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שניות קימה לעמידה30מבחן 

מדידת כוח וסבולת שרירי הרגלים: מטרה

שעון עצר, כיסא ללא ידיות: ציוד

:  הנחיות

יש להכין כיסא ללא ידיות ושעון עצר 1.

הנבדק יושב במרכז הכיסא בשילוב ידיים על בית החזה  2.

שניות  30על הנבדק לקום לעמידה מלאה ולחזור לישיבה במשך " התחל"עם מתן ההוראה 3.

יש לספור את מספר הפעמים שהנבדק ביצע את התנועה4.
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יש  –תוצאה נמוכה מהממוצע 

להמליץ על הערכה על ידי  

רופא והפניה לפיזיותרפיה  

לצורך בדיקה וחיזוק שרירים



WHAT DO WE 

KNOW?



“Soo SORRY…There is No Magic pill”





Martyn-St James, M., & Carroll, S. (2008). Meta-analysis of walking for preservation 

of bone mineral density in postmenopausal women. Bone, 43(3), 521-531.

1-הליכה  

נמצא כי הליכה כתרגול בודד לא 

ש  "שינתה את צפיפות העצם  בע

מתני אצל נשים במנופאוזה
אמנם  –היה שינוי בצוואר הירך 

.  מובהק  אך ללא משמעות קלינית



Ma, D., Wu, L., & He, Z. (2013). Effects of walking on the preservation of bone mineral 
density in perimenopausal and postmenopausal women: a systematic review and meta-
analysis. Menopause, 20(11), 1216-1226.

2-הליכה

אך נמצא בנוסף כי , תוצאות דומות למחקר הקודם

41%שעות שבועיות הייתה קשורה ל 4הליכה 

ירידה בסיכון לשבר צוואר ירך בהשוואה להליכה  

.  של שעה בשבוע

הליכה מורידה סיכון לשבר כנראה עקב שיפור  

.  בשיווי משקל מעבר לשיפור בצפיפות העצם

http://journals.lww.com/menopausejournal/Abstract/2013/11000/Effects_of_walking_on_the_preservation_of_bone.19.aspx


Ma, D., Wu, L., & He, Z. (2013). Effects of walking on the preservation of bone mineral density 
in perimenopausal and postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis. 
Menopause, 20(11), 1216-1226.

3-הליכה

שיפור בצפיפות העצם של צוואר הירך אך ללא  

חודשים  6בהליכה של , ש מתני"שיפור בחוליות ע

.  ומעלה

http://journals.lww.com/menopausejournal/Abstract/2013/11000/Effects_of_walking_on_the_preservation_of_bone.19.aspx


Sun, Z., Chen, H., Berger, M. R., Zhang, L., Guo, H., & Huang, Y. (2016). Effects of tai 

chi exercise on bone health in perimenopausal and postmenopausal women: a 

systematic review and meta-analysis. Osteoporosis International, 1-11.

י'צ–טאי 

עדויות מעטות על הקשר  

י לצפיפות  'בין טאי צ

רק אצל מתאמנים  . עצם

קבועים אשר מתרגלים  

.  זמן רב ובעצימות גבוהה

http://link.springer.com/article/10.1007/s00198-016-3626-3


Babatunde, O. O., Forsyth, J. J., & Gidlow, C. J. (2012). A meta-analysis of brief high-

impact exercises for enhancing bone health in premenopausal women. Osteoporosis 

international, 23(1), 109-119.

מעלה  ( HIGH IMPACT)תרגול בעצימות גבוהה 

משמעותית את צפיפות העצם בצוואר הירך אצל  

יתרונות נוספים. נשים בתקופת הטרום מנופאוזה

שיפור בכוח  , לתרגול כזה הינם עלייה במסת השריר

כל אלו יחד תורמים השפעה מיטיבה  . ובשיווי משקל
בסיכון לשבר 6.4%–3.6מאוד וירידה של בין 

.  בצוואר ירך

תרגול בעצימות גבוהה

http://link.springer.com/article/10.1007/s00198-011-1801-0


bones’ adaptive response to exercise is significantly 

more favorable when exercising >2–4 than a1.5–<2 
sessions/week.

Kemmler, W., & Stengel, S. (2014). Dose–response effect of exercise frequency on bone 

mineral density in post‐menopausal, osteopenic women. Scandinavian journal of 

medicine & science in sports, 24(3), 526-534.

תגובה –מנה 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sms.12024/full


Burr, D. B., Robling, A. G., & Turner, C. H. (2002). Effects of biomechanical 

stress on bones in animals. Bone, 30(5), 781-786.

? סטטי או דינמי

רוב המחקרים  

מצאו כי 

לתרגול דינמי  

השפעה טובה 

יותר מתרגול  

.  סטטי

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S875632820200707X


Nikander, R., Sievänen, H., Heinonen, A., & Kannus, P. (2005). Femoral neck structure in adult female athletes 
subjected to different loading modalities. Journal of Bone and Mineral Research, 20(3), 520-528.

?אז כמה להעמיס

העומס בתרגול הינו פקטור  

משמעותי קבלת תוצאה  

.מיטבית

העמסה גבוהה תשפר יותר  

את צפיפות העצם בהשוואה  

.  להעמסה נמוכה

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1359/JBMR.041119/full


הרמת ברכיים' דק2: מבדק סבולת

Range of scores between the 25% and 75% percentiles

Age Number of steps –
Women 

Number of steps – Men 

60 - 64 75-107 87-115

65 - 79 73-107 86-116

70 - 74 68-101 80-110

75 - 79 68-100 73-109

80 - 84 60-90 71-103

85 - 90 55-85 59-91

90 - 95 44-72 52-86

Scores less than 65 were 
associated with lower levels of 
functional ability

:הנחיות

הרמת ברכיים  

לגובה  ' דק2למשך 

אמצע הדרך בין  
לגובה   Iliac Crestה

.הפיקה



נשים במנופאוזה עם  101

צפיפות עצם נמוכה חולקו  

:קבוצות אקראיות2ל 

פעמיים  , חודשים8תרגול של 

דק כל פעם30בשבוע 



:  קבוצת ביקורת





:תוצאות

,  מבדק קימה לעמידה, QUAD ,ESכוח של , ש מתני"בעBMDשיפור מובהק ב 

.ניתור לגובה



שיפור בצפיפות  

העצם על ידי תרגול  

,  עצים יחסית

במקביל להורדת  

הסיכון לנפילה ייתן 

את התוצאה 

האופטימלית  



:דינמי/ כלי הערכה לשיווי משקל סטטי 

SPPB- Short Physical Performance Battery: 
.מ"פעמים קימה מכיסא ותרגול ש5, מהירות הליכה

מדידת  יכולת שיווי המשקל של הנבדק : מטרה

שעון עצר: וסיכון לנפילות ציוד

:  הנחיות

צמודותידייםעםלעמודמהנבדקמבקשים1.

לירך

לעמודולהישאררגללכופףמתבקשהנבדק2.

אחתרגלעל

אחתשרגלמהרגעהזמןאתמודדים3.

באווירמתרוממת

נוגעתשובהרגלכאשרנפסקתהמדידה4.

הידיים/השנייההרגלעלנשענת/ברצפה

מהירךזזות

מבדק לשיווי משקל

גילממוצע

43.218-39

40.140-49

38.150-59

28.760-69

18.370-79

5.680-99

גילממוצע

43.518-39

40.440-49

36.050-59

25.160-69

11.370-79

7.480-99

:נורמות

: נשים

: גברים



:תרגול לדוגמא

:  קישור לסרטון לתרגילים בעברית למניעת נפילות 

https://www.youtube.com/watch?v=v-Ln6D1bRf8



מניעה ראשונית

מניעה שניונית

מניעה שלישונית



פעילות גופנית

חיים פעילים



סיכום המלצות

lifelong physical activity with continuation into old age (≥65 years) best 
maintains better bone health in the elderly.
Rianon, N. J., Lang, T. F., Sigurdsson, G., Eiriksdottir, G., Sigurdsson, S., Garcia, M., ... & Taylor, W. C. (2012). Lifelong physical activity in 

maintaining bone strength in older men and women of the Age, Gene/Environment Susceptibility–Reykjavik Study. Osteoporosis International, 23(9), 

2303-2312.

The exact duration and mechanical load of bone-enhancing physical 

activity is not described because, honestly, this information is 

unknown. Based on a review of successful randomized controlled 

studies, Gunter, Almstedt, Baptista, and Janz (2011) suggested an 

exercise prescription for bone health with an impact magnitude of 

3.5 times body weight, 100 loads per session (approximately 10 min 

to 15 min), 3 days per week, for at least 7 months. However, there is 

great overlap in the dose of exercise in successful and unsuccessful 

randomized controlled trials. However, to date, all successful 

randomized controlled trials testing exercise as a causal factor for 
bone strength have used jumping as the primary physical activity.

Janz, K. F., Thomas, D. Q., Ford, M. A., & Williams, S. M. (2015). Top 10 research questions related to physical activity and bone health in children 

and adolescents. Research quarterly for exercise and sport, 86(1), 5-12.

http://link.springer.com/article/10.1007/s00198-011-1874-9
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02701367.2014.995019




מרכיבי 
כושר  
גופני

גמישות

מהירות

כוח

סבולת  
לב 
ריאה

סבולת  
שריר

קואורדי
נציה

זמן  
תגובה

זריזות

שיווי  
משקל



כוח



סבולת  
לב 
ריאה



שיווי  
משקל







זמן  
תגובה

פחד 
מנפילה





!תודה





מעט מחקרי אפקטיביות*

"הוראות הפעלה"העדר  *

אימוץ מוגבל של הנחיות קליניות *

היצע נמוך של פעילות  בקהילה *

העדר רצף טיפולי *



הנחיות  - ACSM



שיווי  
משקל



שיווי  
משקל


