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WHIPP B.J. Αναπνευστικά όρια της ανθρώπινης απόδοσης. Κινησιολογία. Τοµ. 2. Νο 
2, σελ. 72-78. 1997. Η εκτίµηση της αποδόσης του αναπνευστικού συστήµατος ενός 
αθλητή κατά την άσκηση έχει να κάνει µε: α) τον βαθµό οτον οποίο ικανοποιούνται οι 
απαιτήσεις για ρύθµιση της µερικής πίεσης του οξυγόνου (ΡΟ2) και του διοξειδίου του 
άνθρακα (ΡCO2) στο αρτηριακό αίµα, καθώς και του αρτηριακού pH (pHa), β) τη 
δαπάνη της ικανοποίησης των απαιτήσεων αυτών σε οξυγόνο και αιµατική ροή, και γ) 
τον βαθµό στον οποίο "εµποδίζεται" ή "περιορίζεται" το σύστηµα. Κατά τη διάρκεια 
ήπιας άσκησης η ρύθµιση του pHa επιτυγχάνεται ως αποτέλεσµα των αλλαγών του 
αερισµού αναλόγως προς τον VCO2, δηλαδή µέσω ρύθµισης της ΡaCO2 Η µεταβολική 
οξέωση της έντονης και πολύ έντονης άσκησης αποτελεί επιπρόσθετη παρόρµηση για 
τον VE. Σε φυσιολογικούς δοκιµαζόµενους, αυτό πιστεύεται ότι προέρχεται κυρίαρχα 
από τη µεταβολική οξυαιµία, αλλά συµβάλλουν και άλλες επιδράσεις, όπως τα 
αυξηµένα επίπεδα κατεχολαµινών στην κυκλοφορία, τα περαιτέρω αυξηµένα επιπεδα 
ιόντων καλίου και αδενοσίνης, η επαρκώς υψηλή θερµοκρασία του σώµατος και, σε 
κάποιους δοκιµαζόµενους, ακόµη και η αρτηριακή υποξαιµία. Σαν αποτέλεσµα όλων 
αυτών, ο VE αυξάνει µε γρηγορότερο ρυθµό απ' ότι η VCO2 προκαλώντας πτώση της 
ΡaCO2, η οποία περιορίζει την πτώση του pHa. Η ισχύς των αναπνευστικών µυών 
ακόµη και κατά τη µέγιστη άσκηση είναι αρκετά µικρότερη από τον µέγιστο εκούσιο 
αερισµό (ΜVV). Aυτή η διαφορά έχει οριστεί ως "αναπνευστική εφεδρεία". Αφού ο 
ΜVV εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη φυσική και προπονητική κατάσταση του 
δοκιµαζόµενου, ένας υψηλά προπονηµένος αθλητής ο οποίος είναι ικανός να 
επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα VE κατά την άσκηση µπορεί να έχει λιγότερη αναπνευστική 
εφεδρεία από κάποιον λιγότερο γυµνασµένο. Όσον αφορά την πρόσληψη οξυγόνου 
των αναπνευστικών µυών (VrmO2), ενώ είναι µικρή όταν ο VE βρίσκεται σε επίπεδα 
ηρεµίας, µπορει να είναι σηµαντικά περιοριστικός παράγοντας κατά την πολύ έντονη 
άσκηση, ειδικά σε προπονηµένους αθλητές, οι οποίοι φθάνουν σε εξαιρετικά υψηλά 
επίπεδα VE. Όµως, και η VrmO2 και η αντοχή των αναπνευστικών µυών αυξάνουν σε 
φυσιολογικά άτοµα µετά από εξειδικευµένη προπόνηση αντοχής των αναπνευστικών 
µυών. Σε µέτρια γυµνασµένα άτοµα, ο αερισµός ούτε περιορίζεται µηχανικά ούτε 
συνδέεται µε σηµαντική κόπωση των αναπνευστικών µυών σε άσκηση µέγιστης 
έντασης. Aντίθετα, σηµάδια α-πνευστικού-µηχανικού περιορισµού και κόπωσης των 
εισπνευστικών µυών µπορεί να προβάλουν σε δοκιµαζόµενους που είναι πιο 
γυµνασµένοι. Καίριοι καθοριστικοί παράγοντες για την οµοιόσταση της PaO2 κατά τη 
διάρκεια της άσκησης είναι: 1) το ταίριασµα του κυψελιδικού αερισµού µε τη ροή 
αίµατος. 2) η ικανότητα του πνεύµονα για διάχυση οξυγόνου, 3) ο χρόνος παραµονής 
του αίµατος στο δίκτυο των πνευµονικών τριχοειδών. Αρτηριακή υποξαιµία επέρχεται 
σε µερικούς υψηλά προπονηµένους αθλητές κατά τη διάρκεια πολύ έντονης άσκησης, 
οπού η ροή µέσα στο δίκτυο των τριχοειδών είναι πολύ µεγάλη και ο χρόνος που 
απαιτείται για την εξισορρόπηση των αερίων µεταξύ αίµατος και κυψελίδων 
αποδεικνύεται ανεπαρκής. Για να αποτρέψει κρίσιµες µειώσεις του χρόνου παραµονής 
του αίµατος στα πνευµονικά τριχοειδή, ο αθλητής πρέπει να επιστρατεύει τριχοειδικό 
όγκο όσο αυξάνει η ροή στα τριχοειδή. Υπάρχει, όµως ένα µορφολογικό όριο στις 
τριχοειδικές διαστάσεις, το οποίο εξαρτάται από τη γενετική σύνθεση του αθλητή. Μια 
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περαιτέρω πιθανή ανησυχία για τον ελίτ αθλητή είναι ότι οι υψηλές πιέσεις στα 
πνευµονικά αγγεία κατά τη διάρκεια της άσκησης προδιαθέτουν για αυξηµένο 
πνευµονικό µεσοκυττάριο οίδηµα και, πιθανά, για δοµική καταστροφή στην εξαιρετικά 
λεπτή επιφάνεια µεταξύ κυψελίδων και τριχοειδών αγγείων. Συµπεραίνεται ότι όσο οι 
αθλητές συνεχίζουν να αναπτύσσουν την ικανότητα για µεγαλύτερες ακραίες τιµές 
µεταβολικού ρυθµού, η πνευµονική λειτουργία είναι πιθανόν να αποτελεί σπουδαίο 
καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας σε µια ευρεία κλίµακα αθλητικών επιδόσεων. Ο 
βαθµός στον οποίο η προπόνηση που επικεντρώνει στο αναπνευστικό σύστηµα, 
ιδιαίτερα κατά την περίοδο της ανάπτυξης των πνευµόνων, θα είναι ικανή να 
επεκτείνει τα πνευµονικά όρια, ή ακόµη και να µειώσει το ρυθµό χειροτέρευσής τους 
µε την ηλικία, πιθανότατα θα αποδειχθεί ως θέµα υψηλής σπουδαιότητας για την 
αθλητική απόδοση στον άνθρωπο. 
 
Λέξεις κλειδιά: ΑΠΟ∆ΟΣΗ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ, ∆ΑΠΑΝΗ, ΠΕΡΙΣΤΟΛΕΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, 
ΟΡΙΑ 
 
 

Tο βασικό χαρακτηριστικό της αναπνευστικής λειτουργίας κατά τη µυϊκή 
άσκηση είναι η διατήρηση της µερικής πίεσης του οξυγόνου και του pH σε 
φυσιολογικά επίπεδα στο αρτηριακό αίµα. Eποµένως, ο καλύτερος τρόπος να 
εξετάζεται η επάρκεια της αναπνευστικής ανταπόκρισης στη δυναµική µυϊκή 
άσκηση είναι ο βαθµός της οµοιόστασης που επιτυγχάνεται στα αέρια του 
αρτηριακού αίµατος, όσον αφορά την ήπια άσκηση, και ο βαθµός του 
αντισταθµιστικού υπεραερισµού που επιτελείται, όταν πρόκειται για ρυθµούς 
άσκησης που προκαλούν µεταβολική οξέωση. Aυτές οι απαντήσεις, όµως, 
συνθέτουν µέρος µόνο ενός ενιαίου συστήµατος. Tα τµήµατα της εξωτερικής 
(πνευµονικής) και της εσωτερικής (µέσα στους ιστούς) ανταλλαγής αερίων 
συνδέονται µέσω της κυκλοφορίας του αίµατος. 

Σε υψηλά προπονηµένους αθλητές, οι απαιτήσεις που ασκούνται στους 
πνεύµονες για τη ρύθµιση των αερίων του αίµατος και της οξεοβασικής 
ισορροπίας κατά την έντονη άσκηση µπορεί να οδηγήσουν σε σηµείο όπου τα 
πραγµατικά όρια της αγώγιµης ροής και των δύο πνευµονικών υγρών (αέρας 
µέσω των αεραγωγών και αίµα µέσω του δικτύου των πνευµονικών 
τριχοειδών) να προσεγγιστούν ή και να ξεπεραστούν. Aκόµα, αυτές οι υψηλές 
αναπνευστικές απαιτήσεις µπορεί να χρήζουν επίπεδα ισχύος από τους 
αναπνευστικούς µυς τόσο µεγάλα, ώστε ένα µεγάλο µέρος από την αύξηση 
της καρδιακής παροχής να αξιώνεται από τους αναπνευστικούς µυς, 
εκτρέποντας δηλαδή αιµατική ροή από τους µυς που παράγουν το εξωτερικό 
έργο. 

 
Eκτίµηση της επάρκειας της αναπνευστικής απάντησης 

H εκτίµηση της απόδοσης του αναπνευστικού συστήµατος ενός αθλητή 
κατά την άσκηση θα πρέπει εποµένως να στρέφεται προς τρία αλληλένδετα 
θέµατα: 
α) Σε ποιό βαθµό ικανοποιούνται οι απαιτήσεις. Oι κύριες απαιτήσεις αφορούν 

τη ρύθµιση της µερικής πίεσης του οξυγόνου (PO2) και του διοξειδίου του 
άνθρακα (PCO2) στο αρτηριακό αίµα, καθώς και του αρτηριακού pH (pHa). 
Aυτές οι µεταβλητές πρέπει να καθορίζονται άµεσα ή, όποτε αυτό δεν είναι 
δυνατόν, µε τη χρήση αξιόπιστων και έγκυρων υπολογισµών.  
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β) Ποιά είναι η δαπάνη της ικανοποίησης τέτοιων απαιτήσεων. Aυτό 
χρειάζεται 1) αξιολόγηση του µεγέθους της αναπνοής και της 
ιχνογράφησής της κατά την ικανοποίηση των απαιτήσεων και 2) 
αξιολόγηση του έργου των αναπνευστικών µυών καθώς και της δαπάνης 
του έργου αυτού σε οξυγόνο και αιµατική ροή. 

γ) Tέλος, σε ποιό βαθµό “εµποδίζεται” ή “περιορίζεται” το σύστηµα. Aυτό 
απαιτεί εκτίµηση του εάν τα πραγµατικά όρια του συστήµατος φτάνονται ή 
προσεγγίζονται, για παράδειγµα σε σχέση µε τη ροή αέρα στους 
πνεύµονες, την αιµατική ροή, την ανταλλαγή υγρών και την ικανότητα 
ανταλλαγής αερίων. 
 

Aναπνευστικές απαιτήσεις 
Όσον αφορά το θέµα των αναπνευστικών απαιτήσεων, θα κάνουµε έναν 

διαχωρισµό ανάµεσα στην ανταπόκριση έργου που δεν επιφέρει µεταβολική 
οξέωση του αίµατος (δηλ. ήπια άσκηση) θεωρώντας τη ως “βασικό” στοιχείο 
ελέγχου πάνω στο οποίο προστίθεται η επιπλέον αναπνευστική παρόρµηση για 
το αντιστάθµισµα της µεταβολικής οξυαιµίας, η οποία εµφανίζεται ως 
αποτέλεσµα της αύξησης του γαλακτικού οξέος στο αίµα (δηλ. έντονη ή πολύ 
έντονη άσκηση). Eξ ορισµού, εποµένως, κατά τη διάρκεια ήπιας άσκησης δεν 
υπάρχει συστηµατική µεταβολική (ή αναπνευστική) διατάραξη της 
οξεοβασικής ισορροπίας. Σε τέτοιες εντάσεις η ρύθµιση του pHa επιτυγχάνεται 
ως αποτέλεσµα των αλλαγών του αερισµού αναλόγως προς τον VCO2, δηλαδή 
µέσω ρύθµισης της PaCO2. Aυτό εκφράζεται µε την εξίσωση Henderson-
Hasselbalch: 

 
όπου: a, ο συντελεστής διαλυτότητας του CO2 στο πλάσµα, =0.03 mM/mmHg 
στους 37οC, pK, σχετίζεται µε την πρώτη “εµφανή” σταθερά ιονισµού του 
ανθρακικού οξέος, =6.1, [HCO3

-]a είναι η συγκέντρωση διττανθρακικών στο 
αρτηριακό αίµα, και PaCO2 είναι το αρτηριακό PCO2. H επιρροή του VCO2 και 
του αερισµού στα ρυθµιζόµενα επίπεδα της PaCO2 µπορεί να συµπεριληφθεί σ’ 
αυτή την εξέταση µέσω της εξίσωσης “κυψελιδικού αέρα” για τον “ιδανικό” 
πνεύµονα1: 

 

 

                                            
1 ο "ιδανικός" πνεύµονας χαρακτηρίζεται από ισορροπία διάχυσης αερίων ανάµεσα στις κυψελίδες και στο 
αίµα των πνευµονικών τριχοειδών, τοπική ισοτιµία αερισµού/αιµάτωσης και απουσία παράκαµψης αίµατος 
από τα φλεβικά στα αρτηριακά αγγεία. Ως εκ τούτου, οι κυψελιδικές τιµές PO2 και PCO2 ισούνται µε τις 
αρτηριακές αντίστοιχες τιµές.  
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όπου: o ρυθµός παραγωγής CO2, VCO2 εκφράζεται σε STPD1, και ο 
κυψελιδικός αερισµός (VA) εκφράζεται σε BTPS2. Aντικαθιστώντας το PaCO2 
στην εξίσωση 1 έχουµε: 

 
 

 
όπου: η σταθερά 25.8 είναι το γινόµενο της σταθεράς µετατροπής 863 και του 
α. Σηµειώνεται εδώ ότι υπό την προϋπόθεση ότι το [HCO3

-]a δεν αλλάζει, το 
pHa µπορεί να ρυθµιστεί µόνο εάν ο λόγος VA/VCO2 διατηρείται σταθερός, 
δηλαδή µε µια αναλογική αύξηση του VA µε το VCO2 κατά τη διάρκεια της 
άσκησης. 

Όµως, αυτό που χρειάζεται να ρυθµιστεί είναι ο πνευµονικός αερισµός 
(VE). O βαθµός στον οποίο ο πνευµονικός αερισµός µεταφράζεται σε 
κυψελιδικό αερισµό υπαγορεύεται από το τµήµα της αναπνοής που επιτελείται 
στον φυσιολογικό νεκρό χώρο (VD/VT): 

 
Έτσι, αντικαθιστώντας για VA στην εξίσωση 3 έχουµε: 

 
Aυτός ο συνδυασµός της εξίσωσης “Henderson-Hasslebalch” µε την εξίσωση 
“κυψελιδικού αέρα” επιτρέπει η ρύθµιση του pH σε σχέση µε την απαίτηση για 
εκκαθάριση του CO2 να εξετάζεται βάσει τριών διαφορετικών στοιχείων. Aυτά 
µπορούν να οριστούν ως εξής: 
 

• το στοιχείο του “σηµείου έναρξης” της οξεοβασικής διαταραχής, δηλαδή  
[HCO3

-]a 
• το στοιχείο του “ελέγχου” της αναπνοής, δηλαδή VE/VCO2 
• το στοιχείο της αναπνευστικής “αποδοτικότητας”, δηλαδή (1 - VD/VT) 

 
H µεταβολική οξέωση της έντονης και πολύ έντονης άσκησης αποτελεί 

επιπρόσθετη παρόρµηση για τον VE. Σε φυσιολογικούς δοκιµαζόµενους, αυτό 
πιστεύεται ότι προέρχεται κυρίαρχα από τη µεταβολική οξυαιµία. Όµως, 
συµβάλλουν και άλλες επιδράσεις, όπως τα αυξηµένα επίπεδα κατεχο- 
λαµινών στην κυκλοφορία, τα περαιτέρω αυξηµένα επίπεδα ιόντων καλίου και 
αδενοσίνης, η επαρκώς υψηλή θερµοκρασία του σώµατος και, σε κάποιους 
δοκιµαζόµενους, ακόµη και η αρτηριακή υποξαιµία. Σαν αποτέλεσµα όλων 
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1 σταθερή θερµοκρασία και πίεση, ξηρού αέρα 
2 θερµοκρασία σώµατος, πίεση περιβάλλοντος, αέρα κορεσµένου µε υδρατµούς 



αυτών, ο VE αυξάνει µε γρηγορότερο ρυθµό απ’ ότι η VCO2, προκαλώντας 
πτώση της PaCO2. O βαθµός της αντισταθµιστικής αυτής πτώσης της PaCO2 
είναι που περιορίζει την πτώση του pHa.  

 
H δαπάνη της αναπνευστικής ανταπόκρισης 

H δαπάνη ικανοποίησης των αναπνευστικών απαιτήσεων κατά τη διάρκεια 
άσκησης υψηλής έντασης µπορεί να είναι υψηλή - και πιθανόν να αποτελεί 
περιοριστικό παράγοντα σ’ έναν αθλητή. H αναπνευστική δαπάνη 
περιλαµβάνει τη µηχανική παραγωγή της αναπνευστικής ισχύος, η οποία 
εκδηλώνεται µε αλλαγές της πίεσης οι οποίες διαστέλλουν τους πνεύµονες 
µέσω του θωρακικού τοιχώµατος και δηµιουργούν ροή αέρα µέσω των 
αεραγωγών.  

Kατά την άσκηση, η αναπνευστική ισχύς αυξάνει καµπυλόγραµµα σε σχέση 
µε τον VE, έτσι ώστε απαιτείται µεγαλύτερη αύξηση στην ισχύ για να 
επιτευχθεί µια δεδοµένη αύξηση στον VE, όσο η ένταση της άσκησης 
µεγαλώνει. Σε µέτρια γυµνασµένους δκιµαζόµενους έχει υπολογιστεί ότι όταν 
ασκούνται σε εντάσεις κοντά στη µέγιστη, η ισχύς των αναπνευστικών µυών 
είναι µόνο 40% εκείνης που επιτυγχάνεται σε δοκιµασία µέγιστης βουλητικής 
προσπάθειας (δηλ. µέγιστος εκούσιος αερισµός, MVV4). 

Όµοια, ο VE σε µέγιστη άσκηση είναι αρκετά µικρότερος από τον MVV σε 
τέτοιους δοκιµαζόµενους. Aυτή η διαφορά έχει οριστεί ως “αναπνευστική 
εφεδρεία”. Aφού ο MVV εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη φυσική και 
προπονητική κατάσταση του δοκιµαζόµενου, ένας υψηλά προπονηµένος 
αθλητής ο οποίος είναι ικανός να επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα VE κατά την 
άσκηση µπορεί να έχει λιγότερη αναπνευστική εφεδρεία από κάποιον λιγότερο 
γυµνασµένο.  

Eίναι σηµαντικό ν’ αναγνωρίσουµε ότι οι υπολογισµοί των συστατικών του 
αναπνευστικού έργου συχνά δεν καταφέρνουν να λάβουν υπόψη διάφορους 
παράγοντες που µπορεί να είναι σηµαντικοί σε µέγιστης έντασης έργο από 
αθλητές, υψηλού επιπέδου, δηλαδή σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα VE και 
υψηλές αναπνευστικές συχνότητες. Για παράδειγµα, µπορεί να υπάρχει 
σηµαντική παραµόρφωση του θωρακικού τοιχώµατος σ’ αυτές τις υψηλές 
εντάσεις έργου και η ενέργεια που δαπανάται για να ξεπεραστεί η θωρακική 
αδράνεια στη συνολική αντίσταση ίσως να µη µπορεί πια να θεωρηθεί 
αµελητέα.  

Eνώ η VO2 των αναπνευστικών µυών (VrmO2) είναι µικρή όταν ο VE 
βρίσκεται σε επίπεδα ηρεµίας, µπορεί να είναι σηµαντικός παράγοντας κατά τη 
διάρκεια άσκησης σε ένταση κοντά στη µέγιστη, ειδικά σε υψηλά 
προπονηµένους αθλητές οι οποίοι φθάνουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα VE. 
Σε φυσιολογικούς δοκιµαζόµενους έχει αναφερθεί ότι η VrmO2 που 
επιτυγχάνεται για VE πάνω από 120 L/min είναι περίπου 0.5 L/min, δηλ. 
περίπου 14% της συνολικής VO2 για έναν δοκιµαζόµενο που έχει µέγιστη VO2 

4 L/min. Σε αθλητές οι οποίοι φθάνουν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα VE στη 
µέγιστη προσπάθεια, η VrmO2είναι πιθανώς ακόµα µεγαλύτερη. 

Aυτές οι σκέψεις θέτουν το σπουδαίο ζήτηµα του εάν οι απαιτήσεις για 
χρησιµοποίηση O2 από τους αναπνευστικούς µυς κατά την άσκηση υπερβαίνει 

                                            
4 ο VE που µπορεί να επιτευχθεί βουλητικά για σύντοµο χρονικό διάστηµα 15 δευτερολέπτων  
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την ικανότητα ανεφοδιασµού των αγγείων για να απελευθερώνουν O2 στον 
κατάλληλο ρυθµό. Έχουν οι αναπνευστικοί µύες ένα “κατώφλι γαλακτικού” 
όπως άλλοι σκελετικοί µύες; Όµως, και η VrmO2 και η αντοχή των 
αναπνευστικών µυών αυξάνουν σε φυσιολογικά άτοµα µετά από εξειδικευµένη 
προπόνηση αντοχής των αναπνευστικών µυών.  

 
Yπάρχει «περιστολή» ή «περιορισµός» του αναπνευστικού 
συστήµατος κατά τη διάρκεια της µυϊκής άσκησης; 

Eνώ ο ρόλος των µυϊκών και καρδιαγγειακών συνισταµένων µεταφοράς O2 
ως περιοριστικών παραγόντων κατά την άσκηση έχουν γίνει το επίκεντρο 
αξιόλογης έρευνας, ο πνεύµονας αυτός καθ’ εαυτός έχει πρόσφατα µόνο 
θεωρηθεί ως σηµείο ενδεχόµενου περιορισµού σε πολύ καλά προπονηµένους 
αθλητές σαν αποτέλεσµα υψηλών απαιτήσεων ροής για τα πνευµονικά υγρά - 
αέρα και αίµα.  

Στα πλαίσια αυτά, η “περιστολή” (constraint) αναφέρεται σε µια κατάσταση 
κατά την οποία η αναπνευστική ανταπόκριση που επιτυγχάνεται είναι 
χαµηλότερη από αυτή που απαιτείται, λόγω της επίδρασης ενός 
αντιστρατευόµενου µηχανισµού, παρά το γεγονός ότι το σύστηµα δεν 
περιορίζεται από περαιτέρω αυξήσεις στον VE, π.χ. παρουσία εφαρµοζόµενων 
φορτίων αντίστασης.  

Aντίθετα, ο “περιορισµός” (limitation) αναφέρεται σε καταστάσεις στις 
οποίες η αύξηση της µεταβλητής πράγµατι εµποδίζεται παρά την αυξηµένη 
αναπνευστική ανάγκη. Για παράδειγµα µειωµένη ελαστικότητα του πνεύµονα 
ή/και αυξηµένη αντίσταση των αεραγωγών περιορίζουν τη µέγιστη ροή 
εκπνεόµενου αέρα που µπορεί να επιτευχθεί κατά την άσκηση (σε µια 
συγκεκριµένη χωρητικότητα πνευµόνων) παρά τις περαιτέρω αυξήσεις στην 
αναπνευστική παρόρµηση. H µειωµένη ενδοτικότητα µπορεί να περιορίσει την 
τιµή του αναπνεόµενου αέρα που µπορεί να επιτευχθεί κατά την άσκηση. 

Aναπνευστικές “περιστολές”. Mια πηγή µηχανικών “περιστολών” κατά 
την άσκηση προέρχεται από τους περιορισµούς που τίθενται στη ροή του 
εκπνεόµενου αέρα από τις συνιστώσες της καµπύλης ροής - όγκου κατά τη 
µέγιστη εκπνοή (MEFV) (δηλ. η καµπύλη ροής - όγκου κατά την εκπνοή που 
σχηµατίζεται από έναν βίαιο εκούσιο αναπνευστικό κύκλο). Σε µέτρια 
γυµνασµένους δοκιµαζόµενους, ο αερισµός στη µέγιστη άσκηση - και τα 
διαγράµµατα ροής µε τα οποία επιτυγχάνεται - φαίνεται να πέφτει πολύ κάτω 
από το µέγιστο της καµπύλης MEFV. Όµως, όταν επιτυγχάνονται υψηλά 
επίπεδα VE (όπως στην περίπτωση των υψηλά προπονηµένων αθλητών), αυτό 
το µέγιστο µπορεί να καταπατηθεί. Σε πιο ηλικιωµένους αθλητές, στους 
οποίους η ελαστική επαναφορά των πνευµόνων είναι µειωµένη, αυτό µπορεί 
να συµβεί σε αρκετά χαµηλότερους µεταβολικούς ρυθµούς. Eποµένως, η 
γενετική σύνθεση του αθλητή, όσον αφορά τις διαστάσεις των πνευµόνων και 
την ελαστική τους επαναφορά, µπορεί να παίξει αποφασιστικό ρόλο στο εάν οι 
απαιτήσεις για ροή αέρα µπορούν να ικανοποιηθούν χωρίς περιορισµό ροής 
για ένα µέρος της εκπνοής. Ένας παράγοντας που περιπλέκει ακόµη 
περισσότερο τα πράγµατα είναι το ότι υπάρχουν αναφορές για µείωση στη 
δύναµη και την αντοχή των αναπνευστικών µυών, καθώς και στη ζωτική 
χωρητικότητα των δοκιµαζόµενων, µετά από παρατεταµένες µυϊκές 
προσπάθειες (αγωνίσµατα µαραθώνια και υπερ-µαραθώνια). 
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Aναπνευστικοί “περιορισµοί”. ∆ιάφορες παρατηρήσεις υποστηρίζουν 
την άποψη ότι σε µέτρια γυµνασµένα άτοµα, ο αερισµός ούτε περιορίζεται 
µηχανικά ούτε συνδέεται µε σηµαντική κόπωση των αναπνευστικών µυών 
κατά τη διάρκεια µέγιστη άσκησης: (α) τέτοιοι δοκιµαζόµενοι µπορούν να 
αυξήσουν βουλητικά τον VE σηµαντικά πάνω από τη µέγιστη τιµή που 
επιτυγχάνεται σε µέγιστη άσκηση, (β) σηµάδια σηµαντικής κόπωσης των 
εισπνευστικών µυών συνήθως δεν παρατηρούνται σε τέτοιους δοκιµαζόµενους 
σε υψηλές εντάσεις έργου, (γ) ο λόγος του µέγιστου VE κατά την άσκηση 
προς τον MVV είναι σχετικά χαµηλός (δηλ. περίπου 60%-70%), και (δ) η 
καµπύλη ροής - όγκου κατά την αυθόρµητη εκπνοή σε υψηλές εντάσεις έργου 
δεν καταπατούν τα όρια της καµπύλης MEFV.  

Aντίθετα, σηµάδια αναπνευστικού-µηχανικού “περιορισµού” και κόπωσης 
των εισπνευστικών µυών µπορεί να προβάλουν σε δοκιµαζόµενους που είναι 
πιο γυµνασµένοι. Για παράδειγµα, σε δοκιµαζόµενους που έχουν µέγιστη VO2 
γύρω στα 5-6 L/min και VE σε µέγιστη άσκηση περίπου 110-160 L/min (δηλ. 
περίπου 80% του MVV), η καµπύλη ροής-όγκου κατά την αυθόρµητη εκπνοή 
έχει δειχθεί ότι επηρεάζει τον εξωτερικό φάκελο της καµπύλης MEFV κατά τη 
διάρκεια µέγιστης άσκησης. Όµως, θα πρέπει να είναι προσεκτικός κανείς 
όσον αφορά τη χρησιµοποίηση της καµπύλης MEFV κατά την ηρεµία - ακόµη 
και του MVV ηρεµίας, ως πλαίσιου αναφοράς για να αποφασισθεί εάν υπάρχει 
περιορισµός ροής αέρα κατά την άσκηση. Eπιπλέον, έχει δειχθεί ότι οι τιµές 
µέγιστων υπερδιαφραγµατικών πιέσεων είναι περιορισµένες µετά από 
εξαντλητική άσκηση. Στο ταίριασµα του κυψελιδικού αερισµού µε τη ροή 
αίµατος έρχεται να προστεθεί η ικανότητα του πνεύµονα για διάχυση O2 
(DLO2) η οποία είναι ένας κρίσιµος καθοριστικός παράγοντας για την 
οµοιόσταση της PaO2 κατά τη διάρκεια της άσκησης. Eκτός από τον µακρό 
χρόνο παραµονής του αίµατος στο δίκτυο των πνευµονικών τριχοειδών, µια 
µεγάλη DLO2 είναι επίσης ζωτική για την πρόληψη της αρτηριακής υποξαιµίας. 
∆ηλαδή, η ισορροπία της PO2 στα τελικά πνευµονικά τριχοειδή µε την PO2 στις 
κυψελίδες εξαρτάται και από το ρυθµό µε τον οποίο η PO2 αυξάνεται στο 
τριχοειδικό δίκτυο και από το χρόνο που διατίθεται για ανταλλαγή.  

Σε φυσιολογικές συνθήκες, περίπου 0.3 δευτερόλεπτα απαιτούνται ώστε η 
PO2 (κι εποµένως ο κορεσµός της αιµοσφαιρίνης) του αίµατος που διέρχεται 
από το δίκτυο των πνευµονικών τριχοειδών να αυξηθεί και να ισορροπήσει µε 
τα επίπεδα των κυψελιδικών αερίων. O χρόνος που απαιτείται για την 
εξισορρόπηση αυτή, όµως, είναι µεγαλύτερος κατά τη διάρκεια της άσκησης, 
ιδιαίτερα σε προπονηµένους αθλητές. Έτσι, εάν η ροή µέσα στο δίκτυο των 
τριχοειδών είναι αρκετά µεγάλη, το αίµα θα αφήσει την περιοχή ανταλλαγής 
αερίων και θα περάσει στις πνευµονικές φλέβες πριν προλάβει να επέλθει 
ισορροπία: η υποξαιµία είναι η αναπόφευκτη συνέπεια στην περίπτωση αυτή. 

Tο εάν ο χρόνος παραµονής του αίµατος στο δίκτυο των πνευµονικών 
τριχοειδών είναι επαρκής ή όχι εξαρτάται και από τον όγκο των τριχοειδών 
(Vc) και από τη ροή του αίµατος στους πνεύµονες (Q), δηλαδή: 
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όπου Ttr είναι ο µέσος µιας κατανοµής χρόνων διέλευσης. 

 



Έτσι, για να αποτρέψει κρίσιµες µειώσεις του χρόνου παραµονής του 
αίµατος στα πνευµονικά τριχοειδή, ο αθλητής πρέπει να επιστρατεύει 
τριχοειδικό όγκο όσο αυξάνει η ροή στα τριχοειδή. Yπάρχει βέβαια, όµως, ένα 
µορφολογικό όριο στις τριχοειδικές διαστάσεις. 

H ικανότητα των αθλητών υψηλού επιπέδου να κάνουν έντονη άσκηση 
χωρίς να αναπτύσσουν αρτηριακή υποξαιµία εξαρτάται κρίσιµα από τους 
παράγοντες εκείνους οι οποίοι µειώνουν στο ελάχιστο ή προλαµβάνουν την 
ανάπτυξη εξασθένισης της διάχυσης. H ανοχή στην άσκηση αυξήθηκε 
σηµαντικά σε αθλητές οι οποίοι ανέπτυσσαν αρτηριακή υποξαιµία όταν η 
υποξαιµία απετράπη µε αύξηση της αναλογίας O2 στον εισπνεόµενο αέρα για 
τη διατήρηση της PaO2 σε επίπεδα ηρεµίας.  

Θα µπορούσε κάποιος να εξετάσει περισσότερο το ερώτηµα: γιατί δεν 
αναπτύσσουν αρτηριακή υποξαιµία όλοι οι δοκιµαζόµενοι κατά τη διάρκεια 
έντονης άσκησης όπου επιτυγχάνονται υψηλά επίπεδα αιµατικής ροής στους 
πνεύµονες; H απάντηση πιθανόν να βρίσκεται στο γεγονός ότι η γενετική 
σύνθεση κάποιων αθλητών οδηγεί στην ανάπτυξη ενός δικτύου πνευµονικών 
τριχοειδών µε µεγάλο όγκο. Eποµένως, είναι πιθανόν ότι για την επίτευξη 
ρεκόρ στα διάφορα αθλήµατα στο µέλλον δεν θα είναι πια αρκετό να είναι 
κάποιος “ελίτ” µόνο όσον αφορά τις µεταβολικές και καρδιαγγειακές του 
δυνατότητες, αλλά και όσον αφορά τις πνευµονικές του δυνατότητες. 

Kάτι τέτοιο είναι πιθανόν να κυριαρχείται από κληρονοµικούς παράγοντες, 
αφού η φυσική προπόνηση δεν φαίνεται να βελτιώνει συστηµατικά αυτούς 
τους δείκτες της πνευµονικής λειτουργίας. Θα πρέπει να επισηµανθεί όµως ότι 
αυτή η άποψη βασίζεται σε µελέτες που έχουν γίνει σε ενήλικες, δηλαδή, όταν 
ο πνεύµονας είναι ώριµος. Tο εάν αυτές οι “ενήλικες” διαστάσεις µπορούν να 
βελτιωθούν µε προπόνηση κατά την περίοδο της ανάπτυξης των πνευµόνων 
παραµένει προς διερεύνηση.  

Mια περαιτέρω πιθανή ανησυχία για τον ελίτ αθλητή είναι ότι οι υψηλές 
πιέσεις στα πνευµονικά αγγεία κατά τη διάρκεια της άσκησης προδιαθέτουν 
για αυξηµένο πνευµονικό-µεσοκυττάριο οίδηµα.  

Έχει δειχθεί ότι οι πιέσεις στην πνευµονική αρτηρία µπορούν να αυξηθούν 
σε τιµές που ξεπερνούν τα 40 mm Hg σε υγιείς νέους δοκιµαζόµενους, των 
οποίων οι πιέσεις του αριστερού καρδιακού κόλπου υπολογίζονται σε 25-30 
mm Hg. Σε δοκιµαζόµενους µεγαλύτερης ηλικίας αλλά υγιείς, παρόµοιες 
υψηλές πνευµονικές αγγειακές πιέσεις έχουν παρατηρηθεί σε αρκετά 
χαµηλότερα επίπεδα καρδιακής παροχής. Aυτό προδιαθέτει όχι µόνο για 
αυξηµένο πνευµονικό-µεσοκυττάριο οίδηµα, αλλά και για δοµική καταστροφή 
στην εξαιρετικά λεπτή επιφάνεια µεταξύ κυψελίδων και τριχοειδών αγγείων, 
πιθανότητα για την οποία υπάρχουν κάποιες πειραµατικές αποδείξεις. 

 
Συµπέρασµα 

Όσο οι αθλητές συνεχίζουν να αναπτύσσουν την ικανότητα για 
µεγαλύτερες ακραίες τιµές µεταβολικού ρυθµού, η πνευµονική λειτουργία 
είναι πιθανόν να αποτελεί σπουδαίο καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας σε µια 
ευρεία κλίµακα αθλητικών επιδόσεων. H γενετική θα παίξει φυσικά έναν 
κυρίαρχο ρόλο στον καθορισµό του βαθµού στον οποίο οι δυνατότητες του 
αναπνευστικού συστήµατος θα είναι επαρκείς ώστε να επιτρέπουν την 
έκφραση της µέγιστης µεταβολικής δυνατότητας του αθλητή. 
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O βαθµός στον οποίο η προπόνηση που επικεντρώνει στο αναπνευστικό 
σύστηµα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της ανάπτυξης των πνευµόνων, θα είναι 
ικανή να επεκτείνει τα πνευµονικά όρια, ή ακόµη και να µειώσει το ρυθµό 
χειροτέρευσής τους µε την ηλικία, πιθανότατα θα αποδειχθεί ως θέµα υψηλής 
σπουδαιότητας για την αθλητική απόδοση στον άνθρωπο. 
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