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چکیده
هدف :يوبيکينون يکي از ضداکسايندههايي است که از طرف متخصصين به منظور کاهش آسيبهای
اکسايشي تجويز ميشود .هدف از انجام اين پژوهش مقايسه آثار مکملياری يوبيکينون بر برخي شاخصهای
فشاراکسايشي در مردان ورزشکار و غيرورزشکار بود .روش شناسی :در اين پژوهش تعداد  44نفر افراد
ورزشکار و غيرورزشکار به گروههای تجربي ( 11نفر ورزشکار و  11نفر غيرورزشکار) و کنترل ( 11نفر ورزشکار
و  11نفر غيرورزشکار) تقسيم شدند .ابتدا پنج ميليليتر خون وريدی گرفته شد .سپس به مدت دو هفته ،هر
روز  2/5ميليگرم يوبيکينون به ازای هر کيلوگرم وزن بدن دريافت کردند .همچنين بعد از دو هفته خونگيری
مرحلهی پاياني اجرا شد .یافته ها :ظرفيت ضداکسايشي تام سرم در افراد غيرورزشکار قبل از مصرف يوبي-
کينون  0/64±0/86بود و بعد از مصرف يوبيکينون  1/01±0/68ميکرومول در ميليليتر شد (.)P≤0/05
ميانگين مالوندیآلدئيد سرم قبل از مصرف يوبي کينون  2/54±0/44بود و بعد از مصرف يوبيکينون
 2/45±0/26نانومول در ميليليتر شد( .)P≥0/05همچنين در افراد ورزشکار ظرفيت ضداکسايشي تام سرم
قبل از مصرف يوبيکينون  0/22±0/16بود و بعد از مصرف يوبيکينون  0/65±0/44ميکرومول در ميلي ليتر
شد( .)P≤0/05ميانگين مالوندیآلدئيد سرم قبل از مصرف يوبي کينون  1/81±0/56و بعد از مصرف يوبي-
کينون  1/84±0/48نانومول در ميلي ليتر شد ( .)P≥0/05نتیجه گیری :مصرف يوبيکينون ميتواند سبب
افزايش ظرفيت ضداکسايشي تام در افراد ورزشکار و غيرورزشکار شود .لازم بذکر است سطوح پايه ظرفيت
با اسکن  QRفوق ميتوانيد جزئيات مقاله حاضر را در
ضداکسايشي تام سرمي و ميزان مالوندیآلدئيد در افراد غيرورزشکار نسبت به افراد ورزشکار بيشتر بود.
سايت  www .jahssp.azaruniv.ac.ir/.مشاهده کنيد.
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Abstract
Aim: Ubiquinone is one of the antioxidants that is prescribed by experts to reduce oxidative
damage. The purpose of this study was to compare the effects of ubiquinone supplementation
on some oxidative stress indices in athletes and non-athlete men. Methods: In this study, 44
athletic and non-athlete subjects were divided into experimental groups (11 athletes, 11 nonathletes) and controls (11 athletes and 11 non-athletes). First, were taken 5 ml of venous blood.
Then, for two weeks a day, 2.5 mg/kg ubiquinone was administered and after 2 weeks, was
performed a second stage blood sampling. Results: Serum total antioxidant capacity in nonathletes before taking ubiquinone was 0.84±0.68 and after taking ubiquinone was 1.01±0.86
mmo/ml (P≤0.05). Amount of malondialdehyde, before taking ubiquinone was 2.54±0.28 and
after taking ubiquinone was 2.54±0.28 nm ml (P≥0.05). Also in athlete’s mean capacity
antioxidation before taking ubiquinone was 0.72±0.18 and after ubiquinone was 0.85±0.34
mmol per ml (P≤0.05) and malondialdehyde before taking ubiquinone was 1.68±0.58 and after
taking ubiquinone was 1.64±0.36 nmol/ml (P≥0.05). Conclusion: Consumption of ubiquinone
can cause increase antioxidant capacity in athletes and non-athletes. It should be noted that basal
levels of total antioxidant capacity and malondialdehyde levels were higher in non-athletes than
athletes.
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مقدمه
بنيانهای آزاد از جمله بنيانهای هيدروکسيل ،سوپراکسيد و نيتريك اکسيد و
ليپيد پراکسيل ،اتمها يا مولکولهايي است که به خاطر داشتن الکترون آزاد
دائما در بدن موجودات در گردش بوده و بسيار واکنشپذير است و آسيبهای
فراواني را به درشتمولکولهای بدن جانداران ( ،DNAپروتئينها ،ليپيدها)
ميرساند .به عبارتي ديگر ،بنيانهای آزاد موجب آسيب اکسايشي اسيدهای
نوکلئيك ،پروتئينها و ليپيده ،و نيز باعث اکسايش چربيهای غيراشباع در
غشاهای سلولي ،افزايش نفوذپذيری عروق ريز و ايجاد ادم ،اختلال در عملکرد
ميتوکندری و ...ميشود ( .)1-5از طرفي ،در بدن دستگاههای خاص برای
مقابله با آسيب ناشي از بنيانهای آزاد وجود دارد که به دستگاه دفاع
ضداکسايندهای معروف است .در حالت عادی بين توليد بنيانهای آزاد در بدن
و اجزا دستگاه دفاع ضداکسايندهای تعادل زيستي برقرار است ،اما قرار گرفتن
در مقابل عواملي مانند آلاينده های محيطي ،داروها و سموم ،سبب افزايش
توليد بنيانهای آزاد در بدن و عدم تعادل بين توليد بنيانها و اجزا دستگاه دفاع
ضداکسايندهای ،و فشار اکسايشي و آسيب بافتي ميشود ( .)8،2،5دستگاه دفاع
ضداکسايندهای (آنزيمي و غيرآنزيمي) با جلوگيری از تشکيل بنيانهای آزاد،
ترميم صدمات ناشي از فعاليت راديکالها ،افزايش دفاع مولکولهای صدمه
ديده و به حداقل رساندن جهش سلولي با آسيبهای گونههای فعال اکسيژن
و بنيانهای آزاد مقابله ميکند .از دستگاه دفاع ضداکسايندهای آنزيمي ميتوان
آنزيمهايي مانند سوپراکسيد ديسموتاز ،گلوتاتيون ،پراکسيداز و کاتالاز را نام برد
و از دستگاه دفاع ضداکسايندهای غيرآنزيمي ميتوان به ويتامينE
کاروتنوئيدها ،اسيد آسکوربيك و يوبيکينون...اشاره کرد ( .)6،3،10تعداد
زيادی از ضداکسايندههای پاكکننده بنيان آزاد در بدن وجود دارد که تعدادی
از آنها از منابع غذايي مثلا ميوه ها سبزیها مشتق ميشود .همچنين تعداد
زيادی ترکيبات آنتي اکسيداني داخلي و خارجي ،طبيعي يا مصنوعي جهت
درمان و يا پيشگيری از بيماریهای مرتبط با بنيانهای آزاد معرفي شدهاند.
اخيرا در برخي از مطالعات پزشکي -ورزشي نشان داده شده است که مکمل
غذايي يوبيکينون دارای عملکرد حفاظتي در برابر فشار اکسايشي و دارای
خاصيت ضداکسايشي است ( .)3،10با اين حال ،محققان پزشکي -ورزشي
همواره در صدد دستيابي به راههايي هستند که بتوانند به نحوی از بروز آسيب-
های اکسايشي جلوگيری کنند ( .)3-12تقويت توان ضداکسايشي با استفاده از
مکملهای خوراکي (ويتامينها و شبه ويتامينهای ضداکسايشي) از جمله
شيوههای مقابله با فشار اکسايشي است ( .)3-14محققان اخيرا طي مطالعاتي
گزارش کردهاند که يوبيکينون به عنوان ضداکساينده ميتواند در کاهش فشار
اکسايشي نقش داشته باشد ( .)10بنابراين مطالعه حاضر با هدف مقايسه
شاخصهای فشار اکسايشي شامل ظرفيت ضداکسايندهای تام سرم و
پراکسيداسيون ليپيدی (مالوندیآلدئيد) ،در سرم افراد ورزشکار و غيرورزشکار
قبل و بعد ازمصرف يوبيکينون انجام شد تا به اين پرسش پاسخ دهد که آيا
يوبيکينون در ورزشکاران و غيرورزشکاران ميتواند با افزايش ظرفيت
ضداکسايشي تام از بروز فشار اکسايشي جلوگيری کند يا نه؟
روش پژوهش
در اين مطالعه  22نفر در گروه تجربي ( 11نفر ورزشکار و  11نفر غيرورزشکار)
و  22نفر در گره کنترل ( 11نفر ورزشکار و  11نفر غيرورزشکار) مورد مطالعه
Ferric reducing ability of plasma

1

قرار گرفتند .افراد مورد مطالعه دارای بيماری خاصي نبودند و مصرف مواد
ضداکسايندهای نيز نداشتند .پس از تکميل پرسش نامه و دريافت توضيحات
لازم و به طور آگاهانه و با رضايتنامه کتبي وارد مطالعه شدند .ابتدا پنج ميليليتر
خون وريدی از آنها گرفته شد و پس از سانتريفوژ و جداسازی سرم پارامترهای
استرس اکسيداتيو (ظرفيت ضداکسايندهای تام سرم و مالوندیآلدئيد ) سنجيده
شد .سپس به مدت دو هفته هر روز مقد ار  2/5ميلي گرم يوبيکينون به ازای
هر کيلوگرم وزن بدن به افراد مورد مطالعه داده شد .بعد از دو هفته مجددا
خونگيری شد و شاخصهای فشار اکسايشي در سرم ارزيابي و مقايسه شد.
ارزيابي ميزان پراکسيداسيون ليپيدی در پلاسما يا همان روش تيوباربيتوريك
اسيد است .در اثر بروز فشار اکسايشي ،پراکسيداسيون ليپيدی اسيدهای چرب
غيراشباع افزايش مييابد .در اثر حملهی بنيانهای آزاد به ليپيدها ،آلدئيدهای
ايجاد ميشود که با تيوباربيتوريك اسيد در  PHاسيدی و دمای بالا واکنش مي
دهد و ماکزيمم جذب کمپلکس صورتي رنگ حاصل در 512نانومتراست.
ظرفيت ضداکسايشي تام سرم همه آزمودنيها نيز به طور جداگانه با روش
فرپ 1ارزيابي شد .اين روش بر اساس توانايي پلاسما در احيای يون فريك(
 )Fe3+به فرو( )Fe2+و در حضور مادهای به نام تریپريدل اس
تريزين( )TPTZبه عنوان معرف اندازهگيری ميشود .نتيجه آن مخلوط آبي
رنگ تریپريدلاس تريزين فرو با حداکثر جذب  534نانومتر ميباشد .حساسيت
ميزان قدرت احياکنندگي سرم از طريق افزايش غلظت مخلوط توسط دستگاه
اسپکتروفتومتری مدل  2600و بر اساس منحني استاندارد اندازهگيری شد و
منحني استاندارد بر اساس محلولهای استاندارد سولفات آهن رسم شد و سپس
براساس منحني استاندارد ،غلظت مواد مذکور بر حسب ميکرومول در ميليليتر
اندازهگيری شد.
جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS21استفاده گرديد .دادههای
آماری با بررسي تفاوت ها در دو گروه با استفاده از ميانگين و انحراف معيار و
آزمون تي زوج صورت گرفت.
یافتهها
ميانگين و انحراف استاندارد ويژگيهای فردی (سن ،وزن ،قد ،شاخص تودهی
بدن ،درصد چربي و توان هوازی) در جدول يك آورده شده است .تغييرات
شاخصهای مورد مطالعه طي دو مرحله خونگيری نيز در در جدول دو نشان
داده شده است .نتايج تحقيق حاکي است که ظرفيت ضداکسايشي تام سرمي
پايه در گروه دريافت کنندۀ مکمل يوبيکينون پس از دو هفته به طور معنيدار
افزايش پيدا کرد (( )P>0/05جدول 2و اشکال  1و  .)2همچنين يافتهها نشان
داد که ميانگين ظرفيت ضداکسايشي تام سرم در افراد غيرورزشکار قبل از
مصرف يوبيکينون  0/64±0/86و بعد از مصرف يوبيکينون 1/01±0/68
ميکرومول در ميلي ليتر( )P≤0/05و ميانگين مالوندیآلدئيد سرم قبل از
مصرف  2/54±0/44و بعد از مصرف يوبيکينون  2/54±0/26نانومول در
ميليليتر بود ( .)P≥0/05هم چنين در افراد ورزشکار ميانگين ظرفيت
ضداکسايشي قبل از مصرف يوبيکينون  0/22±0/16و بعد از مصرف يوبي-
کينون  0/65±0/44ميکرومول در ميلي ليتر( )P≤0/05و ميانگين مالوندی-
آلدئيد سرم قبل از مصرف  1/81±0/56و بعد از مصرف يوبيکينون
 1/84±0/48نانومول در ميلي ليتر بود ( .)P≥0/05از طرفي ،در گروه کنترل
(ورزشکار و غير ورزشکار) تفاوت معنيداری مشاهده نشد.
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جدول( )1ميانگين و انحراف معيار ويژگيهای فيزيولوژيکي و آنتروپومتريکي
آزمودنيها
گروه
گروه
غيرورزشکار
(تجربي)
گروه
غيرورزشکار
(کنترل)
گروه ورزشکار
(تجربي)
گروه ورزشکار
(کنترل)
شاخصها
خونگيری شاخصها

سن
(سال)

شاخصتودهی بدن
(کيلوگرم بر مجذور
متر)

درصد چربي

اکسيژنمصرفي
بيشينه
ليتر/
(ميلي
کيلوگرم/دقيقه)
40/53±1/01

24/21±1/83

1/81±1/23
2

24/34±0/65

24/21±1/44

1/63±0/44
2

24/12±0/44

43/54±1/44

22/23±1/66

1/20±1/86
2
1/64±1/48
4
مراحل

24/64±0/48

43/28±1/84

24/12±0/51

43/64±1/44

24/21±1/88

ظرفيت ضداکسايشي تام
(ميلي مول /ليتر)

مالون دی آلدهيد سرمي
(نانومول /ميلي ليتر)

کراتين کيناز(واحد بين
المللي /ليتر)

لکوسيت( /1000×nميکرو
ليتر)

ورزشکار(تجربي)

0/22±0/58

بعد از مکمل-
سازی
0/65±0/52

*0/05

ورزشکار(کنترل)

0/25±0/44

0/25±0/24

0/41

غيرورزشکار(تجربي)

0/64±0/86

1/01±0/68

*0/05

غيرورزشکار(کنترل)

0/65±0/58

0/68±0/22

0/85

ورزشکار(تجربي)
ورزشکار(کنترل)

2/42±0/24
2/42±0/13

2/55±0/21
2/43±0/18

*0/05
0/54

غيرورزشکار(تجربي)

2/54±0/44

2/54±0/26

*0/05

غيرورزشکار(کنترل)

2/42±0/44

2/48±0/42

0/104

ورزشکار(تجربي)

142/10 ± 10/58

ورزشکار(کنترل)

143/10 ± 11/44

0/42
156/45
±1 11/24
184/45

غيرورزشکار(تجربي)

102±10/84

غيرورزشکار(کنترل)

110±10/22

ورزشکار(تجربي)

8/45±1/04

1/41±12/42
18
1/41±12/42
21
8/10±1/20

0/42

ورزشکار(کنترل)

8/44±1/02

8/22±1/43

*0/05

غيرورزشکار(تجربي)

8/11±1/02

8/24±1/25

0/81

غيرورزشکار(کنترل)

8/12±1/02

8/31±1/25

*0/05

گروه

پايه

±1

Sig

0/02
0/06
0/41
*0/05

جدول( )2ميانگين و انحراف معيار شاخصهای مورد مطالعه
(* P< 5/50معنیدار) †يافته ها به صورت ميانگين ±خطاي استاندارد

بحث و نتیجه گیری
نتايج اين پژوهش بيانگر افزايش معنيدار در ظرفيت ضداکسايشي تام سرم در
هر دو گروه ورزشکار و غيرورزشکار به دنبال مصرف  14روزه يوبيکينون
بود .سينگ1و همکاران ( )2005طي مطالعاتي روی افراد سالم غيرفعال گزارش
Singh
Tiano

1
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کردند مصرف سه هفته يوبيکينون (100-200ميليگرم) باعث افزايش ظرفيت
ضداکسايشي تام ميشود ( .)14از طرفي در مطالعۀ لکسونن ( )1335مصرف
يوبيکينون (120ميليگرم در طي شش هفته) نتوانست از افت معنيدار
مالوندیآلدئيد جلوگيری کند ( .)14در اين راستا ،دونراوی و همکاران ()2010
با مطالعه ورزشکاران شناگر اعلام کردند که مصرف  400ميليگرم مکمل يوبي-
کينون به مدت  12روز سبب افزايش ظرفيت ضداکسايشي تام ميشود (.)10
همچنين ،نتايج مطالعه تيانو 2و همکاران ( )2002حاکي است که مکملسازی
يوبيکينون ( 400ميلي گرم در روز) باعث بهبود فعاليت سوپراکسيد دسموتاز
خارج سلولي (به عنوان يك ضداکسايندهی تأثيرپذير) ميشود ( .)15سازوکار
احتمالي پيشنهاد شده در رابطه با اثرات مکملسازی يوبيکينون بر افزايش
توان ضداکسايشيتام به اين صورت است که يوبيکينون با افزايش
ضداکسايندههای درون سلولي مانند گلوتاتيون ،اسيد اوريك و بيليروبين و
بيان بيشتر آنزيمهای ضداکسايشي درون سلولي مانند سوپراکسيد دسموتاز،
کاتالاز و گلوتاتيون پراکسيداز ميتواند ظرفيت و توان ضداکسايشي تام سرمي
را بالا ببرد ( .)10،15همچنين ،يوبيکينون با قرار گرفتن در غشای داخلي
ميتوکندری ميتواند از افت توليد انرژی زيستي رايج سلول جلوگيری
کند( .)15با اين حال ،نتايج برخي از مطالعات گذشته حاکي است که تغييرات
اين شاخص بسيار اندك است ( .)18به عنوان مثال ،ميتوان به نتايج مطالعه
سوهال و همکاران ( )2005مبني بر عدم تأثير يوبيکينون ( 30تا 421
ميليگرم به ازای هر کيلوگرم وزن بدن به مدت  14ماه) بر کاهش ظرفيت
ضداکسايشيتام اشاره کرد ( .)18متناقض بودن يافته حاضر ،با نتايج گذشته
ممکن است ناشي از تفاوتهای موجود در نوع آزمودني باشد .به طوری که
گروه تحقيقاتي سوهال از موشهای صحرايي به عنوان آزمودني استفاده
کرده بودند؛ در حالي که در مطالعه حاضر مردان سالم و ورزشکار مورد مطالعه
قرار گرفت .لذا بخشي از تفاوت موجود را ميتوان به تفاوتهای موجود در
سوخت و ساز بدن انسان و موشهای صحرايي نسبت داد .زيرا ميزان سوخت
و ساز و فشار اکسايشي ناشي از آن در بدن جوندگان(موشها) چندين برابر
انسان است(.)18
از طرفي ،نتايج تحقيق حاضر حاکي است که مکملسازی  14روزۀ يوبي-
کينون تأثير معنيداری برميزان (با مصرف روازنه  2/5ميليگرم به ازای هر
کيلوگرم وزن بدن) مالوندیآلدئيد بهعنوان يکي از شاخصهای فشار
اکسايشي ندارد .به عنوان مثال ،نتايج کوك 4و همکاران( )2011حاکي است
که مصرف  10ميليگرم يوبيکينون در هر کيلوگرم وزن بدن به مدت پنج
روز باعث کاهش پراکسيداسيون ليپيدی ميشود( .)12يافتههای مطالعه
حاضر با نتايج لکسونن و همکاران ( )14()1335و کان و همکاران
( )16()2002همسو است .به علاوه ،کان و همکاران( )2002اشاره داشتند که
مصرف چهار هفتهای مکمل يوبيکينون( 400ميليگرم يوبيکينون در روز)
بر مالوندیآلدئيد بيتأثير است ( .)16به هر حال ،در رابطه با اثرات مکملسازی
يوبيکينون بر تغييرات شاخص مالوندیآلدئيد ،ساز و کارهای مختلفي از سوی
محققين پيشنهاد شده است .به طوری که برخي محققين معتقدند که اين
مکملسازی با افزايش توان ضداکسايشي و حذف بنيانهای آزاد موجبات
کاهش پراکسيداسيون ليپيدی را فراهم ميکند ( .)13همچنين ،سازوکار
احتمالي ديگری که برای عدم تأثير کاهش پراکسيداسيون ليپيدی توسط
محققين اعلام شده است ،بدين ترتيب است که يوبيکينون نميتواند از شروع
تشکيل بنيان پروکسيل ليپيدی )LOO(4جلوگيری کند( .)10،12،16به علاوه،
4
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يوبيکينون نميتواند بصورت مستقيم عامل بنيان پروکسيل ليپيدی را حذف،
و با تشکيل يوبيسميکينون و پراکسيد هيدروژن از تشکيل مجموعه بنيانهای
پرفيريل 1و نيترواکسايد به عنوان بنيانهای اکسايشي ثانويه جلوگيری
کند( .)13،10از طرفي ،دونراوی و همکاران( )2010گزارش کردند که
مکملسازی  12روزۀ يوبيکينون به طور معنيدار باعث کاهش دامنهی
تغييرات مالوندیآلدهيد ميشود( .)10به علاوه ،کان و همکاران( )2006نيز در
تحقيق  20روزه خود اعلام کردند که مصرف  400ميليگرم يوبيکينون طي
شش هفته سبب کاهش ميزان مالوندیآلدئيد ميشود ( .)13درباره تناقضات
بين يافتههای مطالعات قبلي و نتيجه تحقيق حاضر بايد اذعان داشت که عوامل
مختلفي از جمله ويژگيهای فردی آزمودنيها ( ،)6روشها و ابزار اندازگيری
(کيتها ،مواد و دستگاهها آزمايشگاهي)( )20ميتواند بر تغييرات اين شاخص
تأثير بگذارد ( .)3،10از جمله دلايل عدم همخواني نتايج مطالعه قبلي با يافته
حاضر ممکن است نوع آزمودنيهای مورد مطالعه باشد ( .)12،14همچنين،
سن آزمودنيهای تحقيق حاضر ( 25-26سال) با سن آزمودنيهای مطالعه
لکسونن ( 22-24سال) متفاوت است .با توجه به اين که افزايش سن باعث
کاهش مقادير يوبي کينول (يوبيکينون احياء شده) در سلول ميشود (،)10
افزايش پراکسيداسيون ليپيدی ناشي از انجام تمرينات ورزشي را ميتوان به
افت مقادير يوبيکينول نسبت داد ( .)24البته بايد اشاره کرد که گروه تحقيقاتي
کان بررسي خود را با استفاده از مدل حيواني انجام دادند(.)16
همچنين تغييرات شاخصهای التهابي مرتبط با فشار اکسايشي ميتواند در
فرايند تأثيرگذاری يوبيکينون مؤثر باشد .به عنوان مثال نتايج تحقيق Kumar
و همکاران ( ،)20مبني بر مصرف  12هفتهای مکمل يوبيکينون با کاهش
التهاب ناشي از فعاليت ورزشي(دويدن روی نوارگردان با شيب منفي) مرتبط
است .سازوکاز احتمالي ضدالتهابي ممکن است ناشي از مولکول چسبنده داخل
سلولي )Intercellular adhesion molecule-1(ICAM-1)( 1-که نقش
مهمي در مهاجرت لکوسيتها و نوتروفيلها به محل التهاب دارد ،که
يوبيکينون از فعاليت عامل نکروز آلفا (عامل بيان  ICAM-1در سلولهای
اندوتليال) جلوگيری ميکند ( .)20کاهش مونوسيتها (تنظيم کنندههای
سيستم ايمني مثل سايتوکاينها) و حذف سريع آنها در گروه مکمل احتمالا
ميتواند به دليل لانه گزيني سريع اين سلولها در بافتهای آسيب ديده
باشد( .)21،20بنابراين افت سطح پلاسمايي يوبيکينون ،باعث افت دسترسي به
انرژی زيستي و فشاراکسايشي ،بروز آسيب سلولي و تغييرات نامطلوب شاخص-
های غيرمستقيم فشار و آسيب عضلاني ( )20و عوارض ناخواسته ميگردد.
در کل نتايج تحقيق حاضر حاکي است مکملسازی  14روزۀ يوبيکينون (با
مصرف روزانه  2/5ميليگرم به ازای هر کيلوگرم از وزن بدن) ضمن ارتقای
توان ضداکسايشي تام پايه از تغييرات نامطلوب شاخصهای فشاراکسايشي
مردان سالم جلوگيری ميکند .همچنين ،براساس يافتههای پژوهش حاضر
ميتوان گفت که مکملسازی کوتاه مدت يوبيکينون در کاهش دامنه تغييرات
مالوندیآلدئيد (شاخص پراکسيداسيون ليپيدی و آسيب اکسايشي غشاهای
فسفوليپيدی) مؤثر است .لذا ،مي توان به مردان غيرورزشکار و ورزشکار توصيه
کرد با مصرف روزانهی  2/5ميليگرم به ازای هر کيلوگرم از وزن بدن يوبي-
کينون طي يك دوره  14روزه از آسيبها و عوارض نامطلوب فشاراکسايشي
جلوگيری کنند.
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تقدیر و تشکر
بدين وسيله نويسندگان مراتب سپاس خويش را از همکاری کليه کساني که به
نوعي در انجام مطالعه نقش داشته اند ،اعلام مي دارند.
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