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Εισαγωγή
Οι πρώτοι μοντέρνοι Ολυμπιακοί Αγώνες, 

το 1896, έγιναν χωρίς τη συμμετοχή γυναι-
κών. Είχε επικρατήσει η άποψη του Βαρώνου 
Pierre de Coubertin πως οι γυναίκες στους 
Αγώνες αυτούς θα προσέφεραν το χειρο-
κρότημά τους ως ανταμοιβή στους άνδρες 
αγωνιζόμενους1.

Το 1900, όμως, η γυναικεία παρουσία στους 
Αγώνες είναι γεγονός, με συμμετοχή στο 
τέννις και στο γκολφ. Έναν αιώνα αργότερα, 
το 2004, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της 
Αθήνας, 4.329 γυναίκες αθλήτριες λαμβά-
νουν μέρος στην πλειοψηφία των αθλημάτων 
(εικόνα 1).

Η συμμετοχή των γυναικών στα σπορ γνώρι-
σε εκρηκτική αύξηση τις τελευταίες τέσσερεις 
δεκαετίες. Κατά συνέπεια, αυξήθηκαν και οι 
τραυματισμοί που αφορούν τις αθλήτριες 
αλλά και το ενδιαφέρον των επαγγελματιών 
που ασχολούνται με την αποκατάσταση των 
διαφορών ανάμεσα στα δύο φύλα και το ρόλο 
που μπορεί να έχει η γυναικεία ανατομία και 
φυσιολογία στην εμφάνιση τραυματισμών.

Eιδικά Χαρακτηριστικά της 
Γυναίκας Αθλήτριας

Οι διαφορές του γυναικείου σώματος από 
το ανδρικό οριοθετούν τα πλεονεκτήματα 
αλλά και τους περιορισμούς του γυναικείου 
αθλητισμού.

Η καρδιά και οι πνεύμονες είναι μικρό-
τεροι στις γυναίκες2 πράγμα που σημαίνει, 
με τη σειρά του, όσον αφορά την καρδιά, 
μικρότερο όγκο παλμού άρα υψηλότερη 
καρδιακή συχνότητα και όσον αφορά τους 
πνεύμονες μικρότερη πρόσληψη οξυγόνου. Οι 
γυναίκες έχουν μεγαλύτερο ποσοστό λίπους 
(25% έναντι 15% των ανδρών) που σημαίνει 
μικρότερη μυϊκή μάζα3, ενώ και τα επίπεδα 
αιμοσφαιρίνης είναι χαμηλότερα, πράγμα 
που σημαίνει ότι λιγότερο οξυγόνο μέσω του 
αίματος μεταφέρεται στους ιστούς4.

Οι γυναίκες έχουν βραχύτερα άκρα, μικρό-
τερο ύψος και μεγαλύτερο εύρος λεκάνης, 
επομένως χαμηλότερο κέντρο βάρους, που 
οδηγεί σε μεγαλύτερη σταθερότητα και ι-
σορροπία. Το εύρος της λεκάνης συμβάλλει 
στην ύπαρξη βλαισογωνίας στα γόνατα5,6 
και στην ύπαρξη (εικόνα 2) μεγαλύτερης 
γωνίας Q7-10.

Επιπλέον, το μέγεθος της μεσοκονδύλιας 
εντομής είναι μειωμένο11,12.

Όσον αφορά την έμμηνο ρύση, οι περισσό-
τερες έρευνες τείνουν στο ότι δεν επηρεάζει 
την αθλητική επίδοση4. Στις περιπτώσεις εγκυ-
μοσύνης, το πρώτο τρίμηνο φαίνεται να έχει 
θετική επίδραση στην αθλητική επίδοση. 

Ο λόγος είναι ότι η αυξημένη έκκριση 
Χοριακής Γοναδοτροπίνης (HCG) έχει ήπια 
αναβολική επίδραση αλλά δρα και σαν «μά-
σκα» στα συνήθη αντιντόπινγκ τεστ για τα κοινά 
αναβολικά13,14. Αυτός είναι και ένας λόγος 
που στο παρελθόν αθλήτριες στίβου πρώην 
Ανατολικών Χωρών επέλεγαν ή αναγκάζο-
νταν να μείνουν έγκυες πριν από μεγάλους 
αγώνες, μετείχαν και στη συνέχεια διέκοπταν 
την εγκυμοσύνη15.

Πρότυπα Κίνησης
Φαίνεται πως οι κατασκευαστικές διαφορές 

οδηγούν σε διαφορετικά πρότυπα κίνησης, 
τα οποία μπορεί να αυξήσουν το ρίσκο τραυ-

ματισμού σε κάποιες περιπτώσεις.
•  Προσγείωση: Η προσγείωση από κάποιο 

άλμα έχει ως αποτέλεσμα να ασκηθούν 
στα κάτω άκρα δυνάμεις μεταξύ 3 και 14 
φορές το σωματικό βάρος16. Οι Ηuston 
και συνεργάτες17 μελέτησαν τις προσγει-
ώσεις από άλματα σε άνδρες και γυναίκες 
(εικόνα 3) και αναφέρουν πως οι γυναίκες 
προσγειώνονται με μικρότερη κάμψη στα 
γόνατα και έτσι η αντίδραση του εδάφους 
δίνει μεγαλύτερα κάθετα φορτία και πιο 
συγκεκριμένα 9% ανά μονάδα σωματικού 
βάρους σε σχέση με τους άνδρες.
Ο Lephαrt18 παρατήρησε ότι οι γυναίκες 

προσγειώνονται με μικρότερη κάμψη στα 
γόνατα, μεγαλύτερη έσω στροφή ισχίου και 
έξω στροφή της κνήμης. Σε άλλη έρευνα θα 
δούμε ότι οι αθλήτριες έχουν μεγαλύτερα 
ποσοστά τραυματισμών σε αθλήματα που 
έχουν άλμα και προσγείωση από ό,τι οι άν-
δρες συνάδελφοί τους19.
•  Τρέξιμο: Λίγες έρευνες έχουν ασχοληθεί 

με το πρότυπο της κίνησης των αθλητριών 
κατά το τρέξιμο. Σε αυτές έχει διαπιστωθεί, 
όπως και στο άλμα, ότι τείνουν να τρέχουν 
με μικρότερη κάμψη στο γόνατο20 και ότι 
η μεγάλη γωνία Q μπορεί να οδηγήσει σε 
πόνο στο γόνατο και αλλαγή στην εμβιο-
μηχανική της επιγονατίδας20.

Συχνότεροι Τραυματισμοί στο 
Γυναικείο Αθλητισμό
Κατάγματα Κόπωσης

Παρόλο που τα κατάγματα κόπωσης δεν 
είναι αποκλειστικό «προνόμιο» των αθλη-
τριών, αξίζει να σταθούμε για δύο λόγους. 
Πρώτον γιατί εμφανίζονται πιο συχνά στο 
γυναικείο πληθυσμό που αθλείται21,22 και 
δεύτερον γιατί εμφανίζονται σε διαφορετικά 
σημεία σε σχέση με τους αθλητές. 

Τα οστά που εμφανίζουν πιο συχνά κατάγμα-
τα κόπωσης και στα δύο φύλα βρίσκονται στα 
κάτω άκρα. Η κνήμη είναι ίσως το οστό που 
προσβάλλεται περισσότερο. Στις αθλήτριες, 
όμως, εμφανίζονται κατάγματα κόπωσης στον 
αυχένα της κεφαλής του μηριαίου, στη λεκάνη 
και στο σκαφοειδές του ταρσού23. 

Πολλές μελέτες υποστηρίζουν ότι μεγάλο 
μέρος των καταγμάτων κόπωσης οφείλονται 
σε ορμονικές διαταραχές, όπως για παρά-
δειγμα αθλήτριες που παρουσιάζουν αμη-
νόροια και κατά συνέπεια μειωμένη οστική 
πυκνότητα24,25.

Πρόσθιος επιγονατιδομηριαίος 
πόνος 

Είναι από τα πιο κοινά προβλήματα στο 
γυναικείο αθλητισμό. Στη βιβλιογραφία 
μπορούμε να το συναντήσουμε και ως 

επιγονατιδομηριαία αρθραλγία ή σύν-
δρομο πόνου επιγονατίδας κ.λπ. Έρευνα 
με αντικείμενο τη συχνότητα εμφάνισης 
ανάμεσα στα δύο φύλα έδειξε πως στις 
γυναίκες τα ποσοστά εμφάνισης φτάνουν 
το 20%, ενώ στους άνδρες το 7.4%26. Οι 
παράγοντες που σχετίζονται με τον πρόσθιο 
επιγονατιδομηριαίο πόνο είναι κατασκευ-
αστικοί, βιομηχανικοί και ορμονικοί27. Η 
μεγαλύτερη γωνία Q ενοχοποιείται για 
τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στις 
γυναίκες, γιατί οδηγεί την επιγονατίδα σε 
λάθος τροχιά (εικόνα 4) κατά την κάμψη 
– έκταση της άρθρωσης. Η λανθασμένη 
τροχειοδρόμηση της επιγονατίδας θα μπο-
ρούσε να προκαλέσει πόνο απλά από μη 
ισορροπημένες φορτίσεις στην άρθρωση 
ή ακόμα λόγω πιθανής επαφής του κάτω 
μέρους της επιγονατίδας με τους μηριαίους 
κονδύλους28.

Σύνδρομο Τριβής 
Λαγονοκνημιαίας ταινίας

Πρόκειται για τραυματισμό που αφορά 
αθλήματα με τρέξιμο και συνήθως μεγάλες 
αποστάσεις. Το σύνδρομο προκαλείται 
από την επαναλαμβανόμενη κάμψη – έ-
κταση στο γόνατο και την τριβή ανάμεσα 
στη λαγονοκνημιαία ταινία και τον έξω 
κόνδυλο του μηριαίου29. Στις γυναίκες 
εμφανίζεται όπως και στους άνδρες λόγω 
υπερβολικού όγκου προπόνησης ή λόγω 
φθαρμένων υποδημάτων, αλλά η διαφορά 
είναι πως αρκετές αθλήτριες εμφανίζουν 
αδύναμο μέσο γλουτιαίο και έτσι ο ΤΠΠ 
αυξάνει την τάση του και «σφίγγει» για να 
υποκαταστήσει το ρόλο του μέσου γλου-
τιαίου, με αποτέλεσμα να προκαλείται το 
σύνδρομο29.

Γυναικεία Αθλητική Τριάδα
Πέρα από τα μυοσκελετικά προβλήμα-

τα που εμφανίζονται στις αθλούμενες, το 
Σύνδρομο Γυναικείας Αθλητικής Τριάδας 
συναντάται συχνά και μπορεί να είναι και 
αιτιολογικός παράγοντας για εμφάνιση 
μυοσκελετικών προβλημάτων. Έρευνες 
δείχνουν ότι 25%-65% των αθλητριών 
έχουν πιθανότητες να εμφανίσουν τις διατα-
ραχές του Συνδρόμου. Τα χαρακτηριστικά 
της Τριάδας είναι διατροφικές διαταραχές 
(νευρική ανορεξία ή νευρική βουλιμία), 
αμηνόροια και συνέπεια αυτής οστεοπό-
ρωση30,31. Τα σπορ με μεγαλύτερο ρίσκο 
εμφάνισης του Συνδρόμου είναι αυτά που 
εκτός από τις υπόλοιπες ικανότητες απαι-
τούν και χαμηλό βάρος, αθλήματα αντο-
χής και αθλήματα που έχουν κατηγορίες 
ανάλογα με το βάρος.
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Πρόσθιος Χιαστός Σύνδεσμος
Οι ρήξεις του ΠΧΣ στις αθλήτριες παρου-

σιάζουν 2 ως 8 φορές μεγαλύτερη συχνό-
τητα ανάλογα με το σπορ32. Εκτός από τους 
εξωγενείς παράγοντες που μπορούν να αιτι-
ολογήσουν τις βλάβες αυτές (κακή τεχνική, 
ακατάλληλα υποδήματα, κακή αγωνιστική 
επιφάνεια) υπάρχουν και οι ενδογενείς πα-
ράγοντες που μπορούν να εξηγήσουν γιατί 
υπάρχει αυτή η διαφορά στις ρήξεις ΠΧΣ 
ανάμεσα στα δύο φύλα. Οι παράγοντες αυτοί, 
κατά κύριο λόγο, είναι η μεγαλύτερη γωνία 
Q, η μικρότερη μεσοκονδύλια εντομή, ο 
ανεπαρκής νευρομυϊκός συντονισμός και 
ορμονικοί παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, 
συχνός μηχανισμός κάκωσης είναι η απότομη 
αλλαγή κατεύθυνσης, ενώ έρευνες έχουν 
δείξει ότι όταν το γόνατο πλησιάζει μία βλαισή 
θέση (εικόνα 5) το φορτίο πάνω στον ΠΧΣ 
είναι έως και 5 φορές μεγαλύτερο33.

Η μεγαλύτερη γωνία Q τοποθετεί το γόνατο 
σε μεγαλύτερη θέση βλαισότητας υποβάλ-
λοντας τον ΠΧΣ σε μεγαλύτερα φορτία και 
στροφικές δυνάμεις όχι μόνο κατά την αλ-
λαγή κατεύθυνσης αλλά και κατά τη φάση 

προσγείωσης μετά από άλμα34. Όσον αφορά 
τη μεσοκονδύλια εντομή, ο ΠΧΣ είναι δυ-
νατόν να προσκρούσει στα τοιχώματά της 
και πιο συγκεκριμένα στο έσω χείλος του 
έξω μηριαίου κονδύλου και να προκληθεί 
η βλάβη του35,36. Έρευνες, που αφορούν το 
νευρομυϊκό συντονισμό, δείχνουν ότι όταν 
κατά την αθλητική δραστηριότητα χρειάζεται 
σταθερότητα στο γόνατο, οι γυναίκες φαίνεται 
να δραστηριοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό 
τους τετρακεφάλους από ότι οι άνδρες. Οι 
ισχιοκνημιαίοι, οι οποίοι είναι ζεύγος δυ-
νάμεων με τον ΠΧΣ, δεν ενεργοποιούνται 
επαρκώς και δυσκολεύονται να εμποδίσουν 
την πρόσθια μετατόπιση της κνήμης, έτσι οι 
τετρακέφαλοι μπορεί να ασκήσουν δύναμη 
στον ΠΧΣ μεγαλύτερη από όση αντέχει37,38. Ο 
παράγων ορμόνες είναι πεδίο αντιπαράθεσης 
μεταξύ ερευνητών, καθώς υπάρχουν έρευνες 
με αντιφατικά συμπεράσματα39. Αξίζει να 
σημειωθεί πάντως πως υπάρχουν έρευνες 
που παρατηρούν αύξηση των τραυματισμών 
των ΠΧΣ κοντά στην έναρξη της εμμήνου 
ρήσεως32. Στον ΠΧΣ έχουν βρεθεί υποδο-
χείς οιστρογόνων, τα οποία ενοχοποιούνται 
ότι αλλάζουν την κυτταρική δομή του ΠΧΣ, 
καθώς εμποδίζουν τη σύνθεση του κολλα-
γόνου32.

Συμπεράσματα
Ο αθλητισμός είτε είναι τρόπος για κάποιον 

να περνά τον ελεύθερο χρόνο του, είτε επάγ-
γελμα, είτε τρόπος ζωής αφορά εκατομμύρια 
ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες. Οι διαφο-
ρές ανάμεσα στα δύο φύλα καθορίζουν το 
μηχανισμό κακωσης ή τη συχνότητα εμφά-
νισης κάποιων τραυματισμών. Η γνώση και 
η κατανόησή τους μπορεί να οδηγήσει στην 
πρόληψη των τραυματισμών αυτών και στην 
καλύτερη αποκατάστασή τους. Περαιτέρω 
έρευνα είναι αναγκαία για να αποσαφηνι-
στούν όλα τα ερωτήματα σε σχέση με τους 
παράγοντες που κάνουν την αθλήτρια να 
βιώνει διαφορετικούς τραυματισμούς ή σε 

διαφορετική συχνότητα από τους άνδρες 
συναθλητές της.
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