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 چکیده 

ثيرگذار أها تشود که بر سالمت آنمي مشاهدهها در اسب هماتولوژيک تغييرات ،فرايند توليد پادزهردر 

سالمت دام  يتواند در حفظ و ارتقادارويي ميعنوان روش غيرهاي ورزشي بهکارگيري فعاليتهب .است

تعديل تغييرات هماتولوژيک  تمرين هوازي بر ، بررسي اثرهايحاضر پژوهش يفا کند. هدفي انقش مهم

 نژاد مخلوط بالغ پنج تا هشت س اسبأر 10 منظور،بود. بدين واالنهاي توليدکنندة پادزهر منودر اسب

( V) زهر گروه دو بهتصادفي  صورتبهتوليد پادزهر  ، در چرخةکيلوگرم 300-350 ساله با ميانگين وزني

، سه هفته 22مدت به تمرينات هوازي را شي برنامةتقسيم شدند. گروه آزماي( TV) تمرين+ زهر گروه و 

. از ندانجام داددرصد ماکزيمم ضربان قلب  60-50با شدت دقيقه  30حداکثر زمان در هفته و  جلسه

ارزيابي  براي طريق سياهرگ وداجاز ،قبل از شروع و پايان پروتکل دو نوبتهاي هر دو گروه در آزمودني

 هموگلوبين، قرمز، هايگلبول تعداد داد که نشان . نتايجگيري انجام شدخون ،فاکتورهاي هماتولوژيک

نسبت روه در هر دو گ ،هاائوزينوفيل هاي سفيد، لنفوسيت وها و تعداد گلبولتعداد پالکت هماتوکريت،

در هر دو  MCV MCHCو  MCHها، ها، نوتروفيلتعداد مونوسيت ند؛ امابه سطوح پايه کاهش داشت

يک از فاکتورهاي ، در هيچتمرين نتايج بين دو گروه زهر و گروه زهر+ ةمقايساگرچه  ند؛گروه افزايش يافت

بيشترين تغييرات  داد که نشان بررسي اين نتايج، درمجموع (.P ≥ 0.05) نبودمعنادار  مذکور

تعديل تغييرات  درداري معنا ثيرأاين شدت از تمرينات تو  گيردميثير عامل زهر قرار أتتحت هماتولوژيک

 . ندارد TVگروه  هماتولوژيک
 

 پادزهر هاي توليدکنندةفعاليت هوازي، فاکتورهاي هماتولوژي، اسبواژگان کلیدی: 

                                                           
 gmail.com83Email: zareabbas@نویسندة مسئول                                                                      * 
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 مقدمه
سراسر جهان در ریفق ییدر جوامع روستا یمسائل بهداشت عموم نیترشدهگرفتهدهیاز ناد یکیمار زهر

ومیر در کشورهای گرمسیری و یکی از عوامل مهم مرگ مارناشی از زهرمسمومیت  .است

سراسر میلیون مارگزیدگی در 5/2بیش از  سالیانه ،. طبق آمار بهداشت جهانیگرمسیری استنیمه

اساس مطالعات اپیدمیولوژی، بر. شودمیمنجر نفر  125000به مرگ بیش از دهد که جهان رخ می

 مشکل مارگزیدگی یک مسئلة عمدة بهداشتی در آن شده ایران در گروه اول کشورهایی قرار داد که

 .(1)است 

در غدد سمی است. ها های متنوع و تکثیر و بیان آنای است که شامل ژنترکیب پیچیدهکبرا  زهر

ها آنزیمی است که در ارگانیزمت آنزیمی و غیربا ماهی یهایمار شامل پروتئینموجود در زهرسم 

 . تولید پادزهر تنها درمان معتبر علمی مارگزیدگی است(2)کند آور مختلف را اعمال میزیان اثرهای

. (4)شود ها میآنبردن عوارض و درمان ازبینموجب ن امصدومگزیدگی به مارتزریق سرم ضد. (3)

 ،اـهگیری از آنهای جوان و خونهای مکرر زهر به اسباز تزریق ،در فرایند تولید پادزهر

ورت ـصشـوند و بهشود که طی فرایندهایی استاندارد میای تولید میشدههای ایمنینـولـلوبـگ

های منبع تولید سرمدلیل داشتن سرم زیاد بهها اسب اغلب،(. 5) شوندهای درمانی استفاده میسرم

های درمانی تولید سرم منزلة یک کارخانة کوچک تولید پادزهر در چرخةو هر اسب به درمانی هستند

 میمستقریغمستقیم و طور بهها وضعیت سالمت عمومی اسب و بهداشت ،بنابراین شود؛محسوب می

 دارد.تولید نگه می ت بیشتری در چرخةمدها را بهو آن یی داردبسزا ریتأث های درمانیکیفیت سرمبر 

و دامپزشکی و نیز در پزشکی  یروش تشخیصی مهمهای حیوانی، گونه ردمطالعات هماتولوژیک 

در حیوانات  ری و تمایز فرایندهای فیزیولوژیکضروری برای ارزیابی وضعیت سالمت و بیما یابزار

ریزی و خون مار، موجبناشی از زهر که تغییرات هماتولوژیکند اهمطالعات نشان دادبعضی (. 6)است 

های قرمز موجب همولیز گلوبول، موارد، در بعضی همچنین و از یکدیگر خونی یهاسلول شدنجدا

مطالعات،  براین، برخیافزون(. 7)است  ها شدهدر سیستم کمپلمان 1کردن مسیر جایگزینطریق فعالاز

فاکتورهای انعقادی ناشی از اثرهای  ها وها، پالکتها، لکوسیتیتروسیتدر اررا تغییرات هماتولوژیک 

هایی که برای های انعقادی و هماتولوژی در اسبنتایج تست(. 8) اندسمی زهر در حیوانات نشان داده

و افزایش هموگلوبین  ،حاکی از کاهش میزان هماتوکریت ،مار ایمن شده بودندونوم با زهرتولید آنتی

تعداد کل  ،همچنین ژن بود.تزریق آنتی ها در دورةها و نوتروفیلها، لنفوسیتتعداد اریتروسیت

، راستادرهمین(. 9)و با کاهش و افزایش همراه بود ها درطول دورة آزمایشی نوسان داشت لکوسیت

کاهش هموگلوبین و هماتوکریت را در مقایسه با  ،پادزهر کنندةتولیدهای اسب دیگری روی مطالعة

                                                           
1. Alternate Pathway 
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ها در گونه کاهش یا افزایش در اریتروسیتدر این مطالعه، هر ،اد. همچنینقبل از تزریق زهر نشان د

ا در مقایسه با قبل از تزریق زهر هاسب های خون در همةو تعداد کل لکوسیت محدودة نرمال بود

 (.10) افزایش داشت

 تحرکیها و بیناشی از سم ایمونوژن علت اثرهایلب بهشده اغحیوانات واکسینهبا توجه به اینکه  

عنوان روش های ورزشی بهفعالیت استفاده ازکنند. تری را تجربه میزندگی کوتاه ،(11) شوندبیمار می

 تمرینات که نداهداد نشان سالمت دام باشد. مطالعات یحفظ و ارتقا ای برایتواند گزینهدارویی میغیر

 هاعفونت درمقابل را بدن مقاومت ایمنی، سیستم فعالیت سطح ارتقای با منظم، و مداوم مالیم، ورزشی

بدنی  تتغییرات هماتولوژیک ناشی از فعالیپژوهشگران به  ،های اخیرسال در(. 12) دهندمی افزایش

اسنو و  ، پژوهشژیکهای هماتولویرخصوص اثر تمرین هوازی بر سازگااند. درکردهیاری توجه بس

با شدت متوسط  نیتمریشرایط در ها اسب PCVو  RBC ،HGB سطوح نشان داد که( 13)همکاران 

های تت اریتروسیتی در ارتباط با فعالیتغییرا داشته است. همچنین، یتوجه و معنادارافزایش قابل

 فعالیت .دنشان دا MCHCو  MCHدر  داری رامعنا و کاهش MCV در داری رامعنا افزایشورزشی، 

 شود.خونی می های سفیدتکثیر گلبول ،ها و همچنیندر تعداد و توزیع زیرگروه بدنی موجب تغییرات

د. لکوسیتوز نشوها میتمرینات ورزشی استقامتی موجب لکوسیتوز در اسب اند کههنشان دادمطالعات 

، 14) وجود آیدهگردش بئیدهای درحالتأثیر افزایش کورتیکواستروتواند تحتها احتماالً میدر اسب

های انند پاسختوترین عواملی هستند که میجمله مهمبدنی از نوع، شدت و مدت فعالیت .(13

 بر بدنی تفعالی اثرهای زمینةدر مطالعات. بیشتر (15، 16)ثیر قرار دهند أتهماتولوژیک را تحت

که حالیدر (؛17-20اند )انجام شده کردهتمرین و سالم هایآزمودنی روی ،هماتولوژی هایشاخص

ها آن هماتولوژیکمشخصات  که ه استشد انجام یتحرکبیو  شارژهای تحتاسب روی حاضر پژوهش

 ،میوتوکسین ،زالهیدرو روی، متالوپروتئیناز، دلیل وجودبهمیزان هماتوکریت و هموگلوبین  جملهاز

با  ،دیگرازسوی .ندیافتمار کاهش در زهر موجود ترومبوتیک فاکتورهای و سیتوتوکسین پپتید،پلی

سطح  ی بدنی مالیم و مداوم موجب ارتقایهاانجام فعالیت اند کهبه اینکه مطالعات نشان دادهتوجه 

ژن موجب راستای تزریق آنتیت ورزشی درانجام فعالیکه شاید بتوان بیان کرد  ،(12) شودسالمت می

، پژوهشگر رواینبر فاکتورهای خونی اسب در فرایند تولید پادزهر شود؛ از مضر زهر کاهش اثرهای

 و تشد نوع، ، ابهام دربارةهمچنین بدنی و هایتفعالی اهمیت جه بهتو بر آن شد با مطالعة حاضر

بدنی  تأثیر فعالیتخونی، به بررسی  ترکیبات در مطلوب پاسخ ایجاد ورزشی برای تمرینات حجم

پادزهر منوواالن  کنندةهای تولیدهای هماتولوژی در اسبهوازی با شدت متوسط بر تعدیل شاخص

 بپردازد.
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 پژوهشروش
 300-350 ساله با میانگین وزنیپنج تا هشت  نر بالغس اسب رأ 10 انجام این مطالعه تعداد برای

در ایستگاه  ،شارژ زهر منوواالن قرار داشتندت دو تا سه سال تحتمدکه بهکیلوگرم از نژاد مخلوط 

دسترس های درصورت نمونهبه ،یراز یسازواکسن و سرم قاتیتحق ةسسؤمتحقیقاتی کردان وابسته به 

کنترل شرایط بالینی مناسب، توسط یک  ها با هدفسازی با زهر، اسبل از ایمنانتخاب شدند. قب

تصادفی به دو گروه  صورتها بهاسب ،. سپسطب اسب معاینات بالینی شدند پزشک ماهر درزمینةدام

( TV)همراه انجام فعالیت هوازی مار بهکنندة زهرگروه دریافت و (Vمار )زهر دةکنندریافتتایی، پنج

 تقسیم شدند.

تزریق تحتای هفتهپنج ةطی یک دور ،حاضر ةهای موردبررسی در مطالعاسب: ژنپروتکل تزریق آنتی

 سهآوری سرم توسط مؤسسه طی جمع برای ،ایهفتهپنجکه پس از اتمام دوره  گرفتندژن قرار آنتی

 چهار ،گیریپس از پایان مراحل خون انجام شد.گیری ها خونروز از اسب 14 تا 10ت مدمرحله در

ت، مد )در این ژن آماده شوندبعدی تزریق آنتی ةبرای دور مجدداً ها ریکاوری داده شد تاهفته به اسب

تمرینات هوازی را انجام  (TV)های گروه اسب ،مار دریافت نکردند(. در تمامی این مراحلزهر هااسب

میزان و دفعات تزریق . انجام ندادند منظم بدنی تفعالی گونههیچ (V) شاهد گروه کهدرحالی ؛دادند

 سازی رازی انجام شد.سرم سسةؤاساس پروتکل مژن، برآنتی

 :ترتیب شامل مراحل زیر استها بهگیری از آزمودنیهای خونحاضر، زمان با توجه به هدف مطالعة

 ؛ساعت قبل از اولین نوبت تزریق زهر و قبل از تمرین( 48گیری پایه )خون -1

 .(دوموهفتة بیستتمرین و قبل از تزریق زهر در ساعت بعد از  48گیری نهایی )خون -2

 8/0 تا 21) مصرفبارهای یکها از ورید وداج با استفاده از سوزنهای خون هریک از اسبنمونه

ساخت کشور چین،  EDTA/K2 حاوی لیتری خألمیلیهای ششطور مستقیم به لولهبه( مترمیلی

های خونی و شمارش سلول ند. برایبه آزمایشگاه انتقال یافت CBCسنجش فاکتورهای  برای

-MEKمدل  ژاپن با NIHON KOHDENشرکت ساخت CELLTACαاز دستگاه  ،هاهای آنردهزیر

و با استفاده از میکروسکوپ های سفید به روش دستی استفاده شد. شمارش تفریقی گلبول 6550

LEICA  مدلDM500 گیری تغذیة ها یک ساعت قبل از خوناسب همة. ساخت آلمان انجام شد

افزاری لحاظ هیجانی وضعیت آرامی داشتند. دستگاه لونژ دارای دو قسمت سختیکسان داشتند و از

قسمت نرم افزاری  و DELTAساخت شرکت  VFD-Bمدل  قسمت سخت افزاریافزاری است که و نرم

طریق آن پروتکل تمرینی از کهساخت کشور چین است  KINCOشرکت  مربوط به MT4434Tمدل 

 Polar equine M400 دستگاه پالر مدل وسیلةگیری تعداد ضربان قلب بهها اجرا شد. اندازهدر اسب
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GPS-ride-MIT-Bluetooth smart ترازوی با استفاده از ها گیری وزن اسبگیری شد. اندازهاندازه

 ساخت کشور سوئد انجام گرفت. EP241مدل  OHASUSدیجیتال شرکت 

 در گروه آزمایش هاآن از رأس پنج ژن(،)تزریق آنتی شارژتحتس اسب أر 10تمرینی: از تعداد  برنامة

(TV) درصد ماکزیمم  60تا  55ت متوسط با شد هفته و هر هفته سه جلسه 22مدت بهو  تندقرار گرف

پیش از اجرای  .)شکل شمارة یک( هوازی شرکت کردند ةدر یک برناملونژ  ةدر محوط ،ضربان قلب

آزمایشی برگزار شد. این جلسات برای آشنایی با صورت تمرینی به ، سه جلسه برنامةپروتکل اصلی

ها با محیط لونژ آشنایی اسب ،تعیین ضربان قلب استراحتی و همچنین 1عملکرد دستگاه پالر نحوة

 متر 5/8شعاع و  38/53شکل با محیط ایای دایرهدر محدودهلونژ  در محوطةتمرینات . ندانجام شد

که طوریهب ؛شدهای دیگر جدا میکه هر قسمت توسط صفحات فلزی متحرک از قسمت انجام شدند

در  تعداد ضربان قلباکثر اساس حدت تمرین برتعیین شد بود. ها در کنترل پژوهشگرحرکت اسب

ا طبق مطالعات پیشین برآورد هاسب ور، ابتدا تعداد ضربان قلب بیشینةمنظبدین دقیقه محاسبه شد.

در هر دقیقه تعریف شده است( ضربه  240تا  210در اسب  ضربان قلب بیشینه ،طبق مطالعاتشد )

گرفته شد.  نظردر 210، ماکزیمم ضربان قلب تمرین نداشتند ها سابقةکه این اسبی( و ازآنجای17)

درصد حداکثر ضربان قلب  65تا  55اساس ماهیت هوازی تمرین بین ، تعداد ضربان قلب برسپس

)درحالت استراحت داخل دقیقه قبل  30(. 18) دضربه در دقیقه( طراحی ش 115-140بیشینه )

تعداد  در هر جلسه ،)ریکاوری پس از تمرین در داخل اصطبل( تمرینی ز اجرای برنامةو پس ااصطبل( 

 Polar equine M400 GPS-ride-MIT-Bluetoothدستگاه پالر مدل وسیلةهها بضربان قلب اسب

smart افزار طریق همین نرمها ازتعداد ضربان قلب اسب ،، درحین تمرینگیری شد. همچنیناندازه

تمرینی  شده در هر جلسةطیتعداد ضربان قلب، میزان مسافت گیری بر اندازهعالوهکنترل شد. 

 22سرم ) شده برآورد گردید. برنامة تمرینی با توجه به دو دورة کامل تهیةردستگاه ذک GPS وسیلةبه

ضربه در دقیقه و  115-140ت تمرینات بین شد ،طراحی شد. در تمامی مراحل ،هاهفته( در اسب

گرفتن شرایط د. با توجه به درنظرت سه روز در هفته درنظر گرفته شمددقیقه به 30حداکثر زمان 

 بار،براساس اصل اضافه :استشرح این  تمرینی به ها در هر مرحله از چرخة تولید، جزئیات برنامةاسب

این  ،جتدریدقیقه شروع شد. به15مدت درصد ضربان قلب بیشینه به 50ت شد بااول تمرین  جلسة

درصد  55شدت  ها بود، بهژن در اسبهفته تزریق آنتی زمان با پنجپنجم که هم افزایش تا هفتة

طبق  ،هاآوری سرم از اسبدلیل جمعبه ،ششم دقیقه رسید. در هفتة 25ت ضربان قلب بیشینه و مد

درصد ضربان قلب بیشینه  50، شدت تمرینات به هاسسه و کاهش حجم خون در اسبؤد مپروتکل خو

ز ادامه داشت. بعد از اتمام هفتم نی ت در هفتةاین کاهش شددقیقه کاهش یافت.  20و مدت زمان 

                                                           
1. POLAR BEAT   
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تمرینات  ،یازدهم ها، از هفتة هشتم تا پایان هفتةاستراحت اسب آوری سرم و شروع دورةجمع مرحلة

درصد ضربان قلب بیشینه  60تدریج به دقیقه به 25درصد ضربان قلب بیشینه و مدت  55شدت  با

درصد ضربان قلب بیشینه  65شدت  شارژ دوم، تمرینات به . با شروع دورةل(او ند )پایان دورةادامه یافت

با افزایش در مدت زمان تمرین ت تا پایان هفتة شانزدهم همراهکه این شد نددقیقه رسید 25و مدت 

درصد ضربان  55شدت تمرین به  ،های هفدهم و هجدهمدر هفته دقیقه، پایدار ماند. مجدداً 29به 

 ،دومودقیقه کاهش یافت. با شروع هفتة نوزدهم تا پایان هفتة بیست 25قلب بیشینه و مدت آن به 

تمرینی افزوده  ت زمان برنامةاما بر مد ؛درصد ضربان قلب بیشینه باقی ماند 65میزان شدت همان 

 .دقیقه رسید 30ین به مدت زمان تمر ،دوموبیست هفتة پایان درکه طوریبه ؛شد

رفتن کردن و سه دقیقه سردکردن بود که با راهدقیقه گرم هر جلسة تمرین شامل سه تمرین: ةجلس

شده در هر جلسه ت تعییناساس شدت و مدرفتن بره یافت. پروتکل اصلی شامل یورتمهشروع و خاتم

 بود.

 

 
 

 
 زهر + تمرينهاي گروه اي در اسبهفته 22برنامة تمريني  -1شکل 
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های مکرر در گیریعاملی با اندازهاز آزمون تحلیل واریانس ترکیبی دو برای آزمودن فرضیة پژوهش

 1اس.پی.اس.اس. افزارنرم ها باتمام تحلیل ،نینچاستفاده شد. هم 05/0( در سطح 2 × 2عامل زمان )

 .انجام شدند 24نسخة 

 

 نتایج
گیری مکرر در عامل ( با اندازهزهر ×)گروه  2 × 2واریانس ترکیبی نتایج تحلیل ، یک در جدول شمارة

            دار نیستز معناقرم یهاتعداد گلبولژن بر اثر تعاملی تمرین و آنتی نشان داد که ژنآنتی

(0.924 = P.) هموگلوبین غلظت بر زهراثر تعاملی تمرین و براین، عالوه (0.894 = P)  میزان و

 دار نیست.کرده است و معناهای قرمز پیروی از الگوی مشابه با تعداد گلبول (P = 0.917) هماتوکریت

میزان  ،قرمز هایگلبول تعداد متوسط بین اختالف که دارد نای بر داللت آماری هایانجام آزمون

           است دارامعن آماری ازنظرگیری اندازه بین مراحلدرو میزان هماتوکریت غلظت هموگلوبین 

(0.05 P <)شدهریک از فاکتورهای ذکدر هیچ ،تمرین + نتایج بین دو گروه زهر و گروه زهر ةاما مقایس ؛ 

اختالف معناداری بین  ،آزمونثیر پیشأکردن تست که پس از خارجا معنابدینو این  یستمعنادار ن

تغییرات تعداد با   MCHCو MCV ،MCH تغییرات دیگر،ازسوی میانگین دو گروه وجود ندارد.

دار معنا MCVبر  زهراثر تعاملی تمرین و  .یستنهای قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت همسو گلبول

 MCHC میزانو  MCH (0.398 = P)ژن بر اثر تعاملی تمرین و آنتی ،نینچهم (.P = 0.145)نیست 

(0.956 = P) متوسط میزان بین اختالفاگرچه  یست؛معنادار ن MCV،MCH   وMCHC بین مراحلدر 

یز نتایج مشابهی را نشان ن های سفیدتعداد گلبول (.> P 0.05) است دارامعن آماری ازنظرگیری اندازه

مربوط به  ،تنها تغییراتو  (P = 0.164) ها وجود نداشتبین گروه یتعامل گونههیچ کهصورتیبهداد، 

        هالنفوسیت (،P = 0.500)ها بر منوسیت زهراثر تعاملی تمرین و  ،همچنین فاکتور زمان بود.

(0.067 = P )ها و نوتروفیل(0.553 = P) ها منوسیت ،هالنفوسیت بین اختالفاگرچه  ؛دار نیستمعنا

های بین گروه ،همچنین (.> P 0.05) است دارامعن آماری ازنظرگیری اندازه بین مراحلدرها نوتروفیلو 

 (.P = 0.164) داری وجود نداشتها اختالف آماری معناآزمایشی در تعداد ائوزینوفیل
 

 

 

 

 

                                                           
1. SPSS 
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تحليل واريانس دوعاملي فاکتورهاي هماتولوژيک در تاندارد و نتايج ميانگين و انحراف اس -1جدول 

 (T22) 22 و پايان هفتة( T1)هاي قبل از شروع پروتکل زمان

فاکتور هماتولوژيک 

گروه هاي  تفکيکبه

 موردمطالعه

 استاندارد انحراف و ميانگين

 تمرين زهر
 تعامل

 زهر و تمرين
1T 22T 

ول
گلب

ز 
رم

ی ق
ها

ون
یلی

)م
در 

ر(
یت

رول
یک

م
 

 

 ɳ2=86/0 3/8±52/0 07/10±1/1 تمرین -زهر

000/0=P 

4/52=(1 ،8)F 

00/0=ɳ2 

994/0=P 

000/0=(1 ،8)F 

001/0=ɳ2 

92/0=P 

010/0=(1 ،8)F 38/8±54/0 04/10±01/1 زهر 

ن
وبی

گل
مو

ه
 

ی
دس

ر 
م ب

گر
(

ر(
یت

ل
 

 ɳ2=54/0 1/14±77/0 4/15±1/1 تمرین -زهر

015/0=P 

57/9=(1 ،8)F 

035/0=ɳ2 

607/0=P 

287/0=(1 ،8)F 

002/0=ɳ2 

894/0=P 

019/0=(1 ،8)F 6/14±3/1 03/16±9/2 زهر 

ت
ری

وک
مات

ه
 

د(
رص

)د
 

 ɳ2=53/0 8/45±2/2 3/50±3/4 تمرین -زهر

017/0=P 

08/9=(1 ،8)F 

270/0=ɳ2 

650/0=P 

223/0=(1 ،8)F 

010/0=ɳ2 

917/0=P 

012/0=(1 ،8)F 06/47±2/3 9/51±03/9 زهر 

M
C

V
ر( 

یت
تول

فم
(

 

 ɳ2=66/0 4/55±9/2 9/49±1/2 تمرین -زهر

004/0=P 

9/15=(1 ،8)F 

04/0=ɳ2 

575/0=P 

341/0=(1 ،8)F 

24/0=ɳ2 

145/0=P 

60/2=(1 ،8)F 53±5/3 7/50±08/2 زهر 
M

C
H

م( 
گر

کو
)پی

 
 ɳ2=64/0 06/17±92/0 4/15±83/0 تمرین -زهر

005/0=P 

2/14=(1 ،8)F 

01/0=ɳ2 

756/0=P 

103/0=(1 ،8)F 

09/0=ɳ2 

398/0=P 

797/0=(1 ،8)F 5/16±4/1 5/15±89/0 زهر 

M
C

H
C

 
ی

دس
ر 

م ب
گر

(
ر(

یت
ل

 

 ɳ2=34/0 8/30±30/0 8/30±58/0 تمرین -زهر

072/0=P 

27/4=(1 ،8)F 

09/0=ɳ2 

388/0=P 

832/0=(1 ،8)F 

38/0=ɳ2 

056/0=P 

97/4=(1 ،8)F 1/31±69/0 1/30±51/0 زهر 

ت
الک

پ
  

ر(
یت

و ل
کر

می
در

ار 
هز

(
 

 ɳ2=36/0 2/173±7/16 5/183±7/15 تمرین -زهر

063/0=P 

65/4=(1 ،8)F 

00/0=ɳ2 

998/0=P 

00/0=(1 ،8)F 

04/0=ɳ2 

576/0=P 

339/0=(1 ،8)F 3/169±8/7 8/187±6/23 زهر 
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هاي در زمان لوکوسيتي عاملي فاکتورهايتحليل واريانس دوميانگين و انحراف استاندارد و نتايج  -2جدول 

 (T22) 22 و پايان هفتة( T1)قبل از شروع پروتکل 

فاکتور هماتولوژيک 

هاي گروه تفکيکبه

 مورد مطالعه

 انحراف و ميانگين

 تمرين زهر استاندارد
 تعامل

 زهر و تمرين
1T 22T 

ول
گلب

د 
فی

 س
ی

ها
ر(

یت
رول

یک
ر م

 د
زار

)ه
 

 ɳ2=39/0 95/7±6/1 3/8±23/0 تمرین -زهر

053/0=P 

15/5=(1 ،8)F 

15/0=ɳ2 

258/0=P 

48/1=(1 ،8)F 

22/0=ɳ2 

164/0=P 

34/2=(1 ،8)F 03/8±63/0 83/9±8/1 زهر 

ت
سی

نو
م

 ها
د(

رص
)د

 

 ɳ2=18/0 7/6±1/7 5/5±6/1 تمرین -زهر

214/0=P 

82/1=(1 ،8)F 

07/0=ɳ2 

449/0=P 

635/0=(1 ،8)F 

05/0=ɳ2 

500/0=P 

500/0=(1 ،8)F 6/9±3/4 6/5±6/1 زهر 

ت
سی

فو
لن

 ها
د(

رص
)د

 

 ɳ2=36/0 7/39±7 7/39±8/5 تمرین -زهر

067/0=P 

50/4=(1 ،8)F 

30/0=ɳ2 

101/0=P 

44/3=(1 ،8)F 

36/0=ɳ2 

067/0=P 

50/4=(1 ،8)F 6/30±3/5 38±4/1 زهر 

ل
وفی

تر
نو

 ها
د(

رص
)د

 

 ɳ2=25/0 2/55±8/7 5/52±8/7 تمرین -زهر

141/0=P 

66/2=(1 ،8)F 

02/0=ɳ2 

638/0=P 

238/0=(1 ،8)F 

04/0=ɳ2 

553/0=P 

384/0=(1 ،8)F 3/58±6/4 3/52±2/4 زهر 

ل
وفی

وز
ائ

 ها
د(

رص
)د

 

 ɳ2=65/0 5/1±86/0 65/2±48/0 تمرین -زهر

005/0=P 

8/14=(1 ،8)F 

16/0=ɳ2 

243/0=P 

59/1=(1 ،8)F 

22/0=ɳ2 

164/0=P 

34/2=(1 ،8)F 33/1±40/0 4±8/1 زهر 

 

 گیریبحث و نتیجه

راستای ارزیابی ، دربر عوامل هماتولوژیرا فعالیت ورزشی و زهر  هایجداگانه اثر، مختلفمطالعات 

هوازی بر  ثیرات فعالیتأتبررسی دنبال بهحاضر  ةمطالع اند؛ اماکردهبررسی  حیوانات و انسانسالمت 

  .کنندة پادزهر منوواالن بودهای تولیدناشی از تزریق زهر در اسب تغییرات عوامل هماتولوژیکتعدیل 

، MCV ،MCHقرمز، هماتوکریت،  خون، گلبول بررسی تغییرات هموگلوبین ،حاضر در مطالعة

MCHC، هایفعالیتانجام دنبال به ،ائوزوفیل و پالکتوسیت، سفید، لنفوسیت، نتروفیل، من گلبول 

حاکی از آمده از این پژوهش دستنتایج به. برآورد شد پادزهر ةکنندهای تولیددر اسببدنی هوازی 

 مقادیر پایه نسبت به، هموگلوبین و هماتوکریت در هر دو گروه قرمز هایتعداد گلبول ارمعناد کاهش

دلیل وجود خون بهز علت همولیتواند بهقرمز می این کاهش در میزان هموگلوبین خون و گلبول .است
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 فاکتورهای و 4سیتوتوکسین پپتیدپلی ،3میوتوکسین ،2هیدروالز روی، ،1متالوپروتئیناز هایلکولمو

 و رسانندمی آسیب هامویرگ و خونی عروق اندوتلیال هایسلول به مار باشد کهدر زهر ترومبوتیک

دادن مقادیر دست، ازیکی دیگر از عوامل این کاهش ،همچنین .شوندمی هابافت در خونریزی موجب

 ( و23) 6نایمن (،22و همکاران ) 5واگمر مطالعات(. 21)گیری است هنگام خونزیاد خون در

شان ( ن22، 24)و همکاران . واگمر ندداشت حاضر بررسی با مشابهی نتایج( 19)و همکاران  7بگوسالسکا

. است داشتهدر مقایسه با قبل از تزریق زهر کاهش معناداری  زقرم یهامقدار متوسط گلبول ند کهداد

ونوم با که برای تولید آنتیرا هایی تغییرات کلینیکی اسب( 23) نایمن ،دیگر ةدر مطالع ،همچنین

مطالعه، کاهش موردهای هماتولوژی در اسبهای . نتایج تستکردبررسی ، مار ایمن شده بودندزهر

ر هموگلوبین و هماتوکریت در . مقادینشان دادتزریق  ةبعد از آخرین مرحل را معنادار هموگلوبین

، براساس . همچنینندمقادیر نرمال، کاهش چشمگیری داشت ةآخر تزریق زهر خارج از محدود ةمرحل

گروه زهر + تمرین گزارش شده  درماتوکریت هموگلوبین و هکاهش کمتری در  ،حاضر نتایج پژوهش

تواند ناشی + تمرین می علت این کاهش تغییرات در گروه زهر .دار نبودمعنااگرچه این اختالف  ؛است

به افزایش نسبی که صورتیهای قرمز در این گروه باشد؛ بهاز افزایش جبرانی در حجم گلبول

منجر شده است. + تمرین در مقایسه با گروه زهر  هموگلولین و مقادیر گلبول قرمز در گروه زهر

در پاسخ به را  تعداد زیادی از مطالعات تغییرات هموگرام فاکتورهای هماتولوژی ،راستادرهمین

توجه و افزایش قابلآمده دستهب نتایج اند.بررسی کردهکرده تمرین یهاورزشی در اسب اتتمرین

افزایش دلیل  ها،این پژوهشدر  .نشان داد HCTو  RBC ،HGB در سطوح استراحتی ی رامعنادار

ها اریتروسیت و افزایش تحریک تولید ،حمل اکسیژنبدن برای تقاضای  افزایش هاتعداد اریتروسیت

 (.19) گزارش شده است

های فاکتورهای خونی در اسب ،2012در سال و همکاران  8سیونیسکا ةدر مطالع راستا، اخیراًدرهمین

ای نشان مقایسه ة. در این مطالعشدندی بررسدر دو مسافت طوالنی و کوتاه استقامتی  ةکردتمرین

ها ها، مقدار اریتروسیتپس از اتمام مسافت طوالنی و مسافت کوتاه، در هر دو گروه اسبکه داده شد 

اما  ؛نیز در هر دو گروه افزایش داشت RBC ،HCT ،HGBطور معناداری افزایش یافته است. میزان به

                                                           
1. Metalloproteinases 

2. Hydrolases 

3. Myotoxins 

4. Polypeptide Cytotoxins 

5. Waghmare 

6. Nieman 

7. Burlikowska 
8. Cywinska 
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 رشدهافزایش بیشتری در فاکتورهای ذک ،تری را طی کرده بودندهایی که مسافت طوالنیدر اسب

 افزایش علتها به نتایج مشابهی دست یافتند. آن( 13)و همکاران 1اسنو ،همچنین .(20) مشاهده شد

دنبال هیجان و به ،های پالسماو افزایش میزان کاتکوالمین سمپاتیکرا فعالیت اعصاب  هااریتروسیت

این امر  .خواهد شد د که این امر خود به انقباض طحال منجرندانبدنی می تمرین ناشی از فعالیت

میزان ، هاشده در طحال وارد جریان خون شوند و بر تعداد آنهای قرمز ذخیرهگلبولکه شود می سبب

از دالیل  ،تنفس واسطة تعریق ودادن مایعات بهدست. ازو غلظت هموگلوبین افزوده شود هماتوکریت

که ی مطالعاتیج پژوهش حاضر با نتایج نتااما . دیگر تغییر در غلظت هموگلوبین و گلبول قرمز است

 ، ناهمسو بودکردندها ارزیابی در پاسخ به تمرین ورزشی در اسبرا تغییرات فاکتورهای هماتولوژی 

 هایممکن است ناشی از تفاوت در جامعة آماری این پژوهش با پژوهش خوانی. دلیل این ناهم(14)

گیری مار و خونثیر تزریق زهرأتها ممکن است تحتاین اسب ؛ زیرا، فاکتورهای هماتولوژیکدیگر باشد

 د. ندر فرایند تولید پادزهر قرار گرفته باش

 MCHC و MCV ،MCH وسیلةها بهشناسی اریتروسیت، نتایج میزان تغییرات ریختبراینافزون

گلبول  تغییرات خالفبر ،در هر دو گروه  MCHوMCV گروهی( بررسی تغییرات )اثر درون. شد بررسی

ها نشان نداد. گروه بینرا گونه تعاملی هیچ گروهیبینتغییرات ه اگرچ ؛داشت افزایشی روند قرمز

و این  ه استست که در این مطالعه افزایش یافتا بیانگر متوسط هموگلوبین گلبولی MCHشاخص 

 .باشد هموگلوبین ةقبل از تجزی های قرمزگلبولناشی از شکستن  هموگلوبیندلیل افزایش تواند بهمی

 نتایج ،هماتولوژی در دو نوع پروتکل تمرینیبررسی فاکتورهای در ( 25پادالینو و همکاران ) پژوهش

تمرینات که ی یهادر مقایسه با اسب شده بودند تمرینیدچار بیشکه ی یاهاسب نشان داد. ی رامتفاوت

 در  MCHوMCV  که تعدادحالیدر ؛داشتند یشتریب های قرمزگلبول ،داشتند ت استقامتیشدکم

 پژوهش ( نیز به نتایج مشابهی رسیدند. نتایج19و همکاران ) بگوسالسکا ،استاردرهمین. بودها کمتر آن

 ،راستای کاهش گلبول قرمزکه درطوری؛ بهناهمسو بود بگوسالسکاو  پادالینو مطالعةحاضر با نتایج 

های بودن گلبولآنیزوسیتوز )نامساوی ةدهنداین حالت نشان .افزایش یافت  MCHوMCV  میزان

افزایش  دیگر،ده است. ازسویبو یشترب های قرمزگلبولپراکندگی  ةدامن (RDW)با همراهقرمز خون( 

 ةقبل از تجزی های قرمزگلبولناشی از شکستن  هموگلوبیندلیل افزایش تواند بهمی MCHشاخص 

 .(25) باشد هموگلوبین

 داریکاهش معنا (V) و در گروه زهر (TV) در گروه زهر + تمرین شدنو زمان لخته هاتعداد پالکت 

اکتورهای هماتولوژی متأثر ف( 62)و همکاران  2امامود. دار نبمعنابین دو گروه این تفاوت هرچند  ؛یافت

                                                           
1. Snow 
2. Emam  
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ها با اختالل در عملکرد و کاهش پالکتخون همراه کاهش انعقادها آن کردند.بررسی  را ماراز زهر

بر  متفاوتی هایلیت اثرفعا .شتخوانی داکه با نتایج پژوهش حاضر هم کردندمشاهده  را اثر زهردر

گران پژوهشوجود، سایر بااین ؛فعالیت وابسته باشد تشد رسد بهنظر میها دارد که بهتعداد پالکت

پالکتی را ت افزایش تجمع و فعالی (72و همکاران ) 2لوکاس ( و52و همکاران ) 1جمله پادالینواز

با افزایش غلظت سیترات سدیم همراه این اختالف ناشی از این احتمال وجود دارد که. گزارش کردند

و سبب  منجر شده استبه کاهش غلظت کلسیم یونیزه که  بوده باشدهای خونی غلظت خون در نمونه

 (.17، 28) کاهش تجمع پالکتی شده باشد

به نواحی  طور اختصاصیها بهحفاظتی بدن هستند. اکثر آنها واحدهای متحرک دستگاه لکوسیت

برابر هر عامل عفونی موجود ثر دربرای دفاع سریع و مؤ وسیلهشوند و بدینعفونت و التهاب حمل می

ها در هر دو سفید و درصد لنفوسیت گلبول نتایج این مطالعه نشان داد که میزان (.29)روند کار میبه

داری معناتعداد نوتروفیل در مقایسه با مقادیر پایه در هر دو گروه افزایش . ندداری یافتگروه کاهش معنا

لحاظ از اما ؛همراه بود در هر دو گروه هادر تعداد لنفوسیت معنادار یافت که این افزایش با کاهش

و نتو ( 22) واگمر و همکاران ایج با مطالعاتاین نت .آماری تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد

، کاهش میزان لنفوسیت و همچنینکه  نشان دادیج خوانی داشت. بررسی این نتاهم( 21) و همکاران

پاسخ به  دهندةتهابی است که این نسبت نشانپاسخ ال کنندةها منعکسافزایش تعداد نوتروفیل

اثر تمرین و اثر  بررسی میزان اندازة، حاضر ، در پژوهشهمچنین .(22)توکسمی سیستمیک است 

ها در گروه زهر کاهش لنفوسیت که ها نشان دادها و نتروفیلتعاملی زهر و تمرین در تعداد لنفوسیت

 (.)جدول شمارة یک دار نبوددو گروه معنا ؛ اگرچه این کاهش دربود زهر + تمرینبیشتر از گروه 

 ةکنندبدنی را عامل تعدیل تفعالیشاید بتوان در گروه زهر + تمرین  سفید گلبولکاهش کمتر مورد در

در اکثر مطالعات بیانگر افزایش  ،تبررسی لکوگرام ناشی از فعالی زیرا، ؛تغییرات در این گروه دانست

فعالیّت وجود  های لکوسیتی بهتوجهی در پاسخهای قابلتفاوت ،وجوداینبا ؛استها تعداد لکوسیت

برخالف تمرینات که دادند  نشان پژوهشگران .هستندت و شدت فعالیت که ناشی از تفاوت در مد دندار

ها د. لکوسیتوز در اسبنشوها میت باال، تمرینات ورزشی استقامتی موجب لکوسیتوز در اسبدش با

ت سرعت فعالیمیان وجود آید که دراینهگردش بثر افزایش کورتیکواستروئیدهای درحالاتواند درمی

هایی که در مسابقات رابطه، اسبروفیلیا و لنفوسیتوپنیا دارد. درهمینتوجهی بر میزان نوتتأثیر قابل

 نشان دیگر هایپژوهشبرخی  نسبت به باالتری N/Lاستقامت با سرعت باالتر دویده بودند، نسبت 

با ها همراهناشی از افزایش تعداد لنفوسیتتواند اثر تمرینات ورزشی میآمده دروجودهلکوسیتوز ب ند.داد

                                                           
1. Padalino 

2. Lucas 
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، (30)و همکاران  1پسیونت باشد. در پژوهش ت فعالیت و مدشد ها بسته بهکاهش تعداد نوتروفیل

عنوان یک پاسخ حاد نسبت به استرس به ،هابا افزایش در تعداد لنفوسیتهمراه N/Lکاهش در نسبت 

 ها بهرهایش تعداد زیادی از لنفوسیت ةدهنداحتمااًل نشانها ورزشی مشاهده شد. افزایش لنفوسیت

ای در طحال همراه بوده ذخیرهها از جایگاه داخل گردش خون است که با انقباض و رهایی اریتروسیت

 به ،هنگام تمریناتها درآن یهاردهها و زیرحاکی از آن بود که تغییرات لکوسیت ها. گزارشاست

ها، ها و سیتوکاینتمرینی، رژیم غذایی، تراکم هورمون ت و دورةمدت، شد عوامل متعددی ازجمله

های بیشتر و پژوهش ها به انجامشدن آنجریان خون و عوامل دیگری که روشنتغییرات دمای بدن، 

  (.31)تری نیاز دارد، وابسته است دقیق

 (.P ≤ 0.05) بوددار معناها ائوزینوفیلژن بر اثر اصلی آنتیکه نشان داد ها آماری داده وتحلیلتجزیه

ها در گروه زهر + ه تعداد ائوزینوفیلکطوریبه ها در هر دو گروه مشاهده شد؛وفیلکاهش تعداد ائوزین

دار نبود ؛ اگرچه تفاوت بین دو گروه معنانشان دادرا  کمتریتمرین در مقایسه با گروه زهر کاهش 

((P ≥ 0.05. که نشان داد آنها بود. نتایج مطالعه( 32لوکاس و همکاران ) این نتایج همسو با مطالعة 

ها ل و افزایش تعداد نوتروفیلها همراه بود. کاهش ائوزوفیائوزینوفیلبا کاهش تزریق زهر 

حاضر  ةهای لکوسیتی در مطالعنتایج شاخص (؛ اما21ند )پاسخ التهابی در حیوانات بود کنندةمنعکس

خوانی ، همکردندونوم مار بررسی آنتی ةهای تولیدکننددر اسبرا با منابعی که تغییرات هماتولوژی 

سازی ایمنی دورة رمدتافزایش متوسط و معناداری د(، 33مکاران )و ه 2یامیلهنداشت. در پژوهش 

 سه ،ایهستههای نوتروفیلی چندافزایش در لکوسیت ،همچنین .شد مشاهدهها در کل تعداد لکوسیت

ساعت پس از تزریقات مشاهده  48تا  24ها افزایش در تعداد لنفوسیتنیز یقات و ساعت پس از تزر

 .ها مشاهده نشدو مونوسیت ات معناداری در تعداد ائوزینوفیلگونه تغییرشد. هیچ

زمینه، ارزیابی فاکتورهای حاضر با سایر مطالعات دراین ةمطالعنتایج شاید دلیل ناهمسوبودن 

تغییرات فاکتورهای هماتولوژی در پایان  ،در این مطالعه زیرا، ؛های متفاوت باشدهماتولوژی در زمان

تغییرات پس  ،که در سایر مطالعاتدرصورتی است؛ ها، مدنظر قرار گرفتهمراحل تولید پادزهر در اسب

بر  اثرگذار ترین عاملمار اصلیزهرکه  ددا نشان نتایج است. شدهژن بررسی از هر نوبت تزریق آنتی

 و نوسانات فاکتورهای هماتولوژیک تغییرات تاما شداست؛  ک در این پژوهشفاکتورهای هماتولوژی

رسد نظر میبه ؛ اگرچه این تغییرات معنادار نبود.در گروه زهر + تمرین کمتر از گروه زهر بوده است

دلیل مکن است بهم تمرین + زهرهای گروه کاهش تغییرات ناگهانی فاکتورهای هماتولوژی در اسب که

های زهر باشد. با توجه به یافته کنندةی نسبت به گروه دریافتاثر تمرین بر تعدیل فاکتورهای هماتولوژ

                                                           
1. Piccione 

2. Yamileth 
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زیاد بوده است،  ر تزریق زهر بر عوامل هماتولوژیکثیأکه تجاییآنتوان نتیجه گرفت ازاین پژوهش می

یل فاکتورهای تعد زگاری مناسب برایاست که سا مدت و تعداد روزهای تمرینی آنقدر کافی نبوده

د بر نتایج پژوهش حاضر نتوانمدت زمان، شدت و نوع تمرین می ،بنابراین هماتولوژی حاصل شود؛

ثیر عامل أتتحت داد که بیشترین تغییرات هماتولوژیک نشان پژوهش این نتایجد. نتأثیرگذار بوده باش

گروه  تعدیل تغییرات هماتولوژیک درثیرات معناداری أو این شدت از تمرینات ت است زهر قرار گرفته

 . است نداشتهزهر + تمرین 

 بر تعدیلتمرین هوازی  اثرهایشده در بررسی اولین مطالعة انجام ،مطالعة حاضر: پيام مقاله

، های پژوهشبراساس یافته. استواالن های تولیدکنندة پادزهر منودر اسبفاکتورهای هماتولوژیک 

 شده ازجملهگیریورهای اندازهتواند بر فاکتمی هفته 22مدت بهتمرینات هوازی اثر تعاملی زهر و 

، لنفوسیت سفید هایها و تعداد گلبولتعداد پالکتقرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، های گلبول دادـعـت

 ،MCHها، ها، نوتروفیلو بر تعداد مونوسیت داشته باشدها در هر دو گروه اثر کاهشی ائوزینوفیل و

MCV   و MCHC نتایج دربین دو گروه معنادار نبود. هااگرچه این تفاوت ی داشته باشد؛اثر افزایش 

که  فته استثیر عامل زهر قرار گرأتتحت داد که بیشترین تغییرات هماتولوژیک نشان پژوهش این

در گروه زهر + تمرین کمتر از گروه زهر ان تغییرات و نوسانات این میزبراساس جدول شمارة یک، 

 بین دو گروه معنادار نبوده است. ؛ هرچند این تغییرات دربوده است

 

 تشکر و قدرداني
تحقیقات واکسن و  ةمؤسسکه با حمایت  است دکتری تخصصینامة این پژوهش بخشی از پایان

 .انجام شده است کرج سازی رازیسرم
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Abstract 

Snake antivenin production is associated with several hematological changes in horses 

affecting their health. Exercise training, as a non-pharmacological method has an 

important role in maintaining and improving livestock health. This study is aimed to 

investigate effect of aerobic exercise on the Hematological Parameters modification in 

Horses Producing monovalent snake Antivenin. Ten horses of mixed-breed of 8 to 5 years 

old with an average weight of 300-350 kg in antivenin production cycle were randomly 

divided into two groups of venom (V) and venom + exercise (TV) . The training protocol 

included 3 sessions of aerobic training in a week with medium intensity for 22 weeks. 

Each training session included of aerobic training with 50-60% of maxHR,. Blood samples 

were collected before and after training period through external jugular vein. Repeated 

measure method was used to analyze the data. Results showed that red blood cells count, 

hemoglobin, hematocrit, platelets count, white blood cells count, lymphocytes, and 

eosinophil decreased while MCH, MCHC, MCV, monocyte, and neutrophils increased 

significantly within both groups. However, these changes were not significant between 

the two groups (P≥0.05). Overall, the results of this study indicated that hematological 

changes in horses seem to be related to the venom and this intensity does not have a 

significant effect on hematological parameters modification in venom + exercise.  
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