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Αθλητιςμόσ και τραυματιςμοί ςτην παιδική και εφηβική ηλικία
Σωματική άςκηςη
Η ςωματικι άςκθςθ, που ςαν βάςθ τθσ ζχει τθν κίνθςθ, είναι δραςτθριότθτα ςυνυφαςμζνθ με τθν ίδια τθν ανκρϊπινθ
φπαρξθ. Το ρωμαλζο ςϊμα εξαςφάλιηε τθν επιβίωςθ ςτα πρϊτα ςτάδια εξζλιξθσ του ανκρϊπου, αργότερα θ άςκθςθ
αποτζλεςε ςυςτατικό τθσ πολιτιςτικισ εξζλιξθσ, ενϊ ςε κάποιουσ πολιτιςμοφσ είχε χαρακτιρα ςτρατιωτικό. Η
εναςχόλθςθ παιδιϊν και εφιβων με τον ακλθτιςμό αποτελοφςε βαςική κοινωνική δραςτηριότητα ςε όλουσ τουσ
ανεπτυγμζνουσ πολιτιςμοφσ τθσ αρχαιότθτασ, ενϊ είναι γνωςτό ότι ιταν αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ εκπαίδευςθσ των
νζων ςτθν Αρχαία Ελλάδα. Σταδιακά αποτζλεςε μζςο ψυχαγωγίασ, πεδίο άμιλλασ και ανταγωνιςμοφ. Στο κυνήγι των
επιδόςεων και τησ νίκησ, η χρήςη τησ ςωματικήσ δφναμησ και η ζνταςη τησ προςπάθειασ μπορεί να οδηγήςουν ςε
τραυματιςμοφσ.
Τα οφζλη τησ ςωματικήσ άςκηςησ και του αθλητιςμοφ
Ο ακλθτιςμόσ κατζχει εξζχουςα κζςθ ςτο ςφγχρονο δυτικό πολιτιςμό. Η ορκότθτα του παςίγνωςτου ρθτοφ τθσ
αρχαιότθτασ («νουσ υγιισ εν ςϊματι υγιι»), ζχει ςιμερα αποδειχκεί επιςτθμονικά. Σφγχρονεσ μελζτεσ ζχουν καταδείξει
τα οφζλθ από τθν άκλθςθ των παιδιϊν, τόςο ςε ότι αφορά τθ ςωματικι τουσ υγεία, αλλά και ςε ότι αφορά τθν
ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ. Είναι ίςωσ γνωςτό ότι θ άκλθςθ παιδιϊν και εφιβων, είτε ατομικά είτε ςε
οργανωμζνουσ ςυλλόγουσ, ςυμβάλει ςτθ ςωςτι ανάπτυξθ του μυοςκελετικοφ ςυςτιματοσ με τθ μείωςθ του λίπουσ,
τθν ανάπτυξθ των μυϊν και τθν αφξθςθ τθσ οςτικισ πυκνότθτασ, ενϊ ο ακλοφμενοσ ζφθβοσ κα γίνει ενιλικασ με υγιζσ
καρδιαγγειακό ςφςτθμα και μειωμζνθ πικανότθτα να αναπτφξει χρόνιεσ αςκζνειεσ (διαβιτθσ, καρδιοπάκεια). Έχει
αποδειχκεί ότι ςυςτθματικά ακλοφμενοι ζφθβοι εμφανίηουν ςπανιότερα ψυχολογικά και ςυναιςκθματικά προβλιματα,
αγχϊδεισ ςυνδρομζσ ι κατάκλιψθ. Κατ’ αρχήν η άθληςη προςφζρει τη δυνατότητα για παιχνίδι. Τι πιο φυςικό για
ζνα παιδί; Το παιδί αναπτφςςει τθν αίςκθςθ τθσ ομαδικότθτασ, αλλά μακαίνει και να παίρνει πρωτοβουλίεσ.
Προετοιμάηεται για τθν επίτευξθ ςτόχων, εκπαιδεφεται να λειτουργεί με υπευκυνότθτα, να υπακοφει ςε κανόνεσ, να
επιβραβεφεται από τθν επιτυχία, αλλά και να διαχειρίηεται τθν αποτυχία.
Αθλητικζσ κακϊςεισ ςτα παιδιά και τουσ εφήβουσ
Η ςυςτθματικι εναςχόλθςθ με ακλιματα επιβαρφνει ςυγκεκριμζνεσ αρκρϊςεισ. Οι ακλθτικζσ κακϊςεισ αφοροφν
κυρίωσ τα αγόρια. Η πικανότθτα τραυματιςμοφ ενόσ εφιβου ςτο ποδόςφαιρο, για παράδειγμα, δεν είναι αμελθτζα:
περίπου 5 τραυματιςμοί / 1000 ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Πρακτικά αν ζνασ ζφθβοσ παίξει ποδόςφαιρο 200 φορζσ,
είναι πικανό να τραυματιςτεί μία από αυτζσ, ενϊ είναι πικανότερο να τραυματιςτεί ςτον αγϊνα παρά ςτθν προπόνθςθ.
Συνικωσ οι κακϊςεισ δεν είναι ςοβαρζσ και ο νεαρόσ ακλοφμενοσ επανζρχεται ςε μία εβδομάδα. Υπάρχει όμωσ και θ
πικανότθτα να πάκει κάποιο κάταγμα (1/6 τραυματιςμοφσ). Σε «αθλήματα επαφήσ» πιο ςυχνά τραυματίηεται το
γόνατο, ενϊ δεφτερθ ςε ςυχνότθτα τραυματιςμοφ είναι θ ποδοκνθμικι άρκρωςθ («αςτράγαλοσ»). Στο άνω άκρο
ςυνθκζςτερα ζχουμε πακιςεισ από υπερβολικι καταπόνθςθ (πχ τενοντοπάθειεσ ϊμου και αγκϊνα ςε ακλιματα
ριψεων), ενϊ ςτθ ςπονδυλικι ςτιλθ εμφανίηονται διςκοκιλεσ ι ςπονδυλολίςθηςη. Τα τελευταία χρόνια με τθν
πρόοδο τθσ τεχνικισ τθσ αρκροςκόπθςθσ και τθ χριςθ τθσ μαγνθτικισ τομογραφίασ, είμαςτε ςε κζςθ να
αναγνωρίςουμε με ακρίβεια τραυματικισ αιτιολογίασ βλάβεσ ςτον αρκρικό χόνδρο, τουσ τζνοντεσ και τουσ
ςυνδζςμουσ ςε αρκρϊςεισ όπωσ το γόνατο, θ ποδοκνθμικι («αςτράγαλοσ»), ο καρπόσ, ο ϊμοσ, ο αγκϊνασ και το ιςχίο.
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Ιδιαιτερότητεσ των τραυματιςμϊν ςτον αναπτυςςόμενο ςκελετό
Οι τραυματιςμοί ςτθν παιδικι και εφθβικι θλικία εμφανίηουν κάποιεσ ιδιαιτερότθτεσ, δεδομζνου ότι θ ςκελετικι
ανάπτυξθ και ωρίμανςθ είναι ςε εξζλιξθ. Τα οςτά ςυνεχίηουν να μεγαλϊνουν από τα άκρα τουσ, ςτα ςθμεία που
ονομάηονται «επιφφςεισ». Η υπζρμετρθ καταπόνθςθ των ςθμείων αυτϊν, ζνα κάταγμα, θ ριξθ ενόσ τζνοντα ι
ςυνδζςμου, είναι δυνατό να ζχει μακροχρόνιεσ ςυνζπειεσ κακϊσ το κόκκαλο μεγαλϊνει. Μπορεί να ςταματιςει θ
ςωςτι ανάπτυξθ ςε μικοσ, με αποτζλεςμα μελλοντικά το ζνα ςκζλοσ να είναι πιο κοντό, ι να υπάρξει δυςκαμψία μιασ
άρκρωςθσ ι παραμόρφωςθ. Το αποτζλεςμα κα είναι χρόνιοσ πόνοσ και μειωμζνθ λειτουργικότθτα. Χαρακτθριςτικι
είναι θ περίπτωςθ των καταςτάςεων που χαρακτθρίηουμε με τον όρο «οςτεοχονδρίτιδα». Πρόκειται για καταπόνθςθ
των περιοχϊν απ’ όπου μεγαλϊνει το κόκκαλο. Η πιο γνωςτι είναι αυτό που αφορά το γόνατο (“Osgood-Schlatter”) που
εμφανίηεται ςε εφιβουσ με ζντονθ αφξθςθ φψουσ, ςαν μικρι διόγκωςθ που προκαλεί ζντονο πόνο (ιδιαίτερα παίηοντασ
ποδόςφαιρο ι κατά το τρζξιμο). Αντίςτοιχθ είναι θ νόςοσ Sever που αφορά τθν πτζρνα και θ Legg-Perthes-Calve που
αφορά το ιςχίο. Μερικζσ φορζσ οι τραυματιςμοί ςτθν παιδικι θλικία αποκλείουν τθ ςυνζχιςθ εναςχόλθςθσ με τον
ακλθτιςμό. Άλλοτε, ςυνεχείσ τραυματιςμοί ςτο υλικό που καλφπτει τισ αρκρϊςεισ (τον αρκρικό χόνδρο που επιτρζπει
τθν κίνθςθ χωρίσ πόνο), μπορεί να οδθγιςει πολφ αργότερα ςε ανάπτυξθ αρθρίτιδασ. Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε ότι
τα ποςοςτά ανάπτυξθσ αρκρίτιδασ μετά τθν θλικία των 50 ετϊν (κυρίωσ ςτο γόνατο) ςε επαγγελματίεσ ακλθτζσ, είναι
ιδιαίτερα αυξθμζνα ςε ςχζςθ με το γενικό πλθκυςμό.
Πρόληψη – Θεραπεία
Η ςυςτθματικι άκλθςθ καλό είναι να γίνεται ςε οργανωμζνο περιβάλλον υπό τθν επίβλεψη προπονθτι – γυμναςτι. Η
κατάλλθλθ προθζρμανςη, θ ςταδιακι ενδυνάμωςθ του μυικοφ ςυςτιματοσ και γενικά θ γνϊςθ του τι πρζπει να
αποφεφγεται και τι ενδείκνυται ςε κάκε άκλθμα και θλικία, μπορεί να αποτρζψει υπζρμετρθ καταπόνθςθ και
τραυματιςμοφσ. Ο νεαρόσ ακλθτισ πρζπει να ςταματιςει να ακλείται μόλισ αιςκανκεί πόνο και να αναφζρει το
πρόβλημα ςτο γυμναςτι και κατ’ επζκταςθ ςτο γιατρό. Τα παιδιά και οι ζφθβοι ζχουν ζντονο δυναμικό εποφλωςθσ και
οι πλειονότθτα των κακϊςεων αντιμετωπίηονται με ανάπαυςη και φυςιοθεραπεία. Είναι κρίςιμο, όμωσ, να μθν
παραγνωριςτεί θ διάγνωςθ ςθμαντικϊν καταςτάςεων, όπωσ για παράδειγμα θ επιφυςιολίςκθςθ ςτο ιςχίο, θ
ςπονδυλολίςκθςθ, ζνα κάταγμα που αφορά τθν «επίφυςθ» (ςθμείο απ’ όπου μεγαλϊνει το κόκκαλο). Φυςικά, ανάλογα
με τθ διάγνωςθ, απαιτείται θ αντίςτοιχθ εξειδικευμζνη θεραπεία.
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