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Abstract
Introduction: Asthma is a chronic inflammatory and reversible disease of airways. Change in
Lifestyle by increasing obesity and decreasing physical activity is the main cause of its high
prevalence. Asthmatic patients are less fit than their healthy control subjects. Regular exercise
improves fitness in Asthmatic patients and reduces the symptoms of the disease. Hence, this
article by utilizing the scientific evidence, reviewed the beneficial effects of exercise in patients
with asthma diseases.
Materials and Methods: In this review article, by key words of exercise, asthma, rehabilitation,
sport and respiratory function in PubMed and Google Scholar databases and also Persian language
articles about 43 article were enrolled and their results compared together.
Results: Different types of exercise are useful in asthmatic patients, but rhythmic exercise, such
as walking and cycling with moderate intensity, induce more additional protective effects against
asthma. Regular exercise by improving physical fitness and strengthening breathing muscles
promotes quality of life in people with asthma.
Conclusions: Regular moderate exercise increases physical fitness, lung function and quality of
life in asthmatic patents.
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آسم و فعالیت ورزشی؛ یک مطالعه مروری سیستماتیک

چکیده
فعالیت بدنی از علل اصلی افزایش شیوع آن میباشد .بیماران مبتال به آسم دارای آمادگی جسمانی کمتری از همتایان
سالم خود هستند .ورزش منظم با افزایش آمادگی جسمانی افراد مبتال عالیم بیماری را کاهش میدهد .از این رو این
مقاله با بهره گیری از شواهد علمی ،اثرات مفید فعالیت ورزشی و ویژگیهای تمرین را در بیماران مبتال به آسم بررسی
میکند.
مواد و روشها :در این مطالعه با استفاده از کلمات کلیدی ورزش ،آسم ،فعالیت ورزشی ،بازتوانی ورزشی و کیفیت
تنفسی در ورزش به جستجوی مقاالت مروری و تحقیقی در پایگاههای اطالعاتی معتبر  Google Scholarو
 PubMedو مقاالت فارسی اقدام گردید .تعداد  13مقاله جمعا به دست آمده و بررسی گردید و نتایج حاصل از آنها با
هم مقایسه شد.
یافتهها :انجام انواع مختلف فعالیت ورزشی در بیماران آسمی مفید است ،ولی ورزشهای ریتمیک مانند پیاده روی و
دوچرخه سواری با شدت متوسط اثرات حفاظتی بیشتری در برابر آسم ایجاد میکنند .ورزش با افزایش آمادگی جسمانی
و تقویت عضالت تنفسی کیفیت زندگی افراد مبتال به آسم را بهبود میبخشد.
نتیجهگیری :ورزش منظم با شدت متوسط آمادگی جسمانی ،عملکرد ریوی و کیفیت زندگی بیماران مبتال به آسم را
ارتقاء میدهد.
کلمات کلیدی :آسم ،فعالیت ورزشی ،بازتوانی.
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.
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مواد و روشها
در این مطالعه مروری جهت جستجو مقاالت ،از پایگاههای اطالعاتی
 google scholar ،PubMedو مقاالت چاپ شده به زبان فارسی
استفاده گردید .کلمات کلیدی مورد استفاده عبارت از فعالیت ورزشی
( ،)exerciseآسم ( )asthmaو بازتوانی ( )rehabilitationبود.
تعداد مقاالت یافت شده  13مقاله بود .معیار انتخاب مقاالت وجود
بیماری آسم و انجام تمرینات ورزشی برای کاهش عوارض آن بود .در
اتنخاب مقاله هیچ محدودیت زمانی در نظر گرفته نشد.

یافتهها
علت بروز آسم

درمان آسم
امروزه درمان اسم به دارو درمانی و کنترل عالیم و التهاب راه هوایی
محدود شده است و اقدامات دیگر نادیده گرفته میشود .مطالعات کمی
تأثیر ورزش و تمرینات تنفسی را بر آسم بررسی کردهاند [ .]0نشان
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آسم بیماری التهابی مزمن و برگشت پذیر راه هوایی است و عالیم بالینی
آن خس خس ،تنگی تنفس ،درد و سختی قفسه سینه ،سرفه ،انسداد
وسیع راه هوایی ،خسنگی زودرس و کاهش توانایی انجام فعالیت روزانه
میباشد .قرار گیری در معرض ذرات گرد وغبار ،سرماخوردگی و انجام
فعالیت ورزشی بدون گرم کردن حمالت آن را تشدید میکند [ .]1علت
انسداد راه هوایی انقباض عضله صاف برونش ،تورم راه هوایی ،افزایش
موکوس و ترشحات التهابی و ضخیم شدن راه هوایی است که در نهایت
با شکل گیری مجدد مسیر هوایی دنبال میشود که مرحله نهایی
برگشت ناپذیر است [.]2
شیوع آسم :آسم از شایعترین اختالالت تنقسی است .اگر چه در
سالهای اخیر شیوع آن دارای شیب مالیم میباشد ولیکن در  12سال
اخیر شیوع ،شدت و مدت بستری شدن بیماران مبتال به آسم در
بیمارستان افزایش نشان میدهد [ .]3شیوع آن در جوامع مختلف
متفاوت است و در مناطق روستایی که سبک زندگی سنتی است کمتر
مشاهده میشود [ . ]1بر اساس اعالم سازمان بهداشت جهانی تا سال
 2221سیصد میلیون نفر به آسم مبتال بودند که این تعداد تا سال
 2221به صد میلیون نفر خواهد رسید [ .]1شیوع آسم در ایران 13/11
درصد در افراد زیر  10سال و  7/10در صد در کلیه سنین میباشد که
این میزان از میانگین جهانی باالتر است [ .]5باالتر بودن شیوع آسم در
کشورمان از میانگین جهانی و منطقهای با توجه به گذر به سمت
شهرنشینی و صنعتی شدن و شرایط اقلیمی و آب و هوای خاص
کشورمان و آلودگی هوا قابل توجیه است [ .]6آسم در کودکان شایعتر
است و شیوع و شدت آن به عواملی مانند قرار گرفتن در معرض مواد
حساسیت زا و تغییر روش زندگی مخصوصاً کاهش فعالیت بدنی ارتباط
مستقیم دارد .بین شیوع آسم و میزان واکنش به مواد حساسیت زا
مخصوصاً ذرات گرد و غبار هوا ارتباط محکمی وجود دارد [.]1
افراد مبتال به آسم در مقایسه با افراد سالم دارای قابلیت عملکردی
وسطح فعالیت بدنی کمتر و درصد چربی بدنی بیشتری هستند [.]7
مطالعات کمی تأثیر فعالیت ورزشی و تمرینات تنفسی را بر آسم بررسی
کردهاند [ .]0با توجه به شیوع آسم و تأثیر آمادگی جسمانی در
پیشگیری و کاهش عالیم آن ،مقاله حاضر به بررسی تأثیر متقابل آسم
و فعالیت بدنی و اصولی که در تجویز ورزش برای این بیماران بایستی
در نظر گرفته شود میپردازد.

در مورد علت بروز آسم دو نظریه وجود دارد.
 -1تئوری بهداشت که کاهش قرار گیری درمعرض عفونت و
آندوتوکسین حیوانات اهلی و یا افزایش مصرف آنتی بیوتیک که سبب
کاهش ایمنی سلولی (کاهش فعال شدن سلول  )Tمیشود را در شیوع
آن مؤثر می-داند ،کاهش پاسخ سلول  Tدرافراد حساس به آسم گزارش
شده است [.]1
 -2تغییر سبک زندگی (تغییر رژیم غذایی ،چاقی و کاهش فعالیت
بدنی) از علل افزایش شیوع آسم میباشد .چاقی با کاهش عمق تنفس
منجر به انقباض عضله صاف و تنگ شدن راه هوایی ،تنگی نفس ،کاهش
حداکثر جریان هوای بازدمی ،افزایش ویزینگ و آزاد شدن واسطه
التهابی می-شود به طوری که با کاهش وزن عملکرد ریه افراد مبتال به
آسم بهبود مییابد .بین سالهای  1902و  1991افزایش صددرصدی
چاقی کودکان را در شیوع آسم مؤثر میدانند .بین آسم و فعالیت بدنی
ارتباط وجود دارد زیرا فعالیت بر فیزیوپاتولوژی و مکانیک ریه تأثیر
دارد Rasmussen .و همکارانش در مطالعه  12- 15ساله بین کاهش
فعالیت بدنی زمان کودکی و افزایش شیوع آسم در بزرگسالی ارتباط
مستقیم مشاهده کردند [ .]3و آمادگی جسمانی کم در کودکی با
افزایش شیوع آسم در بزرگسالی همراه است [ .]9شیوع آسم کودکان
در  32سال اخیر افزایش یافته است این کودکان دارای فعالیت بدنی
کمتری هستند .و از طرف دیگر در کودکان دارای آمادگی جسمانی کم
احتمال ابتال به آسم بیشتر است .مطالعات کوهرنت نشان داد که آسم
در کودکان دارای فعالیت بدنی کم تا  35درصد افزایش مییابد و
افزایش آمادگی جسمانی شدت عالیم آسم را کاهش داده و اثرات ضد
التهابی دارد [.]12
مشاهدات حاکی از این است که انباشته شدن کالژن در راه هوایی و
بازسازی آن نقش مهمی در تعیین ظرفیت راه هوایی دارند .بعضی
معتقدند افزایش عضله صاف راه هوایی علت تنگی بیش از حد و تغییر
کمپلیانس راه هوایی است .التهاب عضله صاف جدار برونش سبب
عملکرد غیر طبیعی این عضالت میشود .دم عمیق هنگام تنگی برونشی
با کشش عضالت صاف سبب کاهش موقتی تون آن میشود ولی در
بیماران آسمی این اثر حفاظتی کاهش مییابد .مشکل اصلی در آسم
عدم توانایی دم در کشیدن عضله صاف برونش است .طول عضله صاف
برونش توسط میزان کشش ریه تعیین میشود که سبب گشادی عضله
صاف برونشی میشود.
این نقش به این صورت است که حجم جاری سیکلهای سریع اکتین-
میوزین عضالت صاف جدار برونش را به سیکلهای آهستهای تبدیل
میکند که سیکلهای آهسته انقباض برونشی را طوالنیتر میکند .این
تأثیر به حدی است که باز شدن کامل ریه نسبت به ایزوپروترنول که
یک گشاد کننده برونشی است بیشتر است .تصور میشود دم عمیق
اولین خط دفاع در جلوگیری از اسپاسم برونشی باشد [.]3
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در ورزشکاران مشکوک به آسم این بیماری به دلیل قوانین دوپینگ
بایستی تأیید شود .درمان ورزشکاران مبتال به آسم همان خط و مشی
عمومی درمان آسم میباشد اما باید مالحظات اختصاصی مربوط به
ورزش مانند انتخاب دارو با استفاده از خط مشی  WADAرا در نظر
بگیریم .اگر چه در سالهای اخیر محدودیت کمتر شده و از اول ژانویه
 2211کورتیکواستروئید استنشاقی و  βاگونیستهای طوالنی اثر و
کوتاه اثر اجازه مصرف دارند ولی پزشکان در انتخاب دارو برای
ورزشکاران باید دقت کنند [.]11
سالترول ،تربوتالین ،سالبوتامول فورمترول و استرووئیدهای استنشاقی
برای استفاده ورزشکاران مبتال به آسم در زمان ورزش رقابتی ممنوع
نیست .اگونیست های  βکوتاه اثر و طوالنی اثر و آنتاگونیست رسپتور
لکوترین و استروئیدهای استنشاقی تاثیری بر عملکرد هوازی و بی
هوازی ندارند [ .]0سالبوتامول را میتوان  15دقیقه قبل از ورزش
مصرف کرد که اثر آن تا  2ساعت باقی میماند .در مواردی که مدت
ورزش قابل پیش بینی نیست سالمترول که  12-12ساعت اثر دارد
مصرف میشود .کرومولین سدیم و ندوکرومیل در افرادی که در حالت
عادی آسم ندارند تجویز میشوند [.]11

آمادگی جسمانی در بیماران مبتال به آسم
میزان شیوع آسم با سطح آمادگی جسمانی نسبت عکس دارد [.]12
افراد مبتال به آسم نسبت به همتایان سالم خود آمادگی جسمانی
کمتری دارند [ .]3در بیماران مبتال به آسم از آن جایی که ورزش و
فعالیت بدنی شدید سبب اسپاسم برونشی و دیس پنه و دیگر مشکالت
تنفسی میشود فعالیت بدنی کاهش مییابد که نتیجه آن خودداری از
انجام فعالیت بدنی و کاهش آمادگی جسمانی است [ .]13بیمار به علت
ترس از دیس پنه هنگام ورزش از انجام فعالیت بدنی خوداری میکند
که منجر به کاهش آمادگی جسمانی و ترس از ورزش میشود [,12
]11
بیشتر بیماران قادر به تشخیص تنگی نفس همراه با انقباض برونشی
از تنگی نفس ناشی از افزایش تهویه نیستند و دچار اضطراب میشوند
که این عامل در کاهش فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی آنان مؤثر است
[.]15

فعالیت بدنی در مبتالیان به آسم
شواهد نشان داد که در افراد سالم زمانی که تلویزیون تماشا می-کنند،
آه کشیدن و گشاد شدن دورهای برونش کمتر دیده میشود و افرادی
که روزانه  5ساعت و یا بیشتر جلوی تلویزیون وقت میگذرانند تغییر
الگوی نفس کشیدن عملکرد ریه را تحت تأثیر قرار میدهد و در افراد
کم تحرک آه کشیدن کمتر است .کاهش فعالیت بدنی و افزایش مدت
زمانی که جلوی تلویزیون بدون تحرک میگذرد در کاهش کارآیی
تنفس نقش دارد [.]3
بیماران مبتال به آسم رزرو تهویهای کافی دارند و میتوانند ورزش
استقامتی را به خوبی تحمل کنند تا آمادگی جسمانی به دست آورند.
باید به این افراد آموزش داد که قبل از ورزش از آگونیستهای β
استفاده کرده و از فعالیت در شرایطی که سبب آسم ورزشی میشود
خودداری کنند [ .]19مطالعات زیادی نشان داد که ورزش مکمل درمان
دارویی آسم است .انواع مختلف فعالیت ورزشی در بیماران آسمی مفید
است ورزشهای ریتمیک مانند پیاده روی و دوچرخه سواری با شدت
متوسط اثرات حفاظتی بیشتری در برابر اسم ایجاد میکنند [.]11
بیماران مبتال به آسم از نظر تهویه محدودیت ندارند بنابراین ورزش با
شدت باال برایشان مفید است .برای کاهش اسپاسم برونشی در حین
ورزش مصرف داروهای گشاد کننده برونشی و انجام فاز گرم کردن مفید
میباشد [ . ]22افراد مبتال به آسم به فعالیت بدنی جواب دوگانه
میدهند .از یک طرف فعالیت شدید مقاومت راه هوایی را افزایش
میدهد واز طرف دیگر در کنترل عالیم آسم وکاهش شدت آسم مفید
است و قدرت هوازی ،هماهنگی عصبی عضالنی و اعتماد به نفس را
افزایش میدهد و نیاز به داروهای ضد التهابی را در کودکان مبتال به
اسم شدید و متوسط کاهش و میزان مصرف روزانه آستروئید را کاهش
میدهد [.]21
بعد از ده هفته تمرین اسپیرومتری کاهشی کوچک ولی مهم FEV1
را نشان داد که نشان دهنده کاهش در میزان انسداد راه هوایی است.
برخی از محققان بهبود عملکرد ریه ،کاهش عالیم و تعداد مراجعه به
بیمارستان را بعد از ورزش گزارش کردهاند اما برخی دیگر چنین اثری
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داده شد که در بیماران مبتال به آسم بازتوانی ورزشی مفید است و
مکمل درمان دارویی میباشد [ .]9درمان آسم دارویی می-باشد و
ورزش در درجه دوم اهمیت قرار دارد .نقش ورزش کمک به افراد مبتال
است که تا حد ممکن زندگی طبیعی داشته باشند و بتوانند در
فعالیتهای روزانه شرکت کنند .در صورت مصرف دارو قبل از شروع
ورزش اکثریت مبتالیان به آسم میتوانند با مهارت و آمادگی جسمانی
یکسان با افراد سالم در تمرینات ورزشی شرکت کنند [ .]2روش غیر
دارویی پیشگیری از آسم شامل اجتناب از فعالیت در هنگام وجود
عالیم ،انتخاب ورزشی با احتمال بروزحمالت آسم کمتر ،تنظیم فعالیت
از نظر نوع ،مدت و شدت ،انجام تنفس از راه بینی ،پرهیز از فعالیت
هنگام آلودگی هوا ،پرهیز از فعالیت زمان ابتال به عفونتهای تنفسی،
عدم مصرف مواد غذایی حساسیت زا ،استفاده از تجهیزات ورزشی مانند
ماسک هنگام فعالیت در هوای سرد میباشد [.]11

ابتال به آسم میزان مشارکت در فعالیت بدنی را محدود میکند .بنابراین
درمان آسم کودکان و بزرگساالنی که در فعالیت ورزشی و مسابقه
شرکت میکنند آمادگی جسمانی آنها را افزایش میدهد [ .]16به علت
محدودیت فعالیت و یا توصیه پزشکان و خانواده کودکان مبتال به آسم
به زندگی کم تحرک تمایل دارند ،لذا سطح دارای آمادگی جسمانی
کمتری نسبت به همتایان سالم خود هستند .کودکان مبتال به آسم
دارای آمادگی جسمانی کم ،قادرند با فعالیت ورزشی تحت نظر
متخصص قابلیت هوازیشان را بهبود بخشند .افزایش قابلیت هوازی نیاز
به استروئیدهای استنشاقی و خوراکی را کاهش میدهد [.]17
درافراد مبتال به آسم وجود التهاب ،سبب ضعف عضله تنفسی و استفاده
از استروئیدها ،موجب کاهش قابلیت ورزشی میشود که این عوامل
منجر به دیس پنه میشوند در این بیماران به علت افزایش کار تنفس،
قدرت عضالت دمی افزایش مییابد .این که افزایش فشار دم و بازدم
نشان دهنده ضعف است و یا مشخصه دینامیک دم عمیق میباشد بحث
وجود دارد .گرچه شواهد از کاهش تنگی نفس همراه با افزایش قدرت
عضالت دمی از نظریه اول حمایت میکند [.]10
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فعالیت بدنی بخش مهمی از برنامه بازتوانی بیماران مبتال به آسم را
تشکیل میدهد .ولی برای شرکت در جلسات فعالیت ورزشی ابتدا
درمان پزشکی مناسب بایستی صورت گیرد [ .]9فعالیت ورزشی در
بازتوانی ریوی نقش کلیدی دارد [ .]31هدف از بازتوانی ورزشی کاهش
عالیم ،کاهش ناتوانی ،بهبود کیفیت زندگی و افزایش مشارکت در
فعالیتهای اجتماعی است [ .]32بازتوانی ورزشی در بیماران مبتال به
آسم در درمانگاههای مخصوص انجام میشود و طول آن  3هفته تا 6
ماه میباشد [.]1
در سال  1002اولین بار احتمال مفید بودن فعالیت ورزشی در کنترل
آسم توسط  Henry hide salterمطرح شد .افراد مبتال به آسم با
انجام فعالیت ورزشی آمادگی قلبی تنفسی خود را بهبود میبخشند که
سبب افزایش فعالیت بدنی ،بهبود شرایط روانی ،کاهش شدت حمالت
آسم و افزایش آمادگی جسمانی و کاهش حساسیت راه هوایی میشود.
سن دقیق شروع بازتوانی در افراد مبتال به آسم معلوم نیست ولی شواهد
حاکی از این است که بازتوانی کودکان دارای سابقه فامیلی میتواند از
دوره پیش دبستانی و یا حتی زودتر شروع شود [ .]3بازتوانی ورزشی با
افزایش آمادگی قلبی تنفسی در محدوده وسیعی از فعالیت روزانه تنگی
نفس را کاهش میدهد [ .]33بازتوانی طوالنی مدت سبب بهبود کیفیت
زندگی و کاهش دفعات بستری در بیمارستان میشود .بازتوانی به مدت
 12ماه سبب افزایش قدرت عضالنی و کاهش دیس پنه میشود که این
تأثیر تا  21ماه حفظ میشود .تأثیر بازتوانی طوالنی مدت از کوتاه مدت
بیشتر است [.]31
بازتوانی ورزشی آسم میتواند آستانه انقباض برونشی را کاهش داده و
رزرو راه هوایی را بهبود بخشد و توسط قرار دادن دیافراگم در موقعیت
بهتر هوای به دام افتاده در مسیر راه هوایی را کاهش دهد .کاهش
انسداد راه هوایی بعد از تمرین .به وسیله افزایش نیروی دم نوسط
دیافراگم اعمال میشود [ .]11غیر طبیعی بودن نسبت تهویه به جریان
خون در زمان ورزش در بیمارانی که در زمان تمرین عدم اشباع اکسیژن
شریانی دارند تشدید میشود .این بیماران بایستی تحت نظارت دقیق
یک متخصص ،همراه با ماسک اکسیژن و در بیمارستان تمرینات
توانمند سازی را انجام دهند [.]21

تجویز ورزش در بیماران مبتال به آسم
همراهی بازتوانی ریوی با مصرف داروهای گشاد کننده برونشی قابلیت
انجام فعالیت بدنی را از هر کدام از این روشها به تنهایی بیشتر افزایش
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را گزارش نکردند .تمرین تنفسی نقش مهمی در کنترل عالیم آسم
خفیف تا متوسط دارد .اما باید به بیمار آموزش داد که همزمان با ورزش
مصرف دارو را ادامه دهد [ .]15فعالیتهایی مانند پیاده روی با شدت
متوسط ممکن است از ورزش کوتاه مدت و شدید در برابر آسم اثر
حفاظت کننده بیشتری داشته باشند [ .]3ورزش سبب تقویت عضالت
محیطی و تنفسی کیفیت زندگی افراد مبتال به آسم را بهبود میبخشد
[.]22
در یک مطالعه  37جلسه تمرین هوازی بر عملکرد ریوی تأثیر نداشت
و فقط افزایش کمی در حداکثر تهویه ارادی مشاهده شد که آن هم به
افزایش فعالیت عضالت بازدمی مربوط است .در افراد مبتال به آسم حین
ورزش و بالفاصله پس از آن جریان بازدمی افزایش مییابد که ناشی از
افزایش گشادی برونش ها است .افراد مبتال به آسم که بطور منظم در
فعالیت ورزشی هوازی شرکت میکنند ،گشادی برونشی بیشتری نسبت
به همتایان کم تحرکشان دارند [ .]23در المپیک  1901میالدی
ورزشکاران آمریکایی مبتال به آسم  11مدال برنده شدند .در مطالعه 92
کودک مبتال به آسم شدید تا متوسط بین آمادگی جسمانی و
فاکتورهای روانی ارتباط نزدیک دیده شد .فاکتورهای روانی عامل مهمی
در فعالیت بدنی میباشد و سازش روانی با بیماری به اندازه شدت
بیماری در تعیین آمادگی جسمانی اهمیت دارد .بررسی  120کودک
مبتال به آسم نشان داد که آنها قبل از ورزش ازکودکان سالم
مضطربتر بودند.
فعالیت ورزشی منظم با کاهش نیاز تهویهای درسطح کاری زیر بیشینه
سبب کاهش تنگی نفس زمان ورزش میشود .که علت آن تأثیر ورزش
ریتمیک بر غلظت آندورفین مغز است که درک تنگی نفس را کاهش
میدهد [.]21
درافراد مبتال به آسم فعالیت ورزشی سبب کاهش نیاز به تهویه برای
هر سطح کاری میشود .باز توانی ورزشی آمادگی هوازی را بهبود می-
بخشد .بعد از  12هفته ورزش هوازی در افراد مبتال به آسم قابلیت
ورزشی افزایش و هایپرپنه کاهش مییابد و دیس پنه ،انقباض برونشی
ناشی از ورزش و حداکثر جریان بازدمی بهبود مییابد .افزایش حداکثر
جریان هوای بازدمی و کاهش مصرف دارو در کودکان نشان دهنده
کاهش التهاب راه هوایی است [.]23
 .موفقیت بسیاری از ورزشکاران مبتال به آسم در میادین ورزشی این
واقعیت را اثبات میکند که آسم سبب محدودیت فعالیت ورزشی
نمیشود .لذا بایستی کودکان مبتال تشویق شوند تا در فعالیت ورزشی
شرکت کنند و اطمینان داشته باشند که بیماری آنان را تشدید نمیکند
[ .]25پاسخ افراد مبتال به آسم به ورزش شبیه افراد سالم است در آنها
نیز ماکزیمم اکسیژن مصرفی و آمادگی قلبی تنفسی افزایش مییابد از
آنجایی که افزایشی در قابلیت عملکردی ریه گزارش نشد پس اثرات
مفید فعالیت ورزشی بر تنفس به ریه مربوط نمیباشد [.]26
ورزش هوازی منظم با افزایش آمادگی جسمانی بهبودی افراد مبتال به
آسم را افزایش میدهد و مدت زمان بستری شدن آنها را در بیمارستان
کاهش میدهد .فعالیت ورزشی با شدت متوسط شدت آسم را کاهش
میدهد و التهاب راه هوایی و عالیم آن را کاهش میدهد [ .]27تمرینات
ورزشی در بهبود عملکرد ریوی در بیماران مبتال به آسم موثز بوده و
باعث کاهش عالیم بیماری [ ]20و کاهش تعداد تنفس در طول ورزش
میشود [ .]29ورزش هوازی دیس پنه ،حساسیت راه هوایی ،اسپآسم

برنشی ناشی از ورزش و استفاده از کورتیکواستروئیدها را کاهش داده و
قابلیت هوازی و کیفیت زندگی را بهبود میبخشد و تنگی نفس را از
طریق مکانیسمهایی مانند تقویت عضله تنفسی و تأثیر بر سیستم ایمنی
التهاب آلرژیک راه هوایی را تعدیل میکند .تأثیر ورزش به حدی است
که زنان مبتال به آسم دارای آمادگی جسمانی باال حمالت آسم کمتری
را نشان میدهند [ .]32ورزش هوازی با شدت متوسط التهاب و ری
مدلینگ را در ریه موش صحرایی مبتال به آسم بهبود میبخشد و
مقاومت ریوی و ضخامت عضالت صاف را کاهش میدهد [ .]27ورزش
هوازی با شدت متوسط التهاب راه هوایی را در فرد مبتال به آسم کاهش
میدهد [.]25
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میدهد .مصرف داروی گشاد کننده برونشی قبل از انجام ورزش توصیه
میشود [.]35
بر اساس وضعیت بیمار دو روش تجویز ورزش وجود دارد:
اولین شیوه هدفش بهبود آمادگی قلبی تنفسی با استفاده از ورزش
هوازی تناوبی و یا تداومی به مدت  22-32دقیقه سه بار در هفته است.
فعالیت در محیط سر بسته ،گرم و با کنترل رطوبت انجام میشود.
مرحله گرم کردن و سرد کردن بدن قبل و بعد از ورزش انجام میشود.
شدت ورزش باید کافی باشد که شدت  %72ماکزیمم ضربان قلب
پیشنهاد شده است.
ارزیابی ورزشی هر فرد باید با استفاده از تست ورزش افزایش یابنده
جهت تعیین شدت ورزش و اثر این برنامه بر قابلیت ورزشی فرد -باشد.
کسانی که به تست ورزش افزایش یابنده دسترسی ندارند میتوانند از
آزمایش تجربی آزمون و خطا بهره برند که شامل ارزیابی تحمل ورزش
زیر بیشینه در طول تمرین میباشد و بر اساس ضربان قلب هدف بیان
میشود.
شیوه دوم برای بیمارانی است که به علت تنگی نفس ورزش با شدت
باال را نمیتوانند ادامه دهند تا آمادگی هوازی خود را بهبود بخشند آنها
نیاز به ورزشهایی دارند که عضالت محیطی را تقویت و تحرک و
استقامت را افزایش دهد.
بیتحرکی به علت تنگی نفس منجر به ضعف عضالت محیطی میشود
و قابلیت ورزشی را محدود میکند .بیماران دارای محدودیت تنفسی
متوسط تا شدید میتوانند ورزش ایزوتونیک با شدت کم انجام دهند تا
قدرت و استقامت عضالت و تحمل ورزشی خود را افزایش دهند.
تمرینات ورزشی دیگر شامل آموزش تنفس و راه رفتن با شدت باال
است [.]21
تمرینات تنفسی بر اساس یوگا انجام میشود که بر تنفس دیافراگمی
و افزودن به زمان تنفس و تنفس آهسته و تنظیم ریتم تنفس تاکید
میشود .ورزش هوازی و تمرین تنفسی در کنار دارو درمانی سبب
کاهش دیس پنه شده و فعالیت روزانه را بهبود میبخشد .به نظر
میرسد افزایش قابلیت هوازی سبب کاهش التهاب راه هوایی شده و
مشکالت بالینی را کاهش میدهد و با افزایش آمادگی قلبی تنفسی
مقاومت به استرس و کیفیت زندگی را بهبود میبخشد و دیس پنه و
برونکواسپاسم ناشی از ورزش و میزان مصرف کورتیکواستروئید و
اضطراب و افسردگی ناشی از آسم را کاهش میدهد [.]36
 ACSMو  ATSورزش را برای بیماران مبتال به آسم توصیه میکنند
[ .]23بیماران با آسم شدید غیر قابل کنترل یا برونکواسپام ناشی از
ورزش نیاز به تهویه هوایی مناسب (هوای گرم و مرطوب) دارند تا
بتوانند ورزش کنند.
دستورالعمل  ACSMبرای بیماران دارای مشکل تنفسی مانند آسم
انجام فعالیت هوازی مانند پیاده روی و یا هر نوع ورزش دیگر که عضالت
بزرگ را درگیر کند  3تا  5بار در هفته است .روی شدت ورزش توافق
وجود ندارد اما شدت ایدهآل  %52ماکزیمم اکسیژن مصرفی و یا میزانی
است که بیمار بتواند آن را تحمل کند .طول مدت ورزش  22-32دقیقه
فعالیت مداوم است اگرچه در شروع انجام آن برای برخی بیماران سخت
میباشد.
 ATSبازتوانی ریوی را برای بیمارانی که بیماری آنها سبب تنگی
نفس در حین کار و کاهش اعتماد به نفس و یا محدودیت فعالیت

اجتماعی و تفریحی میشود را توصیه میکند .بازتوانی ریوی ورزشی
سبب کاهش تنگی نفس در حین فعالیت میشود آنها آسم را یک
بیماری انسدادی مزمن میدانند که نیاز به باز توانی دارد و تاکید
میکنند که عالیم و میزان ناتوانی و نه شدت آسیب ریهها نیاز به
بازتوانی را نشان میدهند [.]3
 ATSورزش با شدت  %62-%75ماکزیمم اکسیژن مصرفی به مدت
 22-32دقیقه  5-3بار در هفته را توصیه کرد و برای بیمارانی که نمی-
توانند  22دقیقه فعالیت را تحمل کنند ورزش متناوب  2-3دقیقهای با
شدت زیاد را توصیه میکند  .ورزش مناسب که سبب بهبود آمادگی
جسمانی میشود شامل پیاده روی ،شنا ،ژیمناستیک و حرکات کششی
است .تمرین  3-5بار در هفته و شدت تمرین از شدتی که به وسیله
بیمار تعیین میشود تا  %62 -%75درصد ماکزیمم ضربان قلب متغیر
است .طول برنامه بازتوانی ورزشی به طور متوسط  10هفته است که از
 02-6هفته متغیر است [.]3
در همه جلسات ورزش باید مرحله گرم کردن بدن صورت گیرد که این
مرحله تا تعریق خفیف ادامه مییابد .نرمش بایستی شامل فعالیتهای
ریتمیک با شدت پایین مانند راه رفتن ،دویدن و یا فعالیتهای مشابه
باشد که با فعالیتهای کششی سبک برای گروههای عضالنی بزرگ
بخصوص عضالت اختصاصی درگیر در ورزش دنبال میشود و تقویت
کننده آن عضالت نیز محسوب میشود .ورزش هوازی باید با شدت کم
شروع شود و بتدریج شدت آن بیشتر شود تا آمادگی جسمانی افزایش
یابد .شدت ورزش باید از آستانه مورد نیاز برای بهبود عملکرد قلبی
تنفسی تجاوز کند شدت  %12-%62رزرو قلبی توصیه میشود .هرجلسه
تمرین  22-62دقیقه طول بکشد و  3-5بار در هفته تکرار شود .افرادی
که آمادگی جسمانی کمی دارند در ابتدا جلسات  22دقیقهای برایش
کافی است اما باید هدف افزایش آن به حداقل  32دقیقه باشد .با تعداد
جلسات بیشتر بهبود بیشتر رخ میدهد.
اگر فرد مبتال به آسم آمادگی جسمانی کمی دارد فعالیت ورزشی باید
با پیاده روی مداوم شروع شود چون سبب بروز حمالت آسم نمیشود
و عضالت را برای تمرین با شدت بیشتر آماده میکند وقتیکه سطح
آمادگی جسمانی مخصوصاً در عضالت اسکلتی افزایش یافت میتوان
شدت را با انجام تمرینات تناوبی کوتاه پیاده روی آهسته ،پیاده روی
سریع و سپس دویدن ممتد افزایش داد سپس با ورزشهای تناوبی
شدید  12- 32ثانیهای با  32 -92ثانیه استراحت دنبال کرد .اکثر
ورزشهای تیمی برای این منظور مناسب هستند.
 .تجویز ورزش باید بر اساس سلیقه آن بیماران باشد چون کمتر آسم
ایجاد میکند و بر سیستم تنفسی اثر مفیدتری دارد [ .]2هر جلسه
ورزش و بازی باید با سرد کردن تمام شود که شامل فعالیتهای
ریتمیک تکراری مانند پیاده روی است و تا وقتیکه ضربان قلب 22
ضربه بیشتر از سطح استراحت برسد ادامه مییابد .سرد کردن باید با
تمرین کشتی که زمان گرم کردن بدن انجام شد خاتمه یابد .سرد کردن
و بازگشت به حالت اولیه از تغییر حرارتی سریع راه هوایی ممانعت
نموده و از بروز آسم ورزشی جلوگیری میکند .از آنجایی که کم آبی
آسم را تشدید میکند در حین ورزش و فعالیت باید مایعات فراوان
نوشیده شود [.]2
نشان داده شد که انجام ورزش مقاومتی همراه با وزش هوازی کیفیت
زندگی بیماران مبتال به آسم خفیف و متوسط را بهبود میبخشد .در

ریاحی و همکاران

63

آسم ورزشی بعد و یا حین فعالیت سنگین اتفاق میافتد و باریک شدن
موقتی راه هوایی است و عالیم آن شامل سرفه ،خلط زیاد ،احساس
فشردگی در قفسه سینه ،دیس پنه ،وجود راش در سمع ریه و
محدودیت برونشی است EIA .بعد از ورزش شدید دیده میشود .در
شروع فعالیت ورزشی تحریک سمپاتیک سبب گشادی برونشی میشود.
بعضی افراد ممکن است از عالیمی در زمان ورزش شکایت کنند که به
دلیل وجود تنگی برونشی از قبل است .آسم ورزشی بالفاصله پس از
اتمام ورزش شروع میشود و به حداکثر میرسد و در عرض  62دقیقه
پس از اتمام ورزش بهبود مییابد.
 EIAدر ورزشهای تداومی و طوالنی به علت نیاز به تنفس عمیق،
سریع و افزایش تهویه ایجاد میشود .زیرا افزایش شدت و مدت ورزش
میزان هوای دمی را افزایش میدهد .شدت ورزش مستقیماً با تهویه
ارتباط دارد هر چه شدت بیشتر باشد برونکواسپاسم شدیدتر خواهد بود
[.]11
علت  EIAکامالً مشخص نیست ولی در این که حجم زیادی از هوای
سرد و خشک منجر به تحریک راه هوایی میشود توافق وجود دارد
[ .]11افزایش تهویه زمان ورزش باعث از دست دادن گرما و آب زیادی
هنگام تنفس -شده و به  EIAمنجر میشود [ .]30فعالیت ورزشی
تهویه دقیقهای را افزایش میدهد .هوای دمی تا  37درجه گرم و از بخار
آب اشباع میشود که موجب از دست رفتن آب و گرما از طریق تنفس
شده و مجرای هوایی سرد شده ،منجر به تحریک پارآسمپاتیک میگردد
که سبب انقباض برونش میشود .فعالیت پارآسمپاتیک در قهرمانان زیاد
است [.]16
ورزش تناوبی شدید در هوای سرد  12درجه  %62احتمال بروز آسم
ورزشی را افزایش میدهد [ ]39بدن در ابتدا با تنگ کردن ورید
هایهای برونش سعی در حفظ حرارت دارد بعد از اینکه نیاز به افزایش
تهویه خاتمه یافت و محرک سرما از بین رفت عروق گشاد میشوند و
سبب انقباض عضله صاف و آدم راه هوایی افراد مستعد شده و اندازه
مجرای را کاهش و مقاومت مجاری هوایی را افزایش میدهد.
با افزایش تنفس دما در قسمت باالی نای کاهش مییابد و سرد شدن
راه هوایی رسپتورهای آن را تحریک میکند که میتواند رفلکس تنگی
رگی ایجادکند .بنابراین در اثر تنگی عروقی ریوی که توسط هوای سرد
ایجاد میشود پرخونی ثانویه واکنشی ایجاد میگردد که سبب آدم و
باریک شدن راه هوایی میشود .در اثر ورزش منظم  2بار در روز به علت
افزایش تهویه دقیقهای ورزشکاران مخصوصاً دوندههای استقامتی در
معرض هوای محیطی و مواد آلوده کننده در هوا قرار میگیرند .مواد
شیمیایی مضر و آلودگی در هوا خطرآسم را در ورزشکار افزایش
میدهند .آسم که در طی رقابتهای ورزشی ایجاد میشود اغلب نتایج
مرگ باری به دنبال دارد گزارشات نشان داد که از  263مرگ ورزشی
 61مورد ناشی از آسم ورزشی بود [.]16
در المپیک  %52 1996از دوچرخه سواران %32 ،از شناگران%25 ،
قایقرانان و  %10از دوندگان دو و میدانی آسم ورزشی داشتند [.]12

تاریخچه وجود ویزینگ ،تنگی تنفس ،درد و سختی قفسه سینه ،دیس
پنه و سرفه عالمت  EIAاست .در افراد دارای عالیم غیر اختصاصی و
بدون عالیم آسم انجام تستهای تشخیصی ضروری است .اسپیرومتری
کاهش حجم بازدمی سریع ثانیه اول و کاهش حداکثر جریان هوای
بازدمی را نشان میدهدکه پس از مصرف آگونیست با بهبودی قابل
توجهی همراه است [ .]11کاهش شدید  FEV1یک راه تشخیص است.
معیار آسم ورزشی  .%22کاهش  FEV1در طی  32دقیقه بعد از اتمام
تست ورزش میباشد  .انجام ورزش با شدت باالتر از  %02ماکزیمم
ضربان قلب به مدت  6دقیقه تست معمول برای نشان دادن  EIAاست
[ . ]1
بررسی ورزشکاران از نظر ابتال به آسم از طریق آزمایش ضروری است
نیمی از ورزشکاران که از عالیم آسم شاکی بودند عملکرد ریوی طبیعی
بود و نیمی از ورزشکارانی که عالمتی را نشان نمیدادند دارای تست
مثبت بودند [.]16
پیشگیری مهمترین روش درمانی  EIAاست مهمترین عاملی که بر
شدت آن تأثیر میگذارد میزان تهویه ،دمای هوای محیط ورزش ،میزان
حساسیت و آمادگی جسمانی است  EIAمیتواند به وسیله درمان ضد
التهابی با داروهایی مانند استروئیدهای استنشاقی کاهش یابد .آمادگی
هوازی در کاهش  EIAخیلی مهم هستند .برخی از مطالعات کاهش
شدت آسم ورزشی با تمرین را گزارش کردند [.]11
برای ورزشکاران مبتال به آسم برنامه ورزشی بدون توجه به وجود آسم،
برنامه تمرین ورزشکاران همان رشته است .فقط آنها باید یک برنامه
هوازی اضافی داشته باشد .آسم ورزشکاران مبتال در صورت انجام
تمرینات استقامتی شدید و طوالنی در محیطهای نامناسب میتواند
مشکل ساز شود [.]2

بحث
ورزش منظم با افزایش استقامت بدنی ،عملکرد ریوی و کیفیت زندگی
را ارتقا داده و عالیم آسم را کاهش میدهد .یک مطالعه مروری نشان
داد که ورزش در بیماران مبتال به آسم به خوبی تحمل میشود و اثرات
جانبی بدی ندارد [ .]1افراد مبتال به آسم خفیف تا متوسط که  12هفته
برنامه باز توانی را انجام دادند قادر بودند فعالیت بدنی شدید (-%02
 %92ماکزیمم ضربان قلب) را انجام دهند و هیچ حمله آسمی در زمان
تمرین رخ نداد .افرادی که برنامه باز توانی ورزشی را کامل کردند
 FEV1افزایش و عالیم آسم کاهش قابل توجهی نشان داد و این
بیماران از این که مجدداً دچار تنگی تنفس شوند هراس کمتری داشتند
[.]31 ,13
سه جلسه ورزش در هفته باشدت  %02ماکریمم ضربان قلب هرجلسه
 32دقیقه که شامل راه رفتن روی تردمیل و تمرین کششی عضالت
بزرگ بود  FEV1را به طور قابل توجهی افزایش داد [ .]11در این
بیماران بعد از  12هفته فعالیت ورزشی افزایش آمادگی جسمانی و
ماکزیمم اکسیژن مصرفی و افزایش آستانه بی هوازی مشاهده شد [.]23
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صورتی که ورزش هوازی با ورزش مقاومتی همراه باشد  FEV1را
افزایش میدهد ،لذا ترکیبی از ورزش هوازی و مقاومتی توصیه میشود
[.]37

عوامل روانی مانند بیش تمرینی و استرس هیجانی نیز در بروز آسم
ورزشی تأثیر دارند .آسم ورزشی بین ورزشکاران مخصوصاً در ورزشهای
استقامتی عمومیت دارد [.]9
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آسم از شایعترین اختالالت تنقسی است .در سالهای اخیر شیوع ،شدت
و مدت بستری شدن بیماران مبتال به آسم در بیمارستان افزایش نشان
می -دهد .افراد مبتال به آسم نسبت به همتایان سالم خود آمادگی
جسمانی کمتری دارند .در بیماران مبتال به آسم فعالیت ورزشی مفید
است و مکمل درمان دارویی میباشد .ورزش هوازی با شدت متوسط
که دارای مرحله گرم و سرد کردن بوده و در محیط سر بسته ،گرم و با
کنترل رطوبت در این افراد مفید میباشد ..به نظر میرسد ورزش با
شدت متوسط با افزایش قابلیت هوازی و کاهش التهاب راه هوایی تعداد
حمالت آسم و میزان بستری شدن در بیمارستان را کاهش میدهد.
تمرینات تنفسی یوگا که بر تنفس دیافراگمی و افزودن به زمان تنفس
و کنترل ریتم آن تاکید دارد با تقویت عضالت دمی و بازدمی در بهبود
عالیم آسم مفید است و با کاهش دیس پنه توانایی مشارکت فعال
اجنماعی در این بیماران را ارتقاء میبخشد.

سپاسگزاری
نویسندگان مقاله از واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بقیه اله
عج به دلیل حمایت انجام شده تقدیر و تشکر مینمایند.
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 12هفته فعالیت ورزشی منجر به بهبود عالیم آسم و کیفیت زندگی
شد [.]16
ورزش و فیزیوتراپی تنفسی قابلیت هوازی ،الگوی تنفس ،قدرت عضالنی
و کیفیت زندگی را بهبود میبخشد .نشان داده شد در افراد پیر مبتال
به آسم  16هفته تمرین دو بار در هفته و هر جلسه یک ساعت که
شامل تمرینات تنفسی بود به طوری که هوا از راه بینی وارد و سبب باد
شدن شکم میشد و از راه دهان نیمه باز خارج میگشت .بیماران تشویق
میشدند که همه هوای ریه را تخلیه کنند .هر جلسه با کشش عضالت
دیواره قفسه سینه شروع و با تمرین تنفس و تقویت عضالت دیافراگم
و شکم ادامه مییافت .در این افراد تمرینات بهبود قابل توجه در عملکرد
عضالت دمی و بازدمی ایجاد کرد که با افزایش توانایی برای مقابله با
آسم همراه بود [.]11
 Emtnerو همکارانش ده هفته بازتوانی ورزشی شنا را انجام دادند.
طول هر جلسه تمرین  15دقیقه بود .هر جلسه با  12دقیقه گرم کردن
شروع شد و با فعالیت ورزشی مانند دویدن سریع که شامل  16دقیقه
تمرینات تناوبی دو دقیقهای با شدت  02تا  92درصد ماکزیمم ضربان
قلب که با تناوب با شدت کم یک دقیقهای جدا میشد ادامه مییافت
[ Pothirat .]9و همکارانش نشان داند که  12ماه بازتوانی ورزشی که
شامل  12-5دقیقه گرم کردن بود .در ابتدای شروع پروتکل ورزش -32
 12دقیقه با شدت کم  35-32درصد ماکزیمم ضربان قلب رزو شروع
شد و در نهایت به  62-52دقیقه با شدت 52-62

در صد ضربان قلب رزو رسید هر جلسه در انتها پس از  12-5دقیقه
سرد کردن خاتمه یافت ،با انجام این پروتکل قدرت عضالت محیطی و
تنفسی و کیفیت زندگی و دیس پنه بهبود یافت [.]32
 1 .هفته ورزش تردمیل باشدت متوسط  VO2 max %52-75سه بار
در هفته به مدت  62دقیقه سبب کاهش التهاب ریه در موش صحرایی
مبتال به آسم شد [.]12 ,7
نشان داده شد که حتی یک جلسه فعالیت ورزشی  62دقیقهای در هفته
با شدت متوسط قابلیت ورزشی و کیقیت زندگی افراد مبتال به آسم را
بهبود بخشید [ .]1در افراد مبتال به آسم شدید و متوسط که تحت
درمان دارویی بودند  3ماه ورزش هوازی با شدت  VO2 max %72دو
بار در هفته و هر جلسه  32دقیقه التهاب کاهش نشان داد [.]13
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