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ورزش با كبد چرب

نقش ورزش 
طبق پژوهش هاى انجام شده، ورزش صرف نظر از ميزان و شدت آن مى تواند براى افراد چاق مبتال به كبد چرب مفيد باشد. 
ورزش هاى هوازى و مقاومتى هر دو مى توانند موجب كاهش درصد چربى كبد شوند. محققان دانشگاه سيدنى 4 گروه 
12 نفرى از افرادى را كه وزن باال و كبد چرب داشتند به مدت 8 هفته تحت 4 نوع ورزش با شدت و مدت هاى متفاوت 
قرار دادند و در همه آنها شاهد كاهش 18 تا 29 درصدى چربى كبد بودند. اين كاهش چربى كبد مستقل از كاهش وزن 
بود؛ يعنى حتى اگر با ورزش هم وزن فرد كم نشده بود، چربى كبد كاهش مى يافت. البته چاقى به ويژه چاقى شكمى نقش 
مهمى در افزايش خطر ابتال به كبد چرب دارد. بر همين اساس، داشتن پياده روى منظم به ميزان حداقل 30 تا 60 دقيقه 

در روز به بيماران توصيه مى شود. 

شيوه زندگى سالم
نوع تغذيه و ميزان ورزش و فعاليت بدنى با ابتال به كبد چرب ارتباط مستقيم دارد. بر اساس مطالعات، اين بيمارى بين افرادى كه 
پشت ميزنشين هستند، به مراتب بيشتر است. غذاهاى ايرانى نيز معموال پركالرى هستند و بايد دقت كرد غذاى مصرفى چرب نباشد. 
همچنين بايد حجم غذا كم باشد و ميزان كالرى دريافتى مورد توجه قرار گيرد. مصرف نوشابه هم يكى از علل بروز كبد چرب است 
زيرا قند بااليى دارد و ميزان كالرى دريافتى آن زياد است. هر ميزان انرژى از طريق غذا وارد بدن  شود، بخشى از آن استفاده مى شود 
و بخشى ديگر ذخيره خواهد شد. حال با فرض اينكه روزانه10 كيلوكالرى در بدن ذخيره شود، در يك سال انرژى ذخيره شده زيادى 
در بدن باقى خواهد ماند. از اين رو، كاهش تدريجى وزن و دريافت به اندازه كالرى و حتى كمتر از ميزان مورد نياز، مى تواند در 

طوالنى مدت موجب بهبود وضعيت فرد شود.  

تمرين اول
مشابه تصوير زانوهايتان را به 
طور متوالى باال و پايين بياوريد 
و سعى كنيد تمرين را به صورت 
درجا اجرا كنيد. تا حد توان سعى 
كنيد زانوهايتان را باال بياوريد 
زيرا هرچقدر زانوها بيشتر باال 
بيايند، بهتر است. البته اگر از 
زانودرد و مشكالت كمر رنج 
مى بريد، توصيه مى شود تمرين 

را روى صندلى انجام دهيد.

 تمرين سوم
در حالت ايستاده پاها را جفت 
كنيد و دست هايتان را كنار بدن 
قرار دهيد. سپس دست ها را از 
طرفين به سمت باال ببريد و در 
باز  نيز  را  پاها  حالت،  همين 
كنيد. نهايتا، پاها را جمع كنيد 
و دست ها را نيز به حالت اوليه 

برگردانيد.

تمرين پنجم
مطابق تصوير، روى زمين دراز 
بكشيد و پاها و سر تان را از 
زمين جدا كنيد و براى 15 ثانيه 

وضعيت را حفظ كنيد.

 تمرين دوم
در وضعيت شنا قرار بگيريد و سعى كنيد دست راستتان را از زمين برداريد و با كف دست راست، شانه سمت چپتان 
را لمس كنيد و پس از لمس شانه، كف دستتان را روى زمين بگذاريد. حال با دست ديگر همين كار را تكرار كنيد. 

اگر تمرين دشوار است مى توانيد زانوهايتان را روى زمين بگذاريد.

تمرين چهارم
در وضعيت شنا قرار بگيريد. با تمام سرعت زانوها را به سمت سينه جمع كنيد تا در حالت چمباتمه قرار بگيريد. 

سپس با حداكثر توان صاف به باال بپريد. 

تمرين ششم
اين تمرين، مشابه تمرين سوم 
فقط  تفاوت كه  اين  با  است، 
باز و بسته مى كنيد و  پاها را 
دست ها را كنار بدن آويزان نگه 

مى داريد.

تغيير الگوي غذايي در دهه هاي اخير و به خصوص افزايش مصرف غذاهاي چرب و آماده و نداشتن تحرك 
و فعاليت فيزيكي منظم باعث افزايش وزن و چاقي در بيشتر افراد شده است. يكي از عوارض اين تغيير 
الگوي زندگي، شيوع بيماري هاي مختلف از جمله كبد چرب است. در مواردى هم كه بيمار چاق نيست 
يا ديابت ندارد، ممكن است بيمارى هاى داخلى، اختالالت هورمونى، متابوليك يا عفونت هاى ويروسى و 
مصرف داروها باعث ايجاد كبد چرب شوند. طبق آمارها، حدود 40 درصد از ايرانيان مبتال به كبد چرب 
هستند و سن مبتاليان به 40 سال رسيده است. ما نيز اين هفته در صفحه «تناسب اندام» به مناسبت روز جهانى كبد چرب به تاثير ورزش بر مقابله 

با اين بيمارى پرداخته و در ادامه به تمرين هايى اشاره كرده ايم كه تركيبى از تمرين هاى مقاومتى و هوازى هستند.

 حميد مهدوى محتشم
كارشناس ارشد آسيب شناسى 

ورزشى و حركات اصالحى

11ورزش و تناسب اندام شماره هفتصدوسيزده  هجده خرداد نودوهشت

يادتان باشدكه...

 حداقل هفته اى 3 تا 4 بار و هر بار به مدت 30 تا 45 دقيقه ورزش كنيد.

 با توجه به برنامه روزانه خود مى توانيد زمان را تقسيم كنيد؛ 10 دقيقه صبح، 20 دقيقه عصر و... 

 بهترين و مفيدترين ورزش براى تمام سنين ، پياده روى البته كمى تندتر از حالت عادى است.

 رعايت نظم ، دوام، ترتيب و اعتدال در فعاليت هاى ورزشى بسيار مهم است.

 فاصله بين ورزش و وعده غذايى حداقل 2 ساعت باشد.

 شدت ورزش بايد در حدى باشد كه فرد عرق كند، ضربان قلب وى بيش از 120 تا 150 بار 

در دقيقه نشود و احساس خستگى مفرط نداشته باشد سپس بسيار مهم است كه اعتدال را رعايت 

كند و هرگز تا مرحله خستگى، نفس نفس زدن و احيانا درد سينه پيش نرود.

 تمرين اول را به مدت 15 ثانيه انجام دهيد سپس بدون استراحت تمرين شماره 2 تا 6 را 

انجام دهيد. هر تمرين را 15 ثانيه انجام دهيد و با اتمام تمرين ششم، 2 دقيقه استراحت كنيد و 

تمرين هاى يادشده را 8 چرخه ديگر، تكرار كنيد.


