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 بيآس يسرم يها شاخص يبر برخ Q10 ميحاد مکمل کوآنز مصرف ريتاث

 يمردان ورزشکار دانشگاه در يمقاومت نيجلسه تمر کيمتعاقب  يعضالن

 

(M.Sc) يزيچنگ يمهد
  (Ph.D)  يمحسن آوند ديس ،(Ph.D) يميابراهمحسن  ،*

 يورزش يولوژيزيفگروه ، سمناندانشگاه 
 

 ده يچك
  و (CK) نرا  يک نيبر غلظت کررا   Q10 مياثر مصرف حاد مکمل کوآنز يمطالعه حاضر با هدف بررسسابقه و هدف: 

 انجام شد. پسر ور شکار انيدر دانشجو يمقاومت تيجلسه فعال کي( متعاقب LDH) دروژنا يالکتات ده

و  مترر  يسرانت  122±3/2قرد:   لوگرم،يک 20±1/8سال، و ن:  01±0/1 ور شکار )سن: يدانشجو 02ها:  مواد و روش 

به دو گروه مکمل  يصورت  صادف هب ن،يبر مترمربع( با حداقل شش ماه سابقه  مر لوگرميک 03±2/0شاخص  وده بدن: 

 Q10 (022 ميمکمرل کروآنز   ت،ير قبرل ا  انجرام فعال   قهيدق 102 ها ي. آ مودندنديگرد ميو دارونما  قس Q10 ميکوآنز

 کيدرصد  27با  يا رهيدا يمقاومت تيجلسه فعال کيمصرف کردند و در  ردارونما )آرد( به روش دو سوکو ايگرم(  يليم

در چهرار   ييحداقل دوا ده سراتت ناشرتا   تيدر وضع LDHو  CK يها شاخص يابيشرکت کردند. ار  نهيشي کرار ب

 انجام شد. تيساتت پس ا  فعال 28و  02دارونما، بالفاصله،  ايمرحله قبل ا  مصرف مکمل 

طور  ( بهР=230/2( و چهارم )Р=220/2سوم ) يها يريگ در اندا ه Q10در گروه  CKنشان داد غلظت  جينتا ها: يافته

هرا   يريگ کدام ا  اندا ه چيدو گروه در ه نيب LDH يميسطوح آنز راتييبود. اما  غ ر ا  گروه دارونما  نييپا يدار يمعن

 (.Р≤27/2دار نبود ) يمعن

 يهرا  بيشده و ا  آسر  CKموجب کاهش  ،يمقاومت نيقبل ا   مر Q10حاد  يده مکمل ،يبه طور کل نتيجه گيري:

 .کاهد يور شکار م انيا  آن در دانشجو يناش

  

 يمقاومت تيفعال دروژنا ،يالکتات ده نا ،يک نيکرا هاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
 . دراست انسان اتيح از ريناپذ ييجدا يجزئ يبدن تيفعال

 011 حددود  تا بدن فعال عضالت ژنياکس مصرف يبدن تيفعال

 سد   تدا  کيد  کد   جا آن . از[0] ابدي يم شيافزا برابر 011تا 

 شيافزا شود يم ليتبد آزاد کاليراد ب  يمصرف ژنياکس درصد

 قيد طر ازيد ن الکتدرو  انتقال شدن تر شيب سبب ژنياکس مصرف

 شدود  يم آزاد کاليراد ديتول شيافزا ج ينت در و يتنفس رهيزنج

 يندداا يفرآ يبدرا  يا اندازه تا آزاد کاليراد ديتول . اگرچ [0]

 اغلب ک -  آن  يرو يب شيافزا است، يضرور بدن کيولوژيزيف

  بددن  يبرا -شوند يم يمعرف ژنياکس فعال ياا گون  صورت ب 

 يشد ياکسا . فشاردارد دنبال ب  را يشياکسا فشار و است مضر

 يغشدا  ،DNA، RNA ادا،  ديپيل اا، نيپروتئ ب  بيآس يرو از

 [.3،4] است ييشناسا قابل قرمز ياا گلبول و اا سلول

بدروز فشدار    يسدازوکاراا   يد توج يبدرا   يد نظر نيچند

شده کد  شدامل    شنهاديپ يريتأخ يعضالن يو کوفتگ يشياکسا

بافدت   بيد تخر ،ياسپاسد  عضدالن   ک،يد الکت دياس ياا  ينظر

 :m.changizi@ymail.com                                      Email              19007406050  تلفن:نويسنده مسئول،  *

 08/00/0494 تاريخ پذيرش: 07/7/0494 تاريخ دريافت: 
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 بيتخر  يو نظر يدرون عضالن ياا  يبند، التهاب، نشت آنز ا 

ممکدن باعدا اسدتر      يمقداومت  ني. تمدر [5]اسدت   يعضالن

وجدود    يمورد دو نظر نيسلول شوند. در ا بيسو آ يشياکسا

 يکي: الف( استر  مکدان کنند يم تيمفهوم حما نيدارند ک  از ا

در آن اعمدال   ياديد ز يرويد برونگرا ک  ن ناتيدر تمر ژهيب  و

 نيدد. اشددود ياددا مدد بافددت يدگيددد بيموجددب آسدد شددود يمدد

باعدا   تدا  يکد  نها  کندد  يالتهاب را آغاز م نديفرا يدگيد بيآس

 يديددپيل ونيداسد يو پراکس ژنيآزاد اکسد  يادا  کدال يراد ديد تول

 انيد جر يعضل  بد  کدااش مدوقت    دي. ب( انقباض شدشود يم

. متعاقب آن در دستر  انجامد يفعال م ي خون ب  داخل عضل 

. بد  دنبدال شدل    ابدي يفعال کااش م ي در عضل  ژنيبودن اکس

متراک  ب  داخل عضل  ممکدن بد     ژنياکس زشيشدن عضل ، ر

 ياا ورزش اسا  نيا بر .[6] نجامدا يب ژنياکس کاليراد ديتول

 يعضالن بافت بيآس باعا برونگرا انقباضات ژهيو ب  يمقاومت

 ديددتول سددرانجام و يالتهدداب ينددداايفرا شددرو  آن متعاقددب و

. شود يم يريتأخ يعضالن يکوفتگ و ژنياکس آزاد ياا کاليراد

دارندد کد  عمدل     ديد نکتد  تأک  نيد اا بر ا گزارش يتمام با يتقر

 يعضدالن  يکوفتگ و يشيفشار اکسا وزعضل  در بر يگرا برون

. [7] اا نقدش دارندد   انقباض رياز سا تر شيب  مراتب ب يريتأخ

 نددددددددازيک نيارتبددددددددا  کددددددددرات  نيدددددددددر ا

 (Creatine Phospho Kinase,CK) دروژنازيد دا و الکتدات 

(Lactate Dehydrogenase,LDH) اسدتند   يمهمد  ياا  يآنز

 يريد گ کلو ش کيرويو پ کيالکت دياس ليدر تبد بيک  ب  ترت

ATP از ADP و  کننددد، يشددرکت مدد يراددوازيغ سددت يدر س

 از يکد ي .[8] شوند يشناخت  م زين يشيفشار اکسا ياا شاخص

 يناش يفشاراا و يخستگ نامطلوب اثرات با مقابل  ياا وهيش

 .استيخوراک ياا مکمل از استفاده ديشد نسبتا  ياا تيفعال از

 (Ubiquinone) ندون يک يبد  ويد  ندام  بدا  کد   Q10  يکوآنز

 اسدت  يچرب در محلول نيتاميو شب  ماده  کي شود يم شناخت 

 بيد ترک نيد ا .[01،9] شود يم افتي بدن ياا سلول ام  در ک 

 اا الکترون انتقال شامل ک  کند يم فايا بدن در مه  نقش نيچند

 داشدتن  ،ATP ديتول ج ينت در و يتوکندريم يتنفس رهيزنج در

 ضددد ريسددا يبازسدداز از يبانيپشددت و يشدديضددد اکسا نقددش

 سلول يغشا يرينفوذپذ و تياليس ثبات، بر ريتاث اا، شيااکس

 . در[01] اسدت  آن مدر   از ممانعت و سلول رشد کيتحر و

 ييغذا مکمل عنوان ب  Q10  يکوآنز از استفاده رياخ ياا سال

 در آن کمبدود  . عالئ است افت ي شيافزا يا گسترده صورت ب 

 شيافدزا  و کيمتابول فشار صورت ب  است ممکن ورزشکاران

. [00] شدود  مشااده ديشد ناتيتمر يط آزاد، کاليراد ليتشک

 قابدل  طدور  بد   سدرم  Q10  يکدوآنز  غلظت يعيطب طيشرا در

 ،يلبند  محصدوالت  ليد قب از ييغدذا   يد رژ ريتأث تحت يتوجه

 کنتدرل  شدات ي. آزمارديگ ينم قرار جاتيسبز و يماا مرغ، تخ 

 Q10  يکوآنز دادن شيافزا يبرا الزم دوز ک  دادند نشان شده

 و گدرم  يلد يم 011تدا   حداقل روزان  حاد يدا مکمل در سرم

 اسدت  تيد فعالقبدل از   قد  يدق 001مصرف  يزمان مناسب برا

[00،9.] 

 قدداتيتحق ،يشدديو فشددار اکسا يمقدداومت تيددفعال دربدداره

فشدار   شياز افزا يصورت گرفت  است ک  عمدتا  حاک يمختلف

تدوان بد     ياست. از جمل  مد  يورزش تيپس از فعال يشياکسا

و  Deminice و (،0117) و امکدداران Nevin قدداتيتحق

 اندد  افت يدر نيمحقق ني( اشاره کرد. ا0100،0101)امکارانش 

 بيو آس يشيفشار اکسا شيباعا افزا ديشد ياومتمق ناتيتمر

  Q10،Kon . اما در مورد مصدرف [05-04] شوند يم يعضالن

و   shimuraجينتدددا دييدددتا ( در0117،0118و امکددداران )

 عندوان  ب  Q10 يدا مکمل ک  داشتند اعالم (0990امکاران )

 راتييد تغ از تواند يم يخستگ ضد و يشياکسا ضد مکمل کي

 يسدرم  نداز يک نيکدرات  و الکتات يشياکسا ياا  يآنز نامطلوب

 کندد  يريجلوگ نيسنگ نسبتا  يورزش ياا تيفعال انجام از پس

[07،06 .]Cooke ( ن0118و امکاران )مصدرف  يبررسد  با زي 

 افدراد  در گدرم روزاند (   يلد يم 011)  Q10مکمل مزمن و حاد

 بدا  حداد  يدا مکمل ک  دادند نشان نکرده نيتمر و کرده نيتمر

موجدب کدااش سدوپر     عضدل ،  Q10  يکوآنز غلظت شيافزا

 شيافدزا  و (Superoxide Dismutase, SOD) دسموتاز دياکس

 از و پدس  قبل  (Malondialdehyde, MDA)ديآلدئ يمالون د

 غلظت شيافزا با روزه 03 مزمن يدا مکمل و شود يم ورزش

 ديد گرد يخستگ زمان شيافزا ب  منجر  Q10 يکوآنز يپالسما
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 يادا  مکمل ري( تاث0118و امکاران )Kastello  جياما نتا .[9]

 ريد غ  مرد سال 03در   ROSزانيرا در کااش م يشيضد اکسا

اددا، نشددان داد مصددرف  آن جيکردنددد. نتددا يورزشددکار بررسدد

و  يشد ياکسا بيآسد  ياا بر شاخص يشيضد اکسا ياا مکمل

 [.08] اثر ندارد يبافت

 يشياکسا فشار و يريتأخ يعضالن يکوفتگ تياام ب  نظر

 قاتيتحق در موجود تناقضات و اا تيمحدود و ورزشکاران در

 مصدرف  يبررسد  بد   دارد قصد حاضر قيتحق ،يقبل شده انجام

 اغلدب  يبدرا  بپردازد. عدالوه  ورزشکاران در Q10 مکمل حاد

 Q10 يداد  مکمدل  مددت  يطوالن اثر يبررس ب  يقبل قاتيتحق

 از يا االد   در Q10 مصدرف  مدت کوتاه اثر انوز و اند پرداخت 

 نيد ا در تاکنون ما ياا يبررس با نيچن . ا است ماندهيباق ابهام

 روش کي عنوان ب  يمقاومت نيتمر اثر يبررس ب  يقيتحق ن يزم

روش  نيد ا ي. لدذا بدا طراحد   ااسدت  پرداخدت  متداول ينيتمر

 ايد پرسدش پاسدخ دادد کد  آ     نيمحقق قصد دارد ب  ا ق،يتحق

 تيد فعال جلسد   کي انجام با Q10  يمکمل کوآنز حاد مصرف

 يشد ياکسا فشدار  يااد  شداخص  يبرخ بر يريتاث چ  يمقاومت

(CK  وLDH) پسر ورزشکار دارد؟ انيدانشجو در  
 

 هامواد و روش
دو  و روش يتجرب م يپژواش حاضر از نو  ن .هايآزمودن

 نيد ا يبود. جامع  آمار  (Double Blind  Manner)کور  يسو

ساکن  يبدن تيپسر رشت  ترب انينفر از دانشجو 001را  قيتحق

 نيد انجدام ا  ي. بدرا دادندد  يمد  ليخوابگاه دانشگاه سمنان تشک

مند ب  شدرکت   عالق  انيپژواش ابتدا با انجام فراخوان دانشجو

نامد ، اطالعدات الزم در مدورد     پرسدش  ليدر پژواش با تکم

سدابق    ،يورزش تيفعال زانيم ،يمشخصات فرد ،يماريسابق  ب

پژواش را ثبت کردند. پدس   نيشرکت در ا تيو رضا يورزش

 ينفر نمون  انتخاب و ب  طدور تصدادف   01  ،ياول ياا ياز بررس

 و گدروه کنتدرل    (Q10)نفر شامل گروه مکمل 01ب  دو گروه 

سال  03-09اا  يآزمودن يشدند. محدوده سن  ي)دارونما( تقس

سد    يا افت  و يزشمنظ  ور تيماه سابق  فعال 6بود و حداقل 

بددر اسددا   اددا يدر افتدد  داشددتند. آزمددودن نيجلسدد  تمددر

و  ديشدد  تيگون  فعال از انجام ار يو شفاا يدستورالعمل کتب

 ييو  مدواد غدذا   لمکم يا  يتغذ ياا گون  فرآورده مصرف ار

 يسداعت قبدل از برگدزار    70 يدانياکسد  يخواص آنتد  يدارا

 .آزمون منع شدند

 يادا  ل از آزمدون، داده افتد  قبد   کيد  .هياوليريگاندازه

 يبدددن و شداخص تددوده  يمربدو  بدد  قدد، وزن، درصددد چربدد  

 بدا  دنسيد اپ کاليوالکتريب روش ب  بدن يشد. چرب يريگ اندازه

 يکدره جندوب   سداخت کشدور   BOCAX1 مددل  BIA دستگاه

 بدا  ادا  يآزمدودن  بددن  بيترک يريگ اندازه . قبال شد يريگ اندازه

 از . بعدد سدتادند يا دسدتگاه  يرو لبا  حداقل با و يخال  مثان

ه تدود  ،BMI ليد قب از ياا شاخص دستگاه توسط يريگ اندازه

 درصدد  و بدن يچرب بدونه تود بدن، يچرب درصد بدن، يچرب

بالفاصدل  بعدد از    .شددند  يمد  مشدخص  بدن يچرب بدونه تود

بدا حرکدات و    ادا  يآزمودن ييب  منظور آشنا  ،ياول يريگ اندازه

 يب  سالن آمدادگ  اا يآزمودن يمورد استفاده، تمام ياا دستگاه

مناسدب   وهيفراخوانده شدند تا ا  با شد  يساز و بدن يجسمان

آشنا شده و  يريگ نفس حيصح کياا و تکن جا کردن وزن  ب  جا

  (One-Repetition Maximum, 1RM)ن يشد يتکرار ب کيا  

  1RM نييتع ياا در حرکات  مورد نظر محاسب  گردد، برا آن

 [.09] استفاده شد Brzycki از فرمول

با شدت  يمقاومت نيتمر پروتکل .يمقاومتتيفعالپروتکل

 بود، ستگاهيا پنج شامل و يا رهيدا صورت ب  ،1RMدرصد  75

 جلوبدازو  پا، پر  ن ،يس پر  استازاسکات، بعبارت يبهتر ک 

 شامل ست ار و ست س  شامل حرکت . اراالتر با سرشان  و

 91 سدت  ار نيب تکرار و حداکثر ده تکرار بود. اشتحداقل 

 نيد ا شدد،  گنجاندده  استراحت ق يدق 5 ستگاهيا ار نيب و  يثان

 گددرم کددردن انجددام شددد  قدد يحرکددات پددس از  پددانزده دق 

[00،01،05.] 

سداخت  ) Q10  يکپسول کدوآنز  .مصرفمکملهيتهنحوه

شماره پرواند    NATROL يتجار نام با کايمتحده آمر االتيا

وزارت  يياداره کل نظارت بر مدواد غدذا   0150349 يبهداشت

 يادا  کپسدول  شد.  يداخل کشور ته ياا بهداشت( از داروخان 

 يو دارونمدا )حداو  ( Q10 مکمل گرم يليم 011دارو ) ينيژالت
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 بدا  يتفاوت چيا يلحاظ جنس، شکل و رنگ ظاار ازک   آرد(

 قدرار  شده لياستر يقوط درون شدن، آماده از ا  نداشتند پس

و  Q10  يدر حالدت ناشدتا مکمدل کدوآنز     ادا  ي.آزمودنگرفتند

 آب بد  روش دو سدو کدور    تريل يليم 011دارونما را ب  امراه 

در خدون   Q10 غلظدت  دنيب  حداکثر رس يمصرف کردند. برا

 نشست  قرار گرفتندد  تيدو ساعت در وضع تاا ب  مد يآزمودن

[00،9.] 

نمون  خون  نياول .ييايميوشيبيابيخونوارزيريگنمونه

سداعت  00صدبح آزمدون در حالدت ناشدتا )      يدر ساعات اول

 شيپد  ديد ( قبل از شرو  مصدرف مکمدل از محدل ور   ييناشتا

راست ار گروه اخذ شد و بد  دنبدال آن نموند      يبازو يآرنج

 يادا  و مجددا  نمون  يمقاومت تيخون دوم بالفاصل  بعد از فعال

ساعت پدس از   38و  03 يسوم و چهارم در فاصل  زمان خون

 شدد  يآور جمدع  اا يآزمودن ياز تمام يپروتکل ورزش ياجرا

 قاتيدر تحق يطرح بر اسا  اظهارنام  اصول اخالق نيا .[07]

سدرم بد  روش    CK انجدام شدد، سدطوح    ينگيالسد  يپزشک

 U/L1 تيبر اسا  واکنش ژاف  با حساس ييايميش يسنج رنگ

، CK يسدنج  رنگ تيشد )ک نييدرصد تع 6/0 رييغت بيو ضر

بد  روش   LDH تيد (. فعالرانيد شرکت پار  آزمون، تهران، ا

 0/0 رييد تغ بيضدر  و U/L5 تيبا حساس يميآنز يسنج رنگ

، شدرکت پدار    LDH يسدنج  رندگ  تيد شد )ک نييدرصد تع

 تدر يادا، واحدد در ل   آن يريگ (. واحد اندازهرانيآزمون، تهران، ا

، کشدور  910)مدل  يتاچيمدل ا زريآناال توک  با دستگاه ا بود.

 .ديگرد نييژاپن( تع

ادا   داده ليد و تحل  يتجز يبرا .يآمارليتحلهيتجزروش

نرمال بودن  نييتع يبرا نوفياسمر –ابتدا از آزمون کولموگرف

پارامتراا در پاسدخ بد     ريتفس ياا استفاده شد. سپس برا داده

 س يمقا يمستقل و برا tمکمل و ورزش در دو گروه از آزمون 

انس مکددرر يددوار ليدداددا از تحل داده يگروادد درون راتييددتغ

 15/1 يدر سدطح معنددادار  يبدونفرون  يبدديطرفد ( و تعق  کيد )

 يآمدار  ليو تحل  يتجز يبرا spss.20افزار  استفاده شد. از نرم

 .دياا استفاده گرد داده

 

 نتايج
طدور   آمده است. امان 0در جدول  اا يمشخصات آزمودن

 يادا  يژگد يگدروه از و ک  در جدول مشخص شدده اسدت دو   

 .برخوردار بودند يسان کينسبتا   يبدن يو آمادگ يجسمان
 

 ها های فردی آزمودنی میانگین و انحراف معیار ویژگی .1جدول

 ااگروه

 ريمتغ
 گروه دارونما گروه مکمل

 8/21±4/1 2/20±4/0 سن  )سال(

  2/22±6/5 4/22±4/10 وزن  )کیلوگرم(

 6/122±4/5 8/122±1/9 متر(قد  )سانتی

 3/19±8/3 8/18±6/4 درصد چربی 

BMI 3/2±8/22 1/2±1/23 

 

مکدرر نشدان    يريگ با اندازه انسيوار ليتحل يآزمون آمار

 1RM درصد 75 با يا رهيدا يمقاومت تيفعال جلس  کي داد ک 

در  شدد.  CK سدطوح  معندادار  شيافزا باعا دارونما گروه در

 يو اثدر تعدامل   (P=1110/1) يريگ اثر زمان اندازه CK ريمتغ

 جينتدا  نيد بدوده اسدت. ا   دار يمعن (P=116/1) زمان در گروه

نسبت  Q10در گروه مکمل  CKغلظت  راتييتغ داد ينشان م

 يبيبا استفاده از آزمون تعق ب  گروه دارونما متفاوت بوده است.

 نيفقدط بد   Q10در گروه  CK ريمقاد ديمشخص گرد يبونفرون

 داشددت  اسددت  دار ياول و دوم تفدداوت معندد  يريددگ اندددازه

(110/1=Р.) اول  يريگ اندازه نيب س ياما در گروه دارونما مقا

با  دوم يريگ (، و اندازهР=100/1( و سوم )Р=110/1با دوم )

( Р=104/1سوم با چهدارم )  يريگ (، و اندازهР=134/1سوم )

 زين 0 شکلمستقل ک  در  tآزمون  جينتا نيچن بود. ا  دار يمعن

دو گدروه در   نيبد  يدار يشود نشان داد تفاوت معن يمشااده م

( Р=146/1( و چهدارم ) Р=116/1سدوم )  يادا  يريد گ اندازه

 .وجود دارد

مکدرر نشدان    يريگ با اندازه انسيوار ليتحل يآزمون آمار

 1RM درصد 75 با يا رهيدا يمقاومت تيفعال جلس  کيداد ک  

مشدااده   LDHدر سدطوح   يمعندادار  رييد دارونما تغ گروه در

( و اثدر  P=005/1) يريگ اثر زمان اندازه LDH رينشد. در متغ
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 جينتدا  نيد نبود. ا دار ي( معنP=390/1زمان در گروه ) يتعامل

 Q10در گدروه مکمدل    LDHغلظدت   راتييد داد تغ يم شانن

 يبدونفرن  يبد يتعق نسبت ب  گروه دارونما متفاوت نبود. آزمدون 

دوم  يريگ اندازه نيب فقط Q10 گروه در LDH ريمقاد داد نشان

 گدروه  (، درP=106/1) اسدت  داشت  دار يمعن متفاوت و چهار

 (P=111/1) و سدوم  دوم يريد گ انددازه  نيبد  سد  يمقا دارونما

کددام از   چيمسدتقل در اد   t زمدون آ نيچند  دار بدود. اد    يمعن

نشدان   يدار يدو گروه تفداوت معند   نيب ،يريگ اندازه ياا زمان

 .(0)شکل  نداد

. در مراحددل مختلددف اندددازه گيددري    CK. تغييددرات مقددادير  .0شددکل 

5./.≥Р=* 

 

 
 در مراحل مختلف اندازه گيري  LDH. تغييرات مقادير 0شکل 

 

 گيريبحث و نتيجه
 کد   است آن گر انيب حاضر ژواشپ از آمده دست ب  جينتا

 باعدا  0RMدرصدد   75با شدت  يمقاومت تيفعال جلس   کي

در گدروه   يشد يب  عندوان شداخص اکسا   CK دار يمعن شيافزا

مشااده نشدد   LDHدر سطوح  يمعنادار رييدارونما شد، اما تغ

باعدا   Q10مصرف حداد مکمدل    رسد يک  ب  نظر م يحال در

در  CKغلظددت  دار يمعندد شياز افددزا يريو جلددوگ ليتعددد

 LDH راتييد تغ در يدار يمعن اما تفاوت شود، يورزشکاران م

. نشد مشااده گروه دو نيب يمقاومت تيجلس  فعال کي متعاقب

 ( ابددراز0100) Baturaو  Atashak حاضددر مطلددب دييددتأ در

 تواندد  يمد  يکيمکدان  فشار عنوان ب  يمقاومت نيتمر ک  داشتند

 .     [00] شود بدن در ييايميوشيب راتييتغ شيافزا باعا

 و CK يادا   يآندز  شيافدزا  از نيشد يپ مطالعات يبرخ در

LDH  يادا  سلول ياا بيآس يابيارز جهت يشاخص عنوان ب 

 . از[00] شود يم استفاده يورزش تيفعال انجام از بعد يعضالن

 و ديشدد  يادا  نيتمدر  انجام اند، داده نشان مطالعات گريد يسو

 موجدب  مناسدب  افدت يباز زمدان  ب  توج  بدون مدت يطوالن

 يدرون  يتجز انقباضات، طول در يعضالن يتاراا دنيد صدم 

 پاسدخ  ک يد  با و شوند يم امبند ياا بافت و ياسکلت عضالت

 يتوپالسدم يوسيم و توزيس ياا  يآنز ماکروفاژاا، نفوذ ،يالتهاب

 امدراه  LDH و CK يادا   يآندز  شددن  آزاد ،يعضالن يتاراا

 و يحرکتد  تيمحددود  درد،  يد عال ادا  آن دنبدال  ب  و شود يم

 شدوند  يمد  يعضدالن  يتارادا  اسپاسد   و ييايميوشيب راتييتغ

 يط در خصوصا  ،LDH و CK شيافزا حال نيع در. [04،03]

 و ادا  نيپدروتئ  تراوش کننده منعکس افت،يباز و نيتمر مراحل

 ک  نيا . ضمنا باشد يم عضل  يغشا قيطر از مواد ريسا احتماال 

 زايد ن و سدال  فصل ،يبدن يآمادگ جنس، سن، ليقب از يعوامل

 اسدت  ارتبدا   در ادا   يآندز  نيد ا نوسدانات  شيافزا با نيتمر

[06،05]. 

امکدداران  و Guzel حاضددر، پددژواش جينتددا بددا امسددو

 يمقداومت  تيفعال متفاوت پروتکل دو ريتأث يبررس ( ب 0117)

 کد   مدردان  يشد ياکسا فشار و يعضالن بيآس ياا شاخص بر

بدا   يورزش تيک  فعال افتنديمحققان در. پرداختند سال  تحرک

 ونيداسد يو پراکس CK  يآندز  شدتر يب شيشدت باال باعا افزا

. [07] شود يم نييبا شدت پا يورزش تينسبت ب  فعال يديپيل

امکداران   و Batura (0100)، Hurley و Atashak نيچند  ا 

(0104،) Deminice ( در0100و امکاران ) مسدأل   نيا دييتأ 

 بدا  يعضدالن  بيآس ادجيا باعا يمقاومت تيفعال ک  کردند انيب

 . بدا [00،05،08] شدود  يمد  LDH و CK يادا   يآندز  شيافزا

 و Mcanulty مطالعد   ياا افت ي با تضاد در جينتا نيا حال، نيا
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 تيد فعال جلسد   کي ک  دادند گزارش ک  ( بود0115امکاران )

 در يعضدالن  بيآسد  ياا شاخص بر يدار يمعن ريتأث يمقاومت

 تنداق   ليد دال از يکد ي دي. شدا [09] نددارد  ورزشکار مردان

 يورزش تيفعال تر نييپا شدت حاضر  مطالع با اا آن ياا افت ي

 مطالعد   بدا  س يمقا ( در0RMدرصد 61-31) اا آن  مطالعر د

 ( باشد. 0RMدرصد 75) حاضر

 عمدل  يادا  يتئدور  و ادا  زميمکدان  ازجمل  رسد يم نظر ب 

 باعدا  تواندد  يم يمقاومت ياا ورزش آن قيطر از ک  ياحتمال

 - مجددد  قيد تزر بيآس" يتئور شود يشياکسا استر  ديتول

 يعضالن انقباضات ک  است آن انگريب ک [ 41]است  "يسکميا

 در و خدون  انيد جر موقدت  کدااش  باعدا  است ممکن ديشد

 از . بعدد شدود  يسدکم يا جد  ينت در و ژنياکسد  بدودن  دستر 

 باعدا  خون مجدد قي( تزريعضالن انبسا  مرحل انقباضات )

 آزاد يادا  کدال يراد ديد تول جد  ينت در و ژنياکس فراوان عرض 

 يمکان و  يفرض يکيمکان ياافشار و . استر شود يم ژنياکس

 متعاقددب يسددلول بيآسدد شيافددزا کننددده  يددتوج يبعددد زم

 اسدا ،  نيد ا . بدر [41] باشدد  تواندد  يمد  يمقاومت ياا تيفعال

 بيآسد  باعدا  برونگرا انقباضات ژهيو ب  يمقاومت ياا ورزش

 سرانجام و يالتهاب ينداايمتعاقب آن شرو  فرآ يعضالن بافت

 يديددپيل ونيداسد يپراکس و ژنياکسد  آزاد يادا  کدال يراد ديد تول

 .شود يم

 توان يانجام شد ک  م  يفرض نيبر ا  يحاضر با تک پژواش

( بر فشدار  Q10بدن ) يشيضد اکسا ريذخا ياحتمال شيبا افزا

مورد  ياا شاخص راتييتغ يک  الگو گذاشت. ريتأث يشياکسا

و دارونمدا متفداوت    Q10  يمطالع  در دو گروه مکمل کدوآنز 

 ضدد  ايد  Q10 مکمدل  مصدرف  ريتدأث  گذشدت   مطالعات است.

 پاسددخ بددر را E، C نيتدداميو جملدد  از گددريد ياددا شياکسددا

 جينتدا  کد   اندد  داده قدرار  مطالعد   مورد يشياکسا ياا شاخص

 و Cavas. باشدد  يمشداب  نمد   جيدر بر دارنده نتا اا آن گزارش

 بدر  يدانياکسد  يآنت ياا مکمل اثر يبررس ( با0113امکاران )

LDH،CK ، AST، ويتداياکس  يآنز MDA جدوان  شناگران در 

 کااش باعا يدانياکس يآنت ياا مکمل مصرف ک  اند داده نشان

 سدددطوح شيافدددزا و LDH، CK، AST يشدددياکسا فشدددار

 زيد ( ن0118امکداران )  و Kon. [40] شدود  يمد  يدانياکس يآنت

 ار در Q10  يکوآنز گرم يليم 411) يدانياکس يآنت مکمل ريتاث

 را يشد ياکسا فشدار  و يعضدالن  بيآسد  روز( بر 01 يبرا روز

 نشدان  و کرده يبررس را ورزشکار 08 در يورزش نيتمر نيح

 آن جد  ي. نتبود ادارونم از تر ک  مکمل گروه در CK ک  اند داده

 از يناشد  يعضدالن  بيآسد  Q10  يکدوآنز  مکمدل  ک  مصدرف 

 و Kon. [07] داددد يمدد کددااش ورزشددکاران در را ورزش

 Q10  يکدوآنز  مکمل اثر يگريد قيتحق ( در0117امکاران )

 عضدالت  در ورزش از يناشد  بيآسد  و يشد ياکسا فشار بر را

 ادا  آن قيد تحق جي. نتدا کردندد  يبررس جوندگان کبد و ياسکلت

 شيافدزا  موجدب  Q10  يکدوآنز  مکمدل  مصدرف  ک  داد نشان

 جونددگان  انقبداض  کندد  عضالت در تام Q10  يکوآنز غلظت

 بيآس کااش در يعضالن سلول يغشا ثبات شيافزا با و شده

 .[06] است موثر کننده خست  ورزش از يناش يعضالن

 ( بدا 0989امکداران )  و Zulianiفدو    جينتدا  رغد   يعلد 

 مداه  کي ک  داشتند اشاره ورزشکار ريغ دانشجو نفر 00مطالع  

 بدر  يريتداث  گون  چيروزان ( ا Q10 گرم يليم 011) يدا مکمل

 الکتدات  ژهيد و بد   يشد ياکسا و يساز و سوخت ياا شاخص

 يرو متوسدط  تيد فعال وال  دو انجام از تام )پس CK و خون

 ليد دل بد   است ممکن موجود يتضاداا .[40] ( نداردکارسنج

 از قبدل  مکمدل  مصرف مقدار و دوره جمل  از يمتعدد عوامل

  يد رژ تيد فعال يط در اا مکمل جذب وسرعت اندازه ت،يفعال

 يند يتمر تيوضدع  و مطالعد   طول در و قبل اا يآزمودن ييغذا

 مصدرف  اثدر  تواند يم فو ، عوامل از يبيترک و کنندگان شرکت

 يشد ياکسا يادا  شداخص  پاسخ بر را يدانياکس يآنت ياا مکمل

موجدود،   تمطالعدا  جيبر اسا  نتا را،ي. زداد قرار ريتاث تحت

 44عمدر   مد  ين لي)ب  دل Q10  يکوآنز ي مصرف روزان  زانيم

بداال( بد     يراه با وزن مولکول ا  يزيگر آب تيو خاص ساعت 

ادر   يبد  ازا  گدرم  يليم 5/0حداقل  ديبا يا صورت تک وعده

 5/0آن بد  حدد    يياز وزن بدن باشد تا سطح پالسما لوگرميک

بد  بهبدود    مربدو   ديد )حداقل سطح مف تريل يليدر م کروگرميم

اسدت کد     يدر حدال  نيد . ا[44]( برسدد  يعروق يکرد قلب عمل

تدر از سدطح    کد   يانيزول ياا يآزمودن ي مصرف روزان  زانيم
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 يداد  حدال، مکمدل   نيبوده است. با ا Q10  يکوآنز يگذار اثر

 يادا  تيد فعال مانند نيآفر فشار ياا تيموقع در Q10  يکوآنز

 ن( ممکد Q10  يکوآنز ييپالسما سطح افت )با نيسنگ يورزش

 باعدا  يسلول –ييپالسما Q10  يکوآنز سطح شيافزا با است

 از الکتدرون  انتقدال  عيتسدر  ،يشد ياکسا ونيالسيفسفر شيافزا

 ريذخدا  يادواز  يبازساز يعني) اا توکروميس ب  اا نيفالوپروتئ

 مندابع  ب  يدسترس ديتشد (،ATP: يسلول درون يستيز يانرژ

 چددرب ياادياسدد سدداز و سددوخت شيافددزا ،يدراتيددکربوا

 .[06-04]( باشد ياواز يب زيکوليگل ريمس ب  تر ک  ي)وابستگ

 LDHو  CKغلظدت   دار يمعند  شيکل، با توج  ب  افزا در

گرفت   ج ينت باشند، يم يعضالن بيآس ياصل يک  از نشانگراا

موجدب   تواندد  يمد  يمقداومت  تيجلس  فعال کي يحت شود يم

)بدا   Q10  يحداد کدوآنز   يدا گردد. ک  مکمل يعضالن بيآس

 کيد ( بد  عندوان   يار آزمدودن  يب  ازا گرم يليم 011مصرف 

 و شياز افدزا  تواندد  يمد  ندهيو ضد اکسدا  يخستگ ضدمکمل 

 کيد پسدران ورزشدکار پدس از     CK  ينامطلوب آنز راتييتغ

 کد  بدر   يدر صدورت  د،يد نما يريجلوگ يمقاومت تيجلس  فعال

 دوره عامدل  دو ک  رسد يم نظر و ب  موثر نبوده، LDH سطوح

 جينتدا  در يتدر  مهد   نقدش  يورزش تيفعال مدت و يدا مکمل

 شنهاديپ آمده تدس  ب . شواادباشند داشت  عهده ب  آمده دست  ب

مکمل و  نيمختلف ا يدوزاا يب  بررس يآت قاتيتحق کنند يم

 .بپردازند گريمرتبط د ياا  يآنز

 

 تشكر و قدردانی
 در حوصل  و صبر با ک  يزيعز انيدانشجو از ل يوس نيبد

 .گردد يم يقدردان و تشکر کردند شرکت مطالع  نيا
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Introduction: The aim of this study was to investigate the effect of acute supplementary consumption of 

coenzyme Q10 on serum creatine kinase (CK) and lactate dehydrogenase (LDH) after a session of 

resistance exercise in male college athletes. 
Materials and Methods: Twenty male college athletes (mean age: 21±1.2 yr, weight:72 ± 8.1 kg, height: 

177 ± 7.3 cm, body mass index: 23 ± 2.1 kg/m2), with at least six months exercise training in advance), 

were divided randomly into 'Q10 supplementation' and 'placebo' groups, randomly. Subjects received either 

of the following regimens, 120min prior to exercise; coenzyme Q10 (200 mg) or placebo (flour). All 

subjects performed a circular resistance exercise with 75% of one maximum repetition. CK and LDH 

concentrations were measured before supplementation and before and immediately after 24 and 48 hours 

resistance exercise.  

Results: Results showed that CK concentration in Q10 group was significantly lower in the 3
rd

 (Р=0.006) 

and 4
th
 (Р=0.036) measurements, in comparison to placebo, while; changes in LDH did not show any 

significancy in all the measurements between the two groups (Р≤0.05). 

Conclusion: In conclusion, acute supplementation of Q10 had beneficial reducing effects on the CK 

production and oxidative damage after resistance exercise in male college athletes. 

 

Keywords: Creatine Kinase, L-Lactate Dehydrogenase, Resistance Exercise 
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