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 مقدمه -1-1

قهرمانی جهان در یک رشته ي  یا مسابقاتو نظیر بازي هاي المپیک  ،در مسابقات معتبر جهانی     

حاصل عملکردهایی است که  ه و یا برنزرنق، به دست آوردن مدال هایی چون طال ،ورزشی خاص

عملکرد حتی می ورزشکاران در طی چند ثانیه اختالف از یکدیگر به آن دست می یابند و اختالف 

  .)1394، و دریانوش نی(گائی در چند صدم ثانیه رکوردها را جابه جا نمایدتواند 

، فیزیولوژیکی، ویژگی هاي ژنتیکی :وابسته به ویژگی هایی مانند موفقیت ورزشکار از یک سو     

ي هدفمند و ریخت شناسی، روان شناسی، تغذیه و ... بوده و از سویی دیگر وابسته به برنامه ریزي ها

  .)1393(جاللی،  علمی در چارچوب تمرینات منظم، و سازمان یافته می باشد

 رو این  امروزه ورزشکاران تمایل دارند هر عاملی که عملکردشان را بهبود می بخشد تجربه کنند. از     

 به رقابت هاي صحنه در تا کنند، می استفاده غذایی ارگوژنیک هاي مکمل از مسابقات معتبر آن ها در

به معنی  Genicبه معنی کار یا انرژي و   Ergoحمایت ارگوژنیک با ریشه  لغوي . یابند دست موفقیت

به معنی انرژي دهنده است. بطور کلی یک   Ergogenicدهنده یا تولید کننده میباشد. در مجموع 

سایل مکانیکی است حمایت ارگوژنیک شامل هر تکنیک تمرینی یا تغذیه اي یا روانشناسی و یا حتی و

که بتواند بهبودي در توان فیزیکی و کاري ورزشکار ایجاد نماید، و در مرحله بازیابی  و پس از ورزش 

موثر باشد. حمایتهاي ارگوژنیک میتواند زمینه ساز ظرفیت سازي در تمرینات سنگین در جهت 

اگر چه این تعاریف نسبتا  دستیابی به بهبودي سریع تر و یا سالم ماندن طی تمرینات شدید باشد .

ساده به نظر می رسند در عین حال بحثهاي قبل مالحظه اي را در زمینه حمایتهاي ارگوژنیک 

  . )2010(رابرگز ،  مکملهاي تغذیه اي به خود اختصاص داده اند
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مکمل هاي غذایی جهت افزایش عملکرد ورزشی توسط ورزشکاران شناخته شده اند. اما  در هر حال،

مل ها زمانی موثر واقع می شوند که به درستی مصرف شوند و با آگاهی هاي علمی توسط این مک

بار آن ها در  متخصصان و مربیان درجهت نحوه ي صحیح استفاده از این مواد، اثرات مثبت و زیان

عملکرد و سالمت بدنی ورزشکاران بیش از پیش ارائه شود و در چارچوب قوانین و مقررات کمیته ي 

لمللی المپیک باشد. با این وجود استفاده از برخی ارگوژنیک ها در میان ورزشکاران، عالقه مندي بین ا

هاي فراوانی ایجاد کرده و توجه افراد به شهرت، درآمد ها و جوایز حاصل از پیروزي دالیلی هستند که 

ن گونه تاییدیه ها . اما ایکمل هاي ورزشی را ایجاد کرده استگرایش این ورزشکاران به استفاده از م

چرا که عوامل زیاد دیگري هستند که سبب بهبود  ،نمی تواند کارایی یک ارگوژنیک را ثابت کند

   ).1394( گائینی و دریانوش،  عملکرد و موفقیت ورزشکاران می شوند

مطالعات علمی متعددي مبنی بر تاثیر مکمل هاي ورزشی بر فاکتور هاي عملکردي، زیست     

کارنیتین بر حفظ -لتهابی و ...انجام شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مکمل الشمیایی و ا

تداوم توان است، همانطور که نیاز و دغدغه ي ورزشکاران مبنی بر نگهداري توان و عملکرد بهینه در 

ق مسابقاتی است که در طول روز به صورت پشت سر هم برگزار می شود، هدف محقق نیز در این تحقی

 شاخص خستگیو  رد استقامت در توان (تداوم توان)کارنیتین بر عملک- بررسی تاثیر مصرف مکمل ال

  افراد فعال است.  در

  بیان مسئله -1-2

 ورزشکاران مورد استفاده قرار گرفتـه و  هاي غذایی و ورزشی در سراسر جهان توسط امروزه مکمل     

بـوده   ورزشکاران غدغه هاي اصلی مربیان وهاي غذایی در ورزش از د مکمله ي مصرف صحیح و بهین

 گـاه ، عرضه مواد گونـاگون توسـط شـرکتهاي سـودجو     . ضعف آگاهی در این خصوص و همچنیناست

 ،بـوده سودمند ننها ت می سازد که نه ورزشکاران را به سمت مصرف بی رویه این مواد رهنمون برخی از

  . )1390،همکاران (هوانلو و خطر می اندازد بلکه سالمتی آنها را نیز به
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دارویـی   اي است که مستقیماً و از طریق اثرات شبه فرآورده مکمل ورزشی بنا بر تعریف، ترکیب یا     

واژه اي عـام اسـت کـه بـراي      1تینیکارن .شودمی ورزشکاران  ورزشی زدهباعث بهبود عملکرد و با خود

 ن،ی(ساهلبه کار می رود -روپیونیل الکارنیتین و پ-کارنیتین، استیل ال-ال تعدادي از ترکیبات، شامل

 اسـت  چهارتـایی  آمونیوم ترکیب یک )آمینوبوتانات متیل هیدروکسی تري-3 -ال( کارنیتین).  1990

 ، ویتـامین C ویتـامین  کارنیتین، سنتز و براي شود می بیوسنتز متیونین و لیزین هاي از اسیدآمینه که

B6، 1391 ،صمیمی( است آهن ضروري و نیاسین .(  

 در آن درصـد  95 از بـیش  که دارد کارنیتین در بدن انسان وجود-ال گرم 20-25 متوسط طور به     

  ). 2004 ،دمیرداغ( شده است ذخیره اسکلتی عضالت

 و بافت هاي قلـب، کبـد،   یاسکلت در عضله یعیطب طور است که به یتروژنین بیترک نیتیکارن-ال     

این ماده به میزان طبیعی در بدن تولید می شود. در برخی  .)0520 ،2بنونگا( وجود دارد پالسما و هیکل

(نوعی نارسایی قلب) و یا آنژین صدري هستند و  لنگش متناوب :از افراد که دچار بیماري هایی ازقبیل

 و لبنـی  از منابع کارنیتین بدن شود. کارنیتین-باعث کاهش میزان ال مصرف برخی از داروها می تواند

کـارنیتین در  -نیست؛ منبع اصلی تولیـد ال  آن سنتز به قادر عضله و شود می نتزس کبد توسط گوشت

گندم، گیاه آوا کادو و کره ي بـادام   ،است؛ عالوه بر گوشت، ماهی، پرندگان بدن گوشت قرمز و لبنیات

  ).2004 ،3(کارلیگ و لنینگر کارنیتین می باشند-مورد نیاز ال زمینی نیز حاوي میزان

 سـازي  پـاك  بـا  اضافی کارنیتین تر باشد، کلیوي آن بیش بازجذب از پالسما ارنیتینک غلظت اگر     

سـه   تـا  دو بـدن  در کـارنیتین  عمر نیمه می گردد، ادرار حذف از طریق گلومرولی فیلتراسیون تقریبی

 گرفته است، قرار بررسی مورد تحقیقات که در اکثر کارنیتین-ال اصلی عملکرد .است شده بیان ساعت

 بـه  منجـر  در نتیجـه . مـی باشـد   آن درون بـه  از غشاي میتوکندري بلند زنجیر چرب اسیدهاي لانتقا

  .)1994 ،4و همکاران براس( شود گلیکوژن می سازي ذخیره و چربی افزایش اکسیداسیون

                                                
1. L-Carnitine 
2. Benvenga   
3. Karlic and Lohninger  
4. Brass   
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 نیتیکـارن –از ال توکندريیمافزایش دادن انتقال اسید چرب آزاد به درون ورزشکاران براي  ،رو نیاز ا 

  .)2004 ،(جنیفر و همکاران رندیگ یم بهره یهاي استقامت تیروزا در فعالیماده ن کی نعنوا به

 لیپیـدها  متابولیسم در اختالل است، کمبود کارنیتین، کارنیتین فعال فیزیولوژیکی شکل کارنیتین-ال 

 ،ن(کاشف و همکارا شود می کارنیتین عضالت موجب کاهش بدنی فعالیت طرفی از دارد، پی در را نیز

1393 .(  

 اسید. شود می محسوب و سرعتی مدت کوتاه رشته هاي در موفقیت عوامل از یکی بی هوازي توان       

 هاي شـدید  فعالیت اجراي هنگام. آید می شمار به هوازي هاي بی فعالیت در خستگی عامل الکتیک،

 آ، کـوآنزیم  اسـتیل  بـا  کـارنیتین  که ترکیـب  یابد می افزایش آزاد کو آنزیم به کوآنزیم آ استیل نسبت

(اراضـی و   مـی دهـد   کاهش را الکتات تجمع و داده کاهش را این نسبت کرده، تولید کارنیتین استیل

 خستگی، در کاهش عملکرد فیزیکـی یـا   از ناشی انقباض عضالنی قابلیت در ). اختالل1391 ،همکاران

 و کـارنیتین  دوز بـاالي  تجویز آزمایشگاهی، حیوانات روي بر مطالعه چند در. دارد نقش انسان ورزشی

 قابلیـت  در مانـدگاري  باعـث افـزایش   و عضالنی تعویـق انداختـه   خستگی کارنیتین زیاد غلظت ایجاد

   ).2000 ،همکاران و براس( است شده انقباض

اکسیداسـیون   کـاهش  و چربـی  اکسیداسیون افزایش ،آمینی این ترکیب مکمل سازي دلیل اصلی     

 آسـتانه  در تـاخیر  و استقامتی فعالیت ي ادامه جهت کربوهیدرات حفظ ذخایر سرانجام و کربوهیدرات

 نیتیکـارن -ال یمکمل ده ي نهیدر زم يمتعدد قاتیتحق ).1389 ،همکاران و ایزدي( است خستگی

 یپژوهش حاضـر، کـه مبحثـ    یانجام شده است، اما موضوع اصل يهواز یو ب يهواز ناتینسبت به تمر

است  ییها تیفعال ي نهیدر زم ن،یتیکارن-ال يساز رمکملیتاث یود، بررسش یمحسوب م دیجد بایتقر

مهـم   اریرقابت به صـورت کارآمـد بسـ    ایو  تیفعال ي امهاد يکه در آن حفظ توان توسط ورزشکار برا

  است. 
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  حاد  یمکمل ده ایاست که آ نیباشد ا یکه محقق به دنبال پاسخ به آن م یسوال ن،یرایبنا 

    در  یبر عملکـرد اسـتقامت در تـوان( تـداوم تـوان) و شـاخص خسـتگ        ريیتواند تاث یم نیتکارنی–ال  

  ؟ ریخ ایورزشکاران داشته باشد 

  اهمیت و ضرورت تحقیق -1-3

سبب کاهش غلظت کارنیتین آزاد در عضالت می شـود و   ،از آن جا که فعالیت هاي شدید ورزشی     

درون عضـله شـده کـه نهایتـا منجـر بـه        فعـاالتی در ان وآ با کـارنیتین باعـث فعـل     ترکیب استیل کو

رسـی تـاثیر مصـرف    بر ،هدف تحقیـق حاضـر  اکسیداسیون چربی براي تولید انرژي می شود؛ از این رو 

ی هـوازي مـی   بـ یـت  طی فعال شاخص خستگی و برتداوم توان (استقامت در توان) کارنیتین-مکمل ال

 استفاده از چربی را به ،به کارنیتین ممکن استدسترسی  افزایشکه اغلب نشان داده شده است . باشد

 منجر بـه ذخیـره ي گلیکـوژن    ،دهد که این امر در زمان تمرین عنوان سوبستراي تولید انرژي افزایش

است زمان رسیدن به خستگی شـدید را افـزایش دهـد. ازسـویی      عضله خواهد شد. این موضوع ممکن

موجـود در   تولید می شود، این ماده با کارنیتین  Aمدیگر در پی فعالیت هاي شدید که استیل کو آنزی

  Aکو آنزیم  عضله ترکیب شده و استیل کارنیتین تولید می شود؛ واکنش مذکور موجب کاهش نسبت

دهیدروژناز و در نهایت  می شود و درنتیجه منجر به افزایش فعالیت آنزیم پیروات Aبه استیل کو آنزیم 

  ).2004یگ و لنینگر، کارل( می شود کاهش غلظت الکتات

خستگی، درکاهش عملکرد فیزیکی یا ورزشی  قابلیت انقباض عضالنی ناشی از همچنین اختالل در      

و وي را از ادامه  ورزشکاران می شود ورزشی که باعث افت عملکرد عواملی از دارد. یکی ورزشکاران نقش

 تـوانی  برون ده حفظ در نوان (ناتوانیع به خستگی سندرم خستگی است. فعالیت بهینه باز می دارد؛ ي

  .)1380 ،(ران موگان انتظار) تعریف شده است مورد یا معین
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 اکسیداسـیون  و مواردي مانند گلیکـولیز  بر آن، بروز محل و خستگی علل بیان در ها بیشترین یافته     

 و یستم عصـبی، متابولیسم، س ATP-PCمانند  سیستم هاي انرژي زا جانبی هاي فرآورده هوازي، تجمع

  اند. متمرکزبوده عضالنی تار انقباضی مکانیزم در اختالل

در چند مطالعه بر روي حیوانات آزمایشگاهی تجویز دوز باالي کارنیتین و ایجاد غلظت زیاد این مـاده   

 ،بـراس ( خستگی عضالنی را به تعویق انداخته و باعث افزایش در ماندگاري قابلیت انقباض شـده اسـت  

 يانجام گرفتـه رو  قاتیتحقا این مکانیسم در انسان به طور کامل مشخص شده نشده است. ام .)2000

از  یحاک ،رندیگ یرا در برم یمختلف يانرژ يها ستمیس مختلف که يدر فاکتورها نیتیکارن-مکمل ال

مختلـف اعـم از    يدر فاکتورها باعث بهبود عملکرد ورزشکار تواند یم نیتیکارن-آن است که مکمل ال

حفظ تـداوم   توانایی ،یورزش ياز رشته ها ياریدر بسهمچنین  شوند. يهواز یب و يهوازالیت هاي فع

در  ورزشـکار  تیـ تواند بـر عملکـرد و موفق   یاست که م یمهم اریبسي له ئمس ،توان در فعالیتی خاص

   گذارد. ریتاثشرایط مسابقه 

مـی   سـعی  ورزشکار و باشد می مهم یاربس رقابت یک جریان در توان حفظ تداوم اینکه به توجه با     

بـا   دیگـر  سـویی  از و باشـد  داشـته  بـاالیی  و کامـل  بازده خود ورزشی اجراي عملکرد حین در تا کند

حـاد   مصـرف  آیـا  که است سوال این به حاضر پاسخ تحقیق از هدف بپردازد، فعالیت به کمتر خستگی

 شـاخص  کـاهش و  ورزشکاران داوم توان)(ت توان در استقامت عملکرد بهبود کارنیتین سبب-ال مکمل

  یا خیر؟ شود می خستگی

کارنیتین بر افزایش توان هوازي و توان بی هـوازي  -تحقیقات و پژوهش هاي زیادي تاثیر مثبت ال     

ضرورت تحقیق حاضر  اما تحقیقات اندکی در زمینه ي فعالیت بی هوازي وجود دارد. ند،ارا نشان داده 

به دست  )توان تداوم(بحث استقامت در توان  اطالعات دقیقی از عملکرد افراد دربر این است که بتوان 

  آورد.
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  اهداف تحقیق -1-4

  هدف کلی -1- 1-4

کارنیتین بر عملکرد استقامت در توان و -ق، بررسی مصرف حاد مکمل الهدف کلی از این تحقی     

  شاخص خستگی در دانشجویان پسر دانشگاه محقق اردبیلی بود. 

  اهداف ویژه

  افراد فعال  بیشینه توان برتین یکارن-ن تاثیر مصرف حاد مکمل التعیی )1

  افراد فعال تین بر حداقل توان یکارن-تعیین تاثیر مصرف حاد مکمل ال )2

  افراد فعال  )توان متوسطتین بر استقامت در توان (یکارن-تعیین تاثیر مصرف حاد مکمل ال   )3

   افراد فعال خستگی تین بر شاخص یکارن-تعیین تاثیر مصرف حاد مکمل ال  )4

  فرضیات تحقیق -1-5

  تاثیر معناداري دارد. افراد فعال توان بیشینهتین بر یکارن-مصرف حاد مکمل ال )1

  تاثیر معناداري دارد.افراد فعال تین بر حداقل توان یکارن-) مصرف حاد مکمل ال2

اثیر معناداري ت افراد فعال )توان متوسطتین بر استقامت در توان (یکارن-مصرف حاد مکمل ال )3

  دارد.

  تاثیر معناداري دارد.افراد فعال تین بر شاخص خستگی یکارن-مصرف حاد مکمل ال )4

  

  تعریف واژگان -1-6

  :  کارنیتین-ال -1-6-1
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 کـه  است اي اسیدآمینه ،)متیل آمینوبوتانات تري هیدروکسی- 3 - آل( کارنیتین :یمفهوم فیتعر     

 توسـط  یـا  و شـود  می سنتز کبد و کلیه در متیونین و لیزین روريض آمینه اسیدهاي از انسان بدن در

  ).1393 حکیمی،( باشد می آن فعال شکل کارنیتین -ال و شود می بدن وارد غذایی رژیم

 یلیم 250کپسول  ،یگرم یلیم 1000و  500،  250 يدارو به شکل قرص ها نیا :تعریف عملیاتی     

شـهردارو   يتوسط شرکت داروسـاز  يتریل یلیم 60 يها شهیدرصد در ش 10 یخوراک و محلول یگرم

 زانیـ و بـه م  یگرم یلیم 500قرص 8به صورت  نیتیکارن-حاضر، مکمل ال قیگردد. در تحق یم دیتول

ها دو ساعت قبل از  یساخته شد. آزمودن مویتر آب و به همراه شش قطره آبلیل یلیم250گرم، در  5/4

  حلول در آب مصرف نمودند. را به صورت م نیتیکارن-آزمون مکمل ال

  

  : توان در استقامت-1-6-2

 شـدت  بـا  بیشـینه  هاي تالش حفظ و انجام توانایی دادن نشان براي است اي واژه :یمفهوم فیتعر     

 تا ثانیه 30الی 15 حداقل از بیشینه هاي تالش از اي دسته شامل و باشد می تر طوالنی مدت و کمتر

  ).1390 نی نیا و همکاران،رحما( هستند ثانیه 60 حداکثر

 یآزمودن ییمقدار توانا نیشتریب ينشان دهنده  ،استقامت در توان( میانگین توان) :تعریف عملیاتی     

 تیـ از قابل یآن است که آزمودن يباشد نشان دهنده  شتریمقدار ب نیا باشد. هر قدر یدر تداوم توان م

و  ترتیبیـان (گردد یمحاسبه م لیذ ين براساس معادله توا نیانگیاست. م برخوردار يتداوم توان باالتر

  :)1385 خورشیدي،

  توان نیانگیسرعت = م يمرحله دو 6به دست آمده از  ي/مجموع توان ها6

  : خستگی شاخص-1-6-3

باشـد   تـر  پـایین  مقـدار  این قدر هر. است ورزشکاران در توان افت ي دهنده نشان تعریف مفهومی:     

 بیگلـري، ( است برخوردار باالتري هوازي بی هاي فعالیت تداوم توانایی از مودنیآز که است معنی بدین

1392(.  
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  :شود می براورد ذیل ي معادله طبقدر آزمون رست  خستگی شاخص :تعریف عملیاتی

  خستگی شاخص) = توان حداکثر - توان حداقل/ (سرعت دوي مرحله 6 در شده طی زمان کل

  : حداکثر توان -1-6-4

  نشان دهنده ي باالترین برون ده توان یف مفهومی:تعر     

بـه   در آزمون رسـت  سرعت يمرحله دو 6است که از  یبرون ده، توان نیباالتر تعریف عملیاتی:     

مرحله مشخص نمود.  6 نیسرعت را در ب ي نهیشیقدرت و ب توانی . از حداکثر توان مدیآ یدست م

  باشد. ی) وات م647تا1054(  نیب ين دامنه ابر طبق محاسبات به عمل آمده حداکثر توا

  : حداقل توان -1-6-5

تـوان شـاخص   نشان دهنده ي پایین ترین برون ده توان و به وسیله ي آن مـی  تعریف مفهومی:     

)  319تـا  647 و طبق تحقیقات صورت گرفته حداقل توان دامنه اي بـین (  خستگی را محاسبه کرد

  باشد.وات می 

  قیق محدودیت هاي تح -1-6

  شامل محدودیت هاي قابل کنترل و محدودیت هاي غیر قابل کنترل تحقیق می باشد.     

  محدودیت هاي قابل کنترل تحقیق - 7-1- 1

 قبـل  روز کـافئین  و لبنیـات  ، گوشـتی  مواد خوردن از امتناع شامل که ها آزمودنی تغذیه ) کنترل 1

  .بود آزمون و روز ازآزمون

  آزمون اجراي مراحل طی ها آزمودنی غذایی عادات ) کنترل 2

  ورزشی هاي فعالیت در شرکت سابقه لحاظ از ها آزمودنی بودن ) همگن 3

  سالم بودن آزمودنی ها)  4

  محدودیت هاي غیر قابل کنترل تحقیق - 7-2- 1

  آزمون هاي روز در ها آزمودنی انگیختگی )1
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  آزمون روز استرس )2

  آزمون اجراي از بعد و قبل عضلهو  پالسما کارنیتین ذخایر کنترل توانایی عدم) 3

  ها آزمودنی خواب دقیق کنترل ) عدم4

 جوي محیط ) شرایط5

  

  

  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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 مقدمه -2-1

با توجه به تحقیقات انجام یافته توسط محققین، اطالعات و تجارب جدیدي از نتایج این تحقیقات      

د در دنیاي تحقیق و پژوهش نیازمند کاوش دقیق حاصل گردیده است. دست یافتن به اطالعاتی جدی

دن به و علمی می باشد. بنابراین تحقیقات علمی و مستند سبب ایجاد بستر مناسب به منظور رسی

  گران خواهد شد. این فصل شامل دو بخش می باشد:اهداف مورد نظر توسط پژوهش

و مفهـوم کـارنیتین،    پیـدایش  ي بخش اول، مبانی نظري پژوهش حاضر بوده و شـامل: تاریخچـه       

کارنیتین،عوارض ناشی از کمبود کارنیتین در بدن، -کارنیتین ، جذب، متابولیسم و دفع ال-بیوسنتز ال

-کـارنیتین و غلظـت هـاي آن در تمـرین، تـاثیر ال     -کارنیتین، مکمـل سـازي ال  -نقش متابولیکی ال

کـارنیتین  -نقش ال هوازي، درتوان نکارنیتی-ال کارنیتین بر درصد چربی بدن و نیم رخ لیپیدي، نقش

کـارنیتین،  -کارنیتین در متابولیسم چربی ها، خاصیت آنتی اکسـیدانی ال -در تمرینات شدید، نقش ال

  کارنیتین در بیماري دیابت.-کارنیتین، نقش ال-کاربرد کلینیکی ال

حقیـق بـه طـور    در بخش دوم نیز به برخی از تحقیقات انجام گرفته شده در ارتبـاط بـا موضـوع ت        

  مختصر اشاره خواهد شد.

  کارنیتین در تاریخچه ي علم -2-2

باشد .  یمشتق شده است که در لغت به معناي گوشت م2سیکارن ای 5از واژه کارنو نیتیکلمه کارن       

و  کیـ از عصاره عضـله اسـتخراج شـد (کارل    1905در سال 1مبرگیو کر  3شیگلو لهی( به وسینتیکارن

                                                
1. Carno 
2. Carnis  
3. Gulewitsh 
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کارنیتین -ال صورت دو به این ماده ساختند مشخص 1952 سال همکاران و قکارف). 2004 نگر،یالهن

هشتاد  تا دهه ي پنجاه بین باشد. در می کارنیتین-ال آن بیولوژیک فرم که دارد وجود دي کارنیتین و

جـادیس فالگـان،   گرفت( انجـام  بـدن  در کارنیتین-ال متابولیک آثار بر روي زیادي تحقیقات میالدي

2010.(  

  کارنیتین-شیمیایی ال ساختار -2-3

در شـکل زیـر آمـده    2(بتا هیدروکسی ترمیتیل امینیـوم بـوتیرات)   کارنیتین-ساختار شیمیایی ال     

  کارنتین باشد.  L و D است، ملکول کارنیتین داراي اتم کربن نامتقارن بوده و می تواند به شکل 

. دارد وجـود  تفـاوت ) دکسترو فرم( کارنیتین-دي و کارنیتین-ال کارنیتین، شیمیایی شکل دو بین     

-کـارنیتین اسـت چـرا کـه ال    -مانند دیگر بیو ملکول ها شکل فعال و بیولوژیکی کارنتین به شـکل ال 

–. بـه عبـارت دیگـر ال   )1955 ،3تـز ی(فر کارنیتین می تواند در فعل و انفعاالت سوبسترا نقش ایفا کند

 شـود  می تولید انسان بدن در زادي درون طور به که است ماده این فیزیولوژیکی فعال شکل کارنیتین

  . )1996 ونن،ی(ه باشد می سنتتیک و نیست فعال فیزیولوژیکی لحاظ از کارنیتین – دي که صورتی در

 زاد درون ذخایر ،بودند کرده دریافت کارنیتین–دي که هایی آزمودنی در ،اند داده نشان تحقیقات     

 عنـوان  بـه  شدید تمرینی هاي فعالیت طی ویژه به فرایند، ینا است ممکن که شد تخلیه کارنیتین–ال

 بنـابراین . )1987، و همکـاران  نگرائـو  ؛1981(پائولسـون و شـاگ،    دنشـو  داده نمایش کارنیتین کمبود

 ارگـان  از برخـی  روي مخربـی  تاثیرات است ممکن زیرا شود؛ نمی توصیه کارنیتین – دي دهی مکمل

 ).2013 ،ریچارد بولومرباشد ( داشته ورزشی عملکرد ویژه به و بدن هاي

 

 
1. Krimberg 
2. β-hydroxy-trimethylammonium butyrate 
3. Fritz 
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  کارنیتین- ساختار شیمیایی ال - 1- 2شکل 

  

  کارنیتین-بیوسنتز ال -2-4

 هـاي  گـروه  شـود.  مـی  تولید متیونین و لیزین ضروري هاي آمینه اسید از کارنیتین انسان بدن در     

مــی  قــرار ینکــارنیت-ال ســاختار در ،از لیــزین نیتــروژن و کــربن هــاي متیــل، از متیــونین و بخــش

 کارنیتین تولید براي نیز  B ویتامین ، نیاسین و آهن اسید، آسکوربیک . به عالوه)2006(دوراناي، گیرند

 ها پروتئین هضم از که را لیزین متیل تري تواند می اسکلتی عضالت و کلیه، قلب کبد، ضروري هستند.

 و فقـط کلیـه   انسان در اند داده نشان اتمطالع اما کند، تبدیل 6بوتیروبتایین - گاما گیرد، به منشا می

 قلب و مفهوم دارد که چندین قضیه این(کنند تبدیل به کارنیتین را بوتیروبتایین – گاما کبد می توانند

کـارایی انتقـال    نیسـتند؛ بنـابراین   آن تولیـد  بـه  قادر خود ولی دارند نیاز کارنیتین به اسکلتی عضالت

   رسد. می نظر به ضروري ورزشی تمرینات مانند هایی فعالیت حین به ویژه کارنیتین

نظـر   و به دهد می رخ روز در بدن وزن از کیلوگرم هر در میکرومول 2میزان  کارنیتین به بیوسنتز     

 هموسـتاز  کلـی  بـه طـور   داشـته باشـد.   رابطـه  7لیزین میتل تري – ان  دسترس بودن در با رسد می

 و بیوسـنتز  میـزان متعـادل   غذایی، منابع از جذب شامل شود که  می روش حفظ چندین با کارنیتین

  ).1987، 8گوآ و بورودناست( مجدد جذب

                                                
1. Gamma-butyrobetaine  
7. N-Threemetyil lysine 
3. Goa and Broaden   
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  کارنیتین توسط میتوکندري درون به آزاد چرب اسید انتقال الگوي - 2- 2شکل 

  

  جذب، متابولیسم و دفع کارنیتین -2-5

حیوانات  التمحصو سایر و قرمز گوشت شامل که مخلوط غذایی رژیم کارنیتین از خوردن-ال     

دریافت می کند. بیش از   کارنیتین گرم میلی 60-180 و بدن انسان روزانه حدود آمده است به دست

ابراهیمی، شود و سپس وارد جریان خون می شود( می جذب کوچک روده در درصد کارنیتین 86-54

1388 .(  

دن توسط کلیه ها از بدن دفع است. کارنیتین اضافی در ب گرفته صورت که تحقیقاتی آخرین پایه بر     

 ).1391مهرتاش، شده و مقادیر مورد نیاز آن براي حفظ غلظت خون در بدن پایدار می ماند(

  غذایی جیره اولیه مواد در موجود کارنیتین-ال میزان -2-6

 وجود دامی منشا با غذایی اولیه مواد همچنین و عالی گیاهان مختلف هاي گونه در کارنیتین-ال     

 منشا با هاي فراورده از گوشتخوار حیوانات و انسان جیره در موجود کارنیتین- ال اعظم شبخ .دارد
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 عضالت در توجهی قابل میزان به کراتین همانند کارنیتین). 1986(کندلر، شود می تولید حیوانی

   .)1984(ریبوچه، است قرمز گوشت کارنیتین- ال منبع مهمترین .شود می یافت اسکلتی

 می لبنیاتی هاي فراورده و مرغ ماهی، از عبارتند کارنیتین، ـ ال محتوي غذایی حیوانی عمناب سایر     

  .)2002(تیموتی، باشد

  منابع کارنیتین غذایی -1- 2جدول 

 منبع
 یلی(منیتیکارن-ال يکل محتوا

 گرم) 100گرم در 

  210  گوسفند

  78  گوشت بره

  63  گوشت گوساله

  30  گوشت خوك

  21  گوشت خرگوش

  5/7  مرغ

  2  ریش

  8/0  تخم مرغ

  1/0 ینیبادام زم يکره 

  

 بیولوژیک فرم( کارنیتین- ال .آید می بدست غذایی از رژیم درصد کارنیتین 75 انسانبدن  در     

انتقال  دارد. این ماده از هر دو طریق وجود در موادغذایی که است کارنیتین) بعدي فعال وایزومر سه

 کارنیتین-ال جذب عدم .شود می جذب اي روده سلولهاي انتروسیت در سراسر غشاء و غیرفعال فعال

 داخل تقریبا همه ي کارنیتین، .افتد می اتفاق بزرگ روده ها درتخریب میکرو ارگانیسم عمدتا بوسیله

  . )درصد 99( است سلولی

و  یدگیپیچ شامل: کارنیتین از تنظیم انحراف .قراردارد کربوهیدرات تاثیر متابولیسم تحت کارنیتین

 داري، تداخالت چاقی، روزه، ، همودیالیز تروما، سوتغذیه، کاردیومیوپاتی9ملیتوس دیابت عوارض

  ). 2010فالناگان، ( شود می ریز و دیگر بیماري ها غدد درون دارویی، اختالالت

                                                
1. Diabetes Mellitus  
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 به سیتوزول از ها چربی انتقال به اي گسترده طور به کارنیتین-ال تحقیقاتی هاي جنبه کثرا     

شامل  دیگري هاي نقش که است حالی در این است، گشته معطوف میتوکندري داخلی غشاي

 کاهش تولید و میتوکندري در کوآ استیل به کوآ فیزیولوژیک نسبت پایداري غشا ترکیب از حفاظت

   .)9881 ،11یبروت ؛1990 ،10پرانديیلی(ساست شده عنوان آن دیگر هاي نقش از الکتات

 عضالت در اکسیداسیون بتا طریق از فسفات تري آدنوزین تولید براي چرب هاي اسید انتقال     

 آسیل وسیله به میتوکندري خارجی غشاي در شده فعال چرب اسیدهاي. است ضروري ،اسکلتی

 نفوذ ها میتوکندري غشاي در آسانی به کارنیتین آسیل. شوند می استریفه کارنیتین آسیل به کارنیتین

 آسیل طریق از سپس. شوند می داده عبور غشا از 12لوکاز ترانس کارنیتین آنزیم توسط و کنند می

 می کوآ آسیل. )1983 ،13بریمر( شوند می تبدیل کارنیتین و کوآ آسیل به ها کارنیتین آسیل کارنیتین

 انتقال زنجیره و کربس چرخه اکسیداسیون بتا طریق از II14 ترانسفرازپالموتئیل  تولید براي تواند

 بر سیتوپالسم به بعدي مرحله در استفاده براي نیز کارنیتین ATP. گیرند قرار استفاده وردم الکترون

 در کوآ اکسیل با فرد به منحصر اثر متقابل یک کارنیتینشد، عنوان قبالً که طوري همان .گردد می

 وسیله هب ارتباط این. است آزاد کوآي به کوآ آسیل نسبت مهم کننده تعدیل یک و دارد ها میتوکندري

 از تر سریع ها کوآ آسیل اگر .)2007، 15و همکاران فنی(است است تعریف قابل کوآ آسیل تولید میزان

 غلظت با مقایسه در میتوکندریایی فضاي در کوآ آسیل غلظت پس شوند، تولید شان مصرف میزان

 ترکیب کوآ آسیل اب تواند می کارنیتین زیرا است؛ تصحیح قابل تعدیل عدم این است، بیشتر آزاد کوآي

. )2991 ،16بوچهی؛ ر1986 پراندي،یلیس(برگردد طبیعی حالت به رفته باال نسبت دیگر بار یک و شود

 را باال شدت با فعالیت طی الکتات تولید است ممکن کوآ استیل با متقابل اثر و نسبت این تنظیم

                                                
10. Siliprandi 
11. Brooti 
3. Carnitine-acylcarnitine translocase  
13. Bremer 
5.  Carnitine palmitoyltransferase II  
15. Stephens 
16. Rebouche 
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 جلوگیري کوآ استیل در افزایش وسیله به دهیدروژناز پیروات منفی تنظیم از اصوالً دهد؛ زیرا کاهش

  ).2002، 17جکندراپ(می کند.

  

  
  در خارج و داخل میتوکندري CPTI , CPTIIفرایند آزاد شدن کارنیتین توسط فعالیت آنزیم هاي  - 3- 2شکل 

  

  کارنیتین -عوارض کمبود ال -2-7

 تاختالال داراي از آنها بخشی ر حال حاضرد ،جوامع اکثریت توسط کارنیتین کافی مصرف وجود با      

 کارنیتین، ناقص سنتز مانند متابولیکی اختالل چندین از ناشی است ممکن که کارنیتین هستند

 در ورخ داده  سلول از خارج یاو  سلول در تواند میباشد که  کارنیتین ناقص انتقال و دفع افزایش

 کمبود نام به) نشانگان( 18سندروم یک در اختالالت ن. ایشود کلیوي تنظیمدر  اختاللمنجر به  نهایت

 گرفتگی عضالنی، خستگی مثل عالیمی داراي 19شکل میوپاتیک .دهد می نشان را خود کارنیتین اولیه

 آن شکل ترین شدید 20شکل سیستمیک در. باشد عضالنی می آتروفی و عضالنی تون کاهش عضالنی،

 کارایی کاهش علت به چربی حد از بیش ذخیره از ناشی که کما و استفراغ تهوع حالت مثل عالیمی –

                                                
17. Jkendrop 
18. Syndrome 
19. Myopathic 
20. Systemic 
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؛ 1973 ،21نجلآ(است موثر شرایطی چنین کارنیتین در دهی مکمل. شود می دیده است کبدي

   ).1978، 23نبورگیو ؛1980 ،22ینیپلگر

  کارنیتین-ال متابولیکی نقش -2-8

 براي) I, II ترانسفراز تینکارن اسیل لوکاز، ترانس کارنیتین( آنزیمی چند کوفاکتوري کارنیتین-ال     

جهت  میتوکندري ماتریکس به انتقال و کارنیتین اسیل به زنجیره بلند آزاد اسیدهاي چرب انتقال

 بدن در کارنیتین- ال وجود عدم صورت در .باشد می انرژي تولید در نهایت و اکسیداسیون بتا فرایند

 کمبود سبب و شده سلول روي بر میس اي ماده تولید به سیتوپالسم در آزاد چرب اسیدهاي تجمع

؛ 1986 پراندي،یلی(سشد خواهد میتوکندري در چرب اسیدهاي به دسترسی عدم از ناشی انرژي

  . )1992 بوچه،یر

- نشان داده شد که شش هفته تمرین هوازي و مکمل سازي ال )1393(در تحقیق جواد جاللی      

مردان غیر فعال تاثیر معنا دار داشته    c -LDL24,   HDLc ن بر درصد چربی بدن و نیمرخ لیپیدکارنیتی

میلی گرم در روز به مدت شش هفته  13است، به عبارت دیگر مصرف مکمل ال کارنیتین به میزان 

باعث کاهش معنادار درصد چربی در گروه مکمل شده ولی تغییر معناداري در شاخص توده ي بدنی در 

 تمرینات در تحقیقی با عنوان تأثیر )1394( می و همکاراندوگروه مکمل و دارونما مشاهده نشد. حکی

 در بدنی ترکیب و لیپیدي هورمونی، پروفایل تغییرات بر کارنیتین - ال مکمل مصرف با همراه ترکیبی

 8گرم و به مدت  3کارنیتین به میزان -به این نتیجه دست یافتند که مصرف مکمل الچاق  مردان

 و لیپیدي نیمرخ بدنی، ترکیب مقاومتی و استقامتی سبب بهبود هفته همراه با تمرینات ترکیبی

نشان می دهد که سه )، 1389(و همکاران ایزدي  یافته هاي .می شود چاق افراد در هورمونی تغییرات

                                                
21. Angel 
22. Pelegrini 
23. Winborge 
4.  High Density Lipoprotein-cholsterol and Low Density Lipoprotein-Cholestrol  
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گرم در روز بر متابولیسم چربی و عملکرد  3کارنیتین ال تاراتات به مقدار - هفته مکمل سازي ال

  . گذاردتاثیر نمی ر افراد سالم استقامتی د

  دارویی مصرف موارد -2-9

کارنیتین به دلیل اینکه هم از طریق رژیم غذایی و هم به صورت آندروژنی در بدن سنتز می شود؛      

از این رو تعیین میزان مورد مصرف آن در سنین مختلف بر حسب تفاوت هاي فردي، بیماري هاي 

 بالقوه موارد در کارنیتین ـ ال ).1393لی، متفاوت و نیازمندي هاي اشخاص تعیین می شود( جال

  .می گردد ارائه است قلب به مربوط آنها مهمترین که متنوعی درمانی

 قلبی بیماري از پیشگیري 

 قلب احتقانی نارسایی به مبتال افراد در قلب عملکرد بهبود 

 قلب تخریب کاهش براي قلبی حمله از بعد بالفاصله تجویز 

 صدري آنژین درد کاهش 

 خون فشار روي بر اثر بدون) قلب ضربان نامنظمی( قلبی هاي آریتمی اندرم 

 به منجر حالی که در کلسترول سطح رفته هم روي و خون گلیسیریدهاي تري کاهش     

  .)2010، 25می گردد( فالناقان و همکاران بدن خوب کلسترول یا  HDL افزایش

  کارنیتین و غلظت هاي آن هنگام تمرین-مکمل سازي ال -2-10

غلظت هاي بافتی کارنیتین در ورزشکاران و افراد معمولی همسان گزارش شده است. اندازه گیري      

اثرات ترکیبی ورزش و رژیم غذایی روي سطوح کارنیتین عضالنی تقریبا به صورت نسبی انجام شده 

در است. مصرف کارنیتین به نوع مصرف، مقدار و مدت مصرف هریک به صورت بالقوه سبب تغییراتی 

 ساعت 5 تا 3کارنیتین در پالسما -غلظت و مزیت فارموکولوژي آن می شود. بیشترین مقدار جذب ال

 80حالت استراحت از کل کارنیتین موجود در عضله تقریبا  در .بعد از مکمل سازي صورت می گیرد

                                                
25. Phlanagane  
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اه کوت درصد به صورت استیل کارنیتین با زنجیره ي بلند و 20 کارنیتین آزاد،-درصد به صورت ال

موجود می باشد. اجراي ورزش هاي سبک و متوسط زیر آستانه ي الکتات تغییر معناداري در سطوح 

دقیقه ورزش شدید سطح کارنیتین آزاد عضالنی به استیل  10کارنیتین عضالنی ایجاد نمی کند. اما با 

ل کارنیتین به درصد از ک 50تا  20کارنیتین با زنجیره ي کوتاه جایگزین می شود، طوري که فقط 

درصد از کل کارنیتین به صورت استیل کارنیتین با زنجیره ي  70تا  45کارنیتین آزاد و -صورت ال

  .)2000، 26براس(کوتاه موجود می باشد

کارنیتین متناسب با شدت فعالیت یا تمرین اتفاق می افتد. در شدت هاي  انباشتگی استیل      

شکیل استیل کارنیتین مشاهده نمی شود؛ اما هنگام ورزش معموال ت max2VO 30%تمرینی کمتر از 

درصد کاهش می یابد.  30-37درصد در وضعیت استراحت به  77- 99شدید غلظت کارنیتین آزاد از 

ترین متابولیت هاي تشکیلی از  این کاهش به واسطه ي افزایش متوازن استیل کارنیتین (مهم

شود. این بدان معناست که به هنگام ورزش فزاینده ي کارنیتین به هنگام فعالیت شدید) جبران می 

ناسب تشدید و وامانده ساز، کاهش غلظت کارنیتین آزاد با افزایش غلظت استیل کارنیتین تقریبا م

  . )1992، 27و همکاران هرتاس( است

غلظت هاي استیل کارنتین و استیل کوآ بافت عضالنی در همه ي سبک هاي ورزشی به تدریج      

ش می یابد که با کاهش در غلظت هاي کارنیتین آزاد و کوآ رابطه ي مستقیم دارد. این تغییرات افزای

اما بعد از  ؛در غلظت کل کارنیتین بعد از توقف تمرین شدید کوتاه مدت به آرامی به تعادل می رسد

، 28دآلفر و هیدرامدقیقه به طول می انجامد( 60تمرین شدید، زمان رسیدن به تعادل دقیقه  30

به  نیتیکارن-گرم ال 3 ينشان داد که مکمل ساز ،)5200( 29درووب يها افتهی یطرف از ).4020

   .شود یمنجر نم نهیشیب ریز تیهنگام فعال یچرب ونیداسیاکسو یاستقامتد در عملکر يرییتغ

                                                
26. Brass 
27. Hertus 
28. Heidrum and Alfred 
29. Broad 
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 تمرین همراه به کارنیتین-ال خوراکی مصرف که دادند نشان ،)2005( 30همکاران و لوفگرین     

 در .دهد می را کاهش بدن ي توده شاخص و چربی درصد باال پروتیین غذایی با رژیم مصرف و ازيهو

 به و دهد می افزایش را کارنیتین سلولی درون و پالسمایی غلظت منظم کارنیتین مصرف حقیقت

، 31کارلیگ و النینگرانجامد( می بدن چربی ذخایر تدریجی کاهش و اکسیداسیون چربی افزایش

2004( .  

 رو این از. کند می تعدیل را 32گیرنده هاي گلوکوکورتیکوییدها عمل کارنیتین-ال زیاد مصرف     

 بافت در لیپولیز تحریک شامل را زیستی گلوکوکورتیکوییدها هاي فعالیت از بعضی است ممکن

 رینتم همراه به کارنیتین- ال خوراکی مکمل تجویز داد که نشان ،)2005( 33پتالي. کند چربی، تقلید

درصد  40درصد چربی و  30درصد پروتیین،  30( کم کالري غذایی رژیم مصرف و هفته 10 هوازي

  .منجر می شود LDL-cکربوهیدرات) به کاهش تري گلیسرید، کلسترول تام و 

یعنی  عروقی -قلبی خطرزاي عوامل با چاقی و وزن افزایش که اند داده نشان تحقیقات      

 با جزلیپوپروتئین به( لیپیدي پروفایل اجزاي. است ارتباط در لیپیدي وفایلپر و دیابت پرفشارخونی،

(براس،  دارند چربی بدن ي توده میزان با داري معنی و مستقیم همبستگی ،)2 کلسترول - باال چگالی

2004.(  

  کارنیتین بر سطوح الکتات پالسما -تاثیر ال -11- 2

 از ورزشکاران عملکرد سطح بردن باال براي یورزش علوم حوزه در اخیر هاي پیشرفت به توجه با     

 در گلیکولیز نهایی محصول الکتیک اسید بیستم، قرن اوایل از .شود می استفاده هاي متفاوتی شاخص

  . )1992، 34ساهلین (شد شناخته عضالنی خستگی اصلی عامل اکسیژن کمبود شرایط

                                                
30. Lofgren et al 
31. karlic 
3. Glucocorticoid  
33. Patalay 
34. Sahlin 
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Abstract: 

Introduction: In muscles of the body, carnitine plays an essential role in transporting 
fatty acids and facilitate β-Oxidation. Probably L-carnitine can improves performance 
and reduces fatigue in athletes due to the increase lipid oxidation. The purpose of this 
study was to evaluate the effect of acute L-Carnitine supplementation on power-
Endurance factor and fatigue index in male students of Mohaghegh Ardabili university. 

 
Materials and Methods: In this double-blinded study that was cross over desigin and 
semi experimental research, the subjects of this study included 12 active male students 
that divided into tow groups: supplementation(n=6) and placebo (n=6) (Total= 12, mean 
age of subjects (22± 0/96 years), mean height (1/73± 4/34 cm), weight (65/87±0/40 kg), 
body fat percentage (10/61±1/85 ), body mass index (21/71 ± 41 kg per square meter) 
and maximum oxygen consumption (52± 2/13 ml / kg / min). The experimental group 
received 4.5 grams L-carnitine in 250 ml of water and six drops of lemon juice and the 
placebo group received only six drops of lemon juice in 250 ml of water as a placebo. 
Performed after 2 hour, each subject did three times Running-based Anaerobic Sprint 
Test (RAST) with intervals of 1 hour and two separate sessions. Max power, Min power, 
Med Power and fatigue Index were calculated for each participant. Statistical analysis 
were used  Independent T-Test for compare between-group differences and Repeated 
Measure for compare within groups difference 
  
Result: Acute administration of L-Carnitine during a training session, in the 
supplement group improved peak power and average power compared to the control 
group, but this improvement was not statistically significant. 
 
Conclusion: Acute administration of L-Carnitine during a session of physical activity 
had no significant effect on power endurance and fatigue index factors. Thus, according 
to the results of this study, supplementation with L-carnitine has no acute effect on 
improving the Power- Endurance and Fatigue Index in athlets.  
 
Key words: L-Carnitine, Power Endurance, Fatigue Index, Male Students 
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