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Izvleček

Kronične poškodbe rok so ene najpogostejših poškodb športnih plezalcev. To so predvsem poškodbe kit,
sklepov in živcev, ki nastanejo zaradi prepogostih obremenitev. Opisane so vse glavne poškodbe zgornj
okončin (rok, komolca, ramena), vzroki njihovega nastanka, preventiva, prepoznavanje in način zdravljenja.
Največja pozornost je posvečena t.i. "plezalskemu komolcu", s katerim ima avtorica tudi lastne izkušnje.
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1. Uvod

Za športne plezalce so zgornje okončine gotovo najpomembnejši organ, saj se brez njih ne bi
mogli obdržati in napredovati po navpičnih in previsnih stenah navzgor. To seveda ne pomeni, da
lahko zanemarimo pomen ostalih delov telesa, saj vsestranska fizična, psihična, tehnična in
taktična priprava ter moč celega telesa pomembno prispevajo k razbremenitvi rok, ki so pri
plezanju najbolj obremenjene in zaradi relativne majhnosti kit in mišic, ki morajo premagovati
velike sile celega telesa, tudi največkrat poškodovane.

Ločimo športne poškodbe, katerih nastanek je akuten, npr. zlom kosti zaradi padca, in okvare oz.
kronične poškodbe, ki so posledica dolgotrajnega prenapornega ali nepravilnega treninga. Vzrok
za nastanek poškodb je vedno znan in se jim lažje izognemo, medtem ko okvare lahko nastanejo
zaradi "nepomembnih" malenkosti, ki jim v začetni fazi ne posvečamo dovolj pozornosti,
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dolgotrajno pa lahko povzročijo hujše in težje odpravljive posledice kot zlom kosti.

Raziskave so pokazale, da večino okvar povzročijo ponavljajoče se mikrotravme.(2) To so
mikroskopsko majhne poškodbe mišic in vezivnega tkiva, ki nastanejo pri ekstremnih
obremenitvah in so nujni sestavni del treninga, saj omogočijo spremembo oz. adaptacijo tkiva na
obremenitev in s tem napredek. Kot posledica treninga moči je najhitreje, po približno treh tednih,
opazna hipertrofija mišic, medtem ko se kite, vezi, kosti, hrustanec in živčni sistem ne morejo tako
hitro prestrukturirati in prilagoditi večjim silam, ki jih razvijajo mišice. Zato na teh tkivih
pogosteje pride do degenerativnih patoloških sprememb, ki so lahko tudi neozdravljive in nam za
vedno preprečijo plezanje. Tudi nekatere poškodbe mišic, katerih nastanek je akuten,
npr.raztrganina, nateg, so lahko posledica pretreniranja, ko telo nima dovolj počitka, da bi
vsakodnevno regeneriral vse mikropoškodbe, in tako lahko že nenavadno nizka obremenitev
povzroči hude posledice.

 

2. Najpogostejše kronične poškodbe zgornjih okončin šp. plezalcev

2.1. Prsti

2.1.1. Vnetje kitnih ovojnic (tendovaginitis)

Pri plezanju so najbolj obremenjene kite upogibalk prstov. Za upogibanje so odgovorne kite 
povrhnjih in globokih upogibalk; prve izvirajo iz medialnega epikondila in se naraščajo na srednjo
prstnico, druge pa se začenjajo na relativno veliki površini podlahtnice in končujejo na zadnji
prstnici. Za upogibanje palca skrbi dolga palčna upogibalka.

Kite, njihove ovojnice, po katerih drsijo, ter krožne vezi, ki delujejo kot neke vrste škripci,
predstavljajo funkcionalno celoto. Pri plezanju morajo kite premagovati velike sile, saj je na njih
vsa teža telesa, pri zdrsih, treningu z utežmi in reaktivnemu treningu pa še večja. Pri teh
ekstremnih obremenitvah pogosto pride do vnetja kit in njihovih ovojnic. Ovojnica začne izločati
več tekočine, v kateri je fibrin (snov, ki je sestavni del krvi in je odločilna pri njenem strjevanju).
Zaradi tega pride do zoženja in zlepljenja kitne ovojnice s kito, pri drsenju kite skozi njo pa do
trenja in s tem še do vnetja kite.

V akutni fazi pri vsakem gibu čutimo ostre bolečine, ki izvirajo iz vse dolžine kite. Prizadeti del
kite je otekel, občutljiv na pritisk, koža je rdeča in topla. To je posledica vnetja, ki je obrambna
reakcija organizma. Pri gibanju in pritiskanju lahko slišimo in občutimo tudi škripanje, kar je
posledica povečane količine fibrina in s tem strjevanja tekočine, v kateri drsi kita. Pomembno je,
da bolečin pri takih znakih ne ignoriramo, saj od akutnega hitro pride do kroničnega vnetja, ki
zahteva dolgotrajnejšo, tudi večmesečno zdravljenje, bolečine pa nam ne onemogočajo le
plezanja, ampak nas motijo že pri vsakdanjih opravilih, kot je npr. pisanje.

Pri plezalcih najpogosteje pride do vnetja kit in ovojnic na sredincu in prstancu, saj sta največkrat
uporabljena v luknjicah za en ali dva prsta, z anatomskega vidika pa je zanju zelo neugoden
položaj pri zaprtem ali nastavljenem prijemu, ker sta najdaljša med vsemi prsti in zato pri
maksimalnem
pokrčenju izpostavljena velikim silam. Z dolgoletnim treningom se kite, krožne in stranske vezi
prilagodijo na povečane obremenitve. Kite plezalcev so tudi za polovico debelejše kot pri
"normalnih" ljudeh, kar je pri debelini 4-5 mm zelo veliko.(1)

2.1.2. Kronično otekanje prstov

Pri mnogih plezalcih (cca 40%) opazimo zadebeljene srednje in končne prstne sklepe. To je
opazno že pri tistih, ki se s plezanjem ukvarjajo dve leti. Vzrokov za zadebelitev je več:

Prilagoditev tkiva na velike obremenitve. Okrepijo se predvsem stranske vezi sklepa. To je pozitivna 
sprememba. 
Velika večina oteklin je posledica preobremenitev, oz. vnetij, ki pri tem nastanejo. Vneta sinovialna
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ovojnica, ki obdaja sklep, nabrekne in začne izločati prevelike količine sinovialne, sklepne tekočine, ki
se zadržuje v sklepni kapsuli in zaradi stalnega pritiska na mnoge živčne končiče povzroča tope
bolečine. Navzven se to občuti in opazi kot napeta
,
premična oteklina. Prizadeta je tudi gibljivost sklepa (nezmožnost popolne iztegnitve in skrčenja).
Neprijetna otrdelost in okornost prstov je najbolj izrazita zjutraj, po nekaj razteznih vajah, pa se stanje
izboljša.
Vzrok za otekle sklepe je lahko tudi artroza, oz. zakostenitev sklepa. Zaradi preobremenitev se
poškoduje sklepni hrustanec. Ker nima krvnih obtočil, se zelo težko pozdravi, nadaljnja aktivnost pa le
še pospešuje njegovo propadanje. Kost reagira tako, da začne tvoriti izrastke. To stanje je ireverzibilno.
Poleg otekline so znak artroze še škripanje in bolečine v mirovanju in pri obremenitvi.

2.2. Otrdelost mišic

Otrdelost mišic se pri plezalcih najpogosteje pojavi na mišicah podlahti in ramenskega obroča in
so posledica enostranskih obremenitev. Pri preobremenitvah in izčrpanosti se v mišicah kopičijo
strupeni produkti presnove, npr. mlečna kislina, ki povzročijo njihovo otekanje. Pri tem se
zmanjša prekrvitev,
motena je izmenjava snovi med medceličnino in celico in pojavi se lokalna zatrditev, ki se jo
dobro občuti in je občutljiva na pritisk.

Oskrbo zatrditve moramo začeti čimprej, saj se sicer to, slabše prekrvljeno mišično tkivo, lahko
prestrukturira v manj elastično vezivno tkivo. To lahko vodi v natrganje ali celo pretrganje mišice.
Prekrvitev pospešimo s toplimi obkladki, knajpanjem (izmenična mrzla in vroča kopel), masažo in
razteznimi vajami. Posebno pomembno je, da pred napornim treningu mišico ne le dobro
ogrejemo in raztegnemo, temveč tudi to, da jo po treningu sprostimo in ponovno raztegnemo.

2.3. Kronične poškodbe komolca

Bolečine v komolcu so ena najpogostejših poškodb športnih plezalcev. Pri moških so na tretjem
mestu, takoj za poškodbami kit upogibalk prstov in otekanjem prstnih sklepov, pri ženskah pa
zavzemajo celo prvo mesto. Bolečine v komolcu so posledica vnetja narastišč ali izhodišč kit
različnih mišic.

2.3.1. Anatomska zgradba komolčnega sklepa

Komolčni sklep je valjast sklep, v katerem se stikajo nadlahtnica (humerus), podlahtnica (ulna) in
koželjnica (radius). Medialni in lateralni epikondil ter kljukica so važne orientacijske točke, ki jih
lahko otipljemo, so pa tudi narastišča pomembnih mišic, ki so odgovorne za gibe komolčnega,
zapestnega in prstnih sklepov. Za upogibanje v komolcu skrbijo nadlahtnična mišica (m.
brachialis), dvoglava
nadlahtnična mišica (m. biceps brachii) in nadlahtnično-koželjnična mišica (m. brachioradialis).
Pomembno je tudi dejstvo, da je biceps najmočnejši supinator (rotator navzven) podlahti. Za
iztegovanje komolca je zadolžena le triglava nadlahtnična mišica (m. triceps brachii). Na
medialenem epikondilu imajo izhodišče upogibalke, na lateralnem pa iztegovalke zapestja in
prstov.

2.3.2. Kronične poškodbe narastišč kit na kost

Najpogostejše pri plezalcih so kronična vnetja narastišč upogibalk komolca ali t.i. plezalski
komolec, narastišč povrhnjih upogibalk prstov in zapestja ter notranjih rotatorjev podlahti ali t.i.
golfovski komolec, narastišč iztegovalk prstov in zapestja ter zunanjih rotatorjev podlahti ali t.i.
teniški komolec ter vnetje narastišča triglave mišice na zadnji strani komolca.

Vse štiri poškodbe imajo iste vzroke nastanka; prevelike in ponavljajoče obremenitve pri plezanju
vodijo do majhnih poškodb na področju narastišča kite ne kost. To pripelje do vnetja, kar zmanjša
tudi kontrakcijske sposobnosti pripadajoče mišice, kmalu pa se pojavijo kljuvajoče bolečine. Če v
tej fazi kiti ne damo dovolj časa za zdravljenje in regeneracijo, lahko del kite tudi zakosteni, kar se
občuti in sliši kot škripanje oz. krepitacija pri gibanju ali pritisku na narastišče. To stanje je
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neozdravljivo, obstaja le možnost operativne prestavitve narastišča kite.

Zanimivo je, da so pri plezanju lahko preobremenjene tudi iztegovalke prstov. Na to kažejo enako
pogosto pojavljajoče se bolečine na medialnem in lateralnem epikondilu pri plezalcih. Iztegovalke
prstov in zapestja so relativno šibkejše in manj trenirane od upogibalk, moramo pa se zavedati, da
lahko upogibalke prstov največjo silo razvijejo le ob iztegnitvi zapestja. To sodelovanje agonistov
in antagonistov lahko preizkusite tako, da s pestjo desne roke, primete levi kazalec in ga poskušate
izpuliti. To vam "uspe" le, če istočasno iztegujete zapestje. Če ga namreč upogibate, izgubljajo
upogibalke prstov svojo moč in kazalec vam zdrsi ven. Med upogibalkami, ki jih je več, in
iztegovalkami prstov obstaja neravnovesje. Prve izvirajo tudi iz večje površine in sile na
narastišče se lahko bolj enakomerno porazdelijo. Da bi preprečili preobremenitve iztegovalk in
povečali učinkovitost upogibalk, je za plezalce smiselno specialno trenirati tudi iztegovalke, ki so
pogosto zanemarjene. Poleg tega obstaja med agonisti in antagonisti refleksna zveza, disinaptična
recipročna inhibicija. Ko napenjamo agonistično mišico, npr. iztegovalko, refleks povzroči
inhibicijo antagonista (upogibalke) in njegovo dodatno sprostitev in s tem hitrejšo regeneracijo.

Podobna situacija, kot med iztegovalkami in upogibalkami, obstaja tudi med pronatorji (rotatorji 
podlahti navznoter) in supinatorji (rotatorji podlahti navzven). Kot sem že omenila, biceps ni le
pomembna upogibalka komolca, temveč tudi najmočnejši supinator podlahti. Ker se narašča na
koželjnico, prihaja pri upogibanju komolca do vrtilnega momenta, ki je za plezalce neugoden, saj
je pri plezanju podlaht večinoma, razen pri podprijemih, obrnjena navznoter (hrbet dlani gleda
navzgor). Če bi pri krčenju sodeloval le biceps, bi se dlan obračala navzven in oprimka ne bi
mogli več držati. To preprečujejo relativno šibkejši pronatorji, ki se morajo stalno upirati
bicepsovim vrtilnim momentom. To lahko pripelje do vnetja njihovega narastišča na medialnem
epikondiu.

Plezalski komolec je kronično vnetje narastišč upogibalk komolca, največkrat m. brachialis na
podlahtično grčevino, redkeje m. biceps na koželjnično grčevino. Oboje zaznamo kot bolečine na
sprednji strani komolca. Vnetje je posledica mišičnega neravnovesja. Ker brachialis lahko
navznoter obrnjeno podlaht upogiba brez nezaželenih rotacij, je pr i plezanju bolj obremenjen kot
biceps. Specialni trening bicepsa, ki ga plezalci pogosto izvajamo, lahko povzroči preobremenitev
brachialisa in nastanek t.i. plezalskega komolca. Vse vaje za upogibalke komolca (zgibi), naj bi
izvajali z navznoter obrnjeno dlanjo. Dodatno je dobro trenirati tudi iztegovalke komolca in
pronatorje. 

2.4. Kronične poškodbe ramenskega sklepa

2.4.1. Anatomska zgradba rame

Rama je kroglast sklep med plitvo ponvico lopatice in okroglo glavo nadlahtnice, katere površina
je približno štirikrat večja od sklepne jamice. To in pa ohlapna sklepna ovojnica, ki jo krepi le ena
vez, dopuščajo veliko gibljivost in s tem nestabilnost sklepa. Za stabilnost sklepa so v največji
meri odgovorne mišice, ki izvirajo z lopatice in ovijajo glavo nadlahtnice. To so mišice rotatorne
manšete ( supraspinatus, infraspinatus, subscapularis in teres minor). Pomembno vlogo imata tudi
spodnji del mišice trapezius ter serratus anterior. Skozi ramenski sklep poteka kita dolge glave
bicepsa.

Gibanje sklepa omejuje strešica, oz. coracoacrominalna vez, ki dopušča gibanje samo do
vodoravne ravni, iznad nje se gibi lahko izvajajo le z rotacijo lopatice. 

2.4.2. Najpogostejše kronične poškodbe rame

Na sprednjem delu rame je najpogostejši vzrok bolečin vnetje kite dolge glave bicepsa. Ta namreč
teče skozi ramenski sklep in navzdol po žlebiču v nadlahtnici in sodeluje pri vseh gibih ramena.
Zato je še posebej izpostavljena poškodbam. Pri vnetju je bolečina še posebej močna pri obračanju
vstran iztegnjene roke navzven, ali pri poseganju z roko nazaj,  kot je pogosto pri oblačenju jakne.
Ugotavljanje poškodb otežkoča m. deltoideus, ki leži nad bicepsom.

Pogosto je tudi vnetje mišice supraspinatus, ki je odgovorna za odmikanje nadlahtnice. Poteka
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skozi prostor med nadlahtnico in strešico, ta pa se pri dvigu roke skozi odročenje zoži in lahko
pritisne na mišico. Pri vnetju so bolečine izrazite le v srednjem delu celotnega loka dvigovanja
nadlahtnice v navpičen položaj. 

2.5. Sindromi pritiska na živec

Za delovanje roke so odgovorni trije živci, ki izvirajo iz vratnega dela hrbtenice. To so medialni,
ulnarni in radialni živec. Problemi z živci sicer spadajo med revmatična obolenja, a je pri
športnikih vzrok za njihov nastanek preobremenitev in s tem bolezensko povečanje vezivnega
tkiva. Vnetja kit v podlahti in komolcu pogosto spremljajo občutki mravljinčenja ali odmrlosti
določenih predelov roke, odvisno od tega na kateri živec pritiska zadebeljena kita. Najpogosteje se
pojavljajo:

Sindrom zapestnega kanala - ta je posledica pritiska kit mišic upogibalk prstov in zapestja na medialni
živec, kjer ta prečka zapestje pod zapestno vezjo. Prostor v tem kanalu je zelo ozek, pri preobremenitvi
pa kite otečejo in s tem pritisnejo na živec, ki reagira z izpadom pošiljanja čutilnih informacij do
možganov. To povzroči občutke odmrtja ali mravljinčenja zlasti v konicah srednjih treh prstov ter
bolečine na sprednji strani zapestja ali celo po podlahti navzgor. Če je pritisk dolgotrajnejši, so
poleg senzibilnih lahko prizadeta tudi motorična vlakna živca, kar se kaže v zmanjšani moči mišic oz.
kit. Simptomi so zaradi različne zgradbe roke malce različni, navadno pa so bolezenski znaki najbolj
moteči ponoči, ko so roke manj prekrvljene. Pri plezalcih je vzrok za ta sindrom poleg otekanja kit
zaradi preobremenitev, lahko tudi nenaravna sprememba v zgradbi mišic. Navadno se posamezne kite
upogibalk prstov od mišičnega trebuha ločijo že v srednji do spodnji tretjini podlahti. Pri nekaterih
plezalcih so med operacijo ali s posebno preiskavo odkrili zelo dolge mišične trebuhe, ki so segali vse
do zapestnega kanala in pri tem ukleščili živec. Ni pa še pojasnjeno, ali je vzrok za tako anomalijo
prirojen ali posledica treninga.
Sindrom pritiska na m. supinator - ta mišica je zunanja rotatorka in poteka v zgornji tretjini podlahti.
Predvsem pri plezanju po podprijemih je zelo obremenjena. Veja radialnega živca poteka ravno skoznjo,
zato je pri preobremenjenosti in otečenosti mišice hitro ukleščena. Posledica je difuzna bolečina v
komolcu v mirovanju, krožni gibi ali iztegovanje pa je možno le z velikimi bolečinami.
Sindrom kanala ulnarnega živca - tega sindroma ne spremljajo tako močne bolečine kot prejšnje. Kaže
se z občutki odmrlosti in mravljinčenja v mezincu in prstancu. Ulnarni živec poteka po zadnji strani
komolca, v posebnem kanalu za medialnim epikondilom. Zaradi preobremenjenosti vezivno tkivo oteče
in uklešči živec. Pri zgibih s popolno iztegnitvijo lahko pride tudi do natrganja posameznih ži
včnih vlaken.

Če bolečine in mravljinčenje po običajni terapiji, ki bo opisana v nadaljevanju ne popustijo, je
potrebna natančnejša analiza prizadetosti živca z elektromiografijo (EMG), ki meri hitrost
prevajanja električnih impulzov pa živcu. Tu se natančno vidi, kako močna je poškodba, in ali je
potrebna operativna sprostitev pritiska nanj. Vzroki za težave s prevajanjem občutkov so lahko
tudi poškodbe vratne hrbtenice, iz katere izvirajo vsi trije živci roke. EMG nam pokaže tudi
mesto, kjer je živec ukleščen.

 3. Rehabilitacija poškodb in okvar

Vsaka poškodba je za športnika nezaželena, saj prepreči normalen trening in s tem pripravo na
tekmovanja oz. doseganje ciljev, ki si jih je zadal. Zato si poškodbo želijo čimprej odpraviti, pri
tem pa pogosto delajo napake, saj poškodovano tkivo prehitro soočijo z novim šokom in stara
poškodba se povrne v še hujši obliki, ali pa nastopi nova. Pri plezalcih se to pogosto zgodi po
poškodbah kit in krožnih vezi. Te so za vsakodnevne obremenitve kmalu dovolj močne, za
maksimalne obremenitve pri plezanju pa so potrebni tedni rehabilitacije. Če po poškodbah kit
prekmalu začnemo z intenzivnim treningom, se mišična masa hitro poveča, kite pa ne morejo
slediti tako hitremu povečanju sile in vnetje se ponovi. Še slabše je, če stiskamo zobe in treniramo
s še neozdravljeno poškodbo, saj lahko pride do degenerativnih sprememb (zakostenitev dela
kite), ki so neozdravljive. Zavedati se je treba, da vsaka poškodba za popolno rehabilitacijo
potrebuje določen čas, ki se ga ne da bistveno skrajšati.

Okvirni časi za regeneracijo poškodb (1):
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Natrgana mišica v podlahti 2-4 tedne
Natrgane krožne vezi in kitne ovojnice 2-4 mesece
Strgana krožna vez 3-6 m
esecev
Kronična vnetja kit 2-4 mesece
Zlom prsta 2-3 mesece 
Zlom sklepa 3-4 mesece 

 Rehabilitacija vsake poškodbe poteka skozi štiri faze:

Prva faza: sem spadajo ukrepi prve pomoči oz. oskrba poškodbe v prvih 24 urah. To pride v poštev pri
poškodbah, katerih nastanek je akuten. Med najpomembnejše ukrepe sodijo: mirovanje, kompresijska
obveza, dvig poškodovanega dela, lokalno hlajenje, lahko tudi jemanje zdravil proti bolečinam. Bistvo
teh postopkov je zmanjšanje bolečine in povzročenje zapr
tja žil ter s tem zmanjšanje krvavitve in nastanka hematoma in vnetja. Že v akutni fazi je priporočljiva
terapija z laserjem.
Druga faza: ko je akutna faza mimo (24-48 ur) se začne prava rehabilitacija z različnimi vajami in
drugimi postopki, katerih funkcija je čim hitrejša resorbcija hematoma. Pri tem moramo poznati vlogo,
ki jo ima pri zdravljenju kri. Prinaša hranilne snovi in kisik, bela krvna telesca se borijo proti infekciji in
uničujejo odmrlo tkivo. Gibanje pospeši krvni obtok in s tem zdravlje
nje.V začetni fazi, ko je poškodba še preobčutljiva za izvajanje določenih kinezioterapevtskih gibov, je
priporočljiva katerakoli druga aerobna aktivnost, ki ne vključuje direktno prizadetega dela. Za
pospeševaje prekrvitve obstajajo še drugi postopki; heparinoidna mazila, topli obkladki, izmenična
mrzlo-vroča kopel, elektroterapija, ultrazvok, laser...Ko prizadeto mesto lahko uporabljamo brez
bolečin, začnemo izvajati določene vaje, ki sprostijo napetost, ki nastane, ko se poškodovano tkivo
obnavlja, ter preprečijo zakrnitev sklepov. Amplituda gibov mora biti taka, da ne občutimo bolečine.
Delo je olajšano, če vaje izvajamo v topli vodi.
Tretja faza: ko poškodovan ud lahko premikamo z lastno močjo in v popolni amplitudi brez bolečin,
začnemo krepiti poškodovano tkivo z vajami proti povečanemu odporu (npr. stiskanje mehke žogice pri
poškodbi prstov). Odpor postopoma povečujemo, bolečina pa nam je opozorilo, če pretiravamo. Ta faza
je tudi priložnost za krepitev antagonističnih mišic, saj je pogosto ravno
velika razlika v moči agonistov in antagonistov vzrok poškodbe.
Četrta faza: ko poškodovano tkivo v tretji fazi toliko okrepimo, da je dobilo nazaj približno 2/3 prejšnje
moči, je čas, da ga začnemo spet navajati na specifične plezalne obremenitve. Za poškodovano mišico to
pomeni, da se ponovno "nauči" sodelovati z ostalimi mišicami (medmišična koordinacija). Začeti
moramo z lahkimi gibi po velikih oprimkih in ne preveč previsnih stenah. Poškodovani del moramo
previdno izpostavljati čim večji paleti raz
ličnih gibov, težavnost pa stopnjujemo postopoma skozi obdobje večih tednov.

 

Tabela 1: Koliko časa naj traja posamezna faza? (2)

 poškodba mišice poškodba kit, vezi, hrustanca

prva faza 1-3 dni 3 dni-2 tedna

druga faza 1-3 dni 3 dni-6 tednov

tretja faza 1-3 dni 1-6 tednov

četrta faza
1-2 tedna 1-6 tednov

 

3.1. Postopki zdravljenja vnetih kit (tendinitisov)
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Kot je razvidno iz zgornje tabele, traja rehabilitacija kit dosti dlje kot mišic. To je posledica že
zgoraj omenjene manjše prekrvitve tega tkiva. Pri kroničnih vnetjih kit, kot so npr. plezalski,
teniški in golfovski komolec, zdravnik pogosto predpiše imobilizacijo v opornici ali mavcu, kar pa
je zaradi dolgotrajnosti zdravljenja in atrofije mišic za športnike nesprejemljivo. Možnost gibanja
v fazi rehabilitacije ima zelo dobre učinke pri prehrani tkiva. Zato se namesto običajno
imobilizacije in povijanja
v športni medicini vedno bolj uporablja funkcionalno bandažiranje. To omogoča gibanje sklepov
v varnem območju brez bolečine in tako zmanjša negativne učinke imobilizacije, v kasnejši fazi
vračanja v prvotno stanje pa omogoča hitrejši začetek polne obremenitve. V času aktivnega
mirovanja se ohranja aktivnost venskega in zmanjša zadrževanje limfnega sistema. Športnikom je
omogočena začasna športna aktivnost v smislu vzdrževanja kondicije z aktivnostjo v drugi športni
panogi ter trening koordinacije že v zgodnji fazi rehabilitacije. Pri namestitvi funkcionalnih
bandažnih trakov je hkrati možno izvajati tudi tehnike in metode fizioterapevtske obravnave.

Za zdravljenje tendinitisov je predvsem v akutni fazi zelo primerna terapija z laserjem.

Laser izboljšuje mikrocirkulacijo in regeneracijo tkiv s stimulacijo izmenjave snovi med
medceličnino in celico, deluje protivnetno (normalizira krvni obtok) in upočasni prevajanje
bolečinskih impulzov proti centralnemu živčnemu sistemu. Za razliko od drugih fizioterapevtskih
postopkov, za katere velja, da jih začnemo šele dan ali dva po poškodbi, je učinek laserja največji,
če terapijo začnemo čim prej.

Terapija pri zdravljenju tendinitisov vključuje še:

Elektroterapijo: 

DD- diadinamični tokovi zmanjšujejo bolečino in ot1.
eklino ter izboljšujejo metabolizem tkiv;
IF- interferenčni tokovi blažijo bolečino na površini telesa, zlasti pa v globlje ležečih tkivih;2.
TENS- (transcutaneus electrical narve stimulation) zapre pot bolečinskim impulzom v hrbtenjači;3.

Ultrazvok: zaradi
agresivnega delovanja na celice ni primeren za terapijo v akutni fazi, saj lahko poškoduje stene žil in
tako še poveča vnetje in oteklino. Uporabljamo ga pri kroničnih obolenjih. Povzroči nihanje molekul v
celicah. Najmočneje učinkuje na prehodu med mehkim in trdim tkivom; temperaturo tkiva poveča za 3
do 5 stopinj in ta se s tem zmehča;
Krioterapijo:
masaža z ledom ohladi tkivo, s tem pa zmanjša bolečino, krvavitev ali vnetno reakcijo. Primerna je v
akutni fazi poškodbe ter v tretji in četrti fazi zdravljenja, po vsaki obremenitvi; 
Frikcijska masaža: Z močnimi krožnimi gibi otiramo narastišča kit in s tem odstranimo kolagen in
ostale nezaželene snovi (fibrin), ter preprečimo zakostenitve. Uporabljamo jo v zadnjih dveh fazah
zdravljenj
a ter tudi kot preventivni ukrep na zdravih kitah;
Razne terapevtske vaje:
sem spadajo predvsem raztezne in krepilne vaje, ki preprečujejo atrofijo mišic, neravnovesje v
njihovi moči ter ohranjajo normalno gibljivost;
Akupunktura (13): je tradicionalni način zdravljenja, ki ga Kitajci poznajo že 5000 let. Po
človeškem telesu teče energija po meridianih, oz. akupunkturnih kanalih. Če je človek zdrav,
energija kroži normalno, vsaka bolezen ali poškodba pa povzroči motnjo. Kjer je bolečina, tam ni
pretoka energije. Nastane blokada, ki jo lahko sprostimo z akupunkturno iglo. Prvi zakon
akupunkture je: "Kjer je bolečina, tja sodi igla." Učinki akupunkture so trije:

Protibolečinski
deluje preko stimulacije izločanja naravnih opiatov (endorfin-hormon adenohipofize pri kroničnih
poškodbah, enkefalin-hormon sredice nadledvične žleze pri akutnih poškodbah), ki dvignejo prag
bolečine;

1.

Protioteklinski; stimulira izmenjavo snovi med medceličnino in celico;2.
Pomirjevalni oz. sedativni; tu gre za centralno pomiritev človeka in s tem tudi za sproščanje tkiv3.
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okoli mesta poškodbe (organizem namreč na poškodbo vedno reagira z mišičnim krčem), s tem pa
se olajša kroženje krvi in izmenjava snovi.

Po kitajski filozofiji imajo glavno funkcijo za upravljanje s telesom organi. Za normalno
delovanje mišic in kit so odgovorna jetra in žolčnik, zato lahko te poškodbe zdravimo tudi s
stimulacijo določenih točk na njunih meridianih. Točka, ki najbolj vpliva na kite, se nahaja
na sprednji strani pod glavico fibule. Terapijo z akupunkturo lahko začnemo takoj po
poškodbi. Takrat so rezultati tudi najhitrejši. Pri zdravljenju kroničnih poškodb učinek ni
tako hiter, saj traja dlje, da se začne sproščati endorfin, njegov učinek pa je potem
dolgotrajen. Pomembno prednost pri zdravljenju kroničnih poškodb z akupunkturo je tudi
ta, da nima stranskih učinkov, kot npr. steroidne injekcije ali razna zdravila.

Steroidne injekcije: 
včasih so pri vnetjih kit in ovojnic ter sindromih pritiska na živce pogosto uporabljali t.i. blokade,
zaradi njihovega hitrega protibolečinskega in protivnetnega učinka, danes pa je njihova uporaba
zaradi množice stranskih učinkov omejena. Uporabne so pri zastarelih poškodbah, ker razgradijo
fibrozne zlepke in spodbudijo nov proces zdravljenja. Zastarela poškodba se spremeni v svežo in
ta se navadno uspešno zaceli. Pri vbrizgavanju je potrebna velika previdnost. Steroid,
najpogosteje kortizon, mora biti vbrizgan med kito in njeno ovojnico, saj sicer lahko povzroči
degeneracijo ali celo pretrganje kite. Ker je pacient hitro brez bolečin, poškodba pa v resnici še ni
sanirana, obstaja nevarnost, da jo zaradi ponovnih obremenitev še poslabša. Zdravila, ki ne
vsebujejo steroidov (Voltaren, Brufen) imajo moč delovanja nekje med aspirinom in kortizonom.
Zmanjšajo vnetje, oteklino in bolečino ter so primerni v akutni fazi.

 

4. Preventiva pred poškodbami in okvarami

Da se izognemo poškodbam, je pri treningu je treba upoštevati nekaj pomembnih načel:

Vedno se je treba dobro ogreti. 
Ogrevanje je nujno ne le za preprečevanje poškodb, temveč tudi za optimalno izvedbo treninga.
Ogrete mišice razvijejo večjo silo, kite pa so bolj elastične in tako bolj odporne na stresne situacije.
Začeti je treba s spolšnim ogrevanjem celega telesa (nekajminutni tek ali skakanje s kolebnico, v
plezališčih je že daljši dostop dobro ogrevanje), da vsi funkcionalni sistemi začnejo delovati na
višjem nivoju. Tako telo pripravimo na napor, mišicam pa z večjo prekrvavitvijo zagotovimo več
kisika in drugih snovi, ki so pomembne za optimalno delo. Za preprečevanje tendinitisov je dobro
narastišča predhodno ogreti s toplimi obkladki. Splošnemu ogrevanju sledijo raztezne vaje, ki so
lahko statične ali dinamične. Najprej moramo zajeti vse večje mišične skupine trupa, rok in nog,
na koncu sledi še raztezanje podlahti in prstov, tako upogibalk kot iztegovalk. Za ogrevanje prstov
so primerne razne gnetilne mase ali mehke žogice. Plezati začnemo lažje, ne preveč previsne smeri
z velikimi
oprimki, potem pa težavnost počasi stopnjujemo. Ogrevanje za plezanje na pogled (plezališča in
tekmovanja) traja dlje, kot za plezanje naštudiranih smeri, saj ne vemo kakšni gibi in oprimki nas
čakajo in se moramo pripraviti na vse. Ogrevanje vrhunskih plezalcev pred tekmovajem traja od
1‚5 do 2 uri;
Po treningu je treba utrujene mišice sprostiti. S tem pospešimo odstranjevanje strupenih
produktov presnove in regeneracijo. To dosežemo s statičnimi razteznimi vajami (stretching).
Vendar čas po treningu ni čas za treniranje gibljivosti; če utrujeno mišico preveč raztegnemo, jo
lahko natrgamo. Raztezanje po treningu ne sme biti boleče. Bistvo je, da pospešimo prekrvitev in
mišico sprostimo. Za čim večjo sproščenost je dobro obvladati razne metode relaksac
ije, npr. jogo, avtogeni trening... Zelo dobro je tudi, če po treningu izvajamo kakšno aerobno
aktivnost, npr. pol ure teka s frekvenco srčnega utripa okoli 65% maksimuma. S tem pospešimo
prekrvitev in odstranjevanje presnovnih produktov in mišic rok. Pri problemih z vnetji kit, je 
dobro po treningu nanje dati led;
Pred napornimi treningi (na plezalni deski, z utežmi, reaktivni trening...) je dobro kite na prstih in
komolcih ojačati z bandažnim trakom;
S treningom je treba prenehati ob prvi boleč
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ini in pred popolno utrujenostjo;
Pri treningu z maksimalnimi obremenitvami se je treba izogibati končnih položajev sklepov,
zaradi velike možnosti poškodb hrustanca in vezi. Sem spadajo zgibi s popolno iztegnitvijo in vaje
za moč prstov z zaprtim prij
emom, zaradi hiperekstenzije prvega prstnega sklepa;
Pred, med in po treningu je treba piti veliko vode, saj dehidracija zmanjša funkcionalne
sposobnosti in moč mišic;
Jesti je treba pravo hrano ob pravem času;
Dovolj spanja. Med spanjem se izloča rastni hormon, ki pospešuje anabolne procese v mišicah;
Programiranje treninga. Pravilno sestavljeni in razporejeni mikro in makrociklusi, preprečujejo
pretreniranost in s tem zmanjšujejo možnost poškodb.
Zavedati se je treba, da je tudi počitek sestavni del treninga. Pa naj bodo to počitki med
posameznimi smermi, celi dnevi ali celo tedni in meseci. Počitek je pomemben zaradi: resinteze
porabljenih goriv v mišici (nadkompenzacija), odstranjevanja produktov presnove (mlečna
kislina), izgradn
je močnejših in učinkovitejših mišičnih vlaken, prilagoditve delovanja živčnega sistema in
regeneracije mikropoškodb. Vsaj enkrat letno je treba narediti eno do štiri tedensko pavzo, za
popolno regeneracijo. V tem času se lahko ukvarjamo s športom, ki obremenjuje druge mišice.
Tako preprečimo upadanje splošnih funkcionalnih sposobnosti;
Trening mišic, ki pri plezanju niso tako obremenjene; predvsem iztegovalke komolca in prstov;

 

5. Zaključek

Vrhunski šport je hoja po robu prepada. Korak med vrhunskim dosežkom in poškodbami je
zelo majhen. V želji za dobrimi rezultati pogosto pretiravamo s treningom, kar pa zelo hitro
pripelje do poškodb, ki lahko tudi za vedno prekinejo ukvarjanje s športom, ki nam je tako
pri srcu, s tem pa močno spremenijo tudi naš ustaljeni način življenja.

Zavedati se moramo vseh negativnih posledic poškodb. Ne sme nam biti škoda časa, ki ga
porabimo za regeneracijo, še slabše pa je, če stiskamo zobe in nadaljujemo s treningom
kljub glasnim opozorilom našega telesa. Dlje ko vztrajamo v bolečini, daljše in težje je
zdravljenje. Takojšnji pravilni ukrepi so najboljši zdravnik, zato se moramo naučiti
poslušati svoje telo in zmanjšati obremenitev, spremeniti ali celo prekiniti trening ob prvih
znakih pojavljanja poškodb.
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