
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

۳۰ 
 

 ال شهر کرمانس 12-13بدنی  دانش آموزان پسر بررسی عملکرد ریوي در پاسخ به فعالیت
  ،حمید معرفتی، محمدتقی امیري خراسانیاکسیر ویزواري

 کارشناس ارشد رشته تربیت بدنی، فیزیولوژي دانشگاه آزاد اسالمی واحدعلوم و تحقیقات کرمان - 1
     vizvariexir@yahoo.com             4صیاد نهم، پالك  - بلوار صیاد شیرازي - فرهنگ شهر - گرگان

 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان   -  2
 استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان - 3

 مقدمه
هاي تنفسی پس از فعالیت در دانش آموزان  از این پژوهش، بررسی تغییرات حجم هدف باشد، لذاعملکرد ریوي موثر می فعالیت بدنی بر

 .باشدکرمان  میسال در  12- 13پسر 
  شناسیروش
پس . به صورت داوطلبانه و تصافی انتخاب شدند 91/45±26/6 و وزن09/153 ±26/5سال با میانگین قد  12- 13آموز پسر دانش 80تعداد

سنجش %) HR MAX )75 -70بعد از فعالیت در شرایط  10'از پاسخگویی به پرسشنامه، آزمون عملکرد ریوي در زمانهاي قبل، بالفاصله و 
 از روش اندازه گیري مکرر با استفاده از نرم افزار  تجزیه و تحلیل آماري. بودند  FVC، PEF, FEV١گیري شد و فاکتورهاي مورد اندازه

SPSS 05/0(انجام گردید ١٩ ≤p(. 
  نتایج

%  14/16اساس آزمون عملکرد ریوي آموزان مبتال به آسم خفیف بودند ولی در پاسخ به فعالیت بدنی بر دانش%  50/12دهدنتایج نشان می
بعد از فعالیت نسبت به قبل از ) آزمون عملکرد ریوي(PFTمقادیر  .دچار برونکواسپاسم بعد از فعالیت شدند% 5/17و بر اساس پرسشنامه 

 ). p=01/0(آن کاهش معناداري داشته است
راههاي هوایی و برونکواسپاسم بعد از فعالیت بدنی است و   میزان سردي و خشکی هوا در کرمان از عوامل زمینه ساز تنگی: نتیجه گیري

 .شیوع تحریکات ریوي در جامعه دانش آموزان نسبت به مطالعات قبلی  باالتر است
 

 آموزان، عملکرد ریوي، سرد و خشک، دانش EIA : کلمات کلیدي
  مقدمه

ولی گاهی عوارضی به دنبال دارد که  فعالیت فیزیکی مستمر عملکرد دستگاههاي مختلف بدن مانند سیستم تنفسی را بهبود می بخشد    
، یکی از انواع بیماري آسم می باشد که به شکل (EIA)آسم ورزشی. شودسبب افزایش حساسیت برونش، التهاب در راههاي هوایی می

تا  6گردد که قابل برگشت بوده و عموما وایی ظاهر شده و سبب بروزعالئم بیماري آسم به دنبال فعالیت بدنی میانسداد و تنگی راههاي ه
افزایش در میزان تهویه در هواي سرد سبب افزایش تماس راههاي هوایی با هواي . افتددقیقه پس از شروع یک فعالیت شدید اتفاق می 12

هاي بسته طی ماههاي سرد سال، فاکتور از طرفی کمبود رطوبت کافی در محیط. از  بروز آسم شودتواند زمینه سسرد و خشک شده که می
اند که آسم داشته% 12دانش آموزان اختالل آلرژیک و % 35طی پژوهشی، اعالم شده ). 3(هاي آسمی گزارش شده استمهمی در حمله

شود، در ر صورت نبود توجهات الزم، این بیماري به بیماري دائمی تبدیل میبا توجه به اینکه د). 1(شیوع در پسران بیشتر از دختران بود
توان اثرات نامطلوب آن را کاهش داد، لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی عملکرد ریوي در پاسخ به  فعالیت بدنی  حالیکه با کنترل صحیح، می

 .  سال در کرمان می باشد 12- 13در دانش آموزان پسر  
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  روش شناسی
به  BMI)= 61/19±28/2(و ) 91/45±26/6(و وزن ) 09/153±26/5(سال با میانگین قد  12- 13دانش آموز پسر  80تعداد  :هاآزمودنی

 .اي انتخاب شدند که سابقه بیماریهاي قلبی نیازمند درمان  نداشتندصورت تصادفی و خوشه
  روش انجام کار

پرسشنامه شامل . ها توزیع گردید که توسط دانش آموزان پاسخ داده شدن آزمودنیپرسشنامه استاندارد به زبان فارسی بی :پرسشنامه
وجود دو عالمت یا تشخیص توسط . سواالتی در زمینه وجود عالئم آسم در زمانهاي استراحت و پس از فعالیت و همچنین سابقه فامیلی بود

 . پزشک، یه عنوان عالئم آسم در نظر گرفته شد
گیري، چندین مرتبه روش انجام کار توضیح داده قبل از تست.. ابتدا از اداره آموزش و پرورش مجوزکتبی اخذ گردید: آزمون عملکرد ریوي

قرار ) pony FXمدل (بعد از فعالیت مورد آزمون عملکرد ریوي توسط اسپیرومتر  10'آموزان در زمانهاي قبل، بالفاصله و دانش. شد
 .ز داروهاي گشاد کننده برونش استفاده نگرددآموزان خواسته شد ااز دانش. گرفتند

بدست ) 220 - سن(در حیاط مدرسه انجام که حداکثر ضربان قلب توسط فرمول) HR MAX) %75 - 70دویدن با 6'تست ورزشی شامل 
ز روش اندازه گیري ها اتجریه و تحلیل داده. بوده است% 22و میزان رطوبت  Cº20میانگین درجه حرارت در روزهاي انجام تست  . آمده بود

 .انجام گردید 05/0در سطح معناداري  SPSS١٩مکرر با استفاده از نرم افزار 
  نتایج 

با استفاده از ) قبل از فعالیت( میزان شیوع آسم . بودند% 50/17برونکواسپاسم در پاسخ به فعالیت بدنی  بر اساس پرسشنامه، بروز عالئم 
پس از انجام تست   FEV١در % 15نتایج  آسم ورزشی بر اساس کاهش بیش از . داده شدندمبتال تشخیص %  50/12تست اسپیرومتري 

 .بدست آمد%  14/16اسپیرومتري بعد از فعالیت، 
شکل (وجود دارد 01/0بعد از فعالیت اختالف معناداري در سطح معناداري 10'در مراحل قبل، بالفاصله و  PEF,FVC,FEV١در مقادیر

1(. 
 

  
 هادر آزمودنیدقیقه بعد از فعالیت  10و ر زمانهاي قبل، بالفاصلهد  (PEF,FVC,FEV١) نمودارهاي مقادیر: 1شکل

  بحث و نتیجه گیري
بوده که پس از %  50/12و میزان شیوع آسم قبل از فعالیت  50/17نتایج بیان دارد که درصد بروز عالئم بر اساس پرسشنامه     

فعالیت . مالحظه شد)آزمون عملکرد ریوي( PFTبا گذشت زمان افت در مقادیر. رسدمی%) 14/16(به ) مرینبرونکواسپاسم بعد از ت(فعالیت
فعالیت ورزشی جهت تامین اکسیژن بیشتر درطی فعالیت، موجب . وجود دارد EIAدر شرایط سرد و خشک همچون کرمان احتمال بروز 

تهویه در هواي سرد موجب افزایش تماس راههاي هوایی با هواي سردوخشک و در  افزایش در میزان. شودافزایش تهویه براي ورزشکاران می
تواند زمینه ساز بروز آسم ورزشی اي شده که میهاي جادههاي صنعتی و آلودگیهاي گیاهان، آالیندههواي گرم باعث افزایش تماس با گرده

 ).  2(گردد

۴

۴.١

۴.٢

۴.٣

۴.۴

قبل ار فعالیت بالفاصله بعد از  
فعالیت

دقیقه بعد از  10
فعالیت

PEF(L/S)

١.٨۵

١.٩۵

٢.٠۵

٢.١۵

قبل از  
فعالیت

بالفاصله بعد  
از فعالیت

دقیقه بعد  10
از فعالیت

FEV١(L)

٢.٢

٢.٢۵

٢.٣

٢.٣۵

قبل ار  
فعالیت

بالفاصله بعد  
از فعالیت

دقیقه بعد  10
از فعالیت

FVC(L)
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برابر 2هاي تابستانی تا هاي زمستانی نسبت به ورزشاز تمرین در ورزشکاران رشتهدهد میزان شیوع برونکواسپاسم ناشی مطالعات نشان می
اعالم شده که بیشترین %  23پژوهشی با استفاده از تست اسپیرومتري در ورزشکاران المپیک زمستانی میزان شیوع را . باشدبیشتر می

ز تمرین را درمیان ورزشکاران با احتمال استنشاق هواي سرد همراه محققان علت باال بودن شیوع آسم ناشی ا). 3(شیوع در رشته اسکی بود
هاي باالي فعالیت بر اغلب مطالعات به اثر سردي و خشکی هوا به خصوص در شدت. هاي محیطی در طی تمرینات بیان کردندآالینده

برخی میزان شیوع در پسران . گزارش شده استدر مطالعات مختلف، نتایج متفاوتی در رابطه با جنسیت . کاهش عملکرد ریوي داللت دارند
را باالتر از دختران و برخی شیوع باالتر در جامعه دختران را اعالم کردند که علت آن را به باریک بودن راههاي هوایی در آنها نسبت 

توان، تفاوت در الف را  می، با درصدهاي مختلف اعالم شده که علت این اختEIAبه طورکل در مطالعات مختلف میزان بروز ). 4(دادند
 . دانست...  وراثت، جنسیت، سن، میزان شدت فعالیت و 

همچنین شیوع . باشدمیزان سردي و خشکی هوا در کرمان ازعوامل زمینه ساز تنگی راههاي هوایی و برونکواسپاسم بعد از فعالیت می
 .ردتحریکات ریوي در جامعه دانش آموزان  پسر باال بوده که جاي تامل دا

  منابع
شیوع آسم، اگزما در .  1391غفاري ، جواد، محمد زاده، ایرج،خلیلیان، علیرضا، رفعت پناه،هوشنگ، محمد جعفري، حمید، داودي، علی، - 1

 .  372 - 376، 9)1(ژورنال طب داخلی  .  آموزان ابتدایی در ساريدانش
٢ - Filmor, E.J, Jane N, Blankson, J.M, (١٩٩٧). Acheiving treatment goals for school children with 
asthma department of pediatrics, princcharles hospital, ٣٢ :٨٣۵-٣. 
۳- ۲۰۰۷Laitano, O,  Meyer, F, ( ).Exercise induced asthma, current aspect and recommendation. 

۶۷ ۵۸rev Bras med sport, : -۶۱. 
۴- Michael, G, John, M, Baker,B, collins,J, (٢٠٠۵). National athletic trainers Association Position 
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