
 

 

اي بر فازهاي ایزوکپنیک بافري و هایپوکپنیک پرتهویه Q10کوآنزیم یاري تأثیر مکمل

  مردان جوان ورزشکار

  3، حسن کالنتري2، رضا فرضی زاده1حبیب اله دشتی

  دانشجوي دکتري فیزیولوژي ورزش دانشگاه محقق اردبیلی 3،2،1

 
   هچکید

) و هایپوکپنیک IBبر فازهاي ایزوکپنیک بافري( Q10کوآنزیمیاري تعیین تأثیر مکمل هدف: هدف این مطالعه

  ) مردان جوان ورزشکار بود. HHVاي (پرتهویه

 73/67±53/9متر، سانتی 35/173±59/6سال،  41/23±23/2مرد جوان ورزشکار ( 14ها: مواد و روش

) قرار گرفتند. 7) و تجربی (تعداد= 7نترل (تعداد= کیلوگرم) انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مساوي، ک

میلیگرم/ روز مصرف کردند. از هر دو گروه آزمون  60را بمقدار  Q10وآنزیمروز ک 28گروه تجربی بمدت 

 28و 14، 0) در روزهاي RCP) و نقطه جیران تنفسی (VTگیري آستانه تهویه () براي اندازهIlievایلیف (

اي ) و معادل تهویهEqO2اي اکسیژن (آزمون و پس آزمون گرفته شد. معادل تهویه بعنوان پیش آزمون، میان

گیري و ثبت شد. براي مقایسه ثانیه اندازه 10در فواصل زمانی  RCPو  VT) معادل با EqCO2اکسیدکربن (دي

) و Repeated measuresهاي مکرر (گیريگروهی در مراحل مختلف از اندازهمتغیرهاي فیزیولوژیکی درون

  ).>05/0pمستقل استفاده شد ( tگروهی بین

آزمون در گروه کوآنزیم آزمون و پسآزمون، میانداري بین مراحل پیش) اختالف معنیIB: در فاز (ها یافته

Q10 )19/0=P 82/1؛=F) 97/0) و گروه کنترل=P 33/0؛=F وجود نداشت. همچنین نتایج آزمون (t  مستقل

) نتایج HHV). همچنین در فاز (P=05/0را بین مراحل مختلف در دو گروه نشان نداد (داري اختالف معنی

-آزمون و پسآزمون، میانداري بین مراحل پیشگیري مکرر نشان داد که اختالف معنیآزمون آنوا با اندازه

. ) وجود نداشتF=62/2؛ P=10/0) و گروه کنترل (F=72/2؛ Q10 )09/0=Pآزمون در گروه کوآنزیم 

  ).P<05/0داري را بین مراحل مختلف در دو گروه نشان نداد (مستقل اختالف معنی tآزمون 

اي داري بر دامنه فازهاي ایزوکپنیک بافري و هایپوکپنیک پرتهویهتاثیر معنی Q10یاري کوآنزیمنتایج: مکمل

  مردان جوان ورزشکار نداشت.  

  

  Q10کوآنزیماي، پرتهویههاي کلیدي: ایزوکپنیک بافري، هایپوکپنیک واژه

Abstract  
Background: The aim of this study was to examine the effects of CoQ10 supplementation on the isocapnic 
buffering (IB) and hypocapnic hyperventilation (HHV) in young male athletes.  

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



Materials and Methods: 14 young male athletes (23/41±2/23 y, 173/35± 6/59 cm, 67/73± 9/53 kg) were selected 
and randomly divided into two equal Control and CoQ10 groups. Experimental group consumed 60 mg CoQ10 

daily for 28 days. Two groups performed Iliev maximal incremental test to measure ventilation threshold (VT) 
and respiratory compensation point (RCP) as pre, mid and post tests on the 0, 14 and 28 days. Since the 
beginning of the test to the point of exhaustion, subject’s respiratory gases collected through the mask and 
automatically the amount of the consumed O2, EqO2 and EqCO2, equivalent to VT and RCP at intervals of 10 
seconds was recorded. For within group mean difference comparison at any stage, Repeated measures ANOVA 
was used. For between groups mean difference comparison, independent t-test was used (P<0/05). 
Results: The results showed; at (IB), there was no significant mean differences (within group) in Q10 (F=1/82, 
P=0/19), and Con (F=0/33, P=0/97). There wasn’t between group significant mean difference at (IB) (P>0/05).  
At (HHV), there was no significant mean differences (within group) in Q10 (F=2/27, P=0/09), and Con (F=2/62, 
P=0/10). There wasn’t between group significant mean difference at (HHV) (P>0/05) Discussion and 
Conclusion: Q10 supplementation hadn’t any significant effects on the isocapnic buffering (IB) and hypocapnic 
hyperventilation (HHV) phases in young male athletes. 
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  مقدمه

و مکانیسم هاي بافري پذیرفتـه   گیري پاکسازي الکتاتاي بعنوان یک شاخص غیر مستقیم اندازهمتغیرهاي تهویه

یـک آزمـون بیشـینه بـه      VCO2اکسـیدکربن  و دي VO2گیـري مسـتقیم حجـم اکسـیژن مصـرفی      اند. انـدازه شده

و  VT(1دهـد؛ آسـتانه هـوازي/ آسـتانه تهویـه (     محققین امکان شناسایی دو نقطه تبادل گازي فیزیولوژیک را مـی 

(RCP)هوازي/ نقطه جبران تنفسی آستانه بی
، و IB(3بـا عنـوان فـاز ایزوکپنیـک بـافري (      RCPتـا   VTفاصـله   . 2

. طــول مــدت فــاز )1(شــوند نامیــده مــی 4)HHVاي (تــا پایــان تمــرین، فــاز هایپوکپنیــک پرتهویــه RCPفاصــله 

) باشـد،  +Hایزوکپنیک بافري با ظرفیت بافري بدن ارتباط مستقیمی دارد. هرچه ظرفیت بافري بدن بـاال (کـاهش   

  پی خواهد داشت. ایزوکپنیک بافري افزایش پیدا کرده و تداوم عملکرد مطلوب را درمرحله 

دهـی  ، این فرضیه مطرح است که مکمل)2(در تولید انرژي هوازي نقشی کلیدي دارد  Q10از آنجا که کوآنزیم

نـد رو بـه   ، ممکن است باعث بهبود عملکرد ورزشی شود. با توجه به اهمیت موضوع و افزایش رو Q10کوآنزیم

ــا مصــرف     Q10رشــد مصــرف کــوآنزیم ــن ســئوال مطــرح اســت کــه آی ــی آن، ای ــین ورزشــکاران و گران در ب

  دهد؟ عملکرد ورزشی را بهبود می Q10کوآنزیم

  روش پژوهش

داوطلب که معیارهاي ورود به تحقیق را داشتند، بصورت تصادفی  )VO2max>45( سال)، 42/23±21/2(  مرد ورزشکار 14

) قرار گرفتند. حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی ها با استفاده از آزمون 7) و تجربی (تعداد= 7ساوي کنترل (تعداد= در دو گروه م

میلیگرم/ روز مصرف کردند. از هر دو  60را بمقدار  Q10وآنزیمروز ک 28گروه تجربی بمدت برآورد گردید.  5هوازي بروس

، 0) در روزهاي RCP) و نقطه جیران تنفسی (VTگیري آستانه تهویه (اندازه ) برايIlievگروه آزمون فزاینده بیشینه ایلیف (

                                                
1. Ventilation Threshold 
2. Respiratory Compensation Point 
3. Isocapnic Buffering 
4. Hypocapnic Hyper Ventilation 
5. Bruce treadmill test 



- اي دي) و معادل تهویهEqO2اي اکسیژن (بعنوان پیش آزمون، میان آزمون و پس آزمون گرفته شد. معادل تهویه 28و 14

   گیري و ثبت شد.ثانیه اندازه 10در فواصل زمانی  RCPو  VT) معادل با EqCO2اکسیدکربن (

نقطه  ) بعنوان آستانه تهویه،VE/VCO2اي اکسیژن (نقطه شکست در معادل تهویه: RCPو  VTتعیین  روش

  ) بعنوان نقطه جبران تنفسی تعیین شد.VE/VCO2اي دي اکسید کربن (شکست در معادل تهویه

) VTبین آستانه تهویه ( VO2دامنه فاز ایزوکپنیک بوسیله اکسیژن مصرفی : دامنه فاز ایزوکپنیک و هایپوکپنیک

بین نقطه جبران تنفسی  VO2)، و دامنه فاز هایپوکپنیک  بوسیله اکسیژن مصرفی RCPو نقطه جبران تنفسی (

)RCP 3() تا پایان آزمون محاسبه گردید(.  

هاي گیريگروهی در مراحل مختلف از اندازهبراي مقایسه متغیرهاي فیزیولوژیکی درون: هاي آماريروش

  ).>05/0pمستقل استفاده شد ( tگروهی ) و بینRepeated measuresمکرر (

  ها یافته

داري بین مراحل پیش آزمون، گیري مکرر نشان داد که اختالف معنینتایج آزمون آنوا با اندازه): IBبافري ( ایزوکپنیکفاز 

) وجود نداشت. F=33/0؛ P=97/0() و گروه کنترل F=82/1؛ Q10 )19/0=Pمیان آزمون و پس آزمون در گروه کوآنزیم 

و گروه کنترل نشان نداد  Q10داري را بین مراحل مختلف گروه کوآنزیم مستقل اختالف معنی tهمچنین نتایج آزمون 

)05/0>P 1) (جدول.(  

داري بین گیري مکرر نشان داد که اختالف معنی): نتایج آزمون آنوا با اندازهHHVاي (فاز هایپوکپنیک پرتهویه

) و گروه کنترل F=72/2؛ Q10 )09/0=Pاحل پیش آزمون، میان آزمون و پس آزمون در گروه کوآنزیم مر

)10/0=P 62/2؛=F وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون (t داري را بـین مراحـل مختلـف    مستقل اختالف معنی

  ).1) (جدول P<05/0در دو گروه نشان نداد (

 
 ايفازهاي ایزوکپنیک بافري و هایپوکپنیک پرتهویه.  اکسیژن مصرفی دو گروه در 1جدول 

 میانه  مرحله  گروه  فاز تمرینی
انحراف 

  استاندارد
 دامنه حداکثر حداقل

  ایزوکپنیک بافري

 Q10کوآنزیم 

 18/6 30/16 12/10 28/2 49/13  پیش آزمون

 76/14 68/19 92/4 36/5 61/11  میان آزمون

 32/7 21/14 89/6 75/2 29/11 پس آزمون

  کنترل

 03/7 60/15 57/8 26/2 37/12 پیش آزمون

 64/4 20/14 56/9 61/1 69/12  میان آزمون

 31/7 88/15 57/8 83/2 67/11 پس آزمون

  ايهایپوکپنیک پرتهویه
  Q10کوآنزیم 

 42/9 67/11 25/2 98/2 94/5  پیش آزمون

 38/11 18/15 79/3 38/4 22/9  میان آزمون

 37/3 38/11 01/8 56/1 54/9 پس آزمون

 21/13 48/14 26/1 49/4 75/7 پیش آزمون  کنترل



  گیريبحث و نتیجه

ایزوکپنیک بافري و هایپوکپنیک داري بر فازهاي تاثیر معنی Q10یاري کوآنزیم روز مکمل 28نتایج تحقیق حاضر نشان داد؛ 

که ). در گروه تجربی آستانه تهویه افزایش اندکی داشته است در حالیP<05/0اي ورزشکاران مرد جوان نداشته است (پرتهویه

). P<05/0داري در فاز ایزوکپنیک مشاهده نشد(افزایشی نداشته است. در نتیجه افزایش معنی (RCP)نقطه جبران تنفسی 

اي، علیرغم افزایش قابل مالحظه بار تمرینی و کاهش همکاران عدم تغییر دامنه ایزوکپنیک بافري دوچرخه سواران حرفهچیکارو و 

داري داشته است کاهش معنی HHVهاي تمرینی نشان دادند. با وجود این، اي را در فصلدار فاز هایپوکپنیک پرتهویهمعنی

)01/0=P( )4( اند که این کاهش ایزوکپنیک متعاقب افزایش سن را گزارش کرده و پیشنهاد نموده. ماوري و همکاران کاهش فاز

 AT. در تحقیقی که فاز ایزوکپنیک را بعنوان بازده توان از )24(اند مستقل از سن بوده است در افرادي که تمرین استقامتی داشته

اند. از طرفی هاي یک فصل تمرین در ورزشکاران نیافتهدر طول دوره IBداري در دامنه اند، افزایش معنیتعریف نموده RCPتا 

. نوع پروتکل تمرین و فعالیت بدنی ممکن است باعث این تفاوت )5(اند بعضی از مطالعات عدم افزایش آستانه تهویه را نشان داده

امتی علیرغم افزایش سن، فاز باشد و بعد از تمرین استقباشد. فاز ایزوکپنیک بافري طوالنی نشانگر عملکرد استقامتی بهتر می

  .)6(یابد ایزوکپنیک افزایش می

داري بر فاز ایزوکپنیک بافري و هایپوکپنیک روز تاثیرمعنی 28بمدت  Q10یاري کوآنزیم مکمل علمی پژوهش: –پیام اجرایی

تیجه موثر بوده است. با این حال اي مردان ورزشکار ندارد. پائین بودن مقدار مصرف روزانه، احتماالً در بدست آمدن این نپرتهویه

  شود.دارند، توصیه می Q10براي ورزشکاران، افراد مسن، بیمار و کسانی که بهردلیلی کمبود کوآنزیم  Q10مصرف کوآنزیم 
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 62/5 82/10 20/5 15/2 59/8  میان آزمون

 65/3 35/13 70/9 49/1 26/11 پس آزمون


