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Με μια ματιά

• Γήρανση 

• Ποιο είναι το πρόβλημα;;

• Τι είναι η κινηματική ανάλυση;

• Πώς μπορεί να βοηθήσει; 

• Παραδείγματα εφαρμογής κινηματικής 

ανάλυσης



Ο πληθυσμός της γης γερνάει .........

Η διατήρηση της καλής υγείας και λειτουργικότητας στην τρίτη 
ηλικία είναι σημαντικός δείκτης του επιπέδου ποιότητας ζωής μίας 

χώρας 
(McPherson, 1986)





 (Adapted from Spirduso 1995)
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Ποιο είναι το πρόβλημα ;

Ατυχήματα και πτώσεις



7 εκατομμύρια ατυχήματα από πτώσεις
2.4 εκατομμύρια τραυματισμοί 

8920 θάνατοι
Κόστος προϋπολογισμού : $ 7.8 δισεκατομμύρια

(Annual Report of the Institute for Health & 
Aging, 1989)

« …. τα δυτικά κράτη αυτά θα μπορούσαν να γλιτώσουν 4 
περίπου δισεκατομμύρια το χρόνο απλά με το να 
εμποδίσουν μόνο για ένα μήνα την εκδήλωση σοβαρών 
ατυχημάτων που προκαλούν λειτουργική ανικανότητα 
όπως το κάταγμα της κεφαλής του μηριαίου  ύστερα 
από πτώση……» (Drought, 1997)

Τρίτη ηλικία και Ατυχήματα



• 40% των ατόμων άνω των 65 πέφτουν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο 
(Campbell et al, 1981; Tinetti et al.,1988)

40% of adults above the age of 65 fall at least once a year

• 700.000 κατάγματα ισχίου κάθε χρόνο. Τα κατάγματα ισχίου από πτώση 
προβλέπεται να τετραπλασιαστούν μέσα στα επόμενα 40 χρόνια (Maki et al, 
2003)

700.000 hip fractures per year, which are expected to quadruple within the next 40 years

• Από αυτούς το 20% πεθαίνει τους επόμενους 6 μήνες και το 50% χρειάζεται 
νοσοκομειακή περίθαλψη (Sattin et al,1990) 

20% of elderly experiencing a fall die within the next 6 months while 50% of them requires 
hospitalization

• Άνω των 85: μεγαλύτερη θνησιμότητα από πτώσεις και κατάγματα παρά από 
καρδιαγγειακή πάθηση (Drought, 1997)

Above the age of 65: higher mortality rates by fall related accidents than heart disease

• Φόβος: περιορίζει την φυσική δραστηριότητα και λειτουργική ικανότητα του 
ηλικιωμένου (Tinetti et al.,1996)

Fear of falling: a signifcant restrictor of physical activity and functional ability

Ατυχήματα: επιδημιολογικά δεδομένα



Γιατί πέφτουν οι ηλικιωμένοι;; 

           
               πτώσεις = πολυ-παραγοντικό φαινόμενο 

                 
                
                  δύναμη ?  εύρος κίνησης ?  Αντίληψη ? 
                        σύζευξη αντίληψης - κίνησης ?  
                         πρόβλεψη και σχεδιασμός ? 
                              

Πως αλλάζουν οι στρατηγικές ισορροπίας ως απόρροια της 
γήρανσης? 



Στρατηγικές ισορροπίας 

• Μυϊκές συνεργίες
– Ποδοκνημική
– Ισχίο
– Βηματισμός

(Nashner and McCollum 1985)

(Horak and Kuo 2000)



( F. Horak, 2007)

Πρόβλημα όρασης, ιδιοδεκτικότητας ή αιθουσαίου 
συστήματος; 



• Καθυστέρηση στην έναρξη 
ενεργοποίησης των μυών(Studenski, 

1991) 

• αντίστροφη σειρά ενεργοποίησης (από 
το κέντρο στην περιφέρεια) (Nashner et 
al, 1983)

• επικρατέστερη στρατηγική: ισχίο 
(Okada, Hirikawa, Takada, Kinoshita, 
2001΄;Horak et al, 1989, Manchester et al, 
1989)

Η στρατηγική του ισχίου εξασφαλίζει την απαραίτητη ροπή για την αντιστάθμιση 
της διαταραχής, αλλά η αύξηση της συχνότητας των πτώσεων αποδεικνύει ότι η 
στρατηγική του ισχίου είναι επικίνδυνη 

η γήρανση αλλάζει τις στρατηγικές ισορροπίας



............μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση μίας επικίνδυνης 
στρατηγικης και ενδεχομένως μίας επικείμενης πτώσης..

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΉ ΑΝΆΛΥΣΗ



Κινηματική ανάλυση



Παραδείγματα εφαρμογής κινηματικής ανάλυσης 
στην αξιολόγηση της ισορροπίας αθλούμενων 

ηλικιωμένων



 Παράδειγμα 1: Στατική 
ισορροπία 

Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν οι νέοι και οι ηλικιωμένοι 
κατά την διάρκεια στατικών ασκήσεων ισορροπίας 

αυξανόμενης δυσκολίας?

 Neuroscience Letters (2003), 350: 137-140



Δοκιμασίες στατικής ισορροπίας (5s)

Στήριξη στο ένα πόδι

Διποδική στάση

Tandem Romberg



ηλικιωμένος

Διποδική 
στάση

νέος

Tandem Romberg Στήριξη στο ένα πόδι



Παράδειγμα 2: Δυναμική ισορροπία 

Δυναμική κάμψη / έκταση του ισχίου 
(5s)

 Gait & Posture, (2005) 22(3), 250-257)

Προσαρμογές σε 
αποσταθεροποιητικά 
ερεθίσματα που προκαλούνται 
από την αιώρηση ενός μέλους 
του σώματος
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Ερώτημα: 
Μπορούν οι ηλικιωμένοι να μάθουν μία νέα δεξιότητα οπτικο-

κινητικού συντονισμού;;; Αν ναι, ποια στρατηγική 
χρησιμοποιούν;  

Παράδειγμα  3: Μάθηση



Σύστημα διπλής πλατφόρμας δύναμης με οπτική ανατροφοδότηση 
(ERBE BALANCE SYSTEM, 100 Hz)
Δεξιότητα: μεταφορά βάρους 
7 κύκλοι μεταφοράς βάρους, 25’’, συχνότητα κίνησης: 0.28 Hz



Βαθμός σύζευξης με τον οπτικό στόχο

1η προσπάθεια 15η προσπάθεια



Κατανομή συχνοτήτων γωνιακών μετατοπίσεων μελών

Συχνότητα οπτικού στόχου : 0.28 Hz

1st προσπάθεια 15th  προσπάθεια

ηλικιωμένος
κνήμη

λεκάνη

κορμός

νέος



συμπεράσματα

• Ηλικιωμένες: μπορούν να μάθουν μία νέα δεξιότητα οπτικο-
κινητικού συντονισμού 

• Παρόλα αυτά, η στρατηγική της κίνησης διαφέρει:

– Οι ηλικιωμένες μειώνουν την κάμψη του κορμού και 
μεταφέρουν τον έλεγχο της δεξιότητας στο κάτω άκρο

– Οι νέες αυξάνουν την σύζευξη μεταξύ της λεκάνης και του 
κορμού  

Σημαντικό !!!!

Οι διαφορετικές στρατηγικές εκμάθησης της δεξιότητας 
καθορίζονται από τους περιορισμούς που επιβάλλει η γήρανση 
στα φυσιολογικά συστήματα που συμμετέχουν στον έλεγχο της 
ισορροπίας

Experimental Brain Research (2007) 182: 525 - 535



Παράδειγμα 4: Άσκηση με
οπτικά καθοδηγούμενη μεταφορά βάρους

 3 φορές την εβδομάδα, 20 λεπτά, 12 εβδομάδες 



Η επίδραση της εξάσκησης μεταφοράς βάρους ….

Στην δυναμική ισορροπία  (dynamic balance)
Αποφυγή κινούμενου αντικειμένου (obstacle 

avoidance)
Άρση αντικειμένου από το έδαφος (pick up an 

object)
Έναρξη βηματισμού (step initiation)
Στροφή για το άναμμα ενός διακόπτη (turning)
Όρια σταθερότητας (limits of stability)



Άρση αντικειμένου από το έδαφος…..



Total angular variance: 79.4%
Total angular variance: 89%

Κινηματική συνέργεια πριν και μετά την άσκηση
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συμπεράσματα

Η εξάσκηση οπτικά καθοδηγούμενης μεταφοράς βάρους:

Αυξάνει τα όρια σταθερότητας
Μειώνει την μετατόπιση της λεκάνης
Αλλάζει την κινηματική συνέργεια στο οβελιαίο επίπεδο

 ως αποτέλεσμα ………….
την πιο αποτελεσματική και ασφαλή κίνηση κατά την άρση 

ενός αντικειμένου από το έδαφος



Πώς μπορεί να βοηθήσει η κινηματική ανάλυση τον αθλούμενο 
ηλικιωμένο;;

• Αναγνώριση μίας επικίνδυνης στρατηγικής κίνησης και ενδεχομένως μίας 
επικείμενης πτώσης

• Αλλαγές στον συντονισμό και τις στρατηγικές ισορροπίας μέσω της 
άσκησης 

• Στον σχεδιασμό νέων μεθόδων και εργαλείων για την πρόληψη των πτώσεων



Κινηματική ανάλυση - περιορισμοί
Περιορισμένη πληροφορία για τους μηχανισμούς και τα αίτια της 

αστάθειας
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Κινηματική ανάλυση - περιορισμοί

Χρονοβόρα προετοιμασία του 
εξεταζόμενου 

Εργαστηριακό περιβάλλον

Χρονοβόρα ανάλυση 

Τεχνικές δεξιότητες 




http://gaitandposture.web.auth.gr/

Εργαστήριο Κινητικής Συμπεριφοράς κσι Προσαρμοσμένης ΦΔ

Ευχαριστώ.....
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