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 فعالیت جلسه یک متعاقب اکسایشی فشار هایشاخص برخی بر Q10 کوآنزیم مکمل حاد مصرف تاثیر

 ورزشکار مردان در مقاومتی

 
 2محسنآوندی، سید ،2محسنابراهیمی، ، 1مهدیچنگیزی، 

 

 استادیار دانشگاه سمنان -2د فیزیولوژی ورزشی دانشگاه سمنان، کارشناسی ارش یدانشجو -1
1- m.changizi@ymail.com 

 

الکتات دهیدروژناز و  (CK) کیناز بر غلظت کراتین Q10مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر مصرف حاد مکمل کوآنزیم  مقدمه:

(LDH )انجام شد.  متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی در دانشجویان پسر ورزشکار 

از بین دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه سمنان که در شش ماه گذشته فعالیت ورزشی  به این منظور شناسی:روش

و شاخص  122±02/2قد:  22±11/1، وزن: 21±22/1 )سن: نفر به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شدند 22منظم داشتند، 

-گردیدند. در این مطالعه آزمودنی ا تقسیمو دارونم Q10تصادفی به دو گروه مکمل کوآنزیم با آرایش ( و 20±12/2توده بدن: 

میلی گرم به ازای هر آزمودنی( یا دارونما به روش دو سوکور  222) Q10دقیقه قبل از انجام فعالیت، مکمل کوآنزیم  122ها 

تکرار بیشینه انجام شد. ارزیابی درصد یک  27ای شرکت نموده که با در یک جلسه فعالیت مقاومتی دایرهمصرف کردند و 

در وضعیت حداقل دوازده ساعت ناشتایی در چهار مرحله قبل از مصرف مکمل یا دارونما، بالفاصله،  LDHو  CKشاخص های 

 های مکرر،گیریطرفه با اندازهده ها از آزمون تحلیل واریانس یکساعت پس از فعالیت انجام شد. برای تحلیل دا 21و  22

 مستقل استفاده شد.  tی تعقیبی بونفرنی و آزمون هاآزمون

داشت وجود داری گروه مکمل و دارونما تفاوت معنی بین CKنتایج پژوهش نشان داد تغییرات سطوح آنزیمی  ها:یافته

(220./=Р اما تغییرات .) سطوح آنزیمیLDH  نبین دو گروه معنی دار( 222بود./=Р.)  

تاثیرات  CKبر کاهش تولید  Q10دهی حاد مکمل مقاومتی در افراد ورزشکار، مکمل فعالیت بنابراین به دنبال: گیرینتیجه

 کاهد.رد و آسیب اکسایشی ناشی از آن میسودمندی دا

 ، فعالیت مقاومتیالکتات دهیدروژناز، کیناز کراتین، Q10مکمل کوآنزیم کلیدی:  هایواژه
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