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فيزيولوژي ورزشي

مقایسۀ دو و چهار هفته مکملیاري كوآنزیم  Q10بر آستانۀ تهویه و آستانۀ تنفسی
جبرانی ورزشکاران استقامتی مرد جوان
3

حبيباله دشتی ،1لطفعلی بلبلی ،2معرفت سياهكوهيان
 .1دانشجوي دكتري فيزيولوژي ورزشي ،دانشگاه محقق اردبيلي
*
 .2دانشيار فيزيولوژي ورزشي ،دانشگاه محقق اردبيلي
 .3استاد فيزيولوژي ورزشي ،دانشگاه محقق اردبيلي
تاريخ دريافت1394/10/07 :

تاريخ پذيرش1395/03/05 :

چکيده

هدف از اين پژوهش نيمهتجربي ،تعيين تأثير دو و چهار هفته مکملياري كوآنزيم  Q10بر آستانۀ تهويه ) (VTو

آستانۀ تنفسي جبراني ) (RCPورزشکاران استقامتي مرد جوان بود .جهت انجام پژوهش 14 ،مرد جوان ورزشکار (با

ميانگين سني  22/4±1/2سال ،درصد چربي  12/5±4/4و توان هوازي  53/3±2/7ميليليتر /كيلوگرم /دقيقه) بهطور

تصادفي در دو گروه مساوي (هفت نفره) قرار گرفته و در يك پژوهش دوسويهكور بهمدت چهار هفته ،كوآنزيم Q10

(گروه مکمل) و دكستروز (گروه كنترل) را بهمقدار  60ميليگرم در روز بهصورت كپسول مصرف نمودند .درادامه ،دو
گروه بهمنظور تعيين آستانۀ تهويه و آستانۀ تنفسي جبراني ،آزمون بيشينۀ فزايندۀ ايليف را در روزهاي اول ،چهاردهم
و بيست و هشتم بر روي نوارگردان انجام دادند .شايانذكر است كه گازهاي تنفسي با استفاده از دستگاه گازآناليزور

نفس به نفس جمعآوري گرديد و مقادير  VCO2 ،VO2و  VEاندازهگيري شد .اكسيژن معادل با آستانۀ تهويه و

آستانۀ تنفسي جبراني نيز در فواصل زماني  15ثانيهاي برآورد گرديد .همچنين ،بهمنظور مقايسۀ متغيرها از آزمون
تحليل واريانس با اندازهگيري مکرر ،آزمون تعقيبي بونفرني (درونگروهي) و تي مستقل (بين گروهي) استفاده شد

( .)P<0.05نتايج نشان ميدهد كه در گروه كوآنزيم  ،Q10ميانگين اكسيژن مصرفي معادل با آستانۀ تهويه و

 VO2maxافزايش معناداري داشته است؛ اما اين افزايش نسبت به گروه كنترل اختالف معناداري ندارد(.)P>0.05
عالوهبراين ،در هيچيك از گروهها ،آستانۀ تنفسي جبراني در سه مرحلۀ زماني اختالف معناداري را نشان نميدهد
( .)F)2,12(=1.19 , P=0.34بهطوركلي ،مکملياري كوآنزيم  Q10بهمدت دو و چهار هفته ،تأثير معناداري بر آستانۀ
تهويه و آستانۀ تنفسي جبراني مردان جوان ورزشکار نداشته است؛ در نتيجه ،مکملياري كوآنزيم  Q10بهمقدار 60

ميليگرم در روز بهمدت دو و چهار هفته ،تأثيري بر آستانۀ تهويه و آستانۀ تنفسي جبراني ورزشکاران استقامتي مرد
جوان ندارد.

واژگان كليدي :آستانۀ تهويه ،آستانۀ تنفسي جبراني ،مکملياري كوآنزيم Q10

* نويسندۀ مسئول

Email: lbolboli@uma.ac.ir
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مقدمه
بهنظر ميرسد كه پس از رسيدن به سطح ويژهاي از سازگاري تمريني ،بهبود عملكرد ،مستقل از
تغييرات حداكثر اكسيژن مصرفي ميباشد .براساس مطالعات مشخص شده است كه متغيرهايي
همچون آستانۀ تهويه ( 1)VTو آستانۀ تنفسي جبراني ( ،2)RCPهمبستگي بااليي با
حداكثراكسيژنمصرفي )VO2max(3دارند؛ زيرا ،اين متغيرها نشاندهندۀ يك ظرفيت كسري
استفادهشده از  VO2maxميباشند ( .)1براساس فرضيۀ كالسيك آستانۀ بيهوازي ،يك عملكرد
ورزشي در شدت كمي پايينتر از آستانۀ بيهوازي ميتواند از انباشت الكتات خون و شرايطي كه
سيكل تشكيل اكتين ـ ميوزين را تغيير ميدهد و به خستگي محيطي زودرس منجر ميشود،
جلوگيري نمايد .عالوهبراين ،اين شدت فعاليت را ميتوان بهمدت طوالني و بدون كاهش معنادار
گليكوژن ادامه داد ()2؛ بنابراين ،با درنظرگرفتن تئوريهاي فيزيولوژيكي ذكرشده ،اندازهگيري
آستانههاي هوازي و بيهوازي (بهعنوان كسري از حداكثر اكسيژن مصرفي) ميتواند بهترين شاخص
براي پيشبيني شدت مطلوب عملكرد باشد ( .)2،3در طول يك تمرين فزاينده ،اولين افزايش در
غلظت الكتات خون منجر به افزايش نامتناسب بازده دياكسيدكربن 4ميشود كه با افزايش برداشت
اكسيژن ناشي از بافرينگ پروتون با منشا اسيدالكتيك توسط بيكربنات مرتبط ميباشد ( .)4اجسام
كاروتيدي در پاسخ به افزايش اندک فشار سهمي دياكسيدكربن ،تهويه را افزايش ميدهند؛ ازاينرو،
تهويۀ دقيقهاي ) (VEاغلب بهشكل نامتناسبي افزايش مييابد .شايانذكر است كه باركاري معادل با
اين اتفاقات ازاينرو آستانۀ تهويه ) (VTناميده ميشود كه يك پديدۀ متابوليكي ميباشد .بهطوركلي
و براساس داليل فيزيولوژيكي ،اين شدت فعاليت منعكسكنندۀ آستانۀ هوازي است (.)5
دراينزمينه ،مهير 5و همكاران ( )2005اين آستانه را "آستانۀ تبادل گازي هوازي "6ناميدهاند (.)3
آستانۀ تنفسي جبراني نشاندهندۀ پرتهويهاي ناشي از تمرين است كه در آن  VEمرتبط با VCO2
بهطور نامتناسب افزايش مييابد ( .)3با توجه به تعريف ،آستانۀ تنفسي جبراني يك پديدۀ تهويهاي
محسوب ميشود .در پيشينۀ پژوهش از اين آستانه با عنوان "آستانۀ تبادل گازي بيهوازي" نيز ياد
شده است (.)3،6

1. Ventilator Threshold
2. Respiratory Compensation Point
3. Maximal Oxygen Uptake
4. Excess CO2
5. Meyer
6. AerTge
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عالوهبراين ،كوآنزيم  Q10بهعنوان كوفاكتور در فرايندهاي تنفس سلولي ،متابوليسم هوازي،
متابوليسم اكسيداتيو و تنفس سلولي نقش دارد .مطالعات نشان دادهاند كه كوآنزيم  Q10ميتواند از
بروز برخي آسيبهاي ورزشي جلوگيري كرده و يا از شدت آنها بكاهد ( .)7همچنين ،اين احتمال
وجود دارد كه مكملدهي كوآنزيم  Q10باعث بهبود عملكرد ورزشي هوازي و بيهوازي شود؛
بااينحال ،مطالعاتي كه برمبناي اين فرضيه طراحي و اجرا شدهاند ،نتايج متفاوتي را ارائه نمودهاند
(.)7،8
مطالعات متعددي تأثير معنادار مصرف كوآنزيم  Q10بر بهبود عملكرد و بيماريها را گزارش كردهاند
( .)8،9در برخي از آنها نشان داده شده است كه مصرف اين ماده حجم ضربهاي ،كسر تزريقي و
ظرفيت تمرين را در ورزشكاران افزيش داده و كمبود آن منجر به فشار متابوليكي و تشكيل
راديكالهاي آزاد در طول تمرين شديد ميشود ( .)10همچنين ،مصرف كوآنزيم  Q10كاهش حس
خستگي ،بهبود عملكرد و كاهش آسيب عضالني (سطوح كراتين كيناز و افزايش )VO2max
آزمودنيها را در پي داشته است (.)11
در اين ارتباط ،در يك مطالعۀ تصادفي دوسويهكور متقاطع ،مصرف روزانه  200ميليگرم كوآنزيم
 Q10بهمدت شش هفته ،زمان رسيدن به آستانۀ بيهوازي بهعنوان شاخص عملكرد را در
آزمودنيهاي ورزشكار بهبود بخشيد ( .)12در مدل حيواني نيز مصرف مكمل كوآنزيم  ،Q10سطوح
آن را در فيبر عضالت كندانقباض افزايش داده و از آسيب عضالني بهوجودآمده در اثر تمرين
استقامتي كاسته بود ( .)13دراينزمينه ،آلف 1و همكاران ( )2013و دميرجي و همكاران ()2014
تأثير مثبت كوآنزيم  Q10بر عملكرد ورزشي اسكيبازان و افراد بدون تمرين را گزارش نمودهاند
(.)14،15
هرچند ادعا شده است كه كوآنزيم  Q10عملكرد ورزشي و ظرفيت تمريني را افزايش ميدهد؛ اما در
پيشينۀ مطالعات ،اتفاقنظري دراينزمينه وجود ندارد؛ بهطوريكه در برخي از پژوهشها ،افت
عملكرد ( )16و عدم تأثير بر آن ( )17در پي مصرف كوآنزيم  Q10گزارش شده است .در اين ارتباط،
گوكبل 2و همكاران ( )2010در پژوهش خود عدم افزايش عملكرد ورزشي در پي  14روز مصرف
كوآنزيم  Q10را نشان دادهاند (.)18
الزمبهذكر است كه مطالعات اندكي به مطالعۀ تأثير كوآنزيم  Q10بر عملكرد ورزشي و توان ورزشي
پرداختهاند .ازسويديگر ،بيشتر مطالعات درراستاي كوآنزيم  Q10در حوزۀ پزشكي و بهويژه

1. Alf
2. Gökbel
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بيماريهاي قلبي و عصبي انجام گرفتهاند ( .)8،19در حوزۀ فيزيولوژي ورزشي نيز بيشتر مطالعات بر
روي تأثيرات آنتياكسيداني كوآنزيم  Q10متمركز شدهاند (.)7
ازسويديگر ،در ارتباط با مدتزمان مكملدهي كوآنزيم  Q10نتايج متفاوتي گزارش شده است؛
بهعنوانمثال ،بلومر 1و همكاران ( )2012عدم بهبود عملكرد ورزشي در پي چهار هفته مصرف
كيوتن را در ورزشكاران ( 10مرد و پنج زن) گزارش نمودهاند؛ هرچند كه غلظت پالسمايي آنها
افزايش معناداري را نشان داده است ( .)20در پژوهش آلف و همكاران ( )2013نيز گروه تجربي پس
از مكملدهي كوآنزيم  ،Q10افزايش معنادار اوج توان بيشتري نسبت به گروه كنترل داشتهاند ()14؛
درحاليكه حتي پس از يك هفته مصرف اين ماده بهميزان  100ميليگرم در روز ،بهبود عملكرد در
اسكيبازان استقامتي مشاهده شده است ( .)15عالوهبراين ،چندين پژوهش در ارتباط با مكملياري
كوآنزيم 150( Q10ـ 60ميليگرم در روز و بهمدت دو تا چهار هفته) كه در آنها بهبود توان هوازي،
آستانۀ بيهوازي ،عملكرد ورزشي و بازگشت به حالت اوليه پس از ورزش بهعنوان شاخص عملكرد
در ورزشكاران تمرينكرده و افراد تمريننكرده در نظر گرفته شده بود ،نتايج متفاوت و متناقضي را
گزارش نمودهاند ()13؛ ازاينرو ،با توجه به مطالعات محدود و متناقض مرتبط با اثرات مكملدهي
كوآنزيم  Q10بر عملكرد ،اين سؤال مطرح ميباشد كه آيا مكملدهي كوآنزيم  Q10بهمدت دو و
چهار هفته ،تأثيري بر آستانۀ تهويه و آستانۀ تنفسي جبراني دارد؟ و نيز اينكه آيا اين دو مدت
مكملياري تفاوتي با يكديگر دارند يا خير؟ بنابراين ،پژوهش حاضر با عنوان "مقايسۀ دو و چهار
هفته مكملياري كوآنزيم  Q10بر آستانۀ تهويه و آستانۀ تنفسي جبراني ورزشكاران استقامتي مرد
جوان انجام گرفت.
روش پژوهش
پژوهش حاضر به روش نيمهتجربي انجام شده است و طرح آن بهصورت اندازهگيريهاي مكرر با
گروه كنترل ميباشد .جهت انجام پژوهش 14 ،مرد ورزشكار استقامتي داوطلب كه معيارهاي ورود
به پژوهش را داشتند ،يك هفته پيش از شروع پژوهش در جلسهاي بهصورت كتبي و شفاهي با
پروتكل پژوهش آشنا شده و فرم رضايتنامه را آگاهانه امضا نمودند .جهت آگاهي از وضعيت
تندرستي و فعاليت بدني ورزشكاران ،پرسشنامۀ ويژهاي با استفاده از تجارب پژوهشگران گذشته
تنظيم گرديد ( .)21معيارهاي ورود به پژوهش عبارت بودند از :داشتن فعاليت منظم ورزشي ،سابقۀ
تمرين استقامتي ،عدم بيماري (عفوني ،ايمني ،متابوليكي ،قلبي ـ عروقي ،تنفسي و ارتوپدي)،

1. Bloomer
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نداشتن مصدوميت ،مصرفنكردن دارو (استروئيدهاي آنابوليك و داروهاي سمپاتوآدرنال) و سيگار و
عدم استفاده از مكمل ورزشي .افراد انتخابشده به روش تصادفي هدفمند در دو گروه مكمل (هفت
نفر) و كنترل (هفت نفر) قرار گرفتند .الزمبهذكر است كه سالمت عمومي شركتكنندگان توسط
پزشك مورد تأييد قرار گرفت و در اجراي اين پژوهش مفاد اعالميۀ هلسينكي 1رعايت گرديد.
آزمودنيها سه روز پيش از انجام پژوهش در هيچ فعاليت بدني شركت نداشتند و از  48ساعت قبل،
غذاي حاوي كافئين و كوآنزيم ( Q10گوشت ،مواد لبني و غذاهاي دريايي) را استفاده نكرده بودند.
همچنين ،به آزمودنيها توصيه شد كه شب قبل از انجام آزمونها ،بيخوابي نداشته باشند .جهت
كنترل برنامۀ تمريني و ميزان كالري دريافتي شركتكنندگان نيز مقادير دريافت مواد مغذي با
استفاده از پرسشنامۀ  100قسمتي غذاي دريافتي در هفت روز متوالي پيش از اجراي پژوهش مورد
ارزيابي قرار گرفت (.)22
شايانذكر است كه ويژگيهاي آنتروپومتريكي آزمودنيها توسط دستگاه بايوايمپدنس 2ارزيابي
گرديد .عالوهبراين ،با استفاده از آزمون هوازي بروس ،3حداكثر اكسيژن مصرفي آزمودنيها
اندازهگيري شد .اين آزمون شامل هفت مرحلۀ سه دقيقهاي است كه در آن بهتدريج سرعت و شيب
نوارگردان تا زمان رسيدن فرد به مرز واماندگي افزايش مييابد .ذكر اين نكته ضرورت دارد كه جهت
حصول اطمينان از رسيدن آزمودنيها به حداكثر اكسيژن مصرفي ،سه شرط از ضربان معادل 95
درصد از ضربان قلب بيشينه (سن ،)220 -نسبت تبادل تنفسي معادل ( ،)1/15رسيدن نمودار
اكسيژن مصرفي و ضربان قلب ( )VO2/HRبه حالت يكنواختي يا كفه (افزايش  VO2كمتر از 150
ميليليتر در دقيقه) ( )23و اعالم رسيدن به واماندگي از سوي آزمودني الزم بود ( )24و
برايناساس ،آزمودنيهايي كه حداكثر اكسيژن مصرفي آنها كمتر از  45ميليليتر /دقيقه بر
كيلوگرم بود ،از پژوهش حذف شدند.
5
4
روز قبل از اعمال متغيرهاي مستقل ،آزمودنيها آزمون ايليف را بهعنوان پيشآزمون اجرا نمودند
( .)25اين آزمون با سرعت  8/5كيلومتر در ساعت آغاز گرديد و در هر  90ثانيه 1/2 ،كيلومتر در
ساعت تا رسيدن به واماندگي افزايش يافت .شايانذكر است كه شيب  2/5درصد در طول آزمون
ثابت بود .آزمون ايليف در روزهاي پيشآزمون ،چهاردهم و بيست و هشتم توسط تمامي آزمودنيها
اجرا گشت.
1. Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research
2. Ioi 536, Body Composition Analyzer, Germany
3. Bruce Treadmill Test
4. Iliev Maximal Incremental Test
5. Pre-Test
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ابتدا ،آزمودنيها مرحلۀ گرمكردن را بهمدت  10دقيقه روي نوارگردان 1اجرا نمودند و از ابتداي
آزمون تا مرحلۀ واماندگي ،گازهاي تنفسي آزمودنيها بهصورت نفس به نفس از طريق ماسك
(فضاي مردۀ ماسك  160ميليليتر بود و هواي دم و بازدم از يك دريچه عبور ميكرد) دستگاه
گازآناليزور 2جمعآوري گرديد .سپس ،ميانگين متغيرهاي اندازهگيريشده در فواصل زماني  15ثانيه
توسط برنامه محاسبه گشت و مورد استفاده قرار گرفت.
عالوهبراين ،يك روز پس از اعمال متغير مستقل ،آزمودنيها اين برنامه را بهمدت  28روز اجرا كردند
كه در آن ،كوآنزيم  Q10توليد كشور كانادا بهمقدار  60ميليگرم و بهشكل كپسولهاي ژالتيني
همشكل تهيه گشته و در اختيار آزمودنيها قرار داده شد .الزمبهذكر است كه مصرف مكمل
درصورتي مورد تأييد پژوهشگر قرار ميگرفت كه هر آزمودني در جلسۀ ميانآزمون 3و پسآزمون،4
بستههاي خالي مكمل را بازگرداند .در روزهاي چهاردهم و بيست و هشتم مجدد ًا آزمودنيها پروتكل
فزايندۀ ايليف را بهعنوان ميانآزمون و پسآزمون اجرا نمودند ( .)19،20بايد توجه نمود كه آنها
پروتكل ايليف را در نوبت صبح و با شكم خالي و گرسنگي شبانه انجام دادند ( )20و در طول مدت
دويدن اجازه داشتند كه بهمقدار دلخواه 5آب بنوشند ( .)26شايانتوجه است كه مقادير اكسيژن
مصرفي ( )VO2مربوط به حداكثر اكسيژن مصرفي و آستانۀ تهويه ) (VTو آستانۀ تنفسي جبراني
) (RCPتوسط دستگاه گاز آنااليزر ثبت گرديد و دماي آزمايشگاه در زمان اجراي آزمون بر روي 22
درجۀ سانتيگراد تنظيم شد .ميزان نور نيز  500لوكس و ميزان رطوبت 55ـ 45درصد بود.
پيش از انجام آزمون و بهمنظور آناليز مقدار اكسيژن مصرفي ( )VO2و كربندياكسيد توليدشده
( ،)VCO2از نمونه هواي ( 16/00درصد اكسيژن و  5/11درصد دياكسيدكربن) موجود در كپسول
استاندارد 6استفاده گرديد .عالوهبراين ،پيش از شروع هر مرحله ،جريانسنج 7با استفاده از سرنگ
سه ليتري 8كاليبره گشت.
عالوه براين ،تهويۀ دقيقهاي ( )VEو اجزاي آن معادل حجم پاياندمي ( )VTو تعداد تنفس ( )fاز
روي سيگنال جريان هوا و بهترتيب براساس شرايط دما و فشار بدن ( )BTPSو در دقيقه محاسبه
گرديد .فشار سهمي پاياندمي اكسيژن ( )PETO2و دياكسيدكربن ( ،)PETCO2اكسيژن مصرفي
1. Hp Cosmos Mercury, Germany
2. Metamax 3b, Germany
3. Mid-Test
4. Post-Test
5. Ad Libitum
6. Carburosmetalicos, Madrid, Spain
7. Flow Meter
8. Cortex Biophysik, Germany
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( )VO2و كربندياكسيد توليدشده ( )VCO2نيز توسط دستگاه گازآنااليزر نفس به نفس اندازهگيري
شد (.)27
 VTيا آستانۀ تهويه با استفاده از روش  V-Slopeتوسط نرمافزار دستگاه گاز آنااليزر و بهصورت
اتوماتيك محاسبه شد ( RCP .)3يا آستانۀ تنفسي جبراني نيز با استفاده از رسم گرافيكي  VEدر
محور  Yو  VCO2در محور  Xدر يك نمودار توسط نرمافزار 1دستگاه گازآنااليزر با استفاده از
رگرسيون خطي تعيين گرديد .الزمبهذكر است كه درصورت عدم شناسايي توسط نرمافزار
گازآنااليزر VT ،و  RCPبا نظر دو كارشناس مستقل و باتجربه تعيين ميگشت .بايد عنوان نمود كه
 VTو  RCPبهترتيب با استفاده از اولين افزايش در  VE/VO2بدون افزايش همزمان در VE/VCO2
و  )PETO2و نيز  VE/VCO2و  PETCO2شناسايي و برآورد شد (.)3
2
ذكر اين نكته ضرورت دارد كه در طول آزمون ،ضربان قلب آزمودنيها با استفاده از پوالر ثبت
گرديد و تمامي مراحل اجراي پروتكل و متغيرهاي زمينهاي در محل آزمايشگاه فيزيولوژي انجام
گرفت.
عالوهبراين ،بهمنظور توصيف دادهها ،محاسبۀ ميانگين و انحراف معيار از آمار توصيفي استفاده شد.
آزمون شاپيرو ـ ويلك )N<50( 3نيز براي تعيين نحوۀ توزيع دادهها ،آزمون لوين 4براي تعيين
تجانس واريانسها و آزمون موچلي 5جهت تعيين شرط كرويت مورد استفاده قرار گرفت .همچنين،
بهمنظور مقايسۀ متغيرهاي فيزيولوژيكي درونگروهي در مراحل مختلف زماني از آزمون تحليل
واريانس با اندازهگيري مكرر 6بهره گرفته شد (درصورت معناداري از آزمون تعقيبي بونفرني استفاده
ميگشت) .جهت مقايسۀ تفاضل ميانگين متغيرهاي فيزيولوژيكي بينگروهي در هر مرحلۀ زماني نيز
از آزمون تي مستقل بهره گرفته شد .تجزيهوتحليل دادهها نيز با استفاده از نرمافزار اس.پي.اس.اس7
نسخۀ  22و در سطح معناداري ( )P<0.05صورت گرفت.

1. Cortex, Biophysik, Metasoftcpx Testing Software
2. PolarElectro, Finlad
3. Shapiro-Wilk test
4. Lvven’s ssst
5. Mauchlysphericity test
6. ANOVA with repeated measure
7. SPSS.22
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نتایج
ويژگيهاي فردي و اكسيژن مصرفي شركتكنندگان در پژوهش (پيش از آغاز پژوهش) در جدول
شمارۀ يك ارائه شده است.
جدول 1ـ ويژگيهاي آنتروپومتريکي آزمودنيها (ميانگين±انحراف استاندارد)
كوآنزيم(n=7) Q10

متغير

كنترل )(n=7

سن (سال)
قد (سانتيمتر)
وزن (كيلوگرم)
درصد چربي
شاخص تودۀ بدني (كيلوگرم /مترمربع)
تودۀ بدني خالص (كيلوگرم)

22/1±7/1
170/2±3/8
70/6±3/7
12/3±4/9
21/5±2/1
55/6±7/1

22/1±1/3
171/3±2/1
69/5±3/3
12/4±6/9
21/4±8/3
54/6±7/1

اكسيژن مصرفي (ميليليتر /كيلوگرم /دقيقه)

53/2±2/9

53/2±4/4

نتايج آزمون شاپيرو ـ ويلك نشاندهندۀ همگني توزيع طبيعي دادهها ميباشد )( (P<0.05جدول
شمارۀ دو).
جدول 2ـ آزمون همگني شاپيرو ـ ويلك براي  RCP ،VTو  VO2maxدر دو گروه
RCP
پيش
آزمون

هفتۀ
دوم

هفتۀ
چهارم

df

14

14

14

14

14

14

P

0/15

0/33

0/79

0/55

0/41

0/24

متغير
مرحله

VT
پيش
آزمون

هفتۀ
دوم

هفتۀ
چهارم

VO2max
هفتۀ
پيش هفتۀ
چهارم
آزمون دوم
14

14

0/09 0/75

14
0/13

جدول 3ـ مقادير اكسيژن معادل با  RCP ،VTو  VO2maxگروه كوآنزيم  Q10و كنترل در مراحل زماني
متغير

VT

RCP

مرحله
پيشآزمون
هفته دوم
هفته چهارم
پيشآزمون
هفته دوم
هفته چهارم

گروه Q10

VO2
32/8±1/1
34/7±1/7
35/7±1/7
*P =0/01
46/3±1/6
45/7±4/0
46/9±1/8

%VO2max
61/7
65/2
67/1
87/0
85/9
88/2

گروه كنترل

VO2
32/8±0/7
33/9±2/4
35/1±1/4
*P =0/04
45/1±2/7
46/6±1/6
45/4±0/8

%VO2max
61/4
63/5
65/7
84/5
87/3
85/0
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ادامه جدول 3ـ مقادير اكسيژن معادل با  RCP ،VTو  VO2maxگروه كوآنزيم  Q10و كنترل در مراحل
زماني
متغير

VO2max

مرحله
پيشآزمون
هفته دوم
هفته چهارم

گروه Q10

VO2
P =0/53
52/5±2/5
54/9±1/9
56/5±0/7
*P =0/02

%VO2max
98/7
103/2
106/2

گروه كنترل

VO2
P =0/34
52/9±2/7
55/2±2/5
56/6±1/8
*P =0/008

%VO2max
99/1
103/4
106/0

* معناداري بين مرحلۀ پيشآزمون با هفتۀ چهارم

)(VT

نتايج در ارتباط با گروه كوآنزيم  Q10حاكي از آن است كه اكسيژن مصرفي در آستانۀ تهويه
در سه مرحلۀ زماني اختالف معناداري با يكديگر داشته است ) VT .(F(2,12) = 11.14, P = 0.002نيز
از مرحلۀ پيشآزمون تا ميانآزمون (دو هفته) افزايش اندكي داشت ( 32/8±1/1درمقابل
 34/7±1/7ميليليتر /كيلوگرم /دقيقه) كه معنادار نبود ) .(P = 0.29ازسويديگر VT ،در مرحلۀ
زماني پسآزمون (چهار هفته) (ميزان  )35/7±1/7افزايش يافت كه اين تغيير درمقايسه با
پيشآزمون ( )P = 0/01معنادار بود؛ اما نسبت به دو هفته مكملياري كوآنزيم (P = 0.08) Q10
معنادار نبود (جدول شمارۀ دو)؛ بنابراين ،ميتوان گفت كه چهار هفته مكملياري كوآنزيم  Q10از
نظر آماري بر اكسيژن مصرفي  VTتأثير معناداري داشته است .شايانذكر است كه در گروه كنترل
در ارتباط با ميانگين اكسيژن مصرفي در آستانۀ تهويه ) ،(VTاختالف معناداري بين مراحل زماني
مشاهده نگرديد )( (F(2,12) = 0.09, P = 0.08جدول شمارۀ سه).
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شکل 1ـ تغييرات  RCP ،VTو  VO2maxدر گروه مکمل

درمورد متغير آستانۀ تنفسي جبراني ) (RCPنيز ميانگين اكسيژن مصرفي در هر دو گروه كوآنزيم
 (F(2,12) = 0.676, P = 0.53) Q10و كنترل ) ،(F(2,12) = 1.19, P = 0.34افزايش معناداري را در
مراحل زماني مختلف نشان نداد.
براساس يافتهها ميتوان گفت باوجودآنكه  VO2maxدر هر دو گروه افزايش معناداري داشته است؛
اما نتايج آزمون تي مستقل بيانگر وجود اختالف معنادار بين دو گروه نميباشد ).(P>0.05
عالوهبراين ،ميانگين  VO2در گروه مكمل از ( )52/2±2/5در مرحلۀ پيشآزمون به ( )56/0±5/7در
هفتۀ چهارم رسيد كه بهلحاظ آماري معنادار ميباشد ) .(P = 0.02الزمبهذكر است كه اين مقدار در
گروه كنترل از ( )52/2±9/7به ( )56/1±6/8افزايش (معنادار) يافته است )( (P = 0.008شكل
شمارۀ يك و دو).
ذكر اين نكته ضرورت دارد كه بين دو گروه ،اختالف معناداري در ميانگين اكسيژن مصرفي معادل با
آستانۀ تهويه و آستانۀ تنفسي جبراني وجود نداشت )(P>0.05؛ بنابراين ،ميتوان نتيجه گرفت كه
مكملياري كوآنزيم  Q10بهمدت دو و چهار هفته ،تأثير معناداري بر متغيرهاي  RCP ،VTو
 VO2maxنداشته است.
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شکل  -2تغييرات  RCP,VTو  VO2maxدر گروه كنترل

بحث و نتيجهگيري
كوآنزيم  Q10بهعنوان يك مادۀ ارگوژنيك و ضدخستگي ،بهطور وسيعي توسط ورزشكاران مورد
استفاده قرار ميگيرد ( .)23در پژوهش حاضر ،زمانيكه عملكرد بهصورت  VO2در آستانۀ تهويه و
آستانۀ تنفسي جبراني در زمانهاي مختلف مقايسه گرديد ،مكملياري كوآنزيم  Q10بهمدت دو و
چهار هفته بر  VTو  RCPمردان جوان ورزشكار تأثير معناداري نداشت؛ اين درحالي است كه آستانۀ
تهويه و حداكثر اكسيژن مصرفي ،افزايش معناداري يافته بودند .الزمبهذكر است كه اين تغييرات در
گروه كنترل نيز معنادار بودند.
اين نتايج با يافتههاي اوستمان 1و همكاران ( )2012كه در يك مطالعۀ دوسويهكور ،تأثير
مكملياري كوآنزيم  Q10را بر روي مردان تمرينكرده مورد ارزيابي قرار دادند ،همسو ميباشد.
آزمودنيهاي اين پژوهش  21مرد سالم و نسبتاً تمرينكرده با دامنۀ سني  19تا  44سال بودند .در
اين پژوهش ،مصرف روزانه  90ميليگرم كوآنزيم  Q10بهمدت هشت هفته ،تأثير مشخصي را بر
ظرفيت عملكردي ( VO2maxو حداكثر ضربان قلب و باركاري در ضربان قلب معادل آستانۀ
بيهوازي و آستانۀ الكتات) نشان نداد ( .)28عالوهبراين ،هرچند شاخص درک فشار بورگ بهبود

1. Östman
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داشت؛ اما پژوهشگران نتوانستند تأ ثير متغير مستقل را از اثر دارونما ،سازگاري با تمرين و يا كاهش
ناراحتي ناشي از آشنايي با آزمون در مرحلۀ پسآزمون تمايز دهند.
در پژوهش حاضر از مكمل  CoQ10براي افزايش  VTو  RCPاستفاده شده بود .مربيان و ورزشكاران
در طراحي يك برنامۀ تمريني ،سه سطح شدت را مدنظر قرار ميدهند :شدت كم (كمتر از آستانۀ
هوازي يا )VT؛ شدت متوسط (دامنۀ آستانۀ هوازي تا آستانۀ بيهوازي كه معادل با بافرينگ
ايزوكاپنيا ميباشد)؛ شدت باال (بيشتر از آستانۀ بيهوازي يا  .)29( )RCPدراينراستا ،در پژوهشي
كه در ارتباط با مسابقات دوچرخهسواري تور فرانسه توسط لوسيا 1و همكاران انجام گرفت ،گزارش
شد كه از  100ساعت مسابقه ،بهترتيب  23 ،70و هفت درصد در سطوح شدت يك ،دو و سه سپري
شده است كه اين مسأله نشاندهندۀ اهميت اين دو آستانه بوده و بر اهميت آستانۀ هوازي و
بيهوازي تأكيد دارد .ازاينمنظر ،يافتههاي پژوهش حاضر ميتواند در طراحي تمرين كاربرد داشته
باشد .در ورزشهاي استقامتي ،چندين مفهوم آستانۀ زيربيشينه براي ارزيابي تأثير تمرين و تعيين
شدت تمرين استفاده ميشوند كه بيشترين مدل استفادهشده ،آستانۀ تهويه ( )VTميباشد (.)6
همچنين ،دليل فيزيولوژيكي انتخاب اين ماده و اينكه چطور يك ماده ممكن است بهطور همزمان
بر دو آستانه كه يكي نمادي از ظرفيت استقامتي و ديگري نمايندۀ ظرفيت بيهوازي فرد است،
تأثيرگذار باشد نيز ميتواند سؤالبرانگيز باشد .كوآنزيم  Q10با قرارگرفتن در اليۀ داخلي ميتوكندري
و سازماندهي فعاليت آنزيمي درگير در حمل الكترون ،سنتز  ATPرا راهاندازي كرده و به بهبود
عملكرد كمك ميكند؛ درنتيجه ،تحريك اكسيداسيون هوازي VO2 ،معادل با  VTافزايش يافته و
ظرفيت استقامتي پيدا ميكند (.)30،31
ازسويديگر ،در  ،RCPالكتات خون شروع به تجمع كرده و تهويه افزايش مييابد .صرفنظر از
مكانيسمهاي درگير يا مدلهاي توصيفي اين فرايند ،تغييرات ايجادشده درنتيجۀ تجمع الكتات كه
شامل :اسيدوز متابوليك ،پرتهويه اي ،اختالل در انقباض عضله و تغيير كنتيك اكسيژن ميباشد،
تأثير معناداري بر عملكرد قلبي ـ تنفسي دارد و همگي در اختالل ايجادشده در ظرفيت انجام كار
سهيم ميباشند؛ بنابراين ،هرگونه مداخلهاي كه تجمع الكتات در خون را به تأخير بيندازد ،با
افزايش ظرفيت بافرينگ ،حائزاهميت ميباشد ( .)32دراينزمينه ،نتايج پژوهش گوركان 2و همكاران
( )2005و دميرجي و همكاران ( )2014حاكي از آن است كه كوآنزيم  Q10با افزايش توليد انرژي
در ميتوكندري ،الكتات پالسما را كاهش ميدهد ( .)15،33ازسويديگر ،كوآنزيم  Q10با افزايش
سطوح  2-3ديفسفوگليسرات ،منحني تجزيۀ هموگلوبين را بهسمت راست منتقل كرده و باعث
1. Lucia
2. Gürkan
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آزادشدن اكسيژن در فشار سهمي معين ميشود .واضح است كه اين سازوكار با افزايش ميزان
اكسيژنرساني به عضالت و توليد  ،ATPسطوح الكتات را كاهش داده و عملكرد را بهبود ميبخشد.
اين امر عالوه بر عضالت اسكلتي ،در عضالت قلبي و تنفسي نيز رخ ميدهد؛ بنابراين ،افزايش نياز به
اكسيژن از طريق افزايش انبساط مويرگي ،بهواسطۀ افزايش آزادسازي اكسيدنيتريك در اليۀ
اندوتليال مويرگي و نيز انتقال منحني تجزيه به راست تأمين ميشود ( .)34هرچند بهنظر ميرسد
كه اسيدوز ناشي از عدم كفايت بافرينگ الكتات نقش تعيينكنندهاي در پرتهويهاي تمريني دارد؛ اما
گيرندههاي مكانيكي عضله ،گيرندههاي متابوليكي ،گيرندههاي درد ،تحريكات عصبي و پتاسيم سرم
نيز احتماالً در ايجاد اين مسألۀ فيزيولوژيكي دخيل ميباشند (.)35
عالوهبراين ،مقدار كوآنزيم  Q10مصرفشده بهعنوان مكمل و مدت آن ،آزمونها و شاخص هاي
ارزيابي عملكرد و ظرفيت تمريني ،عامل روششناختي مؤثر ديگري بر نتايج است؛ بهطوريكه در
پژوهش حاضر ،مقدار مكملدهي  60ميليگرم در روز بود .الزمبهذكر است كه در پژوهش كاسترو 1و
همكاران ( ،)2015اين مقدار معادل  120ميليگرم بود كه متفاوت از مقدار استفادهشده در پژوهش
حاضر ميباشد ( .)36دراينراستا ،اوكوا و همكاران ( )2013مقدار پالسماي مؤثر بر عملكرد
ورزشكاران را حداقل  2/5ميكروگرم گزارش نمودهاند ()37؛ درحاليكه در پژوهش حاضر با توجه به
پايينبودن مقدار مصرف روزانۀ كوآنزيم  60( Q10ميليگرم) ،احتماالً اين مقدار كمتر از مقدار
بيانشده توسط اكوا و همكاران بوده است كه ميتواند دليلي بر عدم بهبود عملكرد باشد .ذكر اين
نكته ضرورت دارد كه غلظت عادي كوآنزيم  Q10در افراد سالم معادل  0/8تا يك ميكروگرم در
ميليليتر ميباشد (.)38
ازسويديگر ،پروتكل استفادهشده براي تعيين آستانههاي تهويهاي نيز ممكن است بر نتايج تأثيرگذار
باشد .در اين ارتباط ،ميتوان متذكر شد كه مقدار اكسيژن مصرفي در پروتكلهاي نوارگردان ،بيشتر
از مقادير مشابه در پروتكلهاي انجامشده با دوچرخه ميباشد .پروتكلهاي بروس 2و بالك3
( VO ،)P<0.01معادل با آستانۀ هوازي و آستانۀ بيهوازي را نسبت به پروتكلهاي رمپي4
2
انجامشده با دوچرخه ،بهطور معناداري بيشتر برآورد مينمايند؛ درحاليكه بين اين دو پروتكل
تفاوت معناداري در مقادير بهدستآمده وجود ندارد .اين اختالف برآورد درمورد اكسيژن مصرفي
معادل با  VO2maxنيز گزارش شده است ( .)39با توجه به اينكه پروتكل استفادهشده در پژوهش
حاضر نيز با استفاده از نوارگردان انجام شده است ،باالبودن مقادير اكسيژن مصرفي معادل با  VTو
1. Castro
2. Bruce Incremental Protocol Test
3. Balke
4. Ramp Protocol
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 RCPدر هر دو گروه قابلتوجيه ميباشد .دراينزمينه ،در پژوهش جاللوندي و همكاران ()2014
عدم تأثير معنادار چهار هفته مصرف كوآنزيم  Q10بر آستانۀ هوازي و بيهوازي گزارش شده است
كه با نتايج اين پژوهش همسويي دارد ( .)11پژوهش آنها كه در ارتباط با آزمودنيهاي زن انجام
گرفت ،شباهتهاي بسياري با پژوهش حاضر دارد؛ بهعنوانمثال در نوع مكمل ،نحوۀ گروهبندي و
طول مدت اعمال متغير مستقل (هرچند  VO2maxافزايش معناداري در پژوهش آنها داشته است).
اين احتمال وجود دارد كه تفاوت آزمون فزايندۀ بيشينۀ بهكارگرفتهشده براي تعيين آستانهها و فاز
 IBو  HHVو نيز مقدار كوآنزيم  Q10مصرفي ( 100ميليگرم در روز) در بروز اين اختالف مؤثر
بوده باشد .شايانذكر است كه در پژوهش مذكور از پروتكل هافمن ـ گيسل 1استفاده شده بود كه
افزايش سرعت كمتري نسبت به آزمون استفادهشده در پژوهش حاضر ( 1/2كيلومتر در  90ثانيه)
داشته است؛ درحاليكه شيب نوارگردان بيشتر ميباشد (پنج درمقابل  2/5درجه).اين يافتهها با
نتايج پژوهش كوک 2و همكاران ( )2008همسويي دارد .آنها پژوهشي را با شركت  22آزمودني
ورزشكار و  19غيرورزشكار بهمدت 14روز انجام دادند كه مقدار مصرف مكمل كوآنزيم Q10
معادل 100ميليگرم در روز بود .نتايج نشان داد كه سطوح سرمي كوآنزيم  VO2max ،Q10و زمان
رسيدن به خستگي افزايش معناداري نداشته است ( .)19( )P=0/06همچنين ،گوكبل و همكاران
( )2010در پژوهش خود عدم بهبود عملكرد ورزشي در پي مصرف كوآنزيم  Q10را گزارش نمودند
( )18كه با يافتههاي پژوهش حاضر همراستا ميباشد؛ هرچند آزمودنيهاي پژوهش آنها بيماران
دياليزي بودند.
بهطوركلي ،بيشتر مطالعاتي كه افزايش عملكرد در پي مصرف مكمل كوآنزيم  Q10را گزارش
نمودهاند ،پروتكل پژوهش و تفسير آماري دادههاي سؤالبرانگيزي داشتهاند؛ بسياري از آنها فاقد
گروه كنترل دارونما بودهاند ( )16وكوآنزيم  Q10را همراه با مكملهاي ديگر مصرف نمودهاند
( .)11،36عالوهبراين ،ميزان سالمت ،سن و فعاليت بدني افراد نيز مهم بهنظر ميرسد؛ بهطوريكه
آزادشدن كوآنزيم  Q10در افراد باالي  30سال بهتدريج كاهش مييابد ( .)40با توجه به جوانبودن
آزمودنيهاي پژوهش حاضر ،پايينبودن ميانگين سني آزمودنيها ميتواند دليل ديگري بر عدم تأثير
معنادار كوآنزيم  Q10بر آستانۀ تهويه و آستانۀ تنفسي جبراني باشد.
با توجه به اين امر كه بيشتر مطالعاتي كه تأثير معنادار مصرف كوآنزيم  Q10بر عملكرد را گزارش
كردهاند ،بر روي آزمودنيهاي بيمار صورت گرفتهاند ( ،)8شايد بتوان نتيجهگيري كرد و عنوان نمود
درصورتيكه آزمودنيها پيش از انجام پژوهش دچار كمبود كوآنزيم  Q10باشند ،احتماالً تأثيرات
1. Gaisl- Hofmann
2. Cooke
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مكملياري بر عملكرد استقامتي مشهودتر خواهد بود كه اين امر تأييدي بر يافتههاي ساها 1و
همكاران ( )2016و اومالي )2016( 2مبني بر ارگوژنيكبودن كوآنزيم  Q10درصورت كمبود قبلي آن
است ( .)30،31پايينبودن دوز مصرفي و مدت مكملدهي نيز احتماالً در بهدستآمدن اين نتايج
نقش داشتهاند.
عالوهبراين ،يافتهها حاكي از آن بود كه مكملياري كوآنزيم  Q10بهمدت دو و چهار هفته ،تأثير
معناداري بر آستانۀ تهويه ) (VTو آستانۀ تنفسي جبراني ) (RCPمردان جوان ورزشكار نداشته است.
پايينبودن مقدار مصرف روزانه و ميزان جذب آن نيز احتماالً در بهدستآمدن اين نتيجه مؤثر بوده
است .بااينحال ،مصرف اين ماده در ورزشكاراني كه به هر دليلي كمبود كوآنزيم  Q10دارند ،توصيه
ميشود .هرچند در تئوري ،كوآنزيم  Q10ميتواند براي ظرفيت تمرين و كاهش استرس اكسيداتيو
مفيد واقع شود؛ اما پژوهش حاضر نتوانست اين تأثيرات را در پي مكملياري كوآنزيم  Q10بهمقدار
 60ميليگرم در روز و بهمدت دو و چهار هفته بر  VTو  RCPمردان جوان نشان دهد.
پيام مقاله :نتايج تحقيق تاثير مثبت مكملياري كوآنزيم  Q10بهمدت دو و چهار هفته ،تأثير
معناداري بر آستانۀ تهويه و آستانۀ تنفسي جبراني مردان جوان ورزشكار نداشت .با توجه به نتايج
تحقيق ،توصيه ميشود؛ مصرف كوآنزيم  Q10در ورزشكاران استقامتي و ورزشكاران مسن ،مستعد
كمبود ،با احتياط صورت گيرد.
تشکر و قدردانی
اين مقاله برگرفته از رسالۀ نويسندۀ اول بـراي اخـذ درجـۀ دكتري (مصوب مورخه  )93/6/23در
رشتۀ فيزيولوژي ورزشي از دانشگاه محقق اردبيلي ميباشد كه با همكاري گروه و دانشجويان
تربيتبدني دانشگاه آزاد واحد اهر و با حمايت مالي دانشگاه محقق اردبيلي به انجام رسيده است.
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Abstract

The aim of this semi-experimental study was to examine the effects of 2 and 4 weeks of
CoQ10 supplementation on the ventilator threshold and respiratory compensation point
in Young male endurance athletes. Fourteen (22.4±1/2 y, 12.5±4.4 fat percent, 53.3±2.7
ml.kg-1.min-1) young male athletes randomly were divided into two equal groups (n=7).
In a double-blind four weeks study, experimental group and control group consumed 60
mg/daily CoQ10 and dextrose, respectively. Two groups performed Iliev GXT on the
treadmill to measure ventilator threshold (VT) and respiratory compensation point
(RCP) on the 1, 14 and 28 days. Respiratory gases collected automatically through the
gas analyzer breath by breath and VO2, VCO2 and VE recorded. VO2 equivalent to VT
and RCP automatically calculated at 15s intervals. Analysis of variance and
Bonferroni post hoc test (within group), independent t test (between groups) have been
used (P<0.05). The results showed that; mean VO2 equivalent to VT and RCP in Q10
group had a significant increase but there was no significant difference between two
groups (P>0.05). In none of hhe groups, RCP hddn’t a signifaaant difference in three
stages (F(2,12)=1.19, P=0.34). Therefore, supplementation with 60 mg/d CoQ10 for either
2 or 4 weeks had no significant effects on the ventilator threshold (VT) and respiratory
compensation threshold (RCP) in young male endurance athletes.

Keywords: Ventilator Threshold, Respiratory Compensation Point, CoQ10
Supplementation
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