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چکیده:
مقدمه :نوع ،شدت و مدت ورزش تعیینکننده میزان اثر ورزش بر روی شاخصهای هماتولوژیکی است .هدف مطالعه حاضر تعیین اثر شدت ورزش بر
پالکت و شاخصهای هماتولوژیکی دختران فوتسالیست دانشگاهی می باشد.
روش کار  :یازده دختر فوتسالیست دانشگاه جهرم که حداقل  6ماه سابقهی تمرین فوتسال داشتند به صورت داوطلبانه در این مطالعه نیمه تجربی
شرکت کردند .آزمودنیها در هفتهی اول یک جلسه با شدت  %65ضربان قلب بیشینه و در هفته دوم یک جلسه با شدت  %80ضربان قلب بیشینه ،به
مدت  30دقیقه در پیست دو و میدانی دویدند .نمونههای خونی ،قبل و بالفاصله بعد از هر جلسه تمرین از آزمودنیها گرفته شد.

بحث و نتیجهگیری :بر اساس یافتههای مطالعهی حاضر فعالیت حاد با شدتهای مختلف از نوع دویدن میتواند اثر معنیداری بر روی برخی
پارامترهای خونی دختران فوتسالیست دانشگاهی داشته باشد.
واژگان کلیدی :هماتولوژی ،پالکت ،هموگلوبین ،هماتوکریت ،گلبول قرمز

مایع قسمت اصلی خون است که باعث حفظ هموستئاز بدن
میشود [ .]3پارامترها و سلولهای خونی نیز تحت تأثیر فعالیت
ورزشی قرار میگیرند ،بهطوریکه میزان پاسخ آنها به شدت،
مدت و نوع فعالیت بستگی دارد [.]5،4
افزایش غیر بدخیم تعداد پالکتها را ترومبوسیتوز مینامند []6
پدیدهای که پس از فعالیت ورزشی نیز در مطالعات مختلف گزارش
شده است [ .]8،7فعالیت ورزشی یکی از عوامل اثرگذار بر عملکرد
پالکتها است .هرچند فعالیت منظم ورزشی باعث بهبود عملکرد
و تعدیل فعالسازی پالکتها در استراحت میشود ،اما فعالیت
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مقدمه:
شیوهی زندگی غیرفعال دارای اثرات منفی بر ویژگیهای
فیزیولوژیکی بدن انسان است؛ اما در اثر اجرای ورزش و فعالیت
بدنی ،ظرفیتهای فیزیولوژیکی و جسمانی افراد توسعهی زیادی
پیدا میکنند [ .]1در سالهای اخیر عالقه به بررسی پاسخهای
فیزیولوژیکی و هماتولوژیکی به ورزش و فعالیت بدنی افزایش
یافته است .مشخصشده است در هنگام رقابت ورزشی که میزان
فشار و استرس به ورزشکار بیشتر است ،میتوان تغییراتی را در
پارامترهای هماتولوژیکی ورزشکاران مشاهده کرد که قادرند بر
نتیجهی نهایی رقابت و فعالیت و سالمتی اثرگذار باشند [ .]2بافت
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یافتهها :نتایج نشان داد که پس از فعالیت با شدت متوسط ،تعداد پالکتها ،درصد هماتوکریت و متوسط حجم سلولهای قرمز افزایش معنیداری دارد
( .)p <0/05همچنین پس از فعالیت با شدت زیاد ،تعداد پالکتها و متوسط حجم سلولهای قرمز افزایش معنیداری ( )p <0/05و میزان هموگلوبین و
غلظت متوسط هموگلوبین سلولهای قرمز کاهش معنیداری نشان داد ( .)p <0/05تفاوت معنیداری در مقادیر هموگلوبین ،میانگین هموگلوبین سلولهای
قرمز و غلظت متوسط هموگلوبین سلولهای قرمز بین فعالیت با شدت متوسط و زیاد وجود داشت (.)p <0/05

اثر شدت ورزش بر پالکت و

( )2014پس از اجرای آزمون رست تغییر معنیداری را در تعداد
پالکتها در دختران ورزشکار مشاهده نکردند [ .]18از آن جایی
که در بررسیها مطالعهای یافت نشد که به بررسی شدتهای
مختلف تمرین بر پارامترهای پالکتی و هماتولوژیکی در دختران
فوتسالیست پرداخته باشد ،بر همین اساس محققین بر آن شدند
که به بررسی اثر شدتهای مختلف تمرین (شدت متوسط و زیاد)
بر برخی شاخصهای پالکتی و هماتولوژیکی در دختران
فوتسالیست دانشگاهی بپردازند.
روش کار:
جامعهی آماری این مطالعه نیمه تجربی را تمامی دانشجویان دختر
فوتبالیست دانشگاه جهرم تشکیل میدادند که از میان آنها
بهصورت داوطلبانه و هدفمند تعداد  11نفر ( ;Pre: 5.77 ± 1.84
;Post: 4.51 ± 1.42; Effect size: 0.976; α=0.05; Power: %80
 )n = 11انتخاب و به عنوان آزمودنی (نمونه آماری) در پژوهش

HR target = % Intensity (HR max – HR rest) + HR rest

در مطالعه حاضر ،محاسبه شدت فعالیت بر اساس ضربان قلب
هدف آزمودنی ها انجام شد ،به طوری که فعالیت با  65درصد
ضربان قلب بیشینه به عنوان فعالیت متوسط و فعالیت با 80
درصد ضربان قلب بیشینه به عنوان فعالیت شدید در نظر گرفته
شد [.]21
آزمودنیها در دو جلسه به فاصلهی یک هفته به انجام فعالیت
هوازی تداومی با شدت متوسط و زیاد پرداختند .در هفته اول ،یک
جلسه تمرین با شدت  65درصد ضربان قلب بیشینه و در هفته
دوم یک جلسه تمرین با شدت  80درصد ضربان قلب بیشینه اجرا
شد .هر آزمودنی با نظارت محقق ،ضربان قلب خود را با استفاده
از ضربانسنج پوالر در محدوده مورد نظر حفظ میکرد ،به این
ترتیب که اگر ضربان قلب از محدودهی مورد نظر بیشتر میشد
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شرکت کردند [ .]19آزمودنیها برای شرکت در پژوهش هیچگونه
سابقهی بیماریهای قلبی -عروقی ،فشارخون ،دیابت ،سیگار
کشیدن و یا استفاده از داروی خاصی را نداشتند .پیش از ورود به
مطالعه از تمامی آزمودنیها خواسته شد تا فرم رضایتنامهی
آگاهانهی شرکت در طرح پژوهشی را با دقت مطالعه و تکمیل
کنند .این طرح پژوهشی دارای تأییدیهی اخالقی با کد
 June.Rec.1393.059از کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم
پزشکی جهرم میباشد .سپس شاخصهایی چون سن ،قد ،وزن،
شاخص تودهی بدنی و همچنین ضربان قلب استراحت آزمودنیها
اندازهگیری شد .ضربان قلب بیشینه آزمودنیها نیز برای تعیین
شدتهای مختلف تمرین محاسبه شد (سن  .)220 -برای تعیین
شدت فعالیت ورزشی ،ابتدا ضربان قلب بیشینه (ضربان قلب
هدف) هر ورزشکار به روش کاروونن محاسبه شد [:]20
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شدید به طور حاد میتواند موجب فعالسازی پالکتها شود [.]9
همچنین مشخص شده است که اندازه پالکت بازتاب فعالیت
پالکت است و بررسی میانگین حجم پالکتی روشی ساده در
ارزیابی غیرمستقیم فعالیت پالکتهاست [ ]10چراکه بر اساس
یافتهها ،پالکتهای بزرگتر پتانسیل سوختوسازی بیشتری
دارند [ .]11پالکتها از اهمیت محوری در فرایند هموستاز و انعقاد
خون برخوردارند [ ]9و از آن جایی که یک حلقه ارتباطی مهم
بین التهاب و ترومبوز هستند ،افزایش فعالیت پالکت و گرایش
آنها به تشکیل لخته در جهت بروز عوارض ترومبوتیک است
[.]10
عالوه بر اینها ،در شرایط طبیعی سلولهای قرمز خون طول
عمری حدود  120روز دارند ،اما تمرینات شدید میتواند فرایند
پیری سلولها را افزایش دهد و فعالیتهایی نظیر دوچرخهسواری،
دویدن و شنا کردن میتوانند باعث آسیب به سلولهای قرمز شوند
[ .]12عملکرد اصلی سلولهای قرمز خون هنگام فعالیت ورزشی
انتقال اکسیژن از ریهها به بافتها و تحویل دی اکسیدکربن
حاصل از سوختو ساز به ریههاست .هموگلوبین نیز به ظرفیت
بافری خون کمک میکند و  ATPو نیتریک اکساید رها شده از
سلولهای قرمز در اتساع عروق و بهبود جریان خون به عضالت
فعال نقش دارند [ .]13از طرفی کاهش حاد غلظت هموگلوبین
خون حتی زمانی که حجم خون در گردش حفظ شده باشد به
علت کاهش ظرفیت حمل اکسیژن توسط خون منجر به کاهش
عملکرد استقامتی و اکسیژن مصرفی بیشینه میشود .اثرات
کاهش هموگلوبین بر ظرفیت استقامتی بارزتر و طوالنی مدت تر
از اکسیژن مصرفی بیشینه است [ .]14از این رو تحویل کارآمد
اکسیژن توسط سلولهای قرمز خون به عضالت فعال هنگام
فعالیت ورزشی یکی از عوامل مهم و تعیین کنندهی اوج عملکرد
در ورزشکاران است [.]12
نتایج پژوهش ها نشاندهنده پاسخ متفاوت پارامترهای خونی به
ورزش و فعالیت بدنی است .در مطالعهی لیپی و همکاران()2014
پس از دوی نیم ماراتن در ورزشکاران نسبتاً تمرین کرده ،تعداد
سلولهای قرمز و هموگلوبین کاهش و حجم متوسط سلولهای
قرمز ،گستره توزیع سلولهای قرمز ،تعداد پالکتها و میانگین
حجم پالکتی افزایش معنیداری داشت [ .]15از طرفی آلیس و
همکاران ( )2015شاهد افزایش معنیدار هموگلوبین،
هماتوکریت ،سلولهای قرمز خون و حجم متوسط سلولهای
قرمز و کاهش معنیدار غلظت متوسط هموگلوبین سلولهای
قرمز پس از فعالیت واماندهساز در مردان سالم بودند [ .]16قائدیان
و همکاران ( )2012نیز افرایش در تعداد پالکتها و متوسط حجم
پالکتی را پس از فعالیت هوازی با شدت متوسط در دختران
غیرورزشکار گزارش کردند [ .]17با این حال طباطبایی و همکاران

عبدالصالح زر و همکاران

اثر شدت ورزش بر پالکت و

استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  17انجام گرفت و سطح
معنیداری  P≥0/05در نظر گرفته شد.
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یافتهها:
ویژگیهای فردی آزمودنیهای شرکتکننده در مطالعهی حاضر
که دختران فوتسالیست بودند عبارت است از :میانگین قد 3/39
 164/08 ±سانتیمتر ،وزن  57/50 ± 1/83کیلوگرم ،سن 1/16
 20/58 ±سال و شاخص تودهی بدنی  21/39 ± 1/31کیلوگرم
بر مجذور قد.
نتایج آزمون تحلیل واریانس در اندازههای تکراری و مقایسه
چندگانه بونفرونی نشان داد (جدول )1که تعداد پالکتها پس از
فعالیت در هر دو شدت  65درصد ضربان قلب ذخیره (شدت
متوسط) ( )P=0/02و  80درصد ضربان قلب ذخیره (شدت زیاد)
( )P=0/001افزایش معنیداری دارد ،اما تفاوت معنیداری بین دو
شدت در تعداد پالکتها مشاهده نشد (.)P<0/05
درصد هماتوکریت پس از فعالیت با شدت متوسط افزایش
معنیداری داشت ( .)P=0/001هموگلوبین و غلظت متوسط
هموگلوبین سلولهای قرمز تنها پس از فعالیت با شدت زیاد
کاهش معنیداری نشان داد ( .)P=0/001همچنین تفاوت
معنیداری بین دو شدت در میزان هماتوکریت (،)P=0/01
هموگلوبین ( )P=0/007و درصد غلظت متوسط هموگلوبین
سلولهای قرمز ( )P=0/002وجود داشت به طوری که میزان
آنها پس از فعالیت با شدت زیاد کمتر از شدت متوسط بود.
تغییرات میانگین حجم پالکتی( )F1/29 ،12/9=3/48 ،P=0/07و
تعداد سلولهای قرمز خون ()F1/38 ،13/84=3/29 ،P=0/08
پس از دو شدت متوسط و زیاد معنیدار نبود.
همچنین نتایج آزمون فریدمن و مقایسه جفتی آزمون ویلکاکسون
نشان داد (جدول  )2متوسط حجم سلولهای قرمز پس از شدت
متوسط ( )P=0/01و زیاد ( )P=0/05افزایش معنیداری دارد.
میانگین هموگلوبین سلولهای قرمز تنها پس از فعالیت با شدت
زیاد به طور معنیداری کاهش یافت ( .)P=0/003عالوه بر این،
میانگین هموگلوبین سلولهای قرمز در پسآزمون با شدت زیاد
کمتر از پسآزمون با شدت متوسط بود ( .)P=0/004تغییرات
گستره توزیع سلولهای قرمز معنیدار نبود (.)P=0/14
تفاوت معنیداری در تغییرات حجم پالسما بین فعالیت با شدت
متوسط ( 1/2±71/86درصد) و شدت زیاد ( -7/4±08/15درصد)
وجود داشت (( )P=0/001نمودار .)1
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آزمودنی سرعت خود را کم کرده تا ضربان پایین آمده و در
محدوده مورد نظر قرار گیرد و اگر ضربان پایینتر از حد انتظار
می آمد ،آزمودنی با افزایش سرعت دویدن ،ضربان را به حد
مطلوب میرساند .الزم به ذکر است آزمودنیها درست قبل از
شروع آزمون به مدت  5دقیقه به گرم کردن می پرداختند ،به
طوریکه بعد از  5دقیقه به ضربان قلب مورد نظر برای انجام
آزمون رسیده و سپس به مدت  30دقیقه با شدت مورد نظر در
پیست دو و میدانی می دویدند و پس از اتمام آزمون نیز به مدت
 5دقیقه با کم کردن سرعت دویدن ،سرد می کردند .در طول
اجرای هر جلسهی تمرینی که در مجموع  40دقیقه به طول
میانجامید ،آزمودنیها مجاز به مصرف مایعات بودند .الزم به ذکر
است که هر دو جلسه تمرین در ساعت  8صبح انجام شد و هر
جلسه در مجموع  40دقیقه طول کشید.
در هر جلسه ،سه میلیلیتر نمونه خونی قبل از شروع فعالیت و
بالفاصله بعد از اتمام فعالیت در محل اجرای پروتکل به وسیله
سرنگ استریل در حالت نشسته از ورید بازویی آزمودنیها توسط
تکنسین آزمایشگاه جمعآوری و در لولههای حاوی  EDTAاز نوع
 K2ریخته شده و سپس نمونهها بالفاصله جهت تجزیه وتحلیل
شاخصهای پالکتی و هماتولوژیکی به آزمایشگاه تشخیص طبی
منتقل شد .اطالعات مورد نیاز این پژوهش از طریق اندازهگیری
شاخصهای هماتولوژیکی به وسیله دستگاه شمارندهی سلولی
اتوماتیک به دست آمد ( Mindray-BC 5300 Auto Hematology
.)Analyzer
ضمناً تغییرات حجم پالسما با استفاده از هماتوکریت و هموگلوبین
بر اساس معادله دیل و کاستیل ( )1974برآورد شد و در نتایج به
دست آمده اعمال شد [.]22
از میانگین و انحراف معیار به منظور توصیف آماری دادهها استفاده
شد .در ابتدا ،نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون شاپیرو-
ویلک بررسی شد .دادههایی که از توزیع نرمال برخوردار بودند
توسط تحلیل واریانس با اندازههای تکراری برای مقایسه سطوح
متغیرها بررسی شدند و هنگامیکه آزمون تحلیل واریانس تفاوت
معنیداری را نشان میداد از آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه
چندگانه استفاده شد .از آن جایی که دادههای متوسط حجم،
گستره توزیع و میانگین هموگلوبین سلولهای قرمز از توزیع
نرمال برخوردار نبودند ،برای تحلیل آماری این دادهها از آزمون
ناپارامتریک فریدمن استفاده و در صورت معنیداری برای مقایسه
جفتی از آزمون ویلکاکسون استفاده شد .تجزیه و تحلیل دادهها با
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جدول  :1نتایج آزمون تحلیل واریانس در اندازههای تکراری و مقایسه چندگانه بونفرونی
متغیر
PLT
()103/µL
MPV
()fL
RBC
()Mill/mm3
HCT
()%
HGB
()g/dL
M.C.H.C
()%

شدت فعالیت
متوسط
زیاد
متوسط
زیاد
متوسط
زیاد
متوسط
زیاد
متوسط
زیاد
متوسط
زیاد

پیشآزمون
(انحراف**±میانگین)

پسآزمون
(انحراف**±میانگین)

314/65±54/37
296/64±09/45
9/1±57/04
9/0±38/89
4/0±74/57
4/0±67/61
38/2±1/8
37/2±53/3
13/1±4/3
13/1±11/2
35/1±12/22
34/1±9/47

335/70±33/27
345/70±66/3
9/0±52/9
9/0±96/98
4/0±81/57
4/0±61/62
39/2±02/78
37/2±18/51
13/1±34/33
12/1±59/21
34/2±74/05
31/1±43/96

P+

آماره آزمون
()F
15/26

*0/001

3/48

0/07

3/29

0/08

10/92

*0/002

19/82

*0/001

34/3

*0/001

آزمون تعقیبی بونفرونی
P#
‡P
1

*0/02
*0/001

*0/01

*0/001
1
1
*0/001
1
*0/001

*0/007
*0/002

 :PLTتعداد پالکت؛  :MPVمیانگین حجم پالکتی؛  :RBCتعداد سلولهای قرمز خون؛  :HCTهماتوکریت؛  :HGBهموگلوبین؛  :M.C.H.Cغلظت متوسط هموگلوبین سلولهای
قرمز.
 :+سطح معنیداری مربوط به آزمون تحلیل واریانس در اندازه های تکراری
‡ :سطح معنیداری مربوط به مقایسه پیش آزمون و پسآزمون در هر شدت
 :#سطح معنیداری مربوط به مقایسه بین پسآزمونهای دو شدت مختلف
* :نشانه تفاوت معنیدار P≥0/05
** انحراف :انحراف استاندارد
در جدول در برخی مقایسه ها عدد یک بیان شده است که نادرست است و باید مقدار واقعی  pبیان گردد.
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جدول  :2نتایج آزمون فریدمن و مقایسه جفتی آزمون ویلکاکسون در متغییرهای مورد اندازهگیری
متغیر

شدت فعالیت

MCV
()fL

متوسط
زیاد
متوسط
زیاد
متوسط
زیاد

RDW
()%
MCH
()pg

پیشآزمون
(انحراف±میانگین)
81/10±27/35
81/10±53/5
13/1±66/92
13/2±38/1
28/4±64/31
28/4±57/54

پسآزمون
(انحراف±میانگین)
10±82/37
81/10±64/05
13/1±53/99
13/2±4/1
28/4±66/97
25/3±72/81

ChiSquare

P+

16/35

*0/001

5/39

0/14

16/63

*0/001

مقایسه جفتی ویلکاکسون
P#
‡P
0/13
*0/01
*0/05

0/92
*0/003

*0/004
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 :MCVحجم متوسط سلولهای قرمز؛  :RDWگستره توزیع سلولهای قرمز خون؛  :MCHمیانگین هموگلوبین سلولهای قرمز.
 :+سطح معنیداری مربوط به آزمون فریدمن
‡ :سطح معنیداری مربوط به مقایسه پیش آزمون و پسآزمون در هر شدت
 :#سطح معنیداری مربوط به مقایسه بین پسآزمونهای دو شدت مختلف
* :نشانه تفاوت معنیدار P≥0/05
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نمودار  :1تغییرات حجم پالسما پس از فعالیت با شدت متوسط و شدت باال.
* نشان دهنده تفاوت معنیدار تغییرات حجم پالسما بین دو شدت.

مجله علوم پزشکی پارس ،دوره شانزدهم ،شماره سه ،پاییز 97

20

] [ Downloaded from jmj.jums.ac.ir on 2022-07-03

نیز افرایش معنیدار تعداد پالکتها پس از فعالیت هوازی با شدت
متوسط در دختران غیر ورزشکار گزارش کردند [.]17
مطالعات نشان دادهاند که در میان عوامل اثرگذار بر پاسخهای
هماتولوژیک ،نوع ،شدت و مدت فعالیت از اهمیت ویژهای
برخوردار هستند [ ]26که از میان این سه عامل ،شدت و مدت
ورزش از عوامل اثرگذار بر میزان پالکت هستند [ .]27عالوه بر
این هورمونهای اپینفرین و نوراپینفرین از طریق انقباض
طحال و خروج پالکتها باعث افزایش پالکتهای خون میشوند
که این دو هورمون خود بعد از ورزش افزایش مییابد [ .]28از
طرف دیگر ،گردش خون عضالت هنگام ورزش افزایش مییابد
در نتیجه میزان خون طحال کاهش یافته و میزان به دام افتادن
پالکتها در طحال و میزان خروج آنها از خون کاهش مییابد.
از طرف دیگر ،یافتههای برخی مطالعات همسو یا یافتههای
پژوهش حاضر نبودند به طوری که نتایج مطالعهای که روی
مردان فوتبالیست انجام شد نشان داد که تمرین با شدت متوسط
و زیاد باعث تغییر معنیدار فاکتورهای خونی مربوط به گلبولهای
قرمز مردان فوتسالیست نشد [ .]29موسویزاده و همکاران
( )2009گزارش کردند که در اثر یک دوره تمرین هوازی زیر
بیشینه گلبولهای قرمز و هماتوکریت کاهش معنیداری پیدا
میکند [ .]30همچنین در پژوهشهای دیگر افزایش معنیدار
هموگلوبین بعد از تمرین بیهوازی رست [ ]31گزارش شد .از
طرفی برخی محققین کاهش و تخریب پارامترهای خونی از جمله
گلبول قرمز و هماتوکریت را گزارش کردند [ .]32-34در
پژوهشهای دیگر ،افزایش میزان گلبول قرمز بالفاصله پس از
یک جلسه تمرین موازی استقامتی -مقاومتی در مردان ورزشکار
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بحث:
هدف مطالعه حاضر مقایسهی اثر فعالیت هوازی حاد با شدت
متوسط و زیاد بر برخی شاخصهای پالکتی و هماتولوژیکی در
دختران فوتسالیست دانشگاهی بود .نتایج نشان داد که پس از
فعالیت با شدت متوسط تعداد پالکتها ،درصد هماتوکریت و
متوسط حجم سلولهای قرمز افزایش معنیداری خواهدداشت.
همچنین پس از فعالیت با شدت زیاد تعداد پالکتها ،متوسط
حجم سلولهای قرمز افزایش معنیدار ،و میزان هموگلوبین،
میانگین هموگلوبین سلولهای قرمز و غلظت متوسط هموگلوبین
سلولهای قرمز کاهش معنیداری نشان داد .عالوه بر این،
هموگلوبین ،میانگین هموگلوبین سلولهای قرمز و غلظت متوسط
هموگلوبین سلولهای قرمز به طور معنیداری پس از فعالیت با
شدت زیاد کمتر از فعالیت با شدت متوسط بود.
همراستا با یافتههای مطالعه حاضر ،نتایج برخی مطالعات نشان از
افزایش تعداد پالکتها بعد از ورزش دارد [ .]24،23موسوی زاده
و همکاران ( )2009گزارش کردند که در اثر یک دوره تمرین
هوازی زیر بیشینه ،میزان هموگلوبین کاهش معنیداری پیدا
میکند [ .]35در مطالعه دیگری ،افزایش معنیدار هماتوکریت
[ ]25گزارش شده است .در مطالعهی لیپی و همکاران ()2014
پس از دوی نیم ماراتن در ورزشکاران نسبتاً تمرین کرده حجم
متوسط سلولهای قرمز و تعداد پالکتها افزایش معنیداری
داشت [ .]15عالوه بر این آلیس و همکاران ( )2015شاهد افزایش
معنیدار هماتوکریت ،حجم متوسط سلولهای قرمز و کاهش
معنیدار غلظت متوسط هموگلوبین سلولهای قرمز پس از فعالیت
واماندهساز در مردان سالم بودند [ .]16قائدیان و همکاران ()2012

اثر شدت ورزش بر پالکت و

[ ]35مشاهده شد .در مطالعهی لیپی و همکاران ( )2014پس از
دوی نیم ماراتن در ورزشکاران نسبتاً تمرین کرده ،تعداد
سلولهای قرمز و هموگلوبین کاهش و گستره توزیع سلولهای
قرمز و میانگین حجم پالکتی افزایش معنیداری داشت [.]15
همچنین آلیس و همکاران ( )2015شاهد افزایش معنیدار
هموگلوبین ،سلولهای قرمز خون پس از فعالیت واماندهساز در
مردان سالم بودند [ .]16قائدیان و همکاران ( )2012نیز افرایش
معنیدار متوسط حجم پالکتی را پس از فعالیت هوازی با شدت
متوسط در دختران غیر ورزشکار گزارش کردند [ .]17در مطالعه
طباطبایی و همکاران ( )2014پس از اجرای آزمون رست تغییر
معنیداری در تعداد پالکتها در دختران ورزشکار مشاهده نشد
[ .]18همانطور که بیان شد یافتههای مطالعات مختلف در این
زمینه یکسان نمیباشند .احتماالً دلیل این ناهمگونی به خاطر
جامعهی مورد مطالعه (ورزشکار و غیر ورزشکار) ،محیط (سطح
دریا یا ارتفاع) ،نوع ورزش (سرعتی ،استقامتی ،قدرتی یا ترکیبی)،
شدت و حجم تالش جسمانی (کوتاه ،متوسط یا طوالنیمدت)
باشد [.]36
مسیرهای مختلفی از قبیل تولید فاکتور جدید ،آزادسازی فاکتور
ذخیره ،فعال شدن فاکتور غیرفعال موجود در گردش خون
میتوانند باعث افزایش میزان یک فاکتور در خون شوند [ .]37به
دنبال ورزش و افزایش مصرف  ATPدر عضالت و تبدیل آنها
به  ،ADPمیزان  ADPافزایش مییابد؛ نشان داده شده است که
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 ADPبا تأثیر بر مغز استخوان ،تولید مگاکاریوسیتها و به دنبال
آن تولید پالکتها را افزایش میدهد [.]38
نتیجهگیری:
بر اساس یافتههای مطالعه حاضر فعالیت حاد با شدتهای مختلف
میتواند بر برخی پارامترهای خونی دختران فوتسالیست
دانشگاهی اثرگذار باشد که در این میان بیشترین تأثیر را روی
تعداد پالکتها ،درصد هماتوکریت و متوسط حجم سلولهای
قرمز ،میزان هموگلوبین و غلظت متوسط هموگلوبین سلولهای
قرمز اعمال خواهد کرد و بر روی فاکتورهای دیگر تأثیر چندانی
نخواهد گذاشت .اثر فعالیت با شدت زیاد بر هموگلوبین ،میانگین
هموگلوبین سلولهای قرمز و غلظت متوسط هموگلوبین
سلولهای قرمز بهمراتب بارزتر از شدت متوسط است.
تشکر و قدردانی:
مقالهی حاضر حاصل طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی
دانشگاه جهرم با کد  JU-1395/111میباشد .بدین وسیله از
معاونت پژوهشی دانشگاه جهرم و همچنین کلیه آزمودنیهایی
که در انجام این مطالعه همکاری الزم را داشتند تشکر و قدردانی
می شود.
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Abstract:

Introduction:
Type, intensity and duration of exercise, determining the effect of exercise on hematological indexes.
The aim of this study was surveying the effects of exercise intensity on platelet and hematologic
parameters in girls’ college futsal players.
Materials and Methods:
Eleven female futsal player of Jahrom University who had futsal training at least for six months,
voluntarily participated in this Semi-experimental study. Subjects, runs on the track and field piste for
30 min at 65% maximal heart rate in first week and at 80% maximal Heart rate in second week. Blood
was drawn immediately before and after each exercise session.
Results:
The results showed that blood platelets, hematocrit and the mean corpuscular volume was significantly
increased (p>0.05) after moderate-intensity exercise. Also, blood platelets and the mean corpuscular
volume increased significantly (p>0.05) and the hemoglobin and the mean corpuscular hemoglobin
concentration values was significantly reduced (p >0.05) after high intensity exercise. There was
significant difference in hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin and the mean corpuscular
hemoglobin concentration values between moderate and high-intensity exercise (p >0.05).
Conclusion:
Based on the findings of this study, acute exercise with different intensity can have a significant effect
on some blood parameters in female futsal academic.
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Keywords: Platelet, Hematology, Hemoglobin, Hematocrit, Erythrocytes

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pars J Med Sci 2018;16(3):16-23

* Corresponding author Email: salehzar@gmail.com

23

