
متخصصان این رشته که در سال ۱۹۹۳ میالدی 
در شهر هنگ کنگ در کنفرانسی شرکت کرده 
بودند، این تعریف را درباره استئوپروز به کار 
بردند: استئوپروز یک بیماری متابولیکی بافت 
استخوان است که در آن حجم یا توده استخوان 
کاهش می یابد و ساختمان میکروسکوپی آن دچار 
تخریب شده و درنتیجه، استخوان شکننده می شود. 
به تعریف دیگر، استئوپروز بیماری ای است که 
بر اثر آن توده استخوانی کاهش می یابد. در زبان 
فارسی »پوکی استخوان« گفته می شود که بیشتر 
بیماران به فکر می افتند استخوان های آنها پوسیده 
که اثر روانی بدی روی خیلی بیماران می گذارد. 
به سادگی می توان گفت قسمت اعظم استخوان  
ستون فقرات گردن تا کمر در ما تا حدی اسفنجی 
است بنابراین اثر منفی پوکی استخوان هم بیشتر در 
این مهره ها اتفاق می افتد. می توان گفت استئوپروز 
بیماری استخوانی است که در آن سوراخ های 

اسفنجی در بافت استخوان گشاد تر می شود. 
آمار سال ۱۹۹۳ میالدی نشان می دهد در کشور 
آمریکا ۲۸ میلیون نفر دچار پوکی استخوان 
بوده اند. ۸۰ درصد آنها خانم ها بودند و سالیانه 
یک میلیون و نیم شکستگی در اثر پوکی استخوان 

گزارش شده است.

بیماری ساکت
این بیماری از خود عالمتی نشان  نمی دهد؛ یعنی 
ساکت است تا آن زمانی که شکستگی استخوان 
اتفاق بیفتد. بیشتر اوقات مهره های پشت یا کمر 
دچار شکستگی می شود ولی شکستگی در ناحیه 
اندام فوقانی و مچ  گردن استخوان ران و در 
دست نیز قابل ذکر هستند. شکستگی استخوان 
ران درنتیجه پوکی استخوان، در زن ها ۲ برابر 
این نوع شکستگی در مردان است. خطر این 
شکستگی ها به این علت است که ۱۲ تا ۲۰ 
درصد چنین افرادی در مدت یک سال فوت 
می کنند و بیش از ۵۰ درصد کسانی که زنده 
می مانند، نخواهند توانست راه بروند و ۲۵درصد 

بیماران کارشان به خانه سالمندان می کشد. 
شکستگی مهره که با عنوان »له شدگی استخوان« 
یا »کامپرشن فرکچر» نامیده می شود خیلی دردناک 
و ناتوان کننده است. گفته می شود یک سوم زنان 
آمریکایی ۵۰ سال به باال به آن دچار خواهند شد.

 ساختمان استخوان از چه درست 
شده است؟

باید توجه داشته باشیم استخوان یک بافت بی جان 
نیست، بلکه از نظر متابولیکی خیلی فعال است. 
استخوان دارای که یک بخش بیرونی است که 
»بخش قشری« یا »کورتیکال« نامیده می شود و 
یک بخش درونی که از استخوان اسفنجی درست 
شده و به نام استخوان »ترابکوالر« یا »شبکه ای« 
گفته می شود. استخوان ها به این صورت درست 
می شوند که اول یک شبکه از رشته های کالژن 
تشکیل شده و وقتی عناصری مانند کلسیم و فسفر 
روی این شبکه می نشینند، استخوان سفت شده و 
تشکیل می شود و این مواد معدنی هستند که به 
استخوان قدرت می دهند. تقریبا ۹۹درصد کلسیم 

بدن ما در استخوان ها و دندان هاست.

در دوران زندگی استخوان ها تجدید بنا می یابند؛ 
یعنی مانند سلول های خون و پوست تجدید حیات 
و نوسازی می شوند و مواداستخوان کهنه برداشته 
شده و به جای آن مواد جدید در استخوان تازه 
تشکیل می شود. این تجدید بنا۲ مرحله دارد؛ 
اول: جذب شدن یا درهم شکستن بافت استخوان 

و دوم: تشکیل استخوان تازه.
در مرحله جذب، عمل جذب یا تخریب استخوان 
انجام و حفره هایی درست می شود. در مرحله 
دوم سلول های استخوان ساز حفره محل جذب 
استخوان را از بافت استخوانی تازه پر می کنند. 
اگربه همان اندازه که استخوان قدیمی جذب شده، 
به همان اندازه هم استخوان تازه جانشین آن شود، 
استخوان های شخص قوی خواهد ماند ولی در 
بیماری پوکی استخوان شخص مقدار بیشتری 
محتویات بافت استخوان از دست می دهد و به 
جای آن مقدار کمتری بافت دراستخوان ساخته 
می شود، درنتیجه با گذشت زمان، حجم و تراکم 
استخوان کاهش می یابد و استخوان ها مستعد 
شکستگی می شوند. حداکثر حجم و قدرت 
استخوان؛ چه در زن و چه در مرد بین سنین 
۲۰ تا ۳۰ سالگی است. بعد از آن تا حدود یک 
دهه، تراکم استخوان ثابت می ماند و بعد از این 
یک دهه، ساالنه ۰/۳ تا ۰/۵ از تراکم استخوان 

کم خواهد شد.

چه عواملی بر تجدید ساختمان 
استخوان موثر است؟

به طور خالصه می توان عوامل موثر را به ۳ گروه 
تقسیم کرد؛ عوامل هورمونی، کلسیم و ورزش. 
برخی عوامل دیگر هم خطر پوکی استخوان را 
زیاد می کنند و ما نمی توانیم آنها را تغییر دهیم، از 
جمله جنسیت. خانم ها بیشتر از آقایان استخوان 
از دست می دهند و بیشتر مستعد پوکی استخوان 
هستند زیرا استخوان های ظریف تری دارند و 
پس از یائسگی خیلی سریع و به مقدار بیشتری 

استخوان از دست می دهند.
از طرف دیگر، زنان بیش از مردان عمر می کنند و 
درنتیجه در معرض خطرات بیشتری قرار خواهند 
گرفت، در صورتی که مردان ۲۰درصد بیماران 

پوکی استخوان را در آمریکا تشکیل می دهند.

سن: هرچه انسان بیشتر عمر کند، احتمال بیشتری 
برای ابتال به پوکی استخوان خواهد داشت. با 
وجودی که همه مردم با باال رفتن سن استخوان 
از دست می دهند، میزان این امر در همه افراد 
یکسان نیست، مثال نزدیک ۱۵درصد خانم ها در 
سن ۵۰ سالگی دچار پوکی استخوان می شوند، 
در حالی که ۸۰ درصد از زنان در سنین باالتر 

از ۵۰ به این بیماری مبتال می شوند
سابقه خانوادگی: استعداد ابتال به پوکی استخوان 
در بعضی خانواده ها بیشتر است. اگر مادربزرگ 
یا مادر خانواده به پوکی استخوان مبتال بوده اند، 
احتمال شکستگی در بقیه فرزندان دختر خانواده 
نیز بیشتر است. در این خانواده ها، در سنین 
جوان تر باید به فکر تغذیه خوب و ورزش بود.
و  اندام  که  آقایانی  و  خانم ها  بدن:  اندازه 
استخوان های ظریفی دارند، در معرض خطر 
ابتالی بیشتری هستند اما در صورت چاق و 
سنگین بودن، ضمانتی نیست که فرد دچار پوکی 

استخوان نشود.
قومیت: نژادهای آسیایی به خصوص ژاپنی و 
چینی بیش از سایر نژادهای آسیایی در معرض 
خطر ابتال به پوکی استخوان هستند. در زنان سالمند 
نژاد آسیایی خطر شکستگی گردن استخوان ران 

بر اثر پوکی استخوان بیشتر است. 

عواملی که می توانند بر خطر پوکی 
استخوان اثر بگذارند

هورمون زنانه )استروژن(: این هورمون زنانه قوام 
استخوان را حفظ می کند. کاهش این هورمون 
به دلیل یائسگی زودرس؛ چه به صورت طبیعی 
یا در صورت برداشتن تخمدان ها، خطر پوکی 

استخوان را باال می برد. 
هورمون مردانه )تستوسترون(: در مردان این 
هورمون تقویت کننده استخوان است اما اگر فرد 
دچار بی اشتهایی عصبی یا معتاد به الکل باشد، 
میزان تستوسترون کاهش پیدا می کند و شخص 
استخوان از دست می دهد و ممکن است کار به 
پوکی استخوان برسد. البته میزان هورمون مردانه 

را می توان در این افراد اندازه گیری کرد.
رژیم خوراکی: رژیمی که بدون کلسیم و ویتامین 
D باشد، برای استخوان ها مضر است. در ضمن 

میزان باالی مواد رشته ای و سدیم در رژیم غذایی 
باعث کاهش جذب کلسیم می شود.

ژن کلسیم: کلسیم سنگ بنای استخوان است و 
برای سالمت به این عنصر نیاز داریم. در دوران 
کودکی و نوجوانی که استخوان ها همچنان در 
حال رشد هستند و همچنین برای خانم  های 
باردار و شیرده، داشتن کلسیم کافی در رژیم 
غذایی یا به صورت داروی تکمیلی الزم است. 
باید توجه داشت در سالمندان جذب کلسیم 
کمتر است بنابراین، این گروه باید کلسیم تکمیلی 

دریافت کنند.
ویتامین D )ویتامین آفتاب(: این ویتامین کمک 
می کند کلسیم جذب روده شده و در مرحله 
بعد کمک می کند کلسیم جذب استخوان شود. 
پروتئین: منبع پروتئین در رژیم ما بیشتر گوشت 
و لبنیات است اما حبوبات و بعضی سبزیجات 
هم ممکن است پروتئین داشته باشند. رقمی 
حدود۴۴ گرم در روز برای خانم ها و ۵۶گرم 
برای آقایان توصیه می شود اما این مقدار به سن، 
اندازه بدن و فعالیت های بدنی هم بستگی دارد.
فیبرها: فیبر موجود در غالت و سبزیجات مانع 
جذب کلسیم نمی شود اما فیبر موجود در گندم 
و اسفناج و ریواس مانع جذب کلسیم از روده 
می شود زیرا این خوراکی ها محتوی اسید فیتیک 
و اسید اگزالیک هستند که جذب کلسیم توسط 

روده را سد می کنند.
که  هستند  این  از  حاکی  گزارش ها  بعضی 
از  کلسیم  جذب  مانع  پرنمک  خوراکی های 

روده می شوند.
ورزش: ورزش برای حفظ سالمت در همه دوران 
عمر مهم است. افراد کم تحرک یا آنها که ناتوانی 
جسمانی دارند و مدت زیادی در بستر هستند، در 
معرض خطر باالی پوکی استخوان قرار دارند.

شیوه زندگی: افرادی که بلندمدت سیگار یا قلیان 
می کشند، نه تنها در معرض انواع بیماری های 
قلبی- ریوی قرار دارند، بلکه خطر پوکی استخوان 
هم در آنها زیاد است. در خانم هایی که سیگار 
می کشند، سطح استروژن کاهش پیدا می کند و 
به همین دلیل، زودتر به یائسگی و درنتیجه پوکی 

استخوان می رسند.
الکل: نوشیدن مداوم الکل، اثر مخرب خود را 

حتی در سنین جوانی نشان می دهد و استخوان های 
مصرف کنندگان آن ضعیف خواهد شد. زیاده روی 
در مصرف الکل هم به دلیل افزایش پوکی استخوان 
و هم ناتوانی در حفظ تعادل در زمان مستی و امکان 
زمین خوردن، این خطر را به مراتب بیشتر می کند. 
داروهای  بلندمدت  مصرف  داروها:  مصرف 
تراکم  دادن  دست  از  باعث  کورتون  خانواده 
استخوان می شود و خطر شکستگی استخوان را 
زیاد می کند. به عالوه، داروهایی که برای درمان 
صرع تجویز می شوند تراکم استخوان را پایین 
می آورند. همچنین استفاده بلندمدت از آنتی اسیدها 
که محتوی آلومینیوم هستند، باعث تضعیف بافت 

استخوان می شود.
باال بودن هورمون تیرویید: پرکاری غده تیروئید 
یا درمان با میزان باالی هورمون تیروئید باعث 
احساس ضعف در ماهیچه ها و نیز از دست دادن 
استخوان می شود. درمان با میزان باالی هورمون 
تیروئید هم می تواند همین تاثیر را داشته باشد 
بنابراین افرادی که با هورمون تیروئید درمان 
میزان هورمون های  هرازگاهی  باید  می شوند، 
تیروئیدی را در خون خود آزمایش کنند. یکی 
از آزمایش های متداول برای سنجش اینکه توده 
استخوانی در حال کم شدن است، اندازه گیری 

کلسیم خون است.
بیماری مولتیپل میلوما )بیماری بدخیم مغز 
استخوان( که با آزمایش خون و ادرار تشخیص 
آن  اولین عالئم  است  و ممکن  داده می شود 
شکستگی چند نقطه در مهره ها و کمردرد باشد.
سرطان های دیگری که به مغز استخوان برسند نیز 

ممکن است ایجاد پوکی استخوان کنند.
پیوند اعضا: پس از پیوند اعضا مانند پیوند کلیه و 
قلب و کبد، بیمار باید برای حفظ پیوند، داروهای 
سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن، مصرف کند. 
ترکیب این داروها و داروهای کورتونی باعث 

از دست دادن قوام استخوان می شود.
بیماری های مزمن: بیماری های مزمن کلیوی یا 
دستگاه گوارش هم می توانند خطر از دست دادن 

بافت استخوانی را بیشتر کنند.

تشخیص پوکی استخوان
اصوال پوکی استخوان عالئم بالینی خاصی ندارد. 
استخوان  تراکم  اندازه گیری  آزمایش  امروزه 
بهترین وسیله برای تشخیص پوکی استخوان 
و شدت آن است. با آغاز شکستگی استخوان، 

مهره ها  در قسمت  به خصوص 
ایکس  اشعه  با  پرتونگاری 

شکسته  مهره  می تواند 
را نشان دهد. پوکی 

یا  استخوان 
استئوپروز 

پیشرفته زمانی است که بیمار یک بار یا بیشتر 
دچار شکستگی استخوان شده باشد.

درمان پوکی استخوان
هدف از درمان این است که از شکستگی استخوان 
که غالبا ناتوان کننده و دردناک است، جلوگیری 
داده اند  نشان  گوناگون  پژوهش های  کنیم. 
خانم های با اسکلت ظریف در خطر بیشتر ابتال 
به این بیماری هستند. چنین افرادی در صورت 
داشتن برنامه  غذایی درست و دریافت مکمل های 
کلسیم و ویتامین D و انجام مرتب ورزش ها 
امکان ابتال به پوکی استخوان را  کمتر می کنند.

کلسیم در سنین جوانی باعث افزایش استحکام 
استخوان می شود اما تجویز بیش از اندازه در سنین 
باال کمکی به استخوان سازی نمی کند بنابراین از 
کودکی رساندن امالح و مواد حیاتی مورد نیاز 

بدن را باید سرلوحه تغذیه خانواده قرار داد.
ویتامین D: کمبود ویتامین D نیز مانند کمبود 
کلسیم می تواند باعث از دست دادن توده استخوانی 
شود. یکی از منابع ویتامین D، قرار گرفتن در 
معرض نور خورشید است و در افرادی که به اندازه 
کافی در معرض اشعه خورشید قرار نمی گیرند، 
بدن نمی تواند ویتامین D کافی بسازد. براساس 
برخی گزارش ها، دریافت درست و به اندازه کلسیم 
و ویتامین D تا ۴۳درصد امکان پوکی استخوان 
را کاهش می دهد. ویتامین D نقش مهمی در 
جذب کلسیم از روده و جذب کلسیم به وسیله 
استخوان دارد. از طرف دیکر ویتامین D نقش 
مهمی در ایجاد ایمنی دارد. بیماران مبتال به پوکی 
استخوان باید حتما ویتامین D به مقدار کافی 
مصرف کنند. مصرف این ویتامین ماهی یک عدد 
به میزان ۵۰هزار واحد توصیه می شود که البته 
به صورت قرص های با مقادیر کمتر هم هست 

که گاهی روزانه یا هفتگی مصرف می شوند.
درمان هورمونی با استروژن ) هورمون زنانه(: 
البته درمان با استروژن خطرهایی از جمله خطر 
سرطان رحم و سرطان پستان را به خصوص در 
افرادی که سابقه خانوادگی این دو نوع سرطان 
دارند، به همراه دارد. از طرف دیگر، دریافت 
استروژن در سنین یائسگی، خطر حمالت قلبی 

و سکته مغزی را بیشتر می کند.
داروها: دو گروه اصلی داروهای درمان پوکی 
یا  داروهای ضدتخریب  از  عبارتند  استخوان 
داروهای جذب کننده استخوان و دوم داروهای 
آنابولیزان یا سازنده استخوان. این داروها حتما 
باید بعد از بررسی  های اولیه و زیرنظر پزشک 
مصرف شوند. گروه اول داروهایی هستند که 
روی استخوان می نشینند و از کار استئوکالست ها 
)سلول های تخریب کننده استخوان( جلوگیری 
می کنند، درنتیجه سلول های استئوبالست )سازنده 

استخوان( به استخوان  سازی ادامه می دهند. 
ورزش: بیمار مبتال به پوکی استخوان باید بداند 
درمان دارویی برای درمان این عارضه کافی 
برای  محرک  بهترین  روزانه  ورزش  نیست. 
استخوان سازی است. زمین افتادن ممکن است 
باعث شکستگی در قسمت گردن استخوان ران 
شود. ورزش ماهیچه ها را قوی و از این طریق به 
ایجاد تعادل و جلوگیری از زمین افتادن کمک 
می کند.۲۰درصد افرادی که زمین می خورند فوت 
می کنند و بقیه در ادامه عمر ناتوان و نیازمند 
کمک می شوند. بهتر است ورزش هر روز 
و زیر نظر یک کارشناس فیزیوتراپی 

انجام شود.

با تغذیه مناسب و ورزش مداوم می توان تا حد زیادی از پوکی استخوان پیشگیری کرد

پوکی استخوان )بیماری استئوپروز( در کمین است، مگر...
 دکتر محمد بهادری
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و  فیزیکی  متخصص طب  پورقاسمیان،  دکتر جعفر 
توانبخشی، درباره ورزش هایی که می توانند از عوارض 
پوکی استخوان پیشگیری یا آنها را کم کنند، می نویسد:

ورزش و نرمش تحت نظر فیزیوتراپیست نقش مهمی 
در حفظ تراکم استخوانی  بین افراد مسن دارد. 

بعضی از ورزش هایی که برای کاهش احتمال شکستگی 
توصیه می شود از قرار زیر است:

 ورزش های استقامتی پیاده روی، تنیس
 وزنه، دستگاه وزنه، باندهای کشی

 ورزش های تعادلی مانند تای چی، یوگا
 دستگاه زیر بغل نشسته )روئینگ نشسته(

توجه: از انجام هر گونه ورزشی که احتمال زمین خوردگی 
وجود دارد، پرهیز کنید، سراغ ورزش های پر برخورد 
که باعث شکستگی در افراد مسن می شود، نروید.

فیزیوتراپی و ورزش
فیزیوتراپیست برنامه مشخصی را بر اساس نیازهای 
فردی شما طراحی می کند تا به بهبود وضعیت کلی 
سالمت استخوان شما کمک کند و استخوان هایتان را 

سالم نگه دارد تا از بروز شکستگی استخوان که از عوارض 
پوکی استخوان است، جلوگیری کند. 

فیزیوتراپیست موارد زیر را به شما آموزش می دهد:
 حرکات ورزشی و فیزیوتراپی مخصوص برای ساخت 

استخوان یا کاهش میزان از بین رفتن استخوان
 طرز نشستن و ایستادن مناسب

 نحوه بهبود حفظ تعادل به منظور کاهش زمین خوردن
 نحوه تنظیم محیط زندگی برای محافظت از سالمت 

استخوان
استخوان سالم از طریق شیوه زندگی سالم و کامل حفظ 
می شود. ورزش در استخوان سازی و کاهش از بین رفتن 
استخوان بسیار موثر بوده و برای تمامی سنین مشابه 
است. استخوان زمانی رشد می کند که به اندازه کافی 
و به درستی فشار به آن وارد شود. نوع ورزش برای 
پوکی استخوان توسط فیزیوتراپیست به منظور سالمت 

استخوان بهینه می شود. 
بهترین کاری که فیزیوتراپیست در این زمینه می تواند 
انجام دهد این است که برنامه تجویزی مخصوص شما 
را فراهم می کند تا تضمین کند شما کمتر از حد یا بیش 

از حد ورزش نمی کنید. عموما، حرکات ورزشی هفته ای 
۲ تا ۳ مرتبه به عنوان بخشی از برنامه کلی تناسب اندام 
انجام می گیرند. ورزش هایی که فیزیوتراپیست برای درمان 
پوکی استخوان به شما توصیه می کند شامل ورزش های 
تحمل وزن و ورزش های استقامتی به شرح زیر هستند.

ورزش های تحمل وزن که شامل موارد زیر است:
 پیاده روی

 ورزش های راکتی
 چرخش پاشنه پا

 لگد زدن
ورزش های استقامتی که از قرار زیر است:

 وزنه برداری
 استفاده از باندهای ورزشی

 حرکات استقامتی آبی
 حرکات استقامتی در برابر جاذبه )مثل یوگا، شنا رفتن(
در صورتی که فیزیوتراپیست تشخیص دهد به بیماری 
پوکی استخوان یا کم تراکم شدن استخوان مبتال شده اید، 

برای بهبود موارد زیر به شما کمک می کند:
 استخوان سازی یا کاهش میزان از بین رفتن استخوان 
در نواحی لگن، ستون فقرات، کمر، شانه، بازو که بیش 
از همه به شکستگی از طریق ورزش آسیب پذیر هستند.

 بهبود تعادل دینامیکی برای 
جلوگیری از زمین خوردن

 بهبود طرز نشستن و ایستادن در 
محیط کار و زندگی

 کمک به خودداری از حرکات و ورزش هایی 
مثل درازونشست یا کرانچ و چرخش بیش از حد 

ستون فقرات یا لگن
روش های درمانی محافظه کارانه برای شکستگی استخوان 
ناشی از پوکی استخوان شامل استراحت در خانه و مصرف 

داروی مسکن مناسب می شود. 
فیزیوتراپیست به شما کمک می کند تا موارد زیر حاصل 

شود:
 از طریق کمک به طرز نشستن و ایستادن و روش های 

دیگر تسکین درد به کاهش درد شما کمک می کند.
 تجهیزات کمکی مثل بریس را برای بهبود طرز نشستن 

و ایستادن فراهم می کند.
 خطر زمین خوردگی را کاهش می دهد، عضالت شما را 
قوی می کند و هم ترازی ستون فقرات را بهبود می بخشد.
در صورتی که درد شما پس از شکستگی استخوان بیش از 
۶ هفته طول کشید، باید با فیزیوتراپیست، پزشک عمومی 
و جراح در مورد جراحی صحبت کنید. فیزیوتراپیست ها 

به کودکان و نوجوانان مبتال 
به پوکی استخوان  یا بیماری های 
مستعد کننده برای ابتال به این مشکل، 
حرکات ورزشی و طرز نشستن مناسب 
و تحرک روزانه را آموزش می دهند. کودکانی 
که مشکالتی مثل اسپینا بیفیدا )مهره شکاف دار(، 
بیشتر  بیماری کرون و فلج مغزی دارند،  دیابت، 
در معرض بیماری پوکی استخوان قرار دارند و البته 
فیزیوتراپیست به خوبی می تواند به درمان آنها کمک کند. 
بخش زیادی از استخوان در طول دوره نوجوانی ساخته 
می شود و اوج آن دهه  سوم زندگی است. در صورتی که 
میانسال یا مسن هستید، تغییر در طرز نشستن، ایستادن، 

تعادل و استقامت خود را متوجه خواهید شد. 
فیزیوتراپیست اقدامات زیر را برای شما انجام می دهد:

 برنامه ورزشی بهینه ای را برای بهبود رشد استخوان 
یا کاهش از بین رفتن استخوان ارائه می کند.

 تعادل دینامیکی شما را برای جلوگیری از زمین خوردگی 
بهبود می بخشد.

 طرز نشستن و ایستادن شما را بهبود می بخشد.
 استحکام عضالت کمر را بهبود می بخشد.
 استحکام و تحرک لگن را بهبود می بخشد.

 با کمک ورزش به جنگ پوکی استخوان بروید         

بیمار مبتال به پوکی استخوان باید 
بداند درمان دارویی برای درمان این 

عارضه کافی نیست. ورزش روزانه 
بهترین محرک برای استخوان سازی 

است. زمین افتادن ممکن است باعث 
شکستگی در قسمت گردن استخوان 

ران شود. ورزش ماهیچه ها را قوی 
و از این طریق به ایجاد تعادل و 

جلوگیری از زمین افتادن کمک می کند


