
  

با استفاده از روش تجزیه تحلیل  برآورد حجم اکسیژن مصرفی در مردان جوان ایرانی

  گازهاي تنفسی و معادالت پیشگوي کالج طب ورزش آمریکا
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 آزاد اسالمی واحد تهران مرکزيهیات علمی دانشگاه   - 1

 معرفت سیاه کوهیان ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی- 2

  مهدي عالی زاده ، دانشجوي دکتري دانشگاه تبریز- 3

 آیالر ایمانی ، کارشناس ارشد دانشگاه محقق اردبیلی- 4

  :چکیده

 با استفاده از معادالتهدف از اجراي پژوهش حاضر، ارزیابی همگرایی بین حجم اکسیژن مصرفی برآورد شده 

ACSM  04/21 ± 609/2 سنی معیار انحراف ±با میانگین )و روش مبنا در مردان جوان بود. از بین مردان جوان 

نفر انتخاب و در سرعت هاي  50 تعداد) کیلوگرم 11/70 ± 825/5 وزن متر،¬سانتی 78/176 ± 484/4 قد سال،

مورد) مورد سنجش قرار گرفتند. براي ارزیابی  495کیلو متر بر ساعت (  18و  16، 14، 12، 10، 8، 6، 4، 2مختلف 

استفاده شد. نتایج  Coefficient (ICC) Intraclass Correlationآلتمن و -همگرایی از آزمون آماري بالند

ساعت بود.  بر کیلومتر هیجده تا دو هاي¬از سرعت ACSM مبنا و معادالتحاکی از عدم همگرایی بین روش 

در برآورد حجم اکسیژن مصرفی در مردان جوان ایرانی فاقد  ACSM معادالت که گفت توان¬براساس نتایج می

  .اعتبار بوده و نیازمند بازنگري است

  .دویدن تن،رف راه شده، برآورد مصرفی اکسیژن حجم ،ACSM عادالت   کلمات کلیدي:

  

  مقدمه  

هاي مختلف (استراحت تا فعالیت ) مقدار اکسیژنی است که در حالتVO2حجم اکسیژن مصرفی (

برآورد هزینه انژي مصرفی در طول فعالیت هاي مهم در شود.این شاخص یکی از شاخصشدید)مصرف می

. از آنجائیکه محاسبه مستقیم حجم اکسیژن مصرفی گران قیمت، وقت گیر و دشوار )1(بدنی محسوب می شود 

اند که در این اکسیژن مصرفی طراحی کرده ها و معادالت مختلفی را براي برآورد حجماست، محققان روش

فناوري در هاي اخیر  پیشرفت .شودمعادالت اغلب، شیب و سرعت نوارگردان به عنوان متغیر مستقل تعریف می

هاي ورزشی آمادگی  موجب شده است که تجزیه و تحلیل گازهاي تنفسی در حین اجراي آزمون علوم پزشکی 

هاي تخصصی بیشتري به  ها و کلینیک روز به روز در آزمایشگاه فناوريو این تر صورت گیرد  تنفسی راحت -قلبی

هاي متابولیکی، هاي مورد استفاده براي برآورد اکسیژن مصرفی معادله. تعدادي از روششود کار برده می

  . )2(باشد می )ACSM(آمریکا مخصوص دانشکده طب ورزشی

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



نگام دویدن ه نتایج مطالعات گذشته حاکی از آن است که معادالت پیشگو براي برآورد حجم اکسیژن مصرفی

نشان دادند که معادالت پیشگوي  2011در سال . گرین و همکارانش استاعتبار باالئی  روي نوارگردان داراي

نگام دویدن هسرعت و شیب حرکت،  ،سن، جنس، وزن بدن ي برآورد حجم اکسیژن مصرفی مبتنی بر متغیرها

مطالعه خود با ). در حالی که هادلی و همکارانش در R2=0.82باشد (به روي نوارگردان داراي اعتبار باالئی می

هدف ارزیابی اعتبار معادله پیشگوي ارائه شده توسط گرین و همکارانش نشان دادند که این معادله در برآورد 

میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه کمتر از حد واقعی  6/3حجم اکسیژن مصرفی به روي نوارگردان به طور میانگین 

 . )3( کندبرآورد می

  شناسی تحقیق  روش

ي تندرستی، نامههاي مربوط به پرسشها فرمي اول، آزمودنیهاي مورد نیاز در مرحلهبراي جمع آوري داده

نامه را تکمیل نمودند. سپس، متغیرهاي بدنی مانند قد، وزن و بدنی و فرم رضایتي میزان فعالیتنامهپرسش

در آخرین مرحله، پیش از اجراي . گیري شداندازهبا استفاده از معادله لومن  هاچربی زیرپوستی آزمودنی

دقیقه با انجام حرکات نرمشی، کششی و دوي نرم، به گرم  15تا  10ها به مدت پروتکل تمرینی، آزمودنی

ر ساعت را کیلومتر ب 18کیلومتر بر ساعت تا  2ساز از سرعت کردن پرداختند و در نهایت آزمون بیشینه درمانده

کیلومتر بر ساعت به راه رفتن  6تا  2. براي اجراي پروتکل درمانده ساز، ابتدا آزمودنی ها با سرعت اجرا کردند

کیلومتر بر  2می پرداختند. سپس در هر سه دقیقه سرعت نوار گردان تا مرحله درماندگی آزمودنی، به میزان 

-به منظور جمعه ساز شیب نوارگردان صفر درجه بود.  ساعت افزوده می شد. در طول سرتاسر پروتکل درماند

آوري و برآورد حجم اکسیژن مصرفی، از دو مدل استفاده شد. ابتدا حجم اکسیژن مصرفی با استفاده از 

ها با استفاده هاي مختلف به شرح زیر برآورد شد. در این معادلهدر سرعت ACSMمعادالت راه رفتن و دویدن 

  .  می شودلیتر/کیلوگرم/دقیقه برآورد عمودي، مقدار حجم اکسیژن مصرفی را برحسب میلی جایی افقی واز جابه

 VO2= [Speed (m.min) × 0.1] + [Speed (m.min) × Grade× 1.8] + 3.5)معادله راه رفتن ACSM(  

 VO2= [Speed (m.min) × 0.2] + [Speed (m.min) ×Grade×0.9] + 3.5)معادله دویدن ACSM(  

ریوي و فیزیولوژیکی با استفاده از دستگاه  - حجم اکسیژن مصرفی به همراه سایر متغیرهاي قلبیدر مدل دوم، 

. ساخت شرکت گنشرن کشور آلمان تعیین شد) PowerCupe–ergo(مدل تجزیه و تحلیل گازهاي تنفسی

 مرحله آزمون ، به عنوانآخرین  VO2  تا مرز خستگی و واماندگی ارادي، میزان GXT در طول اجراي آزمون

VO2max در نظر گرفته شد.  

   روش آماري

و  آلتمن- با روش مبنا، از مدل گرافیکی بالند  ACSM براي ارزیابی همگرایی بین معادالت راه رفتن و دویدن

براي برازش معادله ریاضی  د.شاستفاده  Intraclass Correlation Coefficient (ICC) روش آماري

  جدید از معادله رگرسیون چند متغیره استفاده شد. 

  ها  یافته



هاي راه رفتن و دویدن، حجم اکسیژن مصرفی برآورد شده با استفاده ها حاکی از آن بود که در همه سرعتیافته

است و هر چه سرعت فعالیت در مقایسه با روش مبنا (تجزیه و تحلیل گازهاي تنفسی) باالتر  ACSM از معادله

در مقایسه با روش  ACSM  رود، حجم اکسیژن برآورد شده با استفاده از معادالتبه روي نوارگردان باالتر می

  ). 2شود (جدول تجزیه و تحلیل گازهاي تنفسی بیشتر می

  تا هیجده کیلومتر بر ساعتهاي دو در سرعت ACSMحجم اکسیژن برآورد شده با استفاده از روش مبنا و معادالت  - 2جدول

ســرعت (کیلــو متــر بــر                     

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعت)                                   

  روش

2  4  6  8  10  12  14  16  18  

  45/49  24/48  5/41  61/35  38/28  21/22  3/14  63/8  09/8  مبنا (میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه)

ACSM  میلـــــــــــــــــــــــــــی)

  79/60  7/59  19/56  47/47  41/39  51/31  27/18  11  19/9  لیتر/کیلوگرم/دقیقه)

  

معادله رگرسیونی چند متغیره با توجه به ادبیات تحقیق و در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر حجم اکسیژن مصرفی، 

ه هنگام راه رفتن و دویدن با توجه به سن (سال)، پسر ایرانی بنفر از  50مورد از  495هاي ذیل بر اساس داده

شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر مترمربع)، سرعت (کیلومتر برساعت) و شیب (درصد) وزن بدن (کیلوگرم)، 

  :شرح ذیل برازش شد نوارگردان

VO2 (ml/kg/min) = - 6.206- 0.679 (سن ) + 170.795 + (سرعت) 2.082 + (شاخص توده بدن) 1.106 - (وزن) 0.64 

 (شیب)

  بحث و نتیجه گیري 

 ACSM معادله درهاي راه رفتن و دویدن، مقادیر حجم اکسیژن برآورد شده نتایج نشان داد که در همه سرعت

روش مبنا است و هر چه سرعت فعالیت به روي نوارگردان باالتر می رود، حجم اکسیژن برآورد شده  ازباالتر

اجرا در  هاي اخیر بهمطالعاتی که در سال .شوددر مقایسه با روش مبنا بیشتر می ACSM  با استفاده از معادالت

توان اند، حاکی از آنند که در برآورد هزینه انرژي مصرفی و در نهایت برآورد حجم اکسیژن مصرفی نمیآمده

تنها به سرعت حرکت و شیب نوارگردان بسنده نمود، هرچند که این دو متغیر از عوامل مهم در برآورد هزینه 

وجه به استفاده وسیع ازمعادالت راه رفتن و ). بات3شود (انرژي مصرفی و حجم اکسیژن مصرفی محسوب می

عدم توجه به متغیرهاي اثرگذار مانند سن و شاخص توده بدنی برحجم اکسیژن مصرفی حالت ،  ACSMدویدن 

 ACSM استراحت و فعالیت بدنی شک بر انگیر می نماید. دراین راستا، حتی در مطالعاتی که اعتبار معادالت

هاي آزمایشگاهی استفاده شود و اند که براي دستیابی به مقادیر دقیق از روشکردهنشان داده شده است، پیشنهاد 

متکی بود. به طور نمونه، در کار پژوهشی مارش و  ACSM هاي حاصل از کاربرد معادالتتوان بر دادهنمی

داده شد با هدف برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی، نشان  ACSM همکارانش که با هدف ارزیابی اعتبار معادله

هاي سنجش مستقیم استفاده که به منظور دستیابی به مقادیر دقیق حداکثر اکسیژن مصرفی بهتر است از مدل

  ).4شود(



نکته حائزاهمیت آن است که درمعادالت پیشگو،نه تنهاعوامل متعدد مانند سن، شاخص توده بدنی، سطح 

گیرد، بلکه وزن هر یک از متغیرها نیز باید بررسی فعالیت بدنی و میزان آمادگی جسمانی باید مورد توجه قرار 

د نتایج را دستخوش توانحجم اکسیژن مصرفی میرسد نادیده گرفتن متغیرهاي اثر گذار بر شود. به نظر می

باید  حجم اکسیژن مصرفیدر برآورد ترکیب بدنی عوامل جنس، ژنتیک، وزن، سن،  تغییرات اساسی نماید.

افراد با ها و نمونهبر روي  ACSMراه رفتن و دویدن که معادالت باید توجه داشت . )5(مورد توجه باشد 

هاي پسر ایی باشد که در نمونهارائه شده است. از طرف دیگر، شاید این اولین مطالعهآمریکایی نژاد هاي ویژگی

اجرا درآمده و براي برآورد حجم اکسیژن مصرفی نه تنها دو معادله راه رفتن و دویدن را ادغام جوان ایرانی به 

نموده بلکه متغیرهایی مانند سن، وزن و شاخص توده بدنی را مورد توجه قرار داده است. با این حال شاید بتوان 

رانی ارائه شده است، ولی تعداد هاي پسران جوان ایاذعان نمود که گرچه معادله برازش شده مبتنی بر داده

دهد. از طرف دیگر، معادله برازش ایی از ابهام قرار میپذیري نتایج را همچنان در هالهها، تعمیممحدود آزمودنی

توان هاي این پژوهش میبر اساس یافتهشده صرفاً براي پسران جوان فعال کاربرد خواهد داشت. به طور کلی، 

هاي تواند دادهنمیایرانی پسر جوان هاي در نمونه ACSM راه رفتن و دویدن دالتکه معا گیري نمودنتیجه

تواند به عنوان مدل دقیقی را در برآورد حجم اکسیژن مصرفی به دست دهد. معادله رگرسیونی ارائه شده می

  هاي پسر جوان ایرانی مورد استفاده قرار گیرد.چند متغیره معتبر در بین نمونه
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