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ع الکتات خون طی بینی حداکثر الکتات حالت پایدار از طریق شروع تجمپیش

کردهسواران جوان تمرینروی دوچرخهآزمون فزاینده   

 

 3و2، حمید معرفتی1حمید قبادی

. کارشناس ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان1  
 2. دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان*

  پژوهشکده علوم فیزيولوژی پايه و بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان مرکز تحقیقات قلب و عروق. 3

 

 41/11/4939تاريخ پذيرش:                                 14/41/4932تاريخ دريافت: 

 

 چکیده
 الکتات تواني معادل با حداکثر الکتات حالت پايدار از طريق شروع تجمع دۀبرونبيني پيشحاضر  ۀهدف مطالع

صورت به استقامتيسوار دوچرخه نهبود. کرده تمريناستقامتي جوان سواران دوچرخهروي خون طي آزمون فزاينده 

شروع تجمع الکتات خون از طريق آزمون با معادل بار کار هر آزمودني براي اين مطالعه شرکت کردند.  داوطلبانه در

بار کار براي تعيين  ثابتي با بار کار ادقيقه 91ها چندين جلسه آزمون آزمودنيحداکثري تعيين شد. سپس  ۀيندفزا

آستانۀ الکتات مطابق با بار کار اي، دقيقه 91ثابت بار کار معادل با حداکثر الکتات حالت پايدار را اجرا کردند. اولين 

معادل با شروع تجمع الکتات خون و حداکثر بار کار  بينمعناداري ها ارتباط خون انتخاب و در نظر گرفته شد. يافته

. (P=0.000و R= 0.979؛وات 49/251 ±39/44در مقابل  22/251 ±93/41) پايدار را نشان دادندالکتات حالت 

عدم ارتباط  حداکثر الکتات حالت پايدار و 91و  21، 41ون و ميانگين دقايق بين غلظت الکتات خمعناداري ط ارتبا

در  19/1 ±14/1دست آمد )هبحداکثر الکتات حالت پايدار ضربان قلب شروع تجمع الکتات خون و  بينمعناداري 

   ضربه در دقيقه به ترتيب( 13/419 ±42/9در مقابل  412 ±52/5در ليتر و مول ميلي 25/1 ±13/1مقابل 

R=0.736 (P=0.037 و )R=0.650 (P=0.058.) حداکثر الکتات حالت  بينيپيشرگرسيوني خطي براي ۀ معادل

 بينبااليي را معنادار ارتباط  نتايج ساير .Watt.OBLA × 0.87  =Watt.MLSS+ 32.14 ست ازا عبارت پايدار

ق فو ۀمعادل ،رواين نشان دادند. از و حداکثر الکتات حالت پايدار الکتات خونتواني مطابق شروع تجمع  دۀبرون

 کرد.بيني پيشحداکثر الکتات حالت پايدار را  ،طي آزمون فزاينده توانمي نشان داد که

 

 وع تجمع الکتات خون، دوچرخه سوارحداکثر الکتات حالت پايدار، شرواژگان کلیدی: 

 

                                                           
                                                                                                                          :marefati.h@uk.ac.irEmail                                                                                    نويسنده مسئول *

                                                                                                                       

mailto:marefati.h@uk.ac.ir
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 مقدمه
تواند بدون تجمع می که است باالترين شدت فعالیت یانگرب 1(MLSS)حداکثر الکتات حالت پايدار

 .بار ثابت حفظ شود دقیقه( با 03تا  33زيربیشینه )مدت طوالنیفعالیت  ۀدور يک الکتات خون برای

ت ی برای تعیین شدمؤثرشاخص استاندارد طاليی برای ارزيابی ظرفیت هوازی، ابزار مفید و رو از اين

در  را تواند عملکرد ورزشیمی اين شاخصدر نتیجه (. 1،2) استورزشی  برنامۀفعالیت و طراحی 

های مختلفی برای تعیین روش(. 3،4د )کن بینیپیشمختلف  ۀدقیق 03ا ت 33 رويدادهای استقامتی

حداکثر الکتات  ارد. استاندارد طاليی برای تعیینوجود دتهاجمی و غیرتهاجمی صورت بهاين شاخص 

درصد  03تا  03) ای از بارهای کاری متفاوتچندين جلسه آزمون با بار ثابت در دامنه حالت پايدار

ديگر چندين از طرف  (.3-0) استدقیقه در روزهای مختلف  33حداکثر اکسیژن مصرفی( برای مدت 

است که شامل  طراحی شده MLSS بینیپیشجهت تعیین، تخمین و تهاجمی و غیرتهاجمی روش 

، شروع 0تنفسی، نسبت تبادل 4های سرعت حداقل الکتات، آزمون3ایهای تهويه، آستانه2توان بحرانی

 هاپژوهشاين  يک نتیجهعنوان به .استو ...  7توانی دۀبرون، حداکثر OBLA(0(تجمع الکتات خون

ر برخی و د یتخمینوکم یتخمینبیشند که برخی اهرا گزارش کرد یبرانگیزو بحث نتايج متناقض

آستانۀ الکتات اصطالح  ،با توجه به اين موضوع (.3،4،7-0) اندکردهديگر تخمین مناسب را گزارش 

 تکار برده شده اسه بارزيابی عملکرد استقامتی هوازی  بهخون ثابت شده در طول يک آزمون فزاينده 

شروع تجمع  (.13،11،18) ستا هادر لیتر( يکی از اينمول چهار میلیآستانۀ الکتات ) OBLAکه 

که غلظت الکتات خون در طول يک آزمون فزاينده به چهار  شدتی از فعالیتعنوان به الکتات خون

( در 21،11) و همکارانش 8ابتدا توسط مادر و (41،31) شودمی ، تعريفرسدمول در لیتر میمیلی

غلظت الکتات خون مرتبط با عنوان بهمول میلیچهار  غلظت ۀنقطانتخاب شد.  یمعرف (1070)سال 

OBLA  له و انتقال الکتات از عض الکتات خون و عضله به همديگر وابسته غلظتبه اين خاطر است که

مول ییلم پنج تا چهارتر به  ۀدر هر کیلوگرم عضل الکتاتافتد که در میزان به خارج زمانی اتفاق می

نتايج  .(11،12)اند کردهگزارش  را MLSSو  OBLA متغیرهای بین قوی ارتباط هاپژوهش. برسد

                                                           
1. Maximal Lactate Steady State 

2. Critical Power 

3. Ventilatory  Thresholds 

4. Lactate Minimum Speed Tests 

5. Respiratory exchange ratio 

6. Onset Blood Lactate Accumulation  

7. Maximal work load 
8. Mader 



 95                                                   ...بيني حداکثر الکتات حالت پايدار از طريق شروع تجمع الکتاتپيش

 

 
 

 MLSS بینیپیشباعث  ،که استفاده از غلظت الکتات خون ثابت شدهبیانگر اين است  اتمطالع

کردهگزارش  LT4متغیر نتايج در استفاده از  را نتايج متناقضی پژوهشچندين  ،ديگراز طرف .شودمی

 دارددر لیتر وجود  مولمیلی 12تا  دوبین  خونکه تغییرپذيری بزرگی در غلظت الکتات و آن ايناند 

را در افراد  MLSSتواند میاستفاده از يک غلظت الکتات خون ثابت شده معین در آزمون فزاينده ن و

 تأيیدرا موضوع اين  (2334) سال( در 18)1کارانشمو هدِنادايی  پژوهشنتايج (. 10-17د )تخمین بزن

بینی پیشدر لیتر( از اعتبار بااليی در مول میلی 0/3)  کرد که استفاده از شروع تجمع الکتات خون

MLSS ( 81برخوردار است.) 5 (2313)( در سال 10)2باروس و همکارانش اًاخیر-OBLA  پیشنهاد

ها در شود. آنمی OBLAنسبت به  MLSS مناسب که استفاده از اين ارزش باعث تخمینکردند 

ی اهالکتات خون ورزشکاران در دامنهايشان بیان کردند که ارزش میانگین غلظت حمايت از يافته

 MLSSدر تخمین  OBLAاستفاده از ارزش  ها پیشنهاد کردند که. آنبوده است OBLAباالتر از 

ز برانگیبا توجه به نتايج بحثبنابراين  .(10) استفاده کرد OBLA-5جای آن بايد از ه و ب استنادرست 

 سؤال. بنابراين است OBLAاز طريق  MLSSبینی پیشحاضر  پژوهشهدف از  ،باال در گزارش شده

بینی پیش ۀطی آزمون فزاينده اجاز OBLAتوانی مطابق با  دۀبرون آيا اين بود که پژوهشاصلی 

 ؟دهدمی را MLSSتر تر و آسانسريع

 

  پژوهش روش
منظم را داشتند، جهت  مرد که حداقل سابقه چهار سال تمرينسوار دوچرخهنفر ورزشکار  نهتعداد 

نامه و کسب (. آزمودنی پس از پر کردن فرم رضايتجدول يک)داوطلب شدند  پژوهش شرکت در

خواسته شد ها آزمودنیبییشنه شرکت کردند. از تمام های فزاينده و پايدار زيرمجوز اخالقی در آزمون

نین از مصرف مواد غذايی چهمهای سنگین و ها، از انجام فعالیتساعت قبل از شرکت در آزمون 48

 اجتناب ورزند.ها آزمونکربوهیدرات قبل از دار و پرکافئین

حداکثری به منظور  فزايندۀيک آزمون  :دناز هر آزمودنی خواسته شد دو سری آزمون را تکمیل کن

و تات آستانۀ الکمرتبط با توانی  دۀبرونتوانی و  دۀبرونتعیین حداکثر اکسیژن مصرفی، حداکثر 

( و غلظت الکتات W.MLSS) MLSSتوانی معادل با  دۀبرونچندين آزمون با بارثابت به منظور تعیین 

ارگومتر مونارک ساخت فنالند مدل  ۀدوچرخ ۀبه وسیلها آزمونتمام . (La.MLSSخون مطابق با آن )

                                                           
1. Denadai 

2. Barros 
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صورت بهط هر آزمودنی دوچرخه توسی ها. در شروع هر آزمون، ارتفاع صندلی و دستهندانجام شد 830

سنج پوالر، ضربان قلب در خالل آزمون ثبت شد. تعیین حداکثر شد. با استفاده از ضربان دلخواه تنظیم

که اعتبار و روايی آن  صورت گرفت ACSM ۀاکسیژن مصرفی توسط فرمول پشنهادی از سوی موسس

 (.r( )23=0.932شده بود ) تأيید و همکارانش1توسط توماس

وات شروع شد. سپس هر آزمودنی با  133حداکثری با سه دقیقه گرم کردن با شدت  ۀآزمون فزايند

وات بر شدت کار  20هر سه دقیقه به میزان  یقه فعالیت خود را شروع کرد ووات در دق 133شدت 

رسید که معیارهای حداکثری ضربان قلب بیشینه، غلظت الکتات می افزوده شد. آزمون زمانی به پايان

شد. در طی آزمون میدور در دقیقه مشاهده  83در لیتر و عدم تحمل مول میلیهشت خون بیش از 

 گیریخون. در پايان هر مرحله کرد فعالیت دريافت ۀبرای ادام میهر آزمودنی تشويق کال ،فزاينده

 بار ثبت شد. پس از تعیینهمچنین در طول آزمون فزاينده، ضربان قلب هر پنج ثانیه يک .انجام شد

        نمودار  ترسیم از طريق ()چهار میلی مول OBLA يابیاز طريق درون همچنین وآستانۀ الکتات 

      مشخص شد OBLAتوانی و ضربان قلب مطابق با  دۀبرونسپس غلظت الکتات خون،  -کار بار

، رسدمول میمیلیلظت الکتات خون چهار غ فعالیت کهبار کار از  شدتیعنوان به OBLA (.شکل يک)

 تعريف شد.

 غلظت الکتات خون در آزمون فزاينده -کار نمودار بار - 4شکل

 

 برایآستانۀ الکتات مطابق با بار کار ها، در اولین جلسه حضور آزمودنی ،MLSSآزمون تعیین برای 

غلظت الکتات خون در طول آزمون  کهدر صورتیشدت زيربیشینه انتخاب شد. عنوان بههر آزمودنی 

                                                           
1. Thomas 
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به شرايط هر رسید، میزان بار کار انتخابی با توجه میدر لیتر نمول میلیحالت پايدار به بیش از 

يافت و اين افزايش تا زمانی که غلظت الکتات خون بیش از يک می افزايش درصد پنجتا  آزمودنی دو

در غلظت  مولمیلیطرف ديگر اگر افزايشی بیش از يک از يافت. میرسد، ادامه بدر لیتر مول میلی

های تعیین گردد. آزمون MLSSشد، به همان میزان از شدت فعالیت کاسته تا می الکتات خون ديده

پنج دقیقه هر فعالیت  33 ۀتا دقیق 13 ۀاز دقیق وشد میدقیقه انجام  33حالت پايدار برای مدت 

دقیقه پايانی  23گرفت. از نظر عملیاتی زمانی که غلظت الکتات خون در می انجام گیریخونبار يک

 شد.می در نظر گرفته MLSSعنوان بهدر لیتر نبود،  مولمیلیآزمون حالت پايدار که بیشتر از يک 

همچنین  .شدمیبار ثبت ثانیه يک 23ی پايدار ضربان قلب هر هاالزم به ذکر است در خالل آزمون

 (.دو )شکل سه تا چهار جلسه متغیر بود، MLSSتعداد جلسات حضور آزمودنی جهت تعیین 

 
 غلظت الکتات خون در آزمون حداکثر الکتات حالت پايدار -نمودار زمان -2شکل

 

آنزيماتیک در آزمايشگاه تخصصی دانشبد صورت بهگیری الکتات خون در اين روش سنجش و اندازه

سی از طريق سی ای مشخص شده هر بار به میزان سهههای خونی در زماننمونهشیراز انجام شد. 

بار ی يکهااز طريق سرنگ و بودهای در حال فعالیت وصل شدهآنژيوکتی که به وريد بازويی آزمودنی

حاوی  یهاشدن به درون لولهبرای جلوگیری از لخته گیریخونشد. بالفاصله پس از هر مصرف گرفته

تجزيه و تحلیل  برایهای خونی نمونه بالفاصله شدند.می مخلوط میو به آرا ريخته EDTA ۀماد

 آزمايشگاه انتقال داده شدند.ها به نهنمو
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ها استفاده شد. سپس با استفاده از آزمون بودن داده طبیعیبرای  1ويلک -شاپیروابتدا از آزمون آماری 

با بینی پیشضريب همبستگی پیرسون ارتباط بین متغیرها و از آزمون آماری رگرسیون خطی برای 

برای توافق بین متغیرها استفاده  2آلتمن -بالند از روش توافق و در نهايتهای آزمون رعايت پیش فرض

 در نظرگرفته شد. <30/3 مطابق با آلفای شد. سطح معناداری

 

 نتایج
های و متغیرهای فیزيولوژيکی آزمون فزاينده و آزمونها آزمودنیهای فیزيولوژيکی هر يک از ويژگی

 آورده شده است.  دوو  ول يکاجددر حالت پايدار 

 
 هاي آنتروپومتري و ظرفيت توان هوازي آزمودنيهاتوصيف ويژگي -4جدول

 ميانگين                                      انحراف استاندارد               متغير                                                           

 833/3                                         78/10سن)سال(                                                              

 183/2                                         70/00                                   وزن)کیلوگرم(                      

 428/3                                        33/174            (                                             مترسانتیقد)

 028/3                                          07/21                   بدنی)کیلوگرم بر مترمربع(       تودۀ  شاخص

 14/3                                             82/3         (                     لیتر در دقیقهاکسیژن مصرفی اوج )

 11/13                                            204                                       (    واتحداکثر توان هوازی )

 27/0                                          44/104             (                ضربه در دقیقهضربان قلب بیشینه )

 
 LTو  OBLAو  MLSSي هاتوصيف متغيرهاي آزمون -2جدول

 ميانگين                                  انحراف استاندارد                                                                        متغير 

 18/3                                    48/3               (                          مول در لیترمیلی) LTالکتات خون 

 31/3                                    33/4                    (               مول در لیترمیلی) OBLAالکتات خون 

 02/0                                    182                            ( ضربه در دقیقه) OBLAضربان قلب معادل با 

 70/18                                  22/203                                              (وات) OBLAبار کار معادل با 

 30/3                                    20/4                                    (مول در لیترمیلی) MLSSالکتات خون 

 02/3                                   80/183                           (ضربه در دقیقه)MLSS ضربان قلب معادل با 

 07/10                                   07/203                         (                     وات) MLSSبار کار معادل با 

 

                                                           
1. Shapiro- Wilk test 

2. Bland-Altman 
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/کیلوگرم لیترمیلی 31/07 ±22/2) لیتر در دقیقه 82/3 ±14/3میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی اوج 

توانی  دۀبرونبود. ارتباط معناداری بین  وات 204 ±11/13توانی  دۀبرون( و حداکثر میانگین بر دقیقه

تحلیل  ۀنتیج(. P=0.000؛  R=0.979آمد )دستهبسواران دوچرخهدر  MLSSو  OBLAمعادل با 

 OBLAتوانی مطابق با  دۀبرونبین  ۀمعادلصورت بهرا معناداری رگرسیون خطی ساده، ارتباط خطی 

بین معناداری . ارتباط (0.958=𝑅2) (Watt.OBLA ×0.87 =Watt.MLSS+32.14) نشان داد MLSSو 

 R=0.736)سوار دوچرخهنفر  نهر از نف هشتدر  OBLAمیانگین غلظت الکتات خون حالت پايدار و 

مد نیادستهب MLSSو  OBLAارتباط معناداری بین ضربان قلب  لیو آمددستهب (P=0.037؛

(0.650=r 0.058؛=P( )جدول دو) .توافق روش Bland-Altman ،بار کار بین دو متغیر  خوبی را توافق

OBLA  وMLSS نشان داد (0/7تا  -4/8فاصله اطمینان؛  %00 ±00/1+ =CI) (.سه )شکل 
 

 OBLAسوگيري( بين روش مرجع و روش ± خطاي تصادفي) هاي توافق در واتهامحدوده -9شکل
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 MLSSو  OBLAمعادل با بار کار نمودار پراکنش مربوط به  -1شکل

 

 گیریبحث و نتیجه
بینی پیشرا  MLSSطی آزمونی فزاينده  OBLAتوان از طريق می آياحاضر اين بود که  ۀهدف مطالع

میانگین  ،OBLAو  MLSSکاری معادل با  دۀبرونرا بین معنادار د. نتايج اين بررسی ارتباط نمو

آزمودنی( و عدم ارتباط معنادار را بین ضربان  نهنفر از  هشت) MLSSو  OBLAغلظت الکتات خون 

 OBLAمعادل با بار کار نشان داد  Bland-Altmanضريب توافق . نشان دادند MLSSو  OBLAقلب 

 درصدی وجود دارد.  00اطمینان  فاصلۀدر  MLSSو 

گر ارتباط ها نشانآن هایپژوهشو نتايج اند کردهرا بررسی  MLSSو  OBLAارتباط بین  ،مطالعات

( 21) و همکاران 1هک هایپژوهشراستا با نتايج نتايج اين پژوهش هم (.22) استقوی بین اين دو 

سال ( در 22)، دِنادايی و همکاران (2334)سال ( در 18) و همکاران ، دِنادايی(1080)سال در 

و دی ( 2311)سال ( در 24) و همکاران 3، گراسل(2338)سال ( در 23)و همکاران  2فیگِرا، (2330)

در تعريف  گرانپژوهشالبته الزم به ذکر است که اين . بود (2312)سال ( در 20) 4سوزا و همکاران

 و 0/3های الکتات خونی ثابت شده هوازی و غلظتبی ۀهای آستانشروع تجمع الکتات خون از واژه

ر نتايج مخالف با پژوهش حاضر از طرفی ديگ(. 18،21-20) دبودندر لیتر استفاده کرده مولمیلیچهار 

که استفاده از شروع تجمع الکتات خون،  رسیدند نتیجهبه اين  ونشان دادند  پژوهشگرچندين را نیز 

. یستمعتبر ن MLSSدر لیتر در تخمین  مولمیلیچهار  يا 0/3خونی ثابت شده های الکتات غلظت

 عواملیخود به مطالعات در  MLSSبین معیار پیشعنوان به OBLAها در توجیه نامعتبر دانستن آن

                                                           
1. Heck  

2. Figueira   

3. Grossl  

4. DeSouza  
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(. 2،10،20) اشاره داشتندعضالنی درگیر در فعالیت، الگوی حرکتی فعالیت مورد نظر  ۀاز قبیل تود

، استگمن و (1081)سال ( در 10)و همکاران  1از جمله استگمن گرانپژوهشهمچنین ديگر 

شان دادند که چنین ن (2333)سال ( در 27)3و بالدری و گادتی (1082)سال ( در 17) 2کیندرمن

گیرد و ممکن است منجر می های درون فردی را ناديدهمقدار غلظت الکتات خون ثابت شده تفاوت

 را مطرح کردند 4هوازی فردیبی ۀستانآها اصطالح آنرو از اين .نادرست شود به تصمیمات

(10،17،27.) 

هايی وجود دارد. برای مثال هک و در انتخاب غلظت الکتات خون تفاوت OBLA موافقان معیاربین 

بیان  ودر لیتر را انتخاب  مولمیلیغلظت الکتات خون چهار  (1080) سال( در 21)در  همکاران

ای هبازتابی از تعادل بیشینه بین الکتات تولیدی و دفعی هنگام فعالیت ،وضعیتاين که  داشتند

 نوع تارهای عضالنی درگیر، حجمبه . داليل فیزيوژيکی اين انتخاب را بیشتر باشدمی میورزشی تداو

های الکتات ولی گزارش کردند که متوسط ارزش ؛دهندمی مويرگی در فعالیت نسبت ۀتمرين و دانسیت

 استمول میلی 0/0تا  سهای در ارزشی حدود دامنه يکنواخت، در ۀلیت ورزشی بیشینخون هنگام فعا

 مولمیلینشان دادند که انتخاب غلظت الکتات خون چهار  پژوهشگرانديگر  ،مقابلنقطۀ  در (.21)

اين رو، غلظت الکتات خون  باشد. ازمین MLSSبرای برآورد و مناسب  معتبر معیاریعنوان به ،در لیتر

دِنادايی و همکاران  ،(1008)سال  ( در28)0داست جونز و گرفتند. برای مثال را در نظر مولمیلی 0/3

 سال( در 23) فیگِرا و همکاران و (2330) سال ( در22)، دِنادايی و همکاران (2334)سال ( در 18)

و  OBLAتر به خیلی نزديک مول،میلی 0/3فرض کردند که استفاده از غلظت الکتات خون  (2338)

MLSS کردند که اختالف  تأيیدخود اين را  پژوهشهمکاران در  دِنادايی و .(18.22.23.28) است

                          وجود ندارد 33و  13دقايق  OBLAو  MLSSبین غلظت الکتات خون معناداری 

که مدت  ها اين بودلیتر(. داليل احتمالی آن در مولمیلی 0/3 ±3/3در مقابل  3/3 8/3±،  0/3 0/3±)

که ممکن است پايداری در غلظت چرا  ؛بايد مد نظر باشدو نوع فعالیت  مراحل در انتخاب پروتکل

 ۀنتیج (.22) را انتخاب کردند مولمیلی 0/3ن غلظت الکتات خورو از اين .الکتات خون ايجاد نشود

سال ( در 18)جالب توجه ديگر در پژوهش حاضر اين بود که مخالف با نتايج دِانادايی و همکاران 

                                                           
1. Stegmann 

2. Kindermann 

3. Baldari, Guidetti L 

4. Individual Anaerobic Thrshold 

5. Jones and dust 
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 0/3بود که از غلظت الکتات خون  (2330)سال ( در 23)دِانادايی و همکاران و همچنین ( 2334)

تعیین  در جهتفزاينده  آزموندر اجرای  هاآزمودنی تفاده کرده بودند. در پژوهش حاضراسمول میلی

 0/3 ۀتر از نقطکمی پايین يا درست کمی باالتر و ها، غلظت الکتات خون آزمودنیالکتات ۀآستان

بین غلظت الکتات خون معناداری در لیتر(. همچنین ارتباط مول میلی 48/3 ±18/3) بودمول میلی

مول میلی 20/4 ±38/3در مقابل  01/3 ±31/3؛  r=0.456) دست نیامده ب MLSSو مول میلی 0/3

 در لیتر(. 

را پیشنهاد مول میلیغلظت الکتات خون پنج  (2312) سال( در 10) از طرفی ديگر باروس و همکاران

ها . البته آناستمول میلیتر نسبت به چهار کردند و خاطر نشان ساختند اين مقدار معیاری مناسب

میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی  ومردان تندرست و فعال استفاده کرده بودند خود از ۀ مطالعدر 

ها نشان داد میانگین غلظت الکتات بود. نتايج آن /کیلوگرم بر دقیقهلیترمیلی 8/47 ±0/4ها بین آن

 پیشنهادیمول میلیبیشتر از چهار  کهبود مول میلی 70/0 با برابر MLSSدر ها آزمودنیخون در 

 MLSSدر برآورد مول میلیها نتیجه گرفتند که غلظت الکتات خون پنج . آنبودهک و همکارانش 

را معتبر و نتايج  )چهار میلی مول( OBLAحاضر، استفاده از  نتايج پژوهش (.10) استتر مناسب

 وجود داردمعناداری ارتباط  OBLAو  MLSSبین نشان داد  آمده از غلظت الکتات خوندستهب

 (0.736=r نهنفر از هشت در  در لیتر به ترتیب مولمیلی 20/4 ± 30/3در مقابل  33/4 ±31/3؛ 

 .(آزمودنی

با الکتات خون معنادار تعیین شد، ارتباط مول میلیاز طرفی ديگر زمانی که غلظت الکتات خون پنج  

MLSS  0.44) دست نیامده بآزمودنی  نهنفر از  هشتدر=r  20/4 ±30/3در مقابل  31/0 ±31/3؛ 

طور هاين غلظت الکتات خون در مراحلی رخ داد که بها آزمودنیهمچنین در بیشتر  .میلی مول(

ها بود. بنابراين نتايج پژوهش میانگین دو مرحله قبل از رسیدن به حداکثر اکسیژن مصرفی اوج آن

. یستن MLSSمعیاری مناسب برای برآورد مول میلیحاضر نشان داد استفاده از غلظت الکتات پنج 

گرفت که استفاده از اين مقدار غلظت الکتات خون برای افراد توان نتیجهمیاحتمالی  طوربهالبته 

ا بی استقامتی منظم را ندارند، مناسب باشد. بنابراين هافعالیت در ورزش ۀسالم و تندرست که سابق

يک از اين متغیرها مناسب کدام ن اينکهنشان داد ،های فوقدست آمده از بررسیه نتايج ببه توجه 

ری گینوع نمونه پژوهشهای اين ترين محدوديتاز مهم. است بررسی بیشتر مطالعاتنیازمند  ،است

ر اندام سواری بیشتکه فعالیت دوچرخهخونی بود که از طريق وريد بازويی انجام گرفت. با توجه به اين

 ،پژوهشديگر محدوديت موجود در  .گذار باشدتأثیرکند، ممکن است روی نتايج می تحتانی را درگیر

 استراحت بعد از فصل بودند ۀدر دور پژوهشکننده در اين بودند. ورزشکاران شرکت پژوهشهای نمونه

 برای داشته باشد. تأثیردر نتايج  کاهش موقتی عملکرد در اين فصل ممکن است با توجه به و
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نکرده به استقامتی و تمرينکرده تمريندو گروه با استفاده از که شود پیشنهاد میآينده  هایپژوهش

 MLSSبینی پیش برای OBLAو  OBLA-5يک از متغیرهای  بررسی اين موضوع پرداخت که کدام

 .استتر مناسب هادر گروه

 (Watt.OBLA × 0.87 =Watt.MLSS+ 32.14) حاضر نشان داد از طريق معادله پیش بین پژوهش

. کردبینی پیشطی يک جلسه آزمون فزاينده سواران دوچرخهدر  OBLAرا از طريق  MLSSتوان می

های تمرين شود و به مربیان و ورزشکاران در طراحی برنامهمی باعث کاهش در هزينه و زمان اين امر

 کند. می کمک
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Abstract 

 
The aim of this study was to predict the maximal lactate steady state via onset blood 

lactate accumulation by incremental exercise test in the young trained cyclists. Nine 

cyclists volunteered to participate in this study. For each subject determined workload 

corresponding to onset blood lactate accumulation in the incremental exercise test. After 

that subjects performed several 30-min constant load tests for determination maximal 

lactate steady state. The first workload for constant load test was the workload 

corresponding to lactate threshold in incremental exercise test. The results demonstrated 

that there were significant correlation between workload corresponding onset blood 

lactate accumulation and maximal lactate steady state (250.22 ± 18.79 vs. 250.67 ± 

16.97 watt)(r=979, P<0.001), between blood lactate concentration and mean blood 

lactate 10th, 20th and 30th minutes (r=0.736 , P<0.037), but there was no correlation 

between heart rate onset blood lactate accumulation and maximal lactate steady 

state(r=0.650 , P<0.058) (4.03 ± 0.01 vs. 4.25 ± 0.09 mmol.l−1 , and 182 ±5.52 vs. 

183.89 ± 3.62 bpm). The regression equation to determine maximal lactate steady state 

is (Watt.MLSS= 0.87×Watt.OBLA+ 32.14). Thus the results of this study shown that 

there is a good correlation between workload corresponding to onset blood lactate 

accumulation and maximal lactate steady state and so this equation can predict maximal 

lactate steady state by single incremental test in athletics. 
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