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 چکیده

نیتین در مراحل چرخه قاعدگی زنان ورزشکار بر توان کار-اثرمکمل دهی حاد ال تحقیق اجرای از هدف

 بی هوازی وغلظت الکتات و ترکیب بدن پس از فعالیت بیشینه بود. –هوازی 

نفر  به صورت  02جامعه آماری پژوهش زنان ورزشکار نیمه حرفه ای  بودند که از بین آن ها  روش:

تمرین به همراه مکمل ال کارنیتین با دامنه سنی نفره تقسیم شدند. گروه  02تصادفی انتخاب و به دو گروه  

کیلوگرم بر متر مربع و گروه تمرین به همراه دارونما  00/01±20/2سال، شاخص توده بدنی  68/0±02/02

تنظیم کیلوگرم بر متر مربع بود.  60/01±26/2سال و شاخص توده بدنی  62/02±02/2با دامنه سنی 

خ قاعدگی آن ها بود که توسط با پرسش و ثبت در فرم انجام گردید. روزهای آزمون هر فرد بر پایه تاری

)فاز لوتئال( از چرخه قاعدگی زنان  02تا  06)فاز فولیکوالر( و  1تا  2آزمون ورزشی نیز در روز های 

بار در  0میلی گرم که به صورت قرص  222کارنیتین به صورت کپسول – ال گرم 0 انجام شد. آزمودنی ها 

 tوابسته و  tدقیقه قبل تمرین مصرف کرده اند. از آزمون  002تا  12عدد عصر(  0د صبح و عد 0روز) 

 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. 00نسخه  SPSSمستقل توسط نرم افزار 

و سطح معنی داری مشخص شد که بین نمرات مرحله فولیکوالر و مرحله لوتئال  tبا توجه به میزان نتایج: 

ان هوازی، توان بی هوازی، الکتات خون و چربی زیر جلد در گروه های مکمل و دارونما شاخص تو

 شاخص در لوتئال مرحله و فولیکوالر مرحله در ها گروه . بین(P<22/2تفاوت معنی داری وجود داشت)

ها اما در  بین گروه  .(P>22/2نداشت) وجود داری معنی تفاوت هوازی، توده بدن و چربی زیر جلد توان

 .(P<22/2)در شاخص توان بی هوازی، الکتات خون تفاوت معنی داری وجود داشت

کارنیتین موجب -نتایج پژوهش حاضر نشان داد یک دوره تمرین به همراه مصرف مکمل ال نتیجه گیری:

بهبود عملکرد در توان هوازی، بی هوازی و ترکیب بدن  می شود. نظر به اینکه اطالعات کمی در خصوص 

کمل ال کارنیتین روی الکتات خون و توان بی هوازی وجود دارد نمی توان نتیجه دقیق گرفت و نیاز اثر م

 به مطالعات بیشتر در این زمینه می باشد

 

توان بی  -توان هوازی-ترکیب بدن-الکتات خون-ال کارنیتین-زنان ورزشکار-کلید واژه: چرخه قاعدگی

 هوازی.

 

 هوازی بی – هوازی توان بر ورزشکار زنان قاعدگی چرخه مراحل در کارنیتین-ال حاد دهی اثرمکمل

بیشینه فعالیت از پس بدن ترکیب و الکتات وغلظت  

 زاده رمضان میترا

 


