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  دهيچک

ند ي جهت انجام فرآيتوکندريکس ميد چرب آزاد به درون ماتري را در انتقال اسين نقش مهميتيکارن: نه و هدفيزم

 يساز ها در مورد اثر مکمل افتهين، هنوز يتيکارن-سم عملکرد اليرغم منابع فراوان در خصوص مکانيعل. کند ي ميون بازيداسيبتااکس

ن يتيکارن- مدت الي طوالنين پژوهش اثر مکمل سازيا.  در افراد سالم مبهم استيسم و عملکرد ورزشي متابولين رويتي کارن-ال

  . ار دادنه مورد مطالعه قريشيربي زيسوار  را هنگام دوچرخهيت هوازي الکتات و گلوکز خون، ضربان قلب و ظرفيها  غلظتيرو

 درصد حداکثر ۷۰ معادل يقه با شدتي دق۲۰ مدت ي را برايسوار ت دوچرخهيک فعالي پسر سالم ي دانشجو۳۰ :ي بررسروش

 روز، ۲۱( اجرا نمودند)  روه کنترلگ (و دارونما) يگروه تجرب( نيتيکارن-  اليک دوره مکمل سازي، قبل و بعد از يژن مصرفياکس

زان يگلوکز و الکتات خون و ماي ه ظتگيري غل  خون به منظور اندازهيريگ از هر آزمون، نمونهبالفاصله پس ).  گرم۳روزانه 

ط نرم يدر مح مستقل و جفت T هاي ق از آزموني تحقيرهاي متغيانيج پايسه نتاي مقايبرا. دروژناز به عمل آمديه يت الکتات ديفعال

  .(p<0.05)  استفاده شدSPSSافزار 

 گلوکز و الکتات خون يي پالسمايها  غلظتي رويريثأن تيتيکارن- اليطالعه حاضر نشان داد که مکمل ساز ميها افتهي :ها افتهي

 - اليز بواسطه مکمل سازيژناز نودريه يت الکتات ديزان فعالي و ميژن مصرفياکس ن ضربان قلب استراحت، حداکثريهمچن. ندارد

  .  نداشتنديدار ير معنيين تغيتيکارن

 با ين مکمل سازيکند و ا يثر نمأدرات را متيهسم کربوين مصرف سوبسترا و متابوليتيکارن- اليهفته مکمل ساز سه :يريگ جهينت

  .ستي همراه نيبهبود در عملکرد ورزش

    يسم، ورزش هوازين، گلوکز، الکتات، متابوليتيکارن- ال:ها د واژهيکل

  ۲۹/۱۰/۸۷ :مقاله      پذيرش ۲۱/۱۰/۸۷ :      اصالح نهايي۲/۹/۸۷ :وصول مقاله

  

  مقدمه

 قادر )دراتيهکربو( کوژن عضله و کبدير گليذخا

 ي انرژيلو کالري ک۲۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تنها يبه فراهم ساز

 يد انرژي بدن قادر به تولير چربيکه ذخايدر حال. تندسه

   .)۱(  هستنديلوکالري  ک۷۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰ معادل حدوداً

  

  

 توسط ي انرژدي سهم عمده توليت ورزشيدر شروع فعال

ها نسبت به  يشود و چرب ين ميمأدرات تيهسم کربويمتابول

 تيش زمان فعاليبا افزا.  دارنديدرات سهم کمتريهکربو

زان يج مي به تدري هوازيها تيبه خصوص فعال

 ييزا يزان انرژيافته و از ميش يها افزا ي چربييزا يانرژ

   .)۲( شود يدرات کاسته ميهکربو
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ت بدن، چنانچه ادريهحدود کربور ميبا توجه به ذخا

شتر به ي مدت بي طوالنيها تيژه در فعالي بويد انرژيتول

ه زود ي، به تخلي تا چرب باشديدرات متکيهر کربويذخا

شود که  يگوژن عضله و کبد منجر مير گليرس ذخا

 يت ورزشيهنگام و توقف فعال  زوديامد آن خستگيپ

ها به حفظ  يون چربيداسي ادامه اکسي از طرف.)۲( است

 يگوژن به منظور زنده نگه داشتن چرخه هوازير گليذخا

ان ي بدن به عنوان منابع پاير چربي ذخا اما).۲(  استيمتک

 محسوب يت ورزشي هنگام فعاليد انرژير توليناپذ

 توسط ه از مطالعات امروزيارين رو، بسياز ا. شوند يم

 به شناخت ي ورزشيولوژيزي و فيميوشين بيمتخصص

 توسط يد انرژيش سهم تولي افزا در مناسبيهاراهکار

نگام دارت هيه بدن به کربويها و کاهش اتکا يچرب

ت  مدي طوالنيت هوازيژه فعاليوه  بي ورزشيها تيفعال

ر مکمل ي نظي متفاوتيها روش .معطوف شده است

 ي حاويها ا مصرف محلولين يتيا کارنين ي کافئيساز

 ه قرار گرفته استن منظور مورد مطالعيد بديسريگل يتر

)۴,۳.(  

ل ي متي تريدروکسيه - ۳ -ال(ن يتيکارن

نه است که در پستانداران از يد آمياسک ي) نوبوتاناتيآم

ا يشود  ين سنتز ميونين و متيزي لينه ضروري آميدهاياس

 -ال ).۵( شود ي بدن م جذبييم غذايتوسط رژ

 نقش ).۶(  آن استيکيولوژيزين شکل فعال فيتيکارن

رون به ي چرب آزاد از بيدهاي انتقال اسنيتيکارن

 ون استيداسيند بتااکسي جهت فرآيتوکندريکس ميماتر

ا يال وجود دارد که آؤن سين رو، همواره اياز ا). ۷(

 يدهايش انتقال اسين به افزايتيکارن-  اليمکمل ساز

 يش عملکرد ورزشيا افزاي يتوکندريچرب به درون م

ر يثأ در خصوص تيض متناقيج پژوهشينتا. شود يمنجر م

 ييزا يزان انرژي مسم وي چرخه متابولي رونيتيکارن-لا

   . وجود داردي و عملکرد ورزشدراتيها کربوي يچرب

فته ه ۴نشان داد که  نه، مطالعه برودين زميدر ا

 يريثأچ تيه)  گرم در روز۳(ن يتيکارن- اليمکمل ساز

ون يداسي و اکسا، مصرف سوبستري عملکرد استقامتيرو

ت ي هنگام فعال آنهايها تي و متابولدراتيا کربوئي يچرب

ز از ين و ارگلو ي ليها افتهي). ۸( نه ندارديشيربي زيورزش

، ير الکتات، گلوکز، نسبت تبادل تنفسييعدم تغ

VO2maxژن و آستانه الکتات بواسطه ي، نبض اکس

  اما).۱۰,۹(کنند  يت مين حکايتيکارن-  اليمکمل ساز

ش يبه افزا يو بروق مولرس، يمطالعات آبراموو

 و کاهش الکتات ي و عملکرد ورزشيون چربيداسياکس

 بواسطه مکمل و ضربان قلب و کاهش مصرف گلوکز

 کنند ي اشاره ميت ورزشي هنگام فعالنيتيکارن-  اليساز

)۱۳ -۱۱.(  

ج ي نتايز از ناهمگوني نير مطالعات پژوهشيمرور سا

 يف از اجران رو، هدياز ا. کند يت مينه حکاين زميدر ا

ن يتيکارن- الير مکمل سازيثأ تيابين پژوهش ارزيا

 ي برخيرو)  روز۲۱ گرم به مدت ۳روزانه (

ر ي نظيدرات و چربيهسم کربوي متابوليها مشخصه

 گلوکز و الکتات و عملکرد يي پالسمايها غلظت

ان دانشگاه آزاد واحد ساوه ي از دانشجوي گروهيورزش

  .باشد يم

  

  بررسيروش 

 شامل ينمونه آمار. است يعه از نوع تجربطالن ميا

ر يغان پسر ين دانشجوياز ب)  سال۲۱ ± ۳ ( دانشجو۳۰

  با ويوه تصادفي به ش کهبودنددانشگاه ساوه ورزشکار 

 ه انتخاب شدت نامهيل فرم رضاي پس از تکميزه کافيانگ

) n =15، نيتي کارن-  اليمکمل ساز( يبه دو گروه تجرب
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م يتقس) n =15 ،]الکتوز[: رونما دايمکمل ساز(کنترل و 

ها  يآزمودن نشان داد که يمشاهده سوابق پزشک. شدند

 نبوده ي ارتوپديا ناراحتي خاص يماريچ نوع بي هيرااد

ن پژوهش يدر ا. کردند ي مصرف نمي خاصيورداو 

 ي آزمون ارگومتر هر دو گروهيها يابتدا آزمودن

 دو يروقه ي دق۲۰به مدت  را )۱۴(  استراندنهيشيربيز

 و بالفاصله پس از اتمام ا نموده اجر ثابتچرخه کارسنج

توسط پزشک  خون يريگ نمونهاز آنها  ،آزمون

 دو  افرادسپس). ش آزمونيپ(  به عمل آمدشگاهيآزما

- گرم ال۳ روزانه بي و کنترل به ترتيگروه تجرب

 کي يها در قالب کپسول را) الکتوز( ن و دارونمايتيکارن

بعد از اتمام . مصرف نمودندروز  ۲۱ مدت  بهيگرم

  مجدداًو گروهدهر افراد )  روز۲۱ (يدوره مکمل ساز

 ش آزموني پطي شرا با استراند را مشابهيآزمون ارگومتر

 خون به عمل يريگ  و متعاقب آن از آنها نمونهمودهاجرا ن

د ر طرح مويشگاهي آزمايها تيک .)پس آزمون( آمد

 يها ه و نمونهه شدينظر از شرکت پارس آزمون ته

   .ز شدنديلزر کوباس آنايمذکور توسط دستگاه اتوآناال

 ي آزمون ارگومتر: آزمون استرانديوه اجرايش

 دوچرخه ينه است که رويشيربيک آزمون زياستراند 

 پس از دو ن آزمون،يدر ا. شود ي اجرا مييکارسنج پا

 چ بار کار،ي دوچرخه بدون هيقه گرم کردن رويدق

قه ي دق۶ن مرحله شامل يا. شود يا م اجريمرحله اصل

 دور در ۵۰ ي دوچرخه با سرعت پدال زنيت رويفعال

ه آخر ي ثان۱۰در .  وات است۹۸تحت بار کار قه يدق

با  VO2maxفرد به منظور محاسبه آزمون ضربان قلب 

. شود يثبت م) ۱۴( استفاده از نموگرام استراند

)VO2max يها  از مشخصهيژن مصرفيا حداکثر اکسي 

 بدن در ييتواناصورت  است و به يت هوازيظرف ياصل

ت ي هنگام فعاليژن مصرفين مقدار اکسيشتريجذب ب

ژن يش حداکثر اکسيافزا. شود يف مي تعريورزش

 يگر حاکيا هر عامل دي ين ورزشي بواسطه تمريمصرف

در ). ۱( ) فرد استيا عملکرد استقامتيت يش ظرفيزااز اف

 ۲۰ تا آزمون  زمان،تيعال فقهي دق۶ پس از ن آزمونيا

ون يداسيور فعال شدن کامل اکس به منظقهيدق

در طول آزمون  .افتي ادامه يدرات و چربيهکربو

کسان ي  همه افرادي برا و فشار کاريسرعت پدال زن

ها  يهمه آزمودن).  وات۹۸قه، ي دور در دق۵۰( است

گونه چ يه. ت اجرا نمودندي با موفق رايآزمون ارگومتر

- الي روز مکمل ساز۲۱ بواسطه يانبعوارض ج

. ها مشاهده نشد يا دارونما در آزمودنين يتيکارن

 ز شدهيلشگاه خون آنايا در آزمهاي خون تهيه شده نمونه

 پالسما، ،گلوکز( ي اطالعات آماريآور  پس از جمعو

، دروژناز، ضربان قلب استراحتيهکتات دالکتات، ال

VO2max(، مستقليت آزمون از  )Independent-

sample T test (ش آزمون دو گروه يسه پي مقايبرا

 -Paired(  جفتي آزمون ت از ويکنترل و تجرب

samples T  test(ش و پس يت پيسه وضعي مقاي برا

رها در سطح يهمه متغ .آزمون دو گروه استفاده شد

  .سه شدنديبا هم مقا) p<0.05( يدار يمعن

  

   ها افتهي

 يو فاکتورهاک يولوژيزيرات فيي تغ۱جدول 

ک را در دو گروه مورد مطالعه متعاقب يمتابول

   .دهد ي نشان مي ورزشيها آزمون

 مستقل نشان ي حاصله از آزمون تي آماريها افتهي

 ش آزموني پتيرها در وضعيک از متغي هر اندازه داد که

 با يدار ي تفاوت معنيدو گروه کنترل و تجربن يب

 حاصله از يها افتهين يهمچن .)p>0.05( گر نداشتنديکدي

- اليمکمل سازز نشان داد که ي جفت نيآزمون ت
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ر در غلظت گلوکز پالسما هنگام يي با عدم تغنيتيکارن

مکمل ن ياگر يبه عبارت د.  همراه بوديآزمون ارگومتر

 ت گلوکز خون منجر نشدي در موجوديريي به تغيساز

)p>0.05.(ت الکتات يزان فعالي غلظت الکتات خون و م

ا ين يتيکارن- اليدروژناز بواسطه مکمل سازيه يد

ط ي آنها در شرامقدارر قرار نگرفت و يثأدارونما تحت ت

ش آزمون يط پيبت به شرا نسيدار ير معنييپس آزمون تغ

ن ضربان يتيکارن- اليمکمل ساز. )p>0.05( نداشت

. )p>0.05( ر قرار نداديثأز تحت تيقلب استراحت را ن

 برجسته يها  از شاخص کهيژن مصرفيحداکثر اکس

 ي ورزشيها تي هنگام فعاليسنجش عملکرد استقامت

ر يين تغيتيکارن- اليز بواسطه مکمل سازياست ن

ز يدر گروه کنترل ن .)p>0.05(  نداشتيدار يمعن

ش و پس يت پي در وضع مذکوريرهاي از متغکدامچيه

  ).p>0.05(  با هم نداشتنديدار يآزمون تفاوت معن

  
 

   و ضربان قلبيژن مصرفي، حداکثر اکسيکي متابوليرهاين و انحراف استاندارد متغيگانيم: ۱جدول 

   مورد مطالعهي در گروههايهنگام آزمون ورزش

  ريمتغ

  گروه

  گلوکز

 )تري لي گرم بر دسيليم(

  الکتات

  )تري مول بر ليليم(

  دروژنازيالکتات دئ

 )تريواحد بر ل(

  يژن مصرفيحداکثر اکس

 در لوگرميتر بر گي ليليم(

  )قهيدق

  ييضربان قلب نها

 )قهيضربان در دق(

  ۱۵۰±۱۹  ۳۳±۷  ۳۰۰±۵۹  ۶۱/۵±۷۳/۰  ۱۰۱±۱۲  )ش آزمونيپ(کنترل

  ۱۴۵±۱۳  ۳۴±۸  ۳۴۹±۴۷  ۱۷/۵±۶۳/۰  ۹۹±۱۲  )پس آزمون(کنترل

  ۱۴۵±۱۶  ۳۵±۹  ۳۵۳±۹۵  ۴۹/۴±۷۸/۰  ۹۷±۱۵  )ش آزمونيپ (يتجرب

  ۱۴۸±۱۰  ۳۳±۶  ۳۶۱±۶۳  ۷۲/۴±۶۶/۰  ۹۸±۱۷  )پس آزمون (يتجرب

 

  حث ب

 ن دريتي کارن-ر استفاده از الي اخيها در سال

 از يکي. افته استي رواج يا ورزشکاران به طور گسترده

 مکمل ين عدم اثرات جانبيتيل استفاده از کارنيدال

 الکتات خون کاهش تجمع. )١٥( باشد ي آن ميساز

د يشتر تولي بين، وابستگي معيت ورزرشيهنگام فعال

ها را  يسم چربيژه متابولي بوي هوازسمي به متابوليانرژ

اند که   مطالعات نشان دادهيبرخ ).٢( کند ينشان م خاطر

ن يحن به کاهش تجمع الکتات يتيکارن- مصرف ال

 شود ي منجر ميع آن بهبود عملکرد ورزشت و به تبيفعال

 ي طوالني مکمل ساز،گرياما در مطالعات د). ۱۶,١٧(

را در غلظت الکتات  يدار ير معنيي تغنيتيکارن- مدت ال

  ). ١٩,۱۸( جاد نکردي را ايت ورزشيخون هنگام فعال

  

-  اليکه مکمل ساز بر اين استتصور ن يهمچن

  رايدروژناز كه پيرواته ي فعاليت الكتات دن،يتيکارن

 امد آن کاهشيو پ كاهش داده گرداند  بر ميبه الكتات

 ).۲۰(  استيت ورزشيفعال هنگام کيد الکتيتجمع اس

 روزه ٢١ يمکمل سازکه  نشان داد  مطالعه مايها افتهي

زان ي در غلظت الکتات خون و ميريين به تغيتيکارن-ال

 منجر ي هنگام آزمون ورزشدروژنازيت الکتات دهيفعال

  .ودش ينم

 که دنکن ينشان م خاطر سيو آبراموو استفن مطالعه

 ي بواسطه مکمل سازين عضالنيتي کارنيش محتويافزا

 و دراتيون کربوهيداسياکسلم به کاهش آن در افراد سا

 منجر ر گلوکز خوني و ذخاکوژن بدنير گليش ذخايافزا

نشان  ها، مطالعه برود افتهين يبرخالف ا ).۱۱,۷( شود يم

 با  مدت سه ماهي برانيتيکارن-  اليداد که مکمل ساز
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ون يداسي، اکس در غلظت گلوکز خونيرييچ تغيه

 ستيا همراه نر سوبستراهي و مصرف سادراتيهکربو

ز عدم يها ن  خرگوشيرو ين مطالعه پانجواني همچن).٨(

 سطوح ين رويتيکارن- روزه ال٢٥ ير مکمل سازيثأت

 را خاطرنشان يت ورزشيگلوکز پالسما هنگام فعال

ز نشان داد که ي مطالعه حاضر نيها افتهي). ٢١( کند يم

 در غلظت يدار ير معنيين به تغيتيکارن-  اليمکمل ساز

  .شود ي خون منجر نمگلوکز

ا کاهش تعداد ضربان ي و VO2maxزان يمش يافزا

 مدت ينات طوالنيبواسطه تمرن يا تمريقلب استراحت 

ش عملکرد يانگر افزايزا ب ي مواد انرژيا مکمل سازي

ر ي افراد ورزشکار، غي هوازيا آمادگي يورزش

 مطالعه نه،ين زميدر ا. )۱( باشد يمار ميا بيورزشکار 

دار ضربان  ي معنکاهشاز  گري مطالعات ديبرخو  يبورق

ن يتيکارن- ال مدتيطوالن يقلب بواسطه مکمل ساز

- مدت الي مصرف طوالن).۲۲,۱۳( کند يت ميحکا

ش يز به افزاين يو مارکون ن در مطالعات آرنازيتيکارن

 اما مطالعات ).۲۴,۲۳( منجر شد VO2maxدار  يمعن

ان قلب و ر ضربييعدم تغ يسيو استو کيارگلو، گر

VO2max ن خاطريتيکارن-  اليرا بواسطه مکمل ساز 

نشان   مطالعه براسيها افتهي). ۲۶,۲۵,۱۰( کنند ينشان م

رغم ي، عليويماران کلين در بيتيکارن- داد که مصرف ال

 سطوح ي رويريثأن تيتي کارنييش غلظت پالسمايافزا

VO2maxز ي حاضر ن مطالعهيها افتهي). ٢٧(  آنان ندارد

 ين برايتيکارن- گرم ال۳اد که مصرف روزانه نشان د

 و VO2max اندازه ي رويدار ير معنيثأ روز ت۲۱مدت 

  مطالعاتيبرخ، ياز طرف .ضربان قلب استراحت ندارد

شتر به ي بين مکمل سازيکنند که اثر مثبت ا ي ماشاره

  ).۲۸( شود يافراد ورزشکار محدود م

  

  يريگ جهينت

دارنـد کـه مکمـل       ي اظهار م  ي مطالعات پژوهش  يبرخ

 آزاد بــه د چــربيش انتقــال اسـ ي بـا افــزا نيتي کــارنيسـاز 

ر يخأدرات و تـ   يـ هون کربو يداسي کاهش اکس  ،يتوکندريم

. باشـد  ي م  همراه يت ورزش ي هنگام فعال  يدر شروع خستگ  

 يايـ دارند که مزا   ي اظهار م  زي ن ي از مطالعات امروز   يبرخ

 ياران منحصر به افراد د    يتي کارن ي مکمل ساز  يي زا يانرژ

 در افراد سالم بـه      ين مکمل ساز  ين است و ا   يتينقص کارن 

. شـود  ي منجـر نمـ  ي منـابع سـوخت  يـي  زاي در انـرژ  يرييتغ

 ين مکمـل سـاز    يـ ر ا يثأز عدم تـ   ي ن  مطالعه حاضر  يها افتهي

درات و يــربوهسم کيــر در متابوليــ درگيارهــي متغيرو

ه کـه  يـ ن نظريـ  و از اکند يرا گزارش م  يعملکرد استقامت 

ر است  يثأن در افراد سالم بدون ت     يتيکارن- ال يمکمل ساز 

 يايـ ن احتمال وجود دارد کـه مزا      يالبته ا . کند يت م يحما

 ييشتر بــه مراحــل انتهــا  يــن بيتيکــارن- اليــيزا يانــرژ

ازمنــد ي مــدت محــدود شــود کــه ني طــوالنيهــا تيــفعال

   .نه استين زميشتر در ايمطالعات ب

  

   و قدردانيتشکر

دانشگاه آزاد ساوه انجام  يت مالين مطالعه با حمايا

 يسندگان مقاله از حوزه معاونت پژوهشين نويهمچن. ديگرد

 اداره بهداشت شهرستان ساوه، دانشگاه يدانشگاه و همکار

شگاه خون دانش شهرستان ساوه ي اراک و آزمايعلوم پزشک

ا ين پژوهش احيق و مناسب اي دقينه را جهت اجرايکه زم

  .ندينما ي مينمودند تشکر و قدردان
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