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ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

•• ΗΗ μεταφοράμεταφορά τουτου οξυγόνουοξυγόνου στουςστους ιστούςιστούς καικαι
απομάκρυνσηαπομάκρυνση τωντων υποπροϊόντωνυποπροϊόντων τουτου
μεταβολισμούμεταβολισμού τουςτους..

•• ΜεταφοράΜεταφορά θρεπτικώνθρεπτικών συστατικώνσυστατικών..

•• ΡύθμισηΡύθμιση τηςτης θερμοκρασίαςθερμοκρασίας τουτου σώματοςσώματος..
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ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟΑΠΟ::
 ΚαρδιάΚαρδιά:: ηη αντλίααντλία

 ΑρτηρίεςΑρτηρίες καικαι αρτηριόλιααρτηριόλια:: τοτο σύστημασύστημα παροχήςπαροχής

 ΤριχοειδήΤριχοειδή:: τοτο σύστημασύστημα διανομήςδιανομής

 ΦλέβεςΦλέβες καικαι φλεβίδιαφλεβίδια:: τοτο σύστημασύστημα αποχέτευσηςαποχέτευσης ..

ΗΗ ΚΑΡΔΙΑΚΑΡΔΙΑ
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ΤΑΤΑ ΑΓΓΕΙΑΑΓΓΕΙΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
 ΣυστηματικήΣυστηματική κυκλοφορίακυκλοφορία

((μεγάλημεγάλη))
•• ΞεκινάειΞεκινάει απόαπό τηντην

αριστερήαριστερή κοιλίακοιλία τηςτης
καρδιάςκαρδιάς..

•• ΔιοχετεύειΔιοχετεύει τοτο
οξυγονωμένοοξυγονωμένο αίμααίμα στιςστις
αρτηρίεςαρτηρίες..

•• ΕπιστρέφειΕπιστρέφει τοτο χωρίςχωρίς
οξυγόνοοξυγόνο αίμααίμα στονστον δεξιόδεξιό
κόλποκόλπο..

 ΠνευμονικήΠνευμονική κυκλοφορίακυκλοφορία
((μικρήμικρή))

•• ΞεκινάειΞεκινάει απόαπό τηντην δεξιάδεξιά
κοιλίακοιλία

•• ΔιοχετεύειΔιοχετεύει τοτο
αποξυνονωμένοαποξυνονωμένο αίμααίμα στουςστους
πνεύμονεςπνεύμονες

•• ΕπιστρέφειΕπιστρέφει τοτο οξυγονωμένοοξυγονωμένο
αίμααίμα στονστον αριστερόαριστερό κόλποκόλπο
διαδια μέσωμέσω τωντων πνευμονικώνπνευμονικών
αρτηριώναρτηριών..
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ΚΑΡΔΙΑΚΟΣΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣΚΥΚΛΟΣ

 ΣυστολήΣυστολή

•• ΗΗ φάσηφάση πουπου οο καρδιακόςκαρδιακός
μυςμυς συστέλλεταισυστέλλεται..

•• ΗλεκτρικήΗλεκτρική καικαι μηχανικήμηχανική
αλλαγήαλλαγή:: αλλαγήαλλαγή στηνστην
πίεσηπίεση τωντων τοιχωμάτωντοιχωμάτων καικαι
στονστον όγκοόγκο τουτου αίματοςαίματος πουπου
βρίσκεταιβρίσκεται εκείεκεί..

 ΔιαστολήΔιαστολή::
•• ΗΗ φάσηφάση τηςτης χαλάρωσηςχαλάρωσης..

 ΔιαρκείΔιαρκεί διπλάσιοδιπλάσιο
χρόνοχρόνο απόαπό τητη
συστολήσυστολή::

•• ΠχΠχ γιαγια HR = 60HR = 60
•• ΣυστολήΣυστολή = 0.3 s= 0.3 s
•• ΔιαστολήΔιαστολή= 0.6 s= 0.6 s

ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗΠΙΕΣΗ

ΕκφράζεταιΕκφράζεται ωςως ΣυστολικήΣυστολική// ΔιαστολικήΔιαστολική
 ΦυσιολογικήΦυσιολογική –– 120/80 mmHg120/80 mmHg

 ΥψηλήΥψηλή –– 140/90 mmHg140/90 mmHg

•• ΣυστολικήΣυστολική ((οο μεγαλύτεροςμεγαλύτερος αριθμόςαριθμός))
 ΕίναιΕίναι ηη πίεσηπίεση πουπου δημιουργείταιδημιουργείται στηστη φάσηφάση τηςτης συστολήςσυστολής..

•• ΔιαστολικήΔιαστολική πίεσηπίεση
 ΗΗ πίεσηπίεση πουπου δημιουργείταιδημιουργείται στηστη φάσηφάση τηςτης χαλάρωσηςχαλάρωσης
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ΠΙΕΣΗΠΙΕΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣΑΙΜΑΤΟΣ

 ΠίεσηΠίεση παλμούπαλμού (PP)(PP)
•• PP =PP = ΣυστολικήΣυστολική -- ΔιαστολικήΔιαστολική

 ΜέσηΜέση αρτηριακήαρτηριακή πίεσηπίεση (MAP)(MAP)
•• ΟΟ μέσοςμέσος όροςόρος τηςτης πίεσηςπίεσης στιςστις αρτηρίεςαρτηρίες

•• MAP =MAP = ΔιαστολικήΔιαστολική + 1/3 PP+ 1/3 PP

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝΤΗΝ
ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗΠΙΕΣΗ

 ΌγκοςΌγκος παλμούπαλμού
 ΚαρδιακήΚαρδιακή συχνότητασυχνότητα
 ΌγκοςΌγκος αίματοςαίματος
 ΠυκνότηταΠυκνότητα τουτου αίματοςαίματος
 ΠεριφερειακήΠεριφερειακή αντίστασηαντίσταση
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ΤιμέςΤιμές αρτηριακήςαρτηριακής πίεσηςπίεσης ηρεμίαςηρεμίας,, ανάανά
φύλοφύλο καικαι ηλικίαηλικία

 QQ == ΚΣΚΣ x SVx SV ήή Q =Q = ΚΣΚΣ** (V(Vss))

ΌπουΌπου ::

 QQ == οο όγκοςόγκος τουτου αίματοςαίματος πουπου διοχετεύεταιδιοχετεύεται απόαπό τηντην
αριστερήαριστερή κοιλίακοιλία (L(L..min)min)

 ΚΣΚΣ == καρδιακήκαρδιακή συχνότητασυχνότητα ((beatbeat..minmin))

 VsVs == όγκοςόγκος παλμούπαλμού ((stroke volume) (stroke volume) (οο μέσοςμέσος όροςόρος
αίματοςαίματος πουπου διοχετεύεταιδιοχετεύεται σεσε κάθεκάθε παλμόπαλμό)) ((LL..beatbeat))

ΚΑΡΔΙΑΚΗΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗΠΑΡΟΧΗ ((Q)Q)
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ΚΑΡΔΙΑΚΗΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗΠΑΡΟΧΗ ((Q)Q)

 ΜέσοςΜέσος όροςόρος στηνστην ηρεμίαηρεμία είναιείναι 44 –– 6 L6 L..minmin

 ΗΗ αύξησηαύξηση κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης άσκησηςάσκησης
είναιείναι ανάλογηανάλογη μεμε τηντην έντασηένταση..

 ΜέγιστηΜέγιστη QQ είναιείναι τηςτης τάξηςτάξης τουτου 2020 –– 4040
LL..min,min, ανάλογαανάλογα μεμε τοτο μέγεθοςμέγεθος τουτου
ατόμουατόμου,, τιςτις γενετικέςγενετικές καταβολέςκαταβολές καικαι τηντην
φυσικήφυσική κατάστασηκατάσταση..

ΔΙΑΝΟΜΗΔΙΑΝΟΜΗ ΑΙΜΑΤΟΣΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙΚΑΙ
ΤΗΝΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ
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ΚΑΡΔΙΑΚΗΚΑΡΔΙΑΚΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

 ΗΗ τιμέςτιμές στηνστην ηρεμίαηρεμία
είναιείναι 5050 –– 100100 beatbeat..minmin

 ΑυξάνειΑυξάνει ανάλογαανάλογα μεμε τηντην
έντασηένταση

 Max. HRMax. HR == 220220 –– ηλικίαηλικία..

 ΦαρμακευτικήΦαρμακευτική αγωγήαγωγή ήή
ασκήσειςασκήσεις τουτου πάνωπάνω
μέρουςμέρους τουτου σώματοςσώματος
μπορείμπορεί νανα αλλάξειαλλάξει τοτο
φυσιολογικήφυσιολογική
αντίδρασηαντίδραση..

ΟΓΚΟΣΟΓΚΟΣ ΠΑΛΜΟΥΠΑΛΜΟΥ (SV)(SV)

 ΤιμέςΤιμές στηνστην ηρεμίαηρεμία 6060 –– 100 ml/beat100 ml/beat

 ΚατάΚατά τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης άσκησηςάσκησης , SV, SV αυξάνειαυξάνει
γρήγοραγρήγορα φτάνονταςφτάνοντας τητη μέγιστημέγιστη τιμήτιμή σεσε εντάσειςεντάσεις
κοντάκοντά στοστο 40% of VO40% of VO22 max.max.

 Max. SVMax. SV είναιείναι μεταξύμεταξύ 120120 –– 200 ml/beat,200 ml/beat, αναλογάαναλογά
μεμε τοτο μέγεθοςμέγεθος,, τηντην κληρονομικότητακληρονομικότητα καικαι τηντην
φυσικήφυσική κατάστασηκατάσταση..

 ΗΗ αύξησηαύξηση τουτου SVSV κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης αερόβιαςαερόβιας
άσκησηςάσκησης είναιείναι λόγολόγο μεγαλύτερηςμεγαλύτερης διαστολήςδιαστολής τωντων
κοιλιώνκοιλιών ((άραάρα καικαι καλύτεροκαλύτερο γέμισμαγέμισμα)) καικαι
καλύτερουκαλύτερου ««αδειάσματοςαδειάσματος»» κατάκατά τητη φάσηφάση τηςτης
συστολήςσυστολής..
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ΤΥΠΙΚΕΣΤΥΠΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣΤΙΜΕΣ ΤΩΝΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥΤΟΥ
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΤΙΣΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣΗΛΙΚΙΕΣ

ΣΤΟΥΣΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣΑΝΔΡΕΣ ΚΑΙΚΑΙ ΤΙΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΕΠΑΝΑΦΟΡΑ
ΔιευκολύνεταιΔιευκολύνεται απόαπό::

 ΒαλβίδεςΒαλβίδες μιαςμιας κατεύθυνσηςκατεύθυνσης ((τωντων φλεβώνφλεβών))

 ΑγγειοσυστολήΑγγειοσυστολή καικαι περιορισμόπεριορισμό ροήςροής σταστα μημη
ενεργάενεργά μέλημέλη τουτου σώματοςσώματος..

 ΗΗ επιβολήεπιβολή τηςτης πίεσηςπίεσης απόαπό τουςτους μύεςμύες πουπου
δουλεύουνδουλεύουν..

 ΑλλαγήΑλλαγή τηςτης πίεσηςπίεσης στηνστην κοιλιακήκοιλιακή καικαι
θωρακικήθωρακική κοιλότητακοιλότητα κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης
αναπνοήςαναπνοής..

 ΗΗ διατήρησηδιατήρηση επαρκούςεπαρκούς όγκουόγκου αίματοςαίματος μεμε
σωστήσωστή ενυδάτωσηενυδάτωση..

 ΤηνΤην αρχήαρχή τωντων συγκοινωνούντωνσυγκοινωνούντων δοχείωνδοχείων
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
ΑΡΝΗΤΙΚΑΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΤΗ ΦΛΕΒΙΚΗΦΛΕΒΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

 ΘερμικόΘερμικό στρεςστρες,, πουπου επιβάλλειεπιβάλλει αύξησηαύξηση τηςτης
αιματικήςαιματικής ροήςροής προςπρος τηντην περιφέρειαπεριφέρεια..

 ΑφυδάτωσηΑφυδάτωση απόαπό εφίδρωσηεφίδρωση ήή μειωμένημειωμένη
πρόσληψηπρόσληψη υγρώνυγρών..

 ΠαρατεταμένηΠαρατεταμένη μυϊκήμυϊκή σύσπασησύσπαση πουπου έχειέχει σανσαν
αποτέλεσμααποτέλεσμα νανα ««παγιδεύεταιπαγιδεύεται»» αίμααίμα σταστα άκραάκρα..

 ΟΟ χειρισμόςχειρισμός ValsalvaValsalva πουπου αυξάνειαυξάνει τηντην πίεσηπίεση
στονστον θώρακαθώρακα σεσε πολύπολύ υψηλάυψηλά επίπεδαεπίπεδα..

 ΗΗ απότομηαπότομη αλλαγήαλλαγή τηςτης θέσηςθέσης τουτου σώματοςσώματος
απόαπό οριζόντιαοριζόντια σεσε κάθετηκάθετη..

ΗΗ ΑΝΤΛΙΑΑΝΤΛΙΑ ΤΩΝΤΩΝ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝΜΥΩΝ

 ΗΗ ρυθμικήρυθμική συστολήσυστολή
τωντων μυώνμυών
απομακρύνειαπομακρύνει τοτο αίμααίμα
απόαπό τατα άκραάκρα ωθώνταςωθώντας
τοτο προςπρος τηντην καρδιάκαρδιά..

 ΟιΟι αντλίεςαντλίες μιαςμιας
κατεύθυνσηςκατεύθυνσης
αποτρέπουναποτρέπουν τηντην
επιστροφήεπιστροφή τουτου
αίματοςαίματος..
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ΤΑΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣΑΙΜΑΤΟΣ

 ΠλάσμαΠλάσμα
•• ΤοΤο υγρόυγρό τμήματμήμα τουτου αίματοςαίματος
•• ΠεριέχειΠεριέχει ιόνταιόντα,, πρωτεΐνεςπρωτεΐνες καικαι

ορμόνεςορμόνες..
 ΈμμορφαΈμμορφα συστατικάσυστατικά

•• ΕρυθράΕρυθρά αιμοσφαίριααιμοσφαίρια
 ΜεταφέρουνΜεταφέρουν οξυγόνοοξυγόνο

•• ΛευκάΛευκά αιμοσφαίριααιμοσφαίρια
 ΠροσφέρουνΠροσφέρουν ανοσολογικήανοσολογική

προστασίαπροστασία..
•• ΑιμοπετάλιαΑιμοπετάλια

 ΑπαραίτηταΑπαραίτητα γιαγια τηντην πήξηπήξη τουτου
αίματοςαίματος

 ΑιματοκρίτηςΑιματοκρίτης
•• ΤοΤο ποσοστόποσοστό τωντων ερυθρώνερυθρών

αιμοσφαιρίωναιμοσφαιρίων

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ
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ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΣΥΣΤΗΜΑ

ΤαΤα στάδιαστάδια πουπου χαρακτηρίζουνχαρακτηρίζουν
τηντην αναπνοήαναπνοή είναιείναι::
•• ΠνευμονικόςΠνευμονικός αερισμόςαερισμός

•• ΑνταλλαγήΑνταλλαγή αερίωναερίων τιςτις
κυψελίδεςκυψελίδες τωντων

•• ΜαζικήΜαζική μεταφοράμεταφορά τουτου
οξυγόνουοξυγόνου στηνστην κυκλοφορίακυκλοφορία..

•• ΑνταλλαγήΑνταλλαγή αερίωναερίων σταστα
τριχοειδήτριχοειδή μεταξύμεταξύ τωντων
κυττάρωνκυττάρων τωντων ιστώνιστών

•• ΚυτταρικήΚυτταρική χρήσηχρήση τουτου
οξυγόνουοξυγόνου καικαι παραγωγήπαραγωγή τουτου
διοξειδίουδιοξειδίου τουτου άνθρακαάνθρακα..
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ΟΟ ΚΥΚΛΟΣΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣΤΗΣ
ΑΝΑΠΝΟΗΣΑΝΑΠΝΟΗΣ

•• ΕισπνοήΕισπνοή:: σύσπασησύσπαση τωντων
αναπνευστικώναναπνευστικών μυώνμυών τουτου θώρακαθώρακα

•• ΕκπνοήΕκπνοή:: χαλάρωσηχαλάρωση τωντων μυώνμυών

Εκπνοή

ΗΗ ανανέωσηανανέωση τουτου αέρααέρα γίνεταιγίνεται στιςστις κυψελίδεςκυψελίδες..
 ΑναπνευστικόςΑναπνευστικός όγκοςόγκος:: οο συνολικόςσυνολικός όγκοςόγκος αέρααέρα πουπου μετακινείταιμετακινείται (300(300--

500500mlml στηνστην ηρεμίαηρεμία))
 ΠνευμονικόςΠνευμονικός αερισμόςαερισμός:: ΑναπνευστικόςΑναπνευστικός όγκοςόγκος xx συχνότητασυχνότητα αναπνοήςαναπνοής (=12(=12

κύκλουςκύκλους ηρεμίαηρεμία))
 ΚορεσμόςΚορεσμός:: ποσοστόποσοστό τηςτης μεγιστήςμεγιστής ικανότηταςικανότητας τηςτης αιμοσφαιρίνηςαιμοσφαιρίνης γιαγια

μεταφοράμεταφορά οξυγόνουοξυγόνου (97%(97% στιςστις αρτηρίεςαρτηρίες--75%75% στιςστις φλέβεςφλέβες))
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥΠΟΥ
ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΜΕ ΤΗΝΤΗΝ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

VO2 maxVO2 max

ΟΟ βασικότεροςβασικότερος δείκτηςδείκτης τηςτης αερόβιαςαερόβιας ικανότηταςικανότητας τουτου
ατόμουατόμου..
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VOVO22 maxmax

 ΜονάδεςΜονάδες μέτρησηςμέτρησης

•• liters/minuteliters/minute ήή ml/minute (ml/minute (απόλυτηαπόλυτη τιμήτιμή))

•• ml/kg/minml/kg/min ((σχετικήσχετική μεμε τοτο σωματικόσωματικό βάροςβάρος))

•• ml/kg FFM/minml/kg FFM/min ((σχετικήσχετική μεμε τηντην άλιπηάλιπη μάζαμάζα))

 ΕύροςΕύρος τιμώντιμών:: 15 ml/kg/min15 ml/kg/min ((αγύμναστοιαγύμναστοι μεμε
αναπνευστικέςαναπνευστικές παθήσειςπαθήσεις)) έωςέως 7575 ml/kg/minml/kg/min ((νέοινέοι
αθλητέςαθλητές αντοχήςαντοχής))

 ΟιΟι γυναίκεςγυναίκες εχουνεχουν 1010--20%20% χαμηλότερεςχαμηλότερες τιμέςτιμές απόαπό τουςτους
άνδρεςάνδρες..

 ΤιμέςΤιμές σεσε αθλητέςαθλητές πάληςπάλης (20(20--3030 χρχρ.) : 52.) : 52--6565 ml/kg/minml/kg/min

ΚΑΜΠΥΛΗΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥΟΞΥΓΟΝΟΥ



16

ΓΑΛΑΚΤΙΚΟΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΩΦΛΙΚΑΤΩΦΛΙ

 ΈντασηΈνταση τηςτης άσκησηάσκηση
όπουόπου αρχίζειαρχίζει έντονηέντονη
αύξησηαύξηση στηστη
συγκέντρωσησυγκέντρωση
γαλακτικούγαλακτικού οξέωςοξέως

 ΤοΤο χρονικόχρονικό σημείοσημείο όπουόπου
οο ρυθμόςρυθμός παραγωγήςπαραγωγής
τουτου γαλακτικούγαλακτικού οξέοςοξέος
υπερβαίνειυπερβαίνει τηντην ταχύτηταταχύτητα
εξουδετέρωσηςεξουδετέρωσης ήή
απομάκρυνσηςαπομάκρυνσης τουτου
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ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΠΗΛΙΚΟΠΗΛΙΚΟ

RER=VCORER=VCO22/VO/VO22

01001

16840.95

32.567.50.9

49.350.70.85

66.633.40.8

84.415.60.75

10000.71

ΛίπηΥδατάνθρακεςRER

%kcal

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΜΕ ΤΗΝΤΗΝ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΟιΟι βασικέςβασικές αρχέςαρχές::
 γιαγια νανα υπάρχουνυπάρχουν μεταβολέςμεταβολές θαθα πρέπειπρέπει νανα υπάρχειυπάρχει

κάποιακάποια επιβολήεπιβολή φορτίουφορτίου ((αρχήαρχή τηςτης επιβάρυνσηςεπιβάρυνσης))

 οιοι μεταβολέςμεταβολές πουπου επέρχονταιεπέρχονται είναιείναι ειδικέςειδικές γιαγια τοτο
συγκεκριμένοσυγκεκριμένο είδοςείδος άσκησηςάσκησης ((αρχήαρχή τηςτης
εξειδίκευσηςεξειδίκευσης))

 ηη ανταπόκρισηανταπόκριση στηνστην άσκησηάσκηση είναιείναι καθαράκαθαρά
υποκειμενικήυποκειμενική καικαι χαρακτηριστικήχαρακτηριστική γιαγια τοτο
συσγκεκριμένοσυσγκεκριμένο άτομοάτομο ((αρχήαρχή τωντων ατομικώνατομικών
διαφορώνδιαφορών))

 τατα κέρδηκέρδη απόαπό τηντην άσκησηάσκηση είναιείναι προσωρινάπροσωρινά καικαι
αντιστρεπτάαντιστρεπτά ((αρχήαρχή τηςτης αναστρεψιμότηταςαναστρεψιμότητας))
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 ΠροσαρμογέςΠροσαρμογές στοστο μυμυ
•• ΜεταβολήΜεταβολή τουτου τύπουτύπου τωντων μυϊκώνμυϊκών ινώνινών

•• ΤριχοειδικήΤριχοειδική παροχήπαροχή
•• ΠεριεκτικότηταΠεριεκτικότητα μυοσφαιρίνηςμυοσφαιρίνης
•• ΛειτουργίαΛειτουργία μιτοχονδρίωνμιτοχονδρίων
•• ΟξειδωτικάΟξειδωτικά ένζυμαένζυμα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΜΕΤΑ ΑΠΟΑΠΟ ΑΕΡΟΒΙΑΑΕΡΟΒΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

STST
((τύπουτύπου ΙΙ))

FTFTαα
((τύπουτύπου ΙΙαΙΙα))

FTFTββ
((τύπουτύπου ΙΙβΙΙβ))

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΜΕΤΑ ΑΠΟΑΠΟ ΑΕΡΟΒΙΑΑΕΡΟΒΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΑύξησηΑύξηση τηςτης πρόσληψηςπρόσληψης
οξυγόνουοξυγόνου γιατίγιατί::

•• ΈχουμεΈχουμε καλύτερηκαλύτερη
μεταφοράμεταφορά οξυγόνουοξυγόνου

•• ΜεγαλύτεροΜεγαλύτερο μέγεθοςμέγεθος
καρδιάςκαρδιάς
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΜΕΤΑ ΑΠΟΑΠΟ ΑΕΡΟΒΙΑΑΕΡΟΒΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

•• ΚαρδιακήΚαρδιακή παροχήπαροχή== όγκοςόγκος παλμούπαλμού xx καρδιακήκαρδιακή
συχνότητασυχνότητα
 ΑρτηριακήΑρτηριακή πίεσηπίεση
 ΌγκοςΌγκος παλμούπαλμού

 ΚαρδιακήΚαρδιακή συχνότητασυχνότητα
•• κατάκατά τηντην άσκησηάσκηση
•• κατάκατά τηντην αποκατάστασηαποκατάσταση

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΜΕΤΑ ΑΠΟΑΠΟ ΑΕΡΟΒΙΑΑΕΡΟΒΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΜΕΤΑ ΑΠΟΑΠΟ ΑΕΡΟΒΙΑΑΕΡΟΒΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

ΠροσαρμογέςΠροσαρμογές στηστη χρήσηχρήση τωντων πηγώνπηγών ενέργειαςενέργειας
 ΧρήσηΧρήση λιπώνλιπών καικαι υδατανθράκωνυδατανθράκων

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΜΕΤΑ ΑΠΟΑΠΟ ΑΕΡΟΒΙΑΑΕΡΟΒΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΑΝΑΕΡΟΒΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

 ΣύστημαΣύστημα ΑΤΑΤPP-- CKCK
•• αύξησηαύξηση τωντων αποθεμάτωναποθεμάτων ΑΤΡΑΤΡ--CPCP στουςστους ενεργούντεςενεργούντες

μύεςμύες
•• αύξησηαύξηση τηςτης συγκέντρωσηςσυγκέντρωσης καικαι τηςτης δραστικότηταςδραστικότητας τωντων

ενζύμωνενζύμων πουπου εμπλέκονταιεμπλέκονται στονστον μηχανισμόμηχανισμό..

 ΓλυκολυτικόΓλυκολυτικό σύστημασύστημα
•• ΓαλακτικόΓαλακτικό κατώφλικατώφλι
•• ΣυγκέντρωσηΣυγκέντρωση γαλακτικούγαλακτικού οξέωςοξέως--ικανότηταικανότητα

εξουδετέρωσηςεξουδετέρωσης

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΑΝΑΕΡΟΒΙΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
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ΝευρικοίΝευρικοί παράγοντεςπαράγοντες::
 ικανότηταικανότητα επιστράτευσηςεπιστράτευσης περισσότερωνπερισσότερων κινητικώνκινητικών μονάδωνμονάδων..
 αύξησηαύξηση τουτου ρυθμούρυθμού καικαι βελτίωσηβελτίωση τουτου συγχρονισμούσυγχρονισμού ««πυροδότησηςπυροδότησης»»

τωντων κινητικώνκινητικών μονάδωνμονάδων..

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΔΥΝΑΜΗΣΔΥΝΑΜΗΣ

ΜυϊοσκελετικοίΜυϊοσκελετικοί παράγοντεςπαράγοντες::

 υπερτροφίαυπερτροφία μεμονωμένωνμεμονωμένων μυϊκώνμυϊκών ινώνινών ((κυρίωςκυρίως λευκώνλευκών ήή
ταχείαςταχείας συστολήςσυστολής μυώνμυών)) πουπου οφείλεταιοφείλεται σεσε:: αύξησηαύξηση τηςτης ακτίνηςακτίνης
καικαι μυοσύνηςμυοσύνης

 αύξησηαύξηση περιεκτικότηταςπεριεκτικότητας σεσε ένζυμαένζυμα

 αύξησηαύξηση τωντων αποθηκευμένωναποθηκευμένων θρεπτικώνθρεπτικών συστατικώνσυστατικών..

 μεταβολήμεταβολή σταστα μεταβολικάμεταβολικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τωντων διαφορετικώνδιαφορετικών
τύπωντύπων τωντων μυικώνμυικών ινώνινών καικαι μετάβασημετάβαση απόαπό τύπουτύπου ΙΙβΙΙβ σεσε τύπουτύπου
ΙΙαΙΙα,, πουπου είναιείναι πιοπιο ανθεκτικέςανθεκτικές στηνστην κόπωσηκόπωση,, μετάμετά απόαπό
μακροχρόνιαμακροχρόνια προπόνησηπροπόνηση μεμε βάρηβάρη.. ΜετάΜετά απόαπό αυτόαυτό ξεκινάειξεκινάει ηη
μυϊκήμυϊκή υπερτροφίαυπερτροφία..

 ΣεΣε μεγάλεςμεγάλες εντάσειςεντάσεις καικαι όγκουόγκου προπόνησηςπροπόνησης μεμε αντιστάσειςαντιστάσεις
είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα παρατηρηθείπαρατηρηθεί αύξησηαύξηση τουτου αριθμούαριθμού τωντων μυϊκώνμυϊκών
ινώνινών ((υπερπλασίαυπερπλασία).).

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΔΥΝΑΜΗΣΔΥΝΑΜΗΣ
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΠΡΟΠΟΝΗΣΗ
ΔΥΝΑΜΗΣΔΥΝΑΜΗΣ

ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΑΝΑΤΠΥΞΙΑΚΗΑΝΑΤΠΥΞΙΑΚΗ
ΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑ
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ΤαΤα οφέληοφέλη πουπου μπορείμπορεί νανα αποκομίσειαποκομίσει
έναένα παιδίπαιδί απόαπό τηντην συστηματικήσυστηματική
άσκησηάσκηση συνοψίζονταισυνοψίζονται σεσε::
•• ΜεγαλύτερηΜεγαλύτερη δύναμηδύναμη καικαι αντοχήαντοχή

•• ΒελτίωσηΒελτίωση τουτου σχηματισμούσχηματισμού τωντων οστώνοστών

•• ΈλεγχοςΈλεγχος τουτου σωματικούσωματικού βάρουςβάρους

•• ΜείωσηΜείωση τουτου άγχουςάγχους καικαι τουτου στρεςστρες

•• ΒελτίωσηΒελτίωση τουτου αισθήματοςαισθήματος αυτόαυτό--
εκτίμησηςεκτίμησης καικαι αυτόαυτό--αποτελεσματικότηταςαποτελεσματικότητας

•• ΜείωσηΜείωση τωντων κινδύνωνκινδύνων καρδιαγγειακώνκαρδιαγγειακών
παθήσεωνπαθήσεων

•• ΔιασκέδασηΔιασκέδαση

•• ΚοινωνικήΚοινωνική ενσωμάτωσηενσωμάτωση

•• ΑνάπτυξηΑνάπτυξη δεξιοτήτωνδεξιοτήτων..

ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΑΝΑΤΠΥΞΙΑΚΗΑΝΑΤΠΥΞΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑ

 ΤοΤο χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό πουπου διαφοροποιείδιαφοροποιεί τατα παιδιάπαιδιά απόαπό
τουςτους ενήλικεςενήλικες είναιείναι ηη μημη ώριμηώριμη μορφήμορφή τωντων
φυσιολογικώνφυσιολογικών συστημάτωνσυστημάτων..

 ΗΗ αντίδρασηαντίδραση στηνστην άσκησηάσκηση είναιείναι λίγολίγο--πολύπολύ παρόμοιαπαρόμοια
μεμε αυτήαυτή τωντων ενηλίκωνενηλίκων μεμε τητη μόνημόνη διαφοράδιαφορά ότιότι ηη
καρδιακήκαρδιακή συχνότητασυχνότητα δενδεν είναιείναι αξιόπιστοςαξιόπιστος δείκτηςδείκτης
ελέγχουελέγχου τηςτης έντασηςέντασης..

ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑ



25

ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ ΣΕΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑ

ΤοΤο παιδίπαιδί διαφέρειδιαφέρει απόαπό τοντον ενήλικαενήλικα,, στοστο
ότιότι δενδεν έχειέχει πλήρωςπλήρως αναπτυγμένααναπτυγμένα τατα

φυσιολογικάφυσιολογικά τουτου συστήματασυστήματα

ΗΗ ελλιπήςελλιπής νευρομυϊκήνευρομυϊκή
συναρμογήσυναρμογή καθιστάκαθιστά τατα
παιδιάπαιδιά επιρρεπήεπιρρεπή σεσε
τραυματισμούςτραυματισμούς αλλάαλλά καικαι
σύνδρομασύνδρομα υπέρχρησηςυπέρχρησης ενώενώ
έχουνέχουν μειωμένημειωμένη
προσαρμοστικότηταπροσαρμοστικότητα σεσε
έντονεςέντονες μεταβολέςμεταβολές τηςτης
θερμοκρασίαςθερμοκρασίας

ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ ΣΕΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑ

Μ
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ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ ΣΕΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑ

 ΗΗ πρόσληψηπρόσληψη οξυγόνουοξυγόνου ((VOVO22)) ((ml/kg/min)ml/kg/min) σταστα αγόριααγόρια
παραμένειπαραμένει σχεδόνσχεδόν αμετάβλητηαμετάβλητη μεμε τηντην ηλικίαηλικία ενώενώ σταστα
κορίτσιακορίτσια μειώνεταιμειώνεται..
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ΣύγκρισηΣύγκριση κοριτσιώνκοριτσιών –– αγοριώναγοριών
ΚάτωΚάτω άκραάκρα
 ΔενΔεν παρατηρούνταιπαρατηρούνται

σημαντικέςσημαντικές διαφορέςδιαφορές στιςστις
ηλικίεςηλικίες τωντων 99--1111 ετώνετών

 ΜετάΜετά τηντην ηλικίαηλικία τωντων 1313 οιοι
απόλυτεςαπόλυτες τιμέςτιμές ΡΡΡΡ καικαι ΜΡΜΡ τωντων
κοριτσιώνκοριτσιών αντιστοιχούναντιστοιχούν στοστο
75%75% τωντων αγοριώναγοριών

 ΟιΟι σχετικέςσχετικές τιμέςτιμές ΡΡΡΡ καικαι ΜΡΜΡ
τωντων κοριτσιώνκοριτσιών στηνστην ηλικίαηλικία
τωντων 1212 αντιστοιχούναντιστοιχούν στοστο 85%85%
τωντων αγοριώναγοριών καικαι στηνστην ηλικίαηλικία
τωντων 1818 στοστο 70%70%

Matsudo 1988, Bouchard 1991,Matsudo 1988, Bouchard 1991,
BarabasBarabas && EibenEiben 1991,1991, BeunenBeunen 19921992

ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ ΣΕΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑ
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ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ ΣΕΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑ

ΠαραγωγήΠαραγωγή ΓαλακτικούΓαλακτικού –– pHpH::
 ΜειωμένηΜειωμένη γλυκολυτικήγλυκολυτική ικανότηταικανότητα συνεπάγεταισυνεπάγεται μειωμένημειωμένη

παραγωγήπαραγωγή γαλακτικούγαλακτικού οξέοςοξέος

 ΜειωμένηΜειωμένη συγκέντρωσησυγκέντρωση γαλακτικούγαλακτικού οξέοςοξέος συνεπάγεταισυνεπάγεται
μικρότερεςμικρότερες διαφορέςδιαφορές στοστο ενδομυικόενδομυικό pHpH

 ΗΗ παραγωγήπαραγωγή γαλακτικούγαλακτικού οξέοςοξέος σταστα παιδιάπαιδιά αυξάνειαυξάνει μεμε τηντην
ηλικίαηλικία

Eriksson et al. 1974Eriksson et al. 1974

 HH αναερόβιααναερόβια απόδοσηαπόδοση σχετίζεταισχετίζεται μεμε τηντην παραγωγήπαραγωγή
υδρογονοκατιόντωνυδρογονοκατιόντων σταστα παιδιάπαιδιά 77--1010 ετώνετών καικαι σσ’’ αυτάαυτά 1212--1515

ZanconatoZanconato et al. 1993,et al. 1993, KunoKuno et al. 1995et al. 1995

•• ΗΗ μυϊκήμυϊκή υπερτροφίαυπερτροφία πουπου οφείλεταιοφείλεται στηνστην προπόνησηπροπόνηση
είναιείναι μικρότερημικρότερη σταστα παιδιάπαιδιά.. ΗΗ αύξησηαύξηση τηςτης δύναμηςδύναμης
οφείλεταιοφείλεται κυρίωςκυρίως σεσε νευρομυϊκούςνευρομυϊκούς παράγοντεςπαράγοντες..

•• ΔενΔεν υπάρχειυπάρχει σημαντικήσημαντική βελτίωσηβελτίωση στηνστην μέγιστημέγιστη
πρόσληψηπρόσληψη οξυγόνουοξυγόνου σταστα παιδιάπαιδιά μεμε τηντην προπόνησηπροπόνηση
αντοχήςαντοχής,, βελτιώνεταιβελτιώνεται όμωςόμως ηη απόδοσηαπόδοση..

•• ΗΗ ελλιπήςελλιπής νευρομυϊκήνευρομυϊκή συναρμογήσυναρμογή καθιστάκαθιστά τατα παιδιάπαιδιά
επιρρεπήεπιρρεπή σεσε τραυματισμούςτραυματισμούς αλλάαλλά καικαι σύνδρομασύνδρομα
υπέρχρησηςυπέρχρησης

ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ ΣΕΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑΗΛΙΚΙΑ
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Υψηλή
απόδοση

Εξειδικευμένη προπόνηση

Πολύπλευρη
προπόνηση

Ηλικία

ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΗΣΗΘΕΡΜΟΡΥΘΜΗΣΗ ΚΑΤΑΚΑΤΑ
ΤΗΝΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ
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 ΜείωσηΜείωση τηςτης θερμοκρασίαςθερμοκρασίας τουτου πυρήναπυρήνα
συνεπάγεταισυνεπάγεται::
•• ΜειωμένηΜειωμένη ηλεκτρικήηλεκτρική δραστηριότηταδραστηριότητα στονστον εγκέφαλοεγκέφαλο
•• ΜειωμένηΜειωμένη δραστικότηταδραστικότητα τωντων ενζύμωνενζύμων

ΙΣΟΖΥΓΙΟΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
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 ΜειωμένοςΜειωμένος μυϊκόςμυϊκός τόνοςτόνος
 ΜειωμένηΜειωμένη εκούσιαεκούσια δραστηριότηταδραστηριότητα
 ΜείωσηΜείωση έκκρισηςέκκρισης θυροξίνηςθυροξίνης καικαι
επινεφρίνηςεπινεφρίνης

ΜείωσηΜείωση τηςτης παραγωγήςπαραγωγής θερμότηταςθερμότητας

 ΔιαστολήΔιαστολή τωντων υποδόριωνυποδόριων αγγείωναγγείων τουτου
δέρματοςδέρματος
 ΕφίδρωσηΕφίδρωση

ΑύξησηΑύξηση τηςτης απώλειαςαπώλειας θερμότηταςθερμότητας
ΣεΣε θερμόθερμό περιβάλλονπεριβάλλον::

 ΑύξησηΑύξηση τουτου μυϊκούμυϊκού τόνουτόνου
ΡίγοςΡίγος (=(=μυικέςμυικές συστολέςσυστολές 1010--20/20/sec.sec.
ΑνεβάζειΑνεβάζει τοτο επίπεδοεπίπεδο τουτου μεταβολισμούμεταβολισμού
μέχριμέχρι καικαι 55 φορέςφορές πάνωπάνω απόαπό τηςτης ηρεμίαςηρεμίας))
 ΑυξημένηΑυξημένη εκούσιαεκούσια δραστηριότηταδραστηριότητα
 ΑυξημένηΑυξημένη αδρεναλίνηςαδρεναλίνης καικαι
νοραδρεναλίνηςνοραδρεναλίνηςέκκρισηέκκριση θυροξίνηςθυροξίνης καικαι
επινεφρίνηςεπινεφρίνης

ΑύξησηΑύξηση τηςτης παραγωγήςπαραγωγής θερμότηταςθερμότητας

 ΣυστολήΣυστολή τωντων αγγείωναγγείων τουτου δέρματοςδέρματος ((εκτόςεκτός
απόαπό αυτόαυτό τηςτης κεφαλήςκεφαλής))
 ΠεριορισμόςΠεριορισμός τηςτης εκτεθειμένηςεκτεθειμένης στοστο ψύχοςψύχος
επιφάνειαςεπιφάνειας ((μάζεμαμάζεμα τουτου σώματοςσώματος))

ΜείωσηΜείωση απώλειαςαπώλειας θερμότηταςθερμότητας
ΣεΣε ψυχρόψυχρό περιβάλλονπεριβάλλον::

ΑντίδρασηΑντίδραση::ΣτόχοςΣτόχος::
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 ΑπώλειαΑπώλεια θερμότηταςθερμότητας::
•• ακτινοβολίαακτινοβολία
•• αγωγήαγωγή
•• μεταφοράμεταφορά
•• εξάτμισηεξάτμιση::

 επιφάνειαεπιφάνεια
 θερμοκρασίαθερμοκρασία καικαι υγρασίαυγρασία
 ρεύματαρεύματα μεταφοράςμεταφοράς

 ΑφυδάτωσηΑφυδάτωση::
•• όγκοςόγκος πλάσματοςπλάσματος
•• όγκοςόγκος παλμούπαλμού
•• καρδιακήκαρδιακή συχνότητασυχνότητα
•• αιμάτωσηαιμάτωση επιδερμίδαςεπιδερμίδας
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ΘερμικόΘερμικό stressstress:: απόαπό τιτι επηρεάζεταιεπηρεάζεται;;

 ΕγκλιματισμόςΕγκλιματισμός
•• μεγαλύτερημεγαλύτερη ροήροή αίματοςαίματος στοστο δέρμαδέρμα
•• καλύτερηκαλύτερη κατανομήκατανομή καρδιακήςκαρδιακής παροχήςπαροχής
•• χαμηλότεροχαμηλότερο σημείοσημείο έναρξηςέναρξης τηςτης εφίδρωσηςεφίδρωσης
•• καλύτερηκαλύτερη κατανομήκατανομή τουτου ιδρώταιδρώτα στηνστην επιφάνειαεπιφάνεια τουτου

δέρματοςδέρματος
•• αυξημένοςαυξημένος όγκοςόγκος ιδρώταιδρώτα
•• μείωσημείωση τωντων αλάτωναλάτων στονστον ιδρώταιδρώτα..

ΒαθμόςΒαθμός εκγύμνασηςεκγύμνασης
•• οιοι γυμνασμένοιγυμνασμένοι έχουνέχουν μεγαλύτερημεγαλύτερη καρδιακήκαρδιακή

παροχήπαροχή
•• ιδρώνουνιδρώνουν γρηγορότεραγρηγορότερα
•• εκκρίνουνεκκρίνουν ιδρώταιδρώτα μεμε λιγότερουςλιγότερους άλαταάλατα

ΗλικίαΗλικία
•• τατα παιδιάπαιδιά προεφηβικήςπροεφηβικής ηλικίαςηλικίας αντέχουναντέχουν

λιγότερολιγότερο

ΘερμικόΘερμικό stressstress:: απόαπό τιτι επηρεάζεταιεπηρεάζεται;;
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ΦύλοΦύλο
•• ΟιΟι γυναίκεςγυναίκες ιδρώνουνιδρώνουν λιγότερολιγότερο
•• ΈχουνΈχουν καλύτερεςκαλύτερες κυκλοφορικέςκυκλοφορικές προσαρμογέςπροσαρμογές
•• ΜεγαλύτερηΜεγαλύτερη επιφάνειαεπιφάνεια εξάτμισηςεξάτμισης

ΠαχυσαρκίαΠαχυσαρκία
•• καλύτερηκαλύτερη θερμομόνωσηθερμομόνωση
•• μικρότερημικρότερη επιφάνειαεπιφάνεια εξάτμισηςεξάτμισης
•• μεγαλύτερομεγαλύτερο μεταβολικόμεταβολικό κόστοςκόστος τηςτης δραστηριότηταςδραστηριότητας

ΘερμικόΘερμικό stressstress:: απόαπό τιτι επηρεάζεταιεπηρεάζεται;;

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ

↑ επιφάνεια ανά μονάδα μάζας σώματος Ζεσταίνονται και κρυώνουν ευκολότερα
↑ παραγωγή θερμότητας ανά μονάδα μάζας (25%-30%
σε ηλικία 8 ετών)

Μεγαλύτερη επιβάρυνση του θερμορυθμιστικού
συστήματος

↓ καρδιακή παροχή ανά λίτρο πρόσληψης οξυγόνου
Μικρότερη ικανότητα μεταφοράς θερμότητας με τα
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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ΑΣΚΗΣΗΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΣΤΟ ΚΡΥΟΚΡΥΟ

ΗΗ επιβάρυνσηεπιβάρυνση πουπου επιβάλειεπιβάλει τοτο κρύοκρύο στονστον ανθρώπινοανθρώπινο οργανισμόοργανισμό
εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό::
•• τηντην θερμοκρασίαθερμοκρασία τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
•• τοτο επίπεδοεπίπεδο τουτου ενεργειακούενεργειακού μηχανισμούμηχανισμού
•• τηντην αντίστασηαντίσταση τουτου υποδόριουυποδόριου λίπουςλίπους

ΟΟ άνθρωποςάνθρωπος διαθέτειδιαθέτει πολύπολύ μικρότερημικρότερη ικανότηταικανότητα εγκλιματισμούεγκλιματισμού στοστο
κρύοκρύο απαπ’’ ότιότι στηστη ζέστηζέστη..

ΗΗ αύξησηαύξηση τουτου μεταβολισμούμεταβολισμού κατάκατά τηντην άσκησηάσκηση μπορείμπορεί νανα συντηρήσεισυντηρήσει σεσε
σχετικάσχετικά σταθερόσταθερό επίπεδοεπίπεδο τηντην θερμοκρασίαθερμοκρασία τουτου πυρήναπυρήνα μέχριμέχρι τηντην
θερμοκρασίαθερμοκρασία τωντων ––3030οο CC..

ΕΠΑΦΗΕΠΑΦΗ ΜΕΜΕ ΚΡΥΟΚΡΥΟ ΝΕΡΟΝΕΡΟ
 ΓιαΓια νανα θεωρηθείθεωρηθεί τοτο νερόνερό ««θερμοθερμο--ουδέτεροουδέτερο»» θαθα πρέπειπρέπει ηη

θερμοκρασίαθερμοκρασία τουτου νανα είναιείναι 3535--35,535,5οο CC
 ΗΗ επαφήεπαφή μεμε τοτο κρύοκρύο νερόνερό,, αυξάνειαυξάνει κατάκατά πολύπολύ τηντην απώλειααπώλεια τηςτης

θερμότηταςθερμότητας διαδια μέσωμέσω τωντων μηχανισμώνμηχανισμών αγωγήςαγωγής καικαι μεταφοράςμεταφοράς,,
επιταχύνονταςεπιταχύνοντας τοντον κίνδυνοκίνδυνο τηςτης υποθερμίαςυποθερμίας..
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ΜΕΡΙΚΑΜΕΡΙΚΑ ΑΚΟΜΑΑΚΟΜΑ ««ΚΡΥΑΚΡΥΑ»» ΔΕΔΟΜΕΝΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

 ΌτανΌταν ηη θερμοκρασίαθερμοκρασία τουτου πυρήναπυρήνα πέσειπέσει κάτωκάτω τωντων 3434οο

CC ακολουθείακολουθεί λιποθυμίαλιποθυμία

 ΣεΣε θερμοκρασίαθερμοκρασία πυρήναπυρήνα κοντάκοντά στοστο 2828οοCC σταματάεισταματάει ηη
καρδιακήκαρδιακή λειτουργίαλειτουργία..

 ΈναςΈνας μέσοςμέσος άνδραςάνδρας 7070kgkg σεσε θερμοκρασίαθερμοκρασία νερούνερού 1212οο

CC::
•• ΜεΜε κανονικήκανονική ένδυσηένδυση,, μπορείμπορεί νανα επιβιώσειεπιβιώσει γιαγια 6565 λεπτάλεπτά..

•• ΜεΜε dry suitdry suit  4h4h

•• ΜεΜε στολήστολή NNεοπρενεοπρεν 55mmmm  1010 hh

•• ΜεΜε ολόσωμηολόσωμη καταδυτικήκαταδυτική στολήστολή 1515hh

ΕΠΑΦΗΕΠΑΦΗ ΜΕΜΕ ΚΡΥΟΚΡΥΟ ΝΕΡΟΝΕΡΟ
ΟιΟι κίνδυνοικίνδυνοι τηςτης παρατεταμένηςπαρατεταμένης παραμονήςπαραμονής σεσε κρύοκρύο

νερόνερό συνοψίζονταισυνοψίζονται στονστον παρακάτωπαρακάτω πίνακαπίνακα::
Στάδιο παραμονής Απαιτούμενος

χρόνος
Περιγραφή πιθανών

κινδύνων:

Αρχική ανταπόκριση 0–3 min

Άμεσο υποθερμικό σοκ: άμεση
αγγειοσυστολή, άνοδος στην αρτηριακή

πίεση και την ΚΣ καθώς και στην
συχνότητα αναπνοής.

Πιθανοί κίνδυνοι: καρδιακά
προβλήματα, αρρυθμίες, υπερκαπνία,

ζάλη, σύγχυση, πανικός,  μειωμένη
ικανότητα για κράτημα της αναπνοής,

πνιγμός.

Πρώιμη ανταπόκριση 3–30 min

Πιθανοί κίνδυνοι: απώλεια της
ευκινησίας των χεριών, κακός

συντονισμός των κινήσεων και της
ικανότητας για κολύμπι, μειωμένη

δύναμη, πνιγμός.
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.


