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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σπύρος Μυλωνάς: «Η ανίχνευση του μηχανισμού που βελτιώνει την απόδοση στο άθλημα 

της αντοχής έπειτα από ενδυνάμωση αναπνευστικών μυών σε παιδιά ηλικίας 11-13 ετών».

(Με την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Πυλιανίδη Θεόφιλου)

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση της προπόνησης με το 

βαλβιδικό σύστημα (Powerbreath) στο αναπνευστικό σύστημα και στην αερόβια 

ικανότητα αθλητών ηλικίας 11-13 χρόνων. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 10 αγόρια 

και 10 κορίτσια ηλικίας 11,6±0,92 ετών, τα οποία χωρίστηκαν σε ομάδα παρέμβασης 

(η=10) και σε ομάδα ελέγχου (η=10). Οι δυο ομάδες υποβλήθηκαν σε αρχικές και σε 

τελικές μετρήσεις στο εργαστήριο και στο πεδίο. Η εργαστηριακή μέτρηση περιελάμβανε 

τη σπιρομέτρηση και το τεστ πεδίου παλίνδρομης δοκιμασίας των 20 μ. Η ομάδα 

παρέμβασης υποβλήθηκε καθημερινή προπόνηση με Powerbreath 30 εισπνοών το πρωί 

και 30 εισπνοών το βράδυ για 8 εβδομάδες. Μετρήθηκαν η δύναμη και η αντοχή των 

αναπνευστικών μυών μέσω του μέγιστου πνευμονικού αερισμού των 12s (MVV12) και της 

μέγιστης εκπνευστικής ροής (PEF). Επίσης, μελετήθηκαν οι αναπνευστικοί όγκοι (Vt, 

ERV, EVC, IRV, FVC, FEVl) και το αναπνευστικό προφίλ ηρεμίας με τη χρήση του 

ρυθμού αναπνοών (Rf) και του πνευμονικού αερισμού (Ve)· Η στατιστική επεξεργασία 

των αποτελεσμάτων έδειξε ότι μετά την προπόνηση των αναπνευστικών μυών 

βελτιώθηκαν στατιστικά σημαντικά η PEF, η MVV12 και η VT. Αντίθετα, δεν 

παρατηρήθηκε μεταβολή στη VCFmax μετά από την προπόνηση των αναπνευστικών. Η 

ομάδα ελέγχου δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικές μεταβολές για καμιά από τις 

εξεταζόμενες μεταβλητές. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης καταδεικνύουν ότι η 

προπόνηση αναπνευστικών μυών σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας βελτιώνει τη δύναμη και 

την αντοχή των αναπνευστικών μυών, αυξάνει τη πνευμονική χωρητικότητα και τη 

μηχανική αποδοτικότητα του διαφράγματος.

Λέξεις κλειδιά: προπόνηση αναπνευστικών μυών, αναπνεόμενοι όγκοι, αθλητική 

σπιρομετρία, αναπτυξιακή ηλικία
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ABSTRACT

Spyros Mylonas: ‘'The detection of the mechanism that improves performance in 

endurance sports after respiratory muscle strengthening in children of 11-13 years old”. 

(Under the supervision of Associate Professor Dr. Theophilos Pilianidis)

The aim of this study was to investigate the effect of training with the valvular system 

(Powerbreath) on the respiratory system of athletes aged between 11 and 13 years old. The 

sample of the study was comprised of 10 boys and 10 girls aged 11,6±0,92yrs who were 

divided into an intervention group (n=10 int) and a control group (n= 10 cont). Both groups 

underwent initial and final measurements both in the laboratory and in the field (shuttle 

run). The laboratory measurement included the spirometry and the field test included the 

20 m-shuttle run test. The intervention group underwent a Powerbreath training which 

included 7 sessions per week. The protocol of respiratory muscle strengthening included 

30 inhalations in the morning and 30 inhalations in the evening for 8 weeks. The strength 

and endurance of the respiratory muscles were measured using the 12 s. maximal 

pulmonary ventilation (MW 12) and the peak expiratory flow (PEF). The respiratory 

volumes were also studied (VT, ERV, EVC, IRV. FVC, FEV1) as well as resting 

respiratory profile using the variables of respiratory rate (Rf) and pulmonary ventilation 

(VE). The results showed that respiratory muscle training produced a statistically 

significant improvement of PEF, MW 12 and VT. No changes of the V02max was 

observed after the respiratory muscle training. Finally, the control group did not 

demonstrate statistically significant changes for any of the examined variables. The results 

of the present study indicate that the respiratory muscle training in pre-adolescent children 

improves the endurance and strength of respiratory muscles and increases the lung 

capacity and the mechanical efficiency of the diaphragm.

Key Worlds: Respiratory Muscle Training, Tidal Volumes, spirometry in sports, 

development age.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

Α.Μ 
ΠΑ.Μ 
Rf 
VE
ΑΓΑΥ
mvv12
Mvt
MEFV
PEFM
P(imax)
MFVL
EA.M
RMT
HR
MIP
ERV
EVC
IRV
VT
FVC
FEV1
PEF
PBT
CON
Shuttle
% change
MFVL
V02iriax
V02peak
VRM02
Q
VC
Pao2
Sa02
Vmax
P02
02
C02
O2 (Dl02)

Αναπνευστικοί Μύες
Προπόνηση Αναπνευστικών Μυών
Συχνότητα αναπνοής
Πνευμονικός Αερισμός
Ασκισιογενής Αρτηριακή Υποξαιμία
Μέγιστος Εκούσιος Αερισμός σε 12 sec(l.min -1)
Αναπνεόμενος όγκος στη διάρκεια του Μέγιστον βουληπκού αερισμού MVV
Καμπύλη μέγιστης εκπνευστικής ροής - όγκου
Μέγιστη Εκπνευοτική Ροή
Μέγιστη Εισπνευστική Πίεση
Maximum floiv-volume loop mg
Ενδυνάμωση Αναπνευστικών Μυών
Rspiratory Muscle Training
Καρδιακή συχνότητα
Μέγιστη εισπνευστική Πίεση
Εφεδρικός Εκπνεόμενος Ορκος
Εκπνεόμενη Ζωτική Χωρητικότητα
Ο μέγιστος εισπνευστικός όγκος αέρα από την τελοεκπνευστική θέση 
Ο όγκος αέρας που μετακινείται από τα πνευμόνια σε μια ήρεμη αναπνοή 
Δυναμική ζωτική Χωρητικότητα (It)
Δυναμικός εκπνεόμενος όρκος σε 1° (It)
Μέγιστη εκπνευστική ροή 
Προπόνηση με PowerBreath 
Ομάδα ελέγχου 

Διαδρομές
Η επί τοις % αλλαγή μιας μεταβλητής 
Μέγιστη εκπνεόμενη καμπύλη ροής - όγκου 
Μέγιστη Πρόσληψη Οξυγόνου
Μέριστη Καταγεγραμμένη τιμή στη διαδικασία ανίχνευσης VO?max
Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου των αναπνευστικών μυών
Παράγοντας που δείχνει την αιματική ροή στους πνεύμονες
Τριχοειδικές Διαστάσεις
Μερική Πίεση Οξυγόνου
Μερική Πίεση Οξυγόνου
Μέρατη ροή
Πίεση Οξυγόνου
Οξυγόνο
Διοξείδιο του άνθρακα 
Η ικανότητα του πνεύμονα για διάχυσι/
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Ι.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ 

ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ 

ΜΥΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 11-13 ΕΤΩΝ

Οι περισσότεροι επιστήμονες του αθλητισμού δε θεώρησαν ποτέ ότι η αναπνοή 

μπορεί να αποτελεί περιοριστικό παράγοντα της αθλητικής απόδοσης. Ωστόσο, τις 

τελευταίες δεκαετίες έχουν έρθει στην επιφάνεια αποδεικτικά στοιχεία ότι η αναπνοή όχι 

μόνο περιορίζει τα όρια της απόδοσης αλλά και η μετατόπιση αυτών των ορίων μπορεί να 

φέρει σημαντικές βελτιώσεις στην αθλητική απόδοση (McConnell, 2009). Ο ρόλος του 

αναπνευστικού συστήματος στην αθλητική απόδοση μελετήθηκε αρχικά στην δεκαετία 

του 1970. Οι πρώτες μελέτες δεν έδειξαν καμία προσαρμογή των αναπνευστικών μυών 

έπειτα από εφαρμογή ειδικού προγράμματος εκγύμνασης (Leith & Bradley, 1976). 

Μεταγενέστερες έρευνες προσπάθησαν να εξηγήσουν τα οφέλη της εν λόγω εκπαίδευσης 

για την ανοχή στην άσκηση τόσο σε υγιή άτομα όσο και σε άτομα με αναπνευστικές 

παθήσεις. Μέχρι τα τέλη του 1990 οι βιβλιογραφικές αναφορές για τα αποτελέσματα, που 

φέρει η εν λόγω ενδυνάμωση σε υγιείς νέους, ήταν αντιφατικές λόγω ελλείψεων στη 

μεθοδολογία και λαθών στην εκτίμηση των ερευνητικών δεδομένων. Σημείο καμπής για 

το συγκεκριμένο τομέα αποτέλεσε η δεκαετία του ’90, η οποία έφερε στην επιφάνεια πιο 

αξιόπιστες μεθόδους και μέσα κατάρτισης των αναπνευστικών μυών από έρευνες σε 

ευπαθή πληθυσμό (Loveridge et al., 1989; Gounden. 1990; Derrickson et al, 1992; 

Biering-Sorensen et al, 1991; Rutchik et al, 1998; Morrison, 1988; Walker et al, 1989). Oi 

σύγχρονες πλέον έρευνες, όπως ήταν αναμενόμενο, έστιασαν το ενδιαφέρον τους σε 

άμεσες παραμέτρους, που έχουν να κάνουν με τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης. 

Παρόλα αυτά, καμία από τις έρευνες δεν έδειξε αύξηση της VC^max έπειτα από 

προπόνηση αναπνευστικών μυών (Babcock et al., 1996; Bardsley et al., 1993; Caine & 

McConnell, 2009; Chatham et al., 1999; Clanton et al.. 1995; Fairbam et al.. 1991; Hanel 

& Secher, 1991). Κάποιοι φυσιολόγοι ερμήνευσαν αυτά τα αποτελέσματα ως αδυναμία 

των μεθόδων, που ακολουθήθηκαν, διότι θεώρησαν αδύνατο να αυξηθεί η αντοχή στον
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άνθρωπο, χωρίς την αύξηση της VC)2max. Έτσι για κάποιο χρονικό διάστημα η βελτίωση 

της αντοχής αποδόθηκε στη δεξιά μετατόπιση του αναερόβιου κατωφλιού στην καμπύλη 

του γαλακτικού οξέος, που αποτελεί επίσης ένδειξη στη βελτίωση της απόδοσης μετά από 

αερόβια προπόνηση (McConnell & Romer, 2003). Παρόλα αυτά, η έρευνα των McConnell 

και Sharpe, (2005) έδειξε ότι η προπόνηση των αναπνευστικών μυών δε βελτιώνει το 

αναερόβιο κατώφλι. Περαιτέρω επιστημονικές έρευνες για την ανίχνευση του μηχανισμού 

βελτίωσης απέδωσαν στους αναπνευστικούς μύς τη μειωμένη ροή αίματος στα άκρα. Το 

γεγονός αυτό ωστόσο, αποτελεί ένδειξη και όχι απόδειξη για τον προσδιορισμό του 

μηχανισμού βελτίωσης έπειτα από προπόνηση αναπνευστικών μυών. Η σύγχρονη 

ερευνητική προσπάθεια κατατείνει πλέον στη διερεύνηση των μεταβολών του νευρικού 

συστήματος, έτσι ώστε να διασαφηνιστεί ο πολύπλοκος μηχανισμός που επιφέρει 

βελτίωση στην απόδοση μετά από την προπόνηση των αναπνευστικών μυών (Martin, 

Davenport, Franceschi & Harman, 2002; Σοφιάδης & Khasabov, 2000).

Παρόλο που κατά τη διάρκεια της προπονητικής επιβάρυνσης, το ζωτικής σημασίας 

αναπνευστικό σύστημα κινητοποιείται πρώτο (μέσω της ανταλλαγής των αερίων) στη 

συμβατική προπόνηση δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη. Η προπονητική διαδικασία που 

ευρέως ακολουθείται στις αναπτυξιακές ηλικίες αναπτύσσεται ετεροβαρώς, δίνοντας 

έμφαση στην ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος (ώστε να δημιουργηθούν οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις για μελλοντικές προπονητικές επιβαρύνσεις), ενώ παραβλέπει 

πλήρως ένα φάσμα ασκήσεων που θα ενίσχυε την ανάπτυξη των αναπνευστικών μυών. 

Είναι γνωστό ότι οι μύες αυτοί διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη 

λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος. Το αναπνευστικό σύστημα, συμβάλλει 

αποδεδειγμένα στη βελτίωση των καρδιοαναπνευστικών λειτουργιών και κατ’ επέκταση 

στη φυσική ικανότητα της αντοχής. Το παραμελημένο αναπνευστικό σύστημα αποτελεί 

βασικό περιοριστικό παράγοντα της αθλητικής απόδοσης στην προπονητική διαδικασία, 

καθώς το σύστημα μεταφοράς (τριχοειδικό) και κατανάλωσης οξυγόνου (μυϊκό) μπορεί 

να προσαρμοστεί εύκολα μόνο με την κλασική προπόνηση, αντίθετα το αναπνευστικό 

βελτιώνεται φυσιολογικά μεν μέχρι ένα βαθμό (με παρατεταμένη έντονη προπόνηση 

γεγονός που καθιστά μεγάλο μέρος του πληθυσμού να αδυνατούν να εφαρμόσουν τέτοιου 

είδους εντάσεις (τραυματισμένους/παιδιά με Χ.Α.Π/ μεσήλικες). Η εξωτερική τεχνητή 

παρέμβαση είναι εύκολα εφαρμόσιμη με μεγαλύτερα αποτελέσματα λόγο της εφαρμογής 

της προοδευτικής αύξησης της επιβάρυνσης (Reuschlein. Reddan. Burpee, Gee & Rankin. 

1968; McConnell & Romer. 2003).
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Ο ρόλος Ttjg προπόνησης των αναπνευστικών μυών στην αθλητική απόδοση

Η ανταλλαγή αερίων στους πνεύμονες και ο αναπνευστικός αερισμός είναι 

λειτουργίες συσχετιζόμενες με τη δράση των αναπνευστικών μυών. Με τη συστολή αυτών 

και με την κάθοδο του διαφράγματος αναπτύσσεται αρνητική ενδοθωρακική πίεση, που 

διατείνει τους πνεύμονες και προκαλεί την είσοδο του αέρα μέσα στο θώρακα (Bachofen, 

Schurch, Urbinelli & Weibel, 1987). Στις περιπτώσεις αύξησης των αναπνοών σε 

ενδεχόμενο προπονητικό ερέθισμα οι αναπνεόμενοι όγκοι αυξάνουν, επηρεάζοντας τη 

μέγιστη ροή (Vmax), η οποία είναι συνυφασμένη με τη δύναμη και την ταχύτητα 

σύσπασης των αναπνευστικών μυών (Janota & Zajic, 1973). Μια επιδιωκόμενη 

ενδυνάμωση σύμφωνα με έρευνες μπορεί να επιφέρει αύξηση των αναπνευστικών όγκων, 

βελτίωση στην αποτελεσματικότητα έως και 30%, αύξηση της συσταλτικότητας του 

διαφράγματος και προαγωγή της ικανότητας και της απόδοσης για άσκηση σε υγιή 

πληθυσμό (Caine & McConnell, 1998; Sharpe & McConnell, 1998; Enright, Unnithan, 

Heward, Withnall. & Davies, 2006; Romer, McConnell & Jones, 2002; Stuessi, Spengler, 

Knopfli-Lenzin, Markov & Boutellier, 2001). Ωστόσο, αντίθετα αποτελέσματα 

αναφέρονται σε άλλες έρευνες σύμφωνα με τις οποίες η επίδραση της προπόνησης των 

αναπνευστικών μυών στην αθλητική απόδοση είναι είτε μηδαμινή είτε μη-στατιστικά 

σημαντική τόσο σε προπονημένους Morgan, Kohrt. Bates και Skinner (1987), Markov, 

Orler και Boutellier, (1996), Fairbarn, Coutts, Pardy και McKenzie (1991), Kohl, Koller, 

Brandenberger, Cardenas και Boutellier (1997), Inbar, Weiner, Azgad, Rotstein και 

Weinstein (2000), Williams, Wongsathikun, Boon και Acevedo (2002) όσο και 

απροπόνητους (Larson & Kim 1984; Hanel & Secher, 1991).

Σύμφωνα με τις αρχικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε απροπόνητους τα 

ποσοστά βελτίωσης στην αντοχή των αναπνευστικών μυών (VRMO2) μετά από 

προπόνηση αναπνευστικών μυών με βαλβιδικό σύστημα κυμαίνονται από 73% έως 233% 

(Clanton. Dixon, Drake & Gadek, 1987; O'Kroy & Coast. 1993). Αντίθετα σε 

προπονημένους τα περιθώρια βελτίωσης μειώθηκαν και οι αναμενόμενες βελτιώσεις δεν 

ξεπέρασαν το 15% (Morgan et al., 1987; Fairbarn et al.. 1991; Spengler, Roos, Laube, & 

Boutellier. 1999). Έρευνες που αφορούσαν στη βελτίωση της δύναμης των αναπνευστικών 

μυών έδειξαν βελτίωση της εισπνευστικής δύναμης έως και 25% Sheel (2002) σε 

προπονημένους, ενώ τα ποσοστά σε αγύμναστους άγγιξαν το 45% (Hanel & Secher, 1991; 

Suzuki. Sato. & Okubo, 1995; Caine & McConnell. 2000).
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Θετικά ευρήματα για την απόδοση στον αθλητισμό έπειτα από προπόνηση 

αναπνευστικών μυών στηρίχθηκαν σε μειώσεις της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου των 

αναπνευστικών μυών (VRMO2) και της αιματικής ροής στους πνεύμονες, στη μείωση της 

αναπνευστικής συχνότητας και του υπεραερισμού των πνευμόνων (Spengler & Boutellier, 

2000). Άλλες έρευνες εμφάνισαν ως πιθανά αίτια είτε τη μειωμένη παραγωγή γαλακτικού 

οξέος είτε τη μείωση του υποκειμενικού αισθήματος της δύσπνοιας (Spengler et al., 1999; 

Boutellier, 1998; Romer et al., 2002; Volianitis, McConnell. Koutedakis & Jones, 2001). 

Τα παραπάνω μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το αναπνευστικό σύστημα έπειτα από 

ενδυνάμωση μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα σε καταστάσεις κόπωσης λόγω των 

μειωμένων πλέον ενεργειακών απαιτήσεων του αναπνευστικού συστήματος (O'Brodovich 

& Coates, 1991). Η συγκεκριμένη οικονομικότερη λειτουργία των αναπνευστικών μυών 

δίνει τη δυνατότητα στο υπόλοιπο σύστημα να εκμεταλλεύεται τη μειωμένη ροή αίματος 

(δείκτης Q), που συνεπάγεται την αντίστοιχη μειωμένη πρόσληψη οξυγόνου του 

αναπνευστικού συστήματος (VRMCh) και από ότι φαίνεται και μια μικρότερη 

συγκέντρωση γαλακτικού οξέος. Τα παραπάνω πορίσματα όμως αποτελούν γενικευμένες 

διαπιστώσεις, χωρίς να δίνουν σαφή στοιχεία για το μηχανισμό βελτίωσης.

Έλλειψη σχετικών ερευνών διαπιστώθηκε στις ηλικίες της αναπτυξιακής φάσης 

που αφορά στην προπόνηση των αναπνευστικών μυών. Σύμφωνα με τους Rodillo, Noble- 

jamieson, Aber, Heckmatt, Muntoni, και Dubowitz (1989), η απόλυτη ανάπτυξη των 

αναπνευστικών όγκων επιτυγχάνεται σε ηλικίες 10 έως 12 ετών. Έπειτα από αυτή την 

κρίσιμη φάση ο παράγοντας ανάπτυξη, αρχίζει να χάνει την αποτελεσματικότητά του, όσο 

περνούν τα χρόνια. Η ίδια άποψη υποστηρίζεται και από τον Whipp (1997), ο οποίος 

αναφέρει ότι η προπόνηση, που επικεντρώνεται στο αναπνευστικό σύστημα κατά την 

περίοδο της ανάπτυξης των πνευμόνων, θα μπορεί να μετατοπίσει τα πνευμονικά όρια σε 

μεγαλύτερο βαθμό κατά την ενηλικίωση και να μειώσει το ρυθμό τους (π.χ. σκλήρυνση 

διαφράγματος) στην πορεία του χρόνου. Παρόμοια έρευνα από τους Wanke, Toifl, 

Merkle, Formanek. Lahrmann και Zwick (1994) σε παιδιά με μυϊκές δυστροφίες έδειξε ότι 

και μετά το πέρας των 6 μηνών από την παρέμβαση οι προσαρμογές ήταν οι ίδιες, χωρίς 

πτωτική τάση. Αυτό εξηγείται, διότι ένα ενδεχόμενο προπονητικό ερέθισμα, πριν ο 

θωρακικός κλωβός γίνει άκαμπτος και επιμήκης, θα έχει ως αποτέλεσμα χρόνιες ή ακόμη 

και μόνιμες αλλαγές στο μεσοδιάστημα μεταξύ αναπνευστικών μυών και θωρακικού 

κλωβού (Quanjer, Schouten, Miller & Ruppel, 2007). Επίσης αυτή η ηλικία επιλέχτηκε, 

διότι αποτελεί μεταβατική φάση για το αναπνευστικό σύστημα και σηματοδοτεί το τέλος 

από μια γρήγορη αναπτυξιακή φάση, που επιφέρει μεγάλες δομικές αλλαγές των
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περιφερικών πνευμονικών μονάδων και ίσως πιο ξεκάθαρες μεταβλητές βελτίωσης της 

απόδοσης (Lima Ε, lima, Nobre, Santos, Brito & Costa, 2008).

Προπόνηση αναπνευστικών μυών και διαφραγματική απόδοση

Λέγοντας «ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών», εννοούμε την ενίσχυση του 

διαφράγματος, διότι πέραν αυτού οι άλλοι μύες χαρακτηρίζονται ως επικουρικοί. Το 

διάφραγμα, ο μεγαλύτερος αναπνευστικός μυς, περιέχει τρεις τύπους μυϊκών ινών σε 

δυναμική ισορροπία μεταξύ τους. Η κατανομή αυτών των μυϊκών ινών αλλάζει σε 

διάφορες λειτουργικές καταστάσεις, όπως τα γηρατειά, η υπερπρωτε'ΐναιμία και η χρόνια 

αναπνευστική φόρτιση γεγονός που το καθιστά πρόσφορο ερευνητικό παράγοντα στον 

αθλητισμό (Vassilakopoulos, Roussos & Zakynthinos, 2004). Οι αναπνευστικοί μύες είναι 

σκελετικοί και η σύσπασή τους εξαρτάται από κινητικούς νευρώνες. Γι αυτό και η 

προπόνηση των μυών πρέπει να ακολουθεί τις βασικές αρχές ενδυνάμωσης των 

γραμμωτών μυών σε σχέση όχι μόνο με την ένταση αλλά και με τη διάρκεια του 

προπονητικού ερεθίσματος και την προοδευτική) αύξηση της επιβάρυνσης (Goldstein, 

1993). Εμφανίζουν μορφολογικές και λειτουργικές μεταβολές με την εφαρμογή 

προγραμμάτων εκγύμνασης, μεταβολές ανάλογες με αυτές που εμφανίζονται στους 

υπόλοιπους σκελετικούς μύς. Ε1 ενδυνάμωση του διαφράγματος επιφέρει 

αποτελεσματικότερη αιμάτωση στο κάτω τμήμα του πνεύμονα, λόγο της μεγαλύτερης 

πυκνότητας από αιμοποιητικά αγγεία κάτι που έχει ως επακόλουθο μια αποδοτικότερη 

δέσμευση και μεταφορά 02 στο αίμα (Γεωργάς, 2009). Η εν λόγω ενδυνάμωση που 

επικεντρώνεται πλέον στη διαφραγματική κόπωση επαληθέυεται απο έρευνες που 

αποκαλύπτουν οτι ακόμη και σε υγιείς ανθρώπους βρέθηκε ότι είναι αναπόφευκτη η 

διαφραγματική κόπωση, ειδικότερα όταν το προπονητικό πρόγραμμα που ακολουθεί 

κάποιος αντιστοιχεί σε υψηλή συνεχόμενη φόρτιση στο 85% της VC^max, (Perret, 

Spengler, Egger & Boutellier, 2000; Chevrolet, Tschopp, Blanc, Rochat & Junod. 1993). 

Άλλες μελέτες έδειξαν ότι με την προπόνηση των αναπνευστικών μυών πετυχαίνουμε μια 

καθυστέρηση στην κόπωση του διαφράγματος, αποδοτικότερο πνευμονικό αερισμό και 

καλύτερη ροή αίματος στους κινητήριους μύες (Amonette & Dupler, 2002). Μία παρόμοια 

έρευνα έδειξε ότι μετά από ενδυνάμωση η αύξηση της συχνότητας της αναπνοής (Rf) 

καθυστέρησε περισσότερο κατά τη διάρκεια εξαντλητικής άσκησης, δείχνοντας τη 

βελτιωμένη ικανότητα του συστήματος να ανταπεξέλθει στην κόπωση με οικονομικότερο 

τρόπο (Spengler & Boutellier. 2000). Στην έρευνα του McConnell (2009) διαπιστώθηκαν
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δύο κύριοι μηχανισμοί, που πιθανόν μπορεί να συνδέονται κατά τη διάρκεια της άσκησης 

με ευεργετικά αποτελέσματα για την απόδοση: Πρώτον, η αίσθηση ότι η άσκηση γίνεται 

ευκολότερα και δεύτερον ότι η ρύθμιση του μεταβολισμού των αναπνευστικών μυών 

οδηγεί στη διατήρηση της ροής αίματος σε κινητήριους μύες κατά τη διάρκεια της 

άσκησης. Έρευνες έχουν δείξει ότι η "προπόνηση" αυτών των μυών μπορεί να ωφελήσει 

τη γενική φυσική κατάσταση και να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα άλλων 

μυών, που χρησιμοποιούνται σε διάφορα αθλήματα. Η μεγιστοποίηση αυτή συμβαίνει, 

διότι οι αναπνευστικοί μύες έχουν να εκτελέσουν τέτοιο φόρτο εργασίας που 

αναγκάζονται να "δεσμεύσουν" αίμα από άλλους εργαζόμενους μύες με αποτέλεσμα τη 

μείωση της απόδοσης (Harms, McClaran, Nickele, Pegelow, Nelson & Dempsey, 1998; 

Harms, Babcock, McClaran, Pegelow, Nickele, Nelson & Dempsey, 1997; McClaran, 

Harms, Pegelow & Dempsey, 1998; Walls, Maskrey, Wood-Baker & Stedman, 2002). 

Επίσης έρευνες έδειξαν ότι μια πιθανή αύξηση στη λειτουργία των αναπνευστικών μυών 

με βαλβιδική επιφόρτιση προκαλεί μορφολογικές αλλαγές στο διάφραγμα, αύξηση των 

αναπνεόμενων όγκων, με αποτέλεσμα μια βελτιωμένη ικανότητα του συστήματος υγιών 

ανθρώπων για άσκηση (Enright et at., 2006; Chatham, Baldwin, Griffiths, Summers & 

Enright, 1999). Πέραν όμως της εξέτασης των δομικών - αρχιτεκτονικών αλλαγών στη 

διάταξη του αναπνευστικού συστήματος κατά την αναπτυξιακή φάση για τον έλεγχο μιας 

ενδεχόμενης μορφολογικής αλλαγής, η έρευνα κατατείνει πλέον στην εξέταση του 

αναπνευστικού συστήματος από την πλευρά κεντρονευρικών αλλαγών που προκαλείται 

έπειτα από τέτοιας φύσης προπονητικά ερεθίσματα (Σοφιάδης & Khasabov, 2000; Man, 

Moxham. & Polkey, 2004).

Έλεγχος ανώτερων κινητικών κέντρων της αναπνοής

Η αναπνοή αρχίζει αυτόματα με την ενεργοποίηση νευρικών κυττάρων του 

προμήκους μυελού. Ο ρυθμός όμως της αναπνοής ελέγχεται και τροποποιείται από 

κινητικούς νευρώνες. Οι κινητικοί νευρώνες των αναπνευστικών μυών βρίσκονται κάτω 

από συνειδητό έλεγχο, γι' αυτό υπάρχει η δυνατότητα να αυξάνεται ή να αναστέλλεται 

προσωρινά ο ρυθμός της αναπνοής, όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της ομιλίας. Ο 

αερισμός αρχίζει να αυξάνεται, πριν ακόμα αρχίσει η άσκηση, γεγονός που οφείλεται στη 

διέγερση των αναπνευστικών κέντρων από φλοιώδεις κινητικές περιοχές του εγκεφάλου, 

στην προσπάθεια του οργανισμού να προσαρμοστεί στη δοκιμασία που θα ακολουθήσει. 

Με την έναρξη της άσκησης προκαλείται ταχύτατη αύξηση της τιμής του αερισμού, που
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οφείλεται σε ερεθισμό απολήξεων ιδιοδεκτικών ινών (μυϊκών ατράκτων, τενόντιων 

ατράκτων κ.α.), ενώ στην υπόλοιπη διάρκειά της παρατηρείται πολύ μικρή σταδιακή 

αύξησή του. Από τα παραπάνω φαίνεται η σπουδαιότητα που έχει το νευρικό σύστημα 

στην αναπνευστική λειτουργία σε σχέση με μια επιδιωκόμενη μορφολογική προσαρμογή 

των αναπνευστικών μυών (Σοφιάδης & Khasabov, 2000). Ο συνήθης αριθμός 

αναπνευστικών κινήσεων σε κατάσταση ηρεμίας είναι περίπου 18-24 κινήσεις ανά λεπτό 

στα παιδιά (Reeves, Dempsey & Grover, 1989). Ο αριθμός αυτός όμως δεν είναι 

σταθερός, γιατί, όπως προαναφέρθηκε. η αναπνοή δεν είναι απόλυτα αυτόματη λειτουργία 

(μπορεί δηλαδή να ελεγχθεί ως ένα βαθμό εκούσια). Η όποια προσπάθεια που προκαλεί 

αύξηση των αναγκών σε 02. ταυτόχρονα αυξάνει και τις αναπνευστικές κινήσεις, όπως 

γίνεται φανερό σε ορισμένες λειτουργίες του σώματος (π.χ. κατά την πέψη, τη μυϊκή 

άσκηση, την αγωνία κ.ά.). Η πνευμονική ανταλλαγή αερίων (αφού έχουν υπερνικηθεί οι 

ελαστικές ιδιότητες των πνευμόνων και του θωρακικού τοιχώματος, όπως προαναφέραμε) 

καταλήγει στην κυψελιδοτριχοειδική μεμβράνη, όπου το οξυγόνο προσκολλάται στην 

αιμογλοβίνη του αίματος. Έπειτα ακολουθεί η μεταφορά και κατανάλωση οξυγόνου στην 

περιφέρεια. Η φλεβική επιστροφή του C02 παίρνει στη συνέχεια το ρόλο με κατάληξη την 

παθητική διάχυση μορίων 02 και C02 μεταξύ κυψελιδικού αέρα και μικτού φλεβικού 

αίματος του πνευμονικού τριχοειδούς. Αυτός ο αναπνευστικός κύκλος, που 

επαναλαμβάνεται διαρκώς, επιτυγχάνεται με τις αναπνευστικές κινήσεις του θώρακα, που 

ρυθμίζονται από το αναπνευστικό κέντρο του εγκεφάλου και τη βοήθεια μυών, κυριότερος 

των οποίων είναι το διάφραγμα (Κοσμάς. 2005). Έτσι, το όλο σύστημα είναι ένα μικρό 

εργαστήριο, που μετρά συνεχώς την πυκνότητα του διοξειδίου του άνθρακα στο αίμα και, 

όποτε απαιτείται, αυξομειώνει τον αριθμό των αναπνευστικών κινήσεων με τη βοήθεια 

των αναπνευστικών μυών ανάλογα με τις ανάγκες του οργανισμού (Whipp, 1997).

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι δεν πρέπει καθόλου να παραμελείται το 

ζωτικής σημασίας αναπνευστικό σύστημα στην προπονητική διαδικασία όχι μόνο από την 

πλευρά επιδιωκόμενων μορφολογικών αλλά και από την πλευρά κεντρονευρικών αλλαγών 

που μπορούμε να προκαλέσουμε στη μηχανικότητα του διαφράγματος, διεγείροντας τα 

ανώτερα φρενικά νεύρα. Η αξιολόγηση της επίδρασης της ενδυνάμωσης αυτού του 

πολύπλοκου συστήματος έδειξε αύξηση της αντοχής του συστήματος και ανοχή στην 

κόπωση των αθλητών έπειτα από προπόνηση των αναπνευστικών μυών. Σπιρομετρικές 

μεταβλητές, όπως η MVV12 και η PEF, διαπραγματεύονται μετρήσεις συνεχούς αερισμού 

και συνεχούς πίεσης φανερώνοντας την εκούσια νευρική κίνηση, την αντίσταση των 

αεραγωγών, τη δύναμη και την αντοχή των αναπνευστικών μυών. Όμως η V02max,
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μεταβλητή που φανερώνει τη μεγίστη κάρδιο-αναπνευστική λειτουργία, δε συσχετίστηκε 

με καμία μεταβλητή που απορρέει από τη μέθοδο της σπιρομετρίας και τις παραπάνω 

μεταβλητές μετά από προπόνηση των αναπνευστικών μυών (Morgan et al., 1987; Stuessi 

et al., 2001; Williams et al., 2002; Inbar et al., 2000; Fairbam et al., 1991; Hanel & Secher, 

1991; Sprengler et al., 1999).

Σχέση της Μεγίστης πρόσληψης οξυγόνου των αναπνευστικών μυών (VRMO2) 
και της Μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (V02max)

Παρόλο που, όπως προαναφέρθηκε, μεγάλο μερίδιο στην ανταπόκριση του 

συστήματος στην άσκηση λαμβάνει το πνευμονικό σύστημα, δεν υπάρχουν σημαντικές 

ενδείξεις αλληλεπίδρασης καρδιακών και αναπνευστικών μεταβλητών, παρά μόνο με τη 

VRMOi (μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου) μεταβλητή, την οποία δεν ήμασταν σε θέση να 

προσδιορίσουμε. Σχετικές έρευνες έδειξαν ότι ο πνευμονικός αερισμός (Ve), που αποτελεί 

μεσάζοντα δείκτη μεταξύ της VRMCA και της VCFmax, αυξάνεται γραμμικά με τη 

VCFmax μέχρι το 60% αυτής. Από το σημείο αυτό και μετά, ο πνευμονικός αερισμός 

αποκλίνει από αυτή τη γραμμικότητα και αυξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό (Jones και 

Doust, 1998).

Η VRMO2 αντιπροσωπεύει τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου των αναπνευστικών 

μυών και φανερώνει καταστάσεις οξειδωτικές, οι οποίες κάτω από συσωρευτικές 

συνθήκες κόπωσης των αναπνευστικών μυών μπορεί να οδηγήσουν σε μια υπέρμετρη 

αύξηση των κυτοκινών, αλλάζοντας ακόμη και το ενζυμικό προφίλ που διεγείρει τη 

νεύρωση των αναπνευστικών μυών. Αυτή η αλλαγή μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της 

συσταλτικότητας του διαφράγματος και στη μείωση του προφίλ της αναπνοής στο 

πέρασμα των χρόνων, δυσκολεύοντας την αναπνευστική λειτουργία (Vassilakopoulos et 

al.. 2004; Juan, Calverley, Talamo, Schnader & Roussos, 1984). Αποτελεί μία από τις 

μεταβλητές που έχει μεγάλη αλληλεπίδραση με την VC^max, όπως επισημάναμε 

παραπάνω (Harms et al., 1998).

Υψηλές αναπνευστικές απαιτήσεις σε δοκιμασίες κοντά στη VC^max χρήζουν 

επίπεδα ισχύος από τους αναπνευστικούς μύς τόσο μεγάλη, ώστε ένα μέρος από την 

αύξηση της καρδιακής παροχής να αξιώνεται από τους αναπνευστικούς μύες. Αυτοί οι 

μύες δεσμεύουν την αιματική ροή από τους κινητήριους μύες που παράγουν εξωτερικό 

έργο (Whipp, 1997). Η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου των αναπνευστικών μυών (VRMO2) 

και η σχέση τους με τη VCFmax είναι μικρή, όταν ο πνευμονικός αερισμός (Ve) βρίσκεται 

σε επίπεδα ηρεμίας. Μπορεί να είναι όμως σημαντικός παράγοντας κατά τη διάρκεια
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άσκησης, όταν η ένταση είναι μεγίστη, ειδικά σε υψηλά προπονημένους αθλητές οι οποίοι 

φθάνουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα (Ve)· Σε φυσιολογικούς δοκιμαζόμενους 

ανθρώπους έχει αναφερθεί ότι η VR Μ Οι που επιτυγχάνεται για Ve πάνω από 120 L/min, 

είναι περίπου 0.5 L/min, δηλ. περίπου 14% της συνολικής μεγίστης πρόσληψης οξυγόνου 

(VCLmax) για ένα δοκιμαζόμενο που έχει μέγιστη VCLmax 4 L/min (Powers, Lawler, 

Dempsey, Dodd & Landry, 1989). Αυτές οι σκέψεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι 

απαιτήσεις για χρησιμοποίηση του οξυγόνου από τους αναπνευστικούς μύες 

διαδραματίζουν ανασταλτικό παράγοντα στη συνολική μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου. Στην 

έρευνα των Harms, Babcock, McClaran, Pegelow, Nickele, Nelson και Dempsey (1997) 

φάνηκε ότι κατά τη διάρκεια άσκησης, κατά τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, υψηλές 

απαιτήσεις από ροή αίματος στους αναπνευστικούς μύς δημιουργούν αγγειοσυστολή 

στους κινητήριους μυς και αυξάνουν το δείκτη (Q) που δείχνει την αιματική ροή στους 

πνεύμονες. Αποτέλεσμα, η τοπική μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου στους μύς των ποδιών 

αυξήθηκε από το 81% στο 89% κατά την αποφόρτιση των αναπνευστικών μυών απο τις 

ενεργειακές δαπάνες, ενώ αντίστοιχα κατά την φόρτηση των Α.Μ η τοπική μέγιστη 

πρόσληψη οξυγόνου των ποδιών έπεσε στο 71%.

Φυσιολογική βάση τον φαινόμενου της Ασκησιογενούς Αρτηριακής Υποξαιμίας

Αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών επίσης έδειξαν ότι, πέρα από τον περιορισμό 

της απόδοσης σε κάποια καλά γυμνασμένα άτομα, οι πνεύμονες δε μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες για ανταλλαγή αερίων κατά τη μέγιστη άσκηση 

με αποτέλεσμα να εμφανίζεται το φαινόμενο της Ασκησιογενούς Αρτηριακής Υποξαιμίας. 

(ΑΓΑΥ). Κύρια αιτία της φαίνεται να είναι: α) ο υπο-αερισμός στη μέγιστη προσπάθεια, 

ειδικά σε άτομα που παρουσιάζουν χαμηλό πνευμονικό αερισμό, β) η ανισοτιμία αερισμού 

και αιμάτωσης των πνευμόνων που δυσκολεύουν την ικανότητα της διάχυσης (Powers & 

Williams, 1987; Dempsey & Wagner, 1999). Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι οι πνεύμονες 

δεν αιματώνονται και δεν αερίζονται σε όλα τα μέρη τους με τον ίδιο τρόπο. Το άνω μέρος 

του πνεύμονα εμφανίζεται πιο ενεργητικό και αερίζεται καλύτερα σε σχέση με το κάτω, το 

οποίο όμως φαίνεται να αιματώνεται καλύτερα. Με την ενδυνάμωση του διαφράγματος, 

όπως προαναφέραμε, γεμίζει το κάτω τμήμα του πνεύμονα που έχει καλύτερη αιμάτωση 

από αγγεία με συνέπεια μια αποδοτικότερη δέσμευση και μεταφορά 02 στο αίμα 

(Γεωργάς, 2009). γ) Η περιορισμένη ικανότητα για πνευμονική διάχυση που εκδηλώνεται 

με τη χαμηλή μερική πίεση οξυγόνου (PaOi) και με το χαμηλό ποσοστό κορεσμού της
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αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο (Sa02), κατά τη διάρκεια άσκησης που εκτελείται στο επίπεδο 

της θάλασσας. Το ίδιο υποστηρίζεται και από την έρευνα των (Powers et al., 1989). Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η πνευμονική διάχυση μπορεί να αποτελέσει περιοριστικό 

παράγοντα στην επίτευξη της VC^max.

Στις γυναίκες, κατά την άσκηση μέγιστης έντασης, καθώς και στα παιδιά λόγω 

των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών παρατηρείται μεγαλύτερος περιορισμός στην 

εκπνευστική ροή, αυξημένο αναπνευστικό φορτίο, και μάλλον πιο έντονο το φαινόμενο 

της ΑΓΑΥ σε σχέση με τους άνδρες (Dempsley, Hanson & Handerson, 1984). Παρόλα 

αυτά όμως, δεν ανιχνεύτηκαν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ΑΓΑΥ 

(Sa02). Φάνηκε όμως ότι οι γυναίκες τελικά μπορεί να είναι πιο δεκτικές σε προσαρμογές 

του πνευμονικού συστήματος έπειτα από άσκηση σε σχέση με άνδρες. Αυτό υποστήριξαν 

αρχικά οι (Guenette, Martens, Lee, Tyler, Richards, Foster, Warburton & Sheel, 2006) και 

άλλοι στη συνέχεια όπως οι (Harms et al., 1998; McClaran. Harms. Pegelow & Dempsey, 

1998: Walls, Maskrey. Wood-Baker & Stedman, 2002; Volianitis et al., 2001).

Σκοπός της προαναφερθείσας μελέτης των Demsley και συν, (1984) ήταν να 

εξεταστεί η επίδραση της προπόνησης των αναπνευστικών μυών στο φαινόμενο της 

ΑΓΑΥ. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσίασαν αύξηση των ποσοστών κορεσμού της 

αιμοσφαιρίνης από 87% σε 91%, βελτιώνοντας την απόδοση στις γυναίκες, χωρίς καμία 

βελτίωση στους άντρες και την ομάδα ελέγχου. Την ίδια εξέλιξη επιδιώκουμε και για τα 

παιδιά, διότι λόγω της μεγαλύτερης προσαρμοστικότητάς τους σε τέτοιου είδους 

ερεθίσματα είναι αναμενόμενο να δείξουν αποτελεσματικότερη πνευμονική διάχυση 

ανάλογη με αυτή των γυναικών, διάχυση που θα οδηγήσει θεωρητικά σε μια πιο αυξημένη 

VCLmax.

Η πνευμονική διάχυση ως περιοριστικός παράγοντας στην απόδοση

Η ισοτιμία του κυψελιδικού αερισμού με τη ροή αίματος, που αναφέρθηκε 

παραπάνω (ΑΓΑΥ), έρχεται να προστεθεί η ικανότητα του πνεύμονα για διάχυση Ο2 

(D1 Ό2) που είναι ένας κρίσιμος καθοριστικός παράγοντας για την ομοιόσταση της PaO2 

κατά τη διάρκεια της άσκησης. Εκτός από το μακρό χρόνο παραμονής του αίματος στο 

δίκτυο των πνευμονικών τριχοειδών, μια μεγάλη DL02 είναι επίσης ζωτική για την 

πρόληψη της αρτηριακής υποξαιμίας (ΑΓΑΥ). Δηλαδή, η ισορροπία της ΡΟ2 στα τελικά 

πνευμονικά τριχοειδή με την ΡΟ2 στις κυψελίδες εξαρτάται και από το ρυθμό με τον οποίο 

η ΡΟ αυξάνεται στο τριχοειδικό δίκτυο και από το χρόνο που διατίθεται για ανταλλαγή.
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ο
Σε φυσιολογικές συνθήκες, περίπου 0.3sec απαιτούνται, ώστε η ΡΟ~ (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 (West 

& Mathieu-Costello, 1992). Ο χρόνος που απαιτείται για την εξισορρόπηση αυτή όμως, 

είναι μεγαλύτερος κατά τη διάρκεια της άσκησης, ιδιαίτερα σε προπονημένους αθλητές 

λόγω της αυξημένης ροής αίματος. 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 στα επίπεδα των κυψελιδικών 

αερίων (Bye, Farkas & Roussos, 1983). Αυτό εξαρτάται τόσο από τον όγκο των 

τριχοειδών αγγείων (Vc) όσο και από τη ροή του αίματος στους πνεύμονες (δείκτης Q). 

Έτσι, για να αποτραπούν κρίσιμες μειώσεις του χρόνου παραμονής του αίματος στα 

πνευμονικά τριχοειδή, ο αθλητής πρέπει να επιστρατεύει τριχοειδικό όγκο, όσο αυξάνει η 

ροή στα τριχοειδή (O’Brodovich & Coates, 1991). Στις τριχοειδικές διαστάσεις βέβαια 

υπάρχει ένα μορφολογικό όριο, διότι εξαρτάται από τη γενετική σύνθεση. F1 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. Η 

ανοχή στην άσκηση αυξήθηκε σημαντικά σε αθλητές, οι οποίοι ανέπτυσσαν αρτηριακή 

υποξαιμία, όταν η υποξαιμία απετράπη με αύξηση της αναλογίας Ο2 στον εισπνεόμενο 

αέρα για τη διατήρηση της PaO2 σε επίπεδα ηρεμίας. Το παραπάνω κατά πάσα πιθανότητα 

επιτεύχθηκε με την ενεργοποίηση του διαφράγματος στο κάτω μέρος του τμήματός του, 

που οδηγεί σε καλύτερη αιμάτωση από αγγεία και σε αποδοτικότερη δέσμευση και 

μεταφορά 02 στο αίμα (Γεωργάς, 2009). Η γενετική σύνθεση κάποιων αθλητών, όπως 

προαναφέραμε, είναι πιθανόν να προκαλείται από κληρονομικούς παράγοντες, αφού η 

φυσική προπόνηση δε 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. Το εάν 

αυτές οι ‘'ενήλικες'’ διαστάσεις μπορούν να βελτιωθούν με προπόνηση κατά την περίοδο 

της ανάπτυξης των πνευμόνων, παραμένει προς διερεύνηση.

Από τα παραπάνω συνεπάγεται το πόσο σημαντική και συνδεδεμένη είναι η 

ανάπτυξη των αναπνευστικών μυών με το αναπνευστικό σύστημα. Η φυσιολογία του 

αναπνευστικού συστήματος εκπληρώνει μεταβολικές διεργασίες ως ένα αυτοτελές 

λειτουργικό σύστημα (Whipp, 1997). Υποστηρίζει μεταβλητές, όπως τη μέγιστη 

πρόσληψη οξυγόνου των αναπνευστικών μυών (VRMO2), το δείκτη Q (που δείχνει τη ροή
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αίματος που δεσμεύεται από τους αναπνευστικούς μύες), την ποσότητα τριχοειδών 

αγγείων, Cv (γενετική σύνθεση) και την ικανότητα για διάχυση. Ακόμη και ο δείκτης 

γαλακτικού οξέος βρέθηκε ότι μεταβάλλεται έπειτα από ενδυνάμωση των αναπνευστικών 

μυών Spengler και συν, (1999), καθώς και η μειωμένη αποδοτικότητα των κινητήριων 

μυών σε συνθήκες έντονης φόρτισης του αναπνευστικού (O'Brodovich &Coates. 1991). Η 

διερεύνηση αυτού του πολύπλοκου συστήματος σε σχέση με τους περιοριστικούς 

παράγοντες στην απόδοση μέχρι τώρα, μας έχει φανερώσει ξεκάθαρες βελτιώσεις στην 

αντοχή και δύναμη των αναπνευστικών μυών, χωρίς όμως να διαπιστωθεί ο ακριβής 

μηχανισμός που βελτιώνει ή εμποδίζει την απόδοση. Έρευνες που κατέδειξαν βελτίωση 

της αθλητικής απόδοσης μετά από ενδυνάμωση αναπνευστικών μυών με βαλβιδικό 

σύστημα, φαίνεται ότι στηρίχθηκαν:

• Στη μειωμένη παραγωγή γαλακτικού οξέος

• Στη μείωση της δύσπνοιας και της αίσθησης ότι η άσκηση εκτελείται 

ευκολότερα.

• Στην αποδέσμευση ενεργειακών και αιματικών απαιτήσεων από τους 

αναπνευστικούς μύες

Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια γίνεται για να απαντήσει στο ερώτημα, εάν η 

προπόνηση αναπνευστικών μυών σε υγιή άτομα ηλικίας 11-13 ετών φανερώσει πιο 

ξεκάθαρες βελτιώσεις και ίσως το βασικό μηχανισμό που βοηθάει στην αύξηση της 

απόδοσης.

Σημασία της έρευνας

Τα δεδομένα της έρευνας πιθανά να βοηθήσουν τους προπονητές να εντάξουν τους 

αθλητές των μικρών ηλικιών στη χρήση του βαλβιδικού συστήματος (Powerbreath), 

προκειμένου να βελτιώσουν τη λειτουργία του αναπνευστικού τους συστήματος.

Σκοπός της έρευνας

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση της 

προπόνησης με το βαλβιδικό σύστημα (Powerbreath) στο αναπνευστικό σύστημα και στην 

αερόβια ικανότητα αθλητών ηλικίας 11-13 χρόνων.
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Ερευνητική υπόθεση

Η ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών θα συμβάλει στη βελτίωση της απόδοσης 

του πνευμονικού συστήματος και κατά συνέπεια στην αύξηση της V02max, την αύξηση 

των πνευμονικών όγκων και συνολικά στην αλλαγή του αναπνευστικού προφίλ.

Στατιστικές υποθέσεις

Οι μηδενικές υποθέσεις με τις αντίστοιχες εναλλακτικές τους, που θα εξεταστούν 

στην παρούσα μελέτη είναι:

1. ΗΟ: Δε θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά στους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην αύξηση της απόδοσης σε σχέση με τον παράγοντα ομάδα (πειραματική 

- ελέγχου) των συμμετεχόντων στα προγράμματα της αναπνευστικής ενδυνάμωσης με 

βαλβιδικό σύστημα.

Η1: Θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά στους παράγοντες που συμβάλλουν 

στην αύξηση της απόδοσης σε σχέση με τον παράγοντα ομάδα (πειραματική - ελέγχου) 

των συμμετεχόντων στα προγράμματα της αναπνευστικής ενδυνάμωσης με βαλβιδικό 

σύστημα.

2. ΗΟ: Δε θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά στους παράγοντες του βαθμού 

αύξησης της απόδοσης σε σχέση με το βαθμό ενδυνάμωσης των αναπνευστικών μυών των 

συμμετεχόντων στα προγράμματα της αναπνευστικής ενδυνάμωσης με βαλβιδικό 

σύστημα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

Η1: Θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά στους παράγοντες του βαθμού 

αύξησης της απόδοσης με το βαθμό ενδυνάμωσης των αναπνευστικών μυών των 

συμμετεχόντων στα προγράμματα της αναπνευστικής ενδυνάμωσης με βαλβιδικό 

σύστημα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.

3. ΗΟ: Δε θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά στους παράγοντες του βαθμού 

αύξησης της απόδοσης σε σχέση με το χρόνο παρέμβασης των συμμετεχόντων στο 

πρόγραμμα της αναπνευστικής ενδυνάμωσης με βαλβιδικό σύστημα.

Η1: Θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά στους παράγοντες του βαθμού 

αύξησης της απόδοσης σε σχέση με το χρόνο παρέμβασης των συμμετεχόντων στο 

πρόγραμμα της αναπνευστικής ενδυνάμωσης με βαλβιδικό σύστημα.

4. ΗΟ: Δε θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά στους παράγοντες που 

συμβάλλουν στην αύξηση της απόδοσης, στο βαθμό ενδυνάμωσης των αναπνευστικών 

μυών των συμμετεχόντων, στο χρόνο παρέμβασης σε σχέση με τον παράγοντα ομάδα
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(πειραματική - ελέγχου) των συμμετεχόντων στα προγράμματα της αναπνευστικής 

ενδυνάμωσης με βαλβιδικό σύστημα.

Η1: Θα υπάρξει στατιστικά σημαντική διαφορά στους παράγοντες που συμβάλλουν 

στην αύξηση της απόδοσης, στο βαθμό ενδυνάμωσης των αναπνευστικών μυών των 

συμμετεχόντων, στο χρόνο παρέμβασης, σε σχέση με τον παράγοντα ομάδα (πειραματική 

- ελέγχου) των συμμετεχόντων στα προγράμματα της αναπνευστικής ενδυνάμωσης με 

βαλβιδικό σύστημα.

Περιορισμοί

Πιθανοί περιορισμοί που θα υπάρξουν κατά τη διάρκεια της μελέτης σχετίζονται 

με:

• Πρόγραμμα, που να επηρεάζει την ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών 

(καταδύσεις - κωπηλασία - κολύμβηση)

• Τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής βρογχοδιασταλτικών.

• Τη μη τακτική συμμετοχή τους στις συνεδρίες με το βαλβιδικό σύστημα.

• Ηλικία - φύλο

• Τη διάρκεια παρέμβασης
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II. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Λόγω της σημαντικής έλλειψης ερευνητικών δεδομένων όσον αφορά την 

προπόνηση αναπνευστικών μυών στις αναπτυξιακές ηλικίες, πολλές αναφορές λήφθηκαν 

από ευπαθή πληθυσμό και πιο συγκεκριμένα από παιδιά που πάσχουν από χρόνιες 

αναπνευστικές παθήσεις. Τα ευρήματα που έφεραν στο φως οι ευπαθείς ομάδες έπειτα 

από παρέμβαση με βαλβιδικό σύστημα είναι σε θέση να μας δώσουν χρήσιμες ενδείξεις 

για τον υγιή αθλητικό κόσμο, διότι η συγκεκριμένη μέθοδος ενδυνάμωσης των 

αναπνευστικών μυών έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στο παρελθόν για την 

αποκατάσταση του αναπνευστικού συστήματος (Belman & Shadmehr., 1998; Donna et al, 

1995; Lima E etal., 2008; Rodillo et al., 1989; Sawyer & Clanton 1993; Spengler et al., 

1999). Στα συγκεκριμένα άτομα παρουσιάζονται εντονότερα οι μεταβολικές και 

λειτουργικές καταστάσεις, που διαδραματίζονται λόγω υπερ-λειτουργίας της περιοχής που 

παρουσιάζεται η απόφραξη και ανάλογα πολλαπλάσια παρουσιάζεται και η βελτίωση που 

φέρει η ενδυνάμωση των Α.Μ. Έτσι μια συσχέτιση των αποτελεσμάτων που απορρέουν 

από παιδιά που πάσχουν από Χ.Α.ΓΊ με υγιή παιδιά θα μπορέσει να δημιουργήσει ένα 

σημαντικό ερευνητικό υπόβαθρο σε αυτό τον τομέα που χρήζει ιδιαίτερης σημασίας της 

προπονητικής επιστήμης (Donna, et al., 1995; Lima, et al., 2008; Rodillo, et al., 1989; 

Sawyer & Clanton., 1993; Spengler, et al.. 1998).

Σε μελέτη των Borel, Leclaire, Thevener, Beghing, Gottrand και Fabre, (2011), 

αξιολογήθηκε το είδος της άσκησης (συνεχόμενη — διαλειμματική), που προκαλεί στη 

λειτουργικότητα του διαφράγματος, μεγαλύτερη κόπωση. Στην έρευνα συμμετείχαν 12 

υγιή παιδιά προεφηβικής ηλικίας (7-11 ετών), τα οποία εξετάστηκαν σε 7 διαφορετικές 

συνθήκες άσκησης (αερόβια - διαλειμματική) σε διάδρομο. Στατικοί πνευμονικοί όγκοι 

μετρήθηκαν και συγκρίθηκαν με μέγιστες προσπάθειες MFVL πριν από κάθε άσκηση. Ο 

αναπνευστικός περιορισμός εκφράστηκε σε %vt και ορίστηκε το σημείο, που το Vj 

συναντούσε το όριο MFVL. Από τα αποτελέσματα φάνηκε περιορισμός στην μηχανική 

αποδοτικότητα των αναπνευστικών μυών, που δημιουργήθηκε μόνο σε συνθήκες 

συνεχόμενης άσκησης.
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Σε άλλη επίσης μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους Chatham, Baldwin, 

Griffiths, Summers και Enright (1999), με δείγμα 22 υγιή άτομα και διάρκεια 

παρεμβατικού προγράμματος 10 εβδομάδων, σκοπό είχε την μεταβολή της απόδοσης μετά 

την ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών. Το δείγμα χωρίστηκε σε δυο ομάδες τυχαία 

κατανεμημένες (1η ομάδα: ΕΧΡ = 80% Μέγιστης εκπνευστικής ροής 3 μέρες/εβδομάδα 

για 10 εβδομάδες, 2η ομάδα: CON= 1η και 10η εβδομάδα Π.Α.Μ). Από τα αποτελέσματα 

φάνηκε αύξηση της δύναμης (ρ<0.002) των αναπνευστικών μυών και της αντοχής 

(ρΟ.ΟΟΟΙ) στην ομάδα παρέμβασης, καθώς και βελτίωση της αθλητικής απόδοσης που 

διαπιστώθηκε από το παλίνδρομο τεστ. Σημαντικό επίσης εύρημα αποτελεί και η μείωση 

της δύσπνοιας που ελέγχθηκε από την κλίμακα του Borg με (ρ<0.0001), παρόλο που το 

τεστ κράτησε για περισσότερο χρόνο. Αντίθετα στην ομάδα ελέγχου δεν φάνηκε καμιά 

αλλαγή για καμία από τις εξεταζόμενες μεταβλητές.

Ο Sawyer και Clanton (1993), διερεύνησαν την επίδραση της ενδυνάμωσης των 

Α.Μ σε παιδιά ηλικίας 7-14 ετών, τα οποία πάσχουν από κυστική ίνωση. Η ομάδα 

παρέμβασης (η=10) προπονήθηκε με βαλβιδικό σύστημα ρυθμιζόμενης επιβάρυνσης, 30 

min καθημερινά για 10 εβδομάδες. Η ομάδα ελέγχου (η=10) εκτέλεσε το ίδιο πρόγραμμά 

αλλά με αντίσταση που δεν προκαλούσε κόπωση των αναπνευστικών μυών. Η πνευμονική 

λειτουργία (αξιολόγηση με πληθυσμογραφία σώματος) και η δύναμη των εισπνευστικών 

μυών (αξιολόγηση ΜΙΡ= maximum inspiratory pressure) μετρήθηκαν πριν και μετά την 

παρέμβαση. Τα ευρήματα έδειξαν ότι η πειραματική ομάδα παρουσίασε σημαντική 

αύξηση στη δύναμη των Α.Μ, στη ζωτική χωρητικότητα, στη συνολική πνευμονική 

χωρητικότητα και στην ικανότητα για άσκηση σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου.

Παρόμοια έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους Belman και Shadmehr (1988), σε 

17 ασθενείς με χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια. Το δείγμα χωρίστηκε με τυχαία 

κατανομή σε ομάδες υψηλής (HI) και χαμηλής έντασης (LI). Η διάρκεια του 

παρεμβατικού προγράμματος ήταν 5 εβδομάδων. Τα αποτελέσματα παρουσίασαν 

σημαντική αύξηση των στατικών πνευμονικών όγκων, της μέγιστης στοματική πίεσης, της 

μέγιστης εισπνευστικής ροής (ΜΙΡ) και του μέγιστου βαθμού άσκησης. Οι ερευνητές 

συμπέραναν ότι η προπόνηση των αναπνευστικών μυών βελτιώνει τη δύναμη και την 

αντοχή των αναπνευστικών μυών.

Στην έρευνα των Top in, Matecki, Bris, Rivier, Echenne, Prefaut και Ramonatxo 

(2002), μελετήθηκε το αποτέλεσμα χαμηλής έντασης άσκησης των αναπνευστικών μυών 

σε παιδιά με μυϊκή δυστροφία. Αξιολογήθηκαν οκτώ (8) γυμνασμένα παιδιά ηλικίας 

14.7±4.5 ετών, τα οποία υποβλήθηκαν για διάστημα 6 εβδομάδων σε Π.Α.Μ στο 30% της

26

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:11 EEST - 34.211.113.242



μεγίστης εισπνευστικής πίεσης Ρ (imax). Την ομάδα ελέγχου αποτέλεσαν 8 παιδιά ηλικίας 

12.6±1.8 ετών, που εξασκήθηκαν με την ίδια συχνότητα αλλά με Pimax μικρότερη από το 

5% ένταση που δεν προκαλούσε κόπωση στο αναπνευστικό σύστημα. Τα αποτελέσματα 

φανέρωσαν 46% βελτίωση στο Τ limit μετά την παρέμβαση, ενώ στην ομάδα ελέγχου δε 

βρέθηκε καμία βελτίωση. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ειδική επιβάρυνση 

στο αναπνευστικό σύστημα βελτιώνει την αντοχή των αναπνευστικών μυών σε παιδιά με 

μυϊκή δυστροφία.

Για να αξιολογηθεί η επίδραση της Ε.Α.Μ στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, 20 

υγιή άτομα υποβλήθηκαν σε 30 min υποξικού υπεραερισμού, 5 φορές την εβδομάδα για 

διάστημα 4 εβδομάδων. Η εξέταση της αντοχής των αναπνευστικών μυών, όπως επίσης 

της διαλειμματικής και συνεχόμενης άσκησης σε κυκλοεργόμετρο, έδειξε αύξηση της 

δύναμης των αναπνευστικών μυών και επιμήκυνση του χρόνου της συνεχόμενης άσκησης 

από 20,6 min σε 26,6 min. Η VC^max δεν άλλαξε σε καμία από τις εξεταζόμενες εντάσεις. 

Ωστόσο όμως η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος ήταν χαμηλότερη σε όλα τα τεστ και 

σε όλες τις εντάσεις που υποβλήθηκαν οι εξεταζόμενοι (Spengler et al., 1999).

Στην έρευνα των Donna, Mancini, Henson, La Manca, Donchez και Levine (1995), 

14 ασθενείς με χρόνιες καρδιακές παθήσεις υποβλήθηκαν σε προπόνηση αναπνευστικών 

μυών με βαλβιδικό σύστημα για διάστημα 3 μηνών. Οι αρχικές και τελικές μετρήσεις 

περιλάμβαναν την αξιολόγηση της μέγιστης πνευμονικής ικανότητας, του μεγίστου 

εκούσιου αερισμού (MVV12), της μέγιστης εισπνευστικής και αναπνευστικής πίεσης, 

VCTpeak και τεστ 6 λεπτών. Οκτώ (8) από αυτούς ολοκλήρωσαν τη διαδικασία και από τα 

αποτελέσματα φάνηκε σημαντική βελτίωση στις περισσότερες από τις εξεταζόμενες 

μεταβλητές, καθώς και βελτίωση της δύναμης και αντοχής των αναπνευστικών μυών: 

MSVC (pre, 48.6±10.7 post, 76.9±14.5 L/min; ρ<.05) / MVV12 (pre. 100±36 post, 115±39 

L/min;ρ<.05)/ ΤΌτ (pre, 11.4±3.3 versus post, 13.3±2.7 mL · kg’1 · min’1;p<.05).

Σε άλλη έρευνα των Hanel και Secher (2001), εξετάστηκε η επίδραση της 

ενδυνάμωσης των αναπνευστικών μυών σε 10 υγιή άτομα. Η προπόνηση περιλάμβανε 2 

ημερήσιες συνεδρίες των 10 λεπτών για διάστημα 28 ημερών. Την ομάδα ελέγχου 

αποτέλεσαν 10 άτομα που δεν εξασκήθηκαν. Στις αρχικές και τελικές μετρήσεις 

εξετάστηκε η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, ο μέγιστος εκούσιος αερισμός, η συχνότητα 

της αναπνοής και η απόσταση που διανύθηκε σε 12 min. Επίσης εξετάστηκε η FVC και ο 

δυναμικός εκπνεόμενος όγκος FEVl. Η ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών δεν 

επηρέασε την μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, τον πνευμονικό αερισμό και τους 

εκπνεόμενους όγκους FVC και FEVl. Ωστόσο, μειώθηκε η συχνότητα των αναπνοών
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κατά τη διάρκεια μεγίστης άσκησης από 56 σε 53, ενώ σημειώθηκε 32% αύξηση στη 

μέγιστη εισπνευστική πίεση.

Στην έρευνα των Richardson, Leek, Gavin, Haseler. Mudaliar, Henry, Mathieu- 

Costello και Wagner (2004), η αδυναμία του αναπνευστικού συστήματος έδειξε ότι οδηγεί 

άμεσα σε μια πτωτική ικανότητα των κινητήριων μυών, η οποία προέρχεται από δύσπνοια, 

ένα φαινόμενο που συνοδεύεται από εντάσεις στο αναερόβιο κατώφλι. Η έκθεση του 

συστήματος σε χρόνια αναπνευστική φόρτιση αναπάντεχα οδηγεί σε μια ποσοστιαία 

στροφή των μυϊκών ινών σε τύπου II. Η στροφή αυτή είναι πιθανόν το αποτέλεσμα της 

εκτεταμένης ή διακοπτόμενης έκθεσης σε καταστάσεις μειωμένης διαθεσιμότητας 

οξυγόνου, γεγονός που δημιουργεί το συγκεκριμένο φαινόμενο. Από τα παραπάνω γίνεται 

σαφές ότι η πνευμονική λειτουργία δεν επηρεάζει μόνο λειτουργικές καταστάσεις, όπως 

την οξυγόνωση των κινητήριων μυών και τη συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος αλλά 

έχει και επιπτώσεις σε μορφολογικές αλλαγές και στη ποσοστιαία κατανομή των μυϊκών 

ινών. Ερευνα που έγινε για να αξιολογήσει τα αποτελέσματα συγκεκριμένου 

πρωτοκόλλου ενδυνάμωσης στη δομή των Α.Μ σε ασθενείς με χρόνια πνευμονική 

ανεπάρκεια έλαβε χώρα από τους (Ramier-Sarmiento, Orozco- Levi, Guell, Barreiro, 

Hernadez, Mota, Sangenis, Broquetas, Casan & Gea, 2002). Δεκατέσσερα (14) παιδιά 

ηλικίας 12-13 ετών χωρίστηκαν σε 2 ομάδες, πειραματική και ελέγχου. Υπό καθοδήγηση 

εκτελέστηκε πρόγραμμα 30 min την ημέρα 5/εβδ για 5 συνεχόμενες εβδομάδες. Η 

πειραματική ομάδα εκτέλεσε το πρόγραμμα στο 50% ΜΙΡ. Βιοψίες πριν και μετά την 

παρέμβαση πάρθηκαν για την πειραματική ομάδα από τον έξω μεσοπλεύριο μυ, ενώ για 

την ομάδα ελέγχου από τον πλατύ μηριαίο. Αυξήσεις φάνηκαν στη δύναμη και την αντοχή 

για τη πειραματική ομάδα. Αυτές οι αυξήσεις φάνηκε ότι προήλθαν από μια ποσοστιαία 

αύξηση των μυϊκών ινών τύπου I (κατά 38% ρ<0.05) στους εξωτερικούς μεσοπλεύριους 

(δομική αλλαγή), καθώς επίσης και στο μέγεθος των μυϊκών ινών τύπου II (κατά 21% 

ρ<0.05). Επιπλέον, δεν παρουσιάστηκαν μεταβολές στην ομάδα ελέγχου

Σχετική έρευνα πραγματοποιήθηκε και από τους Lima και συν. (2008), για να 

εκτιμηθεί η επίδραση που έχει η ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών σε σοβαρές 

μεταβλητές σε παιδιά με άσθμα. Στη μελέτη έλαβαν μέρος 50 ασθματικά παιδιά που 

χωρίστηκαν σε ομάδα παρέμβασης (Π.Α.Μ) και σε ομάδα ελέγχου (ιατρικές και 

συμβουλευτικές υποδείξεις). Η ενδυνάμωση των αναπνευστικού' μυών επιτεύχθηκε με 

βαλβιδικό σύστημα στο 40% της μεγίστης εισπνευστικής δύναμης. Από τα αποτελέσματα 

φάνηκε ότι η εξάσκηση των αναπνευστικών μυών μπορεί να αυξήσει τη μηχανική
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αποδοτικότητα του διαφράγματος με συνέπεια τη βελτίωση του PEF (σημείο μέγιστης 

εκπνευστικής ροής) και των σοβαρών μεταβλητών που συμβάλλουν στο άσθμα.

Στην έρευνα των Rodillo και συν, (1989), 22 παιδιά ηλικίας 10-12 ετών με μυϊκή 

δυστροφία στη ράχη εντάχθηκαν με τυχαία κατανομή σε 2 ομάδες, παρέμβασης και 

ελέγχου. Η ομάδα παρέμβασης υποβλήθηκε σε ενδυνάμωση αναπνευστικών μυών με το 

σύστημα (triflow 11 inspiration) για διάστημα 36 ημερών με 20 εισπνοές την ημέρα. 

Αντίθετα, η ομάδα placebo εκτέλεσε προπόνηση 10 εισπνοών την ημέρα, χωρίς όμως να 

προκαλείται κόπωση. Το βασικό πρόβλημα που προκαλεί η μυϊκή δυστροφία, είναι η 

σταδιακή επιδείνωση του με αποτέλεσμα να προκαλείται αδυναμία των αναπνευστικών 

μυών και ειδικά του διαφράγματος με αποτέλεσμα να καταλήγει σε σκολίωση. Τα 

αποτελέσματα δεν έδειξαν διαφορές μεταξύ των ομάδων σε καμία παράμετρο που έχει 

σχέση με τους αναπνεόμενους όγκους παρά μόνο στην μεγίστη εκπνευστική ροή (PEFM).

Η έρευνα των Boutellier, Buchel, Kundert και Spengler (1992), διαπραγματεύτηκε 

της μεταβολές που φέρει η Ε.Α.Μ στο απροπόνητο αναπνευστικό σύστημα. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν περιορίζει την υπομέγιστη αντοχή υγιών ατόμων στο 

(64%) της VCTmax ούτε επίσης και την καθημερινότητα αυτών. Αυτά τα άτομα έπειτα 

από πρόγραμμα ενδυνάμωσης των Α.Μ αύξησαν την αντοχή των Α.Μ έως και 300%, 

ποσοστό που μεταφέρθηκε σε μια 50% καλύτερη ανταπόκριση του συστήματος στην 

αντοχή στο ποδήλατο. Ο σκοπός της προαναφερθείσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί αν 

φυσιολογικά άτομα που επιδίδονται σε αθλήματα αντοχής επωφελούνται από αυτή την 

προπόνηση. Για το σκοπό αυτό 8 άτομα υποβλήθηκαν σε εξέταση της μέγιστης 

πρόσληψης οξυγόνου και στην ειδική αντοχή της ποδηλασίας πριν και μετά για 4 

εβδομάδες, 30 min/day. Τα αποτελέσματα παρουσίασαν αύξηση της ειδικής αντοχής στο 

αναερόβιο κατώφλι κατά 6,1 min, παρόλο που η VCBmax και το αναερόβιο κατώφλι δεν 

έδειξαν αυξητική τάση. Τα παραπάνω αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι το αναπνευστικό 

σύστημα αποτελεί περιοριστική μεταβλητή στα αθλήματα αντοχής.

Συνεχίζοντας μελέτη που πραγματοποιήθηκαν σε υγιείς αθλητές έδειξαν πως η 

δύναμη των αναπνευστικών μυών συμβάλλει στην απόδοση και ότι επιτρέπει στη γρήγορη 

ανάληψη και ανάνηψη με αποτέλεσμα να μπορείς να ανταπεξέλθεις εκ νέου σε μέγιστες 

εντάσεις, πιο γρήγορα (McConnell, 2009). Στην έρευνα των Lindholm Wylegala. 

Pendergast. και Lundgren (2007) διαπιστώθηκε ότι η εξάσκηση 30 min 3-5/week 

βελτιώνει την ειδική αντοχή στην κολύμβηση με ένταση 70-75% VCEmax, γεγονός που 

συσχετίστηκε άμεσα με τη βελτίωση της απόδοσης των αναπνευστικών μυών. Επίσης 

στην έρευνα των Holm. Sattler και Fregosi (2004) μετά την προπόνηση (RMT) η ομάδα
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παρέμβασης είχε σημαντικά μεγαλύτερο πνευμονικό αερισμό και πρόσληψη οξυγόνου και 

χαμηλότερη πυκνότητα σε διοξείδιο του άνθρακα κατά τη διάρκεια άσκησης συνεχόμενης 

διάρκειας. Στην έρευνα συμμετείχαν 20 έμπειροι ποδηλάτες (V02max 56.0 ml/kg/min) οι 

οποίοι χωρίστηκαν σε ομάδα παρέμβασης (20,45min συνεδρίες υπερπνίας), σε ομάδα 

Placebo (υποτυπώδη άσκηση χωρίς προσαρμογές) και σε ομάδα ελέγχου. Προσαρμογές 

προέκυψαν μόνο στην ομάδα παρέμβασης που αύξησε την αντοχή των αναπνευστικών 

μυών κατά 12%, ενώ η βελτίωση της απόδοσης στην ποδηλασία ήταν 4,7% σε 

συνεχόμενη άσκηση (40 min time trial). Επίσης σημαντική αύξηση κατά 15% 

παρουσιάστηκε στο πνευμονικό αερισμό, ο οποίος συσχετίζεται άμεσα με μια υψηλότερη 

του συνολικού σώματος VCEmax, προτείνοντας ότι οι αναπνευστικοί μύες καταναλώνουν 

μια ποσότητα επιπλέον οξυγόνου για να καλύψουν τις απαιτήσεις της αύξησής του.

Αντίθετα, αρνητικά αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην έρευνα των Riganas, 

Vrabas. Christoulas και Mandroukas (2008), μετά από παρέμβαση 6 εβδομάδων με σκοπό 

την ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών. Η έρευνα έδειξε αύξηση της δύναμης των 

αναπνευστικών μυών κατά 28%, χωρίς όμως τη μεταφορά αυτής της αύξησης στη 

βελτίωση παραμέτρων όπως της VC^max. στην αίσθηση της δύσπνοιας ακόμη και στη 

γενική απόδοση. Η έρευνα αναφερόταν σε 19 κωπηλάτες υψηλού επιπέδου, οι οποίοι 

χωρίστηκαν σε ομάδα ελέγχου και σε ομάδα Ε.Α.Μ (5 συνεδρίες/εβδομ, για διάστημα 6 

εβδομάδων). Βελτίωση βρέθηκε και στη μέγιστη εκπνευστική δύναμη (Pimax) από θέση 

ηρεμίας. Αρνητικά αποτελέσματα προέκυψαν και από την έρευνα των Williams, 

Wongsathikum, Boon και Acevedo (2002) η οποία μετά από διάστημα 4 εβδομάδων 

ενδυνάμωσης των Α.Μ δεν παρουσίασε διαφορές στη βελτίωση της VCEmax, HR, στο 

πνευμονικό αερισμό και στο RPD (αίσθημα δύσπνοιας). Αντίθετα, θετικά αποτελέσματα 

παρουσίασε η έρευνα των Volianitis και συν. (2001) στην οποία συμμετείχαν 14 

κωπηλάτριες υψηλού επιπέδου για διάστημα 11 εβδομάδων (Π.Α.Μ 2*30/d). Τα 

αποτελέσματα παρουσίασαν βελτίωση στην αγωνιστική απόδοση στα 6 min, κατά 11,2%, 

καλύπτοντας 3,6% περισσότερη απόσταση, ενώ στα 5000m παρατηρήθηκε μια σημαντική 

μείωση του χρόνου διάνυσης της απόστασης κατά 36±9 sec φανερώνοντας μια καλύτερη 

δεκτικότητα στις γυναίκες έπειτα από Π.Α.Μ. Σχετική έρευνα πάνω σε αθλητές 

ποδηλασίας με στατική ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών έδειξαν ότι αυξήθηκε η 

αντοχή τους, χωρίς ωστόσο, βελτίωση στο καρδιαγγειακό τους σύστημα. Επιπλέον 

διαπιστώθηκε ότι το αναπνευστικό σύστημα μπορεί να αποτελέσει περιοριστικό 

παράγοντα στην απόδοση και ότι η ενδυνάμωση αυτού μπορεί να επιφέρει μετατόπιση
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των πνευμονικών ορίων, αναβαθμίζοντας το καρδιοαναπνευστικό σύστημα (Markov, 

Spengler, Knopfli-Lenzin, Stuessi και Boutellier, 2001).

Σημαντικά αποτελέσματα παρουσίασε η έρευνα των Verges, Boutellier και 

Spengler, (2008) σε δείγμα 135 υγιών ατόμων, από τα οποία το Vi αυτών υποβλήθηκαν σε 

βαλβιδικό πρόγραμμα αντίστασης στο 60-85% της MVV12, ενώ οι υπόλοιποι αποτέλεσαν 

την ομάδα ελέγχου. Η ομάδα παρέμβασης έδειξε αύξηση της αντοχής των Α.Μ και της 

ειδικής αντοχής στο άθλημα της ποδηλασίας, με μειωμένο το αίσθημα της δύσπνοιας και 

της αναπνευστικής προσπάθειας. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν ίχνη αύξησης του πνευμονικού 

αερισμού κατά την ίδια ένταση χωρίς αύξηση του φορτίου. Τέλος, η μείωση της 

αναπνευστικής δύσπνοιας βρέθηκε να έχει αρνητική συσχέτιση με τη βελτιωμένη αντοχή 

στην ποδηλασία στην προαναφερθείσα μελέτη, ενώ θετική μεταβλητή αποτέλεσε η 

αύξηση του πνευμονικού αερισμού. Τα παραπάνω ευρήματα στηρίζονται σε ένα μέρος και 

στην έρευνα των Verges, Kruttli, Stahl, Frigg και Spengler (2008) η οποία έδειξε ότι η 

αύξηση της αντοχής σε υγιή άτομα δεν οφείλεται τελικά στο αίσθημα της μείωσης του 

κοντανασαίματος. Ο έλεγχος έγινε σε 40 υγιή άτομα που αποτέλεσαν την ομάδα Ε.Α.Μ 

(15min RMT’s) και την ομάδα ελέγχου. Η αντοχή των αναπνευστικών μυών αυξήθηκε 

σημαντικά μετά την ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών, ενώ η αντοχή στην 

ποδηλασία δεν αυξήθηκε, παρόλο που το αίσθημα της δύσπνοιας μειώθηκε και ο 

πνευμονικός αερισμός αυξήθηκε (Holm et al., 2004). Τα αποτελέσματα έδειξαν την 

αναγκαιότητα περαιτέρω έρευνας για την διαλεύκανση της παραπάνω προσπάθειας που 

διαπραγματεύτηκε την σύνδεση της αντοχής των Α.Μ με την αντοχή στο άθλημα της 

ποδηλασίας.
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Στην έρευνα των Thomas, LaStayo, Hoppeler, Favier, Ferretti, Kayser, 

Desplanches, Spielvogel και Lindstedt (1998) φάνηκε ότι, παρόλο που η προπόνηση της 

αερόβιας αντοχής πραγματοποιήθηκε σε υψόμετρο 3600μ, δεν επέφερε λειτουργικές 

αλλαγές στους αναπνευστικούς μύες, ενισχύοντας την παρούσα έρευνα στο ότι η 

ενδυνάμωση των αναπνευστικών μυών δεν πετυχαίνεται φυσιολογικά.

Έρευνα με έμφαση στη διαφραγματική ανταπόκριση έδειξαν ότι η πτώση του Ph 

και η συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος αυξάνει τα ποσοστά του υπεραερισμού, 

επηρεάζοντας τη διαφραγματική κόπωση. Επιπλέον, η προπόνηση των αναπνευστικών 

μυών έδειξε ότι αύξησε την ΜΙΡ και μπορεί να βελτιώσει το χρόνο παραμονής στην 

κόπωση. Για την περάτωση της διαδικασίας χρησιμοποιήθηκαν άνδρες και γυναίκες για 

διάστημα 5 εβδομάδων (RMET). Σημαντική βελτίωση προέκυψε κατά 37% στη μέγιστη 

εισπνευστική πίεση (ΜΙΡ) και 21% βελτίωση στο χρόνο παραμονής στην κόπωση (time to 

exhaustion). Διαφορές μεταξύ των δύο φίλων δεν παρουσιάστηκαν, ενώ προτάθηκε 

περαιτέρω έρευνα με μεγαλύτερο δείγμα (Guenette et al., 2006). Τέλος φάνηκε ότι οι τιμές 

των μέγιστων υπερ-διαφραγματικών πιέσεων είναι περιορισμένες μετά από εξαντλητική 

άσκηση. Τα ευρήματα αυτά έδειξαν ότι η οξεία αναπνευστική οξείδωση στο αρτηριακό 

διοξείδιο του άνθρακα μείωσε τη συσταλτικότητα και την αντοχή στην κούραση του 

διαφράγματος (Enright et al., 2006).

Συνοψίζοντας, αδιαμφισβήτητη είναι η αύξηση της δύναμης και αντοχής των 

αναπνευστικών μυών μετά από τη χρήση συστημάτων βαλβιδικής αντίστασης 

ρυθμιζόμενης επιβάρυνσης που παρουσιάζεται από της περισσότερες έρευνες της 

ανασκόπησης (Belman & Shadmehr, 1988; Boutellier et al., 1992; Chatham et al., 1999; 

Donna et al., 1995; Flolm et al., 2004; Riganas et al., 2008; Sawyer & Clanton, 1993; 

Spengler et al., 1999; Verges et al., 2008; Williams et al.. 2002). Αναμενόμενα αύξηση 

παρουσίασαν και τα αποτελέσματα των τιμών (PEF, ΜΙΡ, MVV12)· Μεταβλητές οι οποίες 

όπως προαναφέρθηκε χρησιμοποιούνται και ως έμμεσοι δείκτες για την αξιολόγηση της 

δύναμης και αντοχής των αναπνευστικών μυών (Goldstein, 1993; Belman & Shadmehr, 

1988: Birgitte & Secher, 2007; Donna et al., 1995; Guenette et al., 2006; Lima et al., 

2008; Riganas et al., 2008; Rodillo et al., 1989).

Η επακόλουθη βελτίωση του αναπνευστικού προφίλ μετά από ενδυνάμωση 

φαίνεται από την αύξηση της τιμής Vt (tidal Volume), τη μείωση του ρυθμού αναπνοής 

(Rf) και την αύξηση του πνευμονικού αερισμού (Ve) (Wylegala et al., 2007). Την ίδια 

τάση φανερώνουν τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (Birgitte & Secher, 2007; Holm et al., 

2004; Verges et al.. 2008). Αντίθετα, καμία βελτίωση δε φανερώθηκε τόσο από τις
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μεταβλητές που αποτελούν τη συνολική πνευμονική χωρητικότητα όσο και από τις 

μεταβλητές που εκφράζουν τη βίαια ροή αέρα στους πνεύμονες (Birgitte & Secher, 2007; 

Rodillo et. al., 1989). Βέβαια ο κριτικός παράγοντας «απόδοσης στον αθλητισμό» 

παρουσιάζει βελτίωση στις περισσότερες έρευνες μετά από Π.Α.Μ. (Birgitte & Secher, 

2007; Boutellier et al., 1992; Riganas et al., 2008; Spengler et al.. 1999; Williams et al.. 

2002) αλλά ελάχιστες από αυτές συσχέτισαν την απόδοση τους με την αύξηση της 

VCLmax (Lima et al., 2008; Sawyer & Clanton 1993; Belman & Shadmehr 1988).
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III. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με στόχο τη διερεύνηση του μηχανισμού 

λειτουργίας του αναπνευστικού κλωβού των αθλητών αναπτυξιακής ηλικίας

Δείγμα

Το δείγμα επιλέχθηκε από σύνολο 80 ατόμων αναπτυξιακής ηλικίας του τμήματος 

Στίβου του συλλόγου «ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ». Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική 

συγκέντρωση των γονέων για το σκοπό της έρευνας, τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζαν, 

καθώς και τα οφέλη που θα αποκόμιζαν από τη συμμετοχή τους σε αυτή οι μικροί 

αθλητές. Επίσης, λόγω της φύσης της έρευνας επαναλήφθηκε σύντομη συνεδρία για την 

εξοικείωση των γονέων με το αθλητικό υλικό Powerbreath. Μετά το τέλος της 

ενημέρωσης προσφέρθηκαν να συμμετάσχουν εθελοντικά 28 αθλητές, από τους οποίους 

επιλέχτηκαν 24. Τα κριτήρια επιλογής που ίσχυσαν ήταν: η προηγούμενη αθλητική 

εμπειρία, τα εξωτερικά σωματικά χαρακτηριστικά (κανονικό βάρος, βιολογική ανάπτυξη), 

το ιστορικό τραυματισμών ή άλλων σοβαρών προβλημάτων υγείας (σπασμένα πλευρά, 

άσθμα, χρόνιες αναπνευστικές ανεπάρκειες, αλλεργίες, αγωγές με βρογχοδιασταλτικά) 

καθώς επίσης το ενδιαφέρον και η επιθυμία τους για την εκμάθηση των επιστημονικών 

μεθόδων μέτρησης και αξιολόγησης της αερόβιας αντοχής μέσα από σύγχρονες 

μεθόδους. Το τελευταίο κριτήριο λειτούργησε και ως ένα σημαντικό κίνητρο για τη 

συμμετοχή πολλών αθλητών στην έρευνα. Κίνητρο αποτέλεσε επίσης και η βράβευση 

αυτών που θα πετύχαιναν τις μεγαλύτερες τιμές. Πρέπει να αναφερθεί ότι τα παιδιά που 

ασχολούνταν με κολύμβηση ή καταδύσεις αποκλείστηκαν από τη διαδικασία της έρευνας 

καθώς και τα παιδιά που εκείνο το διάστημα λάμβαναν μέρος και σε άλλο αγώνισμα. Αυτό 

έγινε, διότι σύμφωνα με μελέτη των Lidholm και συν, (2007) παρατηρήθηκε αυξημένο 

έργο στην αναπνοή κατά την ηρεμία στο νερό, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της άσκησης 

καταδύσεων, στις οποίες χρησιμοποιείται αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Στις 

περιπτώσεις αυτές παρατηρείται αυξημένο έργο στην αναπνοή λόγω της αντίστασης που 

προστίθεται τόσο από την συσκευή όσο και από την αυξημένη πυκνότητα του νερού. Στην
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έρευνα συμμετείχαν 12 αγόρια και 12 κορίτσια ηλικίας 11,97±0,91 ύψους 150,45±9,38 

και σωματικής μάζας 43,64±7,81 τα οποία χωρίστηκαν σε δυο ομάδες: Πειραματική, η=12 

και Ελέγχου, π=12, με βάση τη βιολογική τους ηλικία (Tanner scale: II). Την κάθε ομάδα 

αποτέλεσαν 6 αγόρια και 6 κορίτσια. Και οι δύο ομάδες υποβλήθηκαν σε αρχικές και 

τελικές μετρήσεις εργαστηριακές με σπιρομέτρηση για τη μέτρηση των πνευμονικών 

όγκων και σε τεστ πεδίου με παλίνδρομο τεστ αντοχής 20μ. για την απόδοση τους στην 

αερόβια ικανότητα. Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης αποκλείστηκαν 4 άτομα για 

λόγους μη τήρησης του πρωτοκόλλου ενδυνάμωσης. Η ομάδα παρέμβασης 

πραγματοποίησε 7 συνεδρίες την εβδομάδα με 30 εισπνοές το πρωί, καθώς επίσης και 30 

εισπνοές το βράδυ για διάστημα 8 εβδομάδων, όπου οι συμμετέχοντες ήταν σε κατάσταση 

ηρεμίας (καθιστή θέση). Οι εισπνοές στόχευαν στην ενδυνάμωση των αναπνευστικών 

μυών με τη βοήθεια του βαλβιδικού συστήματος. Η επιβάρυνση πραγματοποιήθηκε με 

βαθμιαία αύξηση της έντασης.

Όργανα

Οι ανθρωπομετρικές μετρήσεις περιλάμβαναν τη μέτρηση του ύψους, της μυϊκής 

μάζας και του ποσοστού σωματικού λίπους. Για τη μέτρηση χρησιμοποιήθηκε μετρητής 

laser προσαρμοσμένος στον τοίχο, ενώ για τη μέτρηση της μυϊκής μάζας 

χρησιμοποιήθηκαν ζυγαριά με μόνιτορ (Tanita TBF 543). Για τον προσδιορισμό της 

σύστασης του σώματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος μέτρησης με βιοηλεκτρική αντίσταση 

(Bodystat 1500 MD). Ο προσδιορισμός της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VCTmax) 

έγινε με το παλίνδρομο τεστ αντοχής 20m. με ταυτόχρονη καταγραφή της καρδιακής 

συχνότητας με το σύστημα polar team. Ο προσδιορισμός της βιολογικής ανάπτυξης των 

παιδιών πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων της κλίμακας Tanner 

scale (Marshall και Tanner, 1969). Μελετήθηκαν άμεσα με σπιρομέτρηση σε κλειστό 

κύκλωμα (Cosmed Quark CPET) οι αναπνευστικοί όγκοι και οι ροές (ERV, EVC, IRV, 

Ve- RF. VT, FVC, FEVl, Mvt), ενώ η δύναμη και η αντοχή μέσω των μεταβλητών PEF 

(Μέγιστη εκπνευστική ροή) και MVV12 (Μέγιστος Πνευμονικός Αερισμός 12sec) 

(Goldstein. 1993).

Διαδικασία - Μετρήσεις

Κατά την πρώτη φάση οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με το περιβάλλον του 

εργαστηρίου και ενημερώθηκαν σχετικά με τη διαδικασία των δοκιμασιών. Στη συνέχεια
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πραγματοποιήθηκαν οι σωματομετρικές μετρήσεις (ύψος, σωματική μάζα και ποσοστό 

λίπους) και η αξιολόγηση των αναπνεόμενων όγκων. Οι εξεταζόμενοι υποβλήθηκαν στις 

ακόλουθες δοκιμασίες: 1) Παλίνδρομο τεστ αντοχής 20μ. 2) Σπιρομέτρηση σε κλειστό 

κύκλωμα (Cosmed Quark CPET). Ο προσδιορισμός της βιολογικής ανάπτυξης των 

παιδιών έγινε με τη συνεργασία των γονέων για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων με την 

κλίμακα Tanner (Marshall & Tanner, 1969). Η εκτέλεση των δοκιμασιών, πριν και μετά 

την προπονητική παρέμβαση, έγινε την ίδια ώρα από 13:00μμ. έως 18:00μμ. και κάτω από 

τις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας 18-20°C. Πριν την πραγματοποίηση των δοκιμασιών οι 

συμμετέχοντες έπρεπε να είναι ξεκούραστοι την ημέρα της εξέτασης και να έχουν 

καταναλώσει το τελευταίο τους γεύμα 3 ώρες πριν. Μετά το τέλος των μετρήσεων και την 

επεξεργασία των ατομικών δεδομένων οι μετέχοντες χωρίστηκαν σε 2 ομάδες CON 

(ομάδα ελέγχου η=10) και ΕΧΡ (ομάδα παρέμβασης, η=10). Ως κριτήρια για το 

διαχωρισμό των παιδιών στις ομάδες λήφθηκαν τα δεδομένα των μετρήσεων σχετικά με 

την VO^max που εκτιμήθηκε από το παλίνδρομο τεστ, ώστε τα άτομα και των δύο ομάδων 

να είναι της ίδιας δυναμικότητας ως προς τις παραπάνω παραμέτρους. Η πρώτη εβδομάδα 

ήταν πιλοτική για τη ρύθμιση της ατομικής έντασης του καθενός, με τις αρχικές συνεδρίες 

ενδυνάμωσης των αναπνευστικών μυών να πραγματοποιούνται με την παρουσία των 

γονιών τους έτσι, ώστε να γίνουν ικανοί να επιτηρούν τους μικρούς ηλικιακά αθλητές 

στην προπόνηση που λάμβανε χώρα στο σπίτι. Την ημέρα της προπόνησης οι αθλητές 

ενημερώνονταν για την ατομική εξέλιξη της επιβάρυνσης και τη διόρθωση τυχόν λαθών 

στον τρόπο εκτέλεσης. Μετά το τέλος των 8 εβδομάδων προπονητικής παρέμβασης 

επαναλήφθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο οι αρχικές μετρήσεις για τον προσδιορισμό της 

μεταβολής των τιμών της VC^max (από το παλίνδρομο τεστ), των πνευμονικών όγκων 

(έμμεσα) και τον προσδιορισμό της αλλαγής του αναπνευστικού τους προφίλ (Ve, Rf). Ο 

έλεγχος για τη μέγιστη προσπάθεια του εξεταζόμενου έγινε με βάση την καρδιακή 

συχνότητα.

Προπονητική παρέμβαση

Το πρόγραμμα παρέμβασης ήταν διάρκειας 8 εβδομάδων και αυξανόμενης 

έντασης ανάλογα σύμφωνα πάντα με την αρχή της εξατομίκευσης (Volianitis et ah, 

2001). Οι 2 ομάδες εκτελούσαν την τυπική καθημερινή προπόνηση με ασκήσεις που δεν 

επεκτείνουν την αντοχή και γενικότερα τα πνευμονικά όρια.. Κατά την διάρκεια της κάθε 

συνεδρίας πραγματοποιούνταν 30 εισπνοές. Πραγματοποιούνταν δυο συνεδρίες την
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ημέρα: πρωί και απόγευμα (Kilding, Brown & McConnell, 2010). Την πρώτη εβδομάδα οχ 

συμμετέχοντες της έρευνας εξοικειώθηκαν με τη χρήση του βαλβιδικού συστήματος 

(Powerbreath). ούτως ώστε να είναι ικανοί να φτάσουν στη μεγίστη βαθμίδα ατομικής 

επιβάρυνσης στην 7βαθμια κλίμακα. Η ανεύρεση της ατομικής βαθμίδας επιβάρυνσης 

έγινε ελέγχοντας τον καθένα ξεχωριστά στο σημείο που το πρόγραμμα εκτελούνταν χωρίς 

διακοπή και χωρίς μεγάλη δύσπνοια. Μετά από αυτή τη μεταβατική φάση ο κάθε 

εξεταζόμενος ανέβαζε την ατομική του κλίμακα κατά 1 (Power Breath makes breathing 

easier user manual: United Kingdom, 2009).

Ανεξάρτητες μεταβλητές

A) Ομάδα (πειραματική κα ελέγχου)

Β) Χρόνος μέτρησης (πριν και μετά)

Εξαρτημένες μεταβλητές

α) Αναπνεόμενοι όγκοι (EVC, ERV, IRV, FEVl, FVC, SVC, MVV12) 

β) Η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (V02max με παλίνδρομο τεστ) 

γ) Αναπνευστικό προφίλ (Ve, Rf).

Στατιστική ανάλυση

Για τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 

πρόγραμμα SPSS 15.0 (statistical package for Social Sciences, Chicago Illinois, USA). 

Χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική (Descriptives Analysis). Ο έλεγχος της 

καταλληλότητας της κατανομής έγινε με τη δοκιμασία Kolmogorov-Smimov. F1 

ομοιογένεια των διακυμάνσεων έγινε με την δοκιμασία Levene. Για την επαγωγική 

στατιστική χρησιμοποιήθηκε ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων (2X2 repeated 

measures) προκειμένου να διαπιστωθεί η επίδραση της ενδυνάμωσης των αναπνευστικών 

μυών (Ε.Α.Π), της μέτρησης και η μεταξύ Ε.Α.Μ και μέτρησης αλληλεπίδραση. Στις 

περιπτώσεις, όπου υπήρξε σημαντική αλληλεπίδραση, εφαρμόστηκε ανάλυση απλών 

κύριων επιδράσεων (simple main effect) με διόρθωση Sidak. Το επίπεδο σημαντικότητας 

ορίστηκε στο (ρ< 0.05).
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IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας όπως 

αυτά προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων.

Η επίδραση της προπόνησης με Powerbreath στη μέγισίΊ/ πρόσληψη οξυγόνου 

(V02itiax)

Η ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων δεν έδειξε στατιστικά σημαντική κύρια 

επίδραση του παράγοντα «ομάδα» (F(i,20)=0,339 ρ > 0.05) και της αλληλεπίδρασης 

«ομάδα χ μέτρηση» (F(l,20)=0,108, ρ > 0.05) στη V02max. Αντίθετα, παρατηρήθηκε 

σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» στη V02max (F(i,20= 0,011 ρ < 

0.05).

Σχήμα 1. Η μεταβολή της V02max στις δυο ομάδες (I Ιειραματική-Ελέγχου) πριν και 

μετά την παρέμβαση 7 εβδομάδων με βαλβιδικό σύστημα.

Η επίδραση της προπόνησης με Powerbreath στην μεγίστη εκπνευστική ροή
(PEF)

Η ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων δεν έδειξε στατιστικά σημαντική κύρια 

επίδραση του παράγοντα «ομάδα» στην PEF (F(i,20)=0,523 ρ > 0.05). Αντίθετα 

παρατηρήθηκε σημαντική αλληλεπίδραση «ομάδα x μέτρηση» (F(l,20)=0,027, ρ < 0.05)
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και σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» στην PEF (F(l,20)= 0,004 ρ <

0.05). (Σχήμα 2).

Οι ζευγαρωτές συγκρίσεις στην κάθε ομάδα έδειξαν ότι η μέγιστη εκπνευστική 

ροή μετά από την προπόνηση αναπνευστικών μυών αυξήθηκε στατιτικά σημαντικά στην 

πειραματική ομάδα (ρ < 0.05) ενώ παρέμεινε αμετάβλητη στην ομάδα ελέγχου. Οι 

ζευγαρωτές συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων δεν ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές 

διαφορές, στα δύο χρονικά σημεία που εξετάστηκαν.

Σχήμα 2. Η μεταβολή της Μέγιστης Εκπνεόμενης Ροής (PEF) των δυο ομάδων 

(Πειραματική-Ελέγχου) πριν και μετά την παρέμβαση 7 εβδομάδων με βαλβιδικό 

σύστημα.

Η επίδραση της προπόνησης με Powerbreath στο μέγιστο εκούσιο αερισμό στα

12sec (MVVI2)

Η ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων δεν έδειξε στατιστικά σημαντική κύρια 

επίδραση του παράγοντα «ομάδα» στην MVV12 (F(i,20)=0,623 ρ > 0.05). Αντίθετα 

παρατηρήθηκε σημαντική αλληλεπίδραση «ομάδα * μέτρηση» (F(l,20)=0,029, ρ < 0.05) 

και σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» στην MVV12 (F(i,20)= 0,047 ρ 

< 0.05). (σχήμα 3). Οι ζευγαρωτές συγκρίσεις στην κάθε ομάδα έδειξαν ότι ο μέγιστος 

εκούσιος αερισμός στα 12 sec (MW 12) μετά από την προπόνηση αναπνευστικών μυών 

αυξήθηκε στατιστικά σημαντικά στην πειραματική ομάδα (ρ < 0.05) ενώ παρέμεινε 

αμετάβλητος στην ομάδα ελέγχου. Οι ζευγαρωτές συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων δεν 

ανέδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές, στα δύο χρονικά σημεία που εξετάστηκαν.

40

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:04:11 EEST - 34.211.113.242



Σχήμα 3. Η μεταβολή του Μεγίστου Βουλητικού Αερισμού στα 12 sec (MVV12) των δυο 

ομάδων (Πειραματική-Ελέγχου) πριν και μετά την παρέμβαση 7 εβδομάδων με βαλβιδικό 

σύστημα.

Η επίδραση της προπόνησης με Powerbreath στον αναπνεόμενο όγκο ηρεμίας

(V,)
Η ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων δεν έδειξε στατιστικά σημαντική κύρια 

επίδραση του παράγοντα «ομάδα» στην Vx (F(i,20)=0,409 ρ > 0.05). Αντίθετα 

παρατηρήθηκε σημαντική αλληλεπίδραση «ομάδα Χ μέτρηση» (F(l,20)=0,020, ρ < 0.05) 

και σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» στην VT (F(l,20)= 0,003 ρ <

0.05). (σχήμα 4). Οι ζευγαρωτές συγκρίσεις στην κάθε ομάδα έδειξαν ότι ο όγκος 

αναπνοής ηρεμίας (Vx) μετά από την προπόνηση αναπνευστικών μυών αυξήθηκε 

στατιστικά σημαντικά στην πειραματική ομάδα (ρ < 0.05) ενώ παρέμεινε αμετάβλητη 

στην ομάδα ελέγχου. Οι ζευγαρωτές συγκρίσεις μεταξύ των ομάδων ανέδειξαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές, στα δύο χρονικά σημεία που εξετάστηκαν.
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Σχήμα 4. Η μεταβολή του Αναπνεόμενου όγκου ηρεμίας (Vt) των δυο ομάδων ( 

Πειραματική — Ελέγχου), πριν και μετά την παρέμβαση 7 εβδομάδων με βαλβιδικό 

σύστημα.

Η επίδραση της προπόνησης με Powerbreath στη βίαιο, εκπνεόμενη ζωτική 

χωριτικότητα (FVC)

Η ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων δεν έδειξε στατιστικά σημαντική κύρια 

επίδραση του παράγοντα «ομάδα» (F(i,20)=0,339 ρ > 0.05) και της αλληλεπίδρασης 

«ομάδα * μέτρηση» (F(l,20)=0,276, ρ > 0.05) στη FVC. Επίσης, δεν παρατηρήθηκε 

σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» στη FVC (F(i,20)= 0,198 ρ > 0.05).

Η επίδραση της προπόνησης με Powerbreath στη βίαια εκπνεόμενη ζωτική 

χωριτικότητα στο πρώτο δευτερόλεπτο (FEV1)

Η ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων δεν έδειξε στατιστικά σημαντική κύρια 

επίδραση του παράγοντα «ομάδα» (F(i,20)=0,634 ρ > 0.05) και της αλληλεπίδρασης 

«ομάδα χ μέτρηση» (F(l,20)=0,152, ρ > 0.05) στη FEV1. Επίσης δεν παρατηρήθηκε 

σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» στη FEV1 (F(i,20)= 0,742 ρ > 0.05

Η επίδραση της προπόνησης με Powerbreath στην εκπνεόμενη ζωτική 

χωρητικότητα. (EVC)

Η ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων δεν έδειξε στατιστικά σημαντική κύρια 

επίδραση του παράγοντα «ομάδα» (F(i.20)=0,634 ρ > 0.05) και της αλληλεπίδρασης 

«ομάδα Χ μέτρηση» (F(l,20)=0,253, ρ > 0.05) στην EVC. Επίσης δεν παρατηρήθηκε 

σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» στη EVC (F(l,20)= 0,453 ρ > 0.05
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Η επίδραση της προπόνησης με Powerbreath στην εφεδρικό εκπνεόμενο όγκο 

(ERV)

Η ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων δεν έδειξε στατιστικά σημαντική κύρια 

επίδραση του παράγοντα «ομάδα» (F(l,20)=0,202 ρ > 0.05) και της αλληλεπίδρασης 

«ομάδα χ μέτρηση» (F(l,20)=0,035, ρ > 0.05) στη ERV. Επίσης δεν παρατηρήθηκε 

σημαντική κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» στη ERV (F(i.20)= 0,096 ρ > 0.05

Η επίδραση της προπόνησης με Powerbreath στον πνευμονικό αερισμό (VE)

FI ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων δεν έδειξε στατιστικά σημαντική κύρια 

επίδραση του παράγοντα «ομάδα» (F(l,20)=0,839 ρ > 0.05) και της αλληλεπίδρασης 

«ομάδα χ μέτρηση» (F(l,20)=0,480, ρ > 0.05) στη VE. Αντίθετα παρατηρήθηκε σημαντική 

κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» στη Ve (F(l,20)= 0,002 ρ > 0.05

Η επίδραση της προπόνησης με Powerbreath στο ρυθμό αναπνοής (Rf)

Η ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων δεν έδειξε στατιστικά σημαντική κύρια 

επίδραση του παράγοντα «ομάδα» (F(UO)=0,529 ρ > 0.05) και της αλληλεπίδρασης 

«ομάδα χ μέτρηση» (F(l,20)=0,385, ρ > 0.05) στη Rf. Αντίθετα παρατηρήθηκε σημαντική 

κύρια επίδραση του παράγοντα «μέτρηση» στη Rf (F(i,20)= 0,924 ρ > 0.05.

Πίνακες περιγραφικής στατιστικής

Πίνακας 2: Μέσος όρος και τυπική απόκλιση (x±SD) των σωματομετρικών 

χαρακτηριστικών του δείγματος των δύο ομάδων.

ΟΜΑΔΑ ΔΕΙΓΜΑ
(Ν)

ΗΛΙΚΙΑ
(ΕΤΗ)

ΥΨΟΣ
(CM)

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΖΑ 
(KG)

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
(ΡΒΤ)

10 11,98± 0,71 150,43±9,09 151,13±9,31 41,80±8,41 42,23±8,29

ΕΛΕΓΧΟΥ
(CON)

10 11,97± 1,121 150,47±9,67 151,81± 10.38 45,48±7,22 45,98±6,98

*ΡΒΤ=Πειραματική ομάδα, CON = Ομάδα ελέγχου
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Πίνακας 3: Περιγραφική στατιστική (Μέσος όρος και Τυπική Απόκλιση (x±SD) των 

δεδομένων που σχετίζονται με άσκηση μέγιστης έντασης).

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΠΡΙΝ
(X)

ΜΕΤΑ
(X)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
V02max(ml/kg/min) 51,28±5,56 52,51±4.34 2.392

ΕΛΕΓΧΟΥ
V02max(ml/kg/min) 53,19±3,54 54,17±3,41 1.851

♦VCbmax =Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου
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V. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η παρούσα έρευνα συσχετίζεται με τη λειτουργία του αναπνευστικού κλωβού των 

αθλητών αναπτυξιακής ηλικίας καθώς είναι γνωστό ότι αυτός δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως 

και η προσαρμοστικότητα σε τέτοιου είδους ερεθίσματα αναμένεται να είναι μεγαλύτερη 

σε σχέση με τους ενήλικες αθλητές (Rodillo et al., 1989). Από τα αποτελέσματα των 

μετρήσεων διαπιστώθηκε ότι η ενδυνάμωση των αναπνευστικού' μυών δεν συνέβαλε στη 

βελτίωση της VC^max. Παρόμοια αποτελέσματα είχε και η μελέτη του (Chatham et al., 

1999). Στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις είχαμε μόνο για τις μεταβλητές :Μέγιστης 

εκπνευστικής ροής (PEF), του Μέγιστου βουλητικού αερισμού στα 12 sec (MVV12) και 

τον Όγκο αναπνοής ηρεμίας (Vt). Οι παραπάνω μεταβλητές φανερώνουν αύξηση της 

δύναμης και αντοχής των αναπνευστικών μυών αλλά και καλύτερη ροή αέρα στους 

πνεύμονες (Walter, Vicken, Murray, Elleker, Manuel & Cosio 1987; Goldstein. 1993; 

Sawyer και Clanton, 1993; Topin et al., 2002; Donna et al., 1995; Hanel & Secher, 2001). 

Η μεταβλητή VT που δείχνει την ποσότητα του αέρα που μετακινείται μέσα και έξω σε μια 

αναπνοή κατά την ηρεμία, παρουσίασε στατιστικά σημαντική αύξηση, όπως φαίνεται και 

στην έρευνα των (Wylegala, Pendergast, Gosselin, Warkander & Lundgren, 2007). 

Παρατηρήθηκε αύξηση της πνευμονικής χωρητικότητας αλλά και αλλαγή του 

πνευμονικού προφίλ της αναπνοής των αθλητών που αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα. 

Ωστόσο, η βελτίωση των παραπάνω δεικτών, όπως προαναφέρθηκε, δε βελτίωσε τη 

μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (V02max). Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει και στις 

μελέτες των (Riganas et al., 2008; Williams et al., 2002; Spengler et al., 1999). Μια 

πρόσφατη έρευνα από τους Lima και συν. (2008) αποδίδει τη βελτίωση της απόδοσης 

μετά από προπόνηση αναπνευστικών μυών σε κεντρονευρικές αλλαγές στη 

λειτουργικότητα του διαφράγματος, ενώ δεν παρουσιάζεται συσχέτιση μεταξύ της 

V02max και της ενδυνάμωσης των αναπνευστικών μυών Σύμφωνα με τους Sawyer και 

Clanton (1993), Belman και Shadmehr (1988), μπορεί η παρέμαβαση να επιφέρει χωρικές 

μεταβολές στον αναπνευστικό κλωβό και αύξηση των αναπνευόμενων όγκων, αυτό όμως 

δε σημαίνει ότι μεταφέρει την περίσσια οξυγόνου στο αίμα με συνέπεια να αυξηθεί η
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V02max. Αυτό συμβαίνει γιατί οι τριχοειδικές διαστάσεις καθορίζουν την ποσότητα 

δέσμευσης οξυγόνου (O’Brodovich & Coates, 1991).

Αρνητικά ήταν τα αποτελέσματα που προέκυψαν για την εξέλιξη των τιμών της 

δυναμικής ζωτικής χωρητικότητας (FVC) και του δυναμικού εκπνεόμενου όγκου στο 1 

δευτερόλεπτο (FEVi), τα οποία αποτελούν βασικές μεταβλητές αξιολόγησης στη μέθοδο 

της σπιρομετρίας. Ανάλογα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στην έρευνα των 

(Amonette & Dupler, 2002; Riganas et al., 2008).

Αντίθετα η ομάδα ελέγχου φάνηκε να έχει αυξητική τάση στις τιμές των 

μεταβλητών (FVC) και (FEVi), γεγονός που δε συσχετίζεται με παλιότερες έρευνες. Η 

παραπάνω διαπίστωση στηρίχτηκε στην ανάπτυξη των πνευμόνων και όλου του 

συστήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια της προπονητικής παρέμβασης (1,34 cm 

αύξηση του ύψους). Ως πιθανή εξήγηση της μείωσης των τιμών στην πειραματική ομάδα 

λογίζεται η σκλήρυνση που έπεται της ενδυνάμωσης και της αδυναμίας διάτασης των 

αναπνευστικών μυών αμέσως μετά την παρέμβαση (William et al., 2002). 

Περιπτωσιολογικές μελέτες στην πειραματική ομάδα 4-6εβδ μετά την παρέμβαση ίσως να 

μας διαφώτιζαν περισσότερο στον τομέα αυτό.

Αυξητική τάση παρουσιάστηκε στην εκπνεόμενη ζωτική χωρητικότητα (EVC) και 

στον εφεδρικό εκπνεόμενο όγκο (ERV) για την πειραματική ομάδα, εξέλιξη που ήταν 

αναμενόμενη σύμφωνα με έρευνες των (Belman & Schadmehr, 1988; Sawyer & Clanton, 

1993; Markov et al., 2001). Αντίθετα, ο μέγιστος εισπνεόμενος όγκος αέρα από την 

τελοεκπνευστική θέση (IRV) έδειξε πτωτική τάση και για τις 2 ομάδες με μεγαλύτερη 

πτώση στην πειραματική ομάδα.

Τέλος, η πειραματική ομάδα της παρούσας μελέτης παρουσίασε μείωση κατά 1.29 

(4%) αναπνοές/λεπτό σε συνδυασμό με μια αύξηση 4,39 L/min στον πνευμονικό αερισμό, 

χωρίς ωστόσο, στατιστικά σημαντική διαφορά. Σημαντικό όμως είναι το γεγονός να 

επισημανθεί ότι αυτές οι βελτιώσεις εντοπίστηκαν σε κατάσταση ηρεμίας, αναμένοντας 

μία περισσότερο σαφή βελτίωση όταν το σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση στρες. 

Αντίθετα, στην ομάδα ελέγχου παρουσιάστηκε αύξηση στις ανά λεπτό αναπνοές, ενώ ο 

πνευμονικός αερισμός δεν έδειξε αυξητική τάση. Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσματα 

ερευνών των (Amonette & Dupler, 2002; Hanel & Secher, 2001; Holm et al., 2004).

Περιορισμοί και αδυναμίες που προέκυψαν κατά την διεκπεραίωση της παρούσας 

έρευνας, ίσως να οδηγούσαν σε ποιο αξιόλογα ευρήματα σε σχέση με τις εξεταζόμενες 

μεταβλητές. Μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες ήταν η εξατομίκευση των προγραμμάτων 

ενδυνάμωσης και η εκτέλεση των αναπνεόμενων όγκων στο σπιρόμετρο, μια διαδικασία
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ξένη για τους μικρούς αθλητές. Βάζοντας τους σε διαδικασία να φυσήξουν από την 

τελοεκπνευστική φάση για την εκμαίευση των αναπνευστικών όγκων αποτέλεσε ίσως την 

πιο δύσκολη εξωτερική μεταβλητή, που έπρεπε να οριοθετηθεί για την αποφυγή 

σφάλματος. Προσπάθειες για περιορισμό του σφάλματος για τη σωστή εκτέλεση των 

μετρήσεων στο σπιρόμετρο, οδήγησε τον ερευνητή στην εφαρμογή νοερής καθημερινής 

εξάσκησης βίαιης εκπνοής από το σημείο της τελοεκπνευστικής φάσης αρκετές εβδομάδες 

πριν από την ένταξη των αθλητών στην ερευνητική διαδικασία. Στόχος να τους 

καταστήσει ικανούς να μεταφέρουν γρήγορα όσο μεγαλύτερο όγκο αέρα στη μονάδα του 

χρόνου κατά την επίσημη διαδικασία με σπιρόμετρο.
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VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση μεταξύ των ομάδων κατέδειξαν ότι η 

ενδυνάμωση σε αυτές τις ηλικίες δεν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στους αναπνεόμενους 

όγκους με πιθανότητα ακόμη και μείωσης κάποιων σπιρομετρικών μεταβλητών, όπως της 

FVC και της FEVl λόγω σκλήρυνσης που έπεται της ενδυνάμωσης (William et al., 2002). 

Οι μοναδικές μεταβλητές που φέρεται να αυξάνονται ραγδαία μετά από προπόνηση 

αναπνευστικών μυών σε αυτήν την ηλικία στο χρονικό διάστημα παρέμβασης είναι η 

μέγιστη εκπνευστική ροή (PEF) και ο μέγιστος εκούσιος αερισμός στα 12 sec (MVV12) 

(Sawyer & Clanton 1993; Topin et al., 2002; Donna et al., 1995; Hanel & Secher., 2001). 

Οι συγκεκριμένες μεταβλητές (MVV12 και PEF) καταδεικνύουν αύξηση της αντοχής και 

δύναμης τον αναπνευστικών μυών στην ομάδα που υποβλήθηκε σε ενδυνάμωση Α.Μ για 

8 εβδ. πράγμα το οποίο υποστηρίζεται και από τους (Walter et al., 1987; Goldstein, 1993; 

Chatham et al., 1999). Η παραπάνω αύξηση της αντοχής και δύναμης των Α.Μ. οδήγησαν 

την πειραματική ομάδα σε αύξηση της απόδοσης στο παλίνδρομο τεστ αντοχής σε 

ποσοστό περίπου 12,2% σε σχέση με την ομάδα ελέγχου ποσοστό όμως που δεν ήταν 

ικανό να μιας δώσει στατιστικά σημαντική βελτίωση (Chatham et al., 1999). 

Αποτελέσματα μεγαλύτερης σημασίας πιθανόν να προκόψουν μετά από χρόνια, όσο 

αφορά στη λειτουργία του αναπνευστικού τους συστήματος. Οι παραπάνω αναφορές μιας 

διαφωτίζουν στον τομέα μιας ενδεχόμενης πρακτικής εφαρμογής, όσον αφορά στο χρόνο, 

την ένταση και τον τρόπο της ένταξης αυτής της μεθόδου σε παιδιά αναπτυξιακής ηλικίας 

που προπονούνται συστηματικά. Ευεργετικά θα ήταν τα αποτελέσματα και για το πεδίο 

της επέκτασης των πνευμονικών ορίων και την καθυστέρηση σκλήρυνσης μετά από 

προπόνηση αναπνευστικών μυών σε αυτήν την ηλικία (Whipp, 1997). Ακόμη μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα θα είχε η εν λόγω ενδυνάμωση σε αθλητές που αντιμετωπίζουν ήπιες 

αναπνευστικές ανεπάρκειες όπως άσθμα και μυοσκελετικές δυσκαμψίες της σπονδυλικής 

στήλης, καταστάσεις που συνήθως δυσκολεύουν την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των 

αναπνευστικών όγκων. Η ένταξη της ενδυνάμωσης των αναπνευστικών μυών στην 

προπονητική διαδικασία ταυτόχρονα γίνεται και παράμετρος εργομετρικής αξιολόγησης. 

Η ανίχνευση πνευμονικών μεταβλητών που τα επίπεδα των τιμών τους κατά τη
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σπιρομετρική ανάλυση βρίσκονται κάτω από το ελάχιστο φυσιολογικό όριο (LLN), 

αποτελεί ένδειξη αναπνευστικής ανεπάρκειας και ταυτόχρονα ανασταλτικό παράγοντα 

στην αθλητική απόδοση (Rodillo et al., 1989).

Νέες έρευνες θα πρέπει να έχουν ως προσανατολισμό την κεντρονευρική φύση των 

αναπνευστικών μυών και τη νεύρωση αυτών από τα αυτόνομα φυτικά νεύρα. Το 

συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι η αντίσταση βελτιώνει την απόδοση του πνευμονικού 

νευρικού συστήματος. Αυτή η μηχανική αλλαγή στο ενζυματικό προφίλ του διαφράγματος 

είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό ο λόγος για τη βελτίωση και όχι τόσο μια επιδιωκόμενη 

υπερτροφία των αναπνευστικών μυών (Martin et al., 2000).
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VIII. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα A

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ
Σκοπός της μέτρησης που θα εκτελέσεις είναι να αξιολογηθεί η αερόβια ικανότητά 

σου με το παλίνδρομο τεστ και με σπιρομέτρηση η λειτουργία του αναπνευστικού σου 
συστήματος. Δραστηριότητες στις οποίες μπορείς να συμμετέχεις χωρίς κίνδυνο. 
Επιπρόσθετα, θα σου δοθούν οδηγίες για βελτίωση της απόδοσής σου στην προπόνηση. 
Για τον λόγο αυτό θα εκτελέσεις μία δοκιμασία κόπωσης σε δαπεδοεργόμετρο ή 
κυκλοεργόμετρο κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνεται εργοσπιρομέτρηση. Η ένταση της 
άσκησης στην αρχή θα είναι ήπια και στη συνέχεια θα αυξάνεται προοδευτικά. Κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας θα γίνεται μέτρηση της καρδιακής σου συχνότητας. Η δοκιμασία 
θα σταματήσει όταν θα έχουμε ενδείξεις μέγιστης κόπωσης. Μπορείς όμως να 
σταματήσεις μόνος σου οποτεδήποτε αισθανθείς κάποια ενόχληση. Στη διάρκεια της 
άσκησης θα υπάρξουν μεταβολές σε συστήματα και λειτουργίες του οργανισμού σου, 
όπως αύξηση της καρδιακής συχνότητας, αύξηση της αρτηριακής πίεσης κ.ά. Υπάρχει 
πιθανότητα να αισθανθείς ζάλη ειδικά στο τέστ του Μέγιστου Βουλητικού Αερισμού( 
MVV12), διαταραχή του κανονικού ρυθμού της καρδιάς (αρρυθμία) και σε σπάνιες 
περιπτώσεις καρδιακή προσβολή ή θάνατο. Θα γίνει κάθε προσπάθεια να 
ελαχιστοποιηθούν αυτοί οι κίνδυνοι με την προκαταρκτική εξέταση και τις πληροφορίες 
που θα παρέχεις για το ιατρικό σου ιστορικό και τις παρατηρήσεις κατά την εκτέλεση των 
τεστ. Είναι δική σου ευθύνη να ενημερώσεις το προσωπικό για οποιαδήποτε φαρμακευτική 
αγωγή ακολούθησες ή ακολουθείς (με ή χωρίς ιατρική συνταγή) και οποιαδήποτε πρόβλημα 
υγείας είχες/γνωρίζεις. Υπάρχει πρόβλεψη πρώτων βοηθειών και εκπαιδευμένο προσωπικό 
για κάθε ενδεχόμενο.

Η συμμετοχή σου στην όλη διαδικασία είναι εθελοντική. Είσαι ελεύθερος/η να μη 
συναινέσεις αν αυτό επιθυμείς.

Διάβασα το έντυπο αυτό και κατανοώ τη διαδικασία που θα εκτελέσω. Συναινώ να 
συμμετέχω στη διαδικασία της μέτρησης.

Ημερομηνία.......................................

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή δοκιμαζόμενου

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή κηδεμόνα 
μάρτυρα______________________________

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ

1. Ονοματεπώνυμο:.................................................................................

2. Ημερομηνία Γέννησης:....................................................................

3. Τη λ. επικοινωνίας:............................................

4. Βάρος.............................................................................................

5. Υψος.................................................................................................

6. Προπονητική ηλικία.........................................................................

ΑΤΟΜΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Είναι σημαντικό να απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις του ιστορικού ιατρικού με απόλυτη 
ειλικρίνεια.

1. Είσαι σε καλή κατάσταση υγείας;
Q Ναι
□ Όχι

2. Έπασχες ή πάσχεις από οποιαδήποτε πνευμονοπάθεια (π.χ. άσθμα, βρογχίτιδα, 
αποφρακτική πνευμονοπάθεια, κ.α.)

_Ι Ναι
□ Όχι

3. Ακολουθείς κάποια φαρμακευτική αγωγή το παρών χρονικό διάστημα;
Q Ναι
□ Όχι

Εάν ναι, τι είδους φαρμακευτική αγωγή;

4. Έχεις ακολουθήσει στο παρελθόν φαρμακευτική αγωγή με βρογχοδιασταλτικά ή 
αποφρακτικά φάρμακα;
Q Ναι

□ Όχι

5. Έχεις λιποθυμήσει ποτέ στο παρελθόν ή είχες τάση για λιποθυμία; Έχασες τις 
αισθήσεις σου;
d Ναι

□ Όχι
Εάν ναι, ποια ήταν η αιτία;

8. Είσαι καπνιστής/τρια;
Ο Ναι

□ Όχι
Εάν ναι. πόσα τσιγάρα καπνίζεις την ημέρα;

9. Έχει αναφερθεί στο παρελθόν θάνατος σε άτομο της οικογένειάς σου ηλικίας κάτω 
των 60 ετών;
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L·] Ναι

□ Όχι
Εάν ναι, ποια ήταν η αιτία;

10. Είσαι ικανοποιημένος/η από το επίπεδο της υγείας σου;
d Πολύ ανικανοποίητος/η

L) Ανικανοποίητος/η σε μέτριο βαθμό

ΟΙ Ελάχιστα ικανοποιη μένος/η

Q Μέτρια ικανοποιημένος/η

D Πολύ ικανοποιημένος/η

11. Αισθάνεσαι κάποιο πόνο τώρα ή το τελευταίο διάστημα στο στήθος;
Q Ναι

Q Όχι

12. Ποια είναι η βασική μορφή φυσικής δραστηριότητας στην οποία συμμετέχεις ( αν 
ασχολείστε με κολύμβηση - καταδύσεις σημειώσετε παρακάτω);

Q Προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης

ϋί Προγράμματα αναψυχής

CD Πρωταθλητισμός - αθλητισμός υψηλού επιπέδου

□ Δεν ασκούμαι

13. Πόσες ώρες ασχολείσαι εβδομαδιαίως με οποιαδήποτε μορφή φυσικής 
δραστηριότητας ;

Q 30 λεπτά έως 1 ώρα

CD 1 έως 2 ώρες

□ 2 έως 3 ώρες

CD Πάνω από 3 ώρες

Διάβασα το έντυπο αυτό και δηλώνω ότι οι απαντήσεις μου και οι πληροφορίες που παρείχα 
ήταν ορθές.

Ημερομηνία..........................................

Ονοματεπώνυμο και υπογραφή δοκιμαζόμενου
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Παράρτημα. Β

Πρωτόκολλο προπόνησης αναπνευστικών μυών

• Συνολική Διάρκεια : 8 εβδομάδες
• Διάρκεια κάθε συνεδρίας : 30 εισπνοές (πρωί - βράδυ)
• Συχνότητα : 7/ εβδομάδα
• Ένταση : (Η ένταση καθορίστηκε σύμφωνα με την αρχή της εξατομίκευσης)

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ

Πίνακας 1: Παράδειγμα για την εξατομίκευση του προγράμματος με το βαλβιδικό σύστημα 
(Powerbreath). Έλεγχος επιπέδου για την ατομική αρχική δεκτικότητα
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Πίνακας 2 : Πίνακας καταγραφής της εξέλιξης του προγράμματος και των αναπνοών χωρίς διακοπή
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Week3 DAY 1 DAY 2 DAY 3 DAY 4 DAY 5 DAY 6 DAY 7
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