ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

• Η μεταφορά του οξυγόνου στους ιστούς και
απομάκρυνση των υποπροϊόντων του
μεταβολισμού τους.
τους.
• Μεταφορά θρεπτικών συστατικών.
συστατικών.
• Ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος.
σώματος.
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ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:


Καρδιά:
Καρδιά: η αντλία



Αρτηρίες και αρτηριόλια:
αρτηριόλια: το σύστημα παροχής
παροχής



Τριχοειδή:
Τριχοειδή: το σύστημα διανομής



Φλέβες και φλεβίδια:
φλεβίδια: το σύστημα αποχέτευσης
αποχέτευσης .

Η ΚΑΡΔΙΑ

2

ΤΑ ΑΓΓΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ


Συστηματική κυκλοφορία
(μεγάλη)
μεγάλη)
• Ξεκινάει από
από την
αριστερή κοιλία της
καρδιάς.
καρδιάς.
• Διοχετεύει το
οξυγονωμένο αίμα στις
αρτηρίες.
αρτηρίες.
• Επιστρέφει
Επιστρέφει το χωρίς
οξυγόνο αίμα στον δεξιό
κόλπο.
κόλπο .



Πνευμονική κυκλοφορία
(μικρή)
μικρή)
• Ξεκινάει απ
απόό την δεξιά
κοιλία
• Διοχετεύει το
ποξυνονωμένο αίμα στους
α
αποξυνονωμένο
πνεύμονες
πνεύμονες
• Επιστρέφει
Επιστρέφει το οξυγονωμένο
πο
αίμα στον αριστερό κόλ
κόλπο
δια μέσω των πνευμονικών
πνευμονικών
αρτηριών.
αρτηριών.
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ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
Συστολή



• Η φάση που ο καρδιακός
μυς συστέλλεται.
συστέλλεται.
• Ηλεκτρική και μηχανική
αλλαγή:
αλλαγή: αλλαγή στην
πίεση των τοιχωμάτων και
στον όγκο του αίματος που
βρίσκεται εκεί.
εκεί.


Διαστολή:
Διαστολή:
• Η φάση της χαλάρωσης.
χαλάρωσης.
 Διαρκεί διπλάσιο
χρόνο από τη
συστολή:
συστολή:
• Πχ για HR = 60
• Συστολή = 0.3 s
• Διαστολή=
Διαστολή= 0.6 s

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ
Εκφράζεται ως Συστολική/
Συστολική/ Διαστολική


Φυσιολογική – 120/80 mmHg



Υψηλή – 140/90 mmHg

• Συστολική (ο μεγαλύτερος αριθμός)
αριθμός)


Είναι η πίεση που δημιουργείται στη φάση της συστολής.
συστολής.

• Διαστολική πίεση


Η πίεση που δημιουργείται στη φάση της χαλάρωσης
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ΠΙΕΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ


Πίεση παλμού (PP)
• PP = Συστολική - Διαστολική



Μέση αρτηριακή πίεση (MAP)
• Ο μέσος όρος της πίεσης στις αρτηρίες
• MAP = Διαστολική + 1/3 PP

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ






Όγκος παλμού
Καρδιακή συχνότητα
Όγκος αίματος
Πυκνότητα του αίματος
Περιφερειακή αντίσταση
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Τιμές αρτηριακής πίεσης ηρεμίας, ανά
φύλο και ηλικία

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (Q)


Q = ΚΣ x SV ή

Q = ΚΣ*
ΚΣ* (Vs)

Όπου :


Q = ο όγκος του αίματος που διοχετεύεται από την
αριστερή κοιλία (L.min)



ΚΣ = καρδιακή συχνότητα (beat.min)
min)



Vs = όγκος παλμού (stroke volume) (ο
(ο μέσος όρος
αίματος που διοχετεύεται σε κάθε παλμό)
παλμό) (L.beat)
beat)
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ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (Q)


Μέσος όρος στην ηρεμία είναι 4 – 6 L.min



Η αύξηση κατά τη διάρκεια της άσκησης
είναι ανάλογη με την ένταση.
ένταση.



Μέγιστη Q είναι της τάξης του 20 – 40
L.min, ανάλογα με το μέγεθος του
ατόμου,
ατόμου, τις γενετικές καταβολές και την
φυσική κατάσταση.
κατάσταση.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
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ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ


Η τιμές στην ηρεμία
είναι 50 – 100 beat.min



Αυξάνει ανάλογα με την
ένταση



Max. HR = 220 – ηλικία.
ηλικία.



Φαρμακευτική αγωγή ή
ασκήσεις του πάνω
μέρους του σώματος
μπορεί να αλλάξει το
φυσιολογική
αντίδραση.
αντίδραση.

ΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥ (SV)


Τιμές στην ηρεμία 60 – 100 ml/beat



Κατά τη διάρκεια της άσκησης , SV αυξάνει
γρήγορα φτάνοντας τη μέγιστη τιμή σε εντάσεις
κοντά στο 40% of VO2 max.



Max. SV είναι μεταξύ 120 – 200 ml/beat, αναλογά
με το μέγεθος,
μέγεθος, την κληρονομικότητα και την
φυσική κατάσταση.
κατάσταση.



Η αύξηση του SV κατά τη διάρκεια της αερόβιας
άσκησης είναι λόγο μεγαλύτερης διαστολής των
κοιλιών (άρα και καλύτερο γέμισμα)
γέμισμα) και
καλύτερου «αδειάσματος»
αδειάσματος» κατά τη φάση της
συστολής.
συστολής.
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ΤΥΠΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
Διευκολύνεται από:
από:


Βαλβίδες μιας κατεύθυνσης (των φλεβών)
φλεβών)



Αγγειοσυστολή και περιορισμό ροής στα μη
ενεργά μέλη του σώματος.
σώματος.



Η επιβολή της πίεσης από τους μύες που
δουλεύουν.
δουλεύουν.



Αλλαγή της πίεσης στην κοιλιακή και
θωρακική κοιλότητα κατά τη διάρκεια της
αναπνοής.
αναπνοής.



Η διατήρηση επαρκούς όγκου αίματος με
σωστή ενυδάτωση.
ενυδάτωση.



Την αρχή των συγκοινωνούντων δοχείων
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗ ΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ


Θερμικό στρες,
στρες, που επιβάλλει αύξηση της
αιματικής ροής προς την περιφέρεια.
περιφέρεια.



Αφυδάτωση από εφίδρωση ή μειωμένη
πρόσληψη υγρών.
υγρών.



Παρατεταμένη μυϊκή σύσπαση που έχει σαν
αποτέλεσμα να «παγιδεύεται»
παγιδεύεται» αίμα στα άκρα.
άκρα.



Ο χειρισμός Valsalva που αυξάνει την πίεση
στον θώρακα σε πολύ υψηλά επίπεδα.
επίπεδα.



Η απότομη αλλαγή της θέσης του σώματος
από οριζόντια σε κάθετη.
κάθετη.

Η ΑΝΤΛΙΑ ΤΩΝ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ



Η ρυθμική συστολή
των μυών
απομακρύνει το αίμα
από τα άκρα ωθώντας
το προς την καρδιά.
καρδιά.



Οι αντλίες μιας
κατεύθυνσης
αποτρέπουν την
επιστροφή του
αίματος.
αίματος.
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ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ




Πλάσμα
• Το υγρό τμήμα του αίματος
• Περιέχει ιόντα,
ιόντα, πρωτεΐνες και
ορμόνες.
ορμόνες.
Έμμορφα συστατικά
• Ερυθρά αιμοσφαίρια
 Μεταφέρουν οξυγόνο
• Λευκά αιμοσφαίρια




Προσφέρουν ανοσολογική
προστασία.
προστασία.

• Αιμοπετάλια
 Απαραίτητα για την πήξη του
αίματος
Αιματοκρίτης
• Το ποσοστό των ερυθρών
αιμοσφαιρίων

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
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ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Τα στάδια που χαρακτηρίζουν
την αναπνοή είναι:
είναι:
• Πνευμονικός αερισμός
• Ανταλλαγή αερίων τις
κυψελίδες των
• Μαζική μεταφορά του
οξυγόνου στην κυκλοφορία.
κυκλοφορία.
• Ανταλλαγή αερίων στα
τριχοειδή μεταξύ των
κυττάρων των ιστών
• Κυτταρική χρήση του
οξυγόνου και παραγωγή του
διοξειδίου του άνθρακα.
άνθρακα.
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Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΝΟΗΣ
• Εισπνοή:
Εισπνοή: σύσπαση των
αναπνευστικών μυών του θώρακα
• Εκπνοή:
Εκπνοή: χαλάρωση των μυών
Εκπνοή

Η ανανέωση του αέρα γίνεται στις κυψελίδες.
κυψελίδες.


Αναπνευστικός όγκος:
όγκος: ο συνολικός όγκος αέρα που μετακινείται (300(300500ml
500ml στην ηρεμία)
ηρεμία)



Πνευμονικός αερισμός:
αερισμός: Αναπνευστικός όγκος x συχνότητα αναπνοής (=12
κύκλους ηρεμία)
ηρεμία)



Κορεσμός:
Κορεσμός: ποσοστό της μεγιστής ικανότητας της αιμοσφαιρίνης για
μεταφορά οξυγόνου (97% στις αρτηρίεςαρτηρίες-75% στις φλέβες)
φλέβες)
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ
ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

VO2 max
Ο βασικότερος δείκτης της αερόβιας ικανότητας του
ατόμου.
ατόμου.
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VO2 max


Μονάδες μέτρησης
• liters/minute ή ml/minute (απόλυτη
(απόλυτη τιμή)
τιμή)
• ml/kg/min (σχετική με το σωματικό βάρος)
βάρος)
• ml/kg FFM/min (σχετική με την άλιπη μάζα)
μάζα)



Εύρος τιμών:
τιμών: 15 ml/kg/min (αγύμναστοι με
αναπνευστικές παθήσεις)
παθήσεις) έως 75 ml/kg/min (νέοι
αθλητές αντοχής)
αντοχής)



Οι γυναίκες εχουν 1010-20% χαμηλότερες τιμές από τους
άνδρες.
άνδρες.



Τιμές σε αθλητές πάλης (20(20-30 χρ.)
χρ.) : 5252-65 ml/kg/min

ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
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ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΩΦΛΙ




Ένταση της άσκηση
όπου
όπου αρχίζει έντονη
αύξηση στη
συγκέντρωση
γαλακτικού οξέως
Το χρονικό σημείο όπου
όπου
αραγωγής
ο ρυθμός παραγωγής
π
του γαλακτικού οξέος
υπερβαίνει
υπερβαίνει την ταχύτητα
εξουδετέρωσης ή
απομάκρυνσης του
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ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟ

RER=VCO2/VO2
%kcal
RER

Υδατάνθρακες

Λίπη

0.71

0

100

0.75

15.6

84.4

0.8

33.4

66.6

0.85

50.7

49.3

0.9

67.5

32.5

0.95

84
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1

100

0

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Οι βασικές αρχές:


για να υπάρχουν μεταβολές θα πρέπει να υπάρχει
κάποια επιβολή φορτίου (αρχή της επιβάρυνσης)
επιβάρυνσης)



οι μεταβολές που επέρχονται είναι ειδικές για το
συγκεκριμένο είδος άσκησης (αρχή της
εξειδίκευσης)
εξειδίκευσης)



η ανταπόκριση στην άσκηση είναι καθαρά
υποκειμενική και χαρακτηριστική για το
συσγκεκριμένο άτομο (αρχή των ατομικών
διαφορών)
διαφορών)



τα κέρδη από την άσκηση είναι προσωρινά και
αντιστρεπτά (αρχή της αναστρεψιμότητας)
αναστρεψιμότητας)
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΒΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ


Προσαρμογές στο μυ
• Μεταβολή του τύπου των μυϊκών ινών
ST
(τύπου Ι)
•
•
•
•

FTα
FTα
(τύπου ΙΙα)
ΙΙα)

FTβ
FTβ
(τύπου ΙΙβ)
ΙΙβ)

Τριχοειδική παροχή
Περιεκτικότητα μυοσφαιρίνης
Λειτουργία μιτοχονδρίων
Οξειδωτικά ένζυμα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΒΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Αύξηση της πρόσληψης
οξυγόνου γιατί:
γιατί:
• Έχουμε καλύτερη
μεταφορά οξυγόνου
• Μεγαλύτερο μέγεθος
καρδιάς
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΒΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
• Καρδιακή παροχή=
παροχή= όγκος παλμού x καρδιακή
συχνότητα



Αρτηριακή πίεση
Όγκος παλμού

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΒΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ


Καρδιακή συχνότητα
• κατά την άσκηση
• κατά την αποκατάσταση
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΒΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
Προσαρμογές στη χρήση των πηγών ενέργειας


Χρήση λιπών και υδατανθράκων

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΒΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ


Σύστημα ΑΤP
ΑΤP- CK
• αύξηση των αποθεμάτων ΑΤΡΑΤΡ-CP στους ενεργούντες
μύες
• αύξηση της συγκέντρωσης και της δραστικότητας των
ενζύμων που εμπλέκονται στον μηχανισμό.
μηχανισμό.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ


Γλυκολυτικό σύστημα
• Γαλακτικό κατώφλι
• Συγκέντρωση γαλακτικού οξέωςοξέως-ικανότητα
εξουδετέρωσης
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΔΥΝΑΜΗΣ
Νευρικοί παράγοντες:
παράγοντες:


ικανότητα επιστράτευσης περισσότερων κινητικών μονάδων.
μονάδων.



αύξηση του ρυθμού και βελτίωση του συγχρονισμού «πυροδότησης»
πυροδότησης»
των κινητικών μονάδων.
μονάδων.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΔΥΝΑΜΗΣ
Μυϊοσκελετικοί παράγοντες:
παράγοντες:


υπερτροφία μεμονωμένων μυϊκών ινών (κυρίως λευκών ή
ταχείας συστολής μυών)
μυών) που οφείλεται σε:
σε: αύξηση της ακτίνης
και μυοσύνης



αύξηση περιεκτικότητας σε ένζυμα



αύξηση των αποθηκευμένων θρεπτικών συστατικών.
συστατικών.



μεταβολή στα μεταβολικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών
τύπων των μυικών ινών και μετάβαση από τύπου ΙΙβ σε τύπου
ΙΙα,
ΙΙα, που είναι πιο ανθεκτικές στην κόπωση,
κόπωση, μετά από
μακροχρόνια προπόνηση με βάρη.
βάρη. Μετά από αυτό ξεκινάει η
μυϊκή υπερτροφία.
υπερτροφία.



Σε μεγάλες εντάσεις και όγκου προπόνησης με αντιστάσεις
είναι δυνατόν να παρατηρηθεί αύξηση του αριθμού των μυϊκών
ινών (υπερπλασία).
υπερπλασία).
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΔΥΝΑΜΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΠΥΞΙΑΚΗ
ΗΛΙΚΙΑ
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ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΠΥΞΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει
ένα παιδί από την συστηματική
άσκηση συνοψίζονται σε:
σε:
• Μεγαλύτερη δύναμη και αντοχή
• Βελτίωση του σχηματισμού των οστών
• Έλεγχος του σωματικού βάρους
• Μείωση του άγχους και του στρες
• Βελτίωση του αισθήματος αυτόαυτόεκτίμησης και αυτόαυτό-αποτελεσματικότητας
• Μείωση των κινδύνων καρδιαγγειακών
παθήσεων
• Διασκέδαση
• Κοινωνική ενσωμάτωση
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων.
δεξιοτήτων.

ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ


Το χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τα παιδιά από
τους ενήλικες είναι η μη ώριμη μορφή των
φυσιολογικών συστημάτων.
συστημάτων.



Η αντίδραση στην άσκηση είναι λίγολίγο-πολύ παρόμοια
με αυτή των ενηλίκων με τη μόνη διαφορά ότι η
καρδιακή συχνότητα δεν είναι αξιόπιστος δείκτης
ελέγχου της έντασης.
έντασης.
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ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Το παιδί διαφέρει από τον ενήλικα,
ενήλικα, στο
ότι δεν έχει πλήρως αναπτυγμένα τα
φυσιολογικά του συστήματα

Η ελλιπής νευρομυϊκή
συναρμογή καθιστά τα
παιδιά επιρρεπή σε
τραυματισμούς αλλά και
σύνδρομα υπέρχρησης ενώ
έχουν μειωμένη
προσαρμοστικότητα σε
έντονες μεταβολές της
θερμοκρασίας

Μέγιστη ισχύς προσαρμοσμένη ως προς
το βάρος (W)

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
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ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ


Η πρόσληψη οξυγόνου (VO2) (ml/kg/min) στα αγόρια
παραμένει σχεδόν αμετάβλητη με την ηλικία ενώ στα
κορίτσια μειώνεται.
μειώνεται.

Σύγκριση κοριτσιών – αγοριών
Κάτω άκρα


Δεν παρατηρούνται
σημαντικές διαφορές στις
ηλικίες των 9-11 ετών



Μετά την ηλικία των 13 οι
απόλυτες τιμές ΡΡ και ΜΡ των
κοριτσιών αντιστοιχούν στο
75% των αγοριών



Οι σχετικές τιμές ΡΡ και ΜΡ
των κοριτσιών στην ηλικία
των 12 αντιστοιχούν στο 85%
των αγοριών και στην ηλικία
των 18 στο 70%

Μέγιστη παραγόμενη ισχύ (watt)

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Matsudo 1988, Bouchard 1991,
Barabas & Eiben 1991, Beunen 1992
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ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
Παραγωγή Γαλακτικού – pH:
pH:


Μειωμένη γλυκολυτική ικανότητα συνεπάγεται μειωμένη
παραγωγή γαλακτικού οξέος



Μειωμένη συγκέντρωση γαλακτικού οξέος συνεπάγεται
μικρότερες διαφορές στο ενδομυικό pH



Η παραγωγή γαλακτικού οξέος στα παιδιά αυξάνει με την
ηλικία



H αναερόβια απόδοση σχετίζεται με την παραγωγή
υδρογονοκατιόντων στα παιδιά 7-10 ετών και σ’ αυτά 1212-15

Eriksson et al. 1974

Zanconato et al. 1993, Kuno et al. 1995

ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
•

Η μυϊκή υπερτροφία που οφείλεται στην προπόνηση
είναι μικρότερη στα παιδιά.
παιδιά. Η αύξηση της δύναμης
οφείλεται κυρίως σε νευρομυϊκούς παράγοντες.
παράγοντες.

•

Δεν υπάρχει σημαντική βελτίωση στην μέγιστη
πρόσληψη οξυγόνου στα παιδιά με την προπόνηση
αντοχής,
αντοχής, βελτιώνεται όμως η απόδοση.
απόδοση.

•

Η ελλιπής νευρομυϊκή συναρμογή καθιστά τα παιδιά
επιρρεπή σε τραυματισμούς αλλά και σύνδρομα
υπέρχρησης
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Υψηλή
απόδοση

Ηλικία

Εξειδικευμένη προπόνηση

Πολύπλευρη
προπόνηση

ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΗΣΗ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
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Μείωση της θερμοκρασίας του πυρήνα
συνεπάγεται:
συνεπάγεται:
• Μειωμένη ηλεκτρική δραστηριότητα στον εγκέφαλο
• Μειωμένη δραστικότητα των ενζύμων

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
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Στόχος:
Στόχος:

Αντίδραση:
Αντίδραση:

Σε ψυχρό περιβάλλον:
περιβάλλον:
Μείωση απώλειας θερμότητας



Συστολή των αγγείων του δέρματος (εκτός
από αυτό της κεφαλής)
κεφαλής)
 Περιορισμός της εκτεθειμένης στο ψύχος
επιφάνειας (μάζεμα του σώματος)
σώματος)

Αύξηση της παραγωγής θερμότητας



Αύξηση του μυϊκού τόνου
(=μυικές
(=μυικές συστολές 1010-20/sec.
20/sec.
Ανεβάζει το επίπεδο του μεταβολισμού
μέχρι και 5 φορές πάνω από της ηρεμίας)
ηρεμίας)
 Αυξημένη εκούσια δραστηριότητα
 Αυξημένη αδρεναλίνης και
νοραδρεναλίνης
νοραδρεναλίνηςέκκριση θυροξίνης και
επινεφρίνης
Ρίγος

Σε θερμό περιβάλλον:
περιβάλλον:
Αύξηση της απώλειας θερμότητας



Διαστολή των υποδόριων αγγείων του
δέρματος
 Εφίδρωση

Μείωση της παραγωγής θερμότητας



Μειωμένος μυϊκός τόνος
Μειωμένη εκούσια δραστηριότητα
 Μείωση έκκρισης θυροξίνης και
επινεφρίνης
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Απώλεια θερμότητας:
θερμότητας:
•
•
•
•

ακτινοβολία
αγωγή
μεταφορά
εξάτμιση:
εξάτμιση:






επιφάνεια
θερμοκρασία και υγρασία
ρεύματα μεταφοράς

Αφυδάτωση:
Αφυδάτωση:
•
•
•
•

όγκος πλάσματος
όγκος παλμού
καρδιακή συχνότητα
αιμάτωση επιδερμίδας
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Θερμικό stress: από τι επηρεάζεται;


Εγκλιματισμός
• μεγαλύτερη ροή αίματος στο δέρμα
• καλύτερη κατανομή καρδιακής παροχής
• χαμηλότερο σημείο έναρξης της εφίδρωσης
• καλύτερη κατανομή του ιδρώτα στην επιφάνεια του
δέρματος
• αυξημένος όγκος ιδρώτα
• μείωση των αλάτων στον ιδρώτα.
ιδρώτα.

Θερμικό stress: από τι επηρεάζεται;
Βαθμός εκγύμνασης
• οι γυμνασμένοι έχουν μεγαλύτερη καρδιακή
παροχή
• ιδρώνουν γρηγορότερα
• εκκρίνουν ιδρώτα με λιγότερους άλατα
Ηλικία
• τα παιδιά προεφηβικής ηλικίας αντέχουν
λιγότερο

32

Θερμικό stress: από τι επηρεάζεται;
Φύλο
•
•
•

Οι γυναίκες ιδρώνουν λιγότερο
Έχουν καλύτερες κυκλοφορικές προσαρμογές
Μεγαλύτερη επιφάνεια εξάτμισης

Παχυσαρκία
• καλύτερη θερμομόνωση
• μικρότερη επιφάνεια εξάτμισης
• μεγαλύτερο μεταβολικό κόστος της δραστηριότητας

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΣΥΝΕΠΕΙΑ

↑ επιφάνεια ανά μονάδα μάζας σώματος

Ζεσταίνονται και κρυώνουν ευκολότερα

↑ παραγωγή θερμότητας ανά μονάδα μάζας (25%-30% Μεγαλύτερη επιβάρυνση του θερμορυθμιστικού
σε ηλικία 8 ετών)
συστήματος
Μικρότερη ικανότητα μεταφοράς θερμότητας με τα
↓ καρδιακή παροχή ανά λίτρο πρόσληψης οξυγόνου
αγγεία στο δέρμα?
Ιδρώνουν αργότερα (σε υψηλότερη θερμοκρασία
πυρήνα)

Μειωμένη απώλεια θερμότητας με την εφίδρωση

Ιδρώνουν λιγότερο (έως την εφηβεία)

»»

↓ περιεχόμενο NaCl στον ιδρώτα

Εξοικονόμηση ηλεκτρολυτών

↑ Αύξηση θερμοκρασίας του πυρήνα όταν είναι
αφυδατωμένα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΓΡΩΝ

↓ Χρόνος μέχρι εξάντλησης στη ζέστη
↓ Ικανότητα θερμοεγκλιματισμού

Διπλάσιος χρόνος θερμοεγκλιματισμού (2 εβδ.). ΟΧΙ
ΠΛΗΡΗΣ εγκλιματισμός
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ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΟ

Η επιβάρυνση που επιβάλει το κρύο στον ανθρώπινο οργανισμό
εξαρτάται από:
από:
• την θερμοκρασία του περιβάλλοντος
• το επίπεδο του ενεργειακού μηχανισμού
• την αντίσταση του υποδόριου λίπους
Ο άνθρωπος διαθέτει πολύ μικρότερη ικανότητα εγκλιματισμού στο
κρύο απ’
απ’ ότι στη ζέστη.
ζέστη.
Η αύξηση του μεταβολισμού κατά την άσκηση μπορεί να συντηρήσει σε
σχετικά σταθερό επίπεδο την θερμοκρασία του πυρήνα μέχρι την
θερμοκρασία των –30ο
30ο C.

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ


Για να θεωρηθεί το νερό «θερμοθερμο-ουδέτερο»
ουδέτερο» θα πρέπει η
θερμοκρασία του να είναι 3535-35,5ο C



Η επαφή με το κρύο νερό,
νερό, αυξάνει κατά πολύ την απώλεια της
θερμότητας δια μέσω των μηχανισμών αγωγής και μεταφοράς,
μεταφοράς,
επιταχύνοντας τον κίνδυνο της υποθερμίας.
υποθερμίας.
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ΜΕΡΙΚΑ ΑΚΟΜΑ «ΚΡΥΑ» ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Όταν η θερμοκρασία του πυρήνα πέσει κάτω των 34ο
C ακολουθεί λιποθυμία



Σε θερμοκρασία πυρήνα κοντά στο 28οC σταματάει η
καρδιακή λειτουργία.
λειτουργία.



Ένας μέσος άνδρας 70kg
70kg σε θερμοκρασία νερού 12ο
C:
• Με κανονική ένδυση,
ένδυση, μπορεί να επιβιώσει για 65 λεπτά.
λεπτά.
• Με dry suit  4h
• Με στολή Nεοπρεν 5mm  10 h
• Με ολόσωμη καταδυτική στολή 15h
15h

ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ
Οι κίνδυνοι της παρατεταμένης παραμονής σε κρύο
νερό συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα:
πίνακα:
Στάδιο παραμονής

Απαιτούμενος
χρόνος

Περιγραφή πιθανών
κινδύνων:
Άμεσο υποθερμικό σοκ: άμεση
αγγειοσυστολή, άνοδος στην αρτηριακή
πίεση και την ΚΣ καθώς και στην
συχνότητα αναπνοής.

Αρχική ανταπόκριση

0–3 min

Πρώιμη ανταπόκριση

3–30 min

Παρατεταμένη
παραμονή:

>30 min

Πιθανός κίνδυνος: υποθερμία, πνιγμός.

Αμέσως μετά την
απομάκρυνση:

Μετά τη διάσωση

Πιθανός κίνδυνος: συνέχιση της
πτώσης της θερμοκρασίας του πυρήνα,
καρδιακά προβλήματα.

Πιθανοί κίνδυνοι: καρδιακά
προβλήματα, αρρυθμίες, υπερκαπνία,
ζάλη, σύγχυση, πανικός, μειωμένη
ικανότητα για κράτημα της αναπνοής,
πνιγμός.
Πιθανοί κίνδυνοι: απώλεια της
ευκινησίας των χεριών, κακός
συντονισμός των κινήσεων και της
ικανότητας για κολύμπι, μειωμένη
δύναμη, πνιγμός.
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