
Extreme sports και προβλήματα 
υγείας

Αργύριος Μαυροβουνιώτης 1, 

Φώτιος Μαυροβουνιώτης2, 

Αστέριος Δεληγιάννης2

1 Μεταπτυχιακός φοιτητής ΠΜΣ Α.Π.Θ. «Άθληση και 

Υγεία», Ειδικ. Ιατρός Ορθοπαιδικής 
2Εργαστήριο Αθλητιατρικής Σ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ.



Σκοπός της παρούσας μελέτης

•  η διερεύνηση της συχνότητας και 

•  του είδους των προβλημάτων υγείας

•  και της πρόληψης τους 
 σε αθλητές που συμμετέχουν σε extreme 

sports



Τα extreme sports

• έχουν αναπτυχθεί σημαντικά και 

• έχουν κερδίσει τεράστια δημοτικότητα κατά τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες

• εκτελούνται σε 
  όμορφες, συναρπαστικές και απομακρυσμένες 

τοποθεσίες ή 
  σε ακραία περιβάλλοντα
  πολύ μακριά από ιατρική βοήθεια



Μια ευρεία ποικιλία αθλημάτων 
όπως

  surfng    canoeing 

  kayaking    rafing 

  alpine skiing     snowboarding 

  climbing     mountaineering  

  mountain biking    skydiving 
 paragliding κλπ 

 

υπάγονται στην κατηγορία των extreme sports και το 
πεδίο αυτό συνεχώς διευρύνεται 



• εκτελούνται όντας σε επαφή με
 το έδαφος, 
 τον αέρα και 
 μέσα ή πάνω στο νερό

• είναι πιθανό να εκτελούνται ως συνδυασμός 
κάποιων αθλημάτων και έτσι 
 περιλαμβάνουν πολύ μοναδικούς μηχανισμούς 

τραυματισμού και 
 στοιχεία αυξημένου κινδύνου

Τα extreme sports



Surfng

 ίσως το αρχαιότερο extreme sport 
 οι ρίζες του πιστεύεται ότι προέρχονται από την 

Πολυνησία με την απαρχή του να ορίζεται περισσότερο 
από 800 χρόνια πριν. 

 ένα από τα πιο δημοφιλή extreme sports
 σε παγκόσμια βάση, 23 εκατομμύρια άνθρωποι κάνουν 

τουλάχιστον μία φορά surfng το χρόνο 



Surfng

• Μεγάλα κύματα, βραχώδεις θάλασσες και ύφαλοι 
αυξάνουν  τον κίνδυνο τραυματισμού

• Οξείς τραυματισμοί:
  πληγές & λύσεις συνέχειας του δέρματος (35-46%  του συνόλου)
  διαστρέμματα, θλάσεις, κατάγματα, εξαρθρώσεις

• Τραυματισμοί υπέρχρησης
  Ώμος (18%) Πλάτη (16%)
  αυχένας (9%) Γόνατο (9%)

 Το ποσοστό τραυματισμού 
κυμαίνεται σε 2,2 σημαντικούς 
τραυματισμούς ανά 1000 μέρες 

εξάσκηση.



Canoeing and 
Kayaking

  ξεκίνησε με την πλοήγηση των 
ορεινών ποταμών της Ευρώπης 
(19ος - 20ος αιώνας). 

  το σλάλομ με κανό εντάχθηκε 
για πρώτη φορά στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες το 1972, 
και 

  τακτικά από το 1992 

  υπολογίζεται ότι το 2000 στις 
ΗΠΑ περίπου 

•  2 εκατομμύρια αθλητές 
συμμετείχαν σε κανό / καγιάκ σε 
ορμητικά νερά



Canoeing and 
Kayaking

• Τραυματισμοί οξείας μορφής → 57-
61%
  διαστρέμματα/μυϊκό άλγος (26%)
  ρήξεις (17%)
  μώλωπες (17%)
  κατάγματα (5-9%)

• Χρόνιοι τραυματισμοί → 25-40% 
  τενοντίτιδες (44%)
  μυϊκοί πόνοι (27%)

• Τραυματισμοί υπέρχρησης:
 Τενοντοθυλακίτιδα των εκτεινόντων 

τενόντων του καρπού
 εξάρθρωση ωμικής ζώνης (15%)

• Καθιστική θέση → κακώσεις και 
άλγος οσφυοϊεράς χώρας

• Ακραίες θερμοκρασίες & 
προβλήματα λόγω έκθεσης στο νερό

• Συχνότητα τραυματισμών 

→ 4,5 τραυματισμοί ανά 1.000 
ημέρες κωπηλασίας



Rafing

ομαδικό σπορ κατάβασης ποταμού με φουσκωτή βάρκα
 το μέγεθος της βάρκας καθορίζεται από το βαθμό 

δυσκολίας του ποταμού και την ποσότητα του νερού
  Το 2000 στις ΗΠΑ 10 εκ. άνθρωποι συμμετείχαν σε 

δραστηριότητες του rafing



Rafing

• Συνηθέστεροι οξείς τραυματισμοί:
  ρήξεις (33%)  διαστρέμματα/μυϊκοί πόνοι (23%)  
  κατάγματα  (23%)  μώλωπες/εκδορές  (10%)

•  Χρόνιοι τραυματισμοί → 13%
 τενοντίτιδες (44%)
  μυϊκοί πόνοι (27%)

• περιβαλλοντικοί παράγοντες:
 έκθεση στο νερό  (προβλήματα στο δέρμα και το γαστρεντερικό) 

 ακραίες θερμοκρασίες (υποθερμία)

 0,26 έως 0,44 
τραυματισμοί ανά 1000 

ημέρες κωπηλασίας



Alpine Skiing

  Εξελίχθηκε από το σκανδιναβικό σκι
Χωρίζεται σε κατηγορίες downhill και freestyle

  Δύο σκι που συνδέονται με πλαστικές μπότες του σκι 
μέσω απελευθερώσιμων συστημάτων πρόσδεσης

  Μπαστούνια του σκι χρησιμοποιούνται για ισορροπία



Alpine Skiing

• Μυϊκοί πόνοι και διαστρέμματα → 50% των τραυματισμών

• Κατάγματα → 19% των τραυματισμών
 κλείδα  βραχιόνιο  κνήμη

• Εκδορές μετά από επαφή και κρούση σε βράχους, στύλους, 
πυλώνες και φράχτες

 2 τραυματισμοί ανά 1000 
ημέρες συμμετοχής



Snowboarding

• αναπτύχθηκε τη δεκαετία 1960

• προσφέρει χαρακτηριστικά εναέρια τεχνάσματα και ελιγμούς που 
ήταν αρχικά δύσκολο να εκτελούνται στο παραδοσιακό Αλπικό σκι 

• προσδένονται σε μία πλατιά σανίδα με μη-απελευθερώσιμες 
δέστρες και η στάση του αθλητή είναι υπό γωνία σε σχέση με τη 

σανίδα

• έγινε ολυμπιακό άθλημα το 1998



Snowboarding

• Κατάγματα → 38%

• Συχνότερος τραυματισμός: 
 κατάγματα πηχεοκαρπικής → 33%

• Συχνά λόγω πτώσεων
  μυϊκοί πόνοι  διαστρέμματα  μώλωπες

• Εξαρθρώσεις ωμικής ζώνης σε υψηλό ποσοστό

• Μικρός κίνδυνος τραυματισμού της σπονδυλικής στήλης

• Διασείσεις → 30% επί των συνολικών καταγεγραμμένων σε 
extreme sports

70 εκατομμύρια αθλητές
 4 τραυματισμοί ανά 1000 ημέρες 

συμμετοχής



Climbing

• Πολλές κατηγορίες, με διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας και 
κινδύνου η καθεμία

  η ελεύθερη αναρρίχηση στην οποία ο συμμετέχοντας για να 
αναρριχηθεί χρησιμοποιεί τους βράχους και τις φυσικές λαβές 
αυτών

  η αναρρίχηση με βοήθεια, στην οποία χρησιμοποιείται 
διαφόρων ειδών εξοπλισμός, ο οποίος αγκιστρώνεται στο βράχο 
ή στον τοίχο

 Αποτελεί εξέλιξη της 
ορειβασίας και της αναρρίχησης



Climbing

• Οι περισσότεροι τραυματισμοί αφορούν τα άνω άκρα
  κυρίως τραυματισμοί υπέρχρησης  από επαναλαμβανόμενες 

κινήσεις
41% όλων των τραυματισμών αφορά τα δάκτυλα των άνω άκρων
ρήξεις του τένοντα του καμπτήρα των δακτύλων
  σύνδρομο ελμινθοειδούς μετατόπισης

• Πτώσεις, συχνότερη αιτία οξέων τραυματισμών

 Ποσοστό θνητότητας από 
0 έως 28%



Mountaineering

• Εκδήλωση της νόσου των ορέων → 28-34% σε 
υψόμετρο άνω των 4000μ

• Εγκεφαλικό και πνευμονικό οίδημα σε υψόμετρο άνω 
των 5000μ

• Συνήθης ο κίνδυνος πρόκλησης κρυοπαγημάτων
συχνότερα πρώτου βαθμού  (83% του συνόλου)
άκρα χείρα → 26,4%
  άκρος πόδας → 24,1%, συχνότερα 3ου και 4ου βαθμού

 μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, από 
πεζοπορία μέχρι αναρρίχηση σε 

υψόμετρο μεγαλύτερο των 8000μ



Mountain biking

• ο αθλητής - αναβάτης οδηγεί ένα ποδήλατο σε εκτός 
δρόμου διαδρομές, συχνά πάνω σε ανώμαλο έδαφος, 
χρησιμοποιώντας ειδικά σχεδιασμένα ποδήλατα βουνού

• πολλαπλές κατηγορίες 
– Διαδρομές αντοχής (Cross country), 

– Κατάβαση (Downhill), 

– Μαραθώνιο και 

– Τετραπλό 4Χ



Mountain biking

• Εκδορές, αμυχές, θλάσεις → 90% 

• Κάταγμα κλείδας & εξάρθρωση ακρωμιοκλειδικής → 12%

• Συχνότερα στους άνδρες:
 γόνατο → 22,6%
  ποδοκνημική/ άκρος πόδας → 12,3%

• Συχνότερα στις γυναίκες:
 κάτω μέρος πλάτης → 16,5%
  γόνατο → 13,2%

• Άλλοι τραυματισμοί
 κεφαλή και πρόσωπο   σπονδυλική στήλη  κοιλιακή χώρα

 Ποσοστά τραυματισμού:
 0,37 αναβάτες/100 ώρες ποδηλασίας 

cross-country
 4,34 αναβάτες/100 ώρες downhill



Skydiving

δημοφιλές εναέριο extreme sport σήμερα 
το 2009, περίπου 5,5 εκατομμύρια άλματα 

πραγματοποιήθηκαν από σχεδόν 1 εκατομμύριο 
αθλητές σε 40 χώρες 

οι περισσότεροι από τους αθλητές αυτούς ήταν δεμένοι 
ο ένας με τον άλλο κατά τη διάρκεια του άλματος

 ο χρόνος της  ελεύθερης πτώσης μπορεί να ποικίλλει 
ανάλογα με το χρόνο ενεργοποίησης του αλεξίπτωτου  

 έλεγχος της ταχύτητας 
κατά τη διάρκεια της καθόδου 

με τη χρήση αλεξίπτωτου



Skydiving

• Κυριότεροι τραυματισμοί:
  κατάγματα πυέλου
  κατάγματα  κνήμης και μηριαίου οστού

• Πολλοί τραυματισμοί οφείλονται στο άνοιγμα του 
αλεξίπτωτου
  βαρυτικές δυνάμεις 3-5 G κατά το άνοιγμα
  σοβαρές κακώσεις στον αυχένα

• Προσγείωση εκτός της καθορισμένης ζώνης οδηγεί σε 
τραυματισμούς

 1 θανατηφόρο περιστατικό 
ανά 88000 άλματα



Paragliding

• ψυχαγωγικό και ανταγωνιστικό άθλημα του αέρα, 

• χρησιμοποιείται ένα μονοθέσιο, μη μηχανοκίνητο, 
ευέλικτο αεροσκάφος που 

• οδηγείται με τη χρήση του αέρα και 

• είναι σε θέση να ξεκινήσει από το έδαφος χωρίς να 
απαιτείται ελεύθερη πτώση. 

 Η εξέλιξη του ξεκίνησε το 1952 
από το κλασικό αλεξίπτωτο με 

κάποιες μετατροπές



Paragliding

• Οι περισσότεροι τραυματισμοί σχετίζονται με:
 σφάλματα του πιλότου  μετεωρολογικές αλλαγές
  λάθος εκτίμηση περιβάλλοντος 

• Πλειονότητα τραυματισμών:
  θωρακική και οσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης
  τραυματισμοί κάτω άκρων → ποδοκνημική

• Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης: 48,5% (85% παρουσία 
σπονδυλικού κατάγματος)

• Τραυματισμοί άνω άκρων:
 κατάγματα κεφαλής κερκίδας  εξάρθρωση ώμου 
  κατάγματα πηχεοκαρπικής και μετακαρπίων   συνδυαστικά κατάγματα

 παρουσιάζει ένα εντελώς νέο 
πρότυπο τραυματισμού



Συμπεράσματα

• Οι τραυματισμοί στα extreme sports είναι αποτέλεσμα:
  τεχνικών λαθών

  υπερπροπόνησης, υπέρχρησης και καταπόνησης συγκεκριμένων 
μυών και μελών του σώματος, αλλά και ολόκληρου του σώματος

  υποεκτίμησης των φυσικών απαιτήσεων του extreme sport από 
τον ίδιο τον αθλητή

  υπερεκτίμησης από τον ίδιο τον αθλητή του επιπέδου των 
δεξιοτήτων και δυνατοτήτων του

  λήψης αποφάσεων υπό την επίδραση «συγκίνησης» που 
προσδίδει η συμμετοχή στο extreme sport και οδηγεί τον αθλητή 
μακριά από την ορθή κρίση



Για την πρόληψη και αποφυγή των τραυματισμών 
κατά τη συμμετοχή σε extreme sports 

προτείνεται

• Συμμετοχή αρχαρίων και προχωρημένων αθλητών σε 
προπονήσεις από επαγγελματίες αθλητές

• Πλήρης και συνεχής προπόνηση για την αύξηση των 
φυσικών ικανοτήτων

• Εντόπιση και τελειοποίηση των τεχνικών λαθών

• Αποφυγή της υπερπροπόνησης 

• Αποφυγή της υποεκτίμησης των φυσικών απαιτήσεων 
του extreme sport

• Αποφυγή της υπερεκτίμησης από τον ίδιο τον αθλητή 
των δεξιοτήτων και δυνατοτήτων του



…προτείνεται

• Πιστή εφαρμογή εξειδικευμένου αθλητικού 
προγράμματος αποκατάστασης και σταδιακή 
επαναφορά του αθλητή

• Συμμετοχή του αθλητή σε νοερή προπόνηση για την 
κατανόηση των λαθών

• Επιστροφή του αθλητή στις δραστηριότητες και στους 
αγώνες/διοργανώσεις μετά από την πλήρη 
αποκατάσταση του προβλήματος υγείας

• Λήψη αποφάσεων χωρίς την επίδραση της συγκίνησης 
που πολλές φορές συνεπαίρνει τον αθλητή



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
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