
  
   بنام خدا

   ماهنامه سالمت ورزشکار             
  مدیریت پزشکی ورزشی          

  آسیبهاي ورزشی
روي ساده نیز ممکن است  ورزشی حتی پیاده هاي  گرچه فعالیتداراي آمادگی بدنی باال رخ دهد. اي و دیدگی در ورزش ممکن است چه براي افراد مبتدي و چه براي افراد حرفه آسیب     

  اي از اقدامات احتیاطی این خطر را گاهش دهید. توانید با رعایت رشته دیدگی شود. اما می باعث آسیب

  
  : هاي ورزشی ترین آسیب از جمله شایع

                                                                                          دیدگی شانه آسیب -                  )  Ankle sprain( رگ شدگی قوزك پا به رگ -(استرین)                                             رگ شدگی به رگ کشیدگی عضالنی یا -

  ها التهاب تاندون -                                           درد جلوي ساق (شین اسپلینت) -                                                                                         دیدگی زانو آسیب -

  شدگی یا دررفتگی مچ دست رگ به رگ -

  یشگیري از آسیب هاي ورزشیبرنامه پ
  

  تمرینات ورزشی پیشگیري کننده از آسیب ، شش جزء اصلی دارد که عبارتند از 
   Aerobic trainingتمرینات هوازي  – strength training                                            3تمرینات قدرتی  – flexibility                                          2انعطاف پذیري  -1
  برنامه عملی تمرینات -6                                                          مهارتهاي اختصاصی ورزشی – 5                                      آنالیز عملکرد زنجیره حرکتی -4
   
   : انعطاف پذیري – ١ 

و  داردداریم . کشش از نظر فیزیولوژیک کمک شایانی به پیشگیري از آسیب ، از طریق برطرف نمودن اثر مهاري عضالت انعطاف ناپذیر  به تمرینات کششی براي حفظ انعطاف پذیري نیاز
ست ، چرا که وضعیت بدن در هنگام کشش و نیز مدت افزایش دماي تاندون از طریق افزایش توان کششی عضله اثر محافظتی اعمال می نماید . تکنیک درست کشش بسیار مهم ابا عالوه بر این 

) با کشش مناسب  Asymetryعدم تقارن (  خاتمه می یابد.PNFیا  باحرکات کششی پویا و زمان ادامه آن در به حداکثر رساندن اثرات کشش ، مؤثرند . غالبا باحرکات کششی ایستا شروع شده و
عضالنی را باال می برد .  –یب ، وجود تاریخچه آسیب قبلی و وجود هر گونه انعطاف ناپذیري و عدم تقارن است که ریسک آسیب هاي اسکلتی . یکی از مهمترین زمینه هاي آس می گرددبرطرف 

صد افزایش طول تاندون ، هنگامی که دماي ا که درایده آل آنست که کشش قبل و بعد از مسابقه یا تمرین انجام شود اما اگر تنها یکبار انجام می شود ، بهتر است که پس از ورزش باشد ، چر
( است . حتی دویدن براي مدت کوتاه دماي بافت را باال برده و کشش را تسهیل می نماید . تمرکز بیشتر روي عضالت دو مفصلی مثل هامسترینگ واحتمال آسیب کمتربیشتر ، تاندون باالتر باشد 

  فموریس ( قدام ران ) ، مهم است . خلف ران ) ، فلکسورهاي هیپ ( قدام ران ) و رکتوس 
  
  تمرینات قدرتي : – ٢

  : زیر موثر ند دو مکانیسم  با در پیشگیري از آسیب تمرینات قدرتی
 عضله می باشد . -عضله قویتر قادر به جذب نیرو و بار کششی بیشتر در خود عضله یا اتصال تاندون  -الف 
) (  vastus medialisضعف فیبرهاي مایل عضله ( با بهبود . مثالً  باعث کاهش ریسک آسیب می گردد عدم تقارن یا عدم تعادل وبهبودضعف نسبی عضله با بهبود  افزایش توان عضله - ب

 بهبود ضعف عضالت شکم باعثود بهبدرد و اختالل عملکرد شانه می شود و  بهبود ضعف عضالت تثبت کننده کتف ، باعث بهبوددردهاي ناحیه کشکک و ران می شود .بهبود قدام ران ) باعث در
  مشکالت کمر و اندام تحتانی می گردد .

  
  تمرینات ھوازي : – ٣

عروقی این نوع تمرینات به خوبی شناخته شده و براي  –عضالنی پیشگیري کننده است . اثرات محافظت کننده قلبی  –برنامه تمرینات اسکلتی مرحله  اصلی ترینتمرینات هوازي 
 – 1عضالنی کمتر شناخته شده و آثار اثبات شده عبارتند از :  –) ضروري است . اثرات تمرینات هوازي بر سیستم اسکلتی Vo2maxورزشکاران استقامتی به منظور بهبود حداکثر جذب اکسیژن ( 

که مجموعه این Aافزایش درصد فیبرهاي عضالنی تیپ  – 4بهبود استفاده از اسیدهاي چرب آزاد  – 3میتوکندري ها و آنزیم هاي اکسیداتیو آنها افزایش تعداد  -2افزایش تراکم مویرگ ها 
روز ین ، در اواخر هفته یا آخرها ین آسیب الکتات در خون و کاهش خستگی عضله و نیز بهبود عملکرد سیستم اسکلتی عضالنی می گردد . مشاهده شده که بیشتر عوامل باعث تجمع دیرهنگام تر

ینات جهت پیشگیري از خستگی ایجاد می شوند و احتماالً مربوط به خستگی عضله بعلت تحلیل ذخائر گلیکوژن می باشند ، بنابراین تمرینات هوازي می تواند جزء اصلی تمر تمرین پر فشار
از آسیب کمک نماید . تمرینات قدرتی می تواند برخی آثار مفید افزایش تراکم مویرگی را خنثی نماید و یک جزء آئروبیک منظم ،  عضالنی باشد ، که می تواند به پیشگیري –زودرس اسکلتی 

دارد( بهترین زمان جهت این  ریکاوري انرژي ( تغذیه اي ) در پایان تمرینات ، نقش موثر در تامین و باز سازي گلیکوژن مصرف شده می تواند به ایجاد تعادل در این مورد کمک نماید .
  ساعت اول پس از تمرین می باشد ) . 1ریکاوري 

  به طور کلی سیستم هاي انرژي در بدن بر سه نوعند
ثانیه ) تمرین در این سیستم باعث افزایش سرعت  10تا  5) :که انرژي الزم نیروهاي انفجاري را تأمین کرده و بسیار کوتاه مدت است (  ATP – Phosphocreatinineسیستم انرژي (  – 1 

  کنند .کمک می و چابکی می گردد . تمرینات با وزنه سبک تر و تکرار بیشتر که بر سرعت و ناگهانی بودن حرکت تأکید دارند ، به تقویت این سیستم انرژي 
ثانیه ) ، انرژي را از راه گلیکولیز تأمین می کند تقویت این سیستم امکان فعالیت هاي سریع و  90تا  60سیستم انرژي آنائروبیک ( بی هوازي ) : این سیستم نیرو با مدت زمان متوسط (  – 2 

  شدید را بطور مداوم ، براي دوره هاي زمانی کوتاه ، فراهم می نماید . 
) سریعترین جلسات تمرین را فراهم می کند . در افراد با  Recoveryم انرژي آئروبیک ( هوازي ) : تقویت این سیستم امکان ورزش هاي مداوم با شدت بیشتر و بازگشت ( سیست – 3

رین سخت ، سریعتر است . مسلماً تمرینات اختصاصی براي هر ورزش ، تناسب بدنی ، انتقال اکسیژن به بافت ها و عضالت کارآمدتر بوده و بازگشت به وضعیت عادي پس از یک روز ورزش و تم
  بیشترین کار انجام شده را متوجه سیستم انرژي اصلی که مورد نیاز آن ورزش خاص است ، می نماید .

  
  

 

2 



  عملکرد زنجیره حرکتي :  – ۴
  که با دردناك شدن بخش خارجی آرنج مشخص می شود ،»  انآرنج تنیس باز« . مثالً در بیماري  توجه تنها به موضع درد و درمان آن ، به طور قابل توجهی باعث تداوم عالئم می شود

 و شانه برطرف نشوند ، یا اشکاالت تجیهزات ورزشیمی توان درمان موضعی با یخ و داروهاي ضد التهابی انجام داد ، اما اگر نقائص بیومکانیک قدرت یا مکانیک قدرت یا مکانیک نامتناسب مچ  
عضالنی در اثر استفاده بیش از توان از آنها یا ضربه ، باید قبل از بازگشت به ورزش یا فعالیتی که ایجاد مشکل  –مشکل ادامه پیدا خواهد کرد . در مورد آسیب هاي اسکلتی  در نظر گرفته نشوند ،

با پیشبرد عاقالنه تمرینات صورت گیرد . باید بافت آسیب دیده را به گونه اي اصالح نمود که بطور مؤثرتري با نیروهاي وارده کنار آمده و » تغییر دادن بیماري « نموده ، مداخله درمانی براي 
و نه مجزا ، استفاده می کنند و کشش ها در  اختصاصی آن ورزش فعالیت انجام شده را دوباره با زنجیره حرکتی عملکردي یکپارچه نمود . این تمرینات از گروههاي عضالنی به شکل هماهنگ

و اصالح بافت در محل آسیب کمک نماید ، اما کشش عملکردي واقعی تنها وقتی صورت می گیرد که بافت بطور  یک زنجیره حرکتی انجام می گیرد . کشش هاي ایزوله می تواند به بهبود
  یکپارچه و هماهنگ با زنجیره حرکتی عمل نماید .

  
  مھارتھاي اختصاصي ورزشي : – ۵

بدست آوردن مهارتهاي اختصاصی آن موقعیت یا ورزش ، براي اطمینان از آنکه   ، قبل از آنکه فرد آسیب دیده به فعالیت هاي ورزشی بازگردد ، یا قبل از شروع رشته ورزشی خاص
د ورزش را شروع کرد ، نه اینکه براي حصول آمادگی مهارتهاي وابسته به آن رشته ، با چیره دستی و سهولت انجام می شوند ، الزامی است . یعنی ابتدا باید آمادگی الزم را ایجاد نمود و بع

  ی نمود .ورزش اختصاص
  
  ترکیب اجزاء بصورت برنامھ عملي تمرینات :  – ۶

این مورد آموزش نقش بنیادي داشته و در  هیچیک از اجزاء ذکر شده در باال مؤثر نخواهند بود ، مگر آنکه بصورت یک برنامه تمرینی ترکیبی شخصی یا گروهی ، بکار گرفته شوند . در
  سه سطح اعمال می شود .

  اطالعات می گیرد . …خود شخص از پزشک ، فیزیوتراپیست ، مربی و  -الف 
  ، در بکارگیري این اجزاء در برنامه ورزشی نقش قابل توجهی دارند .باشگاه و تیم  برنامه هاي ورزشی  ، در سطح منطقه اي و ناحیه اي  – ب 
  .دوین می گردنددر سطح ملی ، از برنامه هایی که توسط سازمان هاي وابسته به ورزش ت – ج
  

  نکات قابل توجه در حین انجام برنامه پیشگیري از آسیب 
  تان گوش فرا دهید به بدن -1

  دهد. دیدگی بیشتر قرار می سیبباور رایجی وجود دارد که براي موثر بودن ورزش، شدت آن باید در حدي باشد که بدن درد بگیرد، اما چنین کاري در واقع شما را در معرض آ
  دیدگی باشد. اي از آسیب تان دردناك شود. احساس درد ممکن است نشانه نید بدون درد گرفتن بدن هم به آمادگی بدنی برسید. شدت تمرینات را به حدي نرسانید که بدنتوا شما می

  تان را فراهم کنید سوخت مورد نیاز بدن -2
  اینکه بدانید چه مقدار باید آب بنوشید، به این قاعده ساده عمل کنید:پیش از ورزش، در حین آن و پس از پایان آن مقدار زیادي آب بنوشید. براي 

  سی سی) آب بنوشید 250دقیقه پیش از ورزش یک لیوان ( 30تا  20 -
  دقیقه یک لیوان بنوشید. 20تا  10در حین ورزش هر  -
تان تامین شود. پس از پایان ورزش، یک غذاي حاضري سالم حاوي  بخورید تا انرژي بدن هر دو تا سه ساعت یک غذاي مختصر سی سی) آب بنوشید. 500پس از پایان ورزش دو لیوان ( -

  تان تجدید شود. کربوهیدرات و پروتئین بخورید تا ذخایره انرژي بدن
شما انجام دادن درست تمرینات را آموزش دهد.  تواند به زدن با یک مربی ورزشی مشورت کنید. مربی می پیش از شروع یک برنامه ورزشی روتین یا وزنه. تان مشورت کنید با مربی -3

  گرایانه را براي خودتان تنظیم کنید. مربی همچنین به شما کمک خواهد کرد که یک برنامه ورزشی ایمن و واقع
  از وسائل ورزشی مناسب استفاده کنید -4
کند.  تان پیدا می هاي ر این روزها امکان بازیابی توان بدنی را در فاصله تمرینیک تا دو روز در هفته را به استراحت اختصاص دهید. استراحت د.به خودتان استراحت دهید -5

  کند. دیدگی هم کمک می استراحت به پیشگیري از آسیب
  

  دیدگی چه کار کنیم؟ در هنگام آسیب
  : دیدگی این اصول را رعایت کنید تا از بیشتر شدن شدت آسیب پیشگیري کنید در صورت بروز آسیب

  . دیده استراحت دهید آسیببه نقطه  -
  براي کم کردن تورم، خونریزي والتهاب از از کمپرس سرد (گذاشتن کیسه یخ) استفاده کنید. -
  دیده استفاده کنید. براي به حداقل رساندن تورم از بانداژ فشاري بر روي محل آسیب -
  دیده را باال ببرید تا تورم آن کاهش یابد. اندام آسیب -

  استفاده کنید.ودیکلوفناك  توانید از داروهاي ضدالتهابی غیراستروئیدي مانند ایبوپروفن دیدگی می و التهاب ناشی از آسیببراي کاهش درد 
 ه نیاز بتر شد،یا بد نرفتبهبود  رو به تان در طول یک هفته دیدگی کنند. اگر آسیب هاي معمول ورزشی حداکثر پس از چهار هفته به خودي خود بهبود پیدا می دیدگی اغلب آسیب

  .دارد پزشک مشورت با 
شود  دیده می دیدگی شده است، خودداري کنید. و از هر فعالیتی که باعث فشار آوردن بر روي ناحیه آسیب تا زمانی که به طور کامل بهبود پیدا کنید، از انجام حرکتی باعث آسیب

  اجتناب کنید.
. در این مدت سعی ( استراحت فعال )          دیده فشار نیاورید تان ادامه دهید، به شرطی که بر روي محل آسیب ه فعالیت جسمیتوانید ب دیدگی همچنان می در طول دوره بهبود آسیب

که تان را  هاي دست، براي جلوگیري ازافت بدنی ، ونمی توانیدپاي خودراحرکت دهیداید رگ شدگی قوزك پا شده به هاي جدیدي را انجام دهید. براي مثال اگر دچار رگ کنید تمرین
  .بپردازید تان را  پاهايه تقویت ب توانید اید، می دیدگی شانه شده ید. اگر دچار آسیبتقویت کنسالم هستند 

وع کنید. سعی کنید شدت تان را دوباره شر هاي به آهستگی تمرین،  یعنی براي بیش از یک هفته دیگر دردي حس نکردید ،  دیدگی بهبود پیدا کرد پس از اینکه به طور کامل آسیب
  تان برسانید. دیدگی ها را بالفاصله به حد پیش از دوره آسیب تمرین

هفته ورزش  بیش از یکممکن است  استراحت فعال در دوره بهبودي به شما کمک خواهد کرد زودتر به آمادگی کامل بدنی برسید .تان را باال ببرید. عضالنی توانباید دوباره قدرت و 
ممکن است دوباره دچار    زیرا مهم است مراقب باشید در این دوره ،  بیش از حد بر روي بدنتان فشار نیاورید . برسید  دیدگی تان به حد پیش از دوره آسیب باشد تا به آمادگی بدنیمرتب الزم 
  .دیدگی شوید آسیب
  

  93مهرماه                                                                                                                                        
  آوري وتنظیم گرد  
  گیتی پسند  باشگاه پزشک تیم فوتسال –دکتر رضا نیک بخت  

  


