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تغییرات الکتروفیزیولوژیک قلبی در فعالیت ورزشی

موج  Pتا شروع کمپلکس  QRSبه اين نام خوانده ميشود .اين فاصله
نشاندهندهی زمان سپری شده برای رسيدن موج دپوالريزاسيون از دهليزها
به بطنها است) و  QTو همچنين طول دوره ( )QRS complex)QRSاز
مجموع سه موج تشکيل شده است و مجموعاً نشاندهندهی دپالريزاسيون
بطنها است ).اولين موج منفي بعد از  ،Pموج  Qنام دارد .اولين موج مثبت
بعد از  Pرا موج  ،Rو اولين موج منفي بعد از  Rرا  Sمينامند .اگرچه همه
آنها در محدودهای نرمال کار را به پايان رساندند ،اما در بهترين شراين اين
شاخصها با ورزش کاهش مييابد که بهدليل افزايش ضربان قلب ميباشد
( .)6اساساً قطعه  QTفاکتوری است که هم کوتاه شدن آن و هم طوالني
شدن آن ريسک بهوجود آمدن آريتمي را افزايش ميدهد .بديهي است که
افزايش ضربان قلب در فعاليتهای ورزشي منجر به کوتاه شدن فاصله QT
ميشود .اما باتوجه به شدت کوتاه شدگي ميتواند فرد را در محدوده سندروم
 QTکوتاه قرار داده و خطر بروز آريتمي و مرگ ناگهاني در حالت اوج شدت
فعاليت ورزشي را افزايش ميدهد .در ارتباط با فاصله  P-Rذکر اين نکته
الزامي است که تغييرات  P-Rموجب آريتميهای قلبي ميشود ،ولي از اين
شاخص در پيشگويي مرگهای قلبي ناگهاني استفاده نميشود .در بين
شاخصهای الکتريکي قلب تنها به فاصله  QTدر ارتباط با مرگهای قلبي
ناگهاني استناد ميشود ( .)7باتوجه به اين مسأله ما بايد در حين تمرينات
چه برای افراد ورزشکار و چه افراد غيرورزشکار اين مسأله را مدنظر قرار
دهيم از طرفي ديگر بررسي تغييرات طولها و فاصلههای همچنين
کمپلکس  QRSبهدنبال فعاليت ورزشي نياز به بررسي و تحقيق بيشتر دارد
( )8تحقيقات اخير پرهوتن و همکاران نشان ميدهد که حتي ممکن است
تمرين ورزشي منظم از جهش ژن در افراد با سندروم  QTطوالني جلوگيری
کند ( .)9استفاده از برنامه تمريني هوازی به همراه متغيرهايي مانند شدت،
مدت ،تعداد دفعات تمرين در هفته و در طول دوره تمريني ميتواند منجر
به پاسخهای متفاوتي در عملکرد قلب و عروق شود ( .)10در مورد شدت،
هنوز بهترين شدت تمريني که بتواند باالترين تأثير مطلوب بر عملکرد قلب
و عروق را داشته باشد به روشني مشخص نيست و هنوز آستانه فعاليت بدني
و مقدار آمادگي قلبي عروقي که بتواند حجم و شدت تمرين موردنياز برای
ايجاد تغييرات مثبت در ميزان شاخصهای خطر را تعيين کند ،بهطور کامل
بررسي نشده است .در اين زمينه برخي تحقيقات گزارش کردهاند که اجرای
تمرين با شدت کم و متوسن ميتواند موجب تغيير مطلوب بر عوامل خطر
قلبي عروقي شود ( )11در حاليکه بعضي تحقيقات ديگر ،تمرين با شدت
باال را برای کاهش شاخصهای خطر مفيد ميدانند ( .)12برخي تحقيقات
نيز ايجاد تغيير در شاخصهای خطر قلبي عروقي را مستقل ازشدت تمرين
ميدانند ( .)13باتوجه به مطالعات انجام شده احتماالً شدت تمرين يکي از
مهمترين فاکتورهايي است که باعث تغييرات اساسي در ريتم قلب و عملکرد

مقدمه
سالهاست که مطالعات ،تغييراتي را در علل فوت ناشي از بيماریهای
عفوني به سمت بيماریهای مزمن به علت پيشرفت تکنولوژی در تشخيص
و درمان بيماریها نشان ميدهند .بنابراين شناسايي تغييرات گذشته و حال
روند مرگ و مير و عواملي که ميتوانند در آينده باعث افزايش طول عمر
شوند با اهميت بهنظر ميرسد ( )1در کشورهای در حال توسعه بهدليل
افزايش سن ،جمعيت و تغييرات سري در شيوه زندگي بهويژه استفاده از
دخانيات ،مصرف غذاهای پر چرب و عدمفعاليت بدني و الگوهای زندگي
صنعتي ،ميزان بيماریهای قلبي عروقي روبه افزايش است ( )2از طرف
ديگر آمارهای رسمي وزارت بهداشت ايران نشان ميدهد که بيشترين علت
مرگ و مير در کشور بعد از تصادفات ،سکتههای قلبي است در جديدترين
آمار وزارت بهداشت ايران 39/3 ،درصد کل مرگ و ميرها ناشي از
بيماریهای قلبي و عروقي و  19/5درصد مربوطبه سکتههای قلبي است.
همچنين اين بيماری ،علت اصلي مرگ و مير در سراسر جهان است که هر
ساله  17ميليون نفر را به کام مرگ ميفرستد ( .)1تأثير فعاليت ورزشي بر
قلب بهطور گستردهای بررسي شده است .مطالعات انساني و همچنين طرح
های آزمايشگاهي نشان ميدهند که تمرينات ورزشي باعث بهبود عملکرد
قلب ميشوند .اين تأثيرات ممکن است بهصورت جزئي بهوسيله يک
افزايش در فعاليت تون واگي که ميتواند به کاهش ذاتي در ريتم قلب و در
نهايت مرگ ناگهاني قلبي منجر شود ،در واق تمرينات ورزشي باعث کاهش
ضربان قلب و همچنين افزايش تغييرپذيری ضربان قلب منجر ميشود (.)3
يکي از راههای ثبت تغييرات امواج الکتريکي قلب انجام يک آزمايش
الکتروکارديوگرام ( )ECGدارند .سيگنال  ECGپرکاربردترين سيگنال
پزشکي در اعمال باليني ميباشد ( )4-5الکتروکارديوگرافي عبارت است از
ثبت امواج حاصل از فعاليت الکتريکي قلب که از طريق قرار دادن الکترود
در سطح سينه و در اطراف قلب انجام ميگيرد .الکتروکارديوگرام ،يکي از
ابزارهای ضروری مورد استفاده در آزمون ورزشي باليني است هر زمان که
ضربان قلب افزايش يابد ،شاخصهای الکتريکي قلب به علت نزديک شدن
بيش از حد دو ضربه متوالي قلب کوتاه ميشوند .از طرفي ديگر با کاهش
فشار فعاليت ورزشي و در نهايت قط فعاليت ،ضربان قلب به حالت قبل از
فعاليت ورزشي هدايت ميشود و اين بدين معني است که شاخصهای
الکتريکي قلب نيز با افزايش فاصله بين دو ضربه متوالي قلب ،طويلتر
ميشوند .در واق کوتاه شدن و طويل شدن فاصله (( QT)QT intervalاز
ابتدای کمپلکس  QRSتا انتهای موج  Pميباشد و نشاندهندهی زمان
الزم برای مجموع فعاليت بطنها در طي يک چرخهی قلبي است) ميتواند
تأثيری مستقيم بر دورههای دپوالريزاسيون و رپوالريزاسيون داشته باشد.
نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که فواصل ( )R-R Interval(P-Rاز ابتدای
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يک مسافت 20متری که با سه مخروط مشخص شده بود پروتکل تمريني
را به مدت شش هفته و هر هفته سه جلسه به شرح زير اجرا کردند (شکل
 )1با شروع پروتکل تمريني ،آزمودنيها با حداکثر سرعت از نقطه شروع
(مخروط  )1به طرف مخروط  2دويدند (مسير  ،(Aسپس برگشتند و در
جهت مخالف بيست متر به طرف مخروط  3با حداکثر سرعت دويدند
(مسير  (Bو در نهايت مجدداً برگشتند و به سمت نقطه شروع (مخروط )1
با حداکثر سرعت دويدند (مسير  (Cتا مسافت چهل متر کامل شود .آزمودني
ها اين روند را با حداکثر سرعت ادامه ميدادند تا دوره زماني سي ثانيه
پروتکل تمريني به اتمام رسيد و پس از  2دقيقه استراحت ،پروتکل تمرين
را تکرار کردند .در پايان هر جلسه تمريني نيز به مدت پنج دقيقه برنامه سرد
کردن داشتند .پروتکل تمريني برگرفته از آزمون رفت و برگشت چهل متر
با حداکثر سرعت بود ،که يک آزمون معتبر برای ارزيابي عملکرد بيهوازی
است (.)14

الکتريکي قلبي ميشود .لذا سؤال اصلي پژوهش اين است که آيا انجام يک
جلسه فعاليت ورزشي با شدت باال و يک جلسه فعاليت ورزشي واماندهساز
بر تغييرات ريتم قلب و شاخصهای الکتروفيزيولوژيک قلبي تأثير خواهد
داشت يا خير؟ و اينکه آيا تفاوتي در تأثير اين دو نوع فعاليت ورزشي بر
تغييرات الکتروفيزيولوژيک قلبي وجود دارد؟

مواد و روشها
مطالعه حاضر در قالب طرح نيمهتجربي ميباشد که بهصورت ميداني،
مقطعي ،کنترل شده با گروه کنترل و با طرح پيش آزمون و پس آزمون
انجام گرفته است.
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل افراد جوان غيرورزشکار با دامنه سني
 33/93±8/58سال ميباشد که از اين ميان  16نفر از مردان جوان
غيرورزشکار به روش در دسترس بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .ابتدا
اطالعات و آگاهيهای الزم درباره چگونگي انجام پژوهش و مراحل آن به
آزمودنيها داده شد و بهوسيله پرسشنامه اطالعاتي راج به ميزان فعاليت
بدني و سالمتي آزمودنيها بهدست آمد و سپس فرم رضايتنامه شرکت در
آزمون به آزمودنيها ارايه شد .آزمودنيها بهطور تصادفي به  2گروه تناوبي
شديد ( 8نفر) و فعاليت واماندهساز ( 8نفر) تقسيم شدند.
ابتدا هدف ،جزئيات و همچنين خطرات احتمالي اجرای پژوهش برای
آزمودنيها تشريح شد و سپس از آنها رضايتنامه کتبي دريافت شد .جهت
سنجش وزن و قد از ترازو و قد سنج مدل سيکا ساخت آلمان استفاده شد.
از آزمودني های تحقيق درخواست خواهد شد  48ساعت قبل از اجرای
پروتکل فعاليتهای ورزشي از انجام هرگونه فعاليت ورزشي و خوردن مواد
کاف يني و مواد نيروزا پرهيز کنند .سپس گروه تناوبي به اجرای يک جلسه
فعاليت تناوبي شديد و گروه فعاليت واماندهساز به اجرای يک جلسه آزمون
واماندهساز بروس پرداختند .سپس در زمانهای استراحت ،بالفاصله بعد از
اجرای فعاليت ورزشي و در دوره ريکاوری (دو ساعت بعد از فعاليت) ،دو نوع
فاکتور زماني و شدت (ميلي ولت) اندازهگيری شد فاکتورهای زماني شامل
فواصل ،طولها و تناوبها است .طول موج  T ،QRS ،Pو همچنين
تناوب  Rتا  ، Rقطعه  PR ،QTو تغييرات قطعه  STو در مورد شدت ارتفاع
موج  Pو  QRSاندازهگيری گرديد .در ضمن تغييرات ضربان قلب از طريق
محاسبه فواصل  Rتا  Rاندازهگيری شد که نشاندهنده تغييرات ريتم قلبي
است .کليه متغيرهای پژوهش حاضر را در زمانهای استراحت ،بالفاصله
بعد از اجرای فعاليت ورزشي و در دوره ريکاوری (دو ساعت بعد از فعاليت)
از آزمودنيهای هر دو گروه گرفته شد و اطالعات آن به کمک يک
متخصص قلب و عروق ارزيابي شد.
قبل از شروع پروتکل تمريني آزمودنيها به مدت پنج دقيقه برنامه گرم
کردن (حرکات کششي و نرمشي همراه با دويدن آرام) را انجام دادند .سپس

شکل  -1طرح شماتيک پروتکل تناوبی شديد

تمريني که در نظر گرفته شد پروتکل بيشينه بروس بود که بر روی
نوارگردان انجام گرفت اين آزمون ،حداکثر در هفت مرحله قابل اجرا مي
باشد .مدت هر مرحله سه دقيقه است .افزايش شدت فعاليت از يک مرحله
به مرحلهی بعد ،با افزايش شيب و سرعت همراه ميباشد .نخستين مرحله
با سرعت  1/7مايل در ساعت ( 2/74کيلومتر در ساعت) و شيب  10درصد
آغاز شده و سپس سرعت و شيب با يک نسبت ثابت در هر مرحله اضافه
ميشود ( .)15از آزمودنيها خواسته شد تا حد واماندگي به فعاليت ادامه
دهند.
بهمنظور توصيف يافتههای جمعيتشناختي آزمودنيها و متغيرهای
تحقيق از شاخصهای آمار توصيفي مانند ميانگين ،انحراف معيار ،فراواني،
درصد فراواني و ترسيم نمودارها استفاده شد .پس از جم آوری دادهها ،در
ابتدا توزي طبيعي دادهها بهوسيله آزمون کلوموگروف اسميرنوف بررسي شد.
پس از تأييد توزي طبيعي دادهها ،از آزمون آماری ( ANOVAاندازهگيری
مکرر) و سپس از آزمون آماری  LSDجهت تعيين آن که اختالف بين کدام
مراحل است استفاده شد .سطح معناداری در همه ارزيابيها  P<0/05در نظر
گرفته شد و دادهها بهوسيله نرمافزار  SPSS20مورد تحليل قرار گرفت.

نتایج
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شد که تفاوت معنيداری در ميزان  QTبين سه حالت اندازهگيری (در حال
استراحت ،اوج فعاليت و ريکاوری) وجود دارد (بدون توجه به نوع تمرين).
نتايج آزمون تعقيبي بونفروني نيز نشان داد که بين هر سه حالت ،تفاوت
معنيداری وجود دارد )P=0/000( .نتايج ديگر پژوهش نشان داد که در
ميزان  P-Rبين دو گروه تمرين شديد و تمرين واماندهساز تفاوت معنيداری
وجود ندارد بنابراين نوع فعاليت بر ميزان  P-Rنوار قلب تأثير ندارد .از سويي
ديگر با توجه به نتايج مشخص شد که تفاوت معنيداری در ميزان P-R
بين سه حالت اندازهگيری (در حال استراحت ،اوج فعاليت و ريکاوری) وجود
دارد (بدون توجه به نوع تمرين).

شاخصهای دموگرافيک و فيزيولوژيکي گروهها در جدول  1آورده شده
است.
جدول  2ميانگين و انحراف استاندارد پارمتراهای الکتروفيزيولوژيک قلبي
آزمودنيها را (قطعه  P ،QRS ،PR ،QTنوار قلب) در وضعيتهای متفاوت
مطالعه و در انواع تمرينهای انجام شده نشان ميدهد .همچنين نتايج آماری
بهوسيله آزمون  ANOVAجهت مقايسه شاخصهای الکتروفيزيولوژيک
قلب را در دو تمرين تناوبي شديد و واماندهساز نشان ميدهد .اين نتايج
پژوهش نشان داد که در ميزان  QTبين دو گروه تمرين شديد و تمرين
واماندهساز تفاوت معنيداری وجود ندارد بنابراين نوع فعاليت بر ميزان QT
نوار قلب تأثير ندارد ( .)P=0/927از سويي ديگر باتوجه به نتايج مشخص

جدول  -1ميانگين و انحراف معيار خصوصيات دموگرافيک و فيزيولوژيک سن ،قد ،درصد چربی بدن ،شاخص توده بدنی و وزن
شاخصهای مورد مطالعه
سن (سال)
قد (متر)
درصد چربي بدن ()%
شاخص توده بدني (کيلوگرم بر مترمرب )
وزن (کيلوگرم)

گروههای مورد مطالعه
تمرين
مکمل
30/12±4/99
33/12±6/79
1/59±0/05
1/62±0/05
26/03±1/52
30/17±4/27
26/93±0/98
28/04±1/93
68/50±7/19
73/50±4/53

کنترل
34/50±9/94
1/61±0/06
30/42±2/81
26/87±1/21
70/25±7/04

تمرين و مکمل
38/00±12/60
1/57±0/07
30/37±6/71
27/57±1/91
68/37±8/76

جدول  -2نتايج آماری مقايسه شاخصهای الکتروفيزيولوژيک قلب در دو گروه مطالعه
شاخصها

وضعيت
استراحت

QT

اوج فعاليت
ريکاوری
استراحت

PR

اوج فعاليت
ريکاوری
استراحت

QRS

اوج فعاليت
ريکاوری
استراحت

P

اوج فعاليت
ريکاوری

نوع تمرين
تمرين شديد
تمرين وامانده
تمرين شديد
تمرين وامانده
تمرين شديد
تمرين وامانده
تمرين شديد
تمرين وامانده
تمرين شديد
تمرين وامانده
تمرين شديد
تمرين وامانده
تمرين شديد
تمرين وامانده
تمرين شديد
تمرين وامانده
تمرين شديد
تمرين وامانده
تمرين شديد

ميانگين ±انحراف معيار
161/75±11/486
156/87 ± 10/232
161/75±11/486
156/87 ± 10/232
161/75±11/486
156/87 ± 10/232
126/13 ± 5/48
126/50 ± 4/75
126/13 ± 5/48
126/50 ± 4/75
126/13 ± 5/48
126/50 ± 4/75
128/13 ± 4/76
125/25 ± 6/11
123/25 ± 3/53
119/88 ± 6/512
259/25 ± 3/99
132/00 ± 7/44
305/25 ± 10/83

تمرين وامانده

305/13 ± 9/38

تمرين شديد

224/50 ± 9/13

تمرين وامانده

218/75 ± 8/3

تمرين شديد

289/75 ± 10/29

تمرين وامانده

294/63 ± 6/71
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اختالف ميانگين

0/333

2/833

8/875

-0/375

Pدرونگروهي

>0/001

>0/001

0/950

0/950

Pبينگروهي

0/927

0/306

0/385

0/886

دوره  ،14شماره  ،4زمستان 1398

مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی

 Rنوار قلب وجود ندارد بنابراين نوع فعاليت بر ميزان  P-Rنوار قلب
تأثير ندارد .همچنين نتايج در هر دو گروه تمرين تناوبي و تمرين
واماندهساز نشان داد مقاير  P-Rدر در مراحل مختلف اجرا (حالت
ريکاوری استراحت و فعاليت) تفاوت معنيداری باهم داشتهاند .حسيني
پژوهشي را با عنوان تأثير تمرين با وزنه بر برخي ويژگيهای ساختاری
و عملکردی قلب زنان غيرورزشکار انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند
که تمرين باعث ضخامت ديواره خلفي و سپتوم بين بطني و توده بطن
چپ شده اما ساير شاخصها همچون قطعه  P-Rدچار تغيير معنيداری
نشده است که با نتايج پژوهش حاضر همسو است .اميني نيز در پژوهش
خود با عنوان تأثير فعاليت هوازی ويژه بر شاخصهای الکتروکارديوگرام
در دختران غيرفعال سالم به اين نتيجه رسيدند که که با  12هفته تمرين
هوازی ،مدت زمان و فاصلهی  P-Rافزايش معنيداری پيدا ميکنند
( .)17بر اساس يافتهها چنين بهنظر ميرسد که  12هفته فعاليت هوازی
ميتواند منجر به افزايش مدت زمان هر دورهی قلبي و به عبارتي
کاهش ضربان قلب و افزايش کارآيي سيستم قلبي عروقي شود اما اين
يافته بيشتر در مورد سازگاری طوالني مدت با فعاليت بدني است در
سازکار آن با پروتکل تک جلسهای پژوهش حاضر متفاوت است و اين
امر مي تواند موجب ناهمسويي يافتهها شود .در اين مطالعه همچنين
نشان داده شد بين دو گروه تمرين شديد و تمرين واماندهساز تفاوت
معنيداری بر ميزان  QRSنوار قلب وجود ندارد بنابراين نوع فعاليت بر
ميزان  QRSنوار قلب تأثير ندارد .همچنين نتايج در هر دو گروه تمرين
تناوبي و تمرين واماندهساز نشان داد مقاير  QRSدر در مراحل مختلف
اجرا (حالت ريکاوری استراحت و فعاليت) تفاوت معنيداری باهم
داشتهاند .کوشکي جهرمي و همکاران در پژوهشي به مقايسه
ويژگيهای قلبي عروقي جانبازان ورزشکار و غيرورزشکار پرداختند.
متغيرهای مورد مطالعه در دو حالت استراحت و بعد از فعاليت زير بيشينه
منتخب با  60درصد ضربان قلب ذخيره ثبت گرديدند .نتايج تحقيق
نشان داد که ميانگين ارتفاع مجموعه  ،QRSقبل و بعد از فعاليت در
گروه ورزشکار بيشتر از گروه غيرورزشکار بود و ضربان قلب و فشار
خون قبل و بعد از فعاليت در گروه ورزشکار کمتر از گروه غيرورزشکار
بود .اما استفاده از روش آماری تجزيه و تحليل واريانس يک سويه نشان
داد که هيچ کدام از تفاوتها ازنظر آماری معنيدار نبود ( .)18يافتههای
پژوهش حاضر با يافتههای کوشکي جهرمي و همکاران همسو است.
اميني نيز به اين نتيجه رسيد که با  12هفته تمرين هوازی ،مدت زمان
کمپلکس  ،QRSافزايش معنيداری پيدا ميکنند و بين ميانگين
اختالف مدت زمان شاخصهای مورد سنجش در دو گروه اختالف
معنيداری وجود دارد .بر اساس يافتهها چنين ميتوان گفت که 12
هفته فعاليت هوازی ميتواند منجر به افزايش مدت زمان هر دورهی
قلبي و به عبارتي کاهش ضربان قلب و افزايش کارآيي سيستم قلبي

نتايج آزمون تعقيبي بونفروني نيز نشان داد که بين هر سه حالت،
تفاوت معنيداری وجود دارد ( .)P=0/001نتايج پژوهش نشان داد که
تفاوت معنيداری بين دو گروه تمرين شديد و واماندهساز در ميزان
 QRSوجود ندارد ( .)P=0/385باتوجه به نتايج بهدست آمده نشان داده
شد که تفاوت معنيداری بين دو گروه تمرين شديد و واماندهساز در
ميزان  Pوجود ندارد (.)P=0/886

بحث
تحقيق حاضر با موضوع يک جلسه فعاليت ورزشي با شدت باال و يک
جلسه فعاليت ورزشي واماندهساز بر تغييرات ريتم قلب و شاخصهای
الکتروفيزيولوژيک قلبي انجام شد نتايج پژوهش نشان داد که بين دو
گروه تمرين شديد و تمرين واماندهساز تفاوت معنيداری بر ميزان QT
نوار قلب نداشت و چون فاصله  ،QTزمان الزم برای مجموع فعاليت
بطنها در يک چرخه معين دريک چرخه قلبي (دپوالريزاسيون و
رپوالريزاسيون) ميباشد بنابراين نوع فعاليت بر زمان الزم برای مجموع
فعاليت بطنها در يک چرخه قلبي ( )QTتأثير ندارد .اما نتايج در هر دو
گروه تمرين تناوبي و تمرين واماندهساز نشان داد مقاير  QTدر در
مراحل مختلف اجرا (حالت ريکاوری استراحت و فعاليت) تفاوت
معنيداری باهم داشتهاند .در تحقيقي الکساندرو بي چايکس و همکاران
اثرات پاراسمپاتيک را بر شاخصهای الکتروفيزيولوژيک قلب در طي
ورزش و ريکاوری بر بيماران با اختالل در در عملکرد بطن چپ
سنجيدند ( .)10طول چرخه سينوسي ،هدايت و انتقال در گره ،AV
فاصله  QTو  VERPهمگي در طول دوره ورزش کوتاهتر شدند ،ولي
همزمان با قط تمرين و آغاز دوره ريکاوری تمامي اين فاکتورها
طوالنيتر شدند و اين نتيجه دقيقاً شبيه به مطالعه حاضر ميباشد .اميني
نيز در پژوهش خود با عنوان تأثير فعاليت هوازی ويژه بر شاخصهای
الکتروکارديوگرام در دختران غيرفعال سالم به اين نتيجه رسيدند که که
با  12هفته تمرين هوازی ،مدت زمان و فاصلهی  QTافزايش
معنيداری پيدا ميکنند ( .)16بر اساس يافتهها چنين ميتوان گفت که
 12هفته فعاليت هوازی ميتواند منجر به افزايش مدت زمان هر دورهی
قلبي و به عبارتي کاهش ضربان قلب و افزايش کارآيي سيستم قلبي
عروقي شود اما اين يافته بيشتر در مورد سازگاری طوالني مدت با
فعاليت بدني است در سازکار آن با پروتکل تک جلسهای پژوهش حاضر
متفاوت است چرا که در پي هيپرتروفي بطني ايجاد شده در تمرينات
بلند مدت تحريکات الکتريکي مسير طوالنيتری را طي کرده تا بر زمان
فاصله  QTاثر بگذارد و اين امر موجب ناهمسويي با يافتهی حاضر بود.
دومين متغيير بررسي شده در مطالعه حاضر  P-Rبود .همانند نتايج
بهدست آمده در ميزان  QTالکتروکارديوگرام نشان داده شد که بين دو
گروه تمرين شديد و تمرين واماندهساز تفاوت معنيداری بر ميزان P-
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تشکر و قدرداني
اين مقاله حاصل بخشي از نتايج پاياننامه تحت عنوان تغييرات
الکتروفيزيولوژيک قلبي به دو نوع فعاليت ورزشي تناوبي شديد و
پيشرونده درماندهساز در مردان غيرورزشکار در مقط کارشناسي ارشد
 و هست که با حمايت معاونت20021404941013  با کد1395 در سال
 که مراتب.پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد محالت اجراشده است
قدرداني خود را از همکاران محترم و همچنين تمامي آزمودنيهای
بزرگوار شرکتکننده در تمرينات دوره تحقيق و تمامي پرسنل
آزمايشگاه که با صبر و پشتکار خود مرا در اين امر ياری نمودند اعالم
 مطالعه حاضر در کميته اخالق معاونت پژوهشي دانشگاه واحد.ميداريم
. به تأييد رسيدIR.QOM.REC.1398.011 قم با شناسه اخالق
.بهعالوه رضايتنامه کتبي از شرکتکنندگان دريافت شد
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Abstract:
Introduction: The purpose of this study was to compare the effect of two types of intense and exhausting periodic exercise
on cardiac electrophysiological changes in non-athlete men.
Methods: This quasi-experimental study and the statistical population of this study included non-athlete people with age
range 33.93±8.58 years. Of these, 16 were selected through available sampling. Subjects performed the Bruce protocol in a
20-m distance in the intense intermittent group (4 sessions of 30 s activity with maximum intensity and 2 minutes of inactive
rest). Wavelength P, QRS, T, as well as R to R frequency, QT segment, P-R and ST segment variations were measured for P
and QRS wave height intensities. All variables in this study were taken at rest, immediately after exercise and in recovery
period (two hours after exercise). Data was analyzed by SPSS software using ANOVA and LSD tests.
Results: There was no significant difference in QT, P-R, QRS and P values between the two training groups.
Conclusion: The present study showed that vigorous training such as fatigue training can cause changes in cardiac structural
activity. It is recommended to avoid the most intense and exhausting exercises for people who are not ready to adapt to heart
rate.
Keywords: Exhaustion exercise activity, Intense intermittent activity.
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