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دریافت مقاله9314/8/72 :

زمینه و هدف :بیش از  08درصد مبتالیان به دیابت ،بهعلت بروز بیماریهای قلبی-
عروقی جان خود را از دست میدهند .از عالیم اصلی این بیماری ،ترومبوز است که
بهدلیل افزایش فعالیت عوامل انعقادی و بههم خوردن تعادل در دستگاه هموستاز اتفاق
میافتد .هدف تحقیق حاضر ،بررسی تأثیر شش هفته تمرین منتخب ایروبیک بر
فیبرینوژن و برخی فاکتورهای انعقادی زنان دیابتی نوع  2بود.
روش بررسی :از میان زنان مبتال به دیابت نوع  28 ،2نفر به شکل تصادفی انتخاب و
به دو گروه تجربی ( 22نفر با میانگین سنی  14/12± 6/95و شاخص تودۀ بدنی 3/52
 ) 20/45±و کنترل ( 0نفر با میانگین سنی  10± 9/5و شاخص تودۀ بدنی 2/20
 )38/04±تقسیم شدند .گروه تجربی تمرینات را بهمدت شش هفته ،هر هفته چهار
جلسه و با شدت  98تا  08درصد ضربان قلب ذخیره اجرا کردند .نمونههای خونی،
 21ساعت قبل از شروع و  10ساعت پس از آخرین جلسه اخذ شد .ارزیابی دادهها
با آزمون تحلیل کوواریانس و مقایسۀ پیشآزمون و پسآزمون هر گروه با آزمون تی
زوجی در سطح معناداری  P≥8/89انجام شد.
یافتهها :افزایش معنادار فیبرینوژن ( )P=8/882( PTT ،)P=8/884و PT
( ،)P=8/882همچنین کاهش معنادار پالکتهای ( )P=8/882گروه تجربی مشاهده
شد.
نتیجهگیری :پژوهش حاضر نشان داد که  6هفته تمرین منتخب ایروبیک باعث ایجاد
تغییراتی در فاکتورهای انعقادی میشود که جهت مقابله با عوارض تهدیدکنندۀ سیستم
انعقاد در بیماران دیابت نوع  2مفید است.
کلیدواژگان :تمرینات ایروبیک ،فیبرینوژن ،انعقاد ،دیابت نوع دو.

دریافت مقالۀ اصالحشده9314/99/74 :

مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،51شمارۀ 5311 ،5

اعالم قبولی9314/99/72 :

تأثیر شش هفته تمرین منتخب ایروبیک بر فیبرینوژن ...

65

مقدمه
بیش از  08درصد مبتالیان به دیابت بهعلت بروز

میتواند برای پیشگیری از بیماری مفید باشد ایجاد شده

بیماریهای قلبی-عروقی جان خود را از دست میدهند

است ( .)5نتایج تحقیقات متفاوت و گاهی متناقض در

( .)2از عالیم اصلی این بیماری ترومبوز (تشکیل لختۀ

این خصوص وجود دارد .اشنایدر و همکاران ( )2550در

خونی) است که بهدلیل افزایش فعالیت عوامل انعقادی و

تحقیق خود روی افراد دیابتی عدم تغییر فیبرینوژن و

بههم خوردن تعادل در دستگاه هموستاز اتفاق میافتد

کاهش  aPTTرا در  6هفته فعالیت هوازی گزارش

( .)2اعتقاد بر این است که افزایش خطر بیماریهای قلبی

کردند ( .)28از طرفی ،در تحقیق کادروی و همکاران

عروقی ( (Cardiovascular Diseaseحاصل از

( )2882روی مردان میانسال سالم افزایش فیبرینوژن را در

تغییرات خونی و همچنین نارسایی دستگاه هوموستازی

 38دقیقه فعالیت هوازی گزارش کردند ( .)22همچنین

خون از جمله فیبرینوژن ،زمان نسبی ترومبوپالستین فعال

تحقیق لمپرکت و همکاران ( )2823عدم تغییر  PTو

شده ( Activated Partial Thromboplastin

 PTTو همچنین تجمع پالکتی را پس از پیادهروی شدید

 ) Timeو زمان پروترومبین ()Prothrombin Time

در زنان چاق دارای اضافه وزن نشان داد ( .)22از طرف

است ( .)3در افراد دیابتی یک افزایش کلی در سطوح

دیگر ،هیل برگ و همکارانش ( )2888در مطالعۀ خود

پالسمایی فاکتورهای انعقادی همراه با کاهش ظرفیت

روی زنان مصرفکنندۀ استروژن که  22هفته تمرین

فیبرینولیتیک وجود دارد ،اما توضیح مکانیسم این

هوازی روی تردمیل انجام دادند شاهد کاهش معنادار

تغییرات ،پیچیده است ( .)2تحقیقات افزایش سنتز

 PTT ،PTو فیبرینوژن بودند ( .)23با اینکه در تحقیقات

فیبرینوژن را نیز در افراد دیابتی نشان دادهاند (.)1

پیشین افزایش فاکتورهای انعقادی در مبتالیان به دیابت

فیبرینوژن پروتئین مفیدی است که اساس لخته شدن،

نشان داده شده است ( ،)2اما تاکنون تحقیقات اندکی ،اثر

پالکهای هموستاتیک و پوستهای زخمها را تشکیل

ورزش بر این بیماران را بررسی کردهاند ( .)29 ،21 ،28با

میدهد .چندین مطالعۀ اپیدمیولوژیکی افزایش فیبرینوژن

توجه به اهمیت عوامل احتمالی پیشگیریکننده یا

پالسما را بهعنوان یک عامل خطرزا برای بیماریهای

هشداردهندۀ بیماریهای قلبی -عروقی در افراد مبتال به

قلبی عروقی عنوان نمودهاند ( .)9فعالیت بدنی منظم

دیابت ،فرایندهای متابولیکی و عملکرد دستگاههای

سیستمهای مختلف از جمله سیستم هموستاتیک را تحت

مختلف بدن و نقش فعالیت ورزشی بر بهبود فاکتورهای

تأثیرات مفید خود قرار میدهد ( .)6مطالعات نشان داده-

انعقادی در مطالعات گذشته ( ،)20-29 ،23هدف اصلی

اند که ورزش شدید تعادل حساس بین انعقاد و فیبرینولیز

تحقیق ،بررسی تأثیر شش هفته تمرین منتخب ایروبیک بر

را به سمت وضعیت ضد انعقادی هدایت میکند ( )4و

فیبرینوژن و برخی فاکتورهای انعقادی زنان دیابتی نوع 2

بهعنوان یکی از مهمترین عوامل توصیهشده جهت تعدیل

میباشد.

دستگاه هوموستاز و کاهش خطر ابتال به بیماریهای
قلبی -عروقی مطرح است ( .)2از حدود  3دهۀ گذشته

روش بررسی

که مطالعات آیندهنگر ،ارتباط افزایش خطر ابتال به CVD

این مطالعه به روش نیمهتجربی و از نوع مطالعات

را با سطوح باالتر فیبرینوژن تأیید کردهاند ( ،)0عالقه به

کاربردی بود .جامعۀ آماری هدف را زنان مبتال به دیابت

تحقیق در مورد اینکه احتمال اصالح سطوح فیبرینوژن

نوع  ،2که در انجمن دیابت استان خوزستان پروندۀ
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پزشکی داشتند ،تشکیل داد .از میان آنها  28نفر بهعنوان

مرحلۀ سرد کردن هم شامل  28دقیقه کشش و نرمش بود.

نمونۀ آماری بهصورت تصادفی و با توجه به شرایط ورود

بنابراین مدت کلی تمرین در جلسۀ اول  18دقیقه بود که

به پژوهش (عدم ابتال به بیماری دیگری به جز دیابت نوع

تا هفتۀ آخر تمرین به  69دقیقه افزایش یافت .در ابتدا 21

 ،2عدم مصرف دخانیات ،نداشتن فعالیت منظم ورزشی

ساعت قبل از شروع اولین جلسۀ تمرینات  9میلیلیتر

طی  2سال گذشته ،قند خون ناشتا زیر  388میلیگرم بر

خون از سیاهرگ بازویی آزمودنیها ،پس از 22-28

دسیلیتر ،دامنۀ سنی  99-39سال ،عدم تزریق انسولین و

ساعت ناشتایی گرفته شد .گروه آزمایش بهمدت شش

توانایی انجام فعالیت بدنی) انتخاب شدند .نمونهها پس از

هفته و هفتهای چهار جلسه ،برنامۀ تمرینات ایروبیک را

توضیح اهداف طرح و شرایط مطالعه بهطور تصادفی به

انجام دادند.

دو گروه کنترل ( 0نفر) و تجربی ( 22نفر) تقسیم شدند.

در این مدت ،گروه کنترل به فعالیتهای عادی

این افراد ،تحت نظر پزشک متخصص داروهای متفورمین

روزانۀ خود پرداختند 10 .ساعت پس از آخرین جلسۀ

و گلی بنکالمید استفاده میکردند .همچنین در طول انجام

تمرین نیز مطابق با زمان نمونهگیری پیشآزمون (0 -4

این مطالعه و تمرینات ورزشی تغییر قابل توجهی در

صبح) ،نمونهگیری خونی برای اندازهگیری متغیرهای

تجویز داروهای آزمودنیها در زمینۀ کنترل قند خون و یا

وابسته انجام شد .در آزمایشگاه جهت اندازهگیری

کنترل لیپیدی انجام نشد .میانگین قند خون این افراد 294

فیبرینوژن PT ،و  PTTنمونههای خونی ابتدا بهمدت

میلیگرم بر دسیلیتر بود .ابتدا اندازهگیریهای اولیه شامل

 22 -28دقیقه با سرعت  3888دور در دقیقه سانتریفیوژ

وزن ،قد ،فشار خون ،درصد چربی و شاخص تودۀ بدنی

شدند .سپس پالسمای بهدست آمده بهوسیلۀ نمونهبردار از

و ( VO2maxآزمون راکپورت) در آزمایشگاه دانشکدۀ

لخته جدا شده و در میکروتیوب ریخته و بالفاصله در

تربیت بدنی شهید چمران اهواز ،از آزمودنیها به عمل

فریزر  08درجۀ سلسیوس قرار داده شدند .فیبرینوژن،

آمد .درصد چربی آزمودنیها با دستگاه بیوامپدانس

 PTو  PTTبه روش انعقادی کالس ( )Claussو با

الکتریک ( )BIMساخت کشور کرۀ جنوبی اندازهگیری

کیتهای آزمایشگاهی ( )ACLو دستگاه تمام اتوماتیک

شد .برنامۀ تمرینات در هر جلسه شامل سه بخش گرم

( ACL 8000ساخت کشور ایتالیا) اندازهگیری شدند.

کردن ،مرحلۀ اصلی (حرکات ایروبیک) و سرد کردن بود.

همچنین تعداد پالکتها با آزمایش  CBCو به-

در گرم کردن از حرکات کششی ،نرمشی و دویدن آرام

وسیلۀ دستگاه شمارشگر خودکار سلولهای خونی (مدل

بهمدت  28دقیقه استفاده شد .مرحلۀ اصلی تمرینات در

 ،SYSMEX-K21ساخت کشور ایتالیا) تعیین شد.

جلسات اول شامل  28دقیقه انجام حرکات ایروبیک با

دادهها پس از جمعآوری ،از طریق نسخۀ  24نرمافزار

شدت  98درصد ضربان قلب ذخیره بود که هر هفته 9

 SPSSو در سطح معناداری  P≥ 8/89تجزیه و تحلیل

درصد به شدت تمرین اضافه شد و تا پایان دوره به 19

شدند .همچنین از آزمون تی همبسته و تحلیل کوواریانس

دقیقه با شدت  08درصد افزایش یافت (جدول .)2

برای بررسی تغییرات درونگروهی از پیشآزمون تا پس-

در این تحقیق در هفتۀ اول و دوم از بلوکهای 26
ضربی که شامل  1حرکت  1ضرب و مناسب افراد مبتدی

آزمون و تفاوتهای بینگروهی استفاده شد.

یافتهها

است ،استفاده شد .از هفتۀ سوم تا ششم ،جهت افزایش

مشخصات آنتروپومتریک و فیزیولوژیک آزمودنیها

مدت و شدت تمرین از بلوکهای  32ضرب استفاده شد.

در پیشآزمون و پسآزمون در جدول  2آمده است .یافته-
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های توصیفی پیشآزمون و پسآزمون گروه تجربی و

از یافتههای دیگر این تحقیق تفاوت معنادار سطوح

کنترل نیز در جدول  3آمده است .در پایان تحقیق

پسآزمون  PTبین گروهها بود ( .)P=8/882همچنین بعد

مشخص شد در سطوح پسآزمون  PTTدر بین گروهها

از شش هفته تمرین ایروبیک ،سطوح  PTدر گروه

تفاوت معناداری وجود دارد ( .)P=8/882همچنین

تجربی از  22/28به  22/59ثانیه رسید که افزایش معنادار

مشخص گردید بهدنبال شش هفته تمرین ایروبیک،

را نشان میدهد ( ،)P=8/882اما در گروه کنترل از 22/69

سطوح  PTTدر گروه تجربی از  25/20به  31/81ثانیه

به  22/93ثانیه رسید که معنادار نبود ( .)P=8/215از

افزایش معناداری یافت ( )P=8/882و در گروه کنترل

طرف دیگر ،در سطوح فیبرینوژن در بین گروهها ،تفاوت

میزان آن از  20/02به  20/26ثانیه تغییر کرد (.)P=8/889

معناداری مشاهده نشد (نمودار  -2د .)P=8/220 ،اگرچه

در سطوح پسآزمون پالکت نیز در بین گروهها،

نتایج تحقیق نشان داد پس از شش هفته تمرین ایروبیک،

تفاوت معناداری مشاهده شد ( .)P=8/882بهدنبال شش

سطوح فیبرینوژن در گروه آزمایش از  3/44به  3/53گرم

هفته تمرین ایروبیک ،تعداد پالکتها در گروه تجربی از

در لیتر افزایش معنادار یافت ( ،)P=8/884اما در گروه

 255/03×283به  269/03×283میکرولیتر کاهش معنادار

کنترل از  3/52به  3/59گرم در لیتر رسید که تغییر معنا-

پیدا کرد ( )P=8/882و در گروه کنترل تعداد آن از

داری نکرد (.)P=8/218

 242/29×283به  245/29×283تغییر پیدا کرد
( )P=8/228که معنادار نبود.
جدول  :9مدت و شدت تمرینات طی هفتۀ اول تا ششم
هفتهها

درصد شدت (ضربان قلب ذخیره)

مدت تمرین (دقیقه)

اول

98-99

18

دوم

99-68

19

سوم

68- 69

98

چهارم

69-48

99

پنجم

48-49

68

ششم

49-08

69

جدول  :7شاخصهای آنتروپومتریک و فیزیولوژیک آزمودنیها
متغیر

گروه تجربی
پیشآزمون

(Weight)kg
)BMI(kg/m2
)BF(%
)Vo2max(ml/kg/min

4/10±28/54
20/45±3/52
35/23±6/99
24/19±9/96

پسآزمون
48/36±22/81
24/43±3/63
34/66±6/66
38/93±9/85

گروه کنترل
پیشآزمون
02/23±4/05
38/04±2/20
12/53±1/23
21/25±1/14

*دادهها به شکل انحراف استاندارد±میانگین هستند.
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جدول  :3یافتههای توصیفی پیشآزمون و پسآزمون گروه تجربی و کنترل
متغیر

گروه تجربی
پیشآزمون

پسآزمون

گروه کنترل
پیشآزمون

پسآزمون

3/44±8/29

3/53±8/22

3/52±8/23

3/59±8/825

)PLT(×103µl

255/03±13/31

269/03±12/38

242/29±95/ 01

245/29±93/ 15

)PTT(s

25/20±2/29

31/81±8/52

20/02± 2/99

20/26± 2/42

)PT(s

22/28±8/63

22/59±8/94

22/69± 8/63

22/93± 8/60

)FIB(g/l

*دادهها به شکل انحراف استاندارد±میانگین هستند.

بحث
فیبرینوژن توسط سلولهای پارانشیم کبدی سنتز
میشود و محصوالت تجزیهای و سایتوکینها بهویژه

صورت که اپینفرین تولیدی در اثر ورزش ،سنتز
فیبرینوژن را در کبد تحریک میکند (.)22

اینترلوکین 2-بر رهایی آن در جریان خون تأثیرگذار

همچنین تعداد پالکتهای خون گروه تجربی

هستند ( .)25از یافتههای پژوهش حاضر ،افزایش میزان

متعاقب پروتکل تمرینی ،کاهش معناداری داشت که با

فیبرینوژن خون گروه تجربی بعد از شش هفته تمرین

نتایج کریگتون ( )23همسو ،اما با نتایج لکاکیس (،)26

ایروبیک بود ،اما این افزایش نسبت به گروه کنترل معنادار

کادروی ( )22و آلدمیر ( )20ناهمسو میباشد .اصلیترین

نبود .این نتیجه با نتایج پریسکو ( ،)28لکاکیس ( )24و

سازوکار کاهش تعداد پالکتها در اثر فعالیت را با

کادروی ( )22همسو ،ولی با نتایج کداگلو ( ،)21اشنایدر

افزایش  PHخون در اثر سازگاری با ورزش مرتبط

( ،)28ونینن ( )29ناهمسو بود .پژوهشگران ساز و

دانستهاند ( .)21بنابراین با توجه به طوالنیتر بودن مدت

کارهای متفاوتی را بهعنوان عامل اثرگذار بر فاکتور

تمرین و همچنین بیشتر بودن تعداد جلسات تمرینی در

انعقادی فیبرینوژن پیشنهاد کردهاند که از جمله میتوان به

هفته ،در این پژوهش نسبت به تحقیقات مذکور ،چنین

افزایش فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک و تغییر در

بهنظر میرسد که اعمال شش هفته تمرین منتخب

پروفایلهای چربی آزمودنیها اشاره کرد ( .)22از طرفی،

ایروبیک سازگاری مناسبی را در بیماران ایجاد کرده است

لکاکیس در تحقیق خود ،دلیل این اختالف در نتیجه را به

که در درازمدت منجر به کاهش تعداد پالکتها شده

عوامل ژنتیکی ،سطح سالمت و میانگین سنی آزمودنیها

است؛ اگرچه موارد دیگری از جمله اثرات کاتکوالمینها،

ربط میدهد ( .)26بعضی نیز افزایش فیبرینوژن بهدنبال

اسیدالکتیک ،سطح تروپونین خون و تغییرات مربوط به

فعالیت ورزشی را با کاهش جریان خون کبدی در هنگام

حجم پالسمای خون نیز در پاسخ پالکتها به فعالیت

فعالیت و کاهش تصفیۀ کبدی عوامل انعقادی خون مرتبط

بدنی مؤثر است.

دانستهاند ( .)22چنین بهنظر میرسد که افزایش میزان

از یافتههای دیگر پژوهش حاضر ،افزایش معنادار

فیبرینوژن در این تحقیق بهدلیل افزایش عملکرد سلول-

 PTTمتعاقب شش هفته تمرین ایروبیک بود .این یافته با

های کبدی در تولید فاکتورهای انعقادی باشد .به این

نتایج هیلبرگ ( )29همخوان و با نتایج تحقیقات اسمیت
( ،)26لکاکیس ( ،)26اشنایدر ( )28و منزل ( )26ناهم-

مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،51شمارۀ 5311،5

تأثیر شش هفته تمرین منتخب ایروبیک بر فیبرینوژن ...

56

خوان بود PTT .یکی از شاخصهای انعقاد است که

گرفتهشده تأثیرگذار بوده باشد .این افزایش معنادار در

بسیار کندتر از  PTبوده و مکانیسم آن با آسیبدیدگی

زمانهای سیستم انعقاد نشاندهندۀ تضعیف عملکرد مسیر

عروق و تماس آن با کالژن جدار رگ آسیبدیده آغاز

داخلی انعقاد توسط ورزش است .از این جهت ،برنامۀ

میشود .به اعتقاد پیکیوان ( )24و همکاران ،پاسخ

تمرینی این پژوهش برای بیماران دیابتی مفید بهنظر می-

متفاوت  PTTبه فعالیت ورزشی نشاندهندۀ تأثیر قابل

رسد.

توجه تمرینات در کنار سن ،جنس ،سطح سالمت و
وضعیت اولیۀ آزمودنیها بر پاسخ سیستم انعقادی است
( .)29از آنجا که آزمودنیهای پژوهش حاضر ،بیماران
مبتال به دیابت نوع دو بودند ،احتماالً دلیل نتیجۀ متناقض
گرفتهشده نسبت به دیگر پژوهشها همین نکته باشد.
همچنین در موارد تغییرات درون عروقی مثل تغییر بار
سطح داخلی عروق یا کندی جریان خون نیز مسیر PTT
آغاز میشود .بنابراین چون فعالیت بدنی سبب افزایش
جریان خون میشود این نکته میتواند دلیلی بر افزایش
زمان  PTTدر این پژوهش باشد.
همچنین متعاقب این شش هفته فعالیت PT ،گروه
تجربی نیز افزایش معنادار یافت که با یافتههای لکاکیس و
هیل برگ ( )2883همخوان و با نتایج هیل برگ ()2888
ناهمخوان بود .میزان  PTشاخص مسیر خارجی شروع
انعقاد است و میزان آن به غلظت پروترومبین بستگی
دارد .بهطور کلی ،عوامل مؤثر بر PT

شامل نوع

تمرینات ،سن ،جنس و وضعیت اولیۀ آزمودنیها میباشد
( .)24در پژوهش حاضر نیز جنس و وضعیت اولیۀ
آزمودنیها ،همچنین سطح سالمتی آنها میتواند در نتیجۀ

نتیجهگیری
پژوهش حاضر حاکی از آن است که تمرین منتخب
ایروبیک باعث ایجاد تغییراتی در فاکتورهای انعقادی
اندازهگیریشده میشود که جهت مقابله با عوارض
تهدیدکنندۀ سیستم انعقاد در بیماران دیابت نوع  2مفید
است .کاهش تعداد پالکتها ،افزایش زمانهای  PTو
 PTTتغییراتی مثبت در جهت مقابله با مشکالت قلب و
عروقی این بیماران هستند .اگرچه این نتایج نشاندهندۀ
اثرات مطلوب ورزش بر مسیرهای انعقاد و سیستم
هموستاتیک است ،همچنان نیاز به مطالعات بیشتر
احساس میشود؛ بهخصوص که نتایج مربوط به
فیبرینوژن بحث برانگیز بهنظر میرسد.

قدردانی
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کلینیک تخصصی دیابت گلستان اهواز و تمامی دوستان
شرکتکننده و یاریدهنده در این پژوهش تشکر می-
نمایم.
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The Effect of Six Weeks Aerobic Training on Fibrinogen and Some of
the Coagulation Factors in Women with Type 2 Diabetes
Masoumeh Khajueinejhad1*, Abdol Hamid Habibi2, Rohollah Ranjbar3

Abstract
Background and Objectives: More than 80% of diabetic
subjects die because of cardiovascular complications. The main
symptom of this disease is thrombosis which occurs due to the
increase of coagulation factors and imbalance in the
homeostasis. The aim of present study was to investigate the
effect of six weeks aerobic training on fibrinogen and some of
the coagulation factors in women with type 2 diabetes.
Subjects and Methods: Among women with type 2 diabetes,
20 patients were chosen. They were randomly divided in two
groups: experimental (n=12; age:47.41±6.59 yr, BMI:
28.79±3.92) and control (n=8; age:48±5.9 yr, BMI:30.87±
2.18). The experimental group performed the training for 6
weeks, each week 4 sessions with 50–80 % heart rate reserve.
Blood samples were taken 24 h before the first training session
and 48 h after the last training session. Covariance test was used
to evaluate the data and in order to compare each group’s
pretest and posttest, paired-samples T-test was used at the
significance level of P ≤0.05.
Results: There were significant increase in fibrinogen (P=
0.007), PTT (P=0.001), PT( 0.001) and significant decrease in
platelet (P= 0.001) of the experimental group.
Conclusion: Present study indicated that 6 weeks aerobic
exercise caused changes in coagulation factors which is
beneficial to deal with threatening complications coagulation
system in patient with type 2 diabetes.
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