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مقدمه
عوامل محیطی مختلفی می تواند ظرفیت و عملکرد ریه را تحت تاثیر قرار دهد  .در این ارتباط ،شاخص های اسپیرومتری که
نمایانگر ظرفیت های ریوی هستن د به فاکتور های محیطی حساسیت باالیی دارند .حتی بعضی از عادت های فردی مانند
استعمال دخانیات و متغیر های شغلی افراد بر این شاخص ها تاثیر می گذارد  .میزان کیفی و کمی تاثیر پذیری شاخص های
اسپ یرومتری در جمعیت های مختلف و با توجه به جنسیت ،سن و حجم بدن افراد متفاوت است ( .)1با توجه به اجتناب ناپذیر
بودن برخی شرایط محیط کاری و پیامدهای آن ،استفاده از تمرینات ورزشی مناسب راهکارهای مناسبی هستند که در درمان و
پیشگیری بسیاری از بیماری ها مطرح هستند .پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر یک دوره تمرینات ورزشی با کنترل
تنفسی بر برخی شاخص ها و ظرفیت های تنفسی مردان مبتال به بیماری تنفسی انجام گرفت.
روششناسی
از میان کارکنان شرکت گاز تهران  22مرد 24/ 05 ± 2/11سال  ،غیرورزشکار و مبتال به بیماری تنفسی به عنوان نمونه
انتخاب شدند و به شکل تصادفی به دوگروه  12نفری تمرین و کنترل تقسیم شدند .تمرین مقاومتی شامل هشت حرکت
باالتنه ،میان تنه و پائین تنه با کنترل ریتم تنفسی به صورت سه جلسه در هفته و هر جلسه  25تا  05دقیقه و در مدت هشت
هفته در گروه تمرینی انجام شد .شاخص های اسپیرومتری FVC, FEV1/FVC, PEF, FEF25%-75%, FIVC
 FEV1,با دستگاه اسپیرومتری  DATOSPIR 125Cو حداکثر اکسیژن مصرفی بدن با آزمون بالک در  24ساعت قبل از
اولین جلسه و بعد از آخرین جلسه تمرینی اندازه گیری شد .از آزمون کلموگروف -اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزیع
داده ها ،آزمون لوین برای تجانس واریانس ها و  ANCOVAجهت بررسی تغییرات داده ها ی دو گروه استفاده شد ،کلیه
محاسبات با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  14انجام گرفت.
یافتهها
نتایج بررسی داده های پژوهش نشان داد که هر چند تمرینات ورزرشی اختصاصی با کنترل تنفسی با تغییرات معنی داری در
شاخص های FEF25%-75%، PEF، FEV1/FVC ، FEV1و  FIVCهمراه نبود ،ولی این تمرینات موجب افزایش
معنی دار  FVCو حداکثر اکسیژن مصرفی بدن شده است .تغییرات گروه کنترل در هیچ متغیری معنی دار نبوده است
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جدول  . 1تغییرات شاخص های اسپیرومتری و حداکثر اکسیژن مصرفی گروه کنترل و تمرین

*معنی دار نسبت به گروه کنترل # ،معنی دار نسبت به قبل از تمرین

بحث و نتیجهگیری
نتایج این مطالعه با برخی از مطالعات همسو است .نتایج مطالعات بختیار( )1345بر بهبود عملکرد ریوی سالمندان نشان داد
ورزش تاثیر معناداری بر افزایش شاخص های حجم بازدم با فشار در ثانیه اول و ظرفیت حیاتی اجباری  ،سرعت اوج بازدمی و
ظرفیت حیاتی دم فعال داشته است( .)2شاو و همکارانش( )2515در تحقیق خود به بررسی نقش هوازی ،تنفس دیافراگمی و
هر دو بر بهبود شاخص های حجم بازدم با فشار در ثانیه اول و ظرفیت حیاتی اجباری و  VO2maxدر افراد مبتال به آسم
پرداختند که در گروه تمرینات ورزشی هر سه شاخص فوق افزایش معنادار داشتند( .)3نشان داده شد با افزایش ضربان قلب در
فعالیت های ورزشی  ،تعداد و عمق تنفس هم افزایش می یابد و تهویه ریوی را تحت تاثیر قرار می دهدو انجام تمرینات هوازی
می تواند باعث کاهش مقاومت مجاری تنفسی شود و ظرفیت حبابچه های ریوی را افزایش دهد.)2 (.
در مجموع تمرینات مقاومتی با کنترل تنفسی با افزایش برخی ظرفیت های ریوی و توان هوازی ممکن است وضعیت عملکردی
ریه در مردان میانسال مبتال به بیماری های تنفسی را بهبود بخشد.
واژههای کلیدی :تمرینات ورزشی مق اومتی با کنترل تنفسی ،ظرفیت هوازی ،شاخص های تنفسی ،مردان میان سال
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