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مقدمه :با توجه به مطالعات محدود مربوط به اثرات کوآنزیم  Q10مطالعهی حاضر به منظور تعیین تأثیر مكملسازی کوتاه
مدت کوآنزیم  Q10بر شاخصهای التهابی مردان کوهنورد متعاقب دویدن در سرازیری انجام شد.
روششناسی 2۲ :نفر مرد کوهنورد نخبه داوطلب ( 2۲3۲سال و اکسیژن مصرفی بیشینه باالتر از  ٥۲میلیلیتر/کیلوگرم/دقیقه)
در قالب یك طرح نیمهتجربی دوسویه کور به صورت تصادفی در دو گروه  1۲نفری همگن مكمل یا شبهدارو (روزانه ٥
میلیگرم /کیلوگرم /وزن بدن کوآنزیم Q10یا دکستروز) جایگزین شدند .آزمودنیها پس از 1١روز مكملسازی در قرارداد
ورزشی دویدن در سرازیری روی نوارگردان با  ٥٥درصد اکسیژن مصرفی بیشینه ،شیب  -1٥درصد ،به مدت  3۲دقیقه شرکت
نمودند .نمونههای خونی در سه مرحله (قبل از شروع مكملسازی ،پس از تكمیل دورهی مكملسازی در حالت پایه و 1۱ -2١
ساعت پس از قرارداد ورزشی اندازگیری گردید .آنالیز آماری دادهها با استفاده از آزمونهای تحلیل واریانس مكرر ،تعقیبی
بونفرونی و  tمستقل بررسی شد (.)P<۲/۲٥
يافتهها :مصرف  1١روزهی کوآنزیم  Q10در حالت پایه (قبل از فعالیت) بر شاخصهای مورد مطالعه تأثیر معنیداری نداشت
( .)P>۲/۲٥پاسخ افزایشی عامل نكروز دهنده تومور (  ،)TNF-اینترلوکین )IL-6( ٥-و پروتئین واکنشگر  )CRP( C-سرمی گروه
مكمل کوآنزیم  Q10پس از دویدن در سرازیری کمتر از گروه شبهدارو بود (.)P>۲/۲٥
نتیجهگیري :با توجه به یافتههای مطالعه حاضر مكملسازی کوتاه مدت کوآنزیم  Q10ممكن است از افزایش  IL-6 ،TNF-و CRP

سرمی در مردان کوهنورد نخبه بكاهد(.)3-1
واژههاي كلیدي :دویدن در سرازیری ،کوآنزیم  ،Q10عامل نكروز دهنده تومور ،اینترلوکین ٥-و پروتئین واکنشگر C-
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