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اثر هیپوکسی تناوبی بر شاخصهای عملکرد ریوی در افراد چاق مبتال به دیابت نوع دو
نیکسرشت ،سکینه ،1تادیبی ،وحید ،2شیخاالسالمی وطنی ،داریوش
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مقدمه
دیابت بیماری مزمنی است که با عوارض متعددی شامل آسیب به ارگانها از جمله سیستم تنفسی همراه است .برخی پژوهشها
نشان دادهاست که ،افزایش ابتال به عفونتهای تنفسی ،التهاب و استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت باعث کاهش عملکرد عضالت
تنفسی و محدودیت عملکرد ریه میشود(.)1شاخصها و حجمهای دینامیک ریوی از جمله پارامترهایی هستند که برای ارزیابی
عملکرد ریوی و تنفس مورد استفاده قرار میگیرند( .)2پژوهشها نشان داده است که هایپوکسی تناوبی از طریق کاهش
مقاومت راههای هوایی باعث بهبود تنفس میشود( .)3بنابراین ،از آنجا که ،مشاهده شده است که هیپوکسی تناوبی باعث
افزایش عملکردتنفس و تغییرات مثبت در پاسخ ریوی افراد سالم و مبتال به برخی بیماریهای تنفسی میگردد( .)4فرض ما بر
این است که در ش رایط هیپوکسی تناوبی ،تغییر در پاسخ ریوی و فاکتورهای عملکرد تنفسی بتواند در بهبود وضعیت افراد چاق
مبتال به دیابت نوع  2مؤثر واقع شود.
روش شناسی
طرح حاضر یک طرح پیشآزمون و پسآزمون بود که در یک گروه تجربی انجام شد 7 .آزمودنی چاق و مبتال به دیابت نوع دو
شهر کرمانشاه (  1مرد و  6زن) ،با میانگین 32/42±1/66 kg.m-2 BMIو دامنه سنی  06تا  76سال( زنان یائسه ،عدم ابتال
به بیماری دیگری جز دیابت) ،داوطلب شرکت در پژوهش بودند .همهی آزمودنیها از انسولین تزریقی به میزان تزریق متوسط
 61/7واحد در شبانهروز استفاده میکردند .مداخله شامل  10جلسه هیپوکسی تناوبی در  10روز مداوم بود .به منظور ایجاد
شرایط هیپوکسی تناوبی از دستگاه شبیهساز ارتفاع ( )GO2 Altitudeمدل  Desktop 1ساخت استرالیا استفاده شد.
( SPo2درصد اشباع اکسیژن خون سرخرگی) و ضربان قلب به صورت دائم توسط شاخص انگشتی ()pulse oximeter
کنترل می شد .درصد اشباع اکسیژن مورد نظر در پنج روز اول ،دوم و سوم به ترتیب  11 ،12و  16درصد بود و زمان مداخله
برای هر آزمودنی در هر روز  1ساعت تمرین هیپوکسی در تناوبهای  0دقیقهای( 0دقیقه هوای هیپوکسی و  0دقیقه هوای
اتاق) در نظر گرفته شد .شاخصهای عملکرد ریوی شاملVC1,FVC2,FEV13,TV4,PEF0, FEF625-75%, :
 ،MVV7اکسیژن مصرفی بیشینه و  BMIدر دو نوبت پیش( 24ساعت قبل از شروع مداخله) و پسآزمون ( 24ساعت بعد از
مداخله روز پانزدهم) اندازه گیری شد .از اسپیرومتری برای تعیین شاخصهایعملکرد ریویاستفاده شده است که تمامی این
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پارامترها را با اجرای یک مانور تنفسی اندازهگیری میکرد.تست راه رفتن تردمیل تک مرحلهای( single stage treadmill
 )walkingیک تست آمادگی هوازی تک جلسهای است که  vo2maxرا برآورد میکند .این تست کم خطر ،سالم و برای
افراد غیر ورزشکار رده سنی  26-66مناسب است( .)0در نهایت جهت تخمین  vo2maxاز معادله زیر استفاده شد:
15.1 +21.8 (speed in mph) - 0.327 (SS HR in bpm) - 0.263 (speedage in years) + 0.00504 (SS HR in
)bpmage in years) + 5.98 (gender; female = 0, male = 1)=(ml⋅kg-1⋅min-1

برای انجام تست  ،BMIاز دستگاه (  )Body composition analyzer Model: ZEUS 9.9 PLUSساخت کشور
کره جنوبی استفاده شد .تغذیه تا حدودی توسط پرسشنامه(یادآمد) رژیم غذایی کنترل شد.برای توزیع طبیعی دادههااز
آزمون کلموگروف-اسمیرنف و برای مقایسه نتایج پیشآزمون و پسآزمون مربوط به شاخصهای عملکرد ریوی ،تست
تردمیل و ترکیب بدن از آزمون  tهمبسته استفاده شد .از نرم افزار spss18برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد و سطح
معنیداری  6/60در نظر گرفته شد.
یافتهها
جدول  .1شاخصهای عملکرد ریوی ،توده بدنی و حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنیها در دو نوبت پیش و پسآزمون()M±SD

*نشانگر تفاوت معنیدار بین دادههای پیش آزمون و پس آزمون PEFو VO2maxمیباشد

بحث و نتیجهگیری
مطالعات نشان میدهد که مقادیر شاخصهای عملکرد ریوی مانند FEV1,FVC :و  PEFدر افراد چاق و دیابتی به طور
معناداری پایین است()6،1و هیپوکسی تناوبی باعث بهبود عملکرد سیستم تنفس میگردد(.)4به طور کلی این مطالعه نشان
داد که  10جلسه هیپوکسی تناوبی باعث افزایش معنادار درVO2maxو  PEFافراد چاق مبتال به دیابت نوع دو میشود.
شاید بتوان چنین نتیجهگیری کرد که هیپوکسی تناوبی با ایجاد تحریک در سیستم تنفس و افرایش PEFباعث افزایش
VO2maxدر دیابتیهای چاق میشود .همچنین هیپوکسی تناوبی باعث یک کاهش  3/0درصدی غیرمعنادار در BMI
این افراد شد  .افزایش وزن و چاقی با کاهش در شاخصهای عملکرد ریوی و مشکالت تنفسی در ارتباط است( .)6در تحقیق
حاضر نیز تمایل به بهبود در این شاخصها متعاقب کاهش در  BMIبعد از 10جلسه قرار گرفتن در معرض هیپوکسی
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 وVO2max  نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد که هیپوکسی تناوبی علیرغم افزایش معنادار در.تناوبی مشاهده شد
.بیماران چاق مبتال به دیابت نوع دو نداردBMI  تاثیر معنیداری بر سایر شاخصهای ریوی وPEF
 علمی پژوهش- پیام اجرایی
. همچنین زمان اجرای آزمون افزایش یابد.پیشنهاد می شود طرح حاضر با تعداد آزمودنی بیشتر و گروه کنترل انجام شود
 بیماران دیابتی، هیپوکسی تناوبی،عملکرد ریوی: واژههای کلیدی
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