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ο τρέξιµο είναι µια από τις δηµοφιλέστερες φυσικές δραστηριότητες, µε τον αριθµό
των δροµέων να παρουσιάζει διαρκή αύξηση την τελευταία δεκαετία παγκοσµίως και
φυσικά στη χώρα µας. Άνθρωποι που αναζητούν
έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής µέσω του ελέγχου του
σωµατικού τους βάρους και της βελτίωσης της φυσικής τους κατάστασης, συχνά επιλέγουν το τρέξιµο,
µεταξύ αυτών και ο γράφων, λόγω της ευκολίας και
του σχετικά χαµηλού κόστους του εξοπλισµού που
απαιτείται. Βέβαια το τρέξιµο έχει πολλές ωφέλιµες
επιδράσεις µεταξύ των οποίων µείωση των παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήµατα.
Εντούτοις οι περισσότεροι δροµείς αναρωτιούνται αν αυτή η αγαπηµένη τους συνήθεια µπορεί να
οδηγήσει σε ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας (ΟΑ) στις
αρθρώσεις των κάτω άκρων, µια κατάσταση στην
οποία αρχικά φθείρεται και τελικά καταστρέφεται ο
αρθρικός χόνδρος.
Παρότι η συσχέτιση µεταξύ τρεξίµατος και οστεοαρθρίτιδας έχει ερευνηθεί εκτεταµένα, εντούτοις
οι µελέτες που έχουν δηµοσιευθεί κατά καιρούς σε
επιστηµονικά περιοδικά δεν καταλήγουν σε σαφή
συµπεράσµατα

α οντε που υ χετί ουν τ ιµο
και ο τεοα
ίτι α
Η οστεοαρθρίτιδα εµφανίζεται εξαιτίας ενός συνδυασµού ευπάθειας και αυξηµένης φόρτισης της
άρθρωσης. Στους παράγοντες που αυξάνουν την ευπάθεια της άρθρωσης περιλαµβάνονται η διαταραχή
του άξονα φόρτισης, η µυική αδυναµία, η γήρανση
κ.ά., ενώ σε αυτούς που αυξάνουν τη φόρτιση περιλαµβάνονται η παχυσαρκία και ορισµένες φυσικές
δραστηριότητες. Ειδικά για το τρέξιµο, φαίνεται ότι
η ενασχόληση σε επίπεδο πρωταθλητισµού µάλλον
αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης οστεοαρθρίτιδας,
εξαιτίας των αυξηµένων φορτίσεων των αρθρώσεων στην περίπτωση των πρωταθλητών, η υπερβολική µηχανική καταπόνηση (πάνω από κάποιο όριο, το
οποίο δεν υπερβαίνεται στους ερασιτέχνες αθλητές)
πιθανόν προκαλεί τραυµατισµούς στον χόνδρο, οι
οποίοι έχουν ως συνέπεια τη σταδιακή αποδόµησή

42 iRun

06.18

πρα µατικ τ τα
του. Επίσης η αυξηµένη συχνότητα τραυµατισµού
των αρθρώσεων στους επαγγελµατίες αθλητές
συµβάλλει στον κίνδυνο οστεοαρθρίτιδας. Ακόµη,
η αυξηµένη µυική καταπόνηση των υψηλού επιπέδου
αθλητών, φαίνεται ότι οδηγεί συχνότερα σε µυική
κόπωση, µε αποτέλεσµα οι µύες τους να αποτυγχάνουν ως δυναµικοί σταθεροποιητές των αρθρώσεων κι έτσι οι τελευταίες να δέχονται µεγαλύτερες
καταπονήσεις.
Αντίθετα, το τρέξιµο µετρίου επιπέδου φαίνεται ότι
όχι µόνο δεν οδηγεί σε ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας,
αλλά µάλλον προστατεύει από αυτή µε µετρίου βαθµού φόρτιση δεν είναι πιθανή η εµφάνιση αρθρίτιδας σε µια υγιή άρθρωση.

Συ τ ει ια α αλ τ ιµο
και π όλη η τη ο τεοα
ίτι α
Όπως είδαµε, η οστεοαρθρίτιδα εµφανίζεται εξαιτίας ενός συνδυασµού ευπάθειας και αυξηµένης
φόρτισης της άρθρωσης, εποµένως πρέπει να αναγνωρίζονται αυτοί οι παράγοντες και να να λαµβάνονται µέτρα ώστε το τρέξιµο να πραγµατοποιείται
µε ασφάλεια, χωρίς κίνδυνο ανάπτυξης οστεοαρθρίτιδας.
Μετρίου επιπέδου τρέξιµο στα όρια του ανεκτού,
ενώ αν κάποιος επιθυµεί να βελτιώσει τις επιδόσεις
του, συνιστάται η αύξηση της προπόνησης να γίνεται
σταδιακά.
2. Η γήρανση αυξάνει την ευπάθεια των αρθρώσεων
µε αποτέλεσµα να είναι πιο επιρρεπείς σε ανάπτυξη
οστεοαρθρίτιδας. Εποµένως ένας αθλητής θα πρέπει
να µειώνει το επίπεδο τρεξίµατος καθώς αυξάνεται
η ηλικία του. Επίσης οι πιο ηλικιωµένοι αθλητές δέχονται µεγαλύτερες δυνάµεις από το έδαφος καθώς
προσκρούει το σκέλος τους, γι αυτό συνιστάται η
χρήση υποδηµάτων µε µεγαλύτερη απορροφητικότητα.
3. Οι τραυµατισµοί οδηγούν σε νέους τραυµατισµούς και αυτοί αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας.
Εποµένως συνιστάται αποφυγή τραυµατισµών και
για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει κανείς να διατηρήσει ή να βελτιώσει τη µυική δύναµη, να χρησιµοποιεί

σωστό εξοπλισµό και να αφιερώνει επαρκή χρόνο
για προθέρµανση και αποθεραπεία. Σε περίπτωση
τραυµατισµού, θα πρέπει να γίνεται σωστή διάγνωση, θεραπεία και σταδιακή επάνοδος στο τρέξιµο.
4. Για τον υπέρβαρο αθλητή συνιστάται η εναλλαγή τρεξίµατος µε δραστηριότητες χωρίς φόρτιση,
όπως µυική ενδυνάµωση και ασκήσεις βελτίωσης
της ελαστικότητας, καθότι η απώλεια βάρους είναι
σηµαντική παράµετρος στην µείωση του κινδύνου οστεοαρθρίτιδας. Μάλιστα η υψηλής έντασης
προπόνηση βοηθά περισσότερο στην καύση του
λίπους.

Συµπε
µατα
Είδαµε ότι υπάρχουν αρκετοί παράγοντες κινδύνου
που σχετίζουν το τρέξιµο µε την ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας σε µια ή περισσότερες αρθρώσεις και
ότι µε κατάλληλη προσαρµογή, µπορούν να εξαλειφθούν. Πάντως το τρέξιµο έχει διαφορετική
επίδραση σε διαφορετικούς ανθρώπους, εποµένως
απαιτούνται εξατοµικευµένα προγράµµατα προπόνησης, ώστε να πραγµατοποιείται µε ασφάλεια.
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