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پوکی استخوان یکی از تغییرات ساختاری استخوان است که بیشتر در دوران سالمندی بروز می کند، به این معنی که استحکام استخوان کاهش می یابد و شخص را در معرض خطر شکستگی قرار می دهد. در ایران نیز این 
بیماری شایع است، به طوری که نزدیک به نیمی از زنان و مردان باالی 50 سال دچار کمبود تراکم استخوان هستند. البته زنان بیشتر از مردان به پوکی استخوان مبتال می شوند. طبق آمارها، شکستگی های ناشی از پوکی 
استخوان بیشتر در ناحیه مهره ها، ساعد و لگن رخ می دهد و ورزش قدرتی کنار دارو و تغذیه می تواند به کنترل پوکی استخوان کمک کند. ما نیز در  صفحه »ورزش و تناسب اندام« این شماره به مناسبت روز جهانی 
پوکی استخوان )28 مهر ماه( به آموزش تمرین های قدرتی برای افراد مبتال به پوکی استخوان پرداخته ایم. البته توجه داشته باشید تمام مطالب آموزشی هستند و برای انتخاب تمرین ها باید با پزشک معالج تان مشورت کنید. 

ورزش های موثر
به توصیه متخصصان حوزه ورزش، 
مبتالیان  برای  تمرین  نوع  بهترین 
آب  در  ورزش  استخوان  پوکی  به 
)آب درمانی( است زیرا فشار کمتری به 
بدن وارد می شود. ورزش های هوازی 
سبک بدون پرش، تمرینات مقاومتی با 
کش های تمرینی و تمرینات تعادلی و 
ثباتی نیز بسیار مفید هستند. تمرینات 
مقاومتی با کش و تمرینات تعادلی 
که  هستند  تمرین هایی  نیز  ثباتی  و 
بدون نیاز به وسیله خاصی می توان 
داد. توصیه می شود  انجام  منزل  در 
ابتدا تمرینات داخل آب، مقاومتی و 
تعادلی را انجام دهید و پس از گذشت 
چند ماه که سطح آمادگی جسمانی تان 

بهبود یافت به پیاده روی بپردازید. 

یادتان باشد که... 
پوکی استخوان می تواند به حدی شدید باشد که فرد با عطسه کردن و جابجایی اشیاء دچار شکستگی 
در ناحیه مهره ها شود بنابراین باید قبل از هر تصمیمی ابتدا با پزشک متخصص مشورت کرد و 
میزان تراکم استخوان و شدت بیماری را تشخیص داد. پس از آن برای اجرای تمرینات ورزشی 
حتما زیرنظر متخصص علوم ورزشی فعالیت کرد. برای انتخاب فعالیت ورزشی فراموش نکنید 
به ورزش های بپردازید که از آنها لذت می بردید، نه اینکه ورزش های طاقت فرسا را انجام دهید. 
همیشه ایمنی را رعایت کنید و اگر سالمندی هستید که سابقه سقوط دارد در ساعتی که می خواهید 
به ورزش بپردازید بهتر است صبر کنید تا یار کمکی مانند فرزند یا دوستی شما را همیاری کند. 
اگر یار ورزشی ندارید، بهتر است کنار دیوار یا صندلی، تمرینات درازکش و نشسته انجام دهید. 
به عالوه، همیشه با حرکات کششی قبل و بعد از تمرین، بدن خود را گرم و سرد کنید. ناحیه ای 
که باید به آن توجه خاصی کرد، عضالت راست کننده ستون فقرات است زیرا این عضالت باعث 
می شوند شخص در وضعیت صافی قرار گیرد و فشار خمیدگی روی مهره ها کم شود. یکی از 
حادترین شکستگی ها در افراد مبتال به پوکی استخوان شکستگی مهره هاست بنابراین باید از انجام 
حرکاتی که منجر به خمش رو به جلو می شود، خودداری کرد زیرا احتمال شکستگی مهره های 
ستون فقرات را افزایش می دهد. همچنین استفاده از وزنه ها برای حرکاتی مانند جلو بازو و سرشانه 
باید با احتیاط انجام شود زیرا احتمال شکستگی در نواحی ساعد وجود دارد. برای  منظور استفاده 

از کش های تمرینی برای این افراد بسیار مفید خواهد بود. 

نقش مهم ورزش
در کل، شیوع پوکی استخوان در دوران یائسگی زنان بیشتر است و علت آن این است که در این دوران استروژن در بدن 
زنان بسیار کم می شود. عالوه بر آن کمبود مواد معدنی مانند کلسیم، پروتئین و ویتامینD موجب تشدید پوکی استخوان 
می شود. البته نباید تاثیر منفی استعمال دخانیات و مشروبات الکلی را بر پوکی استخوان فراموش کرد. تمرینات مقاومتی از 
چند لحاظ می تواند به درمان پوکی استخوان کمک کند، به این ترتیب که با ایجاد فشار روی نقاطی در استخوان ها به افزایش 
تراکم استخوانی کمک می کند، البته باید توجه کرد زمانی که می گوییم فشار منظور فشار بسیار سنگین نیست. در افراد مبتال 
به پوکی استخوان این فشار می تواند وزن خود فرد در اجرای تمرین اسکوات روی صندلی باشد. بهترین مقاومت برای 
مبتالیان به پوکی استخوان که به تازگی می خواهند تمرینات قدرتی را آغاز کنند، استفاده از کش های تمرینی است که فشار 
مناسبی  برایشان ایجاد و به افزایش تراکم استخوانی کمک می کند. به عالوه، از آنجا که بیشتر مبتالیان به پوکی استخوان 
سالمند هستند و در این افراد تعادل کاهش می یابد و این مساله منجر به سقوط می شود و سرانجام شکستگی رخ می دهد، 
تمرینات مقاومتی می تواند به بهبود تعادل در این افراد کمک کرده و از سقوط و درنهایت شکستگی در دوره سالمندی آنها 
پیشگیری  کند. همچنین تمرینات قدرتی به بهبود ساختار وضعیت بدنی آنها کمک می کند؛ یعنی به علت پوکی استخوان 
افراد دچار خمیدگی در ناحیه پشت می شوند )قوز زدن( و با تمرینات ورزشی این مشکل رفع خواهد شد. عالوه بر این 
موارد، فعالیت بدنی منجر به بهبود روحیه سالمندان می شود که بسیار مهم است. به عنوان نکته آخر باید افزود ورزش 
می تواند موجب افزایش قدرت بدنی شود که این موضوع  به حفظ ساختار وضعیت بدنی کمک شایانی می کند. افراد 
مبتال به پوکی استخوان از درد نیز رنج می برند و یکی از دالیل این درد ضعف عضالنی و فشار بر استخوان های کم تراکم 

است که با ورزش کردن و تقویت قدرت عضالنی و افزایش تراکم استخوان، درد ناشی از آن کاهش پیدا خواهد کرد. 

تمرین پنجم
پشتی  روی  را  دستتان  تصویر  مشابه  و  بگیرید  قرار  پشت صندلی 
ناحیه لگن به جلو خم  از  پاهایتان را  صندلی قرار دهید. به آرامی 
کنید و 2 ثانیه در وضعیت بمانید. به آرامی به حالت اول بازگردید. 
حرکت را در سمت دیگر بدنتان نیز تکرار کنید. تمرین را برای هر 
پا 2 ست و هر ست 5 مرتبه انجام دهید. استراحت بین هر ست باید 

20 تا 30 ثانیه باشد. 

تمرین چهارم
روی صندلی بنشینید. مشابه تصویر کف یک پایتان را از زمین باال 
بیاورید و  6 ثانیه وضعیت را حفظ کنید و پایتان را پایین بیاورید. 
سپس با پای دیگر، تمرین را تکرار کنید. یادتان باشد برای هر پا 3 
بار تمرین را تکرار کنید. استراحت بین هر بار باید 20 ثانیه باشد. 

تمرین ششم
پشت صندلی قرار بگیرید و مشابه 
پشتی  روی  را  دست هایتان  تصویر 
صندلی قرار دهید و به آرامی پاهایتان 
را از ناحیه لگن به خارج ببرید و از 
بدن دور کنید. سپس به حالت اولیه 
بازگردید و در سمت دیگر بدنتان نیز 
تمرین را تکرار کنید. برای هر پا 2 
ست و هر ست 5 مرتبه تمرین را 
انجام دهید. استراحت بین هر ست 

باید 20 تا 30 ثانیه باشد. 
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تمرین سوم
و  بنشینید  صندلی  روی 
با  بدن  کنار  را  دست هایتان 
به  نگه دارید.  خمیده  آرنج 
انقباض  کتف  دو  بین  آرامی 
ایجاد کنید و آرنج تان را مشابه 
تصویر عقب ببرید و 10 ثانیه در 
وضعیت یادشده بمانید. سپس 
حالت  به  را  آرنج ها  آرامی  به 
اولیه برگردانید. 5 مرتبه تمرین را 
تکرار کرده و توجه داشته باشید 
حین کشش آرنج به عقب، گردن 

به جلو متمایل نشود. 

تمرین اول
مشابه تصویر روی شکم دراز بکشید و روی ساعدهایتان تکیه کنید. تا شماره 5 بشمارید و در این وضعیت بمانید، 

10 ثانیه استراحت کرده و دوباره 5 مرتبه دیگر نیز تمرین را تکرار کنید. 

تمرین دوم
مشابه تصویر روی شکم دراز بکشید. دست ها را مقابل صورت بگذارید. به آرامی پنجه یک پا را از زمین جدا کرده و 
3 ثانیه مکث کنید. به آرامی به حالت اول بازگردید. تمرین را برای سمت دیگر بدنتان نیز تکرار کنید. تمرین را برای 

هر پا 2 ست و هر ست 5 مرتبه تکرار کنید. استراحت بین هر ست باید 20 تا 30 ثانیه باشد. 
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