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Μεσογειακή αναιμία

• Η Μεσογειακή αναιμία, είναι μια μορφή αναιμίας, που 
οφείλεται σε αδυναμία παραγωγής φυσιολογικών 
μορίων αιμοσφαιρίνης, λόγω βλάβης του γονιδίου που 
ελέγχει την παραγωγή της. 

• Η Μεσογειακή αναιμία υπάγεται στις κληρονομικές 
νόσους γιατί, η βλάβη οφείλεται σε διαταραχή 
κάποιου γονιδίου, το οποίο μπορεί να μεταβιβαστεί 
από γενιά σε γενιά 



Συνέπειες νόσου

• Σακχαρώδης διαβήτης

• Οστεοπόρωση

• Χρόνια κόπωση



Θεραπευτική αντιμετώπιση 
Θαλασσαιμίας

• Μεταγγίσεις αίματος

• Αποσιδήρωση

• Πρόληψη και αντιμετώπιση επιπλοκών 

   αναιμίας και αιμοχρωμάτωσης

• Σπληνεκτομή

• Ψυχολογική υποστήριξη

• Άσκηση...??



Τι γνωρίζουμε για την άσκηση στη 
Θαλασσαιμία;

 θεωρούνται μη δραστήριοι και καθιστικός πληθυσμός 
λόγω της χαμηλής Hb (ενώ δεν υπάρχουν επαρκή 
στοιχεία…) 

μικρή αντοχή στην άσκηση και συχνά κόπωση – 
αναφέρουν οι ασθενείς

 η ικανότητα για άσκηση ειναι μειωμένη στη θαλασσαιμία 
εξαιτίας τς αναιμίας και της καρδιοτοξικότητας της 
υπερσιδήρωσης (Mavrogeni S et al 2009)  



Φυσική δραστηριότητα 
θαλασσαιμικών ασθενών 

2015



Αντοχή στην άσκηση ασθενών με 
β-μεσογειακή αναιμία



Παράγοντες που εμποδίζουν την 
αύξηση της οστικής πυκνότητας στη 

θαλασσαιμία



• Δίαιτα και άσκηση 

• Συμπληρώματα βιταμίνης D και ασβεστίου 

• Υποκατάσταση ορμονών φύλου σε HH-HRT 

• Παράγοντες αναστολής της απορρόφησης - 

Διφωσφονικά 

• Συνδυαστική θεραπεία-Διφωσφονικά+HRT

Συστάσεις



Thongchote K, Svasti S, Teerapornpuntakit J, Krishnamra N, Charoenphandhu N. 
Running exercise alleviates trabecular bone loss and osteopenia in hemizygous -globin 
knockout thalassemic mice. Am J Physiol Endocrinol Metab 306: E1406–E1417, 2014.

Επίδραση της άσκησης στην οστική 
πυκνότητα θαλασσαιμικών μυών



Γενικά η συστηματική άσκηση ΒΟΗΘΑ:

Αντιμετώπιση παχυσαρκίας

Βελτίωση αντοχής/ αντίσταση στην κόπωση/ 

Ενδυνάμωση της μυϊκής αντοχής και δύναμης

Καταπολέμιση άγχους/ μείωση κατάθλιψης

Αύξηση HDL/ Ελάττωση λιποειδών 

Μεταβολισμός υδατανθράκων

Βελτίωση ισορροπίας/ αύξηση οστικής πυκνότητας

Βελτίωση ακαδημαϊκής επίδοσης



Άσκηση στο νερό

• Ασφαλής

• Αποτελεσματική

• Διασκεδαστική 



Πλεονεκτήματα κολύμβησης έναντι άλλων 
αθλημάτων

• Άσκηση μεγάλων μυϊκών ομάδων

• Απουσία κραδασμών – πτώσεων

• Ελεγχόμενο περιβάλλον (θερμοκρασία – ασφάλεια)



Στόχος προγραμμάτων φυσικής 

δραστηριότητας
• Βελτίωση λειτουργικής ικανότητας 

•  Επαγγελματική και κοινωνική  ενσωμάτωση 

•  Ψυχολογική  υποστήριξη

•  Μείωση νοσηρότητας/ θνητότητας

•  Βελτίωση της ποιότητας ζωής



Ασφαλής και αποτελεσματική 
άσκηση

• Εξατομικευμένη
• Ιστορικό

• Να εναρμονίζεται με
• Ανάγκες του ασθενούς

• Λειτουργικά προβλήματα

• Οι προσαρμογές εξαρτώνται

• Τύπος της άσκησης

• Χαρακτηριστικά της άσκησης (ένταση, διάρκεια, 

συχνότητα)

   Αερόβια 
άσκησηΆσκηση με 
αντιστάσεις



Αντί επιλόγου...

• «Τα τε υπερβάλλοντα γυμνάσια και τα ελλείποντα 
φθείρει την ισχύν»

Αριστοτέλης   «Ηθικά Νικομάχεια Β’» 384-322 π.Χ.
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