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 همقدم - 1- 1

گسترش  يصد سال گذشته نشانه  کیدر  یورزش يها کیو تاکت کیو بهبود رکوردها،تکن شرفتیپ     

در  نهیزم نیدر ا یعلم يها افتهی است. یورزش انیو دانش پژوهشگران و مرب یعلم يها یو بسط آگاه

ورزشکاران  را بر عهده داشته است. ینقش مهم یقهرمانان ورزش ینیتمر يامه هابرن يو اجرا میتنظ

برخوردار باشد تا  یعلم يهستند که از پشتوانه  ینیتمر يها وهیش نیبهتر يریبه دنبال به کارگ همواره

  .)2000رابرگزو کتائیان ( ابندی ردستیچشم گ يها يروزیو پ جیبتوانند به نتا

مهارت  يدرتوسعه  یازعوامل مهم و اساس يانرژ يها ستمینشان داده اند که ساغلب پژوهش ها       

با توجه به  یورزش يها ستیولوژیزیو ف انیاز مرب یر،برخیاخدر سال  .روندیبه شمار م یورزش يها

 از،یمورد ن ناتیشدت و حجم تمر نییتع ياز آن برا یورزش يها تیالکتات هنگام فعال راتییتغ تیاهم

  .)1392(سیاه کوهیان و همکاران  کنندیاستفاده م نهیبه ینیتمر کاتیتحر دوجایا يبرا

شودو  یم دیبا سرعت و شدت باال در عضله تول تیفعال ي جهیاست که در نت يماده ا کیالکت دیاس     

کربس و  يو موثر واقع نشدن چرخه  ژنیگلوکز است که در نبود اکس يهواز یب سمیمحصول متابول

  .)1383 ، نی و همکارانی(گائ دیآ یبوجود م یستنف ي رهیزنج

که  یورزشکاران ژهیورزشکاران به و یتمام ياست که برا یاز نکات یکیتحمل الکتات  ییتوانا     

 يکه روش ها يریتاث نیبرخورداراست.بنابرا يادیز تیهستند از اهم ییباال يهواز یب تیظرف ازمندین

 ،(خنجري عالم دارد یمهم يورزشکاران کاربردها انیمرب يبرا تحمل الکتات دارند يمتفاوت رو ینیتمر

1389.(  
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  بیان مساله- 1-2

آمادگی  موفقیت در هررشته ي ورزشی نیازمند قابلیت هاي جسمانی و فیزیولوژیکی خاص است.       

برنامه جسمانی نقش موثري  بر اجراي ورزش دارد.یکی از روش هاي اصلی در تعیین میزان اثر بخشی 

اندازه گیري  آگاهی از وضعیت آمادگی جسمانی ورزشکاران است. ،اي تمرینی بر اجراي ورزشه

پیوسته ي قابلیت هایی که از مهم ترین عوامل اثر گزار بر اجراي ورزش موفقیت آمیز به شمار می رود 

وبه  از وظایف مربیان ورزش است.بنابراین آزمون گیري اولین گام در گزینش ورزشکار محسوب میشود

  .)2000 ،رابرگز و کتائیان(کنترل برنامه هاي تمرینی میسر می گرددو دنبال آن تدوین 

یط هاي میدانی است . با سنجش روتین در بعضی آزمایشگاه ها و مح ارزشیابی پاسخ الکتات خون،       

ود یابند پیش از آن که دستگاه هاي تجزیه و تحلیل کننده ي سریع پاسخ الکتات خون بهب ،وجود این

ونیز به دلیل ماهیت تهاجمی نمونه گیري خون پروتکل هاي بی شماري توسعه پیدا کردند تا نقطه ي 

   .)1995(ولتمن ، شکست الکتات خون را با استفاده از پروتکل غیر تهاجمی برآورد کنند

ید می شود و اسید الکتیک ماده اي است که در نتیجه ي فعالیت با سرعت و شدت باال در عضله تول     

که در نبود اکسیژن و مؤثر واقع نشدن چرخه ي کربس و  محصول متابولیسم بی هوازي گلوکز است

بیشترین اسید الکتیک در بافت هاي عضالنی فعال  .)2004کالدن، (زنجیره ي تنفسی به وجود می آید

وضعیتی موسوم به تجمع اسید الکتیک در عضالت فعال نهایتا  .)2012 ،(موراي وآبندرتولید می شود

درد عضالنی مشخصه ي اسیدوز است و با ازدیاد اسیدوز، ورزشکار دیگر نمی  اسیدوز را پدید می آورد.

ورزشکاري که بتواند تولید اسید الکتیک را به تعویق بیندازد به  تواند ورزش را در همان سطح ادامه دهد.

  .)2004 دن،کال(احتمال زیادي عملکرد بهتري را در مسابقه خواهد داشت

(پس از فیت مصرفی آن به شکل هوازي باشد، چنانچه الکتات تولیدي در عضالت بیشتر از ظر      

توسط انتقال دهنده هاي خود در غشاي  عضله تر)وزن 10 (m mol/kg)افزایش آن تا حد معینی معموال 
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یزان تولید و دهنده ي مدر واقع الکتات خون نشان  عضله ي اسکلتی به داخل خون انتشار پیدا میکند.

بی هوازي بسته به میزان در گیري  با تداوم فعالیت .)2007(گودوین و همکاران، دفع الکتات بدن است

 ود تا جایی که مقادیر آن نزدیک غلظت الکتات خون رفته رفته بیشتر می ش دستگاه گلیکو لیتیک،

(mmol) 15 کري و (متر گزارش گردیده 400مترو شناي  800در لیتردر فعالیت هایی نظیر دوي

  .)2003ریچاردسون،

نقطه اي که  یکی از شاخص هاي شدت تمرین، آستانه ي بی هوازي یا آستانه ي الکتات است.     

به فراتر از مقادیر فزاینده شروع به تجمع می کند و  الکتات خون در جریان فعالیت هایی با شدت

ي الکتات، به طور نزدیکی عملکرد واقعی را در رویداد استراحتی خود می رسد.به دلیل اینکه آستانه 

هاي استقامتی، از قبیل دوي استقامت پیش بینی می کند متغیر با اهمیتی در زمینه ي فیزیولوژي ورزشی 

  .)1982گنووي واستامفورد، (و ابزاز مناسبی براي کنترل تمرین محسوب می شود

آستانه ي بی هوازي را معرفی کردند و نشان دادند  واسرمن و مک ایروي اصطالح ،1964در سال       

که از تبادل گاز هاي ریوي می توان براي بر آورد نقطه ي شکست الکتات استفاده کرد یا به عنوان آغاز 

  .)1964(واسرمن و ایروي، سوخت و ساز اسیدوز(الکتات)در نظر گرفته شود

در  )،1994()و یوشیدا و همکارانش1976دیویس و همکارانش ( )،1973واسرمن و همکارانش (      

  یافته هاي خود از ارتباط هماهنگ بین نقطه ي شکست الکتات و آستانه ي تهویه اي حمایت کرده اند.

کانکانی و همکارانش روشی ساده و غیر تهاجمی براي برآورد آستانه ي بی هوازي پیشنهاد کردند که      

بود.زمانی که شدت تمرین از شدت هوازي به بی هوازي مبتنی بر رابطه ي بار کار و ضربان قلب 

پیشنهاد شده است  افزایش پیدا میکند نقطه ي انحراف در رابطه ي ضربان قلب بار کاري اتفاق می افتد.

که انحراف مشاهده شده از حالت خطی در ارتباط بار کاري ضربان قلب در طول تمرین با آستانه ي بی 

به دلیل ساده و غیر تهاجمی بودن محبوبیت زیادي پیدا کرده  هوازي مصادف است.این آزمون

  .)1982و همکاران،  (کانکانیاست
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از جمله پروتکل  طراحی شده است،) (HRDPپروتکل هاي مختلفی براي وقوع  ،به طور کلی      

گسیل و هافمن که به  کویپر و همکاران که به صورت مراحل زمانی ثابت و پروتکل جونز داست،

  .)1392(سیاه کوهیان و همکاران، افزایش سرعت در مسافت تعیین شده اجرا می شود  صورت

یعا به شکل یونی خود یعنی الکتات بدن سر PHاسیدي ناپایدار است در  ،از آنجا که اسید الکتیک     

یون هیدروژن به وجود آماده از این واکنش باعث اسیدي شدن  همچنین یون هیدروژن تجزیه میشود.و

فسفوفرکتو کیناز و در  آنزیماز طریق مهار PHکاهش  یشود  که خستگی را به دنبال دارد،یط خون ممح

نتیجه مهار گلیکولیز سبب کاهش رها سازي  یون کلسیم از شبکه سارکوپالسمیک  و میل ترکیبی آن با 

ت منجر به بروز ، توان استقامتی و در نهاینه  سبب اختالل در عملکرد عضالنیتروپونین شود  و این گو

  .) 2007 ،بنلی و همکاران( خستگی شود

 30ترنوپولسکی و همکارانش نیز افزایش در میزان الکتات پالسما طی اجراي متوالی آزمون وینگت       

 .)2000(ترنوپولسکیو همکاران، دقیقه بین آنها را گزارش کردند 4ثانیه اي با فاصله ي استراحتی 

مرد دانشجود فعال نشان دادند که فعالیت شدید در دویدن  50با مطالعه ي  همچنین ،بوتنر و همکارانش

درصد اکسیژن مصرفی بیشینه باعث افزایش معنا دار غلظت الکتات خون می  80روي نوار گردان با 

تغییر معنا  درصد اکسیژن مصرفی بیشینه) 60شود ولی پس از فعالیت متوسط (دویدن روي نوار گردان با 

  .) 2007و همکاران،  بوتنر( زان الکتات دیده نشدداري در می

 ،سال نشان داد )3/24-+1/7( ن دانشجونتایج تحقیقات تامسون و همکارانش در بررسی مردا     

(تامسون و همکاران،  برگشت هیچ تغییر معنا داري ندارد وي رفت ودپایان غلظت الکتات خون در 

ثانیه اي رکاب زدن  6شتند که الکتات خون طی ده نوبتداهمچنین، کمبر و همکارانش اشاره  .)2001

این اختالفات ممکن است ناشی از  .ثانیه اي بین آنها کاهش می یابد 30سریع با فواصل استراحتی 
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(تامسون و  نحوه ي اندازه گیري ،)1999(کمبر و همکاران،  تفاوت در نوع ،شدت فعالیت

  .)2007و همکاران ،  نر(بوت سن و جنس آزمودنی باشد)، 2001همکاران،

، و همچنین تاثیر تغییر الگوي باردهی پروتکل هاي همیت الکتات در فعالیت هاي ورزشیعلیرغم ا     

، تحقیقاتی کمی در زمینه  بررسی و مقایسه  اسید  الکتیک نده ساز بر شاخص هاي فیزیولوژیکیواما

ق حاضر بررسی و مقایسه بیشینه اسید بنابرین هدف تحقی پروتکل هاي وامانده ساز انجام شده است.

  .الکتیک پروتکل هاي وامانده ساز در دانشجویان فعال محقق اردبیلی میباشد

  

  

  ضروررت و اهمیت تحقیق- 1-3

پروتکل  یکی از عواملی که پاسخ الکتات خون به فعالیت ورزشی را تحت تاثیر قرار می دهد،       

وهله ي  زمونی فزاینده تدامی استفاده کرده اند که مدت هرآزمون است برخی از محققان پروتکل هاي آ

برعکس گروه هاي دیگري از محققان نشان داده اند که آستانه ي الکتات و  .دقیقه بوده است 1،3،4کار

دقیقه اي مشخص  10غلظت الکتات خون می تواند با سلسله فعالیت هاي ورزشی غیر تداومی 

  .)1994یوشیدا، (شود

در طول این  منسجم و برنامه ریزي خوب است. ،حاصل سالها تمرین سخت ي عملکرد،سطح باال      

سال ها ورزشکار سعی می کند که اندام ها و عملکرد هاي خود را با نیازهاي ویژه ي آن ورزش سازگار 

به عبارت دیگر می توان  ،کمک قابلیت هاي عملکردي نشان دهدسطح سازگاري را می توان با  کند.

عملکرد بهتر .سازگاري تمرینی حاصل دگرگونی هایی است که از تکرار منظم  ،ازگاري بیشترس :گفت

این تغییرات ساختاري و فیزیولوژیک در نتیجه ي فشارهاي ویژه اي است که  ورزش بوجود می آید.

پا، (بومشدت و تکرار تمرین بستگی دارد ،به بدن خود وارد می کند و به حجمورزشکار با فعالیت مداوم 
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تمرین هاي بدنی فقط به اندازه اي مفید هستند که با فشار هاي وارد بر بدن موجب سازگاري  .)1999

  .)1995(ولتمن،سازگاري به وجود نمی آید ،شدبه نیرو هنگام فعالیت می شود.اگر این فشار کافی نبا

میزان دخالت منابع در مطالعات مختلف از حداکثر مقدار الکتات در بار کار جهت بررسی وضعیت      

استفاده شده و نشان داده شده است که تجمع مقادیر باالیی از  ،بی هوازي مورد استفاده طی فعالیت

الکتات در خون دلیلی بر افزایش رهاسازي انرژي از منابع بی هوازي است و این مسئله درگیري 

در طوالنی مدت می  مسیرهاي انرژي بی هوازي را افزایش می دهد و به گسترش و تقویت آنها

ث باال رفتن ظرفیت تامپونی بدن و افزایش پروتئین هاي عانجامد.همچنین باال بودن سطح الکتات خون با

  .)2000 ،ائیان(رابرگزو کت برداشت کننده الکتات و در نهایت باالبردن آستانه ي الکتات می شود

می آورد که عملکرد استقامتی به دقت پاسخ الکتات خون به فعالیت ورزشی این امکان را فراهم       

برآورد و به عنوان شاخصی براي اندازه گیري آمادگی استقامتی معرفی می شود و تصور می شود نسبت 

با گردش خون  max 2voشاخص مفیدي براي تجویز فعالیت ورزشی است با توجه به این که  max 2voبه 

تات خون به فعالیت ورزشی با سازگاري محیطی مرکزي محدود می شود و به نظر می رسدکه پاسخ الک

لذا پاسخ الکتات خون به فعالیت ورزشی می  در عضالت اسکلتی ویژه دچار محدودیت هایی است،

  .)1995(ولتمن ، تواند برآورد حساس تري از قابلیت عملکرد استقامتی باشد

دارد .چون پژوهشگران از اختالف نظر هاي بارزي در باره ي واژه شناسی الکتات خون وجود       

  پروتکل هاي آزمونی متنوعی براي سنجش این پدیده مشابه استفاده کرده اند.

اندازه گیري غلظت الکتات خون نمادي غیر مستقیم از تولید انرژي به روش غیر هوازي در بدن      

انرژي در ن ت و درگیري دستگاه گلیکولیتیک در تآمیبه دلیل اهمی ).2006است(پیرس و همکاران، 

، استفاده از روش هاي ساده تري که همانند روش هاي سارجنت و بوسکو فعالیت هاي ورزشی مختلف

و از تغییرات فاکتور هاي فیزیولوژیک همانند غلظت الکتات خون نیز  تنها به عملکرد متکی نباشد
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بوده و اعتبار نسبی استفاده کند و در عین حال نسبت به روش هاي آزمایشگاهی داراي پیچیدگی کمتري 

  .)2005(بنک و همکاران، خوبی داشته باشد، از اهمیت زیادي برخوردار می باشد

سنجش شاخص هاي ت مختلف از پروتکل هاي ورزشی متفاوتی براي با توجه به این که در مطالعا     

این  برايدکی تحقیقات ان ه و نتایج متفاوتی بدست آمده است، و بدلیل این کهاستفاده شد فیزیولوژیک

و  ي ورزشی بیشتر می باشد،سهم دستگاه بی هوازي در تولید انرژي، در کدام یک از پروتکل ها که

ابع بی هوازي بیشتر در آن است) من (نشانگر استفاده ،هچنین پروتکلی که بیشترین الکتات را تولید میکند

الکتیک پروتکلهاي وامانده ساز در بررسی و مقایسه بیشینه اسید  لذا هدف از تحقیق حاضروجود دارد، 

  دانشجویان فعال دانشگاه محقق اردبیلی می باشد.

 هدف (اهداف) پژوهش: - 4- 1

هدف از این پژوهش مقایسه بیشینه اسید الکتیک  پروتکل هاي درمانده ساز در  هدف کلی: -1-4-1   

  دانشجویان فعال دانشگاه محقق اردبیلی می باشد

  اهداف ویژه: - 2- 4- 1  

  ثانیه اي.60ثانیه اي و 30 در پروتکلارزیابی بیشینه الکتات برآورد شده ررسی و ب -1

  ثانیه اي.90ثانیه اي و 30 در پروتکلارزیابی  بیشینه الکتات برآورد شده بررسی و  -2

  ثانیه اي.120ثانیه اي و 30 در پروتکلارزیابی بیشینه الکتات برآورد شده بررسی و  -3

  ثانیه اي.90ثانیه اي و 60در پروتکل ات برآورد شده ارزیابی بیشینه الکتبررسی و  -4

  ثانیه اي.120ثانیه اي و 60در پروتکل ارزیابی بیشینه الکتات برآورد شده بررسی و -5

  ثانیه اي.120ثانیه اي و 90در پروتکل ارزیابی بیشینه الکتات برآورد شده بررسی و  -6

  انیه اي.ث30برآورد شده در پروتکل ارزیابی بیشینه الکتات بررسی و  -7

 ثانیه اي.60برآورد شده در پروتکل ارزیابی بیشینه الکتات بررسی و  -8
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 ثانیه اي.90برآورد شده در پروتکل ارزیابی بیشینه الکتات بررسی و  -9

 ثانیه اي.120برآورد شده در پروتکل رزیابی بیشینه الکتات بررسی و ا-10

  هاي) پژوهشفرضیه(فرضیه- 3- 4- 1

ثانیــه اي اخــتالف معنــی داري  60ي و ثانیــه ا 30شده توسط پروتکــل  تعیین بیشینه الکتات بین-1

     وجود دارد.

ثانیــه اي اخــتالف معنــی داري  90ثانیــه اي و  30شده توسط پروتکــل بیشینه الکتات تعیین  بین-2

  وجود دارد.

 ثانیــه اي اخــتالف معنــی داري 120ثانیه اي و  30شده توسط پروتکل  بیشینه الکتات  تعیین بین-3

  وجود دارد.

ثانیــه اي اخــتالف معنــی داري  90ثانیــه اي و  60شده توسط پروتکــل  بیشینه الکتات تعیین بین-5

  وجود دارد.

ثانیــه اي اخــتالف معنــی داري وجــود 120ثانیه اي و  60شده توسط پروتکل  الکتات تعیین بین-6

  دارد.

ثانیــه اي اخــتالف معنــی داري  120ثانیه اي و  90شده توسط پروتکل تعیین   بیشینه الکتاتبین -7

  وجود دارد.

  محدودیت تحقیق- 1-6

  محدودیت هاي قابل کنترل-1-6-1 

از جمله مواردي که می تواند برنتایج تحقیق حاضر اثر گذار باشد و محقق در طول انجام پژوهش       

  آنهارا کنترل خواهد کرد:

  جنس آزمودنی ها-1 
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  دامنه ي سنی آزمودنی ها -2

  ینشدت تمر-3

  وضعیت سالمت آزمودنی ها-4

  زمان و مکان اجراي آزمون-5

  میزان آمادگی بدنی آزمودنی ها-6

  نحوه ي اجراي آزمون-7

  مصرف مواد دارویی-8

  تنفسی-بیماري هاي قلبی-9

  محدودیت هاي غیر قابل کنترل:

  میزان فعالیت روزانه و استراحت آزمودنی ها-1

  تغذیه ي آزمودنی ها-2

  عاطفی و خواب آزمودنی ها در زمان انجام آزمون ها وضعیت روانی ،-3

  ویژگی هاي ژنتیکی و متابولیکی آزمودنی ها-4

  

  تعاریف نظري و عملیاتی متغیر ها- 1-7

  اسید الکتیک:- 1-7-1

اسید الکتیک ماده اي است که در نتیجه ي فعالیت با سرعت و شدت باال در عضله تولید می شودو      

وازي گلوکز است که در نبود اکسیژن و موثر واقع نشدن چرخه ي کربس و محصول متابولیسم بی ه

 ).2004 کالدن،زنجیره ي تنفسی بوجود می آید(
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  ثانیه  30پروتکل - 1-7-2

ضــربان قلــب خــود و بــدون  LTP1ثانیه  فرد بعد از گرم کردن روي نــوارگردان بــا  30در پروتکل       

کیلــومتر بــر ســاعت بــر ســرعت نــوارگردان 1 ،ثانیه 30هر  شیب شروع به دویدن میکند و بعد از گذشت

  اضافه میشود و این روند تا حد واماندگی واماندگی ادامه پیدا میکند.

 ثانیه 60پروتکل - 1-7-3

ضــربان قلــب خــود و بــدون  LTP1ثانیه فرد بعد از گرم کردن روي نــوارگردان بــا  60در پروتکل        

کیلومتر بر ساعت بر سرعت نوارگردان اضــافه 1ثانیه 60ز گذشت هر شیب شروع به دویدن میکند و بعد ا

  میشود و این روند تا حد واماندگی ارادي آزمودنی ادامه پیدا میکند.

 ثانیه  90پروتکل - 1-7-4

ضربان قلب خود و بدون شــیب  LTP1ثانیه فرد بعد از گرم کردن روي نوارگردان با  90در پروتکل       

کیلــومتر بــر ســاعت بــر ســرعت نــوارگردان اضــافه 1ثانیه 90د و بعد از گذشت هر شروع به دویدن میکن

  میشود و این روند تا حد واماندگی ارادي آزمودنی ادامه پیدا میکند.

 ثانیه  120پروتکل - 1-7-5

ضــربان قلــب خــود و بــدون   LTP1ثانیه  فرد بعد از گرم کردن روي نوارگردان با   120در پروتکل     

کیلومتر بــر ســاعت بــر ســرعت نــوارگردان 1ثانیه 120ه دویدن میکند و بعد از گذشت هر شیب شروع ب

  اضافه خواهد شد و این روند تا حد واماندگی ادامه پیدا میکند.

  واماندگی ارادي- 1-7-6

منظور از واماندگی ارادي حالتی است که آزمودنی یا ورزشکار به هنگام اجراي پروتکل تمرینــی احســاس 

ر توانایی ادامه ي فعالیت را ندارد و در نتیجه فعالیت خــود را قطــع کند.وامانــدگی ارادي مــی کند که دیگ

تواند توسط خود آزمودنی یا مربی (محقق)که عالیم را به طور به طور عینی مشاهده مــی کنــد ،تشــخیص 
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اســت کــه در تحقیق حاضر منظــور از وامانــدگی ارادي حــالتی  داده شود و ادامه ي فعالیت متوقف شود .

  علی رغم تشویق کالمی آزمودنی دیگر قادر به ادامه ي کار باشد.
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   مقدمه - 1- 2

این بخش از تحقیق نگاه کلی به مبانی نظري و متون علمی تحقیق خواهد داشت.در این فصل ابتدا       

مفاهیم غلطت هاي مختلف الکتات ، داشت سپس ، خواهیم  و گلیکولیز مروري بر مفهوم اسید الکتیک

  فیزیولوژي اسید الکتیک و تحقیقات صورت گرفته در این ضمینه مورد بررسی قرار قرار خواهد گرفت.

  

  مفهوم اسید الکتیک و گلیکولیز- 2- 2

ت اسید الکتیک یکی از تولیدات جنبی گلیکولیز بی هوازي بوده و وقتی به مقدار زیادي در عضال       

  و خون انباشته می شود ،سبب خستگی عضالنی می شود.

  به تجزیه ي گلیکوژن در غیاب اکسیژن اطالق می شود. گلیکولیز

  گلیکولیز

 3O6H3Cn)6O2H16C (  

و یا در گلبول هاي قرمز ،که هیچ میتوکندري  در شرایط هوازي (مثل عضله ي در حال ورزش)      

ندارد که امکان براي اکسیداسیون بیشتر پیروات و الکتات در تمامی سلول هاي پستانداران وجود 

بسته به وجود اکسیژن و زنجیره ي انتقال الکترون هوازي یا بی هوازي  است.عملکرد گلیکولیز می تواند

  .)2012(ك موراي و آ بندر ، باشد

ه ي تنفسی مجددا به اکسیژن اکسید نمی تواند از طریق زنجیر NADH در شرایط هوازي،      

(رابرگز و به الکتات احیا  شود  NADHشود.پیروات توسط الکتات دهیدروژنازو با استفاده از

  .)2000کتائیان،
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از طریق تشکیل الکتات این امکان را فراهم می کند که گلیکولیز در  NADH اکسیداسیون مجدد     

فسفات -3-دوره ي بعدي واکنش گلیسر آلدهید کافی براي NAD+ غیاب اکسیژن انجام شود و

هیدروژناز مجددا تولید گردد.وقتی تولید الکتات باال است ،این ترکیب به مقدار بیشتري براي 

گلوکونئوژنزدر کبد مورد استفاده قرار می گیرد.و این منجر به افزایش سرعت متابولیک در جهت تامین 

ATP,GTP2012در ،مورد نیاز می شود(ك موراي و آ بن (.  

  معادله ي کلی گلیکولیزاز گلوکز تا الکتات به صورت زیر است:   

 2Pi               2ATP + 2H2O+2Lactate         +ADP  2 +Glucose 

. آنزیم شرکت دارند12تا  10که گلیکوژن به اسید الکتیک تبدیل می شود، در واکنش هاي گلیکولیز     

سیتوپالسم سلول عمل می کنند ،درآمد خالص ازتجزیه ي هر مول گلیکوژن تمام این آنزیم ها در درون 

 ATP مول2ورد استفاده قرار گیرد،تنها است.در صورتی که اگر به جاي گلیکوژن ،گلوکز م ATPمول 3

  مصرف می شود.ATP  مول1فسفات -6-آید.چون براي تبدیل گلوکز به گلوکزدست می ب

ک می کند.این فرآیند به اکسیژن نیازي ندارد،ولی وجود اکسیژن گلیکولیز تولید اسید پیرووی      

یک به طور مستقیم به اسید سرانجام اسید پیروویک را مشخص می کند.در شرایط بی هوازي اسید پیروو

  .تبدیل می شود  )3O6H6C (الکتیک

و یا  Na+ن سدیم آزاد کرد،باقی مانده ي ترکیب به یو H+پس از آن که اسید الکتیک یون هیدروژن       

  .)1383(گائینی و همکاران و تشکیل نمکی به نام الکتات می کند می پیوندد k+ یون پتاسیم

  الکتات-2-3 

الکتات نامی است که براي ساختار اسید الکتیک فاقد پروتون به کار برده می شود.به هنگام تولید       

را بازسازي می  NAD+حیا می شود و ا NADHالکتات،پیروات به وسیله ي الکترون هاي حاصل از 

و کوآنزیم  احیا)سیتوزولی کمک کرده –کند.بنابراین تولید الکتاتبه حفظ پتانسیل ردوکس (اکسیداسیون 
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+NAD کی موراي و آبندر، (فسفات و هیدروژناز تآمین می کند-3-را براي انجام واکنش گلیسر آلدهید

2012(.  

عضله اي هنگام فعالیت ورزشی مفید است.تولید الکتات پاي احیاي الکتات تولیدي براي متابولیسم       

 ي ز براي انجام این عمل به وسیلهپیروات را به میان می کشد و الکترون ها وپروتون هاي مورد نیا

+HNADH  فراهم می شود .بنابراین الکتات تولیدي متضمن اکسیداسیون NADH  است که+NAD  را

 NADH و NAD+کند.بنابراین الکتات تولیدي کمک می کند تا نسبت بین براي گلیکولیز بازسازي می 

به هنگام تکرار انقباض هاي شدید ATP حفظ شود و گلیکولیز تداوم یابد تا به این ترتیب بازسازي 

  . )1393(گائینی و همکاران،عضالنی به مقدار زیادي حمایت و پشتیبانی شود

  غلظت هاي مختلف الکتات- 2-4

2-4-1 -OBLA   

آن شدتی از فعالیت ورزشی که با باالترین میزان غلظت الکتات خون همسو است و درست قبل از    

یا حداکثر الکتات    OBLAافزایش پیوسته در الکتات رخ می دهد ،اصطالحا آغاز انباشت الکتات خون 

  نامیده می شود. MLSSدر بار پایدار 

است هنگام فعالیت ورزشی  )VO2( ی دقیقه ايحجم اکسیژن مصرف -آغاز انباشتگی الکتات خون   

میلی مول است.این نقطه را برخی 4وابسته به غلظت الکتات خونی مشاهده می شود که معادل  فزآینده

  .)1995(ولتمن،محققان آستانه ي بی هوازي نامیده اند

2-4-2 -MLSS 

  نامیده می شود MLSS ،حداکثر الکتات در بار کار پایدار   

    الکتات ي آستانه- 2-4-2
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 تیوضع نیکه ا ابدی یم شیافزا کبارهی،غلظت الکتات خون و عضله به  نیمع یشدت ورزش کیدر    

  .)2000(رابرگز و کتاییان، اند دهینام ) LT( الکتات يرا اصطالحا آستانه 

  الکتات خونآستانه ي - 2-4-3

اگر این افزایش اندازه گیري شود به هنگام فعالیت ورزشی فزاینده ي الکتات خون افزایش می یابد ،    

  .)2000(رابرگز و کتاییان، ،اصطاحا آن را آستانه ي الکتات خون می گویند

  آستانه ي الکتات عضله- 2-4-4

اصطالحا این نوع  ،اگر الکتات عضله اندازه گیري شود ،م فعالیت ورزشی به هنگام فزایندهبه هنگا   

  .)2000رابرگزو کتاییان، (سنجش را آستانه ي الکتات عضله می گویند

  فیزیولوژي اسید الکتیک- 2-5

  نظریه بین سلولی انتقال الکتات- 2-5-1

طبق نظریه بین سلولی الکتات ، انتقال الکتات بین بافت هاي مختلف عمداتا از طریق کوترانسپورت با    

ایزوفرم  9ن صورت میگیرد که تاکنو )MCT(یون هیدروژن از طریق مونو کربوکسیالت ترانسپورتر ها

ها در انسان شناساي شده اند که توزیعی وابسته به بافت دارند.در عضالت اسکلتی   MCTمختلف از 

با  2MCTو  1MCT و در عضله قلبی دو ایزوفرم  4MCT و 1MCT انسان و حیوان دو ایزوفرم 

 4MCT و   TS بیشتر در تارهاي  1MCT خصوصیات کینتیکی و مکان هاي متفاوت بیان می شوند ، که 

بیان می شوند. تنظیم محتواي این انتقال دهنده ها تحت تاثیر مستقیم غلظت الکتات   FT در تار هاي 

استراحت می باشد، چرا که تحقیقاتی که از افزایش مجازي الکتات استفاده نموده اند ، اذعان داشته اند 

ال الکتات و محتواي ناقل هاي آن در که در رت ها باال بودن طوالنی مدت الکتات موجب تغییر در انتق

عمداتا در اثر تمرینات استقامتی بیان میشود و با ظرفبت  1MCT عضالت  اسکلتی میشود. در مجموع 
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در بیشتر متعاقب تمرینات شدید بیان  4MCTهاي اکسیداتیو عضله در ارتباط است. در حالی که 

 1MCT  بهبافت ها و تفاوت در کینتیک آها  ها در مکان هاي مختلف  MCT میشود.به دلیل بیان شدن 

  نقش آزاد کننده الکتات نسبت داده اند. 4MCT نقش برداشت کننده و 

غلظت استراحتی الکتات خون و عضله  ماحصل فرایند هاي تولید و پاکسازي این سوبسترا است.     

ا است و نشان داده شده اکسیداسیون الکتات در میت.کندري مهمترین سرنوشت در پاکسازي این سوبستر

میتوکندریایی صورت میپذیرد. تسهیل یا  1MCT است که ورود الکتات به داخل میتوکندري  به وسیله 

تسریع این فرایند نقش بسیار مهمی در تعیین مقادیر استراحتی الکتات در عضالت اسکلتی و قلبی به 

سکلتی و ورود آن به داخل عضالت ا همراه دارد.این در حالی است که برداشت الکتات از گردش خون

محدود کننده در برداشت الکتات توسط بافت هاي پیرامونی مطرح است. و قلبی نیز به عنوان مرحله ي 

  .)0200(بروکس ، رت میگیردوسمایی صدر غشاي پال 1MCT فرآیندي که به واسطه وجود 

  تحمل الکتات - 2-5-2

از بی هوازي براي تولید انرژي مورد نیاز فعالیت استفاده می تمرینات بی هوازي به ویژه تمریناتی که    

کنند ،موجب افزایش تحمل ورزشکار نسبت به وجود مقادیر باالیی از الکتات در خون و عضالت می 

شوند.تحمل الکتات به این معنی است که ورزشکار می تواند درد ناشی از وجود الکتات باال در عضالت 

 (ولتمن، انباشته شدن الکتات در عضالت و خون به فعالیت خود ادامه دهد را تحمل کرده و با وجود

1995(.  

  اثر اسید الکتیک بر نقطه ي شکست ضربان قلب - 2-5-3

به وسیله ي فعال سازي مکانیزم هاي بی  HRDPگزارش کردند وقوع  )1982( کانکانی و همکاران    

سازي اکسیژن از هموگلوبین را موجب شده و  هوازي اسید الکتیک اتفاق می افتد و می تواند آزاد

  ولی باید در  بنابراین کارایی گردش خون قلب را بهبو بخشیده و افزایش در ضربان قلب را تقلیل دهد.
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Abstract: 

    The purpose of this study was to investigate and compare the maximum lactic acid of 

the exhaustive protocols in young men active in the University of Mohaghegh Ardebili. 

For this purpose, 24 active students with an average age of 23.2 ± 0.56 (years) mean 

weight 65 ± 3.4( kg) and body mass index of 22 ± 2 (kg / m2) were selected and The 

randomized groups were divided into four groups. The subjects of each group performed 

30, 60, 90, and 120 seconds of extinction protocols. Then, for estimating the maximum 

lactic acid of the protocols at the end of each test, blood samples were taken from the 

fingertips of the subjects. For data analysis, one-way ANOVA and Bonferroni post hoc test 

were used. 

      The results of the study showed that there is a significant difference between the 

maximum lactic acid obtained from the deleterious protocols (120, 60, 90 and 30 sec) (P 

≤0.05). The results of Bonferron's post hoc test showed that between lactic acid obtained 

from the 30 second protocol with a protocol of 60 seconds (P ≤0.000), the maximum lactic 

acid of the protocol was 30 seconds with 90 seconds (P ≤0.000), and the maximum lactic 

acid of the protocol was 30 seconds with 120 seconds (P ≤0.000). as well as the results of 

Bonferroni test showed no significant difference between the lactic acid obtained from the 

protocols 60.90 and 120 seconds (P≥ 0.05). 

Conclusion: The results of this study showed that with the reduction of the length of the 

procedures of the exhausting protocols, the maximum acidic content obtained from the 

exhausting protocols increases. Therefore, it can be concluded that using these protocols to 

estimate physiological indices should be questioned. 
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