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ارزیابی تاثیر مصرف حاد مکمل کیوتن بر شاخص های استرس اکسیداتیو و عملکردی دانشجویان  :نامهپایان عنوان

 دانشگاه محقق اردبیلی فعال
 کوهیان، دکتر فرناز سیفیپروفسور معرفت سیاه :راهنما اساتید

 : آیدین ولیزادهرمشاو استاد

 تربیت بدنی  :رشته                                          کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

  اردبیلی محقق :دانشگاه                                         فیزیولوژی ورزشی کاربردی :گرایش

 78ات: صفح تعداد       42/01/69:دفاع تاریخ    علوم تربیتی و روانشناسی :دانشکده

 چکیده:

رزیابی تاثیر مصرف حاد مکمل کیوتن بر شاخص های استرس اکسیداتیو و عملکردی هدف از پژوهش حاضر ا مقدمه:    

 دانشگاه محقق اردبیلی بود.  دانشجویان فعال

دانشجوی پسر سالم بودند که در دو گروه تجربی )میانگین  41های این پژوهش شامل : آزمودنیروش شناسی   

درصد،  60/7±13/3کیلوگرم، چربی  38/98±13/0ن سانتیمتر، وز 14/083±87/3سال، قد  04/44±71/1سنی 

سال، قد  94/40±86/0کیلوگرم بر متر مربع( و دارونما )میانگین سنی  71/40±13/3شاخص توده بدنی 

 79/43±81/0، 98/6±27/2کیلوگرم، شاخص توده بدنی، چربی  14/81±08/3سانتیمتر، وزن  63/9±04/081

دارو؛  اول: قبل از مصرف مکمل و شبه ی )مرحله مرحله سهدر  یخون یها مونهنکیلوگرم بر متر مربع( قرار گرفتند. 

 شیپ دیاز ور سی سی 8 ( به میزانساعت بعد از پروتکل تمرینی 42سوم:  ی ؛ مرحلهبالفاصلهدوم:  ی مرحله

از، کین اوریك، کراتین متغیرهای تحقیق حاضر عبات بودند از: اسید. شدتهیه  ها یبازوی چپ آزمودن یآرنج

 تحقیق هاییافته تحلیل و تجزیه خون، اوج توان، میانگین توان، حداقل توان و شاخص خستگی. به منظور الکتات

بین مراحل  برای بررسی تفاوت های مکررگیریتحلیل واریانس در اندازه آماری آزمون توصیفی، از آمار بر عالوه

 استفاده شد  زمانی مرحله هر در گروه دو نتایج مقایسه برای مستقلتی آزمون گیری و همچنین ازمختلف نمونه

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که مصرف حاد مکمل کیوتن بر اسیداوریك، میانگین توان، حداقل توان  یافته ها:   

و شاخص خستگی تاثیر معناداری ندارد ولی بر میزان کراتین کیناز خون، الکتات و اوج توان تاثیر معنی داری 

 دارد.

مقایسه یافته های حاضر با یافته های قبلی تا حدودی مشکل است زیرا مطالعه های مختلف از  نتیجه گیری:

 ، نوع و شدت تمرین متفاوت و آزمودنی های مختلف استفاده کرده اند. همچنینQ10مختلف  دوزهای مقدار

 به نظر می رسد .متفاوت است بسته به اندازه بدن و میزان تحمل افراد، از فردی به فرد دیگر Q10تأثیر 

 تحقیقات دقیق تر و بیشتری در این زمینه الزم است.

 ، شاخص های استرس اکسیداتیو، دانشجویان فعال فعال، کیوتن :هاواژه کلید
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 بیان مساله -6-6

. شود می ایجاد افراد بدن در تغییرات از وسیعی طیف بدنی، لیتفعا مدت و نوع، شدت به توجه با

 تولید بدن، های بافت به آسیب آزاد، های رادیکال تولید افزایش زیاد باعث شدت با ورزشی فعالیت

 در و ایمنی فعالیت کاهش ها، لنفوسیت و ها نوتروفیل تعداد ماکروفاژها، در تغییر زا، استرس یها هورمون

 رادیکال عادی، شرایط در( 0،4114همکاران و شود )اسچاموچر می عفونت به ابتال خطر افزایش نهایت

 تخریب باعث توانند می که هستند بدن جانبی متابولیسم اکسیژن های فرآورده عنوان به آزاد های

 بسیاری پیشرفت و بروز موجب که ژنتیکی هستند مواد با واکنش به قادر همچنین شوند، سلولی غشاهای

 سلولی پیرشدن فرآیند در عامل مهمی عنوان به خود آزاد های رادیکال تجمع. شوند می ها بیماری از

 تحت را غشاء چربی و پروتئین ها سلولی جزء چندین پذیر، واکنش آزاد های رادیکال. شود می محسوب

 توسط ایجاد شده آسیب .شوند می DNAجمله  از مهم بافت آسیب به منجر دهند و می قرار تأثیر

 ماری) دارد بستگی فعالیت دوره و زمان شدت، به عمده طور به و است تدریجی ورزشی فعالیت

و  ایجاد و های عضالنی آسیب بروز در ورزشی فعالیت هنگام آزاد های رادیکال . تولید(4117 ،4وهمکاران

 و شمشکی)اشند ب موثر سلولی آسیب افزایش در است ممکن و دارند نقش فعالیت از بعد التهاب گسترش

 .( 4119 همکاران،

که  اکسیدان و عوامل آنتی(ROS) های فعال اکسیژن بین گونه استرس اکسیداتیو از عدم تعادل

یا کاهش عوامل  ROSعنوان مثال افزایش تولید  شود. به هستند، ایجاد میROS سبب پاکسازی و حذف

نیکی و همکاران ) گردد سترس اکسیداتیویا تغییرات هر دوی آنها میتواند منجر به ا و اکسیدان آنتی

                                                             
1. Schumacher 

2. Mari  
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 های بیماری پیامد و اتیولوژی در دخیل وکارهای ساز از یکی اکسیداتیو بعنوان استرس(.  0،4104

 است شده مطرح ها نیز سرطان و اعصاب های بیماری عروق، دیابت، و قلب های بیماری مانند مختلف

 بردن بین از در میتوکندری ناتوانی همراه یو بهاکسیدات استرس همچنین .(4101 ،4همکاران و روتر)

 های بیماری از بسیاری در که عواملی هستند جمله از آن از ناشی آپوپتوز نتیجه در و آزاد های رادیکال

 پیش در کننده تعیین ها نقش سرطان و فردریش آتاکسی آلزایمر، پارکینسون، مثل نورودژنراتیو عصبی

 محققین برخی حال، این با(  0668همکاران،  و پریمن) دارند درمان از اصلح نتایج و بیمار بینی وضعیت

 فشارهای اعمال با است ممکن غیرورزشکار افراد برای ورزشی های فعالیت ازانواع برخی انجام که معتقدند

 و التهابی کینازسرم فرآیندهای کراتین افزایش سلولی های بروزآسیب باعث متابولیکی مکانیکی

 ،2همکاران و لیالرونگریوب ؛4104 ،3 همکاران و ؛ بهاسکر4119همکاران،  و احمدزاد) شود کیترومبوتی

 از بتوانند که هستند کارهایی راه دنبال همواره پزشکی ورزشی متخصصین و محققین رو، این از (4101

 جلوگیری یدشد ورزشی های فعالیت از ناشی وترمبوتیکی التهابی فرآیندهای یا احتمالی های آسیب بروز

 عضالنی، آسیب با مقابله های شیوه از یکی. ممکن برسانند حد ترین پایین به را آن کم دست یا و کرده

 است خوراکی های سازی مکمل از شدیداستفاده نسبتا های ورزش از ناشی التهاب و پالکتی، تجمع

 اساسی ی . نکته(4118 ،9وهمکاران نیکلوویتز ؛4119 ،8همکاران و مودی ؛4109 همکاران، و احمدزاد)

 جلوگیری آنان عملکرد ازافت و یابد افزایش شان کارآیی تا کنند مصرف را موادی چه آنان که است این

 و آسیب کاهش ضداکسیدانی، های مکمل مصرف اصلی منفعت دو (4119 همکاران، و صمدیان) شود

 .(4104 ،8همکاران و ایندی) است ورزش طول در عضالنی خستگی

 که دارد شباهت ها ویتامین به نظرعملکردی از و است چربی در محلول ترکیب یك کیوتن یمکوآنز

 که است شده تشکیل گریز جانبی آب زنجیره یك و( کوئینوئید بخش) اکسیداسیو کاهنده بخش یك از

                                                             
1. Niki 

2. Reuter 

3. Bhaskar 

4. Leelarungrayub 

5. Modi 

6. Niklowitz 

7. Indi 
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 در است اکسیژن مربوط به های واکنش درونی منبع که سلولی انرژی متابولیسم با تنگانگی صورت به

نیز بعنوان یکی از Q10 کوآنزیم. همچنین باتوجه به اینکه (4110 ،0همکاران و کینگ) باشد می تباطار

 ویتـامین محلـول در چربـی از جملـه انتقال الکترون و یك شـبه ی ترکیبـات ضـروری زنجیـره

انـواع  اکسایشی ناشی از -مکملهای خوراکی است که معموال به منظور کاهش خسـتگی وصدمات التهابی

 (.4101و همکاران  لیالرونگرایوب،  4117کن و همکاران )شود  تجویز می هـای مختلـف بیمـاری

 جایگزین درمان های عنوان به توانند می C ویتامین وQ10 کوآنزیم مانند هایی اکسیدان آنتی از استفاده

درتولید انرژی  Q10  وآنزیمک. باشند داشته بدن اکسیدانی آنتی سطح بردن باال در شگرفی تاثیر مکمل و

 از ها الکترون انتقال باعث تنفسی ی چرخه در الکترون انتقالATP ی زنجیره در و دارد نقش سلول در

 در نیز آن مقدار بیشترین و شود می میتوکندری در الکترون های پذیرنده به احیاءکننده مولکول های

 آزادی رادیکال ضد و اکسیدانی آنتی خاصیت دارای همچنینQ10 کوآنزیم. است میتوکندری موجود غشا

 آسیب از نتیجه در و استE  ویتامین از بیشتر برابر 81 حدود خاصیت این است ثابت شده که باشد می

بیماری  درمان درQ10 کوآنزیم از امروزه. کند می جلوگیری غشاء های پراکسیداسیون چربی و اکسیداتیو

 بیماری های ایمنی، نارسایی باروری، اختالالت پارکینسون، و مثل آلزایمر اعصاب قلبی نارسایی های

 کوآنزیم جانبی عوارض که است شده ثابت همچنین. شود استفاده می دیابت و چشم های بیماری پوست،

Q10(4103 ،3همکاران و گیتر پوت ،4110، 4وهمکاران کرانه) باشد می ناچیز و اندک بسیار . 

 حالی در اند؛ کرده مشخص کیوتن را کوآنزیم افزایش عملکرد یراتتأث زیادی مطالعات حال این با

 سازی مکمل نمودند اظهار همکاران و کن مثال عنوان به. اند رسیده ادعا این عکس به هم تحقیقاتی که

 می سرمی کیناز کراتین کاهش سبب درورزشکاران، هفته شش مدت به( روز در گرم میلی 311) کوآنزیم

 مجزایی مطالعات طی همکاران و جمله گایینی از پژوهشگرانی همچنین (4117 ،2نهمکارا و کن) گردد

 دهی مکمل محققین، این های طی پژوهش. دادند نشان را Q10 کوآنزیم مکمل مصرف جانبه دو نتایج

                                                             
1. King 

2. Crane 

3. Potgieter 

4. Kon  
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Q10مصرفی  اکسیژن حداکثر و هوازی توان افزایش به منجر ترتیب به(VO2max) شاخص بر شد، ولی 

 شکست نقطه و شاخص خستگی و متوسط توان حداقل، توان بیشینه، توان) هوازی بی عملکرد های

 و ؛ هاناچی4102،  و همکاران گائینی) نبود موثر آماری لحاظ از هوازی( بی آستانه قلب )نشانگر ضربان

 مکمل از نقیض، استفاده و ضد نتایج وجود مثل عواملی و شده ذکر مطالب به توجه . با(4102 ،0همکاران

 سعی داشت حاضر تحقیق موثر، مصرفی دوز میزان در تردید چنین هم و ورزشکار افراد بین در یوتنک

 .نماید بررسی فعال مردان در حاد صورت به و باال نسبتا دوز یك در را کیوتن مکمل

 ضرورت تحقیق -6-2

سلول های  تمامی تقریبا و کند می بازی میتوکندریایی انرژی تولید در کلیدی نقش مکمل کیوتن

 اکسیدان آنتی یك یا آزاد رادیکال برنده بین از عنوان به تواند می و دارند را آن ساخت توانایی انسان بدن

 به کمك به توان می ماده این دیگر وظایف از همچنین کند، عمل زنجیره است شکننده قدرت دارای که

 روی تاثیر شود، میATP تولید به ت منجرنهای در که میتوکندریایی اکسیداتیو زنجیره در الکترون انتقال

 اشاره کرد آنها مرگ از جلوگیری و سلول ها رشد تحریك و غشاءها نفوذپذیری و مایعی حالت ثبات،

 و ضد و محدود شده انجام مطالعات به توجه (. با4117، 4همکاران و کوک ؛4110 همکاران و )کینگ

همکاران  و لیالرونگرایوب مثال به عنوان تلفمخ های آزمودنی روی برQ10 کوآنزیم روی بر نقیض

 مدت در را Q10 کوآنزیم گرم مکمل میلی 311 که کردند بررسی را جوانی شناگران عملکرد (4101)

 که گرفتند نتیجه آنها ولی نکردند استفاده کنترل گروه از پژوهشگران این اگرچه. کردند مصرف روز04

 روی بر واماندگی به زمان رسیدن درصدی 44 افزایش موجب تواند می Q10 کوآنزیم مکمل مصرف

 3همکاران پورترو دیگر پژوهشی در نتایج این شود. برخالف متر 011 در شناگران عملکرد و تریدمیل

 گزارش راVO2max افزایش معناداری عدم کرد که بررسی ماه 4 مدت به راQ10 کوآنزیم مکمل مصرف

 است که حاکی نیز قندی دیابت به مبتال های موش روی همکاران و مودی تحقیق نتایج عالوه، کردند. به

                                                             
1. Hanachi 

2. Cooke 

3. Porter  
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عوامل  بهبود باعث بدن وزن کیلوگرم هر در گرم میلی02 مقدار به Q10 کوآنزیم سازی مکمل هفته چهار

 مکمل اثرات ( 4101)4همکاران و بل . گوک(0،4119و همکاران مودی)گردد  می عروقی -قلبی خطرزای

 را تحرک کم مردان در بیشینه ورزشی فوق مکرر تمرینات انجام طی ورزشی دعملکر بر کیوتن کوآنزیم

 در اما دارد، عملکرد مثبتی بر اثر کیوتن سازی مکمل که دادند نشان نتایج. دادند قرار بررسی مورد

 نتایج داد، قرار مورد بررسی را ورزشی وعملکرد خون اکسیداتیو فشار بر خوراکی کیوتن تأثیر ای مطالعه

 را کیوتن تام خون سطح کیوتن اما داده، افزایش توجهی قابل طور به کیوتن سازی مکمل که دادند اننش

 ( اثرات0663 همکاران، و الماسی) ای مطالعه در است، نشده ورزشی عملکرد بهبود باعث و یافته کاهش

از  اشین اکسیداتیو استرس و لیپیدی در پراکسیداسیونC ویتامین و کیوتن کوآنزیم محافظتی

 ناشی اکسیداتیو استرس عوارض کاهش برای رسیدند نتیجه این به های صحرایی موش در سیستئامین

 . کرد استفادهC ویتامین وQ10  کوآنزیم از توان می صحرایی های موش در ازسیستئامین

 در ورزشی مدون عدم مطالعه ی خارجی و و داخلی مطالعات نقیض و ضد از نتایج به برخی توجه با

افراد فعال مطالعات  روی و همچنین مختلف های آزمودنی روی بر کیوتن دهی مکمل اثرات با رابطه

 در و انجام شده( روزه02 و روزه 01 صورت به) بلندمدت صورت به و اکثر مطالعات نشده بیشتری انجام

 قطعی طور به هنوز شده است، استفاده( موش) انسانی غیر های آزمودنی از شده انجام ها پژوهش محدود

 روی بر بدن وزن ازای به گرم میلی 8 باال دوز با( روزه یك) دهی حاد مکمل آیا که گفت توان نمی

 نه؟  یا دارد داری معنی تاثیر فعال اکسیداتیوافراد استرس و عملکردی های شاخص

 اهداف تحقیق -6-9

 هدف کلی -6-9-6

اد مکمل کیوتن بر شاخص های استرس هدف کلی از انجام این تحقیق، ارزیابی تاثیر مصرف ح

 دانشگاه محقق اردبیلی بود.  اکسیداتیو و عملکردی دانشجویان فعال

                                                             
1. Modi  

2. Gokbel 
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 اهداف ویژه -6-9-2

 .دانشجویان فعال اوریك اسید میزان بر کیوتن مکمل حاد مصرف تاثیر . تعیین0

 .فعال دانشجویان کیناز کراتین میزان بر کیوتن مکمل حاد مصرف تاثیر . تعیین4

 .فعال دانشجویان خون الکتات میزان بر کیوتن مکمل حاد مصرف تاثیر . تعیین3

 .فعال دانشجویان توان اوج بر کیوتن مکمل حاد مصرف تاثیر . تعیین2

 .فعال دانشجویان توان میانگین بر کیوتن مکمل حاد مصرف تاثیر . تعیین8

 فعال. یاندانشجو توان حداقل بر کیوتن مکمل حاد مصرف تاثیر تعیین. 9

 .فعال دانشجویان خستگی شاخص بر کیوتن مکمل حاد مصرف تاثیر . تعیین8

 فرضیات پژوهش -6-4

 .دارد داری معنی دانشجویان فعال تاثیر اوریك اسید برمیزان کیوتن مکمل حاد . مصرف0

 دارد. داری معنی تاثیر فعال دانشجویان کیناز کراتین برمیزان کیوتن مکمل حاد . مصرف4

 دارد. داری معنی تاثیر فعال دانشجویان خون الکتات میزان بر کیوتن مکمل حاد مصرف. 3

 دارد. داری معنی تاثیر فعال دانشجویان توان اوج بر کیوتن مکمل حاد مصرف. 2

  دارد. داری معنی تاثیر فعال دانشجویان توان میانگین بر کیوتن مکمل حاد . مصرف8

 دارد. داری معنی تاثیر فعال دانشجویان توان لحداق بر کیوتن مکمل حاد مصرف .9

 دارد. داری معنی تاثیر فعال دانشجویان خستگی شاخص بر کیوتن مکمل حاد مصرف. 8 

 تعاریف واژگان -6-5

  مکمل کیوتن -1-5-1

شود، نام آن از کلمه هم نامیده می "یوبی کویینون"که  Q10کوآنزیم تعریف مفهومی:

"Ubiquitous"  یك آنتی اکسیدان قوی است که در  ،گرفته شده است "حاضر در همه جا"به معنای

از  0688شود و برای اولین بار توسط محققان در سال ها یافت میغشای داخلی میتوکندری تمام بافت
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متیل  -8دی متوکسی  -3و  4"که نام شیمیایی آن  Q10میتوکندری گاو جدا شد. در حقیقت کوآنزیم 

 . باشدمی K باشد، ترکیبی محلول در چربی است و ساختمان آن شبیه ویتامینمی "یینونبنزوکو

میلی  8تعریف عملیاتی: گروه تجربی )دریافت کننده مکمل( به ازای هر کیلوگرم از وزن به میزان 

 میلی لیتر آب مصرف نمودند.  481گرم کیوتن محلول در 

 توان در استقامت -1-5-2

 مدت و کمتر با شدت بیشینه های تالش حفظ و انجام توانایی دادن نشان برای است ای واژه

 ثانیه 91 حداکثر تا ثانیه 31الی 08 حداقل از بیشینه های تالش از ای دسته شامل و باشد می تر طوالنی

 (.0361 )رحمانی نیا و همکاران، هستند

 یآزمودن ییمقدار توانا نیشتریب ینشان دهنده تعریف عملیاتی: استقامت در توان) میانگین توان(، 

 تیاز قابل یآن است که آزمودن یباشد نشان دهنده  شتریمقدار ب نیا باشد. هر قدر یدر تداوم توان م

و  )ترتیبیان گردد یمحاسبه م لیذ یتوان براساس معادله  نیانگیاست. م برخورداری تداوم توان باالتر

 :(0378خورشیدی، 

 توان نیانگیسرعت = م یمرحله دو 9مده از به دست آ ی/مجموع توان ها9

 حداقل توان  -1-5-3

مرحله دوی سرعت به دست می آید و به وسیله ان می توان  9پایین ترین برون ده توانی است که از 

( 306تا  982شاخص خستگی را محاسبه کرد و طبق تحقیقات صورت گرفته حداقل توان دامنه ای بین )

 .وات می باشد

 توان اوج -6-5-4

مرحله دوی سرعت به دست می آید. از حداکثر توان می  9باالترین برون ده توان، توانی است که از  

مرحله مشخص نمود بر طبق تحقیقات به عمل آمده حداکثر  9توان قدرت و بیشینه سرعت را در بین 

 ( وات می باشد.989تا  0182توان دامنه ای بین )
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 خستگی شاخص -6-5-5

 که است معنی باشد بدین تر پایین مقدار این قدر هر. است ورزشکاران در توان افت ی دهنده نشان

 .(0364است )بیگلری،  برخوردار باالتری هوازی بی های فعالیت تداوم توانایی از آزمودنی

 :شود می براورد ذیل ی معادله در آزمون رست طبق خستگی شاخص

 خستگی شاخص( = توان حداکثر - توان قلحدا/ )سرعت دوی مرحله 9 در شده طی زمان کل

 الکتات -6-5-1

این آنزیم در درون سلول های بدن قرار داشته و به دنبال تمرینات شدید و برونگرا و آسیب تارهای 

(. در سالیان اخیر 4101، 4؛ پریسول0668، 0؛ گلیسون0370عضالنی در خون ظاهر می شود )کاشف، 

شاخص پرداخته اند که نشانگر اهمیت فوق العاده این شاخص در  محققین زیادی به اندازه گیری این

ارزیابی وضعیت استرس اکسیداتیوی است. در این تحقیق برای اندازه گیری الکتات با استفاده از دستگاه 

 الکتومتر استفاده شد.

 کراتین کیناز -6-5-7

های در سیستم ATP یکیلو دالتون است که اساسا در بازساز 74آنزیمی با وزن مولکولی حدود 

به کراتین و  ATPنماید. این آنزیم واکنش برگشت پذیر انتقال فسفات را از فعالیت می انقباضی و انتقالی

 واحد زیر دو از که است آنزیمی کیناز کند. کراتیندر نتیجه تولید فسفو کراتین )فسفاژن( را کاتالیز می

 بافت مخصوص Mبافت مغز و برای اختصاصی Bع انوا به هرکدام واحدها زیر این است شده تشکیل

 حاصل CK-MM)و  CK-MB) ، CK-BBایزوفورم سه هاواحد زیر این ترکیب نتیجه در و بوده عضالنی

 شرکت عضالت هایمیوفیبریل در ساختمان یا سلول سیتوزول در (. که4110)دافور و همکاران،  شودمی

 باالتری سطوح مختلف هایبافت اما در شودمی یافت خون در کمی بسیار مقادیر در کنند. کراتین کینازمی

 و کبد و قلب بوده و مغز ، بافت مختلط عضالت در آن بیشترین مقدار دارد، که وجود آنزیم این از

با توجه به توده عضالنی،  CK(. تغییرات در 4110بورتیس و اشوود، (باشند می آن فاقد هااریتروسیت

                                                             
1. Glesson 

2. Percival 
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ی طبیعی این و حد آشنایی آزمودنی با تمرینات برونگرا، متفاوت است. دامنه شدت، مدت و حجم تمرین

 (. در0360است ) جعفری و همکاران، U/L 021تا  69و برای زنان  U/L 082تا  37آنزیم برای مردان 

 با آزمایشگاه و توسط که است بوده کیناز کراتین سرمی آنزیم سطوح تغییرات سنجش منظور حاضر تحقیق

 گیریاندازه کشور ایتالیا مورد PBCساخت شرکت  421GLOBAL اتوآناالیزربیوشیمی دستگاه ده ازاستفا

 .گرفت قرار

 اسید اوریک -6-5-8

درون عضالنی کافی  ATP( زمانی که منابع XOاسید اوریك از طریق مسیر گزانتین اکسیداز )

شدید عضالنی و به هنگام ایسمکی )کم بعد از انقباض ، شود نباشد، تولید شده و از عضله به خون رها می

 ی(، غلظت آن در خون زیاد می شود.خونی موضع

 RASTآزمون  -6-5-3

دویدن به شکل دوهای سریع بی هوازی است. این آزمون توسط دانشگاه )ولور  RASTآزمون 

ابی هامتون( جهت اجرای بی هوازی ورزشکاران توسعه پیدا کرده است. هدف از اجرای این آزمون ارزی

توان و شاخص خستگی در ورزشکاران سرعتی و استقامتی و بازیکنان ورزش های استقامتی )فوتبال، 

 راگبی و ...( می باشد. 

 به صورت ذیل می باشد: RASTمراحل اجرای آزمون 

 قبل از اجرای آزمون وزن آزمودنی اندازه گیری و ثبت می گردد. -0

 می نماید. دقیقه گرم 01قبل از آزمون، آزمودنی به مدت  -4

 دقیقه استراحت، آزمون آغاز می شود. 8بعد از  -3

متری را که توسط مخروط مشخص شده با حداکثر سرعت  38با فرمان شروع، آزمودنی فواصل  -2

 ثانیه می تواند تغییر موضع دهد. 01می دود و بین هر فاصله به مدت 

 ثبت می گردد.متر، توسط دستیاران تا صدم ثانیه محاسبه و  38زمان طی نمودن هر 
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 محدودیت های تحقیق -6-1

 محدودیت های قابل کنترل -6-1-6

 بدن( ی توده شاخص و چربی قد،درصد وزن، جنسجسمانی )سن، های ویژگی ثبت و گیری اندازه -

 ورزشی ی سابقه ثبت -

 یکسان و آزمونگر گیری اندازه مکان و زمان آزمایشگاهی، ابزار و وسایل از استفاده -

 زانهکنترل فعالیت رو -

 با توجه به نسبت وزن بدن ها مکملمصرف  -

 کالیبره کردن ابزار اندازه گیری -

 جنس و دامنه سنی آزمودنی ها -

 عدم ابتال به بیماری های عفونی  -

 زمان و مکان اجرای آزمون -

 سطح فعالیت آزمودنی ها -

 درجه حرارت محیط -

 محدودیت های غیرقابل کنترل -6-1-2

 ها یمودنآزیت تغذیه از وضعاطالع نداشتن  -

 ها آزمودنی سوی از خاص داروهای از احتمالی مصرف گزارش عدم -

 ها آزمودنی زندگی کیفیت ی نحوه استراحت، و خواب میزان -

 ها آزمودنی شخصیتی های ویژگی و روانی وضعیت انگیزه، -
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 مقدمه -2-6

های  ین انجام داده اند و تجربیات گوناگونی که از بررسی جنبهبا توجه به تحقیقات مختلفی که محقق

ورده اند، زمینه مناسبی برای ادامه پژوهش حاضر و سایر تحقیقات فراهم شده آتحقیق به دست / مختلف

است که راه پژوهشگران برای رسیدن به نتیجه اعتماد و اطمینان آشکارتر و هموارتر می شود. این فصل 

 باشد:شامل دو بخش می 

اعمال و اثرات آن و ...  ،Q10بخش اول، مبانی نظری تحقیق حاضر بوده و شامل: ماهیت کوآنزیم 

بخش دوم نیز شامل برخی از تحقیقات انجام شده در رابطه با تحقیق حاضر می باشد که به اختصار بیان 

 شده است.

 کوآنزیم کیوتن -2-2

 ترکیبات عنوان به ها ویتامین .است شبه ویتامینی مواد یا ویتامین ماده یك اساساً کوآنزیم کیوتن

 به کوآنزیم کیوتن. کوآنزیم می باشند یا پیشگامان کوآنزیم عنوان به بدن طبیعی عملکرد برای ضروری

 مشابه طور به کوآنزیم کیوتن. گرددمی نیزدر بدن سنتز اوقات گاهی و دارند وجود غذاها در طبیعی طور

آمینه  اسید از کیوتن بیوسنتز. شود می تولید ها بافت همه در و ذاهای مختلفغ انواع در کم مقادیر در

 .دارد مختلف عنصر چند و ویتامین هشت حداقل به نیاز که است ای مرحله چند فرآیند یك تیروزین

گردند. می بندیآنها تقسیم عملکرد هستند که بر حسب پیچیده و بزرگ نسبتا ها فاکتورهایکوآنزیم

 های آنزیم همچنین و( III و I، II های مجموعه) میتوکندریایی حداقل برای سه آنزیم کیوتنکوآنزیم 

 به عنوان مسیر میتوکندریای های آنزیم .ها به عنوان کوآنزیم کمکی هستندسلول در دیگر

 ،(ATP) فسفات تری آدنوزین باال، انرژی با فسفات هستند که برای تولید اکسیداتیو فسفوریالسیون

زندگی  اشکال تمام برای اساسی اهمیت کوئینون، حلقه از پروتون و الکترون انتقال توابع. ری هستندضرو
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ها  باکتری در مناکوینون و کلروپالست گیاهان در حیوانات، پالستواکینون میتوکندری در یوبیکینون دارند؛

. است شده استفاده مورد سلولیتوصیف تولید انرژی  برای عبارت بیوانرژتیك. باشنداز جمله این موارد می

 آنتی یك عنوان به آن یافته کاهش شکل در کوآنزیم کیوتن آزاد، رادیکال شیمی با مرتبط زمینه در

 . (0660شیمومورا و همکاران، ) گرفته است قرار مطالعه مورد قوی اکسیدان

ضم و جذب، در ترین نقش کیوتن در بدن تولید انرژی است. مواد غذایی پس از طی فرآیند همهم

ها تبدیل شوند. کوآنزیم کیوتن عالوه بر مرحله سوخت و ساز باید به شکل قابل استفاده برای سلول

های آزاد و کند های اکسیداتیو ناشی از رادیکالها، به ویژه پوست و مو در برابر آسیبمحافظت از سلول

تواند توان دفاعی بدن برای یجه میکردن روند پیری، به تقویت سیستم ایمنی بدن کمك کرده و در نت

دهند مصرف مکمل کیوتن برای های عفونی و سرطان افزایش دهد. تحقیقات نشان میمقابله با بیماری

ایسکمیك سودمند است. کوآنزیم کیوتن سطح  های قلبی و عروقیپیشگیری و همچنین درمان بیماری

ایش داده، همچنین میزان کلسترول تام، پالسمایی لیپوپروتئین پرچگال یا کلسترول خوب را افز

دهد. در ها را کاهش میلیپوپروتئین کم چگال یا کلسترول بد و مواد سمی ناشی از اکسید شدن چربی

تواند عالوه بر محافظت از عروق، خطر یاری با این کوآنزیم میافراد در معرض خطر بیماری قلبی، مکمل

ها نیز سطح سرمی کیوتن را کاهش و نیاز ه کلسترول یا استاتینهای کاهنددهد. داروهسکته را کاهش می

دهند. مصرف مکمل کیوتن به کاهش فشار خون سیستولیك و به مصرف مکمل کیوتن را افزایش می

توان به موارد زیر اشاره نمود: آنتی کند. از جمله موارد مصرف کیوتن میدیاستولیك نیز کمك می

ئم پیری در بدن، افزایش تولید انرژی، بهبود قدرت بدنی و رفع خستگی اکسیدان قوی و مقابله با عال

مزمن، کنترل قند خون و حفظ سالمت قلب و عروق، تقویت سیستم ایمنی و کمك به کاهش عالئم 

 (. 4118 ،لیتارو وهمکارانهای تحلیل برنده عصبی )بیماری

. دارند کافی کیوتن طبیعی طور به لمسا افراد اکثر کند، می ایفا بدن در کلیدی نقش کیوتن چه اگر

مبنی بر این مطلب وجود ندارد که اضافه کردن بیشتر کیوتن بر بدن باعث فوائد سودمند زیاد  مدرکی
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 این در حتی اما. است همراه کیوتن سطح کاهش با پزشکی های بیماری برخی و سن افزایش گردد.می

 از بسیاری درمان برای کیوتن حال، این با .داشت دخواه اثر کیوتن کردن اضافه که نیست مشخص موارد،

 به تواند می کیوتن های مکمل که دارد وجود شواهدی. است گرفته قرار استفاده مورد مختلف شرایط

 است شده منتشر متحده ایاالت بهداشت ملی موسسه توسط که ایمطالعه. کند کمك خون فشار کاهش

 کیوتن کوآنزیم های مکمل که دهد می نشان کوچك بالینی ایه آزمایش از برخی که اشاره براین دارد

 درمان برای جهان نقاط برخی در همچنین کوآنزیم کیوتن .شود استفاده خون فشار کاهش برای تواند می

 . (4117، کوک و همکارانشود ) می استفاده قلبی های بیماری سایر و قلبی نارسایی

 کمبود کوآنزیم کیوتن -2-9

آنزیم کیوتن خون و بافت در مطالعات متعددی در جهان مورد بررسی قرار گرفته سطح طبیعی کو

های های مربوط به مطالعات صورت گرفته در نمونهی کوآنزیم کیوتن در بیماریاست. سطوح کاهش یافته

انسانی و حیوانی نشان داده شده است. کمبود کوآنزیم کیوتن به دلیل کمبود کیوتن در مواد غذایی، 

-الل در بیوسنتز کیوتن، استفاده و به کارگیری فراوان کیوتن در بدن یا ترکیبی از این سه مورد میاخت

باشد. راه حل بازیابی وضعیت نرمال و طبیعی در این شرایط دریافت کیوتن و جبران کسری کیوتن در 

 باشد. بدن از طریق تغذیه می

راه تغذیه کیوتن در حال حاضر تحت مطالعه و سهم نسبی بیوسنتز کیوتن در برابر دریافت کیوتن از 

باشد. برخی محققین عقیده براین دارند که کیوتن تولیدی در بدن بیشتر از مسیر بیوسنتز در بررسی می

باشد؛ به هفت نوع فرآیند گام به گام می 08گردد. سنتز کوآنزیم کیوتن در بدن شامل بدن حاصل می

نیاسین، ویتامین  -B3ریبوفالوین، ویتامین  -B2ه شامل ویتامین باشد کویتامین در بدن نیازمند می

B6-  اسید فولیك، ویتامینB12 ویتامین ،C باشد. سه مورد تغذیه ناکافی مواد و اسید پانتوتنیك می

ن، دالیل کمبود دارای کوآنزیم کیوتن، اختالل در بیوسنتز کیوتن و استفاده بیش از حد در کوانزیم کیوت

 (. 4117شند ) کن و همکاران، باکیوتن می
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 کوآنزیم کیوتن به عنوان آنتی اکسیدان -2-4

 در کوآنزیم کیوتن. دارد انرژی تولید نقش که است حیاتی چربی در محلول ویتامین کوآنزیم کیوتن

چپ  تصویر سمت زیر در. دارد وجود شود می تولید انرژی که سلولی هر های میتوکندری در اول درجه

 سمت تصویر. توانید میتوکندری را مشاهده نمایید در این چپ می .دهدرا نشان می ولیمعم سلول یك

 .دهدرا نشان می داخلی قطعات از کلی طرح یك با میکروسکوپ زیر میتوکندری از تصویری راست

 

 )تصویر سمت راست( و میتوکندری )تصویرسمت چپ( : اجزای تشکیل دهنده سلول6-2شکل 

را  سلول درون شیمیایی انرژی که شودمی ساخته( ATP) فسفات تری دنوزینآ میتوکندری، درون

 آنجایی از. باشدمی بدن انرژی ٪68 تولید برای کوآنزیم کیوتن به وابسته ATP تولید .دهدتشکیل می

 بیشترین که اندامهایی در آن غلظت باشد،می انرژی تولید سرعت کننده محدود فاکتور کوآنزیم کیوتن که

 آنتی یك همچنین کوآنزیم کیوتن .دارد سطوح باالتری قلب عضالت و قلب کبد، مانند دارند را یانرژ

 به سلولی آسیب از مانع طریق این از و کند می خنثی را آزاد های رادیکال که است قوی اکسیدان

DNA نقش بلکه کنند، می کمك پیری روند به تنها نه آزاد های رادیکال. گردد می سلول مرگ و 

 .کنند می ایفا نیز قلبی های بیماری و سرطان نظیر خاصی شرایط توسعه در مهمی

 فولیك، اسید مانند ها ویتامین کافی سطح به نیاز و شود می تولید تیروزین کوآنزیم کیوتن از

 می کیوتن کمبود به منجر مغذی مواد این از یك هر کمبود. دارد پیریدوکسین و ریبوفالوین نیاسین،
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 حد از بیش مصرف چربی، دهنده کاهش عوامل شوند، می کیوتن کمبود به منجر که مواردی یرسا. شود

 بازسازی. هستند ATP مسیرهای ژنتیکی اختالالت یا و مداوم مزمن، ورزش و بیماری فرآیندهای در

-می ماهی و مرغ گوشت، کوانزیم کیوتن شامل غذایی منابع. بکشد طول ماه 3-4 تواند می کیوتن سطوح

  روند.باشند که در اثر پخته شدن این مواد غذایی از بین می

 پروالپس کاردیومیوپاتی، قلب، احتقانی نارسایی باال، خون فشار باال، کلسترول عروقی، قلبی بیماری

 سرطان، افزایش ایمنی، پریودنتال، کمبود عضالنی، بیماری آنژین، دیابت، خستگی، ضعف میترال، دریچه

کن و ) النی شرایطی هستند که با کمبود کوآنزیم کیوتن در بدن ارتباط دارندعض وزن،دیستروفی

 (. 4117همکاران، 

 عملکرد کوآنزیم کیوتن -2-5

های بدن ایفا می کند. بخش بزرگی از تحقیقات کوآنزیم کیوتن نقش های مختلفی را در کل قسمت

نایی آن برای تولید یك محصول، بر روی نقش کوآنزیم کیوتن در زنجیره حمل و نقل الکترونی، توا

ها چگونگی عملکرد عروق را بهبود می بخشد. کیفیت مهم کوآنزیم متمرکز شده است. آنتی اکسیدان

باشد. کوآنزیم کیوتن مسئول پذیرش و کیوتن، توانایی آن در کاهش و اکسید شدن به اشکال مختلف می

 باشد.در بدن می هاانتقال الکترونها در تمامی نقشهای مختلفی الکترون

کوآنزیم کیوتن یك ترانسفورماتور کلیدی در زنجیره انتقال الکترونی در هنگام تشکیل آدنوزین تری 

فسفات است. زمانی که یك شیب پروتون در سراسر زنجیره انتقال الکترونی در قسمت غشای داخلی 

داخل غشاء میتوکندری، که  شود، این شیب پروتون توسط چهار مجموعه، واقع درمیتوکندری ایجاد می

به پروتون ها را در داخل غشاء به فضای بین  FADH2و  NADHاز انرژی الکترون های اهدا شده توسط 

دو غشا منتقل می کند. هنگامی که پروتون ها جریان می یابند، با گرادیان در داخل غشا به ماتریس 

کیوتن عالوه بر موارد مذکور فوق در برخی گردد. کوآنزیم میتوکندری، آدنوزین تری فسفات ایجاد می

توان به نقش و عملکرد مسیرهای دیگر در بدن نیز نقش اساسی . کلیدی دارد از جمله این موارد می
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توان دو مسیر را برای کیوتن در عملکرد عروقی اشاره نمود. در زمینه نقش کیوتن در عملکرد عروقی می

شادکنندگی عروقی از طریق حفظ نیتریك اکساید. ب( پیشگیری این اثرگذاری عنوان نمود: الف( نقش گ

های التهابی باعث پایین آوردن مقاومت های التهابی. نقش گشادکنندگی و پیشگیری از پاسخاز پاسخ

شیمومورا گردد)گردد، که این امر منجر به کاهش فشار خون در افراد دارای فشار خون میمحیطی تام می

 (.0660 و همکاران،

  ROSرادیکال های آزاد و  -2-1

شدت ناپایدار  اش به رادیکال آزاد اتم، مولکول یا ترکیبی است که به دلیل ساختار مولکولی و اتمی

ثانیه به ترتیب  01-6، 01-8، 01-9باشد )توزیع الکترون ها در مولکول( و نیمه عمر کوتاهی دارد )مثل،  می

ولمن و همکاران،  -، و رادیکال هیدروکسیل( )فیشربرای اکسیژن جفت نشده، رادیکال سوپراکسید

(. در نتیجه، رادیکال های آزاد به شدت واکنش پذیرند؛ زیرا این رادیکال ها تالش می کنند تا با 4116

دیگر مولکول ها، اتم ها یا حتی الکترون های منفرد جفت شوند و ترکیبات پایداری را تشکیل دهند. برای 

دار، رادیکال های آزاد می تواند یك اتم هیدروژن را از مولکول دیگر برداشته و به دستیابی به وضعیتی پای

، 0مولکول دیگر پیوند دهند یا به طرق مختلف با رادیکال های آزاد تعامل داشته باشند )وئو و همکاران

لی دیگر (. این گونه ها به عنوان تنظیم کننده مهم متابولیسم سلولی، بیان ژن و پاسخ های مولکو4113

نقش های کلیدی را در فرایندهای فیزویولوژیکی مثل تنظیم  RNSو  ROSنقش ایفا می کنند. در نتیجه، 

(. به طور همزمان 4114، 4تون عروقی، کنترل تهویه ای، پاسخ التهابی و سایر فرایندها دارند )دروگ

ها برای موجودات زنده شدیداً غلظت های باالی رادیکال های آزاد و گونه های واکنشی مشتق از رادیکال 

خطرناک هستند. زیرا آنها بر همه ماکرومولکول های بیولوژیکی اصلی آثار زیان باری دارند. مقادیر درون 

های  های خاص وآنتی اکسیدانسیستم آنزیم باوضعیت پتانسیل ردوکس ارتباط داشته وتوسط ROSسلولی

دفاع آنتی اکسیدانی درون و برون سلولی در حفظ با وزن مولکولی کم کنترل می شوند. وقتی سیستم 

                                                             
1 . Wu et al 

2 . Droge 
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؛ 4118استرس اکسایشی تولید می کند. )کوندراتوو،  ROSتعادل ردوکس ناتوان شود، مقادیر مازاد 

  (4114دروگ، 

رادیکال های آزاد می توانند با مولکول های دیگر به چندین روش واکنش نشان دهند. اگر دو 

الکترون های جفت نشده شان را باهم ترکیب کنند تا یك جفت الکترون  رادیکال به هم برسند می توانند

 (.0-4)معادله  مشترک )برای مثال، پیوند کوواالنسی( تشکیل دهند

              0-4معادله 

این، بیشتر مولکول های بیولوژیکی غیررادیکالی اند. وقتی رادیکالی یك الکترون از دست  باوجود 

)یا الکترونی را می گیرد(، یا به یك مولکول غیررادیکالی افزوده می شود، این مولکول می دهد 

غیررادیکالی به رادیکال تبدیل می شود. این تعامل بین رادیکال ها و غیر رادیکال ها واکنش زنجیره ای 

  (.0663، 0ایجاد می کند که رادیکال، رادیکال دیگری را تولید می کند )هالی ول و چیریکو

یك عنصر شیمیایی که غالباً در تشکیل رادیکال آزاد درگیر است، اکسیژن می باشد. وجود اکسیژن 

در عملکرد سلولی، حیاتی است؛ زیرا اکسیژن نقش مؤثری در یك سری واکنش های  (4O) مولکولی

لی زیاد بیوشیمیایی ایفا می کند که در زنجیره تنفسی رخ می دهد؛ زنجیره ای که در تولید مقادیر خی

( نقش دارد و انرژی مورد نیاز چندین واکنش و عملکرد سلولی را تأمین می ATPآدنوزین تری فسفات )

 (. 4113)وئو و همکاران،  کند

در زنجیره تنفسی، که در اندامك های خاصی از سلول به نام میتوکندری رخ می دهد، یك الکترون 

Hو یك پروتون )
فاکتور( به نام نیکونین آمید آدنین دی نوکلئوتید ( از مولکول کمك کننده )مثل کو+

(NADH.جدا می شود )  الکترون به اولین جزء زنجیره تنفسی منتقل می شود و پروتون به مایع احاطه

NADبه  NADHکننده رها می شود. از نظر شیمیایی، در این واکنش 
اکسید می شود. در حالی که  +

                                                             
1 . Halliwell & Chirico 
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NADب می کند( احیا می شود. زنجیره تنفسی )جزئی که الکترون را جذ
در ادامه می تواند مجدداً برای  +

قبول اتم های هیدروژن جدید در جریان متابولیسم قندها و چربی ها استفاده شود. سپس، جزء احیا شده 

منتقل  O2های دیگر زنجیره تنفسی می دهد تا اینکه در نهایت به  زنجیره تنفسی، الکترون را به مولکول

مه با پروتون های موجود در سلول برای تولید آب واکنش می دهد. این مجموعه از واکنش شود و در ادا

برای هر الکترون عبور کننده از  ATPهای انتقال الکترونی انرژی کافی را برای تولید چندین مولکول

 (. 4113زنجیره تنفسی تولید می کنند )وئو و همکاران، 

ار الکترون )در هر زمان یك الکترون( قبول کند و متناسب اکسیژن مولکولی می تواند در مجموع چه

با تعداد پروتون ها دو مولکول آب تولید کند. در طی این فرایند، رادیکال های اکسیژنی مختلف به عنوان 

O2محصوالت آنی مثل سوپراکسید )
O2(، پراکسید )-.

هایی نظیر  ( که در شرایط طبیعی در سلول-

.) وجود دارند؛ و همچنین در رادیکال هیدوکسیل( H2O2پراکسید هیدروژن )
OH به صورت موفقیت )

اولیه شناخته می شوند  ROSآمیز تولید می شود. سوپر اکسید، پراکسید و رادیکال هیدروکسیل به عنوان 

در این گونه های واکنشی انجام  و پژوهش های زیادی درباره نقش رادیکال های آزاد در بیولوژی و طب

اوجود این، از آنجا که این محصوالت ناپایدار بوده و به سرعت با الکترون ها و پروتون های شده است. ب

قبل از اینکه بتوانند به سلول صدمه بزنند به آب تبدیل می شوند.  ROSایندیگر واکنش می دهند بیشتر 

تبدیل می  ROSبرآورد شده است تنها دو تا سه درصد اکسیژنی که در زنجیره تنفسی مصرف می شود به 

، آثار سمی اکسیژن در سیستم های بیولوژیکی نظیر (. باوجود این4113، 0شود )بنرجی و همکارانش

 )مثل موتاسیون( و از DNAتجزیه لیپیدها )مثل اکسیداسیون(، غیرفعال سازی آنزیم ها، آغاز تغییرات 

، 4مشارکت دارند )تویکونی ROSبه  O2بین رفتن غشاء سلولی و در نهایت تخریب سلولی در فرایند احیاء 

 (.0669و همکاران،  2؛ ناکازاواو0662، 3؛ دی گروت0666
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 منجر می شود احیای اکسیژن، فرایند پیچیده ای است که به چند میانجی به شدت واکنش پذیر

(. برخی از این میانجی های واکنشی به عنوان رادیکال های آزاد شناخته می شوند، در حالی 0662 ،0)یو

و رادیکال های آزاد  ROS( توصیف می شوند. ROSبرخی دیگر به عنوان گونه های اکسیژن واکنشی )که 

طیف گسترده ای از گونه ها شامل مشتقات غیر  ROSاکسیژنی نباید به یك اسم نگریسته شوند. 

وانایی ، پراکساید، اکسیژن واحد، پراکسید هیدروژن و غیره( می باشد که تH2O2رادیکالی اکسیژن )نظیر 

 (.0668 ،4)سن تحریك و گسترش آسیب اکسایشی بافت را دارد

3چیزمن و اسالتر
( مشتقات رادیکالی اکسیژن را با تردید و نه با قاطعیت به عنوان مهمترین 0663) 

رادیکال آزاد در سیستم های بیولوژیکی توصیف و اشاره کرده است احیاء کامل اکسیژن به آب به تولید 

( منجر می شود. پراکسید هیدروژن به خودی خود H2O2آزاد و پراکسید هیدروژن )چندین رادیکال 

رادیکال آزاد نیست زیرا الکترون های جفت نشده ندارند. باوجود این، پراکسید هیدروژن به دلیل توانایی 

 اش برای تولید رادیکال های آزاد هیدروکسیل به شدت واکنش پذیر از طریق تعامل با فلزات انتقالی

(. 0660 ،2واکنشی نظیر آهن و مس، به عنوان گونه اکسیژن واکنشی بررسی می شود )آروما و همکارانش

 4-4احیاء کامل اکسیژن )شامل رادیکال ها و میانجی های به شدت واکنش پذیر( در معادالت شیمیایی 

 (:4111 )کالرکسون و تامپسون، خالصه می شود 9-4تا 

 )رادیکال سوپراکساید(            4-4معادله 

 )رادیکال هیدروپروکسیل(    3-4معادله 

 )پراکسید هیدروژن(       2-4معادله 

 )رادیکال هیدروکسیل(      8-4معادله 

                                                             
1 . Yu 

2 . Sen 

3 . Cheeseman & Slater 
4 . Aruoma et al 



22 

Family name: Mohammad alipour                     Name: Reza 

Title of Thesis: Survay on the Effect of Acute Supplementation Q10 Consumption 

on Oxidative Stress and Functional Markers in Active Students of Mohaghegh 

Ardabili University 

Supervisors: Marefat Siahkouhian(Prof), Farnaz Seifi (Ph.D)      

Advisor: Aidin Valizadeh 

Graduate Degree M.Sc. 

Major: Physical Education and Sport Sciences       Specialty: Applied Physiology  

University: Mohaghegh Ardabili       Faculty: Educational Sciences and Psychology  

Graduation date:  14/01/2018               Number of pages: 87

Abstract 

    Introduction: The Purpose of this study was to evaluate the effect of acute 

supplementation Q10 consumption on oxidative stress and functional markers in active 

students of Mohaghegh Ardabili University.  

    Method: the subjects of this study included 20 active male students that divided into 

two groups: supplementation (n=10, mean age of subjects 22.12± 0.80 years, mean 

height 173.02± 3/58 cm, weight 67.37±1/03 kg, body fat percentage 8/91±3/03, body 

mass index 21/80 ± 3.03 kg per square meter), and placebo (n=10, mean age of 

subjects 21.62± 1.59 years, mean height 170.12± 6/93 cm, weight 70.02±3/15 kg, body 

fat percentage 9/67±4/48, body mass index 23/68 ± 3.64 kg per square meter). Before, 

immediately, one hour later and 24 hours later variable were collected and transferred to 

the laboratory. The variables of the present study were uric acid, creatine kinase, blood 

lactate, peak power, mean power, minimum power and fatigue index. Statistical 

analysis were used Independent T-Test for compare between-group differences and 

Repeated Measure for compare within groups difference.  

    Results: The results of this study showed that acute supplementation of Q10 had 

statistically significant on uric acid, mean power, minimum power and had no 

statistically significant on fatigue index, blood creatine kinase, lactate and peak power. 

Conclusion: Comparing the findings is somewhat difficult with some previous 

findings. Because different studies have used different doses of Q10, the type and 

intensity of exercise, and different subjects. Also, the effect of Q10 varies from person 

to body depending on the size of the body and the level of tolerance. More and more 

detailed research is needed in this regard. 
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