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Αρκετοί λάτρεισ του βουνοφ επιςκζπονται ςυχνά υψθλζσ κορυφζσ είτε ςτθν Ελλάδα είτε ςτο εξωτερικό
για χειμερινό ακλθτιςμό, κυρίωσ για ψυχαγωγία αλλά και ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ για
βελτίωςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ (ακλθτζσ). Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, θ παραμονι
αφορά υψόμετρο από 1300-3000μ και διαρκεί για μερικζσ ϊρεσ, οπότε οι όποιο περιοριςμοί
δθμιουργοφνται ςε τζτοια υψόμετρο περνοφν ςχετικά απαρατιρθτοι. Ωςτόςο, υπάρχουν και
λάτρεισ των χειμερινϊν ςπορ κακϊσ και ακλθτζσ διαφόρων ακλθμάτων που μπορεί να
ςυμμετζχουν ςε προπονθτικά camp που παραμζνουν για αρκετζσ θμζρεσ ςε μεγάλο υψόμετρο.
Σκοπόσ του ςυγκεκριμζνου άρκρου, είναι να παρζχει πλθροφορίεσ για τουσ περιοριςμοφσ ςτθ
λειτουργία του ςϊματοσ ςε παραμονι ςε αυτζσ τισ υψομετρικζσ ςυνκικεσ αλλα και πρακτικζσ
ςυμβουλζσ για να αποτελεςματικότερθ άςκθςθ.
ΒΑΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΟ ΤΨΟΜΕΣΡΟ
Σε ζκκεςθ ςε μεγάλο υψόμετρο, λόγω τθσ μειωμζνθσ βαρομετρικισ πίεςθσ δφο είναι κυρίωσ τα βαςικά
προβλιματα που αντιμετωπίηει ο οργανιςμόσ:
1. H μείωςθ τθσ οξυγόνωςθσ του αρτθριακοφ αίματοσ
2. Η μείωςθ τθσ ικανότθτασ χριςθσ οξυγόνου.
Και τα δφο αυτά προβλιματα, είναι πιο εμφανι α) όταν το υψόμετρο αυξάνει και β) όταν ο οργανιςμόσ
κάνει άςκθςθ ι γενικά ζντονθ δραςτθριότθτα (ακόμα και ψυχαγωγικοφ χαρακτιρα) και άρα
αυξάνονται οι απαιτιςεισ για οξυγόνο.
Ωςτόςο, θ ζλλειψθ οξυγόνου δθμιουργεί και άλλεσ παράπλευρεσ μεταβολζσ ςτον οργανιςμό που
αφοροφν ςτθ μείωςθ τθσ άμυνασ του οργανιςμοφ κακϊσ και αλλαγζσ ςτο μεταβολιςμό (π.χ.
ςιδιρου, λιπιδίων, υδατανκράκων κτλ). Επομζνωσ, πριν τθν παρατεταμζνθ παραμονισ μασ ςε
μεγάλο υψόμετρο, είναι προτιμότερο να γνωρίηουμε τισ αναμενόμενεσ επιδράςεισ και να
λάβουμε τα κατάλλθλα μζτρα.
Μείωςθ τθσ οξυγόνωςθσ του αρτθριακοφ αίματοσ
Η μειωμζνθ πίεςθ οξυγόνου ςτον ατμοςφαιρικό αζρα, δθμιουργεί μικρότερθ πίεςθ οξυγόνου εντόσ των
πνευμόνων με αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ ποςότθτασ του οξυγόνου που διαχζεται από τουσ
πνεφμονεσ ςτο αίμα. Επομζνωσ θ ποςότθτα του οξυγόνου ςτο αρτθριακό αίμα μειϊνεται. Αυτό,
γίνεται αντιλθπτό από ειδικοφσ υποδοχείσ ςτο ςϊμα μασ, και εξιςςοροπιςτικά αυξάνει θ
αναπνευςτικι μασ ςυχνότθτα, χωρίσ όμωσ να καταφζρει να επαναφζρει τθν οξυγόνωςθ ςτα
επίπεδα πριν τθν ζκκεςθ ςτο υψόμετρο. Επομζνωσ, ςτο υψόμετρο, μειϊνεται θ ικανότθτα
μεταφοράσ οξυγόνου. Σε υψόμετρο άνω των 3000μ θ οξυγόνωςθ του αίματοσ μειϊνεται με
ςθμαντικά υψθλότερο ρυκμό. Επομζνωσ πρζπει να αναμζνουμε μεγαλφτερθ κόπωςθ ςε άςκθςθ
ςτο υψόμετρο ακόμα και με χαμθλότερθ ζνταςθ ςε ςχζςθ με το επίπεδο τθσ κάλαςςασ.

Μείωςθ τθσ ικανότθτασ κατανάλωςθσ οξυγόνου
Η ικανότθτασ πρόςλθψθσ και χριςθσ οξυγόνου αντικατοπτρίηει ςε μεγάλο βακμό τθν λειτουργία του
καρδιαγγειακοφ και αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ. Η ζλλειψθ οξυγόνου είναι πιο εμφανισ ςε
ζντονθ δραςτθριότθτα όπου οι απαιτιςεισ για οξυγόνωςθ ειναι αυξθμζνεσ. Όταν αυτι θ

λειτουργία είναι χαμθλι ι περιορίηεται και εκτελοφμε ζντονθ άςκθςθ εμφανίηουμε ςυμπτϊματα
δφςπνοιασ, κοφραςθσ, ταχφπνοιασ, αφξθςθ τθσ καρδιακισ ςυχνότθτασ, τθσ αρτθριακισ πίεςθσ
κτλ.
Το υψόμετρο επιδρά αρνθτικά, μειϊνοντασ τθν ικανότθτα χριςθσ οξυγόνου, με μεγαλφτερθ μείωςθ όςο
αυξάνει το υψόμετρο. Κατά μεςο όρο υπολογίηεται μείωςθ 9% για κάκε 1000μ υψομζτρου, μετά
τα πρϊτα 1050μ. Ωςτόςο οι τιμζσ αυτζσ εκφράηουν το μζςο όρο και υπάρχει ςθμαντικι διαφορά
μεταξφ ατόμων ςτο υψόμετρο. Επομζνωσ, αντίςτοιχα μειϊνεται και θ απόδοςθ, όχι μόνο των
ακλθτϊν αλλά και οποιουδιποτε κάνει άςκθςθ χωρίσ τθν επαρκι περίοδο εγκλιματιςμοφ ςτο
υψόμετρο.
ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΤΧΝΟΣΗΣΑ
Από τισ πρϊτεσ μζρεσ τθσ ζκκεςθσ ςε υψόμετρο, ζχει παρατθρθκεί αφξθςθ ςτθν καρδιακι ςυχνότθτα
θρεμίασ, ενϊ θ μζγιςτθ καρδιακι ςυχνότθτα είτε παραμζνει αμετάβλθτθ, είτε εμφανίηει μικρι
μείωςθ. Επίςθσ, αυτό το πρότυπο δεν αλλάηει ςθμαντικά ακόμα και μετά από μερικζσ θμζρεσ
εγκλιματιςμοφ. Επομζνωσ, οι προπονθτζσ ι οι ακλθτζσ που χρθςιμοποιοφν τθν καρδιακι
ςυχνότθτα για να ελζγχουν τθν ζνταςθ τθσ προπόνθςθσ ςτο υψόμετρο, πρζπει να κάνουν τισ
ανάλογεσ «ρυκμίςεισ» ςτισ προπονθτικζσ ηϊνεσ. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ χριςθ τθσ ΚΣ από το
επίπεδο τθσ κάλαςςασ, κα οδθγιςει ςε λανκαςμζνα υψθλότερεσ ηϊνεσ προπόνθςθσ και
εμφάνιςθ ςυμπτωμάτων υπερφόρτωςθσ ι αυξθμζνου κάματου.

ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗΝ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ
Μια από τισ πρϊτεσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ ειναι αφξθςθ του κατά λεπτό αναπνεόμενου όγκου αζρα
μζςω τθσ αφξθςθσ τθσ αναπνευςτικισ ςυχνότθτασ, ςε μια προςπάκεια αφξθςθσ τθσ οξυγόνωςθσ
των οργάνων ςτα επικυμθτά επίπεδα. Αν και μετά από 30-60min, θ αναπνευςτικθ ςυχνότθτα
μειϊνεται, παραμζνει αυξθμζνθ πάνω από το επιπεδο θρεμίασ, για αρκετζσ θμζρεσ μετά τθν
ζκκεςθ ςτο υψόμετρο.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΓΡΩΝ
Τισ πρϊτεσ θμζρεσ παραμονισ ςε μεγάλο υψόμετρο, υπάρχει τάςθ αφξθςθσ τθσ απϊλειασ υγρϊν από το
ςϊμα λόγω α) αυξθμζνθσ αναπνευςτικισ ςυχνότθτασ (απϊλεια λόγω διαπνοισ) και β) λόγω
αυξθμζνθσ διοφρθςθσ. Εάν ςε αυτό το φαινόμενο προςτεκεί και θ απϊλεια υγρϊν λόγω άςκθςθσ
μπορεί να εμφανιςτεί αφυδάτωςθ κατά τισ πρϊτεσ θμζρεσ παραμονισ ςτο υψόμετρο, ειδικά
ςτουσ ακλθτζσ. Επομζνωσ, τροφζσ με αυξθμζνθ ποςότθτα καφείνθσ (καφζσ, αναψυκτικά, τςάι)
ειναι προτιμότερο να αποφεφγονται ι να περιορίηονται δραςτικά, και να αυξάνεται θ λιψθ
υγρϊν (νερό) κακθμερινά κατά τουλάχιςτον +1 λίτρο

ΜΕΙΩΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΗ
Αρκετζσ ζρευνεσ δείχνουν μείωςθ τθσ απόδοςθσ ακλθτϊν μετά από οξεία ζκκεςθ ςε υψόμετρο με
μεγαλφτερθ μείωςθ τθσ απόδοςθσ ςε μεγαλφτερο υψόμετρο. Ακόμα και ςε προπονθμζνα άτομα
υπάρχει μείωςθ τθσ απόδοςθσ.
Εάν αυτό δεν λθφκεί υπ’όψιν ακόμα και ςτουσ εραςιτζχνεσ ακλθτζσ, ειναι πικανι θ αφξθςθ του κάματου
ςτον οργανιςμό με επακόλουκο τθν αφξθςθ του ςτρεσ και τθν εμφάνιςθ αιςκιματοσ εξάντλθςθσ
ι μικροκρυολογθμάτων που μπορεί να αλλάξουν ςθμαντικά το κακθμερινό πλάνο
δραςτθριοτιτων ι και το πλάνο των διακοπϊν!

ΜΕΣΑΒΟΛΙΜΟ ΙΔΗΡΟΤ
Μια από τισ ουςιαςτικότερεσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ ςε παρατεταμζνθ ζκκεςθ ςε μεγάλο υψόμετρο
είναι θ ερυκροποίθςθ, δθλαδι θ δθμιουργία ερυκρϊν αιμοςφαιρίων. Για τθ διαδικαςία αυτι,
απαιτείται μεταξφ άλλων και ςίδθροσ. Επομζνωσ, θ διατιρθςθ επαρκϊν επιπζδων ςιδιρου είναι
απαραίτθτθ ειδικά για ακλθτζσ ι ςε παρατεταμζνθ παραμονι ςε μεγάλο υψόμετρο. Έχει βρεκεί
ότι θ προπόνθςθ ςε μεγάλο υψόμετρο δεν δθμιουργεί ερυκροποίθςθ ςε άτομα με μειωμζνα
επίπεδα αποκθκευμζνου ςιδιρου. Επομζνωσ είναι προτιμότερο, να ελζγξετε τα επίπεδα του
ςιδιρου και τθσ φεριτίνθσ πριν τθν ζκκεςθ ςτο υψόμετρο, ειδικά ςε παρατεταμζνθ παραμονι ςε
υψόμετρο ι ζνα πάςχετε από ςιδθροπενικι αναιμία ι εάν είςτε ακλθτισ που ςτοχεφει ςτθν
ερυκροποίθςθ.

ΧΡΗΗ ΤΔΑΣΑΝΘΡΑΚΩΝ
Αρκετζσ μελζτεσ ςε υψόμετρο, δείχνουν αυξθμζνθ χριςθ υδατανκράκων και μείωςθ τθσ χριςθσ λιπιδίων
ςτο υψόμετρο. Ακόμα και μετά από 21 θμζρεσ με εγκλιματιςμό, θ χριςθ υδατανκράκων ιταν
υψθλι και μειωμζνθ θ χριςθ λιπιδίων είτε ςε θρεμία είτε κατά τθν άςκθςθ και το φαινόμενο
αυτό ειναι τεκμθριωμζνο ςε υψόμετρο άνω των 1800μ. Επομζνωσ, τα διαβθτικά άτομα πρζπει
να λάβουν υπ όψιν τα παραπάνω ευριματα, κακϊσ και οι ακλθτζσ, οι οποίοι πικανόν κα πρζπει
να αυξιςουν τθ λιψθ υδατανκράκων ςτθ διάρκεια τθσ θμζρασ ςε προπόνθςθ ςε μεγάλο
υψόμετρο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΤΠΝΟ
Έχουν αναφερκεί προβλιματα με τον φπνο κατά τθν παραμονι ςε μεγάλο υψόμετρο, ειδικά τθν πρϊτθ
φορά. Αυτά μπορεί να εκδθλϊνονται είτε με τθν ςυχνι αφφπνιςθ κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ
είτε με αφξθςθ τθσ αναπνοισ ςτθ διάρκεια του φπνου, είτε με άπνοια. Τα φαινόμενα αυτά ειναι
πιο ςυχνά ςε ακλθτζσ. Εάν θ προπόνθςθ είναι ζντονθ, το φαινόμενο αυτό μπορεί να εντακεί.
Ωςτόςο με τον εγκλιματιςμό, τα φαινόμενα αυτά μειϊνονται.

ΣΡΕ
Η κορτιηόλθ, ειναι μια ορμόνθ που εκκρίνεται ςτον οργανιςμό ειδικά ςε περιπτϊςεισ ςτρεσ, ψυχικοφ ι
ςωματικοφ. Οι λειτουργίεσ τθσ αφοροφν τθσ ρφκμιςθ του ςακχάρου ςτο αίμα και παράλλθλα
διεγείρει τθ λιπόλυςθ από τον λιπϊδθ ιςτό. Υπερβολικι ζκκριςι τθσ ζχει ςυςχετιςτεί και με τθ
μειωμζνθ άμυνα του οργανιςμοφ. Αυτό μπορεί να επιφζρει αυξθμζνο κίνδυνο για λοιμϊξεισ του
αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ, και άλλθσ μορφισ κρυολογιματα, που μπορεί να μειϊςουν τθν
διάκεςθ για προπόνθςθ ι για άςκθςθ ςτο βουνό και τθν απόλαυςθ των χειμερινϊν ςπορ. Ακόμα
και το υψόμετρο, χωρίσ προπόνθςθ αυξάνει μερικϊσ τθν ζκκριςθ κορτιηόλθσ. Ειδικά όταν
ςυνδυάηεται θ υποξία λόγω μεγάλου υψομζτρου με ζντονθ άςκθςθ, ειδικα τισ πρϊτεσ θμζρεσ,
τα επίπεδα τθσ κορτιηόλθσ μπορεί να αυξθκοφν ςθμαντικά.
Η ανοςοκαταςτολι ςτο υψόμετρο, εκδθλϊνεται ςυνικωσ με αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ των λοιμϊξεων του
άνω αναπνευςτικοφ και του γαςτρεντερικοφ ςυςτιματοσ. Σθμαντικι αφξθςι τουσ παρατθρείται
ειδικα από τθν 7-14θ μζρα τθσ ζκκεςθσ, ειδικά όταν αυτι ςυνδυάηεται με προπόνθςθ. Επομζνωσ
ειναι ςθμαντικό να ελζγχουμε τθν ζνταςθ και τον όγκο τθσ κακθμερινισ μασ δραςτθριότθτασ,
ανάλογα με το υψόμετρο ςτο οποίο βριςκόμαςτε, και παράλλθλα να αυξιςουμε τθν κατανάλωςθ
λαχανικϊν ςτθν κακθμερινι μασ διατροφι, για επιπλζον ενίςχυςθ του ανοςοποιθτικοφ
ςυςτιματοσ.

