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  چکیده:

منحنی ضربان قلـب  مقدمه و هدف : نقطه شکست ضربان قلب در بررسی منحنی ضربان قلب ،در بار کار فزاینده، انحراف 

 نقـش  ورزشـکاران  ورزشـی  برنامه تنظیم و هوازي¬از خط راست است. نقطه شکست ضربان قلب در پیش بینی آستانه بی

مهمی دارد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر بارگیري کربوهیدارت بر نقطه شکست ضربان قلب دختران جوان غیـر فعـال   

تصادفی انتخـاب و بـه دو گـروه     صورت به) 93/19±9/0فعال با دامنه سنی (نفر دختر جوان غیر  18روش شناسی:  .بود

تقسیم شدند. این تحقیـق شـامل سـه مرحلـه بـود. گـروه کنتـرل در مرحلـه اول و سـوم           (=10nو کنترل ( (=8nتجربی(

کیلـومتر در   2 % ضربان قلب بیشینه و افزایش سرعت نوارگردان به میـزان 75پروتکل وامانده ساز(آغاز پروتکل تمرینی با 

ساعت در هر دقیقه) را اجرا کردند. گـروه تجربـی در مرحلـه اول پروتکـل وامانـده سـاز را اجـرا کردنـد. در مرحلـه دوم          

مصـرفی، تـا سـرحد     اکسـیژن  حداکثر 70- 75% با ساعت یک مدت به ها¬پروتکل تخلیه کربوهیدرات(فعالیت آزمودنی

کربوهیـدرات بـه ازاي هـر     g10 ربوهیدرات به مـدت سـه روز (مصـرف   واماندگی) انجام شد. در مرحله سوم بارگیري ک

جام شـد. در مراحـل اول و سـوم در    ان ساز وامانده پروتکل اجراي با) فعالیتی گونه¬کیلوگرم از وزن بدن بدون انجام هیچ

. شـد  آوري جمـع  تنفسـی  هـاي ¬تحلیـل گـاز   و تجزیه دستگاه توسط تنفسی هاي¬حین اجراي پروتکل وامانده ساز، گاز

 بـونفرونی  تعقیبـی  آزمـون  و مکرر هاي¬گیري¬روش تحلیل واریانس با اندازه از ها¬داده استنباطی تحلیل و تجزیه براي

استفاده شد نتایج: بارگیري کربوهیدرات باعث شد نقطه شکست ضربان قلب گروه تجربی نسبت به حالـت عـادي در بـار    

 بـارگیري  دهـد ¬دنی ها دیرتر احساس واماندگی کردند. نتـایج نشـان مـی   کار باالتري اتفاق بیافتد. به عبارت دیگر، آزمو

بر نقطه شکست ضربان قلب تاثیر گذاشت و موجب بهبود عملکرد آزمودنی  (p≤0.05)معناداري طور وبه کربوهیدرات

  .ها در فعالیت با شدت باال شد

  کربوهیدرات بارگیري هوازي،¬بی آستانه ساز، وامانده پروتکل قلب، ضربان شکست نقطه کلمات کلیدي:

 
 

  

  مقدمه

نقطه شکست ضربان قلب در بررسی منحنی ضربان قلب ،در بار کار فزاینده، انحراف منحنی ضربان قلب از خط 

هاي هوازي و تنظیم برنامهنقش مهمی در پیش بینی آستانه بی HRDP)1( نقطه شکست ضربان قلبراست است. 

اي از عوامل موثر در نقطه شکست ضربان کربوهیدراته بدن و وضعیت تغذیه ). منابع1تمرینی ورزشکاران دارد(

اي اي در وضعیت تغذیهنقطه شکست ضربان قلب ممکن است به عنوان نشانه تعدیل کننده قلب است.

                                                             
1. Heart rate deflection point(HRDP) 

  طب ورزشی



هاي فیزیولوژیکی درگیر در پدیده اما مکانیزم ).2اي قرار گیرد(ورزشکاران، تحت تاثیر تغییر وضعیت تغذیه

). با توجه به ادبیات موجود و تنوع در 3شکست ضربان قلب توسط محققین آشکار و تبیین نشده است( نقطه

ها، همچنین مطالعه اندك در این زمینه، تحقیق حاضر با هدف پاسخ گویی به این سوال که، آیا بارگیري یافته

گیرد. هدف بود، یا نه، انجام می ي شکست ضربان قلب دختران غیر فعال تاثیر گذار خواهدکربوهیدرات بر نقطه

 از این تحقیق، بررسی اثرات بارگیري کربوهیدارت بر نقطه شکست ضربان قلب دختران جوان غیر فعال بود.

  روش شناسی

) به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه 93/19±9/0( نفر دختر جوان غیر فعال با دامنه سنی 18

اول و  این تحقیق شامل سه مرحله بود. گروه کنترل در مرحله شدند.) تقسیم =10n) و کنترل (=8nتجربی(

% ضربان قلب بیشینه و افزایش سرعت نوارگردان به میزان 75سوم پروتکل وامانده ساز(آغاز پروتکل تمرینی با 

جرا ).گروه تجربی در مرحله اول پروتکل وامانده ساز را  ا4کیلومتر در ساعت در هر دقیقه) را اجرا کردند( 2

حداکثر  70- 75ها به مدت یک ساعت با %کردند. در مرحله دوم پروتکل تخلیه کربوهیدرات(فعالیت آزمودنی

) انجام شد. در مرحله سوم بارگیري کربوهیدرات به مدت سه روز 5اکسیژن مصرفی، تا سرحد واماندگی)(

ونه فعالیتی) با اجراي پروتکل گکربوهیدرات به ازاي هر کیلوگرم از وزن بدن بدون انجام هیچ g10(مصرف 

هاي تنفسی توسط ). در مراحل اول و سوم در حین اجراي پروتکل وامانده ساز، گاز6وامانده ساز انجام شد(

ها از روش تحلیل هاي تنفسی جمع آوري شد. براي تجزیه و تحلیل استنباطی دادهدستگاه تجزیه و تحلیل گاز

  آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.هاي مکرر و گیريواریانس با اندازه

  یافته ها

میانگین و انحراف معیار نقطه شکست ضربان قلب گروه تجربی و کنترل در دو مرحله (عادي و بارگیري 

  کربوهیدرات)

  متغیر
  بارگیري  عادي  

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

HRDP 24/10  87/179  6  50/172  (ضربه در دقیقه) گروه تجربی  

HRDP 42/9  37/176  45/9  25/176  (ضربه در دقیقه) گروه کنترل  

 



  
  گروه تجربی و کنترل در دو مرحله عادي و بارگیري کربوهیدرات HRDPتغییرات 

  بحث ونتیجه گیري

ي شکست ضربان قلب دختران غیر فعال دهد که بارگیري کربوهیدرات بر نقطههاي تحقیق حاضر نشان مییافته

تواند گلوکز را به سرعت از ) دارد. ذخایر گلیکوژن کبد محدود است در نتیجه نمی≥030/0Pداري(تاثیر معنی

ها تامین کند. با ناتوانی در بدست آوردن گلوکز کافی از خون، عضالت باید بیش از پیش به سایر سوبسترا

لیکوژن عضالت و بروز زود هنگام ذخایر گلیکوژن خود تکیه کنند.این موضوع موجب شتاب بخشیدن تخلیه گ

شود. بارگیري کربوهیدرات موجب شد عالوه بر این که سطح گلیکوژن عضالنی در آزمودنی ها خستگی می

ها نسبت به حالت عادي در تمرینات طوالنی مدت دیرتر به حالت افزایش یافت منابع کربوهیدراته بدن آزمودنی

زود هنگام خستگی شد.همین امر باعث شد نقطه شکست ضربان قلب  تخلیه نزدیک  شد در نتیجه مانع از بروز

آزمودنی ها در سطح باالتري از ضربان قلب شیفت پیدا کند.در واقع بارگیري کربوهیدرات تاثیر مثبتی بر روي 

ها داشت. در نتیجه بارگیري کربوهیدرات باعث بهبود  عملکرد آزمودنی ها نقطه شکست ضربان قلب آزمودنی

 الیت طوالنی مدت شد.در فع

  پیام اجرایی ـ علمی پژوهش

با توجه به نتایج حاصل و اطالعات محدود در مورد نقش وضعیت گلیکوژنی بدن بر نقطه شکست ضربان قلب، 

هاي استاندار براي اندازه گیري انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه، بین افراد فعال و غیر فعال و استفاده از ابزار

  کربوهیدراته بدن با پایایی و روایی باال اقدامی ضروري است.منابع 

  هوازي، بارگیري کربوهیدراتنقطه شکست ضربان قلب، پروتکل وامانده ساز، آستانه بیهاي کلیدي:واژه
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تاثیر مصرف مکمل گلوتامین بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پالسما و گلوتاتیون احیا شده سرم 

 مردان جوان فعال

  3مریم علی نیا ،2، بابک نخستین روحی1رسول جوان امانی

 آزاد اسالمی، واحد رشت، کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی دانشگاه رسول جوان امانی- 1

 ، استادیار فیزیولوژي ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اردبیل بابک نخستین روحی- 2

  مریم علی نیا، کارشناس ارشد فیزیولوژي ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد رشت- 3

  چکیده

 ظرفیت آنتی اکسیدانی تامیک هفته اي مکمل گلوتامین بر مصرف تاثیر  ارزیابیهدف از مطالعه حاضر  هدف:

 فعالنفر مرد جوان  19تعداد : شناسیروش  می باشد.سرم در مردان جوان فعال گلوتاتیون احیا شده  پالسما و 

به طور داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی با استفاده از گروه کنترل و 

نفر) تقسیم شدند. 10نفر) و دارونما ( 9دوسویه کور بود آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه گلوتامین (

هر گروه مکمل مورد نظر را دریافت کردند.  از آزمودنی ها ابتدا به صورت ناشتا خونگیري به عمل آمد و سپس

گرم شیرین کننده محلول  15گرم گلوتامین به ازاي هر کیلوگرم وزن بدن به اضافه  15/0مکمل عبارت بود از 

در گروه  میلی لیتر آب 250گرم شیرین کننده محلول در  15میلی لیتر آب در گروه گلوتامین و  250در 

مکمل، خونگیري مجددا به صورت ناشتا انجام گردید و سپس میزان ظرفیت  دارونما. پس از یک هفته مصرف

) سرم مورد اندازه گیري قرار گرفت. نتایج GHSگلوتاتیون احیا شده ( و ) پالسماTACآنتی اکسیدانی تام (

 ها:یافته . تجزیه و تحلیل قرار گرفتمورد   tآزمونهاي آماري با استفاده از و  SPSSنرم افزار توسط حاصل 

در گروه گلوتامین پس از مصرف مکمل نسبت به قبل ازمصرف مکمل گلوتامین به طور معنی  GHSمیزان 

در ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ). تفاوت معنی دار درون گروهی و بین گروهی > 05/0Pداري افزایش یافت (

گلوتامین میزان مکمل خوراکی  مصرف یک هفتهنتایج نشان داد  نتیجه گیري:).< 05/0Pمشاهده نشد (

GHS که به نظر می رسد به علت در دسترس بودن بیشتر این ماده در گروه گلوتامین باشد. می دهدافزایش  را  

  استرس اکسیداتیوگلوتامین، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، گلوتاتیون احیاشده،  کلیدي:کلمات 

ABSTRACT 
 
Background: This study was conducted to assess the effect of one-week glutamine supplementation on Total 
Antioxidant Capacity of plasma (TAC) and Reduced Glutathione of Serum (GHS) in active young men. 
Methods: Nineteen active healthy men volunteered for this study. Participants were randomized in a double-
blind placebo-controlled method into two groups: Glutamine (n = 9) and placebo group (n = 10). The 
participants took supplement (0.15 g/kg glutamine± 15g sweetener ± 250ml water) or placebo (15g sweetener ± 
250ml water) daily for 7 days before main trial. Fasting blood samples were taken before and after 
supplementation. Total antioxidant capacity of plasma and reduced glutathione of serum, were measured. The 
acquired data were analyzed by SPSS software and using t-tests. Results: GHS significantly increased after 
treatment compared with pre-treatment in Glutamine group (p<0.05).  There were no other within and between 
group significant differences in total antioxidant capacity (p>0.05).  Conclusions: These results suggest one-



week daily oral supplementation of glutamine has been able to increase GHS probably because of greater 
glutamine availability. 

Keywords: Glutamine, Total Antioxidant Capacity, Reduces Glutathione, Oxidative Stress 
 

  مقدمه 

ترین مواد آنتی اکسیدانی بدن است که می تواند در مقابل استرس اکسیداتیو از بدن گلوتاتیون یکی از مهم 

به نظر می رسد مصرف گلوتامین می تواند با افزایش ذخایر گلوتاتیون منجر به افزایش قدرت  .محافظت نماید

به عنوان مکمل  اخیرا بر اساس این فرضیه، گلوتامین).  3(رپرفیوژن شود- آنتی اکسیدانی بدن و کاهش ایسکمی

آنتی اکسیدانی جهت درمان برخی از بیماري ها مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج دو مطالعه ژي 

) نشان می دهد، مصرف گلوتامین می تواند به ترتیب موجب کاهش استرس 2011) و جونیور (2014هوي(

آنتی اکسیدانی تام و آنزیم گلوتاتیون افزایش ظرفیت  ) و4(اکسیداتیو در موشهاي مبتال به کبد چرب غیرالکلی

تحقیقات محدودي در مورد  با این حال،  ).2(رپرفیوژن کلیوي شود –پراکسیداز موش هاي مبتال به  ایسکمی 

تاثیر مصرف گلوتامین بر استرس اکسیداتیو در نمونه هاي انسانی صورت گرفته و علی رغم تایید خواص آنتی 

اکسیدانی گلوتامین، هنوز میزان دوز مصرفی و مدت زمان مصرف آن براي افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی در 

استرس اکسیداتیو احتمالی ناشی از فعالیت سنگین یا بیماري کامال مشخص محیط بیولوژیک، جهت مقابله با 

یک هفته اي مکمل گلوتامین بر ظرفیت آنتی  مصرف تعیین تاثیرنیست. از همین رو پژوهش حاضر با هدف 

  .به اجرا درآمده استگلوتاتیون احیا شده و اکسیدانی تام،

  شناسی تحقیق   روش

پس آزمون، با گروه  –تجربی و طرح تحقیق کاربردي به روش پیش آزمون  در پژوهش حاضر که از نوع نیمه

میانگین و انحراف  (نفر آزمودنی مرد جوان  19تعداد کنترل و انتخاب تصادفی دوسویه کور می باشد، 

پس  به طور داوطلبانه شرکت کردند.و  براساس شاخص هاي ورود به طرح سال) 48/23 ± 73/2سن استاندارد

مورد اندازه گیري قرار آزمودنی ها  شاخص هاي آنتروپومتریک، و معاینات پژشکیرضایتنامه از تکمیل 

 5نفر) تقسیم شدند. ابتدا 10نفر) و دارونما ( 9سپس آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه گلوتامین ( گرفت.

به مدت یک هفته آزمودنی میلی لیتر خون از ورید آرنجی آزمودنی ها به صورت ناشتا اخذ گردید و متعاقبا 

میلی لیتر  250گرم شیرین کننده +  15گرم در کیلوگرم گلوتامین +  15/0هاي هر گروه مکمل گلوتامین(

میلی لیتر آب) دریافت نمودند. در تمام مدت مصرف مکمل  250گرم شیرین کننده +  15آب) و یا دارونما (

د را حفظ کنند و از مصرف مکمل هاي آنتی اکسیدانی از آزمودنی ها خواسته شد که رژیم غذایی معمولی خو

و پروتئینی اجتناب کنند. در انتها مجددا به صورت ناشتا خون گیري انجام گردید. پس از اخذ پالسما و سرم، 

درجه سانتی گراد نگهداري شده و بالفاصله جهت اندازه گیري ظرفیت  20نمونه هاي خونی در یخچال منفی 

) مورد استفاده قرار گرفتند. براي اندازه گیري GHS) و گلوتاتیون احیا شده (TAC( آنتی اکسیدانی تام

) و براي اندازه گیري گلوتاتیون احیا شده از روش 1996ظرفیت آنتی اکسیدانی تام از روش بنزیه و استرین (

آزمون کلموگروف و با استفاده از  16نسخه SPSS ) استفاده شد. نتایج حاصله توسط نرم افزار 1959المن ( 



همبسته ومستقل به ترتیب براي  t اسمیرنوف براي اطمینان از طبیعی بودن پراکندگی داده ها و آزمون هاي  – 

در نظر  >05/0Pتفاوت هاي درون گروهی و بین گروهی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داري 

  گرفته شد.

  ها یافته

  
خطاي استاندارد). عالمت * نشان دهنده افزایش معنی ±(میانگین  GHSو  TAC. تغییرات درون گروهی و بین گروهی 1شکل

  دار در گروه گلوتامین نسبت به قبل از مصرف.

  

  بحث و نتیجه گیري 

این  گروه گلوتامین نسبت به قبل از مصرف افزایش یافته، ولیTAC  نتایج بدست آمده نشان می دهد اگرچه 

تفاوت در نوع و سطح  افزایش معنی دار نیست. که دلیل آن می تواند تفاوت در ماهیت ماده آنتی اکسیدانی، 

سالمتی آزمودنی ها، دوز مکمل و شاید زمان کوتاه مکمل دهی باشد. احتماال افزایش دوز گلوتامین در تحقیق 

درت آنتی اکسیدانی پالسما شود. در مقابل، حاضر می توانست تاثیر بهتري در دسترسی گلوتامین و افزایش ق

مصرف مکمل گلوتامین نشان دهنده افزایش میزان گلوتاتیون احیاشده نسبت به قبل از مصرف می باشد که می 

. این نتایج با نتایج )1(تواند دلیلی احتمالی بر افزایش سنتز این ماده در اثر افزایش میزان دسترسی گلوتامین باشد

در اثر مصرف گلوتامین در موش ها می باشد نیز  GHS) که حاکی از افزایش میزان 2013تحقیق ژانگ (

خون می تواند دلیلی بر افزایش قدرت آنتی اکسیدانی بدن و حاکی از  GHS. باال بودن میزان )5(مطابقت دارد

در تحقیق GHS و  TACاثرات مثبت مصرف گلوتامین در مقابله با استرس اکسیداتیو باشد. الگوي تغییرات 

حاضر تقریبا مشابه است که بیان کننده تاثیر افزایش گلوتاتیون احیا شده بر قدرت آنتی اکسیدانی بدن می باشد، 

در تحقیق حاضر معنی دار نیست. بنابراین شاید بتوان گفت مصرف مکمل گلوتامین  TACاگرچه افزایش 

احتماال با افزایش گلوتامین در دسترس باعث افزایش میزان گلوتاتیون احیاشده می شود، اگرچه تاثیر معنی 

تاثیر این داري بر روي ظرفیت آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو مشاهده نشد. به نظر می رسد جهت تعیین 

  مکمل بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و استرس اکسیداتیو نیاز به تحقیقات بیشتري است. 
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