
″Ο ρόλος της άσκησης στη 
συντηρητική αντιμετώπιση της κήλης 

του μεσοσπονδύλιου δίσκου στην 
οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής 

στήλης″

Ράλλη Μαρία, πτυχιούχος  Φυσικοθεραπείας
Στανιτσίδου  Στεργιανή, πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΠΜΣ ¨ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑ¨ 



Στάδια εφαρμογής της 
άσκησης

•1ο : Φάση προστασίας
•2ο : Ασκήσεις σταθεροποίησης- 

ενδυνάμωσης
•3ο : Διατάσεις
•4ο : Αερόβια άσκηση



Μέθοδος McKenzie

Πρηνή κατάκλιση σε 
έκταση (στατική) 

• Αρχές έκτασης –στατικές/δυναμικές 
• Ασκήσεις εκμάθησης σωστής στάσης 
σώματος

(Διεθνές ινστιτούτο McKenzie, Οσφυϊκή μοίρα ΣΣ, Α μέρος)

Επανάκτηση εύρους 
τροχιάς κίνησης

Επαναφορά σωστής 
στάσης σώματος



Ασκήσεις ενδυνάμωσης
 Μείωση μηχανικής καταπόνησης του δίσκου
 Σωστή στάση του σώματος
 Κινητικότητα ισχίου
 Ενδυνάμωση
 Βελτίωση της λειτουργικότητας

                              

Οσφυϊκή  λόρδωση- κύφωση  σε πρηνή στήριξη στα γόνατα
(VanGelder et al., 2013)

                                                                  



Pilates - Reformer

(Sarah Shea et.al,2014)
Ενδυνάμωση
Λειτουργικότητα

Footwork Toes

Hundred



Ισομετρικές ασκήσεις

(Shari Rosenberg, 2013; VanGelder et al., 2013)

Σταθεροποίησ
η
Ενδυνάμωση



Κάθισμα με στήριξη 
σε ιμάντες 

αιώρησης (VanGelder 
et al., 2013)

Κάθισμα
(VanGelder et al., 

2013)

Κάθισμα με 
Kettlebell 

(VanGelder et al., 
2013)

Προβολή με στροφή 
του κορμού 

(VanGelder et al., 
2013)

Russian  twist  σε 
ελβετική μπάλα 
(VanGelder et al., 

2013)

Άρσεις θανάτου με 
Kettlebell 

(VanGelder et al., 
2013)



Διατάσεις

(Shari Rosenberg, 2013)

Ευλυγισία
Σωστή στάση σώματος
Λειτουργικότητα

Single knee to 
chest

Spine 
Stretch

Prayer 
Stretch

 3 φορές/ εβδομάδα
50΄-60΄
12 συνεδρίες



Αερόβια άσκηση
•Διάδρομο
• Στατικό ποδήλατο
• Ανέβασμα σκαλοπατιών 
• Stepper

Χωρίς ενδυνάμωση δεν παρουσιάζει αποτελέσματα 
στη μείωση του πόνου

(Hahne&Ford, 2006; Sculco et al., 2001)



Ενδεικτικό 
πρόγραμμα 
άσκησης 

(Hahne&Ford, 
2006)



(Hayden  et   al., 2005)



 Συμπέρασμα

•Θεραπευτική ιδιότητα της άσκησης
•Συνδυασμός αερόβιας,  ασκήσεων 

ενδυνάμωσης και διατατικών
•Παρόμοια αποτελέσματα με χειρουργική 

θεραπεία + βελτίωση λειτουργικότητας - 
φυσικής κατάστασης

 Συνταγογράφηση της άσκησης : 
              
               Ανάγκη για εξέλιξη και ενημέρωση 



Σας 
ευχαριστούμε
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