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3.1
 
Η άσκηση και σηµασία της  

 
Το ανθρώπινο σώµα θα µπορούσε εύστοχα να παροµοιαστεί µε µια τέλεια και πο-

λύπλοκη µηχανή σε όλους τους µηχανισµούς και τις διαδικασίες του. Όπως, όµως και 

κάθε άλλη µηχανή, έτσι και αυτή υπόκειται σε φθορά η οποία προέρχεται είτε από 

υπερβολική χρήση είτε από µειωµένη χρήση (αδράνεια). Η αδράνεια και η νωθρότη-

τα προκαλούν µια αίσθηση χαλάρωσης που αµέσως αποκαλείται τεµπελιά ή κούρα-

ση, αλλά στην πραγµατικότητα είναι κάτι που µε τον καιρό χειροτερεύει.  

Το σώµα εάν δεν κινείται εκφυλλίζεται: η αναπνοή µειώνεται στο ελάχιστο που 

απαιτεί µια καθιστική ζωή και όταν µε την παραµικρή προσπάθεια αυξάνεται η ζήτη-

ση του οξυγόνου, οι σκουριασµένοι πνεύµονες δεν ανταποκρίνονται. Η καρδιά εξα-

σθενεί και δεν κατορθώνει πλέον να ικανοποιήσει διαφορετικές απαιτήσεις από εκεί-

νες της καθιστικής ζωής. Οι µύες γίνονται αδύναµοι και χάνουν τον τόνο τους. Το 

πεπτικό σύστηµα ΄΄τεµπελιάζει΄΄ και το συκώτι, υποχρεωµένο να καθαρίσει το αίµα 

από µια µεγάλη ποσότητα τοξινών, φορτώνεται µε έναν όγκο εργασίας που δεν κα-

τορθώνει να εκτελέσει. Αυτή η εξέλιξη γίνεται σε αργό ρυθµό, ύπουλα και χωρίς φω-

ναχτά συµπτώµατα: κάποια στιγµή η κούραση δηµιουργείται όλο και πιο εύκολα, εµ-

φανίζονται ζαλάδες, πεπτικές διαταραχές και υπερκόπωση. Λόγω έλλειψης της άσκη-

σης λοιπόν, και υιοθετώντας ένα πρότυπο καθιστικής ζωής κάποια στιγµή βρισκόµα-

στε αντιµέτωποι µε µια εξασθένηση όλου του οργανισµού που είναι όλο και πιο εκτε-

θειµένος σ’ ένα πλήθος διαταραχών και ασθενειών.  

Τι επίδραση όµως έχει η έλλειψη της άσκησης στον ανθρώπινο σκελετό; 

Η αδράνεια τον καταδικάζει και αυτόν. Όπως ξέρουµε η κίνηση και η βάδιση κα-

θώς και το βάρος του σώµατος αποτελούν φυσιολογικά ερεθίσµατα των οστεοβλα-

στών για την παραγωγή οστεοειδούς ουσίας. Τα µηχανικά ερεθίσµατα που προέρχο-

νται από το βάρος του σώµατος και τις κινήσεις ονοµάστηκαν από τους ZUG και 

DRUCK: όλκη (έλξη) και πίεση. Η έλξη συµβάλλει στην κατά πάχος αύξηση του ο-

στού ενώ η πίεση στην κατά µήκος αύξηση του οστού. 

Η έλλειψη των φυσιολογικών ερεθισµάτων έλξης και πίεσης, οδηγεί σε χαµηλή 

παραγωγή οστεοειδούς ουσίας. Επίσης, υπάρχει ελαττωµένη πρόσληψη ασβεστίου 

και φωσφόρου από τον οστίτη ιστό µε αποτέλεσµα την αύξηση της απεκκρίσεως του 

από τα νεφρά κάτι που οδηγεί σε παραγωγή λίθων και πρόκληση κολικών.  

      Ουσιώδης παράγοντας για τη διαµόρφωση και τη διατήρηση της κορυφαίας οστι-

κής πυκνότητας είναι η άσκηση, ή ειδικότερα, η επιµέρους φόρτιση του µυοσκελετι-

κού συστήµατος. Σε υγιείς ενήλικες η αυξηµένη µυϊκή δύναµη και η καλή φυσική 

κατάσταση συνοδεύονται από µεγάλη οστική πυκνότητα. Η τοπική µυϊκή ισχύς είναι 

καλύτερος παράγοντας πρόβλεψης από τη γενική φυσική κατάσταση, υποδηλώνοντας 

τη σηµασία του τοπικού φορτίου στη διαµόρφωση και τη διατήρηση της οστικής πυ-

κνότητας.  

      Η αυξηµένη απώλεια ασβεστίου, σε περιβάλλον χωρίς βαρύτητα και σε µακρο-

χρόνια κατακεκλιµένους ασθενείς, αποτελεί πρόσθετη απόδειξη για τη σηµασία του 

µυϊκού έργου στη συµπεριφορά του οστίτη ιστού. 

      Ενάντια, λοιπόν σε όλες τις παθολογικές καταστάσεις και διαταραχές που ευνοεί 

και προκαλεί η αδράνεια, υπάρχει ένα όπλο: Η ΑΣΚΗΣΗ… 

      Η άσκηση που είναι ρυθµισµένη, προοδευτική, που υπολογίζει τις πραγµατικές 

ανάγκες του καθένα και που οδηγεί σε ένα καλό επίπεδο υγείας, δηλαδή σε µια καλή 

«φόρµα» χωρίς ο απώτερος στόχος να συσχετίζεται µε τη µυϊκή δύναµη ή την ευκι-

νησία. Ο αληθινά απαραίτητος σκοπός είναι να δέχεται κάθε κύτταρο του σώµατος 

την τροφή που του είναι χρήσιµη και σηµαίνει υγεία για όλα τα όργανα του σώµατος. 
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      Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατηγορία των ηλικιωµένων αντρών 

και γυναικών για τους οποίους τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας είναι πολύ ση-

µαντικά όχι µόνο σωµατικά αλλά και κοινωνικά και οικονοµικά. Οι συγκεκριµένες 

αυτές οµάδες ατόµων αντιµετωπίζουν µεγαλύτερο κίνδυνο εµφάνισης χρόνιων παθή-

σεων που επηρεάζουν τη λειτουργικότητά τους. Το ενδεχόµενο η φυσική δραστηριό-

τητα να εµποδίζει την ανάπτυξη χρόνιων ασθενειών και να δίνει αυτονοµία στα ηλι-

κιωµένα άτοµα σηµαίνει ότι ένας δραστήριος τρόπος ζωής αποτελεί το βασικό συ-

στατικό µιας υγιούς και επιτυχηµένης γήρανσης. 

      Τα ηλικιωµένα άτοµα µε χρόνιες παθήσεις ή µειωµένες ικανότητες µπορούν να 

ωφεληθούν σηµαντικά ακόµα και από µικρή φυσική δραστηριότητα, ειδικά αν αυτή 

λαµβάνει χώρα καθηµερινά. 

      Η τακτική φυσική δραστηριότητα έχει θετικά αποτελέσµατα που αποδεικνύονται 

από τα παρακάτω επιστηµονικά στοιχεία: 

• Χαµηλότερη θνησιµότητα. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα το έχουν τα δραστήρια 

άτοµα· σηµαντικά οφέλη όµως έχουν και τα άτοµα που εµπλέκονται σε µέτρια 

φυσική δραστηριότητα. 

• Χαµηλότερος κίνδυνος εµφάνισης καρδιαγγειακών ασθενειών. Ο κίνδυνος εµφά-

νισης καρδιακών προβληµάτων σε άτοµα που δεν εµπλέκονται σε κάποια φυσική 

δραστηριότητα είναι περίπου ο ίδιος µε εκείνον που αντιµετωπίζουν άτοµα που 

καπνίζουν. 

• Χαµηλότερος κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου του παχέως εντέρου. 

• Χαµηλότερος κίνδυνος εµφάνισης διαβήτη. 

• Χαµηλότερος κίνδυνος αύξησης της αρτηριακής πίεσης. Η άσκηση µειώνει την 

αρτηριακή πίεση σε άτοµα µε υψηλή πίεση. 

• Χαµηλότερος κίνδυνος εκδήλωσης παχυσαρκίας. 

• Βελτιωµένη διάθεση και µείωση των συµπτωµάτων κατάθλιψης. 

• Βελτιωµένη ποιότητα ζωής και λειτουργικότητα. 

• Βελτίωση του εύρους κίνησης και της λειτουργίας των αρθρώσεων. 

• Χαµηλότερος κίνδυνος πτώσεων και κακώσεων. 

• Χαµηλότερος κίνδυνος εµφάνισης κατάθλιψης. 

• Βελτιωµένη ποιότητα ύπνου. 

 

        Επιπλέον οφέλη της φυσικής δραστηριότητας (παρ’ όλο που οι έρευνες δεν      

συµφωνούν πάντα) περιλαµβάνουν τα παρακάτω: 

• Χαµηλότερος κίνδυνος εµφάνισης καρκίνου του στήθους. 

• Αποφυγή µείωσης της οστικής µάζας και καταγµάτων µετά την έναρξη της εµµη-

νόπαυσης. 

 

3.1.2 Κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη της φυσικής δραστηριότητας  

 

         Εκτός από τα οφέλη στην υγεία και τη λειτουργικότητα του ατόµου, τα ηλικιω-

µένα άτοµα αποκοµίζουν επιπλέον κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη µέσω της τακτι-

κής τους συµµετοχής σε προγράµµατα φυσικής δραστηριότητας. Βελτιώνοντας την 

κινητικότητα και τη λειτουργική τους ικανότητα, τα ηλικιωµένα άτοµα µπορούν να 

συµµετέχουν σε περισσότερες κοινωνικές δραστηριότητες, να βγαίνουν έξω µε την 

οικογένεια τους και να επισκέπτονται φίλους και συγγενείς χωρίς τη συνοδεία άλλων.      

        Μπορούν επίσης να διατηρήσουν την αυτονοµία τους σε καθηµερινές δραστη-

ριότητες, όπως στην οδήγηση, σε ταξίδια και την εθελοντική εργασία. 
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        Τα οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν µέσω της φυσικής δραστηριότητας ανα-

δεικνύονται µέσω της µείωσης των χρηµάτων που δαπανώνται για περίθαλψη, φαρ-

µακευτική αγωγή και διαβίωση µέσα στην κοινότητα. Αυτό σηµαίνει ότι κοστίζει πε-

ρισσότερο να ζει κάποιος σε κέντρο πρωτοβάθµιας φροντίδας, παρά να ζει αυτόνοµα. 

 

Κοινωνικά και οικονοµικά οφέλη που προκύπτουν µέσω της διατήρησης της φυσι-

κής κατάστασης. 

Βελτίωση λειτουργικότητας Λειτουργικά, οικονοµικά και κοινωνι-

κά οφέλη 

Βελτίωση κινητικότητας Λιγότερες πτώσεις, καλύτερη ισορροπία, 

λιγότερη βοήθεια από νοσοκόµους.  

Αύξηση του εύρους κίνησης Ικανότητα να ντυθεί, να χτενιστεί και να 

κάνει µπάνιο αυτόνοµα. Λιγότερη δουλειά 

για τους ήδη φορτωµένους νοσοκόµους. 

Βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας Ικανότητα να εκτελεί το άτοµο µόνο τις κα-

θηµερινές δραστηριότητες χωρίς βοήθεια. 

Λιγότερη δουλειά για τους ήδη απασχολη-

µένους νοσηλευτές. 

Μεγαλύτερη ανεξαρτησία 

 

 

Αύξηση της αυτοεκτίµησης και µείωση της 

κατάθλιψης. Αύξηση των κοινωνικών αλλη-

λεπιδράσεων. 

Αύξηση της δύναµης και της ισορροπίας Λιγότερες πτώσεις και τραυµατισµοί. Μι-

κρότερο κόστος νοσηλείας και ιατρικού 

προσωπικού. 

Μείωση του φόβου πτώσης Μεγαλύτερη κοινωνικοποίηση και συµµετο-

χή σε δραστηριότητες. 

Μείωση χρήσης φαρµακευτικής αγωγής και 

αναπηρικής καρέκλας. 

Καλύτερη απόδοση κατά την εκτέλεση κα-

θηµερινών δεξιοτήτων 

Λιγότερες πτώσεις, λιγότερο κόστος φαρµα-

κευτικής αγωγής. 

 

Η επιστήµη και η πείρα αποδεικνύουν ότι η επίδραση της άσκησης για όλες τις 

ηλικίες, υπερέχει µε την επίδραση της οποιουδήποτε άλλου µέσου σε όλες τις λει-

τουργικές ασθένειες και τις νευροφυτικές διαταραχές. Η προπόνηση του σώµατος µε-

τά τα σαράντα έτη είναι σήµερα η µόνη γνωστή δυνατότητα για την αναχαίτιση της 

φυσιολογικής συνέπειας του γήρατος και ένας πολύ καλός τρόπος πρόληψης και α-

ντιµετώπισης χρόνιων παθήσεων και συγκεκριµένα της οστεοπόρωσης όπως θα δού-

µε παρακάτω. 
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3.2 Φυσιοθεραπευτική αντιµετώπιση 
 

Σε αυτή την πολυπαραγοντική πάθηση που ονοµάζεται οστεοπόρωση ένας φυσι-

κοθεραπευτής µπορεί να δράσει ποικιλότροπα. Ο ρόλος του είναι εξίσου σηµαντικός, 

τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία. 

 

3.2.1 Αξιολόγηση 

 

Όπως σε όλες τις παθήσεις και τα προβλήµατα υγείας που έχει να αντιµετωπίσει ο 

φυσιοθεραπευτής πρέπει πριν από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια να προηγηθεί η αξιο-

λόγηση, η οποία παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο. Μέσω της αξιολόγησης ο θεραπευτής 

θα εκτιµήσει καλύτερα όλα τα προβλήµατα που µπορεί να συνυπάρχουν καθώς και 

τους πιθανούς περιορισµούς. Θα µπορέσει να θέσει στόχους προοδευτικά που θα λει-

τουργήσουν αποτελεσµατικά στις επιπτώσεις της πάθησης. . Η φυσιοθεραπευτική α-

ξιολόγηση είναι πολύ σηµαντική και βοηθά στον προγραµµατισµό του κατάλληλου 

προγράµµατος για κάθε ασθενή, παρέχει δε τη µελλοντική δυνατότητα ένταξής του 

σε οµαδικό πρόγραµµα.  

 

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 

• Λήψη ιστορικού. 

Με αυτό θα ενηµερωθεί και θα λάβει πληροφορίες για τη χρονική περίοδο που 

εµφανίστηκε η πάθηση, πώς εµφανίστηκε, τι εξέλιξη είχε στην πορεία της, 

πώς πιθανόν να αντιµετωπίστηκε (φαρµακευτικά, ίσως µε φυσικοθεραπεία) 

και τι αντίκτυπο είχε για το άτοµο. Θα µάθει για άλλες παθήσεις που µπορεί 

να έχει και να συνυπάρχουν µε το βασικό του πρόβληµα υγείας, ποια είναι η 

ηλικία του, η οικογενειακή του κατάσταση, η επαγγελµατική του κατάσταση 

και ο τρόπος ζωής του. Επίσης βασικό είναι να ενηµερωθεί για τις διατροφι-

κές του συνήθειες και για τυχόν µεταβολές σε χαρακτηριστικά του σώµατός 

του( π.χ. µεταβολές στο ύψος ή στο πάχος του). 

Μετά τη λήψη του ιστορικού, που αποτελεί το πρωταρχικό βήµα για την αξιο-

λόγηση, ακολουθεί η εξίσου σηµαντική εξέταση για τη λήψη άµεσων πληρο-

φοριών. Αυτή περιλαµβάνει: 

• Εκτίµηση γενικής κατάστασης του ατόµου. 

Παρατηρεί τη σωµατική διάπλαση του ατόµου, πως στέκεται, πως περπατά, 

πως κάθεται και πως σηκώνεται. Ελέγχει για τυχόν παραµορφώσεις, έκπτυξη 

θώρακος, δυσκολία αναπνοής και τρόπο οµιλίας. Αρχικά γίνεται µια γενική 

εκτίµηση σε πρώτη επαφή µε τον ασθενή και στην πορεία ακολουθεί µια πιο 

ειδική εξέταση. 

• Εξέταση µυοσκελετικού. Εδώ πιο ειδικά ελέγχει µε: 

1. Επισκόπηση. 

2. Εξέταση όλου του σώµατος από το µέτωπο ως τα πόδια µε σκοπό την ε-

κτίµηση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται µύες και σκελετός. 

3. Ψηλάφηση µε σκοπό την εκτίµηση της κατάστασης των µυών. 

4. Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων (ενεργητικό και παθητικό 

εύρος) και της µυϊκής ισχύος (µε την κλίµακα του Ιατρικού Ερευνητικού 

Συµβουλίου της Μεγάλης Βρετανίας: το µυϊκό τεστ της Οξφόρδης). 

• Εκτίµηση λειτουργίας σηµαντικών στο σώµα οργάνων και συστηµάτων που 

µπορεί να έχουν υποστεί βλάβη ή να έχουν απλά επηρεαστεί εξαιτίας της πά-

θησης και των φαρµάκων που λαµβάνονται για την αντιµετώπισή της αλλά 

και εξαιτίας της ηλικίας. Ελέγχονται: 
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1. το καρδιαγγειακό  

2. το αναπνευστικό 

3. οι οφθαλµοί (ικανότητα όρασης) 

4. αυτιά (ικανότητα ακοής) 

5. το νευρικό σύστηµα (ικανότητα σωστής λήψης των ερεθισµάτων και σω-

στή απάντηση σ’ αυτά, σταθερότητα ισορροπία, κ.α.). 

Τυχόν βλάβη των σηµαντικών αυτών συστηµάτων θα επηρεάσει κατά πολύ 

τον τρόπο διεξαγωγής του θεραπευτικού προγράµµατος. 

• Έλεγχος νοητικής κατάστασης. 

• Λειτουργικότητα. Έλεγχος:  

1. ικανότητας λήψης τροφής και κατάποσης. 

2. δεξιοτήτων σχετικών µε την ατοµική υγιεινή και την αυτοεξυπηρέτηση 

(π.χ. πλύσιµο, ντύσιµο) 

3. ικανότητας διατήρησης της ισορροπίας σε διάφορες θέσεις και στην όρθια 

στάση. 

4. ικανότητας µεταφοράς βάρους και µετακινήσεων στο κρεβάτι ή σε καρέ-

κλα. 

5. ικανότητας βάδισης, ανεβοκατέβασµα σκάλας. 

• Κοινωνικότητα. 

 

3.2.2 Φυσιοθεραπευτικές ενέργειες 

 

Η θεραπεία της κίνησης µε την κίνηση είναι το µεγάλο όπλο και σε καµία περίπτωση 

δεν στοχεύει να αντικαταστήσει τη φαρµακευτική αγωγή αλλά να υποστηρίζει τη θε-

ραπεία στο σύνολό της. Τα ευρήµατα της αξιολόγησης ωθούν προς τις παρακάτω κα-

τευθύνσεις. 

Εκπαίδευση διόρθωσης της στάσης η οποία πρέπει να διδάσκεται σε όλες τις βασικές 

θέσεις: ύπτια, πρηνή, όρθια και καθιστή. Εάν εκτός της κακής στάσης ψηλαφηθεί ε-

πώδυνος περιοχή ή επώδυνη κίνηση τότε ο φυσιοθεραπευτής µπορεί να χρησιµοποι-

ήσει µάλαξη ή αναλγησία µε ηλεκτρικό ερεθισµό ή ήπια θερµοθεραπεία έτσι ώστε να 

έχει αναλγητικά αποτελέσµατα χωρίς απότοµες µεταβολές της θερµοκρασίας. Το 

πρόγραµµα κινησιοθεραπείας περιλαµβάνει ασκήσεις διόρθωσης της κύφωσης και 

συνεπώς εκτατικές ασκήσεις στη θωρακική µοίρα της σπονδυλικής στήλης και ασκή-

σεις ενδυνάµωσης των κοιλιακών µυών µε τρόπο ώστε να µην δηµιουργείται τάση 

στην Σ.Σ. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει επίσης ασκήσεις συντονισµού καθώς και α-

σκήσεις επανεκπαίδευσης και αυτοελέγχου της ισορροπίας χρησιµοποιώντας τεχνικές 

που ενεργοποιούν τους κατάλληλους µυς. Τα άτοµα που ασκούνται για πρώτη φορά 

εισέρχονται προοδευτικά στο πρόγραµµα και εκτελούν και ασκήσεις του καρδιο-

αναπνευστικού συστήµατος. 

Τέλος η άσκηση στο νερό (κολύµπι), δηµιουργεί αίσθηµα αναλγησίας, χαλάρωσης 

και ευεξίας και χρησιµοποιείται ως συµπληρωµατική άσκηση. 

Η διαµόρφωση του χώρου εργασίας και κατοικίας κρίνεται απαραίτητη ενώ το πρό-

γραµµα κινησιοθεραπείας πρέπει να εκτελείται µε κατάλληλη ένταση και µεγάλη συ-

νέπεια. 

 

3.2.3 Στόχοι 

 

Βασικός σκοπός είναι η έντονη δουλειά στον τοµέα της πρόληψης, µε σκοπό να 

αποφευχθεί όσο είναι δυνατόν η επέκταση της πάθησης σε όλο και µεγαλύτερο µέρος 

του πληθυσµού. Πολύ βασικό ρόλο παίζει η ενηµέρωση η οποία πρέπει να γίνεται 
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από τους θεραπευτές µε έντονους ρυθµούς µιας και η πρόληψη είναι καλύτερη της 

θεραπείας. 

      Όταν σε κάποια άτοµα όµως η πάθηση έχει εγκατασταθεί ο κύριος στόχος, ανά-

λογα µε την κατάσταση των προσβεβληµένων ατόµων, είναι η ώθηση τους προς την 

απόκτηση συνηθειών που θα βοηθήσουν στην αποφυγή της αδράνειας και της παραί-

τησης από τις δραστηριότητες. Αυτό βοηθά τα άτοµα αυτά να παραµένουν ανεξάρτη-

τα και αυτοεξυπηρετούµενα και ταυτόχρονα συµβάλλει στην διατήρηση της καλής 

λειτουργίας του µυοσκελετικού συστήµατος. 

Ειδικότερα οι στόχοι που θέτονται είναι οι εξής: 

• ∆ιατήρηση επαρκούς αερισµού των πνευµόνων. 

• Καλή καρδιαγγειακή λειτουργία. 

• Βελτίωση και τόνωση της κυκλοφορίας. 

• Αναλγησία. Εξίσου βασικός και σηµαντικός στόχος. 

• Αποφυγή και παρεµπόδιση παραµορφώσεων και δυσµορφιών. 

• ∆ιατήρηση κινητικότητας των αρθρώσεων και ελαστικότητας των µυϊκών ι-

νών. 

• ∆ιατήρηση της µυϊκής ισχύος όσο είναι δυνατόν όλων των µυών. 

• Θωράκιση και προστασία των οστών προς αποφυγή παραπέρα ελάττωσης της 

οστικής πυκνότητας. 

• Τόνωση της ψυχολογίας των ατόµων αυτών. 

• Εκπαίδευση λειτουργικών δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να γίνουν τα άτοµα αυ-

τά ικανά στις ανάγκες τις καθηµερινής ζωής. 

• Πρόληψη και προστασία από µελλοντικές κακώσεις και τραυµατισµούς που 

θα επιδεινώσουν την κατάσταση ( π.χ. εφαρµογή ναρθήκων, προφυλακτικά 

µέτρα για την αποφυγή των πτώσεων). 

• Προτροπή για άσκηση η οποία έχει αποδειχθεί πόσο πολύ σηµαντική είναι. 

 

 

3.3. Ανασκόπηση ερευνών 

 
3.3.1 Επίδραση της άσκησης στα οστά 

 
Η δοµή των οστών επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως η κληρονοµικότη-

τα, διάφορες ασθένειες, η διατροφή, ορµονικές και άλλες διαταραχές στην εύρυθµη 

µηχανική λειτουργία του σώµατος. Η επικρατέστερη άποψη σχετικά µε την ανάπτυξη 

των οστών είναι αυτή του γερµανού Wolff (1892) σύµφωνα µε την οποία οι µηχανι-

κές δυνάµεις που επιδρούν στα οστά, είναι ικανές να µεταβάλλουν την αρχιτεκτονική 

τους δοµή (Jacob & Francone, 1966). ∆ηλαδή το οστό ανταποκρίνεται στην πίεση 

που δηµιουργείται από το εξωτερικό και όχι µόνο, αίτιο  και αντιδρά συνεχώς ανάλο-

γα µε τις συνθήκες. Ο Wolff θεώρησε ότι ο σχηµατισµός του, ήταν αποτέλεσµα αφ’ 

ενός µυϊκών τάσεων ή συστολών και αφετέρου της πίεσης που δηµιουργείται από την 

διατήρηση του σώµατος σε µία όρθια και κάθετη θέση. 

Η πίεση ή τάση διαµέσου της φυσικής δραστηριότητας που ασκείται στο οστό 

µπορεί να είναι θετική ή και αρνητική. Έτσι το είδος της άσκησης που συµβάλλει 

στην υπερτροφία του, είναι ένα παράδειγµα θετικής επίδρασης. Από την άλλη πλευρά 

όµως, η άσκηση µπορεί να έχει και βλαπτική επίδραση και να καθυστερήσει την ανά-

πτυξη όπως συµβαίνει σε περιπτώσεις υψηλής έντασης και όγκου προπόνησης εξαι-

τίας των οποίων παρατηρείται στις γυναίκες αµηνόρροια ή άλλες διαταραχές της εµ-

µήνου ρύσεως (Oaks & Parker, 1990). Η επαναλαµβανόµενη προπόνηση πέρα από τα 
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φυσιολογικά όρια οδηγεί σε ζηµιά του σκελετικού ιστού και τελικά σε κατάγµατα ή 

άλλες σοβαρές κακώσεις. 

Αναφορικά µε την θετική επίδραση της άσκησης στα οστά και ειδικότερα στο ο-

στό της κερκίδας, οι Nagata et.al. (2002) πραγµατοποίησαν µια έρευνα σε 480 γυναί-

κες (µ.ο ηλικίας 58.9+/-7.6 χρ.)  κατά την έναρξη της εµµηνόπαυσης και αργότερα. 

Χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ, το Ε στο οποίο ακολουθούσαν πρόγραµµα άσκησης και 

το C που ήταν η οµάδα ελέγχου. Στη συνέχεια κάθε γκρουπ χωρίστηκε σε τρεις οµά-

δες εκ των οποίων η πρώτη αποτελούνταν από γυναίκες µε εµµηνόπαυση µικρότερη 

χρονικά από 5 χρόνια, η δεύτερη µέχρι 10 χρόνια και η τρίτη µεγαλύτερη από 10 χρό-

νια. Επίσης το γκρουπ Ε χωρίστηκε περαιτέρω σε αυτές που ακολουθούσαν υψηλής 

έντασης (ΗΙ) προπόνηση και χαµηλής έντασης (LI) προπόνηση. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν στατιστικά σηµαντική διαφορά λόγω της άσκησης, στην οστική πυκνότητα 

µεταξύ των 2 γκρουπ E, C στην τρίτη οµάδα (εµµηνόπαυση-περισσότερο από 10 

χρόνια) όπως επίσης και στο διαφορετικό είδος άσκησης (ΗΙ-LI) στην ίδια οµάδα τό-

σο µεταξύ των γκρουπ, όσο και µεταξύ των οµάδων (C-78.9+/-10.2%, E-(HI) 83.6+/-

12.2%, E-(LI) 82.5+/-11%). Αυτό που είναι εµφανές από την παραπάνω έρευνα είναι 

ότι µε την πάροδο του χρόνου η άσκηση σε όλες τις µορφές της, συντελεί ολοένα και 

περισσότερο στην αντίσταση που προβάλει ο οστίτης ιστός και τη βελτίωση της υγεί-

ας των ηλικιωµένων που πάσχουν από οστεοπόρωση.   

 

3.3.2 Άσκηση και οστική µάζα 

 

Η φυσική δραστηριότητα είναι ζωτικής σηµασίας για την υγεία των οστών. Στην 

παιδική και εφηβική ηλικία η άσκηση είναι σηµαντική για την επίτευξη της µέγιστης 

οστικής πυκνότητας έως και την ηλικία των 25 ετών, τόσο σε άντρες όσο και σε γυ-

ναίκες. 
     Οι δραστηριότητες µεταφοράς βάρους είναι πολύ σηµαντικές για την υγεία του 

οστού. Χωρίς την ευεργετική επίδραση του µηχανικού φορτίου (εφαρµογή βάρους 

στον σκελετό), υπάρχει µια σηµαντική και γρήγορη απώλεια οστού. Είναι γεγονός ότι 

τα ενεργά άτοµα έχουν µεγαλύτερη οστική πυκνότητα από ότι τα ανενεργά άτοµα 

που οφείλεται στην έντονη δραστηριότητα. Τα µηχανικά φορτία που παράγονται από 

τις σωµατικές δραστηριότητες προκαλούν καταπονήσεις στα οστά, οι οποίες θεωρεί-

ται ότι προσφέρουν το πλέον κατάλληλο ερέθισµα για τις λειτουργικές προσαρµογές 

του οστίτη ιστού (Nichols et al., 1995; Humphries et al., 2000; Wagert, 2002). Αυτό 

αποδεικνύεται από τις πολυάριθµες µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν προκειµένου να 

εξεταστεί η επίδραση της άσκησης στη διαµόρφωση της οστικής πυκνότητας. Συ-

γκρίνοντας αθλητές µε µη ασκούµενα άτοµα κατέληξαν ότι οι αθλητές εµφάνιζαν 

αυξηµένη οστική πυκνότητα σε συγκεκριµένες οστικές περιοχές (Biewener & 

Bertram, 1992; Drinkwater, 1994; Heaney, 1996; Μπάκας, 2001). Η συγκριτική 

µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε ασκούµενους αθληµάτων µονοµερής επιβάρυνσης, 

όπως το τένις ή το σκουός, έδειξε ότι η οστική µάζα στα οστά του κυριάρχου άκρου 

ήταν µεγαλύτερη. Οι διαφορές αυτές οφειλόταν στη µεγαλύτερη φόρτιση που ε-

φαρµόζεται στα συγκεκριµένα οστά λόγω των ιδιαιτεροτήτων που εµφανίζουν τα συ-

γκεκριµένα αθλήµατα (Vuοri, 1996).  

Επίσης το είδος του αθλήµατος παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση της 

οστικής πυκνότητας. Συγκεκριµένα, στην έρευνα του Bennel και των συνεργατών του 

(1997) µετρήθηκε και συγκρίθηκε η οστική πυκνότητα µεταξύ αθλητών διαφορετι-

κών αθληµάτων κλασσικού αθλητισµού και µη αθλητών. Τα αποτελέσµατα της έ-

ρευνας έδειξαν ότι η οστική πυκνότητα στην οσφυϊκή µοίρα της ΣΣ των αθλητών δυ-

ναµικών αθληµάτων (άλτες, εµποδιστές, σπριντερς) ήταν µεγαλύτερη σε σύγκριση 
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µε αυτή των αθλητών αντοχής (δροµείς µεγάλων αποστάσεων). Αντιθέτως, παρου-

σιάστηκε σηµαντική µείωση στην οστική πυκνότητα των αστροναυτών µετά από 

πτήση στο διάστηµα, διάρκειας 5 µηνών. Την µείωση αυτή προκάλεσε η έλλειψη 

µηχανικής φόρτισης στα οστά λόγω απουσίας του πεδίου βαρύτητας (Goodship et al, 

1998). Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Μπάκα (2001) ένας νεαρός ενήλικας που βρίσκε-

ται σε κλινοστατισµό, µε περιορισµένες τις δραστηριότητές του µπορεί να έχει µια 

ελάττωση της οστικής πυκνότητας του στους σπονδύλους του κατά 1% σε διάστηµα 

µιας εβδοµάδας. Επίσης σύµφωνα µε τον ίδιο ερευνητή η απόκτηση της ίδιας ποσό-

τητας οστού απαιτεί µια διαρκή αύξηση των δραστηριοτήτων για τουλάχιστον ένα 

χρόνο. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι ότι θεωρείται ευκολότερο να παρατη-

ρηθεί απώλεια της οστικής πυκνότητας κατά τη διάρκεια της αδράνειας και της µη 

δραστηριοποίησης από το να υπάρχει κέρδος της οστικής πυκνότητας κατά τη διάρ-

κεια των θετικών αλλαγών της λειτουργικής φόρτισης (Μπάκας, 2001).  

 

Τα αποτελέσµατα µιας έρευνας που έγινε από τους Hawkins et.al.(2002) στην ο-

ποία εξετάστηκε η σχέση µεταξύ της παρατεταµένης άσκησης σε υψηλή ένταση και 

της οστικής µάζας σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες ηλικίας 45-65 χρονών. Οι συµ-

µετέχοντες χωρίστηκαν σε 2 γκρουπ (άσκησης n=20 & οµάδας ελέγχου n=10) και 

ακολούθησαν ένα πρόγραµµα προπόνησης 18 εβδοµάδων.  

Ασκούνταν τρεις φορές την εβδοµάδα στο 70%, 80% και 90% του 1-RM. Τα 2 

γκρουπ δεν παρουσίαζαν διαφορές αναφορικά µε την ηλικία, το ύψος, τη σωµατική 

µάζα και τη µυϊκή δύναµη. Μετά το τέλος του προγράµµατος οι ασκούµενες εµφάνι-

σαν αυξηµένη οστική πυκνότητα στην περιοχή της λεκάνης στην οποία και επικε-

ντρώθηκε το πρόγραµµα, σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου που δεν έδειξε κάποια µε-

ταβολή. 

Φαίνεται πως το µέγεθος και η συχνότητα µε την οποία εφαρµόζεται η δύναµη 

έχει επιπτώσεις στην λειτουργία της οστεοβλάστης που είναι η κύρια υπεύθυνη για 

την αύξηση των οστών. Η επικρατέστερη θεωρία είναι αυτή που χαρακτηρίζει το ο-

στό ως πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο ο οποίος µετατρέπει την µηχανική πίεση σε ηλε-

κτρική ενέργεια (McArdle & Katch, 1986). Έτσι υποκινείται και αυξάνεται η παρα-

γωγή της οστεοβλάστης, δραστηριότητα που οδηγεί σε αυξηµένη συγκέντρωση α-

σβεστίου και αύξηση της οστικής µάζας (σχ.1).        

Χρησιµοποιώντας µαθηµατικά µοντέλα είναι εµφανές ότι το µέγεθος του φορτίου 

επηρεάζει πολύ περισσότερο την οστική πυκνότητα σε σύγκριση µε τον αριθµό των 

επαναλήψεων (Whalen, 1987). Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή η άσκηση µε βάρη µε 

αυξανόµενα φορτία,  έχει καλύτερα αποτελέσµατα στο αντικείµενο που εξετάζουµε, 

από το τζόκινγκ για παράδειγµα, στο οποίο γίνεται επανάληψη του ίδιου κινητικού 

ερεθίσµατος. 

Οι Kohrt et.al. (1997) έκαναν µια έρευνα στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν 

µεθόδους και είδη προπόνησης, πιο αποτελεσµατικά για την πρόληψη της οστεοπό-

ρωσης και για το λόγο αυτό σύγκριναν τις επιδράσεις 2 προπονητικών προγραµµά-

των, διάρκειας 11 µηνών σε 39 γυναίκες ηλικίας 60-74 ετών, τις οποίες χώρισαν σε 

τρία γκρουπ: α. επιβάρυνση του σώµατος, από δυνάµεις σε επαφή µε το έδαφος 

(GRF) όπως περπάτηµα, τρέξιµο, β. επιβάρυνση του σώµατος µε εξωτερικές αντι-

στάσεις (JRF) όπως  η άρση βαρών και  γ. οµάδα ελέγχου. Οι µετρήσεις έγιναν πέντε 

φορές κατά τη διάρκεια των 11 εβδοµάδων άσκησης και τα αποτελέσµατα έδειξαν 

σηµαντική αύξηση του δείκτη οστικής µάζας τόσο στο GRF  όσο και στο JRF πρό-

γραµµα άσκησης µε µεγαλύτερη εµφάνιση στο πρώτο γκρουπ (2.0+/-0.8% και 1.6+/-

0.4% αντίστοιχα). Αντίθετα στην οµάδα ελέγχου δεν παρουσιάστηκαν σηµαντικές 

µεταβολές.  
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Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, η συνισταµένη των δυνάµεων που επιδρούν σε 

ένα υλικό, προσδίδουν σε αυτό κάποια δύναµη, η οποία ισούται µε αυτήν στην οποία 

µπορεί το συγκεκριµένο υλικό να αντισταθεί και που στην προκειµένη περίπτωση 

είναι το οστό. Το φορτίο είναι αυτό που προκαλεί πίεση στο οστό και δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις για εσωτερική ή εξωτερική αναδιαµόρφωση τόσο στο σχήµα όσο και 

στη πυκνότητα του. 
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ∆ΕΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Rikli & 

Mcmanis , 

1990 

31 µετεµµηνοπαυσιακές γυναί-

κες ηλικίας 57-83 ετών 

Περιεχόµενο οστού σε 

άλατα (ΒΜC), λόγο του 

περιεχόµενου του οστού 

σε άλατα/το οστικό πλά-

τος(BMC/BW) 

3/ εβδοµάδες για 10 µήνες. 10 

άτοµα γενικής αερόβιας ά-

σκησης (ΓΑΑ), 10 (ΓΑΑ)+ 

µυϊκή ενδυνάµωση των άνω 

άκρων και κορµού και 11 ο-

µάδα ελέγχου 

Σηµαντικές διαφορές µεταξύ 

των ατόµων που ακολούθησαν 

προγράµµατα άσκησης και της 

οµάδας ελέγχου BMC και  

(BMC/BW) 

Grove & 

Londeree, 1991 

15 µετεµµηνοπαυσιακές γυναί-

κες. 3 οµάδες άσκησης: Α. χα-

µηλής έντασης, Β. υψηλής έ-

ντασης, Γ. οµάδα ελέγχου 

Οστική πυκνότητα 

ΟΜΣΣ 

1 χρόνο αερόβια άσκηση υ-

ψηλής και χαµηλής έντασης. 

Οµάδα Α: χαλαρό βάδισµα, 

έντονο βάδισµα, βάδισµα στις 

µύτες και χορό. Οµάδα Β: α-

ναπηδήσεις και επιτόπιο τρέ-

ξιµο 

Οµάδα Α. ∆ιατήρηση BMD. 

Οµάδα Β. αύξηση της BMD, 

στατιστικά µη σηµαντική. Οµά-

δα ελέγχου: γραµµική µείωση 

της BMD. 

Peterson et al., 

1991 

2 οµάδες µεσήλικων γυναικών. 

Οµάδα αντοχής χορού + µυϊκής 

ενδυνάµωσης (Χ+Β) 18 άτοµα. 

Οµάδα αντοχής χορού (Χ) 17 

άτοµα, 19 άτοµα οµάδα ελέγ-

χου(Ε)  

16 µεταβλητές δύναµης, 

BMD στο βραχιόνιο και 

στο µηριαίο τρίγωνο του 

Ward  

40 λεπτά, 3φορές την εβδοµά-

δα 

Οµάδα Β+Χ αυξήθηκαν 16 µε-

ταβλητές δύναµης, οµάδα Χ αυ-

ξήθηκαν 9, οµάδα Ε αυξήθηκαν 

6. Αύξηση (αλλά όχι σηµαντι-

κή) της Μέγιστης BMD στις 

δύο ενεργές οµάδες 

Kemper & 

Niemayer , 

1995 

98 κορίτσια και 84 αγόρια 13-

27 ετών 

Οστική πυκνότητα Ασκήσεις µε κατακόρυφη µη-

χανική φόρτιση στα µακρά 

οστά και τη ΣΣ, περπάτηµα, 

τρέξιµο 

Σηµαντική αύξηση της οστικής 

πυκνότητας στα µετρούµενα 

οστά και στα δύο φύλα 
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ∆ΕΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Nichols et al., 1995 34 δραστήριες µετεµµηνο-

παυσιακές γυναίκες 60-84 

ετών. Οµάδα άσκησης(17) 

και ελέγχου(17) 

Οστική πυκνότητα στο ι-

σχίο και στη ΣΣ 

Πρόγραµµα µυϊκής ενδυ-

νάµωσης υψηλής επιβά-

ρυνσης 3/εβδοµάδα για 12 

µήνες. 8 ασκήσεις, 10-12 

επαναλήψεις στο 50% 

1ΜΑΕ. Με προοδευτική 

αύξηση της επιβάρυνσης 

∆εν παρουσιάστηκε βελτίωση 

στη BMD στο ισχίο και στη ΣΣ. 

Το πρωτόκολλο βελτίωσε σηµα-

ντικά τη µυϊκή δύναµη 

Vuori, 1996 Σε αθλητές τένις, σκουός  Οστική πυκνότητα                  - Υψηλότερη BMD στα οστά του 

κυρίαρχου άκρου 

Welsh & Rutherford, 1996 15 µετεµµηνοπαυσιακές 

γυναίκες, άντρες, 50-73 

ετών, και 15 οµάδα ελέγ-

χου 

Συνολική BMD, η BMD 

στο µηριαίο οστό (Μ) και 

στη ΣΣ, βιοχηµικοί δείκτες 

οστικής απορρόφη-

σης(Β∆ΟΑ), η ισοµετρική 

δύναµη του τετρακέφαλου 

και η ευκαµψία στον ώµο 

και στο ισχίο 

Πρόγραµµα άσκησης 12 

µηνών, 2-3 εβδοµάδες αε-

ρόµπικ χαµηλής έντασης, 

step, αναπηδήσεις και άλ-

µατα, ασκήσεις µυϊκής α-

ντοχής, κοιλιακούς και ρα-

χιαίους 

Οµάδα άσκησης: µη σηµαντική 

αύξηση στη BMD. Οµάδα ελέγ-

χου: µείωση στη BMD στην κε-

φαλή του Μ. Οι Β∆ΟΑ  µειώθη-

καν στην οµάδα άσκησης, και δεν 

άλλαξαν στην ελέγχου. Η µυϊκή 

δύναµη του τετρακέφαλου διατη-

ρήθηκε στην οµάδα άσκησης και 

µειώθηκε στην ελέγχου, η ευ-

καµψία στον ώµο και στο ισχίο 

αυξήθηκαν στην οµάδα άσκησης 
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ∆ΕΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟ-

ΓΡΑΜΜΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Bennel et al., 1997 Αθλητές διαφορετικών 

αθληµάτων κλασσικού 

αθλητισµού και µη αθλη-

τών 

Οστική πυκνότητα                  - Άλτες, εµποδιστές, σπρίντερς, 

παρουσίασαν µεγαλύτερη BMD 

στην ΟΜΣΣ σε σύγκριση µε 

τους αθλητές αντοχής 

Shaw & Snow, 1998 Μετεµµηνοπαυσιακές γυ-

ναίκες 

Μυϊκή δύναµη, ισχύς και 

µυϊκή µάζα στα κάτω ά-

κρα, έλεγχο του σώµατος 

Ασκήσεις µεταφοράς βά-

ρους των µελών του σώ-

µατος,π.χ βαθιά καθίσµα-

τα, πλάγιες µετατοπίσεις, 

ασκήσεις µε γιλέκα µε 

βάρη και αλτικές ασκή-

σεις 

Βελτιώσεις της µυϊκής δύναµης, 

της ισχύος και της µυϊκής µάζας 

στα κάτω άκρα, βελτιώσεις του 

ελέγχου του σώµατος κατά το 

οβελιαίο και µετωπιαίο επίπεδο. 

Μείωση του κινδύνου των πτώ-

σεων στο πλάι 

Bemben et al., 2000 25 πρώιµα µετεµµηνο-

παυσιακές γυναίκες 41-60 

ετων 

Μυϊκή δύναµη και οστική 

πυκνότητα 

6 µήνες άσκησης µυϊκής 

ενδυνάµωσης(ΣΣ, ισχίο), 

3/εβδοµάδα. Οµάδες: Α. 

υψηλής επιβάρυνσης(ΥΕ) 

ασκήσεις 80% 1ΜΕ µε 8 

επαναλήψεις Β. χαµηλής 

επιβάρυνσης(ΧΕ) ασκή-

σεις 40%-1 ΜΕ µε 16 ε-

παναλήψεις. Λήψη 

1500mg ασβεστίου τη µέ-

ρα 

Παρόµοιες αυξήσεις δύναµης 

στο δικέφαλο βραχιόνιο(20%), 

ορθό µηριαίο (28-33%), στο κά-

τω µέρος του κορµού(30%) και 

στο ισχίο(37-40%). Μη σηµα-

ντική βελτίωση στη BMD στη 

ΣΣ και στο ισχίο 
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ  ∆ΕΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ-

ΜΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Chien et al., 

2000 

Οστεοπενικές µετεµµηνο-

παυσιακές γυναίκες, ηλικίας 

48-65 ετών. Οµάδα άσκη-

σης 22, οµάδα ελέγχου 21 

άτοµα 

Φυσική κατάσταση 

και οστική πυκνότη-

τα 

Αερόβια άσκηση υψηλής έντα-

σης, διάρκειας 24 εβδοµάδων, 

3/εβδοµ., περπάτηµα σε εργοδιά-

δροµο 70% VO2 max για 30min, 

10min step 

Η δύναµη τετρακέφαλου, η µυϊκή 

αντοχή, η ευλυγισία και η VO2max 

βελτιώθηκαν στην οµάδα άσκησης. Η 

BMD της ΣΣ και της κεφαλής του 

µηριαίου οστού στην οµάδα άσκησης 

αυξήθηκαν 2% και 6.8%, ενώ στην 

οµάδα ελέγχου µειώθηκαν 2.3% και 

1.5% 

Douchi et al., 

2000 

57 µετεµµηνοπαυσιακές γυ-

ναίκες ως οµάδα αερόβιας 

άσκησης και 130 ως οµάδα 

ελέγχου 

Οστική πυκνότητα Οµάδα άσκησης: 18 περπάτηµα, 

14 αργό τρέξιµο, 7 πετοσφαίρι-

ση, 4 αντισφαίριση, 3 κολύµβη-

ση, 3 αεροβική και 8 διάφορες 

δραστηριότητες, για δύο χρόνια, 

τουλάχιστον 2 ώρες την εβοµάδα 

Η BMD της ΟΜΣΣ καθώς και του 

υπερισχύοντος χεριού της ασκούµε-

νης οµάδας ήταν υψηλότερη σε σχέ-

ση µε τη µη ασκούµενη 

Humphries et 

al., 2000 

Μετεµµηνοπαυσιακές γυ-

ναίκες ηλικίας 45-65 ετών 

Οστική πυκνότητα 

της ΟΜΣΣ, µυϊκή 

δύναµη και δείκτες 

ασβεστίου 

Οµάδα Α.(ν=21),µόνο βά-

ρη,οµάδα Β(ν=20) µόνο περπά-

τηµα σε αργό ρυθµό, οµάδα 

Γ(ν=14) βάρη και ορµονική θε-

ραπεία, και οµάδα ∆(ν=9) περπά-

τηµα σε αργό ρυθµό και ορµονι-

κή θεραπεία. Εξάσκηση 

2/εβδοµ., για 24 εβδοµάδες 

∆εν παρατηρήθηκαν σηµαντικές αλ-

λαγές στη BMD µεταξύ των ατόµων 

των διαφορετικών οµάδων. Στην ο-

µάδα Β µείωση 1.3% της  BMD και 

αύξηση της οστεοκαλσίνης κατά 

22%. Βελτιώσεις στη δύναµη παρα-

τηρήθηκαν και στις οµάδες Α,Γ. 
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ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ  ∆ΕΙΓΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Iwamoto et al., 

2001 

35 µετεµµηνοπαυ-

σιακές γυναίκες µε 

οστεοπόρωση, η-

λικία 53-77 ετών 

Οστική πυκνότητα Οµάδα ελέγχου(ν=20), οµάδα άσκησης 

Β δύο χρόνων (ν=8), και οµάδα άσκη-

σης Γ ένα χρόνο και τον επόµενο χρόνο 

παρέµεινε ανενεργή(ν=7). Άσκηση: έ-

ντονο περπάτηµα και καθίσµατα, ανύ-

ψωση τεντωµένων ποδιών, κοιλιακούς 

και ραχιαίους 

Η αλλαγή της BMD υψηλότερη στη 

Β οµάδα και τα δύο χρόνια και στην 

οµάδα Γ στον 1 χρόνο σε σχέση µε 

την οµάδα ελέγχου. Η διακοπή της 

άσκησης επανέφερε τη BMD στα 

αντίστοιχα επίπεδα της οµάδας ε-

λέγχου 

Brooke-Wavell 

et al., 2001 

68 µετεµµηνοπαυ-

σιακές γυναίκες, 

ηλικίας 60-70 ε-

τών, οι οποίες εί-

χαν καθιστική ζωή 

Οστική πυκνότητα και 

δείκτες οστικού µετα-

βολισµού 

Οµάδα Α(ν=17) έντονο περπάτηµα µε-

τά από ένα χρόνο, Οµάδα Β(ν=20) ανε-

νεργή. Οµάδα Γ(ν=15) τακτικό περπά-

τηµα για ένα χρόνο και µετά επέστρεψε 

στον προηγούµενο καθιστικό τρόπο 

ζωής, οµάδα ∆(ν=16) έντονο περπάτη-

µα για δύο χρόνια. 

Οι αλλαγές στη BMD δεν διέφεραν 

σηµαντικά µεταξύ των δύο οµάδων. 

Οι βιοχηµικοί δείκτες οστικής α-

ναρρόφησης αυξήθηκαν στην ανε-

νεργή οµάδα, ενώ δεν παρουσίασαν 

σηµαντικές αλλαγές σε καµία άλλη 

οµάδα 

Vincent & 

Braith , 2002 

Σε άτοµα ηλικίας 

60-83 ετών 

Οστική πυκνότητα συ-

νολικά, στην κεφαλή 

του µηριαίου και στην 

ΟΜΣΣ και στους οστι-

κούς δείκτες του οστι-

κού µεταβολισµού 

Οµάδα ελέγχου (ν=16),οµάδα χαµηλής 

επιβάρυνσης (ΧΕΠ)(ν=24), οµάδα υ-

ψηλής επιβάρυνσης(ΥΕΠ)(ν=22). Το 

πρόγραµµα ΧΕΠ ασκήσεις 50% 1 

1ΜΑΕ,13 επαναλήψεις, ενώ το πρό-

γραµµα ΥΕΠ ασκήσεις 80% 1 ΜΑΕ, 8 

επαναλήψεις, 3 φορές την εβδοµάδα για 

24 εβδοµάδες 

Η 1 ΜΑΕ αυξήθηκε σηµαντικά σε 

όλε τις ασκήσεις και στις δύο οµά-

δες, 17.2% για τη ΧΕΠ και 17.8% 

για την ΥΕΠ. Η BMD της κεφαλής 

του µηριαίου οστού αυξήθηκε ση-

µαντικά(1.96%) για την ΥΕΠ. Η 

οστεοκαλσίνη αυξήθηκε  25.1% στη 

ΧΕΠ και 39% στην ΥΕΠ, ενώ η αλ-

καλική φωσφατάση αυξήθηκε κατά 

7.1% στην ΥΕΠ. 
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3.4 Οστεοπόρωση σε διάφορες ηλικίες 
 

3.4.1 Οστεοπόρωση, παιδιά και έφηβοι 
 

Η οστεοπόρωση αρχίζει από την εµβρυϊκή ηλικία. Η πάθηση πλήττει µία στις 3 

γυναίκες ενώ το 93% των γυναικών αγνοεί ότι πάσχει από οστεοπενία.  

      Η οστεοπόρωση αρχίζει από τη σύλληψη και όχι από τη γέννηση του ανθρώπου, 

όπως έδειξαν τα αποτελέσµατα διεθνών µελετών. Η έναρξη της οστεοπόρωσης από 

την εµβρυϊκή ηλικία δεν οφείλεται σε κληρονοµικούς παράγοντες αλλά στο αν η µέλ-

λουσα µητέρα καπνίζει, καταναλώνει αλκοόλ, έχει διαβήτη ή θυρεοειδή, παράγοντες 

δηλαδή που θα δώσουν δυσµενείς καταβολές στο παιδί που θα γεννηθεί και θα συµ-

βάλλουν στη µείωση της οστικής του µάζας. 

      Σήµερα οι επιστήµονες έχουν τη δυνατότητα καλύτερης εκτίµησης της ποιότητας 

του οστού και του ρυθµού ανακατασκευής χάρη στις νέες µεθόδους για τη διάγνωση 

της οστεοπόρωσης, η οποία πλήττει µια στις τρεις γυναίκες µετά την εµµηνόπαυση. 

Οι νέες αυτές διαγνωστικές µέθοδοι, όπως η περιφερική ποσοτική υπολογιστική το-

µογραφία και η χρήση νεότερων βιοχηµικών δεικτών, εφαρµόζονται ήδη σε µεγάλα 

νοσοκοµεία της Ελλάδας. 

      Σύµφωνα µε στοιχεία πανελλαδικής έρευνας σε 3000 γυναίκες κάτω των 50 ετών, 

το 35% έχει ελαττωµένη οστική µάζα, κάτι που δυνητικά µπορεί να οδηγήσει στην 

οστεοπόρωση. Το υψηλό ποσοστό οστεοπενίας οφείλεται στην έλλειψη ασβεστίου, 

λόγω της φτωχής διατροφής σε γαλακτοκοµικά, την έλλειψη σωµατικής άσκησης και 

την κληρονοµικότητα.  

      Πιο ανησυχητικό ίσως από το ίδιο το γεγονός της οστεοπενίας είναι το πολύ υψη-

λό ποσοστό γυναικών που δεν γνωρίζουν ότι πάσχουν από το πρόβληµα αυτό και που 

ανέρχεται στο 93%. Όπως διαπιστώθηκε µόνο το 32% των γυναικών λαµβάνει καθη-

µερινά την αναγκαία ποσότητα ασβεστίου, ενώ το 45% των γυναικών καπνίζει του-

λάχιστον 10 τσιγάρα την ηµέρα. 

 

Πρόληψη (Η άσκηση και η διατροφή επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την οστική µάζα) 

 

Μπορεί τα παιδιά και οι έφηβοι να µην παρουσιάζουν άµεσα συµπτώµατα οστεο-

πόρωσης άλλα όλα ξεκινάνε από αυτή την ηλικία. Τα παιδιά από µικρά πρέπει χτί-

σουν ένα σωστό αµυντικό σύστηµα και να φροντίσουν να έχουν γερές βάσεις για την 

µετέπειτα ζωή. Η οστεοπόρωση µπορεί πιο αποτελεσµατικά να προληφθεί παρά να 

θεραπευτεί. Έτσι, η δίαιτα πρέπει να είναι πλούσια σε λευκώµατα και σε ασβέστιο 

(γάλα, τυρί). Πρέπει να ενθαρρύνεται η ελαφρά αθλητική δραστηριότητα και η έκθε-

ση στην ηλιακή ακτινοβολία. Όλα αυτά πρέπει να εφαρµόζονται απ' την παιδική και 

εφηβική ηλικία έτσι ώστε σε νεαρή ηλικία, τα άτοµα να αποκτήσουν τη µέγιστη δυ-

νατή οστική πυκνότητα. 

Άσκηση: Οι στόχοι της παρέµβασης µε προγράµµατα άσκησης ωφέλιµα στα οστά 

διαφέρουν στις ηλικιακές οµάδες και είναι συγκεκριµένοι σε κάθε οµάδα. Για το λόγο 

αυτό πριν σχεδιάσουµε προγράµµατα άσκησης µε στόχο τη σκελετική ανάπτυξη στα 

παιδιά πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι από πλευράς φυσιολογίας τα παιδιά δεν απο-

τελούν µικρούς ενήλικες .Υπάρχουν διαφορές και περιορισµοί στις αθλητικές δρα-

στηριότητες και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η καθοδήγηση από ειδικούς για-

τρούς. Κατά την παιδική ηλικία στόχος είναι να αυξήσουµε την ανάπτυξη και τη µέ-

γιστη οστική πυκνότητα, ώστε οι νέοι να εισέλθουν στην ενηλικίωση µε το καλύτερο 
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δυνατό οστό. Η άσκηση προσδίδει τα καλύτερα σε διάρκεια οφέλη στην οστική πυ-

κνότητα αν ξεκινήσει πριν την εφηβεία.  

Ο πιο απλός τρόπος για να ασκηθεί ένα µικρό παιδί είναι η βάδιση. Μπορεί να γί-

νει σε πάρκα, ζωολογικούς κήπους και άλλα µέρη που προκαλούν ενδιαφέρον στο 

παιδί. Καθώς µεγαλώνει µε την παρακίνηση των 

γονέων µπορεί να επιλέξει από δραστηριότητες 

όπως το ποδόσφαιρο, το µπάσκετ, το τένις, το 

καράτε, ο χορός, το τραµπολίνο ή την ενόργανη 

γυµναστική. Τα άλµατα και γενικά οι δρα-

στηριότητες φόρτισης του σκελετού σε αυτές 

τις αθλητικές δραστηριότητες προκαλούν µία 

σηµαντική αύξηση της οστικής πυκνότητας 

στη σπονδυλική στήλη και το ισχίο σε παιδιά 

προ της εφηβείας, ενώ συγχρόνως δυναµώνει 

και το µυϊκό σύστηµα. Υπό διερεύνηση 

βρίσκεται η επίδραση της προπόνησης µε 

αντίσταση και τα πιθανά οφέλη στη µυϊκή 

ενδυνάµωση των παιδιών. Η διάρκεια της άσκη-

σης στα παιδιά θα πρέπει να είναι 30-60 λεπτά και να γίνεται αρκετές φορές εβδοµα-

διαίως ιδιαίτερα για παιδιά 5-12 ετών. Από πρόσφατη µελέτη βρέθηκε πως το ποδό-

σφαιρο 3 ώρες την εβδοµάδα έχει οστεογενετική ικανότητα και αποτελεί µια αποτε-

λεσµατική λύση για την οστική ανάπτυξη σε αναπτυσσόµενα παιδιά. 

Όµως η απουσία µιας ικανοποιητικής καθηµερινής σωµατικής εξάσκησης στα 

παιδιά, µπορεί να προκαλέσει µόνιµες αδυναµίες των οστών και του σκελετού τους.  

 

Έχει υπολογιστεί ότι τα παιδιά που δεν κάνουν τουλάχιστο από 35 έως 60 λεπτά περ-

πάτηµα ή γυµναστική ή άλλη εξάσκηση κάθε µέρα, µπορεί να µην δώσουν την ευκαι-

ρία στον οργανισµό τους να κατασκευάσει τα δυνατά οστά, που θα χρειαστούν αργό-

τερα στη ζωή τους. 

 

      Το είδος της άσκησης εξαρτάται και από το ίδιο το παιδί. Η άσκηση πρέπει να 

είναι διασκεδαστική, να µην του προκαλεί αµηχανία ,να µην έχει ανταγωνιστικό χα-

ρακτήρα αλλά να του προσφέρει και επιβράβευση. Το παράδοξο είναι πως ενώ τα 

παιδιά αποτελούν την πιο δραστήρια κινητικά οµάδα, µόνο µια µικρή µειονότητά 

τους ασκείται συστηµατικά. ∆υστυχώς δαπανούν πολλές ώρες µπροστά στην τηλεό-

ραση. Έχει αποδειχθεί ότι η φυσική δραστηριότητα µειώνεται κατά την εφηβεία, ι-

διαίτερα στα κορίτσια. Στο σχολείο θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα άθληση, υπό 

επιτήρηση, και να υπάρχει εκπαίδευση στους µαθητές για τα οφέλη της άσκησης γε-

νικότερα. Ασφαλείς γειτονιές, η ύπαρξη παιδότοπων, αθλητικών εγκαταστάσεων, 

τµηµάτων παιδικής-εφηβικής ηλικίας στους αθλητικούς συλλόγους, αλλά και διαθέ-

σιµος χρόνος από τους γονείς για τη µεταφορά των παιδιών είναι παράγοντες απαραί-

τητοι για την ενασχόλησή τους µε τον αθλητισµό ώστε να αποκοµίσουν µακροχρόνια 

οφέλη για τα οστά. 

 

Μερικές συµβουλές µπορεί να είναι χρήσιµες για να καταφέρουν οι γονείς τα παι-

διά τους, να αρχίσουν πιο εύκολα να ασκούνται περισσότερο:                                              

• Πρέπει να εµπεδωθεί η ιδέα στα παιδιά ότι η σωµατική εξάσκηση είναι όχι 

µόνο χρήσιµη αλλά και διασκεδαστική 

• Οι γονείς θα πρέπει στο µέτρο του δυνατού, να συµµετέχουν σε δραστηριότη-

τες µε τα παιδιά. Για παράδειγµα θα µπορούσαν να κάνουν µαζί ποδήλατο ή 
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να παίξουν µαζί ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα ή να κάνουν ένα µακρινό περί-

πατο µαζί µε τα παιδιά τους   

• Η εξάσκηση θα πρέπει να γίνει µέρος της καθηµερινής ρουτίνας. Επίσης δου-

λειές στο σπίτι όπως το µάζεµα των φύλλων, το κόψιµο του γρασιδιού, το 

σκάλισµα του κήπου ή ο περίπατος του σκύλου, είναι αποτελεσµατικοί τρόποι 

για την αύξηση του χρόνου σωµατικής δραστηριότητας   

 

Είναι καλό να ορισθεί και κάποιος χώρος µέσα στο σπίτι για σκοπούς σωµατικής 

εξάσκησης. Επίσης ορισµένα δώρα θα πρέπει να επιλέγονται µε στόχο να βοηθούν τη 

γυµναστική και την εξάσκηση. 

      Τα οστά χρειάζονται τις ασκήσεις ακριβώς όπως και οι µύες. Αλλά ούτε και η 

υπερβολική άσκηση κάνει καλό. Η υπερβολική άσκηση εξασθενεί τον οργανισµό 

και µπορεί να προκαλέσει ορµονικές διαταραχές.  

 

∆ιατροφή:Σχεδόν 9 από τα 10 εφηβικά κορίτσια και σχεδόν 7 από τα 10 εφηβικά α-

γόρια δεν λαµβάνουν αρκετό ασβέστιο στις καθηµερινές διατροφές τους συνήθειες. Η 

οικοδόµηση των ισχυρών οστών είναι κρίσιµη κατά τη διάρκεια της εφηβείας και των 

πρώτων ενήλικων ετών, επειδή τότε τα οστά φτάνουν στο ισχυρότερο και πυκνότερο 

σηµείο τους.    

        Τα οστά αποτελούνται κυρίως από το ασβέστιο, για το λόγο αυτό απαιτούνται 

µεγάλες ποσότητες ασβεστίου για τα ταχέως αναπτυσσόµενα εφηβικά οστά. Η ποσό-

τητα ασβεστίου που χρειάζεται για παιδιά από 3 έως 8 ετών είναι 800 mg κάθε µέρα. 

Για παιδιά ηλικίας από 9 έως 17 ετών, οι ηµερήσιες ανάγκες σε ασβέστιο είναι 1.300 

mg ηµερησίως. ∆υστυχώς οι στατιστικές δείχνουν ότι µόνο 25% των αγοριών και 

10% των κοριτσιών παίρνουν από τη διατροφή τους, το ασβέστιο που χρειάζεται για 

την ηλικία τους. Εάν δεν λαµβάνεται αρκετό ασβέστιο κατά τη διάρκεια της εφηβεί-

ας, υπάρχει κίνδυνος δηµιουργίας σοβαρών προβληµάτων υγείας, όπως κατάγµατα 

των οστών και αργότερα δηµιουργία οστεοπόρωσης. Για αυτό τα παιδία πρέπει να 

έχουν ισορροπηµένη διατροφή πλούσια σε βιταµίνες και ασβέστιο, µαζί µε φυσικές 

δραστηριότητες και υγιείς συνήθειες µπορούν να διατηρήσουν την οστική πυκνότητα 

των οστών σε καλά επίπεδα και να µειώσουν τον κίνδυνο δηµιουργίας οστεοπόρω-

σης.  

        Τα 1.300 mg ασβεστίου ηµερησίως φαίνονται αρκετά µεγάλη ποσότητα , αλλά 

δεν είναι και τόσο δύσκολο να πάρεις αυτή τη ποσότητα ασβεστίου από την τροφή. 

 

∆εδοµένου πως έρευνες σε ενήλικες έχουν δείξει πως η αυξηµένη πρόσληψη ασβε-

στίου µέσω της διατροφής ή φαρµακευτικών συµπληρωµάτων ενισχύει τα αποτελέ-

σµατα της άσκησης στη βελτίωση της οστικής µάζας αναρωτιέται κανείς αν θα πρέπει 

να χορηγούνται φαρµακευτικά συµπληρώµατα ασβεστίου στα παιδιά. Πρόσφατη µε-

λέτη απέδειξε πως η χορήγηση συµπληρωµάτων ασβεστίου σε παιδιά δεν τα βοηθά 

να χτίσουν δυνατότερα οστά. Τα υγιή παιδιά πρέπει να καταναλώνουν τα γαλακτοκο-

µικά προϊόντα (γάλα, γιαούρτι, τυρί, παγωτό κ.τ.λ.) και να παίρνουν το ασβέστιο 

µέσω της τροφής και όχι µέσω συµπληρωµάτων (εξαιρούνται παιδιά µε σοβαρές 

παθήσεις).  

 

 

Μερικοί νέοι προσπαθούν να είναι πολύ λεπτοί, αλλά αυτό µπορεί να σηµάνει ότι 

ο οργανισµός δεν παίρνει τις θρεπτικές ουσίες χρειάζεται, αυτό µπορεί να προκαλέσει 

µόνιµη ζηµία στα οστά, την καρδιά, και τον εγκέφαλό.  
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Είναι επίσης σηµαντικό να τονίσουµε ότι υπάρχουν οµάδες παιδιών και εφήβων που 

έχουν αυξηµένο κίνδυνο για οστικά προβλήµατα: 

• Τα παιδιά που γεννήθηκαν πρόωρα και αυτά µε χαµηλό βάρος γέννησης, έ-

χουν χαµηλότερη οστική µάζα από την αναµενόµενη. 

• Τα παιδιά που παίρνουν φάρµακα όπως τα στεροειδή (όπως η κορτιζόνη, 

πρεδνιζολόνη, κλπ) είτε από το στόµα είτε εισπνεόµενα για την αντιµετώπιση 

χρόνιων φλεγµονωδών ασθενειών ή για αναπνευστικά προβλήµατα, έχουν αυ-

ξηµένο κίνδυνο οστεοπόρωσης. 

• Τα παιδιά µε χρόνιες παθήσεις του εντέρου, κυστική ίνωση, παρουσιάζουν 

δυσκολίες στην απορρόφηση από το έντερο των αναγκαίων θρεπτικών στοι-

χείων για τα οστά. 

• Τα κορίτσια εφηβικής ηλικία που έχουν προβλήµατα του µηνιαίου κύκλου της 

περιόδου τους, λόγω έντονης αθλητικής δραστηριότητας, λόγω έντονου αι-

σθηµατικού στρες ή λόγω χαµηλού βάρους. 

Οι οµάδες αυτές των παιδιών και εφήβων, λόγω αυξηµένου κινδύνου για ο-

στεοπόρωση, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα για αποφυγή οστικών προβληµά-

των. 

 

3.4.2 Οστεοπόρωση και γυναίκες 

 

Η οστεοπόρωση είναι ένα σοβαρό ιατρικό πρόβληµα το οποίο επηρεάζει το 50% 

των γυναικών άνω των 45 ετών και το 90% αυτών που είναι άνω των 75 ετών.  

Εκείνο που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι οι περισσότερες γυναίκες δεν γνωρί-

ζουν ότι µε την αύξηση της ηλικίας, τα οστά τους σταδιακά αδυνατίζουν και γίνονται 

εύθραυστα. 

      Η οστεοπόρωση είναι αρκετά συχνή στις γυναίκες κυρίως µετά την εµµηνόπαυση. 

Υπολογίζεται ότι µια στις τρεις γυναίκες θα εκδηλώσουν οστεοπόρωση µετά τα εξή-

ντα τους, ενώ µια στις τέσσερις θα παρουσιάσουν οστεοπορωτικά κατάγµατα. Στην 

ηλικία των 70 ετών και άνω οι γυναίκες χάνουν 30% και άνω της οστικής τους µάζας, 

ενώ πάνω από τα 2/3 αυτών θα έχει κάποιο οστεοπορωτικό κάταγµα.  

      Όσο η γυναίκα έχει εµµηνορρυσιακό κύκλο, η παραγωγή των οιστρογόνων είναι 

κανονική, και η ορµόνη αυτή βοηθά την εναπόθεση ασβεστίου στα κόκαλα. Όταν 

σταµατήσει η περίοδος, στην εµµηνόπαυση, ελαττώνεται η ορµόνη αυτή, µε συνέπεια 

να ελαττωθεί και η εναπόθεση ασβεστίου στα κόκαλα. Εάν εξετάσουµε όλες τις γυ-

ναίκες ηλικίας άνω των 50, είναι πολύ πιθανόν ότι οι µισές θα έχουν οστεοπόρωση. 

Είναι δε κρίµα, γιατί οι γυναίκες της εποχής µας, µπορεί να φοβούνται τον καρκίνο, 

το εγκεφαλικό, ή την καρδιά, αλλά δεν φοβούνται την οστεοπόρωση, που έχει µεγα-

λύτερο κίνδυνο.  

Στη µεγαλύτερη έρευνα που έγινε ποτέ στις Ηνωµένες Πολιτείες, φάνηκε ότι ένα 

πολύ µεγάλο ποσοστό γυναικών έχουν µειωµένη οστική πυκνότητα, δεν το γνωρίζουν 

και διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να υποστούν επικίνδυνα κατάγµατα. 

      Το γεγονός αυτό δηµιουργεί αυξηµένο κίνδυνο για επικίνδυνα κατάγµατα. Το κά-

ταγµα της κατ' ισχίο άρθρωσης για παράδειγµα, που προκαλείται συχνά από την ο-

στεοπόρωση µπορεί να προκαλέσει θάνατο σε 20% των περιπτώσεων. 

      Σε όλα αυτά που προαναφέραµε, θα πρέπει να προσθέσουµε και τους κινδύνους 

από τις επιπλοκές της οστεοπόρωσης. Κάθε χρόνο, στην Αµερική, περίπου 50.000 

γυναίκες πεθαίνουν από θρόµβους αίµατος και πνευµονία, που είναι επιπλοκές της 

νοσηλείας των καταγµάτων από οστεοπόρωση. Ο αριθµός αυτός είναι µεγαλύτερος 

ακόµα και από τον αριθµό των θανάτων από καρκίνο του µαστού, µία πολύ συχνή 

νόσο των γυναικών, την οποία αυτές φοβούνται 
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Τι πρέπει να κάνει η γυναίκα που έχει προσβληθεί από οστεοπόρωση;     

•  Να αποφεύγει να µένει για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο κρεβάτι ή στην πο-

λυθρόνα. 

•  Να περπατάει τουλάχιστον 1-2 ώρες την ηµέρα, ακόµη και αν χωρίζει αυτό 

το χρονικό διάστηµα σε µικρότερα των 10-15 λεπτών την φορά.  

•  Να φορά παπούτσια µαλακά και χαµηλά, µε ελαστική σόλα (όπως τα αθλητι-

κά). 

•  Να αποφεύγει να λυγίζει τον κορµό προς τα εµπρός (κίνηση επικίνδυνη που 

προκαλεί εύκολα κατάγµατα στους οσφυϊκούς σπονδύλους). 

•  Να αποφεύγει ανώµαλους δρόµους, διαβάσεις µε εµπόδια, σκάλες κ.λ.π., ώ-

στε να περιορισθεί όσο το δυνατόν ο κίνδυνος πτώσης. 

 

Οι γυναίκες µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά έχουν λιγότερες πιθανότητες να υπο-

στούν οστεοπόρωση: 

• Μεγάλο βάρος σώµατος 

• Λήψη θεραπείας µε υποκατάστατα ορµονών όπως τα οιστρογόνα 

• Λήψη διουρητικών φαρµάκων για αντιµετώπιση της ψηλής πίεσης και της 

καρδιακής ανεπάρκειας  

• Η τακτική σωµατική εξάσκηση 

• Η κατανάλωση αλκοόλ (ένα έως 6 ποτά εβδοµαδιαίως µείωναν τον κίνδυνο)  

 

      Το συµπέρασµα είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να εφαρµοστούν στρατηγικές 

δηµόσιας υγείας για την αναγνώριση και αντιµετώπιση της οστεοπόρωσης. Η 

επιτυχία ενός τέτοιου προγράµµατος θα µειώσει σηµαντικά τις αρνητικές επι-

πτώσεις στην υγεία των γυναικών και θα µειώσει ουσιαστικά τα µεγάλα οικονο-

µικά βάρη που προκαλούνται από τις παθήσεις που προκαλεί η οστεοπόρωση και 

ιδιαίτερα τα κατάγµατα. 
      Η πρώτη µέτρηση πρέπει να γίνεται στην ηλικία των 45 - 50 ετών. Ιδιαίτερα σε 

γυναίκες που έχουν υποστεί κάποιο κάταγµα ή σε αυτές που η µητέρα τους ή κάποιος 

συγγενής πρώτου βαθµού έχει οστεοπόρωση ή έχει υποστεί κάποιο κάταγµα. Πότε θα 

επαναληφθεί εξαρτάται από το πρώτο αποτέλεσµα και από το πότε αρχίζει η εµµηνό-

παυση.  

Πρόληψη   

Στην περίπτωση της οστεοπόρωσης η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη. Και 

αυτό, διότι ακόµα θεωρείται µια ουσιαστικά ανίατη κατάσταση, αφού έπειτα από την 

απώλεια οστικής µάζας δεν παρατηρείται δραµατική αύξησή της. Ανατρέχοντας τη 

λίστα των παραγόντων κίνδυνου, λοιπόν, µπορούµε εύκολα να εξάγουµε συµπερά-

σµατα για µεθόδους αποτελεσµατικής πρόληψης. Ένας υγιής οργανισµός, που ασκεί-

ται συστηµατικά, λαµβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, από µεγάλη ποι-

κιλία διατροφικών οµάδων και εκτίθεται µε µέτρο στο ηλιακό φως, έχει πολύ λίγες 

πιθανότητες να εµφανίσει οστεοπόρωση. Ειδικά, για προεµµηνορυσιακές γυναίκες, 

συνίσταται θεραπεία αντικατάστασης ορµονών, η οποία, παρά τις παρενέργειες, απο-

τελεί σύµµαχο στην πρόληψη.  

Πρέπει να τονισθεί η σηµασία της φυσικής δραστηριότητας και των διατροφικών 

συνηθειών. Ειδικά η άσκηση εναντίον της βαρύτητας (π.χ. τρέξιµο & περπάτηµα) κα-

θυστερεί την απώλεια οστικής µάζας και αυξάνει την απορρόφηση του ασβεστίου. 
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Οποιαδήποτε µυϊκή δραστηριότητα δηµιουργεί ένα "στρες" στις εκφύσεις και τις κα-

ταφύσεις των µυών, µε αποτέλεσµα το νευρικό σύστηµα να "διατάσσει" την ενίσχυση 

του οστού. 

Άσκηση: Για την πρόληψη της οστεοπόρωσης είναι σηµαντική η τακτική άσκηση. 

Οποιαδήποτε µυϊκή δραστηριότητα δηµιουργεί ένα "στρες" στις εκφύσεις και τις κα-

ταφύσεις των µυών, µε αποτέλεσµα το νευρικό σύστηµα να "διατάσσει" την ενίσχυση 

του οστού. 

Η άσκηση αποτελεί ένα «εργαλείο» 

υψίστης σηµασίας για την αύξηση της 

οστικής πυκνότητας έως την ηλικία των 

18-20 ετών αλλά και για τη διατήρηση 

της, κατά τη ενήλικη ζωή. Η φύση της 

άσκησης, η ηλικία έναρξης αυτής αλλά 

και η διάρκεια και η ένταση καθορίζουν 

σε σηµαντικό βαθµό τα οφέλη που 

προκαλούνται στην οστική µάζα 

Ασκήσεις µυϊκής ενδυνάµωσης και 

αερόβιες ασκήσεις φόρτισης συνδέονται 

µε αύξηση ή διατήρηση της οστικής 

πυκνότητας. Η έρευνα σε 

µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες ανέδειξε 

ότι οι αεροβικές ασκήσεις τύπου χαµηλής έντασης (low-impact), στις οποίες ανήκει 

και το περπάτηµα (φυσιολογική βάδιση) δεν αποτελούν σηµαντικές παρεµβάσεις για 

την απώλεια της οστικής πυκνότητας. Η αρχή της φόρτισης πρέπει πάντα να λαµβά-

νεται υπόψη σε αυτή την κατηγορία και στα προγράµµατα πρέπει να περιλαµβάνο-

νται ασκήσεις που παρέχουν µια πιο ουσιώδη φόρτιση στο οστούν. Το jogging και η 

άσκηση µε βάρη µπορούν να αυξήσουν την οστική πυκνότητα σε υγιείς µετεµµηνο-

παυσιακές γυναίκες µε περιοχικό και εντοπισµένο τρόπο.. Η σωµατική άσκηση, µπο-

ρεί να καθυστερήσει την δηµιουργία καταγµάτων από οστεοπόρωση, κατά 10 ή ίσως 

και 15 χρόνια.  

 

∆ιατροφή: Ολοένα και αυξανόµενες είναι οι ενδείξεις και οι αποδείξεις, ότι η δια-

τροφή παίζει αποφασιστικό ρόλο, τόσο στην εµφάνιση, όσο και στη θεραπεία οποι-

ασδήποτε ασθένειας. Οφείλουµε να αναλογιστούµε ότι η διαφορετικότητα του καθε-

νός µας µεταφράζεται όχι µόνο στην προσωπικότητα και στον σωµατότυπο αλλά και 

στην πεπτική "συµπεριφορά". Έτσι, για τον καθένα µας υπάρχουν κατάλληλες και 

ακατάλληλες τροφές και θα ξαφνιαζόµασταν, εάν ανακαλύπταµε ότι το ανοσοποιητι-

κό µας σύστηµα αντιδρά υπερβολικά σε τροφές που είναι φαινοµενικά αβλαβείς (δη-

µιουργώντας έτσι αρκετές από τις "ανεξήγητες" ασθένειες), ενώ επωφελείται από άλ-

λες, που ποτέ δε συµπεριλαµβάναµε στο διαιτολόγιο µας. 

Μία γυναίκα πρέπει να παρακολουθεί το επίπεδο του ασβεστίου της. Θα πρέπει 

να κάνει µία δίαιτα πλούσια σε ασβέστιο και βιταµίνη D. 'Όταν το επίπεδο του ασβε-

στίου πέσει στο αίµα, όλα τα συστήµατα των οργάνων, παίρνουν ασβέστιο από τις 

αποθήκες των οστών. Οι απόψεις των Ιατρών-Γυναικολόγων έχουν αρχίσει να αλλά-

ζουν. Τώρα θεωρείται ότι η προσθήκη µικρής ποσότητας ασβεστίου σαν συµπλήρω-

µα διατροφής σε κοπέλες οι οποίες σχεδόν µόλις άρχισαν την περίοδό τους, είναι ω-

φέλιµη για να µην αναπτύξουν αργότερα οστεοπόρωση. Μία τέτοια θεραπεία για µία 

κοπέλα 14 ετών, για 4 χρόνια, µέχρι της ηλικίας των 18 ετών, µειώνει κατά 50% τον 

κίνδυνο της οστεοπόρωσης στην κοπέλα αυτή, στο µέλλον. Παρόµοια πράγµατα ι-

σχύουν και για γυναίκες µεγαλύτερης ηλικίας. 
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      Στη σωστή διατροφή παίζει επίσης σηµαντικό ρόλο η επαρκής πρόσληψη της βι-

ταµίνης D. Η βιταµίνη D είναι απαραίτητη τόσο στην πρόληψη όσο και στην θερα-

πεία της οστεοπόρωσης. Συνήθως επαρκής σύνθεση βιταµίνης D γίνεται απλά µε την 

έκθεση του σώµατος στον ήλιο. Την βιταµίνη D την φτιάχνουµε στο δέρµα µας µετά 

από την επίδραση των ηλιακών ακτινών. Όµως µπορεί να ληφθεί και από τροφές ό-

πως εµπλουτισµένα γαλακτοκοµικά, κρόκος αυγού, ψάρια και συκώτι. Στη µέση και 

κυρίως την τρίτη ηλικία υπάρχει ανάγκη επαρκούς λήψης βιταµίνης D και ασβεστίου. 

Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνεται επαρκώς µε φυσικό τρόπο συνιστάται η σύγχρονη 

λήψη συµπληρωµάτων (π.χ. 1000 mg ασβεστίου και 800 IU βιταµίνης D3).Η µια στις 

τρεις γυναίκες και νεαρές κοπέλες λαµβάνουν τη µισή από την απαιτούµενη καθηµε-

ρινή ποσότητα ασβεστίου που απαιτείται για την ανάπτυξη αλλά και τη διατήρηση 

υγιών οστών. 

      Ακόµα µια γυναίκα µπορεί να βελτιώσει την κατάστασή της µε την λήψη φαρµά-

κων. Αναφέρεται πιο πάνω ότι τα χαµηλά οιστρογόνα αφαιρούν ουσία από τα κόκα-

λα. 'Έτσι λοιπόν, οι γιατροί δίνουνε οιστρογόνα σαν θεραπεία αναπλήρωσης, για να 

εµποδίσουν την δηµιουργία ή την επέλευση της οστεοπόρωσης. Στην Ελλάδα, η εται-

ρεία που παράγει οιστρογόνα, ισχυρίζεται, ότι η λήψη οιστρογόνων µετά από δύο 

χρόνια παρουσιάζει ποσοστό καταγµάτων του ισχίου µικρότερο κατά 66%. Είναι γε-

γονός ότι έχουν αναφερθεί και περιστατικά γυναικών µε αυτόµατα κατάγµατα, τα ο-

ποία σταµάτησαν µετά από θεραπεία µε οιστρογόνα. 

     Τα φάρµακα της οστεοπόρωσης χωρίζονται σε αυτά που διατηρούν την οστική 

µάζα και δεν την αφήνουν να φθαρεί και σε αυτά που έχουν την δυνατότητα όχι µόνο 

να διατηρούν την οστική µάζα αλλά και να την αυξάνουν. Τα δεύτερα, δηλαδή, µπο-

ρούν όχι µόνο να σταµατήσουν, αλλά και να θεραπεύσουν την οστεοπόρωση (ιδιαίτε-

ρα όταν δοθούν στα αρχικά στάδια της νόσου). Σε όλες τις θεραπείες η προσθήκη α-

σβεστίου και βιταµίνης D, είναι απαραίτητη. 

 

Η µάχη για την οστεοπόρωση πρέπει να αρχίζει νωρίς, ειδικά για µια γυναίκα. 

 

Ηλικίες µεταξύ 10 και 20 ετών  

 

Στις ηλικίες αυτές πρέπει να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 

σωστή αύξηση της οστικής µάζας, όπως η σωστή πρόσληψη ασβεστίου, η σωµατική 

άσκηση, η σωστή πρόσληψη θερµίδων και η φυσιολογική έµµηνος ρύση, ειδικά µετά 

την ηλικία των 16 ετών.  

 

Ηλικίες µεταξύ 20 και 35 ετών 

 

Στις ηλικίες αυτές, τα οστά έχουν τη µεγαλύτερη δυνατή µάζα και πρέπει να δια-

τηρηθούν σε αυτή όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τη 

σωστή πρόσληψη ασβεστίου και την απαραίτητη σωµατική άσκηση. Κάθε αλλαγή 

στην έµµηνο ρύση πρέπει να αναφέρεται στον ειδικό γιατρό.  

 

Ηλικίες µεταξύ 35 και 50 ετών 

 

 

Θεωρητικά, σε αυτές τις ηλικίες αρχίζει η µείωση της οστικής µάζας. Ωστόσο, η 

σωστή πρόσληψη ασβεστίου και η σωµατική άσκηση είναι οι πλέον σηµαντικοί πα-

ράγοντες για τη διατήρησή της.  
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Ηλικίες άνω των 50 ετών 

 

Όταν µια γυναίκα βρίσκεται στην εµµηνόπαυση, ο ρυθµός µείωσης της οστικής 

µάζας κυµαίνεται από 1% έως 6% το χρόνο. Η σωστή πρόσληψη ασβεστίου και η 

σωµατική άσκηση παραµένουν σηµαντικοί παράγοντες για τη διατήρηση της οστικής 

µάζας, ενώ ο ειδικός γιατρός θα αποφασίσει για την πιθανή φαρµακευτική αγωγή που 

απαιτείται. 
 
3.4.3 Οστεοπόρωση και άνδρες  

 

Οι άνδρες συχνά πιστεύουν ότι η οστεοπόρωση συµβαίνει µόνο στις γυναίκες, 

αλλά η άποψη  αυτή δεν ισχύει. Αυτή η ασθένεια µπορεί επίσης να προσβάλλει και 

τους άνδρες αποτελώντας µάλιστα ένα σηµαντικό πρόβληµα για την υγεία τους. Στην 

πραγµατικότητα, 1 σε κάθε 8 άτοµα πέρα από την ηλικία 50 πάσχει ένα σπάσιµο ο-

στών από την οστεοπόρωση. Η πιθανότητα ενός σπασίµατος ισχίων αυξάνεται µε την 

ηλικία επειδή οι ηλικιωµένοι τείνουν να πέσουν συχνότερα. Και οι άνδρες είναι πιθα-

νότερο από τις γυναίκες να πεθάνουν µετά από ένα σπάσιµο ισχίων.  

      Αν και εµφανίζεται πιο συχνά τις γυναίκες, παρόλα αυτά η οστεοπόρωση δεν α-

ποτελεί «προνόµιο» µόνο των γυναικών. Οι άνδρες άνω των 50 ετών κινδυνεύουν 

πολύ περισσότερο από την οστεοπόρωση παρά από τον καρκίνο του προστάτη.  Ο 1 

στους 8 άνδρες µετά από την ηλικία αυτή, θα υποστεί κάταγµα λόγω οστεοπόρωσης. 

Μεταξύ των ανδρών άνω των 65 ετών που παθαίνουν κάταγµα τη άρθρωσης του µη-

ριαίου οστού µε την λεκάνη, το 80% των περιπτώσεων οφείλεται στην οστεοπόρωση. 

Το ποσοστό των θανάτων στους άνδρες λόγω καταγµάτων της άρθρωσης αυτής κατά 

τον 1 χρόνο που ακολουθεί το κάταγµα, είναι διπλάσιο παρά στις γυναίκες. Τα στοι-

χεία αυτά είναι αρκετά για να δείξουν ότι το πρόβληµα της οστεοπόρωσης στους άν-

δρες έχει υποτιµηθεί. Οι γιατροί δεν ελέγχουν συστηµατικά τους άνδρες για οστεοπό-

ρωση. Έχει επικρατήσει η εντύπωση ότι η οστεοπόρωση είναι µια ασθένεια που 

πλήττει κυρίως τις γυναίκες. 

      Σύµφωνα µε στατιστικά δεδοµένα από τις Ηνωµένες Πολιτείες, υπάρχουν 2 εκα-

τοµµύρια άνδρες που πάσχουν από οστεοπόρωση και 12 άλλα εκατοµµύρια ανδρών 

που κινδυνεύουν από τη νόσο. Βλέπουµε λοιπόν ότι το πρόβληµα είναι σοβαρό και 

σχετικά συχνό. Είναι απαραίτητο οι άνδρες να γνωρίζουν την πάθηση και να λαµβά-

νουν έγκαιρα τα µέτρα για αποτροπή δυσάρεστων και επικίνδυνων για τη ζωή επι-

πλοκών.  

      Στους άνδρες τα κατάγµατα έχουν µια διφασική κατανοµή, εµφανίζονται στην 

πολύ νεαρή ηλικία και τη γεροντική ηλικία. Η ευθραυστότητα των οστών στην νεαρή 

ηλικία οφείλεται στο ότι η αύξηση τους σε µάζα δεν συνοδεύεται  από αντίστοιχη αύ-

ξηση της οστικής πυκνότητας αφού η εναπόθεση ανόργανων στοιχείων ακολουθεί 

την αύξηση σε µέγεθος. Στη γεροντική ηλικία η οστεοπόρωση οφείλεται σε µια βαθ-

µιαία απώλεια της οστικής µάζας, που αρχίζει από την ηλικία των 45 ετών περίπου 

και µε ρυθµό απώλειας 0,1-0,3% ετησίως, συνεχίζεται µέχρι τη γεροντική ηλικία. Στο 

τύπο αυτό της οστεοπόρωσης η µείωση της οστικής πυκνότητας στους άνδρες δεν 

διαφέρει από τις γυναίκες µε τον ίδιο τύπο οστεοπόρωσης. Παρ’ όλα  αυτά ο κίνδυνος 

οστεοπορωτικών καταγµάτων είναι µειωµένους στους άνδρες σε σχέση µε τις γυναί-

κες. Αυτό έχει αποδοθεί στα εξής: 

• Οι άνδρες εµφανίζουν ψηλότερη µέγιστη οστική µάζα ως προς τις γυναίκες 

που έχει σαν αποτέλεσµα η σχετική απώλεια να είναι µικρότερη 

• Τα οστά στον άνδρα είναι µεγαλύτερα και εξακολουθούν να µεγαλώνουν λόγο 

αύξησης του περιοστέου 
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• Οι άνδρες έχουν χαµηλότερο  προσδόκιµο επιβίωσης 

• Στους άνδρες οι πτώσεις είναι λιγότερες 

• Οι άνδρες έχουν υψηλότερα επίπεδα καλσιτονίνης 

• Οι άνδρες δεν εµφανίζουν απότοµη µείωση της γοναδιακής λειτουργίας όπως 

οι γυναίκες. 

 

        Στη Γερµανία οι οστεοπορωτικοί ασθενείς υπολογίζονται σε 6 εκατοµµύρια εκ 

των οποίων το 20% είναι άνδρες. Στο παρελθόν οι επιδηµιολογικές µελέτες «αγνοού-

σαν» την ανδρική οστεοπόρωση. Τρεις πρόσφατες µελέτες στρατολόγησαν και άν-

δρες, αναφερόµαστε στη µελέτη Dubbo η οποία περιλάµβανε ένα δείγµα 110 ανδρών 

και 172 γυναικών, ηλικίας 72 ετών και άνω, από τη Αυστραλία, η ευρωπαϊκή µελέτη 

σπονδυλικής οστεοπόρωσης EVOS µε συνολικό αριθµό 16.047 ατόµων (7.454 άν-

δρες και 8.593 γυναίκες) και η µελέτη Rotterdam µε 750 άνδρες και 750 γυναίκες, 

ηλικίας 55 έως 75 ετών. Χρησιµοποιώντας ως τελικό σηµείο τα κατάγµατα, ο σχετι-

κός κίνδυνος για τους άνδρες έχει εύρος 13-25%. Η µελέτη EVOS έδειξε µεγαλύτερες 

διαφορές στην επίπτωση των καταγµάτων µεταξύ των χωρών απ’ ότι µεταξύ του φύ-

λου φανερώνοντας τη σηµασία των βιολογικών και γενετικών παραγόντων. Ο αριθ-

µός των ανδρών που παρουσιάζει κατάγµατα είναι ανοδικός µε κύριο αίτιο τις δηµο-

γραφικές αλλαγές που συνέβησαν στις αναπτυγµένες χώρες τα τελευταία εκατό χρό-

νια: αύξηση του προσδόκιµου επιβίωσης αλλά και αλλαγή της δοµής του πληθυσµού 

ποιοτικά προς έναν πληθυσµό πιο γερασµένο. Στον Ευρωπαϊκό χώρο τα διαγιγνω-

σκόµενα σπονδυλικά κατάγµατα είναι 10,7/1000 άτοµα ανά έτος στις γυναίκες και 

5,7/1000 άτοµα ανά έτος στους άνδρες. Αντίστοιχα η επίπτωση των µη σπονδυλικών 

καταγµάτων χαµηλής ενέργειας είναι 19/1000 και 7,3/1000 ανά έτος αντίστοιχα. Στην 

Ελλάδα το 1997 η επίπτωση των καταγµάτων του ισχίου για άτοµα ηλικίας άνω των 

50 ετών ήταν 448,87/100.000 για τις γυναίκες και 216,11/100.000 για τους άνδρες. 

 

 

 

 

Στους άνδρες οι λόγοι της οστεοπόρωσης δεν έχουν ακόµη βρεθεί. Στις γυναίκες 

η οστεοπόρωση εµφανίζεται κυρίως µετά την κλιµακτήριο κατά την εµµηνόπαυση 

και οφείλεται στις ορµονικές αλλαγές. Στους άνδρες  αν και δεν υπάρχουν θεαµατικές 

ορµονικές µεταβολές, τα επίπεδα της τεστοστερόνης αρχίζουν να µειώνονται µεταξύ 
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των 50 και 60 ετών. Μελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχει θετική γραµµική συσχέτιση 

µεταξύ της οστικής πυκνότητας και των επιπέδων τεστοστερόνης και ανδροστενδιό-

νης, ενώ χαµηλά επίπεδα τεστοστερόνης βρέθηκαν στο 58% ηλικιωµένων ανδρών µε 

κάταγµα ισχίου σε σχέση µε οµάδα ελέγχου όπου χαµηλά επίπεδα τεστοστερόνης 

βρέθηκαν σε ποσοστό 18%. Αυτό δείχνει ότι η µείωση της γονιδιακής λειτουργίας 

στους άνδρες, όπως η ανεπάρκεια οιστρογόνων στις γυναίκες είναι κυριαρχικής ση-

µασίας για τη µείωση της οστικής µάζας. Η δράση της τεστοστερόνης φαίνεται ότι 

έχει άµεση επίδραση στο πολλαπλασιασµό των οστεοβλαστών, αν και υπάρχει και η 

άποψη ότι δρα έµµεσα µέσο:  

• της τοπικής παραγωγής αυξητικών παραγόντων όπως η IGF-1. 

• της ανασταλτικής επίδρασης τους στην παραγωγή της ιντερλευκίνη-1 από τα 

µονοκύτταρα η οποία είναι ισχυρός παράγοντας οστικής απορρόφησης 

• της αύξησης που προκαλούν στα επίπεδα της καλσιτονίνης ή την ευαισθησία 

του οστίτη ιστού 

• της εµπλοκής τους στο µεταβολισµό της βιταµίνης D µε ενεργοποίηση της 1α- 

υδροξυλάσης στα νεφρά ή µέσο τοπικής παραγωγής IGF-1. 

 

Άλλοι παράγοντες που υποστηρίζεται ότι είναι υπεύθυνοι στην παθογένεση της 

οστεοπόρωσης είναι Ι) η αυξητική ορµόνη µε µείωση των επιπέδων της που παρου-

σιάζεται στις µεγάλες ηλικίες και ΙΙ) οι  ορµόνες που ρυθµίζουν των µεταβολισµό του 

ασβεστίου. 

Η δευτεροπαθής οστεοπόρωση σε αντίθεση µε την ιδιοπαθή, είναι πολύ συχνότε-

ρη στους άνδρες από ότι στις γυναίκες. 

 

Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο των ανδρών για οστεοπόρωση:  

• Γενετικοί παράγοντες(το οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης)  

• Η ηλικία των 65 ετών και άνω   

• Τρόπος ζωής  (οινοπνευµατώδη, καφές, κάπνισµα) 

• Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ   

• Η διατροφή χαµηλή σε ασβέστιο και βιταµίνη D, πλούσια σε φωσφορικά και 

πρωτεΐνες   

• Έλλειψη κινητικότητας  (λίγη ή καθόλου σωµατική άσκηση, χρόνια ακινησία) 

• Το πολύ χαµηλό βάρος σώµατος 

• Ο υπογοναδισµός µε χαµηλά επίπεδα τεστοστερόνης στο αίµα 

• Οι άνδρες της λευκής φυλής κινδυνεύουν περισσότερο από τους άλλους 

• Φάρµακα  (γλυκοκορτικοειδή, θυροξίνη, υπακτικά, αντιεπιληπτικά,                                                                     

πρεδνιζόνη, κορτιζόνη) 

• Οι χρόνιες ασθένειες όπως ο διαβήτης, υπερθυρεοειδισµός, ο καρκίνος, το 

σύνδροµο Cushing, Γαστρεντερικές παθήσεις  (κίρρωση ήπατος, νόσος Crohn, 

ελκώδης κολίτις), Γαστρεντερικές παθήσεις  (κίρρωση ήπατος, νόσος Crohn, 

ελκώδης κολίτις)  και άλλες. 
 

 

∆ιαγνωστικά κριτήρια 

 

Η µέτρηση της οστικής πυκνότητας είναι η διαγνωστική εξέταση που τεκµηριώνει 

την ύπαρξη της οστεοπόρωσης. Οι άνδρες άνω των 50 ετών που έχουν παράγοντες 

κινδύνου για οστεοπόρωση, πρέπει να κάνουν τεστ οστικής πυκνότητας.    

Η µέτρηση της οστικής µάζας σε διάφορες σκελετικές θέσεις (σπονδυλική στήλη, ι-

σχίο, αντιβράχιο, φτέρνα) προβλέπει τον κίνδυνο στις γυναίκες, στους άνδρες όµως 
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τα δεδοµένα που υπάρχουν είναι λίγα. Σύµφωνα όµως µε τις τελευταίες µελέτες, κάθε 

σταθερή απόκλιση µείωσης της οστικής πυκνότητας, προβλέπει παρόµοιο κίνδυνο 

στους άνδρες και στις γυναίκες, παρ’ όλα αυτά ο απόλυτος κίνδυνος για κάποιο δεδο-

µένο οστικής πυκνότητας διαφέρει ανάλογα µε το φύλο. Καθοριστικής σηµασίας ό-

σον αφορά τη διάγνωση είναι επίσης οι παράγοντες του τρόπου ζωής, ιατρικές κατα-

στάσεις που συνδέονται µε την οστική νόσο (κάποιες από αυτές αναφέρονται στον 

παραπάνω πίνακα), ο βιοχηµικός έλεγχος (γενική αίµατος-ΤΚΕ, κρεατινίνη, τρανσα-

µινάσες, ασβέστιο, φώσφορο, αλκαλική φωσφατάση). Με την ανάλυση του αίµατος 

µπορούν να ελέγξουν το ασβέστιο και τη βιταµίνη D που εάν είναι χαµηλά στον ορ-

γανισµό, συµβάλουν στην ευθραυστότητα των οστών. 

      Οι άνδρες που κινδυνεύουν περισσότερο από οστεοπόρωση πρέπει να ελέγχονται 

για την πάθηση. Επίσης πρέπει να ελέγχονται και οι άνδρες που υπέστησαν κάταγµα 

χωρίς ατύχηµα ή άλλη εµφανή αιτία, αυτοί των οποίων µειώθηκε το ύψος τους, άν-

δρες που παρουσιάζουν αλλαγή της στάσης του σώµατος τους ή που παρουσιάζουν 

ξαφνικούς πόνους της πλάτης. 

      Η έγκαιρη ανίχνευση της πάθησης, επιτρέπει την έναρξη της θεραπευτικής αντι-

µετώπισης σε πιο πρώιµα στάδια µε καλύτερα αποτελέσµατα και λιγότερες επιπλο-

κές. 

Οι άνδρες πρέπει να σκέφτονται ότι πιθανόν να έχουν πρόβληµα οστεοπόρωσης 

κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες:  

• Όταν παρουσιάζουν κάταγµα στη σπονδυλική στήλη, στον καρπό ή στην άρ-

θρωση του µηριαίου µε το λαγόνιο οστό (δηλαδή στην άρθρωση του µηρού µε 

τη λεκάνη) 

• Εάν έχουν χάσει ύψος (6 ή περισσότερα εκατοστά) 

• Εάν έχουν πάρει φάρµακα που αδυνατίζουν το σκελετό όπως κορτιζόνη, 

πρεδνιζόνη για διάφορες ασθένειες όπως άσθµα, αρθρίτιδα, ψωρίαση ή φλεγ-

µονώδη νόσο του εντέρου 

• ∆υσκολίες στη σεξουαλική λειτουργία ή ακόµη πρόβληµα στειρότητας που 

πιθανόν να οφείλονται σε χαµηλά επίπεδα τεστοστερόνης στο αίµα 

• Ιστορικό αφαίρεσης όρχεως, ακτινοθεραπείας στους όρχεις όπως µπορεί να 

γίνει κατά τη θεραπεία του καρκίνου προστάτη 

 

Η πρόληψη 

 

      Όπως σε κάθε πάθηση, όταν υπάρχει η δυνατότητα, η πρόληψη αποτελεί την κα-

λύτερη «θεραπεία». Η πρόληψη της οστεοπόρωσης είναι εφικτή και έχει ως αποτέλε-

σµα τη µείωση ως ένα βαθµό του φαινοµένου. Η παθογένεια της οστεοπόρωσης 

στους άνδρες διαφέρει από αυτή των γυναικών, γι’ αυτό και οι προληπτικές και θερα-

πευτικές προσπάθειες είναι ειδικά σχεδιασµένες για το ανδρικό πληθυσµό. Ιδιαίτερα 

σηµαντικό σηµείο όσον αφορά την πρόληψη, είναι ο εντοπισµός και η διόρθωση πα-

ραγόντων ή καταστάσεων που συµβάλλουν στην οστική απώλεια (σύνδροµο 

Cushing, η έλλειψη βιταµίνης D η οποία σχετίζεται άµεσα µε την απορρόφηση του 

ασβεστίου, η νεφρική νόσος, ο υπογοναδισµός κ.α.) 
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Άσκηση: Η πρόληψη βασίζεται στην τα-

κτική σωµατική άσκηση που είναι καλό 

να περιλαµβάνει και ασκήσεις µε βάρη. Η 

ένταση και η διάρκεια στο τρέξιµο και 

στα άλµατα είναι ιδιαίτερα σηµαντική, 

καθώς επίσης και οι ασκήσεις µε αντιστά-

σεις (βάρη) οι οποίες  φορτίζουν 

περισσότερο το σκελετό επιφέροντας 

ευεργετικά αποτελέσµατα στην οστική 

πυκνότητα. Εν αντιθέσει, είδη άσκησης 

που δε φορτίζουν το σκελετικό σύστηµα 

όπως π.χ. η κολύµβηση δε φαίνεται να 

δρουν ευεργετικά. Σηµειωτέον ότι κατά 

τη διάρκεια της ενήλικης ζωής η δυνατότητα αύξησης της οστικής πυκνότητας είναι 

µηδαµινή, αλλά η θετική επίδραση της άσκησης στην αύξηση και διατήρηση της µυϊ-

κής δύναµης σε όλες τις ηλικίες ωφελεί άµεσα τα οστά, διατηρώντας την ισορροπία, 

το συντονισµό, καθώς και τη νευροµυϊκή συναρµογή µειώνοντας τον κίνδυνο των 

πτώσεων. 

 

∆ιατροφή: Όσον αφορά την πρόληψη µέσω της διατροφής, καθοριστικής σηµασίας 

είναι η πρόσληψη του ασβεστίου, για την επίτευξη της κορυφαίας οστική µάζας στα 

αγόρια αλλά και σηµαντικότατος παράγοντας για την πρόληψη της ηλικιοεξαρτόµε-

νης οστικής απώλειας. Η µειωµένη βιοδιαθεσιµότητα του ασβεστίου εξαιτίας της 

µειωµένης πρόσληψης και µειωµένης εντερικής απορρόφησης που παρατηρείται κατά 

την γήρανση, διεγείρουν την έκκριση παραθορµόνης. Επιπλέον η ελαττωµένη πρόσ-

ληψη βιταµίνης D αλλά και η µειωµένη παραγωγή της από τον ανθρώπινο οργανισµό 

συµβάλλει περαιτέρω στην έκκριση παραθορµόνης και στη µείωση της εντερικής α-

πορρόφησης του ασβεστίου. Αποτέλεσµα όλων των παραπάνω είναι η δηµιουργία 

ενός δευτεροπαθούς υπερπαραθυρεοειδισµού ο οποίος µε τη σειρά του µπορεί να ο-

δηγήσει σε οστική απώλεια. Επιπροσθέτως η αποφυγή της καταχρήσεως αλκοόλ και 

καπνίσµατος είναι ευεργετική αφού σύµφωνα µε τα είδη υπάρχοντα επιστηµονικά 

δεδοµένα είναι γνωστό ότι ο αλκοολισµός και η κατάχρηση καπνού ανήκουν στην 

κατηγορία των δευτεροπαθών αιτιών της ανδρικής οστεοπόρωσης. Οι συστάσεις για 

τους άνδρες ηλικίας άνω των 65 ετών σε ασβέστιο και βιταµίνη D είναι 1500 mg και 

800 IU αντίστοιχα. Επίσης συνίσταται η αποφυγή υψηλής πρόσληψης νατρίου, φω-

σφόρου, πρωτεΐνης, καφεΐνης και φυτικών ινών. Άλλα θρεπτικά συστατικά τα οποία 

µπορούν να επηρεάσουν την υγεία των οστών είναι η βιταµίνη Κ, η βιταµίνη C, η βι-

ταµίνη Α, το µαγγάνιο, ο χαλκός, ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος και τα λιπαρά οξέα, χω-

ρίς να υπάρχουν όµως προς το παρόν συγκεκριµένες συστάσεις για την πρόληψη 

τους. 

Τέλος ιδιαίτερης σηµασίας είναι η διάγνωση της οστεοπόρωσης έτσι ώστε να α-

ντιµετωπισθεί µε την κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή η οποία είναι απαραίτητη ου-

σιαστικά για τους άνδρες οι οποίοι έχουν οστική πυκνότητα κάτω των 2-2,5 σταθε-

ρών αποκλίσεων από τη µέση τιµή νέων ανδρών. 

      Τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης στους άν-

δρες περιλαµβάνουν την αλενδρονάτη και την τεριπαρατίδη.  

      Η αλενδρονάτη (χάπι) χορηγείται για να επιβραδύνει την απώλεια οστών ενώ η 

τεριπαρατίδη προάγει τη σύνθεση νέου οστού. Η τεριπαρατίδη συνιστάται για άνδρες 

µε ψηλό κίνδυνο καταγµάτων. Ο γιατρός θα αποφασίσει για την πλέον κατάλληλη 

θεραπεία για τον κάθε άνδρα. 
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      Σε άνδρες µε υπογοναδισµό που έχουν χαµηλά επίπεδα της ανδρικής σεξουαλικής 

ορµόνης τεστοστερόνης και τα δύο φάρµακα είναι αποτελεσµατικά.  

      Η χορήγηση της τεστοστερόνης για την αντιµετώπιση της οστεοπόρωσης, βρίσκε-

ται υπό διερεύνηση. Έρευνες σε µικρό αριθµό ανδρών, έδειξαν ότι η τεστοστερόνη 

ενώ βελτιώνει την κατάσταση των οστών δεν είναι βέβαιο κατά πόσο µειώνει τον 

κίνδυνο καταγµάτων. 

 

3.4.4 Οστεοπόρωση και τρίτη ηλικία  

 

Σήµερα µε την εξέλιξη της Ιατρικής και την µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των 

προσφερόµενων φαρµακευτικών αγωγών έχει σηµειωθεί αφ’ ενός µεν παράταση του 

χρόνου ζωής, αφ’ ετ’ ερου δε βελτίωση της ποιότητας ζωής στη Τρίτη ηλικία, ενώ 

στα χρόνια που έρχονται αυτές οι δύο παράµετροι θα βελτιώνονται συνεχώς. Αυτό 

σηµαίνει ότι όλο και µεγαλύτερος αριθµός ανθρώπων ηλικίας πάνω από τα 65 θα 

βρίσκεται στη ζωή σε σχέση µε το παρελθόν. Έτσι οι παρεξηγήσεις και οι µισές αλή-

θειες για τα θέµατα που αφορούν τα προγράµµατα άθλησης για µεγαλύτερους σε ηλι-

κία ανθρώπους θα πρέπει να ξεκαθαρισθούν, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ζουν µία υ-

γιέστερη και ευτυχέστερη ζωή.  

Τα οστά του ανθρώπου µε το πέρασµα του χρόνου µπορούν να υποστούν µεγάλη 

απώλεια από τα συστατικά τους (οστική πυκνότητα), καθώς γερνούν, και αυτό µπορεί 

να οδηγήσει στην οστεοπόρωση. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους επέρχε-

ται µείωση της οστικής πυκνότητας στα ηλικιωµένα άτοµα: τα µειωµένα επίπεδα ορ-

µονών, λιγότερη φυσική δραστηριότητα και διατροφή µε µικρή περιεκτικότητα α-

σβέστιο. Επίσης, καθώς τα άτοµα γερνούν, οι οργανισµοί τους µπορούν να µην είναι 

σε θέση να απορροφήσουν όλη την ποσότητα ασβεστίου. Μετά από την ηλικία των 

51 ετών, όλοι οι ενήλικοι χρειάζονται τουλάχιστον 1200 mg του ασβεστίου καθηµε-

ρινά. Το Εθνικό ίδρυµα οστεοπόρωσης υποστηρίζει ακόµα την υψηλότερη εισαγωγή 

1500 mg του ασβεστίου ανά ηµέρα για τους ενηλίκους των 65 ετών και µεγαλύτε-

ρους. 

Η απώλεια οστικής µάζας, είναι µέρος της γήρανσης. Όµως όλοι οι άνθρωποι δεν 

µένουν αβοήθητοι µπροστά στο πρόβληµα. Υπάρχουν πράγµατα τα οποία µπορούν 

να γίνονται για να διατηρούνται τα οστά υγιή. 

Σήµερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι µαθαίνουν και κατανοούν τη σηµασία 

που έχει στη ζωή τους η συστηµατική σωµατική άσκηση, ιδιαίτερα µάλιστα τη σηµα-

σία του να παραµένουν σωµατικά δραστήριοι σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Αν 

οι συνθήκες  της υγείας ενός ατόµου το επιτρέπουν, δεν συνίσταται µόνο αλλά επι-

βάλλεται να παραµένει το άτοµο δραστήριο µέχρι το τέλος της ζωής του, δηλαδή ο-

πωσδήποτε και µετά την ηλικία των 65 ετών.  

Πολλοί πιστεύουν ότι οι άνθρωποι µίας κάποιας ηλικίας είναι εξασθενηµένοι σωµατι-

κά και πρέπει να ζουν καθιστική ζωή. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Μόνο το  5% των ατό-

µων ηλικίας πάνω από 60 ετών είναι σωµατικά  εξηρτηµένα από τη βοήθεια άλλων 

ανθρώπων.  

Μερικές διαδεδοµένες αλλά λανθασµένες αντιλήψεις που αφορούν την άσκηση 

στη µεγαλύτερη ηλικία είναι οι εξής:  

• Πολλοί πιστεύουν ότι η ανάγκη για άσκηση µειώνεται µε την ηλικία και τελι-

κά εξαφανίζεται.  

• Πολλοί νοµίζουν ότι µε την άσκηση κινδυνεύει η υγεία των ανθρώπων που 

έχουν περάσει τη µέση ηλικία.  

• Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι υπερεκτιµούν τα οφέλη που προσφέρει η 

ελαφρά και περιστασιακή σωµατική δραστηριότητα.  
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• Οι µεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι υποτιµούν τις ικανότητές τους και δυνα-

τότητές τους για σωµατική δραστηριότητα.  

 

Για να απαντήσουµε στις παραπάνω λανθασµένες αντιλήψεις θα πρέπει να εξετά-

σουµε:  

• Τις βασικές φυσιολογικές  λειτουργικές απώλειες στη λειτουργία του οργανι-

σµού που συµβαίνουν λόγω ηλικίας, συγκρίνοντας άτοµα που ακολουθούν 

συστηµατική σωµατική δραστηριότητα µε άτοµα που ζουν πιο καθιστική ζωή.  

• Άλλες φυσιολογικές λειτουργικές απώλειες που συµβαίνουν λόγω ηλικίας (α-

κοή, όραση κ.α.), που πρέπει να τις προσέχουµε όταν καταρτίζουµε ένα πρό-

γραµµα άσκησης για ένα ηλικιωµένο άτοµο.  

• Αθλητικά προγράµµατα για ηλικιωµένους.  

Σχεδιάζουµε πρόγραµµα αποφυγής των 

πτώσεων. Η µυϊκή αδυναµία, η ύπαρξη ή όχι 

αστάθειας, η µειωµένη κινητικότητα αποτελούν 

σηµαντικούς παράγοντες κινδύνου για πτώσεις. 

Η προπόνηση δύναµης φαίνεται να είναι η 

επιλογή στον τρόπο άσκησης για τη διατήρηση 

της οστικής πυκνότητας στα πιο ηλικιωµένα 

άτοµα. Οι αερόβιες δραστηριότητες όπως το 

περπάτηµα ή το τρέξιµο στερούνται πλευρικών 

και στροφικών κινήσεων και πιθανά δεν 

παράγουν αυτά τα υψηλά επίπεδα φόρτισης ώ-

στε επαρκώς να διατηρηθεί η οστική πυκνότητα. 

Εδώ όµως πρέπει να σηµειωθεί το παράδοξο, ότι 

τύποι άσκησης όπως η προπόνηση δύναµης, που 

έχουν δείξει ότι αποφέρουν τα περισσότερα 

οφέλη στη δύναµη, λειτουργία και στη 

διατήρηση της οστικής πυκνότητας είναι 

ταυτόχρονα αυτοί οι τύποι άσκησης που πιο συχνά προκαλούν κατάγµατα και τραυ-

µατισµούς σε αυτά τα ηλικιωµένα άτοµα. Περαιτέρω έρευνα χρειάζεται για να καθο-

ριστεί αν ένα αερόβιο πρόγραµµα άσκησης µπορεί να σχεδιαστεί ώστε να περιλαµβά-

νει και ικανοποιητική οστική φόρτιση (Taunton et al, 1997). ∆εν προτείνονται ασκή-

σεις φόρτισης που περιέχουν άλµατα και ασκήσεις που προκαλούν κάµψεις του κορ-

µού, ούτε δύσκολες ασκήσεις κοιλιακών και ραχιαίων. Προτείνεται η βάδιση µακρο-

χρόνια (µε σωστό πρότυπο και µε τη βοήθεια βοηθηµάτων όπου είναι απαραίτη-

τη).Επίσης ασκήσεις αντίστασης που βελτιώνουν την ισορροπία και αυξάνουν τη δύ-

ναµη των άνω και κάτω άκρων σε καθιστή θέση και ενδυνάµωσης της ράχης, καθώς 

επίσης Yoga και κυρίως Τai-Chi. 

Παρόλο που είναι κοινώς αποδεκτό ότι η σωστή διατροφή και η φυσική δραστη-

ριότητα είναι σηµαντικοί παράγοντες για την καλή υγεία των οστών δεν είναι εύκολο 

να καθοριστεί η σχέση αυτών των δύο στον ευρύτερο πληθυσµό. Ειδικότερα το πο-

σοστό πρόσληψης ασβεστίου σε συνδυασµό µε άσκηση και η σχέση τους µε την ο-

στική πυκνότητα στην τρίτη ηλικία δεν είναι πλήρως ξεκαθαρισµένη. 

Μια έρευνα που έγινε αναφορικά µε το παραπάνω (Nguyen et.al., 2000) προσπά-

θησε να εξετάσει τη σχέση µεταξύ οστεοπόρωσης και των δύο αυτών παραγόντων και 

το δείκτη οστικής µάζας σε ένα σύνολο 1765 ατόµων (1075 γυναίκες, 690 άνδρες) µε 

µέσο όρο ηλικίας 69+/-6.7 χρ. Το συµπέρασµα από την έρευνα αυτή ήταν ότι τόσο η 

άσκηση όσο και η υψηλή πρόσληψη ασβεστίου  επηρεάζει ευνοϊκά  το δείκτη οστικής 

πυκνότητας. Πράγµατι από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι γυναίκες µε υψηλή πρόσλη-
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ψη ασβεστίου (>710 mg/ηµέρα) και δύναµη τετρακέφαλου (>23 kg) είχαν 15% υψη-

λότερο δείκτη οστικής µάζας από ότι οι υπόλοιπες µε χαµηλότερες τιµές. Συγκριτική 

µελέτη στους άνδρες έδειξε διαφορά 11% στον παραπάνω δείκτη για τις ίδιες τιµές 

 

 

3.5 Πρόληψη των πτώσεων 
 

Τα άτοµα µε οστεοπόρωση είναι πιθανότερο να πάθουν κάταγµα από τα άτοµα µε 

κανονική δύναµη οστών. Είναι συχνά µια πτώση που προκαλεί το κάταγµα. Για τους  

ηλικιωµένους υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος να υποστούν κατάγµατα επειδή τείνουν 

να πέφτουν συχνότερα. Κάθε χρόνο περίπου 40% των ατόµων πάνω των 65 χρόνων 

πέφτουν τουλάχιστον µία φορά. Η αποφυγή των πτώσεων σηµαίνει λιγότερα κατάγ-

µατα, ειδικά κατάγµατα του γοφού (ισχίου). Τα περισσότερα κατάγµατα ισχίων προ-

καλούνται από τις πτώσεις. 

Οι πτώσεις µπορούν να αποτραπούν µερικές φορές. Τα άτοµα µε καλύτερη στάση 

σώµατος, καλύτερη ισορροπία και δυνατούς µύες είναι λιγότερο πιθανό να πέσουν 

και είναι εποµένως λιγότερο πιθανό να τραυµατιστούν. Αφ' ετέρου, τα άτοµα που δεν 

είναι πολύ ενεργά είναι πιθανότερο να πάθουν κάταγµα ισχίου από εκείνα που είναι 

πιο ενεργά. Υπάρχουν πολλές αιτίες για τις πτώσεις, αλλά µερικοί σηµαντικοί παρά-

γοντες που σας θέτουν σε υψηλότερο κίνδυνο περιλαµβάνουν:    

• αν έχετε ήδη πέσετε 

• η λήψη πολλών διαφορετικών φαρµάκων 

• αν έχετε χρόνια πάθηση 

• αν έχετε αρθρίτιδα, ειδικά στα πόδια 

• αν έχετε προβλήµατα µε την όραση 

• αν έχετε άσχηµη ισορροπία και άσχηµη µυϊκή δύναµη. 

 

3.5.1 Επιδηµιολογία 

 

Οι πτώσεις είναι η οδηγός αιτία των τραυµατισµών σχετικών µε την επίσκεψη στα 

τµήµατα εκτάκτων αναγκών στις Η.Π.Α και η αρχική αιτιολογία των τυχαίων θανά-

των σε άτοµα άνω των 65 ετών. Το ποσοστό θνησιµότητας για τις πτώσεις αυξάνεται 

εντυπωσιακά µε την ηλικία και το φύλο σε όλες τις φυλές και εθνικότητες, µε τις 

πτώσεις να αποτελούν το 70% των τυχαίων θανάτων στα άτοµα 75 ετών και άνω. Οι 

πτώσεις µπορούν να είναι δείκτης της φτωχής υγείας και της µειωµένης λειτουργίας 

και συνδέονται συχνά µε σηµαντική νοσηρότητα περισσότερο από 90% των καταγ-

µάτων ισχίων εµφανίζονται ως αποτέλεσµα των πτώσεων σε άτοµα άνω των 70 ετών. 

Από το 1992 έως το 1995, καταγράφηκαν 147 εκατοµµύρια επισκέψεις στα τµήµατα 

εκτάκτων αναγκών στις Η.Π.Α σχετικά µε τραυµατισµούς. Οι πτώσεις ήταν η κύρια 

αιτία του εξωτερικού τραυµατισµού και αποτέλεσε το 24% των επισκέψεων. Οι επι-

σκέψεις στα τµήµατα εκτάκτων αναγκών (σχετικά µε τις πτώσεις) ήταν πιο συνηθι-

σµένο για παιδιά κάτω των 5 ετών και για ενήλικες άνω των 65 ετών. Έναντι των 

παιδιών, τα ηλικιωµένα άτοµα που πέφτουν είναι 10 φορές πιθανότερο να νοσηλευ-

τούν και 8 φορές πιθανότερο να καταλήξουν ως αποτέλεσµα µιας πτώσης. 

Το τραύµα είναι η 5
η
 κύρια αιτία θανάτου στα άτοµα άνω των 65 ετών και οι 

πτώσεις είναι υπεύθυνες για το 70% των τυχαίων θανάτων στα άτοµα 75 ετών και 

άνω. Περίπου 9.500 θάνατοι σε ηλικιωµένους Αµερικανούς ασθενείς συνδέονται µε 

τις πτώσεις κάθε έτος. 

 

3.5.2 Εσωτερικοί-Εξωτερικοί παράγοντες 
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Ο κίνδυνος από µια πτώση εξαρτάται από περιβαλλοντικούς παράγοντες και την 

ευαισθησία του µεµονωµένου ασθενή. Η συχνότητα πτώσης συσχετίζεται µε την συσ-

σωρευµένη επίδραση των πολλαπλών διαταραχών που συντελούνται λόγω των ηλικι-

ακών αλλαγών. Οι παράγοντες κινδύνου αρµόδιοι για µια πτώση µπορεί να είναι ε-

σωτερικοί (ηλικιακές φυσιολογικές αλλαγές, ασθένειες, φάρµακα), εξωτερικοί παρά-

γοντες (περιβαλλοντικοί κίνδυνοι). Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι µια πτώση 

µπορεί να έχει πολλαπλάσιες αιτίες και στις επαναλαµβανόµενες πτώσεις µπορεί κάθε 

µια να έχει διαφορετική αιτιολογία. Κατά συνέπεια είναι ορθό να αξιολογείται κάθε 

περιστατικό χωριστά.  

 

Εσωτερικοί Παράγοντες 

 

Οποιαδήποτε οξεία ή χρόνια πάθηση µπορεί να προκαλέσει πτώση. Οι πιο κοινές αι-

τιολογίες των πτώσεων είναι οι παρακάτω: 

• Ατύχηµα, πτώση από το κρεβάτι  

• ∆ιαταραχή βηµατισµού και ισορροπίας, πόνοι σχετικοί µε την οστεοπόρωση ή 

την αρθρίτιδα. 

• Λήψη φαρµάκων. 

• Οξεία ασθένεια. 

• Υπόταση. 

• Οπτικές διαταραχές. 

• ∆ιαταραχές κεντρικού νευρικού συστήµατος, συγκοπή, επιληψία. 

 

Εξωτερικοί παράγοντες 

 

Τα ευπαθή ηλικιωµένα άτοµα τείνουν να πέσουν και να τραυµατιστούν στο σπίτι 

κατά τη διάρκεια στερεότυπων δραστηριοτήτων. Ο κίνδυνος των πτώσεων είναι µε-

γάλος όταν τα άτοµα αυτά κινούνται σε συνθήκες όπως χαµηλό φωτισµό, ανώµαλες 

επιφάνειες, σκάλες, µπάνιο, κακές καιρικές συνθήκες. 

 

3.5.3 Φυσική δραστηριότητα και πτώσεις 

 

Τα επιδηµιολογικά στοιχεία για τα οφέλη µιας µέτριας σωµατικής δραστηριότη-

τας αναγνωρίζονται διεθνώς. 

Η σωµατική δραστηριότητα µπορεί να βοηθήσει και να βελτιώσει τη φυσική κα-

τάσταση των ηλικιωµένων ατόµων. Αυτό βοηθά στη συνέχεια τους ηλικιωµένους µε 

τη βελτίωση της κινητικότητας τους και της λειτουργικής ικανότητας, την µείωση του 

κινδύνου των πτώσεων και των τραυµατισµών. Ήπιες µορφές άσκησης σε συνδυασµό 

µε αεροβική, ασκήσεις δύναµης και ισορροπίας, ασκήσεις συντονισµού βελτιώνουν 

την φυσική κατάσταση όταν εκτελούνται 2 φορές την εβδοµάδα πάνω από 12 µήνες. 

Η ευκαµψία είναι µια κατάσταση της φυσικής απόδοσης που είναι απαραίτητα 

στην καθηµερινή δραστηριότητα όπως το ανέβασµα σκαλοπατιών, περπάτηµα, έγερ-

ση από καρέκλα ή κρεβάτι. 

Η µυϊκή ισχύς µετά τα 65 χρόνια ακολουθεί µια πτωτική πορεία της τάξεως του 

3.5% ανά έτος. Η ελάττωση της µυϊκής ισχύος σε ηλικιωµένα άτοµα µπορεί να υπο-

χρεώσει να αλλάξουν τον κύκλο βάδισης προκαλώντας τάχιστα µυϊκή κόπωση αποδί-

δοντας πολύ µεγαλύτερες απαιτήσεις στους άλλους µυς που συµµετέχουν στον κύκλο 

βάδισης. Εποµένως η χρήση προγραµµάτων άσκησης µε σκοπό την αύξηση της µυϊ-

κής δύναµης (η οποία είναι εφικτή σύµφωνα µε πολλές µελέτες στους ηλικιωµένους) 
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όχι µόνο µειώνει τους κινδύνους των πτώσεων αλλά εξασφαλίζει και µια καλύτερη 

ποιότητα ζωής.  

Η ισορροπία της στάσης και φυσικά η καλή ισορροπία βαδίσµατος είναι από τους 

παράγοντες που παίζουν σηµαντικό ρόλο στις πτώσεις των ηλικιωµένων ατόµων. Σε 

έρευνα της η A. Barnett et al. µε θέµα την ισορροπία και πόσο µπορεί να βελτιωθεί µε 

τη φυσική δραστηριότητα κατέληξε στο παρακάτω συµπέρασµα: οι ηλικιωµένοι που 

συµµετείχαν σε ένα οµαδικό εβδοµαδιαίο πρόγραµµα ασκήσεων καθώς επίσης και σε 

ατοµικό πρόγραµµα στο σπίτι µείωσαν την εµφάνιση των πτώσεων. 

Η σταθερότητα βαδίσµατος είναι µια άλλη σηµαντική παράµετρος που πρέπει να 

προσεχθεί. Η µειωµένη δύναµη µυών εµποδίζει την λειτουργική απόδοση των ηλικι-

ωµένων στις καθηµερινές δραστηριότητες όπως είναι και ο βηµατισµός. Ο µηχανι-

σµός µε τον οποίο έχουµε αύξηση της δύναµης και βελτίωση του βηµατισµού δεν έχει 

ξεκαθαριστεί µε σαφήνεια. Σύµφωνα µε τους Krebs et al. και Schlicht et al. και όσα 

παρατίθενται στις έρευνές τους η αύξηση της δύναµης των ηλικιωµένων σε µυϊκές 

οµάδες των κάτω άκρων βελτίωσε την ποιότητα και τη σταθερότητα του βαδίσµατος. 

Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα την µείωση των πτώσεων καθώς επίσης και των τραυµα-

τισµών που είναι συνέπεια αυτών. 

Σχετικά µε τα παραπάνω και ειδικότερα όσον αφορά τη βελτίωση της ισορροπίας 

στη τρίτη ηλικία, έγινε µια έρευνα από τους Carter et.al. (2002) στην οποία έλαβαν 

µέρος γυναίκες ηλικίας 65-75 ετών που έπασχαν από οστεοπόρωση. Από τις 93 γυ-

ναίκες (45 ασκούµενες και 48 οµάδα ελέγχου) που ξεκίνησαν ένα πρόγραµµα άσκη-

σης συνολικά 20 εβδοµάδων  το ολοκλήρωσαν 80. Σε αυτό το πρόγραµµα, έγιναν µε-

τρήσεις τόσο στατικής όσο και δυναµικής ισορροπίας καθώς επίσης και βελτίωσης 

της δύναµης του τετρακέφαλου µηριαίου µυός. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι σε όλες 

τις παραπάνω µετρήσεις, οι ασκούµενες παρουσίασαν µια σαφώς καλύτερη εικόνα 

και φάνηκαν βελτιωµένες, συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου. Η στατική ισορροπία 

είχε διαφορά κατά µέσο όρο 4.8%, η δυναµική ισορροπία 3.3% και η δύναµη 7.8%. 

Ένα σωστό πρόγραµµα πρόληψης των πτώσεων σε συνδυασµό µε ήπιες ασκήσεις για 

ενδυνάµωση της πλάτης είναι το πιο κατάλληλο. 

 

3.5.4 Συµβουλές για την αποφυγή των πτώσεων 

 

Όλοι οι ζωτικοί χώροι 

• Ασφαλής κίνηση µεταξύ των χαλιών. 

• Προστατευτικό στις άκρες των χαλιών. 

• Αποµάκρυνση των χαµηλών επίπλων και των αντικειµένων από το πάτωµα. 

• Αποφυγή της ακαταστασίας. 

• Αφαίρεση των σχοινιών και των καλωδίων από το πάτωµα. 

• Έλεγχος του φωτισµού για τον επαρκή φωτισµό τη νύχτα (ειδικά στη διάβαση 

για το λουτρό). 

• Ασφαλής στερέωση τάπητα στα σκαλοπάτια. 

• Εγκατάσταση κυγκλιδώµατος στις σκάλες. 

• Περιορισµός των καθισµάτων που είναι πολύ χαµηλά (έτσι ώστε να επιτυγχά-

νεται εύκολη έγερση). 

• Αποφυγή κερί πατωµάτων (ή το αντιολισθητικό κερί χρήσης). 

• Εξασφάλιση ότι το τηλέφωνο µπορεί να είναι προσβάσιµο από το πάτωµα. 

 

Λουτρά 
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• Εγκατάσταση λαβών στήριξης στην µπανιέρα ή ντουζιέρα και δίπλα από την 

τουαλέτα. 

• Χρήση λαστιχένιων χαλιών στην µπανιέρα ή το ντους. 

• Αποµάκρυνση των χαλιών όταν δεν είναι η µπανιέρα ή το ντους σε χρήση. 

• Εγκατάσταση ανυψωτικού καθίσµατος τουαλέτας. 

 

Υπαίθρια 

• Επισκευή ραγισµένων πεζοδροµίων. 

• Εγκατάσταση κιγκλιδωµάτων στα σκαλοπάτια. 

• Τακτοποίηση της θαµνώδους περιοχής κατά µήκος της διάβασης στο σπίτι. 

• Εγκατάσταση επαρκή φωτισµού από τις πόρτες και κατά µήκος των διαβάσε-

ων πεζών που οδηγούν στις πόρτες. 

 

Γενικά δεν πρέπει να γίνεται: 

• Εκτέλεση γρήγορων και απότοµων κινήσεων . 

• Απότοµες κινήσεις κάµψης του κορµού προς τα εµπρός ή στροφές κατά την 

όρθια και καθιστή θέση . 

• Άρση βαριών αντικειµένων . 

• Ανέβασµα πάνω σε ασταθείς βάσεις ή στηρίγµατα.  

• Εκτέλεση δραστηριοτήτων όταν έχει προηγηθεί λήψη ηρεµιστικών ή υπνωτι-

κών χαπιών ή όταν υπάρχουν επεισόδια ιλίγγου και αδιαθεσίας.  

Οι πτώσεις στα άτοµα της τρίτης ηλικίας είναι µια κατάσταση που κρύβει πολ-

λούς κινδύνους για τη ζωή τους. Σκοπός όλων, καθένας από τη µεριά του πρέπει να 

βοηθά στην αποφυγή των καταστάσεων αυτών. Όλοι µας στην οικογένεια και στο 

συγγενικό µας περιβάλλον ερχόµαστε σε επαφή µε αυτά τα άτοµα. Πρέπει να παρακι-

νήσουµε τα άτοµα αυτά µε την ενασχόληση κάποιας φυσικής δραστηριότητας λόγω 

της ευεργετικής προσφοράς που έχει στον τοµέα της πρόληψης των πτώσεων. Επίσης 

δεν πρέπει να αγνοείται η βελτίωση των χώρων διαβίωσης και η άνετη και ασφαλής 

µετακίνηση των ηλικιωµένων µέσα σε αυτούς. 

Η φυσική δραστηριότητα, η προσοχή και η αγάπη προς τα άτοµα αυτής της ηλικι-

ακής κατηγορίας µειώνει όχι µόνο τη θνησιµότητα αλλά και τη νοσηρότητα. 

 

 

3.6 Η άσκηση ως µέσο παρέµβασης και αποκατάστασης στην οστεοπό-

ρωση. 
 
      Ο ρόλος της άσκησης στην οστεοπόρωση είναι διπλός. Η άσκηση αποτελεί πρό-

ληψη γιατί αυξάνει την οστική µάζα µέχρι και κατά τη διάρκεια της εφηβείας (αύξη-

ση οστών σε µήκος, κυρίως υπό την επίδραση των ορµονών του φύλου), στοχεύοντας 

στην απόκτηση µέγιστης οστικής πυκνότητας έως και την ηλικία των 30 ετών, τόσο 

σε άντρες όσο και σε γυναίκες, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα µεγαλύτερα επίπεδα 

οστικής πυκνότητας κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής, αλλά επιπλέον κατά την 

ενηλικίωση είναι και θεραπεία γιατί: α)διατηρεί την οστική πυκνότητα στον ενήλικα, 

β)µειώνει την απώλεια οστικής πυκνότητας στην εµµηνόπαυση, γ) αργοπορεί το ρυθ-

µό απώλειας οστικής πυκνότητας µε την αύξηση της ηλικίας κατά τη µέση και γερο-

ντική ηλικία και προφυλάσσει από τις πτώσεις.  

      Οι προβληµατικές καταστάσεις της οστεοπόρωσης που στην αρχή είναι ανεπαί-

σθητη, αλλά µε το χρόνο µπορεί να καταλήξει σε σοβαρά κατάγµατα, οι πιθανές 

πτώσεις που και αυτές δηµιουργούν συνθήκες καταγµάτων και η άσχηµη ψυχολογική 
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διάθεση των νοσούντων (Blair et al., 1996; Dunitz, 1998). Σχεδιάζοντας λοιπόν ένα 

πρόγραµµα άσκησης για τα οστεοπορωτικά άτοµα θα πρέπει αυτό να εστιαστεί σε 

ανάλογους στόχους έτσι ώστε να βελτιωθούν οι αρνητικές αυτές συνθήκες.  

      Τα οφέλη της άσκησης της οστεοπόρωσης είναι πολλαπλά: Μειώνει την απώλεια 

οστικής πυκνότητας και αυξάνει τη µυϊκή δύναµη και τη µυϊκή µάζα. Επίσης διορθώ-

νει τη στάση, αυξάνει την ευκαµψία, βελτιώνει την ικανότητα ισορροπίας, µειώνει 

τον κίνδυνο πτώσης, µειώνει την κόπωση και ανακουφίζει τους πόνους βελτιώνει την 

καρδιοαναπνευστική ικανότητα και φυσικά βελτιώνει την ποιότητα της ζωής. 

 

 

3.7 Επιλογή της σωστής άσκησης 
 

      Η ήπια άσκηση πιθανά να µην προστατεύει από την οστεοπόρωση. Σύµφωνα µε 

κλινικές αναφορές το περπάτηµα 11 χιλιοµέτρων την εβδοµάδα, οι καθηµερινές α-

σκήσεις έκτασης ή η αεροβίωση δεν αυξάνουν την οστική ανόργανη πυκνότητα. Η 

πιο έντονη άσκηση φαίνεται να λειτουργεί το τρέξιµο ή οι αθλοπαιδιές δυο φορές  την 

εβδοµάδες για µια ώρα καταλήγουν σε µια αύξηση 3,5% στο οστικό ανόργανο περιε-

χόµενο µετά από 8 µήνες. Η έντονη άσκηση όπως το χαλαρό τρέξιµο, η κωπηλασία 

και το ανέβασµα σκαλιών επιφέρει 5,2% αύξηση στο οσφυϊκό οστικό ανόργανο περι-

εχόµενο µετά από 9 µήνες. Αν συνεχιστεί για 4 χρόνια ένα τέτοιο έντονο πρόγραµµα, 

τότε θα αντιστραφεί ολοκληρωτικά η εµπλεκόµενη οστική απώλεια µετά την  

εµµηνόπαυση. Οι ασκήσεις µεταφοράς βάρους φαίνεται να αποφέρουν το περισσότε-

ρο οστικό κέρδος. Η µεταφορά φορτίου είναι µια από τις βασικές λειτουργίες του 

σκελετού. Το οστό µπορεί να προσαρµοστεί στις αλλαγές σε ένα λειτουργικό φορτίο 

αυξάνοντας την πυκνότητα και τη αντίστασή του. 

      Καθαρή (έντονη) αεροβική προπόνηση µπορεί πιθανά να έχει ένα καλό αποτέλε-

σµα – αλλά η ανεπαρκής προσαρµογή είναι ένα πρόβληµα των κλινικών δοκιµασιών 

άσκησης και έτσι µπορεί να µειωθεί το όφελος. Οι ασκήσεις µεταφοράς βάρους και οι 

αερόβιες ασκήσεις µε έµφαση στο παιγνιώδες στοιχείο, είναι οι πιο κατάλληλες για 

να ενθαρρυνθεί η προσαρµογή και να παραχθεί ένα κλινικά ευεργετικό αποτέλεσµα. 

Έρευνες προτείνουν ότι η καθηµερινή άσκηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν θερα-

πεία σε ασθενείς που η οστική τους µάζα είναι ήδη µειωµένη. Έρευνα έδειξε ότι έ-

ντονες ασκήσεις φορτίου για 50 λεπτά, 3 φορές την εβδοµάδα για 5 µήνες επέφεραν 

µια αύξηση 3,8% στο οστικό ανόργανο περιεχόµενο, το οποίο είναι κλινικά σχετικό, 

συγκρινόµενο µε µια µείωση 2% στα άτοµα ελέγχου για το ίδιο χρονικό διάστηµα. 

Ένα άλλο πρόγραµµα άσκησης που περιελάµβανε αερόβιες ασκήσεις χαµηλής έντα-

σης έδειξε ότι δεν περιορίζεται η οστική απώλεια που σχετίζεται µε την ηλικία. Η 

προσαρµογή σε αυτό το πρόγραµµα ήταν πολύ µικρή (Ernst, 1994). 

      Για να αυξηθεί η οστική µάζα και η δύναµη, η άσκηση θα πρέπει να περιλαµβάνει 

φορτία µεγάλης έντασης και βαθµού και θα πρέπει να είναι δυναµική στη φύση της 

ποικίλους και διαφόρους τύπο πίεσης. Σχετικά λίγοι κύκλοι φόρτισης θα πρέπει να 

απαιτούνται ώστε να µη χρειάζεται να ασκηθεί για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Είναι 

πολύ σηµαντικό η διαφοροποίηση της προπόνησης και να µην ακολουθείτε πρόγραµ-

µα άσκησης για ταυτόχρονη παρέµβαση στο καρδιαγγειακό και σκελετικό σύστηµα. 

Η άσκηση θα πρέπει να είναι ευχάριστη και θα είναι πραγµατικά ωφέλιµη σε συνεχι-

στεί σε όλη τη ζωή. Η άσκηση στους ηλικιωµένους θα πρέπει να αυξήσει την κινητι-

κότητα, τη µυϊκή δύναµη και τον συντονισµό ( O’Brien, 1996). 

      Ένα άλλο σηµείο που θα πρέπει να ληφθεί υπ’όψιν είναι ότι οι αλλαγές στην  έ-

νταση θα πρέπει να γίνονται πολύ αργά, µε στόχο την αύξηση της µυϊκής δύναµης. 

Ακόµα και µε µια όχι τόσο σηµαντική αύξηση στην οστική µάζα, η µεγαλύτερη µυϊκή 
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δύναµη θα µειώσει τη δύναµη στο οστό κατά την καθηµερινή δραστηριότητα και µέ-

σω της αύξησης της σταθερότητας, θα µειωθεί ο κίνδυνος των µη φυσιολογικών δυ-

νάµεων που σχετίζονται µε τις αθλητικές πτώσεις. 

Η βελτίωση στη φυσική κατάσταση θα αυξήσει την οστική µάζα που δοµικά προ-

ορίζεται να παρέχει µεγαλύτερη οστική δύναµη. Ακόµα και σε µια όχι τόσο µεγάλη 

βελτίωση στην οστική µάζα, η άσκηση θα αυξήσει την µυϊκή δύναµη και την σταθε-

ρότητα στάσης και έτσι θα µειώσει τον κίνδυνο τραυµατισµών για το οστό και την 

άρθρωση, που σχετίζεται µε την µυϊκή κόπωση. 

Πολλά από τα οφέλη ενός προγράµµατος άσκησης κατά της οστεοπόρωσης είναι 

ψυχολογικά. Με την κοινωνική δραστηριότητα, την στήριξη της οµάδας και την τα-

κτική άσκηση, ο ασθενής αργά κερδίζει ην εµπιστοσύνης να επιστρέψεις σε έναν πιο 

ενεργό και ενδιαφέρων τρόπο ζωής. Η καθηµερινή άσκηση βελτιώνει τον µυϊκό τόνο, 

την σταθερότητα και την κινητικότητα, µειώνει τον πόνο και την κατάθλιψη και δεν 

αυξάνει την παρουσία καταγµάτων. Η βελτίωση στην οστική µάζα είναι δυσκολότερο 

να αποδειχθεί αν και τα προκαταρκτικά δεδοµένα είναι ενθαρρυντικό (Harrison & 

Chow, 1990). 

 

 

3.8 Προπονητικές αρχές που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν για το σχεδια-

σµό ενός προγράµµατος άσκησης για οστεοπορωτικά άτοµα 

 
Η αρχή της συγκεριµενοποίησης (Specificity) 

 

Οι ασκήσεις θα πρέπει να πιέζουν το συγκεκριµένο φυσιολογικό σύστηµα που 

προπονείται. Πολλές µελέτες ερευνούν την επίδραση της άσκησης στο οστό χρησιµο-

ποιώντας αερόβιες δραστηριότητες σχεδιασµένες για να πιέσουν το καρδιαγγειακό 

σύστηµα και όχι το σκελετικό σύστηµα (Drinkwater, 1994). Η ένταση της δραστηριό-

τητας καθορίζεται από τον καρδιακό ρυθµό και η συχνότητα από τον αριθµό των πε-

ριόδων άσκησης την εβδοµάδα, παρά από τους κύκλους φόρτισης. Καµία προσπάθεια 

δεν είχε γίνει να συσχετιστεί η συγκεκριµένη αρχή στο πρόγραµµα ή στο µέρος που η 

οστική ανόργανη πυκνότητα µετριέται (Drinkwater, 1994). Αφού η επίδραση της ά-

σκησης στο οστό εµφανίζεται να είναι ένα εντοπισµένο αποτέλεσµα, η συγκεκριµένη 

αρχή προτείνει ότι το πρόγραµµα άσκησης θα πρέπει να περιλαµβάνει δράσεις που 

προσθέτουν µηχανική πίεση σε αυτές τις περιοχές που τα οστεοπορωτικά κατάγµατα 

εµφανίζονται πιο συχνά – η σπονδυλική στήλη, ο µηρός, ο πήχης και ο βραχίονας 

(Drinkwater, 1994). 

 

Η αρχή της υπερφόρτωσης (Overload) 

 

Για να επέλθει αλλαγή, το προπονητικό ερέθισµα θα πρέπει αργά αλλά σταθερά 

να αυξάνεται. Αν η απαίτηση στο σύστηµα δεν αυξάνεται, κανένα περαιτέρω προπο-

νητικό αποτέλεσµα δε θα συµβεί (Drinkwater, 1994). Μια από τις πιο συχνές δρα-

στηριότητες που προτείνεται στις γυναίκες για την οστική υγεία είναι το περπάτηµα. 

Ενώ το περπάτηµα είναι µια εξαιρετική δραστηριότητα για τη συνολική υγεία δεν υ-

πάρχει καµία απόδειξη ότι µπορεί σηµαντικά να αυξήσει την οστική µάζα σε υγιείς 

γυναίκες που περπατούν. Μια αιτία µπορεί να σχετίζεται µε την αρχή της υπερφόρ-

τωσης. Το οστό, όπως και άλλα φυσιολογικά συστήµατα ανταποκρίνεται σε αλλαγές 

βάσεις των απαιτήσεων που του εφαρµόζονται. Αν η µηχανική πίεση που εφαρµόζε-

ται στο οστό από την προσδιορισµένη δραστηριότητα δεν υπερβαίνει το επίπεδο που 

το οστό έχει προσαρµοστεί, τότε δεν υπάρχει ερέθισµα για να αυξηθεί η οστική ανόρ-
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γανη πυκνότητα. Έρευνες σε ζώα έδειξαν ότι είναι η ένταση και όχι η συχνότητα ή η 

διάρκεια της δραστηριότητας φορτίου, η πιο σηµαντική παράµετρος στο να καθορι-

στούν αυξήσεις στην οστική µάζα (Drinkwater, 1994). 

 

 

Η αρχή της αντιστρεπτότητας 

 

Η θετική επίδραση της άσκησης στο οστό θα χαθεί αν το πρόγραµµα άσκησης δι-

ακοπεί. Η οστική µάζα που κερδίζεται µέσα από την φυσική δραστηριότητα θα επα-

νέλθει στα πριν την προπόνηση επίπεδα αν η δραστηριότητα σταµατήσει (Drink-

water, 1994). 

Μια δηµοφιλής αντιστοιχία που χρησιµοποιείται από πολλούς για να ενθαρρύ-

νουν νεαρές γυναίκες να γυµναστούν είναι ότι θα βάλουν "τα οστά τους στην τράπε-

ζα". Η σηµασία αυτού είναι ότι µια αύξηση της οστικής ανόργανης πυκνότητας κατά 

τη διάρκεια των πρώιµων ενήλικων χρόνων είναι µια επένδυση που θα παραµείνει 

άθικτη και θα τις προστατέψει ενάντια από τα οστεοπορωτικά κατάγµατα στα επόµε-

να χρόνια. ∆υστυχώς, όπως και τα άλλα φυσιολογικά συστήµατα, το οστό θα επι-

στρέψει στα προ-προπονητικά επίπεδα όταν το προπονητικό ερέθισµα εκλείψει 

(Drinkwater, 1994). 

 

Η αρχή των αρχικών τιµών 

 

Αυτοί µε τα χαµηλότερα επίπεδα της φυσικής κατάστασης έχουν τη µεγαλύτερη 

εκατοστιαία βελτίωση από τα προπονητικά προγράµµατα ενώ αυτοί µε τη µέση ή άνω 

της µέσης κατάστασης έχουν τη µικρότερη βελτίωση σε αυτά. Αν αυτή η αρχή έχει 

εφαρµογή και στο οστό, τότε µελέτες που χρησιµοποιούν άτοµα που κάνουν καθιστι-

κή ζωή µπορεί να µεγιστοποιούν τα αποτελέσµατα της άσκησης και να υπερεκτιµούν 

το δυνατό όφελος της για τον συνολικό πληθυσµό (Drinkwater, 1994). 

Μια εξαίρεση σε αυτή την αρχή µπορεί να είναι οι µεγαλύτερες γυναίκες µε πολύ 

χαµηλή οστική ανόργανη πυκνότητα σε µέρη όπως η σπονδυλική στήλη που έχουν 

µεγάλο σπογγώδες περιεχόµενο. Αν η παρούσα δοµή του σπογγώδους οστού υποχω-

ρήσει, καµία ποσότητα φορτίου ή φαρµακευτικής παρέµβασης δεν µπορεί να βελτιώ-

σει την κατάσταση του οστού. 

 

Η αρχή των ελαττωµένων κερδών 

 

Υπάρχει ένα βιολογικό ανώτατο όριο βελτιώσεων που επιφέρει η άσκηση στη 

λειτουργικότητα κάθε φυσιολογικού συστήµατος. Όταν αυτό το ανώτερο όριο προ-

σεγγιστεί, όλο και περισσότερη προσπάθεια απαιτείται για να αποκτηθούν µικρότερα 

οφέλη (Drinkwater, 1994). 

Ενώ καµία έρευνα δεν προσπάθησε να καθορίσει το βιολογικό ανώτατο όριο για 

την άσκηση που επιφέρει αυξήσεις στη οστική ανόργανη πυκνότητα, µια εξέταση των 

διαθέσιµων δεδοµένων προτείνει ότι οι προσαυξήσεις τείνουν να ευθυγραµµιστούν. 

Σε µια προπονητική µελέτη 11 µεταεµµηνοπαυσικές γυναίκες αύξησαν τη σπονδυλι-

κή οστική ανόργανη πυκνότητα κατά 4,2% τους πρώτους 9 µήνες. Κατά τους επόµε-

νους 13 µήνες ο ρυθµός βελτίωσης µειώθηκε στο 1,6% (Drinkwater, 1994). 

 

 

3.9 Σχεδιασµός προγράµµατος άσκησης στην οστεοπόρωση 
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Παρότι η οστική µάζα καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από γενετικούς παράγοντες 

η άσκηση αποτελεί έναν τροποποιητικό παράγοντα που βοηθά στη σωστή ανάπτυξη 

των οστών και συµβάλλει στην ανάπτυξη υψηλής κορυφαίας οστικής πυκνότητας. 

Με τον όρο αυτό εννοούµε τη µεγίστη ποσότητα οστίτη ιστού που αποκτά ο σκελετός 

µας την περίοδο της ωρίµανσής του. Η κορυφαία οστική πυκνότητα αποτελεί καθορι-

στικό παράγοντα για το µελλοντικό κίνδυνο οστεοπόρωσης και καταγµάτων και για 

το λόγο αυτό ακόµη και µικρά οφέλη είναι απαραίτητα. Η ανάπτυξη των οστών γίνε-

ται µε ασκήσεις φόρτισης (ασκήσεις που όταν τις κάνουµε το βάρος µας περνά µέσα 

από τα οστά) και ασκήσεις ενδυνάµωσης. 

 

3.9.1 Σχεδιασµός προγράµµατος άσκησης στην οστεοπενία 

Τα άτοµα που πάσχουν από οστεοπενία πρέπει να µάθουν να αποφεύγουν τις µε-

γάλες επιβαρύνσεις, ενώ κατά την άσκηση, δραστηριότητες οι οποίες εµπεριέχουν 

πίεση των σωµάτων των σπονδύλων µεγαλύτερη από την φυσιολογική τους ικανότη-

τα. Κακώσεις των σπονδύλων µπορούν να εµφανιστούν σε καθηµερινές δραστηριό-

τητες λόγω καταπόνησης της σπονδυλικής στήλης µε µεγάλα φορτία τα οποία πολλα-

πλασιάζονται από τις κινήσεις της. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι δυνά-

µεις  συµπίεσης που δέχεται η οσφυϊκή µοίρα της σπονδυλικής στήλης από την  άρση 

ενός αντικειµένου οι οποίες µπορεί να φτάσουν 10-20 φορές πάνω από το βάρος του 

αντικειµένου αυτού. 

 

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει:  

• Ασκήσεις φόρτισης  

• ∆ιατάσεις (κυρίως θώρακος)  

• Μυϊκή ενδυνάµωση (ραχιαίων, κοιλιακών, απαγωγών του ισχίου)  

• Ισορροπία και σωστή στάση σώµατος  

 

 

3.9.2 Σχεδιασµός προγράµµατος άσκησης στα πρώτα στάδια της οστεοπόρωσης 

 

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει:  

• Συνδυασµός ασκήσεων φόρτισης π.χ. βάδιση για 15 λεπτά (1500 µέτρα) και 

ασκήσεων ενδυνάµωσης σε καρέκλα και ποδήλατο ή αεροβικές ασκήσεις σε 

καθιστή θέση για 15 λεπτά.  

• Ασκήσεις ενδυνάµωσης των µυών της ράχης και των κοιλιακών και ισορροπί-

ας οι οποίες βελτιώνουν τον πόνο και µειώνουν τον κίνδυνο πτώσεων. 

 

3.9.3 Σχεδιασµός προγράµµατος άσκησης στη σοβαρή οστεοπόρωση 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ !!!  

 

Γιατί: 

1. κίνδυνος πτώσης σε βαριά οστεοπόρωση από µόνο του  

2. το βάρος του σώµατος είναι δύναµη ικανή να προκαλέσει κάταγµα στη 

σπονδυλική στήλη  
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3.  

Προτείνονται: 

• Ήπιες καθιστές ασκήσεις είναι προτιµότερες (αεροβικές ασκήσεις σε καρέκλα 

ή ποδήλατο χωρίς αντίσταση)  

• Αεροβικές σε νερό ή κολύµβηση είναι ιδανικές (µε το νερό µειώνεται ο κίνδυ-

νος πτώσης, αυξάνεται η ευκαµψία και παρέχεται η δυνατότητα κάποιας αντί-

στασης)  

• Ασκήσεις σωστής αναπνοής  

• Στα προχωρηµένα στάδια µόνο ασκήσεις επί κλίνης  

• Απαραίτητες είναι οι ασκήσεις ελέγχου της στάσης και ισορροπίας καθώς και 

ήπιες ασκήσεις ενδυνάµωσης της ράχης.  

 

 

 

 

 

 

Επίδραση της άσκησης στα άτοµα υψηλού κινδύνου. Ξεκινώντας από τα προ-

γράµµατα αερόβιας άσκησης, αυτά περιλαµβάνουν αερόβιες µόνο δραστηριότητες, 

χαµηλής (χαλαρό βάδισµα, έντονο βάδισµα, βάδισµα στις µύτες και χορό, αργό τρέ-

ξιµο, αθλοπαιδιές) ή υψηλότερης έντασης (ασκήσεις µε αναπηδήσεις και επιτόπιο 

τρέξιµο). Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα ερευνητών υποστηρίζεται ότι τα αερόβια 

προγράµµατα άσκησης προφυλάσουν τους συµµετέχοντες από την οστική απορρό-

φηση βελτιώνοντας σε κάποιες µόνο περιπτώσεις την οστική πυκνότητα (Grove & 

Londeree, 1991; Douchi et al 2000). Όσον αφορά τα προγράµµατα που περι-

λαµβάνουν µόνον ασκήσεις µυϊκής ενδυνάµωσης υπάρχουν διαφορετικές προσεγγί-

σεις του περιεχοµένου των ασκήσεων. Εφαρµόζονται ασκήσεις υψηλής επιβάρυνσης 

οι οποίες φαίνεται να βελτιώνουν σηµαντικά τη µυϊκή δύναµη, ενώ δεν παρουσιά-

ζουν σηµαντικές βελτιώσεις στην αύξηση της οστικής πυκνότητας (Nichols et al., 

1995; Humphries et al., 2000). Επιπλέον υπάρχουν έρευνες που συγκρίνουν τις επι-

δράσεις ασκήσεων υψηλής (ένταση 80% της 1 µέγιστης επανάληψης (ΜΑΕ)) και 

χαµηλής επιβάρυνσης (40% ή 50% της 1 ΜΑΕ), αναφέροντας παρόµοιες αυξήσεις 

της µυϊκής δύναµης (Bemben et al., 2000; Vincent και Braith, 2002). Τέλος, υπάρ-

χουν έρευνες που στο περιεχόµενο των προγραµµάτων άσκησης συνδύασαν αερόβιες 

δραστηριότητες µε ασκήσεις µυϊκής ενδυνάµωσης. Κάποιες από αυτές ανέφεραν δι-

αφορές της οµάδας άσκησης µε µια οµάδα ασθενών που δεν ακολούθησε πρόγραµµα 

άσκησης στη µυϊκή απόδοση (Peterson et al., 1991; Welsh & Rutherford, 1996; Chien 

et al., 2000), στην οστική πυκνότητα (Peterson et al., 1991; Welsh & Rutherford, 

1996; Chien et al., 2000) και στο περιεχόµενο του οστού σε άλατα (Rikli & Mcmanis, 

1990). Συγκεντρωτικά ερευνητικές εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν µε οστεοπορω-

τικά άτοµα παρουσιάζονται  
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3.10 Η καθηµερινή ζωή του οστεοπορωτικού ασθενή 
 

Εκτός από την απαραίτητη θεραπεία µε φάρµακα, πολλά µπορούν να γίνουν από 

τον ίδιο τον ασθενή για να ανακουφισθεί από τα συµπτώµατα και να υποβοηθήσει τις 

καθηµερινές του δραστηριότητες, ακόµα κι αν αυτός έχει πάθει κατάγµατα. Η ανα-

κούφιση από τον πόνο µπορεί πολλές φορές να γίνει µε συνδυασµό φαρµακευτικής 

θεραπείας και φυσιοθεραπείας. Είναι σηµαντικό να εφαρµόζει κανείς τις οδηγίες για 

καλή στάση του σώµατος καθώς και ενδυνάµωση των µυών. Είναι επίσης σηµαντικό 

να υιοθετήσει κανείς αλλαγές στον καθηµερινό τρόπο ζωής και να οργανώσει το πε-

ριβάλλον του προκειµένου να αποφευχθούν καταστάσεις που είναι πιθανόν να δηµι-

ουργήσουν τραύµατα και να προκαλέσουν πόνο. 

 

Οδηγίες για καλή στάση του σώµατος και ενδυνάµωση των µυών  

 

Μερικές ασκήσεις µπορούν να δυναµώσουν τους µύες της οσφυϊκής µοίρας και 

της κοιλιακής χώρας καθώς ακόµα και να βοηθήσουν να διατηρηθεί η φυσιολογική 

ευελιξία. Αυτές οι ασκήσεις παρόλο που είναι ασφαλείς σε ασθενείς που πάσχουν από 

οστεοπόρωση, είναι επίσης χρήσιµες σε νεαρότερα άτοµα που θέλουν να αποφύγουν 

στάσεις του σώµατος που µπορεί να προκαλέσουν τραύµα µε τις συνηθισµένες καθη-

µερινές δραστηριότητες. Πρέπει όµως πριν να εφαρµοστούν, να προηγηθεί η έγκριση 

του γιατρού ο οποίος θα υποδείξει στον ασθενή το ρυθµό και την ένταση των ασκή-

σεων προκειµένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια. 

 

3.10.1 Βασικές αρχές µηχανικής του σώµατος 

 

Στα φυσιολογικά άτοµα, το πάνω µέρος της ράχης είναι σε ευθεία γραµµή. Οι 

ώµοι είναι ελαφρά ανασηκωµένοι. Η µέση έχει µια κυρτότητα προς τα πίσω. Με µια 

τέτοια ικανοποιητική στάση πρέπει να αποφεύγεται η υπερβολική φόρτιση της σπον-

δυλικής στήλης, να διευκολύνεται η λειτουργία της αναπνοής , να υπάρχει καλύτερη 

πέψη της τροφής και γενικότερα οι άνθρωποι µε οστεοπόρωση να εργάζονται πιο α-

ποτελεσµατικά.  

 

Ας δούµε µερικές ασκήσεις που δίνουν έµφαση στη σωστή θέση και τη µηχανική του 

σώµατος. 

 

1. Κάθισµα 

 

Όταν κάθεστε πάντοτε ένα µαξιλάρι ή µια τυλιγµένη πετσέτα πάχους 5 -10 πίσω 

από την µέση για να την υποβοηθά. Όταν οδηγείτε χρησιµοποιείτε το µαξιλάρι του 

καθίσµατος ώστε να διατηρείται η φυσιολογική κυρτότητα του αυχένα (Εικόνα1 και 

Εικόνα 2). 
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Όταν διαβάζετε, µην σκύβετε µπροστά αλλά διατηρείτε τη 

φυσική κύρτωση της µέσης σας. Στο γραφείο, δηµιουργείστε µια 

κεκλιµένη επιφάνεια εργασίας µε κλίση προς εσάς, όπως τα 

σχεδιαστήρια ή τα παλιά µαθητικά θρανία (Εικόνα 3). Για να 

ανακουφισθείτε µετά από πολύωρο κάθισµα κάνετε µερικές 

ασκήσεις όπως το Τόξο µπροστά σε τοίχο ή την όρθια στάση µε 

κλίση προς τα πίσω. 

 

 

 

2. Ορθοστασία 

 

     Κρατάτε το κεφάλι ψηλά, το πηγούνι µέσα, τους 

ώµους ελαφρά ανασηκωµένους. ∆ιατηρείστε τη 

φυσιολογική κύρτωση της µέσης σας (Εικόνα 4).  

Όταν είσαστε σε ορθοστασία για περισσότερο από λίγα 

λεπτά, τοποθετείστε το ένα σας πόδι πάνω σε ένα 

καρεκλάκι ή σε ένα σκαλοπάτι. Περιοδικά αλλάξτε πόδι 

διαπιστώνοντας ότι µια τέτοια θέση είναι λιγότερο 

κουραστική. 

 

 

3. Σκύψιµο και σήκωµα βάρους 

 

Κρατείστε τα πόδια σας επίπεδα και σταθερά. Οι ώµοι πρέπει να 

απέχουν ο ένας από τον άλλο. Και τα δύο χέρια πρέπει να 

ακουµπούν στις πλευρές ή τους µηρούς εκτός αν χρησιµοποιείτε το 

ένα χέρι για υποστήριξη (Εικόνα 5). Καθώς σκύβετε θυµηθείτε πως 

πρέπει να διατηρείτε τη φυσιολογική κύρτωση της µέσης. Κρατείστε 

τουλάχιστον το ένα πόδι επίπεδο στο έδαφος προκειµένου να 

δέχονται ισότιµες δυνάµεις το ισχίο, το γόνατο και ο αγκώνας. 

Εισπνεύστε χαλαρά ενώ σηκώνετε το αντικείµενο ή όταν ορθώνετε 

το κορµί σας. Όταν φθάσετε στην όρθια στάση εκπνεύστε.  

 

 

 

 

Όταν θέλετε να αλλάξετε την κατεύθυνση που κοιτάτε, µετακινείστε 

τα πόδια µαζί µε το σώµα σας. Στρίψτε στηριζόµενοι πάνω στις 

φτέρνες ή στα δάχτυλα των ποδιών µε τα γόνατα ελαφρά λυγισµένα 

(Εικόνα 6).  
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Ποτέ µην σκύβετε µπροστά για να σηκώσετε ένα αντικείµενο εξαναγκάζοντας τη 

ράχη σας να είναι παράλληλη µε το έδαφος. Αυτή η στάση προκαλεί µεγάλη φόρτιση 

στη σπονδυλική σας στήλη ( Εικόνα 7 και Εικόνα 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτές οι αρχές είναι βασικές σε όλες τις καταστάσεις κάµψης. Όπως φαίνεται 

στην Εικόνα 9, όταν χρειάζεται να σκύψετε µπροστά, πχ να δέσετε τα κορδόνια των 

παπουτσιών ή να ξυρίσετε τα πόδια σας διατηρείστε πάντοτε τη φυσιολογική κύρτω-

ση της µέσης σας. Ακόµα κι όταν πλένετε τα δόντια σας προσπαθήστε να µην σκύβε-

τε αλλά είναι προτιµότερο να λυγίζετε τα γόνατα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Σπρώξιµο και τράβηγµα 

 

Αντί να σκύβετε ή να στρίβετε όταν σκουπίζετε το πάτωµα µε την ηλεκτρική 

σκούπα, χρησιµοποιείστε µια ρυθµικά επαναλαµβανόµενη κίνηση από ένα πόδι στο 

άλλο. Με λυγισµένα γόνατα και ανασηκωµένους τους ώµους κινηθείτε πίσω-εµπρός 

ή δεξιά-αριστερά (Εικόνα 10). 
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5. Βήχας και φτέρνισµα 

 

Αναπτύξετε τη συνήθεια να υποστηρίζετε τη µέση σας µε το ένα χέρι όταν βήχετε ή 

φταρνίζεστε. Κάτι τέτοιο προστατεύει τη σπονδυλική στήλη και τους µεσοσπονδύλι-

ους δίσκους (σκληροί χόνδροι ανάµεσα στους σπονδύλους που δρουν σαν αµορτισέρ) 

από βλάβη που µπορεί να προκληθεί από µια ξαφνική επίκυψη (Εικόνα 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10.2 Ασκήσεις 

 

Αν έχετε ένα πρόβληµα στάσης πρέπει να πάρετε συµβουλές από τον γιατρό ή τον 

φυσιοθεραπευτή σας πριν αρχίσετε το πρόγραµµα που σας προτείνουµε παρακάτω.  

Γενικά, οι ασθενείς µε ελαττωµένη οστική µάζα ή οστεοπόρωση πρέπει να αποφεύ-

γουν οποιοδήποτε άσκοπο σκύψιµο εµπρός κατά τις καθηµερινές τους δραστηριότη-

τες, όπως πχ το να βάλει κανείς παπούτσια ή το σκούπισµα. Το ίδιο και ασκήσεις που 

περιλαµβάνουν επίκυψη.  

Όλες οι παρακάτω ασκήσεις έχουν σχεδιασθεί για τους περισσότερους ασθενείς 

που πάσχουν ήδη από οστεοπόρωση. Ωστόσο σε ασθενείς µε πολύ χαµηλή οστική 

µάζα αυτές οι ασκήσεις δεν πρέπει να γίνονται.  

Προτείνουµε να ξεκινάτε µε τρεις επαναλήψεις κάθε άσκησης. Φθάσετε τις 10 

προσθέτοντας µία κάθε µέρα. Μετά από λίγες βδοµάδες θα µπορείτε να εκτελείτε ο-

λόκληρο το πρόγραµµα εύκολα. Ο σκοπός των ασκήσεων αυτών είναι να σας κατευ-

θύνουν σε ένα εύκολο και ευχάριστο πρόγραµµα που θα µπορείτε να εφαρµόζετε κα-

θηµερινά. Αν κάποιες σας προκαλούν πόνο ή αδιαθεσία εξαιρέσετε τις από το πρό-

γραµµά σας. 

 

1. Σωστό βάδισµα (Εικόνα 12 και Εικόνα 13 ) 

 

Περπατήστε µε το πηγούνι µέσα, το κεφάλι ψηλά και τους ώµους 

ελαφρά ανασηκωµένους. Φοράτε παπούτσια µε ελαστική σόλα που δεν 

γλιστρούν όταν περπατάτε και προσγειώνεστε ελαφρά πάνω στις 

φτέρνες σας.  

Βεβαιωθείτε ότι το γόνατό σας βρίσκεται πάντοτε σε ευθεία γραµµή 

πάνω από το δεύτερο δάκτυλο του αντίστοιχου πέλµατος του ποδιού. 

Εξασκηθείτε εναλλάξ µε και χωρίς µια τυλιγµένη πετσέτα πάνω στο 

κεφάλι σας. 
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2. Τόξο µπροστά σε τοίχο (Εικόνα 14) 

 

Στηθείτε µε το πρόσωπο µπροστά σε ένα τοίχο ή µια 

πόρτα, τεντώνοντας τα χέρια σας επάνω ψηλά ενώ εισπνέετε 

βαθειά. Συγκεντρωθείτε και ισιώσετε το πάνω µέρος της 

ράχης. Προσπαθήστε επίσης να φθάσετε όσο περισσότερο 

ψηλά µε το ένα χέρι ενώ το άλλο πηγαίνει όσο πιο κάτω 

µπορείτε. 

 

 

 

 

 

3. Όρθια στάση µε κλίση προς τα πίσω (Εικόνα 

15) 

 

Βάλτε τις δυο γροθιές σας πίσω χαµηλά στη µέση. 

Τεντωθείτε σιγά σαν τόξο προς τα πίσω ενώ παίρνετε 

βαθειά αναπνοή. Επαναλάβετε βάζοντας τις γροθιές 

αυτή τη φορά λίγο ψηλότερα στη µέση. Επαναλάβατε 

βάζοντας τις γροθιές αυτή τη φορά στη το πάνω 

µέρος της ράχης. 

 

 

 

 

4. Όρθια στάση µε στήριξη στον τοίχο και στροφή της λεκάνης (Εικόνα 16) 

 

Τοποθετείστε τα πόδια σας περίπου 30 εκατοστά µακριά από 

ένα τοίχο. Με γυρισµένη την πλάτη σ αυτόν, λυγίστε τα 

γόνατα και ακουµπήστε το κεφάλι, τους ώµους και το πάνω 

µέρος της ράχης στον τοίχο. Χρησιµοποιείστε µια πετσέτα 

τυλιγµένη σε ρολό στο ύψος της µέσης για να την υπο-

στηρίξετε. Αυτή η θέση εξασκεί τους µύες των µηρών, της 

κοιλιάς και της σπονδυλικής στήλης. Γλιστρήστε πάνω κάτω 

σε αυτή τη θέση λυγίζοντας τα γόνατα και κρατώντας τη 

ράχη επίπεδα στον τοίχο. Καθώς βελτιώνεστε µπορείτε 

σταδιακά να βάζετε τα πόδια σας πιο κοντά στον τοίχο ενώ 

ταυτόχρονα συσπάτε τους µύες της κοιλιάς. 
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5. Έλξεις σαγονιού (Εικόνα 17) 

 

Σπρώξτε το σαγόνι σας προς τα πίσω σαν να 

προσπαθούσατε να το µετακινήσετε προς το πίσω 

µέρος του αυχένα. Κοιτάξτε ευθεία µπροστά, ούτε 

πάνω ούτε κάτω. Κρατείστε το κεφάλι ψηλά. Θα 

πρέπει να νοιώσετε ένα τράβηγµα στο πίσω µέρος του 

αυχένα και ταυτόχρονα το πάνω µέρος της ράχης να 

γίνεται επίπεδο. Σπρώξτε προς τα κάτω τα γόνατά σας 

προκειµένου να γίνει η ράχη σας όσο το δυνατόν πιο 

ίσια. 

 

 

6. Ισοµετρική διόρθωση στάσης (Εικόνα 18) 

 

Στηθείτε όσο µπορείτε πιο ίσια, τραβώντας το σαγόνι 

προς τα µέσα και όχι προς τα πάνω. Βάλτε τις παλάµες 

σας στο πίσω µέρος του κεφαλιού. Σπρώξτε µε τις 

παλάµες το κεφάλι σας ενώ ταυτόχρονα ανασηκώνετε 

τους ώµους µαζί. Βάλτε αντίσταση (κόντρα) µετρώντας 

µέχρι το τρία. Μετά χαλαρώστε χωρίς δύναµη για τρία 

δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε την κόντρα. ∆ιατηρείστε 

όρθια στάση κατά τη διάρκεια της άσκησης. 

 

 

 

7. Push-ups σε καθιστή θέση (Εικόνα 19) 

 

Καθίστε κοντά στην άκρη µιας καρέκλας 

χρησιµοποιώντας τα χέρια σας για επιπλέον υποστήριξη. 

Σκύψτε µπροστά. Σηκώστε το βάρος του σώµατός σας στα 

τεντωµένα χέρια σας όσο πιο ψηλά µπορείτε µε άνεση. Τα 

πόδια σας πρέπει να ακουµπάνε στο πάτωµα. Εισπνεύστε 

όταν σηκώνεστε και εκπνεύστε όταν χαλαρώνετε. ∆ιατηρεί-

στε τη κυρτότητα της µέσης σας. 

 

 

8. Γέφυρα (Εικόνα 20) 

 

     Ξαπλώστε ανάσκελα κρατώντας 

λυγισµένα τα γόνατα. Σπρώξτε το κεφάλι 

και τους ώµους κάτω. Σηκώστε τον κορµό, 

τα ισχία και τους µηρούς. Χαλαρώστε και 

επαναλάβετε. Καθώς βελτιώνεστε, κάντε 

την άσκηση στηριζόµενοι στο ένα πόδι και 

εναλλάσσοντας το ένα πόδι µε το άλλο. 
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9. Σήκωµα της λεκάνης µε τέντωµα των ποδιών 

προς τα κάτω (Εικόνα 21) 

 

Ξαπλώστε ανάσκελα µε λυγισµένα γόνατα 

βάζοντας µια τυλιγµένη σε ρολό πετσέτα κάτω από 

τη µέση σας. Σπρώξτε τη µέση σας προς την πετσέτα 

χρησιµοποιώντας τους κατώτερους κοιλιακούς µύες 

και σηκώνοντας τους µηρούς (όχι ολόκληρη τη ράχη 

σας).  

Τεντώστε γλιστρώντας το ένα πόδι σας όσο πιο 

µακριά µπορείτε διατηρώντας την κλίση του 

σώµατος. Γυρίστε στην αρχική θέση. Επαναλάβετε 

µε το άλλο πόδι. 

 

10. Ανυψώσεις στα τέσσερα άκρα (Εικόνα 22) 

 

Στηριχθείτε στα χέρια και τα γόνατά σας. Τα χέρια 

πρέπει να είναι ακριβώς κάτω από τους ώµους και τα 

γόνατα κατευθείαν κάτω από τους γοφούς. Η ράχη 

πρέπει να είναι ευθεία ή ελαφρά κυρτωµένη όπως 

δείχνει το σχήµα. Σηκώστε εναλλάξ κάθε χέρι 

κρατώντας το τεντωµένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα. 

Επαναλάβετε το ίδιο για κάθε πόδι. Αν µπορείτε να 

κάνετε αυτή την άσκηση εύκολα, τότε σηκώστε 

ταυτόχρονα το δεξί χέρι και το αριστερό σας πόδι. 

Μετά εναλλάξ το αριστερό χέρι και το δεξί πόδι µαζί. 

Στη συνέχεια καθίστε στις πτέρνες σας και τεντώστε τα δυο χέρια µπροστά καθώς 

εκπνέετε. 

 

11. Στήριξη στους αγκώνες (Εικόνα 23) 

 

∆οκιµάστε τη στάση αυτή µε ή χωρίς µαξιλάρι 

σαν εναλλακτική λύση αντί να κάθεσθε ή να 

ξαπλώνετε ανάσκελα. Προσπαθήστε να κάθεσθε 

στη θέση αυτή για µισή ώρα ξεκινώντας αρχικά 

από 5 λεπτά ενώ βλέπετε τηλεόραση ή διαβάζετε. 

Με τη στάση αυτή αποσυµπιέζετε παθητικά τους 

σπονδύλους και τους µεσοσπονδύλιους δίσκους. Η 

στάση αυτή βοηθά στο να αντιστρέψετε τη βλάβη 

που προκαλείται από λάθος στάση. Μια καλή 

άσκηση για τη ράχη είναι να τεντώνετε ένα χέρι 

µπροστά εναλλάξ παραµένοντας σ αυτή τη θέση.  

  

 

 


