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 جوان زنان کومیته  بر میزان  ویسکوزیته پالسمایی در  تمرین بررسی اثر یک جلسه
 ، عباس قنبري نیاکی، احمد عبدي لیال بهرامی

 کارشناس ارشد  فیزیولوژي ورزش دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ایت اهللا آملی، آمل،
 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی -استاد دانشگاه مازندران

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ایت اهللا آملی، آمل، گروه تربیت بدنیعضو هیت علمی 

 مقدمه
ویسکوزیته خون کل یک مقاومت ذاتی یا درونی جریان خون در دستگاه عروقی است و شاخصی براي ایستایی عاملی بالقوه جهت 

یک تهدید جدي است که و یک مفهوم کامال )  Whole blood viscosity(ویسکوزیته خون کل بدن. بروز بیماري قلبی عروقی است
که نهایتا به  )atherothrombosis(درشریان  ساخت لخته اختالل اندوتلیالی) Stasis( شناخته شده از سه پدیده مشتمل بر ایستایی

 :عوامل تعیین کننده ویسکوزیت خون عبارتند از]. 1[گرفتاري قلبی عروقی ختم می شود 
تجمع یاخته هاي -4تغییر شکل یاخته هاي قرمز -3ویسکوزیته پالسما  -2هاي قرمز خون  یا هماتوکریت حجم بخش یاخته -1

عامل تعیین کننده ویسکوزیته خون و ویسکوزیته پالسما در درجه چهار  از این امروزه این چنین فرض می شود که ]. 2[قرمز خون 
تاثیر فعالیت هاي مختلف بدنی و ورزشی بر ویسکوزیته خون و  .داردعروقی جاي -باال اهمیت در زمینه سازي بیماري قلبی

اما با توجه به تنوع فعالیت هاي مختلف بدنی و ورزشی هنوز جاي مطالعه و . ویسکوزیته پالسماي تقریبا به اثبات رسیده است 
ولو به طر گذرا بر ویسکوزیته خون برسی هاي اولیه نشان می دهد که فعالیت بدنی در شرایط مرضی و سالمت . بررسی وجود دارد

 قرار بررسی مورد آسیب قلبی به مربوط هاي در این پژوهش سعی شده تا اثر تمرین مقاومتی را بر یکی از نشانه].   3[  موثر است

 .دهد
 روش شناسی

نفر انتخاب  20بوده که حرفه اي و داراي کمربند مشکی  غیرسال شهر شیراز  30تا  18جامعه آماري این تحقیق دختران سنین 
شامل ) مبارزه(فعالیت  گروه کومیته برنامه تمرینی . کنترل و تمرین تقسیم شدند: هاي به طور تصادفی به دو گروهآزمودنی .شدند

آزمودنیها پس از خون گیري با چند دقیقه دو نرم و کشش جهت آماده سازي و گرم کردن  دوبه دو با  .مبارزه دو دقیقه اي بود 6
ي بین در این پژوهش براي تجزیه و تحلیل آماري و مقایسه .استراحت بین هر ست دو دقیقه اي  بود. م به مبارزه می پرداختنده

 .پذیرفته شد ≥05/0Pدار در حد  و اختالف معنی. استفاده شد tها از آزمون گروه
 بحث و نتیجه گیري

داري نداشت  معنی تاثیر کا کاراته دختران پالسما ویسکوزیته بر یتهکوم تمرین جلسه نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد یک
)562/0< P) .( 1نمودار .( 

 
 در گروه هاي مختلف پژوهش از پیش آزمون تا پس آزمون تغییرات ویسکوزیته پالسما -1نمودار 
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ویسکوزیته پالسما یکی از تعیین کننده هاي اصلی ویسکوزیته خون است، بطوریکه اگر همه فاکتورهاي دیگر ثابت بمانند، افزایش 
درجه سانتیگراد  37مقدار ویسکوزیته طبیعی  در. در ویسکوزیته پالسما منجر به افزایش معنی دار ویسکوزیته کلی خون می شود

نشان دادند که بین ،  1998کوئینک و همکاران در سال . ي و مستقل از سن و جنس استام پی ا 30/1تا 10/1(mPa)بین 
-34/1تا  21/1-09/1تغییرات ویسکوزیته پالسما و نسبت ابتال به خطر رابطه وجود دارد و با افزایش مقدار ویسکوزیته پالسمایی از 

افزایش غیر  حقیق نشان داد که یک جلسه فعالیت کومیته باعثنتایج این ت]. 4[ برابر افزایش می یابد 5به  1خطر نسبی از  56/1
الزم به ذکر است که مقدار ویسکوزیته در گروه هاي آزمودنی در پژوهش . در میزان ویسکوزیته پالسمایی شده استمعنی داري 

ین حال  گزارش کردند مقدار با ا. بوده است که از حد طبیعی گزارش شده در افراد عادي سالم بالتر می باشد 80/3تا  50/3حاضر 
بن حداد و   در گزارشی دیگر از عیسی. ویسکوزیته در مراحل اولیه عارضه بیش تمرینی  ورزشکاران به طور متوسط افزایش یافت

مرد نخبه ورزشی از رشته هاي مختلف از جمله کاراته انجام شد نشان داد که بین شدت تمرین و نمره بیش  31که روي  همکاران
تمرینی شان با ویسکوزیته پالسما و هماتوکریت شان  رابطه  معنی داري وجود داشته و مقدار ویسکوزیته پالسماي افراد با نمر باال 

( بوده استافزایش معنی داري در میزان ویسکوزیته پالسما بدنبال یک وهله فعالیت   mPa.s 89/2در مقابل  18/3بیش تمرینی  
)  2000(نیز توسط  ناگزواري و همکاران ) دقیقه 15کیلو پوند براتی مدت  5/2دوچرخه کارسنج با  فعالیت با شدت متوسط روي

استفاده افراد از غیر معنی دار ویسکوزیته موثر باشد، به نظر عامل احتمالی که بتواند در تفسیر این افزایش  ]5[ گزارش شده است
    .باشدآب قبل ، حین ، و بعد از آزمون 
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