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 توان بر فسفات رویپ نیامیت مدت کوتاه مصرف ریثأت
  ستیفوتبال دختران در يهواز یب و يهواز

  
   *3شاپور عنبري، 2رطاهره سیاهپو، 1الهه صحرا گرد

  
گروه فیزیولوژي ورزش، آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد،   2 ایران، ،نیریزاستان فارس، فیزیولوژي ورزش، آموزش و پرورش گروه 1
  ،ایرانیاسوج ،د یاسوجآموزشکده فنی و حرفه اي سما، دانشگاه آزاد اسالمی،واحگروه تربیت بدنی، 3سوج ، ایران، یا

  
  4/2/1393 :تاریخ پذیرش          14/10/1392 :تاریخ وصول

  
 :چکیده

 هدف .کند میي عصبی ایفا ها سلولسوخت و ساز انرژي و حفظ عملکرد  درآنزیم را به عنوان کو میتیامین نقش مه :هدف و نهیزم 
  .بود ستیفوتبال دختران در يهواز یب و يهواز توان بر فسفات رویپ نیامیت مدت کوتاه یده مکمل ریثأت یبررس قیتحق نیا از

  

. ریز انجـام شـد   وان فوتبالیست شهرستان نیدختر ج 20بر روي  متقاطع و دو سوکور ینیبال ییکارآزما این مطالعه :بررسی روش
، کـه  کردنـد  مصـرف  را دارونمـا  و نیامیـ ت مکمل هفته کی مدت به به ترتیب  دارونما و مکمل گروه در گرفتن قرار از بعد ها یآزمودن
هـا بـا اسـتفاده از     داده .کردنـد  افـت یدر دارونما ای مکمل نوبت هر در گرم یلیم 100 زانیم به عصر 4 و صبح 8  نوبت دو در روزانه
   .شدتجزیه و تحلیل  يتکرار يریگاندازه با طرفه کی انسیوار زیآنال آزمون

  

 انیپا تا شده) 21/16 ±68/0(مودهیپ زمان و مسافت و) 65/47 ±70/2(یمصرف ژنیاکس حداکثر زانیم در يدار یمعن شیافزا: ها یافته
، میـانگین تـوان   هوازي توان بی میانگین و انحراف معیار اوج. )>016/0p( دش مشاهده دارونما گروه به نسبت  مکمل گروه در تیفعال
 اخـتالف دست آمد و ه ب 64/29 ±05/12، 48/385 ±41/86،  95/490 ±02/75هوازي و شاخص خستگی در گروه مکمل به ترتیب  بی
  .نشد مشاهده ها گروه نیب یخستگ شاخص و يهواز یب  توان نیانگیم ،هوازي توان بی اوج نیب يدار یمعن

  

 مصـرف و  کـاهش ، خسـتگی را  بخشـیده  بهبودهوازي را  توان بیتواند  میدر دختران فوتبالیست  مصرف مکمل تیامین: يریگ جهینت
  .را افزایش دهد ژنیاکس

  

  یخستگ شاخص ،یمصرف ژنیاکس ،حداکثريهواز یب توان روفسفات،یپ نیامیت :هاي کلیدي هواژ
  

  گروه تربیت بدنی ،د یاسوجدانشگاه آزاد اسالمی،واح یاسوج،  شاپور عنبري،: نویسنده مسئول*
 Email: shapour.anbari@gmail.com 
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  مقدمه

، فرصـتی  يو ماشینی امروز در دنیاي صنعتی

هـاي جسـمانی    بـدنی و فعالیـت   هاي براي انجام تمرین

ت باقی نمانده اسـت و حاصـل نهـایی بـه جـز اخـتالال      

 در نقطـه مقابـل   .و روانی چیـز دیگـري نیسـت     میجس

 هاي جسمانی و کارهـاي فیزیکـی، پدیـد    کاهش فعالیت

ــه  ــانی و حرف ــدن ورزش قهرم ــد   آم ــر جدی اي در عص

باشد که فرد ورزشکار مجبور به ادامـه فعالیـت تـا     می

سر حد خستگی مفرط شده که حاصلی جز فرسودگی 

باشـد   مـی  هـا   لسا. هاي مختلف ندارد و آسیب عضالت

ویژه در فصل مسابقات فشار تمرینی و ه که مربیان، ب

کننـد تـا    مـی مضاعفی را بر ورزشکاران خـود تحمیـل   

بتوانند در روز مسابقه بـه عملکـرد بهینـه مـورد نظـر      

فشارهاي تمرینی در طـوالنی مـدت    .)1و 2(دست یابند

از  ؛تواند اثرات منفی روي سـالمت روانـی از جملـه    می

اشتیاق براي تمرین و مسـابقه، افسـردگی،   دست دادن 

تمایل به رهـا کـردن تمـرین، عـدم توانـایی در تمرکـز       

ــ  ــالمت جس ــردن و س ــد  میک ــت ؛مانن ــهال،  ،یبوس اس

، خستگی، دردهاي عضالنی، تورم در غده هاي لنفاوي

انـداختن سیسـتم    و به مخاطره الکتیکی شدن عضالت

  .)3(ایمنی افراد داشته باشد

بردن ســـطوح عملکـــرد بـــاال مربیـــان بـــراي

ــکاران از  ــلورزش ــامین  مکم ــد تی ــایی مانن ــتفاده  ه اس

ثابـت شـد کـه    گذشـته   هاي همطالعبا توجه به . کنند می

، فعـال کـردن   هـا  در عملکرد صحیح انـدام تیامین نقش 

، ادامـه عملکـرد   زم جهـت سـوختن قنـدها   هـاي ال  آنزیم

در انتقـال و هـدایت عصـبی     چنـین  چرخه کربس و هم

ــود کمو  )4(ضــروري ــه ســالمتی   آنب ممکــن اســت ب

نیازهـاي پروتئینـی و کربوهیـدراتی     ورزشکارانی کـه 

  .)5(باالیی دارند منجر شود

ها را بر  مکملبر ثیر مثبت أزیادي تهاي  همطالع

کنند و کاهش سـطح الکتـات    مید أییتورزشکاران بدن 

خون، ضربان قلب و باال بودن سطح اکسیژن مصرفی 

ــامی  هــاي  ن در آزمــودنیرا پــس از مصــرف مکمــل تی

   .)6و 7(اند مختلف به اثبات رسانده

مکمل دهی خـوراکی  اند که  ثابت کرده ها تحقیق

ــامین  ــاردر تی ــابت انبیم ــوع  یدی ــرین  2ن  هــاي کــه تم

غلظـت لپتـین   ین آمدن یدهند باعث پا میورزشی انجام 

جایی کـه مصـرف    از آن .)8(خواهد شدخون  و گلولز

ــل ــتاند  مکم ــر اس ــاي غی ــین  ه ــانونی در ب ــر ق ارد و غی

ورزشکاران رو به افزایش است باید جهت بـاال بـردن   

ریـزي دقیقـی    ها برنامه کارایی و مصرف درست مکمل

بیشـتري انجـام شـود تـا      هـاي  صورت گیرد و تحقیـق 

ورزشکاران بدون دغدغه و در سـالمت کامـل و طبـق    

ها به صـورت   اصول و قواعد ورزشی بتوانند از مکمل

 ریثأتـ هدف ایـن مطالعـه   . الم استفاده کنندقانونی و س

 تـوان  بـر  فسـفات  رویـ پ نیامیـ ت مـدت  کوتاه مصرف

    .بود ستیفوتبال دختران در يهواز یب و يهواز
  

  روش بررسی

کارآزمــایی بــالینی پــس از تأییــد ایــن مطالعــه 

سـال   درکمیته اخالق دانشگاه علوم و تحقیقات فـارس  

آمـاري ایـن    جامعـه . انجام شـد  ریز شهر نیدر  1389

دختر نوجوان فوتبالیست شهرستان  100تحقیق شامل 

هاي ورزشی  ریز بودند، که به طور منظم در فعالیت نی
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نفـر بـه    20شرکت داشـتند، از میـان آنهـا      ها و تمرین

طور تصادفی به عنوان نمونه براي شرکت در اجـراي  

روش تحقیــق از نــوع نیمــه . ایــن طــرح انتخــاب شــدند

ثیر أها تحت ت ین تحقیق تمام آزمودنیدر ا. بودتجربی 

طـرح   از با استفاده و هر دو متغیر مستقل قرار گرفتند

هـاي   متقاطع دو سو کور پروتکـل تحقیـق اجـرا و داده   

  .شدآوري  مورد نیاز جمع

ــودنی در  ــدا آزم ــات   ابت ــنامه اطالع ــا پرسش ه

ــو ــل و     میعمـ ــاخته را کامـ ــق سـ ــالمتی محقـ  و سـ

ضـور در ایـن تحقیـق    نامه کتبی را مبنی بـر ح  رضایت

ســپس در خصــوص مراحــل مختلــف . امضــاء کردنــد

هـا   اجراي تحقیق و چگـونگی اجـراي آن بـه آزمـودنی    

قبل از شروع اجـراي آزمـون از   . شده یتوضیحاتی ارا

ها درخواست شد که از مصرف قهـوه، مـواد   آزمودنی

ثیرشان بر استفاده أبه دلیل ت( شدید هاي لبنی و تمرین

ه عنوان سوخت جهت تولید انرژي ها ب از درشت مغذي

حین تمرین و استراحت و اثـر متقابـل آنهـا بـا تیـامین      

 12حـداقل  ) هـاي بیوشـیمایی   پیروفسفات حین واکنش

و خود را  گرددساعت قبل از اجراي آزمون خودداري 

ــد   . در شــرایط عــادي بــراي انجــام آزمــون قــرار دهن

سـاعت   8حـداقل  خواسته شـد  ها  چنین از آزمودنی هم

بـه دلیـل    .ندون در حالت ناشتا باشـ ل از اجراي آزمقب

متقاطع بودن طرح تحقیق، رکورد آنهـا در مرحلـه اول   

. اعالم شد تا در پی بهبـود آن در مرحلـه دوم نباشـند   

 .روز از یکــدیگر انجــام شــد 7هــا بــه فاصــله آزمــون

ها در صبح روز آزمـون پـس از رسـیدن بـه     آزمودنی

تراحت تحـت سـنجش   دقیقه اس 15محل آزمون بعد از 

متغیرهاي پیکر سنجی و آنتروپومتریکی قرار گرفتند و 

هاي مربوط بـه قـد، وزن و شـاخص تـوده بـدنی      داده

 Seca(یتـال یجید يتـرازو با استفاده از . گیري شداندازه

 قـد سـنج  ها و بـا اسـتفاده از    وزن آزمودنی )767مدل 

)Seca  ــدل ــر دو   )206م ــد   ه ــان ق ــور آلم ــاخت کش س

انجام پروتکـل بـروس    گیري و براي اندازه ها یآزمودن

 )میتکنــوج ترکشـ  ،Med 700 DE-Rمـدل   (نـوارگردان از 

به ها  آزمودنیسپس  .استفاده شد ایتالیساخت کشور ا

طور تصـادفی بـه دو گـروه مکمـل و دارونمـا تقسـیم       

  .شدند

 روزه 7 دوره و اول آزمــون  ياجــرا از پــس

. شـد  اعمال روزه 10 يشو و شست دوره ،یده مکمل

 نیامیـ ت مکمـل  اول روز در کـه  هـایی  یآزمـودن   سپس

ه ب مقابل گروه و کردند مصرف دارونما کرده، افتیدر

 بیترت نیبد. کردند مصرف نیامیت مکمل دارونما، يجا

 دارونمـا  و نیامیت مکمل ها یآزمودن تمام روش، نیا با

 قـاً یدق آزمـون  ياجـرا  مراحـل  هیـ بق. کردند مصرف را

 مرحلـه  ازیـ ن مورد هاي داده و بود هیاول آزمون مشابه

  .شد آوري جمع محقق لهیوس به زین دوم
هاي مورد مطالعه قبل از قرار گـرفتن   آزمودنی

هـاي بـروس و    هاي مکمل و دارونمـا آزمـون   در گروه
رست را براي ارزیابی اولیه متغیرهـاي مـورد مطالعـه    

. دهـی انجـام دادنـد    دو روز قبل از شروع دوره مکمـل 
که در ابتدا آزمـون رسـت و دو سـاعت    صورت  بدین

هـاي   پس دادهسـ  د،بعد از آن آزمون بروس انجـام شـ  
 هـاي  ه و تحلیل و مقایسه بـا داده مورد نیاز براي تجزی

بعد از قـرار  ها  آزمودنی. آوري گردید پس آزمون جمع
دارونمـا بـه مـدت یـک هفتـه       گرفتن در گروه مکمـل و 
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ــد   ــرف کردن ــا را مص ــامین و دارونم ــل تی ــ .مکم دین ب
 4صـبح و   8سـاعت  ( صورت که روزانه در دو نوبـت 

گرم در هر نوبـت مکمـل یـا     میلی 100به میزان ) عصر
 از هـا،  داده اسـتخراج  از پـس  .دارونما دریافـت کردنـد  

 و میـانگین  هـاي  شـاخص  تعیـین  بـراي  توصـیفی  آمار
براي بررسی توزیع طبیعی . شد استفاده معیار انحراف

ـ  روفــکولموگ آزمون از هاو همگنی واریانسها  داده
 نیـی تع جهت. استفاده شد )1(آزمون لیون و رنوفیاسم
 یبررسـ  يبـرا و  LSDیبـ یتعق آزمـون  از اخـتالف  محل

 کیـ  انسیوار لیتحل آزمون از ها داده لیتحل و راتییتغ
  . شد استفاده يتکرار يرگی اندازه با طرفه

  

   ها یافته

مشخصــــات معیــــار   میــــانگین و انحــــراف
نشـان داده   1در جـدول  هـاي   آزمودنی یک آنتروپومتر
هـاي گروهـی تحلیـل     جهـت تعیـین تفـاوت   . شده اسـت 

. گیـري مکـرر بـه عمـل آمـد      راهه با اندازه واریانس یک
ها  داري را بین گروه ینتایج تحلیل واریانس تفاوت معن

مسـافت  ، )65/47±70/2(حداکثر اکسـیژن مصـرفی  در 

شـده  و زمـان طـی   ) 40/2500±98/123( پیموده شـده 
ــتالف   نشــان داد )68/0±21/16( ــاکی از اخ ــایج ح و نت

دار گروه مکمل نسبت به گـروه دارونمـا در ایـن     معنی
هـاي   چنـین در شـاخص   هـم . )>05/0p(ها بود شاخص

هوازي  هوازي و میانگین توان بی خستگی، اوج توان بی
نشـان داده شـده    2دار نبود که در جدول  تفاوت معنی

کــه تــوان  شــان داده شــدن بــا توجــه بــه نتــایج. اســت
ــوازي بـــی ــتگی ) 95/490±02/75(هـ و شـــاخص خسـ

در گروهی که مکمـل تیـامین دریافـت    ) 05/12±64/29(
اند نسـبت بـه گـروه دارونمـا پیشـرفت داشـته و        کرده

ــاوت       ــرفت تف ــن پیش ــد ای ــت، هرچن ــه اس ــود یافت بهب
نشان نداده داري را در دو گروه مکمل و دارونما  معنی
   .است

  
  

ه میانگین و انحراف معیار مشخصات مقایس :1جدول
  ها آنتروپومتریک آزمودنی

  

  انحراف استاندارد میانگین  میانگین  متغیر
25/57  )کیلوگرم(وزن 

  
66/4

  

55/168  )مترسانتی(قد 
  

34/2
  

2/2  3/16  )سال(سن 
  

  

  . مکمل و دارونماحقیق در گروه ت وابسته آمارهاي توصیفی مربوط به متغیرهايمقایسه میانگین و انحراف معیار نتایج : 2جدول
  

                                                 
  متغیر

 مکمل

  )میانگین ±انحراف معیار(
 دارونما

  )میانگین ±انحراف معیار(
 

  داري معنیسطح 
  33/0  92/485 ±20/69  95/490 ±02/75  )وات( اوج توان بی هوازي

  721/0  75/380 ±34/76  48/385 ±41/86  )وات( میانگین توان بی هوازي
  568/0  44/27 ±01/10  64/29 ±05/12  )وات بر ثانیه( شاخص خستگی

  *016/0  40/41 ±57/2  65/47 ±70/2  )میلی گرم بر دقیقه( حداکثر اکسیژن مصرفی
  *002/0  17/14 ±1/1  21/16 ±68/0  )دقیقه( زمان طی شده

  *001/0  40/2115 ±83/213  40/2500 ±98/123  )متر( مسافت پیموده شده
  دار بودن گروه مکمل در مقایسه با گروه دارونما نیمع *

                                                             
1-Levine’s test and Kolmogorov-Smirnov 
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  بحث

هاي اخیر در حـوزه علـوم    با توجه به پیشرفت

بردن سطوح عملکرد ورزشکاران از  ورزشی براي باال

مربیـان   ،)9(شـود  مـی هـاي متفـاوتی اسـتفاده     اخصش

آسـتانه الکتـات و   کارایی ورزشـکاران،  براي باالبردن 

هاي  ها یا روش ر برابر خستگی از مکملتحمل بیشتر د

 هـا  ایـن مکمـل  یکـی از  . کننـد  میتمرینی خاص استفاده 

   .)10(باشد میتیامین 

دهـی   ثیر مکمـل أهدف از این تحقیق بررسـی تـ  

کوتاه مدت تیـامین پیـرو فسـفات بـر تـوان هـوازي و       

    .هوازي در دختران فوتبالیست بود بی

 در دار  تفاوت معنـی  گربیانر ضحا تحقیقنتایج 

مسافت پیموده ، حداکثر اکسیژن مصرفی هاي شاخص

در گروه مکمل تیامین نسبت به و زمان طی شده  شده

هـوازي و   تـوان بـی  هاي  شاخصچنین  هم. دارونما بود

، هرچند این مکمل تیامین بهبود یافته در گروهخستگی 

داري را ایجـاد نکـرده    پیشـرفت تفـاوت معنـی   بهبود و 

  .است

ــ ــامحققـ ــر ایـ ــی از  ن باورنـــدن بـ ــه بعضـ کـ

، اما هستندورزشکاران در معرض خطر کمبود تیامین 

هایی  کمبود ممکن نیست عملکرد ورزشی در رقابت این

که به شدت به تولید انرژي گلیکولیتیکی وابسـته اسـت   

ــراي      ــت ب ــن اس ــا ممک ــد، ام ــرار ده ــأثیر ق ــت ت را تح

هایی که به فعالیت هـوازي   ورزشکارانی که در ورزش

اتکاي بیشتري ) مثالً هماهنگی دست و چشم(و عصبی 

  .)11(ز اهمیت باشدیدارند حا

 100(نیامیـ ت مصرف که دارد وجود يشواهد 

 را ســرم الکتـات ) روز 3 مـدت  بـه  روز در  گـرم  یلـ یم

خسـتگی   بـه  مقاومـت  بهبـود  باعـث و  دهـد  مـی  کاهش

ــی ــود  م ــاران   ).11و 12(ش ــوز و همک ــن ) 1988(لی ای

 مصـرف مکمـل  که  معتقدندکنند و  میید أیموضوع را ت

ظرفیت همراه با شدت تدریجی تمرین کارایی و تیامین 

   . .)13(دهد میافزایش را ها  هوازي آزمودنی

ــایج ــددي  نتـ ــات متعـ ــ مطالعـ ــامین أتـ ثیر تیـ

و معتقدنـد  داننـد   مـی ثر ؤم ورزش رادر  )1(پیروفسفات

کـه ســطح الکتـات خــون بـا انجــام تمـرین و مصــرف     

مده و ظرفیت هوازي باال خواهـد  ین آیها اندکی پا مکمل

و بـا   مشاهده شدر ضاین مسئله در تحقیق حا) 6(رفت

  .مطابقت داردمانوئل و همکاران   هاي تحقیق

 تیفعال ،به تیامین پیروفسفات شتریب یدسترس

 توانـد  مـی  کـه  دهـد،  می شیافزا را مییآنز چند کمپلکس

 يهـواز  تیفعال شیافزا روات،یپ منجر به تجزیه بیشتر

و در  کـربس  چرخـه  یسلول ساز و سوخت يرهایمس

در . )8و  14ـ17(شود ژنــیاکس مصرف شیافزا جهینت

اثر ترزیق وریدي ) 2008(هرناندز و همکارانتحقیقات 

بررسی ان ورزشکارروي بر مکمل تیامین پیروفسفات 

کـه بعـد از فعالیـت، سـطوح      منتهی شـد  ایجنتو به این 

ز دریافـت وریـدي   الکتات خون و ضـربان قلـب بعـد ا   

حــداکثر اکســیژن و  آمــدهین یتیــامین پیروفســفات پــا

هـا بـه وسـیله     این یافته .)7و 18(بود باال رفتهمصرفی 

 )2010(ماسـودا و همکـاران   ؛دیگـري از جملـه  ن امحقق

                                                             
1- Thiamine pyrophosphate 
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یـد قـرار گرفتـه    أیمـورد ت  )2005(مانوئل و همکاران و

  .خوانی دارد همر ضنتایج تحقیق حااست و با 

 کیـ  ییوانـا تاست کـه،  بت شده ثا ها در تحقیق

 کیـ  یانیشـر  خـون  از ژنیاکسـ  استخراج يبرا عضله

 سـم یارگان کیـ  از کلـی  يهـا  تیظرف در یاساس فاکتور

 شـامل  نـد یآفر نیـ ا. اسـت  ژنیاکسـ  مصـرف  به نسبت

ــویرگ  ــراکم م ــزایش ت ــا اف ــاي   ،ه ــودن فیبره ــب ب غال

 مـی یآنز کمـپلکس  چنـد  و يتوکنـدر یم تـوده  ،عضالنی

در تحقیـق اورتیـز و    کـه طـور   همـان ، )19ـ21(باشد می 

ــاران  ــ  )2010(همک ــر محقق ــل  ناو دیگ ــر مکم ــی  اث ده

بررسی  2دیابتی نوع  انخوراکی تیامین بر روي بیمار

، غلظـت  آنها نشـان داد کـه مصـرف تیـامین    نتایج . شد

و توان بـی هـوازي    هلپتین و گلولز خون را کاهش داد

) 8و  22(بهبود یافته و اکسیژن مصـرفی بیشـتر شـده   

  .خوانی دارد هم موجودحقیق با ت که

ر تغذیه، اسـترس و هیجانـات   ضدر مطالعه حا

ت و آسیب دیدگی و اتفاقا کنترل نشده بودها  آزمودنی

بینی نشده در روند پژوهش از کنترل محقق خارج  پیش

  .بود

  
   گیري نتیجه

ــان داد   ــه نشــ ــن مطالعــ ــوع ایــ در در مجمــ

، زمان طی شـده  رفیمص حداکثر اکسیژنهاي  شاخص

و  بـوده پیشرفت قابل مالحظه   ،افت پیموده شدهو مس

هـوازي، میـانگین تـوان     هاي اوج تـوان بـی   در شاخص

 ،دیـده شـده    مـی بهبود ک هوازي و شاخص خستگی بی

 تـأمین  برايهاي غذایی  به مکملورزشکاران نیاز ولی 

و نیـاز   است قابل توجیهطاقت فرسا  هاي انرژي تمرین

تـري در   و کامـل جـامع   هاي گران تحقیق هست پژوهش

هاي غذایی ورزشکاران انجـام   ثیرات مکملأخصوص ت

دور از هـر گونـه مـواد غیـر قـانونی      ه دهند تا بتوان ب

  .نایی ورزشکاران را باال برداتو

  
  تقدیر و تشکر 

ایــن مطالعــه حاصــل طــرح تحقیقــاتی مصــوب 

 تحقیقـات  نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علـوم و  پایان

ورزشکارانی که در ایـن    میتمادر پایان از . فارس بود

طرح شرکت و ما را یاري نمودنـد، تقـدیر و تشـکر بـه     

  .آید عمل می
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Abstract : 
 

Background & aim: Vitamin BI(thiamine) plays an important role as a coenzyme in energy 
metabolism and in the maintenance of nerve cell function. The purpose of this study was to 
investigate the effect of short – term supplementation of thiamin pyrophosphate on the aerobic and 
anaerobic power in girl soccer players.  
 

Methods: The study was carried out as a double – blind cross-over clinical test. The statistical 
society of this research included young girl football players of  Neiriz city, who regularly took part in 
sport activities and training. Among them, 16 people were randomly chosen to participate as 
samples in the execution of this project. For the initial evaluation of variables under study, two days 
prior to the supplementation period, the subjects, before being put in the supplemented and 
placebo groups underwent Bruce and Rest test. At first the Rest test was carried of and the Bruce 
test followed two hours later. After being assigned to supplement and placebo groups, the subjects 
took thiamine and placebo for a week. Twice daily, they received 100 mg. Of thiamine 
supplementation or placebo (at 8 am. And 4 pm.). In order to study the changes and analysis of the 
data, the one – way variance analysis test with repeated measurement was applied. A significant 
level was set of less than 0/05. 
 

Results: A significant increase in the amount of maximal oxygen intake(47/65 ± 2/70 ) and the 
travelled distance and time till(16/21 ± 0/68) the end of the activity was observed in the 
supplemented group(P<0/016).  Mean peak aerobic power, anaerobic power and fatigue index 
group (s) to supplement the 75/02 ± 490/95, 86/41 ± 385/48, 12/05 ± 29/64 respectively and 
compared to the between the peak and the average anaerobic power, fatigue index and between 
the groups. 
 
Conclusion: Thiamine supplementation, Could lead to further decomposition of pyruvate, Aerobic 
activity increases cellular metabolism and the Krebs cycle routes, Resulting in increased oxygen 
consumption is.     
 

Key Words: Thiamine pyrophosphate, anaerobic power, maximal oxygen consumption,  fatigue 
index.  
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