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حرکت آسان تر را به بیمار ممی دهمد .کمار کمردن در
محیطی که آب تا سینه باشد باعث می شود که به عملمت
شناوری بدن وزن کمتری را متحمل شود و این مموضموع
باعث کاهش سفتی در ساق پاها گردیده و به راه رفمتمن
کمک می کند.

تررین هنی انعطنف پذیری  :بهتر است حداکثر زمان
حرکت های کششی در این گروه بیماران  ۳۳تما ۰۳
ثانیه باشد و  ۳تا  ۵بار تکرار شود .البته گاهی انمجمام
دادن حرکت های کششی در بیماران دچار گرفمتمگمی
عوالنی ،به زمان بیشتری نیاز دارد.

ورزش و بیرنریییهین (اس ا )

مولتیپل اسکلروزیس ( )MSچیست؟

ترریننت قدرتی :ضعف عوالنی ،از شایع ترین عمالیم
بیماری ام اس است و معموال جزو عالی اولیه ذکمر ممی
شود .تمرین های قدرتی می تواند از آتمروفمی عومالنمی
جلوگیری کند و ضعف حرکتی آنها را کاهش دهد .به طور
کلی تمرین های قدرتی درگروه های بزرگ عوالنی در ۲
یا  ۳روز غیرمتوالی در  ۳ست با تکرارهای  ۰۳تا  ،۰۵ممی
توانند موثر باشند.

در پایان نکته ی مه این است که بیش از حمد بمه
ورزش نپردازید  ،فعالیتهای ورزشی در بیماران مبمتمال
به MSباید با احتیاط انجام گیرد و حرکات کشمشمی
موجب آسیب نشود .اگر در ورزش افراط کنید ممکمن
است موجب کشیدگی عوالت و آسیب به سمیمسمتم
عوالنی شوید .افزایش درد در عومالت ممنمجمر بمه
خستگی بیش از حد و وارد شدن استرس به بمدن و
ذهن میشود.
دانشگنه امنس صندق(علیه السالس) پردیس خواهرام
معنونت دانشجویی و فرهنگی
تربیت بدنی
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ام اس ) (MSبیماری مزمن و ناتوان کننده سیستم
عصبی است که با التهاب در هر مکانی از نخاع و مغمز
مشخص می شود و شیوع آن در زنان  ۳برابر ممردان
است.
نقش ورزش در بهبود وضع بیییرینرام اس ا
مبتالیان به بیماری ام اس ،بدلیل نداشتن تعادل حین
راه رفتن ،لرزش ،سرگیجه ،حرکت های ناگهانی انمدام
ها ،ناهماهنگی بدن و ضعف ،ترس از فعالیت دارنمد و
همین امر باعث می شود تا این افمراد از حومور در
عرصه های اجتماع بازمانند.
اما مطالعاتی که به وسیله محققان دانشگاه یوتا منتشر
شد ،نشان داد بیمارانی که در برنامه همای ورزشمی
ایروبیک شرکت می کنند ،نسبت به بیماران دیمگمر،
سطح آمادگی جسمانی وآمادگی قلبی عروقی باالتری
داشته و کمتر احساس خستگی می کنند و نمگمرش
مثبت و مشارکت بیشتری در فعالیت های اجتماعی
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دارند .بنابراین می توان گفت ورزش نقش ممهمممی در
درمان و بهبود و حفظ ظرفیت ،عملکرد و توانایی بیماران
ام اسی دارد .همچنین ورزش می تواند به تخفیف عالئم
بیماری ام اس کمک کند.اما بسیار مه است کمه بمرای
موفق شدن ،احتیاط های الزم را در یک برنامه ی ورزشی
در نظر بگیرید.

در یک محی امن ورزش کنید .ازورزش کردن درسطوح لغزنده و یا در نور کم اجمتمنماب کمنمیمد.
اگر در تعادل مشکل دارید ،هنگام ورزش بمه یمکنممرده یمما تممکممیممه گمماه تممکممیممه کممنممیممد.
هر زمانی که احساس کردید حالتان خوب نیست ویا ممکن است آسیب ببینید ورزش را متوقف کنید.
فعالیتی را انتخاب کنید که برای شما جالب باشد واز انجام دادن آن لذت ببرید.

مشورت بن پیشکیر را فیرامیوش نیکینییید
قبل از اقدام به ورزش ابتدا با پزشک خود در خصمو
نوع ورزشی که مناسب شماست و انواعی از ورزش کمه
باید از آن اجتناب کنید ،شدت و مدت فعالیتی که بمایمد
داشته باشید و در مورد محدودیتهای فمیمزیمکمی تمان
مشورت کنید.
نکنت مهم در هنگنس انجنس دادم ترریننت ورزکیی
همیشه قبل از شروع ورزش با نرمش مناسب بمدن راگرم کنید و پس از ورزش نیز با نرمش آرام بدن را سمرد
کنید.
به آرامیپیش بروید.مثال اگر قرار است که  ۳۳دقمیمقمهورزش کنید ،با جلسات  ۰۳دقیقهای شروع کنید و بمه
تدریج آن را افزایش دهید.
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ا هییریییییت دیینییتییر

ورزش هنی مننسب بیرای بیییرینرام اس ا
ترریننت استقنمتی (هوازی) :در بیمار مبتال بمه اماس ،آگاهی از توان هوازی می تواند در تهیه برناممه ای
برای تمرین های ورزشی مرتب موثر باشد .هدف اولیمه،
ی در نظر گرفتن تمرین های استقامتی برای مبتالیمان
به ام اس ،افزایش عملکرد فیزیکی و بهبمود وضمعمیمت
سالمت است .کار با دوچرخه ثابت ،راه رفتن ،تمممریمن
های هوازی با شدت ک روی صندلی یا در آب ،انتخاب
هایی خوب هستند که با توجه به عالقه شخصی فرد و
نوع و میزان مشکالت فیزیکی او انتخاب می شوند.

دمیینی بییدم

برخی از افراد مبتال به MSبه گرما حساس هستنمد.
به این معنا که در مواقعی که دمای بمدن افمزایمش
می یابد عالئ بیماری دوباره پدیدار شده و یا بمدتمر
میشود .درهنگام ورزش دمای بدن افزایش مییمابمد.
به همین دلیل سعی کنید تا به این نکات دقت کنید:
در ساعات گرم روز از ورزش کردن خودداری کنید . مممقممدار زیممادی مممایممعممات خممنممک بممنمموشممیممد. مراقب حالتهای بدن خمود بماشمیمد .اگمر دچمارعالئمیشدید که قبل از ورزش آنها را نداشتید،
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آرامتر ورزش کنید و یا ورزش را متوقف کنید تا بدنتان
خنک شود.

ورزش در آب :اگرچه ورزش در آب آنچه را که تخریب
شده و از دست رفته باز نمی گرداند ولمی بمه عملمت
خصوصیات درمانی آب ،قدرت استقامت و هماهنگی فرد
مبتال را بهبود می بخشد .ورزش در آب یمک ممحمیم
شناور و بی خطر برای این دسته از افراد ایمجماد ممی
کند.آب گرم 0۳تا  08درجه فارنهایت ( ۳۳تا  ۳۰درجه
سانتی گراد( از سفتی عوالت می کاهد و این اجازه
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