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Το μυοσκελετικό σύστημα 

Στεφανίδης Κυριάκος
Γενικός – Οικογενειακός Ιατρός

Μέλος του European College of Sports and Exercise Physicians (ECOSEP)

Μυοσκελετικό ή κινητικό σύστημα
 Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από όργανα τα οποία 

σχηματίζουν ομάδες οργάνων, τα συστήματα. Τα 
συστήματα του ανθρώπινου σώματος εξυπηρετούν μία 
από τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού: κίνηση, 
ανταλλαγή ύλης, διεγερσιμότητα, αγωγιμότητα και 
αναπαραγωγή.

 Το μυοσκελετικό ή κινητικό σύστημα αποτελείται από τα 
οστά που συνδέονται μεταξύ τους με τις αρθρώσεις και 
τους σκελετικούς μύες. Το σύστημα αυτό με τις 
κατάλληλες νευρικές εντολές διατηρεί την όρθια θέση 
και πραγματοποιεί διάφορες κινήσεις.
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Τα οστά
 Ο ανθρώπινος σκελετός σχηματίζεται από τα οστά. Τα 

οστά ταξινομούνται σε βραχέα, σε μακρά (ή επιμήκη), σε 
πλατιά οστά και σε αεροφόρα

Αρθρώσεις
 Τα οστά συνδέονται μεταξύ τους με διάφορους τρόπους. Οι συνδέσεις 

αυτές, οι οποίες ονομάζονται αρθρώσεις, άλλοτε επιτρέπουν την κίνηση 
των οστών μεταξύ τους και άλλοτε όχι. Ανάλογα με την κινητικότητα και το 
είδος του ιστού που παρεμβάλλεται μεταξύ των οστών, διακρίνονται σε 
διαρθρώσεις, συναρθρώσεις και αμφιαρθρώσεις

 Συναρθρώσεις: είναι η σύνδεση των οστών κατά την οποία μεταξύ τους 
παρεμβάλλεται συνδέουσα ουσία γεμίζοντας το ενδιάμεσο κενό.
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Αρθρώσεις
 Στις διαρθρώσεις υπάρχουν τα εξής επικουρικά μόρια τα οποία διευκολύνουν τη 

λειτουργία της άρθρωσης: οι επιχείλιοι χόνδροι, οι διάρθριοι χόνδροι, οι ορογόνοι 
θύλακες και οι σύνδεσμοι. Οι επιχείλιοι χόνδροι προσφύονται κυκλικά στην 
περιφέρεια της αρθρικής επιφάνειας αυξάνοντας την επιφάνειά της. Οι διάρθριοι
χόνδροι είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι που παρεμβάλλονται μεταξύ των αρθρικών 
επιφανειών

 Οι ορογόνοι θύλακοι μπορεί να επικοινωνούν με την αρθρική κοιλότητα. 
Σχηματίζουν μεγάλους ή μικρούς σάκους με λεπτό περίβλημα, επενδυμένους με 
αρθρικό υμένα, που αποτελούν επέκταση της αρθρικής κοιλότητας. 

 Και τέλος οι σύνδεσμοι οι οποίοι διακρίνονται σε επικουρικούς, μεσόστεους και σε 
ανεξάρτητους. Οι επικουρικοί σύνδεσμοι συμβάλλουν στην καλύτερη συγκράτηση 
των αρθρικών επιφανειών και προέρχονται από τον ινώδη θύλακα. Οι μεσόστεοι
σύνδεσμοι βρίσκονται εκτός της άρθρωσης και αναπτύσσονται μεταξύ δύο 
μακρών οστών. Τέλος, οι ανεξάρτητοι σύνδεσμοι δεν συμμετέχουν στη λειτουργία 
της άρθρωσης, αλλά παρέχουν άλλη λειτουργία

Μύες
 Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι μυών στο σώμα: ο καρδιακός μυς, οι 

λείοι μύες και οι σκελετικοί μύες. 
 Οι 430 σκελετικοί μύες του ανθρώπινου σώματος περιβάλλονται από ένα 

στρώμα συνδετικού ιστού που καλείται περιτονία του μυός ή επιμύιο. Ο 
κάθε μυς αποτελείται από χιλιάδες κυλινδρικά μυϊκά κύτταρα τα οποία 
καλούνται ίνες. Οι ίνες αυτές, οι οποίες ονομάζονται μυϊκές ίνες, είναι 
παράλληλα τοποθετημένες
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Τένοντες και σύνδεσμοι
 Οι τένοντες των μυών καθώς και οι περισσότεροι 

σύνδεσμοι προσφύονται στα οστά. Είναι 
κατασκευασμένοι από ινώδη συνδετικό οστό και 
συνδέουν τα δύο άκρα των μυών στην εξώτατη στοιβάδα 
των οστών, το περιόστεο

Άσκηση στην παιδική ηλικία 

Στεφανίδης Κυριάκος
Γενικός – Οικογενειακός Ιατρός

Μέλος του European College of Sports and Exercise Physicians (ECOSEP)
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Στάδια κινητικής ανάπτυξης

Μεταβολές στο ύψος
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Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων

Αυξήσεις V02 max και καρδιακού όγκου
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Ανάπτυξη αναερόβιας ικανότητας

Ηλικίες έναρξης αθλημάτων
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Άσκηση στην παιδική ηλικία 
 Η φυσική δραστηριότητα για ένα παιδί αποτελεί 

αναπόσπαστο και ίσως το σημαντικότερο κομμάτι της ζωής 
του 

 Η υποκινητικότητα για ένα παιδί δημιουργεί σοβαρά 
προβλήματα στην σωματο-ψυχο-διανοητική του ανάπτυξη, 
ενώ αντίθετα η άσκηση βοηθά σημαντικά 

 Η άσκηση βοηθά στην μείωση του βάρους στα παχύσαρκα 
παιδιά και στην πρόληψη καρδιαγγειακών προβλημάτων 
(υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, αθηροσκλήρωση)

 Η άσκηση βοηθά στην καθιέρωση κανόνων αγωγής υγείας και 
συμπεριφοράς, όπως η αποφυγή του καπνίσματος, η ορθή 
διατροφή, η άσκηση κ.ά., που θα ακολουθούν το άτομο και 
στην ενηλικίωσή του

Ιδιαιτερότητες του οργανισμού του παιδιού
 Η καρδιαγγειακή λειτουργία
Η καρδιακή συχνότητα για τα αγόρια και τα κορίτσια μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια 
της παιδικής ηλικίας και στα πρώτα χρόνια της εφηβείας

 Η ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος 
Μέχρι την αρχή της εφηβείας, δηλαδή την ηλικία των 12-13 ετών, εμφανίζεται η ίδια 
προοδευτική αύξηση της μυϊκής μάζας και δύναμης στα αγόρια και τα κορίτσια. Ο ρυθμός 
ανάπτυξης όμως αυξάνει κατά την ήβη, κατά την οποία παρατηρείται απότομη, αλλά 
διαφορετική σε βαθμό στα δύο φύλα αύξηση του σωματικού ύψους και βάρους, καθώς και 
διαφοροποίηση της λιπώδους μάζας σώματος.

 Οι ενδοκρινικές μεταβολές κατά την ανάπτυξη 
Η ταχεία ανάπτυξη του σώματος και των μυών κατά την εφηβεία είναι κυρίως αποτέλεσμα των 
ενδοκρινικών μεταβολών που εμφανίζονται. Χαρακτηριστικές δράσεις ορμονών σηματοδοτούν 
την ανάπτυξη του παιδιού (πχ η αυξητική ορμόνη (GH), ωοθυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH), η 
ινσουλίνη, τα ανδρογόνα, η ωχρινοτρόπος ορμόνη, οι θυρεοειδικές ορμόνες)
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Η επίδραση της άσκησης στο παιδί
 Με τη συστηματική γύμναση πετυχαίνεται, πέρα από την 

αύξηση της σωματικής απόδοσης (στο καρδιο-αναπνευστικό 
και μυοσκελετικό σύστημα καθώς και στην σωματική 
διάπλαση) και των επιδεξιοτήτων, η βελτίωση όλων των 
φυσικών χαρακτηριστικών, η ομαλή σωματική ανάπτυξη του 
παιδιού και η πρόληψη πολλών διαταραχών της υγείας του.

 Η ελάχιστη συχνότητα άσκησης των παιδιών, που επιφέρει 
καρδιαγγειακές βελτιώσεις, είναι 3 φορές την εβδομάδα και η 
συνολική διάρκεια τουλάχιστον 8 με 10 εβδομάδες, ώστε να 
διατηρούνται σταθερά τα θετικά αποτελέσματα.

Αντενδείξεις της άσκησης
 Παθήσεις καρδιάς πχ βαλβιδοπάθειες, αρρυθμίες , κλπ
 Παθήσεις πνευμόνων πχ η βαριά αναπνευστική 

ανεπάρκεια και οι σοβαρές λοιμώξεις, καθώς και η οξεία 
φάση των απλών λοιμώξεων. 

 Παθήσεις μυών πχ οι οξείες φλεγμονώδεις καταστάσεις 
 Παθήσεις νευρικού συστήματος πχ ΚΕΚ, 

νευροχειρουργικές επεμβάσεις στο κεφάλι, 
 Παθήσεις νεφρών, ενδοκρινών αδένων πχ ΣΔ, νεφρική 

ανεπάρκεια, κλπ
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Συνήθεις αθλητικοί τραυματισμοί στην 
ενόργανη και ρυθμική γυμναστική

Στεφανίδης Κυριάκος
Γενικός – Οικογενειακός Ιατρός

Μέλος του European College of Sports and Exercise Physicians (ECOSEP)

Αθλητισμός και τραυματισμοί

“I’m a big football fan, but I have to 
tell you, if I had a son, I’d have to 
think long and hard before I let him 
play football.”

Barack Obama
President of the United States

Interview with New Republic
January 27, 2013

“Interesting. I do have boys and 
I’m thinking long and hard about 
them getting near politics. No 
problem them playing football.”

Tony Boselli
Former NFL Player

Twitter
January 28, 2013

Οι τραυματισμοί αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της αθλητικής δραστηριότητας
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Επιδημιολογικά δεδομένα
 Οι αθλητικές δραστηριότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

σημερινή κοινωνία. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι συμμετέχουν σε 
αθλητικές δραστηριότητες και ο αριθμός των τραυματισμών αυξάνεται 
αναλογικά. 

 Oι τραυματισμοί αποτελούν τη συχνότερη διαταραχή της υγείας των 
αθλητών

 Εμφανίζονται σχεδόν σε κάθε μορφή αθλητικής δραστηριότητας, 
συχνότερα όμως στα αθλήματα επαφής καθώς και σε αυτά με έντονη 
φόρτιση του μυοσκελετικού συστήματος

 Οι αθλητές υψηλού επιπέδου παρουσιάζουν μεγαλύτερο κίνδυνο 
εμφάνισης κακώσεων

 Από σύγχρονες στατιστικές αναφέρεται ότι το 15-20% των αθλούμενων 
παιδικής και εφηβικής ηλικίας και το 30-40% των ενηλίκων ανταγωνιστικού 
επιπέδου αθλητών εμφανίζουν αθλητικές κακώσεις κάθε έτος

 Στο 80% των περιπτώσεων, δεν απαιτούνται επιπλέον διαγνωστικές 
εξετάσεις

 Στο 35% των περιπτώσεων αρκούν κάποιες συμβουλές. 

 Το 7% παραπέμπεται στο νοσοκομείο

Τι εννοούμε αθλητική κάκωση ή τραύμα
 Αθλητική κάκωση ή τραύμα (Trauma, Injury, Wound) 

ονομάζεται «κάθε βίαιη καταστροφή ιστών, εσωτερική ή 
εξωτερική, ανεξάρτητα από το αίτιο που την προκάλεσε» 
στη διάρκεια μιας αθλητικής δραστηριότητας (κατά την 
προπόνηση ή τον αγώνα). 

 Η αθλητική κάκωση οδηγεί σε παροδική ή μόνιμη 
διακοπή της άθλησης σε ένα άτομο
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Αιτίες των αθλητικών κακώσεων
 Στη διάρκεια μιας άσκησης το μυοσκελετικό σύστημα 

του αθλούμενου υφίσταται συνεχώς μια μηχανική 
επιφόρτιση. Η επιφόρτιση αυτή αποτελεί και την πιο 
σημαντική αιτία των αθλητικών κακώσεων

 To «stress» της άσκησης είτε επιφορτίζει ολόκληρο το 
σώμα του αθλούμενου εξωτερικά, είτε σε ορισμένα 
δομικά τμήματά του, όπως στους τένοντες, τους 
συνδέσμους, τους μυς κτλ. Όταν λοιπόν η επιφόρτιση 
αυτή είναι ιδιαίτερα έντονη, ή γίνεται με λανθασμένο 
τρόπο, τότε το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
κάκωση

Αιτίες των αθλητικών κακώσεων
ΕΞΩΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ
 Η λανθασμένη προπόνηση που αφορά: στον αριθμό των 

επαναλήψεων καθώς και στον ρυθμό των προπονήσεων, 
στην ένταση της άσκησης, στον τύπο της κίνησης, στην 
τεχνική, στην προθέρμανση και στην προοδευτική 
αποθεραπεία

 Ο τάπητας του αγωνιστικού χώρου
 Το αθλητικό υπόδημα 
 Οι καιρικές συνθήκες
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Αιτίες των αθλητικών κακώσεων
ΕΝΔΟΓΕΝΗ ΑΙΤΙΑ
 Οι ανατομικές ανωμαλίες
 Η μυϊκή ασυνέργεια και μυϊκή ατροφία
 Η ελλιπής ευκινησία – ευλυγισία 
 Η ιστολογική και βιοχημική οργάνωση των μυών
 Το φύλο, η ηλικία και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά 

σώματος

Ταξινόμηση μυοσκελετικών τραυματισμών
 Οι μυοσκελετικοί τραυματισμοί αφορούν τα οστά, τους μύες, τους τένοντες και τους συνδέσμους.

 Οι μυοσκελετικοί τραυματισμοί χωρίζονται σε τραυματικές κακώσεις - βλάβες, που προκαλούνται από τις 

μεγάλες δυνάμεις (macrotrauma), και σύνδρομα υπέρχρησης (microtrauma), που προκαλούνται από 

επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς 

Σχέση μεταξύ φόρτισης και συχνότητας σ’ έναν τραυματισμό
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Πιθανότερες κακώσεις ανά άθλημα
Άθλημα Πιθανότερες κακώσεις

Κολύμβηση τενοντίτιδες, μυϊκές θλάσεις

Ενόργανη γυμναστική διαστρέμματα, τενοντίτιδες, μυϊκές θλάσεις, κακώσεις συνδέσμων, κατάγματα, κακώσεις σπονδυλικής στήλης

Βόλεϊ διαστρέμματα, τενοντίτιδες, μυϊκές θλάσεις, κακώσεις συνδέσμων, ρήξη μηνίσκου

Ιππασία κακώσεις σπονδυλικής στήλης
Πάλη διαστρέμματα, τενοντίτιδες, μυϊκές θλάσεις, εξαρθρήματα
Τοξοβολία τενοντίτιδες, μυϊκές θλάσεις
Τρέξιμο τενοντίτιδες, μυϊκές θλάσεις, κακώσεις συνδέσμων, κατάγματα ‘κοπώσεως’

Άλματα διαστρέμματα, μυϊκές θλάσεις, κακώσεις συνδέσμων, ρήξη μηνίσκου, εξαρθρήματα, κατάγματα

Ρίψεις τενοντίτιδες, μυϊκές θλάσεις, κακώσεις συνδέσμων

Μπάσκετ διαστρέμματα, τενοντίτιδες, μυϊκές θλάσεις, κακώσεις συνδέσμων, ρήξη μηνίσκου, εξαρθρήματα, κατάγματα, κακώσεις 
σπονδυλικής στήλης

Πυγμαχία αιματώματα, τενοντίτιδες, μυϊκές θλάσεις, κακώσεις συνδέσμων, κατάγματα, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Ποδόσφαιρο διαστρέμματα, μυϊκές θλάσεις, κακώσεις συνδέσμων (π.χ. πρόσθιος χιαστός του γόνατος), ρήξη μηνίσκου, εξαρθρήματα, 
κατάγματα, κακώσεις σπονδυλικής στήλης

Σκι κάκωση του έσω πλαγίου συνδέσμου του γονάτου 24.3%, μώλωπες στους μαλακούς ιστούς (εξαιρούνται κεφάλι και αυχένας) 
17.6%, θλαστικά 15.5%, κακώσεις αυχένος και ράχης 7.8%, κατάγματα 7.6%, και εξαρθρήματα

Τζούντο διαστρέμματα, τενοντίτιδες, μυϊκές θλάσεις, εξαρθρήματα

Τένις διαστρέμματα, τενοντίτιδες (π.χ. επικονδυλίτιδα του αγκώνα), μυϊκές θλάσεις, κακώσεις συνδέσμων

Άρση βαρών τενοντίτιδες, διαστρέμματα, μυϊκές θλάσεις, κακώσεις συνδέσμων, εξαρθρήματα, κατάγματα, κακώσεις σπονδυλικής στήλης

Πολεμικές τέχνες αιματώματα, τενοντίτιδες, διαστρέμματα, μυϊκές θλάσεις, κακώσεις συνδέσμων, εξαρθρήματα, κατάγματα, κακώσεις 
σπονδυλικής στήλης, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Ο κύκλος μιας αθλητικής κάκωσης
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Τραυματικές κακώσεις

 Οξείες τραυματικές βλάβες είναι συχνές στον αθλητισμό και είναι εύκολο να 

εντοπιστούν. Η συχνότητα των τραυματικών βλαβών ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό 

μεταξύ των αθλητικών. Η αιτία και η σοβαρότητα μιας τραυματικής βλάβης είναι 

συνήθως προφανής

 Ο αθλητής συνήθως αναφέρει ταχεία έναρξη του πόνου και οίδημα, που θα 

αρχίσει αμέσως και θα φθάσει το μέγιστο μετά από αρκετές ώρες

Τραυματικές κακώσεις
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Τραυματικές κακώσεις
 Καλύτερος χρόνος εξέτασης σε μια τραυματική βλάβη 

είναι αμέσως μετά το ατύχημα, πριν επέλθει το οίδημα 
και ο αθλητής δεν μπορεί να ανεχθεί τον πόνο

 Ο αρχικός έλεγχος του οιδήματος μπορεί να συμβάλει 
σημαντικά στην ταχύτερη επιστροφή στον αθλητισμό

Τραυματικές κακώσεις

ΑΙΤΙΑ

1. Οι συγκρούσεις με τους 
αντιπάλους ή με εμπόδια.

3. Η πτώση από ύψος 
ή με την ταχύτητα.

2. Πλήξη από ένα 
αντικείμενο.
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Είδη κακώσεων

Τραυματισμοί των σκληρών ιστών είναι οι 

τραυματισμοί των οστών και αρθρώσεων

Οι κακώσεις των μαλακών μορίων αφορούν το δέρμα 

και το υποδόριο, τους συνδέσμους, τους τένοντες και 

τους μύες. Οι κακώσεις μαλακών μορίων διακρίνονται 

σε: 

 Κλειστές κακώσεις - θλάσεις: κάκωση μαλακών 

μορίων χωρίς λύση της συνέχεις του δέρματος

 Ανοικτές κακώσεις - Τραύμα: λύση της συνέχειας 

του δέρματος ή και των υποκείμενων ιστών

Κατάγματα

Συμπτώματα

 πόνος

 ευαισθησία

 απώλεια κινητικότητας

 συνήθως παραμόρφωση 

 οίδημα/μώλωπας

 κριγμός

Ένα κάταγμα μπορεί να είναι πολύ σοβαρό όταν 
καταστρέφοντας και τα μαλακά μόρια της περιοχής όπως: 
τένοντες, σύνδεσμοι, μύες, νεύρα, αιμοφόρα αγγεία, και το 
δέρμα.
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A simple or closed fracture means 
that the bone is cracked but the 
skin is not broken.

A compound or open fracture 
means that the skin is broken and 
the bone is sticking out.

Τα κατάγματα μπορεί να είναι ανοικτά ή κλειστά.

Κατάγματα

Κατάγματα
Τρόπος που προκαλούνται τα κατάγματα:

 Κατάγματα που προέρχονται από άμεση πλήξη Το οστό μπορεί να σπάσει στο σημείο που έχει δεχθεί 

άμεσο δυνατό χτύπημα. Π.χ. η κνήμη μπορεί να σπάσει με την πρόσκρουση στον προφυλακτήρα ενός 

κινούμενου οχήματος ή η επιγονατίδα με την πρόσκρουση στο έδαφος μετά από πτώση

 Κατάγματα που προέρχονται από έμμεση δύναμη Η δύναμη μπορεί να μεταφερθεί από το σημείο 

πρόσκρουσης μέσω του σώματος και να σπάσει οστά που βρίσκονται αλλού. Η έμμεση δύναμη μπορεί 

επίσης να προκληθεί από ένα στρίψιμο ή τράβηγμα, π.χ. σκοντάφτοντας ή παραπατώντας μπορούμε να 

σπάσουμε ένα οστό του ποδιού ή βάζοντας το χέρι μας κατά την πτώση η δύναμη μπορεί να μεταφερθεί 

και να σπάσουμε τον ώμο μας
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Κατάγματα

Αντιμετώπιση

 Ακινητοποίηση μέχρι την πώρωση του κατάγματος. Τα παρεκτοπισμένα 

κατάγματα πρέπει να ανατάσσονται μέχρι το σημείο που τα άκρα του οστού 

βρίσκονται στην κατάλληλη ευθεία και στη συνέχεια να ακινητοποιούνται

 Ακτινολογική παρακολούθηση για πιθανή απώλεια της θέσης τους, ειδικά τις 

πρώτες 1-2 εβδομάδες μετά την ανάταξη

 Η πώρωση του οστού αξιολογείται κλινικά από το μειωμένο πόνο στο σημείο 

του κατάγματος και από τη μειωμένη κινητικότητα του κατάγματος. 

Ακτινολογικά αξιολογείται από χαρακτηριστικά όπως η δοκιδωτή συνέχεια στο 

σημείο του κατάγματος και ο πώρος του

Κατάγματα

Παθοφυσιολογία της πόρωσης
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Κατάγματα
Συνήθη κατάγματα στον αθλητισμό

Κάταγμα Μέσος χρόνος ακινητοποίησης (εβδ.)
Πλευρά 3-6 (χρόνος επούλωσης)
Κλείδα 4-8 (2 εβδομάδες σε σφενδόνη)
Ωμοπλάτη εβδομάδες έως μήνες
Βραχιόνιο
• αυχένας
• διάφυση
• κόνδυλος

3-6
8
3-4

Κερκίδα
• κεφαλή κερκίδας
• διάφυση
• Colles

3
6
4-6

Κερκίδα και ωλένη (διαφύσεις) 6-12
Ωλένη-διάφυση 8
Σκαφοειδές 8-12
Μετακάρπια
• Bennett's
• Άλλα μετακάρπια

6-8
3-4

Φάλαγγες (χέρι)
• εγγύς
• μέσες
• περιφερικές

3
2-3
2-3

Μηριαίο
• αυχένας μηριαίου
• διάφυση
• περιφερικό

ανάλογα το χειρουργείο
12-16
8-12

Επιγονατίδα 3-4
Κνήμη 12-16
Περόνη 0-6
Και κνήμη και περόνη 16
Απόσπαση έξω σφυρού 3
Πτέρνα
• μικρό
• συμπιεστικό

4-6
14-16

Αστράγαλος 12
Οστά ταρσού 8
Μετατάρσια 4
Φάλαγγες (πόδι) 0-3

• Τα παιδιά κάτω των 8 ετών συνήθως 
χρειάζονται το μισό χρόνο επούλωσης.

• Ο χρόνος ακινητοποίησης εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες, όπως ο 
βαθμός του τραύματος και των 
βλαβών των μαλακών ιστών.

Χρόνος ακινητοποίησης καταγμάτων

Κατάγματα

Επιπλοκές

 Η μη πώρωση προκαλείται από παράγοντες όπως η ακατάλληλη ακινητοποίηση, η 

υπερβολική απόσταση, η απώλεια του πώρου η επούλωσης, λοίμωξη η μη αγγειακή 

νέκρωση. 

 Η δυσκαμψία των αρθρώσεων είναι κοινό πρόβλημα σε ακινητοποίηση με γύψινο 

επίδεσμο ή επίδεσμο σφενδόνη, και έτσι οι αρθρώσεις πρέπει να κινητοποιούνται όσο 

πιο γρήγορα γίνεται. Η πρώιμη κινητοποίησή τους είναι δυνατή εάν το κάταγμα είναι 

σταθερό.

 Η αλγοδυστροφία ή σύνδρομο Sudeck οφείλεται σε δυσλειτουργία του συμπαθητικού 

νευρικού συστήματος και παρουσιάζεται με πόνο, οίδημα, λέπτυνση του δέρματος, 

υπερτρίχωση, δυσαισθησίες, παραισθησίες, τοπική οστεοπόρωση και περιορισμό του 

εύρους κίνησης των εμπλεκομένων αρθρώσεων.



20/9/2018

21

Τραυματισμοί των αρθρώσεων

 Εξάρθρημα είναι η πλήρης παρεκτόπιση ενός οστού σε σχέση με ένα 

άλλο σε μια άρθρωση.

 Το υπεξάρθρημα είναι μια μερική παρεκτόπιση, τέτοια ώστε οι 

αρθρικές επιφάνειες να είναι σε μερική επαφή.

 Τραυματισμός των χόνδρινων επιφανειών (αρθρικές επιφάνειες, 

μηνίσκοι, επιχείλιοι χόνδροι)

Εξάρθρημα 
 Συμπτώματα

 Άλγος που χειροτερεύει με την κίνηση
 Ανώμαλο περίγραμμα της άρθρωσης επισκοπικά
 Οίδημα και ευαισθησία
 Αστάθεια της άρθρωσης ποικίλου βαθμού

 Διάγνωση
 Ακτινογραφία (καθορίζει αν έχει συμβεί κάποιο κάταγμα και προσδιορίζει 

τον βαθμό της εξάρθρωσης, εάν είναι μερική ή πλήρης)

 Θεραπεία
 Ανάταξη με προσοχή για να μη τραυματιστούν τα αγγεία και τα νεύρα
 Ακινητοποίηση (1-6 εβδομάδες) 
 Ασκήσεις ενδυνάμωσης ή ακινητοποίησης για μια περίοδο ποικίλλει που 

ακολουθείται από ασκήσεις ή χειρουργική
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Τραυματισμοί των χόνδρων
 Οι τραυματισμοί αρθρικού χόνδρου αναγνωρίζεται ως κοινό 

πρόβλημα σε αθλητές, λόγω της αρθροσκόπησης και MRI. Στο 
40% των αρθροσκοπήσεων βρίσκεται βλάβη στον αρθρικό 
χόνδρο και στο 20-70% σε ασθενείς με χρόνια πρόσθια ρήξη 
χιαστού

 Ταξινόμηση
 Βαθμός Ι: σχισμές που εκτείνονται μόνο στην επιφάνεια του χόνδρου
 Βαθμός II: αυξημένη διάβρωση της επιφάνειας και πολλαπλές σχισμές που 

εκτείνονται στο ήμισυ του βάθους του χόνδρου
 Βαθμός III: πολλαπλές σχισμές και ρωγμές που εκτείνονται προς τα κάτω στο 

υποχόνδριο οστό, χωρίς απογύμνωση των οστών
 Βαθμός IV: πλήρης απώλεια του χόνδρου και την έκθεση του υποχόνδριου 

οστού

Τραυματισμοί των χόνδρων
 Συμπτώματα

 Σε οξεία φάση μπορεί να υπάρχει μια διαταραχή της εξωτερικής 
εμφάνισης της άρθρωσης (εξάρθρωση - μώλωπες - αίμαρθρο –
οίδημα), άλγος στην κίνηση ή στην φόρτιση, «κλείδωμα» της 
άρθρωσης, τριγμός

 Σε χρόνια βλάβη του χόνδρου υπάρχει άλγος και οίδημα κατά τη 
διάρκεια και μετά την αθλητική δραστηριότητα και ίσως «Κλείδωμα» 
και ευαισθησία

 Θεραπεία
 Η συντηρητική θεραπεία με μείωση ή αλλαγή δραστηριότητας, την 

άσκηση για τη βελτίωση της μυϊκής δύναμης, αντοχής και 
ιδιοδεκτικότητας, και αντιφλεγμονώδη φάρμακα.

 Χειρουργική θεραπεία
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Κακώσεις συνδέσμων 
 Οι σύνδεσμοι συνδέουν τα δύο οστά που συνθέτουν την 

άρθρωση και παρέχουν σταθερότητα σ’ αυτήν. 
 Διάστρεμμα είναι μια μερική ή ολική ρήξη ενός συνδέσμου με 

ή χωρίς συμμετοχή του θυλάκου μιας άρθρωσης και τενόντων

Κακώσεις συνδέσμων 
 Συμπτώματα

 Μώλωπες, οίδημα και ευαισθησία 
 Άλγος στην φόρτιση της άρθρωσης, στην κίνηση και στην ψηλάφιση
 Αστάθεια της άρθρωσης

 Διάγνωση
 MRI αν η κλινική εξέταση δεν είναι σαφής.

 Θεραπεία
 RICE (Rest 6-12 εβδομάδες – Ice – Compression – Elevation)
 Εκτίμηση σταθερότητας και ανάλογα σταθεροποίηση
 Χειρουργείο σε μεγάλη αστάθεια
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Μυικοί Τραυματισμοί
 10-55% των τραυματισμών σε 

αθλητικές δραστηριότητες
 3 τύποι:

 Διατομές μυών
 Κακώσεις από άμεση πλήξη
 Μυικές θλάσεις

 Ταξινόμηση ανάλογα με τη 
δυσλειτουργία που προκαλούν: 

 Grade I - άλγος μόνο σε αθλητικές 
δραστηριότητες και υπό αντίσταση

 Grade II – αδυναμία συστολής
 Grade III - πλήρης διακοπή της συνέχειας 

του μυ

Μυικές Θλάσεις

Κλινική εικόνα
 1ου Βαθμού: Ρήξη μερικών ινών, χαρακτηρίζεται από πόνο 

αλλά υπάρχει μυϊκή δραστηριότητα
 2ου βαθμού: ρήξη περισσοτέρων ινών όπου η μυϊκή 

δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από πόνο.
 3ου Βαθμού: Πλήρης ρήξη ινών που χαρακτηρίζεται από 

σχεδόν πλήρη αδυναμία εκτέλεσης κίνησης και λιγότερο πόνο
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Συνοδές βλάβες στις μυϊκές Θλάσεις
 Εκχύμωση: δημιουργείται από τη διάχυση μικρής 

ποσότητος αίματος στους ιστούς
 Μώλωπας: δημιουργείται από τη διάχυση μεγαλύτερης 

ποσότητος αίματος στους ιστούς, προκαλώντας οίδημα 
και πόνο

 Αιμάτωμα: δημιουργείται από συλλογή αίματος σε 
νεοσχηματισμένη κοιλότητα. Είναι επιπολής ή εν τω 
βάθει.

Παθοφυσιολογία των μυϊκών τραυματισμών
 Δημιουργία συνδετικού ιστού που γεφυρώνει το χάσμα 

στο τραυματισμένο μυ
 3 φάσεις: Καταστροφής, Επισκευής, Αναδόμησης
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Μυικές Θλάσεις

 Πιο ευάλωτοι μύες είναι
 Αυτοί που εκτείνονται πάνω από δύο 

αρθρώσεις
 Π.χ. Οπίσθιοι μηριαίοι, γαστροκνήμιοι, κ.α.

 Κυρίως κατά τη διάρκεια αρνητικών 
συστολών (έκκεντρων), όταν οι δυνάμεις 
διατάσεως υπερβαίνουν τις δυνάμεις 
συστολής

 Πιο ευάλωτες μυϊκές ίνες είναι οι λευκές 
(τύπου II)

Αίτια μυϊκών τραυματισμών

Εξωγενείς παράγοντες:
Προπονητικές μέθοδοι
Προπονητικές επιφάνειες
Αθλητικά υποδήματα

Ενδογενείς παράγοντες:
Μυική δύναμη
Μυική ευλυγισία
Malalignment

60% των μυϊκών τραυματισμών συμβαίνουν γιατί:
“too much too soon”

«μεγάλος όγκος επιβάρυνσης σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα» 

 Οι μυϊκοί τραυματισμοί προέρχονται όταν εξωγενείς ή 
ενδογενείς παράγοντες υπερβαίνουν την ικανότητα του 
μυϊκού ιστού να αντιμετωπίσει τον τραυματισμό
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Συμπτώματα
 Απότομος πόνος (σαν μαχαίρωμα) κατά τη στιγμή του 

τραυματισμού και αναπαράγεται από τις αναθέτουσες το μυ
 Κλινική εικόνα ελλείμματος ή σαν όγκος κατά την ψηλάφηση 

της πάσχουσας περιοχής. Επίσης εντοπισμένη ευαισθησία και 
οίδημα. Μετά από 24 ώρες περίπου, μπορεί να εμφανιστούν 
μώλωπες και μυϊκός σπασμός

Μυικές Θλάσεις - Θεραπεία
 RICE

 Rest
 Ice
 Compression
 Elevation

 Αναλγητικά και ΜΣΑΦ
 Φυσιοθεραπείες
 Χειρουργική Θεραπεία
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Σύνδρομα υπέρχρησης

 Συχνά δύσκολο να διαγνωστούν και να θεραπευτούν

 Αποτελούν το 25-50% των τραυματισμών των αθλητών που επισκέπτονται τον 

αθλητίατρο. 

 Οφείλονται σε:

• επαναλαμβανόμενες μικροκακώσεις: κανονικό φορτίο σε υψηλή συχνότητα (πολλές επαναλήψεις) ή 

βαρύ φορτίο σε κανονική συχνότητα ή βαρύ φορτίο σε υψηλή συχνότητα

• μυϊκή ή σκελετική ανισορροπία

• ανατομικά προβλήματα, όπως πχ πλατυποδία, 

• εξωγενείς παράγοντες όπως ελαττωματική τεχνική, η κακή ποιότητα του εξοπλισμού, τα υποδήματα, οι 

ακατάλληλες επιφάνειες, κλπ.

Σύνδρομα υπέρχρησης - overuse injuries
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 Το 80% των τραυματισμών υπέρχρησης αναφέρεται 

ότι συμβαίνουν σε αθλήματα αντοχής όπως το 

τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων, ή σε ατομικά 

αθλήματα που απαιτούν ειδική τεχνική και 

επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως το τένις, 

γυμναστική, άρση βαρών και από αυτούς τους 

τραυματισμούς το 80% σημειώθηκε αφορά τα κάτω 

άκρα και πιο συχνά το γόνατο (28%) την 

ποδοκνημική, τον άκρο πόδι, και την πτέρνας (21%). 

 Η υπέρχρηση μπορεί να προκαλέσει δευτεροπαθώς 

εκφύλιση στους τένοντες

Σύνδρομα υπέρχρησης - overuse injuries

• Tennis elbow

• Golf elbow

• Shin splints

• Stress fracture

• Τενοντίτιδες

• Απονευρωσίτιδες

• Οστεοχονδρίτιδες

• Σύνδρομα διαμερίσματος

Σύνδρομα υπέρχρησης - overuse injuries
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Τενοντοπάθεια ή τενοντίτιδα
 Είναι μια περιορισμένη φλεγμονώδη απόκριση στον τραυματισμό του 

τένοντα, που συχνά είναι αποτέλεσμα μιας εκφυλιστικής διαδικασίας, η 
οποία αυξάνει με την ηλικία, την κούραση. Στις περισσότερες ρήξεις 
τενόντων (97%) προηγούνται εκφυλιστικές αλλαγές στο τένοντα.

 Ο εκφυλισμός χαρακτηρίζεται από διαταραχή του κολλαγόνου λόγω 
ανεπαρκούς παροχής παροχής οξυγόνου, κακής διατροφής, ορμονικών 
διαταραχών, χρόνιας φλεγμονής, και γήρανσης.

Κατάγματα εκ κοπώσεως - Stress fracture
 Συνήθως προηγείται περιοστίτιδα (Shin splint)
 Πιο συχνά σε νέους και σε γυναίκες με διαταραχές της 

εμμήνου ρήσεως, διατροφικές διαταραχές, και λήψη 
αντισυλληπτικών

 Κατανομή
 κνήμη 44-50%
 περόνη 12-16%, 
 Μετατάρσια 16-20%
 μηριαίο οστό σε 6-8%. 
 πτέρνα, βραχιόνιο, λεκάνη, σπόνδυλοι

 Στο ίδιο σημείο δεν μπορεί να ξαναεμφανιστεί κάταγμα 
κοπώσεως
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Κατάγματα εκ κοπώσεως - Stress fracture
 Συμπτώματα

 Πόνος με την δραστηριότητα χωρίς ιστορικό τραυματισμού. 
Ανακουφίζεται με την ανάπαυση

 Τοπικό οίδημα

 Διάγνωση
 Απλή ακτινογραφία: χαμηλή ευαισθησία (40 – 50 % των καταγμάτων 

φαίνονται), αλλά υψηλή ειδικότητα στη διάγνωση των καταγμάτων 
κόπωσης. 

 Το σπινθηρογράφημα των οστών μπορεί να δείξει το κάταγμα μετά 
από 48-72 ώρες από την εμφάνιση των συμπτωμάτων. 

 CT ή MRI

Οστεοχονδρίτιδες
 Χαρακτηρίζονται από διαταραχή της ενδοχονδρίου οστεογενέσεως. Είναι 

διαταραχές των πρωτογενών και δευτερογενών πυρήνων οστεώσεως ή 
βλάβες στις αυξητικές περιοχές των επιφύσεων ή των αποφύσεων των 
οστών.

 Αίτια: 
- μηχανικοί παράγοντες (κακώσεις συμπιεστικού τύπου, σύσπαση ισχυρών 

μυών που προσφύονται στην πάσχουσα περιοχή, ιδίως σε μικρές ηλικίες 
- αγγειακά αίτια
- ορμονικοί λόγοι - παθήσεις της εφηβείας.

 Oι οστεοχονδρίτιδες μπορεί να είναι ενδαρθρικές, εξωαρθρικές και 
διαφυσιακές
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Οστεοχονδρίτιδες
 H συνεχής αύξηση των αθλουμένων σε όλο και μικρότερες ηλικίες 

φαίνεται ότι αυξάνουν τον αριθμό των νεαρών αθλητών που εμφανίζονται 
με προβλήματα οστεοχονδρίτιδων. 

 Σε μικρότερη ηλικία τα αγόρια εμφανίζουν συχνότερα οστεοχονδρίτιδες
 18 διαφορετικοί τύποι οστεοχονδρίτιδων με συχνότερες την Osgood-

Schlatter, την Sever, τη οστεοχονδρίτιδα των μηριαίων κονδύλων, 
οστεοχονδρίτιδα κάτω πόλου επιγονατίδας, τη νόσο του Scheurmann.

 Συχνότερα πάσχουν οι αθλητές του στίβου, (ποσοστό ενοχλημάτων 53%), 
του σκι (8,1%), της γυμναστικής (3,2%) και της άρσης βαρών και των 
αθλημάτων ισχύος γενικότερα (2%). Στα ομαδικά αθλήματα οι αθλητές 
ποδοσφαίρου προσβάλλονται συχνότερα (ποσοστό 20%)

Σύνδρομα διαμερίσματος κνήμης
 Τα σύνδρομα διαμερισμάτων ανήκουν στα σύνδρομα 

υπέρχρησης. Στον αθλητικό χώρο το πιο σύνηθες είναι το 
σύνδρομο διαμερισμάτων της κνήμης. Με την χρήση του όρου 
διαμέρισμα προσδιορίζεται η τοπογραφική ανατομική κλειστή 
περιοχή μεταξύ οστών και περιτονιών μέσα στην οποία 
πορεύονται μύες, τένοντες, αγγεία και νεύρα. 

 Στο πρόσθιο διαμερισματικό σύνδρομο της κνήμης (Anterior 
compartment pain) επηρεάζονται οι πρόσθιοι μύες της κνήμης 
δηλαδή, ο πρόσθιος κνημιαίος μυς, ο μακρός εκτείνων το 
μεγάλο δάκτυλο, ο μακρός  εκτείνων τα δάκτυλα και ο 
πρόσθιος περονιαίος. 

 Στο οπίσθιο διαμερισματικό σύνδρομο (posterior 
compartment pain) επηρεάζονται οι οπίσθιοι μύες της κνήμης, 
δηλαδή, ο υποκνημίδιος μυς, ο γαστροκνήμιος, ο ιγνυακός, ο 
μακρός καμπτήρας των δακτύλων, ο οπίσθιος κνημιαίος και ο 
καμπτήρας του μεγάλου δακτύλου
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Σύνδρομα διαμερίσματος κνήμης
 Κλινική εικόνα: Εκλύεται πόνος κατά την προσπάθεια διάτασης 

των προσβεβλημένων μυών, οι οποίοι παρουσιάζουν ελάττωση 
της ισχύος τους, ελάττωση του εύρους τροχιάς τους, αύξηση του 
μυϊκού τους τόνου και οίδημα στην περιοχή. Κύριο 
χαρακτηριστικό γνώρισμα του πόνου σε αυτή την περίπτωση 
αποτελεί  το γεγονός ότι εμφανίζεται μετά το τέλος της 
προσπάθειας, κατά την φάση της ανάπαυσης. Ο 
καθυστερημένος μυϊκός πόνος παρουσιάζεται 24 ώρες μετά το 
τέλος της προπονήσεως και οφείλεται σε μικροτραυματισμούς 
των μυϊκών ινών λόγω πλειομετρικών ασκήσεων. 

 Αίτια: Εάν αυξηθεί η τάση μέσα στο διαμέρισμα είναι δυνατό να 
προκληθούν παροδικές ή μόνιμες βλάβες στα στοιχεία που 
βρίσκονται εσωτερικά αυτού

 Θεραπεία: χειρουργική αποσυμφόρηση όλων των ανατομικών 
στοιχείων του διαμερίσματος

Πρόληψη συνδρόμων υπέρχρησης
 διατήρηση του ιδανικού βάρους
 καλή διατροφή
 κατάλληλη προετοιμασία
 ασκήσεις προθέρμανσης
 κατάλληλα υποδήματα
 κατάλληλος σχεδιασμός της δραστηριότητας
 ενδυνάμωση των μυών της περιοχής που επιβαρύνεται, 

και ασκήσεις σταθεροποίησης των γύρω μυών
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Αντιμετώπιση συνδρόμων υπέρχρησης
 Ανάπαυση ή σχετική ανάπαυση για 6 βδομάδες
 Πάγος
 Διόρθωση των προδιαθεσικών παραγόντων (εσωτερικών 

ή εξωτερικών), π.χ. κηδεμόνες για κακό ευθειασμό, 
διόρθωση των σφαλμάτων της προπόνησης.

 ΜΣΑΦ για επώδυνη φλεγμονώδη αντίδραση.
 Φυσικοθεραπεία(όχι στην οξεία φάση)
 Χειρουργική θεραπεία σε αποτυχία της συντηρητικής 

αγωγής (ιδίως σε οστεοχονδρίτιδες)

Μηχανισμοί – Αίτια – πρόληψη και 
θεραπεία αθλητικών τραυματισμών
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Μηχανισμός - Αίτια
 Ανεπαρκής προθέρμανση

 Ακινητοποίηση μετά από αθλητικές κακώσεις:

 Επιδείνωση βασικών συσταλτικών και ελαστικών 

ιδιοτήτων του μυϊκού ιστού, Μείωση ιδιοδεκτικότητας

 Εμβιομηχανικές ιδιαιτερότητες :

 Κάτω άκρα: Ανισοσκελία (ανατομική ή λειτουργική), 

Άκρος πόδας (πλατυποδία, κοιλοποδία, κα), Γόνατο 

(ραιβογονία,κα),

 Σπονδυλική στήλη: Σκολίωση, Σπονδυλολίσθηση, 

Κύφωση

 Μυϊκή αδυναμία κορμού:
 Κακή θέση σώματος
 Ασύμμετρη φόρτιση: Μυϊκών ομάδων, Αρθρώσεων, 

Τενόντων, Συνδέσμων

Μηχανισμός - Αίτια

 Έλλειψη μυϊκής ισορροπίας μεταξύ ανταγωνιστών
 όπως μεταξύ τετρακεφάλου και οπισθίων μηριαίων

 Ανεπαρκής ικανότητα συγκεκριμένων μυϊκών ομάδων
 Μυϊκή δυσαναλογία μεταξύ κάτω άκρων και του 

υπολοίπου σώματος
 Κυρίως στους δρομείς μεγάλων αποστάσεων
 “strong legs – weak body”
 Άνω άκρα παίζουν κάποιο ρόλο στην κινητική αλυσίδα

 Μυϊκή αδυναμία κορμού
 Κακή θέση σώματος
 Ασύμμετρη φόρτιση: μυϊκών ομάδων, αρθρώσεων, 

τενόντων, συνδέσμων
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Πρόληψη

 Κλινικός έλεγχος
 Στατικός και δυναμικός εμβιομηχανικός

έλεγχος
 Δύο τελείως διαφορετικές 

κατάστάσεις
 Προβλήματα εμφανή στον στατικό 

έλεγχο μπορεί να μην είναι εμφανή 
κατά την αθλητική δραστηριότητα

 Συνεργασία ιατρού με προπονητή
 Ισοκινητικά Δυναμόμετρα
 Ανάλυση βάδισης

Η σωστή χρήση των διορθωτικών πελμάτων μειώνει 
την καταπόνηση των μυικών ομάδων, βελτιώνει τη 
μυική λειτουργία και απόδοση

Niggs et al 1999

Προστατευτικός εξοπλισμός
 Ειδικά υποδήματα και πάτοι
 Κράνος 
 Μασελάκι - gum shield
 Επωμίδες
 Αγκωνίδες
 Περικάρπια
 Επιγονατίδες
 Κνημίδες
 Επιστραγαλίδες
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Θεραπεία
 RICE (για τις πρώτες 48 ώρες)

 Rest
 Ice
 Compression
 Elevation

 Λειτουργικοί νάρθηκες
 Αναλγητικά και ΜΣΑΦ
 Βελονισμός
Αποκατάσταση
 Φυσιοθεραπείες (διαθερμίες, ηλεκτροθεραπείες, ΤΕΝς

υπερήχους, μάλαξη, Laser)
 Κινησιοθεραπεία

Φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση
 Για τον καλύτερο σχεδιασμό προγραμμάτων αποκατάστασης, πρωταρχικά θα 

πρέπει να κατανοηθεί η διαδικασία της επούλωσης, ακολούθως έπεται η 
δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα επικουρεί τη διαδικασία αυτή, έχοντας 
πάντα σε γνώση τη χρονική ακολουθία και τη φυσιολογία των γεγονότων που 
διαδραματίζονται κατά την επούλωση. 

 Η αποκατάσταση των αθλητικών κακώσεων οφείλει να ξεκινά από την πρώτη 
στιγμή και να συνεχίζεται ακόμη και μετά την επιστροφή του αθλητή στον 
αγωνιστικό χώρο. Η σφαιρική αντιμετώπιση χρησιμοποιεί διάφορες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις με στόχο όχι απλά την αντιμετώπιση της οξείας κάκωσης, αλλά και 
την επανεκπαίδευση του αθλητή ώστε να μην παρουσιάσει ξανά τον ίδιο 
τραυματισμό.
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Φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση
 Οι στόχοι στην αντιμετώπιση μιας αθλητικής κάκωσης διακρίνονται συνήθως σε 3 φάσεις:


Φάσεις Στόχοι

Α Φάση • Διατήρηση του Εύρους Κίνησης  
• Πρόληψη μυϊκής ατροφίας

• Έλεγχος της φλεγμονής.
• Διατήρηση εύρους κίνησης.
• Πρόληψη μυϊκής ατροφίας.
• Εφαρμογή RICE.
• Εφαρμογή φυσικών και/ή μηχανικών μέσων για θεραπεία.
• Χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων.
• Έναρξη ισομετρικών ασκήσεων.

Β Φάση • Απόκτηση του πλήρους εύρους 
κίνησης

• Ασκήσεις ενδυνάμωσης και 
ιδιοδεκτικότητας

• Πλήρης αποκατάσταση του εύρους κίνησης της άρθρωσης και της 
ελαστικότητας των μαλακών μορίων της περιοχής.

• Συνέχιση εφαρμογής φυσικών και/ή μηχανικών μέσων για 
θεραπεία.

• Συνέχιση ισομετρικών ασκήσεων.
• Ασκήσεις διατάσεων (παθητικές και ενεργητικές).
• Ασκήσεις ισοτονικές (μειομετρικές και πλειομετρικές).
• Καρδιοαναπνευστική επάρκεια.

Γ Φάση • Προχωρημένες ασκήσεις 
ενδυνάμωσης και ιδιοδεκτικότητας

• Λειτουργική επανεκπαίδευση,
δραστηριότητες προσαρμοσμένες 
στο άθλημα

• Λειτουργική επανεκπαίδευση.
• Βελτίωση του νευρομυϊκού ελέγχου.
• Ισορροπία και ιδιοδεκτικότητα.
• Διόρθωση λανθασμένων κινητικών προτύπων.
• Δραστηριότητα προσαρμοσμένη στο άθλημα του ασθενή

Φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση
Φυσικά και μηχανικά μέσα: 

 ψυχρά επιθέματα

 είδη επιπολής θερμοθεραπείας (π.χ. θερμά επιθέματα, υπέρυθρη ακτινοβολία)

 συσκευές εν τω βάθει θερμοθεραπείας (π.χ. διαθερμίες βραχέων κυμάτων, υπέρηχοι, 
κρουστικός υπέρηχος, στοχευμένες ραδιοσυχνότητες)

 σύγχρονες συσκευές ηλεκτροθεραπείας (π.χ. διασταυρούμενα ρεύματα, TENS, Laser υψηλής 
και χαμηλής έντασης ισχύος

Θεραπευτικές τεχνικές αποκατάστασης:

 τεχνικές αρθρικής κινητοποίησης (manual therapy)

 ιδιοδέκτρια νευρομυϊκή διευκόλυνση (PNF)

 τεχνικές νευρομυϊκής επανεκπαίδευσης (motor control)

 τεχνικές κινητοποίησης μαλακών μορίων

 τεχνικές μυϊκής ενέργειας (Muscle Energy Techniques)

 κινητοποίηση νευρικού ιστού (Butler, Shacklock)
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Φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση
Σημαντικά μηνύματα

 Η βιαστική ή ατελής αποκατάσταση του τραυματία αθλητή μπορεί να οδηγήσει τελικά σε 

αρνητικά αποτελέσματα τόσο για την υγεία του αθλητή όσο και για τον συνολικό χρόνο 

αποκατάστασης

 Ο σχεδιασμός της θεραπευτικής αντιμετώπισης και του πλάνου αποκατάστασης του αθλητή 

διέπεται από τις αρχές της εξατομίκευσης, της ποικιλίας, της συνεχούς παρακολούθησης και 

επαναξιολόγησης, καθώς και της προοδευτικής επιβάρυνσης

Τοπογραφική κατανομή των 
αθλητικών κακώσεων
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Κακώσεις κεφαλής / ΑΜΣΣ

 ΚΕΚ
 Κάκωση ΑΜΣΣ
 Κακώσεις της ρινός 

- Διαφραγματικό αιμάτωμα
- Επίσταξη
- Κάταγμα ρινός

 Κακώσεις του οφθαλμού
- Ύφαιμα

 Βγαλμένα ή σπασμένα δόντια

Προβλήματα στον ώμο και βραχίονα
 εξάρθρημα ή υπεξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης
 κάταγμα κλείδας 
 εξάρθρημα ώμου 
 τενοντίτιδα υπερακάνθιου 
 τενοντίτιδα στροφικού πετάλου
 θλάση δικεφάλου και τρικεφάλου
 Ρήξη μακράς κεφαλής δικεφάλου
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Προβλήματα στον αγκώνα και την άκρα χείρα
 Golf elbow ή έσω επικονδυλίτιδα
 Tennis elbow ή επικονδυλίτιδα
 κατάγματα και εξαρθρήματα των 

φαλάγγων και των μετακαρπίων 
 ρήξεις τενόντων
 θλάσεις μυών
 απόσπαση επιδερμίδας
 τενοντοελυτρίτις DeQuervain
 σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Προβλήματα στην σπονδυλική στήλη
 Σπονδυλολίσθηση
 Ρήξη με πρόπτωση δίσκου 
 Κατάγματα σώματος του σπονδύλου
 Μυοσυνδεσμική οσφυαλγία (Lumbago)
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Μηρο-βουβωνικός πόνος
 μυϊκές και μυοτενόντιες βλάβες, π.χ. τενοντο-

περιοστίτιδα του μακρού προσαγωγού
 θυλακίτις, π.χ. θυλακίτις λαγονοψοΐτη
 ηβική συμφυσίτιδα (ηβικής σύμφυσης)
 υμενίτιδα ισχίου
 κατάγματα κοπώσεως, π.χ. αυχένας μηριαίου και 

κλάδος ηβικού οστού
 Θλάση τετρακεφάλου και ισχιοκνημιαίων και 

προσαγωγών
 διαταραχές ιερολαγόνιας και και' ισχίον 

άρθρωσης, π.χ. οστεοαρθρίτιδα ισχίου/όγκος
 Αντανακλαστικός πόνος από την ΟΜΣΣ: Ο1-Ο2 ή 

Ο2-Ο3
 «λανθάνουσα» βουβωνοκήλη ή μηροκήλη

Κακώσεις στο γόνατο 
 ρήξεις μηνίσκου
 συνδεσμικές ρήξεις και διαστρέμματα 

(ποικίλου βαθμού)
- πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος
- οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος
- έσω πλάγιος σύνδεσμος
- έξω πλάγιος σύνδεσμος

 εξάρθρημα επιγονατίδας
 ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου
 Θλάση τετρακεφάλου και ισχιοκνημιαίων
 τενοντίτιδα επιγονατιδικού συνδέσμου
 οστεοχονδρίτιδα κνημιαίου κυρτώματος
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Σύνδρομα υπερκαταπόνησης στο γόνατο 
 σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου (γόνατο τζόγκερ

ή αθλητή δρόμου)

 τενοντίτιδα επιγονατίδας (γόνατο αθλητή)

 χονδροπάθεια επιγονατίδας

 οστεοχονδρίτιδα κνημιαίου κυρτώματος

 σύνδρομο πτυχής αρθρικού υμένος

 φλεγμονή του υποεπιγονατιδικού λιπώδους σώματος

 χήνειος θυλακίτις/τενοντίτις

 τενοντίτιδα δικέφαλου μηριαίου

 θυλακίτις/τενοντίτις του ημιϋμενώδους

 τενοντίτις ιγνυακού μυός

 σύνδρομο τριβής της λαγονοκνημιαίας ταινίας (γόνατο 
δρομέα)

 "σφιχτοί" οπίσθιοι μηριαίοι, μύες

 σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου (γόνατο τζόγκερ 
ή αθλητή δρόμου)

 τενοντίτιδα επιγονατίδας (γόνατο αθλητή)

 χονδροπάθεια επιγονατίδας

 οστεοχονδρίτιδα κνημιαίου κυρτώματος

 σύνδρομο πτυχής αρθρικού υμένος

 φλεγμονή του υποεπιγονατιδικού λιπώδους σώματος

 χήνειος θυλακίτις/τενοντίτις

 τενοντίτιδα δικέφαλου μηριαίου

 θυλακίτις/τενοντίτις του ημιϋμενώδους

 τενοντίτις ιγνυακού μυός

 σύνδρομο τριβής της λαγονοκνημιαίας ταινίας (γόνατο 
δρομέα)

 "σφιχτοί" οπίσθιοι μηριαίοι, μύες

 Σύνδρομο προσθίου διαμερίσματος (από επίμονο 
γρήγορο τρέξιμο)

 Τενοντίτις (από κατηφορικό τρέξιμο σε δρομείς 
μακρινών αποστάσεων)

 Σύνδρομο κόπωσης κνήμης ή shin splints (από 
τρέξιμο ή άλματα σε σκληρές επιφάνειες)

 Κάταγμα κόπωσης κνήμης (από υπερβολική άσκηση 
σε σκληρές επιφάνειες ή / και λάθος υποδήματα)

 Κάταγμα περόνης

 Τενοντοελυτρίτις προσθίου και οπίσθιου κνημιαίου 
(από κατάχρηση - υπερβολικό κατηφορικό τρέξιμο)

 Τενοντίτιδα Αχίλλειου (από επαναλαμβανόμενο 
τρέξιμο στα δάκτυλα στους σπρίντερ ή τρέξιμο 
κατηφορικό στους δρομείς αποστάσεων)

 Ρήξη Αχιλλείου τένοντα

 Θλάση γαστροκνημίου

Προβλήματα στην κνήμη
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Προβλήματα στη ποδοκνημική και άκρο πόδι
 Κατάγματα των μεταταρσίων και 

δαχτύλων
 Διάστρεμμα ποδοκνημικής
 Διάστρεμμα άκρου ποδός
 Morton’s neuroma
 Πελματιαία απονευρωσίτις
 Sesam bone stress fractures
 Stress fractures of the foot
 Sub-talar instability and pain
 Σύνδρομο ταρσιαίου σωλήνα

Πολύ συχνές αθλητικές κακώσεις
στην ενόργανη γυμναστική
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Αθλητικές κακώσεις στην ενόργανη
 Οι περισσότερες αθλητικές κακώσεις στην ενόργανη 

γυμναστική εμφανίζονται στα κάτω άκρα (70 %) , κατά 
την προπόνηση στην περίοδο προετοιμασίας, κυρίως στο 
έδαφος µε κυρίαρχο είδος τις συνδεσµικές κακώσεις. 

 Ακολουθούν οι κακώσεις στα άνω άκρα (κυρίως στην 
ωμική ζώνη και στους καρπούς) και στην οσφυϊκή μοίρα 
της σπονδυλικής στήλης

Shoulder tendon inflammation
 Ορισμός: Η τενοντίτιδα του ώμου είναι μια φλεγμονή κυρίως του στροφικού πετάλου του 

ώμου και πολλές φορές και του δικεφάλου 

 Συμπτώματα: πόνος στον ώμο κατά την σύσπαση των μυών. Ο πόνος μπορεί να 
εξαφανίζεται όταν το χέρι έχει υψωθεί εντελώς και να υποχωρεί όταν βρίσκεται σε ακινησία, 
αλλά πολλές φορές επανέρχεται κατά τις βραδινές ώρες. Τα συμπτώματα αυτά συνήθως 
διαρκούν μερικές εβδομάδες αλλά υπάρχει πιθανότητα να παραταθούν και για μήνες.

 Αίτια: Οι τένοντες δέχονται υπερβολική και παρατεταμένη πίεση με αποτέλεσμα να 
υφίστανται επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς – και σπανιότερα κάποιον πιο 
σοβαρό και συγκεκριμένο τραυματισμό. Αποτέλεσμα αυτών των τραυματισμών είναι η 
δημιουργία φλεγμονής σε κάποιον από τους τένοντες.



20/9/2018

46

Spondylolysis and Spondylolisthesis
 Ορισμός: Σπονδυλόλυση ονομάζουμε τη λύση της συνέχειας του οστού (σπονδύλου) μεταξύ 

των άνω και των κάτω αρθρικών αποφύσεων (facets). Η σπονδυλόλυση αναπτύσσεται 
συνήθως κατά τη διάρκεια της εφηβείας, τυπικά στην ηλικία μεταξύ των 10 και 15 ετών. 
Αποτελεί την πιο συχνή αιτία οσφυαλγίας σε παιδιά και εφήβους. Η πιο συχνή εντόπιση είναι 
το επίπεδο Ο5-Ι1 σε ποσοστό 82% και ακολουθεί το Ο4-Ο5 σε ποσοστό 11%.
Σπονδυλολίσθηση είναι η μετατόπιση του υπερκείμενου (cephalad) σπονδύλου και κατά 
συνέπεια και της σπονδυλικής στήλης (ΣΣ) σε σχέση με τον υποκείμενο (caudad) σπόνδυλο 
(και άρα και την υπόλοιπη ΣΣ). Με τον όρο σπονδυλολίσθηση αναφερόμαστε κατά κανόνα 
στην πρόσθια ολίσθηση. 

 Συμπτώματα: πόνος στην οσφυϊκή και οσφυοϊερή περιοχή

 Αίτια: οφείλεται σε κάταγμα καταπόνησης (stress fractures), δηλαδή από 
επαναλαμβανόμενους μικροτραυματισμούς, εντατική υπερέκταση και στροφή της οσφυϊκής 
μοίρας

Bursitis of the great trochanter
 Ορισμός: Φλεγμονή του επιπολής ή και του εν 

τω βάθει τροχαντηρίου ορογόνου θυλάκου. 
(DeLee και Drez, 2003)

 Συμπτώματα: 
 Πόνος στις κινήσεις του ισχίου (ιδιαίτερα με την προσαγωγή 

και έσω στροφή του ισχίου αλλά και την ενεργητική 
απαγωγή του μηρού από πλάγια θέση, λόγω συμπίεσης του 
επιπολής ορογόνου θύλακα) (Αμπατζίδης, 2003). 

 Μείωση εύρους τροχιάς άρθρωσης ισχίου. 

 Αίτια: Φλεγμονή του επιπολής ή και του εν τω 
βάθει ορογόνου θύλακα του τροχαντήρα, 
οφείλομενη: 

 σε υπέρχρηση λόγω προστριβής των καταφυτικών τενόντων 
των απαγωγών του μηρού ή και της λαγονοκνημιαίας 
ταινίας 

 σε κάκωση και από άμεση πίεση ή πλήξη (Read και Wade, 
1997; Harries et al., 1998)
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Tendinitis of the iliopsoas muscle
 Ορισμός: Φλεγμονή του καταφυτικού τένοντα του 

λαγονοψοΐτη μυός
 Συμπτώματα: Πόνος στην βουβωνική χώρα, προς 

την έκφυση του λαγονοψοίτη, που επιτείνεται με 
την άσκηση. Η διάταση του μυός (έκταση ισχίου) 
και η κάμψη ισχίου κάτω από αντίσταση προκαλεί 
έντονο πόνο (Brukner et al., 2007)

 Αίτια: Φλεγμονή του καταφυτικού τένοντα του 
λαγονοψοΐτη στον ελάσσονα τροχαντήρα, λόγω 
υπερχρησης από επαναλαμβανόμενες κάμψεις του 
ισχίου. 

 Παρατηρείται συχνότερα σε ποδοσφαιριστές, 
δρομείς ταχυτήτων και εμποδίων, άλτες ύψους, 
αρσιβαρίστες, αθλητές ενόργανης γυμναστικής, 
χιονοδρόμους και κωπηλάτες. (Αμπατζίδης, 2003)

Hamstring syndrome
 Ορισμός: Το σύνδρομο περιλαμβάνει την 

τενοντοπαθεια της έκφυσης των οπίσθιων μηριαίων 
από την περιοχή του ισχιακού κυρτώματος και τις 
ρήξεις (μερικές ή ολικές).

 Συμπτώματα: Εμφανίζονται συμπτώματα 
τενοντίτιδας ενώ οι ρήξεις προκαλούν αιφνίδιο πόνο 
στην γαστέρα των μυών, ενώ κινήσεις που 
προκαλούν ισχυρό πόνο είναι η παθητική έκταση και 
η ενεργητική κάμψη του γόνατος και η παθητική 
κάμψη ισχίου. (Αμπατζίδης, 2003) 

 Αίτια: Φλεγμονή λόγω α) τενόντιας υπέρχρησης και 
β) βίαιης διάτασης ή σύσπασης των οπίσθιων 
μηριαίων. 

 Συνήθως παρουσιάζεται σε δρομείς ταχύτητας, 
ποδοσφαιριστές, εμποδιστές, άλτες και παίκτες 
αντισφαίρησης.
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Patellofemoral Pain Syndrome
 Ορισμός: Πόνος προερχόμενος  από την επαφή-

προστριβή της οπίσθιας επιφάνειας της επιγονατίδας με 
το μηριαίο οστό

 Συμπτώματα:
 Ήπιος πόνος (πρόσθια επιφάνεια του γόνατος)
 Κριγμός άρθρωσης
 Πιθανή αστάθεια επιγονατίδας (Paavala,  2002)

 Αίτια:
 1. Λανθασμένη ανατομικά θέση επιγονατίδας (άνω-έξω 

παρεκτοπιση), 
 2. μυϊκές ανισορροπίες (αδυναμία έσω πλατύ -βράχυνση έξω 

πλατύ), 
 3.Βλαισότητα του γόνατος, 
 4. Βραχύνσεις του τετρακέφαλου, των έξω καθεκτικών

συνδέσμων της επιγονατίδας, της λαγονοκνημιαίας ταινίας και 
των οπισθίων μηριαίων.

Pes anserinus bursitis
 Ορισμός: Η ορογονοθυλακίτιδα χήνειου πόδα είναι 

φλεγμονή η οποία βρίσκεται 2 εκατοστά περίπου κάτω 
από το έσω μεσάρθριο διάστημα, μεταξύ του έσω 
πλαγίου συνδέσμου και του υπερκειμένου χηνείου
πόδα (ο οποίος σχηματίζεται από τους καταφυτικούς
τένοντες του ισχνού, του ημιτενοντώδους και του 
ραπτικού μυός)

 Συμπτώματα: Πόνος και ευαισθησία κατά μήκος της 
έσω επιφάνειας του έσω κνημιαίου κονδύλου, κάτω 
από το έσω μεσάρθριο διάστημα και στον έσω πλάγιο 
σύνδεσμο ή ακριβώς μπροστά από  αυτόν. Κατά την 
άσκηση παρατηρείται επιδείνωση των συμπτωμάτων. 

 Αίτια: Είναι φλεγμονή, η οποία οφείλεται  σε 
τραυματική κάκωση ή σε υπέρχρηση. Προδιαθεσικοί
παράγοντες είναι η υπέρμετρη έξω στροφή της κνήμης, 
οι σφικτοί οπίσθιοι μηριαίοι και η τυχόν βλαισότητα 
του γόνατος. (Δούκας, 1998 και Marten, 1990) 
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Osgood-schlatter disease
 Ορισμός: Η Οστεοχονδρίτιδα του κνημιαίου κυρτώματος 

είναι η πιο συχνή αιτία άλγους στην περιοχή του γόνατος 
στην προεφηβική και εφηβική ηλικία.  Συναντάται 
συνήθως σε παιδιά κι εφήβους (10-16 έτη) που 
ασχολούνται με τον αθλητισμό και περισσότερο στα 
αγόρια. 

 Αίτια: Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων όπως το 
τρέξιμο ή τα άλματα οι επαναλαμβανόμενες συσπάσεις 
του τετρακέφαλου δημιουργούν συνθήκες 
επαναλαμβανόμενης έλξης και stress στην περιοχή του 
κνημιαίου κυρτώματος. 

 Συμπτώματα: Πόνος στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος 
ιδίως μετά από άσκηση. Οίδημα στην περιοχή του 
κνημιαίου κυρτώματος. Ανελαστικότητα των μυών του 
μηρού. 

Tendonitis of the Achilles tendon
 Ορισμός: Φλεγμονή που εκδηλώνεται σε μια από αυτές τις 

δομές. Αντίθετα, μιλάμε για τενοντοελυτρίτιδα όταν η φλεγμονή 
πλήττει, εκτός από τον τένοντα, και την προστατευτική θήκη 
(έλυτρο) που τον περιβάλλει. 

 Συμπτώματα: Πόνος κατά την κίνηση ή τη συμπίεση, ενώ ακόμα 
και μικρές κινήσεις μπορούν να προκαλέσουν έντονο πόνο. Η 
διαφοροδιάγνωση μεταξύ των συμπτωμάτων σε περίπτωση 
ρήξης και τενοντοπάθειας του αχίλλειου έγκειται στην έναρξη 
των συμπτωμάτων, σε ρήξη η έναρξη των συμπτωμάτων είναι 
αιφνίδια ενώ σε τενοντίτιδα υπάρχει σταδιακή εμφάνιση των 
συμπτωμάτων. Ο τένοντας δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από το 
υπόλοιπο μυοτενόντιο σύνολο, θεωρείται λοιπόν πιο ευάλωτος 
σε πλειομετρικές συστολές. (Brandari, 2002)

 Αίτια: Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες πρόκλησης  
τενοντοπάθειας είναι οι παλαιότεροι τραυματισμοί και οι 
μικροτραυματισμοί οι οποίοι  οφείλονται στην υπερβολική 
χρήση των τενόντων κατά την διάρκεια της  άθλησης. (Bressel, 
2004) 
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Total Achilles tendon rupture
 Ορισμός: Η ολική ρήξη Αχιλλείου τένοντα είναι ρήξη των ινών σε 

μεγάλο βαθμό, συντελείται μεταξύ των 2 - 6 cm πάνω από την 
κατάφυση του τένοντα στο οπίσθιο τμήμα της πτέρνας. 

 Συμπτώματα: Αιφνίδιος οξύς πόνος στην περιοχή της κατάφυσης 
του τένοντα, ο οποίος αρκετές φορές, συνοδεύεται από έναν 
δυνατό ήχο θραύσης. Έντονο οίδημα. Επίσης ο ασθενής 
παρουσιάζει πιθανότητα πλήρη ανικανότητα στην βάδιση και μη 
επιτυχημένη προσπάθεια να σταθεί στην άκρη των δακτύλων. 

 Αίτια: Προπονητικά λάθη όπως απότομη αύξηση αποστάσεων, 
απότομη αύξησης προπονητικής έντασης, προπόνηση βουνού, κακή 
προθέρμανση  και απότομη αρχή αθλητικών δραστηριοτήτων μετά 
από μακροχρόνια διακοπή. Η επιφάνεια του εδάφους και ο 
εξοπλισμός όπως επαναλαμβανόμενες αναπηδήσεις σε σκληρό 
έδαφος, αθλητικές δραστηριότητες σε ανώμαλο έδαφος και πίεση 
στον αχίλλειο από το υπόδημα. Ανατομικοί παράγοντες όπως 
ηλικία και αλλαγές στον κολλαγόνο τένοντα, στην τροφοδοσία 
αιμάτωσης της περιοχής, πόδι Valgus, δυνατός γαστροκνήμιος μυς 
και ραιβή κνήμη. Όπως επίσης συστηματικές ασθένειες όπως 
ρευματοειδής αρθρίτιδα και σχετικές ασθένειες κολλαγόνου. 
(Donatelli 1992; Cyriax 1984) 

Calcaneal apophysitis / Sever’s disease
 Ορισμός: Η αποφυσίτιδα πτέρνας συνίσταται σε φλεγμονή στο οπίσθιο κύρτωμα 

της πτέρνας.

 Συμπτώματα: Φλεγμονή, η οποία εμφανίζεται σε νεαρούς αθλητές που 
επιδεικνύουν υπερβάλλοντα ζήλο κατά την προπόνηση. Εμφανίζεται πόνος καθώς 
ο άκρος πόδας έρχεται σε επαφή με το έδαφος ή κατά την απογείωση πριν από 
άλμα στην οπίσθια επιφάνεια της πτέρνας, ενώ συχνά παρατηρείται και 
χωλότητα. Επίσης διαπιστώνονται στοιχεία εντοπισμένης φλεγμονής, με 
ευαισθησία κατά την πίεση του οπίσθιου κυρτώματος της πτέρνας και οίδημα των 
μαλακών μορίων. Ακόμα, προκαλείται πόνος κατά την παθητική έκταση και την 
ενεργητική κάμψη του άκρου πόδα, υπό αντίσταση. (Read και Wade, 1997)

 Αίτια: Η φλεγμονή οφείλεται σε επαναλαμβανόμενες, μικροκακώσεις λόγω της 
έντονης έλξης που ασκείται από τον τρικέφαλο της γαστροκνημίας, μέσω του 
Αχίλλειου τένοντα. (Lillegard et al., 1999) 
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Osteochondritis of the tarsal navicular
 Ορισμός: Η οστεοχονδρίτιδα του σκαφοειδούς ή 

Kohler’s disease οφείλεται σε βλάβη της επιφυσιακής
πλάκας - επίφυσης στα σημεία δηλαδή  στα οποία 
αυξάνεται το οστό. 

 Συμπτώματα: Ο αθλητής εμφανίζει ευαισθησία ή πόνο 
και οίδημα στην ραχιαία επιφάνεια του άκρου πόδα, 
συμπτώματα που επιτείνονται με την άσκηση. Τα 
συμπτώματα αυτά παρουσιάζονται επίσης κατά την 
άσκηση πίεσης στην ραχιαία επιφάνεια του ποδός, 
αντίστοιχα προς το σκαφοειδές οστό και επώδυνος 
περιορισμός  των κινήσεων του ταρσού. Στην 
ακτινολογική εξέταση εμφανίζεται ελάττωση του 
πάχους και πύκνωση του σκαφοειδούς. (Αμπατζίδης, 
2003) 

 Αίτια: Η πάθηση οφείλεται σε καταπόνηση της ποδικής 
καμάρας και παρατηρείται συνήθως σε παιδιά ηλικίας 2 
έως 10 ετών.

Plantar fasciitis
 Ορισμός: Η πελματιαία απονευρωσίτιδα αποτελεί μια 

φλεγμονώδη αντίδραση στην έκφυση της απονεύρωσης από την 
πτέρνα. 

 Συμπτώματα: Πόνος που ξεκινά από την πτέρνα και κατευθύνεται 
προς την έκφυση της απονεύρωσης, πρωινή δυσκαμψία και 
χωλότητα και τα οποία υποχωρούν με την ανάπαυση. Επίσης 
διαπιστώνεται ευαισθησία ή πόνος κατά την πίεση της έκφυσης της 
απονεύρωσης, που ακτινοβολεί κατά μήκος των ινών της και 
υπαισθησία στην έξω μοίρα του πέλματος. Ο πόνος αναπαράγεται 
κατά την βάδιση στα δάκτυλα και κατά την βάδιση στην πτέρνα. 
(Αμπατζίδης, 2003)

 Αίτια: Οφείλεται σε επαναλαμβανόμενες, βίαιες διατάσεις της 
απονεύρωσης κατά την απογείωση του πέλματος από το έδαφος. 
Εμφανίζεται συνήθως σε αθλήματα δρόμου και αλμάτων, ιδίως στα 
μετ’ εμποδίων. Η ανεπαρκής στήριξη της ποδικής καμάρας επιτείνει 
την καταπόνηση της απονεύρωσης και αυξάνει τις δυνάμεις 
συμπίεσης στις αρθρώσεις των μεταταρσίων. (Brukner et al., 2007)


