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تخصصی در دوچرخهسواران استقامتی نخبه
زهرا ذونعمت کرمانی؛ کارشناسارشد فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان*
دکتر حمید معرفتی؛ استادیار فیزیولوژی ورزشی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چكيده:

با توجه به قدمت و سابقة دوچرخهسواری و شرایط آبوهوایی خاص استان ،هدف تحقیق حاضر بررسی شیوع
آسم ورزشــی در دوچرخهسواران نخبه با روشهای تخصصی تشخیصی بود .این مطالعه بهصورت کارآزمایی
بالینی روی نوزده دوچرخهســوار نخبة اســتان کرمان ( 20/15±3/57ســال) به صورت نمونة در دسترس و
داوطلبانه انجام گرفت .هر یک از آزمودنیها پرسشــنامة تخصصی آســم ورزشــی ،تست عملکرد ریوی در
زمانهای اســتراحت ،بالفاصله و ده دقیقه پس از تســت ورزشی( 1)ECTرا گذراندند .نتایج به کمک آزمون
آنووای یکطرفه با اندازهگیری مکرر در ســطح معناداری ( )P≤0/05تحلیل شد .در بررسی نتایج پرسشنامه
چهار ورزشــکار عالیم آسم را ثبت کردند .بر اساس نتایج سنجش تخصصی عملکرد ریوی ،در مجموع هفت
نفر کاهش  %10یا بیشتر را در حجم ریوی پس از فعالیت نسبت به قبل از آن نشان دادند که این میزان معنادار
بود ( .)P≤0/05بنابراین ،میزان شــیوع آســم در این مطالعه  %36برآورد شد .لذا ،با توجه به باال بودن شیوع
آســم ورزشی در نمونههای مورد بررسی ،متدهای تخصصی تشخیص آسم ورزشی برای اینگونه ورزشکاران
توصیه میشود.

واژگان کلیدی :آسم ناشی از ورزش ،برونکواسپاسم ،تشخیص آسم ورزشی ،حجمهای ریوی ،دوچرخهسواران نخبه.
*Email: h.marefati@yahoo.com
1. Exercise challenge test
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مقدمه

آسم و برونکواسپاسم ناشی از ورزش (EIA/
 1)EIBدر بسیاری از ورزشکاران مبتدی و نخبه
رخ داده و میزان شیوع آن به طور چشمگیری در
حال افزایش است ( .)19این مسئله دو تا چهار
دقیقه پس از شروع فعالیت آغاز میشود و طی پنج
تا دوازده دقیقه به اوج خود میرسد و گاهی ممکن
است عالیم بیشتر از یک ساعت طول بکشد .از
عالیم  EIA/EIBمیتوان به سرفه ،خسخس،
گرفتگی سینه و تنفسهای کوتاه غیرطبیعی اشاره
کرد ( .)22،1،11نکتة قابل توجه این است که
درصد قابل توجهی از ورزشکاران بدون اینکه
سابقهای از بیماری آسم داشته باشند ،حین یا پس
از فعالیت ورزشی دچار برونکواسپاسم میشوند
( )14که این پدیده موجب کاهش در عملکرد
ورزشی ،ریکاوری طوالنیمدت و خستگی
زودرس طی تمرینات استقامتی میگردد (.)5،3
همچنین ،مطالعات نشان دادهاند آسم بیماری
التهابی برگشتپذیر راههای هوایی است که در
صورت عدم کنترل مناسب و بموقع به التهاب
ریوی مزمن و انسداد برگشتناپذیر تبدیل میشود
و آسم ورزشی را تبدیل به آسم دایمی و مزمن
میکند که ممکن است ورزشکار را تا آخر عمر
درگیر مشکالت تنفسی کند (.)16،2
مشکالت تنفسی ناشی از  EIA/EIBدر
ورزشکاران حرفهای شیوع باالتری دارد ،به طوری که
عواملی چون ژنتیک ،نوع ورزش و محیط ورزشی از
لحاظ دما و میزان رطوبت بر میزان بروز آسم مؤثرند

( .)4برای مثال ،ایلکا و همکارانش ( )8طی تحقیقی
نشان دادند میزان شیوع  EIA/EIBدر ورزشکاران
استقامتی در مقایسه با ورزشکاران سرعتی در سطح
باالتری قراردارد .همچنین ،مدلی و همکارانش ()15
شیوع آسم ورزشی را در دوچرخهسواران حرفهای
فرانسه  52%عنوان کردند که این افراد بهطور میانگین
 12%کاهش را در حجمهای ریوی پس از آزمون
نسبت به پیش از آزمون نشان دادند .در مطالعهای
دیگر لیپی و همکارانش ( )12در بررسی عوامل
محیطی نشان دادند فعالیت در آبوهوای سرد و
خشک موجب تحریک بیشتر راههای هوایی و
افزایش شیوع این بیماری میگردد.
با توجه به شیوع باالی  EIA/EIBدر
ورزشکاران و عواقب آن ،مطالعات شیوعسنجی
 EIA/EIBو تشخیص این مشکل در ورزشکاران
نخبة کشور اهمیت بسیار زیادی دارد .از طرفی،
تشخیص دقیق و درست آسم ورزشی 2بهویژه در
ورزشکاران بهراحتی امکانپذیر نیست؛ بهطوریکه
بسیاری از ورزشکاران ممکن است دچار عالیم
 EIA/EIBشوند که به دالیل مختلفی از جمله
عدم تشخیص ،عدم آگاهی ،فشار رقیبان ،خجالت و
ترس از افت در تیم به این عالیم توجهی نمیکنند
و به کلینیک یا پزشک متخصص مراجعه نمیکنند
و گاهی ممکن است با اقدام خودسرانه به مصرف
داروهای خطرناک و اعتیادآور روی آورند .در
صورتی که طبق دستورالعمل کمیتة بینالمللی
المپیک ،ورزشکاران آسمی تأیید شده توسط پزشک
با استناد به تغییرات ایجاد شده در حجمهای ریوی

1. Exercise induced asthma/Exercise induced bronchoconstriction
2. Diagnostic Test Accuracy
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زهرا ذونعمت کرمانی ،دکتر حمید معرفتی

طی فعالیت ،میتوانند از داروهای بتا آگونیست
استفاده کنند که مصرف آنها موجب افزایش کارایی
ورزشکاران و باالرفتن روحیة ورزشی در آنها
میشود بدون اینکه اتهام دوپینگ مطرح شود (.)11
حال با توجه به اهمیت این مطالب و با
توجه به ماهیت ورزش دوچرخهسواری به عنوان
رشتة ورزشی استقامتی آسموژنیک ،عدم وجود
مطالعهای روی این گروه از ورزشکاران و شرایط
آبوهوایی سرد و خشک منطقه که یکی از عوامل
مهم تحریک برونکواسپاسم محسوب میشود ،بر
آن شدیم تا فراوانی نسبی  EIA/EIBرا از طریق
یکی از راههای تخصصی و استاندارد تشخیصی
( )6( )ECTدر دوچرخهسواران نخبه بررسی
کنیم .بنابراین سؤال اصلی این تحقیق این است
که چه میزان از این ورزشکاران به EIA/EIB
مبتالیند و از آن رنج میبرند؟

روششناسی

آزمودنیهای این تحقیق شامل دوچرخهسواران
مرد استقامتی نخبه بودندکه نوزده نفر به صورت
نمونههای در دسترس و داوطلبانه (ردههای سنی
جوانان ،امید و بزرگساالن) حاضر در استان
کرمان در آزمون شرکت داشتند .میانگین سن ،قد
و وزن افراد مورد مطالعه در این طرح به ترتیب
 20/15±3/57سال 176±2/53 ،سانتیمتر و
 73/31±7/15کیلوگرم بود و حداقل سابقة فعالیت
باشگاهی در سطح قهرمانی کشور افراد مورد مطالعه
چهار سال در نظر گرفته شد .هر چند هیچیک از
آزمودنیها سابقة استفاده از داروهای ضدآسم را
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بیان نکردند اما از آنها خواسته شد از مصرف
این داروها به مدت دو هفته قبل از اجرای آزمون
خودداری کنند .هیچیک از آزمودنیها در زمان
انجام تحقیق به بیماریهای تنفسی مبتال نبودند.
پیش از اجرا ،پروتکل آزمون برای دوچرخهسواران
تشریح و آموزشهای الزم در مورد طریقة انجام
تست اسپیرومتری داده شد .آزمودنیها آگاهانه و با
رضایت کامل در آزمون شرکت کردند.
این مطالعه در دی ماه سال  1389و در بعد
از فصل مسابقات انجام شد .در ابتدا ،به هر یک
از ورزشکاران پرسشنامة استاندارد انجمن پزشکی
ورزشی آمریکا در مورد شرح حال پزشکی شامل
سابقة بیماریهای آلرژی ،آسم و وجود عالیم آن
داده و پرسشنامه تکمیل شد ( .)13سپس ،تست
سنجش ریوی ( 1)PFTبا استفاده از دستگاه
اسپیرومتری (مدل  VITALOGRAPHساخت
کشور آلمان) ارزیابی شد که برای هر ورزشکار سه
نوبت در زمانهای استراحت ،بالفاصله و ده دقیقه
پس از انجام فعالیت روی دوچرخه(  (�Ergom
 eter Bicycleمارک  corrivalساخت کشور
آلمان )2006 ،به مدت پانزده دقیقه با  90%حداکثر
ضربان قلب انجام گرفت .به منظور تحریک
برونکواسپاسم ناشی از ورزش در ورزشکاران طبق
متدهای تخصصی مدت فعالیت ورزشی حداقل ده
دقیقه و شدت آن  90-95%حداکثر ضربان قلب در
نظر گرفته شد ( .)19حداکثر ضربان قلب با فرمول
(سن –  )220محاسبه شد .این تحقیق در ساعت 9
صبح و در درجه حرارت  21-25درجة سانتیگراد
و میانگین میزان رطوبت  30%انجام پذیرفت.
1. Pulmonary function test
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ابتدا آزمودنیها روی دوچرخه دو دقیقه به
گرم کردن پرداختند .سپس ،هر یک از آنها فعالیت
خود را همراه با باالبردن میزان مقاومت دوچرخه
افزایش دادند (شدت فعالیت ابتدا از  150وات آغاز
شد و هر یک دقیقه  20وات افزایش مییافت) تا
به  90%حداکثر ضربان قلب مورد نظر دست یابد.
از آن زمان کرنومتر زده شد و آزمودنیها به مدت
پانزده دقیقه با همان میزان وات دوچرخه به اجرای
فعالیت پرداختند.
الزم به ذکر است که کنترل ضربان قلب
آزمودنیها با استفاده از ضربانسنج پالر ساخت
تایوان صورت گرفت .هر شرکتکننده برای هر
مرحله سه نوبت تست اسپیرومتری انجام داد و
بهترین آن محاسبه شد .بر اساس معیار ERS/
 1ATSتشخیص آسم ناشی از ورزش کاهش در
حجم ریوی  FEV1به میزان  10%یا بیش از حد
پایه در نظر گرفته شد ( )15که دلیل انتخاب این
معیار را میتوان انجام تست اسپیرومتری در محیط
آزمایشگاهی و کمتر بودن محرکهای محیطی
نسبت به انجام تست در محیط طبیعی و جاده
عنوان کرد.
جهت تجزیهوتحلیل آماری دادهها از
روشهای آمار توصیفی برای توصیف دادهها به
شکل میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد.
همچنین ،جهت مقایسة میزان تغییرات حجمهای
ریوی در زمانهای مختلف در آزمودنیها از آزمون
آنووای یکطرفه با اندازهگیری مکرر استفاده شد.
تحلیلهای آماری با نرمافزار  SPSSنسخه  17در
سطح معناداری ( )P≤0/05انجام شد.

یافتهها

نتایج حاصل از پرسشنامه نشان داد چهار
آزمودنی ( )21%عالیم مربوط به وجود آسم
ورزشی را به ثبت رساندند که تعداد دو نفر سرفه
و خسخس سینه ،یک نفر رینیت و سرفه و یک
نفر دیگر سردرد و احساس تنگی و فشردگی
قفسة سینه را پس از فعالیت ورزشی ذکر کردند
که تنها دو نفر پس از اجرای فعالیت ورزشی و
انجام آزمون اسپیرومتری عالیم آسم را نشان
دادند .همچنین ،پنج نفر که هیچ سابقهای از آسم
و عالیم آن را عنوان نکرده بودندEIA/EIB ،
را نشان دادند.
نتایج بهدست آمده از اجرای پروتکل و انجام
تست ریوی آسم ورزشی را در ورزشکاران 36%
( 7نفر) برآورد کرد (جدول  .)2میانگین کاهش
 FEV1در آزمودنیهای آسمی  5/12%مشاهده
شد ،بهطوریکه میانگین  FEV1بالفاصله بعد
از فعالیت ( )4/21±0/65L/Sنسبت به قبل از
آن در این آزمودنیها ( )4/69±0/68L/Sبود و
ده دقیقه بعد از فعالیت ( )4/25 ±0/70L/Sهم
مقدار آن کاهش زیادی نشان داد ،در صورتی
که نتایج  FEV1استراحت نسبت به دادههای
نظری هیچگونه برانکواسپاسمی نشان نداد.
انجام آزمون آنووای یکطرفه با اندازهگیری
مکرر برای  FEV1در آزمودنیهای آسمی
معنادار و به دنبال آن آزمون تعقیبی بونفرونی
نیز در حالت استراحت با زمانهای بالفاصله و
ده دقیقه پس از ورزش گویای کاهش معناداری
بود ( .)P<0/05
1. European Respiratory society/American Thoracic society
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عملکرد ریوی در حالت استراحت در ورزشکاران
ممکن است در مقایسه با نرم نظری حجمهای
ریوی در سطح باالتری قرار داشته باشد ()15و
هیچ گونه نشانهای از آسم را نشان ندهند ،در حالی
که فرد از  EIA/EIBرنج ببرد.
در تحقیق حاضر نیز نتایج عملکرد حجم
ریوی  FEV1افراد ورزشکار دارای ،EIA/EIB
در حالت استراحت ( )4/69 ±0/68L/Sباالتر از
نرم نظری حجمهای ریوی ()4/58 ±0/56L/S
بود که این مسئله تأییدی است بر عدم توانایی
تشخیص  EIA/EIBدر زمان استراحت در این
افراد که در مطالعات مشابه نیز چنین وضعیتی به
چشم میخورد ( .)13 ،9بنابراین ،تنها میتوان با
استفاده از تست چالش ورزشی ( )ECTوجود
آسم را در افراد ورزشکار شناسایی کرد که در
تحقیقات گذشته نیز این روش شاخص طالیی
تشخیص آسم ورزشی شناخته شده است ( .)8در
این تحقیق نیز از این روش به منظور تشخیص و
با اهداف گوناگونی از جمله جلوگیری از پیشرفت
مشکالت ریوی ،آسیب ندیدن عملکرد ورزشی و
استفاده از داروهای ضد آسم بدون اتهام دوپینگ
در ورزشکاران صورت میگیرد.
برآورد میزان شیوع  EIA/EIBبا استفاده از
تست چالش ورزشی نشان داد که از میان نوزده
آزمودنی هفت نفر دارا و دوازده نفر فاقد عالیم
آسم پس از اجرای آزمون بودند .بنابراین ،میزان
 36%آزمودنیها به  EIA/EIBمبتال بودندکه
شیوع نسبت ًا باالیی است .در واقع ،انجام فعالیت
استقامتی و افزایش در میزان تهویه موجب کاهش
رطوبت مجاری هوایی هنگام ورزش میشود
سال اول شماره ( 1پياپي  )1پاییز 1393

( ،)15که این امر نیز منجر به افزایش اسموالریته
موکوسی و تحریک گیرندههای اسمزی میشود که
باعث افزایش جریان خون برونشی و ادم (خیز)
ریوی و انقباض راههای هوایی میشود (.)11
هلنیوس و همکارانش ( )7طی تحقیقی میزان
شیوع  EIA/EIBرا در دوندگان  26%گزارش
کردند که در آن مطالعه ورزشکاران از لحاظ
سابقة بیماریهای آلرژی جدا نشده بودند .میانگین
کاهش حجم ریوی  FEV1در افراد آسمی 13%
پس از آزمون نسبت به قبل از آن بود ( .)7همچنین،
سیدریپولو و همکارانش( )21در مطالعهای روی
فوتبالیستهای هشت تا سیزده ساله ،میزان شیوع
 EIA/EIBرا  40%برآورد کردند که در این
ورزشکاران  11%سابقة پزشکی و  25%سابقة
آلرژی داشتند ( .)21میانگین کاهش حجم ریوی
 FEV1در افراد آسمی این مطالعه  14%پس از
آزمون نسبت به قبل از آن بود.
الزم به ذکر است که در مطالعة حاضر افراد
آسمی بهطور میانگین  %12/5کاهش را در حجم
ریوی پس از آزمون نسبت به پیش از آزمون نشان
دادند .مطالعات اخیر از نظر باالبودن میزان شیوع
آسم ورزشی مشابه تحقیق حاضر است .اما در
برخی تحقیقات این میزان شیوع کمترگزارش شده،
که با تحقیق حاضر همخوانی ندارد .برای مثال،
ایلکا و همکارانش ( )8روی  106ورزشکار سرعتی
و قدرتی میزان شیوع آسم را  8%برآورد کردند ،که
شیوع کم آن را شاید بتوان ناشی از تفاوت در نوع
ورزش دانست .همچنین ،ساالئویی و همکارانش
( )20میزان شیوع آسم را در تنیسبازان نخبه
 %9/8برآورد کرد .با توجه به اینکه معیار تشخیص

زهرا ذونعمت کرمانی ،دکتر حمید معرفتی

 EIA/EIBدر مطالعة آنها کاهش میزان حداقل
 15%در حجم ریوی  FEV1در نظر گرفته شد،
ممکن است دلیل پایین بودن میزان شیوع آسم
ورزشی باشد.
دلیل باال بودن میزان شیوع  EIA/EIBدر تحقیق
حاضر را شاید بتوان نوع فعالیت این ورزشکاران
(فعالیت هوازی) ،شرایط آبوهوایی(( )12خشکی
هوا در اکثر فصلهای سال) ،همچنین عدم کنار
گذاشته شدن آزمودنیهایی که سابقة آسم را از
طریق پرسشنامه گزارش دادند عنوان کرد .علیرغم
نقاط قوت این مطالعه ،به دلیل نخبه بودن و سطح
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باالی ورزشی در دوچرخهسواران ،انتخاب نمونة
بیشتر امکانپذیر نبود .همچنین ،به علت مشکالت
و سختی کار ،اجرای آزمون در محیط میدانی و
جاده میسر نشد.
حال با توجه به نتایج بهدست آمده و اهمیت
شناسایی ورزشکاران مبتال به EIA/EIB
خصوص ًا در رشتههای استقامتی ،جهت جلوگیری
از پیامدهای سوء ناشی از عدم شناخت این بیماری
انتظار میرود اطالعات بیشتری در زمینة عواقب
آن و مشکالت ورزشکاران در فصلهای مختلف
سال فراهم گردد.
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