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Βαλκανιονίκης Κολύµβησης 

 
 

ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΥΠΕΡΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 

 

 

Εάν ανατρέξουµε στη βιβλιογραφία θα βρούµε εκατοντάδες µαρτυρίες που συνδέουν την υπερβολική 

προπονητική επιβάρυνση µε µειωµένη αγωνιστική απόδοση, γεγονός όµως που µπορεί να συµβεί σε 

οποιονδήποτε αθλητή σε διάφορες χρονικές στιγµές της καριέρας του, ακόµα κι όταν η προπονητική 

επιβάρυνση έχει µειωθεί. 

 
Όλοι έχουµε ακούσει για υψηλού επιπέδου αθλητές να αποσύρονται από τους αγώνες την τελευταία 

στιγµή, λόγω κάποιας ξαφνικής ή χρόνιας ασθένειας. Επίσης κάποιοι άλλοι αθλητές αποτυγχάνουν να 

φθάσουν τα αγωνιστικά τους standards προηγούµενων ετών, παρόλη τη διατήρηση προπονητικών  

προγραµµάτων υψηλών επιβαρύνσεων. Ως εκ τούτου, εύλογα κάποιος οδηγείται στο συµπέρασµα ότι 

οι αθλητές αυτοί αποτυγχάνουν να προσαρµοσθούν σ’ αυτά τα προπονητικά φορτία. 

 

Είναι γνωστό ότι τα προπονητικά προγράµµατα στοχεύουν να επιβαρύνουν τον αθλητή µε τέτοιου 

είδους προπονητικά ερεθίσµατα, ώστε ο αθλητής να προσαρµόζεται στο επίπεδο της επιβάρυνσης που 

θα αντιµετωπίσει  στη διάρκεια του αγώνα.   

 

Εάν οι προπονητικές επιβαρύνσεις είναι µεγαλύτερες από αυτές που έχει αντιµετωπίσει ο αθλητής 

προηγούµενα και η προπονητική επιβάρυνση αυξάνεται προοδευτικά έχουµε την φυσιολογική 

«προπονητική υπερφόρτωση», που στοχεύει στη βελτίωση των επιδόσεων µόλις ο προπονητικός 

όγκος ελαττωθεί.   

 

Όµως για να προσαρµοσθεί ο αθλητής στην προπονητική υπερφόρτωση πρέπει να του διατίθεται 

ικανοποιητικός χρόνος αποκατάστασης. Εάν δεν δοθεί επαρκής ανάπαυση και η αύξηση του 

προπονητικού όγκου είναι απότοµα µεγάλη, τότε ο αθλητής εισέρχεται στο στάδιο της αποτυχηµένης 

προσαρµογής ή «εξάντλησης», η οποία  χαρακτηρίζεται από σύντοµη κατάσταση υπερκόπωσης, 

καθώς ο οργανισµός του αθλητή δεν αναρρώνει, εξ’ αιτίας  του ανεπαρκή χρόνου αποκατάστασης. 

 



Εάν η βαριά προπονητική υπερφόρτωση συνεχισθεί, χωρίς ο αθλητής να έχει την απαραίτητη 

ξεκούραση,  η εξάντληση του αθλητή θα µετατραπεί σε χρόνια κόπωση και «υπερκόπωση» και ως 

εκ τούτου σε µειωµένες αγωνιστικές επιδόσεις. Η κατάσταση αυτή κάνει τον αθλητή πιο επιρρεπή σε 

εύκολα κρυολογήµατα µέχρι χρόνια νοσήµατα. Μολυσµατικές ασθένειες επιδρούν και στη µυϊκή 

λειτουργία µε αποτέλεσµα τη µειωµένη ικανότητα αντοχής  στην άσκηση.  

 

Η αποκάλυψη των συµπτωµάτων κόπωσης ενός αθλητή στο στάδιο της «εξάντλησης», θα οδηγήσει 

γρηγορότερα σε συστάσεις στο προπονητή για µείωση του προπονητικού όγκου, προτού ο αθλητής 

του εισέλθει στο στάδιο της «υπερκόπωσης». 

 

Τα συµπτώµατα της υπερκόπωσης είναι πολλά και ορατά και δείχνουν τη πολυπλοκότητα του 

συνδρόµου. Πλήρης αποκατάσταση από το σύνδροµο αυτό µπορεί να πάρει εβδοµάδες ή και µήνες. 

Να δούµε όµως και να ξεχωρίσουµε µερικούς όρους:  

 

Προπονητική υπερφόρτωση.Η διαδικασία µε τη οποίαν η προοδευτικά αυξανόµενη προπονητική 

επιβάρυνση που δέχεται ένα άτοµο, παρέχει το κατάλληλο ερέθισµα, ώστε να δηµιουργούνται στον 

οργανισµό του λειτουργικές προσαρµογές.  

 

Προπονητική κόπωση.  Είναι η φυσιολογική κόπωση που προκαλείται από ένα πολυήµερο βαρύ 

προπονητικό πρόγραµµα υπερφόρτωσης. Η κόπωση αυτή είναι αντιστρεπτή και η βελτίωση των 

επιδόσεων προκύπτει µόλις ελαττωθεί ο προπονητικός όγκος και ο αθλητής ξεκουρασθεί πλήρως. 

 

Εξάντληση. Η µη επαρκής περίοδο ανάπαυσης µεταξύ των προπονήσεων οδηγεί σε σύντοµη 

υπερκόπωση και µείωση της αγωνιστικής επίδοσης. Τα συµπτώµατα είναι αντιστρεπτά µε µεγαλύτερη 

όµως χρονική περίοδο αποκατάστασης από τη συνήθη. Πολλοί προπονητές επιφέρουν εξάντληση 

στους αθλητές τους οικιοθελώς, προκειµένου να διευρυνθούν οι  φυσιολογικές λειτουργίες του 

αθλητή, µε αποτέλεσµα µόλις ο αθλητής ξεκουρασθεί επαρκώς να βελτιώσει τις επιδόσεις του.   

 

Υπερκόπωση. Είναι ο γενικός ορισµός της επιβάρυνσης ενός ατόµου, τόσο από τον προπονητικό 

όγκο, όσο και από εξωτερικά ερεθίσµατα που σχετίζονται µε τον  τρόπο ζωής του αθλητή σε τέτοια 

έκταση, που παρόλη την επαρκή περίοδο ανάπαυσης να µην αποδίδει αγωνιστικά. Η υπερκόπωση 

προκύπτει από την επί µακρόν διάστηµα  ανεπαρκή περίοδο ανάπαυσης µεταξύ των περιόδων 

προπονήσεων. Η µείωση της αγωνιστικής απόδοσης είναι απαραίτητη γιά τη διάγνωσή της ενώ η 

αποκατάσταση απαιτεί σηµαντικά µεγαλύτερο διάστηµα από την εξάντληση. 

 

Σύνδροµο Υπερκόπωσης. Το φαινόµενο της υπερκόπωσης του αθλητή είναι πολυπαραγοντικό, ως 

εκ τούτου στη κλινική κατάσταση της υπερκόπωσης αποδίδεται η έννοια του «συνδρόµου». Είναι η 

κατάσταση µειωµένης αγωνιστικής απόδοσης σε χρόνια βάση, συνοδευόµενη από συµπτώµατα 

σωµατικά, φυσιολογικά και ψυχολογικά που επιδρούν στην εν γένει συµπεριφορά του αθλητή. 

  



Μυϊκή Υπερένταση (overstrain). Όταν η επιβάρυνση της άσκησης υπερτερεί της µυϊκής αντοχής 

του αθλητή οδηγεί σε παροδική τοπική µυϊκή κόπωση. Ειδικότερα η διαλειµµατική άσκηση υψηλής 

έντασης µπορεί να προκαλέσει καταστροφική ζηµιά στις µυϊκές ίνες των εργαζοµένων µυών. Η µυϊκή 

υπερένταση µπορεί να συνοδεύει ή όχι τις φάσεις της εξάντλησης και της υπερκόπωσης. 

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΡΡΕΠΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ 

 

Αθλητές σε όλα τα επίπεδα µπορούν να αναπτύξουν υπερκόπωση, αλλά ιδιαίτερα εκείνοι οι οποίοι 

έχουν ιδιαίτερα κίνητρα και φιλοδοξίες να διακριθούν και να βελτιώσουν τις  αγωνιστικές τους 

επιδόσεις.  

 

Τα κίνητρα αυτά δεν αφορούν το αγωνιστικό επίπεδο του αθλητή, όµως η ανάπτυξη του συνδρόµου 

σε έναν αθλητή που προπονείται σκληρά, πολλές φορές τον εµποδίζει να γίνει υψηλού επιπέδου 

αθλητής.  

 

Ιδιαίτερα οι λιγότερο έµπειροι αθλητές εµφανίζονται πιο επιρρεπείς να αναπτύξουν υπερκόπωση, εξ’ 

αιτίας ότι έχουν απειρία στο να αναγνωρίσουν τα συµπτώµατα της  συσσωρευµένης κόπωσης, καθώς 

και δεν δίνουν ιδιαίτερα προσοχή στη σηµασία που έχει η προοδευτικά αυξανόµενη προπονητική 

επιβάρυνση και στην σηµασία της αποκατάστασης από αυτήν. Επίσης οι γυναίκες παρατηρείται ότι 

µπορούν να πιέσουν τον εαυτό τους περισσότερο, απ’ότι οι άνδρες, για  σκληρότερη προπόνηση (48). 

 

Οριο µεταξύ φάσης εξάντλησης και υπερκόπωσης 

 

Ενα ενδιαφέρον επιστηµονικό ερώτηµα είναι εάν το σύνδροµο υπερπροπόνησης είναι συνέπεια της 

αύξησης της έντασης της προπόνησης ή της ποσότητας της προπόνησης.  

 

Με πολλά επιστηµονικά δεδοµένα πολλών ερευνών (9, 12, 19, 30, 51, 52) έχουµε καταλήξει στο 

συµπέρασµα ότι αυξηµένος κίνδυνος για ανάπτυξη του συνδρόµου υπερπροπόνησης µπορεί να συµβεί 

µετά από 3 εβδοµάδες εντατικής προπόνησης ή µετά από 3 εβδοµάδες αυξανόµενης µονότονης 

προπονητικής ποσότητας για τους αθλητές αντοχής. 

 

Το όριο ανάµεσα στη φάση εξάντλησης και στη φάση  υπερκόπωσης είναι 3 εβδοµάδες εντατικής 

προπόνησης ή συνεχούς αυξανόµενης προπονητικής ποσότητας για 3 τουλάχιστον ώρες τη φορά. 

 

Εάν αυτή η προπονητική περίοδος ολοκληρωθεί χωρίς ενδιάµεση ανάπαυση ο οργανισµός του αθλητή 

θα χρειασθεί µία  εβδοµάδα αποκατάστασης, προκειµένου να αποφευχθεί το σύνδροµο 

υπερπροπόνησης και να δοθεί επαρκής χρόνος ξεκούρασης στον αθλητή για να επανέλθει. 

 



Εάν οι επιδόσεις του αθλητή παραµένουν χαµηλές µετά από αυτή την περίοδο ανάπαυσης, τότε ο 

αθλητής µπορεί να έχει εισέλθει στη φάση της υπερκόπωσης, όπου χρειάζεται πολύ µεγαλύτερο 

διάστηµα ανάληψης. Η περίοδος αυτή, όπου οι επιδόσεις  συνεχίζουν να παραµένουν χαµηλά, παρόλο 

το διάστηµα ξεκούρασης του αθλητή, είναι που διαφοροποιεί τη φάση εξάντλησης από τη φάση 

υπερκόπωσης. 

 

Τέλος όλα τα παραπάνω θα είχαν αποφευχθεί εάν παρεµβάλλετο στο εβδοµαδιαίο προπονητικό 

πρόγραµµα, αφενός µεν µία µέρα την εβδοµάδα αποχής από τη προπόνηση, ώστε να ξεκουρασθεί  ο 

αθλητής, αφετέρου δε η εναλλαγή της  προπονητικής αρχής, - µίας µέρας σκληρής και µίας µέρας 

εύκολης προπόνησης, γεγονός το οποίον  θα µείωνε σαφέστατα το κίνδυνο υπερκόπωσης του 

αθλητή.  

Παράγοντες που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη υπερκόπωσης 

 

Πολλά περιστατικά υπερπροπόνησης οφείλονται σε ανεπαρκή περίοδο αποκατάστασης, καθώς ο 

αθλητής προπονείται συνέχεια, προκειµένου να ξεπεράσει ένα αγωνιστικό πλατώ, ή έχοντας χάσει 

κάποιες προπονήσεις, λόγω ασθένειας,  προσπαθεί να επανέλθει γρήγορα, χρησιµοποιώντας συνεχώς 

υψηλές προπονητικές εντάσεις. Παρακάτω αναφέρονται όλοι οι παράγοντες που µπορούν να 

συµβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδρόµου. 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΚΟΠΩΣΗΣ 

 

1. Μονότονη σκληρή προπόνηση, χωρίς εναλλαγή υψηλότερης και χαµηλότερης επιβάρυνσης. 

2. Απότοµη αύξηση στη προπονητική επιβάρυνση. 

3. Ανεπαρκής χρόνος αποκατάστασης µεταξύ των προπονήσεων. Ελλειψη µιάς µέρας µέσα στην 

εβδοµάδα απόλυτης ξεκούρασης. 

4. Γρήγορη ανάληψη προπόνησης µετά από ασθένεια. 

5. Ανεπαρκής θερµιδική πρόσληψη τροφής. 

6. Ανεπαρκής πρόσληψη υδατανθράκων. 

7. Μειωµένη πρόσληψη υγρών. 

8. Ανεπάρκεια σιδήρου. 

9. Μυϊκή προσπάθεια στην κατάσταση υπογλυκαιµίας. 

10. Άσκηση στη ζέστη. 

11. Μονοτονία στην προπόνηση. 

12. Παροδικές µολύνσεις και ιώσεις. 

13. Πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις του αθλητή. 

14. Υψηλή αύξηση προπονητικής επιβάρυνσης σε συνδυασµό µε άλλες, εκτός προπονήσεων,  

σηµαντικές υποχρεώσεις του αθλητή. 

15. Σύγκρουση απαιτήσεων. 



16. Ψυχολογικοί φόβοι, φόβος αποτυχίας σε αγώνες, υπερβολικές προσδοκίες απόδοσης, 

υπερβολικές απαιτήσεις στις προπονήσεις, µη ανεκτές συναισθηµατικές εντάσεις οποιασδήποτε 

αιτιολογίας. 

 

 

 

ΤΥΠΟΙ ΚΟΠΩΣΗΣ: ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

 

Ακατάλληλη προπόνηση ή απότοµη αύξηση της προπόνησης συµβάλλει στην ανάπτυξη του 

συµπαθητικού τύπου κόπωσης (Πίνακας Ι). Αντίθετα, αύξηση της προπόνησης που διατηρείται επί 

µακρόν διάστηµα συµβάλλει στην ανάπτυξη του παρασυµπαθητικού τύπου κόπωσης (Πίνακας ΙΙ). 

Πέρα από τα κλινικά συµπτώµατα που διαφοροποιούν τους δύο τύπους κόπωσης, προϋπόθεση 

αποτελεί ότι και οι δύο τύποι κόπωσης συνοδεύονται από µείωση της αγωνιστικής απόδοσης (Πίνακας 

ΙΙΙ). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Ι:  

ΚΛΙΝΙΚΑ  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ  ΥΠΕΡΚΟΠΩΣΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΑΝΤΟΧΗΣ (παρασυµπαθητικός 

τύπος) 

 

- Μειωµένη αγωνιστική απόδοση. 

- Γρήγορη αίσθηση κόπωσης,  απάθεια. 

- Μελαγχολική διάθεση µε τάση στην κατάθλιψη. 

- Ύπνος κανονικός, ίσως µεγαλύτερης διάρκειας από το κανονικό. 

- Σωµατικό βάρος σταθερό. Όρεξη φυσιολογική. 

- Χαµηλή καρδιακή συχνότητα ηρεµίας. 

- Χαµηλή αρτηριακή πίεση στην ηρεµία. 

- Γρήγορη επαναφορά της καρδιακής συχνότητας κατά την αποκατάσταση. 

- Μειωµένη καρδιακή συχνότητα σε κάθε υποµέγιστο µυϊκό έργο. 

- Μειωµένες τιµές γαλακτικού τόσο σε υποµέγιστο όσο και σε µέγιστο µυϊκό έργο. 

- Αναιµία. 

- Πεπτικές διαταραχές. 

- Χαµηλή γλυκόζη αίµατος µετά από 12ωρη νηστεία και επίπεδη καµπύλη ανοχής γλυκόζης µετά 

από λήψη της. Επιρρέπεια στην υπογλυκαιµία. 

- Χαµηλή ικανότητα ρύθµισης της γλυκόζης στην άσκηση. 

- Χαµηλότερα επίπεδα κατεχολαµινών κατά τη διάρκεια της άσκησης. 

- ∆υσλειτουργία υποθαλάµου – υπόφυσης – επινεφριδίων. 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ  IΙ: 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΚΟΠΩΣΗΣ ΣΕ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ– ΣΥΝΤΟΜΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 

ΑΘΛΗΜΑΤΑ (συµπαθητικός τύπος) 

 

- Μειωµένη αγωνιστική απόδοση. 

- Ανησυχία, νευρικότητα , ερεθιστικότητα. 

- Ύπνος ανήσυχος και διαταραγµένος. 

- Απώλεια σωµατικού βάρους Μείωση όρεξης για λήψη τροφής. 

- Αυξηµένη καρδιακή συχνότητα ηρεµίας. 

- Αυξηµένη αρτηριακή πίεση στην ηρεµία. 

- Αργή επαναφορά της καρδιακής συχνότητας κατά την διάρκεια της αποκατάστασης. 

- Αυξηµένη εφίδρωση. 

- Συναισθηµατική αστάθεια. 

- Αυξηµένα επίπεδα ΒΜR. 

- Αρνητικό ισoζύγιο αζώτου. 

- Ανωµαλίες στο ECG. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΙII:  

 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΚΟΠΩΣΗ 

 

- Μειωµένες αγωνιστικές επιδόσεις. 

- Ανικανότητα να φθάσει ο αθλητής σε επιδόσεις που είχε πετύχει στο παρελθόν. 

- Μεγάλη περίοδο αποκατάστασης. 

- Μειωµένη ανοχή σε προπονητική επιβάρυνση. 

- Μειωµένη ικανότητα παραγωγής µέγιστου έργου. 

- Μειωµένη µυϊκή δύναµη. 

- Απώλεια συναρµογής των κινήσεων. 

- Μειωµένη αποτελεσµατικότητα και µειωµένο εύρος της κίνησης. 

- Επανεµφάνιση λαθών στη τεχνική που είχαν διορθωθεί στο παρελθόν. 

- Μειωµένη ικανότητα να διαχωρίσει ο αθλητής τη σωστή κίνηση από τη λανθασµένη και να 

διορθώσει εν γένει τη τεχνική του. 

 

Τα κλινικά συµπτώµατα υπερκόπωσης στα αθλήµατα αντοχής εµφανίζονται να είναι πιό δύσκολα 

αναγνωρίσιµα, καθώς είναι λιγότερο αντιληπτά γιά τον αθλητή και τον προπονητή του. Η 

υπερκόπωση γι’ αυτούς τους αθλητές καθυστερεί πολύ να αναγνωρισθεί λόγω ηπιότερων 

συµπτωµάτων και εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι µοιάζουν µε αυτά που επιφέρει η προπονητική κόπωση  

για τη βελτίωση των επιδόσεων.  

 

Η πλήρης επαναφορά του οργανισµού από αυτό το είδος  υπερκόπωσης παίρνει πάρα πολύ χρόνο, 

ακόµη και 6 µήνες. Ο τύπος αυτός της υπερκόπωσης αντανακλά προχωρηµένο στάδιο κόπωσης που 



συνδέεται µε την εξάντληση του νευροενδοκρινικού συστήµατος και ως εκ τούτου την πλήρη 

απορρύθµιση των διαφόρων ορµονών. Αντίθετα, ο συµπαθητικός τύπος υπερκόπωσης αντανακλά την 

µακροχρόνια αντίδραση του οργανισµού στο stress πριν την  εξάντληση.  

 

Ο παρασυµπαθητικός τύπος υπερκόπωσης συνδέεται µα αθλήµατα αντοχής ενώ ο συµπαθητικός 

τύπος µε αθλήµατα ταχύτητας και δύναµης. Οι νέοι αθλητές είναι πιό επιρρεπείς στο συµπαθητικό 

τύπο και οι µεγαλύτεροι στο παρασυµπαθητικό. Ατοµικές διαφορές µεταξύ των αθλητών 

προδιαθέτουν για τον ένα ή άλλο τύπο κόπωσης. 

 

Αλλαγή βιολογικών δεικτών λόγω της άσκησης 

 

Η γρήγορη διάγνωση στη κόπωση παίζει σηµαντικό ρόλο για την αντιµετώπισή της. Όµως, το 

ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί είναι ποιες φυσιολογικές παραµέτρους θα πρέπει να επιλέξουµε, 

ώστε να διακρίνουµε εάν πρόκειται για προπονητική κόπωση, εξάντληση ή υπερκόπωση, µε δεδοµένο 

ότι η πτώση της αγωνιστικής απόδοσης είναι δεδοµένη.  

 

Ας δούµε λοιπόν τι παροδικές βιοχηµικές αλλαγές επιφέρει η άσκηση σε κάποιους µεταβολικούς 

δείκτες, οι οποίοι όµως επανέρχονται εντός κάποιων ωρών στα πρό της άσκησης επίπεδα. 

• ⇑ επίπεδα γαλακτικού (18, 26) 

• ⇑ αµµωνία (47) 

• ⇑ κατεχολαµίνες (3, 22) 

• ⇓ Παράµετροι ανοσοποιητικού συστήµατος (21, 49) 

• ⇑ κορτιζόλη (22, 41) 

• ⇓ τεστοστερόνη (35, 41) 

• ⇓ συγκέντρωση αµινοξέων στο πλάσµα (45), ιδιαίτερα γλουταµίνη (31) 

• ⇑ κρεατίνη κινάση (25, 42) 

 

Εντός 24 ωρών 

 

• ⇑ ουρικό οξύ (2, 18, 23, 32) 

• ⇑ 3 methyl-histidine (53, 54) 

• ⇑ ουρία (47) 

• ⇑ επινεφρίνη (40)  

• ⇓ τεστοστερόνη και κορτιζόλη (40)   

• ⇓ συγκέντρωση αµινοξέων στο πλάσµα (10) 

 

Για κάποιες µέρες 

 

• κρεατίνη κινάση (13, 38) 

 



Πολλές έρευνες πάνω στην υπερπροπόνηση (19, 27, 28, 30, 51, 52), συµφωνούν ότι παράµετροι 

όπως η µυϊκή µάζα, καρδιακή συχνότητα ηρεµίας, αρτηριακή πίεση δεν έχουν σηµαντική διαγνωστική 

αξία για να αποκαλύψουν διαφορές στην φάση της υπερκόπωσης (36, 37),  καθώς ο τύπος κόπωσης 

(συµπαθητικός έναντι παρα-συµπαθητικός) δίνει αντικρουόµενα αποτελέσµατα.  

 

Έρευνες έδειξαν µείωση στην αιµοσφαιρίνη, αιµατοκρίτη και αριθµό ερυθρών αιµοσφαιρίων (RBC) σε 

φάσεις εξάντλησης (11) και υπερκόπωσης (48), εντούτοις άλλες έρευνες δεν επιβεβαίωσαν τα 

αποτελέσµατα, ακόµα και για τα επίπεδα σιδήρου στο πλάσµα (24, 29, 46). Αυτοί οι δείκτες φαίνονται 

να αντιδρούν µε παρόµοιο τρόπο στην προπονητική επιβάρυνση, η οποία δεν συνδέεται µε ιδιαίτερη 

κόπωση, µε αυτήν που συνδέεται µε τη φάση της εξάντλησης ή της υπερκόπωσης. 

 

Κατά την ίδια έννοια, η CK δείκτης καταστροφής µυϊκής µάζας (7) συνδέθηκε κάποια στιγµή και µε 

την υπερκόπωση (48). Όµως, αυξηµένη CK συµβαίνει µε την εν γένει προπονητική δραστηριότητα, 

χωρίς πτώση αγωνιστικής απόδοσης, εποµένως δεν µπορεί να αποτελεί καθοριστικό δείκτη 

υπερκόπωσης (25). Παράλληλα, εάν τα επίπεδα ουρίας παραµένουν στα φυσιολογικά επίπεδα δεν 

υπάρχει ανάγκη να µειωθεί η προπονητική επιβάρυνση. 

 

Παρόµοια αυξηµένα επίπεδα κορτιζόλης (C) στο πλάσµα (4, 33), µειωµένα επίπεδα τεστοστερόνης  

(T) στο πλάσµα (1, 14) και µειωµένος λόγος C/T (1) έχουν σηµειωθεί για πρώτη υποψία διάγνωσης 

υπερκόπωσης, εφόσον βέβαια προηγείται πτώση της αγωνιστικής απόδοσης. Όµως δεν αποκλείεται να 

αποτελούν απλές ενδείξεις της φυσιολογικής αναπόκρισης στην απλή  προπονητική επιβάρυνση. Οι 

παραπάνω βιοχηµικοί δείκτες απλά επισηµαίνουν τον ανεπαρκή χρόνο αποκατάστασης του 

οργανισµού κατά την τρέχουσα περίοδο της προπονητικής επιβάρυνσης (33). Κατά τον ίδιο τρόπο 

αυξηµένα επίπεδα κατεχολαµινών (CA) στην ηρεµία, µετά από περίοδο εντατικής προπόνησης, µπορεί 

να υποδηλώνουν τη φυσιολογική αντίδραση του οργανισµού στο προπονητικό stress, παρά να 

σχετίζονται µε συµπτώµατα υπερκόπωσης του αθλητή. 

 

Αντίθετα, παράµετροι όπως: 

 

• η µείωση της αλµπουµίνης στο πλάσµα. 

• η συνολική συγκέντρωση των αµινοξέων στο πλάσµα. 

• το άθροισµα των λευκών αιµοσφαιρίων. 

• επίπεδα σιδήρου και φεριττίνης στο πλάσµα. 

• επίπεδα ενεργειακών πηγών όπως του µυϊκού γλυκογόνου (9). 

 

µπορούν να διαγνώσουν µε µεγαλύτερη σαφήνεια ένα τόσο πολύπλοκο και πολυπαραγοντικό 

φαινόµενο, όπως αυτό της υπερκόπωσης (36, 37). 

 

Βιοχηµικός δείκτης που µπορούµε να βασισθούµε µε σιγουριά, ότι πρόκειται για υπερκόπωση του 

αθλητή είναι τα µειωµένα επίπεδα γλουταµίνης στο πλάσµα του αθλητή, τα οποία παραµένουν 

χαµηλά, ακόµα και εάν ο αθλητής έχει σταµατήσει µέρες τη προπόνηση (44, 46, 47).  



 

Η απελευθέρωση της γλουταµίνης από τα µυϊκά κύτταρα παίζει σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία του 

ανοσοποιητικού συστήµατος. Κατεστραµµένα µυϊκά κύτταρα συµβάλλουν στην προβληµατική 

λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήµατος και ως εκ τούτου, µειώνουν την ικανότητα του 

οργανισµού να επιδιορθώσει τους ιστούς του από τη ζηµιά της προπονητικής επιβάρυνσης, 

επιφέροντας αργοπορία στην όλη διαδικασία της κυτταρικής και ιστολογικής ανάπλασης του 

οργανισµού κατά την περίοδο της ανάπαυσης (43). 

 

 

ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΥΠΕΡΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ 

 

Τα κλινικά συµπτώµατα του συνδρόµου υποδηλώνουν απώλεια ισορροπίας ανάµεσα στη διέγερση και 

στην  αποκατάσταση του νευροενδοκρινολογικού συστήµατος. Η δυσλειτουργία αυτή συµβαίνει στον 

υποθάλαµο, το οποίον είναι το κέντρο που συνδέει το νευρικό και ορµονικό σύστηµα. 

 

Είναι λοιπόν αναµενόµενο ότι η περίοδος της αποκατάστασης από τη προπονητική επιβάρυνση των 

αθλητών να συνοδεύεται από αλλαγές, τόσο στο επίπεδο των µεταβολιτών στο αίµα, όσο και στο 

επίπεδο των ορµονών που έχουν ως στόχο να µεγενθύνουν τις αναβολικές διαδικασίες της 

πρωτεϊνικής σύνθεσης, ώστε να φέρουν τον οργανισµό στα προ της άσκησης επίπεδα. 

 

Οι ορµονικές αλλαγές έχουν να κάνουν: 

 

1. µε τα επίπεδα της κορτιζόλης (C) στο πλάσµα. Πολλές έρευνες έχουν δείξει αυξηµένα επίπεδα 

κορτιζόλης µετά από έντονη άσκηση, που όµως επανήλθαν 2-3 ώρες µετά τον τερµατισµό της 

άσκησης. Η επαναφορά της C στα φυσιολογικά επίπεδα φαίνεται να είναι υψίστης σηµασίας, 

καθώς είναι εµφανές ότι τα αυξηµένα επίπεδά της στη περίοδο της αποκατάστασης θα 

καθυστερήσουν την έναρξη των αναβολικών διαδικασιών και της εν γένει επιδιόρθωσης των 

µυϊκών κυττάρων του οργανισµού από την προπονητική επιβάρυνση. 

 

2. µε τα επίπεδα των κατεχολαµινών (CA)  στο πλάσµα. Κάτω από κανονικές συνθήκες αυξηµένα 

επίπεδα CΑ κατά τη διάρκεια της άσκησης επιστρέφουν στα προ της άσκησης επίπεδα σε 

λιγότερο από 4 ώρες µετά το τερµατισµό της. Οµως µετά από έναν Μαραθώνιο οι CΑ µπορεί 

να παραµένουν  αυξηµένες γιά πολλές µέρες µετά τον αγώνα. 

 

3. επίπεδα τεστοστερόνης (Τ). Παρατηρείται αύξηση και µετά µείωση των επιπέδων της κατά τη 

διάρκεια παρατεταµένης µυϊκής προσπάθειας. Μία ώρα µετά την άσκηση παρατηρείται 

αποκατάσταση της Τ στα αρχικά επίπεδα. Ωστόσο, σε µερικούς αθλητές, µετά από έντονη 

άσκηση παρατηρείται καθυστερηµένη αποκατάσταση της Τ στα προ της άσκησης επίπεδα (8). 

 

Ο λόγος τεστοστερόνης/κορτιζόλη (Τ/C) φαίνεται να αποτελεί σηµαντική ένδειξη 

υπερκόπωσης. Μειωµένα επίπεδα Τ/C  περισσότερο από 30% συνδυασµένα από υψηλά 



επίπεδα της ορµόνης γλοµπουλίνης (SHBG), η οποία δεσµεύει την ελεύθερη τεστοστερόνη 

µπορεί να είναι χρήσιµη ένδειξη υπερκόπωσης. (1). 

 

Αυξηµένα επίπεδα κορτιζόλης στο πλάσµα µετά την άσκηση σηµαίνει ότι οι καταβολικές διεργασίες 

µέσα στο µυϊκό κύτταρο υπερτερούν των αναβολικών διεργασιών που έχουν να κάνουν µε την 

επιδιόρθωση των ιστών.  

 

Αυτό εξηγεί την αυξηµένη συγκέντρωση ουρίας, που υποδηλώνει αυξηµένη πρωτεόλυση µέσα στο 

µυϊκό κύτταρο και την απώλεια µυϊκής µάζας στους υπερκαταπονηµένους αθλητές. Ως εκ τούτου, 

παρακολουθώντας τη ρύθµιση της ουρίας κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης και την επαναφορά 

της ισορροπίας του αζώτου σε θετικό ισοζύγιο, παρατηρούµε πότε επέρχεται επανόρθωση της 

ορµονικής λειτουργίας στα φυσιολογικά επίπεδα.  

 

Κατά τη περίοδο της αποκατάστασης, η έναρξη των αναβολικών διαδικασιών σηµατοδοτείται όταν τα 

µειωµένα επίπεδα Τ αρχίζουν να ανεβαίνουν και τα αυξηµένα επίπεδα της C αρχίζουν να µειώνονται.  

Τα µειωµένα επίπεδα Τ την περίοδο της αποκατάστασης διαφοροποιούνται από αθλητή σε αθλητή, 

γεγονός που µπορεί να αποτελεί ένδειξη επιρρέπειας στην ανάπτυξη του συνδρόµου. Την περίοδο 

αυτή µπορεί να προκληθούν ευκολότερα κατάγµατα, καθώς µειώνεται η ικανότητα του οργανισµού να 

επιδιορθώσει τους ιστούς του. 

 

Φαίνεται καθαρά ότι η υπερκόπωση συνδέεται µε δυσλειτουργία του υποθαλάµου -υπόφυσης. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του Selye (1956), το σώµα ανταποκρίνεται στο stress και προσαρµόζεται 

ανάλογα. Το σώµα αντιλαµβάνεται οποιαδήποτε ενόχληση (stress) από το περιβάλλον µε τον ίδιο 

τρόπο απ’όπου κι αν προέρχεται το ερέθισµα (προπόνηση, ψυχολογική επιβάρυνση κ.α.) και ως εκ 

τούτου για να το αντιµετωπίσει ενεργοποιεί το νευροενδοκρινικό σύστηµα.  

 

Όλα τα ερεθίσµατα διεγείρουν µέσω του υποθαλάµου την υπόφυση, η οποία µέσω της ορµόνης 

αδρενοκορτικοτροπίνης (ACTH), ενεργοποιεί τη παραγωγή ορµονών στα επινεφρίδια, µε αποτέλεσµα 

να έχουµε αυξηµένα επίπεδα κορτιζόλης και κατεχολαµινών. Η υπερέκκριση της κορτιζόλης µειώνει 

τους υποδοχείς της, το οποίον δηµιουργεί τερµατισµό της διέγερσης της υπόφυσης, µε αποτέλεσµα 

και τον τερµατισµό της φυσιολογικής αντίδρασης στο stress. Είναι πολύ πιθανόν αυτό να συµβαίνει 

στην υπερκόπωση.  

     

Όµως, εάν το stress συνεχισθεί επ’αόριστον η παρατεταµένη διέγερση των επινεφριδίων από την 

υπόφυση µπορεί να οδηγήσει σε θανατηφόρα εξάντληση των επινεφριδίων. Ως εκ τούτου, ο 

οργανισµός προστατεύεται από το παρατεταµένο stress, µειώνοντας την ευαισθησία της ACTH στην 

υπόφυση, µε αποτέλεσµα τη µείωση των επιπέδων της κορτιζόλης. Αυτός ο µηχανισµός εξηγεί τα 

αυξηµένα ή µειωµένα επίπεδα κορτιζόλης κατά τη διάρκεια της άσκησης και µετά από αυτήν. 

 

Το γεγονός της δυσλειτουργίας υποθαλάµου - υπόφυσης ενισχύεται και από τα χαµηλά επίπεδα της 

τεστοστερόνης και της ωχρινοτρόπου ορµόνης (LH). Στις γυναίκες φαίνεται καθαρότερα, καθώς η 



µειωµένη LH δηµιουργεί αµηνόρροια, η οποία σε συνδυασµό µε άλλα συµπτώµατα συνδέεται µε την 

κατάσταση της υπερκόπωσης (35). 

 

Αυτή η δυσλειτουργία του άξονος  υποθαλάµου - υπόφυσης συνεχιζόµενη κατά τη διάρκεια της 

αποκατάστασης δηµιουργεί υπερίσχυση των καταβολικών διεργασιών, έναντι των αναβολικών.  Εάν η 

άσκηση επαναληφθεί τις επόµενες ηµέρες χωρίς την ορµονική αποκατάσταση του άξονος υποθαλάµου 

- υπόφυσης θα επιβαρύνει την κατάσταση του αθλητή ακόµη περισσότερο. Όµως, συνήθως ο αθλητής 

ερµηνεύει την µειωµένη του απόδοση στην ανεπαρκή προπόνηση και όχι στην αυξηµένη του κόπωση, 

µε αποτέλεσµα να εντείνει τις προσπάθειές του, µπαίνοντας σε ένα φαύλο και αδιέξοδο κύκλο 

αυξηµένου stress. Αυτό το τελευταίο συνδέεται επιπλέον µε µειωµένη αντίσταση του οργανισµού του 

αθλητή στις ασθένειες, γι’ αυτό ο υπερκαταπονηµένος αθλητής νοσεί συχνότερα (39). 

 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΥΠΕΡΚΟΠΩΣΗΣ 

 

1. Ο καθορισµός προπονητικών προγραµµάτων που επιτρέπουν επαρκή αποκατάσταση του 

οργανισµού και προλαµβάνουν τραυµατισµούς ή υπερβολική κόπωση κατά τη διάρκεια της 

προπόνησης. 

 

2. Περιοδισµός της ετήσιας προπόνησης σε 4 µακρόκυκλους, όπου κάθε µακρόκυκλος διαιρείται 

σε µεσόκυκλους των 3-6 εβδοµάδων, οι οποίοι διαιρούνται αντίστοιχα σε µικρόκυκλους των 1-

2 εβδοµάδων, οι οποίοι αποτελούνται από τις προπονητικές µονάδες. Σε κάθε επίπεδο 

ενσωµατώνεται προοδευτικά αυξανόµενη προπονητική επιβάρυνση µε κατάλληλες ποσοτικά 

περιόδους ελαφρότερης προπόνησης, ώστε να επιτρέπεται η αποκατάσταση του οργανισµού. 

Ειδικότερα στο τέλος ενός µεσόκυκλου, όπου στο τέλος 3 εβδοµάδων σκληρής προπόνησης 

παρεµβάλλεται µία εβδοµάδα ξεκούρασης  µπορεί να ενσωµατώνονται διάφορα τεστ όπου 

ελέγχεται η πρόοδος του αθλητή. Εάν µετά το τέλος της ξεκούραστης εβδοµάδας δεν έχει 

επέλθει η ορµονική ισορροπία στον αθλητή µπορεί να γίνει διάγνωση υπερκόπωσης και να 

χρειάζεται επέκταση της περιόδου ανάπαυσης του αθλητή. 

 

3. Εξατοµίκευση της προπόνησης, καθώς διαφορετικοί αθλητές µπορούν να αντέξουν 

διαφορετικά επίπεδα προπονητικού και αγωνιστικού stress. 

 

4. Η προπόνηση να προσαρµόζεται, άµα τη εµφανίσει σωµατικής ή ψυχικής επιβάρυνσης. Η 

ποιοτική επιβάρυνση διατηρείται ενώ περικόπτεται η ποσοτική. 

 

5. Επιστηµονικά τεκµηριωµένες δοκιµασίες ικανές να αποκαλύψουν υπερκόπωση του αθλητή. 

 

6. Η ενσωµάτωση των δοκιµασιών στα προπονητικά προγράµµατα πρέπει να είναι τέτοια που να 

µην δηµιουργείται σύγχυση µεταξύ της φυσιολογικής κόπωσης και της χρόνιας κόπωσης που 

συνδέεται µε την υπερπροπόνηση. 

 



7. Απώλεια βάρους, αυξηµένη δίψα και κατανάλωση πολλών υγρών το βράδυ, λιγότερος ύπνος 

και αυξηµένη καρδιακή συχνότητα ηρεµίας το πρωΐ όταν ξυπνήσουν,  µπορεί να αποτελούν 

ενδείξεις υπερκόπωσης.  Οι αθλητές θα πρέπει να καταγράφουν το σωµατικό τους βάρος, την 

καρδιακή συχνότητα στην ηρεµία και συναισθήµατα σχετικά µε την ένταση της προπόνησης. 

Συνιστάται επαρκής επανάπαυση, ύπνος, σωστά προσεγµένη διατροφή και κλινικός 

ψυχολόγος, όταν είναι απαραίτητος.  

 

 

∆είκτες προπονητικής απόδοσης 

 

1. Καµπύλη γαλακτικού 

 

Όταν τα επίπεδα γλυκογόνου του αθλητή είναι µειωµένα, τότε µειώνεται και η ικανότητα του αθλητή 

να εκτελεί αερόβιο και αναερόβιο έργο και ως εκ τούτου µειώνεται η ικανότητά του γιά παραγωγή 

µυϊκού έργου. Για οποιοδήποτε υποµέγιστο έργο τα επίπεδα του γαλακτικού στο πλάσµα του αθλητή 

µειώνονται, µε αποτέλεσµα µειωµένη ικανότητα του αθλητή γιά µέγιστη µυϊκή προσπάθεια και 

µειωµένη µέγιστη παραγωγή γαλακτικού. Η προς τα δεξιά µετατόπιση της καµπύλης του γαλακτικού 

στον άξονα y σε σχέση µε το µυϊκό έργο στον άξονα χ αντικατροπτίζει αυτά τα δεδοµένα (5, 15).   

Το παραπάνω τεστ µπορεί να αποτελεί προειδοποιητικό σήµα αρχής υπερπροπονηµένου αθλητή, 

χωρίς όµως να αποτελεί και σαφές σύµπτωµα αυτής της κατάστασης, καθώς µπορεί να έχουµε 

υπερκόπωση χωρίς µείωση των αποθεµάτων γλυκογόνου. 

 

2. Ισοκινητική ∆ύναµη 

 

Μειωµένη µυϊκή δύναµη έχει παρατηρηθεί σε υπερπροπονηµένους αθλητές (6, 16, 17), ιδιαίτερα σε 

γρήγορες ταχύτητες κίνησης (180 – 3000/sec) (16, 17). Ως εκ τούτου, η χρήση ισοκινητικού 

µηχανήµατος, ως ένα επιπρόσθετο διαγνωστικό τεστ υπερκόπωσης του αθλητή, είναι άξιο προσοχής. 
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