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فیزیولوژی ورزشی

تأثیر فعالیت هوازی حاد بر پاسخهای فیبرینولیز جودوکاران در صبح و عصر
داور خدادادی ،1معرفت سیاه کوهیان ،2لطفعلی بلبلی
تاریخ دریافت7937/07/10:

3

تاریخ پذیرش7937/01/11:

چکیده
هدف از این تحقیق مقایسه پاسخهای فیبرینولیزی جودوکاران به فعالیت هوازی حاد در صبح
و عصر بود .برای این منظور  71نفر جودوکار با میانگین سنی  18/3 ± 7/91سال ،دو جلسه
فعالیت ورزشی زیر بیشینه با شدت  10درصد حداکثر اکسیژن مصرفی ( )VO2maxرا روی
دوچرخه کارسنج و به مدت  90دقیقه در صبح و عصر و با فاصلۀ حداقل  8روز از یکدیگر اجرا
کردند .نمونههای خونی برای اندازهگیری فعالیت فعالکنندۀ پالسمینوژن بافتی ( )tPAو
مهارکنندۀ فعالکنندۀ پالسمینوژن نوع  )PAI-1(7در حالت استراحت ،بالفاصله بعد از فعالیت
و بعد از  90دقیقه برگشت به حالت اولیه جمعآوری شد .فعالیت  tPAبه دنبال فعالیت ورزشی
در هر دو نوبت صبح و عصر افزایش یافت ( )P ≤ 0/007و بعد از دوره برگشت به حالت اولیه ،به
مقادیر پایه بازگشت ( p > 0/01نسبت به مقادیر پایه) .فعالیت  tPAتنها در مرحلۀ بالفاصله
بعد از فعالیت ورزشی در نوبت عصر بیشتر از نوبت صبح بود ( .)P ≤ 0/01فعالیت  PAI-1در اثر
اجرای ورزشی تغییر نکرد ()p > 0/01؛ اما میزان فعالیت آن در هر سه مرحلۀ استراحت،
بالفاصله بعد از فعالیت و بعد از  90دقیقه برگشت به حالت اولیه در نوبت صبح به طور معنی-
داری بیشتر از نوبت عصر بود ( .)P ≤ 0/01نتایج مطالعه حاضر نشان داد فعالیت هوازی حاد
میتواند باعث فعالسازی دستگاه فیبرینولیز شود .اما این افزایش در طول دوره برگشت به
حالت اولیه سریعاً به مقادیر استراحتی افت میکند .بعالوه ،فعالیت خالص دستگاه فیبرینولیز
در طول جلسۀ ورزشی نوبت عصر بیشتر از نوبت صبح بود.
واژگان کلیدی :تغییرات روزانه ،PAI-1 ،tPA ،ترومبوز ،فعالیت ورزشی.

 .1کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی (نویسندۀ مسئول) Email: Davar.Khodadadi@yahoo.com
 .2دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
 .3استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

18

فیزیولوژی ورزشی شماره  ،71بهار 7931

مقدمه
بیماریهای قلبی -عروقی علت عمدۀ مرگ و میر مردان و زنان در کشورهای توسعه یافته است
( .)1یکی از مهمترین دالیل وقوع این بیماریها ،ترومبوز 1است که به دلیل بر هم خوردن
تعادل در دستگاه هموستاز اتفاق میافتد ( .)2فیبرینولیز یکی از اجزاء دستگاه هموستاز است
که وظیفه آن تجزیه لخته فیبرینی تشکیل شده است .فعالکنندۀ پالسمینوژن بافتی)tPA( 2
مهمترین محرک دستگاه فیبرینولیز است که پالسمینوژن را به پالسمین تبدیل میکند.
پالسمین نیز باعث تخریب فیبرین در داخل ترومبوز میشود .بنابراین گشودگی عروقی حفظ
میشود .مهارکنندۀ اصلی فرایند فیبرینولیز ،مهارکنندۀ فعالکنندۀ پالسمینوژن نوع)PAI-1(31
است که با اتصال به  tPAو تشکیل کمپلکس  PAI/tPAمانع از فعال سازی پالسمینوژن می-
شود ( .)3این اعمال در نتیجه چالشهای ناشی از فعالیت ورزشی تغییر میکنند .ریبریو و
همکاران )2002( 4افزایش در فعالیت فاکتورهای انعقادی و  tPAو همچنین کاهش در فعالیت
 PAI-1را به دنبال فعالیت ورزشی گزارش کردهاند ( .)4در حالی که افزایش در فعالیت tPA
بعد از فعالیت ورزشی در بیشتر مطالعات نشان داده شده است .اما گزارشات موجود در مورد
فعالیت  PAI-1متناقض است (.)7،6،2
مطالعات همهگیر شناختی یک ریتم شبانهروزی برای خطر انفاراکتوس میوکارد ،سکته قلبی،
آنژین صدری ،بی نظمیهای بطنی و مرگ ناگهانی قلبی را با یک اوج محسوس در صبح نشان
دادهاند ( .)9،8اوج صبح گاهی در وقوع حوادث قلبی -عروقی را نمیتوان تنها با الگوی شبانه-
روزی بعضی راه اندازهای رفتاری مانند فعالیت جسمانی بعد از بیدار شدن از خواب شبانه
توضیح داد .این احتمال وجود دارد که الگوی افزایش صبحگاهی در حوادث قلبی-عروقی
بازتابی از تغییرات شبانه روزی عوامل اثر گذار در حالت استراحت باشد ( .)10گزارش شده
است مشکالت قلبی ،همزمان با تغییرات در متغیرهای هموستاتیکی اتفاق میافتد (.)11
مطالعات پیشین در حوزه بالینی ،نقش مهم ریتم شبانهروزی را در سالمت دستگاه قلبی-
عروقی نشان دادهاند ( .)9،12طیف وسیعی از پارامترهای فیزیولوژیکی مانند :دمای بدن و
ضربان قلب ،پارامترهای هماتولوژیکی مانند :هماتوکریت ،هموستاز و سلولهای سفید خون و
همچنین کلسترول تام دارای ریتم روزانه هستند ( .)13ریتم شبانهروزی فعالیت فیبرینولیزی

1. Thrombosis
2. Tissue plasminogen activator
3. Plasminogen activator inhibitor 1
4. Ribeiro et al.

تأثیر فعالیت هوازی حاد بر پاسخهای فیبرینولیز ....

11

در حالت استراحت که پایینترین ارزش آن در اوایل صبح بوده و در طول روز افزایش مییابد،
قبال گزارش شده است ( .)14فعالیت کمتر دستگاه فیبرینولیز در صبح ،به فعالیت پایین  tPAو
فعالیت باالی  PAI-1نسبت داده میشود ( .)17بعالوه ،تحقیقات نشان دادهاند پاسخهای
فیبرینولیزی ناشی از فعالیت ورزشی در زمانهای مختلف روز متفاوت است ( .)2شناخت
تغییرات شبانهروزی عوامل درگیر در بروز حوادث قلبی -عروقی برای بهینه کردن زمانبندی
درمان ،جلوگیری از انجام برخی رفتارها مانند اجرای ورزشی در مرحله بالقوه آسیب پذیر
شبانهروزی و زمانبندی ارزیابیهای تشخیصی مهم است (.)12
از سوی دیگر ،شواهد موجود نشان میدهند فعالیت ورزشی حاد تأثیرهای متفاوتی بر روی دستگاه
فیبرینولیز در افراد سالم و بیماران میگذارد .برای مثال ،افراد مبتال به بیماری شریان کرونری دارای
سطوح باالتری از  PAI-1هستند؛ بنابراین افزایش مشابهی در فعالیت  tPAبه دنبال فعالیت ورزشی،
در مقایسه با افراد سالم نشان نمیدهند ( .)16بعالوه ،افزایش فعالیت فیبرینولیزی اغلب به عنوان
یکی از فواید شرکت در فعالیتهای جسمانی منظم گزارش شده است ( .)2لذا ،ممکن است این
فرضیه مطرح شود که پاسخهای فیبرینولیزی به یک جلسه فعالیت هوازی زیر بیشینۀ معمولی در
افراد تمرینکرده و تمریننکرده به گونۀ متفاوتی باشد .در حالی که بیشتر مطالعات پیشین از
آزمودنیهای تمریننکرده استفاده کردهاند ،درباره پاسخهای فیبرینولیزی افراد تمرینکرده به یک
جلسه فعالیت زیر بیشینۀ معمولی و تفاوتهای بالقوهای که ممکن است در زمانهای مختلف روز
وجود داشته باشد ،اطالعات اندکی موجود است .بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر ،مطالعه
تغییرات در فعالیت  tPAو  PAI-1ناشی از انجام فعالیت ورزشی زیر بیشینه در افراد تمرینکرده
(جودوکاران) و مقایسه آنها در دو نوبت صبح و عصر است.
روش پژوهش
تعداد  17نفر جودوکار با حداقل  3سال سابقه ورزشی منظم (3جلسه و یا بیشتر در هفته)،
داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند .با توجه به اهداف مطالعه ،انتخاب نمونهها به صورت در
دسترس و هدفمند و بر اساس معیارهای که در ادامه ارائه میشود ،صورت پذیرفت .داوطلبان
مورد مطالعه ،افراد غیرسیگاری بودند .آنها سابقه بیماریهای قلبی -عروقی ،کبدی ،متابولیسم
غدد و هماتولوژی نداشتند .آنان هیچگونه دارویی_ از جمله آسپرین_ را حداقل از یک هفته
مانده به شروع جلسات ورزشی مصرف نکردند .داوطلبان بعد از آگاهی از روش اجرای مطالعه و
اندازهگیریهای مورد نیاز ،فرم رضایتنامه را تکمیل کردند .این مطالعه بعد از تایید کمیته
اخالق تحقیقات علمى دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد.

17

فیزیولوژی ورزشی شماره  ،71بهار 7931

آزمودنیهای تحقیق در چهار نوبت به آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی مراجعه
کردند .جلسه اول ،برای آشنایی آزمودنیها با روش اجرای تحقیق ،محیط آزمایشگاهی ،نحوه کار با
دوچرخۀ کارسنج و روش خونگیری بود .سپس آزمونهای ورزشی در  3جلسه مجزا با فواصل حداقل
 4روز از یکدیگر و در طول دو هفته اجرا شدند .طی جلسه دوم ،اندازهگیریهای مربوط به قد ،وزن،
ترکیب بدنی ،حداکثر اکسیژن مصرفی ( )VO2maxو ضربان قلب بیشینه ( )HRmaxآزمودنیها به عمل
آمد .آمادگی قلبی -تنفسی آزمودنیها با استفاده از یک پروتکل ورزشی فزاینده بر روی دوچرخه
کارسنج و به وسیله دستگاه گاز آناالیزور (، Ganshorn Medizin Electronic GmbH PowerCube-Ergo
ساخت کشور آلمان) اندازهگیری شد .روش اجرای پروتکل ورزشی به این ترتیب بود که بعد از یک
دوره گرم کردن  7دقیقهای در بار کار  170وات ،بار کار به میزان  30وات در هر  3دقیقه تا رسیدن
فرد به حد واماندگی افزایش یافت ( .)12مقادیر اکسیژن مصرفی به طور خودکار و به صورت میانگین
در فواصل  10ثانیه ،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 وسیله دستگاه
ضربان سنج (دستگاه پالر مدل  7610ساخت کشور فنالند) به عنوان  HRmaxثبت شد .همچنین،
باالترین میانگین اکسیژن مصرفی در فواصل  10ثانیه ای به عنوان  VO2maxهر آزمودنی ثبت شد در
صورتی که حداقل  3مورد از شرایط زیر وجود داشت :الف) یک فالت در اکسیژن مصرفی با وجود
افزایش در بار کار؛ ب) نسبت تبادل تنفسی ( )RERباالتر از 1/1؛ ج) رسیدن ضربان قلب به 80
درصد  HRmaxپیشبینی شده به وسیله سن آزمودنی؛ و د) رسیدن آزمودنی به حد واماندگی (.)12
پس از تعیین آمادگی قلبی -تنفسی و  HRmaxآزمودنیها ،ضربان قلب مطابق با  20درصد VO2max
هر آزمودنی محاسبه شد.
در جلسه سوم ،آزمودنیها در ساعت  2:00به آزمایشگاه رسیدند .بعد از  27دقیقه استراحت به
حالت نشسته ،فشار خون (دستگاه فشارسنج خون ،مدل  ،Beurer, bm 58ساخت کشور آلمان)
و ضربان قلب استراحتی آنان اندازهگیری شد .همچنین ،نمونههای خونی حالت پایه از ورید
جلویی بازویی در حالت نشسته جمعآوری شد .سپس ،آزمودنیها فعالیت ورزشی زیربیشینه را
که شامل  30دقیقه فعالیت ورزشی بر روی دوچرخه کارسنج در  20درصد  VO2maxهر
آزمودنی بود ،اجرا کردند .نمونه های خونی دوم ،بالفاصله بعد از اتمام فعالیت ورزشی گرفته
شد .بعد از  30دقیقه مرحله برگشت به حالت اولیه غیرفعال که بصورت نشسته بر روی صندلی
انجام شد ،نمونه های خونی سوم جمعآوری شد .حداقل  4روز بعد از جلسه سوم ،فعالیت
ورزشی زیربیشینه نوبت عصر شروع شد .در جلسه عصر آزمودنیها در ساعت  12:00به
آزمایشگاه رسیدند .در جلسۀ چهارم نیز ،مراتب فوق در نوبت صبح ،عیناً تکرار شدند .تمام
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آزمونهای ورزشی نوبت صبح بین ساعات  2:30تا  9:30و در نوبت عصر بین ساعات  12:30تا
 19:30برگزار شدند .برای به حداقل رساندن تأثیر تغذیه بر عوامل خونی در نوبت صبح ،شرایط
گرسنگی ( 12ساعت) برای همه آزمودنیها رعایت شد .در نوبت عصر ،آزمودنیها رأس ساعت
 12:00ظهر به مرکز مطالعه وارد شدند .پس از صرف غذای تعدیلشده (~  800کیلو کالری؛
درصد انرژی غذایی 17 :درصد پروتئین 30 ،درصد چربی و  77درصد کربوهیدرات) ،به مدت 7
ساعت استراحت کردند .آزمونهای ورزشی در شرایط استاندارد شده آزمایشگاهی (دمای
محیطی  ،20-21◦Cرطوبت نسبی  77-67درصد) برگزار شد.
نمونههای خونی در دو لوله که یکی حاوی  K3-EDTAبرای سنجش هماتوکریت و هموگلوبین
و لوله دیگر حاوی سیترات سدیم برای اندازهگیری فعالیت  tPAو  PAI-1بود ،ریخته شد.
نمونههای خونی _در لولههای آزمایش حاوی سیترات سدیم_ به مدت  17دقیقه با سرعت
 2700دور در دقیقه و در دمای  4 ◦Cسانتریوفوژ شدند .پالسمای بدست آمده به وسیله نمونه-
بردار جداسازی و در داخل میکروتیوبهای مخصوص ریخته و بالفاصله در دمای  -90درجه
سانتی گراد قرار داده شد .مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت به وسیله دستگاه اتوماتیک سل
کانتر (مدل  ،SYSMEX- K1000ساخت کشور آلمان) تعیین شد .از تغییرات هماتوکریت و
هموگلوبین برای براورد درصد تغییرات در حجم پالسما استفاده شد ( .)19فعالیت  tPAو PAI-
 1به روش االیزا اندازهگیری شد:
(Zymutest tPA Activity, Hyphen Biomed, Neuville-Sur-Oise, France; Zymutest
)PAI-1 Activity, Hyphen Biomed, Neuville-Sur-Oise, France
فعالیت  tPAپالسما بر اساس واحد بینالمللی ( )IUو فعالیت  PAI-1بر اساس واحد قراردادی

( )AUنشان داده شده است .یک واحد  AUبه عنوان مقداری از  PAI-1تعریف میشود که
بتواند یک  IUاز  tPAانسانی را به ازای یک میلیلیتر از پالسما مهار کند (.)18
با استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف مشخص شد متغیرهای بررسی شده دارای توزیع طبیعی
هستند .بنابراین ،برای بررسی یافت ها از آزمونهای آماری پارامتریک استفاده شد .از روش آماری
تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر برای بررسی تغییرات فعالیت  tPAو  PAI-1در حالت
استراحت ،بالفاصله بعد از فعالیت و بعد از  30دقیقه برگشت به حالت اولیه استفاده شد .در صورت
مشاهدۀ اختالف آماری معنیدار ،آزمون تعقیبی بونفرونی مورد استفاده قرار گرفت .برای مقایسه
میانگینها بین دو نوبت صبح و عصر آزمون تی همبسته بکار گرفته شد .همچنین ،از آزمون مجذور
اتا برای تعیین اندازه اثر 1متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته استفاده شد .برای انجام محاسبات
1. Effect size
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آماری ،نرم افزار  SPSS 16و برای رسم جداول و نمودارها ،نرم افزار  Excelمورد استفاده قرار گرفت.
در تمام محاسبات حدود اطمینان  %87در نظر گرفته شد.
یافتههای پژوهش
میانگین و انحراف معیار ویژگیهای مربوط به تنسنجی ،همودینامیکی و آمادگی قلبی -تنفسی
آزمودنیها در حالت پایه در جدول شماره  1ارائه شده است .در نمودارهای شماره  1و  2نیز
نتایج فعالیت  tPAو  PAI-1تصحیح شده برای تغییرات در حجم پالسما در حالت استراحت،
بالفاصله بعد از فعالیت و بعد از  30دقیقه برگشت به حالت اولیه آورده شده است.
جدول  .7میانگین و انحراف معیار ویژگی های فردی آزمودنی های تحقیق ()M ± SD
متغیر

مقدار

تعداد
سن (سال)
قد (سانتی متر)
وزن (کیلوگرم)
شاخص توده بدن (کیلوگرم/متر)2
چربی بدن ()%
ضربان قلب استراحتی (ضربه در دقیقه)
فشار خون استراحت سیستول (میلیمتر جیوه)
فشار خون استراحت دیاستول (میلیمتر جیوه)
میانگین فشار خون استراحتی (میلیمتر جیوه)
حداکثر اکسیژن مصرفی (میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه)

17
24/8 â 1/32
122 â 2/4
69/3 â 3/2
21/9 â 1/4
10/9 â 1/4
74/4 â 7/2
108 â 3
69/2 â 2/2
91/9 â 2
71/4 â 2/3

نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری های مکرر تأثیر معنیدار زمان بر فعالیت  tPAرا در
نوبت صبح ( )p ã 0/001، ES = 0/8و نوبت عصر ( )p ã 0/001، ES = 0/83نشان داد.
فعالیت  tPAبه دنبال فعالیت ورزشی در هر دو نوبت صبح و عصر افزایش یافت (.)p ã 0/001
اما بعد از دوره برگشت به حالت اولیه در هر دو نوبت به مقادیر پایه بازگشت ( p > 0/07نسبت
به مقادیر پایه) .اگرچه فعالیت  tPAدر طول جلسه عصر اندکی بیشتر از نوبت صبح بود ،اما
نتایج آزمون تحلیل واریانس تأثیر معنیداری برای زمان روز نشان نداد ( )P ˃ 0/07و تنها در
مرحله بالفاصله بعد از فعالیت اختالف معنیدار مشاهده شد (( )p ã 0/07نمودار شماره .)1
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نمودار  .7تغییرات فعالیت  tPAدر سه مرحلۀ اندازه گیری در دو نوبت صبح و عصر
 ،)pã 0/001( aاختالف معنی دار با مقادیر پایه
 ،)pã 0/07( bاختالف معنی دار بین دو نوبت صبح و عصر

نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری های مکرر تأثیر معنیدار زمان بر فعالیت  PAI-1را
در هیچ یک از دو نوبت صبح و عصر نشان نداد ( .)p > 0/07اما ،تأثیر زمان روز بر فعالیت
 PAI-1معنیدار شد ( ،)p ã 0/07، ES = 0/2به طوری که فعالیت  PAI-1در هر سه مرحله
استراحت ،بالفاصله بعد از فعالیت و بعد از  30دقیقه دوره برگشت به حالت اولیه در نوبت صبح
بیشتر از نوبت عصر بود (( )p ã 0/07نمودار .)2

نمودار  .1تغییرات فعالیت  PAI-1در سه مرحلۀ اندازه گیری در دو نوبت صبح و عصر
 ،)pã 0/07( bاختالف معنی دار بین دو نوبت صبح و عصر

40

فیزیولوژی ورزشی شماره  ،71بهار 7931

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی از انجام این تحقیق ،مطالعه تغییرات در فعالیت  tPAو  PAI-1ناشی از انجام
فعالیت ورزشی زیر بیشینه در جودوکاران و مقایسه آنها در دو نوبت صبح و عصر بود .یکی از
یافتههای مهم این مطالعه این بود که اجرای فعالیت ورزشی باعث افزایش فعالیت  tPAمیشود.
اما این افزایش ،بعد از دوره برگشت به حالت اولیه سریعاً به مقادیر استراحتی باز میگردد.
بعالوه ،بین فعالیت  tPAحالت پایه در دو نوبت صبح و عصر تفاوت معنیداری مشاهده نشد ،اما
بین فعالیت  tPAبالفاصله بعد از فعالیت ورزشی در دو نوبت صبح و عصر تفاوت معنیداری
وجود داشت که مقادیر آن در نوبت عصر بیشتر از صبح بود .دیگر یافتۀ مهم این مطالعه این بود
که فعالیت  PAI-1در اثر اجرای فعالیت ورزشی تغییر معنیداری نشان نداد .اما ،بین فعالیت
 PAI-1در هر سه مرحله استراحت ،بالفاصله بعد از فعالیت و بعد از  30دقیقه دورۀ برگشت به
حالت اولیه در نوبت صبح با عصر تفاوت معنیداری وجود داشت ،که فعالیت باالتر مربوط به
نوبت صبح بود.
افزایش در فعالیت فیبرینولیزی به دنبال فعالیت ورزشی ( )2،20و برگشت سریع آن به مقادیر
استراحتی توسط مطالعات پیشین حمایت میشود ( .)4،21تنظیم فعالیت  tPAدر خون در
حال گردش ،به وسیله رهاسازی  tPAاز سلولهای اندوتلیال ،تصفیه  tPAبه وسیله کبد و مهار
 tPAتوسط  PAI-1کنترل میشود ( .)22مکانیسمهای مسئول فعالسازی فیبرینولیز ناشی از
فعالیت ورزشی به طور کامل شناخته نشده است؛ اما ممکن است افزایش رهاسازی  tPAاز
سلولهای اندوتلیال و همچنین کاهش تصفیه کبدی به دلیل انحراف جریان خون به سوی
عضالت فعال در هنگام فعالیت جسمانی ،نقش عمده ای در آن داشته باشند ( .)20تحریک
گیرندههای آدرنرژیک 1به عنوان مکانیسمی در افزایش فعالیت فیبرینولیز در هنگام فعالیت
ورزشی گزارش شده است .زیرا با مسدود کردن گیرندههای بتا به وسیله اتانول یا پروپانول،
پاسخهای فیبرینولیتیک به فعالیت ورزشی اندکی کاهش مییابد ( .)23بعالوه ،بیورک من و
همکاران )2003( 2نشان دادند تحریک اعصاب سمپاتیک قلب منجر به رهاسازی مقدار قابل
مالحظهای از  tPAمیشود .ممکن است بخشی از این پاسخ به وسیله تحریک گیرندههای بتا-
آدرنرژیک ایجاد شود ( .)24در مقابل ،نشان داده شده است رهایی  tPAدر طول فعالیت
ورزشی ،قبل از افزایش در آدرنالین نیز اتفاق میافتد و نشاندهنده این است که مکانیسم
دیگری غیر از سازوکار آدرنرژیک ،در رهاسازی اولیه  tPAنقش دارد ()27؛ که ممکن است
1. Adrenoreceptor
2. Björkman et al.
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انقباض عروقی ( )26و یا شیار استرس همودینامیکی باشد ( .)22افزایش فعالیت  tPAدر طول
فعالیت ورزشی میتواند از طریق تقابل با فعالیت انعقادی خون ،که اجرای فعالیت ورزشی
موجب تحریک آن میشود ،به عنوان ساز و کار مهمی برای سالمت قلب و عروق مطرح شود
(.)2
عدم تغییر در فعالیت  PAI-1به دنبال فعالیت ورزشی در این مطالعه با تحقیق زیمانسکی و
پت )1884( 1همسو و با تحقیق ریبریو و همکاران ( )2002مغایر است .نتایج موجود از
تحقیقات انجام گرفته در مورد تأثیر حاد ورزش بر فعالیت  PAI-1تا حدودی متضاد است.
احتماالً وجود این تضاد به علت تفاوت در پروتکلهای ورزشی ،جمعیت مورد مطالعه (سن،
جنس ،سابقه بیماری قلبی و سطح آمادگی جسمانی) ،عوامل فصلی ،انجام فعالیت در ساعات
مختلف روز و همچنین عدم استانداردسازی در روشهای تحلیلی است .همچنین ممکن است
عوامل ژنتیکی در پاسخ متفاوت  PAI-1افراد به فعالیت ورزشی نقش داشته باشد (.)29
مکانیسمهای مسئول فعالیت فیبرینولیزی باالتر در طول فعالیت ورزشی نوبت عصر به طور
کامل تبیین نشده است ،اما ممکن است به تغییرات روزانه در حالت استراحت مربوط باشد (.)2
احتماالً  PAI-1مهمترین تنظیمکننده تغییرات شبانهروزی فعالیت فیبرینولیز است .فعالیت
فیبرینولیزی درخون یک ریتم شبانهروزی را نشان میدهد .اوج فعالیت  PAI-1در صبح و
کمترین میزان فعالیت آن در عصر است ( .)10،14گزارش شده است تولید  PAI-1به وسیله
ساعت بیولوژیکی بدن و از طریق عوامل متابولیکی نظیر گلوکز خون تنظیم میشود (.)28
همچنین ،به نظر می رسد دستگاه رنین -آنژیوتنسین -آلدسترون با تأثیر بر دستگاه رونویسی
ساعت محیطی بدن در تنظیم تولید  PAI-1نقش دارد ( .)30فعالیت  tPAباالتر مشاهده شده
در طول جلسه عصر ،میتواند تا اندازهای به وسیله فعالیت پایین  PAI-1توضیح داده شود .زیرا
فعالیت پایین  PAI-1باعث میشود کمپلکس  tPA-PAI-1کمتری تشکیل شود و بنابراین
فعالیت  tPAباالتر خواهد بود ( .)17این یافتهها میتواند در تجویز برنامههای ورزشی ایمن
مخصوصاً برای بیماران قلبی -عروقی و یا افراد دارای عوامل خطرزای کالسیک (چربی ،فشار
خون باال ،دیابت و  )...و همچنین زمانبندی ارزیابیهای تشخیصی بکار گرفته شود.
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به عدم استفاده از گروه تمرین نکرده و مقایسۀ یافتههای
حاضر با آن اشاره کرد که به دلیل محدودیتهای مالی و انسانی این امر میسر نشد .همچنین،
بررسی تغییرات متغیرها در زمانهای دیگر روز نیز میتوانست اطالعات تکمیلی در بر داشته
باشد که به دلیل نیازمند بودن به دفعات خونگیری بیشتر ،مقدور نبود.
1. Szymanski and Pate
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 باعث فعال سازی،tPA با توجه به نتایج مطالعه حاضر میتوان گفت فعالیت ورزشی با افزایش فعالیت
 سریعاً به مقادیر، اما این افزایش در طول دورۀ برگشت به حالت اولیه.دستگاه فیبرینولیز میشود
 به طوری که. زمان روز نقش مهمی در تغییرات دستگاه فیبرینولیز دارد، بعالوه.استراحتی افت میکند
.فعالیت خالص دستگاه فیبرینولیز در طول جلسه ورزشی نوبت عصر بیشتر از نوبت صبح است
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