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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η άσκηση με αντιστάσεις θεωρείται πολύ ευεργετική για 

την διατήρηση της υγείας των οστών. 

Φυσικές δραστηριότητες μέτριας και υψηλής έντασης 
(αθλήματα που περιλαμβάνουν άλματα, ασκήσεις με βάρη) 
συμβάλλουν στην αύξηση ή διατήρηση της οστικής μάζας.

 Η άσκηση στο νερό, λόγω της πραγματοποίησης σε 
περιβάλλον μειωμένης βαρύτητας, έχει αναδειχθεί τα 
τελευταία χρόνια σε μια ιδανική μορφή γύμνασης τόσο σε 
υγιείς όσο και σε χρόνιους ασθενείς



ΣΚΟΠΟΣ

• Ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για την 
επίδραση της άσκησης στο νερό στην οστική πυκνότητα 
νέων αθλητών



ΟΣΤΙΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

 Έμμεσος δείκτης πρόβλεψης για την 

οστεοπόρωση και τον κίνδυνο καταγμάτων 

(McKay et al., 2000).



• Γενετικοί παράγοντες (φύλο, ηλικία, σωματότυπος και εθνικότητα). 

• Μεταβλητές (τρόπος ζωής και  φυσική δραστηριότητα) 

Mein, Brifa, Dhaliwal & Price, 2004 

Η αθλητική συμμετοχή κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής 

ηλικίας, συμβάλλει στη μεγαλύτερη συσσώρευση οστικής μάζας και 

την αύξηση της περιεκτικότητας των οστών σε ανόργανα συστατικά 

(Bone Mineral Content – BMC), οδηγώντας έτσι σε μεγαλύτερη οστική 

πυκνότητα και πιο γερά οστά κατά την ενήλικη ζωή 

(Vicente-Rodriguez, 2006; Heinonen et al., 2000)









EXERCISE AND BONE MINERAL 
DENSITY IN MATURE FEMALE 
ATHLETES

Dook, J.E., James, C., Henderson, N.K., 
& Price, R.I. (1997). Medicine & 
Science in Sports & Exercise, 29(3), 
291-296.











Συμπεράσματα
Η άσκηση στο νερό όπως συμβαίνει στην κολύμβηση, φαίνεται να έχει 

επίδραση στην οστική πυκνότητα, αλλά εμφανίζεται εξαρτώμενη από 

πολλούς παράγοντες. 

Όπως τα χαρακτηριστικά της άσκησης (είδος, ένταση, διάρκεια, 

συχνότητα και χρόνια της αθλητικής συμμετοχής)

Η κολύμβηση μικρών αποστάσεων σε υψηλή ένταση αποτελεί, ίσως, το 

πιο ενδεδειγμένο πρόγραμμα για την αύξηση ή διατήρηση της οστικής 

πυκνότητας ατόμων στα οποία αντενδείκνυται η άσκηση εκτός νερού 

λόγων προβλημάτων υγείας στις αρθρώσεις, τους μύες και σε άλλα, 

φορτιζόμενα από τη βαρύτητα σημεία του σώματος όπως τη σπονδυλική 

στήλη. 



Συμπεράσματα

Τέλος, το φύλο, η ηλικία, ο σωματότυπος και η εθνικότητα 
μπορεί να επηρεάσουν τη μέγιστη οστική πυκνότητα και θα 
πρέπει να συνεκτιμώνται και να λαμβάνονται υπόψη σε τόσο 

σε διαμόρφωση αθλητικών προγραμμάτων όσο και σε 
μελλοντικές έρευνες
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