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مقايسة پاسخ هاى سيستم فيبرينوليتيک به 
انواع انقباض عضالنی آيزوکينتيک در مردان

 رعنا کرمی؛ کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه الزهرا.* 
   افسانه شمشکی؛ استادیار فیزیولوژی ورزش، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه الزهرا

   سجاد احمدیزاد؛ استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه 
شهیدبهشتی 

     مينو باسامی؛ استادیار دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی
     آتوسا اکبری نيا؛ کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی 

دانشگاه شهید بهشتی

هدف تحقیق حاضر مقایسة پاسخ های سیستم فیبرینولیتیک به انواع انقباض عضالنی آیزوکینتیک در مردان بود. چکيده:
ده مرد سالم )3/4±26/1 ساله( در سه جلسة جداگانه به طور تصادفی سه پروتکل انقباض عضالنی آیزوکینتیک 
کانسنتریک/ کانسنتریک )C/C(، ایســنتریک/ ایسنتریک )E/E( و کانسنتریک/ ایسنتریک )C/E( را به صورت 
فلکشن و اکستنشن زانو در هر دوپا و با استفاده از دستگاه دینامومتر اجرا کردند. در هر سه پروتکل آزمودنی ها 
چهار ست ده تکراری فلکشن و اکستنشن زانو را با سرعت 60 درجه در ثانیه اجرا نمودند. قبل از شروع فعالیت، 
بالفاصلــه پس از فعالیت و پس از 30 دقیقه ریکاوری، نمونه هــای خونی جهت اندازه گیری آنتی ژن فعال کنندة 
 )D-dimer( و دی– دایمر )PAI-1( آنتی ژن مهارکنندة فعال کنندة پالسمینوژن ،)t-PA( پالســمینوژن بافتی
گرفته شــدند. آنتی ژن t-PA در پاسخ به هر سه انقباض آیزوکینتیک افزایش و در دورة ریکاوری کاهش یافت 
)P< 0/05(. تغییــرات آنتی ژن t-PA در پاســخ به دو پروتکل C/C و C/E نســبت بــه انقباض E/E به طور 
معناداری بیشتر بود. مقادیر آنتی ژن PAI-1 در پاسخ به فعالیت آیزوکینتیک، صرف نظر از نوع انقباض افزایش و 
در دورة ریکاوری کاهش معناداری نشان داد )P< 0/05(. با این حال پاسخ به سه پروتکل متفاوت نبود )0/05 
>P(. مقادیر D-dimer در پاســخ به فعالیت آیزوکینتیک تغییر معناداری نشــان نداد )P> 0/05( و بین سه 
پروتکل تفاوت معناداری وجود نداشــت )P> 0/05(. براســاس یافته ها می توان نتیجه گیری کرد که انقباض 
آیزوکینتیک موجب افزایش فعالیت سیستم فیبرینولیتیک می گردد و اینکه پروتکل های C/C و C/E در مقایسه 

با پروتکل E/E فعال شدن بیشتر سیستم فیبرینولیتیک را به دنبال دارد.

بافتی،  پالسمینوژن  فعال کنندة  دایمر،  دی-  کانسنتریک،  انقباض  ایسنتریک،  انقباض  کليدي:   واژگان 
مهارکنندة فعال کنندة پالسمینوژن.

* E. mail: raana_13@yahoo.com
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مقايسة پاسخ های سیستم فیبرينولیتیك به انواع انقباض عضالنی آيزوكینتیك در مردان

مقدمه
مشكالت  از  یكی  عروقی  قلبی-  بیماری های 
عدة  مرگ  موجب  ساله  هر  که  است  امروز  جهان 
نشان  بسیاری  پژوهش های   .)3  ،2( می شود  زیادی 
بیماری  پاتوژنز  در  هموستاز  اختالالت  که  داده اند 
 ،4  ،3( دارد  نقش  مغزی  حوادث  و  عروقی  قلبی- 
لخته(  )تشكیل  ترومبوزیس  بیماری  به  منجر  و   )5
بین  تعادل  طریق  از  هموستاز  سیستم   .)6( می گردد 
فیبرینولیتیک2   لخته(، سیستم  )تشكیل  انعقاد1  سیستم 
)لیزکنندة لخته( و سیستم ضدانعقادی3 )تنظیم کننده( 
بخشی  فیبرینولیتیک  سیستم   .)1( می گیرد  شكل 
فعالیت  اثر  بر  که  است  هموستاتیک  فرایند  از 
را  پالسمینوژن  پالسمینوژن،  فعال کنندة  فاکتورهای 
 ،1( می کند  تجزیه  را  فیبرین  و  تبدیل  پالسمین  به 
 t-PA 7(. مهم ترین فعال کنندة سیستم فیبرینولیتیک
است که از اندوتلیوم عروق ترشح می شود و آنزیم 
فعال کنندة فرایند تبدیل پالسمینوژن به پالسمین )7( 
 PAI-1 و مهم ترین مهارکنندة سیستم فیبرینولیتیک
پاتوژنیک  نقش  معیوب  فیبرینولیتیک  سیستم  است. 
افزایش  با  و  می کند  بازی  کرونر  شریان  بیماری  در 
فعالیت PAI-1 ایجاد می شود )8، 9(، به طوری که 
با بیماری قلبی- عروقی باالترین میزان فعالیت  افراد 

PAI-1 را دارند )1، 11(. 
نتایج اکثر مطالعات نشان می دهد که هم زمان با 
 t-PA بدن با کاهش فعالیت ،PAI-1 افزایش غلظت
و کاهش D-dimer مواجه می شود )1، 11(. عامل 
میزان  فیبرین  انحالل  سرعت  تعیین کنندة  اصلی 
غلظت فعال کننده های پالسمینوژن و مهارکننده های 

 PAI-1 و   t-PA بنابراین،   .)1( است  فعال کننده 
عروقی  قلبی-  بیماری  و  هموستاز  در  مهمی  نقش 
و  تحریک  مختلف  فاکتورهای  تأثیر  تحت  و  دارند 

فعال می شوند )12(.
بین  را  روشنی  ارتباط  بسیاری  پژوهش های 
خطر  کاهش  و  بدنی  فعالیت  جسمانی،  آمادگی 
بیماری قلبی- عروقی نشان داده اند )12، 13(. نتایج 
برخی پژوهش ها حاکی از آن است که فعالیت بدنی 
منظم باعث بهبود عملكرد فیبرینولیزیز می شود )14، 
15(. همچنین، رهایی t-PA بیشتری در افراد تمرین 
شده  داده  نشان  نكرده  تمرین  افراد  به  نسبت  کرده 

است )6(. 
که  است  آن  از  حاکی  پژوهشگران  یافته های 
فعالیت حاد خطر حوادث عروق کرونری را به علت 
ایجاد لخته افزایش می دهد )16(. با وجود این، فعالیت 
فیبرینولیتیک  سیستم  فعالیت  افزایش  موجب  حاد 
فعالیت  جلسه  یک  دنبال  به  بالفاصله   .)7( می شود 
پیدا  افزایش  فیبرینولیزیز  فعالیت  مقاومتی  و  هوازی 
 t-PA می کند که نشانة آن افزایش غلظت پالسمایی
موجب  که  پالسماست،   PAI-1 فعالیت  کاهش  و 
طور  به   .)17  ،7( می شود  لخته ها  تجزیة  افزایش 
بررسی یک جلسه  با  بنیارد و همكارانش )7(  مثال، 
افزایش  فعالیت هوازی در گروه های سنی مختلف، 
فعالیت t-PA و کاهش فعالیت PAI-1 را گزارش 
کرده اند. مک و همكارانش )10( نیز مشاهده کردند 
که فعالیت با شدت باال و مدت کم )20 دقیقه( پاسخ 
فیبرینولیزیز بزرگ تری را نسبت به فعالیت با شدت 
متوسط و طوالنی تر در پی دارد. این پاسخ ها بیشتر به 

1. Coagulant System
2. Fibrinolytic System
3. Anticoagulant System
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رعنا كرمی، افسانه شمشکی، سجاد احمديزاد، مینو باسامی ، آتوسا اكبری نیا

دلیل تنش برشی در سلول اندوتلیال است که منجر 
 .)18( می شود  اندوتلیال   t-PA رهایی  افزایش  به 
بزرگی این پاسخ ها وابسته به مدت، شدت و آمادگی 

جسمانی است )10(.
انقباض  انواع  از  یكی  آیزوکنتیک  انقباض 
عضالنی است که در آن سرعت ثابت و نیروی تنشی 
 )19( همكارانش  و  موفورید   .)19( است  حداکثر 
فعالیت آیزوکینتیک را نوعی تمرین مقاومتی معرفی 
برنامه های  در  بیشتر  آیزوکینتیک  انقباض  کردند. 
بازتوانی استفاده می شود که بر اساس کانسنتریک یا 
بودن آن و ترتیب اجرای کانسنتریک و  ایسنتریک 
فعالیت  انجام می شود.  اشكال مختلف  به  ایسنتریک 
ایسنتریک از نظر سوخت وسازی در سطح پایینی تری 
علت  به  اما   ،)20( است  کانسنتریک  فعالیت  از 
درگیری واحدهای کمتری در انقباض ایسنتریک و 
منجر   )20( فیبر  هر  بر  بیشتر  مكانیكی  بار  نتیجه  در 
به آسیب بیشتر تار عضالنی و پاسخ التهابی باالتری 
ممكن  غیرعادی  ایسنتریک  فعالیت   .)21( می شود 
است باعث آسیب عضالنی گذرا شود و با کوفتگی 
 ،22( عضالنی  فیبر  در  بی نظمی  تأخیری،  عضالنی 
23(، رهایی پروتئین عضله به پالسما، پاسخ فاز حاد 
سیستم ایمنی )24( و کاهش عملكرد عضالنی همراه 
تغییراتی  ایسنتریک  فعالیت  از  پس   .)23  ،22( باشد 
در تعداد سلول های التهابی در گردش خون صورت 

می گیرد )21(. 
نشان   )11( همكارانش  و  ریبریو  پژوهش  نتایج 
ایسنتریک  مؤلفه های  با  وامانده ساز  فعالیت  که  داد 
مردان  در  فیبرینولیتیک  سیستم  کاهش  باعث  باال 
همكارانش  و  هیلبرگ  دیگر،  سوی  از  می شود. 
به دنبال  فیبرینولیزیز را  انعقاد خون و  تغییرات   )25(

فعالیت کوتاه مدت بیشینه با مدت زمان مختلف تا 90 
بررسی کردند  غیرسیگاری  آزمودنی  ثانیه روی 15 
ثانیه   15 از  پس  بالفاصله   t-PA آنتی ژن  افزایش  و 
فعالیت بیشینه را نشان دادند، در حالی که فاکتورهای 
آن ها  ماندند.  تغییر  بدون   D-dimer و   PAI-1
به  منجر  بیشینه  کوتاه مدت  فعالیت  که  دادند  نشان 
فعال سازی انعقاد خون در افراد جوان سالم نمی شود، 
در حالی که فیبرینولیزیز به طور واضحی فعال می شود 

و به طور مستقیم به مدت فعالیت وابسته است.
بازتوانی  برنامه های  بیشتر  در  اینكه  به  توجه  با 
آیزوکینتیک  تمرینات  از  ورزشی  تمرینات  و 
انواع  اثر  به حال هیچ پژوهشی  تا  استفاده می شود و 
سیستم  بر  آیزوکینتیک  عضالنی  انقباض  مختلف 
فیبرینولیتیک را بررسی نكرده است، پژوهش حاضر 
آیزوکینتیک  انقباض  سه  اثر  تا  گردید  طراحی 
ایسنتریک  کانسنتریک/  کانسنتریک،  کانسنتریک/ 
را  فیبرینولیتیک  سیستم  بر  ایسنتریک  ایسنتریک/  و 
تغییرات  به  توجه  با  نماید.  بررسی  سالم  مردان  در 
کانسنتریک  انقباض  در  متفاوت  سوخت وسازی 
که  است  این  حاضر  پژوهش  فرض  ایسنتریک،  و 
پاسخ های  به  منجر  آن ها  ترکیب  و  انقباض  دو  این 

فیبرینولیتیكی متفاوتی می شوند.

روش شناسی
)سن  سالم  مرد  ده  پژوهش  این  آزمودنی های 
وزن  و  سانتی متر   177/5±5/5 قد  سال؛   26/1±3/4
تفریحی  فعالیت  سابقة  با  کیلوگرم(   76/5±12/8
طریق  از  که  بودند  سال   30 تا   20 سنی  دامنة  و 
کالمی برای شرکت در این پژوهش دعوت شدند. 
قلبی-  بیماری های  سابقة  گونه  هیچ  آزمودنی ها 
عروقی، فشارخون و آسیب اندام تحتانی نداشتند و از 



90

سال بیست و یکم  شماره3 )پیاپي 63( پاییز 1392

مقايسة پاسخ های سیستم فیبرينولیتیك به انواع انقباض عضالنی آيزوكینتیك در مردان

داروی خاصی که نتایج پژوهش را تحت تأثیر قرار 
دهد، استفاده نمی کردند. قبل از شرکت آزمودنی ها 
در پژوهش، مراحل مختلف کار برای آن ها به طور 
پرسشنامة  موافقت،  از  پس  و  شد  داده  شرح  کامل 
وضعیت سالمت، اطالعات پزشكی و فرم رضایتنامة 
شرکت در پژوهش را تكمیل کردند. در حین اجرای 
فعالیت بدنی تمامی مراقبت های الزم )کنترل بر اجرا، 
از  قبل  کردن  گرم  و  آیزوکینتیک  سیستم  کنترل 

فعالیت( به عمل آمد.
از آزمودنی ها خواسته شد تا حداقل 48 ساعت 
قبل از اجرای آزمون از انجام هرگونه فعالیت سنگین 
کافئین خودداری  مواد غذایی حاوی  نیز مصرف  و 
بر  غذایی  رژیم  اثر  کنترل  جهت  همچنین،  کنند. 
نتایج تحقیق از آن ها خواسته شد تا وعده های غذایی 
نمایند و سعی کنند  ثبت  اول را  از آزمون  قبل  روز 
از آزمون در دو جلسة دیگر، مواد غذایی  روز قبل 

مشابهی مصرف کنند. 
در کل، آزمودنی ها چهار جلسه و در چهار هفتة 
مجزای متناوب به آزمایشگاه مراجعه کردند. هدف 
سیستم  آزمایشگاه،  محیط  با  آشنایی  اول  جلسة  از 
آیزوکینتیک  دینامومتر  )دستگاه  آیزوکینتیک 
و  آمریكا(  کشور   Biodex کمپانی  ساخت 
و  درصدچربی   ،  1BMI،وزن قد،  اندازه گیری 
تعیین گشتاور بود. پس از آن تمامی آزمودنی ها در 
پروتكل  سه  هفته(،  یک  فاصلة  )با  مجزا  جلسة  سه 
بارکار  با  آیزوکینتیک  عضالنی  انقباض  مختلف 
پروتكل ها  انجام  ترتیب  کردند.  اجرا  را  یكسان 
برای آزمودنی ها تصادفی و به شكل موازنة متقابل2 
بود و آزمون در هر جلسه از 8 تا 10 صبح پس از 

تأیید کمیتة اخالق در پژوهش دانشگاه الزهرا و نیز 
رعایت اصول اخالقی انجام شد.

مراجعه  از  پس  ابتدا  جلسه  هر  در  آزمودنی ها 
نشسته  حالت  به  دقیقه   20 مدت  به  آزمایشگاه  به 
از  پس  دقیقه   20 انتهای  در  و  کردند  استراحت 
نمونة  اولین  فشارخون،  و  قلب  ضربان  اندازه گیری 
کردن  گرم  آزمودنی ها  سپس،  شد.  گرفته  خونی 
روی  بر  زدن  رکاب  دقیقه   5 شامل  دادند،  انجام  را 
از  پس  وات(.   120 تا   50( کارسنج  ثابت  دوچرخة 
چهارسر،  عضالت  به  مربوط  کششی  حرکات  آن 
مدت  به  را  قدامی  درشت نی  و  دوقلو  همسترینگ، 
بر  آزمودنی  آن  از  پس  دادند.  انجام  دقیقه   3-5
برای  تنظیمات  و  می نشست  دینامومتر  روی صندلی 
می گرفت. گرم کردن  دستگاه صورت  آماده سازی 
ست  دو  شامل  آیزوکینتیک  سیستم  با  اختصاصی 
زمان  و  بود  اصلی  پروتكل  حرکت  مشابه  پنج تایی 
استراحت بین هر ست 30 ثانیه بود. آزمودنی ها پس 
پروتكل مختلف  از سه  یكی  استراحت  دقیقه  دو  از 
اجرا  پا  دو  هر  با  را  آیزوکینتیک  عضالنی  انقباض 
برای آن ها  به صورت تصادفی  و  قبل  از  کردند که 
در  فعالیت  اتمام  از  پس  بالفاصله  بود.  شده  تعیین 
آزمودنی ها  از  خونی  نمونة  دومین  نشسته،  حالت 
گرفته شد. پس از آن آزمودنی ها به مدت 30 دقیقه 
 30 انتهای  در  و  کردند  استراحت  نشسته  حالت  در 

دقیقه سومین نمونة خونی گرفته شد.
موارد  شامل  آیزوکینتیک  انقباض  پروتكل های 

زیر بود:
کانسنتریک/  آیزوکینتیک  انقباض   .1
کانسنتریک  انقباض  که   )C/C( کانسنتریک 

1. Body Mass Index
2. Counter Balance
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عضالت چهارسر و همسترینگ در حرکات باز 
شدن و خم شدن زانو با حداکثر قدرت و سرعت 

زاویه ای 60 درجه در ثانیه همراه بود.
ایسنتریک  ایسنتریک/  آیزوکینتیک  انقباض   .2
عضلة  دو  هر  ایسنتریک  انقباض  که   )E/E(
و  قدرت  حداکثر  با  چهارسر  و  همسترینگ 

سرعت زاویه ای 60 درجه در ثانیه بود.
3. انقباض آیزوکینتیک کانسنتریک/ ایسنتریک 
ایسنتریک  و  کانسنتریک  انقباض  که   )E/C(
سرعت  و  قدرت  حداکثر  با  چهارسر  عضلة  در 

زاویه ای 60 درجه در ثانیه بود. 
هر سه پروتكل انقباض آیزوکینتیک در مفصل 
زانو در حرکت فلكشن و اکستنشن به صورت نشسته 
با دستگاه دینامومتر آیزوکینتیک در هر دو پا )غالب 
و غیرغالب( انجام شد. گشتاورهای تعیین شده برای 
هر آزمودنی به منظور همسان سازی بارکار در هر سه 
پروتكل یكسان در نظر گرفته شد و سرعت رفت و 
برگشت 60 درجه در ثانیه بود. انقباض ها شامل چهار 
ست 10 تكراری برای هر دو پا، زمان استراحت بین 
 2 پا  دو  هر  بین  استراحت  زمان  و  ثانیه   60 هر ست 

دقیقه در نظر گرفته شد. 
ورید  از  خون  میلی لیتر   6 خونگیری  بار  هر  در 
همولیز،  از  جلوگیری  برای  شد.  گرفته  بازویی 
سدیم  سیترات  حاوی  لوله های  در  خونی  نمونه های 
ریخته و به آرامی مخلوط شد. در آزمایشگاه جهت 
در  دقیقه   20 مدت  به  نمونه ها  پالسما،  نمودن  جدا 
دمای 4 درجة سانتی گراد با سرعت g2500 در دقیقه 
داخل  در  شده  جدا  پالسماهای  شدند.  سانتریفوژ 
بالفاصله  میكروتیوب های 2 سی سی ریخته شدند و 

در فریزر و در دمای 80- درجة سانتی گراد نگهداری 
آنتی ژن   ،t-PA آنتی ژن  اندازه گیری  برای  تا  شدند 
سطوح  شوند.  استفاده   D-dimer و   PAI-1
پالسمایی t-PA، PAI-1 و D-dimer با استفاده 
از کیت های آزمایشگاهی )بایومِد1 فرانسه( و روش 

االیزا اندازه گیری شدند.
داده ها با نرم افزار آماری SPSS نسخة 16 تجزیه 
و تحلیل شد. جهت بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 
همگنی  بررسی  برای  و  ویلک  شپیرو-  آزمون  از 
واریانس ها نیز از آزمون لوین استفاده شد. به منظور 
مختلف  پروتكل های  به  مربوط  داده های  مقایسة 
آیزوکینتیک از تحلیل واریانس دوطرفة مكرر )زمان 
آزمون  که  زمانی  شد.  استفاده  انقباض(  نوع   3×3
از  داد  نشان  را  معناداری  تفاوت  واریانس  تحلیل 
آزمون بونفرونی جهت تعیین محل تفاوت و مقایسة 
زوج ها استفاده شد. سطح معناداری تمام تحلیل های 

آماری P<0/05 در نظر گرفته شد.   

یافته ها
انحراف   ± )میانگین    t-PAپالسمایی غلظت 
معیار( در قبل، پس از فعالیت و پس از ریكاوری برای 
پروتكل C/C به ترتیب 1/26±2/48، 1/77±4/54 و 
 E/E 1/94±2/86 نانوگرم بر میلی لیتر، برای پروتكل
نانوگرم   2/45±1/34 و   2/94±1/56  ،2/20±1/25
 ،2/23±0/82  C/E پروتكل  برای  و  میلی لیتر  بر 
میلی لیتر  بر  نانوگرم   2/98±0/89 و   4/12±1/33
داد  نشان  داده ها  آماری  آنالیز  نتایج   .)1 )شكل  بود 
در   t-PA عضالنی،  انقباض  نوع  از  صرف نظر  که 
افزایش و طی دورة ریكاوری  فعالیت حاد  به  پاسخ 
  )F2و 26/2= 18 و P<0/001( کاهش معناداری داشت

1. Biomed
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)شكل 1(. آنالیز آماری داده ها تعامل معناداری بین 
داد  نشان   t-PA آنتی ژن  برای  زمان  و  انقباض  نوع 
 t-PA آنتی ژن  تغییرات   )F 36و4   =3/9  ،  P=0/01(
کانسنتریک  کانسنتریک/  پروتكل های  به  پاسخ  در 

این  اینكه  و  است  مشابه  ایسنتریک  کانسنتریک/  و 
به  ایسنتریک  ایسنتریک/  به پروتكل  تغییرات نسبت 

طور معناداری متفاوت بود )P < 0/05( )شكل1(.
 

شكل	1.	داده	های	)ميانگين	±	انحراف	معيار(	آنتی	ژن	t-PA	در	قبل،	پس	از	فعاليت	و	ريكاوری	برای	
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از  داد که صرف نظر  نشان  داده ها  آماری  آنالیز 
به  انقباض عضالنی، آنتی ژن PAI-1 در پاسخ  نوع 
فعالیت حاد به طور معناداری )P = 0/ 016( افزایش و 
  )P=0/013( پس از دورة ریكاوری به طور معناداری
کاهش داشت. با این حال، تعامل معناداری بین نوع 
انقباض و زمان برای آنتی ژن PAI-1 وجود نداشت 

)P= 0/78، 0/44= 36وF4(  )شكل 2(.
صرف نظر  که  داد  نشان  داده ها  آماری  آنالیز 
به  پاسخ  در   D-dimer عضالنی،  انقباض  نوع  از 

 ،P=0/24( ندارد  معناداری  تغییرات  حاد  فعالیت 
بین  معناداری  تعامل  همچنین،   .)F241و  =1/57
نشد  مشاهده   D-dimer در  زمان  و  انقباض  نوع 

)P=0/08، 2/3= 28وF4( )شكل 3(.

بحث
هدف از تحقیق حاضر مطالعة مقایسة پاسخ های 
آنتی ژن t-PA، PAI-1 و مقدار D-dimer به سه 
اساس  بر  است.  آیزوکینتیک  عضالنی  انقباض  نوع 
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* نشان دهنده تفاوت معنادار بین قبل و پس از فعالیت، و $ نشان دهندة تفاوت معنادار بین و پس از فعالیت و ریکاوری است.
شكل	2.	داده	های	)ميانگين	±	انحراف	معيار(	آنتی	ژن	PAI-1	در	قبل،	پس	از	فعاليت	و	ريكاوری	در	

	C/E	و	C/C،	E/E	های	پروتكل
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تأثیر  آیزوکینتیک  انقباض  آمده،  دست  به  نتایج 
 t-PA آنتی ژن  دارد.   t-PA آنتی ژن  بر  معناداری 
کانسنتریک  کانسنتریک/  پروتكل های  به  پاسخ  در 
افزایش  مشابهی  طور  به  ایسنتریک  کانسنتریک/  و 
انقباض  به  نسبت  تغییرات  این  اینكه  و  یافت، 
بیشتر  معناداری  طور  به  ایسنتریک  ایسنتریک/ 
فعالیت  افزایش  پژوهش ها  اکثر   .)P<0/05( بود 
حاد  فعالیت  از  پس  بالفاصله  را   t-PA آنتی ژن  و 
استقامتی )26، 27( و مقاومتی )5، 28( و کاهش آن 
را در دورة ریكاوری گزارش کرده اند که همسو با 

یافته های پژوهش حاضر است )26، 27، 29(. 
 )25( همكارانش  و  هیلبرگ  مثال،  برای 
فعالیت  از  پس  را  فیبرینولیزیز  پاسخ  و  خون  انعقاد 
بررسی  ارگومتر  دوچرخة  روی  شدید  کوتاه مدت 
از  پس   t-PA آنتی ژن  معنادار  افزایش  و  کردند 
فعالیت آیزوکینتیک را نشان دادند و دریافتند که تنها 
فعالیت ماکزیمم موجب فعال سازی سیستم  ثانیه   15
فیبرینولیتیک می شود. در پژوهش دیگری نیز ریبریو 
و همكارانش )11( سیستم فیبرینولیتیک و انعقاد خون 
را پس از فعالیت وامانده ساز با مؤلفه های ایسنتریک 
 t-PA بررسی کردند و افزایش معناداری در سطوح
پس از فعالیت و کاهش در دورة ریكاوری را در هر 
دو گروه کانسنتریک و ایسنتریک مشاهده کردند و 
فیبرینولیزیزی  پاسخ  ایسنتریک  فعالیت  که  دریافتند 
بر پاسخ  یافته های تحقیق حاضر مبنی  کمتری دارد. 
کمتر پروتكل E/E نسبت به دو پروتكل دیگر، این 

یافته ها را تأیید می کند. 
 t-PA افزایش  از جمله، سازوکارهای احتمالی 
پس از فعالیت این است که فعالیت ورزشی موجب 
تحریک سیستم عصبی خودمختار و درگیری بخش 

سمپاتیكی در نتیجة رهایی کاتكوالمین ها )اپی نفرین 
باعث  فاکتورها  این  و  می شود  نفرین(  نوراپی  و 
عروق خونی  اندوتلیال  دیوارة  در  مكانیكی  استرس 
موجب  همچنین،  می شود.   t-PA رهایی  افزایش  و 
لخته  میزان  کاهش  و  فیبرینولیتیک  سیستم  تحریک 
 ،14  ،7( می گردد  خون  سیالیت  بهبود  نتیجه  در  و 
فشار  و  برشی  تنش  تغییرات،  این  بر  عالوه   .)25
خون ناشی از فعالیت ورزشی موجب تحریک بیشتر 
t-PA می شود )25(. در فعالیت انقباضی کانسنتریک 
و  می شود  اعمال  بیشتری  سوخت وسازی  استرس 
حرکتی  واحدهای  فراخوانی  و  سمپاتیكی  فعالیت 
بیشتر از سایر انقباض هاست که این امر موجب تولید 

الکتات بیشتر می شود )11(. 
سطوح  بین  را  مثبتی  همبستگی  قبلی  تحقیقات 
باتوجه   .)25( کرده اند  بیان  خون  الکتات  و   t-PA
به  انقباض ها  از  نیمی   C/E آزمون  در  اینكه  به 
صورت ایسنتریک و در آزمون E/E تمام انقباض ها 
نظر  به  منطقی  می شود،  انجام  ایسنتریک  به صورت 
انقباض  از  پس   t-PA آنتی ژن  پاسخ  که  می رسد 
C/C بیشتر از C/E و E/E باشد. بر اساس یافته های 
بر شدت،  t-PA عالوه  آنتی ژن  پاسخ  پژوهش  این 
مدت و حجم تمرین که در تحقیقات قبلی نشان داده 
میزان  و  انقباض عضالنی  فعالیت  نوع  به  است  شده 

فراخوانی واحدهای حرکتی وابسته است.
نوع  از  صرف نظر  پژوهش،  این  نتایج  دیگر  از 
PAI- آنتی ژن  معنادار  افزایش  عضالنی،  انقباض 

ریكاوری  دورة  در  آن  کاهش  و  فعالیت  از  پس   1
استقامتی  فعالیت  حاد  آثار  که  پژوهش هایی  است. 
کرده اند،  بررسی   PAI-1 فعالیت  بر  را  مقاومتی  و 
کاهش یا عدم تغییر متعاقب فعالیت و افزایش یا عدم 
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تغییر آنتی ژن PAI-1 در دورة ریكاوری را گزارش 
 )25( و همكارانش  هیلبرگ   .)29 ،10 ،7( کرده اند 
حاد  فعالیت  از  پس   PAI-1 آنتی ژن  تغییر  عدم 
گزارش  را  ارگومتر  دوچرخة  روی  آیزوکینتیک 
 )30( همكارانش  و  سومان  که،  حالی  در  کردند. 
دویدن  از  پس  را   PAI-1 آنتی ژن  معنادار  افزایش 

روی سراشیبی گزارش کردند. 
یافته های  و  پیشین  یافته های  تناقص  علت  شاید 
خصوص  به  روش شناسی  در  تفاوت  حاضر  تحقیق 
تمرینی  شرایط  تمرین،  مدت  تمرین،  شدت 
آزمودنی و روش های اندازه گیری و تحلیل آنتی ژن 
و فعالیت PAI-1 است )28(. سطح آنتی ژن به کل 
و  آزاد  دو  )هر  خون  گردش  پروتئین های  مقدار 
فعالیت  سطوح  و  می شود  اطالق  گیرنده(  به  متصل 
مربوط  مولكول ها  فعال  عملكردی  قسمت های  به 
ناشی  اغلب   t-PA آنتی ژن  سطوح  افزایش  است. 
خون  گردش  در   PAI-1 آنتی ژن  باالی  سطوح  از 
 t-PA است که به اتصال قسمت بزرگی از آنتی ژن
غیرفعال  باعث  طریق  بدین  و  می انجامد   PAI-1 به 
شدن PAI-1 می شود. برعكس، هنگامی که فعالیت 
PAI-باعث می شود که افزایش می یابد و   PAI-1
1  به t-PA متصل گردد، فعالیت t-PA را غیرفعال 
فیبرینولیتیک  سیستم  بر  مهاری  اثری  که  می کند 
حاضر  پژوهش  یافته های  اساس  بر   .)31( می گذارد 
تعداد  و  حجم  به   PAI-1 آنتی ژن  پاسخ  احتماالً 
عضالت درگیر وابسته است تا نوع انقباض عضالنی.
تأییدی  آزمایش   D-dimer اندازه گیری 
حضور  است.  عروق  داخل  در  منتشر  انعقاد  جهت 
ابتدا  که  است،  این  از  حاکی  محلول   D-dimer
ترومبین تشكیل شده، سپس انعقاد روی داده و لخته 

با فاکتور XIIIa دارای اتصاالت متقاطع شده است. 
فیبرینی  لختة  و  شده  تشكیل  پالسمین  نهایت،  در 
داده  برش  را  نامحلول  و  متقاطع  اتصاالت  دارای 
D- است )31(. در تحقیق حاضر عدم تغییر معنادار

dimer در پاسخ به فعالیت ورزشی با انواع انقباض 
عضالنی آیزوکینتیک مشاهده گردید. پژوهش هایی 
D- که اثر حاد فعالیت استقامتی و مقاومتی بر پاسخ

dimer را بررسی کرده اند، افزایش یا عدم تغییر آن 
را متعاقب فعالیت نشان داده اند )11، 32(. 

برای مثال، ریبریو و همكارانش )11( در پاسخ 
را  معنادار  افزایش  ایسنتریک  وامانده ساز  فعالیت  به 
کردند،  گزارش  ریكاوری  دورة  و  فعالیت  از  پس 
ولی در فعالیت کانسنتریک افزایش را پس از فعالیت 
کردند.  مشاهده  ریكاوری  دورة  طی  را  کاهش  و 
حاد  فعالیت  از  پس   )25( همكارانش  و  هیلبرگ 
D- تغییری در ارگومتر  کوتاه مدت روی دوچرخة 
dimer پس از فعالیت مشاهده نكردند، که با نتایج 
گمان  حاضر  پژوهش  در  همسوست.  حاضر  تحقیق 
و  تعداد  فعالیت،  زمان  بودن  کوتاه  دلیل  به  می رود 
حجم کم عضالت درگیر و کم بودن حجم فعالیت 
 D-dimer پاسخ  در  معناداری  تغییرات  ورزشی 
 t-PA افزایش  اینكه  به  توجه  با  نگرفت.  صورت 
ممكن است بازتابی از افزایش الکتات باشد، توصیه 
بررسی  آن  تغییرات  آتی  پژوهش های  در  می شود 

شود.

نتيجه گيری
که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  کلی،  به طور 
 t-PA فعالیت آیزوکینتیک موجب افزایش آنتی ژن
و PAI-1 بالفاصله پس از فعالیت و کاهش آن در 
تغییر  باعث عدم  ریكاوری می شود. همچنین،  دورة 
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تغییرات  میزان  تنها  می گردد.    D-dimerمعنادار
وابسته  آیزوکینتیک  انقباض  نوع  به   t-PA آنتی ژن 
 C/E و   C/C پروتكل های  در  که  به طوری  است، 
نسبت به پروتكل E/E تغییرات بیشتری داشته است. 
که  کرد  نتیجه گیری  می توان  یافته ها  این  براساس 
تغییرات t-PA در پاسخ به فعالیت ورزشی، عالوه بر 
شدت و حجم تمرین، ممكن است به فعالیت انقباض 
عضالنی و میزان فراخوانی واحدهای حرکتی وابسته 
باشد و پیشنهاد می گردد که فعالیت حاد آیزوکینتیک 
افزایش  با  که   C/E C/Cو  پروتكل های   ویژه  به 

ایمنی  از  است  همراه  فیبرینولیتیک  سیستم  فعالیت 
بیشتری نسبت به پروتكل E/E برخوردار است.

سپاسگزاری 
با  که  پوربهزاد  دکتر  آقای  جناب  از 
یاری  پژوهش  این  انجام  در  را  ما  مشاوره هایشان 
نمودند سپاسگزاریم و از تمامی آزمودنی های عزیز 
که با وجود سختی های فراوان در این تحقیق شرکت 
کردند تشكر و قدردانی می کنیم. الزم به ذکر است 
که برای اجرای این تحقیق هیچ کمک مالی دریافت 

نشده است.
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antigen following C/C and C/E protocols were significant-
ly (P<0.05) than E/E protocol. Regardless of the type of 
contractions, PAI-1 antigen levels in response to the iso-
kinetic exercise is significantly increased, while, it signifi-
cantly (p<0,05) decreased following recovery. However, 
responses to three protocols were not significantly differ-
ent (P>0.05). D-dimer levels did not change in response to 
isokinetic exercise (P>0.05), and no significant differences 
among three protocols were detected. Based on the find-
ings, it could be concluded that isokinetic contraction in-
duces a rise in fibrinolytic system activity and that the C/C 
and C/E protocols results in more activation of fibrinolytic 
system compared to E/E protocol.

                                          
Keywords: Concentric Contraction, D-dimer, Eccentric Con-

traction, Plasminogen Activator Inhibitor-1, Tis-
sue Plasminogen Activator.
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Comparison of Responses of Fibrinolytic System to 
Types of Isokinetic Muscular Contractions in Men

The purpose of this study was to compare the responses 
of fibrinolytic system to different types of isokinetic mus-
cular contractions in men. Ten healthy male (age 26.1±3.4 
years) subjects performed three exercise protocols included 
Concentric/Concentric (C/C), Eccentric/ Eccentric (E/E) 
and Concentric/ Eccentric (C/E) contractions (Flexion and 
Extension) in knee joint for both legs by using a dyna-
mometer system in three separated sessions. In each trial, 
subjects performed 4 sets of 10 repetitions of knee flexion 
and extension, at the speed of 60 degree per second. Blood 
Samples were taken before exercise, immediately and 30 
minutes following exercise for measuring tissue plasmino-
gen activator (t-PA) antigen, plasminogen activator inhibi-
tor-1 (PAI-1) antigen and D-dimer. t-PA antigen in response 
to three isokinetic contractions  is significantly increased 
and recovery period decreased (P<0.05). Changes in t-PA 
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