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Περίληψη

Η χιονοδρομία χρησιμοποιείται ως μέσο μεταφοράς από την πε-
ρίοδο της αρχαιότητας. Σήμερα είναι μια πολύ δημοφιλής αθλη-
τική δραστηριότητα, τόσο σε ψυχαγωγικό όσο και σε ανταγωνι-
στικό επίπεδο. Λόγω της διαρκώς αυξανόμενης δημοφιλίας της, 
η χιονοδρομία σε όλους τους τύπους της (π.χ. Αλπικό σκι, χιονο-
δρομία αντοχής, χιονοδρομία σανίδας κ.ά.), συνδέεται με πολλές 
αθλητικές κακώσεις. Στο Συνέδριο με θέμα «Κακώσεις στις Χιο-
νοδρομίες» που διοργάνωσε η Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού 
Νοσοκομείου Νάουσας τον προηγούμενο Δεκέμβριο, συζητήθηκαν 
και αναλύθηκαν οι τάσεις, η επιδημιολογία, οι μέθοδοι θεραπείας 
και η πρόληψη των κακώσεων της χιονοδρομίας. 
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Εισαγωγή

Η χιονοδρομία (σκι) χρησιμοποιείται ως μέσο 
μεταφοράς εδώ και 5.000 χρόνια. Στη χώρα μας 
η ιστορία του σκι ξεκίνησε 100 χρόνια πριν αλλά 
μόλις τα τελευταία 20 έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές. 
Το 1987 υπολογίστηκαν οι χιονοδρόμοι σε περί-
που 200 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, από μερι-
κές δεκάδες χιλιάδες που ήταν στην περίοδο του 
μεσοπολέμου (Beim, 2001). Σήμερα, στην Ελλά-
δα υπάρχουν 20 καλά οργανωμένα χιονοδρομικά 
κέντρα με πάνω από 110.000 χιονοδρόμους που 
αθλούνται πάνω από 5 φορές το έτος και άλλους 
300.000 που αθλούνται από 1-5 φορές ετησίως 
(Zacharopoulos, 2004). Με την εκρηκτική αυτή 
αύξηση του αριθμού των χιονοδρόμων (σκιέρ) 
είναι πασιφανές το αυξημένο ενδιαφέρον της ια-
τρικής κοινότητας για τις κακώσεις που προκα-
λούνται στη χιονοδρομία. Επιπροσθέτως, με τις 
συνεχείς αλλαγές στους τύπους της χιονοδρομίας 
(π.χ. άλματα, extreme σκι, χιονοδρομία σανίδας-
snowboarding κ.ά.) αλλά και στην τεχνολογία 
του εξοπλισμού, έχουν επέλθει αλλαγές και στους 
τύπους των κακώσεων που συναντούμε. 

Κατά τη διάρκεια του διήμερου Συνεδρίου με 
θέμα «Κακώσεις στις Χιονοδρομίες» που διοργά-
νωσε η Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσο-
κομείου Νάουσας υπό την αιγίδα του Κολεγίου 
Ελλήνων Ορθοπαιδικών, στις 15-17 Δεκεμβρίου 
του 2006, καταγράφηκαν -μέσα από σειρά διαλέ-
ξεων και ανακοινώσεων- οι τύποι των αθλητικών 
κακώσεων στη χιονοδρομία, οι μέθοδοι εκλογής 
για τη θεραπεία τους και τα προληπτικά μέτρα 
που πιθανά μπορεί να αναπτυχθούν.

Συχνότητα και τάσεις στις κακώσεις
      στη χιονοδρομία

Η συχνότητα των κακώσεων γενικώς υποεκτι-
μάται εξαιτίας των μη αναφερόμενων περιπτώ-
σεων. Στη δεκαετία του ‘50 η αναφερόμενη συ-
χνότητα ήταν μεταξύ 5 και 8 κακώσεις ανά 1000 
χιονοδρόμους την ημέρα. Μετά τη δεκαετία του 
‘80 ήταν μεταξύ 2,4 και 3,8 κακώσεις ανά 1000 
χιονοδρόμους την ημέρα. Προσφάτως υπάρχουν 

αναφορές για 200.000 έως 500.000 κακώσεις ετη-
σίως στις Η.Π.Α. και 5.000.000 σε όλο τον κόσμο 
(Davidson and Lahotis, 1996). Η μείωση στις κα-
κώσεις κατά τις τελευταίες 2 δεκαετίες αποδίδεται 
στη βελτίωση του εξοπλισμού, στο σχεδιασμό και 
τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και τον κώδι-
κα υπευθυνότητας του χιονοδρόμου. Ο σύγχρο-
νος εξοπλισμός, και ειδικά ο σχεδιασμός της μπό-
τας και του συστήματος απελευθέρωσης από τη 
δέστρα, έχουν συμβάλει στη μεγάλη μείωση των 
κακώσεων του Αλπικού σκι πλαγιάς. Συγκεκριμέ-
να, έχει καταγραφεί μείωση των κακώσεων των 
κάτω άκρων στο 50% αυτών που υπήρχαν πριν 20 
έτη. Εντούτοις η συχνότητα των κακώσεων στο 
άνω μέρος του σώματος έχει αλλάξει πολύ λίγο 
(Jonhson et al., 1993). Στην τελευταία διαπίστωση 
συμβάλει και η μεγάλη δημοφιλία της χιονοδρο-
μίας σανίδας. 

Τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 τα κατάγμα-
τα κνήμης ήταν η συνηθέστερη κάκωση. Με την 
εξέλιξη του εξοπλισμού, οι συνδεσμικές κακώσεις 
γόνατος είναι η «επιδημία» στις χιονοδρομίες. Στο 
Αλπικό σκι οι καινούριες μπότες εμποδίζουν τις 
στροφές στην ποδοκνημική μεταφέροντας έτσι 
μεγάλες στροφικές δυνάμεις στο γόνατο, με προ-
φανή επίδραση στους συνδέσμους. 

Στη χιονοδρομία αντοχής, εξαιτίας των υψηλών 
απαιτήσεων του αθλήματος σε αντοχή και δύνα-
μη οι κακώσεις υπέρχρησης είναι συνηθισμένες 
αλλά μπορεί να συμβούν και οξείες κακώσεις. Η 
οσφυαλγία είναι μια συνηθισμένη παθολογική 
κατάσταση από υπέρχρηση, ιδίως στο ανταγωνι-
στικό επίπεδο (Eriksson et al., 1996). Σε διαφορά 
από το Αλπικό σκι όπου ένα 10% περίπου των κα-
κώσεων προκαλούνται από συγκρούσεις, τέτοιου 
είδους κακώσεις δεν υπάρχουν στη χιονοδρομία 
αντοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο snowboarding, 
που γνωρίζει ταχύτατη διάδοση, με αποτέλεσμα 
στις Η.Π.Α. οι χιονοδρόμοι σανίδας να αποτε-
λούν το 20-30% των χρηστών των ανελκυστήρων 
στα χιονοδρομικά κέντρα. Υπάρχουν πολλά στοι-
χεία που δείχνουν ότι η χιονοδρομία σανίδας έχει 
διαφορετικούς τύπους και συχνότητες κακώσεων. 
Οι κακώσεις στους χιονοδρόμους σανίδας εμφα-
νίζονται σε μικρότερο μ.ο. ηλικίας (19,6-21 έτη) 
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και σε συντριπτική αναλογία στους άνδρες (74-
90%) σε σχέση με το Αλπικό σκι. Ο καρπός είναι η 
πιο συνηθισμένη ανατομική περιοχή για κάκωση 
στο snowboarding (Abu-Laban, 1991; Bladin et 
al., 1993; Ganong et al., 1992; Pino and Colville, 
1989).

Επιδημιολογία των κακώσεων 

Κακώσεις κεφαλής. Οι κακώσεις της κεφαλής 
στο σκι δεν είναι σπάνιες, αλλά υπολογίζονται 
στο 10% όλων των κακώσεων (Davidson and 
Lahotis, 1996). Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για την 
αναγκαιότητα χρήσης του κράνους, που φαίνεται 
ότι τελικά κρίνεται απαραίτητο στις περισσότερες 
περιπτώσεις. Παρόλα αυτά υπάρχουν και αρκε-
τοί που αντιτίθενται στη χρήση κράνους καθώς 
αναφέρουν ότι περιορίζει την ορατότητα και την 
άνεση του χιονοδρόμου. Εντούτοις, όταν κάνεις 
σκι κοντά σε εμπόδια όπως δέντρα αλλά και άλ-
λοι σκιέρ, η χρήση του κράνους μπορεί να μειώσει 
την πιθανότητα μικρής και μέσης βαρύτητας κρα-
νιοεγκεφαλική κάκωση. 

Κακώσεις σπονδυλικής στήλης. Οι κακώσεις 
της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυε-
λού είναι από τις πιο καταστροφικές -αλλά και 
με υψηλό κόστος- κακώσεις της χιονοδρομίας. 
Σε αναδρομική μελέτη για μια δεκαετή περίοδο, 
καταγράφηκε η συχνότητα κακώσεων στην σπον-
δυλική στήλη να είναι σχετικά μικρή συγκρινόμε-
νη με τη συνολική συχνότητα των κακώσεων στη 
χιονοδρομία: 0,001 σε σχέση με τις 3 ανά 1000 
χιονοδρόμους την ημέρα, αντίστοιχα (Prall et al., 
1995). Αν και η συνολική συχνότητα των κακώσε-
ων στο σκι ελαττώθηκε κατά τις τελευταίες δεκα-
ετίες κατά 66%, τα ποσοστά των κρανιοεγκεφα-
λικών και σπονδυλικών κακώσεων δεν μειώθηκαν 
(Haddon et al., 1996; Poretta et al., 1994). Στις 
σπονδυλικές κακώσεις η ταχύτητα ήταν ο προε-
ξάρχων παράγοντας για το ατύχημα (Morrow et 
al., 1988; Myles et al., 1992; Shealy, 1985). 

Κακώσεις γόνατος. Το γόνατο είναι η πιο συνη-
θισμένη ανατομική περιοχή εμφάνισης κακώσεων 
κατά το Αλπικό σκι. Πολλοί συγγραφείς υποστη-
ρίζουν αυτήν την άποψη με αναφορές ποσοστών 

από 25-30% όλων των κακώσεων να συμβαίνουν 
στο γόνατο και ότι 9 στις 10 από τις περιπτώσεις 
αυτές αφορούν συνδεσμικές κακώσεις (Allegra et 
al., 1993). Από τους 4 βασικούς συνδέσμους του 
γόνατος, αυτοί που προσβάλλονται συνηθέστερα 
είναι ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος (ΠΧΣ) και 
ο έσω πλάγιος σύνδεσμος (ΕΠΣ) είτε μεμονωμέ-
να είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους. Οι σύγχρονες 
μπότες έχουν τέτοιο σχεδιασμό που αποτρέπουν 
τη στροφή στην ποδοκνημική και μεταφέρουν με-
γάλες στροφικές φορτίσεις στο γόνατο. Με την 
ποδοκνημική εντός της σταθερής και σκληρής 
πλαστικής μπότας, ο πρώτος άξονας στροφής του 
σκέλους είναι το γόνατο. Από το 1972 υπήρξε τρι-
πλασιασμός σχεδόν των κακώσεων του γόνατος, 
με τις κακώσεις του ΠΧΣ να αποτελούν το 10% 
περίπου όλων των κακώσεων στο σκι (Johnson, 
1995). Ο μηχανισμός της κάκωσης περιλαμβάνει 
συνήθως εμπλοκή της εσωτερικής ακμής του χιο-
νοπέδιλου, που οδηγεί σε βλαισότητα του γόνα-
τος με έσω στροφή του μηριαίου. Ο ΠΧΣ, ο ΕΠΣ 
και ο μηνίσκος είναι τότε σε κίνδυνο. Η προσγεί-
ωση στο πίσω άκρο του χιονοπέδιλου μετά από 
άλμα με το άλλο σκέλος να προβάλλει εμπρός 
είναι ένας άλλος μηχανισμός. Η κίνηση αυτή 
οδηγεί σε ισχυρή σύσπαση του τετρακεφάλου με 
πρόσθιο υπεξάρθρημα της κνήμης έναντι του μη-
ρού που προκαλεί ρήξη του ΠΧΣ (Gollehon et al., 
1985; Higgins and Steadman, 1987; Marshall et al., 
1982). Οι κακώσεις του ΕΠΣ υπολογίζονται στο 
15-20% όλων των κακώσεων στο σκι και στο 60% 
των κακώσεων στο γόνατο. Οι ρήξεις είναι συνή-
θως μεμονωμένες, αλλά μπορεί να συμβαίνουν σε 
συνδυασμό με άλλες συνδεσμικές κακώσεις. 

Κατάγματα κνήμης. Υπήρξε πτώση κατά 80% 
στα κατάγματα κνήμης τα τελευταία 25 χρόνια. 
Αυτό είναι πιθανά το αποτέλεσμα της χρήσης 
μπότας με υψηλότερη στήριξη. Τα παιδιά κάτω 
των 10 ετών και οι ηλικιωμένοι δεν εμφάνισαν 
όμως ελάττωση της συχνότητας καταγμάτων 
κνήμης. Σε αναφορά από την προηγούμενη δε-
καετία εμφανίζεται συχνότητα 18% καταγμάτων 
κνήμης επί του συνόλου των καταγμάτων στο σκι 
και 3,6% επί όλων των κακώσεων (0,13 ανά 1000 
χιονοδρόμους την ημέρα) (Jonhson et al., 1993).

Κακώσεις ποδοκνημικής. Η συχνότητα των κα-
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ταγμάτων ποδοκνημικής μειώθηκε σημαντικά τα 
τελευταία 60 χρόνια. Από το 46% το 1942 έπεσε 
στο 7% το 1976 εξαιτίας των πλαστικών μποτών 
(Abu-Laban, 1991). Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στο 
καθ’ έξιν εξάρθρημα των τενόντων των περονιαί-
ων, που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο και στη χιονο-
δρομία (Alm et al., 1975). Το καθ’ έξιν εξάρθρημα 
των περονιαίων προκαλεί αστάθεια και πόνο και 
γι’ αυτό συνιστάται η χειρουργική θεραπεία. 

Κακώσεις ώμου. Είναι συχνές στη χιονοδρομία 
και υπολογίζονται στο 4,5-10% όλων των κακώ-
σεων στο Αλπικό σκι. Ο ώμος είναι η άρθρωση με 
τα περισσότερα εξαρθρήματα στο σκι και τα κα-
τάγματα στην περιοχή αυτή ανάγονται στο 15% 
όλων των καταγμάτων στη χιονοδρομία (Johnson 
and Pope, 1991). Εξαιτίας της ελάττωσης των 
κακώσεων στο κάτω άκρο τις τελευταίες δεκα-
ετίες, υπήρξε αλλαγή στην αναλογία κακώσεων 
άνω και κάτω άκρου (Carr et al., 1981; Davis et 
al., 1977; Johnson and Ettlinger, 1982; Sherry and 
Fenelon, 1991; Warme et al., 1995). Οι Kocher και 
Feagin σημείωσαν ότι η αναλογία αυτή αυξήθηκε 
από 1:4 στο 1:2 από το 1982 έως το 1993 (Kocher 
and Feagin, 1996). 

Κακώσεις πηχεοκαρπικής και χεριού. Τα κα-
τάγματα καρπού είναι περισσότερο συχνά στο 
snowboarding από ότι στο Αλπικό σκι. Το σύν-
δρομο διαχωρισμού του καρπού είναι μια παθο-
λογική οντότητα που προκαλεί δυσλειτουργία 
στο 1ο και 2ο διαμέρισμα των εκτεινόντων. Η 
τενοντίτιδα και η τενοντοελυτρίτιδα των διαμερι-
σμάτων αυτών προκαλούν πόνο, οίδημα και κριγ-
μό αρκετά εκατοστά κεντρικότερα του φύματος 
του Lister. Η χρήση του μπαστουνιού σε ακραίες 
κινήσεις (έκταση και κερκιδική ή ωλένια απόκλι-
ση, σφήνωμα, κάρφωμα κτλ.) και επαναλαμβα-
νόμενα μπορεί να οδηγήσει στο σύνδρομο αυτό 
(Servi, 1997).  Ο «αντίχειρας του σκιέρ» αντιπρο-
σωπεύει το 5-10% όλων των τραυματισμών που 
συμβαίνουν κατά το σκι και είναι η συχνότερη 
κάκωση των άνω άκρων στους σκιέρ. Πρόκειται 
για οξεία ρήξη του ωλένιου πλάγιου συνδέσμου 
(ΩΠΣ) της μετακαρποφαλαγγικής άρθρωσης 
του αντίχειρα. Η απότομη ισχυρή απαγωγή και 
έκταση του αντίχειρα προκαλεί ρήξη του ΩΠΣ 
(Engkhist et al., 1982). Οι περισσότεροι από τους 

χιονοδρόμους δεν αναφέρουν αυτήν την κάκωση, 
που συχνά συμβαίνει σε έμπειρους (Cooney et 
al., 1990; Hinke et al., 1994; Hoglund et al., 1995; 
Kozin, 1995; Louis et al., 1986; Osterman et al., 
1981; Palmer and Louis, 1978).

Θνητότητα στη χιονοδρομία. Η πραγματι-
κή θνητότητα στο σκι αποκλείει τους θανάτους 
από καρδιακό επεισόδιο, εγκεφαλικό επεισόδιο 
και θανάτους σχετικούς με το ανελκυστήρα. Στις 
Η.Π.Α. αναφέρονται 20-30 θάνατοι το χρόνο ή 
0,2 θάνατοι ανά 100.000 χιονοδρόμους την ημέ-
ρα, που είναι πολύ χαμηλότερη συχνότητα από το 
2,8/100.000 στον υγρό στίβο και το 26,6/100.000 
στο μηχανοκίνητο αθλητισμό (Shealy, 1985). Ο 
τυπικός θανατηφόρος τραυματισμός είναι η σύ-
γκρουση με σταθερό αντικείμενο με μεγάλη τα-
χύτητα που θα προκαλέσει κρανιοεγκεφαλική 
κάκωση. 

Πρόληψη κακώσεων

Οι περισσότερες κακώσεις στη χιονοδρομία 
συμβαίνουν μεταξύ 12 και 1 η ώρα, ή 2 με 4 μετά 
το μεσημέρι. Αποδίδονται δε στην κόπωση του 
χιονοδρόμου, στην κακή ορατότητα, στον αυξη-
μένο αριθμό σκιέρ στις πίστες και στην αποτυχία 
να λυθεί η μπότα από τη δέστρα. Στο τελευταίο 
αποδίδεται το 44% των κακώσεων, και  οφείλεται 
σε μη κατάλληλη ρύθμιση και συντήρηση.

Πολλοί παράγοντες μπορούν να ελαττώσουν 
τη συχνότητα των κακώσεων στη χιονοδρομία. 
Ένας είναι η καλή κατάσταση του χιονοδρόμου 
και πριν την αγωνιστική περίοδο. Η χιονοδρομία 
απαιτεί καλή φυσική κατάσταση, δύναμη, ευλυγι-
σία και αντοχή. Η δύναμη του τετρακεφάλου και 
των οπισθίων μηριαίων, καθώς και των απαγωγών 
του ισχίου είναι σημαντική στην προστασία από 
πολλές κακώσεις στα κάτω άκρα, ενώ η αντοχή 
είναι ανεκτίμητη καθώς μειώνει την περίοδο κό-
πωσης που οδηγεί σε απώλεια του ελέγχου.

Η υποθερμία είναι επίσης επιβαρυντικός πα-
ράγοντας γι’ αυτό χρειάζεται πολλαπλή ένδυση. 
Επίσης τα φανταχτερά χρώματα των ρούχων κά-
νουν τους χιονοδρόμους ορατούς εύκολα. 

Η συχνή ρύθμιση και συντήρηση του εξοπλι-
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σμού προστατεύει από κακώσεις εξαιτίας αποτυ-
χίας του εξοπλισμού. Η αποτυχία της απελευθέ-
ρωσης της μπότας προκαλεί σημαντικό ποσοστό 
κακώσεων στο σκι. Ένας εξειδικευμένος τεχνικός 
μπορεί να ρυθμίσει σωστά τη δέστρα. Οι ρυθμί-
σεις αυτές είναι συγκεκριμένες σε κάθε τύπο χιο-
νοπέδιλου και εξαρτώνται επίσης από το βάρος 
του σκιέρ και την εμπειρία του. Κάθε κατασκευα-
στής έχει μια συγκεκριμένη κλίμακα και καταγε-
γραμμένες παραμέτρους για τις ρυθμίσεις αυτές 
(Finch and Kelsall, 1998). 

Η καθοδήγηση κατά την εκμάθηση είναι σημα-
ντική, αν και πολλοί συγγραφείς αναφέρουν ως 
σημαντικότερη την απόκτηση εμπειρίας (Johnson 
et al., 1974; Shealy et al., 1974). Σε σημαντικές με-
λέτες που έχουν γίνει, καταγράφηκε η επίδραση 
της εκπαίδευσης για την αποφυγή των κακώσεων. 
Μετά από καθοδήγηση για τη χρήση συγκεκρι-
μένων τεχνικών πτώσης ελαττώθηκαν κατά περί-
που 30% οι συνολικές κακώσεις, ενώ κατά 62% οι 
σοβαρές κακώσεις του γόνατος (Ettlinger et al., 
1995; Jorgensen et al., 1998). 

Συμπεράσματα

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, 
υπάρχει αύξηση των συμμετεχόντων σε χειμερινά 
αθλήματα όπως το Αλπικό σκι και η χιονοδρομία 
αντοχής. Ο αριθμός των συνολικών κακώσεων 
δείχνει να έχει ελαττωθεί εξαιτίας της εξέλιξης 
του εξοπλισμού και της καλύτερης συντήρησης 
των χιονοδρομικών κέντρων. Οι συνδεσμικές κα-
κώσεις του γόνατος είναι οι συχνότερες όλων των 
άλλων. Παρά τη συνολική ελάττωση των κακώ-
σεων, η συχνότητα ορισμένων σοβαρών τραυμα-
τισμών έχει αυξηθεί εξαιτίας της αύξησης των χιο-
νοδρόμων και των χιονοδρόμων σανίδας που κι-
νούνται με μεγάλες ταχύτητες και εκτός ελέγχου. 
Η εκπαίδευση των χιονοδρόμων όλων των τύπων, 
οι γνώσεις, που προσφέρουν οι επιδημιολογικές 
μελέτες μαζί με τη σωστή ρύθμιση και συντήρηση 
του εξοπλισμού, είναι βέβαιο ότι προσφέρουν ση-
μαντική βοήθεια στην πρόληψη των κακώσεων. 

Abstract

“Ski Injuries”, Congress, Naoussa 15-17/12/2006. 
Conclusions - Perspectives.

M. Iosifidis, G.Giantsis

Skiing has been used as a mode of transporta-
tion since the ancient period. It is a very popular 
sport activity, both in recreational and competitive 
level. With the increasing popularity of ski and its 
different modes (e.g. Alpine, cross-country, snow-
boarding etc.), there are many sport related injuries 
associated with skiing. The “Ski Injuries” Congress 
which organized by the Naoussa G.H. Orthopaedic 
Department last December, analyzed and discussed 
the trends, the epidemiology, the treatment options 
and the prevention of ski injuries. 

key words:  ski injuries, sportmedicine, sport inju-
ries.
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