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H GenomeAnalysis είναι στην ευχάριστη θέση να σας παρέχει την πρόβλεψη 
της ανάλυσης της αθλητικής σας επίδοσης με βάση το δικό σας, ατομικό 
γενετικό προφίλ. Οι συστάσεις βασίζονται στην πιο πρόσφατα δημοσιευμέ-
νη επιστημονική έρευνα και έχει ελεγχθεί από την ομάδα μας, αποτελούμε-
νη από καταξιωμένους εμπειρογνώμονες στον τομέα της γενετικής. 

Επιπλέον, τα δεδομένα των αναλύσεων και οι χρησιμοποιούμενοι αλγόριθ-
μοι βασίζονται τόσο στην βιβλιογραφία, όσο και σε αποτελέσματα από 
Ελληνικούς πληθυσμούς που έχουν αναλυθεί τα τελευταία 20 χρόνια από 
την ερευνητική μας ομάδα. 

Το εργαστήριό μας έχει εφαρμόσει σύγχρονες διαδικασίες γενετικών δοκι-
μών για να αναλύσει το DNA από το δείγμα κυττάρων σας. Αναλύσαμε τον 
γενετικό σας κώδικα για να προσδιορίσουμε πώς τα γονίδια σας μπορούν να 
επηρεάσουν συστάσεις που σχετίζονται με την απόδοση της φυσικής κατά-
στασης και τον κίνδυνο τραυματισμού. 

Με βάση τα αποτελέσματα, αναπτύξαμε μια σειρά συστάσεων που ευθυ-
γραμμίζονται με το γενετικό σας προφίλ. Καθώς γίνονται νέες ανακαλύψεις 
στον τομέα της γενετικής, θα έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε πρόσβαση 
σε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσετε περαιτέρω το εξατομικευμένο 
πρόγραμμα φυσικής κατάστασης.

Εσείς, μαζί με έναν συνεργαζόμενο επαγγελματία υγείας, μπορείτε τώρα να 
χρησιμοποιήσετε τις εξατομικευμένες συστάσεις που περιέχονται σε 
αυτήν την αναφορά για να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδο-
ση και φυσική κατάσταση. Οι συμβουλές που παρέχονται σε αυτήν την 
αναφορά θα πρέπει να αποτελέσουν οδηγό για να σας βοηθήσουν να βελτι-
στοποιήσετε και να εξατομικεύσετε το πρόγραμμά στο άθλημα που έχετε 
επιλέξει. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σχέδιο 
δράσης για να μεγιστοποιήσετε το γενετικό σας δυναμικό και τη συνολική 
υγεία σας και να αρχίσετε να ενεργείτε σύμφωνα με τα γονίδια σας!

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη σας και ελπίζουμε 
ότι είστε ικανοποιημένοι με την υπηρεσία μας. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε 
ερωτήσεις και προτάσεις. Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί 
μας. Εκτιμούμε τα σχόλιά σας, διότι αποτελούν βασικό τρόπο συνεχούς 
βελτίωσης των υπηρεσιών μας. Ελπίζουμε ότι η ανάλυση ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες σας.

Ελπίζουμε ότι η ανάλυση ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας. 
Θερμούς χαιρετισμούς,

Aγαπητέ Κ. Παπαδόπουλε

Αυτή η αναφορά περιέχει προσωπικές 
γενετικές πληροφορίες που είναι 
εξαιρετικά εμπιστευτικές. Θεωρείται 
απαραίτητο να διασφαλιστεί η 
προστασία των προσωπικών αυτών 
δεδομένων.

03

nadia pogosava
Highlight



Από τον γενετικό κώδικα
στην κορύφωση της απόδοσης

04

Η επιτυχία των κορυφαίων αθλητών βασίζεται σε δεκάδες παράγοντες, όπως 
είναι τα φυσιολογικά, ανθρωπομετρικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά που 
συμβάλουν τελικά στην απόδοσή τους. Για τον λόγο αυτόν, η αθλητική απόδο-
ση αποτελεί περίπλοκο φαινότυπο. Η επιστήμη της γενετικής, τα τελευταία 
χρόνια, συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην αποκωδικοποίηση της μοναδικής 
γενετικής πληροφορίας ώστε να χρησιμοποιείται πλέον ως εργαλείο πρόβλε-
ψης της μελλοντικής κατάστασης αθλητών. Με άλλα λόγια, μπορούμε να 
εκτιμήσουμε την κλίση κάθε ατόμου, είτε αυτή είναι σε αθλήματα αντοχής 
είτε σε εκρηκτικότητας.

Οι αθλητές αντοχής, για παράδειγμα, έχουν υψηλότερα επίπεδα ενδογενών 
στεροειδών ορμονών, από την άλλη πλευρά οι αθλητές δύναμης έχουν υψη-
λότερα επίπεδα κρεατίνης, το οποίο βοηθά τους μυς να ανακυκλώνουν την 
ενέργεια του κυττάρου - χρήσιμο για εκρηκτικές ασκήσεις μυϊκής δύναμης.

Εκτός από τις εξωτερικές, φυσικές διαφορές, όπου παίζει ρόλο και το είδος 
των ασκήσεων που επιλέγει ο κάθε αθλητής (δεν είναι δύσκολο να διακρίνεις 
έναν αθλητή άρσης βαρών από έναν μαραθωνοδρόμο), οι αθλητές αντοχής 
και δύναμης βασίζονται σε διαφορετικούς τύπους μυών, οι οποίοι λειτουρ-
γούν υπό διαφορετικές μεταβολικές συνθήκες. Οι αθλητές αντοχής τείνουν 
να έχουν υψηλότερο ποσοστό μυϊκών ινών αργής σύσπασης, οι οποίοι χρησι-
μοποιούν οξυγόνο για να παράγουν  σταθερή ενέργεια, ενώ οι αθλητές δύνα-
μης έχουν υψηλότερο ποσοστό μυών ταχείας σύσπασης, οι οποίοι παράγουν 
ενέργεια χωρίς την κατανάλωση οξυγόνου. Ο τύπος των μυϊκών ινών εξαρτά-
ται κυρίως από τη γενετική σύσταση, ενώ επηρεάζεται από την προπόνηση 
και την ατομική προσπάθεια, ειδικά στους αθλητές.

Για να εκπληρώσετε και να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τις δυνατότητες σας 
είναι σημαντικό να κάνετε κατάλληλες επιλογές άσκησης που να ταιριάζουν 
περισσότερο στο μοναδικό γενετικό σας προφίλ. Αυτή η πρωτοποριακή γενε-
τική υπηρεσία που έχετε στα χέρια σας, σας δίνει την δυνατότητα  να μεγιστο-
ποιήσετε την απόδοση σας.  

Στόχος σας είναι να ωφεληθείτε  από τις προπονήσεις σας, βασιζόμενοι στις 
συμβουλές που σας παρέχουμε, αλλά σε συνδυασμό με τον επαγγελματία 
υγείας που σας παρακολουθεί (γιατρός, διαιτολόγος, γυμναστής).



Κατανοώντας την γενετική
Πριν διαβάσετε την πλήρη αξιολόγησή σας, αφιερώστε λίγα λεπτά για να διαβάσετε αυτές τις βασικές πληροφο-
ρίες. Αυτό θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα αποτελέσματά σας και να βελτιώσετε την αξία αυτής 
της εξατομικευμένης αναφοράς.

Τι είναι γονίδιο;
Τα γονίδια είναι τμήματα του DNA που περιέχουν τις οδηγίες που χρειάζεται το σώμα σας για να παράγει κάθε 
μία από τις πολλές χιλιάδες πρωτεΐνες που απαιτούνται για τη ζωή. Κάθε γονίδιο αποτελείται από χιλιάδες 
συνδυασμούς «γραμμάτων» (οι οποίες ονομάζονται βάσεις) που αποτελούν τον γενετικό σας κώδικα. Ο κώδικας 
δίνει τις οδηγίες για την παραγωγή των πρωτεϊνών που απαιτούνται για την ορθή ανάπτυξη και λειτουργία.

Τι είναι γενετική παραλλαγή ή πολυμορφισμός;
Με εξαίρεση τα μονοζυγωτικά δίδυμα, όλοι οι άνθρωποι έχουν μικρές διαφορές (παραλλαγές) στον γενετικό τους 
κώδικα. Αυτές οι διαφορές κάνουν τον καθένα μας μοναδικό. Με τον ίδιο τρόπο, όπως η αλλαγή ενός γράμματος 
μπορεί να αλλάξει βαθιά την έννοια μιας λέξης, έτσι οι αλλαγές μιας βάσης μπορούν να επηρεάσουν βαθιά τη 
λειτουργία των γονιδίων μας.
Οι γενετικές παραλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τη βιολογική οδό στην οποία το γονίδιο είναι ενεργό, επηρεά-
ζοντας τις μεταβολικές λειτουργίες που είναι σημαντικές για τη διατήρηση της κατάστασης της υγείας. Η γνώση 
αυτών των παραλλαγών προσφέρει ένα ισχυρό πλεονέκτημα, επιτρέποντας ακριβείς προτάσεις άσκησης με 
στόχο τη βελτιστοποίηση της αθλητικής απόδοσης

Τι είναι πολυγονιδιακό γενετικό σκορ;
Η αθλητική απόδοση επηρεάζεται από εκατοντάδες γονίδια, επομένως η ανάγκη αξιολόγησης όλων των απαραί-
τητων παραμέτρων μας δίνει την δυνατότητα να εκτιμήσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια την γενετική προδιάθεση 
κάθε ατόμου. Αυτήν την ανάγκη εξυπηρετεί η δημιουργία πολυγονιδιακών γενετικών σκορ τα οποία λαμβάνουν 
υπόψιν όχι μόνο την επίδραση ενός πολυμορφισμού, αλλά εκατοντάδων ή/και χιλιάδων στο τελικό αποτέλεσμα 
που εξετάζουμε, όπως στην προκειμένη περίπτωση η κλίση του ατόμου στα διάφορα αθλήματα.
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Οι επιδόσεις στα ανταγωνιστικά αθλήματα δεν εξαρτώνται μόνο από την συστηματική προπόνηση αλλά και από 
τη γενετική προδιάθεση των αθλητών. Γνωρίζουμε από επιστημονικές έρευνες ότι το 50% περίπου της επιτυχίας 
καθορίζεται από κληρονομικούς παράγοντες τους οποίους μπορούμε πλέον να ανιχνεύσουμε μέσω της ανάλυ-
σης DNA.

Επομένως, είναι καλά αποδεδειγμένο ότι ένα υψηλό ποσοστό της διακύμανσης που παρατηρείται στην αθλητική 
κατάσταση μπορεί να εξηγηθεί από γενετικούς παράγοντες. Αυτοί οι γενετικοί παράγοντες, όπως εξετάστηκαν στο 
γενετικό σας υλικό, μπορούν να καθορίσουν πόσο καλά θα ανταποκριθείτε σε συγκεκριμένους τύπους άσκησης. 
Παρόλο που τόσο η αερόβια προπόνηση όσο και η προπόνηση δύναμης και βάρους είναι σημαντικά για τη συνολι-
κή υγεία και φυσική κατάσταση, η αναλογία αυτών των τύπων προπόνησης πρέπει να ποικίλλει μεταξύ ατόμων, 
ακόμη και μεταξύ εκείνων που εργάζονται για τους ίδιους στόχους. Τα συνολικά αποτελέσματα αυτής της γενετι-
κής ανάλυσης θα σας επιτρέψουν να εστιάσετε την προπόνησή σας στον τύπο της άσκησης που θα σας δώσει τα 
καλύτερα αποτελέσματα είτε πρόκειται για αντοχή είτε για προπόνηση με βάση τη δύναμη.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να αναφέρουμε με περισσότερες λεπτομέρειες  ότι οι ανθρώπινες μυϊκές ίνες μπορούν 
να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες. Πρώτον, υπάρχουν οι λεγόμενες "αργής σύσπασης" μυϊκές ίνες, από τις οποίες 
η κόπωση επέρχεται αργότερα, γεγονός που έχει θετική επίδραση στην επίμονη και μεγαλύτερης διάρκειας δρα-
στηριότητα. Αυτές οι μυϊκές ίνες, ωστόσο, είναι αργές και δεν δημιουργούν υψηλές δυνάμεις, παρουσιάζοντας ένα 
μειονέκτημα για γρήγορες και ισχυρές κινήσεις. Ο δεύτερος τύπος είναι οι ίνες μυών "γρήγορης σύσπασης", οι 
οποίες παρουσιάζουν μικρότερη αιμάτωση, και επομένως κουράζονται πιο γρήγορα, αλλά αντιδρούν γρηγορότε-
ρα, δημιουργώντας υψηλότερες εκρήξεις. Αυτή η ιδιότητα καθιστά αυτές τις ίνες ισχυρές και ικανές σε εκρηκτικές 
κινήσεις.

Αθλητική Επίδοση
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Για να εξετάσουμε την κλίση του κάθε ατόμου στα διάφορα αθλήματα συνδυάσαμε καινοτόμες τεχνικές Γονιδιακής 
Ανάλυσης και Μηχανικής Μάθησης για να εγγυηθούμε την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων σας. Δημιουργήσαμε 4 
πολυγονιδιακά γενετικά σκορ τα οποία συνδέονται θετικά με τα αποτελέσματα ασκήσεων στο ισοκινητικό δυναμό-
μετρο (δύναμη απαγωγής και επαγωγής, εκρηκτικότητα απαγωγής) καθώς και με μία άσκηση αντοχής. Είναι σημα-
ντικό να σημειωθεί πως τα προβλεπτικά μας μοντέλα εξέτασαν εκατοντάδες χιλιάδες γενετικών θέσεων πριν 
τελικά καταλήξουμε σε προγνωστικούς δείκτες που λαμβάνουν υπόψη από 224 έως 1843 πολυμορφισμούς και 
ερμηνεύουν από 11% έως 21% των αθλητικών επιδόσεων. 

Μερικά μόνο από τα γονίδια που συμπεριλήφθηκαν στα πολυγονιδιακά γενετικά σκορ είναι η Ακτινίνη 3 (ΑCTN3), 
γονίδιο που εμπλέκεται στην παραγωγή ισχυρών συσπάσεων και εκρηκτικών κινήσεων, την ενεργειακή δαπάνη 
μυικών ινών «γρήγορης σύσπασης»  και την προδιάθεση για τραυματισμούς. Επιπλέον, η Μεταλλοπρωτεϊνάση 
Στρώματος 3 (MMP3) που έχει συσχετιστεί με την αναδιαμόρφωση συνδετικών ιστών  και την αποκατάσταση τραυ-
ματισμών, και το Μεταφορέα Μονοκαρβοξυλικoύ 1 (MCT1) που έχει συσχετιστεί την απομάκρυνση του γαλακτικού 
οξέος από τους σκελετικούς μύες, καθώς και την κόπωση που επέρχεται από την αύξηση του.

Καθώς το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται από γονιδιακές αναλύσεις«λίγων και συγκεκριμένωνγονιδίων» σε 
αναλύσεις ολόκληρου του γονιδιώματος, η δυνατότητα των πολυγονιδιακών γενετικών σκορ να εκμεταλλευτούν 
μεγάλο αριθμό πολυμορφισμών τα κάνει την τεχνολογία αιχμήςστις τεχνικέςγονιδιακής ανάλυσης και μας δίνει το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ανάλυση της αθλητικής σας επίδοσης.

Αθλητική Επίδοση
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Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της γενετικής σας ανάλυσης έχετε προδιάθεση για επιδόσεις στο μέσο όρο των αθλη-
τών σε αθλήματα που απαιτούν μέγιστη δύναμη. Επομένως με βάση το γενετικό σας προφίλ σας θα πρέπει να 

προσπαθήσετε περισσότερο για την επίτευξη καλών επιδόσεων στα παραπάνω αθλήματα:

Μέγιστη Δύναμη
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Η μέγιστη δύναμη είναι ένα μέτρο του πόσο δύναμη μπορεί να ασκήσει το σώμα, ένα μυς ή ομάδα μυών, 
ή με απλούστερους όρους πόσο δυνατό είναι το άτομο. Ειδικότερα, σε έναν αθλητή της άρση βαρών η 
μέγιστη δύναμή επηρεάζειτοπόσο βάρος μπορεί να ανυψώσει σε μια κίνηση. Από την άλλη, στην πετο-
σφαίριση η μέγιστη δύναμη αφορά την ανύψωση του σώματος του παίκτη στο καρφί ή στο μπλοκ.

TA AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ∆ΥΝΑΜΗΣ
Ακοντισµός
Άλµα εις µήκος
Άλµα εις ύψος
Άλµα επί κοντώ
Άλµα τριπλούν
Άρση βαρών

∆ίζυγο
∆ισκοβολία
Κρίκοι
Σφαιροβολία
Σφυροβολία



Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της γενετικής σας ανάλυσης έχετε προδιάθεση για επιδόσεις στο μέσο όρο των αθλη-
τών σε αθλήματα που απαιτούν ταχύτητα. Επομένως με βάση το γενετικό σας προφίλ σας θα πρέπει να 

προσπαθήσετε περισσότερο για την επίτευξη καλών επιδόσεων στα παραπάνω αθλήματα:

Ταχύτητα
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Η ικανότητα να εκτελεί μια κίνηση ή να μετακινείται σε μια απόσταση όσο το δυνατό γρηγορότερα. Με 
άλλα λόγια αποτελεί βασικό πλεονέκτημα σε αθλητές μικρών αποστάσεων, όπου ο χρόνος διακρίνει 
τους πρωταθλητές. Επιπλέον, η ανεπτυγμένη ταχύτητα μπορεί να δώσει το προβάδισμα και στα ομαδικά 
αθλήματα, όπως στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ (καλαθοσφαίριση).

TA AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Αντιπτέριση (Badminton)
Αντισφαίριση (Tennis)
∆ρόµοι µε εµπόδια
Kαλαθοσφαίριση (Basket)
Μαραθώνιος/ Ηµιµαραθώνιος
Πετοσφαίριση (Volleyball)

Ποδόσφαιρο
Στίβος µικρών και µεσαίων αποστάσεων
Τρίαθλο/ Πένταθλο/ ∆έκαθλο
Χειροσφαίριση (Handball)



Ταχυδύναμη
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Η ταχύτητα και η δύναμη αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της καλής φυσικής κατάστασης και απαι-
τούνται σε όλες τις κινήσεις που κάνει ένας αθλητής. Ο συνδυασμός ταχύτητας και δύναμης είναι η 
ταχυδύναμη. Κατά τον ορισμό της, η ταχυδύναμη θεωρείται ως η ικανότητα μετακίνησης ενός φορτίου 
στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

TA AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΑΧΥ∆ΥΝΑΜΗΣ
Ακοντισµός
Άλµα εις µήκος
Άλµα εις ύψος
Άλµα επί κοντώ
Άλµα τριπλούν
∆ισκοβολία
Ελληνορωµαϊκή Πάλη
Ενόργανη Γυµναστική (δοκός, άλµα, έδαφος)

Καράτε
Κολύµβηση 50 µέτρα
Ποδηλασία πίστας
Πυγµαχία
Στίβος 60 µέτρα
Σφαιροβολία
Σφυροβολία

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της γενετικής σας ανάλυσης έχετε προδιάθεση για επιδόσεις στο μέσο όρο των αθλη-
τών σε αθλήματα που απαιτούν ταχυδύναμη. Επομένως με βάση το γενετικό σας προφίλ σας θα πρέπει να 

προσπαθήσετε περισσότερο για την επίτευξη καλών επιδόσεων στα παραπάνω αθλήματα:



Εκρηκτικότητα
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Σε αντίθεση με την μέγιστη δύναμη, η εκρηκτική δύναμη είναι η ικανότητα του αθλητή να ασκεί τη μεγαλύτερη δύναμη 
στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Εναλλακτικά, αποτελεί την ικανότητα του μυός να δαπανήσει ενέργεια σε μια 
εκρηκτική κίνηση ή σε μια σειρά γρήγορων κινήσεων, όπως άλματα, άρσεις, ανυψώσεις, πιέσεις. Η δεξιότητα αυτή είναι 
απαραίτητη σε αθλητές ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης και πολεμικών τεχνών.

TA AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΑΛΘΛΗΜΑΤΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Άλµα εις ύψος/ εις µήκος/ επί κοντώ/ τριπλούν
Αντιπτέριση (Badminton)
Αντισφαίριση (Tennis)
∆ισκοβολία
Ενόργανη γυµναστική 
Κολύµβηση 
Πολεµικές τέχνες

Ρυθµική γυµναστική (ατοµικό, οµαδικό)
Στίβος
Σφαιροβολία 
Σφυροβολία

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της γενετικής σας ανάλυσης έχετε προδιάθεση για επιδόσεις στο μέσο όρο των αθλη-
τών σε αθλήματα που απαιτούν εκρηκτικότητα. Επομένως με βάση το γενετικό σας προφίλ σας θα πρέπει να 

προσπαθήσετε περισσότερο για την επίτευξη καλών επιδόσεων στα παραπάνω αθλήματα:



Ευστοχία
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Στα περισσότερα αθλήματα η ικανότητα της ακριβούς και αποτελεσματικής επίτευξης ενός στόχου διακρίνει τους αθλητές 
από τους πρωταθλητές. Έτσι το κοινό χαρακτηριστικό του επιθετικού ποδοσφαιριστή, ενός τοξοβόλου και ενός τενίστα 
βρίσκεται στην ευστοχία.

TA AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ

ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΕΥΣΤΟΧΙΑΣ
Αντιπτέριση (Badminton)
Αντισφαίριση (Tennis)
Καλαθοσφαίριση (Basket)
Πετοσφαίριση (Volleyball)
Ποδόσφαιρο
Σκοποβολή

Τοξοβολία
Υδατοσφαίριση (Water Polo)
Χειροσφαίριση (Handball)

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της γενετικής σας ανάλυσης έχετε προδιάθεση για επιδόσεις στο μέσο όρο των αθλη-
τών σε αθλήματα που απαιτούν ευστοχία. Επομένως με βάση το γενετικό σας προφίλ σας θα πρέπει να 

προσπαθήσετε περισσότερο για την επίτευξη καλών επιδόσεων στα παραπάνω αθλήματα:



Κίνδυνος τραυματισμού
και αποκατάσταση

04

Κατά τη διάρκεια υπερβολικής άσκησης, ο ιστός ενδέχεται να υποστεί 
ελαφριές φθορές σε διάφορα σημεία. Το ανοσοποιητικό σύστημα τις αναγνω-
ρίζει συνήθως ως μια φυσιολογική διαδικασία οπότε δεν προκαλεί φλεγμονή 
ή πρήξιμο, όπως μπορεί να προκληθεί σε σοβαρότερες βλάβες, π.χ. τραυματι-
σμός στον αστράγαλο.Hελαφριά βλάβη κατά την άσκηση μπορεί όμως να 
οδηγήσει σε  επιθετική φλεγμονή, η οποία δεν προκαλεί οίδημα αλλά βλάβη 
στους υποκείμενους ιστούς. Επομένως, τραυματισμοί σε τένοντες (συνήθως 
του αχίλλειου τένοντα ή στο γόνατο) μπορεί να διαρκέσουν μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα. 

Όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό έχουν παρατηρήσει ότι κάποιοι αθλητές 
φαίνεται να είναι «επιρρεπείς σε τραυματισμούς», ενώ άλλοι παρουσιάζουν 
σπάνια τραυματισμούς. Επιπλέον, ορισμένα άτομα είναι σε θέση να ανακάμ-
ψουν γρήγορα και είναι έτοιμα να προπονηθούν ξανά σκληρά μετά από λίγες 
μόνο ημέρες ξεκούρασης. Από την άλλη, δεν είναι λίγοι εκείνοι που φαίνεται 
ότι δεν ξεπερνούν τον τραυματισμό τόσο εύκολα, ακόμη και μετά από συνε-
δρίες αποκατάστασης και χρειάζονται μεγαλύτερο διάλειμμα για την επανεκ-
κίνηση των εντατικών προπονήσεων τους. Ερευνητικά δεδομένα αποκαλύ-
πτουν ότι ορισμένες γενετικές παραλλαγές συνδέονται με καθυστερημένη 
ανάρρωση, ενώ άλλες παραλλαγές θέτουν τα άτομα σε σημαντικά αυξημένο 
κίνδυνο ορισμένων τραυματισμών. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να γνωρί-
ζουμε εκ των προτέρων την ανθεκτικότητα ή όχι του οργανισμού σε τραυμα-
τισμούς ώστε να οργανώσουμε μια καλύτερα δομημένη προπόνηση για βελτι-
στοποίηση της επίδοσης και της αποκατάστασης.
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Kίνδυνος τραυματισμού
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TA AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωναμε το αποτέλεσμα της γενετικής σας ανάλυσης έχετε μέτριο κίνδυνο τραυματισμού, δηλαδή βρίσκεστε 
στον μέσο όρο των αθλητών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είστε προσεκτικοί διασφαλίζοντας ότι η ένταση 
και η αντίσταση της προπόνησής σας είναι κατάλληλες για το δικό σας επίπεδο φυσικής κατάστασης. Επομέ-
νως είναι αρκετά σημαντικό να λάβετε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσετε την ασφάλειά 

σας. Ακολουθώντας τις κατευθυντήριες οδηγίες, προάγοντας τα οφέλη της γυμναστικής, χωρίς πόνους, πιασί-
ματα και τραυματισμούς.



Η Πρόταση μας
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Βασικές συμβουλές προστασίας από τραυματισμούς:

   • Σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος της προπόνησής σας συστήνεται να αποτελεί η προθέρμανση. Μια ρουτίνα 
προθέρμανσης βελτιώνει αποτελεσματικά την κινητικότητά σας, προετοιμάζει τους μυς σας για την προπόνησή και 
μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού. Πέντε με δέκα λεπτά είναι αρκετά για να ζεστάνεις τους μυς σου, ενώ 
εξαρτάται και από παράγοντες όπως η θερμοκρασία περιβάλλοντος και το είδος προπόνηση που θα ακολουθήσει.
Γιατί συμβαίνει αυτό; Οι μύες όταν βρίσκονται σε αδράνεια κρυώνουν, επομένως είναι πιο ευάλωτοι και αναποτελεσματι-
κοί σε οποιαδήποτε κίνηση. Έτσι ένας «κρύος μυς» περιορίζει το εύρος της κίνησής του και μπορεί να οδηγήσει ευκολό-
τερα σε τραυματισμό, διότι δεν είναι σε θέση να επιμηκύνει όπως θα έπρεπε.
   • Η αποθεραπεία μετά την άσκηση συμπληρώνει μια ολοκληρωμένη προπόνηση, γιατί προάγει σταδιακή μείωση των 
καρδιακών παλμών και της θερμοκρασίας του σώματος. Προστατεύει από τον τραυματισμό που μπορεί να επέλθει λόγω 
απότομη διακοπής της άσκησης. Σκοπός, λοιπόν, είναι να επαναφέρουμε το σώμα σε φυσιολογικούς ρυθμούς μέσα από 
ήπιες ασκήσεις και διατάσεις (stretching).
   • Είναι αρκετά δελεαστικό για έναν αθλούμενο να ξεπερνά τα όριά του, πιέζοντας το σώμα και το πνεύμα του να συνεχί-
σει να την άσκηση. Όμως είναι σημαντικό όχι μόνο να γνωρίζετε τα όριά σας, αλλά να θέτετε ρεαλιστικούς, εφικτούς και 
βιώσιμους στόχους αυξάνοντας σταδιακά τον χρόνο προπόνησής, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο τραυματισμού. Καθορίστε 
τους στόχους σας και σχεδιάστε την προσπάθειά για την επίτευξή τους, είτε αυτοί είναι να κολυμπήσετε περισσότερους 
γύρους, να σηκώσετε περισσότερο βάρος ή να διανύσετε μεγαλύτερη απόσταση.
   • Ένας ήπιος αθλητικός τραυματισμός μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιο πόνο εάν δεν δώσετε στο σώμα σας την απαιτού-
μενη ξεκούραση. Μην επιβαρύνετε περισσότερο το σημείο του σώματός σας που έχει τραυματιστεί, ώστε να επουλωθεί 
γρηγορότερα. Εξαιρετικά σημαντική αποτελεί η γνωμάτευση από τον φυσικοθεραπευτή ή γιατρό που σας παρακολου-
θεί.
   • Η ενυδάτωση είναι το κλειδί! Το νερό ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματός και μεταφέρει θρεπτικά συστατικά σε 
όλο το σώμα προσφέροντας ενέργεια. Έτσι, η αφυδάτωση μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση, μυϊκές κράμπες, ζάλη, ναυτία, 
έμετο, σύγχυση ή λιποθυμία. Μην ξεχνάτε ότι οι ανάγκες των αθλητών σε νερό είναι αυξημένες, διότι κατά την άσκηση 
η εφίδρωση είναι περισσότερη συγκριτικά με τους μη αθλούμενους.
   • Είναι σημαντικό για τους αθλητές να ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή γεμάτη τρόφιμα πλούσια σε θρεπτικά 
συστατικά. Ακολουθώντας ένα πλάνο διατροφής με βάση τις ατομικές σας ανάγκες μπορείτε να αξιοποιήσετε πλήρως 
τις δυνατότητές σας, ώστε να βελτιώσετε τις επιδόσεις σας και να αποφύγετε τους τραυματισμούς. Τέλος, σε αθλήματα 
όπου δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο βάρος ενός αθλητή, είναι σημαντικό να έχετε ασφαλείς διατροφικές συνήθειες.
   • Η σωστή τεχνική και ο κατάλληλος εξοπλισμός για το άθλημα που επέλεξες είναι σημαντικά, τόσο γιατί σου δίνουν το 
έναυσμα για να πετύχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά σε προστατεύουν από τον τραυματισμό. Με άλλα λόγια 
ακολουθώντας την τεχνική που έχεις διδαχθεί ή ζητώντας την επίβλεψη του προπονητή σου, μειώνεις την πιθανότητα 
να τραυματιστείς τώρα, αλλά και σε μελλοντική προπόνηση. Αν θέλεις να αρχίσεις ένα νέο άθλημα ή δραστηριότητα 
μην ξεχάσεις να λάβεις τις απαραίτητες συμβουλές και εκπαίδευση από ειδικό επιστήμονα Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-
σμού.



Χρόνος αποκατάστασης
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TA AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωναμε το αποτέλεσματης γενετικής σας ανάλυσης είναι πιθανό να έχετε μέτριο ρυθμό αποκατάστασης μετά 
από τραυματισμό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να βασίζετε την προπόνησή σας στις ικανότητές σας και να μην 
τις υπερβαίνετε σε μεγάλο βαθμό. Επιπλέον, είναι σημαντικό για εσάς να παρέχετε στον εαυτό σας τον απαραί-
τητο χρόνο ανάκαμψης ανάμεσα στις προπονήσεις σας, και να λαμβάνετε όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλεί-

ας ώστε να αποφύγετε τον τραυματισμό.



Η Πρόταση μας
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Βασικές συμβουλές αποκατάστασης έναντι τραυματισμού:

• Η γρήγορη αντίδραση σε έναν τραυματισμό αποτελεί ζωτικής σημασίας. Μόλις αντιληφθείτε πόνο, αδυναμία
ολοκλήρωσης της προπόνησης ή ζαλάδα, σταματήστε άμεσα την δραστηριότητά σας και ενημερώστε τον προπονητή
σας. Μην αμελείτε τα σημάδια που σας δίνει το σώμα σας.
• Ένας ήπιος αθλητικός τραυματισμός μπορεί να οδηγήσει σε χρόνιο πόνο, εάν δεν δώσετε στο σώμα σας την
απαιτούμενη ξεκούραση. Μην επιβαρύνετε περισσότερο το σημείο του σώματός σας που έχει τραυματιστεί, ώστε να
επουλωθεί γρηγορότερα. Εξαιρετικά σημαντική αποτελεί η γνωμάτευση από τον φυσικοθεραπευτή ή γιατρό που σας
παρακολουθεί.
• Επαναφέρετε όλο το εύρος κίνησης και λειτουργίας στην τραυματισμένη περιοχή. Εξαιρετικά σημαντική είναι η
τήρηση των ασκήσεων που σας έχει προτείνει ο γιατρός ή ο φυσιοθεραπευτής σας για να αποκαταστήσετε το εύρος
της κίνησης. Παραλείποντας τις οδηγίες τους μπορεί να μην αποκατασταθεί πλήρως η τραυματισμένη περιοχή.
Συμβουλή: αποφύγετε να επιστρέψετε στις προπονήσεις σας εάν υπάρχει περιορισμένη κίνηση στην τραυματισμένη
άρθρωση/περιοχή.
• Ανακτήστε τις δυνάμεις και τις δεξιότητες σας. Μετά από αποχή από τις προπονήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι
ικανότητές σας έχουν εξασθενήσει συγκριτικά με πριν από τον τραυματισμό, είτε πρόκειται για ντρίμπλα στο μπάσκετ
ή σουτ στο ποδόσφαιρο. Με την σωστή προπόνηση θα ανακτήσετε τις δεξιότητές σας πριν τον επόμενο αγώνα.
• Ανακτήστε τη μυϊκή δύναμη. Μετά από έναν τραυματισμό που σας έχει αποτρέψει από την άσκηση για κάποιο
χρονικό διάστημα, είναι σημαντικό να ενισχύσετε τη δύναμη στους μυς που ήταν σε αδράνεια. Η ομάδα υποστήριξης
σας πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία σε ασκήσεις για να ενεργοποιήσει τους αδύναμους μύες.
• Ανακτήστε την αντοχή. Ευτυχώς, οι περισσότεροι υγιείς αθλητές, ειδικά τα παιδιά, ανακτούν την αντοχή τους αρκετά
γρήγορα, αλλά δεν θα είστε πραγματικά έτοιμοι να παίξετε ξανά μέχρι να το κάνει. Θα πρέπει να κάνει
δραστηριότητες όπως κολύμπι, ποδηλασία ή κωπηλασία. Η άσκηση τρεις φορές την εβδομάδα για 30 λεπτά κάθε
φορά πρέπει να είναι αρκετή.
• Οι τραυματισμοί δεν επηρεάζουν μόνο τους αθλητές σωματικά, αλλά και ψυχικά. Η αντίληψη ενός αθλητής και το
πως αντιμετωπίζει συναισθηματικά τους τραυματισμούς μπορεί να επηρεάσει το χρόνο που θα παραμείνει εκτός
ανταγωνισμού. Οι αθλητές επιταχύνουν τον χρόνο ανάκαμψης μετά από τραυματισμό όταν αντιλαμβάνονται άμεσα
ότι χρειάζονται βοήθεια και λαμβάνουν δράση. Μια επαρκής ισορροπία μεταξύ άγχους, λόγω προπόνησης και αγώνα,
αλλά και προσωπικών απαιτήσεων, και ανάκαμψης είναι απαραίτητη για τους αθλητές, ώστε να επιτύχουν συνεχείς
επιδόσεις υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, ένας τραυματισμός που σας κρατά έξω από τον αθλητισμό για μεγάλο χρονικό
διάστημα, επηρεάζει σημαντικά την ψυχολογική κατάστασή σας. Εάν επιστρέψετε νωρίτερα, κινδυνεύετε να
προκαλέσετε σοβαρότερο τραυματισμό.
• Σωστή επιλογή της ομάδας υποστήριξης του αθλητή, αποτελούμενη από έμπειρους επιστήμονες φυσικής αγωγής,
προπονητές και επαγγελματίες υγείας (γιατρός, φυσικοθεραπευτές). Οι επαγγελματίες αυτοί καταλαβαίνουν πώς οι
αθλητές αντιμετωπίζουν τον τραυματισμό, και είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να τους βοηθήσουν. Μπορούν να
προσαρμόσουν ή να εφαρμόσουν στρατηγικές αντιμετώπισης βοηθώντας τελικά τον αθλητή να επιστρέψει
γρηγορότερα στις προπονήσεις του.
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