ΠΩΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ;
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ

ΚΟΥΡΑΖΕΣΑΙ ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡ∆ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΕΩΣ (ΚΑ∆Κ);

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ;

Η ΚΑ∆Κ είναι µια ιατρική εξέταση κατά την
οποία ελέγχεται η λειτουργία των πνευµόνων,
της καρδιάς και του µεταβολισµού κατά την
άσκηση
άσκηση.

Κατά την ΚΑ∆Κ γίνεται άσκηση σε εργοµετρικό
ποδήλατο. Τοποθετείται µια µάσκα στο
πρόσωπο και ηλεκτρόδια στο θώρακα. Γίνεται
έτσι παρακολούθηση των πνευµόνων, της
καρδιάς, της αρτηριακή πίεσης και του

ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΓΙΝΕΤΑΙ;
Η ΚΑ∆Κ έχει πληθώρα ενδείξεων. Ενδεικτικά
µπορεί να χρησιµοποιηθεί:
•

∆ιερεύνηση δύσπνοιας κοπώσεως και
ηρεµίας

•

Έλεγχος του άσθµατος κατά την άσκηση

•

Έλεγχος της Χρονιάς Αποφρακτικής
Πνευµονοπάθειας κατά τη άσκηση

•

Προεγχειρητικός έλεγχος

•

Έλεγχος φυσικής κατάστασης - βελτίωση
της ικανότητας προς άσκηση

•

Εξατοµικευµένα προγράµµατα άσκησης,
πχ αθλητές, παχύσαρκα άτοµα και
παχύσαρκα παιδιά

ΑΘΛΕΙΣΑΙ ΣΩΣΤΑ;
ΚΑΡ∆ΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ
∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ ΚΟΠΩΣΗΣ
& ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
•

Έλεγξε το αναπνευστικό σου κατά την
άσκηση

•

Ασκήσου σωστά και έλεγξε το άσθµα σου

•

Έλεγξε την αποτελεσµατικότητα της
άσκησής σου

•

Βελτίωσε τη φυσική σου κατάσταση – χάσε
βάρος µε σωστή άσκηση

Για παράδειγµα η ΚΑ∆Κ µπορεί να διαχωρίσει
εάν ο λόγος για τον οποίο ένα άτοµο κουράζεται
ευκολότερα από ότι πρέπει είναι κάποια πάθηση
του καρδιοαναπνευστικού (πχ άσθµα) ή κακή
φυσική κατάσταση και έλλειψη άσκησης. Επίσης
µπορεί να καθορίσει τις σωστές ζώνες άθλησης
έτσι ώστε η άθληση, ειδικά στους πάσχοντες και
µη επαγγελµατίες
παγγελµατίες, να γίνεται σωστά και να είναι
ωφέλιµη και όχι επιβαρυντική για τον
οργανισµό
ργανισµό.

οξυγόνου. Κατά την άσκηση γίνεται προοδευτική
αύξηση της έντασης έτσι ώστε οι πνεύµονες και
η καρδιά προοδευτικά να κουραστούν. Η
δοκιµασία είναι µέγιστης κοπώσεως, άρα ο
εξεταζόµενος πρέπει να κουραστεί όσο µπορεί.
Εννοείται πως αν τεθεί θέµα ασφαλείας η
δοκιµασία διακόπτεται.
διακόπτεται

ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ;
Κατά την ΚΑ∆Κ καταγράφονται άνω των 500
διαφορετικών παραµέτρων και γραφικών
παραστάσεων. Η πλέον γνωστή και χρήσιµη
παράµετρος είναι η Μέγιστη Κατανάλωση
Οξυγόνου γνωστή ως VO2max. Αποτελεί τον
καλύτερο και αντικειµενικό δείκτη φυσικής
κατάστασης. Χρησιµοποιείται τόσο για ιατρικούς
σκοπούς όσο και σε αθλητές και γενικότερα σε
άτοµα τα οποία αθλούνται.

διοξειδίου του άνθρακα και του γαλακτικού
οξέως κτλ.
κτλ

πνευµονολόγο και καρδιολόγο, ανάλογα
φυσικά µε την ένδειξη.
ένδειξη
Με βάση τα αποτελέσµατα της
εργοσπιροµέτρησης
εργοσπιροµέτρησης:
•
•
•
•

Ζώνες απώλειας βάρους και βελτίωσης φυσικής
κατάστασης

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ;
Όλες οι δοκιµασίες κοπώσεως ενέχουν ένα
µικρό κίνδυνο επιπλοκών οι οποίοι κίνδυνοι

θα ξέρεις για πιο λόγο κουράζεσαι
(φυσική
φυσική κατάσταση,
κατάσταση άσθµα ή κάτι άλλο)
θα ξέρεις εάν παίρνεις την σωστή αγωγή
για το άσθµα σου για να αθλείσαι σωστά
και µε ασφάλεια
θα µπορείς να εξατοµικεύσεις την
άσκησή σου για να αποδίδεις σωστά
θα µπορείς να βελτίωσης τη φυσική σου
κατάσταση και να χάσεις βάρος µε
σωστή άσκηση

Ο εργοφυσιολόγος και ο προσωπικός
γυµναστής έχουν θέση στην εκπόνηση της
άσκησης.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
∆ρ Ευγένιος Μεταξάς, MD, DSc
Πνευµονολόγος – Φυµατιολόγος

Παγίδευση αέρα κατά την άσκηση σε µη ελεγχόµενο άσθµα

Καταγράφεται επίσης ο Αναερόβιος Ουδώς
(Anaerobic Threshold - AT), το πέρασµα
δηλαδή από την αερόβια στην αναερόβια
άσκηση, η αναπνευστική εφεδρεία, το
αναπνευστικό πηλίκο (RER) , η καρδιακή
συχνότητα (HR), καρδιογράφηµα (ΗΚΓ) κ.α.

ελαχιστοποιούνται εάν ληφθούν οι απαραίτητες
προφυλάξεις
προφυλάξεις.

Μπορεί ανάλογα µε το πρωτόκολλο και την
πάθηση να διενεργηθούν επιπλέον εξετάσεις για
να πάρουµε συµπληρωµατικές πληροφορίες.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ;
Έτσι, µπορεί να γίνουν σπιροµετρήσεις
(εργοσπιροµέτρηση) για έλεγχο του άσθµατος Η αξιολόγηση και αξιοποίηση των
και της ΧΑΠ κατά την άσκηση, να ληφθούν
αποτελεσµάτων γίνεται συνήθως από
αέρια αίµατος για µέτρηση του οξυγόνου, του
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