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و  عدادت ،، الکتاتنیهموگلوب یکربوکس بر یتنفس نيهفته تمر شش اثر

 یگاریس مردان یکیناميهمود یرهایمتغ یبرخ و یحجم متوسط پالکت
 
 

  3کريم آزالی علمداری   –  1اعظم زرنشان – 1 رحیم نوروزيان
 یمدن دیشه دانشگاه ی،و روانشناس یتیعلوم ترب ةدانشکد ،یورزش یولوژيزیکارشناس ارشد ف دانشجوی .1

 یمدن دیشه دانشگاه ،یروانشناس و یتیعلوم ترب ةورزش، دانشکد یولوژيزیف استاديار .1 رانيا ز،يتبر جان،يآذربا
 یمدن دیشه دانشگاه ،یروانشناس و یتیعلوم ترب ةدانشکد، ورزش یولوژيزیف اریدانش .3 رانيا ز،يتبر جان،يآذربا

 رانيا ز،يتبر جان،يآذربا

 
 

  چکیده
 نیهفته تمف 6اثف  یبفرسبا هد  حاضف  تحقیق .دشرو می ومیف زودرس منجفو مفگ یو ناتوان یماریبه ب گاریسر  مصرف  
 و الکتات ،(PLT) پالکت تعداد(، MPV) یپالکت متوسررر  حجم(، COHb) نیهموگلوب یکفبوکسررربف  یتنفسررر
 اففاد VO2max و خون فشار و قلب ضفبان مانند یکینامیهمود یهاشاخص یبفخ و ،(SpO2) ژنیاکس اشراا   سرح  

 صررورتبه و انتخاب هدفمند گیفینمونه روش به یگاریسرر مفد 02 حاضررف یتجفبمهین قیتحق در گففت. ی انجامگاریسرر
 دو هفته، در جلسه 5 هفته، 6 مدت به یتنفس نی. تمفشدند می( تقسn=02کنتفل) و( n=02) نیتمف گفوه دو به یتصادف

 شررد اسررتفاده یگفوهنیب تفاوت یبفرسرر یآنکوا بفا آزمون از هاداده یآمار وتحلیلتجزیه یبفا. گففت انجام روز در بار

(25/2>P .)معنادار کاهش موجب یتنفسرر نیتمف ۀمداخل هفته 6 که داد نشرران جینتا COHb (220/2=P ،)MPV 
(220/2=P ،)PLT (220/2=P ،) یستولیسر  فشرارخون (220/2=P )یاستولید و (20/2=P )قلب ضفبان و (220/2=P و )

تفاوت معناداری در شرراخص تود   .شررد کنتفل گفوه با سررهیمقا در نیتمف گفوه درSpO2 (220/2=P )معنادار  شیافزا
 نیتمف یاجفا ج،یبفاساس نتا .(P>25/2بدنی، حداکثف اکسیژن مصففی و سح  الکتات خون بین دو گفوه مشاهده نشد )

از  یآنها و کاهش عوارض ناش یسالمت یاتواند در حفظ و ارتقمحلوب می جیبا توجه به نتا یگاریتوسر  اففاد س  یتنفسر 
 باشد.  دیمف گاریمصف  س

 

  کلیدیگان واژ
  .کینامیودهم الکتات، ن،یهموگلوب یکفبوکس پالکت، تیفعال ی،گاریس ،یمصفف ژنیاکس حداکثف ،تمفین تنفسی

                                                           

  :44383564086 نويسندة مسئول: تلفن             zarneshan@azaruniv.ac.ir                   Email:  
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 مقدمه

و  یماریو به ب است سال هف در زودرس ومیفمفگ هاونیلیم عامل اتیدخان استعمال جهان، سفاسف در

 گفید عوارض و درد ،یعفوق- یقلا ،یویاختالل عملکفد ر جمله ازهای متعدد بدن اندام به بیآسو  یناتوان

( CO)0کفبن دیمونوکس یعنی نو  نیمضفتف جمله از گازها از یمختلف انوا  یحاو گاریس. (0)دشومی منجف

 نیچند زانیدر خون به م CO شیافزا ساب( کفبن دیاستنشاق مونوکس قی)از طف دنیکش گاریو س است

بفابف  052های قفمز )با گلاول ادیز یایتفک لیم لیدلبه CO. شودیآن م یعیاز غلظت طا شتفیبفابف ب

کاهش اشاا   جهیو در نت ژنیدر انتقال اکس نیهموگلوب ییکاهش توانا به (ژنیاز اکس شتفیب

 یگاری. اففاد سدشومی منجف خون( COHb)0نیهموگلوب یکفبوکس شیافزا و (0) (SpO2)0ژنیاکس

 COHbمحالعات  هاییافتههستند و طاق  خون نیهموگلوب یاز کفبوکس ییسح  باال یدارا CCS))4مزمن

تسا  کاهش ا جهیو در نت نیتفیک اکسایداست و به کاهش  یحیمح عفوق یماریبدر  یانیشف بیعامل آس

فبن ک ست که با تماسا نیو هموگلوب دیاز کفبن مونوکس داریپا یایتفک COHb. (0) شودمی منجف یانیشف

مل ح تیبه کاهش ظفف نیهموگلوب یکفبوکس لیتشک .شودیم جادیو گلاول قفمز خون ا دیمونوکس

 یهاامدیپ یبفا یعنوان شاخصدر خون به آنغلظت  و شودیهای بدن منجف مارگان گفیبه مغز و د ژنیاکس

 یعصا ستمیس کیبا تحف گاریموجود در س نیکوتی. ن(4) شودیدر نظف گففته م coمواجهه با در  یبهداشت

 یشفزا( و امثات کینوتفوپیا)اثف  انقااض قدرت شیموجب افزا نیمسح  کاتکوال شیافزاو  کیسمپات

با  و شیرا افزا یویر ییهوا هایراه مقاومت زید. تنااکو نشو( میمثات کیضفبان قلب )اثف کفونوتفوپ

 هددمی کاهش را ژنیانتقال اکس یبفا هاانیشف تیظفف یویر یهافگیو مو ژنیکاهش سح  تماس اکس

 نشان را Vo2maxو کاهش  گاریس مصف  زانیم نیب یمنف ۀرابح اتتحقیق جینتا کهطوریبه. (5)

 .(6)اندداده

ی را گزارش ویر مزمن انسداد یماریبو  گاریمداوم س استعمال نیب یارتااط قو یقیمحالعات تحق

های عفوق بیماریاند که مصف  سیگار همفاه با . همچنین نتایج علمی نشان داده(7) اندکفده

 شیافزا مانند 5یکیهمورئولوژ تاختالال و (0)محیحی، عفوق کفونفی عفوق  یماری، مانند بکیآتفواسکلفوت

                                                           
1. Carbon monoxide 

2. Peripheral capillary oxygen saturation  

3. Carboxyhemoglobin 

4. Chronic cigarette smokers 

5 Hemoreologicy 
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 یافتب یجد یهابیو آس یرسانی بافتخون کاهش جهینت در وخون  ظیخون و پالسما و تغل تۀیسکوزیو

س انفارکتو ،یهای حاد سفخفگ قلادر بیماری هاپالکت یعیفطایعملکفد غ فیشواهد اخ بنابف. (0)است 

 (MPV)0یپالکت حجم متوس  و( PLT)0هاپالکت تعداد. دارندو سکته، نقش  یصدر نی، آنژوکاردیم

از  یها حاک. گزارش(9) دهندرا نشان می هاپالکت تیفعال سح  ینوعبه که هستند یپالکت یهاشاخص

 و COHb الکتات،سح   شیافزا ساب گار،یساعت در معفض دود س کیبه مدت  یفیآن است که قفارگ

با اففاد  سهیدر مقا یگاریاففاد س .(02) شودیم MPV مانند خون یپالکت یهاشاخص یبفخ نیهمچن

با  MPVکه است هو مشخص شد دهندیرا نشان م MPV یباال فیمقاد چشمگیفیطور به یگاریسفیغ

 ارتااط مثات گاریس مصف در سال و مدت زمان  یمصفف گاریس ۀبست تعداد، اتیشدت استعمال دخان

 نیهمچن .(00) دارد وجودباالتف  MPV با یگاریس اددر افف کیتفوماوآماول یماریدارد. احتمال ابتال به ب

فبن ساب ک دیو مونوکس نیکوتین ژهیوبه گاریموجود در دود س ییایمیاند، مواد شنشان داده یمحالعات قال

 کندیم فایا MPVسح   شیدر افزا یکفبن نقش مهم دینوکسو. مشودیپالکت م  کنندفاکتور فعال شیافزا

(00) . 

 تیفعال ،(00)ی التهاب یهابف شاخص یورزش ناتیانوا  تمف فیاز تأث یحاک یقال هایپژوهش جینتا

 لبق ضفبان کاهش وی کیاتونوم تعادل جهینت در و یکیپاراسمپات تیفعال شیافزا ،(04) اکسیدانیآنتی

را در  یتنفس نیاثف تمف یادیز تحقیقاتاست و  یگاریدر مفدان س (06)ی ویعملکفد ر ،(05)ی استفاحت

در کنار  یتنفس نینقش تمف همچنین بفخی محالعات دیگف به و (09-07)اند گزارش کفده گاریتفک س

طاق  هفچند، (06)اند اشاره کفده یگاریاففاد س یویباالتنه در بهاود عملکفد ر یمقاومت ناتیتمف

تنهایی اثف مفیدی در بهاود میزان اشاا  اکسیژن خون سفخفگی نداشت ، تمفینات مقاومتی بههاگزارش

در فاکتورهای متعدد اثفگذار در سالمتی قلای . تأثیفات مفید فعالیت بدنی و انوا  تمفینات ورزشی (02)

در اففاد سیگاری،  ،(00)گستفده توس  محالعات قالی بفرسی شده است  طوربهو عفوقی اففاد غیف سیگاری 

در سح   یورزش ناتیاثف حاد تمف ای ژنیدر سح  اشاا  اکس ،(00) ت ورزشمدیو طوالن (00) حاد اثف

 سح اثف تمفینات ورزشی در  و CO (05)شدت متوس  در سح   نیاثف تمف ،(04) نیهموگلوب یکفبوکس

پژوهش  نیه تا زمان نگارش اگففتانجام یهایطاق بفرس یول ،گزارش شده است ،(06) پالکت تیفعال

 تیفعال الکتات،، COHbی سحوح خون فاتییرا در تغ قیعم یتنفس نینشد که اثف تمف افتی تحقیقی

                                                           
1. Platelet count 

2. Mean platelet volume 
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فده ک یبفرس یگاریس اففاد فشارخون و قلب ضفبان ،(vo2max)ی تنفس یقلا عملکفد، SpO2 ها،پالکت

 . باشد

سح   شیافزا و (07)مفده  یآلوئوالر و کاهش فضا یۀدر بهاود تهو یتنفس ینتمف تأثیفاتتوجه به  با

 یحت و (00) یویو بهاود عملکفد ر قیعم یتنفس یالگو جادیا نیو همچن یانیخون شف ژنیاشاا  اکس

در  یگاریدر اففاد س یویبا بهاود عملکفد ر ناتینو  تمف نیکه ا رودیانتظار م ،(09) کاهش اضحفاب

 نیهمچنو  یهواز تیظففخون و  الکتات ،SpO2و  COHbبهاود سح   جهیخون و در نت ونیژناسیاکس

 مؤثفی قشن یپوکسیرفع ه وخون  و اضحفاب در کاهش ضفبان قلب و فشار یکیاتونوم ستمیس فب تأثیف با

تعداد  شیبه افزا تواندمی نییپا یانیشف ژنیتنش اکس ای کیپوکسیه تیآنجا که وضع از. باشد داشته

است  ممکن (00) خون ونیژناسیبهاود اکس لیدلبه یتنفس نیتمف یفیکارگبه ،(02)دشوها منجف پالکت

 ثف باشد. ؤم یگاریپالکت در اففاد س تیفعال ایدر کاهش تعداد 

، COHb مانند یخون یهاشاخص یبفخ بف را قیعم یتنفس نیتمف اثف تا استحاضف درصدد پژوهش 

MPV ،PLT، و الکتات SPO2، عملکفدخون و  ضفبان قلب و فشار مانند یعفوق -یقلا یهاشاخص یو بفخ 

ات نی  تمفانوا تأثیفاز  یکه حاک ی. محقق با استناد به محالعات قالکند یبفرس یگاریس اففاد یتنفس یقلا

کفبن  اکسیدیو د ژنیاکس یو تاادل کاف یوی( بف بهاود عملکفد رشنیلکسیر و وگای ،یاففاگمید) یتنفس

 کاهش ،(00) استفس ،یاستولید و یستولیس خون فشار و قلب ضفبان کاهش ،(00)ی کیمتابول دوزیو اس

کاهش تعداد تنفس و تعداد  ،FEV1/FVC (05)و  یقدرت عضالت تنفس شیافزا ،(04) خون پالکت یجزئ

 پفداخته حاضف تحقیق به ،(00, 07) است یانیخون شف ژنیسح  اشاا  اکس شیو افزا (06) ضفبان قلب

 یبفا یگاریاففاد س نییپا  زیانگ یگاریدر اففاد س قیعم یفستن نیانتخاب تمف یای. از جمله مزااست

 ینشسته و در خانه و از طفف تیدر وضع یتنفس نیتمف یو سهولت اجفا (07)ی ورزش ناتیشفکت در تمف

 شیاست. گزارش شده است که افزا یتنفس  مفد یدر بهاود و کاهش فضا ناتینو  تمف نیثف اؤنقش م

اهش است که ک یدر حال نیا بخشد،یرا بهاود نم هیتهو ییمفده کارا یفضا شیافزا لیدلتعداد تنفس، به

 ود،شیجذب و گستفش آلوئول م قیاز طف هیتهو ییبهاود کارا ساب یحجم جار شیتنفس و افزا زانیم

و  نییکه با سفعت پا قیعم یتنفس نیتمف روازاین. (07) دهدیآلوئول را کاهش م  مفد یفضا نیبنابفا

در  ست،اتعداد تنفس  شیافزا باهمفاه  اغلبکه  یورزش ناتیبا تمف سهیدر مقا گیفد،یانجام م شتفیعمق ب

 باشد.  دیممکن است مف ،دارند گاریمختلف از جمله مصف  س لیبه دال یویر  مفد یکه فضا یاففاد

 تحقیق د،هستن یگاریس اففاد در یورزش یهاتیفعال دیمف تأثیفات انگفیب که یبف محالعات قالافزون
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 یراحت و قابل اجفا و از طفف یبدن تیو گنجاندن فعال یزندگ  ویش فییبودن تغ یحاضف با توجه به ضفور

 صورت گففت. یگاریدر اففاد س قیعم یتنفس نیتأثیفات مثات تمف

 

 روش پژوهش

 -آزمونشیپ صورتبه آن طفح و است یتجفبمهین نو  از و یکاربفد هد  لحاظ از حاضف، پژوهش

ودند ب شهف ملکان ففعالیغ یگاریمفدان س تحقیق یآمار ۀبود. جامع کنتفلو  یبا گفوه تجفب آزمونپس

 پس .(09) بودند نکفده شفکت منظم یورزش ۀبفنام چیه در محالعه شفو  از قال ماه شش در حداقل که

 و داوطلب شده نفف 02 جامعه نیا از نات،یمنظم تمف یشفکت در پژوهش به شفط اجفا یبفا یاز ففاخوان

 شدند.  مینفف( تقس 02) نفف( و گفوه کنتفل 02) یتنفس نیبه گفوه تمف یتصادف طوربه

 قیورود به تحق ارهاییمع(. 0بفرسی شد )جدول  گاریس مصف  زانیمها از نظف همگن بودن گفوه

 عدم .0، سال 45-02 دامنۀ سنی .0 ،سال ده تا سالپنج  گاریس مصف  ۀسابق با یگاریس مفدان .0شامل 

 تاختالال ز،یردرون غدد هایبیماری ،یحفکت تیمحدود با یتنفس و یعفوق- یقلا هایبیماری به ابتال

 یففم خوداظهاربه کمک  یو خانوادگ یففد هایبیماریسوابق  .بود های مزمنبیماری فیو سا یارث یخون

و  انیقل. استفاده از دخانیات دیگف از جمله 0 :. معیارهای خفوج از تحقیق عاارت بود ازی شدآورجمع

 . مصف  داروهای اثفگذار در متغیفهای تحقیق .0در طول تحقیق و  پیپ

 فادهاستدر هف دو گفوه  اتیمصف  دخان یالگو ۀپفسشناماز  گاریس مصف  نیانگیم بفآوردمنظور به

 . (42) شد

روند انجام  وکامل موضو ، اهدا    یو تشف  یاز توض پس ،یاصل یهایابیاز ارز پیشهفته  کی

 یتاک نامۀتی، رضاقیبودن و حق انصفا  آزادانه در هف مفحله از روند تحق ضفری، بیاحتمال جی، نتاقیتحق

 یالگو و التی)سن، شغل، سح  تحص یمشخصات ففد ۀو پفسشنام محالعهبف شفکت داوطلاانه در  یمان

روی پیاده لیما کی( با استفاده از تست VO2max)ی تنفس یقلا عملکفدآوری شد. ( جمعگاریمصف  س

 . (40) شد نییراکپورت تع

 مصف  از زیپفه همفاهبه) ساعته 00 یناشتا مانند یفیگخونو  هایابیشفکت در ارز  یزمان و شفا

فح ش یفیگاز خون پیشساعت  میاستفاحت محلق ن و مناسب یروان  یشفا حفظ ،یکاف خواب ،(گاریس

  و شاخص تود یفیگآلمان اندازه - 720قدسنج سکا مدل  یتفازو ۀلیوسبه هایداده شد. قد و وزن آزمودن

استفاحت، پس از  خون فشار. شد محاساه) مفبع متف(( بف مجذور قد لوگفمیوزن بدن )ک میاز تقس یبدن
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مدل ) جیامسا یتالیجیچپ به کمک فشارسنج د یبازو ازنشسته  تیاستفاحت در وضع قهیدق 5حداقل 

،02297Humborg Germany ،07)ضفبان قلب و  ،ساخت آلمانSpo2  با اسرتفاده از دسرتگاه پرالس

 شدند. ثاتانگرشت اشاره دست چپ  از PO80مدل  ورریب یآلمان یانگشت متفیاکس

 سییس 4، مقدار تالیکوبیآنت دی، از ورینیتمف ۀاز شفو  بفنام شیساعت پ 40 هایاز تمام آزمودن 

فم و جدا کفدن س وژیفیپس از سانتف یخون یهاگففته شد. نمونه یشگاهیخون توس  متخصص علوم آزما

ساخت  ،پالس CO-oximeter، با استفاده از COHb. سح  ندشد ینگهدار گفادیسانت ۀدرج -02 یدر دما

 تیبا حساس کیونیب تیو سح  الکتات با استفاده از ک  Radical_7نو ، Masimo ییکایشفکت آمف

222209/2- 0U/L ۀو دامن U/L4- U/L1450 - و PLT  وMPV  با استفاده از دستگاه سل کانتففول مدل

5222-BC یساخت کمپان Mindray،00 0همفاه به یتومتفیفلوسا ستمیس یو دارا یپارامتفAngielaserl 

 یهایابیارز ها،یآزمودن از کدام هف یبفا ن،یتمف پفوتکل اتمام از پس. شدند یابیارزیی ایمیش یزیآمو رنگ

 مجدداً تکفار شد.  نیتمف جلسۀ نیساعت پس از آخف 40 مشابه، یابیارز زمان در باال درذکفشده 

 ینيپروتکل تمر

( / صا  و عصفروز در بار 0) هفته در روز 5 ففکانس با یتنفس نیهفته تمف 6شامل  تمفینی پفوتکل

 02 به ششم ۀهفت در تکفارها تعداد یجیتدر شیافزا با وشد  شفو  تکفار 5 با اول ۀهفتبود. هف حفکت در 

 قیعم یفستن نیاثف تمف ۀنیمحالعات در زم جیاستناد به نتا باحاضف  قیتحق یتنفس نیتمف. دیرس تکفار

 جهیتو در ن هیر یتنفس تیظفف شیو افزا یویر یدر عملکفدها ینیب فیو تنفس از مس یاففاگمید ،(40)

 (.0)جدول  (40, 07) شدندانتخاب  یانیمحلوب شف رسانییژناکس
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 . پروتکل تمرين تنفسی در افراد سیگاری1جدول 

  نيتمر نوع اجرا روش  مدت تکرار

5-02 

تا  دم

  شمار

و  4

بازدم تا 

  شمار

0  

 قیاز طف ففدروش  نیاول: در ا نیتمف

 و یعاد دم کی بسررته دهان با و ینیب

 یآهستگها، بهجمع کفدن لب باسپس 

دهد یم انجام رابازدم از دهان  عمرل 

 .)شکل الف(

 راست شرست  انگشرت  بادوم:  نیتمف

. دفیگیم یآرامبه را راست ینیب  حفف

 یشررانیپ یرو را یبعد انگشررت چهار

 عمل چپ سمت  حفف از. دهدیم قفار

 دهان فیمسرر از و یآهسررتگبه را دم

 .دهدیانجام م را بازدم عمل یاغنچه

 گففتن و هادست یجا کفدن عوض با

 را نیتمف ،ینیب چپ سرررمت  حفف

 )شکل ب(. کندیم تکفار

Pursed Lip Breathing 

 

 
 )الف(

 
 (ب)

0 

5-02 

تا  دم

  شمار

و  4

بازدم تا 

  شمار

0  

و  نهیس ۀقفسرر فیدسرت خود را ز  ففد

قفار  نهیس ۀقفسرر یرا رو گفیدسرت د 

 کشدینفس م یآرامسپس به دهد،یم

، ددسرررت حفکت کن فیزدر  شرررکمتا 

 بازدم کهیرا درحال شکم ۀعضل سپس

شررررده انجررام لررب جمع قیرا از طف

 .کشدمی نییپا دهد،یم

 

Diaphragmatic 

Breathing 

 

 

0 
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5-02 

تا  دم

  شمار

 و 02

 تا بازدم

  شمار

02 

 دمها دسررت بفدن باال با: اول نیتمف

 آوردن نییپررا بررا و ینیب از قیعرم 

 انجام دهان از قیعم دمبازها دسرررت

 )شکل الف و ب(. دگیفیم

ز ا یبتفتبه قیدم عم کیدوم:  نیتمف

و بررازدم  ینیراسرررت و چررپ ب  حفف

  .از دهان قیعم

 و ینیاز ب قیدم عم کیسرروم:  نیتمف

 سپس و هیثان 02 ه مدتب نفس حاس

 در یآرامبه و هالب مقاومت با بازدم

 .هیثان 02

 

Powered Breathing 
 

 
 )الف(

 
 )ب(

0 

 

آماری تی تست تعیین شد. از آزمون  یفوویلکاز آزمون شاپ استفاده با هاداده عیبودن توز یعیطا

. یه استفاده شدپا ی دو گفوه تمفین و کنتفل در شفا یعموم هاییژگیو یهمسان مستقل بفای بفرسی

 نیتمف از پسو کنتفل  یگفوه تجفب یفهایمتغآزمون آنکوا با کواریت قفار دادن مقادیف پایه بفای مقایسۀ 

ای( بین دو گفوه ه سیگار )داد  رتاهی بفای مقایسۀ میزان مصف  روزانتنیو -مان uآزمون کار رفت. به

 دیگاه شهدانشکار بفده شد. تحقیق حاضف توس  کمیتۀ اخالقی کنتفل و تمفین در قال و بعد از مداخله به

 تصویب شد. IR.AZARUNIV.REC.1401.002اخالق  ۀو با شناس یبفرس جانیآذربا یمدن

 

 نتایج

 ۀسیمقا نیهمچن و هایآزمودن یففد هاییژگیو آزمونپس و آزمونشیپ فیمقاد به مفبوط اطالعات

 .است شده ارائه 0 جدول در نیتمفدر گفوه کنتفل و  ینیاز پفوتکل تمف پسآنها 
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هفته  6از  در شرايط پايه و پسآنها  ةسيو مقا هایآزمودن یفرد هایيژگیو یآمار فی. توص1جدول 

 ) استاندارد انحراف ± نیانگیم( یگاریو کنترل مردان س نيدر دو گروه تمر نيتمر

 value-p¥ آزمونپس آزمونشیپ گروه ریمتغ
 آنکوا

F £value-p 

 )سال( سن
 - 22/06±06/5 کنترل

966/2 
  

   - 02/06±70/4 نيتمر
 ةمصرف روزان*

 )نخ(گاریس

 02/00±60/5 22/04±20/26 کنترل
920/2 

 
095/2 

  62/21±52/4 02/04±06/5 نيتمر

 )مترسانتی) قد
 -- 62/004±00/00 کنترل

404/2 
  

   - 09/6±02/000 نيتمر

 )لوگرمی)ک وزن
 08±09/00/75 62/00±70/00 کنترل

050/2 74/0 004/2 
 02/00± 60/00 42/00±90/7 نيتمر

 ةتود شاخص

 یبدن

 بر لوگرمی)ک

 )مترمربع

 3/19±24/31 3/21±24/27 کنترل

055/2 90/0 0/222 
 69/04 ± 75/0 42/05 ± 90/0 نيتمر

 لبق ضربان

 (دقیقه در)ضربه 

 02/77 4/41±  92/76 ± 54/0 کنترل
000/2 00/00 0/02£1 

 42/75 ± 00/5 42/79 ± 04/0 نيتمر

 خون فشار

 یستولیس

 )وهیج مترمیلی)

 92/005 ± 97/0 42/005 ± 09/9 کنترل
270/2 70/02 £0/008 

 4/08±124/30 4/90±131/70 نيتمر

 خون فشار

 یاستوليد

 )وهیج مترمیلی)

 62/05 ± 70/0 02/06 ± 05/0 کنترل
065/2 05/6 £0/03 

 62/04 5/91± 09/ 22 ± 09/5 نيتمر

 ژنیاکس حداکثر

 یمصرف

(ml/kg/min) 

 00/09 ± 70/0 09/09 ± 00/0 کنترل
557/2 06/0 0/308 

 09 1/20±43/ 70/00 1/15±  نيتمر

¥value-p  :بفاساس آزمون در شفای  پایه  یگفوهبین تفاوتt مستقل  
£value-p  :25/2بفاساس آزمون آنکوا     معنادار در سح   یگفوهنیب تفاوت≥P 
 ی )جایگزین آزمون تی مستقل و آنکوا بفای مقایسۀ دو گفوه در پیش و پس از تمفین(تنیو -مان uآزمون *

 

در  گاریس ۀمصف  روزانی از جمله عموم هاییژگیونتایج تی تست مستقل،  بفاساس 0در جدول 

 شدهئهارا، همسان بود و تفاوت معناداری بین دو گفوه در متغیفهای دو گفوه تمفین و کنتفلدر  یهپا ی شفا

 . (P>25/2)وجود نداشت 
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 نیتمف گفوه هاییآزمودن درپس از دور  تمفین و طاق آزمون آنکوا با کواریانت قفار دادن مقادیف پایه، 

 یستولیس فشارخون ،(P=220/2) قلب ضفبان در یمعنادار فاتییتغ کنتفل گفوه هاییبا آزمودن سهیدر مقا

(220/2=P )یاستولید خون فشار و (20/2=P .مشاهده شد )  ولی در مورد متغیفهای وزن، شاخص تود

  .(P>25/2نداشت ) وجود معناداری تفاوتگفوه  دو بین مقایسۀ بدنی و حداکثف اکسیژن مصففی در

 

هفته پس از مداخلة  6در شرايط پايه و  بیوشیمیايی خون هایشاخص میانگینمقايسة . 3جدول 

 تمرينات تنفسی در دو گروه مردان سیگاری

ریمتغ آزمونشیپ گروه  آزمونپس   F p-value£ 

کفبوکسی 

 هموگلوبین

(%)  COHO 

04/6 0/46±6/02 کنتفل ± 59/0  

69/04  £2/220 
نیتمف  70/0±02/6  05/0±49/5  

 الکتات
LAC (U/l) 

  00/79±006/42 44/06±000/22 کنتفل
297/2  

نیتمف  009/02±40/74 002/02±00/06 09/0  

اشاا   سح 

 SPO2 ژنیاکس

(%) 

 2/97±94/52 0/05±94/02 کنتفل

76/07 نیتمف £2/220   
94/42±0/40 96/52±2/727 

حجم متوس  

 پالکتی

MPV (fL) 

 2/06±02/20 2/94±12/25 کنتفل
26/07 نیتمف £2/220   

9/60±2/05 0/47±2/04 

 تعداد پالک

PLT (103/µL) 

 45/70±054/92 46/20±050/42 کنتفل
00/07  £2/220 

نیتمف  040/72±00/07 005/92±05/91 
£ value-p 50/5براساس آزمون آنکوا     معنادار در سطح  یگروهنی: تفاوت ب≥p 

 

  .است شده ارائه 0 جدول در محالعه مورد یهادر گفوه خون ییایمیوشیب یهاشاخص فاتییتغ

 معنادار کاهش آزمونپیش نسات به آزمونپس مفحلۀ در COHO فیمقاد در گفوه تمفین میانگین

(220/2=P )وجود داشت یمعنادار تفاوت گفوه دو نیب ۀسیمقا در و داد نشان (220/2=P.) نیهمچن 

 یآمار تفاوت و( P =220/2) افتیبهاود  ینیاز دوره تمف پس نیتمفگفوه  در SPO2 فیمقاد نیانگیم

 (. P=220/2) شد مشاهده گفوه دو نیب یمعنادار



 54                                       …  و حجم تعداد ،، الکتاتنیهموگلوب یکربوکس بر یتنفس نيهفته تمر شش اثر

 

معنادار  کاهشدرصد  95/00 نیتمف  دور از پس MPV فیمقاد نیانگیم نیتمف گفوه هاییآزمودن در

 نیانگیم نیهمچن (.P=220/2) مشاهده شد یمعنادار تفاوت گفوه دو نیب ۀسیمقا در( و P=224/2) داشت

 گفوه دو نیب ۀسیمقا در و( P=220/2د )دانشان  معنادارکاهش  درصد 20/00 نیدر گفوه تمف PLT فیمقاد

بین دو  نیتمف  دور از پس LAC فیمقاد نیانگیم تفاوت معناداری در (.P =220/2)بود معنادار تفاوت نیا

 (. P>25/2) گفوه مشاهده نشد

 

  بحث

 COHb سح  معنادار کاهش ساب نیتمف گفوه در یتنفس ناتیتمف هفته 6 تحقیق نیا جینتا به توجه با

 نیهفته تمف 6از  پسدرصد بود که  COHb، 02/6 سح  نی. در گفوه تمفشد کنتفل گفوه با سهیمقا در

 فیدقابا م سهیدر مقا نیهموگلوب یکفبوکس سح  معنادار، کاهش نیاوجود  با. افتی کاهش درصد 49/5به 

 یبفااستاندارد  یقحع  محدود گونهیچر حال حاضف هدباز هم باالست.  یگاریفسیشده در اففاد غگزارش

 0تا  0معمول کمتف از طور به یگاریسفی( وجود ندارد و در اففاد غSpCO)0نیهموگلوب یاشاا  کفبوکس

 یدارا یگاریاففاد س تیاند که اکثفات نشان دادهتحقیقاز  یتعداد کهیدرحال است، شدهدرصد گزارش 

SpCO  ه است که شد انیب گفیدمقاله  کیو در  هستند درصد 9کمتف ازSpCO ممکن  یگاریدر اففاد س

 5تا  0  در محدود یگاریس اففاددر  COHbسح   زیمنابع ن یبفخ در. (44) بفسد درصد 05است به 

ه گزارش کتواند متفاوت باشد. چناندر اففاد می یمصفف گاریکه بسته به مقدار س است شده گزارشدرصد 

در  و یابدیم شیدرصد افزا 5/0حدود  COHbدر هف روز، سح   گاریهف بسته س یازاشده است که به

تفاوت  نی. ا(4) درصد گزارش شده است 02 یباال دیشد یگاریدر اففاد س COHb سح موارد  یبفخ

 یاهمگونن لیدلممکن است به یگاریاففاد س نیدر ب نیهموگلوب یها و عدم وضوح در سح  کفبوکسگزارش

 تحقیق در. (44)باشد شیو روش آزما شیو زمان آزما  ی، شفایگاریاففاد س تیتوجه در جمع شایان

است مفتا  با عوامل متعدد اثفگذار در جذب و دفع  ممکن COHbدر کاهش  یتنفس ناتیحاضف اثف تمف

CO اییقهدق یۀتهو زانیم، از جمله (VEم ،)یآلوئوالر یۀتهو زانی (VA ،)تود و یانیشف ژنیاکس تنش  

 کمتف و کندتف را COجذب  جهیدر نت ورقابت  COبا  باال ژنیباشد. گزارش شده است که اکس نیهموگلوب

 .(45)کند یم

                                                           
1. Carboxyhemoglobin saturation (pulse CO-oximetry) 
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 یالگو ادجیا ،مفده یکاهش فضا ،آلوئوالر یۀبه بهاود تهوی تنفس ناتیتمف تحقیقات جینتابفاساس 

، 00) دشویم منجف یانیخون شف ونیژناسیو اکس SPO2و  (00, 07)ی ویعملکفد ر شیافزا ق،یعم یتنفس

هفته مداخله  6از  پس SPO2 شیبه افزا یگاریدر اففاد س یتنفس ناتیتمف زیحاضف ن تحقیق. در (07، 06

 بهاود وجود با. داد نشان ی رامعنادار شیبا گفوه کنتفل افزا سهیدر مقا نیو در گفوه تمف انجامید

الکتات  بف سح  ی. عوامل متعددنداد نشان یمعنادار فییتغ الکتات سحوح تحقیق، نیا در ونیژناسیاکس

 یبافت یپوکسیو ه هوازییب وسازسوختبف افزونمقدار الکتات  ،دارند یفتأث یسلول وسازسوختو نو   خون

 یستولیس خون فشار و قلب ضفبان. (46)یابد یم شیافزا زین کیآدرنفژ 2ßهاییفندهگ کیدر پاسخ به تحف

 نشان یادارمعن کاهش کنتفل گفوه با سهیمقا در نیتمف گفوه در یتنفس ناتیتمف یفتأث تحت یاستولید و

 ۀغلا عملکفد و شیافزا یکینامیهمود یفهایدر بهاود متغ یتنفس ناتیاثف تمف یهاسازوکاراز  یکی .دادند

 یتنفس ناتیتمف هفته 6 از پس یکیپاراسمپات تون شیافزااست.  یعفوق -یقلا ستمیبف س یکیپاراسمپات

آهسته  یتنفس ناتیهفته تمف 00 طی تحقیقی،. (47) است شده گزارش محالعات در وگای در ینیب فیمس از

 مفدانخون و ضفبان قلب  فشارمانند  یعفوق -یقلا یهاشاخص بهاودشده و استفس درک کاهش به

 فشار بهاود در عیآهسته و سف یتنفس ناتیاز اثف تمف یحاک نتایج تحقیقی دیگف،. (40) شد منجف جوان

بهاود واکنش  لیدلبه آهسته یتنفس ناتیتمف اثف که شده گفته و بود یفشار خونپفماتال به  مارانیب خون

 و همکاران 0دانگل پژوهش در. (49)رددا خون فشار کاهش در یثفتفؤم نقش کیو پاراسمپات کیسمپات

و تعداد  یاستولیخون د به کاهش تعداد تنفس، فشار ینیتنفس از ب یبا اجفا یتنفس ناتیتمف (0220)

 . (52)ناض منجف شد

 نیدر گفوه تمف یتنفس نیهفته تمف 6از  پسها پالکت تیحاضف بهاود فعال تحقیق جیاز نتا گفید یکی

 و است زیبفانگبحث خون یهاپالکت بف یورزش نیتمف فیتأث محالعۀبا گفوه کنتفل بود. اگفچه  سهیدر مقا

 یلیففاتحل ۀدر محالع یول ،اندنشده شناخته هنوز هاپالکت عملکفد و تیفعال بف یورزش نیتمف یاثفها

 شتفیب تفش  مانند ییهاسازوکار و شده یطور گستفده بفرسموضو  به نیا (0096) همکاران وزاد  یاحمد

در  یپالکت تجمع در دروژنیه ونی غلظت شیافزا ک،یالکت دیاس دیتول ت،یفعال زمان در هانیکاتکوالم

 نیتمف ژهیوبه منظم یورزش نیتمفاثف  نیهمچن. است شده ذکف یمقاومت و یهواز هاییتفعال یاجفا پی

 یعفوق سح  درگففته انجام هاییسازگار لیدلبه هاپالکت تجمع و تیفعال کاهش در متوس  شدت با

                                                           
1 . Dhungel 
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 تفاکم کاهش جمله از پالکت خود در یسلول هاییسازگار و الیاندوتل بافت اتتفشح زانیم و نو  ژهیوبه

 نسات تیحساس کاهش زین و پالکت سح  در چساان یهامولکول ینیکوپفوتئیگل هاییفندهگ تیفعال و

محدود بودن  لیدل. به(9) شده است گزارش نیتفوما و هانیکاتکوالممانند  یکیتحف یهامحفک به

 یگاریس در اففاد ژهیوها، بهو تعداد پالکت تیدر فعال یتنفس ناتیاثف تمف ۀنیه در زمگففتانجام قاتیتحق

 زداییتیحساس ساب یبدن ناتیتمفناشناخته است. گزارش شده است که  ناتینو  تمف نیاثف ا سازوکار

و  (06)دهد یرخ م کیژفسمپاتوآدرن یبا دخالت سازوکارها نیا وشود می یگاریاز پالکت در مفدان س

بفاساس . (49) دارد نقش کیو پاراسمپات کیدر بهاود واکنش سمپات یتنفس ناتیتمف ،ه اشاره شدچنانچ

مسئول  هیند که راهگزارش کفد یهاست و محالعات موردپالکت وژنزیمحل ب هیر تحقیقاتاز  یاریبسنتایج 

 ندای، فف0زیمحل تفوماوپو هایهشواهد ربفاساس بفخی پالکت است.  دیتول کل از درصد 52یااًتقف دیتول

نها را ها هستند و آمخزن پالکت یفانسانیانسان و پستانداران غ هاییهها هستند و رپالکت دیتول  دیچیپ

 و عملکفد فییتغ و اودبه در یتنفس ناتیتمف اثف. (50، 50)کنند یخاص آزاد م یهادر پاسخ به محفک

 پژوهشدر رو ازاین. (00، 07) است شده ثابت یقال محالعات از طفیق مفده یفضا و یویر هاییتظفف

ر ممکن است د هیر یعملکفدها فییتغ ای کیسمپاتو آدرنفژ سازوکارهایق یاز طف یتنفس نیحاضف تمف

به محالعات  تفیقبهتف و دق جیبه نتا یابیدست یخون اثفگذار باشد که الاته بفا یهاو تعداد پالکت تیفعال

 است.  ازین نهیزم نیدر ا یآت  گستفد

 یو کاهش معنادار در کفبوکس ژنیمعنادار در سح  اشاا  اکس شیافزا با وجودحاضف  تحقیقدر  

 ونیژناسیبهاود اکس رسدینظف مبه تغییف معناداری نداشت. نیتمفدر گفوه  VO2maxخون،  نیهموگلوب

 یهاگفوه که روییادهپ ای دنیدو مثل یهواز ناتیو تمف نیست یکاف VO2maxدر بهاود  ییتنهاخون به

 یتنفس ناتیو تمف ندایتنفس ناتیمؤثفتف از تمف VO2 Maxدر بهاود  کنند،یم فیدرگ رابزرگ  یعضالن

 ۀتنفس و بفنام کیتکن بیکه تفک است آن از یحاک شواهد. دارند VO2 maxبف  یزیناچ اثف ییتنهابه

و  (50) استمؤثفتف  VO2 max شیافزا در یاستقامت نیتمف ۀبا تنها بفنام سهیمقا در یاستقامت نیتمف

 اثف یویر هاییتظفف و VO2maxدر بهاود  دنیدر تمام سحوح شدت دو ینیب یتنفس یاستفاده از الگو

 . (54) دارد یبهتف

 لیدلبه هایآزمودن یویر هاییتظفف یابیارز در تیمحدودحاضف  تحقیق هاییتاز محدود یکی

                                                           
1. Thrombopoiesis 
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در کل  .بود یفومتفیاسپ یابیارز منظوربه مارستانیب در حضور یبفا هایآزمودن لیتما عدم و وناکف  یشفا

 از یفیگبهفه ،یگاریس اففاد در یتنفس نیتمف اثف ۀنیزم در اتتحقیق تیمحدود لیدلبه رسدینظف مبه

 و سح  تعداد ون،یژناسیاکس تیوضع دراثفگذار  یهاسازوکار همفاهبه یتنفس ینیتمف یهاروش انوا 

 یگفوه از اففاد در محالعات آت نیدر ا یویو عملکفد ر یکینامیهمود یفهایمتغ ،خون ۀتیدیاس ها،پالکت

 همفاه داشته باشد. به یدتفیبهتف و مف جینتا

 

 یریگجهینت

 متوس  و عدادت ژن،یاکس اشاا  ن،یهموگلوب یکفبوکسدر بهاود  یدیمف تأثیفات یتنفس نیهفته تمف شش

 فیقاز ط شدهگزارش تأثیفات به توجه با. داشت یگاریس مفدان یکینامیهمود یفهایمتغ و یپالکت حجم

 یکیپاتپاراسم ۀمفده و غلا یفضا ،یویر هاییتظفف و عملکفد بهاود ن،یشیپ محالعات در یتنفس نیتمف

و  نیوگلوبهم یکفبوکس مانند ژنیو بهاود عوامل وابسته به سح  اکس ونیژناسیاکس شیتواند در افزامی

اقع و دیخون مف ضفبان قلب و فشار مانند یکینامیبهاود عوامل همود نیو همچن ژنیدرصد اشاا  اکس

 حفظ در تواندمی محلوب جینتا به توجه با یگاریس اففاد توس  یتنفس نیتمف یاجفا روینازا ،شده باشد

 . باشد دیمف آنها یسالمت یارتقا و
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Abstract 
Smoking leads to disease, disability and premature death. This research aims 

to investigate the effect of six weeks of breathing exercise on 

carboxyhemoglobin (COHb), mean platelet volume (MPV), platelet count 

(PLT), lactate and oxygen saturation level (SpO2), and some hemodynamic 

indices such as heart rate, blood pressure and VO2max of smokers. In this 

quasi-experimental research, 20 male smokers were selected by targeted 

sampling and randomly divided into two exercise (n=10) and control (n=10) 

groups. Breathing exercise was done twice a day for six weeks, 5 sessions per 

week. For statistical analysis of data, ANCOVA test was used to examine the 

between groups differences (P<0.05). The results showed that 6 weeks of 

breathing exercise intervention significantly reduced COHb (P=0.001), MPV 

(P=0.001), PLT (P=0.001), systolic (P=0.008) and diastolic (P=0.03) blood 

pressure and heart rate (P=0.001) and a significant increase in SpO2 (P=0.001) 

in the training group compared to the control group. There was no significant 

difference in body mass index, maximum oxygen consumption and blood 

lactate level between the two groups (P<0.05). According to the results, 

performing breathing exercises by smokers can be useful in maintaining and 

improving their health and reducing the side effects caused by smoking. 
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Breathing exercise, COHb, Hemodynamics, lactate, MPV, Vo2max, 
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