نقش ورزش و فعاليت بدني در بروز بيماريهاي روماتيسمي
دکتر محمد حسن جوکار
فعاليت بدني و ورزش دو اصطالح جداگانه بوده و نبايد مترادف هم بکار روند .فعاليت بدني به هر حرکت بدني گفته
ميشود که بوسيله انقباض عضالت اسکلتي ايجاد و باعث افزايش مصرف انرژي در سطحي باالتر از سطح پايه شود.
فعاليتهاي شغلي ،خانه داري ،اوقات فراغت و مسافربري نيز در زمره فعاليتهاي بدني ميباشند .يک فعاليت بدني
متوسط به فعاليتي گفته ميشود که با مصرف انرژي حدود  051کالري ) (Kcalدر روز و يا  0111کالري در هفته همراه
باشد .بسياري از فعاليتهاي بدني از جمله  55دقيقه واليبال 05 ،تا  01دقيقه بسکتبال 01 ،تا  55دقيقه فوتبال05 ،
دقيقه طناب زدن ،قدم زدن (حدود  0کيلومتر ظرف نيم ساعت) ،دويدن (حدود  0/5کيلومتر طي  05دقيقه) ،دوچرخه
سواري تفريحي ( 8کيلومتر ظرف نيم ساعت) 01 ،تا  55دقيقه باغباني 01 ،دقيقه شنا (در استخر) 55 ،تا  01دقيقه
ماشين شويي يا شستشوي پنجرهها و کف منزل به عنوان فعاليت بدني متوسط تلقي ميشوند [.]0
ورزش به فعاليت بدني گفته ميشود که برنامهريزي شده ،سازمان يافته ،تکراري و هدفمند بوده و به منظور حفظ
سالمتي جسمي يا بهبود آن انجام شود.

الف) بيماريهاي جنب مفصلي و اختالالت موضعي عضالني اسکلتي
آسيب عضالني اسکلتي شايعترين خطر ورزش است .معهذا بسياري از اين آسيبها بدليل افراط و استفاده بيش از حد از
اندام رخ داده و قابل پيشگيري هستند 06 .درصد تمام آسيبهاي ورزشي طي مسابقات ،جايي که بيشترين استرس به
ورزشکار وارد مي شود ،رخ ميدهد [.]0

آسيب به گردن و شانه:
درد غير اختصاصي گردن که سندرم وضعيتي نيز خوانده ميشود ،در تمام سنين شايع بوده و ناشي از اتخاذ وضعيت
نامناسب در قرار و پوزيسيون فرد است .مشکالت وضعيتي ممکن است ناشي از شغل و به دليل ارگونومي نامناسب محل
کار يا ناشي از ورزشهايي مثل دوچرخه سواري ،موتور سواري و بيس بال (گيرنده توپ بيس بال) باشد.
فعاليتهاي تفريحي و ورزش مهمترين علل شکستگيهاي مهرهاي همراه با آسيبهاي عصبي به شمار ميروند .در يک
مطالعه از  010شکستگي رخ داده بدنبال فعاليتهاي تفريحي ،شيرجه  00درصد ،چتربازي و پرش از ارتفاع يا هواپيما،
سوارکاري و سواري با ماشينهاي برف رو هر يک  01درصد و سورتمه سواري ،اسکي و هاکي روي يخ نزديک به 05
درصد از موارد را به خود اختصاص داده بودند[.]0
شکستگي اعدامي  hangman's fractureيا اسپونديلوزيستزيس  C2که بدليل شباهتش با شيوه بدارآويختن
اعداميها به اين نام خوانده مي شود ،شکستگي پديکل استخوان آسه است که معموالً بدنبال هيپراکستانسيون گردن رخ
ميدهد .بيشتر اين موارد ناشي از تصادفات وسائط نقليه موتوري است با اينحال بدنبال شيرجه نيز ديده ميشود.
آسيبهاي شالقي  Whiplash injuryناشي از شتاب و واشتاب ()acceleration-decelerationبه مهره گردن بوده
بطور شايع در تصادفات وسائط نقليه موتوري رخ ميدهد معهذا در ورزشهايي چون فوتبال ،هاکي و فوتبال آمريکايي
(راگبي) نيز ممکن است ديده شود.
رگ به رگ شدگي ( ،)sprainsنيمه دررفتگي و دررفتگي مفصل آکروميوکالويکوالر  01درصد تمام آسيبهاي شانه را
تشکيل داده و غالباً در ورزشهاي رزمي ،هاکي و کشتي ديده ميشوند [.]5

احتباس عصب سينهاي بلند ( )long thoracic nerve entrapmentعمدتاً بدنبال فشار يا ضربه مستقيم به عصب
رخ ميدهد .اين حالت در سربازاني که کولههاي سنگين حمل ميکنند شايع است .بيمار ممکن است از درد شاکي نبوده
و تنها مشکلش عدم توانايي در اکستانسيون بيش از  01درجه دست به باالي سر باشد.
گيرافتادگي ( )impingementعصب سوپرااسکاپوال زماني رخ ميدهد که عصب به طور مکرر تحت کشش قرار گرفته
باشد .اين حالت در وزنه برداري بطور دوطرفه و در واليبال (در زمان سرو زدن وقتي که ورزشکار بازوي خود را براي زدن
سرويس به عقب ميبرد) بطور يک طرفه بروز ميکند [.]5
بارنر ( )burnerبه آسيب ناشي از کشش يا فشار برروي شبکه بازويي يا ريشه  5و يا  0عصب گردني گفته ميشود.
بدنبال تروما به گردن و شانه ايجاد شده ،به صورت دردي تير کشنده در يک اندام فوقاني و گهگاه با بيحسي ،مورمور
شدن و يا ضعف تظاهر ميکند .اين آسيب اغلب در فوتبال رخ ميدهد اما در ورزشهايي همچون کشتي ،ژيمناستيک و
هاکي نيز گزارش شده است .بدليل ويژگي زودگذر و خودکران (خودبخود خوب شونده) بودن بيماري ،ميزان بروز واقعي
آن مشخص نيست؛ زيرا بسياري از ورزشکاران چنين مشکلي را گزارش نميکنند؛ اما عود شايع است .در يک مطالعه
برروي بازيکنان کالج فوتبال 05 ،درصد حداقل يک بار در طي دوره کالج خود بارنر را تجربه کرده 61 ،درصد اين آسيب
را به پرسنل پزشکي خود گزارش نکرده و  68درصد عود داشتهاند [.]0

شکستگيهاي تنشي:
شکستگيهاي تنشي گرچه در ورزشکاران و سربازان شايع است با اين حال هر فردي را که سطح فعاليتش را به طور
ناگهاني افزايش دهد تهديد ميکند .احتمال شکستگيهاي تنشي در افراد عادي  0درصد است درحاليکه در ميان
دوندگان متجاوز از  01درصد گزارش شده است [ .]6هر ورزشي فرد را مستعد شکستگي تنشي در نواحي خاصي
ميکند؛ به عنوان مثال در ورزشهاي پرتابي (پرتاب نيزه و وزنه ،بيس بال) ،وزنه برداري ،ژيمناستيک ،پاروزني و مچ
اندازي خطر شکستگي تنشي استخوان بازويي افزايش مييابد []8-01؛ در دوندهها ريسک شکستگي تنشي در تيبيا و
متاتارسها باالست ،در ژيمناستها خطر شکستگي تنشي در مهره ها و پا و در گلف بازان و پاروزنها خطر شکستگي
تنشي دندهها افزايش مييابد [.]00

سندرمهاي اعصاب محيطي اندام فوقاني:
احتباس ) (entrapmentعصب راديال در چند سطح ممکن است رخ دهد :فشار برروي عصب راديال در ناحيه آگزيال
در افرادي که بازويشان را از پشت صندلي آويزان ميکنند شايع است .معهذا اين وضعيت به صورت گذرا در ميان
تنيسورها نيز به علت احتباس عصب توسط سر خارجي عضله سه سر ديده ميشود.
مطالعهاي در فرانسه برروي  00کارگر مبتال به سندرم تونل راديال نشان داد ،اعمال نيرويي بيشتر از يک کيلوگرم و
بيش از  01بار در ساعت [نسبت شانس ،])0/5-50/9( 9/0 :اعمال فشار ثابت بر روي دست در حين کار [نسبت شانس :
 ])0/0-09/9( 5/9و انجام کار با آرنج از هم باز (صفر تا  55درجه) [نسبت شانس 0 ])0-05( 5/9 :عامل خطر ابتال به
سندرم تونل راديال ميباشند .در اين مطالعه ارتباطي بين فعاليت فردي ،انجام کارهاي روزانه خانه ،ورزش و فعاليتهاي
تفريحي با سندرم تونل راديال ديده نشد [.]00
احتباس عصب راديال در سطح تحت آرنج در افرادي که پروناسيون سوپيناسيون شديد دست انجام ميدهند يا آنهايي
که وسايل و اجسام را با آرنج کامالً کشيده حمل ميکنند شايع است .در ميان ورزشکاران ،آنهايي که ورزشهاي راکتي
مثل پينگ پونگ ميکنند و يا کساني که به طور حرفهاي پرورش اندام کار ميکنند در خطر ابتال به اين نوروپاتي هستند
[05و .]00مبتاليان قادر به اکستانسيون انگشت کوچک دست نبوده اما ميتوانند مچ خود را راست کنند.
نوريت اولنا شايعترين آسيب عصبي به آرنج است .تکيه کردن روي آرنج در هنگام کار و فشار آوردن با آرنج براي بلند
شدن از روي تخت خواب ،کششهاي مکرر (فاز شتاب در فعاليتهاي پرتابي) ،هيپرفلکسيون طوالني مدت (مکالمه

طوالني با تلفن ،حتي رانندگي) و فشار ناشي از هيپرتروفي عضله سه سر و عضالت آرنج (در وزنه برداران و پرتاب
کنندگان) از مواردي هستند که موجب نوريت اولنا ميشوند.

آسيب به اندام فوقاني:
آسيب به نواحي آرنج ،ساعد و مچ دست حدود  05درصد آسيبهاي ناشي از ورزش را تشکيل ميدهند .آسيبهاي حاد
معموالً به دليل افتادن و آسيبهاي مزمن بواسطه حرکات پي در پي رخ ميدهند .چنين آسيبي در ميان دندان پزشکان،
باغبانان ،نجاران و در ورزشهايي چون بيسبال ،پرتاب نيزه ،وزنه برداري ،پينگ پونگ ،بدمينتون ،تنيس ،اسکواش ،و
باالخره در آنهايي که از آرنج خود براي تحمل وزن استفاده ميکنند مثل ژيمناستها ديده ميشود .در ورزشکاران جوان
و عالقهمند به ورزشهاي پرتابي ميکروتروماهاي ناشي از فعاليت بيش از حد و يا روش نامناسب پرتاب ،منجر به شکاياتي
در ناحيه آرنج ميشود که آپوفيزيت صفحه رشد اپيکونديل داخلي بوده و از آن به "آرنج ليگ کوچک" ياد ميشود؛ وجود
اين عارضه بيانگر آن است که ورزشکار مستعد شکستگي  avulsionشديد و حاد اپيکونديل داخلي است [ .]05پرتاب
با بازوي خسته از عمدهترين عوامل خطر در صدمه به آرنج است [.]00
بورسيت اولکرانون ممکن است بدليل پرتابهاي مکرر در کساني که به ورزش دارت عالقهمند هستند و ي ا بدنبال سايش
اولکرانون در ورزش کشتي ايجاد شود .در نصابان موکت و فرش نيز ديده ميشود.
اپيکنديليت داخلي که به آرنج گلف بازان مشهور است در تنيسورهايي که سرويس پيچشي ميزنند ،گلف بازان و در
ورزشهاي پرتابي ديده ميشود .شيوعش از اپيکنديليت خارجي کمتر است.
اپيکنديليت خارجي شايعترين صدمه آرنج ناشي از ورزش بوده و حدود  6درصد تمام آسيبهاي ورزشي را شامل
ميشود .اپيکنديليت خارجي به نسبت مساوي در زن و مرد و در  51تا  51درصد کساني که بصورت تفريحي تنيس بازي
ميکنند ديده ميشود .از عوامل مستعد کننده آن ،زدن ضربات با پشت راکت (بک هند) و محکم و با فشار گرفتن دسته
راکت است.
آسيب ليگامان کولترال اولنا در ناحيه مفصل متاکارپوفالنژيال که شست اسکي بازان يا شست قراوالن شکار نيز ناميده
ميشود در گذشته به عنوان يک آسيب مزمن شغلي تلقي ميشد و در انگلستان در ميان قراوالن شکار خاندان سلطنتي
که گردن پرنده شکار را براي شاه ميپيچاندند شايع بود؛ امروزه اين آسيب در اسکي بازان به دليل صدمات ناشي از چوب
اسکي در سرازيريها و نيز در فوتبال ديده ميشود [.]06
فشار مکرر بر مچ دست در حالت اکستانسيون سرانجام به استئوليز صفحه رشد در انتهاي راديوس منجر ميشود .اين
وضعيت را اصطالحاً واکنش تنشي فيزيال انتهاي راديوس گويند که در ژيمناستهاي دختر  00تا  05ساله که بيش از
 05ساعت در هفته تمرين ميکنند [ ،]08در صخره نوردان و در وزنه برداران شايع است [.]09
بيماري کين باخ در حقيقت يک اضمحالل پيشرونده لونيت است که احتماالً بدنبال قطع خون رساني ناشي از تروماهاي
مکرر و شکستگيهاي شناخته نشده لونيت و يا بدنبال بار بيومکانيک غيرطبيعي که بر مفصل راديوکارپال وارد شده است
ايجاد ميشود .بيماري کين باخ در ورزش هاي رزمي مثل کاراته و در واليبال ديده ميشود .بي سروصدا شروع شده و به
صورت درد در سطح پشتي مچ همراه با مختصري تورم و باالخره سفتي و محدوديت حرکتي تظاهر مييابد.
آسيبهاي مزمن انتهاي مفصل راديواولنا ) (DRUJمعموالً بدنبال پروناسيونهاي مکرر رخ داده و در ورزشهايي مثل
تنيس ،ژيمناستيک و بولينگ ديده ميشود .آسيب مزمن مجموعه اليافي غضروفي استخوان سه گوش ) (TFCCنيز
ممکن است بدنبال فعاليت هاي مکرري که مستلزم پيچش ،تحت فشار قراردادن و انحراف اولنا باشد رخ دهد .ورزشهايي
مثل تنيس ،اسکواش ،هاکي روي يخ ،گلف ،بيس بال ،بوکس ،اسکي روي آب و پرش با نيزه ممکن است منجر به چنين
آسيبي شوند [.]01

سندرم تونل کارپ (نوروپاتي مديان) شايعترين نوروپاتي فشارنده در ميان ورزشکاران بويژه در ورزشهاي راکتي و
چوگاني ،گلف ،اسکي ،دوچرخه و موتور سواري (بدليل خم يا راست بودن طوالني مدت مچ) است .در رانندگي و کار با
صفحه کليد رايانه نيز ديده ميشود.
نوروپاتي راديال يا سندرم وارتنبرگ به دليل فشار روي عصب راديال سطحي در ناحيه مچ دست رخ ميدهد در
ورزشکاراني ديده ميشود که پي در پي مبادرت به پروناسيون سوپيناسيون مچ دست ميکنند [.]00
سندرم ضربه پشتي مچ دست که سندرم  dorsiflexion jamنيز ناميده ميشود در حقيقت يک سندرم کاربرد بيش از
حد است و به دليل ضرباتي که از طرف انتهايي راديوس برروي اسکافوئيد و لونيت وارد ميشود رخ ميدهد .اين وضعيت
در ژيمناستها و فوتباليستهاي خط حمله ديده ميشود.
سندرم ضربه اسکافوئيد زير مجموعه سندرم ضربه پشتي است و به علت اکستانسيونهاي مکرر مچ دست و فشار ريم
پشتي اسکافوئيد بر راديوس [ ]00در ورزشهايي چون ژيمناستيک (روي سطح ،خَرَک يا تيرک تعادل) ،وزنه برداري و
زياد شنا رفتن روي مچ دست رخ ميدهد.
سندرم ضربه اولنا يا  ulnar impingement syndromeبدليل افزايش بار بر سطح اولنار مچ دست و در ورزشهايي
که مستلزم انحراف اولنا و پروناسيون است مثل پرش ژيمناستها ديده ميشود.
سندرم چکشي هيپوتنار بدنبال ضربات پي در پي به سطح کف دستي مچ و دست ايجاد شده ،ضمن آسيب به شريان
اولنا و قوس کف دستي آن ،موجب کاهش خون رساني به انگشتان ميشود .سندرم چکشي هيپوتنار عمدتاً در ورزشهاي
راکتي و چوگاني ،واليبال و شاغلين هنرهاي دستي رخ ميدهد [.]00
تحريک مزمن مچ دست ممکن است سبب افزايش توليد مايع مفصلي شده ،فرار آن از فضاي محدود حفره سينوويال
مفصل راديوکارپال به داخل بافت تحت جلدي ايجاد کيست گانگليون نمايد.

آسيب به اندام تحتاني:
در يک مطالعه ده ساله بر روي  09501مورد آسيب ورزشي ،صدمه به زانو  09/8موارد را تشکيل ميداد؛ که از اين ميان
 51/8درصد مربوط به آسيبهاي درون نسجي بوده است 01/0( .درصد آسيب به ليگامان متقاطع قدامي 01/8 ،درصد
صدمه به مينيسک داخلي 6/9 ،درصد آسيب به ليگامان متقاطع داخلي 0/6 ،درصد صدمه به مينيسک خارجي0/0 ،
درصد آسيب به ليگامان متقاطع خارجي و  1/05درصد آسيب به ليگامان متقاطع خلفي) 05 .درصد آسيبهاي زانو ناشي
از ورزش فوتبال و  00درصد ناشي از اسکي بود .معهذا ريسک آسيب زانو در ورزشهايي چون اسکواش ( )0/09و فوتبال
آمريکايي ( )0/50به مراتب باالتر از فوتبال ( )1/00و اسکي ( )0/18بوده است .ورزشهاي ژيمناستيک ( ،)1/10تنيس
روي ميز ( ،)1/10اسب سواري ( )1/15و شنا ( )1/15کمترين احتمال آسيب به زانو را نشان دادند [.]42
در حاليکه بعضي مطالعات آسيب به زانو را در مردان ورزشکار شايعتر گزارش کردهاند [ ،]05بعضي نيز آن را در زنان
شايعتر دانستهاند [00و .]05آسيب در رده سني  01-09سال بيشتر گزارش شده است.
آسيب به ليگامان متقاطع قدامي در ورزشهايي مثل بسکتبال و فوتبال شايع بوده (وقتي که اصطالحاً حريف درو يا
قيچي ميشود) ،عمدتاً با آسيب به ليگامان متقاطع خلفي و مينيسک همراه است .مکانيزم آسيب چرخش يا
هيپراکستانسيون در زانويي است کشيده در حاليکه پا محکم روي زمين قرار دارد [.]08
آسيب به ليگامان متقاطع خلفي بدنبال تروماي مستقيم به ناحيه قدامي فوقاني تيبيا در حالتي که زانو خم است رخ
ميدهد .چنين آسيبي عالوه بر برخورد زانو با داشبورد اتومبيل ،در سقوط دوچرخه سوار ،بيس بال ،جودو و اسکي رخ
ميدهد.
بيشترين خطر در آسيب به ليگامان متقاطع خارجي در ورزشهاي تنيس و ژيمناستيک ديده ميشود.

آسيب به ليگامان متقاطع مياني زانو نيز زماني رخ ميدهد که يک نيروي رو به داخل (والگوس) به ناحيه خارجي زانو
وارد شود .اين حالت در فوتبال زماني که يک بازيکن با تکل حريف سرنگون ميشود شايع است؛ يا زماني که لبه داخلي
يک اسکي داخل برف فرو ميرود و پا از مچ به پايين به سمت خارج ميچرخد درحاليکه بقيه پا در وضعيتي خنثي است.
آسيب به مينيسک با افزايش سن افزايش مييابد؛ درحاليکه در  5تا  9درصد بچههاي کمتر از  05سال ديده ميشود ،در
بچههاي زير ده سال نادر است .اين آسيب در ضمن فرود ورزشکار پس از يک پرش و بدنبال پيچ خوردن پا رخ ميدهد.
سندرم درد پاتلوفمورال شايعترين علت درد مزمن در ناحيه قدامي زانو است .بيماران از درد در هنگام باال رفتن يا پايين
آمدن از پله شاکي بوده و زماني که ميخواهند از حالت نشسته برخيزند دچار درد و خشکي هستند .اين سندرم اغلب
بدنبال تغيير در تمرينات ورزشي از جمله افزايش مسافت دويدن يا افزايش گامها ،آموزش يک تکنيک جديد ،ورزشهاي
شديد و چمباتمه زدن ديده ميشود.
دررفتگي استخوان کشکک زانو معموالً به دليل يک آسيب غيرتماسي و ناشي از تحمل وزن زماني که قسمت پايين پا
) (lower legبه طرف خارج چرخيده و عضله چهارسر ران به شدت براي اکستانسيون زانو منقبض شده است رخ
ميدهد .اين آسيب در تمرينات بين زمين و هوا که نيازمند انقباض عضله چهارسر ران هستند مثل شيرجه و
ژيمناستيک و نيز ورزشهايي مثل هاکي روي يخ و فوتبال ديده ميشود .عود در بچههاي کمتر از  05سال شاي ع بوده و
در بعضي مطالعات تا  01درصد نيز گزارش شده است [.]08
بعضي مطالعات از شلي قدامي زانو و قد ورزشکار به عنوان عوامل خطر احتمالي در آسيبهاي تروماتيک زانو ياد کردهاند
به طوريکه به ازاي هر ميلي متر شلي اضافي قدام زانو شانس آسيب تروماتيک پايدار به زانو  01درصد افزايش مييابد
(نسبت شانس )0/0 :و به ازاي هر سانتيمتر قد بلندتر شانس آسيب تروماتيک به زانو  01درصد افزايش مييابد (نسبت
شانس]09[ )0/0 :
تاندينيت پوپليته که به صورت دردي نسبتاً حاد در ناحيه خلفي خارجي زانو تظاهر ميکند ،عمدتاً در افرادي شايع است
که بدنبال يک تپه نوردي طوالني مدت در حال بازگشت و فرود هستند .اين آسيب با پروناسيون بيش از حد جلوي پا
) (forefootتشديد مييابد [.]01
بيماري اسگود-شالتر ) (Osgood-Schlatter diseaseيا استئوکندريت توبروزيتي تيبيا ،آسيب ناشي از فعاليت بي ش
از حد در نوجوانان فعالي است که به تازگي رشد سريع و ناگهاني داشتهاند (پسران  00-05ساله و دختران  8-00ساله).
اين بيماري در  01درصد نوجواناني که در ورزش فعالند ديده ميشود .بيماران از درد قدامي زانو شاکي هستند که با
دويدن ،پريدن ( واليبال ،بسکتبال ،ژيمناستيک و غيره) و زانو زدن تشديد و با استراحت بهبود مييابد [.]00
سندرم باند ايلئوتيبيال؛ باند ايلئوتيبيال بافت همبندي است که از اي لئوم به فيبوال کشيده شده است .اين سندرم منحصراً
در دوندهها ديده ميشود و ويژگي آن دردي مبهم يا سوزشي در محلي است که بافت همبند ذکر شده از روي کنديل
خارجي فمور ميگذرد .از جمله عوامل خطر در ايجاد اين سندرم ،دويدن مسافتهاي بسيار طوالني ،پوشيدن کفشهاي
مندرس و دويدن ممتد روي سطوح ناهموار است [.]00
بيماري سِوِر ( )Sever diseaseيا آپوفيزيت کالکانئال ،بدنبال ميکروتروماهاي مکرر و کندگي جزئي محل اتصال تاندون
آشيل از آپوفيز درحال رشد ،ايجاد ميشود؛ در بچههاي  9تا  00شايع بوده بصورت درد دوطرفه پاشنه تظاهر ميکند،
دردي که با دويدن يا راه رفتن روي انگشتان پا ايجاد ميشود .اين عارضه شايعترين علت درد پاشنه در ورزشکاران جوان
بوده و عمدتاً در کساني که فوتبال يا بسکتبال بازي ميکنند و يا در مسابقات دو ميداني يا ژيمناستيک شرکت مي کنند
ديده ميشود.

سندرم سيندينگ-الرسن جانسون يا  jumper's kneeدر بچههاي سنين  01تا  00سال ديده ميشود و همچون
بيماري سِوِر به علت ميکرو تروماهاي مکرر ولي در محل اتصال تاندون پاتال به قطب تحتاني استخوان کشکک رخ
ميدهد.
فاشئيت کف پايي شايعترين علت درد تحتاني پاشنه در بالغين است .بيشترين شکايت درد در ناحيه کف پاست که با
شروع قدم زدن بدتر ميشود .عوامل خطر ايجاد آن عبارتند از چاقي ،ايستادن طوالني مدت ،پرش ،کف پاي صاف و
کاهش دورسيفلکسيون مچ پا (بدليل کوتاهي تاندون آشيل) که به عنوان مهمترين عامل خطر شناخته ميشود [05و
 .]00بيشينه بروز فاشئيت کف پايي در جامعه بين سنين  51تا  01سالگي است .اين عارضه در بالرينها و افرادي که
ورزشهاي تند و شاد هوازي ميکنند شايع است ولي در دوندهها پايينتر است.
سندرم پد پاشنه دردناک اغلب در دوندگان ماراتون ديده ميشود .چربي تحت کالکانه استخوان را در مقابل وزن محافظت
ميکند؛ اين چربي واجد تيغه فيبروزهاي است که به عنوان يک بالشتک شبه فنري باعث جذب ضربات ناشي از برخورد
پاشنه به زمين ميشود .به نظر ميرسد که از هم گسستگي تيغه فيبروزه دليل ايجاد اين سندرم باشد.

فتق ورزشي:
فتق ورزشي وضعيتي است همراه با درد يکطرفه کشاله ران که اغلب در يک ورزشکار بدون وجود فتقي واضح رخ
ميدهد .فتق ورزشي به علت تروماي مزمن و مکرر به بخشهاي عضالني کشاله ران ايجاد شده و در مردان شايعتر از
زنان است .اي ن عارضه گرچه در تمام ورزشها ممکن است ديده شود ولي در ورزشهايي چون هاکي ،فوتبال ،فوتبال
آمريکايي (راگبي) شايعتر است .شانس ابتال در کهنهکاران  5برابر تازهکاران بوده و در کساني که سابقه ابتال دارند  0برابر
بيشتر از ديگران است [.]05

ب) نقش ورزش و فعاليت بدني در بروز بيماري استئوآرتريت
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