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ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΠΔΖ: „Καθψζεηο θξαληνεγθεθαιηθέο θαη απρεληθήο     

                                   κνίξαο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ζε αζιεηέο          

                 TAE KWON DO θαη ππγκαρίαο‟.  

    (Τπφ ηελ επίβιεςε ηνπ θ. Ακπαηδίδε Γεσξγίνπ) 

 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε κειέηε ηεο ζπρλφηεηαο θαη βαξχηεηαο ησλ 

θξαληνεγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ (ΚΔΚ) θαη ησλ θαθψζεσλ ηεο απρεληθήο κνίξαο 

(ΑΜ), ζε αζιεηέο Tae Kwon Do θαη ππγκαρίαο, κε πνιπεηή αγσληζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ηζηνξηθφ ηνπιάρηζηνλ ελφο Knock Out. 

Μεθοδολογία: Σν δείγκα απνηέιεζαλ 47 άλδξεο θαη έθεβνη αζιεηέο πςεινχ 

επηπέδνπ (22 ηνπ TKD θαη 25 ηεο ππγκαρίαο), απφ φιεο ηηο θαηεγνξίεο βάξνπο. Oη 

παξαθιηληθέο εμεηάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε κεραλεκάησλ 

ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ην παθέην „SPSS 10 for 

Windows‟. 

Γιαδικαζία: Ζ κειέηε θάζε αζιεηή πεξηειάκβαλε ιήςε ιεπηνκεξνχο αηνκηθνχ 

ηζηνξηθνχ, νξζνπεδηθή θαη λεπξνινγηθή εμέηαζε, καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο (MRI) 

εγθεθάινπ, εγθεθαιηθψλ αγγείσλ θαη ΑΜ, ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα θαη 

ραξηνγξάθεζε εγθεθάινπ θαη έιεγρν ησλ σηναθνπζηηθψλ εθπνκπψλ. 

Παξάιιεια δηελεξγήζεθαλ ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηάζεηο, φπσο ε αμνληθή 

ηνκνγξαθία θαη ην νξζνπαληνκνγξάθεκα. 

Αποηελέζμαηα: ην TKD, απφ ηελ MRI εγθεθάινπ δηαπηζηψζεθε θπζηνινγηθή εηθφλα (64%), 

θπζηνινγηθέο παξαιιαγέο (18%) θαη ηπραία επξήκαηα (18%), ελψ απφ ηελ MRI ησλ εγθεθαιηθψλ 

αγγείσλ, ε εηθφλα ήηαλ θπζηνινγηθή ζην 91% ησλ αζιεηψλ, κε 9% θπζηνινγηθέο παξαιιαγέο. Απφ 

ηελ MRI ηεο ΑΜ ηα επξήκαηα ήηαλ θπζηνινγηθά ζην 82%, ελψ παξαηεξήζεθε 



 

 

ζπνλδπιαξζξνπάζεηα (9%) θαη πξφπησζε κεζνζπνλδχιηνπ δίζθνπ (9%). Απφ ην 

ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα ηα επξήκαηα ήηαλ θπζηνινγηθά.  

 

ηελ ππγκαρία, απφ ηελ MRI εγθεθάινπ δηαπηζηψζεθε θπζηνινγηθή εηθφλα (60%), θπζηνινγηθέο 

παξαιιαγέο (12%) θαη ηπραία επξήκαηα (28%), ελψ απφ ηελ MRI ησλ εγθεθαιηθψλ αγγείσλ, ε 

εηθφλα ήηαλ θπζηνινγηθή ζην 80% ησλ αζιεηψλ, κε 20% θπζηνινγηθέο παξαιιαγέο. Απφ ηελ MRI 

ηεο ΑΜ ηα επξήκαηα ήηαλ θπζηνινγηθά ζην 92%, ελψ δηαπηζηψζεθε πξφπησζε 

κεζνζπνλδχιηνπ δίζθνπ (4%) θαη θήιε κεζνζπνλδχιηνπ δίζθνπ (4%). Απφ ηνλ 

ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθφ έιεγρν δηαπηζηψζεθε θπζηνινγηθή εηθφλα ζην 96% ησλ αζιεηψλ θαη 

κφλν ζην 4% παξνπζηάζζεθαλ παζνινγηθά επξήκαηα. Απφ ηηο ππφινηπεο εμεηάζεηο δελ πξνέθπςαλ 

παζνινγηθά επξήκαηα. 

ςμπεπάζμαηα: Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ θιηληθψλ θαη παξαθιηληθψλ 

εμεηάζεσλ θαίλεηαη φηη ην TKD θαη ε εξαζηηερληθή ππγκαρία, δελ είλαη ηφζν 

ηξαπκαηηθά θαη επηθίλδπλα αζιήκαηα φζν πηζηεχεηαη, επεηδή δελ δηαπηζηψζεθαλ 

απψηεξεο αλαηνκηθέο βιάβεο θαη ζεκαληηθέο ιεηηνπξγηθέο δηαηαξαρέο. Παξ‟ φι‟ 

απηά ζηα δχν αζιήκαηα, ιφγσ ησλ πιήμεσλ ηεο θεθαιήο πξνθαιείηαη δηαθφξνπ 

βαζκνχ εγθεθαιηθή δηάζεηζε, ζε πνιχ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, απφ άιια αηνκηθά 

ή νκαδηθά αζιήκαηα, γεγνλφο πνπ πξέπεη φπσζδήπνηε λα ιακβάλεηαη ππ‟ φςηλ.  

Πποηάζειρ: ζπζηήλεηαη ε θαζηέξσζε εληαίνπ ηχπνπ θξάλνπο, ε πιεξέζηεξε 

πξνζηαζία ησλ αθάιππησλ πεξηνρψλ, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ησλ αγψλσλ, 

ψζηε λα κεησζνχλ ηα θίλεηξα ησλ αγσληδνκέλσλ λα πιήηηνπλ ηελ θεθαιή ηνπ 

αληηπάινπ. 
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ABSTRACT 

 

CONSTANTINE BEIS:  Head, Brain and Cervical Spine Injuries  

    in Tae Kwon Do and Boxing  

(under Mr. George Abatzides‟ supervision) 

 

 

     The purpose of this research was the study of the frequency and 

importance of the brain and head injuries (HBI) and cervical spine injuries (CS) in 

Taekwondo and boxing athletes, who had a long term fighting activity and have 

received at least one Knock Out.  

     Methodology: The sample consisted of 47 high-level athletes, men 

and adolescents (22 in Taekwondo and 25 in boxing), from every weight 

category. The paraclinical examinations were conducted with the latest 

technology machines. The statistical analysis was conducted with the 

“SPSS 10 for Windows” statistical package. 

      Process: the study of every athlete included detailed personal medical 

record, orthopedic and neurological examination, magnetic tomographies (MRI) 

of the brain and brain vessels and of the CS were conducted, as well as EEG tests 

and charting of the brain and of the autoacoustic transmissions. At the same time, 

additional examinations were conducted, like axonal tomography and 

orthopantomography. 

      Results: in TKD, the MRI normal image was (64%), physiological 

variations (18%) and random findings (18%), whereas the image of the MRI brain 

vessels was normal on 91% of the athletes, with 9% physiological variations. The 

findings from the MRI of the CS were normal on 82%, while spondylarthritis was 

detected (9%) and proptosis (9%). The findings from the EEG were normal as 

well.  



 

 

In boxing, the MRI of the brain was normal (60%), physiological variations (12%) 

and random findings (28%), while the image of the MRI of the brain vessels was 

normal on 80% of the athletes, with 20% physiological variations. The MRI 

findings of the CS were normal on 92%, while intervertebral disc proptosis was 

detected (4%) and disc hernia (4%). Normal image of the EEG control was detected 

on 96% of the athletes and only 4% presented pathological findings. Pathological 

findings did not present in the rest of the exams.  

      Conclusions: the results of the clinical and paraclinical examinations 

prove that TaeKwonDo and boxing are not as traumatic and dangerous sports as 

believed, because no bigger anatomical damages and significant functional 

disorders were detected. In spite of this, a fact that has to be considered is that a 

certain level of brain concussion is caused due to head blows in both sports, in 

higher frequency than in other personal or team sports.  

     The establishment of a single type of headgear, the complete protection of 

the uncovered areas, the improvement of the protective equipment quality and the 

amendment of the fighting rules are suggested, so that the motives of the fighters 

to aim the opponent‟s head are reduced.  

 

 

Key words: Tae kwon do, boxing, head and brain injuries, cervical spine injuries.  
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΜΖΔΧΝ 

 

ΑΗΒΑ = Association Internationale de Boxe Amateur 

ΑΜ = Απρεληθή Μνίξα πνλδπιηθήο ηήιεο 

CT = Αμνληθή ηνκνγξαθία 

ΓΟΔ = Γηεζλήο Οιπκπηαθή Δπηηξνπή 

ΔΛΟΣ = Διιεληθή Οκνζπνλδία TaeKwonDo 

ΔΟΠ = Διιεληθή Οκνζπνλδία Ππγκαρίαο 

ETU = Europa TaeKwonDo Union 

FTT = Finger – Tapping Test 

ΖΔΓ ή EEG = Ζιεθηξνεγθεθαινγξάθεκα  

KD = Knock Down 

ΚΔΚ = Κξαληνεγθεθαιηθέο Καθψζεηο 

ΚΝ = Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα 

ΚΟ = Knock Out 

MEART = MiddleEar Acoustic Reflex Threshold 

MRI = Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία 

N = Newton (κνλάδα δχλακεο: 1 Kp = 9,81 N πεξίπνπ) 

N/s = Newton αλά sec 

N.m = Newton επί κέηξα (ξνπή) 

Oz = Ounce (κνλάδα βάξνπο: 1 Oz = 28.350 gr) 

ΠΠΧΑ = Παξνδηθά Πξνθιεηέο Χηναθνπζηηθέο Δθπνκπέο (ή Transiently Evoked     

                  Otoacoustic Emissions: TEOAEs) 

PTA = Pure Toneaudiometry 

SOAEs = Spontaneous Otoacoustic Emissions   

RSC (H) = Referee Stopped Contest – Head (δηαθνπή αγψλα απφ ηνλ δηαηηεηή,  

          ιφγσ θηππεκάησλ ζην θεθάιη) 

TKD = TaeKwonDo 

TMT – A & B = Trail Making Test A & B 

ΥΣΔ = Υξφληεο Σξαπκαηηθέο Δγθεθαινπάζεηεο 

WTF = Word TaeKwonDo Federation  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΚΧΔΗ ΚΡΑΝΗΟΔΓΚΔΦΑΛΗΚΔ & 

ΑΤΥΔΝΗΚΖ ΜΟΗΡΑ ΠΟΝΓΤΛΗΚΖ ΣΖΛΖ  

Δ ΑΘΛΖΣΔ TAE KWON DO & ΠΤΓΜΑΥΗΑ 

 

 

 

Με ηα νιπκπηαθά αζιήκαηα Tae Kwon Do θαη ππγκαρία, αζρνινχληαη 

θαζεκεξηλά θαη ζε επίπεδν πξσηαζιεηηζκνχ ρηιηάδεο λέσλ ζηελ Διιάδα θαη 

κεξηθά εθαηνκκχξηα ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Βάζεη ησλ επίζεκσλ θαλνληζκψλ, ε 

θεθαιή θαη ηδηαίηεξα ην πξφζσπν ησλ αζιεηψλ είλαη εθηεζεηκέλα ζηα ηζρπξά 

ιαθηίζκαηα (TKD) ή ζηηο γξνζηέο ηνπ αληηπάινπ (ππγκαρία). Όρη ζπάληα 

παξαηεξνχληαη θαθψζεηο θξαληνεγθεθαιηθέο, αιιά θαη ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, νη νπνίεο ζπρλά ζπλνδεχνληαη απφ εγθεθαιηθή δηάζεηζε ή 

θαηάγκαηα. Λφγσ απηψλ δηαθφπηνληαη νη αγψλεο νξηζηηθά (Knock Out), ή 

πξνζσξηλά (Knock Down), επεηδή ζπρλά παξαηεξείηαη κεξηθή ή νιηθή απψιεηα 

ζπλείδεζεο. Οη αζιεηέο απηνί θαηά θαλφλα δηαθνκίδνληαη ζην λνζνθνκείν. 

Πνιινί αζιεηέο δηέθνςαλ ηελ αζιεηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη δνπλ 

θπζηνινγηθά ρσξίο θαλέλα ζχκπησκα κέρξη ζήκεξα, νπδείο φκσο εγγπάηαη φηη 

ζην άκεζν ή απψηεξν κέιινλ δελ ζα πξνθχςεη πξφβιεκα ζρεηηθφ κε ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ΚΝ. 

 Ζ επηθξαηνχζα άπνςε ηεο θνηλήο γλψκεο, φζνλ αθνξά ηελ επηθηλδπλφηεηα απηψλ 

ησλ αζιεκάησλ είλαη σο επί ην πιείζηνλ αξλεηηθή, κε απνηέιεζκα λα πξνθαιεί 

δηζηαθηηθφηεηα φζσλ ζα ήζειαλ λα αζρνιεζνχλ ζπζηεκαηηθά νη ίδηνη, ή έλα 

άηνκν ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο θαη έηζη πεξηνξίδεηαη ε δηάδνζή ηνπο. Ζ έξεπλα 

ζηνλ ηνκέα ησλ ΚΔΚ παξνπζηάδεη μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ, εθφζνλ ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ πξνζπάζεηα θαζνξηζκνχ ηνπ επηπέδνπ επηθηλδπλφηεηαο ησλ 

αζιεκάησλ απηψλ, ηηο δπλαηφηεηεο πξνιεπηηθήο πξνζηαζίαο ησλ αγσληδνκέλσλ 



 

 

απφ ηηο ΚΔΚ θαη ηειηθά ηελ πνζνηηθή ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ, θαζψο 

θαη ηελ πνηνηηθή  ππνβάζκηζή ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΡΑΝΗΟΔΓΚΔΦΑΛΗΚΔ ΚΑΚΧΔΗ 

 

 

Οη θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο είλαη ζπρλέο ζηνλ αζιεηηζκφ θαη πξνθαινχληαη 

απφ πνηθίια αίηηα. Δηδηθφηεξα ζηελ ππγκαρία πξνθαινχληαη απφ 

επαλαιακβαλφκελεο πιήμεηο ηεο θεθαιήο ζηελ πξνπφλεζε ή ζηνλ αγψλα θαη ζην 

TKD κεηά απφ ηζρπξφ ιάθηηζκα θαηά θαλφλα ζηνπο αγψλεο, ή θαηά ηελ 

πξφζθξνπζε ηεο θεθαιήο ζηελ ζθιεξή επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ, φηαλ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ν εηδηθφο αγσληζηηθφο ηάπεηαο.  

 

 

Α. ΚΑΚΧΔΗ ΚΡΑΝΗΟΤ & ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ 

 

Οη θαθψζεηο ηνπ εγθεθάινπ είλαη ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο, ιφγσ ηεο κηθξήο 

αλαγελλεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ λεπξηθνχ ηζηνχ θαη ζπλνδεχνληαη ζπρλά απφ 

θαθψζεηο ηνπ θξαλίνπ, ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ησλ 

καιαθψλ κνξίσλ ηνπ απρέλα (Sobus et al. 1993, Chesnut et al. 1994, Haug et al. 

1994).    

Οη εγθεθαιηθέο θαθψζεηο δηαθξίλνληαη ζε δηάρπηεο θαη εζηηαθέο θαη 

θπκαίλνληαη απφ ηελ απιή δηάζεηζε κέρξη ηε δηάρπηε λεπξαμνληθή θάθσζε. 

Αθφκε θαη ζε αζιήκαηα φπσο ην κπέηδκπνι, ε θαιαζνζθαίξηζε, ε ρεηξνζθαίξηζε 

θαη ην πνδφζθαηξν, ζηα νπνία νη εγθεθαιηθέο θαθψζεηο δελ είλαη ζπρλέο, είλαη 

πηζαλφλ ν αζιεηήο λα ππνζηεί εγθεθαιηθή δηάζεηζε, θαηά ηελ πηψζε ζην έδαθνο 

ή ηελ πξφζθξνπζε ζε αληίπαιν, ιφγσ αηθλίδηαο επηβξάδπλζεο ή δηαδνρηθήο 



 

 

επηηάρπλζεο θαη επηβξάδπλζεο ηεο θεθαιήο, ρσξίο ε βία λα είλαη απαξαίηεηα 

κεγάιε (Collins et al. 1993). 

Ο αζιεηήο πνπ έρεη ππνζηεί θάθσζε είλαη δπλαηφ:  

α. λα δηαηεξεί ην επίπεδν ζπλείδεζεο θαη λα κπνξεί λα πεξπαηά.  

β. λα δηαηεξεί ην επίπεδν ζπλείδεζεο, ρσξίο λα κπνξεί λα πεξπαηά.  

γ. λα εκθαλίδεη απψιεηα ζπλείδεζεο.  

Ο αζιεηήο πνπ εκθαλίδεη επεηζφδην απψιεηαο ζπλείδεζεο, πνπ δηαξθεί 

πεξηζζφηεξν απφ έλα ιεπηφ ή παξνπζηάδεη επίκνλε θεθαιαιγία, ζχγρπζε ή 

δηαηαξαρή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηεο κίαο ψξαο κεηά 

ηελ θάθσζε ή αλαθέξεη πεξηζζφηεξα απφ έλα, έζησ θαη βξαρπρξφληα επεηζφδηα 

απψιεηαο ζπλείδεζεο ζηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο πεξηφδνπ, πξέπεη λα πθίζηαηαη 

ιεπηνκεξή λεπξνινγηθή εμέηαζε θαη λα ππνβάιιεηαη ζε αμνληθή ή καγλεηηθή 

ηνκνγξαθία. Σα κέηξα απηά θξίλνληαη απνιχησο απαξαίηεηα, γηα ηελ αζθαιή 

επάλνδν ηνπ αζιεηή ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ απνθπγή 

δπζάξεζησλ ζπκβάλησλ κεηά απφ λέα θάθσζε (Ακπαηδίδεο 2000).  

Ζ εκθάληζε ζπκπησκάησλ θαη θιηληθψλ ζεκείσλ, φπσο ε έληνλε θαη 

επηηεηλφκελε θεθαιαιγία, ε δηαηαξαρή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ σο πξνο ηφπν θαη 

ρξφλν, ε λαπηία θαη ν έκεηνο, ε αληζνθνξία, ε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο αξηεξηαθήο 

πίεζεο θαη ε βξαδπθαξδία, ζε έλαλ αζιεηή κε θξαληνεγθεθαιηθή θάθσζε, είλαη 

δπλαηφ λα ζπλδέεηαη κε ελδνθξαληαθή αηκνξξαγία θαη απαηηεί άκεζε δηεξεχλεζε 

(Trevisani et al. 1994). 

Ζ αξρηθή εμέηαζε ηνπ αζιεηή γίλεηαη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη πεξηιακβάλεη 

ηελ εμέηαζε ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, ησλ θηλεηηθψλ θαη αηζζεηηθψλ 

δηαηαξαρψλ, ηνλ έιεγρν ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ σο πξνο ηφπν θαη ρξφλν, ηε 

δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο πξνζψπσλ θαη ηε δηαπίζησζε ηεο κεηαηξαπκαηηθήο ή 

παιίλδξνκεο ακλεζίαο. 

εκαληηθή παξάκεηξνο θαζνξηζκνχ ησλ θξηηεξίσλ επαλφδνπ ηνπ αζιεηή ζηελ 

πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα είλαη ην γεγνλφο, φηη κεηά απφ κία εγθεθαιηθή 

θάθσζε παξακέλεη έζησ πξφζθαηξε θαη κηθξνχ βαζκνχ έθπησζε νξηζκέλσλ 

λεπξηθψλ ιεηηνπξγηψλ, πνπ εθδειψλεηαη εληνλφηεξα έπεηηα απφ επαλεηιεκκέλεο 

δηαζείζεηο, νη νπνίεο έρνπλ αζξνηζηηθφ ραξαθηήξα θαη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ 

θαηαζηξνθηθέο βιάβεο ηεο εγθεθαιηθήο νπζίαο θαη κφληκε έθπησζε ησλ 

λεπξηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Ακπαηδίδεο 2000). 



 

 

 Οη επαλαιακβαλφκελεο, έζησ θαη ειαθξάο κνξθήο εγθεθαιηθέο θαθψζεηο, είλαη 

πηζαλφ λα έρνπλ άκεζεο θαη απψηεξεο επηπηψζεηο, φπσο επίκνλε θεθαιαιγία, 

θηλεηηθέο θαη αηζζεηηθέο εθπηψζεηο, δηαηαξαρέο ηεο κλήκεο, ςπρηθή αζηάζεηα, 

κεηαπηψζεηο ηνπ ζπκηθνχ, θαηάζιηςε, επεξεζηζηφηεηα, επηζεηηθφηεηα, ηξφκν, 

δπζαξζξία θαη παζνινγηθέο ππξακηδηθέο, εμσππξακηδηθέο ή παξεγθεθαιηδηθέο 

εθδειψζεηο (Menon et al. 1993). 

ηελ πξνζπάζεηα επαλέληαμεο ησλ αζιεηψλ, παξεκβάιινληαη νη άκεζεο θαη νη 

απψηεξεο επηπηψζεηο ηεο εγθεθαιηθήο θάθσζεο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε 

επίκνλε θεθαιαιγία, νη επηιεπηηθέο θξίζεηο θαη νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο (Jorge et 

al. 1993).  

Ζ πξφιεςε απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα απνθπγήο ησλ θαθψζεσλ ηνπ 

εγθεθάινπ θαη πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ θαη ηε ρξήζε εηδηθνχ θξάλνπο ζε 

αζιήκαηα επαθήο, φπσο ην TKD θαη ε ππγκαρία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν 

 

 

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο ηνπ αζιεηή πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε 

ησλ εθθξάζεσλ ηνπ πξνζψπνπ, ησλ θηλεηηθψλ θαη αηζζεηηθψλ δηαηαξαρψλ, ηνλ 

έιεγρν ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ σο πξνο ηφπν θαη ρξφλν, ηε δπλαηφηεηα 

αλαγλψξηζεο πξνζψπσλ θαη ηε δηαπίζησζε ηεο κεηαηξαπκαηηθήο ή παιίλδξνκεο 

ακλεζίαο (Gibbs, 1994).  

Σν επίπεδν ζπλείδεζεο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ αξηζκεηηθή θιίκαθα ηεο 

Γιαζθψβεο (Glasgow Coma Scale) (Teasdale & Jennet 1974, Anderson et al. 



 

 

1993, Clifton et al. 1993). Οη ηηκέο ηεο θιίκαθαο θπκαίλνληαη κεηαμχ 15 

(θπζηνινγηθή εηθφλα) θαη 3 (βαζχ θψκα) (Πίλ. 1.1.). 

 

 

           Πίνακαρ 1.1.  Αξηζκεηηθή θιίκαθα ηεο Γιαζθψβεο (απφ Γ. Ακπαηδίδε 

2000). 

 

ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΖ   ΚΛΗΜΑΚΑ   ΓΛΑΚΧΒΖ 

 ΑΝΟΗΓΜΑ ΒΛΔΦΑΡΧΝ 

Απζφξκεην                                                     

Με πξνθνξηθή εληνιή                                    

Με επψδπλν εξέζηζκα                                    

Κακία Αληίδξαζε                                           

 

4 

3 

2 

1 

Με 

πξνθνξηθή 

εληνιή 

ΚΗΝΖΣΗΚΔ ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ 

Πιήξεο αληίδξαζε                                          

 

6 

Με επψδπλν 

εξέζηζκα 

 

 

 

Δληφπηζε ζέζεο επψδπλνπ 

εξεζίζκαηνο         

Απνκάθξπλζε άθξνπ ζε επψδπλν 

εξέζηζκα   

χζπαζε θακπηήξσλ                                       

χζπαζε εθηεηλφλησλ 

(απεγθεθαιηζκφο)        

Κακία αληίδξαζε                                              

5 

4 

3 

2 

1 

 ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΖ Δ ΔΡΧΣΖΔΗ 

Πξνζαλαηνιηζκφο – πλνκηιία                       

χγρπζε – ζπλνκηιία                                       

Λέμεηο – Φσλέο                                                

Αθαηαλφεηνη ήρνη                                            

Κακία αληίδξαζε                                              

 

5 

4 

3 

2 
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Ζ εγθεθαιηθή δηάζεηζε δηαθξίλεηαη ζε ειαθξά, κέηξηα θαη βαξηά (Henderson & 

Browning, 1994). Απφ ηνπο Vegso θαη Lehman (1987), πξνηείλεηαη ε δηάθξηζε έμη 

βαζκψλ εγθεθαιηθήο δηάζεηζεο. Οη I θαη II απνηεινχλ ηελ ειαθξά, νη III θαη IV 

ηελ θιαζζηθή θαη νη V θαη VI ηε βαξηά εγθεθαιηθή δηάζεηζε (δηάρπηε 

λεπξαμνληθή θάθσζε) (Πίλ. 1.2.). 

 

 

 

Πίνακαρ 1.2.  Σαμηλφκεζε εγθεθαιηθήο δηάζεηζεο (απφ Γ. Ακπαηδίδε 2000).  
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Δγθεθαιηθή δηάζεηζε I βαζκνχ  

Ο αζιεηήο πνπ έρεη ππνζηεί εγθεθαιηθή δηάζεηζε I βαζκνχ εκθαλίδεη ειαθξά 

ζπγρπηηθή θαηάζηαζε, απνζβνισκέλν χθνο θαη πηζαλψο αζηάζεηα ζηε βάδηζε, 

δελ πθίζηαληαη φκσο ζηνηρεία κεηαηξαπκαηηθήο ή παιίλδξνκεο ακλεζίαο 

(Ommaya & Gennarelli 1974, Vegso & Lehman 1987, Lehman & Ravich 1990).  

Ζ ζπγρπηηθή θαηάζηαζε ππνρσξεί ζπλήζσο κεηά απφ 5-10 min θαη επηηξέπεηαη ε 

επηζηξνθή ηνπ αζιεηή ζηνλ αγψλα ππφ ηελ άκεζε επίβιεςε ηνπ ηαηξνχ ηεο 

νκάδαο (κφλν ζηελ ππγκαρία). Δάλ εκθαληζηνχλ ζπκπηψκαηα, φπσο ίιηγγνο, 

θεθαιαιγία, λαπηία,  έκεηνο, θσηνθνβία θαη ηα αζηαζή ζπλαηζζήκαηα, 

επηβάιιεηαη ε άκεζε απνρψξεζε ηνπ αζιεηή απφ ηνλ αγψλα (Hartwig et al. 1993, 

Millis & Dijkens, 1993, Ακπαηδίδεο 2000).      

 

 

Δγθεθαιηθή δηάζεηζε IΗ βαζκνχ  

H εγθεθαιηθή δηάζεηζε II βαζκνχ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπγρπηηθή θαηάζηαζε, πνπ 

ζπλνδεχεηαη απφ κεηαηξαπκαηηθή ακλεζία. Ο αζιεηήο είλαη δπλαηφ λα εκθαλίζεη 

ην κεηαδηαζεηζηθφ ζχλδξνκν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ επίκνλε θεθαιαιγία ηδίσο 

θαηά ηελ άζθεζε, δηαηαξαρέο ηεο φξαζεο θαη ηεο κλήκεο, αδπλακία ζπγθέληξσζεο, 

εχθνιε θφπσζε θαη επεξεζηζηφηεηα. Σα ζπκπηψκαηα δηαξθνχλ ζπλήζσο δχν έσο 

ηξεηο εβδνκάδεο θαη απνηεινχλ αληέλδεημε επαλφδνπ ηνπ αζιεηή ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζην δηάζηεκα απηφ (Ακπαηδίδεο 2000).  

 

 



 

 

Δγθεθαιηθή δηάζεηζε IΗΗ βαζκνχ  

ηελ εγθεθαιηθή δηάζεηζε III βαζκνχ παξαηεξείηαη απψιεηα ζπλείδεζεο, πνπ 

δηαξθεί κεξηθά δεπηεξφιεπηα ή ιεπηά, ελψ κεηά ηελ απνθαηάζηαζε πθίζηαηαη 

παιίλδξνκε ακλεζία, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζε αδπλακία ηνπ αζιεηή λα αλαθαιεί 

ζηε κλήκε ηνπ γεγνλφηα πξνγελέζηεξα ηεο θάθσζεο (Ακπαηδίδεο 2000).  

Ζ δηάζεηζε III βαζκνχ απνηειεί απφιπηε αληέλδεημε επαλφδνπ ζηελ 

πξνεγνχκελε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη απαηηείηαη ιεπηνκεξήο θιηληθφο 

έιεγρνο ηνπ αζιεηή, επεηδή είλαη πηζαλφ λα ππάξρεη επηζθιεξίδην ή νμχ 

ππνζθιεξίδην αηκάησκα θαη ν αξρηθά πεξηπαηεηηθφο θαη ζε θαιή επαθή κε ην 

πεξηβάιινλ αζιεηήο, λα εκθαλίζεη ξαγδαία επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπ 

(Millis & Dijkens 1993, Gibbs 1994). 

ε βαξχηεξεο κνξθήο εγθεθαιηθή δηάζεηζε II θαη III βαζκνχ ν αζιεηήο, κεηά ηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο, εκθαλίδεη δηαηαξαρή ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, αηαμηθφ βάδηζκα ή θαη αδπλακία βάδηζεο, ιφγσ ηνπ ηιίγγνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε κεηαθίλεζε ηνπ αζιεηή απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή, 

επεηδή είλαη δπλαηφ λα ζπλππάξρεη θάθσζε ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο 

ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (Hartwig et al. 1993). 

 

 

Δγθεθαιηθή δηάζεηζε IV βαζκνχ 

ηελ εγθεθαιηθή δηάζεηζε IV βαζκνχ ν αζιεηήο παξνπζηάδεη επεηζφδην απψιεηαο 

ζπλείδεζεο ακέζσο κεηά ηελ θάθσζε, πνπ δηαξθεί κεξηθά δεπηεξφιεπηα, ιεπηά ή 

θαη ψξεο θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθηά ην επίπεδν ζπλείδεζεο, πεξλψληαο απφ ζηάδηα 

βπζηφηεηαο, ζχγρπζεο ή θαη παξαιεξήκαηνο, ελψ ζπλήζσο παξαηεξείηαη 

κεηαηξαπκαηηθή ή παιίλδξνκε ακλεζία. Δάλ ην επεηζφδην απψιεηαο ζπλείδεζεο 

δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ κεξηθά ιεπηά ή παξαηεξνχληαη ζεκεία επηδείλσζεο ηεο 

λεπξνινγηθήο θαηάζηαζεο, επηβάιιεηαη ε άκεζε κεηαθνξά ηνπ αζιεηή ζε 

νξγαλσκέλν ηαηξηθφ θέληξν (Hartwig et al. 1993, Gibbs 1994, Ακπαηδίδεο 2000). 

 

 

Δγθεθαιηθή δηάζεηζε V βαζκνχ  

ηελ εγθεθαιηθή δηάζεηζε V βαζκνχ, ν αζζελήο πεξηέξρεηαη απφ ηελ αξρή ζε 

παξαιπηηθφ θψκα, πνπ είλαη δπλαηφ λα ζπλνδεχεηαη απφ δηαηαξαρή ηεο 



 

 

θαξδηνπλεπκνληθήο ιεηηνπξγίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη απηνλφεηε ε 

άκεζε εθαξκνγή θαξδηνπλεπκνληθήο αλαδσνγφλεζεο (Ακπαηδίδεο 2000).  

 

 

 

Δγθεθαιηθή δηάζεηζε VI βαζκνχ  

ηελ εγθεθαιηθή δηάζεηζε VI βαζκνύ, ν αζζελήο βξίζθεηαη από ηελ  

αξρή ζε βαζύ θώκα θαη ζπλήζσο επέξρεηαη ν ζάλαηνο, επεηδή νη λεπξηθέο 

βιάβεο είλαη βαξύηαηεο θαη αζύκβαηεο κε ηε δσή.  

Πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θάιπςε ηνπ αζιεηή πνπ έρεη ππνζηεί επεηζφδην 

απψιεηαο ζπλείδεζεο, είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο δηαβαηφηεηαο ησλ αεξνθφξσλ 

νδψλ, ηεο αλαπλνήο θαη ηεο θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο.  

Δάλ ν αζιεηήο δελ αλαπλέεη ή ζηακαηά λα αλαπλέεη θαη παξνπζηάδεη δηαηαξαρή ηεο 

θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο, επηβάιιεηαη ε εθαξκνγή θαξδηνπλεπκνληθήο 

αλαδσνγφλεζεο. Δάλ ην πξφζσπν ηνπ αζιεηή είλαη ζηξακκέλν πξνο ην έδαθνο, 

πξνεγείηαη αλαζηξνθή ηνπ ζψκαηνο ζε χπηηα ζέζε, κε ζχγρξνλε αθηλεηνπνίεζε ηεο 

θεθαιήο θαη ηνπ απρέλα ζε νπδέηεξε ζέζε κεηαμχ ησλ αγθψλσλ θαη ησλ ρεξηψλ 

ελφο ζπλνδνχ, γηα ηελ απνθπγή θαθψζεσλ ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο 

ζηήιεο. Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο θαξδηνπλεπκνληθήο αλαδσνγφλεζεο 

αθαηξνχληαη, εάλ ππάξρνπλ, ηα πξνζηαηεπηηθά εμαξηήκαηα ηνπ ζηφκαηνο θαη ην 

θξάλνο (Ακπαηδίδεο 2000). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεραληζκνί εγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ 

 

 

Κχξηνη κεραληζκνί ησλ αζιεηηθψλ εγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ είλαη: 

α) ε αηθλίδηα επηβξάδπλζε ηεο θεθαιήο, ιφγσ πξφζθξνπζήο ηεο ζηελ ζθιεξή 

επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ (ζην TKD) θαηά ηελ πηψζε ιφγσ απψιεηαο ηεο 

ηζνξξνπίαο, ή ιφγσ ηεο επίζεζεο ηνπ αληηπάινπ. 

β) ε δηαδνρηθή γξακκηθή ή γσληαθή επηηάρπλζε θαη επηβξάδπλζε ηεο θεθαιήο 

(Whiplash injury), φπσο ζπκβαίλεη ζην TKD θαη ζηελ ππγκαρία ζπλεπεία ππνδνρήο 

γξνζηάο ή ιαθηίζκαηνο αληίζηνηρα (Littlechild 1986, Haglund & Eriksson 1993) 

(Δηθ. 1.1.). 

Απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ησλ δπλάκεσλ απηψλ είλαη δηάρπηεο ή εζηηαθέο 

εγθεθαιηθέο θαθψζεηο, πνπ κπνξνχλ λα ζπλδένληαη ή φρη κε θαηάγκαηα ηνπ 

θξαλίνπ (Lehman & Ravich 1990, Ακπαηδίδεο 2000). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 1.1.  Γξακκηθή (Α) θαη γσληαθή (Β), επηηάρπλζε ή επηβξάδπλζε ηεο 

θεθαιήο. 

 

 

Έλα ηζρπξό θηύπεκα ζην θεθάιη ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαρύηεηα ηεο γξνζηάο 

θαη ησλ ππνινίπσλ καδώλ πνπ εκπιέθνληαη θαη εμαξηάηαη από ηηο 

κεραληθέο ηδηόηεηεο ησλ ζσκάησλ πνπ ζπγθξνύνληαη, δει. ησλ γαληηώλ 

θαη ηεο θεθαιήο.  Καηά ηελ ζύγθξνπζε παξάγεηαη δύλακε ζην θεθάιη θαη 

ζηελ γξνζηά: απηή ε δύλακε επηηαρύλεη ην θεθάιη ελώ ηαπηόρξνλα 

επηβξαδύλεη ην ρέξη. Καηά ηελ επαθή, θαη ηα δύν ζώκαηα 

παξακνξθώλνληαη από ηελ δύλακε ηεο ζύγθξνπζεο. ε έλα θηύπεκα ζα 

κπνξνύζε λα ιεθζεί ππόςηλ ε επίδξαζε ηεο ζπκπηεζκέλεο επηθάλεηαο 

ηνπ γαληηνύ ζην θξαλίν θαη ε ζπκπίεζε ηνπ θαξπνύ, ίζσο αθόκε θαη απηή 

ηνπ αγθώλα, ν νπνίνο ζπκπεξηθέξεηαη σο ειαηήξην. Ζ παξακόξθσζε ηνπ 

γαληηνύ είλαη κεγαιύηεξε από θάζε άιιν κέινο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ζ αθξηβήο ζπλνιηθή απνηίκεζε ηνπ θηππήκαηνο είλαη έλα πνιχπινθν πξφβιεκα, 

αθνχ εμαξηάηαη απφ ηηο κάδεο ηνπ γαληηνχ, ηνπ ρεξηνχ, ηνπ πήρε, ηνπ βξαρίνλα 

θαη κέρξη ελφο βαζκνχ ηνπ ζηέξλνπ. Δπηπιένλ, ε ζπλνιηθή κάδα πνπ εκπιέθεηαη 

ζ‟ έλα θηχπεκα δηαθέξεη, φρη κφλν αλάινγα κε ην άηνκν αιιά θαη αλάινγα κε ηελ 

ηερληθή θαη επηπιένλ εμαξηάηαη απφ ην πφζν ζπκκεηέρεη ην ζσκαηηθφ βάξνο ζην 

θηχπεκα.  

 



 

 

Γξακκηθή θαη γσληαθή επηηάρπλζε 

Τπάξρνπλ δχν είδε ζχγθξνπζεο ζηελ ππγκαρία, ε “επζύγξακκε” θαη ε “πιάγηα” 

κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζεηαη αληίζηνηρα κηα γξακκηθή ή κηα γσληαθή 

επηηάρπλζε ηεο θεθαιήο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν άμνλαο ηνπ θηππήκαηνο 

πεξλά απφ ην θέληξν βάξνπο ηνπ θξαλίνπ. Σν απνηέιεζκα ηεο θίλεζεο ηεο 

θεθαιήο είλαη κηα γξακκηθή επηηάρπλζε (π.ρ. έλα επζχ θηχπεκα ζην πξφζσπν ή 

ην θηχπεκα ηεο θεθαιήο ζην θαλαβάηζν). ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν άμνλαο ηνπ 

θηππήκαηνο δελ πεξλά απφ ην θέληξν βάξνπο ηεο θεθαιήο θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

θίλεζεο, είλαη ζπλδπαζκφο γξακκηθήο θαη γσληαθήο επηηάρπλζεο ηεο θεθαιήο, 

φπσο ζπκβαίλεη κεηά απφ έλα πιάγην ή αλνδηθφ θηχπεκα ζηελ θάησ γλάζν (Δηθ. 1.2.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 1.2.  α) ζρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο επίδξαζεο ηεο γσληαθήο επηηάρπλζεο 

ζην θεθάιη θαη ζηα εγθεθαιηθά αγγεία, β) εμαηηίαο ηεο αδξάλεηαο ν εγθέθαινο 

κέλεη αξρηθά πίζσ απφ ηελ γσληαθή θεθηεκέλε ηαρχηεηα ηνπ θξαλίνπ θαη 

δεκηνπξγείηαη κηα έληαζε ζηα επηθνηλσλνχληα αγγεία πνπ κπνξεί λα ηα βιάςεη. 

 

 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν θαη νη δχν θηλήζεηο ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηηάρπλζε 

εμαξηάηαη απφ ην πφζν πιάγηα θείηαη ν αγθψλαο φπσο έλα Crosse ή έλα uppercut 

ζην ζαγφλη, πνπ παξάγνπλ νπζηαζηηθά γσληαθή επηηάρπλζε. Αξρίδεη λα 

πεξηζηξέθεηαη κφλν ην θξαλίν, ελψ ν εγθέθαινο γηα ιφγνπο αδξαλείαο δελ 

αθνινπζεί ακέζσο ηελ θίλεζε αλαβάιινληαο πξνζσξηλά ηελ πεξηζηξνθή. Απηή ε 



 

 

εθηφπηζε εθηείλεη ηα αγγεία κεηαμχ εγθεθάινπ θαη αλψηεξεο ξηληθήο βεινεηδνχο 

θνηιφηεηαο θαη κπνξεί λα πξνθιεζεί αηκνξξαγία.              

Σν απνηέιεζκα ηεο δχλακεο ζηνλ εγθέθαιν εμαξηάηαη απφ ηελ κνξθή ηεο 

επηηάρπλζεο. ηελ γξακκηθή επηηάρπλζε, ην θξαλίν κπαίλεη ζε θίλεζε πξηλ ν 

εγθέθαινο μεπεξάζεη ηελ αδξάλεηα ηνπ. Ο εγθέθαινο θαηεπζχλεηαη πξνο ην 

ζεκείν ηεο ζχγθξνπζεο, κεηψλεηαη ε απφζηαζε αλάκεζα ζηελ εζσηεξηθή 

επηθάλεηα ηνπ θξαλίνπ θαη ηνπ εγθεθάινπ θαη αλαπηχζζεηαη κηα αχμεζε ηεο 

πίεζεο. ην ζεκείν απέλαληη ηνπ πφινπ ζχγθξνπζεο, ε απφζηαζε απμάλεηαη 

ειάρηζηα, δειαδή πξνθαιεί κείσζε ηεο πίεζεο. ηελ ππγκαρία ε πιεηνςεθία ησλ 

θηππεκάησλ ζηνρεχεη ζην θεθάιη θαη ζπλήζσο θηππά πιάγηα ην πξφζσπν ή ηελ 

θάησ γλάζν. Ο καιαθφο ηζηφο ηνπ πξνζψπνπ ζπκπεξηθέξεηαη σο απνξξνθεηήο 

ηεο θξνχζεσο θαη κεηψλεη ηελ επηηάρπλζε έσο έλα βαζκφ. Σν θηχπεκα πνπ 

θαηεπζχλεηαη ζηελ απξνζηάηεπηε θάησ γλάζν, πξνθαιεί κεγαιχηεξε επηηάρπλζε 

ηεο θεθαιήο φηαλ θηππήζεη ππφ γσλία. 

 

ρέζε κεηαμχ βάξνπο γαληηνχ θαη δξηκχηεηαο ηνπ θηππήκαηνο 

Γηα λα εθηηκεζεί ε δχλακε πνπ αζθείηαη ζηελ θεθαιή θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

αγψλσλ, πξέπεη κεηαμχ άιισλ λα εμεηαζζεί θαη ε αληνρή ησλ γαληηψλ ηεο 

ππγκαρίαο (απφ 6 κέρξη 16 oz νχγηα) θαη δηαθφξσλ ηχπσλ θαλαβάηζνπ ηνπ ξηλγθ, 

ζε ζρέζε κε ηελ επίδξαζε πνπ είραλ θαηά ηελ ζχγθξνπζε. Γηα παξάδεηγκα έλα 

γάληη ππγκαρίαο 8 oz ησλ 228g, απνηειείηαη απφ 114g δέξκα θαη 114g 

παξαγέκηζκα. Ζ ηαρχηεηα πνπ επηηπγράλεηαη κε έλα γάληη ησλ 6 oz βξέζεθε φηη 

ήηαλ πεξίπνπ 2,7 θνξέο κεγαιχηεξε απφ απηήλ πνπ επηηπγράλεηαη κε έλα γάληη 16 

oz. Παξαδφμσο, δχν ππνηηζέκελα ίδηα γάληηα ησλ 8 oz παξήγαγαλ δηαθνξεηηθή 

επηηάρπλζε θαη δελ ζπκθσλνχζαλ κε άιια πεηξακαηηθά δεδνκέλα. 

Δπαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο, έδεημαλ ηελ ίδηα απφθιηζε. Δπηπιένλ 

παξαηεξήζεθε φηη νη πςειφηεξεο επηηαρχλζεηο θαηεγξάθεζαλ απφ ην ηειεπηαίν 

θηχπεκα κηαο ζεηξάο ηξηψλ ή ηεζζάξσλ δηαδνρηθψλ θηππεκάησλ. Απηφ 

πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζην φηη ην πιηθφ εμαζζέληζε ειαθξά ή δηαηήξεζε ηελ 

παξακφξθσζε ηνπ απφ ην πξνεγνχκελν θηχπεκα θαη είλαη έλα απνηέιεζκα πνπ 

κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζε θαλνληθνχο αγψλεο, αιιά θαη ζε πξνπνλήζεηο 

(Unterharnscheidt & Sellier 1970).  

 



 

 

Δπίδξαζε ησλ πξνζηαηεπηηθψλ ηεο θεθαιήο θαη ηνπ θαλαβάηζνπ 

Ζ πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε ησλ γαληηψλ απμάλεηαη φηαλ ηα ρξεζηκνπνηνχκελα 

γάληηα είλαη καιαθά (κεγαιχηεξε νχγηα). Ζ πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε ηνπ θξάλνπο 

κεηψλεηαη ζε ζρέζε κε ηελ πξννδεπηηθή αθακςία ηνπ γαληηνχ, π.ρ. κε ηελ ρξήζε 

ειαθξχηεξνπ γαληηνχ. Απηφο ν θαλφλαο ηζρχεη θαη γηα ηνπο επηδέζκνπο.  

Καηά ηε δηάξθεηα πεηξακάησλ ζε δψα, παξαηεξήζεθε φηη ε ζπκπεξηθνξά θαη ηα 

ηζηνινγηθά επξήκαηα παξακέλνπλ αλαιινίσηα κεηά ηελ εθαξκνγή ελφο κφλν 

θηππήκαηνο πνπ πξνθαιεί ππνδηάζεηζε (Unterharnscheidt 1958, 1963, 1979, 

Sellier & Unterharnscheidt 1963). Όκσο, επαλαιακβαλφκελεο εθαξκνγέο δχλακεο 

(5, 10, ή 15 θηππήκαηα, κε δηαιείκκαηα 10 sec), παξήγαγαλ ζνβαξέο θαη κφληκεο 

εγθεθαιηθέο βιάβεο, εμαηηίαο θπθινθνξηθψλ αλσκαιηψλ. Σν πείξακα κηκείηαη ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ ππγκαρία, θαηά ηελ νπνία έλαο αληίπαινο πνπ βξίζθεηαη ζε 

θαηάζηαζε ‘ππγκαρηθήο κέζεο’ δέρεηαη έλαλ απμεκέλν αξηζκφ δηαδνρηθψλ 

θηππεκάησλ. Εψα πνπ εμεηάζηεθαλ ακέζσο ή χζηεξα απφ κεξηθέο εκέξεο κεηά 

απφ ζρεηηθφ πείξακα, δελ παξνπζίαζαλ ηζηνπαζνινγηθέο βιάβεο, ελψ ζνβαξέο 

εγθεθαιηθέο βιάβεο παξνπζηάζηεθαλ κεηά παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

επηβίσζεο (απφ κεξηθέο εκέξεο κέρξη κεξηθέο εβδνκάδεο). Μεηά απφ απηφ ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο θηππήκαηα βξέζεθαλ αιινηψζεηο ζηελ παξεγθεθαιίδα. 

ρεηίδνληαλ κε ηελ „λεπξνγινία ηνπ Bergmann‟ θαη ηελ ιέπηπλζε ηνπ 

θνθθνεηδνχο θπηηαξηθνχ ζηξψκαηνο, ζπλδπαζκέλν κε ηελ λεπξνγινηαθή  

αληίδξαζε θαη ηελ λεπξνγινηαθή εμάπισζε ζηελ ξαβδσηή κπειηθή θαη ηελ θαηά 

νπζία ηεο παξεγθεθαιίδαο. Οη παζν-κνξθνινγηθέο αιιαγέο ζηνλ εγθέθαιν ήηαλ 

ιηγφηεξν εθηελείο. Απνηεινχληαλ απφ δηεζπα-ξκέλα ηζραηκηθά θπηηαξηθά λεχξα 

θαη κέηξηα λεπξνγινηαθή εμάπισζε ζηε θαηά νπζία.  

Μεηά απφ έλα κφλν θηχπεκα ηθαλφ λα πξνθαιέζεη δηάζεηζε, δελ παξαηεξήζεθαλ 

ζηνλ εγθέθαιν κνξθνινγηθέο αιιαγέο. Αληίζεηα, εάλ ην ίδην αθξηβψο θηχπεκα 

επαλαιακβαλφηαλ ζε έλα ε δχν εκεξήζηα δηαιείκκαηα, ην απνηέιεζκα ήηαλ ε 

πξφθιεζε ζνβαξψλ εγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ. Μέζα ζηνλ θινηφ ηεο 

παξεγθεθαιίδαο, βξέζεθαλ δηάζπαξηεο αιιαγέο ησλ ηζραηκηθψλ θπηηαξηθψλ 

λεχξσλ θαη κεξηθέο ζνβαξέο εζηηαθέο θαη ςεπδνθπιισηέο λεθξψζεηο. ην 

ζρεκαηηζκφ ηνπ „θέξαηνο ηνπ Ammon‟, ε απψιεηα ησλ λεπξψλσλ ήηαλ είηε 

δηάζπαξηε είηε εκθαληδφηαλ σο ηέιεηα θαηαζηξνθή ελφο ηνκέα ηνπ ζπλδέζκνπ 

ηνπ. Σα επξήκαηα ηεο παξεγθεθαιίδαο έκνηαδαλ κε εθείλα πνπ είραλ εληνπηζζεί 



 

 

κεηά απφ δηαδνρηθά θηππήκαηα ή απφ θηππήκαηα κε δχλακε ηθαλά λα 

πξνθαιέζνπλ ππνδηάζεηζε.  

Απφ απηά ηα επξήκαηα κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο, φηη ηα θηππήκαηα κε 

κηθξφηεξε έληαζε (φπσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα πεηξάκαηα) φηαλ εθαξκφζηεθαλ 

κε κηθξή ρξνληθή δηαδνρή, πξνθάιεζαλ βιάβε ζηνλ εγθέθαιν κεγαιχηεξεο 

δξηκχηεηαο απφ εθείλα πνπ πξνθαινχληαλ απφ πςειφηεξεο έληαζεο θηππήκαηα, 

εθαξκνζκέλα ζε κεγαιχηεξα δηαιείκκαηα (απφ κεξηθέο εκέξεο σο κία εβδνκάδα). 

Ζ έληαζε ηνπ θηππήκαηνο θαη ην ρξνληθφ δηάιεηκκα κεηαμχ ησλ θηππεκάησλ 

είλαη ζεκαληηθνί παζνγελεηηθνί παξάγνληεο ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε ηεο 

εγθεθαιηθήο βιάβεο.  

Δγθεθαιηθφ Κnock Οut 

Μηα γξνζηά ζην „θνπκπί‟, φπσο απνθαινχλ νη ππγκάρνη ηελ θάησ γλάζν, 

ζεσξείηαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή γηα έλα θηχπεκα ΚΟ. Μεξηθνί ππγκάρνη πνπ 

έρνπλ „γπάιηλν πεγνχλη‟ φπσο ραξαθηεξηζηηθά απνθαιείηαη, αληηδξνχλ εχθνια ζε 

έλα ηέηνην θηχπεκα κε ΚΟ. Γελ είλαη αθφκε γλσζηφ αλ έλα θηχπεκα ζ‟ απηφ ην 

ζεκείν ηνπ ζαγνληνχ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθφ, επεηδή ε κεηαθνξά θηλεηηθήο 

δχλακεο απφ ηελ γξνζηά ζην ζαγφλη θαη απφ εθεί ζην θξαλίν είλαη ηδηαίηεξα 

άκεζε ή επεηδή ζέηεη ζε ελέξγεηα έλαλ απφ ηνπο αληαλαθιαζηηθνχο κεραληζκνχο 

πνπ νδεγεί ζε αλαηζζεζία.  

Οη δηάρπηεο θαθψζεηο, φπσο ε εγθεθαιηθή δηάζεηζε, πξνθαινχληαη θαηά ηε 

γξακκηθή θαη θπξίσο θαηά ηελ γσληαθή επηηάρπλζε ή επηβξάδπλζε ηεο θεθαιήο 

θαη ζπλνδεχνληαη ζπλήζσο απφ κε νξαηέο κε γπκλφ νθζαικφ 

παζνινγναλαηνκηθέο αιινηψζεηο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε θξάλνπο δελ παξέρεη 

ηδηαίηεξε πξνζηαζία ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ 

ππγκαρία θαη ην TKD (Levin 1993).     

Οη εζηηαθέο θαθψζεηο, φπσο ε εγθεθαιηθή ζιάζε, ην επηζθιεξίδην, ππνζθιεξίδην 

θαη ελδνεγθεθαιηθφ αηκάησκα, πξνθαινχληαη θαηά ηελ πξφζθξνπζε ηεο θεθαιήο 

ζε ζηαζεξή επηθάλεηα, είλαη ζπλήζσο νξαηέο κε γπκλφ νθζαικφ θαη ζπλδένληαη 

κε γεληθφηεξεο βιάβεο, φπσο ε απψζεζε ηεο εγθεθαιηθήο νπζίαο απφ ην 

αηκάησκα θαη θπξίσο ε πίεζε ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο. Οη θαθψζεηο απηέο 

πεξηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε πξνζηαηεπηηθνχ θξάλνπο ζε δηάθνξα αζιήκαηα. Ζ φρη 

ζπάληα εκθάληζε νμένο ππνζθιεξηδίνπ αηκαηψκαηνο ζε αζιεηέο ηνπ ακεξηθαληθνχ 

πνδνζθαίξνπ θαη ηεο ππγκαρίαο, νθείιεηαη θπξίσο ζηε γσληαθή επηηάρπλζε θαη 



 

 

επηβξάδπλζε ηεο θεθαιήο θαη ιηγφηεξν ζηελ πξφζθξνπζε ή ηηο πιήμεηο ηεο θεθαιήο 

(Gennarelli 1986, Gennarelli 1990).   

Έπεηηα απφ θάηαγκα ησλ κεησπηαίσλ θφιπσλ θαη ηνπ ηεηξηκκέλνπ πεηάινπ ηνπ 

εζκνεηδνχο νζηνχ είλαη δπλαηφ λα πξνθιεζεί ξηλφξξνηα, δειαδή εθξνή 

εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ απφ ηηο ξηληθέο θνηιφηεηεο, κε πξφζκεημε ή φρη αίκαηνο. 

ηα θαηάγκαηα απηά πθίζηαηαη ηδηαίηεξνο θίλδπλνο πξφθιεζεο κεληγγίηηδαο, 

ιφγσ εηζφδνπ κηθξνβίσλ απφ ηηο ξηληθέο θνηιφηεηεο (Lehman & Ravich 1990, 

Schneider & Richter 1993).  

ε θαηάγκαηα ηνπ πξνζζίνπ θξαληαθνχ βφζξνπ, ιφγσ δηάρπζεο αίκαηνο πξνο 

ηνπο ηζηνχο ηνπ νθζαικηθνχ θφγρνπ, παξαηεξνχληαη ζπρλά ζηελ ππγκαρία 

ραξαθηεξηζηηθά πεξηθνγρηθά αηκαηψκαηα (Ακπαηδίδεο 2000). ε θαηάγκαηα ηνπ 

νπηζζίνπ θξαληαθνχ βφζξνπ πξνθαινχληαη αηκαηψκαηα ζηνλ ηξάρειν θαη ηνλ 

απρέλα.  

 

 

 

 

Γηάρπηεο εγθεθαιηθέο θαθψζεηο 

 

 

Οη ειαθξνχ βαζκνχ δηάρπηεο θαθψζεηο πξνθαινχλ πξνζσξηλή κφλνλ εγθεθαιηθή 

δπζιεηηνπξγία θαη εθ' φζνλ ειεγρζνχλ νη δεπηεξνπαζείο κεραληζκνί (αηκνξξαγία, 

ηζραηκία, νίδεκα), ε απνθαηάζηαζε είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ρσξίο ππνιεηκκαηηθέο 

λεπξνινγηθέο εθδειψζεηο (Ακπαηδίδεο 2000).   

ηηο βαξχηεξεο κνξθέο δηάρπηεο θάθσζεο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κε 

αλαζηξέςηκε βιάβε ησλ λεπξαμφλσλ ηεο ιεπθήο νπζίαο, ε εγθεθαιηθή 

δπζιεηηνπξγία ζπλδέεηαη ζπλήζσο κε δηάρπην εγθεθαιηθφ νίδεκα, ζην νπνίν 

νθείιεηαη ε απμεκέλε ελδνθξαληαθή πίεζε (Resnick et al. 1994, Trevisani et al. 

1994). 

ηηο δηάρπηεο εγθεθαιηθέο θαθψζεηο πεξηιακβάλνληαη: 

α) ε ειαθξά εγθεθαιηθή δηάζεηζε, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πξφζθαηξε αλαζηξέςηκε λεπξηθή δηαηαξαρή, ρσξίο αλαηνκηθέο 

βιάβεο ηεο εγθεθαιηθήο νπζίαο θαη ρσξίο απψιεηα ζπλείδεζεο. Ζ θάθσζε απηή είλαη ζπρλή ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ιφγσ ηνπ ήπηνπ 

ραξαθηήξα ηεο, δελ απαηηεί ηδηαίηεξε αληηκεηψπηζε. 



 

 

β) ε θιαζζηθή εγθεθαιηθή δηάζεηζε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ αλαζηξέςηκε 

έθπησζε ηεο εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπλνδεχεηαη απφ επεηζφδην πξφζθαηξεο 

απψιεηαο ζπλείδεζεο.  

γ) ε δηάρπηε λεπξαμνληθή θάθσζε, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθήο έθηαζεο 

αλαηνκηθή βιάβε ησλ λεπξαμφλσλ, απψιεηα ζπλείδεζεο γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν 

ησλ έμη σξψλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ λεπξηθέο θαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο.  

 

Διαθξά εγθεθαιηθή δηάζεηζε 

Γηαθξίλνληαη ηξεηο κνξθέο ειαθξάο εγθεθαιηθήο δηάζεηζεο (Ακπαηδίδεο 2000). Ζ 

επηφηεξε κνξθή ειαθξάο εγθεθαιηθήο δηάζεηζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ζχγρπζε, 

δηαηαξαρέο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ απψιεηα ζπλείδεζεο 

ή κεηαηξαπκαηηθή ακλεζία. Απηή ε ειαθξφηαηε ζπγρπηηθή θαηάζηαζε δηαξθεί 

ειάρηζηα δεπηεξφιεπηα θαη δελ επηζχξεη ζπλήζσο ηελ πξνζνρή ησλ αηφκσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ αζιεηή, ν νπνίνο ζπλερίδεη ηνλ αγψλα. 

Ζ ακέζσο βαξχηεξε κνξθή ειαθξάο εγθεθαιηθήο δηάζεηζεο ζπλαληάηαη ζπρλά ζε 

αζιήκαηα επαθήο θαη ζπλνδεχεηαη απφ ζχγρπζε, αθνινπζνχκελε απφ ακλεζία, ε 

νπνία εκθαλίδεηαη 5 min σο 10 min κεηά ηελ θάθσζε. Ο αζιεηήο πνπ ππέζηε ηε 

δηάζεηζε θαη παξά ην φηη βξίζθεηαη ζε ζπγρπηηθή θαηάζηαζε, ζπλερίδεη ηελ 

πξνζπάζεηα, ρσξίο δηαηαξαρή ησλ λεπξηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Δάλ ν αζιεηήο εμεηαζηεί ακέζσο κεηά ηελ θάθσζε, δελ δηαπηζηψλεηαη 

παιίλδξνκε ακλεζία, ελψ κεηαηξαπκαηηθή θαη παιίλδξνκε ακλεζία 

αλαπηχζζνληαη 5 min σο 10 min αξγφηεξα. Ζ παιίλδξνκε ακλεζία αθνξά ηα 

ηειεπηαία ιεπηά πξηλ απφ ηελ θάθσζε θαη παξακέλεη, παξά ηελ πιήξε 

ππνρψξεζε ηεο ζπγρπηηθήο θαηάζηαζεο. 

ηελ ηξίηε ζνβαξφηεξε κνξθή ειαθξάο εγθεθαιηθήο δηάζεηζεο παξαηεξείηαη 

ζχγρπζε θαη κεηαηξαπκαηηθή ακλεζία, αξθεηά ιεπηά κεηά ηελ θάθσζε. Ο 

αζιεηήο είλαη ζπλήζσο ζε ζέζε λα ζπλερίζεη ηελ πξνζπάζεηα, παξά ηε ζπγρπηηθή 

θαηάζηαζε. Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο ζην θπζηνινγηθφ, 

δηαηεξείηαη ελφο βαζκνχ παιίλδξνκε θαη κεηαηξαπκαηηθή ακλεζία (Lehman & 

Ravich 1990, Levin 1993).   

Δίλαη πξνθαλέο φηη θαη ζηηο ηξεηο κνξθέο ειαθξάο εγθεθαιηθήο δηάζεηζεο, 

πθίζηαηαη έζησ πξφζθαηξε δηαηαξαρή ηεο εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηνπο κεραληζκνχο ηεο κλήκεο. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί έλδεημε φηη ε 



 

 

θάθσζε αθνξά θπξίσο ηα εκηζθαίξηα θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ην ζηέιερνο ηνπ 

εγθεθάινπ (Levin 1993).  

 

Κιαζζηθή εγθεθαιηθή δηάζεηζε 

Ζ θιαζζηθή εγθεθαιηθή δηάζεηζε ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθφξνπ βαζκνχ δηαηαξαρέο 

ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο, πνπ δηαξθνχλ κέρξη 6 ψξεο θαη ζπλνδεχνληαη απφ 

παιίλδξνκε θαη κεηαηξαπκαηηθή ακλεζία. Απφ πξαθηηθήο πιεπξάο ε θιαζζηθή 

εγθεθαιηθή δηάζεηζε ραξαθηεξίδεηαη απφ εγθεθαιηθή δπζιεηηνπξγία, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηηο θινηηθέο ιεηηνπξγίεο, πνπ αθνξνχλ ηε κλήκε θαη ηηο ζπλδέζεηο ηνπ 

θινηνχ κε ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο, δελ ζπλνδεχεηαη φκσο απφ 

παζνινγναλαηνκηθέο αιινηψζεηο (Ακπαηδίδεο 2000).  

Παξά ην φηη νη δηαηαξαρέο ηνπ επηπέδνπ ζπλείδεζεο είλαη αλαζηξέςηκεο, 

παξαηεξνχληαη ζπκπηψκαηα, φπσο θεθαιαιγία θαη εκβνέο ψησλ, πνπ ππνδειψλνπλ 

βιάβεο εγθεθαιηθψλ δνκψλ θαη ηνπ έζσ σηφο. ε νξηζκέλνπο αζιεηέο 

δηαπηζηψλνληαη ιεπηέο κεηαβνιέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, κε ζπρλφηεξε εθδήισζε 

ηελ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο, αιιά θαη άιιεο φπσο δηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ θαη ηνπ 

θαγεηνχ, δπζρέξεηα δηεθπεξαίσζεο ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ, επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά, επεξεζηζηφηεηα θαη εχθνιε θφπσζε (Levin 1993). 

 

Γηάρπηε λεπξαμνληθή θάθσζε 

Ζ δηάρπηε λεπξαμνληθή θάθσζε αλαθέξεηαη ζηε βαξχηεξε κνξθή δηάρπηεο 

εγθεθαιηθήο βιάβεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πνηθίιεο έθηαζεο αλαηνκηθέο βιάβεο 

ησλ λεπξαμφλσλ ηεο ιεπθήο νπζίαο θαη απψιεηα ηεο  ζπλείδεζεο, πνπ δηαξθεί 

πεξηζζφηεξν απφ 6 ψξεο, έσο εκέξεο ή θαη εβδνκάδεο απφ ηε ζηηγκή ηεο θάθσζεο 

(Ακπαηδίδεο 2000).  

Ζ δηάξθεηα ηνπ επεηζνδίνπ απψιεηαο ζπλείδεζεο ή ηνπ θψκαηνο, απνηειεί 

ζεκαληηθφ θξηηήξην βαξχηεηαο ηεο εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο θαη επεηδή 

κπνξεί λα δηαξθέζεη εβδνκάδεο, ζεσξείηαη φηη ε δηάρπηε λεπξαμνληθή θάθσζε 

απνηειεί ην κεηαβαηηθφ ζεκείν κεηαμχ ηεο ακηγνχο εγθεθαιηθήο δπζιεηηνπξγίαο 

θαη ηεο αλαηνκηθήο εγθεθαιηθήο βιάβεο. Αζζελείο πνπ αλαλήπηνπλ απφ 

ειαθξφηεξεο κνξθήο δηάρπηε λεπξαμνληθή θάθσζε, εκθαλίδνπλ γηα κεγάια 

δηαζηήκαηα κεηαηξαπκαηηθή θαη παιίλδξνκε ακλεζία θαη δηαηαξαρέο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο. 



 

 

Αθφκε θαη νη ειαθξφηεξεο κνξθέο δηάρπηεο λεπξαμνληθήο θάθσζεο ζπλνδεχνληαη 

απφ ξήμε νξηζκέλσλ "ήζζνλνο αληηζηάζεσο" λεπξηθψλ ηλψλ θαη ησλ δχν 

εκηζθαηξίσλ. Δάλ ε έθηαζε ηεο αλαηνκηθήο βιάβεο ζπλεπάγεηαη απνκφλσζε ησλ 

εκηζθαηξίσλ απφ ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ν 

αζζελήο είλαη επηξξεπήο ζε επηπινθέο απφ δηάθνξα ζπζηήκαηα, νη νπνίεο 

κπνξνχλ ηειηθά λα επηθέξνπλ ηνλ ζάλαην (Povlishock 1992). Ζ βαξχηεξε κνξθή 

δηάρπηεο λεπξαμνληθήο θάθσζεο ραξαθηεξίδεηαη θαη σο δηάρπηε θάθσζε ηεο 

ιεπθήο νπζίαο ηνπ εγθεθάινπ θαη ζπλίζηαηαη ζε απφζπαζε ή δηάηκεζε ησλ 

λεπξαμφλσλ ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ ησλ δχν εκηζθαηξίσλ, ηνπ δηακέζνπ εγθεθάινπ 

θαη ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο. Σα άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί απηή ηελ θάθσζε, 

βξίζθνληαη απφ ηελ αξρή ζε βαζχ θψκα θαη δηαθέξνπλ απφ εθείλα κε απιή 

δηάρπηε λεπξαμνληθή θάθσζε. πγθεθξηκέλα παξνπζηάδνπλ ζεκεία παζνινγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο, φπσο απεγθεθαιηζκφ, ελψ παξάιιεια 

παξαηεξνχληαη ζεκεία δηαηαξαρήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απηνλφκνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, φπσο ππεξηδξσζία, ππεξππξεμία  θαη ππέξηαζε (Ακπαηδίδεο 2000).    

Με ηε δηάρπηε λεπξαμνληθή θάθσζε ζπλδένληαη δχν ραξαθηεξηζηηθνί 

θπζηνπαζνινγηθνί κεραληζκνί, ε δηέγεξζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ θαη ην 

εγθεθαιηθφ νίδεκα. Ζ δηέγεξζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ πξνθαιεί βξαδπθαξδία 

θαη ππφηαζε κε απνηέιεζκα κείσζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο ζηνλ εγθέθαιν θαη 

εθδήισζε επεηζνδίσλ απψιεηαο ζπλείδεζεο (αγγεηνθηλεηηθή παξαζπκπαζεηηθή 

ιηπνζπκία). Πξφθεηηαη γηα έλα δηάζηεκα ιηπνζπκηθήο θαηάζηαζεο, πνπ νθείιεηαη 

ζε βξαρεία θαη έληνλε δηέγεξζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία 

πξνθαιείηαη θαηά ηελ επηηάρπλζε θαη επηβξάδπλζε ηεο θεθαιήο, έπεηηα απφ 

θηππήκαηα ζην πξφζσπν (φπσο ζπκβαίλεη ζηελ ππγκαρία). Ζ δηέγεξζε ηνπ 

παξαζπκπαζεηηθνχ ζπκβαίλεη πξηλ νη πιήμεηο ζηελ θεθαιή πξνθαιέζνπλ ηελ 

θιαζζηθή εγθεθαιηθή δηάζεηζε. Αλάινγε δηέγεξζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ 

παξαηεξείηαη ζηελ ππγκαρία, κεηά απφ θηππήκαηα ζηελ θνηιηαθή ρψξα, ιφγσ ηεο 

δηέγεξζεο ηνπ θνηιηαθνχ ή ειηαθνχ πιέγκαηνο (Littlechild 1986, Haglund & 

Eriksson 1993, Steward et al. 1994). 

Ζ αγγεηνθηλεηηθή παξαζπκπαζεηηθή ιηπνζπκία δηαθξίλεηαη απφ ηα ζχλδξνκα ηεο 

ειαθξάο θαη ηεο θιαζζηθήο εγθεθαιηθήο δηάζεηζεο, απφ ην γεγνλφο φηη 

παξαηεξείηαη βξαδπθαξδία θαη δελ πθίζηαηαη κεηαηξακαηηθή ή παιίλδξνκε 

ακλεζία. Δπηπιένλ ζηελ αγγεηνθηλεηηθή παξαζπκπαζεηηθή ιηπνζπκία 



 

 

παξαηεξείηαη κία ζηηγκηαία θαζπζηέξεζε, πξηλ απφ ηελ απψιεηα ηεο ζπλείδεζεο 

θαη ν αζιεηήο παξαπαηά γηα κεξηθά δεπηεξφιεπηα πξηλ θαηαξξεχζεη, αληίζεηα κε 

ηελ θιαζζηθή εγθεθαιηθή δηάζεηζε, πνπ ζπκβαίλεη αθξηβψο ηε ζηηγκή ηεο πιήμεο 

ηεο θεθαιήο (Ακπαηδίδεο 2000). 

Σν εγθεθαιηθφ νίδεκα παξαηεξείηαη ζε κεγάιν αξηζκφ εγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ, 

ε βαξχηεηά ηνπ φκσο δελ αληηθαηνπηξίδεη θαη' αλάγθελ ηε βαξχηεηα ηεο βιάβεο, 

επεηδή ην νίδεκα απνηειεί ζπλνδφ ζηνηρείν ηεο πξσηνπαζνχο θάθσζεο ηνπ 

εγθεθάινπ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε θιηληθή ηνπ εηθφλα εκθαλίδεηαη 

βαξχηεξε απφ εθείλε ηεο θχξηαο θάθσζεο. Σν νμχ εγθεθαιηθφ νίδεκα ζπλδέεηαη 

θπξίσο κε ηηο βαξχηεξεο κνξθέο ηεο δηάρπηεο λεπξαμνληθήο θάθσζεο, ελψ 

παξαηεξείηαη ζπαληφηεξα ζηελ ειαθξά θαη ηελ θιαζζηθή εγθεθαιηθή δηάζεηζε. 

Σν επηβξαδπλφκελν νίδεκα εκθαλίδεηαη ιεπηά ή ψξεο κεηά ηελ θάθσζε θαη 

ζπλδέεηαη κε ηηο ειαθξφηεξεο κνξθέο ηεο δηάρπηεο λεπξαμνληθήο θάθσζεο 

(Asgeirsson et al. 1994, Trevisani et al. 1994).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δζηηαθέο εγθεθαιηθέο θαθψζεηο 

 

 

Οη εζηηαθέο εγθεθαιηθέο θαθψζεηο νθείινληαη ζε εληνπηζκέλα κεραληθά αίηηα, 

πνπ πξνθαινχλ ηνπηθή αηκνξξαγία ή ηζραηκία, αθνινπζνχκελε απφ 

αγγεηνδηαζηνιή θαη νίδεκα (Henderson & Browning 1994, Ακπαηδίδεο 2000).  

Λφγσ ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ, παξαηεξείηαη αξρηθά ηνπηθή αχμεζε ηεο 

ελδνεγθεθαιηθήο πίεζεο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα επεθηείλεηαη ζε νιφθιεξν ηνλ 

εγθέθαιν, κε απνηέιεζκα ηελ άζθεζε πίεζεο θαη ηελ πξφθιεζε αηκνξξαγίαο ζην 

εγθεθαιηθφ ζηέιερνο, πνπ νδεγεί ζε κε αλαζηξέςηκε βιάβε ησλ δσηηθψλ 

θέληξσλ ηεο αλαπλνήο θαη ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο. Οη δεπηεξνπαζείο απηνί 

κεραληζκνί ζεσξείηαη φηη επηθέξνπλ ζηνλ εγθέθαιν βαξχηεξεο βιάβεο, απφ φ,ηη 

νη πξσηνπαζείο (Cruz 1993). 

Oη εζηηαθέο εγθεθαιηθέο θαθψζεηο πεξηιακβάλνπλ: α) ηελ εγθεθαιηθή ζιάζε θαη ην 

ελδνεγθεθαιηθφ αηκάησκα, β) ην επηζθιεξίδην αηκάησκα, γ) ην νμχ ππνζθιεξίδην 

αηκάησκα, δ) ην ππνμχ ππνζθιεξίδην αηκάησκα θαη ε) ην ρξφλην ππνζθιεξίδην 

αηκάησκα.                  

Καηά ηελ πιήμε ηεο θεθαιήο ηνπ αζιεηή πνπ δελ βξίζθεηαη ζε θίλεζε, απφ έλα 

αληηθείκελν, παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζιάζε ηεο εγθεθαιηθήο νπζίαο θαη αηκάησκα 

θάησ αθξηβψο απφ ηε ζέζε ηεο θάθσζεο. Αληίζεηα, θαηά ηελ πξφζθξνπζε ηεο 

θεθαιήο ζε αλέλδνηε επηθάλεηα (δάπεδν), ελψ ν αζιεηήο βξίζθεηαη ζε θίλεζε, 

πξνθαιείηαη ζπλήζσο εγθεθαιηθή ζιάζε θαη/ή ελδνεγθεθαιηθφ αηκάησκα "εμ' 

αληηηππίαο", δειαδή ζην αληίζεην ζεκείν απφ εθείλν ηεο πξφζθξνπζεο (Cremona 

& Geffen 1994).  

Ζ ελδνθξαληαθή αηκνξξαγία δηαθξίλεηαη ζε πςειήο πίεζεο (αξηεξηαθή), ζηελ 

νπνία νθείιεηαη ην επηζθιεξίδην αηκάησκα θαη ζε ρακειήο πίεζεο (θιεβηθή), ζηελ 



 

 

νπνία νθείιεηαη ην νμχ, ην ππνμχ θαη ην ρξφλην ππνζθιεξίδην αηκάησκα 

(Meixenberger 1993, Resnick et al. 1994).     

 

Κξηηήξηα επαλφδνπ ζε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα  

 

 

Πξηλ απφ ηελ επάλνδν ηνπ αηφκνπ ζε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, είλαη απαξαίηεηε ε 

αμηνιφγεζε νξηζκέλσλ παξακέηξσλ, φπσο: α) ε πιήξεο ή κεξηθή απνθαηάζηαζε 

ησλ λεπξηθψλ ιεηηνπξγηψλ, β) ην είδνο ηνπ αζιήκαηνο (επαθήο ή φρη), γ) νη 

επαλεηιεκκέλεο εγθεθαιηθέο δηαζείζεηο, δ) ε χπαξμε ζπκπησκάησλ απφ ηα άιια 

ζπζηήκαηα. 

Σα θξηηήξηα είλαη γεληθνί θαλφλεο, πνπ αθνξνχλ θάζε αζινχκελν, άζρεηα απφ ηελ 

ειηθία θαη ην επίπεδν ελαζρφιεζήο ηνπο κε ηνλ αζιεηηζκφ, πξέπεη φκσο λα 

εμαηνκηθεχνληαη θαη λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε αζιήκαηνο 

(Πίλ. 1.3.). 

 

Πίνακαρ 1.3.  Κξηηήξηα επαλφδνπ ζε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, κεηά απφ 

εγθεθαιηθή  δηάζεηζε 

(απφ Γ. Ακπαηδίδε 2000).  

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΑΝΟΓΟΤ Δ ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 

ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΓΗΑΔΗΖ 

Βαζκφο        1
ε
  Γηάζεηζε                       2

ε
  Γηάζεηζε                            3

ε
  

Γηάζεηζε 

 

Η 

& 

Η

Η 

Δπάλνδνο ζηνλ 

αγψλα, εάλ ν 

αζιεηήο είλαη 

αζπκπησκαηηθ

φο. 

Δπάλνδνο ζηελ 

αζιεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

κεηά απφ 2 

εβδνκάδεο εάλ ν 

αζιεηήο είλαη 

αζπκπησκαηηθφο 

ζε εξεκία θαη 

άζθεζε.  

Γηαθνπή θάζε 

αζιεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Δπάλνδνο ζηελ 

επφκελε πεξίνδν, 

εάλ ν αζιεηήο είλαη 

αζπκπησκα-ηηθφο 

ζε εξεκία θαη 

άζθεζε.  



 

 

 

 

 

Η

Η

Η 

Δπάλνδνο ζηελ 

αζιεηηθή 

δξαζηεξηφηε-

ηα κεηά απφ 1-

2 εβδνκάδεο 

εάλ ν αζιεηήο 

είλαη 

αζπκπησκαηηθ

φο ζε εξεκία 

θαη άζθεζε.  

Γηαθνπή θάζε 

αζιεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπιάρη-ζηνλ γηα 

έλαλ κήλα. Δπά-

λνδνο ζηελ 

αζιεηηθή δξα-

ζηεξηφηεηα, εάλ ν 

αζιεηήο είλαη 

αζπκπησκαηηθφο 

ζε εξεκία & 

άζθεζε.  

Γηαθνπή θάζε 

αζιεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Δπάλνδνο ζηελ 

επφκελε πεξίνδν, 

εάλ ν αζιεηήο είλαη 

αζπκπησκαηηθφο 

ζε εξεκία θαη 

άζθεζε.  

 

 

Η

V

  

 

& 

 

V 

Γηαθνπή θάζε 

αζιεηηθήο 

δξαζηεξηφ-

ηεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 

γηα έλαλ κήλα. 

Δπάλνδνο ζηελ 

αζιεηηθή 

δξαζηε-

ξηφηεηα, εάλ ν 

αζιεηήο είλαη 

αζπκπησκαηηθ

φο ζε εξεκία & 

άζθεζε. 

Γηαθνπή θάζε 

αζιεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Δπάλνδνο ζηελ 

επφκελε πεξίνδν, 

εάλ ν αζιεηήο 

είλαη 

αζπκπησκαηηθφο 

ζε εξεκία θαη 

άζθεζε. 

Μεηαηξαπκαηηθή  

& παιίλδξνκε 

ακλεζία 

 

 

 

*** 

 

 

Μεηά απφ εγθεθαιηθή θάθσζε παξακέλεη έζησ πξφζθαηξε ή κηθξνχ βαζκνχ 

έθπησζε νξηζκέλσλ λεπξηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ε νπνία εθδειψλεηαη εληνλφηεξα 

έπεηηα απφ επαλεηιεκκέλεο εγθεθαιηθέο δηαζείζεηο, πνπ έρνπλ αζξνηζηηθφ 

ραξαθηήξα. Ο αζιεηήο πνπ έρεη ππνζηεί εγθεθαιηθή δηάζεηζε, έρεη ηεηξαπιάζηεο 

πηζαλφηεηεο λα ππνζηεί κία δεχηεξε (Ακπαηδίδεο 2000).  



 

 

Γηα λα επαλέιζεη ν αζιεηήο ζε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα είλαη 

αζπκπησκαηηθφο ηφζν ζηελ εξεκία, φζν θαη ζηελ άζθεζε. πκπηψκαηα, φπσο 

επίκνλε θεθαιαιγία, δηπισπία, λαπηία, έκεηνο, δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο θαη ηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, ζχγρπζε, λσζξφηεηα, εχθνιε θφπσζε, απνηεινχλ αληέλδεημε 

επαλφδνπ ζε αζιεηηθή δξαζηεξηφηεηα, επεηδή ε χπαξμή ηνπο εθζέηεη ζε θίλδπλν 

λέαο θάθσζεο ηνλ ίδην ηνλ αζιεηή αιιά θαη ηνπο ζπλαζιεηέο ηνπ, ιφγσ ηεο 

αλεπαξθνχο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ (Gibbs 1994). Γηα λα ζεσξεζεί ν 

αζιεηήο αζπκπησκαηηθφο, δελ πξέπεη λα εκθαλίδεη νχηε ηα ειαθξά λεπξνινγηθά 

ζεκεία, φπσο αδπλακία ζπγθέληξσζεο, κεησκέλε απφδνζε ζηελ εξγαζία θαη ηε 

κειέηε, δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο ζην θαγεηφ, ζηνλ χπλν θαη ζεμνπαιηθή 

δπζιεηηνπξγία.      

 

Δπηπηψζεηο εγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ  

 

 

ηελ πξνζπάζεηα επαλέληαμεο ησλ αζιεηψλ, παξεκβάιινληαη ελίνηε νη άκεζεο 

θαη νη απψηεξεο επηπηψζεηο ηεο εγθεθαιηθήο θάθσζεο, φπσο ε επίκνλε 

θεθαιαιγία, νη επηιεπηηθέο θξίζεηο θαη νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο (Levin et al. 1987, 

Haglund & Eriksson 1993, Neistadt 1994, Ακπαηδίδεο 2000).  

 

Δπίκνλε θεθαιαιγία 

Ζ επίκνλε θεθαιαιγία απνηειεί ζπρλφηαην ζχκπησκα κεηά απφ εγθεθαιηθή 

θάθσζε θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 30% θαη 100% (Henderson & Browning 1994). 

Μεηαμχ ησλ αζιεηψλ πνπ έρνπλ λνζειεπηεί, ην 52% πεξίπνπ παξαπνλείηαη γηα 

θεθαιαιγία, ε νπνία ζηε δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ δχν επνκέλσλ εηψλ 

δηαηεξείηαη ζην 25% ησλ αζιεηψλ (Chaplin et al. 1993, Macchiocchi et al. 1993). 

Ζ θεθαιαιγία ζπλνδεχεηαη ζπρλά απφ δηαηαξαρέο ηεο φξαζεο θαη ησλ ιεπηψλ 

θηλήζεσλ, αζηάζεηα, επεξεζηζηφηεηα θαη εχθνιε θφπσζε (Chaplin et al. 1993, 

Wehman et al. 1993, Tang 1994, Ακπαηδίδεο 2000).  

 

Δπηιεπηηθέο θξίζεηο 

Οη επηιεπηηθέο θξίζεηο παξαηεξνχληαη ζην 5% πεξίπνπ ησλ αζιεηψλ, πνπ έρνπλ 

ππνζηεί εγθεθαιηθή θάθσζε θαη εκθαλίδνληαη ζπρλφηεξα εάλ: α) ε πξψηε 



 

 

επηιεπηηθή θξίζε ζπλέβε ηελ πξψηε εβδνκάδα απφ ηελ θάθσζε, β) ε 

κεηαηξαπκαηηθή ακλεζία δηήξθεζε πεξηζζφηεξν απφ δψδεθα ψξεο, γ) ζπλππήξμε 

ελδνθξαληαθή αηκνξξαγία θαη δ) πθίζηαηαη ππνιεηκκαηηθή λεπξνινγηθή 

ζπκπησκαηνινγία, φπσο ζπαζηηθή δηπιεγία (Chaplin et al. 1993, Michaud et al. 

1993, Ακπαηδίδεο 2000).  

ε αζιεηέο, πνπ βξίζθνληαη ζε αγσγή κε αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα, επηηξέπεηαη ε 

ειαθξά ζσκαηηθή άζθεζε, φρη φκσο ε ζπκκεηνρή ζε αζιήκαηα επαθήο ελψ 

απφιπηε αληέλδεημε απνηειεί ε θνιχκβεζε, ππφ κε ειεγρφκελεο ζπλζήθεο (Dunn 

& Foy 1994).    

   

Φπρηθέο δηαηαξαρέο 

Οη ςπρηθέο δηαηαξαρέο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, ηδίσο ζε πξψελ αζιεηέο ηεο 

ππγκαρίαο θαη θπκαίλνληαη απφ ηε κεηαηξαπκαηηθή λεχξσζε κέρξη ηελ πζηεξία 

θαη ηηο ςπρψζεηο, κε ηδηαίηεξε εθδήισζε ηελ θαηάζιηςε θαη ην άγρνο, ελψ ζπρλά 

παξαηεξνχληαη δηαηαξαρέο ηεο κλήκεο, ηεο αληίιεςεο θαη ηεο νκηιίαο (Menon et 

al. 1993, Jorge et al. 1993, Ακπαηδίδεο 2000). ηηο κεηαηξαπκαηηθέο ςπρψζεηο 

πεξηιακβάλνληαη ε άλνηα, ην παξαιήξεκα, ε ζρηδνθξέληα, ε καλία θαη ε 

παξάλνηα (Santoro & Spiers 1994).  

Πξφιεςε εγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ 

 

 

Ζ πξφιεςε απνηειεί θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εγθεθαιηθψλ 

θαθψζεσλ θαη πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε εηδηθνχ θξάλνπο ζε αζιήκαηα επαθήο, 

φπσο ε ππγκαρία, ην TKD, ην ακεξηθαληθφ πνδφζθαηξν, ην θαξάηε, ην hockey θαη 

ζε αζιήκαηα κεγάισλ ηαρπηήησλ, φπσο ηα κεραληθά αζιήκαηα, ε πηψζε κε 

αιεμίπησην, ν αεξνπηεξηζκφο, ε πνδειαζία, ε ηππαζία θαη νη ρηνλνδξνκίεο 

(Ακπαηδίδεο 2000). Ζ γλψζε ηεο ηερληθήο ηνπ αζιήκαηνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ πξφιεςε ησλ θαθψζεσλ ηνπ εγθεθάινπ, ελψ ε ελίζρπζε ησλ απρεληθψλ 

κπψλ κε εηδηθέο αζθήζεηο, κεηψλεη ηε γξακκηθή ή ηελ γσληαθή επηηάρπλζε θαη 

επηβξάδπλζε θαηά ηελ πξφζθξνπζε ή ηελ πιήμε ηεο θεθαιήο (Lehman 1988, Cantu 

& Müller 1990, Gibbs 1994).  

 

 



 

 

Β. ΚΑΚΧΔΗ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ή ΠΛΑΓΥΝΗΚΟΤ ΚΡΑΝΗΟΤ 

 

 

Καθψζεηο άλσ & θάησ γλάζνπ 

 

 

Καηάγκαηα άλσ γλάζνπ 

Σα θαηάγκαηα ηεο άλσ γλάζνπ ζηελ ππγκαρία θαη ζην TKD, νθείινληαη ζε 

άκεζε, ηζρπξή πιήμε, ζπκβαίλνπλ φκσο ζε εμαηξεηηθά ζπάληεο πεξηπηψζεηο, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηηο ζρεηηθέο έξεπλεο. 

 

Καηάγκαηα θάησ γλάζνπ 

Σν 40% ησλ θαηαγκάησλ ηεο θάησ γλάζνπ εληνπίδεηαη ζηελ ππνθνλδχιην πεξηνρή, 

ην 20% ζην ζψκα ηεο γλάζνπ (Body), ην 20% ζηε γσλία ηεο γλάζνπ θαη ην 15% 

ζηε γελεηαθή ζχκθπζε. Σα θαηάγκαηα είλαη ζπρλά ακθνηεξφπιεπξα (Ακπαηδίδεο 

2000).  

Κχξηα επηπινθή απνηειεί ε θάθσζε ηνπ έμσ αθνπζηηθνχ πφξνπ, πνπ βξίζθεηαη 

αθξηβψο πίζσ απφ ηελ θξνηαθνγλαζηθή άξζξσζε θαη δέρεηαη πίεζε ηε ζηηγκή 

πξφθιεζεο ηνπ θαηάγκαηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζε θαηάγκαηα ηεο θάησ γλάζνπ 

απαηηείηαη θιηληθή εμέηαζε, ψζηε λα απνθιεηζηεί ε ζπλχπαξμε θαηάγκαηνο ηνπ 

έμσ αθνπζηηθνχ πφξνπ.  

 

 

 

ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

Αληηθείκελν θαη ζθνπφο ηεο έξεπλαο 

 θνπόο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε εμαθξίβσζε ηεο ζπρλόηεηαο θαη ηνπ βαζκνύ 

επηθηλδπλόηεηαο ησλ θξαληνεγθεθαιηθώλ θαθώζεσλ θαη ησλ θαθώζεσλ 

ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο (ΑΜ) θαη νη 

καθξνπξόζεζκεο επηπηώζεηο ζηνπο αζιεηέο ηνπ TKD θαη ηεο ππγκαρίαο, 

πνπ είραλ έληνλε θαη πνιύρξνλε αγσληζηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη θπξίσο ζε 



 

 

όζνπο δέρζεθαλ ηνπιάρηζηνλ έλα ηζρπξό θηύπεκα θαη ππέζηεζαλ 

θξαληνεγθεθαιηθή ή απρεληθή θάθσζε.  

 

Υξεζηκφηεηα ηεο έξεπλαο 

 Ζ ζπνπδαηόηεηα ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο ησλ ΚΔΚ-ΑΜ θαθώζεσλ πνπ 

εγθπκνλνύλ ζνβαξό θίλδπλν γηα ηελ πγεία θαη ε ιήςε άκεζσλ θαη 

απνηειεζκαηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρηιηάδσλ αγσληδνκέλσλ, 

είλαη απηνλόεηε.  

Οη θνξείο, είηε σο άκεζα ζπλππεχζπλνη (αζιεηηθέο Οκνζπνλδίεο), είηε σο 

επαγγεικαηίεο (πξνπνλεηέο), ελδηαθέξνληαη ζνβαξά, δηφηη ε απνζηνιή θαη ην 

ρξένο ηνπο λα πξνάγνπλ ηνλ αζιεηηζκφ, εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ πγεία ησλ 

αζιεηψλ-ηξηψλ. Ζ αλάπηπμε θαη ε πξφνδνο θάζε αζιήκαηνο δηεζλψο, εμαξηάηαη 

θαζνξηζηηθά απφ ηνλ βαζκφ αζθαιείαο πνπ παξέρεη ε ελαζρφιεζε κε ην άζιεκα. 

Πξντφλ ηεο έξεπλαο ζα είλαη ε άκεζε ιήςε απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ αζιεηψλ απφ ηηο ΚΔΚ-ΑΜ θαθψζεηο (π.ρ. 

αιιαγή ησλ θαλνληζκψλ ησλ αγψλσλ, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ, εμέιημε ησλ πξνπνλεηηθψλ ζπζηεκάησλ ή ηεο 

ηερληθήο, αχμεζε ηεο πξνζηαζίαο κε άιινπο ηξφπνπο, φπσο π.ρ. εηδηθφ δάπεδν, 

θ.ι.π.). Σα απνηειέζκαηα, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο ζα θνηλνπνηεζνχλ 

ζηνπο αξκφδηνπο αζιεηηθνχο θνξείο (Διιεληθέο, Παλεπξσπατθέο θαη Παγθφζκηεο 

αζιεηηθέο νκνζπνλδίεο TKD θαη ππγκαρίαο, Διιεληθή Οιπκπηαθή Δπηηξνπή, 

Γηεζλήο Οιπκπηαθή Δπηηξνπή, πξνπνλεηέο ησλ ζσκαηείσλ), ψζηε λα ιεθζνχλ 

έγθαηξα ηα αλαγθαία κέηξα. 

 

Γπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ  απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

 Τπάξρεη ε δπλαηόηεηα λα αμηνπνηεζνύλ ηα απνηειέζκαηα ακέζσο κεηά 

ηελ εμαγσγή ηνπο. Οη ελδηαθεξόκελνη θνξείο ζηεξίδνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή, νηθνλνκηθή, αιιά θαη λνκηθή ύπαξμή ηνπο ζηελ επξεία 

δηάδνζε θαη ζηελ καδηθή ζπκκεηνρή ησλ αζιεηώλ ζ‟ απηά ηα αζιήκαηα.  

Γηα ηελ άκεζε εθαξκνγή ησλ πξνηάζεσλ θαηά πάζα πηζαλόηεηα δελ ζα 

απαηηεζνύλ ζνβαξά θνλδύιηα, αιιά ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζεζκηθέο ή 

νξγαλσηηθέο αιιαγέο. Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ηνπ 

2004, ηα απνηειέζκαηα, ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο ζα είλαη 



 

 

έηνηκα πξνο εθαξκνγή, ώζηε λα απνηειέζνπλ κηα ζπκβνιή ζηελ πνηόηεηα 

ησλ „Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ 2004‟. 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνζθνπεί ζηελ δηαιεχθαλζε ησλ πξνβιεκαηηζκψλ θαη ησλ 

εξσηεκάησλ πνπ αθνινπζνχλ ζπλνπηηθά, κε ηειηθφ ζηφρν ηελ νπζηαζηηθή θαη 

πξαθηηθή βειηίσζε ησλ αγσληζηηθψλ ζπλζεθψλ, κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ 

ζνβαξψλ θξαληνεγθεθαιηθψλ θαθψζεσλ, αθνχ επηρεηξεί ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο θαη ηελ δηαηχπσζε πξαθηηθψλ θαη εχθνια εθαξκνζηέσλ 

πξνηάζεσλ. Σα εξσηήκαηα ινηπφλ, πνπ ηίζεληαη είλαη :  

 α) θαηά πφζν ν πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο -ελψ ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ησλ 

θαθψζεσλ- εμαθνινπζεί λα δηαζθαιίδεη ζήκεξα αιιά θαη ζην κέιινλ ηελ 

πξνζηαζία ησλ αγσληδνκέλσλ, αλάινγα κε ηελ αδηάθνπε θαη πξννδεπηηθή 

εμέιημε ησλ αζιεκάησλ ηνπ TKD θαη ηεο ππγκαρίαο; 

 β) πνηέο είλαη νη θύξηεο αηηίεο πνπ εμαθνινπζνύλ λα πξνθαινύλ ηηο 

θξαληνεγθεθαιηθέο θαθώζεηο; 

 γ) ηα ηζρπξά θηππήκαηα ζην θεθάιη (λνθ άνπη θαη λνθ ληάνπλ), απφ ηα 

ιαθηίζκαηα ζην TKD θαη ηηο γξνζηέο ζηελ ππγκαρία, πξνθαινχλ ζνβαξέο βιάβεο 

ζηνλ εγθέθαιν, ζηα εγθεθαιηθά αγγεία ή ζηελ απρεληθή κνίξα; 

δ) εάλ πξνθαινχληαη βιάβεο, απηέο απνθαζίζηαληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ή απνκέλνπλ ππνιείκκαηα ή κηθξνβιάβεο νη νπνίεο 

ελδερνκέλσο ζην κέιινλ ζα δεκηνπξγήζνπλ θάπνην ζνβαξφ πξφβιεκα;  

ε) πνηέο ιχζεηο κπνξεί λα πξνηαζνχλ, ψζηε λα κεησζνχλ πνζνηηθά νη 

θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο θαη λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα ΚΟ, φζν απηφ είλαη 

δπλαηφλ λα γίλεη, ή λα δηαθνξνπνηεζεί ε βαξχηεηα ησλ θαθψζεσλ απφ ζνβαξέο 

ζε επηπφιαηεο; Τπάξρνπλ αθφκε πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

αζιεηψλ θαηά ηελ αγσληζηηθή ζπλάληεζε; 

 Ζ απάληεζε ζηα πξναλαγξαθφκελα εξσηήκαηα ζα ζπλεηζθέξεη απνηειεζκαηηθά 

ζηελ βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο ζσκαηηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ηεο ελ γέλεη 

πγείαο ησλ ρηιηάδσλ αζθνπκέλσλ θαη αγσληδνκέλσλ αζιεηψλ θαη αζιεηξηψλ ζηελ 

Διιάδα, αιιά θαη αλά ηνλ θφζκν. Δάλ βέβαηα επηηεπρζεί απηφ, πνπ είλαη θαη ν 

θχξηνο ζηφρνο ηεο  παξνχζεο έξεπλαο, ηφηε: 

 α) ζα επηηεπρζεί ε πνζνηηθή αχμεζε ησλ αζιεηψλ ηνπ TKD θαη ηεο ππγκαρίαο 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνπο αγψλεο, εθφζνλ δελ ζα εγθαηαιείπνπλ ηελ αγσληζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πξφσξα, ηνπιάρηζηνλ φρη ιφγσ θάθσζεο θαη  



 

 

 β) ζα επηηεπρζεί ε πνηνηηθή άλνδνο θαη ε αγσληζηηθή πξόνδνο ησλ 

αγσληδνκέλσλ, εθόζνλ ζα ζπκκεηέρνπλ πην πγηείο αζιεηέο-ηξηεο, ρσξίο 

ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο, όζν βέβαηα απηό είλαη από ηηο ζπλζήθεο 

εθηθηό.  

 Δπηπξνζζέησο, ζθνπόο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα απνθηήζνπλ νη 

Οκνζπνλδίεο, νη πξνπνλεηέο θαη νη αζιεηέο ζαθέζηεξε εηθόλα θαη γλώζε 

ησλ θξαληνεγθεθαιηθώλ θαθώζεσλ θαη λα απνηειέζεη έλα νπζηαζηηθό 

βνήζεκα, ώζηε λα ιεθζνύλ θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

πξνζηαηεπηηθώλ κεραληζκώλ θαηά ηνλ αγώλα, αιιά θαη θαηά ηελ 

πξνπόλεζε (αγσληζηηθή πξνεηνηκαζία). 

 

 

Τπνζέζεηο - ζέζε θαη θχζε ησλ πξνβιεκάησλ 

Οη ππνζέζεηο ηεο έξεπλαο είλαη : 

1
ε
 Τπφζεζε: Σα ΚΟ απφ ηζρπξά θηππήκαηα ζην θεθάιη πξνθαινχλ κνξθνινγηθέο 

(αλαηνκηθέο) αιινηψζεηο, βξαρππξφζεζκα ή καθξνπξφζεζκα ζηνλ εγθέθαιν, 

ζηελ απρεληθή κνίξα ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο θαη ζηνλ απρεληθφ κπειφ. 

2
ε
 Τπφζεζε: Σα ηζρπξά θηππήκαηα ζην θεθάιη πξνθαινχλ δπζιεηηνπξγία ηνπ 

θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο.     

3
ε
 Τπφζεζε: Πξφθεηηαη γηα αζιήκαηα κε ζεκαληηθφ βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο. 

4
ε
 Τπφζεζε: Ο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο, ελψ ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ησλ 

θαθψζεσλ, δελ πξνζηαηεχεη απνηειεζκαηηθά. Δθφζνλ επηηξέπεη ηελ θαηαγξαθή 

ζνβαξψλ θαθψζεσλ θξίλεηαη σο αλεπαξθήο κε αλάγθε βειηίσζήο ηνπ. 

5
ε
 Τπφζεζε: Γελ έρνπλ εμαληιεζεί νη δπλαηφηεηεο ζε ζέκαηα πξνιεπηηθήο 

πξνζηαζίαο ησλ αζιεηψλ απφ ηηο θαθψζεηο. ην TKD θαηο ζηελ ππγκαρία 

ππάξρνπλ αθφκε πνιιά θαη επξχηαηα πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

αζιεηψλ θαηά ηνπο αγψλεο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ΚΟ θαη ηηο πξνθαινχκελεο ΚΔΚ. 
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TAE KWON DO 

 

 ην TaeKwonDo σο λέν Οιπκπηαθό άζιεκα, ε επηζηεκνληθή έξεπλα 

βξίζθεηαη αθόκε ζην αξρηθό ζηάδην θαη ε δεκνζηεπκέλε βηβιηνγξαθία είλαη 

ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε. Δίλαη ζπγθεθξηκέλνη νη επηζηήκνλεο πνπ έρνπλ 

αζρνιεζεί δηεμνδηθά κε ηηο θαθώζεηο πνπ πξνθαινύληαη από ηελ 

ζπκκεηνρή ζην αγσληζηηθό TKD. 

Ο Smith (1987) θαη νη Smith θαη Hamill (1986), βξήθαλ φηη ηα γάληηα ηεο 

ππγκαρίαο θαη ηνπ θαξάηε δελ ήηαλ ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθά ζην λα εκπνδίδνπλ 

ηα ΚΟ ζηνπο αγψλεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηεγξάθεζαλ πεξηπηψζεηο 

κεγαιχηεξεο επηηάρπλζεο ζε γξνζηέο κε γάληηα ζε έλα βαξχ ζάθν, ελ ζπγθξίζεη 

κε γπκλέο γξνζηέο. Σν γάληη ηνπ θαξάηε κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη εγθεθαιηθή 

δηάζεηζε εμαηηίαο ηεο πςειφηεξεο ηαρχηεηαο (Smith 1987). Δμάπισλε ηηο 

δπλάκεηο ζε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ρξφλνπ, κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη 

πξνθαινχζε κεγαιχηεξε επηηάρπλζε ζην αληηθείκελν πξφζθξνπζεο (Smith & 

Hamill 1985).  

Έρεη ππνηεζεί, φηη κε κηα κάδα πεξίπνπ 5 kg θαη κε πξνσζεηηθή δχλακε απφ 34 

Ν/s κέρξη 90 Ν/s (Newton/sec) κπνξεί λα πξνθιεζεί εγθεθαιηθή δηάζεηζε (Smith 

1987), φπσο επίζεο θαη κε πξφζθξνπζε κεγαιχηεξε ησλ 588 Ν πνπ εθαξκφδεηαη 

γηα 26 έσο 28 ms (Smith & Hamill 1985), ή κε 80 G επηηάρπλζε ηεο θεθαιήο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε δπλάκεηο ησλ 784 Ν γηα 8 ms (Smith & Hamill 1986). Αθνχ νη 

γξνζηέο ζην θεθάιη απαγνξεχνληαη απζηεξψο ζην TKD, ζα ήηαλ θαιχηεξν λα 

εξεπλεζεί ε επίδξαζε ηνπ ιαθηίζκαηνο ζην θεθάιη θαη ηδηαίηεξα ζην πξφζσπν, 

πνπ είλαη επηηξεπηή πεξηνρή γηα ηα ιαθηίζκαηα. 



 

 

Ο Schwartz et al. (1986), βξήθε φηη ηα πξνζηαηεπηηθά ησλ πνδηψλ δελ ήηαλ 

επαξθή γηα λα κεηψζνπλ ηηο επηηαρχλζεηο. Καηέιεμαλ ζε απμεκέλεο επηηαρχλζεηο, 

εηδηθά φηαλ ην ιάθηηζκα ζην θεθάιη ήηαλ ην Dollyo chagi (πιάγην θπθιηθφ 

ιάθηηζκα). Αλ θαη νη ζπγγξαθείο ζηελ κειέηε ηνπο δελ έδσζαλ ζεκαζία ζηα 

δηαθνξεηηθά ιαθηίζκαηα θαη γξνζηέο, αλέθεξαλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηηκέο 90 

G, κε κεγαιχηεξε απηήλ ησλ 120 G. Καηά ηνπο ζπγγξαθείο, ηα πξνζηαηεπηηθά 

είλαη πην σθέιηκα γηα ηνλ επηηηζέκελν απφ φηη γηα ηνλ ακπλφκελν (Smith 1987, 

Schwartz et al. 1986). 

Σα αξρηθά απνηειέζκαηα απφ ηηο βηνκεραληθέο (βηνθηλεηηθέο) έξεπλεο ζηελ ίδηα 

κειέηε κε ειίη αζιεηέο ηνπ TKD, έδεημαλ φηη ε κέζε ηαρχηεηα πξηλ ηελ 

ζχγθξνπζε πνίθηιε απφ 13 m/sec ζηηο γπλαίθεο έσο 16 m/sec ζηνπο άλδξεο γηα ην 

Dollyo chagi, ελψ ε ηαρχηεηα γηα ηε γξνζηά πνίθηιε απφ 9 m/sec γηα ηηο γπλαίθεο 

έσο 11 m/sec ζηνπο άλδξεο (Pieter 1988). Οη ηηκέο γηα ην Dollyo chagi ζηνλ ζάθν 

πνίθηιαλ απφ 91 Ν.m γηα ηηο γπλαίθεο, ζε 117 Ν.m (ξνπή) γηα ηνπο άλδξεο, ελψ ε 

γξνζηά είρε ηηκέο απφ 88 Ν.m γηα ηηο γπλαίθεο θαη 126 Ν.m γηα ηνπο άλδξεο. 

Μεγαιχηεξα επίπεδα ηαρχηεηαο ζρεηίδνληαη κε κεγαιχηεξε επηηάρπλζε, ε νπνία 

κε ηε ζεηξά ηεο ζρεηίδεηαη κε ζνβαξφηεξεο βιάβεο ζηνλ εγθέθαιν θαη ζηνπο 

ηζηνχο (Smith 1987). Δθηηκάηαη φηη εάλ ε ηαρχηεηα ηεο γξνζηάο είλαη 8 m/sec, 

κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε κεγάιε επηηάρπλζε ηεο θεθαιήο (200 G), ππνζέηνληαο 

φηη δελ ππάξρεη παξεθηξνπή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γξνζηάο (Whiting & Gregor & 

Finerman 1988).  

Απφ ηηο παξαπάλσ αλαθεξφκελεο ηαρχηεηεο, κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο φηη ε 

κεγαιχηεξε ηαρχηεηα παξάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο Dollyo chagi. Σέηνηεο 

ηηκέο ηαρχηεηαο, θαζψο θαη ε θχζε ηνπ πεξηζηξνθηθνχ θηππήκαηνο ζρεηίδνληαη 

κε αηκαηψκαηα, ελδνθξαληαθέο αηκνξξαγίεο θαη αμνληθά ηξαχκαηα (Whiting 

1988).  

ε κηα έξεπλα ησλ Pieter θαη Lufting (1994), νη εγθεθαιηθέο δηαζείζεηο πνπ 

έιαβαλ ρψξα ζε έλα ηνπξλνπά ηνπ TKD, έδεημαλ 0,63 θαη 2,93 δηαζείζεηο 

αληίζηνηρα αλά 100 γπλαίθεο θαη άλδξεο, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

Παλεπξσπατθνχ πξσηαζιήκαηνο TKD, νη άλδξεο ππέζηεζαλ 5,97 δηαζείζεηο θαη 

νη γπλαίθεο 3,33 αλά 100 αγσληδφκελνπο (Pieter & Rijssegem & Lufting & 

Heijmans 1995). Απφ απηνχο ηνπο ζπγγξαθείο εθθξάζζεθε ε άπνςε, φηη ε 

πεξίδεζε ηνπ άθξνπ πνδφο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κείσζε ησλ θαθψζεσλ ζην 



 

 

πφδη θαηά ηνπο αγψλεο TKD. Μπνξεί φκσο, λα δψζεη ζηνλ επηηηζέκελν ηελ 

πηζαλφηεηα λα ιαθηίδεη πην δπλαηά θαη λα πξνθαιέζεη εγθεθαιηθή βιάβε φηαλ 

ρηππά ηνλ αληίπαιν ζην θεθάιη ή ζην πξφζσπν. Οη ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ φηη 

ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θεθαιήο απφ ηηο 

εγθεθαιηθέο δηαζείζεηο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πνδηνχ ζηνπο αγψλεο ηνπ 

TKD. 

Οη Lampert θαη Hardman (1984), ππνζηήξημαλ φηη ν βαζκφο ηεο εγθεθαιηθήο 

βιάβεο είλαη αλάινγνο κε ηε δχλακε ηνπ θηππήκαηνο, αιιά θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

θηππεκάησλ. Άιινη φκσο δελ επηβεβαίσζαλ απηή ηε ζρέζε (Butler et al. 1993, 

Murelius & Haglund 1991). Οη κειινληηθέο έξεπλεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

κφλνλ αζιεηέο πςειoχ επηπέδνπ πνπ λα είλαη ηθαλνί λα ρηππήζνπλ πην δπλαηά 

(Butler et al. 1993). Αθνχ δελ επηηξέπνληαη γξνζηέο ζην θεθάιη ή ζην πξφζσπν, 

φιεο νη δηαζείζεηο ήηαλ απνηέιεζκα  ιαθηηζκάησλ πνπ ήηαλ πην ηζρπξά απ‟ φηη νη 

γξνζηέο (Pieter F. & Pieter W. 1995).  

Οη ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα 

γηα λα επηβεβαηψζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο δχλακεο ησλ ιαθηηζκάησλ θαη ησλ 

εγθεθαιηθψλ δηαζείζεσλ θαη κε ηνπο αγσληδφκελνπο ζε δηάθνξα επίπεδα ηερληθήο 

θαη εκπεηξίαο.  

Σν απνηέιεζκα ηεο θάθσζεο ζην θεθάιη ζε ηαθηηθέο πεξηφδνπο είλαη 

ζπζζσξεπηηθφ (Lampert & Hardman 1984, Smith 1987) θαη νδεγεί αλαπφθεπθηα 

ζε κφληκε εγθεθαιηθή βιάβε (Johnson 1969), ή αθφκα θαη ζηνλ ζάλαην ζαλ 

απνηέιεζκα δεχηεξνπ θηππήκαηνο (Cantu & Voy 1995, Saunders & Harbaugh 

1984). Δθθξάζζεθε ε άπνςε, φηη ηα απνηειέζκαηα αθφκα θαη κηαο ειαθξηάο 

δηάζεηζεο κπνξεί λα κελ είλαη αλαζηξέςηκα θαη κπνξεί λα θαηαιήμνπλ ζε κφληκε 

απψιεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λεπξψλσλ, αλ θαη δελ είλαη πάληα πξνθαλή ζην 

άηνκν ή ζε απηφλ πνπ ηα παξαηεξεί (Symonds 1962). Απηφ ην ζηνηρείν έθαλε 

άιινπο λα πξνηείλνπλ φηη εμέηαζε κέζσ ΖΔΓ (EEG), ή αμνληθήο ηνκνγξαθίαο 

(CT-scan), ή καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο (MRI), κπνξεί λα εληνπίζεη αλαηνκηθέο 

αλσκαιίεο ησλ λεπξψλσλ (Estwanik et al. 1984, Haglund & Bergstand 1990, 

Jordan & Zimmerman 1988). Δπηπξφζζεηα, έλα λεπξνςπρνινγηθφ ηεζη κπνξεί 

επίζεο λα ιεθζεί ππ‟ φςηλ (Murelius & Haglund 1991).  

Οη πεξηζζφηεξνη αζιεηέο πνπ ππέζηεζαλ εγθεθαιηθή δηάζεηζε δελ θνξνχζαλ 

πξνζηαηεπηηθφ γηα ην ζηφκα (ην 70,83% ησλ αλδξψλ θαη ην 50% ησλ γπλαηθψλ 



 

 

αληίζηνηρα). Σν πξνζηαηεπηηθφ ηνπ ζηφκαηνο κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα γηα 

εγθεθαιηθή δηάζεηζε ζην ξάγθκπη (Chapman 1989). Γξα ζαλ απνξξνθεηήο 

ελάληηα ζηα θαηάγκαηα ησλ νδφλησλ θαη εκπνδίδεη ηηο γλάζνπο λα πηεζηνχλ 

δπλαηά κεηά απφ έλα θηχπεκα (Chapman 1989). Καηά ηνλ ζπγγξαθέα, ζα πξέπεη 

λα ελζαξξπλζεί ε ππνρξεσηηθή ρξήζε ελφο πξνζηαηεπηηθνχ γηα ην ζηφκα ζε 

αγψλεο TKD πιήξνπο επαθήο. 

Έλαο άιινο ιφγνο αλεζπρίαο γηα ηηο θαθψζεηο ζην θεθάιη θαη ζηνλ απρέλα ζην 

TKD, είλαη ε πηζαλφηεηα γηα θάθσζε ηνπ απρέλα σο απνηέιεζκα ιαθηίζκαηνο 

ζην θεθάιη. ε άιια ζπνξ, φπσο ζηελ ππγκαρία (Jordan et al. 1988), ην 

ακεξηθάληθν πνδφζθαηξν (Torg 1990) θαη ην ρφθετ ζηνλ πάγν (Bishop 1985), ηα 

θηππήκαηα ζην θεθάιη θαηέιεμαλ ζε θάθσζε ηνπ απρέλα. Απηέο νη θαθψζεηο 

ελίνηε είλαη επηδήκηεο, νδεγνχλ ζε ηεηξαπιεγία (Maroon 1981), ή ζε λεπξαπξαμία 

θαη κεηαβαηηθά ζε ηεηξαπιεγία (Ladol & Scranton 1986, Torg 1990), ή αθφκα θαη 

ζε ζάλαην (Maroon 1981, Mueller & Blyth 1986).  

Ο ππεχζπλνο κεραληζκφο γηα ηηο απρεληθέο θαθψζεηο πνπ αθνινπζνχλ θηχπεκα 

ζην θεθάιη ή ζχγθξνπζε κε ην θεθάιη, πηζηεχεηαη φηη είλαη ε πίεζε πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηνλ απρέλα (Torg et al. 1990). Αλ ν αζιεηήο θηλείηαη πξνο ηνλ 

αληίπαιν ην θεθάιη ηνπ ζα ζηακαηήζεη κεηά ηε ζχγθξνπζε, αιιά ην ζψκα ζα 

ζπλερίζεη λα θηλείηαη αζθψληαο έληνλε πίεζε ζηνλ απρέλα (Torg et al. 1990).  

Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θάηαγκα, ή ζε κεξηθή, ή ζε νιηθή εμάξζξσζε. Άιινη 

εξεπλεηέο ππέζεζαλ φηη ε ππεξέθηαζε ή ε ππέξθακςε κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε 

θαθψζεηο ηνπ απρέλα (Schneider 1996, Wu & Lewis 1985), αλ θαη ν Roaf (1960) 

ππνζηήξημε φηη ε ππέξθακςε ηνπ απρέλα δελ θαίλεηαη λα είλαη αλαηνκηθά δπλαηή. 

Ο Bishop et al. (1985), παξαηεξεί φηη κπνξεί λα ππάξρεη κηα κηθξή ζπλεξγαζία 

αλάκεζα ζηε ζέζε ηνπ απρέλα θαη ην βάξνο ζηνλ απρεληθφ άμνλα ηελ ζηηγκή ηεο 

θάκςεο, ζηε δηάξθεηα ηεο ζχγθξνπζεο θαη ζην βαζκφ θάκςεο ηνπ απρέλα, πνπ 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε θαηάγκαηα.  

ην TKD, ηα ιαθηίζκαηα ζην θεθάιη δελ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ππέξθακςε 

ηνπ απρέλα, αιιά κφλν ζε ππεξέθηαζε. Ζ ππεξέθηαζε κπνξεί λα ζπκβεί κεηά απφ 

Dollyo chagi ή Bandal Dollyo chagi θαη κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζε δηάζεηζε 

(Pieter & Rijssegem & Lufting & Heijmans 1995). Υακειέο ηαρχηεηεο 

ζχγθξνπζεο ησλ 1,8 m/sec θαη 3,6 m/sec, βξέζεθαλ φηη νδεγνχλ ζε ζπκπηεζηηθά 

βάξε κεγαιχηεξα ησλ 4000 Ν θαη 7000 Ν αληίζηνηρα ζηνπο απρεληθνχο 



 

 

ζπνλδχινπο (Α4-Α7), αλ θαη ε επηηάρπλζε ηεο θεθαιήο πνίθηιε απφ 35 έσο 50 G 

(Bishop & Wells 1990). Σα ιαθηίζκαηα παξάγνπλ κεγαιχηεξεο ηαρχηεηεο 

ζχγθξνπζεο, απφ 5,21 m/sec ζην πιάγην ιάθηηζκα (Side Kick - Yop chagi), έσο 

9,14 m/sec γηα ην πεξηζηξνθηθφ ιάθηηζκα (Back Kick - Dwit chagi) (Pieter F. & 

Pieter W. 1995), πνπ κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε κεγαιχηεξα ζπκπηεζηηθά βάξε 

ζηελ ΑΜ.  

Σν Dollyo chagi είλαη ην πην ζπρλφ ιάθηηζκα ζηνλ αγψλα (Scheirrnan 1985) θαη 

ην πεξηζζφηεξν εκπιεθφκελν ζε θάθσζε (Pieter et al. 1995). Έλα πεξηζηξνθηθφ 

θηχπεκα ζην θεθάιη ζα πξνθαιέζεη κεγαιχηεξε επηηάρπλζε ζηνλ εγθέθαιν απφ 

φηη έλα επζχγξακκν (Lampert & Hardnan 1984, Schwartz & Hudson & Fernie & 

Hayashi & Coleclough 1986, Whiting & Gregor & Finerman 1988). Ζ έξεπλα 

έδεημε φηη κεηά απφ έλα πεξηζηξνθηθφ θηχπεκα, ην θεθάιη ζα επηηαρπλζεί ζε 

ηέηνην βαζκφ, πνπ είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη ζα αθνινπζήζεη εγθεθαιηθή θάθσζε 

(Johnson & Skorecki & Wells 1975, Schwartz 1986, Smith & Hainili 1985). Ζ 

ηαρχηεηα ηεο γξνζηάο ζηελ ππγκαρία (8 m/sec), βξέζεθε φηη πξνζδίδεη ζην θεθάιη 

κηα επηηάρπλζε πνπ είλαη αξθεηή λα πξνθαιέζεη εγθεθαιηθή δηάζεηζε (Johnson 

1975). Σν Dollyo chagi ζαλ παξάδεηγκα πεξηζηξνθηθνχ ιαθηίζκαηνο ζην TKD, 

παξήγαγε κηα αλψηαηε ηαρχηεηα απφ 8 m/sec έσο 13-16 m/sec (Pieter F. & Pieter 

W. 1995). Ζ ζρέζε κεηαμχ απηψλ ησλ ηαρπηήησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ ζνβαξψλ 

θαθψζεσλ ζην TKD, δίδεηαη κε ην παξάδεηγκα ηνπ ζαλάηνπ πνπ αλαθέξζεθε απφ 

ηνλ Oler et al. (1991), πνπ ήηαλ ην απνηέιεζκα πεξηζηξνθηθνχ ιαθηίζκαηνο ζην 

πξφζσπν. ‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ην θξάλνο πνπ θνξνχλ νη αγσληδφκελνη δελ 

πξνζηαηεχεη νχηε απφ εγθεθαιηθέο δηαζείζεηο, νχηε απφ πεξηζηξνθηθέο 

επηηαρχλζεηο ηεο θεθαιήο (Pieter & Lufting 1991) αιιά νχηε θαη απφ θαθψζεηο 

ηεο ΑΜ (Bishop & Wells 1990). 

Οη ‘επηζέζεηο πνπ δελ κπινθαξίζζεθαλ’, ήηαλ ε θχξηα αηηία πνπ νδήγεζε ζε 

θάθσζε ηεο ΑΜ θαη ηεο θεθαιήο, ελψ ε ‘ππνδνρή ελόο θηππήκαηνο’ ήηαλ ν 

θχξηνο ‘κεραληζκόο θάθσζεο’. Απηφ βξέζεθε επίζεο θαη ζε ζπλδπαζκνχο 

απνηειεζκάησλ άιισλ αγψλσλ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ήηαλ ζηνλ απρέλα θαη ζην 

θεθάιη (Zemper & Pieter 1989), φπσο βξέζεθαλ επίζεο θαη θαθψζεηο κε ‘απώιεηα 

ρξόλνπ’ απφ ηελ εξγαζία ή ηελ πξνπφλεζε (Pieter & Lufting 1991). Ζ πιένλ 

ππεχζπλε ηερληθή γηα ηελ θάθσζε ήηαλ ην „Dollyo chagi’ θαη ε ‘επίζεζε πνπ δελ 

κπινθαξίζζεθε’ (Pieter 1995). Θα ήηαλ ηαθηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηνλ αζιεηή, 



 

 

αιιά θπξίσο γηα ηελ πγεία ηνπ, αλ νη πξνπνλεηέο εμαζθνχζαλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

αζιεηψλ λα κπινθάξνπλ ηηο επηζέζεηο ησλ αληηπάισλ (Oler 1991, Pieter 1995, 

Zemper 1989). 

Έλα θξάλνο, φπσο απηφ πνπ θνξνχλ νη αγσληδφκελνη, ζα είλαη πηζαλψο 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ ζηε κείσζε ηεο δχλακεο ηνπ θηππήκαηνο (Ryan 

1983), απφ ην λα κεηψζεη ηελ επηηάρπλζε ηεο θεθαιήο, ε νπνία θπξίσο επζχλεηαη 

γηα ηελ πξφθιεζε ησλ εγθεθαιηθψλ δηαζείζεσλ (Schwartz et al. 1986). ε θάζε 

πεξίπησζε, ζα πξνζηαηεχζεη θαιχηεξα ην θεθάιη αλ ζε κηα πηψζε θηππήζεη ζην 

πάησκα (Jorritsma & Boksen 1987). 

Οη Mann θαη Dodds (1993), ππνζηεξίδνπλ φηη νη θαθψζεηο ζηελ ζπνλδπιηθή 

ζηήιε (ΑΜ), είλαη ζπάληεο ζε παηδηά κηθξφηεξα ησλ 14 εηψλ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά φκσο, ην ζνβαξφ απνηέιεζκα ηέηνησλ ζπάλησλ θαθψζεσλ έρεη 

θαηαγξαθεί απφ ηνπο Maroon (1981), Mueller & Blyth (1986), Torg & Vegso & 

O‟Neill & Sennett (1990). ε ζπάληεο πεξηπηψζεηο, νη θαθψζεηο ζηνλ απρέλα θαη 

ζην θεθάιη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αλαπλεπζηηθά εκπφδηα (Niezgoda & 

McMenamin & Graeber 1990, Storey & Schatz & Brown 1989), ηα νπνία 

απαηηνχλ ηξαρεηνηνκή θαη ηηο αθφινπζεο ππνδεέζηεξεο επηπινθέο ηνπο (Citta & 

Alexander & Cook & Padman 1993), ελψ κπνξεί λα αθνινπζήζεη θάθσζε ζην 

κπνζθειεηηθφ ζχζηεκα, δίλνληαο αθνξκή ζε κεησκέλε αθηίλα θίλεζεο ζηηο 

επεξεαδφκελεο πεξηνρέο (Sobus & Alexander & Harcke 1993). 

ε λεαξνχο αζιεηέο, βξέζεθε φηη νη θαθψζεηο έηεηλαλ λα πιεζαίλνπλ κε ηελ 

αχμεζε ηνπ βάξνπο ηνπο (Pieter & Zemper 1993, Μπέεο 1996). Οη βαξχηεξνη 

ελήιηθεο αζιεηέο δελ πθίζηαληαη πεξηζζφηεξεο θαθψζεηο εμαηηίαο ησλ κεγάισλ 

δπλάκεσλ (Pieter & Zemper 1990). ηηο γπλαίθεο ε κεγαιχηεξε αλαινγία 

θαθψζεσλ θαηαγξάθεθε ζηα -65 Kg, ελψ νη άλδξεο θαηέγξαςαλ ηελ κεγαιχηεξε 

αλαινγία ζηηο θαηεγνξίεο βάξνπο -58 θαη +83 (Pieter & Zemper 1990). ηα 

Παγθφζκηα πξσηαζιήκαηα, ππήξμαλ ζνβαξέο θαθψζεηο κε κεγάιε ζπρλφηεηα 

ζηα 76 Kg (Άλδξεο) θαη ζηα –43 Kg (Γπλαίθεο). Υξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε έξεπλα 

γηα λα απνζαθεληζζεί εάλ ζπζρεηίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ ζνβαξψλ θαθψζεσλ κε 

ηελ θαηεγνξία βάξνπο. 

 Οη Byung Jik Kim θαη Suk Kyu Choo (Department of Orthopedic Surgery Seoul, 

Korea), αλαθνίλσζαλ ην 1992 ζην “1
st
 World Congress of Sports Trauma”, κηα 

θιηληθή κειέηε ησλ θαθψζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα αγψλσλ TKD απφ ηελ 



 

 

Κνξεάηηθε Οκνζπνλδία ζηελ Κνξέα. πκκεηείραλ 3.859 αζιεηέο/ηξηεο. Δμ‟ 

απηψλ 64 ρξεηάζζεθαλ ηαηξηθή θξνληίδα (55 άλδξεο, 9 γπλαίθεο). Σν 91% ήηαλ 

κηθξνθαθψζεηο ή ρξεηάζζεθαλ κφλνλ πνιχ κηθξή θξνληίδα επηηφπνπ ζην ηεξαίλ 

(π.ρ. επίδεζκνο). Οη θαθψζεηο πνπ ρξεηάζζεθαλ Ννζνθνκεηαθή θξνληίδα ήηαλ 2 

ζιαζηηθά ηξαχκαηα (ρείινο, άθξν πφδη) θαη 4 θαηάγκαηα (0,93% γηα θάζε αγψλα). 

Σν 95% ησλ θαθψζεσλ (61/64) έγηλαλ ζε κέξε ηνπ ζψκαηνο πνπ δέλ ήηαλ 

θαιπκκέλα απφ ηνλ πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ. Οη ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα, φηη ην ζχγρξνλν αγσληζηηθφ TKD είλαη αξθεηά αζθαιέο άζιεκα 

φηαλ ηεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο αγψλσλ πνπ έρεη ζεζπίζεη ε W.T.F. 

Σν 1998 νη Pieter θαη Van Ryssegem, δηεμήγαλ κηα έξεπλα κε αληηθείκελν ηηο 

ζνβαξέο θαθψζεηο ζην TKD. Οη θαθψζεηο ηνπ απρέλα θαη ηεο θεθαιήο ήηαλ 

πεξίπνπ ην 30% φισλ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ θαθψζεσλ ζηνπο άλδξεο 

(28,76/1000 αγψλεο) θαη πεξίπνπ 25% (26,67/1000 αγψλεο) ζηηο γπλαίθεο, ζε έμη 

ηνπξλνπά (Pieter 1995). Οη θαθψζεηο ζην θεθάιη θαη ζηνλ απρέλα, ήηαλ δεχηεξα 

ζε ζρέζε κε εθείλσλ ησλ θάησ άθξσλ ζηνπο Άλδξεο (43,43/1000 αγψλεο) θαη ζηηο 

Γπλαίθεο (56,36/1000 αγψλεο), (Pieter 1995). Αλάινγα ήηαλ θαη ηα απνηειέζκαηα 

παξφκνηαο έξεπλαο ζηελ Διιάδα (Μπέεο 1996).  

Σα θηππήκαηα ζην θεθάιη, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε εγθεθαιηθή δηάζεηζε, ε 

νπνία ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρξφληα εγθεθαιηθή βιάβε. Ο αζιεηήο 

δελ ρξεηάδεηαη λα δερζεί ΚΟ γηα λα ππνζηεί καθξνρξφληα βιάβε ζηνλ εγθέθαιν, 

εθφζνλ αξηζκφο ησλ αγψλσλ (κε πνιιά θαη ιηγφηεξν δπλαηά απφ ΚΟ 

θηππήκαηα), κπνξεί λα ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηηο εγθεθαιηθέο βιάβεο απφ 

φ,ηη ηα ιίγα ηζρπξά ΚΟ (Casson et al. 1982, McCunney & Russo 1984). Με άιια 

ιφγηα, πεξηζηαζηαθά ΚΟ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν δεκηνγφλα ζε καθξνρξφληα 

βάζε, απφ φηη επαλαιεπηηθά ππνδηαζεηζηηθά θηππήκαηα ζην θεθάιη (Lampert & 

Hardman 1984).  

Ζ γξακκηθή επηηάρπλζε πξνθαιείηαη απφ έλα επζχ θηχπεκα. Σα επζχγξακκα 

θηππήκαηα ζην θεθάιη δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ θαθψζεηο ζε κέξε ηνπ 

εγθεθάινπ, νη νπνίεο κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ κεξηθέο εκέξεο κεηά ην θηχπεκα 

θαη λα γίλνπλ πην ζνβαξέο κεηά απφ δηαδνρηθά ππνδηαζεηζηηθά θηππήκαηα 

(Lampert & Hardman 1984). Ζ μαθληθή γξακκηθή επηηάρπλζε κπνξεί επίζεο λα 

νδεγήζεη ζε ππεξέθηαζε ηνπ απρέλα, ε νπνία κπνξεί λα πιήμεη θάπνηα λεχξα 

ζηνλ απρέλα θαη λα θαηαιήμεη ζε ΚΟ. Ζ επζεία γξνζηά ζαλ παξάδεηγκα επζείαο 



 

 

ηερληθήο, έρεη ζρέζε κε ηηο εγθεθαιηθέο δηαζείζεηο ζην TKD θαη θπξίσο ζηελ 

ππγκαρία (Pieter 1996a). 

Έλα ιάθηηζκα ζηα πιάγηα ηνπ απρέλα, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηνπηθή θάθσζε θαη 

λα νδεγήζεη ζε κεησκέλε ξνή ηνπ αίκαηνο ζηνλ εγθέθαιν (Lampert & Hardman 

1984, Nyst & Laundly 1987). Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ξήμε ηεο θαξσηίδαο ζηελ 

πιεπξά ηνπ απρέλα πνπ νδεγεί ζηνλ εγθέθαιν, ή λα πξνθαιέζεη ζξφκβσζε, ή λα 

πεξηνξίζεη ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηνλ εγθέθαιν θαη λα θαηαιήμεη ζε 

εγθεθαιηθή βιάβε.  

Μηα χπνπιε επηπινθή κηαο θάθσζεο ζην θεθάιη είλαη ε εζσηεξηθή αηκνξξαγία 

απφ αγγεία ηνπ εγθεθάινπ (Pieter & Heijmans 1997). Γηα παξάδεηγκα, ε θάθσζε 

κπνξεί λα μεθηλήζεη σο δηάζεηζε κε κείσζε ηνπ επηπέδνπ ζπλεηδήζεσο. Μεηά 

ιίγν θαηξφ ν αζιεηήο πξνθαλψο αλαξξψλεη θαη αθνινπζεί κηα πεξίνδνο ρσξίο 

πξνθαλή ζπκπηψκαηα. Απηφ φκσο είλαη παξαπιαλεηηθφ. Δμαηηίαο ηεο αξγήο 

ζπζζψξεπζεο αίκαηνο ζα ππάξμεη κηα δεπηεξεχνπζα θαη πξννδεπηηθή θάζε 

θαηάπησζεο αηζζήζεσλ. Αλ δελ δνζεί ηαηξηθή πξνζνρή, ην απνηέιεζκα ζα είλαη ε 

πξννδεπηηθή επηδείλσζε. Ζ έθηαζε ησλ εγθεθαιηθψλ δηαζείζεσλ ζε αγψλεο TKD 

κε πιήξε επαθή, βξέζεθε λα είλαη ηξεηο θνξέο πςειφηεξε απφ φζν ζε έλα 

πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ ζε ακεξηθάληθν θνιέγην θαη φηαλ εθθξάζηεθε ζε 

αγσληζηηθνχο φξνπο, ήηαλ νθηψ θνξέο πςειφηεξε (Zemper & Pieter 1991). 

Αλεμάξηεηα απφ ηνλ βαζκφ ηεο δξηκχηεηαο, ππήξρε πεξίπνπ κηα δηάζεηζε γηα 

θάζε 100 αγσληδφκελνπο ζε κηα ζπιινγή δεδνκέλσλ TKD δηάξθεηαο 4 εηψλ. 

 ε κηα άιιε έξεπλα (Μπέεο 1996), αλαθέξζεθαλ κεηαμχ άιισλ ηα εμήο 

ζπκπεξάζκαηα: ην πνζνζηφ ησλ θαθψζεσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αζιεηψλ-ηξηψλ 

ήηαλ απφ ηα κηθξφηεξα κεηαμχ ησλ εξεπλψλ (6%), φπσο επίζεο θαη ηα πνζνζηά 

απηψλ πνπ δηέθνςαλ ηνλ αγψλα (1,5%) θαη ησλ ΚΟ (1,1%), φπσο πξνέθπςε απφ 

ηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. Οη αζιεηέο πνπ ιφγσ θαθψζεσλ θαηέιεμαλ ζην 

λνζνθνκείν ήηαλ κφιηο 0,4%, δει. πνιιά ΚΟ δελ ήηαλ επηθίλδπλα θαη 

αληηκεησπίζζεθαλ απνηειεζκαηηθά απφ ηνλ ηαηξφ ησλ αγψλσλ.  

 Σν Dollyo chagi ήηαλ ζπλνιηθά ε δεύηεξε αηηία θάθσζεο κε πςειό 

πνζνζηό (33%), αλ θαη ε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ ζηνπο αγώλεο, ην 

θαηέηαζζε ζηελ ηέηαξηε ζέζε από ηηο έμη θύξηεο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη. Σξαπκάηηδε ηνλ αζιεηή πνπ δέρνληαλ ην ιάθηηζκα θαη 

ην γεγνλόο όηη θαηεπζύλεηαη θπξίσο ζην θεθάιη ην θαζηζηνύλ ηδηαηηέξσο 



 

 

ππεύζπλν γηα πξόθιεζε ζνβαξώλ θαθώζεσλ. Ήηαλ ππεύζπλν γηα ην 

53,8% όισλ ησλ ΚΟ (πξώην ιάθηηζκα ζε ζπρλόηεηα θαη κε κεγάιε 

δηαθνξά). Από όζνπο ηξαπκαηίζζεθαλ από ην Dollyo chagi, θηππήζεθαλ 

θπξίσο ζην θεθάιη (82%) θαη θαη‟ επέθηαζε απηνύ, ην 80% ησλ θαθώζεσλ 

ηεο θεθαιήο έπιεμαλ ηελ αθάιππηε πεξηνρή ηνπ πξνζώπνπ (κύηε 41%). 

Οη δηαγλώζεηο ήηαλ: δηάζεηζε 18%, θάηαγκα 6%, ξηλνξξαγία 24%, θ.ι.π. 

ρεδόλ νη κηζνί (47%) πνπ ηξαπκαηίζζεθαλ από Dollyo chagi 

εγθαηέιεηςαλ ηνλ αγώλα, ζηνηρείν πνπ ελίζρπζε ηελ δηαπίζησζε όηη 

πξόθεηηαη γηα ην πιένλ επηθίλδπλν ιάθηηζκα. 

 Σν Naerio chagi (Axe Kick), ήηαλ ε ηξίηε αηηία θάθσζεο κε πνζνζηφ 10%. ΄Οινη 

φζνη ηξαπκαηίζζεθαλ απφ ην Naerio chagi ηξαπκαηίζζεθαλ κφλν ζην θεθάιη θαη 

κάιηζηα θαηά 80% ζην αθάιππην πξφζσπν. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ δηαγλψζεσλ 

πξνέθπςαλ: δηάζεηζε 40%, ζιαζηηθφ ηξαχκα 40%, ξηλνξξαγία 20%, θ.ι.π. 

Δπίζεο δηαπηζηψζεθε φηη ην 40% απηψλ πνπ ηξαπκαηίζζεθαλ απφ Naerio chagi 

εγθαηέιεηςαλ ηνλ αγψλα θαη δηαπηζηψζεθε φηη θαη ην Naerio chagi αλήθεη ζηα 

επηθίλδπλα ιαθηίζκαηα. 

 Σν Bandal Dollyo chagi (Spinning Hook Kick), ήηαλ ζπλνιηθά ε ηέηαξηε 

αηηία θάθσζεο κε πνζνζηό 8%. Αλ θαη έθην ζε ζπρλόηεηα ρξήζεο ζηνλ 

αγώλα, ήηαλ ππεύζπλν γηα ην 23,1% όισλ ησλ ΚΟ. Όινη όζνη επιήγεζαλ 

από ην Bandal Dollyo chagi ηξαπκαηίζζεθαλ κόλν ζην θεθάιη θαη κάιηζηα 

θαηά 100% ζην αθάιππην πξόζσπν (κύηε, νθζαικνί). Oη δηαγλώζεηο 

ήηαλ: ζιαζηηθό ηξαύκα 50%, δηάζεηζε 25%, πηζαλό θάηαγκα 25%. Σν 75% 

απηώλ πνπ ηξαπκαηίζζεθαλ από  Bandal Dollyo chagi εγθαηέιεηςαλ ηνλ 

αγώλα. Έηζη εμήρζε ε δηαπίζησζε όηη θαη ην Bandal Dollyo chagi αλήθεη 

ζηα ηδηαηηέξσο επηθίλδπλα ιαθηίζκαηα. Σν θεθάιη πιήηηνληαλ ζε πνιύ 

πςειό πνζνζηό (34,4%) παξά ηελ ρξήζε ηνπ θξάλνπο, αλ θαη νη επηζέζεηο 

πξνο απηό ήηαλ ζηαηηζηηθά πνιύ ιίγεο. 

 Αλαιύνληαο θαη‟ επέθηαζε ηηο ‘περιοτές κάκωσης’ δηαπηζηώζεθε όηη νη 

θαθώζεηο ηεο θεθαιήο εληνπίδνληαλ ζε πνιύ πςειό πνζνζηό ζηελ 

αθάιππηε πεξηνρή ηνπ πξνζώπνπ (84%). Δπηπιένλ, ην 67,4% εμ‟ όζσλ 

εγθαηέιεηςαλ ηνλ αγώλα θαη ην 87,1% εμ‟ όζσλ εγθαηέιεηςαλ κε ΚΟ, 

επιήγεζαλ ζην θεθάιη. Φαίλεηαη όηη ην θξάλνο έρεη βνεζήζεη θπξίσο ζηελ 

πξνζηαζία ηεο θεθαιήο από ηελ πηώζε ζην έδαθνο, αηηία πνιιώλ θαη 



 

 

ζνβαξώλ θαθώζεσλ ζην παξειζόλ, όκσο -όπσο απνδεηθλύεηαη- δελ 

βνεζά απνηειεζκαηηθά ζηελ πξνζηαζία από ηα ιαθηίζκαηα. Από όινπο 

όζνη αλαγθάζζεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ κε ΚΟ, ην 35,5% ππέζηε 

εγθεθαιηθή δηάζεηζε. Όζνλ αθνξά ηελ δηάζεηζε, εληζρύεηαη επηπιένλ ε 

άπνςε πνπ πξναλαγξάθεθε πεξί ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ θξάλνπο. 

Δπηπιένλ πξέπεη λα εξεπλεζεί θαη ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ πιηθνύ 

ηνπ θξάλνπο, ώζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε πξνζηαζία θαη ηεο θαιπκκέλεο 

πεξηνρήο. 

Καηά ηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο ησλ ‘δηαγλώζεσλ’ κε ηηο ‘πεξηνρέο θάθσζεο’ 

δηαθάλεθε πφζν απξνζηάηεπην θαη εχηξσην ζε ζνβαξέο θαθψζεηο παξακέλεη ην 

θεθάιη. Γηαπηζηψζεθε θαη ζ‟ απηήλ ηελ εξγαζία (Μπέεο 1996), φηη ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ θαθψζεσλ εληνπίζζεθε ζηηο αθάιππηεο απφ πξνζηαηεπηηθφ 

πιηθφ πεξηνρέο, απνηέιεζκα πνπ ζπκθσλεί απφιπηα θαη κε ηελ έξεπλα ησλ Byung 

θαη Suk (1992). 



 

 

 

 

 

 

 

ΠΤΓΜΑΥΗΑ 

 

Οη θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ ππγκαρία απαζρφιεζαλ 

απφ πνιχ παιηά ηνπο επηζηήκνλεο, νη νπνίνη εξεχλεζαλ ελδειερψο ηηο θαθψζεηο 

ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο ΑΜ. Απφ ηηο έξεπλεο πξνέθπςαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ηεο επαγγεικαηηθήο θαη ηεο εξαζηηερληθήο ππγκαρίαο, φζνλ αθνξά ηελ 

ζπρλφηεηα θαη ηελ βαξχηεηα ησλ ΚΔΚ. 

Σα θηππήκαηα ζηελ πιάγηα ηξαρειηθή ρψξα επζχλνληαη γηα νμείεο βιάβεο, φπσο 

ε θάθσζε ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ αξηεξηψλ, εηδηθά ησλ θαξσηίδσλ. Έρνπλ 

αλαθεξζεί ζιάζεηο ησλ έζσ ζηνηβάδσλ ηνπ αγγεηαθνχ ηνηρψκαηνο, αηκνξξαγίεο 

θαη ζξνκβψζεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ηζραηκία ηνπ εγθεθάινπ θαη 

καθξνρξφληα ζε κεξηθή παξάιπζε, ιφγσ αηξνθίαο ησλ γεηηνληθψλ πεξηνρψλ 

(Unterharnscheidt, 1963).  

Ο Pampus (1964), ππνζηήξημε φηη έλα ζνβαξφ θηχπεκα κπνξεί λα πηέζεη ηελ 

θαξσηίδα ζηηο εγθάξζηεο απνθχζεηο ησλ απρεληθψλ ζπνλδχισλ θαη λα 

πξνθαιέζεη κεραληθή βιάβε ηνπ αγγεηαθνχ ηνηρψκαηνο κε βαξηέο ζπλέπεηεο. Οη 

Strassman θαη Helpern (1968) θαη Hockaday (1959), ζπζρέηηζαλ ην KΟ θαη κία 

πξντνχζα αξηζηεξή εκηπάξεζε, ιφγσ ζξφκβσζεο ηεο δεμηάο θαξσηηδηθήο 

αξηεξίαο, πνπ ηειηθά θαηέιεμε ζε ζάλαην, αιιά δελ επηβεβαίσζαλ ηε ζρέζε. 

ε κειέηε ηνπ Roberts (1969), εμεηάζηεθαλ θιηληθά θαη κε ΖΔΓ 250 πξψελ 

επαγγεικαηίεο ππγκάρνη απφ ηνπο 16.781 ππγκάρνπο πνπ είραλ θαηαγξαθεί 

κεηαμχ 1929 θαη 1955. Γηελεξγήζεθαλ ειεθηξνληθά εγθεθαινγξαθήκαηα ζηηο 

168 πεξηπηψζεηο. ε 37 πεξηπηψζεηο (17%), δηαπηζηψζεθαλ αιινηψζεηο ηνπ 

θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Σν 1971 νη Jedlinski, Gatarski, θαη Szymusik εμέηαζαλ 60 εξαζηηέρλεο 

ππγκάρνπο, κε άλσ ησλ 100 αγψλσλ ν θαζέλαο. ην 18,3% ησλ πεξηπηψζεσλ 

δηαπηζηψζεθαλ λνεηηθέο δηαηαξαρέο, ελψ ζην 40% δηαηαξαρέο ζην ΖΔΓ. 



 

 

Οη Gronwall θαη Wrightson (1975), έδεημαλ φηη ε ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ ζε άηνκα κε εγθεθαιηθή δηάζεηζε κεηψλεηαη ακέζσο κεηά ηε δηάζεηζε 

θαη απηή ε κείσζε είλαη ηφζν κεγάιε φζν ζε εθείλνπο πνπ είραλ ππνζηεί θαη ζην 

παξειζφλ δηάζεηζε. Έδεημαλ επίζεο φηη ζα ήηαλ κεγάιν θαη ην δηάζηεκα πξηλ 

επαλέιζνπλ. Ζ κεησκέλε ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζρεηίδνληαλ ηδηαίηεξα 

κε πεξίπινθα θαζήθνληα.  

Τπήξραλ επίζεο πξνβιήκαηα αλάθηεζεο πιηθνχ απφ απψιεηα καθξνρξφληαο 

κλήκεο, ή απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ ζηελ καθξνρξφληα κλήκε (Gronwall & 

Wrightson 1981). Νεψηεξα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη αθφκα θαη κεηά απφ έλαλ 

αγψλα, νη αγσληδφκελνη έδεημαλ κεησκέλε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ θαη 

ειιείςεηο ηεο κλήκεο, αλ θαη δελ είραλ ππνζηεί ΚΟ (Heilbronner & Henry & 

Carson-Brewer 1991). Απηφ ίζσο ζρεηίδεηαη κε βιάβε ζην θέληξν θίλεζεο ηνπ 

εγθεθάινπ (Corsellis et al. 1973, Morrison 1986). 

Ζ αμνληθή ηνκνγξαθία (CΣ) ρξεζηκνπνηήζεθε σο δηαγλσζηηθφ κέζν ζε 

πεξηπηψζεηο εγθεθαινπάζεηαο ησλ ππγκάρσλ. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ αμνληθή 

ηνκνγξαθία, νη Kaste et al. (1982), κειέηεζαλ έμη επαγγεικαηίεο θαη νθηψ 

εξαζηηέρλεο ππγκάρνπο, πξσηαζιεηέο Φηλιαλδίαο. Γηαπηζηψζεθαλ ίρλε 

εγθεθαιηθήο αηξνθίαο ζε ηέζζεξηο απφ ηνπο έμη επαγγεικαηίεο ππγκάρνπο θαη ζε 

έλαλ απφ ηνπο εξαζηηέρλεο. Δπίζεο, δχν απφ ηνπο επαγγεικαηίεο θαη νθηψ απφ 

ηνπο εξαζηηέρλεο είραλ επξήκαηα ζην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα. Οη ζπγγξαθείο 

δηεηχπσζαλ ην ζπκπέξαζκα φηη: «ε πην πξνβιέςηκε θαη κόληκε αληακνηβή…είλαη 

ρξόληα βιάβε ζηνλ εγθέθαιν…ν κόλνο ηξόπνο γηα λα εκπνδηζηνύλ νη βιάβεο ζηνλ 

εγθέθαιν είλαη λα απνθιεηζηνύλ ηα θηππήκαηα ζην θεθάιη».  

Οη Ross, Cole, Thompson θαη Kim, δεκνζίεπζαλ ην 1983 ηα επξήκαηα ηνπο απφ 

40 ηέσο ππγκάρνπο, εθ ησλ νπνίσλ νη 38 είραλ κηα αμνληθή ηνκνγξαθία ηνπ 

εγθεθάινπ θαη 24 κηα πιήξε λεπξνινγηθή εμέηαζε θαη έλα 

ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ κηα ζεκαληηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ ησλ αγψλσλ θαη ησλ κεηαβνιψλ ησλ αμνληθψλ εηθφλσλ, πνπ 

έδεηρλαλ ‘εγθεθαιηθή αηξνθία’. Οη εγθεθαινγξαθηθέο αλσκαιίεο ήηαλ ζεκαληηθά 

ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ αγψλσλ. Οη ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ ηηο κειέηεο 

ηνπο κε ηε δήισζε φηη ε αμνληθή ηνκνγξαθία θαη ε ειεθηξνεγθεθαινγξαθία, 

πξέπεη λα ζεσξνχληαη κέξνο κηαο ηαθηηθήο λεπξνινγηθήο εμέηαζεο γηα ηνπο 

ελεξγνχο ππγκάρνπο θαη αλ είλαη δπλαηφλ πξηλ θαη κεηά απφ θάζε αγψλα, γηα λα 



 

 

εληνπηζηνχλ φρη κφλν ε επίδξαζε έληνλσλ βιαβψλ ηνπ εγθεθάινπ, φπσο 

εγθεθαιηθέο αηκνξξαγίεο, αιιά θαη νη πην επαίζζεηεο θαη απνδπλακσηηθέο 

καθξνρξφληεο αιιαγέο ηεο ‘αηξνθίαο ηνπ εγθεθάινπ’.  

Οη Breton, Pincemaille, Tarriere θαη Renault (1991), κειέηεζαλ ηελ 

πξνζνρή θαη ηελ ηθαλόηεηα πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ ππγκάρσλ πξηλ θαη 

κεηά ηνλ αγώλα. Απηή ε κειέηε δελ απνθάιπςε δηαηαξαρέο ζηελ πξνζνρή 

ή ζηηο δηαδηθαζίεο πξνζαλαηνιηζκνύ. Δλ‟ ηνύηνηο, παξαηεξήζεθε κηα κηθξή 

έιιεηςε ζηελ αληίδξαζε πξνζαλαηνιηζκνύ ζηα εξεζίζκαηα πνπ δέρνληαλ 

ην αξηζηεξό απηί, ε νπνία ζρεηίδνληαλ κε έλαλ κεγαιύηεξν αξηζκό ηζρπξώλ 

θηππεκάησλ πνπ δέρεηαη ε αξηζηεξή πιεπξά ηεο θεθαιήο, από ην δεμί ρέξη 

ηνπ αληηπάινπ.  

Σν 1991, νη Murelius θαη Haglund, δηελήξγεζαλ κία λεπξνςπρνινγηθή 

κειέηε κε ην εξώηεκα εάλ νδεγνύληαη νη νπεδνί εξαζηηέρλεο ππγκάρνη ζε 

κόληκε λεπξνςπρνινγηθή έιιεηςε, ε νπνία πξνθιήζεθε από ρξόληα 

εγθεθαιηθή βιάβε. Πελήληα νπεδνί πξώελ εξαζηηέρλεο ππγκάρνη, 25 

πνδνζθαηξηζηέο θαη 25 αζιεηέο ζηίβνπ, εμεηάζηεθαλ κε ηππηθά 

λεπξνςπρνινγηθά ηεζη. Μόλν ζε έλα ηεζη δηέθεξαλ ζεκαληηθά νη νκάδεο. 

Οη ππγκάρνη πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζε έλαλ κεγάιν αξηζκό αγώλσλ, είραλ 

κηθξόηεξε απόδνζε από ην θαηώηαην ‘Finger-Tapping test’. Καλείο από 

ηνπο ππγκάρνπο δελ βξέζεθε λα έρεη θαζνξηζηηθά ζεκάδηα δηαλνεηηθήο 

εμαζζέλεζεο. πκπεξαζκαηηθά, νη ζύγρξνλνη νπεδνί εξαζηηέρλεο 

ππγκάρνη δελ θαίλνληαλ λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ζεκάδηα 

λεπξνςπρνινγηθήο εμαζζέλεζεο ή ‘πσγματικής άνοιας’ νύηε δηέθεξαλ από 

ηνπο πνδνζθαηξηζηέο ή ηνπο αζιεηέο ζηίβνπ. 

Οη Holzgraefe, Lemme, Funke, Felix θαη Felten (1992), κειέηεζαλ ηηο νμείεο θαη 

ρξφληεο εγθεθαιηθέο βιάβεο κε καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο (MRI) θαη εζηίαζαλ ηελ 

πξνζνρή ζηελ εξαζηηερληθή ππγκαρία. Δξεπλήζεθε ε ζεκαζία θαη ε πηζαλή 

έληαζε ηεο δνκηθήο βιάβεο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα απφ ηελ ππγκαρία 

θαζψο θαη ηπρφλ αηκνξξαγίεο ή εηδηθά κηθξναηκαηψκαηα, σο πηζαλέο αηηίεο 

ρξφλησλ εγθεθαινπαζεηψλ. Δμεηάζζεθαλ 13 εξαζηηέρλεο ππγκάρνη κε ηε βνήζεηα 

ηεο MRI πξηλ θαη κεηά ηνπο αγψλεο. Ζ έξεπλα κε MRI ζπλνδεχηεθε απφ 

λεπξνινγηθέο εμεηάζεηο πξηλ θαη κεηά ηνπο αγψλεο. Απφ ηνπο 13 ππγκάρνπο, 5 

εκθάληζαλ εζηηαθά λεπξνινγηθά ζεκεία κεηά ηνπο αγψλεο, ρσξίο ζηνηρεία κηθξψλ 



 

 

αηκαησκάησλ ή άιισλ αλαηνκηθψλ βιαβψλ. Ο αξηζκφο ησλ πιήμεσλ ηεο θεθαιήο 

δελ ζπζρεηίζζεθε κε ηελ παξνπζία λεπξνινγηθψλ ελδείμεσλ.  

Ο Parkinson ην 1992, ππνζηήξημε φηη ε δηάζεηζε είλαη απφιπηα αλαζηξέςηκε. 

Πξφθεηηαη γηα πξνζσξηλή απψιεηα ηεο λεπξηθήο ιεηηνπξγίαο, ρσξίο κφληκε 

λεπξηθή βιάβε. Απηφ ππνλνεί φηη πνιιαπιέο δηαζείζεηο δελ αθήλνπλ 

ππνιείκκαηα. Καηά ηνλ ζπγγξαθέα, ππάξρεη δηαθνξά αλάκεζα ζηελ επηηάρπλζε 

(γξνζηά), πνπ πξνθαιεί απψιεηα ιεηηνπξγηψλ (εγθεθαιηθή δηάζεηζε) γηα 1 έσο 10 

sec θαη απηήο πνπ πξνθαιεί κφληκεο βιάβεο.  

Οη εξαζηηέρλεο ππγκάρνη ζηηο ΖΠΑ εθαξκφδνπλ απζηεξά ηα πξνζηαηεπηηθά 

κέηξα. Αλ ν δηαηηεηήο ζηακαηήζεη ηνλ αγψλα εμ αηηίαο θηππήκαηνο ζην θεθάιη 

κεηά απφ 3 θνξέο κέηξεκα γηα 8 sec ζε έλαλ γχξν (Knock Down), ή αλ ν 

ππγκάρνο δερηεί έλα δπλαηφ θηχπεκα (Knock Out), ζα ιάβεη 30 εκέξεο 

‘δηαζεζηκόηεηα’ θαη κεηά απφ ηε δεχηεξε δηάζεηζε 90 εκέξεο. ηελ πεξίπησζε 

πνπ ν ππγκάρνο είλαη αλαίζζεηνο θαη δελ αληηδξά ζε εξεζίζκαηα γηα ιηγφηεξν απφ 

δχν ιεπηά, ππάξρεη πεξηνξηζκφο 90 εκεξψλ κεηά απφ ηελ πξψηε δηάζεηζε θαη 180 

εκεξψλ κεηά απφ ηε δεχηεξε.  

 

Δάλ είλαη αλαίζζεηνο θαη αλ δελ απαληά ζε θαλνληθά εξεζίζκαηα ηνπιάρηζηνλ γηα 

δχν ιεπηά, ε πξψηε δηάζεηζε ζα θαηαιήμεη ζε πεξηνξηζκφ 180 εκεξψλ, κε ηε 

δεχηεξε λα νδεγεί ζε 360 εκέξεο (Cantu & Voy 1995). Μεηά απφ απηέο ηηο 

πεξηφδνπο ν ππγκάρνο πξέπεη λα θάλεη εγθεθαινγξάθεκα (EEG), ή/θαη αμνληθή 

(CT-scan), (Estwanik et al. 1984), ή/θαη καγλεηηθή ηνκνγξαθία (MRI-scan), 

(Jordan & Zimmerman 1988). 

Σν 1995, ν Mendez κειέηεζε ηηο λεπξνςπρηαηξηθέο πιεπξέο ηεο ππγκαρίαο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη επαγγεικαηίεο ππγκάρνη κε πνιινχο 

αγψλεο θαη επαλαιακβαλφκελα θηππήκαηα ζην θεθάιη, ήηαλ επηξξεπείο ζε 

ρξφληεο ηξαπκαηηθέο εγθεθαινπάζεηεο. Σα επαλαιακβαλφκελα θηππήκαηα ζην 

θεθάιη πξνθαινχζαλ γσληαθή επηηάρπλζε ηνπ εγθεθάινπ θαη θαθψζεηο ηεο 

ΑΜ. Ζ ρξφληα ηξαπκαηηθή εγθεθαινπάζεηα πεξηιακβάλεη θηλεηηθέο κεηαβνιέο 

φπσο ηξφκν, δπζαξζξία, λφζν ηνπ Parkinson θαη πλεπκαηηθή θαζπζηέξεζε, 

έιιεηςε κλήκεο θαη ςπρηαηξηθέο αιιαγέο φπσο βίαηε ζπκπεξηθνξά, ππεξβνιηθή 

δήιηα θαη άλνηα. Γηελέξγεηα λεπξνςπρνινγηθψλ ηεζη θαη καγλεηηθήο 

ηνκνγξαθίαο, κπνξεί λα βνεζήζεη λα πξνβιεθζνχλ θίλδπλνη γηα ‘Χξόληεο 



 

 

Τξαπκαηηθέο Εγθεθαινπάζεηεο’ (ΥΣΔ) ζηνπο ππγκάρνπο. Γηεηχπσζε ην 

ζπκπέξαζκα, φηη ε ππγκαρία θαηαιήγεη ζε έλα θάζκα „ΥΣΔ‟ πνπ πνηθίιινπλ απφ 

κέηξηεο, κε-πξννδεπηηθέο θηλεηηθέο αιιαγέο, κέρξη ηελ ‘ππγκαρηθή άλνηα’ (ή 

ππγκαρηθή κέζε: dementia pugilistica). Καηά ηνλ Mendez, ε έκθαζε πνπ δφζεθε 

πξφζθαηα ζηελ αζθάιεηα ζην ξηλγθ, νη επαλνξζσηηθέο ηερληθέο θαη άιιεο 

παξεκβάζεηο δελ απαιείθνπλ ηνλ θίλδπλν γηα „ΥΣΔ‟.  

Οη Porter θαη Fricker (1996), κειέηεζαλ ην λεπξνςπρνινγηθό „πξνθίι‟ ησλ 

ελ ελεξγεία πεπεηξακέλσλ εξαζηηερλώλ ππγκάρσλ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 8 

λεπξνςπρνινγηθά ηεζη γηα ηνλ εληνπηζκό ηεο ζρέζεο κεηαμύ ηεο 

εξαζηηερληθήο ππγκαρίαο θαη ησλ ‘Χρόνιων Τρασματικών 

Εγκευαλοπαθειών’ (ΧΤΕ). πκκεηείραλ 20 έκπεηξνη ελ ελεξγεία 

εξαζηηέρλεο ππγκάρνη θαη 20 άηνκα σο νκάδα ειέγρνπ. Από ηα 

απνηειέζκαηα, θάλεθε όηη νη ππγκάρνη απέδσζαλ θαιύηεξα απ‟ ό,ηη ε 

νκάδα ειέγρνπ ζηα ‘Trail-Making Test, Α & Β’, ελώ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ γηα ην ηεζη κε ηα δάρηπια (Finger-Tapping Test, FTT), 

ήηαλ αλώηεξα από απηά ησλ ππγκάρσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ ππγκάρσλ 

γηα ην θπξίαξρν ρέξη (FTT), παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή επηδείλσζε, αιιά δελ 

ππήξρε ζρέζε κεηαμύ απηήο ηεο αιιαγήο θαη ηεο έθζεζεο ζηελ ππγκαρία. 

Φάλεθε όηη δελ ππήξραλ ζηνηρεία λεπξνςπρνινγηθήο εμαζζέλεζεο ζηνπο 

ππγκάρνπο ζπγθξηλόκελα κε ηα άηνκα ηεο νκάδαο ειέγρνπ κε 

εθπαηδεπηηθή θαη ειηθηαθή νκνηόηεηα θαη δελ ππήξρε ζρέζε κεηαμύ έθζεζεο 

ζηελ ππγκαρία θαη απόδνζεο ζε θαλέλα από ηα λεπξνςπρνινγηθά ηεζη 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Τπάξρνπλ ζπζζσξεπκέλα ζηνηρεία όηη ε 

εξαζηηερληθή ππγκαρία δελ ζπλδέεηαη κε ΥΣΔ, αιιά θαηά ηνπο ζπγγξαθείο 

ρξεηάδνληαη πην καθξνρξόληεο κειέηεο.  

Οη Ruchinskas, Francis θαη Barth (1997), εξεχλεζαλ ηηο ειαθξέο θαη ηηο νμείεο 

ΚΔΚ ζηελ ππγκαρία. Καηά ηνπο McCunney θαη Russo (1984), νη πηζαλφηεηεο λα 

ζπκβεί ζάλαηνο ζην ξηλγθ είλαη 0,13 αλά 1000 αγσληδφκελνπο θαη είλαη ιηγφηεξεο 

απφ ηηο πηζαλφηεηεο ζαλάηνπ αζιεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηππαζία, ζηελ 

πηψζε κε αιεμίπησην, ζηηο θαηαδχζεηο, ζε αγψλεο κε κνηνζηθιέηα, ή ζην 

πνδφζθαηξν. Δλ ηνχηνηο, νη επαγγεικαηίεο ππγκάρνη δηαηξέρνπλ πςειφηεξν 

θίλδπλν λα ππνζηνχλ ‘Χξόληα Τξαπκαηηθή Εγθεθαινπάζεηα’ (Haglund & Erikson 

1993). Οη επαγγεικαηίεο ππγκάρνη πθίζηαληαη ην ζχλδξνκν ηεο ‘ππγκαρηθήο 



 

 

άλνηαο’ ζε πνζνζηφ 9% έσο 25%. Σν ζχλδξνκν ηεο ‘ππγκαρηθήο άλνηαο’ ιακβάλεη 

ρψξα πην ζπρλά ζε επαγγεικαηίεο παξά ζε εξαζηηέρλεο ππγκάρνπο θαη ζε 

ππγκάρνπο πνπ δέρνληαη πνιιέο γξνζηέο θαη δελ έρνπλ θαιή ηαθηηθή. Ζ 

‘ππγκαρηθή άλνηα’ πιήηηεη φιεο ηηο θαηεγνξίεο βάξνπο.  

Τπάξρνπλ ηξία ζηάδηα ζηελ ‘ππγκαρηθή άλνηα’ ζηα νπνία παξαηεξνχληαη αξρηθά 

ελνριήζεηο θαη ζπλαηζζεκαηηθή επηξξνή. Όζν πξνρσξά ην ζχλδξνκν, απμάλνπλ 

ηα ςπρηαηξηθά ζπκπηψκαηα καδί κε δπζθνιία ζηελ άξζξσζε θαη κε έλα ηξέκνπιν 

ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε. Σν ηξίην ζηάδην πεξηιακβάλεη πξνβιήκαηα αθνήο, 

απμαλφκελα ηξεκνπιηάζκαηα, αζπλέρεηα πνπ επηδεηλψλεηαη θαη κεησκέλε 

ηθαλφηεηα ζθέςεο θαη κλήκεο. Έρνπλ αλαθεξζεί αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα 

θαη κεησκέλε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Έρνπλ παξαηεξεζεί επίζεο ζπκπηψκαηα 

παξφκνηα κε απηά ηεο λφζνπ Parkinson. Ζ πνξεία απηνχ ηνπ ζπλδξφκνπ είλαη 

πξννδεπηηθή (Jordan 1987). Οξηζκέλεο κεηαζαλάηηεο εμεηάζεηο εληφπηζαλ επίπεδα 

‘απνιηπνπξσηεΐλεο-Ε’ θαη ‘ακπινεηδώλ πιαθώλ’ παξφκνηα κε απηά ηεο λφζνπ ηνπ 

Alzheimer (Jordan et al. 1996). Δπαγγεικαηίεο ππγκάρνη ρσξίο ‘ππγκαρηθή άλνηα’ 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξε ζπρλφηεηα αηξνθίαο ηνπ θινηνχ ηνπ εγθεθάινπ απ‟ 

φ,ηη δείρλνπλ λεπξνινγηθέο κειέηεο (κε CT θαη ΜRI), θαζψο θαη γλσζηηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο ζε λεπξνθπζηνινγηθά ηεζη (Haglund & Erikson 1993).  

Οη Ross, Casson, Siegel θαη Cole (1987), δηαπίζησζαλ δηαηαξαρέο ηεο κλήκεο, 

ηεο πξνζνρήο θαη ησλ νπηηθψλ ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαλ κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ επαγγεικαηηθψλ αγψλσλ. Δπίζεο, ν κεγάινο αξηζκφο ησλ πξνπνλήζεσλ πνπ 

δηεμάγνπλ νη επαγγεικαηίεο ππγκάρνη ζρεηίδεηαη κε ρακειή απφδνζε ζε ηεζη 

πξνζνρήο, ζπγθέληξσζεο θαη κλήκεο (Jordan et al. 1996). Δπεηδή νη 

δπζιεηηνπξγίεο κπνξεί λα κελ είλαη πάληα πξνθαλείο ζε λεπξνινγηθέο εμεηάζεηο, 

ηα λεπξνςπρνινγηθά ηεζη ζπρλά ζεσξνχληαη νη πην επαίζζεηεο δηαγλσζηηθέο 

κέζνδνη θαη έρνπλ πξνηαζεί σο κέξνο ηεο ζπλεζηζκέλεο εμέηαζεο ησλ ππγκάρσλ 

απφ ηνπο Levin θαη Jordan (1993). 

 

Αλ θαη νη κεραληζκνί ησλ θαθψζεσλ είλαη ίδηνη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηνπο 

εξαζηηέρλεο ππγκάρνπο, νη απζηεξφηεξνη θαλνληζκνί αγψλσλ πξνζθέξνπλ 

πεξηζζφηεξε πξνζηαζία ζηνπο εξαζηηέρλεο (Lambert & Hardman 1984), νη νπνίνη 

έρνπλ αγσληζηεί ζε ζπληνκφηεξνπο θαη ιηγφηεξνπο αγψλεο απ‟ φ,ηη νη 

επαγγεικαηίεο, έρνπλ θάλεη ιηγφηεξεο πξνπνλήζεηο θαη έρνπλ θνξέζεη θξάλνο. Σν 



 

 

πνζνζηφ ησλ KΟ επίζεο είλαη ρακειφ ζηελ εξαζηηερληθή ππγκαρία (1%-4% ησλ 

αγψλσλ θαηαιήγνπλ ζε KO, McCunney & Russo 1984).  

Οη Holzgraefe, Lemme, Funke, Felix θαη Felton (1992) αλέθεξαλ πεξαηηέξσ φηη 

κφλν ε κεηνςεθία ησλ εξαζηηερλψλ ππγκάρσλ επηδεηθλχνπλ ζεκάδηα δνκηθήο 

βιάβεο ζηνλ εγθέθαιν. Έξεπλα κε 20 ελεξγνχο εξαζηηέρλεο ππγκάρνπο, 

απνθάιπςε επηά κε επξήκαηα ζηηο λεπξνινγηθέο εμεηάζεηο, νθηψ κε παζνινγηθά 

επξήκαηα ζην ΖΔΓ θαη ελλέα κε ειιείςεηο ζηα λεπξνθπζηνινγηθά ηεζη, εηδηθά 

ζηηο πεξηνρέο ηεο πξνζνρήο, ηεο ιεθηηθήο θαη ηεο νπηηθήο κλήκεο (McLatchie et 

al. 1987).  

Οη Butler, Forsythe, Beverly θαη Adams (1993), ρξεζηκνπνίεζαλ 

λεπξνθπζηνινγηθέο απνηηκήζεηο πξηλ ηνλ αγψλα, ακέζσο κεηά θαη έπεηηα απφ δχν 

ρξφληα. Οη ζπγγξαθείο δελ βξήθαλ ζηνηρεία λεπξνθπζηνινγηθήο δπζιεηηνπξγίαο 

αλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ζρεηηθά άπεηξνη. Απφ κία πνιχ κεγαιχηεξε κειέηε 

πνπ αθνινχζεζε (Ν=393 ζε δχν ρξφληα), δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ αγψλσλ θαη αιιαγήο ζηε κλήκε, ζηελ 

νπηηθή ηθαλφηεηα θαη ζηηο δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο, αλ θαη απηέο νη αιιαγέο δελ 

ζεσξήζεθαλ θιηληθά ζεκαληηθέο (Steward et al. 1994).  

Ο Ryan ην 1998 κειέηεζε ηηο ελδνθξαληαθέο θαθώζεηο πνπ πξνθαινύληαη 

από ηελ ππγκαρία. Μηα αλαζθόπεζε έδεημε όηη ππάξρεη ζεκαληηθόο 

αξηζκόο ζαλάησλ θπξίσο ζε επαγγεικαηίεο θαη ζπαληόηεξα ζε εξαζηηέρλεο 

ππγκάρνπο, εμαηηίαο ελδνθξαληαθώλ θαθώζεσλ ζην ξηλγθ. Ο αξηζκόο 

απηώλ έρεη κεησζεί ζηαζεξά ηα ηειεπηαία ρξόληα ιόγσ ησλ κέηξσλ πνπ 

παίξλνπλ νη αξρέο γηα λα κεηώζνπλ ηηο ΚΔΚ ζην ξηλγθ θαη λα βειηηώζνπλ 

ηηο ζπλζήθεο ζηνπο αγώλεο (ζπλεξγαζία δηαηηεηώλ, ηαηξώλ θαη 

θπζηνζεξαπεπηώλ).  

Καηά ηνλ ζπγγξαθέα, ε αλεζπρία γηα ηηο καθξνρξόληεο επηδξάζεηο ησλ 

επαλαιακβαλόκελσλ εγθεθαιηθώλ θαθώζεσλ πνπ πξνθαινύλ ρξόληεο 

εγθεθαινπάζεηεο σο απνηέιεζκα ηεο ππγκαρίαο, είλαη αξθεηά 

δηθαηνινγεκέλε από πνιιέο κειέηεο ησλ ελ ελεξγεία ππγκάρσλ θαη από 

παζνινγηθέο εμεηάζεηο ζηνλ εγθέθαιν παιαηώλ ππγκάρσλ, νη νπνίεο 

θαηεγξάθεζαλ ζην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ (από ην 1952). Απηό δείρλεη όηη 

ππάξρεη ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπ αξηζκνύ ησλ αγώλσλ θαη ηεο 

βαξύηεηαο ησλ ρξόλησλ εγθεθαινπαζεηώλ.  



 

 

 

Σηο νμείεο ΚΔΚ ζηελ εξαζηηερληθή ππγκαρία κειέηεζαλ ν Matser et al. (2000). 

θνπφο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ λα θαζνξηζζεί αλ ζε ππγκάρνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζε αγψλεο ζπκβαίλνπλ ζεκαληηθέο ΚΔΚ θαη αλ ππάξρεη ιεηηνπξγηθή βιάβε. 

Δπίζεο λα θαζνξηζηεί, εάλ ην θξάλνο κπνξεί λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ΚΔΚ ζηελ 

εξαζηηερληθή ππγκαρία. Σν δείγκα απνηέιεζαλ 38 Οιιαλδνί ππγκάρνη νη νπνίνη 

ππνβιήζεθαλ ζε λεπξνςπρνινγηθέο εμεηάζεηο πξηλ θαη ιίγν κεηά απφ έλαλ αγψλα 

ππγκαρίαο θαη ζπγθξίζεθαλ κε κηα νκάδα ειέγρνπ 28 εξαζηηερλψλ ππγκάρσλ νη 

νπνίνη εμεηάζηεθαλ πξηλ θαη κεηά απφ ζπγθξίζηκε ζσκαηηθή άζθεζε. Σα θχξηα 

απνηειέζκαηα κέηξεζεο ήηαλ λεπξνςπρνινγηθά ηεζη (κλήκε, ςπρνινγία, 

ζρεδηαζκφο θαη πξνζνρή) πνπ απνδείρηεθαλ φηη είλαη επαίζζεηα ζε γλσζηηθέο 

αιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα ζε αζιήκαηα ζχγθξνπζεο.  

Οη ππγκάρνη πνπ αγσλίζηεθαλ, έδεημαλ κεησκέλε απφδνζε ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηελ 

πξνζνρή θαη ζηελ ηθαλφηεηα κλήκεο φηαλ ζπγθξίζεθαλ κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Δίραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα επξήκαηα ζηελ εμέηαζε ‘θαηεγνξηνπνηεκέλσλ 

θαζεθόλησλ’ (Task test: p=0.047), ζην ‘ςεθηαθό ζπκβνιηθό ηεζη’ (Digit Symbol 

test: p=0.02), ζηελ ‘ινγηθή κλήκε’ (Logical Memory), ζηηο εμεηάζεηο 

‘βξαρππξόζεζκεο’ (Short Term Memory) θαη ‘καθξνπξόζεζκεο κλήκεο’ (Long 

Term Memory, θαη ζηα δπν ηεζη: p<0.001) θαη ζηελ ‘νπηηθή αλαπαξαγσγή’ 

(Visual Reproduction: ζηηο εμεηάζεηο ‘βξαρππξόζεζκεο κλήκεο’: p<0.001 θαη ζηηο 

εμεηάζεηο ‘καθξνπξόζεζκεο κλήκεο’: p<0.03).  

 Οη ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα, όηη ε ζπκκεηνρή ζε αγώλεο 

εξαζηηερληθήο ππγκαρίαο κπνξεί λα κεηώζεη ηελ λεπξνγλσζηηθή ιεηηνπξγία 

παξά ηελ ρξήζε θξάλνπο. Υξεηάδεηαη λα ιεθζνύλ κέηξα γηα λα κεησζεί ν 

θίλδπλνο ησλ επαλαιακβαλόκελσλ ΚΔΚ. Μέηξηα σο θαη βαξηά πεξηζηαηηθά 

ΚΔΚ έρνπλ αλαθεξζεί ζε πνιιά αζιήκαηα, όπσο ην ακεξηθάληθν 

πνδόζθαηξν, ε θαιαζνζθαίξηζε, ην baseball, ην rugby, νη πνιεκηθέο 

ηέρλεο θαη ην hockey επί πάγνπ. Όκσο, ηελ ππγκαρία απαζρνιεί 

επηπξόζζεηα κε ηηο ΚΔΚ θαη ε ΥΣΔ. Ζ πνζόηεηα θαη ε δξηκύηεηα ησλ ΚΔΚ 

πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηελ ππγκαρία, θαίλεηαη όηη ζπλδένληαη άκεζα κε ηε 

δξηκύηεηα ησλ ΥΣΔ. Δπίζεο, ζπκθώλεζαλ θαη κε άιιεο έξεπλεο όηη ηα 

επαλαιακβαλόκελα ρηππήκαηα έρνπλ επηπξόζζεηα επηβιαβή 

απνηειέζκαηα. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

 

Γείγκα 

Σν δείγκα απνηέιεζαλ 22 αζιεηέο ηνπ TKD θαη 25 ηεο ππγκαρίαο (ζχλνιν 47), 

απφ ηηο αγσληζηηθέο θαηεγνξίεο Αλδξψλ θαη Δθήβσλ (TKD: 16 άλδξεο θαη 6 

έθεβνη, ππγκαρία: 16 άλδξεο θαη 9 έθεβνη). Οη αζιεηέο ήηαλ πςεινχ επηπέδνπ 

(TKD: 14 κέιε Δζληθψλ νκάδσλ θαη 8 πξσηαζιεηέο Διιάδνο ή κε αγψλεο ζε 

παλειιήληα πξσηαζιήκαηα θαη ππγκαρία: 17 κέιε Δζληθψλ νκάδσλ θαη 8 

πξσηαζιεηέο Διιάδνο ή κε αγψλεο ζε παλειιήληα πξσηαζιήκαηα). Βαζηθή 

πξνυπφζεζε ππήξμε λα έρνπλ ππνζηεί ηνπιάρηζηνλ έλα Κnock Οut (ή θαη 

πεξηζζφηεξα) ζε επίζεκν αζιεηηθφ αγψλα πνπ λα ζπλνδεχζεθε απφ εγθεθαιηθή 

δηάζεηζε (θαηφπηλ ηαηξηθήο δηάγλσζεο). Οη αζιεηέο αλήθαλ ζε φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο βάξνπο. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ αζιεηψλ ηνπ TKD θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο εμέηαζεο ήηαλ 27,26 εηψλ θαη ηεο ππγκαρίαο 23,47 εηψλ. Ο κέζνο 

φξνο ηεο ειηθίαο ησλ αζιεηψλ ηελ εκέξα πνπ ππέζηεζαλ ηελ ζνβαξφηεξε ΚΔΚ, 

ήηαλ γηα ηνπο αζιεηέο ηνπ TKD 246 εηψλ θαη ηεο ππγκαρίαο 20,15 εηψλ. 

Μεηαμχ ηνπ ηειεπηαίνπ Κnock Οut θαη ηνπ ειέγρνπ κεζνιάβεζαλ θαηά κέζν φξν 

3 έηε (ρ. 3.1. & 3.2.). Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην 

SPSS, Version 10 for Windows. 
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σήμα 3.1. Έηε κεηαμχ ηνπ ΚΟ ησλ αζιεηψλ ηνπ TKD θαη ηνπ ειέγρνπ. 
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σήμα 3.2.  Έηε κεηαμχ ηνπ ΚΟ ησλ αζιεηψλ ηεο ππγκαρίαο θαη ηνπ ειέγρνπ. 

 

 

Όιεο νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο δηελεξγήζεθαλ απφ ηαηξνχο ηεο θάζε εηδηθφηεηαο ζε 

εγθεθξηκέλα ηαηξηθά εξγαζηήξηα ή Ννζνθνκεία, θάλνληαο ρξήζε ηαηξηθψλ 

κεραλεκάησλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο. Οη δηαγλψζεηο δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ 

εθάζηνηε εμεηδηθεπκέλν ηαηξφ θαη ζπρλά γίλνληαλ δηαζηαχξσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δηαθφξσλ εμεηάζεσλ θάζε αζιεηή, ψζηε λα ζπλεθηηκεζνχλ 

ηα απνηειέζκαηα θαη λα εμαρζεί κε απφιπηε βεβαηφηεηα ε ηειηθή δηάγλσζε, ε 

νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο κεηαθέξεηαη ζην παξφλ θείκελν απηνχζηα. Οη εμεηάζεηο 



 

 

δηελεξγήζεθαλ κεηά απφ παξέιεπζε ηξηψλ κελψλ έσο θαη ελλέα εηψλ απφ ηελ 

εκέξα πνπ ζπλέβε ε ζνβαξφηεξε ΚΔΚ πεξηιακβάλνληαο έηζη θάζε δπλαηφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ ΚΔΚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαδηθαζία: 

Λήςε ιεπηνκεξνχο αηνκηθνχ ηζηνξηθνχ 

Κιηληθή εμέηαζε 

Παξαθιηληθέο εμεηάζεηο 

 

 

Λήςε ιεπηνκεξνχο αηνκηθνχ ηζηνξηθνχ  

 πκπιεξώζεθε έλα ιεπηνκεξέζηαην „ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΚΔΚ‟, ζην νπνίν 

πεξηγξάθεθε επαθξηβώο ην ζεκαληηθόηεξν πεξηζηαηηθό ηεο ΚΔΚ ζε 

ζπλάξηεζε θαη κε άιινπο ζπλνδεπηηθνύο παξάγνληεο. Παξάιιεια 

αλαδεηήζεθαλ θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο από ηηο επξύηεξεο δξαζηεξηόηεηεο 

ησλ αζιεηώλ, γηα λα ππάξρεη πιήξεο εηθόλα ηνπ αζιεηηθνύ πξνθίι ηνπο 

(Παξάξηεκα). 

 



 

 

Κιηληθή εμέηαζε 

 

Οξζνπαηδηθφο έιεγρνο  

 Γηελεξγήζεθε ιεπηνκεξήο νξζνπαηδηθόο έιεγρνο πνπ αθνξνύζε όιεο ηηο 

θαθώζεηο πνπ είραλ ππνζηεί ζην παξειζόλ, αθόκε θαη απηέο πνπ δελ είραλ 

ζρέζε κε ηηο ΚΔΚ. Σα ζηνηρεία θαηεγξάθεζαλ ζην „ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΚΔΚ‟ 

πξνο ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη όζα είραλ ελδηαθέξνλ ειήθζεζαλ 

ππόςηλ ζηελ ζπδήηεζε. 

 

Νεπξνινγηθφο έιεγρνο 

 Ο λεπξνινγηθόο έιεγρνο δηελεξγήζεθε πξηλ ην εγθεθαινγξάθεκα γηα ηνλ 

απνθιεηζκό θάπνηαο εζηηαθήο θεληξηθήο λεπξνινγηθήο βιάβεο. Σα ζηνηρεία 

ηεο εμέηαζεο ιακβάλνληαλ ππόςηλ θαη δηαζηαπξώλνληαλ κε ηηο δηαγλώζεηο 

ησλ άιισλ εμεηάζεσλ. 

 

Παξαθιηληθέο εμεηάζεηο 

 

Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία εγθεθάινπ (MRI)  

Οη αζιεηέο εμεηάζζεθαλ ζε κεράλεκα καγλεηηθνχ ηνκνγξάθνπ GE Signa 1.5T. 

Γηεξεπλήζεθε ε κνξθνινγία ηνπ εγθεθαιηθνχ παξεγρχκαηνο θαζψο θαη ηπρφλ 

βιάβεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ ζε θάθσζε ιφγσ ηνπ αζιήκαηνο. 

Γηελεξγήζεθαλ πνιιαπιέο ηνκέο ηνπ εγθεθάινπ ζε ηξία επίπεδα (ζηεθαληαίν, 

εγθάξζην θαη νβειηαίν) θαη κε ηηο ηερληθέο Σ1, PD/T2. πγθεθξηκέλα 

εμεηάζζεθαλ ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο ηα παξεγθεθαιηδηθά εκηζθαίξηα, ην 

θνηιηαθφ ζχζηεκα, νη ππνζθελίδηνη θαη θινηνηθνί ππαξαρλνεηδείο ρψξνη, ην 

εγθεθαιηθφ παξέγρπκα θαη νη δνκέο ηεο κέζεο γξακκήο. 

 

Μαγλεηηθέο ηνκέο εγθεθάινπ κε αγγεηνγξαθηθή ηερληθή 

Ζ δηεξεύλεζε ησλ αγγεηαθώλ δνκώλ ηνπ εγθεθάινπ θξίζεθε απαξαίηεηε, 

γηα ηελ απεηθόληζε ηπρόλ αζπκπησκαηηθώλ αγγεηαθώλ παζήζεσλ (π.ρ. 

αλεπξύζκαηα, αγγεηαθέο δπζπιαζίεο), ή ησλ θπζηνινγηθώλ παξαιιαγώλ 

ησλ αγγείσλ πνύ ζα κπνξνύζαλ ελδερνκέλσο λα ζέζνπλ ηελ πγεία ηνπ 



 

 

αζιεηή ζε θίλδπλν. Γηελεξγήζεθαλ καγλεηηθέο ηνκέο κε αγγεηνγξαθηθή 

ηερληθή 3D/TOF. 

 

Μαγλεηηθή ηνκνγξαθία ηεο απρεληθήο κνίξαο 

Ζ καγλεηηθή ηνκνγξαθία ηεο απρεληθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο εμέηαζε 

ηα ζπνλδπιηθά ζψκαηα, ηα ηφμα ησλ ζπνλδπιηθψλ ζσκάησλ, ηνλ λσηηαίν κπειφ 

θαη ηνπο κεζνζπνλδχιηνπο δίζθνπο. Γηελεξγήζεθαλ πνιιαπιέο ηνκέο ζε ηξία 

επίπεδα (ζηεθαληαίν, εγθάξζην θαη νβειηαίν) θαη κε ηηο ηερληθέο Σ1, PD/T2. 

 

Ζιεθηξνεγθεθαινγξάθεκα θαη ραξηνγξάθεζε ηνπ εγθεθάινπ (ΖΔΓ) 

 Ζ ειεθηξνεγθεθαιηθή δξαζηεξηόηεηα θαηαγξάθεθε κε 16 δηπνιηθέο 

απαγσγέο θαη γηα ηελ θαηαγξαθή ρξεζηκνπνηήζεθε 

ειεθηξνεγθεθαινγξάθνο ‘Reega 2000’ ηνπ εξγνζηαζίνπ ‘Alvar’ πνπ ήηαλ 

ζπλδεδεκέλνο κε ζπζθεπή ραξηνγξαθίαο ‘Cartovar 2000’ ηνπ ίδηνπ 

εξγνζηαζίνπ. Σν βαζηθό εμεηαζηηθό πξσηόθνιιν ζπλίζηαηαη ζε κηα 

θαηαγξαθή κηαο πεξηόδνπ 20 ιεπηώλ κε ηα κάηηα θιεηζηά.  

Ζ πνζνηηθή αλάιπζε ηνπ ΖΔΓ θαη ε ραξηνγξαθηθή ηνπ απεηθφληζε παξέρνπλ κηα 

αθξηβή αμηνιφγεζε ηεο θαηαλνκήο θαη ηεο ηζρχνο ησλ εγθεθαιηθψλ ξπζκψλ 

θαζψο θαη ησλ κεηαβνιψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ βνήζεηα ελζσκαησκέλσλ κηθξνυπνινγηζηψλ. Σν ΖΔΓ 

είλαη κηα αλψδπλε, κε επεκβαηηθή λεπξνθπζηνινγηθή εμέηαζε, ε νπνία 

θαηαγξάθεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ εγθεθαιηθνχ ξπζκνχ, ηα ιεγφκελα 

„δπλακηθά‟ ησλ εγθεθαιηθψλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ. Σα ζπλήζε είδε ησλ „ξπζκψλ‟, 

αλάινγα κε ηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηελ ειηθία ζε θπζηνινγηθά άηνκα, 

είλαη ηέζζεξα:  

ν ξπζκφο α κε ζπρλφηεηα 8-12 θχθινπο/sec ν νπνίνο θαηαγξάθεηαη ζπλήζσο ζηηο 

νπίζζηεο απαγσγέο (ηληαθνί ινβνί),  

ν ηαρχο ξπζκφο β κε ζπρλφηεηα 13-18 θ/sec ν νπνίνο θαηαγξάθεηαη ζπλήζσο ζηηο 

πξφζζηεο απαγσγέο (κεησπηαίνη ινβνί) θαη παξαηεξείηαη ζπρλά θαη θαηά ηελ 

ρνξήγεζε νξηζκέλσλ θαξκάθσλ (ζπρλφηεηα πάλσ απφ 18 θ/sec),  

ν βξαδχο ξπζκφο ζ κε ζπρλφηεηα 4-7 θ/sec πνπ θαηαγξάθεηαη θπζηνινγηθά ζηνπο 

θξνηαθηθνχο ινβνχο θαη,  



 

 

ν βξαδχο ξπζκφο δ κε ζπρλφηεηα 0,5-3 θ/sec πνπ θαηαγξάθεηαη θπζηνινγηθά ζηα 

παηδηά, είλαη φκσο παζνινγηθφο ξπζκφο ζηνπο ελήιηθεο θαη θαηαγξάθεηαη ζε 

δηάθνξεο παζήζεηο φπσο είλαη ηα αηκαηψκαηα, νη φγθνη ηνπ εγθεθάινπ, ηα 

αγγεηαθά, δηάθνξα κεηαβνιηθά λνζήκαηα, θ.ι.π. 

Σα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο θαηαγξαθέο ηνπ ΖΔΓ (βάζεη ηνπ 

δηεζλνχο ζπζηήκαηνο 10/20), ήηαλ δχν:  

ην ππ‟ αξηζκφλ 1 πξφγξακκα πνπ είλαη νη επηκήθεηο απαγσγέο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ νπνίνπ γίλνληαλ ελεξγνπνίεζε κε ηελ δηάλνημε ησλ νθζαικψλ (αληίδξαζε 

απνθιεηζκνχ), φπσο θαη κε θσηεηλνχο εξεζηζκνχο ζε δηάθνξεο ζπρλφηεηεο,  

ην ππ‟ αξηζκφλ 2 πξφγξακκα πνπ είλαη νη εγθάξζηεο απαγσγέο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ νπνίσλ γίλνληαλ ε ελεξγνπνίεζε κε ππέξπλνηα θαη δηάλνημε ησλ νθζαικψλ 

(Δηθ. 3.1.). Δπίζεο γίλνληαλ ηαπηφρξνλε θαηαγξαθή θαη ηνπ 

ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 3.1.  Πξφγξακκα 1 (αξηζηεξά) θαη πξφγξακκα 2 (δεμηά). 

 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαγξαθήο ηνπ εγθεθαινγξαθήκαηνο γηλφηαλ 

ελεξγνπνίεζε κε ππέξπλνηα ε νπνία δηαξθνχζε πεξίπνπ 3 ιεπηά, κε ζπρλφηεηα 

αλαπλνψλ πεξίπνπ 2 αλαπλνέο/sec απφ ηνλ εμεηαδφκελν. Ζ ππέξπλνηα 

ελεξγνπνηεί ηηο βαζηθέο ειεθηξνεγθεθαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ιφγσ ηεο 



 

 

νμπγφλσζεο, κε απνηέιεζκα ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ππνθιηληθέο κνξθέο 

δηαηαξαρψλ νη νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ζε έλα ΖΔΓ εξεκίαο (κεηαηξαπκαηηθή ή 

ηδηνπαζήο επηιεςία), λα ελεξγνπνηεζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ.  

Δπίζεο εμεηάζζεθε θαη ε ελεξγνπνίεζε ηεο εγθεθαιηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ 

δηάλνημε ησλ νθζαικψλ. Σα δχν απηά ηεζη δηελεξγνχληαη απαξαίηεηα θαηά ην 

ΖΔΓ ξνπηίλαο θαη ζπληεινχλ ζην λα εληνπηζζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηδξά ζε 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα ε βαζηθή ειεθηξνεγθεθαιηθή δξαζηεξηφηεηα, π.ρ. ν 

βαζηθφο ξπζκφο α ζπλήζσο εμαιείθεηαη κε ηελ δηάλνημε ησλ νθζαικψλ θαη 

επαλέξρεηαη κε ην θιείζηκφ ηνπο (αληίδξαζε απνθιεηζκνχ). Απηή είλαη κηα 

θπζηνινγηθή θαη αλακελφκελε αληίδξαζε ηεο ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Καηά ην πέξαο ηνπ ΖΔΓ γίλνληαλ θαη θσηεηλφο εξεζηζκφο κε 

θιαο ζε ηέζζεξηο ζπρλφηεηεο: 5, 10, 15 & 20 Herz. Ο θσηεηλφο εξεζηζκφο 

ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα λα εληνπίδεη ιαλζάλνπζεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο, νη 

νπνίεο ελεξγνπνηνχληαη κεηά απφ απηφλ ηνλ εξεζηζκφ (π.ρ. θσηνγελήο επηιεςία).   

ε νξηζκέλα πεξηζηαηηθά, θξίζεθε αλαγθαίν θαη δηελεξγήζεθε κεηά απφ δηάζηεκα 

ελφο θαη έμη κελψλ δεχηεξε θαη ηξίηε ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθή θαηαγξαθή 

χζηεξα απφ νινλχθηηα ζηέξεζε χπλνπ (ηειεπηαία λχρηα πξηλ ηελ εμέηαζε), 

πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνχλ νη δηαγλψζεηο θαη λα δνθηκαζζεί ε ιεηηνπξγία θαη 

νη αληηδξάζεηο ηνπ εγθεθάινπ ππφ ζπλζήθεο ζηξεο, επεηδή ηπρφλ παζνινγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εγθεθάινπ πνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζζνχλ ζε έλα 

εγθεθαινγξάθεκα ξνπηίλαο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ κεηά απφ ζηέξεζε 

χπλνπ. 

 Σέινο, ε ραξηνγξάθεζε ηνπ εγθεθάινπ ιάκβαλε ρψξα ηαπηφρξνλα κε ηελ 

ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθή θαηαγξαθή. Σα ειεθηξηθά ζήκαηα ηνπ εγθεθάινπ, 

αθνχ ππνζηνχλ κηα πξψηε καζεκαηηθή επεμεξγαζία (κέζνδνο Fourier), 

απεηθνλίδνληαη ζε ράξηε αλάινγα κε ηελ ζπρλφηεηα θαη ηελ ηζρχ ηνπο. Ζ εηθφλα 

ηεο ραξηνγξαθίαο δελ παξηζηά ην αλαηνκηθφ ππφζηξσκα ηνπ εγθεθάινπ, αιιά 

ηελ εηθφλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή.  

 Καηά ηελ εμέηαζε εθαξκφζζεθαλ ζην ηξηρσηφ ηεο θεθαιήο ειεθηξφδηα ζχκθσλα 

κε ην Γηεζλέο ζχζηεκα 10/20 απφ ηα νπνία,  γηα ηελ εκθάληζε ηεο ραξηνγξαθηθήο 

παξάζηαζεο, έρνπλ απαιεηθζεί ηξία ειεθηξφδηα θαη ζπγθεθξηκέλα ηα CZ, P3 θαη 

P4. Οη ζέζεηο ησλ ππφινηπσλ ειεθηξνδίσλ αληηζηνηρνχλ ζηα γξάκκαηα ηνπ 

αιθαβήηνπ πνπ ζεκεηψλνληαη ζηνλ ράξηε ηνπ θξαλίνπ (Δηθ. 3.2.).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 3.2.  Αληηζηνηρία ησλ ελεξγψλ ειεθηξνδίσλ ζηελ ραξηνγξάθεζε ηνπ 

εγθεθάινπ κε ηα ειεθηξφδηα ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο 10/20. Υαξηνγξαθηθή 

απεηθφληζε ηεο θπζηνινγηθήο ΖΔΓ- δξαζηεξηφηεηαο ζηηο πεξηνρέο Ο, Ζ, P, D, K. 

 

 

 

Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα (ΖΚΓ) 

 Σαπηφρξνλα κε ην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα δηελεξγνχληαλ ειεθηξνθαξδην-

γξάθεκα γηα ηελ αλίρλεπζε ηπρφλ δηαηαξαρψλ ζηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία, ψζηε ν 

αζιεηήο λα πξνσζεζεί γηα πιήξε θαξδηνινγηθφ έιεγρν ζε πεξίπησζε επξήκαηνο. 

 

Χηναθνπζηηθέο εθπνκπέο 



 

 

Οη σηναθνπζηηθέο εθπνκπέο είλαη ήρνη πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ έμσ 

αθνπζηηθφ πφξν θαη ζεσξείηαη φηη παξάγνληαη απφ ηηο κηθξνκεραληθέο ηδηφηεηεο 

ησλ εμσηεξηθψλ ηξηρσηψλ θπηηάξσλ ηνπ νξγάλνπ ηνπ Corti. Ζ έληαζε ησλ 

Παξνδηθά Πξνθιεηψλ Χηναθνπζηηθψλ Δθπνκπψλ (ΠΠΧΔ, Transiently Evoked 

Otoacoustic Emissions: ΣΔΟΑΔs)  κπνξεί λα θαηαζηαιεί κε ηαπηφρξνλν 

εηεξφπιεπξν αθνπζηηθφ εξέζηζκα. Ζ θαηαζηνιή απηή ζεσξείηαη φηη νθείιεηαη 

ζηε δξάζε ηεο θπγφθεληξεο αθνπζηηθήο νδνχ. Ζ θαηαζηνιή ησλ ΠΠΧΑ 

(TEOAEs) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο 

θπγφθεληξεο αθνπζηηθήο νδνχ θαη ηειηθά ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο. Έρεη αλαθεξζεί φηη ε θαηαζηνιή ησλ ΠΠΧΑ κπνξεί λα 

θαηαξγεζεί κεηά απφ θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο.   

Ο ζθνπφο απηήο ηεο εμέηαζεο ήηαλ λα εθηηκεζεί εάλ ηα θηππήκαηα πνπ δέρνληαη 

ζην θεθάιη νη αζιεηέο ηνπ TaeKwonDo θαη ηεο ππγκαρίαο, κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηελ θαλνληθή θαηαζηνιή ησλ ΠΠΧΑ. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ε Σνληθή 

αθνπνκεηξία (Pure Toneaudiometry: PTA) θαη ε Σπκπαλνκεηξία 

(Tympanometry), κε ζθνπφ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ςπρναθνπζηηθνί νπδνί θαη λα 

απνθιεηζηεί ε παζνινγία ηνπ κέζνπ σηφο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ Αθνπνκεηξεηήο 

GSI 61 θαη Αλαιπηήο κέζνπ σηόο GSI 33. Έγηλε επίζεο θαηαγξαθή ησλ ερεηηθψλ 

αληαλαθιαζηηθψλ (MiddleEar Acoustic Reflex Threshold: MEART) γηα λα 

απνθιεηζζεί παζνινγία ηεο θεληξνκφινπ αθνπζηηθήο νδνχ ζην επίπεδν ηνπ 

ζηειέρνπο ηνπ εγθεθάινπ. Οη Παξνδηθά Πξνθιεηέο θαη Απηφκαηεο 

Χηναθνπζηηθέο Δθπνκπέο (Spontaneous Otoacoustic Emissions: SOAEs) 

θαηαγξάθεθαλ κε Αλαιπηή ILO 92, Version 5.6 OtodynamicsLtd, Hertfordshire, 

Αγγιία). Χο εξέζηζκα γηα ηελ παξαγσγή ΠΠΧΑ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε γξακκηθά 

θιηθ (δηάξθεηαο 80 κs θαη έληαζεο = 80 dB SPL). Κάζε θαηαγξαθή ηειείσλε κεηά 

απφ 260 απνδεθηέο απαληήζεηο. Οη TEOAEs ζεσξνχληαλ «απνδεθηέο», αλ ε 

επαλαιεςηκφηεηα ηνπο ήηαλ κεγαιχηεξε απφ 70%, ε έληαζή ηνπο ηνπιάρηζηνλ 3 

dB SPL πάλσ απφ ην επίπεδν ζνξχβνπ θαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ εξεζηζκάησλ 

κεγαιχηεξε απφ 80%. 

Μ‟ απηή ηε ζπλζήθε ην θάζε click απνηειείηαη απφ κηα αιιεινπρία ηεζζάξσλ 

εξεζηζκάησλ (Δηθ. 3.3.). Σα ηξία πξψηα απ‟ απηά ηα εξεζίζκαηα είλαη ηεο ίδηαο 

έληαζεο θαη θάζεο ελψ ην ηέηαξην έρεη ηξηπιάζηα έληαζε θαη αληίζεηε θάζε απφ 

ηα πξψηα. 



 

 

 

 

Δικόνα 3.3.  Γξαθηθή απεηθφληζε ελφο κε γξακκηθνχ click. 

 

Σν ηεζη ηεο θπγφθεληξεο αθνπζηηθήο νδνχ δηελεξγήζεθε φπσο πξνηάζεθε απφ 

ηνλ Prasher (1994). ην εηεξφπιεπξν απηί απφ ην εμεηαδφκελν ρνξεγήζεθε 

„ιεπθφο‟ ζφξπβνο έληαζεο 30-40 dB SL, κέζσ Αθνπζηηθώλ Telephonics TDH-50P 

ηνπ Αθνπνκεηξεηή. Σν εξέζηζκα γηα ηελ παξαγσγή ΠΠΧΑ απνηεινχληαλ απφ 

γξακκηθά θιηθ (έληαζεο 60 dB SPL). ηνλ ειεθηξνληθφ επεμεξγαζηή 

ζπγθεληξψλνληαη 60 απνδεθηέο εθπνκπέο ρσξίο εηεξφπιεπξε ρνξήγεζε ζνξχβνπ 

θαη 60 κε εηεξφπιεπξε ρνξήγεζε ζνξχβνπ ελαιιάμ, γηα πέληε θχθινπο, ψζηε λα 

ζπγθεληξσζνχλ 300 απνδεθηέο εθπνκπέο απφ ηελ θάζε θαηεγνξία.  

Ζ θαηαζηνιή ησλ εθπνκπψλ είλαη ε δηαθνξά ηεο ζπλνιηθήο έληαζεο ησλ 

εθπνκπψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ρσξίο εηεξφπιεπξε ρνξήγεζε ζνξχβνπ, απφ ηελ 

έληαζε ησλ εθπνκπψλ κε εηεξφπιεπξε ρνξήγεζε ζνξχβνπ. Φπζηνινγηθά ε 

δηαθνξά απηή είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1 dB SPL. Σν κέζν πιάηνο ππνινγίζζεθε 

απηφκαηα απφ ‘ILO Analyzersoftware’. Ζ κέζε δηάξθεηα ηνπ ηεζη ήηαλ πεξίπνπ 

15 ιεπηά θαη γηα ηα δχν απηηά. [Δηθ. 3.4. επάλσ: θαηαγξαθή θπζηνινγηθψλ 

TEOAEs απφ ην αξηζηεξφ απηί ελήιηθα ρσξίο εηεξφπιεπξε ρνξήγεζε ζνξχβνπ 

(έληαζε ΣEOAEs = 16,3 dB SPL). Κάησ: Καηαγξαθή θπζηνινγηθήο θαηαζηνιήο 

ΣΔOAEs ηνπ ίδηνπ απηηνχ (έληαζε TEOAEs  = 8,3 dB SPL) κε ηαπηφρξνλε 

εηεξφπιεπξε ρνξήγεζε ιεπθνχ ζνξχβνπ επξέσο θάζκαηνο θαη έληαζεο 50 dB SL. 

Δπίζεο, απεηθνλίδεηαη ε νδφο κε ηελ νπνία ην ερεηηθφ εξέζηζκα απφ ηνλ δεμηφ 

θνριία ηξνπνπνηεί ηηο ηδηφηεηεο ησλ έμσ ηξηρσηψλ θπηηάξσλ (άξα θαη ηηο 

εθπνκπέο) ηνπ αξηζηεξνχ θνριία.   (MSO =Ππξήλεο άλσ έζσ ειαίαο-έζσ 

ειαηνθνριηαθφ δεκάηην, CN = θνριηαθνί ππξήλεο)]. 

 

A B Γ Γ

Σ = 0



 

 

 

 

Δικόνα 3.4.  ρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο κεζφδνπ ηεο θαηαζηνιήο ησλ 

σηναθνπζηηθψλ εθπνκπψλ.   Σν εξέζηζκα γηα ηελ παξαγσγή ησλ εθπνκπψλ είλαη 

γξακκηθά clicks έληαζεο 60 dB SPL. 

 

 

 

 

Οξηζκέλνη αζιεηέο ππνβιήζεθαλ θαη ζε ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηάζεηο φπνπ απηφ 

θξίζεθε ζθφπηκν απφ ηνπο ηαηξνχο, αλάινγα κε ηα επξήκαηα. πγθεθξηκέλα :  

 

 

Αμνληθή ηνκνγξαθία  

Ζ αμνληθή ηνκνγξαθία ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αζιεηψλ φπνπ 

ππήξρε ηζηνξηθφ βαξηάο θάθσζεο κε πηζαλφηεηα θαηάγκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ, ή 

ηνπ ζφινπ ηνπ θξαλίνπ ή ηεο ΑΜ, ή φηαλ ε εηθφλα ηεο MRI δελ ήηαλ απφιπηα 

ζαθήο ζε θξίζηκα ζεκεία. Υξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεηαζζεί ην πξνζσπηθφ 

θξαλίν δχν αζιεηψλ ηνπ TKD θαη ε ΑΜ ελφο ππγκάρνπ. Ο έιεγρνο έγηλε κε 

WHITE

NOISE
50-55 dB SL

TEOAEs

MSO MSO

CN CN

MSO MSO

CN CN

TEOAEs



 

 

εγθάξζηεο ηνκέο πάρνπο 5mm ζηελ πξνο δηεξεχλεζε πεξηνρή θαη κε κεράλεκα 

GE Sytec SRΙ. 

 

 

Οξζνπαληνκνγξάθεκα  

Παλνξακηθή ιήςε ηεο θάησ γλάζνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζε έλαλ αζιεηή ηνπ TKD 

κε ηζηνξηθφ βαξηάο θάθσζεο θαη ζπλνδφ θάηαγκα ηεο θάησ γλάζνπ. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε κεράλεκα νξζνπαληνκνγξάθνπ Siemens ηχπνπ 

Orthophos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

  TAE KWON DO 

 

 Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 10 for 

Windows. Υξεζηκνπνηήζεθε ε πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή (Frequencies), 

ε ζπλάθεηα θαη ην test ρ
2
 (Crosstabulation), ε ζπζρέηηζε (Correlation) 

θαη ε αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο (ANOVA). Οη δχν ηειεπηαίεο 

αλαιχζεηο δελ απέδσζαλ αμηφινγα απνηειέζκαηα, γη‟ απηφ θαη δελ 

πεξηγξάθνληαη ζην παξφλ θείκελν.  

 

 

 

Α.  ΤΝΘΖΚΔ ΠΡΗΝ ΣΟ ΚNOCK ΟUT 

 

 

 Οη ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο πξηλ ην ΚΟ έπαημαλ ζεκαληηθό ξόιν 

επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηνπο αζιεηέο. ε πνζνζηό 27% επεξεάζζεθαλ 

από ην θξύν, ζε πνζνζηό 18% από ηελ απνπληθηηθή αηκόζθαηξα θαη ζε 

πνζνζηό 9% από ηνλ ζόξπβν ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 



 

 

 

σήμα 4.1.  πλζήθεο πεξηβάιινληνο πξηλ ην ΚΟ. 

 

 

 

  Πίνακαρ 4.1.  πλάθεηα ηεο κεηαβιεηήο “ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο” θαη ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ     

  είλαη εμαξηεκέλεο θαη έιεγρνο (test ρ
2
) ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο.  

 

ΤΝΘΖΚΔ  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 X

2

  

Δπίπεδν 

εκαληηθφηεηαο 

D
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χλνιν knock out 1
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p = 0,032 6 
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p = 0,010 1
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46%

Θόπςβορ
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Αποπνικηική 
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18%

Κπύο

27%



 

 

1 

 

Με ην “test ρ2”, εξεπλήζεθε ε ύπαξμε ζρέζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ 

παξαπάλσ πίλαθα. Ζ ηηκέο ηνπ ρ2 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο (p  0,05) ηνπ test, νδεγνύλ ζηελ απνδνρή ηεο ππόζεζεο 

όηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ηνπο (νη κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο κεηαμύ 

ηνπο). 

 

 

Σχήμα 4.2  Αίηηα ζηα νπνία απνδίδνληαη ηα ΚΟ. 

 

 Μόλν ζε πνζνζηό 37% ηα ΚΟ ραξαθηεξίζζεθαλ σο ηπραίν πεξηζηαηηθό 

πνπ ζπλέβε ζηελ ξνή ηνπ αγώλα. Σν 27% παξαδέρζεθε όηη ην ΚΟ 

πξνθιήζεθε από ηελ αλσηεξόηεηα ηνπ αληηπάινπ, ην 18% επεηδή 

ππνηίκεζε ηνλ αληίπαιό ηνπ θαη ην 18% επεηδή είρε έληνλν πξναγσληζηηθό 

άγρνο. 

 

 

  Πίνακαρ 4.2.  πλάθεηα ηεο κεηαβιεηήο “αίηηα ησλ Κnock Οut” θαη ησλ  

κεηαβιεηψλ πνπ είλαη  

  εμαξηεκέλεο θαη έιεγρνο (test ρ
2
) ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο.  

 

ΑΗΣΗΑ ΣΧΝ ΚNOCK ΟUT 

 X
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1
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Με ην “test ρ2”, εξεπλήζεθε ε ύπαξμε ζρέζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ 

παξαπάλσ πίλαθα. Ζ ηηκέο ηνπ ρ2 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο (p  0,05) ηνπ test, νδεγνύλ ζηελ απνδνρή ηεο ππόζεζεο 

όηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ηνπο (νη κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο κεηαμύ 

ηνπο). 
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Σχήμα 4.3.  Πξνβιήκαηα πξηλ ην ΚΟ. 

 

 Σα πξνβιήκαηα πνπ ππνβνήζεζαλ ην 36,4% ησλ ΚΟ, θαηαλεκήζεθαλ ηζφπνζα 

9,1% ζε ζσκαηηθή εμάληιεζε, ζε έληνλν ζηξεο, ζε ςπρνινγηθή αλεηνηκφηεηα θαη 

ζε έιιεηςε πξνζέξκαλζεο. 

 

 

  Πίνακαρ 4.3.  πλάθεηα ηεο κεηαβιεηήο “πξνβιήκαηα πξηλ ην ΚΟ” θαη ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ είλαη  

  εμαξηεκέλεο θαη έιεγρνο (test ρ
2
) ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο.  

 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΠΡΗΝ ΣΟ ΚΟ 
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Αξηζκφο γχξνπ 2

5

,

1

4

3 

p = 0,000 8 

 

 

Με ην “test ρ2”, εξεπλήζεθε ε ύπαξμε ζρέζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ 

παξαπάλσ πίλαθα. Ζ ηηκέο ηνπ ρ2 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο (p  0,05) ηνπ test, νδεγνύλ ζηελ απνδνρή ηεο ππόζεζεο 

όηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ηνπο (νη κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο κεηαμύ 

ηνπο). 

 

 

 

Β.  ΤΝΘΖΚΔ ΚΑΣΑ ΣΟ ΚNOCK ΟUT 

 

 

 

 Σα Κnock Οut πξνθιήζεθαλ ζε πνζνζηό 46% από ην ιάθηηζκα Dollyo 

chagi, ζε πνζνζηό 36% από ην ιάθηηζκα Bandal Dollyo chagi θαη ζε 

πνζνζηό 18% από γξνζηά, ε νπνία απαγνξεύεηαη από ηνπο θαλνληζκνύο 

ησλ αγώλσλ. 
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σήμα 4.4. Μεραληζκνί θάθσζεο. 

 

 

 

 Πίνακαρ 4.4.  πλάθεηα ηεο κεηαβιεηήο “κεραληζκφο θάθσζεο” θαη ησλ  

κεηαβιεηψλ πνπ είλαη   

 εμαξηεκέλεο θαη έιεγρνο (test ρ
2
) ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

 

ΜΖΥΑΝΗΜΟ ΚΑΚΧΖ 

 X
2
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Απψιεηα ζπλείδεζεο 15,
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7 

p = 0,000 3 

 

 

Με ην “test ρ2”, εξεπλήζεθε ε ύπαξμε ζρέζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ 

παξαπάλσ πίλαθα. Ζ ηηκέο ηνπ ρ2 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο (p  0,05) ηνπ test, νδεγνύλ ζηελ απνδνρή ηεο ππόζεζεο 

όηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ηνπο (νη κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο κεηαμύ 

ηνπο). 
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σήμα 4.5.  Δληφπηζε θαθψζεσλ. 

 

 Οη θαθψζεηο πνπ ζπλφδεπζαλ ηα Κnock Οut εληνπίζζεθαλ ζε πνζνζηφ 63,7% ζε 

πεξηνρή αθάιππηε απφ ην πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο (κεησπηαίν νζηφ, δπγσκαηηθφ 

νζηφ, κχηε θαη θάησ γλάζνο). Σν Dollyo chagi εκθαλίδεηαη σο ην πιένλ 

επηθίλδπλν ιάθηηζκα θαη επζχλεηαη γηα ην 46% ησλ KO, αθνινπζνχκελν απφ ην 

Bandal Dollyo chagi κε επίζεο πςειφ πνζνζηφ (36%). 
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Σχήμα 4.6.  πλάθεηα ησλ κεραληζκώλ θαη εληόπηζεο ησλ θαθώζεσλ. 

 

  

  Πίνακαρ 4.5.  πλάθεηα ηεο κεηαβιεηήο “πεξηνρή θάθσζεο” θαη ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ  είλαη  

  εμαξηεκέλεο θαη έιεγρνο (test ρ
2
) ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο. 

 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΑΚΩΖ 
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Με ην “test ρ2”, εξεπλήζεθε ε ύπαξμε ζρέζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ 

παξαπάλσ πίλαθα. Ζ ηηκέο ηνπ ρ2 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο (p  0,05) ηνπ test, νδεγνύλ ζηελ απνδνρή ηεο ππόζεζεο 



 

 

όηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ηνπο (νη κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο κεηαμύ 

ηνπο).  
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σήμα 4.7.  Γηαγλψζεηο πνπ ηέζεθαλ. 

 

 

 

Σα ΚΟ πξνθάιεζαλ ζε πνζνζηό 100% εγθεθαιηθή δηάζεηζε. Δμ‟ απηώλ ην 

64% δελ ζπλνδεύζεθε από άιιε θάθσζε, ελώ ην 36% ζπλνδεύζεθε θαη 

από θαηάγκαηα νζηώλ (θάησ γλάζνπ, ξηληθνύ, δπγσκαηηθνύ θαη 

κεησπηαίνπ). 

 

 

 

 

 

  Πίνακαρ 4.6.  πλάθεηα ηεο κεηαβιεηήο “δηάγλσζε” θαη ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

είλαη εμαξηεκέλεο   

   θαη έιεγρνο (test ρ
2
) ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο.  
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 Με ην “test ρ2”, εξεπλήζεθε ε ύπαξμε ζρέζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ 

παξαπάλσ πίλαθα. Ζ ηηκέο ηνπ ρ2 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο (p  0,05) ηνπ test, νδεγνύλ ζηελ απνδνρή ηεο ππόζεζεο 

όηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ηνπο (νη κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο κεηαμύ 

ηνπο). 

 

σήμα 4.8.  Πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο. 

 

 Ο πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο απνδείρζεθε ζε πνζνζηό 54% 
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αθαηάιιεινο. Σα ΚΟ ζπλέβεζαλ ζε αγσληζηηθό ηάπεηα λένπ ηύπνπ ζε 

πνζνζηό 54,5%, ζε παιαηνύ ηύπνπ ζε πνζνζηό 27,3%, ελώ ζε πνζνζηό 

18,2% δελ ππήξρε αγσληζηηθόο ηάπεηαο.  

 

Σχήμα 4.9.  Αγσληζηηθόο ηάπεηαο. 

 

 

Γ.  ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΜΔΣΑ ΣΟ ΚNOCK ΟUT 

 

 

 

εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ αζιεηψλ (46%) εμ‟ αηηίαο ηνπ ΚΟ ππέζηεζαλ 

ηαπηφρξνλα θαη απψιεηα ηεο ζπλείδεζεο, ε νπνία ζπλνδεχζεθε ζε πνζνζηφ 18% 

θαη απφ αλαζηξνθή ηεο γιψζζαο. Όκσο ζε θαλέλαλ αζιεηή, ε απψιεηα 

ζπλείδεζεο δελ ζπλνδεχζεθε θαη απφ κεηαηξαπκαηηθή ακλεζία.  

 

 

σήμα 4.10.  Απψιεηα ζπλείδεζεο ιφγσ ηνπ ΚΟ. 

 

ΑΠΩΛΔΙΑ ΤΝΔΙΓΗΗ
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σήμα 4.11.  πλάθεηα ηεο απψιεηαο ζπλείδεζεο, 

πνπ ζπλνδεχεηαη θαη απφ αλαζηξνθή ηεο γιψζζαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.12.  Δκθάληζε εκεηνύ κεηά ην ΚΟ. 

 

ΑΠΩΛΔΙΑ ΤΝΔΙΓΗΗ & 

ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΓΛΩΑ

ΟΥΗ

82%

ΝΑΗ

18%
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18%
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σήμα 4.13.  Δκθάληζε λαπηίαο κεηά ην ΚΟ. 

 

 

σήμα 4.14.  Δκθάληζε θεθαιαιγίαο κεηά ην ΚΟ. 

 

 

 

 

Σν 73% όζσλ ππέζηεζαλ ΚΟ ππέθεξαλ από λαπηία θαη από θεθαιαιγία 

(έσο θαη 30 εκέξεο) θαη ην 18% θαη από έκεην. Σν 36,4% ππέζηεζαλ 

ηαπηόρξνλα κε ην ΚΟ θαη θάηαγκα ζε νζηό ηνπ πξνζσπηθνύ θξαλίνπ ζε 

πεξηνρή πνπ δελ πξνζηαηεύεηαη από ην εηδηθό θξάλνο (ρ. 4.7.), ελώ 

ζπλνιηθά ην 46% ρξεηάζζεθε εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν (ρ. 4.16.).  
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σήμα 4.15.  Γηάξθεηα ηεο θεθαιαιγίαο ζε εκέξεο  

θαη πνζνζηά ησλ αζιεηψλ ζε αληηζηνηρία κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ. 

 

 

 

 

 

σήμα 4.16.  Δηζαγσγή ζε λνζνθνκείν ιφγσ ηνπ ΚΟ. 
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Γ.  ΠΑΡΑΚΛΗΝΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

 

 

 

 Σν 81,8% ησλ αζιεηώλ είραλ ππνζηεί έλα Κnock Οut ζηελ αζιεηηθή ηνπο 

δηαδξνκή, ην 9,1% δύν θαη ην 9,1% ηξία Κnock Οut. 

 

 

σήμα 4.17.  Αλάιπζε ησλ Knock Out. 

 

 

 

   Πίνακαρ 4.7.  πλάθεηα ηεο κεηαβιεηήο “ζχλνιν Knock Out”  θαη ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ είλαη   

    εμαξηεκέλεο θαη έιεγρνο (test ρ
2
) ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

                       

ΤΝΟΛΟ KNOCK OUT 
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χλνιν Knock Down 25,
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Κάηαγκα 23,
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Αγσληζηηθφο Σάπεηαο 11,

40

7 

p = 0,034 4 

 

 

 

Με ην “test ρ2”, εξεπλήζεθε ε ύπαξμε ζρέζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ 

παξαπάλσ πίλαθα. Ζ ηηκέο ηνπ ρ2 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο (p  0,05) ηνπ test, νδεγνύλ ζηελ απνδνρή ηεο ππόζεζεο 

όηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ηνπο (νη κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο κεηαμύ 

ηνπο). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Σχήμα 4.18.  Αλάιπζε ησλ Knock Down. 

 

 

 Σν 36,4% ησλ αζιεηώλ δελ είραλ ππνζηεί θαλέλα Knock Down ζηελ 

αζιεηηθή ηνπο δηαδξνκή, ην 36,4% είραλ ππνζηεί έλα,  ην 9,1% δύν, ην 

9,1% ηξία θαη ην 9,1% έμη. 

 

Σχήμα 4.19.  MRI εγθεθάινπ. 

 

 

 Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο ηνπ εγθεθάινπ ησλ 

αζιεηψλ ηνπ TKD, δελ παξαηεξήζεθε θαλέλα αμηφινγν εχξεκα. ε φινπο 

ππήξμε: «απνπζία παζνινγηθνχ MR ζήκαηνο εθ ηνπ παξεγρχκαηνο ησλ 

εγθεθαιηθψλ εκηζθαηξίσλ θαη ηεο παξεγθεθαιίδνο. Κνηιηαθφ ζχζηεκα, 
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ππνζθελίδηνη, θαη θινηνηθνί ππαξαρλνεηδείο, ρψξνη θαη δνκέο κέζεο γξακκήο, 

θαηά θχζε».  

 

 

 

 Οη θπζηνινγηθέο παξαιιαγέο πνπ εληνπίζζεθαλ (18%) ήηαλ νη εμήο:  

ην 9% «ειαθξά αζπκκεηξία ησλ θξνηαθηθψλ θεξάησλ ππέξ δεμηά θαη ησλ 

ηληαθψλ θεξάησλ ππέξ αξηζηεξά, ρσξίο παζνινγηθά επξήκαηα απφ ην 

παξαθείκελν εγθεθαιηθφ παξέγρπκα. ρεηηθή αζπκκεηξία ησλ θινητθψλ απιάθσλ 

ηεο θπξηφηεηαο ησλ κεησπηαίσλ ινβψλ ππέξ αξηζηεξά, ρσξίο ηνπηθά επξήκαηα 

αηξνθίαο» (Δηθ. 4.1. & 4.2.).  

ην 9% «απιαζία κεησπηαίσλ θφιπσλ». 

 



 

 

 

Δικόνα 4.1.  Αζπκκεηξία θξνηαθηθψλ θαη ηληαθψλ θεξάησλ. 

Φπζηνινγηθή παξαιιαγή (εηθφλα ζε εγθάξζην επίπεδν). 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 4.2.  Αζπκκεηξία θξνηαθηθψλ θαη ηληαθψλ θεξάησλ. 

Φπζηνινγηθή παξαιιαγή (εηθφλα ζε εγθάξζην επίπεδν). 

 



 

 

 

 

Σα ηπραία επξήκαηα πνπ εληνπίζζεθαλ (18%) ήηαλ ηα εμήο: 

ην 9% «θχζηε θαηαθξάηεζεο ζην αξηζηεξφ ηγκφξεην θαη ζθελνεηδίηηο 

αξηζηεξά».  

ην 9% «θχζηε θαηαθξάηεζεο ζηνλ αξηζηεξφ ζθελνεηδή θφιπν θαη 

παρπβιελλνγν-λίηηο εζκνεηδψλ θπςειψλ». 

 

 

 

 

 

σήμα 4.20.  MRI εγθεθαιηθψλ αγγείσλ. 

 

 Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο καγλεηηθέο ηνκέο κε αγγεηνγξαθηθή ηερληθή 

ησλ εγθεθαιηθψλ αγγείσλ ησλ αζιεηψλ ηνπ TKD, δελ παξαηεξήζεθε θαλέλα 

εχξεκα: «θπζηνινγηθή απεηθόληζε ηεο ελδνθξάληαο κνίξαο ησλ εγθεθαιηθώλ 

αγγείσλ» (Δηθ. 4.3.). 
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  Δικόνα 4.3.  Φπζηνινγηθή αγγεηνγξαθία εγθεθάινπ αζιεηή TKD. 

ην 9%, εληνπίζζεθε σο θπζηνινγηθή παξαιιαγή κηα «ππνπιαζηηθή πξόζζηα 

εγθεθαιηθή αξηεξία ζην αξρηθό ηεο ηκήκα (Α1)» (Δηθ. 4.4.). 



 

 

Δικόνα 4.4.  Τπνπιαζία ηνπ Α1 ηκήκαηνο ηεο δεμηάο πξφζζηαο εγθεθαιηθήο 

αξηεξίαο. 

 

 

 

 Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο ηεο ΑΜ ησλ 

αζιεηψλ ηνπ TKD, ε δηάγλσζε γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο (82%) ήηαλ: 

«θπζηνινγηθή απεηθφληζε ησλ ζπνλδπιηθψλ ζσκάησλ θαη ησλ κεζνζπνλδπιίσλ 

δίζθσλ ηεο ΑΜ».     

            Δπξήκαηα εληνπίζζεθαλ ζην 18% ησλ αζιεηψλ:  

ην 9% εληνπίζζεθε «απρεληθή ζπνλδπιαξζξνπάζεηα». 

ην 9% εληνπίζζεθε: «κεηαμχ Α3-Α4 κηθξή πξφπησζε ηνπ κεζνζπνλδχιηνπ 

δίζθνπ (θεληξηθνπιάγηα πξνο ηα αξηζηεξά), κε ειαθξά πηεζηηθά θαηλφκελα επί 

ηνπ ζπζηνίρνπ πιαγίνπ θνιπψκαηνο. Μεηαμχ Α5-Α6 κηθξή νπίζζηα πξνβνιή ηνπ 

κεζνζπνλδχιηνπ δίζθνπ ρσξίο πηεζηηθά θαηλφκελα επί ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ» 

(Δηθ. 4.5.). 
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σήμα 4.21.  MRI ηεο ΑΜ. 

 

 



 

 

Δικόνα 4.5.  Πξφπησζε κεζνζπνλδχιηνπ δίζθνπ κεηαμχ Α3-Α4. 

 

  

  Πίνακαρ 4.8.  πλάθεηα ηεο κεηαβιεηήο “MRI ΑΜ”  θαη ησλ ζπλφισλ KO 

θαη KD  (κεηαβιεηψλ   

  πνπ είλαη εμαξηεκέλεο) θαη έιεγρνο (test ρ
2
) ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

 

 

ΜΑΓΝΖΣΗΚΖ ΣΟΜΟΓΡΑΦΗΑ  ΑΜ 
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Με ην “test ρ2”, εξεπλήζεθε ε ύπαξμε ζρέζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ 

παξαπάλσ πίλαθα. Ζ ηηκέο ηνπ ρ2 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο (p  0,05) ηνπ test, νδεγνύλ ζηελ απνδνρή ηεο ππόζεζεο 

όηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ηνπο (νη κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο κεηαμύ 

ηνπο). 

 



 

 

Σχήμα 4.22.  Αλάιπζε ηνπ ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο 

θαη ηεο θαηαζηνιήο ησλ σηναθνπζηηθώλ εθπνκπώλ. 

 

 

 

 Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο θαη ηεο 

ραξηνγξάθεζεο ηνπ εγθεθάινπ ησλ αζιεηψλ ηνπ TKD, δελ παξαηεξήζεθε 

θαλέλα εχξεκα: «ν βαζηθφο ξπζκφο „α‟ θπκαίλνληαλ ζηα φξηα ηνπ θπζηνινγηθνχ 

(8-11 θ/sec), κε ζπκκεηξηθή θαη ζηαζεξή εκθάληζε θαη θαιή αληίδξαζε ζηελ 

δηάλνημε ησλ νθζαικψλ (αληίδξαζε απνθιεηζκνχ). Ζ ππέξπλνηα θαη ν θσηεηλφο 

εξεζηζκφο ελεξγνπνηνχζαλ θπζηνινγηθά ην δηάγξακκα».  

 

 

 

 

 

 

ΗΔΓ  &

ΩΣΟΑΚΟΤΣΙΚΔ ΔΚΠΟΜΠΔ         

Φςζιολογική εικόνα

100%

A

   

B 

Γ 



 

 

                             

Δικόνα 4.6.  Παξάδεηγκα θπζηνινγηθήο θαηαγξαθήο ησλ παξνδηθά πξνθιεηψλ 

σηναθνπζηηθψλ         

εθπνκπψλ ελφο αζιεηή.  

Α: Απεηθφληζε ηνπ εξεζίζκαηνο σο έλα εκηηνλνεηδέο.  

Β: (Response FFT): Γξαθηθή αλάιπζε θαηά Fourrier ησλ σηναθνπζηηθψλ 

εθπνκπψλ (ιεπθφ) ζε    

     ζρέζε κε φηη θαηάγξάθεηαη σο ζφξπβνο (ζθνχξν). Ο νξηδφληηνο άμνλαο 

αληηζηνηρεί ζηε   

     ζπρλφηεηα θαη ν θάζεηνο ζηελ έληαζε ησλ εθπνκπψλ ζε dB SPL.  

 

Γ: Response: ε κέζε έληαζε ησλ σηναθνπζηηθψλ εθπνκπψλ πνπ θαηαγξάθνληαη,  

Wave repro- :    

     ε επαλαιεςηκφηεηα ηεο κέηξεζεο θαη Stimulus stability: ε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

εξεζίζκαηνο θαηά   

     ηε δηάξθεηα ηεο θαηαγξαθήο. 

 

 

 

 Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ λεπξνινγηθνύ θαη ςπρνινγηθνύ ειέγρνπ θαη ηεο 

θαηαζηνιήο ησλ σηναθνπζηηθώλ εθπνκπώλ, ησλ αζιεηψλ ηνπ TKD, δελ 

παξαηεξήζεθε θαλέλα εχξεκα (Δηθ. 4.6.). 

 

 

 Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο ηεο ΑΜΣΣ, δελ 

παξαηεξήζεθε θαλέλα εχξεκα, παξφηη ν έλαο αζιεηήο είρε «εκπηεζηηθό θάηαγκα 

ηνπ κεησπηαίνπ νζηνύ», ρσξίο φκσο λα παξνπζηάδεη θαλέλα αμηφινγν εχξεκα ζε 

θάπνηα απφ ηηο εμνλπρηζηηθέο εμεηάζεηο. Ο άιινο αζιεηήο είρε ππνζηεί θάηαγκα 

ηνπ δπγσκαηηθνχ νζηνχ. Καη νη δχν έηπραλ πιήξνπο απνθαηάζηαζεο.  

 

 Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ νξζνπαληνκνγξαθήκαηνο ελφο αζιεηή ηνπ 

TKD, δελ παξαηεξήζεθε θαλέλα εχξεκα. Σν θάηαγκα πνπ είρε ππνζηεί ζηελ 

θάησ γλάζν αξηζηεξά, είρε απνζεξαπεπζεί πιήξσο (Δηθ. 4.7.). 



 

 

 

 

Δικόνα 4.7.  Οξζνπαληνκνγξάθεκα. 

Φπζηνινγηθή απεηθφληζε ηεο θάησ γλάζνπ κεηά απφ θάηαγκα αξηζηεξά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Δ.  ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝΣΔ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

 

 

 

 Από ηα απνηειέζκαηα ηνπ ρ. 4.23. θαη Πίλ. 4.9. θάλεθε όηη, όζν πην 

δύζθνιε θαη ηερληθά πςειόηεξνπ επηπέδνπ είλαη ε αγσληζηηθή ζπλάληεζε, 

ηόζν κηθξόηεξν είλαη ην πνζνζηό ησλ Κnock Οut. 

 

 

σήμα 4.23.  Πξσηαζιήκαηα πνπ ζεκεηψζεθαλ ηα ΚΟ. 

 

 

 

 

  Πίνακαρ 4.9.  πλάθεηα ηεο κεηαβιεηήο “πξσηάζιεκα πνπ ζπλέβε ην ΚΟ” θαη 

ησλ κεηαβιεηψλ    

  πνπ είλαη εμαξηεκέλεο θαη έιεγρνο (test ρ
2
) ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπο.  
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Με ην “test ρ2”, εξεπλήζεθε ε ύπαξμε ζρέζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ 

παξαπάλσ πίλαθα. Ζ ηηκέο ηνπ ρ2 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο (p  0,05) ηνπ test, νδεγνύλ ζηελ απνδνρή ηεο ππόζεζεο 

όηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ηνπο (νη κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο κεηαμύ 

ηνπο). 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 4.24.  Καηεγνξίεο βάξνπο θαηά ην ΚΟ. 
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σήμα 4.25.  Οκαδνπνίεζε ησλ θαηεγνξηψλ βάξνπο θαηά ην ΚΟ. 

 

 

 

 Ζ θαηαλνκή ησλ ΚΟ γηα θάζε θαηεγνξία βάξνπο θαη ε 

νκαδνπνίεζε ησλ θαηεγνξηώλ ζε ειαθξά, κεζαία θαη βαξέα 

θηιά, απνηππώλνληαη ζηα ρ. 4.24. & 4.25. Σα κεζαία θηιά 

ζπγθέληξσζαλ ηα πεξηζζόηεξα ΚΟ (55%), αθνινπζνύκελα από 

ηα βαξηά (27%) θαη ηέινο από ηα ειαθξά θηιά (18%). 
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σήμα 4.26.  πρλφηεηα ησλ ΚΟ αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ηνπ αγψλα. 

(1
ε
, 2

ε
, 3

ε
, 4

ε
 αγσληζηηθή ζπλάληεζε ηνπ αζιεηή). 

 

 

 

Σα πεξηζζφηεξα ΚΟ ζεκεηψζεθαλ ζηνλ πξψην αγψλα ησλ αζιεηψλ (45,5%) θαη 

κεηψζεθαλ πξννδεπηηθά ζηνπο επφκελνπο (2
νο

 αγψλαο: 27,3%, 3
νο

 αγψλαο: 18,2%, 

4
νο

 αγψλαο: 9,1%). Ο αξηζκφο ηνπ γχξνπ εληφο ηνπ αγψλα έπαημε επίζεο ξφιν, 

εθφζνλ ζηνλ πξψην γχξν έρνπλ θαηαγξαθεί ηα πεξηζζφηεξα ΚΟ (54,5%) 

αθνινχζσο ν ηξίηνο γχξνο κε 27,3% θαη ηέινο ν δεχηεξνο κε 18,2%. 
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σήμα 4.27.  Αξηζκφο ηνπ γχξνπ πνπ ζπλέβεζαλ ηα ΚΟ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  ΠΤΓΜΑΥΗΑ 

 

Α.  ΤΝΘΖΚΔ ΠΡΗΝ ΣΟ ΚNOCK ΟUT 

 

Οη αληίμνεο ή αθαηάιιειεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο (απνπληθηηθή 

αηκόζθαηξα 4%, θξύν 4% θαη ζόξπβνο 4%), έπαημαλ κηθξό ξόιν ζηελ 

πξόθιεζε ησλ ΚΟ. Μόλν ζε πνζνζηό 44% πξνθιήζεθαλ ηα ΚΟ ζαλ 

ηπραίν θαη άξα απξόβιεπην πεξηζηαηηθό πνπ ζπλέβε ζηελ ξνή ηνπ αγώλα. 

Σν 32% παξαδέρεηαη όηη ην ΚΟ πξνθιήζεθε ιόγσ ηεο αλσηεξόηεηαο ηνπ 

αληηπάινπ, ην 16% ιόγσ ηνπ έληνλνπ πξναγσληζηηθνύ άγρνπο θαη ην 8% 

επεηδή ππνηίκεζε ηνλ αληίπαιν. 

 

σήμα 4.28.  πλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ην ΚΟ. 

 

ΤΝΘΗΚΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Θόπςβορ

4%

Αποπνικηική

αημόζθαιπα

4%

Κπύο

4%

Φςζιολογικέρ

ζςνθήκερ

88%



 

 

 

σήμα 4.29.  Αίηηα ζηα νπνία απνδίδνληαη ηα ΚΟ. 
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Σχήμα 4.30.  Πξνβιήκαηα πξηλ ην ΚΟ. 

 

 

 

 Αμηνπξόζεθηα ήηαλ ηα πνζνζηά ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθώλ πνπ 

ππήξμαλ ιίγν πξηλ ηελ πξόθιεζε ηνπ ΚΟ. Σν 28% είρε 

εμαληιεζεί εμ‟ αηηίαο ηεο ιαλζαζκέλεο δίαηηαο γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ βάξνπο-ζηόρνπ, ην 24% είρε ζσκαηηθή εμάληιεζε ιόγσ 

θαθήο θπζηθήο θαηάζηαζεο θαη ειιηπνύο πξνεηνηκαζίαο, ην 8% 

είρε πςειό πξναγσληζηηθό άγρνο, ην 4% ήηαλ ςπρνινγηθά 

ΑΙΣΙΑ  ΚΟ

Σςσαία

44%

Ανυηεπόηηηα 

ανηιπάλος

32%

Stress

16%

Τποηίμηζη

ανηιπάλος

8%



 

 

αλέηνηκνη γηα ηνλ αγώλα θαη ην 4% ήηαλ αζζελείο. Μόλν ην 32% 

δελ είρε θαλέλα πξόβιεκα. Σν 92% δελ ππέζηε Κnock Down 

πξηλ ην Κnock Οut. Όκσο ζπλνιηθά 8% ππέζηεζαλ Κnock 

Down πξηλ ην ΚΟ (4% ππέζηεζαλ έλα θαη 4% ππέζηεζαλ δύν 

Κnock Down πξηλ ην Κnock Οut).  

 

 

Σχήμα 4.31.  Αξηζκόο ησλ KD πνπ ζπλέβεζαλ ιίγν πξηλ ην ΚΟ. 

Β.  ΤΝΘΖΚΔ ΚΑΣΑ ΣΟ ΚNOCK ΟUT 

 

 

Σα πεξηζζόηεξα ΚΟ (48%) πξνθιήζεθαλ από ην επζύ (Direct) 

θηύπεκα θαη αθνινύζσο από ην πιάγην (Crosse) θηύπεκα 

(44%). Σα ιηγόηεξα (8%) ζεκεηώζεθαλ κε αλνδηθό (Uppercut) 

θηύπεκα. Αμηνζεκείσην είλαη, όηη ην 72% ησλ ΚΟ ζπλνιηθά 

επηηεύρζεθαλ από ην δεμί ρέξη ηνπ αληηπάινπ θαη κόλνλ 20% 

από ην αξηζηεξό, όζνλ αθνξά ηα δύν θύξηα θηππήκαηα. 

 

KNOCK DOWN ΠΡΙΝ ΣΟ ΚΟ
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σήμα 4.32.  Μεραληζκνί θάθσζεο. 
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σήμα 4.33.  Δληφπηζε θάθσζεο. 

 

Σα ΚΟ εληνπίζζεθαλ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (56%) ζηελ θάησ γλάζν. 

ην ζχλνιφ ηνπο (100%) θαηεγξάθεζαλ ζην αθάιππην απφ ην θξάλνο πξφζσπν. 

 

Σαπηόρξνλα απνθαιύθζεθε όηη ν πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο (θξάλνο, 

γάληηα) θαηά ην ΚΟ ήηαλ αθαηάιιεινο ζε πνζνζηό 24%. 



 

 

Σχήμα 4.34.  πλάθεηα ησλ κεραληζκώλ θάθσζεο θαη ηεο εληόπηζήο ηνπο 

(%). 

Σχήμα 4.35.  Πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο. 

  

Ζ πεξηνρή πνπ πιήηηεηαη πεξηζζόηεξν είλαη ε θάησ γλάζνο θαη πιήηηεηαη 

θαη από ηνπο ηξεηο ηύπνπο γξνζηάο. Δπίζεο πεξηζζόηεξν πιήηηεηαη ε 

αξηζηεξή πιεπξά ηνπ πξνζώπνπ. Με ην test ρ2 εξεπλήζεθε ε ύπαξμε 

ζρέζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ‘γροθιά’ θαη ‘κάτω γνάθος’. Οη ηηκέο ηνπ ρ2  

(47,396) θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθόηεηαο ηνπ test νδεγνύλ ζηελ 

απνδνρή ηεο ππόζεζεο όηη ππάξρεη ζρέζε (νη κεηαβιεηέο είλαη 

εμαξηεκέλεο κεηαμύ ηνπο), (p= 0,012 όηαλ p  0,05 θαη DF= 28). 
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Γ.  ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΜΔΣΑ ΣΟ ΚNOCK ΟUT 

 

 

 

 

Σν 16% ππέζηε απψιεηα ηεο ζπλείδεζεο ιφγσ ηνπ ΚΟ, αιιά κφλν ζην 

4% εμ‟ απηψλ θαηεγξάθε αλαζηξνθή ηεο γιψζζαο. 

 

 

σήμα 4.36.  Απψιεηα ζπλείδεζεο ιφγσ ηνπ ΚΟ. 

 

 

 

 

ΑΠΩΛΔΙΑ ΤΝΔΙΓΗΗ

ΝΑΗ

16%
ΟΥΗ

84%
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NAI
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σήμα 4.37.  πλάθεηα ηεο απψιεηαο ζπλείδεζεο, 

πνπ ζπλνδεχεηαη θαη απφ αλαζηξνθή ηεο γιψζζαο. 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηαηξαπκαηηθή ακλεζία θαηαγξάθεθε ζε πνζνζηό 4%. 

Αμηνπξόζεθην ήηαλ ην πνζνζηό ησλ αζιεηώλ (28%) νη νπνίνη 

κεηά ην ΚΟ ππέθεξαλ από λαπηία θαη θεθαιαιγία. 

 

 

σήμα 4.38.  Μεηαηξαπκαηηθή ακλεζία κεηά ην ΚΟ. 

 

 

 

 

 

ΝΑΤΣΙΑ - ΚΔΦΑΛΑΛΓΙΑ

ΝΑΗ

28%

ΟΥΗ

72%

ΜΔΣΑΣΡΑΤΜΑΣΙΚΗ  ΑΜΝΗΙΑ 
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96%
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σήμα 4.39.  Ναπηία θαη θεθαιαιγία κεηά ην ΚΟ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ζ θεθαιαιγία δηήξθεζε 1 εκέξα γηα ην 12% ησλ αζιεηώλ, 5 εκέξεο γηα ην 

8% θαη 7 εκέξεο γηα ην ππόινηπν 8% ησλ αζιεηώλ. Σν 72% δελ είρε 

θαλέλα ζύκπησκα λαπηίαο ή θεθαιαιγίαο. 

 

 

σήμα 4.40.  Γηάξθεηα ηεο θεθαιαιγίαο ζε εκέξεο 

θαη πνζνζηά ησλ αζιεηψλ ζε αληηζηνηρία κε ηνλ αξηζκφ ησλ εκεξψλ. 
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  Πίνακαρ 4.10.  πλάθεηα ηεο κεηαβιεηήο “θεθαιαιγία”  θαη ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ είλαη 

  εμαξηεκέλεο θαη έιεγρνο (test ρ
2
) ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΛΓΗΑ 

 X
2
  Δπίπεδν 

εκαληηθφηεηαο 

D

F 

Μεραληζκφο θάθσζεο 13,7

57 

p = 0,003 4 

Δληφπηζε θάθσζεο 15,0

79 

p = 0,018 7 

 

 

 

Με ην “test ρ2”, εξεπλήζεθε ε ύπαξμε ζρέζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ 

παξαπάλσ πίλαθα. Ζ ηηκέο ηνπ ρ2 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο (p  0,05) ηνπ test, νδεγνύλ ζηελ απνδνρή ηεο ππόζεζεο 

όηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ηνπο (νη κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο κεηαμύ 

ηνπο). 

 

 

 

 

 

Γ.  ΑΛΛΔ ΚΑΚΧΔΗ 

 

 

 

Σν 52% ησλ ππγκάρσλ είρε ππνζηεί θάηαγκα ησλ ξηληθώλ νζηώλ, ελώ ην 

40% απηώλ αληηκεησπίδεη πξόβιεκα κόληκεο δύζπλνηαο, ιόγσ 

αλαηνκηθώλ αιινηώζεσλ ηεο ξηληθήο θνηιόηεηαο από ηα αιιεπάιιεια 

θηππήκαηα ζηνπο αγώλεο, αιιά θαη ζηηο πξνπνλήζεηο. 



 

 

 

 

 

σήμα 4.41.  Καηάγκαηα ξηληθψλ νζηψλ. 

 

 

 

 

 

 

σήμα 4.42.  Πξνβιήκαηα αλαπλνήο. 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΣΑΓΜΑTA ΡΙΝIKΩN ΟΣΩΝ
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60%
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40%



 

 

 

 Μόλν 16% δελ παξνπζίαζε πνηέ ξηλνξξαγία,  ην 56% ππέζηε 

ξηλνξξαγία κία έσο ηξεηο  θνξέο θαη ην 28% 4 έσο 15 θνξέο. 

 

σήμα 4.43.  Ρηλνξξαγία ζηνπο ππγκάρνπο. 

 

σήμα 4.44.  Θιαζηηθά ηξαχκαηα θαη κψισπεο ησλ νθζαικψλ ησλ ππγκάρσλ. 

 

 

 Σα ζιαζηηθά ηξαύκαηα θαη νη κώισπεο ησλ νθζαικώλ δηακνηξάζζεθαλ 

ζρεδόλ ηζόπνζα θαη ζηνπο δύν νθζαικνύο. Αμηνπξόζεθην είλαη όηη ην 36% 

δελ παξνπζίαζε πνηέ θάθσζε ζε θαλέλαλ νθζαικό. Σν 28% παξνπζίαζε 
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κόλν 1 θνξά θάθσζε ζηνλ έλαλ ή θαη ζηνπο δύν νθζαικνύο. Από 3 έσο 7 

θνξέο ππέζηεζαλ θάθσζε ζε έλαλ ή θαη ζηνπο δύν νθζαικνύο ζε 

πνζνζηά 4% έσο 8%. Σν 8% ππέζηε θάπνηα θάθσζε ζε έλαλ ή θαη ζηνπο 

δύν νθζαικνύο 10 θνξέο θαη ην 4% 20 θνξέο.  

 

  Πίνακαρ 4.11.  πλάθεηα ηεο κεηαβιεηήο “νθζαικνί”  θαη ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

είλαη εμαξηεκέλεο  

   θαη έιεγρνο (test ρ
2
) ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

 

ΟΦΘΑΛΜΟΗ 

 X
2
  Δπίπεδν 

εκαληηθφηεηαο 

D

F 

Γεμηφο νθζαικφο 72,8

24 

p = 0,020 4

2 

Αξηζηεξφο νθζαικφο 74,2

82 

p = 0,015 4

2 

 

 

 

Με ην “test ρ2”, εξεπλήζεθε ε ύπαξμε ζρέζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ 

παξαπάλσ πίλαθα. Ζ ηηκέο ηνπ ρ2 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο (p  0,05) ηνπ test, νδεγνύλ ζηελ απνδνρή ηεο ππόζεζεο 

όηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ηνπο (νη κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο κεηαμύ 

ηνπο). 

 

 

 



 

 

 

σήμα 4.45.  Πξνβιήκαηα ηεο θάησ γλάζνπ ησλ ππγκάρσλ. 

 

 

 Σν 36% ησλ ππγκάρσλ δελ είρε θαλέλα πξόβιεκα ζηελ γλάζν, αιιά ην 

60% είρε επίκνλν άιγνο ζηελ αξηζηεξή θάησ γλάζν, ελώ 4% ππέζηε θαη 

θάηαγκα. Όιεο νη θαθώζεηο ηεο γλάζνπ επηθεληξώζεθαλ απνθιεηζηηθά 

ζηελ θάησ γλάζν θαη θπξίσο ζηελ αξηζηεξή πιεπξά. 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.  ΠΑΡΑΚΛΗΝΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 

 

 

 

 Οη πεξηζζόηεξνη ππγκάρνη ππέζηεζαλ κόλνλ έλα ΚΟ (48%), ελώ ζπλνιηθά 

68% ππέζηεζαλ 1-3 ΚΟ. Σν 40% ησλ ππγκάρσλ είραλ ππνζηεί από ηξία 

έσο έληεθα ΚΟ. 

 

ΓΝΑΘΟ

Κάηαγμα 

κάηυ γνάθος

4%

Κανένα 

ππόβλημα

36%
Δπίμονο 

άλγορ 

απ. κάηυ 

γνάθος

60%



 

 

 

σήμα 4.46.  Αλάιπζε ησλ Knock Out ησλ ππγκάρσλ.  

 

 

 

 

  Πίνακαρ 4.12.  πλάθεηα ηεο κεηαβιεηήο “ζχλνιν Knock Out ” θαη ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ είλαη    

  εμαξηεκέλεο θαη έιεγρνο (test ρ
2
) ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 

 

ΤΝΟΛΟ KNOCK OUT 

 X
2
  Δπίπεδν 

εκαληηθφηεηαο 

D

F 

χλνιν Knock Down 10

1,0

32 

p = 0,000 4
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Καθψζεηο εγθεθαιηθνχ 

θξαλίνπ 

50,

00

0 

p = 0,009 1

2 

Καθψζεηο νδφλησλ 59,

58

3 

p = 0,055 3

0 

 

 

 

Με ην “test ρ2”, εξεπλήζεθε ε ύπαξμε ζρέζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ 

παξαπάλσ πίλαθα. Ζ ηηκέο ηνπ ρ2 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο (p  0,05) ηνπ test, νδεγνύλ ζηελ απνδνρή ηεο ππόζεζεο 

όηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ηνπο (νη κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο κεηαμύ 

ηνπο). 

 

 

 Σν 52% ησλ ππγκάρσλ είραλ ππνζηεί από ηξία έσο είθνζη Κnock Down. 

Οη πεξηζζόηεξνη ππέζηεζαλ δύν ΚD (28%), ελώ 20% ππέζηεζαλ έλα ΚD. 
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Σχήμα 4.47.  Αλάιπζε ησλ Knock Down ησλ ππγκάρσλ. 

 

Σχήμα 4.48.  MRI εγθεθάινπ ησλ ππγκάρσλ. 

 

Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο ηνπ εγθεθάινπ ησλ 

ππγκάρσλ δελ παξαηεξήζεθε θαλέλα εχξεκα, παξά κφλνλ νξηζκέλεο 

‘θπζηνινγηθέο παξαιιαγέο’ (12%) θαη ‘ηπραία επξήκαηα’ (28%).  

 

Οη θπζηνινγηθέο παξαιιαγέο (12%) ήηαλ:  

 «ειαθξά δηεχξπλζε κεγάιεο δεμακελήο». 

«κηθξή αξαρλνεηδήο θχζηε νπηζζίνπ θξαληαθνχ βφζξνπ αξηζηεξά (κεγάιε βαζηθή 

δεμακελή)». 

«ππνπιαζία ζθελνεηδψλ θφιπσλ».  

Σα ηπραία επξήκαηα (28%) ήηαλ:  

«θχζηε θαηαθξάηεζεο αξηζηεξνχ ηγκνξείνπ θαη θχζηε θσλαξίνπ» (Δηθ. 4.8. & 

4.9.). 

«ζθελνεηδίηηο αξηζηεξά». 

 «αξαρλνεηδήο θχζηε ηεο ηεηξαδπκηθήο δεμακελήο». 

«παξνπζία θιεγκνλσδψλ ζηνηρείσλ ζηελ θνξπθή ηνπ ιηζνεηδνχο δεμηά». 

 «παρπβιελλνγνλίηηο αξηζηεξνχ ηγκνξείνπ - εζκνεηδίηηο». 

«παρπβιελλνγνλίηηο ηγκνξείσλ άκθσ». 

«εζκνεηδίηηο». 

 

 

MRI  ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ

Φςζιολογική 

εικόνα 

60%

Σςσαίο εύπημα

28%

Φςζιολογική 

παπαλλαγή

12%



 

 

Δικόνα 4.8.  Κχζηε θαηαθξάηεζεο αξηζηεξνχ ηγκνξείνπ.  

 

 

 

Δικόνα 4.9.  Κχζηε θσλαξίνπ. 

 

 

 

σήμα 4.49.  MRI εγθεθαιηθψλ αγγείσλ ησλ ππγκάρσλ. 

MRI  ΔΓΚΔΦΑΛΙΚΩΝ  ΑΓΓΔΙΩΝ
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εικόνα 

80%

Φςζιολογική 
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20%



 

 

 

 

 Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο καγλεηηθέο ηνκέο κε αγγεηνγξαθηθή ηερληθή 

ησλ εγθεθαιηθψλ αγγείσλ ησλ ππγκάρσλ δελ παξαηεξήζεθε θάπνην ζνβαξφ 

εχξεκα, παξά κφλν θπζηνινγηθέο παξαιιαγέο ζε πνζνζηφ 20% θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα:  

«ππνπιαζία κηαο εθ ησλ δχν ζπνλδπιηθψλ αξηεξηψλ» (Δηθ. 4.10. & 4.11.). 

 

Δικόνα 4.10. Μαγλεηηθή αγγεηνγξαθία εγθεθάινπ φπνπ απεηθνλίδεηαη 

ππνπιαζηηθή ζπνλδπιηθή αξηεξία (δεμηά, εγθάξζηα αλαζχλζεζε). 



 

 

 

Δικόνα 4.11  Μαγλεηηθή αγγεηνγξαθία εγθεθάινπ φπνπ απεηθνλίδεηαη 

ππνπιαζηηθή ζπνλδπιηθή αξηεξία (δεμηά, ζηεθαληαία αλαζχλζεζε). 

Σχήμα 4.50.  MRI ηεο ΑΜ ησλ ππγκάρσλ. 

 

 Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο ηεο ΑΜΣΣ ησλ 

ππγκάρσλ, εληνπίζζεθαλ επξήκαηα ζε πνζνζηφ 8%: 

ην 4% εληνπίζζεθαλ «θήιεο δίζθσλ αξηζηεξά κεηαμχ Α5-Α6, Α6-Α7». 

MRI  ΑΜ
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4%

Φςζιολογική 
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  92%



 

 

ην 4% εληνπίζζεθε «πξφπησζε κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ κεηαμχ Α3-Α4 πξνο ηα 

αξηζηεξά» (Δηθ. 4.12. & 4.13.). 

Δικόνα 4.12.  Κήιε κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ, Α5-Α6 & Α6-Α7. 

 

        Δικόνα 4.13.  Κήιε κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ Α3-Α4 



 

 

θαη ζπλνδέο ζπνλδπιαξζξηηηθέο αιινηώζεηο. 

 

σήμα 4.51.  Ζιεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηα ησλ ππγκάρσλ. 

 

 Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο θαη ηεο 

ραξηνγξάθεζεο ηνπ εγθεθάινπ ησλ ππγκάρσλ, ζε πνζνζηφ 96%: «ν εγθεθαιηθφο 

ξπζκφο „α‟  είρε θπζηνινγηθή θαη ζηαζεξή εκθάληζε. Καλέλα παζνινγηθφ 

ζηνηρείν  ζηελ ππέξπλνηα ή ζηνλ θσηεηλφ εξεζηζκφ».  

Δπξήκαηα εληνπίζζεθαλ ζε κηθξφ πνζνζηφ (4%), (Δηθ. 4.14. & 4.15.) θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα : 

Δληνπίζζεθε «βξαδπαξξπζκία (4-5 θ/sec), ηφζν θαηά ηελ θαηαγξαθή ζην ΖΔΓ 

εξεκίαο, φζν θαη κεηά απφ ζηέξεζε χπλνπ (ηζηνξηθφ επηιεςίαο ηχπνπ αθαίξεζεο. 

Απφ ην 1995 ιήςε θαξκάθνπ „Depakin‟, 500 mg, 3 θνξέο εκεξεζίσο). Ζ 

θαξκαθεπηηθή αγσγή επαλήιζε θαη κεηά απφ έμη κήλεο ην ΖΔΓ έδεημε ζρεηηθή 

βειηίσζε». 
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Δικόνα 4.14.  Ζιεθηξνεγθεθαινγξαθηθή δξαζηεξηόηεηα 

κε ραξαθηεξηζηηθή βξαδπαξξπζκία 5 θ/sec (γξακκέο 1 & 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Δικόνα 4.15.  Υαξηνγξαθηθή απεηθόληζε ησλ βξαδέσλ ξπζκώλ (5 θ/sec), 

ζηηο πεξηνρέο M, N, O, I, J, K (αξηζηεξά & δεμηά). 

 

Φπζηνινγηθέο παξαιιαγέο ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθψλ επξεκάησλ εληνπίζζεθαλ:  

ε πνζνζηφ 4%: «ε ζπρλφηεηα ήηαλ θπζηνινγηθή (9-10 θ /sec). ηελ ππέξπλνηα 

παξνπζηάζζεθαλ „βξαδέα θχκαηα‟ ζηηο θξνηαθηθέο πεξηνρέο ακθνηεξφ-πιεπξα, 

ζηα πιαίζηα ηεο θπζηνινγηθήο απφθιηζεο γηα ηελ ειηθία ηνπ».  

ε πνζνζηφ 4%: «ην δηάγξακκα ήηαλ θπζηνινγηθφ (βαζηθφο ξπζκφο 8-10 θ/sec), 

κεηξίνπ δπλακηθνχ κε ζπκκεηξηθή θαη ζηαζεξή θαηαλνκή θαη θαιή αληίδξαζε. 

Με ην ηέινο ηεο ππέξπλνηαο πνπ γίλεηαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ εγθεθαιηθψλ 

ξπζκψλ, παξνπζηάζζεθε γεληθεπκέλε εκθάληζε „βξαδέσλ ζηνηρείσλ‟ κεηξίνπ 

δπλακηθνχ κε ζπρλφηεηα 4-5 θ/sec, κφλν ζε κηα θαηαγξαθή ππφ κνξθή πλνήο. 

ηελ επαλάιεςε ηνπ ΖΔΓ κεηά απφ νινλχθηηα ζηέξεζε χπλνπ ην δηάγξακκα 

ήηαλ θπζηνινγηθφ». 

ε πνζνζηφ 4%: «ην δηάγξακκα ήηαλ θπζηνινγηθφ ζηα επξχηεξα φξηα γηα ηελ 

ειηθία ηνπ κε βξαδπαξξπζκία ηνπ „βαζηθνχ ξπζκνχ α‟ νξηαθνχ ηχπνπ (7-8 θ/sec) 

θαη κε ζπκκεηξηθή θαη ζηαζεξή ζπρλφηεηα. Καηά ηελ ππέξπλνηα παξαηεξήζεθαλ 

„βξαδέα θχκαηα ηχπνπ ζ‟ κε αηρκεξφκνξθν ραξαθηήξα θαη ζπκκεηξηθή θαηαλνκή 

ζ‟ φιν ην δηάγξακκα. ην ΖΔΓ κεηά απφ 6 κήλεο θαη κεηά απφ νινλχθηηα 

ζηέξεζε χπλνπ ην δηάγξακκα ήηαλ θπζηνινγηθφ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικόνα 4.16. Ζιεθηξνεγθεθαινγξαθηθή δξαζηεξηόηεηα κε θπζηνινγηθή 

απεηθόληζε ησλ  εγθεθαιηθώλ ξπζκώλ (9-10 θ/sec, γξακκέο 1 & 4) θαη κε 

αληίδξαζε απνθιεηζκνύ (δηάλνημε θαη   θιείζηκν νθζαικώλ). Ζ 

ραξηνγξαθηθή απεηθόληζε ηεο θπζηνινγηθήο ειεθηξνεγθεθαινγξαθηθήο   



 

 

δξαζηεξηόηεηαο ηνπ ηδίνπ αζιεηή δηαθαίλεηαη ζηελ Δηθ. 3.2. ζηηο πεξηνρέο 

Ο, Ζ, P, D, K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σήμα 4.52.  Καηαζηνιή ησλ σηναθνπζηηθψλ εθπνκπψλ ησλ ππγκάρσλ. 

 

 

 

 Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο εμεηάζεηο ηνπ λεπξνινγηθνύ θαη 

ςπρνινγηθνύ ειέγρνπ θαη απφ ηελ θαηαζηνιή ησλ σηναθνπζηηθώλ εθπνκπώλ ησλ 

ππγκάρσλ, δελ παξαηεξήζεθε θαλέλα εχξεκα. 

 Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο αμνληθήο ηνκνγξαθίαο ηεο ΑΜΣΣ ησλ 

ππγκάρσλ, ζε έλαλ αζιεηή δηελεξγήζεθε αμνληθή ηνκνγξαθία ηεο ΑΜ θαη ηεο 

θάησ γλάζνπ θαη ππήξμε «θπζηνινγηθή». Οξζνπαληνκνγξάθεκα δελ ρξεηάζζεθε 

λα δηελεξγεζεί ζε θαλέλαλ ππγκάρν. 

 

 

 

ΩΣΟΑΚΟΤΣΙΚΔ ΔΚΠΟΜΠΔ           
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Σ.  ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝΣΔ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Πίλ. 4.53. θάλεθε φηη φζν δπζθνιφηεξε θαη 

πςεινχ επηπέδνπ είλαη ε αγσληζηηθή δηνξγάλσζε, ηφζν ιηγφηεξα είλαη ηα ΚΟ. Σν 

20% απηψλ ζεκεηψζεθαλ ζε Γηεζλή Μήηηλγθ, ζε Παλεπξσπατθά θαη ζε 

Παγθφζκηα πξσηαζιήκαηα, ελψ ην 80% ζε Παλειιήληα θαη ζε Γηαζπιινγηθά. 



 

 

 

 σήμα 4.53.  Δπίπεδν ησλ πξσηαζιεκάησλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ηα ΚΟ. 

 

 

 

Αλ θαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζην νπνίν θαηεγξάθεζαλ ηα ΚΟ αλήθε 

ζηελ αγσληζηηθή θαηεγνξία ησλ Αλδξψλ (68%), ε αγσληζηηθή θαηεγνξία ησλ 

Δθήβσλ ζπγθέληξσζε αμηνπξφζεθην θαη ζπδεηήζηκν πνζνζηφ (32%), ην νπνίν 

απνηειεί αηηία πεξαηηέξσ πξνβιεκαηηζκνχ θαη έξεπλαο. 

 

σήμα 4.54.  Αγσληζηηθέο θαηεγνξίεο πνπ ζπλέβεζαλ ηα ΚΟ. 
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σήμα 4.55.  Καηεγνξίεο βάξνπο θαηά ην ΚΟ. 

 

 

 

Όιεο νη θαηεγνξίεο βάξνπο επιήγεζαλ απφ ηα ΚΟ. Σα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά (20%) εκθάληζαλ νη θαηεγνξίεο έσο 60 θηιά θαη έσο 91. Απφ ηελ 

νκαδνπνίεζε ησλ θηιψλ ζε ειαθξά, κεζαία θαη βαξέα θάλεθε φηη ηα ΚΟ 

ζεκεηψζεθαλ ζε πνζνζηφ 40% ζηα βαξέα θηιά, ζε πνζνζηφ 36% ζηα κεζαία θαη 

ζε πνζνζηφ 24% ζηα ειαθξά. Αθνινπζείηαη δει. κηα αχμνπζα πνξεία φζν 

απμάλνπλ θαη ηα θηιά.  
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σήμα 4.56.  Οκαδνπνίεζε ησλ θαηεγνξηψλ βάξνπο θαηά ην ΚΟ. 

 

 

 

σήμα 4.57.  Αξηζκφο ηνπ γχξνπ πνπ ζπλέβεζαλ ηα ΚΟ. 

 

 

Σα πεξηζζφηεξα ΚΟ (44%) ζεκεηψζεθαλ ζηνλ δεχηεξν γχξν, αθνινχζσο 

ζηνλ πξψην (32%) θαη ηέινο ζηνλ ηξίην (24%). Ο αξηζκφο ηνπ αγψλα δελ 

αλαιχζεθε δηφηη θάζε ππγκάρνο αγσλίδεηαη κφλνλ κηα θνξά ηελ εκέξα, επνκέλσο 

ν αξηζκφο ησλ αγψλσλ δελ ζπληζηά ζπζζσξεπηηθφ επηβαξπληηθφ παξάγνληα. 

 

 

  Πίνακαρ 4.13.  πλάθεηα ηεο κεηαβιεηήο “αξηζκφο γχξνπ”  θαη ηεο κεηαβιεηήο 

πνπ είλαη   

  εμαξηεκέλεο θαη έιεγρνο (test ρ
2
) ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ. 
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Με ην “test ρ2”, εξεπλήζεθε ε ύπαξμε ζρέζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ηνπ 

παξαπάλσ πίλαθα. Ζ ηηκέο ηνπ ρ2 θαη ην επίπεδν ζηαηηζηηθήο 

ζεκαληηθόηεηαο (p  0,05) ηνπ test, νδεγνύλ ζηελ απνδνρή ηεο ππόζεζεο 

όηη ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ ηνπο (νη κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο κεηαμύ 

ηνπο). 

 

 

 



 

 

 

ΤΕΖΣΖΖ  

 

 

TAE KWON DO 

 

Οη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε θάζε αζιεηή απέδσζαλ 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ εγθεθάινπ, ησλ εγθεθαιηθψλ αγγείσλ θαη 

ηεο ΑΜ. Παξάιιεια, ε αλάιπζε θαη άιισλ παξακέηξσλ φπσο νη ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ πξηλ θαη θαηά ην ΚΟ, ηα ζπκπηψκαηα κεηά ην ΚΟ, θαζψο θαη άιινη 

δεπηεξεχνληεο παξάγνληεο πνπ έπαημαλ ξφιν, ζπκπιεξψλνπλ γεληθφηεξα ην πξφβιεκα 

ησλ ΚΟ ζην TKD.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο ελφηεηαο φπνπ εμεηάζζεθαλ νη ‘ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνύζαλ πξηλ ην ΚΟ‟ (ρ. 4.1. έσο 4.3. θαη Πίλ. 4.1. έσο 4.3.) θαη ηξίηεο ελφηεηαο 

φπνπ εμεηάζζεθαλ ηα ‘ζπκπηώκαηα κεηά ην ΚΟ’ (ρ. 4.10. έσο 4.16.), θάλεθε φηη 

επαιεζεχεηαη ε πέκπηε ππφζεζε (φηη ζην TKD αθφκε δελ έρνπλ εμαληιεζεί ηα 

πεξηζψξηα ζην ζέκα ηεο πξνιεπηηθήο πξνζηαζίαο ησλ αζιεηψλ απφ ηηο θαθψζεηο).  

Οη αξλεηηθέο ‘ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο’ (ρ. 4.1.: θξχν 27%, απνπληθηηθή 

αηκφζθαηξα 18%, ζφξπβνο 9%), δεκηνχξγεζαλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

πξφθιεζε ησλ Κnock Οut εθφζνλ εκθαλίζζεθαλ ζε πνζνζηφ ζπλνιηθά 54%. Οη 

‘ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο’, κε βάζε ην ηεζη ρ
2 

(Πίλ. 4.1.), έρνπλ ζρέζε κε ηα „ΚΟ‟ θαη 

ην ‘επίπεδν ησλ αγώλσλ’ φπνπ ζπλέβεζαλ ηα Κnock Οut.  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ‘αηηίσλ ησλ ΚΟ’ (ρ. 4.2), θάλεθε φηη ζην 18% ησλ ΚΟ 

πξνεγήζεθε έληνλν ‘stress’ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαη επηπιένλ ζην 18% ησλ 

ΚΟ ν παζψλ ‘ππνηίκεζε ηνλ αληίπαιν’, άξα νη αζιεηέο δελ ήηαλ ςπρνινγηθά έηνηκνη πξηλ 

ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα, φπσο ζα φθεηιαλ. Απηφ ζεκαίλεη, φηη εάλ είρε πξνεγεζεί ε 

αλαγθαία ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία ην 36% ησλ ΚΟ πξνθαλψο ζα είρε απνθεπρζεί ή ζα 

είρε ειαρηζηνπνηεζεί.  

Ζ ζπλάθεηα ησλ κεηαβιεηψλ έδεημε φηη απφ ην 18% ησλ αζιεηψλ πνπ είραλ 

έληνλν πξναγσληζηηθφ άγρνο, νη κηζνί ππέζηεζαλ εγθεθαιηθή δηάζεηζε κε αλαζηξνθή 

γιψζζαο, απψιεηα ζπλείδεζεο θαη λαπηία, ελψ νη άιινη κηζνί ππέζηεζαλ ηα ίδηα θαη 

επηπιένλ ρξεηάζζεθαλ εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν.  



 

 

Απφ ην 18% ησλ αζιεηψλ πνπ ππνηίκεζαλ ηνλ αληίπαιν, νη κηζνί ππέζηεζαλ 

εγθεθαιηθή δηάζεηζε κε αλαζηξνθή γιψζζαο θαη απψιεηα ζπλείδεζεο θαη νη άιινη 

κηζνί ππέζηεζαλ εγθεθαιηθή δηάζεηζε κε λαπηία θαη θεθαιαιγία. Σν ππφινηπν 64% 

ησλ ΚΟ δελ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί, εθφζνλ ζπλέβε είηε ‘ηπραία’ (37%) θαη άξα 

απξφβιεπηα, είηε ιφγσ ηεο ‘αλσηεξόηεηαο ηνπ αληηπάινπ’ (27%), γεγνλφο πνπ 

ζπκβαίλεη ζηελ πιεηνςεθία ησλ αγσληζηηθψλ αλακεηξήζεσλ. Με βάζε ην ηεζη ρ
2 

(Πίλ. 4.2.), ε κεηαβιεηή ‘αίηηα ησλ ΚΟ’ είλαη εμαξηεκέλε κε ηα ‘ΚΟ’ θαη κε ην 

‘επίπεδν ησλ αγώλσλ’ πνπ ζπλέβεζαλ ηα ΚΟ.   

Αλαιχνληαο ηα ‘πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ πξηλ ην ΚΟ’ (ρ. 4.3), ην 36,4% 

απηψλ πξνθαλψο ζα είραλ απνθεπρζεί, εθφζνλ ε ζσκαηηθή ‘εμάληιεζε’, ε ‘έιιεηςε 

πξνζέξκαλζεο’, ε ‘ςπρνινγηθή αλεηνηκόηεηα’ θαη ην ‘stress’ είλαη δπλαηφλ λα 

πξνβιεθζνχλ θαη λα αληηκεησπηζζνχλ απνηειεζκαηηθά, ψζηε λα κελ πθίζηαληαη θαη 

λα κελ απνδπλακψλνπλ ηνλ αζιεηή πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Ζ ζπλάθεηα ηεο 

κεηαβιεηήο ‘πξνβιήκαηα πξηλ ην ΚΟ’ κε βάζε ην ηεζη ρ
2 

(Πίλ. 4.3.), έδεημε φηη ε 

κεηαβιεηή ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηαβιεηέο ‘ΚΟ’, ‘αξηζκόο αγώλα’ θαη ‘αξηζκόο γύξνπ’.     

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο φπνπ εμεηάζζεθαλ νη ‘ζπλζήθεο 

θαηά ην ΚΟ’ (ρ. 4.4. έσο 4.9. θαη Πίλ. 4.4. έσο 4.6.), θάλεθε φηη επαιεζεχεηαη ε 

ηέηαξηε ππφζεζε (φηη ν πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο ελψ ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε ησλ 

θαθψζεσλ, δελ πξνζηαηεχεη απνηειεζκαηηθά φπσο ζα έπξεπε θαη εθφζνλ επηηξέπεη 

ηελ θαηαγξαθή ζνβαξψλ θαθψζεσλ θξίλεηαη σο αλεπαξθήο κε αλάγθε βειηίσζήο 

ηνπ). Ζ ππφζεζε απηή επαιεζεχζεθε θαη απφ άιιεο κειέηεο (Pieter et al. 1995).  

Απφ ηνπο ‘κεραληζκνύο θάθσζεο’ ην ‘Dollyo chagi’ (πιάγην θπθιηθφ 

ιάθηηζκα, ή Round Kick, ή Roundhouse Kick), θάλεθε φηη ήηαλ ην πιένλ επηθίλδπλν 

ιάθηηζκα εθφζνλ επζχλεηαη θαηά 46% γηα ηελ πξφθιεζε ησλ ΚΟ, αθνινπζνχκελν 

απφ ην ‘Bandal Dollyo chagi’ (πεξηζηξνθηθφ πςειφ ιάθηηζκα, ή Spinning Ζook 

Κick), κε επίζεο πςειφ πνζνζηφ (36%), (ρ. 4.4.). Σα απνηειέζκαηα απηά 

ζπκθσλνχλ κε ηα απνηειέζκαηα άιισλ εξεπλψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζηελ 

βηβιηνγξαθία (Pieter 1995, Pieter F. & Pieter W. 1995, Pieter & Rijssegem & Lufting 

& Heijmans 1995, Whiting 1988).  

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα, θαλέλα πεξηζηαηηθφ ΚΟ δελ 

πξνθιήζεθε απφ ην ‘Naerio chagi’ (κπξνζηηλφ πςειφ ιάθηηζκα, ή Axe Kick), 

γεγνλφο πνπ ζρνιηάδεηαη σο ζπκπησκαηηθφ, δηφηη ζε άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο 

εκθαλίδεηαη σο κηα απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο πξφθιεζεο ΚΔΚ (Μπέεο 1996).  



 

 

Σα ΚΟ πνπ πξνθιήζεθαλ απφ αληηθαλνληθή -κε επηηξεπηή απφ ηνπο 

θαλνληζκνχο- ‘γξνζηά’ ζηελ θεθαιή (18%), ζρνιηάδνληαη επίζεο σο 

ζπκπησκαηηθά, δηφηη απηφο ν κεραληζκφο θάθσζεο δελ θαηαγξάθεηαη ζε φιεο ηηο 

ζρεηηθέο έξεπλεο. Δλ‟ ηνχηνηο νη θαθψζεηο απηέο είλαη ζνβαξέο θαη δελ 

επηηξέπεηαη λα αγλνεζνχλ. Οη κεηαβιεηέο ‘κεραληζκνί θάθσζεο’, ‘πεξηνρή 

θάθσζεο’ ηνπ θξαλίνπ θαη ηα ‘θαηάγκαηά’ ηνπ, φπσο θαη ε ‘απώιεηα ζπλείδεζεο’ 

κε βάζε ην ηεζη ρ
2
 είλαη εμαξηεκέλεο κεηαμχ ηνπο (Πίλ. 4.4.).  

ηνπο ‘κεραληζκνύο θάθσζεο’ (ιαθηίζκαηα) πνπ θαηεγξάθεζαλ δελ 

κπνξεί λα γίλεη θακία παξέκβαζε ή αιιαγή, δηφηη απηή είλαη ε θχζε θαη ε δνκή 

ηνπ αγψλα ζην TKD. Άξα νη παξεκβάζεηο γηα ηελ κείσζε ησλ θαθψζεσλ ζα 

πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζε άιινπο παξάπιεπξνπο ηνκείο απφ ηνπο νπνίνπο 

ζπλεμαξηψληαη νη ΚΔΚ, φπσο είλαη ν πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο θαη νη   

θαλνληζκνί ησλ αγψλσλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ ‘πεξηνρή θάθσζεο’ (ρ. 4.5.) ηα ΚΟ εληνπίζζεθαλ ζε 

πνζνζηφ 63,7% ζε πεξηνρή αθάιππηε απφ ην πξνζηαηεπηηθφ θξάλνο (κεησπηαίν 

νζηφ, δπγσκαηηθά, ξηληθά θαη θάησ γλάζνο). Σν 9,1% δέρζεθε θηχπεκα ζηελ 

ΑΜ θαη ην ππφινηπν 27,2% επιήγε ζε πεξηνρή ε νπνία θαιχπηεηαη απφ ην 

θξάλνο (θξνηαθηθά νζηά, ηληαθφ-βξεγκαηηθφ). Δπνκέλσο, ην θξάλνο αθ‟ ελφο δελ 

πξνζηαηεχεη απφιπηα νχηε ηελ πεξηνρή πνπ θαιχπηεη (φπσο ζπκπέξαλε θαη ν 

Levin ην 1993), αθ‟ εηέξνπ αθήλεη αθάιππηεο ηηο πεξηνρέο φπνπ θπξίσο 

θαηαγξάθνληαη ηα ΚΟ θαη νη νπνίεο ηαπηφρξνλα είλαη νη επηηξεπφκελεο πξνο 

επίζεζε πεξηνρέο, βάζεη ησλ θαλνληζκψλ ησλ αγψλσλ. Απνηειεζκαηηθά 

πξνζηαηεχεη ηελ θεθαιή κφλν θαηά ηελ αλεμέιεγθηε πηψζε ηνπ αζιεηή πξνο ην 

έδαθνο,  φπσο ππνζηήξημε θαη ν Gennarelli (1986, 1990). ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε 

νπζηαζηηθή πξνζηαζία παξέρεη θαη ε ρξήζε ηνπ λένπ ηχπνπ αγσληζηηθνχ ηάπεηα. 

Σα ζπκπεξάζκαηα απηά επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα (test x
2
) ηνπ 

Πίλ. 4.5. θαη ζπκθσλνχλ κε απνηειέζκαηα ηεο βηβιηνγξαθίαο (Ryan 1983, 

Schwartz et al. 1986, Jorritsma & Boksen 1987, Pieter & Lufting 1994). 

Ζ ζπλάθεηα ησλ ‘κεραληζκώλ θάθσζεο’ κε ηελ πεξηνρή πνπ έπιεμαλ 

απηέο νη θαθψζεηο (ρ. 4.6.), έδεημε φηη ππάξρεη δηαζπνξά ησλ θαθψζεσλ ζηηο 

πεξηνρέο ηνπ αθάιππηνπ πξνζσπηθνχ θξαλίνπ. Ζ ‘πεξηνρή θάθσζεο’, κε βάζε ην 

ηεζη ρ
2 

έρεη ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο ‘KO’, ‘KD’, ‘θαηάγκαηα’, ‘απώιεηα 



 

 

ζπλείδεζεο’, κε ηνλ πξνβιεκαηηθφ ‘πξνζηαηεπηηθό εμνπιηζκό’ θαη ηελ θαθή 

πνηφηεηα ή ηελ απνπζία ηνπ ‘αγσληζηηθνύ ηάπεηα’ (Πίλ. 4.5.). 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο ‘δηάγλσζεο’ ησλ θαθψζεσλ θάλεθε φηη ην 100% ησλ ΚΟ 

επέθεξε εγθεθαιηθή δηάζεηζε, ε νπνία ζε πνζνζηφ 36% ζπλνδεχζεθε θαη απφ θάηαγκα 

ησλ νζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θξαλίνπ (ρ. 4.7.). Ζ κεηαβιεηή ‘δηάγλσζε’ κε βάζε ην ηεζη 

ρ
2 

(Πίλ. 4.6.), είλαη εμαξηεκέλε κε ηελ ‘εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν’ θαη αζθαιψο ζρεηίδεηαη 

θαη κε ηελ ζε πνζνζηφ 54% ρξήζε αθαηάιιεινπ ‘πξνζηαηεπηηθνύ εμνπιηζκνύ’ (θξάλνπο) 

(ρ. 4.8.). πληζηά ζνβαξφ πξφβιεκα ην κεγάιν πνζνζηφ ρξεζηκνπνίεζεο αθαηάιιεινπ 

θξάλνπο, ην νπνίν ζπρλά έρεη κηθξφηεξν κέγεζνο θαη δελ θαιχπηεη ηελ απαηηνχκελε 

επηθάλεηα ηνπ πξνζψπνπ, ή είλαη πνιχ κεγαιχηεξν θαη επνκέλσο αζηαζέο, ή είλαη παιαηφ 

θαη θζαξκέλν κε κεησκέλε αληνρή θαη απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα, ή ην θνχκπσκά ηνπ 

είλαη ραιαζκέλν θαη εμέξρεηαη εχθνια θαηά ηηο ζπκπινθέο. Δπηβάιιεηαη θάζε 

αγσληδφκελνο λα θξνληίδεη ψζηε λα θέξεη θαηλνχξγην θξάλνο, κε ειεγκέλε ηελ 

απνξξνθεηηθή ηνπ δπλαηφηεηα, λα είλαη ζην ζσζηφ κέγεζνο θαη βεβαίσο λα είλαη 

απνθιεηζηηθά αηνκηθφ.  

Σν 45,5% ησλ ‘ΚΟ’ θαηαγξάθεθε είηε κε ρξήζε παιαηνχ ηχπνπ ‘αγσληζηηθνύ 

ηάπεηα’ (27,3%), είηε κε πιήξε απνπζία ηνπ (18,2%), ελψ ην 54,5% θαηαγξάθεθε ζε 

‘αγσληζηηθό ηάπεηα’ λένπ ηχπνπ (ρ. 4.9.). ε θάζε πεξίπησζε, ε ρξήζε ηνπ λένπ ηχπνπ 

‘αγσληζηηθνύ ηάπεηα’ απέθιεηζε εθείλα ηα ΚΟ πνπ πξνθαινχληαλ απφ ηελ αλεμέιεγθηε 

πηψζε ηνπ αζιεηή θαη ηελ ηζρπξή πξφζθξνπζε ηεο θεθαιήο ηνπ ζην ζθιεξφ πάησκα ηνπ 

ζηαδίνπ, γεγνλφο πνπ έρεη θαηαγξαθεί φηη ζπλέβαηλε φηαλ γίλνληαλ ρξήζε ηνπ παιαηνχ 

αγσληζηηθνχ ηάπεηα, ή φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαζφινπ ηάπεηαο. Καηά ηνλ 

ζπγγξαθέα απηήο ηεο κειέηεο, ν αγσληζηηθφο ηάπεηαο δελ κπνξεί λα βνεζήζεη άιιν ζηελ 

πξνζηαζία ησλ ΚΔΚ εμ αηηίαο πηψζεο ζην έδαθνο, δηφηη ε εμέιημή ηνπ ζεσξείηαη πιένλ 

νινθιεξσκέλε.   

Σα ‘ζπκπηώκαηα πνπ θαηεγξάθεζαλ κεηά ην ΚΟ’ (ηξίηε ελφηεηα, ρ. 4.10. έσο 

4.16.), θαίλεηαη φηη εληζρχνπλ ηελ επαιήζεπζε ηεο ηέηαξηεο θαη πέκπηεο ππφζεζεο. Σν 

46% ησλ αζιεηψλ ππέζηεζαλ ‘απώιεηα ηεο ζπλείδεζεο’ (ρ. 4.10.), ε νπνία ζε πνζνζηφ 

18% ζπλνδεχζεθε απφ ‘αλαζηξνθή ηεο γιώζζαο’ (ρ. 4.11.). ε θακία πεξίπησζε φκσο 

δελ θαηαγξάθεθε ‘κεηαηξαπκαηηθή ακλεζία’. Όκσο ην 73% ππέθεξαλ απφ ‘λαπηία’ (ρ. 

4.13.) θαη ‘θεθαιαιγία’ (ρ. 4.14.) κεηά απφ ην ΚΟ, ελψ ην 18% παξνπζίαζε θαη ‘έκεην’ 

(ρ. 4.12.). Ζ ‘θεθαιαιγία’ (ρ. 4.15.), δηαξθνχζε αλαιφγσο κηα εκέξα (27,3%), δχν 



 

 

εκέξεο (9,1%), 5 εκέξεο (18,2%), επηά εκέξεο (9,1%), έσο θαη 30 εκέξεο (9,1%). Μφλν 

ην 27,3% φζσλ ππέζηεζαλ ΚΟ δελ παξνπζίαζε θεθαιαιγία.  

Με ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ θεθαιαιγία ζπκθσλνχλ θαη νη 

Henderson θαη Browning (1994), Chaplin et al. (1993), Macchiocchi et al. (1993). 

Σν 36,4% ππέζηεζαλ ηαπηφρξνλα κε ην ΚΟ θαη ‘θάηαγκα’ (ρ. 4.7.) ζε νζηφ ηνπ 

πξνζσπηθνχ θξαλίνπ (δπγσκαηηθφ, θάησ γλάζνο, ξηληθφ θαη κεησπηαίν), δει. ζε 

πεξηνρή πνπ δελ πξνζηαηεχεηαη απφ ην θξάλνο, ελψ ζπλνιηθά ην 46% ρξεηάζζεθε 

‘εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν’ πνζνζηφ πνπ θξίλεηαη σο πνιχ πςειφ (ρ. 4.16.).   

Αλ θαη ην ζχλνιν ησλ αζιεηψλ ηνπ TKD πνπ πιήηηνληαη κε ΚΟ ζην θεθάιη 

είλαη κηθξφηεξν απφ ην αλακελφκελν (8-10 γηα θάζε 1000 αγσληδφκελνπο, Μπέεο 

1996, Pieter & Heijmans 1997), νη επηπηψζεηο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο εμ‟ απηψλ 

είλαη ζνβαξέο (εθηφο ηεο εγθεθαιηθήο δηάζεηζεο, θαηάγκαηα, θεθαιαιγία, 

θ.ι.π.,). Απηφ ζπκβαίλεη ηδηαίηεξα ζην TKD θαη φρη ηφζν ζηελ ππγκαρία, δηφηη ηα 

ιαθηίζκαηα είλαη ηζρπξφηεξα απφ φηη νη γξνζηέο, επηπιένλ ην άθξν πφδη είλαη 

αθάιππην, άξα ε επηθάλεηα θξνχζεο είλαη ζθιεξφηεξε θαη ηειηθά φιε ε ηζρχο 

ζπγθεληξψλεηαη ζε κηα κηθξή θαη ζθιεξή επηθάλεηα ηνπ πνδηνχ, ε νπνία 

κεηαβηβάδεηαη ζε κηα αληηζηνίρσο κηθξή επηθάλεηα ηνπ επίζεο αθάιππηνπ 

πξνζσπηθνχ θξαλίνπ. Δάλ ινηπφλ θαιπθζεί ην άθξν πφδη (ξαρηαία επηθάλεηα ηνπ 

πνδφο, ζεκείν επαθήο ζην Dollyo chagi θαη ε πηέξλα, ζεκείν επαθήο ζην Bandal 

Dollyo chagi), κε πξνζηαηεπηηθφ πιηθφ θαη ηαπηφρξνλα επεθηαζεί ε θάιπςε ηνπ 

θξάλνπο ζε κεγαιχηεξε επηθάλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θξαλίνπ ζα επηηεπρζεί:  

  α. δηαζπνξά ηεο δχλακεο ηνπ ιαθηίζκαηνο ζε κεγαιχηεξε θαη 

καιαθφηεξε    

  επηθάλεηα (πξνζηαηεπηηθφ πιηθφ) ζην άθξν πφδη πνπ ιαθηίδεη,  

β. επαθή ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ ηνπ πνδηνχ κε ην θξάλνο, αληί ηεο άκεζεο  

  επαθήο  (κε ηελ ξαρηαία επηθάλεηα ηνπ πνδφο ή ηελ πηέξλα), κε ην 

πξφζσπν, 

γ. κείσζε ηεο ζθιεξφηεηαο θαη επηθηλδπλφηεηαο ηνπ θηππήκαηνο,  

δ. κείσζε ησλ θαθψζεσλ (εθηφο ηεο θεθαιήο) θαη ηνπ πνδφο πνπ είλαη  

 πάξα πνιιέο θαη ζεκαληηθέο (θαηαγεγξακκέλεο). 

 

Με απηά ηα πξνζηαηεπηηθά κέηξα ζα κεησζνχλ νη πξναλαγξαθφκελεο 

ζνβαξέο επηπινθέο θαη θπξίσο ηα θαηάγκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ θξαλίνπ. Γελ ζα 



 

 

απνθιεηζζεί φκσο εληειψο ε εγθεθαιηθή δηάζεηζε, ε νπνία ηειηθά ζπκβαίλεη 

ιφγσ ηεο έληνλεο επηηάρπλζεο ή επηβξάδπλζεο ηεο θεθαιήο πνπ πξνθαιείηαη απφ 

ηελ ηαρχηεηα πξφζθξνπζεο ησλ θηππεκάησλ.  

Υξεηάδεηαη δηεμνδηθή κειέηε θαη παξέκβαζε ζηνπο θαλνληζκνχο ησλ αγψλσλ, 

ηδηαίηεξα εάλ εθαξκνζζεί ε πξφηαζε ηεο W.T.F., φηη θάζε λφκηκν θηχπεκα κε ην πφδη 

ζην πξφζσπν ζα βαζκνινγείηαη κε δχν ζεκεία αληί κε έλα φπσο κέρξη ζήκεξα θαη εάλ 

είλαη ηζρπξφ θαη πξνθαιεί Knock Down κε ηξία ζεκεία! 

Απηή ε αιιαγή ζα επηθέξεη σο επαθφινπζν ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

επηζέζεσλ πξνο ην θεθάιη, νη νπνίεο ζα επηθέξνπλ αλαινγηθά αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ΚΔΚ θαη ησλ ΚΟ. Πξνθαλψο ε W.T.F. επηζπκεί ηελ βειηίσζε ηεο ζεακαηηθφηεηαο ησλ 

αγψλσλ, αιιά εάλ δελ ιεθζνχλ πξψηα ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ πξνιεπηηθή πξνζηαζία 

ησλ αγσληδνκέλσλ, ε „ζεακαηηθφηεηα‟ ζα είλαη αξλεηηθή θαη φρη ε επηδησθφκελε ζεηηθή. 

Πξψηηζηε κέξηκλα πξέπεη λα απνηειέζεη ε δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ησλ αγσληδνκέλσλ, ε 

κείσζε ησλ ζνβαξψλ θαθψζεσλ θαη ε πξνζηαζία ηνπο απφ απηέο. Έηζη ζα βειηησζεί ην 

αγσληζηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ε ζεακαηηθφηεηα ησλ αγψλσλ πξνο ηελ ζεηηθή 

θαηεχζπλζε. 

Υξεηάδεηαη έξεπλα σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα επηηεπρζεί ε κείσζε ηεο 

ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία πξνζθξνχεη ην θηχπεκα ζην θεθάιη, ψζηε λα κεησζεί θαη ε 

επηηάρπλζε ηεο θεθαιήο. Με δεδνκέλε ηελ πςειή ηαρχηεηα ησλ ιαθηηζκάησλ, ε νπνία 

αληηθεηκεληθά δελ κπνξεί λα κεησζεί, δηφηη έηζη θαλείο δελ ζα πεηχραηλε ηνλ ζηφρν ηνπ 

θαη επνκέλσο ζα ήηαλ αλέθηθηε ε απφθηεζε ησλ πφλησλ, ε κφλε εθαξκφζηκε ιχζε είλαη 

ε ξηδηθή βειηίσζε ησλ πιηθψλ ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ.    

Απφ ηελ ηέηαξηε ελφηεηα πνπ αθνξνχζε ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαθιηληθψλ 

εμεηάζεσλ (ρ. 4.17. έσο 4.22., Πίλ. 4.7. θαη 4.8. θαη Δηθ. 4.1. έσο 4.7.), θάλεθε φηη δελ 

επαιεζεχνληαη νη ηξεηο πξψηεο αξρηθέο ππνζέζεηο:  

  α. φηη ηα ΚΟ πξνθαινχλ αλαηνκηθέο αιινηψζεηο, βξαρππξφζεζκα ή  

  καθξνπξφζεζκα ζηνλ εγθέθαιν, ζηελ ΑΜ θαη ζηνλ απρεληθφ κπειφ,  

  β. φηη πξνθαινχλ επηπιένλ δπζιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ  

  ζπζηήκαηνο  

  γ. φηη πξφθεηηαη γηα άζιεκα κε ζεκαληηθφ βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο.  

Οη αζιεηέο ηνπ δείγκαηνο επειέγεζαλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ 

ππνζηεί ηνπιάρηζηνλ έλα ΚΟ ζε επίζεκν αγψλα. Όκσο απφ άιιεο έξεπλεο 

πξνέθπςε φηη ηα ΚΟ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνπο αγψλεο είλαη ιίγα, ζπλνιηθά 1,1% 



 

 

(Μπέεο 1996). ‟ απηφ ην πνζνζηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα ΚΟ απφ 

ιαθηίζκαηα ζηνλ θνξκφ (πιεπξά, θνηιηαθή ρψξα). Απφ ην 1,1%, ην 0,87% ησλ 

αζιεηψλ ππέζηε ΚΟ απφ θηχπεκα ζηελ θεθαιή.   

Παξά ηνλ αξηζκφ ησλ ‘ΚΟ’ θαη ησλ ‘ΚD’ πνπ ππέζηε θάζε αζιεηήο (ρ. 4.17. & 4.18.) 

θαη ηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε (ηεζη ρ
2
, Πίλ. 4.7.), ε εηθφλα ησλ ‘MRI εγθεθάινπ’ ήηαλ 

θπζηνινγηθή ζε πνζνζηφ 64%, ελψ νη θπζηνινγηθέο παξαιιαγέο (18%, Δηθ. 4.1. & 4.2.) 

θαη ηα ηπραία επξήκαηα (18%) πνπ αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο, δελ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

νπνηαδήπνηε ελαζρφιεζε κε ηνλ αζιεηηζκφ θαη δελ ζπληζηνχλ θαλέλα πξνβιεκαηηζκφ 

γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ αγψλσλ (ρ. 4.19.). 

Αιιά θαη ε εηθφλα ησλ ‘MRI ησλ εγθεθαιηθώλ αγγείσλ’ (ρ. 4.20., Δηθ. 4.3.) ήηαλ 

θπζηνινγηθή (91%), ελψ νη θπζηνινγηθέο παξαιιαγέο (9%, Δηθ. 4.4.) φπσο 

πξναλαθέξζεθε δελ πξνέξρνληαη απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ην TKD, φπσο επίζεο δελ 

πξνθαινχλ θαη θάπνηνλ ελδνηαζκφ ζηνπο αζιεηέο, φζνλ αθνξά ηελ ζπλέρηζε ησλ 

πξνπνλήζεσλ θαη ησλ αγψλσλ.  

Ζ „MRI ηεο ΑΜΣΣ’ (ρ. 4.21.) ήηαλ θπζηνινγηθή ζε πνζνζηφ 82% θαη θαηέδεημε 

ζπνλδπιαξζξνπάζεηα (9%) θαη πξφπησζε κεζνζπνλδχιηνπ δίζθνπ (9%, Δηθ. 4.5.), ρσξίο 

φκσο λα πξνθαιείηαη θάπνηα παξελφριεζε ή άιγνο θαηά ηελ άζθεζε. Δπηπιένλ δελ 

θαηέζηε δπλαηφλ λα εληνπηζζεί ε αηηία πξφθιεζεο απηψλ ησλ θαθψζεσλ, εάλ δει. 

πξνθιήζεθαλ απφ ΚΟ ή KD, ή απφ άιιε αηηία άζρεηε κε ην TKD. Οη αζιεηέο 

αγλννχζαλ φηη είραλ απηά ηα πξνβιήκαηα ζηελ ΑΜ ηνπο. ηαηηζηηθά, ε ζπλάθεηα ησλ 

κεηαβιεηψλ „ΜRΙ ηεο ΑΜΣΣ’, ‘ζύλνιν ΚΟ’ θαη ‘ζύλνιν KD’, έδεημε φηη ππάξρεη ζηελή 

ζρέζε κεηαμχ ηνπο (Πίλ. 4.8.).  

Σν ‘ΗΕΓ’ δελ εληφπηζε απνιχησο θαλέλα εχξεκα (ρ. 4.22.), νχηε αθφκε θαη ζηνπο 

αζιεηέο πνπ είραλ ππνζηεί επηπιένλ δχν ή ηξία ΚΟ (18%), ή δχν έσο έμη KD (27,3%). 

Παξνκνίσο, απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ηνπ ‘λεπξνινγηθνύ’ θαη ηνπ 

‘ςπρνινγηθνύ ειέγρνπ’, ηεο θαηαζηνιήο ησλ ‘σηναθνπζηηθώλ εθπνκπώλ’, (ρ. 4.22., Δηθ. 

4.6.), ηεο ‘αμνληθήο ηνκνγξαθίαο’ θαη ηνπ ‘νξζνπαληνκνγξαθήκαηνο’ (Δηθ. 4.7.), δελ 

πξνέθπςε θαλέλα εχξεκα, γη‟ απηφ θαη δελ θαηέζηε δπλαηή ε φπνηα ζηαηηζηηθή 

επεμεξγαζία κε απηέο ηηο κεηαβιεηέο.     

Οη δεπηεξεχνληεο παξάγνληεο πνπ εμεηάζζεθαλ ζηελ πέκπηε ελφηεηα (ρ. 4.23. έσο 

4.27. θαη Πίλ. 4.9.), εληζρχνπλ επηπιένλ ηελ επαιήζεπζε ηεο ηέηαξηεο θαη πέκπηεο 

ππφζεζεο. Απφ ην ρ. 4.23. δηαθαίλεηαη φηη φζν πςειφηεξνπ ‘επηπέδνπ είλαη ην 

πξσηάζιεκα’ ηφζν ιηγφηεξα είλαη ηα ΚΟ. Ζ εμήγεζε βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ζ‟ 



 

 

απηνχο ηνπ αγψλεο (Παγθφζκηα, Παλεπξσπατθά) φζνη ζπκκεηέρνπλ είλαη αζιεηέο 

πςεινχ επηπέδνπ νη νπνίνη έρνπλ πξνεηνηκαζζεί αλαιφγσο, γεγνλφο πνπ δελ ηζρχεη φηαλ 

δηνξγαλψλνληαη Παλειιήληα ή Γηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα, φπνπ νη δηαθνξέο 

δπλακηθφηεηαο, ηερληθήο, εκπεηξίαο θαη νινθιεξσκέλεο πξνεηνηκαζίαο, είλαη ζπρλά 

πνιχ κεγάιεο.  

 Αξθεηνί ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ κεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 

θαιή γλψζε ηεο ηερληθήο ηνπ αζιήκαηνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφιεςε ησλ 

ΚΔΚ (Lehman 1988, Cantu & Müller 1990, Gibbs 1994, Μπέεο 1996). Απφ ηελ ζπλάθεηα 

ηεο κεηαβιεηήο ‘πξσηάζιεκα πνπ ζπλέβε ην ΚΟ’, πξνέθπςε κε βάζε ην ηεζη ρ
2 

(Πίλ. 

4.9.), φηη ππάξρεη κεγάιε ζρέζε κε ηηο κεηαβιεηέο ‘ΚΟ’ θαη ‘θαηάγκαηα’. Με άιια 

ιφγηα, νη κεγάιεο αληζφηεηεο κεηαμχ ησλ αγσληδνκέλσλ ζηα ηνπηθά πξσηαζιήκαηα, 

θέξνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην επζχλεο γηα ηελ πξφθιεζε ησλ ΚΔΚ.  

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ‘θαηεγνξηώλ βάξνπο’ (ρ. 4.24. & 4.25.), θάλεθε φηη δελ 

παξαηεξείηαη ηδηαίηεξε ζπγθέληξσζε ησλ ΚΔΚ ζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

βάξνπο, αιιά ππάξρεη δηαζπνξά. Με ην απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλνχλ θαη άιινη 

ζπγγξαθείο (Pieter & Zemper 1990). Καηά ηελ νκαδνπνίεζε φκσο ησλ θαηεγνξηψλ 

βάξνπο ζε ‘ειαθξά’, ‘κεζαία’ θαη ‘βαξέα’ θηιά, δηαθάλεθε φηη νη πεξηζζφηεξεο ΚΔΚ 

(55%) θαηεγξάθεζαλ ζηα κεζαία θηιά (-67, -72, -78), αθνινχζσο ζηα βαξηά θηιά (-84, 

+84) ζε πνζνζηφ 27% θαη ηέινο (18%) ζηα ειαθξά θηιά (-54, -58, -62). ηηο δχν πξψηεο 

θαηεγνξίεο βάξνπο (-54, -58) δελ θαηεγξάθεζαλ θαζφινπ ΚΟ. Ζ εμήγεζε πνπ κπνξεί λα 

δνζεί είλαη φηη ζηηο κεζαίεο θαηεγνξίεο ζπγθεληξψλεηαη ν πεξηζζφηεξνο πιεζπζκφο ησλ 

αζιεηψλ κε κεγάιε δηαθνξά απφ ηηο άιιεο δχν θαηεγνξίεο. Σαπηφρξνλα ζπγθεληξψλνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ επαξθή δχλακε αιιά θαη κεγάιεο αληζφηεηεο ζην επίπεδν ηεο ηερληθήο 

θαηάξηηζεο, ζηνηρεία πνπ επλννχλ ηελ πξφθιεζε ησλ ΚΟ. Δπίζεο ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ αγσληζηηθή 

εκπεηξία, ζηελ ηερληθή ηθαλφηεηα θαη ζηελ νινθιεξσκέλε πξνπνλεηηθή πξνεηνηκαζία. 

Σα ειαθξά θηιά πζηεξνχλ ζε δχλακε ελψ ηαπηφρξνλα ππεξηεξνχλ ζε ηερληθή ηθαλφηεηα. 

‟ απηφλ ηνλ ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ νθείιεηαη ην γεγνλφο φηη παξνπζηάδνπλ κεησκέλν 

αξηζκφ ΚΟ. ηα βαξέα θηιά εκθαλίδεηαη ε κέγηζηε δχλακε, αιιά ηαπηφρξνλα, ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ βάξνπο θαη χςνπο δελ επηρεηξνχληαη πνιιά ιαθηίζκαηα πξνο ην θεθάιη ηνπ 

αληηπάινπ, ζπγθξηηηθά κε ηηο ειαθξχηεξεο θαηεγνξίεο. Γη‟ απηνχο ηνπο ιφγνπο ην 

πνζνζηφ ησλ ΚΟ ππνιείπεηαη απηφ ησλ κεζαίσλ θαηεγνξηψλ, φηαλ φκσο ζπκβαίλνπλ ΚΟ 

αλήθνπλ ζηα πιένλ ζνβαξά κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο. 



 

 

 Αμηνπξφζεθην ξφιν παίδνπλ ν ‘αξηζκόο ηνπ αγώλα θαη ηνπ γύξνπ’ (ρ. 4.26. & 

4.27.). Σα πεξηζζφηεξα ΚΟ θαηεγξάθεζαλ ζηνλ πξψην αγψλα (45,5%) θαη παξνπζίαζαλ 

πξννδεπηηθή κείσζε ζηνπο επφκελνπο: 27,3% ζηνλ δεχηεξν, 18,2% ζηνλ ηξίην, 9,1 ζηνλ 

ηέηαξην. 

Οη ιφγνη απηνχ ηνπ απνηειέζκαηνο είλαη πνιινί: ζηνλ πξψην αγψλα ζπκκεηέρνπλ 

φινη, άξα αγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο πνιινί αζιεηέο κε κεγάιεο αληζφηεηεο ηερληθήο 

ηθαλφηεηαο, αγσληζηηθήο εκπεηξίαο θαη νινθιεξσκέλεο πξνεηνηκαζίαο. Όζν πξνθξίλεηαη 

θάπνηνο, ηφζν ιηγνζηεχεη ν αξηζκφο ησλ αζιεηψλ (νη κηζνί κεηά απφ θάζε αγψλα), ηφζν 

ηερληθά θαιχηεξνπο αληηπάινπο αληηκεησπίδεη. Απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξναλαγξάθεζαλ αιιά θαη απφ άιιεο έξεπλεο θάλεθε φηη φζν πςειφηεξν είλαη ην 

ηερληθφ επίπεδν ησλ αζιεηψλ ηφζν ιηγφηεξεο ΚΔΚ θαηαγξάθνληαη (Μπέεο 1996). 

Δπίζεο ν πξψηνο αγψλαο ζρεηίδεηαη θαη κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ 

ζρεηηθά κε ηηο αξλεηηθέο ζπλζήθεο πξηλ ην ΚΟ (ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο ρ. 4.1., αίηηα 

ησλ ΚΟ ρ. 4.2., πξνβιήκαηα πξηλ ην ΚΟ, ρ 4.3.).  

Παξάιιεια, ε αλάιπζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ γχξνπ φπνπ θαηεγξάθεζαλ ηα 

πεξηζζφηεξα ΚΟ, έξρεηαη ζε ζπκθσλία θαη εληζρχεη φια φζα πξναλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, δηφηη ην 54,5% ησλ ΚΟ ζεκεηψζεθαλ ζηνλ πξψην γχξν, ην 18,2% ζηνλ 

δεχηεξν θαη ην 27,3% ζηνλ ηξίην. Παξαηεξείηαη δει. θαη εδψ ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε 

ησλ ΚΔΚ ζηνλ πξψην γχξν (πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηζέο), κε κείσζε ζηνλ δεχηεξν θαη 

ηξίην γχξν. Απφ ηελ ζπλάθεηα ησλ κεηαβιεηψλ ‘αξηζκόο ηνπ αγώλα’ θαη ‘αξηζκόο ηνπ 

γύξνπ’, θάλεθε φηη απφ ην 45,5% ησλ ΚΔΚ πνπ θαηεγξάθεζαλ ζηνλ πξψην αγψλα, 

πνζνζηφ 27,3% (πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά) ζπλέβεζαλ ζηνλ πξψην γχξν θαη 18,2% ζηνλ 

ηξίην.  

Παξνκνίσο, απφ ην 54,5% ησλ ΚΔΚ πνπ θαηεγξάθεζαλ ζηνλ 1
ν
 γχξν, νη κηζέο 

(27,3%) ζεκεηψζεθαλ ζηνλ 1
ν
 αγψλα θαη νη ππφινηπεο ΚΔΚ απφ 9,1% ζε θάζε επφκελν 

αγψλα. Άξα, ν πην επηθίλδπλνο αγψλαο είλαη 1
νο

 θαη ηδηαίηεξα ν 1
νο

 γχξνο θαη αληίζηνηρα 

ν πην επηθίλδπλνο γχξνο φισλ ησλ αγψλσλ είλαη ν 1
νο

 θαη κάιηζηα απηφο ηνπ 1
νπ

 αγψλα. 

Δπνκέλσο, ε πξφβιεςε θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ζπρλά 

θαηαγξάθνληαη πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαη πξνεηνηκάδνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα 

πξνθιεζεί ΚΟ, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ δξαζηηθή κείσζε ησλ ΚΔΚ.       

 πλνςίδνληαο, πξέπεη λα απνζαθεληζζεί φηη ην πνζνζηφ ησλ αζιεηψλ ηνπ TKD 

πνπ πθίζηαληαη ΚΟ απφ ιάθηηζκα ζην θεθάιη είλαη ζρεηηθά κηθξφ. Απφ ηηο έξεπλεο 

πξνέθπςε φηη ζε θάζε 1000 αζιεηέο πνπ αγσλίδνληαη, πξέπεη λα αλακέλνληαη 8 έσο 9 



 

 

αζιεηέο πνπ ζα ππνζηνχλ ΚΟ απφ θηχπεκα ζηελ θεθαιή (Μπέεο 1996), ελψ ζε ζρεδφλ 

παξφκνηα απνηειέζκαηα (πεξίπνπ 10 αζιεηέο ζε θάζε 1000) θαηέιεμαλ κεηέπεηηα θαη 

άιινη ζπγγξαθείο (Pieter & Heijmans 1997).  

Λακβάλνληαο ππφςηλ ηα ζπκπεξάζκαηα εξεπλεηψλ, φηη ηα πεξηζηαζηαθά 

ΚΟ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν δεκηνγφλα ζε καθξνρξφληα βάζε απφ φηη ηα 

επαλαιακβαλφκελα ππνδηαζεηζηηθά θηππήκαηα ζην θεθάιη (KD), κπνξεί λα 

εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ην TKD είλαη αζθαιέο άζιεκα θαη φηη  ηα ΚΟ αθ‟ 

ελφο είλαη ειάρηζηα ζηνλ αξηζκφ, αθ‟ εηέξνπ –αλ θαη πξνθαινχλ ζνβαξέο 

θαθψζεηο- απηέο είλαη ηάζηκεο, παξνδηθέο θαη δελ απεηινχλ ηελ πγεία ηνπ αζιεηή 

καθξνπξφζεζκα (Lampert & Hardmann 1984).  

Όκσο αλ θαη απηφ ην πνζνζηφ είλαη κηθξφ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζεο έξεπλαο είλαη ζεηηθά θαη αηζηφδνμα, ε εκπεηξία ηνπ ΚΟ παξακέλεη 

πάληνηε αλεπηζχκεηε, δπζάξεζηε, επψδπλε θαη ελ δπλάκεη επηθίλδπλε γηα ηελ 

πγεία ηνπ αζιεηή. Γεκηνπξγεί ζίγνπξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηξαπκαηίδεη θαη 

ςπρνινγηθά ηνλ αζιεηή θαη νπσζδήπνηε ζπληζηά ηελ πιένλ άζρεκε ζηηγκή γηα 

ηνλ αζιεηή, γηα ηνπο γνλείο ηνπ, γηα ηνλ πξνπνλεηή ηνπ, αιιά θαη γηα ην άζιεκα. 

Καλείο δελ ζα ήζειε λα βηψζεη κηα ηέηνηα εκπεηξία νχηε γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, νχηε 

γηα ηα παηδηά ηνπ. Υξένο φισλ ησλ ππεπζχλσλ πνπ αζθνχλ ηελ δηνίθεζε θαη 

ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ηνπ αζιήκαηνο, είλαη λα ιάβνπλ ππφςηλ 

ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο ηαπηφρξνλα κε ηελ εκπεηξηθή γλψζε θαη λα ιάβνπλ 

ηαρχηαηα φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ –εάλ είλαη 

δπλαηφλ λα εθκεδεληζζνχλ- ηα ΚΟ ζηνπο αγψλεο. Απηφ ζα επηθέξεη πξφνδν ζην 

άζιεκα, δηφηη εάλ απαιιαγνχλ νη αγσληδφκελνη απφ απηή ηελ πιένλ δπζάξεζηε 

θαη επψδπλε εκπεηξία, ζα αζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξνη αζιεηέο κε ην αγσληζηηθφ 

TKD, ην ζέακα ζα βειηησζεί θαη νη αγψλεο ζα παξαθνινπζνχληαη απφ 

πεξηζζφηεξνπο ζεαηέο, παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ απνθαζηζηηθά ζηελ εμέιημε 

θαη ζηελ επξεία απνδνρή θάζε αζιήκαηνο.     

 



 

 

 

 

 

ΤΕΖΣΖΖ 

 

 

ΠΤΓΜΑΥΗΑ 

 

Οη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζε θάζε αζιεηή απέδσζαλ 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ εγθεθάινπ, ησλ εγθεθαιηθψλ αγγείσλ θαη 

ηεο ΑΜ. Σαπηφρξνλα, ε αλάιπζε θαη άιισλ παξακέηξσλ φπσο νη ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχζαλ πξηλ θαη θαηά ην ΚΟ, ηα ζπκπηψκαηα κεηά ην ΚΟ, άιιεο θαθψζεηο, θαζψο 

θαη άιινη δεπηεξεχνληεο παξάγνληεο πνπ έπαημαλ ξφιν, ζπκπιεξψλνπλ γεληθφηεξα ην 

πξφβιεκα ησλ ΚΟ ζηελ ππγκαρία.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξψηεο ελφηεηαο φπνπ εμεηάζζεθαλ νη ‘ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνύζαλ πξηλ ην ΚΟ‟ (ρ. 4.28. έσο 4.31.) θαη ηξίηεο ελφηεηαο φπνπ εμεηάζζεθαλ ηα  

‘ζπκπηώκαηα κεηά ην ΚΟ’ (ρ. 4.36. έσο 4.40. θαη Πίλ. 4.10.), θάλεθε φηη επαιεζεχεηαη ε 

ηέηαξηε θαη πέκπηε ππφζεζε. Οη αξλεηηθέο ‘ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο’ (ρ. 4.28.: 

θξχν 4%, απνπληθηηθή αηκφζθαηξα 4%, ζφξπβνο 4%), δελ έπαημαλ ηφζν απνθαζηζηηθφ 

ξφιν ζηελ πξφθιεζε πνιιψλ ΚΟ, εθφζνλ εκθαλίζζεθαλ ζπλνιηθά ζε πνζνζηφ 12%. Ζ 

ζπλάθεηα ησλ κεηαβιεηψλ ‘ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο’ θαη ‘αηηηώλ ησλ ΚΟ’, έδεημε φηη απφ 

ην 12%, ην 4% ζπλδχαδε ηνπο παξάγνληεο ‘απνπληθηηθή αηκόζθαηξα’ θαη ‘ζσκαηηθή 

εμάληιεζε’, ην 4% ‘θξύν’ θαη ‘εμάληιεζε από δίαηηα’ θαη ην 4% κφλν ‘ζόξπβνο’. Σν 

ππφινηπν 88% ησλ ΚΟ ζπλέβεζαλ ππφ ’θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο’. Σν ηεζη ρ
2
 έδεημε φηη 

απηέο νη δχν κεηαβιεηέο δελ έρνπλ εμάξηεζε κεηαμχ ηνπο (ρ
2
= 7,948, p= 0,740, DF= 15).    

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ‘αηηίσλ ησλ ΚΟ’ (ρ. 4.29.), θάλεθε φηη ζην 16% ησλ ΚΟ 

πξνεγήζεθε έληνλν ‘stress’ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα θαη ζην 8% ν αζιεηήο πνπ 

ππέζηε ην ΚΟ ‘ππνηίκεζε ηνλ αληίπαιν’ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα, άξα νη αζιεηέο 

δελ ήηαλ ςπρνινγηθά έηνηκνη φπσο ζα φθεηιαλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην 24% ησλ ΚΟ 

πξνθαλψο ζα είρε απνθεπρζεί ή ειαρηζηνπνηεζεί, εάλ είρε πξνεγεζεί ε θαηάιιειε θαη 

αλαγθαία ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα.  

 



 

 

 Ζ ζπλάθεηα ησλ κεηαβιεηψλ ‘αίηηα ησλ ΚΟ’ θαη ‘πξνβιήκαηα πξηλ ην ΚΟ’ έδεημε 

φηη απφ απηφ ην 24%, έλα πνζνζηφ 16% ζπλδχαδε δχν πξνβιήκαηα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 

αγψλα: 4% είρε ππέξκεηξν ‘stress’ πξηλ, αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα, 4% είρε 

‘stress’ θαη ‘εμάληιεζε ιόγσ ιαλζαζκέλεο δίαηηαο’, 4% πνπ ‘ππνηίκεζαλ ηνλ αληίπαιό 

ηνπο’ είραλ ηαπηφρξνλα ‘ζσκαηηθή εμάληιεζε’, άιιν έλα 4% είρε καδί κε ηελ ‘ππνηίκεζε’ 

θαη ‘εμάληιεζε ιόγσ δίαηηαο’. Σν ππφινηπν 8% είρε κφλν ‘stress’. Οη πηζαλφηεηεο λα είρε 

απνθεπρζεί ην ΚΟ ζην 16% ησλ αζιεηψλ πνπ είραλ δχν πξνβιήκαηα πξηλ ηελ έλαξμε 

ηνπ αγψλα, ήηαλ αλακελφκελα ιίγεο. Χζηφζν ην ηεζη ρ
2
 (ρ

2
= 9,706, DF= 15) θαη ην 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (p= 0,883), έδεημαλ φηη απηέο νη κεηαβιεηέο δελ είλαη 

εμαξηεκέλεο κεηαμχ ηνπο. Σν ππφινηπν 76% ησλ ΚΟ δελ ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί, 

εθφζνλ ζπλέβε είηε ‘ηπραία’ (44%) θαη άξα απξφβιεπηα, είηε ιφγσ ηεο ‘αλσηεξόηεηαο 

ηνπ αληηπάινπ’ (32%), γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πιεηνςεθία ησλ αγσληζηηθψλ 

αλακεηξήζεσλ, φπνπ ζπλήζσο ν έλαο απνδεηθλχεηαη θαιχηεξνο ηνπ άιινπ. Σν δεηνχκελν 

είλαη, κε πνηφλ ηξφπν απηή ε αλαπφθεπθηε πξαγκαηηθφηεηα ζα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 

δηαθνξά ηνπ ζθνξ, ρσξίο λα επηβεβαηψλεηαη θαη κε ΚΟ ή κε ΚΔΚ. 

Αλαιχνληαο ηα ‘πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ πξηλ ην ΚΟ’ (ρ. 4.30.), ην 64% απηψλ 

ζα κπνξνχζαλ λα είραλ απνθεπρζεί ή ειαρηζηνπνηεζεί, εθφζνλ ε ‘εμάληιεζε ιόγσ 

δίαηηαο’ (28%), ε ‘ζσκαηηθή εμάληιεζε’ ιφγσ θαθήο θπζηθήο θαηάζηαζεο (24%), ην 

‘stress’ (8%) θαη ε ‘ςπρνινγηθή αλεηνηκόηεηα’ (4%) είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαη 

λα αληηκεησπηζζνχλ απνηειεζκαηηθά. Ζ αζζέλεηα (4%) είλαη θπζηθά απξφβιεπηε, ελψ 

κφλν ην 32% δελ είραλ θαλέλα πξφβιεκα πξηλ ηνλ αγψλα. Δίλαη ινηπφλ πνιχ ζεκαληηθφ 

γεγνλφο φηη δχν ζηνπο ηξεηο πνπ πθίζηαληαη ΚΔΚ ιφγσ ηνπ ΚΟ δηαζέηνπλ ηηο 

θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηάζεζε γη‟ απηφ ΠΡΗΝ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα. Απηέο 

νη πξνυπνζέζεηο είλαη πιένλ γλσζηέο, πξνβιέςηκεο θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζζνχλ έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά.  

Μφλνλ 4% ππέζηεζαλ έλα KD πξηλ ην ΚΟ θαη 4% ππέζηεζαλ δχν KD πξηλ ην ΚΟ 

(ρ. 4.31.). Σν 92% δελ ππέζηε KD θαη επνκέλσο δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα ππάξμεη 

πξνεηδνπνίεζε γηα ην επεξρφκελν ΚΟ. Σν 8% φκσο πνπ ππέζηε KD πξηλ ην ΚΟ ζα 

κπνξνχζε λα πξνζηαηεπζεί κε εγθαηάιεηςε ηνπ αγψλα εάλ ην θηχπεκα ήηαλ ηζρπξφ θαη 

επνκέλσο πξνθάιεζε δάιε θαη πξνζσξηλή απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ αγψλα. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο πξνθαιεί έληνλα ζπκπηψκαηα (πηψζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ελεξγνπνίεζε 

ηνπ παξαζπκπαζεηηθνχ, πξνζσξηλή ακλεζία ζηελ βξαρππξφζεζκε κλήκε), ηα νπνία ν 



 

 

αζιεηήο κε ππεξπξνζπάζεηα δελ απνθαιχπηεη, γηα λα κελ ηνπ απαγνξεχζνπλ ηελ 

ζπλέρηζε ηνπ αγψλα.  

Όκσο έηζη δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα λα επέιζεη ην ΚΟ ην 

νπνίν ζπγθξηλφκελν κε ην KD είλαη πνιχ πην επψδπλν. Δμάιινπ, εάλ ην KD έρεη 

πξνθαιέζεη ήδε κηα ειαθξά –κε αληηιεπηή- εγθεθαιηθή δηάζεηζε, ηφηε ν αζιεηήο έρεη 

ηεηξαπιάζηεο πηζαλφηεηεο λα ππνζηεί θαη δεχηεξε (Ακπαηδίδεο 2000). Δπηπιένλ, 

ζπλεπεία KD, κπνξεί λα δηεγεξζεί ην παξαζπκπαζεηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν πξνθαιεί 

βξαδπθαξδία, ππφηαζε θαη κεησκέλε ξνή αίκαηνο ζηνλ εγθέθαιν (Littlechild 1986, 

Haglund & Eriksson 1993, Steward et al. 1994). πλέπεηα απηψλ, είλαη ν αζιεηήο λα 

ράλεη ηνλ έιεγρν ηνπ αγψλα θαη λα κεηψλνληαη ε πξνζνρή, ε αληίιεςε θαη ε αγσληζηηθή 

ηνπ ηθαλφηεηα θαη νη πηζαλφηεηεο λα ππνζηεί ΚΟ είλαη πνιχ απμεκέλεο, ηδηαίηεξα εάλ ε 

θαηάζηαζή ηνπ γίλεη αληηιεπηή απφ ηνλ αληίπαιφ ηνπ. Βέβαηα ππάξρνπλ θαη αλψδπλα 

KD πνπ δελ έρνπλ θακία απνιχησο επίδξαζε ζηνλ ππγκάρν, αιιά κεηξψληαη απφ ηνλ 

δηαηηεηή γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο, ή δηφηη ν δηαηηεηήο έηζη έθξηλε. Δλδηαθέξνλ έρνπλ 

φκσο κφλν ηα ηζρπξά, ππνδηαζεηζηηθά Knock Down.     

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο ελφηεηαο φπνπ εμεηάζζεθαλ νη ‘ζπλζήθεο θαηά 

ην ΚΟ’ (ρ. 4.32. έσο 4.35.), θάλεθε φηη εληζρχεηαη ε επαιήζεπζε ηεο ηέηαξηεο 

ππφζεζεο. Απφ ηνπο ‘κεραληζκνύο θάθσζεο’ (ρ. 4.32.), ην επζχ θηχπεκα (Direct) 

πξνθαιεί ηα πεξηζζφηεξα ΚΟ (48%), αθνινπζνχκελν απφ ην πιάγην (Crosse) κε 

πνζνζηφ 44%, ελψ ην αλνδηθφ θηχπεκα (Uppercut) πξνθάιεζε ηα ιηγφηεξα KO (8%). 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην 72% ησλ ΚΟ πξνθιήζεθε απφ ην δεμί ρέξη ηνπ αληηπάινπ 

(Direct 40% θαη Crosse 32%) θαη κφλνλ 20% απφ ην αξηζηεξφ. Γηα ην ππφινηπν 8% 

(Uppercut) δελ ππάξρνπλ αλαιπηηθά ζρεηηθά ζηνηρεία, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο δελ ζα 

άιιαδαλ ηνλ ζπζρεηηζκφ, αιιά κάιινλ ζα ηνλ ελίζρπαλ. Σα Uppercut ζην ζχλνιφ ηνπο 

πιήηηνπλ ηελ θάησ γλάζν.  

Ζ ‘πεξηνρή θάθσζεο’ εληνπίζζεθε ζην ζχλνιφ ηεο (100%) ζηελ απξνζηάηεπηε απφ 

ην θξάλνο πεξηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ θξαλίνπ, ελψ πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ε πεξηζζφηεξν 

πιεηηφκελε πεξηνρή ήηαλ ε θάησ γλάζνο (56%, ρ. 4.33.). Ζ θάησ γλάζνο είλαη ην 

επαίζζεην εθείλν ζεκείν ηνπ πξνζψπνπ ην νπνίν φηαλ πιεγεί έρεη ηηο πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα πξνθιεζεί ΚΟ. ηελ θνηλή γλψκε επηθξαηεί εζθαικέλα ε εληχπσζε φηη 

νη επαίζζεηεο πεξηνρέο θαη ππεχζπλεο γηα ηα ΚΟ είλαη νη νθζαικνί θαη ηα ξηληθά νζηά. 

Απηήλ ηελ ιεπηνκέξεηα φκσο ηελ γλσξίδνπλ θαιά νη ππγκάρνη θαη πξνζπαζνχλ λα ηελ 

„εθκεηαιιεπζνχλ‟ ζηνλ αγψλα, ζηνρεχνληαο θαηά θχξην ιφγν ηελ θάησ γλάζν ηνπ 



 

 

αληηπάινπ, αγλνψληαο φηη ην πην άκεζν ΚΟ επηηπγράλεηαη κε θηχπεκα ζηελ πεξηνρή ηνπ 

ήπαηνο.  

Όκσο ηα θηππήκαηα ζηελ θάησ γλάζν επηθέξνπλ ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή 

επηηάρπλζε ηεο θεθαιήο πξνο ηα πίζσ, ή ηελ ηαρχηεξε πεξηζηξνθή πξνο ηα πιάγηα ή 

δηαγψληα (δεμηά ή αξηζηεξά), παξάγνληεο πνπ φπσο αλαθέξζεθε θαη απφ ηνλ Gennarelli 

(1986, 1990), επζχλνληαη γηα ηελ πξφθιεζε ηεο εγθεθαιηθήο δηάζεηζεο.  

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξήδεη ην γεγνλφο, φηη πεξηζζφηεξν επιήγε ε αξηζηεξή πιεπξά 

ηνπ πξνζψπνπ (68%) θαη ιηγφηεξν ε δεμηά πιεπξά θαη ην θέληξν (ξηληθά, κεησπηαίν 

νζηφ). Απηφ έξρεηαη ζε πιήξε αξκνλία κε ην πξναλαθεξφκελν απνηέιεζκα φηη δειαδή 

ην 72% ησλ ΚΟ πξνθιήζεθε απφ ην δεμί ρέξη ηνπ αληηπάινπ, αιιά θαη κε ηα 

απνηειέζκαηα άιισλ ζπγγξαθέσλ (Breton et al. 1991). Σν ζηνηρείν απηφ κπνξεί λα 

απνβεί ηδηαηηέξσο ρξήζηκν εθφζνλ ρξεζηκνπνηεζεί θαηαιιήισο απφ ηνπο αζιεηέο θαη 

ηνπο πξνπνλεηέο. Δθφζνλ νη επηζέζεηο πνπ ζα  δερζνχλ ζηνλ αγψλα είλαη πξνβιέςηκεο ζε 

πνζνζηφ πεξίπνπ 70%, κπνξνχλ λα εμαζθεζνχλ ζηελ θηλεζηνινγία (απνθπγέο, 

πξνζπνηήζεηο), ζηελ ηερληθή ηθαλφηεηα θαη ζηελ ηαθηηθή θαηά ηνλ αγψλα, ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο λα δερζνχλ έλα ηζρπξφ θηχπεκα πνπ ζα πξνθαιέζεη 

ΚΟ. Ζ ζπλάθεηα ησλ κεηαβιεηψλ ‘κεραληζκόο θάθσζεο’ θαη ‘εληόπηζε θάθσζεο’ θαη ην 

ηεζη ρ
2
 έδεημαλ φηη νη κεηαβιεηέο έρνπλ ζρέζε θαη είλαη εμαξηεκέλεο κεηαμχ ηνπο (ρ. 

4.34.).  

Αμηνπξφζεθην ξφιν έπαημε επίζεο θαη ν ‘πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο’ ν νπνίνο ζε 

πνζνζηφ 24% θξίζεθε σο αθαηάιιεινο (ρ. 4.35.). Βέβαηα δελ ελλνείηαη κφλν ην 

θξάλνο, αιιά νπζηαζηηθά ελνρνπνηνχληαη ηα γάληηα, ηα νπνία -έρεη αλαθεξζεί- φηη ζπρλά 

είλαη παιαηά, θζαξκέλα, αιινησκέλα, κε δπλάκελα λα απνξξνθήζνπλ επαξθέο πνζνζηφ 

ηεο εθαξκνζκέλεο ηζρχνο. Δίλαη απαξάδεθην λα πξνθαινχληαη ΚΟ ή απηά λα επηθέξνπλ 

βαξχηεξεο ζπλέπεηεο εμ‟ αηηίαο ηεο νηθνλνκίαο (ηαθηηθή αλαλέσζε εμνπιηζκνχ), ή ηεο 

επηπνιαηφηεηαο (αδηαθνξίαο), ή άγλνηαο θαη απνηειεί επζχλε θαη θξνληίδα πξψηεο 

πξνηεξαηφηεηαο ησλ αζιεηψλ θαη πξνπνλεηψλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ν θαιχηεξνο 

πνηνηηθά πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο. Απφ ηελ άιιε, ην θξάλνο δελ παξέρεη 

απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ζχκθσλα κε ηνλ Levin (1993), αιιά θαη κε ηελ παξνχζα 

κειέηε. Ζ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ θξάλνπο (πνηφηεηα πιηθψλ, 

δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ηεο ηζρχνο, αληνρή ζηνλ ρξφλν), πξέπεη λα απνηειέζεη ηελ 

πξψηε πξνηεξαηφηεηα ησλ Οκνζπνλδηψλ (Παγθφζκηα, Παλεπξσπατθή) θαη ησλ 



 

 

θαηαζθεπαζηξηψλ εηαηξηψλ. Σν δεηνχκελν είλαη λα κεησζεί ε επηηάρπλζε ηεο θεθαιήο 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ην θηχπεκα ηνπ αληηπάινπ.   

Σα ‘ζπκπηώκαηα πνπ θαηεγξάθεζαλ κεηά ην ΚΟ’ (ηξίηε ελφηεηα, ρ. 4.36. έσο 

4.40. θαη Πίλ. 4.10.), εληζρχνπλ ηελ επαιήζεπζε ηεο ηέηαξηεο θαη πέκπηεο ππφζεζεο. 

Όινη νη ππγκάρνη πνπ ππέζηεζαλ ΚΟ είραλ εγθεθαιηθή δηάζεηζε, αιιά θαλείο ηνπο δελ 

ππέζηε „θάηαγκα‟, πξνθαλψο ιφγσ ηεο απνξξνθεηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ γαληηψλ θαη ηεο 

δηαζπνξάο ηεο δχλακεο πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο κεγάιεο επηθάλεηάο ηνπο. Δπ‟ απηνχ 

ν Parkinson (1992), ππνζηήξημε φηη ε δηάζεηζε είλαη απφιπηα αλαζηξέςηκε θαη εθήκεξε 

θαη δελ αθήλεη κφληκε λεπξηθή βιάβε. Σν 16% ησλ αζιεηψλ ππέζηεζαλ ‘απώιεηα ηεο 

ζπλείδεζεο’ (ρ. 4.36.), ε νπνία ζε πνζνζηφ 4% ζπλνδεχζεθε απφ ‘αλαζηξνθή ηεο 

γιώζζαο’ (ρ. 4.37.) θαη αθνινπζήζεθε απφ ‘κεηαηξαπκαηηθή ακλεζία’ (ρ. 4.38.). Σν 

28% ππέθεξαλ απφ ‘λαπηία’ θαη ‘θεθαιαιγία’ (ρ. 4.39.) κεηά απφ ην ΚΟ, θαλείο φκσο 

δελ παξνπζίαζε ‘έκεην’. Σν 72% δελ εκθάληζε ‘θεθαιαιγία’ (ρ. 4.40.), αιιά απφ ην 

28% ησλ αζιεηψλ φπνπ εκθαλίζζεθε, ζην 12% δηαξθνχζε κηα εκέξα, ζην 8% πέληε 

εκέξεο θαη ζην 8% επηά εκέξεο. Γελ εληνπίζζεθε αζιεηήο πνπ λα ππέθεξε απφ 

θεθαιαιγία πεξηζζφηεξεο εκέξεο.  

Μεγαιχηεξα πνζνζηά αζιεηψλ κε θεθαιαιγία (30 έσο 100%), παξνπζίαζαλ νη 

Henderson θαη Browning (1994) θαη 52% νη Chaplin et al. (1993) θαη Macchiocchi et al. 

(1993). Απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ „θεθαιαιγία’, ‘κεραληζκόο 

θάθσζεο’ θαη ‘εληόπηζε θάθσζεο’ θάλεθε φηη νη κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο κεηαμχ 

ηνπο (Πηλ. 4.10.). Γελ θαηαγξάθεθε θαλέλα πεξηζηαηηθφ φπνπ ηαπηφρξνλα κε ην ΚΟ 

πξνθιήζεθε θαη ‘θάηαγκα’. Δπίζεο θαλείο δελ ρξεηάζζεθε ‘εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν’. 

ηελ ηέηαξηε ελφηεηα εμεηάζζεθαλ θαη άιιεο θαθψζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηα 

ΚΟ (ρ. 4.41. έσο 4.45. θαη Πίλ 4.11.). Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη εληζρχεηαη ε 

επαιήζεπζε ηεο ηέηαξηεο θαη πέκπηεο ππφζεζεο. Σν 52% ησλ ππγκάρσλ (ρ. 4.41.), είρε 

ππνζηεί θάηαγκα ησλ ξηληθψλ νζηψλ (φρη θαηά ην ΚΟ πνπ αθνξνχζε ηελ παξνχζα 

κειέηε, αιιά γεληθφηεξα θαηά ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ ππγκαρία), ελψ ην 40% εμ‟ απηψλ 

αληηκεησπίδεη κφληκε δχζπλνηα (ρ. 4.42.), ιφγσ αλαηνκηθψλ αιινηψζεσλ ηεο ξηληθήο 

θνηιφηεηαο απφ ηα αιιεπάιιεια, ζρεδφλ θαζεκεξηλά θηππήκαηα. Σν 16% δελ 

παξνπζίαζε πνηέ ξηλνξξαγία, ην 56% ππέζηε ξηλνξξαγία 1 έσο 3 θνξέο θαη ην 28% 4 έσο 15 

θνξέο (ρ. 4.43.). 

 Σα ζιαζηηθά ηξαχκαηα θαη νη κψισπεο ησλ νθζαικψλ δηακνηξάζζεθαλ ζρεδφλ 

ηζφπνζα θαη ζηνπο δχν νθζαικνχο (ρ. 4.44.). Αμηνπξφζεθην είλαη φηη ην 36% δελ 



 

 

παξνπζίαζε πνηέ θάθσζε ζε θαλέλαλ νθζαικφ. Σν 28% παξνπζίαζε κφλν κηα θνξά 

θάθσζε ζηνλ έλαλ ή θαη ζηνπο δχν νθζαικνχο.  

Απφ 3 έσο 7 θνξέο ππέζηεζαλ θάθσζε ζε έλαλ ή θαη ζηνπο δχν νθζαικνχο ζε 

πνζνζηά 4% έσο 8%. Σν 8% ππέζηε θάπνηα θάθσζε ζε έλαλ ή θαη ζηνπο δχν νθζαικνχο 

10 θνξέο θαη ην 4% 20 θνξέο. Ζ ζπλάθεηα ηεο κεηαβιεηήο ‘νθζαικνί’ (Πίλ. 4.11.) κε ηηο 

κεηαβιεηέο „δεμηφο νθζαικφο‟ θαη „αξηζηεξφο νθζαικφο‟ έδεημε φηη ππάξρεη ζρέζε 

κεηαμχ ηνπο (νη κεηαβιεηέο είλαη εμαξηεκέλεο κεηαμχ ηνπο). Τθίζηαληαη δει. θαθψζεηο 

αλαινγηθά θαη ζρεδφλ ηζφπνζα.   

 Μφλν ην 36% ησλ ππγκάρσλ δελ είρε θαλέλα εχξεκα ζηελ γλάζν, αιιά ην 60% 

είρε επίκνλν άιγνο ζηελ αξηζηεξή θάησ γλάζν (ρ. 4.45.), ελψ 4% ππέζηε θαη θάηαγκα 

(φρη θαηά ην ΚΟ αιιά ζε άιιε ζηηγκή). Όιεο νη θαθψζεηο ηεο γλάζνπ επηθεληξψζεθαλ 

απνθιεηζηηθά ζηελ θάησ γλάζν θαη θπξίσο ζηελ αξηζηεξή πιεπξά. Σν απνηέιεζκα απηφ 

ζπλάδεη κε ηα πξναλαθεξφκελα απνηειέζκαηα ησλ ‘κεραληζκώλ θάθσζεο’ θαη ηεο 

‘πεξηνρήο θάθσζεο’, ζχκθσλα κε ηα νπνία νη πεξηζζφηεξεο θαθψζεηο θαηεγξάθεζαλ 

ζηελ αξηζηεξά πιεπξά ηνπ πξνζσπηθνχ θξαλίνπ θαη πξνθιήζεθαλ απφ ην δεμί ρέξη ηνπ 

αληηπάινπ.  

Απφ ηελ πέκπηε ελφηεηα πνπ αθνξνχζε ηα απνηειέζκαηα ησλ παξαθιηληθψλ 

εμεηάζεσλ (ρ. 4.46. έσο 4.52., Πίλ. 4.12. θαη Δηθ. 4.8. έσο 4.16.), θάλεθε φηη δελ 

επαιεζεχνληαη νη ηξεηο πξψηεο αξρηθέο ππνζέζεηο. Σν 40% ησλ ππγκάρσλ είραλ ππνζηεί 

πνιιαπιά ‘ΚΟ’ (απφ 3 έσο 11, ρ. 4.46.). Οη πεξηζζφηεξνη (48%) ππέζηεζαλ κφλν έλα 

ΚΟ, ελψ 12% ππέζηεζαλ δχν ΚΟ. Πεξηζζφηεξα ήηαλ ηα ‘KD’, φπνπ ην 52% ησλ 

ππγκάρσλ ππέζηεζαλ απφ ηξία έσο 20 KD, νη πεξηζζφηεξνη ππέζηεζαλ δχν KD (28%), 

ελψ κφλν 20% ππέζηεζαλ έλα KD (ρ. 4.47.).  

Απφ ηελ βηβιηνγξαθία θάλεθε φηη ηα πεξηζηαζηαθά ΚΟ κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν 

δεκηνγφλα ζε καθξνρξφληα βάζε, απφ φηη ηα επαλαιακβαλφκελα ππνδηαζεηζηηθά 

θηππήκαηα ζην θεθάιη (Lampert & Hardman 1984). Δπνκέλσο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα 

ηνπο ππγκάρνπο ε ιήςε κέηξσλ, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ή λα εθκεδεληζζνχλ φρη 

κφλνλ ηα ΚΟ, αιιά θαη ηα KD. Ζ ζπλάθεηα ηεο κεηαβιεηήο ‘ζύλνιν ησλ ΚΟ’ (Πίλ. 

4.12.), έδεημε φηη είλαη εμαξηεκέλε κε ηηο κεηαβιεηέο ‘ζύλνιν KD’, ‘θεθαιαιγία’, 

‘θαθώζεηο εγθεθαιηθνύ θξαλίνπ’, ‘θαθώζεηο νδόλησλ’ θαη ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο’.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ηεο ‘MRI ηνπ εγθεθάινπ’ θάλεθε φηη ζε 

πνζνζηφ 60% ε εηθφλα ήηαλ θπζηνινγηθή (ρ. 4.48.), ελψ ζε απμεκέλν πνζνζηφ 

παξνπζηάζζεθαλ ηπραία επξήκαηα (28%, Δηθ. 4.8. & 4.9.) θαζψο θαη θπζηνινγηθέο 



 

 

παξαιιαγέο (12%), πνπ αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο θαη δελ ελνρνπνηνχληαη γηα θαλέλα 

εχξεκα.  

Αθφκε, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην 4% φπνπ εληνπίζζεθαλ επξήκαηα απφ ην 

„ΗΕΓ’, ε εηθφλα ηεο ‘MRI ηνπ εγθεθάινπ‟ ήηαλ θπζηνινγηθή, ζηνηρείν πνπ εληζρχεη ηελ 

άπνςε φηη κεηά ην ΚΟ πξέπεη λα δηελεξγνχληαη θαη νη δχν κνξθέο εμεηάζεσλ, εθφζνλ ε 

θάζε κηα εμέηαζε αληρλεχεη δηαθνξεηηθά κελ, αιιά εμίζνπ ζεκαληηθά επξήκαηα.  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ηεο ‘MRI ησλ εγθεθαιηθώλ αγγείσλ’ θάλεθε 

φηη ζε πνζνζηφ 80% ε εηθφλα ήηαλ θπζηνινγηθή (ρ. 4.49.), ελψ ζε πνζνζηφ 20% 

εληνπίζζεθαλ αθίλδπλεο θπζηνινγηθέο παξαιιαγέο (ππνπιαζία ζηελ δεμηά θαη αξηζηεξή 

ζπνλδπιηθή αξηεξία, Δηθ. 4.10. & 4.11.). Όκσο, αμίδεη λα αλαθεξζεί (θαη λα εξεπλεζεί 

ζην κέιινλ), φηη ζε νξηζκέλεο έξεπλεο ηνπ καθξηλνχ παξειζφληνο έρεη εθθξαζζεί ε 

αλεζπρία γηα πξφθιεζε ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πγείαο, πνπ πξνέξρεηαη κεηά απφ πιήμε 

ησλ θαξσηηδηθψλ αξηεξηψλ (Pambus 1964, Strassman & Helpern 1968, Hockaday 1959).  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ηεο ‘MRI ηεο ΑΜΣΣ’ θάλεθε φηη ζε πνζνζηφ 

92% ε εηθφλα ήηαλ θπζηνινγηθή (ρ. 4.50.), ελψ ζε πνζνζηφ 8% εληνπίζζεθε θήιε 

κεζνζπνλδχιηνπ δίζθνπ (Δηθ. 4.12. & Δηθ. 4.13.), ζε αξρηθφ αθφκε, κε ελνριεηηθφ γηα 

ηνπο αζιεηέο, ζηάδην. Σα πνζνζηά απηά (ηφζν ηνπ TKD φζν θαη ηεο ππγκαρίαο), είλαη 

πνιχ κηθξά θαη κπνξνχλ λα αληρλεπζνχλ θαη ζε αζιεηέο άιισλ αζιεκάησλ κε επαθήο, ή 

θαη ζηνλ κε αζθνχκελν πιεζπζκφ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο δελ ζπληζηνχλ 

επηδεκηνινγηθή εηθφλα. 

Απφ ηελ εμέηαζε κέζσ ηεο ‘ειεθηξνεγθεθαινγξαθίαο’ (θαη ηεο ραξηνγξάθεζεο) ηνπ 

εγθεθάινπ (ρ. 4.51.), θάλεθε φηη ην 96% ησλ ΖΔΓ είρε θπζηνινγηθή εηθφλα, ελψ 4% 

παξνπζίαζε παζνινγηθά επξήκαηα (Δηθ. 4.14. & 4.15.). Σν απνηέιεζκα απηφ βξίζθεηαη 

ζε ζπκθσλία κε ηελ βηβιηνγξαθία, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ζην 5% πεξίπνπ ησλ αζιεηψλ 

πνπ έρνπλ ππνζηεί εγθεθαιηθή θάθσζε παξαηεξνχληαη επηιεπηηθέο θξίζεηο (Chaplin et al. 

1993, Michaud et al. 1993, Ακπαηδίδεο 2000). ηελ επαλάιεςε ηνπ ΖΔΓ κεηά απφ έλα 

κήλα θαη κεηά απφ 6 κήλεο -αθνχ πξνεγήζεθε νινλχθηηα ζηέξεζε χπλνπ- ην δηάγξακκα 

έδεηρλε ζαθή βειηίσζε. Σαπηφρξνλα ε επαλάιεςε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο (ε νπνία 

απζαίξεηα είρε δηαθνπεί πξηλ ηηο εμεηάζεηο) βνήζεζε ζεκαληηθά. ηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ζπγθεληξψλνληαλ κεγάινο αξηζκφο ΚΟ (5) θαη KD (20), θαζψο επίζεο θαη 

καθξνρξφληα αγσληζηηθή θαξηέξα, πνπ ζεκαίλεη ππνδνρή ακέηξεησλ ηζρπξψλ ή ιηγφηεξν 

ηζρπξψλ θηππεκάησλ ζην θεθάιη θαηά ηηο πξνπνλήζεηο θαη ηνπο αγψλεο, ηα νπνία δελ 



 

 

πξνθάιεζαλ KD ή ΚΟ, πηζαλφηαηα φκσο έπαημαλ θάπνηνλ αξλεηηθφ ξφιν (Ryan 1998, 

Casson et al. 1982, McCunney & Russo 1984, Ross et al. 1983).  

Απφ ηελ ζπλέληεπμε θαη ηελ ιήςε ηνπ ηζηνξηθνχ πξνέθπςε φηη θαηά ηελ αζιεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ππήξραλ ηαπηφρξνλα ζνβαξέο θαθψζεηο κε παζνινγηθά ζπκπηψκαηα ζην 

εγθεθαιηθφ θξαλίν θαη απφ αηπρήκαηα, ηα νπνία θπζηθά δελ είραλ θακία ζρέζε κε ηελ 

ππγκαρία. Έηζη ελζθήπηνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ ελνρνπνίεζε θαη ηελ επζχλε ηεο 

αζιεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ απνθιεηζηηθή ζρέζε ηεο κε ηελ εκθάληζε 

παζνινγηθψλ επξεκάησλ.  

Δληχπσζε πξνθάιεζε ην άςνγν θαη ππνδεηγκαηηθφ ΖΔΓ ελφο κέινπο ηεο Δζληθήο 

Αλδξψλ (Δηθ. 4.16. & 3.2.), ν νπνίνο κεηά απφ 10 ρξφληα αγψλσλ ππέζηε ζπλνιηθά 11 

ΚΟ θαη 5 ΚD, ζε ζχγθξηζε κε έλαλ άιιν ππγκάρν, ν νπνίνο κε ιηγφηεξν απφ δχν ρξφληα 

πξνπφλεζε ζηελ ππγκαρία θαη κφλνλ έλα ΚΟ παξνπζίαζε ζην πξψην ΖΔΓ: «θπζηνινγηθό 

δηάγξακκα (βαζηθόο ξπζκόο 8-10 θ/sec), κεηξίνπ δπλακηθνύ κε ζπκκεηξηθή θαη ζηαζεξή 

θαηαλνκή θαη θαιή αληίδξαζε. Με ην ηέινο ηεο ππέξπλνηαο πνπ γίλεηαη γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ εγθεθαιηθώλ ξπζκώλ, παξνπζηάζζεθε γεληθεπκέλε εκθάληζε ‘βξαδέσλ 

ζηνηρείσλ’ κεηξίνπ δπλακηθνύ κε ζπρλόηεηα 4-5 θ/sec, κόλν ζε κηα θαηαγξαθή ππό κνξθή 

πλνήο. Σηελ επαλάιεςε ηνπ ΗΕΓ κεηά από έλα κήλα θαη κεηά από 6 κήλεο κε ζηέξεζε 

ύπλνπ, ην δηάγξακκα ήηαλ εμ’ νινθιήξνπ θπζηνινγηθό», ρσξίο λα κεζνιαβήζεη βέβαηα 

θάπνηα άιιε ΚΔΚ απφ ηελ ππγκαρία ή απφ θάπνην αηχρεκα.  

Δλ ηνχηνηο ηίζεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο, πφζν κεγάιν θαη ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε 

ηδηνζπγθξαζία θαη ε θιεξνλνκηθφηεηα κε βάζε ηηο νπνίεο ν θαζέλαο δηαζέηεη 

δηαθνξεηηθή «θαηαζθεπή» ή αλαηνκηθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

κεγαιχηεξε αλζεθηηθφηεηα απέλαληη ζηα θηππήκαηα πνπ δέρεηαη ε θεθαιή. Δμάιινπ, 

ζχκθσλα θαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Holzgrafe et al. (1992), «ν αξηζκόο από ηηο 

γξνζηέο ζην θεθάιη δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία ησλ λεπξνινγηθώλ ελδείμεσλ», δειαδή 

ππγκάρνη κε ππνδνρή ιίγσλ θηππεκάησλ παξνπζίαζαλ λεπξνινγηθέο ελδείμεηο, ζε 

αληίζεζε κε άιινπο πνπ δέρζεθαλ πεξηζζφηεξεο γξνζηέο θαη δελ παξνπζίαζαλ θακία 

λεπξνινγηθή έλδεημε.  

Με βάζε απηά εληζρχεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο ηνπ ζπγγξαθέσο πνπ αθνξά ηελ 

εμαηξεηηθή αληνρή ή επαηζζεζία ηεο θεθαιήο. Ζ παξάκεηξνο απηή είλαη ζεκαληηθή θαη 

απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ πγεία ηνπ ππγκάρνπ. Ζ έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν 

πεδίν ζα πξνζηάηεπε πξνιεπηηθά ηνπο ππγκάρνπο, απνηξέπνληαο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε 



 

 

αγψλεο (αιιά φρη απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ην άζιεκα), αζιεηέο πνπ εμαθξηβσκέλα έρνπλ 

θάπνηα επαηζζεζία ή κεησκέλε αληνρή ζηα  θηππήκαηα ηεο θεθαιήο.     

Απφ ηελ ζπγθξηηηθή κειέηε απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη φηη κπνξεί λα 

ππάξρεη δηαηαξαρή ζηελ εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία ζην επίπεδν ηεο ειεθηξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ρσξίο ηαπηφρξνλα λα απνηππψλεηαη θακία έλδεημε αηκαηψκαηνο, 

αλαηνκηθήο αιινίσζεο, ή άιιεο δνκηθήο κεηαβνιήο ζηελ εηθφλα ηνπ εγθεθάινπ ή ησλ 

εγθεθαιηθψλ αγγείσλ. Αληίζηξνθα, δελ ππήξμε θαλέλα πεξηζηαηηθφ ζηελ παξνχζα 

έξεπλα (ζην TKD θαη ζηελ ππγκαρία), φπνπ λα εληνπίζζεθε θάπνην εχξεκα ζηελ MRI 

ηνπ εγθεθάινπ ή ησλ αγγείσλ, αιιά ην ΖΔΓ λα ήηαλ θπζηνινγηθφ. Απηφ ην ελδερφκελν 

ζα είρε ηδηαίηεξν επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ. ηελ πεξίπησζε ελφο ΚΟ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα θαη ησλ δχν εμεηάζεσλ (MRI, ΖΔΓ), γηα λα απνθιεηζζεί κε 

απφιπηε βεβαηφηεηα ε χπαξμε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο πγείαο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ηνπ ‘λεπξνινγηθνύ’ θαη ηνπ ‘ςπρνινγηθνύ 

ειέγρνπ’, ηεο θαηαζηνιήο ησλ ‘σηναθνπζηηθώλ εθπνκπώλ’ (ρ. 4.52.), θαη ηεο ‘αμνληθήο 

ηνκνγξαθίαο’, δελ πξνέθπςε θάπνην εχξεκα γηα ηνπο αζιεηέο. ε παξφκνηα 

απνηειέζκαηα (κεηά απφ εμέηαζε κε λεπξνινγηθά ηεζη), θαηέιεμαλ θαη νη Murelius θαη 

Haglund (1991), φπσο θαη νη Porter θαη Fricker (1996). Όκσο ζε αληίζεηα απνηειέζκαηα 

θαηέιεμαλ νη Holzgrafe et al. (1992), νη νπνίνη εληφπηζαλ λεπξνινγηθέο ελδείμεηο κεηά 

ηνπο αγψλεο, ρσξίο ζηνηρεία αηκαησκάησλ ή άιισλ δνκηθψλ κεηαβνιψλ απφ ηηο MRI. 

Οξζνπαληνκνγξάθεκα δελ ρξεηάζζεθε λα δηελεξγεζεί ζε θαλέλαλ ππγκάρν. Όιεο απηέο 

νη πνιχπιεπξεο θαη ελδειερείο ηαηξηθέο εμεηάζεηο ηεο παξνχζεο κειέηεο δελ 

απνθάιπςαλ θαθψζεηο ή άιια πξνβιήκαηα πγείαο νχηε πνζνηηθά, αιιά νχηε θαη 

πνηνηηθά.      

Οη δεπηεξεχνληεο παξάγνληεο πνπ εμεηάζζεθαλ ζηελ έθηε ελφηεηα εληζρχνπλ 

επηπιένλ ηελ επαιήζεπζε ηεο ηέηαξηεο θαη πέκπηεο ππφζεζεο (ρ. 4.53. έσο 4.57. θαη 

Πίλ. 4.13.). Απφ ην ρ. 4.53. δηαθαίλεηαη φηη φζν πςειφηεξνπ ‘επηπέδνπ είλαη ην 

πξσηάζιεκα’ ηφζν ιηγφηεξα είλαη ηα ΚΟ. Σν 80% ησλ ΚΟ ζεκεηψζεθαλ ζε Παλειιήληα 

θαη ζε Γηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα θαη ην ππφινηπν 20% ζηα Παλεπξσπατθά, 

Παγθφζκηα θαη Γηεζλή Μήηηλγθ. Ζ εμήγεζε βξίζθεηαη ζην γεγνλφο φηη ζ‟ απηνχο ηνπ 

αγψλεο (Παγθφζκηα, Παλεπξσπατθά) φζνη ζπκκεηέρνπλ είλαη αζιεηέο πςεινχ επηπέδνπ 

νη νπνίνη έρνπλ πξνεηνηκαζζεί αλαιφγσο, γεγνλφο πνπ δελ ηζρχεη φηαλ δηνξγαλψλνληαη 

Παλειιήληα ή Γηαζπιινγηθά πξσηαζιήκαηα, φπνπ νη δηαθνξέο δπλακηθφηεηαο, ηερληθήο 

ηθαλφηεηαο, αζιεηηθήο εκπεηξίαο θαη νινθιεξσκέλεο αγσληζηηθήο πξνεηνηκαζίαο, είλαη 



 

 

ζπρλά πνιχ κεγάιεο. Ζ θαιή γλψζε ηεο ηερληθήο ηνπ αζιήκαηνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ πξφιεςε ησλ ΚΔΚ (Lehman 1988, Cantu & Müller 1990, Gibbs 1994, Μπέεο 1996). 

Ζ ‘αγσληζηηθή θαηεγνξία’ (ρ. 4.54.) θαηέδεημε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ΚΟ ζηνπο 

εθήβνπο (32%), ζηνηρείν πνπ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ιφγσ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο 

θαη ηεο πξφσξεο έλαξμεο ησλ ΚΔΚ. ηηο εμεηάζεηο ησλ αζιεηψλ ηεο παξνχζεο έξεπλαο 

δελ εληνπίζζεθε θαλέλα εχξεκα. Δλ‟ ηνχηνηο ηίζεηαη ν πξνβιεκαηηζκφο, κήπσο ε 

αζξνηζηηθή επίδξαζε ησλ θηππεκάησλ πνπ μεθηλνχλ απφ ζρεηηθά κηθξή ειηθία, απνηειεί 

επηβαξπληηθφ παξάγνληα γηα ηελ πγεία ησλ εθήβσλ φζνλ αθνξά ηελ επαηζζεζία ηεο 

θεθαιήο. Υξεηάδεηαη εηδηθή κειέηε, πξφιεςε θαη πξνζηαζία γηα ηελ επαίζζεηε 

θαηεγνξία Δθήβσλ-Νεαλίδσλ.  

Όιεο νη ‘θαηεγνξίεο βάξνπο’ επιήγεζαλ απφ ηα ΚΟ (ρ. 4.55.). Σα κεγαιχηεξα 

πνζνζηά (20%) ζηελ παξνχζα έξεπλα εκθάληζαλ νη θαηεγνξίεο -60 θαη -91 θηιά. Απφ 

ηελ νκαδνπνίεζε ησλ θηιψλ ζε ειαθξά, κεζαία, εκηβαξέα θαη βαξέα (ρ. 4.56.), θάλεθε 

φηη ηα ΚΟ ζεκεηψζεθαλ ζε πνζνζηφ 24% ζηα ειαθξά (-48, -51, -54, -57), 36% ζηα 

κεζαία (-60,       -63,5, -67, -71), 12% ζηα εκηβαξέα (-75, -81) θαη 28% ζηα βαξέα (-91, 

+91). Αθνινπζείηαη δει. κηα ζρεηηθά αχμνπζα εκθάληζε ησλ ΚΟ φζν απμάλνπλ θαη ηα 

θηιά, ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ εληνπίζζεθαλ ζηηο κεζαίεο θαηεγνξίεο βάξνπο.  

Ζ εμήγεζε πνπ κπνξεί λα δνζεί είλαη φηη ζηα κεζαία θηιά ζπκκεηέρνπλ 

πεξηζζφηεξνη αζιεηέο, δηαζέηνπλ ηζρπξά θηππήκαηα θαη επηπιένλ παξνπζηάδεηαη κεγάιε 

δηαθνξά ζηελ ηερληθή ηθαλφηεηα θαη ζηελ αγσληζηηθή εκπεηξία. ηηο δχν ειαθξχηεξεο 

θαηεγνξίεο (-48, -51) δελ ζεκεηψζεθε θαλέλα ΚΟ θαηά ηελ παξνχζα έξεπλα. Φαηλφκελν 

ζρεηηθά ζχλεζεο, δηφηη νη ειαθξείο ππγκάρνη αθ‟ ελφο δελ δηαζέηνπλ ηελ ηζρχ ησλ 

βαξχηεξσλ ππγκάρσλ, αθ‟ εηέξνπ δηαζέηνπλ άξηζηε ηερληθή ηθαλφηεηα, επθηλεζία θαη 

δπλαηφηεηα απνθπγήο ησλ θηππεκάησλ κε ηηο εχθακπηεο θηλήζεηο ηνπ θνξκνχ, ηεο 

θεθαιήο θαη κε ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ πνδηψλ. Δάλ νη βαξείο ππγκάρνη θαιιηεξγήζνπλ 

εληνλφηεξα απηά ηα ζηνηρεία, πξνθαλψο ζα σθειεζνχλ ηα κέγηζηα, δηφηη ζα δέρνληαη 

ιηγφηεξα θηππήκαηα ζηελ θεθαιή ή ζα είλαη εμαζζελεκέλα.  

Σα πεξηζζφηεξα ΚΟ (44%) ζεκεηψζεθαλ ζηνλ ‘δεύηεξν γύξν’ (ρ. 4.57.), 

αθνινχζσο ζηνλ ‘πξώην’ (32%) θαη ηέινο ζηνλ ‘ηξίην’ (24%). Ζ θαηαλνκή  ησλ ΚΟ δελ 

είρε αχμνπζα ή θζίλνπζα πνξεία φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ γχξσλ. Όκσο ζηνπο δχν 

πξψηνπο γχξνπο ηα ΚΟ εληνπίζζεθαλ ζε πνζνζηφ 76%. Ο αξηζκφο ηνπ αγψλα ζην 

πξσηάζιεκα δελ αλαιχζεθε δηφηη θάζε ππγκάρνο αγσλίδεηαη κφλνλ κηα θνξά ηελ εκέξα, 

επνκέλσο ν αξηζκφο ησλ αγψλσλ δελ ζπληζηά αζξνηζηηθά επηβαξπληηθφ παξάγνληα. Ζ 



 

 

ζπλάθεηα ηεο κεηαβιεηήο ‘αξηζκόο γύξνπ’ θαη ηνπ ‘ζπλόινπ ησλ KD’ έδεημε φηη νη 

κεηαβιεηέο έρνπλ ζρέζε κεηαμχ ηνπο (Πηλ. 4.13.). 

Καηαιήγνληαο, πξέπεη λα ηνληζζεί φηη αλεμάξηεηα απφ ηα θαζεζπραζηηθά θαη 

αηζηφδνμα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζεο έξεπλαο, ε εκπεηξία ηνπ ΚΟ παξακέλεη πάληνηε 

δπζάξεζηε, επψδπλε θαη ελ δπλάκεη επηθίλδπλε γηα ηελ πγεία ηνπ αζιεηή. Γεκηνπξγεί 

ζίγνπξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηξαπκαηίδεη θαη ςπρνινγηθά ηνλ αζιεηή θαη 

νπσζδήπνηε ζπληζηά ηελ πιένλ άζρεκε ζηηγκή γηα ηνλ αζιεηή, ηνπο γνλείο, ηνλ 

πξνπνλεηή, αιιά θαη ην άζιεκα. Κάζε ππγκάρνο έρεη ππνζηεί ηνπιάρηζηνλ έλα ΚΟ ή KD 

ζηελ αζιεηηθή ηνπ θαξηέξα, ελψ νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ ππνζηεί πνιιαπιά. Απνηειεί 

ζπάληα εμαίξεζε ε χπαξμε ππγκάρνπ πνπ δελ βίσζε πνηέ ηελ αξλεηηθή εκπεηξία ηνπ ΚΟ 

ή ηνπ KD. Δίλαη φκσο βέβαην, φηη θαλείο δελ ζα ήζειε λα βηψζεη κηα ηέηνηα εκπεηξία νχηε 

γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, νχηε γηα ηα παηδηά ηνπ. Υξένο φισλ ησλ ππεπζχλσλ πνπ αζθνχλ ηελ 

δηνίθεζε θαη ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ηνπ αζιήκαηνο, είλαη λα ιάβνπλ 

ππφςηλ ηηο επηζηεκνληθέο έξεπλεο ηαπηφρξνλα κε ηελ εκπεηξηθή γλψζε θαη λα ιάβνπλ 

ηαρχηαηα φια ηα απαξαίηεηα κέηξα, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ –εάλ είλαη δπλαηφλ λα 

εθκεδεληζζνχλ- ηα ΚΟ ζηνπο αγψλεο. Απηφ ζα επηθέξεη πξφνδν ζην άζιεκα, δηφηη εάλ 

απαιιαγνχλ νη ππγκάρνη απφ απηή ηελ πιένλ δπζάξεζηε θαη επψδπλε εκπεηξία, ζα 

αζρνιεζνχλ πεξηζζφηεξνη αζιεηέο κε ηελ εξαζηηερληθή ππγκαρία, ζα βειηησζεί ην ζέακα 

θαη ζα παξαθνινπζείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο ζεαηέο, παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ 

απνθαζηζηηθά ζηελ δηάδνζε θάζε αζιήκαηνο.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  -  ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Γενικά ζςμπεπάζμαηα 

 

 Απφ ηελ απεηθφληζε (MRI) ηνπ εγθεθάινπ, ησλ εγθεθαιηθψλ αγγείσλ θαη ηεο 

απρεληθήο κνίξαο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο ησλ αζιεηψλ ηνπ TKD θαη ηεο 

ππγκαρίαο δελ δηαπηζηψζεθαλ αλαηνκηθέο βιάβεο, πιελ ελφο κηθξνχ πνζνζηνχ 

ζηελ ΑΜ.   

 Απφ ηνλ ΖΔΓ-έιεγρν, ζηνπο κελ αζιεηέο ηνπ TKD δελ δηαπηζηψζεθε θακία 

δπζιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ ή ηνπ ΚΝ, ελψ ζηνπο ππγκάρνπο δηαπηζηψζεθε 

δπζιεηηνπξγία ζε πνζνζηφ 4%. Με ηελ θαηάιιειε αγσγή επήιζε βειηίσζε ηεο 

εηθφλαο θαηά ηνλ ΖΔΓ-έιεγρν πνπ δηελεξγήζεθε κεηά απφ έμη κήλεο.  

 Ζ ιεηηνπξγηθή εμέηαζε ζπκπιεξψζεθε κε ηελ κειέηε ηεο θαηαζηνιήο ησλ 

σηναθνπζηηθψλ εθπνκπψλ θαη κε ηηο άιιεο εμεηάζεηο (λεπξνινγηθφο έιεγρνο, 

αμνληθέο ηνκνγξαθίεο, νξζνπαληνκνγξαθία), απφ φπνπ δελ δηαπηζηψζεθαλ 

παζνινγηθά ζηνηρεία. 

 Βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ ζπκπεξαζκάησλ, θαίλεηαη φηη ηειηθά ην TaeKwonDo θαη 

ε εξαζηηερληθή ππγκαρία είλαη ιηγφηεξν ηξαπκαηηθά θαη επηθίλδπλα αζιήκαηα, απφ 

φζν πηζηεχεη ε θνηλή γλψκε θαη νη ΚΔΚ πνπ ζπλέβεζαλ ζηνπο αγψλεο δελ 

πξνθάιεζαλ καθξνπξφζεζκεο βιάβεο ζηνπο αζιεηέο. 

 Δλ ηνχηνηο, ηα ΚΟ πνπ θαηαγξάθνληαη ζην TKD θαη ζηελ ππγκαρία πξνθαινχλ 

ηάζηκεο κελ, αιιά ζνβαξέο θαη δπζάξεζηεο βξαρππξφζεζκεο επηπηψζεηο 

(θαηάγκαηα, εγθεθαιηθέο δηαζείζεηο, θεθαιαιγίεο, θ.ι.π.), ζε ζπρλφηεηα 

κεγαιχηεξε απφ άιια αηνκηθά ή νκαδηθά αζιήκαηα. Έηζη δελ κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζζνχλ σο επαξθψο αζθαιή αζιήκαηα, αιιά σο αζιήκαηα κε κεγαιχηεξν 

θίλδπλν γηα πξφθιεζε ΚΔΚ, ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια αζιήκαηα.  

 Μεηά απφ θάζε ΚΟ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηελέξγεηα ησλ δχν κνξθψλ εμεηάζεσλ 

(αλαηνκηθή κε MRI θαη/ή CT θαη ιεηηνπξγηθή κε ΖΔΓ θαη/ή ΠΠΧΔ ή θαη 

λεπξνινγηθφ έιεγρν), ψζηε λα απνθιεηζζεί θάζε πηζαλή βιάβε. ε πεξίπησζε κε 

έληνλσλ παζνινγηθψλ ελδείμεσλ, νη θιηληθέο θαη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο λα 

δηελεξγνχληαη κεηά απφ ιίγεο εκέξεο, γηα ηελ πξφιεςε ηεο εκθάληζεο κηαο 

εηεξνρξνληζκέλεο θάθσζεο (π.ρ. αηκάησκα).  



 

 

 χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ππάξρνπλ αθφκε πνιιά πεξηζψξηα ζηελ βειηίσζε 

ηεο πξνιεπηηθήο πξνζηαζίαο ησλ αζιεηψλ απφ ηηο θαθψζεηο θαηά ηελ αγσληζηηθή 

ζπλάληεζε θαη ζηα δχν αζιήκαηα (φζνλ αθνξά ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ΚΟ, αιιά θαη ηελ ζνβαξφηεηα ησλ ΚΔΚ). Οη αξκφδηεο Οκνζπνλδίεο TKD θαη 

ππγκαρίαο, νθείινπλ λα ιάβνπλ επεηγφλησο ηα απαξαίηεηα κέηξα, ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ ή αθφκε θαη λα εθκεδεληζζνχλ ηα ΚΟ ζηνπο αγψλεο. 

Υξεηάδνληαη απνθαζηζηηθέο αιιαγέο ζηνπο θαλνληζκνχο ησλ αγψλσλ θαη ζηνλ 

πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ πνπ ζα επηδξάζνπλ επεξγεηηθά ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ησλ αζιεκάησλ ράξηο ζηελ απμεκέλε πξνζηαζία, κε ηελ αχμεζε ησλ 

αγσληδφκελσλ αζιεηψλ, ηελ κε πξφσξε εγθαηάιεηςε ιφγσ ΚΔΚ θαη ηελ 

πξνζέιθπζε πεξηζζνηέξσλ ζεαηψλ κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ζεακαηηθφηεηαο ησλ 

αγψλσλ.    

 

 

Διδικά ζςμπεπάζμαηα 

 

 Ο πην ζπρλφο κεραληζκφο θάθσζεο ζην TKD είλαη ην πιάγην ιάθηηζκα (Dollyo 

chagi) θαη αθνινχζσο ην πεξηζηξνθηθφ (Bandal Dollyo chagi), ελψ ζηελ ππγκαρία 

ην επζχ θηχπεκα (Direct) θαη αθνινχζσο ην πιάγην (Crosse). 

 ηελ ππγκαρία νη πεξηζζφηεξεο θαθψζεηο πξνέξρνληαη απφ ην δεμί ρέξη ηνπ 

αληηπάινπ θαη πιήηηνπλ ηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ πξνζσπηθνχ θξαλίνπ. 

 Ζ πεξηζζφηεξν πιεηηφκελε πεξηνρή είλαη ε απξνζηάηεπηε απφ ην θξάλνο πεξηνρή 

ηνπ πξνζσπηθνχ θξαλίνπ. Δηδηθά ζηελ ππγκαρία, ε ζπρλφηεξα πιεηηφκελε πεξηνρή 

είλαη ε θάησ γλάζνο.  

 Σν θξάλνο δελ πξνζηάηεχεη απνηειεζκαηηθά ηελ θεθαιή απφ ηα Κnock Οut θαη ηηο 

θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο. 

 Ο πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο (θξάλνο, γάληηα) ζε ζεκαληηθφ πνζνζηφ θξίλεηαη 

αλεπαξθήο, θζαξκέλνο, ή αθαηάιιεινο. 

 Γηα ηνπο έθεβνπο, νη νπνίνη εθηίζεληαη ζηηο ζνβαξέο ΚΔΚ ζε κηθξή ειηθία (ηδίσο 

ζηελ ππγκαρία), ρξεηάδεηαη κειέηε γηα ηπρφλ καθξνπξφζεζκεο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο θαη επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ εηδηθά γη‟ απηνχο άκεζα πξνζηαηεπηηθά 

κέηξα θαη ζηα δχν αζιήκαηα. 



 

 

 Ζ θαηεγνξία βάξνπο δελ θάλεθε λα παίδεη θάπνηνλ ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ παξνχζα 

κειέηε. Σα ΚΟ θαη νη ΚΔΚ ζεκεηψζεθαλ ζηηο πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο βάξνπο. 

Γελ κπνξεί λα ελνρνπνηεζεί αιιά νχηε θαη λα απαιιαγεί απφ ηα ΚΟ θακία 

θαηεγνξία βάξνπο.  

 Ο αγσληζηηθφο ηάπεηαο λένπ ηχπνπ ζην TKD θαη ην θαλαβάηζν ζηελ ππγκαρία 

αζθνχλ επαξθή πξνζηαζία θαηά ηελ πηψζε θαη ζχγθξνπζε ηεο θεθαιήο θαη 

πξνθαλψο δελ δηαζέηνπλ άιια πεξηζψξηα βειηίσζεο. 

 εκαληηθφ πνζνζηφ ησλ ΚΟ ζα κπνξνχζε λα είρε απνθεπρζεί, εάλ νη αζιεηέο είραλ 

πξνεηνηκαζζεί θαηάιιεια πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ αγψλα (ςπρνινγηθή πξνεηνηκαζία, 

αληηκεηψπηζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνζέξκαλζε, 

απψιεηα βάξνπο κε πγηείο δηαδηθαζίεο). Δηδηθά ζηελ ππγκαρία, 2 ζηνπο 3 πνπ 

ππέζηεζαλ ΚΟ δηέζεηαλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γη‟ απηφ πξηλ ηελ έλαξμε 

ηνπ αγψλα.     

 Ζ γλψζε ηνπ αζιήκαηνο, ε πςειή ηερληθνηαθηηθή ηθαλφηεηα, ε επαξθήο 

αγσληζηηθή εκπεηξία, ε θαηάιιειε δηαηξνθηθή ππνζηήξημε, ε νινθιεξσκέλε 

θπζηθή πξνεηνηκαζία, ε πηνζέηεζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ „επ αγσλίδεζζαη‟ θαη ε 

ζπκκεηνρή ζε αγψλεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζην επίπεδν ηνπ αζιεηή, ζπληεινχλ ηα 

κέγηζηα ζηελ πξνιεπηηθή πξνζηαζία θαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πηζαλνηήησλ λα 

επηζπκβεί ΚΟ. 

 ην άκεζν κέιινλ, ρξεηάδεηαη εζηίαζε ηεο πξνζνρήο θαη έξεπλα πνπ λα αθνξά ηα 

ηζρπξά KD ηα νπνία δεκηνπξγνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο λα επέιζεη αθνινχζσο έλα 

ηζρπξφ ΚΟ, ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα ζα πξνθαιέζεη ηηο αληίζηνηρεο ΚΔΚ.   

 ην TKD o πην επηθίλδπλνο αγψλαο αιιά θαη ν πην επηθίλδπλνο γχξνο γηα ηελ 

πξφθιεζε ΚΟ, είλαη ν 1
νο

.  

 ηελ ππγκαρία δελ εληνπίζζεθε ζπζζψξεπζε ησλ ΚΟ ζε θάπνηνλ γχξν. πλνιηθά 

φκσο, ζηνπο δχν πξψηνπο γχξνπο ζπγθεληξψζεθε ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ ΚΟ 

(3 ζηα 4). 

 Ζ ηδηνζπγθξαζία, ε θιεξνλνκηθφηεηα θαη ε αλαηνκηθή ηδηαηηεξφηεηα, θαίλεηαη φηη 

πηζαλψο παίδνπλ θάπνην ξφιν ζηελ απμεκέλε αληνρή ηεο θεθαιήο πνπ δηαζέηνπλ 

θάπνηνη ππγκάρνη απέλαληη ζηα ίδηα ηζρπξά θηππήκαηα θαη ζηελ πξφθιεζε ή κε, 

ζνβαξψλ ή επηπφιαησλ ζπκπησκάησλ. Ζ παξάκεηξνο απηή αμίδεη λα δηεξεπλεζεί 

γηα ηελ πξνιεπηηθή πξνζηαζία ησλ εξαζηηερλψλ ππγκάρσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε 

αγψλεο. 



 

 

 

 



 

 

ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Α. Ππορ ηιρ Ομοζπονδίερ ηος TAE KWON DO και ηηρ Πςγμασίαρ 

 

 Υξεηάδεηαη επηκειεκέλε, ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε πξνβνιή ησλ αζιεκάησλ 

απφ ηηο αξκφδηεο Οκνζπνλδίεο ψζηε λα ελεκεξσζνχλ νη γνλείο θαη ε θνηλή γλψκε 

γεληθφηεξα, κε ζθνπφ λα αξζεί ε επηθπιαθηηθφηεηα θαη ε αησξνχκελε δπζπηζηία 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ειιηπή ελεκέξσζε, παξεμήγεζε ή θαη παξαπιεξνθφξεζε φηη 

ην TaeKwonDo θαη ε εξαζηηερληθή ππγκαρία είλαη ηδηαηηέξσο ηξαπκαηηθά θαη 

επηθίλδπλα αζιήκαηα γηα φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο.  

 Πξνηείλεηαη κεηά απφ θάζε ΚΟ, ε αξκφδηα Οκνζπνλδία λα αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα παξέρεη θάζε θξνληίδα ζηνπο εξαζηηέρλεο θαη θαηά θαλφλα κε 

εχπνξνπο αζιεηέο/ηξηεο (έμνδα θιηληθψλ θαη παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ, ηαηξψλ, 

απνζεξαπείαο, θ.ι.π.). Γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ κπνξεί λα αζθαιίδεη ηνπο 

αγσληδφκελνπο.   

 Οη εμεηάζεηο λα είλαη κεηά απφ θάζε ΚΔΚ πιήξεηο (λεπξνινγηθφο έιεγρνο, ΖΔΓ, 

MRI). Δάλ ηα ζπκπηψκαηα δελ είλαη άκεζα, έληνλα, ή εχθνια δηαθξηηά, νη θιηληθέο 

θαη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο λα κελ αθπξψλνληαη, αιιά λα δηελεξγνχληαη ιίγεο 

εκέξεο κεηά ην ΚΟ, ψζηε λα απνθιεηζζεί ε εκθάληζε ηνπ θαζπζηεξεκέλνπ 

αηκαηψκαηνο θαη ησλ επηθίλδπλσλ επηπινθψλ πνπ επηθέξεη ιφγσ ηεο κε έγθαηξεο 

εληφπηζήο ηνπ. 

 Να ελεκεξψλεηαη γηα ην ΚΟ, ηελ ΚΔΚ θαη ηηο θιηληθέο θαη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο 

ην αζιεηηθφ δειηίν ηνπ αζιεηή θαη λα ειέγρεηαη ζρνιαζηηθά ιίγν πξηλ ηελ επφκελε 

αγσληζηηθή ζπκκεηνρή, γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

κεζνιάβεζε απφ ην ΚΟ θαη ε βαξχηεηα ηεο ΚΔΚ πνπ είρε ππνζηεί, ηνπ επηηξέπνπλ 

λα αγσληζζεί.   

 Να κεγαιψζεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο απνρήο απφ αγψλεο κεηά απφ ΚΟ, λα 

εμαξηάηαη πξσηίζησο απφ ηηο απζηεξέο θαη ελδειερείο θιηληθέο θαη παξαθιηληθέο 

εμεηάζεηο θαη λα ειέγρεηαη θαη λα ηεξείηαη απζηεξά απφ ηελ νηθεία Οκνζπνλδία 

ιίγν πξηλ ηελ ζπκκεηνρή ζηνπο επφκελνπο αγψλεο, ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ε πγεία 

ηνπ αζιεηή απφ ηελ άγλνηα ή ηελ επηπνιαηφηεηα (ηνπ αζιεηή ή ηνπ πξνπνλεηή 

ηνπ). 



 

 

 Δίλαη αλάγθε λα ππάξμεη ελδειερήο κειέηε απφ ηηο Οκνζπνλδίεο ησλ δχν 

αζιεκάησλ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ησλ αγψλσλ ψζηε λα 

απνηξέπνληαη ηα ΚΟ θαη λα επηβιεζεί ε επέθηαζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη ζηηο αθάιππηεο πεξηνρέο (ζην πξφζσπν θαη ζην TKD επηπιένλ ε ξαρηαία 

επηθάλεηα ηνπ πέικαηνο θαη ε πηέξλα). 

 Να κελ ηζρχζεη ε ηξνπνπνίεζε πνπ πξνηείλεη ε W.T.F. ψζηε λα βαζκνινγείηαη κε 

δχν ζεκεία ην ιάθηηζκα ζηελ θεθαιή θαη κε ηξία ζεκεία εάλ είλαη ηζρπξφ (Knock 

Down), δηφηη έηζη ζα απμεζνχλ νη επηζέζεηο θαη ηα ηζρπξά ιαθηίζκαηα πξνο ηελ 

θεθαιή θαη επνκέλσο θαη νη ΚΔΚ. Πξνηείλεηαη λα απνθηψληαη δχν ζεκεία απιψο 

θαη κφλνλ κε ηελ ειαθξά επαθή ηνπ πνδηνχ κε ην θξάλνο, ψζηε λα πξνηξέπνληαη νη 

αζιεηέο λα κελ επηρεηξνχλ ηζρπξά, αιιά απιψο ηερληθά ιαθηίζκαηα. Ζ παξαπάλσ 

πξφηαζε λα ηζρχζεη κε ηελ βαζηθή πξνυπφζεζε φηη ε W.T.F. πξψηα ζα ιάβεη ηα 

κέηξα πνπ πξνηείλνληαη (ή άιια ζρεηηθά), γηα ηε πξνζηαζία ηεο θεθαιήο ησλ 

αγσληδνκέλσλ θαη κεηά ζα απμήζεη ηα ζεκεία. Καηά ηελ άπνςε ηνπ ζπγγξαθέα, ε 

αχμεζε ησλ ζεκείσλ απφ ηελ πιήμε ηεο θεθαιήο ρσξίο λα πξνεγεζεί ιήςε κέηξσλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο, δελ ζα βειηηψζεη ηελ ζεακαηηθφηεηα ηνπ αγψλα, αιιά ζα 

ηελ κεηψζεη ιφγσ ησλ ΚΔΚ.  

 Ζ ζεακαηηθφηεηα ηνπ αγψλα ζα βειηησζεί εάλ ην ζθνξ κεηαβάιιεηαη θαη 

αλαηξέπεηαη εχθνια ππέξ ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ αζιεηή/ηξηαο θεξδίδνληαο δχν ή 

ηξία ζεκεία κε κηα κφλν ηερληθή, αιιά ρσξίο θίλδπλν πξφθιεζεο ΚΔΚ ή ΚΟ.  

 Να ιεθζεί απφθαζε απφ ηηο Οκνζπνλδίεο, ψζηε λα θαζηεξσζεί έλαο εληαίνο ηχπνο 

θξάλνπο γηα φινπο ηνπο αζιεηέο, πνπ ζα θαιχπηεη ηελ ίδηα επηθάλεηα ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηνπ εγθεθαιηθνχ θξαλίνπ θαη ζα απνηειείηαη απφ ηειεπηαίαο 

ηερλνινγίαο πιηθφ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ κέγηζηε δπλαηή 

απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα, αληνρή ρσξίο εμαζζέληζε θαη παξακνξθψζεηο ζε 

επαλαιακβαλφκελα θηππήκαηα εληφο ελφο αγψλα, αιιά θαη αληνρή ζηνλ ρξφλν. 

Δπίζεο λα πξνβιέπεηαη θαη εκεξνκελία ιήμεσο ηεο αζθάιεηαο πνπ παξέρεη (ιφγσ 

θπζηθήο θζνξάο), ψζηε ηα θξάλε λα αλαλεψλνληαη πξηλ ην πιηθφ ηνπο θαηαζηεί 

αλαπνηειεζκαηηθφ ζηελ πξνζηαζία ηεο θεθαιήο.  

 

 

 

 



 

 

Ηαηποί και διαιηηηέρ ηυν αγώνυν 

 

 Οη ηαηξνί ησλ αγψλσλ λα είλαη έκπεηξνη, εμεηδηθεπκέλνη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

θαθψζεηο πνπ έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί απφ πνιιέο κειέηεο, λα είλαη εμνπιηζκέλνη 

πιήξσο κε ην θαηάιιειν ηαηξηθφ πιηθφ (θηάιε νμπγφλνπ, θ.ι.π.) θαη λα είλαη 

έηνηκνη λα αληηκεησπίζνπλ άκεζα θάζε πηζαλή θάθσζε (φρη κφλν κπνζθειεηηθή). 

 Οη δηαηηεηέο λα έρνπλ εκπεηξία, αλάινγε ηεο δπζθνιίαο θαη ηνπ επηπέδνπ ησλ 

αγψλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

 Οη δηαηηεηέο λα έρνπλ απφ ηνπο θαλνληζκνχο ησλ αγψλσλ ηελ δπλαηφηεηα 

εληνλφηεξεο παξέκβαζεο ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πην αδχλακνπ αζιεηή φηαλ ε 

δηαθνξά δπλακηθφηεηαο είλαη κεγάιε (θάηη πνπ ζπκβαίλεη πνιχ ζπρλά ζηελ 

επαίζζεηε θαηεγνξία Παίδσλ-Κνξαζίδσλ) θαη λα κπνξνχλ λα δηαθφπηνπλ 

πξνιεπηηθά ηνλ αγψλα πξηλ ζπκβεί ζνβαξή ΚΔΚ, ηδηαίηεξα εάλ έρεη ήδε 

θαηαγξαθεί ππνδηαζεηζηηθφ θηχπεκα (ηζρπξφ KD). Ζ γλψκε ηνπ ηαηξνχ ησλ 

αγψλσλ κπνξεί θαη πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςηλ. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηαηξνχ 

θαη δηαηηεηή λα ιακβάλεηαη απφθαζε κε βάζε πάληνηε ην ζπκθέξνλ ηνπ αζιεηή (ε 

πεξηθξνχξεζε ηεο πγείαο ηνπ) θαη λα ιακβάλεηαη νκφθσλα ε απφθαζε. 

 Υξεηάδεηαη εμεηδίθεπζε, γλψζε θαη κεγάιε πξνζνρή απφ ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο 

ηαηξνχο, φζνλ αθνξά ηελ άκεζε θαη ζσζηή εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ελφο αζιεηή 

πνπ έρεη δερζεί ππνδηαζεηζηηθφ θηχπεκα (KD). Δθηφο απφ ηελ επηηφπνπ 

πξνζεθηηθή εμέηαζε, κπνξεί λα θαζηεξσζεί έλα αμηφπηζην θαη ζχληνκν ηεζη 

„ηθαλφηεηαο ζπλέρηζεο ηνπ αγψλα‟, ην νπνίν ζα ην εθαξκφδεη ν δηαηηεηήο ή ν 

ηαηξφο.  

 Οη δηαηηεηέο θαηφπηλ ηξνπνπνίεζεο ησλ θαλνληζκψλ ησλ αγψλσλ, λα 

ππνρξεψλνληαη λα επηβάιινπλ απζηεξφηεξεο πνηλέο ζε ζθιεξά ή αληηθαλνληθά θαη 

επηθίλδπλα θηππήκαηα ρσξίο θαζφινπ αλνρή αθφκα θαη φηαλ απηά ζπκβαίλνπλ εθ 

παξαδξνκήο θαη ρσξίο πξφζεζε, ψζηε λα απμεζεί ε πξνζνρή ησλ αζιεηψλ.  

 Οη ηξνπνπνηήζεηο απηέο ησλ θαλνληζκψλ, πξνηείλεηαη λα ηζρχζνπλ άκεζα θαη λα 

ηεξνχληαη πην απζηεξά ζηηο επαίζζεηεο αγσληζηηθέο θαηεγνξίεο Δθήβσλ-Νεαλίδσλ 

θαη ηδηαίηεξα ζηελ Παίδσλ-Κνξαζίδσλ.   

 

 

 



 

 

Πποπονηηέρ και αθληηέρ 

 

 Άξηζην θαη πιήξε πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ νθείινπλ λα θέξνπλ νη αζιεηέο 

πάληνηε, αθφκε θαη φηαλ αγσλίδνληαη ζηελ πξνπφλεζε. Ηδηαίηεξα εθεί δηαηξέρνπλ 

κεγαιχηεξν θίλδπλν, δηφηη ζπληειεί αξλεηηθά ε θφπσζε ηεο έληνλεο θαη 

παξαηεηακέλεο άζθεζεο, ζπρλά αγσλίδνληαη κε αληηπάινπο πνπ έρνπλ κεγάιε 

δηαθνξά βάξνπο θαη δχλακεο, αιιά θαη ηερληθνηαθηηθήο ηθαλφηεηαο θαη εκπεηξίαο. 

ηα ζσκαηεία νη αγσληδφκελνη πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί, ζπγθεληξσκέλνη 

θαη φρη έληνλα αληαγσληζηηθνί. 

 Οη αγσληδφκελνη θαη ησλ δχν αζιεκάησλ θαη ηδηαίηεξα νη ππγκάρνη λα θέξνπλ 

πάληα πξνζηαηεπηηθφ γηα ηα δφληηα αθφκα θαη ζηελ πξνπφλεζε. 

 Να ρξεζηκνπνηείηαη πάληα ν λένπ ηχπνπ αγσληζηηθφο ηάπεηαο ζην TKD θαη νη 

ππγκάρνη λα αγσλίδνληαη ζην θαλαβάηζν αθφκε θαη ζηηο πξνπνλήζεηο.  

 εκαληηθή επζχλε θέξνπλ νη πξνπνλεηέο, νη νπνίνη -εθηφο ησλ άιισλ- πξέπεη λα 

δηαπαηδαγσγνχλ ηνπο αζιεηέο κε ηελ θηινζνθία ηνπ ‘επ αγσλίδεζζαη’. 

 Οη αζιεηέο λα έρνπλ ηελ θαηάιιειε θπζηθή, ςπρνινγηθή θαη δηαηξνθηθή 

πξνεηνηκαζία, θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε αγψλεο κε επίπεδν δπζθνιίαο αλάινγν ηεο 

εκπεηξίαο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Σελ επζχλε εδψ θέξνπλ θπξίσο νη 

πξνπνλεηέο. 

 Οη αζιεηέο θαη ησλ δχν αζιεκάησλ πξέπεη λα εμαζθνχληαη ηδηαίηεξα ζηελ 

βειηίσζε ηεο ηερληθνηαθηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο ακπληηθήο ηθαλφηεηαο 

(κπινθάξηζκα ησλ επηζέζεσλ ηνπ αληηπάινπ) θαη ηεο απνθπγήο ησλ επηζέζεσλ 

κέζσ ηεο θηλεζηνινγίαο (θίλεζε, απνθπγέο, πξνζπνηήζεηο, θ.ι.π.), ψζηε λα 

πεξηνξηζζεί ε πηζαλφηεηα λα δερζνχλ ηζρπξά θηππήκαηα ζην θεθάιη. 

 ην TKD ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ν πξψηνο αγψλαο ηεο εκέξαο θαη ν πξψηνο 

γχξνο θάζε επφκελνπ αγψλα, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη βέβαηα φηη ζηελ ζπλέρεηα 

επηηξέπεηαη λα ραιαξψλεη ε πξνζνρή θαη ε απηνζπγθέληξσζε. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Β. Ππορ ηιρ καηαζκεςάζηπιερ εηαιπίερ 

 

 Υξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα ηελ βειηίσζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη ησλ δχν αζιεκάησλ. 

 Πξνηείλεηαη λα επεθηαζεί ν πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

αθάιππηνπ πξνζσπηθνχ θξαλίνπ, κε ηξφπν ψζηε λα κελ έξρεηαη θαζφινπ ζε επαθή 

κε ην πφδη ή ην ρέξη ηνπ αληηπάινπ. Σαπηφρξνλα λα κελ πεξηνξίδεηαη ην νπηηθφ 

πεδίν ηνπ αζιεηή.  

 Δηδηθά ζην TKD λα πξνζηεζεί πξνζηαηεπηηθφ πιηθφ θαη ζηελ ξαρηαία επηθάλεηα 

ηνπ πέικαηνο, ε νπνία πιήηηεη ηελ θεθαιή θαη πξνθαιεί ηα πεξηζζφηεξα ΚΟ 

(Dollyo chagi).  

 Δπηπιένλ λα κειεηεζεί θαη ε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηεο πηέξλαο ζηελ πεξηνρή ηεο 

θαηάθπζεο ηνπ αρίιιεηνπ ηέλνληα, ψζηε λα απνξξνθάηαη ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

ηζρχνο απφ ηελ ηερληθή „Bandal Dollyo chagi‟ (ή Spinning hook kick), πνπ 

επζχλεηαη επίζεο γηα ζεκαληηθφ αξηζκφ ησλ ΚΟ θαη πξφθιεζε ησλ ζνβαξνηέξσλ 

ΚΔΚ.   

 Να βειηησζεί ε πνηφηεηα ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ φζνλ αθνξά ηελ 

απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ πιηθνχ θαη ηελ αληνρή (δηάξθεηα) ζηα 

επαλαιακβαλφκελα θηππήκαηα θαη ζηα δχν αζιήκαηα. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη 

λα κεγαιψζεη ν φγθνο ηνπ θξάλνπο θαη ηνπ γαληηνχ θαη λα πεξηέρνπλ πην καιαθφ 

θαη απνξξνθεηηθφ πιηθφ. Φνξψληαο κεγαιχηεξα γάληηα ζα απνθξνχνληαη πην 

εχθνια νη γξνζηέο ηνπ αληηπάινπ, κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ ππνδνρή πνιχ 

ιηγφηεξσλ θηππεκάησλ ζηελ θεθαιή θαη φζα εμ απηψλ μεπεξλνχλ ηελ άκπλα, ζα 

θηππνχλ πην αδχλακα θαη επηπιένλ ζα πεηπραίλνπλ ην κεγάιν θξάλνο θαη φρη 

άκεζα ην πξφζσπν. Δλδηαθέξνλ ζα είρε ν πεηξακαηηζκφο κε ηελ ρξήζε 

αεξνζηεγνχο πιηθνχ ζηα γάληηα θαη ζην θξάλνο, πνπ ζα πεξηέρεη πεπηεζκέλν αέξα 

ελ είδε ‘αεξόζαθνπ απηνθηλήηνπ’ ή ‘κπαινληνύ’. Απηφ ζα απνξξνθνχζε κεγάιν 

πνζνζηφ ηεο ηζρχνο ηνπ θηππήκαηνο, αιιά θπξίσο ζα κείσλε δξαζηηθά ηελ 

ηαρχηεηα ζχγθξνπζεο πνπ πξνθαιεί ηελ αλάινγε επηηάρπλζε ηεο θεθαιήο, ε νπνία 

κε ηελ ζεηξά ηεο είλαη ν βαζηθφο παξάγνληαο πξφθιεζεο ησλ δηαζείζεσλ. Πηζαλψο 

είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο νπζηαζηηθήο κείσζεο ηεο ηαρχηεηαο κε ηελ νπνία 

πιήηηνπλ ηα θηππήκαηα ηελ θεθαιή. 



 

 

 Ζ πξναλαθεξφκελε πξφηαζε ζα επηθέξεη αθ‟ ελφο ηελ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θηππεκάησλ ζην θεθάιη θαη αθ‟ εηέξνπ ηελ απνδπλάκσζε φζσλ εμ απηψλ πάξαπηα 

επηηχρνπλ ην θξάλνο. Λφγσ ηνπ απμεκέλνπ φγθνπ ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ 

ζα απνθιεηζζεί θαη ε πηζαλφηεηα ηεο άκεζεο επαθήο ηνπ θηππήκαηνο κε ηελ 

αθάιππηε πεξηνρή ηνπ πξνζψπνπ. Αλαγθαζηηθά ζα επέιζεη εμέιημε ζηελ ηερληθή 

θαη ζηελ ηαθηηθή ησλ αζιεηψλ. Ο αγψλαο ζα κεηεμειηρζεί θαη ζα γίλεη πην 

πνηνηηθφο, πην ηερληθφο, πην „επθπήο‟, πεξηζζφηεξν θηλεηηθφο (θίλεζε ζηα πφδηα, 

πξνζπνηήζεηο), πην ζεακαηηθφο, πην αζθαιήο, πην δεκνθηιήο θαη πην ειθπζηηθφο γηα 

ηνπο αγσληδφκελνπο, αιιά θαη ηνπο ζεαηέο (εθφζνλ ηα θηππήκαηα ζην θεθάιη ζα 

είλαη δπζθνιφηεξα θαη ιηγφηεξα, αιιά θαη φηαλ ζα θαηαγξάθνληαη, εθηφο απφ 

ηδηαίηεξε επηηπρία γηα ηνλ επηηηζέκελν, ζα είλαη αθίλδπλα γηα ηνλ αζιεηή πνπ ηα 

δέρζεθε). 
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Ζ εξέλιξη ηος TaeKwonDo 

 

Σν TaeKwonDo (TKD) πξνέξρεηαη απφ ηελ Κνξέα. Οη πξψηεο απνδείμεηο γηα ηελ 

θαιιηέξγεηά ηνπ απφ ηνπο Κνξεάηεο (αγγεία, ηνηρνγξαθίεο, γξαπηά, θ.ι.π.) 

ρξνλνινγνχληαη πξηλ 2000 ρξφληα πεξίπνπ θαηά ηελ Γπλαζηεία ‘Koguryo’. Σφηε δελ είρε 

ηελ ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, νχηε θαη ην ίδην φλνκα. ηνλ αηψλα καο νη Κνξεάηεο ην 

αζθνχζαλ κε ηελ νλνκαζία ‘Tae Kyon’. Σν 1951 πήξε ηελ ζεκεξηλή ηνπ νλνκαζία θαη 

εμειίρζεθε ζε κηα θαζαξά Κνξεάηηθε ηέρλε απηνάκπλαο.  

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 παξνπζίαζε αικαηψδε αλάπηπμε. Γελ 

παξέκεηλε ζηαηηθφ ζηελ κνξθή ηνπ φπσο άιια παξεκθεξή καρεηηθά πξφηππα ή 

αγσλίζκαηα, αιιά παξνπζηάδεη ζπλερψο βειηηψζεηο ζηελ κέζνδν δηδαζθαιίαο, ζηελ 

πξνπνλεηηθή, ζηελ θηλεζηνινγία, ζηελ ηερληθή εθηέιεζε θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ 

θηλήζεσλ. Απφ ην 1973 πνπ ζπζηάζεθε ε Παγθφζκηα Οκνζπνλδία TaeKwonDo (World 

TaeKwonDo Federation) θαη δηνξγαλψζεθε ην πξψην Παγθφζκην πξσηάζιεκα, 

αλαπηχρζεθε θαη ην αγσληζηηθφ TKD κε ην νπνίν αζρνιείηαη θαη ε αζιεηηθή επηζηήκε 

ηελ ηειεπηαία θπξίσο δεθαεηία. Σν απνηέιεζκα ήηαλ κηα ζεκαληηθή ζπλνιηθή βειηίσζε 

πνπ βνήζεζε ην TKD λα μερσξίζεη απφ ηα παξεκθεξή αγσλίζκαηα, λα ην θαηαμηψζεη 

ζηελ ζπλείδεζε πνιιψλ αλζξψπσλ θαη λα ηνπο πξνζειθχζεη λα αζρνιεζνχλ έκπξαθηα.  

Πεξηζζφηεξεο απφ 160 ρψξεο ζηνλ θφζκν αλαγλψξηζαλ θαη θαιιηεξγνχλ ην TKD 

σο επίζεκν άζιεκα. Ζ κεγάιε θαηαμίσζε ηνπ TKD ήηαλ αζθαιψο ε ζπκκεηνρή ηνπ σο 

αγψληζκα επίδεημεο ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηεο ενχι ην 1988 θαη ζηνπο 

Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηεο Βαξθειψλεο ην 1992. Απνηέιεζκα απηψλ ήηαλ λα 

αλαγλσξηζζεί απφ ηελ ΓΟΔ σο επίζεκν Οιπκπηαθφ άζιεκα θαηά ηελ 103
ε
 Γεληθή 

χλνδν ζην Παξίζη ζηηο 4 επηεκβξίνπ 1994. Απφ ην 2000 (SYDNEY), ζπκκεηέρεη 

ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ζην θαλνληθφ πξφγξακκα ησλ αγψλσλ. 

 



 

 

Ζ εξέλιξη ηος TaeKwonDo ζηην Δλλάδα 

Σν TaeKwonDo εκθαλίζζεθε ζηελ Διιάδα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη 

μεθίλεζε απφ ηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε. ηα ηέιε απηήο ηεο δεθαεηίαο ηδξχζεθαλ 

νη πξψηνη Αζιεηηθνί χιινγνη TKD θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1979 αλαγλσξίζζεθε απφ 

ηελ πνιηηεία (Γεληθή Γξακκαηεία Αζιεηηζκνχ) σο επίζεκν άζιεκα. Σαπηφρξνλα 

εληάρζεθε ζηε δχλακε ηνπ .Δ.Γ.Α.. θαη θαιιηεξγήζεθε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ κέρξη ην 

1987, φηαλ απνζπάζζεθε θαη ηδξχζεθε ε 23
ε
 επίζεκε θαη απηφλνκε αζιεηηθή 

Οκνζπνλδία ζηελ Διιάδα κε ηελ επσλπκία Διιεληθή Οκνζπνλδία TaeKwonDo 

(ΔΛ.Ο.Σ.). Οη χιινγνη πνπ θαιιηεξγνχλ ην TKD μεπεξλνχλ απηήλ ηελ ζηηγκή ηνπο 550 

ζε θάζε γσληά ηεο παηξίδαο καο θαη ζπλερψο απμάλνληαη. Οη αζθνχκελνη ζην 

TaeKwonDo μεπεξλνχλ ηηο 40.000, θάζε ειηθίαο απφ 5 έσο 60 εηψλ (Πεξηνδηθφ ΔΛ.Ο.Σ. 

1998, Μπέεο 1998).  

Ηζηοπικοί ζηαθμοί ηος ζύγσπονος TaeKwonDo 

 1973: ζχζηαζε ηεο Παγθφζκηαο Οκνζπνλδίαο TKD (W.T.F.), 

 1980: Ζ Παγθφζκηα Οκνζπνλδία TKD αλαγλσξίζζεθε απφ ηελ Γηεζλή Οιπκπηαθή 

Δπηηξνπή (ΓΟΔ) θαηά ηελ 83
ε
 Γεληθή χλνδν ζηελ Μφζρα, 

 1988: ην TKD ήηαλ άζιεκα επηδείμεσο ηεο 24
εο

 Οιπκπηάδαο ζηελ ενχι. 

πκκεηείραλ 192 αζιεηέο-ηξηεο απφ 35 θξάηε ζηνπο Άλδξεο θαη απφ 16 θξάηε ζηηο 

Γπλαίθεο, 

 1992: ην TKD ήηαλ άζιεκα επηδείμεσο ησλ 25
σλ

 Οιπκπηαθψλ αγψλσλ ζηελ 

Βαξθειψλε. Ζ Διιάδα θαηάθεξε λα πξνθξίλεη 2 άλδξεο θαη 2 γπλαίθεο, αιιά ηειηθά 

ζπκκεηείρε κε έλαλ άλδξα θαη κηα γπλαίθα, ε νπνία θαηέθηεζε ην ράιθηλν κεηάιιην 

ζηελ θαηεγνξία +65 θηιά,  

 1994: ην TKD αλαγλσξίζζεθε απφ ηελ ΓΟΔ σο επίζεκν Οιπκπηαθφ άζιεκα θαηά 

ηελ 103
ε
 Γεληθή χλνδν ζην Παξίζη, 

 Απφ ην 2000 ζπκκεηέρεη ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο (SΤDNEΤ) ζην θαλνληθφ 

πξφγξακκα ησλ αγψλσλ σο επίζεκν άζιεκα. Ζ Διιάδα ζπκκεηείρε κε δχν αζιεηέο 

θαη κηα αζιήηξηα, θαηφπηλ ζθιεξήο δηαδηθαζίαο πξφθξηζεο. Γηαθξίζεθαλ θαη νη ηξεηο 

επηηπγράλνληαο έλα ρξπζφ κεηάιιην θαη δχν 8
εο

 ζέζεηο. 

 Σν 2004 ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηεο Αζήλαο, ε ειιεληθή Οιπκπηαθή νκάδα ζα 

ζπκκεηέρεη πιήξεο ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ αλδξψλ (4) θαη ησλ γπλαηθψλ (4) θαη 

νη πηζαλφηεηεο γηα ηελ απφθηεζε πεξηζζνηέξσλ κεηαιιίσλ γηα ηελ ρψξα καο είλαη  

πνιχ κεγάιεο. 



 

 

ήκεξα ην TKD, σο "δπλακηθφ" αγψληζκα πιήξνπο ζσκαηηθήο επαθήο, αλήθεη 

αλακθηζβήηεηα ζηελ θαηεγνξία ησλ βαξέσλ αζιεκάησλ. Γεληθά επηθξαηεί ε εληχπσζε 

φηη είλαη έλα επηθίλδπλν αγψληζκα, φζνλ αθνξά ηηο θαθψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα 

αγσληζηηθή ζπλάληεζε ζε έλα επίζεκν πξσηάζιεκα. Τπάξρεη ε εζθαικέλε εληχπσζε, 

φηη αθφκε θαη απφ ηελ απιή εμάζθεζε ζε έλαλ χιινγν θηλδπλεχεη ε ζσκαηηθή 

αθεξαηφηεηα ηνπ αζθνχκελνπ, φρη κφλνλ εμ αηηίαο ηεο επαθήο ηνπ κε ηνλ αληίπαιν, αιιά 

θαη απφ ηελ ίδηα ηελ κνξθή ηεο άζθεζεο. Αηηίεο απηήο ηεο εζθαικέλεο εληχπσζεο ζην 

επξχ θνηλφ, είλαη ε παξαπιεξνθφξεζε θαη ε ηαπηφρξνλε έιιεηςε αληηθεηκεληθήο θαη 

πνιχπιεπξεο ελεκέξσζεο.  

Ζ εληππσζηαθά κεγάιε δηάδνζε ηνπ TKD, ηφζν παγθνζκίσο (160 ρψξεο), φζν θαη 

ζηελ Διιάδα, ζπλεγνξεί ζηελ άπνςε φηη ην TKD είλαη αξθεηά αζθαιέο, ηφζν ζηελ 

εμάζθεζε φζν θαη ζηα επίζεκα πξσηαζιήκαηα, αιιηψο θαηά θνηλή νκνινγία δελ ζα 

γίλνληαλ καδηθά ηφζν απνδεθηφ, φηαλ κάιηζηα δελ πξνβάιιεηαη νχηε ζηνηρεησδψο απφ ηα 

Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Απηή ε ππφζεζε φκσο είλαη απηνλφεην πσο δελ ζηεξίδεηαη 

ζε επηζηεκνληθέο βάζεηο θαη  παξακέλεη απιά θαη κφλν κηα ζεσξεηηθή άπνςε. 

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ TKD απφ ηελ ΓΟΔ θαη ε επίζεκε ζπκκεηνρή ηνπ TKD ζην 

θαλνληθφ πξφγξακκα ησλ αγψλσλ απφ ηελ Οιπκπηάδα ηνπ 2000 ζην SYDNEY, δηεχξπλε 

ηνπο νξίδνληεο γηα ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. Σν γεγνλφο απηφ ιακβάλεη κεγάιε αμία 

ηδηαίηεξα γηα ηελ Διιάδα, εθφζνλ εδψ ζα δηεμαρζνχλ νη Οιπκπηαθνί αγψλεο ηνπ 2004 

θαη εθφζνλ ην TKD έρεη ήδε επηηχρεη δηαθξίζεηο θαη κεηάιιηα ζηελ Οιπκπηάδα ηνπ 1992 

ηεο Βαξθειψλεο, αιιά θαη ζηα Παγθφζκηα θαη Παλεπξσπατθά πξσηαζιήκαηα (ρξπζά, 

αξγπξά, ράιθηλα), ηφζν ζηνπο Άλδξεο-Γπλαίθεο, φζν θαη ζηνπο Δθήβνπο-Νεάληδεο, κε 

απνθνξχθσκα ην ρξπζφ κεηάιιην θαη νη δχν 8
εο

 ζέζεηο ζηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ 

SYDNEY.  

Καθοπιζμόρ ηος πποβλήμαηορ μέζω ηηρ αγωνιζηικήρ εικόναρ ηος TaeKwonDo 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο πςειήο 

απφδνζεο, ζε έλαλ αγψλα ζην TKD, είλαη –απηνλφεηα- ε πξνζηαζία ησλ αζιεηψλ απφ 

ηνλ θίλδπλν ησλ θαθψζεσλ, ηφζν θαηά ηελ πξνεηνηκαζία φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

αγψλα. Απφ έλαλ έιεγρν ζηηο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο, θάλεθε φηη ζηελ κείσζε ησλ 

θαθψζεσλ ζπλεηέιεζαλ απνθαζηζηηθά ζηα ηειεπηαία δεθαπέληε έηε: α) ε ηξνπνπνίεζε-

βειηίσζε θάπνησλ άξζξσλ ησλ θαλνληζκψλ ησλ αγψλσλ, β) ε θαζηέξσζε ηνπ 

πξνζηαηεπηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηνπο αγψλεο, θαη γ) ε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ηερληθήο θαη 

ηαθηηθήο ησλ αζιεηψλ/ηξηψλ. 



 

 

ην αγσληζηηθφ TKD ε έληαζε θαη ε γεληθή ςπρνζσκαηηθή επηβάξπλζε θαηά ηελ 

αζιεηηθή πξνεηνηκαζία ησλ αζιεηψλ πςεινχ επηπέδνπ θαη θαηά ηνλ αγψλα ζην TKD, 

θπκαίλνληαη ζε πνιχ πςειά επίπεδα (Μπέεο & Λαπαξίδεο & Παπαξγπξίνπ 1995).  

Ζ δηάξθεηα ηνπ αγψλα (3 γχξνη ησλ 3 ιεπηψλ κε 1 ιεπηφ δηάιεηκκα), ν αξηζκφο ησλ 

αγψλσλ ζε κία εκέξα (απφ 3 έσο 7), ε αηνκηθφηεηα ηνπ αζιήκαηνο, ε κέγηζηε 

πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη ζε θάζε ελέξγεηα (εθξεθηηθφηεηα, ηαρπδχλακε), ε πιήξεο 

ζσκαηηθή επαθή πνπ επηβάιιεηαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πφληνπ 

κε ηζρπξφηαηα θηππήκαηα (ιαθηίζκαηα-γξνζηέο), ε απμεκέλε πηζαλφηεηα ηνπ πφλνπ ή 

ηεο θάθσζεο, ε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε θαη ην έληνλν ζηξεο, νη πνιπάξηζκεο, 

πνιπζχλζεηεο θαη απξφβιεπηεο ηερληθέο, ε ζχλζεηε, εχζηνρε ηαθηηθή θαη ε επθπήο 

ζηξαηεγηθή, ε ςπρνθηλεηηθή αληίδξαζε, ε αληίιεςε, ε αεξφβηα, ε αλαεξφβηα γαιαθηηθή 

θαη αγαιαθηηθή ηθαλφηεηα, πνπ ραξαθηεξίδνπλ θάζε αγσληζηηθή ζπλάληεζε, θαζηζηνχλ 

ζίγνπξα ην TKD σο έλα απφ ηα δπζθνιφηεξα θαη πνιπζχλζεηα, αιιά ηαπηφρξνλα πην 

νινθιεξσκέλα θαη ζπλαξπαζηηθά αζιήκαηα (Μπέεο 1994, Μπέεο & Σαμηιδάξεο & 

Κακπάο 1995, Μπέεο & Μαπξίδεο & Κακπάο 1995). 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη θάζε αγψλαο δηαθέξεη, ζπγθξηηηθά φζνλ αθνξά ηελ 

έληαζε θαη ηελ επηβάξπλζε. Γελ ππάξρνπλ ζηαζεξνί θαη πξνβιέςηκνη παξάγνληεο, φπσο 

ζε άιια αζιήκαηα (π.ρ. ζηίβνο, θνιχκβεζε, θ.ι.π.). Δθηφο απφ ηνπο ελδνγελείο 

παξάγνληεο (π.ρ. ειιηπήο πξνζέξκαλζε), πνιινί άιινη εμσγελείο παξάγνληεο επηδξνχλ 

θαζνξηζηηθά ζηελ πηζαλφηεηα ηεο θάθσζεο, φπσο π.ρ. ην αγσληζηηθφ ζηπι ηνπ αληηπάινπ 

(επηζεηηθφο ή ακπληηθφο, καρεηηθφο, ηαρχο, δπλαηφο, „ζθιεξνηξάρεινο‟, αληηαζιεηηθφο, 

θ.ι.π.), ή ε ιαλζαζκέλε ηαθηηθή, νη πξνυπάξρνπζεο θαθψζεηο, ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ 

αγψλα, θ.ι.π.  

Δπίζεο έλαο δπλακηθφο αγψλαο κε πνιιέο αληαιιαγέο ηερληθψλ (θηππεκάησλ), 

θαηά θαλφλα ιήγεη ρσξίο θακία απνιχησο θάθσζε εάλ νη αγσληδφκελνη είλαη πςεινχ 

επηπέδνπ, ελψ αληίζεηα, κπνξεί λα ζπκβεί ζνβαξή θάθσζε ζε κηα αλχπνπηε ζηηγκή ζε 

έλαλ αδηάθνξν θαη ήζπρν αγψλα. Ζ θάθσζε ειινρεχεη αλά πάζα ζηηγκή θαη δελ κπνξεί 

εχθνια λα ειεγρζεί ή λα πξνβιεθζεί. Μπνξεί κφλνλ λα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα λα 

κεησζεί ε πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηεο, ή εάλ εκθαληζζεί, λα κεησζεί ε βαξχηεηά ηεο. Έλαο 

αζιεηήο είλαη αδχλαηνλ λα θέξεη εηο πέξαο 3-7 αγψλεο ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα ληθήζεη 

ηελ ίδηα εκέξα, εάλ εθηφο ησλ άιισλ αγσληζηηθψλ παξαγφλησλ, δελ ιάβεη ππφςηλ ηνπ ηα 

πξνιεπηηθά κέηξα (ηελ πξνζέξκαλζε, ηελ ηαθηηθή, θαη βέβαηα ηνλ αμηφπηζην 

πξνζηαηεπηηθφ εμνπιηζκφ) γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο ηεο θάθσζεο. 



 

 

ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΟΤ TAE KWON DO 

 

Βαζικοί  κανονιζμοί  αγώνων  (W.T.F.) 

 Γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ ΚΔΚ πνπ πθίζηαληαη νη αζιεηέο, θαζίζηαηαη 

αλαγθαίν λα αλαθεξζνχλ επηιεθηηθά νξηζκέλνη θαλνληζκνί ησλ αγψλσλ, βάζε ησλ 

νπνίσλ αλαπηχζζνληαη νη δπλαηφηεηεο αληαιιαγήο θηππεκάησλ, θαζψο θαη κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή ησλ ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη αζιεηέο ζηνλ αγψλα γηα ηελ απφθηεζε 

ησλ ζεκείσλ.  

 

Καηηγοπίερ  Βαπών (Κανονιζμοί αγώνυν: Άπθπο 5) 

 Τπάξρνπλ μερσξηζηέο θαηεγνξίεο βαξψλ γηα ηνπο Άλδξεο θαη ηηο Γπλαίθεο, ηνπο 

Δθήβνπο θαη ηηο Νεάληδεο θαη νξίδνληαη απφ ηελ Παγθφζκηα Οκνζπνλδία σο εμήο: 

 

  Πίνακαρ 8.1.  Καηεγνξίεο βάξνπο γηα ηα Δζληθά, ηα Παλεπξσπατθά θαη ηα Παγθφζκηα 

πξσηαζιήκαηα. 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  ΒΑΡΟΤ  (kg) ΑΝΓΡΔ -  ΓΤΝΑΗΚΔ ΔΦΖΒΟΗ - ΝΔΑΝΗΓΔ 

Fin έσο 54 έσο 45 

Fly                   (Μχγαο) -58 -48 

Bantam           (Πεηεηλνχ) -62 -51 

Feather           (Πηεξνχ) -67 -55 

Light                (Διαθξψλ) -72 -59 

Welter             (Ζκηκέζσλ) -78 -63 

Light Middle    (Διαθξψλ εκηκέζσλ) *** -68 

Middle             (Μέζσλ) 78-84 -73 

Light Heavy     (Διαθξψλ βαξέσλ) *** -78 

Heavy              (Βαξέσλ) +84 +78 

 

Τεσνικέρ πος καηεςθύνονηαι  ζηο κεθάλι (Κανονιζμοί αγώνυν: Άπθπο 11.2.2.)  

Αλ θαη ηα ιαθηίζκαηα ζην θεθάιη ιφγσ ηεο ηζρχνο ηνπο είλαη πνιχ επηθίλδπλα γηα 

λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξή θάθσζε, ελ ηνχηνηο επηρεηξνχληαη επθαηξηαθά ζηνλ αγψλα γηα 

ηελ επίηεπμε πφληνπ (κέζνο φξνο Δζληθήο Αλδξψλ: ζχλνιν ησλ ιαθηηζκάησλ πξνο ην 

θεθάιη 11,8%, πξνο ηνλ ζψξαθα 88,2%), (Ναδίξεο & Οξκαλιίδεο & Μπέεο & Μαπξίδεο 

1995). ε θξίζηκνπο αγψλεο (Παλεπξσπατθνί, Παγθφζκηνη ή Οιπκπηαθνί αγψλεο), ην 

πνζνζηφ επηζέζεσλ ζην θεθάιη κεηψλεηαη ζεκαληηθά θαη κπνξεί αθφκε θαη λα 

κεδεληζζεί. Ζ πηζαλφηεηα λα επηηχρεη έλα ιάθηηζκα ην θεθάιη ηνπ αληηπάινπ είλαη κηθξή 

ιφγσ ηεο εγγελνχο δπζθνιίαο (απφζηαζε-χςνο, ρξφλνο εθηέιεζεο, εκπεηξία αληηπάινπ, 

θ..ι.π.). αθφκε θαη εάλ ππάξμεη επαθή, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη αλψδπλε (απιή 

επαθή) θαη δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνθαιέζεη θάθσζε. 



 

 

DOLLYO CHAGI 

(πλάγιο κςκλικό λάκηιζμα, ή Round Kick, ή Roundhouse Kick) 

 

Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπ ήηαλ ε κηθξφηεξε απφ ηα ηξία πςειά ιαθηίζκαηα 

(κέζνο φξνο Δζληθήο Αλδξψλ: 1,5% ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ιαθηηζκάησλ πνπ 

θαηακεηξήζεθαλ ζε επίζεκνπο αγψλεο), (Ναδίξεο 1995). ε άιιεο έξεπλεο φκσο, ε 

ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπ είλαη ε κεγαιχηεξε κεηαμχ ησλ ηξηψλ (Μπέεο 1998, 

Scheirrnan 1985). εκείν εθαξκνγήο ηεο δχλακεο είλαη ε ξαρηαία επηθάλεηα ηνπ 

πέικαηνο. Ο επηηηζέκελνο έρεη ιίγεο πηζαλφηεηεο λα ηξαπκαηηζζεί απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζηνλ αγψλα. Όκσο, εάλ ν ακπλφκελνο δερζεί ηζρπξφ θηχπεκα, ζαθψο δηαηξέρεη θίλδπλν 

ζνβαξήο θάθσζεο (Μπέεο 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                     Δικόνα 8.1.  Dollyo chagi. 

 

 

 

 



 

 

NAERIO CHAGI 

(Νέπιο ηζάκι, μπποζηινό ςτηλό λάκηιζμα, ή Axe Kick) 

 

Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπ ήηαλ ε κεγαιχηεξε απφ ηα ηξία πςειά ιαθηίζκαηα 

(κέζνο φξνο Δζληθήο Αλδξψλ: 2,8% ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ιαθηηζκάησλ πνπ 

θαηακεηξήζεθαλ ζε επίζεκνπο αγψλεο), (Ναδίξεο 1995). εκείν εθαξκνγήο ηεο δχλακεο 

είλαη ην πέικα θαη ε πηέξλα. Ο ακπλφκελνο, εάλ δερζεί ην θηχπεκα ζαθψο δηαηξέρεη 

θίλδπλν ζνβαξήο ΚΔΚ, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηελ ηξνρηά θαη ηελ ηζρχ ηνπ ιαθηίζκαηνο 

(Μπέεο 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                                    Δικόνα 8.2.  Naerio chagi. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BANDAL DOLLYO CHAGI 

(πεπιζηποθικό ςτηλό λάκηιζμα, ή Spinning hook kick) 

 

Ζ ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπ ήηαλ ζρεδφλ ίζε κε ην Naerio chagi (κέζνο φξνο 

Δζληθήο Αλδξψλ: 2,7% ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ιαθηηζκάησλ πνπ θαηακεηξήζεθαλ 

ζε επίζεκνπο αγψλεο), (Ναδίξεο 1995). Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κείσζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ ζηνλ αγψλα (Μπέεο 1998). εκείν εθαξκνγήο ηεο δχλακεο είλαη ην πέικα 

θαη ε πηέξλα. Όκσο ν ακπλφκελνο, εάλ δερζεί ην θηχπεκα ζαθψο δηαηξέρεη θίλδπλν 

ζνβαξήο ΚΔΚ, ιφγσ ηεο κεγάιεο ηζρχνο ηνπ ιαθηίζκαηνο απφ ηελ πεξηζηξνθή θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο δχλακεο, ηδίσο φηαλ ε επαθή γίλεηαη κε ηελ πηέξλα (Μπέεο 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Δικόνα 8.3.  Bandal Dollyo chagi. 



 

 

ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΤΓΜΑΥΗΑ 

 

Ζ ππγκαρία είλαη έλα απφ ηα αξραηφηεξα αγσλίζκαηα. Δκθαλίζηεθε γηα πξψηε 

θνξά ζηελ αξραία Διιάδα, ζηνπο νκεξηθνχο ρξφλνπο θαη αλαπηχρζεθε θαη ζε άιινπο 

πνιηηηζκνχο, φπσο ζηε Βαβπισλία, Αίγππην, πξία, Κξήηε, θηι. πκκεηείρε απφ ηνπο 

Οιπκπηαθνχο αγψλεο ηνπ 688 π.ρ. θαη γξήγνξα θαζηεξψζεθε σο έλα απφ ηα πην δεκνθηιή 

αζιήκαηα.  

 

Μέηπα πποζηαζίαρ 

Σα κέηξα ηα νπνία ζπλήζσο ιακβάλνληαη γηα ηελ πξφιεςε θαθψζεσλ θαη 

πξνβιεκάησλ πγείαο είλαη ε παξαπνκπή ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο (εγθεθαινγξάθεκα, 

θαξδηνγξάθεκα νθζαικνινγηθέο εμεηάζεηο, θηι), θαη ε δηαηήξεζε ελφο θαθέινπ 

ηαηξηθήο ελεκέξσζεο, ν νπνίνο πεξηέρεη ζηνηρεία γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. 

Κάζε αζιεηήο έρεη έλα αγσληζηηθφ δειηίν καδί ηνπ, φηαλ αγσλίδεηαη θαη πξαγκαηνπνηεί 

έλαλ αγψλα ηελ εκέξα.  

Ο ηαηξφο εμεηάδεη ηνπο αζιεηέο (έιεγρνο ηεο θαξδηαθήο θαη αλαπλεπζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο, θ.ι.π.) θαη βεβαηψλεη αλ ν αζιεηήο είλαη πγηήο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζε 

αγψλεο. Παξαθνινπζεί ηνπο αγψλεο θαη επηζθέπηεηαη ηνπο ππγκάρνπο ζηα απνδπηήξηα 

γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο.  

Ο ξφινο ηνπ δηαηηεηή είλαη επίζεο ζεκαληηθφο, δηφηη ειέγρεη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

αγσληζηηθνχ ρψξνπ, εμεηάδεη αλ νη ππγκάρνη έρνπλ καδί ηνπο ηα πξνζηαηεπηηθά κέζα, 

παξαθνινπζεί αλ ηεξνχληαη νη θαλφλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα θαη ππνγξάθεη ην 

αγσληζηηθφ δειηίν ησλ αληηπάισλ.  

 

Αηομικά μέζα πποζηαζίαρ ηος πςγμάσος 

Μέζα πξνζηαζίαο ηνπ ππγκάρνπ είλαη ην θξάλνο θαη ε καζέια δνληηψλ 

(εχπιαζηε), κε ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη –ελ κέξεη- ε θεθαιή θαη ηα δφληηα απφ 

θαθψζεηο, εθφζνλ κεηξηάδεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ θηππήκαηνο. Σα πξνζηαηεπηηθά κέζα 

γηα ην ρέξη θαη ηα δάρηπια είλαη νη επίδεζκνη, νη νπνίνη πξνζηαηεχνπλ απφ εθδνξέο, 

κψισπεο θ.ι.π. θαη ην ζπαζνπάξ γηα ηα γελλεηηθά φξγαλα. 



 

 

 

 

ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΖ ΠΤΓΜΑΥΗΑ 

 

Δπεξήγηζη άπθπων ηεσνικών κανονιζμών 

ΑΗΒΑ (Association Internatationale de Boxe Amateur) 

 
Δπεξήγηζη ζσεηικά με ηον κανόνα 2  

Γάνηια 

χκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ, ε επηθάλεηα ησλ γαληηψλ κε ηελ νπνία δίδεηαη ην 

θηχπεκα ζα πξέπεη λα ζεκεηψλεηαη γηα λα μερσξίδεη θαζαξά ην άζπξν ρξψκα. 

πληζηάηαη ε επηθφιιεζε ησλ θνξδνληψλ ζην ζεκείν ηεο εμσηεξηθήο πιεπξάο ησλ 

γαληηψλ (πίζσ κέξνο ηνπ θαξπνχ) κε έλα απηνθφιιεην ή θάηη παξφκνην, πνπ δελ πξέπεη 

λα είλαη κεγαιχηεξν απφ 7,5 εθ θαη πιαηχηεξν απφ 2,5 εθ. Δίλαη θαζήθνλ ηνπ δηαηηεηή 

ηνπ ξηλγθ λα ειέγμεη, ψζηε ηα γάληηα λα έρνπλ ην αλάινγν κέγεζνο θαη ην ίδην είδνο:  

  Καηεγνξίεο: 48 Kg έσο 67 Kg - 8 νχγηεο (226 gr). 

  Καηεγνξίεο: 71 Kg έσο 91 Kg.- 10 νχγηεο (284 gr). 

ε πεξίπησζε πνπ έρεη ακθηβνιίεο γηα ην ζσζηφ βάξνο ησλ γαληηψλ, κπνξεί λα 

δψζεη εληνιή λα βγάινπλ νη ππγκάρνη ηα γάληηα κε ζθνπφ λα ηα ειέγμεη. Ο δηαηηεηήο 

ηνπ ξηλγθ ειέγρεη ηε γέκηζε ησλ γαληηψλ εάλ έρεη κεηαθηλεζεί ή κεηαηνπηζζεί, ή εάλ ηα 

γάληηα είλαη ζρηζκέλα ή ραιαζκέλα. Δάλ θάπνην γάληη είλαη αθαηάιιειν κπνξεί εληφο 

ελφο ιεπηνχ λα αιιαρζεί. Ζ επηηξνπή κπνξεί λα δψζεη κηα παξάηαζε, ε νπνία φκσο δελ 

πξέπεη λα μεπεξλά ηα δχν ιεπηά. ην ξηλγθ πξέπεη λα ππάξρνπλ δχν δεχγε γαληηψλ. Απφ 

απηά, ην έλα δεπγάξη πξέπεη λα έρεη βάξνο 8 νχγηεο θαη ην άιιν 10. Σα ηπρφλ θζαξκέλα 

γάληηα αιιάδνληαη κε απηά πνπ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην ξηλγθ. Δάλ ηα θνξδφληα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ αγψλα ιπζνχλ, ηφηε ν δηαηηεηήο ηα δέλεη. Δάλ ν δηαηηεηήο δηαπηζηψζεη φηη 

ηα θνξδφληα ιχζεθαλ ζθνπίκσο, ηφηε θάλεη ζχζηαζε ζηνλ ππαίηην. 

 

Δπεξήγηζη ζσεηικά με ηον κανόνα 6 

Εύγιζη 

Ζ δπγαξηά κεδελίδεηαη πξν ηνπ πξψηνπ δπγίζκαηνο. Ζ αθξίβεηα ηεο ζα πξέπεη λα 

ειέγρεηαη θαζεκεξηλά. ε φια ηα πξσηαζιήκαηα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηνπο ππγκάρνπο 

δνθηκαζηηθέο δπγαξηέο κε ηνλ ίδην δείθηε βάξνπο, γηα λα κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ην βάξνο 



 

 

ηνπο πξηλ απφ ηελ επίζεκε δχγηζε. Ο ρξφλνο ηεο ηαηξηθήο εμέηαζεο θαζνξίδεηαη 

αλάινγα κε ηα δεδνκέλα ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο θαη αξρίδεη πξηλ απφ ηελ επίζεκε 

δχγηζε. 

                   Πίνακαρ 8.2.  Καηεγνξίεο βάξνπο Αλδξψλ θαη Δθήβσλ. 

 

ΑΝΓΡΔ & ΔΦΖΒΟΗ  (kg) 

1.          έσο  48 7.                -   67 

2.                -  51 8.                -   71 

3.                -  54 9.                -   75 

4.                -  57 10.              -   81 

5.                -  60 11.              -   91 

6.                -  63,5 12.              +  91 

 

 

Γικαιώμαηα ηος διαιηηηή ζηο πινγκ 

Ο δηαηηεηήο κεηαμχ άιισλ έρεη ην δηθαίσκα: 

α) λα δηαθφςεη έλαλ αγψλα νπνηαδήπνηε ζηηγκή, αλ πηζηεχεη φηη ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά     

    δπλακηθφηεηαο κεηαμχ ησλ αζιεηψλ (θίλδπλνο ΚΟ), 

β) λα δηαθφςεη έλαλ αγψλα νπνηαδήπνηε ζηηγκή, εάλ έλαο ππγκάρνο ηξαπκαηηζζεί θαη ην 

    ηξαχκα θαηά ηε γλψκε ηνπ δηαηηεηή θαζηζηά ηε ζπλέρηζε ηνπ αγψλα αδχλαηε. 

 

Σε πεπίπηυζη νίκηρ με διακοπή ηος αγώνα από ηον διαιηηηή 

χκθσλα κε ηνλ θαλφλα 16, παξάγξαθν 3 ηνπ θαλνληζκνχ, ν δηαηηεηήο δηαθφπηεη 

ηνλ αγψλα φηαλ: 

α) έλαο ππγκάρνο ππεξέρεη ηνπ αληηπάινπ ηνπ ζαθψο ή φηαλ, 

β) έλαο ππγκάρνο δέρζεθε πνιιά ηζρπξά θηππήκαηα –φρη φκσο ζην θεθάιη- ή φηαλ,  

γ) έλαο ππγκάρνο δελ είλαη ζε ζέζε ιφγσ θάθσζεο λα ζπλερίζεη ηνλ αγψλα.  

Ζ θξνληίδα γηα ηελ πγεία ηνπ ππγκάρνπ πξέπεη λα είλαη ε κεγαιχηεξε θξνληίδα 

θαη ην χςηζην θαζήθνλ. Ο δηαηηεηήο πξέπεη λα πξνθπιάζζεη ηνπο ππγκάρνπο απφ 

ηξαχκαηα θαη απφ ην λα δέρνληαη ρσξίο ιφγν πνιχ ηζρπξά θηππήκαηα. Τπάξρεη έλαο 

πεξαηηέξσ ζπκπιεξσκαηηθφο θαλφλαο, δειαδή ε απφθαζε «RSC-(H)» (Referee 

Stopped Contest-Head: δηαθνπή ηνπ αγψλα απφ ηνλ δηαηηεηή, ιφγσ θηππεκάησλ ζην 

θεθάιη). Ζ απφθαζε απηή δίδεηαη απφ ηνλ δηαηηεηή κφλν φηαλ έλαο ππγκάρνο ιφγσ 

ηζρπξψλ θηππεκάησλ ζην θεθάιη είλαη αλίθαλνο λα αγσληζηεί, ρσξίο λα έρεη επέιζεη ε 

ζπλήζεο ΚΟ-θαηάζηαζε. 



 

 

Όηαλ έλαο ππγκάρνο ππνζηεί θάθσζε, κπνξεί ν δηαηηεηήο λα δεηήζεη ηε γλψκε ηνπ 

ηαηξνχ. Ο ηειεπηαίνο ρξεζηκνπνηεί κφλν ηηο ιέμεηο «BOX», πνπ ζεκαίλεη φηη ν αγψλαο 

κπνξεί λα ζπλερηζζεί ή «STOP» φηαλ ν αγψλαο ζα πξέπεη λα δηαθνπεί. Ο δηαηηεηήο είλαη 

αξκφδηνο ζηελ πεξίπησζε θάθσζεο ελφο ππγκάρνπ λα εμεηάζεη θαη ηνλ αληίπαιν ηνπ 

κήπσο ηξαπκαηίζηεθε, πξνηνχ πάξεη νξηζηηθή απφθαζε. Με ηελ επθαηξία απηή 

δηαπηζηψζεθε ζην παξειζφλ φηη ν αληίπαινο ρξεηάδνληαλ πεξηζζφηεξε θξνληίδα.  

Όηαλ ππάξρεη ππγκάρνο κε ζνβαξή θάθσζε, δελ θαιεί ν δηαηηεηήο ηνλ ππγκάρν 

ζηε κέζε ηνπ ξηλγθ αιιά ζεθψλεη ην ρέξη ηνπ ληθεηή, κφιηο ην αλαγγείιεη ν ζπήθεξ. 

ηνπο θαλφλεο θαζνξίζηεθε, φηη έλαο αγψλαο νθείιεη λα ηειεηψζεη, φηαλ έλαο ππγκάρνο 

ζε έλα γχξν πέζεη ηξεηο θνξέο Knock Down, ή ηέζζεξηο θνξέο ζε έλα αγψλα. 

 

Νίκη με ΚΟ 

Τπάξρνπλ δχν δπλαηφηεηεο γηα ηελ ελέξγεηα ηνπ δηαηηεηή. ηελ πξψηε πεξίπησζε 

κεηξά κέρξη «10-OUT» θαη δίλεη ην ζήκα «OUT». ηε δεχηεξε, εάλ ν ππγκάρνο κεηά 

απφ έλα βαξχ θηχπεκα ππνζηεί ΚΟ, ή θαηά ηελ πηψζε ηνπ ηξαπκαηίζηεθε ζην θεθάιη, ν 

δηαηηεηήο δελ κεηξά κέρξη ην 10, αιιά ιέεη κφλν 1-OUT.  
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Μέηπα μεηά από ένα ΚΟ 

Ο ππγκάρνο πνπ ππέζηε ΚΟ ζα πξέπεη λα κείλεη ζην δάπεδν ηνπ ξηλγθ, ελψ ην 

θεθάιη ηνπ ζηξέθεηαη πιάγηα. Θα πξέπεη λα απνκαθξπλζεί ε καζέια ηνπ θαη λα 

ζηαζεξνπνηεζεί ε γιψζζα ηνπ κε κηα γάδα. Ο ππγκάρνο ζα πξέπεη λα παξακείλεη ζην 

ξηλγθ κέρξη λα απνθηήζεη πάιη ηηο αηζζήζεηο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ. ηελ ηειεπηαία 

πεξίπησζε πεγαίλεη κε ηελ βνήζεηα ηνπ ηαηξνχ θαη ηνπ δηαηηεηή ζηε γσλία ηνπ θαη 

μεθνπξάδεηαη ιίγν. Καηφπηλ, κε ηε ζπλνδεία ηνπ ηαηξνχ πεγαίλεη ζηα απνδπηήξηα. Δθεί 

ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί εμνλπρηζηηθά. Οη ππνδείμεηο απηέο δελ πξέπεη λα ιεζκνλεζνχλ 

απφ ηνλ δηαηηεηή. Όηαλ έλαο ππγκάρνο ζην ξηλγθ δελ επαλαπνθηά ηηο αηζζήζεηο ηνπ, ηφηε 

κε ππφδεημε ηνπ ηαηξνχ κεηαθέξεηαη ζηα απνδπηήξηα κε ην θνξείν. Δθεί ν ηαηξφο 

απνθαζίδεη γηα ηα πεξαηηέξσ.  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα δνζεί πξνζνρή ζην εμήο: 

α.   εάλ ν δηαηηεηήο δηέθνςε ηνλ αγψλα κε RSC-H επεηδή ν ππγκάρνο ιφγσ ηζρπξψλ 

θηππεκάησλ ζην θεθάιη δελ κπνξνχζε λα ακπλζεί θαη λα ζπλερίζεη ηνλ αγψλα ή 

έπεζε ΚΟ, ζα πξέπεη ακέζσο κεηά λα εμεηαζηεί απφ ηνλ ηαηξφ θαη κε ηε ζπλνδεία 



 

 

ελφο επηζήκνπ λα νδεγεζεί ζηα απνδπηήξηα. Αθνινχζσο ν ππγκάρνο δελ 

επηηξέπεηαη λα πάξεη κέξνο ζε αγψλεο θαη ζε πξνπνλήζεηο ηνπιάρηζηνλ γηα 4 

εβδνκάδεο. Μεηά απφ θάζε απνθιεηζκφ, ζα πξέπεη ν παζψλ ππγκάρνο πξνηνχ 

μαλαξρίζεη ηελ ππγκαρία ζε πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο λα ππνβιεζεί ζε εηδηθέο 

εμεηάζεηο απφ θαηάιιειν ηαηξφ, πνπ ζα πξέπεη λα βεβαηψζεη φηη είλαη ζε ζέζε λα 

μαλαξρίζεη ηελ ππγκαρία θαη λα ιάβεη κέξνο ζε αγψλεο, 

β.   έλαο ππγκάρνο πνπ ζην δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ έπεζε δχν θνξέο ΚΟ ή έραζε κε 

«RSC-H», δελ επηηξέπεηαη λα ιάβεη κέξνο ζε αγψλεο ή πξνπνλήζεηο κεηά ην 

δεχηεξν ΚΟ ή RSC-H ηνπιάρηζηνλ γηα ηξεηο κήλεο. Μεηά απφ ηξία ΚΟ ή «RSC-H» 

πνπ ζα ζπκβνχλ εληφο ελφο έηνπο, δελ επηηξέπεηαη λα ιάβεη κέξνο ζε πξνπνλήζεηο 

ή αγψλεο γηα δηάζηεκα ελφο έηνπο. 

 

Τεσνικέρ πος καηεςθύνονηαι  ζηο κεθάλι  

Σα θηππήκαηα ζηελ  ππγκαρία εθηεινχληαη κε ην κπξνζηηλφ ηκήκα ηεο γξνζηάο.  

Σα είδε θηππεκάησλ ζηελ ππγκαρία είλαη ηα εμήο: 

 

Α. Δςθύ κηύπημα (Direct), η κίνηζη ηηρ γποθιάρ γίνεηαι ππορ ηα εμππόρ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Δικόνα 8.4.  Δπζχ θηχπεκα (Direct). 

 

 

 



 

 

Β. Πλάγιο κηύπημα (Crosse), με κίνηζη ηηρ γποθιάρ πλάγια και από έξυ ππορ ηα μέζα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Δικόνα 8.5.  Πιάγην θηχπεκα (Crosse). 

 

Γ. Ανοδικό κηύπημα (Uppercut), με κίνηζη ηηρ γποθιάρ από κάηυ ππορ ηα πάνυ. 

(Σα πιάγηα θαη αλνδηθά θηππήκαηα νλνκάδνληαη θαη αγθηζηξνεηδή). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Δικόνα 8.6.  Αλνδηθφ (Uppercut) θηχπεκα. 



 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  Β΄ 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ  ΚΔΚ 

 

 



 

 



 

 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ  ΚΔΚ 

Ζκεξνκελία εμέηαζεο…….………Ολνκαηεπψλπκν……………………….. 

Δπάγγεικα ………………………………..………….Άζιεκα……………….………… 

Έηνο γελλήζεσο.………….Ύςνο………….………..Βάξνο……………………….... ... 

Έηε ελαζρφιεζεο κε ην άζιεκα………..…Έηε ελαζρφιεζεο θαηά ην Κ.Ο………….. 

Γηεχζπλζε………………………………………………………………..ΣΚ…………… 

Πφιε………………………………Σει………………………………………………… 

Πξσηάζιεκα…………….…………………………………………………………………. 

Δπνρή / Μήλαο…………………………………………Ώξα ……………………………. 

Αγσληζηηθή θαηεγνξία (Α/Δ)……………………………………………………………… 

Καηά ην Κ.Ο: Καηεγνξία βάξνπο ………………………….Ζιηθία…………….....…... . 

Αξηζκφο αγψλα…………………………… Αξηζκφο γχξνπ…………………………….. 

πλζήθεο πεξηβάιινληνο…………………………………………………………………. 

Μεραληζκφο θάθσζεο…………………………………………………………………….. 

Πξνζηαηεπηηθφο εμνπιηζκφο (θάζθα),……….....................................................……. 

Αγσληζηηθφο ηάπεηαο………………………. ……………………………………………. 

Δληφπηζε θάθσζεο………………………………………………………………………… 

Πξηλ απφ ην Κ.Ο. ππήξρε πφλνο απφ άιιε θάθσζε;………………………………….. 

Πξηλ απφ ην Κ.Ο. ππήξρε έληνλε θφπσζε ή άιιε ελφριεζε;………………………… 

Πξηλ απφ ην Κ.Ο. πξνεγήζεθε Knock Down;…………………………………………... 

Πφζα Knock Down είρεο ζηελ θαξηέξα ζνπ…………………………………………….. 

Πφζα Knock Out είρεο ζηελ θαξηέξα ζνπ……………………………………………….. 

πκπηψκαηα ηνπ Κ.Ο……...............................................................................……… 

 Απψιεηα ζπλείδεζεο…………………….Γηάξθεηα…………………………….. 

 Ναπηία……………………………………Γηάξθεηα…………………… 

΄Δκεηνο…………………………………..Γηάξθεηα…………………………….. 

Κεθαιαιγία………………………………Γηάξθεηα…………………………….. 

Ακλεζία………………………………..…Γηάξθεηα…………………………….. 

Μεηαηξαπκαηηθή & παιίλδξνκε ακλεζία…………………………………… 

Αλαζηξνθή γιψζζαο…………………….Γηάξθεηα……………………………. 

Κάηαγκα………………………………….Γηάξθεηα……………………………. 

Άιιε θάθσζε…………………………….Γηάξθεηα……………………………. 

Γηάγλσζε……………………………………………………………………………… 



 

 

Άκεζε αληηκεηψπηζε………………………………………………………………………. 

Δηζαγσγή ζην Ννζνθνκείν;………………………………………………………….…… 

Μέζν κεηαθνξάο ζην Ννζνθνκείν………………………………………………………. 

Υξφλνο κέρξη ηελ άθημε ζην Ννζνθνκείν……………………………………………….. 

Καηάζηαζε θαηά ηελ άθημε ζην Ννζνθνκείν……………………………………………. 

Δμεηάζεηο ζην Ννζνθνκείν θαη επξήκαηα : 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Δμηηήξην…………………………….Καηάζηαζε…………………………………………. 

Σπρφλ ππνηξνπέο ή άιια πξνβιήκαηα κεηά ην εμηηήξην πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ άζθεζε, 

ηνλ αγψλα, ή άιιε αηηία…………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………………… 

 

Αηομικό ιζηοπικό 

 

Έρεη ππνζηεί άιιεο θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο;……..αλ ΝΑΗ ιεπηνκέξεηεο…… ... 

………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Έρεη ππνζηεί άιιεο ζνβαξέο θαθψζεηο;…………..αλ ΝΑΗ ιεπηνκέξεηεο…………. … 

………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Παπαηηπήζειρ……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………….…

…..……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



 

 

ΟΡΘΟΠΔΓΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ 

Καθψζεηο θεθαιήο 

Πποζωπικό κπανίο………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……… 

Μύηη…………………………………………Αναπνοή………………………………… 

Ρινόπποια………………………………..Ρινοππαγία………………………………… 

Κάηαγμα Ρινικών σόνδπων………………………………………………………… 

Οθθαλμοί………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

Αςηιά…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……………… 

Α.& Κ. Γνάθορ…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Εςγωμαηικά……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….…………… 

Γόνηια………………………………………………………………………….…………

…….……………………………………………………………………………..………… 

Δγκεθαλικό κπανίο……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….……………… 

ΑΜ…………………………………………………………………………….…… 

   ………………………………………………………………………….………………… 

κολίωζη………………………………………………………………………………….. 

       Θσξαθηθή………………………………………………………………………… 

       Θσξαθννζθπτθή…………………………………………………………………            

       Οζθπτθή……………………………………………………………………………… 

       Αληηζηαζκηζηηθά θπξηψκαηα………………………………………………………… 

       Bending test………………………………………………………………………… 

       Trendelenburg………………………………………………………………………… 

       Αληαλαθιάζεηο………………………………………………………………………… 

Ro:  ΑΜ…………………………………………………………………………………. 

        ΘΜ…………………………………………………………………………… 

        ΟΜ…………………………………………………………………………… 

ΚΤΦΩΖ (Ro)………………………………………………………………………… 



 

 

 
ΑΡΘΡΩΣΔΙΣ 

                                                 ΓΔΞΗΑ                                     ΑΡΗΣΔΡΑ 
ΧΜΟ Κάκςε………………………. 

Έθηαζε……………………… 

Πξνζαγσγή………………… 

Απαγσγή…………………… 

Μχεο………………………… 

Ro…………………………… 

Κάκςε…………………………... 

Έθηαζε………………………….. 

Πξνζαγσγή……………………… 

Απαγσγή………………………… 

Μχεο……………………………… 

Ro………………………………… 

ΑΓΚΧΝΑ Bιαηζφηεηα…………………… 

Ραηβφηεηα……………………. 

Κάκςε……………………….. 

Έθηαζε………………………. 

Γηθέθαινο……………………. 

Σξηθέθαινο…………………… 

Ro…………………………….. 

Bιαηζφηεηα……………………… 

Ραηβφηεηα……………………….. 

Κάκςε…………………………... 

Έθηαζε………………………….. 

Γηθέθαινο……………………….. 

Σξηθέθαινο……………………… 

Ro………………………………… 

ΗΥΗΟ Κάκςε………………………… 

Έθηαζε……………………….. 

Πξνζαγσγή………………….. 

Απαγσγή……………………… 

Έζσ ζηξνθή…………………. 

Έμσ ζηξνθή…………………. 

Γινπηηαίνη……………………... 

Λαγνλνςνίηεο……………….. 

Ro……………………………... 

Μπτθή κάδα…………………… 

Κάκςε…………………………... 

Έθηαζε………………………….. 

Πξνζαγσγή……………………… 

Απαγσγή………………………… 

Έζσ ζηξνθή……………………. 

Έμσ ζηξνθή…………………….. 

Γινπηηαίνη………………………… 

Λαγνλνςνίηεο…………………… 

Ro………………………………… 

Μπτθή κάδα……………………… 

ΓΟΝΑΣΟ Βιαηζφηεηα ………………….. 

Ραηβφηεηα……………………. 

Δπηγνλαηίδα…………………. 

Έζσ πιάγηνο………………… 

Έμσ πιάγηνο………………… 

Έζσ κελίζθνο ………………. 

Έμσ κελίζθνο……………….. 

Πξφζζηνο ρηαζηφο…………… 

Οπίζζηνο ρηαζηφο……………. 

Κάκςε…………………………

Έθηαζε……………………….. 

Σεηξαθέθαινο ………………. 

Οπίζζηνη κεξηαίνη……………. 

Ro……………………………... 

Βιαηζφηεηα ……………………… 

Ραηβφηεηα……………………….. 

Δπηγνλαηίδα…………………….. 

Έζσ πιάγηνο……………………. 

Έμσ πιάγηνο……………………. 

Έζσ κελίζθνο …………………. 

Έμσ κελίζθνο…………………… 

Πξφζζηνο ρηαζηφο………………. 

Οπίζζηνο ρηαζηφο………………. 

Κάκςε……………………….…… 

Έθηαζε………………………….. 

Σεηξαθέθαινο ………………….. 

Οπίζζηνη κεξηαίνη……………….. 

Ro………………………………… 

ΠΟΓΟΚΝΖΜΗΚΖ Κάκςε………………………… 

Έθηαζε ………………………. 

Πξνζ. Κλεκηαίνο…………….. 

Γαζηξνθλήκηνο………………. 

Ro……………………………... 

Κάκςε……………………………. 

Έθηαζε ………………………….. 

Πξνζ. Κλεκηαίνο………………… 

Γαζηξνθλήκηνο………………….. 

Ro………………………………… 

ΠΛΑΣΤΠΟΓΗΑ   

ΚΟΗΛΟΠΟΓΗΑ   

ΡΑΗΒΟΠΟΓΗΑ   



 

 

ΔΞΔΣΑΔΗ  &  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

ΖΔΓ………………………………………………………………………………………

….…………………………………………………………………………………….……

…….……………………………………………………………………………….………

……….……………………………………………………………………….………….… 

 

ΖΚΓ………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………….…… 

 

 

Μαγνηηική ηομογπαθία: α) εγκεθάλος…………………………………… 

…………………….………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 β) εγκεθαλικών αγγείων………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………….……………                 

…………..……………………………………………………………………………. 

 γ) ΑΜ………………………………………………………………………… 

 …………………………………………….………………………………………

………….………………………………..……………………………………………… 

 

Νεςπολογική εξέηαζη……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………

………….………………………………………………………………………………… 

 

Ωηοακοςζηικέρ εκπομπέρ  ……………………………………………………………     

…………………………………….………………………………………………………

….……………………….………………………………………………………………… 

 

Αξονική ηομογπαθία……………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….………

….……………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………….………………… 

 

Οπθοπανηομογπάθημα……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


