
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

            (1393آذرماه  25) اولین همایش سالیانه علمی پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار        پوستر      

             
 
 
 

45 

 

رعمروری بر تأثیرات فعالیت بدنی بر روی بیماری ص  

 (p-31:کد مقاله)

 2مریم مازندرانی، 1سید مهدی بهشتی نصر

 .مرکز تحقیقاتی سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران .1

 .کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران دانشجوی کارشناسی مامایی، .1

 

امروزه انواع گوناگونی از صرع . داشته است ان بر روی کره زمین صرع نیز وجوداز زمان بوجود آمدن انس :زمینه و هدف

شیوع صرع در جمعیت انسانی صرع از جمله اختالالت رایج عصبی است و مطابق با آمارهای انجام شده، . شناخته شده است

ها ممکن  این آشفتگی. می شودآشفتگی در رفتار، حس، حرکت و ادراک دیده : صرع به اشکال مختلف شامل. است%  1حدود 

از آنجایی که تمرینات ورزشی در برنامه توانبخشی اکثر اختالالت مزمن عصبی  .است با تغییر در سطح هوشیاری همراه باشد

استفاده می شود و با توجه به گزارشات موجود مبنی بر تاثیرات ورزش بر روی صرع هدف از  این مطالعه بررسی اثرات فعالیت 

 .ی بیماری صرع استرو بدنی

در این تحقیق مروری ما به مطالعه مقاالت علمی منتشر شده مرتبط با ورزش و صرع در طول سال های  :هامواد و روش

 .در سایت معتبر  پرداخته و نتایج و آثار فعالیت بدنی را روی این بیماری بررسی کردیم 1111-1111

ن و بیماران اغلب اطالعات کافی در ارتباط با اثرات ورزش روی صرع ندارند از مدارک نشان داد که پزشکان، پرستارا :هایافته

. اینرو عالرغم اثرات مثبت ورزش پزشکان به علت ترس از القاء تشنج، به بیماران صرعی توصیه می کنند از ورزش دوری کنند

د موجب القاء تشنج شود اما مطالعات نشان با این حال اگر چه موارد نادری از تحقیقات گزارش کرده بودند که ورزش می توان

کاهش اضطراب و ) و روانی ( سالمت قلبی عروقی و جسمی)دادند که فعالیت بدنی با فراهم کردن مزایای فیزیولوژیکی 

مطالعات حیوانی نیز نشان داد که ورزش می تواند . می تواند موجب بهبود کیفیت زندگی در بیماران صرعی شود( افسردگی

ورزش درمانی قبل از گسترش آسیب مغزی، حساسیت مغزی را به کیندلینگ . ورونی حاصل از صرع را بهبود بخشدآسیب ن

. کاهش می دهد، بنابراین ورزش اثرات سودمندی در فرآیند ایجاد صرع مانند کاهش فرکانس، شدت و آستانه تشنج دارد

پس . یمی نیز اثرات مثیت ورزش روی صرع را تایید می کنندهمچنین مطالعات متابولیکی، الکتروفیزیولوژیکی، ایمنوهیستوش

 .از ایجاد صرع نیز ورزش با افزایش هوشیاری موجب کاهش تعداد تشنجات موشهای مصروع می شود

فرکانس و شدت  پیشنهاد شده است که ورزش می تواند با اعمال اقدامات مفیدی از قبیل کاهش حساسیت، :گیرینتیجه

البته در این مطالعات به بیماران . ب و افسردگی گزینه ای مناسب برای درمان کمکی بیماری صرع باشدتشنج و کاهش اضطرا

مصروع توصیه شده است از شرکت در فعالیت های بدنی که خطر افتادن و ضربه به سر در آن ها زیاد است از جمله ورزش 

 .یندپرهیز نما( غواصی و شیرجه) های رزمی، کوهنوردی و ورزش های آبی

 صرع، ورزش، تشنج، کیندلینگ :های کلیدیواژه
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