
 
 

  DMG Creatine Carnitine Carnosine وجھ المقارنھ  
Dimethyl Glysine Nitrogeneous organic 

acid 
Quaternary ammonium compound (Methionine + 
Lysine) 

Beta-alanyl-L-histidine 
 

  التعریف 

 Glysineیتكون من حامض امینى 
 

و ھو احد نواتج التمثیل الغذائى لل 
Choline  .. كان یعتقد انھ احد
و اطلق علیة  B complexفیتامینات 

B16   اال انھ اثبت فیما بعد انة لیس
فیتامین النة ال ینتج عن نقصة اى 

  .و یتكون داخل خالیا الكبد. شىء

و ال  Argnineیتكون من 
Glysine   وMethionine  

و یصنع فى خالیا الكبد و 
الكلى  و یساعد ایضا 

Ornithine  فى التخلیق و
فى  Creatineیستھلك ال 

العضالت الھیكلیة بنسبة 
95.%  

 Methionine and)حامض امینى و ھما  2یتكون من 
Lysine)  كما ان لفیتامینC    دور ھام جدا فى تخلیقة داخل خالیا

  .الكبد و الكلى
L-Carnitine    ھو الصورة النشطة للـCarnitine    أماD-

Carnitine یر نشطةھو صورة غ.  

حامض امینى و ھما األلنین و  2یتكون من 
 (Alanine and Histidine)الھستدین 

  التركیب

  التواجد  فى العضالت و انسجة المخ  .داخل الخالیا فى مختلف االنسجة  داخل خالیا العضالت  داخل خالیا الجسم

  .مصدر ھام للطاقة -1
  .یستخدم كرافع للمناعھ -2
  .كمضاد لالكسدة -3

ھو المسؤل عن انتاج وحدات 
من مركبات ال   ATPالطاقة 
ADP   باستخدامCreatine 

kinase   و بذلك یساعد على
زیادة الطاقة داخل خالیا 

العضالت و ھذة الطاقة ھى 
المسؤلة عن انقباض 

  .العضالت

  .مضاد لالكسدة -1
نقل االحماض الدھنیة المعقدة الى داخل المیتوكوندریا النتاج   -2

  .قھالطا
الحصول مواد كربوھیدراتیة من مصادر دھنیة    -3

(Glyconeogenisis) 

  .مضاد لالكسدة -1
  .corticosteroneیساعد على زیادة  -2
  .تنظیم الحموضة داخل العضالت -3
یساعد على التقلیل من الآلم االعصاب  -4

 .المرتبطة باختالل التمثیل الغذائى
 .داخل العضالتتنظیم االنزیمات و الكالسیوم  -5
  مضاد لاللتھاب و الحساسیة -6

الخصائص و 
 االھمیة

یستخدم عن طریق الفم او الحقن  -1
و یمكن اعطائة  كمصدر للطاقة 

بصفة مستمرة طوال موسم السباقات 
عن طریق  الحقن  یومیا لمدة یومین 

  .ایام قیل السباق 3او 
یستخدم كرافع للمناعة خاصة فى  -2

من ھبوط الجھاز  الخیول التى تعانى
  .المناعى نتیجة االجھاد

  

یستخدم عن طریق الفم او 
الحقن قبل السباقات و یمكن 

بالمعدل  اعطائة بصفة مستمرة
حیث انھ یرفع  المطلوب

 مستوى الطاقة داخل العضالت
  Creatineاذا فالكریاتین 

یزید الطاقة عن طریق انتاج (
  ) وحدات الطاقة

عن طریق الفم قبل السباقات  یستخدم عن طریق الحقن او -1
لزیادة الطاقة فى العضالت و بالتالى تقلیل فرصة التنفس 

  .االھوائى و تكوین حامض االكتیك
ان   Carnitineو ال    carnosineاذا الفرق الجوھرى بین (

االول یزیل تاثیر حامض االكتیك بعد تكوینة اما الثانى فیمنع 
  .یوجد تعارض بینھمالذلك فاستخدامھما معا ال ) تكوینة 

الزالة االجھاد و التعب من التدریبات فیمكن اذا استخدامة  -2
فیمكن   Carnosineعلى فترات و لیس باستمرار عكس ال 

باستمرار   carnitineاستخدامة باستمرار  الن استخدام ال 
  .یؤدى الى حرق الدھون بالجسم و فقدان الوزن اى نتیجة عكسیة

ت و خاصة المسافات الطویلة فى اثناء السباقا -1
  .حیث یقلل من تاثیر تراكم حامض االكتیك

مضاد لالكسدة و بالتالى یقلل من تاثیر االجھاد  -2
  .نتیجة لضغط السباقات و التدریبات الشاقة

یعطى عن طریق الحقن الوریدى قبل  -3
  .السباقات

تستخدم   (Beta Alanine)مصادر انتاجة مثل  -4
یومى لزیادة نسبة ال  عن طریق الفم بشكل

(Carnosine)  فى العضالت.  

 إستخداماتة



 
 

 

 

 

 

 

 

  .یمنع تكوین الحامض
  ).عن طریق زیادة مصادة الطاقة(
یمكن استخدامة منفردا او مع بعض (

المركبات التى تساعد على معادلة 
 Carnosineحموضة العضالت مثل 

  ).B-Alanineاو  

  .یمنع تكوین الحامض
عن طریق زیادة وحدات (

  )الطاقة المتاحة
غیر مفید فى حالة عدم وجود (

مصادر الطاقة اى انة یجب 
مثل  اعطاء مصدر للطاقة 

Carnitine   اوDMG .(  

  .یمنع تكوین الحامض
  )عن طریق توفیر مصادر طاقة بدیلة من الدھون(
  )مفید فى جمیع االحوال(
التى  یمكن استخدامة منفردا او مع اى من المركبات االخرى(

او التى  Carnosineتساعد على التخلص من الحامض مثل 
  ).Creatineتساعد فى انتاج الطاقة مثل 

  .یساعد على التخلص من حامض االكتیك
مفید فى حالة وجود مجھود یؤدى الى تراكم (

  ).حامض االكتیك
یمكن استخدامة منفردا لكن یفضل استخدام (

قة مثل المركبات االخرى التى تعطى مصادر للطا
ATP  أوCreatine   اوCarnitine   اوDMG.(  

  

العالقة بتراكم 
حامض االكتیك 
  داخل العضالت

1- Glysine 1- Methionine. 
2- Glysine. 
3- Argnine. 
4- Ornithine. 

1- Methionine. 
2- Lysine. 

1- Alanine. 
2- Histidine. 
 

العالقة باالحماض 
  .االمینیة

1- DMG powder – Univet. 
2- Creo-O-Pan – Equimed. 
3- DMG injection – RWR. 
 

1- Creatine powder – 
Univet. 
2- Creo-o-Pan. – 
Equimed. 
3- Argnine inj. – 
Equimed. 
4- Ornipural inj. 

1- Ultra NRG powder – Univet. 
2- Hemo-15 injection – Vetoquinol. 
3- Uniplex-15 injection – Univet. 
4- Lacta-stop paste – FM Italia. 
5- L-Carnitine injection – RWR. 
6- Energy faste paste – FM Italia. 

1- Carnosine injection – RWR 
2- STORM 

االسماء التجاریة 
لبعض االدویة التى 

المادة تحتوى على 
او المنتجات   الفعالة

ى تدخل فى الت
و  تصنیعھا

  الموجودة بالشركة

  :للحصول على افضل خلطات للسباقات بناءا على ھذة المعلومات اذا انت فى حاجة الى

  .احماض امینیة تدخل فى تركیب ھذة المركبات التى بالجدول -3.        مركب یساعد على التخلص من االحماض -2.    مصدر للطاقة -1

ماض االمینیة الضروریة النتاج الطاقة كاضافات اعالف عن طریق الفم تضاف یومیا و یراعى ان تحتوى على تركیزات عالیھ من االحماض و للتوفیق بین كل ھذا یمكن اعطاء االدویة التى تحتوى على االح
  .Methionine  -  Alanine  -  Glysine  -  Argnine  -  Lysine  -  Histidine:   االمینیھ االتیة

او العكس عن طریق اعطاء  Carnosineو اعطاء ادویة للتخلص من الحموضة  عن طریق الحقن قبل السباق مثل   creatineاو   Carnitineطریق الفم مثل  اعطاء مصدر للطاقة قبل السباقات بایام قیلة عن
او یمكن استخدام . ATPأو   Creatineاو   DMGاو    Carnitineعن طریق الفم  مع اعطاء ادویة للطاقة عن طریق الحقن قبل ساعات من السباقات من  ادویة للتخلص من الحموضة بایام قلیلة قبل السباق

و ھناك طریقة اخرى مثبتھ دراسیا باستخدام  .إذا ھناك طرق كثیرة و االفضل استخدام الخطات للحصول على اعلى استفادة لرفع كفائة و لیاقة حیوانات السباقات سواء كانت خیل ام إبل. نفس الطریقة بالحقن فقط 
  .لتعطى افضل النتائج Creatine مع   B-alanineكل من ال 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یحتوى على الفوسفور االزم 
  .ATPالنتاج وحدات الطاقة 

االزم  Methionineیحتوى على 
 Creatineو   Carnitineالنتاج 

و ھى مركبات كما سبق ذكرة 
  ھامة للطاقة

و   cholineیحتوى على 
Methionine   وLysine  االزم

  Creatineو   Carnitineالنتاج 
  .DMGو   carnosineو 

 

CATOSAL 

METHIO 
B12 

HEMO 15 

Ornipural 

  .عالقة بعض االدویة بوجود دور منشط لھا فى السباقات

  وتفسیر ذلك؟

و   Arginineیحتوى على 
Ornithine  االزم النتاج
Creatine .  



 
 

 

 

 

 

 

یبھا االحماض االمینیة مثل من خالل ھذا الجزء یتضح دور االحماض االمینیة فى حیوانات السباقات و نذكر ھنا االدویة مثل المكمالت الغذائیة و التى یكون اساس ترك
Ultra Fit  - Univet  وFeramo – H – Vetsearch    التى یدخل فى تركیبھا ایضا االحماض باإلضافة الى بعض االدویة االخرى التى تعطى عن طریق الحقن و

و یوجد اشكال كثیرة للمستحضرات التى  تحتوى على االحماض االمینیة كمكون اساسى لھا او احد  Amino acid – Univetو    Duphlyte – Fortdodgeاالمینیة مثل 
  .المكونات الفعالھ لھا

 .موقع وكیبیدیا: المصادر

Leucine

Isoleucine

Valine

تسمى ھذة االحماض االمینیة ب  و Isoleucineو   Leucineو   Valineأحماض امینیة اخرى لھا دور مھم فى حیوانات السباقات سواء للخیل او االبل مثل 
(Branched chain Amino Acids) تمثل ھذة االحماض االمینیة الثالثة دور مھم جدا فى و:  

  .ى نمو العضالتبناء بروتین العضالت فبذلك یساعد عل -1

  .یساعد على عدم تكسیر بروتین العضالت  نتیجة للمجھود الكبیر اثناء السباقات و ھذا ما یحدث كثیرا فى الخیل -2

  .و یتواجد ھذه االحماض االمینیة بمنتجات كثیرة فى السباقات و بجمیع االشكل سواء البودرة و المعاصیر عن طریق الفم او الحقن

  .Energy Fast Paste  FM Italia & Ultra NRG powder – Univet:  و مثال لبعض ھذة المنتجات الموجودة بالشركة و التى تحتوى على ھذة االحماض االمینیة



 
 

 

 

 

 

 

 

 ATP 

+ 
 

Vitamin B, Calcium 

Sodium, Potasium, 

Chloride  

(Electrolyte) 

Valine 

Leusine 

Isoleucine 

Carnosine 

Anserine 

B-Alanine 

L-Histidine 

Lipoic acid 

Dichloroacetic acid 

Di-isopropylamine 

Electrolyte 

Vitamin E & Se 

O2 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :نقص امداد االكسجین نتیجة 

  .زیادة احتیاج العضالت -1

 .االنیمیا -2

  .ATPنقص  -1

  .حرق االحماض الدھنیة -2

  حرق االحماض االمینیة -3

نقص مصادر الجلیكوجین المخزون 
العضالت و بالتالى نفص  فى

  .الجلوكوز

 نقص التغذیة او سوء التغذیھ

التحول من التنفس الھوائى الى 
 التنفس االھوائى

زیادة تراكم االكتاد و الھیدروجین 
Lactate and Hydrohen 

زیادة حموضة (  PHونقص 
  )العضالت

 نقص الكالسیوم

 

 إجھاد العضالت 

  :تراكم مخلفات حركة العضالت

ADP, iP, Free radicals, Pco2, H+ , Calcium, Magnisium,  NH3,  

  Na , K, Clنقص امالح االلكترولیت 

  تعطیل نقل السیال العصبى نتیجة توقف عودة االستقطاب

Carnitine  

DMG, Carbohydrate, 
Creatine 

Electrolyte 

Β - Alanine 

Β - Alanine 

  التغیرات التى تحدث اثناء السباقات؟

  و كیفیة التغلب علیھا؟

 معطیات الھیموجلوبین



 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

L-Carnitine: 

 كمصدر للطاقة

Leucine & Isoleucine: 
 یستخدم فى بناء العضالت

Creatine:  

 كمخزن للطاقة داخل العضالت

Ornithine: 

 Creatineیستخدم فى انتاج 

DMG:  

 كمصدر للطاقة

 مثال لبعض االدویة التى تساعد على انتاج الطاقة داخل العضالت اثناء السباقات


