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فيزيولوژي ورزشي

پاسخ فاکتورهای فیبرینولیتیک به پروتکلهای مختلف فعالیت مقاومتی
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 .1دانشیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه شهید بهشتی*
 2و .3کارشناسیارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه شهید بهشتی
 .4استادیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
تاريخ دريافت1395/07/27 :

تاريخ پذيرش1395/11/18 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسي پاسخ فاکتورهاي فيبرينوليتيک به پروتکلهاي مختلف فعاليت
مقاومتي بود .با اين هدف 10 ،مرد سالم (سن  24/7 ± 2/2سال ،قد  177 ± 7سانتيمتر و وزن
 77/7±3کيلوگرم) و آشنا به تمرين با وزنه ،در چهار جلسة جداگانه به فاصلة يک هفته در اين
پژوهش شرکت کردند .پس از تعيين حداکثر قدرت در جلسة اول ،آزمودنيها در سه جلسه بهصورت
تصادفي سه فعاليت قدرتي -استقامتي (سه ست 15 ،تکراري با  %55يک تکرار بيشينه و يک دقيقه
استراحت) ،هايپرتروفي (سه ست 10 ،تکراري با  %70يک تکرار بيشينه و دو دقيقه استراحت) و
قدرتي را (سه ست چهار تا پنج تکراري با  85درصد يک تکرار بيشينه و سه دقيقه استراحت) اجرا
کردند .نمونههاي خوني براي اندازهگيري فعالکنندة پالسمينوژن بافتي ( )t-PAو مهارکنندة
فعالکنندة پالسمينوژن ( )PAI-1قبل و بالفاصله بعد از فعاليت گرفته شدند .نتايج نشان داد که
پروتکلهاي فعاليت مقاومتي باعث افزايش معنادار سطـوح  t-PAشد ()P=0.007؛ اما در سطوح
 PAI-1تغييري ايجاد نکرد (  .)P=0.529مقايسة پاسخ هاي متغيرهاي فيبرينوليتيک به سه جلسه
فعاليت نشان داد که افزايش سطوح  t-PAبهدنبال پروتکل قدرتي– استقامتي نسبت به دو پروتکل
ديگر بيشتر بود .براساس يافتهها ،فعاليت مقاومتي موجب افزايش فعاليت سيستم فيبرينوليزيز و
کاهش تشکيل ترومبوز ميشود و اين اثرها در پروتکل فعاليت استقامتي – قدرتي بيشتر است.
واژگان کلیدی :فعالکنندة پالسمينوژن بافتي ،مهارکنندة فعالکنندة پالسمينوژن ،تمرين با وزنه
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مقدمه
بیماریهای قلبی -عروقی یکی از مشکالت اصلی در جهان هستند که با تغییرهای فاکتورهای
فیبرینولیتیک و انعقادی در ارتباط میباشند ( .)1-4پژوهشهای بسیاری نشان دادهاند که اختالالت
هموستاز در پاتوژنز بیماریهای قلبی -عروقی و حوادث مغزی نقش دارند ( )2،3و منجر به بیماری
ترومبوزیس (تشکیل لختة خون) میشوند ( .)2سیستم هموستاز ازطریق تعادل بین سیستم انعقاد،
سیستم فیبرینولیتیک و سیستم ضدانعقادی شکل میگیرد ( .)5فیبرینولیزیز 1بخشی از فرایند
هموستاتیک است که ازطریق سیستم آنزیماتیک باعث تجزیة فیبرین میشود .این سیستم براثر
فعالیت فاکتورهای فعالکنندة پالسمینوژن ،پالسمینوژن را به پالسمین تبدیل میکند و ازطریق
پالسمین ،فیبرین را تجزیه میکند ( .)4مهمترین فعالکنندة سیستم فیبرینولیتیک ،فعالکنندة
پالسمینوژن بافتی )t-PA( 2است که از اندوتلیوم عروق ترشح میشود و آنزیم فعالکنندة فرایند تبدیل
پالسمینوژن به پالسمین است و مهمترین مهارکنندة سیستم فیبرینولیتیک ،مهارکننده فعالکنندة
پالسمینوژن )PAI-1) 3است ( .)5-8زمانیکه رگ آسیب میبیند ،فرایند لختهشدن در پاسخ به
خونریزی شروع میشود .بعد از ترمیم پارگی ،لختة اضافی ازطریق سیستم فیبرینولیزیز (تجزیهکنندة
فیبرین) برداشته میشود ( .)6-8تشکیل لخته غالباً آخرین واقعهای است که میتواند سبب
مسدودشدن کامل سرخرگ قلبی و درنتیجه ،حملة قلبی شود (.)9،10
برخی از پژوهشگران به تغییرهای فیبرینولیتیک ناشی از فعالیت توجه کردهاند و نتایج بیشتر مطالعات
نشان میدهد که همزمان با افزایش غلظت  ،PAI-1بدن با کاهش فعالیت  t-PAمواجه میشود (.)11
عامل اصلی تعیینکنندة سرعت انحالل فیبرین ،میزان غلظت فعالکنندههای پالسمینوژن و
مهارکنندههای فعالکننده است؛ بنابراین t-PA ،و  PAI-1نقش مهمی در هموستاز و بیماری قلبی-
عروقی دارند و تحتتأثیر فاکتورهای مختلف تحریک و فعال میشوند ( .)12-15بینارد 4و همکاران
( ) 12نشان دادند که یک جلسه فعالیت هوازی باعث افزایش  t-PAو کاهش  PAI-1میشود .وومک5
و همکاران ( )13مشاهده کردند که تمرین با شدت باال و مدت کم ( 20دقیقه) پاسخ فیبرینولیزیز
مناسبتری را نسبت به تمرین با شدت متوسط و طوالنیتر درپی دارد ،این در حالی است که فرنهال6
و همکاران ( )14عدم تاثیر نوع فعالیت را گزارش کرده اند .ریبرو 7و همکاران ( )15گزارش کردند که
1. Fibrinolysis
2. Tissue Plasminogen Activator
3. Plasminogen Activator Inhibitor-1
4. Baynard
5. Womack
6. Fernhall
7. Ribeiro
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فعالیت سنگین حاد باعث افزایش تشکیل پالسمین و افزایش فعالیت فیبرینولیتیک طی تمرین
میشود .السید )16( 1پاسخ پارامترهای هموستاتیک و فیبرینولیزیز را طی فعالیت مقاومتی
تکجلسهای بررسی کردند و افزایش  t-PAو کاهش  PAI-1را مشاهده کردند .احمدیزاد و همکاران
( )17پاسخ تغییرهای کوتاهمدت در متغیرهای رئولوژی خون را پس از یک دوره فعالیت مقاومتی و
همچنین ،افزایش تجمع پالکتها را گزارش کردند.
تمرینهای مقاومتی نوعی تمرینهای ورزشی هستند که بهعلت نقششان در توسعة عملکرد ورزشی،
در دو دهة گذشته بین ورزشکاران بسیار موردتوجه بودهاند .دستکاری متغیرهای مختلف برنامة تمرینی
باعث ایجاد پروتکلهای مختلف مقاومتی با اهداف توسعة قدرت ،استقامت عضالنی موضعی و افزایش
تودة عضالنی (هایپرتروفی) خواهد شد ( .)18هریک از پروتکلهای مقاومتی عالوهبر تفاوت در شدت،
حجم تمرین و زمان استراحت بین ستها ،پاسخهای هورمونی و متابولیک متفاوتی نیز دارند .برخالف
تمرینهای هوازی ،اساس تمرینهای مقاومتی افزایش فشار فیزیکی با حداقل تحریک است که منجر
به افزایش بیشتر مقاومت عروق محیطی و فشارخون میشود .پروتکلهای متفاوت قدرتی باعث افزایش
مقاومت محیطی و افزایش ویسکوزیتة خون میشوند ( .)18،19با توجه به اینکه امروزه نهتنها
ورزشکاران و افراد سالم ،بلکه بیماران نیز تمرینهای مقاومتی را انجام میدهند ،بنابراین شناخت
پاسخ حاد بر سیستم هموستاز و بخشهای مختلف آن به این گروه از تمرینها از اهمیت برخوردار
است .بهنظر میرسد که پرداختن به فعالیت بدنی مقاومتی برای مقابله با عوامل تهدیدکنندة سیستم
فیبرینولیتیک بسیار مفید باشد ( .)20پژوهشهایی که تأثیر تمرینهای مقاومتی را بر سیستم
فیبرینولیتیک مطالعه کردهاند ،بسیار کم هستند ( )21و بیشتر پژوهشها تأثیر این نوع تمرینها را
بر فعالیت و عملکرد پالکتها بررسی کردهاند ( .)22افزایش فعالیت سیستم فیبرینولیتیک به انواع
فعالیت حاد مقاومتی مشهود است؛ اما میزان پاسخ آن به انواع پروتکلهای فعالیت مقاومتی مشخص
نیست؛ برهمیناساس ،پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این سؤال طراحی شد که آیا بین تأثیر سه
پروتکل مختلف فعالیت مقاومتی شامل قدرتی ،هایپرتروفی و قدرتی -استقامتی ،بر فاکتورهای
فیبرینولیزیز در مردان سالم تفاوتی وجود دارد یا خیر.
روش پژوهش
این پژوهش بهصورت نیمهتجربی مکرر بود که هریک از آزمودنیها در سه جلسة مجزا و با فاصلة یک
هفته ،سه نوع پروتکل مختلف فعالیت مقاومتی را اجرا کردند .آزمودنیهای این پژوهش  10مرد سالم

1. El-sayed
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(میانگین سنی  24/7 ± 2/2سال ،قد  177 ± 7سانتیمتر ،وزن  77/3 ± 7کیلوگرم و شاخص تودة
بدن  24/52 ± 1/72کیلوگرم بر مترمربع) آشنا به تمرین با وزنه و فاقد هرگونه بیماری قلبی -عروقی
و متابولیک بودند که با آگاهی کامل از همة مراحل پژوهش و با رضایت کامل در مطالعه شرکت کردند.
از آزمودنیها خواسته شد حداقل  48ساعت قبل از آزمون از انجام هرگونه فعالیت سنگین و مصرف
موادغذایی حاوی کافئین خودداری کنند و هر جلسه ناشتا ساعت هفت صبح به آزمایشگاه مراجعه
کنند .هدف از جلسة اول ،آشنایی با محیط آزمایشگاه ،اندازهگیری قد ،وزن و تودة بدن ،درصد چربی
بدن و تعیین  1-RMبود .در این جلسه 1-RM ،برای هفت حرکت شامل لتپول ،پرس پا ،پرس
سینه ،بازکردن زانو ،پرس سرشانه ،خمکردن زانو و پارویی اندازهگیری شد .برای تعیین  ،1-RMقبل
از شروع آزمون آزمودنیها در دو مرحلة گرمکردن عمومی روی تردمیل و گرمکردن اختصاصی (یک
ست  10تکراری با  40درصد مقدار وزنهای که بهعنوان  1-RMفرد تخمین زده میشد) شرکت کردند.
پس از گرمکردن ،آزمودنی برای هر حرکت مقدار وزنهای را معادل با تقریباً  70درصد  1-RMتخمینی
هر فرد با تکنیک صحیح بلند میکرد و تکرارها را تاجاییکه دیگر قادر به بلندکردن وزنه نبود ،ادامه
میداد .تعداد تکرارها و مقدار وزنه درطول اجرای آزمون برای تعیین  1-RMبرای هر حرکت در فرمول
برزینسکی ](تعداد تکرار ×  ÷ 1/0278 - )0/0278مقدار وزنه =  [1-RMقرار داده شد ( .)23پس
از تعیین حداکثر قدرت و براساس نتایج بهدستآمده ،میزان وزنه برای هریک از افراد در هریک از
حرکات برای اجرای پروتکلهای مختلف محاسبه شد .در جلسات دوم ،سوم و چهارم ،تمامی آزمودنیها
سه پروتکل مختلف مقاومتی را در سه هفتة متوالی اجرا کردند .ذکر این نکته الزم است که سه
پروتکل ،صبح بین ساعت هشت تا  10و درحالت ناشتا انجام شدند .پروتکلهای مقاومتی شامل
 -1پروتکل قدرتی :سه ست ،چهار تا پنج تکرار با  %85حداکثر قدرت و سه دقیقه استراحت بین
ستها و حرکات -2 ،پروتکل هایپرتروفی :سه ست 10 ،تکرار با  %70حداکثر قدرت و دو دقیقه
استراحت بین ستها و حرکات -3 ،پروتکل قدرتی -استقامتی :سه ست 15 ،تکرار با  %55حداکثر
قدرت و یک دقیقه استراحت بین ستها و حرکات بود .برای بررسی فاکتورهای موردمطالعه در این
پژوهش ،هر جلسه دو نمونة خونی درحالت نشسته و از ورید بازویی آنتی کیوبیتال (به میزان سه
میلیلیتر) ،قبل از شروع فعالیت (بعد از  20دقیقه استراحت) و بالفاصله بعد از فعالیت از آزمودنیها
گرفته شد .برای جلوگیری از همولیز ،نمونههای خونی در لولههای حاوی  EDTAریخته شدند و برای
جداکردن پالسما ،بهمدت  20دقیقه در دمای چهار درجة سانتیگراد با سرعت  2500 gدر دقیقه
سانتریفوژ شدند .پالسمای جداشده در دمای  -80درجة سانتیگراد نگهداری شد تا برای اندازهگیری
 t-PAو  PAI-1استفاده شود .سطوح پالسمایی  t-PAو  PAI-1با استفاده از کیتهای آزمایشگاهی
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(ساخت کمپانی هایفن بایومد ،1فرانسه)  ELISAبهترتیب با ضریب تغییرات  5/3 )CV(2و  4/3با
حساسیت  0/5نانوگرم بر میلیلیتر اندازهگیری شدند.
دادهها با استفاده از نرمافزار آماری اس.پی.اس.اس 3نسخة  16تجزیهوتحلیل شدند .برای تعیین
طبیعیبودن دادهها از آزمون شاپیرو -ویلک 4استفاده شد .برای مقایسة سطوح متغیرها در سه جلسه
از تحلیل واریانس دوطرفة مکرر ( )3×2استفاده شد .زمانیکه آزمون تحلیل واریانس تفاوت معناداری
را نشان داد ،از آزمون بانفرونی برای تعیین محل تفاوت و مقایسة زوجها استفاده شد .برای تمام
تحلیلهای آماری ،سطح معناداری  P>0.05درنظر گرفته شد.
نتایج
غلظت پالسمایی ( t-PAمیانگین  ±انحراف معیار) در قبل و بعد از فعالیت برای پروتکل قدرتی-
استقامتی ،بهترتیب  1/33 ± 0/41و  4/07 ± 2/47نانوگرم بر میلیلیتر ،پروتکل هایپرتروفی 0/33
 1/33 ±و  2/12 ± 0/75نانوگرم بر میلیلیتر و پروتکل قدرتی  1/39 ± 0/43و  1/60 ± 0/65نانوگرم
بر میلیلیتر بود (شکل شمارة یک) .آنالیز آماری دادهها نشان داد که پاسخ  t-PAبه فعالیت مقاومتی،
وابسته به نوع پروتکل است؛ بهطوریکه بین پاسخ  t-PAبه پروتکلهای فعالیت مقاومتی تفاوت
معناداری وجود داشت ( .)F2,18 =3.26, P=0.007آزمون تعقیبی بانفرونی نشان داد که آنتیژن t-PA
بعد از پروتکل قدرتی -استقامتی نسبت به بعد از پروتکل هایپرتروفی ( )P=0.027و پروتکل قدرتی
( .)P=0.02افزایش معناداری داشته است .همچنین ،آنتیژن  t-PAبعد از پروتکل هایپرتروفی نسبت
به پروتکل قدرتی افزایش معناداری نداشته است (  .)P=0.18هنگامیکه تأثیر فعالیت مقاومتی بر
غلظت  t-PAصرفنظر از نوع فعالیت مقاومتی بررسی شد ،افزایش معنادار  t-PAبعد از فعالیت مقاومتی
مشاهده شد (.)P=0.007

1. Hyphen Biomed
2. Coefficient of Variation
3. Hyphen Biomed
4. Shapiro-Wilk
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هایپرتروفی

قدرتی-استقامتی

شکل  -1ميانگين ( ±انحراف معيار)  t-PAدر پروتکلهاي قدرتي -استقامتي ،هايپرتروفي و قدرتي قبل و
بعد از فعاليت
* نشاندهندة تأثیر معنادار فعالیت مقاومتی بر  t-PAصرفنظر از نوع پروتکلها است $ .نشاندهندة تفاوت معنادار بین
فعالیت قدرتی -استقامتی و دو گروه دیگر و  #نشاندهندة تفاوت پروتکل هایپرتروفی با پروتکل قدرتی است.

غلظت پالسمایی ( PAI-1میانگین  ±انحراف معیار) قبل و بعد از فعالیت برای پروتکل قدرتی-
استقامتی ،بهترتیب  1/24±0/70و  1/39±0/91نانوگرم بر میلیلیتر ،برای پروتکل هایپرتروفی،
 1/74±0/61و  1/75±0/65نانوگرم بر میلیلیتر و برای پروتکل قدرتی 2/16±1/13 ،و 2/14±1/00
نانوگرم بر میلیلیتر بود (شکل شمارة دو).
آنالیز آماری دادهها نشان داد که پاسخ  PAI-1به پروتکلهای مختلف فعالیت مقاومتی تفاوت معناداری
نداشت ( .)F2,18 =0.66, P=0.529پاسخ  PAI-1به فعالیت مقاومتی صرفنظر از نوع پروتکل نیز تفاوت
معناداری را نشان نداد (.)P=0.57
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شکل ( -2ميانگين  ±انحراف معيار)  PAI-1در پروتکلهاي قدرتي -استقامتي ،هايپرتروفي و قدرتي قبل و
بعد از فعاليت

بحث و نتیجهگیری
بهطورکلی پذیرفته شده است که ورزش شدید ازطریق افزایش ترشح  t-PAاز سلولهای اندوتلیال
عروق ،باعث افزایش فعالیت فیبرینولیزیز میشود .همچنین براساس شواهد ،مقدار  t-PAپالسما بعد
از ورزش افزایش مییابد ( .)22ذکر این نکته الزم است که سطوح حداکثری  t-PAازنظر زمانی و
مقدار در پاسخ به ورزشهای حداکثری ،همزمان نیستند .این امر ممکن است نشاندهندة
مکانیسمهای متفاوت تنظیمکنندة  t-PAدر پاسخ به ورزش باشد (.)21
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت مقاومتی تأثیر معناداری بر  t-PAداشته است؛ بهطوریکه
غلظت پالسمایی آن در پاسخ به پروتکل قدرتی -استقامتی  ،%206در پاسخ به پروتکل هایپرتروفی
 59درصد و در پاسخ به پروتکل قدرتی 15درصد افزایش یافت .نتایج بیشتر پژوهشهای قبلی در
رابطه با پاسخ حاد  t-PAبه انواع فعالیت مقاومتی در شدتهای مختلف ،تقریباً یکسان است و افزایش
آن را نشان میدهد و این افزایش با حجم فعالیت مقاومتی ارتباط مستقیمی دارد ( .)16در این زمینه،
کوپچاک 1و همکاران ( )24با بررسی تأثیر تمرین مقاومتی بر عوامل انعقادی و فیبرینولیتیک در افراد
فعال و غیرفعال نشان دادهاند که تمرینهای مقاومتی باعث افزایش روند فیبرینولیتیک در هر دو گروه
میشوند .ازجمله مکانیسمهای احتمالی افزایش سطوح پالسمایی  t-PAپس از فعالیت ،تحریک
سیستم عصبی خودمختار و درگیری بخش سمپاتیکی و درنتیجه ،رهایی کاتکوالمینها (اپی نفرین و
نوراپی نفرین) است .کاتکوالمینها با تحریک گیرندههای آدرنرژیک در سلولهای اندوتلیوم باعث
1. Kupchak
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افزایش تولید و رهایی  t-PAمیشوند و با این مکانیسم موجب تحریک سیستم فیبرینولیتیک و کاهش
میزان لخته و درنتیجه ،بهبود جریان خون میگردند ( .)24-29همچنین ،تغییرهای فشار تنش برشی
(استرس تنشی) و فشار شریانی ناشی از فعالیت ورزشی موجب تحریک سلولهای اندوتلیال و ترشح
بیشتر  t-PAمیشود ( .)24،25السید و همکاران ( )16سه عامل تأثیرگذار احتمالی بر افزایش سطوح
پالسمایی  t-PAرا افزایش میزان سنتز ،رهایی و فعالیت آن بیان کردهاند .بسیاری از پژوهشگران
کاهش جریان خون کبدی را طی فعالیت ورزشی ،بهعنوان عامل افزایش سطوح پالسمایی t-PA
ازطریق کاهش میزان پاکسازی آن دانستهاند ( .)15 ،25،26افزونبراین ،پاسخ سیستم فیبرینولیتیک
به نوع ،شدت و مدت فعالیت ورزشی بستگی دارد ( .)5،27،28فعالیت قدرتی -استقامتی از سیستم
گلیکولیتیک و دو فعالیت هایپرتروفی و قدرتی بهطور وسیعتری از سیستم فسفاژن استفاده میکنند؛
بنابراین ،درگیری سیستم گلیکولیتیک و درنتیجه ،تولید الکتات در فعالیت قدرتی -استقامتی بیشتر
از دو فعالیت دیگر است که بیشتر پژوهشهای قبلی همبستگی مثبتی را بین  t-PAو الکتات خون
گزارش کردهاند ( .)14،18،27بهعبارتدیگر ،افزایش  t-PAدرطول فعالیت ورزشی میتواند بازتابی از
افزایش الکتات خون باشد .ازآنجاییکه در فعالیت قدرتی -استقامتی سهم سیستم گلیکولیتیک و
درنهایت ،تولید الکتات بیشتر است ،این مطلب میتواند توجیهکنندة سطوح باالتر  t-PAدر پاسخ به
این پروتکل باشد .افزونبراین ،مدت فعالیت ورزشی در این نوع فعالیت را میتوان بهعنوان عاملی برای
افزایش الکتات و درنهایت ،افزایش  t-PAنسبت به دو فعالیت دیگر درنظر گرفت؛ زیرا ،مدت فعالیت
بهطور مستقیم با افزایش  t-PAدر ارتباط است ( .)27با افزایش سطوح فعالکنندة پالسمینوژن بافتی
تبدیل پالسمینوژن به پالسمین افزایش مییابد و پالسمین باعث تخریب فیبرین (لخته) میشود؛
درنتیجه ،باعث تولید بیشتر دی دایمر )D- dimer( 1و  FDPمیشود که باعث بهبود انسداد عروق و
متعاقب آن سیالبودن خون میگردد (.)28
از دیگر نتایج این پژوهش تغییرنکردن سطوح پالسمایی  PAI-1است .پژوهشهایی که اثرهای حاد
فعالیت بدنی و تمرین مقاومتی را بر پاسخ سطوح پالسمایی  PAI-1بررسی کردهاند ،تغییر این فاکتور
را درپی انجام فعالیت نشان دادهاند ()16،21،30؛ برای مثال ،السید و همکاران ( )16کاهش سطوح
پالسمایی  PAI-1را بعد از فعالیت حاد مقاومتی گزارش کردند و این کاهش را به تشکیل کمپلکس
 t-PA/PAI-1بعد از فعالیت حاد مقاومتی نسبت دادهاند .هیلبرگ 2و همکاران ( )27تأثیر ورزش
کوتاهمدت بیشینه را (دوچرخه ارگومتر) بر افراد سالم بررسی کردند و هیچگونه تغییری را در سطوح
 PAI-1گزارش نکردند .این پژوهشگران کوتاهبودن زمان فعالیت را علت تغییرنکردن سطوح PAI-1
1. A Fibrin Degradation Product
2. Hilberg
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گزارش کردند؛ زیرا ،با کوتاهشدن زمان فعالیت و کمبودن عضالت درگیر ،زمان کافی برای تشکیل
کمپلکس  t-PA/PAI-1نبوده و سطوح  PAI-1کاهش چشمگیری نداشته است .درمقابل ،سومان 1و
همکاران ( )28افزایش معنادار آنتی ژن  PAI-1را پس از دویدن در سراشیبی گزارش کردند .شواهدی
نشان میدهند که برنامههای بازتوانی ورزشی با کاهش قابلتوجه سطوح  PAI-1در بیماران قلبی
همراه هستند؛ اما این کاهش در گروه کنترل سالم مشاهده نشده است ( .)7پژوهشهای اخیر نیز این
مطلب را تأیید کردهاند که رهایش مطلوب شاخصهای فیبرینولیتیک را پس از تمرین در افرادی که
بهلحاظ بدنی آماده هستند ،نسبت به افراد غیرآماده نشان میدهند .نتایج مطالعات انجامشده درزمینة
تأثیر فعالیت ورزشی و تمرینهای مقاومتی بر آنتیژن  PAI-1تاحدودی متناقض است .احتماالً وجود
این تناقض بهسبب تفاوت در پروتکلهای ورزشی ،انجام فعالیت در ساعات مختلف روز ،جمعیت
موردمطالعه (سن ،جنس ،سابقة بیماری قلبی و میزان آمادگی جسمانی) و همچنین ،نبود
استانداردسازی روشهای تحلیلی است .نتایج پژوهشهای اخیر نشان میدهد که تولید PAI-1
بهوسیله ساعت بیولوژیک بدن و ازطریق عوامل متابولیک نظیر گلوکز خون تنظیم میشود و غلظت
آن در صبح بیشتر است ( .)29همچنین ،بهنظر میرسد که دستگاه رنین -آنژیوتنسین -آلدسترون با
تأثیر بر دستگاه رونویسی ساعت محیطی بدن ،در تنظیم تولید  PAI-1نقش دارد .تفاوت در سطوح
 PAI-1در صبح و عصر را به فعالیت این دستگاه نسبت دادهاند ( .)30بااینوجود ،افزایش اتساع عروقی
براثر عوامل مختلف همانند افزایش برونده که درنهایت منجر به افزایش فشار تنشی و تحریک برادی
کینین میشود ،عالوهبر تولید بیشتر  t-PAاحتماالً باعث کاهش تولید  PAI-1از سلولهای عضالت
صاف جدار عروق میگردد (.)31
با بررسی پژوهشهای انجامشده مشاهده شد که بعد از فعالیت و طی ریکاوری تغییرهای PAI-1
بیشتر است؛ بنابراین ،اگر در پژوهش حاضر میزان  PAI-1طی دورة ریکاوری اندازهگیری میشد،
احتماالً کاهشی در میزان سطوح  PAI-1بههمراه داشت .با توجه به موارد ذکرشده این تفاوت شاید
بهعلت انجام پژوهشهای دیگر در دورة ریکاوری باشد.
مقایسة غلظت پالسمایی  PAI-1بعد از سه نوع فعالیت مقاومتی نشان داد که بین پروتکلهای فعالیت
مقاومتی نیز تفاوت وجود دارد؛ اگرچه این تفاوت ازنظر آماری معنادار نبود .همانطورکه قبالً ذکر شد،
پاسخ فیبرینولیتیک به حجم فعالیت بستگی دارد ( .)21عالوهبراین ،بین حجم فعالیت و انرژی مصرفی
همبستگی مثبت وجود دارد؛ برایناساس ،میتوان انتظار داشت که میزان انرژی مورداستفاده در هنگام
فعالیت بر پاسخهای فیبرینولیتیک مؤثر باشد .بهدلیل ماهیت بیهوازیبودن فعالیت مقاومتی ،منابع
انرژی مورداستفاده در این فعالیت از ذخایر گلیکوژن عضالنی و گلوکز خون تأمین میشوند.
1. Sumann
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همانطورکه مطالعات قبلی نشان دادهاند ،میزان انرژی مصرفی بدن در یک جلسه فعالیت مقاومتی
در مقایسه با زمان مساوی با فعالیت استقامتی کمتر است و بهطور معمول ،میزان انرژی مصرفی یک
جلسة عادی فعالیت مقاومتی در افراد غیرورزشکار نخبه ،در دامنة  130تا  200کیلوکالری قرار دارد
( .)21،32در این مطالعه نیز گمان میرود بهسبب کوتاهبودن زمان فعالیت ،منابع گلیگوژن عضالنی
پاسخگوی نیاز بدن برای انجام فعالیت مقاومتی بودهاند؛ بنابراین ،میتوان گفت که احتماالً در این
پروتکل نیز بهعلت انرژی مصرفی پایین ،تحریک بافت چربی و درپی آن افزایش بیان ژنی PAI-1
بهاندازهای نبوده است که منجر به تغییرهای معنادار شود؛ اما زمانیکه سطح پالسمایی  PAI-1در
ارتباط با میزان انرژی مصرفی در پروتکلهای مختلف این پژوهش بررسی گردید ،مشاهده شد که
پروتکل قدرتی -استقامتی که سطح انرژی مصرفی باالتری داشت ،بعد از فعالیت نیز افزایش بیشتری
را در سطح پالسمایی  PAI-1نسبت به دو پروتکل دیگر نشان داد .به همین دلیل ،علیرغم معنادارنبودن
این افزایش ازنظر آماری ،بررسی تاثیر انرژی مصرفی بر  PAI-1در پژوهشهای بعدی ضروری به نظر
می رسد ()29،32؛ ازاینرو ،بهنظر میرسد پرداختن به فعالیت بدنی مقاومتی برای مقابله با عوارض
تهدیدکنندة سیستم هموستاز بسیار مفید باشد (.)33
بهطورکلی ،نتایج این پژوهش نشان داد که فعالیت مقاومتی سـبب افـزایش  t-PAو تغییرنکردن PAI-
 1میشود .افزایش  t-PAنشاندهندة افزایش فعالشدن سیستم فیبرینولیتیک و انحالل لخته است
که نقش محوری در جلوگیری از تشکیل ترومبوز شریانی دارد .افزونبراین ،نتایج نشان داد که فعالیت
مقاومتی -استقامتی نسبت به دو فعالیت مقاومتی هایپرتروفی و قدرتی باعث افزایش بیشتر  t-PAو
درنتیجه ،فیبرینولیزیز میشود.
پيام مقاله :بهطورکلی ،این پژوهش نشان میدهد که فعالیت حاد مقاومتی موجب افزایش فعالیت
سیستم فیبرینولیزیز میشود و اینکه پروتکل قدرتی -استقامتی در مقایسه با سایر پروتکلها افزایش
بیشتری ایجاد میکند؛ برایناساس ،برای جلوگیری از تشکیل لخته ،سیستم فیبرینولیز طی فعالیت
مقاومتی فعال میشود و از این نظر فعالیت مقاومتی -استقامتی ایمنتر از فعالیت مقاومتی هایپرتروفی
و قدرتی بیشینه است.
تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از تمامی آزمودنیهایی که با حضور خود اجرای این پژوهش
را عملی ساختند ،صمیمانه سپاسگزاری نمایند.
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