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Περίληψη
Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η οστεοπόρωση αποτελεί πρόβλημα 

και της παιδικής ηλικίας. Ο αναπτυσσόμενος σκελετός είναι πολύ 
ευαίσθητος σε μηχανικούς ερεθισμούς που εκλύονται κατά τη φυ-
σική δραστηριότητα. Η τελευταία διεγείρει τόσο τα οστά όσο και 
τους σκελετικούς μύες, οδηγώντας τα σε υπερτροφία, σε μεγαλύ-
τερο βαθμό από αυτόν που παρατηρείται με τα φυσιολογικά ερε-
θίσματα της αύξησης σε μη αθλούμενα φυσιολογικά παιδιά. Για να 
επιτευχθούν τα οφέλη που προκύπτουν για τα οστά από τη φυσική 
δραστηριότητα, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία οι παρεμβάσεις στο 
σχολείο. Δραστηριότητες που εκτελούνται υπό την επίδραση του 
βάρους σώματος θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές. Η φυσική 
δραστηριότητα και η άθληση πρέπει να αρχίζει κατά την προεφη-
βική ηλικία και να συνεχίζεται κατά την ήβη, αλλά και μετά από 
αυτή, προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή οστική μάζα. Η 
φυσική άσκηση υψηλής έντασης, όπως είναι η ενόργανη γυμναστι-
κή και η συμμετοχή σε ομαδικά αθλήματα, συνιστώνται λόγω της 
δοσοεξαρτώμενης σχέσης μεταξύ άθλησης και οστικής ανάπτυξης. 
Επιπλέον, η άσκηση κατά την παιδική ηλικία αυξάνει την οστική 
αντοχή, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο τον καταγματικό κίνδυνο, 
τόσο κατά τη διάρκεια της άθλησης, αλλά και μετά τη διακοπή της 
κατά την ενήλικη ζωή.

Abstract
It is generally accepted that osteoporosis is a problem of 

childhood as well. The growing skeleton is very sensitive to 
mechanical stimuli that appear during physical activity. The 
latter stimulates bones and skeletal muscles making them more 
hypertrophic than those observed during normal accrual at non-
athletic children. Interventions at school are quite important 
in order to achieve the benefits for the bones that come 
from exercise. Weight-bearing activities are considered to be 
extremely important. Participation in exercise and sports should 
begin at prepubertal age and should continue during puberty, and 
also after it, in order to reach the maximal possible bone mass. 
Intense exercise, such as gymnastics and participation at team 
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sports, are recommended due to a dose-response relationship 
between physical exercise and bone growth. Moreover, physical 
activity during childhood improves skeletal durability and reduces 
fracture risk during the period of sports participation, and even 
after its cease during adult life.
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Εισαγωγή
Η οστεοπόρωση και τα σχετιζόμενα με αυτή κα-

τάγματα ευθραυστότητας αποτελούν μείζον πρό-
βλημα υγείας παγκοσμίως (Kanis και συν. 1994). 
Η θεωρία ότι η γεροντική οστεοπόρωση θα πρέπει 
να θεωρείται και ως μια νόσος της παιδικής ηλικίας 
(Dent 1972), όπως διατυπώθηκε από τον Dent CE, 
γίνεται ολοένα και περισσότερο αποδεκτή (Bailey 
και συν. 1999, Bonjour και συν. 2001, Seeman 
2002).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health 
Organization - WHO) ορίζει την πρόληψη ως τον 
πιο αποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπι-
ση των μη μεταδοτικών νοσημάτων, μεταξύ των 
οποίων είναι και η οστεοπόρωση (WHO 2002). Συ-
γκεκριμένα, η φυσική δραστηριότητα, ειδικότερα 
η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες κατά 
τη διάρκεια της αύξησης, φαίνεται ότι είναι απο-
τελεσματική για να ελαττώσει τις επιπτώσεις της 
οστεοπόρωσης και της αύξησης της συχνότητας 
των σχετιζόμενων με αυτήν καταγμάτων (Seeman 
2002). 

Η επικράτηση του καθιστικού τρόπου ζωής, ήδη 
από την παιδική ηλικία, αποτελεί φαινόμενο ιδιαί-
τερα ανησυχητικό. Όπως διαπιστώνει η National 
Association for Sport and Physical Education 
(NASPE), USA, λιγότερο από  το 1/3 των παιδιών 
ηλικίας 6-17 ετών παραμένουν ενεργά αθλητικά 
(NASPE 2010). Το 41,7% των μαθητών γυμνασίου 
στις ΗΠΑ χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό υπολογι-
στή (Η/Υ) για ηλεκτρονικά παιχνίδια ή άλλη χρήση 
εκτός των σχολικών μαθημάτων για περισσότε-
ρες από τρεις ώρες ημερησίως, ποσοστό που έχει 
αυξηθεί σημαντικά μεταξύ 2003-2015 (Kann και 
συν 2016). Σύμφωνα με την ίδια αρχή, το 25,5% 
των μαθητριών και το 33,8% των μαθητών παρα-
κολούθησαν τακτικά  κάποιο μάθημα αθλητικής 
δραστηριότητας το 2015, ποσοστό που μετά την 
μεγάλη μείωση μεταξύ 1991-1995 παρέμεινε στα-
τιστικώς μη σημαντικά μεταβλητό (Kann και συν 
2016). Παρόμοια μείωση στην αθλητική δραστηρι-
ότητα παρατηρείται και στη Μεγάλη Βρετανία με-
ταξύ 2008-2013, κυρίως στις ηλικίες 13-15 ετών 
(Townsend και συν. 2015). Από την άλλη πλευρά, 
συγκεκριμένες παρεμβάσεις καταφέρνουν να αυ-
ξήσουν την αθλητική συμμετοχή και δραστηριότητα 
συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα το SNAP-Ed (Supplemental Nutrition 

Assistance Program Education). Πρόκειται για ένα 
εθνικό πρόγραμμα που αποσκοπεί να μάθει τους 
συμμετέχοντες να τρέφονται περισσότερο υγιει-
νά και να αθλούνται περισσότερο. Το 2013, στην 
Πολιτεία της Καλιφόρνια, παρατηρήθηκε αύξηση 
κατά 16,6% των ημερών/εβδομάδα στις οποίες τα 
συμμετέχοντα παιδιά ήταν ενεργά για περισσότερο 
από 60 λεπτά (SNAP-Ed 2013).

Η επίδραση της άσκησης στην παιδική-εφηβική 
ηλικία είναι πολυδιάστατη. Οι Tan και συν. υποστη-
ρίζουν πως μέτριας έντασης φυσική δραστηριότη-
τα είναι ικανή να βελτιώσει τη σωματική διάπλαση 
και την καρδιαγγειακή λειτουργία σε παιδιά πέντε 
ετών (Tan και συν. 2016). 

 Για τους λόγους αυτούς, είναι σημαντική η γνώ-
ση του τρόπου, με τον οποίο η συμμετοχή σε σπορ 
επηρεάζει ειδικώς την ανάπτυξη του οστού. Συμ-
βουλευτική Επιτροπή του Αμερικάνικου Υπουργεί-
ου Υγείας (Physical Activity Guidelines Advisory 
Committee - PAGAC, US Department of Health 
and Human Services) στην αναφορά της το 2008 
σημειώνει πως η άσκηση ελαττώνει την συχνότη-
τα και την θνησιμότητα από σακχαρώδη διαβήτη, 
παχυσαρκία, καρδιαγγειακά προβλήματα και δι-
άφορες νεοπλασίες, όπως ο καρκίνος στομάχου 
(PAGAC 2008). Μειώνει, επίσης, την επίπτωση του 
άγχους, της κατάθλιψης και γενικότερα νευροψυ-
χιατρικών νοσημάτων (PAGAC 2008). Παρομοίως, 
οι Biddle και Asare, στην ανασκόπησή τους, κατα-
λήγουν πως η άσκηση βελτιώνει την αυτοεκτίμη-
ση των παιδιών, όπως επίσης και τις ακαδημαϊκές 
τους επιδόσεις, κάτι που σημειώνουν στη μελέτη 
τους και οι Kao και συν. συγκεκριμένα για την αε-
ρόβια άσκηση (Biddle και Asare 2011, Kao και συν. 
2016).

Ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον της επίδρασης 
της άσκησης σε έναν σκελετό που αναπτύσσεται. 
Το θεωρητικό υπόβαθρο για την ευεργετική της 
επίδραση επισημαίνεται από τους Bass και συν. 
(Bass και συν. 1998). 

Σκοπός αυτής της ανασκόπησης αποτελεί η πα-
ρουσίαση των σύγχρονων απόψεων για την αλλη-
λεπίδραση της φυσικής άσκησης και συμμετοχής 
σε αθλητικές δραστηριότητες επί της ανάπτυξης 
της οστικής μάζας κατά τη διάρκεια της αύξησης. 
Θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε τον ιδανικό 
τρόπο άσκησης, την διάρκεια που πρέπει να έχει, 
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τη βέλτιστη ηλικία έναρξης, αλλά και την διάρκεια 
που έχει αυτή η επίδραση μετά τη διακοπή της. Οι 
παραπάνω πληροφορίες θεωρούνται απαραίτητες 
για το σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού προγράμ-
ματος φυσικής δραστηριότητας έναντι της οστεο-
πόρωσης και των μακροπρόθεσμων οικονομικών 
επιπτώσεών της.

Ορισμοί
Διάφορες παράμετροι χρησιμοποιούνται στη βι-

βλιογραφία για την ποσοτικοποίηση της οστικής μά-
ζας στον αναπτυσσόμενο σκελετό (Heaney 2003). 
Το μεγαλύτερο μέρος της γνώσης πάνω σ’αυτήν 
την ποσοτικοποίηση τιυ σκελετού έχει αποκτηθεί 
διαμέσου της μεθόδου της Διπλής Φωτονιακής 
Απορροφησιομέτρησης (DEXA). Η DEXA αποτελεί 
πρόσφορη μέθοδος για μελέτες σε παιδιά λόγω 
του μικρού ποσοστού ιονίζουσας ακτινοβολίας, 
της εύκολης προσβασιμότητας και του χρόνου που 
απαιτείται για τη διενέργειά της. Μετρήσεις επίσης, 
έχουν πραγματοποιηθεί με χρήση του ποσοτικοποι-
ημένου υπερηχογραφήματος (qUS) και της ποσοτι-
κοποιημένης αξονικής τομογραφίας. (qCT).

Η πυκνότητα, ως μέγεθος, εμπεριέχει την έννοια 
του όγκου. Έτσι λοιπόν, με τον όρο Οστική Πυκνό-
τητα (Bone Mineral Density - BMD) αναφερόμα-
στε στην ποσότητα του οστού, συγκεκριμένα του 
μεταλλοποιημένου τμήματος του, στην μονάδα του 
όγκου (g/cm3). Στην βιβλιογραφία, αυτός ο εννοιο-
λογικός ορισμός της οστικής πυκνότητας αναφέρε-
ται ως ογκομετρική οστική πυκνότητα (volumetric 
Bone Mineral Density - vBMD) (Seeman 1998, 
MacKelvie και συν. 2001, Seeman 2001, Ward και 
συν. 2005). 

Οι μετρήσεις με τη μέθοδο DEXA, από την 
άλλη πλευρά, παρέχουν μια διδιάστατη εικόνα του 
οστού, μιας δομής τριών διαστάσεων. Η υπολογίσι-
μη με αυτόν τον τρόπο οστική πυκνότητα είναι στην 
πραγματικότητα η μεταλλοποιημένη οστική μάζα 
ανά επιφάνεια, στην οποία προβάλλεται το οστούν 
(g/cm2). Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ως περιο-
χική οστική πυκνότητα (areal Bone Mineral Density 
- aBMD) (Molgaard και συν. 1997, Seeman 2001).

Το οστικό μεταλλικό περιεχόμενο (Bone Mineral 
Content - BMC) αποτελεί μέτρηση της μάζας του 
μεταλλοποιημένου οστού (grams), μέτρηση της 
αληθούς οστικής μάζας. Είναι ανάλογο του μεγέ-

θους του μετρήσιμου οστού και της οστικής πυ-
κνότητας. Επομένως, μεταβολή του BMC μπορεί 
να αφορά μεταβολή είτε στο μέγεθος του οστού 
είτε στην πυκνότητά του (Molgaard και συν. 1997, 
Seeman 2001, Heaney 2003). Αυτός είναι ο λόγος 
που κατά τον Heaney RP, το BMC θεωρείται η ιδα-
νικότερη παράμετρος για τις μελέτες οστικής μά-
ζας στον αναπτυσσόμενο σκελετό (Heaney 2003).

Οστική αύξηση στον 
αναπτυσσόμενο σκελετό

Οι άρρενες δεικνύουν μακρότερη προεφηβική 
περίοδο αύξησης, καθώς η προεφηβική ώση της 
αύξησης σε αυτούς επισυμβαίνει ένα με δύο έτη 
αργότερα από ότι στα θήλεα (Vicente-Rodriguez 
2006). Η προεφηβική ώση της αύξησης ορίζεται 
ως η διετής ή τριετής περίοδος της ταχείας αύξη-
σης σε ύψος και βάρος. Οφείλεται στη μεταβολή 
της δραστηριότητας του υποθαλάμου, με βαθμι-
αία αύξηση των αντίστοιχων ώσεων της εκλυτικής 
ορμόνης των γοναδοτροπινών (GnRH). Η αύξηση 
της έκκρισης των γοναδοτροπινών ενεργοποι-
εί την αύξηση των γονάδων και των στεροειδών 
της αναπαραγωγής και οδηγεί στην εμφάνιση των 
δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου καθώς 
οι συγκεντρώσεις των ορμονών αυτών αυξάνουν 
(Malina και συν 2004, Vicente-Rodriguez 2006). 

Οι Bailey και συν. επισημαίνουν πως περίπου 
το 26% του ενήλικου BMC αναπτύσσεται κατά τη 
διάρκεια των δύο ή τριών ετών της προεφηβικής 
ώσης (Bailey και συν. 1999). Παρομοίως, σύμφω-
να με τους Slemenda και συν., το 1/3 του συνολι-
κού μεταλλοποιημένου οστού στην οσφυϊκή μοί-
ρα της σπονδυλικής στήλης επισωρεύεται κατά τα 
τρία έτη προ της έναρξης της εφηβείας (Slemenda 
και συν. 1994).

 Η μακρότερη περίοδος αύξησης στους άρ-
ρενες συμβάλλει στη διαμόρφωση των διαφο-
ρών των σκελετικών αναλογιών στα δύο φύλα, 
για παράδειγμα τα μακρύτερα άκρα στους άρρε-
νες (Cameron και συν. 1982, Vicente-Rodriguez 
2006). Το BMC αυξάνει χωρίς μεταβολές που 
αφορούν στο φύλο μέχρι την έναρξη της προεφη-
βικής ώσης της αύξησης (Molgaard και συν. 1997). 
Επιπροσθέτως, το BMC στα αγόρια συνεχίζει να 
αυξάνει μέχρι την όψιμη εφηβεία , ενώ στα κορί-
τσια το BMC αυξάνει οριακά μετά την έναρξη της 
εφηβείας (Molgaard και συν. 1997).  Ειδικότερα, 
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οι διαφορές, κατά φύλο, του μεγέθους των οστών 
και της οστικής αντοχής εδραιώνονται κατά την 
εφηβεία. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της μεγαλύ-
τερης ενδοφλοιώδους και περιοστικής εναπόθεσης 
νεόπλαστου οστού κατά τη διάρκεια της προεφη-
βικής περιόδου και της ελάχιστης ενδοφλοιώδους 
απορρόφησης που συμβαίνει στους άρρενες, σε 
αντίθεση  με την ενδοστική απορρόφηση και την 
αναστολή της περιοστικής εναπόθεσης στα θήλεα 
μετά την εφηβική ώση της αύξησης (Zhang και συν. 
1999, Seeman 2001).

 Ως αποτέλεσμα αυτών, ενώ η ογκομετρική πυ-
κνότητα (vBMD) παραμένει σταθερή κατά τη διάρ-
κεια της αύξησης και είναι παρόμοια και στα δύο 
φύλα, το BMC είναι περίπου 20% υψηλότερη σε 
άρρενες σε σχέση με τα θήλεα κατά την ηλικία 16-
17 ετών, ακριβώς, επειδή τα οστά τους είναι μεγα-
λύτερα (Schoenau και συν. 2001, Seeman 2001). 
Έτσι οι διαφορές του φύλου, ως προς την οστική 
μάζα, είναι το αποτέλεσμα των διαφορών στο σχή-
μα και τη γεωμετρία των οστών (Schoenau και συν. 
2001).

Μελέτες στη βιβλιογραφία επιβεβαιώνουν τη 
στενή σχέση μεταξύ των μεταβολών της μυϊκής μά-
ζας και της συνολικής οστικής μάζας κατά τη διάρ-
κεια της αύξησης (Young και συν. 2001, Forwood 
και συν. 2004, Rauch και συν. 2004). Η ανάπτυξη 
των σκελετικών μυών προηγείται της αύξησης της 
οστικής μάζας, με τέτοιο τρόπο, ώστε να θεωρείται 
ότι η αύξηση της μυϊκής ισχύος που συνοδεύει την 
ανάπτυξη των μυών, επιτρέπει την εμφάνιση μεγαλύ-
τερης έντασης καταπονήσεων επί των οστικών προ-
σφύσεων με αποτέλεσμα τον ερεθισμό της οστικής 
αύξησης. Συγκεκριμένα, οι Rauch και συν. αναφέ-
ρουν πως η μείζονα αύξηση του BMC για ολόκληρο 
το σώμα, τα άνω και τα κάτω άκρα εμφανίζεται από 
0,36-0,66 και 0,22-0,71 έτη μετά τη μέγιστη αύξη-
ση στην ολική καθαρή μυϊκή μάζα σε αγόρια και κο-
ρίτσια αντίστοιχα (Rauch και συν 2004).

Επιπλέον, η απαλλαγμένη από το λίπος μάζα 
σώματος έχει βρεθεί να έχει θετική συσχέτιση με το 
BMC (Pietrobelli και συν. 2002, Vicente-Rodriguez 
και συν. 2003, Ferretti και συν. 2003). Σύμφωνα 
με τους Ferretti και συν., η μάζα του ψοΐτη μυός 
εμφανίζει θετική σχέση με την BMD της οσφυϊκής 
μοίρας, ενώ το μέγεθος της γαστροκνημίας σχε-
τίζεται θετικά με την οστική αντοχή της κνήμης 
(Ferretti και συν. 2003).

Θεωρία του «μηχανοστάτη»
Το θεωρητικό υπόβαθρο για την επίδραση της 

άσκησης στον αναπτυσσόμενο σκελετό έχει περι-
γραφεί έμμεσα αρκετά χρόνια πριν (Frost 1987). 
Σύμφωνα με τη θεωρία του «μηχανοστάτη», αυ-
ξημένα μηχανικά φορτία σε ένα οργανισμό με 
ταυτόχρονα επαρκή θρέψη και φυσιολογικό ορ-
μονολογικό προφίλ, θα οδηγήσουν σε ενίσχυση 
του σκελετού και ευόδωση της οστεοπαραγωγής 
(Bass και συν. 2005). Αυτό καθίσταται δυνατό με 
δύο τρόπους, άμεσα και έμμεσα.

Η οστική θεμέλια ουσία παραμένει συνεχώς 
σε μια δυναμική κατάσταση. Μηχανικά φορτία σε 
συγκεκριμένο εύρος έντασης προκαλούν μικρο-
παραμορφώσεις στον σκελετό οδηγώντας άμεσα 
στην ενεργοποίηση του μηχανοστάτη (Frost 1987, 
Bailey και συν. 1996, Vicente-Rodriguez 2006, 
Klein-Nulend και συν. 2012). Αυτό έχει ως αποτέ-
λεσμα την οστεοπαραγωγή, την οστική αναδιορ-
γάνωση και την αύξηση της οστικής μάζας ώστε 
να αυξάνει η αντοχή στις νέες μηχανικές καταπο-
νήσεις και στις νέες καταστάσεις φόρτισης (Bailey 
και συν. 1996, Klein-Nulend και συν. 2012). Οι 
συμπιεστικές δυνάμεις που προκαλούνται κατά 
τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται υπό την επίδραση του βάρους 
σώματος θεωρούνται καθοριστικός παράγοντας 
για τον σχηματισμό νεοπλάστου οστού και την 
ευόδωση της αύξησης (Bailey και συν. 1996). Η 
διαλείπουσα συμπίεση των συζευκτικών χόνδρων 
που προκαλείται κατά την άσκηση θεωρείται από 
την Malina απαραίτητη για την ενίσχυση του φαι-
νομένου αυτού (Malina και συν. 2004). Μαλιστα, 
οι οστικές παραμορφώσεις που προκαλούνται προ 
της ήβης, προκαλούν μεγαλύτερη οστική μεγέθυν-
ση και αντοχή (Schoenau και συν. 2001).

 Η άσκηση και η συμμετοχή σε αθλητικές δρα-
στηριότητες, κατά την προεφηβική ηλικία, προκα-
λούν ενίσχυση της μυϊκής μάζας, του μεγέθους 
των μυών και της μυϊκής δύναμης (Ramsey και 
συν. 1990, Vicente-Rodriguez και συν. 2004). Στην 
προκειμένη περίπτωση, η άσκηση μπορεί να αυξάνει 
την οστική μάζα και αντοχή έμμεσα με την αύξηση 
της μυϊκής μάζας. Έτσι, οι δυνάμεις που δρουν στα 
οστά, όπου προσφύονται οι μύες τους, αυξάνουν, 
αυξάνοντας ταυτόχρονα τα μηχανικά ερεθίσματα 
επί του σκελετού (Bailey και συν. 1996, Bass και 
συν. 2005).
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Συμμετοχή σε αθλητικές 
δραστηριότητες και οστική 
ανάπτυξη

Κλινικές μελέτες και ανασκοπήσεις υποδηλώ-
νουν μια θετική συσχέτιση μεταξύ φυσικής δρα-
στηριότητας και οστικής αύξησης και ανάπτυξης 
(Slemenda και συν. 1994, Bailey και συν. 1999, 
MacKelvie και συν. 2001, MacKelvie και συν. 2004, 
Nurmi-Lawton και συν. 2004, Vicente-Rodriguez 
και συν. 2004, Ward και συν. 2005, Ondrak και 
Morgan 2007, Deere και συν. 2012, Specker και 
συν. 2015). Οι Ondrak και Morgan, στην ανασκό-
πηση τους, καταλήγουν πως η φυσική δραστηριό-
τητα και η πρόσληψη ασβεστίου από τη διατροφή 
αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη 
της οστικής μάζας (BMC) και πυκνότητας (BMD) 
κατά την προεφηβική ηλικία (Ondrak και Morgan 
2007). 

Σε ενεργά αθλητικά παιδιά, παρατηρείται μεγα-
λύτερος ρυθμός μετάλλωσης των οστών σε σχέση 
με μη ενεργούς συνομηλίκους τους (Slemenda και 
συν. 1994, Bailey και συν. 1999, Nurmi-Lawton και 
συν. 2004). Μάλιστα, ένα έτος μετά την ηλικία της 
μέγιστης ταχύτητα αύξησης της οστικής μάζας, πα-
ρατηρήθηκε μεγαλύτερη BMC στην οσφυϊκή μοίρα 
κατά 9% σε ενεργούς άρρενες και 17% σε ενεργά 
θήλεα παιδιά (Bailey και συν 1999). Η συμμετοχή 
σε αθλητικές δραστηριότητες προκαλεί, επιπλέον, 
δομικές μεταβολές στο σχήμα και το μέγεθος των 
οστών (MacKelvie και συν. 2004, Ward και συν. 
2005).

Οι Vicente-Rodriguez και συν. μελέτησαν 17 
ποδοσφαιριστές (μέση ηλικία 8,7 έτη) και 11 μη 
ενεργά παιδιά μέσης ηλικίας 9,4 έτη. Στα τρία έτη 
παρακολούθησης, οι ποδοσφαιριστές εμφάνισαν 
μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στην οστική πυ-
κνότητα (BMD), με τη συνολική BMD και αυτή των 
κάτω άκρων να εμφανίζουν στατιστικώς σημαντι-
κές διαφορές. Ταυτόχρονα, στους ποδοσφαιριστές, 
η απαλλαγμένη από το λίπος μάζα σώματος (Lean 
Tissue Mass - LTM) εμφάνισε μεγαλύτερη αύξηση 
κατά 6% κατά την ίδια χρονική περίοδο (Vicente-
Rodriguez και συν. 2004).

Σε περισσότερο πρόσφατες εργασίες, οι Deere 
και συν., σε μια μεγάλη μελέτη κοόρτης, σημειώ-
νουν θετική συσχέτιση, και μάλιστα με μια δοσο-

εξαρτώμενη σχέση, μεταξύ άσκησης και οστικής 
πυκνότητας (BMD) στο ισχίο (συνολική ισχίου, μη-
ριαίου αυχένα) (Deere και συν. 2012). Οι Specker 
και συν., στην συστηματική τους ανασκόπηση και 
μετα-ανάλυση, υπολόγισαν πως η άσκηση προ-
σφέρει 0,6-1,7% μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στην 
οστική ανάπτυξη, αποτέλεσμα που είναι εντονότε-
ρο προ της εφηβείας (Specker και συν. 2015). 

Από την άλλη πλευρά, μια άλλη μετα-ανάλυση 
από τους Behringer και συν. καταλήγει πως η πραγ-
ματική επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στην 
οστική αύξηση και ανάπτυξη είναι μικρή (Behringer 
και συν. 2014). Περίπου το 1/3 της μεταβολής που 
παρατηρείται στις διάφορες μελέτες θα μπορού-
σε να αποδοθεί στην πρόσληψη ασβεστίου και το 
στάδιο ανάπτυξης παρά στην άσκηση (Behringer 
και συν. 2014).

Μορφή και διάρκεια της άσκησης
Η πλέον κατάλληλη αθλητική δραστηριότητα 

για την επίτευξη της μεγαλύτερης επίδρασης στον 
σκελετό παραμένει άγνωστη (Vicente-Rodriguez 
2006). Ωστόσο, τα μέχρι πρότινος δεδομένα συ-
γκλείνουν στο γεγονός πως δραστηριότητες υπό 
την επίδραση του βάρους σώματος (weight-
bearing activities) είναι αποτελεσματικότερες στην 
προώθηση της οστικής ανάπτυξης (Fehling και συν. 
1995, Bailey και συν. 1996, Lehtonen-Veromaa 
και συν 2000, Karlsson και συν. 2001, Duncan και 
συν 2002, Vicente-Rodriguez 2006).

Μεταξύ εφήβων αθλητριών υψηλών επιδόσε-
ων, οι δρομείς (άθλημα υπό την επίδραση του βά-
ρους σώματος) εμφάνισαν στατιστικώς σημαντικά 
υψηλότερες τιμές οστικής πυκνότητας (BMD) σε 
σχέση με κολυμβήτριες και ποδηλάτες σε όλες τις 
υπό μέτρηση περιοχές (οσφυϊκή μοίρα, μηριαίος 
αυχένας, κνήμη, συνολική) (Duncan και συν. 2002). 
Παρομοίως, σε επίπεδο κολεγιακού αθλητισμού, η 
ενασχόληση με την ενόργανη γυμναστική οδηγεί 
σε μεγαλύτερες τιμές BMD σε όλες τις περιοχές, σε 
σχέση με αθλήτριες πετοσφαίρησης, κολυμβήτριες 
και μη αθλήτριες (Fehling και συν. 1995). Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει στη συγκεκριμένη μελέτη 
το γεγονός πως δεν παρατηρήθηκε σημαντική δι-
αφορά στην BMD μεταξύ κολυμβητριών και όσων 
δεν ασχολούνταν με κάποιο άθλημα (Fehling και 
συν. 1995).
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Σύμφωνα με τη σύγχρονη βιβλιογραφία, υπάρ-
χει μια δοσοεξαρτώμενη σχέση μεταξύ άσκησης 
και επίδρασης στην οστική αύξηση (Deere και συν. 
2012). Μάλιστα, η θετική συσχέτιση είναι τόσο με-
γαλύτερη όσο εντονότερη είναι η αθλητική δραστη-
ριότητα (Fehling και συν. 1995, Lehtonen-Veromaa 
και συν. 2000, Deere και συν. 2012). Βέβαια, πε-
ρισσότερο σημαντική θεωρείται η συχνότητα της 
άσκησης και όχι η διάρκεια της (Fehling και συν. 
1995, Vicente-Rodriguez 2006). Σύμφωνα με τους 
Deere και συν., η προπόνηση για αγωνίσματα αλ-
μάτων και δρόμου προσφέρει μεγαλύτερη επίδρα-
ση στην οστική πυκνότητα σε σχέση με το τρέξιμο 
(Deere και συν. 2012). Το τρέξιμο, με τη σειρά του, 
προσφέρει μεγαλύτερη αύξηση στην BMD από 
τη βάδιση (Deere και συν. 2012). Ακόμα σε μια 
προοπτική μελέτη μεταξύ αθλητριών που βρίσκο-
ταν ηλικιακά πέριξ της έναρξης της εφηβείας, οι 
γυμνάστριες της ενόργανης κατέδειξαν μέσα στο 
πρώτο έτος μεγαλύτερη αύξηση της BMD του μη-
ριαίου αυχένα και της τροχαντήριας περιοχής από 
τις δρομείς (Lehtonen-Veromaa και συν. 2000).

Βέβαια, φαίνεται πως υπάρχει ένα όριο σε αυ-
τήν τη θετική επίδραση της άσκησης. Όταν αυξηθεί 
η ένταση και η συχνότητα της άσκησης πέρα από 
αυτό το όριο, η επιπλέον επίδραση στην οστική 
ανάπτυξη είναι μικρή. Συγκεκριμένα, σε μια μελέ-
τη άρρενων ποδοσφαιριστών εθνικών κατηγορι-
ών, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της BMD για 
κάθε μία ώρα επιπλέον προπόνησης την εβδομάδα 
μέχρι τις έξι ώρες προπόνησης (Karlsson και συν. 
2001). Αθλητές με περισσότερες ώρες προπόνησης 
ανά ενδομάδα δεν εμφάνισαν σημαντική επιπλέον 
μεταβολή της BMD. Με τη δύναμη των αριθμών 
αυτό σημαίνει πως για κάθε μία ώρα επιπλέον προ-
πόνησης υπήρξε αύξηση της BMD κατά 3,3% μέχρι 
τις έξι ώρες. Κάθε ώρα προπόνησης επιπλέον των 
έξι ωρών ανά εβδομάδα προσέφερε αύξηση μόλις 
0,7% στην BMD (Karlsson και συν. 2001).

Τα ανώριμα οστά είναι περισσότερο δεκτικά και 
ευαίσθητα στην επίδραση των μηχανικών καταπο-
νήσεων (Burrows 2007). Η προεφηβική ώση αύξη-
σης θεωρείται κομβικό σημείο στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου οργανισμού, με την άσκηση, σύμφωνα 
με τα σύγχρονα δεδομένα, να πρέπει να ξεκινάει 
πριν από αυτό το χρονικό διάστημα (Kannus και 
συν. 1995, Blimkie και συν. 1996, Haapasalo και 
συν. 1998, Heinonen και συν. 2000, Witzke και 

Snow 2000, Burrows 2007). Σε μια μη τυχαιοποιη-
μένη κλινική μελέτη, οι Heinonen και συν. κατέλη-
ξαν πως η άσκηση έχει μεγαλύτερη επίδραση στην 
αύξηση της οστικής μάζας (BMC) όταν η έναρξή 
της είναι πριν την έμμηνο ρύση. 

Μελέτες κατέδειξαν ότι ενήλικες αθλητές που 
ξεκίνησαν την αθλητική τους πορεία πριν από την 
εφηβεία επωφελήθηκαν όχι μόνο από την ενίσχυση 
της BMD αλλά και από τη μεγέθυνση των οστών 
που έγιναν πιο ανθεκτικά σε κατάγματα (Kannus 
και συν. 1995, Haapasalo και συν. 1998, Calbet 
και συν. 2001, Kontulainen και συν. 2002). Σε μια 
μελέτη χρονικής στιγμής, οι διαφορές στην οστι-
κή πυκνότητα μεταξύ κυρίαρχου και μη κυρίαρχου 
άνω άκρου ανάμεσα σε νεαρές παίκτριες τένις και 
μη αθλήτριες έφτασαν το επίπεδο της στατιστικής 
σημαντικότητας κατά το διάστημα της ώσης της 
ανάπτυξης (στάδιο ΙΙΙ κατά Tanner) (Haapasalo και 
συν. 1998). Σε μία ακόμα σημαντική μελέτη χρονι-
κής στιγμής σε 105 Φιλανδές παίκτριες τένις και 
σκουός, οι Kannus και συν. παρατήρησαν πως οι 
διαφορές στο BMC μεταξύ κυρίαρχου και μη κυ-
ρίαρχου άνω άκρου ήταν 2-4 φορές μεγαλύτερες 
στις αθλήτριες οι οποίες είχαν ξεκινήσει την άθλη-
ση πριν την εμμηναρχή (Kannus και συν. 1995).

Από την άλλη πλευρά, μελέτες οι οποίες πραγ-
ματοποιήθηκαν σε έφηβα κορίτσια μετά την έναρξη 
της εμμήνου ρύσεως δεν κατέδειξαν αυτή τη σαφή 
θετική επίδραση της άσκησης στην αύξηση της 
οστικής μάζας και την οστική ανάπτυξη (Blimkie 
και συν. 1996, Witzke και Snow 2000). Συγκεκρι-
μένα, οι Blimkie και συν. δεν παρατήρησαν στατι-
στικά σημαντική μεταβολή στην οστική πυκνότητα 
(BMD) σε κορίτσια 16,2 ετών μετά από 26 εβδο-
μάδες ασκήσεων υπό αντίσταση (Blimkie και συν. 
1996). Παρομοίως, οι Witzke και Snow παρατήρη-
σαν μια τάση μεγαλύτερης αύξησης της BMC, χω-
ρίς ωστόσο σημαντική διαφορά (Witzke και Snow 
2000). Μελέτησαν 53 κορίτσα (25 ομάδα παρέμ-
βασης - 28 ομάδα ελέγχου) ηλικίας 14,6 ετών, 22,7 
μήνες μετά την εμμηναρχή,  με την παρέμβαση να 
αποτελεί εννιά μήνες προπόνηση και πλειομετρικές 
ασκήσεις με άλματα (Witzke και Snow 2000).

Μετά τη διακοπή της αθλητικής δραστηριότη-
τας, παρατηρείται μια πτώση στην οστική μάζα 
και πυκνότητα σε νεαρούς ενήλικες. Τα ευρήματα, 
ωστόσο, στη βιβλιογραφία είναι αντικρουόμενα ως 
προς τη διάρκεια που παραμένει η θετική επίδρα-
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ση της άσκησης μετά τη διακοπή της. Έτσι λοιπόν, 
υπάρχουν συγγραφείς που υποστηρίζουν πως τα 
κέρδη επί της οστικής μάζας διατηρούνται μετά μια 
ισοδύναμο περίοδο αποχής από δραστηριότητες ή 
και ακόμη περισσότερο (Bass και συν. 1998, Rizzoli 
και Bonjour 1999, Fuchs και Snow 2002).

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, έχει αναφερθεί 
πως υπάρχει ταχεία απώλεια της BMD στην περι-
οχή του αυχένα του μηριαίου μετά από ελάττωση 
της φυσικής δραστηριότητας (Gustavsson και συν. 
2003, Nordstrom και συν. 2005). Σε κάθε περίπτω-
ση, πρώην αθλητές έχουν σημαντικά μεγαλύτερη 
οστική μάζα και πυκνότητα και μικρότερο καταγμα-
τικό κίνδυνο σε σχέση με άτομα παρόμοιας ηλικίας 
που δεν έχουν αθληθεί καθόλου (Gustavsson και 
συν. 2003, Nordstrom και συν. 2005).

Επίδραση στον καταγματικό 
κίνδυνο

Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο που παρου-
σίασαν οι Modlesky και Lewis, αθλητικές δραστη-
ριότητες κατά την παιδική ηλικία, ιδιαίτερα όταν 
αυτές έχουν την έναρξή τους πριν την εφηβεία, 
και η σταθερή συμμετοχή σε αυτές με υψηλή συ-
χνότητα οδηγεί σε αύξηση της τιμής της κορυφαί-
ας οστικής μάζας καθώς και σε δομική μεταβολή 
των οστών αυξάνοντας τη μηχανική αντοχή τους 
(Modlesky και Lewis 2002). Παρά την ενδεχόμε-
νη διακοπή της άθλησης κατά την ενήλικο ζωή, τα 
κέρδη στον σκελετό διατηρούνται, μειώνοντας τον 
κίνδυνο για κατάγματα ευθραυστότητας (Modlesky 
και Lewis 2002).

Η αύξηση των ωρών φυσικής άσκησης και συμ-
μετοχής σε αθλητικές δραστηριότητες μειώνει τον 
καταγματικό κίνδυνο στην παιδική ηλικία (Coster 
και συν 2016, Fritz και συν 2016). Συγκεκριμένα, οι 
Fritz και συν. 2016, σε μια μεγάλη μελέτη παρατήρη-
σης στην Σουηδία στην οποία συμμετείχαν συνολικά 
3.534 παιδιά τα οποία παρακολουθήθηκαν για επτά 
έτη, παρατήρησαν μείωση του καταγματικού κινδύ-
νου. Αυτή η μείωση αποδόθηκε πιθανότατα στα κέρ-
δη από την άσκηση στην οστική πυκνότητα και τη 
μυϊκή δύναμη (Fritz και συν. 2016). Αντιθέτως, μια 
δεύτερη μελέτη παρατήρησης από την ίδια ομάδα 
συγγραφέων δεν κατέδειξε όφελος όσον αφορά τον 
καταγματικό κίνδυνο με την αύξηση της αθλητικής 
δραστηριότητας στα παιδιά (Fritz και συν. 2016).

Ομοίως, ενώ οι Nordstrom και συν. καταλήγουν 
πως πρώην άρρενες αθλητές ηλικίας άνω των 60 
ετών, εμφανίζουν ελαττωμένο κίνδυνο για κατάγ-
ματα ευθραυστότητας γενικότερα και ειδικότερα 
για κατάγματα Colles από συνομήλικούς τους ανε-
νεργούς αθλητικά κατά τα προηγούμενα χρόνια, 
οι Tolonen και συν., στην Μελέτη για τον Καρδι-
αγγειακό Κίνδυνο σε Νεαρούς Φιλανδούς (The 
Cardiovascular

Risk in Young Finns Study), μετά 28 έτη follow-
up, συμπεραίνουν πως η άσκηση κατά την παιδική 
ηλικία δεν μειώνει τον κίνδυνο κατάγματος χαμη-
λής βίας παρά το γεγονός πως αυξάνει το BMC 
(Nordstrom και συν. 2005, Tolonen και συν. 2015)

Απλές παρεμβάσεις - Μεγάλα 
οφέλη

Ο αναπτυσσόμενος σκελετός έχει την ικανότητα 
να αντιδρά ακόμα και σε μέτριας έντασης άσκη-
ση και μηχανικά φορτία (Bradney και συν. 1998). 
Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, η συχνότητα της 
άσκησης θεωρείται περισσότερο σημαντική από 
τη διάρκεια της (Fehling και συν. 1995, Vicente-
Rodriguez 2006).

Τα παραπάνω οδήγησαν την έρευνα σε παρεμ-
βάσεις στο σχολείο. Υπάρχουν έντονες ενδείξεις 
πως η αύξηση της πραγματικής ενασχόλησης των 
παιδιών με τη γυμναστική και την άθληση κατά 
τη διάρκεια των ωρών του σχολείου αρκεί για να 
επιτευχθεί αύξηση της οστικής μάζας και πυκνό-
τητας (Bradney και συν. 1998, MacKelvie και συν. 
2001, Valdimarsson και συν. 2006, Burrows 2007, 
Coster και συν. 2016). Σε μια σημαντική μελέτη, 
οι Coster και συν. αύξησαν σε ένα σχολείο τη δι-
άρκεια του μαθήματος γυμναστικής σε 200 λεπτά 
ανά εβδομάδα, ενώ στα υπόλοιπα τρία σχολεία 
που συμμετείχαν διατήρησαν τη διάρκεια του μα-
θήματος σε 60 λεπτά εβδομαδιαίως, όπως ήταν 
το εθνικό προγραμμάτων μαθημάτων. Τα σχολεία 
διατήρησαν τα νέα τους προγράμματα επί οκτώ 
έτη. Παρατήρησαν πως στο σχολείο παρέμβασης, 
οι μαθήτριες εμφάνισαν μεγαλύτερη αύξηση της 
οστικής πυκνότητας συνολικά, του BMC στον μηρι-
αίο αυχένα, όπως και των διαστάσεων των οσφυ-
ϊκών σπονδύλων (Coster και συν. 2016). Κατά τον 
ίδιο τρόπο, οι Valdimarsson και συν. παρατήρησαν 
παρόμοια αποτελέσματα σε μόλις ένα έτος αυξά-
νοντας τη διάρκεια της γυμναστικής στο σχολείο 
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από 60 λεπτά την εβδομάδα σε 40 λεπτά ημερησί-
ως (Valdimarsson και συν. 2006).

Προτάσεις - Οδηγίες επίσημων 
φορέων

Οι Strong και συν. προσπάθησαν, σύμφωνα με 
τις επιταγές της σύγχρονης ιατρικής έρευνας και 
τις αρχές της τεκμηριωμένης ιατρικής, να δώσουν 
κάποιες κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την 
άθληση κατά την παιδική ηλικία. Σύμφωνα με την 
ανασκόπησή τους, λοιπόν, παιδιά σχολικής ηλικίας 
πρέπει να συμμετέχουν  σε μέτριας και μεγαλύτε-
ρης έντασης ασκήσεις για περισσότερο από 60 λε-
πτά ημερησίως (Strong και συν. 2005).

Ο WHO, στις επίσημες προτάσεις του, αναφέ-
ρει πως κατάλληλη άσκηση για την παιδική ηλικία 
θεωρούνται το παιχνίδι, ο χορός, η αναψυχή, η 
μετακίνηση, καθώς και η προπόνηση σε οποιοδή-
ποτε άθλημα στα πλαίσια του σχολείου, της οικο-
γένειας ή της κοινότητας (WHO 2011). Τα παιδιά 
ηλικίας 5-17 ετών θα πρέπει να συμμετέχουν του-
λάχιστον σε 60 λεπτά μέτριας-έντονης δραστη-
ριότητας,κυρίως αερόβιας άσκησης, ημερησίως 
(WHO 2011). Παρατηρούμε πως οι κατευθύνσεις 
του WHO βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με τις 
προηγούμενες των Strong και συν (Strong και συν. 
2005, WHO 2011). Η έντονη δραστηριότητα που 
αποσκοπεί στην μυϊκή και οστική ενδυνάμωση και 
ενίσχυση προτείνεται τουλάχιστον τρεις φορές την 
εβδομάδα.

Η Αμερικάνικη Ακαδημία Ορθοπαιδικών Χει-
ρουργών (American Academy of Orthopaedic 
Surgeons - AAOS) δίνει ένα ορισμό στις λεγόμε-
νες δραστηριότητες weight-bearing. Πρόκειται 
για εκείνες τις δραστηριότητες κατά τις οποίες τα 
πόδια και κάτω άκρα κουβαλάνε το βάρος του σώ-
ματος του αθλούμενου (“your feet and legs carry 
your body weight”) (AAOS 2007). Κατάλληλες τέ-
τοιου είδους δραστηριότητες θεωρούνται από την 
AAOS το έντονο περπάτημα, το τρέξιμο, ο χορός, 
το σκοινάκι, το τέννις, τα διάφορα ομαδικά αθλή-
ματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ κτλ.) και τα σκαλιά. Η 
καλύτερη περίοδος για την οστική ανάπτυξη είναι 
η ηλικία 10-18 ετών, σίγουρα κατά τη διάρκεια της 
προεφηβικής ώσης, ενώ αποδεκτή συχνότητα προ-
τείνονται τα τουλάχιστον 30 λεπτά, 3-4 φορές την 
εβδομάδα.

Συμπεράσματα
Ο εφηβικός σκελετός είναι ευαίσθητος σε μη-

χανικούς ερεθισμούς που προκαλούνται από την 
άθληση και τη φυσική δραστηριότητα. Η συμμετοχή 
σε αθλητικές δραστηριότητες θα μπορούσε να έχει, 
όχι μόνο άμεσο οστεογενετικό αποτέλεσμα, αλλά 
και έμμεση επίδραση λόγω αύξησης της μυϊκής μά-
ζας και συνακόλουθα των τάσεων που ασκούνται 
επί των οστών κατά τα προεφηβικά έτη.

Έχει παρατηρηθεί μια θετική συσχέτιση μεταξύ 
όγκου άσκησης και οστεογενετικού αποτελέσμα-
τος. Ωστόσο, έχει επίσης περιγραφεί η ύπαρξη 
ορίου σ’αυτό. Μεγαλύτερης σημασίας είναι η συ-
χνότητα της άσκησης. Έτσι, λοιπόν, προκειμένου 
να επιτευχθούν τα ωφέλη από τη φυσική δραστη-
ριότητα, δεν είναι απαραίτητο να γίνεται μεγάλος 
όγκος άσκησης καθώς ένα αξιοσημείωτο οστεογε-
νετικό αποτέλεσμα μπορεί να επιτευχθεί με μόνο 
τρεις ώρες συμμετοχή σε δραστηριότητες. 

Η άθληση και η οποιαδήποτε μορφής φυσική 
δραστηριότητα θα πρέπει να αρχίζει κατά την προ-
εφηβική ηλικία και να διατηρείται διαμέσου της 
εφηβικής ανάπτυξης και μετά την εφηβεία προκει-
μένου να αποκτηθεί το μέγιστο της οστικής μάζας 
που είναι δυνατό. Εκκινώντας τη φυσική δραστη-
ριότητα προ της εφηβικής ώσης της αύξησης, ερε-
θίζεται τόσο η οστική όσο και η μυϊκή υπερτροφία 
σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτήν που παρατηρείται 
κατά τη φυσιολογική αύξηση σε μη ενεργά παιδιά. 
Η συμμετοχή σε υψηλής έντασης αθλήματα, όπως 
η ενόργανη γυμναστική, η άρση βαρών, το ποδό-
σφαιρο έχουν ισχυρή ένδειξη για την αύξηση του 
μέγιστου της οστικής μάζας.
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