45

داریوش شیخاالسالمی وطنی و همکاران

دانشگاه شهید بهشتی

فیزیولوژیورزشوفعالیتبدنی
بهار و تابستان  ،1397دوره  ،11شماره  ،1صفحههای45-58 :

اثر شش هفته تمرین مقاومتی با ترتیبهای حرکتی متفاوت بر متغیرهای هماتولوژیک
دختران دارای اضافهوزن
داریوش شیخاالسالمی وطنی ،فریبا فالحی *،روناک تابعی
گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران
دریافت مقاله95/7/4 :

اصالح مقاله96/2/16 :

پذیرش مقاله96/3/6 :

هدف :فعالیت ورزشی میتواند تغییرات هماتولوژیک مختلفی ایجاد کرده و بر برخی شاخصهای خونی تأثیرگذار باشد .هدف از این
پژوهش بررسی تأثیر شش هفته تمرین مقاومتی با ترتیب حرکتی متفاوت بر تغییرات هماتولوژیک (شامل هموگلوبین ،هماتوکریت،
تعداد گلبولهای قرمز ،تعداد گلبولهای سفید ،میانگین حجم گویچهای ،میانگین هموگلوبین گویچهای ،میانگین غلظت هموگلوبین
گویچهای ،پهنای توزیع گلبول قرمز ،تعداد پالکت و حجم متوسط پالکتی) در دختران دارای اضافهوزن (شاخص توده بدن بین 25
تا  30کیلوگرم بر متر مربع) بود.
روشها :سی و یک دانشجوی دارای اضافهوزن (میانگین وزن 71/91± 8/28 :کیلوگرم و میانگین قد 160± 0/05 :سانتیمتر) انتخاب
و بهطور تصادفی در سه گروه :تجربی ( 1انجام حرکات از عضالت بزرگ به عضالت کوچک 10 ،نفر) ،تجربی ( 2انجام حرکات از عضالت
کوچک به عضالت بزرگ11 ،نفر) و کنترل (بدون هیچ برنامه تمرینی 10 ،نفر) قرار گرفتند .برنامه تمرین مقاومتی شامل  6هفته (3
جلسه در هفته) بود .متغیرهای هماتولوژیک قبل و پس از دوره تمرینی در شرایط استراحتی اندازهگیری شدند.
نتایج :یافتههای تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد که متغیرهای هماتولوژیک مورد بررسی در این
تحقیق بین سه گروه تفاوت معناداری نداشتند.
نتیجهگیری :در کل یافتههای حاضر نشان داد اجرای برنامه میانمدت تمرین مقاومتی و همچنین تغییر در شیوه اجرای حرکات
مقاومتی ،هیچ کدام تأثیری بر پاسخهای هماتولوژیک ندارند.
واژههای کلیدی :ترتیب تمرین ،اضافهوزن ،هموگلوبین ،هماتوکریت ،تعداد گلبولهای قرمز

* نویسنده مسئول :فریبا فالحی ،شماره تماس ،09187815598 :ایمیلfalahfariba@yahoo.com :
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مقدمه
همچون سایر بافتهای بدن ،خون نیز به هر نوع

بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که زمان روز تأثیر

فعالیت بدنی ویژه ،پاسخ یکسانی نمیدهد .نوع ،زمان،

معناداری روی  3HGB ،HCT2و  RBC4در پاسخ به فعالیت

شدت و مدت فعالیت ،شرایطی هستند که بدن به آنها

ندارد ( .)5همچنین ،تأثیر  8هفته تمرین مقاومتی–تناوبی

واکنش مناسب نشان میدهد ( .)1شمارش کامل

و مقاومتی-تداومی بر پسران غیرورزشکار بررسی شد ،و

سلولهای خون ( )CBCیک آزمایش مفید و تشخیصی

افزایش معنادار تعداد گلبولهای قرمز ،هموگلوبین و

است که برای ارزیابی پایه سلولها انجام میشود (.)2

مقدار هماتوکریت گزارش شده است ( .)6هوانلو و

برخی از متغیرهای هماتولوژیک شامل هموگلوبین،

همکاران نیز طی پژوهش خود تأثیر دو آزمون فزاینده

هماتوکریت ،تعداد گلبولهای قرمز ،تعداد گلبولهای

دوچرخه کارسنج و کارسنج دستی را بر برخی از

سفید ،میانگین حجم گویچهای ،میانگین هموگلوبین

شاخصهای هماتولوژیک در  10دانشجوی غیرورزشکار

گویچهای ،میانگین غلظت هموگلوبین گویچهای ،پهنای

بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که تفاوت معناداری

توزیع گلبول قرمز ،تعداد پالکت و حجم متوسط پالکتی

بین شاخصهای گلبول قرمز (جز میانگین هموگلوبین

است (.)3

گویچهای) در دو نوع فعالیت دست و پا وجود نداشت (.)7

افزایش گلبولهای قرمز موجب افزایش غلظت

در سازگاری به تمرین ،بئوف و همکاران طی  6ماه

خون ،افزایش قابلیت حمل اکسیژن خون و کارآیی بیشتر

تمرین مقاومتی در هیچ کدام از متغیرهای هماتولوژیک

در عملکرد جسمانی میشود؛ از این رو ،ظرفیت کار بدنی

تغییری گزارش نکردند ( .)8درحالیکه مقرنسی و

و بیشینه اکسیژن مصرفی در انسان به نحو بارزی به انتقال

همکاران به این نتیجه رسیدند که تاثیر  8هفته تمرین

فعال اکسیژن به بافتهای درگیر فعالیت بستگی دارد .از

استقامتی و مقاومتی بر  36دانشجوی چاق میتواند

طرف دیگر ،افزایش نامناسب گلبولهای قرمز و

موجب کاهش معناداری  HGBو  HCTشود و تمرین

هماتوکریت به چسبندگی بیشتر خون منجر شده ،فشار

مقاومتی نیز میتواند  PLT5را بهطور معناداری افزایش

زیادی به قلب اعمال میکند .در عین حال ،کمخونی یا

دهد ( .)9در رابطه با تأثیر انواع تمرینات استقامتی

آنمی 1نیز عوارض قلبی-عروقی در پی دارد ()4؛ بنابراین

(تداومی و تناوبی) ( 5و  )10بر تغییرات هماتولوژیک

انحراف غیرطبیعی از محدودۀ طبیعی این متغیرها

تحقیقات بسیاری در داخل و خارج وجود دارد ،اما تغییرات

میتواند مسئلهای حیاتی به شمار آید .به همین دلیل،

هماتولوژیک در پاسخ به تمرینات مقاومتی بسیار اندک و

میزان تأثیرپذیری گلبولهای قرمز ،هموگلوبین و

متناقض است ( 11و .)6

هماتوکریت از تمرینات ورزشی توجه پژوهشگران را به

در مورد شیوه اجرای حرکات مقاومتی تنها چند

خود جلب کرده است .بررسی پژوهشهای این حوزه نشان

پژوهش صورت گرفته که آنها نیز در مورد تعداد تکرار و

میدهد عواملی چون نوع تمرین ،فعالیت ورزشی و

آزمون درک فشار بودهاند ( .)12یافتههای اسفوروز و

همچنین آزمودنیهای مختلف از جمله دالیل اصلی است

همکارانش نشان داد که بهکارگیری تعداد بیشتری از

که موجب شده نتایج این تحقیقات در این باره متناقض

تارهای عضالنی (زمانی که شروع فعالیت با عضالت بزرگ

باشد.

و چندمفصله بود ،در مقایسه با عضالت کوچک و
احمدیزاد و همکاران تأثیر دو جلسه تمرینی روی

تکمفصله) منجر به افزایش نیروی اعمالشده شد (.)13

نوار گردان در دو ساعت متفاوت روز را بر  10مرد سالم

درحالیکه سیمائو و همکارانش اختالفی بین ترتیب
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اجرای فعالیت از عضالت بزرگ به کوچک و یا برعکس ،به

روش پژوهش

لحاظ قدرت عضالنی و آزمون درک فشار نیافتند (.)14

نمونههای پژوهش

این در حالی است که گزارش شده هر نوع دستکاری

از میان دانشجویان دختر دانشگاه کردستان ،و از

متغیرهای تمرین مقاومتی (حجم ،شدت ،استراحت بین

طریق فراخوان 31 ،دانشجوی غیر ورزشکار داوطلب

دورهها و ترتیببندی تمرین) میتواند بر پاسخهای

دارای اضافه وزن به صورت هدفمند در نظر گرفته شدند.

هورمونی تأثیرگذار باشد ( .)16،15از طرف دیگر ،برخی

معیارهای ورود به تحقیق شامل عدم انجام فعالیت

هورمونهای جنسی مانند استروژن منجر به تغییرات

ورزشی مستمر در  6ماه قبل از شروع پژوهش ،نداشتن

سطوح هموگلوبین و حجم پالسمای خون میشوند (.)17

بیماری و عدم مصرف مکمل آهن بود که از طریق

زنان به دالیل مختلف بیشتر از مردان در معرض کمخونی

تکمیل پرسش نامه سالمتی -پزشکی انجام شد .سپس

قرار دارند .مشاهده شده است که بین دو جنس به لحاظ

آزمودنی ها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند:

برخی پارامترهای هماتولوژیک ،اختالف معناداری وجود

گروه تجربی یک (شروع حرکات مقاومتی از عضالت

دارد ( .)18از سوی دیگر ،بین درصد چربی بدن و

بزرگ به سمت عضالت کوچک 10 ،نفر) ،گروه تجربی

پالکتها و تعداد گلبولهای قرمز خون ،ارتباط منفی

دو (شروع حرکات مقاومتی از عضالت کوچک به سمت

معناداری دیده شده است ( ،)18به همین دلیل در این

عضالت بزرگ 11 ،نفر) و گروه کنترل (بدون هیچ

پژوهش از زنان کمتحرک دارای اضافهوزن بهعنوان

برنامه تمرینی 10 ،نفر) .مشخصات عمومی آزمودنی ها

آزمودنی استفاده شد تا احتمال اثرپذیری ناشی از تمرین

شامل سن ،قد ،وزن و شاخص توده بدنی در جدول 1

در آنها بیشتر باشد .عالوه بر این ،گزارش شده که انجام

ارائه شده است .قبل از شروع برنامه اصلی ،و در یک

تمرینات مقاومتی با شدتهای مختلف ،اثرات متفاوتی بر

جلسه توجیهی آزمودنی ها فرم رضایت نامه را تکمیل

تراکم و تغییرپذیری گلبولهای قرمز خون دارد ( .)19نظر

کردند .در همین جلسه از آزمودنی ها ،آزمون  1RMدر

به اینکه عالوه بر شدت فعالیت ،ترتیب ارائه فعالیت

مورد حرکات مختلف گرفته شد  .در ادامه از همگن

مقاومتی نیز از ارکان تأثیرگذار بر سازگاریهای ناشی از

بودن گروه ها به لحاظ حداکثر قدرت در حرکت پرس

فعالیت مقاومتی به شمار میآید ( ،)20بررسی تأثیر

سینه اطمینان حاصل شد .سپس قد ،وزن و شاخص

توالیهای گوناگون فعالیت مقاومتی و احتمال تأثیر آن بر

توده بدنی آنها اندازه گیری و ثبت شد .قبل از

پاسخهای هماتولوژیک مد نظر قرار گرفت .از طرف دیگر،

پیش آزمون ،از آزمودنی ها خواسته شد که دو روز قبل

در بررسیهای قبلی دیده شده که دوره تمرینی  8هفتهای

از ارزیابی ،هیچ فعالیت ورزشی اجرا نکنند .پنج روز

ممکن است بر متغیرهای هماتولوژیک تأثیرگذار باشد

بعد برای بررسی متغیرهای زیست شیمیایی در

( ،)9و حتی مشاهده شده که پس از  4هفته تمرین

پیش آزمون از تمامی افراد در حالت ناشتا خون گیری از

مقاومتی ،برخی تغییرات همورئولوژیکی ایجاد میشود

سیاهرگ چپ هر آزمودنی در وضعیت نشسته و به

( .)21بنابراین هدف از این تحقیق بررسی تأثیر  6هفته

دنبال پنج دقیقه استراحت به میزان  8میلی لیتر گرفته

تمرین مقاومتی با توالیهای متفاوت حرکتی بر عوامل

شد 24 .ساعت بعد ،برنامه تمرین مقاومتی شامل شش

هماتولوژیک (MPV, 9MCHC, PLT, 8MCH, 7MCV, 6

هفته و هر هفته سه جلسه ،شروع شد.

 )WBC11RDW ,10RBC, HGB, HCTدر زنان دارای
اضافهوزن بود.
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تمریناتی که از گروه عضالت کوچک شروع میشد و به

جدول  .1ویژگیهای توصیفی آزمودنیها
میانگین ±انحراف

متغیر

گروه

سن (سال)

تجربی 1
تجربی 2
کنترل

21/45±1/61
20/86±0/56
24/8±2/21

وزن (کیلوگرم)

تجربی 1
تجربی 2
کنترل

77/28±12/04
69/98±6/76
68/49±6/06

قد (متر)

تجربی 1
تجربی 2
کنترل

1/61±./077
1/60±./06
1/59±./03

تجربی 1

29/43±3/01

تجربی 2

27/06±1/70

کنترل

26/96±1/90

BMI

(کیلوگرم بر متر مربع)

سمت گروه عضالت بزرگ پایان میپذیرفت .این ترتیب

استاندارد

بهکارگیری عضالت ،عکس قرارداد الف بود و توسط گروه
تجربی دو (همانند گروه تجربی یک) انجام شد .گروههای
تجربی به مدت  6هفته ،با شدت  50-%60درصد یک تکرار
بیشینه 8 ،حرکت مقاومتی را در  3ست و  12تکرار انجام
دادند و تنها تفاوت بین آنها در توالی (ترتیب) اجرای
حرکات بود .زمان استراحت بین ایستگاهها سه دقیقه و بین
هر ست دو دقیقه در نظر گرفته شد .این شدت تمرینی با
توجه آمادگی پایین آزمودنیها (افراد غیرورزشکار ،و نیز
دارای اضافهوزن) در نظر گرفته شد .میزان مقاومت (شدت
تمرین) بر اساس آزمونهای مجدد یک تکرار بیشینه در مورد

پروتکل پژوهش

تمامی حرکات ،هر دو هفته یک بار تنظیم میشد .در ابتدای

برنامه تمرینات مقاومتی که در شکل  1نمایش داده

هر جلسه 10 ،دقیقه گرم کردن (شامل حرکات کششی و

شده به دو صورت اجرا شد :قرارداد الف) تمریناتی که از

انجام حرکات مقاومتی با  20درصد یک تکرار بیشینه) ،و در

گروه عضالت درشت شروع میشد و به سمت گروه عضالت

انتهای هر جلسه ،مرحله سرد کردن به مدت پنج دقیقه (تنها

کوچک پایان مییافت (پرس پا ،پرس سینه ،سیمکش زیر

شامل حرکات کششی) اجرا میشد .در طول دوره پژوهش

بغل ،جلو پا ،پشت پا ،ساق پا ،جلو بازو و پشت بازو) .این

گروه کنترل هیچ فعالیت ورزشی مدونی نداشت و از هر نوع

قرارداد توسط گروه تجربی یک انجام شد .قرارداد ب)

تغییر شدید در میزان فعالیت بدنی منع شدند.

ترتیب حرکات گروه (الف)
پرس پا

پرس سینه

سیمکش زیر بغل

جلو پا

پشت پا

ساق پا

جلو بازو

پشت بازو

ترتیب حرکات گروه (ب)

شکل  .1برنامه تمرین مقاومتی

روشهای آزمایشگاهی

سرعت  3000دور در دقیقه و به مدت  10دقیقه سرم

نمونهگیری خونی بعد از  12تا  14ساعت ناشتایی

استخراج ،و پس از انتقال به داخل میکروتیوبهای

شبانه ،و در دو مرحله یعنی  24ساعت پیش از شروع

عالمتگذاری شده ،به منظور سنجش متغیرهای

تمرینات و مجدداً  36ساعت پس از اتمام دوره تمرین در

هماتولوژیک ( MCV, MCH, MCHC, PLT, MPV, RBC,

ساعت  7/30-8/30دقیقه صبح صورت گرفت .پس از

 )HGB, HCT, RDW, WBCبه آزمایشگاه منتقل شد .کلیه

خونگیری ،نمونههای خونی برای استخراج سرم ابتدا به

متغیرهای فوق با دستگاه هماتولوژی آناالیزر Sysmex

مدت یک ساعت در دمای اتاق نگهداری شدند .سپس با

) (Ks-21اندازهگیری شدند.
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تحلیل آماری

بونفرونی) استفاده شد .تمام عملیات آماری به وسیله نرمافزار
 SPSS 19در سطح معناداری  α ≥0/05انجام شد.

ابتدا از آزمون کولموگراف اسمیرنوف برای اطمینان از

نتایج

طبیعی بودن توزیع دادهها استفاده شد .همچنین به دلیل
مشاهده تفاوتهای فردی قابلمالحظه در دادههای

با استفاده از آزمون آنوای یکطرفه هیچ نوع تفاوت

بهدستآمده ،پس از محاسبه میزان ( dاختالف بین

معناداری در پیشآزمون متغیرهای هماتولوژیک دیده

پیشآزمون-پسآزمون هر فرد در تمامی متغیرها) ،از آزمون

نشد .همچنین ،بر اساس یافتههای موجود در جدول ،2

آنوای یکراهه برای بررسی میانگین تغییرات گروهها در

هیچ یک از متغیرهای مورد نظر بین سه گروه اختالف

پیشآزمون-پسآزمون (و در صورت لزوم از آزمون تعقیبی

معناداری نداشتند.

جدول  .2آزمون تحلیل واریانس یکراهه (با محاسبه ∆ گروهها) در مورد متغیرهای هماتولوژیک
متغیر

غلظت هموگلوبین
)HGB) g/L
درصد هماتوکریت
)HCT) %
شمار گلبول سفید
)WBC)* 103/µL
شمار گلبول قرمز
)RBC)* 106/µL
میانگین حجم گویچهای
)MCV) fL
میانگین هموگلوبین گویچهای
)MCH) pg
میانگین غلظت هموگلوبین
گویچهای
)MCHC) g/L
پهنای توزیع گلبول قرمز
)RDW) %
شمار پالکت
)PLT)* 103/µL
حجم متوسط پالکتی
(MPV) Fl

پیشآزمون

پسآزمون

M±SD

M±SD

تجربی 1

13/36±1/13

12/80±1/05

تجربی 2

12/80±1/05

13/70±0/94

کنترل

12/84±0/68

12/85±0/98

تجربی 1

40/54±3/14

39/000±2/90

تجربی 2

41/08±2/45

39/20±1/78

کنترل

40/10±0/56

38/84±1/09

تجربی 1

7/54±1/16

7/54±0/93

تجربی 2

6/84±0/70

6/92±1/16

گروه

کنترل

6/65±1/22

7/01±1/12

تجربی 1

5/16±0/34

5/001±0/408

تجربی 2

5/08±0/34

4/89±0/25

کنترل

5/04±0/31

4/94±0/31

تجربی 1

78/74±6/45

78/40±6/54

تجربی 2

80/86±3/54

80/52±3/05

کنترل

82/09±4/03

81/03±3/83

تجربی 1

26/17±1/66

25/68±2/50

تجربی 2

26/91±1/13

26/30±1/17

کنترل

27/02±1/43

27/42±2/04

تجربی 1

32/79±0/83

32/77±0/89

تجربی 2

33/33±0/51

32/60±0/75

کنترل

33/06±0/98

32/84±1/21

تجربی 1

39/85±1/16

40/52±1/67

تجربی 2

39/49±1/63

40/63±1/31

کنترل

39/18±2/02

38/74±2/78

تجربی 1

263/90±11/18

268/92±9/66

تجربی 2

270/18±39/70

262/12±8/38

کنترل

267/50±12/30

252/83±9/01

تجربی 1

9/21±0/39

9/21±0/49

تجربی 2

9/19±0/46

9/109±0/39

کنترل

9/14±0/53

8/91±0/65
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1/287

0/447

0/383

0/676

3/267

2/606

1/627

2/453

1/902

0/165

P

0/292

0/644

0/685

0/517

0/053

0/092

0/215

0/104

0/169

0/849
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بحث و نتیجهگیری

الکتات از  4 mmol/Lبیشتر ،و در واقع شرایط اسیدوز

در این پژوهش سطوح هماتوکریت ،هموگلوبین و

حاکم شود .الکتات تنها فاکتوری نیست که با استحکام

گلبولهای قرمز خون تغییر معناداری از خود نشان نداند.

گلبولهای قرمز در ارتباط است .آسیب  RBCبه علت فشار

نتایج این بخش از پژوهش با یافتههای برخی از تحقیقات

در چرخش پالنتار پا طی ورزشهایی مثل دویدن نیز

( 5و  )11همخوانی ،و با برخی ( 6 ،1و  )10همخوانی

دارای اهمیت است .احتماالً وضعیت مایع نیز تأثیر

ندارد.

عمدهای روی  RBCطی فعالیت ورزشی دارد ،به طوری که
از تعیینکنندههای مهم رئولوژی میتوان به

دریافت مایعات تأثیر پیشگیریکنندهای بر استحکام

ویسکوزیته خون ،ویسکوزیته پالسما ،فیبرینوژن،

 RBCدارد .از سوی دیگر غلظت فیبرینوژن پیش از فعالیت

هماتوکریت و تجمعپذیری و تغییرپذیری گلبولهای قرمز

همبستگی مثبتی با میزان تجمع  RBCدارد .بنابراین

اشاره کرد .تغییر در عوامل مذکور با تأثیر بر ویسکوزیته

مهمترین تعیینکننده خارج سلولی این وقایع فیبرینوژن

کل خون ،بر میزان سیالیت و اکسیژنرسانی بافتی اثر

است .همچنین ،تغییرات در تجمع  RBCممکن است

میگذارد ( .)22عدم همخوانی نتایج این بخش از تحقیق

بازتابی از فعالیت لکوسیتها باشد .درحالیکه استحکام

ما با نتایج برخی از تحقیقات (کاهش  HGB ،RBCو )HCT

 RBCعموماً در طول فعالیت ورزشی افزایش یافته یا بدون

را میتوان اینطور تفسیر کرد :با باال رفتن شدت فعالیت

تغییر است .اما این پارامترها پس از فعالیت ورزشی کاهش

و افزایش فشار خون در رگها ،برخورد سلولهای قرمز

مییابند (.)23

خون با دیواره عروق بیشتر شده که این اتفاق میتواند در

برخی از تحقیقات ( )10حاکی از آن است که

ادامه به همولیز درون عروق و از دست رفتن سلولهای

کاهش مشاهده شده در  HGBو  RBCاغلب در نتیجه

قرمز و هموگلوبین خون منجر شود ( .)10کاهش در

شرکت در فعالیتهای ورزشی برخوردی ،تمرینهای بدنی

سطوح این متغیرها میتواند سبب کاهش انتقال اکسیژن

حاد شدید و تمرینهای مداوم نظامی رخ میدهد (.)24

به بافتهای فعال و کاهش اکسیژن در دسترس عضالت

در این بین برخی یافتهها به بررسی سازگاری نسبت به

فعال شود .کاهش اکسیژن در دسترس ،وابستگی عضالت

تمرین مداوم پرداختهاند .نتایج این تحقیقات نشان

فعال به ذخایر بیهوازی خود بهویژه گلیکوژن را بیشتر

میدهند تمرینات منظم توسط همولیز ناشی از ضربات

کرده و منجر به تولید اسیدالکتیک بیشتر و همچنین

مکانیکی و یا صدمات اکسیداتیو سلولهای قرمز که به

تخلیه ذخایر انرژی فوری و در نهایت افت اجرای ورزشکار

(همولیز ناشی از تمرین) تعبیر میشود ،سبب از بین رفتن

میشود .بررسیها نشان میدهند تجمع اسیدالکتیک و

گلبولهای پیر در جریانهای گردابی کوچک میشود

در نهایت اسیدی شدن خون ناشی از تمرینات شدید،

( .)25کمخونی ناشی از فعالیت ورزشی طوالنیمدت در

آسیبپذیری سلولهای قرمز را بیشتر میکند .تجزیه

آزمودنیهای ویژه برنامههای مقاومتی نیز مشاهده شده

هموگلوبین نیز در نهایت کاهش سطوح هموگلوبین و

است .اظهار شده که این تغییرات بهطور عمده ناشی از

هماتوکریت را به همراه دارد ( .)4وقتی طی فعالیت

فقر آهن است و تعادل منفی آهن میتواند ناشی از

ورزشی الکتات خون تجمع یافت ،انعطافپذیری

تمرینهای بدنی سنگین ،مخصوصاً در زنان باشد .به

گلبولهای قرمز ( )RBCکاهش مییابد .احتماالً بین تجمع

عالوه ،افزایش از دست رفتن خون رودهای -معدهای ،و

الکتات طی فعالیت ورزشی و استحکام  RBCنیز ارتباط

هماچوری( 12وجود خون در ادرار) توسط تمرین سنگین

وجود دارد .این تغییرات جایی رخ میدهد که مقدار

رخ میدهد .کمخونی ورزشی ناشی از تمرینهای مداوم
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به دلیل افزایش حجم پالسما و احتماالً کاهش سلولهای

( .)23افزایش معنادار هماتوکریت (بالفاصله پس از

خونی است که گاهی یک سازگاری مفید در تمرینهای

فعالیت) احتماالً حاکی از تغلیظ خون و انتقال مایعات به

استقامتی مداوم محسوب میشود ( .)26اما تمرینات

خارج از عروق خونی است .همچنین ،تغلیظ پس از فعالیت

مقاومتی بهکار رفته در این پژوهش از نوع برخوردی نبوده،

ورزشی سازوکار عمده برای افزایش هماتوکریت و

داری فواصل استراحتی و از شدت نسبتاً پایینی برخوردار

ویسکوزیته پالسما به حساب میآید .اما در نهایت افزایش

بودند .این دالیل میتوانند عدم تغییر در  HGBو  RBCرا

هماتوکریت میتواند ناشی از کاهش حجم پالسما طی

توجیه کنند.

پنج مکانیسم فوق باشد (.)27

رمضانی و همکارانش طی تحقیقی روی پسران

در نهایت چنین اظهار شده که فعالیت ورزشی طی

کمتر از  17سال افزایش معنادار سطوح گلبولهای قرمز،

 3مرحله (اثرات حاد ،تأخیری و مزمن) منجر به تغییرات

هموگلوبین و هماتوکریت را گزارش کردند ( .)6درحالیکه

همورئولوژیکال میشود .در مرحله اول ،افزایش بیش از

آزمودنیهای این پژوهش دختران دارای اضافهوزن بزرگتر

حد آب (رقیقسازی ،معموالً در ورزشکاران استقامتی)

از  20سال بوده و تغییری در متغیرهای ذکرشده مشاهده

باعث کاهش هماتوکریت میشود .در مرحله دوم ،با

نشد .این اختالف نتیجه را میتوان اینطور توضیح داد :در

تغییرات متابولیکی و هورمونی (حساسیت به انسولین،

روند استخوانسازی مغز استخوان ،به نظر میرسد بعد از

هورمون رشد و  )13IGF-1عملکرد  RBCبهبود مییابد.

 20سالگی ،در مغز استخوانهای دراز چربی انباشته

مرحله سوم با سازگاری تمرینی مرتبط است که به کاهش

میشود و دیگر قادر به تولید گلبولهای قرمز نیستند و

چربی بدن ،افزایش حجم عضالنی و روند تغییرات سوخت

بیشتر گلبولهای قرمز پس از این سن در مغز استخوانها

عضالنی منجر میشود (.)23

گلبول قرمز کمتری میسازند .عالوه بر آن ،میزان ترشح

در کل ،بعضی از تفاوتها در این باره به نوع

تستوسترون (هورمون مؤثر بر افزایش تولید گلبولهای

تمرینات استفاده شده ،شدت تمرینات ،جنسیت و سطح

قرمز و هموگلوبین) بعد از بلوغ در مردان بیشتر از زنان

آمادگی بدنی آزمودنیها ارتباط دارد ( .)28فعالیت بهکار

است (.)11

گرفتهشده در این تحقیق از نوع تمرینات برخوردی نبوده

همچنین در برخی از پژوهشها هماتوکریت

و از شدت نسبتاً پایینی ( 50-60%یک تکرار بیشینه)

مشاهده شد ( )6که با نتایج این تحقیق همخوانی ندارد.

برخوردار بودند و احتماالً موجب همولیز درونعروقی

دلیل این عدم همخوانی را میتوان بدین شکل توضیح داد

نشدند .همچنین به علت شدت پایین برنامه تمرینی،

که طی فعالیت معموالً ویسکوزیته خون بهصورت آنی

امکان تجمع الکتات خون کم بوده ،و در نتیجه احتمال

افزایش مییابد و علت آن افزایش ویسکوزیته پالسما و

تأثیرگذاری الکتات بر استحکام و تجمع  RBCاندک است.

هماتوکریت است .حداقل پنج مکانیسم در رابطه با افزایش

از موارد دیگر تأثیرگذار بر  ،RBCفیبرینوژن است.

آنی ویسکوزیته خون به دنبال فعالیت ورزشی نقش دارند.

فیبرینوژن مهمترین تعیینکننده خارج سلولی در تجمع

این مکانیسمها عبارتاند از :توزیع گلبولهای قرمز در

 RBCاست .اما به دلیل عدم کنترل فیبرینوژن در این

بستر عروقی؛ افزایش تعداد گلبولهای قرمز خون طی

تحقیق نمیتوان به مکانیسم آن استناد کرد .همچنین،

انقباض طحال؛ افزایش پروتئینهای پالسما و ظهور

میزان ترشح تستوسترون (هورمون مؤثر بر افزایش تولید

احتمالی آنها در سیستم لنفاوی؛ کاهش آب بدن به دلیل

گلبولهای قرمز و هموگلوبین) بعد از بلوغ در مردان

تعریق برای تنظیم دما؛ و هدایت آب به داخل سلول عضله

بیشتر از زنان است ( .)4با توجه به اینکه آزمودنیهای
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این تحقیق زنان دارای اضافهوزن بوده و میانگین سنی

سریع اکسیژن توسط عضالت فعال و ناکافی بودن اکسیژن

آنها از  20سال بیشتر است ،بنابراین دالیل فوق میتواند

در سطح ریوی افراد تمرینکرده ،ممکن است منجر به

در عدم تغییر سطوح متغیرهای مورد بحث تأثیرگذار

تولید رادیکال آزاد شود .استرس اکسایشی طی فعالیت

باشند.

ورزشی حاد با اختالل همورئولوژیکی مرتبط است (.)23
در این پژوهش گلبولهای سفید خون تغییر

فعالیت ورزشی ایجادکننده استرس اکسایشی میتواند

معناداری را از خود نشان ندادند .یافتههای این قسمت از

حجم متوسط  RBCو سطح پالسمایی فیبرینوژن را

پژوهش با یافتههای بئوف و همکاران همسو ( ،)11و با

افزایش دهد ،بنابراین تجمع را نیز افزایش میدهد (.)8

یافتههای قنبری نیاکی و همکاران ناهمسو است ( .)1برای

نشان داده شده که افراد خوب تمرینکرده (در

تفسیر نتایج این تغییر ناهمسو با این تحقیق میتوان

مقایسه با افراد غیرفعال) ،دارای سطوح پایینتری از

مکانیسمهای زیر را مطرح کرد :گلبولهای سفید ()WBC

لکوسیتها هستند .یک سازوکار احتمالی برای تغییرات

در پاسخ به فعالیتهای ورزشی متوسط تا شدید ،تا سرحد

بارز لکوسیت پس از جلسههای مکرر ،رهایی

خستگی افزایش مییابند .اکثراً این افزایش ناشی از

کاتکوالمینها بر اثر فشار ناشی از فعالیت ورزشی است

افزایش نوتروفیلها است ( 29و  .)30با توجه به نقش

( .)32اما ممکن است این تغییرات به علت اثرات تمرین

بیگانهخواری نوتروفیلها و افزایش آنها به هنگام التهاب،

بر حجم پالسما باشد .در یک پژوهش ،یک جلسه فعالیت

این نتیجه دور از ذهن نخواهد بود ،زیرا فعالیت ورزشی

مقاومتی موجب کاهش کمتر لکوسیتها در افراد مسن

حاد با شدت متوسط تا باال بهویژه تا سرحد واماندگی،

نسبت به افراد جوان شد ( .)30این تفاوت ممکن است

موجب تخریب بافت عضالنی خواهد شد .اگرچه در

مربوط به چسپندگی قویتر این سلولها به دیواره عروقی

مواردی دیگر شاخصهای  WBCنیز افزایش داشتهاند .از

در افراد مسن نسبت به افراد جوان باشد .بیشتر ورزشکاران

طرفی ،دیده شده زمانیکه دوره ریکاوری پس از فعالیت

دچار بیشتمرینی ،بهطور غیرطبیعی تعداد لکوسیتهای

ورزشی نیز بررسی شود ،لکوسیتها کاهش معناداری

خون پایینی دارند ( .)33از سوی دیگر ،فعالیت ورزشی

مییابند ( .)30عمدهترین دلیل آن میتواند النهگزینی در

بلندمدت موجب رهایی نوتروفیلها از مغز استخوان

بافتهای آسیب دیده باشد .سازوکارهای احتمالی که در

میشود .به نظر میرسد وهلههای تکراری فعالیت ورزشی

جریان فعالیت ورزشی حاد بر افزایش لکوسیتها اثر

بلندمدت هفتگی یا ماهیانه ،میتواند موجب تخلیه ذخایر

میگذارند ناشی از تأثیرات متفاوت هورمونی بر ترشح،

نوتروفیلهای بالغ مغز استخوان شود .این موضوع دلیلی

حاشیهگزینی و مهاجرت متغیرهای  WBCاست ( .)25به

بر تعداد پایین و غیرمعمول نوتروفیلها در ورزشکاران

عبارت دیگر ،این تغییرات بهطور احتمالی مربوط به

دچار بیشتمرینی است .با توجه به ادامه افزایش

کاتکوالمینها ،کورتیزول و برخی عوامل شیموتاکتیک

نوتروفیلها و کاهش لنفوسیتها ساعتها پس از ریکاوری

هستند ( .)31از طرف دیگر ،هم فعالیت سلولهای سفید

از فعالیت ورزشی ،پیشنهاد شده است که از نسبت

و هم استرس اکسایشی نقشی کلیدی و مشابه در تغییرات

نوتروفیل به لنفوسیت برای معیار اندازهگیری استرس

ناشی از فعالیت ورزشی بازی میکنند .طی فعالیت ورزشی

فعالیت ورزشی و ریکاوری پس از آن استفاده شود (.)34

مصرف اکسیژن بهطور مشخصی افزایش مییابد .این

این نسبت در  6تا  9ساعت پس از فعالیت ورزشی به

افزایش منجر به تولید رادیکالهای آزاد به وسیله چندین

سطح طبیعی بازمیگردد .اما زمانیکه فعالیت ورزشی

منبع میشود .هایپوکسی زودگذر بافتی به علت مصرف

بلندمدت و استرسزا باشد ،ممکن است تا  24ساعت پس
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از فعالیت ورزشی در سطح باالیی باقی بماند .با توجه به

بود .بنابراین بهتر بود  48ساعت پس از آخرین جلسه

اینکه فعالیت ورزشی انجامشده در این پژوهش نسبتاً

تمرین ،خونگیری انجام میشد.

بلندمدت و هدف اندازهگیری سطوح استراحتی  WBCبود،

سطوح  PLTو  MPVدر این پژوهش تغییر معناداری

در نتیجه بیش از  24ساعت زمان الزم است که این متغیر

نداشتند .بنابراین عدم تغییر  MPVکه یک شاخص ساده

به سطوح طبیعی خود بازگردد .بنابراین نمونهگیری خونی

و متغیر بیولوژیک قوی برای فعال کردن پالکت به شمار

 36ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی گرفته شد .با در

میرود ( ،)36در توجیه عدم تغییر  PLTقابلتوجیه است.

نظر گرفتن این دالیل عدم تغییر سطوح این متغیر

از سوی دیگر  PLTتحتتأثیر  PVتغییر مییابد .اما به دلیل

قابلقبول است .به عبارت دیگر WBC ،بعد از فعالیت

عدم کنترل  PVدر این پژوهش ،نمیتوان در این باره اظهار

متوسط یا شدید افزایش مییابد و برای چند ساعت سطح

نظر کرد.

آن افزایشیافته باقی میماند ،اما پس از آن به سطوح

میانگین حجم گویچهای نیز مانند سایر متغیرهای

استراحتی بازمیگردد ( .)33یافتههای حاضر این نظریه را

هماتولوژیک بررسیشده در این پژوهش تغییر معناداری

تائید میکند.

نداشت .نتایج این بخش از پژوهش با نتایج اراضی و

در این تحقیق تغییرات معناداری در سطوح

همکاران ( ،)10و بئوف و همکاران ( )11همسو و با

پالکتها مشاهده نشد .نتایج این قسمت از این تحقیق با

یافتههای قنبری نیاکی ( ،)1که افزایش  MCVرا گزارش

نتایج بئوف و همکاران ( ،)11همسو و با نتایج اراضی و

کردند ناهمسو است .همچنین در این پژوهش هیچ نوع

همکاران که در تحقیق خود (فعالیت ورزشی حاد) افزایش

تغییر معناداری در سطوح ( MCHCمیانگین غلظت

این متغیر را گزارش کردند ( ،)10ناهمسو بود .به نظر

هموگلوبین گویچهای) مشاهده نشد .اکثر تحقیقات

میرسد شدت فعالیت ورزشی ،بر پاسخ پالکتها تأثیر

انجامشده ،تأثیر تمرینات حاد و کوتاهمدت را بر متغیرهای

داشته باشد .دیده شده است که تزریق اپینفرین (که

هماتولوژیک بررسی کردهاند ( .)5اما در مورد اثرات مزمن

متناسب با شدت فعالیت ،سطوح سرمی آن افزایش

فعالیتهای ورزشی بر متغیرهای لکوسیت ،یافتههای

مییابد) موجب انقباض قوی طحال شده (جایی که حدود

اندکی موجود است ( .)6از سوی دیگر ،برخی پژوهشها

یک سوم پالکتها در آن ذخیره شدهاند) ،و این مکانیسم

به مقایسه بین فعالیتهای ورزشی مختلف با

میتواند دلیل افزایش زیاد میزان گردش پالکت در فعالیت

سازگاریهای متفاوت پرداختهاند ( .)32در کل برآیند

ورزشی را توضیح دهد ( .)25در این تحقیق تغییرات

پژوهشهای انجامشده نشان میدهد که فعالیت ورزشی

معناداری در سطوح پالکتها مشاهده نشد ،احتماالً به این

حاد و کوتاهمدت سبب افزایش تخریب سلولهای قرمز

دلیل که شدت برنامه تمرینی نسبتاً پایین بود ( 50 -%60

خون و کمخونی زودگذر ،از طریق همولیز ناشی از ضربات

یک تکرار بیشینه).

مکانیکی ،فشار اکسیداتیو و حتی هماچوری میشود.

همسو با یافتههای این پژوهش ،دیده شد که در اثر

همچنین افزایشی در شاخصهای لکوسیتی و

سازگاریهای ناشی از تمرینهای بدنی ،تعداد پالکتها

ترومبوسیتی متعاقب یک جلسه تمرین بدنی از طریق

تغییر معناداری نخواهد یافت ( .)30اما نتایج برخی

تغییرات هورمونی ،افزایش جریان خون ،رهایی از طحال

تحقیقات نیز افزایش  PLTرا پس از  4هفته تمرین نشان

و مغز استخوان و شُشها مشاهده میشود ( .)36اما در

دادهاند ( .)35به نظر میرسد علت این تناقض عدم کنترل

سازگاری با فعالیتهای بدنی مداوم ممکن است تغییری

 PVو خونگیری  36ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی

حاصل نشود یا تغییرات احتمالی مشاهدهشده ،ناشی از
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تاثیر تمرین مقاومتی بر متغیرهای هماتولوژیک

 یکی از محدودیتهای این، در هر حال.نخواهد شد
پژوهش عدم کنترل تغییرات حجم پالسما بود که توصیه
.میشود در تحقیقات بعدی مد نظر قرار گیرد

.)30( تغییرات حجم پالسمایی باشد
 یافتههای این تحقیق بیانگر آن است که،در کل
برنامههای تمرین مقاومتی با شدت متوسط و در
 بین.میانمدت تأثیری بر شاخصهای همورئولوژیک ندارد

1

Anemia
2 Hematocrit (HCT)
3 Hemoglobin (HGB)
4 Red Blood Cell count (RBC)
5 Platelet count (PLT)
6

پینوشتها

Mean Corpuscular Volume (MCV)

7

Mean Corpuscular Hemoglobin (MCH)
8 Mean Corpuscular Hemoglobin concentration
(MCHC)
9 Mean Platelet Volume (MPV)
10 Red cell Distribution Width (RDW)
11 White Blood Cell count (WBC)
12 Hematuria
13 Insulin-like growth factor 1

گروههای تمرین مقاومتی با الگوهای متفاوت بهکارگیری
 یا،عضالت (ترتیب حرکتی از عضالت بزرگ به کوچک
 با توجه به نبود.برعکس) نیز تفاوتی وجود نداشت
 نتیجهگیری قطعی در مورد تأثیر بزرگی،تحقیقات مشابه
یا کوچکی عضالت مورد استفاده در ابتدای برنامه تمرین
 به تحقیقات آتی،مقاومتی بر متغیرهای هماتولوژیک
 به نظر میرسد چنانچه ارزیابی در شرایط، اما.وابسته است
 ساعت پس از آخرین جلسه24 استراحتی (بیش از
 تغییری در شاخصهای مذکور ایجاد،تمرینی) انجام شود
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Purpose: Exercise can lead to various hematological changes and it may be effects on some blood variables.
The purpose of present study was to investigate the effects of resistance training with different order on
hematological changes (include HGB, HCT, RBC, WBC, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT and MPV) in overweight
women (BMI= 25-30 Kg/m2).
Methods: Thirty-one overweight students (Weight: 71.91 ± 8.28 kg and Height: 160 ± 0.05 cm) were
objectively selected and randomly divided into three groups: the experimental group 1 (perform exercises
from large to small muscles, n= 10), the experimental group 2 (perform exercises from small to large muscles,
n= 11) and the control group (without any training program, n= 10). Resistance training consists of 6 weeks
(3 sessions per week). The hematological variables were measured in resting conditions before experiment
and again after completion of the training period.
Results: Findings using by one-way ANOVA revealed there were no significant differences in any of the
hematologic variables levels between three groups.
Conclusion: In general, results showed that medium-term resistance training program and so changing the
sequence of performance of resistance exercise – none of them – do not have any effect on hematologic
responses.
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