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  چکیده

تمرینـات   تأثیری بر علی رغم توافق کلّ .ی داردهاي خونمتغیرات مفیدي بر نیمرخ تأثیر، ها نشان داد که تمرینات استقامتی بررسی

 .ي هماتولوژي وجـود نـدارد  ها به ویژه رست بر شخص هوازي بی فعالیت تأثیر ةی در بارو توافق کلّ، ي خونیها شاخص هوازي بر

ي هـا  شـاخص  بـر  )به صورت یک پروتکـل تمرینـی   رستآزمون ( هوازي بیبررسی اثر چهار هفته تمرین ، حاضر هدف از تحقیق

 ±13.7 سـال  19.26 ± 2.06ی سنّ با میانگین( کیک بوکسور 30بدین منظور . بوده استدر کیک بوکسورهاي مرد  هماتولوژیک

شرکت کردند که ( کیلوگرم بر مجذور قد 22.6 ± 3.5 6 -و با شاخص توده بدن ، سانتیمتر قد 177.5 ± 5.8، وزنکیلو گرم  69.76

م مـنظّ  فعالیـت نیمـی از   خواسته شد تا، )یا تمرین( از افراد گروه تجربی .تجربی تقسیم شدند وطور تصادفی به دو گروه شاهد ه ب

اختصـاص   )دقیقـه  45ت به مد بار 3اي  به صورت یک پروتکل تمرینی هفته رست را آزمون( هوازي بیتمرین کیک بوکس را به 

، ي قبلها در زمان cc 10به مقداري خونی ها نمونه .دادند می م کیک بوکس را انجامدر حالی که گروه شاهد فقط تمرین منظّ ؛دهند

، WBC RBC , ،HGB ،HCT ،MCV ،MCH ،MCHC(هـاي خـونی   متغیر واز وریـد بـازویی گرفتـه     پس از تمرینهفته  4 و هفته 2

RDW,PLT ،MPV ( افراد .گیري شد اندازه ،کلّ .ساعت ناشتا بودند 12اقل  حدافزار آمـاري   از نرمالعات با استفاده اطّ ۀی)13 (SPSS 

اختالف  مشاهدةدر صورت  و ) 3times ×2groups(ر مکرّ ANOVAگروه از  هاي تمرین و براي اختالف میانگین بین زمان پردازش و

فته پذیر )P ≥ 0.05(در سطح  ها اختالفات میانگین .استفاده شد )LSD( هاي تعقیبی مناسب هاي تمرین از آزمون دار بین زمان معنی

، MCVدار در  علی رغم افـزایش معنـی   .پالسما پس از تمرین مشاهده گردید RDWو  HGB ،PLT ،MCVدر ي دار تغییر معنی .شد

HGB ،PLT ،دار در  کاهش معنی وRDW ، تغییرات درWBC ،RBC ،HCT ،MCH ،MCHC  نتـایج پـژوهش حاضـر    .دار نبـود  معنـی ،

از . بشود ي سفید خونها تواند سبب تغییراتی در تعداد گلبول شرایط تحقیقی ما میبا ( رست هوازي بیتمرین حاکی از آن است که 

ناشی از این شکل از تمرین  خود ۀکه این به نوب سازي خون شود لختهافزایش شاید به ها  حجم پالکت تغییرات اندازه و طرفی دیگر

  بوز باشدك ایجاد تروممحل تشکیل تومبوز و محرّ پالکت در ةکنند الکه فع باشد

  

  .ها پالکت، هاي خونی گلبول، کیک بوکسورها، تغییرات هماتولوژیک، )رست(هوازي بیتمرین  :ي کلیديها هژوا

 

___________________________________________________________  
  

 عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران   . 1

 کارشناسی ارشد تربیت بدنی. 2
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Effect of 4 weeks of an aerobic (RAST) Training on 
hematological changes in male kick- Boxers 

  
Ghanbari niaki, A. (Ph. D) 

Mohammadi, Sh. (MSc) 
 

Abstract 
It has been shown that endurance exercise training has beneficial impacts on 
hematological profiles. In spite of the effect of aerobic exercise, there is no a general 
agreement on the effect of anaerobic exercise, particularly Running-Based anaerobic 
Sprint test (RAST) on hematological profiles. The purpose of the present study was to 
investigate the effect of a four- week anaerobic exercises (RAST as a protocol) on the 
hematologic changes in young male kick- boxers. Thirty young male kick-boxers 19.26 
(±2.06yr, 177.5 ±5.08 cm in high, 69.76± 13.72 kg in weight and 22.06±3.588 kg/m

2) 
who volunteered to participate in this study were assigned to a control and experimental 
(training) groups. The training group were asked to spent half (45minutes) of their 
regular kick-boxing training for the RAST protocol and the control group were asked to 
practice their regular kick boxing training. Blood samples were taken before 2 weeks 

and after 4 weeks of RAST training for hematological indices (WBC, RB, HGB, HCT, 
MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV). Data was analyzed using ANOVA and LSD 

was employed as a suitable following test. A significant increase in HGB, platelets 
(PLT) and mean cell volume (MVC), and RDW were observed in the experimental 

group. However, the concentrations and percentage of WBC, RBC, MCH, MCHC, and 
HCT were not significant. We did not find any significant differences between the 
groups. The results indicate that using anaerobic exercise training protocol (RAST 
protocol) was able to change some hematological indices such as HGB and RDW which 
are important in red blood cell composition. On the other hand, a higher PLT counts 
might result in thrombin which is the primary activator of platelets at the site of 

thrombus formation and a major driving force in thrombus.   
 

Keywords:  Hematological profiles, RDW, RAST, Kick-Boxers, WBC, Platelets. 
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مهمقد  

هـاي بـدن یـا بـه      نگهداري حالت یکنواخت محیط داخلی بافـت ، بافتی آبگون است که عمل اصلی آن، خون

ایـن  ، د که خون در حـال گـردش  شو میدي در بدن انجام اعمال متعد .عبارتی حفظ شرایط همواستازي است

را اجرا کنـد تـا بـدین ترتیـب      بدن به وجود آورد تا اعمال خود ةدهند ي مختلف تشکیلها امکان را براي اندام

بـدنی   فعالیـت ي بدن خون نیز به هر نوع ها همچون سایر ارگان .)7( یک محیط شیمیایی باقی بماند خون در

ت شرایطی هستند که بدن به آن واکنشی مناسب مد ت وشد، زمان، فعالیتنوع  .دهد ینمویژه پاسخ یکسانی 

ـ  ها کارایی بافت نیازمند همکاري و، الي فعها بافت مین انرژي برايأت .هدد میاز خود نشان  ویـژه  ه ي بـدن ب

   .بافت خون است

 و 1زیبـو  .)3( کنـد  مـی ي ورزشی تغییر ها تمرین ۀکه ترکیب خون در نتیج شد نشان داده گزارشیدر 

ژن ازدیـاد اکسـی   اند که تمرینات بدنی که افزایش تـوان کـار بـدنی و    به این نتیجه رسیده) 1990(همکارانش 

خـون محیطـی    2به یک رشته تغییراتی در بدن از جمله دستگاه ارتیرویسـتی ، بیشینه را به همراه دارد مصرفی

داراي سـطوح هموگلـوبین   ، نخبـه  ةکرد آورد که ورزشکاران تمرین وجود میه را ب و این تصویر گردد منجر می

ـ ، )37(نکـرده هسـتند    تمـرین بیشتري در خـون محیطـی نسـبت بـه افـراد       یتروسیتنیز تعداد ار باالتر و ا ام

 پسران نوجوان در دختران و در هاي گلبول قرمزمتغیر ي را دردار معنیکاهش ) 16(همکارانش  و 3بویادجیوف

دو جـنس را بـه عامـل تمـرین مربـوط       هـر  شده در تغییرات مشاهده مشاهده کردند و، ي زیربیشینهها ورزش

  دانستند 

بـه دنبـال انجـام دادن یـک جلسـه       ها سیتکولي را در دار معنییش نیز افزا) 34(همکاران  و 4ناتالی

، در رابطـه بـا اثـر   ) 34(همکـاران   ناتـالی و  به وسیلۀاي که  مقایسه در .اي با وزنه مشاهده کردند تمرین دایره

تمد ،ر ي دردار معنـی نشان داده شد کـه تغییـرات   ، اي به عمل آمد نوع تمرین یک جلسه ت وشدهـاي  متغی

WBCنیز افزایش ) 13(همکاران  ویل وها  همچنین ؛کرده وجود نداشت سه گروه تمرینخونی 
را پس از یک  5

اي نیـز   نتایج مشابه .بزرگساالن مشاهده کردند  ن جوان ودر ورزشکارا هیندزاجلسه تمرین هوازي به صورت ف

همکـاران   و 7سوزوکی ولیکن ؛ه تمرین کشتی مشاهده شدهپس از یک جلس) 32(همکاران  و 6نمت ۀبه وسیل

 .پـس از یـک دوره مسـابقات جـودو مشـاهده نکردنـد       هـا  سیتتعداد لکو ي دردار معنیگونه تغییر  هیچ) 35(

___________________________________________________________  
  

1. Zbigiew 
2. Erthrocyte sistem 
3. Boyadjiev 
4. Natale 
5. White Blood Cell Count  
6. Nemet  
7. Suzuki 
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MPVو PLT 2 دار معنـی افـزایش  ) 18(همکاران  و 1زاد احمدي
را بـه دنبـال سـه نـوع تمـرین مقـاومتی بـا         3

میـزان   ي را دردار معنـی افـزایش  ) 24(همکـاران   و نجو 4همچنین هوي .شاهده کردندي متفاوت مها تشد

WBC  وPLT میـزان   ي دردار معنـی ولی هیچ تغییر  ؛تن مشاهده کردنداساعته اولترامار24یک مسابقه  پس از

 RBCهایی چونمتغیر
5 ،MCV

6،MCH
7 ،MCHC

8 ،RDW
9 ،HGB

10 ،HCT
  .نکردندمشاهده  11

است شناخته شده  ورزشکاران زيهوا بیگیري عملکرد  به عنوان یک آزمون جهت اندازه آزمون رست

دلیل همبسـتگی بـاالي بـین ایـن آزمـون و وینگیـت در       ه د که بشو میو اظهار گیرد  می مورد استفاده قرار و

هاي رزمی است  ورزش ۀکیک بوکسینگ که زیرمجموع ۀرشت .)16، 15( دشو میشرایط میدانی از آن استفاده 

شـبیه ورزش   بـراي ضـربه زدن   پاهـا  و هـا  دسـت  ستفاده ازاو  اش شکل اجرایی ت مهارتی وحسب ماهی بر و

به وقت مسابقه که دو دقیقه و استراحت بین دو وقـت مسـابقه کـه یـک      ا اگرام ؛زنی دانست مشت تکواندو و

. )6( رسد که به دو ورزش تکواندو و کشـتی جدیـد شـباهت بیشـتري دارد     به نظر می .شود توجه، دقیقه است

اسـاس   بـر ). 2( کیک بوکسینگ است ي رشتۀها از ویژگی هوازي بیتوان  تکیه بر و تشد با عملکرد سریع و

ي انرژي ها دستگاه براي اجرا بر پربرخورد شدید و، ورزشی سنگین د که این رشتۀشو میچنین شرایطی اظهار 

، یمنمـای  توجـه ولی اگـر بـه کـل زمـان مسـابقه و اسـتراحت       ؛ تکیه دارد )فسفاژن و اسیدالکتیک( هوازي بی

ـ   توجـه بنابراین با  ).6( دستگاه هوازي نیز درگیر خواهد شد فعالیتیابیم که براي تداوم  درمی ت ایـن  بـه ماهی

با استفاده  انرژي درگیر هاي بهبود دستگاه، ت مسابقهمین انرژي و مداز حیث تکیه بر دستگاه تأ ورزشی رشتۀ

بنـابراین  . ر این دسته از ورزشکاران را ارتقا دهدثّؤم تواند عملکرد می ي تمرینی مناسب و اختصاصیها از روش

 توجـه به اسـتفاده از آن بـه عنـوان یـک آزمـون      پژوهشگران  توجهو بیشترین  ویژگی این آزمون به توجهبا 

اي این  از آنجایی که اثر یک وهله. و یک پروتکل تمرینی نشده است هوازي بی فعالیتچندانی به عنوان یک 

بـر ابسـتاتین و هورمـون     اي در زنـان  تمرین یک هفته اي و یا یک جلسه فعالیت رت یک برنامهآزمون به صو

جهـت    كتوانـد بـه عنـوان محـرّ     به نظر رسید که مـی  )14( سرم کار شده بود ATPو قند خون و ( 17 )رشد

این اسـت تـا   ، هدف از پژوهش حاضر .قرار گیرد توجهدر کیک بوکسورها مورد ارزیابی تغییرات هماتولوژیک 

را به صورت یک پروتکل تمرینی بر نیمرخ هماتولوزي در کیک بوکسـورها جـوان مـرد مـورد      اثر این آزمون

  .بررسی قرا دهد

  شناسی روش

___________________________________________________________  
  

1. Ahmadizad  
2. Platelet Count   
3. Mean Platelet Volum  
4. Huey - June  
5. Red Blood Cell Count  
6. Mean Corpuscular Volume  
7.  Mean Corpuscular Hemoglobin 
8. Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration  
9. Red Cell Distribution Width  
10. Hemoglobin  
11. Hematocrit  
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 177.5±5.8، وزنکیلو گـرم   69.76±13.7 سال 19.26±2.06با میانگین سنی ( نفر از کیک بوکسورهاي 30

 فراخـوان و  ۀشهرستان بابل بـه وسـیل   )کیلوگرم بر مجذور قد 22.6±3.56و با شاخص توده بدن ، سانتیمتر قد

شامل عـدم مصـرف   ، شرایط گزینش داوطلبان .الع از شرایط تحقیق از میان واجدین شرایط انتخاب شدنداطّ

 تـرازوي دیجیتـال   ۀوزن افراد به وسـیل  .ي خونی بودها نداشتن سابقه بیماري، سالمتی فردي، ها لمکم دارو و

)BEURER مدلpso6m42 ۀقد آنان به وسیل و )ساخت آلمان »دیوار مگیـري و  اندازه» جدر  BMI   بـه کمـک

وزن / قد به نماي دو « [  فرمول
2m

kg  [محاسبه شد.   

  تمرینی العملدستور 

نـود  ، زمان تمرین کیک بوکسورها. تجربی تقسیم شدند طور تصادفی به دو گروه شاهد وه کیک بوکسور ب 30

دقیقه بود که بعد از گرم شدن اوپرداختند و گروه تجربی  می سینگگروه شاهد فقط به تمرینات کیک بوک، هلی

متـر را بـا    35دو کوتاه  6نوبت  هرکه  زمون رستآپنج نوبت ( هوازي بیتمرین  نیمی از زمان تمرینشان را به

و بین هر نوبـت پـنج دقیقـه اسـتراحت      شد می کرارویدند و هر ده ثانیه دویدن مسافت ت د کثر سرعت میا حد

ـ فع نیمی دیگر بـه  و شد نوبت در هفته یا چهار روز در هفته انجام می 4این پروتکل ). کردند می ت ورزشـی  الی

نشسـته قـرار    تضـعی حـالی کـه در و   خون از ورید بازویی افراد در cc 10به مقدار . )6(ها اختصاص داشت  آن

 هفتـه چهـارم  ، یعنی ؛تمرینجلسه ساعت پس از آخرین 24هفته بعد از تمرین و  2، قبلدر سه نوبت ، داشتند

پس از انجام  .ساعت ناشتا بودند 12 لقاَ افراد براي حد ضمناً ؛آوري شد جمعي ونوجکت ها با استفاده از سوزن

سرع وقـت انجـام   هاي هماتولوژیک در ا گیري اندازه، )EDTAحاوي (جداسازي پالسما  مراحل آزمایشگاهی و

گیـري   اندازه kx-21( sysmex(خودکار هماتولوژي آناالیزر  سیستم ۀهاي هماتولوژیک به وسیلمتغیر ۀیکلّ .شد

 . شد

  روش آماري

هاي تمرین  براي اختالف میانگین بین زمان و گردید تحلیل توصیفی تجزیه و رالعات با استفاده از آمااطّ ۀیکلّ

هـاي   اخـتالف معنـادار بـین زمـان    وجود و در صورت ) دو گروه ×ه نقطه زمانی س(ر مکرّ ANOVAگروه از  و

 SPSS) 13(افزار آماري  از نرم گیري بهرهالعات با اطّ ۀیکلّ .استفاده شد )LSD( تمرین از آزمون تعقیبی مناسب

ف میانگین در اختال. ه گردیدئارا) ±(استاندارد  خطاي والعات به صورت میانگین همچنین اطّ .پردازش گردید

  . پذیرفته شد P ≥ 0.05یا  0.05 سطح آلفا

  

  نتایج تحقیق

، RBC  ،HCTدر سـطوح  داري را  تغییـرات معنـی  ) رسـت ( هـوازي  بیداد که تمرین ي آماري نشان ها بررسی

MCH MCHC  وWBC جـدول  ( موجـب نشـده اسـت    هـا  گیـري و گـروه   یک از نقاط زمـانی انـدازه   در هیچ  

ري دا معنـی تغییر ، با این وجود .ر نبوددا معنی، ها ي بین گروهها د تغییرات در تعداد پالکتبا این وجو ).1 ةشمار

، و استفاده از آزمون تعقیبی نشان داد که در گروه شـاهد  )F= 3.87, P<0.042(مشاهده شد  ها تعداد پالکت در
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بـه  ( بـل تمـرین داشـته اسـت    هفته در مقایسه بـا ق  4و  2 طري در نقادا معنی ج افزایشیتدره ب مقدار پالکت

هفتـه در مقایسـه بـا قبـل در گـروه       4در حالی که این افزایش در نقطه زمانی  .)P<0.039 ،P<0.045ترتیب 

 1. شـکل ( ري بین دو گروه مشاهده نشـد دا معنیعالوه بر این تفاوت . )P<0.014( ر بوده استدا معنی، تجربی

 )P<0.025( ر بـوده اسـت  دا معنـی هفته با قبل  4قطه زمانی نیز فقط در گروه شاهد و بین ن MPVمیزان  .)الف

 .)P<0.039( ر بـود دا معنـی هفتـه   2بین نقاط قبـل و   غلظت هموگلوبین فقط در گروه تجربی و .)ب 1.شکل(

اي  گویچـه  متوسـط در حجـم   افزایشی .)الف.2شکل ( نشد ي آزمودنی مشاهدهها ري بین گروهدا معنیتفاوت 

. )P<0.014(ر بـوده اسـت   دا معنیهفته در مقایسه با قبل فقط در گروه تجربی  4انی نقطه زم در )MCV(خون 

 RDWي مربـوط بـه   هـا  تحلیل داده). ب 2. شکل( ري بین دو گروه مشاهده نشددا معنیعالوه بر این تفاوت 

ـ ایـن تغی , )F= 6.40, P<0.009(باشد  می ردا معنی، تغیرات در این شاخصدهد که  نشان می نقطـه  فقـط در   ری

  ).ج 2 شکل)(P<0.002و  P<0.007به ترتیب (ر بود دا معنیهفته در گروه تجربی  2و  هفته با قبل 4زمانی 

  

  گیري نتیجهو بحث 

 ,PWD, MPV, PLT, RDW, MCHC(این تحقیق به آزمون عوامل هماتولوژیک پالسـماي خـون از جملـه    

MCH, MCV, HCT, HGB, WBC, RBC(  ي هـا  یافته .پرداخت 1رست هوازي یبهفته تمرین  4در پاسخ به

تغییرات معناداري را نشان نداده است که ایـن خـود از عـدم    ، هد که حجم پالسمایید میتحقیق حاضر نشان 

   .یا غلیظ شدن پالسما حکایت دارد پدیده رقیق شدن و

 یـت و پیشنهادي هـیچ تغییـري در هماتوکر   فعالیتهد که د میل نشان او ۀي تحقیق در درجها یافته

 کا وتسوفوجی) 2000(همکاران  و بودیاجیوفاین امر با نتایج تحقیقات  .ي خون ایجاد نکردها یتروسیتتعداد ار

 )20و  27و 29و  5( باشـد  میهمسو  )1385(همکاران بی وطی)2005( همکاران کاراکوك و، )2005(همکاران 

  ). 8و28(انی ندارد همخو) 2004(هویجون و همکاران ، )1380(ینی یي گاها افتهیو با 

، ه برخـی از پژوهشـگران  البتّ. مشاهده نشد MCV ،MCHCهمچنین در این تحقیق هیچ تغییري در 

هـاي بـدنی    فعالیـت متعاقـب   MCV ،MCH ،MCHCرا با فاکتورهـاي   ها تیسوشناسی اریتر دگرگونی ریخت

نیـز  ) 2005(همکـاران   ي هویجون وها یافته). 37(اند  بدون تغییر ذکر کرده، ت همراه با خستگی بدنمد کوتاه

) 2005(همکـاران   ي این پژوهش با مشـاهدات کـاراکوك و  ها ولیکن یافته) 28( کند مییید أمشاهدات ما را ت

در پایان چهار  RDWکه  کند میي آماري مشخص ها نتایج به دست آمده از تجزیه تحلیل. )29( است ناهمسو

نسـبت بـه قبـل از آن شـد      دار معنـی دچار کـاهش  ، ادي تحقیقپیشنه ةرست به شیو هوازي بی هفته تمرین

)0.002 <P( .یدر تحقیق .این زمینه قابل مقایسه است نتایج این پژوهش با تحقیقات از پیش انجام گرفته در 

معتقد بودند  مشاهده کردند و RDWي در میزان دار معنیافزایش ، اند همکارانش انجام داده زاده و که مرتضوي

نشانه پر شدن ذخایر ، باشد و به حد طبیعی رسیدن آن آهن می اس در افتراق آنمی فقراخص حسش RDWکه 

___________________________________________________________  
  

1. Running Base Anaerobic Sprint Test  
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، اکسیژن مواجه بودنـد  کمبود با و بود باالتر از حد طبیعی RDWهمچنین در زنانی که ) 9( است استخوان مغز

نتـایج ایـن پـژوهش بـا     ولیکن ) 9( .نشان داد رسیدن به حد طبیعی در کاهش معناداري را، هنبا جایگزینی آ

ا نتایج این پژوهش با نتایج تحقیقی طیبـی  ام .)28(همخوانی ندارد ) 2004(همکاران  نتایج تحقیق هویجون و

ي در دار معنیي آماري نشان دهنده افزایش ها همچنین تجزیه وتحلیل )5(همخوانی دارد ) 1384(همکاران  و

هفتـه تمـرین    4به دنبـال   MCVاین ازدیاد سطوح  .بودز آن در پایان تمرین در مقایسه با قبل ا MCV متغیر

میزان انتقـال آهـن از مغـز اسـتخوان بـه درون       سازي گلبول قرمز وزتوان به افزایش با رست را می هوازي بی

ـ ها همچنین یافته). 31( )1997همکارانش  و 1کینونم(ي سرخ در گردش نسبت داد ها گویچه وهش ژي این پ

  .)34(است  همسو) 1998(همکاران  و 2ابا دستاوردهاي موجیک

بـا   هوازي بیص شد که یک ماه تمرین مشخّ، نتایج به دست آمده تحلیل آماري و اساس تجزیه و بر

هـوي  ، )2003( زاد و همکاران احمدي .شد PLTي در جهت افزایش دار معنیموجب تغییرات ، روش ذکر شده

بـی و همکـاران   طی، )2005(فوجیتسوکا و همکـاران  ، )2005(کاراکوك و همکارن ، )2004(جون و همکاران 

از  هـا  پالکـت  ۀچرخ ).18و 28، 29، 27، 5( مشاهده کردند PLTي در میزان دار معنیهمگی افزایش ، )1384(

یـک  ، پالکـت  ةکه سـن و انـداز   کند میص نامتجانس است و این مشخّ، پذیري تراکم و واکنش، لحاظ اندازه

تحت شرایط تولید پالکت تحریـک شـده سـاخته     ها پالکت. لکرد پالکت هستندمستقل براي عم ةکنند تعیین

  )7( .باشد پالکت می ةترین ارزیاب انداز دقیق، ي طبیعیها پالکت ۀدر مقایسه با چرخ MPV. ندشو می

ي تـازه از بسـتر   هـا  یابد که این افزایش به دلیل رهایی پالکت در ورزش افزایش می ها تعداد پالکت

ح اپی نفـرین موجـب انقبـاض قـوي     ترشّ. باشد مغز استخوان و دیگر ذخایر پالکت در بدن می ،عروقی طحال

ایـن مکـانیزم   ، ي بـدن در آن ذخیـره شـده اسـت    ها جایی که حدود یک سوم پالکت، یعنی، دشو می  طحال

ـ  . تواند دلیل افزایش زیاد میزان پالکت در ورزش را توضیح بدهـد  می ـ   ۀهمچنـین در مرحل زي سـا  الحـاد فع

 افزایش در حجم پالکت ممکن است که در نتیجه تغییر شکل قطعات مگاکاریوسیت سیتوپالسم باشد، پالکت

اخـتالف  ، سـازي پالکـت   الو نشانگرهاي فع ها ات تمرین روي تراکم پالکتتأثیردر تحقیقات  ).23و24و25(

سازي انعقـاد خـون و افـزایش     السبب فع، تمد ه این توضیح نیز وجود دارد که تمرینات کوتاهالبتّ. نظر هست

آن را در حـدود طبیعـی حفـظ     ۀخون و تجزی گیري لختۀ د و تعادل ظریف میان شکلشو میخون  3فیبرینولیز

  )23و24. (کند می

ال شدن پالکت است و بازتابی از فع، پالکت ةاز طرف دیگر نتایج مطالعات بیشتر نشان دادند که انداز

خاطر نشان می، تک تمرین سنگین موقّی ۀشدگی پالکت به وسیل الفع     ثر أدي متـ سـازد کـه از عوامـل متعـد

بنابراین ممکن است که ، تواند بازتابی از سطح تغییرات میزان تحریک پالکت باشد می MPVارزیابی ، دشو می

MPV ،30( .شدگی پالکت محسوب شود الشاخص ساده براي فع(  

___________________________________________________________  
  

1. Mackinnon  
2. Muhiko  
3. Fibrinolysis  
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را  هـوازي  بـی پس از یک ماه تمـرین   WBCر میزان ي ددار معنیي آماري تغییرات ها تجزیه تحلیل

. بـا تحقیـق مـا همخـوانی دارد    ) 2005(و فوجیتسـوکا و همکـاران   ) 2003(سوزوکی و همکـاران  . نشان نداد

نمت و همکاران ، )1996( و همکاران 1مک اینتایر، )1382(ویل و همکاران ها يها ا نتایج پژوهشام. )38و40(

را پس از تمرین در مقایسـه بـا    WBCي در میزان دار معنیهمگی افزایش ) 2002(ناتالی و همکاران ) 2004(

بـه   هـا  و لکوسـیت  هـا  پالکت )13و 30و  36و  35(قبل از آن مشاهده کردند که با تحقیق ما همخوانی ندارد 

ت شـامل شـد   ديهـاي متعـد  متغیر به ها ین پاسخهند که اد مییی را نشان ها جسمانی پاسخ فعالیتورزش و 

 نتایج تحقیق حاضـر  براي تفسیر ).24(ي آمادگی جسمانی افراد وابسته است ها شاخص ت تمرین ومد، تمرین

کـار در خصـوص تغییـرات افزایشـی در      و تـرین سـاز   ساده :توان ساز وکارهاي مفروض زیر را مطرح نمود می

تغییرات حجـم  ، در این تحقیق اام ؛توان به کاهش حجم پالسما نسبت داد را می فعالیتپس از  WBC غلظت

ر دیگـري مـورد   ثّؤباید عامـل مـ   فعالیتدر پاسخ به  WBCاین در تغییرات  بنابر. نبوده است دار معنی، پالسما

 ).4و7( قرار گیرد توجه

مشـاهده   )38(رونـد   سیب دیده میآبه محل تارهاي عضالنی  ها بعضی از لکوسیت، در جریان ورزش

 رسـاند  این موضوع را به اثبات می، پس از انقباضات برونگرا نسبت به انقباضات درونگرا ها بسیار زیاد لکوسیت

هاي سفید خون در برابر شرایطی که  هاي التهابی عنوان شده است که سلول همچنان که در بحث واکنش )1(

پـس از   .کننـد  به عنـوان سیسـتم دفـاعی عمـل مـی     ، ازدس ي بدن را دچار اختالل میها عملکرد طبیعی بافت

ه مکانیسم دقیـق  البتّ) 12( یابد افزایش می ها تعداد لکوسیت، ندشو مییی که باعث کوفتگی عضالنی ها فعالیت

برخی عوامل مکانیکی مانند افزایش برونـده قلبـی و ایجـاد    ، ولی به احتمال زیاد؛ ن در ورزش ناشناخته استآ

انـیم در حالـت   د میطور که  زیرا همان؛ در این فرایند دخالت دارند ها هاي اندوتلیال مویرگ ولتغییرات در سل

بـه ایـن فاینـد     .ي عروقی هستندها ي بالغ بدن در حال گردش در سیستمها استراحت کمتر از نصف لکوسیت

 ةکننـد  عنوان تنظـیم  به ها ا شواهد محکمی وجود دارد که بر نقش هرمونم؛ ا)26و32( گویند دیمارژینیشن می

ص شـده  شنی مشخّبه رو .کند مین داللت آي ها توزیع زیر رده و ها تغییرات ناشی از ورزش در تعداد لکوسیت

بین گردش خون و اجزاي مختلف بـدن   ها هایی مانند اپی نفرین و کورتیزول توزیع لکوسیت است که هورمون

بـه   در جریـان ورزش  هـا  افزایش تعـداد لکوسـیت   .هدد یمقرار  تأثیراستخوان را تحت  مغز، طحال، مانند کبد

و بستگی بـه   فعالیتت شد تأثیرافزایش اپی نفرین و کورتیزول تحت  ).33( دشو میاپی نفرین رهبري  وسیلۀ

درصد اکسیژن مصرفی  60ستانه آاین افزایش در  .ت ورزشی فرد داردظرفی)Vo2max(  1[ دشـو  میمشاهده.[ 

کمتر از ( تمد ي کوتاهها فعالیتدر جریان  ها تی و دیل تغییرات افزایشی تعداد لکوسیتاساس مدل مک کار بر

بسـیار آهسـته    فعالیـت زیرا که افزایش کورتیزول در پاسخ بـه  ؛ ناشی از افزایش اپی نفرین است )یک ساعت

بـه وقـوع    الیتفعگذشت یک ساعت از شروع  عمل کورتیزول پس از ۀدر نتیج ها است و افزایش تعداد سلول

 هـا  و کورتیزول موجب کاهش لکوسیت ها کاتکوالمین ۀتخلی، ي خیلی طوالنیها فعالیتدر جریان  .پیوندد می

 تحقیقی کـه کـاراکوك و همکـاران    .گیري نشد کاتکوالمین و کورتیزول اندازه، در تحقیق حاضر )32( دشو می

___________________________________________________________  
  

1. Mac Intyer  
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دلیلی بـر  ، هاي همورهولوژیکی پرداختندمتغیرروي اي فوتبال  دقیقه 90به بررسی اثرات یک تمرین  )2005(

ي سفید مشاهده کردند و دلیل آن را فشـار بـاال   ها ي را در تعداد گلبوبلدار معنیافزایش ، ها آن .عاستاین مد

اند که افـزایش   ها همچنین احتمال داده آن .اند دستگاهی افراد در پایان یک جلسه تمرین ذکر کرده ۀدر چرخ

WBC 29( باشـد  می )اپی نفرین( به ورزش به دلیل فرایند دیمارژینیش و یا به دلیل تصفیه آدرنالین در پاسخ( 

اي تکـرار   دقیقـه  10مرد غیر ورزشکار را به یـک جلسـه تمـرین     3ي هماتولوژیکی ها سالی و همکاران پاسخ

اختیـاري انقبـاض   بیشـینه نیـروي در    درصـد  25، 50، 75ت شـد  شونده ایزومتریک در اکستنسورهاي زانو با

)MCV (درصد  75و  50ي ها ترا مورد بررسی قرار دادند و مشاهده نمودند که در شدMCV ر همۀهـاي  متغی

WBC ؛ افزایش یافتنـد  يدار معنیبه صورت  ها منوسیتو  ها لنفوسیت، ها نوتروفیل  درصـد  20ت ولـی در شـد

MCV  رتنهاهاي متغیWBC ایشـان عنـوان نمودنـد کـه      .زایش یافتنـد ي افدار معنیبه صورت  ها و لنفوسیت

در خـون   ها افزایش لنفوسیت( ناشی از لنفوسیتوز وابسته بوده و اساساً )ت تمرینشد( به بار کار WBCافزایش 

 توجـه د شـو  میمان تربیت بدنی توصیه یان ومعلّمرب، با تفاسیر به ورزشکاران )37( بوده است )حات بدنو ترشّ

اي که هنوز  نکته، العات موجودبر خالف اطّ .سن مبذول دارند ب با آمادگی جسمانی وت متناساي به شد ویژه

 تواند بـه سـازگاري و   ورزشی می فعالیتت این است که چه حجمی از شد، پاسخ دقیقی به آن داده نشده است

  ارتقاي مطلوبی در ترکیبات خونی منجر شود

 گروه تجربی گروه شاهد    

 F P1 P2  هفته4  هفته2  قبل  هفته4  ههفت 2  قبل  متغیرها

شمار 

گلبول 

  سفید
(WBC) 103/ml  

0.4±6.11  0.3± 5.8  0.6 ± 6.8  0.4 ± 6.8  0.3 ± 6.8  0.5 ± 7.68  2.84  0.088  0.095  

شمار 

 گلبول قرمز
(RBC)106/ml  

0.17 ± 5.66  0.17± 5.8  0.18 ±5.85  0.15 ±5.85  0.14 ±6.0  0.14 ±5.98  2.79  0.088  0.298  

  ریتهماتوک
(HCT)%  

0.92 ±47.8  1.2 ± 47.9  0.7 ± 47.6  0.98 ± 46.3  0.9 ± 47.2  1.2 ± 47.9  1.96  0.179  0.80  

غلظت متوسط 

هموگلوبین 
(MCHC) g/dl  

0.36 ± 33.6  0.34 ± 34.1  0.32 ±33.8  0.34 ± 32.3  0.32 ± 33.4  0.31 ±32.8  1.85  0.188  0.116  

مقدارمتوسط 

  هموگلوبین
(MCH) pg  

0.93 

±27.97  
0.97 ± 28.1  0.95 ±28.4  0.88 ±26.9  0.92 ±26.8  0.9 ± 26.89  0.173  0.80  0.3  

  

شده در دو گروه شاهد و تجربـی   گیري ژیک اندازه  ي هماتولوها متغیرمقادیر و درصد  1. ةجدول شمار

گیـري   ههـاي انـداز   مـان ري بـین ز دا معنـی  نـدة ده نشـان ، P1شاخص در آنالیز واریانس و  F. دهد را نشان می

  .دهد شاهد و تجربی را نشان می نیز وجود اختالف بین دو گروه P2و  ستهامتغیر
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 در دو گـروه شـاهد و تجربـی در    را )ب(و میـانگین حجـم پالکتـی    ) الـف ( هـا  تعداد پالکت 1.شکل

 ط بـه صـورت  فقـ  هـا  داده. دهـد  نشـان مـی  ) رست( هوازي بیو چهار هفته تمرین ، دو پس از، قبل هاي زمان

تفاوت بین نقطه زمانی چهـار  +  .تفاوت بین نقطه زمانی دو هفته با قبل از تمرین . *).ه شده استئمیانگین ارا

  ف تفاوت بین چهار هفته با دو هفته استمعرّ. ++ ف تفاوت بین چهار هفته با قبلمعرّ+*  .هفته با قبل
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در دو گروه شـاهد و تجربـی    را) ب(اي خون گویچه متوسطحجم ، )الف(غلظت هموگلوبین  2.شکل 

 فقـط بـه صـورت    هـا  داده. نشان می دهد) رست( هوازي بیو چهار هفته تمرین ، دو پس از، قبل هاي زمان در

تفاوت بین نقطه زمانی چهـار  +  .تفاوت بین نقطه زمانی دو هفته با قبل از تمرین . *).ه شده استئمیانگین ارا

  ف تفاوت بین چهار هفته با دو هفته استمعرّ. ++ ف تفاوت بین چهار هفته با قبلمعرّ+*  .هفته با قبل
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