
 چرا عضالت می گیرند؟

 

تان بگیرد و سفت و  ر و شده اید که ناگهان عضله شاید شما هم تا به حال با چنین مشکلی رو به   

گویند.  خشک شود. در حقیقت به انقباض ناگهانی و غیرارادي یک یا چند عضله، گرفتگی عضالنی می

معموال در نواحی کمر، پشت ساق پا، گردن درد ناشی از گرفتگی عضالت یکی از دردهاي شایع است که 

تواند به طور موقتی عضله را  شود. اگرچه این حالت معموال خطري ندارد، اما می و ستون فقرات ایجاد می

  .از حرکت باز دارد

 

  

شود که بدن شما براي مدتی طوالنی در  گرفتگی عضله از زمانی آغاز می

هاي شدیدي را انجام بدهید بدون  فعالیتوضعیتی نامناسب قرار بگیرد، یا 

تان آمادگی الزم را داشته باشد. به این ترتیب یکی از عضالت  این که بدن

شود که اصطالحا  شما در نقاطی مثل گردن یا کمر دچار دردي شدید می

آن قدر زیاد است که امکان تحرك را تا   گ ویند گرفته است و این درد می

 .گیرد مدتی از شما می

ذا استفاده بیش از حد از عضالت، فشار عضالنی یا قرارگیري بدن در وضعیتی خاص براي مدت زمان ل

 .توانند سبب گرفتگی عضالت شوند طوالنی هر کدام می

تواند باعث گرفتگی عضالت شود. به همین دلیل ورزشکارانی که پس از ورزش و به  نیز می کم آبی بدن

شوند، معموال چنین شرایطی را تجربه  آبی بدن می خصوص در آب و هواي گرم خسته شده و دچار کم

 .می کنند

، به علت اختالل یونی و کمبود کلسیم ممکن بارداري همچنین در زنان باردار به خصوص در مراحل آخر 

 .است در ران و ساق پا گرفتگی عضالت ایجاد شود

شود، اما به  ا ي دچار انقباض می دهد که عضله می به طور کلی، گرفتگی عضله از دیدگاه علمی وقتی رخ 

دالیلی مربوط است که در انقباض و  به افتد گردد. این که چرا چنین اتفاقی می اش بر نمی شکل اولیه



توان به مواد غذایی مختلف در خون اشاره  انبساط عضالت بدن ما نقش دارند که از آن جمله می

کم مصرف  کلسیم گرفتگی عضالت نقش دارد که در آن مایعات و هنگامی در رژیم غذایی .کرد

 .شود می

 

 :چه کنیم تا عضله مان نگیرد

مقدار کافی آب بنوشید، به رو نشود. به همین دلیل هر روز به  آبی روبه دقت کنید تا بدن تان با کم

می  عرق هایی که مشغول فعالیت بدنی شدید هستید یا در هواي گرم قرار دارید و زیاد خصوص زمان

 .مشکلی ایجاد نشود کنید، این کار را در فواصل منظم تکرار کنید تا

 .آرامی کشش دهید حتما به خاطر داشته باشید که قبل و بعد از هر ورزشی، عضله خود را به  *

هاي بدنی را  شوید، قبل از رفتن به رختخواب این کشش اگر شما هنگام خواب دچار این وضعیت می *

 .ت واند در پیشگیري از این وضعیت مفید باشد ورزش سبک قبل از خواب می انجام دهید.

 

 هاي پرخطر؟ اگر

گرفتگی عضالت معموال چندان خطرناك نیست، اما در این زمینه هم اگرهایی در مراجع پزشکی وجود 

یا پاهایتان هاي بازوها  شوید، اگر حس می کنید ماهیچه کرات دچار این مشکل می  دارد، مثال اگر شما به

هاي پیشین را به راحتی انجام بدهید، اگر  توانید فعالیت از قدرت سابق برخوردار نیستند و نمی

شوند، اگر درد گرفتگی عضالت شدتی غیر طبیعی پیدا می کند به طوري که از  حس می هایتان بی اندام

ی در حال پایین آمدن هیچ دلیل مشخص تان بی اید و وزن خواب می شوید، اگر تب کرده شدت آن بی

اي باشد. لذا باید به  است، در این صورت ممکن است گرفتگی عضله یک واکنش غیر عادي ماهیچه

 .سرعت به پزشک مراجعه کنید

 


