
  

  

 بررسی تأثیر تخلیه کربوهیدارت بر نقطه شکست ضربان قلب دختران جوان غیر فعال
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  چکیده:

مقدمه و هدف: نقطه شکست ضربان قلب در واقع انحراف ضربان قلب از خط افزایش تدریجی اولیه در هنگام اجراي 

 ورزشی برنامه تنظیم و هوازي¬ورزشی وامانده ساز است. نقطه شکست ضربان قلب در پیش بینی آستانه بیپروتکل 

مهمی دارد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تخلیه کربوهیدارت بر نقطه شکست ضربان قلب دختران  نقش ورزشکاران

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

تقسیم شدند. این تحقیق شامل دو مرحله بود. گروه کنترل در هر دو  (=10nو کنترل ( (=8nو به دو گروه تجربی(

 2% ضربان قلب بیشینه و افزایش سرعت نوارگردان به میزان 75مرحله پروتکل وامانده ساز(آغاز پروتکل تمرینی با 

ر ساعت در هر دقیقه) را اجرا کردند.گروه تجربی در مرحله اول پروتکل وامانده ساز را اجرا کردند. در مرحله کیلومتر د

مصرفی، تا  اکسیژن حداکثر 70- 75% با ساعت یک مدت به ها¬دوم پروتکل تخلیه کربوهیدرات(فعالیت آزمودنی

درات پروتکل وامانده ساز را اجرا کردند. در همه دقیقه بعد از تخلیه کربوهی 5 - 10سرحد واماندگی) اجرا شد. سپس، 

تنفسی جمع  هاي¬ه و تحلیل گازتجزی دستگاه توسط تنفسی هاي¬مراحل در حین اجراي پروتکل وامانده ساز، گاز

 تعقیبی آزمون و مکرر هاي¬گیري¬واریانس با اندازه تحلیل روش از ها¬آوري شد. براي تجزیه و تحلیل استنباطی داده

نتایج: تخلیه کربوهیدرات باعث شد نقطه شکست ضربان قلب گروه تجربی در مقایسه با حالت  .شد استفاده بونفرونی

عادي در بار کار پایین تر اتفاق بیافتد. به عبارت دیگر، آزمودنی ها زودتر احساس واماندگی کردند. نتایج نشان 

با شدت باال آسیب وارد کرده وبه طور عملکرد آزمودنی ها در فعالیت ها  بر کربوهیدرات تخلیه دهد¬می

  .بر نقطه شکست ضربان قلب تاثیر گذاشت (p≤0.05)معناداري

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

  مقدمه

نقطه شکست ضربان قلب در واقع انحراف ضربان قلب از خط افزایش تدریجی اولیه در هنگام اجراي پروتکل 

و در هوازي نقش مهمی در پیش بینی آستانه بی HRDP)1( نقطه شکست ضربان قلبورزشی وامانده ساز است. 

اي از بدن و وضعیت تغذیه منابع کربوهیدراته ).1هاي استقامتی دارد(گویی اجراي ورزشی در فعالیتپیش

اي در وضعیت نقطه شکست ضربان قلب ممکن است به عنوان نشانه تعدیل کننده است. HRDPعوامل موثر در 

به تغییر وضعیت  HRDPگیرد. به هر حال تغییر موقعیت اي ورزشکاران، تحت تاثیر کاهش گلیکوژن قرار تغذیه

یزیولوژیکی درگیر در پدیده نقطه شکست ضربان قلب توسط هاي فاما مکانیزم ).2اي وابسته است(تغذیه

                                                             
1. Heart rate deflection point(HRDP) 

  طب ورزشی



ها، همچنین مطالعه اندك در ). با توجه به ادبیات موجود و تنوع در یافته3محققین آشکار و تبیین نشده است(

ي ي بدن بر نقطهاین زمینه، تحقیق حاضر با هدف پاسخ گویی به این سوال که، آیا تخلیه ذخایر کربوهیدراته

گیرد. هدف از این تحقیق، بررسی ربان قلب دختران غیر فعال تاثیر گذار خواهد بود، یا نه، انجام میشکست ض

 اثرات تخلیه کربوهیدارت بر نقطه شکست ضربان قلب دختران جوان غیر فعال بود.

  روش شناسی

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

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

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

رحله اول پروتکل وامانده ساز را  اجرا ).گروه تجربی در م3کیلومتر در ساعت در هر دقیقه) را اجرا کردند(

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

دقیقه بعد از تخلیه کربوهیدرات پروتکل  5 - 10). سپس، 4اکسیژن مصرفی، تا سرحد واماندگی) اجرا شد(

هاي تنفسی توسط دستگاه مراحل در حین اجراي پروتکل وامانده ساز، گاز وامانده ساز را اجرا کردند. در همه

ها از روش تحلیل واریانس با هاي تنفسی جمع آوري شد. براي تجزیه و تحلیل استنباطی دادهتجزیه و تحلیل گاز

  هاي مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.گیرياندازه

  یافته ها

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

  کربوهیدرات)

  متغیر
  تخلیه  عادي  

  انحراف معیار  میانگین  انحراف معیار  میانگین

HRDP 78/9  87/168  6  50/172  (ضربه در دقیقه) گروه تجربی  

HRDP 99/10  37/177  45/9  25/176  (ضربه در دقیقه) گروه کنترل  
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  گروه تجربی و کنترل در دو مرحله عادي و تخلیه کربوهیدرات HRDPتغییرات 

  

 
  

  بحث ونتیجه گیري

ي شکست ضربان قلب دختران دهد که تخلیه و بارگیري کربوهیدرات بر نقطههاي تحقیق حاضر نشان مییافته

ا کاهش گلیکوژن عضله ) دارد. در تمرینات دراز مدت خستگی همزمان ب≥030/0Pداري(غیر فعال تاثیر معنی

ها خستگی شدید دهد و تا زمانی که سطح گلیکوژن عضالنی به حالت تخلیه نزدیک نشده آزمودنیرخ می

تواند کربوهیدرات کافی براي چند ساعت ورزش را کنند. همچنین گلیکوژن عضالنی به تنهایی نمیادراك نمی

تواند گلوکز را به سرعت از سایر سوبسترا ها تیجه نمیفراهم سازد. ذخایر گلیکوژن کبد نیز محدود است و در ن

تامین کند. با ناتوانی در بدست آوردن گلوکز کافی از خون، عضالت باید بیش از پیش به ذخایر گلیکوژن خود 

به شود. تکیه کنند. این موضوع موجب شتاب بخشیدن تخلیه گلیکوژن عضالت و بروز زود هنگام خستگی می

از وضعیت گلیکوژنی بدن  ،ورزشکاران نقطه شکست ضربان قلبقبل از اندازه گیري بهتر است نظر می رسد  

به این  بدست آمده تحت تاثیر منابع گلیکوژنی بدن قرار نگیرد. نقطه شکست ضربان قلبآنها آگاهی یابیم تا 

 تعبیر نادرست از عملکرد ورزشکاران بدست نمی آید. ترتیب

  پیام اجرایی ـ علمی پژوهش

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

انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه اجتناب ناپذیر است. ضمناً پژوهشی در مورد تاثیر جنسیت و دهیدراسیون و 

  وري است.نوع رژیم غذایی بر نقطه شکست ضربان قلب توسط پژوهشگران اقدامی ضر

  هوازي، تخلیه کربوهیدراتنقطه شکست ضربان قلب، پروتکل وامانده ساز، آستانه بیهاي کلیدي:واژه
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