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 103-114،. صص 1392،. بهار 17شماره    فيزيولوژي ورزشي 

  
تاثير مصرف مكمل كولين بر سطح اسيدهاي چرب آزاد پالسما در انتها و دوره 

  بازيافت يك جلسه فعاليت ورزشي بلند مدت
  

  4الهام كرمي، 3احمد آزاد، 2خسرو ابراهيم، 1مهدي رضا قلي زاده
  

  15/07/1391تاريخ پذيرش:   24/01/1391تاريخ دريافت:  

  چكيده
ف مكمل كولين، بر تغييرات اسيدهاي چرب آزاد پالسما مطالعه تأثير مصر تحقيق حاضر هدف

و سوخت و ساز چربيها در انتها و دوره بازيافت يك جلسه فعاليت بلند مدت در مردان نخبه 
كيلوگرم و حداكثر اكسيژن  54/71 ± 34/5سال، وزن  44/21 ± 83/2(سن  رشته سه گانه

ه رشته سه گانه، در قالب طرح تحقيق مرد نخب 9 . بود ) 25/71ml kg-1 min-1 ± 36/4مصرفي 
 59دقيقه اي دويدن بر روي نوارگردان با شدت  120انتقالي يك سويه كور، دو جلسه فعاليت 

ها يك ساعت قبل از فعاليت جلسه اول، دارونما  را اجرا نمودند. آزمودني VO2MAX%  64تا 
گيري ف نمودند. نمونهو يك ساعت قبل از فعاليت جلسه دوم، مكمل كولين بيتارترات مصر
گيري اسيدهاي چرب خون قبل از شروع، انتها و نيم ساعت پس از پايان فعاليتها براي اندازه

آزاد پالسما بعمل آمد، براي اندازه گيري اين مشخصه از روش رنگ سنجي استفاده گرديد. 
يه و تحليل ) تجز P≤ 0.05( داريها بوسيله آزمون تحليل واريانس مكرر در سطح معنيداده

گرديدند. مقايسه نتايج دو جلسه فعاليت نشان داد سطح اسيدهاي چرب آزاد پالسما در 
داري از مقدار مشابه در فعاليت همراه با انتهاي فعاليت همراه با مكمل كولين بطور معني

ر تر بود ولي در دوره بازيافت فعاليت همراه با مكمل كولين، از مقدار مشابه د دارونما پائين
تيجه گرفت مصرف مكمل نتوان ميداري باالتر بود. فعاليت همراه با دارونما بطور غير معني

تواند از طريق تسهيل انتقال اسيدهاي چرب آزاد پالسما از غشاء پالسمائي، كولين مي
فرآيند اكسايش چربيها را طي فعاليتهاي  برداشت آنها توسط سلولهاي عضالني و متعاقباً

  دت افزايش دهد.ورزشي بلند م
  

مكمل كولين، اسيدهاي چرب آزاد پالسما، فعاليت بلند مدت، دوره بازيافت،  :واژگان كليدي
  .رشته ورزشي سه گانه

                                                                                                                                            
  Email: Mahdi_rezagholizadeh@yahoo.com  . استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان (نويسندة مسئول)1

 . استاد دانشگاه شهيد بهشتي2

 . استاديار دانشگاه زنجان3

  . كارشناس ارشد تربيت بدني4
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  مقدمه
مقادير كلي انرژي ذخيره شده در قالب و  هستندذخاير چربي بدن بزرگترين ذخاير انرژي بدن 

نشان . )1( استاي بصورت گليكوژن رهانرژي ذخي برابر مقادير 60تري گليسريد بدن بيش از 
حين فعاليت ورزشي استقامتي  اسيدهاي چرب درداده شده است كه افزايش قابليت اكسايش 

و در نتيجه تأخير در  عضالت و كبد و كاهش قند خون خير در شروع تخليه گليكوژنأموجب ت
تكاري رژيم غذائي كه تمريني و دس راهبردهرگونه ) و 1( شودمي تتداوم فعاليبروز خستگي و 

تواند مي گردد، ها يدراتهو صرفه جوئي در مصرف كربو بتواند باعث افزايش اكسايش چربيها
چربيها و سهم نسبي  اندنشان دادهتحقيقات  ).2( براي ورزشكاران استقامتي سودمند باشد

سطح آمادگي  فرآيند توليد انرژي به عواملي نظير شدت فعاليت، مدت فعاليت، در كربوهيدراتها
امروزه در زمينه . )2( جنسيت و نوع رژيم غذايي فرد بستگي دارد  VO2MAXجسماني،

در خير أهاي استقامتي و فوق استقامتي مكملهاي مختلفي به منظور بهبود عملكرد و ت رشته
داراي  از جمله اين مكملها، تركيبي بنام كولين مي باشد كه شود.بروز خستگي به كار برده مي

شماري در بدن پستانداران ، ذهني و ساختاري بيسازيوعضالني، سوخت -ات ممتاز عصبياثر
جزء مواد مغذي اساسي  توسط گروه غذا و تغذيه انستيتو پزشكي آمريكا، اًو اخير )3(هستند 

اينكه اين ماده پيش ساز سنتز ميانجي ه با توجه ب ).4( ن طبقه بندي شده استبراي انسا
كيد أاثر كولين بر عملكرد ورزشي با ت يدر مطالعات متعدد، استيل كولين عصبي عضالني است

). اما 8-7-6-5( تييد قرار گرفته اسأعضالني مورد تعصبي بر نقش آن بر سازوكار خستگي 
مواد ). 3( بدن پستانداران نيز مي باشد 1كولين در عين حال مهمترين ماده ليپوتروپيك

بدن سوخت و ساز  جريانجزيه و شكسته شدن چربيها درموادي هستند كه به ت ليپوتروپيك
 سوختن و براي حفظ سالمت كبد و نيز دادهخروج چربي از كبد را افزايش  و كنندكمك مي

شود كه در مطالعه پيشينه تحقيق مشاهده مي .)9(هستند كبد ضروري  چربي خارج شده از
و ساز چربيها در جريان فعاليت  بر فرآيند سوخت تأثير كولين بعنوان يك ماده ليپوتروپيك

مصرف بلند مدت  ثيرأمطالعات محدودي ت ورزشي كمتر مورد توجه قرار گرفته است و در
چربي بدن حيوانات مورد بررسي قرار  سوخت و سازبر شاخص هاي چربي و  مكمل كولين
ه است ) نشان داد2000( . در اين ارتباط تحقيقات نوبوكو و ساچان)12 -11 -10( گرفته است
گرم به  5/11، پنج و  0/1بترتيب ( تركيب كافئين، كارنيتين و كولين ايچهار هفتهكه مصرف 

در موشها، از طريق تأثير كولين بر ميزان نفوذپذيري غشاء  ازاي هر كيلوگرم از وزن بدن)

                                                                                                                                            
1. Lipotropic 
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پالسمائي سلولهاي عضالني، موجب افزايش برداشت اسيدهاي چرب آزاد توسط اين سلولها 
اين امر موجب افزايش ذخاير تري گليسريد درون سلولهاي عضالني و كاهش سطح تري  .گرديد

اين تغييرات . گليسريد و اسيدهاي چرب آزاد پالسما در انتهاي دوره مكمل سازي كولين گرديد
همچنين در  .)10( با كاهش شاخصهاي چربي بدن مانند اليه چربي زير پوستي همراه بود

)، نشان داده اند كه 2003( ) و نيز نوبوكو و ساچان1995( اچانتحقيقات ديگر دايلي و س
ميلي گرم به  93/0به ميزان مكمل كولين  (بترتيب پنج روزه و دو هفته اي) مصرف بلند مدت

در انسانها، موجب افزايش ذخاير كارنيتين عضالني و افزايش سطح ازاي هر كيلوگرم وزن بدن 
هاي دوره گرديد كه با توجه به نقش كليدي كارنيتين در بتاهيدروكسي بوتيرات پالسما در انت

فرآيند اكسايش ميتوكندريائي چربيها، اين تغييرات را در جهت افزايش اكسايش چربيها 
تأثير مصرف مكمل  تحقيق مشاهده مي شود كه پيشينه مطالعهدر  اما). 12 -11( دانستند

سطح اسيدهاي چرب آزاد پالسما در  كولين قبل از يك جلسه فعاليت بلندمدت، بر تغييرات
   رشته ورزشي  انتها و دوره بازيافت اين فعاليت، موضوعي است كه بدان پرداخته نشده است.

شود كه اجراي موفق آن هاي استقامتي سنگين و طاقت فرسا محسوب ميسه گانه جزء فعاليت
در حيطه است. دن مستلزم تعامل و همكاري بهينه سيستم هاي مختلف تامين انرژي در ب

هاي غذايي مجاز و مفيد براي ورزشكاران اين رشته يك ضرورت استفاده از مكمل نيز تغذيه
  .است

بنابراين اين مطالعه در نظر دارد تأثير مصرف مكمل كولين، قبل از يك جلسه فعاليت بلند 
غييرات بر ت را _كه شدت و مدت آن براي حداكثر اكسايش چربيها ايده آل مي باشد _ مدت

اسيدهاي چرب آزاد پالسما در انتها و دوره بازيافت اين فعاليت در ورزشكاران نخبه رشته 
و بدين ترتيب، تأثير مصرف مكمل كولين بر سوخت و  ؛ورزشي سه گانه، مورد بررسي قرار دهد

  ساز چربيها را مورد ارزيابي قرار دهد. 

  روش شناسي
    آزمودنيها

سال پنج  درمرد رشته ورزشي سه گانه استان زنجان كه حداقل تعداد نه نفر از ورزشكاران 
داراي مقامهاي برتر در سطح همچنين و  ندگذشته داراي تمرينات منظم در اين رشته بود

بوده اند، بصورت نمونه گيري داوطلبانه، در اين مطالعه  استاني، ملي، بين المللي و آسيائي
ارائه گرديده  1آزمودنيها در جدول شماره  شركت نمودند. مشخصات عمومي و فيزيولوژيك

  است.
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  ) = 9n(مورد مطالعه مشخصات عمومي و فيزيولوژيكي نمونه. 1 جدول
  انحراف معيار  ±ميانگين مشخصات عمومي و فيزيولوژيكي

  44/21 ± 83/2 (سال)سن آزمودنيها
  54/71 ± 34/5 (كيلوگرم)وزن آزمودنيها

  178 ± 81/4 قد آزمودنيها( سانتي متر)
  43/12 ± 64/3 (%)درصد چربي بدن
  67/22 ± 96/1 ي (كيلوگرم بر متر مربع)شاخص توده بدن

  195 ± 81/5 (تعداد)ضربان قلب بيشينه
 VO2MAX (ميلي ليتر بر كيلوگرم در دقيقه) 25/71 ± 36/4  

  
  طرح تحقيق

 طرح تحقيقي مستلزم . اينگرديداجرا  1به صورت طرح تحقيق انتقالي يكسويه كوراين طرح 
بلند مدت فعاليت  .بودبا شدت و مدت تعريف شده جداگانه  فعاليت بلند مدتدو نوبت اجراي 

درصد  64تا  59دقيقه دويدن بر روي نوارگردان با شدت  120مورد نظر، عبارت بود از 
VO2MAX  اين شدت فعاليت درصد حداكثر ضربان قلب بيشينه).  75تا  70(معادل
. بين اجراي دو جلسه فعاليت يك )2(است شدت براي حداكثر اكسايش چربي  مناسبترين

هاي اول و دوم سه روز استراحت فعال ت و قبل از اجراي فعاليتهفته فاصله زماني وجود داش
نما داروميلي ليتر  250فعاليت اول، . يك ساعت قبل از شروع براي آزمودنيها در نظر گرفته شد

 (محصول شركت مكمل كولين بيتارتراتفعاليت دوم، قبل از شروع  و يك ساعت (آب پرتقال)
Life Extension,USA به ميلي ليتر آب پرتقال مصرف گرديد 250) بميزان سه گرم در قالب .

از  دو جلسه فعاليت در ابتدا و انتهاي هراسيدهاي چرب آزاد پالسما، دقيقاً گيري منظور اندازه
اين كار در زمان  .نمونه خون اخذ گرديد 1 آزمونآزمون و پسشعنوان پيه آزمودنيها بترتيب ب

جدول ( تكرار گرديد 2آزمون عنوان پسه ب نيم ساعت پس از اتمام فعاليتها (دوره بازيافت)
  .)2شماره

  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
2. Crossover design, one blind 
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  . پروتكل اجرائي تحقيق2جدول شماره 

 طي سه روز  زمان
  قبل از فعاليت

 دقيقا قبل از
  قا پس ازدقي  دقيقه 120  شروع فعاليت

  اتمام فعاليت
  دقيقه پس از 30

  اتمام فعاليت
هفته 
 گيري خوننمونه  ثبت برنامه غذائي  اول

  (پيش آزمون)
فعاليت بلند

  مدت
 گيري خون نمونه

  )1(پس آزمون 
  گيري خون نمونه

  )2(پس آزمون 

هفته 
  دوم

تكرار برنامه
  غذائي

  ثبت شده

  گيري خون نمونه
  (پيش آزمون)

فعاليت بلند 
  مدت

  گيري خون نمونه
  )1(پس آزمون 

  نمونه گيري خون
  )2(پس آزمون 

  
  ولوژيك آزمودنيهااندازه گيري ويژگيهاي فيزي

آزمودنيها، با استفاده از آزمون  VO2MAXيك هفته قبل از اجراي فعاليت استقامتي اول، 
بروس و در گيري شد. ضربان قلب بيشينه آزمودنيها در زمان قطع آزمون نوارگردان بروس اندازه

گيري قرار گرفت. براي اين منظور از دستگاه سر حد خستگي مفرط آزمودنيها مورد اندازه
) استفاده گرديد و ضربان قلب بيشينه نيز توسط نمايشگر اين Cosmed,T170, Italyنوارگردان (

گيري شاخص توده بدن و درصد چربي بدن آزمودنيها از دستگاه ثبت گرديد. براي اندازه
  د.ش) استفاده Fortex,6100/XL,Chinaگيري تركيب بدن (گاه اندازهدست

  كنترل رژيم غذائي
جهت حذف اثر رژيم غذائي بر نتايج تحقيق، در طي يك جلسه توجيهي از آزمودنيها خواسته 

سپس  .ساعت قبل از فعاليت همراه با دارونما ثبت نمايند 72شد تا رژيم غذائي خود را در طي 
ساعت قبل از فعاليت همراه با مكمل  72ه شد رژيم غذائي ثبت شده را در طي از آنها خواست

كولين تكرار نمايند. الزم بذكر است كه آزمودنيها پس از مصرف دارونما در فعاليت اول و نيز 
پس از مصرف مكمل در فعاليت دوم و در زمان اجراي فعاليتها، هيچ نوع ماده مغذي را مصرف 

  ننمودند.
  خون گيرينمونه

در هر دو فعاليت (فعاليت با دارونما و فعاليت با  پالسماگيري اسيدهاي چرب آزاد براي اندازه
پس از فعاليت)،  آزمون ( دقيقاًقبل از فعاليت) و پس آزمون (دقيقاًمكمل كولين) بصورت پيش

دي دست گيري خون بعمل آمد. براي اين منظور پنج ميلي ليتر از خون ورياز آزمودنيها نمونه
راست آزمودنيها در حالت نشسته، توسط متخصص آزمايشگاه گرفته شد، سپس اين نمونه به 
داخل لوله هموليز منتقل گرديد و جهت جداسازي سرم از لخته به آزمايشگاه منتقل شد. در 

سرم تشكيل شده  .دقيقه سانريفيوژ شد 4) بمدت rpm( 400 آزمايشگاه لوله هاي هموليز با دور
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و جهت نگهداري به  ريخته شدنمونه به داخل دو ميكروتيوپ با حجم دو ميلي ليتر  بعنوان
) سرمها كه Freeze &Thawتا بدين ترتيب از فرآيند ( ؛قل گرديدتدرجه سانتيگراد من 20دماي 

شود، جلوگيري بعمل آيد. اسيدهاي ها ميباعث كاهش دقت و صحت تجزيه و تحليل نمونه
) و با استفاده از كيتهاي Colorimetric Assayريق روش رنگ سنجي (چرب آزاد پالسما، از ط

) و در طول موج Biovision ) Biovision Research Product,USA) (cat≠k612-100شركت 
  گيري شد. اندازه 570

  روشهاي تجزيه و تحليل آماري
يفي استفاده از روشهاي آمار توصشناخت بيشتر جامعه  آوري شده وبراي تلخيص اطالعات جمع

هاي دار بين ميانگين گروهنيز از آزمون تحليل واريانس مكرر جهت يافتن اختالف معني .شد
، آزمون )P≤ 0.05(دار بين گروهها مورد مطالعه استفاده گرديد. در صورت وجود اختالف معني

 ≥P( هاي تحقيق مورد استفاده قرار گرفت. همچنين مقداربراي آزمون فرضيه  LSDتعقيبي 

ها، مد نظر گرفته شد. كليه محاسبات آماري اين طرح بوسيله نرم براي رد يا قبول فرضيه )0.05
  ام گرفت.انج SPSS 18 ايافزار رايانه

  نتايج تحقيق
سطوح اسيدهاي چرب آزاد پالسما، در شرايط مختلف تحقيق  1و نيز نمودار  3و  2در جداول 

-آزمون و پسح اسيدهاي چرب آزاد پالسماي پيشمقايسه سط .مورد مقايسه قرار گرفته است

دقيقه فعاليت، اسيدهاي چرب  120در فعاليت همراه با دارونما نشان داد كه پس از  1آزمون 
اين فعاليت، ميزان  2آزمون ولي در پس ؛)P≤ 0.05( داري يافتآزاد پالسما افزايش معني

و  2(جدول  داري را نشان دادكاهش غير معني 1آزمون اسيدهاي چرب آزاد نسبت به پس
). از سوي ديگر در فعاليت همراه با مكمل كولين، سطح اسيدهاي چرب آزاد پالسما در 1نمودار 

- افزايش غير معني 1آزمون نسبت به پس 2آزمون آزمون و در پسنسبت به پيش 1آزمون پس

 ).1و نمودار  2جدول ( داري را نشان داد

آزمون فعاليت ن داد كه سطح اسيدهاي چرب آزاد پالسما در پيشمقايسه نتايج دو فعاليت نشا
داري همراه با مكمل كولين نسبت به مقدار مشابه در فعاليت همراه با دارونما بطور غيرمعني

فعاليت  1آزمون داري از پسفعاليت همراه با دارونما بطور معني 1آزمون ولي در پس باالتر بود.
فعاليت همراه با مكمل  2آزمون . در مقابل در پس)P≤ 0.05( تر بودهمراه با مكمل كولين باال

-فعاليت همراه با دارونما بطور غير 2آزمون كولين، ميزان اسيدهاي چرب آزاد پالسما از پس

  ). 1و نمودار  3(جدول  داري باالتر بودمعني
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  ) = 9nلند مدت (. تغييرات اسيدهاي چرب آزاد پالسما در شرايط مختلف دو فعاليت ب3جدول 
 1P 2P 2پس آزمون  1پس آزمون پيش آزمون شرايط فعاليت متغير

اسيدهاي 
چرب آزاد 
 پالسما

عاليت همراه باف
 دارونما

530/0 ± 877/0 69/2 ±  43/5 26/2 ± 44/4 
* 
001/0 

315/0 

عاليت همراه باف
 مكمل كولين

99/2 ± 38/2 34/2 ± 77/2 81/2  ± 01/5 804/0 077/0 

1P  1= مقايسه پيش آزمون و پس آزمون         
 2P  2و پس آزمون  1= مقايسه پس آزمون           

  )P≤ 0.05*  معني داري در سطح (
  

  . مقايسه اسيدهاي چرب آزاد پالسماي مردان نخبه رشته سه گانه در شرايط 4جدول 
  ) = 9nمختلف فعاليت بلندمدت(

 اسيدهاي چرب آزاد پالسماي
 ليتر) (ميلي مول ير

 Pمقدار  فعاليت همراه با مكمل كولين فعاليت همراه با دارونما

 194/0 38/2 ± 99/2 877/0±530/0 (ابتداي فعاليت)پيش آزمون

 012/0 77/2 ± 34/2 43/5 ±69/2 (انتهاي فعاليت)1پس آزمون

 608/0 01/5 ±  81/2 44/4±26/2 (دوره بازيافت)2پس آزمون

  ).P≤ 0.05در سطح (*  معني داري 
  

  
. مقايسه سطح اسيدهاي چرب آزاد پالسماي مردان نخبه رشته سه گانه در شرايط مختلف 1نمودار 

  ) = 9nفعاليت بلندمدت(
  *: تفاوت معني دار نسبت به مقدار قبلي در هر فعاليت   

  : تفاوت معني دار نسبت به مقدار مشابه در فعاليت همراه با دارونما  ■
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  گيرييجهبحث و نت
- نسبت به پيش 1آزمون در فعاليت همراه با دارونما، سطح اسيدهاي چرب آزاد پالسما در پس

) در 1990( ). وولف و همكاران1و نمودار  3(جدول  داري افزايش يافتآزمون بطور معني
)، رومين و 13( با شدت متوسطمردان نخبه استقامتي دقيقه فعاليت دويدن  30انتهاي 

كه  VO2MAX% 65% و 25اي با شدت دقيقه 120) در انتهاي فعاليتهاي 1993همكاران(
 )، آچن و همكاران14( اجرا شد بر روي دوچرخه كارسنج استقامتي توسط مردان و زنان نخبه

) 15( VO2MAX% 45با شدت  توسط مردان نخبه استقامتي ) درانتهاي فعاليت دويدن2002(
توسط مردان ورزيده  تهاي يك فعاليت دوي سه ساعته) در ان2006( و مورتزاكيس و همكاران

)، افزايش اسيدهاي چرب آزاد پالسما را گزارش VO2MAX )16%  44با شدت استقامتي 
ها با يافته تحقيق حاضر همخواني دارد. اسيدهاي چرب، منابع اصلي انرژي اند. اين يافتهنموده

يكي از  هستند. همچنينكم تا متوسط در زمان استراحت و در حين فعاليتهاي ورزشي با شدت 
مهمترين منابع اسيدهاي چرب مورد استفاده در حين فعاليت، اسيدهاي چرب آزاد پالسما مي 

دليل اصلي افزايش اكسايش چربيها در هنگام فعاليتهاي ورزشي با شدت متوسط،  .باشند
ش، نتيجه افزايش اين افزاي .افزايش دسترسي به اسيدهاي چرب آزاد پالسما عنوان شده است

ليپوليز در بافت چربي، كاهش اشباع مجدد اسيدهاي چرب و نيز افزايش جريان خون به بافت 
دار و قابل توجه اسيدهاي چرب آزاد پالسما در انتهاي بنابراين، افزايش معني ).2(است چربي 

واند نشانگر تفعاليت همراه با دارونما كه براي اكسايش ايده آل چربيها طراحي شده بود، مي
افزايش دسترسي به اسيدهاي چرب آزاد و در نتيجه افزايش اكسايش چربيها در اين فعاليت 

% اسيدهاي چرب  90تا  80باشد. چون گزارش شده است كه عضالت اسكلتي فعال بين 
از طرف ديگر اين يافته با يافته ديگري از ).17( برداشته شده از خون را مصرف مي نمايند

) در شدتهاي كم 1993( بطوريكه، رومين و همكاران .) مغايرت دارد1993( كارانرومين و هم
) VO2MAX%  85در شدتهاي باال ( و تا متوسط، افزايش دسترسي به اسيدهاي چرب آزاد

دليل آن را كاهش جريان خون بافت چربي در شدتهاي  و )14كاهش دسترسي را گزارش كرده(
بنابراين، افزايش معني دار و قابل توجه اسيدهاي چرب آزاد ). 16( اندباالي فعاليت عنوان نموده

پالسما در انتهاي فعاليت همراه با دارونما كه با شدت متوسط و براي اكسايش ايده آل چربيها 
طراحي شده بود، مي تواند نشانگر افزايش دسترسي به اسيدهاي چرب آزاد و در نتيجه افزايش 

 80اشد. چون گزارش شده است كه عضالت اسكلتي فعال بين اكسايش چربيها در اين فعاليت ب
اما در فعاليت همراه با  ).1% اسيدهاي چرب برداشته شده از خون را مصرف مي نمايند( 90تا 

نسبت به پيش آزمون ،  1مكمل كولين، سطح اسيدهاي چرب آزاد پالسما در پس آزمون 
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). در مورد اثر مكمل كولين بر تغييرات 1و نمودار 3(جدولافزايش معني داري را نشان نداد
اي انجام نشده است، ولي اسيدهاي چرب آزاد پالسما در طي يك جلسه فعاليت ورزشي، مطالعه

) نشان دادند ميزان اسيدهاي چرب آزاد پالسما در موشها پس از يك 2000( ساچان و نوبوكو
داري كاهش تين، بطور معنياي مصرف مكمل تركيبي كولين، كافئين و كارنيدوره چهار هفته

اين امر را به تأثير مثبت افزايش كولين پالسما بر نفوذپذيري غشاء پالسمائي تارهاي آنها  .يافت
عضالت اسكلتي نسبت به اسيدهاي چرب و در نتيجه برداشت بيشتر اين مواد توسط سلولهاي 

اسيدهاي چرب آزاد  عضالني نسبت دادند و نتيجه گرفتند كه كولين از طريق تسهيل برداشت
). اما 10( دهدپالسما توسط سلولهاي عضالني، ميزان سوخت و ساز چربيها را افزايش مي

تحقيق حاضر نشان داد مصرف مكمل كولين در ابتداي يك جلسه فعاليت بلند مدت، تأثير 
به باال توان داري بر ميزان اسيدهاي چرب آزاد پالسما ندارد. دليل احتمالي اين امر را ميمعني

آزمون فعاليت آزمون اين فعاليت نسبت به پيشبودن سطح اسيدهاي چرب آزاد پالسما در پيش
شود افزايش ميزان اسيدهاي چرب آزاد پالسما در همراه با دارونما نسبت داد كه باعث مي

  انتهاي فعاليت همراه با مكمل كولين چندان چشمگير نباشد. 
دهاي چرب آزاد پالسما در انتهاي فعاليت همراه با مكمل ميزان اسي در مقايسه دو فعاليت،

در مطالعه  .)1و نمودار  4(جدول  داري پائينتر از فعاليت همراه با دارونما بودكولين، بطور معني
پيشينه، تحقيقي در خصوص تأثير مصرف مكمل كولين بر سطح اسيدهاي چرب آزاد پالسما 

 .گيري براي اولين بار بدست آمدشت و اين نتيجهدر انتهاي يك فعاليت بلندمدت وجود ندا
پذيري غشاء سلولهاي عضالني توان به تأثير كولين بر نفوذچنانكه پيشتر گفته شد اين امر را مي

). بدين ترتيب با مقايسه 10( نسبت به اسيدهاي چرب آزاد و جذب بيشتر آنها نسبت داد
توان گفت كه مصرف مكمل يق حاضر، ميتغييرات اسيدهاي چرب آزاد در طي دو فعاليت تحق

كولين، قبل از يك جلسه فعاليت بلند مدت، از طريق تسهيل برداشت اسيدهاي چرب آزاد 
   شود.پالسما، موجب افزايش سوخت و ساز چربيها در اين فعاليت مي

 آزمونفعاليت همراه با دارونما نسبت به پس 2آزمون ميزان اسيدهاي چرب آزاد پالسما در پس
هاي ). اين يافته با يافته1و نمودار 3(جدول داري يافتاين فعاليت كاهش غير معني 1

 % 44يك فعاليت سه ساعته با شدت  ) در دوره بازيافت2007( مورتزاكيس و همكاران
VO2MAX )16( و كيمبر و همكاران )اي دقيقه 90) در دوره بازيافت يك فعاليت 2003

هاي آنها سطح اسيدهاي چرب آزاد پالسما د. بطوريكه در يافته) مغايرت دار18درمانده ساز (
) 2003(د پس از افزايش در طول فعاليت، در دوره بازيافت، در سطح باالئي باقي ماند. كيمبر

دليل اين امر را افزايش اتكاء بدن به اسيدهاي چرب و تري گليسريدهاي پالسما بعنوان منابع 
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) ولي در تحقيق حاضر 18( دانداز فعاليتهاي استقامتي مياصلي انرژي در دوره بازيافت پس 
توان به داري يافت. اين تناقض را ميميزان اسيدهاي چرب آزاد پالسما كاهش غير معني

ماهيت درمانده ساز فعاليتها در تحقيقات آنها كه منجر به درماندگي كامل آزمودنيها گرديده 
همراه با مكمل كولين، ميزان اسيدهاي چرب آزاد  بود، مربوط دانست. از طرف ديگر در فعاليت

). 1و نمودار  3(جدول  داري داشتافزايش معني 1آزمون نسبت به پس 2آزمون پالسما در پس
توان به خواص با توجه به عدم وجود مطالعات مشابه در پيشينه تحقيق، دليل اين افزايش را مي

فزايش دسترسي سلولها به اين منابع مهم انرژي ليپوتروپيكي كولين نسبت داد. اين امر موجب ا
). در مقايسه ميزان 9( گردددر دوره بازيافت و در نتيجه افزايش امكان اكسايش آنها مي

 4(جدول  داري مشاهده نشدفعاليتها، تفاوت معني 2آزمون اسيدهاي چرب آزاد پالسما در پس
مكمل كولين باالتر بود. دليل عدم وجود ). اگرچه ميزان آنها در فعاليت همراه با 1و نمودار 

توان كاهش نيازمنديهاي انرژي در دوره بازيافت نسبت به انتهاي فعاليت عنوان تفاوت را مي
   كرد.

گيري كرد كه مصرف مكمل كولين قبل از يك جلسه فعاليت بلند توان نتيجهبدين ترتيب مي
پالسما توسط سلولهاي عضالني مدت موجب افزايش دسترسي و برداشت اسيدهاي چرب آزاد 

معناي افزايش امكان اكسايش چربيها و افزايش ه اين امر مي تواند ب .در انتهاي فعاليت گرديد
ولي مصرف اين مكمل بر تغييرات سطح اسيدهاي  .اين فعاليت باشد زائي چربيها درسهم انرژي

  چرب آزاد پالسما در دوره بازيافت فعاليت تأثيري نداشت.
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