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ΘΕΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: 

Παράμετροι συνταγογράφησης της άσκησης που μειώνει το χρόνο επανόδου στο άθλημα σε 

ερασιτέχνες αθλητές με μακροχρόνιο βουβωνικό πόνο μετά από κάκωση των προσαγωγών 

μυών του ισχίου. 

 

ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: 

Exercise parameters that reduce the return to play time in amateur athletes with long-

standing adductor-related groin pain. 

 

Οι βουβωνικοί τραυματισμοί αποτελούν έναν από τους συχνότερους τραυματισμούς στα 

αθλήματα στα οποία ο αθλητής χρειάζεται να πραγματοποιήσει κινήσεις όπως το σουτ, το 

στρίψιμο και οι αλλαγές κατεύθυνσης (Bradshaw, Bundy, & Falvey, 2008; Hölmich, 2007; 

Jansen, Mens, Backx, & Stam, 2008; Serner et al., 2020). Οι τραυματισμοί στους 

προσαγωγούς μύες του ισχίου παρατηρούνται τόσο στον επαγγελματία όσο και στον 

ερασιτέχνη αθλητή (Bradshaw et al., 2008) και μπορεί να χρειαστούν αρκετό χρόνο 

προκειμένου να αποκατασταθούν (Hölmich et al., 1999; Yousefzadeh, Shadmehr, Olyaei, 

Naseri, & Khazaeipour, 2018b, 2018a). Ως μακροχρόνιος βουβωνικός πόνος ορίζεται ο πόνος 

ο οποίος αναφέρεται μόνο σε διάρκεια συμπτωματολογίας μεγαλύτερη των 6 εβδομάδων 

ανεξαρτήτως του τρόπου έναρξης (Hölmich, 2007; Weir et al., 2015). Έχει προηγουμένως 

αναφερθεί ότι οι μακροχρόνιοι τραυματισμοί των προσαγωγών του ισχίου αποτελούν το 

58% των βουβωνικών τραυματισμών σε όλα τα αθλήματα και το 69% σε αθλητές 

ποδοσφαίρου (Hölmich, 2007).  

 

Παρόλα αυτά, οι ερευνητικές προσπάθειες αναφορικά με τη διαχείριση αθλητών με 

βουβωνικό πόνο παραμένουν χαμηλής ποιότητας (Serner et al., 2015). Μια υψηλού 

επιπέδου τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη έχει δείξει πως ένα πρόγραμμα ενεργητικής 

αποκατάστασης παρουσιάζει πολύ υψηλότερο ποσοστό επιστροφής στο άθλημα σε 

σύγκριση με τις παθητικές θεραπείες (Hölmich et al., 1999). Αυτό το πρωτόκολλο άσκησης 

έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλες μελέτες από τότε. Το πρωτόκολλο έχει πάνω από δυο 

δεκαετίες που έχει διεξαχθεί και έχει προκύψει σημαντική γνώση σχετικά με την ενεργητική 

αποκατάσταση, εν τούτοις δεν έχουν διεξαχθεί τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες που 

να συγκρίνουν αυτό το πρόγραμμα αποκατάστασης με ένα νέο πρωτόκολλο αποκατάστασης.  



 

Με βάση τα προαναφερθέντα, σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής θα είναι να 

αναπτυχθεί ένα νέο πρόγραμμα αποκατάστασης με κύριο στοιχείο την άσκηση το οποίο να 

ενσωματώνει την πρόσφατη βιβλιογραφία, και να ερευνηθεί κατά πόσο μπορεί να βελτιώσει 

το χρόνο επανένταξης στο άθλημα σε αθλούμενους με μακροχρόνιο πόνο στους 

προσαγωγούς μύες του ισχίου. 
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