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تأثیر تمرینات هوازی بیشینه در هوای گرم بر عوامل خون شناسی
2

راضیه تقویانی سوق ،1دکتر مرتضی نقیبی

 .1کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دبیر ورزش آموزشگاه های شهرستان امیدیه ،امیدیه،
ایران.
 .2عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،بهبهان،
ایران .تلفن همراه ،09166114188 :ایمیلmortezanaghibi@gmail.com :

چکیده:
در این مقاله ،تاثیر شش هفته تمرین هوازی بیشینه را در هوای گرم بر عوامل خون شناسی قایقرانان مرد نخبه بررسی می شود.
بدین منظور تعداد  21نفر قایقران مرد نخبه بطور تصادفی با سن  31.72±4.17سال ،وزن  73.40±3.15کیلوگرم ،قد  1.78±0.02متر
و حداکثر اکسیژن مصرفی  55.73±1.57میلی لیتر در کیلوگرم در دقیقه انتخاب و به دو گروه تجربی ( 11نفر )0و کنترل (10
نفره) تقسیم شدند .کل آزمودنی ها پیش و  15دقیقه پس از دوره تمرینی در آزمایش خون شناسی شرکت کردند .گروه تجربی
تمرین هوازی را با شدت  75تا  85درصد ضربان قلب بیشینه ،به مدت  45تا  90دقیقه ،به صورت متناوب ،در دمای بین  35تا 46
درجه سانتی گراد و رطوبت  50تا  70درصد با قایق های کانو پارو زدند و برای برگشت به حالت اولیه ،به مدت  10دقیقه حرکت
پارو زدن آهسته را انجام دادند .گروه کنترل ،در این مدت همزمان با گروه تجربی به تمرینات هوازی زیر بیشینه به صورت
تفریحی با قایق های کانو پرداختند .برای تجزیه و تحلیل داده ها ،از آزمون  tوابسته و تحلیل واریانس عاملی استفاده شد .سطح
معنی داری داده ها در حد ( )α≥ 0/05در نظر گرفته شد .نتایج نشان داد که تمرینات تاثیرات معنی داری در هر دو گره تمرینی بر
عوامل خون شناسی ،به ویژه مقدار هموگلوبین و تعداد گلبول های قرمز نشان داد ،اما گروه تجربی ،تنها در تعداد پالکت ها
تفاوت معنی داری با گروه کنترل نشان داد .در نتیجه تمرینات قایقرانی در هوای گرم ،علی رغم تغییراتی که در عوامل خون
شناسی ایجاد می کند ،به استثناء تعداد پالکت ها تفاوت معنی داری بین گروه ها در دیگر عوامل خون شناسی مشاهده نمی شود.
واژه های کلیدی :قایقرانان مرد نخبه ،عوامل خون شناسی ،تمرینات هوازی بیشینه ،هوای گرم

مقدمه:
تحقیقات متعددی برای یافتن ارتباط بین ورزش و تغییرات سلولی و مولکولی سیستم بدن انجام شده که نتایج جالبی نیز بدست
آمده است این نتایج متأثر از سیستم و نوع ،مدت ،شدت و حجم ورزشی که انجام شده متغیر بوده است .تأثیر کمی در تعداد
گلبولهای سفید و کمپلمانها و آنتی بادیها در شرایط آزمون رخ میدهد (سالزت و همکاران .)2006،بر اساس نتایج بدست
آمده از پژوهش های مختلف ،یکی از مهمترین علل آسیب در گردش خون ،اختالل در عوامل رئولوژیکی (علمی که ویژگی
های جریان خون را شرح و عواملی را که در جریان خون نقش دارند ،بررسی می کند) خون است .یالسین و همکارانش،)2002(1
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اختالل در رئولوژی خون را از جمله عوامل موثر در بروز حوادث قلبی – عروقی و مرگ ناگهانی پس از ورزش گزارش کرده
است .از عوامل تاثیر گذار در رئولوژی خون ،می توان به ویسکوزیته خون ،ویسکوزیته پالسما ،هماتوکریت و پروتئین های
پالسما مانند فیبرینوژن ،اشاره کرد .یک ارتباط لگاریتمی خطی بین درصد حجم گلبول های قرمز خون که هماتوکریت نامیده می
شود با ویسکوزیته خون گزارش شده است ،افزایش ویسکوزیته با افزایش هماتوکریت بیشتر می شود ،به طوری که گرادیان
سرعتی کاهش می یابد .شایان ذکر است که میزان هماتوکریت مهمترین عامل تعیین کننده ویسکوزیته خون است (السید و
همکاران .)2005 2،تحقیقات نشان می دهد که ویسکوزیته پالسما و هماتوکریت هر دو عوامل اصلی مسئول افزایش ویسکوزیته
کل خون در واکنش به فعالیت ورزشی در شدتی است که سطح الکتات خون کمتر از  3میلی مول در لیتر افزایش یافته است .در
این سطح ،سختی گلبول های قرمز خون افزایش می یابد .از این سطح به بعد ،افزایش بیشتر در ویسکوزیته پالسما و هماتوکریت به
عنوان تعیین کننده های اصلی گرانروی کل خون به شمار نمی روند .بنابراین پیشنهاد داده اند که تمرینات شدید موجب افزایش
اساسی در غلظت الکتات خون ،سختی گلبول های قرمز خون و افزایش چشمگیری در کل ویسکوزیته خون می شود .افزایش
الکتات موجب افزایش تجمع گلبول های قرمز می شود .این یافته ها به فرمول دو جانبه الکتات منجر شده و پیشنهاد شده که
افزایش تجمع گلبول های قرمز خون روی متابولیسم الکتاتی در طول فعالیت ورزشی و برعکس تاثیر می گذارد .این نتیجه گیری
بر اساس این فرضیه بود که افزایش تجمع گلبول های قرمز خون ممکن است به جریان خون مویرگی آسیب برساند و موجب
کاهش اکسیژن آزاد شده به بافت شود که با کاهش در تغییر شکل گلبول های قرمز خون همراه است (نظرعلی و همکاران،
.)1391
گلبول های موجود در خون ،غلظت و حجم آن ها و خصوصآ هموگلوبین موجود در گلبول های قرمز و تغییراتی که در تعداد و
اندازه و حجم آن ها هنگام فعالیت های ورزشی پیش می آید ،هر یک می تواند در توانایی بدنی تغییراتی ایجاد کند که در اثر
تعاملی است که بین شدت و مدت فع الیت ورزشی و کارکرد گلبول یا عناصر تشکیل دهنده آن ها ایجاد می شود .برای دانستن این
عوامل نیاز به مطالعات آزمایشگاهی یا نیمه آزمایشگاهی زیادی است تا ورزشکاران رشته های مختلف بتوانند در حاشیه امنیتی
بیشتری به فعالیت بپردازند .عوامل جوی و آب و هوایی ،با توجه به تغییراتی که در درجه حرارت و میزان آب بدن ایجاد می شود،
خود می تواند تاثیرات فروانی بر وضعیت عناصر خونی ایجاد کند که باز هم نیاز به مطالعه در این موارد را بیشتر می کند .تمرینات
هوازی کارایی قلب ،ریه ها و سیستم گردش خون افزایش می یابد و توانایی ورزشکار را در انجام کارهای روزانه بیشتر می کند
(گائینی و رجبی .)1392 ،نتایج تحقیقات نشان می دهد که ورزش های مختلف می توانند اثرات متفاوتی بر فاکتورهای خونی
بگذارند .اگر چه اهمیت فیزیولوژیکی بسیاری از این تغییرات در حال حاضر شناخته نشده است ،اما این واقعیت که این متغیر
ها نسبت به فعالیت های ورزشی عکس العمل نشان می دهند ،دارای اهمیت است .قایقرانی با تنوع و تعدد رشته ،از جمله ورزش
هایی است که پیشینه ای فراتر از تاریخ پیدایش المپیک دارد .احتمال دارد ،با بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر ویژگی های خون
شناسی قایقرانان مرد نخبه ،زمینه مناسبی برای شناسایی خطراتی که ورزشکاران استقامتی را تهدید می کند ،اطالعات مناسبی
فراهم آید .با این فرض که قایقرانی فعالیت ورزشی استقامتی با ماهیت تداومی است و قلب همواره فشار پایداری را هنگام فعالیت
ورزشی در مدت زمان طوالنی تحمل می کند ،در این پژوهش سعی شده ،تأثیر شش هفته تمرینات هوازی بیشینه بر روی عوامل
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خون شناسی (تعداد هموگلوبین ها ،تعداد گلبول سفید ،تعداد گلبول قرمز ،هماتوکریت ،و تعداد پالکت ها( قایقرانان مرد نخبه
خوزستانی را بررسی نماید.

روش شناسی تحقیق:
این مطالعه از نوع نیمه تجربی و با اهداف کاربردی می باشد و به صورت پیش آزمون و پس آزمون نمونه گیری انجام شده است.
به منظور آزمایش طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف استفاده شده ،آزمون  tوابسته برای تعیین میزان
تأثیر تمرین در هوای گرم بر عوامل خون شناسی ،و برای تعیین تفاوت متغیر ها بین گروه های تحقیق از آنالیز واریانس عاملی
استفاده شده است و تمام نتایج بدست آمده در سطح معنی داری  α= 0/05محاسبه شده اند.
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه قایقرانان عضو تیم استان خوزستان بوده اند که  21نفر آن ها ،به صورت تصادفی انتخاب و به دو
گروه تجربی ( 11نفر) و (کنترل ( 10نفر) تقسیم شدند.
به صورت پیش آزمون و پس آزمون ،صبح ناشتا و  15دقیقه پس از تمرینات نمونه گیری خون انجام شد .از طریق خوون گیوری و
انجام آزمایش ،اطالعات زیر بدست آمد:
مقدار هموگلوبین بر حسب گرم در صد میلی لیتر خون؛ تعداد گلبول های سفید خون بر حسب تعداد در هر میلی متر مکعب خون؛
تعداد گلبول های قرمز خون بر حسب تعداد در هر میلی متر مکعب خون؛ میزان هماتوکریت با اندازه گیری قسمت قرمز رسوب
خون در لوله آزمایش نسبت به کل ارتفاع خون اندازه گیری شده است .تعداد پالکت ها نیز بر حسب تعداد در هر میلی متر مکعب
محاسبه شده است .همه این محاسبات در محیط آزمایشگاه خون شناسی و توسط افراد متخصص انجام گرفته است.
برای اجرای تمرینات هوازی بیشینه ،آزمودنیها به مدت  6روز در هفته و هر روز دو جلسه (صبح و بعد ازظهر) به تمرین با قایق
های کانوی یک و دو نفره خاص مسابقات قایقرانی می پرداختند .تمرینات صبح ساعت 7:30به مدت  45تا 90دقیقه ،به مسافت
10کیلومتر و با شدت  75تا  85درصد ضربان قلب بیشینه ،وتمرینات بعدازظهر ساعت  5به صورت متناوب با شدت و مدت یکسان
با تمرین صبح ،در مسافت های  500 ،200و  1000متری به تمرین می پرداختند .در هفته های پنجم و ششم با توجه به نزدیک شدن
به مسابقات از حجم تمرینات کاسته و به شدت تمرین افزوده می شد .گروه کنترل در این مدت تنها به تمرینات هوازی تفریحی ،با
قایق های کانوی یک و دو نفره ،بصورت زیر بیشینه تمرین می کردند.
ابزار نمونه گیری شامل :سرنگ و سوزن استریل ،لوله های آزمایش ،دستگاه سانتریفیوژ ،دستگاه اسپکتوفتومتر و حمام آب؛
فرستنده الکتریکی ضربان قلب ،دارای کمربند مخصوص استفاده می شد.
برای تجزیه و تحلیل اطالعات ،پس از توصیف داده ها ،از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع دادهها استفاد
شد و میزان تاثیر گذاری و مقایسه داده ها ،به وسیله آزمون های  tوابسته و تحلیل واریانس عاملی بررسی شد .معنی داری داده ها
در سطح ) (P≤0.05تعیین شد و تحلیل داده ها توسط نرم افزار  SPSSورژن  16انجام گردید.
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یافته های تحقیق:
آزمودنی ها با سن تقویمی 31.72±4.17سال ،وزن  73.40±3.15کیلوگرم ،قد  1.78±0.02متر و حداکثر اکسیژن مصرفی  55.73±1.57از
لحاظ جسمی و روحی کامال سالم بوده اند.
پیش از استفاده از آزمون های پارامتریک ،برای بررسی توزیع طبیعی بودن داده ها از آزمون کولموگراف -اسمیرنوف استفاده شد که در
نتیجه ،هیچ کدام از داده ها توزیع غیر طبیعی نشان ندادند.
نتایج آزمون  tوابسته نشان داد که مقدار هموگلوبین و تعداد گلبول های قرمز هردو گروه تجربی و کنترل بر اثر تمرینات هوازی در هوای
گرم کاهش معنی داری نشان داده؛ بعالوه تنها در گروه کنترل ،درصد هماتوکریت کاهش نشان داده است .از طرفی تعداد پالکت ها تنها در
گروه تجربی افزایش معنی داری نشان می دهد .اما ،تعداد گلبول های سفید در هر دو گروه تغییر معنی داری نشان نداده اند.
نتایج آزمون  ANOVAپیش از شروع تمرینات ،نشان داد که گروه ها در عوامل خون شناسی همسان بوده اند ،و پس از تمرینات نیز ،بین
گروه ها در همه عوامل خون شناسی به استثناء غلظت پالکت ها تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

بحث و نتیجه گیری:
نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که به دنبال شش هفته تمرین هوازی بیشینه در هوای گرم ،مقدار هموگلوبین و تعداد گلبول های قرمز
خون ،در هر دو گروه تجربی و کنترل کاهش معنی داری نشان داده ،اما این تفاوت بین گروه ها معنی دار نبوده است .علیرغم کاهش معنی
دار مقدار هموگلوبین بر اثر تمرینات هوازی در هوای گرم ،تغییر در شدت تمرینات تفاوتی بر این اثر دهی در ورزشکاران قایقران نشان
نداده است .بر اساس شوا هد علمی حمایت کننده ،علت این کاهش در مقدار هموگلوبین و تعداد گلبول های قرمز در گروه های تحقیق ،می
تواند ناشی از افزایش حجم خون که در نتیجه افزایش پالسمای خون ورزشکاران استقامتی و سازگاری با تمرین هوازی در هوای گرم باشد
(ویلمور و کاستیل .)1382 ،تحقیق خام وردی و همکارانش ( )1390نشان داد که بین میزان هموگلوبین و تعداد گلبول های قرمز ورزشکاران
و غیرورزشکاران تفاوت معنی داری وجود ندارد که با این یافته تحقیق همخوانی دارد .نتایج مطالعه فرزام و همکارانش ( )1390نیز افزایش
معنی داری را پس از تمرینات تناوبی در مقدار هموگلوبین در گروه تجربی نشان داد .ساتو و همکاران ( ،)2005تاثیر فعالیت کوتاه مدت
درگرما را بر روی ساکن مناطق گرمسیری بررسی نمودند .نتایج حاکی از کاهش معنی دار مقادیر پایه هموگلوبین و تعداد گلبول های
قرمز روز اول در مقاسیه با روز شانزدهم بود .همچنین به دنبال  40دقیقه فعالیت پس از سازگاری گرمایی ،مقادیر هموگلوبین کاهش معنی
داری یافت .نتایج تحقیق راویرا و همکارانش ( )2008نیز نشان می دهد که گلبول های قرمز خون ،هموگلوبین و حجم کل سلول های خون
پس از خاتمه تمرینات شدید تغییری نداشت .تعداد گلبول های سفید خون افزایش معنی داری نشان نداده و این تغییر در گروه کنترل نیز که
تمرینات زیر بیشینه انجام می دادند به صورت معنی دار مشاهده نشده است و همچنین بین گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده
نشده است .در نتایج تحقیق سالمی ( )1380بیشترین کاهش در گلبول های سفید نشان می دهد .او می گوید این مورد با نتایج تحقیقات قبلی
که ثابت نموده بود حجمها و شدتهای زیاد تمرین در ورزشکاران قهرمان ،سیستم ایمنی را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث کاهش گلبول-
های سفید می شود ،مطابقت دارد .در تحقیق حاضر نیز ،با وجود هوای گرم تعداد گلبول های سفید گروه تجربی کاهش نشان می دهد که
البته در سطح معنی دار نبوده است (.)P = 0.07
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تعداد پالکت های خون ،بر اثر تمرینات بیشینه در هوای گرم افزایش معنی داری نشان داده ولی این تغییر در گروه کنترل که تمرینات زیر
بیشینه انجام می د ادند به صورت معنی دار مشاهده نشده است .بین گروه های تجربی و کنترل نیز تفاوت معنی داری مشاهده شده است .نتایج
تحقیق الیوز ( ) 2012نشان داد که بین سطوح پارامترهای مربوط به پالکت ها تفاوت معنی داری وجود دارد .محققین می گویند که اگر چه
برخی از سلول های خونی کشتی گیران زن نخبه و آزمودنی های بی تحرک در گروه سنی مشابه در محدوده ی مرجع بودند ،به نظر می
رسد که کم و زیاد بودن تعداد سلول ها ،مربوط به برنامه ی تمرینی آن ها بود که در دراز مدت کار کرده بودند.
اراضی و همکاران( ،)1392تاثیر یک جلسه نمرین تخصصی شبه رقابتی بر شاخص های هماتولوژیک اعضای تیم ملی ایروبیک ایران مورد
بررسی قرار دادند .نتایج این تحقیق نشان داد که پس از جلسه تمرین شبه رقابتی ایروبیک ،تعداد گلبول های سفید خون ،درصد پالکت های
خون ،و تعداد لنفوسیت ها ،به طور معنی داری افزایش یافتند ،اما سایر متغیرهای هماتولوژیک تغییر نکردند.
درصد هماتوکریت خون ،کاهش داشته اما این کاهش در حد معنی داری نبوده است ،اما این تغییر در گروه کنترل که تمرینات زیر بیشینه
انجام می دادند به صورت معنی دار مشاهده شده است .کاهش درصد هماتوکریت خون گروه ها می تواند ناشی از افزایش سطح پالسما و
کل حجم خون و سازگاری به تمرین در گرما و از دست دادن آب بدن در اثر تعریق زیاد باشد .کاهش هماتوکریت در ورزشکاران حرفه
ای و نخبه ،با ترشح هورمون آلدوسترون و وازوپرسین که باعث جلوگیری از خروج سدیم از سلول و به این ترتیب ،حفظ آب خون می
شود ،پالسمای خون ورزشکاران را افزایش می د هد و بدین ترتیب باعث کاهش هماتوکریت خون ،که اشاره به افزایش پالسمای خون در
مقابل غلظت سلول های خونی دارد ،می شود .اما بین گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشده است ،به این معنی که علی رغم
کاهش معنی داری که درصد هماتوکریت خون بر اثر تمرینات هوازی زیر بیشینه در هوای گرم در گروه کنترل نشان داد ،تغییر در شدت
تمرینات تفاوتی بر این اثر دهی در ورزشکاران قایقران نشان نداده است.
نتیجه گیری کلی:
می توان نتیجه گرفت که تمرینات هوازی بیشینه در هوای گرم و مرطوب بر عوامل خون شناسی تاثیر معنی داری می گذارد اما شدت
تمرینات به استثناء تعداد پالکت ها بر سایر عوامل تاثیر معنی داری نشان نمی دهد.
تقدیر و تشکر:
شایسته است تا از استاد راهنمایم ،همسر و یار وفادارم دکتر مرتضی نقیبی ،هیات محترم داوران و همچنین از هیات قایقرانی و تیم کانوی
استان خوزستان و مربیان و سرپرستان کاردان و پرتالش آن ،که با اشتیاق و کمال میل در انجام این تحقیق با پژوشگر همکاری نمودند؛ و
کادر نمونه گیری ،صمیمانه تشکر و قدر دانی نمایم.
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