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مقدمه
فعالیت بدنی جزئی جدایی ناپذیر از حیات انسان است .در فعالیت بدنی مصرف اکسیژن عضالت فعال بدن تا حدود  111تا
 211برابر افزایش مییابد و در نتیجه افزایش تولید رادیکال آزاد میشود .افزایش بی رویه آن که اغلب به صورت گونههای فعال
اکسیژن معرفی میشوند ،برای بدن ،مضر است و فشار اکسایشی را به دنبال دارد .فعالیت مقاومتی نیز ممکن است باعث ایجاد
فشار اکسایشی و آسیب سلول ها شوند چندین نظریه برای توجیه سازوکارهای بروز فشار اکسایشی پیشنهاد شده در این ارتباط
کراتین کیناز ( )CKو الکتات دهیدروژناز ( )LDHآنزیمهای مهمی هستند که به ترتیب در تبدیل اسید الکتیک و پیرویک و
شکلگیری  ATPاز  ADPدر سیستم غیرهوازی شرکت میکنند ،و شاخصهای فشار اکسایشی نیز شناخته میشوند یکی از
شیوههای مقابله با اثرات نامطلوب خستگی و فشارهای ناشی از فعالیتهای نسبتا شدید استفاده از مکملهای خوراکی از جمله
کوآنزیم  Q10است که ترکیبی ضروری در زنجیره تنفسی میتوکندری بوده و از ویژگیهای آنتی اکسیدانی نیز بر خوردار است
درباره فعالیت مقاومتی و فشار اکسایشی ،تحقیقات مختلفی صورت گرفته است که عمدتاً حاکی از افزایش فشار اکسایشی پس
از فعالیت ورزشی است .از جمله می توان به تحقیقات نوین و همکاران ( ،)2112و دیمنیک و همکارانش ( )2111،2111اشاره
کرد .نظر به اهمیت فشار اکسایشی در ورزشکاران و محدودیتها و تناقضات موجود در تحقیقات انجام شده قبلی ،محقق قصد
دارد به این پرسش پاسخ دهد که آیا مصرف حاد مکمل کوآنزیم  Q10با انجام یک جلسه فعالیت مقاومتی چه تاثیری بر برخی
شاخصهای فشار اکسایشی ( CKو  )LDHدر دانشجویان پسر ورزشکار دارد؟
روششناسی
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و روش دو سویه کور بود .پس از بررسیهای اولیه 21 ،نفر نمونه انتخاب و به طور تصادفی به
دو گروه  11نفر شامل گروه مکمل ( )Q10و گروه کنترل (دارونما) تقسیم شدند .محدوده سنی آزمودنی ها  22-11سال بود و
حداقل  6ماه سابقه فعالیت منظم ورزشی و هفتهای سه جلسه تمرین در هفته داشتند .پروتکل تمرین مقاومتی با شدت 27
درصد  ،1RMبه صورت دایرهای و شامل پنج ایستگاه بود ،که به ترتیب عبارت است از اسکات ،پرس سینه ،پرس پا ،جلو بازو و
سرشانه با هالتر .هر حرکت شامل سه ست و هر ست شامل حداقل هشت تکرار و حداکثر ده تکرار بود 121 .دقیقه قبل از
شروع فعالیت ،مقدار  211میلی گرم مکمل کوآنزیم  Q10و همین مقدار دارونما به همراه  211میلی لیتر آب به آزمودنیها
خورانده شد .اولین نمونه خون در ساعات اولیه صبح آزمون در حالت ناشتا و به دنبال آن نمونه خون دوم بالفاصله بعد از
فعالیت مقاومتی و مجدداً نمونههای خون سوم و چهارم در فاصله زمانی  22و  24ساعت پس از اجرای پروتکل ورزشی از
تمامی آزمودنیها جمع آوری شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها ابتدا از آزمون کولموگرف – اسمرینوف برای تعیین نرمال بودن
داده ها استفاده شد .سپس برای تفسیر پارامترها در پاسخ به مکمل و ورزش در دو گروه از آزمون  tمستقل و برای مقایسه
تغییرات درون گروهی دادهها از تحلیل واریانس مکرر (یک طرفه) و تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری  1/17استفاده شد.
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یافتهها

نمودار  .1تغییرات مقادیر  LDHدر مراحل مختلف اندازه گیری

نمودار  .2تغییرات مقادیر  CKدر مراحل مختلف اندازه گیری

* معنی دار در آزمون  tمستقل سطح Р≥ ./.7

بحث و نتیجهگیری
نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر بیانگر آن است که یک جلسه فعالیت مقاومتی با شدت  27درصد  1RMباعث افزایش
معنیدار  CKبه عنوان شاخص اکسایشی در گروه دارونما شد ،درحالی که به نظر میرسد مصرف حاد مکمل  Q10باعث
تعدیل و جلوگیری از افزایش معنیدار غلظت  CKدر ورزشکاران میشود ،اما تفاوت معنیداری در تغییرات  LDHمتعاقب
یک جلسه فعالیت مقاومتی بین دو گروه مشاهده نشد .مطالعات گذشته تاثیر مصرف مکمل Q10یا ضد اکسایشهای دیگر را
بر پاسخ شاخصهای اکسایشی مورد مطالعه قرار دادهاند که نتایج گزارش آنها در بر دارنده نتایج مشابه نمیباشد .این یافته با
یافتههای کاواس و همکاران ( )2112کان و همکاران (2114و )2112همخوانی دارد از طرفی ،این نتایج ناهمخوان با یافتههای
زولیانی و همکاران ( )1141می باشد .به نظر میرسد از جمله مکانیزمها و تئوریهای عمل احتمالی که از طریق آن ورزش-
های مقاومتی می تواند باعث تولید فشار اکسایشی شود تئوری کمخونی-خونرسانی مجدد است ،بر این اساس ورزشهای
مقاومتی باعث آسیب بافت عضالنی و متعاقب آن شروع فرایندهای التهابی و سرانجام تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن و
پراکسیداسیون لیپیدی میشود .مصرف آنتی اکسیدانها ،به عنوان موادی که در کاهش انواع رادیکالهای آزاد موثرند ،میتواند
عامل درمانی باشد که از تخریب عضالنی جلوگیری میکند؛ بنابراین مصرف حاد مکمل  211( Q10میلیگرم به ازای هر
آزمودنی) احتماالً می تواند از تغییرات ناشی فشار مکانیکی – متابولیکی فعالیت های مقاومتی در مردان ورزشکار جلوگیری
نماید.
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