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Εισαγωγή  

 
   Ο σηµερινός τρόπος ζωής καθιστά αναγκαία τη συµµετοχή 

όλων – ενηλίκων, εφήβων και παιδιών – σε αθλητικές και 

γυµναστικές δραστηριότητες. Επίσης, τα προγράµµατα ά-

σκησης για τα παιδιά ( ιδιωτικά ή οργανωµένα δηµόσια) πε-

ριλαµβάνουν συχνά εντατική επαναλαµβανόµενη προπόνη-

ση, µε πολλές απαιτήσεις για την αντιµετώπιση του έντονου 

συναγωνισµού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι νεαροί αθλητές 

να εκτίθενται σε κίνδυνο ποικίλων κακώσεων, µε κυριότερη 

και συχνότερη εκείνης της «υπέρχρησης», γνωστής ως 

«overuse injury». Η µορφή αυτή της κάκωσης οφείλεται 

στους συνεχείς µικροτραυµατισµούς του µυοσκελετικού συ-

στήµατος( Τιλκερίδης και Τριανταφυλλίδης, 2002). 

   Σύµφωνα µε το ∆εληγιάννη (1992), οι κακώσεις υπέρχρη-

σης ξεκινούν συνήθως από κάποιο µικροτραυµατισµό, που 

ξεφεύγει της προσοχής µας ή τουλάχιστον δεν αποτελεί αιτία 

διακοπής του προγράµµατος άσκησης. Η µη σωστή όµως 

θεραπεία του µικροτραυµατισµού, που µεταπίπτει σε χρόνια 

µορφή και οι συχνές επαναλήψεις του οδηγούν σε κάκωση 

υπέρχρησης. Τα τελευταία 20 χρόνια όµως, 
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 που οι κακώσεις υπέρχρησης αποτέλεσαν αιτία διακοπής 

της δραστηριότητας σε πολλούς γνωστούς αθλητές, γεγονός 

που είχε τόσο αθλητικές όσο και οικονοµικές επιπτώσεις, 

ανάγκασαν τους γιατρούς, προπονητές και αθλητές να τις 

δώσουν ιδιαίτερη προσοχή. 

     

Σηµεία εντόπισης  

 
   Τα πιο συχνά σηµεία εντόπισης των κακώσεων υπέρχρη-

σης είναι: 

Α) η σπονδυλική στήλη, στην οποία συχνά εµφανίζεται το 

σύνδροµο υπέρχρησης του «χαµηλού οσφυικού πόνου», ε-

ξαιτίας ανατοµικών ανωµαλιών της, σπονδυλόλυσης ή κήλης 

µεσοσπονδύλιου δίσκου. 

Β) η ωµοπλάτη, στην οποία εµφανίζονται συχνά κακώσεις 

υπέρχρησης σε αθλητές αγωνισµάτων ρίψεων ή ανύψωση 

βαρών. 

Γ) ο αγκώνας, όπου η τυπική κάκωση είναι η επικονδυλίτιδα 

των τενιστών. 

∆) η κνήµη που εµφανίζει το µεγαλύτερο ποσοστό µικρο-

τραυµατισµών από το υπόλοιπο σώµα.  

Οι µικροτραυµατισµοί αυτοί σε συνδυασµό µε προδιαθετι-

κούς  

 

παράγοντες οδηγούν σε χαρακτηριστικές κακώσεις υπέρ-

χρησης στην περιοχή της κνήµης όπως το σύνδροµο του 
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Osgood-Schlatter (οστεοχονδρίτιδα του κνηµιαίτου κυρτώ-

µατος). 

   Τέλος, συχνά εµφανίζονται κακώσεις υπέρχρησης στον 

αστράγαλο και την πτέρνα, συνήθως αυξηµένης επιβάρυν-

σης ή χρήσης ακατάλληλων υποδηµάτων. 

   Οι πιο συχνοί τύποι κακώσεων υπέρχρησης είναι τα  κα-

τάγµατα κόπωσης, οι τενοντίτιδες, οι κακώσεις στις προ-

σφύσεις των τενόντων, η   χονδροµαλάκυνση επιγονατίδας 

και οι ορθογονοθυλακίτιδες (∆εληγιάννης 1992). 

                                                 

 

 

 

 

Κακώσεις υπερχρησίας στην περιοχή του αγκώνα   
 
   Η κίνηση της ρίψης και η χρήση οργάνων όπως ρακέτες 

και µπαστούνια στα σπορ συµβάλλουν στην ανάπτυξη των 
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τραυµατισµών του αγκώνα. Κακώσεις των οστών, των 

µυών και των συνδέσµων εµφανίζονται στον αγκώνα λόγω 

υπερβολικής χρήσης ή µετά από ένα άµεσο τραύµα. Γίνεται 

διάκριση µεταξύ των «τραυµατισµών ρίψης» και των «τραυ-

µατισµών στους ρίπτες». Ο πρώτος όρος αναφέρεται στο 

σύνδροµο υπέρχρησης το οποίο παρουσιάζεται ως αποτέ-

λεσµα των επαναλαµβανόµενων εντάσεων για µια παρατε-

ταµένη χρονική περίοδο. Παρόλο που τα κλινικά συµπτώµα-

τα µπορεί να είναι έντονα και οξύ στην αρχή, οι τραυµατισµοί 

είναι βασικά το αποτέλεσµα παθολογικών αλλαγών σε ποικί-

λες χρονικές περιόδους. 

           

 

 

 Ο δεύτερος όρος αναφέρεται σε γενικά οξύς κακώσεις οι 

οποίες παρουσιάζονται σαν αποτέλεσµα ενός µοναδικού και 

άµεσου τραύµατος ή επεισοδίου (Harrelson και Leaver-

Dunn, 1998). 
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    Στους τραυµατισµούς από υπερβολική χρήση των εφή-

βων αθλητών, το 21% αφορά την περιοχή του αγκώνα, το 

15% του οποίου είναι κατάγµατα. Παρόλο οι έφηβοι αθλητές 

δέχονται τις ίδιες µηχανικές εντάσεις στον αγκώνα όπως οι 

ενήλικες, οι τραυµατισµοί είναι διαφορετικοί λόγω της εξέλι-

ξης ωρίµανσης και µπορεί να είναι περισσότερο εξασθενητι-

κοί. Αν αυτές οι κακώσεις εντοπιστούν νωρίς µπορούν να 

θεραπευτούν χωρίς σοβαρές επιπτώσεις, αλλά αν ο αθλητής 

συνεχίζει να ασκείται χωρίς να δοθεί η κατάλληλη προσοχή 

και νοσηλεία τότε µπορεί να προκύψει µόνιµη ανικανότητα ή 

αναπηρία. Τέλος, επανεµφάνιση συµπτωµάτων υπάρχει µε 

ποσοστό 10% (Jobe και Nuber, 1986, Whiteside και 

Andrews, 1989). 

   Πιο αναλυτικά, οι κακώσεις από υπερχρησία στην περιοχή 

του αγκώνα οφείλονται σε επανειληµµένες µικροκακώσεις 

της κοινής έκφυσης των εκτεινόντων ή των καµπτήρων του 

καρπού και των δακτύλων και σε παράλληλη λειτουργική  

ανεπάρκεια των µυϊκών στοιχείων, που υποστηρίζουν την 

άρθρωση του αγκώνα.  

   Στις κακώσεις αυτές περιλαµβάνονται: η έξω και έσω επι-

κονδυλίτιδα του αγκώνα, η τενοντίτιδα του τρικεφάλου βρα-

χιονίου, η διαχωριστική οστεοχονδρίτιδα του κονδύλου του 

βραχιονίου, το σύνδροµο του ωλενίου σωλήνα και το σύν-

δροµο του ραχιαίου (οπισθίου) µεσοστέου νεύρου. 

   Οι µόνιµες χρόνιες κακώσεις του αγκώνα είναι συνηθισµέ-

νες κυρίως στα εξής αθλήµατα: αντισφαίριση, baseball, 
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rugby, golf, χειροσφαίριση, υδατοσφαίριση, ποδηλασία, άρ-

ση βαρών, ενόργανη γυµναστική και ρίψεις (Αµπατζίδης 

1998). 

 

Επικονδυλίτιδα του αγκώνα 

 

   Η επικονδυλίτιδα του αγκώνα είναι µια χρόνια κάκωση και 

παρουσιάζεται στους αθλητές εκείνους οι οποίοι εκτελούν κι-

νήσεις πρηνισµού και υπτιασµού του πήχη σε αθλήµατα 

όπως η αντισφαίριση, το γκολφ, το µπέιζµπωλ, η ξιφασκία 

και ο ακοντισµός. Ειδικότερα, ο αγκώνας γίνεται ευπαθής σε 

µικροτραυµατισµούς στις δραστηριότητες ρίψης και κρού-

σης. Η επικονδυλίτιδα διακρίνεται σε έξω επικονδυλίτιδα ή 

«tennis elbow», έσω επικονδυλίτιδα ή  «golfers elbow», « 

javelin throwers arm» και «pitchers elbow».  
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 Προκαλείται από τις επαναλαµβανόµενες ισχυρές εκτάσεις 

του πήχη σε συνδυασµό µε βίαιες ελικοειδείς κινήσεις όπως 

για παράδειγµα όταν ένας αθλητής του µπέιζµπωλ πετάει τη 

µπάλα ή ένας αθλητής του τένις επιστρέφει µια µπάλα στον 

αντίπαλο. Η ακριβής παθολογία είναι συχνά δύσκολο να ε-

κτιµηθεί καθώς άλλες κακώσεις έχουν παρόµοια συµπτώµα-

τα όπως η χονδροµαλάκυνση της άρθρωσης του αγκώνα, 

περιοστίτιδα του κοινού εκτείνοντα τένοντα κ.α. (Arnheim, 

1989). 

   Η έξω και η έσω επικονδυλίτιδα αποτελούν τα συχνότερα 

σύνδροµα από υπερχρησία στην περιοχή του αγκώνα. Ανή-

κουν στην κατηγορία κακώσεων που αφορούν τις προσφύ-

σεις των τενόντων. Στην κατηγορία αυτή, τυπικά σύνδροµα 

υπέρχρησης είναι οι τενοντοπεριοστίτιδες που εµφανίζονται 

ως αποτέλεσµα µικροκακώσεων στην περιοχή κατάφυσης 

των τενόντων στο περιόστεο ενώ προδιαθετικοί παράγοντες 

είναι η κακή τεχνική, µορφολογικές ανωµαλίες κ.α. (∆ελη-

γιάννης, 1992). 

   Η χρήση ενός οργάνου µε µια µικρή λαβή, µε  ταυτόχρονα 

υπερβολική λειτουργία των καµπτήρων και εκτεινόντων 

µυών του καρπού συµβάλλουν στην ανάπτυξη της έξω και 

έσω επικονδυλίτιδας (Harrelson και Leaver-Dunn, 1998). 

   Κατά τον Nirschl (1994) η εντόπιση της επικονδυλίτιδας εί-

ναι κυρίως σε αθλητές αντισφαίρισης και εξαρτάται από το 

αγωνιστικό τους επίπεδο. Πιο συγκεκριµένα, 30 µε 40% των 



 10

παιχτών του τένις παρουσιάζουν πόνο στην περιοχή του 

αγκώνα σαν αποτέλεσµα της υπερφόρτωσης δυνάµεων, της 

κακής τεχνικής ή του κακού εξοπλισµού. 

  Ιδιαίτερα στην αντισφαίριση, οι απαιτήσεις από το µυοσκε-

λετικό σύστηµα είναι υψηλές. Η µέγιστη ταχύτητα της ρακέ-

τας κατά τη στιγµή του κτυπήµατος στη βολή (service) κυ-

µαίνεται µεταξύ 100 και 116 km / h ενώ της µπάλας µεταξύ 

134 και 200 km / h. Υπολογίζεται ότι η επιβάρυνση που υφί-

σταται ο αγκώνας στα έκκεντρα κτυπήµατα φθάνει στο δι-

πλάσιο του βάρους του σώµατος του αθλητή (Chandler 

1995). 

   Στους ερασιτέχνες αθλητές παρατηρείται συνήθως έξω ε-

πικονδυλίτιδα (90%) και σπανιότερα έσω (10%). Αντίθετα 

στους επαγγελµατίες αθλητές η σχέση αντιστρέφεται και πα-

ρατηρείται 75% έσω και 25% έξω επικονδυλίτιδα. Η µέση 

συχνότητα στους αθλούµενους είναι 5:1 υπέρ της έξω επι-

κονδυλίτιδας (Αµπατζίδης, 1998). 
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  Έσω επικονδυλίτιδα            

 

 Καταπόνηση της έξω επιφανείας του αγκώνα προκαλείται 

στο ραχιαίο χτύπηµα (µε τους εκτείνοντες ή backhand), ενώ 

της έσω επιφανείας, στη βολή (service),στο παλαµιαίο χτύ-

πηµα (µε τους καµπτήρες ή forehand) και επάνω από την 

κεφαλή (overhead), (Roetert et al. 1995).            

             

Ανατοµικά στοιχεία  

 

  Τα ανατοµικά στοιχειά που βρίσκονται στην περιοχή του 

άνω άκρου είναι  πολλά  και  σύνθετα  ταυτόχρονα,  αυτό 

συµβαίνει  γιατί  χωρίς  κάποιες  πολύ  λεπτές  και  αδρές  

κινήσεις  δεν  θα  είχαµε  το  επιθυµητό  αποτέλεσµα  στις 

µεγάλες και ολοκληρωµένες κινήσεις που παρατηρού-

µε(όπως  π.χ.  το  σερβίς  ενός  αθλητή  του  τέννις.) Παρα-

κάτω  θα  παρατηρήσουµε  όλα  τα  ανατοµικά  στοιχειά  του 
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άνω  άκρου  για  να  έχουµε  µια  σφαιρική  άποψη, έπειτα 

θα  εστιαστούµε  σε  αυτά  που  µας  ενδιαφέρουν.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στοιχεία ανατοµίας. 
 Μυς του άνω άκρου - πρόσθια επιφάνεια 
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Στοιχεία ανατοµίας. 
Μυς του άνω άκρου - οπίσθια επιφάνεια  
 

 
 
 
∆ΕΛΤΟΕΙ∆ΗΣ  ΜΥΣ  
 
Ο δελτοειδής µυς καλύπτει τη διάρθρωση του ώµου και το 

άνω τεταρτηµόριο του βραχιόνιου οστού.Εκφύεται από τη 

κλείδα, το ακρώµιο και τη ωµοπλάτη και καταφύεται στο 

βραχιόνιο οστού.  

Με την ενέργεια του απάγει το βραχίονα µέχρι την οριζόντια 

θέση , προκαλεί κάµψη και έσω στροφή καθώς και έκταση 

και έξωστροφή του βραχίονα.  

 

ΥΠΑΚΑΝΘΙΟΣ  ΜΥΣ  

 

Ο υπακάνθιος µυς εκφύεται από την ωµοπλάτη και καταφύε-

ται στο βραχίονα.  
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Με ενέργεια του προκαλεί έξω στροφή του βραχίονα.  

 

 

 
ΜΕΙΖΩΝ  ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ  ΜΥΣ  
 
Ο µείζων στρογγύλος µυς εκφύεται από την ωµοπλάτη και 

καταφύεται στο βραχίονα.  

Με την ενέργεια του προκαλεί έσω στροφή και προσαγωγή 

του βραχίονα.  

 

 

 

 

 

ΤΡΙΚΕΦΑΛΟΣ  ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ  ΜΥΣ  

 
Ο τρικέφαλος µυς εµφανίζει τρεις κεφαλές, τη µακρά που εκ-

φύεται από την ωµοπλάτη , την έξω και την έσω που εκφύο-

νται από το βραχιόνιο οστό.Οι κεφαλές ενώνονται και ο τρι-

κέφαλος µυς καταφύεται στο ωλέκρανο.  

Με την ενέργεια του εκτείνει τον πήχη.  

 

ΑΓΚΩΝΙΑΙΟΣ ΜΥΣ  

 

Ο αγκωνιαίος µυς εκφύεται από το βραχιόνιο οστό και κατα-

φύεται στην ωλένη.  
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Με τη ενέργεια του συµβάλλει µερικώς στην έκταση του 

πήχη.  

 

ΩΛΕΝΙΟΣ  ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ  ΤΟΥ  ΚΑΡΠΟΥ  ΜΥΣ  

 

Ο ωλένιος καµπτήρας του καρπού µυς εκφύεται µε δύο κε-

φαλές, τη βραχιόνια κεφαλή από το βραχιόνιο οστό και την 

ωλένια κεφαλή από το ωλέκρανο και την ωλένη και καταφύε-

ται στα οστά του καρπού.  

Με τη ενέργεια του κάµπτει και συγχρόνως προσάγει προς 

τα έσω το χέρι.  

 

ΩΛΕΝΙΟΣ  ΕΚΤΕΙΝΩΝ  ΤΟΝ  ΚΑΡΠΟ  ΜΥΣ  

 

Ο ωλένιος εκτείνων τον καρπό µυς εκφύεται από την παρα-

κονδύλια απόφυση, από την περιτονία του πήχη και το µε-

σοµύιο διάφραγµα και καταφύεται στη βάση του πέµπτου 

µετακάρπιου.  

Με τη ενέργεια του εκτείνει και προσάγει προς τα έσω τον 

καρπό και το χέρι.  

 

ΚΟΙΝΟΣ  ΕΚΤΕΙΝΩΝ  ΤΟΥΣ  ∆ΑΚΤΥΛΟΥΣ  ΜΥΣ  

 

Ο κοινός εκτείνων τους δακτύλους µυς εκφύεται από την 

παρακονδύλια απόφυση και από την περιτονία του πήχη και 

καταφύεται στους τέσσερις τελευταίους δακτύλους.  



 16

Με τη ενέργεια του εκτείνει τους τέσσερις τελευταίους δα-

κτύλους και συµβάλλει στην έκταση και την ωλένια προσα-

γωγή του χεριού.  

 

YΠΟΠΛΑΤΙΟΣ  ΜΥΣ  

 

Ο υποπλάτιος µυς εκφύεται από την ωµοπλάτη και καταφύε-

ται στο βραχιόνιο οστό.  

Με την ενέργεια του προκαλεί έσω στροφή του βραχίονα και 

σταθεροποιεί την άρθρωση του ώµου.  

 

∆ΙΚΕΦΑΛΟΣ  ΜΥΣ  

 

Ο δικέφαλος µυς εκφύεται µε δύο εκφυτικές κεφαλές, τη µα-

κρά και τη βραχεία από τη ωµοπλάτη και καταφύεται στο 

πήχη.  

Με την ενέργεια του κάµπτει ισχυρά το πήχη προς το βραχί-

ονα και συγχρόνως τον υπτιάζει.  

 

ΚΟΡΑΚΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ  ΜΥΣ  

 

Ο κορακοβραχιόνιος εκφύεται από την ωµοπλάτη και κατα-

φύεται στο βραχιόνιο οστό.  

Με την ενέργεια του κάµπτει και προσάγει ελαφρά το βραχί-

ονα.  
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ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ  ΜΥΣ  
 
Ο βραχιόνιος µυς εκφύεται από το βραχιόνιο οστό και κατα-

φύεται στην ωλένη.  

Με τη ενέργεια του κάµπτει τον πήχη.  

 

 

 

ΒΡΑΧΙΟΝΟΚΕΡΚΙ∆ΙΚΟΣ  ΜΥΣ  

 

Ο βραχιονοκερκιδικός µυς εκφύεται από το βραχιόνιο οστό 

και καταφύεται στη κερκίδα.  

Με την ενέργεια του κάµπτει τον πήχη και υποβοηθεί στον 

πρηνισµό του πήχη.  

 

ΚΕΡΚΙ∆ΙΚΟΣ  ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ  ΤΟΥ  ΚΑΡΠΟΥ  ΜΥΣ  

 

Ο κερκιδικός καµπτήρας του καρπού µυς εκφύεται από το 

βραχιόνιο οστό και την περιτονία του πήχη και καταφύεται 

στη βάση του δεύτερου και τρίτου µετακάρπιου.  

Με την ενέργεια του κάµπτει και συγχρόνως απάγει το χέρι.  

 

ΜΑΚΡΟΣ  ΠΑΛΑΜΙΚΟΣ ΜΥΣ  
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Ο µακρός παλαµικός µυς εκφύεται από την παρατροχίλια 

απόφυση και την περιτονία του πήχη και καταφύεται στην 

παλαµιαία απονεύρωση του χεριού.  

Με την ενέργεια του τείνει την παλαµιαία απονεύρωση και 

κάµπτει το χέρι.  

 

 

 

ΩΛΕΝΙΟΣ  ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ  ΤΟΥ  ΚΑΡΠΟΥ  ΜΥΣ  

 

Ο ωλένιος καµπτήρας του καρπού µυς εκφύεται µε δύο κε-

φαλές, τη βραχιόνια από την παρατροχίλια απόφυση και την 

ωλένια από την ωλένη και καταφύεται στα οστά του καρπού.  

Με την ενέργεια του κάµπτει και συγχρόνως προσάγει το χέ-

ρι.  

 

ΕΠΙΠΟΛΗΣ  ΚΑΜΠΤΗΡΑΣ  ΤΩΝ  ∆ΑΚΤΥΛΩΝ  ΜΥΣ  

 

Ο επιπολής καµπτήρας των δακτύλων µυς εκφύεται µε δύο 

κεφαλές, την βραχιονωλένια κεφαλή από την παρατροχίλια 

απόφυση και την ωλένη και την κερκιδική κεφαλή από την 

κερκίδα και καταφύεται στις φάλαγγες των δακτύλων.  

Με την ενέργεια του κάµπτει τη µέση φάλαγγα των τεσσά-

ρων τελευταίων δακτύλων. 
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 Η άρθρωση του αγκώνα είναι σύνθετη και αποτελείται από 

3 επιµέρους αρθρώσεις, τη βραχιονοκερκιδική, τη βραχιονω-

λενική και την άνω κερκιδωλενική που περιλαµβάνονται στον 

ίδιο αρθρικό θύλακο. 

Οι αρθρώσεις του βραχιονίου µε την κερκίδα και την ωλένη 

χρησιµεύουν για την κάµψη και έκταση του αγκώνα ενώ η 

άνω κερκιδωλενική για τον πρηνισµό και υπτιασµό του αντι-

βραχίου.Οι µύες της άρθρωσης του αγκώνα  διακρίνονται σε 

καµπτήρες και εκτείνοντες. Καµπτήρες είναι οι δικέφαλος 

βραχιόνιος, πρόσθιος βραχιόνιος και βραχιονοκερκιδικός 

ενώ εκτείνοντες είναι οι τρικέφαλος βραχιόνιος και αγκωνιαί-

ος.     

 

 

 

 

 

 

 



 20

 

 

 Οι κινήσεις που πραγµατοποιούνται από τον  αγκώνα είναι 

οι εξής:  

1. έκταση και κάµψη, στη γωνιώδη βραχιονωλενική και 

στη σφαιροειδή βραχιονοκερκιδική άρθρωση. 

2. στροφικές στη βραχιονοκερκιδική άρθρωση. 

3. πρηνισµός και υπτιασµός στην άνω κερκιδωλενική άρ-

θρωση. 

Όταν ο αγκώνας βρίσκεται σε κάµψη, ο έξω επικόνδυλος, ο 

έσω επικόνδυλος και το ωλέκρανο σχηµατίζουν ισοσκελές 

τρίγωνο ενώ στην έκταση βρίσκονται σε ευθεία γραµµή. 

 

 

 

 

 

                  



 21

Έξω επικονδυλίτιδα 

(Lateral epicondylitis ή Tennis elbow) 

 

   Οι τραυµατισµοί του τένις διακρίνονται στα ατυχήµατα του 

τένις και στα σύνδροµα του τένις. Εάν ο τραυµατισµός προ-

καλείται από ένα αιφνίδιο και µεµονωµένο συµβάν, τότε έ-

χουµε οξεία κάκωση (π.χ. µυϊκή ή τενόντια ρήξη). Εάν η κά-

κωση εξελίσσεται µε βραδύ ρυθµό ή πολλαπλά, υπό την έν-

νοια ενός ελάχιστου τραυµατισµού, τότε προκαλείται µια 

χρόνια κάκωση όπως ο «αγκώνας του τενίστα» (tennis 

elbow) η οποία κατέχει την πρώτη θέση µε σαφή διαφορά ( 

Αµπατζίδης, 1998). 

    

 

 

 

  

Πιο συγκεκριµένα, είναι η πιο συνηθισµένη κάκωση στην  

άρθρωση του αγκώνα: 7% όλων των αθλητικών τραυµατι-

σµών κυρίως σε ηλικίες 40 έως 50 ετών και σπάνια σε παι-

διά, 10 φορές πιο συχνή από την έσω επικονδυλίτιδα, παρα-

τηρείται στο 50% περίπου των αθλητών  

της αντισφαίρισης, µε συνήθη εκδήλωση µετά το 30
ο
 έτος και 

µεγαλύτερη συχνότητα γύρω στο 40
ο
 έτος ενώ, µπορεί να 

προκαλέσει ολική ανικανότητα από 30 µέχρι 35% (Halpern, 

1994).    
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   Τέλος, εµφανίζεται σε µικρότερη συχνότητα στα αθλήµα-

τα εκείνα που ο αγκώνας λυγίζει συχνά ενώ το άκρο χέρι 

σχηµατίζει γροθιά π.χ. κολύµβηση, γκολφ, canoeing, 

kayaking, badminton, baseball pitching, tenpin bowling, ακό-

µα και στο flyfishing (Wade, 1988) ενώ, έχει αποδειχθεί ότι οι 

δυνάµεις που αναπτύσσονται στον αγκώνα κατά τη διάρκεια 

του χτυπήµατος backhand µε δύο χέρια στο τένις είναι ίδιες 

µε αυτές που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της ρίψης στο 

baseball (Koh, Grabiner και Weiker, 1992). 

   Η έξω επικονδυλίτιδα περιγράφηκε για πρώτη φορά το 

1873 ως κλινική οντότητα από τον Runge, ο οποίος παρατή-

ρησε αυτή την κατάσταση στο γενικότερο πληθυσµό.  Η επι-

κράτηση της έξω επικονδυλίτιδας πήγασε µαζί µε  

την αύξηση της συµµετοχής στο τένις και εποµένως µε το 

γενικό όνοµά της «Tennis elbow», ενώ το 1936 αναφέρθη-

καν από τον Cyriax, 26 πιθανά αίτια, που ενοχοποιούνται για 

την πρόκληση της πάθησης (Bernhang et. αl, 1974). 

Η έξω επικονδυλίτιδα συνδέθηκε µε ποικιλία παθήσεων, 

όπως η περιοστίτιδα του έξω επικονδύλου, η νευροαπραξία 

του ωλενίου νεύρου, η παγίδευση του ραχιαίου (οπισθίου) 

µεσοστέου νεύρου (Posterior interosseous nerve), τελικού  

κλάδου του εν τω βάθει (κινητικού) κλάδου του κερκιδικού 

νεύρου, που νευρώνει τον µακρό εκτείνοντα τον αντίχειρα 

και τον ίδιο εκτείνοντα τον δείκτη, η υπερτροφία του υπτια-

στού, το σύνδροµο του καρπιαίου σωλήνα και η εκφυλιστική 
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σπονδυλαρθροπάθεια της αυχενικής µοίρας της σπονδυλι-

κής στήλης (Field και Altchek, 1995). 

   Ο Goldie, το 1964, περιέγραψε την έξω επικονδυλίτιδα του 

αγκώνα, ως φλεγµονώδη αντίδραση του έξω επικονδύλου 

και της κοινής έκφυσης του βραχέος κερκιδικού εκτεινόντος 

τον καρπό και του κοινού εκτείνοντος τους δακτύλους.  

   Κατά τον Nirschl (1992), η έξω επικονδυλίτιδα ορίζεται ως 

εξωαρθρική φλεγµονώδης αντίδραση, που έχει ως αποτέλε-

σµα την πρόκληση ινοβλαστικής υπερπλασίας, 

 η οποία αποτελεί ενδογενή µηχανισµό επούλωσης της βλά-

βης ενώ οι Regan και άλλοι (1992) αναφέρουν παρόµοιες ι-

στολογικές ανωµαλίες σε µια ελεγχόµενη έρευνα ασθενών µε 

χρόνια έξω επικονδυλίτιδα.                                                                              

                                           

Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε τον Nirschl, κατά τη διάρκεια του 

backhand χτυπήµατος στο τένις, ο επικονδυλικός πόνος α-

ναπαράγεται όταν η ρακέτα συναντά την µπάλα όπου οι ε-

κτείνοντες µύες πρέπει να συσπαστούν για να σταθεροποιή-

σουν τον καρπό και τη ρακέτα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα µια 
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επαναλαµβανόµενη µυϊκή σύσπαση, παράγοντας υπερ-

φόρτισης για µεγάλο χρονικό διάστηµα και πρόκλησης έξω 

επικονδυλικού πόνου.  

   Οι Hennig και συν. (1992) εξέτασαν τη σχέση µεταξύ της 

ρακέτας, του σηµείου επαφής µε τη µπάλα,  

της µεταφοράς των κραδασµών της ρακέτας στον πήχη και 

των χαρακτηριστικών του αθλητή κατά τη διάρκεια του 

backhand χτυπήµατος. Αυτοί οι ερευνητές βρήκαν σηµαντικά 

µεγαλύτερη µεταφορά κραδασµών όταν η κρούση πραγµα-

τοποιείται µακριά από το κέντρο της ρακέτας και µε µεγαλύ-

τερη συχνότητα στους λιγότερο ικανούς παίκτες. Μεγαλύτερο 

µέγεθος ρακέτας και µεγαλύτερη συχνότητα δόνησης της 

ρακέτας έχουν ως αποτέλεσµα χαµηλότερο φορτίο κραδα-

σµών στον πήχη. Μεγαλύτερη, από την απαιτούµενη, επιτά-

χυνση του συστήµατος πήχη - ρακέτας απαιτεί στη συνέχεια 

µεγαλύτερο δυναµικό έλεγχο της κίνησης του καρπού από 

τους εκτείνοντες µύες, γεγονός που µπορεί να συµβάλλει 

στην έξω επικονδυλίτιδα.  

   Οι Ciangarra και συν., το 1993, συγκρίνουν τη δράση των 

εκτεινόντων µυών κατά την διάρκεια του backhand χτυπήµα-

τος µε ένα και µε δύο χέρια αντίστοιχα, σε επαγγελµατίες 

αθλητές του τένις. Τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας δεν 

δείχνουν διαφορές στη µυϊκή δραστηριότητα ανάµεσα στα 

δύο χτυπήµατα, αναδεικνύοντας τους κακούς µηχανισµούς 

λειτουργίας ως την πρωταρχική αιτία στην ανάπτυξη της έξω 

επικονδυλίτιδας, ενώ οι ίδιοι λίγο αργότερα αναφέρουν ότι το 
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backhand κτύπηµα µε ένα χέρι µπορεί να συµβάλλει σε 

λανθασµένους µηχανισµούς και σε µεγαλύτερη µεταφορά 

δυνάµεων πρόσκρουσης στον αγκώνα. 

   Η σχέση µεταξύ της κακής τεχνικής και της έξω επικονδυ-

λίτιδας υποστηρίχθηκε από τους Kelley και συν. (1994). Η 

έρευνα έδειξε αυξηµένη ηλεκτροµυογραφική δραστηριότητα 

των εκτεινόντων µυών του καρπού και των πρηνιστών κατά 

τη διάρκεια της επαφής µε τη µπάλα και του πρώτου σταδίου 

του follow through στους αθλητές που παρουσιάζουν συ-

µπτώµατα επικονδυλίτιδας, οι οποίοι πραγµατοποιούν αρκε-

τά τεχνικά λάθη στο backhand χτύπηµά τους µε ένα χέρι.  

 

                    

 

 

 

 

Συνοπτικά, η έξω επικονδυλίτιδα συνίσταται σε φλεγµονή και 

ρήξεις της κοινής έκφυσης των εκτεινόντων τον καρπό (ιδίως 
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του βραχέος κερκιδικού εκτείνοντος τον καρπό) και του κοι-

νού εκτείνοντος τους δακτύλους                           (Αµπατζί-

δης, 1998).  

           

    Φυσιοπαθολογικές µεταβολές   

 
   Οι φυσιοπαθολογικές µεταβολές αφορούν κυρίως τον βρα-

χύ κερκιδικό εκτείνοντα τον καρπό, σε ορισµένες όµως πε-

ριπτώσεις εντοπίζονται στον κοινό εκτείνοντα τους δακτύ-

λους, το µακρό κερκιδικό εκτείνοντα τον καρπό και τον ωλέ-

νιο εκτείνοντα τον καρπό. Η συνεχής καταπόνηση της έκφυ-

σης των εκτεινόντων προκαλεί τοπικές µικρορρήξεις, που 

επουλώνονται µε παραγωγή ινώδους και κοκκιωµατώδους 

ιστού.  

                        

 

Ακολουθεί βλεννώδης εκφύλιση της τενοντώδους έκφυσης, 

που έχει ως αποτέλεσµα τη λειτουργική ανεπάρκεια των ε-

κτεινόντων (Nirschl 1992). 
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Παράγοντες που προκαλούν έξω επικονδυλίτιδα 

 
1. Υπερχρησία-υπερκόπωση των µυϊκών στοιχείων που 

υποστηρίζουν την άρθρωση του αγκώνα. 

2. Λειτουργική ανεπάρκεια των µυϊκών στοιχείων που υπο-

στηρίζουν την άρθρωση του αγκώνα. 

3. Λανθασµένη τεχνική χτυπηµάτων. 

4. Λανθασµένη εκλογή ρακέτας (grip). 

5. Απότοµη αύξηση της έντασης στην προπόνηση. 

6. Κακή µυϊκή σχέση (µυϊκή ανισορροπία καµπτήρων-

εκτεινόντων). 

7. Αύξηση της τάσης των χορδών σε υπερβολικό βαθµό. 

8. Οι υπερβολικά χρησιµοποιηµένες ή βρεγµένες µπάλες. 

(Arnheim, 1989). 

 

Συµπτώµατα  

 
   Η έξω επικονδυλίτιδα προκαλεί συµπτώµατα πλευρικά του 

αγκώνα και του πήχη. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον 

W. Ben Kibler (1994), παρατηρείται  ευαισθησία του έξω επι-

κόνδυλου και του εκτατικού µυϊκού συστήµατος του πήχη, 

πόνος σε περιστροφικές κινήσεις και κινήσεις γροθιάς ο ο-

ποίος µειώνεται όταν κάµπτεται ο αγκώνας, πόνος στο 

backhand κτύπηµα, συνήθως σε ανώριµους παίκτες. Επί-

σης, δυσκαµψία εκτεινόντων στο αντιβράχιο και τον καρπό, 

µυϊκή ανισορροπία και επακόλουθη αδυναµία του αγκώνα µε 
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κινητικά προβλήµατα. Τέλος, προκαλείται φλεγµονή και 

µερικές φορές οίδηµα.  

   Ο αθλητής εκτελεί την  κίνηση µε έντονη προβολή του α-

γκώνα µπροστά, εκτελεί το κτύπηµα πίσω από το σώµα, µε 

υπερβολική κίνηση του καρπού, µε δύο χέρια και τέλος, µε 

υπερβολικό πρηνισµό του πήχη. 

   Ο πόνος επιτείνεται µε τις κινήσεις έκτασης του καρπού 

στη διάρκεια της άσκησης αλλά και κατά τις καθηµερινές α-

σχολίες, που απαιτούν υπτιασµό και πρηνισµό του αντιβρα-

χίου, σφίξιµο καρπού – παλάµης και στροφικές κινήσεις, 

όπως το κλείσιµο της βρύσης και η άρση βάρους ή η ανύ-

ψωση ενός φλιτζανιού καφέ (τεστ του φλιτζανιού του καφέ), 

(Halpern, 1994).  

   Άλλα ενοχλήµατα, που συνήθως αναφέρονται, είναι η 

πρωινή δυσκαµψία του αγκώνα και το αίσθηµα νυγµών. Τα 

συµπτώµατα υποχωρούν µε την ανάπαυση, επανεµφανίζο-

νται όµως µε την άσκηση καθώς ο πόνος αρχικά υποχωρεί 

µε κατάπαυση της δραστηριότητας αλλά σταδιακά επανέρχε-

ται πιο οδυνηρός και επίµονος. 

  Από την κλινική εξέταση διαπιστώνεται ευαισθησία στην πί-

εση ακριβώς επάνω ή  εµπρός και περιφερικά του έξω επι-

κονδύλου, χαλαρός έξω επικόνδυλος και µειωµένο εύρος κί-

νησης του αγκώνα. 

   Τα συµπτώµατα αναπαράγονται κατά την έκταση του καρ-

πού, µε τον αγκώνα σε έκταση ή την κάµψη του καρπού από 

τον εξεταστή, υπό αντίσταση (Αµπατζίδης, 1998).   
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 Test διάγνωσης της έξω επικονδυλίτιδας  

 
   Το επόµενο τεστ προσδιορίζει το βαθµό ευστάθειας στην 

περιοχή του αγκώνα ακολουθώντας τις εξής τεχνικές: 

1) Ο εκτιµητής συγκρατεί τον καρπό του αθλητή και εκτεί-

νει το χέρι σε µια ανατοµική θέση. 

2) Το άλλο χέρι του εκτιµητή τοποθετείται στον έξω επι-

κόνδυλο. 

3) Το χέρι στον επικόνδυλο λειτουργεί ως υποστήριγµα 

καθώς το άλλο κινεί τον πήχη. 

4) Ο εκτιµητής εφαρµόζοντας δύναµη παρατηρεί χαλαρό-

τητα ή ρήξη του έξω πλαγίου συνδέσµου (Arnheim, 

1989). 

 

 

 

 

Tennis Elbow Test 

 
   Πιο πρακτικά, η αντίσταση εφαρµόζεται στο άκρο χέρι του 

αθλητή µε τον αγκώνα σε κάµψη 45
ο
. Σε ένα θετικό τεστ, ο 

αθλητής θα αισθανθεί πόνο στον έξω επικόνδυλο, µέτριο 

έως οδυνηρό (Arnheim, 1989). 

 
∆ιαφορική διάγνωση  
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   Η διαφορική διάγνωση γίνεται από το σύνδροµο του ρα-

χιαίου (οπισθίου) µεσοστέου νεύρου, την αρθρίτιδα της βρα-

χιονοκερκιδικής άρθρωσης και την εκφυλιστική σπονδυλαρ-

θροπάθεια της αυχενικής µοίρας της σπονδυλικής στήλης. 

Για τη διάκριση της επικονδυλίτιδας από την εκφυλιστική αρ-

θρίτιδα της βραχιονοκερκιδικής, εφαρµόζεται αξονική φόρτι-

ση στο αντιβράχιο, που συνδυάζεται µε ήπιες παθητικές κι-

νήσεις πρηνισµού και υπτιασµού. Η πρόκληση πόνου κατά 

την αξονική φόρτιση συνηγορεί υπέρ της εκφυλιστικής αρ-

θρίτιδας, επειδή δεν αναπαράγεται ο τυπικός πόνος της επι-

κονδυλίτιδας (Field και Altchek 1995). 

   Θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική η διάκριση µεταξύ της επι-

κονδυλίτιδας και του συνδρόµου του ραχιαίου (οπισθίου) µε-

σοστέου νεύρου, στο οποίο ο πόνος εντοπίζεται  

συνήθως περιφερικότερα του έξω επικονδύλου, στο άνω 

χείλος του υπτιαστού και είναι ηπιότερος και περισσότερο 

διάχυτος. 

   Από τις απλές ακτινογραφίες και τη µαγνητική τοµογραφία 

είναι δυνατό να διαπιστωθούν εκφυλιστικές αλλοιώσεις της 

βραχιονοκερκιδικής άρθρωσης ή παρουσία αλάτων ασβεστί-

ου στον έξω επικόνδυλο. 

   Η διάγνωση ενισχύεται από το ηλεκτροµυογράφηµα, από 

το οποίο είναι δυνατό να διαπιστωθεί η πίεση στο ραχιαίο 

(οπίσθιο) µεσόστεο νεύρο (Morris et al. 1989, Giangarra et 

al. 1993, Fritz και Brody 1995).  
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Μέτρα πρόληψης  
 
   Σαν προληπτικούς παράγοντες µπορούµε να αναφέρουµε 

τους εξής : 

1) Σωστή εκλογή ρακέτας (ρακέτα µικρότερου βάρους, 

µαλακότερου πλέγµατος, µικρότερης τάσης από την 

προτεινόµενη του κατασκευαστή και µε περισσότερο 

υλικό γραφίτη). 

2) Κατάλληλο µέγεθος λαβής. 

3) Κατάλληλος τύπος λαβής (continental λαβή ή Eastern 

κατά το backhand χτύπηµα στο τένις). 

4) Χρήση µαλακών µπαλών (soft balls) στις µικρές ηλικίες 

και στους αρχάριους. 

 

5) Σωστή εκµάθηση τεχνικής ή βελτίωση αυτής σε προ-

χωρηµένους.  

6) Προοδευτική αύξηση της έντασης της προπόνησης.  

7) Πιο αργές µπάλες και πιο αργό γήπεδο στα πρώτα 

στάδια εκµάθησης. 

8) Ασκήσεις ενδυνάµωσης και ευλυγισίας των εκτεινόντων 

και καµπτήρων µυών του καρπού, του πήχη και των 

µυών που εκτείνουν τα δάκτυλα. 

9) Αποφυγή υπερβολικών επιβαρύνσεων. 
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10) Επιµελής προθέρµανση του καρδιοκυκλοφορι-

κού και του µυϊκού συστήµατος κατά την έναρξη κάθε 

προπόνησης. 

   Είναι γνωστό ότι όσο αυξάνεται η ηλικία µειώνεται η διατα-

τική ικανότητα ολόκληρου του σώµατος, µε αποτέλεσµα να 

αυξάνεται ο κίνδυνος ρήξης του µυϊκού και του τενόντιου ι-

στού, οπότε τα αναφερθέντα µέτρα πρόληψης αποκτούν ι-

διαίτερη σηµασία για τους παίκτες του τένις µέσης και προ-

χωρηµένης ηλικίας (Ferrauti, Maier και Weber, 2000).     

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 Πρόγραµµα αποκατάστασης  
 
   Γενικά, οι κακώσεις στον αγκώνα συνήθως απαιτούν µια 

περίοδο ακινητοποίησης ή κινητοποίηση µε περιορισµό µετά 

τον τραυµατισµό. Ασκήσεις ευκινησίας και δύναµης θα ξεκι-

νήσουν το συντοµότερο δυνατό ωστόσο µε ήπιες ασκήσεις 

του καρπού και του χεριού θα ξεκινήσουµε κατά τη διάρκεια 

της ακινητοποίησης του αγκώνα (Prentice, 1990).    

   Πιο συγκεκριµένα, οι κακώσεις υπέρχρησης συνήθως α-

παιτούν µη ακινητοποίηση. Ένα θεραπευτικό πρόγραµµα 

ασκήσεων σε συνδυασµό µε µεθόδους ιατρικής και αποκα-

τάστασης όπως ψυχρά επιθέµατα, δινόλουτρα και υπερή-
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χους µπορεί να αρχίσει αµέσως, καθώς ένα πρόγραµµα 

αποκατάστασης πρέπει να αρχίσει πριν τα συµπτώµατα και 

ο πόνος κλιµακωθούν γιατί όσο περισσότερο η έξω επικον-

δυλίτιδα είναι συµπτωµατολογική τόσο πιο δύσκολη και µα-

κροχρόνια είναι η θεραπεία (Leach και Miller, 1987).  

   Κύριο µέληµα στους τραυµατισµούς του αγκώνα µετά από 

συντηρητική αγωγή ή εγχείριση είναι η µείωση του πόνου 

του αθλητή και της φλεγµονής και στη συνέχεια η αποκατά-

σταση της φυσιολογικής κίνησης της άρθρωσης. Καθώς ο 

πόνος µειώνεται, οι ασκήσεις ευκινησίας µπορούν να αυξη-

θούν και ένα προοδευτικό πρόγραµµα ασκήσεων µε αντί-

σταση µπορεί να εφαρµοστεί. 

Τα επόµενα στάδια αποκατάστασης θα πρέπει να επικε-

ντρωθούν στη λειτουργική αποκατάσταση των αθλητών και 

προετοιµασία αυτών να επιστρέψουν στα σπορ τους. Πρέπει 

να προηγηθεί µια προπόνηση η οποία θα είναι κατάλληλη 

για τον κάθε αθλητή ξεχωριστά και θα του επιτρέψει προο-

δευτική και οµαλή επιστροφή στον αθλητισµό. 

   Μετεγχειρητική αποκατάσταση, ειδικά για αυτές τις κακώ-

σεις που θεραπεύονται αρθροσκοπικά, µε ασκήσεις ευκινη-

σίας που ξεκινούν τόσο νωρίς όπως την επόµενη ηµέρα της 

επέµβασης µπορεί να είναι απειλητική. Η πρόωρη εισαγωγή 

ασκήσεων ευκινησίας µπορεί να ακολουθηθεί κακώς σε πε-

ρίπτωση που µια αρθροσκόπηση ή αρθροτοµία έχει πραγ-

µατοποιηθεί. Οι µόνες εξαιρέσεις είναι αυτά τα προγράµµατα 

που απαιτούν µια µικρή περίοδο (συνήθως 4 εβδοµάδες) 
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θεραπείας των µαλακών ιστών όπως του πρηνιστή κα-

µπτήρα. 

   Θα πρέπει να τονιστεί ότι µε χρόνια επικονδυλίτιδα ή επι-

κονδυλίτιδα που έχει περάσει το οξύ στάδιο, ο αθλητής µε 

ελαφρύ πόνο ή µε πόνο που δεν αυξάνεται µπορεί να συνε-

χίσει να ασκείται καθώς κάνει τη θεραπεία. Όµως αν η δρα-

στηριότητα επιδεινώνει τα συµπτώµατα ο αθλητής πρέπει να 

σταµατήσει τη δραστηριότητα.  

Τέλος, οι θεραπευτικές ασκήσεις µπορεί να χειροτερέψουν 

τα συµπτώµατα για τις πρώτες 7 µε 10 ηµέρες από τη αρχή 

του προγράµµατος αποκατάστασης, άρα ο αθλητής θα πρέ-

πει να γνωρίζει για τη θεραπεία των ‘’πιθανών κλιµακούµε-

νων συµπτωµάτων’’. Μετά από δύο εβδοµάδες, η αύξηση 

των συµπτωµάτων θα πρέπει να σταµατήσει και ο αθλητής 

θα πρέπει να παρατηρήσει µείωση του πόνου. Εάν ο πόνος 

γίνει έντονος, οι ασκήσεις θα πρέπει να µειωθούν ή να στα-

µατήσουν (Harrelson και Leaver-Dunn, 1998). 

   Τέλος, στο σχεδιασµό ενός προγράµµατος αποκατάστα-

σης µετά από τραυµατισµό του αγκώνα ή εγχείριση, είναι 

σηµαντικό να έχουµε υπόψη τα εξής σηµεία: 

1) Αποκατάσταση της άρθρωσης του αγκώνα σε πλήρες 

εύρος κίνησης, πρωταρχικός και κρίσιµος στόχος. 

2) Αποκατάσταση της πλήρους δύναµης του χεριού προ-

κειµένου να εξασφαλιστεί ικανοποιητική µυϊκή απόδοση 

και δυναµική ευστάθεια της άρθρωσης και τέλος πιο ειδι-

κά,  
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3) Κατά τη διάρκεια του χτυπήµατος στο τένις, οι εκτείνο-

ντες του αγκώνα πρέπει οµοκεντρικά και γρήγορα να κι-

νούν το χέρι κατά τη διάρκεια της φάσης της επιτάχυν-

σης, ενώ οι καµπτήρες να δρουν εκκεντρικά για να επι-

βραδύνουν τον αγκώνα και για να εµποδίσουν την υπε-

ρέκταση αυτού ή την πιθανή παθολογική κίνηση του ω-

λέκρανου µέσα στην κοιλότητα του κατά την διάρκεια του 

follow- through (Wilk, Arrigo, Andrews και Azar, 1996).   

 

 Αντιµετώπιση  

 
Ι) Άµεση περίθαλψη της φλεγµονής (εντός των 4 πρώτων 

ωρών από το τραυµατισµό): 

 

1) Πλήρη ακινησία 

2) Ανάρτηση και προστασία του άνω άκρου (χειρολάβος 

«βραχίονα») 

3) Ψυχρά επιθέµατα (ποτέ το χέρι σε θέση εκκρεµούς) 

4) Αντιφλεγµονώδη αγωγή 

5) Ακριβείς οδηγίες περιποίησης του τραύµατος στον α-

σθενή (Foster, 1990). 

 

 

 

 

ΙΙ) Συντηρητική αγωγή (µετά την άµεσα οξύ φάση):  
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Α. αρχική φάση (άµεση µετατραυµατική περίοδο, συ-

νήθως 1-7 ηµέρες): 

1) ακινησία ή συντηρητική κίνηση, εξαρτάται από το 

βαθµό της πάθησης 

2) ανάρτηση του άνω άκρου  

3) ψυχρά επιθέµατα (3 έως 4 φορές καθηµερινά) 

4) υπέρηχοι 

5) δινόλουτρα 

6) µη στεροειδή αντιφλεγµονώδεις φάρµακα (NSAIDs) 

7) ήπια παθητική και ενεργητική κινησιοθεραπεία  

           8) πιθανή κορτικοστεροειδή έγχυση (Kamien, 1990, 

Nirchl, 1992 και Harrelson, 1998). 

   Εάν τα ενοχλήµατα επιµένουν, τοποθετείται ΒΠΚ νάρθη-

κας, µε τον αγκώνα σε κάµψη 90
ο
, το αντιβράχιο σε υπτια-

σµό και την πηχεοκαρπική σε έκταση 20
ο
, για διάστηµα 4 

έως 6 εβδοµάδων. Συνίσταται η αφαίρεση του νάρθηκα, 3 

έως 6 φορές την ηµέρα και η εκτέλεση ήπιων παθητικών και 

ενεργητικών κινήσεων του αγκώνα, αλλά και των άλλων αρ-

θρώσεων του άνω άκρου, χωρίς όµως να αναπαράγονται τα 

συµπτώµατα της επικονδυλίτιδας (Αµπατζίδης, 1998).   

   Η τοπική έγχυση κορτικοστεροειδών εφαρµόζεται στις πε-

ριπτώσεις επίµονων ενοχληµάτων και συνίσταται σε έγχυση 

40 mg µεθυλπρεδνιζολόνης, µε 3 mL 1% λιδοκαίνης. Συνή-

θως επιτρέπεται η διενέργεια µέχρι τριών εγχύσεων στη 
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διάρκεια του έτους, µε γνώµονα την ανταπόκριση του α-

θλητή στις προηγούµενες. 

   Εάν ο αθλητής παρουσιάσει περιορισµένη και προσωρινή 

βελτίωση µετά από δύο εγχύσεις, δεν συνιστάται η συνέχισή 

τους, λόγω της αναµενόµενης µικρής θεραπευτικής απόδο-

σης της τρίτης έγχυσης και των επιπτώσεων της στους ι-

στούς (Kamien 1990 και Nirschl 1992). 

  Η κορτιζοστεροειδή ένεση έχει υπάρξει αρκετά επιτυχηµένη 

στη θεραπεία των συµπτωµάτων επικονδυλίτιδας. Ωστόσο, 

είναι µόνο ένα καταυπραιντικό µέσο εάν δεν χρησιµοποιηθεί 

σε συνδυασµό µε ένα θεραπευτικό πρόγραµµα άσκησης για 

αύξηση της µυϊκής δύναµης και αντοχής.  

   Η ιοντοφόρηση είναι µια ικανοποιητική εναλλακτική λύση 

στην κορτιζοστεροειδή ένεση. Τα πλεονεκτήµατα της ιοντο-

φόρησης σε σχέση µε την ένεση περιλαµβάνουν τη µικρής 

χρονικής περιόδου χορήγηση, την αποφυγή περαιτέρω κα-

ταστροφής των ιστών από την ένεση και αποφυγή της εισα-

γωγής βελόνας σε µια ήδη ευαίσθητη περιοχή. Η διαδεδοµέ-

νη στο εµπόριο συσκευή ιοντοφόρησης χρησιµοποιεί ένα 

αποµονωτικό ηλεκτρόδιο ως µηχανισµό µεταβίβασης. Το 

αποµονωτικό ηλεκτρόδιο δεν απαιτεί λιδοκαίνη, και η ποσό-

τητα dexamethasone που χρησιµοποιείται είναι ευθέως ανά-

λογη του µεγέθους του ηλεκτροδίου και µπορεί να είναι από 

1.5 µέχρι 2.5 ml. (Garver, 1989). 
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         Β. ενδιάµεση φάση (πλήρης και ανώδυνη κινητικό-

τητα του αγκώνα και της πηχεοκαρπικής): 

1) ενεργητικές ασκήσεις σε µεγαλύτερο εύρος κίνησης  

2) ενεργητικές ασκήσεις κάµψης, έκτασης και στροφών 

της πηχεοκαρπικής  

3) ασκήσεις πρηνισµού και υπτιασµού του αντιβραχίου. 

 

Γ. τελική φάση  

1) προοδευτικό πρόγραµµα ασκήσεων µε αντίσταση για 

τους εκτείνοντες, καµπτήρες, πρηνηστές και υπτιαστές 

µύες του καρπού 

2) τοποθέτηση ανελαστικού νάρθηκα υποστήριξης του 

αγκώνα (Ellenbecker, 1995 και Harrelson,1998). 

   Η χρήση του ειδικού ανελαστικού νάρθηκα υποστήριξης 

του αγκώνα, ο οποίος για πρώτη φορά περιγράφτηκε το 

1966 από τους Froimson, Ilfeld και Field, θεωρείται ότι προ-

σφέρει ικανοποιητική βοήθεια. Πιο συγκεκριµένα, η τοποθέ-

τηση του νάρθηκα έχει ως σκοπό τον περιορισµό της έντα-

σης της µυϊκής σύσπασης των εκτεινόντων και τη µεταφορά 

προς τους περιβάλλοντες ιστούς και στο νάρθηκα, των δυ-

νάµεων που ασκούνται στον αγκώνα. 

   Οι νάρθηκες αυτοί περιορίζουν την ένταση της σύσπασης 

του βραχέος κερκιδικού εκτείνοντος τον καρπό, κατά τις ισο-

µετρικές ασκήσεις και τα κτυπήµατα µε τη ρακέτα.  
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Ο αθλητής φέρει τον νάρθηκα στη διάρκεια της ηµέρας και 

κατά την άσκηση, µέχρι την εµφάνιση αισθητής υποχώρησης 

των ενοχληµάτων (Ηatze 1992, Giangarra et al 1993). 

 

 

ΙΙΙ) Συντηρητική θεραπεία της χρόνιας επικονδυλίτιδας: 

 

1) δινόλουτρα 

2) υπέρηχοι  

3) υπέρηχοι µε 10% υδροκορτιζόνη κρέµα  

4) ιοντοφόρηση 

5) παθητικές και ενεργητικές ασκήσεις των καµπτήρων 

και εκτεινόντων µυών του καρπού 

6) προοδευτικό πρόγραµµα ασκήσεων µε αντίσταση για 

όλες τις οµάδες µυών του πήχη και καρπού 

7) τοποθέτηση ανελαστικού νάρθηκα υποστήριξης του 

αγκώνα (Harrelson, 1998). 

 

 

IV) Μετεγχειριτική αποκατάσταση της επικονδυλίτιδας: 

 

   Η χειρουργική θεραπεία εφαρµόζεται µετά την αποτυχία 

της συντηρητικής αγωγής, ένα έτος περίπου από την έναρξη 

του προγράµµατος αποκατάστασης µε ποσοστό 5 έως 10%.  
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Στην απόφαση για την εφαρµογή εγχειρητικής αγωγής, ι-

διαίτερη συµβολή έχει η µαγνητική τοµογραφία, µε την οποία 

διαπιστώνεται επακριβώς η έκταση των παθολογοανατοµι-

κών αλλοιώσεων του έξω επικονδύλου και της έκφυσης των 

εκτεινόντων (Fritz και Brody, 1995).    

 

Α. αρχική φάση  

1) ηµέρα εγχείρισης 

-προσθήκη ΒΠΚ νάρθηκα σε ουδέτερη θέση και σε 

κάµψη αγκώνα 90
ο
  

2) πρώτη ηµέρα µετά την επέµβαση 

-ήπιες ασκήσεις µικρού εύρους του άκρου χεριού, του 

αγκώνα, του καρπού και του ώµου, µε τον νάρθηκα 

3) µετεγχειρητικές ηµέρες 10-15 

-αφαίρεση νάρθηκα  

-έναρξη ολικής σωµατικής προετοιµασίας µε πρόγραµ-

µα φυσιοθεραπείας που περιλαµβάνει ενεργητική κινη-

σιοθεραπεία του αγκώνα και της πηχεοκαρπικής καθώς 

και υποβοηθούµενες ασκήσεις. 

 

 

 

 

 

 

Β. ενδιάµεση φάση 
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1)τρίτη µετεγχειρητική εβδοµάδα 

- ασκήσεις σε όλο το φυσιολογικό εύρος κίνησης του 

αγκώνα και του καρπού 

- προοδευτικό πρόγραµµα ασκήσεων µε αντίσταση για 

τους µύες του άκρου χεριού, του αγκώνα και του καρ-

πού µέχρι 1-2 κιλά, µε τοποθέτηση ανελαστικού νάρθη-

κα υποστήριξης του αγκώνα  

 

2)µετεγχειρητικές εβδοµάδες 4-6 

- εισαγωγή περιστροφικών κινήσεων  

- εκτέλεση δοκιµαστικών βολών ή ελαφρών κτυπηµά-

των µε τη ρακέτα 

- λειτουργική αποκατάσταση. 

 

Γ. προοδευτική φάση: 2-3 µήνες µετά την εγχείριση 

- Οµαλή και βαθµιαία επιστροφή στις αθλητικές δρα-

στηριότητες  

- Καθηµερινό πρόγραµµα διατήρησης δύναµης και ευ-

λυγισίας (Gorschewsky και Wetz, 1993, Ellenbecker, 

1995 και Harrelson, 1998). 

   Η πλήρης επάνοδος επιτυγχάνεται συνήθως µετά την πά-

ροδο 3 µηνών, ενώ συχνά απαιτείται διάστηµα 4 ως 6 µηνών 

από την επέµβαση.  
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Σύµφωνα µε τον Nirschl (1994), η πλήρης ευλυγισία και 

δύναµη των εκτεινόντων µυών επανέρχονται κατά προσέγ-

γιση 4 µήνες µετεγχειρητικά. 

 

Παραδείγµατα εφαρµογής τεχνικών και ασκήσεων  

 
   Το τελευταίο αυτό κεφάλαιο περιλαµβάνει µερικές ασκή-

σεις ενός συντηρητικού και µετεγχειρητικού προγράµµατος 

αποκατάστασης των κακώσεων του αγκώνα. Αυτές οι ασκή-

σεις αφορούν όλες τις κινήσεις του αγκώνα, είναι ασκήσεις 

ευλυγισίας και ενδυνάµωσης και είναι επιπλέον κατάλληλες 

για την αποκατάσταση των παθήσεων του καρπού. Μια ρά-

βδος ποικίλων κιλών όπως το press grip µπορεί να χρησι-

µοποιηθεί από τον αθλητή για ένα συνεχές προοδευτικό 

πρόγραµµα ασκήσεων αντίστασης (Wilk, Arrigo, Andrews, et 

al, 1997) : 

 

   1) Βαθιά εντριβή – µασάζ: εγκάρσια βαθιά εντριβή εφαρ-

µόζεται σε όλη την περιοχή του αγκώνα για 5 λεπτά, αρκετές 

φορές καθηµερινά. 
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  2) ∆ιάταση καµπτήρων µυών: ο αθλητής διατείνει τον 

αγκώνα τελείως και µε τη παλάµη προς τα επάνω, πιάνει το 

µέσο του χεριού και τον αντίχειρα. Ο καρπός τραβιέται κάτω 

στο βαθµό που είναι δυνατόν, κράτηµα για 10 δευτερόλεπτα 

και απελευθέρωση. Η άσκηση επαναλαµβάνεται 5 µε 10 φο-

ρές. 

   3) ∆ιάταση εκτεινόντων µυών: ο αθλητής διατείνει τον 

αγκώνα τελείως και µε τη παλάµη προς τα κάτω, πιάνει το 

πίσω µέρος του χεριού και τραβάει τον καρπό κάτω στο 

βαθµό που είναι δυνατόν. Η άσκηση επαναλαµβάνεται 10 

φορές. 

 

Ασκήσεις για την Επικονδυλίτιδα του αγκώνα. 
 
 

Ο αγκώνας αντισφαίρισης θεωρείται πρώτιστα  επαναλαµ-

βανόµενος τραυµατισµός πίεσης (RSI), το πρώτο σχέδιο 

δράσης είναι να στηριχτεί ο αγκώνας έτσι ώστε µπορεί να 

αρχίσει να θεραπεύεται. Εάν πάσχετε από τον αγκώνα αντι-

σφαίρισης, πρέπει πρώτα να προσπαθήσετε να προσδιορί-

σετε τη µετακίνηση προκαλώντας την ανάφλεξη. Μερικές 

φορές αυτό είναι απλό.Εάν είστε άπληστος παίκτης αντι-

σφαίρισης, κατόπιν η ταλάντευση µιας αντισφαίρισης racquet 

είναι ο πλέον πιθανός ένοχος. Σκεφτείτε για ποιες δραστη-

ριότητες αναµιχθήκατε κατά τη διάρκεια του χρόνου ότι πα-

ρατηρείτε αρχικά τον πόνο αγκώνων αντισφαίρισης. Οι πιό 

κοινές µετακινήσεις που οδηγούν στον αγκώνα αντισφαίρι-
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σης είναι επαναλαµβανόµενες κινήσεις ή/και πολύ ισχυρές 

να πιάσουν µετακινήσεις, συµπίεση των αντικειµένων και 

βαριά ανύψωση. Η διαδικασία αποκατάστασης µπορεί να 

διαιρεθεί σε  3  φάσεις,  κάθε µια µε τους διαφορετικούς 

σκοπούς και τους στόχους: 

 

Ασκήσεις για την Επικονδυλίτιδα του αγκώνα  Φάση 1. 
 

Αµέσως µετά από την αρχή του πόνου, πρέπει να εστιάσου-

µε στο σηµείο της κάκωσης:   

• Μείωση  της  ανάφλεξης  και του πόνου   

• Προαγωγή της θεραπείας ιστού   

• Ελαχιστοποίηση της ατροφίας µυών  

 

Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου του τραυµατισµού,που 

καλείται «οξύ στάδιο». Σε αυτό το στάδιο του τραυµατισµού, 

πρέπει να ακολουθήσετε την  αρχή R.I.C.E.. 

• REST  

Αποφύγετε όλη τη δραστηριότητα που επιδεινώνει τον 

τραυµατισµό. Είναι σηµαντικό να διατηρηθεί το επίπεδο 

δραστηριότητάς σας. Η απόλυτη ξεκούραση και ακινη-

σία πρέπει να αποφευχθεί δεδοµένου ότι µπορεί να ο-

δηγήσει σε πρόσθετη ατροφία µυών. Αυτό επίσης 

deconditions τον ιστό. Υψηλής  δραστηριότητας  επίπε-

δα συµβάλλουν στο να αυξήσουν τον  ανεφοδιασµό αί-

µατος στην περιοχή, που βοηθούν στην διαδικασία ε-
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πούλωσης. Ακούστε το σώµα σας. Ο πόνος θα είναι ο 

καλύτερος οδηγός όσον αφορά σε αυτό που είναι ένα 

κατάλληλο επίπεδο δραστηριότητας. Εάν ποναει, µην 

το κάνετε 

• ICE 

Το πάγωµα της επηρεασθείσας περιοχής συστήνεται 

εφ' όσον η φλεγµονή είναι παρούσα. Ο πάγος µπορεί 

να έρθει υπό µορφή παγοκυστών, πάγος στην τσάντα 

Ziploc, ή ακόµα και πάγος µέσα στις παγωµένες  χαρ-

τοπετσέτες. Οι ψυχρες  θερµοκρασίες βοηθούν  στο να 

επιβραδύνουν τον τοπικό µεταβολισµό στον αγκώνα. 

Ανάλογα µε τον τύπο τραυµατισµού, µπορεί να θελήστε 

να συνεχίσετε την παροχη παγού στην περιοχή για όσο 

η φλεγµονη παραµενει. Αυτό µπορεί να σηµάνει πάγω-

µα της περιοχής κατά τη διάρκεια  ολόκληρης  της δια-

δικασίας  αποκατάστασης. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευ-

εργετικός για να παγώσει την περιοχή δεδοµένου ότι 

επιστρέφετε σε πιό επίµονες  δραστηριότητες. 

• COMPRESS  

• ELEVATE    Θέλουµε να κρατήσουµε τη διόγκωση οσο 

πιο λεπτή κ µικρή είναι δυνατό και πιθανό. Ευτυχώς, 

έχουµε 2 ισχυρά εργαλεία, συµπίεση και ανύψωση. Η 

συµπίεση συµβαλει µε την ελαχιστοποίηση του όγκου. 

Η ανύψωση εκµεταλλεύεται τις φυσικες  δυνάµεις της 

βαρύτητας για να βοηθήσει την φλεβική επιστροφή του 

ρευστού πρόκαλώντας  της διόγκωση. Αυτός είναι ενας 
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καλος τροπος να πουµε ότι η βαρύτητα κάνει το αίµα 

να ρέει κατω από τον αγκώνα εναντίον της συγκέντρω-

σης στην πρησµένη περιοχή. Αυτό βοηθά να κρατησει 

τη διόγκωση σε χαµηλα επίπεδα. Λιγότερο πρήξιµο ση-

µαίνει λιγότερο δευτεροβάθµιο τραύµα στην περιοχή.  

 

Ασκήσεις στην Φάση 2 στην Επικονδυλίτιδα του αγκώ-

να. 
 

Αφότου έχει θεραπεύτει ο αγκώνας, θέλουµε ασκησεις για να 

αρχισουµε να αυξανουµε τη δύναµη και την αντοχή στους 

µυς, τένοντες και σύνδεσµους. Θα αρχισει επισης  να επι-

στρέφει βαθµιαία στις λειτουργικές δραστηριότητες και να ε-

πιστρεφει στην κανονική λειτουργία. 

• Stretching  

1. Εστίασε στις απαλές  διατατικές ασκήσεις. Πρέπει 

να εργαστείτε στο να αύξησετε η σειρά της κίνησης 

κατά τη διάρκεια της κάµψης των καρπών, έκτα-

σης  καρπών και περιαγωγής καρπών.  

2. Επιβεβαιώστε ότι ο αγκώνας είναι σε πλήρη έκτα-

ση και ο βραχίονας είναι σε ευθεία. Κρατώντας το 

βραχίονα ευθύ αύξανω το ευρος από  την διάταση. 

(Stretching) 

3. Κρατήστε κάθε διάταση (Stretching) για 20 - 30 

δευτερόλεπτα  
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4. Εστίαστε στο να αισθάνεστε τους µυς βαθµιαία 

να χαλαρωνουν στην διαταση.  

5. Επαναλάβετε τουλάχιστον δύο φορές την ηµέρα.  

6. Τέντωστε µόνο µεχρι το σηµείο που η κίνηση 

πραγµατοποιείται άνετα και χωρίς πόνο.  

7. ΠΡΟΣΟΧΗ  ΝΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΟΥΜΕ,θέλουµε να 

βοηθήσουµε την περιοχή, ΟΧΙ να την ξανατραυµα-

τίσουµε.  

 
 

∆ιάταση 1-  Καµτήρες   Αντιβραχίου   

 

                     

 

 

 

 

 

∆ιάταση 2 - Εκτείνοντες αντιβραχίων 
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• ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ 

o Εκτελέστε τις ακόλουθες ασκήσεις µε τον καρπό υποστη-
ριζόµενο και ο αγκώνας έλαφρα λυγισµένος .  

1. Κάµψη καρπών                                                                                   

 

                                                                                             

2. Εκταση καρπών 
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3. ΠΡΗΝΙΣΜΟΣ \ ΥΠΤΙΑΣΜΟΣ 

 
4. Απαγωγη ∆αχτύλων µε λαστιχο 

 
5. Ζούλιγµα µπάλας (Ball Squeeze ) 
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Βαθµιαία αύξανει το ποσό της  ασκησης  που πραγµατοποι-

ειται. Σιγουρευτείτε ότι θα ξεκινησετε µε πολύ λιγο βαρος. Ι-

δανικά, θα επρέπε να ξεκινησετε µε ένα µονόκιλο βαράκι. 

Αρχίστε εκτελώντας  10 επαναληψεις στη σειρά. Επαναλά-

βετε µε αυτή την συχνότητα 3 φορές . Αυτό σηµαίνει ότι κα-

νω 3 set από 10 επαναλήψεις το καθενα. Με τον καιρο, αυτή 

η κίνηση θα γίνει ευκολότερη, έπειτα µπορείτε να αυξήσετε 

τον  αριθµο των επαναλήψεων στις 15. Αυξήστε το βάρος 

όταν µπορεί εύκολα να κάνει  15 επαναλήψεις για  3  sets. 

Να θυµάστε, θέλετε να δουλεύουν οι µύες και οι σύνδεσµοι 

µόνο όσο η κίνηση είναι εύκολη, άνετη και χωρίς πόνο.  

Άσκησεις στην Φάση 3 στην Επικονδυλίτιδα του αγκώ-

να. 
 

Μετά από την εξάλειψη των συµπτωµάτων του πόνου και 

έχοντας το πλήρες εύρος  της κίνησης του βραχίονα,  είστε 

τώρα έτοιµοι για να αρχίσετε πιο εξειδικευµένη, αθλητικά , 

αποκατάστση. Ενώ η Φάση 2 εστίαζει στη βαθµιαία αυξηση 

της κινητικής ικανότητας  του αγκώνα. Η Φάση 3 αρχίζει την 

βαθµιαία ενσωµάτωση των κινήσεων από τον αθλητισµό ή 

των δραστηριότητων σας. Σε πολλές περιπτώσεις, επιστρε-

φετε  στη δραστηριότητα που δηµιούργησε τον τραυµατι-

σµό.. Σιγουρευτείτε ότι χρησιµοποιείτε µια βαριά αλλά ταυτό-
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χρονα ελαφριά στην κεφαλή ρακέτα . Μερικές  από τις  νέ-

ες  ρακέτες  είναι βαριές στην κεφαλή και µπορεί πραγµατικά 

να βλάψουν τον αγκώνα.Είναι πολύ κοινό για τους ανθρώ-

πους να ξανατραυµατίζονται οι ίδιοι σε αυτό το στάδιο µε το 

να υποβάλουν τους εαυτούς τους  σε  µακράν πάρα πολύ 

πίεση πριν οι τένοντες έχουν πλήρως θεραπευτεί. Κατά τη 

διάρκεια της Φάση 3, συνεχίστε το stretching και της ασκή-

σεις ενδυνάµωσης από την Φάση 2. 

 

. 

Work Load 
Progression 

Εβδοµάδα  1 15 minutes forehand only 

Εβδοµάδα  2 30 minutes forehand only 

Εβδοµάδα  3 30 minutes forehand and two handed backhand 

Εβδοµάδα  4 45 minutes forehand and backhand 

Εβδοµάδα  5 45 minutes all strokes 

  

Εβδοµάδα  6 Begin Incorporating Serves 

Εβδοµάδα  7 Full play 

Εβδοµάδα  8 Competitive play 
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Προοδευτικής αντίστασης ασκήσεις (ΠΑΑ). 

 

   Κάθε περίοδο ΠΑΑ ξεκινάει µε 3 σετ των 10 επαναλήψεων 

(ή 30 φορές) χωρίς βάρος, αυξάνοντας σε 5 σετ των 10 επα-

ναλήψεων (ή 50 φορές) ως ανεκτό σηµείο. Όταν ο αθλητής 

εκτελεί εύκολα 5 σετς των 10 επαναλήψεων, µπορεί να αρ-

χίσει να προσθέτει βάρος. Κάθε περίοδο ΠΑΑ ξεκινάει µε 3 

σετς των 10 επαναλήψεων µε ένα κιλό βάρος, αυξάνοντας 

σε 5 σετς των 10 επαναλήψεων ως ανεκτό για τις επόµενες 

2 ή 3 ηµέρες.  

 

 

Όταν ο αθλητής εκτελεί εύκολα 5 σετς των 10 επαναλήψεων 

µε ένα κιλό βάρος, µπορεί να ξεκινήσει να αυξάνει το βάρος 

µε την ίδια µέθοδο.   

 

   1) Ελικοειδείς συστροφές του καρπού: ο πήχης πρέπει 

να υποβαστάζεται πάνω σε ένα τραπέζι µε το άκρο του χε-

ριού έξω από το τραπέζι. Η παλάµη βλέπει προς τα επάνω. 

Χρησιµοποιώντας ένα βάρος, ο αθλητής κατεβάζει το άκρο 

όσο είναι δυνατόν και µετά συστρέφει ελικοειδώς τον καρπό 

όσο το δυνατόν πιο ψηλά, κράτηµα σε αυτή τη θέση µετρώ-

ντας µέχρι το 2. 

   2) Αντίθετες ελικοειδείς συστροφές του καρπού: ο πή-

χης πρέπει  
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 να υποβαστάζεται πάνω σε ένα τραπέζι µε το άκρο του 

χεριού έξω από το τραπέζι. Η παλάµη βλέπει προς τα κάτω. 

Χρησιµοποιώντας ένα βάρος, ο αθλητής κατεβάζει το άκρο 

όσο είναι δυνατόν και µετά συστρέφει ελικοειδώς τον καρπό 

όσο το δυνατόν πιο ψηλά, κράτηµα σε αυτή τη θέση µετρώ-

ντας µέχρι το 2. 

   3) Κερκιδική απόκλιση: στεκούµενος µε το χέρι πλευρι-

κά, ο αθλητής κρατάει µια προσαρµοζόµενη ράβδο ή σφυρί, 

κερκιδική απόκλιση του καρπού, κρατώντας τον αγκώνα ευ-

θυγραµµισµένο και διατηρώντας µέχρι 2 δευτερόλεπτα. 

   

 4) Ωλενική απόκλιση: στεκούµενος µε το χέρι πλευρικά, ο 

αθλητής κρατάει µια προσαρµοζόµενη ράβδο ή σφυρί, ωλε-

νική απόκλιση του καρπού, κρατώντας τον αγκώνα ευθυ-

γραµµισµένο και διατηρώντας µέχρι 2 δευτερόλεπτα. 

   5) Πρηνισµός: ο πήχης υποβαστάζεται πάνω σε ένα τρα-

πέζι µε τον καρπό σε θέση ουδέτερη. Χρησιµοποιώντας ένα 

σφυρί ή µια προσαρµοζόµενη ράβδο ο αθλητής συστρέφει 

τον καρπό και φέρνει το σφυρί ή τη ράβδο σε πρηνισµό όσο 

είναι δυνατόν διατηρώντας για 2 δευτερόλεπτα και µετά επα-

ναφέρει στην αρχική θέση. Το άλλο χέρι συγκρατεί τον α-

γκώνα. 

   6) Υπτιασµός: ο πήχης υποβαστάζεται πάνω σε ένα τρα-

πέζι µε τον καρπό σε θέση ουδέτερη. Χρησιµοποιώντας ένα 

σφυρί ή µια προσαρµοζόµενη ράβδο ο αθλητής συστρέφει 

τον καρπό και φέρνει το σφυρί ή τη ράβδο σε υπτιασµό όσο 
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είναι δυνατόν διατηρώντας για 2 δευτερόλεπτα και µετά 

επαναφέρει στην αρχική θέση. Το άλλο χέρι συγκρατεί τον 

αγκώνα. 

   7) Εκτείνοντες: ο αθλητής µε τα χέρια σε έκταση κρατάει 

µια ράβδο µε τις παλάµες στραµµένες προς τα κάτω ενώ στο 

κέντρο αυτής κρέµεται µε σχοινί ένα βάρος. Η ράβδος συ-

στρέφεται προς το µέρος του αθλητή και το βάρος ανυψώνε-

ται.  

 

 

Στη συνέχεια, η ράβδος συστρέφεται αντίθετα του αθλητή και 

το βάρος χαµηλώνει. Αυτό επαναλαµβάνεται 3 µε 5 φορές. 

   8) Καµπτήρες: η ίδια όπως η προηγούµενη άσκηση, οι 

παλάµες στραµµένες προς τα επάνω. 

   9) ∆ικέφαλος συστροφή: ο αθλητής κρατάει ένα βάρος 

ενώ στηρίζει τον αγκώνα του µε το αντίθετο άκρο, πλήρη 

κάµψη - πλήρη έκταση του χεριού.  

   10) Γαλλική συστροφή: ο αθλητής υψώνει το χέρι προς 

το κεφάλι χρησιµοποιώντας το αντίθετο χέρι για να στηρίξει 

τον αγκώνα, ο αγκώνας ευθυγραµµίζεται µε το κεφάλι διατη-

ρώντας για 2 δευτερόλεπτα. 
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