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تأثیر سابقه فعالیت ورزشی بر پاسخ هموگلوبین ،فریتین سرم و شمارش

0

افشین دلیر ،8فرناز سیفي اسگ شهر ،2رقیه افرونده ،3انسیه یزدخواستي
چكيده
سابقه و هدف

فعالیت طنابزني باعث بهبود آمادگي قلبي -تنفسي و جسماني افراد شده و شاید با شدت باال به علت ضربات
مکرر پا ،باعث تغییر برخي شاخصهای هماتولوژیکي و همولیز ورزشي شود .هدف پژوهش ،بررسي تاثیر
سابقه فعالیت ورزشي بر هموگلوبین ،فریتین و گلبولهای قرمز خون متعاقب یک جلسه طنابزني شدید بود.
مواد و روشها

در این مطالعه نیمه تجربي 81 ،مرد ورزشکار استقامتي( 21/11 ± 2/30سال؛ وزن  81/31 ± 3/12کیلوگرم و
درصد چربي بدن  81/81 ± 2/12درصد) و  81مرد غیر ورزشکار( 28/11 ± 8/18سال؛ وزن 10/01 ± 8/11
کیلوگرم و درصد چربي بدن  81/11 ± 2/11درصد) از افراد داوطلب به صورت تصادفي انتخاب شدند.
فعالیت ورزشي به صورت یک جلسه طنابزني شامل  81دقیقه با  %11ضربان قلب هدف و سپس  31دقیقه با
 %11بود .اندازهگیری قبل و بعد هموگلوبین ،درصد هماتوکریت ،فریتین سرم و شمارش گلبول قرمز خون
انجام شد .از آزمونهای  ، tآمار توصیفي و  SPSS 21برای تحلیل استفاده شد.
يافتهها

یافتهها نشان داد فقط در مردان غیر ورزشکار ،افزایش میزان هموگلوبین به 1/118( 80/11 ± 1/880 gr/dL
< )pو درصد هماتوکریت به )p= 1/113( 00/21 ± 8/111و شمارش گلبولهای قرمز خون به 1/28 ± 1/201
( )p= 1/111در مردان غیر ورزشکار معنادار بود .مقادیر فریتین دو گروه تغییر معناداری نکرد.
نتيجه گيري

به نظر ميرسد تفاوت پاسخ دو گروه به یک جلسه طنابزني شدید ،مربوط به سازگاریهای قبلي ورزشکاران
استقامتي با فعالیت ورزشي باشد .احتمال ميرود کاربرد فعالیت طنابزني با این شدت ،انتخاب مناسب برای
افراد با سبک زندگي فعال باشد.
كلمات كليدي :آنمي ،اریتروسیتها ،فعالیت ورزشي ،هماتوکریت ،هموگلوبینها ،فریتینها
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گلبولهای قرمز خون متعاقب یک جلسه فعالیت ورزشی طنابزنی شدید

دوره  ،78شماره  ،7بهار 7411
مقدمه

مطالعه های اپیـدمیولوژيکی نشـان مـی دهنـد کـه سـ

عروقی و چاقی میشـود  .)7بسـیاری از محققـان بـر ايـ
باورند که فعالیت بدنی از جملـه ننـا زدن باعـ

به ـود

آمادگی قل ی ـ تنفسـی و آمـادگی جسـمانی افـراد خواهـد
شد  .)2ننا زدن ي ابزار ارزان و قابل حمـل اسـت کـه
برای همه مردم مقرون به صرفه میباشد و به حـداقل فاـا
نیاز دارد .در اي فعالیـت کـه هزينـه ،هـه عاـدت انـدام
فوقانی و هه اندام تحتانی درگیر میشود و بنابراي عملکرد
قل ی ـ عروقی و سوخت و ساز بدن را به ود میبخشد .)3
در هنگام شروع ننا زدن ،بازوها ننا را میچرخانند و
هر دو پا پرش مکرر را انجـام مـیدهنـد .در همـان زمـان،
هـد

اابـت نگـهداشــت مراحـل عمـودی پـرواز و فــرود

عمودی است و بدن به کنترل تعادل و نیرو از نريـق عمـل
هماهنگ گروه های عاـدنی فوقـانی و تحتـانی بـدن نیـاز
دارد .در بررسی نقـ

ورزش ننـا

زنـی در برنامـههـای

تمرينــی ،تــاایرات م تــی بــر پارامترهــای فیزيولــوژيکی
سیستههای قل ی ـ عروقی و تنفسی تائیـد شـده اسـت .)4
مشــخش شــده اســت کــه تمرينــات پرشــی باعـ به ــود
هماهنگی ،تعادل ،چابکی ،ريته ،سرعت و به ويـهه قـدرت
عادنی ساک يا پويا در حی عملکرد تکـراری يـا اابـت
میشود و شرکت در ايـ دورههـا ممکـ اسـت بـه رشـد
مهارت حرکتی کم کند .)9
با اي حال به نظر می رسد که اي فعالیت ورزشـی نیـز
مشابه ساير انواع فعالیتهای ورزشی وقتی بـا شـدت زيـاد
انجام شود ،منجر به همولیز و که خونی در افراد شـود بـه
ويهه اي که اي ورزش ،ضربات مکرر پا به زمی را نیز در
بر میگیرد.
که خـونی ،وضـعیتی اسـت کـه در آن یرفیـت حمـل
اکســیهن خــون بــه دلیــل کــاه

هموگلــوبی يــا کــاه

گل ول های قرمز کاسـته مـیشـود  .)1هـه چنـی  ،سـطو
فريتی سرم هه يکی از نشانگرهای کـه خـونی اسـت .)1
مقادير هموگلوبی کمتر از  74گرم بر دسـیلیتـر و مقـادير
فريتی سرم کمتر از  41میلیگرم بر لیتر به عنوان که خونی

ادراری  ،)hematuriaکاه اريتروپوئزيس ،افـزاي دمـای
بدن ،اسیدی شدن ناشی از متابولیتها و هیپوگلیسـمی کـه
منجر به تسريع روند پیر شـدن سـلولهـای قرمـز خـون و
تخري آنها میشود و در نهايت همولیز ناشی از ضربه پـا
از جمله داليل احتمالی که خونی ورزشی هستند .)77
با توجه به اي که ننا زنی ي ورزش کاربردی است
که اهمیت زيادی در بـاالبردن اسـتقامت قل ـی ـ تنفسـی و
شــاخشهــای جســمانی دارد و اخیــراً هــه مــورد توجــه
فیزيولوژيست های ورزشی قرار گرفته اسـت ،از نرفـی بـا
توجــه بــه ضــربات مکــرر پــا در ايـ ورزش کــه يکــی از
مکانیسههای مطر در ايجاد همولیز و که خونی میباشـد،
بنابراي  ،اي سؤال برای محقق ايجاد شد که آيا فاکتورهای
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زندگی بیتحرک ،منجر به شروع و پیشـرفت بیمـاریهـای
تهديدکننده حیات مانند فشار خون باال ،بیماریهای قل ی ـ

تلقـی مـیشود  .)8وقتـی ايـ شرايـط بـه واسطـه فعالیت
ورزشـی ايجــاد شـود ،بــه آن کـه خــونی ورزشـی انــد
مـیشــود ،کــه بعــد از دويـدن نــوالنی مــدت و برخــی از
فعالیت های استقامتی ،مستند شده است .حمل اکسـیهن بـه
ريهها و بافت هـای بـدن ،بـه وجـود تعـداد کـافی حـاملی
اکسیهن ،يعنـی هموگلـوبی موجـود در گل ـولهـای قرمـز
بستگی دارد و کـاه هموگلـوبی  ،باعـ افـت عملکـرد
ورزشــکار مــیشــود  .)9 ،71آهــ بــه نــور عمــده در
سیتوپدسه سلول با پروتئینی بـه نـام آپـوفريتی ترکیـ و
فــريتی را مــیســازد .آه ـ تــاایر بــه ســزايی بــر اجــرای
فعالیتهای ورزشی دارد و میتوانـد خسـتگی عاـدنی را
به تاخیر اندازد .در صورت کم ود آه  ،ذخاير آه در مغز
استخوان سريعاً تخلیه شده و در نتیجه ساخت هموگلـوبی
دچار وقفه میگردد .در اي شرايط ،گل ولهای قرمز تولیـد
شده توسط مغز اسـتخوان کوچـ و حـاوی مقـدار کمـی
هموگلوبی هستند ،که نمی توانند اکسیهن کافی به عادت
مغز و ساير اندامها برساند  .)71بنـابراي  ،آهـ بـر مقـادير
حداک ر اکسیهن مصـرفی و کـاه ظلظـت الکتـات خـون
مؤار است .مکانیسه های زيادی برای اتیولوژی کـه خـونی
ورزشی مطر شده است.
هموديلوش  )hemodilutionيـا رقیـق شـدن خـون بـه
دن ــال افــزاي حجــه پدســما در ســازگاری بــا تمرينــات
استقامتی ،فشار اکسايشی ناشی از فعالیت ورزشی با شـدت
زياد ،کم ود آه  ،خونريزی از دسـتگاه گـوارش و سیسـته

افشی دلیر و همکاران

فعالیت ورزشی و هموگلوبی  ،فريتی و گل ولهای قرمز

اندازهگیری شاخشهای دموگرافی :

همــاتولوژيکی گل ولهــای قرمــز خــون ،هموگلــوبی ،
هماتوکريت و فريتی ) در افراد بـا سـابقه فعالیـت ورزشـی
مختلف متعاق ي جلسه فعالیت ننا زنی شديد تغییـر
میکنند؟

اندازهگیری قد و وزن و چربی زير پوستی بـرای تعیـی
آزمودنیها با آزمون استاندارد بروس

test

 )Bruceمشخش

شد .به اي نحو که ابتدا فرستنده الکتريکی دسـتگاه سـانتو
مواد و روشها

برای کنترل ضربان قل

روش تحقیق حاضـر از نـوع نیمـه تجربـی و کـاربردی
است که با نر پی آزمون ـ پس آزمون با گـروه کنتـرل
انجام شد .برای بیـان نتـاي از نـرمافـزار  SPSSنسـخه 21
استفاده گرديد .مشخصات فردی با آمار توصـیفی گـزارش
شد .ن یعی بودن توزيع دادههـا بـا آزمـون شـاپیرو ويلـ
بررسی شده و بعد از بررسی همسان بودن واريـانسهـا بـا
آزمون لون ،مقايسه پی آزمون و پس آزمون درون گروهی
با آزمون  tزوجی و برای مقايسه بـی گروهـی از آزمـون t
مستقل استفاده شد.
جامعه آماری اي تحقیق ،کلیـه مـردان سـاله ورزشـکار
استقامتی و ظیر ورزشـکار  78تـا  29سـال بودنـد .از بـی
واجدي شرايط با روش انتخـا تصـادفی ،تعـداد  71نفـر
ورزشکار استقامتی و  71نفر ظیـر ورزشـکار انتخـا و در
دو گروه مردان ورزشکار استقامتی و ظیـر ورزشـکار قـرار
گرفتند.
آزمودنیهای گروه مـردان ورزشـکار اسـتقامتی افـرادی
بودند کـه بـه صـورت مـنظه در يکـی از رشـتههـای دو و
میدانی و فوت ال حداقل  3روز در هفته در دو سال گذشـته

سپس آزمودنیها بر روی تردمیل بـا قابلیـت تنظـیه شـی
قرار گرفتند و آزمون اجرا شد .دستورالعمل آزمـون بـروس
ابتدا با سرعت  7/1مايل در ساعت و شی
و پس از آن در هـر تنـاو
تردمیل افزاي

 %71شروع شد

 3دقیقـهای ،شـی

و سـرعت

میيافت .آزمون تا حد رسیدن آزمـودنیهـا

به خستگی و واماندگی ادامه پیدا میکرد .در انتها بر اساس
مدت زمان دويدن تـا رسـیدن بـه مرحلـه وامانـدگی و بـر
اساس فرمول زيـر ،حـداک ر اکسـیهن مصـرفی بـر حسـ
میلیلیتر بر کیلوگرم در دقیقه تعیی میشد .)72
(توان سوم زمان×(-)1/182توان دوم زمان×( - )1/018زمان× = 80/18- )8/311حداکثر اکسیژن مصرفي

اندازهگیری شاخشهای هماتولوژيکی:
نمونههای خونی آزمودنیها ،ق ـل از شـروع فعالیـت و
بدفاصله بعد از فعالیت از سیاهرگ جلوی آرن در حالـت
نشسته به میزان پن میلیلیتر جمـعآوری شـد .نمونـههـای
خونی بدفاصله به لولههای حاوی محتوی اتیل دیآمی تترا
استی
دستگاه

فعالیت داشتند و آزمودنیهای گروه ظیر ورزشـکار افـرادی
بودند که هیچ گونه سابقه فعالیت ورزشی منظه را در هـیچ
رشته ورزشی در دو سـال اخیـر نداشـتند .معیـار ورود بـه
تحقیق شاخشهايی ههچون ساله بودن ،عدم مصر دارو
و مکمــل ،عــدم اســتعمال دخانیــات ،بــرای ورزشــکاران
استقامتی شرکت منظه در فعالیت ورزشی استقامتی حـداقل
 3روز در هفته در دو سال گذشته ،ههچنی داشت حداک ر
اکسیهن مصرفی باالی  91میلـیلیتـر /کیلـوگرم /دقیقـه) و
برای ظیر ورزشکاران نداشت فعالیت ورزشی منظه حداقل
در دو سال گذشته بود .پس از ارائـه توضـیحات کامـل در
مورد اي پهوه
شد.

بر سینه آزمودنیها نصـ

گرديـد.

اسید منتقل شد .شاخش های خـونی بـا اسـتفاده از
Cell Counter

سیسـمکس) سـاخت کشـور ژاپـ

مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت .ظلظت فريتی پدسما بـه
روش االيزای ساندويچی به کم

کیت تحقیقـاتی کمپـانی

دياگنوستیکا کانادا اندازهگیری شد .تغییرات تخمینی حجـه
پدسما بر اساس مقـادير هموگلـوبی و هماتوکريـت و بـا
فرمولهای زير محاس ه شد:
)BVA=BVB (HbB/HbA
)CVA=BVA (HctA
PVA=BVA-CVA
∆PV%=100(PVA-PVB)/PVB

در فرمولهای باال ،حجه خـون ق ـل و بعـد از فعالیـت
ورزشی BVBو  BVAاست کـه  BVBمطـابق من ـع  711در
نظر گرفتـه مـیشـود .هموگلـوبی ق ـل و بعـد از فعالیـت

به آزمودنیها ،از آنها رضايتنامه گرفته

ورزشی و هماتوکريـت ق ل و بعد از آن نیز با ، HbA ، HbB
41
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درصد چربی بدنی انجـام شـد .حـداک ر اکسـیهن مصـرفی

دوره  ،78شماره  ،7بهار 7411

استراحت  7به  )7اجرا شد.

 HctAو  HctBنشان داده شده است .)73

مداخله تمرينی:
بعد از اولی خـونگیـری ،فرسـتنده الکتريکـی دسـتگاه

درصد چربی بدن و حداک ر اکسـیهن مصـرفی) در جـدول

بـر روی سـینه آزمـودنیهـا

ارائه شدهاند جـدول  .)7درصـد تغییـرات تخمینـی حجـه
پدسما بعد از فعالیـت در ورزشـکاران اسـتقامتی ± 3/929

سانتو برای کنترل ضربان قل
نص

شد .برنامه تمرينی به صورت ي

جلسه ننـا زنـی

شديد شامل  71دقیقه گرم کردن با  %99ضربان قل
و سپس  31دقیقه فعالیت با  %89ضـربان قلـ

 7/94و در مردان ظیر ورزشـکار  -9/87 ± 3/191معنـادار

هد
و9

ن ــود .پــس از فعالیــت ،تعــداد گل ــولهــای قرمــز خــون

دقیقه سرد کردن بود .هه چنـی  31دقیقـه فعالیـت اصـلی

 ،)p=1/119هموگلوبی  )p <1/117و درصد هماتوکريـت
 )p=1/113در مــــردان ظیــــر ورزشــــکار افــــزاي

ننا زنی نیز به صورت ي

هـد

دقیقـه فعالیـت و يـ

دقیقـه

جدول  :8مشخصات فردی آزمودنيهای دو گروه
متغیر

مردان ورزشکار

مردان غیر ورزشکار

س سال)
وزن بدن کیلوگرم)
قد سانتیمتر)
چربی بدن درصد)
حداک ر اکسیهن مصرفی میلیلیتر/کیلوگرم/دقیقه)

21/81 ± 2/34
18/31 ± 3/12
711 ± 2/84
71/71 ± 2/12
99/71 ± 7/91

27/91 ± 7/17
14/41 ± 1/98
711 ± 4/19
79/81 ± 2/89
31/39 ± 7/13

مقادير به صورت میانگی  ±انحرا

معیار ارائه شده است.

جدول  :2مقایسه درون گروهي و برون گروهي شاخص های پژوهش در دو گروه مردان ورزشکار و غیر ورزشکار

متغیر

گروه

گل ولهای
قرمز خون
/µLتعداد

ورزشکاران

هموگلوبی
gr/dL

هماتوکريت
درصد)

فريتی

ng/mL

ظیر
ورزشکار
ورزشکاران
ظیر
ورزشکار
ورزشکاران
ظیر
ورزشکار
ورزشکاران
ظیر
ورزشکار

انحراف

مرحله

میانگین

قل
بعد
قل
بعد
قل
بعد
قل
بعد
قل
بعد
قل
بعد
قل
بعد
قل

9/79
9/72
9/11
9/21
74/37
74/79
74/28
74/18
43/12
43/19
43/71
44/29
41/99
43/13
81/31

1/379
1/327
1/234
1/249
1/818
1/181
1/928
1/174
2/982
7/849
7/198
7/811
2/133
2/194
4/799

بعد

83/97

4/111

استاندارد

مقادير به صورت میانگی  ±انحرا استاندارد ارائه شده است.
عدمت * نشاندهنده تغییر معنادار است.

اختالف

انحراف

میانگین

استاندارد
1/713

t

معناداری

7/312

1/213

-1/117

-3/149

*1/119

1/788

1/798

-7/111

1/772

-1/711

1/281

t

-3/999

-9/173

-9/991

*<1/117

1/491

1/292

7/121

1/738

-1/11

7/78
-3/13

-4/719

*1/113

7/19

1/81

7/112

1/737

-4/44

8/91
-4/13

7/218

1/233

-2/82

1/11

df

78

78

78

78

معناداری

*1/112

*<1/117

*1/112

1/149
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يافتهها

مشخصات دموگرافی

آزمودنیها س  ،وزن بـدن ،قـد،

افشی دلیر و همکاران

فعالیت ورزشی و هموگلوبی  ،فريتی و گل ولهای قرمز

و پس از فعالیت نشان داد که تغییرات

ويسکوزيته خون و افزاي بار کاری قلـ شـود .)71 ،78
افزاي مقادير هموگلوبی بعد فعالیت شديد هه مـیتوانـد
نتیجه همولیز باشد ،کـه بـه داليلـی م ـل فشـار اکسايشـی،
افزاي دمای بدن ،اسـیدی شـدن ناشـی از متابولیـتهـا و
هیپوگلیسمی که منجر به تسريع روند پیرشدن سـلول هـای

استقامتی روند کاهشی ظیر معنادار داشتند]به ترتی

1/119

< )p< 1/117 ،)pو  .[)p= 1/113میــانگی مقــادير پــس
آزمون فريتی در مردان ورزشکار اسـتقامتی و مـردان ظیـر
ورزشکار کاه داشت ولـی ايـ کـاه از نظـر آمـاری
معنادار ن ـود .هـه چنـی  ،مقايسـه بـی گروهـی اخـتد
میانگی مقادير پی

گل ولهای قرمز خون ،هموگلوبی و هماتوکريت در مردان
ورزشکار استقامتی کمتر از مردان ظیر ورزشکار بـود ولـی
اي اختد در مـورد شـاخش فـريتی معنـادار ن ـود] بـه
ترتی

 )p< 1/117 )p= 1/112و  [)p= 1/112جدول.)2

قرمز خون و تخري آن هـا مـی شـود و يـا در ااـر آسـی
مکانیکی ناشی از ضربه پـا ايجـاد شـود  ،)77 ،79بـه نظـر
میرسد که اي تغییرات نشانگر اي است که انجام فعالیـت
شديد برای افراد با س زندگی ظیر فعال مـیتوانـد ماـر
بوده و ت عات سدمتی داشته باشد.
از يافتههای ديگر پهوه حاضر اي بـود کـه میـانگی
تعداد گل ولهای قرمز خون ،میـزان هموگلـوبی و درصـد
هماتوکريت مردان ورزشکار استقامتی متعاق يـ جلسـه
فعالیت ورزشی ننا زنی تغییـر نکـرد کـه بـا نتـاي ايـ
پهوه ههخوانی دارند  .)21 ،27بـه نظـر مـیرسـد ايـ
شدت از فعالیت در آزمودنیهای گروه ورزشکاران با سابقه
فعالیــت اســتقامتی بــرای ايجــاد تغییــرات معنــادار در
شاخشهای خونی کافی ن وده است کـه نشـانگر تـاایرات
م ت سازگاریهای ق لی در سیستههای مختلـف از جملـه
سیســته همــاتولوژيکی و سیســته قل ــی -عروقــی ايــ
آزمودنیها است.
در پهوه حاضر ،تفاوت پاسخ آزمودنیهای دو گـروه
به اي شدت از فعالیت ننا زنی و کمتـر بـودن تغییـرات
گل ول قرمـز خـون ،هموگلـوبی و هماتوکريـت در مـردان
ورزشکار استقامتی به نس ت مردان ظیرورزشـکار ،احتمـاالً
مربــوط بــه ســازگاریهــای ق لــی بــا تمرينــات ورزشــی
ورزشــکاران اســتقامتی اســت .بــه نظــر مــیرســد کــه در
آزمودنیهای تمري کرده ،سازگاریهايی م ل کاه س  ،و
متوسط گل ولهای قرمز خون کـه باعـ افـزاي تحويـل
اکسیهن و خواص رئولوژيکی متفاوت آنها از جمله تغییـر

بحث

تحقیق حاضر با هد

بررسی تـــاایر ســـابقه فعالیـــت

ورزشی بر پاسخ برخی فاکتورهای همـاتولوژيکی بـه يـ
جلسه فعالیت ورزشی ننا زنی شديد انجام شد .نتاي اي
پهوه

نشان داد تعداد گل ولهای قرمز خون ،هموگلـوبی

و هماتوکريت فقط در مردان ظیر ورزشکار افزاي يافت و
مقادير فريتی دو گـروه تغییـر نکـرد .هـهچنـی  ،تغییـرات
گل ولهای قرمز خون ،هموگلوبی و هماتوکريت در مردان
ورزشـکار اسـتقامتی کمتـر از مــردان ظیـر ورزشـکار بــود.
بنابراي سابقه تمرينی افـراد بـه عنـوان عامـل اارگـذار بـر
بســیاری از فاکتورهــای تحقیــق در پاســخ بــه يـ جلســه
فعالیت ورزشی ننا زنی شديد است.
نتاي نشان داد تعـداد گل ـولهـای قرمـز خـون ،میـزان
هموگلوبی و درصد هماتوکريت در مردان ظیـر ورزشـکار
پس از ي جلسـه فعالیـت ورزشـی ننـا زنـی بـه نـور
معناداری افزاي يافت .اي امر با نتاي پهوه های پیشی
هــهخــوانی دارد  .)74 ،79سیســته قل ــی -عروقــی حــی
فعالیت ورزشی باع

تـامی سوبسـترای مـورد نیـاز بـرای

عادت فعال می شود .عملکرد اصلی گل ـول قرمـز خـون
حی فعالیت ورزشی ،انتقال اکسیهن از ريهها به بافتهـا و
تحويل دیاکسید کرب ناشی از متابولیسه به ريهها در حی
بازدم است .هموگلـوبی بـه یرفیـت بـافری خـون کمـ
میکند و  ATPو نیتري اکسايد رها شده از آن به ان سـاط
عروقـی و افزايـ جريـان خـون عاـدت فعـال کمــ
48
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يافت در حالیکـه ايـ شـاخشهـا در مـردان ورزشـکار

مینمايد  .)71افزاي اي شاخشها حی فعالیت ورزشـی
حاد در کنار افزاي برونده قل ی ،که برای ايجاد هموسـتاز
بدن حی فعالیت ورزشی حاد انجـام مـیشـود ،مـیتوانـد
اانوی به تغییرات حجه پدسما باشد .با توجه بـه ايـ کـه
کاه حجه پدسما در اي پهوه معنادار ن ـود ،بنابراي ،
افزاي معنادار هماتوکريــت مــیتوانــد باعــ افــزاي

دوره  ،78شماره  ،7بهار 7411

يکی از يافتههای ديگر اي پـهوه  ،تغییـر ظیرمعنـادار
سطح فريتی به دن ال فعالیت ورزشی ننا زنی در هـر دو

میيابـد و ايـ احتمـال وجـود دارد کـه از

ورزش افزاي

دفع بیشتر آه شوند .)23 ،24

نريق مکانیسههايی موج

هر چند که متابولیسـه آهـ در پاسـخ بـه فعالیـت ورزشـی
ههچنان به عنوان ي چال در حیطه فیزيولـوژی ورزشـی
مطر است.
در اي پهوه

فقـط پاسـخ حـاد بـه فعالیـت ورزشـی

ننا زنی در افراد با سابقه ورزشی مختلف بررسـی شـد و

گروه ورزشکاران اسـتقامتی و مـردان ظیـر ورزشـکار بـود.

به نظر میرسد برای تصمیهگیری دقیـقتـر در ايـ زمینـه،
حتماً تاایرات نوالنی مدت ايـ فعالیـت ورزشـی بررسـی

و نوع فعالیـت ورزشـی پاسخ سايتوکی هــای التهــابی از
جمله ترشح پـروتئی هـای فـاز حـاد و وضعیت آه افراد

شود.

پاسخ فريتی به فعالیت ورزشی حاد وابسته به شدت ،مدت

است  .)22علت عدم تفـاوت پاسـخ فـريتی در دو گـروه،
شايد مربوط به اي باشد که فـريتی سـرم در ورزشـکاران
استقامتی پائی تر از مـردان ظیـر ورزشـکار بـود و در مـرز
ايجــاد کــه خــونی بودنــد .کــه خــونی ورزشــی در افــراد
ورزشکار استقامتی به داليلی از جمله کـاه هماتوکريـت
اانويه به افزاي

حجـه پدسـما و همـولیز درون عروقـی

ايجــاد مــیشــود  .)71 ،21در ايــ مکانیســه احتمــالی،

نتيجهگيري

با توجه به نتاي اي پهوه  ،میتوان نتیجه گرفت کـه
تغییر شاخشهای هماتولوژيکی متعاق ي جلسه فعالیت
ورزشی ننا زنی با شدت باال به نحوی بـود کـه نشـانگر
احتمال ايجاد همولیز و افزاي
بنابراي برای افراد با س

ويسـکوزيته خـون شـود و

زنـدگی ظیرفعـال شـايد ماـر

بوده و ت عات سدمتی داشته باشد .ولـی بـه نظـر مـیرسـد
کاربرد آن برای ورزشکارانی که سـ زنـدگی فعـالتـری

هموگلوبی از گل ـول قرمـز آسـی ديـده آزاد مـیشـود و
تـوسـط هاپتوگلوبی جذ شده و به ک ـد مـیرود .آهـ

دارند ،انتخا

هموگلوبی از نريق ادرار يا عر دفع شده و ذخائرآه را

تشكر و قدرداني

مناس ی باشد.

تخلیه میکند و نهايتاً فريتی سـرم پـائی مـیآيـد  .)77در

اي مقاله حاصل پاياننامه دانشجويی کارشناسـی ارشـد

ضم  ،هنگام ورزشهای اسـتقامتی ،گلیکوژنـولیز در بـدن

دانشگاه محقق اردبیلی است .از کلیه آزمودنیهـايی کـه بـا

افزاي يافته و باع آزاد شدن قند در خون میشود تـا بـه
نوبه خود به تولید  ATPدر چرخة کربس کم نمايند .لذا

لطف و مح ت با ما همکاری داشتند و اي تحقیق در واقـع
مرهون همکاری صمیمانه آنها بود ،کمال تشکر راداريه.

References:
4- Orhan S. Effect of weighted rope jumping training
performed by repetition method on the heart rate,
anaerobic power, agility and reaction time of basketball
;players. Advance in Environmental Biology 2013
7(5): 945-51.
5- Eler N, Acar H. The Effects of the Rope Jump Training
Program in Physical Education Lessons on Strength,
Speed and VO2max in Children. Universal Journal of
Educational Research 2018; 6(2): 340-5.
6- Vesali-Akbarpour
L,
Samavati
Sharif
MA,
Heidarianpour A. The Effects of Endurance Swimming

1-

González K, Fuentes J, Márquez JL. Physical
Inactivity, Sedentary Behavior and Chronic Diseases.
Korean J Fam Med 2017; 38(3): 111-5.
2- Veena Kirthika S, Lakshmanan R, Padmanabhan K,
Selvaraj S, Senthil Selvam P. The Effect of Skipping
rope Exercise on Physical and Cardiovascular fitness
among Collegiate Males. Research J Pharm and Tech
2019; 12(10): 4831-8.
3- Partavi S. Effects of 7 weeks of rope-jump training on
cardiovascular endurance, speed, and agility in middle
school student boys. Sport Science 2013; 6(2): 40-3.

Downloaded from bloodjournal.ir at 10:20 +0430 on Thursday June 24th 2021

شکلپذيری و کاه احتمال همولیز در ضربه پا شده باشد
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The Effect Of Physical Training Status On Serum Hemoglobin,
Ferritin And Red Blood Cells Count Following One Session
Intense Skipping Rope Exercise
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Abstract
Background and Objectives
The effects of skipping rope on cardiovascular fitness as well as physical fitness were proved.
Moreover, this exercise with high intensity may induce changes in hematological parameters
and hemolysis, due to its concurrent foot strike. The aim of this study was to investigate the
effect of physical training status on hemoglobin and ferritin and red blood cells counts
following one session intense skipping rope exercise.
Materials and Methods
In this quasi-experimental study, 10 male endurance athletes (Age 20.80 ± 2.34 yrs; Weight
68.30 ± 3.02 kg; Body Fat %10.10 ± 2.02) and 10 non-athlete men (Age 21.50 ± 1.71 yrs;
Weight 74.40 ± 6.58 kg; Body Fat %:19.80 ± 2.85) were randomly selected from volunteers.
Exercise protocol was one session skipping rope including 10-min warm up with 55% of target
heart rate and then progressed to 85% for 30 min. Hemoglobin, hematocrit percent, serum
ferritin and RBC count were measured pre and post-exercise.
Results
Result showed that the increase of hemoglobin level to 14.78 ± 0.614 (p < 0.001), hematocrit
percentage to 44.25 ± 1.870 (p = 0.003), and RBC to 5.26 ± 0.249 (p = 0.005) were significant
only in non-athlete men. The ferritin levels did not change in both groups.
Conclusions
It seems that the difference in responses of the two groups to acute rope skipping is related to
the adaptations made in the previous exposure of endurance athletes to exercise. The use of
intense skipping rope may be a good choice for those having an active lifestyle.
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