اثرات فیسیولوشیک هیپوکسی برعملکرد ورزشکاران استقامتی
ّادی ًَبری  ،*1فرّاد رحواًی ًیا
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 -1داًطجَی کارضٌاسی ارضد فیسیَلَشی ٍرزضی کاربردی ،داًطکدُ علَم ٍرزضی ،داًطگاُ گیالى.
 -2استاد ،گرٍُ فیسیَلَشی ٍرزضی ،داًطکدُ علَم ٍرزضی ،داًطگاُ گیالى.
چکیدُ
هَفمیتّای ٍرسؽی اذیز زر وؾَرّای ٍالغ زر هىاىّای هزتفغً ،مؼ سًسگی ٍ توزیي زر ارتفاع را تز اخزا رٍس افشٍى وززُ
اعتّ .سف اس توزیي زر ارتفاع تزای ٍرسؽىاراى اعتماهتی ،افشایؼ تَزُ علَلی لزهش ( ٍ )RCMتَزُ ّوَگلَتیي ( )Hbاعت وِ
عثة افشایؼ ظزفیت حول اوغیضى ؽزیاًی ٍ حساوثز اوغیضى هقزفی تزای تْثَز اخزا زر ّز زٍ عغح زریا ٍ ارتفاع هیؽَز .ػالٍُ
تز ایي گاّی اٍلات رلاتتّای ٍرسؽی ًیش ،زر ارتفاع تزگشار هیؽَز .اس ایي رٍ ّسف ایي هغالؼِ ،تزرعی اثزات فیشیَلَصیه
ّیپَوغی تزػولىزز ٍرسؽىاراى اعتماهتی هیتاؽس .وِ تِ فَرت تَفیفی-وتاتراًِای هَرز هغالؼِ لزار گزفتِ اعت .راّثززّای
توزیٌی ٍیضُ تزای هغاتمِ زازى زر ارتفاع هَرز تزرعی لزار هیگیززً .تیدِ گیزی ایٌىِ لزار گزفتي زر هؼزك ارتفاع تاػث تْثَز 5
ػولىزز اعاعی زر تسى هیؽَز -1:افشایؼ تَْیِ ریَی  -2افشایؼ غلظت گلثَلّای لزهش ذَى ٍ ّوگلَتیي  -3افشایؼ ظزفیت
اًتؾاری ریِّا  -4افشایؼ هیشاى ػزٍق تافتّا  -5افشایؼ هقزف اوغیضى علَلّا ػلی رغن  PO2پاییي؛ وِ افشایؼ ایي ػَاهل تِ
هساذلِ گزّای سیازی اس خولِ عي ،خٌظ ،سهاى لزارگیزی زر ارتفاع ،ارتفاع هحل ،آّي هَخَز زر تسى ،ػفًَت هَخَز زر تسى،
تیواریّا تغتگی زارز.

کلوات کلیدیّ :یپَوغی ،اعتماهتیّ ،وگلَتیي ،ػولىزز ،حول اوغیضى.
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هقدهِ
اثزات سیاى آٍر لزار گزفتي زر ارتفاع تز رٍی اًغاى وِ اس عزیك واّؼ فؾار اوغیضى تَخَز هیآیس ،تَعظ تزت 1زر عال 1811
تؾریـ زازُ ؽس ( .)5پاٍل تزت را پسر فیشیَلَصی ارتفاع هیؽوارًس .گز چِ وتاب تشري اٍ «فؾارعٌدی» تمزیثاً تِ هست  51عال
ًاؽٌاذتِ تالی هاًسُ تَز .تزت عزاًدام تا اعتفازُ اس تدزتیات خْاًگززاى ٍ ًتایح آسهایؼّایی وِ زر اتاقّای ون فؾار اًدام
گزفتً ،ؾاى زاز وِ واّؼ فؾار زر ارتفاػات سیاز ػَارضدسی ٍ فشایٌسُّایی تِ زًثال زارزٍ .زلیل آى ایي اعت وِ فؾار
عْوی(2فؾار ّز گاس هؼیي زر ّز هرلَط گاسی چٌس گاًِ) اوغیضى زر ارتفاع ون هیتاؽس .هتاعفاًِ تِ ایي ًظز اٍ ،هغافزاى هؾَْر
تالي سًیظ اػتٌائی ًىززًس ٍ ٍلتی تالي تمزیثاً تِ ارتفاع زُ ّشار هتزی رعیس ،زٍ ًفز اس آىّا هززًس ( .)4اس ًمغِ ًظز تحث حاضز،
ارتفاع تِ هؼٌی هحلی اعت وِ تیؼ اس  1511هتز ( 4921فَت) تاالیی زاؽتِ تاؽس؛ سیزا اثزات فیشیَلَصیىی هحسٍزی تز ػولىزز
ٍرسؽی زر ارتفاػات پاییي تز آر ایي عغح گشارػ ؽسُ اعت (.)5
هَاد ٍ رٍشّا
پضٍّؼ حاضز تِ فَرت تَفیفی-وتاتراًِای هَرز هغالؼِ لزار گزفتِ اعت.
بحث
عاسگاری تا فؾار اوغیضى ( )Po2پاییي :فززی وِ تزای چٌسیي رٍس یا ّفتِّا یا عالّا زر ارتفاػات تاال الاهت ًوایٌس تتسریح تا فؾار
پاییي اوغیضى تیؾتز عاسػ هییاتس ٍ ؽرـ را لازر هیعاسز وِ تسٍى اثزات ّیپَوغی وار عرتتزی اًدام زّس یا تْارتفاػات
تاالتزی فؼَز وٌس .رٍػّای ػوسُای وِ تَعیلِ آىّا عاسگاری تزلزار هیؽَز ؽاهل )1( :افشایؼ تَْیِ ریَی ( )2افشایؼ تؼساز
گلثَلّای لزهش ذَى ( )3افشایؼ ظزفیت اًتؾاری ریِّا ( )4افشایؼ ػزٍق تافتّای هحیغی ٍ ( )5افشایؼ تَاًایی علَلّا زر
هقزف اوغیضى ػلیزغن فؾار پاییي اوغیضى هیتاؽس (.)1
 -1افسایص تَْیِ ریَیً -قص گیرًدُّای ضیویایی ضریاًی
تالفافلِ تؼس اس لزار گزفتي زر هؼزك فؾار اوغیضى ذیلی پاییي تِػلت تحزیه ووَرعپتَرّا تَعظ ّیپَوغی تَْیِ حثاتچِای را
حساوثز تا حسٍز  65زرفس تاالتز اس هحسٍزُ ًَرهال افشایؼ هیزّس .ایي افشایؼ یه خثزاى فَری زر هماتل ارتفاع سیاز اعت ٍ تِ
تٌْایی تِ فزز اخاسُ هیزّس وِ لازر تاؽس ّشاراى پا تاالتز اس سهاًی وِ تَْیِ ریَی افشایؼ ًوییافت فؼَز وٌس .عپظ اگز ؽرـ
تزای چٌسیي رٍس زر ارتفاع ذیلی تاال تالی تواًس تَْیِ ریَی اٍ تِ تسریح زر حسٍز پٌح تزاتز حالت ًزهال ( 411زرفس تاالتز اس
حالت عثیؼی) افشایؼ هییاتس ( .)1ػلت افلی تِ ؽزح سیز اعت:
افشایؼ ًاگْاًی تَْیِ ریَی تِ هیشاى  65زرفس ٌّگام فؼَز تِ ارتفاػات تاػث زفغ همسار سیازی اس زی اوغیس وزتي هیؽَز ٍ
تاػث واّؼ فؾار زیاوغیس وزتي ( ٍ )PCO2افشایؼ  PHهایؼات تسى هیؽَز .ایي زٍ تغییز هزوش تٌفظ عالِ هغش را هْار ًوَزُ ٍ
تسیي عزیك تا اثز واّؼ فؾار اوغیضى زر تحزیه تٌفظ اس عزیك گیزًسُّای ؽیویایی ؽزیاىّای هحیغی ٍالغ زر وارٍتیس ٍاخغام
آئَرتی هماتلِ هیًوایٌس .اها زر عی  2تا  5رٍس تؼس ،ایي اثز هْار اس تیي رفتِ ٍ تِ هزوش تٌفظ اخاسُ هیزّس تا تا توام ًیزٍ تِ تحزیه
گیزًسُّای ؽیویایی هحیغی ًاؽی اس ّیپَوغی پاعد زّس ٍ تَْیِ را تا حسٍز  5تزاتز حالت عثیؼی افشایؼ زّس (.)1
 -2افشایؼ گلثَلّای لزهش ٍ غلظت ّوَگلَتیي ذَى زر عی اًغثاق
1.bert
2.Partial pressure
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ّیپَوغی هحزن افلی افشایؼ تَلیس گلثَل لزهش هیتاؽس .تِ عَر هؼوَل اگز فززی تِ هست چٌس ّفتِ زر هؼزك اوغیضى ون لزار
تگیزز ،تِ تسریح ّواتَوزیت اس همسار عثیؼی  41-45تِ حسٍز  61هیرعس ٍ غلظت ّوَ گلَتیي ًیش اس همسار عثیؼی  15g/dlتِ
حسٍز  21g/dlذَاّس رعیس .ػالٍُ تز ایي ،حدن ذَى ًیش افشایؼ یافتِ ،اغلة حسٍز  21-31زرفس ٍ ،ول ّوَگلَتیي  51زرفس
یا تیؾتز افشایؼ هییاتس (.)1
 -3افسایص ظرفیت اًتطاری ریِّا بعد از اًطباق
ظزفیت اًتؾار عثیؼی اوغیضى اس غؾای رٍی حسٍز  21ml/mmHg/minهیتاؽس ٍ ایي ظزفیت اًتؾار هیتَاًس زر عی ٍرسػ تا 3
تزاتز همسار عثیؼی افشایؼ یافت .افشایؼ هؾاتْی زر ظزفیت اًتؾار زر ارتفاػات تاال اتفاق هیافتس .لغوتی اس ایي افشایؼ ًاؽی اس
افشایؼ حدن ذَى هَیزي ریَی اعت وِ هَیزيّا را هتغغ ًوَزُ ٍعغح تواط خْت اًتؾار اوغیضى را فزاهَػ هیزّس .ترؼ
زیگز ًاؽی اس افشایؼ حدن َّای ریِ اعت وِ عغح تواط آلَئَلی –هَیزگی را تاس ّن تیؾتز افشایؼ زّس ٍ .تاالذزُ لغوت
ًْایی ًاؽی اس افشایؼ فؾار ذَى ؽزیاى ریَی اعت؛ ایي فؾار ذَى تاالً ،غثت تِ حالت عثیؼی ،ذَى را تِ تؼساز تیؾتزی اس
هَیزيّای آلَئَلی رعاًسُ هرقَفاً هَیزيّای لغوتّای فَلاًی ریِّا وِ زر ؽزایظ ػازی ذَىرعاًی ووی زارًس (.)1
-4تغییرات سیستن گردش خَى هحیطی در طی اًطباق افسایص هَیرگّای بافتی
تالفافلِ تؼس اس فؼَز فزز تِ ارتفاػات ،تزٍى زُ للثی تا  31تزاتز افشایؼ هییاتس اها زر عی ّفتِّا تا افشایؼ ّواتَوزیت تِ حس
عثیؼی تاس هیگززز ،تِعَری وِ همسار اوغیضًی وِ تافتّای هحیغی هٌتمل هیگززز ثاتت هیهاًس .عاسگاریّای زیگز گززػ
ذَى ،افشایؼ تؼساز هَیزيّای گززػ ذَى عیغتویه زر تافتّای غیز اس ریِ اعت وِ تِ آى آًضیَصًش یا افشایؼ هَیزيّای
تافتی هیگَیٌس .ایي پسیسُ تِ ذقَؿ زر حیَاًاتی رٍی هیزّس وِ زر ارتفاػات سیاز تِ زًیا هیآیٌس ٍ رؽس هیوٌٌس ٍ زر
حیَاًاتی وِ زر هزاحل تؼسی سًسگی زر ارتفاػات تاال لزار هیگیزًس ووتز هیتاؽس .زر تافتّای فؼالی وِ تِ عَر هشهي زر هؼزك
ّیپَوغی هیتاؽٌس ،افشایؼ هَیزيّا تزخغتِتز اعت .تزای هثال ،تراعز اثزات تَأم ّیپَوغی ٍ اضافِ وار تغي راعت ًاؽی اس
افشایؼ فؾار ذَى ریَی زر ارتفاػات ،تزاون هَیزگی زر ػضلِ تغي راعت تِ ؽست افشایؼ هییاتس (.)1
 -5افسایص تَاًایی سلَلّای بافتّا در استفادُ از اکسیصى علیرغن  PO2پاییي
زر حیَاًات تَهی ارتفاػات  13111تا  17111پایی ،تؼساز هیتَوٌسری علَلّا ٍ عیغتنّای آًشیوی اوغیساتیَ علَلی ،زر همایغِ
تا عاوٌاى هٌاعك عغح زریا ،اًسوی تیؾتز اعت .تٌاتزایي ،ایيگًَِ فزك هیؽَز وِ علَلّای تافتی اًغاىّای تغاتك یافتِ تا
ارتفاػاتً ،غثت تِ عاوٌاى همین عغح زریا ،تْتز هیتَاًٌس اس اوغیضى اعتفازُ وٌٌس (.)1
سازگاری با ارتفاع ٍ عولکرد استقاهتی
تِذَتی رٍؽي ؽسُ اعت وِ سًسگی زر ارتفاع سیاز اخزا را زر ارتفاع هتَعظ (ووتز اس  1511هتز) تْثَز هیزّس .زر هماتلً ،مؼ
سًسگی زر ارتفاع سیاز زر تْثَز اخزا زر عغح زریا ،هؾرـ ًیغت .تِ زلیل ٍخَز اثزات سیاى تار ًاؽی اس عىًَت تلٌس هست،
زاًؾوٌساى ًمؼ زٍرُّای تزویثی لزارگیزی زر ؽزایظ ّیپَوغی ٍ توزیي زر فؾار عثیؼی را زر  HiLoهَرز تزرعی لزار زازًس.
پیؾزفت زر  HiLoاهىاى حفظ هحزن ّای توزیٌی زر فؾار عثیؼی اوغیضى را ّوزاُ تا فَایس عاسگاری تا ارتفاع فزاّن هیوٌس .تٌْا
ؽوار ووی اس هىاىّای توزیٌی ٍخَز زارز وِ تتَاى تزًاهِّای توزیٌی  HiLoرا زر عغحی تا ارتفاع عثیؼی (ّیپَوغی
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ّایپَتاریه )1اخزا وزز .تزای غلثِ تز ایي هؾىل رٍػّایی ارائِ ؽسُاًس وِ ػثارتاًس اس-1:اعتفازُ اس افشایؼ غلظت اوغیضى زر
َّای زهی حیي فؼالیت زر ارتفاع عثیؼی -2واّؼ ّیپَوغی زر فؾار عثیؼی  FiO22تِ ٍعیلِ رلیك عاسی ًیتزٍصى وِ اغلة زر
ّتلّا ،ذاًِّا ٍ چازرّای ارتفاع اعتفازُ هیؽَز .تا ٍخَز ؽَاّس اًسن اس وارایی توزیي  ،HiLoخَاهغ ٍرسؽی اس ّیپَوغی
ؽثاًِ 3تزای وغة تزذی فَایس فیشیَلَصیىی اعتفازُ هیوٌٌس .رٍػ افلی وِ ٍرسؽىاراى زر تزًاهِ توزیٌی  HiLoاعتفازُ هیوٌٌس،
سًسگی ٍ توزیي زر عغح زریا ٍ اعتزاحت زر هحیغی تا ّیپَوغی تا فؾار َّای عثیؼی اعت وِ تِ عَر هقٌَػی ارتفاع تمزیثاً
 2511هتزی را تِ هست  12تا  21عاػت ؽثیِ عاسی هیوٌس (.)6 ،4
ّسف افلی اس حضَر زر ؽزایظ ّیپَوغی ،افشایؼ تَزُ علَلی لزهش ( ٍ )RCMیا تَزُ ّوَگلَتیي تا افشایؼ اریتزٍپَیتیي اعت
( .)6 ،4اٍج غلظت اریتزٍپَیتیي ،پظ اس  2رٍس لزار گزفتي زر هؼزك هساٍم ٍزراس هست زر هؼزك ارتفاع  4311هتزی (ًَن للِ)
رخ هیزّس ،عپظ  7رٍس عَل هیوؾس تا تِ همازیز لثل اس لزار گزفتي زر هؼزك ارتفاع واّؼ هییاتس (ٌّ .)2گام توزیي ،HiLo
غلظت اریتزٍپَیتیي فثحگاّی زر همایغِ تا  ،HiHiپظ اس  2تا  5رٍس ،افشایؼ تیؾتزی هییاتس .تا ٍخَز ایي ،زر ایي هست تِ زلیل
ًیوِ ػوز پاییي اریتزٍپَیتیي هتؼالة توزیٌات  ،HiLoغلظت اریتزٍپَیتیي اس همازیز فثحگاّی ووتز هیؽَز .تزذی هغالؼات،
افشایؼ حساوثز اوغیضى هقزفی ٍ تْثَز اخزای اعتماهتی زر عغح زریا را ،هتؼالة توزیٌات  ،HiLoگشارػ وززًس .لَیي ٍ اعتزی
گاًسرعَى ،تْثَز زر حساوثز اوغیضى هقزفی ،آعتاًِ تَْیِای ٍ اخزای  5111هتز زٍیسى را زر عغح زریا هتؼالة  ،HiLoگشارػ
وززًس .ایي هَارز زر پی توزیٌات  ، LoLo ٍ HiHiهؾاّسُ ًؾس .تِ سػن پضٍّؾگزاى ،حفظ عزػت تاالی توزیي ،تزٍى زُ للثی ٍ
ؽست فؼالیت ٌّگام توزیٌات تٌاٍتی ،ػاهل افلی وغة زعتاٍرزّای هؾاّسُ ؽسُ زر اخزا ،هتؼالة  HiLoتَزُ اعت ( .)4تا ٍخَز
ایي ،ووتزیي هست تزای اثز عاسگاری زر ارتفاع تیؼ اس  2111هتز ،تیؼ اس  12عاػت زر رٍس ٍ حسالل ّ 3فتِ اعت .فزف ًظز اس
ًتیدِّ ،وِ هغالؼات تفاٍتّای فززی لاتل تَخْی را زر پاعد تِ توزیي زر ارتفاع گشارػ وززًس (.)6 ،4
چِ کساًی ًباید بِ ارتفاع برًٍد؟
هَارز هٌغ افلی )1 :تیواری ریَی هشهي ٍ خسی  )2تیواریّای ًاؽی اس ارتفاع زر للة  )3زاعی ؽىل تَزى ارثی گلثَلّای لزهش
(ون ذًَی ارثی)  )4تیواریّای ػَز وٌٌسُ زر ارتثاط تا لرتِ ؽسى ذًَوَارز هٌغ فزػیّ )1 :فتِّای اٍل ٍ آذز تارزاری )2
تیواری للثی وِ ذَب وٌتزل ؽسُ اعت )3 .آهیٌشین یا آعن هشهي ٍخسی )4 .خَاى یا هغي تَزى تیؼ اس حس )5 .تیواریّای ػَز
وٌٌسُ حتی زر ارتفاع ون )6 .چالی تغیار سیاز )6 .تیواری لٌسؽسیس.
ًتیجِ گیری
تا تَخِ تِ هغالة اؽارُ ؽسُ تِ ایي ًتیدِ هیرعین وِ لزار گزفتي زر هؼزك ارتفاع تاػث تْثَز  5ػولىزز اعاعی زر تسى
هیؽَز -1.افشایؼ تَْیِ ریَی  -2افشایؼ غلظت گلثَلّای لزهش ذَى ٍّوگلَتیي  -3افشایؼ ظزفیت اًتؾاری ریِّا  -4افشایؼ
هیشاى ػزٍق تافتّا  -5افشایؼ هقزف اوغیضى علَلّا ػلی رغن  PO2پاییي؛ وِ افشایؼ ایي ػَاهل تِ هساذلِگزّای سیازی اس
خولِ عي ،خٌظ ،سهاى لزارگیزی زر ارتفاع ،ارتفاع هحل ،آّي هَخَز زر تسى ،ػفًَت هَخَز زر تسى ،تیواریّا ٍ ...تغتگی زارز.
ّسف افلی اس حضَر زر ؽزایظ ّیپَوغی ،افشایؼ تَزُ علَلی لزهش اعت ،وِ اٍج غلظت اریتزٍپَیتیي پظ اس  2رٍس لزارگزفتي
1.hypobaric hypoxia
2.hypoxic normobaric
3.Noctuarnal hypoxia
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زر هؼزك هساٍم ارتفاع تِ ٍلَع هیپیًَسز .ووتزیي هست تزای اثز عاسگاری زر ارتفاع تیؼ اس  2111هتز ،تیؼ اس  12عاػت زر
رٍس ٍ حسالل ّ 3فتِ هیتاؽس.
هٌابع
 -1گایتَى ٍ ّال ،تزخوِ :تاتایی .پزٍیي ٍ ّوىاراى .فیشیَلَصی پشؽىی .خلس زٍم .اًتؾارات ارخوٌس1391 .
-2راتزا آ.راتزگش ،اعىات آ .راتزتظ ،تزخوِ :گائیٌی .ػثاعؼلی ،فیشیَلَسی ٍرسػ  .2اًتؾارات عوت1389.
-3پزًَ .ػثسالحغیي ٍ ّوىاراى .فیشیَلَصی ٍ تغذیِ ٍرسؽی .اًتؾارات حتوی1389 .
ٍ-4ایت .گزیگَری ،تزخوِ :اراضی .حویس ٍ ّوىاراى ،فیشیَلَصی توزیي ،چاج اٍل ،اًتؾارات زاًؾگاُ گیالى.
ٍ-5یلوَر .خه اذ ،واعتیل .زیَیس آل ،تزخوِ  :هؼیٌی .ضیاء ٍ ّوىاراى .فیشیَلَصی ٍرسػ ٍ فؼالیت تسًی خلس زٍم ،اًتؾارات
هثتىزاى1388 .
Performance.
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