
 

 

مدت در پاسخ متغیرهاي هماتولوژیک به یک جلسه فعالیت شدید بعد از تمرین هوازي طوالنی
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 چکیده

هـاي  با توجه بـه بررسـی   .کندتغییر میورزشی دهد که ترکیبات خون در نتیجه فعالیت مشاهدات نشان می

انجام شده، پژوهشی که سازگاري پاسخ فعالیت شدید را به تمرین هوازي منظم بررسی کرده باشـد، یافـت   

 مطالعـه  در شـرکت  بـراي  مـرد،  هايآزمودنی از گروه دو. بود تجربی نیمه نوع از حاضر تحقیق روشنشد. 

 قبـل  ساعت 72. شدند بندي تقسیم تصادفی طور به تجربی و کنترل هايگروه در که شدند داوطلب حاضر

 و شـد  انجـام  قلـب  ضـربان  حداکثر% 60-85 شدت با دویدن فعالیت جلسه یک هوازي، تمرین از پس و

 نمرات با مستقل t آزمون از گروه، دو بین مقایسه براي .شد انجام ورزشی فعالیت از پس خونی گیرينمونه

در پاسـخ بـه فعالیـت ورزشـی در گـروه       RDWمقـادیر   که داد نشان پژوهش این نتایج. شد استفاده افزوده

به عالوه، مشخص شد که از . )=P 02/0تجربی نسبت به گروه کنترل به طور معناداري کاهش داشته است (

اداري ـه طـور معنـ  ـدر گروه تجربی نسبت به گروه کنترل ب PLTرات تغیی ،هابین متغیرهاي مرتبط با پالکت

بـه  نیـز   P-LCRدرصـد  .)=P 04/0ري یافت (ـکاهش بیـشت MPV) و =P 02/0ت (ـري داشـکاهش کمت

-مـی  حاد طور به ورزشی هايفعالیت. )=P 001/0داشت (در گروه تجربی طور معناداري افزایش بیشتري 

 نتیجـه  در و مناسـب  بازیافـت  یـک  بـا  تغییـرات  ایـن  اما گردد، CBC هايشاخص در تغییراتی سبب تواند

 نظـر  بـه  ضروري شتریب تحقیقات حال این با. شود کمتر تواندمی آن، با سازگاري ایجاد و مجدد هايتمرین
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Abstract  
Observations show that the blood compound varies in response to exercise. According to our 
survey not found study about response adaptive to intense exercise. The semi-experimental 
study was conducted. Two groups of male subjects who volunteered to participate in the study 
were randomly divided in control and experimental groups. 72 hours before and after aerobic 
training, one running session with 60-85% maximum heart rate was done and blood sampling were 

taken before and after training for comparison between two groups and used independent t-test 

scores gained. The results showed that RDW levels had significantly lower in response to 

exercise in experimental than control group (P =0/02). Furthermore, it was found that the 

variables associated with platelet, PLT changes had significantly less decline in experimental 
than control group      (P =0/02) and greater reduction in MPV (P =0/04). Percentage of P-LCR 

  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



was also significantly more increase in experimental group (P =0/001). Exercise can lead to 

acute changes in indicators of CBC, but these changes can be lesser the result of recovery and 
re-training. However, seems more investigation necessary.  
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    مقدمه

ر یـسال اخ 30ش از یـشناسی ورزشی شاخه جدیدي از فیزیولوژي ورزشی است که قدمت آن به بخون

ل ـه بخشی است که تعامـ). تاثیرات تمرین بر عوامل هماتولوژیک یک پدیده س2011 1رسد (طیبینمی

خروج مایعات و تغییر در مدت و بلندمدت است. افزایش ویسکوزیته خون در نتیجه مدت، میاناثرات کوتاه

مدت شامل افتد. تاثیرات میانمدت اتفاق میهاي کوتاههاي قرمز در نتیجه فعالیتپذیري گلبولانعطاف

افزایش حجم پالسما است و بهبود سیالیـت خون ناشی از تغـییرات هورمونی و متابولیکی در نتیجه 

) اثر یک جلسه تمرین 2003و همکاران ( 3ل). هاوی2002 2دهد (برنمدت رخ میهاي طوالنیفعالیـت

 WBCهاي لکوسیتی را در ورزشکاران جوان بررسی نمودند. آنها افزایش معنادار فزاینده هوازي بر شاخص

داري و یک ماه تمرین ) اثر روزه2010طیبی و همکاران ( هاي سفید) را گزارش نمودند.(تعداد گلبول

ها)، تغییر (تعداد پالکت PLTژیک بررسی نمودند. آنها افزایش معنادار برداري را بر متغیرهاي هماتولووزنه

هاي بزرگ) (پالکت P-LCRها) و (پهناي توزیع پالکت PDWها)، (میانگین حجم پالکت MPVغیرمعنادار 

 هاي دیگر گزارش کردند. با توجهداري و عدم تغییر این متغیرها را در گروهرا در گروه تمرین و بدون روزه

هاي انجام شده، پژوهشی که سازگاري پاسخ فعالیت شدید را به تمرین هوازي بررسی کرده باشد، به بررسی

یافت نشد. لذا پژوهش حاضر قصد دارد پاسخ متغیرهاي هماتولوژیک را به یک جلسه فعالیت شدید بعد از 

  مدت بررسی نماید.تمرین هوازي طوالنی

    تحقیق شناسی روش

و  نفر) 11( ها به طور تصادفی در دو گروه کنترل. آزمودنیبود تجربینیمه نوع از حاضر تحقیق روش

قرار گرفتند. در روز فعالیت شدید اولیه که قبل از شروع تمرین هوازي انجام شد، تغذیه نفر)  11(تجربی 

دید فعالیت گیري خون در دو مرحله و بالفاصله پس از جلسه شهار) یکسان بود. نمونهاافراد (صبحانه و ن

اي فعالیت دویدن با فاصله یک دقیقه استراحت هاي سه دقیقهانجام شد. فعالیت ورزشی شدید شامل نوبت

درصد ضربان قلب بیشینه انجام شد. براي سنجش ضربان  60در نوبت اول، فعالیت با شدت  فعال بود.

هاي بعدي، در هر نوبت پنج بتسنج پوالر استفاده شد.آنـگاه در نوقلب و کنترل شدت تمرین ازضربان 

هاي رسید. نمونهدرصد ضربان قلب بیشینه می 85که، شدت به  شد تا ایندرصد به شدت دویدن اضافه می

هاي خون شناسی با ریخته شد و شاخص K3EDTAهاي حاوي ماده ضد انعقاد خونی بالفاصله به لوله

) ساخت ژاپن مورد تجزیه و تحلیل Cell Counter )Sysmex K-1000 IVB=15.20استفاده از دستگاه 
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مستقل با نمرات افزوده براي مقایسه دو گروه و  tها، از آزمون براي تجزیه و تحلیل آماري دادهقرار گرفت. 

وابسته براي بررسی تغییرات گروه تجربی، استفاده شد. کلیه عملیات آماري، توسط نرم  tهمچنین آزمون 

  .انجام شد SPSSافزار 

   ها یافته

هاي منظم نتایج این پژوهش نشان داد که در پاسخ به فعالیت ورزشی فزاینده در نتیجه سازگاري با فعالیـت

کاهش در گروه تجربی ) =001/0P( RDWو  MCV، )=HCT ،)039/0Pمیزان تغییرات هوازي، 

خون هاي و سایر شاخص )=007/0Pافزایش معناداري نشان داد ( MCHCمعناداري داشت و میزان 

با در نظر گرفتن تغییرات متغیرها در دو ت. شناسی در گروه تجربی نسبت به قبل تغییر معناداري نداش

(پهناي توزیع گلبول قرمز) در  RDW، تنها مقادیر شناسیگروه، مشخص شد که از بین متغیرهاي خون

اداري کاهش داشته است پاسخ به فعالیت ورزشی فزاینده در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل به طور معن

)02/0 P=( . در گروه تجربی نسبت به پیش از آن، میزانPLT ،)004/0P=(  و MPV)009/0P= کاهش (

 افزایش معناداري نشان داد.) =001/0P( P-LCRدرصد و  )=PDW )03/0Pولی میزان  ،معناداري داشت

ها در گروه تجربی به ت تعداد پالکتتغییرا ،هابه عالوه، مشخص شد که از بین متغیرهاي مرتبط با پالکت

 04/0یافت ( افزایشدر گروه تجـربی  MPV) و میزان =P 02/0طور معناداري کاهش کمتري داشت (

P= به عـالوه، درصـد (P-LCR ) 001/0در گروه تجربی به طور معناداري افزایش بیشتري داشت P= اما (

  ).1ه نشد (جدول بین دو گروه مشاهد PDWتفاوت معناداري در تغییرات 

  هاي پالکتی در پاسخ به سازگاري تمرینی در دو گروه.  مقایسه میانگین تغییرات ویژگی1جدول     

  متغیرهاي                                

  شناسیخون                           

 گیري)گروهها(زمان اندازه  

  ) PLTتعداد پالکت (

(×103/ µL) 

  میانگین حجم پالکت

fL (MPV) 

  پهناي توزیع پالکت

fL )PDW  ( 

  هاي بزرگ پالکت

)  (%)P-LCR( 

  

 گروه کنترل

 67/19 ±4 66/11 ±05/1 91/5 ±12/7 36/381 ±03/55 آزمونپیش

 97/21 ±93/3 08/12 ±35/1 63/4 ±58/8 36/316 ±24/53 آزمونپس

 65/24 ±89/5 08/13 ±96/1 66/5±22/8 92/373 ±91/51 آزمونپیش گروه تجربی

 63/26±50/7 82/12 ±09/2 66/8 ±46/5 08/347 ±54/57 آزمونپس

P  02/0 تغییرات بین گروهی 04/0 16/0 001/0 

 05/0اختالف معنادار با گروه کنترلP<  

  تمرین هوازي Eکنترل، گروه  Cگروه 

    گیري نتیجه و بحث



 هاي خونی بررسی) پاسخ یک جلسه ورزش درمانده ساز پیشرونده بر شاخص2001و همکاران ( 4گایینی

و پژوهش این در  را مشاهده نمودند. MCVو  MCHCو کاهش معنادار  HCTآنها افزایش معنادار نمودند. 

باشد. هاي اریتروسیتی تواند دلیل تغییرات شاخصحاضر حجم پالسما کنترل نشد که احتماال میتحقیق 

هاي این پژوهش نشان داد . یافتهنمود نوتروسیتوز و لنفوسیتوز بیانرا  WBCدلیل باال رفتن  )2003(هاویل 

و درصد  MPVکاهش معنادار و مقادیر  PLTینده در گروه تجربی میزان اکه در پاسخ به فعالیت ورزشی فز

P-LCR هاي ها را در نتیجه فعالیتش پالکتها در این زمینه افزایبیشتر پژوهش. افزایش معنادار داشت

ها از طحال، مغز استخوان سازي پالکت آنان تغییرات را به کاهش حجم پالسما و رها. بدنی مشاهده نمودند

تواند پس از تمرین هوازي در تحقیق حاضر می PLTعلت احتمالی کاهش ها مربوط دانستند. و شش

ها از ذخایر آن باشد. این یافته تیجه کم شدن رهایی پالکتسازگاري با تمرین و کاهش آسیب بافتی و در ن

کننده کاهش ایجاد ترومبوز در اثر تمرین هوازي است و احتماال از این جهت در تحقیقات گذشته مشخص

گزارش نشده است و یافته جدیدي است که چنین طرح تحقیقی، یعنی سازگازي پاسخ به فعالیت ورزشی 

  ی نشده است. تاکنون به این صورت بررس
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