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آمادگی جسمی و فعالیت بدنی مرتبط با سالمت افراد با نشانگان داون
حسن دانشمندی /استاد آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی /دانشگاه گیالن
پریسا صداقتی /استادیار آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصالحی /دانشگاه گیالن

چکیده

زمینه :نشانگان داون رایجترین بیماری ژنتیکی در افراد دارای کمتوانیذهنی با شیوع  1در  800تا  1200تولد زنده است .افراد با نشانگان داون
جمعیت منحصربهفردی در عاملهای آمادگی جسمی مرتبط با سالمتی هستند.
روش :بهمنظور بررسی عاملهای آمادگی جسمی و فعالیت بدنی افراد با نشانگان داون منابع مرتبط چاپشده بین سالهای  1996تا 2016
از پایگاههای اطالعاتی بینالمللی و ملی ابسکو ،مدالین ،الزویر ،پابمد ،سید و گوگل پژوهشگر با واژههای کلیدی آمادگی جسمی ،فعالیت
بدنی ،افراد با نشانگان داون ،توانبخشی ،کمتوانیذهنی ،قدرت عضالنی ،استقامت عضالنی ،آمادگی هوازی ،تعادل ،چابکی و انعطافپذیری
جستوجو شد .در جستوجوی متون ،در کل 130مقاله یافت شد که پس از حذف موارد مشابه ،از میان مقالههایی که ارتباط بسیار نزدیکی
با موضوع موردبررسی داشتند35 ،مقاله برای پژوهش انتخاب شدند .کاهش ظرفیتهای قلبی-تنفسی و پایینتربودن سطح آمادگی جسمی
نسبت به همتایان سالم در قدرت ،استقامت موضعی ،تعادل و چابکی همچنین افزایش چربی زیرپوستی و نحوه توزیع چربی بدن در افراد دارای
کمتوانیذهنی ازجمله مواردی است که پژوهشها به آن اشارهکردهاند.
یافتهها :افراد با نشانگان داون نشان دادند دارای ظرفیت پایین قلبی-عروقی ،عضالنی و آمادگی جسمی هستند ،همچنین اضافهوزن و چاقی
بین آنها شایع بوده و فعالیتهای مرتبط با سالمت میان آنها پایین است.
نتیجهگیری :پژوهشهایی که در آینده انجام میشود باید روی آزمونهای قدرت و برنامههای تمرینی ،روشهایی برای تعیین سطح
فعالیتهای فیزیکی و مداخلههای عملی برای افزایش فعالیتهای بدنی متمرکز شود.
واژههای کلیدی :فعالیت بدنی ،آمادگی جسمی ،سالمت ،افراد با نشانگان داون

مقدمه

نشانگان داون رایجترین بیم��اری ژنتیکی در افراد
دارای کمتوانیذهنی ب��ا شیوع  1در  800تا  1200تولد
زن��ده اس��ت( 1و  .)4تریزومی 21ک��ه شایعترین علت
نشانگ��ان داون است موجب ایج��اد عوارضی مرتبط با
سالمتی و پزشکی مانند مشکالت ذهنی ،تنفسی و قلبی
در این افراد میشود( 1و  .)5به طور تقریبی 200میلیون
کودک ب��ا کمتوانیذهن��ی در دنیا زندگ��ی میکنند.
همچنین شیوع کمتوانیذهنی را حدود 2/5درصد افراد
جامعه دانستهاند ک��ه 85درصد این افراد ،کمتوانذهنی
1

)1. Down syndrome(DS
* Email: saeid_bahiraei86@yahoo.com

خفیف هستند( .)6شیوع کمتوانیذهنی در ایران توسط
محیط و همکارانش در سطح کشور 2/6درصد برآورد
شده است ک��ه  10تا20درصد این افراد دارای نشانگان
داون هستند( .)7دامنه بهره هوشی افراد با نشانگان داون
حدود  75-50گزارششده است .افراد با نشانگان داون
ویژگیهای جسم��ی خاصی دارند که آنها را از دیگر
همتای��ان سال��م متفاوت میکن��د .در افراد ب��ا نشانگان
داون بیماریه��ای م��ادرزادی قلبی ح��دود 50درصد
گزارشش��ده اس��ت ،همچنی��ن ازدس��تدادن شنوایی
75درصد ،بیماریهای چشم��ی 60درصد ،اختاللهای
خ��واب 75درص��د ،بیماریه��ای دستگ��اه گ��وارش
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افزایش در شیوع اضاف��ه وزن یا چاقی همچنین کاهش
در رشد ت��وده استخوانی باشد که سرانجام ممکن است
منجر به تشدید تظاهرات بالینی شود .بنابراین هدف همه
سازمانهای مسئول سالم��ت ،ارتقای کیفیت زندگی و
افزایش سالهای سالم��ت شهروندان است .سن امید به
زندگ��ی در افراد با نشانگ��ان داون افزایش چشمگیری
داشت��ه ،بنابراین تغیی��ر در عملکرد و ساخت��ار بدنی در
آنه��ا محدودیتهای حرکتی ایجاد ک��رده است .این
مشکالت آثار منفی در کیفیت زندگی ،هم درخصوص
فعالیتهای بدنی تفریح��ی و هم فعالیتهای تخصصی
ایج��اد میکند .بنابراین با توجه به آثار ورزش و فعالیت
بدنی در افزایش کیفیت زندگی ،مهارتهای اجتماعی
و کاهش خطر بیماریها ،بررسی تاثیر فعالیتهای بدنی
در شاخصه��ای مرتبط با سالمت افراد با نشانگان داون
ضرورت پیدا میکند.
روش پژوهش

بهمنظ��ور بررس��ی عامله��ای آمادگ��ی جسم��ی
و فعالی��ت بدنی اف��راد با نشانگ��ان داون مناب��ع مرتبط
چاپشده بی��ن سالهای  1996ت��ا  2016از پایگاههای
اطالعات��ی بینالملل��ی و ملی ابسکو ،مدالی��ن ،الزویر،
پابم��د ،سید و گوگ��ل پژوهشگر با واژهه��ای کلیدی
آمادگ��ی جسم��ی ،فعالی��ت بدنی ،اف��راد ب��ا نشانگان
داون ،توانبخش��ی ،کمتوانیذهنی ،ق��درت عضالنی،
استقامت عضالنی ،آمادگ��ی هوازی ،تعادل ،چابکی و
انعطافپذیری جستوجو شد .در جستوجوی متون،
در ک��ل 130مقال��ه یافت شد که پ��س از حذف موارد
مشابه ،از می��ان مقالههایی که ارتباط بسی��ار نزدیکی با
موضوع موردبررس��ی داشتند35 ،مقال��ه برای پژوهش
انتخ��اب شدند .مالکه��ای ورود مقالهه��ا به پژوهش
عبارت بودند از:
شدرگروهسنیجوانونوجوانبودند.
)1افرادموردپژوه 
 )2مقاالت به زبان انگلیسی یا فارسی بودند.
ش افراد با نشانگان داون بودند.
 )3اشخاص موردپژوه 
 )4پژوهشهای��ی که بهصورت تم��ام متن به چاپ
رسیده بودند.
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10درص��د ،کمک��اری تیروئید 15درص��د و ناپایداری
مفص��ل آتالنتواکسی��ال  10تا 30درص��د گزارششده
است ،تقریبا 20درصد از اف��راد با نشانگان داون دارای
مشکالت عضالن��ی -اسکلت��ی هستن��د( 2و  .)8میزان
مرگومی��ر در افراد با نشانگ��ان داون بعد از 40سالگی
به مق��دار قابلتوجهی افزایش مییاب��د .از ویژگیهای
بارز این اف��راد کمتحرکی است( .)9نتایج پژوهشهای
مختل��ف نش��ان داده است آنه��ا نسبت ب��ه دیگر افراد
جامع��ه و حت��ی سایر افراد ب��ا کمتوانیذهن��ی ،فعالیت
بدنی کمتری دارن��د( 10و  .)13بهطورکلی کودکان با
نشانگان داون برخالف کودکان دیگر ،به علت نارسایی
در رشد مغزی و شلی عضالتشان در دوران اولیه رشد،
حرکات عضالنی و جستوخیز خودانگیختهای از خود
نشان نمیدهند و ب��رای انجام این کار به انگیزه بیشتری
نیاز دارند( 1و .)2
براس��اس نظر کالج پزشکی ورزشی آمریکا ،آمادگی
جسمی مرتبط ب��ا سالمت شامل ترکی��ب بدنی ،ظرفیت
ه��وازی ،قدرت و انعطافپذیری عضالن��ی است .ایفرد،
با توجه ب��ه 2هدف کلی آمادگی جسم��ی ،یعنـی هدف
سالمتی و مهارت��ی ،عوامل آمـادگی جسمی را به 2طبقـه
تقسـیم کـرده اسـت کـه عبارتند از عوامـل مرتبط با سالمت
و عملکـ��رد ورزشـ��ی .پژوهش نشان میده��د کودکان
ب��ا نشانگان داون که سبک زندگ��ی کمتحرک و گاهی
بیتحرک دارند و زمان بیشت��ری را در خانه میگذرانند،
بیشتر دچار ضعفهای جسمی -حرکتی هستند (.)14
شیل��دز و همکاران��ش نش��ان دادند ای��ن کودکان
در ط��ول روز ،بهصورت میانگی��ن 104/5دقیقه فعالیت
جسم��ی دارند که این میزان فعالی��ت بدنی در مقایسه با
دیگر کودک��ان همسنوسال و سالم ،بسیار کمتر است.
کمتحرک��ی از مشکالت ب��زرگ زندگی ب��ا نشانگان
داون اس��ت .ب��ه نظ��ر میرس��د اف��راد کمتوانذهنی با
نشانگان داون برابـر یـا بیشـتر از افراد سالم ،براي داشتن
سالمتی و تندرستی و پیشـگیري از امراض و مرگومیر
زودرس ،نیاز به آمادگی جسمی و سالمت دستگاههای
قلبی-عروقی و عضـالنی-اسـکلتی دارند( .)15همچنین
سطوح پایین آمادگی جسم��ی و عملکرد شاید به دلیل
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یافتهها

همانطور که بی��ان شد 35مقاله که دارای معیارهای
ورود ب��ه پژوه��ش بودن��د موردبررسی ق��رار گرفتند.
بررسی نظاممن��د آمادگی جسم��ی قلبی-عروقی افراد
با نشانگ��ان داون نشان داد ظرفی��ت قلبی-عروقی میان
افراد با نشانگ��ان داون در مقایسه با افراد بدون نشانگان
داون کمتر است .اما یک دوره تمرین منتخب میتواند
تاثیر معناداري بر بهب��ود بیشترین جذب اکسیژن و اوج
تهویه دقیقهای و محتواي مایعات سینهای ،برونده قلبی،
میانگی��ن فشارخون سرخرگی ،مقاومت منظم عروقی و
شاخ��ص آن و دیگر شاخصه��ای قلبی-تنفسی داشته
باشد .در ضمن درگیرشدن زمان طوالنیتری در فعالیت
بدنی متوسط با آمادگی قلبی-تنفسی بیشتر در نوجوانان
با نشانگان داون همراه بوده است.
بررسی نظاممند تمرینات قدرتی و ترکیبی در افراد با
نشانگان داون نشان داد یک دوره تمرین منتخب میتواند
تاثیر معناداري بر بهبود ق��درت عضالنی اندام تحتانی و
تمام گروههای عضالنی همچنین عملکرد قلبی و چابکی
در مقایس��ه با گروه گواه داشته باش��د .در ضمن مداخله
تمرینات مقاومتی پیشرونده برای افراد با نشانگان داون
در بهبود قدرت پا و توانایی باالرفتن از پله موثر است.
اف��زون بر این ،بررسی نظاممند تعادل ایستا و پویا در
اف��راد با نشانگان داون نشان داد آنها تعادل ایستا و پویا
و بیثبات��ی نسبت به گروه گواه و افزایش نوسان در هر
2جه��ت قدامی-خلفی و داخلی-جانبی دارند .همچنین
در بررس��ی قدامی و جانب��ی در 2وضعی��ت با چشمان
ب��از و بسته افراد ب��ا نشانگان داون ب��ا و بدون اطالعات
بینایی نوســانات بیشتری نسبت به افراد سالم در صفحه
قدامی-جانبی و قدامی-خلفی داشتند.

بحث و نتیجهگیری

در تبیی��ن یافتههای مربوط به آمادگی جسمی قلبی-
عروقی میتوان گفت یکی از دالیل کمتربودن ظرفیت
قلبی-عروقی در ای��ن افراد میتواند ناشی از کمتربودن
توده عضالنی و قدرت عضالنی ،اختاللهای تیروئیدی،
شل��ی عضالنی ،چاق��ی بیشتر ی��ا اختالله��ای سیستم
سمپاتیک در پاسخ به فعالی��ت ورزشی ،سبک زندگی
غیرفع��ال ،عادتهای تغذی��های ،کمب��ود فعالیتهای
تفریحی ،فقر هماهنگی حرکتی ،چاقی و کمبود انگیزه
کافی ب��رای فعالیتهای بدنی باش��د .آمادگی جسمی
قلبی-عروق��ی ضعیف در افراد با نشانگ��ان داون آنها
را در مع��رض خطر بیشت��ری از مشکالت سالمت مانند
دیابت نوع  ،2بیماریهای قلبی-عروقی ،پوکیاستخوان
و چاقی قرار میدهد .همچنین میتواند توانایی آنها را
ب��رای انجام کار ،فعالیتهای روزمره زندگی یا شرکت
در فعالیته��ای ورزش��ی و تفریح��ی تحتتاثی��ر قرار
ده��د .بنابراین شرکت در برنامهه��ای افزایش آمادگی
قلبی-عروقی این اف��راد ضروری به نظر میرسد .برخی
پژوهشه��ا نیز نشان دادهاند تمرین��ات ورزشی مناسب
میتوان��د باعث بهبود سالمت قلب و ع��روق این افراد
شود .نتای��ج پژوهشها نشان میدهد خستگی زودرس،
توقف زودهنگ��ام از فعالیت و محدودیتهای حرکتی
دلی��ل اثربخشنبودن تمرین��ات ورزش��ی در این افراد
اس��ت .نتایج چندی��ن پژوهش انجامش��ده در این زمینه
نش��ان دادهان��د توقف زودهنگ��ام فعالی��ت و خستگی
زودرس در این افراد نتیج��ه اختاللهای سیستم عصبی
محیط��ی است .چندین پژوهش دیگ��ر به بررسی تعامل
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مالکهای خروج مقالهها از پژوهش عبارت بودند از:
 )1مقالههایی که بهص��ورت خالصه در کنگرهها و
سمینارها به چاپ رسیده بودند.
 )2مقالههایی که بهصورت مروری بودند.
بر اساس معیارهای باال 35مقاله انتخاب و موردبررسی
قرار گرفت.

بررس��ی نظاممند ترکیب بدن��ی در افراد با نشانگان
داون نش��ان داد اضافه وزن در این گ��روه در مقایسه با
جمعیت عمومی شیوع باالت��ری دارد .درواقع کودکان
ب��ا نشانگان داون در مقایسه ب��ا جمعیت عمومی ،اغلب
اضافه وزن (25/5درصد در مقابل 13/3درصد در پسران
و 32درص��د در مقاب��ل 14/9درصد دخت��ران) و چاق
(4/2درصد در مقابل 1/8درصد در پسران و 5/1درصد
در مقابل  2/2درصد در دختران) دارند.
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نتیجه گرفتند دویدن باع��ث افزایش فرآیند تولید نرون
در شکنج دندانهدار هیپوکمپ و بهبود فرآیند یادگیری
میشود( .)38افزونبراین ،هیلمن و همکاران نیز با مرور
ادبیات پژوهشی نشان دادن��د تمرینات هوازی میتواند
باع��ث بهب��ود برخی جنبهه��ای شناخت��ی و عملکردی
شوند(.)39
در رابط��ه با تاثیر تمرینات قدرتی و ترکیبی در افراد
ب��ا نشانگان داون میتوان گف��ت از جمله مهمترین نوع
تمرین��ات مورداستفاده ب��رای آنه��ا ،تمرینات قدرتی
اس��ت که از جنبهه��ای بسیار زیادی مفی��د است .نتایج
پژوهشه��ای انجامشده نشان دادهان��د اجرای تمرینات
قدرتی و قدرتی پیشرونده باع��ث ایجاد بهبود قدرت
معن��یداری در عضالت ب��دن( 42 ،40و  ،)43افزایش
توده عضالنی و کاهش وزن ب��دن( ،)42بهبود وظایف
عملک��ردی و ظرفیت ه��وازی بیشین��ه( )40در افراد با
نشانگ��ان داون میش��ود( .)44همچنین پژوهشها نشان
دادهاند تمرین��ات با وزنه در مقایسه ب��ا تمرینات بدون
وزنه بهصورت کامال معنیداری به پیشرفت بیشتری در
عملکرد قدرتی در افراد با نشانگان داون منجر میشود.
در همی��ن راست��ا ،پژوهشگ��ران نشان دادن��د تمرینات
پالیومتری��ک و پرشها میتوانند باع��ث افزایش توده
عضالنی( ،)43بهبود تعادل پویا و وضعیت راه رفتن(45
و  )46و افزایش قدرت عضالنی( )46در افراد با نشانگان
داون شون��د .ازجمل��ه بهترین ن��وع تمرین��ات قدرتی،
تمرین��ات مبتن��ی بر جامع��ه است .برخ��ی پژوهشگران
تاثی��رات مثبت تمرینات قدرتی را برای اجرای کارهای
روزم��ره در جامعه نش��ان دادن��د( 15و  .)40با توجه به
اینکه افراد با نشانگ��ان داون دارای مشکالت متعددی
در خصوصی��ات بدن��ی و مهارته��ای روانی-حرکتی
هستن��د ،پژوهشگران اقدام به ترکیب چند شیو ه تمرینی
ب��ا یکدیگر کردهاند که به ط��ور عمده در این تمرینات
ترکیبی ،تمرین��ات قدرتی غالب هستن��د .پژوهشگران
نش��ان دادهان��د تمرین��ات قدرت��ی ب��ا تعادل��ی باعث
بهب��ود تواناییه��ای بدنی ،جنبشی ،سالم��ت و کیفیت
زندگ��ی( )41در افراد ب��ا نشانگ��ان داون میشود .البته
برخی پژوهشگران نیز دریافتند تمرینات ترکیبی (قدرتی
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فعالیته��ای ورزش و سیستم هورمون��ی پرداختهاند و
این نتایج نشان داده اس��ت افراد با نشانگان داون هنگام
اجرای فعالیته��ای ورزشی با شدت یکسان بین 7-15
ضربه در دقیقه ،ضرب��ان قلب کمتری دارند .این فرضیه
وج��ود دارد که دلیل موضوع عدمک��م کاتکوالمینها
(اپینفری��ن و نوراپینفری��ن) در فعالیته��ای ورزشی
شدید میتواند توضیحدهنده افزایشنیافتن ضربان قلب
در تمرین��ات ورزشی شدید باش��د .یافتههای پژوهشی
نشان دادهان��د کورتیزول نیز در افراد ب��ا نشانگان داون
بهصــ��ورت معنــ��یداری کمت��ر از اف��راد سالم است.
هرق��در میزان کمتوانیذهنی ف��رد بیشتر باشد ،آمادگی
قلبی-عروق��ی او بیشتر مشاهده میشود .بنابراین حضور
در برنامههای افزایش آمادگ��ی قلبی-عروقی برای این
افراد میتواند بسیار مهم و موثر باشد.
در رابط��ه با تاثیر تمرین��ات ورزشی بر بهبود ضربان
قلب ،پاستور و همکارانش نش��ان دادند ظرفیت تمرین
بیشتری��ن ضربان قل��ب و فشارخون در ای��ن افراد پایین
اس��ت( .)35همچنین گیاگوداک��ی و همکارانش نشان
دادند اف��راد با نشانگ��ان داون دارای اختالل در سیستم
عصب��ی خودکار قل��ب هستند که این مشک��ل با انجام
تمرین��ات ورزشی مناس��ب بهبود معن��یداری مییابد.
تمرینات ورزشی میتواند باعث تنظیمات عصب واگ
و بهب��ود عملکرد سمپاتیک واگ��ی در افراد با نشانگان
داون شود تا عملکرد واگی را به سطوح نزدیک به افراد
سال��م برساند و تنظیمات خودک��ار قلبی را در این افراد
بهبودبخشد(.)36
در رابط��ه ب��ا تاثیر تمرین��ات ه��وازی روی افراد با
نشانگ��ان داون ،آندریولو و همک��اران گزارش کردند
مدارک کافی وجود ن��دارد که تمرینات هوازی بتواند
باع��ث بهبود وضعیت سالمت جسمی و روانی کودکان
ب��ا نشانگان داون شود .اما برخ��ی شواهد نشان میدهند
بعضی جنبههای فیزیولوژیکی یا روانشناختی با استفاده
از برنامهه��ای تمری��ن ترکیب��ی ،بهبود پی��دا میکنند و
البته این پژوهشگ��ران اظهار کردهاند برای روشن شدن
ای��ن موضوع نیاز ب��ه پژوهشهای بیشت��ری است(.)37
ش خود
همچنین وان پ��راگ و همکاران نی��ز در پژوه 
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و تعادلی) بهت��ر از تمرینات مجزا میتوانند باعث بهبود
حس عمقی ،تعادل و ق��درت در افراد با نشانگان داون
شون��د( .)26همچنین چنانچه تمرینات قدرتی با چابکی
هم��راه باشد باعث افزایش ق��درت و چابکی( 26و )47
میشود و اگر ب��ا تمرینات هوازی ترکیب شود موجب
نتایج مثبتی در سیستم قلبی-عروقی ،عملکرد هوازی و
بیهوازی ،قدرت و استقامت عضالنی و بهبود عملکرد
حرکتی درشت( ،)22اقتدار راه رفتن و توان هوازی(22
و  )47میشود.گونزالس-آگ��وورو پس از مرور برخی
از پژوهشه��ا در این حوزه نتیج��ه گرفت که اینگونه
نتای��ج پژوهش راهی را ب��رای افزایش بخش قدرتی در
کنار تمرینات هوازی ،در تمرینات ورزشی این افراد باز
کرده است ،چراکه این نوع تمرینات میتوانند هم باعث
افزایش ق��درت ناشی از افزایش بهبود وضعیت نورونی
شون��د و ه��م افزایش ق��درت ناشی از بهب��ود وضعیت
عضالن��ی و هایپرتروف��ی عضالنی را ایج��اد کنند .این
تغییرات خود باع��ث افزایش میزان تنش عضالنی ،رفع
اختاللهای تعادلی ،افزای��ش حداکثر اکسیژن مصرفی
و عوامل مرتبط با بهب��ود چگالی استخوانی میشوند .با
توج��ه به این تاثیرات پژوهشگ��ران بر ترکیب تمرینات
هوازی با قدرتی تاکید کردهاند(.)16
یکی از فواید تمرینات قدرتی برای افراد با نشانگان
داون آم��اده ک��ردن آنه��ا ب��رای فعالی��ت در جامعه
اس��ت( .)48شیلدز و همکارانش از 2روز تمرین قدرتی
با استف��اده از دستگاه بدنسازی نتیج��ه گرفتند این نوع
تمرینات توانایی عملکرد بهتری را برای اجرای کارهای
روزمره در جامع��ه ایجاد میکنن��د .همچنین این شیو ه
تمرین��ی باعث بهبود معن��یداری در استقامت و قدرت
عضالنی میش��ود( .)15آندریولو و همکارانش پس از
م��رور تمامی پژوهشهای انجامشده در این زمینه نتیجه
گرفتند مدارک کافی وجود ندارد که تمرینات هوازی
بهتنهایی بتواند باعث بهب��ود وضعیت سالمت جسمی-
روان��ی کودک��ان ب��ا نشانگ��ان داون شود ول��ی برخی
شواهد نش��ان میدهند بعضی جنبهه��ای فیزیولوژیکی
یا روانشناختی با استف��اده از برنامههای تمرین ترکیبی
بهبود پیدا میکنن��د( .)37بنابراین میتوان نتیجه گرفت

ترکیبی از این نوع تمرینات (تعادلی ،قدرتی ،هوازی و
استقامتی) بهتر از تکت��ک آنها برای افراد با نشانگان
داون است(.)49
برخی پژوهشها بهبود معنیدار استقامت عضالنی
افراد با نشانگ��ان داون را نیز در نتیجه اجرای برنامههای
تمرینی استقامتی گ��زارش کردهاند .استقامت عضالنی
ازجمله عاملهایی اس��ت که تقویت آن کمک شایانی
برای انج��ام فعالیته��ای روزانه و ورزشی ب��ه افراد با
نشانگ��ان داون میکند( .)15در همی��ن راستا ،فرنهال و
پتتی نش��ان دادند قدرت پا تاثیر معنیداری در استقامت
دوی��دن در اف��راد کمتوانذهن��ی خفی��ف ت��ا متوسط
دارد(.)50
در رابطه ب��ا تعادل ایستا و پویا مشخ��ص شد افراد با
نشانگان داون فقط چند ثانیه میتوانند تعادل در یکپا را
حفظ کنند و اغل��ب آنها قادر به حفظ تعادل با چشمان
بسته نیستن��د .درحالیکه تع��ادل در فعالیتهای روزمره
از قبیل راه رفت��ن ،باال و پایین رفتن از پله همچنین حفظ
تح��رک و جلوگیری از افت��ادن الزم است( .)51کاهش
سفتی عضالنی و شلی مفصل��ی پدیده مشترک در افراد
با نشانگان داون اس��ت ،در آنها به دلیل عملکرد برخی
از عاملها مانند تع��داد فیبرهای عضالنی یا درصد کمتر
فیبره��ای کند انقباض ،قدرت کمت��ر از افراد معمولی و
کمتوان��ان ذهنی بدون نشانگ��ان داون است .این ضعف
عضالن��ی در اندام تحتانی و تع��ادل ضعیف در ایستادن،
خطر افتادن در این اف��راد را افزایش میدهد ( 1و  .)4در
ش تاثیر مثبت برنامههای تمرینی راهرفتن در
چندین پژوه 
افزایش قدرت ،استقامت عضالن��ی و تعادل در افراد پیر
ب��ا نشانگان داون نشان داد ه ش��ده است .بهبود در قدرت
و تع��ادل بعد از برنامه راه رفت��ن ممکن است تاثیر مثبت
در افزای��ش اعتمادبهنف��س و کاهش ی��ا کندشدن روند
بیماریه��ای مرتبط به سن ،کاهش خطر افتادن و تشویق
اف��راد با نشانگ��ان داون ب��رای شرک��ت در فعالیتهای
اجتماعی و تفریحی داشت��ه باشد( .)3تاخیر بلوغ مخچه،
ارتباط سایز کوچک مخچه و ساقه مغز و نداشتن تجارب
محیط��ی و برنامههای تمرینی در افراد ب��ا نشانگان داون
ممکن است دلیلی برای مشکالت تعادل باشد( 2 ،1و .)4
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پی��شروی آنهاست ک��ه این مشک��ل تشدید میشود.
برخی از ای��ن موانع و مشکالت عبارتن��د از :زیادبودن
هزینه حض��ور در این برنامهها ،محدودیت در دسترسی
به اماکن تفریحی و ورزشی ،مشکل حملونقل و یافتن
اف��راد مناسب برای توضیح و آم��وزش دادن تمرینات.
بنابرای��ن توسعه فعالیتهای بدن��ی برای مدیریت چاقی
در افراد ب��ا نشانگان داون ب��رای افزایش سالمت آنها
ض��روری است .درحقیقت ،فواید فعالیت بدنی همراه با
رژی��م غذایی در این افراد منجر به کاهش خطر بیماری
قلبی-عروق��ی ،کاه��ش اختالله��ای سوختوسازی،
کاهش خطر ابتالبه دیابت و فشارخون باال میشود.
به طور خالصه با توجه به نتایج پژوهشهای مختلف،
کودک��ان و نوجوان��ان ب��ا نشانگ��ان داون در خصوص
عوام��ل آمادگ��ی جسمی مرتب��ط با سالمت��ی ،جمعیت
منحصربهفردی هستند و ترکیب بدنی آنها در مقایسه با
همتایان سالم خود در وضعیت بدتری قرار دارد .شاخص
توده بدنی بیشتر و کمتربودن توده بدون چربی و چگالی
استخوان��ی از ویژگیهای این افراد است ،همچنین آنها
در مقایس��ه با افراد سالم ،می��زان کمتر قدرت عضالنی و
ظرفیت قلبی-عروقی دارند که این عوامل کاهش کیفیت
زندگی آنان را به دنبال دارد .اطالعات علمی در خصوص
افراد با نشانگ��ان داون بسیار مح��دود است ولی شواهد
نش��ان میدهد آنها از فعالیت بدن��ی ،فواید چشمگیری
نصیبشان میشود .خطمشی پژوهشهای آینده درباره
این افراد باید بررسی تاثیر تمرینهای ترکیبی بر آمادگی
جسم��ی ،ترکی��ب بدنی ،سالم��ت و کیفی��ت زندگی،
آزمونهای قدرت و برنامههای تمرینی ،روشهایی برای
تعیین سط��ح فعالیتهای فیزیک��ی و مداخلههای عملی
برای افزایش فعالیتهای فیزیکی آنان باشد.
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در رابط��ه با ترکیب بدن��ی نتایج نش��ان داد تفاوت
معن��اداری در متغیر شاخص ت��وده بدنی بین کودکان با
نشانگان داون و دیگر همتایان سالم آنها وجود ندارد اما
زمانی که پژوهشها درباره بزرگساالن انجام شد ،نتایج
آن چنین بود؛ میزان شاخص توده بدنی و درصد چربی
ب��دن در افراد با نشانگان داون نسبت به افراد سالم بیشتر
بود ،همچنین نشان داده شد توده عضالنی در زن و مرد
با نشانگان داون کمت��ر از همتایان سالمشان است(.)16
نتای��ج پژوهشهای متعدد در خص��وص ترکیب بدنی،
چاقی و درص��د چربی بدن این افراد نش��ان داده میزان
فعالیت بدنی اف��راد با نشانگان داون کمتر از دیگر افراد
است ،بنابراین آنها بیشتر از افراد همسن خود بهاضافه
وزن و چاق��ی دچ��ار میشون��د و مستع��د داشتن نمره
باالتری در متغیر شاخص توده بدنی هستند( 52و .)55
زمان شروع اضافه وزن این افراد ،به طور عمده اوایل
کودک��ی است .کودکانی که در خانه زندگی میکنند،
کمت��ر از کودک��ان با نشانگ��ان داونی ک��ه در موسسه
زندگی میکنند ،در متغیر وزن متفاوت هستند( .)56این
تفاوته��ا میتواند ناشی از رژیم غذایی و فعالیت بدنی
متف��اوت در ای��ن 2محیط باشد .درواق��ع ،اضافه وزن و
چاقی از نگرانیهای جدید درخصوص افراد با نشانگان
داون است ،زیرا برخی پژوهشها درباره این افراد نشان
داده است  35تا 50درصد آنه��ا چاق هستند .مردان با
بیش از 25درصد چربی بدن و زنان با بیش از 35درصد،
افراد چاق در نظر گرفته میشوند(.)52
از دلی��ل عمده اضافهوزن در افراد با نشانگان داون،
سبک زندگی غیرفعال آنهاست ،البته به دلیل اینکه این
افراد توانایی حض��ور در فعالیتها و برنامههای ارتقای
سالم��ت را ندارند ،در ای��ن خصوص ،موان��ع بسیاری
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