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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Φυσική δραστηριότητα/άσκηση και ψυχική υγεία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Φυσική δραστηριότητα/άσκηση και κατάθλιψη: Θεωρία και πράξη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Φυσική δραστηριότητα/άσκηση και διαταραχές άγχους: Θεωρία και πράξη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Φυσική δραστηριότητα/άσκηση, σχιζοφρένεια και άλλες ψυχώσεις: Θεωρία 

και πράξη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Φυσική δραστηριότητα/άσκηση και νοητική λειτουργία (Άνοια): Θεωρία και 

πράξη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Φυσική δραστηριότητα/άσκηση και ουσίες/διατροφικές διαταραχές: Θεωρία 

και πράξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  
Φυσική δραστηριότητα/άσκηση και ψυχική 

υγεία 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Φυσική Δραστηριότητα/Άσκηση και 
Ψυχική Υγεία 
 Μαθησιακοί στόχοι 

  Γνώση των στοιχείων/ευρημάτων σχετικά με τη φυσική/σωματική αδράνεια. 

  Γνώση των συνεπειών της φυσικής/σωματικής αδράνειας στην υγεία. 

  Γνώση των πλεονεκτημάτων της ΦΔ/άσκησης στην υγεία. 

  Γνώση των πλεονεκτημάτων της ΦΔ/άσκησης στην ψυχική υγεία. 

  Γνώση των συστημάτων που εμπλέκονται στο να συνδέουν την ΦΔ/άσκηση με την 

ευζωία και την ψυχική υγεία. 

  Γνώση των κατάλληλων τύπων της ΦΔ/άσκησης. 

 Γνώση των χαρακτηριστικών της ΦΔ/άσκησης που είναι κατάλληλα για την ψυχική 

υγεία. 

 

 



Κωνσταντίνος Καρτερολιώτης & Μαρία Κοσκολού 
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

Εθνικό και Καποδιστρικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΦΔ/άσκηση και υγεία & ψυχική υγεία 

 



Σχεδιάγραμμα Παρουσίασης 
 • Στοιχεία/ενδείξεις σχετικά με τη σωματική αδράνεια  

• Συνέπειες της σωματικής αδράνειας στην υγεία  

• Τύποι και μορφές ΦΔ/άσκησης  

• Πλεονεκτήματα της ΦΔ/άσκησης στην υγεία 

• ΦΔ/άσκηση και ψυχική υγεία 

• Φυσική δραστηριότητα, φαρμακευτική αγωγή ή 
συνδυασμός αυτών; 

• Πόση ΦΔ/άσκηση είναι η βέλτιστη για την ψυχική υγεία; 

• Προτάσεις για τη ΦΔ/άσκηση ως προς την ψυχική υγεία 
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Πανδημία της Σωματικής Αδράνειας 

«Λόγω του επιπολασμού, της παγκόσμιας εμβέλειας και τις επιπτώσεις της 
σωματικής αδράνειας, το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει με κατάλληλο τρόπο 

να περιγραφθεί ως πανδημία, με εκτενείς επιπτώσεις στην υγεία, την 
οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία.» 



Πανδημία της Σωματικής Αδράνειας 

Υψηλή Αρτηριακή Πίεση  

Κάπνισμα/καπνός 

Υψηλή Γλυκόζη στο Αίμα 

Σωματική Αδράνεια 

Παχυσαρκία 

Υψηλή Χοληστερόλη 

Χρήση Αλκοόλ 

Παιδική Παχυσαρκία 

Εσωτερικός καπνός στερεού καυσίμου  

Επισφαλής Έρωτας 

ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 
Ποσοστό 

Θνησιμότητας 

ΠΗΓΗ: WHO 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 



Σωματική Αδράνεια: Ευρώπη  

ΠΟΣΟ ΦΥΣΙΚΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙ 
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ? 

Ασκούνται ή κάνουν άθλημα πάνω 
από 5 φορές την εβδομάδα 

Κάθονται περισσότερο από 
5,5 ώρες τη βδομάδα 

Περπάτημα >10 λεπτά τη φορά 
τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα 

Ποτέ ή Σπάνια ακσούνται ή 
κάνουν κάποιο άθλημα 

Ασκούνται ή κάνουν άθλημα 
τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα 



https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_183_6_en.pdf 

Πανδημία της Σωματικής Αδράνειας 
• Το 40-60% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ ακολουθεί καθιστική ζωή 

• Περίπου το 25% του πληθυσμού έχει εντελώς καθιστικό τρόπο ζωής 

15 – 25 έτη % 26 – 44 έτη % 45 – 64 έτη % 65+ έτη % 

Απουσία βάδισης για τουλάχιστον 10΄ 16.7 21.4 21.6 23.5 

30 λεπτά ή λιγότερο 42.1 38.1 34.6 36.5 

31 έως 60 λεπτά 21.2 20.7 22.7 22.9 

61 έως 90 λεπτά 4.6 5.3 6.9 6.1 

91 έως 120 λεπτά 7.0 6.2 6.4 5.0 

Περισσότερο από 120 λεπτά 1.4 1.7 1.7 1.6 

Απουσία απάντησης 7.1 6.5 6.1 4.4 



ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΑΣΚΗΘΕΙ 

 Δεν έχω χρόνο 

 Δεν μου αρέσει να ιδρώνω 

 Θα δείχνω ανόητος  

 Προκαλεί πόνο 

 Δεν ξέρω τι να κάνω 

 Δεν είναι σημαντικό να 
ασκείσαι 

 



Συνέπειες της σωματικής αδράνειας στην υγεία 

Σωματική αδράνεια 

Ενδοκοιλιακό λίπος 
 

Διήθηση μακροφάγων στο σπλαχνικό λίπος 

Χρόνια συστημική φλεγμονή 

Ανθεκτικότητα στην ινσουλίνη, αθηροσκλήρωση, 
νευροεκφυλισμός, ανάπτυξη όγκου 

Διαβήτη τύπου 2 

Καρκίνος 
μαστού 

Καρκίνος παχέος 
εντέρου 

Άνοια 

Κατάθλιψη 

Καρδιαγγειακές 
παθήσεις 

Φυσική/σωματική αδράνεια 

Πνεύμονες  

Δέρμα  

Μύες και 
αρθρώσεις  

Καρδιά 

Στομάχι και 
έντερο 

Οστά 

Άλλα όργανα 

Παράγει λιγότερο οξυγόνο 

Έλλειψη θρεπτικών συστατικών 
οδηγεί σε μη υγιή δέρμα και τρι-
χοφυΐα, εξάντληση, πονοκέφαλο, 

χαμηλή διάθεση και δυσκολία 
συγκέντρωσης 

Όταν δεν χρησιμοποιείς τους 
μύες, χάνεις την μυϊκή μάζα. Εσύ 

παίρνεις βάρος εύκολα και 
γίνεσαι αδύναμος. 

Οι μύες της καρδιάς σου 
αδυνατίζουν και αυτό είναι 

αρνητικό στις βασικές 
δραστηριότητες 

Αίτιο εμφάνισης 
δυσκοιλιότητας 

Αδύναμα οστά και αίτιο 
εμφάνισης 

οστεοπόρωσης 

Το σώμα σου γίνεται 
αδύναμο και είναι 

πιθανότερο να ασθενήσει 



Katzmarzyk & Janssen. (2004) Can J Appl Physiol, 29, 90-115 

Συνέπειες της σωματικής αδράνειας στην υγεία 
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ΔΦ/ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

Εγκεφαλικά επεισόδια 

Καρδιοανα-
πνευστική 

υγεία 

(καρδιακές 
παθήσεις, 

εγκεφαλικό 
επεισόδιο) 

Μεταβολισμός 

(διαβήτης, 
παχυσαρκία) 

Μυοσκελετική 
υγεία  

(οστεοπό-

ρωση) 

Καρκίνος 

(εντέρου, 
μαστού) 

Λειτουργική 
υγεία 

(ποιότητα ζωής, 
λειτουργική 

ανεξαρτησία, 
πρόληψη 
πτώσης) 

Ψυχική 
υγεία 

(άγχος, 
κατάθλιψη,  

αυτο-εικόνα) 

Σωματική
αδράνεια 

3.2 εκατομμύρια 
θάνατοι το χρόνο 

Αυξημένος κίνδυνος θνησιμότητας 
(20-30%) 

(Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2008) 



ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΔ/ ΑΣΚΗΣΗΣ  

Σύνολο: 80.4€ δισ. 

Καρκίνος 
μαστού 

Καρκίνος 
παχέος εντέρου 

Διαβήτη
ς τύπου 

2 

Διάθεση και  
αγχώδεις 

διαταραχές  

Στεφανιαία 
νόσος 

Η έλλειψη άσκησης συμβάλλει στην 
εμφάνιση παθήσεων που κοστίζουν 

στη Ευρώπη περισσότερα από 80 
δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 



 Φυσική δραστηριότητα, άσκηση, φυσική κατάσταση 

• Φυσική δραστηριότητα (ΦΔ)  
 Η σωματική κίνηση που παράγεται από τους σκελετικούς μύες και έχει 

ως αποτέλεσμα τη δαπάνη ενέργειας. 

• Φυσική ικανότητα  
 Μια μέτρηση της ικανότητας του ατόμου να εκτελεί σωματικές 

δραστηριότητες που απαιτούν αντοχή, δύναμη ή ευελιξία. 

• Άσκηση 
 Υποκατηγορία της ΦΔ που σχεδιάζεται, δομείται, επαναλαμβάνεται 

και είναι σκόπιμη, υπό την έννοια ότι η βελτίωση ή η διατήρηση ενός 
ή περισσοτέρων συστατικών της σωματικής ικανότητας είναι ο στόχος. 
                                                               (WHO, 2003) 

 
  

 

 



ΤΥΠΟΙ ΦΔ/ ΑΣΚΗΣΗΣ (WHO) 

Μέτρια έντασης φυσικής δραστηριότητας 
(περίπου 3-6 ΜΕΤs) 

Απαιτείται μέτρια προσπάθεια και παρατηρείται ότι 
αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό 

Παραδείγματα μέτριας έντασης άσκησης: 
• Ζωηρό περπάτημα 
• Χορός 
• Κηπουρική 
• Οικιακές εργασίες  
• Παραδοσιακό κυνήγι  
• Ενεργός συμμετοχή σε παιχνίδια και αθλητισμό με 

παιδιά / βόλτα με σκύλο 
• Γενικές εργασίες οικοδόμησης (βαφή τοίχου κλπ.) 
• Μεταφορά / μετακίνηση μέτριων φορτίων(<20 κιλά) 

Υψηλής έντασης φυσικής δραστηριότητας 
( περίπου >6 ΜΕΤs) 

Απαιτείται μεγάλη προσπάθεια και αιτιολογείται η γρήγορη 
αναπνοή και σημαντική αύξηση της καρδιακής συχνότητας 

Παραδείγματα υψηλής έντασης άσκησης: 
• Τρέξιμο 
• Περπάτημα/ αναρρίχηση σε λόφο 
• Γρήγορη ποδηλάτιση 
• Αερόβια άσκηση 
• Γρήγορη κολύμβηση 
• Ανταγωνιστικά αθλήματα και παιχνίδια (όπως 

παραδοσιακά παιχνίδια, ποδόσφαιρο, πετοσφαίριση, 
χόκεϋ, καλαθοσφαίριση) 

• Έντονο φτυάρισμα ή σκάψιμο  
• Μεταφορά / μετακίνηση βαριών φορτίων (>20 κιλά) 
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WHO: Κατευθυντήριες οδηγίες 

 Στόχοι: 

  Να επιτευχθούν τουλάχιστον 30 λεπτά μέτριας έντασης 

φυσικής δραστηριότητας, 5 μέρες την εβδομάδα ή 

τουλάχιστον 20 λεπτά έντονης έντασης ΦΔ 3 μέρες την 

εβδομάδα. 

  30 λεπτά την ημέρα -> πρόληψη χρόνιων ασθενειών 

  60 λεπτά την ημέρα -> διαχείριση βάρους 

 



(US Department of Health and Human Services, 2008, https://stacks.cdc.gov/view/cdc/23099) 

2 ώρες 

40% 

Lower  
Risk 

ΟΦΕΛH ΤΗΣ ΦΔ/ΑΣΚΗΣΗΣ  

O κίνδυνος πρόωρου θανάτου μειώνεται καθώς οι άνθρωποι  
γίνονται σωματικά δραστήριοι 

Λεπτά ανά εβδομάδα μέτριας ή υψηλής έντασης φυσικής δραστηριότητας 
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Μειωμένος 
κίνδυνος  

4 ώρες 

7 ώρες 

1 ώρα 



Περπάτημα & Καρδιαγγειακές Παθήσεις (ΚΑΠς) 

 Το περπάτημα 30 λεπτά 
ημερησίως παρέχει το 
μεγαλύτερο όφελος στην 
υγεία (πρόληψη καρδιαγ-
γειακών παθήσεων). 
 
  Περπάτημα 60 λεπτά την 
ημέρα μπορεί να προ-
καλέσει αναστροφή των 
καρδιαγγειακών παθήσεων. 

https://www.ph.ucla.edu.cehd 

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΙΣΚΟΥ ΚΑΔ 

ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
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Φυσική κατάσταση & θνησιμότητα 

  

 

 

 

 

  Η χαμηλή φυσική 

κατάσταση (fitness) 

είναι αρνητικός 

παράγοντας για την 

υγεία 

Φυσική κατάσταση 
Μια έρευνα 25.000 ανδρών υποστήριξε ότι εκείνοι που έχουν καλύτερη 
φυσική κατάσταση είχαν χαμηλότερη πιθανότητα θανάτου- ακόμα και αν 
ήταν παχύσαρκοι. 

      Αριθμός Θανάτων ανά 10.000 ανδρών το χρόνο 
Μέση τιμή βάρους  

Πάνω από τη μέση τιμή βάρους  

Πολύ πάνω από τη μέση τιμή βάρους  

Καλή ΦΚ Μέτρια ΦΚ Καθόλου ΦΚ 



Σχήμα 1. Όλοι οι παράγοντες περνούν μέσω της φυσικής δραστηριότητας και της κατάστασης 

καρδιοαναπνευστικής ικανότητας για τον προσδιορισμό του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου.  
 

Υπόμνημα: ΦΔ, φυσική δραστηριότητα. ΚΔΑ, καρδιοαναπνευστική ικανότητα 

Myers , P.,  McAuley , C.J.  Lavie , J., Despres , R.A,  & Kokkinos, P.  (2015). Progress in Cardiovascular Diseases, 57, (4), 306 – 314. 
 

Η φυσική δραστηριότητα και η καρδιοαναπνευστική ικανότητα είναι βασικοί 
δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου: Η ανεξάρτητη και συνδυαστική σημασία τους 

στην κατάσταση υγείας του ανθρώπου 
Λιπίδια 

Αρτηριακή πίεση 

Γλυκόζη αίματος 

Κάπνισμα  

Δίαιτα 

Σωματικές συνήθειες 

ΦΔ/ΚΔΑ Κίνδυνος για ΚΑΔ 



ΟΦΕΛH ΤΗΣ ΦΔ/ΑΣΚΗΣΗΣ  

 Μείωση κίνδυνου των τριων κύριων αιτίων θανάτου: 

  Καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικό επεισόδιο και καρκίνος 

  Έλεγχος ή πρόληψη ανάπτυξης των διάφορων άλλων ασθενειών 

  Ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας 

  Διαχείριση/έλεγχος της κατάθλιψης 

  Διαχείριση/έλεγχος του άγχους και του στρες 

  Βελτίωση της αυτοαντίληψης 

  Βελτίωση των συνηθειών ύπνου 

  Αύξηση των επιπέδων ενέργειας 

  Έλεγχος του σωματικού βάρους και βελτίωση της σωματικής εμφάνισης 



Άσκηση & καρδιαγγειακές παθήσεις (ΚΑΠς) 

 Η σωματική αδράνεια αποτελεί σοβαρό παράγοντα 
κινδύνου εμφάνισης ΚΑΠς. 
 Η υψηλή αρτηριακή πίεση (πάνω από 140/90) είναι μία εκ 
των βασικών αιτιών καρδιακού εμφράγματος και 
εγκεφαλικού επεισοδίου. 
  Η άσκηση προλαμβάνει την αθηροσκλήρωση (απόφραξη 
αρτηριών). 
 Η άσκηση μειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης (αποφράσσει 
τις αρτηρίες - οδηγεί σε καρδιακό έμφραγμα και εγκεφαλικό 
επεισόδιο).   

 

(WHO, 2002) 

 



 Κάθε χρόνο οι καρδιαγγειακές παθήσεις (ΚΑΠ) προκαλούν 3.9 εκατομμύρια θανάτους στην 
Ευρώπη και πάνω από 1.8 εκατομμύρια θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). 

 Η ΚΑΠ αντιπροσωπεύει το 45% του συνόλου των θανάτων στην Ευρώπη και το 37% των 
θανάτων στην ΕΕ. 

 Η ΚΑΠ είναι η κύρια αιτία θανάτου σε άνδρες σε όλες τις 12 χώρες της Ευρώπης και είναι η 
κύρια αιτία θανάτου σε γυναίκες σε όλες τις χώρες εκτός από δύο. 

 Τα ποσοστά θανάτων τόσο από ισχαιμική καρδιακή νόσο (ischaemic heart disease) όσο και 
από αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι γενικά υψηλότερα στην Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη από ότι στη Βόρεια, Νότια και Δυτική Ευρώπη. 

 Η θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα μειώνεται τελευταία στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης που εμφάνισε σημαντική αύξηση έως τις αρχές του 21ου αιώνα. 

 Το 2015, υπήρχαν 11,3 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρδιαγγειακής νόσου στην Ευρώπη 
και 6,1 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις καρδιαγγειακών νοσημάτων στην ΕΕ.   
                                               

(European Cardiovascular Disease Statistics, 2017) 



ΦΔ/ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ 

 Η ΦΔ/άσκηση συμβάλει στην πρόληψη της παχυσαρκίας, ενός 

σημαντικού παράγοντα κινδύνου για διάφορους τύπους 

καρκίνου. 

 Η ΦΔ/άσκηση ενεργοποιεί αντιοξειδωτικά ένζυμα που 

προστατεύουν τα κύτταρα από βλάβες ελεύθερων ριζών. 

 Η ΦΔ/άσκηση ενισχύει την ανοσοποιητική λειτουργία.  

                         

 (WHO, 2002) 

 



ΦΔ/άσκηση και διαβήτης 

 Αύξηση της ευαισθησίας στην ινσουλίνη 

 

  Έλεγχος της γλυκόζης του αίματος 

 

  Έλεγχος βάρους / Λίπος στο κάτω μέρους του σώματος 

 

  Μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου 
     (WHO, 2002) 

    



ΦΔ/άσκηση και ανοσοποιητική λειτουργία 

Χαμηλή ανοσοποιητική λειτουργία 
(υψηλός κίνδυνος νοσηρότητας) 

 
 

Μέτρια ανοσοποιητική λειτουργία 
(μέτριος κίνδυνος νοσηρότητας) 

 
 

Υψηλή ανοσοποιητική λειτουργία 
(χαμηλός κίνδυνος νοσηρότητας) 

 

Καθιστική                         Μέτρια                             Πολύ έντονη 

Ένταση της φυσικής δραστηριότητας  



ΦΔ/άσκηση και κατάθλιψη/άγχος 

H ΦΔ/ άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της κατάθλιψης 
/άγχος 

 H ΦΔ/άσκηση είναι εξίσου αποτελεσματική με την αντικαταθλιπτική 
φαρμακευτική αγωγή στη θεραπεία της κατάθλιψης. 

  H ΦΔ/ άσκηση βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου 

  H ΦΔ/άσκηση βοηθάει στον έλεγχο του σωματικού βάρους  

   Η ΦΔ/ άσκηση βελτιώση την αυτο-αντίληψη     

                                                         

(WHO, 2002) 

 



Άσκηση και γνωστική λειτουργία 

Βραχυπρόθεσμα οφέλη: 

 Αύξηση της εγρήγορσης (πιθανώς ενεργοποιώντας την απελευθέρωση της 
επινεφρίνης και της νορεπινεφρίνης) 

 Βελτίωση της μνήμης 

 Βελτίωση της πνευματικής λειτουργίας 

 Βελτίωση της δημιουργικότητας 
 

Μακροπρόθεσμα οφέλη: 

Η άσκηση επιβραδύνει και μάλιστα αντιστρέφει τη μείωση της νοητικής λειτουργίας 

που σχετίζεται με την ηλικία και την απώλεια βραχυπρόθεσμης μνήμης 

(A report of Surgeon general, Physical  Activity  and Health, 1996) 

 



ΦΔ/άσκηση και οστεοπόρωση  

ΦΔ/άσκηση: 

 Αυξάνει τη μέγιστη οστική μάζα 

 Μειώνει την απώλεια της οστικής 
μάζας 

Οστεοπόρωση: 

 Προοδευτική απώλεια οστικής 
πυκνότητας 

 Εμφανίζεται συνήθως στην τρίτη ηλικία 

 Εμφανίζεται σε μικρότερη ηλικία και 
συχνότερα στις γυναίκες από τους άνδρες 



ΦΔ/άσκηση και ποιότητα ζωής 

 Αύξηση της αυτοεκτίμησης και της αυτο-αντίληψης 

  Αύξηση του συναισθήματος της απόλαυσης 

  Βελτίωση της ψυχικής διάθεσης 

  Μείωση των χαρακτηριστικών της κατάθλιψης 

  Μείωση του συναισθήματος του άγχους 



ΦΔ/άσκηση και κοινωνικά οφέλη 

  Διευκόλυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 

  Διαμόρφωση νέων φιλιών 

  Βελτίωση των κοινωνικών δικτυών 

  Βελτίωση των θετικών εικόνων 

  Μείωση του κόστους για την υγεία και την κοινωνική φροντίδα 



Φυσική δραστηριότητα (ΦΔ) – Ψυχική υγεία (ΨΥ) 

 Συμβάλλει η ΦΔ και με ποιο τρόπο; 

 Μπορούμε να μιλάμε ή να υποστηρίξουμε πως υπάρχει θεραπεία ή 
πρόληψη χωρίς ένα υγιές και λειτουργικό σώμα; 

  Ποια είναι η σχέση μεταξύ της ΦΔ και της ΨΥ? 



Φυσική Δραστηριότητα και ΥΓΕΙΑ 

Εγκεφαλικά επεισόδια 

Καρδιοανα-
πνευστική 

υγεία 

(Καρδιακές 
παθήσεις, 

εγκεφαλικό 
επεισόδιο) 

Μεταβολισμός 

(Διαβήτης, 
παχυσαρκία) 

Μυοσκελετική 
υγεία  

(Οστεο-

πόρωση) 

Καρκίνος 

(Εντέρου, 
μαστού) 

Λειτουργική 
υγεία 

(Ποιότητα 
ζωής, 

λειτουργική 
ανεξαρτησία, 

πρόληψη 
πτώσης) 

Ψυχική 
υγεία 

(Άγχος, 
κατάθλιψη,  

αυτοπεποίθηση) 

Σωματική 
αδράνεια 

3.2 εκατομμύρια 
θάνατοι το χρόνο 

Αυξημένος κίνδυνος 
θνησιμότητας (20-30%) 

(Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2008) ((Physical Activity Guidelines Advisory Committee, 2008)) 



(US Department of Health and Human Services, 2008, https://stacks.cdc.gov/view/cdc/23099) 

40% 

Lower  
Risk 

O κίνδυνος για πρόωρο θάνατο μειώνεται καθώς οι άνθρωποι 
γίνονται σωματικά δραστήριοι 

Λεπτά την εβδομάδα μέτριας ή υψηλής έντασης φυσική 
δραστηριότητα 

Σχ
ετ
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ό

ς 
κί

νδ
υ
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ς 

Μειωμένος 
κίνδυνος  

2 ώρες 
4 ώρες 7 ώρες 

1 ώρα 



Ορισμένα από τα σύνθετα συστήματα που εμπλέκονται στη 
σύνδεση της ΦΔ με την ευεξία και την ΨΥ 

Η ΦΔ θέτει σε κίνηση έναν βιώσιμο κύκλο ενισχυμένων ψυχολογικών πόρων (Glow & Edmunds, 2014) 

 

Κοινωνία Συμπεριφορά Περιβάλλον 

Η αύξηση της φυσικής 
δραστηριότητας 

Αυξάνει την 
παρακίνηση Ψυχική 

Υγεία Ευεξία 

Βελτιώνει 

Ενισχύει την 
ανθεκτικότητα 

 Πιθανόν είναι δύσκολο να 
προσδιοριστεί με  
ακρίβεια το "δραστικό 
συστατικό" που παράγει 
τα οφέλη. 
 

 Η ΦΔ σχετίζεται συχνά με 
άλλα δυνητικά ευεργε-
τικά στοιχεία (κοινωνική 
αλληλεπίδραση, καθαρός 
αέρας, έκθεση σε χώρους 
πρασίνου κ.ά.) 



Ειδικού τομέα/συγκεκριμένου χώρου ΦΔ και ψυχική υγεία 

Ενίσχυση της αυτοαποτελεσματικότητας και έκθεση των 
ατόμων σε προκλήσεις που προσφέρουν ευκαιρίες για 
ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και αισθήματος υπεροχής 

Κοινωνική αλληλεπίδραση 

• Μετανάλυση 98 μελετών έχει υποστηρίξει ότι η σχέση μεταξύ ΦΔ και ΨΥ ποικίλλει 
μεταξύ των διαφορετικών πεδίων που πραγματοποιείται η ΦΔ. 
•  Παρόλο που η καθημερινή ΦΔ εκτός του ελεύθερου χρόνου μπορεί να βελτιώσει 
τη σωματική υγεία των ανθρώπων, τέτοιες συμπεριφορές μπορεί να μην ωφελήσουν 
την ΨΥ του ατόμου. 
•  Ορισμένοι ψυχοκοινωνικοί μηχανισμοί ερμηνεύουν την επίδραση της ΦΔ στην ΨΥ. 

ΦΔ κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου 

Απόσπαση από στρεσογόνα γεγονότα της ζωής Αυτόνομη παρακίνηση 

(Lee White et al., 2017) 
((Lee White et al., 2017) 



Αγχώδεις διαταραχές - κατάθλιψη και ΦΔ 

Οι πιο κοινές ψυχικές διαταραχές 
 

 Οι ψυχικές διαταραχές είναι ένα κοινό πρόβλημα και τα συμπτώματά τους αποτελούν 
ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας. 

 
Οι πρώτες προσπάθειες διερεύνησης και κατανόησης της σχέσης μεταξύ ΦΔ και ΨΥ: 

 Επιδημιολογική μελέτη (Farmer et al., 1988) 
στην οποία συμμετείχαν 1.900 
συμμετέχοντες ηλικίας 25-77 ετών έδειξε: 

 Διαχρονική έρευνα 1536 ατόμων άνω των 
15 ετών (Meyer, 1992) έδειξε ότι: 

Η σωματική αδράνεια 
μπορεί να αποτελέσει 

παράγοντα κινδύνου για την 
εμφάνιση κατάθλιψης. 



Φαρμακοθεραπεία 

 

 Ο ρόλος της άσκησης ως συμπληρωματική θεραπεία των συμβατικών θεραπειών 
εμφανίζει αρκετούς υποστηρικτές. 

 

  Ένας μεγάλος αριθμός πρόσφατων μελετών υποστηρίζει με σαφήνεια ότι η άσκηση 
είναι αποτελεσματική στη μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης. 
 

  Πράγματι, ένας σημαντικός αριθμός προγενέστερων μελετών έχουν καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι η άσκηση είναι τόσο αποτελεσματική όσο η φαρμακευτική αγωγή ή οι 
ψυχολογικές παρεμβάσεις. 

Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας 

(Stanton, R., & Reaburn, P., 2014) 

Θεραπεία 

(Stanton & Reaburn, 2014) 

Ψυχολογικές 
παρεμβάσεις 



Αποτελέσματα ερευνών 

(Antunes et al., 2005) 

 Μειώνει τα επίπεδα 
της κατάθλιψης 

Μια μελέτη σε ηλικιωμένους (60-75 ετών) έδειξε ότι η συμμετοχή σε 
προγράμματα αεροβικής γυμναστικής (3 φορές την εβδομάδα για 6 
μήνες): 
 

ΟΜΑΔΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 

((Antunes et al., 2005) 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ 

Πριν Μετά 
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Άγχος  

Βελτιώνει την ποιότητα ζωής 

Μειώνει τα επίπεδα 
άγχους 

Ποιότητα ζωής 

Αποτελέσματα ερευνών 

((Antunes et al., 2005) 
ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ 

Τι
μ

ές
 

Τι
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ές
 



Μετα-ανάλυση πειραματικών μελετών 

 Θετικές επιδράσεις της άσκησης, σε υγιείς 
ανθρώπους, αλλά και σε κλινικούς πληθυσμούς 
ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. 
 Τα οφέλη είναι σημαντικά, ειδικά σε άτομα με 
αυξημένο επίπεδο άγχους και κατάθλιψης 

Περισσότερα συναισθηματικά αποτελέσματα 

Ρυθμικές, αερόβιες ασκήσεις χρησιμοποιώντας 
μεγάλες μυϊκές ομάδες (τζόκινγκ, κολύμβηση, ποδηλασία, 

περπάτημα) με μέτρια και χαμηλή ένταση 
 

Διάρκεια: 15-30 λεπτά. 
Συχνότητα: τουλάχιστον 3 φορές / εβδομάδα σε 
προγράμματα άσκησης 10 εβδομάδων   

 (Guszkowska, 2004) 



Φυσική άσκηση, φαρμακευτική αγωγή ή συνδυασμός; 

60,4 % 

Δεν πληρούνται 
πλέον τα 

κριτήρια DSM-IV 
για υψηλά 

επίπεδα 
κατάθλιψης 

65,5% 68,8% 

Μελέτη 3 πειραματικών ομάδων με μεγάλη διαταραχή κατάθλιψης (άσκηση, 
φαρμακευτική αγωγή και συνδυασμένη άσκηση και φαρμακευτική αγωγή) μετά 
από 4 μήνες παρουσίασε παρόμοια ποσοστά ύφεσης 

(Blumenthal, et al., 1999 ) 

Άσκηση Φαρμακευτική 
αγωγή 

Συνδυασμός 

(Blumenthal et al., 1999) 



Φυσική άσκηση, φαρμακευτική αγωγή ή συνδυασμός; 

6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, οι συμμετέχοντες στην ομάδα της άσκησης 
είχαν περισσότερες πιθανότητες να θεραπευθούν μερικώς ή ολικώς και μικρότερη 

πιθανότητα να υποτροπιάσουν(Babyak et al., 2000) 

Άσκηση Φαρμακευτική 
αγωγή 

Συνδυασμός 

Βελτίωση 
Μερική βελτίωση 
Υποτροπή 



(U.S. Department of Health and Human Services, 2008; Kim et al., 2012) 

 Υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο άσκησης για την εμφάνιση οφελών που σχετίζονται 
με τη σωματική υγεία 

 Τα αυξημένα επίπεδα άσκησης οδηγούν σε πρόσθετα οφέλη 

 Καμπυλόγραμμη σχέση μεταξύ φυσικής δραστηριότητας και ψυχικής υγείας 

 Η υπερβολική άσκηση μπορεί να είναι επιβλαβής τόσο στη σωματική όσο και στην 
ψυχική υγεία 

Πόση άσκηση είναι καλύτερη στην ψυχική υγεία; 

Βέλτιστη διάρκεια 
εβδομαδιαίας άσκησης:      
2.5 έως 7.5 ώρες / εβδομάδα 

(U.S. Department of Health and Human Services, 2008; Kim et al., 2012)) 



Ιδανικό μέσο επίπεδο 

 

(Ballantyne S., 2013) (Ballantyne, 2013) 

Ποσότητα και ένταση άσκησης Χαμηλό Υψηλό 

εξαντλημένο ανοσοποιητικό σύστημα 
 

μειωμένη ανοχή στο στρες 
 

 μειωμένη ανθεκτικότητα κιρκάδιων ρυθμών 

απορυθμισμένη κορτιζόλη 
 

αυξημένη ευαισθησία σε ασθένειες του 
ανοσοποιητικού συστήματος 

 

στομαχικές διαταραχές 

Ιδανικά οφέλη 



Συμπερασματικά: 

• Ο αριθμός των ασθενών που πάσχουν από 
ψυχικές ασθένειες αυξάνεται συνεχώς 

• Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για εφαρμογή 
εναλλακτικών, μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων 

•  Η ΦΔ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο 
πρόληψης και ενίσχυσης της θεραπείας των 
ψυχικών ασθενειών 

•  Η ΦΔ ενισχύει την ΨΥ και μειώνει τον κίνδυνο 
νοητικών και γνωστικών διαταραχών 

•  Είναι μια θεραπεία χωρίς «παρενέργειες» και 
οικονομικό κόστος 

•  Δεν στιγματίζει 

Mens Sana in Corpore Sano… 



 Η σχέση μεταξύ ΦΔ και ΨΥ ποικίλλει ανάλογα με τους διαφορετικούς συνδυασμούς 
των χαρακτηριστικών άσκησης 
 Η υπερβολική άσκηση μπορεί να οδηγήσει στα αντίθετα αποτελέσματα. 
 Παρόλο που ο αριθμός των μελετών (για την αποτελεσματικότητα της ΦΔ) είναι 
περιορισμένος σε σύγκριση με τον αριθμό των μελετών για την αποτελεσματικότητα της 
φαρμακευτικής αγωγής στην ψυχική ασθένεια, έχει φανεί ότι: 

Η κατανόηση των ειδικών παραγόντων που επηρεάζουν την παραπάνω σχέση μπορεί 
να διευκολύνει: 

τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
της ΦΔ ως εναλλακτικής, μη δαπανηρής 
προσέγγισης πρόληψης και θεραπείας 

την ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων 
(προσαρμοσμένων) προγραμμάτων 
ΦΔ και οδηγών 

Mens Sana in Corpore Sano… 



Συστάσεις της ΦΔ/άσκησης για την ψυχική υγεία 

 Αερόβια, ρυθμική άσκηση μέτριας έντασης 

 Προπόνηση αντιστάσεων  

 Ομαδικά και ατομικά αθλήματα 

 Εκφραστικές δραστηριότητες όπως ο χορός 

 Καθημερινή κίνηση - περπάτημα ή ποδηλασία για δουλειά 

 Υπαίθρια γυμναστήρια και χώροι άσκησης 

 Περιπετειώδεις δραστηριότητες 

 Περίπατοι με σκοπό την υγεία, περπάτημα στη φύση 
 

 

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν γενικές οδηγίες για άσκηση για ψυχική υγεία 



“ 

” 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 
 Σωματική δραστηριότητα/άσκηση και 

κατάθλιψη: Θεωρία και πράξη 
 



ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Φυσική δραστηριότητα/άσκηση και 
κατάθλιψη: Θεωρία και πράξη 
Μαθησιακοί στόχοι 
• Κατανόηση των δεδομένων σχετικά με την κατάθλιψη (αξιολόγηση & θεραπεία κατάθλιψης). 

• Κατανόηση της σχέσης μεταξύ ΦΔ/άσκησης και κατάθλιψης. 

• Γνώση εμπεριστατωμένων στοιχείων σχετικά με τη ΦΔ/άσκηση και τον επιπολασμό της κατάθλιψης. 

• Γνώση της έρευνας σχετικά με τη ΦΔ/Άσκηση και τη συχνότητα εμφάνισης της κατάθλιψης. 

• Γνώση εμπεριστατωμένων ευρημάτων για την αποτελεσματικότητα της ΦΔ/άσκησης ως θεραπεία της 
κατάθλιψης. 

• Γνώση των εμπεριστατωμένων ευρημάτων για την αποτελεσματικότητα της ΦΔ/άσκησης στη 
διαχείριση συμπτωμάτων κατάθλιψης.  

• Γνώση εμπεριστατωμένων ευρημάτων για την αντικαταθλιπτική δράση ΦΔ/Α: Πιθανοί μηχανισμοί. 

• Γνώση των διαφορών μεταξύ ΦΔ, φυσικής κατάστασης και άσκησης. 

• Γνώση των κατάλληλων τύπων άσκησης για την πρόληψη/θεραπεία της κατάθλιψης. 

• Γνώση των βασικών αρχών της κατάλληλης άσκησης/προπόνησης για την πρόληψη/θεραπεία της 
κατάθλιψης. 
 
 
 
 



Κωνσταντίνος Καρτερολιώτης & Μαρία Κοσκολού 
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Σωματική δραστηριότητα/άσκηση και 
κατάθλιψη: Θεωρία και πράξη 



Σχεδιάγραμμα Παρουσίασης 
 
 Στοιχεία σχετικά με την κατάθλιψη 

 Φυσική δραστηριότητα και επιπολασμός της κατάθλιψης 

 Φυσική δραστηριότητα και συχνότητα εμφάνισης της 
κατάθλιψης 

 Άσκηση και θεραπεία της κατάθλίψης 

 Άσκηση με σκοπό την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 

 Η αντικαταθλιπτική επίδραση της άσκησης: Πιθανοί 
μηχανισμοί 

 Τελικά συμπεράσματα 

 

 

 



Δεδομένα σχετικά με την κατάθλιψη 
 
 Η κατάθλιψη είναι εκ των συνηθέστερων μορφών ψυχικών 

διαταραχών και ο επιπολασμός της αυξάνεται. 

 Η κατάθλιψη είναι μια συνήθης νόσος με παγκόσμια αναφορά, 
όπου περισσότερα από 300 εκατ. άτομα έχουν προσβληθεί. 

 Ο επιπολασμός εφ’ όρου ζωής της κατάθλιψης είναι περίπου 
14% στην Ευρώπη. 

 Ο επιπολασμός εφ’ όρου ζωής της κατάθλιψης είναι περίπου 
19% στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

 Οι γυναίκες προσβάλλονται δύο φορές πιο συχνά συγκριτικά με 
τους άντρες. 

(Andrade et al., 2003; WHO, 2018) 

 

 



Ψυχολογικά συμπτώματα της κατάθλιψης 
 Συνεχής άσχημη, αρνητική διάθεση ή θλίψη 

 Αισθήματα απελπισίας και αδυναμίας 

 Χαμηλή αυτοπεποίθηση 

 Κλάμα 

 Αίσθημα ενοχής 

 Αίσθημα αυξημένης ενόχλησης και χαμηλής ανεκτικότητας των άλλων 

 Απουσία παρακίνησης και περιορισμένο ενδιαφέρον για δράσεις/πράγματα 

 Δυσκολία λήψης αποφάσεων 

 Έλλειψη ευχαρίστησης 

 Αυτοκτονικές σκέψεις ή σκέψεις αυτοτραυματισμού 

 Συναισθήματα άγχους ή ανησυχίας 

(Dailey, 2014) 



Σωματικά συμπτώματα της κατάθλιψης 

 Αργή κίνηση ή ομιλία 

 Αλλαγές/μεταβολές όρεξης ή βάρους (συνήθως μειωμένη, αλλά 
ορισμένες φορές αυξημένη) 

 Δυσκοιλιότητα 

 Ανεξήγητοι πόνοι και ενοχλήσεις 

 Έλλειψη ενέργειας 

 Απουσία σεξουαλικού ενδιαφέροντος 

 Αλλαγές στον εμμηνορρυσιακό κύκλο 

 Διαταραχές ύπνου (π.χ., δυσκολία να κοιμηθεί ή να ξυπνήσει τις 
πρωινές ώρες) 

Dailey, 2014 

 



Όργανα μέτρησης της κατάθλιψης 

 Ερωτηματολόγιο Κλίμακα Κατάθλιψης Beck           
(Beck Depression Inventory Scale) 
 

 Κλίμακα Αυτοαναφοράς της Κατάθλιψης Zung     
(Zung Self-Rating Depression Scale) 
 

 Κλίμακα Μέτρησης της Κατάθλιψης Hamilton 
(Hamilton Rating Scale for Depression) 



Κατάθλιψη: Θεραπευτικές Στρατηγικές 

 Αντικαταθλιπτικά φάρμακα 

 Ψυχοθεραπεία 
– Η μη συμμόρφωση είναι συχνή 

– Μπορεί να είναι ακριβή και να έχει ανεπιθύμητες παρενέργειες 

 
(National Collaborating Center for Mental Health (UK), 2010) 

 



Στρατηγικές θεραπείας της κατάθλιψης 

 Τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα ή/και η ψυχοθεραπεία δεν είναι 
αποτελεσματικά σε όλα τα άτομα. 

 Έρευνα που μελέτησε την επίδραση αντικαταθλιπτικών φαρμάκων, 
ψυχοθεραπειών, ή τον συνδυασμό τους, υποστήριξε ότι το ποσοστό 
ανταπόκρισης μετά την πρώτη φαρμακευτική προσπάθεια ήταν 
μικρότερο από 50%. 

 Οι μισοί ασθενείς δεν εμφάνισαν σημαντική βελτίωση των 
συμπτωμάτων της κατάθλιψης μετά την πρώτη θεραπεία. Επιπλέον, 
το ποσοστό της ανταπόκρισης μειώθηκε μετά από κάθε επακόλουθη 
θεραπεία που εφαρμόσθηκε (αλλαγή ή συνδυασμός με εναλλακτική 
φαρμακευτική αγωγή) (Sinyor et al., 2010). 

(Meyer & Schuch, 2018) 



Κατάθλιψη, καρδιαγγειακές και μεταβολικές επιπτώσεις 

 Η κατάθλιψη συνδέεται επίσης με αρνητικές καρδιαγγειακές 
και μεταβολικές επιπτώσεις. 

 Το 30% των ατόμων με κατάθλιψη έχουν επίσης μεταβολικό 
σύνδρομο, το οποίο είναι 54% συχνότερο συγκριτικά με τα 
άτομα χωρίς κατάθλιψη (Vancampfort et al., 2014; Vancampfort 
et al., 2016).  

 Το ποσοστό διαβήτη τύπου II σε άτομα με κατάθλιψη 
κυμαίνεται στο 8%, το οποίο είναι περίπου 50% υψηλότερο 
έναντι των ατόμων χωρίς κατάθλιψη (Vancampfort et al., 2014, 
2016). 



Φυσική δραστηριότητα/άσκηση και κατάθλιψη 

 Σημαντικός αριθμός ευρημάτων υποστηρίζουν 
την άποψη ότι η ΦΔ και η κατάθλιψη είναι στενά 
σχετιζόμενες. 

 Διατομεακές μελέτες υποστήριξαν την ύπαρξη 
μιας σαφούς σχέσης μεταξύ αυξημένης ΦΔ και 
μειωμένων επιπέδων καταθλιπτικών 
συμπτωμάτων σε άτομα χωρίς διάγνωση 
κατάθλιψης.  



Η άσκηση συνδέεται με την εμφάνισης 
καλύτερης ψυχικής υγείας 



Φυσική δραστηριότητα και κατάθλιψη 

 Ερευνητικά αποτελέσματα υποστήριξαν ότι 
υψηλότερης έντασης καταθλιπτικά συμπτώματα 
σχετίζονταν με χαμηλότερη ΦΔ ή απουσία αυτής 
ανεξάρτητα φύλου και φυλής (Farmer et al., 1988).  

 Έρευνα σε 5877 άτομα ηλικίας 15-54 ετών, έδειξε ότι 
οι ενήλικες που είναι σωματικά δραστήριοι 
εμφανίζουν 25% - 38% μειωμένο ρίσκο εμφάνισης 
μείζονος κατάθλιψης έναντι των ενηλίκων που δεν 
είναι σωματικά δραστήριοι (Goodwin, 2003).  

 



Φυσική δραστηριότητα και κατάθλιψη 
 Η σχέση δόσης-απόδοσης έχει υποστηριχθεί μεταξύ αυτοαναφερόμενης 

ΦΔ και κατάθλιψης με μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης για τους 
συχνά ΦΔ (8.2%) συγκριτικά με τους περιστασιακά ΦΔ (11.6%), τους 
σπανίως ΦΔ (15.6%) και τους καθόλου ΦΔ (16.8%) (Goodwin, 2003). 

 Σε έρευνα που συμμετείχαν 424 καταθλιπτικοί ενήλικες, τα υψηλότερα 
ποσοστά ΦΔ σχετιζόταν με χαμηλότερα επίπεδα εμφάνισης 
καταθλιπτικών συμπτωμάτων (Harris et al., 2006).  

 … υποστηρίζοντας ότι μεταξύ ασθενών που βιώνουν συμπτώματα 
κατάθλιψης, εκείνοι που διακρίνονται από περισσότερο σωματικά/ 
φυσικά δραστήριο τρόπο ζωής είναι πιθανό να εμφανίσουν μειωμένα 
συμπτώματα ακόμα και στην αντιμετώπιση μιας τρέχουσας κλινικής 
διαταραχής. 

 
 



ΦΔ και επιπτώσεις της κατάθλιψης 

 Επιπλέον, υπάρχουν ευρήματα μελετών που υποστηρίζουν ότι 
τα τρέχοντα επίπεδα ΦΔ ή ένα υψηλότερο επίπεδο 
καρδιαγγειακής ευρωστίας είναι προστατευτικά έναντι της 
εμφάνισης κατάθλιψης (Schuch et al., 2016).  

 Ερευνητικά δεδομένα που συλλέχθηκαν στην Πολιτεία της 
Αλαμέντα σημειώνουν ότι άτομα που είναι φυσικά δραστήρια 
είναι λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν κατάθλιψη στα επόμενα 5 
χρόνια (Strawbridge et al., 2002). 

 Σε παλαιότερη έρευνα έχει βρεθεί ότι η ΦΔ είναι ένας 
ανεξάρτητος προβλεπτικός παράγοντας καταθλιπτικών 
συμπτωμάτων 8 χρόνια αργότερα (Farmer et al., 1988). 

 



ΦΔ και εμφάνιση της κατάθλιψης 

 Πρόσφατα ευρήματα μελέτης με 33.908 Νορβηγούς 
ενήλικες υποστήριξαν ότι η τακτική άσκηση αναψυχής 
και ελεύθερου χρόνου σχετίζεται με μειωμένο ρίσκο 
ανάπτυξης κατάθλιψης στα επόμενα 11 χρόνια (Harvey et 
al., 2018).  

 Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας 
σημειώνουν ότι, περίπου, μία ώρα ΦΔ την εβδομάδα 
ήταν αρκετή για να μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης 
κατάθλιψης. 

 



ΦΔ και εμφάνιση της κατάθλιψης 

 Διετής μελέτη σε εφήβους υποστήριξε ότι οι σωματικά 
δραστήριοι έφηβοι εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα 
κατάθλιψης (Motl et al., 2004). 

 Τέλος, ευρήματα/αποτελέσματα πληθώρας ερευνών 
έχουν σημειώσει ότι η συχνή συμμετοχή σε πρόγραμμα 
ΦΔ είναι αρνητικά σχετιζόμενη με μελλοντική εμφάνιση, 
υποκλινικής σοβαρότητας, καταθλιπτικών συμπτωμάτων 
και με μικρότερο κίνδυνο ανάπτυξης κλινικής κατάθλιψης 
(Mammen & Faulkner, 2013). 

 
 



Επίδραση της φυσικής δραστηριότητας και της άσκησης 
στην κατάθλιψη 



Άσκηση ως θεραπεία της κατάθλιψης 
 Πολυάριθμες μετα-αναλύσεις έχουν συνοψίσει τις επιδράσεις της άσκησης στα 

καταθλιπτικά συμπτώματα ατόμωνμε κατάθλιψη.  

 Πέραν μιας πρώιμης μετα-ανάλυσης που μελέτησε την επίδραση της άσκησης 
στα συμπτώματα της κατάθλιψης (North et al., 1990), 18 τουλάχιστον μετα-
αναλύσεις έχουν διερευνήσει το συγκεκριμένο θέμα. 

 Αποτελέσματα 19 μετα-αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν, υποστήριξαν ότι η 
άσκηση μειώνει τα καταθλιπτικά συμπτώματα, με τα μεγέθη επίδρασης (effect 
size) να κυμαίνονται από μικρά έως πολύ μεγάλα.  

 Η υψηλή ετερογένεια (η διαφορά των μεγεθών επίδρασης μεταξύ των ερευνών) 
και οι επιμέρους αναλύσεις στις έρευνες με χαμηλότερο κίνδυνο μεροληψίας (risk 
of bias) (Krogh et al., 2017) έχουν δημιουργήσει αμφισβήτηση σχετικά με την 
πραγματική επίδραση της άσκησης στην κατάθλιψη. 

 



Επίδραση της φυσικής δραστηριότητας και της 
άσκησης στην κατάθλιψη 



Strategies for Treating Depression ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 
Καρδιαγγειακές 
παθήσεις & καρκίνος 

Έμφραγμα 

Καρδιακή ανακοπή 

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 
Η τακτική άσκηση μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση 
ανθρώπων με ήπια έως μέτρια κατάθλιψη και επίσης να 
βοηθήσει την έντονη κατάθλιψη  

Προστατεύει από καρδιακές 
ασθένειες και τον καρκίνο 
 

Μειώνει την πίεση του 
αίματος 
 

Ενισχύει τον εαυτό 
Δίνει ενέργεια 

Η άσκηση βελτιώνει τη δράση των 
ΕΝΔΟΡΦΙΝΩΝ 

Αύξησε τη δύναμη σου για να βελτιώσεις τη διάθεσή σου 

20-30 λεπτά τις 
περισσότερες μέρες της 

εβδομάδας 



 Mutrie, N., Richards, K., Lawrie, S., & Mead, G. (2018). Can physical activity prevent or treat clinical depression? The Exercise Effect on Mental Health:  
Neurobiological Mechanisms. CRC Press. pp. 380-407. 
 Cooney, G. M., Dwan, K., Greig, C. A., Lawlor, D. A., Rimer, J., Waugh, F. R., … & Mead, G. E. (2013). Exercise for depression. Cochrane Database of 
Systematic  Reviews, (9). 

Η άσκηση είναι τόσο αποτελεσματική όσο άλλες 

θεραπείες της ατάθλιψης 

 Μία “μετα”-ανάλυση 35 κλινικών δοκιμών με 2326 συμμετέχοντες. 

Συμπέρασμα: 

Άσκηση 

=    = 
Αντικαταθλιπτική ψυχοθεραπεία (ΓΣΘ) 



Schuch, F. B., Vancampfort, D., Richards, J., Rosenbaum, S., Ward, P. B., & Stubbs, B. (2016). Exercise as a treatment for depression: A 
meta-analysis adjusting  for publication bias. doi: 10.1016/j.jpsychires.2016.02.023 

Η άσκηση είναι τόσο αποτελεσματική όσο oι 

τυπικές θεραπείες της κατάθλιψης 
Πρόσφατα, μια διεθνής ομάδα ερευνητών πραγματοποίησε μία μετα-ανάλυση 
55 κλινικών δοκιμών με 1500 συμμετέχοντες 

= 

Συμπέρασμα: 

Άσκηση 

 σε τιμές της κατάθλιψης 
(5 βαθμούς σε κλίμακα 23 διαβαθμίσεων) 
 

Τι λειτούργησε καλύτερα: 
Αερόβια άσκηση μέτριας έως υψηλής έντασης & 
τουλάχιστον μερικώς επιβλεπόμενη 



Η ΦΔ και η άσκηση επηρεάζουν την κατάθλιψη; 

• Μετα-ανάλυση (Cooney et al., 2013) υποστήριξε ότι για “μελέτες με 
επαρκή απόκρυψη της κατανομής, ανάλυση πρόθεσης-για-θεραπεία και 
τυφλή αξιολόγηση αποτελεσμάτων, η συγκεντρωμένη (pooled) 
τυποποιημένη μέση απόκλιση για αυτό το αποτέλεσμα δεν ήταν 
στατιστικά σημαντική (-0.18,  95% CI -0.47 έως 0.11)” (σελ. 2).  

• Αυτό το συμπέρασμα είναι στην ίδια κατεύθυνση με τρεις από τις 
τέσσερις προηγούμενες εκδοχές των μετα-αναλύσεων Cochrane με θέμα 
“άσκηση και κατάθλιψη” (Cooney et al., 2013; Lawlor & Hopker, 2001; 
Mead et al., 2009; Rimer et al., 2012) καθώς και μεταγενέστερη μετα-
ανάλυση δημοσιευμένη στο JAMA (2014), όπου οι συγγραφείς 
αναφέρουν: “η ανάλυση των μελετών υψηλής ποιότητας υποστηρίζουν 
μόνο μικρά οφέλη,” και παράλληλα “καμία σχέση της άσκησης με τη 
βελτίωση της κατάθλιψης” (Cooney et al., 2014, σελ. 2433).  

 



 Η έρευνα υποστηρίζει ότι η άσκηση                              
«δεν βοηθάει την κατάθλιψη» 



Η άσκηση δε βοηθάει στην κατάθλιψη 



Η ΦΔ και η άσκηση επηρεάζουν την κατάθλιψη; 
• Οι Ekkekakis και Honey (2015) διεξήγαγαν μια πολύ λεπτομερή κριτική της 

έρευνας των Cooney et al. (2013), εντοπίζοντας ορισμένα μεθοδολογικά 
ζητήματα, όπως σφάλματα κριτηρίων συμπερίληψης και αποκλεισμού των 
ερευνών, στην ομοιομορφία των κανόνων, στις διαδικασίες που ακολούθησαν 
στην εξέταση της μεθοδολογικής ποιότητας και της αναφοράς σφαλμάτων. 

• Με βάση τα θέματα που αναδείχθηκαν (Ekkekakis & Honey, 2015), οι Schuch 
et al. (2016b) πραγματοποίησαν ξανά την ανάλυση στη μελέτη του Cooney, 
βρίσκοντας μια σημαντική τυποποιημένη μέση απόκλιση (SMD) τιμής 0.88 στη 
μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων σε “έρευνες υψηλής ποιότητας”.  

• Συνολικά, φαίνεται ότι η άσκηση έχει μια μέτρια-προς-μεγάλη επίδραση στην 
κατάθλιψη με βάση μετα-αναλύσεις, αλλά η ετερογένεια στο αποτέλεσμα και 
οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των μελετών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων. 



Άσκηση και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 
• Μία συνεδρία άσκησης μπορεί να βελτιώσει την ψυχική διάθεση 

καταθλιπτικών ασθενών, ενώ όταν ο ασθενής διανύει περίοδο έντονων 
αρνητικών συμπτωμάτων μπορεί να χρησιμοποιήσει την άσκηση ως μέσο για 
μια βραχυπρόθεσμη ανακούφιση από τα συμπτώματα. 

• Οι Bartholomew et al. (2015) βρήκαν ότι οι συμμετέχοντες που λάμβαναν 
θεραπεία για τη διαταραχή μείζονος κατάθλιψης εμφάνισαν βελτίωση της 
ψυχικής ευεξίας και ενεργητικότητάς τους μετά από μια συνεδρία μέτριας 
έντασης άσκησης σε διάδρομο, βελτίωση η οποία δεν παρατηρήθηκε μετά από 
χαλαρή περίοδο ανάπαυσης και ξεκούρασης.  

• Τα προαναφερθέντα παρέχουν υποστήριξη στην έρευνα των Nelson και 
Morgan (1994) στην οποία φοιτήτριες με κατάθλιψη (n ¼ 6) ασκούνταν στο 
40%, 60% και 80% της μέγιστης υποκειμενικά εκτιμώμενης ικανότητάς τους με 
τα αποτελέσματα να μην υποστηρίζουν την ύπαρξη σχέσης δόσης-απόκρισης 
(dose-response) μεταξύ της έντασης της άσκησης και της βελτίωσης της 
ψυχικής διάθεσης. 

 



Άσκηση για αντιμετώπιση των συμπτωμάτων 
 Μια πρόσφατη μελέτη της επίδρασης της άσκησης πραγματοποιήθηκε 

από τους Meyer et al. (2016), οι οποίοι βρήκαν ότι, σε 24 γυναίκες με 
διαταραχή μείζονος κατάθλιψης, μια άσκηση 20΄ ποδηλασίας σε 
χαλαρή, μέτρια, ή υψηλή ένταση (βαθμολόγηση της 
αντιλαμβανόμενης προσπάθειας (RPE) με 11, 13, ή 15) είχε ως 
αποτέλεσμα μια σημαντική μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων 
που ήταν μεγαλύτερη από την επίδραση της απλής ξεκούρασης (δηλ. 
την ομάδα ελέγχου). 

 Αυτή η επίδραση διήρκησε 30 λεπτά (το τελευταίο σημείο 
μέτρησης) και θα μπορούσε να είχε διαρκέσει περισσότερο. 

 Επιπλέον, η συγκεκριμένη μελέτη παρέχει υποστήριξη ότι η ένταση 
της άσκησης δεν είναι ζωτικής σημασίας στην αντικαταθλιπτική δράση 
μίας μόνο συνεδρίας, επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα των Nelson και 
Morgan (1994). 



In 10 
days 
Σε 10 
 ημέρες 

Πριν Μετά 

Γυμναστική 
Placebo 



Dunn, A., Trivedi, M. H., Kampert, J., Clark, C. G., & Chambliss, H. O. (2005). Exercise 
treatment for depression. Efficacy and dose-response. American Journal of 
Preventive Medicine, 28(1), 1-8. 
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Μια συνήθη, καθημερινή δόση άσκησης με σκοπό την υγεία ήταν πιο αποτελεσματική στη μείωση των τιμών 
της κατάθλιψης σε κλινικά αποδεκτό επίπεδο από ότι η χαμηλότερη δόση ή η συνθήκη της ομάδας ελέγχου.  
Η συχνότητα άσκησης (3 ή 5 μέρες/εβδομάδα) δεν ήταν σημαντική.  

Placebo – 
Ομάδα ελέγχου 

Χαμηλή 
δόση 

Συνήθη/δημόσια 
δόση υγείας 

Κλίμακα 
Κατάθλιψης 

Hamilton 

Αρχική μέτρηση 
12 εβδομάδες 



Η αντικαταθλιπτική επίδραση της άσκησης: 
Πιθανοί μηχανισμοί 

Η κατάθλιψη είναι μία ετερογενής νόσος με ένα μεγάλο εύρος 
νευροβιολογικών συμπτωμάτων και δυσλειτουργιών. 

 

 

 
 

 



Νευρολογική βάση της σχέσης ΦΔ/άσκησης και κατάθλιψης 

 Η άσκηση έχει παρόμοιες επιδράσεις με τα αντικαταθλιπτικά 
φάρμακα: 

↑ επίπεδα/διαθεσιμότητα σεροτονίνης. 

↑ επίπεδα νορεπινεφρίνης (κυρίως από μελέτες ζώων). 

↑ δραστηριότητα ντοπαμίνης: μπορεί να αντιμετωπίσει τα 
κινητήρια και τα ανηδονικά συμπτώματα της κατάθλιψης. 

 Επιδράσεις στους νευροτροφικούς παράγοντες και στη νευρογένεση, 
ειδικά στην περιοχή του ιππόκαμπου. 

                                                                                                                  (Helmich et al., 2010) 



 Η υγεία του εγκεφάλου γενικά μπορεί να εξαρτάται από τα 
επίπεδα της ΦΔ. 

   ενδορφίνες. 

  παράγοντας ανάπτυξης ινσουλίνης IGF-1. Επιπτώσεις για τη 
νευρογένεση και φλεγμονώδη αντίδραση. 

   αδράνεια  χαμηλός βαθμός φλεγμονής. 

 Μελέτες διδύμων υποστηρίζουν ότι η σχέση μεταξύ της εκούσιας 
άσκησης ελεύθερου χρόνου με το άγχος και την κατάθλιψη 
μπορεί να είναι γενετική (DeMoor et al., 2010)    

                                          (Helmich et al., 2010)    

Νευρολογική βάση της σχέσης ΦΔ/άσκησης και κατάθλιψης 



 Παρέχει άμεση ανατροφοδότηση συμπεριφοράς για την 
ολοκλήρωση των δοκιμασιών. 

  αυτοαποτελεσματικότητας και αισθήματος επίτευξης 

  ευκαιρίες για κοινωνική ενίσχυση 

 Το πλαίσιο της κοινωνικής υποστήριξης ενέχει σημαντικό ρόλο 
στη σχέση ΦΔ/άσκησης και κατάθλιψης. 

 Απόσπαση προσοχής από στρεσογόνες – αρνητικές σκέψεις. 

                                                               (Helmich et al., 2010) 

Ψυχολογική βάση της σχέσης ΦΔ/άσκησης και κατάθλιψης 



Συμπεράσματα 

 Με δεδομένο ότι η φυσική δραστηριότητα/άσκηση είναι 
ωφέλιμη στη γενική, ευρύτερη υγεία και στην ψυχική ευεξία, 
μπορεί να θεωρηθεί ως μία χρήσιμη συμπληρωματική 
θεραπεία για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης. 
 

 Χρησιμοποιώντας βελτιωμένα μεθοδολογικά κριτήρια/ 
πρότυπα, μελλοντικές έρευνες μπορούν να παρέχουν ένα 
υψηλότερο βαθμό υποστήριξης για το ρόλο της ΦΔ και 
επομένως να παρουσιάσουν μεγαλύτερη σαφήνεια το ρόλο 
της ως μίας συμπληρωματικής θεραπείας της κατάθλιψης. 
 



Συνταγογράφηση της ΦΔ/άσκησης για την 
αντιμετώπιση της κατάθλιψης 

Η άσκηση  
είναι φάρμακο 



Έννοιες 
Άθλημα: Άσκηση χαρακτηριζόμενη από κανόνες που συνδέουν τη 

φυσική δραστηριότητα και άλλα χαρακτηριστικά του ατόμου.  

 Υγεία: Κατάσταση πλήρους φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας 
και όχι απλώς η απουσία νόσου ή ασθένειας (WHO).  

Φυσική κατάσταση: Η ικανότητα διεκπεραίωσης καθημερινών 
υποχρεώσεων με ενεργητικότητα και εγρήγορση, χωρίς υπερβολική 
κόπωση και με επαρκή ενέργεια για απόλαυση δραστηριοτήτων 
ελεύθερου χρόνου και αντιμετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων. 
Μια υγιής κατάσταση περιλαμβάνει καρδιοαναπνευστική αντοχή, 
μυϊκή δύναμη και αντοχή, ευλυγισία, κ.ά. 

Φυσική άσκηση: Φυσική δραστηριότητα που είναι σχεδιασμένη, 
οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη για τη βελτίωση της φυσικής 
κατάστασης. 

 

 
 



• Φυσική δραστηριότητα: Κάθε μορφής εκούσια κίνηση από το άτομο σε 
μια δεδομένη χρονική περίοδο: περπάτημα, χορός, ανέβασμα σκάλας, 
κ.ά., εκτελούμενη από σκελετικούς μύες, που δαπανούν πρόσθετη 
ενέργεια από την απαιτούμενη για τη συντήρηση ζωτικών λειτουργιών 
(αναπνοή, κυκλοφορία, κ.ά.) 
 Ήπια ένταση (περπάτημα)  
 Έχω ένα αίσθημα ζεστασιάς. 

 Η αναπνοή και οι καρδιακοί παλμοί αυξάνονται.  

 Μέτρια ένταση (χορός, κολύμβηση, ποδηλασία)  
 Το αίσθημα ζέστης αυξάνεται και η αρχίζει η εφίδρωση. 

 Ο ρυθμός της αναπνοής και οι παλμοί αυξάνονται, αλλά ακόμα μας επιτρέπουν να μιλάμε. 

 Υψηλή ένταση (τρέξιμο και αθλήματα προχωρημένου επιπέδου)  
 Μεγάλο αίσθημα ζέστης.  

 Η αναπνοή αρχίζει να γίνεται σύντομη.  

 Υψηλοί παλμοί. 

 

Έννοιες 



• Καρδιοαναπνευστική αντοχή: 
Η ικανότητα των πνευμόνων, 
της καρδιάς και των αιμοφόρων 
αγγείων να μεταφέρουν 
επαρκείς ποσότητες οξυγόνου 
στα κύτταρα για να 
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις 
της παρατεταμένης σωματικής 
δραστηριότητας. 

Πρόσληψη οξυγόνου (VO2): 
Ποσότητα οξυγόνου που 
καταναλώνεται από το σώμα 
 

Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου 
(VO2max): Μέγιστη ποσότητα 
οξυγόνου που το σώμα είναι 
ικανό να χρησιμοποιήσει ανά 
λεπτό άσκησης, εκφρασμένο σε 
l/min ή ml/kg/min; η ακριβέστερη 
ένδειξη καρδιοαναπνευστικής ή 
αερόβιας κατάστασης. 

Έννοιες 



• Αερόβια άσκηση: Άσκηση 
που απαιτεί οξυγόνο για 
την παραγωγή της 
απαιτούμενης ενέργειας 
(ATP) για την εκτέλεση της 
δραστηριότητας. 

 Περπάτημα 

 Σχοινάκι 

 Ποδηλασία 

 Κωπηλασία 

 

 
 

• Αναερόβια άσκηση: 
Άσκηση που δεν απαιτεί 
οξυγόνο για την παραγωγή 
της απαιτούμενης ενέργειας 
(ATP) για την εκτέλεση της 
δραστηριότητας. 
 Διαλειμματική προπόνηση 
 Δρόμοι ταχύτητας 
 Κολύμβηση ταχύτητας 
 Άρση Βαρών 

Έννοιες 



Βασικές αρχές της προπόνησης/άσκησης 

• Συχνότητα: Πόσο συχνά πραγματοποιείται η άσκηση ανά 
εβδομάδα; 

• Ένταση: Η άσκηση πρέπει να εκτελείται σε ένα επίπεδο που να 
επιφέρει, να προκαλεί στο κύτταρο/ιστό/σύστημα 
προσαρμογές. Εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από την 
κατάσταση του ατόμου στην έναρξη του προγράμματος 
άσκησης. 

• Διάρκεια: Το χρονικό διάστημα κάθε προπονητικής συνεδρίας/ 
μονάδας. 



ΦΔ/Άσκηση ως 
Συνταγή για την 

Κατάθλιψη 



ΦΔ/Άσκηση ως 
Συνταγή για την 

Κατάθλιψη 



Πρακτικές συστάσεις/προτάσεις 
 Η άσκηση που γίνεται σε καθημερινή βάση μπορεί να 

είναι χρήσιμη στη θεραπεία της κατάθλιψης καθώς και 
στην προστασία του ατόμου έναντι της κατάθλιψης. 

 Οι έρευνες υποστηρίζουν με συνέπεια ότι 30 λεπτά 
αερόβιας άσκησης πέντε φορές την εβδομάδα μειώνουν 
σημαντικά την κατάθλιψη. 

 O τύπος της άσκησης δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερη 
σημασία. 



Οδηγίες για τη χρήση της άσκησης ως θεραπείας 
• Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες που αρέσουν 

ή δεν αρέσουν στο άτομο. 

• Ταυτόχρονη άσκηση με το άτομο, για την παροχή υποστήριξης και 
τη διαμόρφωση της κατάλληλης συμπεριφοράς. 

• Προσαρμογή της άσκησης στον τρόπο ζωής και τις συνήθειες του 
ατόμου. 

• Χρήση του περιβάλλοντος του σπιτιού του ατόμου για άσκηση. 

• Καταγραφή, παρακολούθηση της δοσολογίας της άσκησης και 
ανάλογη τροποποίηση της. 

• Παροχή βοήθεια προς το άτομο ώστε να συνειδητοποιήσει ότι θα 
υπάρξουν πιθανές δυσκολίες και αποτυχίες και σχεδιασμός των 
κατάλληλων στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους. 



ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ 
Όταν η ειδικευόμενη νοσοκόμα Gillian 
διάβασε ότι η προτεινόμενη άσκηση δε 
βοήθησε στη θεραπεία της κατάθλιψης, 
ένιωσε την καρδιά της να «σπάει». «Πάει 
κόντρα ενάντια σε ό,τι κάνουμε. Ήξερα ότι 
μπορεί να κάνει τη δουλειά μου 
δυσκολότερη», λέει. 
«Ξέρεις ότι θα υπάρχουν ασθενείς που θα 
λένε ‘Αυτό είναι άχρηστο, ανούσιο. Δεν 
πρόκειται να το κάνω’, επειδή έχουν 
ακούσει και αυτοί την ιστορία.» 



Συμπέρασμα 

 Η φυσική δραστηριότητα/άσκηση συνδυασμένη με 
ψυχολογικές και διαιτητικές παρεμβάσεις προτείνεται για τη 
βελτίωση παραμέτρων του μεταβολικού συνδρόμου, της 
καρδιοαναπνευστικής ικανότητας και της διανοητικής/ 
γνωστικής απόδοσης σε ασθενείς με κατάθλιψη. 

 Προπονήσεις/προγράμματα άσκησης μέτριας και υψηλής 
έντασης θεωρούνται επιθυμητές μορφές συμπληρωματικής 
θεραπείας της κατάθλιψης, προσαρμοσμένες με βάση την 
ηλικία, την απόδοση και τις προτιμήσεις των ασθενών.  
 



“ 

” 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Φυσική δραστηριότητα/άσκηση και 

διαταραχές άγχους: Θεωρία και πράξη 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Φυσική δραστηριότητα/άσκηση 
και αγχώδεις διαταραχές: Θεωρία και πράξη 
. 

Μαθησιακοί στόχοι 
 Κατανόηση των χαρακτηριστικών του άγχους. 
 Κατανόηση των τρόπων και των μεθόδων μέτρησης του άγχους.  
 Κατανόηση των σύγχρονων μεθόδων θεραπείας του άγχους. 
 Κατανόηση της σχέσης μεταξύ φυσικής δραστηριότητας/άσκησης και άγχους. 
 Γνώση των τεκμηριωμένων ευρημάτων σχετικά με τις επιδράσεις της φυσικής 

δραστηριότητας/άσκησης στους ασθενείς με αγχώδεις διαταραχές καθώς και οι  
διαταραχές σχετιζόμενες με το άγχος. 

 Γνώση των τεκμηριωμένων ευρημάτων αναφορικά με τις αγχολυτικές επιδράσεις 
της φυσικής δραστηριότητας/άσκησης: Πιθανοί μηχανισμοί. 

 Ενημέρωση σχετικά με τη συνταγογράφηση της άσκησης, της δοσολογίας και της 
συμμόρφωσης των ασθενών με αγχώδεις διαταραχές και διαταραχές 
σχετιζόμενες με το άγχος. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Φυσική δραστηριότητα/άσκηση και 
διαταραχές άγχους: Θεωρία και πράξη 

Κωνσταντίνος Καρτερολιώτης & Μαρία Κοσκολού 
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 



Σχεδιάγραμμα Παρουσίασης 
 • Χαρακτηριστικά του άγχους 

• Η φυσική δραστηριότητα/άσκηση ως θεραπεία της αγχώδους διαταραχής 

• Φυσιολογικά συμπτώματα του άγχους 

• Αξιολόγηση/μέτρηση των αγχωδών διαταραχών 

• Στρατηγικές θεραπείας των αγχωδών διαταραχών και των διαταραχών 
σχετιζόμενων με το άγχος 

• Επιδράσεις της φυσικής δραστηριότητας/άσκησης στο άγχος 

• Φυσική δραστηριότητα/άσκηση ως θεραπεία των διαταραχών άγχους 

• Η αγχολυτική επίδραση της φυσικής δραστηριότητας/άσκησης: Πιθανοί 
μηχανισμοί 

• Η συνταγογράφηση της φυσικής δραστηριότητας/άσκησης για την 
αντιμετώπιση των διαταραχών άγχους 



Άγχος: Στοιχεία & δεδομένα 
 
 

 Το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού με διαταραχές άγχους 
το 2015 εκτιμήθηκε ότι είναι 3.6%.  

 Οι αγχώδεις διαταραχές είναι πιο συχνές μεταξύ γυναικών 
έναντι των αντρών (4.6% σε σύγκριση με 2.6% σε παγκόσμιο 
επίπεδο), όπως και η κατάθλιψη.  

 Διαχρονικός επιπολασμός περίπου στο 7% στην Ευρώπη. 

 Διαχρονικός επιπολασμός περίπου στο 19% στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. 

 Οι γυναίκες εμφανίζουν δύο φορές πιο συχνά συγκριτικά με 
τους άντρες αγχώδεις διαταραχές. 

                             (WHO, 2017) 

 

 



Στοιχεία/δεδομένα για το άγχος 
 

Αφρική 

Ανατολική Μεσόγειος 

Ευρώπη 

Αμερική 

Νοτιοανατολική Ασία 

Δυτικός Ειρηνικός 

Επιπολασμός διαταραχής άγχους (%) πληθυσμού από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)  

Παγκόσμιος επιπολασμός των διαταραχών άγχους, ηλικία και φύλο (%) 

εκατομμύρια 

Γυναίκες Άντρες Και οι δύο 

Γυναίκες Άντρες 

ΑΦΡΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 

ΕΥΡΩΠΗ ΑΜΕΡΙΚΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΑΣΙΑ 

ΔΥΤΙΚΟΣ 
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ 

ΚΟΣΜΟΣ 

Κρούσματα διαταραχής άγχους 
(εκατομμύρια) σύμφωνα με τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας  



ΦΔ/άσκηση ως θεραπεία της αγχώδους διαταραχής 

 Το παθολογικό άγχος έχει κατηγοριοποιηθεί σε έξι διαταραχές: (1) 
συγκεκριμένη φοβία (specific phobia), (2) κοινωνική φοβία ή κοινωνική 
αγχώδης διαταραχή (social anxiety disorder), (3) γενικευμένη αγχώδης 
διαταραχή (generalized anxiety disorder), (4) διαταραχή πανικού (PD) (με ή 
χωρίς αγοραφοβία), (5) ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή (obsessive - 

compulsive disorder, OCD), και (6) μετατραυματικό στρες (posttraumatic 
stress disorder, PTSD). 

 Οι αγχώδεις διαταραχές είναι εξουθενωτικές καταστάσεις 
χαρακτηριζόμενες από υπερβολικά, χρόνια δυσπροσαρμοστικά 
συμπτώματα άγχους που συχνά συνοδεύονται από έντονη 
ενεργοποίηση του αυτόνομου νευρικού συστήματος, σκέψεις σχετικές 
με το άγχος και αλλοιωμένη συμπεριφορά (π.χ., αποφυγή).  

(Herring, 2018) 



 Συνοπτικές περιγραφές των βασικών διαταραχών άγχους, ΙΨΔ, και ΔΜΤΣ με βάση το DSM-5 
 (American Psychological Association, 2013) 

Διαταραχή Πρωταρχικοί Χαρακτηρισμοί 
Συγκεκριμένη φοβία Εστιασμένος φόβος ή άγχος για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή μία κατάσταση που σχεδόν πάντα προκαλεί άμεσο 

φόβο ή άγχος που είναι δυσανάλογο στον πραγματικό κίνδυνο, αποφεύγεται ή υπομένεται με έντονο φόβο ή άγχος 
και διαρκεί 6 μήνες ή περισσότερο. 

Κοινωνική αγχώδης διαταραχή Εστιασμένος φόβος ή άγχος για μία ή περισσότερες κοινωνικές περιστάσεις στις οποίες το άτομο μπορεί να 
παρατηρηθεί από άλλους εξονυχιστικά που σχεδόν πάντα προκαλεί άμεσο φόβο ή άγχος που είναι δυσανάλογο 
στον πραγματικό κίνδυνο της κατάστασης, αποφεύγεται ή υπομένεται με έντονο φόβο ή άγχος και διαρκεί 6 μήνες 
ή περισσότερο. 

Γενικευμένη αγχώδης διαταραχή Υπερβολική ανησυχία για έναν αριθμό γεγονότων ή δραστηριοτήτων που εμφανίζεται τις περισσότερες μέρες από 
τουλάχιστον 6 μήνες, που είναι δύσκολο να ελεγχθεί, και που σχετίζεται τουλάχιστον με τρία συμπτώματα, μεταξύ 
των οποίων είναι η ανησυχία, η κόπωση, η δυσκολία συγκέντρωσης, η ενόχληση, η μυϊκή ένταση και ο 
διαταραγμένος ύπνος, και που προκαλεί έντονη αγωνία, αρνητικό συναίσθημα ή βλάβη.  

Διαταραχή πανικού Επαναλαμβανόμενες απρόσμενες κρίσεις πανικού, ή απότομες εξάρσεις έντονου φόβου ή δυσφορίας που ξεσπούν 
χωρίς προειδοποίηση ή εμφανή αιτία, αυξάνονται και εντείνονται μέσα σε λεπτά, συνοδεύονται από σωματικά 
συμπτώματα (π.χ., αυξημένος καρδιακός παλμός, εφίδρωση, τρέμουλο, φόβος έλλειψης ελέγχου, βραχεία 
αναπνοή, και άλλα), και συμβάλουν σε έναν μήνα, ή περισσότερο, στην εμφάνιση συχνότερης επίμονης ανησυχίας 
για επικείμενες κρίσεις ή για τις επιπτώσεις τους και/ή σοβαρή δυσπροσαρμοστική αλλαγή στη συμπεριφορά 
σχετιζόμενη με τις κρίσεις.  

Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή Παρουσία εμμονών, ψυχαναγκασμών, ή/και των δύο που είναι χρονοβόροι και προκαλούν σημαντική 
δυσφορία/βλάβη· οι εμμονές είναι επαναλαμβανόμενες και επίμονες σκέψεις, ορμές, ή εικόνες που είναι 
παρεμβατικές και ανεπιθύμητες, δυσφορικές και προκαλούν το άτομο να τις αγνοήσει, να τις καταπνίξει, ή να τις 
εξουδετερώσει (πιο συχνά με ψυχαναγκασμούς)· Οι ψυχαναγκασμοί είναι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές ή 
νοητικές πράξεις τις οποίες ένα άτομο νιώθει υποχρεωμένο να εκτελέσει σε απάντηση της εμμονής, οι οποίες 
στοχεύουν στο να προλαμβάνουν ή να μειώνουν το άγχος και/ή τη δυσφορία. 

Διαταραχή μετατραυματικού στρες  Έκθεση σε πραγματικό ή απειλούμενο θάνατο, σοβαρό τραυματισμό, ή σεξουαλική βία που οδηγεί σε σημαντική 
βλάβη χαρακτηριζόμενη από υπερδιέγερση, παρεμβατική αίσθηση βίωσης των γεγονότων, αρνητικές σκέψεις και 
αρνητική διάθεση και επίμονη αποφυγή ερεθισμάτων σχετιζόμενων με το τραυματικό γεγονός. 



Φυσιολογικά Συμπτώματα του Άγχους 

   Αίσθημα ανησυχίας, αίσθημα 
"κλειδώματος"  

   Βραχεία, κοφτή αναπνοή, ή ένα 
αίσθημα πνιγμού 

   Ιδρωμένες παλάμες 

   Ταχυκαρδία 

   Πόνος ή δυσφορία στο στήθος 

   Μυϊκή ένταση, τρέμουλο, αίσθημα 
ασφυξίας 

   Ναυτία και/ή διάρροια 

   "Πεταλούδες" στο στομάχι 

    Ζάλη, ή αίσθημα λιποθυμίας 

    Εξάψεις 

    Κρυάδες 

    Μούδιασμα, ή μυρμήγκιασμα 

    Υπερβολική αντίδραση τρόμου 

    Διαταραχή ύπνου και κόπωση 

 



Συμπεριφορικά 
συμπτώματα του άγχους 

 Συμπεριφορές αποφυγής όπως η 
αποφυγή καταστάσεων ή 
τοποθεσιών που προκαλούν άγχος. 

  Απόδραση από μία κατάσταση που 
προκαλεί άγχος (όπως μία 
συνωστισμένη αίθουσα διάλεξης) 

  Συμμετοχή σε ανθυγιεινές, 
επικίνδυνες ή αυτοκαταστροφικές 
συμπεριφορές 

  Προσκόλληση σε ένα ασφαλές 
περιβάλλον, αντικείμενο ή άτομο 
(π.χ., άρνηση να βγει έξω, μακριά 
από το σπίτι, στη σχολή, ή στη 
δουλειά ώστε να αποφευχθεί ο 
χωρισμός) 

Γνωστικά        
συμπτώματα του άγχους 

 "Και αν συμβεί το τάδε;" 
 "Πρέπει να είμαι σίγουρος/η.” 
 "Δεν μπορώ να αντέξω το να 
μην ξέρω αν …" 
 "Τι σημαίνουν αυτά τα 
σωματικά συμπτώματα;" 
 "Ο κόσμος θα γελάει μαζί μου.” 
"Δεν θα έχω τη δυνατότητα να 
ξεφύγω." 
 "Τρελαίνομαι." 
 "Θεέ μου, τι μου συμβαίνει;" 

Συναισθηματικά 
συμπτώματα του άγχους 

 Αίσθηση ότι θα συμβεί κάτι     
δυσάρεστο 
 Δυσφορία 
 Φόβος 
 Νευρικότητα 
 Αίσθημα συντριβής 
 Πανικός 
 Ανησυχία 
 Φόβος ή τρόμος 
 Ελαφρότητα ή δυσκαμψία 



Μέτρηση/αξιολόγηση των διαταραχών άγχους 
 Διαγνωστικές συνεντεύξεις 

 Anxiety Disorders Interview Schedule (ADIS) για το DSM-5  

  Ενήλικη εκδοχή (ADIS-5)  

 Διαγνωστικοί έλεγχοι  
Psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire  

 Μέτρηση συμπτωμάτων του άγχους  
  State-Trait Anxiety Inventory 

  Beck Anxiety Inventory  

  Hospital Anxiety and Depression Scale 

 Ερωτηματολόγια ειδικών συμπτωμάτων σχετικών με τη διαταραχή 
  Penn State Worry Questionnaire  

  Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale 

  PTSD Checklist  



Στρατηγικές για τη θεραπεία του άγχους και 
στρεσογόνων διαταραχών 

• Φαρμακολογική 
• Αρνητικές παρενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της 

ναυτίας και της σεξουαλικής δυσλειτουργίας. 
 

• Γνωστική-συμπεριφορική 
• Η μη συμμόρφωση είναι συχνή 
• Μπορεί να είναι ακριβή 
• Μπορεί να βελτιώσει ορισμένα συμπτώματα, αλλά να 

χειροτερεύσει άλλα. 
 

 

 



Άγχος: Επιδράσεις της ΦΔ/άσκησης 

• Ορισμένες μελέτες στο γενικό πληθυσμό έχουν 
υποστηρίξει ότι τα άτομα με υψηλότερα ποσοστά ΦΔ 
έχουν μειωμένο ρίσκο εμφάνισης αγχώδους διαταραχής, 
καθώς και λιγότερο συχνά και σοβαρά συμπτώματα άγχους 
(Baumeister et al., 2017; De Mello et al., 2013).  

• Από την άλλη πλευρά, η σωματική αδράνεια έχει 
αναγνωρισθεί ως παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη 
άγχους στον άνθρωπο (Teychenne e al., 2015). 

(Herring, 2018) 



Άγχος: Επιδράσεις της ΦΔ/άσκησης 
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Κατηγορίες ασθένειας 

Συγκεντρωτική επίδραση της άσκησης (Mean Delta) στα  
συμπτώματα άγχους μεταξύ διαφορετικών τύπων ασθένειας 

 



Άγχος: Επιδράσεις της ΦΔ/άσκησης 

• Τα ευρήματα μιας άλλης έρευνας επίσης υποστηρίζουν την 
άποψη ότι η αυτοαναφερόμενη ΦΔ παρέχει προστασία έναντι 
της εμφάνισης του άγχους ανεξαρτήτως των δημογραφικών 
χαρακτηριστικών.  

• Επιπλέον, υψηλότερα επίπεδα ΦΔ/άσκησης προστατεύουν 
από την αγοραφοβία και τη διαταραχή μετατραυματικού στρες 
(Schuch et al., 2018).  

• Συμπερασματικά, σαφείς ερευνητικές ενδείξεις υποστηρίζουν 
ότι η συμμετοχή σε προγράμματα ΦΔ/άσκησης φαίνεται να 
είναι προστατευτική έναντι των συμπτωμάτων και των 
διαταραχών του άγχους στον γενικό πληθυσμό. 

(Herring, 2018) 



Η ΦΔ/άσκηση ως θεραπεία των διαταραχών άγχους 

• Πληθώρα μετα-αναλυτικών ανασκοπήσεων έχουν υποστηρίξει τις 
επιδράσεις της έντονης και χρόνιας άσκησης στα συμπτώματα 
άγχους σε υγιείς ενήλικες, με μικρά έως μέτρια μεγέθη επίδρασης 
(π.χ., Conn, 2010; Ensari et al., 2015; Gordon et al., 2017; Rebar et al., 
2015; Yin & Dishman, 2014; Wang et al., 2014). 

•  Έχουν συμπεριλάβει μετρήσεις του άγχους κατάστασης και 
προδιάθεσης, με ερευνητικούς σχεδιασμούς εντός- και μεταξύ- 
(within-between) συμμετεχόντων, και επικεντρώνονται σε 
παραδοσιακές (π.χ., αερόβια άσκηση και άσκηση με αντιστάσεις) και 
εναλλακτικές (π.χ., tai chi και qigong) μορφές άσκησης. 

(Herring, 2018) 



• Πρόσφατες ανασκοπήσεις έχουν συμπεράνει ότι τα παρεμβατικά 
προγράμματα άσκησης είναι αποτελεσματικά ως ανεξάρτητες ή 
συμπληρωματικές θεραπείες στη μείωση των συμπτωμάτων του 
άγχους, με μεγέθη επίδρασης που κυμαίνονται από μικρά έως 
μέτρια σε άτομα με ή χωρίς διαγνωσμένη διαταραχή άγχους 
(Stonerock et al., 2015; Stubbs et al., 2017).  

• Τα παρεμβατικά προγράμματα άσκησης έχουν δείξει ότι 
μειώνουν τα συμπτώματα του τραύματος και των διαταραχών 
που σχετίζονται με το άγχος, όπως σε ασθενείς με διαταραχή 
μετατραυματικού στρες (Wipfli et al., 2008). 

 
(Herring, 2018) 

Η ΦΔ/άσκηση ως θεραπεία των διαταραχές άγχους 



• Ακόμα και σύντομες περίοδοι άσκησης έχουν φανεί να έχουν μια μικρή, 
θετική επίδραση στη μείωση των συμπτωμάτων του άγχους κατάστασης 
(Ensari et al., 2015). 

• Μια καινοτόμα πρόσφατη έρευνα υποστήριξε ότι η αερόβια άσκηση σε 
συνδυασμό με τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία βελτίωσε τα  
συμπτώματα σε άτομα με κρίσεις πανικού και αγοραφοβίας (Bischoff et 
al., 2018).  

• Τα προγράμματα παρέμβασης με βάση τη ΦΔ έχουν επίσης βρεθεί να 
μειώνουν τα συμπτώματα άγχους σε ασθενείς με χρόνια προβλήματα 
σωματικής υγείας (Herring O’Connor & Dishman, 2010). 

• Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες έχουν χρησιμοποιήσει 
την αερόβια άσκηση στη μείωση των αγχωδών διαταραχών. 

Η ΦΔ/άσκηση ως θεραπεία των διαταραχές άγχους 

(Herring, 2018) 



Gordon, B.R., McDowell, C.P., Lyons, M., & Herring, M.P. (2017). The 
effects of resistance exercise training on anxiety: A meta-analysis and 
meta-regression analysis of randomized controlled trials. Sport Medicine 
47(12), 2521. 

 

Πρόσφατη ανασκόπηση υποστηρίζει ότι η προπόνηση 
αντιστάσεων έχει μικρή έως μέση επίδραση στη μείωση των 
συμπτωμάτων άγχους σε κλινικό και μη-κλινικό πληθυσμό. 

 

Προπόνηση αντιστάσεων ως θεραπεία των 
διαταραχών άγχους 



Προπόνηση αντιστάσεων ως θεραπεία των 
διαταραχών άγχους 

• Ένας αυξανόμενος όγκος βιβλιογραφίας έχει υποστηρίξει την 
αγχολυτική επίδραση της προπόνησης με αντιστάσεις στον ανθρώπινο 
πληθυσμό τόσο μετά από μακρόχρονη προπόνηση, αλλά και μετά από 
ακόμη δύο συνεδρίες. 

• Η προπόνηση αντιστάσεων σε χαμηλή έως μέτρια ένταση (<70% της 
μίας μέγιστης επανάληψης) παράγει τις πιο αξιόπιστες και σημαντικές 
μειώσεις στο άγχος. 

• Αγχολυτικές επιδράσεις έχουν βρεθεί σε διάφορους πληθυσμούς και σε 
ποικίλες και διαφορετικές μετρήσεις. 

• Πρόσφατα ερευνητικά αποτελέσματα παρέχουν υποστήριξη για την 
χρήση της προπόνησης με αντιστάσεις στην κλινική αντιμετώπιση του 
άγχους.                                                                                                                            (Strickland & Smith, 2014) 



Jayakody, K., Gunadasa, S., & Hosker, C. (2014). Exercise for anxiety disorders: 
Systematic review. British Journal of Sports Medicine, 48, 187-196. 

  Η άσκηση φαίνεται να είναι αποτελεσματική ως συμπληρωμα-
τική θεραπεία των διαταραχών άγχους αλλά είναι λιγότερο 
αποτελεσματική σε σύγκριση με την αντικαταθλιπτική θεραπεία.  

 Τόσο η αερόβια όσο και η αναερόβια άσκηση (π.χ., προπόνηση 
με αντιστάσεις) φαίνεται να μειώνουν τα συμπτώματα του 
άγχους.  

 Επιπρόσθετες κατάλληλα σχεδιασμένες μελέτες τυχαιοποιημέ-
νου ελέγχου (randomized control trials; RCTs) είναι σκόπιμο να πραγματο-
ποιηθούν προκειμένου να αποσαφηνισθεί η σχέση άσκησης και 
άγχους. 

Η ΦΔ/άσκηση ως θεραπεία των διαταραχών άγχους 



Η αγχολυτική επίδραση της ΦΔ/άσκησης:          
Πιθανοί μηχανισμοί 

• Διαφορετικοί μηχανισμοί χαρακτηρίζουν και ερμηνεύουν την 
αγχολυτική επίδραση της ΦΔ/άσκησης. 

• Ωστόσο, το άγχος είναι μία σύνθετη διαταραχή με ένα εύρος 
νευροβιολογικών συμπτωμάτων και δυσλειτουργιών. 

• Νευροβιολογικοί μηχανισμοί της σχέσης μεταξύ ΦΔ/άσκησης και 
άγχους 

• Ψυχολογικοί μηχανισμοί της σχέσης μεταξύ ΦΔ/άσκησης και άγχους 

 

 

 

 

 
 

 

(Herring, 2018) 



Σχέση ΦΔ/άσκησης και άγχους: Νευρολογικοί μηχανισμοί 

 Προσαρμογές στο αμινοβουτυρικό οξύ (GABA) 
• Η άσκηση προκαλεί προσαρμογές στο GABA 

 

 Προσαρμογές του συστήματος νευροδιαβιβαστών νορεπινεφρίνης 
• Η ΦΔ ενισχύει τη γαλακτίνη  
• Η ΦΔ καταστέλλει τη δραστηριότητα της νορεπινεφρίνης 

 

 Προσαρμογές του συστήματος νευροδιαβιβαστών σεροτονίνης 
• Η ΦΔ συμβάλει στην έκκριση της σεροτονίνης 

 
                (Herring et al., 2014) 



αυξημένη αυτο-αποτελεσματικότητα και 
αυτοεκτίμηση 

αυξημένες δυνατότητες για κοινωνική ενίσχυση 

• Η κοινωνική υποστήριξη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στη σχέση μεταξύ ΦΔ/άσκησης και άγχους 

• Απόσπαση της προσοχής από σκέψεις που προκαλούν 
δυσφορία 

Σχέση μεταξύ ΦΔ/άσκησης και άγχους:                    
Ψυχολογικοί μηχανισμοί 

(Herring, 2018) 



Αγχώδεις διαταραχές: Συνταγογράφηση της ΦΔ/άσκησης 

 Μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματα προπόνησης είναι πιο 
αποτελεσματικά από μικρότερα στη δημιουργία θετικών 
αλλαγών στην ευεξία του ατόμου. 

 Αερόβια άσκηση με ένταση μεταξύ 30% -70% του μέγιστου 
καρδιακού ρυθμού μπορεί να συμβάλει στη μείωση του 
άγχους κατάστασης. 

 Τα προγράμματα άσκησης είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικά 
σε άτομα που έχουν αυξημένα επίπεδα άγχους, ενώ μειώνουν 
το άγχος ακόμα και σε άτομα με χαμηλά επίπεδα άγχους. 

(Herring, 2018) 



 Η μείωση του άγχους μετά την άσκηση εμφανίζεται 
ανεξάρτητα της έντασης, της διάρκειας ή του τύπου της 
άσκησης. 

 Η αερόβια άσκηση μπορεί να επιφέρει μείωση του άγχους 
παρόμοια σε μέγεθος με αυτές άλλων συχνά χρησιμοποιού-
μενων και εφαρμοζόμενων θεραπειών για το άγχος. 

 Η προπόνηση με αντιστάσεις μπορεί να επιφέρει μειώσεις του 
άγχους παρόμοιες σε μέγεθος με αυτές της αερόβιας άσκησης. 

 Η μείωση του άγχους μετά την άσκηση πραγματοποιείται σε 
όλους τους συμμετέχοντες ανεξάρτητα χαρακτηριστικών. 
 (Herring, 2018) 

Αγχώδεις διαταραχές: Συνταγογράφηση της ΦΔ/άσκησης 



“Οι επαγγελματίες που συνταγογραφούν την άσκηση σε άτομα με άγχος και/ήσε 
διαταραχές που σχετίζονται με το άγχος είναι σκόπιμο να είναι προετοιμασμένοι 
για τη μη συμμόρφωση των ασκουμένων και πρέπει να γνωρίζουν ότι, αν και καμία 
μεμονωμένη μεταβλητή δεν προβλέπει επαρκώς την προσκόλληση στο πρόγραμμα 
άσκησης, η παροχή βοήθειας και υποστήριξης προς τα άτομα να αναλάβουν 
προσωπική ευθύνη στη συνταγογράφηση της άσκησης, η εκτέλεση του 
προγράμματος άσκησης, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τη δόση-της-
άσκησης, ο προσδιορισμός των εμποδίων που αντιμετωπίζουν και η ανάπτυξη 
στρατηγικών για την αντιμετώπιση των εμποδίων και η προώθηση της ενισχυμένης 
αυτο-αποτελεσματικότητας και αυτο-παρακίνησης μπορούν να διευκολύνουν την 
προσκόλληση”. 

           (Herring, 2018) 
 

Αγχώδεις διαταραχές: Συνταγογράφηση της ΦΔ/άσκησης 



“ 

” 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Φυσική δραστηριότητα/άσκηση, σχιζοφρένεια 

και άλλες ψυχωσικές διαταραχές:            
Θεωρία και πράξη 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Φυσική δραστηριότητα/άσκηση, 
σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωσικές διαταραχές: Θεωρία και 
πράξη 
 Μαθησιακοί στόχοι 

 Γνώση των χαρακτηριστικών της σχιζοφρένειας (ορισμός, επιδημιολογία, συμπτώματα). 

 Γνώση των στρατηγικών και των μεθόδων θεραπείας της σχιζοφρένειας. 

 Κατανόηση των προβλημάτων σωματικής υγείας των ατόμων με σχιζοφρένεια. 

 Γνώση της έρευνας σχετικά με τη ΦΔ/άσκηση και τη σχιζοφρένεια. 

 Κατανόηση των πλεονεκτημάτων της ΦΔ/άσκησης σε άτομα με σχιζοφρένεια. 

 Γνώση των τεκμηριωμένων ευρημάτων αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των 
ερευνητικών παρεμβάσεων ΦΔ/άσκησης σε άτομα με σχιζοφρένεια. 

 Γνώση της έρευνας σχετικά με την ΦΔ/άσκηση, τη διπολική διαταραχή και άλλες 
ψυχώσεις. 

 Κατανόηση των κατάλληλων τύπων άσκησης για τη θεραπεία ατόμων με σοβαρές ψυχικές 
διαταραχές. 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  
Φυσική δραστηριότητα/άσκηση, σχιζοφρένεια και άλλες 

ψυχωσικές διαταραχές: Θεωρία και πράξη 

Κωνσταντίνος Καρτερολιώτης & Μαρία Κοσκολού 
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 



Σχεδιάγραμμα παρουσίασης 
  Δεδομένα/στοιχεία σχετικά με τη σχιζοφρένεια και τις 

σοβαρές ψυχικές διαταραχές 

 Στρατηγικές/μέθοδοι θεραπείας της σχιζοφρένειας 

 Σωματική υγεία των ατόμων με σχιζοφρένεια 

 ΦΔ/άσκηση και σχιζοφρένεια 

 Πλεονεκτήματα της ΦΔ/άσκησης σε άτομα με σχιζοφρένεια 

 Ερευνητικές παρεμβάσεις ΦΔ/άσκησης για άτομα με 
σχιζοφρένεια 

 Δεδομένα/στοιχεία για τη διπολική διαταραχή 

 ΦΔ/άσκηση και διπολική διαταραχή 

 ΦΔ/άσκηση για άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωσικές 
διαταραχές 

(Ponizovsky et al., 2003; WHO, 2017) 

Η σχιζοφρένεια είναι μία σοβαρή ψυχική νόσος, χαρακτηριζόμενη από σημαντικές 
διαταραχές στη σκέψη, στην αντίληψη, στα συναισθήματα, στη γλώσσα, στην αίσθηση 
και αντίληψη του εαυτού και στη συμπεριφορά. 

 Προσβάλλει περισσότερα από 21 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως. 

  Είναι στη 12η θέση της λίστας με τις κυριότερες αιτίες στα άτομα με αναπηρία 
παγκοσμίως. 

  Κατά προσέγγιση εμφανίζονται 15 νέα κρούσματα σχιζοφρένειας ανά 100.000 άτομα 
ανά έτος. 

  Υψηλότερα ποσοστά περιστατικών παρατηρήθηκαν: (α) σε άντρες συγκριτικά με 
γυναίκες, (β) αστικές περιοχές σε σύγκριση με τις μη αστικές περιοχές και (γ) σε 
πληθυσμούς μεταναστών σε σύγκριση με τα άτομα που γεννήθηκαν στη χώρα τους. 



Σχιζοφρένεια 

(Howes & Murray, 2014; Kahn et al., 2015) 

Θετικά 
Παραληρητικές ιδέες = 

σταθερές, ψευδείς 
πεποιθήσεις που είναι 
ασύμβατες με την κουλτούρα 
κάποιου 

Ψευδαισθήσεις = αντίληψη 
διαταραχών εν απουσία 
εξωτερικών ερεθισμάτων 

Κύρια 
συμπτώματα 

 Θετικά  

 Αρνητικά 

 Γνωστικά  

Αρνητικά 
Αντιπροσωπεύουν την απουσία 

συνηθισμένων εμπειριών του 
ατόμου 

Περιλαμβάνουν κοινωνική 
απόσυρση, μειωμένη ικανότητα 
αίσθησης ευχαρίστησης στη ζωή 
και μειωμένο κίνητρο ή 
συναισθηματική εκφραστικότητα 

Γνωστικά 
Βλάβες/μειώσεις σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης 

της προσοχής, της εργαζόμενης/ βραχυπρόθεσμης μνήμης, της εκτελεστικής 
λειτουργίας και της κοινωνικής γνωστικής λειτουργίας.  



Σχιζοφρένεια 

 Η σχιζοφρένεια συνήθως ξεκινάει στα τέλη της εφηβείας ή στην πρώιμη 
ενηλικίωση 
 

 Είναι μία θεραπεύσιμη ψυχική διαταραχή 
 

 1 στα 2 άτομα που ζουν με σχιζοφρένεια δεν λαμβάνουν φροντίδα για την 
ασθένειά τους 

  Κοινωνική απομόνωση - στίγμα 

  Τα άτομα βιώνουν καθημερινή απόρριψη και περιφρόνηση από το κοινωνικό 
τους περιβάλλον 

Χαμηλή αυτοεκτίμηση 

Κατάθλιψη 
Υψηλά ποσοστά 
αυτοκτονίας 



Στρατηγικές/μέθοδοι θεραπείας της σχιζοφρένειας 

 Η αντιψυχωσική φαρμακευτική αγωγή παραμένει ο ακρογωνιαίος 
λίθος στην αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας (Leucht et al., 2013).  

 Οι ψυχοκοινωνικές στρατηγικές θεραπείας όπως η ψυχοθεραπεία/ 
θεραπεία ομιλίας, η γνωστικο-συμπεριφορική θεραπεία και η 
επαγγελματική αποκατάσταση έχουν επίσης εφαρμοστεί σε τα άτομα 
με σχιζοφρένεια (Galletly et al., 2016). 

 Οι αλλαγές στη σωματική υγεία και τον τρόπο ζωής έχουν επίσης 
εφαρμοστεί στοχεύοντας στον έλεγχο των καρδιομεταβολικών 
παραγόντων κινδύνου που εμφανίζεται σε άτομα με σχιζοφρένεια 
(Suetani et al., 2017). 

(Suetani & Vancampfort, 2018) 



Σωματική υγεία των ατόμων με σχιζοφρένεια 

  Άτομα με σχιζοφρένεια έχουν μειωμένο προσδόκιμο ζωής, κατά 
προσέγγιση, 10 με 20 χρόνια (Walker et al., 2015). 

  Υποφέρουν από διάφορες σωματικές ασθένειες όπως καρδιαγγεια-
κές παθήσεις και διαβήτη (Lawrence et al., 2013; Moore et al., 2015).  

  Λαμβάνουν αντιψυχωσικά φάρμακα που οδηγούν σε αύξηση του 
σωματικού βάρους (συνήθως στα πρώτα στάδια της αντιψυχωσικής 
θεραπείας) (Correll et al., 2014; Foley & Morley, 2011). 

  Λαμβάνουν ανεπαρκείς και ελλιπείς υπηρεσίες ψυχικής υγείας 
(Mitchell et al., 2012).  

  Είναι λιγότερο πιθανό να έχουν τη βέλτιστη, κατάλληλη πιθανά 
φροντίδα υγείας (Mitchell et al., 2009).  

(Suetani & Vancampfort, 2018) 



ΦΔ/άσκηση και σχιζοφρένεια 

Ο πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της σωματικής υγείας των 
ατόμων με σχιζοφρένεια, μειώνοντας την πιθανότητα του 
καρδιομεταβολικού κινδύνου (Docherty et al., 2016; Suetani et al., 
2015).  
 

Η αύξηση της ΦΔ και η μείωση της καθιστικής ζωής και 
συμπεριφοράς των ατόμων με σχιζοφρένεια προσελκύει με γρήγορο 
ρυθμό τόσο το ερευνητικό όσο και το κλινικό ενδιαφέρον ως ένας 
σημαντική, εφικτή και αποτελεσματική μέθοδο τροποποίησης της 
συμπεριφοράς στο συγκεκριμένο πληθυσμό (Rosenbaum  et al., 
2016). 

(Suetani & Vancampfort, 2018) 



Πλεονεκτήματα της ΦΔ/άσκησης σε άτομα με σχιζοφρένεια 

 Ορισμένες μελέτες έχουν υποστηρίξει τα οφέλη της ΦΔ τόσο στη σωματική όσο και στην 
ψυχολογική ευημερία των ατόμων με σχιζοφρένεια (Rosenbaum et al., 2016).  

 Συστηματική ανασκόπηση 20 μελετών με 695 συμμετέχοντες υποστήριξε τη βελτίωση της 
φυσικής κατάστασης, καθώς και τη μείωση τόσο των θετικών όσο και των αρνητικών 
συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας (Firth et al., 2015).  

 Σε άλλη μελέτη υποστηρίχθηκε ότι η ΦΔ ήταν αποτελεσματική στη βελτίωση της 
συνολικής γνωστικής λειτουργίας, όπου τα αυξημένα επίπεδα ΦΔ σχετίζονται με 
μεγαλύτερη βελτίωσή της. Διαπιστώθηκε επίσης ότι παρεμβατικά προγράμματα ΦΔ που 
πραγματοποιούνται με την επιτήρηση εξειδικευμένων επαγγελματιών ήταν περισσότερο 
αποτελεσματικά (Firth et al., 2017).  

  Συστηματική ανασκόπηση, αποτελούμενη από 19 μελέτες και 594 συμμετέχοντες με 
σχιζοφρένεια, διαπιστώθηκε ότι η επίβλεψη της ΦΔ από εξειδικευμένους επαγγελματίες 
και η συνεχής παρακολούθησή της σχετίζονταν με μειωμένο ποσοστό εγκατάλειψης των 
συμμετεχόντων (Vancampfort et al., 2016).  

(Suetani & Vancampfort, 2018) 



ΦΔ/άσκηση και σχιζοφρένεια 

(Su et. al., 2016) 

 Η γνωστική δυσλειτουργία είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της 
σχιζοφρένειας που επηρεάζει κυρίως τη λεκτική μάθηση, τη μνήμη, την 
προσοχή, την ταχύτητα επεξεργασίας και την εκτελεστική λειτουργία. 

 Υπάρχει άφθονη έρευνα που επιβεβαιώνει τη θετική επίδραση της 
αερόβιας άσκησης στη γνωστική και εγκεφαλική πλαστικότητα. 

 

Μια μελέτη εξέτασε τις άμεσες και μακροχρόνιες επιδράσεις της αερόβιας άσκησης σε 
ασθενείς με σχιζοφρένεια, εφαρμόζοντας πρόγραμμα παρέμβασης 12 εβδομάδων 
(3-6 φορές την εβδομάδα) 

Πραγματοποιήθηκαν στους συμμετέχοντες 3 μετρήσεις: (α) πριν τη δοκιμασία, (β) 
μετά τη δοκιμασία και (γ) επαναμέτρηση 3 μηνών 

Ομάδα Α 
Άσκηση μεσαίας έντασης στο διάδρομο 

Ομάδα Β 
Άσκηση διατάσεων και τόνωσης 



Σωματική άσκηση και σχιζοφρένεια 

Μεγαλύτερη βελτίωση στην Ομάδα A, 3 μήνες μετά την εφαρμογή του προγράμματος                                                            
(ταχύτητα επεξεργασίας και προσοχή) (Su et. al., 2016) 

Ομάδα Α Ομάδα Α 

Ομάδα B Ομάδα B 

Ταχύτητα επεξεργασίας Προσοχή 

Πριν τη δοκιμασία Μετά τη δοκιμασία 3 μήνες μετά Πριν τη δοκιμασία Μετά τη δοκιμασία 3 μήνες μετά 



Άσκηση και Σχιζοφρένεια 
Ομάδα Α 

Ομάδα B 

Ομάδα B 

Ομάδα Α 

Βελτίωση της μάθησης και της μνήμης παρατηρήθηκε μόνο στην Ομάδα A, 3 μήνες μετά την 
εφαρμογή του προγράμματος 

Λεκτική μάθηση Εργαζόμενη μνήμη 

Πριν τη δοκιμασία Μετά τη δοκιμασία 3 μήνες μετά Πριν τη δοκιμασία Μετά τη δοκιμασία 3 μήνες μετά 



Ερευνητικές παρεμβάσεις ΦΔ/άσκησης σε άτομα με σχιζοφρένεια 
Μελέτη Επίτευξη Υγιεινών Τρόπων Ζωής στην Ψυχιατρική Αποκατάσταση (ACH- IEVE) 

 Ένα 18μηνο πρόγραμμα με 291 υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα που πάσχουν από σοβαρή νοητική 
διαταραχή (ΣΝΔ) (serious mental disorder) όπου το 58% είχε διαγνωσθεί παράλληλα με σχιζοφρένεια. 

 Μετά από 18 μήνες, η μέση απώλεια βάρους για την παρεμβατική ομάδα ήταν 3,4 kg, σε σύγκριση με 
0,3 kg της ομάδας ελέγχου.  

 Επίσης, το 37.8% των ατόμων της ομάδας παρέμβασης έχασε 5% ή περισσότερο του αρχικού τους 
βάρους, σε σύγκριση με το 22.7% της ομάδας ελέγχου (Daumit et al., 2013).  

 

 Η μελέτη STRIDE 
 Η συμμετοχή αυτή περιλάμβανε 200 άτομα με σοβαρή ψυχική διαταραχή και αρχικό BMI άνω των 27 

kg /m2, με την πλειονότητα (98%) των συμμετεχόντων να έχουν κλινική διάγνωση είτε σχιζοφρένειας 
είτε ψύχωσης / διπολικής διαταραχής. 

 Μετά από 12 μήνες, οι συμμετέχοντες στην ομάδα παρέμβασης έχασαν κατά μέσο όρο 2.6 κιλά. 

 Η ομάδα παρέμβασης παρουσίασε επίσης σημαντική μείωση στο επίπεδο της γλυκόζης νηστείας, ενώ 
η ομάδα ελέγχου όχι. 

 Το μεγαλύτερο μέρος της απώλειας βάρους στην ομάδα παρέμβασης πραγματοποιήθηκε τους πρώτους 
6 μήνες (Green et  al., 2015)  

(Suetani & Vancampfort, 2018) 



Ερευνητικές Παρεμβάσεις ΦΔ/Άσκησης για Άτομα με Σχιζοφρένεια 
 Η μελέτη SHAPE 

 Το πρόγραμμα εστιάσθηκε κυρίως στην επίδραση της ΦΔ στη μείωση του βάρους έναντι άλλων 
παρεμβάσεων (40%  από τους 133 συμμετέχοντες με ΣΝΔ υποφέρουν από σχιζοφρένεια).  

 Αυτή η μελέτη συνέκρινε το πρόγραμμα διάρκειας 12 μηνών με μια κατάσταση ελέγχου που 
περιλάμβανε ελεύθερη συμμετοχή σε γυμναστήριο και εκπαίδευση. 

 Μετά από 12 μήνες, το 40% της ομάδας παρέμβασης εμφάνισε σημαντική κλινικά βελτίωση της 
φυσικής κατάστασης έναντι 20% στην ομάδα ελέγχου. 

 Ωστόσο, δεν υπήρξε σημαντική διαφορά μεταξύ των ομάδων όσον αφορά τη σημαντική κλινικά 
απώλεια βάρους (που ορίζεται ως η απώλεια βάρους άνω του 5% του αρχικού βάρους) (Bartels et al., 
2013).  

 

 Σε μια πρόσφατη μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, 31 σχιζοφρενικά άτομα συμμετείχαν σε ένα 
εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΦΔ, διάρκειας 10 εβδομάδων, με στόχο την επίτευξη 
περισσότερων των 90 λεπτών μέτριας έως έντονης έντασης ΦΔ ανά εβδομάδα.   

 Η μελέτη είχε ποσοστό διατήρησης άνω του 80% και οι συμμετέχοντες ήταν σε θέση να συμμετάσχουν 
κατά μέσο όρο σε 107 λεπτά της μέτριας έως έντονης έντασης ΦΔ ανά εβδομάδα. 

 Επιπρόσθετα, σημαντικές βελτιώσεις παρατηρήθηκαν τόσο στα θετικά όσο και στα αρνητικά συμπτώματα 
συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου (Firth et al., 2018).  (Suetani & Vancampfort, 2018) 



Οι επιδράσεις των ψηφιακών διαδραστικών παιχνιδιών 
(exergames) στη σχιζοφρένεια 

(Shimizu, 2017) 

 Οι ασθενείς με σχιζοφρένεια συμμετέχουν σπανιότερα σε προγράμματα φυσικής 
δραστηριότητας σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. 
 Δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον να βελτιώσουν την υγεία τους ή να βελτιώσουν την 
εικόνα του σώματός τους γενικότερα, λόγω των καταθλιπτικών και αγχωδών 
διαταραχών που συνήθως συνυπάρχουν και βιώνουν. 

 
Μία μελέτη σε άτομα με σχιζοφρένεια έδειξε ότι τα ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια: 
 

 Βελτίωσαν τη διάθεση των συμμετεχόντων 
 Μείωσαν το αίσθημα έντασης και άγχους  
 Βελτίωσαν την αυτοπεποίθηση και την κοινωνικότητα των ατόμων 
 Κινητοποίησαν τους συμμετέχοντες να συνεχίσουν να ασκούνται με το διαδραστικό 
παιχνίδι ή με κάποιο άθλημα μετά το πέρας της έρευνας 



Διπολική διαταραχή 
 Η διπολική διαταραχή (ή η μανιακή κατάθλιψη) είναι μια χρόνια ψυχιατρική 
κατάσταση που συνδέεται με σοβαρή αναπηρία και υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. 

 Τα άτομα βιώνουν επεισόδια αυξημένης διάθεσης (μανία) που εναλλάσσονται με 
επεισόδια κατάθλιψης. 
 

 Αυτά τα επεισόδια σχετίζονται με ελλείψεις και δημιουργούν περιορισμούς στην 
ποιότητα ζωής των ασθενών.  

 Εκτιμάται ότι το ποσοστό του ενήλικου πληθυσμού που πάσχει από τη νόσο είναι 
4% - 6%. 

 Η διπολική διαταραχή συνήθως αναπτύσσεται στα τελευταία χρόνια της εφηβείας 
ενός ατόμου ή στα πρώιμα χρόνια ενηλικίωσής του. 

 Οι τρέχουσες στρατηγικές θεραπείας περιλαμβάνουν κυρίως αντικαταθλιπτικά, 
αντιψυχωσικά φάρμακα και φάρμακα που σταθεροποιούν τη διάθεση.  
                   
                   (Melo et al., 2016; Merikangas et al. 2011; Sylvia et al., 2013) 



ΦΔ/άσκηση και διπολική διαταραχή 

Η ΦΔ σχετίζεται με 

λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα 

καλύτερη ποιότητα ζωής 

αυξημένη λειτουργικότητα 

(Melo et al., 2016; Sylvia et al., 2013; Vancampfort, 2013) 

 Η φαρμακοθεραπεία διακρίνεται από σημαντικές παρενέργειες, όπως η ανάπτυξη 
καρδιαγγειακής νόσου, η οποία οδηγεί σε υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και 
θνησιμότητας. 
 

 Η τακτική ΦΔ σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρης θνησιμότητας και 
βελτιώνει τους παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις. 
 
 

 Μελέτες σχετικά με την επίδραση της ΦΔ στην πορεία της διπολικής διαταραχής (ΔΔ) 
υποστηρίζουν ότι: 



ΦΔ/άσκηση και διπολική διαταραχή 
 Πέντε ανασκοπήσεις υποστηρίζουν ότι η άσκηση είναι μια δυνητικά 
χρήσιμη και σημαντική παρέμβαση αναφορικά με τα γενικά οφέλη στην υγεία 
των ατόμων με ΔΔ που ασκούνται (Kucyi et al., 2010; Melo et al., 2016; Sylvia 
et al., 2010; Souza de Sa Filho et al., 2015; Thomson et al., 2015). 
 Πρόσφατη έρευνα (Subramaniapillai et al., 2016) έδειξε ότι οι έφηβοι με ΔΔ 
εμφανίζουν παρόμοια συναισθηματικά οφέλη που προκαλούνται από την 
άσκηση, όπως οι υγιείς συνομήλικοι τους, ακολουθώντας μια περίοδο 20-
λεπτών μέτριας έντασης άσκησης (στόχος καρδιακού ρυθμού 60% έως 80% της 
εκτιμώμενης μέγιστης ηλικίας [220e0.7 × ηλικία]). 
 Σε άλλη μελέτη της ίδιας ερευνητικής ομάδας (Metcalfe et al., 2016), 
φάνηκε ότι 20-λεπτη περίοδος αερόβιας άσκησης επιδρά επίσης θετικά στις 
ελλείψεις νευρολογικής απενεργοποίησης της προσοχής και στις ελλείψεις 
ενεργοποίησης στην αναστολή.  

(Vancampfort & Goldstein, 2018) 



Ψύχωση 

Πρώιμος θάνατος 

(Goff et al., 2005; Stubbs et al., 2016) 

Αυξημένος 
κίνδυνος 

Χρόνιες ασθένειες 

Διαβήτης 

Μια μελέτη με δεδομένα από 46 χώρες (μικρού και μεσαίου 
εισοδήματος - LMICs) και 204.186 συμμετέχοντες ηλικίας 18–64 ετών 
έδειξε ότι: 
 

Η διάγνωση της ψύχωσης (ιδιαιτέρως μεταξύ αντρών) σχετίζεται με τη σωματική 
αδράνεια 

Παχυσαρκία 

Καρδιαγγειακή νόσος 



Ψύχωση 
 Η ΦΔ είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την πρόληψη και τη θεραπεία των 
ψυχωσικών διαταραχών, ιδιαίτερα σε χώρες με χαμηλό-μεσαίο εισόδημα (LMICs). 
 

 Μόνο το 0.5-2% του προϋπολογισμού της υγείας διατίθεται για τη θεραπεία και 
την πρόληψη των συγκεκριμένων διαταραχών στις χώρες με χαμηλό-μεσαίο 
εισόδημα. Οι περιπτώσεις που δεν θεραπεύονται ξεπερνούν το 90%. 
 

Οι επιστήμονες συνιστούν: 
 

  Αύξηση της ΦΔ στην καθημερινή ζωή των ασθενών με ψυχωσικές διαταραχές 
 Συνεχής ιατρική εκπαίδευση για την επαρκή ενημέρωση του προσωπικού σχετικά 
με τη σημασία της ΦΔ 
 Εφαρμογή προσαρμοσμένων προγραμμάτων άσκησης και φυσικής 
δραστηριότητας σε ιδρύματα δημόσιας υγείας 



Μία σύνθετη σχέση 

(Melo et al., 2016; Sylvia et al., 2013) 

 Ρυθμίζει τα 
συναισθήματά τους 

 Προσφέρει δομή 
στη χαοτική ζωή τους 

 Τους ενισχύει τη 
συναισθηματική 
δυσλειτουργία 
 Αυξάνει τη 
σωματική ενέργεια 

 Σχετίζεται με 
περισσότερα 
μανιακά 
συμπτώματα 

Η άσκηση είναι 
ένα "δίκοπο 
μαχαίρι" για 
την διπολική 
διαταραχή 

(Wright et al.,  
2012) 

 Τα άτομα σε κατάσταση μανίας ή υπομανίας τείνουν να ασκούνται με 
μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με τα άτομα με κατάθλιψη, γεγονός που 
υποδηλώνει μια πολύπλοκη σχέση μεταξύ διπολικής διαταραχής και ΦΔ 



ΦΔ/άσκηση για άτομα με σοβαρά προβλήματα ψυχικής 
υγείας 

 Η βιβλιογραφική ανασκόπηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι περισσότε-
ρες μελέτες που εφάρμοσαν παρεμβατικά προγράμματα ΦΔ έδειξαν ότι τα 
οφέλη που εμφανίσθηκαν κατά την περίοδο των παρεμβάσεων 
εξαφανίζονται μετά το πέρας του προγράμματος (Gates et al., 2015).  
 Τα προγράμματα άσκησης/ΦΔ είναι σκόπιμο να σχεδιάζονται με τρόπο 
ώστε να ωφελούν μακροπρόθεσμα τα άτομα με σχιζοφρένεια και άλλες 
ψυχωσικές διαταραχές (περισσότερα των 12, 18 ετών και άνω). 
 Μελλοντικές παρεμβάσεις ΦΔ θα πρέπει να διερευνήσουν τις δυνατότητες 
της τηλεφωνίας, της κινητής τηλεφωνίας και των κοινωνικών μέσων 
δικτύωσης στην αύξηση των πρόσωπο-με-πρόσωπο παρεμβάσεων και τη 
βελτίωση των αποτελεσμάτων της θεραπείας μετά το πέρας της παρέμβασης. 

(Suetani & Vancampfort, 2018) 



“ 

” 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Φυσική δραστηριότητα/άσκηση και 

γνωστική ανάπτυξη (άνοια):                     
Θεωρία και πράξη 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Φυσική δραστηριότητα/άσκηση και 
γνωστική ανάπτυξη (άνοια): Θεωρία και πρακτική 
 Μαθησιακοί στόχοι 
 Κατανόηση των δεδομένων αναφορικά με τη σχέση μεταξύ ΦΔ/άσκησης και γνωστικής 
λειτουργίας 

 Κατανόηση των στοιχείων αναφορικά με τη σχέση μεταξύ ΦΔ/άσκησης και εγκεφαλικής 
λειτουργίας 

 Γνώση των χαρακτηριστικών της άνοιας και της διαταραχής Alzheimer (ΑD) 

 Γνώση των ευρημάτων αναφορικά με το ρόλο της ΦΔ/άσκησης στην πρόληψη της άνοιας 
και της διαταραχής Alzheimer 

 Κατανόηση των μηχανισμών μέσω των οποίων η ΦΔ/άσκηση μπορεί να επηρεάσει την 
άνοια και τη διαταραχή Alzheimer 

 Γνώση των δοκιμών κλινικού ελέγχου (clinical control trials; CRTs) αναφορικά με την 
επίδραση της ΦΔ/άσκησης στην άνοια και τη διαταραχή Alzheimer 

 Γνώση των τύπων και των μορφών προγραμμάτων ΦΔ/άσκησης σχετικά με την άνοια και 
τη διαταραχή Alzheimer (αερόβια προπόνηση, άσκηση δύναμης και ισορροπίας, ασκήσεις 
ευλυγισίας, διάρκεια, συχνότητα και ένταση της άσκησης) 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  
Οι επιδράσεις της ΦΔ/άσκησης στη γνωστική λειτουργία: 

Θεωρία και πράξη 
 

Κωνσταντίνος Καρτερολιώτης & Μαρία Κοσκολού 
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 



Σχεδιάγραμμα Παρουσίασης 
 • Ευρήματα και δεδομένα σχετικά με τη γνωστική λειτουργία 

• ΦΔ/άσκηση και γνωστική λειτουργία 

• Ευρήματα για την άνοια και τη διαταραχή Alzheimer 

• ΦΔ/άσκηση και η πρόληψη της άνοιας και της διαταραχής 
Alzheimer 

• Μηχανισμοί μέσω των οποίων η ΦΔ/άσκηση μπορεί να 
επηρεάζει την άνοια  

• Διεξαγωγή προγραμμάτων ΦΔ/άσκησης για την άνοια και τη 
διαταραχή Alzheimer 

 

 

 



 Mens Sana in Corpore Sano 

 Η γνωστή φράση «Mens Sana in Corpore 
Sano» είναι η λατινική και ανήκει στον 
σατιρικό ποιητή Γιουβενάλη (60-127 ΠΧ). 

 

 Ήταν ο πρώτος που μίλησε για τα 
ευεργετικές επιδράσεις της άσκησης στην 
υγεία. 

 

 Ο Αριστοτέλης είχε πει ότι για την 
εκπαίδευση χρειάζονται τρία πράγματα:   
Η φύση, η μάθηση και η άσκηση 



Η άσκηση είναι φάρμακο!! 

 Η θετική σχέση μεταξύ άσκησης/φυσικής 
δραστηριότητας και υγείας τόσο σε ενήλικες 
όσο και σε παιδιά έχει τεκμηριωθεί σε 
παλαιότερες, αλλά και σε πρόσφατες μελέτες. 

 Οι συστηματικές ανασκοπήσεις και μετα-
αναλύσεις έχουν υποστηρίξει ότι η άσκηση/ 
σωματική δραστηριότητα βελτιώνει την 
καρδιαγγειακή λειτουργία των παιδιών, την 
μυοσκελετική ανάπτυξη και την ψυχική υγεία 
και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την 
πρόληψη και τη θεραπεία της παιδικής 
παχυσαρκίας. 

(Janssen & LeBlanc, 2010) 



ΦΔ/άσκηση, γνωστική λειτουργία και σχολική απόδοση 

• Επιπλέον, η ΦΔ/άσκηση αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα θετικά 
σχετιζόμενο με τη γνωστική λειτουργία και την ακαδημαϊκή 
εξέλιξη και επιτυχία. 

(Castelli et al., 2007)  

Η φυσική δραστηριότητα 

ενισχύει 
τη γνωστική λειτουργία 

βελτιώνοντας τη μνήμη,  
τη συμπεριφορά, τη 
συγκέντρωση  
και την ακαδημαϊκή εξέλιξη 
και επιτυχία 



Γνωστική λειτουργία 
 Η γνωστική λειτουργία αναφέρεται σε μια 

σειρά από νοητικές, γνωστικές διαδικασίες που 
σχετίζονται με την απόκτηση, την αποθήκευση, 
τη διαχείριση και την ανάσυρση των 
πληροφοριών. 

 Διακρίνει, χαρακτηρίζει πλήθος καθημερι-νών 
δραστηριοτήτων, στην υγεία και την ασθένεια, 
σε όλες τις ηλικίες του ανθρώπου. 

 Η γνώση μπορεί να χωριστεί σε πολλαπλές 
διαφορετικές λειτουργίες, που εξαρτώνται από 
συγκεκριμένα κυκλώματα εγκεφάλου και 
νευροδιαμορφωτές. 

. 

Προσοχή 

Μνήμη Κρίση 

Νοημοσύνη 
Κοινωνική 
γνωστική 

λειτουργία 

Εκτελεστικές 
λειτουργίες 

Κύριοι 

τομείς της 

γνωστικής 

λειτουργίας 



ΦΔ/άσκηση και γνωστικές λειτουργίες 

ΦΔ/Άσκηση Γνωστικές      

λειτουργίες 

Ακαδημαϊκή 

εξέλιξη-επίτευξη 

Σωματική &    

ψυχική υγεία 



Αναζήτηση στο PubMed «ΦΔ και εγκέφαλος»  
(1970 - 2015) 
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Πως η ΦΔ/άσκηση επηρεάζει την εγκεφαλική 
λειτουργία 

 Η ΦΔ/άσκηση ενισχύει την εγκεφαλική πλαστικότητα: 
 

 Παραγωγή νευροτροφικού παράγοντα προερχόμενου από τον εγκέφαλο 
(brian derived neurotrophic factor; BDNF) 

 Ανάπτυξη νευρώνων στον ιππόκαμπο (Κέντρο μάθησης και μνήμης) 
(νευρογένεση) 

 Ανάπτυξη νέων νευρικών συνάψεων  

 Ανάπτυξη νέων αιμοφόρων αγγείων στον εγκέφαλο (αγγειογένεση) 
 Καλύτερη οξυγόνωση (περισσότερο οξυγόνο στον εγκέφαλο) 



1. Η πρωτεΐνη BDNF ενισχύει την εγκεφαλική 
πλαστικότητα 
2. Η BDNF είναι θαύμα ανάπτυξης για τον εγκέφαλο  

Η εγκεφαλική πλαστικότητα είναι η 
ικανότητα του εγκεφάλου να 
τροποποιεί τη δομή και τη λειτουργία 
του ως αποτέλεσμα της αυξημένης 
φυσικής δραστηριότητας και της 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης, μεταξύ 
άλλων. 

Ratey 
BDNF (Εγκεφαλικά προερχόμενος νευροτροφικός παράγοντας)  



Η άσκηση ενεργοποιεί την πρωτεΐνη BDNF, η οποία παρέχει στις 
συνάψεις των νευρώνων τις απαραίτητες πληροφορίες που 
χρειάζονται για τη λήψη πληροφοριών, τη μεταφορά, την 
αποθήκευση και τη χρήση τους (Cotman, 1995). 

 

Ο BDNF είναι θαύμα-ανάπτυξης για τον εγκέφαλο 

Πηγή: http://www.hdac.org/images/articles/synapse.jpgg 



Η αερόβια άσκηση υψηλής έντασης αυξάνει δραστικά τον 
νευροτροφικό παράγοντα (BDNF) 

Η αερόβια άσκηση υψηλής 
έντασης μπορεί να 

προκαλέσει άμεσες, οξείες, 
παροδικές αυξήσεις του 

BDNF και της κορτιζόλης σε 
νεαρά, υγιή και σωματικά 
ενεργά, μη καταθλιπτικά 
άτομα και άτομα με ήπια 
έως μέτρια κατάθλιψη. 

Ross  et al. (2019). Med. Sci. Sports Exerc., 51(8), 1698–1709 

Αλλαγή HR στο IP (BPM) 

Αλλαγή στο BDNF vs Αλλαγή 
στο HR 

Γραμμική (Αλλαγή στο BDNF vs 
Αλλαγή στο HR) 
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Fitness and Brain Plasticity 

https://www.bodbot.com/Cognitive_Health.html 

Αυξημένη εγκεφαλική  
πλαστικότητα 

 

Αντίσταση Αερόβια 
Ευλυγισία 

/Συναρμογή 

Υποστήριξη ορμόνης 
 φύλου 

Mικροαγγεία 
αστροκύτταρα  
+ αγγειογένεση 

*Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις 
για επίδραση στην  
εγκεφαλική πλαστικότητα 
μέσω της  ευλυγισίας, αλλά 
οι ακριβείς  μηχανισμοί 
δεν είναι ακόμη γνωστοί. 



Η άσκηση αυξάνει τη νευρογένεση στον ιππόκαμπο 

Η νευρογένεση βοηθά στην 
ανάπτυξη νέων εγκεφαλικών 

κυττάρων (νευρώνων) στο 
σημαντικό κέντρο του 

εγκεφάλου που ονομάζεται 
ιππόκαμπος. 



Ιππόκαμπος 

Έχει φανεί ότι ένας μεγάλος όγκος του 
ιππόκαμπου συνδέεται με καλύτερη 
γνωστική λειτουργία. 

Η ήπια έως μέτριας έντασης άσκηση κατά τη 
διάρκεια ενός έτους φαίνεται να εμποδίζει 
την ατροφία του ιπποκάμπου (Duzel et al., 
2016), ενώ αυξάνει τον όγκο του ιπποκάμπου 
(Erickson et al., 2009). 

Ένταση Νευρoγένεση 
Κρίσιμη στη μάθηση            

και τη μνήμη 
  

Η έρευνα σε ποντίκια 
έχει δείξει ότι η άσκηση 
ενισχύει το σχηματισμό 
νέων νευρώνων 



Ιππόκαμπος του εγκεφάλου 

Σημαντικό ρόλο στη μάθηση, τη μνήμη και την 
προσοχή. 

Μετατρέπει τη βραχυπρόθεσμη μνήμη σε 
μακροπρόθεσμη μνήμη. 

Βελτιώνει τον χωρικό προσανατολισμό. 



Ταχύτερη μεταφορά οξυγόνου και γλυκόζης στον εγκέφαλο 
(αγγειογένεση) 

1. Οι κατεστραμμένες 
ρίζες οξυγόνου 

μειώνονται 

2. Η γλυκόζη γίνεται 
πιο αποτελεσματική 

3. Αύξηση της 
παραγωγής ενέργειας 

4. Οι 
νευροδιαβιβαστές 

διατηρούνται 5. Αυξάνεται η 
κυκλοφορία 

6. Κέντρο εντολής γίνεται 
μεγαλύτερο 

7. H αισιοδοξία 
μεγαλώνει 

8. H μνήμη 
βελτιώνεται 

9. Νέα κύτταρα μάθησης 
αναπτύσσονται 



Έρευνες για τη σχέση μεταξύ άσκησης / φυσικής κατάστασης και 
γνωστικών λειτουργιών στα παιδιά 

  

Charles Hillman 
& 

Laura Chaddock 
 

Πανεπιστήμιο του 
Ιλλινόις στην 

Urbana-Champaign 



Η επίδραση της ΦΔ / άσκησης στην εγκεφαλική 
λειτουργία 

Ο εγκέφαλος πριν και μετά το περπάτημα 
Συγκεκριμένα, η άσκηση επηρεάζει: 
 τις γνωστικές λειτουργίες (προσοχή, μνήμη, ομιλία κ.λπ.) 
 τη συμπεριφορά 
 την ακαδημαϊκή απόδοση 

(Hillman et al., 2009) 
Μετά από 20 λεπτά καθιστός Μετά από 20 λεπτά περπάτημα 

Έρευνα / σάρωση από το Δρ Charles Hillman - University of Illinois 



Hillman, C.H., et al. (2005). Aerobic fitness and neurocognitive function in 
healthy preadolescent children. Medicine & Science in Sport & Exercise, 37(11), 
1967-1974.  
 Εξέταση της σχέσης μεταξύ ηλικίας, αερόβιας ικανότητας και γνωστικής 

λειτουργίας μέσω της σύγκρισης παιδιών υψηλής και χαμηλής φυσικής 
κατάστασης. 

 

 24 παιδιά (Μ = 9.6 έτη) ομαδοποιήθηκαν με βάση το επίπεδο φυσικής κατάστασης 
(υψηλό, χαμηλό). 
 

 Η φυσική κατάσταση αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας τη δοκιμασία Fitnessgram 
και η γνωστική λειτουργία μετρήθηκε με νευροηλεκτρικές και συμπεριφορικές 
αποκρίσεις σε μια δεξιότητα διάκρισης ερεθισμάτων. 

 Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά με υψηλή Φ.Κ. σε σύγκριση με παιδιά χαμηλής Φ.Κ. 
είχαν: 

 Ταχύτερη γνωστική ταχύτητα επεξεργασίας και χρόνο αντίδρασης, καλύτερη 
προσοχή και εργαζόμενη μνήμη. 



Hillman, C.H. et al. (2009). The effect of acute treadmill walking on cognitive 
control and academic achievement in preadolescent children. Neuroscience, 
159, 1044-1054. 

 Στην έρευνα συμμετείχαν 20 παιδιά ηλικίας 9-10 ετών. 

 10 παιδιά περπατούσαν για 20 λεπτά σε ένα διάδρομο (60% Μax) ακολουθούμενο 
από μια γνωστική δοκιμασία, ενώ τα υπόλοιπα 10 παιδιά συμμετείχαν στη γνωστική 
δοκιμασία χωρίς περπάτημα. 

(Hillman et al., 2009)

Composite Attentional Allocation
of 20 student’s taking the same test.

After a 20 minutes of 

Walking
After 20 minutes of 

Sitting Quietly

3 8µV

Σύνθετη δοκιμασία προσοχής σε 20 μαθητές κάνοντας 
το ίδιο τεστ 

Μετά από περπάτημα 20 
λεπτών  Μετά από 20 λεπτά καθιστός 



Erickson, K. et.  (2013). Physical activity and brain plasticity in late adulthood. Dialogues in 
Clinical Neuroscience, 25, 99-108. 

Φυσική δραστηριότητα 

Mοριακές / κυτταρικές αλλαγές 
στον εγκέφαλο 

Oγκομετρικές / λειτουργικές 
αλλαγές στον εγκέφαλο 

Βελτιωμένη διάθεση Γνωστικές βελτιώσεις 

Σχήμα 1: Μια σχηματική αναπαράσταση της γενικής οδού με την οποία η γνωστική λειτουργία και η ψυχική 
διάθεση βελτιώνονται μέσω της σωματικής δραστηριότητας. Θα μπορούσε να υποτεθεί ότι η βελτίωση της 
γνωστικής λειτουργίας μεσολαβούν στη βελτίωση της ψυχικής διάθεσης ή ότι η βελτίωση της διάθεσης 
διαμεσολαβεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, στηn εμφάνιση βελτίωσης στη γνωστική λειτουργία. Οι διακεκομμένες 
γραμμές αντιπροσωπεύουν αυτά τα υποθετικά μονοπάτια. 



Αερόβια άσκηση και λειτουργία εγκεφάλου σε ηλικιωμένους 

Σε υγιείς ενήλικες ο όγκος του 

εγκεφάλου αυξήθηκε με αερόβια 

άσκηση 6 μηνών (χρώματα = 

περιοχές που παρουσιάζουν 

αύξηση) (Colcombe et al., 2006) 

Σε ενήλικες που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 

Alzheimer (π.χ., με ήπια γνωστική εξασθένηση), η 

άσκηση συμβάλει στην αυξημένη μεταβολική 

δραστηριότητα στον εγκέφαλο σε περιοχές που 

επηρεάζονται πρώτες από την ασθένεια (Porto et 

al., 2016) 



Smith, P.J. et al. (2010). Psychosomatic Medicine, 72, 239-52. 

 Μετα-ανάλυση 29 κλινικά τυχαιοποιημένων μελετών (randomized 
control trials; RCTs) σε άτομα χωρίς άνοια. 

 

 Αερόβια άσκηση για 1-18 μήνες. 

 

 Μικρή βελτίωση στη μνήμη, την προσοχή, την ταχύτητα επεξεργασίας 
και την εκτελεστική λειτουργία. 



Ahlskog, J.E. et al. (2011). Mayo Clin Proc. 86(9), 876-84. 

 Η αερόβια άσκηση συμβάλει στη βελτίωση και τη διατήρηση της 
γνωστικής λειτουργίας των ηλικιωμένων 
 30 λεπτά μέτριας έντασης άσκηση, 5 μέρες την εβδομάδα, 

 20 λεπτά έντονης άσκηση, 3 μέρες την εβδομάδα. 

 Οριακές ή προοδευτικές επιδράσεις; Η λίγη άσκηση μπορεί να είναι 
καλύτερη από την απουσία άσκησης. 

 Σημαντικές προκλήσεις για την ανάπτυξη ρουτίνας σε άτομα με 
φυσικούς περιορισμούς και περιορισμένους πόρους. 

 Η συνδυαστική άσκηση αερόβιας προπόνησης και προπόνηση 
αντιστάσεων μπορεί να επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα (Suzuki et 
al., 2013) 



(Τσολάκη, Μ., 2002; http://alzbr.org/alzheimers-disease-dementia) 

Η νόσος Alzheimer (Alzheimer disease) 
είναι μια προοδευτική 

νευροεκφυλιστική ασθένεια που 
επηρεάζει τη μνήμη, τη γνωστική κρίση 

κ.ά. 

Οι σωματικές λειτουργίες μειώνονται 
σταδιακά, οδηγώντας τελικά στο θάνατο 

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η κύρια αιτία της άνοιας σε ηλικίες μεγαλύτερες των 65 ετών που ακολουθείται 
από αγγειακή άνοια, σωματική νόσο LEWY και άνοια μετωπιαίου λοβού 

Άνοια και νόσος Αλτσχάιμερ (ΑD) 

διαταραχή των ανώτερων γνωστικών 
λειτουργιών 

Η άνοια ορίζεται ως σοβαρή 

Μια «ομπρέλα» που συνήθως περιγράφει ένα πλήθος 
συμπτωμάτων σε σχέση με τη γνωστική δυσλειτουργία  

ΑΝΟΙΑ  

http://alzbr.org/alzheimers-disease-dementia)
http://alzbr.org/alzheimers-disease-dementia)
http://alzbr.org/alzheimers-disease-dementia)
http://alzbr.org/alzheimers-disease-dementia)
http://alzbr.org/alzheimers-disease-dementia)
http://alzbr.org/alzheimers-disease-dementia)


(Τσολάκη, Μ., 2002; http://alzbr.org/alzheimers-disease-dementia) 

Η νόσος του Αλτσχάιμερ 
είναι μια προοδευτική 

νευροεκφυλιστική 
ασθένεια που επηρεάζει 
τη μνήμη, τη γνωστική 

κρίση κλπ. 

Οι σωματικές λειτουργίες μειώνονται 
σταδιακά, οδηγώντας τελικά σε θάνατο 

Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η κύρια αιτία της άνοιας σε ηλικίες μεγαλύτερες των 65 ετών που ακολουθείται 
από αγγειακή άνοια, σωματική νόσο LEWY και άνοια μετωπιαίου λοβού 

Άνοια και νόσος Αλτσχάιμερ (ΝΑ) 

Η άνοια ορίζεται ως σοβαρή διαταραχή των 
υψηλότερων γνωστικών λειτουργιών 

46.1% αύξηση της 
θνησιμότητας λόγω ΝΑ 

από το 2002 έως το 2006. 

http://alzbr.org/alzheimers-disease-dementia)
http://alzbr.org/alzheimers-disease-dementia)
http://alzbr.org/alzheimers-disease-dementia)
http://alzbr.org/alzheimers-disease-dementia)
http://alzbr.org/alzheimers-disease-dementia)
http://alzbr.org/alzheimers-disease-dementia)


Φαρμακολογική θεραπεία 

Φαρμακευτική αγωγή: 
  Αναστέλλει την εξέλιξη της 

ΝΑ σε μεταγενέστερα στάδια 
   Συμβάλλει ελάχιστα στα 

αρχικά στάδια της νόσου 
   Παρέχει κάποια 

συμπτωματική ανακούφιση 
   Δεν επιτυγχάνει οριστική 

θεραπεία 

 

 Η άσκηση έχει διερευνηθεί ως βιώσιμο 
μέσο πρόληψης και θεραπείας για την 
πρώιμη και μεταγενέστερη εξέλιξη της 
ασθένειας λόγω: 
 

 Σχετική ασφάλεια με λίγες παρενέργειες 

(Cass, S. P., 2017; Ströhle, et al., 2015) 

2000-2013 
71% αύξηση των θανάτων λόγω ΝΑ 
14% μείωση των καρδιακών παθήσεων 

Μεγαλύτερο μέρος της έρευνας για 
την αποτελεσματικότητα του 

φαρμάκου 

Dementia and Alzheimer’s Disease (ΑD) Άνοια και νόσος του Αλτσχάιμερ (ΝΑ) 



Hebert, L.E., Weuve, J., Scherr, P.A., &  Evans, D.A. (2013). Alzheimer disease in the United 
States (2010-2050) estimated using the 2010 Census. Neurology, 80(19), 1778-1783. 
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Φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος 
 Ο όγκος του ιππόκαμπου και η νευρογένεση 

Η άσκηση μπορεί να 
επηρεάσει: 

https://en.wikibooks.org/wiki/Exercise_as_it_relates_to_Disease/Physical_Activity_with_Cognitive_Tasks_Improves_Executi
ve_Functioning_and_Reduces_Falls_in_Elderly_with_Alzheimer%27s_Disease 

Άνοια και νόσος Alzheimer 



Φυσιολογία του καρδιαγγειακού συστήματος 

 Ανεπιθύμητες παρενέργειες της γήρανσης στη ροή αίματος 
και τη γνωστική λειτουργία του εγκεφάλου. 

 Η άσκηση μέτριας έντασης οδηγεί σε οξεία, άμεση αύξηση 
της ροής του αίματος στον εγκέφαλο. 

(Barnes, 2015; Bailey et al., 2013) 



Αποτελέσματα ερευνών 

 Μετα-ανάλυση 6 προοπτικών επιδημιολογικών μελετών. 
 

  Δημοσιεύθηκε από το 1990 έως το 2007. 
 

  Μετα-αναλύσεις τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών (RCTs) 
σχετικά με τις επιπτώσεις της άσκησης στην άνοια (2004). 
 
 



Μετα-αναλύσεις των τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών 
των επιδράσεων της άσκησης στην άνοια 

0.1 

0 

0.6 

Effect Size 0.5 
0.4 

0.3 

0.2 

Physical  

Function 

Cognitive  

Function 

Behavioral  

Disturbance 

No Exercise 
Exercise 

 Η άσκηση προκάλεσε σημαντικές αυξήσεις στην 
αεροβική ικανότητα, τη δύναμη και την ευλυγισία. 

Heyn (2004). Arch Phys Med Rehabil. 85, 1964. 
 

• 1 
• 0.9 
• 0.8 
• 0. 

Χωρίς άσκηση 
Με άσκηση 

Φυσική 
λειτουργία 

Γνωστική 
λειτουργία 

Διαταραχές 
συμπεριφοράς 



Αποτελέσματα ερευνών 

 Η Φ.Δ. βρέθηκε ότι σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης νόσου 
Alzheimer κατά 43% (Gedea et al., 2010).  

 Η φυσική δραστηριότητα, ακόμη και με ήπιας ή μέτριας έντασης, είναι 
ένα μέσο πρόληψης της άνοιας (Norton et al., 2014). 

 Προτεραιότητα των κρατών των G8 (Norton et al., 2014). 
 Δεν είναι σαφές εάν αυτό το αποτέλεσμα εξαρτάται από τη συχνότητα ή 

την ένταση της άσκησης. 
 Ωστόσο, τα υψηλότερα επίπεδα ΦΔ φαίνεται να μειώνουν τον κίνδυνο 

βλάβης των γνωστικών λειτουργιών (Smith et al., 2010). 



Μια προγνωστική μελέτη για την ΦΔ και τη γνωστική φθορά σε ηλικιωμένες 
γυναίκες (Yaffe et al., 2001) 

 5925 κυρίως γυναίκες λευκής 
φυλής (ηλικίας ≥ 65 ετών) 
προσλήφθηκαν από 4 κλινικά 
κέντρα. 
  Σημαντικά οφέλη σε 

ασθενείς με ήπια γνωστική 
δυσλειτουργία (MCI) ή 
αυξημένο κίνδυνο AD. 
  Οι γυναίκες με υψηλότερα 

επίπεδα βασικής φυσικής 
δραστηριότητας ήταν 
λιγότερο πιθανό να 
αναπτύξουν γνωστική φθορά. 

Ποσοστό % μείωσης της βαθμολογίας προσαρμοσμένης με βάση την τιμή του Mini-
Mental State Examination (MMSE) κατά τη διάρκεια της επαναμέτρησης 6 έως 8 έτη 
ως συνάρτηση της σωματικής δραστηριότητας (μπλοκ [1 μπλοκ ≈ 160 μέτρα] 
περπάτημα). Οι διάμεσες τιμές (διαστήματα) των μπλοκ που περπατούσαν την 
εβδομάδα στο χαμηλότερο, δεύτερο, τρίτο και υψηλότερο τεταρτημόριο ήταν 7 (0-
22), 28 (23-49), 77 (50-112) και 175 (113-672), αντίστοιχα. Η διαφορά μεταξύ των 
γυναικών στα υψηλότερα τεταρτημόρια και εκείνων των κατώτερων τεταρτημορίων 
ήταν σημαντική (p<.001). 
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Αποτελέσματα ερευνών 

 Η φυσική δραστηριότητα σχετίστηκε αντιστρόφως ανάλογα με τον 
κίνδυνο εμφάνισης νόσου Alzheimer στις περισσότερες μελέτες (n = 18). 

 Η φυσική δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα προστατευτική ενάντια στη 
νόσο Alzheimer, αλλά … 
  αυτό δεν συμβαίνει με  ΦΔ που σχετίζονται με την εργασία - οι άνθρωποι 

που είναι σωματικά δραστήριοι στην εργασία τείνουν να χαρακτηρίζονται 
από καθιστικό τρόπο ζωής στον ελεύθερο χρόνο. 

 Οι  δραστηριότητες αναψυχής έχουν αναφερθεί επίσης ως σημαντικές 
πηγές κοινωνικής και γνωστικής ενεργοποίησης. 

 Η ΦΔ που εκτελείται καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής μπορεί να συμβάλει 
στη διατήρηση της γνωστικής λειτουργίας στη γήρανση. 

Physical activity and Alzheimer’s disease: A systematic review (Stephen et al., 2017) 



Μπορεί η άσκηση να βελτιώσει τα γνωστικά συμπτώματα της 
νόσου του Alzheimer; 

 Δεκαεννιά μελέτες με 23 παρεμβάσεις επελέγησαν, 
όπου συμμετείχαν 1.145 άτομα με μέση ηλικία 77.0 
± 7.5. Τα περισσότερα άτομα παρουσίαζαν υψηλό 
κίνδυνο εμφάνισης νόσου Alzheimer. 

 Η μέτριας έντασης άσκηση που πραγματοποιήθηκε 
περίπου 3 ημέρες την εβδομάδα για περίπου 45 
λεπτά ανά συνεδρία συνέβαλε σε καλύτερη 
γνωστική λειτουργία (d + = 0.47, 95% CI = 0.26-0.68) 
συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου (p<.001). 

 Η άσκηση μπορεί να περιορίσει ή να καθυστερήσει 
τη μείωση της γνωστικής λειτουργίας που 
παρατηρείται σε άτομα που κινδυνεύουν ή έχουν 
νόσο Alzheimer, με την αερόβια άσκηση να έχει 
θετική συμβολή και επίδραση. 

(Panza et al., 2018) 



Αποτελέσματα ερευνών 

 Ωστόσο, υπάρχει μια διαμάχη στο πεδίο σχετικά με το ρόλο της ΦΑ / 
άσκησης στην άνοια και τη νόσο Alzheimer. 

 Η ΦΑ είχε μια σημαντικά ωφέλιμη επίδραση έναντι της αγγειακής άνοιας 
σε άνδρες Ιάπωνες και Αμερικανούς, αλλά όχι στη νόσο Alzheimer (Gelber 
et al., 2012). 

 Οι Verdelho et al. (2012) βρήκαν παρόμοια αποτελέσματα σε μια μελέτη 
που πραγματοποιήθηκε στην Ευρώπη. 

 Τα υψηλά επίπεδα ΦΑ/άσκησης σε παγκόσμιο επίπεδο σχετίζονται με 
μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης νόσου Alzheimer, ωστόσο η σχέση είναι 
μάλλον χαμηλή και αδύναμη και όχι πάντα σημαντική, λαμβανομένου 
υπόψη των συγχυτικών, τρίτων παραγόντων (Daviglus et al., 2011). 



Διεξαγωγή προγραμμάτων ΦA/άσκησης στις νόσους της 
άνοιας και του Alzheimer 

 Αερόβια άσκηση 
 Πεζοπορία, κυλιόμενος διάδρομος, στατικό ποδήλατο, κολύμπι, 

ποδηλασία, χορός 

 Άσκηση δύναμης και ισορροπίας 
 Προπόνηση με λάστιχα, μηχανήματα βάρους/ενδυνάμωσης και 

ισορροπίας 

 Προπόνηση ευλυγισίας 

 Διάρκεια και συχνότητα 

 Ένταση 

 Μέτρια και υψηλής έντασης άσκηση και δραστηριότητες 



“ 

” 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6  
Φυσική δραστηριότητα/άσκηση και ουσίες / 

διατροφικές διαταραχές:  
Θεωρία και πράξη 



ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Φυσική δραστηριότητα/άσκηση και 
ουσίες/Διατροφικές διαταραχές 
. 

Στόχοι μαθήματος 
• Κατανόηση της έννοιας του εθισμού και των συχνά παρατηρούμενων τύπων εθισμών 

• Κατανόηση του σημαντικού ρόλου της φυσικής δραστηριότητας στη θεραπεία του 
εθισμού 

• Προσδιορισμός των συνθηκών στις οποίες η άσκηση μπορεί να είναι επιβλαβής 

• Κατανόηση των συνηθέστερων διατροφικών διαταραχών και ο επιπολασμός τους στο 
πλαίσιο της άσκησης και του αθλητισμού  

• Κατανόηση της επιζήμιας επίδρασης της καταναγκαστικής άσκησης που εμφανίζεται σε 
ασθενείς με διατροφικές διαταραχές 

• Κατανόηση των θεραπευτικών οφελών της άσκησης στις διατροφικές διαταραχές 

• Ενημέρωση σχετικά με τις κατάλληλες κατευθυντήριες οδηγίες άσκησης για τις 
διατροφικές διαταραχές και τις στρατηγικές σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης της 
άσκησης στη θεραπεία των διατροφικών διαταραχών 



Κώστας Καρτερολιώτης & Μαρία Κοσκολού 
Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ελλάδα 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Φυσική δραστηριότητα/άσκηση και 

ουσίες/διατροφικές διαταραχές:  
Θεωρία και πρακτική 



Περίγραμμα παρουσίασης 

• Στοιχεία/ευρήματα σχετικά με τον εθισμό 

• Εθισμός και ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας 

• Ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας στη θεραπεία του εθισμού 

• Ιδανική/βέλτιστη άσκηση 

• Εθισμός στην άσκηση - Ψυχαναγκαστική άσκηση 

• Διατροφικές διαταραχές – Στοιχεία των διατροφικών διαταραχών και της άσκησης 

• Διατροφικές διαταραχές και αθλητισμός 

• Διαταραχές άσκησης & διατροφής: Διάγνωση, σημασία, μέτρηση, χαρακτηριστικά, 
επιπολασμός, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

• Συστάσεις για την άσκηση σε άτομα με διατροφικές διαταραχές - Συμμόρφωση 

• Θεραπευτικά οφέλη της άσκησης στις διατροφικές διαταραχές 

• Στρατηγικές ενσωμάτωσης της άσκησης στη θεραπεία των διατροφικών διαταραχών 

• Συμπεράσματα 



Εθισμός – Γεγονότα & στοιχεία 

Σοβαρές συνέπειες στην υγεία:  

 Το 4% των θανάτων παγκοσμίως αποδίδεται στο αλκοόλ (Rehm et al., 
2009) 

Παρά το γεγονός ότι το κάπνισμα παρουσιάζει σημαντική μείωση κατά 
τα τελευταία 50 χρόνια, ωστόσο παραμένει η κύρια αιτία θανάτου στις 
ανεπτυγμένες χώρες (Doll et al., 2004) 

Ένα παγκόσμιο πρόβλημα για 
τη δημόσια υγεία 

Αλκοόλ 
Ναρκωτικά 
Κάπνισμα 

Στις ΗΠΑ, το 9% του πληθυσμού, ηλικίας άνω των 12 ετών, είναι εθισμένοι στο αλκοόλ και τα 
ναρκωτικά και το 23% είναι καπνιστές (Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration, 2010). 

ΕΘΙΣΜΟΣ 



 Η γνωστικoσυμπεριφορική θεραπεία (cognitive-behavioral therapy) και τα φάρμακα 
έχουν μόνο προσωρινά αποτελέσματα. 

 Το 80% των υποτροπών των ασθενών εμφανίζεται εντός 12 μηνών (Marlatt & 
Donovan, 2005). 

 Αποτελεσματικές «παρεμβάσεις» όπως η φυσική δραστηριότητα απαιτούνται όχι 
μόνο για τη θεραπεία αλλά και την πρόληψη. 

Εθισμός: Ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας 

                        Ισχυρά ευρήματα υποστηρίζουν ότι οι σωματικά δραστήριοι είναι: 

          

          

           

 

 

Λιγότερο πιθανό να           
ξεκινήσουν το κάπνισμα 
(Kaczynski et al., 2008) 

Είναι πιο πιθανό να προσπαθήσουν                       
να κόψουν  το κάπνισμα με επιτυχία  

(deRuiter et al., 2008) 



Η επίδραση της άσκησης στην επιθυμία για κάπνισμα 

Άμεση επίδραση της 10λεπτης στατικής άσκησης με ποδήλατο στην 
επιθυμία καπνίσματος στα άτομα που απέχουν από το κάπνισμα  

ΣΥΝΘΗΚΗ 
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(Brown et al., 2010) 

Αποχή από αλκοόλ και ναρκωτικά: Η επίδραση της άσκησης 
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Εθισμός - Ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας στη 
θεραπεία 

Τα άτομα που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ είναι λιγότερο φυσικά δραστήρια (Liangpunsakul, 
Crabb & Qi, 2010)  

Οι σωματικά δραστήριοι έφηβοι αναφέρουν μικρότερη χρήση απαγορευμένων ουσιών με χαμηλότερες 
πιθανότητες να τις χρησιμοποιήσουν ως ενήλικες (Field, Diego, & Sanders, 2001) καθώς και λιγότερες 
πιθανότητες να είναι χρήστες ως ενήλικες (Terry, McElrath & O'Malley, 2011) 

Νευροβιολογικά οφέλη 

Ρύθμιση ντοπαμίνης,          
οπιοειδών και                     
κορτιζόλης 

Γενικά οφέλη για την υγεία 

Μειωμένος καρδιαγγειακός 
κίνδυνος, βελτιωμένη φυσική 
κατάσταση, καλύτερος έλεγχος 
του σωματικού βάρους 

Ψυχοκοινωνικά οφέλη 
Μείωση του συνδρόμου επιθυμίας και στέρησης, βελτίωση της διάθεσης, ανακούφιση από το στρες, 

ταυτότητα του αθλητή, αύξηση αυτοεκτίμησης κ.λπ. 

Αυξημένη 
αποχή 



Εθισμός - Η άσκηση είναι πάντα καλή; 

(U.S. Department of Health and Human Services, 2008; Kim et al., 2012) 

 Τα υψηλά επίπεδα άσκησης παράγουν πρόσθετα οφέλη 

 Υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο άσκησης για την ύπαρξη οφέλους στην υγεία 

Βέλτιστο εύρος:                     
2.5 – 7.5 ώρες/εβδομάδα 

 Η «πάρα πολύ» άσκηση δεν είναι πάντα καλή 

 Η υπερβολική άσκηση μπορεί να είναι επιβλαβής τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική υγεία 
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Εβδομαδιαία άσκηση σε ώρες 



Βέλτιστη Άσκηση – «ΧΡΥΣΟΣ ΜΕΣΟΣ» 

 

(Ballantyne S., 2013) ((Ballantyne, 2013)) 

Ποσότητα και ένταση άσκησης Χαμηλό Υψηλό 

εξαντλημένο ανοσοποιητικό σύστημα 
 

μειωμένη αντοχή στο στρες 
 

 μειωμένη ανθεκτικότητα κιρκάδιων ρυθμών 

απορρυθμισμένη κορτιζόλη 
 

αυξημένη ευαισθησία σε ασθένειες 
σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό σύστημα 

 
στομαχικές διαταραχές 

Ιδανικά 
οφέλη  



Η φυσική δραστηριότητα μπορεί να αλλάξει από προστατευτικός 
παράγοντας σε παράγοντα κινδύνου: 

Ο εθισμός στην άσκηση - 
Ψυχαναγκαστική άσκηση 

Διατροφικές διαταραχές 

Δυσμορφική διαταραχή 
του σώματος 

Πότε η άσκηση έχει ανεπιθύμητα αποτελέσματα; 

Clow A. & Edmunds S.,  2014 



Εθισμός στην άσκηση - Ψυχαναγκαστική άσκηση 

• Τα άτομα που ασκούν υπερβολικά συχνά υποφέρουν: 

• Ανακαλύφθηκε τυχαία σε μια προσπάθεια να μελετηθεί η επίδραση της άσκησης στον ύπνο των 
ατόμων που ασκούνταν 5-6 φορές την εβδομάδα (Baekeland, 1970) 

(Baekland, 1970; Lichtenstein et al., 2013) 

• Μέχρι τότε: «η εξάρτηση από την άσκηση ήταν θετική εξάρτηση» 

• Η εμμονή αύξησης της άσκησης οδηγεί σε τραυματισμούς υπέρχρησης, προβλήματα με την εργασία και 
την οικογένεια, με παράλληλη αδυναμία να τεθεί ένα όριο 

υπερβολική ανησυχία για το βάρος  

άγχος 

κατάθλιψη 

αρνητική αντίληψη εξωτερικής εμφάνισης 

χαμηλή αυτοεκτίμηση 



Διατροφικές Διαταραχές  
Οι πιο κλινικά σχετικές διαγνώσεις είναι η νευρική ανορεξία, η νευρική βουλιμία και η 
διαταραχή της διατροφικής κατάχρησης. 

 Η νευρική ανορεξία (anorexia nervosa) χαρακτηρίζεται από αλλοιωμένη 
αντίληψη του σώματος (βάρος, μέγεθος ή σχήμα) και της εμφάνισης ως υπερβολικά 
παχύς και έντονο φόβο να πάρει βάρος, ακόμη και όταν υποφέρει σοβαρά. 

(APA, 2013) 

 Η νευρική βουλιμία (bulimia nervosa) χαρακτηρίζεται από 
επανειλημμένα επεισόδια υπερβολικής κατανάλωσης φαγητού, 
ακολουθούμενα από ακατάλληλες αντισταθμιστικές συμπεριφορές, όπως 
εμετό, κατάχρηση καθαρτικών, νηστεία ή υπερβολική άσκηση. 

 Η διαταραχή της διατροφικής κατάχρησης (binge eating disorder) χαρακτηρίζεται 
από υποτροπιάζοντα επεισόδια υπερβολικής κατανάλωσης φαγητού και αίσθημα 
αδυναμίας ελέγχου σχετικά με την κατανάλωση του φαγητού. 

Τα διαγνωστικά χαρακτηριστικά μπορεί να συνοδεύονται από ποικίλες σωματικές, 
ψυχιατρικές, συμπεριφορικές και κοινωνικές διαταραχές. 



Σωματική δυσμορφική διαταραχή (body dysmorphic disorder) 

 έχουν αλλοιωμένη εικόνα του σώματός τους στον καθρέφτη, 

Τα άτομα που υποφέρουν από τη συγκεκριμένη διαταραχή: 
 

 εντοπίζουν συνεχώς ατέλειες στο σώμα τους, 

δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τη συχνότητα των ενοχλητικών και 
επαναλαμβανόμενων σκέψεων για τις υποτιθέμενες "ατέλειες" 

Κοινό χαρακτηριστικό: έλλειψη ικανοποίησης από την εικόνα του σώματος 
και το μυϊκό σύστημα 

Η άσκηση αυξάνει τη μυϊκή μάζα                 Αυξημένη τάση για μυϊκή δύναμη (μυϊκή 
δυσμορφική διαταραχή ή μυϊκή δυσμορφία) 

(Pope, Phillips, & Olivardia, 2000) 



Διατροφικές διαταραχές και άσκηση - Στοιχεία 

 Η καταναγκαστική άσκηση συνδέεται συχνά με διαταραγμένες διατροφικές συνήθειες 
και αυστηρή διατροφή. 

 Σχετίζεται με ασθένειες όπως η νευρική ανορεξία ή η βουλιμία. 

 Τα άτομα με ανορεξία χρησιμοποιούν την άσκηση για να απαλλαγούν από τις 
θερμίδες, ενώ τα άτομα με βουλιμία χρησιμοποιούν άσκηση για να «τιμωρήσουν» 
τον εαυτό τους. 

 Το 43% των ατόμων με διατροφικές διαταραχές ασκούνται υπερβολικά (Shroff et al., 
2006). 

 Το 80% των ασθενών έχει φτάσει στον περιοριστικό τύπο της νευρικής ανορεξίας 
(Dalle et al., 2008). 



Διατροφικές διαταραχές και αθλητισμός 

Οι διατροφικές διαταραχές είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας που 
αντιμετωπίζουν οι αθλητές 

Ανορεξία Βουλιμία EDNOS* Σύνολο 

Αθλητές  4,8% 8,1% 19,9% 32,8% 

Μη αθλητές - 4,2% 17,2% 21,4% 

(Sundgot-Borgen & Garthe,  2011; Torstveit et al., 2008) 

Εξαρτάται από τον: 

Α. Τύπος του αθλήματος 

Καλλιτεχνικά αθλήματα (40-42%), αθλήματα με κατηγορίες βάρους (30-35%), αθλήματα 
βαρύτητας (22-42%) 

Οι αθλητές υψηλού επιπέδου εμφανίζουν συχνά συμπτώματα μη φυσιολογικής συμπεριφοράς 

Β. Επίπεδο 

* EDNOS: Διατροφική διαταραχή που δεν ορίζεται αλλιώς 



Διατροφικές διαταραχές σε αθλητές (1) 

(Reel et al., 2010)  

1) αθλήματα χαμηλού σωματικού λίπους (π.χ., 
αποστάσεις, χορός, γυμναστική), 

2) αισθητικής κρίσης αθλήματα (π.χ., γυμναστική, 
ιπποδρομία), 

3) αθλήματα με κατηγορίες βάρους ή ανάγκη βάρους 
(π.χ., άρση βαρών, πάλη) και 

4) αθλήματα με αποκαλυπτικές αθλητικές εμφανίσεις 
(π.χ., κολύμβηση, γυναικείο βόλεϊ, γυναικείος στίβος) 

Οι ερευνητές που εξετάζουν τις διατροφικές διαταραχές των αθλητών συχνά 
χαρακτηρίζουν τα αθλήματα με βάση τον τύπο της πίεσης που μπορεί να ασκηθεί 
στους αθλητές σε σχέση με την εικόνα του σώματος και την ανάπτυξη διατροφικών 
διαταραχών: 



 Υπάρχουν συγκλίνουσες ενδείξεις που υποστηρίζουν ότι υψηλά ποσοστά (πάνω του 
50%) αθλητών που συμμετέχουν σε "μη-λεπτά" αθλήματα εμφανίζουν ανθυγιεινές 
συμπεριφορές ελέγχου του βάρους (π.χ., εμετός, περιορισμός) (Thompson & Sherman, 2010). 

 Οι αθλητές, ανεξάρτητα από τον αθλητισμό, δεν είναι προστατευμένοι έναντι της 
ανάπτυξης διατροφικών διαταραχών. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τους 
αθλητές που συμμετέχουν σε αθλήματα που δεν εμπεριέχουν κρίση με βάση την 
εμφάνιση, τις κατηγορίες σωματικού βάρους, τις απαιτήσεις βάρους ή τις αποκαλυπτικές 
στολές/εμφανίσεις (Sherman & Thompson 2009). 

Συμπερασματικά, οι διατροφικές διαταραχές 

(α) επηρεάζουν τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες, 

(β) μπορεί να εμφανιστεί σχεδόν σε οποιαδήποτε ηλικία και 

(γ) επηρεάζουν τους αθλητές όλων των αθλημάτων. 

(Selby & Reel,  2011) 

Διατροφικές διαταραχές σε αθλητές (2) 



Προβλήματα υγείας και ενοχλήσεις σε ασθενείς με διατροφικές διαταραχές 

(Mehler et al., 2010; Mitchell & Crow, 2006) 

 Καρδιαγγειακές διαταραχές 

Νευρική Ανορεξία Βουλιμία Διατροφική διαταραχή 

Δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ) <17.5 kg/m2 20-25 kg/m2 >25 kg/m2 

 Σκελετικές διαταραχές (οστεοπόρωση) 

 Μεταβολικές διαταραχές (ευαισθησία στο κρύο, διαταραχές ύπνου, 
υποθερμία, υπερχοληστερολαιμία, παχυσαρκία, σωματική αδράνεια). 

Διατροφική παρέμβαση στη θεραπεία διατροφικών διαταραχών 

Ιατρικά  
ευρήματα 

Νευρική ανορεξία: βραδυκαρδία, ορθοστασία με παλμό ή αρτηριακή πίεση, υποθερμία, καρδιακό φύσημα, 
ατροφικό στήθος και κολπίτιδα (μετά τον τοκετό), οίδημα άκρων, αδύναμα, κρύα άκρα, επιβραδυνόμενος 
χρόνος αναπλήρωσης τριχοειδών 
Βουλιμία: φλεβοκομβική βραδυκαρδία, ορθοστασία με παλμούς ή αρτηριακή πίεση, ξηροδερμία, οίδημα του 
παρωτιδικού αδένα, σημάδια Russell, στοματικές πληγές, διάβρωση οδοντικού σμάλτου, καρδιακές αρρυθμίες, 
μπορεί να είναι φυσιολογικό βάρος 
Διατροφική διαταραχή: σχετιζόμενη με το βάρος υπέρταση, μη φυσιολογικό προφίλ λιπιδίων και διαβήτη 



Άσκηση στα διαγνωστικά κριτήρια των διατροφικών 
διαταραχών 

Στη νευρική ανορεξία: 

Η υπερβολική άσκηση συχνά προηγείται της 
εμφάνισης της διαταραχής και η αυξημένη 
δραστηριότητα επιταχύνει την απώλεια βάρους κατά 
τη διάρκεια της διαταραχής. 

Στη βουλιμία: 

Η υπερβολική σωματική δραστηριότητα θεωρείται ως 
ακατάλληλη αποζημίωση για την πρόληψη αύξησης 
του σωματικού βάρους. 

Στη διαταραχή διατροφικής εξάρτησης: 

Υπάρχει έλλειψη σωματικής δραστηριότητας, ενώ το άτομο 
χαρακτηρίζεται από καθιστικό τρόπο ζωής. 



Η έννοια της άσκησης στις διατροφικές διαταραχές 

Σε πολλές περιπτώσεις η άσκηση γίνεται η βασική δραστηριότητα της καθημερινής ζωής των ασθενών με 
διατροφικές διαταραχές. Η ανάγκη για κίνηση μπορεί να πάρει πολλές μορφές. 

 (Johnston et al., 2011; Probst et al., 2014) 

Ατομικές διαφορές με βάση την ιστορία, την προσωπικότητα, τις προτιμήσεις 

• Μανιώδης άσκηση με υπερβολικές κινήσεις υψηλής έντασης (κολύμβηση, τρέξιμο, ποδηλασία) 

• Μανιακή άσκηση μυστικά (sit-ups, ακραίες στάσεις σώματος, ανέβασμα και κατέβασμα σκάλας) 

• Ποσοτικά χαρακτηριστικά άσκησης (διάρκεια, συχνότητα, ένταση) που υπερβαίνουν τις συστάσεις/ 
κατευθύνσεις για καλή υγεία και πρόληψη τραυματισμών 

• Ποιοτικά χαρακτηριστικά άσκησης (εξαιρετικά απαιτητική υποχρεωτική άσκηση που εκτελείται με αυστηρό 
χρονοδιάγραμμα, προτεραιότητα έναντι άλλων δραστηριοτήτων και αίσθημα ενοχής και ανησυχίας για μη 
πραγματοποίηση της άσκησης) 

Οι περίοδοι αυξημένων και μειωμένων επιπέδων φυσικής δραστηριότητας μπορεί να εναλλάσσονται 



Μέτρηση του επιπέδου σωματικής δραστηριότητας σε 
ασθενείς με διαταραχές της διατροφής 

 Eιδικά όργανα μέτρησης χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του επιπέδου σωματικής δραστηριότητας σε 
ασθενείς με διατροφικές διαταραχές σε συνδυασμό με επιταχυνσιόμετρα και την ταυτόχρονη αξιολόγηση άλλων 
παραμέτρων (π.χ., εικόνα σώματος, τελειομανία, ιδεο-ψυχαναγκαστικά χαρακτηριστικά). 

 Διάφορα ερωτηματολόγια αξιολογούν το πλαίσιο της σωματικής δραστηριότητας: 

 Eating and Exercise Behavior Questionnaire (Brandon et al., 1988),  

  Obligatory Exercise Questionnaire (Pasman and Thompson, 1988),  

  Commitment to Exercise Scale (Davis et al., 1993),  

  Reasons for Exercise Inventory (Cash et al., 1994),  

  Exercise Dependence Questionnaire (Ogden et al., 1997),  

  The Physical Activity and Unrest Questionnaire (Ferri, 2008; Probst, 2003),  

  The Exercise Dependence Scale-Revised (Downs et al., 2004),  

  Exercise Addiction Inventory (Griffiths et al., 2005),  

  Compulsive Exercise Test (Taranis et al., 2011),  

  Exercise and Eating Disorder Questionnaire (Danielsen et al., 2015) 



Χαρακτηριστικά υψηλών επιπέδων άσκησης στο πλαίσιο των 
διατροφικών διαταραχών 

 

 Οι συμπεριφορές των ασθενών με διατροφικές διαταραχές παρουσιάζουν ψυχαναγκαστικά 
χαρακτηριστικά που μοιάζουν με υποχρεωτικά τελετουργικά. Διαρκώς αισθάνονται μια εσωτερική 
αναταραχή και μια ακούσια ώθηση να κάνουν κάτι συνεχώς. Δεν βρίσκουν ηρεμία και αισθάνονται 
ένοχοι εάν δεν είναι αρκετά σωματικά ενεργητικοί ..! 

Εθελοντική αύξηση της σωματικής δραστηριότητας όχι για αναψυχή ή για λόγους υγείας αλλά για 
έλεγχο του σωματικού βάρους (κάψιμο θερμίδων, αγνοώντας το αίσθημα της πείνας) και την εμφάνιση. 

 Ιδιαίτερη ενασχόληση και προσεκτικός έλεγχος των προσλαμβανόμενων 
θερμίδων με τρόφιμα έναντι της κατανάλωσης θερμίδων με άσκηση. 

 Άρνηση αισθήματος κόπωσης. Εκεί όπου οι άλλοι καταβάλοντας την ίδια 
προσπάθεια μπορεί να κουραστούν, αυτοί συνεχίζουν ανεξάρτητα από την 
άσχημη φυσική τους κατάσταση χωρίς παράπονα και δυσφορία. 

(Mond et al., 2006; Van Steelandt et al., 2007). 



Επικράτηση υψηλών επιπέδων άσκησης στις διατροφικές 
διαταραχές 

 Τα υψηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας κυμαίνονται από 37-81% σε 
ασθενείς με νευρική ανορεξία και 20-57% σε ασθενείς με βουλιμία (Davis & 
Kaptein, 2006; Shroff et al., 2006). 

 Η υπερβολική άσκηση είναι πιο συχνή σε ασθενείς που είναι 
καταπιεσμένοι από ανορεξικές ανησυχίες σχετικά με το βάρος και το 
σχήμα του σώματός τους συγκριτικά με τα άτομα των οποίων η 
διαταραχή φαίνεται να σχετίζεται με οικογενειακά προβλήματα και 
προσπάθειες ελέγχου του περιβάλλοντος (Beumont et al., 1994). 

 Η ενεργειακή δαπάνη μειώνεται με την ηλικία και η διάρκεια που 
υποφέρει το άτομο από τη διαταραχή (Soundy et al., 2018). 



Υψηλά επίπεδα άσκησης στις διατροφικές διαταραχές: Πλεονεκτήματα 
και μειονεκτήματα 

Πλεονεκτήματα 

  Ο καταναγκασμός είναι ένας τρόπος να μειωθούν τα αρνητικά συναισθήματα. 

    Η σωματική δραστηριότητα μειώνει το στρες, τη σωματική ένταση, την αρνητική 
διάθεση και αυξάνει την ανοχή. 

Μειονεκτήματα 

Λόγω της μεγάλης φυσικής απαίτησης εγείρονται ανησυχίες σχετικά με: 

•   καρδιακά προβλήματα, 

•   μυοσκελετικά προβλήματα, 

•   οστεοπόρωση, 

•   κατάγματα, 

•   έντονη αφυδάτωση, 

•   αμηνόρροια, 

•   αναπαραγωγικά προβλήματα 

(Van Steelandt et al., 2004, 2007). 



Προπόνηση ενδυνάμωσης σε ασθενείς με διατροφικές διαταραχές 

Ένα εποπτευόμενο πρόγραμμα προοδευτικής δύναμης που βασίζεται σε προπόνηση 
ενδυνάμωσης (χαμηλή ένταση και υψηλή διάρκεια ερεθισμάτων) στοχεύει: 

 φυσιολογικές αλλαγές ► αύξηση της μυϊκής μάζας 

 ψυχολογικές αλλαγές  

               ▼  

βοηθώντας τους ασθενείς με διαταραχές διατροφής να αντιμετωπίσουν και να 
χρησιμοποιήσουν την ενδυνάμωση ως χρήσιμη: 

 στον έλεγχο του σώματός τους, 

 στην ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης, της αυτάρκειας και της ανεξαρτησίας 

 στη μείωση της εχθρικότητας προς το σώμα τους 



 είναι το πιο σημαντικό συστατικό της σωματικής ικανότητας 

  Ψυχολογικά οφέλη ► Αερόβια γυμναστική: 

  αποτελεσματική προσέγγιση στην αντιμετώπισης του άγχους και της κατάθλιψης 

  μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της αυτοεκτίμησης 

Αερόβια προπόνηση σε ασθενείς με διατροφική διαταραχή  

Αερόβια ή καρδιαγγειακή υγεία 

 βελτιώνεται μέσω δραστηριοτήτων όπως πεζοπορία, τζόκινγκ, τρέξιμο, κολύμβηση, 
πατινάζ, ποδηλασία, ανέβασμα σκαλοπατιών και σκι αντοχής 

 Φυσιολογικά οφέλη ► Η αερόβια ικανότητα αυξάνει την ικανότητα του καρδιαγγειακού 
συστήματος να παρέχει οξυγόνο και ενέργεια με πλήθος οφελών για τη υγεία: 

• μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου, υψηλής 
αρτηριακής πίεσης, 

• μείωση του κινδύνου εμφάνισης διαβήτη 

• αύξηση της οστικής μάζας 



Συστάσεις άσκησης για ασθενείς με διατροφικές 
διαταραχές 

 Ένα σημαντικό ζήτημα επικεντρώνεται στο γεγονός ότι η πλειονότητα των ασθενών με διατροφικές 
διαταραχές δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες. Ορισμένοι ασθενείς με νευρική 
ανορεξία θα κάνουν περισσότερη άσκηση από ότι τους έχει προταθεί, ενώ οι περισσότεροι ασθενείς με 
διαταραχή διατροφικής κατανάλωσης δεν ικανοποιούν τις συγκεκριμένες οδηγίες. 

 Οι κατευθυντήριες γραμμές του Αμερικανικού Κολλεγίου Αθλητιατρικής (American College of Sport Science, 
2013) έχουν γίνει αποδεκτές σε όλο τον κόσμο, καθώς είναι οι ελάχιστες συστάσεις για να παραμείνει κάποιος 
υγιής, οι οποίες είναι επίσης κατάλληλες για ασθενείς με διατροφικές διαταραχές 

  Σύμφωνα με αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες προτείνεται: 
   μέτρια (καρδιοαναπνευστική) άσκηση ≤30 λεπτά / ημέρα σε ≤5 ημέρες / εβδομάδα για 

συνολικά ≤150 λεπτά / εβδομάδα 
   έντονη δραστηριότητα ≤20 λεπτά / ημέρα σε ≤3 ημέρα / εβδομάδα για συνολικό ≤75 λεπτά / 

εβδομάδα 

(American College of Sport Medicine, 2013; Probst, 2018)  



‘Συμμόρφωση’ των ασθενών με διατροφικές 
διαταραχές με τις συστάσεις άσκησης 

Η πλειοψηφία των ασθενών με διατροφικές διαταραχές δεν είναι ικανοποιημένοι με τις κατευθυντήριες 
οδηγίες του Αμερικανικού Κολλεγίου Αθλητιατρικής (2013). 

Ορισμένοι ασθενείς με νευρική ανορεξία ασκούνται ουσιαστικά περισσότερο απ' ότι τους έχει συσταθεί, ενώ οι 
περισσότεροι ασθενείς με διαταραχή διατροφικής κατανάλωσης δεν ακολουθούν τις συγκεκριμένες οδηγίες. 

 Υπάρχει ανάγκη για ένα εποπτευόμενο πρόγραμμα φυσικής κατάστασης από εξειδικευμένο άτομο το οποίο: 

 είναι γνώστης ευέλικτων προγραμμάτων άσκησης, 

 γνωρίζει τις φυσικές συνέπειες του υποσιτισμού ή της υπερκατανάλωσης τροφίμων. 

π.χ., ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα άσκησης που εποπτεύεται από άτομο με τις συγκεκριμένες γνώσεις μπορεί 
να αυξήσει τη μυική μάζα των ασθενών και να ανακατευθύνει την υπερδραστηριότητα τους με έναν υγιή 
τρόπο, μειώνοντας έτσι τους φόβους τους για αύξηση του σωματικού βάρους και βελτιώνοντας το αίσθημα 
του αυτοελέγχου. 

(American College of Sport Medicine, 2013; Probst, 2018)  



Αμφιλεγόμενες δηλώσεις αναφορικά με την 
άσκηση στις διατροφικές διαταραχές 

  Από τη μία πλευρά: 

  Η άσκηση σε συνδυασμό με μη φυσιολογική διατροφική συμπεριφορά έχει αρνητική 
επίδραση στην αποκατάσταση του σωματικού βάρους. 

  Η άσκηση είναι ένας μη υγιεινός τρόπος ελέγχου του βάρους του σώματος και 
χρησιμεύει στην ανακούφιση του άγχους. 

  Aπό την άλλη πλευρά: 

   Η άσκηση οδηγεί σε φυσιολογικές και ψυχολογικές βελτιώσεις στην υγεία και την ευεξία 
και μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς στη διαδικασία αποκατάστασης του βάρους. 

  Ως αποτέλεσμα της απώλειας της οστικής πυκνότητας και της οστεοπόρωσης η άσκηση 
είναι περιορισμένη, αλλά η άσκηση μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση της 
οστεοπόρωσης. 

(Probst, 2018)  



Βοηθάει η άσκηση ασθενείς με διατροφικές 
διαταραχές; 

 Στο παρελθόν, η άσκηση αντενδεικνύονταν σε άτομα με διατροφικές διαταραχές 
κυρίως λόγω της άγνοιας και του φόβου επιδείνωσης της διαταραχής. 

(Bratland-Sanda et al., 2009; Ziemer & Ross, 1970) 

 Η ισομετρική άσκηση χρησιμοποιήθηκε αργότερα ως μια μορφή ανταμοιβής για 
ασθενείς με νευρική ανορεξία που αποκτούσαν βάρος. 

 Τα τελευταία χρόνια, οι θεραπευτές είναι πεπεισμένοι ότι η σωματική άσκηση, εκτός 
από τη βελτίωση της σωματικής υγείας, έχει σημαντικές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις 
(δηλαδή, βελτίωση της ευεξίας, της ποιότητας ζωής και διατήρηση της αυτονομίας) για 
τους ασθενείς με διατροφικές διαταραχές. 

 Ωστόσο, εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση για τους γιατρούς να βρουν το βέλτιστο 
τρόπο χρήσης της άσκησης στη συχνά προβληματική συμπεριφορά των ατόμων με 
διατροφικές διαταραχές. 



Οφέλη από την ενσωμάτωση της φυσικής δραστηριότητας στη θεραπεία 
της νευρικής ανορεξίας 

  αυξημένη δύναμη και αυτο-αποτελεσματικότητα (Michielli et al., 1994)  

 Τα άτομα με νευρική ανορεξία έχουν μειωμένη οστική πυκνότητα και αυξημένο 
κίνδυνο οστεοπόρωσης και κατάγματος. 

  δύναμη και καρδιαγγειακή ικανότητα (Ng et al., 2013) 

  καλύτερη οστική πυκνότητα (Rigotti et al., 1984) 

  Η ενσωμάτωση της εποπτευόμενης σωματικής άσκησης ή η ένταξη της άσκησης στη 
θεραπεία της νευρικής ανορεξίας έχει πραγματοποιηθεί χωρίς σημαντικές αρνητικές 
παρενέργειες. 

Τα οφέλη περιλαμβάνουν: 



Η άσκηση είναι επιβλαβής σε ασθενείς με διατροφικές 
διαταραχές; 

 Η απάντηση είναι δύσκολη λόγω της μοναδικότητας και της ιδιαιτερότητας κάθε περίπτωσης και 
της πολυπλοκότητας του προβλήματος. 
 Με βάση τις κλινικές μελέτες: 

  Η άσκηση στο πλαίσιο της θεραπείας ασθενών με νευρική ανορεξία δεν έχει επιβλαβή επίδραση στο 
ΔΜΣ ή στα συμπτώματα της διατροφικής διαταραχής. 

 Η απαγόρευση άσκησης έχει αντίθετα αποτελέσματα. Φαίνεται καλύτερα να επιτρέπεται η 
δραστηριότητα σε κάποιο βαθμό από το να απαγορεύεται η συμμετοχή των ασθενών στις 
δραστηριότητες, γεγονός που οδηγεί σε αντίσταση του ατόμου στη θεραπεία, στην προσπάθεια του 
θεραπευτή και τις σχετικές και συναφείς δραστηριότητες. 

 Γενικά, εμφανίσθηκαν μόνο περιορισμένες βελτιώσεις στη φυσική κατάσταση και τη δύναμη, οι οποίες 
μπορεί να ήταν αποτέλεσμα των ανεπαρκών προπονητικών φορτίων λόγω της μικρής διάρκειας και 
μεγέθους. 

 Ο θεραπευτής είναι σκόπιμο να διερευνήσει τις σωματικές και ψυχολογικές ανάγκες προκειμένου να 
επιτύχει την ισορροπία μεταξύ του τι είναι θεραπευτικά αποδεκτό και τι ο ασθενής θεωρείς αποδεκτό. 

(Probst, 2018) 



Η ψυχοεκπαίδευση στην άσκηση στο πρόγραμμα θεραπείας 
για τις διατροφικές διαταραχές 

 να αποσαφηνιστούν τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα της φυσικής δραστηριότητας 

Η ψυχοεκπαίδευση αναφέρεται στη διαδικασία παροχής εκπαίδευσης και πληροφόρησης σχετικά με ένα 
συγκεκριμένο θέμα στους ασθενείς με διατροφικές διαταραχές και στο οικογενειακό τους περιβάλλον. 
Παρέχει τη δυνατότητα στους ασθενείς να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις προκλήσεις και να αποκτούν 
περισσότερο έλεγχο και καλύτερη ευεξία. 

 προκειμένου να βοηθηθούν οι ασθενείς να κατανοήσουν καλύτερα τις επιπτώσεις του χαμηλού 
σωματικού βάρους / λίπους στην υγεία, την ωρίμανση, την ανάπτυξη και την οστεοπόρωση. 

  Η ψυχοπαιδαγωγική θεωρείται ως βασική συνιστώσα του θεραπευτικού προγράμματος των 
διατροφικών διαταραχών. Οι στόχοι είναι (Probst, 2001): 

να βοηθήσουν τους ασθενείς να κατανοήσουν τις επιδράσεις της άσκησης από σωματικής και 
ψυχολογικής πλευράς, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 

(Probst, 2018) 



 Αξιολόγηση των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας και ικανότητας και των κινδύνων υγείας. 

  Καλύτερα να επιτρέπεις πάρα να απαγορεύεις στους ασθενείς να συμμετέχουν σε ελεγχόμενες 
σωματικές δραστηριότητες, εκτός εάν υπάρχουν ιατρικοί ή θεραπευτικοί λόγοι.  

Φυσική δραστηριότητα στη θεραπεία διατροφικών διαταραχών: 
Συστάσεις/προτάσεις στην κλινική πρακτική (1) 

 Στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού ατομικού προγράμματος, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η 
ιστορία του ασθενούς, συμπεριλαμβανομένου τις πρόδρομων συμπεριφορών και προτιμήσεων τους 
στην άσκηση. 

  Ψυχοεκπαίδευση για τον περιορισμό του χάσματος μεταξύ των απόψεων του θεραπευτή και του 
ασθενούς. 

 Παραπομπή σε ιατρό εάν υπάρχουν σωματικοί ή ψυχολογικοί κίνδυνοι, για παράδειγμα η 
αυτοτραυματική συμπεριφορά. 

(Probst, 2018) 



 Είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί μια υγιής ισορροπία μεταξύ της (φυσικής) δραστηριότητας και της 
διατροφικής πρόσληψης. Η σωματική δραστηριότητα δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την 
αποκατάσταση του βάρους και πρέπει να είναι ιατρικά ασφαλής. Μπορούν να ληφθούν υπόψη οι 
ακόλουθοι κανόνες: 

 ΔΜΣ < 12 kg/m2: περιορισμένες δραστηριότητες χαμηλής έντασης μόνο μετά από ιατρική συμφωνία 

  ΔΜΣ < 14 kg/m2: ελαφρές δραστηριότητες στο σπίτι 

 ΔΜΣ ¼ 14-16 kg/m2: φυσικές δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην  προπόνηση δύναμης η οποία 
επιβλέπεται από εξειδικευμένο επαγγελματία (π.χ., φυσιοθεραπευτή ή εργοφυσιολόγο) 

  ΔΜΣ ¼ 16-18 kg/m2: οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερη ευθύνη και αυτονομία. Η αντοχή και η καρδιαγγειακή 
προπόνηση είναι επιθυμητές. Ο ρόλος του εξειδικευμένου επαγγελματία είναι η καθοδήγηση του ασθενούς. 

  ΔΜΣ > 18 kg/m2: οι ασθενείς λαμβάνουν πλήρη αυτονομία, επιτρέπεται η πλήρης συμμετοχή σε αθλήματα. 

Φυσική δραστηριότητα στη θεραπεία διατροφικών διαταραχών: 
Συστάσεις για την κλινική πρακτική (2) 

(Probst, 2018) 



 Αποφυγή ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Η προπόνηση μπορεί να έχει διαμορφωθεί όταν 
έχει καθορισθεί η ιατρική θεραπεία και κατά προτίμηση υπό επίβλεψη. 

 Σχεδιασμός εξατομικευμένου και προσαρμοσμένου προγράμματος άσκησης βασιζόμενο στις ακόλουθες 
αρχές: συχνότητα, ένταση, τύπος και διάρκεια με βάση τις ανάγκες του κάθε ασθενούς 

 Συμβουλές εμπειρογνωμόνων σε ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές, εάν εντοπιστούν ψυχαναγκαστικά 
χαρακτηριστικά στης φυσική δραστηριότητα. 

 Σε γενικές γραμμές, αν και αυθαίρετη και ατομική, για τους μη αθλητές, περισσότερο από 1 ώρα έντονης 
άσκησης συχνότερα από πέντε φορές την εβδομάδα πιθανόν να είναι επικίνδυνη και μπορεί να είναι ένας 
δείκτης για την ανάπτυξη διαταραχής της διατροφής. 

 Υιοθέτηση μια προσέγγιση εστιασμένη στην ομαδική άσκηση με σκοπό την κοινωνική επαφή, την 
υποστήριξη και την διαπροσωπική αλληλεπίδραση μεταξύ των ατόμων. 

 Διαμόρφωση γραπτής συμφωνίας σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Φυσική δραστηριότητα στη θεραπεία διατροφικών διαταραχών - 
Συστάσεις για την κλινική πρακτική (3) 

(Probst, 2018) 



 επηρεάζει θετικά τη σωματική και ψυχολογική τους ευεξία διατηρώντας παράλληλα την καλή φυσική 
κατάσταση, 

Θεραπευτικά πλεονεκτήματα της εποπτευόμενης 
άσκησης στις διατροφικές διαταραχές 

 η ένταση της φυσικής δραστηριότητας και ο καρδιακός ρυθμός είναι σε συνεχή έλεγχο, 

 βοηθά τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές στο σχήμα και το βάρος ως αποτέλεσμα της 
διαδικασίας αποκατάστασης, 

 ενθαρρύνει τις κοινωνικές επαφές. 

 η δυνατότητα του ασθενή να εμπλακεί σε κρυφές ή "μυστικές" σωματικές δραστηριότητες μειώνεται, 

 οι ασθενείς λαμβάνουν το μήνυμα ότι «η τροφή» δεν είναι το μοναδικό επίκεντρο της θεραπείας, 

 η επιθυμία για φυσική δραστηριότητα μειώνεται, 

 οι ασθενείς έχουν μεγαλύτερη ευθύνη και αυξάνεται η συμμόρφωση με τη θεραπεία, 

 Θεραπευτικά πλεονεκτήματα που παρέχονται από την προτεινόμενη κλινική πρακτική: 

(Probst, 2014) 



 Στρατηγικές για την άσκηση 
ως μέρος μιας διατροφικής διαταραχής (1) 

1. Ομαδική προσέγγιση - Μια διεπιστημονική ομάδα ειδικών στην άσκηση, τη διατροφή, την ψυχική υγεία, την 
ιατρική και τη φυσικοθεραπεία θα πρέπει να εργαστούν από κοινού για την ανάπτυξη εξατομικευμένων 
προγραμμάτων άσκησης, με συμμετοχή που εξαρτάται από την προσκόλληση στη θεραπεία ΔΔ. Η ομάδα θα 
πρέπει να παρακολουθεί στενά τους ασθενείς με ΔΔ για να διασφαλισθεί η ασφάλεια των συμμετεχόντων. 

2. Ιατρικές αντενδείξεις / ανησυχίες - Η ασφάλεια είναι το κύριο μέλημα κατά την προσθήκη της άσκησης στη 
θεραπεία της ΔΔ, όπου πρέπει να λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή βλάβης. Η έναρξη 
ενός συνηθισμένου προγράμματος άσκησης παρουσιάζει γενικά ελάχιστους κινδύνους για την υγεία. Ωστόσο, 
οι ασθενείς με ΔΔ εμφανίζουν επιπλέον φυσιολογικές και ψυχολογικές δυσκολίες πέραν εκείνων που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα χωρίς ΔΔ. 

Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των Cook et al. (2017) εντοπίστηκαν τα ακόλουθα 11 βασικά θέματα, 
αρχές ή στρατηγικές για το πώς η άσκηση έχει συμπεριληφθεί ή μπορεί να συμπεριληφθεί αποτελεσματικά ως 
μέρος μιας διατροφικής διαταραχής: 

 3. Αξιολόγηση της ψυχοπαθολογίας που σχετίζεται με την άσκηση - Η αναγνώριση ατόμων που έχουν 
παθολογικές στάσεις και συμπεριφορές έναντι της άσκησης (π.χ., εξάρτηση και εθισμός στην άσκηση, 
ψυχαναγκαστική άσκηση κ.ά.) μπορεί να καταδείξει πότε η χωρίς επίβλεψη άσκηση θα επιδεινώσει την 
παθολογία των ΔΔ. (Cook et al., 2017)  



4. Δημιουργία μιας γραπτής συμφωνίας - Θα πρέπει να συμφωνηθεί από όλα τα μέλη της θεραπευτικής 
ομάδας και τον ασθενή να συνταχθεί μια γραπτή συμφωνία που θα διευκρινίζει τους κανόνες του 
προγράμματος, τους στόχους, τα προσδοκόμενα αποτελέσματα και τις απρόβλεπτες συνέπειες για την εξέλιξη 
και την εγκατάλειψη του προγράμματος άσκησης που περιέχει τις νόρμες της θεραπείας ΔΔ. 

5. Συμπεριλάβετε ένα ψυχο-εκπαιδευτικό παράγοντα - Η ψυχοπαιδαγωγική είναι ένα βασικό συστατικό της 
γνωστικοσυμπεριφορικής θεραπείας και περιγράφθηκε ως βασική συνιστώσα στα περισσότερα προγράμματα 
ειδικής άσκησης ατόμων με ΔΔ. 

6. Εστίαση στη θετική ενίσχυση - Η μη εποπτευόμενη άσκηση μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική άσκηση λόγω 
της αυξημένης σημασίας που αποδίδεται σε αυτή, συντελώντας στις αρνητικές συνέπειες της υπερβολικής 
προπόνησης και της εξουθένωσης. Έτσι, τα προγράμματα έχουν προσπαθήσει να διαχειριστούν τις υπερβολικές 
ή ανθυγιεινές συνήθειες, κάνοντας την άσκηση να επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τη συμμόρφωση με τη 
θεραπεία. 

7. Δημιουργήστε ένα διαβαθμισμένο πρόγραμμα - Η προσεκτική και βαθμιαία εφαρμογή της άσκησης είναι 
πρωταρχικής σημασίας για την επιτυχή διαχείριση των επιδράσεών της κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα τα διαβαθμισμένα προγράμματα άσκησης να ξεκινούν με λιγότερη άσκηση χαμηλής 
έντασης. 

(Cook et al., 2017)  

 Στρατηγικές για την άσκηση 
ως μέρος μιας διατροφικής διαταραχής (2) 



 Στρατηγικές για την άσκηση 
ως μέρος μιας διατροφικής διαταραχής (3) 

8. Ξεκινήστε με ήπια ένταση και προοδευτικά αλλάξτε τη σε μέτρια - Ένας πρωταρχικός στόχος πρέπει να 
είναι ο περιορισμός, αρχικά, των ατόμων με ΔΔ σε σύντομες περιόδους ήπιας έντασης δραστηριότητες που θα 
επιτρέψουν την προοδευτική σταδιακή προετοιμασία των φυσιολογικών συστημάτων του ατόμου. 

9. Τρόπος άσκησης – Η ποσότητα της αερόβιας άσκησης και των ασκήσεων με αντιστάσεις είναι σκόπιμο να 
προσαρμόζονται στις φυσιολογικές και ψυχολογικές ανάγκες του ασθενούς. Για παράδειγμα, τα επιτυχημένα 
προγράμματα συστήνουν την προπόνηση με αντιστάσεις για την αποκατάσταση του βάρους στη ΔΔ και την 
αερόβια δραστηριότητα για την απώλεια βάρους, τη μείωση της δυσκαμψίας, τα βουλιμικά συμπτώματα και τη 
δυσφορία από το σώμα στη νευρική βουλιμία. 

10. Διατροφή – Οι διαιτολόγοι με ειδίκευση στην αποκατάσταση και στην αποκατάσταση του βάρους πρέπει να 
αποτελούν μέρος της θεραπευτικής ομάδας. Η άσκηση δεν πρέπει να πραγματοποιείται έως ότου το άτομο με 
ΔΔ έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο στη σταθεροποίηση του βάρους (για εκείνους με βουλιμία) και 
επαρκή θερμιδική και θρεπτική κατανάλωση προκειμένου να ανταπεξέλθει στις επιλεγμένες δραστηριότητες. 

11. Απολογισμός - Κατά προτίμηση, κατά τη διάρκεια της άσκησης, αλλά σίγουρα και στη συνέχεια, το άτομο 
θα πρέπει να «ερωτηθεί» σχετικά με τις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τις σκέψεις που προκαλούνται από 
την άσκηση. 

(Cook et al., 2017)  



Συμπεράσματα 

  Ο αθλητισμός είναι βοηθητικός και η φυσική δραστηριότητα ευεργετική στην υγεία και 
στην αντιμετώπιση των εθισμών του ανθρώπου. 
   Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αθλητισμός και η άσκηση χρησιμοποιούνται για 
άλλους λόγους πέραν της υγείας. 
 Το ζήτημα της άσκησης στα άτομα με διατροφικές διαταραχές αποτελεί μια σημαντική 
πρόκληση για τους επαγγελματίες στο χώρο της υγείας. 
   Η προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος εξαρτάται από το πλαίσιο 
και γενικότερα το περιβάλλον του ασθενούς. 
   Είναι απαραίτητη η κατανόηση της κατάστασης του ασθενούς και ο καθορισμός των 
ορίων. 



Μάθετε για την κατάσταση - Καθορίστε τα όριά σας 

Ποια είναι τα όρια?? 
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