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 مقدمه

 حمالت و شده ترومبوز به منجر توانند می که است هموستاز سیستم در تعادل عدم و تغییرات قلبی حمالت اصلی علل از یکی

 رفتار و تغییر تجمع پالکتی بوجود می آید از ترومبوز که در اثر تمرکز ناشی شریانی انسداد(. 2، 1د )باشن داشته پی در را قلبی

 بر ورزشی تمرینات ثیرتأ زمینه در قبلی مطالعات یجنتا. (3) مستند است بیماری ایسکمیک قلب در بیماران مبتال به پالکت

 پروتکل در تفاوت بهمی توان را  علت نمی شود دیده همسویی زمینه این در و است نقیض و ضد خون شاخص های پالکت

چندین مطالعه تأثیر حاد فعالیت بر شاخص های پالکتی نسبت داد. افراد  آمادگی سطح وجنسیت  ،سن، تمرین شدت ،تمرینی

را ( PCT) ها ( و درصد پالکتPDWپالکت ها ) توزیع پهنای(، MPVپالکتی ) حجم (، متوسطPLTتعداد پالکت ها )شامل 

افزایش نتایج تحقیقات نشان می دهد که فعالیت حاد و شدید چسبندگی و تجمع پالکت ها را  (.2) مورد بررسی قرار داده اند

فوتبال (. 4، 2می دهد. شاید یکی از دالیل ایجاد انفارکتوس و مرگ ناگهانی در فعالیت های حاد و شدید همین تغییرات باشد )

به عنوان محبوب ترین ورزش، یکی ورزش های گروهی است که تعداد بسیار زیادی از افراد در سرتاسر جهان به آن می 

شامل رهایی کاتکوالمین ها، افزایش تجمع پالکتی، کم آبی و اختالالت ژیکی بالقوه ای مکانیسم های پاتوفیزیولوپردازند. 

علیرغم اینکه تحقیقات (. 5ممکن است باعث افزایش مرگ ناگهانی قلبی در فوتبال شود )در فوتبال است که الکترولیتی 

پژوهشی زیادی بر روی سیستم هموستاز صورت گرفته است اما بررسی شاخص های پالکت ها در بازیکنان حرفه ای فوتبال 

یک جلسه فعالیت شبیه سازی صورت نگرفته است. از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی پاسخ شاخص های پالکتی به 

 می باشد.  شده فوتبال در بازیکنان حرفه ای

 شناسیروش

پاسخ شاخص های پالکتی به یک جلسه فعالیت شبیه سازی شده فوتبال  به منظور بررسیاین پژوهش به صورت نیمه تجربی 

 داوطلبانهبه شکل در دسترس و به صورت  عضو تیم صنعت نفت آباداننفر از بازیکنان  10در بازیکنان حرفه ای انجام شد. 

. نمودندو کنترل را به شکل توازن متقابل و با فاصله یک هفته اجرا  فعالیتتمامی آزمودنی ها هر دو جلسه انتخاب شدند. 

. پروتکل کردندفوتبال را بر روی تردمیل اجرا  پروتکلآزمودنی  سپسشد.  گرفتهاستراحت دقیقه  20پس از نمونه خونی اولیه 

 .بودثانیه ای از هم تفکیک شده  11که توسط یک زمان استراحت  بوددقیقه ای  5/22ثانیه و شامل دو نیمه  11دقیقه و  44

( ارائه 4که توسط دراست و همکاران ) بودترتیب اجرای حرکات نیز براساس چرخه مشاهده شده در بازی فوتبال و سرعت 

جلسه کنترل در در سوم گرفته شد. آزمودنی ها دوم و خونی  های نمونه، استراحتدقیقه  30 پس ازو بالفاصله گردیده است. 

گرفته شد.  فعالیتو نمونه های خونی نیز همانند جلسه  کردندمدت زمانی مشابه با جلسه پروتکل در حالت نشسته استراحت 

. سپس برای اندازه گیری فاکتور گردیدریخته شد و به آرامی مخلوط  2Kاز نوع  EDTAخونی در لوله های حاوی  های نمونه

ها از آزمون جهت تعیین نرمال بودن داده .قرار گرفتاستفاده مورد با استفاده از دستگاه خوانشگر سلولی مورد نظر های 
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 >P 05/0داری سطح معنیدر  2×  3استفاده گردید. برای مقایسه میانگین پارامترها از تحلیل واریانس مکرر  ویلک -شاپیرو

 گردید.استفاده 

 هایافته

 انحراف معیار( داده های شاخص های پالکتی در دو جلسه فعالیت و کنترل ±. میانگین )1جدول

 

 شاخص آماری

 جلسه کنترل جلسه فعالیت

 ریکاوری بعد قبل ریکاوری بعد قبل

PLT 30 ± 220 35 ± 254 40 ± 224 33 ± 214 42 ± 221 44 ± 221 

MPV 89/0 ± 21/10 08/1 ± 48/10 04/1± 33/10 1/1 ± 31/10 09/1 ± 33/10 04/1 ± 3/10 

PDW 42/0 ± 51/14 41/0 ± 58/14 41/0 ± 44/14 41/0 ± 54/14 44/0 ± 54/14 45/0 ± 51/14 

PCT 021/0 ± 208/ 033/0 ± 25/ 03/0 ± 215/0 032/0 ± 201/ 03/0 ± 212/0 03/0 ± 208/0 

 

 گیریو نتیجه بحث

از ترومبوز که در اثر  ناشی شریانی انسداد .(4، 2) پالکت ها یک نقش محوری در هموستازیس خون در افراد سالم و بیمار دارند

 .(2) مستند است بیماری ایسکمیک قلب در بیماران مبتال به پالکت رفتار و تغییر (3، 1د )تجمع پالکتی بوجود می آی تمرکز

بر اساس نتایج این تحقیق حجم پالسما بالفاصله پس از تمرین نسبت به قبل از تمرین کاهش معنی داری داشته است این 

 در و معنی داری مطالعه حاضر افزایش قابل توجه نتایج حاصل از( همخوانی دارد. 4، 2نتایج با تحقیق احمدی زاد و همکاران )

PLT، MPV وPCT  حالی که در مقدار در  را نشان داد شبیه سازی شده فوتبالیک جلسه فعالیت  پس ازPDW  تغییر

 احتماال این دنبال شده و  PLTافزایش در ورزش استقامتی شدید با یک نشان داد که مطالعات قبلی .داری مشاهده نشد معنی

 به ممکن است با ورزش PCT و  PLTافزایش در .(5، 2) ریه ها است و مغز استخوان طحال، از پالکت ها تازه انتشار به دلیل

همچنین نتایج  .نسبت داد (4، 3، 2)موجب انقباض قوی طحال  که شح اپی نفرینترو  (2)اشی از ورزش ن هموکانسنتریشن

به خوبی مشخص نیست اما ممکن  MPVنشان داد. مکانیسم واقعی افزایش در  MPVدر  و معنی داری افزایش قابل توجه

 بازتابیازة پالکت، نداز طرف ا است به آزاد سازی پالکت های جوان و بزرگ به ویژه از طحال در جریان خون نسبت داده شود.

ل ـماعواز ه ـکزد اـسمی نخاطر نشا، حادتمرین سنگین وسیله یک پالکت به و فعال شدگی ست اپالکت ن شداز فعال 

که ست این ممکن ابنابرباشد، تحریک پالکت ان میزات سطح تغییراز تابی زند بااتومی MPVیابی شود، ارز دی متأثر میدـمتع

MPV ،آلدیمر  و (2احمدی زاد و همکاران ). نتایج این تحقیق با پژوهش ای فعال شدگی پالکت محسوب شودبرده شاخص سا

فقط به انتشار پالکت های تازه از منابع ذخیره پالکت بر نمی گردد بلکه به   PCTافزایش در . همخوانی دارد( 3و همکاران )

 (. 2نیز بستگی دارد )  هموکانسنتریشنفعالیت بدنی و تأثیر آن بر 

 پژوهشعلمی  – پیام اجرایی

با توجه به نقش و اهمیت پالکت ها در توسعه آترواسکلروز و بیماری عروق کرونر، اطالعات در مورد تأثیر فعالیت های حاد و 

 شدید از جمله فوتبال بر پالکت ها عالوه بر مفید بودن آن برای سالمتی بدن باعث افزایش دانش در این حوزه خواهد شد. 
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