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ارتباط اتساع برونشي با پالس اکسيژن و آستانه تهويهاي در
کودکان آسمي :مطالعه تأثير ترکيب بدن و فعاليت وامانده ساز
هوازي در محيط با رطوبت اندک
سميرا پويان مجد  ،4عاطفه هاشمي  ،4ولي ا ...دبيدی روشن
4
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گروه فيزيولوژی ورزشي ،دانشكده تربيت بدني ،دانشگاه مازندران ،مازندران ،ايران
(دريافت مقاله -39/0/09 :پذيرش مقاله)39/8/6 :

زمينه :آسم يكي از علل اصلي بيماریهای مزمن در کودکان است که به شدت ،زندگي روزمره و مشارکت در فعاليت بدني آنها را تحت
تأثير قرار ميدهد .همچنين چاقي ميتواند به عوارض تنفسي قابل توجهي منجر شود .هدف از مطالعه حاضر بررسي ارتباط اتساع برونشي با
پالس اکسيژن و آستانه تهويهای در کودکان آسمي با ترکيب بدني متفاوت طي اجرای يک وهله فعاليت هوازی وامانده ساز بود.
مواد و روشها 52 :کودک چاق (چربي بدني> 99درصد ،شاخص توده بدني > 05کيلوگرم بر متر مربع)مبتال به آسم ( 49نفر) ،و گروه
سالم ( 45نفر) و 09کودک الغر (چربي بدني< 09درصد ،شاخص توده بدني< 09کيلوگرم بر متر) مبتال به آسم ( 49نفر) ،و گروه سالم
( 7نفر) ،فعاليت هوازی پيشرونده وامانده ساز با کارسنج پايي را در محيط با درجه حرارت ثابت  00±0درجه سانتيگراد و رطوبت
( 95±5درصد) انجام دادند .در طي ورزش ،مقاديرحالت پايدار پارامترهای قلبي تنفسي با استفاده از دستگاه گاز آناليزر ()K4B2
اندازهگيری شد.
يافتهها :نتايج نشان داد بعد از اجرای فعاليت وامانده ساز ،مقادير اوج اکسيژن مصرفي ( ،)VO2peakاتساع برونشي ( ،)BDRپالس
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چكيده

اکسيژن ( )OPو آستانه تهويه ( )VTدر کودکان چاق و الغر آسمي نسبت به کودکان چاق و الغر سالم کمتر بود .بهعالوه ،کودکان
الغر آسمي در مقايسه با کودکان چاق آسم  VTکمتر و مقادير باالتر  BDR ،OP ،VO2peakوجود داشت .همچنين بين ميزان  BDRو
آسمي يک رابطه معكوس غيرمعنادار مشاهده شد.
نتيجهگيری :در مقايسه با کودکان الغر آسمي ،چاقي به عنوان يک بار اضافي عملكرد ريوی را تحت تأثير قرار ميدهد و فشار وارد بر
کودکان آسمي را افزايش ميدهد .بنابراين ميتوان پذيرفت که چاقي ممكن است عملكرد ورزشي کودکان آسمي را محدود نمايد.
واژگان کليدی :عملكرد قلبي تنفسي ،آسم ،ترکيب بدن ،کودکي
*مازندران ،بابلسر ،بلوار شهید ذوالفقاری ،پردیس دانشگاه مازندران ،دانشکده تربیت بدنی ،گروه فیزیولوژی ورزشی
E-mail:vdabidiroshan@yahoo.com

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.05.002

 VTدر کودکان چاق و الغر آسمي يک رابطه معكوس و بين  BDRو  OPدر کودکان چاق آسمي يک رابطه مستقيم و در کودکان الغر
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مقدمه

بدن میتواند به کاهش عملکرد ریوی منجر شود و

آسم یکی از شایعترین بیماریهای مزمن تنفسی

افرادی که شاخص تودهی بدنی باالتری دارند کاهش

دوران کودکی است که سبب التهاب ،تحریکپذیری و

بیشتری در عملکرد تنفسی را تجربه میکنند (.)2

تنگی و اسپاسم راههای هوایی ریه میشود (.)1

مطالعات آیندهنگر نیز در کودکان و بزرگساالن نشان

این اسپاسم سبب نشانههای بالینی چون خس خس،
تنگی نفس و سرفه میشود ( .)1در سراسر دنیا حدود

میدهد که خطر نسبی ابتال به آسم با افزایش شاخص
توده بدن ( )BMIافزایش مییابد (.)0

گزارشات حاکی از این است که آسم در کودکان

به آسم با کاهش وزن وجود دارد .با این حال ،دادههای

معموالً قبل از  2سالگی رخ میدهد ( )5و علت اصلی

نسبتاً کمی در مورد اثرات ورزش و ظرفیت ورزش در

بستری شدن در بیمارستان اطفال و غیبت از مدرسه

کودکان مبتال به آسم و یا چاقی وجود دارد (.)6

است .اگرچه با افزایش سن ،وضعیت آسمی حدود 03

آستانه تهویه نشان دهنده نقطه غیر خطی است که در

درصد کودکان بهبود مییابد ،بخش قابل توجهی از

آن اکسیژن مصرفی به طور نامتناسبی شروع به افزایش

کودکان بیمار مبتال به آسم عالئمشان در بزرگسالی

میکند که مربوط به افزایش سوخت و ساز بیهوازی

باقی میماند .وراثت و عوامل خارجی مانند آلودگی

بدن است .از طرف دیگر به خوبی مشخص شد که

هوا ،حساس شدن سیستم ایمنی بدن ،تغذیه و چاقی

اکثر بیماران مبتال به انسداد راههای هوایی محیطی

میتواند خطر ابتال به این بیماری را افزایش دهد (.)5

درجات مختلف و غیر یکنواختی از تهویه دارند ،که

از سوی دیگر ،چاقی در کودکان سراسر جهان به طور

هر دو ،انقباض برونشی و اتساع برونشها میتواند

فزایندهای رایج شده است ( .)0عالوهبر این ،به دلیل

باعث تغییر در توزیع تهویه شود ( .)7مشاهده شده

افزایش دسترسی به بسیاری از امکانات مدرن ،سطح

است که اتساع برونشی در افراد چاق نسبت به افراد

فعالیت بدنی در این گروه سنی کاهش یافته است.
عالوهبر عوارض متابولیک ،کم تحرکی و به تبع آن
چاقی در ناکارآمدی دستگاه تنفسی اثرگذار است ،به

الغر کاهش مییابد و این موضوع از این فرضیه
حمایت میکند که راههای هوایی در افراد چاق
سفتتر است و به راحتی حجم ریه در آنها گسترش

تنفسی با اختالل در ورود و خروج هوا به داخل ریه

در افراد مبتال به آسم در یک نفس عمیق مشاهده شده

همراه است و این روند ،مقدار اکسیژن خون را در

است ( .)0پاسخ پایه اتساع برونشی ،پاسخ راه هوایی و

زمان استراحت و تمرین کاهش میدهد ( .)4در

سطح عملکرد ریه هر یک میتواند به طور مستقل

دهههای اخیر مشخص شده است که چاقی یک عامل

بهبود عملکرد ریه در کودکان بیمار مبتال به آسم را

خطر برای ابتال به آسم است .مطالعات مقطعی

پیشبینی کند ( .)8از سوی دیگر ،نبض (پالس)

متعددی در سراسر جهان نشان میدهد شیوع آسم در

اکسیژن ( 1)OPکه بهعنوان یک پیش بین قدرتمند از

افراد چاق نسبت به افراد الغر بیشتر است (.)0

مرگ ومیر در بیماران مبتال به بیماریهای قلبی عروقی

عالوهبر این ،مطالعات طولی نشان دادهاند افزایش وزن
Oxygen pulse

http://bpums.ac.ir

1

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.05.002

طوریکه هرگونه اختالل در مجاری تنفسی و عضالت

نمییابد .مشابه چنین رویدادی ،کاهش اتساع برونشی
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 033ملیون نفر به آسم مبتال میباشند .بیشترین

در حال حاضر شواهدی مبنی بر بهبود کودکان چاق مبتال

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 4934

/ 390طب جنوب

میباشد ( .)9نبض اکسیژن یک روش غیر تهاجمی

کاسترو و رودریگز ( )castro & rodrigezو

ساده و ارزان برای اندازهگیری سرعت ضربان قلب و

همکاران دریافتند دخترانی که بین سنین  6و  11سال

مقدار اشباع اکسیژن بیمار ،با استفاده از شناسایی

اضافه وزن داشتند با احتمال بیشتری دچار عالئم شدید

هیپوکسمی یا کمبود اکسیژن در خون است .بهطور

آسم در سن  11یا  10سالگی میشوند ،در حالی که

خاص ،آن را با درصد هموگلوبین اکسیژن خون

ارتباط مشابهی در پسران مشاهده نشد .در مطالعهای

شریانی( )SPO2اندازهگیری میکنند .هیپوکسمی

دیگر گزارش شده است که وزن پایینتر در هنگام تولد

اغلب به کاهش اکسیژن (بهعنوان مثال ،کاهش اکسیژن

با کاهش شیوع خس خس همراه بود .اگرچه نتایج وزن

بافت) ،اطالق میشود که در نتیجه استرس اکسیداتیو

متناقض است ولی بین آن و توسعه آسم رابطه وجود

به یک اختالل همراه با گسترهی انواع فرایندهای

دارد ،بگونهای که در میان دختران با  BMIباالتر شیوع

تحلیل برنده منجر میشود ( .)13شواهدی وجود دارد

خس خس به میزان قابل توجهی باالتر بود (.)10

که هیپراکسی ممکن است برای برخی بیماران مضر

علیرغم موارد مذکور ،اثر فعالیت بدنی در محیط با

باشد ( .)11شدت آسم حاد بر اساس معیارهای بالینی

رطوبت اندک ،بر ارتباط اتساع برونشی با نبض اکسیژن

و عملکردی به خفیف ،متوسط ،شدید و بسیار شدید

و آستانه تهویهای در کودکان مبتال به آسم با ترکیب

طبقهبندی شده است .به طور گسترده از پالس

بدنی متفاوت مشخص نیست .بر این اساس مطالعه

5

حاضر به دنبال پاسخ به این سئوال است که اجرای

اکسیمتری ( )SPO2و اوج جریان بازدمی ()PEF
برای ارزیابی استفاده میشود (.)15

فعالیت هوازی واماندهساز با کارسنج پایی در محیط با

از طرفی تعداد زیادی از مطالعات قبلی در ارتباط چاقی

دمای  55±5درجه سانتیگراد و رطوبت  02±2درصد

با آسم در کودکان از  BMIبرای اندازهگیری استفاده

چه تأثیری بر شاخصهای اتساع برونشی (،0)BDR

کردهاند و به طور خاص روی مقادیر باالی BMI

آستانه تهویهای ( 4)VTو نبض اکسیژن ( )OPدر

تمرکز کردهاند .فقط مطالعات چند انجمن در سراسر

کودکان با ترکیب بدنی متفاوت دارد؟ بهعالوه ،آیا

طیف وسیعی از مقادیر  BMIبررسی کردهاند و برخی

ارتباطی آماری بین تغییرات شاخصهای مذکور در

از آنها یک ارتباط خطی از  BMIو ابتال به آسم

کودکان مبتال به آسم در طی فعالیت در محیط با

گزارش کردهاند در حالی که دیگران یک ارتباط

رطوبت اندک ( 02±2درصد) وجود دارد؟

-Uشکل با افزایش خطر ابتال به آسم در هر دو گروه
کم وزن و چاق گزارش دادند .برخی مطالعات افزایش
حالی که دیگران افزایش غیر خطی را گزارش کردهاند.
عالوه بر این ،برخی مطالعات هیچ ارتباطی بین  BMIو
آسم در دوران کودکی پیدا نکردند ،اما گفتهاند تنها پس
)Peak expiratory flow (L.Second-1
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2

مواد و روشها
الف) طرح تحقيق و دستهبندی آزمودنيها
پروتکل مطالعه حاضر با رعایت اصول تحقیق در حوزه
مطالعات انسانی توسط گروه فیزیولوژی ورزشی و
معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران تأئید شد .قبل از
Bronchodilator response
Ventilation threshold

3
4
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خطر آسم را در میان افراد کم وزن گزارش دادهاند ،در
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گزارش شده ،با شروع ایسکمی ناشی از ورزش مرتبط

از شروع بلوغ و یا در دوران بلوغ پیشرفت داشته است.
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اجرای تحقیق ،جلسه توجیهی در خصوص ضرورت

( .)14با توجه به اینکه شاخصهای تنفسی تحت تأثیر

انجام مطالعه و مراحل مختلف تحقیق با حضور

وضعیت سالمت راههای هوایی قرار دارد ،لذا از شروط

آزمودنیها ،خانواده آنها ،مدیریت محترم تربیت بدنی

دیگر ورود به تحقیق ،داشتن آزمونهای اسپیرومتری

اداره آموزش و پرورش شهر بابلسر و مسئول بهداشت

2

پایین ،شامل  FEV1بیشتر از  93درصد پیشگویی شده
6

مشارکت کودکان در تحقیق حاضر را تکمیل نمودند.

همچنین ،عدم انجام فعالیت منظم و سیستماتیک بدنی در

پروتکل مطالعه حاضر در قالب یک طرح پیش و پس

طی  0ماه اخیر ،عدم مصرف منظم آنتی اکسیدانتها،

آزمون در دو گروه کودکان چاق و الغر مبتال به آسم و

عدم بستری بودن در بیمارستان در مدت  5ماه قبل از

دو گروه کنترل با شرایط سنی و ترکیب بدنی مشابه

ورود به فرایند تحقیق ،عدم سابقه عفونت ریوی و یا

اجرا شد.

استعمال دخانیات در محیط خانوادگی در مدت حداقل

در تحقیق حاضر از  52دانش آموز پسر چاق ( 13کودک

یک ماه گذشته نیز از دیگر معیارهای انتخاب بهعنوان

چاق مبتال به آسم و  12کودک چاق سالم با ویژگیهای

آزمودنی در تحقیق حاضر بود .در مقابل ،کودکان مبتال به

مشابه) و از  53دانشآموز پسر الغر ( 10کودک الغر

عفونت راههای تنفسی از جمله ابتال به آنفلوآنزا و سرما

مبتال به آسم و  7کودک الغر سالم با ویژگیهای مشابه)

خوردگیهای شدید در طی  0هفته قبل از آغاز مطالعه از

با میانگین سنی  13تا  15سال که حائز شرایط الزم جهت

فرایند تحقیق حذف شدند (.)12

ورود به تحقیق بودند (بخش شرایط ورود به فرایند
تحقیق را ببینید) و بیماری آنها توسط پزشک متخصص
تأیید شده و دارای پرونده در بخش بهداشت مدارس
بودند ،استفاده شد که با رعایت کلیه مسائل اخالق در
مطالعات انسانی و با آگاهی و رضایت کامل آزمودنیها،
خانواده آنها و اولیای مدرسه از مراحل اجرای مطالعه
اجرا شد.

پ) نحوه و شرايط جمعآوری اطالعات
همانگونه که اشاره شد ،افراد واجد شرایط فوق و
خانوادههای آنها ابتدا با نحوهی اجرای تحقیق و رعایت
برخی مسائل در طی فرایند تحقیق آشنا شدند .مسائلی
همچون عدم اجرای فعالیت شدید در طی مدت دست
کم  4ساعت قبل از آزمونگیری ،عدم مصرف داروهای
7

کند اثر متسع کنندهی راههای هوایی در مدت  54ساعت

برای انتخاب آزمودنیها جهت ورود به فرایند تحقیق،

کننده راههای هوایی 8در مدت  8ساعت قبل از

ابتدا هماهنگیهای الزم با مدیران مدارس و خانوادههای

آزمونگیری مورد توجه قرار گرفت.

دانشآموزان مورد نظر انجام شد .از معیارهای ورود این

دادههای مربوط به متغیرهای قلبی تنفسی تمام آزمودنیها

افراد به فرایند تحقیق میتوان به چربی بدنی باالی 52

در دو مرحله قبل از اجرای پروتکل هوازی وامانده ساز و

درصد و شاخص توده بدنی ( )BMIباالی  52کیلوگرم

همچنین بالفاصله پس از اتمام آن جمعآوری شد .کلیهی

بر متر مربع برای آزمودنیهای چاق و چربی بدنی کمتر
از  53درصد و شاخص توده بدنی ( )BMIکمتر از 53
کیلوگرم بر متر مربع برای آزمودنیهای الغر اشاره داشت
http://bpums.ac.ir
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)Forced expiratory volum in on scond(L
)Forced vital capacity(L
7
long acting bronchodilators
8
short acting bronchodilators
6
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ب) شرايط ورود افراد به فرايند تحقيق

قبل از آزمونگیری و عدم مصرف داروهای تند اثر متسع
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مدارس مربوطه تشکیل شد و والدین رضایتنامه

و  FVCبیشتر از  83درصد پیشگویی بود (.)14

/ 394طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /5آذر و دی 4934

آزمون گیریها در محیط آزمایشگاه با دما و رطوبت

بینی ،آزمون را اجرا کردند .همچنین برای اندازهگیری

کنترل شده و با حضور پزشک انجام شد .با توجه به

برخی متغیرهای تنفسی از اسپیرولب استفاده شد .هر

اینکه براساس دستورالعمل انجمن توراکس آمریکا ،برای

آزمودنی عمل بازدم سریع با فشار را بعد از حداکثر دم

تحریک نایژه تنگی ناشی از ورزش باید از آزمون

انجام دادند .برای این منظور ،هر آزمونی در وضعیت

ورزشی با نوارگردان و یا دوچرخه کارسنج و در محیطی

نشسته بر روی صندلی آزمون را آغاز میکند و پس از

با دمای بین  53تا  52درجه سانتیگراد و رطوبت اندک

یک بازدم کامل ،ابتدا یک دم عمیق را با سرعت و تا حد

زیر  23درصد استفاده شود ،لذا در تحقیق حاضر نیز

امکان انجام داده و بالفاصله یک بازدم کامالً عمیق را با

رطوبت محیط آزمونگیری در رطوبت  02±2درصد

سرعت ممکن انجام میدهند ( .)12پس از اجرای دست

تنظیم شد ( .)16برای کنترل دمای محیط از کولر و

کم سه مانور  FEV1ثبت شد .اندازهگیری  FEV1نشان

بخاری برقی و برای کنترل دقیق رطوبت محیط نیز از

دهنده ویژگیهای هدایتی و مقاومتی راههای هوایی

دستگاه بخور اتوماتیک استفاده شد .سپس پروتکل

بزرگ است ( .)14بهعالوه ،پاسخ اتساع برونشی

هوازی وامانده ساز در محیطی با دمای  55±5درجه

( 9)BDRبهصورت درصد تغییر حجم بازدمی اجباری

سانتیگراد و رطوبت  02±2درصد اجرا شد ( 17و .)18

در مدت یک ثانیه ( )FEV1نسبت به سطح پایه

گروه سالم نیز بهصورت تصادفی و همزمان با گروه مبتال

اندازهگیری شد (.)19

این پروتکل روی کودکان در قبل از مرحله اصلی
آزمونگیری با استفاده از آزمودنیهای با شرایط مشابه
مورد مطالعه اولیه قرار گرفت .تمام اندازهگیریها نیز
صبح در ساعات  8تا 15انجام شدند (.)19
ت) نحوه اندازهگيری متغيرهای تحقيق
در این مطالعه برای تعیین درصد چربی ،شاخص توده
بدنی و دیگر متغیرهای ترکیب بدنی هر دو گروه از
دستگاه ترکیب بدنی استفاده شد .همچنین در تحقیق
حاضر ،ضربان قلب افراد با استفاده از ضربان سنج پوالر
و شاخصهای عملکرد ریوی از قبیل حجم بازدمی
اجباری در اولین ثانیه (( )FEV1برحسب لیتر) ،در سطح
رطوبت  02±2درصد با استفاده از دستگاه K4B2

ساخت کمپانی  Cosmedکشور ایتالیا اندازهگیری شد.
آزمودنیها به مدت  12دقیقه قبل از اندازهگیری
استراحت نموده و پس از قرار دادن ماسک روی دهان و
http://bpums.ac.ir

برای اجرای پروتکل فعالیتی نیز کلیهی افراد ،آزمون را
روی دوچرخه کارسنج پایی کالیبره شده  Lodeساخت
کشور هلند ،که در آن فعالیت وامانده ساز با شدت 83
درصد حداکثر ضربان قلب پیشگویی شده هر فرد
( )53( )513-[3/62×age]±13انجام دادند .برای این
منظور ،آزمودنی با هدف گرم نمودن بدن ،ابتدا به مدت 5
دقیقه بدون بار رکاب زدند و سپس پروتکل فعالیت
پیشرونده تا حد واماندگی را به گونهای اجرا کردند که
بار وارده در ابتدای مرحله اصلی پروتکل به میزان 63
وات ،و سپس به ازای هر  5دقیقه  13وات به آن اضافه
شد و این روند تا جایی ادامه یافت که فرد به مرز
واماندگی رسید .آنگاه مرحله ریکاوری به مدت  1دقیقه
بدون بار انجام شد .سرعت رکاب زدن در طی مرحله
اصلی نیز  23دور در دقیقه تنظیم شد (.)53
Bronchodilator response

9

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.05.002

پایه و همچنین بالفاصله پس از اتمام آزمون در محیط با

ث) نحوه اجرای پروتكل فعاليت وامانده ساز
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به آسم در معرض آزمونگیری قرار گرفتند .امکان اجرای

][(Post–FEV1–pre–FEV1) / Pre–FEV1

ارتباط اتساع برونشي با پالس اکسيژن و آستانهی تهويهای395 /

پويانمجد و همكاران

تعقیبی توکی برای ردیابی تغییرات استفاده شد .سطح

ج) نحوه تجزيه و تحليل دادهها
کلیه

با

دادهها

از

استفاده

نرمافزار

معنیداری نیز  p≥3/32تعیین شد.

SPSS

( )USA ،Il ،Chicago ،SPSS Incویرایش 53
تحلیل شد و نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف معیار

يافتهها

بیان شد .از آنجا که آزمون کالموگرف اسمیرنوف

مشخصات آزمودنیهای تحقیق شامل سن ،قد ،وزن،

( )K-Sتوزیع طبیعی دادهها را نشان داد ،لذا از آمار

شاخص توده ی بدنی ( )BMIو درصد چربی بدن در

پارامتریک برای تحلیل دادهها استفاده شد .برای این

جدول  1نشان داده شده است .همانگونه که در جدول

منظور از روش  ANOVAیک طرفه برای تعیین

نیز مشخص است هیچگونه تفاوتی بین آزمودنیهای

تفاوتهای بین گروهی هر یک از شاخصها استفاده شد

تحقیق در هیچ یک از متغیرهای یاد شده مشاهده نشد.

و در صورت مشاهده هر گونه تغییر معنیداری از آزمون

جدول  )4ميانگين و انحراف معيار مشخصات آزمودنيهای تحقيق حاضر
گروه آزمودني

(درصد)

بر متر مربع)
52/15±5/41
56/83±5/05

وزن (کيلوگرم)

قد (سانتيمتر)

مبتال به آسم

11/4±3/7

60/43±11/04

128±7/24

59/86±0/35

سالم

11/5±3/68

68/39±13/59

128/64±6/22

01/49±5/75

آزمودنیهای چاق

سن (سال)

چربي بدن

( BMIکيلوگرم

مبتال به آسم

3/78±15/78

4/4±02/46

2/6±144/96

16/19±2/9

سالم

1/19±15/48

8/8±07/1

2/9±148/64

2/4±10/45

5±16/9

مقدار p

3/234

3/193

3/285

3/009

3/867

آزمودنیهای الغر

تغییرات شاخصهای قلبی تنفسی (اکسیژن مصرفی اوج

در تحقیق بود ،بهگونهای که مشخص شد اجرای یک

( ،)VO2peakآستانه تهویه ( ،)VTنبض اکسیژن ( )OPو

وهله فعالیت هوازی وامانده ساز در کودکان چاق مبتال به

اتساع برونشی ( ))BDRمتعاقب اجرای فعالیت هوازی

آسم در محیط با رطوبت  02±2در مقایسه با کودکان

وامانده ساز بر روی دوچرخه کارسنج در جدول  5نشان

چاق سالم تغییر معنیداری را در مقادیر اکسیژن مصرفی

داده شده است .نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و

اوج ( ،)P=3/995آستانه تهویه ( ،)P=3/863نبض

آزمون تعقیبی توکی حاکی از وجود تفاوتهای معنیدار

اکسیژن ( )P=3/992و اتساع برونشی ( )P=3/999ایجاد

و غیر معنیدار آماری در هر یک از متغیرهای مورد نظر

نکرد (نمودار  1و  5و جدول  5را ببینید).

] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2022-05-17

مقدار p

3/078

3/138

3/44

3/104

3/329
1/7±16/7

جدول  )0تغييرات مقادير شاخصهای قلبي تنفسي کودکان آسمي و سالم در محيط با رطوبت اندک متعاقب اجرای فعاليت هوازی واماندهساز
گروههای آزمودني

آزمودنيهای الغر

اکسيژن مصرفي اوج
(ميليليتر بر کيلوگرم
بر دقيقه)

آستانه تهويه
(ليتر بر دقيقه)

نبض اکسيژن (ميليليتر
برکيلوگرم بر دقيقه
برضربان قلب)

اتساع برونشي

04/15 ± 2/8
02/50 ± 6
46/80 ±13/9
29/9 ± 9/0

134/6 ± 53
111/35 ± 51
89/00± 19
159/30 ± 17/2

3/199 ± 3/35
3/193 ± 3/34¥
3/582 ± 3/14
3/056 ±3/34¥

-3/35 ± 3/4
-3/34 ± 3/51
3/32 ± 3/17
-3/31 ± 3/37

( )¥نشانه معنیداری کودکان الغر آسمی نسبت به کودکان چاق آسمی است.
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آزمودنيهای چاق

مبتال به آسم
سالم
مبتال به آسم
سالم

شاخصهای قلبي تنفسي

/ 396طب جنوب
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همچنین نتایج این آزمون نشان داد که اجرای یک وهله

مقایسه با کودکان الغر مبتال به آسم به طور معنیداری

فعالیت هوازی وامانده ساز در کودکان الغر مبتال به آسم

( )P=3/313پایینتر بود ،اما این وضعیت تغییر

در محیط با رطوبت  02±2درصد در مقایسه با کودکان

معنیداری در مقادیر آستانه تهویه ( ،)P=3/584نبض

الغر سالم تغییر معنیداری را در مقادیر اکسیژن مصرفی

اکسیژن ( )P=3/108و اتساع برونشی ()P=3/881

اوج ( )P=3/315و آستانه تهویه ( )P=3/331ایجاد کرد،

ایجاد نکرد (نمودار  0و جدول  5را ببینید).

ولی در مقادیر نبض اکسیژن ( )P=3/721و اتساع
برونشی ( )P=3/994این تغییرات غیر معنیدار بود
(نمودار  1و  5و جدول  5را ببینید).

نمودار  )0مقایسه مقادیر شاخصهای آستانه تهویه و اکسیژن مصرفی کودکان
چاق و الغر مبتال به آسم و کودکان چاق سالم والغر سالم در محیط با رطوبت
اندک متعاقب اجرای فعالیت هوازی واماندهساز )*( ،نشانه معنیداری کودکان
الغر آسمی نسبت به کودکان چاق آسمی و ( )¥نشانه معنیداری کودکان الغر
سالم نسبت به کودکان چاق سالم است.

سالم در محیط با رطوبت اندک متعاقب اجرای فعالیت هوازی وامانده ساز.
(*) نشانه معنیداری کودکان الغر مبتال به آسم نسبت به کودکان الغرسالم است.

یک وهله فعالیت هوازی وامانده ساز در محیط با
رطوبت  02±2درصد ،مقادیر اکسیژن مصرفی اوج
( )P=3/331و نبض اکسیژن ( )P=3/339در کودکان
چاق سالم به میزان قابل توجهی پایینتر از کودکان
الغر سالم بود .علیرغم مورد مذکور ،تغییرات مقادیر
آستانه تهویهای ( )P=3/519و اتساع برونشی
( )P=3/996به لحاظ آماری معنیدار نبود (نمودار  0و
جدول  5را ببینید).

نمودار  )5مقایسه مقادیر اکسیژن مصرفی اوج در کودکان چاق و الغر مبتال به

نتایج آزمون همبستگی نیز نشان داد که بعد از اجرای

آسم و سالم در محیط با رطوبت اندک متعاقب اجرای فعالیت هوازی وامانده ساز،

یک وهله فعالیت هوازی وامانده ساز در محیط با

سرانجام ،اگر چه نتیجه تحقیق حاضر در خصوص اثر

کاهش مقدار اتساع برونشی ،افزایشی در مقدار آستانه

ترکیب بدنی بر متغیرهای مذکور نشان داد که مقادیر

تهویه با ضریب همبستگی ( )r=-3/540و کاهشی در

اکسیژن مصرفی اوج ( )Vo2peakمتعاقب اجرای

مقدار نبض اکسیژن با ضریب همبستگی()r=3/331

یک وهله فعالیت هوازی وامانده ساز در کودکان چاق

رخ داد .عالوهبر این نتایج این آزمون نشان داد که بعد

مبتال به آسم در محیط با رطوبت  02±2درصد در

از اجرای یک وهله فعالیت هوازی وامانده ساز در

http://bpums.ac.ir

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.05.002

(*) نشانه معنیداری کودکان الغر مبتال به آسم نسبت به کودکان الغر سالم است.

رطوبت  02±2درصد ،در کودکان چاق مبتال به آسم با
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نمودار  )1مقایسه مقادیر آستانه تهویه در کودکان چاق و الغر مبتال به آسم و

با این وجود ،در مطالعه حاضر مشخص شد با اجرای

ارتباط اتساع برونشي با پالس اکسيژن و آستانهی تهويهای397 /

پويانمجد و همكاران

محیط با رطوبت  02±2درصد ،در کودکان الغر مبتال

وجود داشت .بهعالوه مشخص شد بعد از اجرای یک

به آسم با کاهش مقدار اتساع برونشی ،افزایشی در

وهله فعالیت هوازی وامانده ساز در محیط با رطوبت

مقادیر آستانه تهویه و نبض اکسیژن با ضرایب

 02±2درصد ،در کودکان الغر سالم با کاهش مقدار

همبستگی به ترتیب ( )r=-3/157( ،)r=-3/570وجود

اتساع برونشی کاهشی در مقدار آستانه تهویه ضریب

داشت .همچنین بعد از اجرای یک وهله فعالیت

همبستگی ( )r=3/133و افزایشی در مقدار نبض

هوازی وامانده ساز در محیط با رطوبت  02±2درصد،

اکسیژن با ضریب همبستگی ( )r=-3/069رخ داد ،که

در کودکان چاق سالم با کاهش مقدار اتساع برونشی،

هیچ یک از این تغییرات معنیدار ( )P<3/32نبود

کاهشی در مقادیر آستانه تهویه و نبض اکسیژن با

(جدول  0و نمودار  4را ببینید).

ضرایب همبستگی بهترتیب ()r=3/530( ،)r=3/100
جدول  )9ميزان همبستگي بين اتساع برونشي با آستانه تهويه و نبض اکسيژن کودکان آسمي و سالم در محيط
با رطوبت اندک متعاقب اجرای فعاليت هوازی وامانده ساز
آزمودنيها

همبستگي

آزمودنيهای چاق

آستانه تهويه (ليتر بر دقيقه)

نبض اکسيژن (ميليليتر بر کيلوگرم
بر دقيقه بر ضربان قلب)

مبتال به آسم

3/540= - R

=3/498P

3/331= R

=3/999P

اتساع برونشی

سالم

=3/3100R

3/602=P

3/530= R

=3/487P

آزمودنيهای الغر

مبتال به آسم

3/570R= -

3/066= P

3/157= -R

3/288=P

اتساع برونشی

سالم

=3/133R

3/801= P

3/069= - R

3/412=P
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منجر شود ( ،)51بهگونهای که شیوع آسم و چاقی در

کارسنج به ترتیب حاکی از افزایش  17درصدی میزان

بین کودکان در سراسر جهان افزایش یافته است (.)55

آستانه تهویه و کاهش  57درصد 03،درصد و143

بیماری آسم پاسخ التهابی راههای هوایی است که به

درصد اکسیژن مصرفی اوج ،نبض اکسیژن و اتساع

دلیل انسداد مسیر هوا به درون ریهها ،تنفس عادی فرد

برونشی در کودکان چاق مبتال به آسم نسبت به

دچار اختالل میگردد ( .)50دادههای اپیدمیولوژیک

کودکان الغر مبتال به آسم بود .همچنین بین میزان

نشان داده است که شیوع چاقی بروز آسم را افزایش و

اتساع برونشی و آستانه تهویه در کودکان چاق و الغر

کنترل آسم را کاهش میدهد.

مبتال به آسم یک رابطه معکوس وجود داشت .بهعالوه

مکانیزم های متعدد بیولوژیک وجود دارد که میتواند

بین اتساع برونشی و نبض اکسیژن در کودکان چاق

ارتباط آسم و چاقی را توضیح دهد .در افراد چاق،

مبتال به آسم یک رابطه مستقیم و در کودکان الغر

به دلیل

مبتال به آسم یک رابطه معکوس وجود داشت .اکسیژن

تغییرات در خواص االستیک دیواره قفسه سینه کاهش

مصرفی اوج ( )VO2peakاز دقیقترین نشانههای

مییابد .همچنین چاقی با کاهش حجم ریه ،کوتاه

عملکرد قلبی تنفسی است و میزان آن به عواملی نظیر

شدن عضالت صاف راههای هوایی ،اوج جریان

کارآیی ششها ،قلب ،عروق خونی ،حجم و تعداد

بازدمی و حجم جاری همراه است که به تدریج

گلبولهای قرمز خون و اجزای سلولی بستگی دارد که

موجب باریک شدن راههای هوایی میشود ،به

به مصرف اکسیژن در هنگام تمرین کمک میکنند (.)4

طوریکه تحقیقات نشان دادند افراد چاق حجم جاری

همانگونه که در تحقیق حاضر مشخص شد اوج

کمتری نسبت به همتایان الغر خود دارند .چاقی نیز

اکسیژن مصرفی در کودکان چاق مبتال به آسم کمتر از

با یک التهاب سیستمیک همراه است که میتواند در

کودکان الغر مبتال به آسم بود .در همین راستا

ریهها آسم را تشدید کند .تغییرات وابسته به چاقی در

مطالعهای که توسط رابیس ( )Rabbisو همکاران

هورمونهای مشتق از بافت چربی از جمله لپتین و

( )55صورت گرفت ،نشان داد ،افراد چاق در مقایسه

آدیپونکتین ،ممکن است در این وقایع شرکت کنند.

با افراد الغر برای سطح یکسان از ورزش ،اکسیژن

بیماریهای همراه با چاقی مانند ،دیس لیپیدمی،

مصرفی و تهویهی بیشتر همچنین افزایش تواتر تنفسی

رفالکس معده به مری ،اختالل در خواب و تنفس،

را دارند .ولی تنفس در این افراد سریع و سطحی بوده

دیابت نوع دوم و یا فشارخون باال میتواند باعث

و بهگونهای نیست که بتواند کاهش حجم جاری را

ایجاد و یا بدتر شدن آسم شود (.)0

جبران کند .عالوهبر آن شواهد حاکی از کاهش آستانه

موضوعی که در تحقیق حاضر بررسی شد ،تأثیر آسم

بیهوازی و حداکثر اکسیژن مصرفی در کودکان چاق

و ترکیب بدنی بر عملکرد ورزشی بود .نتایج مطالعه

میباشد .روالند ( )Rowlandو همکاران ( )50این

حاضر در خصوص مقایسهی شاخصهای قلبی

طور اظهار داشتند ،چربی بیش از حد به شدت آمادگی

ظرفیت باقی مانده عملکردی ()FRC

13

هوازی را تحت تأثیر قرار میدهد بگونهای که چاقی
. Functional residual capacity
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چاقی ،بهعنوان یک عامل خطر قلبی عروقی شناخته

تنفسی کودکان چاق و الغر مبتال به آسم متعاقب

پويانمجد و همكاران

ارتباط اتساع برونشي با پالس اکسيژن و آستانهی تهويهای393 /

میباشد که این چربی بهعنوان یک بار اضافی بر بدن

حاضر در زمره نخستین مطالعاتی است که تأثیر فعالیت

تحمیل میشود.

هوازی وامانده ساز با کارسنجپایی بر شاخصهای قلبی

موضوع دیگری که به آن پرداختیم حداکثر نبض اکسیژن

تنفسی کودکان چاق مبتال به آسم در مقایسه با کودکان

بود .حداکثر نبض اکسیژن نسبت اوج اکسیژن مصرفی به

الغر مبتال به آسم را بررسی کرده است .نتیجه مطالعه

اوج ضربان قلب است ،که در ارزیابی عملکرد و آمادگی

نشان داد اتساع برونشی در کودکان چاق مبتال به آسم

قلب و عروق کاربرد دارد ( )50و برای بررسی اکسیژن

کمتر از کودکان الغر مبتال به آسم میباشد .در این راستا

خون شریانی اشباع برای مدیریت بهینه ،حیاتی است

کاری ( )Careyو همکاران ( )4اظهار داشتند ،از نظر

( .)11نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان نبض

مکانیکی تجمع چربی در ناحیه شکم روی انبساط

اکسیژن در کودکان چاق مبتال به آسم نسبت به کودکان

دیافراگم اثر گذاشته و مانع جابجایی آن به سمت پایین،

الغر مبتال به آسم کمتر بود .عالوهبر این ،همانطور که

هنگام دم و ورود آن به قفسه سینه حین بازدم میشود که

اکسیژن مصرفی در طی فعالیت افزایش یافته است نبض

این موجب کاهش اتساعپذیری و خاصیت ارتجاعی

اکسیژن نیز افزایشی را در پی داشته است که این نتیجه

عضالت تنفسی میشود .بهعالوه نتایج مطالعه حاضر

هم راستا با تحقیق ریکاردو ( )Ricardoو همکاران بوده

حاکی از وجود یک رابطه معکوس بین آستانه تهویه و

است .این محققان عنوان کردند در طول تست ورزشی

اتساع برونشی در کودکان چاق و الغر مبتال به آسم بود

غیر پایدار فزاینده نبض اکسیژن به طور خطی افزایش

که ریشه این تناقض را این طور میتوان بیان کرد که بین

مییابد ( .)9عوامل اثرگذار بر نبض اکسیژن مانند سن،

درجه انسداد راههای هوایی و تهویه غیر یکنواخت در

قد ،وزن ،اندازهی بدن ،تودهی بدون چربی ،حجم خون

بیماران مبتال به انسداد ریوی ارتباط وجود دارد.

و هموگلوبین ،آمادگی افراد و سطح فعالیت از علتهای

از طرفی گزارشات نشان میدهد افزایش فعالیت بدنی

تفاوت نبض اکسیژن محسوب میشوند ( .)54همچنین

منظم با شدت کافی برای افزایش آمادگی جسمانی

علت مقادیر کم میانگین نبض اکسیژن در برخی

هوازی ،آستانه تهویه را باال خواهد برد و به تبع آن تنگی

تحقیقات ،تغییرات دما ،فشار ،مصرف برخی داروها و

نفس واحتمال تحریک آسم ناشی از ورزش را کاهش

ابتال به بیماری گزارش شده است ( .)54با توجه به

میدهد ( .)56-58همچنین تمرین ورزشی ممکن است

گفتههای باال به دلیل وجود ضربان قلب کمتر و اکسیژن

ادراک از تنگی نفس را از طریق مکانیسمهای دیگر از

مصرفی کمتر در کودکان چاق مبتال به آسم در طی

جمله تقویت عضالت تنفسی کاهش دهد (.)56

فعالیت نسبت به کودکان الغر وجود نبض اکسیژن

نتایج تحقیق ما نشان داده است آستانهی تهویه در کودکان

پایینتر منطقی به نظر میرسد که میتواند به دلیل وجود

چاق مبتال به آسم نسبت به کودکان الغر مبتال به آسم

بافت چربی در این کودکان باشد که عملکرد قلبی تنفسی

بیشتر بوده است ولی این شاخص در کودکان چاق سالم

آنها را تحت تأثیر قرار داده است (.)52

کمتر از کودکان الغر بوده است که هر دو تغییرات
غیرمعنیدار بوده است و در کل آستانه تهویه در گروه
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سالم بیشتر از گروه مبتال به آسم است که این تغییر در

از سوی دیگر دالیل ارتباط مثبت درصد چربی بدنی کم

گروه سالم نسبت به گروه مبتال به آسم الغر معنیدار

با آسم روشن نیست .در این راستا بیشتر تحقیقات در این

بوده است .با توجه به آنکه آستانه تهویه و اکسیژن

گروه خاص از کودکان برای استخراج بهتر مکانیسمهای

مصرفی باالتر در شدتهای ورزشی باال میتواند به

فیزیولوژیکی که دخالت دارند صورت گرفته است.

عنوان یک توانایی برای دستیابی به عملکرد استقامتی در

مطالعه قبلی که از  BMIبه عنوان معیار سنجش چاقی

نظر گرفته شود ( )59میتوان گفت گروه کودکان مبتال به

استفاده کرد نشان داد که دانشآموزان پسر کم وزن اوج و

آسم که آستانه تهویهی پایینتری نسبت به گروه سالم

متوسط جریان بازدم قابل توجه پایینتری در مقایسه با

داشت از عملکرد استقامتی پایینتری برخوردار است و

همتایان وزن طبیعی خود دارند.

این افراد میتوانند با انجام تمرین منظم آستانه تهویهای

بهطور مشابه ،اسچاچتر ( )Schwartzو همکاران گزارش

خود را باال ببرند (.)03

کردهاند که شاخصهای اسپیرومتری به میزان قابل

منظم در کودکان میتواند آستانه تهویهای و اوج اکسیژن

مطالعه از مک الچ الن ( )McLachlanو همکاران (،)10

مصرفی آنها را باال ببرد ( .)03راسموسن

درصد چربی بدن کم با انسداد جریان هوا در مردان

( )Rasmussenو همکاران پیشنهاد کردند که تناسب

جوان همراه بود .این امکان وجود دارد که اختالل در

اندام بیشتر شامل آستانه تهویه باالتر و تهویه نسبتاً پایینتر

عملکرد ریه در افراد مبتال به تغذیه نامناسب ،با BMI

به معنی تحریک تنفسی کمتر به آسم است.

پایین و احتماالً توسط درصد چربی بدن کم منعکس

ورزش میتواند مانورهای تنفسی بزرگتری که دامنه

شده باشد ،ممکن است به ظاهر به بروز عالئم آسم

حرکتی قفسه سینه را افزایش میدهد القاء کند و از این

کمک کند.

رو منجر به ظرفیتهای تنفسی بزرگتر شود ( 03و .)01

بهطور خالصه این پژوهش نشان داد ،چاقی یک عامل

اما تناقض موجود در گروه چاق مبتال به آسم نسبت به

خطر عمده برای ابتال به آسم است .چاقی از طریق تغییر

گروه الغر میتواند به این دلیل باشد که گزارشات گذشته

راههای هوایی و التهاب سیستمیک منجر به آسم میشود.

اثر تمرین منظم را بر آستانه تهویه بررسی کرده بودند

در مقایسه با کودکان الغر مبتال به آسم ،چاقی به عنوان

ولی در تحقیق حاضر اثر یک وهله فعالیت درمانده ساز

یک بار اضافی عملکرد ریوی را تحت تأثیر قرار میدهد

را بررسی کرده است و کودکان چاق به دلیل اکسیژن

و فشار وارد بر دستگاه قلبی تنفسی کودکان مبتال به آسم

مصرفی بیشتر نسبت به گروه الغر دارای آستانه تهویه

را مضاعف میکند .همچنین آسم موجب محدودیت

باالتری بودهاند .از طرفی ممکن است در گروه الغر به

مکانیکی تهویهای میشود و این افراد با اتخاذ تدابیری از

دلیل وجود بیماری ممانعت بیشتری از اجرای فعالیت

قبیل تعدیل رطوبت محیط میتوانند عملکرد قلبی تنفسی

صورت گرفته باشد که همین مطلب میتواند عملکرد قلبی

برای اجرای فعالیت بدنی بهبود ببخشند و از این طریق از

تنفسی آنها را دچار افت کرده باشد.

مشکالت خود بکاهند و زندگی سالمتری را تجربه کنند.
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( )Mucci Patrickو همکاران نشان داد اجرای فعالیت

گروه نرمال ( )BMI=54/9-18/2کاهش یافت .در یک

در

همین

راستا

گزارش

پاتریک

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.05.002

موسی

توجهی در گروه  BMIپایین ( )˂18/2در مقایسه با

344 /ارتباط اتساع برونشي با پالس اکسيژن و آستانهی تهويهای

پويانمجد و همكاران
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Abstract

Background: Asthma is a leading cause of chronic illness in children, impacting heavily on their daily
complications. The purpose of the present study was to relationship bronchodilator response (BDR) with
oxygen pulse (OP) and ventilatory threshold (VT) in asthma children with various body compositions
during progressive aerobic activities.
Material and Methods: 25 obese children (BMI>25 and %fat>30)with asthma(10 subjects), and healthy
children (15 subjects) and 25 lean children(BMI<20 and %fat<20) with asthma(13 subjects), and healthy
children (7 subjects) performed an exercise protocol in a constant temperature environment 2 ± 22 ° C and
humidity (5 ± 35%). During exercise, the steady-state levels of cardio-respiratory parameters were
measured using gas analyzer (K4B2).
Results: The results showed that after a progressive aerobic activity, values peak oxygen
consumption(vo2peak) , bronchodilator(BDR), oxygen pulse(OP) and ventilatory threshold(VT) in lean and
obese asthmatic children were lower than in healthy lean and obese children. In addition, lean children
with asthma had lower VT and higher VO2peak , OP and BDR values, as compared obese asthmatic
children. Between BDR and VT in lean and obese asthmatic children an inverse relationship between
BDR and OP and a direct link to asthma in obese children and obese asthmatic children, there was a
negative relationship non-significant.
Conclusion: Compared with lean children, asthma, obesity as an additional load will affect lung function
and increase the pressure on childhood asthma. Therefore, we can accept that obesity may limit
performance of exercise in childhood asthma.
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