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فیزیولوژی ورزشی

مقایسه پاسخهای حاد شاخصهای دستگاه انعقادی خون به یک وهله فعاليت
ورزشی هوازی زیربيشينه در افراد ورزشکار و غيرورزشکار
داور خدادادی ،1معرفت سياه كوهيان ،2لطفعلی بلبلی
تاریخ دریافت6932/66/20 :
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تاریخ پذیرش6936/23/09 :

چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه تأثیر حاد یک وهله فعالیت ورزشی هوازی زیربیشینه
بر پالکتها و دستگاه انعقادی خون در افراد ورزشکار و غیرورزشکار بود .بدین منظور63 ،
جودوکار مرد با میانگین سنی  02/3±6/93سال و  63مرد غیرورزشکار با میانگین سنی
 03/1±6/92سال ،یک فعالیت ورزشی زیربیشینه را با  32درصد اکسیژن مصرفی بیشینه
روی چرخ کارسنج ،به مدت  92دقیقه اجرا کردند .نمونههای خونی برای اندازهگیری زمان
پروترومبین( ،)PTزمان ترومبوپالستین نسبی فعال شده( ،)aPTTفیبرینوژن و تعداد
پالکتها( )PCقبل ،بالفاصله بعد از فعالیت و بعد از  92دقیقه بازگشت به حالت اولیه
جمعآوری شد .فیبرینوژن و  PCبالفاصله بعد از فعالیت ورزشی در گروه ورزشکار (به ترتیب،
 63%و  66/3%؛ )p≥2/226و غیرورزشکار (به ترتیب 63/3% ،و  02/6%؛ )p≥2/226افزایش یافت و
بعد از دوره بازیافت تنها در گروه غیرورزشکار در همان حالت باقی ماند (به ترتیب62/3% ،
؛ p≥2/226و  69/0%؛ .)p≥2/23به دنبال اجرای فعالیت ورزشی  PTو  aPTTدر گروه ورزشکار
(به ترتیب -6/3% ،؛ p≥2/23و  -60/9%؛ )p≥2/26و غیرورزشکار (به ترتیب -9/1% ،و -60%
؛ )p≥2/226کاهش یافت و بعد از دوره بازیافت در گروه ورزشکار (بترتیب -6/1% ،؛ p≥2/23و
 -3/9%؛ )p≥2/26و غیرورزشکار (بترتیب -0/0% ،و  -62/6%؛ )p≥2/226حفظ شد .با توجه به
نتایج بدست آمده میتوان گفت 92 ،دقیقه فعالیت ورزشی زیربیشینه منجر به افزایش تعداد
پالکتها و تحریک دستگاه انعقادی خون میشود .این اثر در آزمودنیهای غیرورزشکار در
مقایسه با آزمودنیهای ورزشکار بیشتر است .همچنین ،سطوح تغییر یافته این متغیرها در
طول دوره بازیافت در آزمودنیهای ورزشکار سریعتر به مقادیر پایه نزدیک میشوند.
واژگان كليدی :دستگاه انعقادی خون ،حوادث قلبی -عروقی ،فعالیت هوازی زیربیشینه،
ورزشکار ،غیرورزشکار.

 .1کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
 .2دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،گروه تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی (نویسندۀ مسئول)
Email: m_siahkohian@uma.ac.ir
 .3استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
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مقدمه
بیماریهای قلبی-عروقی یکی از شایعترین علل مرگ و میر در جهان است ( .)28یکی از
علتهای اصلی این بیماریها ،ترومبوز 1است که به دلیل افزایش فعالیت عوامل انعقادی و بر
هم خوردن تعادل در دستگاه هموستاز اتفاق میافتد ( .)26فعالیتهای ورزشی منظم ،به عنوان
یکی از مهمترین عوامل توصیه شده جهت تعدیل دستگاه هموستاز و کاهش خطر ابتال به
بیماریهای قلبی-عروقی مطرح است( .)2،15،26با این حال ،تعدادی از مطالعات گزارش
کردهاند فعالیت ورزشی حاد میتواند با افزایش فعالیت عوامل انعقادی ،زمینهساز تشکیل
ترومبوز شود ( .)8،،،22تشکیل ترومبوز کرونری ناشی از فعالیت ورزشی لزوماً با بیماریهای
قلبی مرتبط نیست ( ،)5این موضوع اهمیت مطالعه فرایند ترومبوز را نشان میدهد.
انعقادپذیری خون به دنبال فعالیت ورزشی افزایش مییابد و به مدت  1الی  22ساعت در این
حالت باقی میماند( .)،مطالعه پیت و همکاران )2212( 2نشان داد زمان ترومبوپالستین نسبی
فعال شده )aPTT(3بالفاصله پس از فعالیت ،هم در افراد فعال و هم در افراد غیرفعال کاهش
مییابد( .)22منزل و همکاران )222،( 2با بررسی تاثیر یك جلسه تمرین هوازی در مردان جوان
و میانسال ،کاهش معنیدار  aPTTو عدم تغییر در زمان پروترومبین )PT(5را گزارش
کردند( .)1،لکاکیس و همکاران )2228( 6در مطالعه خود نشان دادند یك جلسه فعالیت
ورزشی هوازی در بیماران مبتال به فشارخون باال ،با کاهش معنیدار  aPTTو افزایش  PTهمراه
بود(.)16
فیبرینوژن یك عامل قوی و مستقل قلبی -عروقی است که تغییرات سریع آن میتواند باعث
ایجاد خطر شود( .)12سطوح فیبرینوژن پالسما از مهمترین شاخصهای ویسکوزیته خون()12
و بهترین شاخص در ارزیابی مشکالت عروق کرونر است( .)21شواهد زیادی از مطالعات
همهگیر شناختی ،از جمله مطالعه فرامینگهام و تحقیقاتی در ژاپن و امریکا ،از وجود یك ارتباط
سببی و قوی بین سطوح باالی فیبرینوژن و بیماری عروق کرونر حمایت میکنند( )12و
فیبرینوژن را یك عامل پیشبینی کننده قوی برای بیماریهای قلبی-عروقی کشنده و غیر
کشنده میدانند ( .)33مطالعات مختلف در زمینه تأثیر حاد فعالیت ورزشی بر میزان فیبرینوژن
1. Thrombosis
2. Peat et al.
3. Activated partial thromboplastin time
4. Menzel et al.
5. Prothrombin time
6. Lekakis et al.
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پالسما ،به نتایج متفاوتی دست یافتهاند .تحقیقات کادروی و همکاران ،)2222( 1لکاکیس و
همکاران ( ،)2228پیت و همکاران ( )2212و ون دن بورگ و همکاران )1،،5( 2نشاندهنده
افزایش سطوح پالسمایی فیبرینوژن به دنبال فعالیت ورزشی است ( .)2،16،22،32در حالی که،
لی سو هی و همکاران )2221( 3عدم تغییر در سطوح فیبرینوژن پالسما را در اثر اجرای فعالیت
ورزشی گزارش کردهاند (.)11
مطالعات زیادی پیشنهاد میکنند تغییرات پالکتها ممکن است در بیماریزایی
ایسکمیکرونری نقش داشته باشد( .)1،13از سوی دیگر ،تحقیقات نشان داده است فعالیت
ورزشی حاد موجب افزایش در تعداد پالکتها ( )PCو تحریك فعالیت آنها میشود(.)1،8
آلدمیر و همکاران )2225(2گزارش کرده اند یك جلسه تمرین هوازی صبحگاهی منجر به
افزایش معنیدار  PCدر افراد فعال می شود .این افزایش ،بعد از دوره برگشت به حالت اولیه به
مقادیر استراحتی بر میگردد( .)1از سوی دیگر مطالعه پیت و همکاران ( )2212نشان داد PC
بالفاصله بعد از فعالیت ورزشی در افراد فعال و غیرفعال افزایش مییابد و بعد از دوره ریکاوری
نیز در همان حالت افزایشی باقی میماند (.)22
با توجه به ادبیات تحقیق ،این سوال پیش میآید که آیا شخصی با عوامل خطرزای شناخته
شده برای بیماریهای قلبی -عروقی ،میتواند در فعالیتهای ورزشی زیر بیشینه شرکت کند؟
آیا آمادگی جسمانی باال در اثر فعالیتهای ورزشی منظم میتواند خطر افزایش فعالیت انعقادی
احتمالی ناشی از اجرای یك وهله فعالیت ورزشی را کاهش دهد؟ به عالوه ،بعضی از مطالعات
قبلی در این زمینه از آزمودنیهای فعال استفاده کردهاند ولی به نوع فعالیت ورزشی این افراد
اشارهای نکردهاند( )1که ممکن است نتیجهگیری از آنها را با مشکل مواجه کند .بنابراین ،در
این مطالعه تأثیر حاد یك جلسه فعالیت ورزشی با شدت  12درصد اکسیژن مصرفی بیشینه بر
تعداد پالکتها و دستگاه انعقادی خون در ورزشکاران جودوکار و افراد غیرورزشکار سالم بررسی
و مقایسه میشود.
روش پژوهش
طرح تحقیقی مورد استفاده در این مطالعه از نوع اندازه گیریهای مکرر با گروه کنترل بود.
آزمودنیها دانشجویان مرد داوطلب در دانشگاه محقق اردبیلی بودند .با توجه به اهداف مطالعه،
1. Cadroy et al.
2. Van den Burg et al.
3. Li-Saw-Hee et al.
4. Aldemir et al.
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انتخاب نمونهها به صورت در دسترس و هدفمند صورت گرفت .آزمودنیها شامل دو گروه بودند.
گروه اول 15 ،نفر جودوکار که سابقه تمرینهای ورزشی منظم ( 3جلسه و یا بیشتر در هفته)
حداقل به مدت  3سال را داشتند؛ و گروه دوم 15 ،نفر غیرورزشکار سالم که سابقه ورزشی
منظم (کمتر از  2جلسه در هفته) ،حداقل شش ماه قبل از شروع مطالعه را نداشتند که به
ترتیب تحت عنوان گروه ورزشکار و غیرورزشکار نامیده شدند .داوطلبان مورد مطالعه ،افرادی
غیرسیگاری بودند و سابقه بیماریهای قلبی -عروقی ،کبدی ،متابولیسم غدد و هماتولوژی را
نداشتند .آنان هیچ گونه مصرف دارویی از جمله آسپرین را حداقل ،از یك هفته مانده به شروع
جلسات ورزشی نداشتند .داوطلبان بعد از آگاهی کامل از روش اجرای تحقیق و پر کردن
رضایتنامه و تایید پزشك متخصص قلب و عروق وارد مطالعه شدند.
آزمودنیهای تحقیق در سه نوبت به آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
مراجعه کردند .جلسه اول ،برای آشنایی آزمودنی ها با روش اجرای تحقیق ،محیط آزمایشگاهی،
نحوه کار با چرخ کارسنج و روش خونگیری بود .جلسه دوم ،اندازهگیریهای مربوط به قد ،وزن،
ترکیب بدنی ،حداکثر اکسیژن مصرفی و ضربان قلب بیشینه آزمودنیهای هر دو گروه انجام
شد .برای ایجاد الگوی تغذیهای مشابه 3 ،روز قبل از شروع فعالیت اصلی ،برنامه غذایی یکسان
به آزمودنیهای مطالعه داده شد .همچنین ،آزمودنیها در این مدت از اجرای فعالیت جسمانی
سنگین منع شدند .با این حا ل ،برای کنترل بیشتر و هماهنگی تغذیه و خواب ،آزمودنیها از
یك روز قبل از شروع جلسه اصلی ،تحت نظارت در خوابگاه مستقر شدند .برای به حداقل
رساندن تأثیر تغذیه بر عوامل خونی ،فعالیت ورزشی اصلی و همه اندازهگیریهای آن در شرایط
 12ساعت گرسنگی انجام شد.
آمادگی قلبی -تنفسی آزمودنی ها با استفاده از یك پروتکل ورزشی فزاینده بر روی چرخ
کارسنج و به وسیله دستگاه گاز آناالیزور (مدل Ganshorn Medizin Electronic GmbH
 ،PowerCube-Ergoساخت کشور آلمان) بدست آمد .روش اجرای پروتکل ورزشی به این
ترتیب بود که بعد از یك دوره گرم کردن  5دقیقهای در بار کار  152وات ،بار کار به میزان 32
وات در هر  3دقیقه تا رسیدن فرد به حد واماندگی افزایش یافت .مقادیر اکسیژن مصرفی در
زمان اجرای پروتکل ورزشی بر روی چرخ کارسنج با بار تمرینی فزاینده ،به طور خودکار در
سراسر مدت اجرای آزمون توسط آنالیزور مستقیم گازی اندازهگیری و ثبت شد .بالفاصله بعد از
رسیدن فرد به حد واماندگی ،ضربان قلب نشان داده شده به عنوان ضربان قلب بیشینه آزمودنی
ثبت شد .همچنین ،مقادیر حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی ،از مقادیر اکسیژن مصرفی در
آخرین لحظهای که آزمودنی توانسته بود فشار بار تمرینی را تحمل کند ،محاسبه و اندازهگیری

مقایسه پاسخهای حاد شاخصهای دستگاه انعقادی خون ....

33

شد .پس از تعیین آمادگی قلبی -تنفسی و ضربان قلب بیشینه آزمودنیها ،ضربان قلب مطابق
با  12درصد آمادگی قلبی -تنفسی هر آزمودنی محاسبه شد.
حداقل  2روز بعد از جلسه دوم ،فعالیت ورزشی اصلی شروع شد .جلسه سوم ،شامل  32دقیقه
فعالیت ورزشی روی چرخ کارسنج ،در  12درصد آمادگی قلبی -تنفسی هر آزمودنی بود و بین
ساعات  1332تا  8332صبح انجام شد .فعالیت ورزشی شامل یك مرحله ابتدایی  5دقیقهای بود.
در آن بار کار به تدریج تا ضربان قلب مطابق با  12درصد آمادگی قلبی -تنفسی هر آزمودنی
افزایش یافت .سپس آزمودنی در این بار کاری به مدت  25دقیقه به فعالیت ادامه داد .برای
کنترل شدت فعالیت ،از ضربان سنج روی چرخ کارسنج ،استفاده شد.
در جلسه سوم ،آزمودنیها ساعت  1322صبح به آزمایشگاه رسیدند .پس از  25دقیقه استراحت
به حالت نشسته ،فشار خون (دستگاه فشارسنج خون ،مدل  ،Beurer, bm 58ساخت کشور
آلمان) و ضربان قلب استراحتی (دستگاه سنجش ضربان قلب ،مدل ،Polar Electro 5610
ساخت کشور فنالند) آنان در شرایط ناشتا اندازه گیری شد .همچنین ،از هر آزمودنی  3بار
نمونه خونی گرفته شد .نمونههای خونی اول بعد از استراحت  25دقیقهای آزمودنیها در حالت
نشسته بر روی صندلی و درست قبل از شروع فعالیت ورزشی روی چرخ کارسنج ،جمعآوری
شدند .نمونههای خونی دوم ،بالفاصله بعد از اتمام فعالیت ورزشی گرفته شد .سپس ،آزمودنیها
همانند مرحله قبل از شروع فعالیت ،بر روی صندلی نشستند و بعد از  32دقیقه بازگشت به
حالت اولیه غیر فعال ،نمونههای خونی سوم جمعآوری شد .تمامی نمونههای خونی از ورید
جلویی بازویی گرفته شد.
نمونههای خونی در لولههای جداگانه حاوی سیترات سدیم برای اندازهگیری  aPTT ،PTو
فیبرینوژن و لولههای حاوی  EDTAبرای اندازهگیری تعداد پالکتها ،هماتوکریت و هموگلوبین
ریخته شد .در آزمایشگاه ،نمونههای خونی که در لولههای آزمایش حاوی سیترات سدیم بودند
به مدت  12دقیقه با سرعت  2222دور در دقیقه سانتریوفوژ شدند .پالسمای بدست آمده به
وسیله نمونهبردار جداسازی و در داخل میکروتیوبهای مخصوص ریخته شد و بالفاصله در
فریزر  82درجه سلسیوس قرار داده شدند .سپس نمونه های استخراج شده در محفظه پر از یخ
به آزمایشگاه منتقل شدند PT .و  aPTTبا کیتهای آزمایشگاهی ( )Diagnosticsو دستگاه
کواگوالمتر (مدل  ،BIOLABOساخت کشور فرانسه) اندازهگیری شد .مقادیر فیبرینوژن پالسما
به روش انعقادی با کیت مهسایاران و مقادیر هموگلوبین ،هماتوکریت و همچنین تعداد
پالکتها به وسیله دستگاه شمارشگر خودکار سلولهای خونی (مدل ،SYSMEX- K1000
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ساخت کشور آلمان) تعیین شد .از تغییرات هماتوکریت و هموگلوبین برای براورد درصد
تغییرات در حجم پالسما استفاده شد (.)1
با استفاده از آزمون  Kolmogorov-Smirnov Zمشخص شد متغیرهای بررسی شده دارای
توزیع طبیعی هستند .بنابراین ،برای بررسی یافته ها از آزمونهای آماری پارامتریك استفاده شد.
روش آماری تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر یك راهه برای بررسی تغییرات درون
گروهی متغیرهای وابسته به صورت جداگانه برای هر گروه بکار رفت .در صورت معنیدار بودن
از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد .همچنین ،از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای
مکرر ( 2×3زمان × گروه) برای بررسی تغییرات بین گروهی متغیرهای وابسته استفاده شد .اگر
اثر متقابل معنیدار میشد ،آزمون تی مستقل به منظور بررسی اثرات بین گروهی در
وضعیتهای مختلف عامل درون گروهی و برای مقایسه میانگینها بین دو گروه بکار گرفته
میشد .بعالوه ،از آزمون مجذور اتا برای تعیین اندازه اثر 1متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته
استفاده شد .برای انجام محاسبات آماری از نرم افزار  SPSS 16و برای رسم جداول و نمودارها
از نرم افزار  Excelاستفاده شد .در تمام محاسبات حدود اطمینان  %،5در نظر گرفته شد.
یافتههای پژوهش
در جدول شماره  ،1میانگین و انحراف معیار ویژگیهای توصیفی آزمودنیها آورده شده است.
همان طوری که نتایج این جدول نشان میدهد ،بین آمادگی قلبی -تنفسی (،)p≥2/221
ضربان قلب استراحتی ( ،)p≥2/21فشار خون سیستول و دیاستول در حالت پایه ( )P≤2/25در
دو گروه ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت آماری معنیداری وجود دارد .اختالف بین میانگینهای
شاخص توده بدن ،درصد چربی بدن و همچنین تغییرات مربوط به حجم پالسما در دو گروه
معنیدار نبود (.)p>2/25
نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر تأثیر معنیدار زمان بر  PTرا در گروه
ورزشکار ( )p≥2/21، ES = 2/51و غیرورزشکار ( )p≥2/221، ES = 2/85نشان داد PT .به
دنبال فعالیت ورزشی در هر دو گروه ورزشکار ( )p≥2/25و غیرورزشکار ( )p≥2/221کاهش
یافت و بعد از دوره بازگشت به حالت اولیه در همان حالت کاهش باقی ماند (به ترتیب p≥2/25
و  p≥2/221نسبت به مقادیر پایه) .اثر متقابل زمان × گروه برای  PTمعنیدار بود (ES = 2/11
 PT .)p≥2/25،بعد از فعالیت ورزشی و همچنین بعد از دوره بازگشت به حالت اولیه
( )p≥2/221در گروه غیرورزشکار به طور معنیداری کمتر از گروه ورزشکار بود (نمودار .)1
1. Effect size
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نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر تأثیر معنیدار زمان بر  aPTTرا در گروه
ورزشکار ( )p≥2/221، ES = 2/66و غیرورزشکار ( )p≥2/221، ES = 2/86نشان دادaPTT .
به دنبال فعالیت ورزشی در هر دو گروه ورزشکار ( )p≥2/21و غیرورزشکار ( )p≥2/221کاهش
یافت و بعد از دوره بازگشت به حالت اولیه در همان حالت کاهش باقی ماند (بترتیب  p≥2/21و
 p≥2/221نسبت به مقادیر پایه) .اثر متقابل زمان × گروه برای  aPTTمعنیدار نبود (.)p>2/25
اما آزمون اثرات بین گروهی معنیدار بود ( .)p≥2/21، ES = 2/36آزمون تعقیبی بونفرونی
برای اثرات بین گروهی نشان داد گروه ورزشکار ،تغییرات کمتری در  aPTTنسبت به گروه
غیرورزشکار داشتهاند (نمودار .)2
نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر تأثیر معنیدار زمان بر سطوح فیبرینوژن
پالسما را در گروه ورزشکار ( )p≥2/221، ES = 2/5،و غیر ورزشکار ()p≥2/221، ES = 2/11
نشان داد .سطوح فیبرینوژن پالسما بدنبال فعالیت ورزشی در هر دو گروه ورزشکار ()p≥2/221
و غیر ورزشکار ( )p≥2/221افزایش یافت .این افزایش بعد از دوره بازگشت به حالت اولیه تنها
در گروه غیر ورزشکار حفظ شد ( p≥2/221نسبت به مقادیر پایه) .اثر متقابل زمان × گروه برای
فیبرینوژن پالسما معنیدار بود ( .)p≥2/25، ES = 2/1،بین مقادیر فیبرینوژن دو گروه در
مرحله بعد از دوره بازگشت به حالت اولیه تفاوت معنیداری وجود داشت ( )p≥2/21که در
گروه غیرورزشکار بیشتر از گروه ورزشکار بود (جدول .)2
نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر تأثیر معنیدار زمان بر  PCرا در گروه
ورزشکار ( )p≥2/221، ES = 2/12و غیرورزشکار ( )p≥2/221، ES = 2/85نشان دادPC .
بهدنبال فعالیت ورزشی در هر دو گروه ورزشکار ( )p≥2/221و غیرورزشکار ( )p≥2/221افزایش
یافت .این افزایش بعد از دوره بازگشت به حالت اولیه تنها در گروه غیر ورزشکار باقی ماند
( p≥2/25نسبت به مقادیر پایه) .اثر متقابل زمان × گروه برای  PCمعنیدار بود (ES = 2/11
 PC .)p≥2/25،در هر سه مرحله استراحت ( ،)p≥2/25بالفاصله بعد از فعالیت ورزشی
( )p≥2/21و همچنین بعد از دوره بازگشت به حالت اولیه ( )p≥2/221در گروه غیرورزشکار به
طور معنیداری بیشتر از گروه ورزشکار بود (جدول .)2
بحث
در این مطالعه تأثیر حاد فعالیت ورزشی  32دقیقهای با  12درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بر
تعداد پالکتها و دستگاه انعقادی خون در مردان جوان سالم ورزشکار و غیرورزشکار مورد
بررسی و مقایسه قرار گرفت .در طی این مطالعه سعی شد تا حد امکان تأثیر خالص فعالیت
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ورزشی بر متغیرهای تحقیق مشخص شود و تأثیر سایر عوامل مانند تغییرات آنتروپومتریك،
سن و تغذیه به حداقل برسد .تنها عواملی که قبل از شروع مطالعه ،تفاوت معنیداری بین گروه
ورزشکار و غیرورزشکار داشتند ،ضربان قلب استراحتی ،فشار خون و آمادگی قلبی -تنفسی
بودند که از اهداف اصلی مطالعه به شمار میروند.
تأثیر حاد فعالیت ورزشی منجر به کاهش معنیدار  PTدر هر دو گروه ورزشکار ( )-1/،%و
غیرورزشکار ( )-3/6%شد و بعد از دوره برگشت به حالت اولیه نیز در همان حالت کاهش باقی
میماند(بترتیب -1/6% ،و  -2/2%نسبت به مقادیر پایه) .کاهش  PTمشاهده شده در این تحقیق
با مطالعه ون دن بورگ و همکاران ( )1،،5همسو بوده و با مطالعات منزل و همکاران ()222،
و لکاکیس و همکاران ( )2228همسو نبوده است PT .شاخص مسیر خارجی انعقاد است که
عوامل انعقادی این مسیر را اندازهگیری میکند و کاهش آن ،ارتباط مستقیم با افزایش تولید
ترومبین دارد .فعالیت ورزشی باعث افزایش تولید ترومبین میشود و احتماالً به علت بیان عامل
بافتی در حال گردش می باشد که با فعالیت ورزشی افزایش مییابد( .)18همچنین ،بولت و
همکاران ( )2228کاهش  PTرا با افزایش دمای بدن مرتبط دانستهاند( .)3گزارشات اندکی در
ارتباط با تغییرات این عامل پس از فعالیت ورزشی وجود دارد.
 aPTTبالفاصله بعد از فعالیت ورزشی در هر دو گروه ورزشکار ( )-12/3%و غیرورزشکار (-12%
) کاهش مییابد و بعد از دوره برگشت به حالت اولیه نیز در همان حالت باقی میماند(به
ترتیب -1/3% ،و  -12/8%نسبت به مقادیر پایه) .منزل و همکاران ( ،)222،کاهش aPTT
بالفاصله بعد از فعالیت ورزشی را گزارش کرده اند( .)1،کاهش  aPTTدر اثر فعالیت ورزشی
حاد در اکثر مطالعات صورت گرفته نیز گزارش شده است( .)12،16،22،25،32نتایج تحقیقات
هیلبرگ و همکاران ( ،)12اسمیت و همکاران ( )25و ون دن بورگ و همکاران ( )32نشان
دهنده آن است که کاهش  aPTTبعد از  32دقیقه بازگشت به حالت اولیه نیز بدون تغییر باقی
مانده است .این در حالی است که پیت و همکاران ( ،)2212کاهش بیشتر  aPTTدر دوره
بازگشت به حالت اولیه را گزارش کردهاند( .)22کاهش معنیدار  ،aPTTکه پروتئینهای
انعقادی مسیر معروف به مسیر داخلی را ارزیابی میکند ،به دنبال اجرای فعالیت ورزشی در هر
دو گروه نشاندهنده افزایش سطوح پالسمایی عوامل انعقادی این مسیر( )32است و بنابراین
افزایش فعالیت دستگاه انعقادی خون در اثر انجام فعالیت جسمانی حاد است( .)12،32عالوه بر
آن ،انعقاد سریعتر میتواند به علت رهاسازی عامل  VIIIو عامل ون ویلبراند از اندوتلیوم عروقی
باشد که به وسیله فعالیت ورزشی تحریك می شود( .)23همچنین ،افزایش فعالیت انعقادی
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ممکن است با باال رفتن سطوح کاتکوالمینها که موجب تحریك واکنشپذیری پالکتها
میشوند ،ارتباط داشته باشد(.)11
افزایش تمایل ترومبوتیکی ممکن است با افزایش غلظت سلولهای خونی در حال گردش و
عوامل انعقادی فیبرینوژن و پالکت مشاهده شده ،مرتبط باشد .مطالعات پیشین نشان دادهاند
این عوامل خونی به طور قابل مالحظهای بر تشکیل ترومبوز پالکتی و انعقاد خون تأثیر
میگذارند( .)31این تغییرات ممکن است به علت افزایش غلظت خون باشد که با فعالیت
ورزشی اتفاق میافتد ،اما این تغییرات ،با وجود تصحیح برای تغییرات حجم پالسما نیز وجود
دارند(.)2،
از میان عوامل انعقادی ،فیبرینوژن بهترین شاخص در ارزیابی فعالیت دستگاه انعقادی خون و
مشکالت قلبی -عروقی است( .)21نتایج موجود در مورد تأثیر حاد فعالیت ورزشی بر میزان
فیبرینوژن پالسما تا حدودی متضاد است که احتماالً به علت تفاوت در پروتکلهای ورزشی،
جمعیت مورد مطالعه(سن ،جنس ،سابقه بیماری قلبی و سطح آمادگی) ،عوامل فصلی ،انجام
فعالیت در ساعات مختلف روز و همچنین عدم استانداردسازی در روشهای تحلیلی مربوط می
شود  .همچنین ممکن است عوامل ژنتیکی در پاسخ متفاوت فیبرینوژن افراد به فعالیت ورزشی
نقش داشته باشد( .)22در مطالعه حاضر ،فعالیت ورزشی منجر به افزایش سطوح پالسمایی
فیبرینوژن در هر دو گروه ورزشکار ( )1،%و غیرورزشکار ( )1،/5%شد که با تحقیقات کادروی
و همکاران ( ،)2222لکاکیس و همکاران ( ،)2228پیت و همکاران ( )2212و ون دن بورگ و
همکاران ( )1،،5همسو و با مطالعه لی سو هی و همکاران ( )2221مغایر است .علت افزایش
فیبرینوژن به دنبال فعالیت میتواند آسیب بافتی ناشی از فعالیت ورزشی باشد که سبب تحریك
ترشح سیتوکینها و افزایش پروتئین های انعقادی فاز حاد از جمله فیبرینوژن شود .کادروی و
همکاران ( )2222افزایش فیبرینوژن به دنبال فعالیت ورزشی را با کاهش جریان خون کبدی
در هنگام فعالیت و کاهش تصفیه کبدی عوامل انعقادی خون مرتبط دانسته اند( .)2سطوح
افزایش یافته فیبرینوژن در افراد ورزشکار و بعد از دوره برگشت به حالت اولیه ،به سطوح
استراحتی بازگشت؛ اما در گروه غیرورزشکار ( 12/1%نسبت به مقادیر پایه) در همان حالت
افزایشی باقی ماند .مطالعات پیشین غلظتهای پالسمایی کمتر فیبرینوژن و همچنین تغییرات
اندک این عامل انعقادی بعد از فعالیت ورزشی را در افراد ورزشکار در مقایسه با افراد
غیرورزشکار گزارش کرده اند( .)6این امر میتواند با کاهش خطر بیماریهای قلبی -عروقی در
افراد ورزشکار مرتبط باشد .زیرا اطالعات همهگیر شناختی اخیر نشان میدهد افزایش 2/55
گرم/لیتر در سطوح فیبرینوژن پالسما موجب افزایش  25درصدی وقوع حوادث قلبی -عروقی
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میشود( .)12عوامل موثر در کاهش فیبرینوژن پالسما در افراد ورزشکار به طور کامل شناخته
نشده است .اما کاهش چربی بدن در اثر فعالیتهای ورزشی منظم ،بعنوان یکی از دالیل
احتمالی آن پیشنهاد شده است(.)6
افزایش  PCبه دنبال فعالیت ورزشی (گروه ورزشکار  18/،%و گروه غیر ورزشکار  ،)22/1%با
مطالعات آلدمیر و همکاران ( )2225و پیت و همکاران ( )2212همسو است .افزایش  PCبعد از
ورزش احتماالً میتواند به علت کم آبی بدن باشد؛ یا میتواند بخشی از پاسخ فاز حاد به آسیب
بافتی ناشی از فشار جسمانی باشد( .)15همچنین ،علت افزایش  PCبه دنبال فعالیت ورزشی در
ساعات اولیه صبح ،رهاسازی پالکتهای تازه از طحال ،مغز استخوان و کلیه ها گزارش شده
است( .)1بعالوه ،کاهش جریان خون کبدی در هنگام فعالیت میتواند یکی از دالیل احتمالی
این افزایش باشد .تجمع پالکتی تابع  PCاست .بنابراین  PCاستاندارد ،مخصوصاً به این دلیل
که در هنگام فعالیت ورزشی افزایش مییابد ،یك عامل مهم در نظر گرفته میشود .کاهش
سطوح افزایش یافته  PCبعد از دوره بازگشت به حالت اولیه در افراد ورزشکار ،توسط مطالعه
آلدمیر و همکاران ( ،)2225حمایت میشود .همچنین ،عدم کاهش سطوح افزایش یافته  PCدر
افراد غیرورزشکار تا مقادیر استراحتی ( ،)13/2%با مطالعه پیت و همکاران ( )2212همخوانی
دارد .وی گزارش کرد سطوح افزایش یافته  PCبه دنبال فعالیت ورزشی بعد از  32دقیقه
بازگشت به حالت اولیه ،حفظ می شود که احتمال بروز حوادث ترومبوتیکی و در نتیجه حمالت
قلبی را افزایش میدهد( .)22بر اساس یافتههایی که فعال سازی پالکتی را با ایسکیمی
میوکاردی مرتبط دانستهاند ،احتمال دارد تغییرات  PCدر مرگ ناگهانی هنگام فعالیت ورزشی،
مخصوصاً در افراد غیرورزشکار ،نقش داشته باشد( .)13همچنین ،ممکن است تفاوت در
فعالسازی پالکتی بین افراد ورزشکار و غیرورزشکار ،در کاهش خطرات قلبی -عروقی مرتبط
با تمرینات ورزشکاران مرتبط باشد( PC .)22کمتر در گروه ورزشکار و همچنین کاهش سطوح
افزایش یافته آن بعد از دوره بازگشت به حالت اولیه تا مقادیر پایه ،احتماالً ساز و کاری است که
در اثر فعالیتهای ورزشی منظم حاصل شده است .با این حال ،انجام مطالعات بیشتر برای تأیید
این یافتهها ضروری به نظر میرسد .همچنین ،عدم اندازهگیری عوامل فیبرینولیزی و عدم
تکرار/مقایسه این نتایج با مداخله مشابه در ساعات دیگر روز (برای مثال بعدازظهر) از جمله
محدودیتهای این تحقیق به شمار میروند .ما امیدواریم نتایج تحقیق حاضر ،باعث انجام
مطالعات دیگر در این زمینه برای آشکار کردن ساز و کارهای دقیق این مشاهدات شود.
مطالعه حاضر نشان داد فعالیت ورزشی باعث افزایش تعداد پالکتها و سطوح پالسمایی
فیبرینوژن میشود که مقادیر باالی آنها در بعضی از حاالت بیماری وجود دارد .همچنین
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کاهش  PTو  aPTTکه نشان دهنده افزایش فعالیت انعقادی خون است ،به دنبال فعالیت
ورزشی مشاهده شد .نکته قابل توجه این است که گروه ورزشکار به طور معنیداری تغییرات
کمتری را در مقایسه با گروه غیرورزشکار تجربه کردند .همچنین ،سطوح افزایش یافته پالکتها
و فیبرینوژن به طور کامل و کاهش زمان  PTو  aPTTتا حدودی بعد از دوره بازگشت به حالت
اولیه در آزمودنیهای ورزشکار به مقادیر پایه برگشتند؛ اما این مورد در آزمودنیهای غیر
ورزشکار مشاهده نشد .به نظر می رسد فشار جسمانی منجر به افزایش تعداد پالکتها و تحریك
دستگاه انعقادی خون میشود که این مسئله ممکن است خطر تشکیل ترومبوز شریانی را،
مخصوصاً در آزمودنیهای غیرورزشکار افزایش دهد .با این حال ،گزارشات موجود از تشکیل
ترومبوز شریانی به دنبال فعالیت ورزشی نادر است .ممکن است در افراد سالم که دارای دستگاه
هموستاز بی عیب با عوامل ضد انعقادی و فیبرینولیزی طبیعی هستند ،تأثیر حاد فعالیت
ورزشی ،افزایش خطر ترومبوز را نشان ندهد .اما در افرادی که در خطر بیماریهای قلبی-
عروقی قرار دارند ،انجام فعالیت ورزشی شدید ممکن است خطر تشکیل ترومبوز را افزایش
دهد( .)2این مطالعه پیشنهاد میکند افراد مستعد/مبتال به بیماریهای قلبی -عروقی برای به
حداقل رساندن خطر بهتر است فعالیتهای ورزشی منظم را با شدت پایین تا متوسط انجام
دهند و از انجام فعالیتهای جسمانی شدید دوری کنند.
جدول  .6ویژگیهای توصیفی آزمودنی ها()M±SD
گروه

ورزشکار

غیرورزشکار

سن (سال)

22/،±1/31

25/6±1/32

قد (سانتی متر)

111±2/21

116/2±2/،1

متغیر

وزن (کیلوگرم)

68/3±3/12

11/8±5/13

شاخص توده بدن(کیلوگرم/متر)2

21/16±1/36

23/26±1/53

چربی بدن ()%

12/11±1/23

12/83±1/11

آمادگی قلبی-تنفسی (میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه)

*

ضربان قلب استراحتی (ضربه در دقیقه)

*

ضربان قلب بیشینه (ضربه در دقیقه)
فشار خون استراحت سیستول(میلیمتر جیوه)
فشار خون استراحت دیاستول(میلیمتر جیوه)
* ( ،)p≤ 2/25اختالف معنی دار بین دو گروه

51/23±2/3

38/56±2/3

52/25±5/1

13/1±3/1

1،2/،±3/32

1،5/3±2/35

*

12،±3

118±2/8

*68/2±2/2

1،±6/58
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نمودار  .6تغییرات  PTدر سه نوبت اندازه گیری در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار
 ،)p≤ 2/25( aاختالف معنی دار با مقادیر پایه
 ،)p≤ 2/221( bاختالف معنی دار بین دو گروه

نمودار  .0تغییرات  aPTTدر سه نوبت اندازه گیری در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار
 ،)p≤ 2/21( Aاختالف معنی دار با مقادیر پایه
 ،)p≤ 2/25( Bاختالف معنی دار بین دو گروه
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) در سه نوبت اندازه گیری در دو گروهPC( تغییرات فیبرینوژن و تعداد پالکت ها.0 جدول
ورزشکار و غیر ورزشکار
 دقیقه برگشت به92 بعد از
حالت اولیه

2/26±2/2b
2/82±2/2

a

استراحت

2/1،±2/3a

2/25±2/3

ورزشکار

2/2±2/2

غیرورزشکار

211/1±8/3b

ورزشکار

221/1±1،

غیرورزشکار

3±2/2

212/5±2/5b
262/2±21/1

بالفاصله بعد از فعالیت

a

a

262/2±1،/1a,b
322/1±36/1

a

متغیر

فیبرینوژن
PC

 اختالف معنی دار با مقادیر پایه،)p≤ 2/25( a
 اختالف معنی دار بین دو گروه،)p≤ 2/25( B
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