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  چکیده:

کارنیتین ماده اي مغذي و شبیه ویتامین هاست که به مقدار اندك و ناچیز در بدن حیوانات از دو اسید آمینـۀ ضـروري   - ال

کـارنیتین نشـان   - نتایج تحقیقات اولیه در زمینۀ توانـایی هـاي مکمـل ال    .(1)تیونین در کبد و کلیه سنتز می شود لیزین و م

داد این مکمل عملکرد ورزشکاران استقامتی را افزایش می دهد. از طرف دیگر، برخی مطالعات اخیر آثـار ضداکسایشـی   

 هـاي ¬). یکـی از شـاخص  2رخـی بیمـاري هـا گـزارش داده انـد (     کارنیتین و آثار مثبت آن را در بهبود ب- و ضدالتهابی ال

حسـاس التهـاب    ¬عنـوان واکـنش دهنـده مرحلـه حـد و شـاخص       است که بـه  C (CRP) -گر¬پروتئین واکنش التهابی

ــا افــزایش خطــر بیمــاري     در عروقــی قلبــی هــاي¬شــناخته شــده اســت و پیشــنهاد شــده اســت کــه افــزایش ســطوح آن ب

  است. بوده همراه ساالن¬بزرگ

  ، درصد چربی بدن، تمرین هوازيC-کارنیتین، پروتئین واکنش گر- ال کلمات کلیدي:

  مقدمه

 اسید دو از حیوانات بدن در ناچیز و اندك مقدار به که هاست ویتامین شبیه و مغذي اي ماده کارنیتین- ال

 هاي توانایی زمینۀ در اولیه تحقیقات نتایج ).1( شود می سنتز کلیه و کبد در متیونین و لیزین ضروري آمینۀ

 دیگر، طرف از .دهد می افزایش را استقامتی ورزشکاران عملکرد مکمل این داد نشان کارنیتین- ال مکمل

 برخی بیماري بهبود در را آن مثبت آثار و کارنیتین- ضدالتهابی ال و ضداکسایشی آثار اخیر مطالعات برخی

عنوان واکنش  ) است که بهCRP( C - گرالتهابی پروتئین واکنشهاي یکی از شاخص ).2اند ( داده گزارش ها

حساس التهاب شناخته شده است و پیشنهاد شده است که افزایش سطوح آن با  دهنده مرحله حد و شاخص

  ).3ساالن همراه بوده است(در بزرگ هاي قلبی عروقیافزایش خطر بیماري

 هايفعالیت انجام برخی از ناشی التهابی پاسخ بر یتینتأثیرات کارن يدرباره متناقضی و محدود مطالعات

 ) و کرامر و همکاران2008ونگ و همکاران ( مثال، عنوان دارد. به وجود هوازي تمرینات ویژه به ورزشی

مقابل،  ). در1،3شود (می التهابی هايشاخص کاهش باعث کارنیتین- ال مصرف که کردند اعالم )2008(

 مصرف که آن است از ) حاکی2006( و  گلیسن و همکاران )2012و همکاران ( استنسولدمطالعات  نتایج

 با بنابراین).  2،4ورزشی ندارد ( هايفعالیت متعاقب عضالنی التهاب هايشاخص بر تأثیري گونههیچ کارنیتین

 هاي شاخص بر تمرین کارنیتین و- ال مکمل دهی اثر ◌ٔ در زمینه ها پژوهش هاي یافته همسویی عدم به توجه

  طب ورزشی



 مکمل و هوازي تأثیر تمرین بررسی هدف با حاضر پژوهش لذا ندارد؛ وجود منسجمی التهابی هنوز اطالعات

  گرفت. جوان انجام افراد CRP سرم سطح و چربی درصد بر کارنتین- ال دهی

  روش تحقیق

گونه که هیچ ورزشکار بودنفر از بین دانشجویان پسر غیر  20روش تحقیق حاضر نیمه تجربی و نمونه آماري آن 

کردند، و اي استفاده میفعالیت ورزشی منظم نداشته و ساکن خوابگاه بودند و همگی آنها از رژیم غذایی مشابه

 قد به مربوط هاي. دادهشدند می) تقسنفر 10) و گروه کنترل (نفر 10(مکمل  گروه دو بهطور تصادفی ساده  به 

- قرص صورت به کارنیتین- ال گیري شد.اندازه Seca و ترازوي دیجیتال سنج قد وسیله به هاآزمودنی وزن و

 کارنیتین- ال بدن خود وزن کیلوگرم هر به ازاي گرممیلی 13روزانه  بود. گروه مکمل گرمیمیلی 250هاي

در دو نوبت  گرم نشاستهمیلی 3روزانه  خود بدن وزن کیلوگرم هر ازاي کنترل به کردند و گروهمی مصرف

 جلسه 3هفته و هر هفته شش  به مدت هاصبح و عصر همراه با آب دریافت کردند. بدین ترتیب که آزمودنی

طریق  از تمرین حین قلب ضربان و ) محاسبه220 - فرمول (سن  از فرد هر بیشینه قلب تمرین کردند. ضربان

 گرفته شد. هوازي ین و دیگري بعد از شش هفته تمر یکی قبل گیريشد. خون کنترل پوالر سنج ضربان

CRPضخامت شد گیرياندازه توسط دستگاه اتوآناالیزرتشخیصی، به روش توربیدومتري و  کیت از طریق .

گیري شد و درصد چربی بدن بر اساس فرمول و ران) اندازه نقطه (پشت بازو، تحت کتفی 3چین پوستی 

طبیعی بودن توزیع  براي اسمیرنوف - فکولموگرا آزمون . ازشدجکسون و پوالك و فرمول سایري برآورد 

استفاده  متغیرها گروهیمیانگروهی و هاي درونتفاوت مقایسهبراي مستقل  tو  همبسته t هاياز آزمون ها،داده

  گرفته شد.نظر ) در>05/0pهاي آماري (داري دادهسطح معنی .شد

  ها  یافته       

- دهد، مکمل سازي الدو گروه  نشان می  چربی بدن و درصد CRPو انحراف معیار سطوح سرم  میانگین

، اما در شاخص توده بدن )p>05/0( در درصد چربی بدن در گروه مکمل شد کارنیتین باعث کاهش معناداري

)BMI
هاي مستقل بر تفاوت میانگین نمره tي آزمون آماري نتیجه تغییر معناداري مشاهده نشد؛ CRP) و 1

ها تفاوت معناداري با هم ندارند ر دو گروه مکمل و کنترل در این شاخصدهد که دها نشان میشاخص

)05/0>p.(  

   

                                                             
1. Body Mass Index 



  و درصد چربی بدن دو گروه CRPو انحراف معیار سطوح سرم  میانگین - 1جدول

 هاشاخص

 گروه کنترل  گروه مکمل
 

 آزمون پس آزمون شیپ
P-

value 

 آزمون پس آزمون شیپ

P-value 

P-
value 

     دو گروه

 بدنچربی 

 درصد)(
2/2±9/21  1/2±4/18 * 01/0 7/2±9/21 7/2±5/19 1/0 5/0 

شاخص توده بدن 

 )مترمربع برکیلوگرم(
4/2±4/22 7/1±5/22 6/0 5/1±6/20 6/1±7/20 4/0 8/0  

 - گرپروتئین واکنش

C گرم بر لیتر)(میلی  
92/0±26/2 74/0±93/1 2/0 59/0±25/2 92/0±91/1 4/0 1/0 

  گیرينتیجهبحث و 

هوازي موجب کاهش معنادار  تمرین و کارنیتین- ال مکمل سازي هفته شش مصرف نشان داد، پژوهش نتایج

هاي ایجاد نکرد، که با یافته CRP یسرمدرصد چربی بدن گروه مکمل شد، اما  تفاوت معناداري در سطوح 

) و 2008کرامر ()، 2008هاي ونگ (اما با یافته؛ )5،4( همسوست) 1388( ياکبر)، 2012استنسولد (

-) در طول شش هفته مکمل سازي ال1388( ). در پژوهش اکبري3،1،6( دارد) تفاوت 2012فیلیپس (

اما  )،5( اي تمرینات شنا نداشت سرم در طول دوره شش هفته CRP موجب تغییر معناداري در غلظت کارنیتین

هاي التهابی کارنیتین، مقادیر شاخص- دهی الاز مکمل ) نشان دادند پس2008همکاران (در مطالعه کرامر و 

- دهی المدت مکمل یطوالنهاي دوره اند نمودهمعناداري در بیماران همودیالیزي کاهش یافت و اظهار  طور به

همکاران  و). همچنین گلیسن 1باشد (داشته  CRPتواند نقش بسیار مهمی در کاهش سطوح سرم کارنیتین می

 سه در شده تقسیم( یآزمودن 24 روي ترتیب به که دوازده هفته مدت به مقاومتی رینتم اجراي )2006(

در زنان مسن چاق و  CRPسطوح  کاهش به نمودند؛ مطالعه) گروه دو در شده تقسیم( آزمودنی 23 و) گروه

تمرینات هوازي از اگر در کنار  افراد جوان توان گفت. با توجه به نتایج این پژوهش می)2( یافتند دستیائسه 

که  ها تأثیر داشته باشد. درحالیکنند ممکن است در کاهش درصد چربی بدن آن کارنیتین استفاده - مکمل ال

سرمی گروه مکمل نداشت. براي تغییرات معنادار  CRPکارنیتین تأثیر معناداري بر سطوح - مکمل سازي ال

 کارنیتین- ال مصرفی مکمل دوز مقدار و تمرین دوره طول شدت، چون باید به عواملی سرمی CRPسطوح 

 دارد. پی در را بیشتر مطالعات لزوم خود که داشت توجه
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