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تأثیر فعالیت و تمرین ورزشی بر عملکرد و فعالیت پالکت :مقالة مروری
4

سجاد احمدیزاد ،1الهه ملکیان ،2الهام خانی ،3هیوا رحمانی
 .1دانشیار فیزیولوژی ورزشي ،دانشگاه شهید بهشتي (نویسنده مسئول)
2و .3دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشي ،دانشگاه شهید بهشتي
 .4محقق فوقدکترای فیزیولوژی ورزشي ،دانشگاه شهید بهشتي
تاريخ دريافت1396/04/17 :

تاريخ پذيرش1396/09/27 :

چکیده
پالکتها نقش مهمي در تشکيل لختة سفيد هموستازي دارند و نقش اصلي را در فرايند بندآمدن
خون ايفا ميکنند .همچنين ،پيشنهاد شده است که پالکتها براي بسياري از واکنشهاي مسير
داخلي انعقاد ،مهم هستند .شواهد اخير ،نقش حياتي عملکرد غيرطبيعي پالکت را در بيماريهاي
حاد سرخرگ قلبي ،انفارکتوس ميوکارد ،آنژين صدري و سکته تأييد ميکنند .درصورتيکه شدت
فعاليت باال باشد ،فعاليت ورزشي حاد ممکن است براي افراد غيرفعال و بهويژه بيماران مضر باشد.
يکي از مکانيسمهاي اصلي چنين شرايطي ،توليد ترومبوز ناشي از فعاليت ورزشي است.
ازطرفديگر ،فعاليت منظم يا تمرين ورزشي فوايد براي سالمتي و بهبود شيوة زندگي را نهتنها در
افراد سالم ،بلکه در افراد بيمار نيز بههمراه دارد؛ باوجوداين ،بهدليلاينکه روشهاي اندازهگيري
پالکتها متنوع هستند و با مشکالت فراوان روششناسي دارند ،مطالعة تأثير تمرين ورزشي بر
پالکتهاي خون هميشه بحثبرانگيز بوده است .مطالعات اندکي درزمينة تأثير تمرين ورزشي بر
پالکتهاي خون انجام شدهاند و اثرهاي تمرين ورزشي بر فعاليت و عملکرد پالکتها هنوز شناخته
نشدهاند .همين کمبود اطالعات است که انجام مطالعات بعدي درزمينة تعيين تأثير تمرين ورزشي
بر تجمع و فعاليت پالکت در سالمت و بيماري ،اهميت دارد .اين مقاله يافتههاي پژوهشهاي قبلي
را که اثرهاي تعامل بين فعاليت حاد ورزشي و تمرين با پالکتها را بررسي کردهاند ،مرور و
نتيجهگيري ميکند و درنهايت ،مسيرهاي پژوهشهاي آينده را نشان ميدهد.
واژگان کلیدی :فعاليت حاد ورزشي ،تمرين ورزشي ،عملکرد پالکت ،تجمع پالکت ،ترومبوز.
1. Email: s_ahmadizad@sbu.ac.ir
2. Email: malekyian.e@gmail.com
3. Email: khani.elham@sbu.ac.ir
4. Email: Hiwa615@gmail.com
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مقدمه
پالکتها یا ترومبوسیتها ،1سلولهای کوچك دیسكيشكل با قطر حدود دو تا چهار میكرون و متوسط
حجم  7-11فمتولیتر هستند که تعداد طبیعي آنها  150تا  450هزار در هر میكرولیتر خون است
( )1و حجمي کمتر از  0/4درصد از هر میليلیتر خون را بهخود اختصاص ميدهند؛ بااینحال ،این
تعداد درطول شبانه روز دچار نوسانهایي نیز ميشود؛ بهطوریکه تعداد آنها درطول روز زیاد و در
شب کم ميشود که احتماالً با میزان کار و استراحت شبانهروزی مرتبط است ( .)2 ،3پالکتها از
قطعهقطعهشدن سیتوپالسم سلولهای بزرگي به نام مگاکاریوسیتها 2در مغز استخوان تولید ميشوند
و بعد از آن به هیچ ردة سلولي دیگری تمایز نميیابند .هر مگاکاریوسیت بین  1000تا  2000پالکت
تولید ميکند ( .)4پالکتها بعد از تولید ،ابتدا وارد طحال ميشوند و حداقل دو روز در آنجا ميمانند
ال آماده شوند .سپس ،یا وارد گردش خون محیطي ميشوند یا در ذخیرة پالکتي طحال باقي
تا کام ً
ميمانند ( .)4تقریبا  2/3پالکتهای بدن در گردش خون هستند و  1/3بقیه در طحال ذخیره ميشوند
( .)4طول عمر پالکتها فقط هشت تا  10روز است و بعد از آن توسط ماکروفاژهای طحال و کبد
ازبین ميروند ( .)5تولید پالکت به تعداد پالکتهایي که در طحال تخریب و نابود ميشوند نیز بستگي
دارد؛ بهطوریکه مواد حاصل از تخریب پالکتها ،خود باعث تحریك ساختهشدن پالکتهای جدید
در مغز استخوان ميشوند؛ برهمیناساس ،بهطور میانگین روزانه  10عدد پالکت تولید ميشوند و وارد
جریان خون ميگردند (.)5 ،6
پالکتها پاهای کاذب و تورفتگي فراواني در سطح غشای سلولي خود دارند ( .)7غشای پالکت حاوی
گلیكوپروتئینهایي است که امكان ارتباط پالکت -ماتریكس خارج سلولي (چسبندگي) 3و
پالکت -پالکت (تجمع) 4را فراهم ميآورند و از مهمترین آنها ميتوان به  Ia/IIa ،Ib/Ixو IIb/IIIa
اشاره کرد ( .)8آگونیستها یا محرکهای پالکتي به گیرندههای پالکتيای که عمدت ًا گیرندههای G
پروتئیني ( )GPCRهستند ،متصل ميشوند و به انتقال پیام منجر ميشوند ( .)9فعالسازی همة
گیرندههای  GPCRغیر از  Gsبه فعالسازی پالکتها منجر ميشود؛ درحاليکه فعالسازی مسیر Gs
به مهار فعالیت پالکتي منجر ميشود ( .)10با فعالسازی پالکت ،غشای دوالیة آن تمایل زیادی به
فسفولیپاز  )PLA2( A2پیدا ميکند که پیامد آن رهاسازی اسید آراشیدونیك ( )AAاز
گلیسروفسفولیپیدها است .اسید آراشیدونیك پیشساز تولید ترومبوکسان  )TxA2( A2است که بعد

(واژة یوناني بهمعني سلول لختهای) 1. Thrombocytes
2. Megakaryocytes
3. Adhesion
4. Aggregation
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از رهاسازی ميتواند با اتصال به گیرندة اختصاصي در سطح پالکت ،در تقویت بیشتر فعالیت خود آن
پالکت و پالکتهای دیگر مؤثر باشد (.)11
پالکتها هسته ندارند؛ اما دارای اندامكهای داخلي نظیر میتوکندری ،گرانولهای دلتا یا متراکم،1
گرانولهای آلفا و گرانولهای لیزوزومي هستند ( )12که منعكسکنندة پویایي آن در تعامل با محیط
هستند .گرانولهای لیزوزومي محل ذخیرة آنزیمهای هضمکنندة لیزوزومي و هیدروالزها هستند ()4؛
ولي گرانولهای متراکم حاوی  ،ADP ،ATPکلسیم ،یونها ،هیستامین ،سروتونین و دوپامین هستند
که پس از آزادشدن ،در فرایند تمایز و تكثیر سلولي و ترمیم بافتهای آسیبدیده شرکت ميکنند
()4 ،13؛ اما گرانولهای آلفا مهمترین و فراوانترین گرانول در پالکتها هستند که محل ذخیرة
فاکتورهای رشدی و نیز پروتئینهایي هستند که ميتوان آنها را به پروتئینهای انعقادی،
پروتئینهای چسبنده ،کموکاینها ،بازدارندههای پروتئازها و پروتئینهای تنظیمي فرایند آنژیوژنز
طبقهبندی کرد (.)13
عملكرد فیزیولوژیك اصلي پالکتها تشكیل پالگ هموستاتیك 2است که برای حفظ یكپارچگي عروقي
و پیشگیری از خونریزی ضروری است ( .)14در شرایط فیزیولوژیك ،پالکتهایي که در مجاورت
دیوارة عروقي در جریان خون حرکت ميکنند ،بهدلیل اثر محافظتي مجموعة تكالیهای سلولهای
اندوتلیال و نیز رهاسازی میانجيهای مهاری مانند نیتریك اکساید و  PGI2از بافت اندوتلیوم سالم که
بهعنوان یك محافظ طبیعي درمقابل ترومبوز عمل ميکند ،غیرفعال هستند ( .)15نیتریك اکساید
باعث فعالسازی گوانیلیل سیكالز ميشود و  PGI2نیز آدنیالت سیكالز را فعال ميکند و بهترتیب ،به
افزایش سطح  cGMPو  cAMPدرونسلولي منجر ميشوند و بدینوسیله فعالیت پالکتي را مهار
ميکنند ()16؛ اما هنگاميکه یكپارچگي الیة اندوتلیال دچار اختالل ميشود و ماتریكس
ساباندوتلیال 3درمعرض قرار ميگیرد یا اینكه التهاب در عروق ایجاد ميشود و باعث اختالل در
عملكرد بافت اندوتلیال ميشود ،پالکتها فعال ميشوند .تغییراتي را که بهدنبال تخریب اندوتلیوم
عروقي در پالکتها روی ميدهند ،ميتوان به تغییر شكل و فعالشدن پالکت ،4چسبندگي پالکت5

1. Delta or Dense Granules
2. Hemostatic Plaque
3. Subendothelial
4. Activation
5. Adhesion
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به عروق صدمهدیده ،ترشح 1مواد مختلف مهاری و تحریكي و نیز تجمع پالکتها 2تقسیمبندی کرد
( .)15 ،17فرایند فعالسازی پالکتي شامل بروز تغییراتي در شكل پالکت است که بهدنبال آن ،مرحلة
اولیه و قابلبرگشت تجمع و سپس ،مرحلة ثانویه و غیرقابلبازگشت تجمع اتفاق ميافتد (.)10
رهاسازی فاکتورهای محلول توسط پالکتها ،اتصالهای سلولي آنها را محكم ميکند و با ایجاد لختة
موضعي ،بهطور موقت مانع خونریزی ميشود ( .)18فعالسازی گیرندههای سطح پالکتها باعث
افزایش تعداد و تجمع آنها در محل ایجاد لخته ميشود ( .)8 ،18 ،19شاخصهای اصلي پالکتي که
بهنوعي نشاندهندة سطح فعالیت پالکتها هستند ،شامل تعداد پالکتها ( ،3)PLTدرصد پالکت
( ،4)PCTمتوسط حجم پالکتي ( 5)MPVو پهنای توزیع پالکتي ( 6)PDWهستند ( .)20ایجاد شبكة
پالکتي برای توقف خونریزی ،در مرحلة اولیة هموستاز ضروری است؛ اما فرایند تشكیل لخته باید
بهطور دقیق تنظیم شود؛ زیرا ،تشكیل کنترلنشدة لخته در عروق ميتواند به انسداد عروق و کمخوني
موضعي و انفارکتوس اندامهای حیاتي مانند قلب منجر شود ( .)18پالکتها بهطور مستقیم انعقاد را
فعال نميکنند؛ اما برای انعقاد مؤثر و حیاتي هستند .برای اینكه انعقاد خون روی دهد ،نهتنها تعداد
پالکتها باید درحد طبیعي باشند ،بلكه باید عملكرد طبیعي نیز داشته باشند.
اهميت مطالعة تغيير رفتار پالکتي در ورزش
پالکت بهعنوان یك شبهسلول که غیر از هسته همة ویژگيهای سلول سالم را دارد ،عامل پویایي است
که ميتواند به محرکهای مختلف محیطي ازجمله دمای بدن ،غلظت خون ( )21و استرس ناشي از
انواع مختلف فعالیت بدني واکنش نشان دهد و بر بسیاری از سلولهای سیستم قلب و عروق و ایمني
تأثیر بگذارد .تغییرات سیستمهای مختلف بدن در زمان ورزش ،بروز شرایطي مانند استرس فشاری و
تولید و ترشح فاکتورهای مختلفي نظیر کاتكوالمینها ،پروستاسایكلینها ،ترومبین ADP ،و نیتریك
اکساید و غیره که هرکدام بهنوعي بر رفتار پالکت تأثیر ميگذارند ،ميتوانند پالکت را از حالت
استراحتي و غیرفعال خارج کنند و در وضعیت بیشفعالي و حتي تجمع بیشازحد قرار دهند؛ درنتیجه،
بر وضعیت سالمتي فرد تأثیر ميگذارند ( .)22نتیجة چنین شرایطي در افراد مبتالبه بیماریهای قلبي
( )22و دیابت ميتواند نگرانيهایي جدی بههمراه داشته باشد؛ درنتیجه ،پالکت ميتواند نقطة ثقلي
برای کنترل یكپارچگي عروقي در بیماری و سالمتي باشد؛ بهطوریکه تغییرات آن را ميتوان شاخصي

1. Secretion
2. Aggregation
3. Platelet Cont
4. Plateletcrit
5. Mean Platelet Volume
6. Platelet Cell Distribution Width
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برای وضعیت سالمت جسماني یا بیماری درنظر گرفت؛ بنابراین ،برای فهم بهتر نحوه و میزان پاسخ
پالکت به فعالیت و تمرین ورزشي و مكانیسمهای اصلي درگیر در این پاسخ ،بهنظر ميرسد که طراحي
و اجرای پژوهشهای گسترده و نوین و جمعبندی نتایج قبلي از اهمیت درخور توجهي برخوردار
باشند.
تأثير فعاليت حاد استقامتي بر عملکرد پالکت
پژوهشهای حاد متعدد در زمینة جنبههای مختلف پالکت و فعالیت پالکتي و شاخصهای مرتبط را
ميتوان براساس شدت فعالیت مورد استفاده در پروتكلهای ورزشي تقسیمبندی کرد؛ البته اغلب
پژوهشگران به دامنة فعالیتهای با شدت متوسط و باال توجه کردهاند .در همینراستا ،پژوهشگران
واکنشپذیری 1پالکتها را در پاسخ به فعالیت کوتاهمدت هوازی با شدت متوسط ( 60درصد حداکثر
اکسیژن مصرفي) در مردان فعال بررسي کردهاند و افزایش بیشتر نوراپينفرین نسبت به اپينفرین را
گزارش کردهاند که افزایش واکنشپذیری پالکتها را نیز بهدنبال داشت ( .)22آلدیمر 2و همكاران
( )2همراستا با پژوهشهای یادشده نشان دادهاند که یك جلسة  30دقیقهای فعالیت هوازی با شدت
 70درصد حداکثر اکسیژن مصرفي در صبح ،به افزایش معنادار تعداد پالکتها منجر ميشود که علت
آن را ترشح بیشتر کاتكوالمینها در زمان فعالیت و رهایش بیشتر پالکتها از طحال بیان کردهاند؛ اما
برخي پژوهشگران کاهش چسبندگي پالکت به فیبرینوژن و نیز تجمع پالکتي دراثر تحریك پالکتها
با  ADPرا نشان دادهاند و تغییری نیز در مارکرهای فعالیت پالکتي ازجمله ترشحهای گرانولهای
آلفا ،فاکتور پالکتي -چهار ( )PF4و بتاترومبوگلوبین ( )β-TGدراثر فعالیت با شدت متوسط در افراد
غیرفعال مشاهده نكردند ( .)23همسو با این نتایج ،کاهش تجمع پالکتي دراثر تحریك بهوسیلة ADP
و کالژن ( )24و کاهش تنش برشي ناشي از چسبندگي و تجمع پالکتي و بیان پي -سلكتین 3بعد از
فعالیت ورزشي هوازی با شدت متوسط ،در آزمودنيهای غیرفعال نیز گزارش شدهاند ( .)25این تناقض
در نتایج مطالعات ميتواند به روشهای مورداستفاده برای اندازهگیری تجمع پالکتي ،نوع محرک
پالکتي ( ،vWFکالژن ،ترومبین و  ،)ADPشاخصهای فعالیت پالکت (تعداد پالکتها ،شاخصهای
پالکتي ،بتاترومبوگلوبولین ،بیان گیرندههای سطح پالکتي) و شدت نسبي فعالیت برای نوع آزمودنيها
(فعال ،غیرفعال ،سالم و بیمار) نسبت داده شود (.)17 ،26-30

1. Reactivity
2. Aldemir
3. P-Selectin
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تعداد پالکتها که یكي از شاخصهای پالکتي درنظر گرفته ميشود ،در اغلب مطالعات ،صرفنظر از
شدت و مدت فعالیت ورزشي افزایش ميیابد ()31 ،32؛ بهعنوانمثال ،در پژوهشي 30 ،دقیقه دویدن
با شدت  70-75درصد حداکثر ضربان قلب ،ذخیره باعث افزایش  23درصدی تعداد پالکتها بهعلت
افزایش ترشح اپينفرین و درنتیجه ،انقباض قویتر طحال شد و همچنین ،افزایش فاکتور انعقادی
هشت و کاهش زمان ترومبوپالستین بهعلت تحریك سلولهای اندوتلیال و ترشح فاکتور ونویلبراند
را دراثر فعالیت ورزشي بهدنبال داشت ()31؛ اما برخي پژوهشگران افزایش تعداد پالکت را نیز با شدت
فعالیت مرتبط ميدانند ()33 ،34؛ هرچند پژوهشهایي نیز تغییرنكردن تعداد پالکت ( )34 ،35و
حتي کاهش تعداد پالکتها ( )36را نیز بعد از فعالیت طوالنيمدت گزارش کردهاند که با کاهش
هماتوکریت نیز همراه بوده است و ميتواند به تغییرات حجم پالسما نسبت داده شود (.)32
بین نتایج پژوهشهای انجامشده درزمینة اثرهای فعالیت ورزشي بیشینه بر فعالسازی مجدد پالکت
در افراد غیرفعال ،اتفاقنظر وجود دارد و افزایش چسبندگي و تجمع پالکتي ،پس از فعالیت گزارش
شدهاند ( .)3 ،30 ،37 ،38یافتههای پژوهشي نشان ميدهند که فعالیت ورزشي استقامتي با شدت
باال ،وضعیتهای اکسیداتیو را تحریك ميکند و با کاهش محتوای  NOپالکتي و افزایش سطوح LDL
اکسیدهشده ،1فعالیتهای پالکتي را افزایش ميدهد ( .)25 ،32فعالیت شدید استقامتي با رهاسازی
بیشتر کاتكوالمینها به جریان خون ،غلظت گیرندههای آدرنرژیك آلفا -دو را در سطح پالکتها
افزایش ميدهد و درنتیجه ،با ایجاد شرایط برای چسبندگي فیبرینوژن به پالکت ميتواند به فعالسازی
بیشتر پالکتها منجر شود ( .)34بررسيها نشان ميدهند که خطر انسداد عروق بعد از انجام
فعالیتهای ورزشي بیشینه با پاسخپذیری پالکتي افزایش ميیابد .فعالیت ورزشي بیشینه در آزمودني
های فعال نیز چسبندگي پالکت به فیبرینوژن ،تجمع پالکتي و پاسخپذیری پالکت را افزایش ميدهد
( .)23برخي مطالعات نشان دادهاند که فعالیت ورزشي شدید استقامتي موجب افزایش تجمع پالکتي
بهواسطة افزایش تولید و رهاسازی فاکتورهای محرک پالکتي مختلف نظیر آدنوزین دیفسفات
( ،)ADPکالژن و اپينفرین ميشود ( .)27-29درهمینراستا ،لي 2و همكاران ( )39اثر فعالیت ورزشي
شدید واماندهساز دوچرخه بر فعالیت پالکتي و ترومبین را در افراد سالم با و بدون مصرف آنتيترومبین
آرگاتروبن بررسي کردند .آنها نشان دادند که فعالیت استقامتي شدید ،لوکوسیتها و فعالیت پالکتي
را مستقل از آنتيترومبین افزایش ميدهد و آنتيترومبین در افزایش فعالیت پالکتي ناشي از فعالیت
ورزشي تأثیری ندارد که احتماالً بهعلت افزایش  ADPناشي از فعالیت ورزشي است که بهنوعي

1. Ox-LDL
2. Li
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بازگوکنندة همپوشاني مسیرهای تحریكي پالکت نیز است .در پژوهشي مشابه ،کوپوال 1و همكاران
( )40افزایش پي -سلكتین و کاهش  CD39در پالکتها و افزایش آن در  Bلنفوسیتها را بعد از
فعالیت ورزشي واماندهساز دوچرخه گزارش کردند.
تعدادی از مطالعات تأثیر مسابقههای ورزشي مختلف را که معموالً دارای شدت و حجم فعالیتي نسبتاً
زیادی هستند ،بر واکنشپذیری پالکت بررسي کردهاند ()33 ،41-45؛ برهمیناساس ،یك جلسه
فعالیت شبیهسازیشدة فوتبال ،افزایش همة شاخصهای پالکتي غیر از پهنای توزیع پالکتي را
بههمراه داشت ( .)41در پژوهشي دیگر ،افزایش بیان پي -سلكتین ،تجمع لكوسیت -پالکت و تجمع
پالکتي ،بعد از مسابقههای سهگانه گزارش شدهاند ( .)34 ،42همچنین ،نشان داده شده است که پس
از یك دوره مسابقة ماراتن β-TG ،BF4 ،و تجمع پالکتي افزایش ميیابند ( .)42 ،43در مطالعهای
دیگر ،بعد از یك دوره مسابقة سهگانه ،افزایش بیان پي -سلكتین مشاهده شد و تا  120دقیقه بعد از
مسابقه نیز باالتر از سطوح پایه باقي ماند ( .)45شایان ذکر است که تجمع پالکتي بعد از مسابقههای
سهگانه نسبت به ماراتن افزایش کمتری داشته است؛ اما نسبت به بعد از فعالیت دوچرخهسواری
طوالنيمدت تفاوتي مشاهده نشده است ( .)33 ،44بهنظر ميرسد که تغییرات هورموني و نیز عوامل
مكانیكي و آسیبهای اندوتلیالي دراثر فشار برشي 2ناشي از افزایش جریان خون درحین مسابقهها
ميتوانند بهعنوان محرکي برای فعالشدن پالکت بهدنبال مسابقههای ورزشي مطرح شوند (.)38
برخي پژوهشگران تأثیر شدتهای مختلف فعالیت ورزشي بر پالکتها را بررسي کردهاند ()46-49؛
برای مثال ،ارتباط بین پاسخ پالکت و تغییرات نیتریك اکساید ( )NOدر افراد غیرفعال بهدنبال اجرای
پروتكلهای فعالیت استقامتي شدید و متوسط بررسي شد ( )47 ،48و مشاهده شد که فعالیت
استقامتي با شدت باال ،محرکهای پالکتي  ADPو کالژن و درنتیجه ،تجمع پالکتي را افزایش ميدهد؛
درحاليکه فعالیت ورزشي با شدت متوسط ،حساسیت و واکنشپذیری پالکتي به محرکها و درنهایت،
تجمع پالکتي را کاهش ميدهد .افزایش تجمع پالکتي بههنگام فعالیت ورزشي شدید با تضعیف
حساسیت پالکتها به نیتریك اکساید اندوتلیالي و کاهش میزان دردسترسبودن آن روی ميدهد
()46؛ زیرا ،افزایش بیشتر نیتریك اکسید پالسما بهعنوان یك فاکتور مهاری نسبت به فاکتورهای
محرک پالکتي بعد از فعالیت ورزشي شدید ،بعید بهنظر ميرسد ( .)24منزل و هیلبرگ )49( 3نیز
گزارش کردند که در پاسخ به دو شدت مختلف فعالیت استقامتي ،اپينفرین و نوراپينفرین افزایش
1. Coppola
2. Shear Stress
3. Menzel & Hilberg
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ميیابند؛ اما در فعالیت شدیدتر ،میزان اپينفرین باالتر بود .این پژوهشگران در مطالعهای دیگر نشان
دادند که بیان پي -سلكتین و تجمع پالکتي بهدنبال فعالیت استقامتي افزایش ميیابد و این افزایش
مستقل از شدت فعالیت است .همچنین ،تعداد گرانولهای پالکتي و جفتشدن منوسیت -پالکت
روند افزایشي داشتهاند؛ ولي در فعالیت متوسط ،میزان افزایش کمتر بوده است (.)50
عادتهای زندگي مانند ورزش و فعالیت بدني ممكن است تأثیر قابلتوجهي بر وضعیت عروقي داشته
باشند .نتیجة پژوهشهای قبلي حاکي از آن است که فاکتورهای خطرزای قلبي -عروقي در فعالیت
استقامتي شدید حاد بهطور موقت افزایش ميیابند ( .)51بررسي یافتههای پژوهشها نشان ميدهد
که افزایش سطح کاتكوالمینها دراثر فعالیت ورزشي ميتواند بهواسطة آزادکردن پالکت از مغز
استخوان و منابع موجود در عروق دستگاه گردش خون ریوی ،ریهها و بستر عروقي طحال ،افزایش
تعداد پالکتها در عروق محیطي را بههمراه داشته باشد ( )17 ،26که ميتواند موجب تولید ترومبوز
درحین فعالیت ورزشي شود ( .)52همچنین ،کاتكوالمینها با افزایش دانسیتة گیرندههای آدرنرژیك
آلفا -دو در سطح پالکتها ميتوانند پالکت را فعال کنند و اثری تقویتي بر سایر محرکهای پالکتي
داشته باشند (.)34
بهنظر ميرسد که باوجود برخي نتایج متناقض ،افزایش تعداد و فعالیت پالکتها و نیز برهمخوردن
تعادل هموستازی در بدن دراثر فعالیت حاد بهویژه با شدت باال ميتوانند پاسخ کلي پالکت به فعالیت
استقامتي باشند که احتماالً در بروز بیماریهای قلبي -عروقي نیز مؤثرند ()47 ،48؛ اما طبق مطالعات،
عامل مهم در میزان تأثیرگذاری شدت فعالیت استقامتي ،سطح آمادگي جسماني آزمودني و میزان
تغییرات حجم چالسما دراثر تنش برشي ناشي از فعالیت استقامتي است که ميتواند توجیهکنندة
برخي نتایج متناقض در این حوزه باشد.
تأثير فعاليت مقاومتي بر عملکرد پالکتي
آثار مثبت تمرینهای مقاومتي بر سالمت و پیشگیری از بیماریهای مرتبط با کمتحرکي ،ثابت شده
است ( )53و اخیراً ،انجمن قلب آمریكا نیز بر اثرهای مفید تمرین مقاومتي در بیماران قلبي -عروقي
بهویژه بیماران مرتبط با عروق کرونر تأکید کرده است ()54؛ اما پژوهشهای نسبتاً اندکي درزمینة اثر
فعالیت مقاومتي بر پالکت و فاکتورهای مرتبط انجام شدهاند .در پژوهشي با هدف مقایسة فعالیت
مقاومتي ایزومتریك و ایسنتریك مشاهده شد که هر دو نوع فعالیت مقاومتي تعداد پالکتها را افزایش
ميدهند؛ ولي میزان افزایش در فعالیت ایزومتریك بیشتر است ( .)55مقایسة تأثیر انقباضهای
کانسنتریك و ایسنتریك فعالیت مقاومتي آیزوکنتیك بر شاخصهای پالکتي نیز نشان داد که درصد
پالکتي و پهنای توزیع پالکتي تحتتأثیر فعالیت ایزوکنتیك افزایش ميیابد؛ ولي نوع فعالیت
ایزوکنتیك بر پاسخ هیچکدام از شاخصهای پالکتي تأثیر ندارد ( .)20اثر فعالیت مقاومتي برونگرا و
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ریكاوری پس از آن ،در پژوهشي دیگر بررسي شده است و افزایش بتاترومبوگلوبین که از گرانولهای
آلفای پالکتها ترشح ميشود ،وارد جریان خون ميشود و شاخص فعالیت پالکت شناخته ميشود،
بعد از فعالیت مقاومتي همراستا با تعداد پالکت ها و تجمع پالکتي و بسته به شدت فعالیت افزایش
یافت؛ ولي این افزایش موقتي بود و نشان داده شده است که بعد از  30دقیقه ریكاوری ،مقادیر به
سطح پایه بازميگردند ( .)56فعالیت ورزشي مقاومتي صرفنظر از شدت آن به افزایش تعداد پالکت،
میانگین حجم پالکتي و درصد پالکت منجر شد؛ اما تجمع پالکتي نیز در پاسخ به فعالیت با شدت
باال افزایش بیشتری را نشان داد ( .)3کاهش فاکتورهای ترومبوتیك در دورة ریكاوری ،در پژوهشهای
دیگر نیز مشاهده شده است .دراینراستا ،پي -سلكتین هنگام فعالیت افزایش ميیابد و این افزایش تا
 12ساعت بعد از فعالیت ادامه ميیابد؛ ولي بعد از آن کاهش ميیابد و این کاهش تا  144ساعت بعد
نیز ادامه ميیابد و به سطوح پایینتر از قبل از فعالیت ميرسد ( .)57اثر فعالیت ایزومتریك مقاومتي
بر فاکتورهای پالکتي نیز بررسي شده است و مشاهده شده است که این نوع فعالیت تعداد پالکتها
را تغییر نميدهد؛ اما بیان پي -سلكتین را افزایش ميدهد ( .)58کرایتون 1و همكاران ( )59در مقایسة
پاسخهای افراد تمرینکرده و تمریننكرده به یك جلسه فعالیت واماندهساز مقاومتي ،مشاهده کردند
که فاکتورهای مربوط به فعالیت پالکتي شامل تعداد پالکتها ،بتاترومبوگلوبین و فاکتور
ونویلبراندافزایش ميیابند؛ ولي تمامي این فاکتورها بعد از  120دقیقه ریكاوری به سطوح استراحتي
خود بازميگردند .نكتة قابلتوجه پاسخ کمتر این فاکتورها در افراد تمرینکرده بود که احتماالً
نشاندهندة تجمعپذیری کمتر و پاسخ مطلوبتر پالکتها در افراد تمرینکردة مقاومتي است .بهنظر
ميرسد که تغییرات حجم پالسما بعد از فعالیت مقاومتي ميتوانند بر تغییرات فاکتورهای مختلف
پالسمایي مؤثر باشند؛ ولي افزایش تعداد پالکتها پس از فعالیت مقاومتي حتي بعد از اصالح دادهها،
برای تغییرات حجم پالسما نیز معنادار بود ( .)60بررسي تأثیر زمان روز نیز نشان داد که فعالیت
پالکتي و ترشح بتاترومبوگلوبین بعد از فعالیت حاد مقاومتي ،در صبح افزایش بیشتری نسبت به
بعدازظهر دارد ( .)61اسیدالکتیك نیز در تجمع پالکتي بعد از فعالیت ورزشي ایفای نقش ميکند
( .)53هابر 2و همكاران ( )48ارتباط زیادی را بین افزایش غلظت یون هیدروژن و افزایش تجمع
پالکتي مشاهده کردند.

1. Creighton
2. Haber
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بهنظر ميرسد که فعالیت مقاومتي عالوهبر افزایش فعالیت دستگاه گردش خون ،ترشح کاتكوالمینهای
بیشتری را نیز بههمراه داشته باشد که عالوهبر رهاسازی پالکتهای بیشتر از طحال ،خود بهعنوان
محرکي درکنار اثر مكانیكي این نوع تمرینها ،احتماالً ميتواند به افزایش فعالیت پالکت در عروق
منجر شود ()62 ،47؛ بنابراین ،بهطورکلي ،ميتوان نتیجهگیری کرد که فعالیت مقاومتي بهویژه
فعالیتهای با شدت متوسط به باال ،احتمال تولید ترومبوز و بروز رخدادهای قلبي -عروقي را بهدنبال
داشته باشد؛ اما اغلب تغییرات مشاهدهشده بعد از فعالیت مقاومتي ،موقتي هستند و معموالً در دورة
ریكاوری بعد از فعالیت به سطوح استراحتي خود بازميگردند.
تأثير تمرين استقامتي بر عملکرد پالکت
فعالیت ورزشي منظم و شرایط فیزیولوژیك مطلوب ناشي از آن ميتواند خطر ناشي از رخدادهای
ترومبوزی عروق را کاهش دهد و بدن را دربرابر بیماریهای قلبي -عروقي محافظت کند ( .)63تمرین
استقامتي ميتواند به بهبود تعادل هموستاتیكي 1در عروق بهواسطة کاهش فاکتورهای ترومبوزی و
افزایش پتانسیل فیبرینولیزی منجر شود .حدود  70درصد از موارد مربوط به مرگ ناگهاني و سكتة
قلبي مرتبط با ورزش را ميتوان به انسداد عروق کرونر دراثر ترومبوز ناشي از افزایش تعداد و فعالیت
پالکت نسبت داد (.)35
مطالعات نشان ميدهند که تمرین ورزشي با شدت متوسط با ایجاد سازگاری در زنان و مردان جوان
سالم ميتواند به کاهش چسبندگي و تجمع پالکتي هم در زمان استراحت و هم در پاسخ به ورزش با
شدت باال منجر شود ( .)48 ،64شواهد نشان ميدهند که چسبندگي و تجمع پالکتي در پاسخ به
فعالیت ورزشي شدید حاد افزایش ميیابند؛ اما میزان این افزایش بعد از یك دوره تمرین منظم ورزشي
کاهش ميیابد ( .)53مطالعات قبلي نشان دادهاند که فعالیتهای منظم استقامتي و قدرتي به
سازگاریهایي در تعداد و عملكرد پالکت منجر ميشوند ()17 ،27؛ بهعنوانمثال ،بروز ترومبوز ناشي
از فعالیت استقامتي و قدرتي بهویژه با شدت باال در افراد تمرینکرده نسبت به افراد تمریننكرده،
کمتر بوده است .عالوهبراین ،تعداد پالکت در زمان استراحت در افراد تمرینکردة استقامتي نسبت به
افراد تمریننكرده پایینتر است که این کاهش را ميتوان به افزایش حجم پالسما در افراد تمرینکردة
استقامتي نسبت داد ( .)17 ،27ازلحاظ نظری ،افزایش حجم پالسما زمان برخورد پالکت به دیوارة
عروق را کاهش ميدهد که کاهش آسیب بافت اندوتلیال را نیز بههمراه دارد ( .)65نشان داده شده
است که پالکت افراد تمرینکردة استقامتي حساسیت کمتری به تجمع در پاسخ به اپينفرین دارد که
به کاهش تراکم گیرندة آدرنرژیك آلفا -دو نسبت داده شده است ( .)66بیان  CD40L ،CD62و نیز
افزایش  ROSرا ميتوان مالکهایي برای پاسخپذیری و حتي فعالیت پالکت درنظر گرفت .بررسي
1. Hemeostatic Balance
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ارتباط بین آمادگي قلبي -تنفسي و عملكرد پالکتي نشان ميدهد که بیان فاکتورهای مرتبط با
عملكرد پالکتي در افرادی که آمادگي قلبي -تنفسي کمتری دارند ،افزایش بیشتری داشته است ()65؛
اما این ارتباط خطي نیست؛ بدینمعنيکه سطوح باالتر آمادگي قلبي -تنفسي به اثرهای مثبت بیشتر
نسبت به سطوح متوسط منجر نميشوند ( .)67پدگورسكا 1و همكاران ( )68هم در مقایسة افراد
غیرورزشكار و ورزشكار حرفهای گزارش کردند که تمرین هوازی در افراد ورزشكار عملكرد بافت
اندوتلیال و وضعیت قلبي -عروقي را بهبود ميبخشد؛ ولي بر عملكرد پالکتي تأثیری مضاعف ندارد.
آنها تنش برشي را بهعنوان یكي از عوامل مؤثر در فعالسازی پالکت بهدنبال فعالیت حاد با شدت
باال معرفي کردند .دامنة طبیعي تنش برشي در سرخرگها  20-30دین بر سانتيمتر مربع و در
سیاهرگها  0/8-8 dynes/cm2است ()69؛ اما دراثر تنگي عروق ناشي از بیماری یا شرایطي دیگر از
 60دین بر سانتيمتر مربع به  3300دین بر سانتيمتر مربع ميرسد ( .)70وانگ 2و همكاران ()71
نشان دادند که تمرین منظم ميتواند به پاسخ کمتری به استرس ناشي از تنش برشي چه در حالت
استراحت و چه در حالت فعالیت با شدت باال در پالکتها منجر شود .نتایج پژوهش دیگر این گروه
نشان داد که تمرین ورزشي در زنان با افزایش سطوح نیتریت ،نیترات پالسما و محتوای cGMP
پالکت ،فعالیت پالکت در زمان استراحت را کاهش ميدهد ( .)64 ،72نیتریك اکساید مانع تشكیل
ترومبوز در تنش برشي باال ميشود ()73؛ بهطوریکه با افزایش و تحریك  cGMPدر داخل پالکتها،
بیان پي -سلكتین را کاهش ميدهد و زمینة اتصال گلیكوپروتئین  1bرا کاهش ميدهد (.)38 ،69
عالوهبراین ،ورزش با شدت متوسط ،آزادسازی کلسیم و سطوح کلسیم پالکت را کاهش ميدهد؛
درحاليکه سطوح پي -سلكتین چه در پالسما و چه در سطح پالکت در پاسخ به ورزش ،لزوماً کاهش
نميیابند ( .)25این مطلب بیانکنندة این واقعیت است که تمرین با شدت متوسط ممكن است با
کاهش فعالسازی پالکت بهواسطة تنش برشي و متعاقب آن ،چسبندگي لكوسیتها به پالکتها در
نقاط آسیبدیدة عروق دراثر شدت جریان خون ،خطرهای ناشي از ترومبوز عروقي و التهاب را کاهش
دهد (.)43
اثرهای مطلوب تمرین ورزشي بر پالکتها ميتوانند مكانیسمهای مختلفي داشته باشند؛ بهعنوانمثال،
تمرین استقامتي منظم با افزایش سطوح  HDLکه محرکي برای تولید پروستاسایكلین هستند،
ميتواند تجمع پالکتي را کاهش دهد .همچنین ،تمرین استقامتي با تحریك ترشح بیشتر نیتریك

1. Podgórska
2. Wang
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اکساید بهعنوان میانجي قوی مهار پالکت از سلولهای اندوتلیال ،فعالیت پالکتي را سرکوب ميکند
( .)47 ،48بررسيها نشان ميدهند که تمرین استقامتي با شدت متوسط عالوهبر کاهش چسبندگي
پالکت ( ،)72فاکتور شلکنندة مشتق از اندوتلیال ( 1)EDRFرا بهعنوان عاملي برای مهار فعالسازی
پالکت افزایش ميدهد ( .)74درزمینة اثر تمرینهای ورزشي ،پژوهشهای مختلفي روی آزمودنيهای
انساني و نمونههای حیواني انجام شدهاند ( .)27 ،75-78نتایج بهدستآمده درمورد موشها نشان
ميدهد که بهعلت بهبود وضعیت آنتي اکسیداني بدن ،فعالیت کوتاهمدت (سه جلسه) با شدت متوسط
به افزایش ظرفیت آنتياکسیداني تام و کاهش فعالیت پالکتي منجر ميشود ( .)75تمرین ورزشي
بهمدت  10هفته ،عالوهبر افزایش سطوح پالسمایي  NOو بهبود پتانسیل ترشح  NOاز سلولهای
بافت اندوتلیال ،ميتواند موجب کاهش اکسیداسیون  LDLو کاهش چسبندگي پالکت ناشي از
فیبرینوژن و تجمع پالکتي شود ( .)76افزایش ترشح نیتریك اکساید و سطح درونسلولي  cGMPدر
نمونههای انساني نیز مشاهده شده است ( .)64تمرین ورزشي امكان تجمع پالکتي را با کاهش بیان
مولكولهای چسبان در سطح پالکت نظیر  CD62pو گیلكوپروتئین  )77( IIb-IIIaو کاهش
فیبرینوژن ،فاکتور هشت ،ترکیب ترومبین -آنتيترومبین و نیز افزایش زمان نسبي ترومبوپالستین
فعالشده ،کاهش ميدهد ( .)27افزایش فاکتورهای ضدتجمعي مانند پالسمینوژن ،آنتيژن فعالکنندة
پالسمینوژن بافتي PAI-1 ،و غیره نیز بعد از فعالیت ورزشي ممكن است درکل به کاهش تجمعپذیری
پالکت منجر شوند ( .)27 ،31درمجموع ،کاهش عوامل خطرزای ترومبوژنیك در بیماریهای عروق
کرونری بهوسیلة فعالیت بلندمدت ورزشي اثبات شده است ()78؛ اما این اثرهای مطلوب تمرین
ورزشي بعد از یك دورة بيتمریني ،به شرایط استراحتي و زمان قبل از تمرین برميگردند (،72 ،79
.)53
سازگاری طوالنيمدت با تمرین ميتواند عامل تعیینکنندهای در تغییر پاسخ پالکت به فعالیت حاد
باشد .برخي مطالعات مقطعي به مقایسة مستقیم اثر سطح آمادگي جسماني بر عملكرد پالکت در
پاسخ به فعالیت شدید پرداختهاند و نشان دادهاند که در افراد دارای آمادگي قلبي -تنفسي باالتر،
فعالیت حاد به فعالسازی کمتر پالکت منجر ميگردد ( .)65در پژوهشي ،بیان گیرندههای سطح
پالکتي بعد از آزمون فزاینده در افراد فعال و غیرفعال مقایسه شد ( .)80نتایج پژوهش نشان داد در
افراد غیرفعال ،بیان  GPIbکاهش یافت ،بیان  CD36افزایش یافت و گیرندة فیبرینوژن؛ یعني
 GpIIb/IIIaپس از تحریك با ترومبین ،فعال شد و در مقابل ،هیچیك از این تغییرات در افراد فعال
مشاهده نشدند .متناسب با این نتایج ،افزایش بیشتر چسبندگي و تجمع پالکتي ( ،)23ترشح بیشتر
 PF4و  ،)40( B-TGتعداد پالکت ( )40و بیان پي -سلكتین ( )40در افراد غیرفعال ،بعد از یك آزمون
1. Endothelium-Derived Relaxing Factor
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ورزشي شدید در مقایسه با افراد فعال گزارش شدهاند .در پژوهشي نیز تغییرات سطوح  PDMPs1بعد
از فعالیت با شدت متوسط بین افراد فعال و غیرفعال مقایسه شدند .نتایج افزایش معنادار مقادیر آن
را در هر دو گروه نشان داد؛ اما بعد از دو ساعت ریكاوری ،مقادیر  PDMPsفقط در افراد غیرفعال هنوز
باال بودند (.)81
برخي پژوهشها با هدف بررسي اثر سازگاری ناشي از تمرین منظم ورزشي بر فاکتورهای پالکتي،
پاسخ این فاکتورها به اثر یك جلسه فعالیت حاد را در قبل و بعد از دورة تمریني مقایسه کردهاند.
درهمینراستا ،نشان داده شده است که یك دورة تقریب ًا  10ماهه آمادهسازی و مسابقة فوتبال در
بازیكنان حرفهای فوتبال ،به ایجاد تغییرات مثبت در همة شاخصهای پالکتي غیر از پهنای توزیع
پالکتي آنان منجر ميشود ( .)82در پژوهش دیگری ،افزایش کمتر در چسبندگي و تجمع پالکتي
بعد از  12هفته تمرین استقامتي با شدت متوسط ( )79مشاهده شد .این نتایج همراه با تغییرات
مثبت دیگر نظیر کلسیم درونسلولي پایینتر ،در پژوهشهایي با طول دورة تمریني کمتر؛ یعني هشت
هفته ( )63و کاهش  PDMPبعد از چهار هفته ( )83تمرین منظم نیز دوباره تكرار شدند .مطالعات
بعدی این نتایج را برای فعالیت پالکتي ناشي از تنش برشي ( )71و اکسیداسیون  )76( LDLتأیید
کردهاند.
نتایج پژوهشهای انجامشده روی بیماران نیز نتایج مطالعات یادشده را تأیید ميکنند؛ بهطوریکه
کاهش تجمع پالکتي بعد از  12هفته تمرین منظم ورزشي در بیماران با آسیب نخاعي ( )84و نیز
بیماران مبتالبه فشارخون ( )85و اضافهوزن ( )72گزارش شده است .پژوهشگران ازجمله دالیل
احتمالي را افزایش پروستاسایكلین ( NO ،)PGI2و درنتیجه ،افزایش سطوح درونپالکتي  cAMPو
 cGMPو افزایش انتقالدهندة ال -آرژنین دانستهاند (.)15 ،16
درمجموع ،این مطالعات نشان ميدهند که تمرین ورزشي منظم بهویژه تمرین با شدت متوسط،
عالوهبر کاهش فعالیت و تجمع پالکتها ( ،)44اثر منفي پاسخ فعالیت ورزشي شدید بر پالکت را نیز
کاهش ميدهد که این اثرهای مثبت را ميتوان هم به سازگاریهای انجامگرفته در سطح عروقي
بهویژه نوع و میزان ترشحهای بافت اندوتلیال و هم به سازگاریهای سلولي در خود پالکت ازجمله
کاهش تراکم و فعالیت گیرندههای گلیكوپروتئیني مولكولهای چسبان در سطح پالکت و نیز کاهش
حساسیت نسبت به محرکهای تحریكي نظیر کاتكوالمینها و ترومبین مرتبط دانست .چنین شرایطي

1. Platelet-Derived Mircoparticles
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احتماالً بخشي از چرایي کاهش رخدادهای قلبي -عروقي درحین فعالیت شدید در افراد تمرینکرده
را نسبت به افراد کمتحرک توجیه ميکنند.
تأثير تمرين مقاومتي بر عملکرد پالکت
در مقایسه با فعالیت حاد مقاومتي ،پژوهشهای بسیار کمتری درزمینة اثر تمرینهای مقاومتي بر
پالکت و فاکتورهای مرتبط انجام شدهاند .در پژوهشي به منظور مقایسة چهار هفته تمرینهای هوازی
و مقاومتي بر شاخصهای انعقادی و فیبرینولیتیك ،اثرهای مثبت هر دو نوع تمرین بر این فاکتورها
در افراد سالمند مشاهده شدند؛ ولي نتایج نشان داد که تمرینهای مقاومتي دارای اثرهای مثبت
بیشتری بر عوامل انعقادی  PTT،PTو تعداد پالکتها هستند ( .)86در پژوهش مشابه دیگری ،چهار
هفته فعالیت مقاومتي با شدت متوسط ،در افراد سالمند به کاهش عوامل انعقادی فیبرینوژن،
 ،PTT ،PTتعداد پالکتها و افزایش  -Dدایمر منجر شد ( .)87هولمي 1و همكاران ( )88در پژوهشي
نشان دادند که مصرف پروتئین قبل از فعالیت و  21جلسه تمرین مقاومتي ،مانع افزایش تعداد
پالکتها بعد از فعالیت مقاومتي سنتي در گروههای سني مختلف نميشود؛ بهطوریکه باوجود افزایش
بیشتر در گروه جوان ،افزایش کلي در همة گروههای سني (جوان ،میانسال و سالمند) مشترک بود.
نتایج بهدستآمده دراینزمینه را نميتوان با قطعیت جمعبندی کرد؛ زیرا ،هم تعداد پژوهشهای
انجامشده اندک است و هم بین نتایج آنها همسویي قوی وجود ندارد .پژوهشهای انجامشده جهت
و میزان اثرگذاری و مكانیسمهای سلولي احتمالي متغیرهای اصلي نظیر شدت ،مدت و حجم
تمرینهای مقاومتي را بررسي نكردهاند و پاسخ به این سؤالها در این حوزه به انجام پژوهشهای
گستردهای نیاز دارد.
بحث و نتیجهگیری
وضعیت فعالیت پالکت ازطریق تقابل مكانیسمهای تحریكي و مهاری تعیین ميشود؛ برهمیناساس،
فعالیت حاد ورزشي هم بهصورت استقامتي و هم بهصورت مقاومتي ،بهویژه در شدتهای باال با افزایش
سطح پالسمایي و درونپالکتي فاکتورها و متابولیتهای مختلف ،عاملي تحریكي برای پالکت محسوب
ميشود که ميتواند به افزایش تعداد پالکتها و برخي شاخصهای پالکتي ازجمله تجمع پالکتي و
میانگین حجم پالکتي منجر شود .فعالیت ورزشي بسته به حجم و بهویژه شدت فعالیت باعث افزایش
فشار برشي در جریان خون و نیز تولید عوامل محرک پالکتي ازجمله کاتكوالمینها ،ترومبین و
آدنوزین دیفسفات ميشود که تحریك و فعالسازی پالکتي را بهدنبال دارد و ميتواند ترومبوز و دیگر

1. Hulmi
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رخدادهای قلبي -عروقي را بههمراه داشته باشد؛ اما اغلب تغییرات بهویژه بعد از فعالیت مقاومتي،
موقتي هستند و معمو ًال در دورة ریكاوری بعد از فعالیت به سطوح استراحتي خود بازميگردند؛
بااینحال ،بیشتر پژوهشهای انجامشده درزمینة تأثیر تمرین ورزشي بر پالکت در جمعیت بیمار و
سالم غیرفعال ،کاهش فعالیت و عملكرد پالکتي را بعد از دورة تمریني بهویژه تمرینهای با شدت
متوسط گزارش کردهاند .پژوهشهایي که اثر تمرین ورزشي بر عملكرد پالکتي را بررسي کردهاند،
ازنظر جامعة موردنظر ،روش تمریني ،مدت تمرین ،شدت بهکارگرفتهشده و همچنین ،فاکتورهای
اندازهگیریشده متفاوت هستند .مكانیسمهای درگیر در بهبود عملكرد پالکتي ناشي از تمرین را
احتماالً ميتوان به افزایش حجم پالسما و نیز فاکتورهای مختلف مربوط به بهبود ظرفیت
قلبي -عروقي و تنفسي در آزمودنيها ،کاهش حساسیت به عوامل تحریكي و فعالیت بیشتر مسیرهای
مهاری ازجمله فعالیت نیتریك اکساید سنتتاز و فراهمي زیستي نیتریك اکساید ،بهبود مسیر
اکتو -نوکلئوتیداز پالکتي ،افزایش تولید  PGI2و مسیر  cAMPو افزایش دفاع آنتياکسیدانتي نسبت
داد .باوجود تمام اثرهای مثبت تمرین ورزشي ،درصورت قطع تمرین ،سازگاریهای مفید عملكرد
پالکتي به وضعیت قبل از تمرین بازميگردند؛ هرچند رسیدن به جمعبندی کلي درزمینة اثر
تمرینهای مقاومتي ،به انجام پژوهشهای بیشتر و جامعتری نیاز دارد.
بهنظر ميرسد که مسیرهای سلولي ازجمله تغییرات میكروRNAها بهویژه در گیرندههای
گلیكوپروتئیني سطح پالکت در پاسخ یا سازگاری با انواع مختلف تمرینهای ورزشي با توجه به اثرهای
فیزیولوژیك متفاوت آنها ،رویكرد پژوهشهای آینده در حوزة پالکت باشد؛ البته این نیازهای پژوهشي
در تمرینهای مقاومتي بیشتر احساس ميشوند .ازطرفدیگر ،بهنظر ميرسد که تمرین ورزشي با
تقویت فرایندهای مهاری در پالکت ،بهویژه ازنظر نحوة تأثیرگذاری بر تعامل پالکت با بستر عروقي و
دیگر سلولها و نیز نحوة تأثیرگذاری بر گیرندههای  Gپروتئیني و گرانولهای پالکتي و تداخل این
مسیرهای پیامدهي در پالکت ،رویكردی است که ميتواند برای کاهش دوز داروها و پیشگیری از
برگشت بیماری در دورة بازتواني بیمارهای مختلف از جمله بیمارهای قلبي -عروقي و دیابتي
بیشازپیش مورد توجه پژوهشگران بالیني قرار گیرد .افزونبراین ،بهرهگیری از روشهای نوین مطالعة
وضعیت پالکتها ازجمله تكنیكهای مورد استفاده در دستگاه فلوسیتومتری ( )89برای شناسایي
میزان فعالیت ،تعداد گیرندههای مختلف سطح پالکتي یا پروتئینهای مختلف درگیر در فرایندهای
پیامرساني درونسلولي در پالکت و حتي میزان تجمع پالکتي در پاسخ به محرکهای مختلف ،ميتواند
الهامبخش پژوهشهای بیشتر و بسیار دقیقتری در شرایط فعالیت یا تمرین ورزشي مختلف در افراد
سالم و بیمار باشد.
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 تحت تاثیر متغیرهای مختلف، پالکت به عنوان عضوی پویا در فرایند هموستاز بدن:پيام مقاله
فعالیتورزشي از جمله شدت فعالیت قرار ميگیرد که ميتواند در بلند ساگازهایي را در میزان فعالیت
 این نتایج ميتوانند در جهت.پالکت و واکنشپذیری به عوامل محرک پالکتي را به دنبال داشته باشد
دهي راهكارهای انتخابي آتي جهت درمان یا بازتواني بیماریهای مختلف نقش تعیینکنندهای داشته
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Abstract
Platelets play an important role in formation of a stable hemostatic white thrombus and a
major role in the blood-clotting process. It has also been suggested that platelets are
important in many of the reactions in the intrinsic pathway of coagulation. Recent
evidence emphasizes the pivotal role of abnormal platelet function in acute coronary artery
diseases, myocardial infarction, unstable angina and stroke. Acute exercise might be
harmful for inactive individuals and particularly patients, if the exercise intensity is high.
One of the main mechanisms causing this, is exercise-induced thrombosis. On the other
hand, regular exercise or exercise training results in health benefits and improvements in
lifestyle not only in normal healthy subjects but also in patients. However, the study of
exercise training effects on blood platelets are highly contentious because of the fact that
the analytical methods employed to study platelets are different and accompanied by
numerous methodological problems. Few studies are available on the effect of training on
blood platelets and the exact effects of exercise training on platelet activation and function
is not as yet known. This lack of information makes further studies particularly important,
in order to clarify whether there are favorable effects of exercise training on platelet
aggregation and function in health and disease. This article presents a summary of the
previous research findings that investigated the interaction between acute and chronic
exercise and platelets in health and disease, as well as providing directions for future
studies.

Keywords: Acute Exercise, Exercise Training, Platelet Function, Platelet Aggregation,
Thrombosis.
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