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  چکیده

هاي اریتروسیتی، لکوسیتی و ترمبوسیتی تحقیق حاضر قصد دارد تا تاثیر تمرین هوازي را بر برخی ویژگی

هاي مرد، براي مردان جوان بررسی نماید. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود. دو گروه از آزمودنی

) به طور =11nی () و تجرب=11nرل (ـهاي کنتشرکت در مطالعه حاضر داوطلب شدند که در گروه

% حداکثر 60-85هاي گروه تجربی تمرین هوازي را با شدت ودنیـادفی تقسیم بندي شدند. آزمـتص

گیري خونی به ساعت قبل و پس از هشت هفته تمرین هوازي، نمونه 72ضربان قلب به مدت هشت هفته. 

مستقل با  tگروه، از آزمون هاي هماتولوژیکی خون انجام شد. براي مقایسه بین دو منظور تعیین ویژگی

نمرات افزوده استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پس از تمرین نسبت به پیش از آن در گروه 

) افزایش معناداري داشت، ولی میزان =0001/0P( P-LCR) و درصد =MCHC )042/0Pتجربی، میزان 

WBC )003/0P= و (PLT )0001/0P= .به عالوه، مقادیر ) کاهش معناداري نشان دادMCV  در اثر

) و =P 02/0تمرین هوازي در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل، به طور معناداري کاهش کمتري داشت (

تواند وازي احتماال میـ). تمرینات ورزشی ه=P 047/0به طور معناداري کاهش نشان داد ( PDWمقادیر

  در مردان جوان شود.  PLTو  WBCهاي هماتولوژیک همچون میزان بب کاهش برخی شاخصـس

  تمرین هوازي، اریتروسیت، لکوسیت، ترومبوسیتواژگان کلیدي: 

Abstract  
Propose of this study is the effect of regular aerobic exercise on some features of erythrocyte, leukocyte and 
thrombocytes in young men. The semi-experimental study was conducted. Two groups of male subjects, 
who volunteered to participate in the study, were randomly divided in control (n=11) and experimental groups 

(n=11). Experimental group performed aerobic exercises with 60-85% intensity maximum heart rate for eight 

weeks. 72 hours before and after eight weeks of aerobic exercise, blood sampling was performed to determine 

the hematological characteristics. For comparison between two groups, independent t-test scores gained. 
Results showed that MCHC (P =0/042) and the percentage of P-LCR (P =0/0001) showed 
significant increase but WBC (P =0/003) and PLT (P =0/0001) had significant decrease after 
exercise training in the experimental group. In addition, the MCV values had significantly 
less decline (P =0/02) after aerobic training in the experimental group than the control group 
and PDW values showed significantly decreased (P =0/047). Probability aerobic exercise can 
reduce some of hematological indices such as WBC and PLT in young men. 
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  فیزیولوژي و تغذیه ورزشی



    مقدمه

هـا  هاي مورفولوژیک اریتروسیتبرگیرنده شمارش و برخی از ویژگی)، درCBCهاي خون (شمارش سلول

(درصـد   HCT(غلظـت هموگلـوبین)،    HGBهاي قرمـز)،  (تعداد گلبول RBCهاي قرمز) که شامل (گلبول

(میانگین  MCHCاي)، (میانگین هموگلوبین گویچه MCHاي)، حجم گویچه(میانگین  MCVهماتوکریت)، 

) کـه ایـن متغیرهـا    2011 1طیبی( است (پهناي توزیع گلبول قرمز) RDWاي) و غلظت هموگلوبین گویچه

کنند. به عـالوه، میــزان   هاي قرمزخـون فراهم میهاي ظاهري گلبولاطالعاتی را از تعداد، غلظت و ویژگی

WBC کها (پالکـتتـبوسیـهاي سفید) و ترمها یا گلبول(لکوسـیت (امـل ـه شـهاPLT تع)ـداد پالکتـ-

هـا)  (پهناي تــوزیع پالکـت   PDWهاي بزرگ) و(پالکت P-LCRها)، ن حجم پالکتـ(میانـگی MPVها)، 

هـاي  ر ارگـان همچون سایشود. مکعب خون نیز در این آزمایش بررسی میمتر) در یک میلی2011 2قنبري(

دهد. نوع، شـدت و مـدت فعالیـت ورزشـی     بدن، خون نیز به هر نوع فعالیت بدنی ویژه پاسخ یکسانی نمی

هاي استقامتی به کارایی دهد. فعالیتها واکنشی مناسب از خود نشان میشرایطی هستند که بدن نسبت به آن

هاي قرمز بسیار قابل توجـه  نقش گلبول سیستم جذب، انتقال و مصرف اکسیژن ارتباط دارد که در این میان

خـونی دارد.   متغیرهـاي  رخنـیم  بـر  مفیـدي  تأثیرات ،استقامتی تمرینات نشان داده که هااست. برخی بررسی

و افـزایش   HGBو  RBCهفته تمرین سـنگین بـدنی کـاهش معنـادار      12) در نتیجه 2005( 3فوجیتساوکا

MCV را بعـد از  هـا  عدم تغییـر ایـن شـاخص   ماراتن سابقه اولترا) در نتیجه م2004( 4را گزارش نمود. وو

 هـاي شاخص بر ورزشی هايتمرین تاثیر به توجه اهمیت و ناهمسان نتایج به توجه با. مسابقه گزارش نمود

 تمـرین  هفته هشت تاثیر تا دارد قصد حاضر تحقیق ،ورزشی عملکرد بر هاشاخص این تاثیر و هماتولوژیک

    .نماید بررسی جوان مردان هماتولوژیکی هايشاخص برخی بر را هوازي

  تحقیق شناسی روش

و  نفـر)  11( ها به طـور تصـادفی در دو گـروه کنتـرل    روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود. آزمودنی

ري در یـله خونگـ ـن مرحـ ـقرار گرفتند. روز قبل از شروع هشت هفته تمرین هوازي، اولینفر)  11(تجربی 

مـدت هـر    پس از آخرین جلسه تمـرین هـوازي انجـام شـد.     72گیري دوم نیز د. نمونهـانجام شبعدازظهر 

% ضربان قلب بیشینه بود که هر هفته پنج 60شدت دویدن در هفته اول  دقیقه بود. 70جلسه تمرینی حدود 

هفتـه   پایـان % ضربان قلب بیشینه رسـید و تـا   85 درصد به این شدت افزوده شد تا در هفته ششم به شدت

) و حـدود دو و نـیم   2010 5هاي خونی در حالـت غیرناشـتا (مـارتینز   نمونه هشتم همین شدت حفظ شد.

شناسی شامل تعداد گلبول قرمز، هموگلـوبین  هاي خونآوري شد. شاخصساعت پس از نهار یکسان، جمع
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-Pو  MPV ،PDW، تعداد گلبـول سـفید، تعـداد پالکـت،     MCH،MCHC ،MCV ،RDWو هماتوکریت، 

LCR  با استفاده از دستگاهCell Counter )Sysmex K-1000 IVB=15.20   ساخت ژاپن مـورد تجزیـه و (

  مستقل با نمرات افزوده براي مقایسه دو گروه استفاده شد.  tتحلیل قرار گرفت. از آزمون 

   



   ها یافته

افـزایش   MCHCمیزان  ،آزمونآزمون نسبت به پیشدر پس نتایج این پژوهش نشان داد که در گروه تجربی

 P-LCRدرصـد   ) و=003/0Pکـاهش معنـاداري نشـان داد (    WBC) و میزان =042/0Pمعناداري داشت (

بـه عـالوه    ).=001/0Pکاهش معناداري نشـان داد (  PLT) ولی میزان =001/0Pافزایش معناداري داشت (

، مشـخص شـد   متغیرهادر نظر گرفتن تغییرات با ). =006/0Pبه طور معناداري کاهش یافت ( MCVمیزان 

در اثر تمرینات هوازي در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل به طور معناداري کاهش کمتري  MCVمقادیر 

(پهناي توزیع پالکتی) در اثر تمرینات هوازي در گروه  PDWمقادیر ) و 1(جدول  )=P 02/0داشته است (

  )، =P 047/0ناداري کاهش داشته است (تجربی نسبت به گروه کنترل به طور مع

   آزمون پس و پیش بین شناسی خون هايشاخص تغییرات میانگین مقایسه. 1جدول

  گروهها                       

 زمان

 تغییرات E Pگروه  Cگروه 

 آزمونپس آزمونپیش آزمونپس آزمونپیش گروهی بین

 WBC ((×103/ µL) 06/2± 56/8 48/1± 94/7 30/1± 56/8 06/1± 46/7 39/0گلبول سفید (

 36/0± 57/5 27/0± 55/5 36./0± 47/5 35./0± 41/5 65/0 (106/ µL×) (RBC)گلبول قرمز

 HGB (g/dL) 73/0± 41/15 67/0± 24/15 94/0± 48/15 64/0± 35/15 99/0)هموگلوبین(

 pg 07/1± 69/27 98/0± 48/27 07/1± 33/28 85/0± 42/28 20/0  (MCH)  مقدار متوسط هموگلوبین 

 g/dL 71/0± 14/33 69/0± 56/33 46/0± 44/33 45/0± 9/33 93/0  (MCHC)غلظت متوسط هموگلوبین 

 fL 13/3± 57/83 05/3± 93/81 77/2± 72/84 68/2± 83/83 02/0  (MCV)میانگین حجم گلبول قرمز 

05/0 کنترل گروه با معنادار اختالفP<   گروه C :،گروه کنترل E :هوازي تمرین   

    گیري نتیجه و بحث

 حالـت  در اـمخصوصـ  اسـت،  تـقیمـ  ارزان کـه  جهت آن از CBC در موجود تـلکوسی متغیرهاي کنترل

 غیرطبیعـی  طـور  بـه  تمرینـی، بیش دچار ورزشکاران بیشتر زیرا نماید،می اهمیت حایز تمرینیبیش سندروم

 ایـن  در که WBC میزان کاهش احتمالی دالیل از). 2009 6گلیسون( دارند پایینی خون هايلکوسیت تعداد

 کـه  کـرد  اشـاره  تمـرین  از ناشـی  دیـده  آسـیب  هايبافت در گزینیالنه به ازـنی توانمی شد مشاهده تحقیق

 هـاي پالکـت ( P-LCR درصد تجربی گروه در. گرددمی خون گردش سفید هايگلبول تعداد کاهش موجب

 از ترحجیم هايپالکت که شده داده شرح موضوع این ،پیشین تحقیقات در. داشت معناداري افزایش) بزرگ

 .هسـتند  فعـال  بیشتر ،)اندازه لحاظ از ترکوچک( ترحجمکم هايپالکت به نسبت آنزیمی و متابولیکی لحاظ

 افـزایش  و هـا پالکت تعداد کاهش دلیل به احتماال نیز) پالکتی توزیع پهناي( PDW در شده مشاهده کاهش
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 توانـد مـی  احتماالً هوازي ورزشی تمرینات که گرفت نتیجه توانمی بنابراین. است بزرگ هايپالکت درصد

  .شود جوان مردان در PLT و WBC میزان همچون هماتولوژیک هايشاخص از برخی کاهش سبب

    منابع

1. Fujitsuka S, Koike Y, Isozaki A, Nomura Y. Effect of 12 week of strenuous physical training on 
haemorheological change. Military Medicine 2005; 170 (7): 590-4. 
2. Ghanbari AR, Tayebi SM, Delrouz H. The effect of a single session eccentric resistance exercise on 
some blood coagulation factors of inactive male students. Sci J Iran Blood Transfus Organ 2011; 8(3): 195-206. 
(Persian) 
3. Gleeson M. Immune Function in Sport and Exercise. Translators: Agha Alinejad H, Safarzadeh A, 
Isanejad A, Molanouri Shamsi M, Delfan M, Mirakhori Z. 1st published, Donyaye Harekat Publication 2009, 
Tehran. Immunologic indicator of overtraining. 192-4. 
4. Martins C, Kulseng B, King NA, Holst JJ, Blundell JE. (2010). The effects of exercise-induced weight 
loss on appetite- related peptides and motivation to eat. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 
95(4): 1609-16. 
5. Tayebi SM, Agha Alinejad H, Kiadaliri K, Ghorbanalizadeh Ghaziani F. Assessment of CBC in 
physical activity and sport: a brief review. Sci J Iran Blood Transfus Org 2011; 7(4): 249-265. (Persian) 
6. Wu HJ, Chen KT, Shee BW, Chang HC, Huang YJ, Yang RS. Effects of 24 h ultra-marathon on 
biochemical and hematological parameters. World J Gastroenterol 2004; 10(18): 2711-4. 
 


