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Ιατρικά θέματα και ο ρόλος 
του αθλητιάτρου

1

Η αθλητιατρική είναι μία ειδικότητα της ιατρι-
κής επιστήμης που γίνεται ολοένα και πιο πε-
ριζήτητη, ιδίως την στιγμή που εξειδικευμένες 
μεταπτυχιακές σπουδές (αν όχι αναγνωρισμένη 
ειδικότητα) είναι πλέον διαθέσιμες σε πολλές 
χώρες. Η άσκηση της αθλητιατρικής απαιτεί 
ικανότητες και γνώσεις τόσο στον τομέα της 
γενικής ιατρικής, όσο και στις παθήσεις του 
μυοσκελετικού συστήματος, ώστε να καλύπτο-
νται ικανοποιητικά οι ανάγκες του σύγχρονου 
αθλητή. 

Ο πρωταρχικός ρόλος του αθλητιάτρου 
είναι η διατήρηση της υγείας και της φυσικής 
κατάστασης του αθλητή, στο βέλτιστο δυνατό 
επίπεδο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, 
απαιτείται στενή συνεργασία ανάμεσα στα μέλη 
της ομάδας, για παράδειγμα ανάμεσα στον φυ-
σικοθεραπευτή, τον ορθοπαιδικό, τον διατρο-

φολόγο και τον μασέρ (Εικ. 1.1). Ο δευτερεύων 
ρόλος του αθλητιάτρου  είναι η συνεργασία με 
το προπονητικό και λοιπό υποστηρικτικό επιτε-
λείο, για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης 
του αθλητή. Η δυσκολία και η μοναδικότητα του 
πεδίου δράσης του αθλητιάτρου πηγάζει από 
την διττή φύση του ρόλου του και την φυσιολο-
γική σύγκρουση συμφερόντων, μεταξύ των δύο 
επιμέρους στόχων.

Η αυξημένη συμμετοχή στα αθλήματα, που 
έχει παρατηρηθεί στον γενικό πληθυσμό, και 
η προοδευτική επαγγελματοποίηση/εμπορευ-
ματοποίηση των ελίτ αθλημάτων, καθιστούν 
επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένου 
ιατρικού προσωπικού, το οποίο μάλιστα να μπο-
ρεί να συνδυάζει την εργασία με το πάθος για 
τα αθλήματα.

Ο Phillip Tissie θα μπορούσε να χαρακτη-

Εικ.	1.1 Ο αθλητίατρος πρέπει να 
λειτουργεί μέσα στα πλαίσια μίας 
ομάδας διαφόρων ειδικοτήτων των 
επαγγελματιών της υγείας.
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ριστεί ως ένας από τους πρώτους “αθλητιά-
τρους”, όταν περιέγραφε ως “τοξικό” το δείγμα 
ούρων ενός αθλητή, που είχε μόλις αποτύχει να 
σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ στην 24ωρη πο-
δηλασία, το 1893, καθώς μόνο 10mL από τα 
ούρα του αρκούσαν για να σκοτώσουν έναν 
λαγό βάρους 2 κιλών (24 ώρες μετά, χρειάστη-
κε η διπλάσια ποσότητα!). Ίσως μπροστά από 
την εποχή του, ο Tissie να ήθελε να εναντιωθεί 
στην ανταγωνιστικότητα των αθλημάτων όπως 
αυτή υφίσταται στις μέρες μας, λόγω των πι-
θανών κινδύνων που ελλοχεύουν. Περίπου την 
ίδια χρονική περίοδο, ο Charles-Edouard Brown-
Sequard πραγματοποιούσε πειράματα με ενέσεις 
ορχικών εκκρίσεων, πιστεύοντας ότι αποτελούν 
την «γενετήρια πηγή της δύναμης», γεγονός που 
αποτελεί ένα θέμα που μας στοιχειώνει ακόμα 
και σήμερα, στον 21ο αιώνα. Οι αθλητίατροι, 
στις μέρες μας, απασχολούνται με όλες τις εκ-
φάνσεις της φροντίδας τόσο των ερασιτεχνών, 
όσο και των επαγγελματιών αθλητών, και κατέ-
χουν σημαντική θέση ανάμεσα στους μαχητές 
κατά της χρήσης απαγορευμένων ουσιών στον 
αθλητισμό. 

Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι η περι-
γραφή των κύριων ρόλων και αρμοδιοτήτων ενός 
αθλητιάτρου, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον 
στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Ο γιατρός της ομάδας
Η συνεργασία με μία επιτυχημένη, επαγγελμα-
τική ομάδα αποτελεί στόχο της πλειοψηφίας 
των αθλητιάτρων, και επομένως είναι απαραί-
τητο να μπορούν να εργαστούν ως μέλη μίας 
ομάδας, στην οποία η αποδοτική επικοινωνία 
μεταξύ του προπονητικού και του λοιπού υπο-
στηρικτικού επιτελείου είναι καίριας σημασίας. 
Οι τακτικές συσκέψεις μεταξύ των μελών του 
ιατρικού επιυελείουεπιτελείου είναι από τις πιο 
σημαντικές διαδικασίες επίλυσης των ιατρικών 
θεμάτων. Ομοίως, θα πρέπει να γίνονται τα-
κτικές ενημερώσεις της προπονητικής ομάδας, 
για να είναι ενημερωμένοι για τα τρέχοντα ια-
τρικά ζητήματα. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να 
ξεφεύγουμε από τα όρια της εμπιστευτικότητας. 
Παρά το ότι σε πολλές ομάδες υπάρχει η απαί-
τηση από τους αθλητές και τους γιατρούς να 
αποκαλύψουν εμπιστευτικές πληροφορίες, θα 
πρέπει να θυμόμαστε ότι πριν και πάνω από 
όλα είναι η υγεία και η φροντίδα  του αθλητή 
(ασθενή).

Έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, ο αθλητί-

ατρος οφείλει να εξασφαλίσει ένα σωστό περι-
βάλλον, με κατάλληλα εξοπλισμένους ιδιωτικούς 
χώρους, έτσι ώστε να προφυλάσσεται η εμπι-
στευτικότητα του αθλητή αλλά και να διατηρεί-
ται το επαγγελματικό επίπεδο και η ηθική του 
ίδιου του γιατρού.

Ο αποκλεισμός ενός αθλητή από τις αθλητι-
κές δραστηριότητες, είναι μία απόφαση κατά την 
οποία ο αθλητίατρος μπορεί να δεχθεί έντονες 
εξωτερικές πιέσεις και επομένως οφείλει να έχει 
ξεκαθαρίσει σε ποιόν έγκειται η ευθύνη, ώστε να 
λαμβάνει ανεπηρέαστος την απόφασή του.

Η τήρηση ιατρικού αρχείου είναι μία περί-
πλοκη υπόθεση, καθώς πολλά περιστατικά δεν 
αντιμετωπίζονται στον χώρο του ιατρείου, αλλά 
στο γήπεδο ή ακόμα και εκτός γηπέδου. Παρόλα 
αυτά, είναι επιτακτική η ανάγκη τήρησης ακρι-
βούς  και περιεκτικού αρχείου. Η καταχώρηση 
δεδομένων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές εί-
ναι όλο και πιο διαδεδομένη και χρήσιμη, με ένα 
από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα αυτής 
της μεθόδου να είναι η δυνατότητα σύνδεσης με 
φορητές συσκευές, επιτρέποντας στον γιατρό 
την πρόσβαση και την καταγραφή πληροφορι-
ών, ακόμα και από τον αγωνιστικό χώρο.

Παρότι οι γενικές απαιτήσεις σε εξοπλισμό 
ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος της ομάδας 
και τις διαθέσιμες οικονομικές πηγές, η πρό-
σβαση σε επαρκή εξοπλισμό για τα επείγοντα 
περιστατικά είναι ουσιώδους σημασίας και δεν 
επιδέχεται κανένα συμβιβασμό (βλέπε το Κε-
φάλαιο 2).

Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να βρεθεί ο 
γιατρός σε ένα περιβάλλον, όπου κυριαρχούν 
θεραπευτικές μέθοδοι και πεποιθήσεις που πη-
γάζουν από την παράδοση. Σε αυτές τις περι-
πτώσεις, ανακύπτουν δυσκολίες στην εδραίωση 
των νέων δεδομένων, και απαιτείται διακριτικό-
τητα και υπομονή από μέρους του γιατρού για 
την ομαλή μετάβαση στην δέουσα άσκηση της 
ιατρικής επιστήμης.

Ταξιδεύοντας με την ομάδα
Τα διεθνή ταξίδια της ομάδας μπορούν να απο-
δειχθούν από τις πιο απαιτητικές και ωφέλιμες 
εμπειρίες στην καριέρα κάθε αθλητιάτρου. Οι 
απαιτήσεις, συνήθως είναι μεγάλες, σε 24ωρη 
βάση, πιθανόν για αρκετές εβδομάδες. Για πρα-
κτικούς λόγους, η διαδικασία μπορεί να χωριστεί 
σε επιμέρους τμήματα: την προετοιμασία, την 
ιατρική τσάντα, το ταξίδι και την φροντίδα στην 
περιοχή προορισμού.
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Προετοιμασία

Πριν από το ταξίδι, ο αθλητίατρος οφείλει να 
λάβει ένα πλήρες ιστορικό και να κάνει ενδελε-
χή εξέταση των αθλητών και του επιτελείου, 
ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένος για τα 
προϋπάρχοντα ιατρικά ζητήματα. Ο ακριβής 
προγραμματισμός των απαιτούμενων εμβολια-
σμών μπορεί να διευκολυνθεί με την κατάστρω-
ση ενός λεπτομερούς και έγκαιρου ταξιδιωτικού 
προγράμματος. Οι εμβολιασμοί που θεωρούνται 
επιβεβλημένοι είναι για:
• τον τέτανο
• την διφθερίτιδα
• την ιλαρά
• την παρωτίτιδα
• την πολιομυελίτιδα
• την ερυθρά.

Οι εμβολιασμοί που η αναγκαιότητά τους 
πρέπει να κριθεί εξατομικευμένα (ανάλογα με 
την φύση του αθλήματος, την ηλικία του κάθε 
ατόμου, τον τόπο προορισμού) είναι για:
• την ηπατίτιδα Α
• την ηπατίτιδα Β (ιδίως σε αθλήματα που 

απαιτούν σωματική επαφή)
• την γρίπη
• την ελονοσία (προληπτικά μέτρα, δια του 

στόματος)
• τον τυφοειδή πυρετό
• την Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα
• την χολέρα
• την λύσσα
• τον μηνιγγόκοκκο
• τον κίτρινο πυρετό.

Οι απαιτούμενοι εμβολιασμοί επιβεβαιώνο-
νται ατομικά για τον καθένα με βάση τις σύγ-
χρονες κατευθυντήριες οδηγίες.

Αεροπορικό ταξίδι

Ο εικοσιτετράωρος ρυθμός είναι ο καθημερι-
νός ρυθμός του σώματος, που συγχρονίζεται 
με την διαδοχή ημέρας και νύχτας. Ο έλεγχος 
που ασκεί το βιολογικό μας ρολόι στα οργανικά 
και ψυχολογικά συστήματα του σώματός μας, 
επηρεάζει πολλές παραμέτρους της αθλητικής 
απόδοσης, διαφοροποιώντας καθημερινά παρά-
γοντες, όπως είναι η ελαστικότητα, η παραγωγή 
ενέργειας και η μυϊκή δύναμη. 

Το ταξίδι σε περιοχές που ανήκουν σε δια-
φορετικές ζώνες ώρας μπορεί να αποσυντονίσει 
αυτό τον ρυθμό του σώματός μας, προκαλώντας 
την εικοσιτετράωρη δυσρυθμία ή “jet lag”. Η 
σοβαρότητα του jet lag είναι ευθέως ανάλογη 

των ωρών διαφοράς, και επιτείνεται όταν το 
ταξίδι είναι προς τα ανατολικά. Τα συμπτώμα-
τα περιλαμβάνουν την διαταραχή του μοντέλου 
του ύπνου, τις γαστρεντερικές διαταραχές, τους 
πονοκεφάλους και την γενική αδιαθεσία. Έχει 
υπολογιστεί ότι απαιτείται μία μέρα προσαρ-
μογής για κάθε ώρα διαφοράς. 

Μία σειρά απλών στρατηγικών μπορεί να βο-
ηθήσει στον περιορισμό των συμπτωμάτων:
• Η προσαρμογή του μοντέλου του ύπνου, 

ανάλογα με την ζώνη της ώρας που ανήκει 
η περιοχή προορισμού, λίγες μέρες πριν την 
αναχώρηση.

• Ο καλός ύπνος το βράδυ πριν την αναχώρη-
ση.

• Η ελαχιστοποίηση του χρόνου που απαιτεί-
ται για τις μετακινήσεις, με τον κατάλληλο 
προγραμματισμό της πτήσης.

• Η ρύθμιση του ρολογιού στην τοπική ώρα της 
περιοχής προορισμού, κατά την διάρκεια της 
πτήσης.

• Η χρήση τεχνικών χαλάρωσης, ωτοασπίδων 
και καλυμμάτων για τα μάτια, για την υπο-
βοήθηση του ύπνου κατά την διάρκεια και 
μετά την πτήση.
Μετά από ταξίδια προς τα δυτικά ή προς τα 

ανατολικά, συνιστάται ο προγραμματισμός των 
αγώνων σε πρωινή ή απογευματινή ώρα, αντι-
στοίχως, με στόχο την βελτιστοποίηση της από-
δοσης, εκμεταλλευόμενοι το πλεονέκτημα της 
εικοσιτετράωρης καθυστέρησης. Άλλοι τρόποι 
ελαχιστοποίησης του jet lag είναι η αποφυγή κα-
τανάλωσης αλκοόλ, η κίνηση μέσα στην καμπίνα 
του αεροσκάφους και η προσεκτική κατανάλωση 
υγρών και φαγητού. Επίσης, για την υποβοήθη-
ση της επαναφοράς των βιολογικών ρυθμών, 
μετά το ταξίδι, προτείνεται η κατανάλωση ενός 
πρωινού γεύματος υψηλής περιεκτικότητας σε 
πρωτεΐνες και ενός βραδινού γεύματος χαμηλής 
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες/υψηλής περιεκτι-
κότητας σε υδατάνθρακες. 

Η λήψη μελατονίνης ή κάποιου υπνωτικού 
φαρμάκου βραχείας διάρκειας (π.χ. τεμαζεπά-
μη) μπορεί να βοηθήσει στον ύπνο του αθλητή 
και, επομένως, να επισπεύσει την επάνοδο του 
εικοσιτετράωρου ρυθμού. Η μελατονίνη είναι ένα 
πεπτίδιο που εκκρίνεται από την υπόφυση και 
βοηθάει στον ύπνο σε συνθήκες χαμηλού φυ-
σικού φωτισμού. Παρότι έχει αποδειχθεί ότι 
ελαττώνει τα υποκειμενικά συμπτώματα του 
jet lag όταν λαμβάνεται πριν και μετά από το 
αεροπορικό ταξίδι, πρέπει να είμαστε προσε-
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κτικοί στην λήψη της, για να μην αποσυντονι-
στεί περαιτέρω ο εικοσιτετράωρος ρυθμός του 
σώματος. Εξαιτίας των απρόβλεπτων επιπτώ-
σεων σε κάθε οργανισμό και της πιθανότητας 
παρατεταμένης υπνηλίας, η Ιατρική Επιτροπή 
της Βρετανικής Ολυμπιακής Ένωσης αντιτίθεται 
στην λήψη υπνωτικών φαρμάκων ή μελατονίνης 
σε διεθνή ταξίδια. Σε καμία περίπτωση πάντως, 
αυτά τα φάρμακα δεν θα πρέπει να ληφθούν 
για πρώτη φορά πριν από κάποια σημαντική 
διοργάνωση.

Κατά την άφιξη στον τόπο προορισμού, θα 
πρέπει να αξιολογείται ο κίνδυνος μόλυνσης, 
ανάλογα με το επίπεδο υγιεινής των εγκατα-
στάσεων και τα μολυσμένα έντομα της περιοχής. 
Με την παραμικρή αμφιβολία για την πηγή του 
παρεχόμενου νερού, επιβάλλεται η χρήση σφρα-
γισμένου, εμφιαλωμένου νερού για την πόση και 
για την υγιεινή του στόματος. Αντιστοίχως, θα 
πρέπει να αποφεύγονται τα παγάκια και τα 
λαχανικά ή άλλες τροφές που πλένονται με το 
νερό της βρύσης. Γενικώς, θα πρέπει να ακο-
λουθείται ο κανόνας “το ψήνω, το ξεφλουδίζω 
ή το αφήνω”. Όλα τα ποτήρια ή δοχεία που 
χρησιμοποιούνται, ιδίως για την κατανάλωση 
των αθλητικών ροφημάτων, θα πρέπει να ξε-
πλένονται συχνά με εμφιαλωμένο νερό και με 
μία βούρτσα.

Τα κουνούπια δεν ευθύνονται μόνο για την 
μετάδοση παρασίτων που προκαλούν την ελο-
νοσία, αλλά και για την μετάδοση ιών εγκεφα-
λίτιδας, που μπορεί να προκαλέσουν δάγγειο 
πυρετό, κίτρινο πυρετό και ιαπωνική εγκεφαλί-
τιδα. Στις περιοχές υψηλού κινδύνου, συνιστάται 
ο ανοιχτόχρωμος, μακρυμάνικος ρουχισμός, η 
χρήση εντομοαπωθητικών και η τοποθέτηση 
κουνουπιέρας στο κρεβάτι. Τα προφυλακτικά 
μέτρα για την ελονοσία ποικίλλουν, ανάλογα με 
την τοποθεσία, την διάρκεια της διαμονής και 
το ατομικό ιατρικό ιστορικό.

Ο εγκλιματισμός στα θερμά κλίματα μπορεί 
να διαρκέσει μέχρι και δύο εβδομάδες, επομέ-
νως, έως ότου να επιτευχθεί, μπορεί ήδη να έχει 
επιβαρυνθεί η απόδοση του αθλητή. Η έκταση 
και η ένταση της προπόνησης θα πρέπει να 
είναι μειωμένες κατά την άφιξη, με προοδευτι-
κή αύξηση τις επόμενες δύο εβδομάδες, ενώ η 
ώρα της προπόνησης θα πρέπει προοδευτικά να 
μετακινείται από τις ψυχρότερες προς τις θερ-
μότερες ώρες της ημέρας. Η πρόσληψη υγρών 
θα πρέπει να είναι αυξημένη, και, συγκεκριμένα, 
θα πρέπει να υπάρχει καταγραφή του σωματι-

κού βάρους και του όγκου των ούρων, ώστε να 
καθορίζεται η επαρκής αναπλήρωση των υγρών. 
Επίσης, για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα 
των θερμοπληκτικών κρουσμάτων, συνιστώνται 
ανοιχτόχρωμα ρούχα χαλαρής εφαρμογής και 
αντιηλιακή προστασία.

Μία παρόμοια περίοδος εγκλιματισμού απαι-
τείται όταν οι αθλητές πρέπει να ταξιδέψουν 
από το επίπεδο της θάλασσας σε μία περιοχή 
με υψόμετρο.

Κατά την επιστροφή από διεθνή ταξίδια 
της ομάδας, θα πρέπει να συντάσσεται λεπτο-
μερής και σαφής αναφορά στην διοίκησης της 
ομάδας, με αξιολόγηση όλων των παραμέτρων 
του ταξιδιού, χωρίς βέβαια να θίγεται η εμπι-
στευτικότητα οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. 
Οι ιατρικές αναφορές όλων των αθλητών που 
χρειάστηκαν φροντίδα πρέπει να προωθούνται 
στον κατάλληλο γενικό γιατρό ή παθολόγο. 

η ιατρική τσάντα
Τα περιεχόμενα της ιατρικής τσάντας του αθλη-
τιάτρου εξαρτώνται από την φύση του αθλή-
ματος, την διαθεσιμότητα επικουρικών ιατρικών 
υπηρεσιών και τον αριθμό των αθλητών. Γενικός 
κανόνας είναι να μην περιλαμβάνονται απαγο-
ρευμένες ουσίες, για να αποφευχθεί η τυχαία 
ή ακατάλληλη χρήση τους. Κατά την διάρκεια 
κάλυψης αγώνων, χρήσιμο είναι να υπάρχει ανά 
πάσα στιγμή διαθέσιμο ένα μικρό κουτί με βασι-
κά είδη πρώτων βοηθειών, ενώ ταυτόχρονα θα 
πρέπει να υπάρχει και ένα μεγαλύτερο κουτί με 
όλα τα απαραίτητα εργαλεία και φάρμακα.

Ακολούθως, γίνεται μία προσπάθεια κατη-
γοριοποίησης των περιεχομένων μίας ιατρικής 
τσάντας, χωρίς όμως να πρέπει να θεωρηθεί 
αποκλειστικός οδηγός.
1 Ο εξοπλισμός για την επείγουσα φροντίδα
 • Σκληρό αυχενικό κολάρο, σε διάφορα με-

γέθη
 • Συσκευές για τους αεραγωγούς (στοματο-

φαρυγγική, ρινοφαρυγγική)
 • Υλικά για ενδοφλέβια χορήγηση ορού ή 

φαρμάκων
 • Εξοπλισμός καρδιακής αναζωογόνησης (αυ-

τόματος εξωτερικός απινιδωτής - AED)
 • Σανίδα υποστήριξης της σπονδυλικής στή-

λης
 • Φάρμακα για τα επείγοντα περιστατικά
2	 Φάρμακα
 • Ανώτερη αναπνευστική οδός (URT):
  – αποσυμφορητικά
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Εικ.	 2.2	 Έκταση της κεφαλής-
ανύψωση της κάτω γνάθου.

Εικ.	2.3	 Πρόσθια ώθηση της κάτω 
γνάθου.

• Χρόνος πλήρωσης των τριχοειδών λιγότερος 
από δύο δευτερόλεπτα

• Συχνότητα και ένταση των παλμών.
Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι σε ένα νέο άτομο, 
θα πρέπει να χαθούν το λιγότερο 1500ml αίματος 
ή το 30% του όγκου του αίματος, προκειμένου να 
επέλθει πτώση της συστολικής αρτηριακής πίε-
σης. Επομένως, στις περισσότερες περιπτώσεις 
αθλητικών κακώσεων η αξιολόγηση της πίεσης 
του αίματος δεν αποτελεί άμεση προτεραιότητα. 
Στο Πλαίσιο 2.4, καταγράφονται οι ελάχιστες πι-

θανές συστολικές πιέσεις για να είναι ψηλαφητοί 
οι τρεις κυριότεροι σφυγμοί του σώματος.

Αξιολόγηση της σωματικής ανικανότητας

Στην πράξη, η ανικανότητα - αναπηρία ανα-
φέρεται στην αδρή νευρολογική αξιολόγηση, η 
οποία αποτελείται από δύο στοιχεία:
• Το μέγεθος της κόρης των οφθαλμών και η 

ανταπόκρισή τους στο φως
• Την βαθμολογία AVPU (παρατίθεται στο Πλαί-

σιο 2.5).
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την πρωτογενή αξιολόγηση και την σταθερο-
ποίηση των βασικών λειτουργιών του. Στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις τραυματισμών στον 
αγωνιστικό χώρο, η δευτερογενής αξιολόγηση 
πραγματοποιείται αφού ο αθλητής έχει μετα-
φερθεί στο νοσοκομείο ή σε κάποιον κατάλληλα 
διαμορφωμένο χώρο.

Προηγμένη υποστήριξη της ζωής  
του τραυματία
Οι τρεις σημαντικότερες μορφές της καρδιακής 
προσβολής είναι η ασυστολική, η ηλεκτρική δρα-
στηριότητα χωρίς καρδιακό παλμό και η κοιλιακή 
μαρμαρυγή (ventricular fibrillation, VF). Μεταξύ 
αυτών, η κοιλιακή μαρμαρυγή έχει μακράν την 
καλύτερη πρόγνωση, με την προϋπόθεση να 
γίνει απινίδωση το συντομότερο δυνατό. Στα-
τιστικά, οι πιθανότητες επιτυχούς απινίδωσης 
μειώνεται κατά 10% για κάθε λεπτό που περνά 
μετά την καρδιακή προσβολή. Για αυτόν τον 
λόγο, είναι επιτακτική η ανάγκη δυνατότη-
τας άμεσης χρήσης απινιδωτή, στις διάφορες 
αθλητικές εκδηλώσεις. Στις μεγάλες αθλητικές 
διοργανώσεις, το παραϊατρικό προσωπικό έχει 
πάντα μαζί του έναν απινιδωτή, γεγονός που 
δεν απαιτείται νομικά στις μικρότερες αθλητικές 
διοργανώσεις, με αποτέλεσμα ο γιατρός της ομά-
δας και ο αθλητικός σύλλογος να παρουσιάζουν 
μία σημαντικότατη παράλειψη. Στο παρελθόν, 
οι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές θεωρού-
νταν οικονομικά απαγορευτικοί για να αγορα-
στούν από μικρούς αθλητικούς συλλόγους. Τα 
τελευταία, όμως, χρόνια, η δραματική μείωση 
της αγοραστικής τους αξίας τούς καθιστά πιο 
εύκολα προσιτούς. O γιατρός και ο αθλητικός 
σύλλογος θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα 
ισοζύγιο οικονομικού κόστους και κλινικού κιν-
δύνου. Ο κίνδυνος προφανώς ποικίλει ανάλογα 
και με την ηλικία των αθλητών. Είναι σημαντικό 
να διαψεύσουμε κατηγορηματικά την εντύπωση 
που κυριαρχεί ότι, οι αποτελεσματικές βασικές 
τεχνικές υποστήριξης της ζωής (basic life sup-
port, BLS) αρκούν για να καλύψουν το χρονικό 
διάστημα, μέχρι να είναι διαθέσιμος ένας απινι-
δωτής. Παρά το ότι η εκπαίδευση των γιατρών, 
που καλύπτουν αθλητικούς αγώνες, στις βασικές 
τεχνικές υποστήριξης της ζωής είναι ζωτικής 
σημασίας, ακόμα και η πιο αποτελεσματική 
εφαρμογή τους δεν μπορεί να επηρεάσει τον 
καρδιακό ρυθμό σε έναν ασθενή με καρδιακή 
μαρμαρυγή.

Πλαίσιο 2.4 Οι ελάχιστες πιθανές συστολικές 
πιέσεις για τους κυριότερους σφυγμούς του 
σώματος

Καρωτιδικός σφυγμός: συστολική πίεση >60 mmHg
Μηριαίος σφυγμός: συστολική πίεση >70 mmHg
Κερκιδικός σφυγμός: συστολική πίεση >80 mmHg

Πλαίσιο 2.5 Η αξιολόγηση “AVPU” της ανικανό-
τητας

A (Alert) Εγρήγορση: ο τραυματίας ανταποκρίνεται 
στις εντολές.
V (Verbalizing) Ομιλία: ο τραυματίας μιλάει, αλλά χωρίς 
λογική και συνοχή.
P (Pain) Πόνος: ο τραυματίας αντιδρά σε ερεθίσματα 
πόνου.
U (Unersponsive) Καμία απόκριση: ο τραυματίας δεν 
αντιδρά σε κανένα εξωτερικό ερέθισμα.

Έκθεση και περιβάλλον

Ο τραυματισμένος αθλητής θα πρέπει να ξε-
ντυθεί για να γίνει εκτίμηση της έκτασης του 
τραύματος, έχοντας υπ’ όψιν ότι η υπερβολική 
έκθεση στο κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρω-
σης θα πρέπει να αποφεύγεται λαμβάνοντας τα 
κατάλληλα μέτρα. Επίσης, οφείλουμε να αξιο-
λογούμε το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, 
καθώς ένας σοβαρά τραυματισμένος αθλητής 
παρουσιάζει διαταραχές της προσαρμοστικό-
τητάς του στις κλιματικές αλλαγές.

Οι αρχές που διέπουν την πρωτογενή αξιολόγηση

Ο διασώστης οφείλει να μην περνά στο επόμενο 
στοιχείο του αλγορίθμου της αξιολόγησης, αν 
πρώτα δεν έχει διασφαλίσει τα προηγούμενα 
στοιχεία. Για παράδειγμα, αν ο διασώστης αντι-
ληφθεί κάποια απόφραξη της αναπνευστικής 
οδού, αλλά δεν την αντιμετωπίσει και προχω-
ρήσει στην αξιολόγηση της συχνότητας των 
παλμών του, ο ασθενής πιθανότατα θα πεθά-
νει από υποξία, ανεξαρτήτως της κυκλοφορικής 
του κατάστασης.

Είναι βασικό να γίνονται συνεχείς επαναξι-
ολογήσεις του ABC, ώστε να εντοπιστεί τυχόν 
επιδείνωση της καρδιοαναπνευστικής λειτουρ-
γίας, όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα.

η δευτερογενής αξιολόγηση
Αναφέρεται στην λεπτομερή αξιολόγηση του 
τραυματία, η οποία πραγματοποιείται μετά 
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πιθανόν να επαρκούν για τις γυναίκες, αν και 
οι σχετικές μελέτες είναι λίγες. Η απαιτούμενη 
πρόσληψη σε πρωτεϊνες καλύπτεται εύκολα 
μέσα από μια μίας ισορροπημένη διατροφή 
(βλέπε Πίνακα 3.5) και δεν έχει αποδειχθεί ότι 
τα συμπληρώματα πρωτεϊνών ή αμινοξέων, 
προσφέρουν κάποιο όφελος. Οι αθλητές πρέ-
πει να κατανοήσουν ότι η υπερβολική πρόσλη-
ψη πρωτεϊνών, η οποία δεν απαιτείται για την 
παραγωγή ενέργειας, την επιδιόρθωση ή την 
ανανέωση του οργανισμού, θα μεταβολιστεί και 
θα αποθηκευτεί ως λίπος.

Οι ζωικές πρωτεϊνες (γαλακτοκομικά προϊ-
όντα, κρέας και αυγά) περιέχουν όλα τα απα-
ραίτητα αμινοξέα, ενώ οι φυτικές πρωτεϊνες 
υστερούν σε μερικά βασικά αμινοξέα. Επομένως, 
όταν καταναλώνονται φυτικές πρωτεϊνες, θα 
πρέπει να γίνεται συνδυασμός τους για να εξα-
σφαλίζεται η πρόσληψη όλων των απαραίτητων 
αμινοξέων. Η ανεπαρκής πρόσληψη πρωτεϊνών 
μπορεί να εμφανιστεί στους χορτοφάγους, τους 
εφήβους, τις έγκυες γυναίκες, τους «δύσκολους» 
στο φαγητό και σε όσους μειώνουν την προσλαμ-

βάνουσα τροφή για να διατηρήσουν χαμηλό το 
σωματικό τους βάρος.

Ενυδάτωση

Ακόμα και αφυδάτωση της τάξεως του 1-2% 
αρκεί για σημαντική πτώση της απόδοσης του 
αθλητή, την στιγμή που οι απώλειες υγρών μέσω 
του ιδρώτα, κατά την άσκηση σε μεγάλη θερμο-
κρασία περιβάλλοντος, μπορεί να ξεπεράσουν 
το 1L/h. Η αναπλήρωση των χαμένων υγρών 
με την κατανάλωση 600-1200ml/h ισοτονικών 
αθλητικών ροφημάτων, κατά την διάρκεια της 
άσκησης, ελαχιστοποιεί την αφυδάτωση και 
προσφέρει ορισμένους υδατάνθρακες. Τα ισοτο-
νικά υγρά απορροφούνται ικανοποιητικά κατά 
την διάρκεια της άσκησης, με βέλτιστη απορ-
ρόφηση όταν το στομάχι είναι σχετικά γεμάτο. 
Οι αθλητές πρέπει να εξασκούνται στην κατα-
νάλωση υγρών κατά την διάρκεια της προπό-
νησης, για να εξοικειωθεί ο οργανισμός και να 
τα ανέχεται καλύτερα. Τα αθλητικά ροφήματα 
έχουν μικρή περιεκτικότητα σε νάτριο, αλλά 
σε συνδυασμό με την πρόσληψη αλατιού στα 

Πίνακας	3.5	 Τροφές που περιέχουν 10 ή 20 g πρωτεΐνης

Τροφή 20g	ζωικής	πρωτεΐνης Τροφή 10g	φυτικής	πρωτεΐνης

Μοσχαρίσιο, αρνίσιο, 
χοιρινό κρέας

75 g/2 φέτες Δημητριακά 2 μπολ νιφάδες καλαμποκιού, 3 
μπολ νιφάδες ρυζιού, 7 Weetabix

Γαλοπούλα, κοτό-
πουλο

75 g/1 στήθος Ψωμί 4 μεγάλες φέτες

Ψάρι 100g, μικρό φιλέτο Μακαρόνια 8 κουταλιές της σούπας,  
μαγειρεμένα

Σολωμός/τόνος 1 μικρή κονσέρβα Ρύζι 12 κουταλιές της σούπας,  
μαγειρεμένα

Κροκέτες ψαριού 6 Μπισκότα 7 digestive, 6-8 άλλου είδους

Γαρίδες 2 κουταλιές της σούπας Καρύδια 50g, μέτρια συσκευασία

Γάλα 1 κούπα Σπόροι 50 g, 4 κουταλιές της σούπας

Γιαούρτι με χαμηλά 
λιπαρά

3 κύπελλα Γάλα σόγιας 350 ml, 2/3 κούπας

Αυγά 3 μετρίου μεγέθους Ψημένα φασόλια 4 κουταλιές της σούπας

Τυρί cheddar 75 g, 2 κομμάτια μεγέθους 
σπιρτόκουτου

Κόκκινα φασό-
λια, φακές

5 κουταλιές της σούπας

Τυρί cottage 4 κουταλιές της σούπας Φυστικοβούτυρο 2 φέτες με αρκετή επάλειψη

Από τους McCance RA, Widdowson EM. The Composition of Foods. London, Royal Society of Chemistry, 1991.
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πλαίσια μίας φυσιολογικής διατροφής, παρέχε-
ται επαρκής αναπλήρωση των απωλειών νατρί-
ου. Σε περίπτωση πολύ έντονης εφίδρωσης, η 
υπονατριαιμία μπορεί να αποφευχθεί με μικρές 
ποσότητες ενυδατικού υγρού (π.χ. Dioralyte), 
που έχει υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο. Δεν 
απαιτείται η λήψη ταμπλέτων άλατος.

Το επίπεδο της ενυδάτωσης του οργανισμού 
μπορεί να αξιολογηθεί εξετάζοντας το χρώμα 
ή το ειδικό βάρος των ούρων, υπολογίζοντας 
την απώλεια υγρών με την μέτρηση της διαφο-
ράς του σωματικού βάρους του αθλητή πριν 
και μετά την άσκηση ή με ρεογραφία. Αν επι-
λέξουμε την δεύτερη μέθοδο, η απώλεια ενός 
κιλού σωματικού βάρους αντιστοιχεί σε απώ-
λεια υγρών ενός λίτρου. Οι αθλητές θα πρέπει 
να φροντίζουν να αντικαθιστούν 1,5-2 φορές 
την απώλεια υγρών, για να έχουν το περιθώ-
ριο περαιτέρω απώλειας. Η δίψα δεν αποτελεί 
αξιόπιστο δείκτη της αφυδάτωσης, επομένως οι 
αθλητές θα πρέπει να καταναλώνουν υγρά βάσει 
συγκεκριμένου προγράμματος, παρά να επαφί-
ονται στο αίσθημα της δίψας. Επίσης, μπορούν 
να καταναλώσουν ροφήματα με υψηλή (10% ή 
περισσότερο) περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, 
ώστε να συνδυάσουν την αναπλήρωση των χα-
μένων υγρών και την ενίσχυση της πρόσληψης 
υδατανθράκων από τις τροφές. Ο εμπλουτισμός 
των ροφημάτων αναπλήρωσης που κατανα-
λώνουν οι αθλητές μετά την άσκηση με μικρές 
ποσότητες πρωτεϊνών, ενδέχεται να ωφελήσει 
την αποθεραπεία των μυών, αλλά πιθανότατα 
μόνο στην περίπτωση που η πρόσληψη των 
υδατανθράκων δεν είναι αρκετή.

Τα ροφήματα που περιέχουν αλκοόλ και 
καφεΐνη είναι διουρητικά και, επομένως, δεν 
συστήνονται για την αναπλήρωση των υγρών. 
Το αλκοόλ θα πρέπει να αποφεύγεται σε πε-
ριπτώσεις κακώσεων των μαλακών μορίων, 
καθώς είναι αγγειοδιασταλτικό και αυξάνει την 
εκχύμωση, δρώντας ανταγωνιστικά προς το 
θεραπευτικό πρωτόκολλο ανάπαυση-πάγος-
συμπίεση-ανάρρροπη θέση (rest, ice, compres-
sion, elevation, RICE).

Βιταμίνες και μέταλλα

Η άσκηση αυξάνει την παραγωγή ελευθέρων 
ριζών και επομένως, οι περισσότεροι συμφω-
νούν ότι απαιτείται αυξημένη πρόσληψη βι-
ταμίνης C (100-500mg ημερησίως) και άλλων 
αντιοξειδωτικών ουσιών, μέσω μίας διατροφής 
πλούσιας σε φρούτα, λαχανικά, σπόρους και 

ξηρούς καρπούς, παρά μέσω συμπληρωμάτων 
διατροφής. Οι βιταμίνες του συμπλέγματος B 
είναι σημαντικές για την αναπνευστική  και την 
νευρομυϊκή λειτουργία και επομένως, τα υψηλά 
επίπεδα αυτών των βιταμινών μπορεί να είναι 
ευεργετικά για τους αθλητές.

Οι απώλειες του σιδήρου μπορεί να είναι 
μεγαλύτερες στους αθλητές, ενώ η ανεπάρκεια 
του σιδήρου συναντάται συχνά στις γυναίκες 
και σε όσους ακολουθούν αυστηρή δίαιτα. Έχει 
θεωρηθεί ότι τα χαμηλά αποθέματα σιδήρου 
στον οργανισμό ενδέχεται να επηρεάσουν την 
απόδοση του αθλητή, ακόμα και με φυσιολογικά 
επίπεδα αιμοσφαιρίνης. Η συνιστώμενη πρόσλη-
ψη είναι 7-17mg /ημέρα για τους άνδρες αθλητές 
και για τις γυναίκες χωρίς έμμηνο ρήση και 16-
23mg /ημέρα για τις γυναίκες αθλήτριες αντοχής. 
Αυτά ίσως να είναι δύσκολο να επιτευχθούν και 
πρέπει να σημειωθεί ότι η μέγιστη απορρόφηση 
γίνεται σε κατάσταση έλλειψης του σιδήρου. Ο 
σίδηρος φυτικής προέλευσης, που βρίσκεται 
στα συμπληρώματα και στα λαχανικά, απορ-
ροφάται καλύτερα όταν λαμβάνεται μαζί με μία 
πηγή βιταμίνης C, όπως είναι ο φυσικός χυμός 
πορτοκαλιού. Ποσοστό έως 90% των αθλητών 
λαμβάνει ανεπαρκή ποσότητα ψευδαργύρου, 
ενώ η απορρόφησή του μειώνεται από τα δια-
τροφικά φυτικά άλατα, τα φωσφορικά άλατα, 
το σίδηρο και τον χαλκό. Επίσης, τα επίπεδα του 
χαλκού, του χρωμίου και του σελήνιου πρέπει 
να είναι επαρκή. Το ιδανικό είναι οι απαιτού-
μενες ποσότητες των παραπάνω στοιχείων να 
λαμβάνονται από την διατροφή, παρά από τα 
συμπληρώματα, και πρέπει να σημειώσουμε ότι 
δεν υπάρχει καμία επιστημονική απόδειξη ότι 
τα συμπληρώματα έχουν εργογόνο δράση, σε 
όσους δεν παρουσιάζουν έλλειψή τους.

Μία περίληψη των διατροφικών συμβουλών 
για τους αθλητές που συμμετέχουν σε αγώνες 
παρατίθεται στο Πλαίσιο 3.2.

Εργογόνα βοηθήματα

Τα εργογόνα βοηθήματα είναι ουσίες που αυξά-
νουν την παραγωγή έργου. Υπάρχουν περιορι-
σμένες επιστημονικές αποδείξεις για την πιθανή 
εργογόνα δράση νόμιμων ουσιών/τεχνικών στις 
ασκήσεις αντοχής, αν εξαιρέσουμε την κατάλλη-
λη προπόνηση, την διατήρηση του κατάλληλου 
επιπέδου ενυδάτωσης και των αποθεμάτων γλυ-
κογόνου και πιθανόν κάποιων συμπληρωμάτων 
που περιέχουν κρεατίνη ή καφεΐνη.

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι η αυξημένη 
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πόνου στον ώμο, ακόμα και με αρνητικές απεικο-
νιστικές εξετάσεις θα πρέπει να παραπέμπονται 
σε αρθροσκόπηση, ως η τελευταία καθοριστική 
μορφή διερεύνησης.

Αντιμετώπιση

Όπως συζητήθηκε ανωτέρω, η βλάβη SLAP (su-
perior labrum anterior to posterior, ρήξη του άνω 
τμήματος του επιχείλιου χόνδρου από μπροστά 
προς τα πίσω) συνήθως λαμβάνεται υπ’ όψιν ως 
ενδεχόμενο, μόνο όταν η συντηρητική θεραπεία 
του πόνου έχει αποτύχει. Συνεπώς, σε αυτές 
τις περιπτώσεις, ενδείκνυται η παραπομπή για 
αρθροσκοπική επιδιόρθωση. Παρόλα αυτά, οι 
βλάβες SLAP μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 
ανάλογα με τον είδος της ρήξης του τένοντα του 
δικεφάλου και βάσει αυτού να κριθεί η ανάγκη 
χειρουργικής επέμβασης, λόγω της συνοδούς 
αστάθειας. (Εικ. 4.2). 

Η	αστάθεια	και	το	εξάρθρημα		
της	γληνοβραχιόνιας	άρθρωσης

Η αστάθεια μπορεί να κατηγοριοποιηθεί με διά-
φορους τρόπους όπως η κατεύθυνση της αστά-
θειας (πρόσθια, οπίσθια, πολλαπλών κατευθύν-
σεων) και η αιτία (τραυματική, ατραυματική). 

Εμφάνιση

Η γληνοβραχιόνια άρθρωση εξαρθρώνεται πιο 
συχνά από όλες τις αρθρώσεις του σώματος. Το 
90% των εξαρθρημάτων είναι πρόσθια, και προ-
έρχονται από πτώση με το χέρι σε απαγωγή και 
έξω στροφή (βλέπε «Σκι και σνόουμπορντ» στο 
Κεφάλαιο 16). Στις περισσότερες περιπτώσεις, 
υπάρχει ρήξη του επιχειλίου χόνδρου και του κάτω 
γληνοβραχιονίου συνδέσμου, δημιουργώντας την 
βλάβη Bankart. Άλλη σημαντική συνοδός κάκωση 
είναι η βλάβη Hill-Sachs, που συνίσταται σε κά-
ταγμα του οπισθίου-έξω τμήματος της βραχιονίου 
κεφαλής λόγω της πρόσκρουσής της πάνω στο 
πρόσθιο και κάτω τμήμα της ωμογλήνης. 

Η βαρύτητα της κάκωσης συνήθως είναι 
προφανής, αλλά πρέπει να προσδιορίζεται ο 
μηχανισμός τραυματισμού και η θέση του χεριού 
κατά τον τραυματισμό. Ο ασθενής παρουσιάζει 
έντονο πόνο και κρατά το χέρι στο πλάι του 
κορμού. 

Η ατραυματική αστάθεια έχει πιο ύπουλη 
έναρξη. Αθλήματα που απαιτούν μεγάλο εύρος 
κίνησης της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης, σε συν-
δυασμό με επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες 
πάνω από το επίπεδο της κεφαλής, όπως είναι 
η ενόργανη γυμναστική, η κολύμβηση, οι κατα-

Εικ.	4.2	 Η κατηγοριοποίηση της βλάβης SLAP. (α) Ινι-
δοποίηση και εκφύλιση παρατηρείται στον επιχείλιο 
χόνδρο. (β) Ο επιχείλιος χόνδρος και η μακρά κεφαλή 
του δικεφάλου αποκολλώνται. (γ) Ρήξη και παρεκτόπι-
ση του επιχειλίου χόνδρου με τον τένοντας της μακράς 
κεφαλής του δικεφάλου να είναι άθικτος. (δ) Ρήξη και 
παρεκτόπιση του επιχειλίου χόνδρου και του τένοντας 
της μακράς κεφαλής του δικεφάλου. (Οι περιπτώσεις 
β και δ συνοδεύονται από αστάθεια της άρθρωσης και 
απαιτούν χειρουργική αποκατάσταη.)

(α) (β)

(γ) (δ)

δύσεις (Εικ. 4.3), το τένις και τα αθλήματα του 
στίβου που απαιτούν ρίψεις (π.χ. ακοντισμός) 
έχουν μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης αυτής της 
αστάθειας. Ο ασθενής απλά παραπονείται για 
επαναλαμβανόμενο πόνο στον ώμο, από τον 
ερεθισμό του πετάλου των στροφέων και του 
αρθρικού θυλάκου, αλλά σε μερικές περιπτώ-
σεις, ο αθλητής εμφανίζεται με «νεκρό» χέρι μετά 
από κάποια ρίψη ή απαιτητική κίνηση. Αυτή η 
κατάσταση ονομάζεται «Σύνδρομο του νεκρού 
χεριού» και υποδηλώνει πρόσθια αστάθεια. 

Διάγνωση

Σε περίπτωση εξαρθρήματος, η φυσική εξέταση 
της περιοχής δείχνει ότι έχει χαθεί το φυσιολογι-
κό περίγραμμα του δελτοειδή και του ακρωμίου. 
Πριν από όποια προσπάθεια ανάταξης, πρέπει 
να διενεργηθεί πλήρης νευροαγγειακή αξιολόγη-
ση, με ιδιαίτερη προσοχή στο μασχαλιαίο νεύρο. 
Η αξιολόγηση του πρέπει να γίνει με έλεγχο του 
δελτοειδούς υπό αντίσταση, καθώς οι αισθητικές 
διαταραχές στην πλάγια επιφάνεια του ώμου 
δεν είναι αξιόπιστο εύρημα.

Η κλινική αξιολόγηση της λειτουργικής στα-
θερότητας δεν απαιτείται στην οξεία φάση. 
Ωστόσο είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου 
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Εξετάσεις

Πρέπει να περιλαμβάνουν ακτινογραφίες δια-
φόρων λήψεων (προσθιοπίσθια, μασχαλιαία και 
ωμοπλατιαία), για την επιβεβαίωση της κατεύ-
θυνσης του εξαρθρήματος και για τον αποκλει-
σμό της πιθανότητας κατάγματος.

Αντιμετώπιση

Το πρόσθιο εξάρθρωμα του ώμου χωρίς επι-
πλοκές, συνήθως αντιμετωπίζεται με κλειστή 
ανάταξη, με μία από τις διάφορες καταγεγραμ-
μένες τεχνικές. Η ανοιχτή ανάταξη διενεργείται 
σε αποτυχία της κλειστής ανάταξης, όταν συ-
νυπάρχει νευροαγγειακός τραυματισμός (είτε 
πριν, είτε μετά την κλειστή ανάταξη) ή σε κά-
ταγμα-εξάρθρημα. Η κλειστή ανάταξη πρέπει 
να ακολουθείται από νευροαγγειακή επαναξιο-
λόγηση, και σε περίπτωση μεταβολής της καλής 
κατάστασης, απαιτείται επείγουσα χειρουργική 
αξιολόγηση και αποκατάσταση.

Η επιτυχής αποκατάσταση προϋποθέτει 
να διατεθεί επαρκής χρόνος στους πρόσθιους 
γληνοβραχιόνιους συνδέσμους για την επούλω-
σή τους και επομένως η απαγωγή και η έξω 
στροφή του ώμου πρέπει να αποφεύγονται για 
τις πρώτες 6 εβδομάδες. Οι υπόλοιπες κινήσεις 
πρέπει να γίνονται με ασκήσεις προοδευτικά σε 
όλο το εύρος της κίνησης, κατά την διάρκεια 
των πρώτων 4-6 εβδομάδων. Η επιστροφή στην 
άθληση δεν επιτρέπεται εάν δεν ολοκληρωθεί 
επιτυχώς η αποκατάσταση με προοδευτικές 

Εικ.	4.3	 Οι δύτες ενδέχεται να εμφανίσουν ατραυματική 
αστάθεια

υπάρχει ιστορικό εξαρθρήματος ως στοιχείο 
της περαιτέρω αντιμετώπισης, και φυσικά για 
να επιβεβαιωθεί η διάγνωση της ατραυματικής 
αστάθειας. 

Κλινικές δοκιμασίες της πρόσθιας αστάθειας. 
Apprehension	 test	 - ο ασθενής είναι ύπτια ή 
καθισμένος και ο ώμος βρίσκεται σε απαγωγή 
και έξω στροφή (Εικ. 4.4).
Δοκιμασία	της	προσθιοπίσθιας	ολίσθησης	– το 
αίσθημα της υπερβολικής πρόσθιας ολίσθησης 
της βραχιόνιας κεφαλής, πέρα από το φυσιο-
λογικό 50% του πλάτους της κοιλότητας της 
ωμογλήνης. 

Δοκιμασίες της κάτω αστάθειας. Sulcus	sign	(δο-
κιμασία της αύλακας) – με τον ασθενή καθισμένο, 
διαγράφεται μία αύλακα κάτω από το ακρώμιο 
με την προς τα κάτω έλξη του βραχιονίου.

Η γενικευμένη συνδεσμική χαλάρωση. Η ατραυ-
ματική αστάθεια του ώμου μπορεί να υποδηλώ-
νει την γενικευμένη χαλάρωση των συνδέσμων, 
γεγονός που πρέπει να ελεγχθεί με την αξιολόγη-
ση άλλων αρθρώσεων (καρπός, μικρό δάκτυλο, 
αγκώνας, γόνατο) για ενδείξεις υπερκινητικότη-
τας (τα κριτήρια Beighton).

Εικ.	4.4	 Apprehension test για την πρόσθια αστάθεια
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Τα οστάρια του καρπού είναι διαταγμένα σε 
δύο σειρές, εκ των οποίων ο κεντρικός στοίχος 
αποτελεί το περιφερικό τμήμα της κερκιδοκαρ-
πικής άρθρωσης, ενώ μεταξύ των δύο στοίχων 
σχηματίζονται οι μεσοκάρπιες αρθρώσεις. Οι κι-
νήσεις της κερκιδοκαρπικής και των μεσοκάρπιων 
αρθρώσεων είναι αλληλένδετες και θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ενιαία. Οι κινήσεις που πραγ-
ματοποιούνται είναι η κάμψη και η έκταση (με 
παρόμοιο εύρος κίνησης, περίπου 85ο), η προ-
σαγωγή (περίπου 45ο) και η απαγωγή (περίπου 
15ο). Η περιοχή ενισχύεται από πλάγιους και με-
σοκάρπιους συνδέσμους. Τα μετακάρπια οστά 
αρθρώνονται κεντρικά με τον περιφερικό στοίχο 
των οσταρίων του καρπού και, περιφερικά, με τις 
κεντρικές φάλαγγες των δακτύλων. Κάθε δάκτυλο 
έχει τρεις φάλαγγες, με εξαίρεση τον αντίχειρα 
που έχει δύο, και όλες αρθρώνονται μεταξύ τους 
με διαρθρώσεις. Οι μεσοκάρπιοι σύνδεσμοι βρί-
σκονται κάτω από το επίπεδο των μετακαρπιο-
φαλαγγικών (ΜΚΦ) αρθρώσεων, ενώ οι πλάγιοι 
σύνδεσμοι υπάρχουν τόσο στις μεσοφαλαγγικές 
(ΜΦ) αρθρώσεις, όσο και στις ΜΚΦ.

Οι συνηθέστερες κακώσεις του καρπού στους 
αθλητές είναι τραυματικές, οι οποίες θα συζητη-
θούν πρώτες, αν και οι χρόνιες κακώσεις και τα 
σύνδρομα υπέρχρησης προκαλούν μεγάλο βαθ-
μό νοσηρότητας. Αθλήματα με μεγάλα ποσοστά 
εμφάνισης τραυματισμών του καρπού είναι τα 
αθλήματα πάλης, η ενόργανη γυμναστική, οι κα-
ταδύσεις (Εικ. 5.3), το σνόουμπορντ, τα αθλήματα 
με ρακέτες, αλλά και το γκολφ – σε μία έρευνα 
(που διεξήχθη στο European Open στο Porthcawl, 
το 2002), περισσότεροι από τους μισούς επαγ-
γελματίες παίκτες του γκολφ ανέφεραν κάποιο 
ιστορικό τραυματισμού στον καρπό.

Οξείς τραυματισμοί του καρπού

Κατάγματα	του	περιφερικού	άκρου		
της	κερκίδας	και	της	ωλένης

Αυτά τα κατάγματα συμβαίνουν χαρακτηριστικά 
όταν πέφτουμε αδέξια. Το κάταγμα μπορεί να 
επεκτείνεται ενδαρθρικά. Κατά την κλινική εξέ-
ταση, ανευρίσκεται πόνος, οίδημα και παραμόρ-
φωση, ενώ η απλή ακτινογραφία επιβεβαιώνει 
την διάγνωση.

Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει ανάταξη και 
ακινητοποίηση με νάρθηκα.

Εικ.	5.2	 Το σύνδρομο διαμερίσματος μπορεί να εμφα-
νιστεί σε αθλήματα, όπως είναι το κανό.

Εικ.	5.3	 Οι κακώσεις της πηχεοκαρπικής είναι συχνοί 
στους αθλητές των καταδύσεων.
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Κάταγμα	του	σκαφοειδούς

Το κάταγμα του σκαφοειδούς συμβαίνει συνήθως 
μετά από πτώση πάνω σε προτεταμένο χέρι. Η 
εξέταση αναδεικνύει ευαισθησία στην ψηλάφη-
ση του ανατομικού βοθρίου και δυσφορία στην 
πίεση του φύματος του σκαφοειδούς.

Στην οξεία φάση, το κάταγμα μπορεί να μην 
είναι ορατό στις απλές ακτινογραφίες. Αν υπάρ-
χει έντονη υποψία κατάγματος, η επιβεβαίω-
ση της διάγνωσης γίνεται με σπινθηρογράφημα 
οστών ή με αξονική τομογραφία. Τα τελευταία 
χρόνια, ωστόσο, η μαγνητική τομογραφία τείνει 
να γίνει η εξέταση εκλογής, καθώς δίνει ασφαλές 
αποτέλεσμα μέσα στις πρώτες 6 ώρες από το 
συμβάν και είναι ολοένα και πιο εύκολα διαθέ-
σιμη. Στην απλή ακτινογραφία το κάταγμα θα 
μπορούσε να φανεί μετά από 7-10 μέρες από 
το συμβάν, λόγω της διαδικασίας πώρωσης του 
κατάγματος.

Η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση είναι 
πολύ σημαντικές, καθώς η καθυστέρηση μπο-
ρεί να οδηγήσει σε ψευδάρθρωση και άσηπτη 
νέκρωση του οστού. Επομένως, σε υποψία 
κατάγματος του σκαφοειδούς, απαιτείται ακι-
νητοποίηση με νάρθηκα τύπου Paris (POP) για 
τουλάχιστον 8 εβδομάδες (12 εβδομάδες είναι ο 
μέσος χρόνος πώρωσης του κατάγματος), καθώς 
έχει παρατηρηθεί ότι η αφαίρεση του νάρθηκα 
σε διάστημα μικρότερο των 6 εβδομάδων αυξά-
νει δραματικά την πιθανότητα ψευδάρθρωσης. 
Τα κατάγματα με παρεκτόπιση μεγαλύτερη των 
2mm χρήζουν άμεσης ανοιχτής ανάταξης και 
εσωτερικής οστεοσύνθεσης.

Κάταγμα	του	άγκιστρου	του	αγκιστρωτού	
οστού

Αυτό το σπάνιο κάταγμα συμβαίνει μετά από 
πτώση με τον καρπό σε ραχιαία κάμψη ή όταν 
κατά την πτώση ενός παίκτη με ρακέτα στο 
έδαφος, ή κατά την αναπήδηση της μπάλας με 
υψηλή ταχύτητα, όπως για παράδειγμα στο 
σερβίς, προκαλείται συμπίεση της λαβής της 
ρακέτας πάνω στο οπισθέναρ. 

Η κλινική εξέταση αποκαλύπτει πόνο, οί-
δημα και ευαισθησία στο κεντρικό τμήμα του 
οπισθέναρος. Το κάταγμα αυτό πολλές φορές 
δεν διακρίνεται με τις απλές ακτινογραφίες και 
συχνά χρειάζονται και πλάγιες λήψεις για να 
αναδείξουν το κάταγμα Η αξονική τομογραφία, 
αν είναι διαθέσιμη, αποτελεί την εξέταση εκλο-
γής για την διάγνωση. 

Πολλά συγγράμματα συνιστούν την χειρουρ-
γική αφαίρεση του αποσπασμένου οστέινου 
τμήματος, αλλά αυτή η επέμβαση είναι πολύ 
δύσκολη, και οι περισσότερες περιπτώσεις 
επουλώνονται συντηρητικά. Η τοπική εφαρμογή 
παλμικού υπερήχου για 20 λεπτά/ημέρα, για 6 
εβδομάδες, φαίνεται ότι είναι ευεργετική. 

Σκαφο-μηνοειδής	διαχωρισμός

Αυτή η παθολογία συχνά σχετίζεται με εκφυλι-
στικές αλλοιώσεις στην άρθρωση και εμφανίζεται 
σε αθλητές που θα μπορούσαν να υποφέρουν 
και από προβλήματα του τρίγωνου ινοχόνδρινου 
συμπλέγματος (TFCC, βλέπε κατωτέρω), όπως 
είναι οι αθλητές του χόκεϋ σε πάγο και χόρτο και 
της ενόργανης γυμναστικής. Η οξεία εμφάνιση 
αυτής της κάκωσης μπορεί να γίνει σε οποιο-
δήποτε άθλημα, μετά από πτώση του παίκτη 
με τον καρπό σε ραχιαία κάμψη. 

Ο ασθενής παραπονείται συνήθως για πόνο 
κατά την κίνηση, με σχετικώς περιορισμένο οί-
δημα. Στην κλινική εξέταση ανευρίσκεται ευαι-
σθησία στην ψηλάφηση της σκαφομηνοειδούς 
άρθρωσης, ενώ η δοκιμασία μετατόπισης του 
σκαφοειδούς (κερκιδική απόκλιση του καρπού 
και άσκηση πίεσης πάνω στο φύμα του σκαφο-
ειδούς) επιβεβαιώνει τον διαχωρισμό.

Η δυναμική ακτινογραφία (με σφιχτή γροθιά) 
αποκαλύπτει τον διαχωρισμό των δύο οστών 
(δοκιμασία Terry Thomas). Η μαγνητική τομο-
γραφία θα αναδείξει το πρόβλημα και πιθανώς 
οστική θλάση.

Η θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική, με 
συρραφή μέχρι και 6 μήνες από τον τραυμα-
τισμό.

Εξάρθρημα	του	καρπού

Το εξάρθρημα του καρπού προκαλείται από βί-
αια υπερέκταση του καρπού και συνοδεύεται 
από σημαντικές ρήξεις συνδέσμων. Οι συχνό-
τερες μορφές είναι το εξάρθρημα του μηνοει-
δούς (ραχιαία ή παλαμιαία) ή το περιμηνοειδές 
εξάρθρημα (το μηνοειδές παραμένει στην κοιλό-
τητά του και ο καρπός εξαρθρώνεται ραχιαία 
ή παλαμιαία). Στην πρώτη περίπτωση μπορεί 
να έχουμε πίεση του μέσου νεύρου, ενώ στη 
δεύτερη περίπτωση συνήθως έχουμε κάταγμα 
του σκαφοειδούς. Η θεραπεία εκλογής είναι η 
χειρουργική αποκατάσταση και η μακρά ακινη-
τοποίηση, αλλά πάντα με τον κίνδυνο αστάθειας 
του καρπού και αρθρίτιδας με την πάροδο του 
χρόνου.
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Αντιμετώπιση

Στην οξεία φάση ενδείκνυται η χρήση μη στεροει-
δών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και η εφαρμο-
γή τού συνήθους πρωτοκόλλου αποκατάστασης 
(βλέπε το Κεφάλαιο 18). Όσο η αποκατάσταση 
του αθλητή εξελίσσεται, χρησιμοποιούνται πε-
ρισσότερο οι έκκεντρες ασκήσεις ενδυνάμωσης. 
Η έγχυση κορτικοστερεοειδούς μπορεί να βοη-
θήσει σε περιπτώσεις που δεν ανταποκρίνονται 
στη θεραπεία, οι οποίες συνήθως αφορούν στην 
πρόσφυση του τένοντα πάνω στο οστούν. 

Στην περίπτωση που τα συμπτώματα είναι 
αμβληχρά ή υποτροπιάζουν, ιδίως στους αθλη-
τές μεγάλης ηλικίας, πρέπει να θεωρήσουμε ότι 
πιθανότατα οφείλονται σε τενοντοπάθεια των 
προσαγωγών. Ομοίως με άλλους τένοντες, όπως 
είναι ο αχίλλειος, η τενοντοπάθεια θεωρείται όλο 
και περισσότερο η αιτία της εμμονής των συ-
μπτωμάτων. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν 
ότι η έκκεντρη ενδυνάμωση του μυός είναι ο 
ακρογωνιαίος λίθος της αποκατάστασης αυτών 
των καταστάσεων, που έχουν μακρά περίοδο 
ανάρρωσης, που φτάνει έως και τους 4 μήνες.

Η τελευταία θεραπευτική λύση στις εμμένου-
σες καταστάσεις είναι η διατομή του τένοντα 
των προσαγωγών. 

Πόνος στον τετρακέφαλο

Εμφάνιση

Ο τετρακέφαλος μηριαίος μυς (βλέπε την «Ανα-
τομία» ανωτέρω), όπως και οι οπίσθιοι μηριαίοι, 
είναι διάρθριος μυς και τραυματίζεται συνήθως 
μετά από έκκεντρη φόρτισή του και σε αθλήμα-
τα που απαιτούν λάκτισμα. Οι ενήλικες μπορεί 
σπάνια να εμφανίσουν απόσπαση της πρόσθιας 
άνω λαγόνιας άκανθας στο σημείο πρόσφυσης 
του ραπτικού.

Ο ορθός μηριαίος συνήθως εμφανίζει ρήξη 
στη μεσότητα της γαστέρας, ενώ οι νεότεροι 
αθλητές μπορεί να παρουσιάσουν αποφυσίτι-
δα ή απόσπαση του ορθού μηριαίου από την 
πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα. 

Διάγνωση

Η κλινική εξέταση συνήθως επιβεβαιώνει τη 
διάγνωση. Ωστόσο, σε υποψία αποσπαστικής 
κάκωσης, οι ακτινογραφίες και το υπερηχο-
γράφημα βοηθούν διαγνωστικά. Το υπερηχο-
γράφημα, επίσης, επιβεβαιώνει τον βαθμό της 
ρήξης, την πιθανή δημιουργία αιματώματος ή 
την εμφάνιση οστεοποιούς μυΐτιδας, που είναι 
πιθανή επιπλοκή μίας θλάσης και της συνεπα-

κόλουθης ανάπτυξης ενδομυϊκού αιματώματος 
στον τετρακέφαλο. 

Αντιμετώπιση

Ακολουθούνται τα συνήθη πρωτόκολλα αποκα-
τάστασης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο αθλητής 
θα πρέπει να είναι πλήρως ασυμπτωματικός 
προτού επιστρέψει σε δραστηριότητες όπως 
είναι το λάκτισμα, καθώς η ανεπαρκής αποκα-
τάσταση οδηγεί συχνά σε υποτροπή. 

Πόνος στους οπίσθιους μηριαίους

Εμφάνιση

Ο πόνος στην οπίσθια επιφάνεια του μηρού 
αποτελεί μεγαλύτερο διαγνωστικό δίλλημα από 
τον πόνο στην πρόσθια επιφάνεια, λόγω της 
πληθώρας των ανατομικών δομών που προκα-
λούν αναφερόμενο πόνο σε αυτή την περιοχή 
(βλέπε το Κεφάλαιο 9).

Παρόλα αυτά, οι οξείες κακώσεις των οπίσθι-
ων μηριαίων παρουσιάζουν κλασικό μηχανισμό 
κάκωσης, όταν ο αθλητής σηκώνεται ξαφνικά, 
όπως στους αγώνες ταχύτητας και αντοχής (Εικ. 
6.2). Ανάλογα με τη βαρύτητα του τραυματισμού 
προκύπτει διαφόρου βαθμού μυϊκή αδυναμία, 
λόγω του επακόλουθου μυϊκού σπασμού (βλέπε 
«Στίβος» στο Κεφάλαιο 16). 

Διάγνωση

Η κλινική εξέταση αποκαλύπτει το μέγεθος της 
κάκωσης με τις πιο σοβαρές κακώσεις να ονο-
μάζονται 3ου βαθμού που σε μερικές περιπτώ-
σεις εμφανίζουν ψηλαφητό κενό. Οι διατάσεις 
και οι ασκήσεις υπό αντίσταση των οπίσθιων 
μηριαίων είναι επώδυνες, και συχνά ο αθλητής 
μπορεί να εντοπίσει τον πόνο στην τραυματι-
σμένη περιοχή. 

Το υπερηχογράφημα βοηθάει στον καθορι-
σμό της βαρύτητας του τραυματισμού και, στις 
εν τω βάθει ρήξεις, στην ανίχνευση συνοδού αι-
ματώματος.

Οι κακώσεις στην έκφυση των οπίσθιων 
μηριαίων διαγιγνώσκονται πιο δύσκολα και η 
επούλωσή τους είναι μακρά. Οι αποσπαστικοί 
τραυματισμοί δεν είναι σπάνιοι σε αυτή την πε-
ριοχή, αλλά κυρίως εμφανίζονται στους εφήβους 
(βλέπε Κεφάλαιο 12). Οι ακτινογραφίες, όπως 
και το υπερηχογράφημα, βοηθούν στον εντοπι-
σμό της απόσπασης.

Αντιμετώπιση

Ακολουθείται το συνηθισμένο πρωτόκολλο, αν 



ΑθΛητΙΚΕς	ΚΑΚώςΕΙς	της	ΠυΕΛΟυ,	της	βΟυβώνΙΚης	χώρΑς	ΚΑΙ	τΟυ	μηρΟυ	 51

και τα επιταχυνόμενα προγράμματα αποκατά-
στασης έχουν εφαρμοστεί με αρκετή επιτυχία 
τελευταία, μειώνοντας τον χρόνο επανόδου στις 
αθλητικές δραστηριότητες και περιγράφονται 
στο Κεφάλαιο 18. Το μόνο μειονέκτημα αυτής 
της προσέγγισης είναι η αυξημένη πιθανότητα 
υποτροπής.

Οι αποσπαστικοί τραυματισμοί απαιτούν πιο 
μακρά ανάρρωση. Συνήθως, αντιμετωπίζονται 
συντηρητικά, εκτός αν το αποσπασμένο κομμά-
τι έχει μεγάλη παρεκτόπιση και ο αθλητής δεν 
μπορεί να εξελιχθεί (συνήθως οι έφηβοι), οπότε 
απαιτείται χειρουργική επανακαθήλωση.

Μία πιθανή επιπλοκή των κακώσεων των 
οπίσθιων μηριαίων που δεν ανταποκρίνονται 
στη θεραπεία είναι η μετάπτωση του προ-
βλήματος σε χρόνια κάκωση με ουλοποίηση. 
Προηγουμένως, στην περιγραφή της ανατομί-
ας, αναφέρθηκε ότι το ισχιακό νεύρο διέρχεται 
πολύ κοντά στη μακρά κεφαλή του δικεφάλου. 
Επομένως, σε αυτές τις χρόνιες καταστάσεις, 
το ισχιακό νεύρο μπορεί να παγιδευτεί από τον 
ουλώδη ιστό και να εμφανίσει συμπτωματολο-
γία. Σε μερικές τέτοιες περιπτώσεις, απαιτείται 
χειρουργική αποκατάσταση.

Άλλες μυϊκές κακώσεις

Εμφάνιση

Ο λαγονοψοΐτης είναι ένας ισχυρός καμπτήρας 
του ισχίου. Η εμφάνιση βαθέος βουβωνικού πό-
νου συχνά αποδίδεται σε τενοντίτιδα ή ορογο-
νοθυλακίτιδα του λαγονοψοΐτη, αλλά όχι πάντα 

ορθά, καθώς η πραγματική ορογονοθυλακίτιδα 
του ψοΐτη είναι αρκετά σπάνια.

Ο αθλητής συνήθως παραπονείται για βαθύ, 
μη συγκεκριμένο βουβωνικό πόνο, είτε με οξεία, 
είτε με προοδευτική έναρξη.

Διάγνωση

Οι πιθανότητες τραυματισμού του λαγονοψοΐτη 
δεν πρέπει να υπερεκτιμώνται, καθώς η λανθα-
σμένη διάγνωση μπορεί να μας οδηγήσει στη μη 
αναγνώριση πιο σημαντικών παθολογικών κατα-
στάσεων, όπως είναι τα κατάγματα κοπώσεως 
της λεκάνης και του ισχίου. 

Η εν τω βάθει ψηλάφηση συνήθως βοηθά τη 
διάγνωση. Πιο αξιόπιστη, όμως, είναι η αξιολό-
γηση των κινήσεων του μυός υπό αντίσταση, η 
οποία μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Η 
κάμψη του ισχίου υπό αντίσταση, με το ισχίο σε 
έκταση, αναπαράγει τα συμπτώματα. Ο αθλη-
τής είναι σε ύπτια θέση με το κάτω άκρο σε 
έκταση και μικρή έξω στροφή για να αποκλει-
στεί η ενέργεια του ορθού μηριαίου. Η προβολή 
μπορεί επίσης να αναπαράγει τα συμπτώματα 
(lunge) (Εικ. 6.3).

Το υπερηχογράφημα αποτελεί τη διαγνωστι-
κή εξέταση εκλογής για τις περιπτώσεις που 
δεν ανταποκρίνονται στα αρχικά μέτρα αντι-
μετώπισης.

Αντιμετώπιση

Η συνήθης πρακτική με ασκήσεις διατάσεων και 
ενδυνάμωσης ανακουφίζει συνήθως τα συμπτώ-

Εικ. 6.2 Οι οξείες κακώσεις των 
οπισθίων μηριαίων είναι συχνές 
στους δρομείς ταχύτητας (σπρί-
ντερ).
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Αθλητικές	κακώσεις	του	γόνατος	
και	κάτω	από	το	γόνατο

7

η	άρθρωση	του	γόνατος
Οι κακώσεις του γόνατος ευθύνονται μέχρι και 
για τον μισό από όλο τον χρόνο που μένει ένας 
αθλητής εκτός αθλητικών δραστηριοτήτων. Πα-
ρότι η συχνότητα εμφάνισής τους είναι μικρότερη 
σε σχέση με τους τραυματισμούς του μηρού στο 
ποδόσφαιρο και των πλάγιων συνδέσμων της 
ποδοκνημικής – η τελευταία αποτελεί την πιο συ-
νήθη αθλητική κάκωση – συχνά απαιτείται μακρο-
χρόνια αποκατάσταση, ενώ το 25% των αθλητών 
εμφανίζουν εμμένουσες ενοχλήσεις, ακόμα και ένα 
έτος μετά τον τραυματισμό. Επομένως, η έγκαιρη 
και ακριβής διάγνωση είναι πολύ σημαντική, ώστε 

να επιτευχθεί η κατάλληλη αποκάτασταση ή η 
γρήγορη παραπομπή του περιστατικού. Η κλινική 
εξέταση από έμπειρους ιατρούς έχει αποδειχθεί 
το ίδιο αξιόπιστη με τις απεικονιστικές εξετάσεις 
υψηλής τεχνολογίας, και η απόφαση για αρθρο-
σκοπική επέμβαση συνήθως λαμβάνεται χωρίς 
να απαιτείται η πραγματοποίηση ακριβών εξε-
τάσεων όπως η μαγνητική τομογραφία.

Παλαιότερα, οι κακώσεις του γόνατος θεω-
ρούταν το «τέλος της καριέρας» του αθλητή, ενώ 
σήμερα μπορούν να αντιμετωπισθούν επιτυχώς, 
πάντα σε συνδυασμό με την κατάλληλη βοήθεια 
από εξειδικευμένα κέντρα.

Εικ. 7.1 Η ανατομία του γόνατος.

Έξω λοξός

Λαγονοκνημιαία ταινία

Έξω πλάγιος 
σύνδεσμος

Τένοντας του δικέφαλου μηριαίου

Ορογόνος θύλακος κάτω από την 
λαγονοκνημιαία ταινία

Κοινό περονιαίο νεύρο

Κεφαλή της περόνης

Μηριαίο οστούν

Μέσος πλατύς

Έσω πλατύς
Τένοντας του τετρακέφαλου 
μηριαίου

Επιγονατίδα

Έσω πλάγιος σύνδεσμος
Έσω καθεκτικοί σύνδεσμοι 
της επιγονατίδας

Οι τένοντες του 
ημιτενοντώδη, 
του ισχνού και 
του ραπτικού

Χήνειος 
πόδας

Χήνειος ορογόνος θύλακος

Επιγονατιδικός τένοντας

Γαστροκνήμιος

Κνημιαίο κύρτωμα

Έσω μηριαίος κόνδυλος

Έσω πλάγιος σύνδεσμος

Έσω μηνίσκος

Κνημιαίο κύρτωμα

Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος

Πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος

Έξω μηριαίος κόνδυλος

Τένοντας του ιγνυακού μυός
Έξω μηνίσκος
Έξω πλάγιος σύνδεσμος

Κεφαλή της περόνης

Φύμα του Gerdy
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Ανατομία	(Εικ.	7.1)

Η διάρθρωση του γόνατος περιλαμβάνει τη δι-
άρθρωση μεταξύ του μηριαίου και της κνήμης, 
με την επιγονατίδα να σχηματίζει μία ξεχωριστή 
άρθρωση με τον μηριαίο. Ο αρθρικός θύλακος 
περιβάλλει το έσω, έξω και οπίσθιο τμήμα της 
άρθρωσης, ενώ η απουσία του στο πρόσθιο τμή-
μα επιτρέπει την εμφάνιση του αρθρικού υμένα 
ως υπερεπιγονατιδικός θύλακος. 

Σημαντικές ανατομικές δομές είναι οι μηνίσκοι, 
που είναι δύο ινοχόνδρινα μισοφέγγαρα που προ-
σφύονται στον αρθρικό θύλακο με την έξω επι-
φάνειά τους. Ο έσω μηνίσκος είναι πιο σταθερά 
προσκολλημένος, και επομένως τραυματίζεται πιο 
συχνά σε σχέση με τον έξω.

Ο έσω πλάγιος σύνδεσμος προσφύεται κε-
ντρικά στον έσω μηριαίο κόνδυλο και περιφερικά 
στην κνήμη, τουλάχιστον δύο δάκτυλα κάτω από 
την έσω γραμμή της άρθρωσης.

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ενδο-
θυλακικό αλλά εξωυμενικό ανατομικό στοιχείο. 
Προσφύεται μπροστά στη μεσοκονδύλια περιο-
χή της κνήμης, και πίσω στην έσω-οπίσθια επι-
φάνεια του έξω μηριαίου κονδύλου. Επομένως, 
διέρχεται με κατεύθυνση από μπροστά και έσω 
προς τα πίσω και έξω. Αντιθέτως, ο οπίσθιος 
χιαστός σύνδεσμος έχει αντίθετη κατεύθυνση, 
με πρόσφυση στο κνημιαίο πλατώ (plateau) και 
πορεία προς τα εμπρός στον έσω μηριαίο κόν-
δυλο.

Ο ιγνυακός μυς εκφύεται από την έξω επι-
φάνεια του έξω μηριαίου κονδύλου, μέσα από 
τον αρθρικό θύλακο, χιάζεται με τον έξω μηνίσκο 
– συνήθως χωρίς να προσφύεται σε αυτόν – και 
καταφύεται στην οπίσθια επιφάνεια της κνήμης 
με κατεύθυνση προς τα κάτω και έσω.

Ο έξω πλάγιος σύνδεσμος προσφύεται κε-
ντρικά στον έξω μηριαίο επικόνδυλο και περιφε-
ρικά στην κεφαλή της περόνης. Η λαγονοκνημι-
αία ταινία, που αποτελεί πάχυνση της πλατείας 
περιτονίας στην έξω επιφάνεια του μηρού, εκ-
φύεται από την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα 
και καταφύεται στον έξω κνημιαίο κόνδυλο.

Οξείες	κακώσεις	του	γόνατος
Οι συνήθεις οξείες κακώσεις του γόνατος πε-
ριλαμβάνουν:
• Ρήξη του έσω ή έξω μηνίσκου
• Ρήξη του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ 

- ACL)
• Κάκωση του έσω πλαγίου συνδέσμου (ΕΠΣ - 

MCL)

• Ρήξη του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου (ΟΧΣ 
– PCL)

• Εξάρθρημα της επιγονατίδας
• Χόνδρινες βλάβες.

Κατά την αξιολόγηση των οξέων κακώσε-
ων του γόνατος, οι πιο καίριες διαγνωστικές 
πληροφορίες λαμβάνονται από ένα λεπτομερές 
και σχολαστικό ιστορικό, ιδίως τη στιγμή που 
το οίδημα και ο πόνος της άρθρωσης συνήθως 
δεν επιτρέπουν την πλήρη κλινική εξέταση. Ο 
μηχανισμός της κάκωσης προσανατολίζει τον 
ιατρό στις ανατομικές δομές που πιθανόν έχουν 
υποστεί βλάβη. Τυχόν συνοδός ακουστός ήχος 
(«pop») υποδηλώνει ρήξη του ΠΧΣ. Άλλη μία ση-
μαντική διαγνωστική πληροφορία δίνεται από 
τον βαθμό και τον χρόνο έναρξης του οιδήμα-
τος. Σε περίπτωση αιμάρθρου, το οίδημα είναι 
σημαντικό και εμφανίζεται τις πρώτες 1-2 ώρες 
μετά τον τραυματισμό. Πιθανές αιτίες αιμάρ-
θρου είναι η ρήξη του ΠΧΣ και το εξάρθρημα 
της επιγονατίδας. Σε περίπτωση που το οίδημα 
εμφανίζεται περίπου 24 ώρες μετά τον τραυμα-
τισμό πιθανολογείται κάκωση των μηνίσκων. Οι 
κακώσεις τού έσω πλαγίου συνδέσμου συνήθως 
δεν συνοδεύονται από οίδημα της άρθρωσης.

ρήξεις	μηνίσκων

Εμφάνιση

Οι κακώσεις των μηνίσκων εμφανίζονται συνηθέ-
στερα σε αθλήματα όπως είναι το ποδόσφαιρο, 
το ράγκμπι και το netball, ως αποτέλεσμα των 
δυνάμεων που ασκούνται στην άρθρωση κατά 
τις στροφικές κινήσεις. Ο σταθερά προσκολλη-
μένος έσω μηνίσκος τραυματίζεται συχνότερα, 
με τη ρήξη να συμβαίνει κατά τη στροφή του 
σώματος του αθλητή με το γόνατο σε κάμψη 
και το πέλμα σταθερό στο έδαφος. Ακολουθεί 
άμεσος, οξύς πόνος και αδυναμία, με οίδημα που 
εμφανίζεται προοδευτικά μέσα στις επόμενες 
12-24 ώρες, σε αντίθεση με το αίμαρθρο που 
συνοδεύεται από άμεσο οίδημα, όπως περιγρά-
φηκε ανωτέρω. Εξαίρεση σε αυτόν τον γενικό 
κανόνα είναι η ρήξη στο αγγειούμενο έξω τρι-
τημόριο του μηνίσκου, οπότε μπορεί να αιμορ-
ραγήσει μέσα στην άρθρωση.

Αίσθημα αστάθειας και πόνος κατά την κάμ-
ψη του γόνατος με φόρτιση του σκέλους, είναι 
τα συνήθη συμπτώματα, ενώ ένα μικρό ποσοστό 
ασθενών εμφανίζει μπλοκάρισμα της άρθρωσης 
(π.χ. σε κάμψη 5ο-10ο) και χρήζει επείγουσας 
χειρουργικής αντιμετώπισης.
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επιτυγχάνεται με τη χρήση της ειδικής συσκευής 
cryocuff πάνω από ελαστική περίδεση. 

Η λήψη μη στερεοειδών αντιφλεγμονωδών 
είναι απαραίτητη, τόσο για τη μείωση της 
φλεγμονής όσο και του πόνου. Μετά από 24 
ώρες επιτρέπεται η ενεργητική και η παθητι-
κή κινητοποίηση της άρθρωσης, αφού πρώτα 
έχει επιδεθεί με taping σε σχήμα U. Κατόπιν, 
η χρήση αερονάρθηκα παρέχει ικανοποιητική 
στήριξη προκειμένου ο αθλητής να ακολουθήσει 
ένα επιθετικό πρόγραμμα αποκατάστασης που, 
όπως έχει αποδειχθεί, οδηγεί σε ταχύτερη και 

πιο ολοκληρωμένη ανάρρωση. Με την αφαίρεση 
του νάρθηκα, η άρθρωση υποστηρίζεται με πε-
ρίδεση. Πολλοί αθλητές, όπως στο ποδόσφαιρο 
ή στο μπάσκετ, συνεχίζουν την προφυλακτική 
περίδεση  με τη βελτίωση της ιδιοδεκτικότητας 
να συμβάλει όσο και η μηχανική υποστήριξη που 
προσφέρει το taping.

Επιπρόσθετα θεραπευτικά μέτρα, όπως είναι 
η ηλεκτροθεραπεία, είναι χρήσιμα στο αρχικό 
στάδιο. Ωστόσο, το κλειδί για την ταχεία ανάρ-
ρωση παραμένει η εφαρμογή ενός προοδευτικού 
προγράμματος ασκήσεων.

Εικ. 8.2 Η πρόσθια συρταροειδής 
δοκιμασία.

Εικ. 8.3 Μία συσκευή cryocuff.
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Αρχικά δίνονται ισομετρικές ασκήσεις με αυ-
ξανόμενα φορτία για την ενδυνάμωση της περι-
οχής και, προοδευτικά, προχωράμε σε έκκεντρες 
ασκήσεις και επανεκπαίδευση της ιδιοδεκτικό-
τητας, συχνά με τη χρήση δίσκου ισορροπίας ή 
τραμπολίνο (Εικ. 8.4). 

Το τελικό στάδιο της αποκατάστασης περι-
λαμβάνει ασκήσεις ανάλογες με τις απαιτήσεις 
κάθε αθλήματο, και ο αθλητής επιστρέφει στην 
αγωνιστική δράση όταν η άρθρωση γίνει πλήρως 
λειτουργική.

Η αργή ανάρρωση μπορεί να σχετίζεται με 
το σύνδρομο του πρόσθιου-έξω ρείθρου (gutter) 
ή με επίμονη οπίσθια θυλακίτιδα. Στη δεύτερη 
περίπτωση, η διάγνωση τίθεται με μαγνητική 
τομογραφία και η θεραπεία συνίσταται σε προ-
σεκτικά έγχυση κορτικοστεροειδούς, κατευθυ-
νόμενη με τη βοήθεια υπερήχου.

Πιο επίμονα συμπτώματα μπορεί να οφεί-
λονται σε επιπλοκές των διαστρεμμάτων, όπως 
είναι η ρήξη της κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης, 
το οστεοχόνδρινο κάταγμα ή το υπεξάρθρημα 
των περονιαίων. Σε ενοχλήματα όπως το μπλο-

κάρισμα της άρθρωσης ή ο έντονος πόνος κατά 
τη διάρκεια της άσκησης ενδείκνυται η αρθρο-
σκοπική διάγνωση και θεραπεία. Η ρήξη της κνη-
μοπερονιαίας συνδέσμωσης, εφόσον διαγνωσθεί 
εγκαίρως, αντιμετωπίζεται με την τοποθέτηση 
ενός κοχλία. Σε ύπαρξη χόνδρινων βλαβών, ο 
αρθροσκοπικός καθαρισμός και η χονδροπλα-
στική επιταχύνουν την ανάρρωση. 

Κάκωση από υπτιασμό και ρήξη  
της κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης

Εμφάνιση

Οι κακώσεις λόγω υπτιασμού είναι λιγότερο συ-
χνές από αυτές του πρηνισμού, καθώς ο δελτο-
ειδής σύνδεσμος είναι πιο ισχυρός και ανθεκτικός 
από το έξω συνδεσμικό σύμπλεγμα. Αποτελούν 
περίπου το 15% όλων των κακώσεων της ποδο-
κνημικής. Οι μεγάλες δυνάμεις που απαιτούνται 
για αυτόν τον τραυματισμό οδηγούν σε συνοδές 
κακώσεις όπως είναι τα κατάγματα του έσω σφυ-
ρού ή η ρήξη της κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης, 
που κλασικά οφείλεται σε κάκωση από υπτια-
σμού με την άρθρωση σε ραχιαία κάμψη. 

Εικ. 8.4 Ένας ποδοσφαιριστής σε πρόγραμμα αποκατάστασης, πάνω σε δίσκο ισορροπίας (α) και σε τραμπολίνο (β).

(α)  (β)
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Οι	απεικονιστικές	εξετάσεις	
στον	αθλητισμό

10

Εισαγωγή
Η απεικόνιση ενός τραυματισμού ατόμου που 
ασχολείται με τον αθλητισμό είτε σε ερασιτε-
χνικό είτε σε (ημι)επαγγελματικό επίπεδο δεν 
μπορεί να αξιολογηθεί μεμονωμένα.  Χρήζει συ-
ζήτησης και συνεννόησης  μεταξύ του αθλητι-
άτρου και του ακτινολόγου που διενεργεί την 
εξέταση, όχι μόνο για την ορθότερη ερμηνεία 
των εικόνων, αλλά και για την επιλογή της 
καλύτερης απεικονιστικής μεθόδου κατά πε-
ρίπτωση. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η σωστή 
επιλογή του απεικονιστικού μέσου που θα χρη-
σιμοποιηθεί (ακόμα και της επιμέρους τεχνικής 
λήψης εικόνων για το κάθε μέσο), διότι αποτελεί 
σημαντικότατη παράμετρο του διαγνωστικού 
αλγορίθμου.

Οι απεικονιστικές μέθοδοι έχουν εξελιχθεί 
από την απλή, αλλά πρωτοποριακή για την 
εποχή της ακτινογραφία που πρωτοεισήχθη 
από τον W.G. Roentgen το 1896, σε μία διαρ-
κώς επεκτεινόμενη λίστα μεθόδων απεικόνισης. 
Κάποιες μέθοδοι απαιτούν ιονίζουσα ακτινοβο-
λία (απλές ακτινογραφίες, αξονική τομογραφία, 
σπινθηρογράφημα οστών) και κάποιες χρησι-
μοποιούν άλλες τεχνολογίες (υπερηχογράφη-
μα, μαγνητική τομογραφία). Σήμερα υπάρχουν 
μηχανήματα υπερήχων υψηλής ανάλυσης  που 
έχουν τη δυνατότητα αξιολόγησης της αγγεια-
κής κυκλοφορίας (αιματικής ροής), καθώς και η 
λειτουργική και δυναμική μαγνητική τομογραφία. 
Αυτή η πληθώρα διαθέσιμων απεικονιστικών 
επιλογών συνηγορεί στην αρχική τοποθέτησή 
μας ότι απαιτείται «καλή επικοινωνία μεταξύ 
του θεράποντος ιατρού και του ακτινολόγου 
για την επιλογή της καλύτερης μεθόδου απει-
κόνισης σε ένα άτομο που ασχολείται με τον 
αθλητισμό». 

Απεικονιστικές	μέθοδοι
Απλή	ακτινογραφία

Οι απλές ακτινογραφίες λαμβάνονται με την το-
ποθέτηση της πάσχουσας περιοχής ανάμεσα 
σε μία πηγή ακτίνων Χ και της φωτογραφικής 
πλάκας. Οι διάφοροι ιστοί του σώματος έχουν 
διαφορετική ακτινοδιαπερατότητα στην ακτινο-
βολία Χ, οπότε απεικονίζονται με διαφορετικούς 
τόνους σκιαγράφησης. Παρότι τα τελευταία 
χρόνια τα ακτινολογικά φιλμ έχουν αντικατα-
σταθεί από ψηφιακά, η αρχή παραμένει η ίδια 
για περισσότερο από εκατό χρόνια. 

Οι απλές ακτινογραφίες αποτελούν την εξέ-
ταση επιλογής στη διερεύνηση πιθανής οστι-
κής παθολογίας – κατάγματα, εξαρθρήματα 
(Εικ. 10.1α) ή συγγενών ανωμαλιών (π.χ. συ-
νοστέωση) – αλλά υστερούν στην απεικόνιση 
των κακώσεων των μαλακών μορίων.  Οι απλές 
ακτινογραφίες όμως δεν έχουν τη δυνατότητα 
τρισδιάστατης απεικόνισης, απαιτώντας συχνά 
πολλαπλές λήψεις υπό διαφορετικές γωνίες. 

Η χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος από 
τον ιατρό (fluoroscopy) είναι μία τεχνική που 
επιτρέπει τη συνεχόμενη ακτινογραφική απεικό-
νιση, επιτρέποντας έτσι την αξιολόγηση της κι-
νητικότητας και ακεραιότητας των αρθρώσεων, 
σε ηρεμία και υπό stress (πχ. για την αξιολόγηση 
της αστάθειας του καρπού). Στο παρελθόν η 
απεικόνιση των ενδοαρθρικών δομών μπορούσε 
να γίνει με τη χρήση ακτινοσκοπικού και μετά 
την ενδαρθρική έγχυση σκιαστικού, μία πρακτική 
όμως που έχει ευρέως αντικατασταθεί από την 
αξονική ή μαγνητική αρθρογραφία, αν και το 
ακτινοσκοπικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
καθοδήγηση της βελόνης κατά την έγχυση. 

Aξονική	τομογραφία	(CT)	

Η αξονική τομογραφία, η οποία αναπτύχθηκε 
τη δεκαετία του 1970, βασίζεται στην τεχνο-
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λογία της απλής ακτινογραφίας, αλλά χρησιμο-
ποιεί μια περιστρεφόμενη πηγή ακτινοβολίας 
Χ και λαμβάνει πολλαπλές τομές. Συγκριτικά 
με την απλή ακτινογραφία, παρέχει περισσό-
τερες πληροφορίες για τη δομή των οστών 
(Εικ. 10.1β). Η εξέλιξή της (πολλαπλών τομών 
- multislice CT) προσφέρει και τη δυνατότη-
τα τρισδιάστατης απεικόνισης, η οποία είναι 
πολύ χρήσιμη προεγχειρητικά στον σχεδιασμό 
της χειρουργικής αντιμετώπισης συντριπτικών 
καταγμάτων, αλλά και για την αξιολόγηση της 
οστικής ανατομίας, του ισχίου, κνημιαίου πλα-
τώ και ποδοκνημικής. 

ςπινθηρογράφημα	των	οστών

Το σπινθηρογράφημα οστών βασίζεται στην 
ενδοφλέβια χορήγηση ραδιενεργών ισοτόπων  
(συχνότερα χρησιμοποιείται το σύμπλεγμα τε-
χνητίου 99 – μεθυλενιοδιφωσφονικού οξέος). Η 
ραδιενεργός ουσία συγκεντρώνεται σε περιοχές 
με οστεοκλαστική δραστηριότητα, εντοπίζοντας 
έτσι την παθολογική οστική περιοχή. Είναι μία 
μέθοδος υψηλής ευαισθησίας για τα κατάγματα 
κοπώσεως, ενώ η τομογραφία εκπομπής απλού 
φωτονίου (SPECT) επιτρέπει την τρισδιάστατη 
απεικόνιση της πάσχουσας περιοχής και είναι 
πολύ χρήσιμη για την αξιολόγηση της κνήμης, 
των αρθρώσεων του καρπού ή παθολογίας της 

Εικ.10.1 Απλές ακτινογραφίες. (α) Οπίσθιο εξάρθρημα σε έναν παίκτη του ράγκμπι (προσθιοπίσθια λήψη). Παρα-
τηρούμε ότι ο ώμος φαίνεται σχεδόν φυσιολογικός, αλλά υπάρχει μία μικρή αλληλοκάλυψη της βραχιόνιας κεφαλής 
και της ωμογλήνης. (β) Λήψη Υ του ώμου που δείχνει ότι η βραχιόνια κεφαλή έχει μετατοπιστεί οπισθίως. Η αξονική 
τομογραφία στον ίδιο ασθενή απεικονίζει τόσο το εξάρθρημα όσο και το κάταγμα της βραχιόνιας κεφαλής. 

(α)

(β)
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