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  چکیده 

-داسـي کم خـوني  هوازي در بيماران مبتال به ورزش شديد و بي :زمینه و هدف
باشد، ولي ايجاد هر گونه عارضه در طي يشکل به عنوان يک عامل خطرآفرين م

اي از ابهـام  هوازي يا هوازي در ارتباط با ناقلين اين بيمـاري، در هالـه  ورزش بي
 اشباع زانيم ربي هواز ورزش تعيين تأثير  با هدف پژوهشاين  .باقي مانده است

  .شکل انجام گرديدخوني داسيناقل کم در کودکان ،ژنياکس ازي انيشر خون
 دةمحـدو  درشـکل  داسـي ي خونکم ناقل و سالم کودکهشتاد دو  :بررسیروش 

) نفـر  ٤١(شـاهد  و) نفـر  ٤١( مورد گروه دو در طور تصادفيبه سال، ٦-١٨ي سن
. گيـري شـد  پروفايل انتروپومتري و غلظت هموگلوبين آنهـا انـدازه   .گرفتند قرار

 اسـاس  بـر  ورزش تمام کودکان،. شناسايي گرديد HPLCتوسط  Sهموگلوبين 
ي زيـ ربرنامـه  ،اسـتراحت  قـه يدق ٣ و ثابـت  ةدوچرخي رو بر زدن رکاب قهيدق ٢

بـا   و بعـد از ورزش،  قبـل  بيمـار  ژنياکسـ  ازي انيشـر  خـون  اشباع زانيم .ديگرد
  .گرديد استفاده از پالس اکسيمتري ثبت

و  خالل در يهواز ورزش از قبل که بود آن ازي حاک پژوهشي هايافته :هایافته
 ژنياکس از يانيشر خون اشباع زانيم دري دارامعني آمار تفاوتاز آن، نيز پس 
در شکل داسيخوني اين پارامتر در کودکان ناقل کم  .)<٠٥/٠p( نداشت وجود

  .  باقي ماند محدودة طبيعي
خوني    در کودکان ناقل کمي هواز ورزش رسد کهمي به نظر :يریگجهینت

  .دينمانمي جاديا ژنياکس ازي انيشر خون عاشبا زانيم دري اختاللشکل، داسي
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  مقدمه 
اسـت، کـه بـا     يک اخـتالل خـون  يشکل داسي يخونکم

ـ ا .شـود يشـناخته مـ  «S» وب يـ ن معيهموگلـوب   يمـار ين بي
کـا  يهزار نفر را در آمر ۷۲ها نفر را در جهان و حدود ونيليم

 - ييقـا يتولـد آفر  ۵۰۰ک تولـد از هـر   يـ مبتال ساخته و در 
، شـکل داسـي سلول  يماريب .ده استيمشاهده گرد ييکايآمر
ن است که بـه شـکل   يهموگلوب ين اختالل ساختمانيترعيشا
کـا و  يپوسـتان آمر اهياز س درصد ۸/۰گوت در حدود يروزهت

 شودينفر مشاهده م ۴۰۰در  ۱وع يگوت با شيبه شکل هموز
در  ۳۰ه يـ جريشـکل در ن يداسـ  سـلول   يمـار يوع بيش). ۱(

ـ کارائ ييقايآفر يهاتيجمع تولد زنده و در  ۱۰۰۰ در  ۳ب ي
وع آن ياست که ش ين در حاليا .ده استيگزارش گرد ۱۰۰۰
 يقـا يو در آفر) ۲(تولد زنـده   ۱۰۰۰در  ۹۹ نيدکان بندر کو
ـ ي ،ت بـرآورد شـده اسـت   ياز کل جمع درصد ۲۵ يغرب  يعن
مبـتال   شـکل ينفر آنها بـه صـفت داسـ    ۱۰نفر از هر ۱باًّ يتقر
  .)۳( است
 ۱۰-۸ پوستاهيت سيدر جمع يمارين بين ايوع ناقليش  
 درصـد  ۱ يپاکسـتان  -يهنـد  يهـا تيو در جمع) ۴( درصد
ون يليشود، دو مين زده ميامروزه تخم) . ۵( م شده استاعال

شـکل مبـتال    يبه صفت سلول داس ييکايآمر _ ييقاينفر آفر
-ران به خصـوص اسـتان  يا شکل دريداس يماريب). ۱( باشند

فـارس تـا   جير خلـ يـ ه و جزايحاشـ  ي، کشـورها يجنوب يها
 يلومترها فاصله از ساحل، به شکل پراکنده در مـردم بـوم  يک

ن يشـتر يدر خوزسـتان ب ). ۷ و ۶(شاهده شـده اسـت   عرب م
، امـا در سراسـر   خرمشـهر بـوده   يشدت انتشار در مردم بوم

ز بـه چشـم   يـ و عـرب ن  يف مختلف بـوم يخوزستان در طوا
  ).۶( خورده است

گـرد اسـت و بـه آن اجـازه      صاف و يعيطب گلبول قرمز
قرمز  يهاگلبول .دهديرا م يخون يهارگيعبور آسان از مو

ن يو بـد . دارنـد  يشکل، سفت و فرم هالليداس يخوندر کم
  کوچک باعث بروز يدهايورها و رگيسبب با بستن مو

-يمـ  ءاعضـا  يجيب تدريدرد حاد و آس ،يبافت يسکميا
 ةقسمت عمـد  معموالً يم حاصل از انسداد عروقيعال. ندشو
افـراد مبـتال بـه    . دهنديرا به خود اختصاص م ينيبال يتابلو

امـا  . شکل، معموالً بدون عالمـت هسـتند  يصفت سلول داس
ا يـ ژن و يکـاهش اکسـ   ،يط پـر اسـترس، خسـتگ   يتحت شرا

جاد يشکل شدن در آنها ايروند داس که عفونت، ممکن است
شـکل بـروز   يسـلول داسـ   يماريعوارض ب ةجيگردد و در نت

 شـکل نـادر  يداسـ  يخـون کـم  نيعوارض در ناقل). ۱( دينما
ــتالالت ترومبوآم   ــتند، امــا اخ ــولهس ــر يب ــاه يوي  يو گ

 ةا مـردان بـا سـابق   يـ در زنـان بـاردار،    )۸(انفارکتوس طحال 
ـ مـدت گـزارش گرد  يطـوالن  يپروازها حمـالت  . ده اسـت ي

ــغ يهــاتيف و وضــعيــخف ــه روش  ير عــادي در اســکن ب
ده يـ ز، مشـاهده گرد يدر کودکان ناقل ن يترون توموگرافيپوز
ده يـ مـوارد د  درصـد  ۴تـا   ۳ ع دريوس يهماچور). ۹( است
 يه معموالً نارسا است و زنان دارايظ کليت تغليظرف. شوديم
بــه  شــتر در معــرض ابــتاليب يبــاردار ةن صــفت در دوريــا
ا يـ سم حاد يقلب، الکل ييحاالت نارسا در. ت هستنديلونفريپ

ـ ممکن اسـت ا  ،شوک ع و ين افـراد دچـار انفـارکتوس وسـ    ي
  .)۸( مهلک شوند

ـ يم يتـوان بـه سـردردها   يگر اخـتالالت مـ  ياز د  ، يگرن
 ،يويـ کل يهاش خطر بروز سرطاني، افزايويحاد کل يينارسا

بـه خصـوص در    يکـ يزيان حرکـات ف يدر جر يمرگ ناگهان
د پوسـتان  يدر سـف  يحت ،پوستان و انفارکتوس در طحالاهيس
ن در داخـل  يت هموگلـوب يـ زان حالليـ م). ۹(اشاره نمـود   زين

ن يژن و نـوع هموگلـوب  يگلبول قرمز بـه درصـد اشـباع اکسـ    
ن يداخـل گلبـول و همچنـ    «S»ن يب شده با هموگلـوب يترک
ـ ). ۱۰( دارد يبسـتگ  يدرون سلول PH حرارت و ةدرج  يآب
ا يـ رود عمدتاً متعلـق بـه پالسـما    يق از دست ميتعر يکه ط

از آب بدن بـه   درصد ۵کاهش . ع خون استيهمان بخش ما
خون از دسـت   ياز آب پالسما درصد ۱۰آن است که  يمعن

بـه مغـز و    يرسـان ژنينجـر بـه کـاهش اکسـ    برود که خـود م 
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ن و يسـنگ  يهـا تيـ فعال ياز طرفـ  ).۱۱( شـود يها مچهيماه
ـ د الکتيد اسي، منجر به تولنيه تمريرويشدت ب اد در يـ ک زي

 ين و طـوالن ينـات سـنگ  يدر اثـر تمر  .شـود ين عضالت ميب
م بدن همـراه  يط گرم و مرطوب مقدار سديمخصوصاً در مح

  ).۱۲( ابدييم ژن کاهشيبا اکس
چگـاه  ين صفت هيمحققان معتقدند ورزشکاران مبتال به ا

 رسـند ين نرمال نميده با هموگلوبيبه سطح ورزشکاران برگز
ا قـرار  ي ديشد يت ورزشيو در صورت پرداختن به فعال )۹(

آنهـا بـه دنبـال     يرا بـرا  ييخطرها ،گرفتن در معرض ارتفاع
د از يـ راد بان گروه از افـ يآنها معتقدند ا. )۱۳( خواهد داشت

ــ يهــاورزش ــا و  يهــوازيســخت ب ــه خصــوص در گرم ب
. نـد ينما يکنـد، خـوددار  يجـاد مـ  يا يآبکه کم ييهاتيوضع
ـ ن باورنـد کـه خطـر بـروز ا    يـ از پژوهشگران بر ا ياعده ن ي

شـتر  ير افـراد ب يشکل، از سايداس يخونن کميعارضه در ناقل
ل شـک يداسـ  يخونکم ان به يمحرز است که مبتال). ۹( است

اما آنچه که هنـوز  . برندياز مشکالت رنج م يعياز گروه وس
ـ ن ايت نـاقل يوضع ،از ابهام قرار گرفته يادر پرده  يمـار ين بي
موجـود در نـاقالن در خـالل      Sن يا هموگلوبينکه آيا. است
جاد اخـتالل  يتواند سبب ايم يهوازيو ب يهواز يهاورزش
دکـان را تنهـا بـه    ون گـروه از ک يا اينکه آير؟ و ايا خيگردد؟ 

مطالعه   .)۱۴(د از ورزش محروم نمود؟ ي، بالحاظ ناقل بودن
ـ ،  نشـان داد در مع کـا يدر آمر) ۱۹۸۲(بروس و همکاران  ار ي
کـه اثبـات    ياافتـه يچ يز هـ يـ ژن نياز اکس يانياشباع خون شر

در اشباع بـه   يا استراحت اختالليدر خالل ورزش  که دينما
ن يهمچنـ  .)۰۵/۰p>( )۱۵(د يـ مشـاهده نگرد  ،ديآيوجود م
در فرانسه، نشان داد کـه  ) ۱۹۹۵(ت و همکاران يرئيس ةمطالع

ان بـه صـفت   ي، در مبتاليهوازيسخت و ب يهاانجام ورزش
کونز  ةاما مطالع). ۰۰۰/۰p<) (۱۶( خطر استيشکل بيداس

اســتحکام  يابيــدر فرانســه پــس از ارز) ۲۰۰۶(و همکــاران 
ــول ــاگلب ــدازه يه ــز و ان ــگقرم ــم يري ــزان هماتوکري ت و ي
 ژن در آنهـا نشـان داد،  يد بر نقـش اکسـ  يکأن و با تيهموگلوب

 يتواند فرد را در معـرض خطـر گرفتـار   يرات حاصل مييتغ
) >۰۵/۰p( به خصوص در عروق کوچک قرار دهـد  يعروق

و عـدم انجـام    يد بر نقش پرسـتار در غربـالگر  يبا تأک). ۱۷(
ران و يـ در ا يمـار ين بيـ ن ايناقل يبر رو ينيچن نيمطالعات ا

م تـا بـا توجـه بـه     ياطفال بـر آن شـد   يسن ةبه خصوص رد
و بـا علـم بـه آنکـه      ن منـاطق يخاص ا ييط آب و هوايشرا

ــحرکــت و فعال ــذييت جــزء جــداي ــدگيناپ ــان  ير زن کودک
ورزش  ة، رابطـ يغربـالگر  يگـذار هي، با پاگردديمحسوب م

و  دهيژن سـنج ياز اکس يانيزان اشباع خون شريرا با م يهواز
  .ميينما يرا در آنها بررس يبروز خطرات احتمال

  
 یروش بررس

بود که در  ينيبال يياز نوع کارآزما يان پژوهش مطالعهيا
 ةشـکل در محـدو  يداس يخونکودک سالم و ناقل کم ۸۲آن 
و  يمارستان آموزشيب کننده به مرکزمراجعه سال، ۶-۱۸ يسن

 .دنـد اهواز شـرکت نمو  يخون شفا يفوق تخصص يپژوهش
 يارهـا ياسـاس مع  و بـر بـر هـدف    يکودکان به صورت مبتن

در دو  يانتخاب شده و بـه صـورت تصـادف   ورود به مطالعه 
دو  .قـرار گرفتنـد  ) نفـر  ۴۱( و شـاهد ) نفر ۴۱(آزمون گروه 

ن ينـاقل  .ن همگن بودنديهموگلوب ، و، جنسگروه از نظر سن
ــوب  ــورز هموگل ــه کمــک الکتروف ــتگاهيب ــط دس   ن و توس

HPLCيارهـا يمتوسـط مع  .دنـد يگرد ييور قطع شناساطهب 
 يبـرا  ين سنيانگيمورد پژوهش م يدر واحدها يسازهمگن
. بـود  ۱۳± ۲/۴ و در گـروه شـاهد   ۵۳/۱۲± ۵/۴ آزمونگروه 

 هـا بـوده  يخونر کميد مبتال به سايکودکان در هر دو گروه نبا
ن يهمچنـ  .افت کرده باشـند ير آهن درياخ ةا ظرف چند هفتي
خـوردار بـوده و   بر يدر انـدام تحتـان   يمت حرکتد از ساليبا
ن يبـد  .بودنـد يمبـتال مـ   يتنفسـ  -يقلبـ  يهايماريد به بينبا

ـ يمنظور قبل از شروع آزمـون کودکـان تحـت معا    پزشـک   ةن
ــوق ــوژ تخصــص خــون وف ــه و  يانکول ــرار گرفت ــال ق  اطف

از شـرکت در پـژوهش   يمربوط به اطالعات مورد ن ةپرسشنام
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بـه   يبدن ةقد و وزن و شاخص تود يريگاندازه. ديکامل گرد
ـ ک وزنـه انجـام گرد  يکمک متر و  بـدون کفـش در    ،قـد  .دي

ـ گوار و اندازهيستاده کنار ديت ايوضع وزن براسـاس بـه    يري
ابـزار  . رفتيتن داشتن پوشش مناسب و معمول صورت پـذ 

ثابـت بـا    ةک دوچرخـ ين پژوهش شامل، يمورد استفاده در ا
جـاد صـدمه،   ياز ا يريـ گشيپ مناسب به منظور يتيحما ابزار
، برنامـه قبل از انجـام   .بود يمتريک عدد دستگاه پالس اکسي

ح يتوضـ  يصورت انفـراد ، بهنمونههر  يروش مورد نظر برا
صـبح اجـرا    ۸-۱۱ يزمـان  ةن آزمـون در فاصـل  يـ ا. داده شد

ط خواسـته شـد،   يواجد شـرا  سپس از افراد داوطلب .ديگرد
، بـا  ر تحمل بهتـر آزمـون  کرده و به منظولباس راحت به تن 

آزمـون   .نـد يقه بدن خود را گرم نمايدق ۳معمول  يهانرمش
 ۳ ثابـت و  ةدوچرخـ  يقه رکـاب زدن بـر رو  يدق ۲بر اساس 

زدن قبل از شروع رکـاب . ديگرد يزيرقه استراحت برنامهيدق
بـه انگشـت    زيـ ن يمتريسنسور مربوط به دستگاه پالس اکسـ 

از  يانيباع خـون شـر  زان اشـ ياشاره دست راست، متصل و م
رکـاب   ،سپس فرد .دين دستگاه ثبت گرديژن، به کمک اياکس

شـد، تـا تعـداد     يقـه سـع  يدق ۲ مـدت  در .نمود زدن را آغاز
ش سـرعت  يق کـودک در افـزا  يضربان قلب بر اسـاس تشـو  
ن سطح ممکن خـود  ي، به باالتريحرکت و با توجه به سن و

اشـباع   زانيـ و م شـد  ن زمان تست قطـع يدر ا .ده شوديرسان
. ديـ گردو ثبـت   يريـ گژن مجدداً اندازهياز اکس يانيخون شر
دوم و هم زمان با قطع تسـت   ةقيان دقياستراحت با پا ةمرحل

پنجم از شـروع تسـت، شـاخص     ةقيان دقيدر پا. ديآغاز گرد
در  يرات احتمـال ييتغ يمورد نظر در پژوهش به منظور بررس

وطلـب در هـر   دا. ديـ گرد يريـ گفاز استراحت مجدداً انـدازه 
ـ در صورت عـدم تما  برنامه،از انجام  يامرحله  ةل بـه ادامـ  ي
ا کرامـپ  ينفس، درد و  ي، تنگيا احساس خستگيت و يفعال

ـ ا. توانست آزمون را رها و به آن خاتمه دهـد يم يعضالن ن ي
توسـط   يمقدمات يسازاطالعات قبل از شروع کار و در آماده

دسـت آمـده پـس از    اطالعات به . پژوهشگر به آنها داده شد

شده و با اسـتفاده   ۱۵ ةنسخ SPSSافزار وارد نرم يبنددسته
 .قرار گرفت يز آماريمستقل مورد آنال ياز آزمون ت

  
  هاافتهی

ـ دست آمده از ابهج ينتا کـه،   دهـد ين مطالعـه نشـان مـ   ي
و در گروه  ۲۴/۱۲± ۲/۱ آزمونن در گروه ين هموگلوبيانگيم

 ۹/۱۷±  ۵/۳ يبدن ةخص تودن شايانگيو م ۷/۱۲± ۲/۱شاهد 
. گـروه شـاهد بـود    يبـرا  ۹/۱۷±  ۷/۲ و آزمـون گروه  يبرا
مـورد نظـر    يارهاين معيب يدارامعن يگونه اختالف آمارچيه

متوســط ). ۱جــدول( )<۰۵/۰P( دشــدر پـژوهش مشــاهده ن 
مـورد پـژوهش    يژن  در واحدهاياز اکس يانياشباع خون شر

 يو بــرا ۷۳/۹۸±  ۰۰/۱ آزمــونگــروه  يل از ورزش بــراقبــ
، در هـر دو  ياز نظـر آمـار   .بـود  ۱۴/۹۹±  ۶۹/۰گروه شاهد 

شاخص مورد نظـر در   از نظر يدارامعن ياختالف آمار گروه
بعد از بالفاصله زان ين ميا). =۳۲/۰P(د شپژوهش مشاهده ن

گـروه   يو بـرا  ۹۷/۹۸± ٨٧/٠بـه   آزمـون گروه  يورزش برا
گـروه   يبرا ان استراحتيپا ةو در مرحل ٢١/٩٩±٦٨/٠شاهد 
ر ييتغ ۳۱/۹۹±۶۸/۰ گروه شاهد يبراو  ۰۲/۹۹±۶۸/۰ آزمون
 )=۰۵۸/۰P( دار نبـود ا، تفـاوت معنـ  ياز نظر آمـار  يکرد ول

از  يانيخـون شـر  انگر ثبـات اشـباع   ي، ب۱ نمودار .)۲جدول (
کودکان سالم و ناقل در مراحـل مختلـف آزمـون     ژن درياکس
  .<p)۰۵/۰( باشديم
  

 بحث
ت، بالفاصله يفعال ةاد که در مرحلحاضر نشان د ةمطالع

زان يدر م يگونه اختاللچيبعد از آن و تمام مدت استراحت ه
-يجاد نمياژن در کودکان ناقل ياز اکس يانياشباع خون شر

ک هالل با دو يبه شکل  يسلول داس ).<۰۵/۰p( شود
خارها کامالً شکننده بوده و به . باشديم زينوک ت يانتها
 ياگر سلول داس. جدا شدن هستند از سلول قابل يراحت

از دست دادن  ،ونيژناسير با داکسيين تغيمشاهده شود، اول
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ه يدر حاش )شدندفرمه(ر شکل ييجنبش، به دنبال آن تغ
 ةيناح کين در يبه همراه قرار گرفتن هموگلوب تيسکوسيد

در . شوديم ل و سختيسپس سلول طو. باشديسلول م
ت را يسکوسيت شکل ديسون مجدد، درپانويژناسين اکسيح
شدن،  ير داسيغ -شدن  يکل داسيبا هر س. آورديدست مبه

ژنه يط اکسيدر شرا يها حتنکه سلوليده تا ايصدمه د يغشا
ن ناتوان يسک مقعرالطرفيکامل از برگشت به حالت شکل د

 ).۱۸(شوند يم

م است و يخک حالت خوشي »شکليصفت سلول داس«
صفت سلول . ستيهمراه نر يزان مرگ وميش ميبا افزا
-بحران و يخونکم. شکل معموالً بدون عالمت استيداس

 ياز داس يموارد) ۸(ار نادر هستند يدردناک معموالً بس يها
ل حضور در يبدل يا مرگ ناگهانيها شدن گسترده سلول

 ).۱(ده شده است يد ديشد يآبا ورزش و کميارتفاعات باال 
که با هدف  ياه به مطالعهبا توج) ٢٠١٠(پت و همکاران يتر
در  يان خونيجر يشن بر رويدريشن و دهيدرين اثر هييتع
 توأم قه ورزشيدق ٤٠ يط شکل درين صفت داسيناقل

شن يدريانجام دادند؛ ضرورت انجام ه) يهوازيو ب يهواز(
ت يورزش و فعال يشکل را در طين صفت داسيناقل يکاف

 يامر يتيسکوزيپر ويه يجهت کاهش عوارض احتمال
 ،شکليدر صفت سلول داس ).۱۹( شنهاد نمودنديپ يضرور

-سال). ۲۰( شدن گردد يممکن است منجر به داس يهوشيب

ن اشخاص به يدر ب يماريفعاالنه ب يجستجوکه، هاست 
 يريگشيپ ياساس يهاجنبهاز  يکيعنوان به، ظاهر سالم

آن به نام  است که از يزين همان چيا. شوديم يتلق
 .)۲۱( شودياد مي يغربالگر

بروس و همکاران  ةج پژوهش حاضر با مطالعينتا
ک به يولوژيزيف يهاکه با هدف سنجش پاسخ) ۱۹۸۲(

شکل انجام شده بود يداس يخونورزش در کودکان ناقل کم
در ) ۲۰۰۶( کونز و همکاران ةمطالع ،اما باشديهم سو م

 يخون يارهايبر مع ير ورزش هوازيثأفرانسه که با عنوان ت

ت و يزان هماتوکريقرمز و م يهااز جمله استحکام گلبول
ن ينشان داد که ممکن است ب ،ن انجام شده بوديهموگلوب

در عروق کوچک و  يجاد گرفتاريا يسک فاکتورهاير
-رابطه شکل،يداس يخونماران ناقل کميدر ب ورزش حداکثر،

 ،قرمز يهااستحکام گلبول يابيارز. وجود داشته باشد يا
د بر يکأن  با تيت و هموگلوبيزان هماتوکريم يريگندازها

رات حاصل و ييتغ که ن نشان داديژن در هموگلوبينقش اکس
تواند فرد را در يستم اتونوم ميت سير در فعالييبه تبع آن تغ

به خصوص در عروق کوچک  يعروق يمعرض خطر گرفتار
ر ج با پژوهش حاضيکه البته نتا؛ )۰۵/۰p<) (۱۷( قرار دهد

 ياصورت حرفهکه به يانتخاب بزرگساالن. باشديسو نمهم
مار تا يش بيو پا ،n=  ۸کردند، تعداد کم نمونه يورزش م

ن اختالف يل ايتواند از جمله داليپس از ورزش م ۶۰ ةقيدق
. رديگيژن صورت ميدر حضور اکس يهوازورزش  .باشد
است که  ينيا تمري يهوازرين غيتمر ن،ين تمريمقابل ا ةنقط

تر در زمان ژن و با شدت هر چه تماميبدون حضور اکس
ک منجر يدالکتيد اسيت به توليرد و در نهايگيکوتاه انجام م

د کربن ياکسيش ديک و افزايد الکتيوجود اس. شوديم
و احساس فشار  يعموم يتنفس، خستگ يموجب دشوار

ان خون و يجر ،يهواز ينات ورزشيتمر). ۲۲(شود ياد ميز
با جذب  دهد ويمش يها را افزاژن به انداميود اکسور
ش قدرت تحمل يد الکتات و افزايکاهش تول ژن،ياکس

ستم يس يورزش هواز ).۲۳( همراه است يعضالت اسکلت
حضور  بر يستم هوازيس. کندير ميبدن را درگ يهواز
 طورهها، بيها و چربدراتيکردن کربوههيژن جهت تجزياکس

    ).۲۲( ه دارديتک يکربن، آب و انرژ دياکسيکامل به د
 ييهـوا  يهـا سهيش سطح کيموجب افزا ،يهواز ورزش
 يرگيمـو  ةگسترش شـبک  و ژن نقش دارندياکس ةکه در مبادل

بـه   و ژن در ورزشـکاران يانتقال اکسـ  ييش تواناي، افزايوير
  ).۲۴( شوديم يورزشکاران استقامتدر ژه يو
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بـاالتر و   يبان قلبکودکان نسبت به بزرگساالن تعداد ضر
ن يرا در حـال اسـتراحت و در حـ    يتـر نييپا ياحجم ضربه
 ،نيدر هنگام ورزش و تمـر  که رسدينظر مبه. ورزش دارند

. شـود يجـاد مـ  يکودکـان ا   در يبهتـر  يطـ يان خون محيجر
در  يباالتر يديو ور يانيژن خون شرياختالف اکس ،نيبنابرا

تـر  اشـت مناسـب  برد ةدهنـد ن نشـان يـ آنها وجود دارد کـه ا 
 يليکودکان خ. ها در کودکان استژن خون توسط بافتياکس

ن ييپـا  يحجـم جـار   و يو سال تنفس نسـبتاً سـطح  کم سن
زان يـ جـه م يرا دارا هسـتند کـه در نت   ياتيت حينسبت به ظرف
تعـداد  . ابدييدر آنها کاهش م يتنفس يژن از هوايجذب اکس
ـ ا ياهـ انيـ از ز يکـ يشتر اسـت کـه   ير کودکان بتنفس د ن ي

  ).۲۵( باشدين تنفس ميشتر در حيژن بيموضوع مصرف اکس
سبب کاهش  يخصوصاً از نوع هواز ينات ورزشيتمر
شرفت يشده و پ يمرکز يستم عصبيوابسته به س ييتوانا

ر مثبت يتأث. گردديرا سبب م يت زندگيفيک يپارامترها
 ير، فاکتورهايموارد مرگ وم ةهم يروبر  يورزش هواز
 ،استخوان ي، پوکي، چاقيعروق -يقلب يهايماريب :خطر مثل
تعداد متفاوت  يطور گسترده براهن بيريابت شيو د يافسردگ

  ).۲۲( ماران ثبت شده استيب
  
  

  گیرينتیجه
تـوان گفـت کـه ورزش    يمـ  ،ن مطالعهيج ايبر اساس نتا

از  يانيزان اشباع خون شـر يدر م را يتواند اختاللينم يهواز
 ت موضـوع و ياما بـا توجـه بـه حساسـ     ،ديجاد نمايژن اياکس

ــه  ــم نمون ــودن حج ــيپ ،کوچــک ب ــنهاد م ــوديش ــه ش در     ک
مـاران انجـام   ياز ب يشتريتعداد ب يبر رو يبعد يهاپژوهش

تـر گـردد تـا    يش پس از ورزش طوالنيمدت زمان پا و ودش
  .اصل شودنان حياطم ،يررس احتمالياختالل دعدم نسبت به 

  
  یقدردان

کساني که ما را در انجام اين پژوهش  ةيدر پايان از کل
ويژه از معاونت به. شودياري نمودند تشکر و قدرداني مي

    وري دانشگاه علوم پزشکي آو فن قاتيتحقمحترم 
هاي پژوهش و شاپور اهواز جهت تأمين هزينهجندي

پرستاري و مامايي  ةدانشکد يپژوهشمعاونت محترم 
 ويب طرح تحقيقاتيدانشگاه جهت همکاري در روند تص

و همچنين مديريت و پرسنل  )U-۸۸۱۱۳شماره ثبت (
محترم بخش هماتولوژي بيمارستان شفاي اهواز جهت 

شان در انجام پژوهش، صميمانه تشکر و مانههمکاري صمي
  .گرددقدرداني مي
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Abstract 

The Effect of Aerobic Exercise on O2 Saturation in Children with Sickle 
Cell Trait 

 
Masoumeh Rahim 1, Marzieh Asadizaker 2*, Bizhan Keykhaei Dehdezi 3 

 

 

   
  

Background and Objective: Intensive anaerobic exercise is a risk 
factor for children with sickle cell anemia. However, it remains 
unclear whether anaerobic or aerobic exercises have any effect on 
subjects with sickle cell trait. This study conducted to determine of 
the effect of aerobic exercise on O2 saturation in children with 
sickle cell trait.  
Subjects and Methods:  Eighty-two healthy and trait children (age 
6-18) were allocated randomly in two groups: case (41) and control 
(41) in this study. Anthropometrics profile and hemoglobin 
concentration were measured. HbS hemoglobin recognized with 
HPLC. All children performed a cycle ergometer 2-min exercise 
and 3-min rest. Before and after exercise, O2 saturation was 
assessed with pulseoximetry. 
Results: There was no significant difference between two groups 
for O2 saturation before and after exercise (P>0.05). This parameter 
remained normal in children with sickle cell trait.  
Conclusion: It seems aerobic exercise is safe for children with 
sickle cell trait. 
 
Keywords: Sickle cell anemia, Aerobic exercise, Blood arterial 
oxygen. 
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