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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να δημιουργήσει τιμές αναφοράς (νόρμες) της 

καρδιαναπνευστικής ικανότητας που θα αφορούν τον γυναικείο ελληνικό πληθυσμό, 

συλλέγοντας μετρήσεις από τα εργοσπιρόμετρα και δαπεδοεργόμετρα του 

Εργαστηρίου Αξιολόγησης της Βιολογικής Απόδοσης του Ανθρώπου στο ΤΕΦΑΑ 

Θεσσαλονίκης. Συλλέξαμε τις μετρήσεις 403 υγιών γυναικών ηλικίας 9,2 – 73,5 

ετών, οι περισσότερες των οποίων είχαν κάποια αθλητική ενασχόληση. Ταυτόχρονα 

επιχειρήσαμε να βρούμε συσχέτιση της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (VO2max) με 

την ηλικία. Οι μετρήσεις προήλθαν από διαφοροποιημένα πρωτόκολλα για την 

εύρεση της VO2max, εξειδικευμένα στην κάθε περίπτωση εξεταζόμενης. 

Αξιολογήθηκαν επίσης η μέγιστη καρδιακή συχνότητα (HRmax) και ο μέγιστος 

λόγος αναπνευστικής ανταλλαγής (RER). Τα αποτελέσματα μας οδήγησαν στο 

συμπέρασμα ότι η διακύμανση της ηλικίας εξηγεί μόνο το 10% της διακύμανσης της 

VO2max και ότι υπήρχε σημαντική μείωση της VO2max ανά δεκαετία. Η 

διακύμανση της ηλικίας εξήγησε το 12% της διακύμανσης της HRmax, ενώ η 

συσχέτιση της ηλικίας με τον RER δεν βρέθηκε να είναι σημαντική. Η δημιουργία 

νορμών έγινε εφικτή για τις ηλικίες 10–19 και 20–29, ενώ για τις ηλικίες 30–39 και 

40–49 κατά προσέγγιση (λόγω μικρού μεγέθους δείγματος). Οι συγκρίσεις με τη 

βιβλιογραφία έδειξαν αρκετές διαφορές από χώρα σε χώρα. Μελέτη μεγαλύτερης 

κλίμακας θα βοηθήσει στην επιβεβαίωση ή διάψευση των ευρημάτων μας.  
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ABSTRACT 

The purpose of the present study was to create reference values (norms) of 

cardiorespiratory capacity regarding Greek females by collecting data from the 

ergospirometers and treadmills of the Laboratory of Evaluation of Human 

Biological Performance of the School of Physical Education and Sport Science at 

Thessaloniki, Aristotle University of Thessaloniki. We collected data from 403 

healthy females aged 9.2 – 73.5 years, most of whom were involved in sports. At 

the same time, we tried to find correlation of maximum oxygen uptake (VO2max) 

with age. The measurements came from different protocols to find the VO2max, 

specific to each case. Maximum heart rate (HRmax) and maximum respiratory 

exchange rate (RER) were also assessed. The results led us to the conclusion that 

the variation of age explains only 10% of the variation in VO2max and that there 

was a significant decrease in VO2max per decade. The variation of age explained 

12% of the variation in HRmax, while the correlation of age with RER was not 

found to be significant. The creation of norms became possible for the ages 10–19 

and 20–29, while for the ages 30–39 and 40–49 tentattively (due to the small 

sample size). Comparisons with the literature showed several differences from 

country to country. A larger-scale study will help confirm or refute our findings.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η καρδιαναπνευστική ή αερόβια ικανότητα αποτελεί έναν δείκτη λειτουργικής 

ικανότητας του καρδιαγγειακού συστήματος και της ικανότητας των μυών να 

χρησιμοποιούν το οξυγόνο για να οξιδώνουν μεταβολίτες. Επιπλέον, αντιπροσωπεύει 

έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες πρόγνωσης των καρδιαγγειακών 

παθήσεων σε φαινομενικά υγιή άτομα. Ταυτόχρονα, μια υψηλή αερόβια ικανότητα 

μπορεί να έχει θετική επίδραση σε άτομα που υποφέρουν από διάφορες νόσους, όπως 

η χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, ισχαιμία, διεσταλμένη καρδιά, συγγενείς 

καρδιοπάθειες κ.ά.  Η αερόβια ικανότητα εκτιμάται μετρώντας τη μέγιστη πρόσληψη 

οξυγόνου (VO2max) κατά τη διάρκεια εκτέλεσης πρωτοκόλλου μέγιστης άσκησης, 

συνηθέστερα πάνω σε δαπεδοεργόμετρο ή κυκλοεργόμετρο. Θεωρείται ως η πιο 

σημαντική παράμετρος προσδιορισμού της φυσικής κατάστασης. Η εκτίμηση της 

αερόβιας ικανότητας και η συσχέτισή της με των κίνδυνο ασθενειών διαφέρουν 

ανάλογα την ηλικιακή κατηγορία, το φύλο και τη πληθυσμιακή ομάδα. Ως 

αποτέλεσμα αυτού προκύπτει η ανάγκη ύπαρξης τιμών αναφοράς για κάθε 

κατηγορία ξεχωριστά. Πρόσφατα δημοσιευθείσες τιμές από διάφορες έρευνες ανά τον 

κόσμο επιβεβαιώνουν την ανάγκη ύπαρξης μεμονωμένων νορμών για κάθε χώρα.  

Στόχος της παρούσας διατριβής είναι να προτείνει τιμές αναφοράς για τη 

καρδιαναπνευστική ικανότητα για υγιή γυναικείο ελληνικό πληθυσμό, 

χρησιμοποιώντας ως πυγή δεδομένων εκατοντάδες μετρήσεων από τα 

δαπεδοεργόμετρα του Εργαστηρίου Αξιολόγησης της Βιολογικής Aπόδοσης του 

Ανθρώπου στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης.              
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 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  

 

Έρευνα είχε ως θέμα την εύρεση τιμών αναφοράς για την αερόβια ικανότητα σε υγιή 

ελληνικό πληθυσμό (Triantafyllidi et al., 2020). Η αερόβια ικανότητα σχετίζεται 

αντίστροφα με τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων και την θνησιμότητα, όπως 

αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έρευνα. Ο έλεγχος της καρδιαναπνευστικής 

ικανότητας αξιολογεί την ικανότητα για συμμετοχή στην άσκηση. Αυτό ακριβώς 

εκμεταλλεύεται και η έρευνα χρησιμοποιώντας το για την δημιουργία τιμών 

αναφοράς από τα αποτελέσματα που παρείχε το πρωτόκολλο που εφάρμοσαν σε ένα 

κυκλοεργόμετρο.  

Το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε περιείχε ένα διάστημα ανάπαυσης δύο λεπτών, 

μια μορφή προθέρμανσης τριών λεπτών που περιελάμβανε ποδηλασία χωρίς 

αντίσταση, το κύριο μέρος με ποδηλασία οκτώ έως δώδεκα λεπτών με σταδιακά 

αυξανόμενη ένταση κατά 15–30 W/min (αναλόγως με την φυσική κατάσταση του 

ατόμου) και τέλος μια περίοδο αποκατάστασης τριών λεπτών με αντίσταση 10-20 W. 

Κατά το κύριο μέρος ο στόχος ήταν η ποδηλασία έως ότου σημειωθεί εξάντληση, με 

εντολή να διατηρηθεί η συχνότητα ποδηλάτησης ίση με 50–60 ανά λεπτό. Καθόλη 

την διάρκεια του πρωτοκόλλου μετριόταν η αρτηριακή πίεση, ο πνευμονικός 

αερισμός, ο αναπνευστικός και καρδιακός ρυθμός, με συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική 

παρακολούθηση. Ο καθορισμός του σημείου που χαρακτηρίστηκε ως VO2max στα 

διαγράμματα έγινε βάσει προηγούμενων κριτηρίων που έθεσαν οι Howley (1995) και 

Balody (2000). Χρησιμοποιήθηκε το σημείο κορύφωσης της καμπύλης του VO2 σε 

σχέση με την αύξηση της έντασης και τα κλινικά σημάδια της εξάντλησης.  

Το δείγματα της έρευνας ήταν 194 υγιή άτομα, εκ των οποίων 118 ήταν άνδρες και 

97 γυναίκες ηλικίας 15-69 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο αρσενικός 

πληθυσμός σημείωσε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σχετικού και απόλυτου 

VO2max (p < 0,001), HRmax (p < 0,01) και χαμηλότερα επίπεδα VE/VCO2 (p < 

0,001) σε όλες τις ηλικίες σε σύγκριση με το γυναικείο δείγμα. Επιπλέον 

παρατηρήθηκε μικρότερο σχετικό και απόλυτο VO2max μεταξύ των ηλικιωμένων 

συμμετεχόντων και στα δύο φύλα. 

Η έρευνα επεκτάθηκε και σε μια σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων της και των 

δεδομένων από αντίστοιχες έρευνες των ΗΠΑ (Kaminsky et al., 2015) και της Β. 
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Ευρώπης (Grigaliūnienė et al., 2013; Hakola et al., 2011). Οι πληροφορίες από τις 

ΗΠΑ αντιπροσώπευαν ένα αρκετά μεγάλο ερευνητικό δείγμα 7783 Αμερικανών 

πολιτών. Η έρευνα από την Β. Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα από τις χώρες 

Λιθουανία και Φιλανδία παρείχε αποτελέσματα από δείγμα πληθυσμού 168 και 

1349 ατόμων αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα της σύγκρισης έδειξε ότι οι Έλληνες είχαν 

χαμηλότερη αερόβια ικανότητα από το δείγμα της Β. Ευρώπης και παρόμοια αερόβια 

ικανότητα με το δείγμα των ΗΠΑ. Στο αποτέλεσμα αυτό τέθηκε από τους ερευνητές 

μια επισήμανση που τονίζει την μεγάλη διαφορά στο μέγεθος των δειγμάτων που 

συμμετείχαν στην έρευνα, αφήνοντας έτσι μια μικρή αμφιβολία για την εγκυρότητα 

των αποτελεσμάτων τις σύγκρισης. 

Το τελικό συμπέρασμα που θέτουν και οι ίδιοι οι ερευνητές στην περίληψη της 

έρευνάς τους είναι ότι κάθε χώρα θα πρέπει να δημιουργεί δικά της διαστήματα 

αναφοράς για την αερόβια ικανότητα, που θα αναφέρονται μόνο στον πληθυσμό της.  

Η προαναφερθείσα έρευνα στις ΗΠΑ (Kaminsky et al., 2015) είχε ως στόχο την 

εύρεση τιμών αναφοράς για την αερόβια ικανότητα σε υγιείς Αμερικανούς και τη 

δημιουργία εθνικής βάσης δεδομένων (Fitness Registry and the Importance of 

Exercise National Data base FRIEND). Από την πρώτη Ιανουαρίου του 2014 έως 

και την πρώτη Φεβρουαρίου του 2015 οκτώ συνεργαζόμενα εργαστήρια των ΗΠΑ 

εργάστηκαν συλλέγοντας δεδομένα από 7783 υγιείς Αμερικανούς πολίτες (4611 

άνδρες και 3172 γυναίκες) ηλικίας 20 – 79 ετών. Ακολουθήθηκαν παρόμοια 

πρωτόκολλα για την εύρεση και τον καθορισμό της VO2max. Τα εργαστήρια 

παρέλαβαν από τους ερευνητές ορισμένα έγγραφα καθοδήγησης και ένα 

τυποποιημένο φύλλο με το οποίο θα συνείσφεραν τα δεδομένα στη βάση FRIEND 

ώστε να εξασφαλισθεί η ομοιομορφία στα δεδομένα. Η ανάλυση των τιμών έγινε ανά 

δεκαετία, όπου και παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, με συνολική 

μέση διαφορά στο 27%. Επιπλέον, το ποσοστό μείωσης της αερόβιας ικανότητας όσο 

αφορά την ηλικία βρέθηκε να είναι 10% ανά δεκαετία.  

Η έρευνα επεκτάθηκε στη σύγκριση των αποτελεσμάτων της με τα αποτελέσματα δύο 

παρόμοιων ερευνών από τη Νορβηγία (Edvardsen et al., 2013; Loe et al., 2013). Για 

κάθε ηλικία τόσο οι Νορβηγοί άνδρες όσο και οι γυναίκες είχαν σημαντικά 

υψηλότερη VO2max από αυτή των Αμερικανών. Επιπλέον, οι Αμερικάνοι και των 
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δύο φύλων είχαν μεγαλύτερη μέση ετήσια μείωση από τα 20 στα 70 (0,44 mL O2 · 

kg−1· min−1) έναντι των Νορβηγών (0,38 mL O2 · kg−1· min−1). 

Και οι τρεις παραπάνω έρευνες συμφωνούν στο ότι το ετήσιο ποσοστό μείωσης 

βρέθηκε μεγαλύτερο στους άνδρες, με αποτέλεσμα τη μικρότερη απόλυτη διαφορά 

τιμής των δύο φύλων στα 70 έτη (7,5, 7,0 και 6,6 mL O2 · kg−1·min−1), σε αντίθεση 

με την ηλικία των 20 (10, 11,4 και 8,6 mL O2 · kg−1·min−1) για τις τρεις έρευνες 

αντίστοιχα. Το ποσοστό μείωσης ανά δεκαετία δίνεται από την Αμερικάνικη έρευνα 

στο 10% σε αντίθεση με τις Νορβηγικές που δίνουν χαμηλότερα ποσοστά τόσο σε 

άνδρες όσο και σε γυναίκες, δηλαδή 7,0% και 6,9%, αντίστοιχα (Loe et al., 2013) και 

8,3% και 7,2% (Edvardsen et al., 2013). Σύμφωνα με μια βιβλιογραφική κριτική για 

το ποσοστό μείωσης της VO2max με βάση την ηλικία, παρατηρήθηκε μικρότερο 

ποσοστό μείωσης σε άτομα που εκτελούσαν κάποια αθλητική δραστηριότητα με 

υψηλή ένταση σε σύγκριση με τα άτομα που υιοθετούν μια καθιστική ζωή.  

Οι διαφορές ανάμεσα στις έρευνες μπορεί να οφείλονται σε διαφορετική 

δειγματοληψία. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη διαφοροποίηση 

των τιμών με βάση το φύλο, την ηλικία και τη φυλή, θεωρώντας υψηλής σημασίας 

τη δημιουργία εθνικών βάσεων δεδομένων, ώστε κάθε λαός να έχει εξειδικευμένες 

γι’ αυτόν πληροφορίες.    

Η έρευνα των (Kordi et al., 2010) είχε ως στόχο την εύρεση του ποσοστού απώλειας 

της φυσικής κατάστασης σε σχέση με την ηλικία. Το πληθυσμιακό δείγμα ήταν 1000 

υγιείς γυναίκες, οι οποίες επιλέχθηκαν τυχαία από τις διάφορες περιοχές τις 

Τεχεράνης του Ιράν. Η καρδιαναπνευστική ικανότητα καθορίστηκε 

χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο των Ros και Jakson. Βρέθηκε ότι στις μικρότερες 

δεκαετίες (20 και 30 ετών), η VO2max παρέμεινε αμετάβλητη, σε αντίθεση με τη 

δεκαετία των 40 όπου ξεκίνησε να παρατηρείται μείωση κατά 0,43 mL/kg/min ανά 

έτος. Χρησιμοποιήθηκε η δοκιμή ANOVA, η οποία έδειξε ότι η VO2max διέφερε 

σημαντικά ανά δεκαετία (p < 0,001). Συγκρίνοντας τα ερευνητικά αποτελέσματα 

αυτής της έρευνας με εκείνα των προηγούμενων, διαπιστώνουμε ότι οι γυναίκες του 

Ιράν έχουν πιο ραγδαία μείωση της VO2max και γενικότερα μικρότερες τιμές 

ξεκινώντας από τη δεκαετία των 20–29 (36,61 mL/kg/min) σε σύγκριση με γυναίκες 

ευρωπαϊκής και αμερικανικής καταγωγής.   
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Οι (R. Yu et al., 2011) πραγματοποίησαν έρευνα με στόχο την εύρεση νόρμων για 

την καρδιαναπνευστική ικανότητα και τη σχέση της με τη σύσταση σώματος και τη 

σωματική δραστηριότητα. Το δείγμα εμπεριείχε 659 γυναίκες κινεζικής καταγωγής, 

συγκεκριμένα από το Χονγκ Κονγκ, ηλικίας 55–94 ετών. Η έρευνα παρουσιάζεται 

διατηρώντας όλες τις επιφυλάξεις, καθώς το δείγμα της προήλθε από δύο ήδη 

υπάρχουσες κοόρτες, της «καρωτιδικής αθηροσκλήρυνσης γυναικών μέσης ηλικίας 

του Χονγκ Κονγκ» (R. H. Y. Yu et al., 2009) και των «οστεοπορωτικών καταγμάτων 

σε γυναίκες του Χονγκ Κονγκ (MsOS)» (Wong et al., 2005). Σημαντικό είναι να 

αναφέρουμε ότι το 9,1% των γυναικών έπασχε από υπέρταση, το 3,5% είχε διαβήτη 

και δέκα από της συμμετέχουσες ήταν καπνίστριες. Επιπλέον αποκλείστηκαν 

γυναίκες με βηματοδότη, πόνο στα πόδια, χρήστες φαρμάκων αραίωσης του αίματος 

και με μη φυσιολογικές ενδείξεις ηρεμίας. Σημαντική για τη συμμέτοχη τους ήταν 

η αποχή από οποιαδήποτε επίπονη άσκηση για 24 ώρες πριν τη μέτρηση. Η 

δοκιμασία περιείχε ένα πρωτόκολλο σε κυκλοεργόμετρο για την αξιολόγηση της 

VO2max, το οποίο αποτελούνταν από 3 min προθέρμανση στα 20 W και σταδιακά 

αυξανόμενη ένταση ανά 10 W έως ότου έρθει η εξάντληση ή η εξεταζόμενη δεν 

μπορέσει να διατηρήσει την απαιτούμενη συχνότητα ποδηλάτησης (50 rpm). 

Επιπλέον αξιολογήθηκαν τα σωματομετρικά τους χαρακτηριστικά και η αθλητική 

τους δραστηριότητα. Η ομαδοποίηση των αποτελεσμάτων έγινε σε τέσσερις ηλικιακές 

ομάδες (55–64, 65–74, 75–84, 85–95). Η VO2max ήταν 20,3 ± 4,1 mL/kg/min (εύρος 

7,9–37,7 mL/kg/min). Τα δεδομένα ταξινομήθηκαν και με βάση τα επίπεδα φυσικής 

δραστηριότητας των συμμετεχουσών. Τα άτομα με τα υψηλότερα επίπεδα φυσικής 

δραστηριότητας είχαν σημαντικά υψηλότερο VO2max σε σύγκριση με τα υπόλοιπα 

(P < 0,05), μετά από προσαρμογή για την ηλικία και τις διαφορές στη σύσταση 

σώματος. ‘Όπως και στις άλλες έρευνες, παρατηρήθηκε μείωση τις VO2max με την 

ηλικία, με γραμμικό ρυθμό μείωσης 0,25 mL/kg/min/έτος (7,1% ανά δεκαετία). Μέσα 

από την έρευνα (MsOS) από όπου αντλήθηκαν μερικά δεδομένα βρέθηκε η μείωση 

της VO2max να εξαρτάται από τη γήρανση (β = 0,31, p < 0,001), τον δείκτη μάζας 

σώματος (β = –0,30, p < 0,001) και τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας (β = 0,02, 

p <0,001). Η πιο απότομη μείωση της VO2max παρατηρήθηκε στην ηλικία των 67 και 

αποδόθηκε στην αύξηση του λίπους, τη μείωση της μυϊκής μάζας και την πτώση της 

σωματικής δραστηριότητας. Ως συμπέρασμα η έρευνα τονίζει τη σημασία της 



 
13 

σύστασης του σώματος και του επιπέδου φυσικής κατάστασης για το ποσοστό μείωσης 

της VO2max με την ηλικία. Επιπλέον οι ερευνητές αναγνωρίζουν τη σχέση ανάμεσα 

στη VO2max και στο ποσοστό κινδύνου για πρόωρο θάνατο κάθε αιτιολογίας και 

ειδικότερα από τις καρδιακές παθήσεις. 
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ΜΕΘΟΔΟΣ 

Συμμετέχουσες 

Στην παρούσα έρευνα συλλέχθηκαν δεδομένα μετρήσεων 403 υγιών γυναικών 

ηλικίας 9,2 – 73,5 ετών, χωρίς κάποιο πρόβλημα υγείας, που πραγματοποιήθηκαν 

από τον Μάρτιο του 2003 έως και τον Νοέμβριο του 2020 στο άλλοτε Εργαστήριο 

Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας, τώρα Εργαστήριο Αξιολόγησης της Βιολογικής 

Απόδοσης του Ανθρώπου του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης. Οι μετρήσεις είχαν 

πραγματοποιηθεί σε δαπεδοεργόμετρο (H/p/cosmos pulsar 3p 4.0) σε αθλήτριες όπως 

ποδοσφαιρίστριες, καλαθοσφαιρίστριες, πετοσφαιρίστριες, κωπηλάτριες, 

ορειβάτριες, αθλήτριες στίβου, τριαθλήτριες, αθλήτριες καράτε, ιστιοπλόους, 

αρσιβαρίστριες, κολυμβήτριες, δρομείς υγείας και δρομείς μεγάλων αποστάσεων. 

Απορρίφθηκαν μετρήσεις που είχαν ελλιπή δεδομένα ή είχαν πραγματοποιηθεί σε 

κυκλοεργόμετρο.  

 

Δεδομένα 

Ηλικία και σωματομετρικά χαρακτηριστικά 

Καταγράφηκε η χρονολογική ηλικία, το βάρος και το ύψος των συμμετεχόντων κατά 

την ημέρα της μέτρησης. 

 

Πρωτόκολλα άσκησης 

Για τον προσδιορισμό της VO2max χρησιμοποιήθηκε μια ποικιλία πρωτοκόλλων 

άσκησης ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων. 

 

VO2max 

Ο προσδιορισμός της VO2max έγινε με εργοσπιρόμετρο Jaeger Oxycon Pro 

(Hoechberg, Germany). 

 

Μέγιστη καρδιακή συχνότητα 

Ο προσδιορισμός της μέγιστης καρδιακής συχνότητας (HRmax) έγινε με 

καρδιοσυχνόμετρο Polar (Kempele, Finland). 
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Λόγος αναπνευστικής ανταλλαγής 

Ως λόγος αναπνευστικής ανταλλαγής ορίστηκε το πηλίκο του όγκου του 

εκπνεόμενου CO2 προς τον όγκο του καταναλισκόμενου O2. 

 

Στατιστική ανάλυση 

Για τον έλεγχο της κατανομής των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία 

Kolmogorov-Smirnov ή Shapiro-Wilk, ανάλογα με το πλήθος των δεδομένων (>50 ή 

≤ 50 αντίστοιχα). Επειδή η κατανομή όλων των παραμέτρων διέφερε σημαντικά από 

την κανονική, χρησιμοποιήθηκαν μη παραμετρικές δοκιμασίες και συγκεκριμένα η 

ανάλυση συσχέτισης κατά Spearman και η δοκιμασία Kruskal-Wallis. Η στατιστική 

επεξεργασία έγινε με το πρόγραμμα SPSS 25. 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Το γράφημα 1 παρουσιάζει τη συσχέτιση της VO2max με την ηλικία των 

συμμετεχουσών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γράφημα 1. Συσχέτιση VO2max με ηλικία. 

 

Η δοκιμασία Spearman έδωσε συντελεστή συσχέτισης ρ = -0,318 (p < 0,001). Το ρ2 

είναι 0,10. Αυτό σημαίνει ότι η διακύμανση της ηλικίας εξηγεί το 10% τις 

διακύμανσης τις VO2max.  

Τα δεδομένα της VO2max χωρίστηκαν σε 4 ηλικιακές ομάδες ανά δεκαετία (10 – 19, 

20 – 29, 30 – 39 και 40 – 49), αφήνοντας έξω τις ηλικίες < 10 και > 49, για τις οποίες 

τα δεδομένα ήταν τόσο λίγα, που δεν επέτρεπαν στατιστική επεξεργασία. Η 

δοκιμασία Kruskal-Wallis έδειξε σημαντική διαφορά της VO2max ανά ηλικιακή 

ομάδα  (p < 0,001).  

 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι τιμές αναφοράς της VO2max ανά ηλικιακή ομάδα. 
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Πίνακας 1. Τιμές αναφοράς της VO2max (mL/kg/min) σε υγιή γυναικείο ελληνικό 

πληθυσμό. 

 Ηλικία (έτη) 

Ποσοστό 10-19 

(n = 161) 

20-29 

(n = 181) 

30-39 

(n = 27) 

40-49 

(n = 19) 

max 72,50 74,20 60,00 66,60 

90 57,16 56,58 57,96 58,40 

80 53,34 52,70 48,00 40,10 

70 51,14 50,20 44,40 34,30 

60 49,36 47,52 40,94 30,40 

50 47,30 45,40 37,50 29,30 

40 45,08 43,90 36,22 28,20 

30 43,40 40,92 34,76 25,80 

20 41,80 38,40 31,46 21,90 

10 39,70 34,00 25,98 17,80 

min 19,80 15,00 19,40 15,70 

 

 

Το γράφημα 2 παρουσιάζει τη συσχέτιση της HRmax με την ηλικία των 

συμμετεχουσών. 
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Γράφημα 2. Συσχέτιση HRmax με ηλικία. 

Η δοκιμασία Spearman έδωσε συντελεστή συσχέτισης ρ = -0,349 (p < 0,001). Το ρ2 

είναι 0,12. Αυτό σημαίνει ότι η διακύμανση της ηλικίας εξηγεί το 12% τις 

διακύμανσης της HRmax. Η δοκιμασία Kruskal-Wallis έδειξε σημαντική διαφορά 

της HRmax ανά ηλικιακή ομάδα  (p < 0,001). 

 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι τιμές αναφοράς της HRmax ανά ηλικιακή ομάδα. 
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Πίνακας 2. Τιμές αναφοράς της HRmax (bpm) σε υγιή γυναικείο ελληνικό πληθυσμό. 

  Ηλικία (έτη)   

Ποσοστό 

 

10-19 

(n = 161) 

20-29 

(n = 181) 

30-39 

(n = 27) 

40-49 

(n = 19) 

max 230 218 194 200 

90 200 194 193 194 

80 196 190 190 189 

70 193 187 181 184 

60 189 184 175 182 

50 187 181 172 179 

40 184 177 164 168 

30 179 173 158 159 

20 172 167 153 144 

10 151 153 133 123 

min 109 120 115 110 

 

Η στατιστική ανάλυση που αφορά τη συσχέτιση του RER με την ηλικία είχε το 

εξής αποτέλεσμα: Η δοκιμασία Spearman έδωσε συντελεστή συσχέτισης ρ = 0,061 

με p > 0,05, πράγμα που δείχνει ότι η συσχέτιση της ηλικίας με το RER δεν είναι 

σημαντική.   
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

➢ VO2max 

Παρατηρώντας τα δεδομένα από τις στατιστικές αναλύσεις προέκυψε ότι αρχικά 

η διακύμανση της VO2max εξηγείται μόνο κατά 10% από την ηλικία. Το 

υπόλοιπο 90% οφείλεται πιθανώς σε άλλους παράγοντες έξω από τα πλαίσια τις 

παρούσας εργασίας, όπως;. Επιπλέον βρέθηκε σημαντική διαφορά της VO2max 

ανά ηλικιακή ομάδα, πράγμα σχετικά αναμενόμενο, εάν λάβουμε υπόψιν μας την 

προϋπάρχουσα γνώση (Δεληγιάννης, 2016). 

Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τη σύγκριση των ευρημάτων μας με εκείνα της 

βιβλιογραφίας σε σχέση με το 50ό εκατοστό (διάμεση τιμή) της VO2max. 

 

Πίνακας 3. Σύγκριση 50ού εκατοστού της VO2max (mL/kg/min) μεταξύ της 

παρούσας έρευνας και της βιβλιογραφίας 

 Ηλικία (έτη) 

Μελέτη 10-19 έτη 20-29 έτη 30-39 έτη 40-49 έτη 

Παρούσα 47,3 45,4 37,5 29,3 

Triantafyllidi et al., 2020 26 30 24 23 

Kaminsky et al., 2015 – 37,6  30,9  27,9  

Kordi et al., 2010 –  32,6 28,1 23,7 

Loe et al., 2013 –  43,0 40,0 38,4 

Edvardsen et al., 2013 –  40,3  37,6  33,0  

 

Τα δεδομένα του πίνακα μαρτυρούν ότι για τις ηλικίες 10–19 και 20–29 η 

παρούσα μελέτη έδωσε μεγαλύτερη διάμεση τιμή για την VO2max από τις άλλες 

έρευνες. Για τις δεκαετίες 30–39 και 40–49 τα δεδομένα μας δώσανε ενδιάμεσες 

τιμές.  

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τη σύγκριση των ευρημάτων μας με εκείνα της 

βιβλιογραφίας σε σχέση με το ποσοστό μεταβολής της διάμεσης τιμής της VO2max 

από δεκαετία σε δεκαετία. 
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Πίνακας 4. Σύγκριση μεταβολής του 50ού εκατοστού της VO2max από δεκαετία 

σε δεκαετία μεταξύ της παρούσας έρευνας και της βιβλιογραφίας. 

 

Το ποσοστό μείωσης της διάμεσης VO2max για τις δεκαετίες 10-19 με 20-29 

βρέθηκε από την παρούσα μελέτη στο 5%, πράγμα που βρίσκεται σε αντίθεση με 

το αποτέλεσμα των (Triantafyllidi et al., 2020), οι οποίοι βρήκαν αύξηση κατά 

15% από την πρώτη στην δεύτερη δεκαετία.  

Προχωρώντας στη σύγκριση των ποσοστών για τις δεκαετίες 20-29 και 30-39, 

βρήκαμε μείωση κατά 18%, παρόμοια με την έρευνα των (Kaminsky et al., 2015). 

Η έρευνα των (Triantafyllidi et al., 2020) έδωσε ποσοστό μείωσης 20%, δηλαδή 

κοντά στο δικό μας εύρημα. Οι έρευνες των (Loe et al., 2013) και (Edvardsen et 

al., 2013) έδωσαν από κοινού ποσοστό μείωσης 7% και, τέλος, το αποτέλεσμα των 

(Kordi et al., 2010) ήταν μείωση κατά 14%.  

Συνεχίζοντας με το ποσοστό μείωσης από τη δεκαετία 30-39 στην 40-49, το 

αποτέλεσμά μας ήταν μείωση της VO2max κατά 22%, αποτέλεσμα αρκετά 

διαφορετικό από των άλλων ερευνών, οι οποίες έδωσαν ποσοστά μείωσης 5% 

(Triantafyllidi et al., 2020), 10% (Kaminsky et al., 2015), 16%, 4% (Loe et al., 

2013) και 13% (Edvardsen et al., 2013).  

Ολοκληρώνοντας τις συγκρίσεις μας με τα ευρήματα των άλλων ερευνών, 

βρήκαμε συνολικό ποσοστό μείωσης από την πρώτη δεκαετία που μελετήσαμε έως 

και την τελευταία στο 39%, αρκετά μεγαλύτερο από τα ευρήματα των άλλων 

ερευνών, με τους  (Triantafyllidi et al., 2020) να δίνουν 12%, τους (Kaminsky et 

al., 2015) 26%, τους  (Kordi et al., 2010) 28%, τους (Loe et al., 2013) 11% και 

 (10–19)/(20–29) (20–29)/(30–39)  (39–39)/(40–49) Συνολική μείωση 

Παρούσα  -5% -18% -22% -39% 

Triantafyllidi et al., 2020 +15% -20% -5% -12% 

(Kaminsky et al., 2015)  -18% -10% -26% 

Kordi et al., 2010  -14% -16% -28% 

(Loe et al., 2013)  -7% -4% -11% 

(Edvardsen et al., 2013)  -7% -13% -19% 
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τους  (Edvardsen et al., 2013) 19%.  Υπενθυμίζουμε ότι η έρευνά μας περιέχει 

τη δεκαετία 10-19, η οποία λείπει από τις υπόλοιπες έρευνες πλην της έρευνας 

των (Triantafyllidi et al., 2020), η οποία ξεκινά την καταμέτρηση τις από την 

ηλικία των δεκαπέντε ετών. Αυτό μπορεί να εξηγεί ένα μέρος τις διαφοράς στο 

ποσοστό μείωσης από την πρώτη έως την τελευταία μελετώμενη δεκαετία.  

 

➢ HRmax 

Μελετώντας τις στατιστικές αναλύσεις που αφορούν την HRmax καταλήξαμε στα 

εξής δύο συμπεράσματα: Πρώτον, ότι η διακύμανσή της εξηγείται μόνο κατά 12% 

από τη διακύμανση της ηλικίας και, δεύτερον, ότι υπήρχε σημαντική διαφορά 

ανά ηλικιακή κατηγορία.  

Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τη σύγκριση των ευρημάτων μας με εκείνα της 

βιβλιογραφίας σε σχέση με το 50ό εκατοστό της HRmax. 

 

Πίνακας 5. Σύγκριση 50ού εκατοστού της HRmax (bpm) μεταξύ της παρούσας 

έρευνας και της βιβλιογραφίας 

Μελέτη 10-19 έτη 20-29 έτη 30-39 έτη 40-49 έτη 

Παρούσα 187 181 172 179 

Triantafyllidi et al., 2020 180 182 174 171 

Kaminsky et al., 2015 –  189 184 176 

Loe et al., 2013 – 194 190 184 

Edvardsen et al., 2013 – 193 189 182 

 

Τα δεδομένα του πίνακα μαρτυρούν ότι για τις ηλικίες 10–19 η παρούσα μελέτη 

έδωσε μεγαλύτερη διάμεση τιμή για την HRmax από την έρευνα των 

(Triantafyllidi et al., 2020). Για τις δεκαετίες 20–29 και 30–39 τα δεδομένα μας 

έδωσαν την μικρότερη διάμεση τιμή, η οποία παρόλα αυτά είναι κοντά με την 

αντίστοιχη έρευνα σε ελληνικό πληθυσμό (Triantafyllidi et al., 2020). Τέλος ,για 

την δεκαετία 40–49 τα δεδομένα μας έδωσαν μια ενδιάμεση τιμή σε σχέση με τα 

αποτελέσματα των άλλων ερευνών.  
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Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τη σύγκριση των ευρημάτων μας με εκείνα της 

βιβλιογραφίας σε σχέση με το ποσοστό μεταβολής της διάμεσης τιμής της HRmax 

από δεκαετία σε δεκαετία. 

 

Πίνακας 6. Σύγκριση μεταβολής του 50ού εκατοστού της HRmax από δεκαετία 

σε δεκαετία μεταξύ της παρούσας έρευνας και της βιβλιογραφίας. 

 

Μελέτη (10–19)/(20–29) (20–29)/(30–39) (39–39)/(40–49) Συνολική 

μείωση 

Παρούσα - 4% - 5% + 4% - 5% 

Triantafyllidi et al., 2020 + 1% - 5% - 2% - 5% 

Kaminsky et al., 2015  - 3% - 5% - 7% 

Loe et al., 2013  - 3% - 4% - 6% 

Edvardsen et al., 2013  - 3% - 4% - 6% 

 

Το ποσοστό μείωσης από τη δεκαετία 10-19 μέχρι τη δεκαετία 20-29 βρέθηκε από 

την παρούσα μελέτη στο 4%, πράγμα που διαφέρει από το αποτέλεσμα των 

(Triantafyllidi et al., 2020) οι οποίοι δώσανε αύξηση της HRmax κατά 1% από 

την πρώτη στη δεύτερη δεκαετία.  

Προχωρώντας στη σύγκριση των ποσοστών για τις δεκαετίες 20-29 και 30-39, 

βρήκαμε ποσοστό μείωσης κατά 5%, παρόμοια με την έρευνα των (Kaminsky et 

al., 2015). Οι έρευνες των (Triantafyllidi et al., 2020), (Loe et al., 2013) και 

(Edvardsen et al., 2013)  έδωσαν ποσοστό 3%.  

Συνεχίζοντας με το ποσοστό μείωσης από την δεκαετία 30-39 στην 40-49 το 

αποτέλεσμά μας ήταν αύξηση της HRmax κατά 4%, αποτέλεσμα αρκετά 

διαφορετικό από των άλλων ερευνών, οι οποίες έδωσαν ποσοστό μείωσης 2% 

(Triantafyllidi et al., 2020), 5% (Kaminsky et al., 2015) και 4% (Loe et al., 2013) 

και  (Edvardsen et al., 2013).  



 
24 

Ολοκληρώνοντας τις συγκρίσεις μας με τα ευρήματα των άλλων ερευνών, 

βρήκαμε συνολικό ποσοστό μείωσης από την πρώτη δεκαετία που μελετήσαμε έως 

και την τελευταία κατά 5%, ίδιο με εκείνο των (Triantafyllidi et al., 2020). Οι 

(Kaminsky et al., 2015) ήταν στο 7%, ενώ οι (Loe et al., 2013) και (Edvardsen et 

al., 2013) έδωσαν αμφότεροι μείωση κατά 6%. Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως,  

αξιοσημείωτο είναι ότι η έρευνά μας περιέχει στα αποτελέσματά της τη δεκαετία 

10-19, η οποία λείπει από τις υπόλοιπες έρευνες πλην εκείνης των (Triantafyllidi 

et al., 2020), η οποία ξεκινά την καταμέτρηση τις από την ηλικία των δεκαπέντε 

ετών. Αυτό μπορεί να εξηγεί ένα μέρος τις διαφοράς στο ποσοστό μείωσης από την 

πρώτη έως την τελευταία μελετώμενη δεκαετία.  

 

➢ Περιορισμοί της παρούσας έρευνας και προτάσεις για μελλοντική έρευνα  

Οι κυριότεροι περιορισμοί της παρούσας έρευνας σχετίζονται με το δείγμα. 

Συγκεκριμένα, υπήρξε άνιση κατανομή του δείγματος στις δεκαετίες, με 

αποτέλεσμα, ενώ οι δυο πρώτες (10–19 και 20–29) είχαν ικανοποιητικό μέγεθος 

(161 και 181 άτομα αντίστοιχα), οι επόμενες δυο (30–39 και 40–49) να έχουν τόσο 

μικρό μέγεθος (27 και 19 άτομα αντίστοιχα), ώστε τα δεδομένα που αναφέρονται 

σε αυτές να έχουν προσανατολιστικό μόνο χαρακτήρα. Επομένως, μελλοντική 

έρευνα θα πρέπει να στοχεύσει στο να προσθέσει δεδομένα για τις δεκαετίες 30–

39 και 40–49, αλλά και για μεγαλύτερες δεκαετίες, δεδομένου του αυξανόμενου 

ενδιαφέροντος για την υγεία και ευεξία στην τρίτη ηλικία. 
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