
آشنایی با 5 تمرین ساده برای کاهش روند پوکی استخوان

ورزشیبرایاستخوانها

فواید ورزش برای بیماران
افزایش قدرت عضالنی

بهبود فعالیت مغزی
افزایش تعادل بدن

کاهش خطر افتادن
کاهش خطر شکستگی استخوان ها

کاهش دردهای احتمالی

بهترین ورزش ها
ورزش های هوازی سبک بدون پرش

ورزش های آبی سبک
تمرین با وزنه و با شدت کم

تمرین های تعادلی و ثباتی

افرادی که تراکم استخوان بسیار پایینی دارند باید:
حتما با یار تمرینی ورزش کنند.

فعالیت های سبک انجام دهند.
مرتب تمرین ها را پیگیری کنند.

ورزش در آب )آب درمانی( بیشتر به آنها توصیه می شود.

کودکان برای پیشگیری از پوکی استخوان باید:
وزنشان را به طور مرتب کنترل کنند.

روزانه 3 بار، 10 مرتبه با هر پا لی لی کنند.
هر روز ورزش کنند.

کلیات پوکی استخوان
بدن انسان دارای 3 سلول استخوانی به نام های استئوسیت 
)سلول استخوانی(، استئوبالست )سازنده سلول استخوان( و 
استئوکالست )تخریب کننده سلول استخوان( است. با افزایش 
سن سلول های سازنده استخوان کاهش پیدا می کنند و به 

همین علت تراکم استخوان نیز کم می شود. 
عواملی مانند کمبود کلسیم، پروتئین، ویتامین D، استعمال 
فرایند  می تواند  الکلی  مشروبات  مصرف  و  دخانیات 
و  دهد  قرار  تاثیر  تحت  را  استخوانی  سلول  ساخت و ساز 

منجر به کاهش تراکم استخوان شود. 
عالوه بر عوامل تغذیه ای، عواملی مثل کم تحرکی، افزایش 
وزن و کاهش میزان تحمل فشار استخوانی هم می تواند زمینه 
بروز پوکی استخوان را فراهم کند بنابراین، برای پیشگیری از 
پوکی استخوان باید حتما از رژیم غذایی مناسب و فعالیت 

بدنی منظم کمک گرفت. 
ورزش به گونه های مختلفی کمک کننده است، به طوری که 
میزان تحمل فشار بر استخوان را زیاد  کرده و عضالت را تقویت 

می کند تا بتوانند چارچوب مناسبی برای استخوان ها شوند. 
این حالت در افراد سالمند بسیار مهم است، به گونه ای که 
این افراد به علت پوکی استخوان و کاهش تراکم استخوانی 
دچار قوز می شوند و فشار بیشتری روی استخوان هایشان  

وارد خواهد شد. 
از طرفی، در دوران سالمندی، تعادل بدن کاهش می یابد و 
همین مساله موجب سقوط و درنتیجه شکستگی به خصوص 
در اندام تحتانی می شود و برای این سنین خطرناک است 
بنابراین با ورزش کردن تعادل سالمندان تقویت می شود و 

احتمال سقوط کاهش پیدا می کند. 
همچنین ورزش کردن میزان تحمل فشار بر استخوان ها را 
در  استخوان  پوکی  از  پیشگیری  برای  که  می دهد  افزایش 

کودکان بسیار مفید است. 
طبق نتایج پژوهش های متخصصان پزشکی ورزشی، باال و 
پایین پریدن مانند لی لی و... به تکرار 10 بار در روز می تواند 
از  افزایش تراکم استخوان ها در کودکان کمک کرده و  به 

بروز پوکی استخوان در آینده پیشگیری کند.

تمرین اول
مشابه تصویر روی صندلی بنشینید و 2 بطری آب را دستتان بگیرید 
و به آرامی از مقابل با خم کردن آرنج، کف دستتان )بطری( را به 
شانه نزدیک کنید و به آرامی به حالت اولیه برگردانید. تمرین را 
10 مرتبه انجام دهید. 30 ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه تمرین 

را تکرار کنید.

تمرین پنجم
مانند تصویر روی شکم دراز بکشید و به ساعد ها تکیه دهید. تا شماره 5 بشمارید و در وضعیت 

بمانید. 10 ثانیه استراحت کرده و 5 مرتبه دیگر هم تمرین را تکرار کنید.

 تمرین دوم
روی صندلی بنشینید. دست هایتان را پشت سرتان 
قالب کنید و به آرامی آرنجتان را عقب ببرید. بین 
دو کتف انقباضی را احساس می کنید. 10 ثانیه مکث 
کنید. به آرامی آرنج ها را به حالت اولیه برگردانید و 

5 مرتبه تمرین را تکرار کنید..

تمرین چهارم
روی صندلی بنشینید. 2 بطری آب کوچک که داخل شان از 
آب پر شده را در دستتان بگیرید و از پهلو دست ها را آرام 
باال بیاورید و سپس به حالت اولیه برگردید.10 مرتبه تمرین را 
انجام دهید. 30 ثانیه استراحت کرده و 3 مرتبه آن را تکرار کنید.

با توجه به شیوه زندگی ماشینی امروز، دیگر پوکی استخوان محدود به سنین سالمندی نمی شود. متاسفانه، سن 
پوکی استخوان در ایران به 20 سال رسیده و به گفته متخصصان، حدود نیمی از کودکان چاق با خطر ابتال به 
پوکی استخوان مواجه هستند. عواملی مانند کمبود کلسیم، دریافت کم پروتئین، ویتامین D و استعمال دخانیات 
موثرترین عوامل برای بروز و پیشرفت این بیماری  محسوب می شوند اما چگونه می توان سرعت این فرایند را 
کاهش داد و راهکارهای پیشگیرانه این بیماری کدامند؟ در صفحه »تناسب اندام« این شماره به نقش ورزش در 

کاهش روند پیشرفت پوکی استخوان اشاره کرده و تمرین های کارآمدی را آموزش داده ایم.

حمیدمهدویمحتشم
کارشناس ارشد آسیب شناسی 

ورزشی و حرکات اصالحی

3ورزشوتناسباندام شماره هفتصدوبیست وهفت   چهار آبان نودوهشت

یادتان باشدکه...

  برای اجرای تمرین های ورزشی حتما زیر نظر متخصص علوم ورزشی فعالیت کنید.

پیش از آغاز هرگونه فعالیت بدنی با پزشک تان مشورت کنید. احتمال دارد چند تست 

از شما گرفته شود که شامل اندازه گیری تراکم استخوان و آزمون آمادگی جسمانی است.

به ورزش هایی بپردازید که از آنها لذت می برید.

بدنتان را با تمرین های کششی قبل و بعد از تمرین، گرم و سرد کنید.

ایمنی تان را رعایت کنید.

از فعالیت های شدید به خصوص ورزش هایی که دارای پرش های زیاد هستند، 
خودداری کنید.

تمرین سوم
روی صندلی بنشینید و یک پا را به صورت زانو صاف به 
باال بیاورید و این وضعیت را حفظ کنید. تمرین را برای 
هر سمت از بدن 4 مرتبه انجام دهید و هر مرتبه 15 ثانیه 
در وضعیت بمانید. استراحت بین هر مرتبه تمرین، 10 

تا 20 ثانیه باشد.


