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  خالصه  

  مقدمه
 نظربه  يمناسب جهت بهبود سطح سالمت جامعه ضرور ييبه عنوان الگو  ينزمان و شدت تمرنتخاب نوع، ا

مصرف به همراه با  يدشد ياستقامت تمرينهفته  چهار يرتاث مطالعه حاضر، تحقيق انجام از هدف. رسدمي
 كاتاالز و) SOD( ديسموتاز اكسيد سوپر آنتي اكسيداني هايآنزيم فعاليت ميزان برQ10  يممكمل كوآنز

)CAT (باشدمي ماده هاي موش در.  
  كار روش

در  ماده موش سر 50در دانشگاه علوم پزشكي شيراز انجام شد، 1390در اين مطالعه تجربي كه در سال 
 پنج ايهفته هفته، در چهار تمريني برنامه. شدند يمتقس ينو تمر ينتمر-مكمل مكمل، كنترل،گروه  چهار
 اجرا بود، دقيقه 60 -15 زمان مدت و درجه 15 -5 دامنه شيب دقيقه، در متر 17 -10 سرعت با كه جلسه
به  Q10مكمل  mg/kg20  يزانو مكمل، روزانه م ينتمر -به دو گروه مكمل ينهمزمان با انجام تمر .شد

 شروع از قبل يخون ي، نمونه هاCATو  SOD يمآنز ييراتتغ بررسي براي. شديصورت گاواژ خورانده م
. يرفتانجام پذ اليزا روش به و شد گرفته تمريني جلسه آخرين از پس ساعت 24 و بالفاصله تمرينات،

  .انجام شد SPSSتجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزار 
  نتايج

 داشته است معناداري افزايش مكمل تمرين و تمرين گروه در ينبالفاصله پس از تمر SOD يزان فعاليتم
)001/0p= .(،آنزيم فعاليت با اين حال CAT معناداري افزايش مكمل گروه در تنها )001/0 p= (نشان را 

  .داد
  نتيجه گيري

 پايان از پس ساعت 24 و بالفاصله  شديد، استقامتي تمرين هفته چهار با همراه Q10 كوآنزيم از استفاده
 كاهش CAT فعاليت چند هر .باشدموثر   آنتي اكسيداني عملكرد سيستم بهبود مي تواند در  تمرينات

  .دهد مي نشان
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 Abstract 
Introduction: Different physical activities have an effects on antioxidant 
system. Variety, period and intensity of activities are necessary in 
improvement of safety in society. The purpose of this study was to evaluate 
the effect of high intensity training with consumption of coenzyme Q10 
(CoQ10) on antioxidant enzymes activities in female Sprague Dawley rats.  
Methods: A total of 50 female Sprague dawley rats were divided into 4 
groups: control, CoQ10, CoQ10 + exercise and exercise. Some groups were 
supplemented with CoQ10 (20 mg/kg) and the others were training with 
exercise programs for 4 weeks. The exercise  programs were performed 5 
times in a week with speed (10-17 m/s) in  slope range (5< slope < 15) for 
15-60 minutes. After that, Blood samples were drawn from heart and 
Enzyme activities of SOD and CAT were measured just before, after 
training and 24 hours later. The activities of the enzymes were determined 
by using enzyme linked immune sorbent assay kit (ELISA). Data were 
analyzed using one-way ANOVA test. 
Result: The results showed that high intensity training and CoQ10 had 
significant effects on SOD enzyme activity in groups of rats which trained 
with CoQ10+ exercise or exercise. Also, average CAT enzyme activity in 
rats which received CoQ10, showed a significant increase compared with 
other groups. 
Conclusion: It seems that using of CoQ10 with doing regulatory aerobic 
exercise after training and 24 hours later can cause adaptation in antioxidant 
enzyme system. However, CAT activity was decreased. 
 
Key words: Superoxide dismutase, Catalase, Coenzyme Q10 (CoQ10), 
Aerobic exercises  
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  57، سال 3، شماره 93 شهريور-مرداد         جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم-589

  مقدمه
 از وسيعي طيف بدني، فعاليت مدت و شدت نوع، به توجه با

 زياد شدت با ورزشي فعاليت. شودمي ايجاد افراد بدن در تغييرات
 بدن، هايبافت به آسيب ،1آزاد هايراديكال توليد افزايش باعث
 ماكروفاژها، تعداد در تغيير زا،استرس هايهورمون توليد

 نهايت در و ايمني فعاليت كاهش ها،لنفوسيت و هانوتروفيل
 عادي، شرايطدر ).1( شودمي عفونت به ابتال خطر افزايش
 اكسيژن متابوليسم جانبي هاي فرآورده عنوان به آزاد هاي راديكال

 شوند، سلولي غشاهاي تخريب باعث توانند مي كه هستند بدن
 و بروز موجب كه هستند ژنتيكي مواد با واكنش به قادر همچنين
 آزاد هاي راديكال تجمع. شوندمي ها بيماري از بسياري پيشرفت

 محسوب سلولي شدن پير فرآيند در مهمي عامل عنوان به خود
 يجزء سلول ينچند ير،آزاد واكنش پذ يها يكالراد. گرددمي

 قرار تأثير تحت را غشاء چربي و هاپروتئين ،DNAمهم از جمله 
 شده ايجاد آسيب. شوندمي بافت آسيب به منجر و مي دهند

 به شدت، عمده طور به و است تدريجي ورزشي فعاليت توسط
 آزاد هايراديكال توليد). 2( دارد بستگي فعاليت دوره و زمان
 و ايجاد و عضالني هايآسيب بروز در ورزشي فعاليت هنگام

 در است ممكن و دارند نقش فعاليت از بعد التهاب گسترش
 داده نشان تحقيقات اما). 3( باشند موثر سلولي آسيب افزايش
 راديكال توليد عالئم برخي ظهور از استقامتي تمرينات كه است
 هايراديكال از ناشي آسيب مقابل، در و كندمي پيشگيري آزاد
 افزايش طريق از بافت يدانياكس يآنت دفاع بهبود باعث آزاد

 و پراكسيداز يونهمچون گلوتات 2اكسيداني موادآنتي فعاليت
 وسيله به آزاد هايراديكال). 2( شودمي ديسموتاز سوپراكسيد

 هاييآنزيم شامل كه اكسيداني آنتي پركار دفاعي سيستم يك
 كه 5پراكسيداز گلوتاتيون ،4ديسموتاز اكسيد سوپر ،3كاتاالز مانند
 همچنين و شوندمي شناخته آنزيمي هاياكسيدان آنتي عنوان به

 ، Aهايويتامين جمله از شماربي آنزيمي غير هاياكسيدان آنتي
E  وC، ،4( شوندمي دفع كينون يوبي و فالنوئيدها گلوتاتيون .(

                                                            
1 Free radicals 
2 Antioxidant 
3 Catalase 
4 Superoxide dismutase 
5 Glutathione peroxidase 

 اكسيداني آنتي هايآنزيم از متشكل كه اكسيداني آنتي دفاع اگر
).  5( آيدمي وجود به اكسيداتيو شود،آسيب شكسته هم در است
 يك كهQ10) (CoQ10  يممانند كوآنز هايي اكسيدان يآنت

تنفس  يرهانتقال الكترون در زنج يبرا يحمل كننده ضرور
كردن اثر  ياست، با خنث ATPجهت سنتز  يتوكندرياييم

قدرت و استقامت در  يابيو باز يآزاد، به رفع خستگ هاي يكالراد
 "گفت احتماال توانيم ينبنابرا). 6( كنند يورزشكاران كمك م

: به ورزشكاران كمك كند تواند يم يقاز دو طر Q10 يمكوآنز
كردن  يخنث -ATP 2به شكل يانرژ يرهنقش در ذخ يفايا - 1

كاهش  يلهبه وس E يتامينشكل فعال و ياءاح وآزاد  هاي يكالراد
قدرت و استقامت  يشكمك به افزا وتوكروفول  -آلفا يكالراد

مي  ،Q10 كوآنزيم يعملكردها، مكمل ده نيواسطه ا به). 7(
عملكرد  مطلوب حفظافزايش و  جهت در يديمف اثراتتواند 

در افراد مختلف جامعه بخصوص ورزشكاران داشته  يسالمتو
- مكمل مصرف زانيم كه يقيتحق دراين در حالي است كه . باشد

  ،بود كرده  يورزشكاران جوان بررس نيبرا مختلف  ييغذا يها
با ). 8( تعيين شده است%  1برابر با  Q10 كوآنزيممصرف  زانيم
به عنوان   Q10 كوآنزيممحققان به  ر،ياخ يحال در سالها نيا
كردن  يو خنث يسلول يانرژ ديموثر در تول ييمكمل غذا كي

آزاد  يهاكاليراد لهيوس به آمده وجودبه يهابياز آس يبرخ
 تمرينات كه اندكرده مشاهده محققان. داشته اند ياديتوجه ز
 اين دهد،مي افزايش مردان و زنان در را 6اكسايشي فشار شديد،

 تمرينات كه اندداده نشان ديگر مطالعات نتايج كه است حالي در
 كاهش باعث هوازي، و سبك تمرينات با سازگاري و استقامتي
 ميزان و شودمي اسكلتي عضالت اكسايشي فشار در معناداري

و همكاران  7گُل). 9( بردمي باال را اكسيداني آنتي هايآنزيم
 هايزمان در شده گرفته خوني هاينشان دادند در نمونه) 2011(

بعد از  يقهدق 15 ين،زمان استراحت، بالفاصله بعد از تمر(مختلف 
 ينگيت،آزمون و ينپس از پنجم) ينبعد از تمر يقهدق 60و  ينتمر

معنادار در سطوح  ييراتباعث تغ ينو نه تمر ينه مكمل ده
SOD  وGPX اين در حالي است كه . )10(شود يپالسما نم

تعدادي از تحقيقات نشان داده اند كه آنزيم هاي  آنتي اكسيداني 
                                                            
6 Oxidative stress 
7 Gul 
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مان در پاسخ به فعاليت ورزشي پاسخ هاي متفاوتي  را در طي ز
روز  پس از  SOD 1-3كاهش فعاليت (پس از اتمام فعاليت 

 مطالعه در). 11(نشان مي دهند ) فعاليت ورزشي درمانده ساز
انجام گرفت، ) 2008(و همكاران  1كوكه توسط كه ديگر

باعث  Q10 يمحاد كوآنز يكه مكمل ده يدمشخص گرد
 دي مالوناما بر سطوح  شوديم Q10 يمغلظت كوآنز يشافزا

موثر  يناتدر طول و پس از تمر SOD و) MDA( 2آلدئيد
بود كه كاهش  ياز محدود مطالعات يكي يق،تحق ينا. )12(يست ن

در افراد  Q10 كوآنزيم يرا به دنبال مكمل ده SOD يتدر فعال
از آن بود كه مكمل  يآمده حاك دستبه يجنتا. سالم را نشان داد

آمدن  يينپا ،Q10به صورت حاد، سبب باال رفتن غلظت  يده
SOD  و  باال رفتن سطوحMDA يتدر طول و به دنبال فعال 
كه  يپالسما در افراد Q10در مقابل،  غلظت . شوديم يورزش

 يشكرده بودند، افزا يافتروزه در 14دوره  يكمكمل را در 
به  يدنمدت زمان رس يشموضوع منجر به افزا ينبود و ا يافته

 حاد صورت به دهي مكمل كلي، طوربه. )12( شده بود يخستگ
 با متناسب كه را متفاوتي مزمن و حاد هايپاسخ تواندمي مزمن و

همكاران  و 3كاسترو-دياز). 13( كند ايجاد است، تمرين نوع
 يمكوآنز يمكمل ده يراتتاث يبه بررس يدر پژوهش يزن) 2011(

Q10 يناتمرتبط با تمرفشار اكسايشي و  يدر بهبود عالئم التهاب 
نشان داد  يراخ يقتحق يجنتا. پرداختند) يدندو يلومترك 50( يدشد

CAT يابد،يكاهش م يدشد يناتدر گروه دارونما همراه با تمر 
با گروه  يسهدر مقا Q10 يمآن در گروه مكمل كوآنز يتاما فعال

كند يم يداپ يشافزا ي،ورزش يتدارونما در قبل و بعد از فعال
)14( .  

 هايآنزيم تغييرات كه تحقيقي كنون تا حاضر، تحقيق محققان
جلسه  ينساعت پس از آخر 24بالفاصله و  را يدانياكس آنتي
 استقامتي تمرينات وQ10  يمكوآنز يرهايدر حضور متغ ينيتمر

 تحقيقات حال، اين با. اندنكرده مشاهده باشد، كرده بررسي شديد
 يد،شد يتاز فعال يناش اند فشار اكسايشيكرده گزارش مختلف

 بدن يدانياكس آنتي يستمممكن است باعث كاهش عملكرد س

                                                            
1 Cooke 
2 Malondialdehyde 
3 Diaz-Castro 

 است ممكن كه است آن از حاكي مختلف تحقيقات نتايج. شود
را با توجه به  متفاوتي يدانياكس آنتي هايپاسخ ،Q10 كوآنزيم

در طول زمان هاي مختلف پس از  يننوع، مدت و شدت تمر
 نرسيدن و فوق مطالب به توجه با نتيجه در. كند تمرين ايجاد

 تا شدند آن بر حاضر تحقيق نهايي، محققان نتيجه يك به محققان
 مكمل مصرف همراهبه شديد استقامتي تمرين هفته 4 تاثير

 درCAT  و SOD هايآنزيم فعاليت بر را Q10 كوآنزيم
 قرار بررسي مورد هاموش در تمرين از پس ساعت 24 و بالفاصله

  .دهند
  

  روش كار
در آزمايشگاه  1390ي كه در تابستان سال مطالعه تجرب ينا در

سر موش  50 .حيوانات دانشگاه علوم پزشكي شيراز انجام پذيرفت
 197±10و وزن  ماه 2 سني ميانگين با اسپراگوداولي نژادماده 

 كنترل، گروه چهار به تصادفي صورتبه هاموش. انتخاب شدند
- قفس در هاموش. شدند تقسيم  تمرين -مكمل و تمرين مكمل،

 يكيساعت تار 12و  ييساعت روشنا 12مجزا، به صورت  هاي
 ينگهدار % 55 - 45 رطوبت سانتيگراد، درجه 24 تا 20 دمايبا 

 صورت به كه هاموش غذايي مواد هايتغذيه آنها با بسته. شدند
 تهيه) فسفر و كلسيم شامل جويدني هايدانه يحاو( استاندارد

 هاموش. گرفت انجام داشتند، آزاد دسترسي آب به و ندبودا شده
 بر متر 5 سرعتبا ( كردن گرم دقيقه 2 از پسهفته  4 مدت به

جلسه  5تعداد جلسات در هر هفته، . پرداختندمي فعاليت به) دقيقه
 الي 15 هايزمان دقيقه، درمتر 17 الي 10 هايسرعتبود كه با 

 حيوانات يلتردم يدرجه بر رو 15 يال 5 هايشيب و دقيقه 60
الزم به ذكر است كه ). 1 شمارهجدول ( دويدندمي) خط 10(

 بامكمل -تمرين و تمرين هايگروه هايبراي آشنايي موش
 5 سرعت با، )تمرينات شروع ازقبل ( هفته يك مدت به تردميل،

 به شروع دقيقه 10 زمان مدت و درجه صفر شيب دقيقه، بر متر
 به تردميل با آشنايي دوره پايان در تمرين اين كه كردند فعاليت
 دقيقه 15 زمان مدت و درجه 5 شيب دقيقه، بر متر 10 سرعت
 ينيدر اين پژوهش همزمان با انجام پروتكل تمر. يافتمي افزايش

ميلي گرم  20 يزانو مكمل، روزانه م ينتمر -به دو گروه مكمل
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 برنامه تمريني- 1جدول 

 متغييرها روزها
هفته 
 اول

  هفته
 دوم

هفته 
 سوم

  هفته
 چهارم

 دوشنبه

 13 12 10 10 )متر بر دقيقه(سرعت

 15 15 10 5 )درجه(شيب

 60 60 15 15 )دقيقه(زمان

 سه شنبه

 13 12 10 10 )متر بر دقيقه(سرعت

 15 15 13 5 )درجه(شيب

 60 60 15 15 )دقيقه(زمان

 چهارشبه

 13 12 12 10 )متر بر دقيقه(سرعت

 15 15 13 8 )درجه(شيب

 60 60 15 15 )دقيقه(زمان

 پنج شنبه

 13 12 12 10 )متر بر دقيقه(سرعت

 15 15 15 8 )درجه(شيب

 60 60 15 15 )دقيقه(زمان

 جمعه

 17 13 12 10 )متر بر دقيقه(سرعت

 15 15 15 10 )درجه(شيب

 60 60 45 15 )دقيقه(زمان

  
آن با  يزانم(به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن در روز  Q10مكمل 

برابر با مقدار ) 235-200( يقتحق هايوزن موش يانگينتوجه به م
 4 مدت به) بود Q10از محلول ) g/ml004/0( ليتر ميلي 1/0

 ييراتتغ يبررس يبرا. شدمي خورانده گاواژ صورت به هفته
 شروع از قبل هاموش ،CATو  يخارج سلول SOD يمآنز

 با تمريني جلسه آخرين از پس ساعت 24 و بالفاصله تمرينات،
 كتامين گرم ميلي 10 به 80مقدار ( كتامين و زايالزين از مخلوطي

 و شدندمي بيهوش) بدن وزن كيلوگرم هر ازاي به زايالزين به
- مي گرفته قلب از مستقيماً) خون سي سي 5/2( خوني هاينمونه

 گرفته هاينمونهخون،  يباتترك ييراز تغ يريجلوگ جهت. شد
 به آغشته هايلوله در آزمون انجام محل در بالفاصله شده

EDTA )ريخته هاآنزيم فعاليت بررسي براي) انعقادي ضد ماده 
 سانتريفوژ در خون از پالسما سازي جدا براي هانمونه و شدند

 دقيقه در دور 3500 سرعت در گراد سانتي درجه 4 با داريخچال
 جداسازي از پس هاگلبول رسوب. گرفتند قرار دقيقه 15 مدت به

- مي شسته) % 9 كلرايد سديم( فيزيولوژي سرم با بار سه پالسما،

 ليز و رقيق 5 به 1 نسبت به سرد مقطر آب افزودن با سپس و شدند
 هايحجم در سپس. آمدمي دست به آن هموليزات و گرديدمي

 آزمايش زمان تا گراد سانتي درجه -80 در و ليتر ميلي 5/0

 خارج SOD آنزيم سرمي ميزان گيرياندازه. شدندمي نگهداري
 كيت توسط و) نانومتر 460 تا 440( اليزا روش به CAT و سلولي

Chemicals Cayman الزم به ذكر است كه . پذيرفت انجام
براي جلوگيري از تاثيرات هورموني در نتيجه كلي تحقيق و 

آن، موش هاي ماده  با تزريق هورمون هاي جنسي قابليت تعميم 
تا مانع از تاثيرات  -شدند) Synchronization(همزمان سازي 

سپس وارد مطالعه شدند تا كليه  -هورموني در نتيجه تحقيق شود
  .موش ها در فاز استروس قرار داشته باشند

 واريانس تحليل روش طريق از هاداده استنباطي تحليل و تجزيه
 و SPSS افزار نرم از استفاده با توكي تعقيبي آزمون و طرفه يك
 از استفاده با نيز اشكال. شد انجام) =05/0p( معناداري سطح در
  .گرديد ترسيم اكسل افزار نرم
  
  تايجن

 مدت در كه بود گرم 197±10 تحقيق، ابتداي در هاموش وزن
 هفته يك نيز و آزمايشگاه در نگهداري و تمريني دوره هفته چهار

-يافته. رسيدند گرم 225±10 وزن به آزمايشگاه محيط با آشنايي

 در ينبالفاصله پس از تمر SOD ميزان داد نشان بررسي اين هاي
 زمان همين در). =001/0p( يافت معناداري افزايش تمرين گروه
  SODميزان در معناداري افزايش نيز مكمل -تمرين گروه در

 شد مشاهده كنترل گروه با مقايسه در تمرين از پس بالفاصله
)001/0P= .(رخ معناداري افزايش مكمل گروه در حال، اين با 

 گروه در تمرين از پس ساعت SOD 24  يزانم همچنين. نداد
 همچنان ،) =004/0p( مكمل - تمرين و) =0/0p 36( تمرين
 در اما. داد نشان كنترل گروه با مقايسه در را معناداري افزايش
ديده  معناداري غير كاهش كنترل، گروه با مقايسه در مكمل گروه
 ميزان تمرين، از پس بالفاصله با مقايسه در حال، اين با .شد

SOD 24 تمرين هاي گروه در تمرين از پس ساعت 
)006/0p= (مكمل - تمرين و )015/0p= (را معناداري كاهش 

در طي دوره  ديگر، سوي از. )1نمودار شماره (دادند  نشان
 آنزيم فعاليت مكمل كاهش –تمريني گروه هاي تمرين و تمرين 

CAT اين اما اين نشان دادند، در تمرين از پس را بالفاصله 
 فعاليت همچنين. نبود معنادار هاگروه از كدامهيچ در كاهش
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 خارج سلولي در SOD فعاليت آنزيم ميانگين ميزان -1 نمودار

در گروههاي  ساعت 24پيش آزمون، خونگيري بالفاصله و 
در مقايسه با   p <0.05) *(و   p < 0.001) ***(مختلف 

  .نشان مي دهدگروه كنترل معناداري را 
  

 را) =001/0p( معناداري افزايش مكمل گروه در CATآنزيم
 گروهها همه در ، گرديد مشخص تحقيق اين در همچنين. داد نشان

 با مقايسه در CAT آنزيم فعاليت تمرين، از پس ساعت 24، 
 مكمل، گروه در تنها اما.يافته است كاهش تمرين از پس بالفاصله

  .)2 شمارهنمودار ( بود )=025/0p (معنادار  كاهش اين
  
  حثب

 Q10 كوآنزيم از استفاده كهپژوهش حاضر نشان داد  جينتا
 فعاليت افزايش باعث شديد، استقامتي تمرين هفته 4 با همراه

SOD كاهش و  CATساعت 24 و بالفاصله در سلولي خارج 
 تمرينات اثر بسياري هايپژوهش. شودمي تمرينات پايان از پس

 كرده بررسي CAT و SOD فعاليت ميزان تغييرات بر را مختلف
 عدم تعدادي در و ها آنزيم اين افزايش اكثر مقاالت كه اند

 همچنين ). 13،15( است شده گزارش آنها در متناسب افزايش
 اكسيداني آنتي هاي مكمل از استفاده تاثير ها پژوهش از بسياري

 بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني را بدني فعاليت همراه به
 ديگر برخي در و فعاليت افزايش برخي در كه اند نموده بررسي

  

  
پيش خارج سلولي در  CAT فعاليت ميانگين ميزان -2 نمودار

 در گروههاي مختلفساعت  24آزمون، خونگيري بالفاصله و 
)*** (p < 0.001   و)* (p <0.05   در مقايسه با گروه

  .نشان مي دهد راكنترل معناداري 
  

 ينابه نظر مي رسد .. )17، 16(است  شده گزارش فعاليت كاهش
و همچنين نوع  و مدت استفاده از مكمل مقدارتفاوت ها به 

 خارج SOD فعاليت ميانگين. فعاليت ورزشي بستگي دارد
 با مقايسه در مكمل و تمرين مكمل، -تمرين گروه در سلولي
در توجيه  .افزايش نشان داد تمرين از بعد بالفاصله كنترل گروه

در اين گروه ها مي توان  به شدت باالي  SODافزايش فعاليت 
برنامه تمريني در تحقيق حاضر و در نتيجه افزايش شديد در 

. هاي آزاد اشاره داشتسطوح اكسيژن رساني و توليد راديكال
در گروه تمرين  SODنتايج اين تحقيق در مورد افزايش فعاليت 

ي و مكمل كه در اين پژوهش مشاهده شد با نتايج دياز -و تمرين
. همخواني دارد) 2006(و همكاران  1و ريكاردو) 2011(همكاران 
رسد تنظيم ميزان فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني در به نظر مي

نتيجه تمرينات ورزشي به ميزان زياد فشار اكسايشي در عضالت 
دنبال به SODاحتماالً افزايش بيشتر فعاليت . اسكلتي وابسته باشد

ر اين گروه ها، نتيجه افزايش بيشتر چهار هفته تمرين د
 اين پراكسيداسيون ليپيدي و توليد راديكال سوپراكسيد باشد، از

                                                            
1 Ricardo 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

پيش آزمون خونگيري بالفاصله ساعت بعد 24خونگيري 

ين
انگ
مي

S
O

D
 

(U
/m

l)

كنترل

مكمل

تمرين-مكمل

تمرين
*

***

0

10

20

30

40

50

60

70

80

پيش آزمون خونگيري بالفاصله ساعت بعد 24خونگيري 

ين
انگ
مي

C
A

T

(U
/m

l)
 

 

كنترل

مكمل

تمرين-مكمل

تمرين

**



 

 

  57، سال 3، شماره 93 شهريور-مرداد         جله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهدم-593

 و تمرين چون متغيرهايي وجود كه گرفت نتيجه توانمي هايافته
 در كه بدن اكسيداني آنتي دفاع افزايش طريق از احتماال مكمل،
 شدت سبب به كه سلولي خارج SOD فعاليت افزايش نتيجه
 گرفته صورت باشد،مي زماني دوره اين در تمريني برنامه باالي

 كوآنزيم عملكردي نقش ،اين در حالي است كه  ).18(است 
Q10  در بدن موجودات زنده،  يدانياكس يماده آنت يكبه عنوان

به عالوه، در . روشن نشده است يبه خوب ديگر مطالعات در 
در  يدانياكس يمواد آنت يگربا د Q10 يمارتباط با تعامل كوآنز
و همكاران  1كيكونن .نيستجود كافي مو هنگام ورزش اطالعات

ميلي  90( Q10نشان دادند كه سه هفته مكمل دهي با ) 1998(
و ظرفيت  Q10منتج به افزايش در غلظت كوانزيم ) گرم در روز

آنتي اكسيداني تام مي شود اما بر پراكسيداسيون ليپيدي و تخريب 
). 19(به وجود آمده توسط تمرينات درمانده ساز تاثيري ندارد 

 اكسيداني را آنتي هايآنزيم فعاليت كاهش يافته هاي اين مطالعه،
نشان  استراحت زمان در و تمريني جلسه پايان از پس ساعت 24

همخواني ) 1995(و همكارانش  2ا فته هاي راداككه با ي مي دهد
 ژن ترجمان بر ورزش تحريكي آثار آنها نشان دادند كه. دارد

 ديسموتاز سوپراكسيد و روي و مس حاوي ديسموتاز سوپراكسيد
 ممكن -احيا زماني دوره و نياز مورد آستانه به توجه با -منگنزدار

نشان دادند كه و همكارانش همجنين راداك . كند فرق است
روز پس از فعاليت ورزشي درمانده  SOD ،1 - 3ميزان فعاليت 

به مقادير اوليه خود بازگشته است، كه در تحقيق حاضر نيز  3ساز
 به Q10 كوآنزيم ين پژوهش،در ا). 11(اين موضوع مشاهده شد 

 اثرات تا شد گرفته نظر در مكمل آنتي اكسيداني  يك عنوان
آنتي  هايآنزيم اكسيژن و فعاليت فعال هايبرگونه آن مهاري

 يمكوآنزآنتي اكسيداني اثرات . گيرد قرار مطالعه مورد اكسيداني
Q10 تائيد محققان توسط آزاد هايدر غيرفعال كردن راديكال 
 هستند، مدت مقدار و به وابسته اغلب اثرات اين ولي است، شده

 هفته چهار انجام كه آنجا از. نيز تاثير گذار است محيطي شرايط
 با همراه Q10 كوآنزيم مصرف مكمل و شديد استقامتي تمرين
 ايجاد CAT آنزيم فعاليت در را معناداري تغيير ورزشي، فعاليت

                                                            
1  Kaikkonen 
2 Radak 
3  Exhausting exercise 

 با مقايسه در مكمل گروه در CAT آنزيم فعاليت بين اما نكرد،
 ايمالحظه قابل تفاوت وكنترل تمرين مكمل، - تمرين گروه

 در Q10 كوآنزيم مكمل از استفاده گفت توانمي .شد مشاهده
 افزايش ميزان در بيشتري تاثير استقامتي، تمرينات با مقايسه
 افزايش و اكسايشي استرس از جلوگيري در CAT فعاليت
 مي همچنين. است داشته پژوهش اين آنتي اكسيداني در ظرفيت
 - تمرين گروه در كاتاالز افزايش عدم علت بيان داشتكه توان

بوده  Q10 كوآنزيم  اكسيداني آنتي عملكرد احتماالً مكمل
 فعاليت اثر بر كه است شده گزارش تحقيقات بيشتر در. است
 در اگرچه  دهد،نمي رخ كاتاالز فعاليت در معناداري تغيير شديد،
 رودمي انتظار). 20( است داشته معناداري تاثير تحقيقات از برخي
 بدين باشد، SOD كاتاليتيكي كار و ساز مشابه CAT فعاليت كه

 نيز CAT فعاليت ورزش، هنگام به H2O2 افزايش با كه معني
 ها زوم پروكسي در اصل در كاتاالز اين، وجود با. يابد افزايش
 ورزش هنگام به H2O2 عمده منبع صورتي كه در دارد، وجود
 گلوتاتيون احتماالً به عالوه،. است ميتوكندريايي شديد،

 براي CAT با رقابت در ميتوكندريايي و سيتوپالسمي پراكسيداز
 است، موثرتر سلولي بخش اين در شده توليد H2O2 با مواجه
 و تقدم.  باشند مي اكسيژن فعال هايگونه منابع همسايگي در زيرا
 تقدم مختلف و هاي بافت آنتي اكسيدان ها در عملكرد تاخر

 ، Q10) و E ،C ويتامين( آنزيمي آنتي اكسيدان هاي غير دفاعي
ين پس از تمر CAT يشعدم افزامي تواند يكي ديگر داليل 

 CATيافته هاي اين تحقيق مبني بر كاهش فعاليت  ).11( باشد
 در در گروه هاي تمرين و تمرين مكمل كه منجر به تفاوت

 يدر عضالت اسكلت CATو  SOD)نوسانات( مدوالسيون
 با يافته هاي د،نكرده مي باش تمرين كرده و تمرين هايموش

 نشان نتايج اين. در يك راستا است )2006(و همكاران  4ينهوپ
در  يجبران يشافزا يكبدون  SODاز حد  يشب يانكه ب دهدمي

CAT، بتوان گفت  يدشا). 21(سلول دارد  يبر رو يبار ياناثر ز
در  SOD يتفعالدر مقايسه با  CAT يتفعال يزانكاهش در م
 mRNA يشافزا يلبه دل ، ينمكمل و تمر - ينگروه تمر
 يالتهاب هايسطوح مولكول يشاز افزا يناش يسموتازد يدسوپراكس

                                                            
4 Pinho 
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ه ب CAT يتاز فعال يريبه جلوگ ينهزم يندر ا يدبا ينهمچن. باشد
  .اشاره كرد يزن يندر طول تمر يدمحصول سوپراكس يلهوس

  
  نتيجه گيري

آنتي  هايآنزيم عملكرد بر Q10 مكمل و ورزش تاثير بررسي
 در گرفته انجام مطالعات اكثر كه چرا است انگيز اكسيداني بحث

 مكمل دوز و تمرين مدت پژوهش، هايآزمودني شدت، نوع،
 تحقيقات در بنابراين. هستند متفاوت معناداري طور به مصرفي
آنتي  هايآنزيم فعاليت ميزان در متناقضي نتايج كه مختلف

 ي،به طور كل. نيست ذهن از دور زياد آيد،مي دستاكسيداني به
 ،Q10 يمو مكمل كوآنز ينمطالعه حاضر نشان داد تمر ييجهنت

آنتي اكسيداني  هايفعاليت آنزيم بر متفاوتي مي توانند تاثيرات
 يتفعال يشعمدتاً افزا دهدمي نشان موجود اطالعات داشته باشند؛

SOD ييراتتوسط تغ ين،مكمل و تمر -يندر گروه تمر 
-بافت در آزاد هاييكالاز راد يناش يستولوژيكيو ه يوشيمياييب

دهد كه مكمل  و  ينشان م يشافزا اين. دهدمي رخ عضالني هاي
تواند باعث  يممكمل  -به تنهايي و تركيب تمرين  ينتمر
آنچه در تاثير تفاوت استفاده مكمل  ،شود SOD يدتول يكتحر

مكمل مشاهده مي شود، كاهش كمتر -بين گروه تمرين و تمرين

ساعت پس از پايان تمرينات در  24در دوره زماني  SODفعاليت 
مكمل مي باشد، كه مي تواند ناشي از نقش آنتي -گروه تمرين 

 در باال بردن ظرفيت آنتي اكسيداني بدن باشد كه Q10اكسيداني 
 يورزشكارانبه نظر مي رسد . مكمل مشاهده شد-تمرين گروه رد

با توجه به نقش  ،دهند يانجام م و شدت باال با حجم يناتكه تمر
در باالبردن ظرفيت آنتي اكسيداني بدن   Q10هاي تاييد شده 

با توجه به  .را  مد نظر داشته باشندمصرف مكمل مزبور بهتر است 
منظم  هايفعاليت انجام رسدمي نظر به پژوهش، اين هاييافته

 وQ10  يمكوآنزآنتي اكسيداني مصرف مكمل  ي،استقامت
را  بدن اكسيداني آنتي سيستم احتماالً كفايت دو،  يناز ا يبيترك

   .جهت مقابله با راديكال هاي آزاد بهبود مي بخشد
  

  تشكر و قدرداني
 اي با همكاري بخشاي ما بين رشتهاين پژوهش به عنوان ايده

ورزش درماني دانشگاه شيراز و دانشكده پزشكي دانشگاه علوم 
بدينوسيله از مركز آزمايشگاه . پزشكي شيراز انجام گرفت

حيوانات دانشگاه علوم پزشكي شيراز تشكر و قدرداني به عمل 
  .آيدمي
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