری اكارنيتين پس از مداخله نسبت به پيش از مداخله به طور معن-ال-كراتين

 

1. Ergogenic   
2. L-Carnitine 

ای نشان دادند كه مكمل ( در مطالعه1393. كاشف و همكاران )(14) بيشتر بود
كارنتين موجب بهبود توان هوازی و افزايش زمان واماندگی و كاهش -ال

مقادير الكتات استراحتی شد، هر چند بر مقدار الكتات فعاليت اثر معناداری 
-می ازی،هو انتو يشافزو ا شیورز دعملكر دبهبو ایبر ينا. بنابر(15)نداشت 

. (15)د كر دهستفاا شیورز تتمرينا اهبه همر  نيتينركا -المكمل  از انتو
( گزارش كردند زمان رسيدن به خستگی بعد از 1390نورشاهی و همكاران )
كارنتين در مرحله فوليكول افزايش معنادار و در انباشت -مصرف حاد مكمل ال

. همچنين (16)يابد الكتات خون در فاز فولكيول و لوتئال كاهش معناداری می
 بر ستا نستهانتو نتينركا -ال دوز مكمل يکف مصر گزارش شده است كه 

. همچنين گزارش شده (17)معناداری ايجاد نمايد ثر ا نخو سيدالكتيکا  سطح
 بهبود و هوازیبی به آستانۀ رسيدن زمان درنتين ركا -ال ف مكملمصراست 

. در چند مطالعه بر روی حيوانات آزمايشگاهی (18)ندارد  تأثيری ورزشی عملكرد
به تجويز دوز باالی كارنيتين و ايجاد غلظت زياد اين ماده خستگی عضالنی را 

ما . ا(18)تعويق انداخته و باعث افزايش در ماندگاری قابليت انقباض شده است 
اين مكانيسم در انسان به طور كامل مشخص شده نشده است. با توجه به اينكه 

 تواندمی آنها مصرف عوارض با و آشنايی هامكمل فوايد مورد نتايج مطالعات در
 يا تجويز در كه اين امكان را فراهم نمايد ورزشی اندركاران دست و به مربيان

 به توجه باشند و با را داشته الزم آگاهی و دقت ورزشی هایمكمل تجويز عدم
و از  متناقض گزارش شده است تاكنون، گرفته انجام تحقيقات نتايج اينكه

طرفی، نظر به اينكه نوع استفاده از سيستم توليد انرژی در واليبال، عمدتاً 
تواند در ارزيابی و توسعه ها میهوازی است و اينگونه آزمونصورت بیبه

هوازی برای مربيان و ورزشكاران واليباليست مورد توجه های توان بیقابليت
-ال حاد ياریمكمل ای بدين شكل به بررسی اثرواقع شود و از طرفی، مطالعه

توان و خستگی ورزشكاران واليباليست با  در استقامت عملكرد بر كارنيتين
و در برخی  نپرداخته است 4(RASTمدت رست )هوازی مياناستفاده آزمون بی

شده و  استفاده ورزشی نيز تمرينات بدون كارنيتين- ال مكمل از موارد حتی،
و  تيفعال یامهاد یتوسط ورزشكار برا در ورزش حفظ توان با توجه به اينكه

 و حائز اهميت مهم های ورزشی، در بسياری از رشتهآمدصورت كاررقابت به اي
دنبال پاسخ به ين،محقق. بوده و در ترويج و توسعه دانش علم تمرين موثر است

بر  ریيتواند تاثیم نيتكارني–حاد ال یدهمكمل ايكه آاين سوال هستند به 
 ؟داشته باشد افراد ورزشكاردر  یو شاخص خستگ عملكرد استقامت در توان

 
 

 روش پژوهش
به و كنترل  تجربیدو گروه در  یتجربمهيحاضر در قالب طرح ن قيروش تحق

 اين پژوهش را آماری یجامعه .انجام شد (Cross over)روش متقاطع 
دادند،  سال تشكيل 25تا  21 سنی یدامنه با های جوان شهر اردبيلواليباليست

 تحقيق صورت داوطلبانه تمايل به شركت در تحقيق را داشتند. نمونهكه به
 تجربی گروه دو به تصادفی شيوه به نفر از اين جامعه آماری بود كه 12شامل 

مطالعه حاضر با رعايت كامل  .شدند تقسيم (دارونما) كنترل و( كارنيتين-ال)
مفاد كميته اخالق در پژوهش و رعايت اصول اعالميه هلسينكی انجام گرديد. 

 تحقيق تيم امكانات اساس بر آزمودنی تعداد اين انتخاب كه است ذكر به الزم
فعال،  پسر : دانشجویورود به مطالعه دارا بودن شرايطی مانند هایمعيار .بود
 هایبيماری عدم آسم، يا ديابت متابوليكی نظير هایبيماری عدم سيگاری،غير

متابوليسم  روی گذاراثر هایدارو مصرف عدم و ارتوپدی، عروقی قلبی

3. Propionyl-L-Carnitine 
4 .Running-based Anaerobic Sprint Test 



   33   مردان جوان ورزشکار یبر عملکرد استقامت در توان و شاخص خستگ یتینکارن-حاد ال یاریمکمل یرتاث  

نيروزا بود. شرايط خروج از  هایدارو ساير مصرف عدم و چربی و كربوهيدرات
جلسات  %30كه فرد را از شركت در بيش از مطالعه شامل: بروز هر نوع بيماری 

تمرين باز دارد، بروز هر نوع بيماری و مصرف هر نوع دارويی كه بر فاكتورهای 
نداشتن حداقل دو جلسه فعاليت بدنی منظم در  گيری شده موثر باشد واندازه
 فردی ینامهرضايت یبرگه هاآزمودنی یبود. قبل از شروع تحقيق، همه هفته

 آزمون جلسات در شركت به نسبت و كردند را تكميل پزشكی ینامهپرسش و
 شدند. متعهد

 دهیپروتکل تمرینی و مکمل
 آزمون با آشنايی ها وآزمودنی عملكرد وضعيت از منظور آگاهیبه  كار ابتدای در

 از قبل. شد انجام اصلی آزمون از قبل هفته يک نظرمد هایآزمون اصلی،
ها توسط آزمودنی همه عمومی و سالمت قلب ضربان فشارخون، آزمون، اجرای
ی كنترل در دو جلسه تجربی و قرار گرفت. گروه معاينه و مورد بررسی پزشک
ميزان كارنتين را به -ترتيب ال به ورزشی آزمون اجرای از قبل ساعت 2 مجزا،

 6نيز  گرم آب و گروه كنترلميلی 250قطره آبليمو در  6همراه با  گرم 5/4
 .(19)صورت دارونما مصرف كردند گرم آب بهميلی 250قطره آبليمو را در 

 به RAST مرحله آزمون 3شامل  تحقيق اين در رفته كاربه ورزشی پروتكل
 1با فواصل استراحت  مرحله آزمون 3تداوم توان بود، كه اين  برآورد منظور

ساعت  3مرحله و  3طی  RAST ساعت از هم انجام شد. هدف از اجرای آزمون
های ورزشی سازی پروتكل تمرينی نسبت به رشتهاستراحت بين هر مرحله شبيه

صورت پشت سر هم و فشرده ها بهمانند بدمينتون و كشتی بود كه رقابت در آن
 .(20)شود برگزار می

 گیری متغیرهاروش اندازه
ها، دنیسنجی كليه آزمومشخصات عمومی و اطالعات مربوط به متغيرهای تن

در مرحله  .شد گيریساعت قبل از شروع اولين جلسه پروتكل تمرينی اندازه 72
 و قدسنج ترازو زابا استفاده  ها یمتر( آزمودن ی( و قد )سانتلوگرميوزن )كاول، 
 یليم 1/0و  لوگرميك 1/0با دقت  بيساخت كشور آلمان، به ترت SECAمدل 

گرم بر ( بر حسب وزن تقسيم بر مجذور قد )كيلوBMIشاخص توده بدن ) ،متر
 تحقيق جرایا از هدف تمرينی، برنامه شروع از . قبلشد یرياندازه گمترمربع( 

  .گرديد دريافت كتبی نامهرضايت و شد داده شرح هاآزمودنی برای
ها استفاده كوپر به منظور برآورد آمادگی استقامت قلبی تنفسی آزمودنی از آزمون

ضريب همبستگی آزمون ، آزمون كوپرشد. در پژوهشی با هدف اعتبار سنجی 
پژوهشگران يادشده نتيجه گرفتند كه برای ارزيابی . بود /92كوپر با نوار گردان 

دويدن كوپر، بهترين برآورد  -دقيقه راه رفتن  12آمادگی هوازی افراد، آزمون 
منظور برآورد شاخص استقامت در توان . به(21) است max2VOكننده 

، با فرمان RAST( استفاده شد. در آزمون RASTها از آزمون رست )آزمودنی
متری را كه توسط مخروط مشخص شده بود را با  35شروع، آزمودنی فواصل 

ثانيه فرصت تغيير موضع داشت.  10دويد و بين هر فاصله ر سرعت میحداكث
ده متر، توسط دستياران محاسبه و ثبت گرديد. برون 35زمان طی نمودن هر 

 های سرعت توسط معادالت ذيل محاسبه گرديد: توان برای هر يک از دو

 
 سرعت =مسافت  ÷زمان 

 شتاب =سرعت  ÷زمان 
 وزن = نيرو ×شتاب 

 نيرو = توان ×سرعت 
 = توان3وزن (  ×)مسافت به توان    ÷ 2زمان به توان

 
مرحله  6ده توانی بود كه از ترين برونترين و پايينحداكثر و حداقل توان، باال

مرحله از حداكثر  6ی سرعت در بين دست آمد. قدرت و بيشينهدوی سرعت به
 :(22)اسبه گرديد ی ذيل محتوان مشخص شد. ميانگين توان بر اساس معادله

 گين توانميان =مرحله دوی سرعت  6های به دست آمده از مجموع توان ÷ 6

 :(22)ی ذيل برآورد شد شاخص خستگی طبق معادله
 (حداكثر توان -)حداقل توان ÷مرحله دوی سرعت  6كل زمان طی شده در 

 شاخص خستگی =

 آماری هایروش
 آمار در شد، استفاده و استنباطی توصيفی مارآ ها ازداده آوریجمع از پس

 آزمون از ،هاداده طبيعی جهت بررسی توزيع شاپيروويلک آزمون از استنباطی
 tگروهی و از های تكراری برای بررسی تغييرات درونبا اندازه تحليل واريانس

ها و ليات. عمها استفاده شدمتغير گروهیتفاوت بين یمقايسه مستقل برای
   SPSSافزار نرم با استفاده از 05/0داری در سطح معنی یآمار یهاتحليل
 .شد انجام 23نسخه 

 هایافته
 شده ائهار هاآزمودنی فردی مشخصات معيار انحراف و ميانگين 1 جدول در
 مورد هایخصشا و فردی هایبدست آمده از ويژگی هایداده یهمه. است
 طبيعی توزيع از وهمگن بودند  صورتبه مطالعه، شروع در گروه دو گيریاندازه

 (.1 جدول) كردندمی پيروی

 های تحقیقآزمودنی مشخصات میانگین توصیفی -1جدول 

 انحراف±  میانگین متغیرها

 استاندارد
 22±96/0 سن )سال(

 173±34/4 قد )سانتی متر(
 87/65±40/0 وزن )كيلو گرم(

 61/10±58/1 چربی بدن )درصد(
)كيلوگرم بر متر شاخص توده بدن 

 مربع(
41/2±71/21 

)ميلی  یمصرف ژنيحداكثر اكس
 ليتر/كيلوگرم/دقيقه(

13/2±52 

 

روه تجربی گهای تكراری نشان داد در نتايج آزمون تحليل واريانس با اندازه

(، p=007/0داری بين مراحل اول و دوم متغيرهای حداكثر توان )اختالف معنی

ا بين ( وجود داشت، امp=002/0( و ميانگين توان )p=028/0)حداقل توان 

ن مراحل (. همچنين تفاوتی بيp>05/0مراحل ديگر، اين تفاوت مشاهده نشد )

تايج (. نp> 05/0مختلف متغير شاخص خستگی در گروه تجربی مشاهده نشد )

حداكثر  آزمون تی مستقل برای مقايسه دو گروه تجربی و كنترل در تغييرات

ز مراحل ن، حداقل توان، توان و شاخص خستگی نشان داد كه در هيچ يک اتوا

جود نداشت داری بين دو گروه تجربی و كنترل واول، دوم و سوم اختالف معنی

(05/0<P 1، شكل 3( )جدول.) 

 

 

 



   34                     ، شماره اول              7، جلد 1399صمدی کیا و همکاران، مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش، پاییز و زمستان 

 

 ها در سه مرحله آزمونهای حداکثر و حداقل توان، میانگین توان و شاخص خستگی آزمودنیمقایسه اختالف میانگین -2جدول 

  مراحل تفاوت ميانگين معيارخطای  سطح معنی داری
*007/0 672/12 083/50 2 

1 
 3 167/53 512/20 075/0 حداكثر توان )وات(

000/1 730/13 08/3 3 2 

*028/0 05/13 91/40 2 
1 

 3 50/23 82/21 914/0 حداقل توان )وات(

000/1 56/21 417/17- 3 2 

*002/0 824/8 833/42 2 
1 

 3 667/42 429/17 097/0 ميانگين توان )وات(

000/1 816/13 167/0- 3 2 

000/1 423/0 242/0 2 
1 

 3 866/0 443/0 230/0 خستگی )وات/ ثانيه( شاخص

764/0 519/0 624/0 3 2 

 (P<05/0)در سطح داری ی* نشانه معن     

  

  

در دو گروه تجربی و کنترل حداکثر توان، حداقل توان، میانگین توان و شاخص خستگیمیانگین و انحراف معیار  -1شکل 
های تحقيق در حداكثر و های آزمودنی:  مقايسه اختالف ميانگين3جدول 

 ها در سه مرحله آزمونحداقل توان، توان و شاخص خستگی آزمودنی

 مرحله
 در آزمون تی مستقل سطح معنی داری

 سوم دوم اول

 110/0 904/0 512/0 حداكثر توان )وات(

 740/0 579/0 517/0 حداقل توان )وات(

 388/0 895/0 258/0 ميانگين توان )وات(

 651/0 885/0 927/0 شاخص خستگی )وات/ ثانيه(

 

 و نتیجه گیری بحث
 

 فاكتور بر كارنيتين-ال مكمل حاد مصرررف اثر بررسرری حاضررر، مطالعه از هدف

ستقامت ستگی شاخص و توان در ا شكار جوان مردان در خ های يافته .بود ورز

داری بين مراحل اول و مطالعه حاضررر نشرران داد در گروه تجربی اختالف معنی

دوم متغيرهای حداكثر توان، حداقل توان و ميانگين توان وجود داشررت، اما بين 

مراحل ديگر، اين تفاوت مشرراهده نشررد. همچنين تفاوتی بين مراحل مختلف 

ست نيامد. همچنين در هيچ يک از متغي ستگی در گروه تجربی بد شاخص خ ر 
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داری در متغيرهای مورد مطالعه بين دو مراحل اول، دوم و سررروم اختالف معنی

شت. سو با  گروه تجربی و كنترل وجود ندا ضر، هم صل از مطالعه حا نتايج حا

( و 2014( و موراند و همكاران )1394های تحقيق ماسررروله و همكاران )يافته

( 2019پور و همكاران )( و اسكندی1393ناهمسو با تحقيق كاشف و همكاران )

شد می ها در مرحله دوم هوازی آزمودنی. در اين مطالعه توان بی(15, 13, 12)با

كارنيتين را دريافت كرده -نسررربت به مرحله اول در گروه تجربی كه مكمل ال

( در 2019پور و همكاران )بودند، بهبود عملكرد را به همراه داشررت. اسرركندری

 فعاليت طی هوازیبی آستانۀ بر كارنيتين - ال حاد دهیمكمل ای، تأثيرمطالعه

 دهیكه مكمل ورزشكاران را مورد بررسی قرار داده و گزارش نمودند در بيشينه

. به نظر (12)هوازی در گروه مكمل شررد بی بهبود آسررتانۀ سرربب كارنيتين،-ال

و فوق  نهيشرريب یورزشرر تيدر هنگام فعال ژهيوبه نيتيكارن كردعمل رسررد،می

 باشررد،گليكوليتيک میهوازیكه سرريسررتم غالب توليد انرژی از نوع بی نهيشرريب

ست. اگر مكمل توجهو قابل مهم ضله و در  نيتيغلظت كارن ن،يتيكارن یسازا ع

س جهينت ستر سيدهای  انيدهد، جر شيرا افزا طيشرا نيبه كوآ در ا ید ريزش ا

پيروات كمپلكسگيری شرركلاز راه چرب زنجيره بلند در پايان فرآيند گليكوليز 

ناز ) يدروژ ند افزایم (PDHده تهشيتوا كاهش  و ياف با  جه   ديتولدر نتي

 . از(23)يابد  بهبود یو عملكرد ورزشرر افتاده ريبه تاخ یخسررتگ، کيالكتدياسرر

مل ديگر، رفط يت آنزيم كارنيتين، سرررازیمك عال تات ف ناز، الك يدروژ  كه ده

سيدالكتيک توليد نتيجه در و داده كاهش كند،تبديل می الكتات به را پيروات  ا

شی را كاهش می ست كه به (20)دهد هنگام فعاليت ورز ستدالل ديگر اين ا . ا

دليل فاصله زمانی بسيار كم بين نوبت اول و دوم و شدّت باالی تمرين، انرژی 

فسفات تامين شده باشد و فرايند گليكوليزی در مورد نظر از سوبسترای كراتين

 .(11)نقش چندانی نداشته است  ATPتوليد 

صرف سه يک طی كارنيتين-ال مكمل حاد در اين پژوهش م  بدنی فعاليت جل

يانگين توان بی تداوم بر حداكثر و م قل،  كاهش خسرررتگی اثرحدا  هوازی و 

( در 2014نداشرررت. همسرررو با مطالعه حاضرررر، مونارد و همكاران ) معناداری

به  رسرريدن زمان تاثيری درنتين ركا-ال ف مكملمصرای نشرران دادند مطالعه

همكاران  و . همچنين، باراكو(17)ندارد  ورزشی عملكرد بهبود و هوازیبی توان

 الكتات، سررطح بر تأثيری يتينكارن-مكمل دهی ال ( نيز گزارش دادند2003)

 . (24)اسيدهای چرب آزاد پالسما نداشت  و گلوكز

از آنجا كه تمرين موجب كاهش كارنيتين و به دنبال آن، گزارش شررده اسررت، 

كارنيتين در غشررای -های التعداد گيرنده مثل افزايش ،های تطبيقیسررازوكار

ضالنی و در نتيجه افزايش جذب آن می ست كهسلول ع جذب  شود، ممكن ا

به مقدار مورد  ،های مورد بررسیكارنيتين و غلظت آن در عضالت آزمودنی-ال

. همسو با مطالعه حاضر، عزيزی ماسوله و (6) باشد نياز برای اعمال اثر نرسيده

صرف مكمل ال1394همكاران ) كارنيتين قبل از ورزش  -( اذعان كردند كه م

رسد . به نظر می(13)متر كرال سينه شناگران موثر نبود  400بر عملكرد شنای 

ش زمان آسرررتانه زمان پروتكل تمرين و شررردّت آن نقش مهمی در افزايمدت

های مرتبط با الكتات و رسيدن به خستگی داشته باشد. تا زمانی كه سازگاری

توان بهبود های توليد انرژی در افراد ايجاد نشررود، به طور كامل نمیسرريسررتم

های ورزشی و افزايش در زمان رسيدن به خستگی را توسعه عملكرد در مهارت

. همچنين اين احتمال وجود دارد كه نوع برنامه مورد نظر و (20)متصررور شررد 

نرسرريده اسررت كه ای هوازی به مرحلهنوع مكمل بكارگرفته شررده در توان بی

. چنانچه (6)هوازی را درگير نمايد زايی گليكوليتيک بیبتواند سرريسررتم انرژی

شده در اين مطالعه، از نوع  شكار بود و آزمودنی RASTبرنامه اجرا ها هم ورز

 تعديل ( از پروتكل1388بودند. اما در مقابل، در مطالعه نورشاهی و همكاران )

ها هم كانكانی به عنوان فعاليت حادّ اسرررتفاده شرررده بود و آزمودنی یيافته

( در پژوهش 1393. در همين راسررتا، مظلوم و همكاران )(16)زشرركار بودند ور

بهخود روی عملكرد بی مل كراتين  كاران، از مك -همراه الهوازی ورزشررر

ستفاده كرده بودند  صرفاً از ال(14)كارنيتين ا ضر  -. در حالی كه در مطالعه حا

كارنيتين در مطالعه مورد -دهی الكارنيتين استفاده شد. همچنين، زمان مكمل

ضر  2نظر در  از تمرين در  دقيقه قبل 90ساعت قبل از تمرين و در مطالعه حا

يار آزمودنی تهاخت ياف بل  عات ها قرار گرفت. در مقا تايج مطال با ن عه  های مطال

. (16)( ناهمسو است 1388و نورشاهی و همكاران ) (12)اسكندری و همكاران 

ضی و همكاران ) شان دادند كه مصرف 1392ارا نيتين كار-گرم مكمل ال 3( ن

ست گروه 90 شده ا شينه و مكمل دقيقه قبل از فعاليت باعث  توان  از توان بي

سط سبت باالتری متو شند، همچنين گروه مكمل  دارونما برخوردار گروه به ن با

در مقايسه با گروه دارونما از سطوح الكتات كمتر وگلوكز خون باالتری داشتند 

عه1391. كاويانی و همكاران )(6) ای به اين نتيجه دسرررت (، طی يک مطال

 2مصرررف  ،ی تعديل يافته كانكانیبل از آزمون بيشررينهدقيقه ق 90يافتند كه 

سطوح الكتاتی كه در  در گروه تجربی نيتيكارن-گرم ال شده  ی دوره 3باعث 

شد، اندازه 8و  3، 2زمانی پس از فعاليت كه به ترتيب در دقايق  سبت گيری  ن

شان داد كه جينتاداری كاهش يابد. طور معنابهبه گروه كنترل  ست آمده ن  به د

 قيطر را از هيدوره بازگشرررت به حالت اول تواندیم نيتيكارن-مصررررف حاد ال

 از يكی هوازیبی . توان(25) بخشررد عيدار تجمع الكتات، تسررریمعن كاهش

شته در موفقيت عوامل سرعتی مدت كوتاه هایر سوب و  سيد. شودمی مح  ا

 شرررمار گليكوليتيكی به هوازیهای بیفعاليت در خسرررتگی عامل الكتيک،

شف و همكاران )آيد. در يک مطالعهمی ضر، كا ( 1393ی ناهمسو با تحقيق حا

كارنيتين موجب بهبود توان هوازی و افزايش زمان -گزارش كردند مكمل ال

. از داليل (15)شرررود واماندگی و كاهش مقدار اسررريدالكتيک اسرررتراحتی می

توان به پروتكل ( می1393ی كاشررف و همكاران )ناهمسررو بودن نتايج مطالعه

شاره كرد. به طوری  شده در تحقيق ا ستفاده  ها پروتكلی از كه در تحقيق آنا
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كارنيتين اسررتفاده شررد. -نوع اسررتقامتی هوازی به همراه مصرررف مكمل ال

ناهمسرررويی می يل  مان تحقيق و نوع همچنين از ديگر دال مدت ز به  توان 

( روی مردان جوان 1393ها اشرراره كرد. تحقيق كاشررف و همكاران )آزمودنی

درصررد  80تا  65ای با شررردت دقيقه 60غيرورزشررركار و به مدت چهار هفته 

ضربان قلب انجام گرديد  سخ به (15)حداكثر  ضر در پا . در حالی كه مطالعه حا

رسد، در پاسخ صورت گرفت. به نظر می RASTهوازی يک جلسه فعاليت بی

سيد-به تمرين هوازی و مصرف مكمل ال  طی ميتوكندری در چربكارنيتين، ا

ستيل بتا سيون به ا سيدا  قاطعی نقش كارنتين و شوندمی تبديل Aكوانزيم  اك

 . (16)نمايد می ايفا سلول به كوآ در Aكوانزيم  تيلنسبت اس حفظ در

 افزايش با كارنيتين سرررازیمكمل كه كنندمی بيان پژوهشررری مطالعات برخی

 تأخير و كربوهيدرات اكسيداسيون ميتوكندری،كاهش به آزاد چرب اسيد انتقال

ستگی شروع در شی فعاليت هنگام خ ست  همراه ورز  در نظری طور به. (15)ا

مل اسرررت ممكن كارنيتين ال نبودن دسرررترس نده عا حدودكن  برای ایم

سيون سيدا سيدچرب اك شت يا ا سيل بردا شد، تمرين طی كوآا  فرض اين اگر با

شد، درست سيون افزايش به بايد عضالت در كارنيتين افزايش با  درون اكسيدا

سيدچرب سلولی سريدهاتری و ا  موجب در نتيجه شود، منجر تمرين طی گلي

 مدت افزايش و خسررتگی انداختن تأخير به و عضررله گليكوژن تجزيۀ كاهش

 .(23)شرررود می مصررررفی اكشررريژن حداكثر افزايش نتيجه در و فعاليت زمان

توان كه می برخوردار بود، يیهایها و كاستتيپژوهش از محدود نيا ن،يهمچن

 ،حجم نمونه بتخااناكسرريداسرريون چربی،  به عدم اندازه گيری الكتات خون،

و اسررترس  یروان-یروح طينبود امكان كنترل شررراو  هيعدم كنترل كامل تغذ

سررطح در اين تحقيق اگرچه اشرراره نمود.  پژوهش یدر طول اجرا هایآزمودن

های تحقيق حاضررر(، نگرديد )يكی از محدويتسرررمی كارنيتين اندازه گيری 

سرطح نمود كه های كليه در آمريكا اشراره انجمن بيماری 1994ل ولی در سرا

سما نمی شاخص كارنيتين پال سبیتواند  شرايط ر موث ميزاناز  منا كارنيتين در 

سطح كارنيتين سرم و يا باال بودن ن بود به عالوه طبيعی .بالينی مختلف باشد

ست شد و زما آن ممكن ا شان دهنده نرمال بودن ذخاير كارنيتين بافتی نبا ن ن

بافتی ر باالتر ممكن اسرررت الزم باشرررد كه بتوانيم ذخاي ميزانبا طوالنی تر 

 (. 25ت نماييم  )كارنيتين را افزايش دهيم و پاسخ بالينی مناسب را درياف

 گیرینتیجه

بدنی  فعاليت جلسه يک طی كارنيتين-ال مكمل حادّ رسد مصرفبه نظر می

 داریمعنا تاثير خستگی شاخص و توان استقامت در بر مدت با شدت باالكوتاه

كارنيتين بر عملكرد -ی تاثير البا توجه به اينكه مطالعاتی در زمينه .ندارد

استقامت در توان انجام نگرفته است، برای اظهار نظر قطعی در اين رابطه نياز 

شود های مختلف وجود دارد. پيشنهاد میها و گروهبه مطالعات بيشتر روی نمونه

گيری الكتات هوازی همراه با اندازهارنتين روی توان بیك-اثر حاد مكمل ال

 های توليد انرژی صورت گيرد. خون و با تاكيد بر بررسی سيستم

 قدردانی و تشکر

اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسی ارشد فيزيولوژی ورزشی مصوّب 

 پژوهش، اين باشد. محققينمعاونت محترم پژوهشی دانشگاه محقق اردبيلی می

 و تشكر صميمانه اند،نموده شركت پژوهش اين در كه هايیآزمودنی كليه از

 . نمايندمی قدردانی
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