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  چکیده

 کاهش. دارد دنبال به را ورزشی عملکرد کاهش با همراه خلقی، اختالالت ،مدت یطوالن و سنگین تمرینات

 جلوگیري تمرینی بیش عوارض و ورزشکاران عملکرد افت از است ممکن تیپرینگ دوره در تمرینات بار

 دوره کی متعاقب مرد گیران کشتی خلقی وضعیت نیمرخ بر تیپرینگ اثر مطالعه حاضر تحقیق هدف. کند

 حجم %50 کاهش( تیپرینگ مساوي؛ گروه دو در تصادفی طور به نخبه ریگ یکشت 24. بود فزاینده تمرین

 تغییر بدون حجم کاهش(تیپرینگ هفته یک فزاینده، تمرین هفته چهار متعاقب. گرفتند قرار کنترل و) تمرین

 )BRUMS(لبرون پرسشنامه از استفاده با گیران کشتی خلقی وضعیت خنیمر .گردید اجرا) تمرین شدت در

 نیمرخ مقایسه منظور به. گردید ارزیابیتمرینات  پنجم و چهارم هفته پایان شروع، از پیش مرحله؛ سه در

 داد نشان نتایج .شد استفاده همبسته و مستقل tآزمون  از تیپرینگ هفته یک از بعد و قبل خلقی وضعیت

 ددار وجود يدار یمعن تفاوت گروه دو خلقی اختالالت نمرات میانگین بین تیپرینگ، هفته یک از پس

)05/0p<.( تمرینات روند ادامه با کنترل گروه در. ابدی یم بهبود تیپرینگ گروه در خلقی وضعیت نیمرخ 

 در تیپرینگ، راهبرد از استفاده رسد یم نظر به درمجموع .ابندی یم افزایش خلقی اختالالت نمرات فزاینده،

 دوره در تمرینات حجم %50 کاهش و بوده ضروري مسابقات، از قبل و کشتی سنگین تمرینات پایان

  .است کشتی در مناسبی راهبرد تمرینات، شدت در کاهش بدون تیپرینگ،

  تمرینی بیش گیران، کشتی خلقی، نیمرخ تیپرینگ،: کلیدي يها واژه

  

  
The effect of tapering on mood profile in elite wrestlers after a period of incremental 

training                                                                                                                                  

Abstract  
 

Heavy and prolonged training, leads to mood disturbance and decline athletic performance. Decreasing training 
load during tapering may prevent of decrement athletic performance and the side effects of overtraining 
syndrome.The purpose of the present study was to determine the effect of tapering on mood state of elite 
wrestlers after a period of incremental training. Twenty four elite wrestler were selected randomly and divided 
into two equal groups of tapering (50% reduction in training volume) and control.Following four weeks of 
incremental training, one week of tapering was performed. The profile of mood state was evaluated with Brunel 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



questionnaire (BRUMS) at the beginning of 1st week, and at the end of 4th and 5th weeks.To compare the 
profile of mood state before and after one week tapering, the t-test was used. The results show that after one 
week tapering, there is no significant difference between two groups(p<0.05). In tapering group mood state 
improved. With continuation of training in control group, mood disturbance scores were increased. In 
conclusion it seems that using tapering strategy at the end of heavy training and before main competition is 
essential and 50% reduction in training volume while the intensity is kept high, is useful tapering strategy in 

wrestling. 
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  قدمهم

 آن در که گردد تمرینی بیش نشانگان ایجاد به منجر تواند یم ناکافی، استراحت همراه به ،ازحد شیب تمرین 

 این رساندن حداقل به یا و حذف. گیرد قرار تأثیر تحت تواند یم ها ماه براي بودن خوب احساس عملکرد

 کنترل و گرفتن نظر زیر ،يا هیتغذ و دارویی يها مداخله ریکاوري، يها زمان تمرین دربار تغییر با مشکالت

 از جلوگیري در تواند یم و است ممکن مناسب، نشانگرهاي به توجه و تمرین مختلف مراحل طی ورزشکار

 اثرات ،بلندمدت و کننده خسته ناتیتمر باشد مفید ورزشکاران در تمرینی بیش نشانگان گسترش توسعه

 کاهش کورتیزول، افزایش مانند بیوشیمیایی تغییرات با و دارد ورزشکاران خلقی وضعیت نیمرخ بر منفی

 کاهش( تیپرینگ ).1 ،2( تاس همراه خلقی اختالالت افزایش و ایمنی عملکرد سرکوب تستوسترون،

 براي و رونده شیپ طور به تمرین بار آن، طی که است مسابقه از قبل تمرینی مرحله یک) تمرین بار تدریجی

 براي روانی و فیزیولوژیکی اولیه حالت به بازگشت امکان تا ؛ابدی یم کاهش زمانی مختلف يها دوره

 و مورگان .)3( بگذارد نمایش به را خود رقابتی عملکرد حداکثر بتواند ورزشکار و شود فراهم ورزشکار

 تیپرینگ هفته چهار از پس را خلقی نیمرخ نمرات مجموع کاهش) 5( همکاران و راگلین و) 4( همکاران

 احساس میزان کاهش با خلقی نیمرخ کلی نمرات در کاهش. کردند گزارش ورزشکار دانشجویان در

 کاهش همچنین مطالعات این. بود همراه سرزندگی افزایش و سردرگمی و خشم افسردگی، خستگی،

 بعضی مورد در حال نیباا. کردند گزارش وزنان مردان در تمرین بار کاهش با رابطه در را خلقی اختالالت

 در نیز تنش نمرات بلکه نشد مشاهده ها آن در تیپرینگ دوره به پاسخی اینکه بر عالوه ورزشکار افراد از

  ).4,5( گردید گزارش مردان از باالتر مقادیر این زنان مورد در و نیافت کاهش ها آن

  یشناس روش

ــت 24  ــد  ســال، 8/21±3/1 ســن( نخبــه ریــگ یکش  4/71±6/7 وزن و متــر یســانت 172/ 6±9/4ق

 کننـدگان  شـرکت از شـروع تحقیـق کلیـه     قبـل  داوطلبانه در ایـن تحقیـق شـرکت کردنـد.     طور به) کیلوگرم

کشـتی گیـران حـداقل پـنج سـال سـابقه تمـرین         همـه  را مطالعـه و سـپس امضـا کردنـد.     نامه تیرضافرم 

تصــادفی بــه دو گــروه  صــورت بــهگیــران  یکشــت ،از چهــار هفتــه تمــرین فزاینــده بعــد کشــتی داشــتند.

ــرل و  ــکنت ــاهش ( یتجرب ــه شــدند. میتقســ) حجــم تمــرین در% 50ک ــگ یکشــت 24انتخــاب  منظــور ب  ری

طریــق پرسشــنامه و مصــاحبه و  از ,هشــت هفتــه قبــل از شــروع برنامــه هــا آنتمرینــی  تیوضــع ،،نخبــه



ارزیــابی نیمــرخ وضــعیت خلقــی کشــتی گیــران از  يبــرا گردیــد. یابیــارز ,زیــر نظــر گــرفتن تمرینــات

توضـیح   کننـدگان  شـرکت پـر کـردن پرسشـنامه بـراي      نحـوه  برونل اسـتفاده گردیـد.   یسؤال 24پرسشنامه 

بـه دو گــروه   سـپس  دادنـد.  تمرینـات فزاینـده را انجـام    هفتــه 4کشـتی گیـران بـه مـدت      هیـ کل داده شـد. 

 بـدون  ،کنتـرل رونـد تمرینـات فزاینـده را ادامـه دادنـد و در گـروه تجربـی         گـروه  مساوي تقسـیم شـدند.  

وضـعیت خلقـی قبـل و بعـد از      مـرخ ین یافـت.  کـاهش % 50تمرینـات بـه میـزان     حجـم  ،تغییر در شدت

مســتقل  tاطالعــات از آزمــون  لیــوتحل هیــتجز يبــرا یــک هفتــه تیپرینــگ مــورد ارزیــابی قــرار گرفــت.

ــد. ــام اســتفاده گردی ــون یتم ــا آزم ــ ســطح در ه ــا اســتفاده از  و >05/0p يدار یمعن ــرمب ــزار ن  SPSS اف

  بررسی شدند. 18نسخه 

  اه افتهی

  تجربی و کنترل يها گروه در خلقی نیمرخ توصیفی يها شاخصجدول: 

  تجربی گروه    کنترل گروه    خلقی نیمرخ عوامل

  آزمون پس    آزمون شیپ    آزمون پس    آزمون شیپ  

  0/6±2/2    6/5±1/2    2/13±6/1    7/8±0/2    خشم عامل

  2/8±8/1    2/8±9/1    5/12±3/1    1/7±6/1    سردرگمی عامل

  9/8±8/1    7/9±5/1    4/14±3/1    0/8±7/1    افسردگی عامل

  6/6±1/2    6/7±9/1    7/13±0/2    1/8± 7/1    خستگی عامل

  4/8± 6/1    2/8±0/2    2/15±1/1    1/9±3/1    تنش عامل

  7/13± 3/1    1/13±8/1    0/5±6/1    8/11±4/1    سرزندگی عامل

  4/24± 1/7    2/26±2/6    0/64±3/0    3/28±1/9    خلقی اختالالت نمره

  يریگ جهینت و بحث

 ورزشـی  عملکـرد  کـاهش  و خلقـی  اخـتالالت  نمـرات  افـزایش  باعـث  مـدت  یطـوالن  و سنگین تمرینات 

 را ورزشـی  عملکـرد  افـزایش  و خلقـی  وضـعیت  نیمـرخ  بهبـود  متوسـط  شـدت  بـا  تمرینـات  و گردند یم

 و سـنگین  تمرینـات  طـی  ورزشـکاران  خلقـی  وضـعیت  نیمـرخ  تغییـر  در بسـیاري  عوامـل . دارند دنبال به

ـ دل بـه  و دارنـد  دخالـت  مـدت  یطوالن  اصـلی  علـل  تشـخیص  زمینـه،  ایـن  در موجـود  يهـا  یدگیـ چیپ لی

 از یکــی عنــوان بــه مســابقات، دوره در بخصــوص تمــرین فشــار عامــل حــال نیبــاا. اســت مشــکل بســیار

 نتـایج  بـه  توجـه  بـا  و درمجمـوع . اسـت  مطـرح  گیـران  کشـتی  خلقـی  نیمـرخ  تغییر در عوامل نیتر يجد

ــق ــه حاضــر تحقی  اصــلی مســابقه از قبــل تمرینــات حجــم کــاهش کشــتی، ورزش در رســد یمــ نظــر ب

  .)6( همکاران و اُکانر گردد گیران کشتی خلقی وضعیت نیمرخ بهبود به منجر تواند یم

  ابعمن

1. Talbott, S. Talbott, J. Wood, D.(2007).Post-Exercise Recovery and Mood State Enhanced By Dietary 
Supplementation following an Ironman Triathlon, Supplement Watch, Inc. and Wicked Fast Sports Nutrition 
Praper, VT, 84020, USA, pp: 1-5 
2. Michael Gleeson.(2004). Immune function and exercise.European Journal of Sport Science,Volume 4, Issue 3 



September, pages 52 – 66 
3. Mujika, I ˜ nigo, Padilla, Pyne, David, Busso, Thierry, (2004). Physiological Changes Associated with the Pre 
Event Taper in Athletes, REVIEW ARTICLE, Sports Med; 34 (13): 891-927 
4. Morgan W. P. Brown DR, Raglin JS, et al.(1987). Psychological monitoring of overtraining and staleness. Brj 
Sports Med; 21:107-14 
5. Raglin J. S. Morgan WP, O’Connor PJ.(1991). Changes in mood states during training in female and male 
college swimmers. Int J Sports Med; 12: 585-9 
6. O’Connor P. J. Morgan W. P. Raglin JS, et al.(1989). Mood state and salivary cortisol levels following 
overtraining in female swimmers. Psychoneuroendocrinology; 14: 303-10 

 

  بر آستانه تهویه و نقطه جبران تنفسی مردان جوان ورزشکار Q10کوآنزیم یاري تأثیر مکمل

  2، لطفعلی بلبلی1حبیب اله دشتی

 دانشجوي دکتري دانشگاه محقق اردبیلی - 1

 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی - 2

 
 

  چکیده 

و نقطه جبران  (VT)بر آستانه تهویه Q10کوآنزیم یاري مکمل: هدف از این مطالعه تعیین ت تأثیر هدف

  مردان جوان ورزشکار بود.  (RCP)تنفسی

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

) قرار 7 ) و تجربی (تعداد=7کیلوگرم) انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مساوي، کنترل (تعداد= 

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

) و نقطه جیران تنفسی VT) براي اندازه گیري آستانه تهویه (Ilievگروه آزمون حداکثر فزاینده ایلیف (

)RCP مون گرفته شد. از ابتداي آزمون بعنوان پیش آزمون، میان آزمون و پس آز 28و 14، 7) در روزهاي

- ها نفس به نفس از طریق ماسک دستگاه گازآنالیزور جمعي واماندگی گازهاي تنفسی آزمودنیتا مرحله

و معادل  VT) براي تعیین  EqO2آوري و به طور خودکار مقادیر اکسیژن مصرفی، معادل تهویه اي اکسیژن (

گیري و ثانیه اندازه 10در فواصل زمانی  RCPمعادل با  VT) براي تعیین  EqCO2اکسیدکربن (اي ديتهویه

مستقل  tگروهی در هر مرحله از آزمون ثبت شد. براي مقایسه تفاضل میانگین متغیرهاي فیزیولوژیکی بین

 Repeatedگیرهاي مکرر (براي مقایسه متغیرهاي فیزیولوژیکی درون گروهی در مراحل مختلف از اندازه

measures) 05/0) استفاده شدp<.(  

در  EqO2  )44/1±54/23 داري درنتایج آزمون بین گروه تجربی و کنترل نشان داد؛ اختالف معنی :ها یافته

در مقابل  22/1±19/25(  EqCO2 و F)12،1=(Sig  ،102/0=76/0) 68/23±20/1مقابل 

16/1±86/25 (06/0=Sig  ،73/4)=12،1(F  که حالیدو گروه مشاهده نشد. درVO2 )18/0±45/2  در

،  Sig=035/0داري باهمدیگر اختالف داشتند ) در بین دو گروه بطور معنی37/2±32/0مقابل 

67/5)=12،1(F.  



دو  RCPو VT) معادل با Eqco2اي دي اکسیدکربن () و معادل تهویهEqo2اي اکسیژن (معادل تهویه نتایج:

دار که اکسیژن مصرفی معادل با دو آستانه اندکی تغییر معنیدرحالیاند. داري با هم نداشتهگروه تفاوت معنی

  داشته است.  

  

اي دي اي اکسـیژن، معـادل تهویـه   آسـتانه تهویـه، نقطـه جیـران تنفسـی، معـادل تهویـه       هاي کلیـدي:  واژه

  Q10کوآنزیماکسیدکربن، اکسیدکربن

  

The effects of CoQ10 supplementation on the aerobic 
threshold and respiratory compensation point in young 

male athletes 
 
Abstract  
Introduction and purpose: The aim of this study was to examine the  effects of  CoQ10 
supplementation on the aerobic threshold and hypocapnic respiratory compensation point in young 
male athletes.  
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 7, 14 and 28 days. Since the beginning of the test to the point of exhaustion, subjects' s 
respiratory gases collected through the mask and automatically the amount of the consumed O2, EqO2 
and WqCO2, equivalent to VT and RCP at intervals of 10 seconds was recorded. for between groups 
mean difference comparison at any stage, independent t-test was used. for within groups mean 
difference comparison at any stage, Repeated measures was used (P<0/05). 
Results: The results showed that; there was no significant mean differences between two CoQ10 and 
control groups respectively at EqO2 (23.68±1.44 Vs.23.68±1.20), F(1,12)=0.102, Sig=0.76 and 
EqCO2 (25.19±1/22 Vs. 25.86±1.16), F(1,12)=4.73, Sig=0.06. However, there was significant mean 
differences between two groups at VO2 respectively: (2.45±0.18 Vs. 2.37±0.32), F(1,12)=5.67, 
Sig=0.035. 
Discussion and Conclusion: There wasn’t any significant mean difference at (EqO2) and (Eq  CO2) 
equivalent for VT and RCP. However, consumed O2, equivalent for VT and RCP have been slightly 
significant mean difference.  
Key words: ventilatory Threshold, Respiratory Compensation Point, Ventilatory Equivalent, CoQ10 
 
 
 

  مقدمھ
 تولید اکسیدکربنفاز اول: دي :وجود دارد تمرین بیشینه فزایندهسه فاز فیزیولوژیکی تبادل گاز در طول یک 

) در پاسـخ بـه افـزایش    VEباشد. فاز دوم: تهویـه ریـوي (  می) عمدتاً از متابولیسم اکسیداتیو VCO2( شده

VCO2 اکسیدکربن شریانی بافري در پی تأثیر تنظیمی فشار سهمی دي)PaCO2 (یابـد. بنـابراین   افزایش می

کنـد. همزمـان فشـار سـهمی پایـان دمـی اکسـیژن        تغییر نمی  (VE/VCO2) اکسیدکربناي ديهمعادل تهوی

)PETO2( پرتهویهشروع به افزایش می) اي مرتبط با کندO2   فـاز بـین  سـوم:  ). فاز RCP    و پایـان تمـرین



که زمانی نقطه جبران تنفسی اسیدوز تمرینی، .توصیف شده است (HHV) ايبعنوان فاز هایپوکپنیک پرتهویه

جبـران   .دهنده انتقال از فاز بافرینگ به اسیدوز تمرینـی اسـت  شدت تمرین بیشتر افزایش یافته است، نشان

 .شـود مـی ) PaCO2اکسید کربن شـریانی ( فشار سهمی دي در پی اسیدوز متابولیکی منجر به کاهش تنفسی

نقطـه جبـران   و  اول و دوم؛ بین فاز  (VT) آستانه تهویه :کنند عبارتند ازنقاطی که این سه فاز را محدود می

  .)1( دوم و سوم؛ بین فاز  (RCP) تنفسی

در بدن، این فرضیه مطرح است که  Q10از این رو با در نظر گرفتن ادبیات موجود پیرامون وظایف کوآنزیم

که بـر  ، ممکن است باعث بهبود عملکرد ورزشی شود. با این حال نتایج تحقیقاتی  Q10دهی کوآنزیممکمل

  )2(اند، یکسان نیستند مبناي این فرضیه طراحی و اجرا شده

  روش پژوهش

سال) داوطلب که معیارهاي ورود به تحقیق را داشتند، بصورت تصادفی  83/23±35/2مرد ورزشکار ( 14

) قرار گرفتند. حداکثر اکسیژن مصرفی آزمـودنی  7) و تجربی (تعداد= 7در دو گروه مساوي کنترل (تعداد= 

 60را بمقـدار   Q10وآنزیمروز ک 28با استفاده از آزمون هوازي بروسبرآورد گردید. گروه تجربی بمدت  ها

گیـري آسـتانه   ) براي انـدازه Ilievمیلیگرم/ روز مصرف کردند. از هر دو گروه آزمون فزاینده بیشینه ایلیف (

آزمون، میان آزمون و پـس   بعنوان پیش 28و 14، 0) در روزهاي RCP) و نقطه جیران تنفسی (VTتهویه (

 VT) معادل با EqCO2اکسیدکربن (اي دي) و معادل تهویهEqO2اي اکسیژن (آزمون گرفته شد. معادل تهویه

  گیري و ثبت شد. ثانیه اندازه 10در فواصل زمانی  RCPو 

، نقطه ) بعنوان آستانه تهویهVE/VCO2اي اکسیژن (: نقطه شکست در معادل تهویهRCPو  VTتعیین  روش

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

بـین آسـتانه تهویـه     VO2دامنه فاز ایزوکپنیک و هایپوکپنیک: دامنه فاز ایزوکپنیک بوسیله اکسیژن مصـرفی  

)VT) و نقطه جبران تنفسی (RCPی )، و دامنه فاز هایپوکپنیک  بوسیله اکسیژن مصرفVO2  بین نقطه جبران

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

 Repeatedهاي مکرر (گیريگروهی در مراحل مختلف از اندازهبراي مقایسه متغیرهاي فیزیولوژیکی درون

measuresو بین ( گروهیt ) 05/0مستقل استفاده شدp<.(  

  ھا یافتھ
داري نبود؛ بدین جهت شرط کرویت فرض شد. اما معنی EqCO2و  EqO2آزمون موچلی براي متغییرهاي 

گیسـر   -دار بود. بدین جهت در ایـن مـورد از آزمـون گـرین هـوس     معنی VO2آزمون موچلی براي متغییر

داري در حجم اکسیژن مصـرفی در  گیسر نشان داد که اختالف معنی -استفاده شد. نتایج آزمون گرین هوس

. هرچند مقادیر میانگین مرحله اول بـا   Sig  ،66/3)=22/1(F=69/0دارد مراحل مختلف دو گروه وجود ن

  دار نبودند ها معنیمیانگین هاي مرحله دوم و سوم اختالف اندکی داشتند، با این حال تفاوت



در مقابـل   EqO2  )44/1±54/23 داري درنتایج آزمون بین گروه تجربی و کنترل نشان داد؛ اختالف معنـی 

داري در . همچنین اختالف معنـی 12،1(F=(Sig  ،102/0=76/0و گروه وجود نداشت ) د20/1±68/23

EqCO2 )22/1±19/25  دو گروه مشاهده نشد 86/25±16/1در مقابل (06/0=Sig  ،73/4)=12،1(F .

داري باهمـدیگر  ) در بـین دو گـروه بطـور معنـی    37/2±32/0در مقابـل   VO2 )18/0±45/2که در حالی

  )1، (شکل  F)Sig  ،67/5)=12،1=035/0اختالف داشتند 

گیـري  گروه در مورد هیچ یک از متغییرهاي مورد انـدازه  ×دار، براي زمان نتایج نشان داد تأثیر تعاملی معنی

برابر با   EqO2 ، براي متغییر Sig  ،05/1)=12،1(F=36/0برابر با  VO2وجود نداشت. معادل آماري براي 

52/1=Sig  ،04/2)=12،1(F  براي متغییر وEqCO2  13/0برابر با=Sig  ،19/2)=12،1(F .بود  

 
  . اکسیژن مصرفی در سه مرحله زمانی در دو گروه کنترل و تجربی1شکل 

 
 

  گیريبحث و نتیجه

و نقطه جبـران   (VT)هفته بر آستانه تهویه  4بمدت  Q10کوآنزیمیاري نتایج تحقیق حاضر نشان داد؛ مکمل

  داري ندارد.مردان جوان ورزشکار تأثیر معنی (RCP)تنفسی 

. انـد بر بهبود عملکرد را گزارش نمودهQ10 داري کوآنزیمتحقیقات متعددي وجود دارند که عدم تأثیر معنی

در  60-150باشند که مصرف مقـادیر مشـابه (  سو با نتایج تحقیق حاضر میهاي تحقیقات متعددي همیافته

گونه فواید ارگوژنیکی (نیروافزایی) بر ظرفیت ورزشی بیشـینه یـا زیربیشـینه    هفته) هیچ 3 -8روز به مدت 

  .)5, 4(افراد تمرین کرده یا بدون تمرین ندارد 



که نشان داده شده که آزاد شدن بطوري .رسدهمچنین میزان سالمت و فعالیت بدنی افراد نیز مهم به نظر می

ي هـا . از آنجا کـه میـانگین سـنی آزمـودنی    )6(یابد می سال بتدریج کاهش 30در افراد باالي  Q10کوآنزیم

توانـد  هاي پژوهش حاضـر مـی  بوده است، پائین بودن میانگین سنی آزمودنی 41/23±23/2 تحقیق حاضر

هاي هوازي و بیهوازي و متعاقب آن فازهاي ایزوکپنیـک  بر آستانه Q10دار کوآنزیمدلیلی بر عدم تأثیر معنی

  اي باشد.پرتهویهبافري و هایپوکپنیک 

و نقطـه جبـران    (VT)هفته بر آستانه تهویه  4بمدت  Q10کوآنزیمیاري علمی پژوهش: مکمل –پیام اجرایی

داري ندارد. پائین بودن مقدار مصـرف روزانـه، احتمـاالً در    مردان جوان ورزشکار تأثیر معنی (RCP)تنفسی 

بـراي ورزشـکاران،    Q10ل دارد مصرف کـوآنزیم  بدست آمدن این نتیجه موثر بوده است. با این حال احتما

  دارند، مفید باشد. Q10افراد مسن، بیمار و کسانی که بهردلیلی کمبود کوآنزیم 
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