بهار و تابستان  ،1398دوره  ،12شماره  ،1صفحه های89-100:

پاسخ برونکواسپاسم به هوای معتدل و سرد به دنبال اجرای فعالیت ورزشی زیر
بیشینه توسط ایمپالس اوسیلومتر و اسپیرومتری
مصطفی مرادی ،1فرهاد عظیمی* ،1مجتبی مرادی
1گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه محقق اردبیلی ،اردبیل ،ایران.
2دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
2

دریافت مقاله1396/03/12 :

پذیرش مقاله1397/02/17 :

اصالح مقاله1397/02/04 :

چکیده
هــدف :ایمپالــس اوســیلومتر بــه عنــوان روشــی غیرمســتقیم در ارزیابــی تغییــرات راه هــای تنفســی ناشــی از ورزش ،در
مقایســه بــا اســپیرومتر ،کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .هــدف مطالعــه حاضــر ،مقایســه پاســخ راه هــای هوائــی بــه
یــک جلســه فعالیــت ورزشــی زیربیشــینه ،بــا  80تــا  90درصــد اکســیژن مصرفــی بیشــینه در هــوای معتــدل و ســرد و
رابطــه داده هــای ایمپالــس اوســیلومتر بــا اســپیرومتر می باشــد.
روش هــا  :هجــده مــرد (میانگیــن ســن  24/6 ±7/9ســال و شــاخص تــوده بدنــی  23/8±1/12کیلوگــرم بــر مترمربــع) بــا
فعالیــت جســمانی طبیعــی و مســتعد برونکواسپاســم ناشــی از ورزش ،بــرای ایــن مطالعــه انتخــاب شــدند .پروتــکل تحقیــق
شــامل  6دقیقــه فعالیــت زیربیشــینه بــا  80تــا  90درصــد ضربــان قلــب بیشــینه ،روی تردمیــل و در هــوای  4و  25درجــه
ســانتیگراد بــود .از اســپیرومتر و ایمپالــس اوســیلومتر بــرای ثبــت داده هــای مربــوط بــه تغییــرات راه هــای تنفســی اســتفاده
شــد .بــرای مقایســه داده هــای هــوای ســرد بــا هــوای معتــدل ،بــه فاصلــه  48ســاعت ،آزمــون یکســان در هــوای  25درجــه
آزمایشــگاه نیــز از آزمودنی هــا بــه عمــل آمــد .داده هــا بــا روش اندازه هــای مکــرر مــورد مقایســه قــرار گرفتنــد.
نتایــج  :میــان داده هــای  FEV1, FVCو  FEF50%اســپیرومتریک و  Xو  Rawاوســیلومتریک زمــان اســتراحت و فعالیــت
ورزشــی در هــوای ســرد و معتــدل ،رابطــه معنــاداری مشــاهده شــد .داده هــای اســپیرومتری اختــاف معنــاداری را در
مرحلــه پــس از ورزش ،در دو محیــط ســرد و معتــدل نشــان داد ( .)p<0/001اندازه گیــری مقاومــت تنفســی توســط
ایمپالــس اوســیلومتر اختــاف معنــاداری را در حداکثــر کاهــش شــاخص راه هــای هوائــی در هــر دو محیــط شناســائی کــرد
(.)p<0/001
نتیجــه گیــری :نتایــج نشــان داد کــه هــردو محیــط می تواننــد بــا ســازوکار مشــترک بیــش پاســخی و خشــک شــدن
راه هوائــی ،باعــث بــروز برونکواسپاســم ناشــی از ورزش شــوند.
واژه های کلیدی :برونکواسپاسم ناشی از ورزش ،هوای سرد ،ورزش ،ایمپالس اوسیلومتر ،اسپیرومتر.
/
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مقدمه
تعییــن میــزان و چگونگــی عملکــرد راه هوائــی در
ورزشــی محــرک بیــش پاســخی
پاســخ بــه فعالیــت
ِ
راه هــای هوائــی ،بــه روش هــای عینی تــر و دقیــق تــری
نیــاز دارد .عالئــم بالینــی تنفســی بــه تنهایــی نمیتواننــد
وقــوع برونکواسپاســم ناشــی از ورزش  )EIB(1را تائیــد نمایند
( .)1-4برونکواسپاســم ناشــی از ورزش پدیــده شــایعی اســت
کــه باعــث کرفتگــی و اسپاســم زودگــذر راه هــای هوائــی
حیــن یــا اندکــی پــس از خاتمــه فعالیــت بدنــی نســبتاً
شــدید در افــراد مســتعد می شــود EIB .در میــان جمعیــت
ورزشــکاران تفریحــی و حرفــه ای ،در ســطح باالئــی شــیوع
دارد 10 .تــا  50درصــد ورزشــکاران حرفــه ای و تقریبـاً 90
درصـ�د افرــاد آسمــی ،مســتعد  EIBمی باشــند (.)5-8
تشــخیص ایــن عارضــه ،بیشــتر از طریــق مشــاهده مســتقیم
صــورت می گیــرد ( )9،10و همانطــور کــه گفتــه شــد،
اســتفاده از روش های غیرمســتقیم آزمایشــگاهی و اســتفاده
از تکنیک هــای دقیــق تــر ،مالک هــای عینــی تشــخیص و
درمــان ایــن پدیــده را تســهیل می نمایــد.
اگرچــه دالیــل پاتوفیزیولوژیــک برونکواسپاســم ناشــی
از ورزش هنــوز بــه درســتی شــناخته نشــده اســت (،)11
امــا نظریه هــای ارائــه شــده ،آن را بــه شــرایطی ربــط
می دهنــد کــه در آن ســلول های اپــی تلیــال ،در پــی
فرآینــد هایپراســموالریته ،میانجی هــای شــیمیائی آزاد
می کننــد کــه باعــث بــروز آن می شــود ( .)12نظریــه
اســمزی ،خشــک شــدن راه هــای هوائــی را بــه بیــش
تهویــه ای ورزشــی مربــوط می دانــد و عنــوان می کنــد
کــه اگــر غلظــت مایــع ســطحی راه هــای هوائــی ،مجــددا
بــه ســطح اولیــه خــود بازنگــردد ،اســموالریته ســلول های
واقــع در دیــواره راه هــای هوائــی افزایــش خواهــد یافــت.
ســپس بازگشــت بــه ســطح اســموالریته درون ســلولی پــس
از خاتمــه ورزش ،باعــث رهــا شــدن میانجی هــای شــیمیائی
شــده و بــه انقبــاض عضــات صــاف و تولیــد موکــوس و
نهایتــاً پاســخ گرفتگــی راه هــای هوائــی منتهــی می شــود
( .)13از نتایــج چنیــن برمــی آیــد کــه درجــه گرفتگــی
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مج��اری تنفس��ی تحــت تأثیــر دمــای محیطــی کــه در آن
فعالیــت بدنــی انجــام می شــود ،متغیــر می باشــد .البتــه
نتایــج در ایــن حــوزه کامــا همســو نیســتند و بســته
بــه روش تحریــک بیــش پاســخی راه هــای هوائــی ،نتایــج
ناهمگــون می باشــند .برخــی مطالعــات کاهــش کالیبــر راه
هوائــی ( منظــور قطــر راه هوائــی اســت) را مســتقیم تحــت
تأثیــر ســرد شــدن راه هــای هوائــی دانســته ،امــا فراینــد
مــورد بحــث ،طبــق برخــی یافته هــا متأثــر از درجــه
خشــک شــدن راه هــای هوائــی بــوده و ســرما را محــرک
اول برونکواسپاســم نمی داننــد ،تــا جائــی کــه در برخــی
مــوارد درجــه گرفتگــی راه هــای هوائــی در دمــای معمولــی
اتــاق ،پــس از انجــام فعالیــت زیربیشــینه بیشــتر از دمــای
ســرد گــزارش شــده اســت (.)11،8
برونکواسپاســم ناشــی از ورزش غالبــا بــا اندازه گیــری
کاهــش  10درصــدی  (FEV1)2پــس از ورزش (بــدون
توجــه بــه نــوع ورزش) نســبت بــه مقادیــر پایــه آن،
تعییــن می شــود ( .)14بــرای اندازه گیــری  FEV1از
اســپیرومتر اســتفاده می شــود؛ کــه درســتی نتایــج آن بــه
میــزان اجــرای صحیــح تکنیــک آن وابســته اســت .اجــرای
صحیــح مانــور اســپیرومتریک نیــاز بــه همــکاری زیــاد
آزمودنــی دارد ( .)15در مــواردی کــه آزمودنــی یــا بیمــار
جــزء افــراد ســالمند و بیمــاران خــاص یــا کــودک باشــد؛
اجــرای صحیــح مانــور بــا مشــکل مواجــه می شــود (.)11
در مقابــل ،ایمپالــس اوســیلومتر  (IOS)3غیروابســته بــه
تــاش بیمــار بــوده و بــا تکنیــک اعمــال پالس هــای قــوی
 )FOT(4و تصادفــی در دامنــه فرکانــس  5تــا  35هرتــز روی
تنفــس ســطحی بیمــار ،اندازه گیــری پارامترهــای تنفســی
را آســان تر می کنــد .ایــن تکنیــک از طریــق نوســان های
فشــار-جریان ،مقاومــت کل تنفســی 5و اجــزای آن یعنــی
مقاومــت راه هوائــی 6و واکنــش ریــوی 7را بــرآورد می کنــد
( .)16روائــی  IOSدر مطالعــات زیــادی ســنجیده شــده و
رابطــه آن بــا  )17-19( FEV1تعییــن شــده اســت .توانائــی
شــاخص مقاومــت راه هوائــی  8آن نیــز توســط دســتگاه
پلزیموگــراف 9بارهــا اعتباریابــی شــده اســت (.)20،21

دوفصلنامه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ،دوره دوازدهم ،شماره  ،1بهار و تابستان ،1398صفحه های89-100:

مرادی و همکاران

91

اگرچــه فوایــد آزمایشــگاهی  IOSبــرای تشــخیص
مقاومــت راه هــای هوائــی از طریــق آزمایش هــای
غیرمســتقیمی ســنجیده شــده اســت ()22؛ امــا از آن بــرای
ارزیابــی پاســخ راه هــای هوائــی بــه ورزش زیربیشــینه در
دماهــای متفــاوت ،کمتــر اســتفاده شــده اســت .بــر همیــن
اســاس ،مطالعــه پیــش رو ســعی دارد پاســخ راه هــای هوائی
متعاقــب یــک جلســه فعالیــت ورزشــی زیربیشــینه در هوای
ســرد و معتــدل را مقایســه کــرده و مشــخص نمایــد آیــا
 IOSمی توانــد در ایــن زمینــه جانشــین مطمئنــی بــرای
روش اســپیرومتری محســوب شــود یــا خیــر.
روش پژوهش
نمونه های پژوهش
تعــداد  18آزمودنــی مــرد غیرورزشــکار بــا میانگیــن
ســن  24/6 ±7/9ســال و شــاخص تــوده بدنــی 23/8±1/12
کیلوگــرم بــر متــر مربــع و بــا فعالیــت جســمانی طبیعــی
و مســتعد بــه  EIBبــرای شــرکت در پژوهــش حاضــر
انتخــاب شــدند .پروتــکل تحقیــق بــه تائیــد گــروه بازبینــی
فیزیولــوژی ورزشــی دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز رســید
و قبــل از اجــرای آزمــون ،رونــد اجــرای تحقیــق بــرای
آزمودنی هــا توضیــح داده شــد و از همــه آن هــا رضایــت
نامــه کتبــی گرفتــه و نیــز بــه آن هــا اعــام گردیــد
در صــورت تمایــل در هــر زمــان می تواننــد از ادامــه
آزمــون انصــراف دهنــد .از میــان آزمودنی هــا هیچکــدام
تحــت مراقبــت پزشــکی و مصــرف داروهائــی نظیــر بتــا-
آگونیســت ها و ســالمِترول نبودنــد .بــه منظــور اطمینــان
از هرگونــه نگرانــی پزشــکی کــه می توانســت منجــر بــه
حــذف آزمودنــی از تحقیــق شــود پرســش نامــه تاریخچــه
پزشــکی توســط همــه آزمودنی هــا تکمیــل شــد .مــواد
پرســش نامــه بــه مــواردی ماننــد :عــدم اســتعمال دخانیات،
عــدم عفونــت راه هــای فوقانی تنفســی ،عدم بســتری شــدن
بــه دلیــل مشــکالت آســماتیک ،عــدم مراجعــه بــه پزشــک
جهــت درمــان آنفوالنــزا طــی  3هفتــه قبــل از آزمــون و
عــدم اســتفاده از بتا-بالکرهــا و فشــار خــون ،تاکیــد داشــت

( .)23بــه آزمودنی هــا بــرای حداقــل  12ســاعت قبــل از
روزهــای آزمایــش ،اجــازه فعالیــت بدنــی و مصــرف کافئیــن
داده نشــد .در طــول اجــرای آزمــون کــه چنــد ســاعت پــس
از صــرف نهــار انجــام گرفــت ،از عــدم شــکایت آزمودنی هــا
از ناراحتی هــای تنفســی اطمینــان حاصــل می شــد.
پروتکل پژوهش
از آزمودنی هــا خواســته شــد آزمــون  6دقیقــه دویــدن
روی نوارگــردان را بــا حداکثــر شــدتی کــه می تواننــد بــه
فعالیــت ادامــه دهنــد؛ بــه انجــام برســانند .حداقــل شــدت
فعالیــت بــر اســاس داده هــای ضربــان قلــب بیشــینه هــر
آزمودنــی ( 80درصــد ضربــان قلــب بیشــینه) محاســبه
شــد .بــرای کنتــرل ضربــان قلــب ،بــه همــه آزمودنی هــا
کنتــرل گــر بــی ســیم ضربــان قلــب وصــل شــد تــا از
شــدت فعالیــت مــورد نیــاز اطمینــان حاصــل شــود (Polar
Vontage XL؛ .)Finlandدمــای محیــط آزمایشــگاه بــرای
گــروه هــوای ســرد 4 ،درجــه ســانتیگراد و بــرای گــروه
هــوای معتــدل 25 ،درجــه ســانتیگراد بــود .ســعی شــد کــه
محیــط ســرد آزمایشــگاه دارای حداقــل رطوبــت ممکــن
باشــد (کمتــر از  10میلــی گــرم آب در هــر لیتــر هــوا).
بــرای بــرآورد عملکــرد ریــوی ،پارامترهــای  Xشــامل
 X5و  )X20و  Rawدر پاســخ بــه فعالیــت ورزشــی توســط
ایمپالــس اوســیلومتر (Jaeger MS-IOS; Hoechberg,
Germany; LAB Manager Software version

 )4.53.2, 2002و ب��ا توجــه بــه تکنیک هــای توصیــه
شــده شــرکت ســازنده ،گــردآوری شــدند .داده هــای لحظــه

بــه لحظــه ســیگنال های حجم-جریــان کــه توســط یــک
بلندگــوی صوتــی در دامنــه فرکانــس  5تــا  35هرتــز تولیــد
می شــد؛ روی صفحــه نمایــش رایانــه نشــان داده می شــد.
داده هــای  RawشــاملR at 5Hz ( :و  )R at 20Hzو X
( )at 5 Hzتوســط  IOSدر نقــاط زمانــی قبــل از ورزش
و  15 ،10 ،5و  20دقیقــه پــس از ورزش ثبــت شــدند.
پاســخ های ریــوی بــه ورزش ،بالفاصلــه پــس از تکمیــل
آزمــون ،توســط  IOSبــا اســپیرومتر اندازه گیــری شــد
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;(Jaeger Masterscope PC; Hoechberg Germany

.)LAB Manager Software version 4.53.2, 2002
پارامتر هــای اســتاندارد اســپیرومتری شــامل (FVC)10
 FEV1 ،و جریــان بازدمــی اجبــاری هــم حجــم در 50
درصــد ظرفیــت حیاتــی ( )FEF50%کــه بــر مبنــای FVC
اســتراحتی اندازه گیــری شــده بــود؛ اجــرا شــدند .روش
اجــرای آزمــون هــای عملکــرد ریــوی  )PFT(11براســاس
دســتورالعمل های اســتاندارد جامعــه توراکــس آمریــکا
( )24بدیــن شــرح اجــرا شــدند )1 :چنــد تنفــس ســطحی و
ســپس دم عمیــق تــا رســیدن بــه حداکثــر ظرفیــت ریــوی
 )2 ، (TLC)12بــازدم قــوی حداکثــری کــه دســت کــم 6
ثانیــه ادامــه داشــته و  )3یــه دم عمیــق مجــدد .آزمون هــای
اســپیرومتری پــس از ورزش نیــز در دقایــق  15 ،10 ،5و
 20و فقــط طــی یــک مانــور تنفســی ،بــرای جلوگیــری از
خســتگی آزمودنــی انجــام شــد ( .)22در صــورت نارضایتــی
از صحیــح بــودن مانــور تنفســی ،هــر آزمــون مجــددا ً اجــرا
می شــد.
تحلیل آماری
از آمــار توصیفــی بــرای ارائــه و محاســبه عملکــرد ریــوی
اســتراحتی اســپیرومتری و  IOSاســتفاده شــد .دادههــای
عملکــرد ریــوی پــس از ورزش نیــز از طریــق تحلیــل
واریانــس و متعاقبــا آزمــون  tوابســته تجزیــه و تحلیــل شــد.
از روش همبســتگی پیرســون بــرای ارزیابــی روابــط میــان
دادههــای اســتراحتی و پــس از ورزش اســپیرومتری و IOS
اســتفاده شــد .تجزیــه و تحلیــل دادههــا توســط نــرم افــزار
آمــاری ( SPSSنســخه 16؛ شــیکاگو آی ال) انجــام گرفــت.
آلفــای  p< 0/05بعنــوان ســطح معنــاداری تعریــف شــد.
نتایج
مقادیــر عملکــرد ریــوی اســتراحتی ،انفــرادی و میانگین
داده هــای اســپیرومتریک و  IOSارائــه شــده انــدFVC .
اســتراحتی بــا دامنــه  84/78تــا  127/62درصــد مقادیــر
پیــش بیــن ،در محــدوده طبیعــی قــرار گرفــت .غیــر از دو
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آزمودنــی ،ســایر مقادیــر  78/6( FEV1و  80/59درصــد
مقادیــر پیــش بیــن) نیــز در محــدوده طبیعــی بودنــد .یــک
آزمودنــی نیــز  FEFکمتــر از  75درصــد مقادیــر پیــش
بینــی شــده را نشــان داد کــه بیانگــر محدودیــت مالیــم
جریــان تنفســی در وی بــود.
بیــن میــزان مقادیــر اســتراحتی اســپیرومتر و  IOSروابــط
معنــاداری مشــاهده شــد ( FEV1 .)p<0/001دارای رابطــه
منفــی معنــاداری بــا  )0p</001 ،0r=-/62( Rawو FVC
دارای رابطــه معنــادار منفــی بــا  )p<0/014،0r=-/49( Xبــود.
 Rawاســتراحتی نیــز بطــور منفــی و معنــاداری بــا حداکثــر
کاهــش در  50 FEFدرصــد ،دارای رابطــه بــود (،r=-0/53
.)p<0/001
پاســخ راه هــای هوائــی بــه ورزش :داده هــای
اســپیرومتریک پــس از ورزش در هــر دو محیــط ،تفــاوت
معنــاداری را بیــن دو گــروه نشــان نــداد (شــکل  .)1شــکل1
(الــف) الگــوی تغییــرات  FEV1پــس از ورزش را بــه مــدت
 20دقیقــه در فواصــل  5دقیقــه ای بــرای هــر دو گــروه
نشــان می دهــد .تنهــا مقادیــر دقیقــه  5پــس از ورزش
میــان دو گــروه تفــاوت معنــاداری را نشــان داد کــه بــا
کاهــش بیشــتر در گــروه محیــط ســرد ،مشــخص شــد.
ورزش در محیــط ســرد ،همچنیــن باعــث افزایــش مقادیــر
 Rawشــد ( .)p=0/003داده هــای مربــوط بــه  Xمیــان دو
گــروه تفــاوت معنــاداری را نشــان نــداد .شــکل  2الگــوی
تغییــرات درصــدی در پارامترهــای  IOSبــرای مــدت
 20دقیقــه پــس از ورزش را نشــان می دهــد .افزایــش
معنــاداری در  Rawدرســت ماننــد کاهــش در FEV1
/

/

/

/

دقیقــه  5پــس از ورزش ،در گــروه هــوای ســرد مشــاهده
شــد (( ،)p<0/001شــکل ،3الــف).
همبســتگی داده هــای اســپیرومتر و  :IOSمیــان آزمون های
محیــط ســرد و گــرم از نظــر داده هــای اســپیرومتری و IOS
رابطــه معنــاداری مشــاهده شــد .درصــد حداکثــر کاهــش
در  FEV1بطــور معنــاداری بــا درصــد حداکثــر کاهــش در
( FVCمحیــط ســرد r =0/67 ،و محیــط معتــدل0/65 ،
= ،rدر هــر دو محیــط ،)p<0/001و  ( FEF50%فقــط
/

/
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شکل  1الف .درصد تغییرات حجم بازدمی اجباری در یک ثانیه ( )FEV1پس از ورزش در فواصل زمانی  5دقیقه ای.
 FEV1در دقیقه  5پس از ورزش بطور معناداری بین دو گروه متفاوت بود (.)P > 0/05
* نشان دهنده تفاوت معنادار در دقیقه  5پس از ورزش بین دو گروه ()P > 0/05
ب .حداکثر کاهش پس از ورزش در پارامترهای اسپیرومتریک 50.درصد ظرفیت حیاتی ( ،)FEF50%ظرفیت حیاتی (( ،)FVCمقادیر به
شکل انحراف معیار  ±میانگین بیان شده است)

دوفصلنامه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ،دوره دوازدهم ،شماره  ،1بهار و تابستان ،1398صفحه های89-100:

94

پاسخ برونکواسپاسم به هوای معتدل و سرد

سرد
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شکل  .2درصد تغییرات پس از ورزش پارامترهای ایمپالس اوسیلومتر .تغییرات در شاخص مقاومت راه هوائی بطور معنادار برای گروه
هوای سرد ،بیشتر بود (.)P > 0/05
(مقادیر به شکل انحراف معیار  ±از میانگین بیان شده است)

محیــط ســرد )p<0/001،r= 0/83 ،در همبســتگی منفــی
بــود .افزایــش در  Rawبــا افزایــش در  Xبطــور چشــمگیری
دارای همبســتگی بــود (محیــط ســرد r= 0/76 ،و محیــط
معتــدل ،r= 0/79 ،در هــر دو محیــط  .)p<0/001در گــروه
محیــط ســرد ،درصــد تغییــرات پــس از ورزش FEF50%
بــه طــور چشــمگیری بــا درصــد تغییــرات در  Xدارای
همبســتگی منفــی بــود ( .)p=0/023 ،r=-0/61بــرای هــر
دو گــروه ،درصــد تغییــرات پــس از ورزش در  FEV1بطــور
معنــاداری بــا بــه ترتیــب ( Rawمحیــط ســرد r=0/61 ،و
محیــط معتــدل ،r= 0/55 ،در هــر دو محیــط  )p<0/001و
/

/

/

/

/

( Xمحیــط ســرد r =0/54 ،و محیــط معتــدل ، r=0/49،بــه
ترتیــب )p=0/014 ،p<0/001در ارتبــاط بــود.
/

/

/

بحث و نتیجه گیری
در پژوهــش حاضــر ،پاســخ راه هــای هوائــی بــه یــک
وهلــه فعالیــت ورزشــی زیربیشــینه در محیــط ســرد و
معتــدل ،بــرای مقایســه داده هــای قبــل و بعــد از ورزش،
اندازه گیــری شــد .مــدت  6دقیقــه فعالیــت ورزشــی بــا 80

الــی  90درصــد حداکثــر ضربــان قلــب در دو دمــای متفاوت
آزمایشــگاهی ،بــرای تحریــک پاســخ  ،EIBمناســب در نظــر
گرفتــه شــد ( .)25هــر دو آزمــون ،بــه جــزء تفــاوت دمــا،
در همــه شــرایط دیگــر یکســان بودنــد .نتایــج بــه دســت
آمــده بیانگــر رابطــه معنــادار و قــوی داده هــای حاصــل از
اســپیرومتر و  IOSدر هــر دو گــروه می باشــد؛ کــه نشــان
دهنــده نزدیکــی توانائــی ایــن دو روش در ارزیابــی عملکــرد
ریــوی پــس از ورزش می باشــد .روش  IOSتوانســت بطــور
قابــل توجهــی تفــاوت در درجــات حداکثــر تغییــرات انــدازه
راه هوائــی در محیــط ســرد را بهتــر نشــان دهــد؛ در حالــی

کــه اســپیرومتر تفــاوت در پاســخ راه هــای هوائــی را تنهــا
توانســت در دقیقــه  5بعــد از ورزش نشــان دهــد.
در ایــن مطالعــه ،کاهــش در  FEV1پــس از ورزش،
شــاخص پذیرفتــه شــده بــرای تشــخیص  )26( EIBبــه
عنــوان "شــاخص طالئــی" اندازه گیــری غیرمســتقیم
تغییــرات کالیبــر راه هوائــی در نظــر گرفتــه شــد .بــه
مــوازات داده هــای اســپیرومتریک ،از داده هــای  IOSپــس
از ورزش ،می تــوان نتیجــه گرفــت کــه از  IOSمی تــوان
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شکل .3الف :تغییرات درصدی (  Raw (cm H2O/L/sو ب تغییرات درصدی ( X (cm H2O/L/s
پس از ورزش Raw .در دقیقه  5پس از ورزش بطور معنادار بین دو گروه متفاوت بود (.)P > 0/05
* نشان دهنده تفاوت معنادار در دقیقه  5پس از ورزش بین دو گروه ()P > 0/05
(مقادیر به شکل انحراف معیار  ±میانگین بیان شده است)
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بــه عنــوان روشــی معتبــر و قابــل اتــکاء در اندازه گیــری
عملکــرد ریــوی پــس از ورزش در محیــط ســرد ،اســتفاده
کــرد.
در آزمودنی هــای تحقیــق حاضــر ،مقادیــر عملکــرد
ریــوی از طریــق اســپیرومتریک و  IOSدر محــدوده طبیعــی
بدســت آمــد .از ســوی دیگــر ،هیــچ کــدام از مقادیــر
اســتراحتی اســپیرومتریک و اوســیلومتریک بــا درصــد
تغییــرات  FEV1پــس از ورزش ،هــم خوانــی نداشــت؛
کــه البتــه ایــن موضــوع دور از انتظــار هــم نبــود؛ زیــرا
ایوانــس و همــکاران در ســال  2005در مطالعــه ای کــه در
آن آزمودنی هــای خــود را در دو محیــط  -1درجــه و 25
درجــه ســانتیگراد (دمــای اتــاق) بــا هــوای خشــک شــده
درون ســیلندر (بــرای گــروه ســرد) بــه فعالیــت واداشــتند؛
نیــز بــه نتایــج مشــابهی دســت یافتنــد ( .)11اگرچــه
نتایــج ایوانــس ،ورزش در دمــای اتــاق را بیشــتر مســتعد
تحریــک پاســخ EIBمی دانســت؛ نتایــج اســپیرومتریک
و  IOSدر تحقیــق حاضــر ،نشــان داد کــه درصــد ایــن
تغییــرات در محیــط ســرد بیشــتر بــوده اســت .اگرچــه
دمــای هــوای ســرد ،در ایــن دو تحقیــق بــا اختــاف 5
درجــه ،تقریبــا یکســان بــوده اســت؛ امــا حداقــل رطوبــت
ممکــن در آزمایــش ایوانــس ممکــن اســت منجــر بــه ایــن
اختــاف شــده باشــد .رانــدل و همــکاران در ســال  2004در
تحقیقــی کــه در محیــط واقعــی ورزش ،و نیــز ســرد ،انجــام
شــد ،بــروز پاســخ  EIBدر بازیکنــان زن هاکــی روی یــخ را
گــزارش کردنــد (.)27
عــدم اختــاف بیــن داده هــای اســپیرومتریک پــس از
ورزش بیــن دو گــروه محیــط ســرد و معتــدل ،و در مقابــل
داده هــای  IOSکــه نشــان داد محیــط ســرد می توانــد در
ایجــاد پاســخ  EIBپتانســیل بیشــتری داشــته باشــد ،از
نتایــج در خــور توجــه پژوهــش حاضــر می باشــد .در واقــع
می تــوان گفــت FOT ،دقــت بیشــتری در نشــان دادن
الگــوی تغییــرات انــدازه راه هوائــی در پاســخ بــه ورزش در
هــوای ســرد را دارد .تحقیقــات گذشــته ( )28-30بــه ایــن
موضــوع اذعــان داشــته اند کــه  FOTوابســته بــه فرکانــس
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بــوده و در فرکانس هــای پائیــن تــر ،نســبت بــه تغییــرات،
حساســیت بیشــتری را نشــان می دهــد .بیســگارد و کالگ
( )18بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه  Xدر فرکانــس  5هرتــز،
بطــور معنــاداری از  FEV1حســاس تر می باشــد .گلدمــن و
همــکاران ( )31نیــز تاکیــد کردنــد کــه  Rawو  Xدر دامنــه
فرکانــس کمتــر ،تغییــرات انســداد راه هــای هوائــی را بــا
حساســیتی بیــش از اســپیرومتر اندازه گیــری می کننــد.
در همیــن راســتا ،نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان داد کــه
 Rawدر فرکانــس پائیــن  5هرتــز ،شــاخص حســاس تر
و تخصصــی تــری بــرای بررســی  EIBدر محیــط ســرد،
نســبت بــه  Xمی باشــد (نتایــج نشــان داده نشــده اســت).
اگرچــه فرضیــه ســرد شــدن راه هــای هوائــی ،تحــت
مشــاهده پاســخ قوی تــر  EIBدر ورزشــکاران زمســتانی
طرفــداران بیشــتری دارد؛ نتایــج یــک تحقیــق ()11
چنیــن عنــوان کــرد کــه محتــوای رطوبــت موجــود در
هــوا بیشــتر از درجــه حــرارت در بــروز  EIBاهمیــت دارد
و ســرما تاثیــر بیشــتری بــر ایــن رونــد نــدارد .البتــه در
ایــن تحقیــق ،آزمودنــی آزمــون ورزشــی خــود را بــا تنفــس
هــوای ســرد شــده کلینیکــی (ســیلندر هــوا) و روی چــرخ
کارســنج انجــام داده و ماننــد آزمودنی هــای ایــن تحقیــق در
معــرض ســرما نبــوده انــد .ایــن درســت برعکــس شــرایطی
اســت کــه آزمودنی هــای تحقیــق حاضــر و تحقیــق رانــدل
روی بازیکنــان هاکــی ،آن را تجربــه کردنــد .نتایــج تحقیــق
حاضــر اگرچــه در محیــط آزمایشــگاه و بــا رطوبــت نســبی
بــاال انجــام گرفــت ،امــا بــا مطالعاتــی ( )27،28همسوســت
کــه در میــدان واقعــی ورزش انجــام گرفتــه انــد.

از مقایســه نتایــج تحقیــق حاضــر و برخــی مطالعــات
ناهمخــوان می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه احتمــاالً
واگــی حســاس بــه دمــا بــا قــرار
رفلکــس ســوماتیک-
ِ
گرفتــن کل بــدن و صــورت در معــرض ســرما ،نقــش
بســزائی را در نایــژه تنگــی ایفــا می کنــد ( .)32تحقیــق
حاضــر دو نکتــه قابــل توجــه را ارائــه می دهــد .اول اینکــه
 IOSبعنــوان تکنیکــی جدیدتــر از اســپیرومتر می توانــد در
بســیاری از شــرایط ،نتایــج دقیــق تــری را ارائــه دهــد؛ و
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Abstract
Purpose: The efficacy of impulse oscillometry (IOS) as an indirect measure of exercise-induced airway
changes, compared to spirometry has not been comprehensively appreciated. The objective was to
compare airway responses to cold temperature exercise with 80 to 90% VO2max and to recognize
Methods: Eighteen whether impulse oscillometry parameters relate to spirometry parameters.
active men with probable Exercise-Induced Bronchospasm (Body Mass Index ≤25) were screened for
this study. The exercise protocol was two 6-min sub-maximal exercises of running on the treadmill
with 80-90% maximal Heart Rate in either cold (4.0 ◦C) or moderate (25.0 ◦C) temperature. Aperiod
48hr was observed between Two exercises.
Results: significant correlations were found between cold and moderate temperature data for
impulse oscillometry and spirometry. Post Exercise Spirometry revealed significant difference in cold
and moderate temperatures (p<0.001). Respiratory resistance measured by impulse oscillometry
found to be significantly different in post exercise peak falls for two conditions (p<0.001).
Conclusion: Two exercises appeared to elicit Exercise-Induced Bronchospasm response by a similar
mechanism of airway hyperresponsiveness and water loss.
Keywords: Exercise, Induced Bronchospasm, Cold temperature, Exercise, Impulse oscillometry,
Spirometry.
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