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د

فصل اول:
کليات پژوهش

1-1مقدمه
هرگونه توفیق در زمینههای مختلف علمی ،مرهون تحقیقاتی است كه در هر زمان صورت میگیرد و يافتههای علمی
همچون ابزاری ارزشمند در خدمت پیشرفت و توسعه جوامع انسانی و حفظ سالمت آنها قرار خواهد گرفت .در دوران
كنونی شکوفايی علمی و ارتقاء سطح دانش بشری با سرعتی روزافزون در حال تحقق است ،به نحوی كه در اكثر حوزههای
علوم ،لحظه به لحظه يافتههای ارزشمند و اطالعات گرانبهايی عرضه میشود تا تسلط انسان بر خويش و بر طبیعت و
محیط پیرامون خود را بیشتر كند.
ضرورت تحقیق برای رسیدن به اهداف عالی آن و پاسخگويی به سواالت بیشمار در زمینهی اثر و نقش فعالیت بدنی،
همواره مورد توجه اساتید و محققین رشتهی تربیت بدنی وعلوم ورزشی بوده است .پیشرفت سريع علوم و فناوری شرايطی
را به وجود آورده است كه بشر برای برآورده ساختن نیازهای خود چندان به فعالیت بدنی وابسته نیست ،در حالی كه
طبیعت و ساختار بدنی انسان تغییر چندانی نکرده و نیازهای فطری و ضروری انسان به فعالیت بدنی همچنان باقی است.
آگاهی از دانش حفظ سالمت جسمانی ،شرايطی را فراهم میآورد كه اقشار مردم به فعالیتهای بدنی و ورزشی توجه
خاصی داشته باشند.
در سالهای اخیر با توسعه برنامه و روشهای تمرينی نوين محققان به دنبال راههايی برای اندازهگیری سودمندی
روشهای تمرينی و مواردی از قبیل تغییرات ساختاری و فیزيولوژيکی بدن هنگام اجرای فعالیت بدنی هستند .يکی از
مهمترين روشها برای ارزيابی فشار تمرين و میزان اثرگذاری آن بر ورزشکاران اندازهگیری متغیرهای بیوشیمیايی
است(روبرگس.)0330 ،4
بافت خون به سبب عمل اكسیژنرسانی ،دفع مواد زايد و پايداری حجم مايعات بدن و هورمونها ،نظر بیشتر پژوهش-
گران را برای بررسی چگونگی تاثیرپذيری اين عوامل در مقابل فعالیتهای بدنی و ورزشی به خود جلب كرده است
(رشیدالمیر .)0340 ،0تغییرات فیزيولوژيکی كه به وسیلهی ورزش در خون رخ میدهد ،بسته به نوع ،شدت و مدت آن

1-Robergs
2- Rashid Lamir
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میتواند منجر به كاهش هماتوكريت ،4هموگلوبین( ،0)Hbگلبولهای قرمزخون( )RBCبه همراه پالكتها( ، )PLTو
افزايش در میزان گلبولهای سفید خون( )WBCشود (روبرگس ؛.)0330

 -2-1بيان مسئله
تمريناتی كه در آن ورزشکار بر مقاومتی غلبه میكند ،تمرينات مقاومتی نامیده میشوند(بومپا4030،0؛ برد.) 0330 ،1
در تالش مربی برای پرورش ورزشکاران نخبه ،تمرين مقاومتی يکی ازعوامل ضروری است .همهی ورزشکارانی كه به نوعی
در ورزشهای رقابتی فعال هستند از يک برنامهی ساالنه كه آنها را به اوج عملکرد در زمان مسابقه برساند ،پیروی می-
كنند ،بنابراين در بین مجموعه عواملی كه درچارچوب فیزيولوژيکی رسیدن به اوج عملکرد را امکانپذير میسازد ،تمرين
مقاومتی از عوامل كلیدی است(آهتیانین وهمکاران.)0330 ،5
دو نوع معمول تمرين مقاومتی ،پاورلیفتینگ(قدرتی) و بدنسازی (حجمی) هستند به طور معمول برنامه قدرتی شامل
استفاده از وزنه سنگین ،تکرارهای كم و فواصل استراحت طوالنی بین نوبتها میباشد .در صورتی كه برنامهی حجمی
عموما شامل وزنه سبک ،تکرارهای بیشتر و فواصل استراحت كوتاه بین نوبتها میباشد(آهتیانین0335 ،؛ متیو وتیفالت،6
 .)0330نوع تمرين مقاومتی مورد استفاده در اين پژوهش قدرتی بوده و روش باردهی با الگوی هرم مسطح 0خواهد بود.
هرم مسطح بهترين الگوی باردهی برای دستیابی به قدرت بیشینه است .اين الگوی باردهی با گرم كردن يعنی بار ٪63
شروع میشود سپس تمرين با يک دور  ٪33اجرا میشود و پس از آن با بار  ٪33ثابت میماند(بومپا.)4031،
دستگاه قلبی -عروقی از قلب ،عروق و خون تشکیل شده است .اين دستگاه خون را به سرتاسر بدن پمپ میكند
خون مايعی واسطهای و حاوی سلولهايی است كه اكسیژن و دیاكسیدكربن را انتقال میدهد و هماتوكريت خون متشکل
از قرمز خون كه در پالسما شناورند اكسیژن به طور عمده از طريق پیوند باهموگلوبین انتقال میيابد ،هموگلوبین از يک
بخش پروتئینی گلوبین 1 ،بخش رنگدانهای به نام هم (هم آهنی با قابلیت اتصال به اكسیژن) ساخته شده است (ويلمور و
كاستیل.)4031،3
مطالعات زيادی نشان داده كه هماتوكريت در نتیجهی تمرين ورزشی تغییر میكندزيبو و همکارانش )4333( 3به اين
نتیجه رسیدهاند كه تمرينات بدنی كه افزايش توان كار بدنی و ازدياد اكسیژن مصرفی بیشینه را به همراه دارد ،به يک رشته

3- Hematocrit
4-Hemoglobin
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2- Bird
3- Ahtiainen et al.
4- Matthew and Thyfault.
5- Flat pyramid
6- Wilmore and costill .
7- Zbigiew et al.
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تغییراتی در بدن از جمله دستگاه اريترويستی 4خون محیطی منجر میگردد و اين تصوير را به وجود میآورد كه ورزشکاران
تمرين كرده نخبه ،دارای سطوح هموگلوبین باالتر و نیز تعداد اريتروسیت بیشتری در خون محیطی نسبت به افراد تمرين
نکرده هستند .اما يافتههای بويادجیوف و تارالو )0333(0كاهش معنیداری در متغیرهای گلبولهای قرمز در دختران و
پسران جوان در ورزشهای زير بیشینه نشان میدهد .از طرفی هوی جون و همکاران )0335(0گزارش كردند كه تغییرات
درسطح هموگلوبین و هماتوكريت خون بالفاصله بعد از يک مسابقه  01ساعته فوق ماراتن معنیدار نیست اما افزايش
معنیداری در میزان پالكت ( )PLTو  WBCدوندگان مشاهده كردند .در پژوهش آنسلی و همکاران( 1)0330پس از سه
جلسه تمرين شديد تناوبی در شمار گلبولهای سفید تغییر معنیداری مشاهده نشد.
گلبولهای سفید در همه جنبه های ايمنی بدن نقش بسزايی دارند اين نقش به صورت مستقیم از طريق فعالیت
سلولی يا به صورت غیرمستقیم با رهايش عوامل محلول انجام میگیرد .فعالیت بدنی ممکن است تغییرات زيادی در تعداد
زيرگروهها و تکثیر گلبولهای سفید خون ايجاد كند .همچنین پاسخ های هماتولوژی نیز با هر نوع فعالیت يکسان نیست،
پاسخ خونی میتواند تحت تاثیر عواملی همچون شدت ،زمان ،مدت و شرايط محیطی قرار گیرد (رونسن و
همکاران.)0334،5
بنابراين با توجه به تحقیقات انجام شده در اين زمینه پژوهشهايی كه تاثیر تمرين مقاومتی را بر روی هماتولوژی و
سیستم ايمنی بررسی كرده باشند اندک هستند ،از طرفی با توجه به مطالب ضد و نقیض در مورد نتايج به دست آمده ،ما
در اين پژوهش در صدد يافتن پاسخ به اين سوال هستیم يک جلسه تمرين مقاومتی به روش هرم مسطح چه تغییراتی در
هماتولوژی و سیستم ايمنی به وجود خواهد آورد؟

 -3-1اهميت و ضرورت تحقيق
تامین سالمت و بهبود عملکرد ورزشکاران از اهداف اصلی گرايش به فعالیتهای بدنی و ورزش است ،شناخت عوامل
اثرگذار بر سالمت جسم و روان از عواملی است كه بشر همواره به دنبال كشف آن بوده ،تحقیقات نشان میدهد خستگی بدن
با افزايش ابتالء به بیماریها ارتباط دارد .دستگاه ايمنی تحت تاثیر عوامل مختلفی چون فعالیت بدنی قرار میگیرد و سالمت
فرد از طريق سالمت اين دستگاه دركنار ديگر دستگاهها حاصل میشود تمام پاسخهای دفاعی بدن علیه مولکولهای بیگانه و
نوظهور در دستگاه ايمنی به وقوع میپیوندد كه درحفظ هموستاز بدن نقش مهمی دارد(مکینون.)4030،

8- Erthrocyte system
1- Boyajiev and Taralov.
2- Huey- June et al.
3- Ansley et al.
4- Ronsen et al.
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مربیان می كوشند تا سالمت ورزشکاران را هنگام تمرين و رقابت ورزشی حفظ كنند از طرف ديگر ،گروهی معتقدند
فعالیتهای ورزشی بیشتر و شديدتر ،مقاومت بدن در برابر بیماریها را افزايش میدهد .شواهد علمی نشان داده است
بسیاری از ورزشکاران پس از انجام تمرينات شديد و رقابتهای سنگین به بیمارهای عفونی ،از جمله عفونت مجاری تنفسی
فوقانی مبتال میشوند(نايمن و همکاران.)0335 ،4
شاخصهای خونی برای تشخیص و كنترل در طب ورزشی بسیار حیاتی و مهم هستند و ورزش ممکن است پارامترهای
خونی را تحت تاثیر قرار دهد .پاسخهای فیزيکی و فیزيولوژيکی نقش مهمی را در خونشناسی بازی میكنند هنگامی كه
خون تجزيه و تحلیل میشود اثر ورزش در سطوح مختلف خون ديده میشود و اين بیان میكند كه اين تفاوتها به شدت و
مدت ورزش در زمانهای مختلف از روز و فركانس ورزش و همچنین شرايط فیزيکی و فیزيولوژيکی بستگی دارد
(رشیدالمیر.)0340،
از آن جا كه برخی از جلسات تمرين به ويژه در فصل مسابقات از شدت باالتری برخوردارند و ورزشکاران مجبورند با
شدت باالتری به تمرين بپردازند در سیستم گردش خون و متغیرهای آن میتواند تغییراتی ايجاد شود كه در نهايت بر اجرا و
نتیجهی رقابت تاثیر بسزايی دارد ،تشخیص و تعیین مفید يا مضر بودن تغییرات ايجاد شده در بدن ،میزان تغییرات ساختاری
و بیوشیمیايی و همچنین چگونگی تعیین فعالیت بدنی مناسب و ايجاد شرايط مختلف تمرينی برای افراد موضوعاتی هستند
كه بخش اعظم توجه پژوهشگران را به خود جلب كرده است .برخی معتقدند تمرين منظم روزانه به كاهش نشانههای
بیماری در افراد میانجامد به همین دلیل در سالهای اخیر تغییرات فیزيولوژيکی و هماتولوژيکی ناشی از فعالیت در خون
توجه بسیاری از پژوهشگران و كارشناسان را به خود معطوف ساخته است.
مطالعات مالم و همکارانش )0333(0نشان داده طی تمرينات درونگرا تعداد نوتروفیل افزايش میيابد ،ولی تغییری در
افزايش لنفوسیتها ايجاد نشده است .پدرسون و همکارانش )0333(0دريافتند غلظت لنفوسیتها طی ورزش شديد و
طوالنی مدت كاهش میيابد ،ولی بعد از آن غلظت لنفوسیتها افزايش نشان میدهد.
برای ارزيابی تغییرات گلبولهای قرمز خون ،در همین راستا فلورين و همکاران )0333(1نشان دادند كه  6ماه تمرين
فعالیت ورزشی مقاومتی تاثیر معنیداری بر شاخصهای هماتولوژيکی و ايمنولوژيکی خون ندارد هدف از اين مطالعه بررسی
اثر تمرين مقاومتی بر شاخصهای خونی در افراد مسن بود  03زن و مرد شامل  40نفر گروه كنترل و  46نفر گروه تمرين
مقاومتی بودند در شروع تمرين و پس از مداخله تمرين از افراد نمونه خونی گرفته شد تا مشخصات خونی شامل سلولهای
قرمز خون ،هموگلوبین ،هماتوكريت ،پالكت و لکوسیت ،نوتروفیل ،لنفوسیت و منوسیت  ،متوسط حجم گلبولهای قرمز
1- Nieman et al.
2- Malm et al.
3- Pedersen et al.
4- Florianet al.
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) ،(McVسطح میزان متوسط محتوای  Hbدر هر گلبول قرمز( ،( MCHغلظت متوسط  Hbدرحجم معینی از گلبولهای
قرمز متراكم) (MCHCتعیین شود .در شروع مطالعه تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد عالوه بر اين بعد از مداخله با برنامه
مقاومت  6ماهه در افراد سالم مسن اختالف معنیداری در اين نشانگرها نشان نداد .احمدیزاد و آل سید )0335(4گزارش
كردند بعد از فعالیتهای مقاومتی تغییرات ناپايداری در متغیرهای خونی همچون تغییر در غلظت آهن به وجود میآيد.
كاهش حجم پالسما موجب افزايش شمار گلبولهای قرمز خون ،هموگلوبین و هماتوكريت و در نهايت ،موجب افزايش
ويسکوزيته پالسما بالفاصله بعد از فعالیتهای مقاومتی میشود .همچنین در پژوهش ديگری احمدیزاد و همکاران()0330
نیز افزايش معنیدار درمیزان شمار پالكتها و میانگین حجم پالسمايی ،و كاهش معنیدار در میزان هماتوكريت به دنبال
سه نوع فعالیت مقاومتی مشاهده كرده اند.
بنابراين با انجام اين پژوهش میتوان تغییرات ناشی از اجرای فعالیت ورزشی قدرتی بیشینه را درسیستمهای
هماتولوژيکی را مورد ارزيابی قرار داد و احتمال افزايش خطر يا بهبودی به دنبال فشار جسمانی بیشینه را بررسی كرد و
می توان از نتايج تحقیق حاضر در طراحی برنامه تمرينی استفاده نمود.

 -9-1اهداف پژوهش
-1-9-1هدف کلي
هدف كلی اين پژوهش بررسی تاثیر يک جلسه تمرين مقاومتی به روش هرمی مسطح بر متغیرهای هماتولوژيکی
مردان جوان غیر فعال خواهد بود.

 -2-9-1اهداف ویژه
-4تعیین تاثیر يک جلسه تمرين مقاومتی به روش هرمی مسطح بر سطح گلبولهای قرمز خون در مردان جوان غیر فعال.
 -0تعیین تاثیر يک جلسه تمرين مقاومتی به روش هرمی مسطح بر سطح هموگلوبین خون در مردان جوان غیرفعال.
 -0تعیین تاثیر يک جلسه تمرين مقاومتی به روش هرمی مسطح بر سطح هماتوكريت در مردان جوان غیر فعال.
 -1تعیین تاثیر يک جلسه تمرين مقاومتی به روش هرمی مسطح بر سطح ( )MCVدر مردان جوان غیر فعال.
 -5تعیین تاثیر يک جلسه تمرين مقاومتی به روش هرمی مسطح بر ) (MCHدر مردان جوان غیر فعال.
 -6تعیین تاثیر يک جلسه تمرين مقاومتی به روش هرمی مسطح بر سطح ) (MCHCدر مردان جوان غیر فعال.
 -0تعیین تاثیر يک جلسه تمرين مقاومتی به روش هرمی مسطح بر سطح پالكت خون در مردان جوان غیر فعال.

1- Ahmadizad and El-Sayed
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 -3تعیین تاثیر يک جلسه تمرين مقاومت ی به روش هرمی مسطح بر سطح گلبولهای سفید خون در مردان جوان غیر
فعال.
 -3تعیین تاثیر يک جلسه تمرين مقاومتی به روش هرمی مسطح بر سطح لنفوسیت خون در مردان جوان غیر فعال.
 -43تعیین تاثیر يک جلسه تمرين مقاومتی به روش هرم مسطح بر سطح نوتروفیل خون در مردان جوان غیر فعال.

 -5-1فرضيههای پژوهش
-4يک جلسه تمرين مقاومتی به شیوهی هرمی مسطح بر سطح گلبولهای قرمز خون اثر معنیداری دارد.
 -0يک جلسه تمرين مقاومتی به شیوهی هرمی مسطح بر سطح هموگلوبین خون اثر معنیداری دارد.
 -0يک جلسه تمرين مقاومتی به شیوهی هرمی مسطح بر سطح هماتوكريت خون اثر معنیداری دارد.
 -1يک جلسه تمرين مقاومتی به شیوهی هرمی مسطح بر سطح متوسط حجم گلبولهای قرمز خون اثر معنیداری دارد.
 -5يک جلسه تمرين مقاومتی به شیوهی هرمی مسطح بر سطح متوسط محتوای  Hbدر هر گلبول قرمز خون اثر معنی-
داری دارد.
 -6يک جلسه تمرين مقاومتی به شیوهی هرمی مسطح بر سطح غلظت متوسط  Hbدرحجم معینی از گلبولهای قرمز
متراكم خون اثر معنیداری دارد.
 -0يک جلسه تمرين مقاومتی به شیوهی هرمی مسطح بر سطح پالكت خون اثر معنیداری دارد.
 -3يک جلسه تمرين مقاومتی به شیوهی هرمی مسطح بر سطح گلبولهای سفید خون اثر معنیداری دارد.
 -3يک جلسه تمرين مقاومتی به شیوهی هرمی مسطح بر سطح لنفوسیت خون اثر معنیداری دارد.
 -43يک جلسه تمرين مقاومتی به شیوهی هرمی مسطح بر سطح نوتروفیل خون اثر معنیداری دارد.

 -6-1محدویتهای پژوهش
 -1-6-1محدودیتهای قابل کنترل
از جمله عواملی كه میتواند بر نتايج تحقیق حاضر اثرگذار باشد و محقق بايد در طول انجام پژوهش آنها را كنترل
نمايد عبارتند از:
 -4سن آزمودنیها
 -0جنس آزمودنیها
 -0میزان آمادگی جسمانی آزمودنیها
 -1وضعیت ناشتا در جلسات ورزشی(40ساعت قبل از جلسه تمرينی)
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 -5وضعیت فعالیت بدنی آزمودنیها
 -6زمان و مکان اجرای پروتکل
 -0شرايط محیطی (دما ورطوبت) محل اجرای پروتکل
 -3سابقهی ورزشی
 -3سابقهی بیماریها به ويژه بیماریهای قلبی -عروقی ،كبدی ،متابولیسم غدد و هماتولوژی
 -43مصرف مواد دارويی

 -2-6-1محدودیتهای غير قابل کنترل
در طول اجرای پژوهش حاضر ،محقق با چند عامل و متغیر اثرگذار ناخواسته كه بر نتايج تحقیق اثرگذار است ،مواجه
خواهد بود كه عبارتند از :
-4در اين تحقیق رژيم غذايی شركت كنندگان قبل از آزمون از كنترل محقق خارج میباشد.
-0شیوهی زندگی ،ويژگیهای شغلی و میزان استراحت آزمودنیها برای كاهش تاثیر اين عوامل توصیه و تاكید میشود از
يک هفته قبل از شروع جلسه تمرينی از انجام فعالیت جسمانی شديد خودداری كنند.

-7-1تعاریف نظری و عملياتي واژگان
تمرين مقاومتی :4به تمريناتی اطالق میشود كه مستلزم حركت عضالنی بدن بر علیه يک نیروی مقاوم است كه
معموال به وسیلهی برخی از تجهیزات ايجاد میشود .تمرين قدرتی دامنهی وسیعی از روشهای تمرينی ،از قبیل تمرين با
كش ،تمرين با وزنه ،تمرين پاليومتريک ،دويدن تپه و ...را شامل میشود(فلک استیون و كرامر.)4330،0
قدرت :قابلیت گروه يا گروههای عضالنی برای تولید نیرو است .قدرت عضالنی حداكثر مقدار نیروی تولید شده به وسیلهی
يک گروه عضالنی است(گائینی .)4030،
منظور از قدرت در مطالعهی الگوی باردهی هرم مسطح كه با  %33يک تکرار بیشینه اجرا میشود.

يک تکرار بیشینه:0
حداكثر وزنهای را كه يک عضله يا گروه عضالنی ،فقط برای يک بار میتواند بلند كند يک تکرار بیشینه برای آن عضله
يا گروه عضالنی مینامند(بومپا4030،؛متیو وتیفالت.)0330،
33درصد يک تکرار بیشینه:

1- Resistance training
2- Fleck. Steven and Kraemer.
3- Repetition maximum
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منظور از اين شدت  33درصد وزنهای میباشد كه آزمودنی فقط برای يک بار در يک حركت خاص میتواند انجام دهد.
 63درصد يک تکرار بیشینه:
منظور از اين شدت  63درصد وزنهای میباشد كه آزمودنی فقط برای يک بار در يک حركت خاص میتواند انجام
دهد.
نوبت يا ست :تعداد معینی از تکرارهای يک حركت را نوبت گويند(بومپا4030،؛باكل4331،4؛).
تکرار :تکرار انجام كامل يک حركت ورزشی است .تکرار عموما شامل دو مرحله است؛ عمل درونگرای عضله ،يابلند كردن
مقاومت و عمل برونگرای عضله ،يا پايین آوردن مقاومت(بومپا4030،؛باكل4331،؛ فلک استیون و كرامر.)4330،0
هماتولوژی:
شامل مطالعهی سلولهای خون و انعقاد میباشد .در اين رشته تعداد ،ساختمان و عملکرد سلولهای خون ،پیشساز
آن ها و محتويات شیمیايی پالسما يا سرم كه همبستگی نزديکی با ساختمان و عملکرد سلولهای خونی دارند و عملکرد
پالكتها و پروتئینهای دخیل در انعقاد خون بررسی میشوند(مک فرسون وپینکوس.)4034،0
هماتوكريت :نسبت حجم اريتروسیتها به حجم خون كامل را هماتوكريت میگويند .منظور از هماتوكريت در اين
پژوهش میزان هماتوكريت اندازهگیری شده توسط دستگاه هايسل كه به صورت( )g/dcنشان داده میشود.
هموگلوبین :هموگلوبین( )Hbمولکولی است به ابعاد (َ )53×55×61و به وزن مولکولی ه 615.دالتون .هموگلوبین يک
پروتئین(گلوبین) و يک رنگدانه(هم) تشکیل شده است .هم شامل آهنی است كه به اكسیژن میپیوندد .هر گرم Hb

توانايی حمل  4/01 mlاكسیژن را دارد .عمل اصلی هموگلوبین انتقال اكسیژن است(پیروان .)4000 ،منظور از هموگلوبین
در اين پژوهش میزان هموگلوبین اندازهگیری شده توسط دستگاه هايسل است كه با واحد  g/dcنشان داده میشود.
پالكت :پالكتها ديسکهای ريزی به قطر  4الی  1میکرومتر هستند .آنها در مغز استخوان از مگاكاريوسیتها به
وجود میآيند .مگاكاريوسیتها سلولهای بزرگی از گروه سلولهای رده خونساز در مغز استخوان هستند كه يا در مغز
استخوان و يا بالفاصله بعد از ورود به خون به پالكتهای كوچکی میشکنند .پالكتها نقش مهمی در فرايند هموستاز ايفا
میكنند.

1- Baechle
2- FlecK. Steven and Kraemer.
3- Mcpherson and Pincus.
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فصل دوم:
مباني نظری و پيشينهی پژوهش

 -1-2مقدمه
برای درک نحوهی پاسخدهی بدن به فعالیت ورزشی مطالعهی دستگاههای كنترلی ضروری است .فعالیت ورزشی نوعی
استرس است كه بر بدن وارد میشود و برای آنكه فعالیت ورزشی ادامه يابد ،اين استرس 4بايد تحمل شود هرچند دستگاه
عصبی مسئول بسیاری از تنظیمات بدن برای پاسخ دهی به محرک تمرينی میباشد .با اين حال تنظیم دقیق پاسخهای
فیزيولوژيک بدن نسبت به هر گونه اختالل در هومئوستازی 0بدن ،مسئولیت متفاوتی را به بدن تحمیل میكنند كه موجب
پاسخهايی از سوی بدن میشود(روبرگس .)0330،تمرين مقاومتی يکی از شیوه های تمرينی است كه در سالهای اخیر
توجه زيادی را به خود جلب كرده است(متیو وتیفالت .)0330،اين نوع تمرين با توجه به داشتن متغیرهای تمرينی متعدد
می تواند فشارهای متفاوتی را به بدن وارد سازد(فلک استیون وكرامر .)4330،فشارهای ناشی از اين نوع تمرين انعکاسی را
در كلیه دستگاههای بدن ايجاد میكند كه يکی ازآنها متغیرهای هماتولوژی است(فلک استیون وكرامر4330،؛ متیو
وتیفالت .)0330،هماتولوژی ،علم مطالعه سلولهای خونی است كه شامل تحلیل غلظت ،ساختار و عملکرد سلولها در
خون؛ پیشسازهای آن در مغز استخوان؛ اجزاء شیمیايی پالسما يا سرم كه رابطه نزديکی با عملکرد و ساختار سلولهای
خونی است دارا میباشند(مک فرسون وپینکوس.) 4034،

 -2-2ساختار و ترکيبات خون
خون به عنوان جزئی از مايعات بدن در نظر گرفته میشود .مايعات بدن به دو بخش مايع داخل سلولی و مايع خارج
سلولی تقسیم میشوند مايع خارج سلولی به قسمتهای مختلفی تقسیم میشود كه عبارتنداز :خون ،لنف ،مايع میانبافتی
و مايع فراسلولی(مايع موجود در قسمتهای خاصی مثل فضاهای داخل چشم ،مايع مغزی نخاعی ،مايع جنب ،مايع
پريکارد ،مايع مفصلی و .)...خون جزء بافت پیوندی بوده و از دو قسمت پالسما و سلولهای خونی تشکیل شده است.
درحقیقت خون ،بخشی از مايع خارج سلولی است كه درحال گردش میباشد و وظیفه حمل مواد بین نقاط مختلف بدن را
برعهده دارد .حجم خون يک فرد 03كیلوگرمی حدود  5لیتر است كه از اين مقدارحدود  0لیتر آن مربوط به اجزاء و
سلولهای خونی بوده و  0لیتر باقیمانده ،پالسما میباشد .برای جداسازی اين دو جزء تشکیل دهنده خون ،میتوانیم
مقداری خون را داخل يک لوله آزمايش واردكنیم .البته برای جلوگیری از انعقاد خون بايد مقدار بسیاركمی مواد ضد
1- Stress
2- Homeostasis
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انعقادی مانند هپارين را نیز به اين لوله آزمايش اضافه نمايیم .حال اگر محتويات اين لوله آزمايش را سانتريفوژ نمائیم ،دو
قسمت كامال جدا ظاهر میشود .قسمت روشن كه در باالی لوله آزمايش قرار میگیرد ،پالسمای خون است و قسمت تیره
كه پائین لوله قرار میگیرد ،گلبولهای قرمز خون را شامل میشود كه موسوم به هماتوكريت میباشد .اليه نازكی هم بین
اين دو قسمت تیره و روشن ديده میشود كه شامل گلبولهای سفیدخون و پالكتها میباشد (مکفرسون
وپینکوس4034،؛ زرين قلم و فرجزاده.)4033 ،

شکل -4-0بخشهای مختلف نمونه خونی
 -3-2اجزاء سلولي خون
خون شامل سه گروه سلولی است كه عبارتند از :گلبولهای قرمز يا اريتروسیتها ،گلبولهای سفید يا لوكوسیتها و
ترومبوسیتها يا پالكتها .از اين سه گروه فقط گلبولهای سفید از لحاظ ساختار سلولی كامل میباشند .گلبولهای قرمز
پس از ورود به خون ،هسته خود را از دست میدهند .پالكتها نیز به عنوان تکههای مگاكاريوسیتها در نظرگرفته می-
شوند(گائینی.)4035،

 -9-2توليد سلولهای خوني
پس از تولد تنها جايگاه خونسازی مغز استخوان است و بعد از دورهی كودكی استخوانهای پهن مانند جمجه و لگن و
شانه فعالیت خونسازی را ادامه میدهند منشا همهی سلولهای خونی از سلولهای پیشسازی است كه تحت عنوان
سلولهای مادر خونساز چند ظرفیتی يا سلولهای بنیادی نامیده میشوند .اين سلولها به طور اولیه در بافت مغز
استخوان يافت شده و طی تقسیمات متوالی امکان تبديل شدن به ردههای مختلف سلولهای خونی را پیدا میكنند .بخشی
از اين سلولها طی تقسیمات سلولی ،مشابه سلولهای اولیه چند ظرفیتی باقی میمانند تا منبع اين سلولها در بدن حفظ
گردد .البته تعداد اين سلولها با پیشرفت سن كاهش خواهد يافت .مرحله اول سلولهای چند ظرفیتی باعث تولید دو رده-
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ی سلولی میگردد كه سلولهای مادر متعهد نامیده میشوند .يکی از اين ردههای سلولی موسوم به ردهی سلولی لنفوئید
است كه منجر به تولید لنفوسیتها میشود و ديگری رده سلولی میلوئید است كه منجر به تولید گرانولوسیتها (بازوفیلها،
ائوزينوفیلها و نوتروفیلها) ،مونوسیتها ،اريتروسیتها و مگاكاريوسیتها خواهد شد .لنفوئیدها درمراحل اولیه تکوين خود
به گرههای لنفاوی ،طحال و غده تیموس میروند و در آنجا به طوركامل تکوين و پردازش پیدا كرده و به سلولهای بالغ
يعنی لنفوسیتها(لنفوسیت،Bلنفوسیت،Tو سلولهای  )NKتبديل میشوند اما میلوئیدها تا آخرين مرحله تکوين خود در
مغز استخوان باقی مانده و در همان مکان به تمايز خود و تبديل شدن به سلولهای بالغ ادامه میدهند .سلولهای مادر
متعهد تشکیل كلونیهايی را میدهند تا مشخص شود كه به چه نوع سلولهايی تبديل خواهند شد .مثال يک سری از آنها
به كلونی تشکیل دهنده سلولهای اريتروسیت تبديل شده و گروه ديگر به كلونی تشکیل دهنده مونوسیتها تبديل می-
گردند و به همین ترتیب همه كلونیهای تولیدكننده سلولهای بالغ تشکیل میگردد .ردههای سلولی يا همان سلولهای
مادر متعهد (ردههای سلولی لنفوئید و میلوئید) به سلولهای پیشساز تبديل میشوند ،اين سلولها در اصطالح بالست نیز
نامیده میشوند .البته پس از تولید سلولهای پیشساز است كه از لحاظ مورفولوژيکی میتوان سلولهای خونی را از
يکديگر متمايز ساخت .به اين معنی كه سلولهای چند ظرفیتی و سلولهای مادر متعهد را نمیتوان به صورت مورفولوژيک
از همديگر تشخیص داد .سلولهای بالغ از سلولهای پیشساز تمايز يافته با تداوم پردازش برای عملکرد اصلی خود آماده
میشوند .تمامی مراحل تمايز تحت تاثیر فاكتورهای تمايز سلولهای خونی صورت میگیرد.
هماتوپوئز يا تولید سلولهای خونی از دوران جنینی آغاز شده و در طول حیات فرد ادامه دارد .درحدود هفته سوم
جنینی برخی ازسلولهای كیسه زرده تشکیل خوشههای سلولی را میدهند .گروهی از اين سلولهای خوشهای تبديل به
اليه اندوتلیال عروق خونی شده و برخی نیز سلولهای خونی را پديد میآورند .به نظر میرسد اين يکسان بودن منشا
جنینی اندوتلیال عروق و سلولهای خونی بتواند يکی از داليل ترشح برخی سايتوكاينهای موثر بر هماتوپوئز از اندوتلیوم
عروق باشد .پس میتوان گفت درسه ماههی اول جنینی ،كیسه زرده تولید سلولهای خونی را بر عهده دارد اغلب اين
سلولها اريتروبالستهای اولیه هستند .با رشد جنین تولید سلولهای خونی عمدتا در كبد و طحال صورت میپذيرد .اين
بخشها در سه ماههی دوم جنینی تولید سلولهای خونی را بر عهده دارند .نهايتا درسه ماههی آخر دورهی جنینی و پس
از تولد ،مغز قرمز استخوانها اين عمل را بر عهده دارند (نصیری وشريفی4033،؛ زرين قلم و فرجزاده.)4033 ،
عمدتا در يک حجم مشخص مغز استخوان %05 ،سلولها درتولید گلبولهای قرمز و  % 05آنها در تولید گلبول -
های سفید نقش خواهند داشت .به نظر میرسد علت اين امر ،كوتاه بودن طول عمرگلبولهای سفید نسبت به گلبولهای
قرمز باشد .به عنوان مثال طول عمر نوتروفیلها درخون حدود  6-3ساعت میباشد .و بنابراين بدن برای تامین نوتروفیل
كافی بايد روزانه 433میلیون نوتروفیل تولید نمايد(زرين قلم و فرجزاده.)4033،
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 -5-2عوامل موثر در هماتوپوئز
رشد و تکثیر سلولهای خونساز تحت كنترل عوامل پروتئینی متعددی به نام القاءكنندههای تمايز صورت میگیرد.
القاء كنندههای تمايز باعث میشوند كه گروهی از سلولهای مادر ،يک تا چند مرحله تمايز يافته و به سمت شکل نهايی
سلول خونی مربوطه پیش روند .سايتوكاينها از عوامل پپتیدی و پروتئینی دخیل در رشد و تمايز سلولهای خونی هستند.
اوايل به دنبال كشف سايتوكاينها از تركیب كلمه فاكتور و نوع فعالیت سايتوكاين برای توضیح وظیفه آنها استفاده میشد
مانند فاكتور رشد ،فاكتور تمايز دهنده و فاكتور فعال كننده از سايتو كاينهای موثر در امر هماتوپوئز به ويژه در تولید
گلبولهای سفید میتوان فاكتور تحريک كننده كلونی را نام برد كه توسط سلولهای اندوتلیال و گلبولهای سفید تولید و
ترشح میگردد .عوامل ديگری مانند ) TNFفاكتورنکروزتوموری) بهتراست جزء سايتوكاين ها رده بندی گردد(زرين قلم و
فرجزاده.)4033،

 -6-2رشد و تمایز اریتروسيتها
اينترلوكینهای  0و  0از عوامل مهم سايتوكاينی تحريک كننده رشد و سلولهای خونی به شمار میروند .سايتوكاين
موثر و مهم ديگر در هماتوپوئز ،اريتروپوئتین میباشد كه در تولید گلبولهای قرمز موثر است .گاها اريتروپوئتین به عنوان
هورمون نیز در نظرگرفته میشود ولی با توجه به اينکه اين ماده مانند سايتوكاينها به دنبال نیاز در بدن تولید شده و
ذخیره هم نمیشود ،عوامل متعددی مثل اريتروپوئتین ،يون آهن ،ويتامین B12و اسیدفولیک در رشد و تکثیرگلبولهای
قرمز موثر هستند .همچنین اينترلوكین 3موجب تحريک رشد و تمايز اريتروئیدها میشود .اريتروپوئتین گلیکوپروتئینی
است كه به طورعمده در كلیهها و به مقدار كمی در كبد تولید میشود اريتروپوئتین تولید  mRNAگلبولین (پروتئین
موجود در ساختار هموگلوبین) را تحريک مینمايد .تولید گلبولهای قرمز بالغ از سلولهای كلونی تولیدكننده اريتروسیت-
ها نیازمند چندين مرحله سلولی است .در هر مرحله از اين تقسیمات ،تمايز خاصی صورت میگیرد .الزم به ذكر است كه
حضور اريتروپوئتین باعث تسريع تقسیم ،رشد و تمايز سلولهای كلونی تولید كننده اريتروسیتها درهرمرحله از روند
تکامل گلبولهای قرمز میگردد .تمايز و بلوغ اريتروسیتها از كلونی تولید كننده اريتروسیتها آغاز میگردد .اولین سلول
شناسايی شده در اين مسیر ،پرواريتروبالست است.
اين سلول از لحاظ اندازه بزرگ بوده اما كروماتین كمی دارد و هسته اين سلول به راحتی قابل مشاهده است.
پرواريتروبالست پس از اين كه دارای سیتوپالسم بازوفیلی شد و هسته آن شروع به ناپديدشدن گشت؛ به اريتروبالست
بازوفیلی تبديل میشود .علت بازوفیلی شدن سیتوپالسم اين سلولها ،وجود تعداد زيادی پلی ريبوزوم است كه درسنتز
هموگلوبین نقش ايفا میكنند .درمرحله بعد ،ازتعداد ريبوزومها كاسته شده و جای آنها با هموگلوبین پر میشود در اين
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مرحله سلول به رنگهای مختلفی ديده میشود .به همین دلیل دراين مرحله به اين سلولها ،اريتروبالست پلیكروماتوفیل
اطالق میگردد .پس از اين مرحله ،كوچک شدن هسته همچنان ادامه میيابد و سیتوپالسم آنها از حالت بازوفیلی خارج
میگردد سلولها در اين مرحله ،اريتروسیت آرتوكروماتوفیل يا نورموبالست نامیده میشود .نورموبالستها حاوی
سیتوپالسم اسیدی هستند .هسته اين سلولها يا در سیتوپالسم به كناری رانده میشود و يا از سلول خارج میگردد .اكثر
حجم اين سلولها را سیتوپالسم تشکیل میدهد .با ناپديد شدن هسته نورموبالست به رتیکلوسیت تبديل میشود .سلولها
در مرحله رتیکلوسیتی حاوی مقادير كمی پلی ريبوزوم هستند .رتیکلوسیتها پس از ورود به گردش خون پلی ريبوزومهای
خود را پس از يک روز از دست داده و به اريتروسیت بالغ تبديل میشوند (مک فرسون و پینکوس4034 ،؛ سیسال.)4033 ،

 -7-2رشد و تمایز پالکتها
درافراد بالغ ،پالكتها در مغز قرمز استخوان از تکه تکه شدن سیتوپالسم مگاكاريوسیتهای بالغ به وجود میآيند.
مگاكاريوسیتها نیز از مگاكاريوبالستها تمايز پیدا میكنند .مگاكاريوبالستها سلولهای بسیار بزرگی هستند كه دارای
هستهای تخممرغی يا لوبیايی شکل میباشند .مگاكاريوبالستها پس از اين كه بزرگتر شدند و تعداد میتوكندریهايشان
افزايش يافت و شبکه آندوپالسمی خشن و دستگاه گلژی آنها گستردهتر شد ،به مگاكاريوسیت تبديل میشوند.
مگاكاريوسیتهای بالغ با شکسته شدن به تکههای كوچکتر در داخل سینوسهای عروق خونی مغز استخوان به پالكتها
تبديل میشوند .پالكتها تکههای كوچکی از يک سلول بزرگتر هستند كه حاوی فاكتور رشد مشتق از پالكتها ،فاكتور
رشد فیبروبالست ،فاكتورون ويل براندوفاكتور IVهستند (سیسال4033 ،؛ گايتون و هال.) 4031 ،

 -8-2عملکرد گلبولهای قرمز
عملکرد اصلی گلبولهای قرمز كه حاوی هموگلوبین میباشند عبارت از انتقال اكسیژن از ريهها به بافتها و برگرداندن دی
اكسیدكربن تولید شده در بافتها به ريهها میباشد .اريتروسیتها در بدن وظايف ديگری نیز دارند؛ به عنوان مثال واكنش
بین مولکولهای آب و  CO2را توسط آنزيم كربونیک انیدراز تسريع میبخشد به طوری كه سرعت اين واكنش برگشتپذير
حدود هزار بار افزايش پیدا میكند .افزايش سرعت اين واكنش امکان حمل  CO2به وسیله خون از بافتها به ريهها را
فراهم میآورد .ازطرف ديگر هموگلوبین موجود در گلبولهای قرمز به دلیل ساختار پروتئینی به عنوان بافر اسید-باز در
خون حمل كرده و به نظر میرسد مسئول قسمت اعظم خصوصیات بافری خون باشد .نسبت گلبولهای قرمز به ساير اجزاء
خون ،هماتوكريت نامیده میشود و به صورت درصد بیان میگردد .محدوده نرمال هماتوكريت برای مردان بالغ حدود - 51
 53درصد و برای زنان بالغ حدود  00 -10درصد است .گلبولهای قرمز بالغ فاقد هسته هستند .سلولهای بنیادی مغز
استخوان طی مراحل متفاوت رشد و تمايز تبديل به اريتروبالستهای هستهدار میگردند .با تداوم روند بلوغ اريتروبالستها
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اندازه آنها ازحدود  03میلیمتر به حدود  0میلیمتر كاهش يافته متراكمتر میگردد و در مراحل انتهايی بلوغ سلول ،هسته
تقريبا ناپديد میشود .همزمان با اين روند تکاملی ،برخی ارگانلهای ديگر مانند میتوكندریها نیز ناپديد میگردند .آخرين
شکل سلولی بدون تمايز گلبول قرمز را رتیکولوسیت گويند .رتیکولوسیتها طی 01ساعت پس از تولید ،مغز استخوان را
ترک كرده و وارد جريان خون میشوند .در اين مرحله رتیکولوسیتها سريعا طی يک الی دو روز بالغ شده و تبديل به
اريتروسیت میشوند به همین علت رتیکولوسیتها حدود يک درصد از كل گلبولهای قرمز موجود در خون را تشکیل می-
دهند.
شکل خاص گلبولهای قرمز بالغ پستانداران ،مقعرالطرفین و قرصی شکل با يک ناحیه كم ضخامت در وسط می-
باشند .شکل گلبول قرمز سالم و جوان حین عبور از مويرگها میتواند تغییر پیدا كند .علت اين امر بزرگتر بودن مساحت
غشای اين سلول در مقايسه با محتويات موجود در داخل اين سلول میباشد .بنابراين تغییر شکل سلول موجب كشیدگی
زياد غشاء و پارگی آن نمیشود .البته فعالیت طبیعی آنزيمهای غشايی گلبول قرمز نیزدر اين مسیر حائز اهمیت می -
باشد .گلبول قرمز فاقد میتوكندری است ،بنابراين نمی تواند از مکانیزم هوازی برای تامین انرژی خود استفاده نمايد و
گلیکولیز بیهوازی اولین منبع تامین  ATPبرای اين سلولهاست .مهمترين منبع تولید انرژی درگلبولهای قرمز،
گلوكز میباشد .يک پروتئین اختصاصی به نام گلوكز پرمئاز در غشای گلبولهای قرمز ،روند ورود گلوكز به داخل
گلبولهای قرمز را تسريع میكند .ورود گلوكز به داخل گلبولهای قرمز نمونهای از انتشار تسهیل شده میباشد .با
توجه به عدم حضور هسته و شبکه آندوپالسمی ،گلبول قرمز توانايی سنتز آنزيمها و ترمیم آسیبهای احتمالی موجود
را نداشته و بنابراين با گذشت زمان و كاهش آنزيمها و بر هم خوردن تعادل يونی ،غشای سلول انعطافپذيری خود را از
دست داده و پیر و شکننده میشود .طول عمر گلبولهای قرمز در سیستم گردش خون حدود  403روز است (سیسال،
4033؛ زرين قلم و فرجزاده  4033؛ نصیری و شريفی.)4033،

شکل -0-0گلبول قرمز
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 -4-2هموگلوبين و ساختمان آن
هموگلوبین محتوای اصلی و رنگدانه ناقل در گلبول قرمز بوده و مولکولی بزرگ و پیچیده میباشد .مقدار
هموگلوبین در مردان بالغ حدود  51g/100mlخون و در زنان بالغ چیزی در حدود  51 g/100mlخون میباشد.
هموگلوبین از يک پروتئین(گلوبین) و يک رنگدانه(هم) تشکیل شده كه به عنوان وسیلهای برای حمل و نقل اكسیژن و
دیاكسید كربن عمل میكند در حالت اشباع كامل هر گرم هموگلوبین قادر به تركیب با حدود  4/01میلیلیتر اكسیژن
است .هر مولکول هموگلوبین از دو جفت زنجیره پروتئینی تشکیل شده كه هر كدام از اين زنجیرهها اطراف مولکول هم

4

كه حاوی آهن میباشد پیچیده شده است هم نزديک به سطح مولکول به طور برگشتپذير با مولکول اكسیژن يا دی -
اكسیدكربن تركیب میشود .عمل اصلی هموگلوبین ،حمل اكسیژن از ريهها به بافتها میباشد .در فشار اكسیژن mmHg

 511در مويرگهای ريوی  ℅35-33هموگلوبین با اكسیژن تركیب میشود در بافتها كه فشار اكسیژن  03mmHgپايین
میباشد اكسیژن به آسانی از هموگلوبین جدا میشود در چنین شرايطی كمتر از

℅ 03

اكسیژن به صورت تركیب با

هموگلوبین باقی میماند(سیسال4033،؛ لونگو وهمکاران 4030،0؛ نصیری وشريفی 4033،؛ مک فرسون و پینکوس.) 4034،

 -11-2مراحل سنتز هموگلوبين
برای ساخته شدن هموگلوبین ،ابتدا دو مولکول سوكسینیل كوآنزيم  Aبا دو مولکول گلیسین تركیب میشود و
مولکول پیرول را میسازد .از تركیب چهار مولکول پیرول با همديگر ،يک مولکول بزرگ به نام پروتوپورفین  IXساخته
میشود .اين مولکول يک تركیب حلقوی است كه اتم آهن دو ظرفیتی( )Fe++در وسط آن قرار گرفته و مولکول هم را
ايجاد میكند .هر مولکول هم با يک زنجیره پلی پپتیدی به نام گلوبین(كه در ريبوزومها سنتز شده) تركیب میشود و يک
زير واحد از مولکول هموگلوبین را ايجاد میكند .هر كدام از زير واحدهای هموگلوبین ،يک زنجیرهی هموگلوبین نامیده
میشوند .از اتصال زنجیرههای مختلف هموگلوبین با همديگر ،مولکول هموگلوبین كامل تشکیل میشود .اغلب گلبولهای
قرمز انسانی از دو زنجیرهی آلفا و دو زنجیره بتا تشکیل شدهاند .حدود  0/5درصد از هموگلوبین بزرگساالن از دو زنجیرهی
آلفا و دو زنجیرهی بتا تشکیل يافته است(سیسال4033،؛ لونگو و همکاران4030 ،؛ نصیری و شريفی4033،؛ مک فرسون و
پینکوس.)4034،
گلبول های قرمز جنین انسان جهت جذب بیشتر اكسیژن از جفت مادر انواع مختلفی دارند .عمده گلبولهای قرمز
جنین انسان دو زنجیرهی گاما به جای دو زنجیرهی بتای بزرگساالن دارند .مدت كوتاهی پس از تولد نوزاد ،اين هموگلوبین

1- Heme
2- Longo et al.
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نوزادی با هموگلوبین بزرگسالی جايگزين میشود .با توجه به اين كه هر مولکول هموگلوبین حاوی چهار گروه پروستتیک
هِم است و هر گروه هِم حاوی يک اتم آهن دو ظرفیتی است؛ بنابراين چهار اتم آهن موجود در مولکول هموگلوبین توانايی
تركیب با  1چهار مولکول اكسیژن دو ظرفیتی را خواهد داشت .ماهیت زنجیره های هموگلوبین در میزان تمايل هموگلوبین
با اكسیژن دخیل است .اختالل در ساختمان زنجیرهها میتواند خصوصیات فیزيکی مولکول هموگلوبین را تغییر دهد.
بیماری كمخونی داسیشکل با جايگزينی اسید آمینهی والین به جای اسید آمینهی گلوتامیک اسید در زنجیرۀ بتا حاصل
میگردد .چنانچه اين هموگلوبین در معرض اكسیژن كم قرار گیرد ،كريستالهايی طويل در داخل گلبول قرمز ايجاد می-
شود .وجود اين كريستالها باعث افزايش احتمال پارگی غشاء گلبول قرمز حین عبور از مويرگها میشود كه عالئم آن به
صورت كمخونی بروز خواهد كرد .اتصال اكسیژن با مولکول هموگلوبین جهت حمل و نقل به بافتها به صورت سست و
مولکولی است .بدين ترتیب اكسیژن به آسانی به دلیل اين نوع پیوند سست كوئوردينانسی با آهن در جوار بافتها از همو-
گلوبین آزاد میشود .نحوهی قرارگیری زنجیره های پروتئینی هموگلوبین دركنار يکديگر در تعیین میل تركیبی هموگلوبین
با اكسیژن و میزان اكسیژن حمل شده توسط گلبولهای قرمز از ريهها به بافتها مهم است((سیسال4033،؛ لونگو و
همکاران 4030،؛ نصیری و شريفی4033،؛ مک فرسون و پینکوس.) 4034،

 -44-0کربوکسي هموگلوبين()Hbco
تمايل هموگلوبین برای اتصال به منواكسیدكربن  033برابر بیشتر از تمايل آن برای اتصال به اكسیژن است وقتی در
شرايطی كه غلظت آن در هوا بسیار پايین است .به عنوان مثال( )30-/31با هموگلوبین تركیب میشود  Hbcoنمیتواند
به اكسیژن متصل شود و آن را حمل نمايد و كسی كه با  COمسموم شده اگر اكسیژن خالص دريافت كند تبديل Hbco

به  Hbo6به میزان زياد افزايش میيابد و مسمومیت مزمن در نتیجهی تماس طوالنی مدت با مقادير اندک منواكسیدكربن
پديد میآيد منابع اصلی تولید اين گاز عبارتند از موتورهای بنزينی ،گازهای روشنايی ،گرم كنندههای گازی ،سوختهای
ناقص و سیگار كشیدن .بدين ترتیب مجاورت با منواكسیدكربن يکی از مضرات تمدن جديد است .مقدار اين گاز در هوای
خیابانهای شلوغ در شهرهای بزرگ به اندازه كافی هست و كسانی كه به مدت طوالنی در مجاورت آن قرار دارند عالئم
ضعیف مسمومیت را نشان میدهند .تماس مزمن از طريق سیگار كشیدن منجر به افزايش مزمن  Hbcoو منحنی تجزيه
اكسیژن به سمت چپ منحرف میشود .سیگاریها در مقايسه با غیر سیگاریها هماتوكريت باالتری داشته و ممکن است
پلی سیتمی نیز داشته باشند(سیسال4033 ،؛ لونگو و همکاران4030،؛ نصیری و شريفی4033 ،؛ مک فرسون و پینکوس،
.)4034
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Abstract:
The purpose of this study was to investigate the effect of a single bout of flat pyramid
resistance traning on the hematological variables in sedentary young man. In this study, 10
nonathletes men (Age 20.70 ± 1.63 Years, Height 173.90 ± 2.93 cm, Weight 70.20 ± 10.17
kg, BMI 22.88 ± 4.01 kg/ , body fat 12.9 ± 4.22 percent, systolic blood pressure 119
±37.7 and diastolic blood pressure 78 ± 7.88 mmHg) participated voluntarily. The subjects
practiced resistance training program by the flat pyramid method. Blood samples, before,
after and 24 hours after exercise were collected and immunohematological indices levels
were determined.. The results of this study showed a significant increase in neutrophils,
platelets and red blood cells levels and a significant reduction of MCV variable after
training. There was a significant increase of MCV and WBC 24 hours later in comparison
with after exercise stage and a significant reduction of MCHC was observed in comparison
with before and after exercise stages. There was not a meaningful change in the Hct, Hgb
and MCH variables and lymphocytes counting. The results of this study showed that a
single bout of flat pyramid resistance traning has a significant effect on hematologic
factors. Therefore, having an ideal attribute on Hematologic parameters ,which has a main
role in carrying oxygen and immunity of tissues, should be considered in doing the
maximum activity.
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