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Abstract
Background and Objectives: The fibrinolytic system is an important
physiological mechanism, the function of which is decomposition of
fibrin strands in blood vessels. In the present study, the effect of one
season of preparation and competition, was investigated on
fibrinolysis, D-dimer, and CRP indices in professional soccer players.
Methods: In this semi-experimental study, 10 soccer players of Sanat
Naft Abadan (age, 22.5±2.7 years; weight, 71±4kg; height,
178.5±4.5cm; BMI, 22.2±0.4kg/m2), participated in this study. The
subjects performed one season of soccer preparation and competition,
which lasted about 10 months. Blood samples (for measuring t-PA,
PAI-1, D-dimer, and CRP), were taken in four stages: before the
preparation season, after the preparation season, half-season, and at the
end of competition season. Data were analyzed using repeated
ANOVA and Bonferroni tests.
Results: The training period caused a significant change in t-PA
(p=0.003) and PAI-1 (p=0.005) resting levels, but caused no change in
D-dimer and CRP resting levels. The paired analysis of the data
showed a significant difference between the resting levels of t-PA
(p=0.002) and PAI-1 (p=0.004) before the preparation period and after
the competition season.
Conclusion: According to the findings of this research, training causes
an increase in the fibrinolysis system potential, hence, this may cause a
decrease in the formation of thrombosis in professional soccer players.
Keywords: Tissue plasminogen activator; Plasminogen activator
inhibitor-1; D-dimer, C-reactive protein; Preparation period.
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تأثیر یک فصل آمادهسازی و مسابقه بر برخی فاکتورهای فیبرینولیزیز ،دیدایمر و CRP
در ورزشکاران حرفهای
2

داور رضاییمنش ،*1سجاد احمدیزاد ،2خسرو ابراهیم
1گروه عمومی و علوم پایه ،دانشکده
اقتصاد و مدیریت دریا ،دانشگاه علوم و
فنون دریایی ،خرمشهر ،ایران.

چکیده
زمینه و هدف :سیستم فیبرینولیتیک ،مکانیسم فیزیولوژیکی مهمی است که عمل آن تجزیه
رشتههای فیبرین در رگهای خونی است .در پژوهش حاضر تأثیر یک فصل آمادهسازی و

2گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده

مسابقه فوتبال بر شاخصهای فیبرینولیزیز ،دیدایمر و  CRPدر بازیکنان حرفهای بررسی گردید.

تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه

روش بررسی :در این مطالعه نیمهتجربی 10 ،نفر از بازیکنان تیم فوتبال صنعت نفت آبادان (سن

شهید بهشتی ،تهران ،ایران.

 22/5±2/7سال ،وزن  71±4کیلوگرم ،قد  178/5±4/5سانتیمتر و شاخص تودهبدنی 22/2±0/4
کیلوگرم برمترمربع) شرکت کردند .آزمودنیها یک فصل دورههای آمادهسازی و مسابقه فوتبال
را که حدوداً  10ماه بود ،اجرا کردند .نمونههای خونی (جهت اندازهگیری ،PAI-1 ،t-PA
دیدایمر و  )CRPدر چهار مرحله قبل و بعد از دوره آمادهسازی ،نیمفصل و پایان فصل مسابقات
گرفته شد .دادهها با استفاده از تحلیل واریانس مکرر و آزمون بانفرونی تحلیل شدند.
یافتهها :دوره تمرین باعث تغییر معنیداری در سطوح استراحتی  )p=0/003( t-PAو

PAI-1

( )p=0/005شد ،اما در سطوح استراحتی دیدایمر و  CRPتغییری ایجاد نکرد .مقایسه زوجی
*

دادهها نشان داد بین سطوح استراحتی  )p=0/002( t-PAو  )p=0/004( PAI-1در قبل از دوره
نویسنده مسئول مکاتبات:

داور رضاییمنش ،گروه عمومی و
علوم پایه ،دانشکده اقتصاد و مدیریت
دریا ،دانشگاه علوم و فنون دریایی،
خرمشهر ،ایران؛

آمادهسازی با بعد از فصل مسابقات ،تفاوت معنیداری وجود دارد.
نتیجهگیری :براساس نتایج این تحقیق ،دوره تمرین باعث افزایش توان سیستم فیبرینولیزیز
میشود ،از اینرو احتماالً سبب کاهش تشکیل ترومبوز در فوتبالیستهای حرفهای نیز میشود.
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آمادهسازی.
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مقدمه

اگرچه جنبههای مثبت فعالیت بدنی شناخته شده ،اما چگونگی

مرگومیر ناشی از بیماریهای قلبی -عروقی ،با افزایش سن بیشتر

بهرهگیری بیشتر از فعالیت بدنی ،نیاز به مطالعه بیشتری دارد .نتایج

میشود ( .)1از بین بیماریهای قلبی– عروقی ،بیماری کرونر قلب

برخی تحقیقات نشان میدهد فعالیت سیستم فیبرینولیزیز با شدت

( )Coronary Vascular Diseaseشایعترین علت مرگ درپی

ورزش افزایش مییابد ( .)18،17بهنظر میرسد این امر ناشی از

سکته قلبی است ( .)2،1اصلیترین علت بیماریهای قلبی-

افزایش فعالکنندههای پالسمینوژن همزمان با افزایش شدت

عروقی ،آترواسکلرزیس بوده که شامل تغییرات ساختاری و

فعالیت است ( .)11تحقیقات مختلف نشان داده است توان انعقاد

ترکیبی در داخلیترین الیه شریانها است ( .)3،2تعادل

بعد از ورزش ،ساعتها باال باقی میماند ،ولی توان فیبرینولیتیک

هموستاتیک ،تعادلی پویا بین فرآیند تشکیل لخته خونی و

در ساعت اولیه بعد از ورزش (ریکاوری) به میزان پایه خود

مکانیسم تجزیه لخته خونی میباشد ( .)5،4سیستم فیبرینولیتیک،

برمیگردد ( .)19این تغییرات در سیستم هموستازیس بعد از

مکانیسم فیزیولوژیکی مهمی است که عمل آن تجزیه رشتههای

ورزش ،خطر آمبولی ترومبوز را در افراد مستعد افزایش میدهد.

فیبرین در رگهای خونی است ( .)7،6آنزیم اصلی که باعث

بنابراین ،پاسخهای سیستم هموستازیس به ورزش ،از اهمیت

شکسته شدن رشتههای فیبرین میشود ،پالسمین نام دارد (.)8

کلینیکی ویژهای برخوردار است (.)1

دیدایمر محصول تخریب فیبرین ،یک قطعه کوچک پروتئینی

با توجه به اینکه امروزه تمرینات ورزشی نه تنها توسط ورزشکاران

است که پس از تجزیه لخته خون بهوسیله فرآیند فیبرینولیزیز در

و افراد سالم؛ بلکه توسط افراد بیمار نیز اجرا میشود ،بنابراین

خون دیده میشود ( ،)9،7همچنین یکی از فاکتورهایی است که

شناخت پاسخ تمرینات ورزشی بر سیستم هموستاز و بخشهای

برای تشخیص ترومبوز مورد استفاده قرار میگیرد (،t-PA .)10

مختلف آن حایز اهمیت است .از سویی دیگر ،شواهد موجود

اولین فعالکننده پالسمینوژن است که بهطور مستقیم عمل کرده و

نشان میدهد فعالیتهای ورزشی با توجه به شدت و مدت آن،

پالسمینوژن تکزنجیرهای را به دو زنجیره تبدیل میکند و با

تأثیرهای متفاوتی بر روی دستگاه فیبرینولیزیز در افراد سالم و

ایجاد حلقه بین این دو زنجیره ،مولکول پالسمین را بهوجود

بیمار میگذارد ( .)18در بیشتر مطالعات پیشین ،از آزمودنیهای

میآورد ( .)8یکی از مهارکننده اصلی  ،t-PAمهارکننده

تمریننکرده استفاده شده و درباره پاسخهای فیبرینولیزیزی افراد

فعالکننده پالسمینوژن ( )PAI-1است ( ،)9که عمدتاً بهوسیله

ورزشکار به یک فصل تمرین و مسابقه ،اطالعات اندکی موجود

سلولهای اندوتلیوم پوششی جدار داخلی رگهای خونی تولید

است .همچنین با افزایش تعداد مرگ ناگهانی در ورزشکاران

میگردد ،اما از بافتهای دیگر ازجمله چربی نیز ترشح میشود

حرفهای ،بهخصوص رشتههایی مانند فوتبال ،این سؤال به ذهن

( .)12،11فعالکنندههای فیبرینولیزیز تحت تأثیر محرکهای

میرسد چگونه فعالیت بدنی که همواره عاملی برای سالمتی

مختلف و متعددی شامل هورمونها ،سایتوکاینها و نیروهای

معرفی شده ،منجر به مرگ افراد میشود .باوجود اینکه تحقیقات

همودینامیک آزاد میشوند ( .)13،1پروتئین واکنشگر ،)CRP( C

پژوهشی زیادی بر روی سیستم هموستاز صورت گرفته ،اما

بهعنوان یک نشاندهنده حساس و غیراختصاصی فاز در اولین

بررسی سیستم فیبرینولیزیز در بازیکنان حرفهای فوتبال انجام نشده

ساعات آسیب بافتی یا شروع التهاب با تحریک سایتوکاینها ،از

است .در این پژوهش تأثیر دورههای آمادهسازی و مسابقات

هپاتوسیتها تولید میشود ( .)15،14تحقیقات اخیر نشان میدهند

فوتبال بر سطوح استراحتی شاخصهای فیبرینولیزیز ،دیدایمر و

 CRPعالوه بر کبد ،بهصورت موضعی بهوسیله سلولهای

 CRPدر بازیکنان حرفهای بررسی گردید.

عضالت صاف دیواره عروق کرونر ،بهخصوص عروق دچار
آترواسکلروز و سلولهای التهابی در محل تخریب بافتی بیان

روش بررسی

میگردد ( .)16از دغدغههای اخیر محققین ،پاسخ سیستم

در این مطالعه نیمهتجربی 10 ،نفر از بازیکنان حرفهای فوتبال با

هموستازی به فعالیت است (.)17

سابقه حداقـل  3سـال فعـالیـت حـرفـهای بهصـورت غیـرتصـادفـی
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هدفمند ،انتخاب شدند .قبل از شرکت آزمودنیها ،اجازه شرکت

برای اندازهگیری  PAI-1 ،t-PAو دیدایمر از آن استفاده گردید.

آنها از پزشک تیم گرفته شد .آزمودنیها در یک فصل

برای اندازهگیری سطوح پالسمایی  t-PAو  ،PAI-1روش

آمادهسازی و مسابقه فوتبال که حدوداً  10ماه بود ،شرکت کردند

 ELISAبا استفاده از دستگاه  Mindrayمدل ( MR-96Aساخت

و تمامی تمرینات و مسابقات در طول فصل بهطور کامل ثبت

کشور چین) و کیتهای آمریکایی (شرکت بوستر) با دقت

گردید .نمونه خونی پیش از شروع دوره آمادهسازی با رعایت

اندازهگیری  10پیکوگرم برمیلیلیتر به کار برده شد .میزان

اصول بهداشتی و در حالت ناشتا توسط پرستار متخصص گرفته

دیدایمر پالسما به شیوه کوآگولومتری و با استفاده از کیت

شد .سپس آزمودنیها در فصل آمادهسازی ،برنامه تمرینی خود را

( BIOMERIEUXساخت شرکت فرانسه) و دستگاه

زیرنظر مربیان و طبق برنامه تمرینی طراحیشده اجرا کردند .در

(ساخت شرکت  Biomerieuxفرانسه) اندازهگیری شد .در نهایت،

این دوره ،جزئیات تمام تمرینات جسمانی و مهارتی با دقت ثبت

 2میلیلیتر از نمونههای خونی در لولههای خالی بهمدت

گردید .این اطالعات شامل محل ،ساعت ،مدت ،شدت و جزئیات

یکساعت در دمای اتاق نگهداری شد تا لخته تشکیل شود ،سپس

تمرینات بود .مرحله آمادهسازی پیش از فصل ،شامل سه مرحله

با سرعت  3500دور در دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد به مدت

آمادهسازی عمومی ،اختصاصی و مرحله پیش از مسابقات ،حدود

 10دقیقه سانتریفوژ شد .سرم حاصل برای اندازهگیری میزان

 2ماه طول کشید .پس از پایان تمرینات دوره آمادهسازی و قبل از

CRPبه روش االیزای بسیار حساس  hs-CRPو بهوسیله کیت

شروع مسابقات ،نمونه خونی دوم ( 48ساعت پس از آخرین

شرکت پارسآزمون (با حساسیت  0/1میلیگرم برلیتر) مورد

جلسه تمرینی) از آزمودنیها گرفته شد .در طی نیمفصل اول

استفاده قرار گرفت.

مسابقات ،مجدداً تمامی برنامههای تمرینی ،تعداد مسابقات و زمان

دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  ،SPSSآزمون شاپیرو -

بازی طی مسابقه برای هریک از آزمودنیها ثبت گردید .پس از

ویلک ،تحلیل واریانس مکرر (برای مقایسه سطوح متغیرها)،

نیمفصل اول و پس از  2روز استراحت ،نمونه خونی سوم گرفته

آزمون بانفرونی (جهت تعیین محل تفاوت) تجزیه و تحلیل شدند.

شد .تمامی اطالعات تمرینی طی نیمفصل دوم جمعآوری شد .در

سطح معنیداری p<0/05 ،در نظر گرفته شد.

Minividas

پایان مسابقات و پس از  2روز استراحت ،نمونه خونی چهارم نیز
گرفته شد .در هر مرحله  6میلیلیتر خون از ورید بازویی

یافتهها

آزمودنیها توسط کارشناس آزمایشگاه اخذ گردید 3 .میلیلیتر از

براساس نتایج آزمون ماچلی ،فرض کرویت برای تمام دادهها

نمونه خونی در لولههای حاوی ماده ضدانعقاد  CTADریخته شد

شامل  ،)p=0/916( PAI-1 ،)p=0/605( t-PAدیدایمر

و بهآرامی مخلوط شد .سپس برای تهیه پالسما ،عمل سانتریفوژ

( )p=0/197و  )p=0/676( CRPبرقرار میشود .یافتههای

(به مدت  10دقیقه در دمای  4درجه سانتیگراد با سرعت 3500

بهدستآمده از مقایسه میانگین مقادیر  t-PAدر قبل از دوره

دور در دقیقه) انجام گرفت .پالسمای جداشده در

آمادهسازی ،بعد از دوره آمادهسازی ،نیمفصل و پایان فصل نشان

میکروتیوبهای مخصوص ریخته شد و در فریزر با دمای -80

داد این تفاوت به لحاظ آماری معنیدار بوده است (،p=0/003

درجه سانتیگراد نگهداری شد و در انتهای تمرینات

27=13/19و)F3؛ بدین معنیکه یک فصل تمرین و مسابقه ،سطوح
استراحتی  t-PAرا افزایش میدهد (جدول و نمودار شماره .)1
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نمودار شماره  :1میانگین ±خطای معیار  t-PAدر قبل از دوره آمادهسازی ،بعد از دوره آمادهسازی ،نیمفصل و پایان فصل مسابقات.
*نشاندهنده تفاوت معنیدار دادهها در قبل از دوره آمادهسازی با سایر دادهها میباشد.
جدول :میانگین  ±انحراف معیار متغیرهای مورد اندازهگیری در آزمودنیها
پیش فصل

بعد از بدنسازی

نیمفصل

پایان فصل

f

p

متغیرها
( t-PAنانوگرم برمیلیلیتر)

3/2±0/64

3/88±0/65

4/34±0/37

4/22±0/35

13/19

=0/03

( PAI-1نانوگرم برمیلیلیتر)

17/2±1/7

16/3±2

15/8±2/1

14/9±1/6

5/71

=0/05

دیدایمر (نانوگرم برمیلیلیتر)

204±17

200±16

202±17

189±11

2/ 5

=0/082

( CRPمیلیگرم برلیتر)

0/64±0/12

0/62±0/1

0/62±0/1

0/63±0/11

0/48

=0/699

مقایسه زوجی دادهها نشان داد بین سطوح استراحتی آنتیژن t-PA

همچنین پس از مقایسه سطوح استراحتی آنتیژن  t-PAدر بعد از

در قبل از دوره آمادهسازی با بعد از دوره آمادهسازی

نیمفصل با بعد از فصل مسابقات ( ،)p=0/524تفاوت معنیداری

( ،)p=0/006بعداز نیمفصل ( )p=0/002و پس از فصل مسابقات

مشـاهـده

نشـد.

آنـالـیـز

آمـاری

دادههـای

PAI-1

( ،)p=0/002تفاوت معنیداری وجود دارد .بین مقادیر استراحتی

(میانگین±انحرافمعیار) در قبل از دوره آمادهسازی ،بعد از دوره

آنتیژن  t-PAبعد از دوره آمادهسازی با بعد از نیمفصل

آمادهسازی ،نیمفصل و پس از فصل مسابقات نشان داد تمرین و

( )p=0/054و پس از فصل مسابقات ( ،)p=0/198تفاوت

مسابقه باعث کاهش معنیدار سطوح استراحتی آنتیژن

معنیداری وجود نداشت.

شده است (27=5/71 ،p=0/005و( )F3جدول و نمودار شماره .)2

نمودار شماره  :2میانگین ±انحراف معیار  PAI-1در قبل از دوره آمادهسازی ،بعد از دوره آمادهسازی ،نیمفصل و پایان فصل مسابقات.
*نشاندهنده تفاوت معنیدار دادهها در قبل از دوره آمادهسازی با بعد از نیمفصل و بعد از فصل مسابقات است.
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PAI-1

تأثیر یک فصل آمادهسازی و مسابقه بر برخی فاکتورهای فیبرینولیزیز ،دیدایمر و  CRPدر ورزشکاران حرفهای

داور رضاییمنش و همکاران

مقایسه زوجی دادهها نشان داد بین سطوح استراحتی آنتیژن

از سویی دیگر ،سطوح استراحتی  t-PAو  PAI-1با حداکثر

 PAI-1در قبل از دوره آمادهسازی با بعد از دوره آمادهسازی

اکسیژن مصرفی ( )VO2maxارتباط دارد ( ،)22که نشاندهنده

( ،)p=0/074تفاوت معنیدار نبوده ،اما بین مقادیر آن با بعد از

تأثیر مثبت آمادگی هوازی بر سیستم فیبرینولیتیک است .نورهسانا

نیمفصل ( )p=0/037و بعد از فصل مسابقات ( ،)p=0/004تفاوت

و همکاران گزارش کردند  12هفته تمرین تناوبی و تداومی

معنیدار بوده است.

میتواند باعث بهبود  VO2maxشود ،اما برای ایجاد تغییرات

بین سطوح استراحتی آنتیژن  PAI-1بعد از دوره آمادهسازی با

معنیدار در فاکتورهای فیبرینولیتیک و فعالسازی پالکت ،ناتوان

پس از نیمفصل ( )p=0/39و بعد از فصل مسابقات (،)p=0/065

است .در این تحقیق پیشنهاد شده برای کسب تغییرات معنیدار در

تفاوت معنیداری مشاهده نشد .همچنین بین سطوح استراحتی

متغیرهای هموستاتیک ،دوره تمرینی طوالنیتری نیاز است (.)23

آنتیژن  PAI-1در بعد از نیمفصل با بعد از فصل مسابقات

نتیجه تحقیق  Killewichو همکاران ،همسو با تحقیق حاضر نشان

( ،)p=0/179تفاوت معنیداری وجود نداشت.

داد بعد از  6ماه ،تمرین راه رفتن با شدت  %50-80حداکثر بیشینه

نتایج آماری دادههای دیدایمر (میانگین ±انحرافمعیار) و

CRP

باعث افزایش فعالیت  t-PAو کاهش فعالیت  PAI-1در افراد بیمار

(میانگین ±انحرافمعیار) در قبل از دوره آمادهسازی ،بعد از دوره

میشود ( .)24این درحالی است که  Hobbsو همکاران گزارش

آمادهسازی ،نیمفصل و پس از فصل مسابقات نشان داد تمرین

کردند برنامههای تمرینی فیزیوتراپی از طریق اعمال ولتاژ و

باعث تغییر معنیدار در سطوح استراحتی دیدایمر (،p=0/082

تحریک عضالنی نمیتوانند منجر به اثرات سودمند بر سیستم

27=2/5و )F3و 27=0/48 ،p=0/699( CRPو )F3نشده است

فیبرینولیزیز شوند ( van den Burg .)25و همکاران نشان دادند

(جدول).

آنتیژن  t-PAپس از یک دوره تمرین بلندمدت ،کاهش
معنیداری پیدا میکند .این تحقیق ،مقادیر  PAI-1را عامل اصلی

بحث

تنظیمکننده فیبرینولیزیز و کاهش مولکول  PAI-1را دلیل اصلی

براساس نتایج تحقیق حاضر ،تمرین باعث افزایش  35 ،21و 32

بهبود تجزیه فیبرین درپی تمرین استقامتی بیان میکند ( .)26بهنظر

درصدی آنتیژن  t-PAبه ترتیب بعد از دوره آمادهسازی ،بعد از

میرسد هرچه میزان عوامل خطرزا و شدت بیماری در فردی باالتر

نیمفصل و بعد از فصل مسابقات میشود .آنتیژن  PAI-1نیز

باشد ،پاسخ نیمرخ فیبرینولیتیکی آن فرد به تمرین ،نسبت به فرد

بهترتیب  8 ،5و  %13بعد از دوره آمادهسازی ،بعد از نیمفصل و

سالم سریعتر و بیشتر بوده و تمرینات استقامتی طوالنیمدت و با

بعد از فصل مسابقات ،کاهش مییابد .مکانیسمهای مسئول

شدت متوسط به باال ،میزان فعالیت  t-PAرا افزایش میدهند

فعالسازی فیبرینولیز ناشی از فعالیت ورزشی ،بهطور کامل

( .)24،21اثرات تمرینات ورزشی از طریق مکانیسمهایی همچون

مشخص نیستند ،اما ممکن است به دلیل انحراف جریان خون از

بهبود پاکسازی کبدی ،افزایش ترشح  t-PAو کاهش ترشح

کبد بهسوی عضالت فعال در هنگام فعالیت بدنی و کاهش تصفیه

 PAI-1اعمال میشود .فعالیت هوازی شدید نیز میتواند بهطور

کبدی  ،t-PAهمچنین افزایش رهاسازی آن از سلولهای اندوتلیال

معنیداری فعالیت  PAI-1را کاهش دهد ( ،)27،21درحالیکه

باشد ( .)20یکی از یافتههای مهم این تحقیق این بود که یک فصل

تمرین با شدت کم چنین تغییری ایجاد نمیکند ( .)27همچنین

تمرین و مسابقه فوتبال باعث افزایش غلظت  t-PAشد .افزایش در

تمرین استقامتی از طریق افزایش حساسیت سلولهای اندوتلیال و

فعالیت فیبرینولیزی درپی فعالیت ورزشی توسط مطالعات پیشین

تنظیم بهینه آنها در ترشح  t-PAباعث بهبود عملکرد سیستم

نیز تأیید شده است ( .)21،4تنظیم غلظت  t-PAدر خون در حال

فیبرینولیزیز میشود ( .)27،21،5تعدادی از تحقیقات در بررسی

t-

تأثیر تمرینهای مختلف هوازی بر فیبرینولیزیز ،گزارش کردند

 PAبهوسیله کبد و مهار  t-PAتوسط  PAI-1کنترل میشود (.)22

تمرین باعث افـزایـش پاکسـازی کبـدی کمپلکس ،t-PA-PAI-1

گردش بهوسیله رهاسازی  t-PAاز سلولهای اندوتلیال ،تصفیه

افـزایـش حسـاسیـت اندوتلیال به ترشـح  t-PAو کـاهـش مقـادیـر
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تأثیر یک فصل آمادهسازی و مسابقه بر برخی فاکتورهای فیبرینولیزیز ،دیدایمر و  CRPدر ورزشکاران حرفهای

داور رضاییمنش و همکاران

 PAI-1میشود ( .)26،5از سویی دیگر ،با شروع تمرینات و در

شدت فعالیت افزایش یافته ،عامل دیدایمر نیز افزایش نشان

ادامه فصـل ،انتظـار بـر ایـن اسـت کـه میـزان آمـادگـی جسمـانـی

داده است (.)32-34

آزمودنیها و در نتیجه  VO2maxآنها نسبت به قبل از دوره

در پژوهش حاضر بهعلت اینکه نمونههای خونی پس از  48ساعت

آمادهسازی افزایش یابد .این افزایش میتواند عامل تغییرات

و در زمان استراحت گرفته شدند؛ احتماالً سطح دیدایمر بعد از

مطلوب در فاکتورهای فیبرینولیتیک باشد .از عوامل مضر

ریکاوری و در زمان استراحت کاهش یافته که علت آن را

تأثیرگذار بر اندوتلیال ،افزایش فشار اکسیداتیو است .رادیکالهای

میتوان دفع رشتههای تخریبشده زنجیرههای فیبرینی در زمان

آزاد اکسیژن باعث اکسیداسیون  LDLدر سطح غشای سلول

استراحت بهوسیله کبد دانست ( .)35،33آنالیز آماری دادههای این

میشوند LDL .اکسیدشده ( ،)Ox-LDLیک لیپوپروتئین

پژوهش نشان داد در میزان سطوح استراحتی  ،CRPتغییر

آتروژنیک است که در دیواره شریان آترواسکلروتیک وجود

معنیداری ایجاد نشده است .تمرینات ورزشی اثر دوگانهای بر

دارد و میتواند منجر به تغییرات مختلف در عملکرد سلولی گردد

 CRPدارند .اثر حاد که باعث افزایش  CRPو اثر بلندمدت تمرین

t-

که منجر به کاهش یا مهار رهایش  CRPمیشود ( .)37،36در

( .)28در واقع ،فعالیت فیبرینولیتیک ،نتیجه تعادل بین سطوح
 PAو  PAI-1است .تولید  Ox-LDLمیتواند تولید  t-PAو

کل ،از نظر فیزیولوژیک تمرین ورزشی فاکتورهای ضدالتهابی را

 PAI-1را از طریق سلولهای اندوتلیال تحت تأثیر قرار دهد که

بهطور مستقیم و غیرمستقیم افزایش میدهد ( .)38یافتههای

یکی از علل ارتباط بین  Ox-LDLو کاهش فعالیت فیبرینولیتیک

مطالعات موجود از طبیعت دوگانه پاسخ  CRPبه ورزش حکایت

در بیماران قلبی – عروقی آترواسکلروتیک میباشد .مشاهده شده

دارد .ورزش و فعالیتهای شدید ،دارای بخش برونگرای قوی

است  LDLاکسیدشده عالوه بر جلوگیری از ترشح  t-PAاز

بوده که با تنش مکانیکی زیاد ،آسیب عضالنی ،همچنین رهایی

محیط کشت سلولی ،ترشح  PAI-1را در این سلولها تحریک

سیتوکینها را درپی دارد که منجر به تولید بیشتر  CRPمیشود

میکند ( .)29بنابراین ،دوره تمرین با کاهش احتمالی در

( ،)37اما تمرینات بلندمدت و متوسط باعث کاهش مقدار

اکسیداسیون  ،LDLافزایش رهایی و تولید  t-PAباعث بهبود

میشوند .از دالیل عدم تغییر معنیدار در مقدار  CRPدرپی دوره

فعالیت سیستم فیبرینولیتیک میگردد .افزایش در نیتریکاکسید

تمرین میتوان به این نکات اشاره کرد که دوره تمرین از طریق

( )NOو پروستاسایکلین ( )PGI2درپی فعالیتهای هوازی و

کاهش فعالیت سایتوکاینها ،کاهش سنتز  CRPاز سلولهای

طوالنیمدت مشاهده شده است ( .)30نیتریک اکسید از طریق

کبدی که ناشی از سازگاری حاصل در سیستم عضالنی و اسکلتی

اتساع عروق باعث افزایش تولید و رهایی  t-PAاز سلولهای

است باعث کنترل این فاکتور میشود ( .)38،37با توجه به نقش

اندوتلیال و کاهش تولید  PAI-1از سلولهای عضله صاف جدار

 CRPدر تشکیل ترومبوز و تجمع پالکتی ،اثر مثبت دوره تمرین

عروق و پالکتها میشود ( .)31،29بنابراین ،با توجه به اینکه

بر این فاکتور منجر به کاهش خطر ترومبوز میگردد.

CRP

سطح تمرینات و مسابقات در بازی فوتبال باال ،شدید و
طوالنیمدت و تنوع تمرینات اجراشده از نظر شدت ،حجم و نوع

نتیجهگیری

تمرین (سرعت ،چابکی ،مقاوتی) زیاد است؛ احتماالً افزایش در

بهطورکلی نتایج این پژوهش نشان داد دوره تمرین (یک فصل

سطوح استراحتی  t-PAو کاهش در میزان  PAI-1ناشی از افزایش

آمادهسازی و مسابقه) ،سـبب افـزایش معنـیدار  t-PAو کاهش

 NOو  PGI2درپی یک دوره تمرین بوده است .همچنین نتایج

معنیدار  PAI-1در بازیکنان حرفهای شده ،اما در میزان دیدایمر

نشان داد مقدار دیدایمر بعد از یک فصل تمرین و مسابقه ،تغییر

و  CRPتغییر معنیداری ایجاد نمیکند .همچنین دوره تمرین

معنیداری نمیکند .در اکثر مطالعاتیکه افزایش دیدایمر

باعث افزایش  t-PAبهعنوان مهمترین شاخص فیبرینولیتیک

گزارش شده ،قبل از اینکه شدت فعالیـت افـزایـش یابد ،هیچ

میشود که این تغییر خـود باعـث کـاهش احتمـال تشکیل لختـه و

تغییری در دیدایمر مشاهده نشـده اسـت ،اما به محض اینکـه

ترومبوز میگردد.
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داور رضاییمنش و همکاران

 در ورزشکاران حرفهایCRP  دیدایمر و،تأثیر یک فصل آمادهسازی و مسابقه بر برخی فاکتورهای فیبرینولیزیز

تشکر و قدردانی

 دوره تمرین باعث تغییرات،این نتایج نشان میدهد در مجموع

این مقاله مستخرج از نتایج طرح تحقیقاتی اجراشده (با شماره

 از اینرو براساس نتایج.مثبت و کاهش تشکیل ترومبوز میشود

) از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه94/11/24  مورخ112 قرارداد

 دوره تمرین سبب افزایش توان سیستم فیبرینولیزیز،بهدستآمده

.علوم و فنون دریایی خرمشهر میباشد

 لذا با توجه به نقش و اهمیت.در فوتبالیستهای حرفهای میشود
،پالکتها در توسعه آترواسکلروز و بیماری عروق کرونر
مطالعات بیشتری برای تعیین اثرات بلندمدت بازی فوتبال بر
.پالکتها پیشنهاد میگردد
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