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ÃñÜììá ôïõ ÄéåõèõíôÞ Óýíôáîçò

Áãáðçôïß ÓõíÜäåëöïé,
Ìå ÷áñÜ óáò áíáêïéíþíù ôçí Ýêäïóç ôïõ 1ïõ Ôåý÷ïõò, ôïõ 1ïõ Ôüìïõ ôïõ Ðåñéïäéêïý "ÁèëçôéáôñéêÞ - Hellenic Sports Medicine" .
Ôï ðåñéïäéêü áõôü åßíáé ôï ðñþôï ðïõ åêäßäåôáé óôçí ÅëëÜäá ìå ðåñéå÷üìåíï ôçí ÁèëçôéáôñéêÞ êáé áðïôåëåß
ôçí ÅðéóôçìïíéêÞ ÐåñéïäéêÞ ¸êäïóç ôçò ÁèëçôéáôñéêÞò Åôáéñåßáò ÅëëÜäïò (ÁÅÅ), ôïõ åðßóçìïõ åêðñïóþðïõ
ôçò ÁèëçôéáôñéêÞò óôçí ÷þñá ìáò êáé óôï åîùôåñéêü.
Ç Ýêäïóç ôïõ 1ïõ Óõìðëçñùìáôéêïý Ôåý÷ïõò ôïõ 1ïõ Ôüìïõ, ðïõ êõêëïöüñçóå ôïí ÌÜéï êáé ðåñéåß÷å ôéò åñãáóßåò ôïõ 8ïõ Äéåèíïýò Óõíåäñßïõ ôçò ÁèëçôéáôñéêÞò Åôáéñåßáò ÅëëÜäïò êáé ôïõ 5ïõ Åëëáäï-Êõðñéáêïý Áèëçôéáôñéêïý Óõíåäñßïõ ðïõ Ýãéíå óôç Èåóóáëïíßêç óôéò 12 - 14 ÌáÀïõ ôïõ 2006, Ýãéíå áðïäåêôü êáé âñÞêå ìåãÜëç áðÞ÷çóç óôçí ÅðéóôçìïíéêÞ Êïéíüôçôá.
Ôï 1ï Ôåý÷ïò ðïõ êñáôÜôå óôá ÷Ýñéá óáò ðåñéÝ÷åé ôá ðëÞñç êåßìåíá ôùí åñãáóéþí ðïõ âñáâåýèçêáí óôá
ðëáßóéá ôïõ 8ïõ Äéåèíïýò Óõíåäñßïõ ôçò ÁÅÅ, êáèþò êáé Üëëá åðéóôçìïíéêÜ Üñèñá ðïõ õðïâëÞèçêáí ðñïò êñßóç êáé äçìïóßåõóç óôçí ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ.
Ôï ðåñéïäéêü åßíáé åîáìçíéáßï êáé èá åêäßäåôáé áñ÷éêÜ äýï öïñÝò ôï ÷ñüíï ìå áðþôåñï óôü÷ï íá ãßíåé ôñéìçíéáßï êáé Ýôóé ôï åðüìåíï ôåý÷ïò èá êõêëïöïñÞóåé ôï ÌÜéï ôïõ 2007.
Ôï ðåñéïäéêü ÁèëçôéáôñéêÞ - Hellenic Sports Medicine åßíáé äßãëùóóï êáé äçìïóéåýåé åñãáóßåò óôá ÅëëçíéêÜ
êáé óôá ÁããëéêÜ äßíïíôáò Ýôóé ôç äõíáôüôçôá êáé óå îÝíïõò óõíáäÝëöïõò íá äçìïóéåýïõí ôá Üñèñá ôïõò.
Ôï ðåñéïäéêü èá êõêëïöïñåß óå 2000 áíôßôõðá êáé èá äéáíÝìåôáé äùñåÜí óå üëá ôá ôáìåéáêþò ôáêôïðïéçìÝíá ìÝëç ôçò ÁÅÅ.
ÐáñÜëëçëá èá âñßóêåôáé óôéò âéâëéïèÞêåò ïé ïðïßåò óõììåôÝ÷ïõí óôï Åèíéêü ÊÝíôñï Ôåêìçñßùóçò
(www.ekt.gr), óå üëåò ôéò ÉáôñéêÝò Ó÷ïëÝò, ôéò ÏñèïðáéäéêÝò ÊëéíéêÝò ôçò ÅëëÜäïò êáé ôçò Êýðñïõ, ôá ôìÞìáôá
ÖõóéêÞò ÁãùãÞò êáé Áèëçôéóìïý, ôá ôìÞìáôá öõóéêïèåñáðåßáò ôùí ÔÅÉ, ôïõò óõëëüãïõò öõóéêïèåñáðåõôþí êáé
ôéò ÅëëçíéêÝò ÁèëçôéêÝò Ïìïóðïíäßåò.
Ïé ïäçãßåò ðñïò ôïõò óõããñáöåßò ôïõ ðåñéïäéêïý áíáðñïóáñìüóèçêáí êáé åßíáé óýìöùíåò ìå ôéò ïäçãßåò ôçò
Ðáãêüóìéáò ÅðéôñïðÞò ôùí Åêäïôþí ôùí Éáôñéêþí Åðéóôçìïíéêþí Ðåñéïäéêþí (JAMA 1997; 277:927 - 934).
Ç ÁÅÅ åßíáé ìÝëïò ôïõ äéêôýïõ äñÜóåùò óôçí ÅëëÜäá ç ïðïßá óôçñßæåé ôç Äåêáåôßá Ïóôþí êáé Áñèñþóåùí
2000 - 2010 êáé ãé' áõôü ôï ëüãï õðÜñ÷åé ôï áíôßóôïé÷ï óÞìá óôï åîþöõëëï.
Ôï åîþöõëëï ôïõ ðåñéïäéêïý èá åßíáé ôï ßäéï ãéá üëá ôá ôåý÷ç ðïõ êõêëïöïñïýí óôç äéÜñêåéá ôïõ ßäéïõ Ýôïõò
êáé èá öéëïôå÷íåßôáé áðü ôïí æùãñÜöï ×ñÞóôï ÐáðáíéêïëÜïõ. Ãéá Üëëç ìéá öïñÜ èÝëù íá ôïí åõ÷áñéóôÞóù ðïõ
áíôáðïêñßèçêå áöéëïêåñäþò óôçí ðñüóêëçóç ìáò íá öéëïôå÷íÞóåé ôï åîþöõëëï ôïõ ðåñéïäéêïý ìáò.
ÈÝëù íá åõ÷áñéóôÞóù üëá ôá ìÝëç ôçò ÓõíôáêôéêÞò ÅðéôñïðÞò êáé ôïõò Óõìâïýëïõò ¸êäïóçò ðïõ åñãÜóôçêáí ìå æÞëï þóôå íá ïëïêëçñùèåß ç Ýêäïóç ôïõ 1ïõ Ôåý÷ïõò ôïõ 1ïõ Ôüìïõ.
Åðßóçò èÝëù íá åõ÷áñéóôÞóù ôéò Åôáéñåßåò ðïõ êáôá÷þñçóáí óåëßäåò óôï ðåñéïäéêü.
ÔÝëïò, áîßæïõí óõã÷áñçôÞñéá óôéò ÉáôñéêÝò Åêäüóåéò Ð.×. Ðáó÷áëßäç, ðïõ öéëïôÝ÷íçóáí ôï ëïãüôõðï ôïõ
ðåñéïäéêïý, ãéá ôçí Üñôéá óõíåñãáóßá ìáò ãéá ôçí Ýêäïóç ôïõ 1ïõ Ôåý÷ïõò ðïõ êñáôÜôå óôá ÷Ýñéá óáò.
Ìå ôéìÞ
Êùíóôáíôßíïò ÍÜôóçò
Eðßêïõñïò ÊáèçãçôÞò ÉáôñéêÞò Ó÷ïëÞò Á.Ð.È.
Ðñüåäñïò ôçò ÁÅÅ
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Ïäçãßåò ðñïò ôïõò Óõããñáöåßò
Ôï ðåñéïäéêü "ÁÈËÇÔÉÁÔÑÉÊÇ" åßíáé ç ÅðéóôçìïíéêÞ ÐåñéïäéêÞ ¸êäïóç ôçò ÁèëçôéáôñéêÞò Åôáéñåßáò ÅëëÜäïò, äçìïóéåýåé Üñèñá ìå áíôéêåßìåíï ôçí ÁèëçôéáôñéêÞ êáèþò êáé ìåëÝôåò ðÜíù óå èÝìáôá âáóéêþí éáôñéêþí Þ áèëçôéêþí åðéóôçìþí, ðïõ Ý÷ïõí ùò
êýñéï áíôéêåßìåíï ôçí ðáèïöõóéïëïãßá ôïõ áèëçôÞ
êáé ôá ïðïßá ðñïÝñ÷ïíôáé áðü ôçí ÅëëÜäá Þ ôï Åîùôåñéêü. Åðßóçò, ìðïñïýí íá äçìïóéåõèïýí áðüøåéò
ðïõ áöïñïýí ôçí éáôñéêÞ åêðáßäåõóç, ðñïâëçìáôéóìïß êáé ðñïôÜóåéò ãéá ôçí ÁèëçôéáôñéêÞ êáé ôç äñáóôçñéüôçôá ôçò ÁèëçôéáôñéêÞò Åôáéñåßáò ÅëëÜäïò.

ÊÁÔÇÃÏÑIÅÓ ÁÑÈÑÙÍ ÐÏÕ ÄÇÌÏÓÉÅÕÏÍÔÁÉ
ÁíáóêïðÞóåéò: Áíáðôýóóïíôáé åíäéáöÝñïíôá ÁèëçôéáôñéêÜ èÝìáôá, áðü Ýíáí Ýùò äýï óõããñáöåßò,
ìüíï ìåôÜ áðü óõíåííüçóç ìå ôï äéåõèõíôÞ óýíôáîçò
ãéá ôç èåìáôïëïãßá êáé ôïí ÷ñüíï ôçò äçìïóßåõóçò.
Ç Ýêôáóç ôïõ êåéìÝíïõ äåí ðñÝðåé íá õðåñâáßíåé ôéò
20 äáêôõëïãñáöçìÝíåò óåëßäåò Þ ôïõò 24.000 ÷áñáêôÞñåò ìáæß ìå ôéò åéêüíåò êáé ôç âéâëéïãñáößá. Ïé
óõããñáöåßò ðïõ áðïóôÝëëïõí Üñèñá áíáóêüðçóçò
èá ðñÝðåé íá óõìðåñéëáìâÜíïõí ìßá åíüôçôá üðïõ
èá ðåñéãñÜöïõí ôéò ìåèüäïõò ðïõ ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí ãéá óõëëïãÞ, åîáêñßâùóç, áðüóðáóç êáé óýíèåóç ôùí ðëçñïöïñéþí. ÁõôÝò ïé ìÝèïäïé èá ðñÝðåé íá
óõíïøßæïíôáé óôçí ðåñßëçøç.
Ðñùôüôõðåò åñãáóßåò: Ôï ðåñéå÷üìåíï ôïõò åßíáé
êëéíéêü, åñãáóôçñéáêü Þ êëéíéêïåñãáóôçñéáêü. ¸÷ïõí óõãêåêñéìÝíç äïìÞ êáé ðåñéëáìâÜíïõí: ðåñßëçøç (ìÝ÷ñé 250 ëÝîåéò) óôá ÅëëçíéêÜ êáé ÁããëéêÜ, óýíôïìç åéóáãùãÞ üðïõ áíáöÝñåôáé ï óêïðüò ôçò åñãáóßáò, ðåñéãñáöÞ ôïõ õëéêïý êáé ôùí ìåèüäùí Ýñåõíáò, óôáôéóôéêÞ åðåîåñãáóßá, Ýêèåóç ôùí áðïôåëåóìÜôùí, óõæÞôçóç ìå ôá ôåëéêÜ óõìðåñÜóìáôá, êáèþò êáé âéâëéïãñáößá. Ç Ýêôáóç ôïõ êåéìÝíïõ äå èá
ðñÝðåé íá õðåñâáßíåé ôéò 10 äáêôõëïãñáöçìÝíåò óåëßäåò Þ ôïõò 15.000 ÷áñáêôÞñåò ìáæß ìå ôéò åéêüíåò
êáé ôç âéâëéïãñáößá. Ç âéâëéïãñáößá äåí ðñÝðåé íá
õðåñâáßíåé ôéò 50 áíáöïñÝò.
ÅíäéáöÝñïõóåò ðåñéðôþóåéò (case reports): ÐáñïõóéÜæïíôáé óðÜíéåò ðåñéðôþóåéò ìåìïíùìÝíåò Þ
êáé óå óõíäõáóìü ìå áíáóêüðçóç ôçò âéâëéïãñáößáò, óôéò ïðïßåò ÷ñçóéìïðïéÞèçêáí êáèéåñùìÝíåò Þ
íÝåò äéáãíùóôéêÝò Þ èåñáðåõôéêÝò ìÝèïäïé Þ áíáðôýóóïíôáé íåüôåñåò áðüøåéò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðáèïãÝíåéá ôïõò. Ç Ýêôáóç ôïõ êåéìÝíïõ ðåñéïñßæåôáé óå
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3-4 äáêôõëïãñáöçìÝíåò óåëßäåò Þ 2.500 ÷áñáêôÞñåò.
Ç äïìÞ åßíáé üðùò êáé óôéò ðñùôüôõðåò åñãáóßåò ç
äå âéâëéïãñáößá äåí ðñÝðåé íá õðåñâáßíåé ôéò 15 áíáöïñÝò.
ÅíçìåñùôéêÜ Üñèñá: ÐáñïõóéÜæïíôáé ðñüóöáôá
åðéôåýãìáôá óôï ÷þñï ôçò ÁèëçôéáôñéêÞò êáé ç Ýêôáóç ôïõò ðåñéïñßæåôáé óå 5-6 óåëßäåò.
ÐåñéëÞøåéò åñãáóéþí, óôñïããõëþí ôñáðåæþí,
ðñáêôéêÜ óõíåäñßùí, óåìéíáñßùí êáé åðéóôçìïíéêþí
çìåñßäùí.
ÅðéóôïëÝò ðñïò ôç Óýíôáîç: Ïé åðéóôïëÝò (ìÝãéóôï 800 ëÝîåéò) ðåñéÝ÷ïõí ó÷üëéá ãéá äçìïóéåõìÝíá
Üñèñá, áðáíôÞóåéò ôùí óõããñáöÝùí óå ó÷åôéêÜ ó÷üëéá, êñßóåéò ãéá ôï ðåñéïäéêü Þ óêÝøåéò ðÜíù óå åðéóôçìïíéêÜ Þ êïéíùíéêÜ èÝìáôá ðïõ áðáó÷ïëïýí ôïõò
åðéóôÞìïíåò ðïõ áó÷ïëïýíôáé ìå ôïõò áèëçôÝò. Èá
ðñÝðåé íá áðïóôÝëëïíôáé ìÝóá óå 6 ìÞíåò áðü ôç äçìïóßåõóç ôïõ õëéêïý-êåéìÝíïõ óôï ïðïßï áíáöÝñïíôáé.

ÄÏÌÇ ÔÙÍ ÊÅÉÌÅÍÙÍ
Ç äáêôõëïãñÜöçóç ôïõ êåéìÝíïõ ãßíåôáé óå äéðëü
äéÜóôçìá ìüíï óôç ìßá üøç ôïõ öýëëïõ êáé ìå ðåñéèþñéá 2.5cm áðü êÜèå ðëåõñÜ.
Ðñþôç óåëßäá: Óôçí áñ÷Þ ôçò ðñþôçò óåëßäáò áíáãñÜöïíôáé: 1) ï ôßôëïò ôïõ Üñèñïõ, ï ïðïßïò ðñÝðåé íá åßíáé ìéêñüò êáé ðëçñïöïñéáêüò, 2) ôá ðëÞñç
ïíüìáôá ôùí óõããñáöÝùí êáé 3) ôï üíïìá ôçò êëéíéêÞò Þ/êáé ôïõ åñãáóôçñßïõ áðü üðïõ ðñïÝñ÷åôáé ç
åñãáóßá. Óôï êÜôù Üêñï ôçò óåëßäáò èá õðÜñ÷åé ðáñáðïìðÞ ìå ôï üíïìá, ôç äéåýèõíóç, ôçí çëåêôñïíéêÞ
äéåýèõíóç êáé ôá ôçëÝöùíá åðéêïéíùíßáò ôïõ õðåýèõíïõ ãéá ôçí áëëçëïãñáößá óõããñáöÝá. Ôá ïíüìáôá êáé ïé äéåõèýíóåéò ôùí óõããñáöÝùí äå èá åìöáíßæïíôáé ìÝóá óôï êýñéï êåßìåíï.
Ðåñßëçøç: Óôç äåýôåñç óåëßäá áíáãñÜöïíôáé: ï
ôßôëïò ôçò åñãáóßáò, ç ðåñßëçøç, ïé ëÝîåéò êëåéäéÜ
êáé ç áíôßóôïé÷ç ðåñßëçøç (abstracts) êáé ëÝîåéò
êëåéäéÜ (key words) óôá áããëéêÜ. Ç ðåñßëçøç ãñÜöåôáé óå ìßá ðáñÜãñáöï, ðñÝðåé íá åßíáé ïõóéáóôéêÞ
êáé áíôéðñïóùðåõôéêÞ êáé íá áíáöÝñåé ìå óõíôïìßá:
óêïðü åñãáóßáò, õëéêü êáé ìÝèïäï, óçìáíôéêüôåñá
áðïôåëÝóìáôá êáé óõìðåñÜóìáôá. Óôçí ðåñßëçøç
äåí ðñÝðåé íá õðÜñ÷ïõí âéâëéïãñáöéêÝò ðáñáðïìðÝò êáé óõíôïìïãñáößåò. Ç ðåñßëçøç óôá áããëéêÜ
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ðñÝðåé íá åßíáé ç áêñéâÞò ìåôÜöñáóç ôçò åëëçíéêÞò
êáé íá ðåñéëáìâÜíåé ôïí ôßôëï êáé ôá ïíüìáôá ôùí
óõããñáöÝùí. Ïé ëÝîåéò êëåéäéÜ ðñÝðåé íá åßíáé 3-5
êáé íá ÷áñáêôçñßæïõí ôç èåìáôïëïãßá ôçò åñãáóßáò.
ÅéóáãùãÞ: ÐñÝðåé íá åßíáé ïõóéáóôéêÞ êáé óõíïðôéêÞ. Íá ðáñÝ÷åé óáöåßò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå
ôï óêïðü ôçò åñãáóßáò êáé íá óçìåéþíåé ôç óðïõäáéüôçôá êáé ÷ñçóéìüôçôá ôçò åñãáóßáò. Äåí ðñÝðåé íá
ðåñéëáìâÜíåé ðïëëÝò áíáöïñÝò áðü ôç âéâëéïãñáößá
Þ óõìðåñÜóìáôá êáé áðïôåëÝóìáôá áðü ôç ìåëÝôç
ðïõ Ýãéíå.
ÕëéêÜ êáé ìÝèïäïé: ÐáñïõóéÜæïíôáé áíáëõôéêÜ
êáé ìå óáöÞíåéá üëåò ïé áðáñáßôçôåò ðëçñïöïñßåò
ó÷åôéêÜ ìå ôç ìÝèïäï Þ ôéò ìåèüäïõò ðïõ åöáñìüóèçêáí, ôï õëéêü Þ ôïõò áóèåíåßò ðïõ áðïôÝëåóáí ôï
äåßãìá ôçò ìåëÝôçò, ôç óôáôéóôéêÞ åðåîåñãáóßá êáé üôé Üëëï Ý÷åé ÷ñçóéìïðïéçèåß ãéá ôç äéåêðåñáßùóç ôçò
åñãáóßáò. ¼ôáí áíáöÝñïíôáé ðåéñÜìáôá óå áíèñþðïõò, èá ðñÝðåé íá äçëþíåôáé åÜí ïé äéáäéêáóßåò
ðïõ Ýãéíáí Þôáí óýìöùíåò ìå ôéò çèéêÝò áñ÷Ýò ôçò õðåýèõíçò åðéôñïðÞò óôïí áíèñþðéíï ðåéñáìáôéóìü
êáé ìå ôç Äéáêýñçîç ôïõ Åëóßíêé ôï 1975, üðùò áíáèåùñÞèçêå ôï 1983. Äå èá ðñÝðåé íá áíáöÝñïíôáé ïíüìáôá áóèåíþí Þ íïóïêïìåéáêïß áñéèìïß, åéäéêÜ óå
åðåîçãçìáôéêü õëéêü üðùò ïé åéêüíåò. ¼ôáí áíáöÝñïíôáé ðåéñÜìáôá óå æþá, èá ðñÝðåé íá äçëþíåôáé åÜí áêïëïõèÞèçêå íüìïò Þ êáíïíéóìüò éíóôéôïýôïõ Þ
åèíéêïý åñåõíçôéêïý óõìâïõëßïõ ó÷åôéêÜ ìå ôç ÷ñçóéìïðïßçóç áõôþí.
ÁðïôåëÝóìáôá: Èá ðñÝðåé íá áíáãñÜöïíôáé áíáëõôéêÜ ìüíï ôá áðïôåëÝóìáôá ôçò åñãáóßáò êáé íá
ìç ãßíïíôáé ó÷üëéá êáé âéâëéïãñáöéêÝò áíáöïñÝò. Óå
áðïôåëÝóìáôá ìåôñÞóåùí èá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï äéåèíÝò óýóôçìá ìåôñÞóåùí (SI units).
ÓõæÞôçóç: Èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé áíÜëõóç êáé
ó÷ïëéáóìüò ôùí áðïôåëåóìÜôùí, óýãêñéóç ìå áíôßóôïé÷á ôçò äéåèíïýò âéâëéïãñáößáò êáé íá ôïíßæåôáé
ç óðïõäáéüôçôá êáé ç ìïíáäéêüôçôá ôçò åñãáóßáò äßíïíôáò Ýìöáóç óå êÜèå íåüôåñï óôïé÷åßï ðïõ ðáñïõóéÜæåôáé. Óôçí ôåëåõôáßá ðáñÜãñáöï ôçò ÓõæÞôçóçò
óõíïøßæïíôáé ôá óõìðåñÜóìáôá ôçò åñãáóßáò.
Åõ÷áñéóôßåò: ÁõôÝò ðñÝðåé íá åßíáé üóï ôï äõíáôüí óõíôïìüôåñåò êáé ëéãüôåñåò. Ïíüìáôá åôáéñåéþí
êáé öïñÝùí ðñÝðåé íá áíáãñÜöïíôáé ðëÞñùò.
Ç ðåñßëçøç óôá áããëéêÜ (abstract): Ý÷åé ôçí ßäéá Ýêôáóç ìå ôçí åëëçíéêÞ êáé ðåñéëáìâÜíåé ôïí ôßôëï êáé ôá ïíüìáôá ôùí óõããñáöÝùí.
Âéâëéïãñáößá: ÐñÝðåé íá õðïâÜëëåôáé óýìöùíá
ìå ôï óýóôçìá Vancouver. Ç âéâëéïãñáößá êáé ïé âéâëéïãñáöéêÝò ðáñáðïìðÝò ôïõ êåéìÝíïõ, ðñÝðåé íá
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åßíáé ãñáììÝíåò ìå áñáâéêïýò áñéèìïýò ùò åêèÝôåò,
ïé ïðïßåò áí åßíáé óôï ôÝëïò ôçò ðñüôáóçò íá ãñÜöïíôáé ìåôÜ ôçí ôåëåßá. Ïé ðáñáðïìðÝò ðñÝðåé íá óõìðßðôïõí áðïëýôùò êáé íá áíáãñÜöïíôáé óôç âéâëéïãñáößá ìå ôç óåéñÜ áíáöïñÜò ôïõò êáé ü÷é áëöáâçôéêÜ.
Á) ¢ñèñï óå ðåñéïäéêü: ÁíáãñÜöïíôáé ôá åðþíõìá ôùí óõããñáöÝùí, ôá áñ÷éêÜ ôùí ïíïìÜôùí ôïõò
(ðåñéëáìâÜíïíôáé üëá ôá ïíüìáôá êáé äåí ðñÝðåé íá
÷ñçóéìïðïéåßôáé ôï "...êáé óõí. Þ ôï .. .et al"), ï ôßôëïò
ôçò åñãáóßáò, ôï üíïìá ôïõ ðåñéïäéêïý ìå ôéò óõíôïìåýóåéò ðïõ áíáöÝñïíôáé óôï Index Medicus, ç ÷ñïíïëïãßá Ýêäïóçò, ï ôüìïò, ôï ôåý÷ïò, êáé ïé óåëßäåò
ðïõ êáôáëáìâÜíåé ôï Üñèñï, ð.÷.: 1. Hubbard TJ,
Hertel J. Mechanical contributions to chronic lateral
ankle instability. Sports Med. 2006;36(3):263-77.
Â) Âéâëßï: ÁíáöÝñåôáé ôï üíïìá ôïõ óõããñáöÝá,
ï ôßôëïò, ï åêäüôçò, ï ôüðïò êáé ç ÷ñïíïëïãßá Ýêäïóçò. Ð.÷. 2. Hutson M.A. Sports Injuries. Recognitions and management. Oxford University Press, Oxford, 1990.
Ã) ÊåöÜëáéï óå âéâëßï: ÁíáöÝñåôáé üðùò ðáñáêÜôù: Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke.
In: Leregh JH, Brenner BM, editors, Hypertension:
pathophysiology, diagnosis, and management. 2nd ed.
New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.
Ä) ÐñáêôéêÜ óõíåäñßùí/óåìéíáñßùí: ÁíáöÝñïíôáé
ùò áêïëïýèùò: Tocitu D, editor Enzymatic of the
adaptative processes in High-Performance Sport. Proceedings of the 12th Balkan Sports Medicine
Congress, 6th International Congress of the Sports
Medicine Association of Greece, 3rd Hellenic-Cyprus
Sports Medicine Congress 2002 March 21-24; Thessaloniki, Greece.
Å) ÄéáôñéâÞ: ÁíáöÝñåôáé ùò áêïëïýèùò: ÍÜôóçò
Ê. ÕðåñìéêñïóêïðéêÞ ìåëÝôç ôùí óêåëåôéêþí ìõúêþí éíþí ìåôÜ áðü ðåéñáìáôéêÞ ìõúêÞ áôñïößá [äéáôñéâÞ áñéè.870]. ÉáôñéêÞ Ó÷ïëÞ, ÁñéóôïôÝëåéï ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëïíßêçò, 1993.
ÓÔ) ¢ñèñï óå ðåñéïäéêü óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ:
Christodoulou A., Terzidis I., Natsis K., Gigis. I,
Pournaras J. Soleus accessorius, an anomalous muscle
in a young athlete: case report and analysis of the literature. Br J Sports Med 2004;38(6):38
ÄéáèÝóéìï URL:
http://bjsm.bmj.com/cgi/content/full/38/6/e38
Ìüíï äçìïóéåõìÝíá Üñèñá êáé âéâëßá ðïõ Ý÷ïõí
åêäïèåß ìðïñïýí íá áíáöÝñïíôáé óôç âéâëéïãñáößá.
Ðëçñïöïñßåò áðü ìç äçìïóéåõìÝíá Üñèñá êáé ðñïóùðéêÝò åðéêïéíùíßåò íá áíáöÝñïíôáé óôï êåßìåíï
óå ðáñåíèÝóåéò. ÄçìïóéåõìÝíåò ðåñéëÞøåéò ìðïñïýí

7

íá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ùò âéâëéïãñáößá, ìüíï üôáí
äåí Ý÷åé äçìïóéåõèåß ôï ðëÞñåò êåßìåíï.
Ç ïñèüôçôá ôçò âéâëéïãñáößáò åßíáé åõèýíç ôùí
óõããñáöÝùí.
Ðßíáêåò: ÐñÝðåé íá áðïóôÝëëïíôáé óå ÷ùñéóôÞ
óåëßäá êáé óå ìïñöÞ Excel.
Åéêüíåò: ÐñÝðåé íá åßíáé ôõðùìÝíåò óå ãõáëéóôåñü ÷áñôß. Óôï ðßóù ìÝñïò íá óçìåéþíåôáé ìå ìïëõâß
ôï üíïìá ôïõ óõããñáöÝá, ï áñéèìüò ôçò åéêüíáò üðùò åßíáé óôï êåßìåíï êáé Ýíá âÝëïò ôï ïðïßï èá äåß÷íåé ôï ðÜíù ìÝñïò ôçò åéêüíáò. ¸ã÷ñùìåò åéêüíåò
äå èá äçìïóéåýïíôáé óôï ðåñéïäéêü åêôüò áí ïé óõããñáöåßò ôï åðéèõìïýí. Óå áõôÞ ôçí ðåñßðôùóç ïé
óõããñáöåßò åßíáé õðï÷ñåùìÝíïé íá ðñïðëçñþóïõí
ôï áíôßóôïé÷ï êüóôïò ôçò Ýêäïóçò.
ËåæÜíôåò: ÐñÝðåé íá áðïóôÝëëïíôáé óå ÷ùñéóôÞ
óåëßäá êáé íá áñéèìïýíôáé óõìöùíÜ ìå ôéò áíôßóôïé÷ïõò ðßíáêåò êáé åéêüíåò. Ïé åíäåßîåéò ðïõ ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óôçí åéêüíá èá ðñÝðåé íá åðåîçãïýíôáé
óôïí õðüôéôëï.
¼ëïé ïé ðßíáêåò, ôá äéáãñÜììáôá êáé ïé åéêüíåò
ðñÝðåé íá áðïóôÝëëïíôáé óå îå÷ùñéóôÝò óåëßäåò ìåôÜ ôç âéâëéïãñáößá.

ÕÐÏÂÏËÇ ÅÑÃÁÓÉÁÓ
1. ¼ëá ôá Üñèñá õðïâÜëëïíôáé óå ôñßá áíôßãñáöá.
2. ÊÜèå Üñèñï ðïõ õðïâÜëëåôáé óôï ðåñéïäéêü óõíïäåýåôáé áðáñáßôçôá áðü åðéóôïëÞ óôçí ïðïßá áíáöÝñïíôáé: á. Ç êáôçãïñßá ôçò åñãáóßáò. â. ¼ôé äåí
Ý÷åé äçìïóéåõèåß ôìçìáôéêÜ Þ ïëüêëçñç óå åëëçíéêü Þ îÝíï éáôñéêü ðåñéïäéêü êáé ã. ¼ôé Ýëáâáí
ãíþóç ãéá ôçí õðïâïëÞ ôçò åñãáóßáò êáé ìåôáâéâÜæïõí ôá óõããñáöéêÜ äéêáéþìáôá óôç óõíôáêôéêÞ
åðéôñïðÞ üëïé ïé óõììåôÝ÷ïíôåò óõããñáöåßò, ïé ïðïßïé êáé óõíõðïãñÜöïõí ôçí åðéóôïëÞ. Ç åðéóôïëÞ èá áðïôåëåßôáé ôï ðïëý áðü 800 ëÝîåéò.
3. Ç åñãáóßá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé ÁÐÁÑÁÉÔÇÔÁ êáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ (óå áñ÷åßï Word)
áðïèçêåõìÝíç óå äéóêÝôá Þ CD. H äéáäéêáóßá áõôÞ äéåõêïëýíåé ôçí ôá÷ýôåñç äçìïóßåõóç ôçò åñãáóßáò. Ïé öùôïãñáößåò ðñÝðåé íá åßíáé áñ÷åßï .tif Þ
.jpg êáé ç áíÜëõóç ôïõëÜ÷éóôïí 300 dpi.
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ÃÅÍÉÊÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
Åíôüò 6-8 åâäïìÜäùí áðü ôçí õðïâïëÞ ôçò åñãáóßáò
èá õðÜñ÷åé ç áðÜíôçóç áðü ôç ÓõíôáêôéêÞ ÅðéôñïðÞ
ôïõ Ðåñéïäéêïý ãéá ôçí áðïäï÷Þ Þ ìç ôçò åñãáóßáò,
Ýðåéôá áðü áíþíõìï Ýëåã÷ü ôçò áðü ôñåéò êñéôÝò, åéäéêïýò ðÜíù óôï èÝìá ôçò åñãáóßáò.
Êåßìåíá ðïõ áðáéôïýí åêôåôáìÝíåò ãëùóóéêÝò Þ
óõíôáêôéêÝò äéïñèþóåéò äåí èá ãßíïíôáé äåêôÜ.
Ãéá ôç óýíôáîç ôïõ êåéìÝíïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ç
íåïåëëçíéêÞ ãëþóóá. ÎÝíïé üñïé ðñÝðåé íá áðïöåýãïíôáé, éäßùò üôáí õðÜñ÷ïõí ïé áíôßóôïé÷ïé åëëçíéêïß
óå ÷ñÞóç.
Ïé áñéèìïß áðü ôï Ýíá Ýùò ôï åííÝá íá áíáãñÜöïíôáé ïëïãñÜöùò êáé áðü ôï äÝêá êáé ðÜíù ìå øçößá. Ôá ðïóïóôÜ èá ðñÝðåé íá áíáãñÜöïíôáé ðÜíôïôå ìå øçößá, åíþ áñéèìüò óôçí áñ÷Þ ìéáò ðñüôáóçò
ðñÝðåé íá ãñÜöåôáé ïëïãñÜöùò.
Ïé óõíôïìïãñáößåò èá ðñÝðåé óôçí ðñþôç ôïõò áíáöïñÜ ìÝóá óôï êåßìåíï íá áíáãñÜöïíôáé ìÝóá óå
ðáñÝíèåóç äßðëá óôïí ðëÞñç üñï óôïí ïðïßï áíôéóôïé÷ïýí.
Ïé åñãáóßåò ðïõ äçìïóéåýïíôáé óôï ðåñéïäéêü
"ÁÈËÇÔÉÁÔÑÉÊÇ" áðïôåëïýí ðíåõìáôéêÞ éäéïêôçóßá ôïõ ðåñéïäéêïý. Áíáäçìïóßåõóç ìåñéêÞ Þ ïëéêÞ
åðéôñÝðåôáé ìüíïí ýóôåñá áðü Ýããñáöç Üäåéá ôçò
ÓõíôáêôéêÞò ÅðéôñïðÞò.
Ç äçìïóßåõóç ìéáò åñãáóßáò äå óõíåðÜãåôáé áðïäï÷Þ ôùí áðüøåùí ôùí óõããñáöÝùí áðü ôçí
ðëåõñÜ ôïõ ðåñéïäéêïý.
Äéåýèõíóç áðïóôïëÞò åñãáóßáò:
ÃÉÁ ÔÏ ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÁÈËÇÔÉÁÔÑÉÊÇ
ê. Êùí/íï ÍÜôóç
Ïñèïðáéäéêü ×åéñïõñãü
Åðßêïõñï ÊáèçãçôÞ ÉáôñéêÞò Á.Ð.È.
Ðë. Éððïäñïìßïõ 17
Ô.Ê. 546 21 Èåóóáëïíßêç
email: natsis@med.auth.gr
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×ñÞóôïò ÐáðáíéêïëÜïõ
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
Ο πολυμορφισμός arg577ter στο εξώνιο 16 του γονιδίου ΑCΤΝ3 σε
Έλληνες πρωταθλητές του κλασικού αθλητισμού
Παπαδημητρίου Ι.1-2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η διερεύνηση των μοριακών γενετικών μηχανισμών που καθορίζουν τα ανώτατα όρια των αθλητικών επιδόσεων
μόλις πρόσφατα ξεκίνησε. Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να συμβάλλει στον καθορισμό των γενετικών
διαφορών των πρωταθλητών διερευνώντας τον πολυμορφισμό arg577ter του γονίδιου ΑCΤΝ3, σε Έλληνες
πρωταθλητές διεθνούς επιπέδου του κλασικού αθλητισμού και σε ένα τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα από τον
ελληνικό πληθυσμό. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η συχνότητα των γενότυπων των πρωταθλητών (αγωνισμάτων
ισχύος) διαφέρει στατιστικά σημαντικά από αυτή του δείγματος του ελληνικού πληθυσμού (Ρ=0,010). Αξίζει να
αναφερθεί ότι δεν υπήρχε ούτε ένας δρομέας ταχύτητας Ολυμπιακού επιπέδου που να συμμετείχε στην έρευνα και να
μην είχε τουλάχιστο ένα αλληλόμορφο Κ του γονίδιου αυτού. Συμπερασματικά φαίνεται ότι, ο πολυμορφισμός
arg577ter του γονίδιου ΑCΤΝ3 είναι ένας από τους πολλούς γονιδιακούς πολυμορφισμούς που καθορίζουν τα
επίπεδα της ικανότητας ισχύος των αθλητών.
Λέξεις κλειδιά: αθλητές, πολυμορφισμός arg577ter, γονίδιο ΑCΤΝ3
1Τομέας

Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας (Τμήμα Βιολογίας)
Αθλητικής Βιομηχανικής (ΤΕΦΑΑ Σερρών), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2Εργαστήριο

The effect of motor control physiotherapy after a hang glider’s
surgically treated multiple trauma
Tasheva R.
Ab s t r a c t
Hang gliding is one of the most dangerous sport activities because of the risk of highly-energetic traumas
including acetabular fractures. Modern trends in treating complex acetabular fractures are directed at applying a
surgical method securing anatomical reduction, stable internal fixation and a possibility of early physiotherapy.
The precise implementation of motor tasks in physiotherapy after the adequate choice and applied of surgical
approaches leads to a faster overcoming of the negative phenomena from movement disorders and to return to
sport activity. The purpose of the study is to present physical therapy program after surgically treated complex
trauma caused by hang gliding.
Key Words: hang gliding, motor control, physiotherapy.

National Sports Academy “Vassil Levski” - Sofia

Μορφολογική και ανοσοϊστοχημική μελέτη του μυοκαρδίου
πειραματόζωων μετά τη χορήγηση τεστοστερόνης
Παπαμήτσου Θ., Δερμεντζοπούλου-Θεοδωρίδου Μ., Μπαρλαγιάννης Δ., Κωτούζα Α.,
Κοτανίδου Ε., Μάνθος Α.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η τεστοστερόνη είναι το κύριο ανδρογόνο σε άρρενα αλλά και θήλεα άτομα και σε συνδυασμό με τον μεταβολίτη της
δεϋδροτεστοστερόνη ασκεί αναβολικές και ανδρογονικές επιδράσεις διαμέσου του υποδοχέα των ανδρογόνων αλλά
και μέσω μη γονιδιακών δρόμων (non genomic effects). Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει στη βιβλιογραφία σχετικά με τα
αποτελέσματα της εξωγενούς χορήγησης αναβολικών-ανδρογόνων στεροειδών στο μυοκάρδιο, τους σκελετικούς μύες,
το ήπαρ και άλλους ιστούς. Οι μέχρι τώρα ανακοινώσεις u960 παρουσιάζουν ετερογένεια ως προς την ωφέλιμη για
το μυοκάρδιο ή μη επίδραση των αναβολικών ανδρογόνων στεροειδών. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να
καταδειχθούν σε υπερμικροσκοπικό επίπεδο οι αλλοιώσεις που τυχόν προκαλούνται στο μυοκάρδιο του επίμυος από

τη χορήγηση τεστοστερόνης σε συνδυασμό με την ανοσοϊστοχημική διερεύνηση της μεταβολής της έκφρασης του
ανδρογονικού υποδοχέα.
Χρησιμοποιήθηκαν λευκοί άρρενες ενήλικες επίμυες της φυλής Wistar οι οποίοι χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες. Η
πρώτη ομάδα αποτελείτο από επίμυες στους οποίους χορηγήθηκαν 12mg τεστοστερόνης ενδομυϊκά για είκοσι (20)
συνεχείς ημέρες ενώ η δεύτερη ομάδα αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου. Μετά την θυσία των πειραματόζωων
ελήφθησαν μικρού μεγέθους ιστοτεμάχια από το μυοκάρδιο προς επεξεργασία και παρατήρηση στο ηλεκτρονικό
μικροσκόπιο διερχόμενης δέσμης καθώς και η τεχνική της ανοσοϊστοχημείας προς παρατήρηση στο οπτικό
μικροσκόπιο με ειδικά μονοκλωνικά αντισώματα έναντι του υποδοχέα των ανδρογόνων σε αραίωση 1:20.
Σημαντικές αλλοιώσεις παρατηρήθηκαν σε υπερμικροσκοπικό επίπεδο στο μυοκάρδιο. Σημειώθηκε διαταραχή στη
δομή των σαρκομερίων και αποδιοργάνωση της γραμμής Ζ, κατά τόπους παρουσία οιδηματωδών και αυξημένου
μεγέθους μιτοχονδρίων καθώς και μιτοχόνδρια σε σύντηξη ενώ σημαντική ήταν και η ύπαρξη κοκκίων γλυκογόνου
μεταξύ των σαρκομερίων. Η ανοσοϊστοχημική μελέτη έδειξε την παρουσία του ανδρογονικού υποδοχέα στο
κυτταρόπλασμα των μαρτύρων. Μετά από τη χορήγηση τεστοστερόνης παρατηρήθηκε κατά τόπους αυξημένη ένταση
της ανοσοϊστοχημικής χρώσης στο σαρκόπλασμα των μυοκαρδιακών κυττάρων γεγονός που αντικατοπτρίζει την
αυξημένη έκφραση του ανδρογονικού υποδοχέα.
Η χορήγηση μεγάλων δόσεων τεστοστερόνης στους επίμυες προκαλεί παθολογικές μορφολογικές αλλοιώσεις στο
μυοκάρδιο που πιθανώς σχετίζονται με την παρατηρούμενη αυξημένη έκφραση του ανδρογονικού υποδοχέα. Τα
ευρήματα αυτά υποστηρίζουν τα αποτελέσματα άλλων μελετών που συσχετίζουν την εξωγενή χορήγηση
τεστοστερόνης με υπερτροφία του μυοκαρδίου μέσω του ανδρογονικού υποδοχέα.
Λέξεις κλειδιά: τεστοστερόνη, μορφολογική μελέτη, ανοσοϊστοχημική μελέτη, μυοκάρδιο, πειραματόζωα

Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας και Ανθρωπολογίας, Τμήμα Ιατρικής Α.Π.Θ.

Αθλητική δραστηριότητα και ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας
Ιωσηφίδης Μ.Η.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι αρθρώσεις των αθλητών υψηλών επιδόσεων υπόκεινται σε αυξημένες μηχανικές φορτίσεις. Από την άλλη πλευρά,
οι κακώσεις των κάτω άκρων αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης οστεοαρθρίτιδας. Όμως, δεν έχει ακόμα
διευκρινιστεί εάν κατά την εντατική αθλητική δραστηριότητα οι υψηλές φορτίσεις πρόσκρουσης και συστροφής αλλά
και οι επαναλαμβανόμενες μικρότερης έντασης προκαλούν καταστροφή του χόνδρου. Στη μελέτη μας ερευνήσαμε την
πιθανή ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας στις αρθρώσεις των κάτω άκρων σε παλαίμαχους Έλληνες αθλητές υψηλού
επιπέδου.
Στην έρευνα συμμετείχαν 218 παλαίμαχοι αθλητές (ποδοσφαίρου, χιονοδρομίας, πετοσφαίρησης, πολεμικών τεχνών,
στίβου, καλαθόσφαιρας) ηλικίας 40-84 ετών (μ.ο. 50,1 έτη SD=8,5). Ως ομάδα ελέγχου μελετήθηκαν 181 άρρενες
ηλικίας 40-77 ετών (μ.ο. 50, 7 έτη SD=10) που δεν είχαν συστηματική αθλητική δραστηριότητα. Οι συμμετέχοντες
στη μελέτη δεν είχαν διαγνωσμένη ή/και χειρουργηθείσα σημαντική κάκωση στα κάτω άκρα. Η ανάπτυξη
οστεοαρθρίτιδας καταγράφηκε μέσω ερωτηματολογίου, κλινικής εξέτασης και ακτινογραφικού ελέγχου. Μετά από
συσχέτιση της ηλικίας, του ύψους, του βάρους και του δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ), η στατιστική ανάλυση (SPSS,
independent samples t-test, z-test, CI=95%) έδειξε ότι στους Έλληνες πρώην αθλητές η εμφάνιση της ΟΑ ήταν
παρόμοια με το γενικό πληθυσμό (ρ>0,05). Εντούτοις, η εντατική άθληση αποτέλεσε για τους αθλητές τον κύριο
προδιαθεσικό παράγοντα εμφάνισης ΟΑ, ενώ στην ομάδα ελέγχου φαίνεται ότι προδιαθεσικοί παράγοντες ήταν το
βάρος σώματος, το επάγγελμα και η ηλικία.
Από πλευράς ακτινογραφικής εικόνας η ομάδα των παλαιμάχων αθλητών είχε στοιχεία οστεοαρθριτικών
αλλοιώσεων (οστεόφυτα, σκλήρυνση αρθρικών επιφανειών, στένωση μεσαρθρίου διαστήματος) σε ποσοστό
μεγαλύτερο από την ομάδα ελέγχου, χωρίς όμως αντίστοιχη κλινική εικόνα οστεοαρθρίτιδας (άλγος, περιορισμός
κινητικότητας) (ρ<0,01).
Λέξεις κλειδιά: Αθλητική δραστηριότητα - εκφύλιση αρθρικού χόνδρου -οστεοαρθρίτιδα

Ορθοπεδική Κλινική, Γ.Ν. Νάουσας

Kακώσεις στους Ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς
Πραντζίδης Ι.,1 Νάτσης Κ.,2 Σοφίδης Γ., 2 Καγιόγλου Ο., 1 Πραντζίδης Δ. 1
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με την αστικοποίηση και τη βιομηχανοποίηση της Ελληνικής κοινωνίας, ο Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός (Ε.Π.Χ)
αποκόπτεται από το φυσικό του περιβάλλον και μεταφέρεται στην πόλη ως θέαμα. Αποτέλεσμα ήταν η σταδιακή
εξάπλωση της διδασκαλίας των παραδοσιακών χορών στα σχολεία και τους χορευτικούς συλλόγους. Έτσι διαχρονικά
υπάρχει αύξηση των ατόμων που ασχολούνται με τον παραδοσιακό χορό, ίδρυση όλο και περισσότερων χορευτικών

συλλόγων και η δημιουργία ενός καινούργιου επαγγέλματος, του δασκάλου του Ε.Π.Χ. Φυσικό επακόλουθο αυτής της
οργανωμένης και συστηματικής ενασχόλησης με τον Ε.Π.Χ. ήταν να αυξηθεί και το ποσοστό των κακώσεων στα
άτομα που ασχολούνται με αυτόν.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να καταγραφούν τα είδη και η συχνότητα των κακώσεων που υφίστανται οι
χορευτές των Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών .Διανεμήθηκαν και συμπληρώθηκαν ανώνυμα - απόρρητα
ερωτηματολόγια σε χορευτές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 485 άτομα (202
άνδρες και 283 γυναίκες), όλα μέλη κάποιου χορευτικού συγκροτήματος με Μ.Ο. ηλικίας 27,68 έτη. Ο Μ.Ο.
ενασχόλησης με το χορό ήταν 9,01 έτη. Από τα άτομα αυτά τραυματίστηκαν 77 άτομα (15,87%), 43 άνδρες (55,84%)
και 34 γυναίκες (44,15%). Από τα 77 άτομα τα 74 ανέφεραν την περιοχή κάκωσης ενώ τα 3 δεν την ανέφεραν. Τα 71
άτομα ανέφεραν τραυματισμό σε μία περιοχή και 4 τραυματισμό σε δύο περιοχές του σώματος. Από τις 78 κακώσεις,
31 αφορούσαν την ποδοκνημική άρθρωση (39,74%), 23 την άρθρωση του γόνατος (29,49%), 6 τον τετρακέφαλο
μηριαίο μυ (7,69%), 4 τον Αχίλλειο τένοντα (5,13%), 3 την οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (3,85%), 5 το
πόδι (6.41%), 2 την κνήμη (2,56%), 2 το γαστροκνήμιο μυ (2,56%), 1 τον δικέφαλο μηριαίο μυ (1,28%) και 1 τον
αντίχειρα (1,28%) . Από τα 77 άτομα, 73 (94,8%) επισκέφθηκαν ιατρό για τη διάγνωση της πάθησης και 4 άτομα
(5,20 %) όχι. Από τις κακώσεις που διαγνώστηκαν οι 56 (71.79%) χαρακτηρίστηκαν ως οξείες κακώσεις, ενώ οι 22
(28.21%) περιπτώσεις χαρακτηρίστηκαν ως χρόνιες. Στα άτομα αυτά συστήθηκε συντηρητική αγωγή χωρίς φάρμακα
σε 51 περιπτώσεις (65,38 %), συντηρητική αγωγή με φάρμακα σε 18 περιπτώσεις (23.08%) και σε 9 περιπτώσεις
χειρουργική αντιμετώπιση (11.54%).
Λέξεις κλειδιά: Ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, κακώσεις.
1Τομέας

Φυσικής Δραστηριότητας και Αναψυχής, Υποτομέας Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, ΤΕΦΑΑ
Α.Π.Θ.
2Εργαστήριο Περιγραφικής Ανατομική, Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

Ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου του γόνατος και φάσεις
καταμήνιου κύκλου αθλητριών
Παπαστεργίου Σ.Γ., Κουκούλιας Ν., Παππής Γ., Ζιώγας Ε., Δημητριάδης Θ., Παρίσης Κ.Α.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός: Συσχέτιση της ρήξης του προσθίου χιαστού συνδέσμου του γόνατος και συγκεκριμένης φάσης του
καταμήνιου κύκλου αθλητριών.
Υλικό-μέθοδος: Μελέτη 42 αθλητριών διαφόρων αθλημάτων που υποβλήθηκαν σε συνδεσμοπλασπκή του προσθίου
χιαστού συνδέσμου του γόνατος. Οι αθλήτριες αυτές μπορούσαν να καθορίσουν επακριβώς την ημέρα του
καταμήνιου κύκλου τους την ημέρα της κάκωσης του γόνατος, δεν χρησιμοποιούσαν αντισυλληπτικά και είχαν
φυσιολογικό κύκλο 28 ημερών.
Αποτελέσματα: Είκοσι οκτώ (67%) από τις 42 ασθενείς της μελέτης μας υπέστησαν κάκωση κατά την θυλακική και
14 (33%) κατά την ωχρινική φάση του καταμήνιου κύκλου τους.
Συμπεράσματα: Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της ρήξης του προσθίου χιαστού συνδέσμου του γόνατος και
συγκεκριμένης φάσης του καταμήνιου κύκλου αθλητριών. Παρατηρείται μεγαλύτερη της αναμενόμενης επίπτωση
ρήξεων του προσθίου χιαστού συνδέσμου του γόνατος στη διάρκεια της θυλακικής και μικρότερη στη διάρκεια της
ωχρινικής φάσης του καταμήνιου u954 κύκλου (p=0,05).
Λέξεις κλειδιά: πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος, φάσεις των εμμηνορροϊκών κύκλων

Ορθοπαιδική Κλινική - Μονάδα Αθλητικών Κακώσεων Γενικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Άγιος Παύλος"

Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών
αγώνων
Σύρμος Ν.,1 Καπουτζής Ν.,1 Τελεβάντος Α.,1 Καπουτζής Π.,1 Χατζηνάσιου Ε.,2 Σύρμου Ε.,2
Σύρμος Χ.2
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών συναντήσεων μπορεί να συμβούν πάσης φύσεως κακώσεις στους συμμετέχοντες
από συγκρούσεις ή πτώσεις στο έδαφος. Αυτές είναι συνήθως ελαφρός μορφής και σπανίως σοβαρές.
Αναφερόμαστε συς κρανιοεγκεφαλικές - κρανιοπροσωπικές κακώσεις, γιατί και σοβαρότερες είναι και χρήζουν
αντιμετωπίσεως. Αναλύουμε την εμπειρία μας από ένα μικρό επαρχιακό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας κατά τη
χρονική περίοδο 2002 - 2005 που αντιμετωπίζει άμεσα τις κακώσεις που συμβαίνουν σε ερασιτεχνικά και τοπικά

πρωταθλήματα.
Λέξεις κλειδιά: ποδόσφαιρο, κρανιοεγκεφαλικές - κρανιοπροσωπικές κακώσεις, ατυχήματα ποδοσφαιριστών
1Χειρουργική
2Α΄

Κλινική - Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Γουμένισσα
Νευροχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

