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According to the conditions of the COVID-19 epidemic, one of the effective factors in the rehabilitation
and recovery of patients with COVID-19 is physical activity. Physiologically, physical activities are divided
into two categories: high-intensity exercises and low-to-moderate intensity exercises. According to the
studies, low-intensity exercises can have a beneficial effect on the recovery of these patients. Therefore,
it is possible to improve the existing research gap with suggestions, such as research in the field of comparing different types of exercises with different intensities during COVID-19 and their effects on inflammatory factors and factors affecting respiratory tract infections.
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نامه به سردبیر
آیا فعالیت ورزشی با شدت پایین میتواند بر تغییرات فیزیولوژیکی بیماران مبتال به کووید 19-مؤثر
باشد؟ پیشنهاد تحقیقاتی در آینده
*معین فصیحیان

1

 ،پریسا کرمی

2

 .1گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
 .2گروه فیزیولوژی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

اطالعات مقاله:
تاریخ دریافت 02 :مهر 1400
تاریخ پذیرش 04 :اسفند 1400
تاریخ انتشار 12 :فروردین 1401

کلیدواژهها:

کووید ،19-توانبخشی،
بیماران کووید،19-
تمرینات ورزشی با
شدت کم ،اختالل
دستگاه تنفسی

با توجه به شرایط اپیدمی ویروس کووید ،19-یکی از عوامل مؤثر در توانبخشی و بهبود بیماران مبتال به ویروس کووید،19-
فعالیتهای ورزشی هستند .ازنظر فیزیولوژیکی ،فعالیتهای ورزشی به دو دسته تمرینات با شدت باال و تمرینات با شدت کم تا
متوسط تقسیمبندی میشوند که طبق مطالعات انجامشده ،مشخص شده است تمرینات ورزشی با شدت کم میتوانند اثرگذاری
مناسبی را در بهبود این بیماران داشته باشند .بنابراین میتوان با پیشنهاداتی از قبیل پژوهشهایی درزمینه مقایسه انواع تمرینات
ورزشی با شدتهای مختلف در دوران بیماری کووید 19-و تأثیرات آن بر عوامل التهابی و عوامل مؤثر بر عفونتهای دستگاه
تنفسی ،شکاف تحقیقاتی موجود را بهبود بخشید.
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* نویسنده مسئول:
معین فصیحیان
نشانی :تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده علوم ورزشی و تندرستی ،گروه فیزیولوژی ورزشی.
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مقدمه
با شروع سال  ،2019شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان
افزایش یافته است که این ویروس میتواند سیستم ایمنی بدن
را تحتتأثیر قرار بدهد و در شرایط حاد باعث مرگ افراد شود.
از طرفی ،در افراد دارای اضافهوزن و چاق ،عفونتهای ویروسی،
بهویژه کووید 19-بهسرعت در حال رشد است .این بیماران
احتماالً دوره شدیدتری از بیماری را پشت سر میگذارند [.]2 ،1
همچنین افرادی که دارای اضافهوزن یا چاق هستند یا مشکالت
تنفسی و فشار خون دارند ،ابتال به ویروس کرونا میتواند باعث
تشدید بیماریشان شود [ .]3بهصورت طبیعی ،عفونتهای
ویروسی با عفونتهای دستگاه تنفسی فوقانی همراه است که
از این عالئم معموالً تب ،سردرد و سرفه گزارش شده است [.]4

4

یکی از مهمترین مارکرهایی که در کووید 19-تحتتأثیر
قرار میگیرد ،سیستم ایمنی بدن است که پیشنهاد میشود در
مطالعات آینده مارکرهای ایمونولوژیکی بررسی شوند.
نبود گروه کنترل در این مطالعه میتواند جزو محدودیتهای
تحقیق باشد که در مطالعات آینده میتواند این مشکل برطرف شود.
همچنین پیشنهاد میشود که در تحقیقات آینده مشکالتی نظیر
بررسی افسردگی و روحیه فرد از طریق پرسشنامه ارزیابی شود.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش

با توجه به مروری بودن مقاله و طبق راهنمای نویسندگان مجله،
کد اخالق مورد نیاز نیست.
حامی مالی

این پژوهش هیچگونه کمک مالی از سازمانیهای دولتی،
خصوصی و غیرانتفاعی دریافت نکرده است.
مشارکت نویسندگان

تحلیل و بررسی مقاالت ،روششناسی ،منابع و نگارش نهایی
انگلیسی و فارسی :معین فصیحیان؛ گردآوری و دستهبندی
مقاالت و نگارش :پریسا کریمی.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان ،این مقاله تعارض منافع ندارد.
تشکر و قدردانی
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درنهایت میتوان گفت تمرین با شدت پایین با مدت زمان کمتر از 20
دقیقه میتواند برای بیماران مبتال به کووید 19-مؤثر باشد که بااینحال
به تحقیقات بیشتری جهت ارزیابی تغییرات فیزیولوژیکی و پاتولوژیکی
درزمینه تأثیر تمرینات ورزشی بر بیماری کووید 19-نیاز است.

در مطالعه مربوطه محققین عنوان نکردند شدت تمرین را
چگونه کنترل کردند که پیشنهاد میشود در مطالعات آینده از
مقیاس بورگ 1استفاده شود.

نویسنده مسئول این مقاله از حمایـت دانشگاه شهید بهشتی
برای آماده سازی ایـن مقالـه تقـدیر میکند.

1. Rating of Perceived Exertion

معین فصیحیان و پریسا کرمی .آیا فعالیت ورزشی با شدت پایین میتواند بر تغییرات فیزیولوژیکی بیماران مبتال به کووید 19-مؤثر باشد؟ پیشنهاد تحقیقاتی در آینده
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دراینبین مطالعات نشان دادند برای بهبود عملکرد سیستم ایمنی
بدن و سبک زندگی سالم برای جلوگیری از ابتال به عفونتهای
ویروسی ،انجام فعالیتهای ورزشی با شدت متوسط میتواند بهعنوان
یکی از مهمترین استراتژیهای اولیه باشد [ .]5 ،3همچنین انجام
تمرینات ورزشی میتواند بهبود ترکیب بدنی را هم به دنبال داشته
باشد .در زمان ابتال به کووید 19-عواملی همچون اکسیژن خون،
قدرت عضالنی ،ضربان قلب ،سیستم ایمنی بدن و فشار خون دچار
اختالل خواهد شد که این موارد در شرایط حاد میتواند باعث مرگ
نیز شود .اما فرضیهای که مطرح می شود این است که آیا افرادی
که به بیماری کووید 19-مبتال میشوند در حین بیماری میتوانند
تمرینات ورزشی را انجام بدهند؟در این راستادر مطالعهای محققین
در نتایج خود گزارش کردند که یک دختر جوان  20ساله مبتال به
کووید 19-پس از بستری در بیمارستان توانست با انجام تمرینات
ورزشی با شدت پایین تغییرات مثبتی در برخی از متغییر های
فیزیولوژیکی مربوطه اعمال کند .در این مطالعه موردی محققین در
 3جلسه تمرینی تأثیر تمرینات مقاومتی (جلو بازو و جلو پا با مقاومت
دست تمریندهنده) ،تمرینات تنفسی و تمرینات ایزومتریک را در
این بیمار بررسی کردند .درنهایت مشخص شد پس از انجام این
تمرینات در  9جلسه ،ضربان قلب به حالت عادی برگشت ،اکسیژن
خون افزایش یافت ،فشار خون به حالت طبیعی تغییر وضعیت داد
و تعداد تنفس بهبود پیدا کرد [ .]6درعین حال ،محققین عنوان
کردند در بدو ورود بیمار به بیمارستان قدرت دست با دینامومتر
اندازهگیری شد و در زمان مرخصی مجد داً بررسی شد که قدرت
دست نیز افزایش پیدا کرده بود .همچنین محققین عنوان کردند
مدتزمان تمرین در این مطالعه کمتر از  20دقیقه بود .همچنین
در این مطالعه مشخص شد وضعیت خواب بیمار بهبود پیدا کرد که
میتوان به تغییرات مغزی آن ارتباط داد.

با توجه به اینکه تحقیق حاضر ،یکی از معدود مطالعات در
این زمینه است ،محدودیت و نقاط ضعفی در این مطالعه دیده
میشود که بهعنوان پیشنهاد تحقیقاتی در آینده ،به محققین
گزارش میشود.
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