ασκηση - γυμναστικη - σπορ
Ἡ ἀθλητικὴ τριάδα, τὸ σύνδρομο ὑπερπροπόνησης ἀθλητριῶν.
Σημάδια γιὰ πρόληψη καὶ τρόποι ἀποκατάστασης.
Ὁ ἀθλητισμὸς ἀφορᾶ φυσικὴ δραστηριότητα γιὰ δια
σκέδαση, ἀλλὰ καὶ βελτίωση φυσικῆς κατάστασης καὶ
ὑγείας. Ὁ πρωταθλητισμὸς ἀφορᾶ ἀγῶνες, ἀνταγωνισμό,
βελτίωση/αὔξηση τῆς ἐπίδοσης, μὲ ὑπέρβαση τῶν προ
σωπικῶν ὁρίων ἀπόδοσης, ἀποκτώντας ἐπαγγελματικὸ
χαρακτῆρα. Τὸ ἀγωνιστικὸ καλεντάρι (εἰδικὰ στὰ ὁμαδικὰ
ἀθλήματα) εἶναι ἀπαιτητικὸ μὲ σκληρὴ προετοιμασία καὶ
πολλοὺς ἀγῶνες κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους. Τὸ ἐνδια
φέρον καὶ οἱ ἀπαιτήσεις τῆς ὁμάδας, τοῦ κόσμου, τῶν
ἑταιρειῶν, ποὺ ἐπενδύουν στὸν ἀθλητή, ἀσκοῦν πίεση γιὰ
καλύτερη ἀγωνιστικὴ παρουσία.
Στὰ ἤδη ὑπάρχοντα προγράμματα προπόνησης ἐφαρ
μόζεται ἡ ἀρχὴ τῆς σταδιακῆς ὑπερφόρτωσης, ἡ ὁποία συ
νεπάγεται μὲ ἄσκηση σὲ ὑπομέγιστη καὶ μέγιστη ἔνταση γιὰ
τὴ μεγιστοποίηση τῆς ἀθλητικῆς ἀπόδοσης. Ἡ προπονητικὴ
συνταγὴ βρίσκει τρόπους γιὰ τὴ βελτίωση τοῦ συνόλου τῶν
χαρακτηριστικῶν τῆς φυσικῆς ἄσκησης: τεχνικῆς, ταχύτητας,
δύναμης, ἰσχῦος, ἀντοχῆς, τακτικῆς. Συνάμα, ἕνα λεπτὸ
σῶμα εἶναι συχνὰ ἀπαραίτητο γιὰ πολλὰ ἀθλήματα, γιὰ
καλύτερη εὐκινησία, ὀμορφότερη παρουσία, ἀλλὰ καὶ μι
κρότερη ἀντίσταση-ἐπιβάρυνση κατὰ τὴν κίνηση.
Ἡ ὑπέρβαση τῶν ἀτομικῶν χαρακτηριστικῶν ἱκανο
τήτων τοῦ ἀθλητῆ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει στὴν ὑπέρβαση
τῶν ὁρίων τῆς ὑπερφόρτωσης. Μὲ τὴν ὑπερπροσπάθεια
φθάνουν στὸ ἰδανικὸ ἡ ἔνταση καὶ ὁ ὄγκος προπόνησης,
καὶ αὐτὸ γίνεται μὲ φυσιολογικὲς προπονητικὲς προσαρ
μογὲς. Ἡ ὑπερπροπόνηση εἶναι ἡ συνεχόμενη ὑπέρβαση
τῆς ἔντασης καὶ τοῦ ὄγκου προπόνησης, πέραν τῶν δυνα
τοτήτων τῆς ἀθλήτριας, μὲ μείωση ἀπόδοσης καὶ ἀπουσία
προσαρμογῆς ἢ καὶ προσαρμογῶν ποὺ ἔχουν ἤδη ἐπιτευ
χθεῖ. Ἐπίσης, στὴν ὑπερπροπόνηση μπορεῖ νὰ ὁδηγηθεῖ
ἀθλήτρια ἀπὸ λανθασμένη ἀναλογία προπόνησης καὶ
χρόνου ἀποκατάστασης.
Συνάμα, μὲ τὴν αὔξηση τῆς ἐπιβάρυνσης τῆς προπόνη
σης, ἡ ἀνεπαρκὴς ἀποκατάσταση καὶ ἡ τυχὸν μονοτονία,
στὸ πρόγραμμα ποὺ ἀκολουθεῖται, αὐξάνουν τὴν πιθανότη
τα ἐμφάνισης συνδρόμου ὑπερπροπόνησης. Τὸ σύνδρομο
αὐτὸ εἶναι πολὺ πιὸ σοβαρὸ στὴν ἐφηβικὴ καὶ ἀναπτυξιακὴ
ἡλικία, ἰδιαίτερα τῶν κοριτσιῶν. Συχνά ὁδηγεῖ σὲ διατα
ραχὴ ὄρεξης, ἀμηνόρροια, ἀπώλεια ὀστικῆς μάζας ἢ/καὶ
ὀστεοπόρωση. Τρόπος ἀποφυγῆς αὐτοῦ τοῦ συνδρόμου
εἶναι ἡ προπόνηση νὰ ἀποτελεῖ τὸ ἐλάχιστο προπονητικὸ
ἐρέθισμα, ἱκανὸ γιὰ νὰ ἐπιφέρει βελτίωση στὴν ἀπόδοση.
Ἡ πρόληψη τοῦ συνδρόμου ὑπερπροπόνησης εἶναι
σημαντική. Ὅσο νωρίτερα διαγνωσθεῖ, τόσο πιὸ εὔκολα
καὶ γρήγορα θὰ ἀντιμετωπισθεῖ. Ὁ προπονητὴς θὰ πρέπει
νὰ εἶναι γνώστης τοῦ μηχανισμοῦ προστασίας καὶ ἐλέγχου
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τῶν ὁρίων μέγιστης ἔντασης τῆς ἄσκησης. Σημαντικὸ ρόλο
παίζει ἡ ἱκανότητα ἀναγνώρισης τῆς ὑπερπροπόνησης, τὰ
σημάδια καὶ τὰ συμπτώματά της, τὰ ὁποῖα ἀκόμα καὶ ἡ ἴδια
ἡ ἀθλήτρια μπορεῖ νὰ παρακολουθεῖ. Ἀσφαλῶς ὑπάρχουν
ἐμφανῆ σημεῖα ἀποφυγῆς αὐτῶν τῶν συμπτωμάτων, τὰ
ὁποῖα εἶναι ἀδικαιολόγητη κόπωση, ἀνορεξία, ἀπώλεια
βάρους, ἀνήσυχος ὕπνος μὲ ἀϋπνία. Ἄλλα συμπτώματα
εἶναι ἡ κακὴ διάθεση στὴν προπόνηση καὶ γενικότερος
ἐκνευρισμός, ἀγωνιστικὴ ἀπροθυμία, αὐξημένοι καρδιακοὶ
παλμοὶ κατὰ τὴν ἠρεμία, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐλαφρές ἀσκήσεις,
ἀδυναμία ἐπίτευξης ὑπομέγιστης καὶ μέγιστης ἀπόδοσης.
Τὸ ἴδιο ὑποδηλώνουν τραυματισμοί, μυϊκοὶ πόνοι, ἐπίμονη
πάθηση τῶν τενόντων, σύνδρομο ὑπερχρήσης, κάταγμα
ἀπὸ κόπωση καὶ διόγκωση ἐπικνήμιου κυρτώματος (εἰδικὰ
στὴν ἀνάπτυξη).
Σὲ ἀθλήτριες καὶ γυναῖκες ποὺ προπονοῦνται συστη
ματικά, ὑπάρχει καὶ τὸ λεγόμενο προφὶλ τῆς ἀθλητικῆς
τριάδας: διαταραχὴ στὴν ὄρεξη (νευρικὴ ἀνορεξία, βουλιμία), χαμηλὰ ἐπίπεδα οἰστρογόνων (ὀλιγομηνόρροια,
ἀμηνόρροια), ὀστεοπόρωση - χαμηλὴ ἐνεργειακὴ διαθεσιμότητα. Ἡ χαμηλὴ πρόσληψη ἐνέργειας μὲ τὴν τροφή
δὲν συμβαδίζει μὲ τὴν αὔξηση κατανάλωσης τῆς ἐνέργειας
κατὰ τὴν ἄσκηση, καὶ ἐδῶ ἔχουμε σημαντικὴ μείωση τῆς
ἐνεργειακῆς διαθεσιμότητας, σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ νὰ μὴν
ἐπαρκεῖ γιὰ τὶς βασικὲς λειτουργίες τοῦ ὀργανισμοῦ. Ἡ
κατάσταση αὐτὴ μπορεῖ νὰ ἐπιφέρει διαταραχὲς ἢ διακοπὴ
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τῆς ἔμμηνου ρύσης καὶ τὰ μειωμένα ἐπίπεδα οἰστρογόνων
νὰ ὁδηγήσουν σὲ ὀστεοπόρωση.
Ἐὰν παρουσιασθοῦν κάποια ἀπὸ αὐτὰ τὰ συμπτώματα,
ἡ ἀθλήτρια πρέπει νὰ ἐπικοινωνήσει μὲ τὸν ἰατρὸ καὶ τὸν
προπονητὴ γιὰ διάγνωση, νὰ κάνει αἱματολογικὲς ἐξετά
σεις. Ἂν δὲν μπορεῖ νὰ ἀπέχει ἀπὸ τὴν προπόνηση, νὰ
κάνει μόνο 20-30 λεπτὰ χαλαρὴ ἀερόβια ἄσκηση κάθε 2-3
ἡμέρες. Νὰ προσπαθήσει νὰ κοιμᾶται τὴν νύχτα τουλάχι
στον 8, καλύτερα 9-10 ὧρες. Νὰ σταματήσει ὁποιαδήποτε
χρήση καφεΐνης. Νὰ αὐξήσει τὴ λήψη ἀντιοξειδωτικῶν,
σύμφωνα μὲ τὶς ὁδηγίες τοῦ ἰατροῦ καὶ νὰ εἶναι σὲ συνεχῆ
ἐπικοινωνία μὲ αὐτὸν γιὰ τὸ πρόγραμμα διατροφῆς.
Ἡ ἀποφυγὴ συμπτωμάτων περιλαμβάνει μείωση ὑπερ
προπόνησης, ὡς πρὸς τὴν ἔνταση καὶ τὸν ὄγκο της, καὶ
ἄσκηση ἀποκατάστασης, κατὰ τὴν ὁποία ἐλαττώνονται οἱ

ταχύτητες γιὰ διατήρηση τοῦ προπονητικοῦ ἐπιπέδου καὶ
γίνεται μία μόνο προπόνηση τὴν ἡμέρα. Ὅταν ὑπάρχουν
μέτρια συμπτώματα ὑπερπροπόνησης, τότε ἡ ἀθλήτρια θὰ
πρέπει νὰ κάνει γιὰ 3-7 ἡμέρες ἄσκηση χαμηλῆς ἔντασης.
Σὲ σοβαρὴ κατάσταση ἡ ἀθλήτρια πρέπει νὰ ἀπέχει ἀπὸ
τὴν προπόνηση καὶ συστήνεται ξεκούραση γιὰ 3 ἑβδομά
δες ἕως καὶ 3 μῆνες.
Ἡ ἀθλητικὴ τριάδα - σύνδρομο ὑπερπροπόνησηςἀποτελεῖ πολὺ σοβαρὴ κατάσταση ὑγείας ὁποιασδήποτε
ἀθλήτριας, στοχεύοντας στὴν ἀτομικὴ βελτίωση ἐπίδοσης
καὶ τὸ καλύτερο εἶναι ἡ πρόληψή της. Ἡ συστηματικὴ προ
πόνηση δίνει τὸ ἐρέθισμα γιὰ βελτίωση, ὅμως ἡ ἀποκατά
σταση, ἡ ξεκούραση καὶ ἡ καλὴ διατροφὴ εἶναι τὸ μυστικὸ
τῆς ἐπιτυχίας γιὰ μιὰ ἀθλήτρια! 
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