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چکیده
بهواسطة جدیدبودن ویروس کرونا ،تاکنون پژوهشهای علمی منسجمی دربارة بیماری کرونا ،بهویژه در زمینة تأثیر فعالیت
و تمرین ورزشی بر ابعاد مختلف آن صورت نگرفته است .با این حال ،بر اساس ویژگیهای فیزیولوژیایی بیماری کرونا و تأثیری
که این بیماری بر دستگاه ایمنی بدن میگذارد ،در مقالة حاضر تالش شده است با استفاده از پیشینة پژوهش در زمینة تأثیر
ورزش بر دستگاه ایمنی و بیماریهای ویروسی دیگر نظیر آنفلوآنزا ،همچنین توصیههای ورزشی موجود ،این مسائل مرور شود
و دستورالعملهای ورزشی برای گروهها ی خاص مطرح گردد تا اطالعات علمی برای متخصصان ورزشی ،مربیان و عموم جامعه
در دوران خانهنشینی و فاصلهگیری اجتماعی فراهم آید .با توجه به اینکه تمرینات تناوبی و مقاومتیـ هر دوـ بهترتیب باالترین
اثرگذاری را بر استقامت قلبیـ تنفسی و قدرت عضالنی دارد ،ترکیبی از این دو دسته فعالیت برای افزایش تندرستی و آمادگی
جسمانی توصیه میشود .همچنین ،با توجه به اینکه پاسخ گروههای سنی و اجتماعی مختلف به بیماری کرونا و فعالیت ورزشی
متفاوت است ،توصیه میشود فعالیت ورزشی در گروههای مختلف بر اساس دستورالعملهای خاص هر گروه تجویز شود تا از
بروز آسیب و خطرهای بیشتر جلوگیری بهعمل آید .افزایش آمادگی جسمانی و قلبیـ تنفسی از طریق تمرینات منظم ورزشی
در دوران کرونا و خانهنشینی در پیشگیری از بسیاری از بیماریهای فوق کمککننده است و در صورت ابتالی فرد به کرونا
احتماالً در تحمل بیماری و بازیابی سریعتر نقش دارد .این مسئله نیاز به پژوهش بیشتر دارد.
واژههای کلیدی :آمادگی جسمانی ،دستگاه ایمنی ،فعالیت بدنی ،کووید  ،19ویروس کرونا.
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مقدمه

ویروسی دیگر نظیر آنفلوآنزا ،همچنین توصیههای ورزشی

ویروس کرونا خانوادهای از ویروسهاست که بیماریهایی

موجود ،این مسائل مرور شود و دستورالعملهای ورزشی

نظیر سرماخوردگی رایج ،سندرم تنفسی حاد ( 1)SARSو

برای گروههای خاص مطرح گردد تا اطالعات علمی برای

سندرم تنفسی خاورمیانه ( 2)MERSرا ایجاد میکند .این

متخصصان ورزشی ،مربیان و عموم جامعه در دوران

ویروس اکنون با عنوان سندرم تنفسی حاد ویروس کرونای

خانهنشینی و فاصلهگیری اجتماعی فراهم آید.

 )SARS-CoV-2( 2شناخته شده است [ .]1بیماری
ایجادشده با این ویروس بیماری کرونای COVID-( 2019

تأثیر ورزش بر دستگاه ایمنی

 )19نامیده میشود که در سال  2019شیوع آن از چین

دستگاه ایمنی بدن انسان شبکهای کامالً پیچیده است که

شروع شد [ .]1ویروس کرونا ( )COVID-19از طریق قطرات

میزبان را از بیماری ،آلودگی ویروسی و عفونتهای بافتی دور

تنفسی انتقال مییابد .هنگامی که فرد آلوده به ویروس در

نگه میدارد .فعالیت ورزشی تأثیر بسزایی بر عملکرد طبیعی

هوا یا روی سطح عطسه یا سرفه میکند ،این ویروس از

دستگاه ایمنی دارد و نشان داده شده است که داشتن آمادگی

طریق دهان ،بینی یا چشمها وارد بدن میزبان میشود [.]1

جسمانی و قلبیـ -تنفسی بیشتر نسبت به همسنها و

با علم به آنچه دربارة انتقال ویروس میدانیم ،مرکز کنترل و
پیشگیری ( )CDCاز بیماریها ،جلوگیری از اجتماع  10نفر
یا بیشتر و حفظ فاصلة اجتماعی تقریباً  2متر را توصیه کرده
است .افرادی که در معرض خطر مشکالت COVID-19

هستند عبارتاند از افراد سالمند ( 65سال و باالتر) و افراد
دارای بیماریهای مزمن یا با عملکرد ایمنی ضعیف .این افراد

همجنسهای خود ،همچنین انجام فعالیت ورزشی متوسط
تا شدید طبق دستورالعملهای علمی باعث التهاب مزمن
کمتر ،بهبود پاسخهای دستگاه ایمنی به واکسن و بهبود
شاخصهای ایمنی در بیماریهای مزمن از جمله سرطان،
ایدز ،بیماریهای قلبیـ عروقی ،چاقی و بیماریهای روانی
میشود [2ـ .]5

باید از رفتن به سالن و باشگاه بدنسازی اجتناب کنند و در

همهگیری  COVID-19و ارتباط بیماری کرونا با دستگاه

منزل یا فضاهای خلوت ورزش نمایند .بیماری همهگیر کرونا

ایمنی و تنفسی سؤالهای زیادی را در این خصوص ایجاد

( )COVID-19چالشهایی را برای حفظ سبک زندگی فعال

کرده است که چگونه فعالیت ورزشی با افزایش ایمنی بدن و

ایجاد میکند و با خانهنشینی مردم در همة گروههای سنی

تقویت دستگاه قلبیـ تنفسی ،ما را در برابر آلودگی ویروسی،

باعث افزایش کمتحرکی و در نهایت چاقی و بیماریهای

عفونتها و مرگ حمایت میکند .این مسئله وقتی بیشتر

مرتبط با آن میشود.

صادق است که دسترسی بسیاری از ما به فضاهای ورزشی

بهواسطة جدیدبودن این ویروس ،تاکنون پژوهشهای علمی
منسجمی دربارة بیماری کرونا و بهویژه در زمینة تأثیر فعالیت
و تمرین ورزشی بر ابعاد مختلف آن صورت نگرفته است .با
این حال ،بر اساس ویژگیهای فیزیولوژیایی بیماری کرونا و
تأثیری که این بیماری بر دستگاه ایمنی بدن میگذارد ،در
مقالة حاضر تالش شده است با استفاده از پیشینة پژوهش
در زمینه تأثیر ورزش بر دستگاه ایمنی و بیماریهای

محدود میشود و تحرک جسمانی به حداقل میرسد .فاصلة
اجتماعی ،خانهنشینی و بستریشدن بر دستگاه ایمنی تأثیر
منفی میگذارد و آن را تضعیف میکند .مشخص شده است
که کمتحرکی خطر دیابت نوع  ،]6[ 2بیماریهای قلبیـ
عروقی [ ،]7سرطان [ ]9 ،8و افسردگی [ ]10را افزایش
میدهد .کمتحرکی به افزایش چربی شکم و چاقی منجر
میشود که خود عامل فعالشدن عوامل التهابی است .التهاب
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مزمن نیز بهنوبة خود به ایجاد بیماریهای مختلف مرتبط با

برابر عفونت مقاوم میسازد و بدن ما را آمادة مقابله با هر

کمتحرکی میانجامد [ .]11اثر مثبت فعالیت ورزشی منظم

عامل عفونی تسخیرکنندة بدن میکند [ .]2ورزش همچنین،

بر بیماریهای مرتبط با التهاب مزمن ناشی از تأثیر ضد

باعث رهایی عوامل ایمنی مختلفی ،بهویژه سایتوکاینهای

التهابی ورزش و کاهش چربی شکمی و چاقی است [.]12

عضالنی نظیر  IL-6 ،IL-7 ،IL-15میشود که حفظ ایمنی و

گلوکوکورتیکوییدهایی نظیر کورتیزول طی دورههای بستری،
خانهنشینی و کمتحرکی افزایش مییابد و از بسیاری از
عملکردهای دستگاه ایمنی ما جلوگیری و دستگاه ایمنی را
تضعیف میکند .وقتی که تحت فشار و استرس قرار
میگیریم ،توانایی سلولهای  Tبرای تکثیر در پاسخ به عوامل
عفونی به میزان زیادی کاهش مییابد ،مانند توانایی
سلولهای خاص لنفوسیتها (مانند سلولهای کشندة

افزایش مقاومت بدن در برابر عفونت را بهدنبال دارد [ .]3در
تمامی افراد ،بهویژه افراد دارای بیماریهای زمینهای و افراد
سالمند که بهطور کلی بیشتر مستعد عفونتاند و گروههایی
که طی شیوع  COVID-19آسیبپذیر شناخته شدهاند،
بهطور خاصی فعالیت ورزشی سودمند خواهد بود .بنابراین،
بسیار مهم است که سعی کنیم سطوح فعالیت بدنی را در
محدودة دستورالعملهای توصیهشده حفظ کنیم.

طبیعی و  CD8+سلولهای  )Tبرای تشخیص و از بین بردن

فعالیت ورزشی نهتنها اثر مثبتی بر دستگاه ایمنی دارد ،بلکه

سلولهایی که در بدن آلوده به ویروس یا بدخیم شدهاند [.]4

مشخص شده است که با آثار منفی خانهنشینی و استرس

همچنین ،بسیار مهم است که سلولهای ایمنی بدن توانایی

بستریشدن بر جنبههای مختلف ایمنی ،مقابله میکند [.]4

خود را برای گسیل مجدد حفظ کند تا از تصرف نواحی

اگرچه در حال حاضر ،اطالعات علمی دربارة آثار فعالیت

آسیبپذیر بدن (مانند مسیرهای فوقانی تنفس و ریهها)

ورزشی بر ویروس کرونا وجود ندارد ،شواهدی وجود دارد که

توسط ویروسها و دیگر پاتوژنها جلوگیری و از بدن حفاظت

فعالیت ورزشی توانسته است افراد را از بسیاری عفونتهای

کند [ .]3 ،2این فرایند همچنین ،برای کاهش آثار ویروس و

ویروسی دیگر محافظت کند ،نظیر آنفوالنزا ویروس رینو

تسریع اقدام درمانی در صورت آلودگی مهم است.

( )Rhinovirusکه عامل دیگر سرماخوردگی است و

هر جلسه فعالیت ورزشی ،بهویژه فعالیت قلبیـ تنفسی پویا
(دارای تحرک) ،میلیاردها سلول ایمنی ،بهویژه انواعی از
سلولهای قادر به انجام عملکردهای مهم نظیر شناسایی و از
بین بردن سلولهای آلوده به ویروس را سریعاً بهتحرک
وامیدارد [ .]4سلولهای تحریکشده ابتدا از حوضچههای
حاشیة عروقی طحال و مغز استخوان وارد خون میشود،
سپس به بافتها و اندامهای لنفاوی ثانویة ریهها و روده
منتقل میشود .در این اندامها افزایش دفاع ایمنی ممکن

ویروسهای هرپ ( )Herp virusesشامل اپستین بار
( ،)Epstein-barواریسال-زوستر ( )varicella-zosterو
ویروس  1غیرمرکب هرپ ( .]5 ،3[ )hsv-1نشان داده شده
است که تمرین ورزشی با شدت متوسط طی عفونت
آنفوالنزایی فعال از مرگ موشها جلوگیری کرده است و
ورزش به ساختار مطلوبتر سلولهای ایمنی و تغییر
سایتوکاینهای ریه منجر میشود که طول عمر (بقای) بیشتر
را بهدنبال دارد [.]13

است مورد نیاز باشد .سلولهای ایمنی تحریکشده بر اثر

در پژوهشهای قبلی نشان داده شده است فضانوردانی که

فعالیت ورزشی ،آمادة مقابله با عوامل خارجی است .حرکت

قبل از پرواز به ایستگاه فضایی بینالمللی ،آمادگی قلبیـ

مجدد و مداوم این سلولها بین خون و بافتها باعث افزایش

تنفسی و استقامت عضالنی بیشتری داشتند ،با احتمال کمتر

مراقبت ایمنی بافت میزبان میشود و بهلحاظ نظری ما را در

فعالشدن مجدد ویروس اپیستین بار و واریسال-زوستر طی
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مأموریت همراه بودند [ .]14همچنین ،در فضانوردانی که

منجر به افزایش قابلتوجه انرژی مصرفی فراتر از سطح

آمادگی جسمانی باالتری داشتند کپیهای  DNAاپستین بار

استراحت» تعریف کرده است [.]28

کمتر بود؛ یعنی ،قابلیت آنها در آلودهکردن دیگران کاهش
یافته بود .بهعالوه ،فضانوردانی که سطوح آمادگی جسمانی
کمتری قبل از پرواز داشتند ،با احتمال بیشتر فعالشدن
ویروس طی مأموریت مواجه بودند .فعالسازی مجدد ویروس
شاخصی جهانی و نشاندهندة ضعف دستگاه ایمنی است.
باور بر این است که استرسهای مرتبط با خانهنشینی و
بستریشدن ممکن است باعث فعالسازی مجدد ویروس
شود.

فواید فعالیت بدنی و ورزش منظم بسیار است ،از جمله الف)
بهبود عملکرد قلبیـ عروقی و تنفسی ،ب) کاهش عوامل
خطر بیماری سرخرگ کرونری ،پ) کاهش مرگ ،ت) کاهش
اضطراب و افسردگی ،ث) افزایش عملکرد جسمانی و زندگی
مستقل در افراد مسن ،ج) افزایش احساس سالمت ،چ)
افزایش فعالیتهای شغلی ،تفریحی و ورزشی ،ح) کاهش
خطر افتادن و آسیبهای ناشی از آن در سالمندان ،خ)
پیشگیری یا کاهش محدودیتهای عملکردی در افراد مسن

فعالیت ورزشی منظم و با شدت متوسط باعث افزایش پاسخ

و د) درمان مؤثر بسیاری از بیماریهای مزمن [ .]28در افراد

واکسن ایمنی ،کاهش تعداد سلولهای  Tفرسوده یا پیر

سالمند اجزای آمادگی جسمانی مرتبط با سالمت برای انجام

[ ،]15افزایش تکثیر سلولهای  ،Tکاهش سطوح

کارهای روزمره و فعالیتهای اوقات فراغت مهم است و

سایتوکاینهای التهابی گردش خون ،افزایش فعالیت

مطمئناً اجرای بسیاری از فعالیتهای زندگی روزمره به سطح

فاگوسیتی نوتروفیل ،فعالیت سمیت سلولی بیشتر و افزایش

آمادگی جسمانی فرد بستگی دارد .این مسئله وقتی آشکارتر

تولید  IL-2میشود [ .]23 -15تمامی این آثار نشاندهندة

میشود که سن باالتر میرود .شرکت در فعالیت ورزشی

این است که فعالیت ورزشی منظم و با شدت متوسط قادر به

برنامهریزیشده و فعالیت بدنی روزمره عاملی است که ممکن

بهبود یا حداقل حفظ دستگاه ایمنی در سرتاسر زندگی است.

است از توسعة بیماریهای قلبیـ عروقی و رویدادهای قلبی

همچنین ،نشان داده شده است که تمرین ورزشی با شدت

مستقل از نژاد ،جنس و سن جلوگیری کند [ .]30 ،29تمامی

متوسط آثار مثبتی بر پاسخهای ایمنی به عفونتهای

اشکال فعالیت بدنی ساختارمند یا غیرساختارمند افزایش

ویروسی و سرطان دارد [ .]25 ،24یکی از عوارض بسیار بارز

عملکرد جسمانی و فیزیولوژیایی را بهدنبال دارد که ما را در

بیماری کرونا ،افزایش التهاب و شاخصهای التهابی از جمله

برابر بیماریها و رخدادهای قلبی حفاظت میکند [.]31

پروتئین واکنشگر  Cو تعداد گلبولهای سفید خون است و

سالهاست که آمادگی قلبیـ تنفسی در مقایسه با عوامل

نشان داده شده است که بهطور کلی انواع مختلف تمرینات

خطر بیماری قلبیـ عروقی سنتی (پرفشاریخون،

ورزشی التهاب و شاخصهای التهابی را کاهش میدهد [،26

دیسلیپیدمی ،سندرم سوختوسازی ،دیابت و سیگار

.]27

کشیدن) پیشبینیکنندة قویتر بیماری قلبیـ عروقی

تأثیر ورزش و فعالیت بدنی بر آمادگی جسمانی و
قلبیـ تنفسی
افراد از طریق فعالیت بدنی به آمادگی جسمانی دست
مییابند و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ،فعالیت بدنی
را «حرکات بدنی ایجادشده بر اثر انقباض عضالت اسکلتی و

شناخته شده است .خطر توسعة بیماریهای قلبیـ عروقی
بهمیزان زیادی در افراد دارای آمادگی جسمانی متوسط تا
زیاد کاهش مییابد [ .]32تمرینات ورزشی هوازی و قدرتی
منظم و هدفمند سازگاریهای چندگانهای ایجاد میکند که
عملکرد فیزیولوژیایی و آمادگی قلبیـ تنفسی را بهبود
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میدهد ،طول عمر و سالمت جسمانی را افزایش میدهد و

فعالیت ورزشی منظم و سبک زندگی فعال باعث بهبود

در کاهش عوامل خطر بیماریهای قلبیـ -عروقی نقش دارد

عملکرد بافتهای مختلف بدن ،پیشگیری از بیماریهای

[ .]34 ،33بنابراین ،افزایش آمادگی جسمانی و قلبیـ تنفسی

مختلف و در نهایت مراجعة کمتر به بیمارستانها میشود.

از طریق تمرینات منظم ورزشی در دوران کرونا و خانهنشینی

همچنین ،نشان داده شده است که فعالیت ورزشی منظم

در پیشگیری از بسیاری از بیماریهای فوق کمککننده است

ارتقای عملکرد دستگاه ایمنی بدن را بهدنبال دارد که در

و در صورت ابتالی فرد به کرونا احتماالً در تحمل بیماری و

صورت آلودهشدن فرد به ویروس کووید  ،19در تحمل

بازتوانی سریعتر نقش مؤثری دارد .این مسئله نیاز به پژوهش

عوارض بیماری ،مقاومت بدن در برابر ویروس و بهبود سریعتر

دارد.

فرد مؤثر است.

برنامة ورزشی برای ارتقای سالمت و پیشگیری از

برای اینکه در دوران خانهنشینی فعال و سالم باشید ،باید به

بیماری کرونا در قرنطینه

نکات زیر توجه کنید .نباید خانهنشینی و کمبود فضا و

بزرگترین خطر آلودگی به  COVID-19در معرض ویروس

امکانات باعث ترک فعالیت ورزشی شما شود .سعی کنید

قرارگرفتن است [ .]1برای حفظ سالمت و آمادگی جسمانی،

حتی اگر فضای کوچکی در اختیار دارید ،در همان فضا برنامة

بهترین اقدام این است که در کنار رعایت فاصلة اجتماعی و

ورزشی ویژهای طراحی و اجرا کنید .بر اساس فضای در

مسائل بهداشتی ،راههای خالقانهای را برای ورزشکردن پیدا

دسترس و عالیق ورزشی خود ،با ابزار ورزشی ساده و

کنیم .در صورتی که در معرض ویروس قرار بگیریم ،اگرچه

کمهزینهای نظیر طناب ورزشی ،کش ،تشک کوچک یوگا و

ورزش از آلودهشدن ما به ویروس جلوگیری نمیکند ،این

دمبلهای کوچک ،ورزش را شروع کنید .با توجه به اینکه

احتمال وجود دارد که ورزش دستگاه ایمنی ما را تقویت و

بعضی حرکات و برنامههای ورزشی سنگین به آسیبهای

در برابر آثار زیانبار ویروس مقابله کند ،عالیم را بهتر نماید،

جسمانی غیرقابل جبران منجر میشود ،به ویژه اگر

زمان بازیابی و احتمال آلودهشدن افراد دیگر و در تماس با

بیماریهای زمینهای مزمن دارید ،سعی کنید از برنامة

ما را کاهش دهد.

ورزشی اصولی و علمی پیروی کنید.

در این روزها برای کاهش گسترش ویروس کرونا ،همه اقدام

برنامة ورزشی خود را بهطور مرتب بررسی کنید و با توجه به

به حفظ فاصلة اجتماعی و ماندن در خانه میکنند [ .]1این

اینکه آمادگی جسمانی عامل اصلی و مهم سالمت است،

مسئله در کنار تعطیلی سالنهای ورزشی ،باعث کاهش

بهویژه وقتی که سطح فعالیت بدنی شما محدود است ،میزان

تحرک جسمانی افراد میشود که نتیجة آن چاقی ،کاهش

پیشرفت خود را اندازهگیری کنید .پیادهروی ،دوچرخهسواری

حجم عضالنی ،افزایش استرس و افت عملکرد جسمانی است.

یا دویدن نرم در فضاهای خارج شهر و خلوت با رعایت فاصلة

با توجه به اینکه میزان تحرک جسمانی در دوران کرونا و

 2متر نیز گزینة مناسبی برای افزایش آمادگی قلبیـ تنفسی

خانهنشینی برای همة اقشار کمتر از روزهای قبل از کرونا و

و افزایش استقامت عضالنی در افراد سالم است .همچنین،

خانهنشینی است ،و کمتحرکی به کاهش سوختوساز بدن و

افراد باالی  65سال و افراد مبتال به بیماری مزمن یا ضعف

انرژی مصرفی میانجامد ،در نهایت خطر بیماریهای

دستگاه ایمنی نباید در فضای بیرون از منزل و جاهای

سوختوسازی نظیر چاقی ،دیابت و سایر بیماریهای قلبیـ

عمومی به فعالیت ورزشی بپردازند و تمامی فواید ناشی از

عروقی و فشارخون افزایش مییابد.

ورزشکردن را با انجام حرکات ورزشی مختلف و ریتمدار در
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منزل بهدست آورند .استفاده از فعالیتهای هوازی تناوبی و

توان شما را بهبود میبخشد و اگر با تمرینات مقاومتی یا

تمرینات مقاومتی (تمرینات با وزن بدن و وزنهها) در

قدرتی ترکیب شود ،قدرت را نیز افزایش میدهد .نشان داده

گروههای مختلف توصیه میشود که باید طبق شرایط

شده است که این نوع تمرین در بهبود سالمت جسمانی

جسمانی فرد طراحی و اجرا شود.

بیماران دیابتی ،قلبیـ عروقی ،و بیماری چربی خون و چاقی

تمرینات تناوبی
تمرینات تناوبی نوعی تمرینات ورزشی است که فرد یک وهلة
کوتاه فعالیت ورزشی انجام میدهد و سریع ًا پس از آن
استراحت فعال یا غیرفعال کوتاه دارد و این روند بسته به
شدت و طول فعالیت چند بار تکرار میشود [ .]35اگر
وهلههای فعالیت ورزشی با شدت زیاد انجام شود ،فعالیت
تناوبی با شدت زیاد ( )HIITخوانده میشود .فعالیت ورزشی
طوالنیمدت و تداومی هوازی پاسخ التهابی شدیدی ایجاد
میکند [ ]36و باعث سرکوب موقتی عملکرد دستگاه ایمنی

بسیار مناسب است [41ـ  .]44همچنین ،پذیرفته شده است
که این نوع تمرینات در مقایسه با تمرینات تداومی با شدت
متوسط اثرگذاری بهتری بر دستگاه ایمنی و شاخصهای
التهابی دارد [ .]27 ،26با وجود این ،چون شدت تمرین زیاد
است ،اگر چنین بیماریهایی داشته باشید ،باید تحت مراقبت
متخصص ورزشی و با تأیید پزشک متخصص ،تمرینات را
انجام دهید.
توصیههای تمرین تناوبی


توصیه میشود فعالیت ورزشی تناوبی متوسط تا

[ ]36و افزایش احتمال عفونت میشود [ .]37با وجود این،

شدید  3تا  5بار در هفته بهمدت  15تا  30دقیقه

تکرار وهلههای فعالیت ورزشی پاسخ التهابی را کاهش

در جلسه انجام شود.

میدهد که نشاندهندة پاسخ سازشی دستگاه ایمنی به



فعالیت ورزشی است [.]37
فعالیت ورزشی تناوبی با شدت زیاد جایگزین مناسبی برای
زمانی است که فرد وقت زیادی برای ورزشکردن ندارد ،چرا
که در زمان اندک انجام میشود و کارایی زیادی دارد .در
پژوهشهای قبلی نشان داده شده است انجام منظم  10تا

در صورتی که نوارگردان یا دوچرخة ثابت در منزل
دارید ،تمرین تناوبی بهترین تمرین ورزشی برای
شماست.

 در صورتی که سالماید و سابقة فعالیت دارید،
تمرین تناوبی با شدت زیاد انجام دهید.
 اگر سابقة فعالیت ندارید ،نخست دو هفته فعالیت

 20دقیقه فعالیت تناوبی شدید در روز فواید سالمتی و

تداومی پیوسته و سبک (مانند راهرفتن و دوی نرم)

جسمانی معادل یا باالتر از  30تا  60دقیقه فعالیت تداومی

انجام دهید و سپس تمرین تناوبی را شروع کنید.

با شدت متوسط (انجام فعالیت بهشکل پیوسته) دارد [،39

 تمرین تناوبی در بیماران قلبیـ عروقی ،دیابتی و
فشارخونی بهترین نوع تمرین است.

 .]40همچنین ،انجام فعالیت تناوبی شدید با استفاده از انواع
فعالیتهای ورزشی که به وسیلة ورزشی نیاز ندارد (مانند

 15 تا  30دقیقه فعالیت شدید تناوبی در  5تا 6

راهرفتن ،دویدن ،فعالیتهای جنبشی درجا و سایر انواع

روز هفته توصیه میشود.

فعالیتها ) ،در فضاهای کوچک مانند حیاط منزل و داخل

 اگر عالوهبر تقویت آمادگی قلبیـ تنفسی ،بهدنبال

خانه امکانپذیر است .فعالیت تناوبی شدید فعالیتی است که

افزایش قدرت عضالنی نیز هستید ،تمرینات تناوبی

ضربان قلب افزایش یابد و مقدار زیادی انرژی حین و تا 2

را با تمرینات مقاومتی ترکیب کنید.

ساعت پس از آن مصرف شود .این نوع فعالیت استقامت و
ـ
دو فصلنامه فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی ،دوره سیزدهم ،شماره  ،1بهار و تابستان 1399

7

احمدی زاد و باسامی


تمرینات مقاومتی
تمرینات مقاومتی به تمریناتی گفته میشود که حرکت بدن

 2تا  3ست (نوبت) 8 ،تا  12تکراری را با تکنیک
صحیح انجام دهید.



در برابر مقاومت انجام شود .این مقاومت ممکن است وزن

با کنترل ،وزنه را باال و پایین ببرید (هر کدام 2
ثانیه).

بدن فرد ،کش ،وزنه مانند دمبل یا هر وسیلة دیگری باشد



تکرار آخر هر نوبت باید برایتان سخت شود.

که در برابر حرکت مقاومت ایجاد کند .تمرین مقاومتی ممکن



همیشه میزان وزنه را طوری افزایش و تغییر دهید

است از نظر زمانی وقت کمتری را بهخود اختصاص دهد و

که حرکت با سختی  8از  10انجام شود (صفر یعنی

فواید سالمتی زیادی بهدنبال داشته باشد .برای کسب فواید

هیچ تالشی نمیکنید و  10یعنی بیشترین تالش

سالمتی ،عضالت را باید با ترکیبی از مقدار وزنه ،تعداد تکرار

و سختی را دارید).

و سرعت حرکت تمرین داد .تمرینات مقاومتی باعث افزایش



اگر مشکالت مفصلی یا بیماری خاصی دارید ،برای

هورمون رشد ،عملکرد دستگاه عصبی ،قدرت و توان عضالنی،

انجام تمرینات با متخصصان فیزیولوژی و طب

همچنین باعث افزایش رشد و استحکام استخوان ،عضله و

ورزشی یا پزشک متخصص مشورت کنید.

بافت پیوندی میشود [ .]39 ،38افزودن تمرین مقاومتی به



اگر سابقة تمرینات با وزنه ندارید ،از وزنههای

برنامههای تمرین هوازی فواید سالمتی بیشتری دارد و

سبک شروع کنید و هر یک یا دو هفته مقداری به

ممکن است برای تمامی ردههای سنی استفاده شود .افراد

وزنه اضافه کنید.

مختلف که بهطور منظم تمرینات مقاومتی انجام میدهند



خطر بیماریهای بسیاری را کاهش میدهند ،از قبیل

اگر اخیراً سابقة جراحی دارید ،تمرینات مقاومتی
را با مجوز پزشک متخصص شروع کنید.

سرطانها ،فشارخون ،چاقی ،بیماریهای قلبیـ عروقی و
تنفسی و بیماریهای اسکلتی .همچنین ،کیفیت زندگی این
افراد بهبود و میزان مرگ کاهش مییابد [45ـ .]47
توصیههای تمرین مقاومتی


کودکان و نوجوانان
بهدلیل بیماری کرونا ،مدارس و مراکز اجتماعی تعطیل است،
ورزشهای گروهی متوقف شده است و بچهها تمام روز

بر اساس ابزار و فضای خانه سعی کنید تمرینات

خانهاند .برای جلوگیری از ابتال به کووید )COVID-19( 19

قدرتی انجام دهید .با استفاده از صندلی محکم،

ضروری است که کودکان توصیههای مربوط به فاصلة

نشستن و برخاستن یا حرکت اسکات انجام دهید

اجتماعی (فاصلة  2متری از دیگران در بیرون منزل) ،شستن

یا پرس سینه را روی دیوار ،کابینت آشپزخانه یا

دستها ،دستنزدن به صورت و سایر موارد بهداشتی را

زمین انجام دهید.

رعایت کنند .همچنین ،مهم است که والدین فرزندان خود را



از وزنههای آزاد ،دستگاهها یا کش استفاده کنید.

طی دوران کرونا فعال نگه دارند و سالمت آنها را حفظ کنند.



 2تا  3جلسه در هفته تمرین مقاومتی انجام دهید.

فعالبودن از مشکالت رفتاری کودکان میکاهد و به تمرکز



 8تا  10حرکت چند مفصله با درگیرکردن

آنها بر کارهای مدرسه کمک میکند.

گروههای اصلی عضالت انجام دهید.

کودکان و نوجوانان بهلحاظ جسمانی از همتایان بزرگسال
خود فعالترند .کودکان و نوجوانان به داشتن حداقل  3روز
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در هفته فعالیتهای بدنی با شدت متوسط تا شدید بهمدت



فعالیت مقاومتی  3روز در هفته یا بیشتر با استفاده

 60دقیقه در روز ،همچنین به فعالیت بدنی شدید ،تمرین

از وزن بدن بهمنزلة مقاومت یا  8تا  15تکرار

مقاومتی و فعالیتهای واردکنندة بار مکانیکی به استخوان

زیربیشینه از حرکت تا رسیدن به نقطة متوسط

ترغیب شدهاند [ .]48کودکان باید زمان کلی سرگرمیهای

خستگی انجام دهند [.]48

مرتبط با صفحة نمایش (تماشای تلویزیون ،بازیهای



کودکان پیشدبستانی باید برای  3ساعت در روز

رایانهای ) خود را به کمتر از دو ساعت در روز محدود کنند

در شدتهای مختلف سبک ،متوسط یا شدید

[ ،]49زیرا این سرگرمیها به افزایش چاقی ،کاهش آمادگی

فعالیت داشته باشند.

جسمانی و افزایش میزان فشارخون ،چربیهای خون و



کودکان  6تا  12ساله به  60دقیقه فعالیت بدنی

گلیکوهموگلوبین در افراد  5تا  17ساله منجر میشود [.]50

(مداوم یا متناوب) در روز نیاز دارند .فعالیت

بیشتر افراد جوان سالماند و میتوانند فعالیت ورزشی با شدت

ورزشی باید  3روز در هفته شدید باشد.

متوسط را بدون معاینة پزشکی شروع کنند .بهعالوه باید



بچهای که بیمار است میتواند فعالیت بدنی داشته

توجه کرد که کودکان ظرفیتهای بیهوازی بسیار کمتری

باشد ،بهشرط اینکه با فعالیت اذیت نشود و تب

نسبت به بزرگساالن دارند که توانایی آنها را برای انجام

نداشته باشد .باید مایعات زیادی بنوشد و به میزانی

تمرینات ورزشی شدید و مداوم محدود میکند [.]51

که میخواهد استراحت کند.

تاکنون تحقیقاتی در زمینة تأثیر فعالیت منظم بدنی بر کرونا

 بازیهای رایانهای فعال را برای بهحرکت در آوردن

انجام نشده است ،با وجود این ،کودکان و نوجوانان باید
تشویق شوند تا در فعالیتهای جسمانی گوناگون لذتبخش

کودکان استفاده کنید.
 بگذارید بچهها بازیهای همراه با حرکات موزون در

و مناسب سن خود شرکت کنند .فعالیت بدنی در کودکان
خردسال باید شامل بازیهای فعال بدون ساختار باشد که

منزل انجام دهند.
 بازی شکار رنگ یا مخفیکردن و پیداکردن اشیای

معموالً شامل حرکات انفرادی پشت سر هم با شدت متوسط
تا شدید فعالیت بدنی متناوب با دورههای استراحتی کوتاه

رنگی را انجام دهید.
 حلقة بسکتبال را نصب کنید .بازی موانع یا سایر

است [.]52

بازیها را انجام دهید.
 بازی در فضاهای باز و خلوت توصیه میشود.

دستورالعملهای تمرینی برای کودکان و نوجوانان




بچههایی که در فضای باز بازی میکنند بیشتر

زمانهای خانواده را به زمان فعال تبدیل کنید و

حرکت میکنند ،احساس بهتری دارند و میتوانند

بازیهای فعال را در برنامة روزانة فرزندان خود

از حواس پنجگانة خود برای اکتشاف و خالقیت

بگنجانید.

استفاده کنند.

فعالیتهای هوازی مناسب ،لذتبخش و رشدی



شامل دویدن ،پیادهروی سریع ،شنا ،رقص و

فعالیت و بازیای در حیاط خانه انجام دهند.

دوچرخهسواری و ورزشهایی مانند فوتبال،



بسکتبال یا تنیس باید هر روز با شدت متوسط تا

برای کاهش خطر انتقال بیماری به سایر اعضای خانواده

شدید انجام شود [.]48

بهترین کار این است که ایزوله شود [.]1
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بچهها میتوانند با برادر یا خواهرهای خود هر
اگر فرزندتان ممکن است کووید  19داشته باشد،
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سالمندان

بیشتر و یا در ترکیب شدت متوسط و شدید  3تا

واژة سالمند به معنای افراد  65ساله و باالتر و افراد  50تا 64

 5روز در هفته انجام شود [.]57 ،56

ساله با مشکالت بالینی قابلتوجه یا محدودیتهای جسمانی



فعالیت هوازی باید  30تا  60دقیقه در روز مانند

و بیانگر طیف متنوعی از سن و قابلیتهای فیزیولوژیایی است

راهرفتن ،ورزش در آب یا تمرین با دوچرخة ثابت

[ .]53چون پیری فیزیولوژیایی در بین افراد بهصورت یکسان

با شدت متوسط 20 ،تا  30دقیقه در روز فعالیت

رخ نمیدهد ،ممکن است افرادی با سن تقویمی مشابه در

با شدت زیاد یا ترکیب مساوی از فعالیت با شدت

پاسخ به ورزش با یکدیگر متفاوت باشند .بنابراین ،وضعیت

متوسط و زیاد انجام شود که ممکن است در

سالمتی نسبت به سن تقویمی اغلب شاخص بهتری از توانایی

وهلههای  10دقیقهای جمع شود.

برای شرکت در فعالیت بدنی است.



برای سالمندانی که سابقة فعالیت مقاومتی ندارند،

در شواهد بسیاری نشان داده شده است که فعالیت بدنی در

فعالیت مقاومتی  2روز در هفته یا بیشتر با شدت

کاهش تغییرات فیزیولوژیایی مختلکنندة ظرفیت ورزشی

کم (برای نمونه 40 ،تا  50درصد یک تکرار

مرتبط با پیری ،بهبود ترکیب بدن ،افزایش سالمت روانی و

بیشینه) انجام شود .پس از مدتی افزایش تدریجی

شناختی ،درمان بیماریهای مزمن ،کاهش خطرهای ناتوانی

به شدت متوسط تا زیاد (برای نمونه 60 ،تا 80

جسمی و افزایش طول عمر نقش دارد [ .]54سن نباید مانعی

درصد یک تکرار بیشینه) داشته باشند .شدت

برای ارتقای فعالیت بدنی باشد ،زیرا بهبودهای مثبت در هر

متوسط ( 5تا  )6تا شدید ( 7تا  )8در معیار 10-0

سنی قابلدستیابی است .میزان بهبود اجزای آمادگی

نمرهای فشار محسوب میشود [.]56 ،55

جسمانی بهدنبال ورزش در بین سالمندان قابلمالحظه است



فعالیت مقاومتی باید  8تا  10حرکت شامل

و این برای حفظ سالمتی و توانایی عملکردی و کاهش

گروههای عضالنی اصلی 1 ،تا  3نوبت با  10تا 15

بسیاری از تغییرات فیزیولوژیایی مرتبط با پیری مهم است.

تکرار شامل تمرینات فزاینده با وزنه یا با تحمل

ظرفیت هوازی کم ،ضعف عضله و ناآمادگی در سالمندان

وزن بدن مانند باالرفتن از پله و دیگر فعالیتهای

نسبت به دیگر گروههای سنی بیشتر معمول است و در

قدرتی باشد.

کاهش استقالل سالمندان نقش دارد [ .]54همچنین ،نشان



برای سالمندان تمامی فعالیتها باید بر اساس

داده شده است که تمرین با شدت متوسط ( 65درصد توان

آمادگی جسمانی فردی ،سطح درک فشار و با

هوازی) باالترین میزان سوخت چربی را در سالمندان ایجاد

استفاده از معیار  10امتیازی تعیین شود که در

میکند [ .]55بنابراین ،تجویز ورزش مناسب باید شامل

دامنة صفر (تالشی معادل نشستن) و ( 10تمام

تمرینات هوازی ،استقامت و قدرت عضالنی و انعطافپذیری

تالش ممکن) در نظر گرفته میشود.

باشد.



مدت و شدت فعالیت بدنی در شروع باید کم باشد.



افراد دارای سارکوپنیا (عضالت الغر و ضعیف) نیاز

توصیههای تمرینی برای سالمندان


دارند تا با تمرینات مقاومتی ،قدرت عضالنی خود

فعالیت هوازی باید برای فعالیتهای جسمانی با
شدت متوسط  5روز در هفته یا بیشتر و برای

را قبل از شرکت در تمرین هوازی افزایش دهند.


فعالیتهای جسمانی شدید  3روز در هفته یا
ـ
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با استفاده از تمرینات با وزن بدن میتوانند قدرت
عضالت خود را باال ببرند (مانند ،نشستن و

 دستگاه ایمنی و بیماری کرونا،ورزش
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،و بهبود آمادگی جسمانی و روانی باعث ارتقای سالمت

 بلندکردن پاها در حالت نشسته روی،برخاستن

همچنین کاهش امکان آلودگی ویروسی افراد میشود و در

)مبل و نظایر آن

صورت ابتال به کرونا کمک مؤثری در بازیابی آنها خواهد

از کشهای سبک برای تقویت عضالت کمربند

 با توجه به اینکه تمرینات تناوبی و مقاومتیـ هر دوـ.بود

. دستها و پاها استفاده کنید،شانه

بهترتیب باالترین اثرگذاری را بر استقامت قلبیـ تنفسی و
 ترکیبی از این دو دسته فعالیت برای،قدرت عضالنی دارد
.افزایش تندرستی و آمادگی جسمانی توصیه میشود
 با توجه به اینکه پاسخ گروههای سنی و اجتماعی،همچنین
،مختلف به بیماری کرونا و فعالیت ورزشی متفاوت است
توصیه میشود فعالیت ورزشی در گروههای مختلف بر اساس
دستورالعملهای خاص هر گروه تجویز شود تا از بروز آسیب
.و خطرهای بیشتر جلوگیری بهعمل آید
پی نوشت ها
1

Severe Acute Respiratory Syndrome

2

Middle East Respiratory Syndrome
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Abstract
A novel virus that expanded globally from China known as severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2 (SARS-CoV-2), causing Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Based on the pandemic
and fast spreading characteristics of corona virus (COVID-19), it causes concerns for elderly individuals
and those with chronic diseases. To lower the chances of spreading the coronavirus, and preventing
the social and economic burden, most of the credible medical centers and organizations have
recommended social distancing and isolations. Disclosure of gyms and sport centers and isolation has
resulted in inactivity in different individuals. The corona virus disease has led to challenges for keeping
the active lifestyle and it can induce some diseases due to inactivity such as obesity metabolic
disorders (e.g., diabetes), cardiovascular diseases, and other diseases that can increase hospital
referral. Since this is a novel disease and although the effects of regular exercise on it has not been
investigated yet, exercise and active lifestyle through increasing energy expenditure, body
metabolism, and improving physical and psychological fitness can result in increasing health, reducing
virus infection and in the case of having the corona disease it helps a quicker recovery. Since, corona
disease influences on the immune and cardiorespiratory system and the person’s physical fitness can
be effective in tolerating the disease side effects, this article expands on the effects of regular exercise
on immune system, viral infections (inflammation), cardiorespiratory system and physical fitness and
at the end presents exercise guidelines for different populations.
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