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 ندا نام :کیانی ماوی                   نام خانوادگی دانشجو :

 و نقطه شکست ضربان قلبسرم خونی  پتاسیم بررسی ارتباط بین "  عنوان پایان نامه:

(HRDP) در دانشجویان پسر ورزشکار دانشگاه محقق  اردبیلی". 

 کوهیاندکتر معرفت سیاه استاد )اساتید راهنما(:

 دکتر کاظم هاشمی مجد – يدين ولی زاده: آاور(استاد )اساتید مش

فیزيولوژی  گرایش:                 تربیت بدنی           رشته:کارشناسی ارشد            مقطع تحصیلی:

 ورزش

           100 تعداد صفحه:      9/3/1388تاریخ فارغ التحصیلی:          ادبیات و علوم انسانی    دانشکده:

   ، پروتکل دوچرخۀ کارسنج هافمن.HRDPنقطه شکست پتاسیم سرم ،:  ژه هاکلید وا

 چکیده:

و نقطه شکست ضربان سرم خونی  پتاسیم هدف از اين تحقیق، بررسی ارتباط بین   هدف:زمینه و  

 بود.در دانشجويان پسر ورزشکار دانشگاه محقق  اردبیلی  (HRDP)قلب

سال( به عنوان  201.2ال )با میانگین و انحراف معیار سنی نفر داوطلب مرد فع 30تعداد  روش کار:

از پروتکل هافمن استفاده شد، پس از تعیین  HRDPهای پژوهش انتخاب شدند. به منظور ايجاد آزمودنی

HRDP ها با استفاده از روش در آزمودنیS.Dmax يک هفته بعد، همزمان با اجرای پروتکل،  نمونۀ ،

ها با آوری و میزان پتاسیم سرم آنمرحلۀ مختلف جمع 5ها در خونی از سیاهرگ دست چپ آزمودنی

 استفاده از فلیم فتومتر به طور مستقیم اندازه گیری شد.

% و  maxHR78نگین در( به طور میا100%ها )دنیدر تمامی آزمو HRDPنتايج نشان داد که  یافته ها:

افتد و بین شیب خط رگرسیون اتفاق می maxHR %79نقطه شکست پتاسیم سرم به طور میانگین در 

، همبستگی HRDPزمان بعد از  –و شیب خط رگرسیون پتاسیم سرم  HRDPزمان بعد از  -ضربان قلب

 (.p= 0.01و  r  = -0.84معکوس بااليی وجود دارد )

گیری نمود که افزايش پتاسیم سرم در طول توان نتیجهنتايج به دست آمده، می با توجه به گیری:نتیجه

 دخیل باشد. HRDPی دوچرخه کارسنج هافمن، ممکن است در وقوع پروتکل تمرينی فزاينده



 

 مقدمه

( تعريف شده است که باا 2VOهوازی به عنوان شدت کار يا میزان اکسیژن مصرفی)ی بیآستانه   

، 1شود و با تغییرات در تبادل گازهای تنفسی مرتبط است )رگرساسیدوز سوخت و سازی شروع می

ی های مختلفی ازجمله روش سنجش مستقیم میزان الکتاات خاون و روش آساتانه (. روش1995

های پیش مورد استفاده قرار گرفتاه اسات، نظار باه هوازی از سالی بیبرای تعیین آستانه ایهتهوي

ی بای برای تعیین آستانه ایتهويه یمستقیم اسید الکتیک و روش آستانه اينکه روش اندازه گیری

مله جهای ديگر از گیر است، توجه پژوهشگران علوم ورزشی به روش پرهزينه و وقت عموماً هوازی 

، 3معطوف شاده اسات )جاونز و داسات( HRM) 2ضربان قلب یارزيابی و سنجش لحظه به لحظه

1997 .) 

خطای نیسات و  يابد، پاسخ ضربان قلبيش میدر يک فعالیت يا کار معین که بتدريج بار آن افزا   

لاب ای وجود دارد که با افزايش بار کاار، ضاربان ق( نقطهHRPC) 4در منحنی عملکرد ضربان قلب

 5شود کاه تحات عناوان نقطاه شکسات ضاربان قلابيابد و از خط راست منحرف می افزايش نمی

(HRDPدر ساال 2002، 6( شناخته شده است )لوسیا و همکاران .)7، کانکاانی و همکااران1982 

 ی بیتواند به عنوان يک متد غیرتهاجمی در برآورد آستانه( میHRDPبیان کردند که اين پديده )

وجاود نقطاه  ،کانکاانی  ای تحقیقراستدر مطالعه های اخیر نیز چندين سال رود. درکار هوازی به 

هاوازی را در زناان و ماردان ورزشاکار و غیار  ی بایشکست در ضربان قلب و انطباق آن با آساتانه

 HRDP(. اگرچه 2002اند )لوسیا و همکاران، ورزشکار و در سطوح مختلف آمادگی مشاهده کرده

ی شکسات ضاربان قلاب شاديداً ه صورت میدانی و آزمايشگاهی تعیین شود ولای درجاهتواند بمی

                                                 
Rogers 1.  

2. Heat Rate Monitoring 

 Jones & Doust.3  

Performance Curve  Heart Rate .4  

 Heart Rate Deflection Poin  .5  

6. Lucia et al. 

Conconi et al. .7 



هاای (. مطالعاات انادکی مکانیزم2004، 8بستگی به پروتکل مورد استفاده دارد )گوش و همکااران

ی اند، در واقع کانکانی اولین فردی بودکه نظريهرا آنالیز کرده HRDPفیزيولوژيکی درگیر در وقوع 

 شدت هایبیان کرد. طبق نظر کانکانی، متابولیک اسیدوزی که در  HRDPی راجع به قابل توجیه

ضربان  یهافتد، آزادسازی اکسیژن از هموگلوبین را تسهیل نموده و از افزايش پیشروند باال اتفاق می

های حاصل از تحقیقات گذشته حاکی از . يافته(1982)کانکانی و همکاران، قلب جلوگیری می کند 

 . نیست HRDP یهست که متابولیک اسیدوز ناشی از ورزش، تنها مکانیزم ايجاد کنندآن ا

 مسئله بیان -1-1

ريزی دقیق شدت تمرينات همواره يکی از موضوعات مهم و هوازی برای برنامهبی یتعیین آستانه   

مباحث در  مورد توجه پژوهشگران و متخصصان علوم ورزشی بوده است، زيرا يکی از بحث انگیزترين

بای هاوازی باا اساتفاده از شااخ  هاای فیزيولاوژيکی کم ای  یحوزه علم ورزش، بارآورد آساتانه

جايی که روش سنجش مستقیم میزان الکتات خون و روش (. از آن1992، 9و همکاران است)چنگ

يگار هاای دگیر اسات، روشبی هوازی پرهزينه و وقت یتهويه، عموماً برای تعیین آستانه یآستانه

(. باه طاور نموناه، در 1997مورد توجه پژوهشگران علوم ورزشی قرار گرفته است)جونز و  داسات، 

 70) 10هوازی از جمله روش بلک بورن بی یسال های اخیر روش های مختلفی برای تعیین آستانه

 Dmax و مادل 11ناريتا یدرصد ضربان قلب بیشینه، معادله 90درصد ضربان قلب بیشینه(، روش 

 ی(. در طاول دو دهاه1992ا حداکثر فاصله مورد توجه قرار گرفتاه اسات)چنگ و همکااران، ي 12

 ی و سنجش لحظه به لحظه ضربان قلابپژوهشگران علوم ورزشی به ارزياب یگذشته نیز توجه همه

معطوف شده است. به همین ترتیب روش های عینی ارزياابی و سانجش ضاربان قلاب روز باه روز 

 (. 1386یاه کوهیان، پیشرفت می نمايد)س

                                                 
Ghosh et al..8 

9. Cheng et al. 

 Black Burn.10  

 Narita.11  

 Distance  Maximum.12  



آزماون میادانی را بارای  برای مقابله با مشکالت روش سنجش مستقیم اسید الکتیاک، کانکاانی   

(. با توجه به نقطاه ضاعف روش کانکاانی در تعیاین 1999، 13و همکاران )واکون ارائه داددوندگان 

در واقع در  .کردرا مطرح  maxD بی هوازی به روش خطی، چنگ مدل بیشترين فاصله يا یآستانه

روش کانکانی، به هنگام انجام يک فعالیت يا يک کار معین که به تدريج بار آن افازايش  مای ياباد، 

سپس منحنای افازايش ضاربان قلاب از خاط مساتقیم و  ضربان قلب در طول انجام کار ثبت شده 

 ،با افزايش بار کاارای وجود دارد که منحنی نقطه همزمان با افزايش بار کار ترسیم می شود. در اين

قلب افزايش نمی يابد و از خط راست منحرف می شود که تحت عنوان نقطه شکست ضربان  ضربان

بای هاوازی اسات  ینامیاده مای شاود، کاه طباق نظار کانکاانی هماان آساتانه (HRDP)  قلب

 (.1993، 14و همکاران )زاکاراگیانیس

بارای مثاالا افاراد بسایار تمارين در افراد مختلف باا ساطوح مختلاف آماادگی،  HRDPوقوع    

کرده)شامل ورزشکاران(، افراد سالم غیرمتحرک و بیمارن دارای مشکل قلبی ديده شده است. عالوه 

ل و بستگی به سن ندارد و ممکن اسات در کودکاان، نوجواناان، افاراد میانساا HRDPبر آن وقوع 

 (. 2000، 15و همکاران رديگر افراد اتفاق بیفتد)بودن

 HRDPتعیین مکانیزم های احتمالی وقوع  یهای تحقیقی در زمینهکه برخی تالشد اينبا وجو   

 HRDPهای اصلی دخیل در وقوع مکانیزم پژوهشگران تا به حال نتوانسته اند ولیاست يافته انجام 

 ،(HRPC)ب را به طور کامل بیان کنند. کانکانی گزارش کرد که در منحنای عملکارد ضاربان قلا

کتات خون است)کانکانی و مرحله خطی به مرحله منحنی وار منطبق با شروع سريع ال شدت گذر از

ی ولی مطالعات توصیفی بعدی اشاره دارند که انطباق شدت ورزشی کاه آساتانه (،1982 همکاران،

ی سببی بین اين دو پديده نیست، به ی رابطهدهد، ضرورتاً بیان کننده رخ می HRDPهوازی و بی

ی را باه ضاخامت بزرگتار دياواره HRDP  پدياده وقاوعنیز ( 1999و همکاران ) یالوس طوری که

  قلبی نسبت داده اند. یعضله
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Vachon et al..14 

Bodner et al. .15 



اده اساتف HRDP( که از پروتکل ورزشی فزاينده بارای تعیاین 1999ی هافمن )گزارشات اولیه   

پر هاايباا  HRDPبار کاار بعاد از  –ی شکست در منحنی ضربان قلب کرد، نشان داد که درجهمی

ياک  ( طای اجارای2002کالمی ناشی از ورزش مرتبط است. بعد از هافمن نیز لوسیا و همکااران )

عالیات فهنگاام  ای به نتايج مشاابهی دسات يافتناد.سواران حرفه فزاينده بر روی دوچرخه تکلوپر

يی نارساه و الکتريکی عضل فعالیت عضالنی، پتاسیم از سلول خارج شده و اين حالت همراه با افزايش

کردن گیرنده  ها از طريق فعالشود و کاتکوالمین می اپتاسیم، باعث ايجاد هايپرکالمی _پمپ سديم 

ن زاده و را تعاديل مای نمايند)سالما ايپرکالمیااههای بتا آدرنرژيک با افزايش فعالیت پماپ، ايان 

ک هاای تحريا سبب کاهش پتانسیل غشايی و دپالريزاسیون سالول اهايپرکالمی (.1379همکاران، 

 تأثیر تحت A-V یدستهالکتريکی هدايت پذير می شود و عملکرد عضله قلب را از طريق تأخیر در 

 وصدر خصاو متناقضای  اطالعات محدود به هر حال  (.1988)پاترسون و همکاران،  قرار می دهد

يان ای نادههای اصالی ايجااد کنتبیین مکانیزم وجود دارد و HRDPهای دخیل در وقوع مکانیزم

 .باشددر اين زمینه می پديده نیازمند تحقیقات بیشتری

فازايش و ا HRDPلذا تحقیق حاضر با هدف پاسخگويی به اين سئوال که آيا ارتباط معناداری بین 

 پتاسیم سرم خونی ناشی از ورزش وجود دارد يا خیر، به اجرا درآمد.

 سئواالت تحقیق -1-2

-رخ مایHRDP ، های پژوهش حاضاردر آزمودنی فزاينده جرای پروتکل تمرينیاآيا در طول  -1

 دهد؟

 ، نقطاه شکساتآيا در طول اجرای پروتکل تمرينی فزاينده در آزماودنی هاای پاژوهش حاضار -2

 رخ می دهد؟ (KTP) 16پتاسیم سرم خونی

 رگرسایونیب خاط شو  زمان - ضربان قلب رگرسیونداری بین شیب خط آيا همبستگی معنی -3

  وجود دارد؟ HRDPپس از وقوع  زمان - نیپتاسیم سرم خو

                                                 
Turn Point +K .16  



 ضرورت تحقیق -1-3

ريازی تعیاین شادت به عنوان مالکی برای ارزيابی و برنامه (HRDP)نقطه شکست ضربان قلب    

-تمرينات هوازی مورد استفاده واقع شده است. با توجه به پیشینه تحقیق، در حال حاضار مکاانیزم

باه طاور واضاف شافاف ساازی نشاده اسات و در واقاع  HRDPهای فیزيولوژيکی درگیر در وقوع 

نکاانی و راجاع باه مکاانیزم اصالی ايان پدياده وجاود دارد، باه طاوری کاه کاا متناقضی اطالعات

را به فعال سازی مکانیزم های غیرهوازی اساید الکتیاک  HRDP ی( وقوع پديده1982همکاران)

ه اين نتیجه رسیدند کاه پاساخ ضاربان ( ب1998پوکان و همکاران )اند. نسبت داده ATPدر تولید 

هر شخ ، بويژه تنظیم  قلب در جريان ورزش پیشرونده، نهايتاً بستگی به تنظیم ذاتی ضربان قلب 

را به کاتکوالمین ها  HRDP( علت وقوع 1996) 17و همکاران از طرفی، باالرينپاراسمپاتیکی دارد. 

نسابت مای ی قلبای ی عضالهخامت دياوارهض( علت وقوع پديده را به 1999)و لوسیا و همکاران، 

کنند که هايپرکالمی ناشای از ورزش، ممکان ( اظهار می1999همکاران ) و هافمن همچنین دهند.

به هر حال، اطالعاات محادود و متناقضای  باشد.  HRDPهای احتمالی وقوع است يکی از مکانیزم

ارائه شده است. با توجه به مطالعات مقدماتی  HRDPراجع به مکانیزم اصلی دخیل در وقوع پديده 

-نقاط مبهم راجع باه مکاانیزمتحقیق حاضر از جمله تحقیقات جديدی است که می تواند برخی از 

 را مشخ  نمايد.  HRDP یهای ايجادکننده

 مطمائن از شادت یقابل دساترس و شاخصاابزاری  HRDPکه میزان و انحراف با توجه به اين    

هوازی مرتبط است، از نقطه نظر کاربردی مای تواناد باه راحتای و باه ه به آستانه بیتمرين است ک

و  آسانی برای تنظیم و برنامه ريزی شدت تمرين به صورت فاردی در ماورد تاک تاک ورزشاکاران

بارای تعیاین  HRDPهای دخیل در وقاوع غیرورزشکاران استفاده شود. بنابراين شناسايی مکانیزم

هاای اصالی و تعیین شدت تمرين بسیار مهم است. در واقع با شناساايی مکاانیزمآستانه بی هوازی 

-توان به دستکاری اين مکانیزم ها برای تعیین آستانهمی ،در افراد مختلف HRDPدخیل در وقوع 

                                                 
Ballarin et al..17 



هاای به جاای روش (K+)پتاسیم   گیری ساده و کم هزينه اندازهبا هوازی افراد دست يافت و بی ی

هاای اضاافی هزيناه  درباه راحتای تهويه، ی گیری الکتات خون و آستانهگیر اندازهپرهزينه و وقت

صرفه جويی به عمل آورد. همچنین تمام مؤسسات دولتای و غیردولتای از جملاه فدراسایون هاای 

های المپیک، ورزشکاران رشته هاای مختلاف  ورزشی، کلیه مراکز دانشگاهی و آزمايشگاهی، کمیته

 ج تحقیق حاضر استفاده کنند. می توانند از نتاي

 

 

 

 اهداف تحقیق -1-4

 هدف کلی: -1-4-1

هدف کلی از اجرای اين پژوهش بررسی ارتباط بین پتاسیم سرم خونی و نقطاه شکسات ضاربان    

 در دانشجويان پسر ورزشکار دانشگاه محقق اردبیلی خواهد بود.  (HRDP)قلب

 اهداف ویژه: -1-4-2

در طاول اجارای پروتکال تمرينای فزايناده در (HRDP) قلاب تعیین نقطاه شکسات ضاربان -1

 دانشجويان پسر ورزشکار دانشگاه محقق اردبیلی.

در  ر طاول اجارای پروتکال تمرينای فزايناده( دKTP) نقطاه شکسات پتاسایم سارمتعیاین  -2
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يش افزا روندد، کنافزايش پیدا می بار کاربه هنگام انجام يک فعالیت يا يک کار معین که به تدريج    

 رسایم مایتباار کاار،  -منحنی ضربان قلب  شده و فعالیت ثبتدر طول  همراه با بارکار قلب ضربان

تاا  اباد يب نیز به صورت خطی افازايش مای همراه باافزايش بار کار، ضربان قل در اين منحنی .گردد

 ت منحرف مایو از خط راس نیافتهافزايش با همان تندی قبلی با افزايش بار کار، ضربان قلب جائیکه 

شاود )کانکاانی و همکااران، نامیاده مای( HRDPنقطه شکست ضربان قلاب ) شود که تحت عنوان

ثبت لحظاه  طريق زا است که نقطه شکست ضربان قلب ،HRDP(. در اين تحقیق، منظور از 1982

ه از نرم با استفاد وی کارسنج ضربان قلب در حین اجرای پروتکل هافمن بر روی دوچرخه یبه لحظه

 شود.برای هر آزمودنی تعیین می S.Dmaxبه روش  افزار کامپیوتری طراحی شده

 هوازیی بیآستانه -1-5-2

شده است که  ( نیز تعريف2Voمصرفی )هوازی، به عنوان شدت کار يا میزان اکسیژن ی بیآستانه   

شاود و باا تغییارات در تباادل گازهاای تنفسای مارتبط اسات با اسیدوز سوخت و سازی شروع مای

 .(1998، 18)کويپرز

 Dmax مدل -1-5-3

( maximumباه معناای حاداکثر ) maxو  Distanceبه معنای مساافت  Dmax ،Dدر مدل    

 –ی شکست ضربان قلب از خط مستقیم در منحنای ضاربان قلاب است. در واقع در اين مدل، نقطه

در گیرد. به عباارت ديگار، يابد( مالک عمل قرار میزمان ) که شدت کار در آن به تدريج افزايش می

تفاده از ياک ی منحنی افزايش ضربان قلاب باا اسازمان، اولین و آخرين نقطه –منحنی ضربان قلب 

 –ی بین خط راست و منحنی ضربان قلب آنگاه بیشترين فاصلهشود. خط راست به همديگر وصل می

ی زمان محاسبه شده و خط عمودی بر آن وارد می شود. محل تالقی اين خط عماود، نشاان دهناده

HRDP  يا نقطه شکست ضربان قلب است، از محلHRDP  خطی به موازات محورX ها باه محاور

Y ها و خطی به موازات محورY ها به محورXی شود و در نتیجه ضربان قلب معادل نقطهها وارد می

                                                 
 Kuipers.18  



ی عملیات باال با استفاده از نرم افازار و شود. الزم به ذکر است که همهشکست ضربان قلب تعیین می

اسات  ، کاافیDmaxمدل با استفاده از  HRDPشود و برای تعیین های رگرسیون انجام میدلهمعا

هاا را آزماودنی HRDPدر اختیار داشته باشیم تا  که ضربان قلب و زمان را در حین فعالیت فزاينده

ضربه  150تا  HRDP، 140مقدار برای تعیین دقیق  پیشنهاد شده است که حداقل م.محاسبه کنی

از  ،Dmax(. بنابراين در تحقیاق حاضار، باه هنگاام اساتفاده از روش 1996)کارا و همکاران،  باشد

روش )اساتفاده شاد وامانادگیضربه در دقیقاه تاا مرحلاۀ  140های قلب( باالتر از های )ضربانداده

S.Dmax 19).  

 

 (VT) 20ی ریویی تهویهآستانه -4-5-1

شادت  افزايش در اثرکه  ( VEای )دقیقهی انی در تهويهافزايش ناگه به عنوان ای يهی تهوآستانه   

ه ی ريوی بايهشود. افزايش نسبت تهومی ، تعريفاتفاق می افتدکار با شدت فزاينده کار هنگام انجام 

اسات  VTی ( نیز نشان دهناده2VE/Voزمان در )( بدون افزايش هم2VE/Voاکسیژن مصرفی )

 .(1985)ديويس، 

 ضربان قلبعملکرد  منحنی -1-5-5

 قلب مای فشار کار، را منحنی عملکرد ضربان –تغییرات میزان ضربان قلب در منحنی ضربان قلب    

لب ی ضربان قهنگام انجام يک کار تمرينی با شدت فزاينده، تغییرات منحن ديگر، به عبارتبه  گويند.

ی ، منحناHRDPز گیارد. معماوالً پاس ابه عنوان منحنی عملکرد ضربان قلب مورد توجه قرار مای

اباد يهاا اداماه مایXگیرد و به صورت موازی باا محاور عملکرد ضربان قلب حالت فالت به خود می

 (.2000ر، دن)بو

 21انحراف معکوس -6-5-1

                                                 
 Short Distance maximum.19  

 Ventilatory Threshold.20  

 Inverse Deflection.21  



 افزايش مای ها، در بررسی منحنی عملکرد ضربان قلب )که به تدريج فشار کاردر برخی از آزمودنی   

، افازايش ، باه جاای کااهششیب منحنی ضربان قلب، HRDPيابد(، مشاهده شده است که پس از 

 (.1994)هافمن و همکاران،  گويندکوس میاصطالحاً انحراف معپديده را  اين يابد،می

 22ارادی واماندگی -7-5-1

کال تمرينای، ارادی، حالتی است که آزمودنی يا ورزشکار به هنگام اجرای پروت واماندگیمنظور از    

 کناد.طاع مایی فعالیت را ندارد و در نتیجه فعالیت خود را قر توانايی ادامهکند که ديگ احساس می

 ینای مشااهدهمربی )يا محقق( که عالئم را به طور عتواند توسط خود آزمودنی يا ارادی می واماندگی

حاضر  (. در تحقیق1997)جونز و داست، گرددمتوقف ی فعالیت کند، تشخی  داده شود و ادامه می

م ی ريتدامهاتشويق کالمی، آزمودنی ديگر قادر به ارادی، حالتی است که علیرغم  اماندگیومنظور از 

 نمی باشد.( کار )حفظ آهنگ حرکت بر روی دوچرخه کارسنج

 (KTP 23شکست پتاسیم سرم خونی ) نقطه -8-5-1

(، x2maVo%60تار از های ورزشی فزاينده، از بار کارهای کم تاا متوساط )پاايیندر جريان فعالیت   

باشاد. و نسبت افزايش پتاسیم پالسمايی به صورت خطی و متناسب با بارکار و اکسیژن مصارفی مای

بعد از آن، با افزايش بیشتر شدت کار، افزايش نامتناسب و غیرخطای در مقاادير پتاسایم پالسامايی 

که  (.1994، 26و والستاد 1996  پاترسون، 1917، 25  مک الفلین1991، 24گزارش شده است )بوس

شود تعیین می Dmaxافزار کامپیوتری طراحی شده به روش با استفاده از نرم KTPدر اين تحقیق 

 .سرعت افزايش می يابده بسرم ضربان قلبی است که پتاسیم و معادل 

ی تربیت بادنی و ياا دانشاجويان در تحقیق حاضر، دانشجويان پسر رشتهافراد ورزشکار  -1-5-9

 3و حاداقل  دارنادظم ی ورزشی منسال سابقه 2باشند که حداقل گاه میهای ورزشی دانشعضو تیم

 باشند.می  مشغول جلسه در هفته به فعالیت ورزشی 

                                                 
 Volutional Exhaustion.22  

ntTurn Poi+ K .23  

 Buss.24  

 Mc Laphlin.25  

 Vollestad.26  



 

 مقدمه 

ار اولاین با و بارای 1982ساال در  HRDP یهای ايجاد کننادهی مکانیزمزمینهدر  تحقیقات   

وقوع در  یرهای احتمالی درگمتوجه پژوهشگران به تعیین مکانیز نآپس از  بیان شد. ینکانکاتوسط 

HPDR يجااد ارا عامل متغیرهای مختلفی است. مطالعات انجام يافته در اين زمینه،  هدمعطوف ش

تاسایم پباشاد. پتاسایم مای ،متغیرهای احتمالی اين از جمله .انددانسته HRDPی ی پديدهکننده

ری از که نقش حیاتی در عملکارد بسایا استبدن در درون سلولی  مهمو يک کاتیون بسیار فراوان 

غییارات تمنجار باه تواند است و میتغییرات پتاسیم برای عملکرد قلب مهم  ها به عهده دارد.سلول

در يافتاه  توضیحاتی راجع به پتاسیم و تحقیقات انجام شود. در اين فصل ابتدافرکانس ضربان قلب 

اين  در شدهو تحقیقات انجام  HRDPپس راجع به سو  ورزش در جرياناين کاتیون تغییرات  مورد

 در  يافتاه جامان خارجی تحقیقات ،به علت کمبود تحقیقات داخلی انجام يافته .شوندزمینه بیان می

 .دادقرارخواهیم مورد بررسی  را HRDPوقوع در  های دخیلخصوص بررسی مکانیزم

  هموستاز پتاسیم -2-1

کاه نقاش حیااتی در عملکارد باشاد در بدن مایدرون سلولی پتاسیم يک کاتیون بسیار فراوان    

ولی غلظات  وجود دارد،مصرف پتاسیم در  ها به عهده دارد. اگر چه نوسانات زيادیبسیاری از سلول

باه طاور طبیعای  اسایم سارمثابت است. غلظت پت (ECF) 27پتاسیم درون سلولی و برون سلولی

  (.2005پیتر، شود ) میلی اکی واالن در لیتر تنظیم می 5/3-5حدوداً 

ضروری است زيرا بسیاری از اعمال سلولی به تغییرات غلظت پتاسیم  کنترل دقیق سطوح پتاسیم   

 4باه میازان فقاط افزايش غلظت پتاسیم پالسما، سلولی حساس هستند. به عنوان نمونه برونمايع 

توانند منجار باه های باالتر میتواند موجب آريتمی قلبی شود و غلظت میلی اکی واالن در لیتر می

يک اشکال خاص در تنظیم غلظت پتاسیم مايع  .(2000تون، ي)گا ندشو ايست قلبی يا فیبريالسیون

ها و فقط حدود سلول درون درصد پتاسیم کل بدن در 98اين حقیقت است که حدود  ولیبرون سل

                                                 
27 .Extra Cellular Fluid         



%( در عضاالت 75)در حادود  از پتاسایم ایعماده قسمتسلولی قرار دارد.  برونمايع در  درصد 2

حالی که وزن ، در دهند % از وزن بدن را تشکیل می40حدود در  اين عضالت که قرار دارد اسکلتی

ها در  یتسترويارشود.  % از کل پتاسیم بدن را شامل می1حدود در  واست  kg3/0قلب در حدود 

هاا قارار دارد. ساير بافتدر  شوند و بقیه شامل میرا  % از کل پتاسیم بدن8% و استخوانها 7حدود 

هاا و از گوناه دارد. در برخای بساتگی محتوای پتاسیم عضله به محتوای بافت بادون چربای عضاله

در عضاالت کناد  .شاده اسات مشاهده  محتوای پتاسیمدر  هايی تفاوت، نی مختلففیبرهای عضال

باشاد. ولای در  مای (FT) تر از فیبرهاای عضاالنی تناد انقبااضمقادير پتاسیم کم (ST)انقباض 

 (.2000، 28)سجرستید اندنشان نداده در اين خصوص نوع فیبر عضالنی اصلی تفاوتی 2، انسانها

 14درصد وزن بدن( و  40لیتر مايع داخلی سلولی ) 28لوگرمی که حدود کی 70يک فرد بالغ  در   

میلی اکی واالن پتاسایم در داخال  3920درصد وزن بدن( دارد حدود  20) برون سلولیلیتر مايع 

ی پتاسیم يک وعده اسلولی قرار دارد. محتوبرون میلی اکی واالن در مايع  59ها و فقط حدود سلول

ی پتاسایم در روزاناه بارای ياک فارد عاادی، مصارف ی اکی واالن باوده ومیل 50 در حدود يیغذا

میلی اکی واالن در روز است. بنابراين، ناتوانی در خارج کردن سريع پتاسیم  200 تا 50محدوده ی 

)افزايش غلظت پتاسیم سرم بیشاتر از  اکالمیتواند موجب هايپرمی ،برون سلولیخورده شده از مايع 

meq/lit 5  ) سلولی مای تواناد موجاب  برونپتاسیم از مايع  ناق به همین ترتیب، دفع  و گردد

هاای جبرانای در غیااب پاساخگردد کاه  ( meq/lit 5/3)غلظت پتاسیم سرم کمتر از  اهیپوکالمی

، 29لاورنس  2000گاردد )گاايتون، شاديد ايجااد مای کاالمیو هايپر هیپوکاالمیسريع و مناسب، 

2005.) 

دارد زيرا مقدار دفع شاده در  بستگی هاه طور عمده به دفع آن توسط کلیهحفظ تعادل پتاسیم ب   

دفع پتاسیم از طريق عرق نیز معموالً کم  .درصد پتاسیم خورده شده است 10تا  5حدود ، درمدفوع

است ولی عرق شديد می تواند درصد کمی از کاهش وزن بدن و متعاقباً کااهش پتاسایم را شاامل 

                                                 
28. Sejerested 

29. Lawrence  



که کلیه ها دفع پتاسیم را به طور  مستلزم اين استفظ تعادل طبیعی پتاسیم شود. به اين ترتیب، ح

سريع و دقیق با تغییرات وسیع در خوردن پتاسیم مطابقت دهناد، موضاوعی کاه در ماورد بیشاتر 

 درون سالولی و بارونديگر نیز صدق می کند. کنترل توزيع پتاسیم باین بخشاهای  هایالکترولیت

درصد پتاسیم کل بدن  98موستاز پتاسیم بازی می کند. چون بیش از سلولی نیز نقش مهمی در ه

بارون ماازاد پتاسایم ماايع  جاذب بارای یمی توانند به عنوان محلها سلول و ها قرار دارددر سلول

کنند. به ايان عمل  اکالمیعنوان يک منبع پتاسیم در هنگام هیپو به و اپرکالمیسلولی در هنگام هاي

در برابر تغییرات   اول خط دفاعی ،سلولی برونسلولی و  درونهای بین بخش ترتیب، توزيع پتاسیم

 (.2000سلولی ايجاد می کند )گايتون،  برونغلظت پتاسیم مايع 

 متدهای اندازه گیری پتاسیم  -2-2

گیری و تکنیک آنالیز پتاسیم بسیار حائز اهمیت اند. در ماورد گیری، تکنیک خونهای خونمکان   

( بیان کرده است که باز و بسته کردن مچ قبل از 1957) 30گیری، فاربرن و تکنیک خوناهمیت مکا

ی خونی می شود. ای نمونهمای در پتاسیم پالسمنجر به افزايش قابل مالحظه ،گیری پتاسیم اندازه

گیری، همولیز ناشی از تکان عواملی مثل شريان بند تنگ، ورزش شديد در جريان خون ،عالوه بر آن

(، )لکوسایتوز 600000دن شديد لوله آزمايش، ترمبوسیتوز )افزايش سطف پالکات هاا بیشاتر از دا

. از جمله عوامل دخیل در افزايش پتاسایم سارم مای باشاند (200000)گلبولهای سفید بزرگتر از 

سلولی نیز  رونها، در مايعات بدن شامل اجزاء دهای مختلف بدن، در بافتپتاسیم می تواند در مکان

سلولی با زماان کاافی بارای تجزياه و رون بی مناسب مايع ندازه گیری شود. به دست آوردن نمونها

 هار قادر سرم یکه نمونه اندمطالعات اخیر نشان داده ، بسیار مشکل است.تحلیل در جريان ورزش

لیز (. اخیراً، میکروديا2000از خون جداسازی شود، احتمال همولیز بیشتر است )سجر ستید،  ،ديرتر

(. عالوه بر آن، برخای تحقیقاات، 1999، 31شود )گرينگیری پتاسیم سرمی استفاده میبرای اندازه

کنند و مقادير پتاسایم را الکترودهای حساس به پتاسیم را مستقیماً به داخل بافت عضالنی وارد می

                                                 
30. Farber  

31. Green  



ی منجار (. بايد خاطر نشان کرد که حتی آسیب جزئی سلول1981، 32کنند )هنیکگیری  میاندازه

های سلولی ممکن اسات توساط الکترودهاا ياا شود. چنین آسیببه افزايش شديد پتاسیم سرم می

د. اخیراً الکترودهای حساس باه ياون باه طاور شوند اتفاق بیفتهايی که وارد بافت يا رگ میسوزن

کمتار گیری شده در اين روش، های پتاسیمی اندازهفتومتری شده اند. غلظت یمفلوسیعی جايگزين 

 (.1985، 33)ورس فتومتری می باشد روش فلیم از

هاا باه ی پتاسیم باین سالولگیری انتشار يک طرفههای راديواکتیوی پتاسیم برای اندازهايزوتوپ   

ا هم ه (. استفاده از ايزوتوپ1959، 34گیندشده است )هاطور وسیعی در مطالعات اولیه استفاده می

ب می شود. همچنین بايد خاطر نشان کرد کاه برخای متادها محسو اکنون نیز يک متد قابل قبول

 ها قابل قبول نیست. )برای مثال استفاده از برخی ايزوتوپ ها( از لحاظ اخالقی برای انسان

 درون سلولیتنظیم توزیع پتاسیم  -2-3

حرکت  هابعد از خوردن يک وعده غذای عادی، اگر پتاسیم خورده شده به سرعت به داخل سلول   

عد از صرف اگر فرض کنیم برفت. ای باال میحد کشنده برون سلولی تای کرد غلظت پتاسیم مايع نم

 واردیاوه( میلی اکی واالن پتاسیم )مقدار موجود در يک وعده غذايی غنی از سبزيجات و م 40 غذا،

 ،انادمببااقی  برون سالولیدر صورتی که تمام پتاسیم در بخش  شود، لیتری 14سلولی برون مايع 

مت اعظام خوشبختانه قس میلی اکی واالن در لیتر باال می برد. 9/2غلظت پتاسیم پالسما را حدود 

تاسایم را ازاد پهاا بتوانناد ماکند تا کلیهها حرکت میپتاسیم خورده شده به سرعت به داخل سلول

سلولی  درونوانند روی توزيع پتاسیم بین بخشهای تبعضی از عواملی که می 1-2دفع کنند. جدول 

 ثیر داشته باشند خالصه کرده است.و برون سلولی تأ

 

 

                                                 
32. Hnik  

33. Worth  

34. Hodgkin  



 

 .دهند یرتغیرا  سلولی برونو مايع  درون سلولیعواملی که می توانند توزيع پتاسیم بین مايع  -1-2جدول 

 هدايت میسلول  درونعواملی که پتاسیم را به 

 سلولی را کاهش می دهند( برون)پتاسیم  کنند

 هدايت می به خارج از سلولعواملی که پتاسیم را 

 سلولی را افزايش می دهند( برون)پتاسیم  کنند

 انسولین

 آلدوسترون

 تحريک بتا ا آدرنرژيک

 آلکالوز

 

 کمبود انسولین )ديابت قندی(

 کمبود آلدوسترون )بیماری آدسیون(

 انسداد بتا ا آدرنرژيک

 اسیدوز

 لیز سلولی

 فعالیت عضالنی طاقت فرسا

 

 جذب پتاسیم به داخل سلولها را تحریک می کندانسولین  -2-3-1

-افزايش می يیکه جذب سلولی پتاسیم را بعد از خوردن يک وعده غذا يکی از مهمترين عواملی   

انسولین است. در افرادی که به علت ديابت قندی کمباود انساولین دارناد بااال رفاتن غلظات  ،دهد

رياق طبیعای اسات. اماا تز میازان ر بیشاتر ازبسایا يیبعد از خوردن يک وعده غذاپتاسیم پالسما 

 (.2000)گايتون،  کمک کند اانسولین می تواند به تصحیف هايپرکالمی

 ها را افزایش می دهد آلدوسترون جذب پتاسیم به داخل سلول -2-3-2

کند که جذب سلولی پتاسیم را همچنین ترشف آلدوسترون را تحريک می ،افزايش خوردن پتاسیم   

هماراه  ا( تقريباً همیشه باا هیپوکالمیاConnترشف آلدوسترون )سندروم  . افزايشدهد افزايش می

باه علات تجماع ون(، غالباً يساست. برعکس، بیماران مبتال به کمبود ترشف آلدوسترون )بیماری آد

 ایپرکالمیاايدارای ه  از نظر کلینیکای تباس کلیوی پتاسیم،پتاسیم در فضای برون سلولی و نیز اح



(. آلدوسترون، با افزايش جذب پتاسایم باه درون سالول و 2000ای هستند )گايتون، الحظهقابل م

 (.2004دهد )برن، تحت تاثیر قرار می غلظت پتاسیم پالسما را ی پتاسیمرتحريک دفع ادرا

  تحریک بتا ـ آدرنرژیک جذب سلولی پتاسیم را تحریک می کند -2-3-3

  به طور عمده باا فعاال کاردن رساپتورهای بتاا  ،ه اپی نفرينافزايش ترشف کاتکوالمین ها به ويژ   

شاود. درماان درون سالولی  میسالولی باه ماايع  بارونموجب حرکت پتاسیم از ماايع  ،آدرنرژيک

موجب می شود که پتاسیم به خاارج از ، های رسپتور بتا ا آدرنرژيکپرتانسیون با مسدود کنندههاي

(. همچناین 2000)گاايتون،  کنادايجااد می اپرکالمیاباه هی گارايشها حرکت کند و ياک  سلول

د( بها )بخصوص کرهايی پتاسیم از سلول موجب ،ا آدرنرژيکها از طريق فعال سازی آلفتکوالمینکا

بعاد از ورزش بسایار  ایآدرنرژيک در پیشگیری از هیپوکالمیالفا  هایمی شوند. فعال سازی گیرنده

 (.2004مهم است )برن، 

 موجب تغییر در توزیع پتاسیم شوندت اسیدی ـ بازی می توانند اختالال -2-3-4

ها افزايش می دهاد دفع پتاسیم از سلول باسلولی را  برونغلظت پتاسیم مايع  ،اسیدوز متابولیک   

 سلولی را کاهش می دهد. اگر چه مکانیسم برونغلظت پتاسیم مايع  ،که آلکالوز متابولیک در حالی

 اناد،ت يون هیدروژن روی توزيع داخلی پتاسیم به طور کامل درک نشادههای مسئول اين اثر غلظ

-ين تری فسافاتاز مایزم ا پتاسیم آدنوکاهش دادن فعالیت پمپ سديمنجر به يون هیدروژن  ولی 

سلولی  را باال می برد  برونی خود جذب سلولی را کاهش می دهد و غلظت پتاسیم که به نوبه شود

 (.2000)گايتون، 

 ، (HCL ،4SO2Hی اسیدهای غیر ارگانیک )برای مثاال به وسیله شده ولیک اسیدوز تولیدمتاب   

در مقايسه با متابولیک اسیدوز تولید شده توسط اسیدهای ارگانیاک )مثال اساید الکتیاک، اساید 

استیک و کتواسیدها( منجر به افزايش بیشتری در غلظت پتاسیم برون سلولی می شاوند. اگار چاه 

ای قابل مالحظاه ایکنند ولی منجر به هايپرکالمینیک هم متابولیک اسیدوز ايجاد میاسیدهای ارگا

 +H، ممکن است اسیدهای ارگانیک همراه باا والًنمی شوند. دو دلیل برای اين موضوع وجود دارد. ا



، ثانیااًاز عارض غشااء سالولی نیسات.  /+H+ Kوارد سلول شوند که به موجب آن نیاز به تعويض 

ارگانیک ممکن است موجب تحريک ترشف انسولین شوند که پتاسیم را به درون سالول  آنیون های

بیرون  کند. اين حرکت ممکن است تاثیر مستقیم اسیدوز را که موجب حرکت پتاسیم بههدايت می

 (.2004)برن، از سلول می شود خنثی کند 

 

  را افزایش می دهد برون سلولیلیز سلولی غلظت پتاسیم  همو -2-3-5

ها به داخل مايع ها منهدم می شوند، مقادير زيادی از پتاسیم موجود در سلولبه تدريج که سلول   

 مثالً بر اثر آسایب شاديد عضاالنیه مقادير زيادی از بافت در صورتی ک .سلولی آزاد می شوند برون

ايان امار مای تواناد موجاب  کاه گويچه های سرخ خون باه وجاود مای آياد لیزهمو ،دمنهدم شو

 (. 2000)گايتون،  قابل مالحظه ای شود ایايپرکالمیه

فعالیت عضالنی طاقت فرسا با آزاد کردن پتاسیم از عضله ی اسکلتی می توانـد  -2-3-6

 موجب هاپیرکالمی شود 

سلولی آزاد می  برونی اسکلتی به داخل مايع پتاسیم از عضله ،در جريان فعالیت عضالنی طوالنی   

خفیف است ام ا می تواند بعد از فعالیت شديد در بیمارانی که باا مسادود  اکالمیيپراگردد. معموالً ه

از نظار کلینیکای  ،کننده های بتاا آدرنرژيک درمان می شوند يا در افراد مبتال به کمبود  انساولین

ی ابعد از فعالیت عضاالنی ممکان اسات باه انادازه ایيپرکالمیاقابل مالحظه باشد. در موارد نادر، ه

(. در جرياان ورزش، 2000باشد که موجب آريتمیهای قلبی و مرگ ناگهانی گردد )گاايتون،  شديد

ا می شاود هايپرکالمیآيد و منجر به میی ريکاوری پتانسیل فعالیت بوجود رهايی پتاسیم در مرحله

مای هايی که باه آرامای راه ايجاد شده بستگی به شدت ورزشی دارد. در آزمودنی  که هايپرکالمیای

افزايش می ياباد و در ورزش خیلای شاديد ممکان اسات  3/0 (meq/lit)ند، پتاسیم پالسمايی رو

يا حتی بیشتر برساد. تغییارات بوجاود آماده در غلظات  2(meq/lit)افزايش پتاسیم پالسمايی تا 

 ،کند. به هر حال، در افراد زيارمی ايجاد نمیه ناشی از ورزش است، معموالً عالئپتاسیم پالسمايی ک



( افرادی 1ی زندگی باشدا کننده تهديدمی شود که می تواند  شديدی ایش منجر به هايپرکالمیورز

رهايی انسولین، اپی نفرين يا آلدوسترون را اين نارسائی که نارسايی غدد درون ريز داشته باشند که 

ل در افارادی ( افرادی که توانايی دفع پتاسیم را نداشته باشند )برای مثاا2دهد. میتحت تاثیر قرار 

( افرادی که از داروهايی مثل بلوکرهاا اساتفاده نمايناد. بارای 3که نارسايی کلیوی داشته باشند( و 

در جريان  غلظت پتاسیم پالسمايی ممکن است مثال در افرادی که از بتا بلوکرها استفاده می کنند،

 (.2004يا حتی بیشتر برسد )برن،  4-2 (meq/lit) ورزش به

 بارونهاا باه ماايع سلولی موجب توزيع مجدد پتاسیم از سالول برونی مايع موالريتهافزايش اس   

سلولی موجاب جرياان اسامزی آب باه خاارج از  برونی مايع سلولی می گردد. افزايش اسموالريته

سالولی را بااال مای بارد و از ايان راه  درونغلظت پتاسیم  ،دراتاسیون سلولیهیها می شود. دسلول

سالولی را  بارونشود و غلظات پتاسایم ماايع ها مینتشار پتاسیم به خارج از سلولموجب پیشبرد ا

سلولی اثر معکوس دارد. در ديابت قندی، افازايش  برونی مايع افزايش می دهد. کاهش اسموالريته

دراتاسایون سالولی و هیسلولی را بااال مای بارد و موجاب د برونی اسموالريته ،زياد گلوکز پالسما

 (.2000سلولی می گردد )گايتون،  برونها به داخل مايع از سلول پتاسیم حرکت

تنظیم بلند مدت محتوای پتاسیم و غلظت یابی سدیم ـ پتاسیم در قلب  -2-4

 ی اسکلتیو عضله

ی قلاب و عضاله پتاسایم در –پمپ ساديم  تراکمپتاسیم،  های تنظیم هموستازعالوه بر مکانیزم   

خاص می تواند تغییر نمايد. پمپ سديم ا پتاسیم يک پمپ مهام  ی اسکلتی نیز تحت شرايطعضله

سلول تلمبه می زند، سه درون برای کنترل حجم سلول است که به ازای هر دو يون پتاسیمی که به 

يون سديم را به خارج سلول می راند. پمپ سديم ا پتاسیم الکتروژنیک است زيرا بر اثر عمل پمپی 

در  اساسایل الکتريکی ايجاد می کند. پتانسیل الکتريکی ياک نیااز پتانسیبین دو سوی غشاء خود 

هاای عصابی و عضاالنی اسات.  برای انتقاال دادن سایگنالپمپ  تراکمفیبرهای عصبی و عضالنی 

شرايطی که می توان برای هموستاز پتاسیم و تغییر سديم ا پتاسیم بیان کرد مرباوط باه تغییارات 



یر سن و سطف فعالیت ممکن اسات الت اسکلتی است. دو متغفعالیت عضسنی و تغییرات مربوط به 

لگوی فعالیت، با سن تغییر می کند. همچنین هموساتاز پتاسایم و امرتبط با هم باشند، برای مثال  

تغییرات هورمونی تغییر مای يابناد  ی وضعیت تغذيه و ياظرفیت پمپ سديم ا پتاسایم باه  وسیله

 (.2000)سجرستید، 

 

 

 ت مربوط به سن تغییرا -2-4-1

در طول زندگی، تغییرات مورفولوژيکی عظیمی برای عضالت اسکلتی اتفاق می افتاد و درجاه ی    

پمپ سديم  تراکمتکامل در هنگام تولد در گونه های مختلف بسیار متفاوت است. اطالعات راجع به 

پمپ ساديم ا پتاسایم در  تراکما پتاسیم قبل از تولد کم است، ام ا اخیراً افزايش ثابت ام ا تدريجی 

، 35ینساعضالت اسکلتی و قلب در خوک ها در جريان نیمه دوم باارداری مشااهده شاده اسات )دا

سديم ا پتاسیم در عضاالت اساکلتی در دوران پایش از  پمپ های تراکم(. تغییراتی  که در 1996

اتفااق مای افتاد. تولد و در اوايل زندگی وجود دارد متفاوت از تغییراتی است که در مراحل بعادی 

پمپ سديم ا پتاسیم که در برخی گونه ها در اوايل زندگی اتفاق می افتد  در تراکمافزايش ناگهانی 

باشاد. اگار هاای جدياد در غشااء مایمربوط به افزايش سطف مقطع غشاء سلولی و ظهور پاروتئین

هاای صاحرايی موشفیبرهای عضالنی بعد از اين دوره به بسیط شدن ادامه دهند، همانگونه که در 

 رونداين اتفاق می افتد، تعداد پمپ های سديم ا پتاسیم در مقايسه باا وزن عضاله و حجام ماايع 

يابد. اين امر ناشی از کاهش نسبت سطف به حجم غشاء سلولی است که مستقل از سلولی کاهش می

هاا رخ نمای اندر انس مر(. ولی اين ا1994، 36دانستیه ی پمپ سديم ا پتاسیم می باشد )هارسیون

مای گیارد و حتای در  قارار سن ثیرأکمتر تحت ت ،پمپ سديم ا پتاسیم در قلب تراکمدهد. نهايتاً  

                                                 
35. douncey  

36. Harrison  



و   (1996، 37می يابد )جونزپتاسیم با فعالیت جسمانی افزايش  سديم ا تراکم پمپسنین پیری نیز 

نین پیری ممکن ا پتاسیم در سسديم  تراکم پمپاين موضوع بیان می کند که کاهش احتمالی در 

بزرگساال، افازايش  ی متعاقاب تمارين در افاراداست ناشی از کاهش فعالیت جسمانی باشد. نتیجه

 (.1992، 38تحريک پذيری عضله و پتانسیل انقباض عضله می باشد. )هیکس

 تغییرات ناشی از فعالیت بدنی  -2-4-2

ديم ا  هاای سا تاراکم پماپمدت ای بر تنظیم بلند الگوهای فعالیت عضالنی تاثیر قابل مالحظه   

از  اریشامعضاالت نادارد.  ثیر چندانی بار محتاوای پتاسایمأپتاسیم در عضالت اسکلتی دارد. ام ا ت

و  موده اندندستکاری آن فعالیت عضالنی را با افزايش يا کاهش انقباض پذيری  انجام شده، مطالعات

ناد. اکارده  ی مختلف زيستی بررسایهاو يا محتوای پتاسیم را در عضالت مختلف گونه تراکم پمپ

يکاات اين مطالعات از فعالیت های ارادی مختلف مثل دويدن، شنا کردن، دوچرخه ساواری تاا تحر

هاای وشکه بر روی م ی(. يکی از مطالعات2000)سجرستید،  گسترده شده اندالکتريکی غیر ارادی 

ی ضلهعش در محتوای پتاسیمی % افزاي5 ،هفته تمرين شنا کردن 10بعد از  ،گرفتصحرايی انجام 

 (.2000سجرستید، ) نشدی قلب مشاهده ، در حالی که هیچ تغییری در عضلهنمودمشاهده  را ران

% 53محتاوای پتاسایمی عضاله ران را  ،روز تحريک مزمن در خرگوش 35، علیرغم تحقیق فوق   

ا پتاسایم  سديم پمپتراکم ثیر تمرينات ورزشی بر (. بیشترين تأ1985، 39)ويس ه استکاهش داد

(. 1985، 40هفته دويدن گزارش شده است )نوکل 6افزايش غلظت( در عضالت سگ بعد از  %165)

سديم ا  پتاسایم را افازايش مای  تراکم پمپشواهد حاکی از آن است که افزايش فعالیت عضالنی 

، که احتمااالً نشد مشاهدهای هیچ افزايش قابل مالحظه در آن دهد. تنها يک مطالعه وجود دارد که

 مای آمادگی جسمانی عمومی به جای آمادگی جسمانی ويژه یها در برنامهبه علت شرکت آزمودنی

(. مقدار تغییرات بستگی به تغییر در شدت و مدت ورزش دارد و در دامناه 1985، 41باشد )جلدسن

                                                 
37. Jones  
38. Hicks  

39. Weiss  
40. Knochel  

41. Kjeldson  



نیاز گازارش  %165در حدود  باشد. اگر چه همانطور که در باال اشاره شد، افزايشی% می10-40ی 

می تواناد مرباوط باه وجود دارد که برخی اطالعات متضاد راجع به تحريکات مزمن  شده است ولی

ها، افزايش قابل در عضله ی خرگوش HZ10شکل استقامتی تمرين باشد. در يک فرکانس تحريکی 

ريکای ی تحروز گزارش شاده اسات و در پاياان دوره 4پمپ سديم ا  پتاسیم بعد از  در یامالحظه

% 86سديم ا  پتاسیم  تراکم پمپروز( افزايش بیشتری مشاهده شده است به طوری که  50)بعد از 

-7به مدت  HZ10(. بر خالف آن، تحريک 1992بوده است )گرين،  تحريک نشدهباالتر از عضالت 

ساديم ا   تاراکم پماپروز در عضالت مختلف موش صحرايی منجر به تغییرات قابل مالحظه ی  1

هايی در شامل تفاوت ها باشد وشود. دلیل اين تفاوت ممکن است مربوط به تفاوت گونهیم نمیپتاس

باشاد. هاا گوناهو همچنین تغییرات مربوط باه سان  هاهای صحرايی و خرگوشسطف فعالیت موش

پمپ سديم ا   شود که افزايش تراکمنهايتاً، قرار گرفتن عضالت در معرض سرما منجر به لرزيدن می

باشاد اسیم عضالت اسکلتی را در پای دارد کاه احتمااالً ناشای از افازايش فعالیات عضاالت مایپت

سديم ا  پتاسیم مای  تراکم پمپمنجر به کاهش ، عدم فعالیت عضلهبر عکس (. 1994)هارسیون، 

 (. 2000شود )سجرستید، 

 شدت و نوع فعالیت بدنی  -2-5

الگوی تحريک الکتريکی  و ياا پاساخ  بر اساسست فعالیت عضالنی يا بازده توان عضالنی ممکن ا   

مکانیکی طبقه بندی شود. انقباضات ممکن است ارادی يا غیر ارادی، تنااوبی و ياا ماداوم باشاند و 

به چگونگی نیروی وارده به انقباضات الکتريکی، کانستريک و ايزومترياک تقسایم  با توجههمچنین 

خاروج مطالعاتی کاه بر پتاسیم برون سلولی دارد. می شوند. الگوی تحريک عضالنی اهمیت زيادی 

دويدن، دوچرخه سواری، کشش زاناو هايی مانند با انجام ورزش بررسی کرده اند  را پتاسیم از عضله

. به علت اينکه پتاسیم ا سديم تنها فاکتور بسیار مهام تحرياک اند صورت گرفتهو ورزش بارفیکس 

عی کرده اند که حاداکثر افازايش پتاسایم سارم را پذيری سلول های عضالنی است، پژوهشگران س

  (. 2000سجرستید، ) ارزيابی کنند



باازويی زناد اعاليای را در وضاعیت حاداکثر  یغلظت پتاسیم سرم عضله( 1983) 42ويسکوسیل   

(. 2000) 43ژوئال. را گزارش کرده اسات mM 5/9انقباض ايزومتريک اندازه گیری کرده و غلظت 

زانو با شدت باال باا روش میکرودياالیز انادازه  44ستنشندر جريان ورزش اک غلظت پتاسیم سرمی را

غلظت پتاسیم سارمی را در  ،(1999)گرين  .را گزارش کارده است mM 04/9گرفتاه و حداکاثر 

در  mM 5/7میاانگین  و گیری کردهيافت اندازهمیپروتکل ورزشی که شدت کار به تدريج افزايش 

ی کارسانج هايی کاه بار روی دوچرخاه. در بیشتر پروتکله استش کردغلظت پتاسیم سرم را گزار

، 45( گازارش شاده اسات )تیابس mM 5/8 – 6/4انجام شده، مقاادير پاايینی از پتاسایم سارم )

گیری نتايج (. به هر حال به علت تفاوت در شدت های ورزشی، پروتکل ها و زمان های خون1976

 نیستند. مشابه همخیلی 

 تهویه پتاسیم و  -2-6

ی فاکتورهای موجود در گردش خون بخصوص پتاسیم معطاوف به نظريه پژوهشگران اخیراً توجه   

نقش  ،های شیمیايیی مناطق تحريکی معینی از گیرندهواسطه به اين کاتیون شده است که احتماالً

حالات  داشته باشند. هنگام فعالیت عضالنی، پتاسیم از سالول خاارج شاده و اياندر تهويه  مهمی 

 ايپرکالمیااا  پتاسیم باعاث ايجااد ه همراه با افزايش فعالیت الکتريکی عضله و نارسايی پمپ سديم

  1996  پاترساون و همکااران، 1994و همکااران،  47  ناای1990و همکااران،  46می شود )ممباو

افزايش  و های بتا آدرنرژيکمین ها از طريق فعال کردن گیرنده(. کاتکوال1994والستاد و همکاران، 

، 50  کتاز1980، 49  کالوسان1983، 48د )باراوننايپرکالمی را تعديل می نمايااين ه ،فعالیت پمپ

هاای سبب کاهش پتانسیل غشاايی و دپالريزاسایون سالول ايپرکالمیا(. ه1988  پاترسون، 1985

                                                 
42. Vyskocil 

43. Juel  

44. Extension  
45. Tibes  

46. Membo  
47. Nye  

48. Brown  
49. Clausen  

50. Katz  



تحرياک  ،(. يکی از آثار فیزيولوژيک اين يون در طای ورزش1996شود )پاترسون، تحريک پذير می

-ران های حس محیطی(، تحريک گیرندهی ريوی از طريق کمور فلکس عضالنی )آویمیايی تهويهش

 ده های شیمیايی شريانی رخ می دهادهای کششی ريوی با تطابق آهسته و بخصوص تحريک گیرن

و غلظات پتاسایم  (VE)ای ی مثبت معنی داری بین تهويه دقیقه(. بعالوه رابطه1997)پاترسون، 

وجاود دارد پیشارونده  ( و ورزش1988در طی ورزش باا باار ثابات )پاترساون،  (p[+K])پالسما 

 .نمايديید میرا تأکنترل تنفس در طی ورزش درپتاسیم (. که اين يافته ها نقش مهم 1991)بوس، 

( در تحقیقی تحت عنوان بررسی ارتباط غلظت پتاسیم و الکتات خاون 1385دارابی و همکاران )   

ارگومتر تا سر حد  ینفر آزمودنی ورزشکار که بر روی دوچرخه 15ر طی ورزش با برفرآيند تهويه د

کردند مشاهده کرد که پتاسیم در طی ورزش سنگین قبال از افازايش ناگهاانی در واماندگی ورزش 

تهويه دچار تغییر شديد شد )افزايش ناگهانی پتاسیم سرم( و به اين نتیجه رسید که تهويه، بالفاصله 

ن که پتاسایم مساتقیماً بار روی قابل توجه غلظت پتاسیم افزايش می يابد، با توجه به اي با افزايش

زمانی افزايش تهويه و پتاسیم قابل توجیاه اسات. در ثر می کند، بنابراين همهای تحريک پذير اغشا

د، ايان را به راه اندازد تا بتواند اثر خود را اعمال کن درون سلولیحالی که الکتات بايد بعضی اعمال 

می شود و نهايتاً به اين نتیجه رسید که تغییر پتاسیم و  موضوع موجب تأخیر زمانی در ايجاد اثر آن

الکتات با تغییرات تهويه هماهنگی دارد و افزايش پتاسیم و الکتات هار دو باا افازايش تهوياه طای 

 ورزش در ارتباط هستند.

سایم پالساما و تهوياه در جرياان ورزش ی باین پتا( در بررسای رابطاه1991بوس و همکاران )   

ی ارگومتر به اين نتیجه رسیدند که افزايش غیر خطی تهويه می تواناد باا فزاينده بر روی دوچرخه

( در 1917شود. همچناین ماک الفلاین ) بینی توجه به افزايش غیر خطی پتاسیم پالسمايی پیش

های مردان گزارش کرد که در آزمودنیبررسی تغییرات ناشی از ورزش در پتاسیم پالسما و تهويه در 

تهويه اتفاق می افتد.  ینرمال، افزايش ناگهانی در میزان افزايش پتاسیم سرخرگی همزمان با آستانه



های با بیماری مک ا آردل شروع افزايش غیر خطی تهويه در جريان ورزش عالوه بر آن در آزمودنی

 ر پتاسیم پالسمايی می باشد.فزاينده، بسیار مرتبط با الگوی مشابه تغییر د
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Abstract  

Background & Objectives: The objective of this study was to evaluate the 

relationship between Blood Serum Potassium and the HRDP in athlete Male 

Students in University of Mohaghegh Ardabili. 

Methods: 10 active volunteer men (Mean±SD age= 20±1.21 yrs) was selected 

as subjects. Hofmann protocol was used to cause the HRDP, one week later 

and after determining the HRDP by using the S.Dmax method, subjects 

performed Hofmann protocol again and blood samples were taken from left 

forearm vein in five phases, simultaneously. The amount of potassium was 

measured directly by the Flamephotometer. 

Results: The results show that in all of the subjects(%100), the HRDP and 

KTP were occurred in average in %78HRmax and %79HRmax, respectively, 

and the slop of the HR- Time regression line above the HRDP correlated 

inversely with the Serum potassium - Time regression line above the HRDP (r 

= - 0.84 & p = 0.01). 

Conclusions: Based on these results, exercise induced increase in serum 

potassium during Hofmann incremental cycle ergometer testing protocol, may 

have a role in the occurrence of the HRDP. 
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