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A Systematic Review of Post-Acute Exercise Therapy Methods for Patients Recovered
from Covid-19
Mashhadi M1, Sahebozamani M1, Daneshjoo A.H1, Adeli S.H2.
Abstract
Purpose: Covid-19 has a variety of persistent symptoms and complications, including various physical,
cognitive and functional disorders. Rehabilitation of these conditions after the acute phase through
physical activity and exercise has been suggested in various studies. The aim of this study was to review
the post-acute exercise therapy methods for patients recovered from Covid-19.
Methods: In this review study, related articles from databases including Google Scholar, PubMed,
Science Direct, DOAJ, Scopus, Springer, SID, Inlm was reviewed from 2019 to September 2021. Also
in the article search process, keywords: Covid-19 (and similar), post-acute, improved, discharge,
rehabilitation and exercises were used.
Results: After applying the inclusion and exclusion criteria, 19 articles were obtained that examined
the effect of rehabilitation exercises on different variables of Covid-19 patients after recovery from the
acute phase or discharge from the hospital. Breathing exercises, aerobic exercises, resistance exercises,
balance exercises, hydrotherapy were the most important methods of exercise therapy for Covid-19
survivors. The results of review showed that exercise therapy has an effect on functional capacity, in
particular, walking (14 studies), pulmonary function (6 studies), physical function such as hand strength
(6 studies), psychological disorders (6 studies) and quality of life (4 studies).
Conclusion: Exercise therapy programs for Covid-19 survivors can include breathing, aerobics,
endurance, balance, resistance training, and hydrotherapy. Exercise therapy programs for Covid-19
survivors can be suggested in the form of pulmonary and motor rehabilitation exercises. Recovered
people can also do rehabilitation exercises through home-based and tele-exercises methods. In general,
Post-Acute exercise rehabilitation is recommended in Covid-19 patients with the aim of improving
pulmonary function, restoring functional capacity, as well as improving psychological status and quality
of life.
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19- مروری نظام مند بر روش های تمرین درمانی پساحاد بهبودیافتگان کووید
4

 سید حسن عادلی، 3 عبدالحمید دانشجو، 2 منصور صاحب الزمانی، 1محمد مشهدی

 توانبخشی. شناختی و عملکردی دارد، عوارض و عالئم ماندگار مختلفی از جمله اختالالت مختلف جسمانی19- کووید:هدف
، هدف از مطالعه حاضر. در مطالعات مختلفی پیشنهاد شده است،این شرایط پس از مرحله حاد از طریق فعالیت بدنی و تمرین
. میباشد19 -بررسی مروری روش های تمرین درمانی مرحله پس از حاد بیماران بهبود یافته از کووید
PubMed, Google Scholar,  مقاالت مرتبط از پایگاههای اطالعاتی شامل، در این مطالعه مروری:روش بررسی
 مورد بررسی قرار،2021  تا سپتامبر سال2019  از سالScienceDirect, DOAJ, Scopus, Springer, SID, Inlm.
، ترخیص شده، بهبودیافته، پس از حاد،) (و مشابه آن19- کووید: همچنین در فرایند جستجو مقاالت از کلمات کلیدی.گرفت
.توانبخشی و تمرینات استفاده شد
 مقاله به دست آمد که به بررسی تاثیر تمرینات توانبخشی بر متغیرهای19  تعداد، پس از اعمال معیارهای ورود و خروج:یافته ها
، تمرینات هوازی، تمرینات تنفسی. پس از بهبودی از فاز حاد یا ترخیص از بیمارستان پرداخته بودند19-مختلف بیماران کووید
 نتایج. بود19- آب درمانی از مهمترین روش های تمرین درمانی برای بهبودیافتگان کووید، تمرینات تعادلی،تمرینات مقاومتی
،) مطالعه14( بر ظرفیت عملکردی به ویژه راه رفتن19-بررسی مطالعات نشان داد که تمرین درمانی در بهبودیافتگان کووید
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عملکرد ریوی ( 6مطالعه) ،عملکرد جسمانی مثل قدرت دست ( 6مطالعه) ،اختالالت روانشناختی ( 6مطالعه) و کیفیت زندگی
( 4مطالعه) تاثیر داشته است.
نتیجه گیری :برنامه های تمرین درمانی برای بهبودیافتگان کووید 19-می تواند در قالب تمرینات توانبخشی ریوی و حرکتی
اجرا شوند .همچنین بهبودیافتگان میتوانند تمرینات خود را به روش خانگی و از راه دور انجام دهند .به طور کلی توانبخشی
ورزشی پساحاد در بهبودیافتگان کووید 19-با هدف بهبود عملکرد ریوی ،بازیابی ظرفیت عملکردی و همچنین بهبود وضعیت
روانی و کیفیت زندگی توصیه میشود.
کلمات کلیدی :کووید ،19-تمرین درمانی ،بهبودیافته ،پساحاد
نویسنده مسئول :محمد مشهدی،md.mashhadi@gmail.com ،

ORCID: 0000-0001--6593-5200

آدرس :کرمان ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،دانشکده علوم ورزشی ،گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی
 -1دانشجوی دکترای گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 -2استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 -3دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران
 -4دانشیار بیماری های ریه ،گروه داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم ،ایران

عضالنی (مثل آسیب عضالنی و دردهای مفصلی) بیشترین
عالئم ماندگار بوده است ( .)4برخی مطالعات پدیده کووید-
طوالنی ( )Long-COVIDرا به علت وجود عالئم طوالنی
مدت در این افراد تعریف کردند ( Islam .)5-7و همکاران
( )8با اشاره به پدیده کووید-طوالنی این عالئم را در 60
روز پس از بهبودی از کووید ،19-قابل توجه ذکر کرده اند.
در تحقیقات مختلفی که به عوارض کووید 19-پس از
ترخیص از بیمارستان پرداخته بودند ،وجود تنگی نفس (-9
 ،)13گزارش شده و اعالم شده است که چهار ماه پس از
ترخیص بیش از نیمی از بهبودیافتگان کووید 19-همچنان
کاهش معناداری در ظرفیت انتشار ریه و یا اختالل عملکرد
ریه داشتند ( .)14همچنین سه ماه پس از ترخیص
ناهنجاری های رادیولوژیکی ماندگار در قفسه سینه در یک
سوم این بیماران مشاهده شده است ( .)15ناهنجاری های
رادیولوژیکی و فیزیولوژیکی سه ماه پس از ترخیص در تعداد
قابل توجهی از بازماندگان کووید 19-بدون موارد بحرانی
یافت شده است ( )16و تصویربرداری قلب ،درگیری قلبی
را نیز در  %78بیماران و التهاب عضله قلبی در %60
بهبودیافتگان از کووید 19-نشان دادند (.)6
 Halpinو همکاران ( )9خستگی مرتبط با بیماری
جدید را شایع ترین عالمت پس از ترخیص بیماران نجات
یافته از کووید 19-گزارش کردند که در بیماران با سابقه
بستری در مراقبت های ویژه کووید ،19-نرخ بیشتری
داشت .خستگی به عنوان یک عالمت ماندگار در مطالعات
مختلفی ذکر شده است ( )17 ،18درد مفاصل و درد قفسه

مقدمه
کووید19 -پس از ظهور در ووهان چین ،در سراسر جهان
گسترش یافته و تأثیر عمیقی بر زندگی و سالمت مردم
داشته است .یکی از موضوعات مهم پیش رو ،عالئم ماندگار
پساحاد ،در بهبودیافتگان کووید 19-است .واژه پساحاد به
مرحلهای از شرایط بیماران پس از بهبودی مرحله حاد یک
بیماری ،آسیب یا جراحی اشاره دارد .مراقبت های مرحله
پساحاد ،شامل پیگیری های خارج از مرکز پزشکی پس از
تکمیل درمان مرحله حاد با هدف بازیابی استقالل و عملکرد
قبل از بیماری است ( .)1سندرم پساحاد کووید 19-در
بیمارانی که از مراحل حاد کووید19-بهبود یافته اند اما
هنوز عالئم مداومی دارند یا عالئم آن ها برای مدت طوالنی
و بیش از حد معمول ادامه دارد ،توصیف می شود ( .)2یعنی
بهبودیافتگان از کووید 19-تا ماه ها پس از بهبودی
همچنان به عالئم ماندگاری از بیماری مبتال خواهند بود،
این موارد ممکن است جسمانی ،شناختی و عملکردی
باشند .شواهد اخیر نشان داده است که طیف وسیعی از
عالئم ماندگار میتواند مدت ها پس از بهبودی بیمار از
عفونت حاد ،باقی بماند که بر کل افراد با سابقه ابتال به
کووید ،19-از بسیار خفیف تا شدیدترین اشکال بیماری،
تأثیر بگذارد ( .)3در نتایج مطالعات مروری درباره عالئم
ماندگار پساحاد بهبودیافتگان کووید19-؛ خستگی ،کاهش
عملکرد ریوی ،مشکالت روان شناختی (مانند افسردگی و
استرس پس از تروما) ،کاهش کیفیت زندگی ،اختالل
حرکتی (مثل تعادل و الگوی راه رفتن) و مشکالت اسکلتی-
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سینه و سردرد ،دردهای ماندگار گزارش شده در بیماران
چند ماه پس از ترخیص بوده است (.)19 ،20
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کووید 19-را شامل مرحله حاد در بیمارستان و قرنطینه
برای افراد با تست نمونه واکنش زنجیرهای
( )Polymerase Chain Reaction; PCRمثبت ،و
توانبخشی پساحاد و پزشکی از راه دور را برای افراد دارای
 PCRمنفی پس از ترخیص از بیمارستان اعالم کردند.
بنابراین هم عالئم ماندگار ناشی از بیماری کووید19-پس
از بهبودی و هم شرایط پس از ترخیص ،نیاز به برنامه های
منظم توانبخشی دارد .در ادبیات موجود علیرغم گستردگی
بسیار زیاد مطالعات مرتبط با کووید 19-و وجود مطالعات
مروری و پژوهشی مختلف در مورد فاز حاد و بیماران
بستری کووید ،19-منابع مرتبط با تمرین درمانی و
توانبخشی ورزشی در مرحله پساحاد بهبودیافتگان و
ترخیصشدگان کووید ،19-گستردگی کمتری دارد .به نظر
میرسد ،برای درمانگران و افرادی که با توانبخشی
بهبودیافتگان کووید 19-سروکار دارند ،وجود منابع
اطالعاتی منظم و مبتنی بر شواهد از روش های مختلف
تمرینی ،یکی از مواردی است که در کیفیت برنامه های
آنها مفید و موثر خواهد بود .در این مطالعه ،به بررسی
مروری روش های تمرین درمانی برای پیامدهای ماندگار
کووید( 19-پساحاد) بهبودیافتگان پرداخته می شود.

عالئم روانشناختی ( )21و کاهش کیفیت زندگی ()11
از دیگر عالئم ماندگار در بیماران ترخیص شده کووید بوده
است .چهار ماه پس از ترخیص ،استرس پس از تروما تقریبا
در یک پنجم بیماران مشاهده شده است ( .)6همچنین
ریزش موی قابل توجهی در بسیاری از بازماندگان (بهطور
عمده زنان) گزارش شده است که ممکن است مربوط به
استرس ناشی از بیماری و بستری شدن در بیمارستان باشد
( .)12گزارش شده است که هر پنج سطح کیفیت زندگی
کاهش مییابد و این نتایج نیاز به پیگیری طوالنیمدت و
برنامه های توانبخشی برای این بیماران را برجسته میکند
(.)20
از طرفی ،به علت شرایط بالینی ناشی از بی تحرکی و
شرایط خاص بستری شدن در بیمارستان ،این پیامدها در
افراد ترخیص شده از بخش مراقبت های ویژه بدتر خواهد
بود .نتایج تحقیق  VanAerdeو همکاران ( )21نشان از
وجود ضعف اکتسابی (Intensive Care Unit-
 )Acquired Weakness; ICU-AWناشی از
مراقبت های ویژه بود .عفونت ناشی از ویروس کووید ممکن
است منجر به نارسایی تنفسی شود ،این شرایط اغلب با
ضعف اکتسابی ناشی مراقبت های ویژه بغرنجتر هم می -
شود ،در نتیجه آن ها با هدف کاهش اثرات بستری طوالنی
مدت ،بر پیگیری و ارائه توانبخشی متناسب پس از ترخیص،
تأکید کردند (.)22
سندروم پس از مراقبت ویژه ( Post-Intensive Care
 ،)Syndrome; PICSرا در مورد کرونا میتوان سندرم
بحران پس از بحران دانست .کروناویروس ،منجر به موج
بستری شدن در بیمارستان ها شده و در بسیاری از آن
موارد ،نیاز به تهویه مکانیکی و مراقبت های ویژه طوالنی
مدت است ( .)23 ،24بیماران بخش مراقبت های ویژه،
عوارض فیزیکی و روانی بسیاری را تجربه میکنند که
بهبودی آن ،گاهی چندین سال زمان میبرد .به طور خالصه
این سندرم عالوه بر کاهش عملکرد ریوی (الگوی محدود
کننده) ،با کاهش قدرت عضالت تنفسی ،ضعف اندام ها و
ضعف در قدرت دست و پایین بودن ظرفیت عملکردی
همراه است که بهبود آن طی یک سال یا بیشتر اتفاق
میافتد (.)25
 Iannacconeو همکاران ( )26مراحل توانبخشی

روش بررسی
در این مطالعه مروری ،مقاالت مرتبط از پایگاه های
اطالعاتی زیر و در محدوده زمانی سال  2019تا سپتامبر
سال  ،2021مورد بررسی قرار گرفتGoogle Scholar, :
PubMed, ScienceDirect, DOAJ, Scopus,
 Springer, SID, Inlm.بر اساس استراتژی
(Patient, Intervention, Comparison and
) Outcome; PICOو سوال اصلی پژوهش حاضر (آیا در
بهبودیافتگان کووید ،19-توانبخشی ورزشی پساحاد
پیامدهای ماندگار ناشی از بیماری را بهبود میدهد؟) در
فرایند جستجو مقاالت از کلید واژه های کووید( 19-و
مشابه آن بر اساس  ،)MeSHپساحاد ،بهبودیافتگان،
توانبخشی ،ورزش و تمرین استفاده شد .به صورت نمونه،
استراتژی جستوجو در  PubMedدر زیر آورده شده
است:
(((((((((rehabilitation [MeSH Terms]) OR
(exercise therapy[MeSH Terms])) AND
(survivors[MeSH Terms])) OR (Recovered
[MeSH *Patient[Title])) ) AND (covid-19
96
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مورد مطالعه موردی و مابقی مطالعات همگروهی و گذشته-
نگر بودند .این مقاالت در جدول  1خالصه شده اند .نتایج
بررسی مطالعات نشان داد که تمرین درمانی در
بهبودیافتگان کووید19-بر ظرفیت عملکردی به ویژه راه
رفتن در  14مطالعه (،)41-28
عملکرد ریوی  6مطالعه ( ،)28 ،43-32عملکرد جسمانی
مثل قدرت دست  6مطالعه ( ،)39-44اختالالت
روانشناختی  6مطالعه ( )28 ،29 ،35 ،43 ،45 ،46و
کیفیت زندگی  4مطالعه ( )28 ،30 ،31 ،33تاثیر داشته
است .از لحاظ بستر مکانی به طور کلی مداخالت به صورت
توانبخشی در بخش ،مرکز تخصصی ،توانبخشی در منزل و
از راه دور بود .تمرینات تنفسی ،تمرینات هوازی ،تمرینات
مقاومتی ،تمرینات تعادلی ،آب درمانی و فعالیت های
عملکردی (جدول  )2از مهمترین روش های تمرین درمانی
برای بهبودیافتگان کووید 19-بود.

Terms])) AND (post-acute[Title])) ) OR
(post-covid[Title/Abstract])) OR (long)]covid[Title/Abstract
معیارهای ورود شامل :تحقیقات تجربی ،نیمه تجربی و
کارآزمایی بالینی که روی نمونه های انسانی و بهبودیافتگان
و ترخیص شدگان کووید 19-انجام شده و برنامه مشخص
تمرین درمانی داشتند؛ و همچنین وجود تمام متن مقاله به
زبان انگلیسی یا فارسی در پایگاه های اینترنتی بود.
معیارهای خروج شامل مقاالت غیر پژوهشی ،بیانیه ها،
گزارش ها ،چارچوب پیشنهادیه پژوهشی و مقاالت مروری
بود .در جستوجوی مقاالت در پایگاه های داده 4732
مقاله شناسایی شد .قبل از ورود به غربالگری ،موارد تکراری
حذف شدند ،عناوین و چکیده مقاالت خوانده شد و بر
اساس عنوان و چکیده ،مواردی که مربوط به کووید 19-و
یا فاز پساحادکووید 19-نبودند ،حذف شدند .سپس متن
کامل مقاالت بررسی شد .به این منظور متن کامل مقاالت
دانلود شدند و مقاله ای که متن کامل نداشت ،یا متن کامل
به زبان غیر انگلیسی یا فارسی بود ،حذف شد .این مطالعه
مطابق با موارد گزارش ترجیحی برای مرورهای نظام مند و
فراتحلیل پریسماPreferred Reporting ( :2020
Items for Systematic Reviews and Meta )Analyses; PRISMA-2020انجام شده است (.)27
جهت گزارش یافته های هر مقاله ،ثبت اطالعات بر طبق
جدول  1انجام می شد .جزئیاتی که در زمان مطالعه هر
مقاله استخراج شد ،شامل نویسنده و تاریخ انتشار ،بیماران
مورد مطالعه ،مداخله و نتایج به دست آمده بود .منابع،
لیست مقاالت استنادکننده و مقاالت مرتبط هر مقاله نیز
برای یافتن مقاالت مشابه چک شد .کیفیت هر یک از
مقاالت از منظر سوگیری های احتمالی مطالعات ،توسط
یک نفر از اعضای تیم پژوهش ارزیابی شد .این مطالعه نیاز
به تأیید کد اخالق و رضایت آگاهانه نداشت ،زیرا یک مرور
بر ادبیات پیشین بود.

بحث و نتیجه گیری
هدف از این مطالعه ،مروری بر روش های تمرین درمانی
پساحاد برای پیامدهای ماندگار کووید 19-در بهبودیافتگان
کووید 19-بود .نتایج نشان داد که در بین تحقیقات
توانبخشی بهبودیافتگان کووید ،19-عملکرد ریوی ،عملکرد
حرکتی و کیفیت زندگی هدف غالب این تحقیقات بوده
است .بیشترین آزمون مورد استفاده در مطالعات ،مسافت
پیاده روی در  6دقیقه ( )6MWDبرای سنجش ظرفیت
عملکردی بود ( .)28-31 ،33-35 ،41 ،42تست یک دقیقه
ایستادن -نشستن ،تست دیگر ظرفیت عملکردی بود (-44
 .)42در عملکرد ریوی بیشترین متغیرها ظرفیت حیاتی
اجباری ( )Forced Vital Capacity: FVCو حجم
بازدمی اجباری در ثانیه اول ( Forced Expiratory
 )Volume in the First Second: FEV1بود (-30
 ،)28قدرت گرفتن دست به صورت ایزومتریک (،40-42
 )32و کیفیت زندگی از طریق پرسشنامههای کیفیت
زندگی اروپا (Euro Quality of Life 5
)31-33( )Dimension Questionnaire: EQ-5D
و (،30( )Short Form Survey 36 Item: SF-36
 )28از مهم ترین عوامل مورد سنجش در مطالعات بودند.
طول دوره توانبخشی هم در برخی منابع بستگی به میزان
بستری و در کل از دو هفته تا  8هفته متغیر بوده است.
میانگین سنی غالب مطالعات بیشتر از  50سال بود و این

یافته ها
پس از اعمال معیارهای ورود و خروج ،تعداد  19مقاله به
دست آمد که به بررسی تاثیر تمرینات توانبخشی بر
متغیرهای مختلف بیماران کووید 19-پس از بهبودی از فاز
حاد یا ترخیص از بیمارستان پرداخته بودند .از این نتایج
فقط سه مورد در سال  2020و مابقی سال  2021انجام
شده بودند .همچنین یک مورد کارآزمایی بالینی بود5 ،
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شناسایی

موارد حذف شده بر اساس عنوان و چکیده:
()n=1247

موارد بهدست آمده)n=1348( :

غربالگری

موارد حذف شده قبل از غربالگری)n=3384( :
موارد تکراری)n=195( :
مواردی که با اعمال فیلترهای اتوماسیون در
پایگاه داده حذف شدند)n=958( :
مواردی که مربوط به کووید19-یا فاز
پساحادکووید 19-نبودند)n=2231( :

موارد شناسایی شده از پایگاههای داده:
()n=4732
()GoogleScholar=2303
()PubMed=944
()ScienceDirect=479
()Scopus=591
()Springer=292
()DOAJ=123

موارد واجد شرایط برای بررسی متن کامل
()n=101

منتخب

مقاالت

موارد خارج شده)n=83( :
عدم دسترسی به متن کامل)n=5( :
عدم ارتباط موضوع)n=67( :
مقاالت غیرپژوهشی)n=7( :
زبان غیرانگلیسی/فارسی)n=4( :

مقاالت گنجانده شده در مطالعه)n=19( :
نمودار  :1فلوچارت PRISMA-2020
میکند ( )35و در فاز چهارم ،بیمار ورزش و تمـرین درمانی
را در منزل و یا پارك بدون نظارت پزشکی و یا از طریق
توانبخشی ورزشی از راه دور انجام می دهد (.)31،44
بنابراین بهبودیافتگان از کووید 19-نیز با در نظر گرفتن
شرایط بالینی ناشی از بیماری کووید ،19می توانند از
تمرینات توانبخشی ریوی ،حرکتی و همچنین توانبخشی
خانگی بهرهمند شوند.

نشان می دهد تمرکز بیشتر آن ها بر سالمندان بهبودیافته
از کووید 19-بوده است.
تحقیقات مختلف اثرات مفید فعالیت بدنی منظم بر بهبود
پارامترهای سالمت فیزیکی و فیزیولوژیکی و سالمت روان
را نشان داده اند اما چگونگی دستیابی به این اهداف برای
افراد متفاوت خواهد بود .با بررسی مطالعات پیشین،
می توان گفت به طورکلی برنامه های توانبخشی بـه چهـار
مرحله تقسیم مـی شوند :مرحله اول (حاد) در بیمارستان،
توسط پرستار مسئول بیمار و بر طبق وضعیت سالمتی وی
آغاز می شود .فـاز دوم بالفاصله بعد از ترخیص در دوره
بهبودی انجـام مـی گیـرد ( .)28 ،41در فـاز سـوم ،بیمار
یـک مـاه تــا دو ماه بعد از بهبـودی به صورت سـرپایی
بـه بخـش توانبخشی مراجعـه کرده و تحت نظارت ،با
وسـایل ورزشی مانند دوچرخـه ،تردمیـل و غیـره کـار

توانبخشی ریوی
به علت وجود اختالالت ریوی در بهبودیافتگان کووید،19-
توانبخشی ریوی می تواند به عنوان یک استراتژی برای
اختالالت ریوی ناشی از کووید 19-در نظر گرفته شود
( .)47توانبخشی ریوی از یک روش چندگانه ترکیبی شامل
آموزش و اجرای ورزش برای تأثیر بر سطوح فعالیت ،عالئم
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جدول  :1مقاالت بررسی کننده اثر توانبخشی بر بیماران بهبودیافته از کووید19-
محقق

یافتهها

بیمار

نوع مطالعه

مداخله

 Liuو همکاران
()28

 72نفر (میانگین
سن 69سال)

کارآزمایی بالینی
(بــا گروه ت جر بی و
کنترل)

 Puchnerو
همکاران ()29

 23نفر (میانگین
سن 57سال)

مطالعه همگروهی

 6هفته توانبخشی ریوی
( شامل :تمرین ع ضالت تنف سی.
تمرین ســـرفه؛ تمرین دیافراگم،
تمرینات کشـــشـــی در بخش و
خانه)
توانبخشـــی در بخش )تمرینات
عضــالت تنفســی ،موبیلیزیش و
ادراك تنفس ،تمرینات استقامتی
و قدرتی ،مشاوره تغذیه و ماساژ)

 Gloecklو
همکاران ()30

 50نفر (میانگین
سن 59سال)

 Aktürkو
همکاران ()31

یک مرد  52ساله

مطالعه همگروهی (در
دوگــروه خــفــیــف و
شدید)
مطالعه موردی

 3هفته برنامه توانبخشـــی ریوی
پساحاد

Shirado
و همکاران ()32

یک مرد  67ساله

مطالعه موردی

 Betschartو
همکاران ()33

12نفر (م یانگین
سن 61سال)

مطالعه همگروهی

 Chikhanieو
همکاران ()34

 41نفر (میانگین
سن  70سال)

مطالعه همگروهی
)گروه های
post-ICU
و غیرکووید)

 Curciو
همکاران ()35

 41نفر (میانگین
سن  70سال)

م طال عه گذشـــ تهنگر
واقعی

 6هفته برنامه توانبخشـــی ریوی
در منزل
8هفته توانبخشـــی همراه تغذیه
(تمرینــات مقــاومتی و هوازی و
مکمــل برای نیــازهــای انرژی و
پروتئین)
 19-11جلسه (تمرینات اینتروال
هوازی ،و تمرینات مقاومتی)

بهبود معنی دار در *،FEV1
*،FEV1/FVC* ،FVC
* DLCOو * ،6MWDنمرات
کیفیت زندگی و اضطراب.
بهبود معنادار عملکرد ریوی
(FVC*, FEV-1*, TLC*,
)* DLCOو تست* 6MWTو
شاخص بارتل
بهبودی معنــادار هر دو گروه در
* FVC* ،6MWDو جزء ذهنی
کیفیت زندگی
کاهش تنگی نفس و خستگی ،بهبود
در (* )6MWDو
نمرات کیفیت زندگی
بهبود شـاخص توده بدن و شـاخص
توده ع ضالنیا سکلتی و عملکردهای
فیزیکی مانند قدرت دست و سرعت
راه رفتن و تنگی نفس
بهبود معنادار در کیفیت زندگی،
شاخص درد (* )VASو تست
*6MWD

توانبخشـــی ریوی (تمرینــات
تنف سی ،تقویت ع ضالت ،تعادل و
پیــادهروی در صـــورت امکــان،
دوچرخهســواری و ژیمناســتیک
طبق توصیهها)
توانبخشی در مرکز و خانه

ب ه بود * 6MWTکــه در گروه
* post-ICUدبیشــتر از غیرکووید
بود .و ارتبــاط معنیدار بین بهبود
* 6MWTو تعداد روزهای پس از
* ICUو تعداد روزهای توانبخشی
بهبود معنادار در )*(6MWT
شاخص برگ و شاخص بارتل

Udina
و همکاران ()36

 33بـــیـــمـــار
( میــا ن گ ین 66
سال)

مطالعه همگروهی (دو
گروه با سابقه  ICUو
بدون )ICU

همــه روزه  30د ق یقــه ت مرین
درمــانی (تمرینــات مقــاومتی،
تمری نات اســـت قامتی ،تمری نات
تعادلی)

هر دو گروه بهبودی معنــاداری در
عملکردج سمانی و سرعت راه رفتن
داشـــت ند ،ا ما بی ماران postICU
بهبود بیشتری را تجربه کردند.

Daynes
و همکاران ()37

 30نفر (میانگین
سن (58

مطالعه همگروهی

Spielmanns
و همکاران ()38

 99نفر (میانگین
سن  68سال)

مطالعه همگروهی (در
دوگروه بی مار ریوی و
پساحاد)

 6هفته توانبخشــی ( 12جلســه
تــمــریــنــات هــوازی (پــیــاده
روی/تردم یل) ،تمری نات قدرتی
ا ندام فو قانی و تح تانی و آموزش
فعالیتهای روزانه و بازگشــت به
کار)
 3هـفـتــه 25-30( ،جـلســــه
توانبخشـــی جامع ریوی در 6-5
روز هفته.

پیشــرفت معنادار آزمون پیاده روی
شاتل افزایشی (* )ISWTو آزمون
پیــادهروی شــــاتــل اســـتقــامتی
(*)ESWT

99

پیشـــرفــت معنــادار *،6MWD
احســـاس د ما و نمرات اســـتقالل
عملکردی در هر دو گروه کــه در
گروه پساحاد بیشتر بود.

نتیجه گیری
توانبخشـــی شـــش هفته ای تنفســـی
میتواند عملکرد تنفســی ،کیفیت زندگی
و اضــطراب بیماران مســن بهبودیافته از
کووید را بهبود بخشــد ،اما در افســردگی
افراد مسن تاثیر چندانی ندارد.
ترخیص شـــدگان از یک دوره شـــدید
کوو ید ،اغ لب با اختالالت جســـمی و
شــناختی ماندگار مواجه میشــوند .این
بی ماران میتوان ند از توانبخشـــی چ ند
رشتهای بهرهمند شوند.
وانبخشــی ریوی روشــی عملی ،ایمن و
مطمئن ،و درمــانی موثر در بیمــاران
کووید ،مستقل از شدت بیماری است.
توانبخشـــی ریوی خانگی با عث بهبود
شکایات سی ستم قلبی تنف سی در یک
بیمار کووید بدون تهویه مکانیکی شد.
با مداخالت تغذیه و توانبخ شی ،و ضعیت
تغذیهای و عملکردهای ج سمانی بیماران
مبتال به کووید شـــدید مرحله پســـاحاد
بهبود مییابد.
پروتکل تمرینات توانبخ شی ریوی پس از
ترخیص ،هم ام کان پذیر بوده و هم برای
بی ماران بهبودیاف ته از کووید ،مزایایی را
به همراه دارد.
توانبخشـــی با عث بهبود عملکرد های
بزرگ در ب یمــاران کوویــدی پس از
مراقبتهای ویژه شد ،اگرچه آ سیبهای
جســـمی و روانی اجتماعی قابل توجهی
پس از دوره توانبخشی باقی ماند.
بیماران کووید 19-فاز پســاحاد میتوانند
از درمان توانبخ شی حرکتی و ریوی بهره
مند شوند.
بزرگســـاالن بهبودیافته از کووید 19-به
ویژه ترخیص شـــدگان  ICUوضـــعیت
عملکردی خود را بهبود بخشـــیدند .این
نتایج بر ضرورت استراتژیهای توانبخشی
نوآورانه برای کاهش پیامدهای عملکردی
منفی کووید تأکید میکند.
توانبخشی کووید 19-امکان پذیر به نظر
میرســد و نتایج بالینی را به میزان قابل
توجهی بهبود میبخشد.

با توجه به نتایج ،برای عفونتهای شدید
کووید ،توانبخشی ریوی پساکووید توصیه
میشود.
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Imamura
و همکاران ()39

 27نفر با ســابقه
ICU

گذشته نگر بدون گروه
کنترل

Barmatz
و همکاران ()40

یک مرد  29ساله

مطالعه موردی

میانگین 23روز توانبخشی در
بخش (تمرینات تنفسی و تنفس
دیافراگمی ،موبیلیزیشن ،تمرینات
عملکردی و فعالیتهای روزمره)
 2هفته توانبخشی شامل  4جلسه
آب درمانی

Ramalingam
و همکاران ()41

یک مرد  67ساله

مطالعه موردی

 10روز توانبخشی در بخش

Fanshawe
و همکاران ()42

یک مرد  59ساله

مطالعه موردی

 8هف ته توانبخشـــی (هوازی و
مقاومتی)

 Piquetو
همکاران ()43

 100نــــفــــر
(م یانگین ســـن
66سال)

مطالعه گذشتهنگر

 2هف ته توانبخشـــی (تمری نات
تقویتی ،تمرینــات تنفســـی و
تمرینات هوازی)

پیشــرفت در تســت * 6MWDو
یک دقیقه نشستن-ایستادن .کاهش
امتیاز پزشـــکی )* (MRCاز  2به
یک
افزایش شاخص بارتل ،بهبود در
تعداد نشستن و کاهش در تعداد
تنفس ،و افزایش در قدرت دست

Ghodge
و همکاران ()44

 10نفر (میانگین
سن  50سال)

مداخلهای تک گروهی
بدون کنترل

 6هفتـه توانبخشـــی از راه دور
(تمرینات تنفســـی ،اســـپیرومتر
تشــویقی ،انواع تمرینات هوازی و
تقویتی ،و آموزش بیمار)

 Di Pietroو
همکاران ()45

 294نــفــر (54
تا73ساله)

ت جزیــه و ت ح لیــل
گذشتهنگر

García Molinaو
همکاران ()46

 50نفر (میانگین
سن  53سال)

مطالعه همگروهی

 2هفتــه توانبخشـــی حرکتی
(تقویتی ایزوتونیک و ایزومتریک،
و م هارت های عملکردی از قب یل
راه رفتن و ف عال یت های ز ندگی
روزانه
 8هفته برنامه توانبخ شی ( شامل
درمــان تنفســـی ،فیزیوتراپی و
توانبخشی عصبی– روانی)

تغییرات آ ماری معنیداری در یک
دقیقه ن ش ستن-ای ستادن و ا سکوات
یک دقی قه ای ،اشـــ باع اکســـیژن
ا ستراحتی و پس از تمرین ،شاخص
درد پس از تمرین.
تغییرات شـــنــاختی بــالینی در 4
درصد از بیماران

مسافت  6دقیقه پیاده روی
ظرفیت حیاتی اجباری
حجم بازدمی اجباری در یک ثانیه
ظرفیت کلی ریه
ظرفیت انتشار ریه برای مونوکسیدکربن
شاخص بصری درد
آزمون پیاده روی شاتل استقامتی
آزمون پیاده روی شاتل افزایشی
شورای تحقیقات پزشکی
بخش مراقبت های ویژه
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پی شرفت معنادار در میزان ا ستقالل
عملکردی ،قدرت ع ضالنی و ظرفیت
راه رفتن
بهبود الگوی راه رفتن ،کاهش درد،
بهبود قدرت عضالت در اندام
تحتانی و قدرت دست در دو طرف
بهبود قدرت دست و
و (*)6MWD

تفاوت معنیدار بین نمرات اضطراب
و افسردگی بیمارستانی ،یادگیری
شنوایی ـ کالمی و فراخوانی
شنوایی ـ کالمی

توانبخشــی بیماران پس از بهبود کووید،
وضعیت عملکردی آنها را بهبود میبخشد
و باید در مرحله پســـاحاد برای بیماران
مبتال به کووید در نظر گرفته شود.
آب در مانی روشـــی مف ید در بازپروری
ضعف ع ضالنی نا شی از مراقبتهای ویژه
کووید است.
این م طال عه چالش های پیشرو پس از
ترخیص و برنامه توانبخشـــی آن را ارائه
میدهد.
این نتایج فرصـــتی برای کاهش عوارض
طوالنی مدت و بهبود کیف یت ز ندگی
افراد مبتال باشد.
توانبخشــی با بهبود قابل توجه حرکتی،
تنفســـی و عملکردی ،به ویژه در موارد
شدید همراه بود.
توانبخشـــی از راه دور از نظر آ ماری و
بالینی بهبود قا بلتوجهی در ظرف یت
عملکردی در بهبودیافتگان کووید نشــان
میدهد.
میزان اختالل عملکرد در هنگام بســتری
و بهبود بعـدی آن ،بر اهمیـت ارزیـابی
شـــ ناختی و توانبخشـــی کافی تأک ید
میکند.
توانبخشــی عصــبی پس از ترخیص ،در
در مان اختالالت شـــ ناختی و خلقی در
بیماران مبتال به سندرم پ ساکووید مفید
است.

* 6MWD: The 6-min walk distance
* FVC: Forced vital capacity
* FEV1: Forced expiratory volume in the first second
* TLC: Total lung capacity
* DLCO: Diffusion capacity of the lung for carbon monoxide
* VAS: Visual Analogue Scale
* ESWT: Endurance shuttle walking test
* ISWT; Incremental shuttle walk test
* MRC: Medical Research Council
* ICU: Intensive Care Unit

محمد مشهدی -اثر سن بر راستا و دامنه حرکتی ستون فقرات...

سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد http://www.mums.ac.ir :

جدول  :2اختالالت ناشی از کووید19-و مداخالت توانبخشی مربوطه پس از ترخیص
تمرینات توانبخشی

نوع اختالل
اختالل ریوی

تمرینات تنفسی ( )28 ،33 ،44تمرینات هوازی ( )33 ،42تمرینات استقامتی ()33

کاهش قدرت یا ضعف جسمانی

تمرینات مقاومتی ( )29 ،32 ،37 ،43تمرینات وزن بدن ( ،)41آب درمانی ( ،)40تمرینات استقامتی ()36
و هوازی با شدت و حجم مناسب ( )37 ،42و تمرین تنفسی ()31

اختالل تعادلی

تمرینات پویا و ایستای تعادلی ()34 ،36

درد (مفصلی و غیره)

آب درمانی ( ،)40مقاومتی ( )33تنفسی ()44

اختالالت شناختی و کاهش کیفیت زندگی

تمرینات عصبی -روانی ،جلسات مشاوره و پشتیبانی روانشناختی ( ،)41تمرینات قدرتی ( )45تمرینات
استقامتی ( )33فعالیتهای عملکردی ( )37 ،39 ،45ترکیب تمرینات ()28 ،29 ،31 ،43

ست  10بار تنفس داشته باشند و پارامترها باید در ٪60
فشار بازدمی بیشینه با یک دقیقه استراحت بین سه ست
تنظیم شوند) ،تمرینات دیافراگمی (بیماران باید با قرار
دادن یک وزنه سبک بر روی دیواره قدامی شکم در وضعیت
طاق باز 30 ،انقباض ارادی دیافراگمی بیشینه را انجام دهند
تا در برابر افت دیافراگم مقاومت کنند) ،تمرین سرفه
(سرفه های فعال برای سه ست  10تکرار) و تمرین تنفس
لب-غنچه ( 30بار در هر روز) باشد ( .)51همچنین عضالت
تنفسی باید تحت هدایت درمانگر ،کشیده شوند ( .)52برای
کنترل مناسب تنفس از تمرینات فراخوانی دیافراگم و
هماهنگی سینه و شکم در تحقیقات استفاده شده است
( Liu .)35و همکاران ( )28در یک کارآزمایی بالینی تاثیر
توانبخشی ریوی را بر سالمندان بهبودیافته از کووید19-
بررسی کردند .مداخله تنفسی آن ها نیز شامل تمرین
تنفس دیافراگمی ،سرفه فعال ،تمرینات کششی عضالت
تنفسی بود .برنامه تمرین درمانی  Betschartو همکاران
( )33شامل دوچرخه هوازی تناوبی دو جلسه در هفته به
مدت  60-90دقیقه در هر جلسه بود.
یکی از نکات مهم در توانبخشی کووید ،19-زمان اعمال
مداخالت توانبخشی برای بیماران کووید است (.)16
 Chikhanieو همکاران ( ،)34اعالم کردند که هرچه
زودتر توانبخشی پساحاد انجام شود ،بیماران بهتر بهبود می
یابند و توانبخشی ریوی باعث پیشرفت های بزرگ
عملکردی در بهبودیافتگان کووید 19-بعد از مراقبت های
ویژه می شود .لنفوسیت تی ( )Lymphocytes Tاز انواع
سلول های دستگاه ایمنی بدن است و در ایمنی سلولی
فعالیت دارد .لنفوسیت های تی پس از اتصال به هدف با
هدف پاکسازی آن تکثیر پیدا میکنند .در افراد بهبودیافته

و شکایات بیماران استفاده می کند و باعث کاهش عالئم
(عمدت ًا تنگی نفس و خستگی) و افزایش تحمل پذیری
فعالیت می شود .تمرینات توانبخشی ،عملکرد ریوی بیماران
مبتال به کووید19-را بهبود می بخشد به دلیل این که در
این تمرینات عضالت تنفسی شامل عضالت بین دنده ای،
عضالت دیواره شکمی که نقش مهمی در حفظ عملکرد
ریوی دارند ،تمرین داده می شوند ( .)48توانبخشی ریه
موجب بهبود الگوی تنفسی و حداکثر استفاده از عملکرد
تنفسی موجود می شود .این تمرینات برای ارتقای برنامه
درمان با هدف کنترل عالئم و افزایش ظرفیت عملی بیماران
در نظر گرفته شده و در بیشتر برنامه های توانبخشی ریوی
گنجانده شده است .تمرین و تقویت عضالت دمی باعث
افزایش حداکثر قدرت عضالت دمی می شود که این امر
باعث افزایش در میزان حجم جاری ،کاهش در تعداد تنفس
( )43در طی تمرین و افزایش در مصرف بهینه انرژی
عضالت ریوی می شود و در نهایت بهبود عملکرد را به همراه
خواهد داشت ( .)49برنامه تمرینات عضالت تنفسی بر ثبات
تنه و توانایی حرکتی نیز میتواند موثر باشد (.)50
هدف از توانبخشی ریوی برای بیماران بستری کووید19-
بهبود تنگی نفس ،کاهش اضطراب و افسردگی ،کاهش
عوارض بیماری ،پیشگیری و بهبود اختالل عملکرد ،کاهش
ناخوشی ،حفظ عملکردها ،و تا حد امکان بهبود بخشیدن
کیفیت زندگی اعالم شده است ( .)16برای این هدف ،از
تمرینات تنفسی ( )28، 33 ،44تمرینات هوازی ()33 ،42
تمرینات استقامتی ( )33در مطالعات مختلف استفاده شده
است .پروتکل توانبخشی ریوی می تواند شامل تمرینات
کمکی تنفسی (بیماران باید یک ابزار تنفسی را در دست
بگیرند مانند اسپیرومتر تشویقی ،برای سه ست که در هر
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ترخیص شده نیز بهبودی از عفونت های ویروسی تنفسی
نیاز به  2تا  3هفته استراحت دارد ،در این فاصله زمانی
سیستم ایمنی بدن لنفوسیتهای تی کشنده مورد نیاز را
جهت پاکسازی سلول های آلوده تولید میکند .بعد از این
مدت ،وقتی عالئم کامال از بین رفت ،افراد میتوانند
فعالیت های ورزشی منظم را با شدت های پایین شروع
کنند (.)52

سایت مجله http://jpsr.mums.ac.ir :

است ،زیرا ضعف دیافراگم مهم ترین عامل در ناتوانی
بیماران استفاده کننده از ونتیالتور است ( .)56دیافراگم
عالوه بر تولید جریان هوای تنفسی ،با افزایش فشار داخل
شکمی همراه با انقباض عضالت کف شکم و لگن به تثبیت
مکانیکی ستون فقرات نیز کمک میکند ،بنابراین اختالل
در عملکرد دیافراگم میتواند ستون مهره ها را مستعد
آسیب کند ( .)57به هنگام چالش در وضعیت تنه ناشی از
یک فعالیت مکرر ،عمل نورون های حرکتی فرنیک انسان
به گونه ای سازمان دهی شده است که هم به وضعیت بدنی
و هم تنفس کمک میکند ،بنابراین که از آنجایی که
دیافراگم هم عملکرد تنفسی و هم عملکرد مرتبط با
وضعیت بدنی دارد ،اختالل در یک عملکرد می تواند بر
عملکرد دیگر تأثیر منفی بگذارد ( .)58افراد دارای وضعیت
بدنی ضعیف نشانه هایی از مکانیک تنفسی معیوب را نشان
می دهند ( .)59برای مثال دیافراگم افراد دارای اسکولیوز
دچار انقباض نامتقارن می شود ( )60و هرچه گودی کمر
بیشتر باشد عملکرد ریوی کاهش می یابد ( .)61تنفس
ناکارآمد
می تواند منجر به عدم تعادل عضالنی ،تغییرات کنترل
حرکتی و سازگاری های فیزیولوژیکی شود که قادر به تغییر
حرکت هستند ،همچنین از آنجایی که اختالل در الگوی
تنفسی می تواند بر کنترل حرکتی کمر ،کتف و گردن تأثیر
بگذارد ،ممکن است تأثیر مضری بر حرکات عملکردی
داشته باشد .افرادی که عالئم اختالل الگوی تنفسی دارند
به طور قابل توجهی امتیازات ضعیفی در غربالگری حرکات
عملکردی کسب می کنند ( .)62صرف نظر از تاثیر تهویه
مکانیکی ،وجود تنگی نفس تاثیرات منفی بر کنترل قامت
خواهد داشت .باقی ماندن عالئم تنفسی منجر به کم تحرکی
می شود ،ترکیب عالئم تنفسی و کم تحرکی نیز باعث
افزایش چندین اختالل از جمله ضعف عضالت ،ضعف
هماهنگی و تعادل و افزایش خطر سقوط می شود (.)63
امروزه یکی از روش های مهم که می تواند باعــث
افــزایش کیفیت زندگی بیماران شود ،برنامههای
توانبخشی است و بهبود میانگین نمره کیفیت زندگی
بیماران ترخیص شده از بخش های مراقبت های ویژه با
استفاده از برنامه های توانبخشی گزارش شده است (.)64
از نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر ،اثربخشی تمرینات
توانبخشی حرکتی از جمله تمرینات مقاومتی ،مهارت های
عملکردی از قبیل راه رفتن و فعالیت های روزمره زندگی،

توانبخشی حرکتی
به نظر میرسد بیماران مبتال به کووید ،19-مانند بیماران
سندروم دیسترس تنفسی حاد ،مستعد خستگی مربوط به
حرکت هستند ( .)53نتیجه بررسی ما (جدول  )1نشان داد
که عالوه بر خستگی و ضعف ،مواردی چون کاهش کیفیت
زندگی ( ،)28 ،30 ،31 ،33آسیب عضله اسکلتی و درد
مفاصل ( ،)40،44اختالل حرکتی و تعادلی ( )37-35از
عالئم مورد توجه جهت توانبخشی حرکتی در کووید19-
است .همچنین بیمارانی که از بخش مراقبت های ویژه
ترخیص می شوند ،ممکن است دارای اختالالت مزمن
اسکلتی عضالنی باشند (.)54
صرف نظر از آسیب شناسی زمینه ای کووید ،19-بستری
طوالنی مدت نیز با پیامدهای اسکلتی عضالنی شامل
آتروفی عضالت ،کاهش قدرت ،کاهش سنتز پروتئین،
کانتراکچرها ( ،)Contracturesکاهش تراکم استخوان و
زخم های فشاری همراه است .تقریباً  %50بیماران مراقبت
های ویژه ناهنجاری های عصبی عضالنی مرتبط با بیماری
را نشان می دهند ( .)55در حالی که نتیجه بررسی مطالعات
نشان داد که در چند مطالعه ،اثربخشی تمرینات بر افراد
ترخیص شده از مراقبت های ویژه بیشتر بوده است (40
.)34 ،36،
توانبخشی بیماران مبتال به کووید 19-فقط شامل
اختالالت ریوی نمی باشد .ضعف جسمی ،محدودیت
مفصلی ،اختالالت تعادل و وضعیت بدنی ناشی از استراحت
طوالنی مدت در تخت ،می تواند مورد توجه باشد .زیرا
بسیاری از بیماران کووید 19-که دچار نارسایی تنفسی می
شوند ،به تهویه مکانیکی نیاز دارند و هرچند تهویه مکانیکی
غالباً یک مداخله برای نجات زندگی است ،اما پیامد
ناخواسته آن ،توسعه سریع ضعف عضالت تنفسی به دلیل
آتروفی و اختالل در عملکرد انقباضی عضله دیافراگم برای
طوالنی مدت است .این اختالل از نظر بالینی قابل توجه
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به هر حال ارزیابی دقیق و یک برنامه درمانی بهینه ،متمرکز
بر عملکرد ،توانایی ها و بازگشت به مشارکت در جامعه ،به
هر بیمار کمک میکند تا عملکرد و کیفیت زندگی خود را
به حداکثر برساند .توجه دقیق به برنامه توانبخشی باعث
میشود که همه بیماران تا حد ممکن بهبود یابند (.)67

بر مشکالت روانشناختی و کیفیت زندگی در مطالعات
موجود بود ( .)45در واقع توانبخشی بیماران کووید19-
عالوه بر بهبود عملکرد ریوی ،با هدف مقابله با بی حرکتی،
کاهش میزان عوارض طوالنی مدت و ناتوانی و بهبود حوزه-
های شناختی و عاطفی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی و
تسهیل دفع ترشحات در خانه صورت میگیرد ( .)65برای
این منظور تحقیقات مختلف از روش هایی همچون
تمرینات تعادلی ( ،)34 ،36تمرینات
مقاومتی ( )29 ،32 ،37 ،43تمرینات وزن بدن (،)41 ،43
آب درمانی ( ،)40استفاده کرده اند .مداخالت تمرین
درمانی تحقیقات مختلف غالبا به صورت ترکیبی بود ،برای
مثال  Udinaو همکاران ( )36ترکیبی از تمرینات را در
جلسات  30دقیقه -ای  7روز در هفته استفاده کردند که
شامل تمرین مقاومتی اندام تحتانی و فوقانی ( 1-2ست با
 8-10تکرار هر کدام بین  30تا  80درصد تکرار بیشینه)؛
تمرینات استقامتی ( 15دقیقه تمرین هوازی با چرخ
کارسنج ،یا پیاده روی) و تمرین تعادلی (راه رفتن روی
موانع ،روی سطوح ناپایدار یا تغییر جهت) بودPuchner .
و همکاران ( )29نیز برای تمرینات قدرتی از دستگاه های
تمرین بدنسازی و همچنین تمرین با وزن بدن ،باندهای
االستیک ،دمبل و وزنه های آزاد استفاده کردند .در
مطالعات دیگری نیز اولویت برنامه تمرین درمانی در درجه
اول شامل تمرینات وزن بدن (نشستن-ایستادن و اسکوات)،
استفاده از باندهای االستیک و وزنه های آزاد با  3ست 10
تکراری برای هر تمرین اعالم شده است (Barmatz .)43
و همکاران ( ،)40برای بهبود قدرت عضالنی برنامه تمرینات
آب درمانی در آب گرم ( 31-35درجه سانتیگراد) را اجرا
کردند که شامل تمرین گام زدن درجا ،قدم زدن در عرض
استخر ،اسکوات ساده با کنارههای استخر ،اسکوات با کنترل
تنفس و تمرینات پایداری مرکزی بود.
همچنین پیشنهاد دیگری که شده کاربرد تمرینات طب
سنتی چینی برای ترخیص شدگان (بعد از ارزیابی توسط
متخصصان) ،شامل ورزش های بادوان جین چیگونگ ،تای
چی ،آموزش تمرینات تنفس هدایت شده ،و تمرین های
چند قسمتی می تواند مفید باشد ( .)51در برخی منابع هم
ذکر شده است که تمرینات توانبخشی ورزشی به
دستورالعمل های درمانی برای بیماران کووید 19-در چین
افزوده شده است ،تا با انجام فعالیت های مفرح ،مانند تای
چی ،بادوان جین ،و غیره عملکرد ریه را افزایش دهند (.)66

توانبخشی خانگی
یکی از روش های توانبخشی که در سال های اخیر مـورد
تأکیـد قـرار گرفتـه ،توانبخشی در منزل است .بررسی ها
از پذیرش و درك بـــاالی شرکت کنندگان در برنامه های
توانبخشی خانگی ،نسـبت بـه برنامـه هـای رایج در مراکـز
تخصصـی خبــر میدهند ( .)65در نتایج تعدادی از
مطالعات ،باقی ماندن اختالالت جسمی ،روانی و اجتماعی
قابل توجه در بهبودیافتگان کووید 19-حتی پس از
گذراندن برنامه های توانبخشی در بخش های تخصصی
گزارش شده است ( .)29 ،34بیماران پس از پذیرش در
واحدهای مراقبت های ویژه کووید 19-و سپس توانبخشی
کووید19-و پساکووید 19-در بیمارستان ،پس از ترخیص
نیز ،از طریق تله مدیسین (پزشکی از راه دور) برای پیگیری
در خانه از تمرینات توانبخشی بهرهمند میشوند ( .)26در
دوران این بیماری همه گیر ،توانبخشی از راه دور اهمیت
بیشتری پیدا کرد و به نظر می رسد با توجه به اقدامات
احتیاطی مناسب ،توانبخشی و مراقبت های خانگی برای
بیمارانی که از کووید 19-بهبود یافته اند ،ایمن تر باشد.
درمان خانگی را می توان از طریق اینترنت و تلفن از طریق
توانبخشی از راه دور ارائه کرد .البته به نظر می رسد شاید
به یک یا چندجلسه معاینه حضوری نیاز شود (.)67
توانبخشی از راه دور گزینه ای سریع و موثر برای پاسخ به
نیازهای تخصصی توانبخشی بهبودیافتگان کووید 19-پس
از ترخیص از بیمارستان ارائه می دهد (Ghodge .)68 ،69
و همکاران ( )44تاثیر تمرینات توانبخشی به روش از راه
دور در خانه را بر بهبودیافتگان کووید 19-بررسی کردند.
برنامه آن ها شامل گرم کردن ( 5دقیقه) ،تمرینات تنفسی
( 3دقیقه) ،تمرینات هوازی و یا قدرتی ( 20تا  30دقیقه)،
و کششی ( 5دقیقه) بود .آنها پس از این مداخله ،بهبود در
ظرفیت عملکردی ،امتیازات کیفیت زندگی ،خستگی و
کاهش مشکالت تنفسی را گزارش کردند.
با توجه به عالئم ماندگار ،بهبودیافتگان کووید 19-نیاز
به توانبخشی ورزشی با استفاده از برنامههای منظم فعالیت
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 این برنامه ها میتوانند متشکل.بدنی و تمرین درمانی دارند
، تمرینات مقاومتی، استقامتی، هوازی،از تمرینات تنفسی
 به نظر می رسد.تمرینات تعادلی و آب درمانی باشد
ترخیص شدگان می توانند تمرینات خود را در بخش های
تخصصی و یا به روش توانبخشی خانگی و از راه دور پیگیر
 به طور کلی توانبخشی ورزشی و تمرین درمانی.باشند
 با هدف بهبود عملکرد19-پساحاد در بهبودیافتگان کووید
 بهبود وضعیت روانی و، بازیابی عملکرد حرکتی،ریوی
.کیفیت زندگی توصیه می شود
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