
6 تمرین ورزشی برای ارتقاء روانی بدن در برابر کروناویروس

ورزش و کرونـا

روحیه و کرونا
کروناویروس عالوه بر حمله به سیستم تنفسی و سایر ارگان های بدن به روان 
انسان نیز با شدت حمله کرده است. استرس، اضطراب و سایر مشکالت روانی 
با ظهور کروناویروس  میان مردم جهان افزایش یافته است. به همین دلیل 
سازمان جهانی بهداشت بر حفظ آرامش تاکید کرده است. در همین راستا در 
کشور چین بخش های مختلفی بسیج شده اند تا با  مشکالت روانی ناشی از 
کروناویروس مقابله کنند. این مشکالت از چه لحاظ می تواند برای ما مضر باشد؟
استرس، ترس و اضطراب عالوه بر کاهش حس و حال و درگیری فکر، 
موجب افزایش سطح هورمون کورتیزول در بدن انسان می شود. زمانی که 
سطح کورتیزول افزایش پیدا کند، سیستم ایمنی بدن را سرکوب کرده و 

بدن را در برابر بیماری آسیب پذیر می کند. 
ترس، استرس و اضطراب ناشی از ناآگاهی است. زمانی که شما فیلم 
ترسناکی می بینید، می ترسید زیرا آگاه نیستید سکانس بعدی چه اتفاقی 
می افتد بنابراین اگر آگاه باشید دیگر نمی ترسید. به همین ترتیب باید خود 

را در مورد کروناویروس آگاه کنید.

همان طور که می دانید سازمان جهانی بهداشت برای مقابله با ویروس کرونا 
تاکید می کند سیستم ایمنی بدن را تقویت کنید؛ حال شما با ایجاد ترس 
و استرس، سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کنید بنابراین، اولین کاری که 
باید انجام دهید کاهش استرس و اضطراب است. نباید به شایعات و اخبار 
کذب دقت کرده و کروناویروس را بیش از حد بزرگ کنید. این بیماری با 
اینکه خطرناک است، ترسناک نیست. اگر دقت کنید، بیشتر مبتالیان بدحال 
و جان باختگان این بیماری، افراد مسن و بیمارانی هستند که سیستم ایمنی 
ضعیفی داشته اند. به همین دلیل، راه های پیشگیری و مقابله با آن تقویت 

سیستم ایمنی بدن و رعایت بهداشت فردی و عمومی است.
عالوه بر افزایش آگاهی، شما می توانید با ورزش میزان سطح کورتیزول ناشی از 
استرس و اضطراب را کم کنید. سازمان جهانی بهداشت برای مقابله با استرس 
ناشی از کروناویروس تغذیه سالم، خواب کافی و ورزش را توصیه کرده است. 
هرگونه فعالیت بدنی موجب ترشح هورمون های شادی آور می شود. البته برای 
اثربخشی بیشتر آن می توانید به صورت گروهی همراه خانواده ورزش کنید. این 

کار به حفظ آرامش و تغییر حال و هوای خانه نیز کمک می کند.

ورزش برای تقویت سیستم ایمنی 
پژوهش های متعددی در این زمینه انجام شده که نتایج شان 
اثربخشی ورزش بر بهبود سیستم ایمنی افراد را نشان 
داده اند. نتایج پژوهشی در ایاالت متحده نشان داده، زنانی 
که به صورت روزانه پیاده روی می کنند نسبت به دیگران 
کمتر به سرماخوردگی مبتال می شوند یا افراد مسن باالی 
70 سال که به صورت مداوم دوچرخه سواری می کنند 
از لحاظ قوای جسمانی و سالمت مانند یک فرد 20 
ساله هستند. غده تیموس سلول هایی به نام »لنفوسیت 
تی« ترشح می کند که با افزایش سن اندازه آن کوچک 
می شود، درنتیجه میزان ترشح آن نیز کاهش پیدا می کند. 
میزان ترشح این سلول را می توان با آزمایش هایی در خون 
افراد مشاهده کرد. به گفته پژوهشگران، افراد کهنسالی 
که به صورت مداوم به فعالیت ورزشی می پردازند، غده 
تیموس شان به اندازه یک شخص جوان سلول لنفوسیت 

تی ترشح می کند. همچنین پژوهشگران بر این باورند 
فعالیت بدنی در سنین باال به افراد کمک می کند به 
واکسن ها واکنش بهتری نشان دهند و درنتیجه در مقابل 

بیماری هایی مثل آنفلوانزا مقاوم باشند.
بنابراین برای اثربخشی تمرین بر سیستم ایمنی بدن باید 
به صورت مداوم و با شدت متوسط به پایین ورزش کنید. 
می توانید روزانه به مدت 15 تا 30 دقیقه به فعالیت هایی 
مثل حرکات کششی، پیاده روی، دوچرخه سواری، تمرین 
در منزل و... بپردازید. از طرف دیگر، باید توجه داشت 
ورزش سنگین به صورت روزانه به مدت طوالنی 
می تواند موجب کاهش عملکرد سیستم ایمنی بدن 
شود. به همین دلیل در طول هفته برنامه تمرین تان را 
تغییر دهید. برای مثال، 2 روز تمرین با شدت باال، 3 
روز تمرین با شدت متوسط به پایین و 2 تا 4 روز 

حرکات کششی انجام دهید.

تمرین اول
مشابه تصویر مقابل مبل یا صندلی 
بایستید. دست هایتان را مقابلتان قرار 
دهید و به آرامی  روی صندلی بنشینید 
و بلند شوید. توجه داشته باشید نباید 
نشیمنگاه کامال با سطح صندلی یا 
مبل تماس داشته باشد، فقط کافی 

است اندکی آن را لمس کند.

 تمرین سوم
مشابه تصویر دست هایتان را روی مبل بگذارید، پشت و آرنج هایتان باید صاف باشند. سپس زانوهایتان را به صورت 

متوالی باال بیاورید.

تمرین پنجم
 روی صندلی یا مبل بنشینید و مشابه تصویر پاها را از سطح زمین بلند کنید و مانند دوچرخه فرضی، پای دوچرخه بزنید.

 تمرین دوم
بالفاصله پس از اتمام تمرین دوم، 
دست هایتان را مشابه تصویر روی لبه 
صندلی بگذارید )توجه داشته باشید 
آرنج باید به سمت عقب باشد، نه 
به سمت پهلو( و به آرامی پایین و 

باال بروید.

تمرین چهارم
و  کنید  جفت  را  پاها  ایستاده،  حالت  در 
در  دهید.  قرار  بدن  کنار  را  دست هایتان 
مرحله بعد، دست ها را از طرفین به سمت 
باز  نیز  را  پاها  حال  همین  در  و  ببرید  باال 
کرده و سپس آنها را جمع کنید و دست ها 
را  تمرین  برگردانید.  اولیه  حالت  به  نیز  را 

بدون مکث و پیاپی تکرار کنید.

تمرین ششم
مشابه تصویر در حالت شنا قرار بگیرید و با خم کردن آرنج ها، تنه تان را به زمین نزدیک کنید و حرکت شنا را انجام 

دهید و به حالت اولیه بازگردید.

آمار مرگ ومیر کروناویروس نسبت به سایر ویروس ها کمتر است اما استرس و ترس بیشتری  میان مردم ایجاد کرده 
است. به گزارش مجله پزشکی لنست، مشکالت روانی ناشی از کروناویروس بیشتر از مشکالت جسمی آن است و 
به گفته متخصصان، این مشکالت می تواند موجب کاهش سطح ایمنی بدن شود. سیستم ایمنی، بخشی از بدن است 
که وظیفه شناسایی سلول ها و مولکول های خودی را از بیگانه و از بین بردن یا بی خطر کردن آنها برعهده دارد. در 
این میان، عوامل مختلفی از قبیل خواب مناسب و تغذیه موجب بهبود سیستم ایمنی بدن می شود و نتایج پژوهش ها 
نشان داده  ورزش و فعالیت بدنی نیز موجب بهبود و تقویت سیستم دفاعی بدن می شود. ما نیز این هفته به معرفی راهکارهایی برای ارتقای سیستم ایمنی بدن 

پرداخته ایم. از آنجا که توصیه می شود در خانه بمانید، تمرین های ورزشی آموزش داده شده را می توانید در منزل همراه خانواده انجام دهید.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

11ویژه کروناویروس شماره هفتصدوچهل وپنج  پانزده اسفند نودوهشت

یادتان باشد که...

هر تمرین را به مدت 15 ثانیه انجام دهید و بالفاصله 

بدون استراحت تمرین بعدی را اجرا کنید. زمانی 

که تمرین ششم را تمام کردید، 30 ثانیه استراحت 

کنید؛ با این کار شما یک چرخه را تمام کرده اید. 

دهید.  انجام  روال  همین  به  نیز  را  دیگر  4 چرخه 

باالتر است، می توانید مدت  اگر سطح آمادگی تان 

اجرای تمرین و تعداد چرخه ها را بیشتر کنید و زمان 

استراحت را کاهش دهید.


