
6 تمرين براي رهايي از گرفتگي عضالنی پشت ساق پا

ورزش برای درد ساق پا

علتها
افرادی که به مدت طوالنی می ایستند یا کسانی که در حالتی که پاهایشان آویزان است، می نشینند 
یا خانم هایی که کفش پاشنه بلند می پوشند )به خصوص در پاشنه های باریک( بیشتر دچار درد و 
گرفتگی پشت ساق مي شوند. نوع دیگری از گرفتگی عضالنی که ناراحت کننده تر است، گرفتگی 
شبانه است. در این نوع از گرفتگي، درست زمانی که شخص به خواب عمیق و راحتی رفته، بر 
اثر گرفتگی دردناک و شدید ناحیه ساق پا از خواب می پرد. نخستین موردي که باید در گرفتگي پا 
مورد بررسي قرار بگیرد، داروهای مصرفی است زیرا برخي داروها مانند داروهاي ضدفشارخون که 
دفع ادراري برخي مواد معدني از عوارض جانبي شان محسوب مي شود موجب گرفتگی عضالنی 
می شوند.متداول ترین علت گرفتگی شبانه پا، کمبود کلسیم است. اگر خانمی  یائسه هستید و سعی 
دارید وزن کم کنید یا به اندازه کافی کلسیم مصرف نمی کنید، مستعد گرفتگی پا خواهید بود. این 
حالت، هشداری است که نمایانگر کمبود کلسیم میان گروه هاي مختلف به خصوص بین زنان است. 
هرچند گرفتگی پا تنها موجب بروز درد می شود، باید دانست عارضه دیگر کمبود کلسیم؛ یعنی 
پوکی استخوان، بیماری قابل پیشگیري است بنابراین برای تسکین گرفتگي و پیشگیری از مشکالت 
بلندمدت حاصل از کمبود کلسیم با مشورت پزشکتان از هم اکنون مصرف این ماده معدني را آغاز کنید. 

راهحلها
برای رهایی و بهبود گرفتگی درد پشت ساق پا، توصیه های تغذیه ای و ورزشی وجود 
دارد که با اجرای آنها می توان سریع تر درد را تسکین داد. البته الزم به ذکر است قبل از 
هرگونه تصمیمی با پزشک معالج خود مشورت کنید. برخي خانم های باردار، مستعد 
گرفتگی پا هستند که معموال بر اثر تغییر در سوخت وساز )متابولیسم( کلسیم ایجاد 
مي شود. قاعدتا استفاده از مکمل های غذایی کلسیم در این وضعیت مفید خواهد 
بود. البته قبل از شروع مصرف این مکمل غذایی، موضوع را با پزشکتان در میان 
بگذارید. درمان دیگر برای موارد گرفتگی شبانه پا، مقدار دریافتی ویتامین E است. 
بر اساس پژوهش های انجام شده، پس از مصرف مکمل های غذایی ویتامین E این 
عارضه کامال یا تقریبا بهبود پیدا می کند. در بیشتر موارد بعد از قطع مصرف مکمل های 
ویتامین E احتمال اینکه عالئم عود کنند نیز وجود دارد. به گفته متخصصان، عالوه 
بر مصرف کلسیم و ویتامین E می توان از فواید منیزیم، پتاسیم و ویتامین A نیز در 
کاهش گرفتگی پشت ساق پا بهره برد. البته از آنجایی که ثابت شده  قند و کافئین، 
جذب برخي مواد معدنی به خصوص کلسیم را می کاهند، به افرادی که دچار گرفتگی 

پا هستند، توصیه می شود تا حد امکان قند و کافئین را از رژیم غذایی شان حذف کنند.
راه حل دیگر، اجتناب از حالت هایی است که درد پشت عضالت ساق پا ایجاد می کند؛ 
یعنی اجتناب از ایستادن طوالنی مدت و نشستن در حالی که پاها آویزان هستند و 
پرهیز از پوشیدن کفش های نامناسب. در بعضی موارد، این احساس گرفتگی و درد 
در عضالت پشت ساق می تواند به علت تنگی کانال نخاعی در ناحیه کمر باشد که 
این مساله باید توسط پزشک بررسی و حتما درمان شود.به گفته متخصصان، یکی 
از بهترین راه ها برای درمان درد و گرفتگی عضالت پشت ساق پا انجام تمرین های 
کششی عضالت پشت ساق پاست که این تمرین های کششی به تدریج می توانند 
کمک کنند گرفتگی عضالت برطرف شود. البته استفاده از گرمای موضعی؛ یعنی 
کمپرس گرم و ماساژ هم می تواند برای تسکین درد پشت عضالت ساق پا در این 
افراد موثر باشد. اگر این کمپرس گرم و ماساژ قبل از انجام تمرین های کششی باشد، 
موجب می شود تمرین ها موثرتر باشند و اثر بهتری  برای کنترل درد عضالت پشت 
ساق پا در بیمار خواهد داشت. به عالوه، انجام مداوم نرمش های کششی عضالت 
پشت ساق، 3 بار در روز ممکن است بتواند از شدت و تعداد حمالت گرفتگی بکاهد.

تمریناول
مشابه تصویر پشت صندلی قرار بگیرید و برای حفظ تعادل روی 
صندلی تکیه دهید. با یک دست پایتان را بگیرید و همزمان با باال 
کشیدن پا،  زانویتان را نیز عقب بکشید. تمرین را برای هر سمت، 
3 مرتبه و هر مرتبه 15 ثانیه انجام دهید. استراحت بین هر مرتبه 

20 ثانیه باشد.

تمرینسوم
پای  بنشینید.  زمین  روی  تصویر  مانند 
هایتان را صاف کرده و به آرامی سعی کنید 
با دست هایتان، کف پایتان را بگیرید. تمرین 
را با پای دیگر نیز تکرار کنید و برای هر پا 
3 مرتبه آن را انجام دهید. بین هر مرتبه 20 

ثانیه استراحت کنید.

تمرینپنجم
مشابه تصویر با  زانوهای خمیده روی صندلی بنشینید و پای راستتان 
را به صورت  زانوی صاف باال بیاورید و 10 ثانیه در همین وضعیت 
نگه دارید. تمرین را با پای دیگر نیز تکرار کنید و برای هر پا 3 مرتبه 
تمرین را انجام دهید. استراحت بین هر مرتبه از تمرین 20 ثانیه باشد.

تمریندوم
به  خوابیده  وضعیت  در 
پشت، یک پایتان را روی 
دیوار قرار دهید و بدن را به 
دیوار نزدیک کنید. برای هر 
پا 3 مرتبه تمرین را انجام 
دهید و 15 ثانیه مکث کنید. 
استراحت بین هر مرتبه 20 

ثانیه است.

تمرینچهارم
روي زمین بنشینید و یک پایتان را از روي 
پاي دیگر عبور دهید.  زانویتان را به سمت 
شانه مخالف بکشید و اندکي باالتنه تان را 
به همان جهت بچرخانید. تمرین را براي 
سمت دیگر بدنتان نیز انجام دهید. آن را 
4 مرتبه تکرار کنید و هر مرتبه را 15 ثانیه 
انجام دهید. استراحت بین هر مرتبه بین 15 

تا 20 ثانیه باشد. 

تمرینششم
در وضعیت درازکش به پشت قرار بگیرید و با خم کردن  زانوها کف پایتان را روی زمین قرار دهید. سپس با انقباض 
همزمان عضالت شکم )شکم را داخل ببرید( و باسن، لگن و کمر را از زمین جدا کنید و در این وضعیت بمانید. تمرین 

را 3 مرتبه و هر مرتبه 15 ثانیه انجام دهید. استراحت بین هر مرتبه تمرین 15 تا 30 ثانیه باشد.

یکی از درد های شایعی که بیشتر افراد آن را 
تجربه می کنند، درد پشت ساق پاست. پشت 
پا، دو عضله به نام های گاستروکنمیوس 
)دوقلو( و سولئوس )نعلی( دارد که در 
اغلب فعالیت ها مانند راه رفتن، دویدن، 
ایستادن و.... درگیر هستند. از آنجا که این عضالت در بیشتر فعالیت های روزمره به 

کار می روند، درد پشت ساق پا ممکن است به صورت احساس خستگی زودرس و 
درد و سنگینی هنگام ایستادن، راه رفتن یا نشستن بروز کند. در بعضی از موارد هم به 
صورت احساس خستگی و گرفتگی در عضالت پشت ساق پا )آن هم بعد از پایان 
فعالیت روزانه و در زمان استراحت شبانه( در فرد شروع می شود. شایع ترین علت 
ایجاد این درد، گرفتگی عضالت پشت ساق است. ما نیز در صفحه »تناسب اندام« این 

شماره تمرین هایي را برای رفع گرفتگی های عضالت پشت ساق پا آموزش داده ایم.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

5ورزشوتناسباندام شماره هفتصدوسی   دو آذر نودوهشت

انباشدکه...
یادت

معالج  پزشک  با  بدنی  فعالیت  هرگونه  شروع  از  قبل   

مشورت کنید.

 بازی های ارائه شده می تواند همراه همبازی در شکل رقابت 

انجام گیرد تا برای کودک جذاب تر شود.

 مدت اجرای هر بازی متغیر است. ممکن است کودک 

به یک بازی بیشتر عالقه مند شده و تمایل داشته باشد مدت 

بیشتری به آن بپردازد و به بازی دیگر کمتر تمایل نشان دهد 

بنابراین سخت نگیرید زیرا هدف فعال بودن کودک است.


