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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Παραδοσιακό άθλημα-παρουσία σε ΟΑ ήδη από το 1896

• Οι ρίζες του στην Αθηναϊκή Τριήρη

• Στη σύγχρονη εποχή εξελίχθηκε στο ΗΒ και σε ΗΠΑ-Καναδά

• Απόσταση αγώνα 2.000 μ., ~5:20 – 7:25

• Άθλημα αντοχής στη δύναμη, συνδυασμός μεγάλης αερόβιας ικανότητας (6,5-7+ l/min, 70-75 mL/kg/min) 
και δύναμης

• Εξαιρετικά κοπιώδες άθλημα με μεγάλα προπονητικά φορτία (σε επίπεδο Εθν. Ομάδας 3 προπ./ημέρα, 30+ 
ώρες/εβδομάδα)



ΚΩΠΗΛΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

• Ιδιαίτερο άθλημα
• Αθλητές με πλάτη στον τερματισμό
• Πόδια δεμένα σε παπούτσια
• Κυκλική, επαναλαμβανόμενη κίνηση
• Φάσεις Προώθησης-Επαναφοράς
• Όλες οι μεγάλες μυϊκές ομάδες
• Πόδια 60%, Ράχη 30%, Χέρια 10%

*Τα χέρια, οι ώμοι και η ράχη λειτουργούν ως σύνδεσμοι προκειμένου η 
δύναμη των ποδιών να μεταφερθεί στο κουπί



ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑ



              ΑΙΤΙΕΣ

• Τραυματισμοί υπέρχρησης από την προπόνηση σε βάρκα-ξηρά (εργόμετρο, κωπηλατήριο, 
τρέξιμο, ποδήλατο, cross-country ski και προπόνηση με βάρη)

• Σπανίως μεμονωμένοι τραυματισμοί (73,8%-26,2%)*
• Λάθη στην τεχνική (βάρκα-ξηρά)

• Αστοχίες στο υλικό (ρυθμίσεις)

• Μυοσκελετικά προβλήματα (ασυμμετρίες, βραχύνσεις κ.λπ.) 

•  Παράγοντες κινδύνου*
-Αλλαγή πλευράς (πλευρική Κωπηλασία)

-Μικρή προπονητική ηλικία

-Περισσότερες από 7 προπονήσεις/εβδομάδα 

*Smoljanovic, Bojanic & Hannafn (2009)



ΓΕΝΙΚΑ
Smoljanovic, Bojanic, & Hannafn (2009) - Συμμετέχοντες σε ΠΠ Κωπηλασίας Εφήβων-Νεανίδων (n=398)

• Περισσότερο επιρρεπείς οι γυναίκες από τους άνδρες

• Περισσότερο επιρρεπείς οι Κωπηλάτες με μικρότερη αθλητική ηλικία

• Κωπηλάτες που κάνουν 10λεπτες διατάσεις μετά την προπόνηση έχουν μικρότερες πιθανότητες 
τραυματισμού

• Κωπηλάτες που τρέχουν περισσότερες από μια φορά/εβδομάδα έχουν περισσότερες πιθανότητες 
τραυματισμού του γονάτου

• Περιστασιακός τραυματισμός 65,1%, μικρής σημασίας 21,4%, μεσαίας 10,4%, μεγάλης 3,1%

Hosea & Hannafn (2012) 3ετής έρευνα στα Πανεπιστήμια Harvard και Rutgers (n=180)

• Αυξημένη συχνότητα κατά τους φθινοπωρινούς 

    και χειμερινούς μήνες πριν την αγωνιστική περίοδο

• Ομοίως, περισσότερες γυναίκες από άνδρες



ΕΙΔΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ
•Κυρίαρχη αναφορά, πόνος στην οσφυϊκή χώρα (Smoljanovic et al., 2015)

•Γόνατο, οσφυϊκή χώρα, πλευρά (Hosea & Hannafn, 2012)

• Καρπό, πήχη (αντιβράχιο), πλευρά, γόνατο και οσφυϊκή χώρα (McNally, Wilson, & Seiler, 2005)

•Σειρά συχνότητας, 1. πόνος σε οσφ. χώρα, 2. γόνατο και 3. πήχης-καρπός (Smoljanovic, Bojanic, 

& Hannafn, 2009)

•Οσφυϊκή χώρα, γόνατο, παγιδεύσεις νεύρων, κατάγματα κόπωσης πλευρών και κάλοι (Karlson, 

2000) 

•Κυρίως οσφυϊκή χώρα, κατάγματα στρες πλευρών, ωμική ζώνη, πήχης, επιγονατίδα, σύνδρομο 

Λ.Κ.Τ, δερματολογικά προβλήματα (κυρίως κάλοι και άλλοι τραυματισμοί του δέρματος από την 

τριβή με το υλικό) (Rumball, et al., 2005) 

Hosea & Hannafn (2012)



ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ..
ΟΣΦ. 
ΧΩΡΑ

ΓΟΝΑΤΟ ΚΑΡΠΟΣ ΠΗΧΗΣ ΩΜΟΣ ΙΣΧΙΟ ΘΩΡΑΚΑΣ

Δισκοκήλη Χονδροπάθεια 
επιγονατίδας

στενωτική 
τενοντοελυτρίτιδ
α (de Quervain's)

Επικονδυλίτιδα 
κερκίδας έξω 
κονδύλου (Tennis 
elbow)

Σύνδρομο 
Πρόσκρουσης 
(τενοντίτιδα 
μακρού δικεφάλου 
μυός)

Οστεοαρθρίτιδα 
ισχίου (όχι 
εκφυλιστική, από 
πρόσκρουση λόγω 
υπερέκτασης)

Κατάγματα 
κόπωσης

Σπονδυλόλυση Σύνδρομο 
λαγονοκνημιαίας 
ταινίας

Τενοντοελυτρίτιδ
α απαγωγέα 
αντίχειρα

Αστάθεια Ώμου 
(βλάβη αρθρικού 
υμένα/υπερδιάταση
)

Αρθρίτιδα 
στερνοπλευρικής 
διάρθρωσης

Σπονδυλολίσθησ
η

Σύνδρομο 
καρπιαίου 
σωλήνα

Θλάση 
μεσοπλεύριων 
μυών



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
• Φλεγμονές (Τενοντίτιδες καρπού-αντιβραχίου-γονάτου-οστεοαρθρίτιδα ισχίου-

ΣΛΤ-Σύνδ. Πρόσκρουσης Ώμου-Αρθρίτιδα πλευρών): Ξεκούραση, παγοθεραπεία, 
φυσικοθεραπεία, αντιφλεγμονώδη, ενέσεις κορτιζόνης, χειρουργείο (αφαίρεση παραγόντων 
φλεγμονής)

• Κατάγματα κόπωσης: Ξεκούραση έως την ελαχιστοποίηση του πόνου, αποφυγή υπερ-
φορτώσεων, κινησιοθεραπεία (εναλλακτική προπόνηση χωρίς κραδασμούς, χαμηλή 
αντίσταση στο κωπηλατοεργόμετρο, ποδήλατο, ελλειπτικό)

• Σπονδυλόλυση: Άμεση ακινητοποίηση, ανάλογα με το βαθμό του κατάγματος χειρουργική 
παρέμβαση

• Σπονδυλολίσθηση-Κήλη δίσκου: Άμεση κινητοποίηση μετά το πρώτο 24ωρο ακινησίας, 
κινησιοθεραπεία (βάδιση), παρακεταμόλη, άσκηση ανάλογη της έκλυσης των συμπτωμάτων

• Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα-Αστάθεια ώμου: Συνήθως χειρουργική παρέμβαση

• Θλάσεις: Ανάλογα με το βαθμό συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπιση (από Β’ βαθμού 
και άνω χειρουργείο)

ΓΕΝΙΚΑ: Η αντιμετώπιση των τραυματισμών των αθλητών διαφέρει του 
γενικού πληθυσμού, σύντομη κινητοποίηση, διαφορετική χειρουργική 

προσέγγιση



Σας Ευχαριστώ !
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