
Κακώσεις από Υπέρχρηση 

(overuse injuries)



Οι κακώσεις από υπέρχρηση είναι η πιο 
συχνή αιτία αθλητικών κακώσεων.

30% - 50% όλων των αθλητικών κακώσεων 
οφείλονται σε υπέρχρηση 



Κακώσεις από Υπέρχρηση

Συμβαίνουν όταν ο επαναλαμβανόμενος 
μικροτραυματισμός ξεπερνά  την 

ικανότητα των ζωντανών ιστών                   
       να αποκαθιστούν τις βλάβες

 Οξεία Φλεγμονή

 Χρόνια Φλεγμονή

 Δομικές αλλαγές στους ιστούς



Κακώσεις από Υπέρχρηση

Είναι δυνατό να εμφανιστούν σε άτομα

 κάθε ηλικίας και επιπέδου δραστηριότητας.



Κακώσεις από Υπέρχρηση

Η ιστικές βλάβες αφορούν στα κύτταρα         

         και στον εξωκυττάριο ιστό και να λάβει 

κλινικά διάφορες μορφές.



• Τενοντίτιδα

• Υμενίτιδα

• Κατάγματα κόπωσης

• Παγιδευτικές νευροπάθειες

• Συνδεσμικές βλάβες

• Μυοσίτιδα

Κακώσεις από Υπέρχρηση



Η Αρχή της Μετάβασης 

(principle of transition) 

Κακώσεις από Υπέρχρηση

Συμβαίνουν όταν ο αθλητής ή άλλο άτομο 
μεταβάλλει το είδος, την ένταση και τη 

διάρκεια της άσκησης ή μίας ορισμένης 
σωματικής δραστηριότητας.



 Η αναντιστοιχία μεταξύ φόρτισης και 
αποκατάστασης των ζημιών οδηγεί σε ιστική 
καταστροφή στο κυτταρικό επίπεδο αρχικά.

 Υποκλινικές βλάβες είναι δυνατό να 
σωρεύονται για πολύ καιρό πριν να 
προκαλέσουν συμπτώματα.

Κακώσεις από Υπέρχρηση



Κακώσεις από Υπέρχρηση

Παράγοντες Κινδύνου

ενδογενείς εξωγενείς



Κακώσεις από Υπέρχρηση

Οι ενδογενείς παράγοντες κινδύνου
είναι φυσιολογικές εμβιομηχανικές παραλλαγές

Υψηλά πελματιαία τόξα π.χ. προδιαθέτουν σε

κατάγματα κόπωσης αντίθετα με την πλατυποδία



Κακώσεις από Υπέρχρηση

Άλλοι ενδογενείς παράγοντες κινδύνου
είναι: 

η βλαισογονία, 
η αυξημένη γωνία Q, 
 το ανάκυρτο γόνατο.



Κακώσεις από Υπέρχρηση

Οι εξωγενείς παράγοντες κινδύνου είναι 
δυνατό να αποφευχθούν και αναφέρονται 
σε λάθη τεχνικής, ανεπαρκή εξοπλισμό και 

πλημμελή εξάσκηση



Κακώσεις από Υπέρχρηση

Τα λάθη στην εξάσκηση αποτελούν             

        τη συχνότερη αιτία κακώσεων σε         

                μη συστηματικούς αθλητές.

 



Κακώσεις από Υπέρχρηση

Η ευαισθησία στην επίδραση των 
εξωγενών παραγόντων εξαρτάται από        

      την παρουσία των ενδογενών.

 



 Πλημμελής ευθυγράμμιση άκρων        
        (malalignment)

 Ανισοσκελία

 Μυϊκή ασυνέργεια

 Έλλειψη ευλυγισίας

 Μυϊκή αδυναμία

 Αστάθεια

 Σωματικές διαστάσεις, φύλο, ηλικία

Ενδογενείς Παράγοντες Κινδύνου



Κακώσεις από Υπέρχρηση

Πλημμελής Ευθυγράμμιση

 Κοιλοποδία

 Ραιβός οπίσθιος πόδας

 Πλατυποδία

 Ραιβή κνήμη

 Ραιβογονία / Βλαισογονία

 Υψηλή θέση επιγονατίδας

 Αυξημένη πρόσθια κλίση αυχένα μηριαίου



Εξωγενείς Παράγοντες Κινδύνου

 Λάθη προπονητικής

 Εξοπλισμός και υποδήματα

 Περιβάλλον

 Τεχνική

 Ψυχολογικοί παράγοντες

 Ανεπαρκής διατροφή



Κακώσεις από Υπέρχρηση

Λάθη στην Προπονητική Τεχνική

 Ταχεία αύξηση έντασης

 Αύξηση όγκο

 Αύξηση έντασης

 Αιφνίδια μεταβολή

 Κόπωση

 Ανεπαρκής αποκατάσταση

 Κακή τεχνική



Κακώσεις από Υπέρχρηση

• Διάγνωση 

• Θεραπεία

• Γιατί συμβαίνουν

• Πώς να προληφθούν



Κακώσεις από Υπέρχρηση

Διάγνωση
 Ιστορικό

 έναρξη, θέση και φύση ενοχλημάτων

 δυνητικές αιτίες

 Κλινική Εξέταση

 προσβεβλημένη ανατομική δομή

 αναπαραγωγή πόνου



Κακώσεις από Υπέρχρηση

Διάγνωση

    Απεικονιστικός Έλεγχος

 Ακτινογραφία

 Υπέρηχοι

 Σπινθηρογράφημα

 Αξονική Τομογραφία

 Μαγνητική Τομογραφία



Κακώσεις από Υπέρχρηση

Αντιμετώπιση

Σχετική ανάπαυση

Αποφυγή δραστηριότητας που επιδεινώνει

Διατήρηση φυσικής κατάστασης

Φυσικοθεραπεία

Αντιφλεγμονώδη

Ανεύρεση της Αιτίας



Κακώσεις από Υπέρχρηση

Ο τένοντας αποτελείται από κολλαγόνες ίνες και 
καλύπτεται από έλυτρο ή παρατένοντα



Κακώσεις από Υπέρχρηση

Τενοντίτιδα

άσηπτη φλεγμονή της μάζας του τένοντα

Παρατενοντίτιδα / Τενοντοθυλακίτιδα

άσηπτη φλεγμονή των περιβλημάτων του τένοντα



Φυσιολογικός τένοντας      Χρόνια Τενοντοπάθεια

απώλεια ινών 
κολλαγόνου



Κακώσεις από Υπέρχρηση

Τενοντίτιδα

 Συνδυάζεται συχνά με παρατενοντίτιδα

 Αρχικά προκαλεί πόνο μόνο μετά από την άσκηση

 Στη συνέχεια αυξάνει η διάρκεια και η ένταση 
του πόνου

 Τελικά, πόνος σε όλες τις δραστηριότητες



Τενοντίτιδες

Διάγνωση

 Ιστορικό 

 Κλινική Εξέταση

 Απεικονιστικές μέθοδοι



Τενοντίτιδες

Αντιμετώπιση

 Ανάπαυση

 Αντιφλεγμονώδη

 Ευκαμψία

 Ορθωτικά

 Φυσικοθεραπεία

 Μυική ενίσχυση

 Χειρουργική επέμβαση



Τενοντίτιδες

Η πλήρης και παρατεταμένη ακινητοποίηση είναι

καταστροφική και επιδεινώνει το πρόβλημα



Που εμφανίζονται 
οι παθήσεις από 

καταπόνηση;





Τενοντίτιδα του Στροφικού Πετάλου



Τενοντίτιδα του Δικεφάλου



Έσω και Έξω Επικονδυλίτιδα



Αγκώνας του Τένις



Αγκώνας του Τένις



Τενοντίτιδα de Quervain



Τενοντίτιδα de Quervain



Σύνδρομο Διασταύρωσης

Intersection Syndrome



Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα



Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα



Συντηρητική 
Αντιμετώπιση



XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (Ι)



XΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ (ΙΙ)



Computer Related 

Repetitive Strain Injury



Παγιδευτικές Νευροπάθειες



Παγιδευτικές Νευροπάθειες



 Αυχεναλγία

 Οσφυαλγία



Η σκολίωση δεν οφείλεται σε πλημμελή 

στάση του σώματος ή σε άρση βαρών, 

αλλά είναι γενετικά ελεγχόμενη



Οσφυαλγία από Κακή Στάση και Θέση του Κορμού





Τενοντίτιδες Προσαγωγών-
Κοιλιακών-Τετρακεφάλου





Θυλακίτιδα



Πρόσθιος Πόνος Γόνατος- 
Χονδροπάθεια



Τενοντίτιδα Επιγονατιδικού Τένοντα



Σύνδρομα Διαμερίσματος



Κατάγματα Κόπωσης



Τενοντίτιδα Οπίσθιου Κνημιαίου



Τενοντίτιδα



Πελματιαία Απονευρωσίτιδα





Μικρές οστικές ρωγμές μετά από επαναλαμβανόμενη,

μη φυσιολογική φόρτιση του οστού

Κατάγματα ΚόπωσηςΚατάγματα Κόπωσης



“εκ κόπωσης” (fatigue type)
αυξημένη φόρτιση σε φυσιολογικό οστό

“εξ ανεπαρκείας”(insufficiency type)
φυσιολογική φόρτιση σε παθολογικό οστό

(οστεοπόρωση, ΡΑ, οστεομαλάκυνση, ινώδης δυσπλασία,       
  ν. Paget, ατελής οστεογένεση, οστεοπέτρωση, 
υπερπαραθυρεοειδισμός, μετά ακτινοθεραπεία)

Κατάγματα Κόπωσης - ΤΚατάγματα Κόπωσης - Τύύποιποι



# κόπωσης

# ανεπαρκείας

παθολογικό #  



• Μετά από περίοδο αδράνειας, 
νέα, εντατική άσκηση

• Δημιουργία ρωγμής φλοιώδους οστού

• Η συνήθης θέση είναι στην ένωση 
διάφυσης-μετάφυσης

• Σε υπερέκταση της ΟΜΣΣ κάταγμα κόπωσης 
στον ισθμό του Ο5 σε παιδιά αθλητές 

Παθογένεια Καταγμάτων Κόπωσης



• 10% των αθλητικών τραυματισμών  

• Λιγότερα από το 10% σε παιδιά< 15 ετών

• 95% στα κάτω άκρα

• Συνηθέστερη αιτία το τρέξιμο

• Ο κίνδυνος εμφάνισης είναι αντιστρόφως ανάλογος της ηλικίας

(> 17 ετών, 28%) 

Επιδημιολογία



Εντόπιση Καταγμάτων Κόπωσης

• ΟΜΣΣ

• Ηβικό και Ιερό Οστό

• Αυχένας μηριαίου

• Κνήμη 

• Περόνη

• Πτέρνα 

• Μετατάρσια - Σκαφοειδές οστό



Προδιαθεσικοί Παράγοντες

Διαταραχές Ε.Ρ 

Οστεοπόρωση

Σακχαρώδης Διαβήτης

Κάπνισμα, Αλκοόλ  

Υποθυρεοειδισμός

Νευρογενής Ανορεξία

νόσος Paget  

Ρευματοειδής αρθρίτιδα



ΔΙΑΓΝΩΣΗ

• Ιστορικό

• Κλινική εξέταση

• Απεικονιστικός έλεγχος

απλές ακτινογραφίες 
σπινθηρογράφημα οστών τριών φάσεων      
μαγνητική και αξονική τομογραφία

• Ενδοκρινολογικός Έλεγχος  - Οστική Πυκνότητα

Αποφυγή βιοψίας !!!



Συμπτωματολογία 

• Πόνος

• Οίδημα

• Τοπική ευαισθησία

Σε ασθενείς με ιστορικό !!!



• 10-25% από τα κατάγματα κόπωσης στα παιδιά 
ανιχνεύονται με ακτινογραφίες κατά την αρχική εξέταση

• Η οστική απορρόφηση και η περιοστική παραγωγή οστού 
απαιτούν την πάροδο 2 εβδομάδων για να καταστούν ορατές

• Το σπινθηρογράφημα αναμένεται να είναι θετικό              
σε όλες τις περιπτώσεις

Ακτινολογική Διάγνωση Καταγμάτων Κόπωσης



Κάταγμα κόπωσης σε ένα

 αγόρι 12 ετών. 

Ταινία σκλήρυνσης στην

άνω μετάφυση    

με περιοστίτιδα
 



Οριζόντια, γραμμοειδής λύση της συνέχειας 
του φλοιού με περιοστική αντίδραση

Κάταγμα κόπωσης της κνήμης



 

Αμφοτερόπλευρο

 # Κόπωσης 



      # κόπωσης    Shin splint       3 μήνες

Σπινθηρογράφημα Οστών



Κάταγμα κόπωσης 

περόνης



 



Κάταγμα κόπωσης της πτέρνας



Ρωγμώδες κάταγμα 
κερκίδας



Σπονδυλόλυση στον Ο5.                                       
                         1ου βαθμού σπονδυλολίσθηση 

του Ο5 επί του Ι1.



Αυξημένη πυκνότητα στο αριστερό πέταλο του Ο5

Αυξημένη συγκέντρωση του ραδιοφαρμάκου

Στην αξονική τομογραφία παρατηρείται        
αμφοτερόπλευρη σπονδυλόλυση



# κόπωσης του αυχένα του μηριαίου                 
            σε μία νεαρή αθλητική γυναίκα



Κάταγμα ελκυσμού μηριαίου αυχένα

http://www.medmedia.com/image4/i1/femst1.jpg


Κατάγματα κόπωσης του ισχίου τύπου 

ελκυσμού πρέπει να σταθεροποιούνται 

χειρουργικά λόγω πιθανής παρεκτόπισης



Διαφορική Διάγνωση

• Φλεγμονές

• Νεοπλάσματα

• Χρόνιο σύνδρομο διαμερίσματος

• Ισχιαλγία

• Φλεβική θρόμβωση

• Παγίδευση ιγνυακής αρτηρίας

• Περιοστίτιδα κνήμης



Αντιμετώπιση

     Ανάλογα με την περιοχή και 
τη σοβαρότητα του κατάγματος

• RICE

• NSAID

• Ακινητοποίηση(νάρθηκες-γύψοι)

• Αντιμετώπιση υποκείμενων αιτιών

• Ορθωτικά

• Χειρουργική θεραπεία



• Η ύφεση του πόνου δε σηματοδοτεί                
πλήρη επούλωση.

• Ιδιαίτερα στους αθλητές η υποτροπή είναι συχνή

Προσοχή !!!

Σε ΟΛΑ τα κατάγματα κόπωσης είναι  
αναγκαία η έγκαιρη διάγνωση γιατί υπάρχει

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΕΚΤΟΠΙΣΗΣ  !!!



• Κατάλληλο προοδευτικό πρόγραμμα εκγύμνασης

• Προοδευτική επάνοδος στις αθλητικές δραστηριότητες

• Κατάλληλος αθλητικός εξοπλισμός

• Eνημέρωση αθλητών

ΠΡΟΛΗΨΗ



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τα κατάγματα κόπωσης εμφανίζονται 
συνήθως σε αυτά τα παιδιά που ασχολούνται 

ενεργά με τον αθλητισμό.

Η πρώιμη διάγνωση και η κατάλληλη 
αντιμετώπιση οδηγεί σε γρήγορη 

αποθεραπεία και επάνοδο στις αθλητικές 
δραστηριότητες.
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