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ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ورزش در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﻠﺐ
ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن
ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﺮﻃﺎن
ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﭼﺎﻗﯽ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ورزش ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان
درﻣﺎن آرﺗﺮوز
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل
اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﯽ

ﻣﻘﺪﻣﻪ
 زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺷﺪه وﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﺒﻠﯽ اﻓﺮاد ﺷﺪه اﺳﺖ


ورزش ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ



در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ اﻓﺮاد ﺣﺪاﻗﻞ  15ﺗﺎ  20دﻗﯿﻘﻪ ورزش و ﺣﺮﮐﺎت ورزﺷﯽ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد



ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ را در ﺗﻤﺎم ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﺪ



ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﺗﺤﺮك  ،ﯾﮑﯽ از  10ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﮐﻞ
ﺟﻬﺎن اﺳﺖ

 ورزﺷﮑﺎر ﺑﻮدن اﻓﺮاد در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﯽ ﻧﺪارد و
ﻣﺪاوم ﺑﻮدن آن در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
 ورزش درﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ  ،ﻋﺮوﻗﯽ  ،ﻓﺸﺎرﺧﻮن  ،ﭼﺎﻗﯽ و دﯾﺎﺑﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮن  ،ﭘﻮﮐﯽ
اﺳﺘﺨﻮان  ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎداﺑﯽ  ،اﯾﺠﺎد ﺧﻠﻖ و ﺧﻮي ﺑﻬﺘﺮ  ،رﺷﺪ اﺗﮑﺎء ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﻋﺰت
ﻧﻔﺲ اﻓﺮاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .
ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼي ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع  2را ﺗﺎ  50درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
وزن ﺑﺪن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده .
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ  ،ﻋﻀﻼت و ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺳﺎﻟﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .

ﭘﻨﺪارﻫﺎي ﻏﻠﻂ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
.
.

داﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ي ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ  ،ﮐﻔﺶ و ﻟﺒﺎس
ﻣﺨﺼﻮص دارد.
ﺳﺮم ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ وﻗﺖ زﯾﺎدي ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ورزش در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ
 ﻧﻘﺶ ورزش در ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻗﻠﺐ

از دﯾﺮ ﺑﺎز ﺑﻪ ورزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش درﻣﺎﻧﯽ و ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از
ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ  ،ﺧﺼﻮﺻﺎَ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ  ،ﻋﺮوﻗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ  -ﻋﺮوﻗﯽ ،ﮐﻢ
ﺗﺤﺮﮐﯽ و ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .
ورزش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﯽ را  4-2ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎد آوري اﺳﺖ ﮐﻪ ورزش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر
ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ و ﯾﺎ ﺗﻨﮕﯽ ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﺮوز ﺳﮑﺘﻪ ﻣﺠﺪد و
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻨﮕﯽ ﻋﺮوق ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت
و راﻫﻨﻤﺎﺋﯽ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد .
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ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه  :ﻣﻮﻧﺎ ﺑﻠﻬﺮي
91/09/24

رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت

اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺪن و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از
ﺗﺮوﻣﺒﻮز )ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن( در ﺳﯿﺎﻫﺮگ ﻋﻤﻘﯽ ﭘﺎ
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ زﯾﺎد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﻮﺛﺮ و
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﮐﻮد ﺧﻮن در ﺳﯿﺎﻫﺮگ ﻋﻤﻘﯽ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن را در
ﮐﻞ ﻋﺮوق ﺑﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺧﻮن را زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺮوﻣﺒﻮز ﯾﺎﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن در ﺳﯿﺎﻫﺮگ ﻋﻤﻘﯽ ﭘﺎ ،ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺎء ﻟﺨﺘﻪﻫﺎي آزاد ﺧﻮن)آﻣﺒﻮﻟﯽ( و ﮔﯿﺮ اﻓﺘﺎدن در رگﻫﺎي دﯾﮕﺮ
ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮوق ﻣﻐﺰ و ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

ﻧﻘﺶ ورزش درﮐﺎﻫﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن
 ﮐﻠﺴﺘﺮول ﻣﺎدهاي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺪن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﻘﺪار آن زﯾﺎد
ﺷﻮد)ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ( ازدﯾﺎد ﭘﻼكﻫﺎي ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺑﺪ در
ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﻋﺮوق ﻧﺎزك و ﻣﻐﺰ و ﻗﻠﺐ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺳﮑﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
 ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ رژﯾﻢ ﻏﺬاﺋﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ورزش ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن را
ﭘﺎﺋﯿﻦ آورد.

زﻧﺎن و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
 ﺑﯿﻤﺎري ﻗﻠﺒﯽ  ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ و ﺳﮑﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﺑﺎﻋﺚ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ
زﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ و ﺗﻐﺬﯾﻪ ي ﮐﺎﻓﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ و اﺛﺮﮔﺬارﺗﺮﯾﻦ راه
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﺎﻗﯽ ﺧﻔﯿﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﻔﻆ وزن اﯾﺪه آل در زﻧﺎن اﺳﺖ.
 دﯾﺎﺑﺖ  70ﻣﯿﻠﯿﻮن زن را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺳﺎل
 2025ﺑﻪ  2ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﺑﺪ.
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﺪ.
 ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﭼﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﭼﻪ
درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ  ،اﻋﺘﻤﺎد و اﻃﻤﯿﻨﺎن و
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و وﺿﻌﯿﺖ رواﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺑﺎ ورزش
 ورزش در ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن
داده ﮐﻪ ورزش ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺳﺰارﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 در ﭘﯿﺶﮔﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع آن در ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ ﺑﯿﺶﺗﺮ
از آﻗﺎﯾﺎن اﺳﺖ ،ورزش ﻗﻄﻌﺎً ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮاي ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
دارد.

ﻧﻘﺶ ورزش در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ
 داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻮﺳﺘﻮن در آﻣﺮﯾﮑﺎ روي اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ورزش ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ درﺻﺪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﺳﯿﻨﻪ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﯾﺪه ،زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻪ اﻟﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﻔﺘﻪ
ورزش ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ،اﯾﻦ زﻧﺎن در ﻋﺮض ﭼﻬﺎر ﺳﺎل،
 50درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ،

ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﺪﯾﺪهي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﯾﺎ ﭘﯿﺮ
ﺷﺪن
 ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  10ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ،ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﭘﺎﯾﻪ
ﺣﺪود  2ﺗﺎ  3درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ از دﺳﺖ دادن
ﺗﻮدهي ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺪن و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺪن
را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ورزش ﮐﺎﻫﺶ داد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺪﯾﺪه ي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﻣﯽاﻧﺪازد.

ﻧﻘﺶ ورزش در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ
 ﺑﯿﻤﺎري آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺷﺪه و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻨﻮن
ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺷﺨﺺ ﻣﺒﺘﻼ ﺗﻮان راه رﻓﺘﻦ و ﺣﺮﮐﺖ
را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ و زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ورزش ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و رواﻧﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﯾﻤﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ورزش در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﭼﺎﻗﯽ و درﻣﺎن آن
 ﮐﻞ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ روزاﻧﻪ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ،
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﻌﺪ از ﺻﺮف ﻏﺬا و
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ
 ورزش از دو ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﺑﺪن ﻣﯽ ﺷﻮد  :ﯾﮑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ در زﻣﺎن ورزش و دﯾﮕﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در
زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﻌﺪ از ﺧﺎﺗﻤﻪ ورزش
 ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻮاﯾﺪ ورزش اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻨﻔﺲ ﻋﻀﻼت اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ
اﻓﺮاد ورزﺷﮑﺎر دﯾﺮﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﻫﻤﯿﺖ ورزش در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي
ﻋﺼﺒﯽ
 ورزش از اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽﮐﺎﻫﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .
 در ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ روش ﺳﺎﻟﻤﯽ ﺑﺮاي آزاد ﮐﺮدن اﻧﺮژيﻫﺎي اﻧﺪوﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﺴﯿﺎر ﻟﺬتﺑﺨﺶ و آراﻣﺶدﻫﻨﺪه اﺳﺖ .
 ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ورزﺷﯽ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن و ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت و ﮐﻔﺎﯾﺖ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دوﺳﺖﯾﺎﺑﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻻن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻧﻘﺶ ورزش در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري
ﻫﺎي رواﻧﯽ
 ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي اﻧﺴﺎن ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد
ﻣﻐﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻀﻼﻧﯽ در ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﻣﻘﺪاري از واﮐﻨﺶ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﯿﺠﺎن ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
 ورزش  ،ﻃﺮاوت و ﺷﺎداﺑﯽ را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن آورده و اﻓﺴﺮدﮔﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.
 ورزش  ،اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و راﺣﺘﯽ روح را اﻓﺰاﯾﺶ داده و اﻧﺴﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﯽ و اﺿﻄﺮاب ﻣﻘﺎوم ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ورزش  ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮاي ذﻫﻨﯽ و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﯾﻮﮔﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﯾﻮﮔﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺿﻄﺮاب،
ﺗﻨﺶ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ را ﮐﺎﻫﺶ داده و
ﻋﺰتﻧﻔﺲ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

 ﻓﺮﺿﯿﺎﺗﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ورزش :
 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮐﺘﻪﮐﻮﻻﻣﯿﻦﻫﺎ  :ﮐﺘﻪ ﮐﻮﻻﻣﯿﻦﻫﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻮراﭘﯽﻧﻔﺮﯾﻦ ،اﭘﯽﻧﻔﺮﯾﻦ و دوﭘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از
ﻃﺮﯾﻖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪهﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺧﻠﻘﯽ ﺷﻮد .
 ﻓﺮﺿﯿﻪ اﻧﺪورﻓﯿﻨﻬﺎ :اﻧﺪورﻓﯿﻦﻫﺎ دﺳﺘﻪاي از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از
ﻧﺮوﻧﻬﺎي ﻣﻐﺰ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آﺛﺎر ﺿﺪ درد و آرامﺑﺨﺶ دارﻧﺪ  .ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت
ورزﺷﯽ و ﺑﻮﯾﮋه دوﯾﺪن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪورﻓﯿﻦﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺎﺛﯿﺮ ورزش ﺑﺮ ﺣﺎﻓﻈﻪ
 ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ آﻫﺴﺘﻪ دوﯾﺪن)  ، ( Joggingراﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ،
دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاري و ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮزون ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ راه رﻓﺘﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد
ﺣﺎﻓﻈﻪ و زﻣﺎن واﮐﻨﺶ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

 ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در ﻣﻐﺰ ،ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮل
BDNFرا ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﻨﺪ BDNF .ﻧﻮﻋﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮر رﺷﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﺮونﻫﺎي ﻣﻐﺰ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺳﯿﺐ و ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻘﺎوم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﻘﺎي آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺗﺒﺎﻫﯽ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در اﺛﺮ ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي
آﻟﺰاﯾﻤﺮ و ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ .

ﻧﻘﺶ ورزش در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان
 ورزش ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ و ﮐﻨﺪ ﮐﺮدن روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﻮﮐﯽ
اﺳﺘﺨﻮان ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺪرت ﻋﻀﻼت را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﺣﺮﮐﺎت ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮي ﺗﺎﻧﺪونﻫﺎ و ﻟﯿﮕﺎﻣﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ از زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 ﭘﯿﺎدهروي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮاي اﻧﻮاع
ورزشﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﻮﮐﯽ
اﺳﺘﺨﻮان و زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﺛﺮ ورزش در درﻣﺎن آرﺗﺮوز
 ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﯾﺠﺎد آرﺗﺮوز ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از  :ﺳﻦ ،ﺟﻨﺲ ،ﻧﮋاد ،ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ،
ﺗﺮاﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ  ،ﭼﺎﻗﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ اوره ﺧﻮن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ،ﻓﺸﺎرﺧﻮن
ﺑﺎﻻ ،ﺿﺮﺑﻪ و ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻣﺜﻞ دﯾﺎﺑﺖ و ﻏﯿﺮه.
 ﻋﻠﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ورزش در ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي آرﺗﺮوزي ﻣﻮﺛﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 - 1ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺿﻌﻒ ﻋﻀﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده آﻧﻬﺎ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻣﺎدﮔﯽ
ﻋﻀﻼت اﺳﮑﻠﺘﯽ.
 - 2اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻋﻀﻼت اﻃﺮاف ﻣﻔﺼﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻔﺼﻞ از آﺳﯿﺐ ﻣﯽ
ﺷﻮد.
 - 3ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﻔﺼﻞ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮد
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﻤﭙﯽ  ،در اﺛﺮ اﻧﺠﺎم ورزش ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ وزن.
 -4ﺗﺤﺮك ﻣﻮﺛﺮ ﻏﻀﺮوف ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ از
ورزش ﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ وزن.

ﻧﻘﺶ ورزش در زﻧﺪﮔﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل
 درﮔﯿﺮي اﻓﺮاد ﻣﻌﻠﻮل در ورزش و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﻣﯿﺰان ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻓﮑﺮي
ﻣﯽ ﺷﻮد .
 ورزش ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﻣﺎﻧﯽ
 ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮ ﮐﺮدناوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي
ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ  ،رواﻧﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﻓﺮد ﻣﻌﻠﻮل ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ و آﺛﺎر و ﻋﻮارض ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ اﯾﻦ
ﻋﺎرﺿﻪ را ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ درﻣﺎن ﮐﻨﺪ.

اﺛﺮات ورزش ﺑﺮاي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ :
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

ﺣﻔﻆ داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻬﺘﺮ
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ •
•
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
•
ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎدل
•
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﺨﺘﯽ ) اﺳﭙﺎﺳﺘﯽ
ﺳﯿﺘﯽ ﻋﻀﻼت
•
ﭘﺮ ﮐﺮدن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ
•
ﺗﻘﻮﯾﺖ روﺣﯿﻪ اﻓﺮاد
•
ﮐﺎﻫﺶ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ رواﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
اﺿﻄﺮاب  ،اﺳﺘﺮس .
•
ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
•
ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ .
•

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از زﺧﻢ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ و
ﻓﺸﺎري
ﺗﺴﻬﯿﻞ در ﻋﻤﻞ دﻓﻊ
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان
ﺑﻬﺒﻮد ﻗﺪرت ﻋﻀﻼت ﺳﺎﻟﻢ
ﺣﻔﻆ داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ
ﺑﻬﺒﻮد اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي
ﺗﺎﺛﯿﺮ در روﻧﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪن ﻓﺮد و
ورود او ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻣﺜﺎﻧﻪ
و ﮐﻠﯿﻪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در روﻧﺪ ﺗﻮان
ﺑﺨﺸﯽ
ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻗﻠﺒﯽ -ﺗﻨﻔﺴﯽ

اﻧﻮاع ورزش ﻫﺎي ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ:
 ﺷﻨﺎ
 ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل روي وﯾﻠﭽﺮ
 ﺗﻨﯿﺲ روي ﻣﯿﺰ
 ﺗﯿﺮاﻧﺪاري ﺑﺎ ﮐﻤﺎن
 وﯾﻠﭽﺮ راﻧﯽ
 دو و ﻣﯿﺪاﻧﯽ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ و ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ
 ورزش ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ﺑﺪن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ را ﮐﺎﻫﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺮﻧﺪهﻫﺎي اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺷﺪه و
ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
 ﺣﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻧﻮع ﯾﮏ ﮐﻪ در ﺑﺪن آنﻫﺎ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﯾﺎ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ ﺗﺮﺷﺢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ورزش ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و ﻣﺼﺮف
اﻧﺮژي ،ﺳﻄﺢ ﮔﻠﻮﮐﺰ ﯾﺎ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺗﺰرﯾﻘﯽ ﯾﺎ رﻋﺎﯾﺖ رژﯾﻢﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻣﺤﺪود از ﻗﻨﺪ و اﻧﺮژي را
در اﯾﻦ اﻓﺮاد ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﯽ
 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ اﺛﺮات ورزش در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﯽ ﺑﺪن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺮﮐﺎت
روده و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﯾﺒﻮﺳﺖ ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ورزش در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺳﺮﻃﺎن
 ﺳﺮﻃﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻟﺤﻀﻪاي ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪي از اﻧﻮاع ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﻠﻮﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﻠﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﺷﻮد.
 ﺟﺎﯾﮕﺎه ورزش در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ورزش ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎران
 ﻧﺤﻮه و ﻣﯿﺰان ورزش در ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد:
• ﻧﻮع ﺳﺮﻃﺎن
• ﻧﻮع درﻣﺎن)رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ – ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﯾﺎ درﻣﺎﻧﻬﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ(
• ﻣﺮﺣﻠﻪ درﻣﺎن ) ﻓﻌﺎل ﯾﺎ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه(
• اﻃﻼﻋﺎت و وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎر
• ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎر
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ ﭘﯿﺎده روي ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮد

 ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ورزش ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎن ﺑﺎﺷﺪ:
 .1دوﭘﯿﻨﮓ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﻧﯿﺮوزا ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺮف اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪﻫﺎي آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ در
ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﮐﺒﺪي ﻣﯽﺷﻮد.
 .2ورزﺷﮑﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺧﻮد را در زﯾﺮ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ زﯾﺎد زﯾﺮ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎي ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده
از ﭘﻤﺎدﻫﺎي ﺿﺪ آﻓﺘﺎب و ﺗﻤﺮﯾﻦ در ﻣﻮاﻗﻊ ﮐﻪ آﻓﺘﺎب ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.
 .3ورزش در ﻫﻮاي آﻟﻮده ﺑﻪ دود ﺳﯿﮕﺎر ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮژﻧﻬﺎي
ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي رﯾﻮي ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.
 .4اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪي ﺑﺮاي
ورزﺷﮑﺎران ﺑﺎﺷﺪ.

راﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ورزش از ﻃﺮق آن ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ و
ﺳﺮﻃﺎن در اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ را ﺑﻪ  10ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
 : 1ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
 : 2ﻧﻘﺶ ورزش در ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس
 : 3ﻧﻘﺶ ورزش در ﮐﺎﻫﺶ اﻓﺴﺮدﮔﯽ
: 4ﻧﻘﺶ ورزش در ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ
 : 5ﻧﻘﺶ ورزش در ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺪن

 : 6ﻧﻘﺶ ورزش در ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺪﻧﯽ
: 7ﻧﻘﺶ ورزش در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﺮك روده و ﮐﻮﻟﻮن
 : 8ﻧﻘﺶ ورزش در ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض داروﻫﺎ
 : 9ﻧﻘﺶ ورزش در ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻓﺮﺳﻮده و آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﺑﺪن
 :10ﻧﻘﺶ ورزش در ﮐﺎﻫﺶ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت

ﭼﮕﻮﻧﻪ ورزش ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ
و ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 در اﻧﺠﺎم ورزش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد:
ﻓﺮاواﻧﯽ – ﺷﺪت – زﻣﺎن – ﻧﻮع – ﮐﯿﻔﯿﺖ )ﮔﺮم ﮐﺮدن و ﺳﺮد ﮐﺮدن( – اﺻﻮل
ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ
 ﻓﺮاواﻧﯽ ورزش :
ورزش ﺑﻪ دﻓﻌﺎت  3ﺗﺎ  5ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ )  3ﺗﺎ  5روز در ﻫﻔﺘﻪ( ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻤﺘﺮ از  3ﺑﺎر اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ورزش را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﯿﺶ از  5ﺑﺎر ﻫﻢ ﻓﻮاﯾﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﺮاي ﻓﺮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻧﻤﯽآورد.
 اﺟﺰاي ﯾﮏ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزﺷﯽ :
ﮔﺮم ﮐﺮدن ) ﺣﺪود  5ﺗﺎ  10دﻗﯿﻘﻪ(
ﻓﺎز ﻣﺤﺮك ﯾﺎ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﯽ)ﺣﺪود  20ﺗﺎ  60دﻗﯿﻘﻪ(
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ) دﻟﺨﻮاه(
ﺳﺮد ﮐﺮدن ) ﺣﺪود  5ﺗﺎ  10دﻗﯿﻘﻪ(

ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي



اﺛﺮات ﻣﻔﯿﺪ ورزش ﺑﺮ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺟﺬب اﮐﺴﯿﮋن در ﺑﺪن.
اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻗﻠﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺠﻢ ﺧﻮن ﭘﻤﭗ ﺷﺪه در ﯾﮏ ﺿﺮﺑﺎن.
ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن.
ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮارض و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ.
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﺮاي ﻋﺒﻮر دادن ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن در ﻣﺼﺮف اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب آزاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا در ﻫﻨﮕﺎم
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﯿﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻬﺎي ﺳﻨﮕﯿﻦ ) (HDLﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﺪن ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺪن در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻤﺮﯾﻦ.
ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﭼﺎﻗﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻋﻀﻼﻧﯽ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺪروﻓﯿﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺨﺪرﻫﺎي دروﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﺮق ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎﻻ
ﻣﯽرود.
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز ﯾﺎ ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺗﺤﻤﻞ وزن.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﮔﻠﻮﮐﺰ در ﺑﺪن.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺎر ﺑﺪﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻧﺴﺪاد ﻣﺰﻣﻦ رﯾﻪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ
 رﺳﺘﻤﯽ  ،اﺣﻤﺪ  ،ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ  ،ﻋﻔﺖ اﻟﺴﺎدات  (1370) ،ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰي ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
 ﺳﺒﮑﺘﮑﯿﻦ ،اﻣﯿﺮ .ﺣﺎج ﻣﯿﺮ ﻓﺘﺎح  ،ﻓﺎﻃﻤﻪ .(1368) ،ﻣﺒﺎﻧﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ،
اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﻠﯽ اﻟﻤﭙﯿﮏ ﭼﺎپ اول .
 ﮔﺎﯾﺘﻮن ،آرﺗﻮر .( 1379)،ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﭘﺰﺷﮑﯽ .ﻧﯿﺎوراﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ رﺿﺎ .اﻧﺘﺸﺎرات
ﺳﻤﺎط.،ﺟﻠﺪ1
 ﮔﺎﯾﺘﻮن ،آرﺗﻮر .(1379) ،ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﭘﺰﺷﮑﯽ ،ﻧﯿﺎوراﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ رﺿﺎ .اﻧﺘﺸﺎرات
ﺳﻤﺎط ،ﺟﻠﺪ2

 وﯾﻠﻤﻮر ،ﺟﮏ اچ – ﮐﺎﺳﺘﯿﻞ ،دﯾﻮﯾﺪ ال ) .(1378ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ورزش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺑﺪﻧﯽ – ﻣﻌﯿﻨﯽ  ،ﺿﯿﺎء  .رﺣﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎ  ،ﻓﺮﻫﺎد .
 ژاﻟﻪ دوﺳﺖ  ،ﺑﻬﺮوز ) (1378راﻫﻨﻤﺎي آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ،
اﻧﺘﺸﺎرات ﭘﯿﺎم ﻧﻮر.

ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ

