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چکیده
سندروم حاد تنفسي جديد يعني کروناويروس-دو ( ،)SARS-CoV2ايجادکنندة بيماري کوويد 19
( )COVID-19بهعنوان يک بيماري همهگير تهديدکنندة جوامع بشري از جنبههاي متفاوت است .بهنظر
ميرسد درحالحاضر  ،راهبرد اصلي مديريت کروناويروس پيشگيري از ابتال به آن است .فعاليتهاي ورزشي
با شدت متوسط عالوهبر ارتقاي آمادگي جسماني ،باعث تقويت پاسخهاي سيستم ايمني سلولي و هومورال
بهويژه در افراد با ضعف سيستم ايمني درمعرض خطر عوارض کروناويروس مانند افراد مسن ،افراد چاق و
داراي بيماريهاي مزمن ميشوند؛ بنابراين ،انجامدادن فعاليتهاي ورزشي بهصورت منظم در طول عمر
ميتواند راهبردي مؤثر براي پيشگيري از بيماري ويروسي مانند کوويد 19-باشد .ازطرفي ،قرنطينة خانگي و
استفادهنکردن از اماکن ورزشي عمومي باعث کاهش ميزان آماد گي جسماني ،اختالل در ريتم شبانهروزي،
اختالل در خواب ،افسردگي ،افزايش رفتارهاي بيتحرکانه و برهمخوردن تعادل انرژي دريافتي و مصرفي
ميشوند که تمامي اين موارد با ضعف سيستم ايمني و خطر عوارض شديدتر حاصل از بيماري کوويد 19
همراهاند .فعاليت بدني با شدت متوسط در خانه در زمان شيوع اين بيماري ميتواند راهبردي مؤثر در مقابله
با اين عوارض باشد .همچنين ،فعاليت بدني با شدت متوسط بهصورت مستقيم از طريق تقويت سيستم ايمني،
ارتقاي دفاع آنتياکسيدانتي و تقويت پاسخهاي ضدالتهابي و نيز بهصورت غيرمستقيم از طريق کاهش
اضطراب ،بهبود خلقوخو ،تعديل نيمرخ چربي و حساسيت انسوليني ،در ارتقاي سيستم ايمني و مقابله با
عوارض کروناويروس مؤثر است.
واژگان کلیدی :بيماري کوويد ،19-ورزش در خانه ،عفونت مجاري فوقاني تنفسي ،عفونت ويروسي ،فعاليت
هوازي ،لکوسيت.

1. Email: molanouri@modares.ac.ir
2. Email: Amani_sadegh@khu.ac.ir

18

فيزيولوژي ورزشي ،دوره  ،12شماره  ،46تابستان 1399

مقدمه
سيستم ايمني و عفونت ويروس کرونا
بدن ما همواره تحت تهاجم پاتوژنها مانند ویروسها و باکتریها قرار دارد؛ برایناساس ،تکامل سبب
پیدایش الیههای توانمند و پیچیدهای برای دفاع در برابر پاتوژنها شده است .سیستم ایمنی به دو
بازوی ایمنی ذاتی (غیراختصاصی) و ایمنی سازشی (اختصاصی) تقسیم میشود ( )2,1که در تعامل
با همدیگر از بدن در مقابل پاتوژنها محافظت میکنند .هرکدام از این دو بخش شامل سلولها و
عوامل محلول میشوند (شکل شمارة یک).
طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی ،ساالنه بیش از چهار میلیون مرگ در اثر ابتال به بیماریهای
عفونی حاد و مزمن تنفسی روی میدهد ( .)3عفونتهای ویروسی مانند رینو ویروس ،آنفوالنزای  Aو
 ،Bآدینوویروس و کروناویروس موجب ایجاد بیماریهای تنفسی در انسانها میشوند ( .)5,4عفونت
کروناویروس که  SARS-CoV2نام دارد ،موجب کاهش بیان آنزیم مبدل آنژیوتانسیون دو ()ACE2
در سلولهای ریوی میشود .کاهش عملکرد  ACE2پس از عفونت ویروسی به بدعملکردی سیستم
رنین-آنژیوتانسین منجر میشود که بر فشارخون و تعادل مایع/الکترولیت تأثیر میگذارد و باعث
افزایش التهاب و نفوذپذیری عروقی در مجاری هوایی میشود ( .)6همچنین ،بیماری کووید 19-موجب
رهایی سایتوکاینهای التهابی مانند اینترلوکین-یک بتا ( IL-8 ،IL-6 ،)IL-1βو  IL-2به درون خون
میشود .ترشح این سایتوکاینها و کموکاینها ،سلولهای ایمنی بهویژه مونوسیتها و لنفوسیتهای
 Tرا به محل عفونت یعنی مجاری تنفسی جذب میکند که با تورم سلولی کارایی تبادل گازی در
ریهها را پایین میآورد .فراخوانی سلولهای ایمنی در مجاری تنفسی ممکن است به لنفوپنیا و افزایش
نسبت نوتروفیل به لنفوسیت منجر شود که در  80درصد از بیماران مبتال به عفونت SARS-CoV2
دیده میشود ( .)7ویروسها میتوانند بیشتر عمر خود را در سیتوپالسم یک سلول بهصورت مخفی
سپری کنند و تشخیص آنها از ویروسهای بیگانه بهسختی صورت میگیرد .گیرندههای درون
سیتوپالسم میتوانند به مولکولهای معرف ویروس مانند انواع متفاوت اسیدنوکلئیک متصل شوند و
وجود عفونت را نشان دهند ( .)8سلولها با تولید سایتوکاینهایی مانند اینترفرونها ،عامل نکروزدهندة
تومور و اینترلوکین-دو ( )IL-2پیام هشدار ویروس را به لکوسیتها گزارش میدهند ( .)9پیگیری
عفونت کار انواع سلولهای ایمنی است که در ابتدا ایمنی ذاتی و سپس ایمنی اکتسابی فعال میشود.
سازوکاری که توسط آن کووید 19-بر پاسخهای سایتوکاینی ضدویروسی ایمنی ذاتی غلبه میکند،
در دست بررسی است ،اما نشان داده شده است که چندین پروتئین ساختاری و غیرساختاری ویروسی
با پاسخهای اینترفرون مقابله میکنند .مقابله در مراحل متفاوتی از مسیر پیامرسانی اینترفرون رخ
میدهد که شامل پیشگیری از عملکرد گیرندههای تشخیص الگو ( RNA )PRRویروسی با مهار
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پیامرسانی  PRRاز طریق مهارکنندة زیرواحدهای عامل هستهای کاپای بی ( )NF-κBرخ میدهد
( .)10در عفونتهای ویروسی مانند ویروس کرونا که ویروس به سلولها حمله میکند ،ایمنی بهواسطة
سلولی دفاع مؤثرتری علیه ویروس دارد و نیازمند فعالشدن ایمنی اکتسابی یعنی لنفوسیتهای  Bو
 Tاست ( .)6هر دو پاسخهای سلولهای  Tو  Bعلیه  SARS-CoV2پس از یک هفته از شروع بیماری
فعال میشوند .سلولهای  Tکشنده ( )CD8+برای حملة مستقیم و کشتن سلولهای عفونی بسیار
مهم هستند؛ درحالیکه سلولهای  CD4+برای تحریک سلولهای  Tکشنده و سلولهای  Bاز طریق
تولید سایتوکاینها ضروریاند .از ویژگیهای مهم پاسخ ایمنی اکتسابی ،میتوان به دفاع اختصاصی و
حافظة ایمنی اشاره کرد .لنفوسیتهای  Bاز طریق تولید آنتیبادی یا ایمنوگلوبولینهای اختصاصی
هر پاتوژن ( IgG ،IgD ،IgM ،IgAو  )IgEبهصورت اختصاصی با ویروس کرونا مقابله میکنند .نخستین
رودررویی با آنتیژن ،موجب وقوع پاسخ ایمنی اولیه به آن آنتیژن میشود .تماس بعدی با همان
آنتیژن (حتی چندین سال بعد) پاسخ ثانویة سریعتر ،قویتر و حتی طوالنیتری را ایجاد میکند .این
پاسخ اساس کاربرد واکسیناسیون است ( .)11,2با وجود پاسخ متفاوت ،بیمارانی که از عفونت SARS-
 CoVنجات مییابند ،سلولهای  Tحافظهای ویژة کروناویروس را توسعه میدهند که تا دو سال پس
از عفونت در بدن یافت میشوند (.)12
کروناویروس نام خانوادة بزرگی از ویروسها (بیش از  40نوع) است که از ویروس سرماخوردگی
معمولی تا ویروسهای ایجادکنندة بیماریهای شدیدتر مانند سارس ( )SARSو سندرم حاد تنفسی
خاورمیانه را ( )MERSدربردارد .کروناویروسی که بهتازگی کشف شده و موجب بیماری عفونی شده
است ،کووید 19-نام دارد SARS-CoV2 .به ژنوم بتاکروناویروس متعلق است و تا  79درصد شباهت
ژنتیکی به بیماری  SARS-CoVدارد .بیشترین نرخ شیوع و گسترش کروناویروس در فصول زمستان
و بهار است ( .)13این ویروس موجب بروز عالئمی از طیف مالیم تا وخیم همچون تب ،سرفه ،تنگی
نفس ،لرز ،اسهال ،درد عضالنی ،سردرد ،گلودرد و ازبینرفتن حس بویایی میشود و در برخی افراد
ممکن است به ذاتالریه ،نارسایی کلیوی ،کالپس ریهها و درنهایت مرگ منجر شود ( .)5برخی از افراد
مبتال ممکن است یک یا چند مورد از عالئم ذکرشده را از خود بروز دهند که بهنظر میرسد به انواع
گوناگون کروناویروسهای شناختهشده مربوط باشد؛ هرچند تمام رفتارهای این ویروس تاکنون
شناخته نشده است .این عالئم دو تا  14روز پس از مواجهه با ویروس نمایان میشوند؛ هرچند دورة
کمون این ویروس در حدود شش روز گزارش شده است ( )14و در  97/5درصد از موارد ،بروز کامل
عالئم بیماری در حدود  11روز آشکار میشود ( .)15در پنج تا شش روز از شروع عالئم ،بار ویروسی
 SARS-CoV2به اوج میرسد که بسیار زودتر از دیگر انواع کروناویروسهاست که بهطور طبیعی پس
از  10روز به اوج میرسند ( .)16از زمان بروز عالئم تا وضعیت وخیم تنفسی حدود شش تا هشت روز
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طول میکشد .درحالحاضر RNA ،این ویروس در نمونههای مجاری تنفسی فوقانی و تحتانی ،خون
و مدفوع مشاهده شده است (.)17

:

NK

:
)(IgA,IgD,IgE,IgG,IgM

B
CD8
T
CD4

شکل  -1اجزاي تشکيلدهندة دستگاه ايمني

بهعلت سازگاری با محیطهای متفاوت ،کروناویروس نرخ گسترش زیادی دارد؛ بهطوریکه در 216
کشور دنیا با آبوهوای متفاوت گسترش یافته است؛ باوجوداین ،بهنظر میرسد نرخ کشندگی
کروناویروس از ویروس سارس (نرخ کشندگی  11درصد) و مرس (نرخ کشندگی ( 34درصد) بسیار
کمتر است ( .)18این ویروس از دو الیه تشکیل شده است :الیة درون آن هستة ویروس است که
حاوی مواد ژنتیکی است و الیة بیرونی آن را تاجهای پروتئینی تشکیل دادهاند .پس از ورود به سلول،
الیة خارجی از بین میرود و ژنوم آن وارد سیتوزول میشود.
بر طبق آمار سازمان بهداشت جهانی ،از زمان شناسایی این ویروس در دسامبر ( 2019آذر )1398
تا تاریخ  13جوالی ( 2020بیستوسوم تیرماه  13041719 ،)1399بیمار مبتالبه کرونا در 216
کشور شناسایی شده است که متأسفانه  571674نفر جان خود را در اثر این بیماری از دست دادند و
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 7588125نفر بهبود یافتهاند .تا تاریخ بیستودوم تیرماه ،براساس گزارشهای وزارت بهداشت ایران،
 257303نفر به این بیماری مبتال شدند و  12829نفر جان خود را در اثر این بیماری از دست دادند.
نرخ کشندگی این بیماری هنوز بهطور دقیق مشخص نیست و حدود  2/3درصد گزارش شده است
( )18که بین مردان ( 2/8درصد) و زنان (1/7درصد) متفاوت است ()19؛ باوجوداین ،با توجه به آمارها
بهنظر میرسد نرخ کشندگی بیشتر و در حدود پنج درصد تاکنون بوده باشد .بهنظر میرسد هرچه از
زمان پیدایش این ویروس میگذرد ،نرخ کشندگی این بیماری کاهش یافته است .براساس آمارها ،در
ایاالت متحده نرخ کشندگی این بیماری در حدود  5/7درصد ،آلمان  4/7درصد ،ایتالیا  14/4درصد،
ژاپن  5/3درصد ،چین 5/6درصد و در ایران نرخ کشندگی پنج درصد بوده است.
مقابله با کروناويروس
شناسایی راههای انتقال ویروس نقش مهمی در کنترل آن دارد .کووید 19-از طریق ریزقطرهها یا از
طریق سرفه ،عطسه و لمس اشیاء منتقل میشود .این ویروس میتواند در فاصلة یک تا دو متری از
طریق سرفه منتقل شود .در صورت برخورد دست به سطوح آلودهشده و تماس دست به صورت ،امکان
انتقال این بیماری وجود دارد .تا زمان کشف واکسن کووید 19-و با توجه به قدرت سرایت زیاد این
ویروس ،بسیاری از دولتها از راهبرد ممنوعیت فعالیت مراکز عمومی مانند مدارس ،دانشگاهها،
رستورانها ،اماکن مذهبی و بسیاری از مشاغل غیرضروری استفاده کردهاند .دراینراستا ،انجامدادن
فعالیتهای ورزشی در مراکز عمومی اعم از باشگاههای بدنسازی ،استخرها ،سالنها و حتی برگزاری
مسابقات ورزشی ممنوع شد .این ممنوعیتها در راستای انتشارنشدن کروناویروس برای حفظ سالمتی
عموم مردم درنظر گرفته شده است.
در این شرایط ،دو راهبرد مهم کاهش خطر کووید ،19-انجامدادن فعالیتهای پیشگیرانه و اتخاذ
سبک زندگی فعال هستند .راهبردهای پیشگیرانه که بهطور گسترده در دنیا پذیرفته شدهاند ،شامل
اقدامات محافظتی فردی ،رعایت فاصلة اجتماعی و تمیزکردن و پاکسازی محیط است .در دوران
قرنطینه ،درصد انجامدادن رفتارهای بیتحرکی بیشتر میشود که میتواند عوارض سوئی بر آمادگی
بدنی اقشار متفاوت جامعه از کودکان تا سالمندان داشته باشد .از عوارض بالقوة قرنطینه میتوان به
اختالل در ریتم شبانهروزی ،افزایش انرژی دریافتی و کاهش انرژی مصرفی اشاره کرد ( .)20رفتارهای
بیتحرکانه مانند نشستنهای بلندمدت به اختالل در جریان خون ،عملکرد عروق ،کنترل گلیسمی و
اختالل در عملکرد مغز منجر میشود ( .)21براساس بیانیة سازمان بهداشت جهانی ،بعد از فشارخون
( 13درصد) ،استعمال دخانیات (نُه درصد) و هایپرگلیسمی (شش درصد) ،بیتحرکی جسمانی (شش
درصد) چهارمین عامل مرگومیر محسوب میشود ( .)22بنابراین ،در دوران قرنطینة خانگی ،با افزایش
رفتارهای بیتحرکانه امکان اختالل در عملکرد ارگانهای متفاوت بدن وجود دارد.
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افراد درمعرض خطر ويروس کرونا
ابتال به ویروس کرونا در همة اقشار جامعه از نوزاد تا سالمند ،زن و مرد ،ورزشکار و غیرورزشکار
مشاهده میشود ،اما بهنظر میرسد برخی درمعرض خطرهای جدیتر این بیماری قرار دارند .افرادی
که بیشتر درمعرض خطر مرگ در اثر ابتال به این ویروس هستند ،سالمندان ،افراد چاق و افراد مبتالبه
بیماریهای انحطاطکنندة عصبی ،متابولیک و قلبی-عروقی هستند.
سالمندان (مسنتر از  60سال) بیشتر درمعرض ابتال و عوارض وخیم این بیماری قرار دارند .نیمن1
( )4نشان داد از هر  100هزار سالمند بیشتر  65سال در ایاالت متحده 45 ،نفر در اثر ابتال به کرونا
بستری شدهاند .این در حالی است که از هر  100هزار نفر کمتر از  65سال حدود  10نفر بستری
شدهاند .تا  13می  ،2020از  15230مرگ در اثر ویروس کرونا در آمریکا ،حدود  73/4درصد از
درگذشتگان بیشتر  65سال داشتند .در شکل شمارة دو درصد مرگ افراد در سنین متفاوت در شهر
نیویورک آمریکا و ایران ارائه شده است .سازوکار دقیق اینکه چرا سالمندان بیشتر درمعرض خطر
هستند ،نامشخص است .روند پیری باعث بروز تغییرات منفی در ایمنی ذاتی و اکتسابی میشود که
بهعنوان پیری ایمنی شناخته شده است ( .)23بهطورکلی ،عملکرد همة سلولهای ایمنی بهطور منفی
تحتتأثیر افزایش سن قرار میگیرد که به افزایش حساسیت به بیماریهای عفونی ،کاهش پاسخ
آنتیبادی به واکسیناسیون ،التهاب سیستمی و کاهش قدرت سلولهای ایمنی برای حافظت از بدن
منجر میشود ( .)24,23همچنین ،پیری موجب تغییر بلوغ سلولهای دندریتیکی و مهاجرت به ارگان-
های لنفوئیدی میشود و باعث فعالسازی معیوب سلولهای  Tمیشود .درمقابل ،کودکان با اینکه
مستعد تجربة عفونتهای ویروسی هستند ،شدت این بیماری در آنها کمتر است .در بین همة گروه-
های سنی جوانتر از  18سال ،بیش از  50درصد از کودکان عالئم خفیف این ویروس را تجربه میکنند
و کمتر از شش درصد از کودکان عالئم وخیم آن را تجربه میکنند.

1. Nieman
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شکل  -2درصد مرگومير در اثر ويروس کرونا در آمريکا (سمت راست) تا تاريخ  13مي  2020و
 15آپريل  2020در ايران (سمت چپ)
اعداد داخل پرانتز در نمودار مربوط به ایران تعداد افراد مبتال را نشان میدهد (.)25

افراد چاق و کسانی که به بیماریهای قلبی-عروقی مانند فشارخون ،بیماری کرونر قلبی و بیماریهای
متابولیک مانند دیابت و بیماریهای مزمن تنفسی مبتال هستند ،بیشتر درمعرض خطر ابتال و عوارض
جدی کروناویروساند .همانطورکه در شکل شمارة سه نشان داده شده است ،بین سن ،چاقی و
بیماریهای زمینهای در بستریشدن در اثر ابتال به کروناویروس ارتباط وجود دارد .نیمن ( )4گزارش
کرد از  5700بیمار بستریشدة مبتالبه کرونا ،بعد از فشارخون ( 56/6درصد) حدود  41/7درصد
بیماران چاق بودند که در مقایسه با بیماران مبتالبه دیابت ( 33/8درصد) ،عفونت تنفسی مزمن (17/3
درصد) و بیماریهای قلبی-عروقی (11/1درصد) بیشتر بودند .چاقی که بهعنوان افزایش چربی بدن
شناخته شده است ،جزء مرکزی سندرم متابولیک است و ارتباط مستقیمی با بیماریهای التهابی
دارد .جالب است که در افراد جوان و بزرگسال ( 18تا  49و  50تا  64سال) ،درصد بستریشدن افراد
در اثر چاقی بیشتر است؛ درحالیکه در افراد سالمند درصد بستریشدن در اثر بیماریهای مزمن
مانند فشارخون ،دیابت ،بیماری مزمن تنفسی و بیمارهای قلبی-عروقی بیشتر است؛ بنابراین ،بهنظر
میرسد در افراد بزرگسال ،چاقی عامل پرخطر در ابتال به عوارض کروناویروس است .چاقی از طریق
افزایش التهاب سیستمی ( )26تأثیر منفی بر عملکرد ایمنی دارد و دفاع میزبان را شبیه به پیری
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ایمنی کاهش میدهد ( .)27چاقی بهعنوان یک عامل خطرزای افزایش بستریشدن و وخامت عفونت
کروناویروس شناخته شده است ( .)28پاسخ آنتیبادی به واکسیناسیون آنفوالنزا در افراد چاق مختل
میشود ()29؛ بهطوریکه مدت زمان بیماری آنفوالنزا در افراد چاق طوالنیتر است.
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شکل  -3درصد بستريشدن در اثر کروناويروس تا مارچ  2020در اياالت متحده ()4
فعالیت ورزشی و مقابله با کروناویروس
بررسی تأثیرات فعالیت بدنی بر سیستم ایمنی حوزه نسبتاً جدیدی از پژوهشها در زمینة علم ورزش
است که بهعنوان ایمنولوژی ورزش شناخته میشود .سیستم ایمنی به فعالیت بدنی بسیار پاسخپذیر
است؛ بهطوریکه مشاهده شده است سیستم ایمنی بهطور متفاوت به میزان و مدت استرس
فیزیولوژیک تحمیلی بر بدن پاسخ میدهد .پژوهشها نشان دادند که فعالیت ورزشی بهصورت مستقیم
(تقویت سیستم ایمنی ،تقویت دفاع آنتیاکسیدانتی و اثرهای ضدالتهابی) و غیرمستقیم (بهبود
خلقوخو و نیمرخ متابولیک) بر عملکرد ایمنی تأثیرگذار است.
الف) تأثيرات مستقيم
 )1تقويت سيستم ايمني
اثرهاي حاد
پاسخ حاد افراد مبتالبه عفونت کروناویروس به یک وهله فعالیت ورزشی تاکنون بررسی نشده است و
بهطورکلی ،اثرهای انواع فعالیتهای ورزشی در زمان نهفته ،حین ابتال و پس از ریکاوری از ویروس
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کرونا بررسی نشده است؛ بنابراین ،این نکته که آیا در زمان ابتال به این بیماری چه بهصورت خفیف و
چه بهصورت موارد شدید میتوان فعالیتهای ورزشی را انجام داد ،جای بحث و بررسی دارد و موضوع
پژوهشهای آینده است .بهنظر میرسد در زمان ابتال به بیماری کووید ،19-با توجه به اختالالت
ایمونولوژیک ایجادشده و اثرهای عصبی-عضالنی ،متابولیک ،قلبی و عروقی و  ...انجامدادن فعالیتهای
ورزشی میتواند به ضعف در سیستم ایمنی و کندشدن فرایند بهبودی منجر شود .در مطالعات درمورد
دیگر بیماریهای ویروسی مانند آنفوالنزا نیز بر توقف فعالیتهای ورزشی در هنگام ابتال تأکید شده
است .مطالعة انجامشده توسط گروه پژوهشی مطالعة حاضر نشان داد که مرگومیر نمونههای حیوانی
بهدنبال استفاده از یک وهله فعالیت ورزشی شدید قبل از تزریق ویروسی هرپس سیمپلکس-یک
افزایش یافت ( .)30در هنگام ابتال به ویروس کرونا طوفان سایتوکاینی ایجاد میشود که باعث اختالل
در عملکرد بافتهایی مانند ریه میشود و ممکن است در اثر فعالیتهای ورزشی تشدید شود .در
پژوهشی مروری ،پیشنهاد شد تا انجامدادن پژوهشهای بیشتر توصیه میشود ورزشکاران بهبودیافته
از بیماری کروناویروس تا هفت روز پس از ازبینرفتن عالئم فعالیت ورزشی شدید نداشته باشند ()31؛
باوجوداین ،تشویق به استمرار ورزش با شدت متوسط بهمدت  20-30دقیقه در بیشتر روزهای هفته
برای تقویت سیستم ایمنی و کاهش خطر عفونتهای ویروسی توصیه شده است .پاسخ حاد سیستم
ایمنی به فعالیت ورزشی به شدت و مدت فعالیت بستگی دارد .دراینراستا ،آستانة شدت  60درصد
اکسیژن مصرفی یا ضربان قلب ذخیره و آستانة مدت  60دقیقه ،متمایزکنندة فعالیت ورزشی متوسط
و فعالیت شدید است .پژوهشها نشان دادهاند که پاسخ دستگاه ایمنی به فعالیت متوسط و شدید
متفاوت است .بهطورکلی ،رهایی سلولهای ایمنی به درون گردش خون که بهعنوان لکوسیتوز شناخته
میشود ،اولین پاسخ بارز دستگاه ایمنی به فعالیت حاد است .در حالت استراحت ،بین سلولهای سفید
خون در گردش و سلولهای حاشیة گزیدة (چسبیده به دیوارة عروق) تعادل وجود دارد .طی انجامدادن
فعالیت ورزشی ،افزایش فشار برشی در اثر افزایش جریان خون و کاهش بیان مولکولهای چسبان،
موجب رهاشدن لکوسیتها به گردش خون میشود؛ بااینحال ،بزرگی لکوسیتوز به شدت و مدت
فعالیت بستگی دارد (.)32
در طول فعالیت با شدت متوسط ،فعالیت ضد پاتوژنی ماکروفاژهای بافتی همسو با افزایش شمار
ایمنوگلوبولینها ،سایتوکاینهای ضدالتهابی ،سلولهای  ،NKسلولهای  Tسیتوتوکسیک و سلولهای
 Bنابالغ افزایش مییابند و این تغییرات نقش مهمی در فعالیت دفاع ایمنی و سالمت متابولیک علیه
عفونت ویروسی مانند کروناویروس دارند ( .)33,32فعالیت حاد با شدت متوسط تحرک سلولهای
 NKو لنفوسیتهای  Tسیتوتوکسیک را افزایش میدهد که پتانسیل زیادی در مهاجرت و فعالیت
سیتوتوکسیک علیه سلولهای عفونیشده با ویروسها مانند ویروس کرونا دارند ( .)34شواهد دربارة
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فوتبالیستهای مبتالبه کووید 19-با عالئم خفیف نشان میدهد که آنها توانایی انجامدادن فعالیت با
شدت متوسط در حین ابتالی همزمان با درمان را دارند .انجامدادن فعالیت در این زمان به بازگشت
سریعتر آنها و جلوگیری از افت آمادگی بدنی کمک میکند .هورمونهای استرسی ازجمله کورتیزول
که سرکوبکنندة عملکرد ایمنی هستند و شاخص متابولیک فعالیت شدید هستند ( ،)36,35در طی
فعالیتهای ورزشی با شدت متوسط به سطوح باالیی نمیرسند ( .)33افزایش ناشی از فعالیت در
زیرواحدهای لنفوسیتی موجب افزایش قدرت نظارت ایمنی و کمکردن التهاب میشود .این پاسخ
ارزش بالینی بزرگی بهویژه برای افراد چاق و بیماران حساس به عفونت کروناویروس دارد ( .)37کاهش
التهاب مزمن در انواع فعالیتهای ورزشی از نوع استقامتی و مقاومتی گزارش شده است .مالنوری
شمسی و همکاران ( )38کاهش سطوح سایتوکاینهای التهابی  IL-6و  IL-18و پروتئین واکنشگر C
( )CRPرا پس از یک وهله تمرین مقاومتی با شدت کم ،گزارش کردند .پژوهشهای جدید نیز فعالیت
با شدت متوسط را به عنوان یک یار کمکی مهم سیستم ایمنی برای تحریک تبادل مداوم لکوسیتها
بین گردش خون و بافتها معرفی کردهاند ( .)39همچنین ،اثرهای مثبت فعالیتهای ورزشی با شدت
متوسط بر سیستم ایمنی ذاتی و پروتئین سورفکتانت  Dدر بیماران مبتالبه دیابت نوع دو مشاهده
شده است ( .)40با توجه به درگیری ریهها و نقش مثبت پروتئین سورفکتانت در کارایی تبادل گازی،
به انجامدادن پژوهشهایی نیاز است تا تأثیر ورزش بر این پروتئین در طی عفونت کروناویروس بررسی
شود .از دیگر مزایای فعالیت بدنی با شدت متوسط میتوان به افزایش پاسخ ویژة آنتیبادی به هنگام
واکسیناسیون قبل از یک وهله فعالیت حاد ( )41یا دورههای کوتاهمدت تمرینات ورزشی با شدت
متوسط اشاره کرد ( ،)42,30اما در این زمینه به انجامدادن پژوهشهای بیشتری بهویژه ویروس کرونا
و نتیجهگیری قطعی نیاز است.
براساس دادههای اپیدمیولوژیک ،ورزشکاران شرکتکننده در فعالیتهای استقامتی و فوقاستقامتی و
ورزشکارانی که تمرینات سنگین انجام میدهند ،درمعرض خطر افزودة عفونتهای تنفسی ازجمله
کروناویروس قرار دارند ( .)43پژوهشها نشان دادهاند که بار زیاد یک وهله فعالیت بدنی با اختالل
عملکرد ایمنی ،التهاب ،استرس اکسایشی و آسیب عضالنی همراه است ( .)45,44عملکرد نوتروفیل و
سلول  ،NKمعیارهای متفاوت عملکرد لنفوسیتهای  Tو  ،Bتعداد  IgAبزاقی ،سایتوکاینها ،پاسخ
حساسیت زیاد نوع تأخیری پوست ،بیان کمپلکس سازگاری بافتی نوع  IIدر ماکروفاژها و نشانگرهای
عملکرد ایمنی ،چند ساعت تا چند روز پس از فعالیت استقامتی بلندمدت و فعالیت شدید کاهش
مییابند ( .)46براساس مطالعات ،بهنظر میرسد این پاسخها در نمونههای سالم و بیمار نیز متفاوت
هستند و در افراد تمریننکرده پاسخهای شدیدتری در شاخصهای سیستم ایمنی ایجاد خواهد شد
( .)48,47نظریة «پنجرة باز» به دورة سرکوب جنبههایی از عملکرد سیستم ایمنی پس از انجامشدن
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فعالیت ورزشی شدید اشاره دارد .این پنجره بین سه تا  72ساعت پس از ورزش باز میماند؛ مدت
زمانی که عامل عفونی مانند کروناویروس میتواند جایی در بدن میزبان برای خود باز کند و موجب
افزایش خطر عفونتهای فرصتطلب شود ( .)49ارتباطی بالقوه بین فعالیت شدید ،بلندمدت و افزایش
خطر بیماری وجود دارد .افت عملکرد ایمنی ذاتی و اکتسابی در فعالیت شدید و بلندمدت به رهایی
مقادیر زیادی کورتیزول مرتبط است؛ زیرا ،کورتیزول سرکوبکنندة عملکرد انواع سلولهای ایمنی
است .عالوهبر کورتیزول ،سایتوکاینهای التهابی نیز در تغییر عملکرد ایمنی درپی انجامدادن تمرینات
شدید و بلندمدت درگیر هستند.
پژوهشهای اخیر نشان دادهاند که متابولیسم و ایمنی بسیار درهمتنیده هستند و حوزة جدیدی از
مطالعات به نام ایمنو-متابولیسم را شکل میدهند ( .)50در فعالیتی که بیش از دو ساعت به طول
بینجامد ،بیش از  300متابولیت همزمان با تخلیة ذخایر گلیکوژن به درون گردش خون رها میشود
و افزایش گستردهای در متابولیتهای چربی مانند مشتقات اکسیدشده که اکسیلیپین نامیده
میشوند ،رخ میدهد ( .)51آسیب عضالنی ناشی از ورزش و التهاب باعث بروز پاسخ ایمنی ذاتی قوی
میشود .پروتئینهای ویژة ایمنی (لیزوزیم  ،Cاالستاز نوتروفیل ،دفنسین-یک ،پپتاید ضدمیکروبی
کاتلیسیدین) بهمنظور تنظیم پاسخ ایمنی ذاتی (کموتاکسیک و جابجایی) تولید میشوند و
اکسیلیپینها در شروع ،میانجیگری و برطرفکردن این فرایند درگیر هستند ( .)51سایر پروتئینها
مانند آمیلوئید  ،A-4میلوپراکسیداز و کمپلمانها در طول دورة ریکاوری افزایش مییابند و در پاسخ
مرحلة حاد التهابی نقش دارند ( .)52این آشفتگیهای ناشی از ورزش در متابولیسم ،میانجیهای
لیپیدی و پروتئینها تأثیری مستقیم بر عملکرد ایمنی و کاهش ظرفیت سلولهای ایمنی در افزایش
نرخ مصرف اکسیژن پس از فعالسازی دارند ( .)53فعالسازی ایمنی با تقاضای بیوسنتزی و اکسیژنی
همراه است و سلولهای ایمنی باید تحت برنامهنویسی مجدد متابولیکی برای تولید انرژی کافی
بهمنظور تأمین این تقاضاها قرار گیرند .دادههای اولیه نشان دادند که ظرفیت متابولیکی سلول ایمنی
در طول ریکاوری از وهلههای فعالیت پرشدت کاهش مییابد که این امر به اختالل زودگذر عملکرد
ایمنی منجر میشود ()53؛ البته برای نتیجهگیری قطعی به انجامشدن پژوهشهای بیشتری در این
زمینه نیاز است.
اثرهاي مزمن
هر وهله فعالیت ورزشی با شدت متوسط موجب افزایش زودگذر در قدرت نظارت ایمنی میشود و
وقتی این روند تکرار و تکرار شود ،مزایای سالمتی زیادی ازجمله کاهش شیوع عفونتهای ویروسی
مجازی تنفسی را درپی خواهد داشت ( .)54شواهد اپیدمیولوژیک ارتباطی منفی بین تمرین با شدت
متوسط و شیوع  URTIنشان دادهاند .بزرگی کاهش در روزهای با عالئم  URTIدرپی انجامدادن
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فعالیت با شدت متوسط در حدود  40-50درصد است که از سطوح گزارششده با بیشتر داروها و
مکملها تخطی میکند .اثرهای حمایتی فعالیت با شدت متوسط و شیوع بیماری در تضاد با افزایش
خطر بیماری ناشی از فعالیت شدید و بلندمدت است که بهطور خالصه در مدل منحنی «»J
تشریحشدنی است (شکل شمارة چهار) .در این مدل ،افراد بیتحرک و کسانی که فعالیتهای شدید
انجام میدهند ،بیشتر درمعرض ابتال به بیماریهای تنفسی ازجمله کروناویروس قرار دارند .باید توجه
داشت که در سمت راست منحنی تنها ورزشکاران حرفهای قرار ندارند؛ زیرا ،بارهای تمرینی سنگین
همیشه با افزایش خطر بیماری همراه نیستند ( .)55در این سمت ،کسانی که برای کنترل وزن
تمرینات سنگین و طوالنیمدت انجام میدهند و رژیم غذایی متعادلی ندارند نیز قرار دارند و اصوالً
این افراد دو تا شش برابر بیشتر درمعرض ابتال به  URTIقرار دارند .پژوهشی روی  1002ورزشکار در
طی  12هفته نشان داد که تعداد روزهای با عالئم  43 URTIدرصد در آزمودنیهایی کمتر بود که
پنج روز یا بیشتر فعالیت میکردند نسبت به کسانی که یک روز در هفته تمرین میکردند و  46درصد
در کسانی کمتر بود که آمادگی قلبی-عروقی بیشتری داشتند نسبت به همتایان خود که آمادگی
ضعیف داشتند (.)56

شکل  -4مدل منحني  Jارتباط بين پيوستار شدت فعاليت بدني و عفونت مجاري فوقاني تنفسي

فعالیت بدنی میزان عفونت در هر دوی بیماریهای باکتریایی و ویروسی را کم میکند .همچنین،
فعالیت با شدت کم با کاهش مرگومیر و شیوع بیماریهای آنفوالنزا و ذاتالریه همراه است ( .)57در
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پژوهشی کارایی شش هفته تمرین ترکیبی با شدت متوسط بر آمادگی قلبی-عروقی و عضالنی و
کیفیت زندگی  133بیماران بهبودیافته از  SARSبررسی شد .پژوهشگران نشان دادند برنامة تمرین
ورزشی ترکیبی در بهبود آمادگی قلبی-عروقی (آزمون شش دقیقه پیادهروی) و عضالنی (قدرت
مشتکردن ،شنای سوئدی و جلو بازو) بیماران بهبودیافته از  SARSمؤثر واقع شد ( .)58همچنین،
بهبود پاسخهای آنتیبادی به واکسیناسیون آنفوالنزا در سالمندانی گزارش شد که در برنامة تمرین
ورزشی بهصورت منظم شرکت میکردند ( .)59بهعالوه ،فعالیتهای ورزشی یکجلسهای یا تمرینات
کوتاهمدت ورزشی باعث بهبود پاسخهای ایمنی سلولی به ویروس هرپس در نمونههای حیوانی شده
است (.)42,30
فعالیت ورزشی با شدت متوسط در تقویت سیستم ایمنی مؤثر است .افزونبراین ،فعالیت ورزشی
بهصورت اثباتشده میتواند در کاهش ابتال به بیماریهای مزمن مانند دیابت ،چاقی ،فشارخون و ...
مؤثر باشد .براساس بررسیها ،تاکنون مطالعاتی درخصوص بررسی اثرهای فعالیتهای ورزشی منظم
قبل از ابتال به بیماری کروناویروس بر میزان ابتال یا فرایند بهبود بیماران کرونا انجام نشده است ،اما
با توجه به مطالعات ،سیستم ایمنی تقویتشده با بیماری کروناویروس بهتر مبارزه میکند و
فعالیتهای ورزشی متوسط و طوالنیمدت سیستم ایمنی را تقویت میکنند .ضمناینکه براساس
گزارشهای منتشرشده ،بیشتر قربانیان بیماری کروناویروس افراد با بیماریهای مزمن مرتبط با سبک
زندگی هستند که فعالیت بدنی منظم میتواند در پیشگیری از وقوع این بیماریها مؤثر باشد.
 )2تقويت دفاع آنتياکسيدانتي
رادیکالهای اکسیژنی واکنشی ( )ROSو گونههای نیتروژنی واکنشی ( )RNSمولکولهای دولبه
هستند .ازیکسو ،بهعنوان فاکتورهای التهابی مهم در حمایت از سیستم ایمنی در پاکسازی پاتوژنها
و ترمیم بافت عضالنی آسیبدیده عمل میکنند و ازسویدیگر ،میتوانند التهاب مزمن را تشدید کنند
و در آسیب بافتی درگیر باشند« .اکسی-التهاب» واژهای است که برای تعامل بین استرس اکسایشی
و التهاب بهکار میرود ( .)60تمرینات ورزشی از طریق افزایش آنزیمهای کاتاالز ،سوپراکسید دسموتاز
و گلوتاتیون پراکسیداز موجب تقویت دفاع آنتیاکسیدانتی میشوند (.)60
 )3اثرهاي ضدالتهابي
هر وهله فعالیت ورزشی بسته به شدت فعالیت با افزایش زودگذر سلولهای سفید خون ،پروتئینها و
سایتوکاینهای التهابی همراه است ،اما سطوح استراحتی این نشانگرهای التهابی در افراد آماده و فعال
نسبت به افراد غیرفعال و دارای اضافهوزن پایینتر است .زمانی که ویروس کرونا یک سلول را عفونی
کند ،سلول میزبان تحت فرایند پیروپتوز 1قرار میگیرد و الگوهای مولکولی همراه با آسیب را تولید و
(حالت التهابی مرگ برنامهریزیشده) 1. Pyroptosis
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رها میکند که توسط سلولهای مجاور (سلولهای اندوتلیال ،اپیتلیال و ماکروفاژهای حبابچهها)
شناسایی میشوند و این امر به تولید کموکاینها و سایتوکاینهای التهابآور مانند IL- ،IL-6 ،IL-1β
 8و  IL-2در محل عفونت منجر میشود .این پروتئینها باعث جذب سلولهای ایمنی به جایگاه عفونت
و ایجاد یک حلقة بازخوردی برای تولید بیشتر سایتوکاینهای التهابی میشوند که تجمع این
سایتوکاینهای التهابی به سلولهای ریوی آسیب میزند؛ بنابراین ،این فرایند (تولید سایتوکاینهای
التهابی) تاحدودی توجیه میکند که چرا افراد چاق ،سالمندان و افرادی که بیماریهای مزمن التهابی
دارند ،بیشتر درمعرض عوارض ویروس کرونا قرار دارند؛ بهطور مثال ،امانی و همکاران ( )26نشان
دادند که سطوح  IL-6 ،CRPو  IL-18در افراد چاق بیشتر از افراد با وزن طبیعی است و مهمتراینکه،
سطوح این نشانگرها در افراد الغر و چاق بیتحرک ،باالتر از افراد فعال است ( .)26ازطرفدیگر ،در
پژوهشی نشان داده شد که شش هفته تمرین تداومی و تناوبی هوازی موجب کاهش نشانگرهای
التهابی  IL-18و  CRPدر سربازان چاق شد ( .)61همچنین ،در پژوهشی گزارش شد که آمادگی
قلبی-عروقی ارتباط معکوسی با نشانگرهای التهابی  IL-6 ،CRPو  IL-18دارد ()62؛ بنابراین ،بهنظر
میرسد بیتحرکی مستقل از ترکیب بدنی عامل مهمی در افزایش سطوح سایتوکاینهای التهابی است.
درمجموع ،بهنظر می رسد فعالیت بدنی با شدت متوسط از طریق کاهش سایتوکاینهای التهابی یک
سد دفاعی قوی علیه ویروس کرونا در بدن شکل دهد.
همچنین ،در پژوهشهای زیادی اشاره شده است که افزایش در گردش سلولهای ایمنی ذاتی ،تأثیرات
ضدالتهابی و ضداکسیدانتی ورزش در تعدیل فرایندهای تومورزایی ،انسداد عروقی و بسیاری دیگر از
بیماریها نقش مؤثری دارد ( .)63فعالیتهای ورزشی با شدت متوسط با توجه به اثرهای ضدالتهابی
خود بهعنوان دارو درنظر گرفته میشوند .درواقع ،ورزش بهعنوان یک دارو سازوکارهایی را فعال میکند
که میتواند در بهبود بسیاری از بیماریها درگیر باشند .اثرهای ضدالتهابی فعالیت ورزشی متوسط
میتواند بهعنوان روشی برای بهبود فرایند بیماری کووید 19-بعد از طی مرحلة شدید بیماری درنظر
گرفته شود؛ بااینحال ،باید توجه کرد که فعالیتهای ورزشی میباید در زمانی قطع شوند که عالئم
شدید بیماری کروناویروس مانند تب ،سرفه ،اسهال و  ...دوباره ایجاد شوند .تأثیرات ضدالتهابی تمرینات
ورزشی در بیماریهای زیادی تأیید شده است؛ بهطوریکه در مطالعات کاهش التهاب سیستمی در
بیماری متفاوت شامل سرطان ،مالتیپل اسکلروزیس ،دیابت ،چاقی و  ...گزارش شده است (-66
 .)64,40,38,1تمرینات ورزشی تأثیرات تعدیلکنندة ایمنی دارند و گفتوگوی سلولی بین سیستم
ایمنی و تومورزایی را تغییر میدهند .تمرینات ورزشی موجب افزایش تراوش سلولهای T
سیتوتوکسیک و سلولهای  NKبه درون تومور میشوند و تأثیرات التهابی ارتقادهندة رشد تومور را
کاهش میدهند ( .)64در پژوهشها کاهش تولید  )68( IL-17 ،)67( IL-6و  )69( NFκBو افزایش
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سایتوکاین ضدالتهابی  )70( IL-10در مدل حیوانی القای سرطان پستان گزارش شده است .تمرینات
ورزشی عناصر التهابی تحریککنندة تغییرات مولکولی و سلولی در بدن را کاهش میدهند و با تأثیرات
ضدالتهابی نقش مؤثری در تقویت نظارت ایمنی دارند؛ بهطور مثال IL-1β ،سایتوکاین پیشالتهابی
است که در سببشناسی بیماریها نقش دارد و همانطورکه ذکر شد ،سطوح این سایتوکاین در
عفونت با ویروس کرونا افزایش مییابد و رهایی  IL-6از عضله پس از ورزش از طریق افزایش سطوح
 IL-1raموجب مهار پیامرسانی  IL-1βمیشود ()72,71؛ بنابراین ،این احتمال وجود دارد که این
سازوکار از بدن در برابر عفونت کروناویروس محافظت کند .همچنین ،تمرینات ورزشی بیان گیرندة
شبهتول-چهار را تنظیم کاهشی میکنند که گیرندة غشایی مهمی است که بهوسیلة لیگاندهای زیادی
ازجمله لیپوپروتئینهای کمچگال اکسیدشده فعال میشود و در بروز مقاومت انسولین ،دیابت نوع-دو
و بیماریهای قلبی دخیل است ( .)71,60درمجموع ،پژوهشها نشان میدهند اگر جلسات تمرین
بیش از  300دقیقه در هفته با شدت متوسط صورت گیرد و با کاهش وزن همراه باشد ،تأثیرات بارز
ضدالتهابی دارد و از بدن در برابر عفونتهای ویروسی از جمله کروناویروس محافظت میکند.
ب) تأثيرات غيرمستقيم
 )1بهبود خلقوخو و کاهش اضطراب
مشخص شده است که تمرینات متفاوت ورزشی به ارتقای کیفیت زندگی ،کاهش خستگی ،افزایش
احساس شادکامی و کاهش احساس افسردگی و اضطراب منجر میشوند .این بهبودها تا شش ماه پس
از تداخل نیز حفظ میشوند ( .)73با توجه به بار روانی ایجادشده در جامعه و ترس از ابتال به ویروس
کرونا ،استرس ابتال به کووید 19-از طریق تولید کورتیزول در بدن موجب افت عملکرد سیستم ایمنی
میشود و در صورت ابتال ،احتماالً عوارض شدیدتری برای مبتالیان داشته باشد .درمقابل ،بسیاری از
مطالعات اپیدمیولوژیک نشان دادهاند که ورزش باعث افزایش عزتنفس و احساس بهزیستی میشود
و افرادی که در فعالیت بدنی منظم شرکت میکنند ،عالئم افسردگی و اضطراب کمتری را تجربه
میکنند ( .)74سازوکارهای پیشنهادشده برای این بهبودها شامل تحریک ترشح نروتروفینها (عامل
رشد مشتق از مغز ،نروتروفین-سه و دوپامین) ،عصبزایی و افزایش ترشح اندروفینها در مغز و کاهش
ترشح کورتیزول میشوند؛ بنابراین ،از جنبههای روانی ،فعالیت بدنی منظم با شدت متوسط از بهترین
روشها برای افزایش آمادگی روانی برای مقابله با کروناویروس است.
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 )2بهبود سوختوساز (نيمرخ ليپيدي و اکسايش کربوهيدرات)
کاهش وزن بدن ،اکسایش چربیها ،بهبود نیمرخ لیپیدی بهویژه کاهش سطوح لیپوپروتئین کمچگال
( )LDLو افزایش لیپوپروتئین پرچگال ( )HDLو نیز بهبود حساسیت انسولینی با تسهیل ورود گلوکز
به درون سلولها از مزایای تثبیتشدة فعالیت ورزشی منظم هستند .این بهبودها تأثیرات مثبتی بر
بدن دارند و از بروز ناخوشیهای مرتبط به چاقی و بیتحرکی پیشگیری میکنند .تجمع چربی و
نشانگرهای التهابی ارتباط زیادی با بیماریهایی ازجمله چاقی ،بیماریهای قلبی -عروقی ،بیماریهای
متابولیک ،بیماریهای ریوی ،بیماریهای انحطاطکنندة عصبی و انواع سرطان دارد ( .)78-75داده-
های اپیدمیولوژیک تأیید میکنند که تمرینات ورزشی منظم از طریق سازوکارهای زیادی ازجمله
رهایی مایوکاینها ،تحریک تولید سایتوکاینهای ضدالتهابی ( IL-1raو  ،)IL-10کاهش اختالل در
بافت چربی و بهبود اکسیژنرسانی نقش مهمی در بهبود نیمرخ سوختوسازی و پیشگیری از بیماری-
های ذکرشده و نیز عوارض کروناویروس دارند ( .)79,80درمجموع ،اگر جلسات تمرین بیش از 300
دقیقه در هفته باشد و با کاهش وزن همراه باشد ،تأثیرات مطلوبی بر بهبود وضعیت سوختوسازی
دارد .ازآنجاکه متابولیسم و ایمنی درهمتنیده هستند ،این سازگاریهای مثبت در سوختوساز با بهبود
عملکرد سلولهای ایمنی برای مقابله با هرگونه پاتوژن بهویژه کروناویروس همراه است.
رهنمودهای ورزشی
حفظ یا افزایش فعالیت بدنی در دوران قرنطینه برای مقابله با عوارض خطرناک رفتارهای بیتحرکانه
بسیار اهمیت دارد .در دوران قرنطینه ،انجامدادن فعالیت ورزشی در خانه توسط نهادهای گوناگون
ورزشی و بهداشتی توصیه شده است .برای تعهد و پایبندی به انجامدادن تمرینهای ورزشی توصیة
جدی میشود که فعالیتهای شاداب و نشاطآور انتخاب شوند .همچنین ،انجامدادن همزمان تمرینات
ورزشی همراه با گوشدادن به موزیک یا تمرین گروهی اعضای خانواده بر پایبندی و نشاط تأثیرات
درخور توجهی دارد .میزان مراجعة اقشار متفاوت به اینترنت برای دستیابی به برنامههای علمی در این
دوران افزایش چشمگیری یافته است؛ باوجوداین ،همة وبسایتهای اینترنتی توسط افراد متخصص
نظارت نمیشوند و رهنمودهای علمی در همة این سایتها دیده نمیشود؛ برایناساس ،مجموعهای از
رهنمودهای علمی مبتنیبر ورزش در خانه با وزن بدن و ابزار ساده در جدولهای شمارة یک و شمارة
دو ارائه شده است.
در جدول شمارة یک ،رهنمودهای مربوط به تمرینات استقامتی ارائه شده است .با توجه به
آپارتماننشین بودن مردم در شهرهای بزرگ ،محدودیت زیادی در تنوع تمرینات استقامتی وجود
دارد .دوچرخة ثابت ،پیادهروی ،تمرینات برکلتیکس و باال و پایینرفتن از یک استپ ،حرکات موزون
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و رقص و  ...میتوانند انواع تمرینات استقامتی اجراشدنی در منزل باشند .به افراد مبتدی توصیه
میشود  10تا  20دقیقه فعالیت استقامتی را بهصورت تناوبی در زمانهای پنج تا دهدقیقهای انجام
دهند (بهطور مثال ،دو وهلة دهدقیقهای) .شدت براساس ضربان قلب بیشینه برای افرد مبتدی  50تا
 70درصد ضربان قلب بیشینه باشد و در افرادی که تمرین داشتهاند ،برابر با  60-75درصد ضربان
قلب بیشینه باشد.
جدول  -1رهنمودهايي براي انجامدادن تمرينات استقامتي در خانه
مدت

افراد

نوع فعاليت

تازهکار

دوچرخة ثابت ،پیادهروی ،رقص ،تردمیل

 20-10دقیقه

مجرب

دوچرخة ثابت ،باال و پایینرفتن از استپ،
برکلتیکس ،تردمیل ،رقص

 40-20دقیقه

شدت
 70-50درصد ضربان قلب بیشینه،
مقیاس درک فشار بورگ برابر با 1-3
 75-60درصد ضربان قلب بیشینه،
مقیاس درک فشار بورگ برابر با 3-5

حفظ تودة عضالنی در دوران قرنطینه سخت است .تمرینات مقاومتی تحریککنندة سنتز پروتئین
عضلة اسکلتی هستند که درنهایت به هایپرتروفی منجر میشود .بیشترین دستاوردهای قدرتی و تودة
عضالنی با باردهی زیاد بهدست میآید؛ بااینحال ،در پژوهشهای اخیر نشان داده شده است که بار
کم ( 30درصد یک تکرار بیشینه) با حجم زیاد (تا واماندگی) ( )81محرک قوی برای سنتز مولکولهای
پیامرسانی آنابولیک است و به افزایش سنتز پروتئین عضله همانند فعالیت با بار زیاد منجر میشود.
به همین منوال ،نشان داد شد که در سالمندان غیرفعال فعالیتهای خانگی با استفاده از وزن بدن بار
کافی بر بدن برای حفظ تودة عضالنی مهیا میکنند ( .)81بهعالوه ،ازآنجاکه حفظ قدرت نسبت به
تودة عضالنی برای انجامدادن فعالیتهای روزمره مهمتر است و نیاز به فعالشدن جزء عصبی ضرورت
دارد ،توصیه میشود از تمرینات عملکردی استفاده شود .پژوهشها نشان دادهاند که تمرینات
عملکردی در سالمندان به افزایش قدرت عملکردی و حتی حفظ تودة عضالنی منجر میشود (.)82
در جدول شمارة دو رهنمودهای تمرین مقاومتی در خانه ارائه شده است .برای افراد مبتدی توصیه
میشود از وزن بدن بهعنوان مقاومت استفاده شود و برای افراد مجرب توصیه میشود از وسایل در
دسترس منزل مانند کیسة برنج ،بطری آب ،صندلی و حتی یار کمکی برای اعمال مقاومت خارجی
استفاده شود.
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جدول -2رهمنودهايي براي انجامدادن تمرينات مقاومتي در خانه
افراد
تازهکار

مجرب

نوع فعاليت
فعالیت با وزن بدن شامل اسکات ،النج ،درازونشست ،پالنک  15-20ثانیهای،
شنای شوئدی با شیب مثبت
فعالیت با وزن بدن بههمراه وسایل اضافی ،اسکات ،اسکات بلغاری ،شنای
سوئدی با شیب منفی ،پالنک  40ثانیهای ،پالنک از جانب ،درازو نشست v
شکل ،بورپی ،راهرفتن النج با حمل شیء

ست

تکرار

2-1

15-10

4-2

20-15

نتیجهگیری
ویروس کرونا ،اولین و آخرین گونه از بیماریهای ویروسی نیست و نخواهد بود؛ بنابراین ،ضرورت
تغییرات عملیاتی در سبک زندگی و استفاده از فعالیتهای ورزشی منظم در عموم افراد جامعه و در
سراسر طول عمر میتواند با تقویت سیستم ایمنی در کاهش عوارض و هزینههای مربوط به این گونه
بیماریها مؤثر باشد .تا زمان کشف واکسن و مدیریت بیماری کووید 19-بهنظر میرسد پیشگیری و
تقویت سیستم ایمنی بدن بهترین راه مبارزه با این بیماری باشد .دراینراستا ،تمرینات ورزشی با
شدت متوسط بهعنوان یک یار کمکی برای تقویت عملکرد سیستم ایمنی مطرح هستند .عفونتهای
ویروسی مانند کروناویروس باعث عفونیشدن سلولهای بدن میشود و بنابراین ،تقویت ایمنی بهواسطة
سلولی با فعالیت ورزشی روش مؤثری برای مقابله با این ویروس است .رعایت رهنمودهای ورزشی
مبتنیبر اصول علمی ،عالوهبر آمادگی بدنی به تقویت سیستم ایمنی نیز کمک میکند .تمرینات
ورزشی با شدت متوسط بهصورت مستقیم از طریق تقویت سیستم ایمنی ،افزایش دفاع آنتیاکسیدانتی
و اثرهای ضدالتهابی و بهصورت غیرمستقیم از طریق بهبود خلقوخو و سالمت سوختوسازی موجب
تقویت سازوکارهای دفاعی بدن در برابر عفونتهای ویروسی ازجمله کووید 19-میشود.
چشمانداز پژوهشی
هرچند کمتر از سه دهه از عمر حوزة پژوهشی ایمنولوژی ورزش میگذرد ،آپاندمیشدن بیماری
کووید 19-بر ضرورت توجه و توسعة این حوزه تأکید دارد .نیاز به انجامدادن مجموعهای از پژوهشها
مدون در حوزة ورزش بهویژه نوع ،شدت و مدت ورزش در خانه ،بر آمادگی بدنی و سیستم ایمنی
برای مقابله با کروناویروس ضروری بهنظر میرسد .تعیین اندازة اثر وضعیت آمادگی بدنی ،سن ،چاقی،
ناخوشیهای مرتبط به سبک زندگی بر میزان بستریشدن و مرگومیر این بیماری در کشور بسیار
بااهمیت است .تا زمان کشف واکسن بیماری کووید19-و شناسایی دقیق رفتارهای ویروس کرونا
انجامدادن پژوهشهای بنیادی در اولویت است .در این سطح ،تعیین تأثیرات انواع ورزشها با شدت

35

 سيستم ايمني و کرونا ويروس، فعاليت ورزشي:مالنوري شمسي

 ضروری بهنظر،و مدت متفاوت در زمان ابتال به کروناویروس بر عملکردهای گوناگون سیستم ایمنی
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Abstract
The novel coronavirus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV2)
which caused COVID-19, is a pandemic that threatens human societies in many ways. It
seems that the main strategy of managing coronavirus at present is to prevent infection. In
addition to improving physical fitness, moderate-intensity exercise boosts the cellmediated and humoral immune system responses, especially in people with weakened
immune systems who are at risk of coronavirus implications such as the elderly, obese
people and those with chronic diseases. Therefore, performing regular exercise during life
span can be considered as an effective strategy to prevent viral diseases such as
COVID-19 .On the other hand, home quarantine and non-use of public sports setting
reduce physical fitness, circadian rhythm disturbances, sleep disturbances, depression,
increased sedentary behaviors and impair the balance of energy received and consumed,
which leads to a weakened immune system and a more severe risk of complications from
COVID-19 disease. Performing moderate-intensity exercise at home during an outbreak
can be an effective strategy in counteracting these complications. In addition, moderateintensity exercise is effective in improving the immune system and counteracting the
effects of coronavirus directly by enhancing the immune system, antioxidant defenses and
anti-inflammatory responses, and as well as indirectly by reducing anxiety, improving
mood and modulating fat profile and insulin sensitivity.
Keywords: COVID-19, Home-Based Exercise, Upper Respiratory Tract Infection, Viral
Infection, Aerobic Exercise, Leukocytes.
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