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 چکیده:

آسیب سلولی و باعث بروز ناشی از ورزش ممکن است  ايشیو اکسمتابولیکی -کانیکیفشارهای م سابقه و هدف:

دهی  مکملمانند  ياری مکملهای غذايی و  با بکارگیری رويکردممکن است  ها پاسخاين التهاب شود. با اين حال، 

ورزش  پاسخ ناشی از بر  Q10در مورد اثر مکمل  یجامعات مطالع ،با اين وجود بهبود پیدا کنند. Q10کوآنزيم 

 Q10 روزه 41يک و  دهی مکمل تأثیرتعیین تحقیق حاضر به منظور . بنابراين، سواری در دست نیست دوچرخه

دوچرخه مردان نخبه ون محیطی خشیمیايی  زيستالتهابی و ايشی، اکس های ورزشی برخی از شاخص پاسخ بر

 .انجام شد سوار

دو سو  تصادفی نیمه تجربی، طرحيک در قالب  نخبه دوچرخه سوارمرد  02: در اين مطالعه  مواد و روش ها

  Q10 / روزگرم/ کیلوگرم میلی 5 به ترتیب با مصرف و دارونما نفری مکمل 42های  )گروهدر دو گروه همتا  کور

در يک جلسه تمرين ( 41اول و روز )دهی  دوره مکمل قبل و بعد ازهمه افراد . جايگزين شدند دکستروز(و 

: يک ساعت قبل و گرفته شدمرحله  چهارخون در  های . نمونهرکت کردندشسواری جاده  دوچرخهرقابتی  شبه

(، آسپارتات آمینوترانسفراز ALTآالنین آمینوترانسفراز ) رقابت روز اول و چهاردهم.ساعت پس از  01-41

(ASTاينترلوکین ،)-6 (IL6پروتئین واکنش ،)گر-C (CRP( ظرفیت ضداکسايشی تام ،)TAC مالون دی ،)

نرمال  یو داده ها شد بررسیسرمی ( 8OHdg)گوانوزينهشت هیدروکسی دزوکسی (، و MDAآلديید )

 قرار گرفت. تحلیلداری کمتر از پنج درصد مورد  سطح معنی در ANOVAتوسط 

به  ( سرم بعد از يک جلسه و دو هفتهASTآسپارتات آمینوترانسفراز )و (ALTآالنین آمینوترانسفراز ) یافته ها:

به يک جلسه  ASTو  ALT بر پاسخ افزايشی Q10دهی کوآنزيم  فزايش پیدا کرد. مکملداری ا طور معنی

متعاقب يک جلسه تمرين به  سرمی CRPو  6-اينترلوکین دار داشت. میزان تأثیر معنی سواری دوچرخهتمرين 

عنی دار نبود. تمرين م هفتههای التهابی متعاقب دو  افزايش اين شاخصبا اين حال، دار افزايش يافت.  طور معنی

 Q10مکمل کوآنزيم مصرف  يک جلسه تمرين متعاقب به CRPو  6-پاسخ اينترلوکینکاهش  هر چند،

 متعاقب يک جلسه تمرين به طور معنی دار کاهش يافت. (TACسرم ) اکسايشیظرفیت ضد دار بود. غیرمعنی

معنی دار  Q10کوآنزيم  دهی مکمل کاهش پاسخ فزاينده اين شاخص به يک جلسه تمرين متعاقببا اين حال، 

معنی دار نبود. افزايش مالون دی  تمرين دو هفتهه متعاقب پاي یسرم TACبر  Q10 مکمل اثر . هرچند،بود

اين دوچرخه سواری معنی دار بود. با اين حال، سطح پايه تمرين بعد از يک جلسه و دو هفته  نیز آلديید سرم

سرمی  OHdG-8افزايش کاهش يافت.  Q10مدت مکمل پس از مصرف کوتاه  شاخص به طور معنی داری



 پايه و پاسخ سرمی OHdG-8 با اين حال، کاهش متعاقب يک جلسه تمرين دوچرخه سواری معنی دار نبود.

  معنی دار بود. Q10کوتاه مدت کوآنزيمدهی  ورزشی اين شاخص متعاقب  مکمل

 بر پاسخ / روز به مدت دو هفته(زن بدنو میلی گرم/ کیلوگرم 5) Q10کوآنزيم دهی  مکمل نتیجه گیری:

است.  سرم مردان نخبه دوچرخه سوار مؤثر شیمیايی زيستالتهابی و  ايشی،اکس های شاخص برخیورزشی 

 تحت نظارت پزشک استفاده کند. ولی توانند از اين مکمل بدون هیچ گونه نگرانی، بنابراين، ورزشکاران می

 ، شاخص های اکسايشی، شاخص های التهابینخبه ارسو دوچرخه ،Q10کوآنزيم کلمات کلیدی: 

 


