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ناهید بیژه ،4فهیمه سادات جمالي
چكيده
سابقه و هدف

فعالیتهای بدني مي توانند تغییرات هماتولوژیک مختلفي ایجاد نمایندد هددا ایدط معالعده ،بررسدي پاسد
شاخصهای هماتولوژیکي و تغییرات آهط و فریتیط متعاقب شش ماه تمریط هوازی بود
مواد و روشها

در یک کارآزمایي بالیني 46 ،زن میانسال و غیرفعال با میانگیط سط  12/2 ± 4/4سال و میانگیط وزن 91 ± 9/8
کیلوگرم در دو گروه تجربي و کنترل قرار گرفتند گروه تجربي تمرینات هوازی را به مدت شدش مداه انجدام
دادند

يافتهها

در مقایسه درون گروهي در گروه تجربي ،میزان پالکت به طور معناداری افدزایش( )296949/4 ± 95611/4و
میزان آهط و فریتیط به طور معناداری کاهش یافت هم چنیط تغییرات بیط گروهي در شاخص پالکت افزایش
معنادار و در متغیرهای آهط و فریتیط کاهش معنادار نشان داد(به ترتیدب( )p= 3/345( ، )p= 3/344و (3/329
=))p

نتيجه گيري

افزایش تعداد پالکتها ميتواند نشاندهنده افزایش فعال شدن و تجمع پالکتي باشدد افدراد مسدتعد/م تال بده
بیماریهای قل ي -عروقي برای به حداقل رساندن خعر بهتر است فعالیتهای ورزشي منظم را با شدت پداییط
تا متوسط انجام دهند
كلمات كليدي :تمریط هوازی ،فریتیط ،آهط

تاريخ دريافت66/6/6 :
تاريخ پذيرش66/8/8 :
 -1دکترای تخصصی فیزيولوژی ورزش ـ دانشیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد ـ مشهد ـ ايران
 -2مؤلف مسئول :دانشجوی دکترای تخصصی فیزيولوژی ورزشی ـ دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد ـ مشهد ـ ايران ـ صندوق پستی1751 :
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پاسخ شاخصهای هماتولوژیکی و تغییرات آهن و فریتین متعاقب شش ماه تمرین هوازی

دوره  ،11شماره  ،1زمستان 66
مقدمه

آهن يکی از مهمترين عناصـری اسـت کـر در سیوسـنتز
سافتها ،میتواند حداکثر اکسی ن مصرفی ،هزينـر انـرژی و
حجم فعالیت را افزايش دهد( .)1 ،2کمبود آهن مـیتوانـد
مشکالت عمدهای را در راسطر سـا کـاهش فرفیـت و تـوان
هوازی و کاهش سازگاری نسبت سـر تمرينـات هـوازی سـر

تمرين ورزشـی نتوانسـت تغییـر معنـاداری در سـطح ايـن
عوامــل ايجــاد کنــد( .)11کنــدی و همکــاران نیــز متعارــب
تمرينات هوازی سا شدت  71تا  67درصد و حداکثر ضرسان
رلب ،افزايش معنادار Hbو  RBCرا گزارش کردند در حالی
کر ساير شانصهای هماتولوژيکی تغییـر معنـاداری نشـان
نداد( .)11از سويی ديگر ،طاليی و همکاران در سررسی ا ـر

دنبال داشتر ساشد( .)3نیاز سر آهـن در رريـان فعالیـتهـای

تمرينات دايرهای ،افزايش معنادار در  WBCو  Pltو کـاهش

میياسد .هم چنین تخريب سـلولهـای ررمـز نـون در ا ـر

معنادار در  RBC ، Hbو  Hctرا مشاهده کردند( .)12سا ايـن
ورود در مقايسرای کر يالسین و همکـاران در سررسـی ا ـر

ورزشی سر دلیل از دسـت رفـتن آن از راه تعريـف افـزايش
ضرسات مکانیکی مورب از دست رفتن هموگلـوسین نـون

راسطــر مــدت ،شــدت و نــوع تمــرين انجــام دادنــد ،تغییــر

از طريف ادرار میگردد( .)1سر عبارت ديگر هنگامی کر فـرد

معناداری گزارش نکردند(.)13

میشود .دو احتمال سرای ذکر اين حالت سیـان شـده اسـت:

از پیشینر تحقیف چنین سرمیآيد کر تمرينات هـوازی سـا
شــدتهــای مختلــف ا ــرات متفــاوتی ســر شــانصهــای

شروع سر تمرين میکند ،وضعیتی سر نام آنمی ورزشی ايجاد
اول آن کر در طول دو تا سر هفتـر شـروع سرنامـر تمـرين،
پروتئینهای نون شامل گلبولهـای ررمـز ،سـرای افـزايش

هماتولوژيکی ،آهن و فريتین دارند .اغلـب تحقیقـات روی
روانـان و ورزشـکاران صــورت پذيرفتـر و آزمـودنیهــای

غلظت میوگلوسین ،تـوده میتوکنـدريايی و آنـزيمهـايی کـر

پ وهش حاضر(میانسال و غیرفعال) و همچنین پاسـخهـای

احتمال دوم آن است کر تمرينات ورزشـی ساعـا افـزايش

مــزمن و طــو نیمــدت تمــرين کمتــر مــورد تورــر رــرار
گرفتراند .از طرفی راسطر سین تمرين هوازی و شانصهـای

سخشــی از ســازگاری تمــرين هســتند ،اســتفاده مــیشــوند.
حجــم پالســما مــیشــود ،امــا ســلولهــای ررمــز نــون و
میوگلوسین نسبت سر پالسما افزايش نمیياسند(.)7
ورزشکاران در مقايسـر سـا افـراد کـمتحـر

هماتولوژيکی کامالً مشخص نیست و تنارضهای فراوانـی
ورود دارد .لذا سا تورر سر ضرورت آهن سرای سـانوان و سـا

سیشـتر در

عنايت سر اهمیت تمرينات هوازی و استفاده روزافزون ايـن
نوع تمرينات سر منظـور ارتقـای سـالمت رسـمانی ،انجـام

آهن کافی مصرف نمیکنند و از طرفی میزان سیشتری آهـن

چنین پ وهشی ضروری سر نظر میرسد .سنـاسراين هـدف از

از دست میدهند( .)6دسندورف و همکاران تخلیر آهن 11

انجــام ايــن پــ وهش ،سررســی پاســخ شــانصهــای

و  21درصدی را سـر ترتیـب در مـردان و زنـان ورزشـکار

هماتولوژيکی و تغییرات آهن و فريتین متعارـب شـش مـاه

گزارش کردند( .)5فريتین نیز پروتئین کلیدی است کر آهن

تمرين هوازی سود.

معرض نطر استال سر کمنونی هستند .زيرا از نظر تغذيـرای

را در مناطف ناص نظیر کبد و مغز استخوان ذنیره

میکند.

دريافت ناکافی آهن ،مشکالت سوء رذب آن و يـا چرنـر

مواد و روشها

ماهانــر ســنگین ،مورــب تخلیــر آهــن از ذنــاير فــريتین

پـ وهش حاضـر از نـوع کارآزمـايی سـالینی دو گروهـر

میگردد .شواهد نشان میدهد فعالیت ورزشی میتوانـد سـر

تصادفی سود کر سا طرح پیشآزمون و پسآزمون انجام شـد.

سطح فريتین سرم نیز تأ یر داشـتر ساشـد .کانـادو سـر دنبـال

نمونر آماری تحقیف شامل  16نفر از کارکنان زن میانسـال و

تمــرين هــوازی ،کــاهش معنـادار فــريتین و آهــن ســرم را

غیر فعـال دانشـگاه فردوسـی مشـهد سودنـد کـر سـر روش

مشاهده نمود( .)8همچنین گـری و همکـاران متعارـب 12

نمونرگیری در دستر

انتخاب شدند .معیارهـای ورود سـر

هفتر تمرين هوازی ،عدم تغییر معنادار غلظت فريتین سـرم

تحقیف شامل سالم سودن سراسا

و افزايش معنادار آهن سرم را گزارش کردند( .)6از طرفـی

مصرف دارو ،عدم يائسگی ،عدم استعمال دنانیات و عـدم

پرسشنامر تندرستی ،عدم
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هموگلوسین نقش داشتر و سا افـزايش اکسـی ن در دسـتر

گائینی سا مطالعر روی  61دانشآمـوز دسیرسـتانی نشـان داد

ناهید سی ه و فهیمر سادات رمالی

شانصهای هماتولوژيکی ،آهن و فريتین در تمرين هوازی

شرکت در سرنامر تمرينات اين تحقیـف سـود .رهـت کسـب

Rate Reserve( HRR

 )Heartســود .مدانلــر تمرينــی ســا

مجـوز معتبـر در راسـتای سرگـزاری تحقیـف ،رضـايتنامـر

مرسیگری و نظارت دو تن از کارشناسان ارشد ترسیت سـدنی

شرکت در طرح تحقیقاتی از آزمودنیها انـذ شـد .ربـل از

نواهران ،در سالن امام رضای دانشگاه فردوسـی مشـهد و

شــروع مراحــل عملیــاتی تحقیــف در نصــوص شــیوه و

سر صورت گروهی انجام گرفت .شـدت تمـرين سـر وسـیلر

چگونگی انجام مراحل تحقیف سر آزمودنیها آگـاهی نسـبی

ضرسان سنج(پالر ،فنالند) کر سـر آزمـودنیهـا متصـل سـود،

داده شــد .آزمــودنیهــا پــس از معاينــر رلبــی -عرورــی،

کنترل میشد .هم چنین گروه کنترل در طـول دوره تحقیـف

اندازهگیری فشـار نـون و بـت الکتروکـارديوگرام توسـ

هیچ فعالیتی نداشتند و غیر فعال سودند.

پزشک متخصص ،مجوز ورود سر طرح را کسب کردنـد .سـا

در تجزير و تحلیل دادهها از آمار توصـیفی سـرای ارائـر

در نظــر گــرفتن تــوان آزمــون  1/8و آلفــای معــادل ،1/17

شانصهای مرکزی و پراکندگی ،از آزمون شاپیرو -ويلـک

حدارل ضريب تغییرات  %2و تفاوت  37درصـدی سـطوح

سرای طبیعی سودن دادهها ،از آزمون لون سرای سررسی همگن

پاير در دو گروه ،سا استفاده از معادلر سـرآورد حجـم نمونـر

سودن گروهها و رهـت سررسـی ا ـر تمـرين سـر متغیرهـای

فلیس ،اندازه نمونر سرای هر گروه  12نفر سر دست آمـد .در

تحقیف از آزمون  tمستقل و سرای سررسی تفاوتهـای درون

نهايت پس از ريزش تعدادی از آزمودنیهـا ،سـر تعـداد 11

گروهی از آزمـون  tهمبسـتر اسـتفاده شـد .کلیـر عملیـات

نفر در گـروه تجرســی و  8نفــر در گــروه کنتـرل تقلیـل

آماری سا استفاده از نرم افزار  SPSS18انجام گرفت و سطح

يافت.

معناداری  p< 1/17در نظر گرفتر شد.

در تحقیف حاضر  18ساعت پیش از شـروع تمرينـات و
 18ساعت پس از آنرين رلسر تمرين ،دادهها رمـ آوری

يافتهها

شدند .از آزمودنیها نواستر شد تـا حـدارل از  12سـاعت

شرکتکنندگان در اين مطالعر دارای میانگین سـنی 3/3

ربــل از نــونگیری چیــزی میــل نکننــد و ناشــتا ساشــند.

 12/2 ±سال و رد  177/2 ± 7/7سانتیمتـر سودنـد .از نظـر

نــونگیری ســر میــزان  7میلــیلیتــر نــون از ســیاهر

متغیرهای مدانلرگر(سطوح آهن ،فـريتین و شـانصهـای

آنتــیکوسیتــال و توس ـ تکنســین آزمايشــگاه انجــام شــد.

هماتولوژيک) دو گروه تفـاوت آمـاری معنـاداری نداشـتند

اندازهگیری آهن و فـريتین از سـرم نـون و سـا اسـتفاده از

(ردول .)1
لذا دو گروه سا هم همگن سودند .نتايج آزمـون آمـاری

کیت  BTM 5530سانت کشور ايـران سـرای آهـن و کیـت

t-

 Superسانت کشور ژاپن سرای فريتین انجام شـد.

 studentهمبســتر نشــان داد کــر در گــروه تجرســی ســطوح

پس از آن  MCHC ،Plt ،Hct ،Hb ،WBC ،RBCو MCVسـا

پالکت افزايش و سطوح آهن و فـريتین کـاهش معنـاداری

دسـتگاهCell Counter

داشتر است؛ اما گروه کنترل تغییر معنـاداری نشـان نداد(سـر

 K-1111 IVBسیسمکس) سانت کشور ژاپـن

ترتیــب( )p= 1/118و ( .))p= 1/115ايــن نتیجــر نشــان

Ferritin

استفاده از ضدانعقاد  EDTAو توس
(17/21

=

میدهد کر مدانلر تمرينی توانستر است سر تعداد سرنـی از

مورد تجزير و تحلیل ررار گرفت.
تمامی آزمايش ها توس پزشـک متخصـص آزمايشـگاه

شانصهای مورد مطالعر تـا یر سگـذارد .هـم چنـین نتـايج

انجام پذيرفت .همچنین نماير توده سدن سا استفاده از فرمول

حاصل از آزمون آماری  t-studentمستقل نشان داد تغییرات

وزن سدن(کیلوگرم) تقسیم سر مجذور رد(متر) سر دست آمد.

میانگینهای سینگروهی آهـن ،فـريتین و پالکـت معنـادار

دستورالعمل تمرينی شامل تمرينات هوازی سـر مـدت 6

سوده است(ردول ()2سر ترتیب( )p= 1/126( ،)p= 1/117و

( .))p= 1/133ساير شانصهای مورد سررسی تغییـر معنـا-

ماه ،در هر هفتر  3رلسر و هر رلسـر سـر مـدت  61دریقـر

داری نداشتراند.

ســود .سرنامــر تمــرين شــامل راه رفــتن و دويــدن آهســتر و
318
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شرکت در هیچ سرنامر تمرينـی حـدارل شـش مـاه پـیش از

حرکات ايروسیک سا آهنگ يکنوانت و سا شـدت %77-%67

دوره  ،11شماره  ،1زمستان 66
جدول  :4شاخصهای توصیفي آزمودنيها و نتایج آزمونهای همگني

تجرسی

11/2 ± 3/5

کنترل

13/2 ± 2/6

تجرسی

177/3 ± 7/1

کنترل

177/2 ± 7/5

تجرسی

61/8 ± 7/8

کنترل

63/3 ± 5/8

نماير توده سدن

تجرسی

26/6 ± 2/8

(کیلوگرم /مترمرس )

کنترل

27/1 ± 2/6

اندازههای تط سنجي

سن (سال)
رد (سانتیمتر)
وزن (کیلوگرم)

1/128

1/321

1/616

1/811

1/211

1/267

1/661

1/151

جدول  :2مقایسه تغییرات میانگیط های درون گروهي و بیط گروهي آهط و فریتیط و شاخصهای هماتولوژیکي در گروه کنترل ( )n= 8و
تجربي()n= 44
ق ل از مداخله

بعد از مداخله

(میانگیط  ±انحراا معیار)

(میانگیط  ±انحراا معیار)

p
درون گروهي

61/11 ± 8/53

1/228
1/118

متغیرها

گروهها

آهن

کنترل

86/87 ± 11/17

(میکروگرم در دسیلیتر)

تجرسی

62/66 ± 11/37

56/1 ± 6/13

فريتین

کنترل

25/16 ± 1/22

27/36 ± 3/12

1/163

(نانوگرم در دسیلیتر)

تجرسی

28/33 ± 1/11

21/82 ± 3/61

1/115

RBC

کنترل

1/86 ± 1/771

1/85 ± 1/536

1/175

(میلیون در میلیمتر مکعب)

تجرسی

1/88 ± 1/365

1/68 ± 1/266

1/311

WBC

کنترل

6/17 ± 1/111

7/68 ± 1/565

1/727

(هزار در میلیمتر مکعب)

تجرسی

6/36 ± 1/683

6/73 ± 1/252

1/281

Hb

کنترل

13/18 ± 1/12

13/11 ± 1/31

1/163

تجرسی

13/31 ± 1/11

12/61 ± 1/15

1/211

کنترل

278357/1 ± 31513/5

273627/1 ± 11155/6

1/862

تجرسی

271363/6 ± 77586/3

265636/3 ± 67611/3

1/117

Hct

کنترل

38/21 ± 2/68

35/67 ± 2/12

1/155

(درصد)

تجرسی

36/81 ± 2/31

11/16 ± 2/35

1/381

MCHC

کنترل

32/61 ± 1/81

31/83 ± 2/18

1/251

(گرم سر دسیلیتر)

(گرم در دسیلیتر)
Plt

(در هر میکرو میلیمتر)

تجرسی

33/11 ± 2/11

32/61 ± 2/11

1/238

MCV

کنترل

86/15 ± 11/21

88/21 ± 11/56

1/166

(فمتولیتر)

تجرسی

61/51 ± 8/31

61/76 ± 5/13

1/333

 pبیط گروهي
(بعد از مداخله)

1/117
1/126
1/338
1/236
1/677
1/133
1/167
1/171
1/211
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گروهها

میانگیط  ±انحراا معیار

آزمون لون

آزمون شاپیرو – ویلک

ناهید سی ه و فهیمر سادات رمالی

شانصهای هماتولوژيکی ،آهن و فريتین در تمرين هوازی
بحث

افزايش هورمون رشد ،گلوکاگن ،تیروکسین و اپینفـرين در

نتــايج تحقیــف حاضــر نشــان داد کــر مدانلــر تمرينــی

رريان ورزش افزايش میياسد و اين احتمال ورود دارد کـر

کاهش معنادار سطح آهن و فريتین و نیـز افـزايش معنـادار

شوند( .)16همچنین در رريان ورزشهای هوازی سر دلیـل

 Pltدر گروه تجرسی در مقايسر سا گروه کنتـرل شـده اسـت.

سرنــورد مــداوم پاهــا ســا ســطح زمــین و شکســتر شــدن

اين کاهش سطح سرمی آهن سا نتـايج مطالعـر میکـالیس و

گلبولهای ررمز و هموگلوسین ،سخشی از آهن سـرم از سـین

نوويال همنوانی دارد( .)11 ،17در حالی کر سا نتايج مارتینز

میرود .سر نظر میرسد علت کاهش معنـادار آهـن در ايـن

و همکاران و پومپانو و همکار همنوانی نـدارد( .)6 ،16در

تحقیف نیز همین عامل سوده است(.)8

تمرينات دوچرنرسواری مورد سررسی ررار گرفت و علـت

سر اسا نتايج اين پ وهش سطح فريتین سـرم نیـز سـر
طور معناداری کاهش يافت .اين يافتر سا نتايج علیکرمـی و

مطالعر مارتینز و همکـاران پاسـخ حـاد تغییـرات آهـن سـر
اين مغايرت در نتايج میتوانـد تفـاوت در نـوع سـازگاری

همکاران ،فالون و همکاران همنوانی دارد و سا نتايج طیبـی

ايجاد شده نسبت سر تمرين و تفـاوت در مدانلـر تمرينـی

و همکاران مغاير میساشد( .)21-22علی کرمی و همکـاران

اعمال شده ساشد .از سويی ديگر نشان داده شـده اسـت در

در مطالعر نود پاسخ طو نی مدت فريتین سرم را سـر يـک

سدن تحمـل نمـیشـود(مانند دوچرنـرسـواری) ،تخريـب

دوره تمرينات ايروسیک سا شدت متوس مورد سررسی رـرار
دادند .همنوانی نتايج ايشان سا پ وهش حاضر را مـیتـوان

ورزشهايی مانند دويدن نسبت سر تمريناتی کـر در آن وزن
گلبولهای ررمز نون سر دلیل سرنورد مداوم پاها سـا زمـین

تشاسر در نـوع ،شـدت و مـدت مدانلـر تمرينـی دانسـت.

سیشتر سوده و سر دنبال آن میزان آهن کاهش میياسد( .)15لذا

آزمودنیهای مطالعر طیبی و همکاران کشتیگیران رـوان و

نیست .در مطالعر پومپانو و همکار نیز مدانلـر تمرينـی سـا

نخبر سودند؛ لذا میتوان دلیل اين مغايرت نتـايج را تفـاوت
در سن ،رنس و سطح آمادگی آزمـودنیهـا دانسـت .اکثـر

در مطالعــر مــارتینز و همکــاران ايــن نتیجــر دور از انتظــار
شدت  57-87درصد ضرسان رلب سیشینر اعمال شد و ايـن

پ وهشگران احتمال دادهاند کر همولیز درون عروری مسئول

عامل میتواند دلیل مغايرت نتايج مطالعـر ايشـان سـا نتـايج

کاهش فريتین سرم در حین فعالیتهای ورزشی اسـت .سـر

پ ـ وهش حاضــر ساشــد .فقــر آهــن ايجــاد شــده متعارــب

اين صورت کـر در رريـان پديـده همـولیز درون عرورـی،

ورزشهای استقامتی عموماً سر دلیل کاهش رـذب رودهای

هموگلوسین از سلول همولیز شـده آزاد مـیشـود و توسـ
هاپتوگلوسین سر کبد منتقل شده و آهن هموگلـوسین از طريـف

سر ا ر ورزش اين است کر ورزشکاران هنگام دويدن حدود

ادرار يا عرق دف میشود .در نهايت ذناير آهن تخلیر و در

 1/1میلی گـرم آهـن سـر همـراه يـک لیتـر عـرق از دسـت

نتیجر فريتین سرم پايین میآيد .در افرادی کر سر فعالیتهای

میدهند .اين حالت در شراي فعالیـت در هـوای گـرم سـر

هوازی میپردازند پديده همولیز درون عروری سسیار شـاي
است؛ زيرا غلظت هاپتوگلوسین راسطر معکـو سـا مسـافت

پ وهشگران نـاطر نشـان سـانترانـد کـر مـواد سـا انـدازه

دويدن ،زمان اررای تمرين و طول دوره تمرين دارد .ايـن

مولکولی کوچک نظیر رندها ،آدنوزينتری فسفات( )ATPو

امر احتمال ورود يـک راسطـر نزديـک سـین همـولیز درون

احتما ً اسیدهای آمینر سر عنوان دف کننـدههـای آهـن عمـل

عروری و کاهش ذناير آهن سدن را نشان میدهـد .همـولیز

میکنند .در هنگام انجام ورزشهای استقامتی ،گلیکوژنولیز
در سدن افزايش يافتر و ساعا آزاد شـدن رنـد کبـد سـر درون

در ديواره عروق ،کف پاها کـر سـا زمـین سرنـورد دارنـد و
حتی در دريچرهای رلبی رخ میدهد و گلبولهای ررمز پیر

عروق نونی میگردد تا سر نوسر نود سر تولید سیشتر  ATPدر

و شکننده را دچـار نـاسودی مـیکنـد( .)21افـزايش دررـر

چرنر کرسس کمک نمايد .لـذا سـطح رنـد نـون سـر دلیـل

حرارت سدن ،سا رفتن فشار نون و انقباض عضالنی نیـز

آن میساشد( .)18توریر احتمالی ديگر کاهش مقـدار آهـن

دلیل افزايش میزان تعريف افزايش مـیياسـد( .)11سرنـی از
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ايروسیک سا شدت  %77تا  %67ضرسان رلـب ذنیـره ،ساعـا

از طريف مکانیسمهـای ويـ های مورـب دفـ سیشـتر آهـن

دوره  ،11شماره  ،1زمستان 66

سـا ديـواره ر هـا و افزايـش شکستن و از سین رفتن آنها

شراي اسـت .مکانیــسم افـــزايش غلظـت نـون در ايـن

میگردد .عدم رايگزينی آهن از دست رفتر از طريف تغذيـر،

شراي  ،نر تنها ناشی از کاهش مايعات سوده(کر نود سر دلیل

ساعا شده در نهايـت سـدن از آهـن ذنیـره شـده(فريتین)

افزايش عرق کردن اسـت) ،سلکـر عمـدتاً سـر سـبب توزيـ

استفاده کند کر اين نود منجر سر کاهش فريتین میشود(،21

مجدد رريان نون و نیروی محرکر مبادلر نـون در شـبکر-

 .)23اين عامل میتواند دلیلـی سـر کـاهش فـريتین مطالعـر

های مويرگی است؛ سر عنوان نمونر میتوان سر تغییرات فشار

حاضر ساشد.

هیدرواستاتیکی و افزايش فشار تورمی سافتهای فعال اشاره

نتايج تحقیف حاضر هم چنین نشان میدهد کر شـانص

کرد( .)26مدانلر تمرينی تحقیف حاضر سا شدت متوسـ و

 Pltافزايش معنادار داشتر است .اين يافتر سا نتايج سشافات و

در دمای  27-25دررـر سـانتیگـراد انجـام پـذيرفت؛ لـذا

همکاران همسـو و سـا نتـايج آنـدريچا

و همکـار مغـاير

حصول نتايج فوق دور از انتظار نیست.

است( .)27 ،26ساير شانصهای هماتولوژيکی سدون تغییر

لکوسیتوز(افزايش تعداد  )WBCنیز از مواردی است کر

معناداری سـاری ماندنـد .ايـن يافتـرهـا سـا نتـايج کلمنـت و

سر دنبال تمرينات سا شدت سا اتفـاق مـیافتـد و علـت آن

همکــاران هــمســو و ســا نتــايج هیــويی و همکــاران مغــاير

عمدتاً سر دلیل فعال شدن محـور هیپـوفیز -هیپوتـا مو -
آدرنــال و رهــايش کورتیکواســتروئیدها در نــالل تمــرين

محققان ذکر شده میتواند تفاوت در نوع مدانلـر تمرينـی،

ورزشی میساشد( .)31لذا سر نظر میرسـد مدانلـر تمرينـی

نوع سازگاری و آزمودنیهـا ساشـد .پالکـتهـا در شـراي

تحقیــف حاضــر(سا شــدت متوس ـ ) نتوانســتر اســت تغییــر

محر و استر زا مانند انجام فعالیت سدنی تولید و سانتر

معناداری در تعـداد  WBCايجـاد نمايـد .محـدوديتهـای

میشوند .افزايش تعداد پالکتها در ورزش سر دلیل رهايی

تحقیــف حاضــر عبــارت ســود از تفــاوتهــای فــردی و
تمرينپذيری آزمودنیها و کم سودن حجم نمونر؛ کر سـعی

ديگر ذناير پالکت در سدن میساشد .ترشح اپینفرين متـأ ر

شد سا تخصیص تصادفی افراد سر دو گروه تجرسی و کنتـرل

از شدت تمرين مورـب انقبـاض رـوی طحال(رـايی کـر

از شدت ا ر آنها کاستر شود.

حدود يک سوم پالکتهای سـدن در آن سـانتر مـیشـود)

نتيجهگيري

میساشد( .)21 ،25علت ناهمنوانی اين يافتـرهـا سـا نتـايج

پالکتهای رديد از سستر عروق طحـال ،مغـز اسـتخوان و

میگردد .اين مکانیسم میتواند دلیل افزايش میـزان پالکـت
در ورزش را توضیح دهد ( .)28همانطور کـر اشـاره شـد
ساير شانصهای هماتولوژيکی تغییر معنادار نداشتراند .سر
طور معمول پس از ورزشهای استقامتی شديد و تمرينـات
طو نی مدت ،حجم پالسما افزايش میياسد .افزايش حجـم

افزايش تعداد پالکتها میتوانـد نشـاندهنـده افـزايش
احتمال فعال شدن و تجم پالکتی ساشد .فعال شدن پالکتی
نقشی محوری در تشکیل ترومبوز شريانی دارد .سا اين حال
گزارشهای مورود از تشکیل ترومبـوز شـريانی سـر دنبـال
فعالیــت ورزشــی نــادر اســت .پیشــنهاد مــیشــود افــراد

پالسما در اکثر موارد سا کـاهش  Hctو تعـداد  RBCهمـراه

مستعد/مبتال سر سیماریهای رلبی -عروری سرای سـر حـدارل

است( .)26راسررايی مايعـات و پـروتئینهـای مورـود در

رساندن نطر سهتر است فعالیتهـای ورزشـی مـنظم را سـا

نون ،در هنگـام تمرينـات ،ممکـن اسـت تغییـرات حجـم

شدت پايین تا متوس انجام داده و از انجـام فعالیـتهـای

پالسما در دوره سازگشت سر حالت اولیر را تعديل کند .ايـن

شديد رسمانی دوری گزينند .از سويی ديگـر از آن رـايی
کر در اين مطالعر سطح آهن و فريتین سرم کـاهش يافـت،

کر اين حالت سر نوع تمرين ،شدت و محدوديتهای تمرين

پیشنهاد میشود کر تمرينات هوازی سـا کفـش مناسـب ،در

واسستر است .در اکثر موار سر طور سیستماتیک ،زمانی کـر

محیطی مناسب و همراه سا تغذير کامل و سهرهمندی از آهـن

تمرين در شراي آب و هوايی نیلی گرم انجام شود ،طبعـاً

در رژيم غذايی ساشد تا آ ار سوء ورزش سر حـدارل سرسـد.

تغییرات میتواند شامل رریف شدن يا غلیظ شدن نون شود
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مورب همولیز درونرگی میشود کر ساعا سرنورد سیشـتر

افزايش غلظت نون پديدار میگردد کر پاسخ غالب سر اين
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ناهید سی ه و فهیمر سادات رمالی

 آهن و فريتین در تمرين هوازی،شانصهای هماتولوژيکی

 تمامی مرسیـان و اسـاتید دانشـکده،دانشگاه فردوسی مشهد

 تغذير سـا،همچنین پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی مشاسر

علوم ورزشی اين دانشگاه و سـانوانی کـر در ايـن پـ وهش

.درت سیشتری کنترل شود

تشكر و قدرداني

. ردردانی میگردد،شرکت نمودند

اين تحقیف سرگرفتـر از طـرح سـا کـد کارآزمـايی سـالینی
 در پايان از حمايتهای.میساشد
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The response of hematological indices and the changes of iron
and Ferritin subsequent to 6 months of aerobic exercise
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Abstract
Background and Objectives
Physical activities can make different hematological changes. The aim of this research was to
evaluate the response of hematological indices and the changes of iron and ferritin subsequent
to 6 months of aerobic exercise.
Materials and Methods
In this semi-experimental study, 19 sedentary middle-aged women with the mean age of 42.2 ±
3.3 years and the mean weight of 64.0 ± 8.6 kg, were randomly divided into two groups:
experimental and control. Experimental group underwent aerobic exercise for six months.
Results
Plt (p = 0.045) showed a significant increase (267636.3 65966.3) and iron (p = 0.008) and
Ferritin (p = 0.017) showed a significant decrease in the experimental group. The changes
between groups in Plt (p = 0.033), iron (p = 0.015) and Ferritin (p = 0.026) were significant.
Conclusions
Increase in the number of platelets may indicate an increase in platelet aggregation and
activation. Persons apt/suffering from cardiovascular diseases should perform exercises with
low to moderate intensity in order to minimize the risk.
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