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هدف از تحقیق حاضر بررســی مقادیر استراحتی متغیرهای همورئولوژی ورزشکاران است (هموگلوبین ،تعداد
گلبولهای قرمز ،هماتوکریت ،آلبومین ،پروتئین تام ،فیبرینوژن ،الکتات ،ویســکوزیتة پالسما و خون) .بدین
منظور نمونههای خونی  45ورزشکار سه رشتة ورزشی مختلف (میانگین  ±انحراف معیار  15دوندة استقامتی:
ســن  24/6±5/2سال ،درصد چربی 21±1 BMI ،6/8±1/6؛  15فوتبالیست :سن  22/5 ±1/7سال ،درصد
چربی 22/3±1/4 BMI ،7/6±1/8؛  15کاراتهکار :ســن  23/1±3/5سال ،درصد چربی BMI ،8/2±3/1
 )23/7±2/4جهت ارزیابی متغیرهای همورئولوژی در حالت ناشتا تهیه شد .تحلیل واریانس یکطرفة مستقل
جهت آنالیز دادهها اســتفاده شد .نتایج نشان داد میان مقادیر هموگلوبین ،تعداد گلبولهای قرمز ،هماتوکریت،
ی که
آلبومین ،پروتئین تام و فیبرینوژن تفاوت معناداری میان ورزشــکاران وجود نداشت ( ،)P<0/05در صورت 
مقادیر الکتات ،ویسکوزیتة پالسما و خون تفاوت معناداری داشت و کاراتهکاران بیشترین میزان را دارا بودند.
مقادیر باالی ویســکوزیتة خون در کاراتهکاران را میتوان به میزان باالی الکتات و ویژگیهای همورئولوژی
گلبولهای قرمز نسبت داد.

واژگان كليدي :فیبرینوژن ،الکتات ،ورزشکاران رشتههای مختلف ،ویسکوزیتة خون و پالسما.
* E. mail: pashaei.zh@gmail.com
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مقدمه

رئولوژی زیستی شاخهای از علوم بیولوژی است
که به مطالعة جریان و تغییر شکل مواد موجود در
مایعات بیولوژی تحت نیروهای وارده میپردازد.
شاخهای از رئولوژی زیستی که جریان خون را در
سیستم رگی توصیف میکند همورئولوژی نامیده
میشود .همورئولوژی با مطالعة نحوة جریان خون،
اطالعات مناسبی در خصوص میزان آمادگی هوازی
افراد فراهم میکند (.)5
مهمترین فاکتور تعیینکنندة همورئولوژی
ویسکوزیتة خون است .از عوامل تعیینکنندة اصلی
ویسکوزیتة خون عبارت است از هماتوکریت،
پروتئینهای پالسما از قبیل فیبرینوژن ،پروتئین تام
و آلبومین ،ویژگیهای همورئولوژی گلبولهای
قرمز (تجمع و تغییرشکلپذیری گلبولها) ،الکتات
خون و ویسکوزیتة پالسما .میان هماتوکریت و
ویسکوزیتة خون ارتباط خطی لگاریتمی وجود
دارد اما این وضعیت برای دامنهای از هماتوکریت
 20تا  60درصد صادق است که در ماورای این
مقدار ،میزان افزایش ویسکوزیتة خون با افزایش
هماتوکریت بهصورت غیرخطی خواهد بود (.)12
افزايش پروتئینهای پالسما منجر به افزایش
ویسکوزیتة پالسما میشود.
فیبرینوژن مهمترین پروتئین تأثیرگذار بر
ویسکوزیتة پالسماست و نقش تعیینکنندهای بر
تجمع گلبولهای قرمز خون بهعهده دارد (.)13
تغییرات ویژگیهای رئولوژی گلبولهای قرمز
بر ویسکوزیتة خون تأثیر دارد .الکتات از طریق
تأثیرگذاری بر ویژگیهای رئولوژی گلبولهای
قرمز بر ویسکوزیتة خون تأثیر میگذارد .تحقیقات
سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393

ارتباط مثبتی را بین تجمع الکتات ،تجمع گلبولهای
قرمز و ویسکوزیتة خون گزارش کردهاند .افزایش
تجمع الکتات خون با افزایش تجمع گلبولهای
قرمز منجر به ایجاد اختالل در اکسیژنرسانی بافتی
و آسیب سوختوسازی هوازی عضله میشود.
در اینصورت الکتات بیشتری تجمع مییابد و به
افزایش بیشتر ویسکوزیتة خون میانجامد (.)6
فعالیت ورزشی منظم منجر به ایجاد وضعیت
مطلوب همورئولوژی در ورزشکاران میشود (.)5
تمرین بدنی پارامترهای آسیبرسان به رئولوژی
خون را کاهش میدهد .پایین بودن ویسکوزیتة
کل خون باعث بهبود برونده قلبی میشود،
اکسیژنرسانی بافتی را تسهیل میکند و در نهایت
خستگی را به تأخیر میاندازد و به بهبود عملکرد
استقامتی میانجامد ( .)11همورئولوژیستها
معتقدند متغیرهای همورئولوژی ورزشکاران
رشتههای مختلف ورزشی ارتباط مستقیمی با نوع
رشتة ورزشی آنها دارد و انتظار میرود ورزشکاران
رشتههای ورزشی مختلف بهدلیل سازگاریهای
فیزیولوژی متفاوت ،طرح همورئولوژی متفاوتی
داشته باشند ( ،)12،7بهطوریکه مقایسة
ورزشکاران رشتههای مختلف و افراد غیرفعال،
متغیرهای همورئولوژی در ورزشکاران استقامتی
پایینترین مقدار و در ورزشکاران قدرتی و سرعتی
باالترین مقدار را نشان دادهاست (.)17
تحقیقات متعددی حاکی از پایین بودن مقادیر
همورئولوژی است ،از قبیل ویسکوزیتة پالسما،
فیبرینوژن و ویسکوزیتة خون دوندگان ماراتن نسبت
به سایر دوندگان ،که تأثیرات تمرینات استقامتی را
نشان میدهد ( .)12عالوهبراین ،مقایسة متغیرهای

ژاله پاشایی ،دکتر سعید نیکوخصلت

همورئولوژی در بازیکنان مدافع و مهاجم راگبی
بیانگر آن است که بازیکنان مدافع که استقامتیترند،
ویسکوزیتة خون کمتری نسبت به مهاجمان دارند
( .)10تمرین استقامتی باعث کاهش چربی بدن،
واکنشهای عصبی سمپاتیک ( ،)9افزایش حجم
عضالنی ،رقیقسازی مزمن خون از طریق افزایش
حجم پالسما و در نتیجه کاهش میزان هماتوکریت در
ورزشکاران میشود ( .)14،7افزایش حجم پالسما در
ورزشکاران استقامتی با افزایش تولیدات آلدوسترون
و پروتئینهای پالسمایی اسموتیک ،کاهش فعالیت
ادراری و تحریک بارورسپتورهای مرکزی انجام
میگیرد ( .)15تمرین استقامتی واکنش گلبولهای
قرمز را نسبت به افزایش الکتات بهبود میبخشد و
با ایجاد تغییراتی در ویژگیهای رئولوژی گلبولهای
قرمز به کاهش ویسکوزیتة کل خون میانجامد
( .)7همچنین ،سوخت عضالنی را تعدیل میکند
و اکسایش لیپید را افزایش میدهد و با غالب شدن
سوخت چربی ،الکتات کمتری تولید میشود (.)9
مطالعه روی زنان راگبی نشان داد بازیکنان
استقامتی توانایی باالیی در اکسایش لیپیدها دارند.
همچنین ،گلبولهای قرمزشان سیالیت بیشتری
داشت .در نتیجه ویسکوزیتة خون این بازیکنان
پایینتر بود ( .)10توانایی پایین اکسایش لیپید
با افزایش میزان لیپید خون و تولید رادیکالهای
آزاد در میتوکندری ،تأثیرات همورئولوژی عمیقی
بر بدن اعمال میکند .افزایش اکسایش لیپید طی
فعالیت ورزشی تغییرشکلپذیری گلبولهای
قرمز را افزایش میدهد ،در صورتیکه افزایش
اکسایش کربوهیدراتها به افزایش سختی و تجمع
گلبولهای قرمز خون میانجامد .در نتیجه تأثیرات
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مثبت یا منفی بر ویژگیهای همورئولوژی بدن
اعمال میشود (.)9
کاراتهکاران توانایی اکسایش کربوهیدرات باالیی
دارند .بهدلیل اینکه رشتة ورزشی فوتبال هر دو دسته
فعالیت کمشدت و پرشدت را دربردارد ،فوتبالیستها
از ترکیبی از کربوهیدرات و چربی بهعنوان سوخت
استفاده میکنند ،در صورتیکه دوندگان استقامتی
توانایی اکسایش چربی باالیی دارند.
ورزشکاران انتخابی در تحقیق حاضر از نظر
سازگاریهای فیزیولوژی ( ،Vo2maxسیستم انرژی،
میزان الکتات تولیدی و جزآن) و ویژگی فعالیتی،
متفاوت از یکدیگر بودند .تحقیقات مختلف نیز
وجود ارتباط میان پارامترهای همورئولوژی و میزان
 Vo2maxالکتات تولیدی را تأیید میکنند ( .)12بنا
به گفتة همورئولوژیستها ،ورزشکاران رشتههای
مختلف ویژگیهای همورئولوژی متفاوتی دارند.
با توجه به اینکه ویژگیهای همورئولوژی
ورزشکاران فاکتور تعیینکنندة عملکرد ورزشی
آنهاست ،تحقیقی در زمینة بررسی ویژگیهای
همورئولوژی کاراتهکاران ،فوتبالیستها و دوندگان
استقامت انجام نگرفته است .بنابراین ،هدف
از تحقیق حاضر بررسی تأثیر رشتة ورزشی بر
سطوح استراحتی متغیرهای همورئولوژی در میان
ورزشکاران رشتههای ورزشی مذکور است.

روششناسی

تحقیق حاضر از نوع نیمهتجربی است .بدین منظور
 45ورزشکار پسر ،با میانگین فعالیت ده ساله در
رشتة ورزشي خود که اکثر آنها سابقة شرکت در
مسابقات کشوری را داشتند ،در سه گروه کاراته،
سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393
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فوتبال و دوی استقامتی بهطور داوطلبانه در آزمون
شرکت کردند .آزمودنیها غیرسیگاری بودند و
تحت درمان خاصی قرار نداشتند .پس از اندازهگیری
شاخصهای آنتروپومتری و تکمیل پرسشنامههای
سالمتی ،سابقة فعالیت بدنی ،برآورد غیرتمرینی
 Vo2maxو فرم رضایتنامة شرکت در تحقیق ،و
نمونههای خونی از آزمودنیها  48ساعت بعد از
آخرین جلسة فعالیت ورزشی و بهصورت ناشتا تهیه
شد .درصد چربی بدن نیز پس از اندازهگیری چربی
زیرپوستی سه ناحیة سینه ،شکم و ران طبق فرمول
جکسون و پوالک تعیین شد (.)2
برآورد Vo2max
برای محاسبة  Vo2maxورزشکاران از فرمول برآورد
غیرتمرینی  )R=0/93 ،SEE =3/45( Vo2maxو با
استفاده از متغیرهای سن ،جنس BMI ،و اطالعات
2
حاصل از پرسشنامههای استاندارد  1PFAوPA-R
بهدست آمد (.)8،3
(جنس×Vo2max=48/037+)6/178
((-)0/619×BMIسن×-)0/246
(+)0/712×PFA(+)0/671×PA-R

خونگیری و نحوة آنالیز نمونهها

از آزمودنیها پس از نشستن روی صندلی
به مدت  30دقیقه 10 ،میلیلیتر خون از سیاهرگ
وریدی بازویی گرفته شد .نمونههای خونی تهیه
شده جهت آزمایش  ،CBCبیوشیمی ،فیبرینوژن و

همورئولوژی به شرح ذیل توزیعشد.
 :CBC .1برای این منظور از لولههای حاوی
اتیلن دیامین تترا استیک اسید استفاده شد و
 1میلیلیتر برای تعیین مقادیر هماتوکریت،
هموگلوبین و شمارش گلبولهای قرمز
خون به کار رفت .در فاصلة کمتر از دو
ساعت ،با استفاده از دستگاه هماتوسیتومتر
(سیستم  H1یا سیستم بایر تکنیکون )3به
روش فلوسیتوشیمی متغیرهای مورد نظر
سنجش شد (.)2
 .2آزمایشهای بیوشیمی :پس از سانتریفیوژ و
خارج کردن فیبرینوژن از آن ،سرم مورد نظر
تهیه شد .برای سنجش آلبومین و پروتئین
تام از دستگاه اتوآناالیزر استفاده شد .برای
اندازهگیری آلبومین روش بروموکرزل
گرین ،4و پروتئین تام روش بیورت 5استفاده
شد .سپس ،مقداری از سرم در لولهای
جداگانه برای اندازهگیری الکتات توسط
دستگاه هیتاچی ریخته شد (.)2
 .3فیبرینوژن :ابتدا پالسمای مورد نظر بهروش
ک ّمی با آب رقیق شد .سپس ،به آن کلرور
کلسیم اضافه شد .به محض بروز رشتههای
فیبرین ،با میلههای شیشهای جمع آوری و
شسته شد تا سایر پروتئینهای پالسما از
آن جدا شود .سپس ،فیبرین بهدست آمده با
روش پروتئین بدون نیتروژن هضم و پس از
نسلریزه شدن 6ازت به طریق فتومتری و با
1. Perceived Functional Ability
2. Physical Activity Rating
3. Bayer- Tecnicon system
4. Bromocresol Green
5. Biuret
6. nesslerization

سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393
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روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ
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ﻛﻪ
پالسما،ﺧﻮد
تهیة ورزﺷﻲ
جهترﺷﺘﺔ
رفت.ﺳﺎﻟﻪ در
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ده
غلظتﻣﻨﻈﻮر 45
اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ
کیتﺗﺠﺮﺑﻲ
ﻧﻮع ﻧﻴﻤﻪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ
نمونة
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦبه کار
ورزﺷﻜﺎر ﭘﺴﺮ ،ﺑﺎپالسما
فیبرینوژن
استاگو ،
استفادهاز از
1

در
داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲبهﺑﻪﻃﻮر
ﻓﻮﺗﺒﺎل و
( .)2در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻛﺸﻮري را داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻛﺎراﺗﻪ،
ﺳﺎﺑﻘﺔشدﺷﺮﻛﺖ
دقیقه
مدت 10
دويg2000
سرعت
خونی با
اﻛﺜﺮ آنﻫﺎتعیین

ﺷﺎﺧﺺخون
ویسکوزیتة
سنجش
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.برای
سانتریفوژ شد.
خون
ﻏﻴﺮﺳﻴﮕﺎريیلیتر
آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎخون 3 :میل
ﻛﺮدﻧﺪ.پالسما و
ویسکوزیتة
ﻫﺎي
اﻧﺪازهﮔﻴﺮي
ﭘﺲ از
ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺧﺎﺻﻲ ﻗﺮار
ﺑﻮدﻧﺪ و
آزﻣﻮن .4ﺷﺮﻛﺖ

(Cone-
ویسکومتر
ﻏﻴﺮﺗﻤﺮﻳﻨﻲ از
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ،ﺑﺮآوردو پالسما
ﺳﺎﺑﻘﺔاستیک
ﺘﻲ ،تترا
دیامین
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاتیلن
ﺗﻜﻤﻴﻞ حاوی
آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮيلولوههای
در
ﻫﺎي ﺳﻼﻣ
در
رﺿﺎﻳﺘﻨﺎﻣﺔ ﺷﺮﻛﺖ
دستگاهو ﻓﺮم
Vo2max

PlateWellsMicroﺧﻮﻧﻲو 1از میلی
ریخته شد
ﺗﺤﻘﻴﻖ ،واسید
درﺻﺪ
Brookfieldﻧﺎﺷﺘﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ.
ورزﺷﻲ و ﺑﻪﺻﻮرت
ویسکوزیتةاز آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
برای ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ
لیترﻫﺎ 48
آزﻣﻮدﻧﻲ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي
ﺗﻌﻴﻴﻦ(.)2
ﭘﻮﻻك شد
 )Vis.واستفاده
LVT
ﺳﻪ تهیة
برای
مانده نیز
ﮔﻴﺮيباقی
لیتر
ﻧﻴﺰ وﭘﺲ2ازمیلی
خون
ﺷﺪ ).(2
Modelﺟﻜﺴﻮن
ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل
ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺳﻴﻨﻪ ،ﺷﻜﻢ و ران
زﻳﺮﭘﻮﺳﺘﻲ
ﭼﺮﺑﻲ
اﻧﺪازه
ﭼﺮﺑﻲ ﺑﺪن
ﺟﺪول  .1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ )±اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي آﻧﺘﺮوﭘﻮﻣﺘﺮي و Vo2maxآزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ

جدول  .1میانگین (انحراف ±معیار) ویژگیهای آنتروپومتری و  Vo2maxآزمودنیها
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ

BMI

Vo2max

ﻛﺎراﺗﻪﻛﺎر

23/1±3/5

8/23±3/1

23/7±2/4

54/14±2/9

ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖ

22/5±1/7

7/61±1/8

22/3±1/4

56/20±2/4

دوﻧﺪه

24/6±5/2

6/82±1/6

21±1

58/60±2/6

ﮔﺮوه

ﺳﻦ )ﺳﺎل(

آماری
ﺑﺮآورد
Vo
روش 2max

استفاده از
حاضر با
 Voاز تحقیق
حاصل
ﺑﺮاي داده
پارامترهای
استراحتی
سطوح
همورئولوژیاز
 (Rو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
=0/93 ،SEE
=3/45) Vo
ﻏﻴﺮﺗﻤﺮﻳﻨﻲ
ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺮآورد
ورزﺷﻜﺎران از
ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ
بر 2max
های2max

تجزیهازو تحلیل
 BMIونسخه
SPSS
آماری
نرم
تفاوت معنادار،
وجود
3PFAوو در
استفاده شد
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 16ﺣﺎﺻﻞ
اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻨﺲ،
افزارﺳﻦ،
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي
آﻣﺪ ).(8،3
صورتدﺳﺖ
 4PA-Rﺑﻪ
شد .پس از تعیین نرمال بودن دادهها از طریق
برای تعیین محل تفاوت آزمون بونفرونی استفاده
آنالیز
اسمیرنوف
کلموگروف-
آزمون
2maxدرVoسطح معناداری
ها نیز
تجزیه
واریانس)-(0/ﺳﻦ×شد.
داده=48
تحلیل/073
)ﺟﻨﺲو×+(6/178
-(0/246
(619×BMI)+
از0/712
×PFA
)+(0/671×PA
)- R
یکطرفة مستقل جهت بررسی تأثیر رشتة ورزشی
 0/05انجام شد.

ﺧﻮنﮔﻴﺮي و ﻧﺤﻮة آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ

از آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ ﭘﺲ از ﻧﺸﺴﺘﻦ روي ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  30دﻗﻴﻘﻪ 10 ،ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮن از ﺳﻴﺎﻫﺮگ ورﻳﺪي ﺑﺎزوﻳﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ  ،CBCﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ،ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن و ﻫﻤﻮرﺋﻮﻟﻮژي ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ.

 :CBC .1ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﺣﺎوي اﺗﻴﻠﻦ دﻳﺎﻣﻴﻦ ﺗﺘﺮا اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و  1ﻣﻴﻠﻲﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ،ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺖ .در ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻛﻤﺘﺮ از دو ﺳﺎﻋﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﻤﺎﺗﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ )ﺳﻴﺴﺘﻢ  H١ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺮ ﺗﻚﻧﻴﻜﻮن (5ﺑﻪ روش ﻓﻠﻮﺳﻴﺘﻮﺷﻴﻤﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﺶ ﺷﺪ ).(2

 .2آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ :ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ و ﺧﺎرج ﻛﺮدن ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن از آن ،ﺳﺮم ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ .ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و

6
ﺑﺮوﻣﻮﻛﺮزل ﮔﺮﻳﻦ
روش
ﮔﺮادﻳﺎنآﻟﺒﻮﻣﻴﻦ
اﻧﺪازهدرﮔﻴﺮي
ﺑﺮاي
اﺳﺘﻔﺎده .1ﺷﺪ.
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم از دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮآﻧﺎﻻﻳﺰر
ورزشکارانو ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم روش ﺑﻴﻮرت
ورزﺷﻜﺎران،
دقیقهدردر
60
سرعتی
گرادیان
ﭘﻼﺳﻤﺎدر
پالسما
ویسکوزیتة
شکل .1
دور ﺑﺮبردﻗﻴﻘﻪ
دور
ﺳﺮﻋﺘﻲ 60
وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﺔ
ﻧﻤﻮدار

7

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ،ﻣﻘﺪاري از ﺳﺮم در ﻟﻮﻟﻪاي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﻴﺮي ﻻﻛﺘﺎت ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻴﺘﺎﭼﻲ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ).(2

1. Stago

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﺔ ﺧﻮن در ﮔﺮادﻳﺎنﻫﺎي ﺳﺮﻋﺘﻲ  60دور ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺷﺘﺔ ورزﺷﻲ

1393
(پياپي  )1پاییز
اول شماره 1
سال
Perceived
Functional
Ability

ﻧﺒﻮد ).(P>0/05

٣
٤

Physical Activity Rating
٥
Bayer- Tecnicon system
٦
. Bromocresol Green

٤

تأثیر رشتة ورزشی بر سطوح استراحتی متغیرهای همورئولوژی ورزشکاران رشتههای ورزشی مختلف
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ویسکوزیتة پالسما در گرادیان سرعتی 60
یافتهها
دور بر دقیقه در حالت استراحت تحت تأثیر رشتة
نتایج حاصل نشان داد مقادیر هموگلوبین،
ورزشی قرار نداشت (.)P<0/05
هماتوکریت ،RBC ،آلبومین ،پروتئین تام و
نتایج حاصل نشان داد ویسکوزیتة خون
فیبرینوژن در حالت استراحت میان گروهها تفاوت
در گرادیانهای سرعتی  60دور بر دقیقه در
معناداری نداشت ( ،)P<0/05در صورتیکه میزان
حالت استراحت تحت تأثیر رشتة ورزشی نبود
الکتات خون میان ورزشکاران تحت تأثیر رشتة
(.)P<0/05
که ﮔﺮادﻳﺎن ﺳﺮﻋﺘﻲ  60دور ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ در ورزﺷﻜﺎران
ﭘﻼﺳﻤﺎ در
وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﺔ
ﻧﻤﻮدار 1
طوری
( ،)F.)2،44به
ورزشی بود (=9/1 ، P=0/001
همچنین ،دادههای حاصل نشان داد میان مقادیر
آزمون بونفرونی نشان داد این میزان در کاراتهکاران
ﺗﺄﺛﻴﺮ ورﺷﺘﺔ ورزﺷﻲ
ویسکوزیتةﺗﺤﺖ
ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ
استراحتیدﻗﻴﻘﻪ در
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﺔ ﺧﻮن در ﮔﺮادﻳﺎنﻫﺎي ﺳﺮﻋﺘﻲ  60دور ﺑﺮ
ویسکوزیتة
پالسما
الکتات،
بهطور معناداری بیش از دوندگان ( )P=0/002و
ﻧﺒﻮد ).(P>0/05
خون همبستگی معناداری وجود ندارد (.)P<05/0
فوتبالیستها ( )P=0/003است.

شکل  .2ویسکوزیتة خون در گرادیان سرعتی  60دور بر دقیقه در ورزشکاران

بحث و نتیجهگیری

ﻧﻤﻮدار  .2وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﺔ ﺧﻮن در ﮔﺮادﻳﺎن ﺳﺮﻋﺘﻲ  60دور ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ در ورزﺷﻜﺎران

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،دادهﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺮاﺣﺘﻲ ﻻﻛﺘﺎت ،وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﺔ ﭘﻼﺳﻤﺎ و وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﺔ ﺧﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨﺎداري

سطوح استراحتی به رشتة ورزشی وابسته نبود ،در
نتایج نشان داد رشتة ورزشی بر سطوح
وﺟﻮد ﻧﺪارد ).(P>0/05
صورتیکه میزان الکتات در حالت استراحت تحت
استراحتی مقادیر هماتوکریت ،هموگلوبین و
تأثیر رشتة ورزشی قرار دارد بهطوریکه این میزان
قرمز متعاقب فعالیت استقامتی
تعداد گلبولهای
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
هاست.
در کاراتهکاران بیش از دوندگان و فوتبالیست
تأثیرگذار نیست .اشمیت و همکارانش ( )16در
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد رﺷﺘﺔ ورزﺷﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح اﺳﺘﺮاﺣﺘﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ،ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ورزﺷﻜﺎرانهر
درگیر در
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎيانرژی
ﻛﺮدﻧﺪسیستم
ﻣﺸﺎﻫﺪهدلیل
موضوع به
فاکتورهایدر ﺑﺮرﺳﻲاین
کردند
مشاهده
ورزشکاران
ﻣﺬﻛﻮر در
ورزﺷﻜﺎران
ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ )(16
اﺷﻤﻴﺖ و
ﺛﻴﺮﮔﺬار ﻧﻴﺴﺖ.
بررسیاﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻲ ﺗﺄ
گروه از ورزشکاران است .انجام تمرین هوازی به
مذکور در ورزشکاران استقامتی بهدلیل افزایش
حجم پالسما کمتر از ورزشکاران قدرتی و ترکیبی ٦کاهش میزان الکتات در ورزشکاران میانجامد (.)4
میزان بیشتر الکتات گلبولهای قرمز را بهطور منفی
بود .مقادیر فیبرینوژن ،پروتئین تام و آلبومین نیز در
سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393

ژاله پاشایی ،دکتر سعید نیکوخصلت

تحت تأثیر قرارمیدهد و با افزایش سختی گلبولها
منجر به افزایش ویسکوزیتة خون میشود که این
موضوع به ایجاد اختالل در اکسیژنرسانی بافتی و
در نتیجه عملکرد هوازی میانجامد (.)5
نتایج نشان دادند سطوح استراحتی میزان
ویسکوزیتة پالسما و ویسکوزیتة خون ورزشکاران
در گرادیان سرعتی  60تحت تأثیر رشتة ورزشی
قرار ندارند ،در صورتیکه ویکولوو و همکارانش
( )17کمترین میزان متغیرهای همورئولوژی را
برای ورزشکاران استقامتی و بیشترین میزان را
برای ورزشکاران قدرتی و سرعتی گزارش کردند.
با توجه به اینکه در تحقیق حاضر ،میان دادههای
الکتات و ویسکوزیتة پالسما و خون نیز همبستگی
معناداری وجود ندارد ،میتوان نتیجه گرفت تفاوت
میزان الکتات میان ورزشکاران نتوانسته بر میزان
ویسکوزیتة خون ورزشکاران در حالت استراحت
تأثیر معناداری داشته باشد.
تحقیق حاضر نشاندهندة وجود ارتباط منفی
میان ویسکوزیتة خون و  Vo2maxدر ورزشکاران
است ،بهطوریکه کاراتهکاران با بیشترین مقدار
ویسکوزیتة خون Vo2max ،پایینتری نسبت
به دیگر ورزشکاران دارند .این یافته با نتایج
تحقیقات انجام شده مطابقت داردVo2max .
توانایی بدن در افزایش انتقال اکسیژن از اتمسفر
محیط به عضالت است و با چندین عامل در
ارتباط است و در تمامی ورزشکاران یکسان نیست

103

( .)Vo2max=Q×Cao2برونده قلبی بیشینه فاکتور
اصلی است که تفاوت افراد را در مصرف اکسیژن
بیشینه توضیح میدهد و یکی از تعیینکنندههای
اصلی عملکرد استقامتی است ( .)1حدود 70-
 85درصد محدودیت اکسیژن مصرفی با برونده
قلبی بیشینه مرتبط است .تمرین باعث افزایش
برونده قلبی بیشینه میشود .در نتیجه اکسیژن
مصرفی را بهبود میدهد .هر گونه افزایشی در
ویسکوزیتة خون منجر به افزایش پسبار قلبی
و کاهش حجمضربهای بیشینه میشود .در نتیجه
برونده قلبی بیشینه و  Vo 2maxکاهش مییابد.
 Vo 2maxتحت تأثیر عملکرد هماتوکریت و
ویسکوزیته است .هماتوکریت مهمترین فاکتور
همورئولوژی است که بر ظرفیت حمل اکسیژن
تأثیر میگذارد و با آمادگی هوازی ارتباط منفی
دارد (.)5

نتیجهگیری

نتایج نشان داد تمرین در رشتههای ورزشی
کاراته ،فوتبال و دوی استقامتی فقط بر سطوح
استراحتی الکتات تأثیرگذار است .این موضوع
با سازگاریهای فیزیولوژی ورزشکاران در
ارتباط است .با وجود این ،تفاوت میان مقادیر
الکتات منجر به تفاوت معنادار سطوح استراحتی
ویسکوزیتة پالسما و خون نگشته است.
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