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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ  
 
 
Ο πολυμορφισμός arg577ter στο εξώνιο 16 του γονιδίου ΑCΤΝ3 σε 
Έλληνες πρωταθλητές του κλασικού αθλητισμού 
Παπαδημητρίου Ι.1-2 
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 
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) 
2Εργαστήριο Αθλητικής Βιομηχανικής (ΤΕΦΑΑ Σερρών), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
 
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. 
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 
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. 
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 
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 
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 
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. 
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 
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 
 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
 
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 Κλινική - Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Γουμένισσα 
2Α΄ Νευροχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης 
 
 




