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Για εμάς τις γυναίκες, το γάλα ΔΕΛΤΑ daily
calci+40% και βιταμίνη D3 είναι ο σύμμα-
χός μας για τη διατήρηση γερών οστών και
συμβάλλει καθοριστικά στην αποφυγή της
οστεοπόρωσης καθώς περιέχει:

> 40% επιπλέον ασβέστιο, απαραίτητο 
δομικό στοιχείο για τον οργανισμό 
όλων, ιδιαίτερα όμως των γυναικών 
και ιδίως εκείνων που εγκυμονούν
και θηλάζουν

> Βιταμίνη D3, η οποία συμβάλλει
στην καλύτερη απορρόφηση
του ασβεστίου από τον οργανισμό.

συμβάλλει
στην καλή υγεία

των οστών!
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Μην κλείνετε τα μάτια στην οστεοπόρωση!

Η οστεοπόρωση από την πλευρά της συμπτωματολογίας,
είναι συνήθως αθόρυβη,
ιδίως στα αρχικά στάδια της.
Αυτό έχει σα συνέπεια
την καθυστερημένη διάγνωση.
Υπό αυτή την προυΐπόθεση
πρέπει να προλαμβάνεται και
να αντιμετωπίζεται
έγκαιρα πριν εκδηλώσει
συμπτώματα.

Τί είναι οστεοπόρωση;

Οστεοπόρωση είναι η σκελετική διαταραχή που χαρα-
κτηρίζεται από μειωμένη οστική αντοχή προδιαθέτοντας
ένα άτομο σε αυξημένο κίνδυνο κατάγματος.
Η οστική αντοχή ενσωματώνει την οστική πυκνότητα και
την οστική ποιότητα.
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Η οστεοπόρωση μας βλάπτει με τα κατάγματα. 
Τα συνηθέστερα συμβαίνουν στη σπονδυλική στήλη, στο ισχίο και στον καρπό.

Πώς μας βλάπτει η οστεοπόρωση;

Οι πρώτες εκδηλώσεις της οστεοπόρωσης εμφανίζονται
συνήθως στον περιφερικό σκελετό με κατάγματα στην
περιοχή του καρπού. Αυτά τα κατάγματα είναι συνηθι-
σμένα στις νεώτερες οστεοπορωτικές γυναίκες.
Τα σπονδυλικά κατάγματα εμφανίζονται αργότερα με
έντονο πόνο στην πλάτη και προοδευτική απώλεια του
αναστήματος, που συνήθως συνοδεύεται από κύφωση,
προβολή και ανύψωση της κοιλιάς.

Η κύφωση (καμπούρα) που προκύπτει από την οστεοπό-
ρωση επηρεάζει την εμφάνιση, που όλοι καταλαβαίνουμε
τη σημασία της στην θετική ψυχολογία της γυναίκας. Το
κυριότερο όμως είναι ότι επιδεινώνει τη λειτουργία των
πνευμόνων και της καρδιάς μειώνοντας τις αντοχές της. 

Όμως η δραματικότερη και πιο επικίνδυνη εκδήλωση της
οστεοπόρωσης είναι το κάταγμα του ισχίου που πα-
ρουσιάζεται συνήθως μετά το 70ό έτος, με υπεροχή
όμως των γυναικών 3 προς 1 σε σχέση με τους άνδρες.

Περίπου 15.000 ηλικιωμένα άτομα σπάνε κάθε χρόνο το
ισχίο στην Ελλάδα. Όλα τα άτομα αυτά πρέπει να υπο-
βληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Η θνητότητα των ηλι-
κιωμένων αυτών ατόμων τα 2 πρώτα μετά την εγχείρηση
χρόνια φθάνει το 50% λόγω επιπλοκών.

Μόνο το 30% των ασθενών που έπαθαν κά-
ταγμα του ισχίου επανέρχεται στην αρχική
του κινητική δραστηριότητα και στην ίδια ποι-
ότητα ζωής.
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Μη Μεταβλητοί Παράγοντες Κινδύνου

Είναι οι παράγοντες που δεν μπορούμε να τους αλλά-
ξουμε, όπως:
> το γρήγορο σταμάτημα της περιόδου

(πρόωρη εμμηνόπαυση)
> η κληρονομικότητα (π.χ. αν είχε η μητέρα ή

αν υπήρχαν στην οικογένεια πολλά κατάγματα)
> το φύλο (οι γυναίκες παθαίνουν οστεοπόρωση

πιο συχνά από τους άνδρες)
> η φυλή (η λευκή φυλή πάσχει συχνότερα

από τη μαύρη).

Μεταβλητοί Παράγοντες Κινδύνου

Υπάρχουν όμως και παράγοντες που αλλάζουν ή και τρο-
ποποιούνται όπως το χαμηλό σωματικό βάρος (οι δίαιτες
βλάπτουν τα οστά), η φτωχή διατροφή σε ασβέστιο, το
κάπνισμα, τα οινοπνευματώδη, η κατάχρηση καφέ, η
αδράνεια, η κακή κατάσταση του μυϊκού συστήματος, η
λήψη κάποιων φαρμάκων όπως για παράδειγμα η κορτι-
ζόνη.

Στην Ιατρική όταν αναφερόμαστε σε
παράγοντες κινδύνου σημαίνει πως όποιοι
έχουν τους παράγοντες αυτούς
κινδυνεύουν περισσότερο από άλλους
να πάθουν την ασθένεια.
Στην οστεοπόρωση υπάρχουν τέτοιοι
παράγοντες που δεν αλλάζουν και άλλοι
που αλλάζουν ή τροποποιούνται.

Οστεοπόρωση & Παράγοντες Κινδύνου
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Η οστεοπόρωση παρουσιάζεται κυρίως στις γυναίκες
μετά την εμμηνόπαυση. Παρ όλα αυτά υπάρχουν πολλές
περιπτώσεις που διαπιστώνουμε οστεοπόρωση σε νεώ-
τερα άτομα, ακόμα και σε παιδιά ή σε άντρες.

Σε πολλά άτομα δεν επιτυγχάνεται υψηλή ή έστω και φυ-
σιολογική οστική πυκνότητα με αποτέλεσμα η οστεοπό-
ρωση να τα προσβάλλει ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
Κάποια νοσήματα, κυρίως αυτά  των ενδοκρινών αδένων,
αποτελούν μία πρόσθετη αιτία προσβολής από οστεοπό-
ρωση σε νεαρή ηλικία.

Από ποια ηλικία μπορεί
να παρουσιασθεί η οστεοπόρωση;

Πάντα η διάγνωση γίνεται από το γιατρό, που παίρνει το
ιστορικό και εξετάζει την / τον ασθενή. Η διάγνωση μπο-
ρεί να γίνει και με ακτινογραφίες, αλλά όταν φανεί στην
ακτινογραφία οστεοπόρωση η απώλεια του οστού είναι
μεγάλη και έχει χαθεί ήδη πολύτιμος χρόνος.

Η μέτρηση της οστικής μάζας είναι το σημαντικότερο
μέσο σε συνδυασμό με τη μέτρηση ειδικών δεικτών
οστεοπόρωσης που περιλαμβάνουν εξετάσεις στο αίμα
και στα ούρα (ασβέστιο, πρωτεϊνες και ένζυμα των οστών
στο αίμα και τα ούρα, κλπ).
Η μέτρηση της οστικής μάζας ή καλύτερα η οστική πυ-
κνομετρία είναι μία απλή εξέταση εκτίμησης της περιε-
κτικότητας σε άλατα ασβεστίου στο σκελετό μας.
Με την οστική πυκνομετρία εκτιμάται η παρούσα κατά-
σταση των οστών και ειδικότερα ο κίνδυνος εμφάνισης
οστεοπορωτικών καταγμάτων.

Εκτός από άτομα με συγκεκριμένα νοσήματα (π.χ. λήψη
κορτιζόνης) η οστική μέτρηση είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο να
γίνεται σε όλες τις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση, ειδι-
κότερα σε αυτές που πρόκειται να αρχίσουν θεραπεία ορ-
μονικής υποκατάστασης. 

Πώς γίνεται η διάγνωση
της οστεοπόρωσης
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> Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες κάτω των
65 ετών που έχουν έναν ή περισσότερους
παράγοντες κινδύνου (εκτός της εμμηνόπαυσης)

> Γυναίκες μεγαλύτερες των 65 ετών
ανεξάρτητα από παράγοντες κινδύνου.

> Ηλικιωμένοι άνδρες.

> Μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες
που παρουσίασαν κάταγμα.

> Γυναίκες υπό μακροχρόνια θεραπεία
(ή θεραπεία υψηλών δόσεων) με κορτιζόνη.

> Πριν την έναρξη, ή για την τροποποίηση
της θεραπείας για οστεοπόρωση.

Ποιοι πρέπει να ελέγχουν
την οστική τους μάζα

Είναι σημαντικό για την πρόληψη της οστεοπόρωσης να
γίνει κατανοητή η έννοια της κορυφαίας οστικής πυκνό-
τητας.

Κορυφαία οστική πυκνότητα είναι η μεγίστη
ποσότητα οστίτη ιστού που αποκτά ο σκελε-
τός μας την περίοδο της ωρίμανσής του.

Χρονικά αυτό επιτυγχάνεται μέχρι την ηλικία των 25 ετών.
Όσο λοιπόν λιγότερο οστό καταφέρει να αποκτήσει ο
αναπτυσσόμενος σκελετός τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα
έχει να πάθει οστεοπόρωση, ειδικά μετά την εμμηνό-
παυση.
Αιτίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη υψηλής κορυ-
φαίας οστικής πυκνότητας είναι η κληρονομικότητα, η
πλούσια διατροφή με ασβέστιο (βασικά με γαλακτοκο-
μικά προϊόντα), η έντονη σωματική άσκηση και η απο-
φυγή ασθενειών που επηρεάζουν τα οστά.
Τέλος δεν πρέπει να αγνοούμε ότι κίνδυνο ανάπτυξης
οστεοπόρωσης έχουν και οι άνδρες, κυρίως λόγω ύπαρ-
ξης επιβαρημένου οικογενειακού ιστορικού.

Πώς μπορούμε να προλάβουμε
την οστεοπόρωση από πολύ
νεαρή ηλικία;
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Ένα παιδί χρειάζεται 800 mg ασβεστίου την ημέρα, ένας
έφηβος 1200 και ένας ενήλικας περίπου 1000 mg.

Μετά την εμμηνόπαυση μειώνεται η ικανότητα του εντέ-
ρου να απορροφήσει το ασβέστιο και απαιτείται μεγαλύ-
τερη ημερήσια πρόσληψη (περίπου 1500 mg). Κύρια
πηγή ασβεστίου είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Στη σωστή διατροφή παίζει επίσης σημαντικό ρόλο η
επαρκής πρόσληψη της βιταμίνης D. Συνήθως επαρκής
σύνθεση βιταμίνης D γίνεται απλά με την έκθεση του σώ-
ματος στoν ήλιο. Όμως μπορεί να ληφθεί και από τροφές
όπως εμπλουτισμένα γαλακτοκομικά, κρόκος αυγού,
ψάρια και συκώτι. Στη μέση και κυρίως την τρίτη ηλικία
υπάρχει ανάγκη επαρκούς λήψης βιταμίνης D και ασβε-
στίου. 

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 σημασία της καλής διατροφής
στην πρόληψη της οστεοπόρωσης
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Ο Ρόλος της Άσκησης στην Οστεοπόρωση

Η φυσική δραστηριότητα είναι ζωτικής σημασίας για την
υγεία των οστών.
Στην παιδική και εφηβική ηλικία η άσκηση είναι σημαν-
τική για την επίτευξη της μέγιστης οστικής πυκνότητας
έως και την ηλικία των 25 ετών, τόσο σε άντρες όσο και
σε γυναίκες.
Στην ενήλικη ζωή ο στόχος της άσκησης, όσον αφορά
την οστεοπόρωση, είναι να διατηρηθεί η οστική πυκνό-
τητα και να μειωθεί ο ρυθμός απώλειας οστικής πυκνό-
τητας με την αύξηση της ηλικίας. Σε ηλικιωμένους στόχο
αποτελεί η πρόληψη των πτώσεων. 

Οι ασκήσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της
οστεοπόρωσης στηρίζονται σε ειδικά σχε-
διασμένα προγράμματα που εξατομικεύονται
σύμφωνα με τις ανάγκες του ατόμου και λαμ-
βάνουν υπόψη τη σοβαρότητα της πάθησης,
τις συνοδές παθήσεις και την καρδιαγγειακή
του λειτουργία.

Η άσκηση αποτελεί τον απλούστερο και πιο αποτελε-
σματικό τρόπο για τη διατήρηση της υγείας.
H άσκηση μειώνει την απώλεια οστικής πυκνότητας,
διορθώνει τη λανθασμένη στάση του σώματος, αυξά-
νει την ευλυγισία, αυξάνει τη μυϊκή δύναμη, βελτιώνει
την ικανότητα ισορροπίας, μειώνει τον κίνδυνο πτώσης
και φυσικά βελτιώνει την ποιότητα ζωής. 

Ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης

Βασικές είναι οι ασκήσεις που δυναμώνουν τους μυς.
Στην οστεοπόρωση δεν κάνουμε γενικευμένη μυϊκή εν-
δυνάμωση. Δίνουμε έμφαση στις περιοχές του σκελε-
τού που προκαλούνται συχνότερα τα κατάγματα,
δηλαδή στη σπονδυλική στήλη, στο ισχίο και στα χέρια.
Οι ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης για την πρόληψη και
αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης περιλαμβάνουν:

> Ενδυνάμωση ραχιαίων μυών
> Ενδυνάμωση των κοιλιακών μυών
> Ενδυνάμωση μυών του ισχίου
> Ενδυνάμωση χεριών
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Ένα σημαντικό κομμάτι που κυρίως αφορά την πρόληψη
των πτώσεων είναι οι τροποποιήσεις και η διαμόρφωση
των χώρων του σπιτιού. Όλοι θα συμφωνήσουμε πως το
σπίτι που ζει κάποιος όταν είναι 70 ετών για παράδειγμα
δεν μπορεί να είναι το ίδιο με το σπίτι του όταν ήταν 20
ετών.

Είναι ανάγκη να γίνουν τροποποιήσεις στην κατοικία που
ξεκινούν με τα πιο απλά πράγματα όπως είναι το να υπάρ-
χει αρκετός φωτισμός, να μην υπάρχουν καλώδια και έπι-
πλα που να εμποδίζουν στη βάδιση μέχρι και βοηθήματα
στην τουαλέτα, στο λουτρό ακόμη και στο κρεβάτι για
εκείνους που δυσκολεύονται στην έγερση και υπάρχει
κίνδυνος να πέσουν. 

Επίσης πρέπει να αποφεύγονται οι γρήγορες και απότο-
μες κινήσεις καθώς και οι στροφές ειδικά στις μετεμμη-
νοπαυσιακές γυναίκες που παίρνουν φάρμακα για
οστεοπόρωση διότι εγκυμονούν κινδύνους.

Οδηγίες για ασφαλή κίνησηΑσκήσεις φόρτισης

Είναι οι ασκήσεις που όταν τις κάνουμε το βάρος του σώ-
ματος μας περνά μέσα από τα οστά. Οι ασκήσεις αυτές
συγχρόνως βελτιώνουν το καρδιαγγειακό σύστημα και
την αντοχή. Τέτοιες ασκήσεις είναι το περπάτημα, το τζό-
κινγκ, ο χορός, η κηπουρική, το τένις, το ποδόσφαιρο, το
μπάσκετ, το τραμπολίνο κ.α. Το ζωηρό περπάτημα (δυ-
ναμική βάδιση) αποτελεί την πιο εύκολη άσκηση φόρτι-
σης.

Ασκήσεις ισορροπίας και ευλυγισίας
Στις μεγαλύτερες ηλικίες, αν δεν έχουμε ισορροπία υπάρ-
χει πάντα ο κίνδυνος να πέσουμε και να σπάσουμε κά-
ποιο κόκαλο. Καθώς μεγαλώνουμε γινόμαστε πιο
δύσκαμπτοι, με συνέπεια να αποφεύγουμε τα εμπόδια

με μεγαλύτερη δυσκολία
και να πέφτουμε πιο
άγαρμπα, οπότε αυξά-
νονται οι πιθανότητες να
κάνουμε κάταγμα. Για το
λόγο αυτό, πρέπει να κά-
νουμε και μερικές ασκή-
σεις για να διατηρούμε
την ευλυγισία μας.
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Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται δραστηριότητες
που πραγματοποιούμε καθημερινά το πιθανότερο όμως
με λανθασμένο τρόπο οπότε και αυξάνεται ο κίνδυνος
να συμβεί ένα οστεοπορωτικό κάταγμα. Οι δραστηριό-

τητες αυτές είναι ο συνδετι-
κός κρίκος της άσκησης με
την καθημερινότητα και γι
αυτό είναι πολύ σημαντικές
(π.χ. άρση βάρους, μετακί-
νηση βάρους, το πο θέτηση
βάρους κ.τ.λ. με σω στό
τρόπο όπως στις φωτογρα-
φίες).

Θα πρέπει να τονι-
σθεί πως σε καμία πε-
ρίπτωση οι κα θη με-

ρινές δραστηριότητες του σπιτιού π.χ. το νοι-
κοκυριό δεν μπορούν να αντικαταστήσουν
την άσκηση και πιστεύουμε ότι οι Ελληνίδες
έχουν πια πειστεί για αυτό.

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής
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Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛ. ΔΙΟΝΥΣΙΩΤΗΣ
Φυσίατρος - Ιατρός Αποκατάστασης
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Υπεύθυνος Τμήματος Αποκατάστασης Γεν. Νοσ. Ρόδου

Eπιστημονικός συνεργάτης
του Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων
Μυοσκελετικού Συστήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μέλος των συμβουλίων
της International Society of Musculoskeletal
& Neuronal Interactions (ISMNI)
και του Ελληνικού Ιδρύματος Οστεοπόρωσης (ΕΛΙΟΣ).

Τ. 6946-469759
Ε. idiony@otenet.gr
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για να διατηρούμε τα οστά μας γερά!
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