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Abstract 

Background: The aim of this research was to determine the relationship between 
inflammatory markers (Fibrinogen, C-reactive protein (CRP) and Creatine kinase (CK)) and 
respiratory responses FEF25-75% (Forced expiratory flow in 25-75 percent) and FEV1 (Forced 
expiratory volume in one second) in 14-16 year’s Urmia city boys in response to an incremental 
physical activity .  

Materials and Methods: The subjects were Boy of 14-16 year’s amcng 24 healthy participateds. 
These group dividewl into two groups randomly one group as trained one (n=12) and the othes as 
control group. It was taken blood sample in baseline and after Modified Balke Protocol in trained 
group. And the blood sampling was taken in baseline and 48 hours later in control group. respiratory 
responses were measured immediately after Modified Balke Protocol. 

Results: CRP and Fibrinogen significantly increased in trained group (p<0.001) and this group had 
high level of these markers compared with control group(p<0.001). The association between CRP with 
FEF25-75% and fibrinogen with FEF %25-75 and CK with FEF 25-75% in trained group was 
significant(p≤0/05).  

Conclusion: The results of this study show that incremental physical activity increased 
inflammatory factors in active children. Incremental exercise shows a strong relationship between 
some inflammatory markers and respiratory parameters in adolescents 14-16 years old.  
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 کی اثر :فعال سال 14-16 پسران در تنفسی و التهابی هاي شاخص رابطه بررسی
 هوازي شدید فعالیت نوبت

  
  *2ترکمانی ابراهیمی بهمن ،1ترتیبیان بختیار

  
 ایران ارومیه، ارومیه، دانشگاه ،بدنی تربیت گروه دانشیار، -1

  ایران ارومیه، ارومیه، دانشگاه ،بدنی تربیت گروه ارشد، کارشناس -2

 
 5/6/93 :پذیرش تاریخ 7/2/93:دریافت تاریخ

 

  چکیده
 گر واکنش پروتئین و کیناز کراتین فیبرینوژن، التهابی هاي شاخص بین ارتباط بررسی تحقیق این از هدف :هدف و زمینه

C یتنفس ايه شاخص با FEF25_75%  وFEV1 شدید فعالیت به پاسخ در ارومیه شهر سال14 -16 پسران در 
  .بود فزاینده

 شهر سال 14-16 پسرسالم 24 .بود تکراري هاي اندازه طرح با تجربی نیمه تحقیقات نوع از مطالعه این :ها روش و مواد
 )نفر12( کنترل گروه و )نفر 12( تمرین گروه دو به یتصادف صورت به ها آزمودنی .کردند شرکت تحقیق این در ارومیه
 گروه از و بالک شده اصالح ورزشی فعالیت انجام از بعد بالفاصله دقیقه 2و پایه حالت در تمرین گروه از .شدند تقسیم
 انجام از عدب بالفاصله تمرین گروه اي تهویه هاي پاسخ .آمد عمل به گیري خون آن از بعد ساعت 48 و پایه حالت در کنترل
 .شد گیري اندازه ورزشی فعالیت

 داراي گروه این )>01/0p(افتی داري معنی افزایش تمرین گروه در فیبرینوژن و C گر واکنش پروتئین سطح :ها افتهی
 ارتباط .نیافتند داري معنی تغییر FEF25_75% و FEV1 .بودند کنترل گروه با مقایسه در نشانگرها این از باالیی سطح

 گروه در  FEF25_75% با کیناز کراتین ، FEF25_75%با فیبرینوژن ،FEF25_75% با C گر واکنش پروتئین بین
 )>05/0p(شد دار معنی تمرین
 به فعال کودکان در را التهابی عوامل افزایش فزاینده، بدنی فعالیت که داد نشان پژوهش این هاي افتهی :گیري نتیجه
 در تنفسی هاي شاخص و التهابی هاي شاخص از بعضی بین قوي رابطه وجود فزاینده بدنی فعالیت چنین هم .دارد همراه

 .دهد می نشان را سال 14-16 نوجوانان
 تنفس فزاینده، شدید فعالیت التهاب، پسران، :کلیدي واژگان

  
  
  
  
  
  
  
   یبدن تربیت گروه ورزشی، علوم و بدنی تربیت دانشکده ارومیه، دانشگاه ارومیه،:مسئول نویسنده*
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  مقدمه
 .است وابسته اکسیژن به بدن هاي سلول حیاط ادامۀ

 و سوخت و انرژي تولید براي اکسیژن دانیم می که طور همان
 يعاد الیتفع .است ضروري بدن هاي تیفعال تمامی ساز

 مقدار که هنگامی اما دارد نیاز اکسیژن به ولیسل
 اشکال دچار سلولی الیتفع ابد،ی افزایش اکسیدکربن دي
 دفع و کافی اکسیژن فراهمی به عضالت مبرم نیاز .شود می
 ما .گیرد می انجام سیتنف دستگاه طتوس اکسیدکربن دي
 کند می حمل را گازها این عروقی قلبی دستگاه که دانیم می

 و رساند می بدن به ار اکسیژن که است سیتنف دستگاه ولی
 و تنفسی دستگاه پس .کند می دفع را اضافی اکسیدکربن دي

 گیري شکل به منجر کدیگر،ی همکاري با عروقی قلبی
 و ها بافت به اکسیژن انتقال جهت کارآمدي دستگاه

 رو این از .)1(شوند می آنها از کربن اکسید دي دورکردن
 حین در زبا- اسید توازن تنظیم در سیتنف دستگاه نقش

 و ها ظرفیت به توجه .کرد تصور مهم بسیار توان می را ورزش
 بر محیطی عوامل تاثیر و مختلف افراد  در ریوي هاي حجم

 .رسند می نظر به مهم آن

 بین را داري معنی و نزدیک ارتباط تحقیقات
 علل سایر و کلی سالمت و تنفسی دستگاه مطلوب عملکرد

 ترین قوي از کیی اساس همین بر اند، داده نشان میر و مرگ
 Forced) اول ثانیه قوي بازدمی حجم اي تهویه هاي شاخص

expiratory volume in 1 second- FEV1) باشد می 
 FEV1 تغییرات وسیله به ریوي انسداد میزان که طوري به

 حجم ل،او ثانیه در قوي بازدمی حجم )2(شود می تعیین
 کی از بعد ثانیه کی تمد یط قوي طور به که است هوایی

 بازدمی حجم کاهش .)3(شود می خارج ها ریه از کامل ستنف
 ای مقاومت افزایش از اي نشانه است ممکن اول ثانیه در قوي
  .)4(باشد یتنفس مجاري بودن بسته

 Forced) درصد 75 تا 25 قوي بازدمی زمان
expiratory flow in 25 _75 percent-FEF25-75%) 

 FVC از درصد 75 تا 25 بین قوي یبازدم جریان میانگین
 گیري اندازه اعتبار با باالیی همبستگی شاخص این .باشد  می

FVC غالباً .دارد بازدمی تالش سطح و FEF25-75% 
 در ویژه به هوا جریان انسداد هیاول مراحل گیري اندازه براي

 شمار به تري حساس معیار کوچک هوایی مجاري
 نفرین اپی نور هورمون حترش ورزش اثر در .)5(رود  می

 و بتا هاي برگیرنده قوي تحریکی اثر باعث و ابدی می افزایش
 ورزشی فعالیت .شود می برونشی درخت اتساع نتیجه در

 فعال غیر افراد در FEF25-75% افزایش باعث منظم
  .)6(شود می

 اثرات و التهابی هاي شاخص به توجه طرفی از
 فراوانی اهمیت حائز یزن مختلف هاي بافت بر آنها احتمالی

 نشان تحقیقی هاي گزارش از بسیاري که طوري هب است،
 است عروقی قلبی هاي بیماري بیشتر دلیل التهاب که اند داده
 هاي نشانه توسعه و سرخرگ دیواره در ضایعات ایجاد در که

 نقش قلبی آنفارکتوس و ناپایدار درد قبیل از کرونري حاد
 در که کردند گزارش نیز دیگر محققین از برخی .)7(دارد

 و ایجاد در محوري نقش التهاب شرایین تصلب ایجاد
 نظر به لیکن ،)8(کند می بازي سرخرگی لخته پیشرفت

 است قادر التهاب از مشخصی و حساس نشانگرهاي رسد می
 هاي شاخص و کند بینی پیش را عروقی قلبی هاي بیماري
 C-reactive) رگ واکنش پروتئین فیبرینوژن، چون التهابی

protein-CRP)C ، 6 -اینترلوکین (Inter leukin6-IL6) 
 گروه این در (Creatine Kinase-CK) کیناز کراتین و

 .گیرند می قرار

 هاي شاخص و التهابی هاي شاخص که آنجایی از
 هاي بیماري بینی پیش و سالمتی در مهمی بسیار نقش یتنفس
 که موضوع این به توجه با و کنند می ایفاء تنفسی قلبی

 را ها شاخص این جداگانه صورت به کدام هر قبلی تحقیقات
 کمی مطالعه و اند داده قرار بررسی مورد بزرگسال افراد در
 اطالعاتی است، گرفته انجام نوجوانان روي بر زمینه این در
 هاي شاخص و التهابی هاي شاخص بین  ارتباط مورد در

 ما مطالعه هدف بنابراین .ندارد وجود نوجوانان در تنفسی
 CRP، (CK فیبرینوژن( التهابی هاي شاخص ارتباط بررسی

  .باشد می نوجوانان در تنفسی هاي شاخص و
  
  
  



 همکاران وبختیار ترتیبیان                                                                                                   ....بررسی رابطه شاخص هاي التهابی و تنفسی در پسران 

 25                                                                                                          1393 مهر ،7 شماره ، هفدهمسال  اراك، پزشکی علوم دانشگاه پژوهشی علمی مجله

  ها روش و مواد
 با تجربی نیمه نوع از حاضر پژوهش

-16(پسر آموزان دانش و بوده مکرر هاي گیري اندازه
 تشکیل را آن آماري جامعه ارومیه، شهر فعال )سال14

 تحقیق در پسر 24 تعداد شرایط، واجد افراد بین از .دادند یم
 نامه رضایت و تندرستی نامه پرسش و شدند داده شرکت
 هاي ویژگی و نمودند تکمیل را تحقیق در شرکت

 ،)کیلوگرم( وزن ،)متر سانتی(قد شامل آنها فیزیولوژیکی
 توده شاخص و )دقیقه در ضربان(قلب ضربان و چربی درصد

 قرار بررسی مورد  (Body Mass Index-BMI)بدنی
 .گرفتند

 ها آزمودنی از گیري خون انجام از قبل هفته کی
 خودداري شدید ورزشی تمرینات انجام از تا شد خواسته

 باعث که غذایی ای دارو نوع هر مصرف از چنین هم .کنند
 .شد جلوگیري شود خون التهابی هاي شاخص افزایش

 خواب از بعد آزمایشگاه در صبح 8 ساعت ابتدا گیري خون
 از لیتر میلی 5 میزان به ناشتایی ساعت 12 و کافی استراحت و

 از بعد ساعت 48 .شد انجام ها آزمودنی همه بازویی ورید
 گروه از دوباره ورزشی باشگاه در پایه شرایط در گیري خون

 میزان به گیري خون کافی استراحت و ناشتایی از بعد کنترل
 از بعد دقیقه 2 آزمون گروه از و آمد عمل هب لیتر میلی 5

 بازویی ورید از گیري نخو فزاینده ورزشی فعالیت اجراي
 اي نامه پرسش طریق از گیري خون از قبل چنین هم .شد انجام

 مصرف عدم از و شد تکمیل آموزن دانش اولیاء توسط که
 .گردید حاصل اطمینان ها آزمودنی توسط دارو

 تمرینی پروتکل
 4 سرعت با دقیقه کی مدت به ها آزمودنی ابتدا

 دستگاه روي بر درصد صفر شیب و ساعت بر کیلومتر
 سرعت با پروتکل .کردند می کردن گرم به شروع نوارگردان

 به و شد  شروع درصد 6 شیب و ساعت بر کیلومتر 6/5 ثابت
 تا افتی  افزایش درصد 2 گردان نوار شیب دقیقه، هر ازاي
 به رسیدن تا ها آزمودنی و رسید  درصد 22 به دستگاه شیب

  .)9(دادند  ادامه را فعالیت خستگی

 روش از فیبرینوژن کمی مقدار تعین براي
Clauss حضور در را فیبرین به فیبرینوژن تبدیل میزان که 

 سریع، روشی و کند می گیري اندازه ترومبین زیاد مقادیر
 تفادهاس مورد هاي کیت .شد استفاده ،است دقیق و حساس

 ایران ساخت ارانی مهسا نوع از فیبرینوژن گیري ه انداز براي
 مقدار است کیت همراه که زمانی جدول از استفاده با .بود

  .آمد  دست هب انعقاد زمان حسب بر فیبرینوژن
 نفلومتري دستگاه از استفاده با CRP گیري اندازه

  دستگاه این .گرفت  صورت )ایران ساخت( Bionik  کیت و
 واحد و بود پالسما ای سرم گیري اندازه جهت مناسبی مونهن

  .باشد می لیتر بر گرم میلی نیز آن گیري اندازه
 آناالیزر اتو دستگاه توسط نیز CK گیري اندازه

 هاي کیت از استفاده با و )آلمان و ژاپن( هیتاچی 911 مدل
ZiestChem اساس بر ها گیري اندازه این .گرفت انجام 

 به سوبسترا کردن اضافه با که است آنزیم تفعالی میزان
  .شود می گیري اندازه محیط

 FVC آزمون
 که يحد تا عمیق دم کی شونده آزمون فرد

 بازدم کی آن دنبال به و دوش  هوا از پر کامل طور به ها ریه
 FVC منحنی حرکتی، مانور این در .داد  انجام سریع و قوي

 هاي شاخص توان می منحنی این طریق از که آمد  دست به
FVC )لیتر(، FEV1% )درصد(، FEF25-75% ) در لیتر 

 .)10(کرد گیري اندازه را )ثانیه( FET25-75% و ) ثانیه

 نرم با پردازش از پس حاصل اطالعات پایان در
 قرار آماري تحلیل و تجزیه مورد 18 نسخه SPSS افزار

 و توصیفی آمار از ها داده آماري توصیف جهت .گرفت
 آمار هاي آزمون از تحقیق هاي فرض آزمون و تحلیل يبرا

 از ها داده آیا که این بررسی براي .شد استفاده استنباطی
 آزمون از بودند برخوردار گروه دو در نرمال توزیع

 تشخیص از پس و شد استفاده اسمیرنوف - کالموگروف
 از قبل گروه دو میانگین مقایسه جهت ها، داده بودن نرمال
 جهت و شد استفاده مستقل تی آزمون از داخلهم اعمال

 گروه در مداخله اعمال از بعد و قبل ها میانگین مقایسه
 Paired-Sample T) زوجی مقایسه آزمون از آزمایش
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Test) از تحقیق هاي فرضیه آزمون جهت .شد استفاده 
 ضریب و بتا ضریب با متغیره چند رگرسیون آزمون

 کمتر نیز داري معنی سطح .دگردی استفاده پیرسون همبستگی
  .شد گرفته نظر در 05/0 از
  

 ها یافته
 دو هر فیزیولوژیکی هاي ویژگی 1 جدول در

 چنین هم .است شده مشخص کنترل و تمرین گروه
 سطح که ساخت مشخص حاضر تحقیق آماري هاي بررسی
CRP، حالت با داري معنی تفاوت کنترل گروه در فیبرینوژن 

 افت،ی داري معنی افزایش تمرین گروه در لکن نداشت، پایه
 گیري خون دوم مرحله در نیز گروه دو بین تفاوت چنین هم

  ).2جدول( )>01/0p(بود دار معنی
  

  سال 16_14 پسران فیزیولوژیکی مشخصات .1 جدول
 بدنی توده  )متر سانتی( قد  )سال( سن  گروه

  )کیلوگرم(
  12n=(  7/0±6/14  74/6±68/166  04/3±99/20( کنترل
  12n=(  4/0±9/14  41/3±83/169  53/3±6/21( تمرین

 
 افزایش کنترل گروه در نیز CK سطح

 کاهش این تمرین گروه در لکن افت،ی داري غیرمعنی
 از دوم مرحله در شاخص این سطح و بود دار غیرمعنی
  ).2جدول(بود کنترل گروه از کمتر تمرین گروه در آزمون،

CRP مقایسه در تمرین گروه هاي آزمودنی در 
 گروه با مقایسه در نیز و افزایش درصد 79/36 پایه شرایط با

 اثر بر دیگر عبارت به بود افتهی افزایش درصد 07/37 کنترل
 تغییر شاخص این ما نظر مورد فزاینده بدنی فعالیت

   ).2جدول)(>01/0p( داد نشان را داري معنی

 
  سال 16_14 پسران در FEV1 و FEF25- 75% فیبرینوژن، ،CRP، CK سطح .2 جدول

p* کنترل  تمرین  
  )پایه حالت با مقایسه(گروهی داخل

 مرحله  متغیر
   تمرینی

 انحراف±میانگین
  معیار

 انحراف±میانگین
  معیار

  گروهی بین
  کنترل  تمرین

  05p≥/ -  -  CRP  8909/0  8833/0  پایه مرحله
  /≤05p  001/0**  001/0  8818/0  2083/1  دوم مرحله
  05p≥/  -  -  CK  8945/1  9183/1  پایه مرحله
  /≤05p≥/  05p  001/0  9109/1  8342/1  دوم مرحله
  فیبرینوژن  -  -  /≤05p  8464/2  9992/2  پایه مرحله
  /≤05p  001/0**  001/0  8455/2  4075/3  دوم مرحله
 -05p≥/  -  -  FEF25  5564/4  4467/4  پایه مرحله

  /≤05p≥/  05p  001/0  4509/4  8458/4  دوم مرحله  75%
  05p≥/  -  -  FEV1  4664/3  4758/3  پایه مرحله
  /≤05p≥/  05p  001/0  5136/3  4075/3  دوم مرحله

 >p)01/0( داي یمعن 01/0سطح در **

 >p)05/0( داي یمعن 05/0سطح در *
  

 در تمرین گروه هاي آزمودنی در فیبرینوژن
 با مقایسه در نیز و افزایش درصد 44/9 پایه شرایط با مقایسه
 دیگر عبارت به .بود افتهی افزایش درصد 31/13 لکنتر گروه

 تغییر شاخص این ما نظر مورد فزاینده بدنی فعالیت اثر بر
  .)2جدول( ) >01/0p(داد نشان را داري معنی

 بین که دهد می نشان آماري هاي بررسی چنین هم
 ارتباط FEV1 با CK و فیبرینوژن ،CRP تغییرات

 به و )کنترل و تمرین گروه دو هر(ندارد وجود داري معنی
 تمرین، گروه در CRP سطح در افزایش واحد کی ازاي

FEV1 به چنین هم .یابد می کاهش واحد095/0 میزان به 
 ، 1FEV تمرین گروه در فیبرینوژن افزایش واحد کی ازاي
 در افزایش واحد کی ازاي به و یابد می کاهش واحد 252/0
CK در 175/0 معادل کاهشی FEV1 وجود به ینتمر گروه 
 در FEF25_75% و CRP بین ارتباط حال این با .آمد
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 کی ازاي به و )>05/0p(شد گزارش دار معنی تمرین گروه
 در 378/0 معادل کاهشی ،CRP سطح در افزایش واحد

FEF25_75% و فیبرینوژن بین ارتباط .آمد وجود به 
FEF25_75% گزارش دار معنی تمرین گروه در 

 در افزایش واحد کی ازاي به که طوري هب )>05/0p(شد
 FEF25_75% در 156/0 معادل کاهشی فیبرینوژن، سطح

 FEF25_75% و CK بین ارتباط چنین هم .آمد وجود به
 طوري به )>05/0p(شد گزارش دار معنی تمرین گروه در
 معادل کاهشی CK در افزایش واحد کی ازاي به که

   .)4 و 3 جدول(آمد وجود به   FEF25_75%در447/0
  

 -FEF25 بـا  فیبرینـوژن  و CK، CRP  بین ارتباط .3 جدول
  سال 16_14 پسران در  75%
 Beta r  p  متغیرها ارتباط  گروه

CRP  
FEF25- 75%  

378/0-  622/0-  *031/0  

CK  
FEF25- 75%  

477/0-  629/0-  028/0*  

  فیبرینوژن

  
 گروه
  تمرین
  
  
  

FEF25- 75%  
156/0-  598/0-  *040/0  

CRP  
FEF25- 75%  

021/0  076/0-  823/0  

CK  
FEF25- 75%  

639/0- 535/0-  290/0  

  فیبرینوژن

  
 گروه
  کنترل
  
  

FEF25- 75%  
304/0  077/0  821/0-  

 >p)01/0( داي یمعن 01/0سطح در **
 >p)05/0( داي یمعن 05/0سطح در *
 

 در FEV1 بـا  فیبرینـوژن  و CK، CRP  بین ارتباط .4 جدول
  سال 16-14 پسران

  گروه
  

 ارتباط
  متغیرها

Beta r  p  

CRP  
FEV1  

095/0  129/0-  689/0  

CK  
FEV1  

175/0-  251/0-  432/0  

  فیبرینوژن

  
  تمرین گروه

  
  
  FEV1  

252/0-  261/0-  413/0  

CRP  
FEV1  

017/0-  27/0  937/0  

CK  
FEV1  

428/0-  466/0-  148/0  

  فیبرینوژن

  
  کنترل گروه

  
  

FEV1  
111/0-  252/0-  454/0  

  >p)01/0( داي یمعن 01/0سطح در **
   >p)05/0(داي یمعن05/0سطح در *

  بحث
CRP تمرین گروه هاي آزمودنی در فیبرینوژن و 

 در و درصد 44/9 و 79/36 ترتیب به پایه شرایط با مقایسه در
 درصد 31/13 و 07/37 ترتیب به کنترل گروه با مقایسه

 فزاینده بدنی فعالیت اثر بر دیگر عبارت به افت،ی افزایش
 این در .یابد می داري معنی تغییر ما نظر مورد هاي شاخص

 کی که کردند گزارش همکاران و روشن دبیدي ارتباط
 ساز جوان نر صحرایی هاي موش در وامانده تمرین جلسه
 سوي از .)11(است شده فیبرینوژن مقادیر افزایش باعث
 در نفرین اپی که است داده نشان اخیر مطالعات دیگر

 مهمی نقش التهابی هاي شاخص و سایتوکاین تولید افزایش
 شدید ورزشی فعالیت که امر این به توجه با و )12(دارد

 هاي شاخص افزایش لذا شود می نفرین اپی افزایش موجب
 PH کاهش دیگر طرف از .بود نخواهد انتظار از دور التهابی

 پایان در التهابی هاي شاخص سریع افزایش دالیل از کیی نیز
 با چنین هم .)13(است شده گزارش فزاینده ورزشی فعالیت

 نسبت نوجوانان در تنفسی-قلبی آمادگی بودن پایین به توجه
 به نسبت نوجوانان در التهابی هاي پاسخ بزرگسال، افراد به

 اسید انباشت که آنجا از و است بیشتر بزرگسال افراد
 آغاز فعالیت از تري پایین شدت در افراد این در الکتیک

 هاي شاخص افزایش موجب عوامل این تمامی لذا شود می
 ورزشی فزاینده فعالیت به پاسخ در نوجوانان در التهابی

 .گردد می

 در CK که داد نشان ما هاي بررسی حال این با
 و پایه شرایط با مقایسه در ورزش گروه هاي آزمودنی

 نشان داري معنی تغییر کنترل گروه با مقایسه در ینچن هم
 آنزیم این سرمی غلظت که معتقدند محققین از برخی .نداد
 دارد عضالنی ضانقبا نوع و فردي هاي ویژگی به بستگی که
 .رود می باال ورزش از بعد روز 1-4 اي مالحضه قابل طور به

 کودکان روي بر را خود پژوهش که همکاران و فو فرانک
 انجام سرعت متر 100 شناي از بعد سال 16 تا 14 ورزشکار

 100 شناي اجراي از بعد CK در را داري معنی افزایش دادند
 عدم و اختالف این علت که )14(کردند گزارش سرعت متر

 در اختالف از ناشی تواند می حاضر تحقیق در CK افزایش
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 طرفی از باشد آن مدت و شدت و ورزشی، فعالیت نوع
 دیگري دالیل از کیی تواند می نیز را گیري خون زمان دیگر
 .دانست دیگر تحقیقات با تحقیق این نتایج اختالف بر مبنی

 حاضر تحقیق آماري هاي بررسی این بر عالوه
 در ورزش گروه هاي آزمودنی در FEV1 که کرد مشخص

 با مقایسه در نیز و کاهش درصد96/1 پایه شرایط با مقایسه
 ارتباط این در .بود افتهی کاهش درصد 01/3 کنترل گروه

 دقیقه 10از بعد FEV1که کردند گزارش همکاران و ضیائی
 کاهش اي حرفه هاي بسکتبالیست در ورزشی فعالیت

 در همکاران و ضیائی چنین هم .داد نشان را داري معنی
 که کردند گزارش فوتبالیست کودکان روي بر دیگر مطالعه

FEV1 کاهش درصد 10 حداقل فوتبال بازي از بعد 
 در انسداد وجود کاهش این احتمالی علل که )15(افتی

 دیافراگم، شامل تنفسی عضالت ضعف یا هوایی مجاري
 باشد تواند می شکمی عضالت گروه و دندهاي بین عضالت

 .گردند می FVC و FEV1 مقادیر در تغییر ایجاد موجب که

 حاظر تحقیق محققین مدنظر که آنچه حال این با
 که بود CK و CRP فیبرینوژن، با FEV1 بین ارتباط بود

 ضعیف بسیار رابطه وجود از حاکی که نشد گزارش دار معنی
 ما نظر مورد التهابی هاي شاخص و تنفسی شاخص این بین
 .باشد می

FEF25-75% در تمرین گروه هاي درآزمودنی 
 با مقایسه در نیز و افزایش درصد 97/8 پایه شرایط با مقایسه
 دیگر عبارت به .بود افتهی افزایش درصد 91/15 کنترل گروه

 تغییر شاخص این ما نظر مورد فزاینده بدنی فعالیت اثر بر
 همکاران و نوین ارتباط این در .دهد نمی نشان را داري معنی

 هوازي تمرین آسم به مبتال کودکان در که کردند گزارش
 افزایش موجب ماه 3 از بعد ارگومتري دوچرخه روي بر

 ورزش اثر در .)16(شود می FEF25-75% در داري معنی
 اثر باعث و ابدی می افزایش نفرین اپی نور هورمون ترشح

 درخت اتساع نتیجه در و بتا هاي گیرنده بر قوي تحریکی
 افزایش احتمالی علل از کیی تواند می که شود می برونشی

FEF25-75% که آنچه حال این با .باشد پژوهش این در 
 با با FEF25-75% بین ارتباط رسید می نظر به مهم

 گزارش دار معنی ارتباط که بود CK و CRP فیبرینوژن،
 بین -622/0 با برابر )r(همبستگی ضریب که نحوي به شد،

-FEF25 بین -598/0 و CRP و FEF25-75% شاخص

 و FEF25-75% شاخص بین -629/0و فیبرینوژن و 75%
CRP این بین قوي رابطه وجود زا حاکی که آمد دست هب 

 در افزایش هرگونه دیگر عبارت به .باشد می ها شاخص
 در دار معنی کاهش با ما نظر مورد التهابی هاي شاخص
  .باشد می همراه FEF25-75% شاخص

 پژوهش این از حاصل اطالعات از نهایت در
 را قوي رابطه وجود فزاینده بدنی فعالیت که دریافت توان می
 در تنفسی هاي شاخص و التهابی هاي شاخص از بعضی بین

 از برخی که طوري به .دهد می نشان سال 14-16 نوجوانان
 و CRP و فیبرینوژن بین را معکوسی رابطه نیز محقیقن

 COPD بیماران در هوازي هاي شاخص با 6 -اینترلوکین
 تحقیقات بیشتر که این به توجه با .)17(کردند گزارش
 هاي شاخص با التهابی هاي شاخص مورد در گرفته صورت
 هاي بیماري با کودکان ای و بزرگسال افراد روي تنفسی
 نیز شده استفاده تمرینی برنامه و است گرفته صورت خاص

 مقایسه براي مستدلی هاي بررسی لذا باشد می متفاوت
 تحقیق نشد، افتی دیگر تحقیقات با تحقیق این هاي افتهی

 در محقیقن سایر براي پایه یقتحق عنوان به تواند می حاضر
 .باشد زمینه این

  
  گیري نتیجه

 بدنی فعالیت که داد نشان پژوهش این هاي یافته
 همراه به فعال کودکان در را التهابی عوامل افزایش فزاینده،

 بین قوي رابطه وجود فزاینده بدنی فعالیت چنین هم .دارد
 در تنفسی هاي شاخص و التهابی هاي شاخص از بعضی

  .دهد می نشان را سال 14-16 وجوانانن
  

   قدردانی و تشکر
 بررسی" عنوان با نامه پایان از بخشی حاضر تحقیق

-16پسران در یتنفس هاي شاخص و التهابی هاي شاخص بین
 .باشد می "فزاینده ورزشی فعالیت به پاسخ در سال 14
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 پرورش و آموزش اداره صمیمانه همکاري از محققین
 سازمان، این کش زحمت معلمین و مدیران ارومیه، شهرستان

  .دارد را تشکر کمال ایشان اولیاي و آموزان دانش
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