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Νόσος του Αλτσχάιμερ

 Είναι μία αργή, θανατηφόρος ασθένεια 
του εγκεφάλου η οποία αποτελεί και τη 
συχνότερη μορφή άνοιας.

 Χαρακτηρίζεται από την εναπόθεση 
στον εγκέφαλο παθολογικών 
πρωτεϊνών, με αποτέλεσμα την 
έκπτωση των διανοητικών ικανοτήτων.



Ομάδες κινδύνου

 Κανείς δεν έχει ανοσία, η νόσος εμφανίζεται 
σταδιακά.

 Εμφανίζεται περισσότερο σε άτομα 
προχωρημένης ηλικίας.

 Γενικά εντοπίζεται στους ανθρώπους πάνω από 
65 ετών, αν και το λιγότερο συχνά, πρόωρο 
Αλτσχάιμερ μπορεί να εμφανιστεί πολύ νωρίτερα, 
ίσως και πριν τα 50.

Frith E, Loprinzi PD. Eur J Intern Med. 2017;42:51-53



Συμπτώματα
Στα πρώτα στάδια:  
 απώλεια μνήμης, δυσκολία στην επαναφορά στην 

μνήμη πρόσφατων γεγονότων.

Με την πρόοδο της ασθένειας: 
 σύγχυση, οξυθυμία, επιθετικότητα, ταλάντευση 

διάθεσης, διακοπή ομιλίας, απώλεια της 
μακροπρόθεσμης μνήμης, γενική κοινωνική απόσυρση 
του πάσχοντος καθώς οι αισθήσεις του μειώνονται.

     Βαθμιαία, οι σωματικές λειτουργίες μειώνονται, 
οδηγώντας τελικά στο θάνατο. 

Epperly T, et al. Am Fam Physician 2017;95(12):771-778



Αντιμετώπιση

    Μέχρι και σήμερα δεν έχει βρεθεί κάποιο φάρμακο που να θεραπεύει 
ριζικά τη νόσο Αλτσχάιμερ. Έχουμε:

• Φαρμακευτικές θεραπείες που συντελούν στη βελτίωση της ποιότητας της 
ζωής των ασθενών.

• Μη φαρμακευτικές θεραπείες που προσανατολίζονται σε έναν υγιή τρόπο 
ζωής [καλή διατροφή, πνευματικές  δραστηριότητες (π.χ. ασκήσεις μνήμης), 
κοινωνικές επαφές , επαρκής ύπνος, αποφυγή άγχους, σωματική άσκηση]

 
                                             Ströhle A et al. Am J Geriatr Psychiatry 2015; 23(12):1234-

1249



Σωματική άσκηση και οφέλη

• Η συστηματική άσκηση, μέσω ποικίλων μηχανισμών, 
προάγει την εγκεφαλική λειτουργία, διατηρεί τη γνωστική 
και την εγκεφαλική ακεραιότητα και μειώνει τον κίνδυνο 
γνωστικής έκπτωσης.

• Στους ηλικιωμένους φαίνεται πως η συστηματική άσκηση 
διατηρεί και βελτιώνει τις γνωστικές λειτουργίες όπως η 
λεκτική ευφράδεια, η μνήμη και η προσοχή.

• Σημαντική μείωση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου από 
37-50 %

Rao Ak et al. Am J Occup Ther 2014 ; 68(1):50-6. 



Οφέλη σωματικής άσκησης

•φυσική κατάσταση  (βελτιώνονται: ύπνος, αερόβια κατάσταση, 
καρδιαγγειακή λειτουργία, μυϊκού συστήματος, ευλυγισία, ισορροπία, συντονισμός, 
ταχύτητα)

•ψυχική κατάσταση  (μειώνονται: στρες, άγχος, καταθλιπτική 
διάθεση, βελτιώνονται: ικανότητα για χαλάρωση, κινητικός έλεγχος και απόδοση, 
εκμάθηση νέων δεξιοτήτων)

•κοινωνικότητα  (κοινωνική και πολιτιστική ένταξη των 
εμπλεκομένων, συμμετοχή σε οργανωμένες φυσικές δραστηριότητες, αποτροπή των 
ηλικιωμένων από την απομόνωση, την κοινωνική μοναξιά και την υιοθέτηση ενός 
αδρανούς τρόπου ζωής) 

Ricci P, et al. Curr Alzheimer Res. 2017; 
in press



Είδη προγραμμάτων άσκησης:
 ασκήσεις αντοχής (για βελτίωση της 

καρδιοαναπνευστικής και κυκλοφορικής λειτουργίας) π.χ. 
κολύμπι, χορός, γρήγορο περπάτημα,  ποδηλασία, ελαφρύ 
τρέξιμο, αεροβική γυμναστική κ.τ.λ. 

 ασκήσεις ευλυγισίας (για ενίσχυση μυών και 
συνδέσμων  και προστασία από τραυματισμούς) 

 ασκήσεις δύναμης (για βελτίωση του μυϊκού 
συστήματος-εξάσκηση μεγάλων μυϊκών ομάδων) 

 ασκήσεις ισορροπίας (για αποφυγή πτώσεων και 
βελτίωση στάσης σώματος). 

           Ebrahimi K, et al. EXCLI J 2017;16:959-
972.             Morris JK, et al. PLoS One. 2017; 

12(2):e0170547. 



Για ηλικιωμένους που ποτέ δεν είχαν 
κάμει παλιότερα συστηματικά 
σωματική άσκηση, δεν είναι αργά να 
αρχίσουν διότι αυτό θα έχει 
αξιόλογες θετικές για αυτούς 
επιδράσεις

• ασκήσεις αντοχής : ημερήσια 
σχεδόν βάση για 30 τουλάχιστον λεπτά

• ασκήσεις ευλυγισίας : σε κάθε 
πρόγραμμα άσκησης

• ασκήσεις δύναμης : 2 με 3 φορές 
την εβδομάδα  (μπορούν για ευκολία 
να χρησιμοποιηθούν και βιβλία, 
συσκευασμένες τροφές με βάρος μισού 
κιλού τουλάχιστον και άλλα παρόμοια 
αντικείμενα)

• ασκήσεις ισορροπίας :  σε κάθε 
πρόγραμμα άσκησης με στηρίξεις και 
ισομετρικές ασκήσεις

              Guure CB, et al. Biomed Res Int 2017; 9016924



Συστάσεις:
•Συνεχή επίβλεψη και επεξήγηση των ασκήσεων. 

•Οι ασκήσεις να ξεκινούν από τα πιο απλά στα πιο δύσκολα. 

•Τα προγράμματα να είναι ομαδικά (κοινωνικοποίηση)

• Χρησιμοποιήστε διμερής κοινής δραστηριότητα πριν την μονόπλευρη 
δραστηριότητα.  (Εξασκείστε και τα 2 χέρια μαζί ή και τα 2 πόδια και μετά ένα 
κάθε φορά. Ενθαρρύνετε ταυτόχρονες κινήσεις.)

• Διατηρείτε το ίδιο δομημένο πλάνο για κάθε ομάδα ασθενών προκειμένου να 
μειωθεί το άγχος που δημιουργείται από την αλλαγή (οικείο και γνωστό) 

• Να αποφεύγεται η μονοτονία (μπάλες, μπαλόνια, αντικείμενα ρίψης, κουτιά, 
καλάθια άπλυτων, πλαστικά πέταλα, δίσκους,  κλωτσώντας, με μπουνιές ή 
χτυπώντας με μία ρακέτα, παίζοντας κρουστά).

•Να υπάρχουν: οπτικοί ερεθισμοί, διαφορετικές  εντάσεις, διαφορετικά μέρη 
του σώματος, ρυθμοί, ταχύτητες

      Morris JK, et al. PLoS One. 
2017;12(2):e0170547. 



 Συμπεράσματα…

• Το αλτσχάιμερ είναι μία από τις μεγαλύτερες 
ιατρικές και κοινωνικές προκλήσεις της γενιάς μας.

• Η ηλικία και τα γονίδια αποτελούν σοβαρό 
παράγοντα για την έκφραση της νόσου, όμως και 
ένας υγιεινός τρόπος ζωής μπορεί να αποβεί 
καθοριστικός για την εξέλιξή της.

• Στόχος των προγραμμάτων άσκησης σε άτομα με 
άνοια είναι η επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου, 
καθώς και ο έλεγχος των συμπτωμάτων με 
επακόλουθη την αύξηση της ποιότητας ζωής τους. 



  Ευχαριστώ για την προσοχή 
σας!
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