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تواند عملکرد فیزیولوژیکی را تحت تأثیر قرار هاي خونی می تغییرات در سلول :زمینه هدف

مطالعه حاضر هدف از . شودهاي خونی میدهد از سوي دیگر ورزش نیز باعث تغییر در شاخص

.وزن بود سال داراي اضافه هاي هماتولوژي مردان میان اثر تمرینات آمادگی جسمانی بر شاخص

 42.5وزن با میانگین سنی  سال داراي اضافه مرد میان 32این پژوهش بر :هامواد و روش

ي ها شاخصتصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند  طور بهسال صورت گرفتکه 

. تریک و خونی شامل قد، وزن، سن، شاخص توده بدن و همچنین آزمایش خون انجام گرفتپارام

 60تا  50برنامه تمرینی شامل . در یک برنامه منظم ورزشی شرکت کردند موردنظرسپس افراد 

. درصد ضربان قلب، سه جلسه در هفته بود 50دقیقه فعالیت هوازي با شدت 

.هاي مکرر اجراشد گیري ربی و با اندازهتحقیقحاضر،درقالبطرحمیدانینیمه تج

هاي گلبول هفته از تمرینات آمادگی جسمانی موجب افزایش در شاخص 12انجام  :ها افتهی

قرمز، گلبول سفید، هماتوکریت، هموگلوبین و پالکت شد که این اختالف معنادار بود 

(P<0/05).  

هاي خـونی افـراد   تمرینات آمادگی جسمانی منجر به تغییرات مثبت در شاخص :گیرينتیجه

  .شد کننده شرکت

.وزن هاي هماتولوژي، اضافه آمادگی جسمانی، شاخص: هاي کلیدي واژه

  

  

  





  کلیات پژوهش-1

  مقدمه - 1-1

اي در بین کشورها و المپیک، جهانی و قاره هاي بازيقهرمانی در  هاي عنوانکسب 

یافته و تالش براي بهبود عملکرد ورزشکاران،  اي سابقه بیدر کشورمان اهمیت  ویژه به

در این بخش واداشته که پژوهش در  دوچنداندانشمندان علوم ورزشی را نیز به فعالیتی 

کارهاي توصیه  ورزش یکی از راه). 1386دهخدا، (علوم ورزشی را فزونی بخشیده است 

هاي روحی و گیري و یا رفع بعضی از بیماري شده توسط متخصصان در راستاي پیش

با پیشرفت تکنولوژي و مکانیزه شدن زندگی در قرن حاضر، نیاز  زمان هم. باشد میجسمی 

از . شودها بیشتر احساس میبیماري ي کننده تعدیلیکی از عوامل  عنوان بهبه ورزش 

ي خوب از طریق ، تغذیهاي حرفهکنند تا ورزشکاران تفریحی ورزش می طور بهکسانی که 

 مؤثرها امري مفید و  ها براي اجراي مطلوب مهارتلکرد عضالت و دیگر بافتبر عم تأثیر

تواند اجرا و ي بدن، میي غذایی ضعیف به همراه نیازهاي فزایندهیک وعده. باشدمی

  ).1378مفلحی، (سالمت عمومی فرد را با خطر مواجه سازد 

فیزیولوژیک و بیوشیمیایی هاي  فعالیت بدنی نیاز به تنظیم هماهنگ بسیاري از دستگاه

عمل . کندبازي می انگیزي شگفتنقش  1دارد که در این میان دستگاه گردش خون

کلی حفظ یک محیط مناسب براي طورها و به دستگاه گردش خون برآوردن نیازهاي بافت

هاي ورزشی نیاز عضالت فعال به  باشد، حین انجام فعالیتبقاء و عمل مناسب سلول می

اکسیژن به  تأمینکند تا بدن اکسیژن بیشتري به خون منتقل کند، ایجاب میاکسیژن 

از آنجا که تنظیم  ؛وعواملی از قبیل حجم خون در گردش و ظرفیت حمل آن وابسته است

ي دستگاه قلبی حمل اکسیژن خون، دماي بدن و تعادل مایعات و فشار خون بر عهده

ه هنگام ورزش همراه با افزایش متابولیسم در عروقی است لذا الزم است تا تغییراتی را ک

،همتی ؛1993،پاتا(مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد  آید میآن به وجود  وترکیباتخون 

1386 .(  

ي وسیعی از شدت پایین تا  هاي بدنی که در دامنه در دنیاي امروزي فعالیت

 عنوان بهغذیه مناسب شوند، همراه با ت بندي می هاي شدید و بسیار شدید طبقه فعالیت

                                                            
1.Cardiovascular system
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ها، حفظ سالمت و بهبود کیفیت زندگی  راهکار ساده براي پیشگیري از بروز بیماري

  ). 2005، بونینا، 1386؛ کاراندیش، 1380نیا،  حامدي(ضروري است

هاي بدنی براي تندرستی انسان مفید است ولی تغییرات فیزیولوژیکی  اگرچه فعالیت

و  1هاي آزاد دهد، تولید رادیکال هاي ورزشی رخ می فعالیت درطولبارز دیگري که 

ي افزایش مصرف اکسیژن در عضالت  است که در نتیجه ROS(2(اکسیژنهاي فعال  گونه

ي تنفسی و نشت الکترون از میتوکندري  فعال و بیشتر شدن انتقال الکترون در زنجیره

  )1993لیسو، ؛ آ1387روشن،  ؛ دبیدي1380استقامتی، (افتد اتفاق می

هاي فعال اکسیژن براي تنظیم تعدادي از فرآیندهاي فیزیولوژیکی  تولید متعادل گونه

هاي آزاد در درون سلول سبب اکسایش  ضروري و مهم است ولی تولید نامتعادل رادیکال

و درنتیجه موجب اختالل در ) ها ها و چربی پروتئین ،اسید نوکلئیک(هاي زیستی  مولکول

ها، تخریب  ها، غیرفعال شدن آنزیم تغییر ماهیت طبیعی پروتئین ،اطالعات ژنتیکی

ها و ایجاد فشار  و ضداکساینده 3ها غشاهاي زیستی شده و با برهم زدن تعادل اکساینده

؛ کانتر، 1999رسون، اند(شوندها، مسمومیت و پیري می اکسایشی سبب بروز بیماري

1994 .(  

از عواملی  هوازییکی بیبر اساس تحقیقات انجام شده، فعالیت ورزشی اعم از هوازي و 

  ). 2005؛ نیوکومر، 1998کانتر، (دهدهاي فعال اکسیژن را افزایش می است که تولید گونه

ي داشته هایی است که مخاطبان زیاد رشته ازجملهامروزه  4سازییاپرورشاندام بدنرشته 

به دلیل اینکه . آورند بهبود وضعیت جسمانی به این رشته روي می منظور بهو افراد زیادي 

در این رشته سیستم غالب تولید انرژي در بدن غیرهوازي بوده و اکثر ورزشکاران این 

حداکثر اکسیژن  معموًالدهند،  رشته تمرینات هوازي کمتري را در برنامه خود قرار می

ساز هوازي  رود که تمرینات ورزشی وامانده پایینی دارند و انتظار می) VO2max(مصرفی

هاي آزاد در بدن  میزان تولید رادیکال باالرفتنبه دلیل افزایش اکسیژن مصرفی موجب 

  ). 1999؛ چایلد، 1993آلسیو، (شود سازان بدن

 هاي هماتولوژي برايجسمانی مناسب سبب بهبود شاخص آمادگیفعالیت بدنی و 

هاي  شود و این امر موجب گسترش توانایی مختلف می هاي رشتهافراد و ورزشکاران در 

هدف از . شود می سال میانمردان چاق  خصوص بهجسمانی افراد و  آمادگیجسمانی و 

                                                            
1.Free radicals
2.Reactive oxygen species(ROS)
3.Oxidants
4.Bodybuilding
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-میهاي هماتولوژي  جسمانی بر شاخص آمادگیهفته تمرین  12تأثیرمطالعه حاضر 

کوچک در جهت  هرچندکه استفاده از نتایج حاصل از این مطالعه گامی امید است  ؛وباشد

و ورزش برداشته  بدنی تربیتهاي ورزشکاران و علمی شدن بیشتر افزوده شدن به دانسته

.شود

  بیان مسئله - 1-2

از توجهی قابلیکیازاهدافتمریناتورزشیدرسطوحورزشهمگانیوورزشقهرمانیدستیابیبهسطح

-تواناستقامتقلبی جسمانیمیمادگیعوامآلترین مهماز.باشد جسمانیمیآمادگی

تنفسی،قدرتعضالنی، 

برایشرکتدرکلیه آمادگیجسمانیوتندرستیومبنایآمادگیرانامبردکهاساسپذیری انعطافسرعتو

  ).2001ایسینمن و همکاران، (باشند  هایورزشیمی رشته

تنفسییکی -شاخصاستقامتقلبیترین مهمعنوان بهحداکثراکسیژنمصرفی

یکاصلتمرینیدربهبود عنوان بهباشدو جسمانیمیآمادگیفاکتورهایپایهبرایافزایشترین مهماز

بومپا و هاف، (جسمانیدرابتدافصلتمرینیبایدبهآنتوجهویژهداشت آمادگیفاکتورهایمختلف

2009.(  

–میزانظرفیتهوازیبهمیزانکاراییدستگاهتنفس،دستگاهقلبی

) ریتوهموگلوبینهایسرخخون،هماتوک حجمخون، گویچه(عروقی،اجزایخون

  )2010قنبري، (عضالتبستگیدارد کارآییونیزبه

توانددراجراوعملکردورزشیتأثیرگذارباشد  بنابراین،کاهش ظرفیتخوندرانتقاالکسیژنمی

  ).2007حقیقی و همکاران، (

همچنینافزایشحجم 

تواندمنجربهافزای دهدکهمی تغییراتیاستکهدراثرتمریناستقامتیرویمیترین مهمپالسمانیزیکیاز

  ).2000روبرگ، (ایقلبگردد  ش حجمضربه

ترین قسمت خون و  اصلی درواقع، )RBC(ز هاي قرم قرمز یا همان گلبول هاي سلول

اي به نام هموگلوبین  خود این رنگ قرمز به دلیل وجود ماده. عامل رنگ قرمز آن هستند

اکسیژن و  ونقل حملترین وظیفه خود یعنی  قرمز، اصلی گلبول کند میاست که کمک 

هاي قرمز وسیله  گفت گلبول توان میخالصه  طور به. را انجام دهد اکسید کربن دي

تا  4/7بین  آن مقادیر طبیعی.بدن هستند هاي سلولاکسیژن از ریه به بقیه  ونقل حمل

ها مقداري کمتر و در  این عدد براي خانم است میلیون در هر میکرولیتر خون 6/1
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هاي واضح از محل زخم،   ریزي هاي گوارشی یا خون خونریزي.تکودکان مقداري بیشتر اس

خونی یا همولیز در اثر  هاي سلول، شکستن B12سوءتغذیه و فقر آهن یا کمبود ویتامین

هاي قرمز  هاي خاص مثل فاوسیم، بعضی مشکالت ژنتیکی مثل گلبول بعضی بیماري

هاي قرمز  ار گلبولو مشکالت مغز استخوان باعث پایین آمدن مقد داسیشکلسلول 

باالي حمل اکسیژن  دهنده ظرفیت نشان تواند میمقدار باالي گلبول قرمز .شوند می

در بعضی ورزشکاران و همچنین زندگی در ارتفاع به خاطر کمبود اکسیژن در هوا .باشد

که هیپوکسی  هر نوع بیماري کالًهاي ریوي یا  بیماري. شود میخون  RBCباعث افزایش

مادرزادي قلبی،  بیماري مثالً، کند میایجاد ) در بدن مدت طوالنیود اکسیژن کمب(مزمن 

طبیعی بعد از تولید در مغز  طور بهگلبول قرمز . شوند می RBCهم باعث تولید بیشتر

شود و به عناصر کند و در آخر عمر خود خرد میروز در خون زندگی می 120استخوان 

طبیعی کمی کمتر نشان  طور بهها در طی بارداري RBCمقدار. شود میاش تبدیل  سازنده

  ).1384، افشان گل(استشود چون حجم مایع خون افزایش پیدا کرده داده می

"هم"طورکلی به. گیري گلبول قرمز است هم یکی از مقادیر اندازه HCTتوکریت یااهم

آن کلمه ارتباطی با گلبول قرمز  حتماًاي آمد  به معنی آهن است و هر جا در هر کلمه

هماتوکریت درصدي از حجم کلی خون است که از گلبول قرمز ساخته شده و با .دارد

به . شودگیري می گیري قسمت قرمز رسوب خون نسبت به کل ارتفاع خون اندازه اندازه

را با اشکال  Hgbو RBCگیري اندازه توانند میها و شرایط مختلفی که  خاطر بیماري

دهنده اندازه هموگلوبین  مستقیم نشان طور بهتا  شود میگیري  هم اندازهHCT،مواجه کنند

درصد براي  52تا  42اعداد بین  هماتوکریت مقادیر طبیعی. و گلبول قرمز در خون باشد

هاي باردار درصد  در خانم. آید میحساب بهها نرمال  درصد براي خانم 47تا  37آقایان و 

درصد  15تر از  درصد و پایین 60باالتر از HCTمحدوده خطر.عی استطبی 33باالتر از 

شرایطی مثل پرکاري  عالوه بهRBC،Hgbهمان دالیل تقریباً.شودمیباعث نگرانی پزشک 

یت کرو میلوم مولتیپل باعث کاهش هماتو، سیروزکبدي، نارسایی مغز استخوان تیروئید

هاي انسدادي ریوي، از دست دادن زیاد آب،  سوختگی، اسهال شدید، بیماري.شوند می

هایی که باعث به وجود  بیماري.هستند HCTگلبول قرمز عوامل افزایش ازحد بیشتولید 

) داسیشکلمثل بیماري گلبول قرمز (شوند  هاي غیرطبیعی گلبول قرمز می آمدن شکل

 HCTباال باشد بر مقدار شدت بهبول سفید وقتی مقدار گل.دهند را تغییر می HCTمقدار

برابر  3هاي گلبول قرمز، مقدار هماتوکریت  در صورت طبیعی بودن اندازه. است مؤثر

  ).1384، افشان گل(هموگلوبین است
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گیري مقدار  اندازه.هاي سفید است دهنده گلبول نشان )WBC(سفیدخونهای سلول

تعیین وجود عفونت در بدن است چون هاي اصلی  هاي سفید خون یکی از روش گلبول

هاي عفونی و  ها که جزو سیستم دفاعی بدن هستند در شرایط بیماري این سلول

هاي سفید  یکی مقدار کلی گلبول.دهند هاي مختلفی از خود نشان می غیرعفونی واکنش

سفید  ها چون گلبول لیتر خون و جزء دیگر شمارش جزء به جزء این سلول در یک میلی

متشکل از پنج نوع مختلف است که کم و زیاد شدن هر کدام از این انواع معنی خود 

سال مقدار  2هاي باالتر از  و بچه ساالن بزرگمقادیر طبیعی در . خاص خود را دارد

محدوده .لیتر خون طبیعی است هزار در هر میلی 10تا  5بین  گلبولسفید

هایی هستند  دهنده بیماري انهر کدام نش 30000و بیشتر از  2500کمتر از WBCخطر

هزار 4سفید به مقادیر زیر  لکوپنی یا کاهش گلبول.گاهی خطرناك باشند توانند میکه 

نارسایی مغز استخوان، مسمومیت دارویی عفونت بسیار  درنتیجهمعموًالکه  شود میگفته 

واع در بسیاري از ان. آیدهاي خودایمنی، ایدز، به وجود می زیاد، سوءتغذیه، بیماري

) …رادیوتراپی و درمانی، بعد از شیمی مثالً(هاي مغز استخوان  نارسایی

، لکوسیتوز نام دارد و به مقادیر باالتر از گلبولسفیدافزایش .یابد  هماینمقدارکاهشمی

دهنده عفونت، التهاب، تخریب بافت بدن و یا  نشان طورمعمول به؛کهشود میگفته  هزار10

را افزایش  WBCضربه و جراحت، استرس و تب هم مقدار. لوسمی یا سرطان خون است

مبارزه با عفونت و حذف عوامل خارجی و مزاحم است و  گلبول سفیدعمل اصلی .دهند می

یر هر کدام از انواعتغی. بروز واکنش هستند مسئولها  ها هم این سلول ي در مواقع آلرژ

WBC دهنده عفونت با میکروب، ویروس و  معنی خاص خود را دارد و ممکن است نشان

فعالیت شدید بدنی و ورزش سنگین هم براي مدتی باعث باال رفتن . یا حتی استرس باشد

دهند بارداري و زایمان هم این مقدار را افزایش می. شوددر خون می WBCتعداد

  ).1384، افشان گل(

قرمز  یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده گلبول (Hgb، یاHGB،Hg(کلمه هموگلوبین

هاي  تشکیل شده و جایگاه اسیدآمینهاین ماده که در آن آهن به کار رفته خود از . است

هموگلوبین در جایی که اکسیژن زیاد وجود دارد با . مختلفی براي ترکیب با اکسیژن دارد

 مقدارکلیگیري  اندازه. کند میو در محیط کم اکسیژن آن را آزاد  شود میآن ترکیب 

مقدار طبیعی براي .هاي قرمز است هنده تعداد گلبولدنوعی نشان درواقعهموگلوبین 

گرم  16تا  12ها مقادیر بین  لیتر است و براي خانم گرم در هر دسی 18تا  14آقایان بین 

 20و باالي  5ده خطرهموگلوبین زیر محدو.شود میلیتر طبیعی محسوب  در هر دسی
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همان  دقیقاً.نیازمند رسیدگی فوري هستند حتماًآیند و  مقادیر بحرانی به حساب می

کنند باز کاهش مقدار  هاي قرمز چون هموگلوبین را هم تخریب می دالیل کاهش گلبول

، ریزي شدید، سرطان، سوءتغذیه، بیماري لوپوس خونی، خون کم. شوند آن در خون می

مشکالت ریوي، . شوند هاي کلیوي و بزرگی طحال باعث کاهش هموگلوبین می بیماري

مقدار این  )دهیدراسیون(سوختگی شدید، نارسایی مزمن ریه و از دست دادن زیاد آب 

زندگی در ارتفاع هم به خاطر نیاز بیشتر بدن به اکسیژن . دهند ماده حیاتی را افزایش می

در طحال اغلب . شود میتولید بیشتر هموگلوبین  و کمبود اکسیژن محیط باعث

  ).1384، افشان گل(شوند تخریب می پیرخونهای سلول

، اجزاي کوچک دیسک شکلی هستند که در خون وجود دارند و از )PLT(ها پالکت

هایی هستند که باعث  این ساختارها حاوي آنزیم. ترند خونی بسیار کوچک هاي سلولبقیه 

گلبول ریزي و خارج شدن  جلوگیري از خون ها آنشوند و وظیفه اصلی  انعقاد خون می

  .از داخل رگ است قرمز

PLTبه غیر از کنترل . لیتر مکعب خون است در هر میلی ها پالکتدهنده تعداد  نشان

از میزان پالکت براي بررسی روند بهبود نارسایی مغز استخوان و سیستم انعقادي خون، 

هزار  400هزار تا  150مقادیر طبیعیپالکت بین .شود هاي خونی هم استفاده می بیماري

در نوزادان این مقدار کمی . ساالن طبیعی استمترمکعب خون براي بزرگ در هر میلی

غیرطبیعی  کامالًشتر از یک میلیون هزار یا بی 50محدوده خطرپالکت زیر . بیشتر است

ریزي شدید و مصرف پالکت،  بزرگ شدن طحال، خون.است و نیازمند توجه ویژه است

، انعقاد منتشر خون )انواع وراثتی کمبود پالکت(لوسمی یا سرطان خون ترومبوسیتوپنی، 

 درمانی بعد از سرطان، عفونت و نارسایی مغز استخوان باعث ها، شیمی در داخل رگ

 .تواند به خاطر مشکالت استخوانی باشد عدم تولید پالکت هم می. شود میPLTکاهش 

خونی فقر آن و مشکالت بعد از برداشت طحال باعث  آرتریت روماتویید، کم بیماري

هاي  ها و بیماري توان بعضی سرطان به این عوامل می. شوند افزایش مقدار پالکت می

شود شدید و قدرتی باعث افزایش میزان پالکت می ورزش.ژنتیکی خاص را هم اضافه کرد

  ).1384، افشان گل(

هوازیرابر  تمریناتبیتأثیردرهمینراستابرخیازپژوهشگراندرتحقیقاتشان

بوکسورهایمردموردپژوهشقراردادندونتایجنشاندادکهمقادیرهموگ فاکتورهایهماتولوژیکیکیک

استدر حالی هایخونافزایشمعناداریپیداکرده  لوبینو حجممتوسطگلبول

. اند کهمیزانهماتوکریتوسایرفاکتورهاي هماتولوژیکیخونتغییراتمعنادارینیافته



7 پژوهش کلیات: فصل اول

همچنیندربررسیدیگریدرپژوهشیموروهمکاراندر 

هایقرمزوهماتوکریتخونافرادتمرینکردهباافراد  گزارشخودهیچتفاوتیدرهموگلوبینوتعدادگلبول

  )1993موور و همکاران، (تمریننکردهمشاهدهنکردند 

هایقرمزخون  هایقبلیتغییراتمیزانگلبول همچنین،برخیازبررسی

؛ 1999؛ فالون، 1982ولس، (اند  راکهممکناستناشیازتمریناتورزشیباشدموردپژوهشقرارداده

  )2010؛ لیپی، 2004بنفی، 

اما نتایج این 

، مکان )ورزشکاریاغیرورزشکار(هایموردبررسی هااغلبوباتوجهبهناهمگونینمونه پژوهش

) سرعتی،استقامتیویاترکیبی(، نوعورزش)یادر ارتفاعاتسطحدریا(

  .باشند ، بحث برانگیزمی)کوتاه،متوسطویا درازمدت(هایورزشی وحجموشدتبرنامه

در افراد غیر ورزشکار در رده  خصوص بهشرایط هماتولوژك متعادل در ورزشکاران و 

 وزن اضافهط هاي مختلف در شرای براي جلوگیري از خطر حمالت بیماري سال میانسنی 

هاي هماتولوژي  بر روي شاخص تأثیريجسمانی چه  آمادگیاینکه تمرینات . ضروري است

 ها بیماريکه در معرض خطر ابتالع به انواع مختلف  وزن اضافهو داراي  سال میاندر افراد 

این بنابراین ؛باشد مورد بحث و بررسی می نیزدر صورت دوري جستن از ورزش دارد 

هاي هماتولوژي  جسمانی بر شاخص آمادگیهفته تمرین  12تأثیربررسی  مطالعه با هدف

  .انجام شد ارومیه وزن ساالضافه میانمردان 

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-3

ویژه  هاي بدن، به اثر فعالیت، تمرین بدنی و ورزش در اشکال گوناگون بر دستگاه

؛ سیلوا، 2010؛ قنبري، 2006زاده،  احمدي(ثابت شده است  خوبی بهخونی  هاي سلول

و  Erythrocytesهاي قرمز  خونی که به دو دسته گلبول هاي سلول).2003؛ یالین، 2008

از وجوهی مختلف طی . شوند با وظایف متفاوت تقسیم می Lockocytesهاي سفید  گلبول

درصدد  ها بررسیتعدادي از این  اند؛ فعالیت ورزشی و پس از آن مورد پژوهش قرار گرفته

خونی در افراد تمرین کرده و ورزشکار و مقایسه  هاي ترکیبتعیین مقادیر استراحتی 

  ).1999؛ ورگوون، 2001؛ هینکه، 2000بویادي، (استبا افراد عادي  ها آن

هاي سفید خون در دستگاه ایمنی و دارا  برخی از پژوهشگران به دلیل نقش گلبول

یا چند هسته ) ها ها و منوسیت لنفوسیت(بیان ژنی به علت وجود یک هسته  بودن قابلیت

بدنی و تمرین  فعالیت تأثیرشان را در جهت  توجه تحقیقی) نوتروفیل، بازوفیل، اینوزئوفیل(
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؛ 2005؛ زیکر، 2001؛ ماگر، 2007؛ بوتنر، 2004کونولی، (اند  و ورزش معطوف کرده بدنی

دقیقه  فعالیت  30اند که  گزارش کرده) 1992(مک کارتی و همکاران . )2001فهرنباچ، 

میانگین گلبول  بیشینهدرصد اکسیژن مصرفی،  84تا  48روي دوچرخه کارسنج با شدت 

درصدي در تعداد لنفوسیت و نوتروفیل همراه بوده  117سفید را افزایش داده، با افزایش 

ا ه دقیقه از فعالیت، میزان نوتروفیل 165است؛ از طرفی مشاهده شده است که با گذشت 

اي دیگر از مک کارتی و همکاران  در نتایج مطالعه. درصد افزایش یافته است 154تا 

درصدي به ترتیب در لکوسیتوز آنی و تأخیري پس از یک  179و  137افزایش ) 1991(

ر درصد اکسیژن مصرفی بیشینه گزارش شده است؛ درصد تغییرها د 75باشدتفعالیت 

ها نشان  اعالم شد، بررسی 122، 167، 107گلبول قرمز، بازوفیل و پالکت نیز به ترتیب 

، 150، 100(ار کاري دهند در تعداد گلبول سفید تام، نوتروفیل، لنفوسیت با شدت ب می

نیز ) دقیقه 180بلندمدتدقیقه یا  30مدت کوتاه(نظر از زمان فعالیت صرف) وات 200

دقیقه دویدن فزاینده تناوبی به  16.5تأثیر) 1993(و همکاران  گري. یابد افزایش می

ساعت پس از تمرین حاکی  24تا  6ها در  دست آمده از افزایش بیان این سلول

اي را در  یک جلسه فعالیت مقاومتی دایره تأثیر) 2010(قنبري نیاکی و همکاران .است

در ) 1RM%ی از شد و ترکیب 80، 60، 40(هاي مختلف از یک تکرار بیشینه شدت

گزارش دادند که عالوه بر بیان ژن پروتئین  ها آندختران جوان دانشگاهی ارزیابی کردند؛ 

هاي  هاي آن در تمامی شدت تعداد گلبول سفید تام و ترکیب) AgRP(وابسته به آگوتی 

. داده شده در مقایسه با گروه شاهد افزایش نشان داد

هاي یک  میان نوبت) دقیقه 3دقیقه در مقابل  1(گزارش شده است که مدت استراحت 

جلسه فعالیت مقاومتی بر میزان افزایش گلبول سفید مؤثر بوده، پس از یک دقیقه در 

موروسی و همکاران .دقیقه استراحت، این افزایش چشمگیرتر بوده است 3مقایسه با 

افزایش ) یقهضربه پارو در دق 32تا  28(گزارش کردند پاروزنی با تمام سرعت ) 2005(

مقادیر مطلق نوتروفیل و لنفوسیت به . هاي آن را موجب شد تعداد گلبول سفید و ترکیب

 29درصد افزایش یافت در حالی که افزایش مقدار پالکت  74و  53ترتیب  به میزان 

همانند گلبول سفید، پاسخ گلبول قرمز به انواع فعالیت و تمرین بدنی . درصد گزارش شد

هاي گلبول قرمز در کانون  تأثیرهاي اشکال گوناگون فعالیت بر ترکیب ژهوی بهو ورزشی 

. توجه متخصصان علوم ورزشی قرار گرفت

عقیده کلی بر این است که فعالیت بدنی،  یک محرك فیزیولوژیک براي رهایی گلبول 

هاي  گزارش بنابر). 2002؛ بونسیگنور، 2000موبیوس، (مغز استخوان است  وسیله بهقرمز 
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هاي  شود که کاهش غلظت هموگلوبین، تعداد گلبول وجود، تمرین استقامتی موجب میم

خونی ناشی از فعالیت بدنی و ورزشی رصد هماتوکریت کم شود که مبین کمقرمز و د

  ).1991؛ کنورتینو، 2000؛ شاسکی، 2002شاماچر، (است 

تا  20(گزارش کردند که برنامه تمرینی فوتبال ) 2008(، سیلوا و همکاران باوجوداین

غلظت گلبول قرمز، هموگلوبین و ) ساعت در هفته 66-14متوسط  طور بهجلسه  24

هماتوکریت را در هفته دوم افزایش داد ولی هماتوکریت در هفته سوم کم شد؛ در حالی 

  .فتافزایش یا MCHCکاهش معنادار داشت و  MCVکه 

توده هموگلوبین و غلظت آن، حجم خون، تعداد ) 2001(هانیک و همکاران 

هاي مختلف مقایسه کرده، گزارش  اریتروسیت و حجم پالسما را در ورزشکاران رشته

هاي  تمرینی و ورزشکاران رشته دادند که ورزشکاران رشته استقامتی در مقایسه با گروه بی

ین، تعداد گلبول قرمز و حجم پالسمایی باالیی هوازي از حجم خون، توده هموگلوب بی

، E ،C(سازي ویتامینی  گزارش کرند که مکمل) 2005(سنتورك و همکاران .مندند بهره

A (تحرك افزایشی معنادار داشت با این  براي مدت دو ماه در دو گروه تمرین کرده و بی

) 2003(مکاران یلسن و ه. در گروه تمرین کرده کاهش نشان داد MCHCحال، مقادیر 

مرد سالم  10هاي هماتوکریت در  هوازي شدید را بر پاسخ یک وهله فعالیت بی تأثیر

داوطلب بررسی و اعالم کردند که کاهش معنادار در تجمع و تغییر شکل گلبول قرمز رخ 

.معنادار نبود MVCداد؛ با این حال، تغییرات در 

تمریناتقدرتی تأثیرجوانبودهوبیشترپیشینبررویافرادغیرنوهای پژوهشبااینوجود،بیشتر

تمرینات  تأثیروکمترپژوهشیدیدهشدهتااند کردههاي هماتولوژیبررسی ویاسرعتیرارویشاخص

بررویحفظشرایط هماتولوژیک زمان همطور بهجسمانیرا آمادگیتمام فاکتورهای

... عواملهماتولوژیتواناییحمالکسیژنوموادمغذیوازآنجاکههمچنین، .متعادلموردبررسیقراردهد

 ...هموگلوبین،گلبولقرمز،هماتوکریتو ازجمله

ورزشکارانوعملکردورزشینقشمهمیداردبهنظر آمادگیدر

مختلف های ورزشتمرینیجهتتوسعهوسودجستنازاینعواملدرهای روشرسددستیابیبهبهترین می

 .ضرورتدارد وزن اضافهو داراي  سال میاندرردهویژه به

 آمادگیاینموضوع بپردازیمکه آیا تمرین خواهیمبهبررسیبههمینمنظوردراینبررسیمی

بیشتري برحفظشرایط متعادل هماتولوژیک تأثیرتوانندجسمانی بهبهترینوجهممکنمی

 آمادگیهفته تمرین  12تأثیربه همین منظور این مطالعه با هدف بررسی  .داشتهباشد
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خواهد  ارومیه انجام وزن اضافهداراي سال میانهاي هماتولوژي مردان  جسمانی بر شاخص

  .شد

  هاي پژوهشهدف - 1-4

  هدف کلی -1- 1-4

هاي  جسمانی بر شاخص آمادگیهفته تمرین  12تأثیرهدف کلی این پژوهش 

  . باشد می ارومیه وزن اضافهداراي سال میانهماتولوژي مردان 

  اهداف جزئی -2- 1-4

مردان هاي قرمز  جسمانیبر سطوح گلبول آمادگینیهفته تمر 12بررسی اثر .1

  وزن اضافهداراي  سال میان

مردان هاي سفید  جسمانیبر سطوح گلبول آمادگینیهفته تمر 12بررسی اثر .2

  وزن اضافهداراي  سال میان

 سال میانمردان جسمانیبر سطوح هماتوکریت  آمادگینیهفته تمر 12بررسی اثر .3

  وزن اضافهداراي 

 سال میاندان مرجسمانیبر سطوح هموگلوبین  آمادگینیهفته تمر 12بررسی اثر .4

  وزن اضافهداراي 

 سال میانمردان جسمانیبر سطوح پالکت  آمادگینیهفته تمر 12بررسی اثر .5

  وزن اضافهداراي 

  هاي پژوهشفرضیه - 1-5

 سال میانمردان هاي قرمز  جسمانیسطوح گلبول آمادگینیهفته تمر 12انجام .1

  .دهد میرا تغییر  وزن اضافهداراي 

 سال میانمردان هاي سفید  جسمانیسطوح گلبول آمادگینیهفته تمر 12انجام .2

  .دهد میرا تغییر  وزن اضافهداراي 

داراي  سال میانمردان جسمانیسطوح هماتوکریت  آمادگینیهفته تمر 12انجام .3

  .دهد میرا تغییر  وزن اضافه
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داراي  سال میانمردان جسمانیسطوح هموگلوبین  آمادگینیهفته تمر 12انجام .4

  .دهد میرا تغییر  وزن اضافه

داراي  سال میانمردان جسمانی سطوح پالکت  آمادگینیهفته تمر 12انجام .5

  .دهد میرا تغییر  وزن اضافه

  متغیرهاي پژوهش-1-6

  :از اند عبارتمتغیرهایی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند 

  متغیر مستقل -1- 1-6

درصد ضربان قلب 50جلسه در هفته و با شدت  3(جسمانی آمادگینیهفته تمر 12

  )بیشینه

  متغیر وابسته -2- 1-6

  :شامل هماتولوژیکهاي برخی از شاخص

  گلبول قرمز-

  گلبول سفید-

هماتوکریت -

هموگلوبین -

پالکت -

  ايمتغیرهاي زمینه -3- 1-6

ضربه در (، ضربان قلب در حین فعالیت )سال(، سن )کیلوگرم(، وزن )متر سانتی(قد - 

  BMIو ) دقیقه

  هاي پژوهشها و اصطالحتعریف نظري و عملیاتی واژه- 1-7

  گلبول قرمز -1- 1-7

ها  ، کوچک و فاقد هسته و سایر اندامک)مقعرالطرفین(هاي قرمز سکه مانند  گلبول

گلبول . استگلیکولیزانرژي در آن فرایند  تأمینبه همین جهت تنها منبع براي . است

در شرایط طبیعی قطر .تمیکرون برخوردار اس 95تا  90قرمز از حجمی بالغ بر 
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میکرون باشد  6تر از  کوچک سلول◌ٔ ازهاگر اند. میکرون است 7٫5متوسط  طور بهها آن

حضور . شود میکرون باشد، ماکروسیت نامیده می 9تر از  میکروسیت و اگر بزرگ

و  (Anisicytosis)هاي مختلف در خون را آنیزوسیتوزیس هاي قرمز با اندازه گویچه

 نامند که می (Poikilocytosis)کیلوسیتوزیس حضورشان با اشکال مختلف در خون را پوي

  ).1387مهبدامیري، (شوند در حاالت مرضی دیده می

  گلبول سفید -2- 1-7

هاي  گویچه. هستندخونهای یاختههاي سفید از  یا گلبول )ها لوکوسیت(هاي سفید  گویچه

. کنند محافظت میهاي عفونی بیماريبدن را از  بدن هستند ودستگاه ایمنیسفید بخشی از 

هاي  در انسان بالغ گویچه. و متحرك هستنددار هستهها اریتروسیتبرخالفها  لوکوسیت

در کودکان مضافاً (شوند  ساخته میجمجمهو لگن خاصرهو جناغید در مغز استخوان سف

مغز هاي سفید سپس در  گویچه. شوند و در خون آزاد می) ها اي دست در استخوان لوله

که دقیقاً چه نوع وظیفه دفاعی به عهده دارند و چه  "آموزند می"تیموسو استخوان

  ).1979دانیلز،(شوند محسوب می) دشمن(چیزهایی خودي و چه چیزهایی غیرخودي 

  هماتوکریت-3- 1-7

بهر گفته  یا خون (Hematocrit)هاي قرمز در خون، هماتوکریت  ه نسبت درصد گویچهب

درصد حجم  40باشد منظور آن است که  40هرگاه هماتوکریت شخص  مثالً.شود می

هماتوکریت . دهد تشکیل میپالسمامانده آن را  قرمز و باقی هاي گلبولها یا  خون را گویچه

افزایش .است 38و هماتوکریت زنان طبیعی متوسط  42متوسط  طور بهمردان طبیعی 

تواند به ایجاد ترومبوز عروقی منجر  خون بوده و میهماتوکریت همراه با ازدیاد چسبندگی 

  )2004ویلیام، (شود

  هموگلوبین -4- 1-7

هاي قرمز خون وجود دارد و نقش آن حمل نقل  است که در گلبولپروتئینیهموگلوبین

که یک گروه هماین پروتئین داراي گروه . کربن در خون استاکسید دياکسیژن و 

خود  هادرساختار هموگلوبینهموگلوبین شامل مگنیزیم است  .باشد است میپروستتیک

. باشد و یک ساختار تترامر داشته پروتئین داراي ساختمان چهارم می این.عنصر آهن دارند

بین داراي دو وهموگل .دباش هموگلوبین شامل دو نوع زیرواحد مختلف به نام آلفا و بتا می
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شود اما بیشتر مایل است به  باشد که اکسیژن به هر دو صورت متصل می میTوRصورت

  ).1979دانیلز، (متصل شود Rحالت

  پالکت -5- 1-7

هستند میکرون2–4ها اجسام کروي یا بیضوي کوچکی به قطر  یا ترومبوسیتها پالکت

 Mega)مگا کاریوسیتزرگی به نام ب هاي سلولسیتوپالسمکه از قطعه قطعه شدن 

karyocytes)  پست داران مهرهبا وجود این در . اند شود، فاقد هسته حاصل میمغز استخواندر

پالکت سیتوپالسم وسیع و . باشد معادل پالکت مییتترومبوسبه نام  داري هستههای سلول

  ).1387مهبدامیري، (نامند را ترومبوسیت نیز می ها پالکت. گرد متعدد دارند هاي گرانول
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Abstract
Research Aim: Changes in red blood cells can affectthe physical performance, 
The exercise also causes changes in the blood parameters of the screw. The 
aim of the present study is the effect of fitness training to changes on 
hematological Indicators in overweight middle-aged men.
Materials and Methods: This study was conducted on 32 overweight 
middle-aged men with a mean age of 42.5 years who were inactive at random 
into two groups: experimental group and control group, as well as parametric 
and blood parameters including height, weight, age, BMI and blood tests. And 
The subjects participated in a regular exercise program. Training program 
included 50 to 60 minutes of aerobic activity, with 50% heart rate three times 
a week. The present study was carried out in the form of a semi-experimental 
field design with repeated measurements.

Results: 12 weeks of fitness training increases in red blood cell, white blood 
cell, hematocrit, hemoglobin and platelet were significant (p<0.05).
Deduction: fitness training resulted in positive changes in the blood 
parameters of participants.
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