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اثرات تمرین بر برخی پارامترهاي هماتولوژیک اسب عرب خوزستان

3هانیه مظاهريو 2، غالمحسین خواجه*1مشهديعلیرضا قدردان

14/12/91: تاریخ پذیرش6/3/91:  تاریخ دریافت

چکیده
 که،اسکلتی دام وابسته است -اي عروقی، تنفسی و ماهیچه -بیش از همه به ظرفیت سیستم قلبی ،مسابقات ورزشیموفقیت اسب در 

هایی  که بتوان با ارزیابی شاخص رسدبه نظر می.گیردسازي اسب قرار میآماده يهاي ژنتیکی و نحوهخود تحت تأثیر ویژگی
حیاتی، الکتروکاردیوگرام و تغییرات هماتولوژیک پدید آمده در دام پس از فعالیت شدید بدنی، توانایی آن را در تحمل فشار  عالئم چونهم

 8آن و لکوگرام پارامترهاي مربوط به هاي قرمز و  گلبول تغییرات تعداد ،حاضر يدر مطالعه .ارزیابی نمود ،پدید آمده در زمان مسابقه
جهت انجام این کار، یک . گرفتهاي مختلف قبل و پس از فعالیت شدید بدنی مورد سنجش قرار ساله در زمان 10ا ت 4رأس نریان عرب 

پس از دویدن با حداکثر سرعت در مسیر ) زمان سه(ساعت  24و ) زمان دو(ساعت  3، )زمان یک(، بالفاصله )زمان صفر(ساعت قبل 
گر خودکار مورد ارزیابی قرار هاي خون با استفاده از دستگاه شمارشنمونه.به عمل آمد گیريخون از اسبان مورد نظرمتري، 1250
، MCVهاي قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، شامل تعداد گلبول(گیري شده هاي اندازهبیشتر فاکتور ،نتایج این بررسی نشان داد .گرفت

به نظر . یابدمیداري بالفاصله پس از دویدن افزایش معنی ،)درجه حرارتهاي سفید، تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس و تعداد گلبول
در این بررسی تغییرات . دنچون استرس ناشی از قرار گرفتن در شرایط مسابقه و تعریق عامل این افزایش باشرسد که عواملی هم می

.هاي سفید، الگوهاي متفاوتی را نشان دادندپدید آمده در انواع گلبول

هماتولوژیک، اسب عرب پارامترهايتمرین، :کلیديکلمات 

  مقدمه
ترین هدف و مأموریت واحدهاي صنعتی  شاید مهم.

هایی  تولید و پرورش اسب ،پرورش اسب در دنیاي امروز
باشد که توانایی الزم براي شرکت در مسابقات مختلف 

بدیهی است که شرکت در مسابقات . دارا باشند را ورزشی
 برايها وابسته به توانایی ورزشی دام و موفقیت در آن

تحمل فشار شدیدي است که در حین مسابقه به اسب 
بیش از همه به ظرفیت  ،این توانایی. گردد می وارد

اسکلتی دام  - عروقی، تنفسی و عضالنی -هاي قلبی سیستم
هاي ژنتیکی و  ت تأثیر ویژگیوابسته است، که خود تح

Erickson(استسازي حیوان آماده ينحوه به . )1996
توانایی اسب در سازگاري با تغییرات  ،عبارت دیگر

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازدانشیار*1
درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازگروه علوم استاد 2
دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز 3

فیزیولوژیک ایجاد شده در حین مسابقه، عامل با اهمیتی 
است که در موفقیت یا عدم موفقیت ورزشی آن تأثیر 

انتظار آن است که میزان و سرعت سازگاري با .گذارد می
شده در حین مسابقه را بتوان با ارزیابی شرایط ایجاد

چون عالئم حیاتی، الکتروکاردیوگرام و همهایی  شاخص
تغییرات بیوشیمیایی و هماتولوژي پدید آمده در دام، پس 

 ,Jones 1989(کرداز انجام فعالیت شدید بدنی تعیین 

Radostits et al. 2007(.
تغییرات پدید آمده در پارامترهاي  ،حاضر بررسیدر 

هاي بالینی اسب عرب پس برخی از نشانه و هماتولوژیک
.مورد توجه قرار گرفته است ،از فعالیت شدید بدنی

   
E-mail: kianeg2000@yahoo.com)نویسنده مسئول(
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  مواد و روش کار
و  )اهواز(داري نیروحاضر در محل اسب يمطالعه

 10تا  4سنی  يرأس نریان عرب سالم با محدوده 8روي 
شرکت در  برايتمرین  يکه در دوره) 1جدول (سال 

اسبان تحت . مسابقات کورس قرار داشتند، به انجام رسید
داروهاي ضد انگل را بررسی، همگی به طور مرتب 

-تقریباً یکسانی استفاده می يدریافت کرده و از جیره

.کردند

  حاضر يمشخصات اسبان مورد بررسی در مطالعه :1جدول 

سابقه بیماريسننام اسب
زمان دویدن مسیر

)ثانیه(متري  1250
97-سال 4رسام
87-سال 9سفیدخنجر
117-سال 9چشمه

103-سال 7ظفر
90-سال 10چاالك

94-سال 5شهپر
87-سال 7زاگرس

100-سال 6رعد لرستان

زمانی يگیري از اسبان مورد نظر در فاصله خون
در هر بار . صورت پذیرفت 21/11/88لغایت  26/10/87

داري ضمن ثبت مشخصات اسب و مراجعه به اسب
که با اخذ سابقه و بررسی عالئم (اطمینان از سالمت آن 

وداج به عمل ورید گیري از خون)گرفتحیاتی صورت 
 يهاي آزمایش حاوي مادهخون به لوله.)زمان صفر(آمد

به مدت حدوداً  دام آنگاه. یافتانتقال  EDTAضد انعقاد 
پس از آن توسط  و ساعت در باکس خود باقی ماند 1

. شداکثر سرعت آماده سوار جهت دویدن با حدچابک
معموالً با حرکت به شکل قدم، ) گرم کردن(این آمادگی 

 1250نعل کوتاه در مسیر حدوداً یورتمه و در نهایت چهار
 در این مرحله اسب در شرایطی شبیه. حاصل شدمتري 

 و دوانده شد) یک دور کامل(به مسابقه و در مسیر فوق 

بالفاصله پس از پایان ). 1جدول (گردید سرعت آن ثبت 
. شدگیري از ورید وداج تکرار خون )1زمان (مسیر
و  2هاي زمان(ساعت پس از تمرین 24و  3گیري خون

هاي خون اخذ شده در نمونه. گرفتمجدداً صورت  )3
زمان ممکن به آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژي ترین کوتاه

دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز انتقال  يدانشکده
شمارش  ،ساعت 3تر از زمانی کم يیافت و در فاصله

هاي قرمز و سفید، میزان هموگلوبین،  کلی گلبول
با استفاده از  MCHCو  MCV ،MCHهماتوکریت،

شرکت  BC-VET2800مدل (خودکار  گردستگاه شمارش
MINDRAY گیري ش و اندازهجمورد سن) ساخت چین

هاي سفید، پس شمارش تفریقی گلبول براي.گرفتقرار 
ها با آمیزي، الم و رنگ ثبوتاز تهیه گسترش خونی، 

بررسی و درصد هر یک  برابر 100استفاده از عدسی شیئی 
.گردیدهاي سفید خون ثبت سلول انواع از

هاي آماريروش
مورد  16SPSSافزار آماري براي ارزیابی اطالعات، نرم

هر یک از پارامترها  يجهت مقایسه. استفاده قرار گرفت
مدل  و گیري تکراريهاي متوالی، از آزمون اندازهدر زمان

خطی عمومی استفاده شد و در صورت وجود اختالف 
مقادیر به دست آمده در هر یک  يدار، براي مقایسهمعنی

 .فرونی استفاده گردیدبن آزموناز  ،هاي مورد نظراز زمان
دار در از نظر آماري معنی >05/0Pمقادیر در سطح  يکلیه

در مواردي که بررسی تنها در دو زمان . نظر گرفته شد
Tانجام گرفت، از آزمون ) قبل و بعد از فعالیت بدنی(

.نتایج استفاده گردید يمقایسه برايهاي مزدوج نمونه

  نتایج
میانگین و خطاهاي استاندارد میانگین  2جدول 

اسبان تحت  فاکتورهاي هماتولوژیک ارزیابی شده را در
قبل از انجام فعالیت شدید بدنی و در زمان یک، ،بررسی

مشخص  این جدول يبا مطالعه.دهدنشان میدو و سه 
:گردد کهمی
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هاي قرمز در زمان یک افزایش یافته و تعداد گلبول
هاي دو و سه از میزان آن کاسته گردیده به سپس در زمان

انجام . مقدار آن در زمان صفر نزدیک شده است
هاي آماري داللت بر آن دارد که اختالف بین تعداد آزمون

بالفاصله پس از تمرین با سایر  ،هاي قرمزمتوسط گلبول
در بین سایر و) P>05/0(دار گیري معنینمونههاي زمان
.باشدمیندارمعنیها از نظر آماريزمان

هاي مختلف بسیار هموگلوبین در زمانغلظت تغییرات 
به نحوي که  ؛هاي قرمز بودهگلبولتعداد وضعیت شبیه به

، در )به دنبال فعالیت(میزان آن پس از افزایش اولیه 
. است شدهساعات بعد به زمان قبل از فعالیت نزدیک 

 غلظت که مقدار دهدنشان می هاي آماريبررسی
ها  در زمان یک نسبت به سایر زمان تنها هموگلوبین

اختالف ها و در بین سایر زمان بوده )P>05/0(دار معنی
.داري وجود نداردمعنی

مقدار هماتوکریت افزایش  ،به دنبال فعالیت شدید بدنی
خود  يهاي دو و سه به میزان اولیهیافته، سپس در زمان

هاي انجام آزمون. نزدیک گشته است) قبل از فعالیت(
در زمان یک با  PCVآماري نشان داد که اختالف مقدار 

در  اما )>05/0P(بودهدار هاي صفر، دو و سه معنیزمان
نبوده دار معنیاین اختالف گیري هاي نمونهبین سایر زمان

.است
 ،افزایش یافته MCVپس از فعالیت شدید بدنی میزان 

به است؛ اما در زمان استراحت از مقدار آن کاسته شده 
خود  يهاي دو و سه به میزان اولیهطوري که در زمان
دهد که هاي آماري نشان میبررسی. نزدیک گشته است
تنها در بین زمان یک با سایر  MCVاختالف بین میزان 

).>05/0P(دار  بوده استها معنیزمان
اي در تغییر قابل مالحظه ،به دنبال فعالیت شدید بدنی

هاي بررسی. ایجاد نگردیده است MCHCو  MCHمیزان 
داري را بین مقادیر آماري انجام گرفته، اختالف معنی
هاي مختلف نشان این دو شاخص گلبولی در زمان

.دهدنمی

را هاي سفیدفعالیت شدید بدنی افزایش تعداد گلبول
ساعت پس از  3(در پی داشته و این روند تا زمان دو 

ها سپس در زمان سه از تعداد آناست؛ یافتهادامه ) دویدن
آماري مشخص  هايانجام آزمون. است شدهکاسته 

هاي سفید در زمان صفر ساخت که اختالف تعداد گلبول
دار بوده چنین زمان دو با سه معنیبا یک و دو و هم

)05/0P< (گیري هاي نمونهولی  در بین سایر زمان
.داري وجود ندارداختالف معنی

هاي آماري نشانگر این است که گرچه تعداد ارزیابی
اي صفر، یک و سه تقریباً مشابه و هها در زماننوتروفیل

اما درصد  ،داري داردتنها زمان دو با صفر اختالف معنی
و اختالف بین  کندمیها از الگوي دیگري پیروي آن

دار ها در زمان یک با دو و دو با سه معنیدرصد نوتروفیل
).>05/0P(باشدمی

یکسانی ها از الگوي تقریباً تعداد و درصد ائوزینوفیل
به نحوي که بالفاصله پس از فعالیت از  ؛کنندپیروي می

ساعت بعد بر میزان  3ها کاسته شده، تعداد و درصد آن
ساعت پس از دویدن از  24و مجدداً  گرددمیها افزوده آن

قابل توجه آن که انجام موضوع .شودمقدار آن کاسته می
را در تعداد داري گونه اختالف معنیهاي آماري هیچآزمون

گیري هاي مختلف نمونهها در زمانو درصد ائوزینوفیل
.مشخص نساخت

ها نیز در اگرچه تغییرات تعداد و درصد لنفوسیت
گیري از الگوي تقریباً یکسان هاي مختلف نمونهزمان

پیروي نموده، به نحوي که به دنبال افزایش اولیه 
میزان آن کاسته  ، در زمان دو از)بالفاصله پس از فعالیت(

ها د و مجدداً در زمان سه بر تعداد و درصد آنوشمی
هاي آماري مشخص ساخت که اما بررسی ؛گرددافزوده می

تنها در بین درصد لنفوسیت در زمان دو با یک و سه 
در سایر موارد  ؛)>05/0P(داردداري وجود اختالف معنی

ي هاها در زماناز جمله در مورد تعداد لنفوسیت(
.شودداري مشاهده نمیمعنیاختالف ) متفاوت

ها منوسیتبالفاصله پس از دویدن تعداد و درصد 
ساعت بعد حتی از مقدار  3افزایش چشمگیري داشته، 
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) ساعت پس از فعالیت 24(تر شد و در زمان سه اولیه کم
هاي انجام آزمون. شودها افزوده میمجدداً بر میزان آن

تعداد و (داد که تنها اختالف بین مقادیر آماري نشان 
دار هاي یک و دو معنیها در بین زمانمنوسیت) درصد

داري دیده بوده است و در سایر موارد اختالف معنی
.شودنمی

مورد مطالعههاي سرعت متوسط دام
بر اساس محاسبات به عمل آمده، سرعت متوسط 

بوده متر بر ثانیه  80/12اسبان شرکت کننده در این بررسی 
.است

مختلف در  هايگیري شده در زمانفاکتورهاي هماتولوژیک اندازه SEM ± (Mean(خطاي استاندارد میانگین  میانگین و: 2جدول 
  بررسیاسبان تحت 

زمان
فاکتور

قبل از 
)زمان صفر(فعالیت

a

بالفاصله پس از
)زمان یک(فعالیت 

b

ساعت پس از 3
)زمان دو(فعالیت 

c

ساعت پس از  24
)زمان سه(فعالیت 

d
هاي قرمزتعداد گلبول

334/095/7b483/06/10acd191/091/7b248/078/7b)در میکرولیترمیلیون (

54/091 /12b71/050/17acd45/080/12b45/062/12b)لیترگرم بر دسی(هموگلوبین

PCV)85/1)درصد66/38b16/266/53acd39/145/38b71/186/37b

MCV)90/0)لیترفمتو62/48b93/077/50acd04/158/48b08/163/48b

MCH)29/0)پیکوگرم20/1627/048/1633/011/1623/018/16
MCHC)61/0)لیترگرم بر دسی42/3343/056/3252/025/3364/043/33

هاي سفیدتعداد گلبول
882/0850/8bc11/100/11a00/122/12ad01/113/9c)میکرولیتردرهزار (

8135718c92957768749476a9085972هاتعداد نوتروفیل
62/412/64562/52c98/125/77bd02/464cهادرصد نوتروفیل

371093374551473190هاتعداد ائوزوفیل
45/025/126/062/039/012/137/01هادرصد ائوزوفیل
4542943730485923025264072962هاتعداد لنفوسیت

50/450/3364/412/44c77/121bd16/434cهادرصد لنفوسیت

337962290c4276b49149هاتعداد منوسیت
51/012/153/062/2c37/062/0b42/050/1هادرصد منوسیت

). 05/0P(گیري در فاکتورهاي مختلف است دار در روزهاي نمونهنمایانگر اختالف آماري معنی در هر ردیف حروف غیریکسان-

  بحث
هاي قرمز و طبیعی گلبول مقادیردر منابع مختلف 

 6×106-18×106به ترتیب  ،هموگلوبین اسبغلظت 
ذکر گردیده لیتر گرم بر دسی 8-19سلول در میکرولیتر و 

Radostits(است  et al. 2007, Morris 2002, Kramer 

2002, Kabir and Pazdezh 2002( .حاضر يدر مطالعه، 
هاي قرمز و اختالف بین تعداد گلبولرغم آن که علی

غلظت هموگلوبین خون اسبان تحت بررسی بالفاصله 
گیري هاي نمونهبا سایر زمان ،پس از فعالیت شدید بدنی
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مقدار این دو از  ،ا در تمامی این مراحلام ،دار بودهمعنی
این امر در مورد . طبیعی خارج نگشته است يمحدوده

PCVدر منابع . مصداق دارد ،نیز هاي مطالعه شدهدام
درصد بیان  53تا  30اسب بین  PCVمختلف میزان طبیعی 

Radostits(گردیده است  et al. 2007, Morris 2002, 

Kramer 2002, Kabir and Pazdezh 2002 .( مطالعات
هاي  انواع فعالیت تأثیرمختلف صورت گرفته روي 

 ،اسب هاي قرمزهاي گلبولورزشی بر تعداد و شاخص
. عمدتاً با نتایجی مشابه با بررسی حاضر همراه بوده است

شرکت اسبان  ،در دو تحقیق صورت گرفته در کشور شیلی
ها آن PCVمورد مطالعه در مسابقات ورزشی، به افزایش 

.Martinez 1988, Perez et al(منجر گشته است  1997.( 
تحقیق انجام شده با استفاده از تردمیل روي شش رأس 
پونی در ایالت متحده امریکا نشان داده که با افزایش میزان 

به (سرعت و شیب دستگاه در مقایسه با باال رفتن سرعت 
یابدمیزان هماتوکریت افزایش بیشتري می) تنهایی

(Sexton and  Erickson 1990).دیگر به  يدر مطالعه
رأس اسب تروبرد با  5حرکت  ،ثبت رسیده از این کشور

متر بر ثانیه روي تردمیل با افزایش  12و  9هاي سرعت
PCV)همراه بوده ) پس از شروع فعالیت 10يدر دقیقه

Geor(است  et al. رأس  6تحقیقات که روي ). 1994
 ،نیز ه استاسب تروبرد و با استفاده از تردمیل انجام گرفت

Mitten(داللت بر افزایش هماتوکریت دارد  et al. 1995 .(
رأس اسب تروبرد در مسیر  10دویدن  دیگر،در بررسی 

هاي قرمز و  مایلی به افزایش تعداد گلبول 25/1
).Padalino et al. 2007(هماتوکریت منجر شده است 

رأس اسب  37ن جمهوري چک با مطالعه روي امحقق
نشان دادند که  ،استقامت يابقهعرب شرکت کننده در مس

هاي قبل و پس از طی مسیردر زمان PCVاختالف مقادیر
Jahn(دار بوده است کیلومتري معنی 80تا  40 et al.

، تغییرات احتمالی و همکارانRubioتحقیقدر ). 1996
هاي اندولسی که دو نوع فعالیت بدنی هموگرام نریان

داشتند، مورد ارزیابی قرار ) یورتمه و چهار نعل(متفاوت 
ها در طی گیري از دامنمونهحاضر در تحقیق. ه استگرفت

 30و  10، 5استراحت، بالفاصله پس از تمرین و در دقایق 
که تعداد  هنتایج نشان داد. ه استپس از آن به عمل آمد

و غلظت هموگلوبین به طرز PCVهاي قرمز، میزان گلبول
بدنی و در هر دو نوع آن داري پس از فعالیت معنی

هایی که اگرچه این تغییرات در دام. یابدافزایش می
، اما در هآزمایش را به شکل چهار نعل گذراندند بیشتر بود

و میزان  PCVهاي قرمز، گروه یورتمه تعداد گویچه
در .ه استخود بازگشت ياولیه هموگلوبین زودتر به حد

 8تا  4رأس اسب کوارتر  12صورت گرفته روي  يمطالعه
متر بر  9/3متري را با سرعت متوسط  680ساله که مسیر 

، PCVثانیه و به صورت یورتمه طی کرده بودند، میزان 
هاي قرمز یک دقیقه پس از پایان هموگلوبین و گلبول

داري در مقایسه با زمان استراحت افزایش معنیمسیر و
Kastner(استپیدا کرده  et al.  2000در سال ).1999

تغییرات حاصل از  ،ن ایتالیایی با استفاده از تردمیلامحقق
هاي هاي گلبولفعالیت شدید بدنی را بر تعداد و شاخص

رأس مادیان نژاد هافلینگر مورد بررسی قرار داده و  5قرمز 
هاي قرمز، گلبول تعدادنشان دادند که به دنبال فعالیت، بر

PCV شود داري افزوده میو هموگلوبین به طرز معنی
)Masini et al. انجام شده در کشور  يمطالعهدر ).2000

باعث افزایش  ،دقیقه یورتمه 30که هتایوان نشان داده شد
در . گرددمی PCVهاي قرمز و دار در تعداد گلبولمعنی

 5/43به دنبال فعالیت میزان هماتوکریت از  فوق بررسی
هاي قرمز از درصد و تعداد گلبول 5/49درصد به 

Fan(ه استافزایش یافت 11/8×106به  09/7×106 et al.

ن آمریکایی ابررسی صورت گرفته توسط محقق). 2002
استقامت  يرأس اسب شرکت کننده در مسابقه 22روي 

دارد  PCVداللت بر افزایش  ،کیلومتر نیز 160به طول 
)Schott et al. رأس اسب  33مطالعه روي  نتایج).2006
ه نشان داد ،شرکت کننده در مسابقه پرش يساله 8تا  4

منجر به افزایش  ،که این نوع فعالیت ورزشی نیز شده
هاي قرمز مقادیر هماتوکریت، هموگلوبین و تعداد گلبول

ایتالیایی با  پژوهشگران). Krumrych 2003(گردد می
رأس اسب استانداردبرد  40بررسی فاکتورهاي خونی 
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تعداد  ،نشان دادند که با افزایش شدت فعالیت بدنی
Padalino(شود هاي قرمز افزوده میگلبول et al 2007 .(

تکنیک ایالت پلیبررسی صورت گرفته در دانشگاه
است که نشان داده  ،رأس اسب 14کالیفرنیاي آمریکا روي 

پس از فعالیت افزایش اما در پانزدهمین  PCVمقدار 
گردد میزمان استراحت به حد اولیه خود باز يدقیقه

)Wickler and Troy 1991 .(سخا و  يدر مطالعه
رأس اسب دو خون، دواندن اسبان در  19روي رحمانی

دار هماتوکریت و تعداد متري با افزایش معنی 1650مسیر 
تحقیق به ثبت یک در . هاي قرمز همراه بوده استگلبول

 2رأس اسب استانداردبرد به  10رسیده از کشور امریکا 
و  1600تایی تقسیم شده و در دو مسیر متفاوت  5گروه 
. اندیورتمه شرکت کرده يمتر در مسابقه 2000
هاي فوق در زمان استراحت، پس از گرم گیري از دامنمونه

ابقه، بالفاصله پس از اتمام مسیر و در کردن، قبل از مس
انجام  ،پس از به پایان رساندن مسابقه 60و  30دقایق 

بر خالف مطالعات پیش (فوق نتایج بررسی .ه استگرفت
که شدت و نوع فعالیت ورزشی  ه استنشان داد) گفته

هاي تأثیري بر میزان و تغییرات پدید آمده در تعداد گلبول
و هموگلوبین اسبان شرکت کننده در  PCVقرمز و میزان 

Piccione(این آزمایش نداشته است  et al. 2008 .(
هاي قرمز، در مورد علت افزایش تعداد گلبول

پس از فعالیت، نظراتی متفاوت وجود  PCVهموگلوبین و 
ن معتقدند که به دنبال هیجان و تمرین امحقق غالب. دارد

هاي آمینکاتکولمیزانبدنی، فعالیت اعصاب سمپاتیک و 
این . شودپالسما افزایش یافته، به انقباض طحال منجر می

هاي قرمز ذخیره شده در امر سبب خواهد شد که گلبول
 PCVها، میزان طحال وارد گردش خون شده، بر تعداد آن

باال ).Erickson 1996(و غلظت هموگلوبین افزوده گردد 
ظرفیت حمل اکسیژن  رفتن غلظت هموگلوبین، با افزایش

کردن نیازهاي برطرف برايهمراه خواهد بود که 
الزم ) در حین فعالیت بدنی(دام  يمتابولیکی اضافه شده

).Coles 1980(باشد می

گیري از بررسی انجام شده در کشور شیلی چنین نتیجه
شده است که به دنبال فعالیت ورزشی میزان 

میزان آن در زمان استراحت برابر  7تا  6ها آمینکاتکول
منجر گردد  PCVتواند به افزایش شده، وجود این ماده می

)Martinez et al. در مطالعه صورت گرفته روي ). 1988
پرش در کشور  يرأس اسب شرکت کننده در مسابقه 10

در مقایسه  PCVکه میزان  ه استبلژیک، مشاهده گردید
شوند متحمل می اکثر فعالیت بدنی رابا اسبانی که حد

تري افزایش کم ،)کننده در کورسچون اسبان شرکتهم(
دلیل این امر را فعالیت  مذکور نامحقق. داشته است

و انقباض ) ترفشار بدنی کم يبه واسطه(تر سمپاتیک کم
Lekeux(اند ناکافی طحال اعالم نموده برخی از ). 1991

هاي نند در اندامتواهاي قرمز مین معتقدند که گلبولمحققا
ذخیره و در  ،ها نیزها و ریهچون کبد، رودهدیگر هم

گردش خون شوند  مسیرصورت نیاز مجدداً وارد 
)Erickson 1996(خالف نظرات فوقبر؛،Masini  و

استناد به نتایج حاصل از با،2000در سال  همکاران
رأس  5بررسی تغییرات هماتولوژیک ایجاد شده در 

نژاد هافلینگر به دنبال فعالیت ورزشی، چنین اعالم مادیان 
هاي اند که تغییرات ایجاد شده در تعداد و شاخصنموده
 يهاي قرمز به دنبال فعالیت شدید بدنی، با تخلیهگلبول

.طحال ارتباطی ندارد
تعریق یا تنفس نیز  ياز دست رفتن مایعات به واسطه

و  PCVت هموگلوبین، به عنوان دالیل دیگر تغییر در غلظ
هاي قرمز مورد توجه قرار گرفته است تعداد گلبول

)Brockus and Andreasen 2003, Carlson 2002, 

Erickson 1996.(  شاید به همین دلیل باشد که گفته
همیشه باید با آگاهی از وضعیت  PCVشود وضعیت می

).Carlson 2002(آب بدن دام تفسیر گردد 
هاي سایر شاخص ، PCVجز حاضر به يدر مطالعه

نیز مورد MCHCو  MCV ،MCHهاي قرمز شامل گلبول
 ،با مراجعه به مطالب قسمت نتایج. بررسی قرار گرفت

ها در شود که نه تنها مقادیر این شاخصمشخص می
میزان (بوده  طبیعی يتمامی مراحل تحقیق در محدوده
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اسب به ترتیب  MCHCو  MCV ،MCHطبیعی 
گرم بر  30-2/39پیکوگرم و  12-20فمتولیتر،  5/58-34

 Kabir and Pazdezh 2002, Kramer()باشدلیتر میدسی

2002, Radostits et al 2007( بلکه میزان ،MCH  و
MCHC گیري اختالف آماري هاي مختلف نمونهدر زمان

که مقدار قابل توجه آن. داري را نشان نداده استمعنی
MCV)چون همPCVهاي ، هموگلوبین و تعداد گلبول

ها اختالف بالفاصله پس از دویدن با سایر زمان) قرمز
بررسی مطالعات انجام شده در .داري داشته استمعنی

و  MCV ،MCHدهد که تغییرات ها نشان میسایر کشور
MCHC کنداز الگوي یکسانی تبعیت نمی.

هاي هاي گلبولگرفته روي شاخصدر مطالعه صورت 
هاي بدنی هاي اندولسی به دنبال فعالیتقرمز خون نریان

و  MCV ،MCH، مقادیر )از نوع یورتمه و چهارنعل(
MCHC داري را نشان هاي مختلف تغییر معنیدر زمان

Rubio(ند اهنداد et al. در تحقیق به ثبت رسیده ). 1996
دقیقه باعث  30انجام یورتمه به مدت  ،از کشور تایوان نیز

دار در مقادیر فاکتورهاي فوق نگردیده استتغییري معنی
)Fan et al. رأس اسب  10چنین دواندن هم). 2002

و  1600تایی و در دو مسیر  5گروه  2استانداردبرد در 
2000 ت متري به صورت یورتمه، نشان داده است که شد

و نوع فعالیت ورزشی تأثیري بر تغییرات پدید آمده در 
MCV ،MCH  وMCHC  ندارد)Piccione et al. 2006 .(

در تحقیق انجام شده در کشور  ،بر خالف بررسی فوق
ت رأس اسب استانداردبرد، افزایش شد 40ایتالیا روي 

گشته  MCHو  MCVفعالیت بدنی، باعث کاهش مقادیر 
Padalino(است  et al. دیگري در  يدر مطالعه). 2007

رأس  5کشور ایتالیا، باال رفتن تدریجی سرعت ترد میل در 
کاهش و MCVدار مادیان نژاد هافلینگر باعث افزایش معنی

ششم ياین تغییرات از دقیقه، کهگردید MCHCدار معنی
 MCHمیزانیاد شده در تحقیق . شده استگر آزمایش جلوه

Masini(ادند نشانداري را تغییر آماري معنی et al. 2000.(
هاي سفید اسبان تعداد گلبول حاضر اگرچه در مطالعه

 يگیري در محدوده هاي نمونهمورد بررسی در تمامی زمان

 ا بالفاصله پس از تمرین شدید بدنی، امداشتطبیعی قرار 
ها اضافه شده، روند افزایش تا زمان دو تعداد این سلول بر
تنها در آخرین و یافتهادامه ) ساعت پس از فعالیت 3(

. رو به کاهش گذاشته است) زمان سه(گیري  نمونه
بالفاصله پس از تمرین و  ،هاي سفیدچنین تعداد گلبولهم
ساعت پس از  24ساعت پس از آن با زمان صفر و  3

اختالف ) ساعت پس از دویدن 3(فعالیت با زمان دو 
. داري داشته استمعنی

،گونه هیجان و فعالیت بدنیشود که هرگفته می
هاي سفید  تواند با اثرات چشمگیري بر تعداد گلبولمی

). Morris 2002, Rose and Hogson 1994(همراه باشد 
نفرین به افزایش فیزیولوژیک آزاد شدن اپی ،در این حالت

حاضر  يدر مطالعه. هاي سفید منجر خواهد شدگلبول
ناشی از (نفرین ترشح شده رسد که تأثیر اپیبه نظر می ،نیز

 ،)استرس و شرکت در یک فعالیت شدید ورزشی
به شکل فزاینده تا  ،بالفاصله پس از دویدن آشکار شده

در ساعت  اام یابدمیساعت پس از فعالیت ادامه  3حداقل 
که افزایش  قابل توجه آن .رنگ گشته استکم 3

آزاد  يهاي سفید خون که به وسیلهفیزیولوژیک گلبول
گردد، ناپایدار هاي داخلی ایجاد میآمینشدن کاتکول

اي اشیهبسیج موقتی مخزن ح يعمدتاً در نتیجه ،بوده
در اندك ). Morris 2002(آید میها به وجودنوتروفیل

هاي انتشار یافته در مورد نقش فعالیت شدید بدنی بررسی
نتایج مشابهی حاصل گشته  ،ايروي لکوگرام اسبان مسابقه

رأس اسب  12در یک بررسی روي  ،براي مثال؛است
هاي متري، به افزایش تعداد گلبول 680کوارتر، طی مسیر 

Kastner(هاي شرکت کننده منجر شده است سفید دام

et al.  است نیز نشان دادهو همکاران Fanتحقیق ). 1999
اي اسبان به شکل یورتمه، باعث  دقیقه30که فعالیت بدنی 

يدر مطالعه. شودهاي سفید میدار گلبولافزایش معنی
قبل (8550از  سفیدهاي میانگین تعداد این سلول مذکور،

ه سلول در میکرولیتر افزایش یافت 9670به ) از فعالیت
هاي سفید در میزان افزایش گویچه يمقایسه. است

سازد که در میشخص م ،حاضر تحقیقفوق با  يمطالعه
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هاي سفید تقریباً دو برابر این بررسی میزان افزایش گلبول
در .بوده استو همکاران Fanيمقدار آن در مطالعه

هاي سفید به دنبال حاضر متوسط تعداد گلبول يمطالعه
سلول در میکرولیتر  11000به  8850فعالیت بدنی از 

رسد که علت این امر شدت به نظر می.افزایش یافت
. بیشتر فعالیت بدنی اسبان در تحقیق حاضر باشد

Padalinoرأس اسب  40با مطالعه روي همکارانو
که با افزایش شدت تمرین بدنی،  کردنداستانداردبرد اعالم
داري افزوده هاي سفید به طرز معنیبر تعداد گلبول

برخی ، که بر خالف مطالب فوققابل توجه آن. شودمی
که شدت و نوع فعالیت  تحقیقات دیگر نشان داده است

باشد تأثیر می هاي سفید بیگلبولتعداد ورزشی بر میزان 
)Piccione et al. 2008.(

ها حاضر الگوي تغییرات تعداد نوتروفیل يدر مطالعه
هاي مختلف مطالعه، بسیار شبیه به آن چیزي در زمان

که  هاي سفید گفته شداست که در مورد تعداد کل گلبول
ادامه  ،در زمان یک) دارالبته غیر معنی(افزایش :عبارتند از

و )صفردار با زمان اختالف معنی(افزایش در زمان دو 
 ينحوها بررسی ام ؛در زمان سه) دارغیر معنی(کاهش 

وضعیت دیگري را نشان  ،هاتغییرات درصد نوتروفیل
دار اولیه در این مورد پس از کاهش غیر معنی .دهدمی

در زمان (هاي سفید، درصد این گروه از گلبول) زمان یک(
در آخرین . است یافتهایشداري افزبه طرز معنی) دو

ها در مقایسه با زمان دو درصد نوتروفیل ،گیرينمونه
در مورد وضعیت . است نشان دادهداري را کاهش معنی

حاضر مطالب زیر قابل  يها در مطالعهتغییرات نوتروفیل
:طرح است

زمان دو یا سه ساعت پس  به استثناي(در طول بررسی 
 يمحدوده ها درنوتروفیلهمیشه تعداد و درصد) از فعالیت

 Kabir and(سلول در میکرولیتر 2260-8580(طبیعی

Pazdezh 2002, Kramer 2002, Morris 2002, 
Radostits et al.  Kabir and(درصد  30-75و) 2007

Pazdezh علت که رسدبه نظر می.بوده است)2002
هیجان و استرس ناشی از  ،هاافزایش تعداد نوتروفیل

 Latimer and Prasse 2003, Morris(باشدفعالیت بدنی 

هاي طور که در مورد تعداد کل گلبولهمان.)2002
گیري بیشترین تغییر در زمان دو نمونه ،سفید گفته شد

است علت این امر مدت زمان مشاهده گردیده، ممکن 
.ها باشدآمیننفرین یا کاتکولتأثیر اپی

از ها در زمان یک ناشی کاهش درصد نوتروفیل
 4859به  2943از (ها افزایش چشمگیر تعداد لنفوسیت

در تنها .در این زمان بوده است) سلول در میکرولیتر
هاي خون، به قابل دسترسی که به تعداد نوتروفیل يمطالعه

که ه دنبال فعالیت شدید بدنی اشاره دارد، اعالم گردید
متري باعث افزایش میانگین این  680دویدن در مسیر 

 12در  ،سلول در میکرولیتر 5530به  4830ها از سلول
Kastner(رأس اسب کوارتر شده است et al. 1999 .(

ها تعداد و درصد ائوزینوفیل حاضر اگر چه در مطالعه
 Kabir(سلول در میکرولیتر 0-1000در محدوده طبیعی 

and Pazdezh 2002, Kramer 2002, Morris 2002, 
Sexton and Erickson 1990 (درصد  1-12و)Kabir 

and Pazdezh -گونه تغییر معنیهیچو  قرار داشت )2002

فعالیتپایان اما بالفاصله پس از  ،دهدداري را نشان نمی
شود که در گفته می. کاسته شده است ،هااز تعداد آن

ها و آمینموارد استرس به واسطه افزایش کاتکول
استها مشاهده ائوزینوپنی قابل انتظار کورتیکوستروئید

)Latimer and Prasse 2003, Morris 2002.(
بالفاصله  ،ها نیزحاضر بر تعداد لنفوسیت يدر مطالعه

 يدر عین حال نحوه .پس از فعالیت ورزشی افزوده شد
هاي تغییرات پدید آمده در تعداد این گروه از سلول

 ؛ها متفاوت بودو نوتروفیلهاي سفید با کل گلبول ،خونی
دار اولیه در تعدادبه شکلی که پس از افزایش غیر معنی

)052/0=P ( و درصد)057/0=P (ها، از تعداد و این سلول
داري کاسته شده، مجدداً این دو ها به طرز معنیدرصد آن
داري را نشان افزایش معنی) تعداد و درصد(شاخص 

نکات زیر قابل  ،نیز هالنفوسیتدر مورد تغییرات . دادند
:استطرح
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طبیعی  يها در محدودهتعداد و درصد لنفوسیت
 Jones 1989, Kabir(سلول در میکرولیتر  7700-1160

and Pazdezh 2002, Kramer 2002, Morris 2002, 
Radostits et al.  Kabir and(درصد  7-15و ) 2007

Pazdezh 2002( ترین علت افزایش متداول.بوده است
هاي خون در اسب، هیجان و فعالیت ورزشی لنفوسیت

.)Morris 2002(است
اختالف بین تعداد  ،حاضر يبا این که در مطالعه

دار نبوده و این امر ها در زمان صفر با یک معنیلنفوسیت
 Pمقدار اما توجه به ،رسدبا مطلب فوق مغایر به نظر می

تواند  می ،)P=052/0(به دست آمده در ارزیابی آماري 
ها در تفاوت زیاد در تعداد این سلول ينشان دهنده

.قبل و بالفاصله پس از فعالیت، باشد هايزمان
هاي سفید، تعداد ها و گلبولبرخالف تعداد نوتروفیل

 ،ها نه تنها در زمان دو بیشترین تعداد را نداشتهلنفوسیت
گیري، هاي نمونهبلکه در این زمان در مقایسه با سایر زمان

 .ترین میزان را به خود اختصاص داده استکم
نویسندگان ضمن اذعان به این که دلیل قاطعی را براي این 

نفرین دانند که شاید تأثیر اپیشناسند، محتمل مییافته نمی
وتاهسفید کهايها بر این جزء از گلبولآمینو کاتکول

.ها باشدتر از نوتروفیلمدت
ها به زمان یک بیشترین میزان درصد لنفوسیت

طور که قبالً همان(؛تعلق دارد) بالفاصله پس از فعالیت(
ها تواند دلیل کاهش درصد نوتروفیلاین امر می) گفته شد

.در این زمان باشد

سازد که مشخص می حاضر نتایج بررسی يمشاهده
ها، در طول مطالعه در حد طبیعیو درصد منوسیتتعداد 

 Kabir and Pazdezh(سلول در میکرولیتر  1000-0(

2002, Radostits et al.  Kabir(درصد 1-10و ) 2007

and Pazdezh, 2002( قابل توجه در  ينکته.بوده است
این میان، شباهتی است که بین چگونگی تغییرات تعداد 

اي وجود هستههاي سفید تکگلبولها با دیگر منوسیت
پس از افزایش  ،به نحوي که در این مورد نیز. دارد

از تعداد ) در زمان دو(اولیه، ) داراما غیر معنی(چشمگیر 
ممکن .ها به طرز چشمگیري کاسته شده استمنوسیت

) تغییرات لنفوسیت(است دلیل ذکر شده در قسمت قبل 
ذکر این . مصداق داشته داشته باشد ،در این مورد نیز

مراحل  ،رسد که در بعضی منابعنکته ضروري به نظر می
منوسیتوپنی ذکر  يابتدایی استرس به عنوان زمان مشاهده

).Morris 2002(گردیده است 
 يدهد که عمدهنتایج این بررسی نشان می،در مجموع

دنبال ه فاکتورهاي هماتولوژیک اسب عرب خوزستان ب
) به شکل دویدن با حداکثر سرعت(فعالیت شدید بدنی 

چنین این نوع از هم. ماندطبیعی باقی می يدر محدوده
شود که بیشترین افزایش مقادیر فعالیت ورزشی باعث می

بالفاصله پس از  ،هاي قرمزفاکتورهاي مرتبط با گلوبول
ها سه ساعت پس از آن دویدن و تعداد لکوسیت

.کندخودنمایی 
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Abstract
The success of a horse in competitions, largely depends on cardiovascular, respiratory and 

musco-skeletal system capacities which are basically determined by genetic characteristics 
and training procedur. It seems that the evaluation of parameters like vital signs, 
electrocardiogram and hematologic changes following intense physical activity provide data 
which may help in predicting the athletic capacity of horse in real racing conditions. In this 
study, the red blood cell changes and different related indices and leukograms were 
determined before and after intense physical activity in eight, 4-10 years old Arabian horses.
The blood samples were collected at 1 h before, just after, 3 hours and 24 hours after running 
with maximum speed in a 1250-meters course and were analyzed using an automatic counter 
machine. The results showed that most of the measured parameters (including RBC count, 
hematocrit, MCV and WBC count) were significantly increased just after running. It seems
that factors like stress induced by racing conditions and sweating increase the measured 
parameters. The changes occurred in different kinds of white blood cells showed different 
patterns.
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