
 

  

  هوازي دختران جوان غیرفعال تاثیر الگوي باردهی در پروتکل هاي درمانده ساز بر آستانه بی

  وند  سودابه مرتضی

 کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی -1

  چکیده:

تعریف شده است که با تغییرات در تبادل گازهاي تنفسی به  (VO2) هوازي بعنوان شدت کار یا میزان اکسیژن مصرفی آستانه بی

دنبال شروع اسیدوز سوخت و سازي همراه است. پژوهش حاضر براي ارزیابی تاثیر تغییر الگوي باردهی در دو پروتکل 

تر غیرفعال با میانگین و نفر از دانشجویان دخ 15تعداد .هوازي در دختران جوان غیرفعال انجام شد ساز براي تعیین آستانه بی ه درماند

اکسیژن  حداکثر و کیلوگرم 92/54±48/5 وزن متر، سانتی64/161±8/5سال، قد  42/20±12/1انحراف استاندارد سنی 

ها با استفاده از  مودنی هوازي آز شدند. آستانه بی انتخاب دسترس در صورت به دقیقه/کیلوگرم/لیتر میلی 23/26±43/3مصرفی 

ها توسط  دو پروتکل درمانده ساز محاسبه شد. در طول اجراي هر دو پروتکل، گازهاي تنفسی آزمودنینقطه جبران تنفس در 

دستگاه تجزیه و تحلیل گازهاي تنفسی جمع آوري شد. براي تحلیل داده ها از دو مدل آماري مختلف استفاده شد. براي ارزیابی 

هوازي برآورد شده در دو  و براي مقایسه آستانه بی ICC وش آماريآلتمن و ر -همگرایی بین دو پروتکل، از مدل گرافیکی بالند

همبسته  ساز، با استفاده از آزمون تی نتایج نشان داد گرچه تغییر نوع پروتکل درمانده .همبسته استفاده شد پروتکل از آزمون تی

آلتمن و روش -استفاده از مدل گرافیکی بالنددهد؛ با این حال، با  هوازي برآورد شده نشان نمی داري را در آستانه بی تفاوت معنی

بر  .(ICC=4399/0؛  CI= 95% ،96/1±-8/21+ تا2/20، همگرایی متوسطی در دو پروتکل مشاهده شد ( ICC آماري

هوازي برآورد شده در دو پروتکل، با  توان گفت که با توجه به همگرایی نه چندان قابل اعتماد بین آستانه بی اساس نتایج می

همبسته  گیرد که با استفاده از آزمون تی هوازي برآورد شده تحت تاثیر قرار می یش مدت اجراي آزمون درمانده ساز، آستانه بیافزا

هوازي باید تردید نمود، بلکه باید از  ها براي برآورد آستانه بی قابل تشخیص نیست، از این رو، نه تنها در استفاده از این نوع پروتکل

  .تر براي تفسیر نتایج بهره جست ويهاي آماري ق روش

 .ساز هوازي، نقطه جبران تنفس، پروتکل درمانده  آستانه بی کلمات کلیدي:

  مقدمه

یکی از پارامترهاي ظرفیت هوازي است که نشانه انتقال از متابولیسم هوازي به  LTP2(1(هوازي آستانه بی

). در آزمون هاي ورزشی 1هاي بدنی باشد ( تواند تعیین کننده محدوده شدت فعالیت هوازي است و می بی

هوازي  نه بیهوازي به طور مترادف براي هر دو آستا باشد. آستانه بی فزاینده، دو آستانه الکتات قابل تشخیص می

هوازي  شود. آستانه اول را آستانه هوازي و آستانه دوم را آستانه بی به کار برده می )LTP2) و دوم (LTP1اول (

و افزایش   PH) به منظور جلوگیري از کاهشVEایی( در طول یک بار کاري فزاینده، تهویه دقیقه ).2نامند(می

 بهVCO2 نسبت به  VEیابد. این افزایش غیر خطی در  یخون، در حد زیادي افزایش م بیش از حد اسیدیته

هوازي مورد استفاده قرار  ي بی شود که به عنوان ابزاري براي تعیین آستانه عنوان نقطه جبران تنفس تعریف می

). با توجه به پیشینه تحقیق، دو نوع پروتکل فزاینده کوتاه و طوالنی انتخاب شد. با توجه به مفهوم 2گیرد( می

                                                
1. Second Lactate Turn point 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



)، پروتکل کوتاه از 3باشد( درصد ضربان قلب بیشینه می 75تا  70) که معادل LTP1هوازي( ن آستانه بیاولی

LTP1 شود.   شروع می 

لذا اوالً با توجه به وابسته به زمان بودن هر دو پروتکل، دوماً تفاوت الگوي باردهی (افزایش شیب و سرعت در 

تغییرپذیري باالتر ضربان کل کوتاه) در دو پروتکل، و سوماً پروتکل طوالنی در برابر افزایش سرعت در پروت

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی  ،فزاینده پروتکلدر طول  راد تمرین کرده در مقایسه با افراد تمرین نکردهاف قلب

غیرفعال با هوازي در دختران جوان  ساز براي تعیین آستانه بی تاثیر تغییر در الگوي باردهی در دو پروتکل درمانده

  استفاده از نقطه جبران تنفس به اجرا در آمد.

  شناسی تحقیق روش

نفر از دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی بودند که به  15 تعداد هاي تحقیق حاضر، آزمودنی

فعالیت روزانه ها، میزان  طی مراحلی از نظر سوابق درمانی و بیماريها  صورت هدف دار انتخاب شدند. آزمودنی

مورد ارزیابی قرار  ،ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی جسمانی، هاي ویژگی، و وضعیت عمومی سالمتی و تندرستی

در آخرین . گیري شدها اندازه. متغیرهاي بدنی مانند قد، وزن و چربی زیرپوستی آزمودنیگرفته و همگن شدند

ز به اجرا در آمد. با توجه به شرایط اسکان کلیه رو 7هاي درمانده ساز با فاصله زمانی مرحله، پروتکل

ایی بین دو آزمون  ایی و فعالیت بدنی روزانه در فاصله یک هفته ها در خوابگاه دانشجویی، شرایط تغذیه آزمودنی

دقیقه به گرم  15تا  10ها به مدت  ساز، آزمودنی هاي درمانده گیري، تقریباً مشابه بود. پیش از اجراي پروتکل

ها، در یک روز جداگانه و با فاصله زمانی  پرداختند. براي برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنیکردن 

هوازي  اصالح شده بروس به اجرا در آمد. آستانه بیپروتکل ساز،  هاي درمانده ساعت از پروتکل 48حداقل 

ول اجراي هر دو پروتکل، ها با استفاده از نقطه جبران تنفس در هر دو پروتکل محاسبه شد. در ط آزمودنی

جمع آوري شد. به منظور ارزیابی  یتنفس گازهاي توسط دستگاه تجزیه و تحلیلها  گازهاي تنفسی آزمودنی

 ICC (Interclass آلتمن و روش آماري- ساز از مدل گرافیکی بالند ه همگرایی بین دو پروتکل درماند

Correlation Coefficient) هوازي برآورد شده در دو پروتکل درمانده  ستانه بیاستفاده شد. براي مقایسه آ

و  SPSS 18داري بین متغیرها با استفاده از  نرم افزار  همبسته استفاده شد. تعیین معنی ساز، از آزمون آماري تی
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  . مقایسه مقادیر نقطه جبران تنفس دو پروتکل بلند مدت و کوتاه مدت2نمودار 

  بحث و نتیجه گیري 

ساز براي تعیین  هدف از اجراي پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر تغییر در الگوي باردهی در دو پروتکل درمانده

نتایج نشان داد تغییر الگوي باردهی هوازي دختران جوان غیرفعال با استفاده از نقطه جبران تنفس بود.  آستانه بی

کند؛ با این حال، همگرایی متوسطی  هوازي ایجاد نمی داري در آستانه بی ساز، تغییر معنی هاي درمانده پروتکل

هوازي در حد باالي حجم  رسد آستانه بی ساز مشاهده شد. بنظر می  برآورد شده در دو پروتکل درمانده LTP2بین

ها همبستگی باالتري با  آید و آستانه الکتات در همه مسافت بار تحمل شده توسط متابولیسم هوازي به دست می

را  VEرحله از پروتکل ورزشی،). افزایش توان و مدت زمان اجراي هر مVO2max)4عملکرد دویدن دارد تا 

  ).4شود( می VO2به VCO2دهد که منجر به تغییر نسبت هاي مختلف تحت تاثیر قرار می در حالت

هاي تمرین نکرده،  تنفس در آزمودنی همسو با نتایج تحقیق حاضر، امان و همکارانش بیان کردند نقطه جبران

ده  شده و برون )V-Slope(اکسیدکربن تولیدي موجب افزایش غیرخطی در نسبت حجم اکسیژن مصرفی به دي

). همچنین اثبات شده است در 5دهد( هاي فزاینده مختلف، اندکی تحت تاثیر قرار میتوانی مطلق را در پروتکل

هاي تمرین کرده و بدون تمرین، بزرگترین عامل تغییر در آستانه تهویه ریوي، تغییر در الگوي باردهی آزمودنی

  ). 6باشد( ی فزاینده میهاي ورزشپروتکل

تواند به عنوان ابزار  می LTP2جبران تنفس با هدف تعیین  به طور کلی، نتایج حاکی از آن بود که گرچه نقطه

توان گفت با افزایش مدت اجراي  کاربردي در دختران جوان غیرفعال مفید باشد. بااین حال بر اساس نتایج می

گیرد. از این رو، در استفاده  می هوازي برآورد شده تحت تاثیر قرار  آستانه بیساز، به احتمال زیاد  آزمون درمانده

 هوازي باید تردید نمود. ها براي برآورد آستانه بی از این نوع پروتکل

  ساز. نقطه جبران تنفس، پروتکل درمانده  هوازي، آستانه بیگان کلیدي: واژ
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