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ي انعقاد خون و ها متغیرهوازي بر  یتفعالزمان روز و یک جلسه  تأثیرتقابل 

  ورزشکار ي پالکتی مردان جوان غیرها  شاخص
  1دکتر سعید دباغ نیکوخصلت

 2، دکتر رامین امیرساسان

 3 دکتر وحید ساري صراف

  4زاد دکتر سجاد احمدي

   5لو ولیمحمدفهیمه 

 چکیده

 ،)PT( زمان پروتـرومبین  ،)Fib( فیبرینوژن[ي انعقادي خون ها متغیریت هوازي بر برخی فعالمطالعه در خصوص تقابل زمان روز و یک جلسه 

توانـد در تعیـین    مـی ] ) MPV( ط حجـم پالکتـی  متوس ،)Pct( تعداد پالکت[ي پالکتی ها  و شاخص] ) aPTT( زمان ترومبوپالستین پارشال

 مرد سـالم غیرورزشـکار   15بدین منظور  .شدن خون مفید واقع شود ورزشی با کمترین خطرات حاصل از انعقاد و لخته یتفعالترین زمان  مناسب

یک  ،)کیلوگرم بر مجذور قد 6/21 ± 1/2: یتودة بدندرصد و شاخص  5/13 ± 7/6: درصد چربی، سال 24 ± 2: انحراف معیار؛ سن ±میانگین (

؛ 12:00؛ 08:00ساعات ( زمان مختلف روز چهاررا بر روي چرخ کارسنج در  ضربان قلب اکثرحد% 90دقیقه با  30 مدتهوازي به  یتفعالجلسه 

 .استفاده شد ها  یتفعالاز روش متقاطع براي خنثی نمودن یادگیري و اثرات حاصل از  .ساعت انجام دادند 72ي زمانی ها  با فاصله )20:00و  16:00

ر بـراي  ي مکـرّ ها  گیري از تحلیل واریانس با اندازه .یت ضربان قلب و میزان درك فشار ثبت شدفعالدقیقه  30دماي بدن و در طول ، فشار خون

براي  بونفرونیتعقیبی  دار بودن از آزمون پس ي مختلف روز و در صورت معنیها  انمقایسه سطوح استراحتی و پاسخ به یک جلسه ورزش در زم

ي مختلـف روز  هـا   در زمـان  PT ،Pct نتایج نشان داد که تفـاوت سـطوح اسـتراحتی    .استفاده شد >05/0Pداري  و سطح معنی ها  مقایسه زوج

= 01/0=P ,92/3( aPTTو  )F 3وF(، MPV )048/0=P ,87/2=42 3و057/0=P ,71/2 =42( Fibو سطوح استراحتی  )P<05/0( دار غیرمعنی

و کمتـرین سـطح    aPTTبیشـترین سـطوح اسـتراحتی فیبرینـوژن و      هـا   مقایسـه زوج  .دار هسـتند  ي مختلـف روز معنـی  هـا   در زمان )F 3و42

 ,aPTT )06/0به غیر از  ها متغیرزمان روز در همه  چهارورزشی در  یتفعالتغییرات قبل و بعد از  .نشان داد 08:00را در زمان  MPVاستراحتی

P=41/3=423وF( داري نشان ندادند تفاوت معنی )05/0>P(. الیک جلسه  چنین همتفعهوازي باعث افزایش فیبرینـوژن  ی )016/0=p(،   تعـداد

ي دیگر بیشتر بود که شـاید  ها  نسبت به زمان 08:00در ساعت  aPTTشد که این کاهش  )026/0=p( aPTTو کاهش  )p=020/0( پالکت

زمان تمـرین  ، حال هنگام توصیه زمان تمرین با این .ي دیگر باشدها  در این زمان نسبت به زمان aPTTمربوط به باال بودن سطوح استراحتی 

  . تواند بهتر باشد ي دیگر میها  عصر نسبت به زمان

  

  .ي پالکتیها  فیبرینوژن و شاخص، شده فعالزمان ترومبوپالستین ، پروترومبینزمان ، هوازي یتفعال، زمان روز :ي کلیديها  واژه
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 مقدمه

 متعـدد در مطالعـات   ها  میزان و عملکرد پالکت، هوازي بر سیستم انعقاد یتفعالویژه ه ورزشی و ب یتفعال تأثیر

از دو جزء مهم فرآیند هموستاز  سیستم انعقاد به عنوان یک جزء .)43، 40، 26، 24 ،7، 3، 1( گزارش شده است

، تغییـرات روزانـه و فصـلی   ، ي آنتروپومتریکها  شاخص، عوامل بسیاري از جمله سن .باشد و تشکیل لخته می

فیبرینـوژن   .)6( اسـت  مـؤثّر بدنی روي اجزاء این سیستم  یتفعالو  تودة بدنیکاهش ، عادات رژیم غذایی فرد

تواند ترومبین خطرناکی را  همچنین فیبرینوژن می .دهد را تشکیل می پروتئین مفیدي است که اساس لخته شدن

اپیدمیولوژیکی افزایش فیبرینوژن  ،چندین مطالعه .تشکیل دهد که سبب انسداد رگی و مانع تأمین اکسیژن گردد

ـ ، فیبرینـوژن  .نـد ها عروقی عنوان نمـود  ـ  ي قلبیها پالسما را به عنوان یک عامل خطرزا براي بیماري ع تجم

دهد و نقشی محوري در مرحله پایانی سیسـتم انعقـاد خـون بـه عهـده دارد و یکـی از        پالکتی را افزایش می

  .)19( آید ي عمده ویسکوزیته پالسما به حساب میها  کنننده تعیین

 ي قلبی عروقی بازيها  شناسی و توسعه بیماري نقش کلیدي در تشکیل ترومبوز و در نتیجه آسیب ها  پالکت      

در ، نماینـد  ه عمل مـی لیي کلیدي هموستاز اوها  عالوه بر اینکه به عنوان واسطه ها  پالکت .)45، 44( کنند می

MPV( ط پالکتیکنند که حجم متوس مدارك قوي بیان می .)5( کنند فرآیند انعقاد هم نقش حیاتی بازي می
1( 

در مطالعـات   .تر ظرفیت ترومبوزي باالیی دارند ي بزرگها  که پالکت يبه طور ،است  یمبیولوژیکی مه متغیر

بیان شده اسـت کـه    )1977( 3و کوراش و همکارانش )1969( 2کارپاتکین و همکارانش به وسیلۀانجام گرفته 

تـري   بـیش   میمتابولیکی و آنزی یتفعالشوند و داراي  نشان داده می MPVتر با افزایش در  ي بزرگها  پالکت

گر  داشته و نشان ها  یک ارتباط غیرخطی با تعداد پالکت MPV .)47( باشند تر می کوچکي ها  نسبت به پالکت

تولید نامناسب پالکتی را حتی در زمـانی کـه شـمارش پالکتـی نرمـال       MPV .باشد می ها  بازچرخش پالکت

  . )7( دهد نشان می، باشد می

 مـؤثّر  هـا   ي انعقـادي و عملکـرد پالکـت   ها متغیر ي شدید هوازي برها  تیفعالند که ا اشتهمطالعات بیان د      

ت شـدید هـوازي باعـث افـزایش     یفعالدارند که  بر این اساس نتایج برخی از تحقیقات بیان می .)43( باشند می

عـدم   )1996( پرزیبیتووسکی و همکـارانش  .)40، 26، 24، 18، 8، 6، 3( شود می ها  فیبرینوژن و میزان پالکت

و فاتوروسـی و   )2007( ریبریو و همکارانش .)38( ندا هکرد بیان یتفعالدار تعداد پالکت را بعد از  تغییرات معنی

Plt( دار پالکت افزایش غیرمعنی )2007( 4همکارانش
Fib( و فیبرینـوژن  )5

 .)40، 20( نـد ا ه را گـزارش نمـود   )6

این در حالی  .)9، 8( شودمی MPVدار در  باعث عدم تغییر معنی یتفعال دهند که تعدادي از تحقیقات نشان می

   .) 47، 9، 8( ندا ه گزارش نمود یتفعالرا بعد از  MPVاست که برخی تحقیقات دیگر افزایش در 

  

1. Mean platelet volume  
2. Karpatkin & et al  
3. Corash & et al  
4. Fattorossi & et al  
5. Platelet (plt)  
6. Fibrinogen (Fib)  
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aPTT( شده فعالیت باعث کاهش زمان ترومبوپالستین فعالند که ا اشتهگزارشاتی بیان د
، 17، 6، 3( شود می )1

 حبیبی و همکارانش .)30، 21، 3( ندا ه را گزارش نمود aPTTاز طرفی برخی تحقیقات افزایش  .)41، 38 ،30، 18

PT( هوازي و ترکیبی باعث کاهش زمان پروترومبین یتفعالند که یک جلسه ا اشتهبیان د )2009(
 شـود  می )2

  .)41، 40، 38، 6( ندا ه را گزارش نمود PTدر حالی که دیگران افزایش یا عدم تغییر  )47(

باشند که ممکن است به  روزي می نوسانات شبانه تأثیررگی تحت  3عروقی و ترومبوآمبولیسم ـ ي قلبیها  بیماري

ي ریتمیک زیـادي عملکـرد   ها  رسد که چرخه به نظر می .)32( طور دقیق در ارتباط با ساعت بیولوژیکی باشند

اگرچه هنـوز چگـونگی کـارآیی     .پروتئین انعقادي را تعدیل کنندیت چندین فعالغلظت و ها،   پالکت، اندوتلیال

روزي در  برخی تحقیقات وجود ریتم شبانه .)32( روزي ناشناخته است ي شبانهها  چرخه تأثیرهموستاتیک تحت 

در حالی که برخـی بیـان    )28، 22( کنند فشار خون سیستولی و دیاستولی را تأیید می، PT ،aPTT، فیبرینوژن

   .)39، 28( نیستند  میپالکت و فشار خون سیستولی و دیاستولی داراي چنین ریت، ند که فیبرینوژنا اشتهد

ي پالکتی ها  ي انعقادي و شاخصها تواند در فاکتور ي است که میا ه یت بدنی و زمان آن تقابل پیچیدفعالاثر       

 بـه وسـیلۀ  ي ا هدر انسان وجود ندارد و مطالعـ له أات این مسبا وجود این مطالعاتی در مورد جزئی .)10( رخ دهد

در هر دو  ها پالکتصورت گرفته و نتایج حاکی از آن است که مقادیر  ها در مورد پالکت )2005( 4آلدمیر و کلیک

در  یتفعالا این افزایش فقط هنگام ام ؛یابد افزایش می )صبح و بعد از ظهر( ت بر روي چرخ کارسنجیفعالزمان 

 یتفعالدار داشت که این کاهش هنگام  ت کاهش غیرمعنییفعالدر هر دو زمان  MPVمیزان  .دار بود معنیصبح 

یابد  گزارش نموده که تجمع پالکت در هنگام صبح افزایش می )1988( 5بریزینسکی .)10( در عصر بیشتر بود

نـد کـه زمـان    ا اشتهبیان د )1997( 6یاسودا و همکارانش .)10( بدن در هنگام صبح مرتبط است وضعیتکه با 

زاد  احمدي .)46( دار داشت زمان بررسی شده کاهش معنی چهاراز  )15:00و  03:00( ترومبوپالستین در دو زمان

حـاد   یـت فعالند که زمان روز بر پاسخ فیبرینوژن و میانگین فشار خـون بـه   ا اشتهبیان د )1388( 7و همکارانش

تحقیقات  .)1( دار دارد معنی تأثیرحاد استقامتی  یتفعالدار ندارد ولی بر پاسخ دماي بدن به  معنی تأثیراستقامتی 

افـزایش در   .)32، 23( یابـد  نشان داده است که فشار خون هنگام شب کاهش و هنگـام صـبح افـزایش مـی    

سمپاتیک با کاهش جریان  یتفعالکورتیزول پالسما و ، خون ۀویسکوزیت، ضربان قلب، ي فشار خونها  سیستم

بر این اساس باید  .)32( شناسی ترومبوز رگی شدید ایفا کند در آسیب یمباشد و نقش مه خون کرونري همراه می

همانند فشار خون   میگزارش شده است که فیبرینوژن ریت چنین هم .روزي باشند هم داراي ریتم شبانه ها  پالکت

   .)37( کند روز دنبال می را در طول شبانه

  

1. Active partial thromboplastin time(aPTT)   
2. Protrombin time  
3. Thromboembolism  
4. Aldemir and kilic    
5.  Brezineski  
6. Yasuda and et al  
7. Ahmadizad and et al  
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      ال در زندگی روزمرهت مردم از آنجا که اکثریتفعي قلبی ها  دهند و شیوع بیماري ي هوازي را انجام میها  ی

ی تحقیقات نشان داده است که فشار خون سیستولیک در مردان باشد و حتّ عروقی در مردان بیشتر از زنان می

 ترشّحطوري که بیشترین ، طول روز در حال نوسان است غلظت طبیعی کورتیزول در .)15( بیشتر از زنان است

دهند که افـزایش سـطح    شواهد نشان می .)12( شود آن در ششمین تا هشتمین ساعات پس از خواب آغاز می

گذار بوده و باعث افزایش مقادیر فیبرینوژن تأثیرکورتیزول در ساعات اولیه صبح بر مقادیر فیبرینوژن نیز  میسر

در تغییـرات روزانـه    مـؤثّر ي هـا   بیشتر تحقیقات انجام گرفته درخصوص زمـان  .)31( شود میدر هنگام صبح 

، 22، 10( ندا ه کردرا بررسی  20:00، 16:00، 12:00، 08:00ي ها  ي پالکتی زمانها  ي انعقادي و شاخصها متغیر

 )29( رسد به اوج می 18:00تا  16:00باشد که دماي بدن در بین ساعات  از طرفی گزارشاتی در دسترس می .)28

رسد که بررسی تغییرات روزانه و پاسخ  بنابراین به نظر می .)10( باشد می مؤثّر ها  و تغییرات دماي بدن بر پالکت

و  16:00، 12:00، 08:00ي ها  ي پالکتی در زمانها  ي انعقادي و شاخصها متغیرورزشی  یتفعالبه یک جلسه 

روزي بـا   انجام تحقیقات مربوط به تغییرات شـبانه  چنین هم .اختیارمان قرار دهد نتایج ارزشمندي را در 20:00

در اختیار  از این رو. تري دارد بیش زمان به ها  گیري زیاد نیاز به در اختیار داشتن آزمودنی ي مورد اندازهها  زمان

تحقیقات صورت  .ار استفاده شدباشد؛ بنابراین از افراد غیر ورزشک داشتن آزمودنی با ویژگی ورزشکار مشکل می

 .ندها روز براي مثال دو زمان صبح و عصر را بررسی کرد تري را در شبانه ي کمها  گرفته در این زمینه فقط زمان

زمان مختلف  چهاري پالکتی به ورزش در ها  ي انعقاد خون و شاخصها  لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی پاسخ

  . باشد روز می

  

  شناسی روش

غیرورزشکار دانشجویان  ۀیاز بین کلّکه به طور داوطلبانه غیرورزشکار سالم نفر دانشجوي  15از : ها  آزمودنی )الف

 .انتخاب شده بودند جهت شرکت در تحقیق حاضر دعوت به عمل آمدسال  30تا  20دانشگاه تبریز با دامنه سنی 

  . است     آورده شده 1در جدول  ها  آزمودنی  میات عمومشخّصمیانگین و انحراف معیار 

  

  ها  آزمودنی میات عمومشخّص )انحراف معیار ±( میانگین .1جدول 

 )انحراف معیار ±( میانگین اتمشخّص

 24 ± 2 ) سال( سن

 6/172 ± 6/7 ) مترسانتی( قد

 5/64 ± 1/7 ) کیلوگرم( وزن

 5/13 ± 7/6 درصد چربی

 6/21 ± 1/2 ) کیلوگرم بر مجذور قد( تودة بدنیشاخص 
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ات الزم در خصـوص نحـوه اجـراي آزمـون ورزشـی و تعـداد       اطّالعاهداف و روش اجراي تحقیق و نیز       

عدم : ي اصلی براي شرکت در این تحقیق عبارت بودند ازها  شاخص .رسید ها  به آگاهی آزمودنی ها  گیري خون

، خواب کافی، گذارتأثیرنداشتن سابقه بیماري ، ساعت قبل از انجام آزمون 48بدنی سنگین  یتفعالانجام هر گونه 

عـدم مصـرف   ، کنترل تغذیه با استفاده از یادآمـد غـذایی  ها،   ساعت ناشتایی قبل از اجراي آزمون چهاررعایت 

NSAID( ي غیراستروئیديها دارو
پس از  .الکل و کافئینو عدم مصرف  )استامینوفن و آسپیرین، ایبوپروفن( )1

ي فیزیکی و فیزیولـوژیکی  ها  برخی از شاخصها،   سالمتی از آزمودنی نامه پرسشنامه و تکمیل  گرفتن رضایت

بـا   .گیري و ثبـت شـد   ی اندازهتودة بدندرصد چربی بدن و شاخص ، ضربان قلب بیشینه، وزن، قد، سن: شامل

در سـه   2پـوالك  ـ  با استفاده از فرمول سه نقطـه اي جکسـون   ها  چربی زیر پوست آزمودنی، استفاده از کالیپر

 ضربان قلب بیشینه بـا اسـتفاده از فرمـول کـاروونن     .)27( گیري و محاسبه شد سینه و ران اندازه، ناحیه شکم

ضربان قلـب هـر دقیقـه و میـزان درك      یتفعالدماي بدن و در حین ، و فشار خون )4( محاسبه )220 ـ  سن(

   .)11( گیري شد با استفاده از مقیاس بورگ اندازهنیز میزان درك فشار  .فشار هر پنج دقیقه یک بار ثبت شد

گروه تقسیم  چهاربا استفاده از روش تصادفی به  ها  آزمودنی، براي انجام آزمون: هوازي یتفعالقرارداد  اجراي )ب

 .مورد آزمون قرار گرفتند )روز 3( ساعت 72 حد اقلبا فاصله  20:00و  16:00، 12:00، 08:00شدند و در ساعات  

و اثـر تمـرین و    اشندي بعدي طوري به صورت تصادفی انتخاب شدند تا از توالی یکسانی برخوردار نبها  آزمون

 .درصد حداکثر ضربان قلب بر روي چرخ کارسنج گرم کردند 60پنج دقیقه با  ها آزمودنی .یادگیري خنثی شود

 30یت در پروتکل اصلی شامل هادر ن .دقیقه حرکات کششی به ویژه حرکات کششی پا را انجام دادند 3ـ2سپس 

سنج دور بر دقیقه رکاب زدن بر روي چرخ کار 70ط اکثر ضربان قلب و با سرعت متوس درصد حد 90دقیقه با 

   .شرکت کردند

، 12:00، 08:00ي سـاعت  هـا   ي خونی قبل و بعد از اجراي آزمونها  نمونه: گیري و آنالیز آزمایشگاهی خون )ج

دقیقه روي صندلی به  20 مدتبه  گیري خواسته شد تا قبل از خون ها  از آزمودنی .گرفته شد 20:00و ، 16:00

ه شده به نمونه تهی .بازویی گرفته شد ـ لیتر خون از سیاهرگ وریدي میلی چهارسپس  .حالت نشسته قرار گیرند

CBC( ي خونیها  دو بخش آزمایشات سلول
ي ها  میلی لیتر خون در ویال 5/2تا  2تقریباً  .و انعقاد توزیع شد )3

EDTA( آمین تترا استیک اسید اتیلن دي، الندا 50میکرولیتر یا  50حاوي 
گرم به  میلی 2 الی 5/1( پنج درصد )4

دستگاه شمارش  به وسیلۀده دقیقه چرخانده و  مدتاضافه شده و در روي سانتریفوژ به  )لیتر خون ازاي هر میلی

 aPTTو  PTي ها  لیتر خون وریدي به لوله میلی 5/2 .گیري و شمارش شدند اندازه )SYSMEX KX21( سلولی

میلی لیتر ریخته شده و بعد از مخلوط شدن به آزمایشگاه انتقال یافت  25/0ضد انعقاد سیترات سدیم  ةحاوي ماد

 aPTTو  PT .هفت دقیقه جهت جداسازي پالسما سـانتریفوژ شـد   مدتدور در دقیقه و به  3000و با سرعت 

 500لیتر یا  ي کوچک نیم میلیها  ولهدر ل ها  پالسما، گیري فیبرینوژن ولی جهت اندازه ؛گیري شدند بالفاصله اندازه

  

1. None steroid anti inflammatory drugs (NSAID)  
 2. Jackson and Pollock  
3. Complet blood count  
4. Etilen diamin tetraasetic acid  
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ـ   درجـه نگـه   70الندا تقسیم و در فریـز منفـی     تـایی بـا اسـتفاده از دسـتگاه     60 ۀداري شـده و در دو مرحل

coagulometer ACL7000 گیري شدند اندازه .  

و از آمـار توصـیفی بـراي     1ویلـک  ـ  از آزمون شاپیرو ها  براي بررسی طبیعی بودن توزیع داده: روش آماري )د

ي مختلـف روز از روش  هـا   بـراي مقایسـه مقـادیر در زمـان     .و انحراف معیار استفاده شـد  ها  محاسبه میانگین

و از نرم افزار  05/0معنی داري نتایج کمتر از  و سطحبا تصحیح بونفرونی  )ANOVA( ري مکرّها  گیري اندازه

spss 17 ي فیبرینـوژن و مقـادیر پالکتـی پـس از     ها  داده چنین هم. براي تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد

   .)13( تصحیح شدند )1974( 2ورزشی با استفاده از فرمول دیل و کاستیل یتفعال

  

  ي تحقیق ها  یافته

دوره زمانی روزانه به ترتیب برابر با  چهاردر  )1974( تغییرات حجم پالسما با استفاده از فرمول دیل و کاستیل

اوت فـ درصد بود که ت ـ85/11±21/4درصد و  ـ26/11±05/4 ،درصد ـ  26/9±95/6، درصد ـ49/5±73/11

فشـار خـون   ، Pct ،PTمقادیر سطوح استراحتی  .)P<05/0( دار مشاهده نشد دوره زمانی روزانه معنی چهاردر 

مقـادیر   .)P<05/0( داري نشان نـداد  ي مختلف روز تفاوت معنیها  سیستولی و دیاستولی و دماي بدن در زمان

 01/0=P( aPTTو  )F) 3و42( =F(، MPV )048/0=P ,87/2) 3وFib )057/0=P ,71/2= )42ســطوح اســتراحتی 

نشـان داد کـه    هـا   زوج ۀمقایسـ  .داري نشـان دادنـد   ي مختلف روز تفـاوت معنـی  ها  در زمان )F) 3و42( =92/3,

 12:00با  08:00در زمان  015/0P=(، MPV( 20:00و  )=044/0P( 12:00 با 08:00ي ها  فیبرینوژن در زمان

)027/0 P=(  وaPTT   08:00بـا   20:00در زمـان )05/0P=(  12:00و )05/0P=(   داري نشـان   تفـاوت معنـی

 08:00در زمان  aPTTو  Fibو بیشترین سطح استراحتی  MPVي که کمترین سطح استراحتی به طوردادند 

و ) P=020/0( تعـداد پالکـت   ،)P=016/0( هوازي باعـث افـزایش فیبرینـوژن    یتفعال چنین هم .مشاهده شد

بر حسـب وات در   یتفعال شدت .)4تا  1 يها و نمودار 2جدول ( شد )P=026/0( کاهش زمان ترومبوپالستین

وات به دست  6/75وات و در ده دقیقه سوم  1/75در ده دقیقه دوم ، وات 3/82میانگین ل به طور ده دقیقه او

 )5نمـودار  ( داري نشـان ندادنـد   زمانی روزانه تفاوت معنی ةدور چهاردر  یتفعال شدتمیزان درك فشار و  .آمد

)05/0>P(.   

  

  

1. Shapiro-wilk  
2. Dill and Costill  
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  فشارخون و دماي بدن یتفعالسطوح استراحتی و پاسخ به  )انحراف معیار ±( میانگین .2جدول 
  زمان

 ها متغیر

08:00 12:00 16:00 20:00 

 یتفعالبعد  استراحتی یتفعالبعد  استراحتی یتفعالبعد  استراحتی یتفعالبعد  استراحتی

  فشار خون سیستولی

 )میلیمتر جیوه(

9/10 ± 

5/120 

7/19 ± 

4/131 
3/8 ± 3/120 4/12± 5/125 

9/7 ± 

0/120 

7/17 ± 

4/128 
4/13± 9/125 1/16 ± 7/132 

  فشار خون دیاستولی

 )میلیمتر جیوه(

9/10 ± 

8/79 

0/18 ± 

8/73 
8/9 ± 0/76 7/14 ± 1/79 7/9 ± 6/79 

4/26 ± 

1/84 
4/7 ± 7/82 8/11 ± 8/80 

  دماي بدن

 )درجه سانتیگراد(

57/0 ± 

35/36 

79/0 ± 

97/36 
52/0±73/36 43/0±44/37 

50/0 ± 

74/36 

59/0 ± 

26/37 
77/0±65/36 57/0 ± 24/37 

  

  
  سطوح استراحتی و پاسخ به ورزش  )انحراف معیار ±( میانگین .1نمودار 

  ي مختلف روزها  فیبرینوژن در زمان
 . باشد می 08: 00  دار با زمان دهنده تفاوت معنی نشان ٭

  . باشد می یتفعالدار نسبت به قبل از  نشان دهنده افزایش معنی # 

  

  
  سطوح استراحتی و پاسخ به  )انحراف معیار ±( میانگین .2نمودار 

  ي مختلف روزها  در زمان aPTTو  PTورزش 
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    . باشد می 20:00دار با زمان  دهنده تفاوت معنی نشان ٭

 . باشد می یتفعالدار نسبت به قبل از  دهنده افزایش معنی نشان #

  
  سطوح استراحتی و پاسخ به  )انحراف معیار ±( میانگین .3نمودار 

  ي مختلف روزها  ورزش تعداد پالکت در زمان
  . باشد می یتفعالدار نسبت به قبل از  افزایش معنی ةدهند نشان #

  

 
  سطوح استراحتی  )انحراف معیار ±( میانگین .4نمودار 

  ي مختلف روزها  در زمان MPVو پاسخ به ورزش 
  . باشد می 08:00دار با زمان  تفاوت معنی ةدهند نشان ٭

  

  بعد از فعالیت      قبل از فعالیت
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  ي مختلف روزها  میزان درك فشار در زمان )انحراف معیار ±( میانگین .5نمودار 

  

، ي فیبرینـوژن هـا  متغیـر زمـانی روزانـه در    دورة چهـار هـوازي در   یتفعالقبل و بعد از  ها  تفاضل ۀمقایس      

فشـار خـون سیسـتولی   ، زمـان ترومبوپالسـتین  ، زمـان پروتـرومبین  هـا،    تعداد پالکت، ط حجم پالکتیمتوس ،

 داري زمـان ترومبوپالسـتین   سـطح معنـی   .)P<05/0( داري نشـان نـداد   دیاستولی و دماي بدن تفاوت معنـی 

)06/0P= , 41/3= )423و (F( 12:00 بـا  08:00ي هـا   تعقیبی نشـان داد کـه زمـان    بود بر این اساس آزمون پس 

)049/0P=)  04/0( 20:00وP=( داري داشتند و بیشترین کاهش  تفاوت معنیaPTT   دیـده   08:00در زمـان

   .شد

  

  گیري بحث و نتیجه

حد % 90هوازي با  یتفعالدوره زمانی روزانه بر سطوح استراحتی و پاسخ به یک جلسه  چهار تأثیربررسی تقابل 

سطوح ي پالکتی نشان داد که ها  خون و شاخصي انعقاد ها متغیردقیقه بر برخی  30 مدتضربان قلب به  اکثر

ي مختلـف روز بـا هـم تفـاوت     ها  فیبرینوژن و زمان ترومبوپالستین در زمان، ط حجم پالکتیاستراحتی متوس

و کیمـورا و   )2005( مغایر بـا تحقیقـات آلـدمیر و کلیـک     Fibو  MPVداشتند که تغییرات سطوح استراحتی 

ووس ها  موافق با تحقیق aPTTو  Fib ولی تغییرات سطوح استراحتی )28، 10( باشد می )2009( 1همکارانش

بـدن   وضعیتدر هنگام صبح موقع بیدار شدن از خواب متناسب با تغییر  .)22( باشد می )1990( 2و همکارانش

از  )14( باشـد  یابد که با افزایش خطرات قلبی عروقی همراه می و کورتیزول افزایش می ها  غلظت کاتکوالمین

  

1. Kimura and et al 
2. Haus and et al  
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است لذا این احتمال وجود دارد که تغییـرات مشـاهده شـده     مؤثّري انعقادي ها آنجا که این تغییرات بر فاکتور

  . تغییرات هورمونی باشد تأثیرتحت 

ي مختلـف  هـا   فشار خون سیستولی و دیاستولی و دماي بدن در زمان یتفعالسطوح استراحتی و پاسخ به       

و رهنمـا و   )2005( روز با هم تفاوت نداشتند که عدم تغییرات فشار خون موافق با تحقیقات آلـدمیر و کلیـک  

و  )2005( باشد ولی عدم تغییرات دماي بـدن مخـالف بـا تحقیقـات آلـدمیر و کلیـک       می )2009( همکارانش

دار  گیـري شـده معنـی    در ساعات اندازه با اینکه تفاوت .)39، 10، 1( باشد می )1388( زاد و همکارانش احمدي

تر بوده و بعد شروع به افـزایش کـرده تـا در     نبوده اما دماي بدن در هنگام صبح نسبت به ساعات دیگر پایین

دمـاي بـدن    .باشد می )29( به اوج رسیده که تقریباً مطابق با ریتم گزارش شده براي دماي بدن 16:00ساعت 

دماي بدن به وسیله تغییرات در  .)29( شود روزي در نظر گرفته می ي شبانهها  به عنوان شاخص اصلی در ریتم

توان تغییرات ریتمیـک در مـاي    بنابراین می، شود گرماي تولید شده و از دست داده شده توسط بدن تعیین می

، خـواب ي اسـتراحتی و  ها  وضعیتدر  .بدن را با گرماي تولیدي و از دست داده شده توسط بدن مرتبط دانست

مغـز و امعـاء و   ، قلبها،   کلیه، ي داخلی مثل کبدها  متابولیکی اندام یتفعالگرماي تولیدي به طور عمده توسط 

شود از طرفی گرماي از دست رفته توسط توانایی پوست در دفع گرما که توسط سیستم  احشاء داخلی تولید می

در محیطـی یکسـان    هـا   از آنجا که آزمـون  .)29( شود شود و دماي محیط اطراف تعیین می عصبی کنترل می

شد ولی باز دیده شده  گیري شده است تا حدي اثر تغییرات دمایی محیط اطراف بر دماي بدن کنترل می اندازه

دار بود دماي محیط هم در  ي دیگر باال اما تفاوت غیرمعنیها  که دماي بدن نسبت به زمان 16:00که در زمان 

بـه توضـیحات بـاال وجـود      توجـه توان بـا   افزایش یافته بود پس می میي دیگر کها  زماناین زمان نسبت به 

   .تغییرات ریتمیک در دماي بدن را به تغییرات دماي محیط نسبت داد

دار بود ولی در  معنی ها  هوازي افزایش داشت که این افزایش در همه زمان یتفعالفیبرینوژن در پاسخ به       

 زاد و همکـارانش  و احمـدي  )1997( نتایج تحقیق یاسودا و همکارانش .نی با هم تفاوتی نداشتزما ةدور چهار

، 5( باشـد  دوره زمانی روزانه مـی  چهاردار فیبرینوژن در پاسخ به ورزش در  تأییدي بر عدم تغییر معنی )1388(

پالسما به خاطر افزایش غلظت تواند ناشی از افزایش در میزان چسبندگی  افزایش در میزان فیبرینوژن می .)9

ی اسـت کـه در   التهـاب فیبرینوژن نوعی پروتئین  .)17( جایی آب پالسما و یا تولید آن از کبد باشد خون و جابه

حـد  درصـد   90در تحقیـق حاضـر    یتفعال شدتاز آنجا که  .)2( یابد ی افزایش میالتهابي ها  وضعیتپاسخ به 

 شـدت ی بدن بـه  التهابتواند ناشی از افزایش پاسخ  افزایش فیبرینوژن میاست،  ضربان قلب انتخاب شده اکثر

بر اساس تغییرات حجم پالسـما فیبرینـوژن کـاهش داشـت ولـی       ها  بعد از تصحیح داده .باالي تمرینی باشد

زمانی شاهد کاهش فیبرینـوژن بعـد از    تنهاکند که  گزارش می )2003( دار نبود که مطابق با این اسمیت معنی

 .)41( ط خواهیم بود که تغییرات حجم پالسـما در محاسـبات در نظـر گرفتـه شـود     ي شدید تا متوسها   ورزش

ورود آب پالسـما بـه مـایع    ، کاهش یافته بود که کاهش احتماالً بر اثر تعریـق  یتفعالحجم پالسما در نتیجه 

پس به احتمال زیاد افزایش فیبرینوژن بـه کـاهش    .)13( رت گرفته استبافتی و افزایش فشار خون صو میان
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درصدي حجم پالسما که در نتیجه باعث افزایش غلظت خون و افزایش فیبرینـوژن شـده اسـت مربـوط      11

  . باشد می

دار بود ولـی   معنی ها  زمان ترومبوپالستین در پاسخ به ورزش کاهش داشت که این کاهش در همه زمان      

تغییـرات در   )1997( نتایج تحقیق یاسـودا و همکـارانش   .ي دیگر بیشتر بودها  نسبت به زمان 08:00در زمان 

تواند افزایش بیشتر فشار خـون در   دلیل این تغییرات می .)46( تأیید کرده است aPTTروز را براي  طول شبانه

همانطور که قبالً بیان شد  .بوده باشد مؤثّر aPTTد بر مقادیر ي دیگر باشد که شایها  این زمان نسبت به زمان

کننـده   تواند تبیـین  احتماالً به خاطر تغییرات هورمونی باال بود و می 08:00در ساعت  aPTTمقادیر استراحتی 

vWF( ویلبراند فاکتور ون .باشد aPTTکاهش بیشتر 
باشـد کـه    پروتئین پالسمایی با وزن مولکولی باال می )1

از طرفی زمان ترومبوپالسـتین بـه مقـدار     .)2( کند گري می دیده را واسطه به اندوتلیوم آسیب ها  اتصال پالکت

ي اندوتلیال بر اثـر فشـار   ها  سلول یتفعالبنابراین احتماالً  .گیرد قرار می VIIIمقادیر فاکتور  تأثیرزیادي تحت 

 VIIIشده که آن هم منجر به افزایش ثانویه سطوح فـاکتور   )vWF( ویلبراند باعث افزایش فاکتور ون یتفعال

ظـاهراً   .)43( شـود  باعـث پرانعقـادي مـی    aPTTکاهش  .)37( شود می aPTTو سرانجام موجب کوتاه شدن 

و در پاسخ بـه ورزش   .گیرد قرار نمی برنامۀ تمرینیهیچ نوع  تأثیرتحت  PTمسیر خارجی انعقاد که با بررسی 

دوره زمـانی موافـق بـا تحقیـق یاسـودا و       چهـار در  PTعدم تغییر  .کند روز تغییري نمیي مختلف ها در زمان

 VIIکه مسیر خارجی انعقاد بیشـتر متـأثر از فـاکتور انعقـادي      دلیل اینه ب .)46( باشد می )1997( همکارانش

تواند ناشی از عدم تغییرات در مقادیر فاکتور  به احتمال زیاد عدم تغییر زمان پروترومبین می از این رو. باشد می

VII 42( نیز باشد(.   

دوره زمانی با  چهارولی در  ؛دار بود معنی ها  هوازي در همه زمان یتفعالافزایش تعداد پالکت در پاسخ به       

ت علّ .)10( باشد مغایر می )2005( دوره زمانی با تحقیق آلدمیر و کلیک چهارعدم تغییر در  .هم تفاوتی نداشت

افزایش تعـداد پالکـت بعـد از تصـحیح      .گیري بیشتر در تحقیق حاضر باشد ي اندازهها  تواند تعداد زمان آن می

تـر و   ي تـازه هـا   تواند به خـاطر آزادسـازي پالکـت    افزایش در مقادیر پالکت می .همچنان مشاهده شد ها  داده

عروقـی   مخـازن درون ، ي انـدوتلیال ها  دیگر ارگان، طحال، از جمله مغز استخوانها   تر از منابع ذخیره آن جوان

افـزایش  ، و یا ممکن است به خاطر تغلیظ خون )41، 30، 25، 17، 16، 9، 8( باشد ها  گردش خون ریوي و ریه

ي هـا   ي کـاتکوالمین هـا   تعریق و افزایش غلظت، یتفعالدماي بدن در اثر گرماي تولیدي از عضالت در حال 

ند که افـزایش دمـا   ا ه بیان کرد )2005( آلدمیر و کلیک .)41، 26، 25، 9( ورزشی باشد یتفعالپالسما ناشی از 

اوتـو و   .)10( یش پالکت از منابع ذخیره آن باشـد ها تواند محرك قوي براي ر باعث گشادي عروق شده و می

جایی که بـیش از یـک سـوم    ، نشان دادند که تزریق آدرنالین باعث انقباض قوي طحال )1985( 2همکارانش

عامل افزایش مقادیر پالکت جریـان خـون    ،)افزایش آدرنالین( شده و این موضوع، ندا ه در آنجا ذخیر ها  پالکت

  

1. Von willebrand    
2. Otto and et al  
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نمودنـد کـه خـرد شـدن     اعالم  )1997( 1پترز و همکارانش، از طرفی .)33( رود ورزشی به شمار می یتفعالدر 

نیـز در افـزایش    هـا   از کبـد و ریـه   ها  یا برداشت آن ها  ي به دام افتاده در مغز استخوان و ریهها  مگاکاریوسیت

متوسط حجم پالکتـی در پاسـخ بـه ورزش کـاهش      .)36( ورزشی نقش دارد یتفعالخون ناشی از  Pltمقادیر 

موافـق   MPVدار  کاهش غیرمعنی .مختلف روز متفاوت نبودي ها  دار داشت ولی این کاهش در زمان غیرمعنی

 با تحقیق آلدمیر و کلیک ي مختلف روز مخالفها  و عدم تفاوت آن در زمان )2005( با تحقیق آلدمیر و کلیک

بیشتر باشـد   ها  که هر چقدر تعداد پالکت ارتباط دارد به طوري ها  با تعداد پالکت MPV .)10( باشد می )2005(

توانـد دلیلـی    افزایش یافتـه مـی   ها  از آنجا که در تحقیق حاضر تعداد پالکت .)7( شود کوچکتر می ها  آناندازه 

   .باشد MPVاحتمالی بر عدم تغییر و حتی کاهش 

ي پالکتـی  هـا   ي انعقادي و شاخصها متغیرکه سطوح استراحتی ، دهد در کل نتایج این تحقیق نشان می      

و بیشـترین سـطح    MPVي کـه کمتـرین سـطح اسـتراحتی    بـه طـور   .دار بـود  معنـی ي مختلـف  ها  در زمان

توان گفت کـه در هنگـام صـبح احتمـال خطـر       مشاهده شد پس می 08:00در زمان  aPTTو  Fibاستراحتی

هوازي باعث افزایش فیبرینوژن و  یتفعالبا اینکه یک جلسه  .ي قلبی عروقی بیشتر استها  ترومبوز و بیماري

ي زمـانی مختلـف باعـث تعـدیل     ها  شود ولی در دوره تعداد پالکت و یا باعث کاهش زمان ترومبوپالستین می

توان گفت که هنگـام ارائـه    آمده می به دستبر اساس نتایج  .شود هوازي می یتفعالبه  ها فاکتور میپاسخ تما

و  VIIIسالمندان و بیماران بویژه بیماران با مشـکل انعقـادي ماننـد فـاکتور     ، براي افراد عادي برنامۀ تمرینی

صـبحگاهی بـویژه در پزشـکی     برنامـۀ تمرینـی  بیماران قلبی عروقی زمان روز را در نظر گرفته و هنگام ارائه 

ي هـا   یـت عالفدهند و  ي شدید انجام میها  یتفعالاز آنجا که افراد ورزشکار بیشتر  .ورزشی با احتیاط عمل کرد

و در زنان مقادیر پایه  )47، 38، 10( با افزایش خطر ترومبوز همراه است شدتي کم ها  یتفعالشدید نسبت به 

بـر   ها  شود تحقیقاتی با این شرایط و ویژگی می پیشنهادبنابراین  .)34( فیبرینوژن نسبت به مردان بیشتر است

گیري بیشتر انجـام پـذیرد تـا بتـوان در هنگـام ارائـه        ي اندازهها  زمانزنان و بیماران و با ، روي افراد ورزشکار

 . ي تمرینی با قاطعیت کامل عمل کردها  برنامه

 

 منابع
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المللی تربیت بدنی و علوم  هفتمین همایش بین. زمان روز بر پاسخ فاکتورهاي رئولوژیکی خون به ورزش

 .  ورزشی تهران

نشر  -مؤسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده: ناشر. هاي پزشکی تفسیر بالینی آزمایش). 1384. (ابراهیمی ایوب. 2

 .120-103ص . طبیب

  

1. Peters and et al  



  101 ... هاي انعقاد خون تقابل تأثیر زمان روز و یک جلسه فعالیت هوازي بر متغیر

هفته تمرین مقاومتی بر سطوح استراحتی و پاسخ متغیرهاي  12تاثیر ). 1388. (دباغ نیکوخصلت سعید. 3

ي  دانشکده. رساله ي دکتري. خون به یک جلسه فعالیت مقاومتی در مردان همورئولوژیکی و انعقادي

  .دانشگاه تهران. تربیت بدنی و علوم ورزشی

مفاهیم اساسی ). 1380. (اهللا، قراخانلو رضا، آقاعلی نژاد حمید، کردي محمدرضا رجبی حمید، نیکبخت حجت. 4

 .انتشارات کمیته ملی المپیک  در تمرینات هوازي،

  .463-  455ص . 2007هنري دیوید سون  –انعقاد –ترجمه خون شناسی). 1382. (ان محمدرخش. 5

رضائیان زهرا سادات، ترکمان گیتی، ناعلی فاطمه، روانبد رویا، نجاتیان مصطفی، گوشه بابک، برومند محمد . 6

انعقادي در  تاثیر تمرینات هوازي منظم بر فعالیت فاکتور هاي). 1385. (علی، پور فتح اهللا علی اکبر

  .                   1شماره ، 10یزیولوژي و فارماکولوژي، جلدف. مردانجوان سالم

آگهی پورپوراي  نقش پیشگویی کنندگی حجم متوسط پالکتی در پیش). 1387. (سخا کاظم، رضامند عظیم. 7

دانشگاه علوم  مجله پزشکی. ترومبوسیتوپنی ایدیوپاتیک حاد در کودکان در طول یک ماه بعد از درمان

  .71-74ص . 1شماره . 30دوره . پزشکی تبریز
8. Ahmadizad S, El–sayed MS. (2003). The effects of graded resistance exercise on 

platelet aggregation and activation. Medicine and Science in sport & Exercise. 
35(6):1026-1033.  

9. Ahmadizad S, El-sayed MS. (2006). The acute effect of resistance exercise on the 
main determinants of blood rheology. J of Sports Sci; 23(3):143-249. 

10. Aldemir H and Kiliç N. (2005). The effect of time of day and exercise on platelet 
functions and platelet–neutrophil aggregates in healthy male subjects. Mole and 
Cell Biochem; 280:119-124. 

11.Borg, G. (1998) Borg’s perceived exertion and pain scales. Champaign, IL: Human 
Kinetics. 

12. Deschenes MR  and et al. (1998).  Influences of functional capacity of human 
muscle and physiological responses medicine and science in sports and exercise.  J 
Biorhythmic; 30(9):1399-1407. 

13. Dill DB, Costill DL. (1974). Calculation of percentage changes in volumes of blood, 
plasma and red cells in dehydration. J. Appl. Physiol; 37(2):247-248. 

14. Dodt CH,  Breckling U, Derad I, Fehm HL,  Born J. (1997). Plasma Epinephrine 
and Norepinephrine Concentrations of Healthy Humans Associated With Nighttime 
Sleep and Morning Arousal. J Hypertension; 30:71-76. 

15. Driziene Z, Jakutiene E, Stakisaitis D, Pundziene B, Sveikata A. (2008). 
Characteristics of gender -related circadian arterial blood pressure in healthy 
adolescents. J Medicina (Kaunas); 44(10):768-774. 

16. El–sayed M. (2005). Haemorheology in exercise and training. Sports Med; 
35(8):649-670. 

17. El-Sayed MS, El-Sayed Ali Z, Ahmadizad S. (2004). Exercise and training effects 
on blood haemostasis in health and disease. J Sports Med; 34(3):181-200.  

18. El-Sayed MS, Sale C, Jones PGW, Chester M. (2000). Blood hemostasis in exercise 
and training. J Medicine & Science in Sports & Exercise; 32(5):918-925. 



102  90پاییز و زمستان/ شماره چهاردهم/ سال هفتم/ نامۀ فیزیولوژي ورزشی کاربردي پژوهش  

19. Ernst E, Koenig W. (1997). Fibrinogen and cardiovascular risk. J Vasc Med; 
2(2):115-25. 

20. Fattorossi A, Setito A, Sgueglia GA, Farnetti S, Lanza GA. (2007). Relationship  
between changes in platelet reactivity and change in platelet receptor expression  
induced by physical exercise. Thromb Res; 120:901-909. 

21. Habibi M, Torkaman G, Goosheh B. (2009). The effect of combined aerobic– 
resistance and aerobic exercise on blood coagulation factors in young healthy men. 
J 3th Iran-Arab cardiovascular congress. 

22. Haus E, Cusulos M, Sackett-Lundeen L, Swoyer J. (1990). Circadian Variations in 
Blood Coagulation Parameters, Alpha-Antitrypsin Antigen and Platelet 
Aggregation and Retention in Clinically Healthy Subjects. J Chronobiology 
international; 7:203 – 216. 

23. Hermida R. C., Calvo C, Ayala DE, Lopez J. E., Fernandez J. R., Mojon A, 
Domínguez M. J., Covelo M. (2003). Seasonal Variation of Fibrinogen in Dipper 
and Nondipper Hypertensive Patients. J American Heart Association; 9(12):878-
884. 

24. Hilberg T, Schmidt W, Holger HWG. (2003). Platelet activity and sensivity to 
agonists after exhaustive treadmill exercise. Sports Sci and Med; 2: 15-22. 

25. Hurlen M, Arnesen H. (2000). Increased platelet aggregability during exercise in 
patients with previose myocardial infraction, lake of inhibition by aspirin. J Thromb 
Res; 99:487-494. 

26. Ikarugi H, Shibata M, Taka T. (2003) . High intensity exercise enhances platelet 
reactivity to shear stress and coagulation during and after exercise. Pathophysiol 
Haemost; 77:890-893. 

27. Jackson AS, Pollock ML. (1978). Generalized equations for predicting body density 
of men. J British of Nutrition; 40:497-504. 

28. Kimura T, Inamizu T, Sekikawa K, Kakehashi M, Onari K. (2009). Determinants of 
the daily rhythm of blood fluidity. J Journal of Circadian Rhythms; 7:7. 

29. Krauchi K. (2002). How is the circadian rhythm of core body temperature 
regulated? J Clin Auton Res; 12:147–149. 

30. Lekakis J, Triantafyllidi H, Galea V, Koutroumbi M,  Theodoridis T, Komporozos 
C, Ikonomidis I, Christopoulou-Cokkinou V, Kremastinos D. T. H. (2007).The 
immediate effect of aerobic exercise on  haemostatic parameters in patients with 
recently diagnosed mild to moderate essential hypertension. J Thromb and 
Thrombolysis; 25:179-184.  

31. Lippi G, Franchini M, Salvagno GL, Montagnana M, Guidi GC. (2008). Higher 
morning serum cortisol level predicts increased fibrinogen but not shortened aPTT. 
J Thromb Thrombolysis; 26:103-105.   

32. Montagnana M, Salvagno G. L., Lippi G. (2009). Circadian variation within 
hemostasis:an underrecognized link between biology and disease? J Thromb 
Hemost; 35(1):23- 33. 

33. Otto RC, Schaffner A, Augustiny N. (1985).  The hyperslenic spleen: a contactile 
reservoir of granulocyte and platelets. J Arch Intern Men; 40:55-61.  



  103 ... هاي انعقاد خون تقابل تأثیر زمان روز و یک جلسه فعالیت هوازي بر متغیر

34. Oosthuizen W, Vorster HH, Jerling JC, Barnard HC, Smuts CM, Silvis N, Kruger 
A, Venter CS. (1994). Both fish oil and olive oil lowered plasma fibrinogen in 
women with high baseline fibrinogen levels. J Thromb Haemost; 72(4):557-62. 

35. Pederneiras Jaeger C,  Abdala Karam Kalil R, Vieira da Costa Guaragna JC, 
Machado Carrion LJ, Bodanese LC, Petracco JB. (2006). Preoperative serum 
fibrinogen as a  predictor for myocardial infarction in surgical myocardial 

revascularization. J Arquivos Brasileiros de Cardiologia; 87:1345-1351. 
36. Peters AM. (1997). Just how big is the pulmonary granulocyte pool?. J Clin Dev 

Immonol; 12:1-9. 
37. Petidis K, Douma S, Doumas M, Basagiannis I, Vogiatzis K, Zamboulis C. (2008). 

The interaction of vasoactive substances during exercise modulatesplatelet 
aggregation in hypertension and coronary artery disease. J BMC Cardiovascular 
disorder; 8(11):904-910. 

38. Przybyłowski J, Hajduk A, Słomba M, Obodynski K. (1998). The effect of 
progressive incremental exercise on some parameters of hemostasis. Wiad Lek; 
51(5-6):260-4. 

39. Rahnama N, Sajjadi N, Bambaeichi E, Sadeghipour HR, Daneshjoo H, Nazary N. 
(2009). Diurnal Variation on the Performance of Soccer-Specific Skills. World 
Journal of Sport Sciences;  2 (1):27-30. 

40. Riberio J, Ascensao A, Oliveira A. R., Carlson J, Mota J. (2007). Hemostatic 
response to  acute physical exercise in healthy adolescents. J of Scie and Med  in 
Sport; 10:164-169. 

41. Smith JE. (2003). Effects of strenuous exercise on haemostasis. J British Journal of 
Sports Medicine; 37:433-435. 

42. Suzuki T, Yamauchi K, Yamada Y, et al. (1992). Blood coagulability and 
fibrinolytic activity before and after physical training during the recovery phase of 
acute myocardial infarction. J Clin Cardiol; 15:358-64.   

43. Thrall G, Lane D, Caroll D, Lip G. Y. H. (2007). A systematic review of   the 
effects of acute psychological stress and physical activity on  haemorheology, 
coagulation, fibrinolysis and platelet reactivity: Implication for the pathogenesis of 
acute coronary syndromes.J Thrombosis research; 120:819-847. 

44. Wang JSH, Cheng LJ. (1999). Effect of strenuous, acute exercise on α-adrenergic 
agonist-potentiated platelet activation. J Arterioscler Thromb Vasc Biol; 19:1559-
1565.              

45. Wang JSH, Jen CHJ, Chen HI. (1997). Effects of chronic exercise and 
deconditioning on platelet function in women. J Appl Physiol; 83(6):2080-2085. 

46. Yasuda N, Inamizu T, Kan A, Onari K, Yasuda M. (1997). The Effect of Exercise 
and Circadian Rhythm on Blood Coagulation and Fibrinolysis 460. Medicine & 
Science in Sports & Exercise; 29:80. 

47. Yilmaz M. B., Saricam E, Biyikoughu S. F., Guray Y, Guray U, Sasmaz H, 
Korkmaz S. (2004). Mean platelet volume and exercise stress test. J Thrombosis 
and Thrombolysis; 17(2):115-120 





 


