
Περίληψη

Το σύνδρομο της «τριάδας των αθλητριών» περιλαμβάνει τρεις 
εκδηλώσεις: αμηνόρροια, διατροφική διαταραχή και οστεοπόρω-
ση, αν και δεν απαιτούνται και οι τρεις για τη διάγνωσή του. Λόγω 
της αύξησης του ποσοστού των κοριτσιών και γυναικών που ασχο-
λούνται σήμερα με τον αθλητισμό, το σύνδρομο έχει λάβει μεγά-
λες διαστάσεις, επηρεάζοντας την κινητική κατάσταση των αθλη-
τριών και σε ακραίες περιπτώσεις και την επιβίωση τους.

Η αντιμετώπιση του συνδρόμου απαιτεί συνεργασία του θερά-
ποντα ιατρού με ψυχολόγο και διαιτολόγο, μείωση της άσκησης, 
αλλαγή των διατροφικών συνηθειών, χορήγηση συμπληρωμάτων 
ασβεστίου και βιταμίνης D και ορμονική υποκατάσταση στις αμη-
νορροϊκές αθλήτριες, αν και τα οφέλη από αυτήν έχουν αποδειχθεί 
σε ολιγάριθμες μελέτες. Ο κύριος στόχος της θεραπευτικής προ-
σέγγισης είναι η αποκατάσταση της εμμήνου ρύσεως, αν και ακό-
μα σε αυτήν την περίπτωση η οστική μάζα σπάνια αποκαθίστα-
ται πλήρως.
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1. Εισαγωγή

Η άσκηση βοηθά τον οργανισμό δρώντας σε 
πολλά συστήματα οργάνων του σώματος. Βελτι-
ώνει το καρδιαγγειακό σύστημα, αυξάνει τη μυϊ-
κή δύναμη και προάγει την ψυχική ευεξία. Η αύ-
ξηση της ικανότητας για αερόβια άσκηση συμβα-
δίζει με την αύξηση του μυϊκού ιστού και της οστι-
κής πυκνότητας. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
τα οφέλη της άσκησης υπερτερούν έναντι των 
όποιων κινδύνων μπορεί να εμφανισθούν.

Ο αθλητισμός προστατεύει από την οστεοπό-
ρωση μόνο κατά τη διάρκεια ενασχόλησης με αυ-
τόν. Η αύξηση της μυϊκής μάζας που συνεπάγε-
ται η άσκηση προκαλεί μείωση της οστεοπενίας 
και της οστεοπόρωσης. Η έντονη άσκηση αυξά-
νει την οστική πυκνότητα της σπονδυλικής στή-
λης ενώ η έντονη βάδιση αυξάνει την οστική πυ-
κνότητα του ισχίου. Επιπρόσθετα, η καθημερινή 
έντονη άσκηση μειώνει το ποσοστό των σπονδυ-
λικών καταγμάτων κατά 33% σε σχέση με τη μη 
άσκηση (Πεκόπουλος, 2008). Τα πλεονεκτήμα-
τα της άθλησης χάνονται με τη διακοπή της, για-
τί μειώνεται η δύναμη και η συνεργασία των μυϊ-
κών μαζών και ομάδων, στοιχεία που μειώνουν τις 
πτώσεις κατά τον αθλητισμό.

Η υπερβολική όμως άσκηση φέρνει τα αντίθε-
τα αποτελέσματα από αυτά που προκαλεί η λε-
λογισμένη άσκηση. Ορισμένες αθλήτριες προ-
σπαθούν να ελέγξουν το σωματικό τους βάρος με 
ένα μη φυσικό τρόπο και παρουσιάζουν συμπτώ-
ματα από το γεννητικό και το μυοσκελετικό σύ-
στημα τα οποία έχουν άμεση εξάρτηση το ένα από 
το άλλο.

Ο όρος «Τριάδα των αθλητριών» χρησιμοποιή-
θηκε για πρώτη φορά από το Αμερικανικό Κολλέ-
γιο Αθλητιατρικής το 1992 (ACSM, 1992), για να 
περιγράψει την κατάσταση στην οποία συνυπάρ-
χουν: αμηνόρροια (διακοπή της εμμήνου ρύσεως 
άνω των 90 ημερών με πιθανή συνύπαρξη χαμη-
λών επιπέδων οιστρογόνων), διαταραχές της όρε-
ξης (ανορεξία ή βουλιμία) και οστεοπόρωση (Yea-
ger et al, 1993, Nattiv et al, 1994).

2. Συχνότητα

H ακριβής συχνότητα του συνδρόμου είναι αδι-
ευκρίνιστη, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις 
παραμένει αδιάγνωστο, υποεκτιμάται ή και απο-
κρύπτεται για ευνόητους λόγους με συνέπεια οι 
επιπτώσεις να γίνονται αντιληπτές όταν οι γυναί-
κες αυτές πλησιάζουν την εμμηνόπαυση. 

Το σύνδρομο αρχίζει ως διαταραχή της όρε-
ξης σε συνδυασμό με τη σημαντική καταπόνη-
ση της ασθενούς καθώς οι αθλήτριες πιστεύουν 
ότι η βελτίωση των επιδόσεων τους σχετίζεται με 
τη σημαντική μείωση του σωματικού λίπους. Στις 
αθλήτριες αυτές η περιεκτικότητα του σωματι-
κού λίπους είναι λιγότερο από 17%, όριο φυσιο-
λογικής εμμήνου ρύσεως. Αποτέλεσμα αυτού εί-
ναι η ανεπαρκής πρόσληψη θερμίδων, εξαιτίας ελ-
λιπούς γνώσεως για τις διατροφικές ανάγκες, που 
είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη και τις καλύ-
τερες αθλητικές επιδόσεις (Καραβόλιας, 2003).

Η θερμιδική πρόσληψη είναι πολύ μικρότερη 
της κατανάλωσης ενέργειας, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται ένα ενεργειακό έλλειμμα. Ο ορ-
γανισμός στην προσπάθειά του να εξοικονομή-
σει ενέργεια καταστέλλει λειτουργίες που δεν εί-
ναι «σημαντικές», όπως για παράδειγμα η αναπα-
ραγωγή.

Ο άξονας υποθαλάμου-ωοθηκών επηρεάζεται 
με διακοπή της έκκρισης γοναδοτρόπου ορμόνης. 
Ακολουθεί η μείωση των οιστρογόνων και η αμη-
νόρροια που με τη σειρά τους οδηγούν σε χαμη-
λή κορυφαία οστική πυκνότητα και σε οστεοπε-
νία ή σε οστεοπόρωση στη συνέχεια (Warren and 
Shantha, 2000).

Διάφοροι παράγοντες συνοδεύονται από αύξη-
ση της συχνότητας και της βαρύτητας του προ-
βλήματος. Η βαρύτητα είναι μεγαλύτερη εάν η 
συστηματική προπόνηση αρχίζει προ της εμμη-
ναρχής, είναι διπλάσια σε συχνότητα σε γυναί-
κες που δεν έχουν παιδιά και είναι αυξημένη όταν 
υπάρχει ιστορικό διαταραχών της εμμήνου ρύσε-
ως. Η βαρύτητα αυξάνει, επίσης, όταν αυξάνει η 
διάρκεια και η ένταση της άσκησης. Η χαμηλή 
ποσότητα οιστρογόνων ευθύνεται για τη διακοπή 
της περιόδου, η προγεστερόνη είναι επίσης χαμη-
λή, ενώ τα χαμηλά επίπεδα της ωχρινοτρόπου ορ-
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μόνης διεγείρουν την ωορρηξία.
Αν και όλες οι γυναίκες που ασχολούνται με 

τον αθλητισμό μπορεί να προσβληθούν, υψη-
λού κινδύνου θεωρούνται νεαρές αθλήτριες ειδι-
κά σε αθλήματα όπου απαιτείται λεπτή εμφάνιση 
των διαγωνιζομένων Παραδείγματα αυτών είναι 
η ρυθμική γυμναστική, το μπαλέτο και το καλλι-
τεχνικό πατινάζ. Επίσης, σε αθλήματα αντοχής, 
όπως αγώνες μεγάλων αποστάσεων, κολύμπι ή 
σε αθλήματα όπου υπάρχουν περιορισμοί σχετικά 
με το σωματικό βάρος, όπως πάλη, κωπηλασία, 
τζούντο. Πάντως, πρέπει να τονισθεί ότι η τριάδα 
μπορεί να εμφανισθεί σε οποιαδήποτε αθλήτρια, 
ακόμη κα σχολικών ή πανεπιστημιακών πρωτα-
θλημάτων και όχι μόνο σε εκείνες των υψηλών 
επιδόσεων (Κασκάνη, 2007). 

3. Κλινικές εκδηλώσεις του συνδρόμου

3α. Με τον όρο διαταραχές διατροφής καλύ-
πτεται ένα μεγάλο εύρος παθολογικών συμπερι-
φορών, στα δύο άκρα του οποίου είναι η νευρο-
γενής ανορεξία και η νευρογενής βουλιμία. Κοι-
νό χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι η, με μη φυ-
σιολογικό τρόπο, προσπάθεια ελέγχου του σωμα-
τικού βάρους, με διάφορες τεχνικές, όπως η πα-
ρατεταμένη δίαιτα, η πρόκληση εμέτου μετά τη 
λήψη τροφής, η λήψη διαιτητικών, καθαρτικών ή 
διουρητικών δισκίων, καθώς και η χρήση διατρο-
φικών υποκατάστατων που πιστεύεται ότι «καίνε 
το λίπος» κ.α. (Κασκάνη, 2007).

Οι διαταραχές της διατροφής εμφανίζονται συ-
χνότερα σε αθλήματα που στηρίζονται στη λεπτή 
εμφάνιση των αθλητριών. Οι Rosen και συν χρη-
σιμοποίησαν ερωτηματολόγιο σε 184 αθλήτριες 
κολεγίου και βρήκαν ότι το 32% αυτών είχε του-
λάχιστον για μια φορά εφαρμόσει κάποια παθο-
λογική συμπεριφορά ελέγχου του σωματικού βά-
ρους ( πρόκληση εμέτου, χρήση διουρητικών και 
καθαρτικών δισκίων κ.λ.π.). Τέτοια συμπεριφορά 
εκδηλώθηκε σε ποσοστό 74% σε αθλήτριες ρυθ-
μικής γυμναστικής, 47% σε αθλήτριες μεγάλων 
αποστάσεων, αλλά μόνο στο ένα τέταρτο αθλη-
τριών τέννις ή βόλεϊμπολ (Rosen and Petty, 1994).

Οι διαταραχές της διατροφής μπορεί να επηρε-

άσουν τις αθλητικές επιδόσεις και να αυξήσουν 
τον κίνδυνο για τραυματισμούς. Μπορεί να προ-
καλέσουν οξεία αφυδάτωση και διαταραχές ηλε-
κτρολυτών και επιπλέον, η χρόνια θερμιδική εξά-
ντληση, εκτός από απώλεια λίπους, οδηγεί και σε 
μείωση της μυϊκής μάζας. Αυτό έχει σαν αποτέ-
λεσμα την απώλεια δυνάμεως, μείωση της αντο-
χής και αύξηση του χρόνου αντίδρασης στα ερε-
θίσματα.

3β. Η αμηνόρροια μπορεί να είναι πρωτοπα-
θής ή δευτεροπαθής. Η πρωτοπαθής χαρακτηρί-
ζεται από τη μη εμφάνιση εμμήνου ρύσεως μέχρι 
την ηλικία των 16 ετών, ενώ η δευτεροπαθής χα-
ρακτηρίζεται από την απουσία τουλάχιστον 3-6 
συνεχών κύκλων σε γυναίκες με κανονική έμμη-
νο ρύση.

Η μέση ηλικία εμμηναρχής στις Η.Π.Α. είναι τα 
12,8 έτη, ενώ στις αθλήτριες μπορεί να καθυστε-
ρήσει. Για παράδειγμα, ο Warren (Warren et al, 
1986) βρήκε ότι η μέση ηλικία εμμηναρχής σε 75 
αθλήτριες μπαλέτου ήταν τα 14,5 έτη και ο Claes-
sens τα 15,6 έτη σε 201 αθλήτριες ενόργανης ρυθ-
μικής γυμναστικής (Claessens et al, 1992).

Η επίπτωση της δευτεροπαθούς αμηνόρροιας 
στο γενικό πληθυσμό είναι της τάξης του 2-5%. 
Στις αθλήτριες αυτό το ποσοστό εξαρτάται από το 
πόσο εντατική είναι η προπόνηση. Είναι της τά-
ξης του 20% σε γυναίκες που τρέχουν 20 μίλια την 
εβδομάδα και ανέρχεται στο 43% σε εκείνες που 
τρέχουν περισσότερο από 60 μίλια την εβδομάδα 
(Feicht et al, 1978).

Πάντως η αμηνόρροια στις αθλήτριες, ιδίως αν 
διαρκεί άνω των τριών μηνών, δεν είναι καλοήθης 
ούτε φυσιολογική. Δεν θα πρέπει να θεωρείται το 
αποτέλεσμα της άσκησης αλλά περισσότερο ως 
δείκτης κάποιου σοβαρότερου προβλήματος.

Η υποθρεψία οδηγεί σε διακοπή του άξονα υπο-
θαλάμου-υπόφυσης-ωοθηκών με μείωση της έκ-
κρισης της GnRH από τον υποθάλαμο, με απο-
τέλεσμα τη μείωση της LH και της FSH και τε-
λικά της παραγωγής της οιστραδιόλης (Golden 
and Shenker, 1992). Ως συνέπεια, επέρχεται μείω-
ση της παραγωγής οιστρογόνων που προκαλούν 
αμηνόρροια, μειώνουν την απορρόφηση ασβεστί-
ου και μειώνουν την εναπόθεση οστού. Τα τελευ-
ταία χρόνια έχει επισημανθεί η φυσιολογική δρά-
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ση της λεπτίνης στην αμηνόρροια και στην υπο-
γονιμότητα. Η λεπτίνη είναι ορμόνη που παρά-
γεται από τα λιποκύτταρα και επηρεάζει το μετα-
βολικό ρυθμό, αφού είναι ανάλογη με τον Δείκτη 
Μάζας Σώματος. Υποδοχείς της λεπτίνης έχουν 
εντοπισθεί στα υποθαλαμικά κέντρα που ελέγ-
χουν την έκκριση GnRH αλλά και στο οστούν, 
όπου επηρεάζουν την οστεοβλαστική δράση. Η 
χορήγηση ανασυνδυασμένης λεπτίνης έχει χρησι-
μοποιηθεί για τη θεραπεία της αμηνόρροιας υπο-
θαλαμικής προέλευσης (Γιαννακόπουλος, 2007).

Ωστόσο, σε νεαρές γυναίκες η αμηνόρροια μπο-
ρεί να οφείλεται και σε άλλα αίτια, γι’αυτό είναι 
απαραίτητο το λεπτομερές ιστορικό, η κλινική 
εξέταση και, όπου ενδείκνυται, η γυναικολογική 
εξέταση και εργαστηριακές εξετάσεις. Ειδικότε-
ρα, η εγκυμοσύνη, τα νοσήματα θυρεοειδούς, το 
λανθάνον προλακτίνωμα και το σύνδρομο πολυ-
κυστικών ωοθηκών πρέπει να αποκλεισθούν.

Η επίπτωση της αμηνόρροιας σε αθλήτρι-
ες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος της 
άθλησης. Ενώ η γενική επίπτωση είναι 6-18%, σε 
γυναίκες δρομείς που τρέχουν άνω των 100Km 
την εβδομάδα φθάνει το 50%. Αν και η ακριβής 
επίπτωση της αθλητικής τριάδας είναι άγνωστη, 
έχει αναφερθεί ότι 15-62% των αθλητριών ηλικίας 
κολεγίου παρουσιάζουν διαταραχές της διατρο-
φής, ενώ αμηνόρροια παρουσιάζεται στο 3,4-66% 
των αθλητριών, σε σύγκριση με το 2-5% του γενι-
κού πληθυσμού. Οι έφηβες αθλήτριες επηρεάζο-
νται σημαντικά από τη γνώμη των προπονητών 
τους. Σε μια μελέτη φάνηκε ότι το 75% των γυ-
μναστριών στις οποίες ελέχθη από τους προπο-
νητές τους ότι είναι υπέρβαρες χρησιμοποίησαν 
παθολογικές μεθόδους ελέγχου του βάρους (Otis 
et al, 1997).

3γ. Οστεοπενία ή μειωμένη οστική μάζα απο-
τελεί συχνό εύρημα σε καταστάσεις που συνδέο-
νται με αμηνόρροια και χαμηλό επίπεδο οιστρο-
γόνων.

Στις νεαρότερες αθλήτριες το πρόβλημα παρου-
σιάζεται ως οστική απώλεια ή μειωμένη οστική 
ανάπτυξη, που οδηγεί σε χαμηλή οστική μάζα και 
διαταραχή της αρχιτεκτονικής του οστού, με συ-
νέπεια προδιάθεση για κατάγματα εκ κοπώσεως ή 
τυχαία κατάγματα. Ασυνήθιστα κατάγματα εκ κο-

πώσεως στην κεφαλή του μηριαίου ή τους σπον-
δύλους θα πρέπει να εγείρουν την υπόνοια για το 
σύνδρομο (Warren et al, 2002).

Γνωρίζουμε από μελέτες σε μετεμμηνοπαυσια-
κές γυναίκες, ότι ο βαθμός οστεοπενίας σχετίζε-
ται με την ηλικία έναρξης και τη διάρκεια της εμ-
μήνου ρύσεως, καθώς και με την κορυφαία οστι-
κή πυκνότητα. Επίσης, το 40-60% της κορυφαίας 
οστικής πυκνότητας σχηματίζεται κατά την εφη-
βεία.

Σε αθλήτριες με παρατεταμένη αμηνόρροια 
μπορεί να εμφανισθεί σημαντική οστεοπόρω-
ση, θέτοντας αυτές σε σημαντικό κίνδυνο για εμ-
φάνιση καταγμάτων. Στη μελέτη Warren βρέθη-
κε ότι το 61% των αθλητριών του μπαλέτου εί-
χαν υποστεί κάποιο κάταγμα και ότι η συχνότητα 
αυτή ήταν μεγαλύτερη σε εκείνες με αμηνόρροια 
(Warren et al, 1986).

Οι παράγοντες που επιδρούν στην οστική μάζα 
όσον αφορά στην αυξημένη οστική απορρόφηση 
είναι η ανεπάρκεια οιστρογόνων και τα αυξημένα 
επίπεδα γλυκοκορτικοστεροειδών και όσον αφο-
ρά στο μειωμένο οστικό σχηματισμό το χαμηλό 
σωματικό βάρος, η κακή διατροφή και η μειωμένη 
πρόσληψη ασβεστίου και βιταμίνης D.

Ο σκελετός αποτελεί μια ζώσα κατασκευή που 
συνεχώς υπόκειται σε ανακατασκευή. Το καθαρό 
ποσό οστού εξαρτάται από τις μηχανικές φορτί-
σεις. Το βάρος σώματος παίζει σημαντικό ρόλο. 
Χαμηλό σωματικό βάρος σχετίζεται με χαμηλή 
οστική πυκνότητα, ενώ αύξηση του σωματικού 
βάρους με βελτίωση της οστικής μάζας.

Οι ασκήσεις άρσης βάρους ασκούν προστατευ-
τικό ρόλο στην οστική πυκνότητα, με την προ-
ϋπόθεση ότι η έμμηνος ρύση είναι φυσιολογική, 
ενώ αντίθετα, σε περίπτωση αμηνόρροιας χάνουν 
αυτό τον προστατευτικό ρόλο. Επίσης, γυναίκες 
δρομείς με αμηνόρροια έχουν χαμηλότερη οστι-
κή πυκνότητα από εκείνες με κανονικό κύκλο. 
Επιπλέον, η αποκατάσταση της εμμήνου ρύσεως 
οδηγεί σε βελτίωση της οστικής πυκνότητας μέ-
χρι όμως ενός βαθμού (Golden, 2002).

Αρκετές αθλητικές δραστηριότητες μπορεί να 
ασκούν προστατευτικό ρόλο όσον αφορά στην 
οστική μάζα σε συγκεκριμένες περιοχές του αν-
θρώπινου σκελετού. Για παράδειγμα, η γυμναστι-
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κή, το μπαλέτο και το καλλιτεχνικό πατινάζ προ-
στατεύουν τα ισχία και τη λεκάνη. Στους τεννί-
στες, η οστική μάζα στο άνω άκρο που χρησιμο-
ποιεί ο αθλητής είναι μεγαλύτερη απ’ότι στο αντί-
θετο. Πάντως, περιοχές που δεν φορτίζονται, 
όπως για παράδειγμα η ΟΜΣΣ, μπορεί να εμφανί-
ζουν σημαντική οστική απώλεια (Golden, 2002).

4. Αντιμετώπιση

Οι αθλήτριες, οι γονείς και οι προπονητές πρέ-
πει να ενημερωθούν για τους κινδύνους που συν-
δέονται με την τριάδα των αθλητριών. Ιδιαίτερα 
οι προπονητές πρέπει να γνωρίζουν ότι το ιδανι-
κό βάρος που απαιτείται για υψηλές επιδόσεις σε 
κάποιο άθλημα μπορεί να είναι διαφορετικό από 
εκείνο που απαιτείται για να έχει το άτομο καλή 
υγεία. Η γνώση των διατροφικών αναγκών για τη 
φυσιολογική ανάπτυξη κατά την εφηβεία και των 
αυξημένων ενεργειακών απαιτήσεων της εντατι-
κής προπόνησης είναι ιδιαίτερης σημασίας.

Η πρόληψη είναι σημαντικότερη, και ίσως απο-
τελεσματικότερη, από τη θεραπεία. Οι φίλοι, οι 
γονείς, οι προπονητές, οι ιατροί και οι συναθλη-
τές θα πρέπει να έχουν χαμηλό ουδό υποψίας για 
την πάθηση. Οι ασθενείς με διαταραχές της όρε-
ξης συχνά τρώνε μόνοι τους, πηγαίνουν συστη-
ματικά στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια ή αμέσως 
μετά το γεύμα και συχνά χρησιμοποιούν καθαρτι-
κά. Η πάθηση δεν έχει καλοήθη πορεία αφού μπο-
ρεί να οδηγήσει ακόμα και σε πρόωρο θάνατο. Το 
πρόβλημα περιπλέκεται γιατί οι πάσχουσες δεν 
αντιλαμβάνονται ότι πάσχουν από μία σοβαρή 
πάθηση. Η δυσθρεψία οδηγεί σε αφυδάτωση, μυ-
ϊκή κόπωση και αδυναμία, αρρυθμία, νεφρική δυ-
σλειτουργία και άλλα σοβαρά προβλήματα (Kazis 
and Iglesias, 2003).

Οι ιατροί αλλά και οι προπονητές πρέπει να 
μπορούν να αναγνωρίσουν την τριάδα στα αρ-
χικά στάδια της. Επί εμφανίσεως διαταραχής της 
εμμήνου ρύσεως θα πρέπει να λαμβάνεται λεπτο-
μερές ιστορικό και να γίνεται κλινική και γυναι-
κολογική εξέταση των αθλητριών. Πολύ σημαντι-
κές είναι οι πληροφορίες σχετικά με τις διατροφι-
κές συνήθειες τους, την εκτίμηση της θρέψης και 
σε περίπτωση διαπίστωσης διαταραχών θα πρέ-

πει να ζητηθεί η γνώμη ενός ειδικού. Επίσης πρέ-
πει να γίνει έλεγχος LH, FSH, θυρεοειδικών ορ-
μονών, προλακτίνης καθώς και έλεγχος για πολυ-
κυστικές ωοθήκες. Το τεστ κυήσεως δεν θα πρέ-
πει να παραληφθεί (Sabatini, 2001).

Η αντιμετώπιση των αθλητριών με την τριάδα 
της αθλήτριας εξαρτάται από την ηλικία και τη 
δραστηριότητα της αθλήτριας, καθώς και από τη 
βαρύτητα της πάθησης. Το πρώτο βήμα για την 
αντιμετώπιση της τριάδας της αθλήτριας είναι η 
μείωση της έντασης των προπονήσεων και η αύ-
ξηση πρόσληψης θερμίδων.

Οι Lindberg και οι συν. σε τέσσερις αθλήτριες 
δρομείς με χαμηλή οστική μάζα των σπονδύλων 
εφάρμοσαν πρόγραμμα προπόνησης που περι-
λάμβανε μείωση κατά 43% των αποστάσεων που 
έτρεχαν οι αθλήτριες εβδομαδιαίως. Το αποτέλε-
σμα ήταν αποκατάσταση της εμμήνου ρύσεως και 
αύξηση των επιπέδων οιστραδιόλης, ενώ και η 
οστική πυκνότητα αυξήθηκε κατά 67% (Lindberg 
et al, 1987). 

Τρεις άλλες αθλήτριες οι οποίες δεν μείωσαν 
την ένταση των προπονήσεων τους συνέχισαν να 
έχουν αμηνόρροια με χαμηλά επίπεδα οιστραδιό-
λης και δεν εμφάνισαν βελτίωση της οστικής πυ-
κνότητας (Lindberg et al, 1987).

Πάντως, δεν χρειάζεται διακοπή των αθλητικών 
δραστηριοτήτων αλλά τροποποίηση των προπο-
νήσεων και μείωση της έντασης αυτών μέχρι να 
επανέλθει η έμμηνος ρύση.

Ορισμένα αθλήματα, όπως το τρέξιμο, η βάδι-
ση, το τζόκιν, ο χορός και τα άλματα, συμβάλλουν 
περισσότερο στην αύξηση της οστικής μάζας σε 
σχέση με άλλα, όπως το κολύμπι ή η ποδηλασία. 
Επίσης, ασκήσεις αντίστασης μπορεί να βοηθή-
σουν στη βελτίωση της οστικής μάζας ακόμα και 
σε άλλες περιοχές του σώματος, όπως για παρά-
δειγμα η ΣΣ (Okano et al, 1995).

Απαραίτητη είναι η βελτίωση της διατροφής με 
αύξηση των προσλαμβανόμενων θερμίδων προ-
κειμένου να ικανοποιηθούν οι ενεργειακές δαπά-
νες, οι οποίες είναι ανάλογες με την ένταση των 
προπονήσεων. Σε ορισμένες ασθενείς χρειάζεται 
ακόμα και αύξηση του σωματικού βάρους, 0,23 
έως 0,45 Kg την εβδομάδα έως ότου επιτευχθεί το 
ιδανικό βάρος, ενώ δεν είναι αναγκαία η διακο-
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πή της άσκησης αλλά η μείωση της κατά 10-20%.
Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστί-

ου και βιταμίνης D για κορίτσια ηλικίας 9-18 ετών 
είναι 1300mg/ημέρα για το ασβέστιο, 400-800IU 
βιταμίνης D/ημερησίως και πρέπει να λαμβάνεται 
κατά προτίμηση με τροφές όπως γάλα, τυρί ή εάν 
αυτό δεν είναι δυνατόν πρέπει να λαμβάνονται 
διαιτητικά συμπληρώματα ασβεστίου. Η Αμερι-
κανική Ακαδημία Παιδιατρικής Αθλητιατρικής 
και Υγείας συνιστά σε αθλήτριες με αμηνόρροια, 
την αύξηση της ημερήσιας πρόσληψης ασβεστίου 
στα 1500mg/ημερησίως (Golden, 2002).

Παρότι η θεραπεία υποκατάστασης με οιστρο-
γόνα/προγεστερόνη εφαρμόζεται με καλά απο-
τελέσματα στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, 
στην περίπτωση της τριάδας των αθλητριών πα-
ραμένει υπό διερεύνηση (Cumming, 1996). 

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής Αθλητι-
ατρικής και Υγείας προτείνει ότι η θεραπεία υπο-
κατάστασης με οιστρογόνα/προγεστερόνη ή με 
αντισυλληπτικά χάπια μπορεί να εφαρμοσθεί σε 
«ώριμες» αθλήτριες με αμηνόρροια, χωρίς, ωστό-
σο, να διευκρινίζεται επαρκώς τα κριτήρια έναρ-
ξης, καθώς και οι δόσεις θεραπείας (Golden, 
2002).

Σε ασθενείς με νευρογενή ανορεξία δεν υπάρ-
χουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η θερα-
πεία με οιστρογόνα αυξάνει την οστική μάζα πε-
ρισσότερο απ’ότι η εφαρμογή των υπολοίπων θε-
ραπευτικών μέτρων (μείωση εντατικής άθλησης, 
ασκήσεις αντίστασης, αύξηση πρόσληψης θερμί-
δων και ασβεστίου).

Η χρησιμότητα ή όχι των φαρμάκων που διεγεί-
ρουν τον οστικό σχηματισμό ή εκείνων που ανα-
στέλλουν την οστική απορρόφηση δεν έχει ακό-
μα διερευνηθεί.

Συχνά στην τριάδα των αθλητριών είναι ανα-
γκαία και η ψυχιατρική αξιολόγηση και υποβοή-
θηση. Σε αθλήτριες που παρουσιάζουν οστεοπε-
νία μετά τη διακοπή του πρωταθλητισμού συνι-
στάται η χορήγηση θεραπείας με τη μορφή διφω-
σφονικών, ασβεστίου και βιταμίνης D ή ραλοξι-
φαίνης (Fagan, 1998).

Η αμηνόρροια της άσκησης έχει διάφορες δυ-
σμενείς επιδράσεις στον σκελετό. Η κορυφαία 
οστική μάζα είναι χαμηλή, ιδίως σε αθλήτριες που 

άρχισαν τον αθλητισμό σε μικρή ηλικία, ενώ και 
η πυκνότητα του σπογγώδους οστού μειώνεται. 
Ως αποτέλεσμα της χαμηλής οστικής πυκνότη-
τας, παρουσιάζονται κατάγματα χαμηλής ενέρ-
γειας, τα οποία και θέτουν τη διάγνωση της οστε-
οπόρωσης. Η απωλεσθείσα οστική πυκνότητα εί-
ναι πιθανόν να μην επανακτηθεί ποτέ. Η επίτευξη 
της κορυφαίας οστικής μάζας συμβαίνει νωρίτερα 
από ό,τι πιστευόταν παλαιότερα.

Η μέγιστη οστική μάζα παρατηρείται κατά την 
ηλικία των 18-25 ετών και όχι κατά το 30ο έτος, 
όπως θεωρείτο. Οι διαταραχές της διατροφής 
επηρεάζουν επίσης τις αθλητικές επιδόσεις και 
αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμού. Η μείωση 
της πρόσληψης θερμίδων, υγρών και ηλεκτρολυ-
τών μειώνουν τις επιδόσεις, τη δύναμη, την αντο-
χή, το χρόνο αντίδρασης και την ταχύτητα. Αρ-
χικά, το σώμα προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα 
και η απόδοση μπορεί να μην επηρεασθεί άμεσα. 
Αργότερα, οι βλάβες είναι μη αναστρέψιμες και 
επηρεάζουν και την ψυχολογική κατάσταση του 
αθλητή, οδηγώντας τον ακόμα και στο θάνατο 
(Oris et al, 1997).

Δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες σχετικά με την 
ωφελιμότητα του πυκνομετρικού ελέγχου του 
σκελετού αθλητριών που έχουν αυξημένο κίνδυνο 
για οστεοπόρωση. Οι αρχικές μελέτες της οστικής 
πυκνότητας αθλητριών εστίασαν στη μείωση της 
οστικής μάζας στη σπονδυλική στήλη. Περισσό-
τερο πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι παρατηρεί-
ται μείωση της οστικής πυκνότητας στον αξονικό 
σκελετό αλλά και στα άκρα ακόμα και σε οστικές 
θέσεις που υφίστανται τις συνέπειες της αυξημέ-
νης καταπόνησης. Ο κίνδυνος οστικής απώλειας 
αυξάνει με τη διάρκεια της αμηνόρροιας και για 
τον λόγο αυτό αθλήτριες με αμηνόρροια άνω των 
έξι εβδομάδων θα πρέπει να υποβάλλονται σε με-
λέτη με DEXA (Golden, 2002).

Μία μελέτη ασχολήθηκε με την οστική μάζα σε 
αμηνορροϊκές αθλήτριες στις οποίες με τη θερα-
πεία αποκαταστάθηκε η έμμηνος ρύση. Η οστική 
μάζα αυξήθηκε κατά τους πρώτους 14 μήνες κατά 
6%, ενώ ο ρυθμός αύξησης μειώθηκε στο 3%/
έτος για το επόμενο έτος για να φθάσει σε επίπε-
δο χαμηλότερο που αντιστοιχεί στην ηλικία τους 
(Cumming, 1996).
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Σε μία αναδρομική μελέτη συγκρίθηκαν δρο-
μείς με αμηνόρροια με ομάδα εικονικής θεραπεί-
ας για 24-30 μήνες. Χορηγήθηκαν είτε συζευγμέ-
να οιστρογόνα σε δόση 0,625mg την ημέρα είτε 
διαδερμικά απορροφούμενη οιστραδιόλη σε δόση 
50μg την ημέρα. Και στις δύο ομάδες χορηγήθη-
κε υδροξυπρογεστερόνη σε δόση 10mg την ημέ-
ρα για 14 ημέρες το μήνα. Οι ασθενείς που έλαβαν 
ορμονική θεραπεία παρουσίασαν σημαντική αύ-
ξηση της οστικής πυκνότητας, ενώ η ομάδα ελέγ-
χου παρουσίασε μη σημαντική μείωση της τάξης 
του 2,5%. Επομένως, αν και δεν υπάρχουν αρκε-
τά στοιχεία, η θεραπεία ορμονικής υποκατάστα-
σης ενδείκνυται σε ασθενείς με αμηνόρροια διάρ-
κειας άνω των έξι μηνών. Μη αναστρέψιμη απώ-
λεια οστού παρατηρείται μόνο μετά από τρία έτη 
αμηνόρροιας. Η χορήγηση οιστρογόνων μπορεί 
να γίνει με διάφορους τρόπους, αλλά θα πρέπει 
να συνδυάζεται με λήψη προγεστερόνης για την 
αποφυγή υπερπλασίας του ενδομητρίου. Η χορή-
γηση διφωσφονικών και εκλεκτικών τροποποιη-
τών των υποδοχέων των οιστρογόνων αντενδεί-
κνυται σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες για λό-
γους τοξικότητας, παρεμβολής στην κύηση και 
άγνωστης αποτελεσματικότητας (Fagan, 1998).

Συμπερασματικά, η άθληση προάγει την υγεία 
και ειδικότερα στις νεαρές αθλήτριες τα οφέ-
λη της υπερέχουν των κινδύνων. Υπάρχει, ωστό-
σο, μικρός αριθμός αθλητριών που βρίσκονται σε 
κίνδυνο να αναπτύξουν την «τριάδα των αθλη-
τριών», που χαρακτηρίζεται από διατροφικές δι-
αταραχές, αμηνόρροια και οστεοπόρωση. Η ενη-
μέρωση αποτελεί τον κύριο τρόπο πρόληψης της 
εμφάνισής της και αφορά στους υπεύθυνους υγεί-
ας, τους προπονητές, τους γονείς αλλά και τις 
ίδιες τις αθλήτριες.

Αbstract

Female athlete triad

Ch.Zidrou, A.Kyriakidis

General Hospital G.Papageorgiou

The female athlete triad is a collection of three 
separate yet interrelated conditions of disordered 
eating, amenorrhea and osteoporosis. It was recog-
nized that the independent effect of each condition 
was serious but when combined was potentionally 
lethal.

A poor match between dietary energy intake and 
the energy expended due to training may lead to 
menstrual abnormalities and low estrogen levels. 
Low dietary energy intake often results in low cal-
cium intake as well; calcium is an essential min-
eral for healthy bone deposition and strength. The 
combination of low estrogen with low calcium in-
take can lead to weak bones, poor bone formation, 
increased susceptibility to stress fractures and pre-
mature osteoporosis. Stress fractures may occur and 
limit participation in training and competition for 
long periods of time.  

Menstrual cycle history is a strong determinant 
of bone mineral density; with increasing numbers 
of missed menstrual cycles bone mineral density 
drops. Loss of bone mineral density is highly irre-
versible.

Female athletes must be warned, counseled, and 
guided into maintaining adequate nutrition and 
learning to cope with emotional difficulties in-
volving self-doubt and self-image. They should be 
taught to perform in their chosen sport without en-
dangering their health and diminishing the quality 
of their lives.

Key-words:  female athlete triad, disordered eating, 
amenorrhea, osteoporosis

Bιβλιογραφία

1. ACSM (1992). American College of Sports 
Medicine: the female athlete triad. Sports 
Med Bull 27:4.

2. Γιαννακόπουλος Χ. (2007). Προβλήματα μυ-
οσκελετικού συστήματος σε Βετεράνους 
αθλητές. Σκελετική Υγεία, τόμος 6ος, τεύχος 
4ο, σελ.171-172.

3. Claessens AL, Malina RM, Lefevre J et al. 
(1992). Growth and menarcheal status of 



16 Ορθοπαιδική, 24, 1, 2011

elite female gymnasts. Med Sci Sports Exerc; 
July; 24(7):755-763.

4. Cumming DC (1996). Exercise-associated 
amenorrhea, low bone density and estrogen 
replacement therapy. Arch Intern Med 156: 
2193-2195.

5. Fagan KM (1998). Pharmacologic manage-
ment of athletic amenorrhea. Clin Sports 
Med; 17:327-341.

6. Feicht CB, Johnson TS, Martin BJ et al. 
(1978). Secondary amenorrhea in athletes. 
Lancet; 2:1145.

7. Golden NH and Shenker IR. (1992). Amenor-
rhea in Anorexia Nervosa: Etiology and Im-
plications. Adolesc Med; Oct; 3(3): 503-518.

8. Golden NH (2002). A review of the female 
athlete triad (amenorrhea, osteoporosis and 
disordered eating). Int J Adolesc Med Health 
Jan-March; 14(1): 9-17.

9. Καραβόλιας Χ. (2003). Τριάδα των αθλητριών. 
Σκελετική Υγεία, τόμος 2ος, τεύχος 1ο, σελ. 
16-19.

10. Κασκάνη Ε. (2007). Προβλήματα μυοσκε-
λετικού συστήματος σε Βετεράνους αθλη-
τές. Σκελετική Υγεία, τόμος 6ος, τεύχος 4ο, 
σελ.174-175.

11. Kazis K, Iglesias E. (2003). The female athlete 
triad. Adolesc Med. Feb;14(1):87-95.

12. Lindberg JS, Powell MR, Hunt MM, Ducey 
DE, Wade CE. (1987). Increased vertebral 
bone mineral in response to reduced exer-
cise in amenorrheic runners. West J Med; Jan; 
146(1):39-42.

13. Nattiv A, Agostini R, Drinkwater B, Yeager 
KK. (1994). The female athlete triad. The 
inter-relatedness of disordered eating, amen-
orrhea, and osteoporosis. Clin Sports Med; 
April 13(2): 405-18. Review.

14. Okano H, Mizunuma H, Soda M, Matsui H, 
Aoki I, Honjo S, Ibuki Y. (1995). Effects of 
exercise and amenorrhea on bone mineral 
density in teenage runners. Endocr J; Apr; 
42(2):271-6.

15. Otis CL, Drinkwater B, Johnson M et al. 
(1997). American College of Sports Medicine 
position stand. The female athlete triad. Med 
Sci Sports Exerc 29:i-ix.

16. Πεκόπουλος Ν. (2008).Προβλήματα μυοσκε-
λετικού συστήματος σε Βετεράνους αθλητές. 
Σκελετική Υγεία, τόμος 7ος, τεύχος 1ο, σελ.28-
29.

17. Rosen EF, Petty LC. (1994). Dissociative states 
and disordered eating. Am J Clin Hypn; Apr 
36(4):266-275.

18. Sabatini S. (2001). The female athlete triad. 
Am J Med Sei; Oct; 322(4):193-5. Review.

19. Yeager KK, Agostini R, Nattiv A, Drinkwa-
ter B. (1993). The female athlete triad: disor-
dered eating, amenorrhea, osteoporosis. Med 
Sci Sports Exerc July; 25(7): 775-7.

20. Warren MP, Brooks-Gunn J, Hamilton LH, 
Warren LF, Hamilton WG. (1986). Sco-
liosis and fractures in young ballet dancers. 
Relation to delayed menarcheand secondary 
amenorrhea. N Engl J Med; May 22; 314(21): 
1348-1353.

21. Warren MP, Shantha S. (2000). The female 
athlete. Baillieres Best Pract Res. Clin Endo-
crinol Metab; Mar 14(1): 37-53. Review. 

22. Warren MP, Brooks-Gunn J, Fox RP, et al. 
(2002). Osteopenia in exercise-associated 
amenorrhea using ballet dancers as a model: 
a longitudinal study. J Clin Endocrinol Metab 
87(7): 3162-3168.




