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 اکسیداسیون چربی حین ورزش و راه های افزایش آن

 دکتر حمید محبی
 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 دانشگاه گیالن

 

باشند. در مقابل، اکسیداسیون پروتئین بدن دو منبع اصلی انرژی در خالل ورزش می( ذخیره در بدن، CHOچربی و کربوهیدرات )

ول گلیسرآسیل  پالسما و تری (FA) د. بنابراین، گلوکز خون، گلیکوژن عضله، اسید چربندارمشارکت قابل توجه در تولید انرژی 

به حرکت درآمدن و میزان به هر حال،  باشند.منابع اصلی تولید کننده انرژی در بدن برای فعالیت ورزشی می (IMTG) درون عضالنی

اکسیداسیون  ،می شود. حین فعالیت ورزشی طوالنی مدت با شدت کماستفاده از منابع انرژی عمدتاً با شدت و مدت فعالیت تعیین 

 اگرچه منابع داخلیکربوهیدرات استفاده می شود.  سوخت و سازچربی غالب است در حالی که در فعالیت های ورزشی با شدت زیاد از 

و  VO2maxدرصد  56ورزشی با شدت  هایفعالیت دربه ویژه  FAزیاد است، اما ظرفیت اکسیداسیون  (TGتری آسیل گلیسرول )

بستگی به تعامل بین عوامل مختلفی از جمله شدت نسبی  FAمقدار اکسیداسیون  ،باالتر محدود است. تحت این شرایط فیزیولوژیکی

  از منابع داخلی و خارجی دارد. CHOپالسما و دسترسی به  FAفعالیت ورزشی، وضعیت تمرینی، غلظت 

تخلیه گلیکوژن بدن و هیپوگلیسمی را به تاخیر می اندازد. استفاده از اسیدهای  ،الیت بدنی طوالنی مدتحین فع FFAsاکسیداسیون 

افزایش هیدرولیز بافت  به دنبالچرب نیازمند هیدرولیز تری آسیل گلیسرول ها از بافت ذخیره چربی، عضالت و پالسما می باشد. 

میزان حال،  با اینی اکسیداسیون به میتوکندری عضالت اسکلتی حمل شوند. براتولیدی اسیدهای چرب الزم است که ذخیره چربی، 

به  TGاستفاده از رها شدن اسیدهای چرب به داخل خون و غلظت اسیدهای چرب پالسما دقیقاً با انرژی مورد نیاز مطابقت ندارد. 

لیپولیز  ،به درون عضله اسکلتی FFAلیپولیز بافت چربی، به حرکت در آمدن و انتقال نیاز به هماهنگی و تنظیم در  ،عنوان انرژی

IMTG انرژی نه تنها  یبه عنوان سوبسترااستفاده از چربی  ،و جریان خون در بافت ذخیره چربی و عضالت اسکلتی دارد. به هر حال

 تی، رژیم غذایی، سن و جنسیت تغییر می کند. بستگی به شدت و مدت تمرین دارد بلکه با عواملی چون تمرینات استقام

 درمی باشد.  2عامل مهمی در سبب شناسی چاقی، مقاومت به انسولین و دیابت نوع  ،ناتوانی در اکسیده کردن چربیرسد به نظر می

 ییهامتابولیت از طریقد. این تجمع چربی در عضله شومیها ذخیره در عضله و در سایر بافتبه صورت ذرات چربی  FFA ،نتیجه

افزایش ظرفیت اکسیداسیون چربی در افرادی که تمایل به کاهش اگر  ،د. همچنینسوخت و ساز شوممکن است مانع و مزاحم تنظیم 

باشد، کمک کننده است. ما در اینجا عواملی که در اکسیداسیون همراه وزن )به ویژه کاهش چربی بدن( دارند با تعادل منفی انرژی 

 های جنسیتی، محیط، تمرینات ورزشی وتفاوت، و مکمل های مربوطه تغذیه ،نوع فعالیت ورزشی مدت و ،از جمله شدت چربی موثرند،

 بحث خواهیم کرد. رات هورمونییو تغی چربی بدن برنامه های تمرینی کاهش وزن یاسطح آمادگی، 
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