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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα  κατάγματα  κοπώσεως 
αναφέρθηκαν  για  πρώ-
τη  φορά  το  1855  από  τον 

Breithoupt  ένα  Πρώσο  στρατιω-
τικό  φυσικό,  που  περιέγραψε  ένα 
επώδυνο  πόδι  που  σχετίζεται  με 
την  βάδιση.  Με  την  έκρηξη της 
χρήσης δρομικών δραστηριοτήτων 
ως  μέσον  καλής  φυσικής  κατά-
στασης, που άρχισε στην δεκαετία 
του 1960, ο  ίδιος  τύπος κατάγμα-
τος άρχισε να παρατηρείται στους 
δρομείς. Εκείνη την περίοδο ο όρος 
κάταγμα  κοπώσεως  παρουσίασε 
ευρύτερη  χρήση.  Τα  κατάγματα 
κοπώσεως  κατατάσσονται  στους 
πιο  συχνούς  τραυματισμούς  που 
συμβαίνουν  στους  αθλητές.  Είναι 
μια  αιτία  ανικανότητας,  αλλά  η 
ανικανότητα  αυτή  είναι  συνήθως 
σύντομη.1  Το  κάταγμα  κοπώσεως 
(Εικόνα  1α-1β)  ορίζεται  ως  ένα 
τμηματικό  ή  ολοκληρωμένο  κά-
ταγμα  οστού  που  οφείλεται  στην 
ανικανότητα-ανεπάρκεια  αυτού 
να  αντεπεξέλθει  στην  όχι  βίαιη 
φόρτιση που εφαρμόζεται όμως με 
ρυθμικό  και  επαναλαμβανόμενο 
τρόπο2. Ο όρος κάταγμα κοπώσε-
ως έχει καθιερωθεί σαν μια κλινική 
οντότητα  που  περιλαμβάνει  ένα 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το  κάταγμα  κοπώσεως  μπορεί  να  χαρακτηριστεί  ως  σύνδρομο  υπέρ-
χρησης που εμφανίζεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια και 
μάλιστα σε μεγαλύτερα ποσοστά σε θήλεις δρομείς με διαταραχές της 
εμμήνου ρύσεως, με πιο συχνή  την  εμφάνιση  του σε κνήμη και περό-
νη. Το κάταγμα κοπώσεως, όσον αφορά την κλινική συμπτωματολογία 
μοιάζει  αρκετά με  καταστάσεις  όπως  το σύνδρομο  του πρόσθιου δια-
μερίσματος ή ακόμη και το νεόπλασμα κάτω άκρου. Από τα παραπάνω 
γίνεται κατανοητό το πόσο σημαντικό είναι να διερευνηθεί αυτή η κλι-
νική οντότητα τόσο όσον αφορά την ακριβή αιτία δημιουργίας της, όσο 
και τον τρόπο αποκατάστασης της επειδή απασχολεί όλο και σε μεγα-
λύτερο βαθμό αθλητές υψηλού επιπέδου. Στην ακόλουθη ανασκόπηση 
παρατίθενται η επιδημιολογία του συνδρόμου και όλοι οι αιτιολογικοί 
μηχανισμοί δημιουργίας του στην κνήμη και στην περόνη - ενδογενείς 
και εξωγενείς, όπως για παράδειγμα η εμβιομηχανική ευθυγράμμιση, το 
είδος της προπονητικής φόρτισης, οι ορμονικές και διατροφικές διατα-
ραχές, η επιφάνεια τρεξίματος, η υπόδηση - αλλά ακόμα και οι λιγότερο 
σημαντικοί κατά άλλους συγγραφείς, αφού κρίνεται απαραίτητο να δο-
θεί όλη η αιτιολογία προδιάθεσης που έχει αναφερθεί τα τελευταία 20 
χρόνια. Στην αποκατάσταση γίνεται χρήση όλων των στοιχείων αξιολό-
γησης και θεραπείας από διάφορους συγγραφείς τα οποία μπορεί να συ-
ντελέσουν σε μια αποτελεσματικότερη και δυναμικότερη φυσικοθερα-
πευτική προσέγγιση. Πράγματι, διαπιστώνεται εν τέλει ότι ο ρόλος του 
φυσικοθεραπευτή μπορεί να συμβάλλει στην μείωση των καταγμάτων 
κοπώσεως κνήμης-περόνης και στην ταχύτερη και ασφαλέστερη απο-
θεραπεία τους, συντελώντας στην ομαλότερη επιστροφή του αθλητή-
δρομέα στον αγωνιστικό χώρο. 

Λέξεις κλειδιά: κνήμη-περόνη, κάταγμα κοπώσεως, θήλεις δρομείς με-
γάλης απόστασης, σύνδρομο υπέρχρησης
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ABSTRACT
The stress fracture as entity belongs in overuse syndromes. In the last years 
it presents more often and with increased percentages in female runners 
with menstrual disturbances, and with more frequent appearance in tibia 
and fibula. The stress fracture clinically is alike to the anterior compartment 
syndrome or to a tumour of the lower limb. As mentioned above it is very 
important to clarify the cause of this entity, as much as the way to rehab it 
because of its increasing apperance in high -performance athletes. In this 
retrospection, are exposed the epidemiology and all the aetiological factors 
of this problem, such as the biomechanical alignment of the lower limb, 
the type of the training loading, the hormonal and nutrition disturbances, 
the surface of the training, the right footwear, and other reasons theoriti-
cally less important, as it is essential to report all the aetiological factors 
of the last 20 years. In the section of the rehabilitation, are being used all 
the elements of evaluation and treatment from different writers, for a more 
effective and dynamic physiotherapeutic approach. Actually, in the end, it 
emerges that the physiotherapist could help in the decrease of the stress 
fractures of tibia and fibula and in the fastest and safer rehabilitation, which 
has as a result an easier come-back of the athlete-runner in the field.

Key words: tibia-fibula, stress fracture, female long-distance runners, over-
use syndrome

οστό που γίνεται (α) προοδευτικά 
συμπτωματικό,  με  θετική  απεικό-
νιση, (β) έντονα συμπτωματικό με 
ακτινολογικά  ευρήματα  που  δεί-
χνουν προϋπάρχουσα αλλαγή στο 
οστό,  ή  (γ)  συμπτωματικό  μόνο 
στην  επανεξέταση,  με  ελάχιστα 
συμπτώματα  αλλά  θετική  απει-
κόνιση.3 η παθοφυσιολογία του 
κατάγματος κοπώσεως ορίζεται ως 
εξής: το οστό όπως και ο μυς είναι 

ένας  ευπροσάρμοστος  ιστός  ικα-
νός  για  αναγέννηση  και  επιδιόρ-
θωση  του  εαυτού  του  με  ανταπό-
κριση  σε  συγκεκριμένα  περιβαλ-
λοντικά  μηχανικά  ερεθίσματα. Τα 
οστά  υπόκεινται  σε  επιβαρύνσεις 
και υφίστανται παραμόρφωση.4 Το 
οστό όταν καταπονηθεί υφίσταται 
μικροκακώσεις με αποτέλεσμα την 
μείωση  του ορίου αντοχής  του. Η 
φυσιολογική αντίδραση του οστού 

σε  αυτή  την  διαταραχή  γίνεται 
μέσω  της  διαδικασίας  αναδια-
μόρφωσης αυτού. Όταν όμως δεν 
δοθεί  στο  καταπονημένο  οστό  ο 
απαιτούμενος χρόνος γι’ αυτή την 
επιδιορθωτική  διαδικασία,  πριν 
επαναληφθεί επιπρόσθετος μικρο-
τραυματισμός, δεδομένου του μει-
ωμένου  ορίου  αντοχής  αυτού,  το 
μέγεθος  του φορτίου ή ο αριθμός 
των  επαναλήψεων  που  απαιτού-
νται για να προκληθεί το κάταγμα 
μειώνεται σημαντικά.5

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ 
- ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

Τα  κατάγματα  κοπώσεως  συμ-
βαίνουν σε όλα τα αθλήματα που 
απαιτούν  δρομικές  δραστηριότη-
τες και επαναλαμβανόμενα άλμα-
τα  αλλά  είναι  πολύ  περισσότερο 
συνηθισμένα  σε  δρομείς  μεγάλων 
αποστάσεων  από  ότι  σε  άλλους 
αθλητές.1 Μια από  τις  λίγες  έρευ-
νες που αποδεικνύει τη συχνότητα 
των  καταγμάτων  κοπώσεως  στον 
αθλητικό  πληθυσμό,  προέρχεται 
από το Πανεπιστήμιο του Yale6 με 
ανάλυση  κατά  προσέγγιση  3.000 
αθλητών. Υπήρχαν περίπου 58 κα-
τάγματα σε τρία χρόνια αντικατο-
πτρίζοντας μια συχνότητα καταγ-
μάτων στο 1,9%. Σύμφωνα με την 
Detmer6 τα  κατάγματα  κοπώσεως 
συμβαίνουν συνήθως στους αθλη-
τές με καλή φυσική κατάσταση σε 
αντίθεση  με  προγενέστερη  εργα-
σία  της  ιδίας  που  πρότεινε  ότι  οι 
αθλητές που υπόκεινται σε κατάγ-
ματα κοπώσεως είναι αθλητές που 
δε βρίσκονται σε καλή φυσική κα-
τάσταση  και  έχουν  σαν  στόχο  να 
διανύσουν  αποστάσεις  λιγότερες 
των  20  μιλίων  (21Km)  την  εβδο-
μάδα.

Α Ν Α Σ Κ Ο Π η Σ η
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Οι  Barrow  &  Saha1 ανέφεραν  ότι 
τα  κατάγματα  κοπώσεως  προ-
κύπτουν  στο  49%  των  γυναικών 
-  δρομέων  που  έχουν  αυξημένο 
ακανόνιστο  εμμηνορροϊκό  ιστορι-
κό, στο 39% των δρομέων με απλά 
ακανόνιστο  εμμηνορροϊκό  ιστορι-
κό,  αλλά μόνο  στο  29%  των  δρο-
μέων  με  κανονικό  εμμηνορροϊκό 
ιστορικό.3,6,7,8  Άλλη  ευμετάβλητη 
παράμετρος  είναι  οι  διατροφικές 
συνήθειες αυτών των αθλητών γυ-
ναικών. Το 28% ή αλλιώς 19 από τις 
69  γυναίκες  με πέντε  ή  λιγότερες 
εμμηνορροϊκές περιόδους το χρό-
νο,  που  παραδέχτηκαν  ότι  είχαν 
διατροφική διαταραχή, εμφάνισαν 
κάταγμα κοπώσεως. Εκτιμάται ότι 
αυτή  η  έρευνα  προσδίδει  έμφαση 
σε μια πιθανή σύνδεση μεταξύ του 
υποοιστρογονικού  επιπέδου  και 
των  καταγμάτων  κοπώσεως  στις 
γυναίκες.1,3,6,8 Τα κατάγματα κοπώ-
σεως  της  περόνης  υπολογίζονται 
στο  25%  όλων  των  καταγμάτων 
κοπώσεως στους αθλητές. Ένα κά-
ταγμα  κοπώσεως  του  κεντρικού 
τμήματος της περόνης είναι υπερ-
βολικά σπάνιο,  εννιά περιπτώσεις 
έχουν  αναφερθεί  που  σχετίζονται 
με  αθλητές,  μόνο  τέσσερις  από 
αυτούς τους αθλητές έχουν εμφα-
νίσει περονιαίο κάταγμα μετά από 
άλματα και επίσης έχει αναφερθεί 
μια περίπτωση σε δρομέα μεγάλης 
απόστασης.9  Ο  μηχανισμός  του 
τραυματισμού  του  περιφερικού 
άκρου  της  περόνης  έχει  περιγρα-
φεί από τους Devas & Sweetman9 
αλλά στην περίπτωση του κεντρι-
κού περονιαίου κατάγματος κοπώ-
σεως η αιτιολογία παραμένει ασα-
φής.  Σύμφωνα  με  τους  ιδίους  τα 
υψηλά  περονιαία  κατάγματα  κο-
πώσεως θα πρέπει να συμπεριλαμ-
βάνονται στη διαφορική διάγνωση 
του πόνου αθλητών στο πλευρικό 
κάτω  άκρο. Οι  συνήθεις  περιοχές 

Α Ν Α Σ Κ Ο Π η Σ η

Εικόνα 1α. Απλή φωτογραφία που δείχνει ενεργητική σκλήρυνση 
κατάγματος κοπώσεως κνήμης σε ανήλικο δρομέα (Από Guten G., 
Running Injuries, 1997:37) 

Εικόνα 1β. Κάταγμα κοπώσεως κνήμης (άνω τριτημόριο) Wheeless’ 
Textbook of Orthopaedics. Tibial Stress Fractures. Last updated 
23/01/2009.www.wheelessonline.com/ortho/tibial_stress_fractures 

Τα κατάγματα κοπώσεως συμβαίνουν σε όλα τα 
αθλήματα που απαιτούν δρομικές  

δραστηριότητες και επαναλαμβανόμενα άλματα 
αλλά είναι πολύ περισσότερο συνηθισμένα σε 

δρομείς μεγάλων αποστάσεων
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των καταγμάτων κοπώσεως στους 
δρομείς περιλαμβάνουν την κνήμη 
την  περόνη,  το  σκαφοειδές  οστό, 
τα  μετατάρσια  και  το  μηριαίο.  Η 
κνήμη  (Εικόνα 2) είναι το πιο συ-
χνό  σημείο  34%,    ακολουθούμενη 
από την περόνη 24%, τα μετατάρ-
σια  20%  και  το  μηριαίο  14%.10 Ο 
Friedman7 ανάφερε  ότι  η  κνήμη 
και  η  περόνη  υπολογίζονται  στο 
45% όλων των καταγμάτων στους 
αθλητές.  O  ίδιος  ανέφερε  ότι  τα 
κατάγματα  κοπώσεως  είναι  πολύ 
συχνά  στο  περιφερικό  τρίτο  της 
περόνης και συχνά συγχέονται με 
τενοντίτιδα. Αυτά είναι τα κατάγ-
ματα  ‘‘χαμηλής  επικινδυνότητας’’ 
που σημαίνει ότι οι αθλητές μπορεί 
συνήθως  να  περπατήσουν  χωρίς 
πόνο  και  θεραπεύονται  γρήγο-
ρα, παρ’όλα αυτά ο τραυματισμός 
μπορεί να οδηγήσει, αν αγνοηθεί, 
σε  ολοκληρωμένο  κάταγμα.  Κα-

τάγματα  κοπώσεως  στο  έσω  οπί-
σθιο κνημιαίο πλατό συχνά εκλαμ-
βάνονται ως διάταση έσω πλαγίου 
συνδέσμου ή θυλακίτιδα του χήνει-
ου πόδα και στην πρόσθια κνήμη 
κάτω από το κνημιαίο όγκωμα συ-
νήθως  διαγνώσκονται  λανθασμέ-
να ως  τενοντίτιδα  επιγονατιδικού 
ή  χονδρομαλάκυνση  επιγονατί-
δας. Επίσης μπορεί να προκύψουν 
και  στον  οπίσθιο  κνημιαίο  φλοιό, 
περιοχή δύσκολη στην ψηλάφηση, 
και συγχέονται με βαθιά υπερδιά-
ταση του γαστροκνημίου μυός.7

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

Η  πρόληψη  των  καταγμάτων  κο-
πώσεως  απαιτεί  γνώση  των  πα-

ραγόντων  επικινδυνότητας  που 
προδιαθέτουν  σε  αυτό  τον  τραυ-
ματισμό. Η αιτιολογία των καταγ-
μάτων  κοπώσεως  είναι  πολυπα-
ραγοντική.  Οι  παράγοντες  αυτοί 
είναι  ποικίλοι  και  διαχωρίζονται 
σε  εξωγενείς,  ενδογενείς,  διατρο-
φικούς,  ορμονικούς  καθώς  και 
άλλους  παράγοντες.  Οι  ενδογε-
νείς  περιλαμβάνουν  μηχανικούς 
παράγοντες  όπως  πυκνότητα  του 
οστού,  γεωμετρία  του,  σκελετική 
ευθυγράμμιση,  σωματικό  μέγεθος 
και  σύνθεση,  καθώς και φυσιολο-
γικούς  παράγοντες  όπως  βαθμός 
ανακατασκευής  του  οστού,  ελα-
στικότητα, μυϊκή δύναμη και αντο-
χή.  Οι  εξωγενείς  περιλαμβάνουν 
μηχανικούς  παράγοντες  όπως  η 
επιφάνεια  άθλησης,  η  υπόδηση, 
το εξωτερικό φορτίο αλλά και φυ-
σικούς  - προπονητικούς. Τέλος, η 
ηλικία  καθώς  και  προηγούμενοι 
τραυματισμοί  παίζουν  ρόλο  στην 
αύξηση  επικινδυνότητας  των  κα-
ταγμάτων κοπώσεως.11

Ενδογενείς Παράγοντες

Οστική πυκνότητα

Οι Myburg  et  al.12  σε  έρευνα  που 
διεξήγαγαν  σε  25  αθλήτριες19 κα-
τέληξαν  σε  τρία  ενδιαφέροντα 
συμπεράσματα  όσον  αφορά  στον 
ρόλο  της  οστικής  πυκνότητας 
στην  αιτιολογία  των  καταγμάτων 
κοπώσεως:  1)  ότι  αθλήτριες  με 
κατάγματα κοπώσεως είχαν τις μι-
κρότερες οστικές πυκνότητες από 
ότι  εξακριβωμένοι-ελεγχόμενοι 
αθλητές  που  δεν  είχαν  πριν  κά-
ποια  συμπτώματα  2)  ότι  οι  τραυ-
ματισμένες  αθλήτριες  είχαν  υψη-
λότερη  συχνότητα  πρόσφατης 
εμμηνορροϊκής  διαταραχής  3) 
ότι  οι  αθλήτριες  με  τα  κατάγμα-
τα  κοπώσεως  είχαν  χαμηλότερα 
επίπεδα  πρόσληψης  διατροφικού 
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Εικόνα 2. Περιοχές καταγμάτων κοπώσεως στην κνήμη (41) και 
στην περόνη (18). Οι παχιές γραμμές εικάζουν περιοχές μεγάλης 
συχνότητας καταγμάτων κοπώσεως (Από Zuluaga M., Briggs 
C., Carlisle J., McDonald V., McMeeken F., Nickson W., Oddy P., 
Wilson D., Sports Physiotherapy Applied science & practice, 1995: 
623.   
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ασβεστίου και ιστορικό χαμηλότε-
ρης  κατανάλωσης  γαλακτοκομι-
κών προϊόντων. Ακόμη οι Bennell 
et  al.11  κατέληξαν  ότι  η  χαμηλή 
πυκνότητα  του  οστού  αποτελεί 
παράγοντα επικινδυνότητας όσον 
αφορά  την  δημιουργία  καταγμά-
των κοπώσεως στις γυναίκες,  ενώ 
δεν προκύπτει  κάτι  συγκεκριμένο 
για τους άνδρες. Επίσης οι Louis et 
al.13 σε έρευνα που διεξήγαγαν σε 
35 γυναίκες δρομείς (με ηλικία με-
ταξύ 17 ως 35) διαπίστωσαν ότι οι 
νεότερες αθλήτριες  από  17 ως  21 
και από 22 ως 26 με εμμηνορροϊκές 
διαταραχές  εμφάνισαν  θεαματικά 
χαμηλές τιμές οστικής πυκνότητας 
σχετίζοντας τις με πρώιμη έναρξη 
άθλησης και εμμηναρχή.

Η αιτιολογία των κα-
ταγμάτων κοπώσεως 

είναι πολυπαραγοντική

Γεωμετρία του Οστού

Η αντοχή του οστού στην φόρτιση 
δεν σχετίζεται μόνο με την οστική 
πυκνότητα αλλά και με την γεωμε-
τρία  του.  Υπάρχει  μια  σχέση  που 
εκφράζεται ως εξής: για οστά που 
φορτίζονται με καμπτικά ή ακόμη 
και στρεπτικά φορτία, η ποσότητα 
του φορτίου που μπορεί  να αντέ-
ξει το οστό πριν υποχωρήσει είναι 
ανάλογη  της  εγκάρσιας  διατομής 
του,  μιας  και  τα  αυλοειδή  οστά 
παρουσιάζουν  μεγαλύτερη  ροπή 
αδράνειας  (το  μέτρο  της  στρο-
φικής  αδράνειας  ενός  σώματος, 
δηλαδή  της  αντίδρασης  που  εμ-
φανίζει το σώμα στις αλλαγές της 
στροφικής  του  ταχύτητας)  -άρα 
και  αντοχή-  όσο  μεγαλύτερη  εί-
ναι η εγκάρσια διατομή τους. Έτσι 
λοιπόν το οστό είναι πολύ πιο αν-

θεκτικό και  δυνατό όσο  ευρύτερη 
είναι η προαναφερόμενη περιοχή. 
Για  την  ακρίβεια,  σχετικά  με  την 
καμπτική  φόρτιση  του  οστού,  η 
ροπή  αδράνειας  της  διατομής  εί-
ναι ανάλογη της εγκάρσιας διατο-
μής  αυτού  σύμφωνα  με  τον  τύπο 
J=π(R4-r4)/4  (όπου  J  το  μέτρο  της 
ροπή αδράνειας, π η σταθερά 3.14, 
R  η  εξωτερική  ακτίνα  του  αυλού 
και  r  η  εσωτερική ακτίνα  του αυ-
λού).  Παρομοίως,  σχετικά  με  την 
στρεπτική  φόρτιση  του  οστού,  η 
πολική ροπή αδράνειας  είναι  επί-
σης  ανάλογη  της  εγκάρσιας  δι-
ατομής  αυτού  σύμφωνα  με  τον 
τύπο  J=π(R4-r4)/2.14,15,16  Σύμφωνα 
με  τους  παραπάνω  τύπους  όσο 
μεγαλύτερη  η  περιοχή  της  ροπής 
αδράνειας τόσο μικρότερα είναι τα 
φορτία  που  εφαρμόζονται  πάνω 
στον  έσω  φλοιό.  Τρεις  μετρήσεις 
της  κνημιαίας  ροπής  αδράνειας 
βρέθηκαν να έχουν στατιστικά μια 
συγκεκριμένη σχέση με την εμφά-
νιση  των  καταγμάτων  κοπώσεως. 
Τα  σημαντικά  στοιχεία  που  προ-
κύπτουν από το ότι η ροπή αδρά-
νειας της κνήμης είναι ένας παρά-
γοντας  προδιάθεσης  των  καταγ-
μάτων κοπώσεως είναι τέσσερα: α) 
βοηθά ώστε να εξηγηθεί μηχανικά 
η  προηγούμενη  παρατήρηση,  ότι 
η ευρύτητα της διατομής του κνη-
μιαίου οστού μπορεί να περιορίσει 
τον  κίνδυνο  των  καταγμάτων  κο-
πώσεως, β) αποδεικνύει ότι οι κα-
μπτικές δυνάμεις είναι ένας σημα-
ντικός  αιτιολογικός  παράγοντας 
για  κνημιαία  κατάγματα  κοπώ-
σεως  και  πιθανότατα  για  μηριαία 
κατάγματα κοπώσεως, γ)  ενισχύει 
την  υπόθεση  ότι  το  κάταγμα  κο-
πώσεως  είναι  μια  παθολογία  που 
διαθέτει  παράγοντες  επικινδυνό-
τητας,  δ) μας δίνει  την  εικόνα ότι 
το άτομο με πλατιές κνήμες και με 
υψηλή ροπή αδράνειας, είναι σχε-
τικά  προστατευμένο  από  κατάγ-

ματα κοπώσεως και αυτό επειδή τα 
οστά του είναι εμβιομηχανικά αν-
θεκτικότερα  στις  καμπτικές  αλλά 
και τις στρεπτικές δυνάμεις φορτί-
σεις.17 Ακόμη όμως και αν η οστική 
γεωμετρία παίζει ρόλο στην δημι-
ουργία  ή  όχι  καταγμάτων  κοπώ-
σεως η κλινική σχέση όσον αφορά 
τον  παράγοντα  επικινδυνότητας 
είναι περιορισμένη.11

Σκελετική Ευθυγράμμιση

Η  ευθυγράμμιση  του  ποδιού  και 
του  κάτω  άκρου  μέσω  της  δημι-
ουργίας περιοχών με συγκέντρωση 
τάσεων  στο  οστό  μπορεί  να  προ-
διαθέσει  σε  κάταγμα  κοπώσεως. 
Η κατασκευή του ποδιού θα βοη-
θήσει να εξακριβωθεί πόση δύνα-
μη απορροφάται  από  το  πόδι  και 
πόση μεταφέρεται  στο οστό κατά 
την διάρκεια της επαφής με το έδα-
φος.  Η  πλατυποδία  πολύ  συχνά 
συνδέεται  με  υπερπρηνισμό  που 
μπορεί να επιφέρει μεγάλο βαθμό 
συστροφής στην  κνήμη και  μετα-
τροπή των συμπιεστικών φορτίων 
σε στρεπτικά (Εικόνα 3).

Αντίθετα η υψηλή καμάρα (κοι-
λοποδία)  είναι  λιγότερο  ικανή  να 
απορροφήσει  την  απότομη  δό-
νηση,  έχοντας  ως  αποτέλεσμα  να 
αναπτύσσονται  μεγαλύτερου  βαθ-
μού τάσεις στην κνήμη και το ισχίο. 
Θεωρητικά καθένας από τους δύο 
τύπους  μπορεί  να  προδιαθέσει  σε 
κατάγματα  κοπώσεως,  αν  και  το 
πόδι  με  χαμηλή  καμάρα  (πλατυ-
ποδία) είναι συνήθως περισσότερο 
ευλύγιστο  από  ότι  το  πόδι  με  την 
υψηλή  καμάρα  που  δεν  επιτρέπει 
η φόρτιση να απορροφάται από τις 
μυοσκελετικές κατασκευές του πο-
διού.11 Η ανισότητα στο μήκος των 
κάτω άκρων μπορεί να παίξει μεγά-
λο  ρόλο  στην  εμφάνιση  καταγμά-
των κοπώσεως. Τρεις είναι οι κυρι-
ότερες κατηγορίες  και περιλαμβά-
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Από όλα αυτά η γωνία Q είναι αυτή 
που έχει βρεθεί να σχετίζεται περισ-
σότερο  με  τη  εμφάνιση  καταγμά-
των κοπώσεως.11

Μέγεθος και Σύνθεση του  
Σώματος 

Θεωρητικά  το  σωματικό  μέγεθος 
και η σύνθεση των μαλακών ιστών 
μπορεί να συντελέσουν στην εμφά-
νιση καταγμάτων κοπώσεως άμεσα 
επηρεάζοντας  τα  οστά.  Για  παρά-
δειγμα  επειδή  το  σωματικό  βάρος 
συνδέεται αναλογικά με τη δύναμη 
αντίδρασης  του  εδάφους,  βαρύ-
τεροι  αθλούμενοι  θα  αναπτύξουν 
υψηλότερες  δυνάμεις  φόρτισης 
κατά  την  διάρκεια  της  αθλητικής 
δραστηριότητας. Η σύνθεση και το 
σωματικό μέγεθος μπορεί επίσης να 
έχουν  έμμεσα  αποτελέσματα  στην 
επικινδυνότητα  του  κατάγματος 
κοπώσεως επηρεάζοντας την οστι-
κή  πυκνότητα  ή  την  εμμηνορροϊ-
κή  λειτουργία.11 Μια  άλλη  έρευνα 
προτείνει ότι τα ψηλά άτομα έχουν 
υψηλότερο  βαθμό  τραυματισμού 
από ότι τα πιο κοντά άτομα.19

Οστική Ανακατασκευή

Η  οστική  ανακατασκευή  μπορεί 
να  σχετίζεται  με  την  παθογένεση 
των καταγμάτων κοπώσεως και οι 
διαταραχές  στην  δραστηριότητα 
αυτή,  είτε  γενικευμένες  είτε  εστι-
ασμένες, μπορεί να προδιαθέσουν 
σε  αυτό  τον  τραυματισμό.  Σε  μια 
12μηνη έρευνα εκτιμήθηκε η οστι-
κή ανακατασκευή σε 46 θήλεις και 
49 άρρενες αθλητές στίβου (ηλικί-
ας 17 ως 26) όπου οι 20 από αυτούς 
εμφάνισαν  κατάγματα  κοπώσεως 
και συγκρίθηκαν με μια ομάδα που 
δεν υπέστη κατάγματα κοπώσεως. 
Οι αθλητές που εμφάνισαν κατάγ-
ματα κοπώσεως είχαν όμοια τα βα-
σικά  επίπεδα  της  οστικής  ανακα-
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Εικόνα 3. Υπερβολικός πρηνισμός που επιφέρει αύξηση 
στην αντισταθμιστική εσωτερική στροφή της κνήμης 
(δεξιά) και μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την υπερβολική 
αύξηση του φορτίου στο γόνατο. Αυτή η αυξημένη στροφή 
της κνήμης μπορεί επίσης να οδηγήσει σε περιφερικά 
αποτελέσματα και στο ισχίο και στη λεκάνη. Εδώ επίσης 
φαίνεται (αριστερά) και η φυσιολογική (ουδέτερη) θέση του 
ποδιού (Από Hinterman B. & Nigg B., Pronation in Runners, 
1998: 174).

νουν το λειτουργικό, ανατομικό και 
περιβαλλοντικά  κοντό  κάτω  άκρο 
σε σχέση με την ανισότητα μήκους. 
Αυτές  σχετίζονται  με:  α)  το  λει-
τουργικά κοντό κάτω άκρο που δη-
μιουργείται από μυϊκή αδυναμία ή 
από ανελαστικότητα της πυέλου ή 
της ποδοκνημικής β) το κατασκευ-
αστικά  ή  ανατομικά  κοντό  κάτω 
άκρο που σχετίζεται  με  την πραγ-
ματική  ετερόπλευρη  διαφορά  στο 
μήκος σε μια ή και σε περισσότερες 
οστικές συνδέσεις του κάτω άκρου 
γ)  το  λόγο  περιβάλλοντος  κοντό 
κάτω  άκρο,  που  προκύπτει  λόγω 
της  κατασκευαστικής  μορφής  των 
αυτοκινητοδρόμων και  των άκρων 
τους  που  χρησιμοποιούνται  σαν 
αθλητικές διαδρομές από πολλούς 
αθλητές.  Η  ανισότητα  στο  μήκος 
του ποδιού φαίνεται να είναι υπεύ-
θυνη  για  την  πρόκληση  πολλών 

μορφών προβλημάτων στο μυοσκε-
λετικό σύστημα. Η ασυμμετρία της 
ισορροπίας και η άνιση στροφή των 
οστών όπως και η αύξηση της μυ-
ϊκής  δραστηριότητας  στα  ασύμμε-
τρα άκρα μπορεί σε παρατεταμένες 
ή  επαναλαμβανόμενες  σωματικές 
καταστάσεις  φόρτισης  να  επηρεά-
σει  την  έκβαση και την  τοποθεσία 
των  καταγμάτων  κοπώσεως.18 Οι 
Brunet et al.18 ανέφεραν ότι οι δρο-
μείς που δεν είχαν διαφορά στο μή-
κος του ποδιού τους δεν εμφάνισαν 
ή εμφανίζουν λιγότερο περιπτώσεις 
καταγμάτων  κοπώσεως  από  ότι 
αυτοί με την ασυμμετρία στα κάτω 
άκρα. Άλλα χαρακτηριστικά ευθυ-
γράμμισης που συνδέονται  με  την 
εμφάνιση  καταγμάτων  κοπώσεως 
περιλαμβάνουν  κνημιαία  στροφή, 
αυξημένη γωνία Q, παρουσία ραι-
βού/βλαισού ή ανάκυρτου γόνατος. 
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τασκευής με τους αθλητές που δεν 
εμφάνισαν  κατάγματα  κοπώσεως, 
ενώ κατά σειρά μέτρησης  έδειξαν 
ότι δεν υπήρξε καμία διαφορά στο 
μέσο όρο των επιπέδων στην οστι-
κή  ανακατασκευής  με  αυτούς  που 
εμφάνισαν  κατάγματα  κοπώσεως 
συγκρινόμενα  με  την  ομάδα  ελέγ-
χου. Παρόλα αυτά, δεν αναιρείται ο 
πιθανός παθογεννητικός ρόλος των 
τοπικών αλλαγών κατά την ανακα-
τασκευή του οστού στα σημεία των 
καταγμάτων  κοπώσεως  μιας  και 
τα επίπεδα της οστικής ανακατα-
σκευής αναδεικνύουν την λειτουρ-
γία της συνολικής οστικής ανακα-
τασκευής σε όλο τον σκελετό.11

Μυϊκή Ελαστικότητα και 
Εύρος Τροχιάς της Κίνησης 

Η σπουδαιότητα της ευλυγισίας ως 
παράγοντας επικινδυνότητας είναι 
δύσκολο να εκτιμηθεί επειδή η ευ-
λυγισία περικλείει έναν αριθμό χα-
ρακτηριστικών  συμπεριλαμβάνο-
ντας  ενεργητική  κίνηση  αρθρώσε-
ων,  συνδεσμική  ελαστικότητα  και 
μυϊκό μήκος. Ένα από τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά ή συνδυασμός δυο 
εκ των παραπάνω ή και περισσοτέ-
ρων (π.χ. ο παράδοξος συνδυασμός 
της ευλυγισίας των αρθρώσεων και 
της  μυϊκής  σκληρότητας)  σχετίζε-
ται με τραυματισμούς φόρτισης σε 
μεγάλη συχνότητα.11

Μυϊκή Δύναμη και Αντοχή

Σε  έρευνα  των  Grimston  et  al.11 
αναφέρεται  με  έμμεσα  στοιχεία 
ότι η μυϊκή κόπωση μπορεί να δη-
μιουργήσει  κάταγμα  κοπώσεως. 
Συγκεκριμένα κατεγράφει στα τε-
λευταία στάδια του τρεξίματος 45 
λεπτών  σε  γυναίκες  με  ιστορικό 
κατάγματος  κοπώσεως  αυξημέ-
νη  δύναμη  αντίδρασης  εδάφους, 

ενώ στην ομάδα  ελέγχου η δύνα-
μης  αντίδρασης  του  εδάφους  δεν 
παρουσίαζε  ιδιαίτερες  μεταβολές 
κατά την διάρκεια του τρεξίματος. 
Σε  μια  πρόσφατη  μελέτη  διαπι-
στώθηκε ότι τα κατάγματα κοπώ-
σεως  στα  μακριά  οστά  των  κάτω 
άκρων  μπορεί  να  προκύψουν,  σε 
μια  ταχύτητα  που  υπερβαίνει  το 
αναερόβιο κατώφλι και συνδυάζε-
ται  ταυτόχρονα  με  επαναλαμβα-
νόμενη και/ή υπερβολική βαθμιαία 
φόρτιση στον κορμό και μυϊκή ανι-
σορροπία των μυών που ενεργούν 
συγχρόνως στον κορμό.20

Διατροφικοί Παράγοντες 
Επικινδυνότητας

Η  οστική  υγεία  και  η  δημιουργία 
των  καταγμάτων  κοπώσεως  σε 
συσχέτιση με  την διατροφή  εξαρ-
τάται  από  ποικίλους  παράγοντες 
και είναι δύσκολο να εξακριβωθεί 
ο ρόλος τους. Μερικοί από αυτούς 
είναι:  ο  ακριβής  προσδιορισμός 
της  διατροφικής  πρόσληψης,  οι 
θρεπτικές ουσίες και η προσφορά 
τους,  το ασβέστιο και οι  επιρροές 
του  στην  διατροφή  ενός  αθλητή. 
Συγκεκριμένα  η  ισορροπία  του 
ασβεστίου  επηρεάζεται  αρνητικά 
από άλλους διαιτητικούς παράγο-
ντες  συμπεριλαμβανομένων  υψη-
λών προσλήψεων αλατιού, φωσφό-
ρου, ινών, πρωτεϊνών, καφεΐνης και 
αλκοόλ. Το συνιστώμενο  καθημε-
ρινό  προσλαμβανόμενο  ασβέστιο 
διαφέρει  κατά  την  διάρκεια  της 
ζωής  κάποιου  και  μπορεί  να  μην 
καλύπτει  επαρκώς  συγκεκριμένες 
ανάγκες  φυσιολογικών  ενεργών 
ατόμων ή αθλητριών με εμμηνορ-
ροϊκές  διαταραχές.11,21  Σε  άλλες 
έρευνες  που  έγιναν  σε  αθλητές, 
δεν έχει αποδειχθεί αν η πρόσφατη 
πρόληψη ασβεστίου  σχετίζεται  με 
τα κατάγματα κοπώσεως.22

Ορμονικοί Παράγοντες 
Επικινδυνότητας

Εμμηνορροϊκές  διαταραχές  συμ-
βαίνουν συχνά σε νεαρές, άτοκες, 
γυναίκες  με  υπερβολική  ισχνότη-
τα που προπονούνται εντατικά. Οι 
διαταραχές αυτές μπορεί να δημι-
ουργήσουν  πιο  συχνά  κατάγματα 
κοπώσεως  σε  αθλήτριες  μεγάλων 
αποστάσεων,  σε  βαθμό  μάλιστα 
υψηλότερο δύο με τέσσερεις φορές 
από  ότι  οι  όμοιες  με φυσιολογικό 
εμμηνορροϊκό κύκλο (Πίνακας 1). 

Τα αίτια μπορεί να είναι τα χα-
μηλά  επίπεδα  οιστρογόνων  που 
επιφέρουν  χαμηλή  οστική πυκνό-
τητα,  η  αυξημένη  οστική  αναδη-
μιουργία  ή  η  αρνητική  ισορροπία 
ασβεστίου σε αυτές τις αθλήτριες ή 
μια αλληλεπίδραση των αιτιών αυ-
τών. Εδώ το οστό βρίσκεται σε μια 
πιο αδύναμη κατάσταση και άρα εί-
ναι πιο εύκολο να συσσωρεύσει μι-
κροκαταστροφές αν υποστεί  επα-
ναλαμβανόμενη φόρτιση.21 Γενικά, 
υπάρχουν παράγοντες που συνδέ-
ονται  και  με  την  καθυστερημένη 
εμμηναρχή και  με  την  δευτερογε-
νή  αμηνόρροια.  Οι  παράγοντες 
αυτοί που είναι εύκολα αναγνωρί-
σιμοι σχετίζονται με την εμφάνιση 
της «Αθλητικής Αμηνόρροιας» σε 
αθλούμενες γυναίκες. Αυτοί είναι: 
η νεότητα, η πρόωρη εμμηνορροϊ-
κή διαταραχή, η ατοκία, η απώλεια 
βάρους, τα επίπεδα προπόνησης.23 

Με  δεδομένη  την  σχέση  μεταξύ 
εμμηνορροϊκής  διαταραχής  και 
παράγοντα  επικινδυνότητας  για 
κάταγμα κοπώσεως είναι σημαντι-
κό να ερωτώνται ενεργές  αθλήτρι-
ες  για  την  παροντική  και  παρελ-
θοντική εμμηνορροϊκή κατάσταση 
τους και μετά να αναζητήσουν -αν 
είναι  απαραίτητο-  κατάλληλη  ια-
τρική βοήθεια. Από την στιγμή που 
οι ανωμαλίες της εμμήνου ρύσεως 
συνήθως ευρίσκονται μαζί με δια-
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ταραχές  διατροφής  και  οστεοπε-
νία συχνά αναφερόμενης ως  ‘Τρι-
άδα  των  Αθλητριών’  η  παρουσία 
ενός από αυτούς τους παράγοντες 
θα πρέπει να αφυπνίσει άμεσα το 
ιατρικό επιτελείο.21,24

Εξωγενείς Παράγοντες

Επιφάνεια άθλησης

Η  δημιουργία  των  καταγμάτων 
κοπώσεως έχει θεωρηθεί ότι σχετί-
ζεται σε μεγάλο βαθμό και με την 
προπονητική  επιφάνεια.  Λέγεται 
ότι  μια  μαλακή  επιφάνεια  οδηγεί 
ταχύτερα σε μυϊκή κόπωση και δι-
αταραχή των φορτίσεων στα οστά, 

ενώ από την άλλη μια πολύ σκλη-
ρή επιφάνεια αυξάνει τους κραδα-
σμούς στα οστά οι οποίοι ευνοούν 
πιθανούς  τραυματισμούς.  Μεγά-
λες επιδημιολογικές έρευνες όλων 
των  τραυματισμών  στο  τρέξιμο 
απέτυχαν όμως να αποδείξουν την 
σχέση  μεταξύ  προπονητικής  επι-
φάνειας ή εδάφους και των τραυ-
ματισμών αυτών. Αν και τα επιδη-
μιολογικά  στοιχεία  λοιπόν  είναι 
ελάχιστα ένας αθλητής θα πρέπει 
να ασκείται σε ποικίλες επιφάνειες 
και  τερέν  και  να  αποφεύγει  από-
τομες  αλλαγές  με  παρατεταμένη 
αποκλειστική  χρήση  πάνω  σε  μια 
καινούργια επιφάνεια, προλαμβά-

νοντας έτσι την εμφάνιση τραυμα-
τισμών  υπέρχρησης  όπως  τα  κα-
τάγματα κοπώσεως.25

Μεγάλες επιδημιολογικές 
έρευνες όλων των  

τραυματισμών στο  
τρέξιμο απέτυχαν όμως 

να αποδείξουν την σχέση 
μεταξύ προπονητικής 
επιφάνειας ή εδάφους 
και των τραυματισμών 

αυτών

Υπόδηση /Εσωτερικό 
Υποδήματος /Ορθωτικά

Η  χρήση  των  αθλητικών  υποδη-
μάτων, ορθωτικών και εσωτερικών 
υποδημάτων  έχει  σαν  σκοπό  να 
μετριάσει την δόνηση που προέρ-
χεται  από  την  επαφή  με  το  έδα-
φος και να ελέγξει την κίνηση της 
Π.Δ.Κ. και του ποδιού. Ειδικότερα, 
με  το  κατασκευαστικό  υλικό  και 
την  κατασκευή  της  μέσης  σόλας 
του αθλητικού υποδήματος καθο-
ρίζεται η  ικανότητα του να απορ-
ροφά τους κραδασμούς, αλλά και 
οι  ικανότητες του στον μετριασμό 
των  κραδασμών  και  των  δονήσε-
ων. Συχνά χρησιμοποιούνται στον 
αθλητισμό  εσωτερικά  απορροφη-
τικά υποδήματα με σκοπό να μειώ-
σουν την συχνότητα των συνδρό-
μων  υπέρχρησης.  Παρ’όλα  αυτά 
όμως,  υπάρχουν  αντικρουόμενες 
αναφορές για το αν οι εσωτερικές 
σόλες μπορούν να προστατέψουν 
από  κατάγματα  κοπώσεως.  Στον 
κλασικό αθλητισμό, η κλινική πα-
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Πίνακας 1. Συχνότητα καταγμάτων κοπώσεως σε ποικίλες αθλη-
τικές ομάδες. Ε= ευμηνορροιακές Ο= ολιγομηνορροιακές Α1= 
αμηνορροιακές με απουσία εμμήνου ρύσεως για μια περίοδο 
άνω των 3 μηνών αλλά λιγότερο από 12 μήνες κατά την διάρκεια 
του προηγούμενου έτους, Α2= αμηνοροιακές με απουσία εμμή-
νου ρύσεως κατά την διάρκεια του προηγούμενου έτους. (Από 
Tomten S., Prevalence of menstrual dysfunction in Norwegian 
long-distance runners participating in the Oslo Marathon games, 
1996: 167).



ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ • ΤΟΜΟΣ 5 - ΤΕΥΧΟΣ 8 • OKTΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 25

ρατήρηση εικάζει ότι η χρήση των 
αθλητικών  υποδημάτων  -για  τρέ-
ξιμο- με καρφιά μπορεί να επηρε-
άζει  την  πιθανότητα  για  κατάγ-
ματα  κοπώσεως,  αν  και  σήμερα 
δεν  υπάρχει  ακριβής  έρευνα  στη 
σχέση  μεταξύ  αυτού  του  είδους 
υποδημάτων και στην επικινδυνό-
τητα  για  τη  δημιουργία  καταγμά-
των κοπώσεως. Κατά την διάρκεια 
της  επιλογής  του  υποδήματος  τα 
κυριότερα  χαρακτηριστικά  στα 
οποία πρέπει να δοθεί βάση είναι: 
η σκληρότητα της μέσης σόλας, το 
πλάτος της μέσης σόλας, το ύψος 
της πτέρνας, η άκρη της πτέρνας, 
οι  σταθεροποιητικοί  μηχανισμοί 
και η στρεπτική ευλυγισία.11,21 Επί-
σης πρέπει να αναφερθεί ότι ακόμη 
και ένα πολύ καλό παπούτσι όταν 
παλιώσει, είναι χειρότερο από ένα 
καινούργιο μέτριας ποιότητας.26

Εξωτερικό Φορτίο

Σε  έρευνες  εγκάρσιας  τομής,  οι 
Grimston  et  al.21,26  διαπίστωσαν 
ακριβείς  διαφορές  στη  δύναμη 
αντίδρασης του εδάφους κατά την 
διάρκεια  του  τρεξίματος  ανάμεσα 
στις  ομάδες  με  κατάγματα  κοπώ-
σεως  και  μη,  αν  και  τα  στοιχεία 
όμως παραμένουν αντικρουόμενα.

Φυσικοί και Προπονητικοί 
Παράγοντες

Η  δημιουργία  των  καταγμάτων 
κοπώσεως  σχετίζεται  και  με  την 
επαναλαμβανόμενη  μηχανική 
φόρτιση  που  προκύπτει  από  την 
αθλητική προπόνηση, η συνεισφο-
ρά όμως του κάθε συστατικού της 
προπόνησης  (τύπος,  ποσότητα, 
ένταση,  συχνότητα  και  βαθμός 
αλλαγής)  δεν  έχει  αποσαφηνιστεί 
κατά  πόσο  επηρεάζει  στην  εμφά-
νιση  καταγμάτων  κοπώσεως.  Η 
προπόνηση μπορεί επίσης να επη-

ρεάσει  το  οστό  έμμεσα  διαμέσου 
αλλαγών στα επίπεδα του κύκλου 
των  ορμονών  συσχετιζόμενη  έτσι 
με  εμμηνορροϊκές  διαταραχές  και 
επηρεάζοντας  την  σύνθεση  των 
μαλακών ιστών.21

Σωματική Υγεία

Πολλές  έρευνες  έχουν  βασιστεί 
πάνω  σε  αυτοαναφορές  και  όχι 
πάνω  σε  τυποποιημένους  ελέγ-
χους  της  σωματικής  υγείας  πριν 
από  την  έναρξη  του  προγράμμα-
τος ασκήσεων. Δεν είναι ξεκάθαρο 
λοιπόν κατά πόσο η έλλειψη πρώ-
ιμης  φυσικής  δραστηριότητας  και 
φτωχής φυσικής κατάστασης προ-
διαθέτει σε κατάγματα κοπώσεως. 
Μια  υπόθεση  θα  ήταν  το  ότι  κά-
ποιος που ξεκινάει τώρα την άθλη-
ση υστερεί σε ελαστικότητα, μυϊκή 
δύναμη,  αντοχή  και  νευρομυϊκό 
συντονισμό, καταστάσεις που ανα-
φέρονται ως προδιαθεσικοί παρά-
γοντες  για  κατάγματα  κοπώσεως. 
Επίσης, στα παραπάνω υστερεί και 
ένας αθλητής ο οποίος απέχει του 
αθλήματος για πολύ καιρό.11,21

Προπόνηση και Σταθερότητα 
της Επανάληψης Αυτής

Υπάρχουν  διαφορετικές  απόψεις 
όσον  αφορά  την  προπόνηση  και 
την σταθερότητα της επανάληψης 
αυτής που μπορούν να επηρεάσουν 
την  δημιουργία  των  καταγμάτων 
κοπώσεως.  Οι  αθλητικές  έρευνες 
πάνω σε αυτό το θέμα είναι ελεγ-
χόμενες αλλά λίγες, οι περισσότε-
ρες εκ των οποίων είναι ανέκδοτες 
παρατηρήσεις  ή  υποθετικές  περι-
πτώσεις όπου οι προπονητικές πα-
ράμετροι εξετάστηκαν μόνο στους 
αθλητές με τα κατάγματα κοπώσε-
ως. Οι Brunet et al.13,23,26 αξιολόγη-
σαν 1505 δρομείς και διαπίστωσαν 
ότι  η  αύξηση  στην  καλυπτόμενη 

απόσταση σχετίζεται με την αύξη-
ση στα κατάγματα κοπώσεως στις 
γυναίκες και όχι στους άντρες, γε-
γονός για το οποίο δεν υπάρχει μια 
ξεκάθαρη εξήγηση. Έρευνες σε δια-
φορετικούς πληθυσμούς χρησιμο-
ποιώντας διάφορους ορισμούς του 
τραυματισμού έχουν αναφέρει αύ-
ξηση στους τραυματισμούς με την 
αύξηση στην απόσταση του τρεξί-
ματος.21 Στην έρευνα των Walter et 
al.19 αναφέρεται ότι οι δρομείς που 
ασχολούνται  αγωνιστικά  με  το 
άθλημα  εμφανίζουν  περίπου  δύο 
φορές  περισσότερο  την  επικινδυ-
νότητα  ενός  τραυματισμού  από 
ότι  οι  δρομείς  που  ασχολούνται 
για  ψυχαγωγία  ή  ευρωστία.  Είναι 
προφανές  ότι  η  οστική  αναδια-
μόρφωση είναι ικανή να επισκευά-
σει την μικροκαταστροφή αν δοθεί 
επαρκής  χρόνος  ανάπαυσης  του 
αθλητή.15,16,24 Η στόχευση υψηλών 
επιδόσεων  και  το  κίνητρο  μπορεί 
να  συσχετισθεί  με  μεγαλύτερης 
ποσότητας  και  έντασης  προπό-
νηση  που  πιθανόν  να  συντελέσει 
στην δημιουργία των καταγμάτων 
κόπωσης.15,16,25,26

Έρευνες σε διαφορε-
τικούς πληθυσμούς 

χρησιμοποιώντας διά-
φορους ορισμούς του 
τραυματισμού έχουν 

αναφέρει αύξηση στους 
τραυματισμούς με την 

αύξηση στην απόσταση 
του τρεξίματος
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Άλλοι Παράγοντες 
Επικινδυνότητας 

Ηλικία

Αντίθετα  από  το  αναμενόμενο,  η 
σχέση  μεταξύ  ηλικίας  και  αύξη-
σης  ή  μείωσης  της  επικινδυνότη-
τας  στην  εμφάνιση  καταγμάτων 
κοπώσεως  είναι  αμφιλεγόμενη. 
Αυτό οφείλεται στο ότι α) η οστική 
πυκνότητα  μειώνεται  με  την  ηλι-
κία,  κατάσταση  που  συνεπάγεται 
μειωμένη  ικανότητα  του  οστού 
να ανταποκριθεί  σε  επαναλαμβα-
νόμενη  φόρτιση  σε  μεγαλύτερης 
ηλικίας  άτομα,  β)  από  την  άλλη 
πάλι, παιδιά και ανήλικοι με ανώ-
ριμα οστά μπορεί να βρίσκονται σε 
κίνδυνο λόγω του ότι η κορυφαία 
οστική μάζα (πυκνότητα) δεν έχει 
επιτευχθεί μέχρι το τέλος της εφη-
βείας ή στα πρώτα χρόνια της 2ης 
δεκαετίας,  γ)  άλλοι  παράγοντες 
συμπεριλαμβανομένων  των  προ-
πονητικών συνηθειών και των ορ-
μονικών επιπέδων μπορεί να εξη-
γήσουν μια πιθανή σχέση ανάμεσα 
στην ηλικία και τα κατάγματα κο-
πώσεως.25,26

Προηγούμενοι Τραυματισμοί

Ένας  άλλος  παράγοντας  κινδύνου 
μπορεί  να  είναι  κάποιος  προηγού-
μενος  τραυματισμός,  κατάσταση  η 
οποία  αναγνωρίζεται  σχεδόν  από 
όλες  τις  επιδημιολογικές  μελέ-
τες.19,26,27,28 Γενικά όμως παρόλα αυτά 
δεν  είναι  σαφές  αν  το  εύρημα  που 
προκύπτει  από  αυτές  τις  μελέτες, 
οφείλεται σε μη αποκατεστημένους 
σωστά  τραυματισμούς  σε  αθλητές 
με  ευπάθεια  σε  επανατραυματισμό 
ή  με  μια  διορθωμένη  παρέκκλιση 
εμβιομηχανικης φύσεως.19

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Προϋποθέσεις για 
Σωστή Προσαρμογή στο 
τρέξιμο - Εμβιομηχανικοί 
Παράγοντες

Ο  ρόλος  της  φυσικοθεραπείας 
στην  πρόληψη  των  καταγμάτων 
κοπώσεως  είναι  πολύ  σημαντικός, 
τόσο  μάλιστα  αν  αναλογιστεί  κά-
ποιος  τις  επιπτώσεις  που  θα  έχει 
στον αθλητή  και  στις  αθλητικές/
επαγγελματικές  του  προοπτικές 
μια  μακρόχρονη  αγωνιστική  απο-
χή. Τα κατάγματα κοπώσεως όπως 
έχει  αναφερθεί  ήδη  οφείλονται  σε 
ένα  συνδυασμό  παραγόντων  ή  σε 
κάποιο  συγκεκριμένο  παράγοντα. 
Η  φυσικοθεραπεία  εδώ  συμβάλ-
λει  στην  εξεύρεση  του παράγοντα 
αυτού μέσω αξιολόγησης και στην 
σωστή και αποτελεσματική του δι-
αχείριση. Για παράδειγμα, σε έρευ-
να των Kaufman et al.,30 αναγνωρί-
στηκαν  διάφοροι  παράγοντες  επι-
κινδυνότητας  που  προδιαθέτουν 
σε  τραυματισμούς  υπέρχρησης  οι 
οποίοι  περιλαμβάνουν  μια  ανε-
λαστική  πλατυποδία,  κοιλοποδία, 
περιορισμένη ραχιαία κάμψη ποδο-
κνημικής και αυξημένη μετατόπιση 
του αστραγαλοπτερνικού τμήματος 
κ.α. όπως παραπάνω. Άτομα είτε με 
κοιλοποδία είτε με πλατυποδία που 
μετρήθηκαν και δυναμικά και στα-
τικά  είχαν  κατά  συνέπεια  περίπου 
2  φορές  πιο  αυξημένη  συχνότητα 
του  συνδρόμου  συγκρινόμενα  με 
τα υποκείμενα που παρουσίαζαν το 
μέσο όρο της ποδικής καμάρας. Οι 
Huang et al.30 διαπίστωσαν ότι η συ-
νολική σταθερότητα στο μεγαλύτε-
ρο βαθμό επιτυγχάνεται καταρχήν 
μέσω  της  πελματιαίας  περιτονίας 
και  των  πελματιαίων  συνδέσμων 
και από τον πτερνοσκαφοειδή σύν-

δεσμο.    Οι  παθητικές  δομές  του 
ποδιού έχουν δυνατότητες αποθή-
κευσης  ενέργειας  που  εξαρτώνται 
και από τις γεωμετρικές και από τις 
ελαστικές  τους  ιδιότητες. Η αυξη-
μένη  ενέργεια  που  απαιτείται  για 
το τρέξιμο αποθηκεύεται μέσω των 
ελαστικών δομών στο πόδι και τον 
άκρο πόδα και ειδικότερα στην επι-
μήκη καμάρα. 

Οι παθητικές 
δομές του ποδιού 

έχουν δυνατότητες 
αποθήκευσης 
ενέργειας που 

εξαρτώνται και από 
τις γεωμετρικές και 

από τις ελαστικές τους 
ιδιότητες

Ο  ρόλος  των  μυών  στην  σταθερό-
τητα της καμάρας δεν είναι ξεκάθα-
ρος. Όταν τα ταρσιαία οστά δεν εί-
ναι συνδεδεμένα κατάλληλα μεταξύ 
τους  το φορτίο μεταφέρεται περισ-
σότερο  από  τους  μύες,  κατάσταση 
που οδηγεί σε κατάρρευση της κα-
μάρας με ότι συνεπακόλουθο επιφέ-
ρει αυτο.30 Ένας  εξίσου σημαντικός 
παράγοντας επικινδυνότητας όπως 
αναφέρθηκε είναι και ο υπερπρηνι-
σμός.  Μερικού  βαθμού  πρηνισμός 
της π.δ.κ. είναι φυσιολογικός αλλά ο 
υπερβολικός πρηνισμός είναι εν δυ-
νάμει επιβλαβής. Ο υπερπρηνισμός 
«μεταφέρεται» διαμέσου της κνημι-
αίας περιστροφής και υπερφορτίζει 
το γόνατο. Η διαπίστωση που υπάρ-
χει είναι ότι όλο το κάτω άκρο πρέ-
πει  να  λαμβάνεται  υπόψη  σαν  ένα 
ενιαίο σύνολο και αυτό επειδή μπο-
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ρεί η μεν κνημιαία στροφή να επέρ-
χεται  από  τον  υπερπρηνισμό  αλλά 
αυτός  με  την  σειρά  του  μπορεί  να 
προέρχεται  από  καταστάσεις  ανα-
τομικής ανωμαλίας όπως π.χ. ραιβή 
κνήμη 10° και περισσότερο, συνδε-
σμική  αστάθεια,  ή  εξαιτίας  μυϊκών 
καταστάσεων όπως μυϊκή αδυναμία 
ή σφιχτός γαστροκνήμιος ή μακρός 
πελματικός,  που  μπορεί  να  επηρε-
άσουν άμεσα τόσο το ισχίο όσο και 
την λεκάνη.31

Πρόληψη Καταγμάτων 
Κοπώσεως

Αθλητική Υπόδηση και 
Τροποποιήσεις

Η  κατάλληλη  αθλητική  υπόδηση 
και  οι  προσθήκες  στην  υπόδηση 
όπως ορθωτικά ή αντικραδασμικά 
υλικά συνεισφέρουν και σε απόδο-
ση και στη μείωση  των  τραυματι-
σμών. Τα γενικά λειτουργικά πλεο-
νεκτήματα των ορθωτικών και της 
σωστής υπόδησης είναι:

•   Μηχανική προστασία.
•   Φροντίδα  και  πρόληψη  του 

τραυματισμού.
•   Επαύξηση της απόδοσης.

Αθλητικά Υποδήματα

Εμβιομηχανικές έννοιες.  Στον 
αθλητισμό η ένταση και η διάρκεια 
των φορτίων στα κάτω άκρα είναι 
συνήθως  υπερβολικές.  Για  παρά-
δειγμα  κατά  την  διάρκεια  ενός 
μαραθώνιου  δρόμου  αυξάνονται 
πολύ περισσότερο από ότι σε  ένα 
ψυχαγωγικό  -  αυτόνομο  αθλητή 
που τρέχει μια φυσιολογική περίο-
δο δυο με τρεις ώρες. Tο ποσό του 
φορτίου το οποίο αντέχεται από το 
άκρο πριν επέλθει ο τραυματισμός 
ποικίλει με τη χρονική πορεία του 
φορτίου  και  την αυτόνομη  ικανό-

τητα του άκρου να διασκορπά τις 
δυνάμεις του φορτίου. 
Κατασκευή. Τρία  είναι  τα  σημα-
ντικά  χαρακτηριστικά που πρέπει 
να αξιολογηθούν:
α)  Οι  ικανότητες  απορρόφησης 

των κραδασμών.
β)  Η υποστήριξη του ποδιού και
γ)  Η άνεση που παρέχεται  σε  αυ-

τόν που το φοράει.32

Το πέλμα θα πρέπει να είναι ανυ-
ψωμένο  στο  οπίσθιο  τμήμα  του 
ποδιού  έτσι  ώστε  να  διασφαλι-
στεί  η  μεγαλύτερη  επιφάνεια  της 
περιοχής  όπου  θα  διασκορπιστεί 
το  φορτίο  κατά  την  διάρκεια  της 
πρόσκρουσης  της πτέρνας. Όπως 
έχει αναφερθεί κατά την διάρκεια 
της πρόσκρουσης του ποδιού στο 
τρέξιμο  δημιουργούνται  δυνάμεις 
που ισοδυναμούν δυο με τρεις φο-
ρές  το  βάρος  του  σώματος. Όταν 
γίνονται περίπου 800 κρούσεις του 
κάθε ποδιού ανά μίλι, αυτό μετα-
φράζεται  στο  ότι  κάθε  πόδι  υπό-
κειται  σε  δύναμη  120  τόνων,  για 
έναν άνθρωπο 150 pounds. Σ’ έναν 
μαραθώνιο δρόμο αυτός ο αριθμός 
αυξάνεται σε 3000 τόνους. Γι’ αυτό 
το λόγο ο διασκορπισμός του φορ-
τίου είναι σημαντικός και ειδικότε-
ρα στο οπίσθιο τμήμα του ποδιού 
όπου συμβαίνει η πρόσκρουση του 
ποδιού.  Όσον  αφορά  το  πρόσθιο 
μέρος του άκρου πόδα, η απορρο-
φητικότητα  των  κραδασμών  εδώ 
είναι  λιγότερο σημαντική από ότι 
στο  οπίσθιο  τμήμα  του  ποδιού, 
παρ’όλα αυτά θα πρέπει να υπάρ-
ξει  ένα  μαλακό  αντικραδασμικό 
στοιχείο  ανάμεσα  στο  εξωτερικό 
πέλμα και  στο πόδι  στις  εσωτερι-
κές περιοχές του πέλματος.32

Ποικιλότητα Ποδιού και 
Υπόδηση 

Λόγω  της  μεγάλης  ποικιλίας  του 
ποδιού  ανά  άτομο  αλλά  και  της 

υπόδησης  συμβουλεύουμε  τον 
αθλητή  να  ταιριάξει  το  υπόδημα 
σε  αυτόν  και  όχι  το  αντίστροφο. 
Στους  δρομείς  αυτό  είναι  απολύ-
τως κρίσιμο.

Κοιλοποδία: Ένας δρομέας με 
τάση προς κοιλοποδία θα έχει γε-
νικά λιγότερη κίνηση στις αρθρώ-
σεις του άκρου πόδα και θα απαιτεί 
περισσότερο  χώρο  στην  κορυφή 
του  ποδιού  κατά  μήκος  της  περι-
οχής των κορδονιών. Ακόμη το εί-
δος αυτό του ποδιού έχει την τάση 
να  φθείρει  το  αντιστάθμισμα  της 
πτέρνας  και  ολόκληρο  το  εξωτε-
ρικό μέρος του υποδήματος, όπως 
επίσης και να πλατύνει προς τα έξω 
το εξωτερικό του μέσου πέλματος. 
Μας  ενδιαφέρει  λοιπόν  στο  υπό-
δημα που χρησιμοποιεί ο αθλητής 
να  υπάρχει  ένα  ισχυρό  αντιστάθ-
μισμα  πτέρνας  κυρίως  εξωτερικά 
και ένα πέλμα που θα είναι κάπως 
μαλακό - για να διαμοιράζει τις δυ-
νάμεις  που  προέρχονται  από  την 
επαφή της πτέρνας - αλλά φυσικά 
όχι τόσο μαλακό που να πλατύνε-
τε μόλις φοριέται.

Πλατυποδία:  Τα  πλατύποδα 
άκρα  είναι  υπερβολικά  κινητικά 
και το πόδι έχει την τάση να κινεί-
ται αρκετά. Άσχετα όμως με αυτήν 
την  κινητικότητα  το  πόδι  δεν  δι-
αμοιράζει  τα  φορτία  στην  επιφά-
νεια  επαφής  της  πτέρνας  επειδή 
στην  πρόσκρουση  της  είναι  ήδη 
πεπλατυσμένο.  Απαιτείται  λοιπόν 
ένα  υπόδημα  μικρό  στο  πρόσθιο 
τμήμα του ποδιού ή πολύ μεγάλο 
στη πτέρνα. Οι  αθλητές  αυτοί  θα 
πρέπει να αναζητούν επίσης υπο-
δήματα  με  εσωτερική  υποστήριξη 
της  καμάρας  για  δύο  λόγους:  α) 
ένα  τέτοιου  είδους  υπόδημα  είναι 
λίγο πιο βαθύ και συνδυάζεται με 
ένα ορθωτικό  εμπορίου πιο  εύκο-
λα αν  χρειαστεί  και  β)  η  υποστή-
ριξη που παρέχει από μόνο του θα 
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περιορίσει τον υπερβολικό του πε-
πλατυσμό.32 

Υπερπρηνισμός:  Η  υποστή-
ριξη  στο  μέσο  ενός  υποδήματος 
μπορεί  να αυξήσει  τη σταθερότη-
τα στον άκρο πόδα και στο κάτω 
άκρο και να περιορίσει έτσι το μέ-
γιστο  πρηνισμό  του  άκρου  πόδα. 
Αυτό όμως την ίδια ώρα μπορεί να 
αυξήσει την εξωτερική στροφή της 
κνήμης.  Αυτό  σχετίζεται  μάλλον 
με την αυξημένη κλίση του άξονα 
της  υπαστραγαλικής.  Εδώ,  έχουν 
χρησιμοποιηθεί  με  ικανοποιητικά 
αποτελέσματα ορθωτικές συσκευ-
ές  τρεξίματος  που  βοηθούν  στη 
μείωση του πρηνισμού στην διάρ-
κεια  της  στάσης  και  επιτρέπουν 
ταυτόχρονα  να  επιτευχτεί  ο  μέγι-
στος πρηνισμός και η μέγιστη κάμ-
ψη του γόνατος κατά την διάρκεια 
του  τρεξίματος,  έτσι  μειώνεται  η 
δημιουργία  των  ανταγωνιστικών 
στροφικών  δυνάμεων  στην  κνή-
μη που μεταφέρονται λειτουργικά 
στις  αρθρώσεις  του  γόνατος  και 
του αστραγάλου και προδιαθέτουν 
σε τραυματισμό.31

Ορθωτικά, Περιδέσεις και 
Γενικές Εμβιομηχανικές Αρχές

Οι  καλύτεροι  δρομείς  εμβιομηχα-
νικά τείνουν να παρουσιάζουν μια 
πιο  ουδέτερη  αγωνιστική  κινημα-
τική στα κάτω άκρα που οδηγεί σε 
υψηλότερες  αποδόσεις. Οι  περισ-
σότεροι από αυτούς παρουσιάζουν 
σφιχτούς τένοντες, μικρή ποσότη-
τα ραχιαίας κάμψης της π.δ.κ., κά-
πως  περιορισμένο  εύρος  κίνησης 
της  υπαστραγαλικής  άρθρωσης 
και  μια  ουδέτερη  σχέση  μεταξύ 
πρόσθιου  και  οπίσθιου  τμήματος 
του  ποδιού. Από  την  άλλη,  άλλοι 
δρομείς  τοποθετούνται  σε  διάφο-
ρες  κατηγορίες  μικρότερης  σημα-
ντικότητας  αν  και  παρ’  όλα  αυτά 

τα ορθωτικά μπορεί να χρειαστούν 
ώστε  να  βοηθήσουν  την  λειτουρ-
γία του ποδιού γύρω από αυτή την 
ουδέτερη θέση. Η θεωρητική βάση 
της χρήσης των ορθωτικών βασίζε-
ται στο ότι κρατώντας το πόδι σε 
μια ουδέτερη θέση κατά την φάση 
της  στήριξης  και  κρατώντας  τη 
φάση του πρηνισμού και του υπτι-
ασμού σε  ένα φυσιολογικό  εύρος, 
ανώμαλες  αντισταθμιστικές  κινή-
σεις  και  συνακόλουθες  φορτίσεις 
θα περιοριστούν στο ελάχιστο ή θα 
εξαφανιστούν οριστικά. Άρα και οι 
δυνάμεις  που  δρουν  στο  πόδι  θα 
περιοριστούν  με  αποτέλεσμα  την 
μείωση στους τραυματισμούς.

Οι καλύτεροι δρομείς 
εμβιομηχανικά τείνουν 
να παρουσιάζουν μια 

πιο ουδέτερη αγωνιστι-
κή κινηματική στα κάτω 

άκρα που οδηγεί σε 
υψηλότερες αποδόσεις

Ο λειτουργικός έλεγχος που απο-
κτάται από τα ορθωτικά είναι κα-
λός μόνο αν το υπόδημα ταιριάζει 
με αυτά.32 Μέσα από ηλεκτρομυο-
γραφικές μελέτες μάλιστα σε έρευ-
να των Nawoczenski & Ludewing33 
υπήρξαν οι εξής διαπιστώσεις από 
την  χρήση  ορθωτικών:  η  Η.Μ.Γ. 
δραστηριότητα των ετερόπλευρων 
δικέφαλων μηριαίων μειώθηκε ενώ 
του  πρόσθιου  κνημιαίου  αυξή-
θηκε  στο  50%  της  αρχικής φάσης 
της στάσης στο τρέξιμο. Οι Komi 
et al.33 αναφέρουν μια αύξηση του 
μεγέθους  της  Η.Μ.Γ.  δραστηρι-
ότητας  άμεσα  προγενέστερα  και 
κατά την διάρκεια της επαφής της 

πτέρνας όταν χρησιμοποιείται μια 
σκληρή  αντιστάθμιση.  Τα  ευρή-
ματα  υποδηλώνουν  ότι η  αύξηση 
της  ηλεκρομυογραφικής  δραστη-
ριότητας  μπορεί  να  σχετίζεται  με 
τις αυξημένες απαιτήσεις του πρό-
σθιου κνημιαίου ώστε να ελεγχθεί 
η  κλίση  του  πρόσθιου  τμήματος 
του άκρου πόδα αμέσως μετά την 
επαφή  της  πτέρνας.  Τα  ορθωτικά 
είναι  άγνωστο  προς  το  παρόν  αν 
τοποθετούν τον πρόσθιο κνημιαίο 
σε  θέση  μηχανικού  πλεονεκτήμα-
τος για επανυπτιασμό του ποδιού. 
Τελικώς, στοιχεία που προκύπτουν 
από άλλους σημαντικούς μυς  του 
ποδιού  (αλλά  λιγότερο  μελετημέ-
νους  ερευνητικά)  όπως  ο  οπίσθι-
ος  κνημιαίος,  οι  περονιαίος  και  ο 
μακρός  καμπτήρας  του  μεγάλου 
δακτύλου,  θα  αυξήσουν την  ικα-
νότητα  κατανοήσεως  της  σχέσης 
μεταξύ  της  χρήσης  των  ορθωτι-
κών και  των απαιτήσεων  της  μυϊ-
κής  δραστηριότητας  να  ελέγξουν 
τις  στροφικές  κινήσεις  των  κάτω 
άκρων,  που  προκύπτουν  με  συν-
δυασμό  των  κατασκευαστικών 
ανωμαλιών  του  ποδιού.33  Κάποιο 
άλλο στοιχείο που προκύπτει από 
μια  παλαιότερη  έρευνα,34  είναι  η 
ηλικία τους. Συγκεκριμένα, η αντι-
κραδασμική  απορροφητικότητα 
δεν  επηρεάζει  τόσο  τον  βαθμό 
των καταγμάτων όσο η ηλικία του 
υποδήματος. Επίσης για τον τύπο 
του κάθε ποδιού (κοίλο, υπερπρη-
νισμένο κ.τ.λ.) είναι χρήσιμο αφού 
αναγνωριστούν και αξιολογηθούν 
εμβιομηχανικά  να  βοηθηθούν  με 
την κατάλληλη περίδεση35 (Εικόνα 
4α,  4β,  4γ,  Εικόνα 5 α,β)  για απο-
φόρτιση της κνήμης ή της περόνης 
και  να  επιτρέψουν  την  επούλωση 
του  κατάγματος  κοπώσεως  ενώ  ο 
αθλητής  συνεχίζει  να  συμμετέχει 
στο άθλημα του.35,36
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(συνέχεια σελ. 45)
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Ο ρόλος της Άσκησης στην 
Πρόληψη των Καταγμάτων 
Κοπώσεως

Είναι  μεγάλης  σημαντικότητας  ο 
ρόλος  της  άσκησης  στην  πρόλη-
ψη των καταγμάτων κοπώσεως αν 
αντιληφθεί κανείς τα εξής: Τα φορ-
τία  της  φυσικής  δραστηριότητας 
είναι  υψηλότερα  σε  αυτούς  τους 
αθλούμενους  όπου  αρχικά  ήταν 
αγύμναστοι και αυτό συνδυάζεται 
με  τα  «προπονητικά  λάθη»  όπως 
την  απότομη  αλλαγή  στη  φυσική 
δραστηριότητα που αυξήθηκε ή με 
ένα νέο υιοθετημένο τρόπο τρεξί-
ματος. Τα προπονητικά λάθη είναι 
η πιο κοινή αιτία των τραυματισμών 
στο  τρέξιμο.34  Στην  ίδια  έρευνα 
αναφέρεται  «η  σταθερότητα  των 
συνηθειών στο τρέξιμο» σε σχέση 
πάντα με τις προηγούμενες κλινι-
κές  παρατηρήσεις.  Οδηγούμενοι 
από  τα  παραπάνω,  διαπιστώνου-
με  ότι  ο  σωστός  τρόπος  άσκησης 

είναι  ένα  ιδανικό  μέσο  πρόληψης 
για τα κατάγματα κοπώσεως. Αυτό 
εξηγείται ως  εξής: μύες  των οποί-
ων το μήκος περιορίζει το πλήρες 
εύρος της ραχιαίας κάμψης συνή-
θως  μεταδίδουν  στρεπτικά  φορ-
τία  στη  κνήμη,  απαιτείται  λοιπόν 
ένα σωστό πρόγραμμα ευλυγισίας 
στους δρομείς που θα επιτρέψει τη 
χρησιμοποίηση  όλου  του  μήκους 
των  μυών  στα  κάτω  άκρα  και  θα 
περιορίσει  τις  επαναλαμβανόμε-
νες συσπάσεις των μυών γύρω από 
την  κνήμη  που  προδιαθέτουν  σε 
σύνδρομο  υπέρχρησης  όπως  τα 
κατάγματα  κοπώσεως.  Το  πρό-
γραμμα της ευλυγισίας – διάτασης 
θα πρέπει να είναι τμήμα όλων των 
προγραμμάτων τρεξίματος σε όλα 
τα  επίπεδα  και  όλων  των  μυϊκών 
ομάδων  του  κάτω άκρου  (προσα-
γωγών,  τετρακέφαλου,  γαστρο-
κνημίας,  μακρού  πελματικού).25 
Σύμφωνα πάλι με την Beck25 όπως 
η μυϊκή ευλυγισία έτσι και η εγκα-

τάσταση μιας φυσιολογικής μυϊκής 
δύναμης στο πόδι και η ικανότητα 
αντοχής μπορεί να είναι ένα απο-
τελεσματικό  μέσο  πρόληψης  για 
τραυματισμένο αθλητή. 

Πράγματι  η  προπόνηση  δύνα-
μης  με  συνέπεια  δυνατούς  μυς  σε 
ένα άκρο (σε συνδυασμό φυσικά με 
την  κατάλληλη  ευλυγισία)  μπορεί 
να  προστατέψει  από  κατάγματα 
κοπώσεως  μειώνοντας  τις  δυνά-
μεις  αντίδρασης  στις  αρθρώσεις 
και  μοιράζοντας  το  φορτίο  με  τα 
παρακείμενα  οστά.37 Ασκήσεις  εν-
δυνάμωσης που μπορεί  να προτα-
θούν είναι ενδυνάμωση των ραχιαί-
ων καμπτηρών του κάτω άκρου και 
του  τετρακέφαλου.  Όσον  αφορά 
την άσκηση επίσης και τη δυναμι-
κή της σχέση με την εμφάνιση των 
καταγμάτων  κοπώσεως,  από  την 
έρευνα των Taylor & Kuiper37 προ-
κύπτουν  τα  εξής:  α)  Ο  κίνδυνος 
εμφάνισης  του  κατάγματος  κοπώ-
σεως  είναι  κατά  προσέγγιση  ανά-
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Εικόνα 4α, β, γ. Περίδεση της κνήμης με Tape, (Από Αθανασιάδη Σ. & Συλλόπουλο Α., Περιδέσεις στον αθλητισμό & τη 
φυσικοθεραπεία, 1996: 65). 
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λογος προς τον χρόνο που διαρκεί 
η  άσκηση.  Με  περισσότερη  ακρί-
βεια, αναμένεται να είναι ανάλογος 
προς  τον  χρόνο  υψωμένο  σε  μια 
δύναμη  ίση  με  1,2.  β)  Ο  κίνδυνος 
αυξάνεται δραματικά με την αύξη-
ση  της  έντασης  της  άσκησης,  και 
είναι ανάλογος της εφαρμοζόμενης 
δύναμης  εις  την  όγδοη.  Για  παρά-
δειγμα, οι δραστηριότητες βάδιση, 
τζόκινγκ, τρέξιμο απόστασης έχουν 
σχετική αναλογία επικινδυνότητας 
0,05:1:32. γ) Γηραιότεροι άνθρωποι 
(πάνω από 50 ετών) παρουσιάζουν 
έναν  υψηλότερο  κίνδυνο  από  ότι 
νεότεροι ώριμοι άνθρωποι (20 με 30 
ετών).37,38

Η Εκμετάλλευση της 
Προσαρμοστικής 
Ικανότητας του Οστού για 
τη Μείωση της Συχνότητας 
των Καταγμάτων 
Κοπώσεως
Όπως  είχε  διαπιστωθεί  κατά  τον 
19ο  αιώνα  από  τον  ανατόμο/χει-
ρουργό  Julius Wolff      το οστό σε 
ένα υγιές άτομο ή ζώο προσαρμό-
ζεται  αναλόγως  στα  φορτία  που 

του  εφαρμόζονται.  Αν  τώρα  σε 
ένα συγκεκριμένο οστό το φορτίο 
αυξηθεί το οστό θα αυτοανακατα-
σκευαστεί για να γίνει δυνατότερο 
έτσι ώστε να προβάλει αντίσταση 
σε αυτό το είδος φορτίου και σαν 
αποτέλεσμα  ο  εξωτερικός  φλοιός 
του οστού γίνεται παχύτερος. Στην 
αντίθετη περίπτωση, αν το φορτίο 
σε ένα οστό μειωθεί το οστό γίνε-
ται πιο αδύναμο στην στρέψη και 
αυτό  επειδή  α)  προκύπτει  μείωση 
του  μεταβολισμού  αποκατάστα-
σης  και  β)  δεν  υπάρχει  ερέθισμα 
για  συνεχή  ανακατασκευή  του 
οστού  που  απαιτείται  στην  απο-
κατάσταση  της  οστικής  μάζας.40 
Επίσης το σκληρό οστό μπορεί να 
ανεχτεί  περισσότερο  φορτίο.39 Οι 
συγγραφείς  Greaney  et  al.40  λοι-
πόν  υπέθεσαν  ότι  η  αλλαγή  στον 

τύπο της φυσικής άσκησης μπορεί 
να δημιουργήσει σκληρότερο οστό 
από ότι το τρέξιμο και συνακόλου-
θα να αποτελέσει έναν παράγοντα 
πρόληψης  για  τα  κατάγματα  κο-
πώσεως. Με την διαπίστωση μάλι-
στα ότι κατά την καλαθοσφαίριση 
η  κορυφαία  οστική  συμπίεση  και 
τάση κυμαίνεται σε επίπεδα μεγα-
λύτερα των 2 με 5,5 φορτίων από 
ότι κατά την διάρκεια της βάδισης 
και περίπου 10% με 50% υψηλότε-
ρα  κατά  την  διάρκεια  του  τρεξί-
ματος,  η  λογική  στρατηγική  που 
προκύπτει  από  την  έρευνα  αυτή 
είναι ότι για την μείωση της συχνό-
τητας των καταγμάτων κοπώσεως 
οι αθλητές θα πρέπει να προσαρ-
μόσουν  κατάλληλα  τα  οστά  τους 
πριν την βασική τους προπόνηση. 
Αυτό  θα  περιλαμβάνει  ένα  προ-
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Εικόνα 5 α, β. Περίδεση με Kinesiotape από Nosaka, K. (1999). The Effect of Kinesio Taping® on Muscular Micro-Damage 
Following Eccentric Exercises. 15th Annual Kinesio Taping International Symposium Review. (pp. 70-73) Tokyo, Japan: Kinesio 
Taping Association στο http://www.kinesiotape.com.japan.

Η προπόνηση δύναμης μπορεί να προστατέψει από 
κατάγματα  κοπώσεως μειώνοντας τις δυνάμεις 
αντίδρασης στις αρθρώσεις και μοιράζοντας το 

φορτίο με τα παρακείμενα οστά
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εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  για  ένα 
διάστημα  σχεδόν  2  χρόνων  από 
κατάλληλα εφαρμόσιμες ασκήσεις 
που  παράγουν  υψηλά  φορτία  τά-
σης, τα οποία μιμούνται τον βαθμό 
των  τάσεων  που  αναπτύσσονται 
κατά  την  διάρκεια  της  καλαθο-
σφαίρισης. Ένα τέτοιο πρόγραμμα 
θα σκλήραινε ιδανικά το οστό και 
δεν  θα  οδηγούσε  σε  κατάγματα 
κοπώσεως  κατά  την  διάρκεια  της 
περιόδου προσαρμογής.

Για την μείωση της  
συχνότητας των  

καταγμάτων κοπώσεως 
οι αθλητές θα πρέπει να 

προσαρμόσουν  
κατάλληλα τα οστά 

τους πριν την βασική 
τους προπόνηση

Πριν αρχίσει ή τροποποιηθεί ουσι-
αστικά το προπονητικό πρόγραμ-
μα φόρτισης θα πρέπει να:

1.   Παρατηρηθεί (εξεταστεί - αξιο-
λογηθεί) το ιστορικό προηγού-
μενου τραυματισμού και να δι-
ασφαλιστεί  ότι  οι  παλαιότεροι 
τραυματισμοί  έχουν  αποκατα-
σταθεί  συνολικά  και  κατάλλη-
λα.

2.   Αξιολογηθεί  η  σύνδεση  του 
κάτω άκρου και να διορθωθούν 
διαμέσου προπόνησης δύναμης 
και με ή μόνο με τη χρήση ορ-
θωτικών μέσων (δίνοντας ιδιαί-
τερη βαρύτητα στην διόρθωση 
του υπερπρηνισμού).

3.   Διορθωθεί  η  ακατάλληλη  τε-
χνική τρεξίματος.

4.   Μεγιστοποιηθεί  η  ευλυγισία 

των μυών της γαστροκνημίας.
5.   Διασφαλιστεί  ότι  το  άτομο  δί-

νει προσοχή στην φυσιολογική 
δύναμη  των  γαστροκνημίου-
υποκνημιδίου και να επαυξηθεί 
η  μυϊκή  δύναμη  του  πρόσθιου 
και οπίσθιου κνημιαίου (να μην 
υπερπροπονηθούν όμως οι γα-
στροκνήμιος-υποκνημίδιος).

Κατά τη διάρκεια της προπόνη-
σης θα πρέπει να:

1.   Φοριέται  ελαφρού  τύπου  και 
εξειδικευμένη  με  το  άθλημα 
υπόδηση  που  διασφαλίζει  την 
επαρκή απορρόφηση των κρα-
δασμών και να γίνεται αντικα-
τάσταση της περίπου κάθε 500 
με 700Km απόστασης τρεξίμα-
τος.

2.   Αυξηθεί η ένταση της προπόνη-
σης βαθμιαία κατά την περίοδο 
πολλών εβδομάδων εισάγοντας 
μόνο  λόφους,  διαλειμματική 
προπόνηση,  αλτικές  ασκήσεις 
με υψηλή ένταση και εξειδικευ-
μένες  ασκήσεις  για  το  άθλημα 
μετά από περίπου 6 εβδομάδες 
βαθμιαίας προπόνησης.

3.   Εκκινηθεί  η  προπόνηση  σε  επι-
φάνειες  που  απορροφούν  τους 
κραδασμούς  στην  μεγαλύτερη 
έκταση  τους,  όπως  άσφαλτος 
επιπέδου,  προοδευτικά  σε  συν-
θετικό γήπεδο και μετά σε γρασί-
δι, άμμο και ανομοιόμορφο έδα-
φος,  μετά  ταύτα  ποικίλλοντας 
στην επιφάνεια προπονήσεως.

4.   Διατήρηθει  μια  κατάλληλη 
πρόσληψη  διατροφικού  ασβε-
στίου  (το  λιγότερο  1000  mg/
μέρα)  έτσι  ώστε  να  είναι  ικα-
νός  ο  αθλητής  να  επιτύχει  μια 
υγιεινή  ανόργανη  οστική  κα-
τάσταση κατά την διάρκεια της 
οστικής  δημιουργίας  και  επα-
ναδημιουργίας.

5.   Διατηρούν  οι  θήλεις  αθλητές 
ένα φυσιολογικό κύκλο οιστρο-

γόνων, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
στην  εμμηνορροϊκή  δυσλει-
τουργία μπορεί να είναι σημάδι 
προειδοποίησης.25

Άλλα Στοιχεία Πρόληψης

Καλή Φυσική Κατάσταση

Όταν  η  κινητικότητα  υποβαθμι-
στεί  και  σε  αντικατάσταση  θεω-
ρηθεί ότι πρέπει να μπει η δύναμη 
τότε  η  συχνότητα  των  τραυματι-
σμών  γίνεται  έντονη.  Ένας  άλλος 
παράγοντας, σχετικός με τη φυσι-
κή κατάσταση και ο οποίος ευνοεί 
την  εμφάνιση  των  τραυματισμών, 
είναι  η  κούραση.  Όταν  επέλθει  η 
κούραση  του  μυοσκελετικού  συ-
στήματος,  τροποποιείται  η  ταχύ-
τητα της νευρομυϊκής αντίδρασης 
με  αποτέλεσμα  να  παρουσιάζεται 
ανισορροπία  στη  λειτουργία  των 
συναγωνιστών  και  ανταγωνιστών 
μυών  και  αυτό  επειδή  η  χάλαση, 
η  οποία  πρέπει  να  ακολουθήσει, 
μετά  από  μια  έντονη  μυϊκή  συ-
στολή,  δεν  επέρχεται  φυσιολογι-
κά  αλλά  με  καθυστέρηση.  Κακή 
φυσική  κατάσταση  σημαίνει:  α) 
Έλλειψη  απόκτησης  του  πλήρους 
εύρους  τροχιάς μιας ή περισσότε-
ρων  αρθρώσεων  (ιδίως  μεγάλων 
και  κεντρικών).  β)  Έλλειψη  ικα-
νότητας  και  αντοχής  των  οστών, 
τενόντων,  συνδέσμων,  αρθρικών 
θυλάκων. γ) Απουσία προηγμένου 
νευρομυϊκού  συντονισμού,  δηλα-
δή ή μειωμένη χρονικά απάντηση 
του μυ σ’  ένα αισθητικό  ερέθισμα 
ή η   μειωμένη  ιδιοδεκτική πληρο-
φόρηση  είναι  προάγγελος  κακής 
λειτουργίας  του  νευρομυϊκού  συ-
στήματος και δ) Αποκλίσεις μυϊκής 
δύναμης και για την ακρίβεια η έλ-
λειψη δύναμης του πρωταγωνιστή 
μυ  και  οι  ετερόπλευρες  διαφορές 
δύναμης  είναι  μεγαλύτερες  από 
0,10%, Lynsford.41
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Κλινική Συμπτωματολογία 
των Καταγμάτων 
Κοπώσεως και Χρήση 
Αυτής ως Μέσο Πρόληψης 

Η γνώση των κινδύνων είναι πρω-
ταρχικής  σημασίας  στην  αναγνώ-
ριση  ενός  συνδρόμου  υπέρχρησης 
στο  αρχικό  του  στάδιο.  Τα  ακό-
λουθα  σημάδια  και  συμπτώματα 
λοιπόν  είναι  χαρακτηριστικά  ενός 
τραυματισμού  υπέρχρησης.  Ο 
τραυματισμός δημιουργείται αργά, 
σπάνια διακόπτοντας το προπονη-
τικό  πρόγραμμα.  Το  σύνηθες  κύ-
ριο  παράπονο  είναι  ο  πόνος  μετά 
την άθληση που χρειάζεται μερικές 
ώρες ή μέρες να εξαφανισθεί. Μπο-
ρεί να υπάρξει δυσκαμψία ή πόνος 
στην έναρξη της άσκησης αλλά μει-
ώνεται  καθώς συνεχίζεται  η άθλη-
ση. Συνήθως δεν υπάρχει  ιστορικό 
άμεσου  τραυματισμού  ή  κάποιου 
τραύματος. Παρ’  όλα  αυτά  τα  συ-
μπτώματα  διαφέρουν  μεταξύ  του 
κατάγματος  κοπώσεως  και  άλλων 
καταστάσεων  στο  πρόσθιο  πόδι, 
στο  ότι  είναι  πιο  έντονα,  εμφανί-
ζονται  πιο  γρήγορα  και  δημιουρ-
γούν  συγκεκριμένη  εφίδρωση,  τα 
συμπτώματα  του  όμως  μπορεί  και 
να ερμηνευθούν ως αυτά του πρό-
σθιου  διαμερίσματος,  της  βαθιάς 
μυοσίτιδας42  της  οστεομυελίτιδας 
και  του  οστεώδους  οστεώματος. 
Ακόμη  παρατηρείται  μια  αλλαγή 
στην  ποσότητα  της  άσκησης  από 
τον αθλητή με το κάταγμα και μά-
λιστα για περίοδο μεγάλης έκτασης 
ή κατά την διάρκεια  της συμμέτο-
χης του σε διπλή αγωνιστική δρα-
στηριότητα την ιδία μέρα.43 

Το σύνηθες κύριο παρά-
πονο είναι ο πόνος μετά 

την άθληση που χρει-
άζεται μερικές ώρες ή 
μέρες να εξαφανισθεί.

Γενικώς, ο πόνος γίνεται προοδευ-
τικότερα  πιο  ακριβής  στο  σημείο 
του  κατάγματος  και  συνδυάζεται 
με  αύξηση  της  θερμοκρασίας  και 
ερυθρότητα  στην  περιοχή  με  πε-
ριοστική  πάχυνση  των  υποδόριων 
οστικών περιοχών.44 Η πλήξη ενός 
μακρού  οστού  (κνήμης-περόνης) 
ενδέχεται να προκαλέσει την δημι-
ουργία πόνου σε σημείο περιφερικά 
αυτής. Τέλος, η διαφορική διάγνω-
ση μπορεί να διαχωριστεί σε αιτίες 
οστικές και μη οστικές. Στις πρώτες 
αναφέρονται αιτίες όπως μόλυνση, 
νεόπλασμα και  το οστεώδες οστέ-
ωμα που  παρουσιάζεται  με  πόνο 
και  συγκεκριμένα  στοιχεία  που 
ομοιάζουν  με  αυτά  του  κατάγμα-
τος κοπώσεως στην σπινθηρογρά-
φηση.  Στις  δεύτερες  αναφέρονται 
διάταση  μυός-τένοντα,  αιμάτωμα, 
φλεγμονή τένοντα, καθυστερημένο 
άλγος μυός, σύνδρομο διαμερίσμα-
τος  (πρόσθιου  και  βαθύ  οπίσθιου 
τμήματος  του  κάτω  άκρου),  ίχνος 
περιοστίτιδας  και  μέσο  κνημιαίο 
σύνδρομο φόρτισης.45,46,47

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα κατάγματα κοπώσεως σαν οντό-
τητα αναφέρονται κυρίως στις γυναί-
κες  δρομείς  μεγάλων  αποστάσεων 

(αν και η ευαισθησία του ανδρικού 
αθλητικού  πληθυσμού  παραμένει 
αβέβαιη). Τα κατάγματα κοπώσεως 
κλινικά  παρουσιάζονται  με  άλγος 
που  σχετίζεται  με  την  αύξηση  των 
φορτίων και των επαναλήψεων της 
προπόνησης. Ο ρόλος της άσκησης 
λοιπόν στη πρόληψη του κατάγμα-
τος, όπως και η σωστή υπόδηση, η 
επιφάνεια του τρεξίματος, ο έλεγχος 
των  διατροφικών  και  εμμηνορροϊ-
κών διαταραχών (μέσω άλλων ειδι-
κοτήτων και  σε  συνεργασία με αυ-
τούς)  και  γενικά  η  αξιολόγηση  και 
η μηχανική της ευθυγράμμισης του 
κάτω  άκρου  θα  προσδώσουν  πολύ 
σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του 
κατάγματος.  Στην  αποκατάσταση 
του  αθλητή  θα  δοθεί  βαρύνουσα 
σημασία στην πλήρη επούλωση του 
κατάγματος κοπώσεως και ιδιαίτερα 
πριν από την επιδίωξη της προσπά-
θειας ενός αθλητή μεγάλης απόστα-
σης σε ένα αγώνα όπως είναι π.χ. ο 
μαραθώνιος. Ο αθλητής  θα πρέπει 
πάντα να αξιολογείται από τον φυ-
σικοθεραπευτή με διαφορετικά κρι-
τήρια  από  ότι  άλλα  κοινά  άτομα. 
Έτσι τα στοιχεία της αξιολόγησης και 
αποκατάστασης του θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν  μελλοντικά  στην 
ανεύρεση  καταλληλότερων  μεθό-
δων  θεραπείας  και  πρόληψης  του 
συνδρόμου και σε άλλους αθλητές. 
Η  φυσικοθεραπεία  είναι  ικανή  να 
αποτελέσει το βασικό τμήμα της θε-
ραπείας πάνω στο οποίο ένας αθλη-
τής με κάταγμα κοπώσεως θα στηρι-
χτεί για την συνέχιση της επαγγελ-
ματικής του καριέρας ιδιαιτέρως σε 
επίπεδο πρωταθλητισμού.
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