
 

 

 

 

Ελλθνικι Εταιρεία Βιοχθμείασ και Φυςιολογίασ τθσ Άςκθςθσ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Πρόγραμμα 7ου υνεδρίου Βιοχθμείασ  

και Φυςιολογίασ τθσ Άςκθςθσ 

 

 

 

 

 

 

Ακινα, 20 – 22 Οκτωβρίου 2017  

 

Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ 

 

υνδιοργάνωςθ: 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΘΘ ΝΣΟΠΙΝΓΚ



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Μζλθ Επιςτθμονικισ και Οργανωτικισ Επιτροπισ 

 

 

Επιςτθμονικι Επιτροπι Οργανωτικι Επιτροπι 

Φλουρισ Ανδρζασ, Πρόεδροσ Παραδείςθσ Γιϊργοσ, Πρόεδροσ 

Βογιατηισ Γιάννθσ Σουμπζκθσ Αργφρθσ, Αντιπρόεδροσ 

Γιαννάκθ Χριςτόφοροσ Αποςτολίδθσ Νίκοσ 

Δίπλα Κωνςταντίνα Βαςιλοποφλου Μαροφλα 

Ηαφειρίδθσ Ανδρζασ Γεωργακόπουλοσ Παναγιϊτθσ 

Καρατηαφζρθ Χριςτίνα Δόντθ Ολφβια 

Κουτεντάκθσ Γιάννθσ Ηαχαρόγιαννθσ Θλίασ  

Κυπάροσ Αντϊνθσ Καμπαςακάλθσ Ακανάςιοσ  

Μαριδάκθ Μαρία Καρατηάνοσ Ελευκζριοσ  

Μζτςιοσ Γιϊργοσ Κουτρουμπι ταματίνα  

Μοφγιοσ Βαςίλθσ Κωςτοφλασ Ιωάννθσ  

Μπογδάνθσ Γρθγόρθσ Μεκενίτθσ πφροσ 

Νικολαΐδθσ Μιχάλθσ Μποτϊνθσ Πζτροσ 

Ντίνασ Πζτροσ Λιάπθ Χάρισ 

ακελλαρίου Παραςκευι Πετρίδου Ανατολι  

ακκάσ Γιϊργοσ ουλτανάκθ Ελζνθ  

γουράκθ Εραςμία πανουδάκθ οφία  

μιλιοσ Θλίασ ταυρόπουλοσ-Καλίνογλου Αντϊνθσ  

Σερηισ Γεράςιμοσ ωτθρόπουλοσ Κϊςτασ  

Σηιαμοφρτασ Ακανάςιοσ Σςοφκοσ Ακανάςιοσ  

Σοκμακίδθσ άββασ Σςολάκθσ Χαρίλαοσ  

Σςαλισ Γιϊργοσ Σςιότρα Γεωργία 

Φατοφροσ Γιάννθσ  

Φιλίππου Αναςτάςιοσ  

Χατηθνικολάου Ακανάςιοσ  

Χατηθχαραλάμπουσ Μάριοσ  

Χρυςανκόπουλοσ Κϊςτασ  
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ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

Παραςκευι 20 Οκτωβρίου 2017 

 Φροντιςτιρια 

8:00 – 10:30 

 
 

10:45 – 12:45 

 
 

13:00 – 15:00 

1. Μζτρθςθ και αξιολόγθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ γαλακτικοφ ςτο αίμα. 
Αργφρθσ Τουμπζκθσ, David Bishop, Βαςίλθσ Μοφγιοσ, Ζρθ Σγουράκθ, 
Ακανάςιοσ Καμπαςακάλθσ 

2. υςτθματικι αναςκόπθςθ βιβλιογραφίασ και μετα-ανάλυςθ. Θ 
διαδικαςία βιμα προσ βιμα. 
Πζτροσ Ντίνασ 

3. Αξιολόγθςθ τθσ μεταβλθτότθτασ καρδιακοφ παλμοφ ςε θρεμία και κατά 
τθν άςκθςθ 
Αντωνία Καλτςάτου, Ανδρζασ Φλουρισ 

14:00 – 15:00 Εγγραφζσ 

15:00 – 16:30 Προφορικζσ Ανακοινϊςεισ: Φυςιολογία τθσ Άςκθςθσ 

 Προεδρείο: Δίπλα Κ., ΕΦΑΑ, ΑΠΘ / Γιαννάκθ Χ., Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ, 

Κφπροσ 
 

1. ΜΘΚΟ ΜΤΪΚΩΝ ΔΕΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΣΘΣΑ ΑΓΩΓΘ ΣΩΝ ΔΤΝΑΜΙΚΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΙ ΜΤΪΚΕ ΙΝΕ ΣΟΤ ΕΞΩ ΠΛΑΣΤ ΜΘΡΙΑΙΟΤ ΜΤΟ 
Μεκενίτθσ Σ.,

1
 Σταςινάκθ Α.Ν.,

1
 Ηάρασ Ν.,

1
 Σπζγγοσ Κ.,

2
 Καραμπάτςοσ Γ.,

1
 

Καρανδρζασ Ν.,
2
 Τερηισ Γ.

1  

1
Εργαςτιριο Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ, χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & 

Ακλθτιςμοφ, 
2
Α’ Νευρολογικι Κλινικι Αιγινιτειου Νοςοκομείου, Εκνικό & 

Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
 
2. EFFECTS OF a-LIPOIC ACID SUPPLEMENTANTION ON SOMATOMETRIC 

CHARACTERISTICS AND EXERCISE PERFORMANCE IN ADULTS WITH G6PD 
DEFICIENCY  
Georgakouli K., Fragkos A., Tzatzakis F., Papanikolaou K., Deli C.K., Koutedakis Y., 
Fatouros I.G., Jamurtas A.Z.

 

Department of Physical Education and Sport Science, University of Thessaly, Trikala, 
Greece 
 

3. ΜΕΣΑΒΟΛΘ ΣΘ ΘΛΕΚΣΡΟΜΤΟΓΡΑΦΙΚΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΤΠΟΚΝΘΜΙΔΙΟΤ 
ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΑΣΡΟΚΝΘΜΙΟΤ ΜΤΟ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΕΚΣΕΛΕΘ ΑΛΜΑΣΩΝ ΒΑΘΟΤ  
Σμιλιοσ Θ.,

1
 Χρυςόμαλλοσ Α.,

1
 Πατίκασ Δ.,

2
 Καηαντηισ Χ.,

1
 Δοφδα Ε.,

1
 Τοκμακίδθσ Σ.

1
 

1
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο 

Θράκθσ, 
2
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Αριςτοτζλειο 

Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 
 
4. Θ ΚΟΠΩΘ ΣΟΤ ΜΤΕ ΣΟΤ ΘΕΝΑΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΝΕΧΕ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΙΚΟ 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΝΕΤΡΙΚΘ ΘΛΕΚΣΡΟΔΙΕΓΕΡΘ ΣΑ 20 ΚΑΙ 40 Hz ΑΝΣΙΣΟΙΧΑ  
Γκζςου Α., Παπαβαςιλείου Α., Αμοιρίδθσ Ι., Χατηθτάκθ Β., Μπάςςα Ε., Πατίκασ Δ.

 
 

χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο 
Θεςςαλονίκθσ. 

1.   
5. Θ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΕΠΑΝΑΛΘΨΕΩΝ ΣΟ ΧΡΟΝΟ ΑΚΘΘ ΜΕ 

ΤΨΘΛΘ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΞΤΓΟΝΩΘ ΣΟΤ ΕΞΩ ΠΛΑΣΤ ΜΤΟ 
ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΕΚΣΕΛΕΘ ΑΕΡΟΒΙΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΙΚΘ ΑΚΘΘ  
Κοκκίνου Ε.,

1
 Σμιλιοσ Θ.,

1
 Μφρκοσ Α.,

1
 Ηαφειρίδθσ Α.,

2
 Τηουμάνθσ Α.,

1
 Δοφδα Ε.,

1
 

Τοκμακίδθσ Σ.
1 
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1
Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο 

Θράκθσ, 
2
Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, ζρρεσ, Αριςτοτζλειο 

Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 
 
6. ΤΝΕΧΟΜΕΝΘ ΕΝΑΝΣΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΙΚΘ ΜΕΘΟΔΟΤ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΚΘΘ: 

ΧΡΟΝΟ ΑΚΘΘ ΜΕ ΤΨΘΛΘ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΚΑΙ ΜΕΣΑΒΟΛΘ ΣΘ 
ΟΞΤΓΟΝΩΘ ΣΟΤ ΕΞΩ ΠΛΑΣΤ ΜΤΟ  
Μφρκοσ Α.,

1
 Σμιλιοσ Θ.,

1
 Κοκκίνου Ε.,

1
 Ηαφειρίδθσ Α.,

2
 Τηουμάνθσ Α.,

1
 Δοφδα Ε.,

1
 

Τοκμακίδθσ Σ.
1 

1
Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο 

Θράκθσ, 
2
Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, ζρρεσ, Αριςτοτζλειο 

Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ  

16:30 – 17:00 Διάλειμμα 

17:00 – 18:30 τρογγυλι Σράπεηα: Οι βλαβερζσ ςυνζπειεσ του ντόπιγκ ςε 

ακλοφμενουσ και ακλθτζσ 

Προεδρείο: Γεωργακόπουλοσ Π., Πρόεδροσ ΕΣΚΑΝ, Αντιπρόεδροσ ΕΟΠΥΥ 

   

Βλάβεσ από φάρμακα του αναπνευςτικοφ ςε ακλθτζσ 
Γεωργακόπουλοσ Π., Πρόεδροσ ΕΣΚΑΝ, Αντιπρόεδροσ ΕΟΠΥΥ 

 
Χριςθ πεπτιδίων του IGF-1 ςε ακλθτζσ: παρενζργειεσ και κίνδυνοι 
Φιλίππου Α., Ιατρικι Σχολι, ΕΚΠΑ 

 
Αναβολικά ςτεροειδι και ακλθτζσ. Μια παλιά επικίνδυνθ ιςτορία 

Λιάπθ  Χ., Ιατρικι Σχολι, ΕΚΠΑ 

 

Ενζργειεσ και παρενζργειεσ τθσ ερυκροποιθτίνθσ 
Βαςιλόπουλοσ  Γ., Ιατρικι Σχολι ΠΘ 

 

 

18:30 – 19:00 

 

Διάλειμμα 

19:00 – 19:30 Σελετι Ζναρξθσ 7ου υνεδρίου Βιοχθμείασ και Φυςιολογίασ τθσ 

Άςκθςθσ 

Απονομι τίτλων Εργοφυςιολόγου 
 

19:30 – 21:00 Κεντρικι Ομιλία 

Προεδρείο: Σμιλιοσ Θ., ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ 
 

Adaptations of mitochondrial function to exercise - implications for health 

Bishop D., Victoria University, Australia 
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άββατο 21 Οκτωβρίου 2017 

  

9:00 – 10:00 Αναρτθμζνεσ Ανακοινϊςεισ: Κλινικι Εργοφυςιολογία – Βιοχθμεία και  

Μοριακι Βιολογία τθσ Άςκθςθσ 

 Προεδρείο: Κυπάροσ Α., ΣΕΦΑΑ, ΑΠΘ / Ηαφειρίδθσ Α., ΣΕΦΑΑ, ΑΠΘ 

 
Κλινική Εργοφυςιολογία 
 

1. THE EFFECTS OF PILATES AND YOGA EXERCISE PROGRAMMES ON PHYSICAL 
FITNESS AND BLOOD LIPIDS  
Gerolemou S, Stavrinou P and Hadjicharalambous M. 
Human Performance Laboratory, Department of Life & Health Sciences, University 
of Nicosia, Cyprus 
 

2. DOES HIIT IMPROVE QUALITY OF LIFE AND THE POTENTIAL OF FUTURE EXERCISE 
PARTICIPATION IN INACTIVE ADULTS?  
Stavrinou P.,

1
 Bogdanis G.,

2
 Terzis G.,

2
 Giannaki C.,

1
 Hadjicharalambous M.

1
 

1
Department of Life & Health Sciences, University of Nicosia, Nicosia, Cyprus, 

2
School of Physical Education & Sports Science, National & Kapodistrian 

University of Athens, Athens, Greece 
 

3. Θ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ ΚΡΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΘ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΣΙΣΑΘ ΣΘ 
ΙΝΟΤΛΙΝΘ Ε ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΝΕΦΡΙΚΘ ΝΟΟ  
Κραςζ Α.,

1,2
 Φλουρισ A.Δ.,

2
 Τςιάνασ Ν.,

3
 Φουντά Π.,

3
 Πατρικάλου Ε.,

3
 Καρατηαφζρθ 

Χ.,
1
 Στεφανίδθσ Ι.,

2
 Σακκάσ Γ.

1
 

 1
Εργαςτιριο Κλινικισ Εργοφυςιολογίασ (LIVE LAB), χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ 

Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, 
2
Εργαςτιριο Περιβαλλοντικισ 

Φυςιολογίασ FAME Lab, χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, 
Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, 

3
Γενικό Νοςοκομείο Σρικάλων, 

4
χολι Επιςτθμϊν 

Τγείασ, Σμιμα Ιατρικισ Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ 
 
4. ASSOCIATION BETWEEN HEAT WAVES AND MORTALITY IN CYPRUS  

Amorim T.,
1
 Ioannou L.G.,

1
 Samoutis G.,

2
 Flouris A.D.

1
 

 1
FAME Laboratory, Department of Exercise Science, University of Thessaly, Trikala, 

Greece, 
2
Medical School, University of Nicosia, Nicosia, Cyprus 

 
5. INFLUENCE OF THERMAL HOMEOSTASIS ON REACTIVE HYPEREMIA  

Tsoutsoubi L., Ioannou L.G., Nintou E., Gkiata P. Flouris A.D. 
FAME Laboratory, Department of Exercise Science, University of Thessaly, Trikala, 
Greece 

 
6. DIABETIC PERIPHERAL NEUROPATHY AND CRYOTHERAPY: A CASE STUDY  

Gkiata P.,
1
 Cheung S.S.,

2
 Flouris A.D.

1
 

1
FAME Laboratory, Department of Physical Education and Exercise Science, Trikala, 

Greece, 
2
Department of Physical Education and Kinesiology, Brock University, St. 

Catharines, Ontario, Canada 
 
7. SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM ACTIVATION DURING COLD EXPOSURE IS 

RELATED TO BODY MASS INDEX  
Carrillo A.E.,

1
 Krase A.,

1
 Nintou E.,

1
 Georgakopoulos A.,

2
 Pianou N.,

2
 Metaxas M.,

2
 

Chatziioannou S.,
2
 Georgoulias P.,

3
 Athanasiou K.,

4
 Koutsikos J.,

4
 Amorim T.,

1
 

Moldovan O.,
5
 Stasinopoulos Y.,

5
 Koutedakis Y.,

6
 Dinas P.,

1
 Flouris A.D.

1
 

 1
FAME Laboratory, Department of Exercise Science, University of Thessaly, Trikala, 

Greece, 
2
PET/CT department, Biomedical Research Foundation Academy of Athens, 

Greece, 
3
Nuclear Medicine Department, University of Thessaly, University Hospital 
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of Larissa, Greece, 
4
401 General Military Hospital, Athens, Greece, 

5
Imedica S.A., 

Department of Research and Development, Romania, 
6
School of Physical Education 

and Exercise Science, Trikala, Greece 
 
8. ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΡΤΘΜΙΘ ΣΟΤ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΝΕΤΡΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΘ 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΙΚΘ ΑΚΘΘ ΧΕΙΡΟΛΑΒΘ Ε ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΕ ΔΙΑΒΘΣΘ ΚΤΘΘ ΕΝΑΝΣΙ 
ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΘ ΕΓΚΤΜΟΤΝΘ  
Γρθγοριάδου Ι.,

1
 Τριανταφφλλου Α.,

2
 Ματηουράνθσ Ε.,

2
 Κιντιράκθ Ε.,

3
 Γκαλιαγκοφςθ 

Ε.,
2
 Βράμπασ Ι.Σ.,

 1
 Ηαφειρίδθσ Α.,

1
 Δοφμα Σ.,

2
 Γουλισ Δ.,

3
 Δίπλα Κ.

1
  

1
Εργαςτιριο Φυςιολογίασ και Βιοχθμείασ τθσ Άςκθςθσ, ΣΕΦΑΑ ερρϊν, ΑΠΘ, 

2
3θ 

Πανεπιςτθμιακι Πακολογικι Κλινικι ΓΝ Παπαγεωργίου, ΑΠΘ, 
3
Μονάδα 

Ενδοκρινολογίασ Αναπαραγωγισ, Αϋ Μαιευτικι - Γυναικολογικι Κλινικι, Ιατρικι 
χολι, ΑΠΘ 
 

9. A COMPARISON OF HEART RATE VARIABILITY BETWEEN YOUNG AND OLDER 
INDIVIDUALS DURING DRY OR HUMID HEAT STRESS  
Carrillo A.E.,

1,2
 Herry C.L.,

3
 Poirier M.P.,

4
 Friesen B.J.,

4
 Seely A.J.E.,

3
 Flouris A.D.,

2,4
 

Wright Beatty H.E.,
4
 Kenny G.P.

3,4
 

1
Department of Exercise Science, Chatham University, Pittsburgh, PA, USA, 

2
FAME 

Laboratory, Department of Exercise Science, University of Thessaly, Trikala, Greece, 
3
Clinical Epidemiology Program, The Ottawa Hospital Research Institute, Ottawa, 

Ontario, Canada, 
4
Human and Environmental Physiology Research Unit, School of 

Human Kinetics, University of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada 
 

Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία τησ Άςκηςησ 
 

10. DIURNAL VARIATION OF THE URINE LACTATE CONCENTRATION AFTER MAXIMAL 
EXERCISE IN CHILDREN SWIMMERS  
Nikolaidis S.,

1,2
 Nasoufidis G.,

1
 Kosmidis I.,

1
 Sougioultzis M.,

2
 Mougios V.

1
 

 1
Laboratory of Evaluation of Human Biological Performance, School of Physical 

Education & Sport Science, Aristotle University of Thessaloniki, 
2
Kleatnhis Vikelidis 

Swimming Pool 
 

11. THE EFFECTIVENESS OF CORINTHIAN RAISINS AS AN ERGOGENIC AID DURING 
PROLONGED EXERCISE  
Deli C.K.,

1
 Poulios A.,

1
 Georgakouli K.,

 1
 Papanikolaou K.,

1
 Papoutsis A.,

2
 Selemekou 

M.,
3
 Karathanos V.T.,

2
 Draganidis D.,

1
 Koutedakis Y.,

1
 Fatouros I.G.,

1
 Jamurtas A.Z.

1
 

1
Laboratory Exercise Physiology, Athletic Biocemistry, and Sports Nutrition, School 

of Physical Education and Sport Science, University of Thessaly, 
2
Laboratory of 

Chemistry-Biochemistry and Physical Chemistry of Foods, Department of Nutrition 
and Dietetics, School of Health Science and Education, Harokopio University, 
3
Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly 

 
12. Ο ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΘΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΒΙΟΧΘΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΣΩΝ ΣΘ ΧΕΘ ΩΜΑΣΙΚΘ 

ΑΚΘΘ ΜΕ ΣΟΝ ΔΕΚΑΕΣΘ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ  
Κουλοφρθσ Δ.,

1
 Γεωργουςοποφλου Ε.,

1,3
 Χρυςοχόου Χ.,

2
 Στεφανάδθσ Χ.,

2
 Τοφςουλθσ 

Δ.,
2
 Πίτςαβοσ Χ.,

2
 Παναγιωτάκοσ Δ.

1,3
 

1
Σμιμα Επιςτιμθσ Διαιτολογίασ – Διατροφισ, χολι Επιςτθμϊν Τγείασ & Αγωγισ, 

Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο, 
2
Α’ Καρδιολογικι Κλινικι, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο 

Ακθνϊν, 
3
Faculty of Health, University of Canberra, Australia  

10:00 – 10:30 Διάλειμμα 
 

10:30 – 12:15 Προφορικζσ Ανακοινϊςεισ: Βιοχθμεία και Μοριακι Βιολογία τθσ  
  Άςκθςθσ 
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Προεδρείο: Γελαδάσ Ν., ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ / Τηιαμοφρτασ Α., ΣΕΦΑΑ, ΠΘ 
 

1. ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΟΤ ΤΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΤ ΜΕΟΤ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΤΟΒΛΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΦΟΡΣΙΘ ΣΟΤ ΣΟΝ ΦΑΙΝΟΣΤΠΟ ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ ΚΤΣΣΑΡΩΝ 
Κόλλιασ Λ.,

1
 Φιλίππου Α.,

1
 Ηεβόλθσ Ε.,

1
 Μουςτόγιαννθσ Α.,

1
 Πατςοφρασ Μ.Δ.,

2
 

Κουτςιλιζρθσ Μ.
1
 

1
Εργαςτιριο Πειραματικισ Φυςιολογίασ, 

2
Εργαςτιριο Πακοφυςιολογίασ, Ιατρικι 

χολι, Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
 
2. ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΦΟΡΣΙΘ Ε ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΘΜΕΝΟΤ ΜΤΟΒΛΑΣΕ 

C2C12 
Μουςτόγιαννθσ Α.,

1
 Φιλίππου Α.,

 1
 Ηεβόλθσ Ε.,

 1
 Χατηθγεωργίου Α.,

 2
 Κουτςιλιζρθσ 

Μ.
 1

 
1
Σμιμα Πειραματικισ Φυςιολογίασ, Ιατρικι χολι, Εκνικό και Καποδιςτριακό 

Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 
2
Ινςτιτοφτο Κλινικισ Χθμείασ και Εργαςτθριακισ Ιατρικισ, 

Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Δρζςδθσ, Γερμανία 
 

3. EFFECTS OF LONG-TERM EXERCISE ON THE QUADRICEPS, LIVER AND BRAIN FATTY-
ACID PROFILES OF AGED RATS 

 

Tzimou A.,
1
 Chatzis A.,

1
 Nikolaidis S.,

1
 Galazoulas C.,

1
 Taitzoglou I.,

2
 Mougios V.

1
 

1
School of Physical Education and Sport Science at Thessaloniki, Aristotle University 

of Thessaloniki, 
2
School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki  

 
4. THE EFFECT OF NICOTINAMIDE RIBOSIDE ON GLUTATHIONE REDOX METABOLISM, 

GLYCOGEN CONCENTRATION AND EXERCISE PERFORMANCE IN RATS
 

Kourtzidis I.A.,
1
 Dolopikou C.F.,

1
 Tsiftsis A.N.,

1,2
 Margaritelis N.V.,

1,2
 Veskoukis A.S.,

1
 

Vrabas I.S.,
1
 Paschalis V.,

3
 Kyparos A.,

1
 Nikolaidis M.G.

1
 

1
Department of Physical Education and Sport Science at Serres, Aristotle University 

of Thessaloniki, Greece, 
2
Intensive Care Unit, 424 General Military Hospital of 

Thessaloniki, Greece, 
3
School of Physical Education and Sport Science, National and 

Kapodistrian University of Athens, Greece 
 

5. ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΦΟΡΣΙΘ Ε ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΘΜΕΝΟΤ 
ΚΑΡΔΙΟΜΤΟΒΛΑΣΕ  

6. Ηεβόλθσ Ε.,
1
 Φιλίππου Α.,

1
 Μουςτόγιαννθσ Α.,

1
 Χατηθγεωργίου Α.,

2
 Κουτςιλιζρθσ 

Μ.
1
 

7. 
1
Σμιμα Πειραματικισ Φυςιολογίασ, Ιατρικι χολι, Εκνικό και Καποδιςτριακό 

Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 
2
Ινςτιτοφτο Κλινικισ Χθμείασ και Εργαςτθριακισ Ιατρικισ, 

Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Δρζςδθσ, Γερμανία 
2.  

6.   EFFECTS OF LIFELONG EXERCISE ON THE QUADRICEPS, LIVER AND BRAIN FATTY-
ACID PROFILES OF AGED RATS 
Tzimou A.,

1
 Chatzis A.,

1
 Nikolaidis S.,

1
 Taitzoglou I.,

2
 Mougios V.

1
 

1
School of Physical Education and Sport Science at Thessaloniki, Aristotle University 

of Thessaloniki, 
2
School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki 

3.  
7.   NEUROMUSCULAR ELECTRICAL STIMULATION PROMOTES DEVELOPMENT IN MICE 

OF MATURE HUMAN MUSCLE FROM IMMORTALIZED HUMAN MYOBLASTS 
Sakellariou P.,

1,2
 O'Neill A.,

1
 Mueller A.L.,

1,3
 Llach-Martinez A.,

1
 Stadler G.

4,5
 Wright 

W.E.,
4
 Roche J.A.,

1,6
 Bloch R.J.

1,4
 

1
Department of Physiology, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, 

USA, 
2
FAME Laboratory, School of Exercise Science, University of Thessaly, Trikala, 

Greece, 
3
Program in Molecular Medicine, University of Maryland, Baltimore, USA, 

4
Department of Cell Biology, University of Texas Southwestern Medical Center, 

Dallas, USA, 
5
Berkeley Lights, Emeryville, CA, USA, 

6
Department of Health Care 

Sciences, Wayne State University, Detroit, USA 
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12:15 – 12:45 Διάλειμμα 

12:45 – 13:00 Ειδικι Παρουςίαςθ: Λεξικό Επιςτθμϊν του Ακλθτιςμοφ 

13:00 – 14:00 Προφορικζσ Ανακοινϊςεισ: Φυςιολογία τθσ Άςκθςθσ και   

                                                    Προπονθτικζσ Εφαρμογζσ ςτον Ακλθτιςμό 

 Προεδρείο: Κουτεντάκθσ Γ., ΣΕΦΑΑ, ΠΘ / Χρυςανκόπουλοσ Κ., ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ  
 
1. RESPONDERS AND NON-RESPONDERS TO CAFFEINE INGESTION: EXERCISE 

PERFORMANCE, PHYSIOLOGICAL AND METABOLIC RESPONSES DURING A 
SIMULATED SOCCER GAME PROTOCOL  
Apostolidis A,

1
 Mougios V,

2
 Smilios I.,

3
 Rodosthenous J.,

4
 Hadjicharalambous M.

1
 

1
Human Performance Laboratory, Department of Life & Health Sciences, University 

of Nicosia, Cyprus, 
2
School of Physical Education & Sports Science, Aristotle 

University of Thessaloniki, Greece, 
3
School of Physical Education & Sports Science, 

Democritus University Trace, Komotini, Greece, 
4
Pharmacy Programme, 

Department of Life & Health Sciences, University of Nicosia, Cyprus 
 
2. Θ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΘ ΑΘΛΘΣΙΚΘ ΕΜΦΑΝΙΘ ΣΘΝ ΤΠΟΜΕΓΙΣΘ 

ΑΘΛΘΣΙΚΘ ΠΡΟΠΑΘΕΙΑ Ε ΘΕΡΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
Ιωάννου Λ.Γ., Τςουτςουμπι Λ., Γκιάτα Β., Φλουρισ Α.Δ. 
Εργαςτιριο Περιβαλλοντικισ Φυςιολογίασ FAME Lab, χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ 
Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ 
 

3. ΕΠΙΔΡΑΘ ΒΑΛΛΙΣΙΚΘ ΠΡΟΠΟΝΘΘ ΧΑΜΘΛΟΤ ΟΓΚΟΤ ΣΘΝ ΕΚΡΘΚΣΙΚΘ 
ΔΤΝΑΜΘ ΣΙ ΕΠΟΜΕΝΕ ΔΤΟ ΘΜΕΡΕ 
Τςοφκοσ Α.,

1
 Βελθγκζκασ Π.,

1
 Brown L.Ε.,

2
 Τερηισ Γ.,

1
 Μπογδάνθσ Γ.

1
 

1
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ,  Εκνικό & Καποδιςτριακό 

Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
2
Department of Kinesiology, Human Performance Laboratory, California State 

University, Fullerton, Fullerton, CA, USA 
 

4. EFFECTS OF FOUR WEEKS OF ISOMETRIC EXPLOSIVE- AND SUSTAINED- 
CONTRACTION STRENGTH TRAINING ON JOINT ANGLE SPECIFICITY  
Roxanas P., Lanza M.B., Folland J.P. 
School of Sport, Exercise and Health Sciences, Loughborough University, 
Loughborough, Leicestershire, United Kingdom 

  

14:00 – 15:45 Μεςθμβρινι Διακοπι 

Γενικι υνζλευςθ Ελλθνικισ Εταιρείασ Βιοχθμείασ και Φυςιολογίασ 

τθσ Άςκθςθσ 

15:45 – 17:15 Προφορικζσ Ανακοινϊςεισ: Προπονθτικζσ Εφαρμογζσ ςτον Ακλθτιςμό 

 Προεδρείο: Φλουρισ Α., ΣΕΦΑΑ, ΠΘ / Χατηθχαραλάμπουσ Μ., Πανεπιςτιμιο 
Λευκωςίασ, Κφπροσ  

 
1. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΙΚΘ ΠΡΟΠΟΝΘΘ ΚΟΛΤΜΒΘΘ Ε ΡΤΘΜΟ ΑΓΩΝΑ: Θ ΕΠΙΔΡΑΘ 

ΣΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΟ ΣΑ ΚΙΝΘΜΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΘ 
ΤΓΚΕΝΣΡΩΘ ΓΑΛΑΚΣΙΚΟΤ ΟΞΕΟ  
Μάχοσ Χ., Θεοφιλίδθσ Γ., Καρατράντου K., Γεροδιμοσ Β. 
ΚΕΑΦΑ, χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Σμιμα Επιςτιμθσ 
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Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ 
 
2. Θ ΑΜΕΘ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ ΠΡΟΠΟΝΘΘ ΔΤΝΑΜΘ ΣΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΕ 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΤ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΠΡΟΠΟΝΘΘ ΚΟΛΤΜΒΘΘ  
Αρςονιάδθσ Γ., Τερηισ Γ., Μπογδάνθσ Γ., Νικθτάκθσ Ι., Μαλιαρόσ Ι., Μοράρθσ Α., 
Τουφεξι Σ., Ηάγκα Κ., Τουμπζκθσ Α. 
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ 
Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν  
 

3. FITNESS AND MATCH PERFORMANCE VARIATION FOLLOWING PRE-SEASON AND 
IN-SEASON HIGH-INTENSITY TRAINING IN WATER POLO PLAYERS 
Botonis P., Toubekis A., Platanou T. 
Department of Aquatic Sports, School of Physical Education and Sports Science, 
National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece 
  

4. ΤΓΚΡΙΣΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΔΕΙΚΣΩΝ ΣΘ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ ΑΝΣΟΧΘ Ε  ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ 
ΕΦΘΒΟΤ ΚΟΛΤΜΒΘΣΕ  
Νικθτάκθσ Ι., Μιχαλόπουλοσ Γ., Θώμοσ Θ., Νικολόπουλοσ Α., Τουμπζκθσ Α. 
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Εκνικό και Καποδιςτριακό 
Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 
5. Θ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΟΤ ΣΡΕΞΙΜΑΣΟ ΤΨΘΛΘ ΕΝΣΑΘ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ 

ΜΕΣΑΞΤ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝΣ ΣΘ ΤΓΚΕΝΣΡΩΘ ΓΑΛΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ 
ΣΘΝ ΑΠΟΔΟΘ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΣΩΝ 
Μπιηάσ Γ.,

1
 Σμιλιοσ Θ.,

1
 Μπογδάνθσ Γ.

2
 

1
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο 

Θράκθσ, 
2
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Εκνικό και 

Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
 

6. ΕΠΙΔΡΑΘ ΠΡΟΠΟΝΘΘ ΙΧΤΟ ΚΑΙ ΑΝΣΟΧΘ ΜΕ ΤΨΘΛΘ ΕΝΣΑΘ Ε 
ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΤ ΦΤΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΘΛΘΣΩΝ ΜΕΙΚΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ 
ΣΕΧΝΩΝ 
Κωςτικιάδθσ Ι., Μεκενίτθσ Σ., Τςοφκοσ Ακ., Βελθγκζκασ Π., Τερηισ Γ., Μπογδάνθσ Γ. 
Εργαςτιριο Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ, χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & 
Ακλθτιςμοφ, Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν  

 

17:15 – 17:30 Διάλειμμα 

17:30 – 18:30 Αναρτθμζνεσ Ανακοινϊςεισ: Προπονθτικζσ Εφαρμογζσ ςτον Ακλθτιςμό 
και Φυςιολογία τθσ Άςκθςθσ 

 Προεδρείο: Τερηισ Γ., ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ / Ντίνασ Π., ΣΕΦΑΑ, ΠΘ 
 

Προπονητικέσ Εφαρμογέσ ςτον Αθλητιςμό 
 

1. ΤΧΕΣΙΘ ΣΘ ΣΑΧΤΣΘΣΑ ΣΘ ΜΕΓΙΣΘ ΠΡΟΛΘΨΘ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΜΕ ΣΘΝ 
ΕΠΙΔΟΘ ΣΑ 400 Μ.  
Ηάννθ Ε. , Χατηάκθσ Π. , Παραδείςθσ Γ. 
Εργαςτιριο Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ, χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & 
Ακλθτιςμοφ, Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 
2. ΕΠΙΔΡΑΘ ΔΙΜΘΝΘ ΤΝΔΤΑΣΙΚΘ ΠΡΟΠΟΝΘΘ ΣΘ ΜΕΓΙΣΘ ΔΤΝΑΜΘ ΚΑΙ Ε 

ΕΙΔΙΚΕ ΔΟΚΙΜΑΙΕ ΑΠΟΔΟΘ ΣΩΝ ΚΑΣΩ ΑΚΡΩΝ Ε ΑΘΛΘΣΕ ΞΙΦΑΚΙΑ 
ΕΦΘΒΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ 
Κοντοχριςτόπουλοσ Ν.,

1
 Τςολάκθσ Χ.,

1,2
 Μπογδάνθσ Γ.

1
 

1
Εργαςτιριο Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ, χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & 

Ακλθτιςμοφ, Εκνικό Καποδιςτριακό & Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 
2
Sports Excellence 

Centre, «Αττικό» Γενικό Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο, Ακινα 
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3. ΑΛΛΑΓΕ ΣΘ ΜΤΪΚΘ ΙΧΤ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΘ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΤ ΟΓΚΟΤ 

ΠΡΟΠΟΝΘΘ ΕΚΚΕΝΣΡΩΝ ΚΑΘΙΜΑΣΩΝ ΤΨΘΛΘ ΣΑΧΤΣΘΣΑ  
Ηαχαρία Ε., Σπθλιοποφλου Π., Μεκενίτθσ Σ., Σταςινάκθ Α.Ν., Ηάρασ Ν., Τερηισ Γ. 
Εργαςτιριο Ακλθτικισ Απόδοςθσ, χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και 
Ακλθτιςμοφ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο, Ακινα  

 
4. ΤΧΕΣΙΘ ΜΕΣΑΞΤ ΜΟΝΟΠΟΔΙΚΘ ΙΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ Ε 

ΑΘΛΘΣΡΙΕ ΡΤΜΙΚΘ ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ ΤΨΘΛΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ: ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΘ 
ΜΕΛΕΣΘ 
Γάςπαρθ, Β., Πανίδθ, I., Δόντθ, Α., Δόντθ, Ο. 
χολι Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν 

 
5. ΤΧΕΣΙΘ ΜΕΣΑΞΤ ΣΑΧΤΣΘΣΑ ΑΛΛΑΓΘ ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ Ε ΠΡΟΕΦΘΒΕ ΑΘΛΘΣΡΙΕ ΡΤΘΜΙΚΘ ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ  
Δόικα, Ε., Πανίδθ, I., Δόντθ, Α., Δόντθ, Ο. 
χολι Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν 

 
6. ΔΙΑΦΟΡΕ Ε ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΤ ΜΕΣΑΞΤ ΠΡΟΕΦΘΒΩΝ ΑΘΛΘΣΡΙΩΝ 

ΡΤΘΜΙΚΘ ΚΙ ΕΝΟΡΓΑΝΘ ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ  
Παπαδοπετράκθ Α.,

2
 Γρθκορζνκο Ο.,

1
 Κόλλιασ Λ.,

2
 Μουςτόγιαννθσ Α.,

2
 Ντάλλασ Γ.,

1
 

Μαριδάκθ Μ.
1
 

1
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Εκνικό & Καποδιςτριακό 

Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 
2
Εργαςτιριο Φυςιολογίασ, Ιατρικι χολι, Εκνικό & 

Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
 

7. Θ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ ΕΤΛΤΓΙΙΑ ΣΘΝ ΑΛΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΣΑΧΤΣΘΣΑ 
Τρομποφκθσ Χ., Χαλαβαηι Ν., Μάντηιοσ Κ., Καλακά Ε., Μυλωνάσ Σ., Βουτςελάσ Β. 
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ 

 
8. Θ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΕΟΓΟΝΩΝ ΕΡΕΘΙΜΑΣΩΝ ΣΘ ΜΝΘΜΘ ΕΡΓΑΙΑ ΕΙΔΘΜΟΝΩΝ 

ΚΑΚΙΣΩΝ  
Κυριάκου Κ.-Ε.,

1
 Παπαδοπετράκθ Α.,

2
 Σταματάκθσ Α.,

3
 Μαριδάκθ Μ.

1
 

1
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Εκνικό & Καποδιςτριακό 

Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 
2
Εργαςτιριο Φυςιολογίασ, Ιατρικι χολι, Εκνικό & 

Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 
3
Σμιμα Νοςθλευτικισ, χολι Επιςτθμϊν 

Τγείασ, Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
 
9. ΕΠΙΔΡΑΘ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΛΩΝ ΣΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΕΩΝ ΣΘ ΜΤΪΚΘ 

ΙΧΤ ΚΑΙ ΣΟ ΕΤΡΟ ΚΙΝΘΘ ΑΘΛΘΣΡΙΩΝ ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ ΠΑΙΔΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ  
Παπία  Κ. Μπογδάνθσ Γ.Χ., Παπία Α., Πανίδθ Ι., Τουμπζκθσ Α., Δόντθ Ο. 
χολι Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο 
Ακθνϊν 

 
10. Θ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΩΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΘ ΣΟΝ 

ΠΛΘΘΤΜΟ ΣΩΝ ΛΕΤΚΩΝ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΠΟΠΛΘΘΤΜΟΤ ΣΟΤ 
Πανταηισ Δ.,

1
  Χατηθνικολάου Α.,

1
 Μπουρλώκασ Θ.,

1
 Πρωτόπαπα Μ.,

1
 Σταμπουλισ 

Θ.,
1
 Αυλωνίτθ Α.,

1
 Δραγανίδιθσ Δ.,

2
 Τηιαμοφρτασ Α.,

2
 Φατοφροσ Ι.

2
 

1
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο 

Θράκθσ, 
2
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Πανεπιςτιμιο 

Θεςςαλίασ 
 

11. Θ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΩΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΘ Ε 
ΔΕΙΚΣΕ ΟΞΕΙΔΩΣΙΚΟΤ ΣΡΕ  
Πρωτόπαπα Μ.,

1
 Γαβαλά Ε.,

1
 Πανταηισ ΔΔ.,

1
 Χατηθνικολάου Α.,

1
 Σταμπουλισ Θ.,

1
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Αυλωνίτθ Α.,
1
 Δραγανίδθσ Δ.,

2
 Τηιαμοφρτασ Α.,

2
 Φατοφροσ Ι.

2
 

1
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο 

Θράκθσ, 
2
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Πανεπιςτιμιο 

Θεςςαλίασ 
 

12. ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ ΕΚΚΕΝΣΡΘ ΠΡΟΠΟΝΘΘ ΤΨΘΛΘ ΣΑΧΤΣΘΣΑ ΜΕ ΠΡΟΘΘΚΘ 
ΑΛΜΑΣΩΝ ΣΘ ΜΤΪΚΘ ΙΧΤ ΚΑΙ ΣΘΝ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΘ ΣΩΝ ΜΤΩΝ 
Σπθλιοποφλου Π., Ηαχαρία Ε., Ηάρασ Ν., Μεκενίτθσ Σ., Σταςινάκθ Α.Ν., Τερηισ Γ. 
Εργαςτιριο Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ, χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & 
Ακλθτιςμοφ, Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
 

Φυςιολογία τησ Άςκηςησ 
 
13. ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΙΚΘ ΚΑΙ ΤΝΕΧΟΜΕΝΘ ΚΟΛΤΜΒΘΘ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ 

ΔΕΙΚΣΩΝ ΣΘ ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ  
Αρςονιάδθσ Γ., Νικθτάκθσ Ι., Μαλιαρόσ Ι., Τουμπζκθσ Α. 
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ 

Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

14. COMPARISON OF ALCOHOL CONSUMPTION AND PHYSICAL ACTIVITY LEVELS 
BETWEEN FIRST YEAR AND FOUR-YEAR STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION AND 
SPORT SCIENCE  
Georgakouli K., Prigkou I., Koutedakis Y., Fatouros I.G., Jamurtas A.Z. 
Department of Physical Education and Sport Science, University of Thessaly, Trikala, 
Greece 

 
18:30 – 18:45 Διάλειμμα 

18:45 – 20:45 τρογγυλι Σράπεηα Νζων Ερευνθτϊν: Ειδικζσ επιδράςεισ τθσ άςκθςθσ 

ςτθν υγεία 

Προεδρείο: Νικολαΐδθσ Μ., ΣΕΦΑΑ, ΑΠΘ 

 
The role of physical activity/exercise on brown adipose tissue and brown 
adipose-like phenotype 
Ντίνασ Π., ΣΕΦΑΑ, ΠΘ 
 
Physical exercise as an adjunctive therapy in the treatment of alcohol use 
disorders 
Γεωργακοφλθ Κ., ΣΕΦΑΑ, ΠΘ 
 
Θ άςκθςθ ωσ διαγνωςτικό εργαλείο ζγκαιρθσ ανίχνευςθσ τθσ υπζρταςθσ και 
τθσ βλάβθσ που προκαλεί ςτα όργανα ςτόχουσ 
Τριανταφφλλου Α., Νοςοκομείο Παπαγεωργίου, ΑΠΘ 
 
Τδατικι ιςορροπία: μεταβολικζσ ανάγκεσ, κατανάλωςθ και μθχανιςμόσ 
ενυδάτωςθσ 
Αρναοφτθσ Γ., ΣΕΥΑ, Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο   
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Κυριακι 22 Οκτωβρίου 2017 

  

9:00 – 10:30 Προφορικζσ Ανακοινϊςεισ: Κλινικι Εργοφυςιολογία – Βιοχθμεία και 
 Μοριακι Βιολογία τθσ  Άςκθςθσ 

 Προεδρείο: Φατοφροσ Ι, ΣΕΦΑΑ, ΠΘ / Σγουράκθ Ε., Βιοχθμικόσ τθσ άςκθςθσ  
 
1. ΟΙ ΕΛΛΘΝΕ ΜΑΘΘΣΕ ΣΑ ΝΘΙΑ ΕΜΦΑΝΙΗΟΤΝ ΘΜΑΝΣΙΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ 

ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΤΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ Ε ΧΕΘ ΜΕ ΣΟΤ ΤΝΟΜΘΛΙΚΟΤ ΣΟΤ ΣΘΝ 
ΘΠΕΙΡΩΣΙΚΘ ΧΩΡΑ: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΤΗΘΝ 2014-2015  
Αρναοφτθσ Γ., Γεωργοφλθσ Μ., Μιλκονίδου Α., Ψαρρά Γ., Τάμπαλθσ Κ., 
Παναγιωτάκοσ Δ., Συντώςθσ Λ. 
Σμιμα Επιςτιμθσ Διαιτολογίασ-Διατροφισ, χολι Επιςτθμϊν Τγείασ & Αγωγισ, 
Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο, Ακινα 

 
2. ΟΣΙΚΘ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ Ε ΠΡΟΕΦΘΒΑ ΑΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΘ 

ΜΕΛΕΣΘ ΣΘ ΚΟΜΟΣΘΝΘ  
Φατοφροσ Ι.Γ.,

1
 Λεοντςίνθ Δ.,

2
 Καμπάσ Α.,

2
 Σταμπουλισ Θ.,

2
 Βλαχόπουλοσ Δ.,

3
 

Αυλωνίτθ Α.,
2
 Χατηθνικολάου Α.,

2
 Τηιαμοφρτασ Α.Η.,

1
 Μακρισ Κ.,

4
 Gracia-Marco L.,

2,5
 

Τουρνισ Σ.,
6
 Μιχαλοποφλου Μ.

2
 

1
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Άκλθςθσ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, 

Σρίκαλα, 
2
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Άκλθςθσ, Δθμοκρίτειο 

Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, Κομοτθνι, 
3
University of Exeter, Exeter, UK, 

4
Εργαςτιριο 

Κλινικισ Βιοχθμείασ, Νοςοκομείο Κ.Α.Σ., Ακινα, 
5
University of Zaragoza, Zaragoza, 

Spain, 
6
Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 
3. RELIABILITY OF THE URINE LACTATE CONCENTRATION AFTER ALTERNATING 

INTENSITY INTERVAL TRAINING  
Kosmidis I., Nikolaidis S., Chatzis A., Christoulas K., Metaxas T., Mougios V. 
Laboratory of Evaluation of Human Biological Performance, School of Physical 
Education and Sport Science, Aristotle University of Thessaloniki 

 
4. Θ ΑΣΟΜΙΚΘ ΜΕΣΑΒΛΘΣΟΣΘΣΑ ΣΘ ΚΡΕΑΣΙΝΙΚΘ ΚΙΝΑΘ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 

ΑΓΩΝΕ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ  
Παπανικολάου Κ.,

1
 Παπαηιςθσ Σ.,

1
 Χατηθνικολάου Α.,

2
 Λάςχου Β.,

1
 Δραγανίδθσ Δ.,

1
 

Τηατηάκθσ Θ.,
1
 Ποφλιοσ Α.,

1
 Δελι Χ.,

1
 Γεωργακοφλθ Κ.,

1
 Τηιαμοφρτασ Α.Η.,

1
 

Φατοφροσ Ι.Γ.
1
 

1
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Άκλθςθσ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, 

Σρίκαλα, 
2
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Άκλθςθσ, Δθμοκρίτειο 

Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, Κομοτθνι 
4.   

5. BROWN ADIPOSE TISSUE ACTIVITY IS ASSOCIATED WITH THE ENVIRONMENTAL 
TEMPERATURE OF THE LAST WEEK INDEPENDENTLY OF PHYSICAL ACTIVITY LEVELS 
IN HEALTHY MEN: PRELIMINARY EVIDENCE  
Nintou E.,

1
 Krase A.,

1
 Metaxas M.,

2
 Pianou N.,

2
 Georgakopoulos A.,

2
 Chatziioannou 

S.,
2
 Georgoulias P.,

3
 Koutsikos J.,

4
 Athanasiou K.,

4
 Amorim T.,

1
 Vliora M.,

1
 Moldovan 

O.,
5
 Stasinopoulos Y.,

5
 Koutedakis Y.,

6
 Dinas P.,

1
 Flouris A.D.

1
 

1
FAME Laboratory, Department of Physical Education and Exercise Science, Trikala, 

Greece, 
2
PET/CT Department, Biomedical Research Foundation, Academy of 

Athens, Greece, 
3
Nuclear Medicine Department, University of Thessaly, University 

Hospital of Larissa, Greece, 
4
401 General Military Hospital, Athens, Greece, 

5
Imedica 

S.A., Department of Research and Development, Romania, 
6
School of Physical 

Education and Exercise Science, Trikala, Greece 
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6. ΤΧΕΣΙΘ ΣΘ ΒΛΑΒΘ ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΧΟΤ ΜΕ ΣΙ ΑΠΟΚΡΙΕΙ ΣΘ 

ΑΡΣΘΡΙΑΚΘ ΠΙΕΘ ΣΘΝ ΑΚΘΘ Ε ΝΟΡΜΟΣΑΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ 
ΑΚΧΑΡΩΔΘ ΔΙΑΒΘΣΘ ΣΤΠΟΤ 2  
Τριανταφφλλου Α.,

1
 Ηαφειρίδθσ Α.Σ.,

1
 Παπαδόπουλοσ Σ.,

2
 Κολζτςοσ Ν.,

1
 Ηωγράφου 

Ι.,
3
 Κρθτικοφ Σ.,

2
 Βαρβάρα Ν.,

1
 Γκαλιαγκοφςθ Ε.,

1
 Ηαφειρίδθσ Α.,

2
 Δοφμα Σ.,

1
 Δίπλα 

Κ.
2
 

1
3θ Πανεπιςτθμιακι Πακολογικι Κλινικι ΓΝ Παπαγεωργίου, ΑΠΘ, 

2
Εργαςτιριο 

Φυςιολογίασ και Βιοχθμείασ τθσ Άςκθςθσ, ΣΕΦΑΑ ερρϊν, ΑΠΘ, 
3
Διαβθτολογικό 

Κζντρο, Β’ Προπαιδευτικι Πακολογικι Κλινικι, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο 
Θεςςαλονίκθσ 
 

10:30 – 11:00 Διάλειμμα 

11:00 – 13:00 τρογγυλι Σράπεηα Νζων Ερευνθτϊν: Ειδικζσ επιδράςεισ τθσ άςκθςθσ 

ςτθν απόδοςθ 

Προεδρείο: Μοφγιοσ Β., ΣΕΦΑΑ, ΑΠΘ 

 
Εxercise-induced redox responses in the pediatric population 
Δελι Χ., ΣΕΦΑΑ, ΠΘ 
 
Επίδραςθ τθσ άςκθςθσ υψθλισ ζνταςθσ ςε δείκτεσ τθσ οξιδαναγωγικισ 
κατάςταςθσ, του μεταβολιςμοφ και τθσ φλεγμονισ 
Καμπαςακάλθσ Α., ΣΕΦΑΑ, ΑΠΘ 
 
Antioxidant supplementation in exercise: a personalized perspective 
Μαργαριτζλθσ Ν., ΣΕΦΑΑ, ΑΠΘ 
 
υνδυαςμόσ αερόβιασ και άςκθςθσ αντιςτάςεων: από το εργαςτιριο ςτθν 
ακλθτικι πρακτικι 
Μεκενίτθσ Σ., ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ 

 
13:00 – 13:30 Διάλειμμα 

13:30 – 14:30 Κεντρικι Ομιλία 
Προεδρείο: Μπογδάνθσ Γ., ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ 
 

Optimizing endurance training - from molecules to practical applications 

Bishop D., Victoria University, Australia 
 

14:30 – 14:40 

 

Ανακοίνωςθ του 8ου υνεδρίου Βιοχθμείασ και Φυςιολογίασ τθσ 

Άςκθςθσ 

14:30 – 15:00 Σελετι Λιξθσ – Βραβεφςεισ Προφορικϊν και Αναρτθμζνων 

Ανακοινϊςεων 
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Ελλθνικι Εταιρεία Βιοχθμείασ και Φυςιολογίασ τθσ Άςκθςθσ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Περιλιψεισ Εργαςιϊν 7ου υνεδρίου Βιοχθμείασ  

και Φυςιολογίασ τθσ Άςκθςθσ 

 

 

 

 

 

 

Ακινα, 20 – 22 Οκτωβρίου 2017  

 

Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ 

 

υνδιοργάνωςθ: 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΘΘ ΝΣΟΠΙΝΓΚ 
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Προφορικζσ Ανακοινϊςεισ: Φυςιολογία τθσ Άςκθςθσ 
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ΜΘΚΟ ΜΤΪΚΩΝ ΔΕΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΣΘΣΑ ΑΓΩΓΘ ΣΩΝ ΔΤΝΑΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΙ 

ΜΤΪΚΕ ΙΝΕ ΣΟΤ ΕΞΩ ΠΛΑΣΤ ΜΘΡΙΑΙΟΤ ΜΤΟ 

Μεκενίτθσ .,1 ταςινάκθ Α.Ν.,1 Ηάρασ Ν.,1 πζγγοσ Κ.,2 Καραμπάτςοσ Γ.,1 Καρανδρζασ Ν.,2 

Σερηισ Γ.1  

1Εργαςτιριο Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ, χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, 2Α’ 

Νευρολογικι Κλινικι Αιγινιτειου Νοςοκομείου, Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο 

Ακθνϊν 

 

Ειςαγωγι: Προθγοφμενεσ μελζτεσ ζδειξαν ότι το μικοσ των μυϊκϊν δεματιϊν ςυνδζεται με 

τθν ταχφτθτα ςυςτολισ και τθν παραγωγι μυϊκι ιςχφοσ. Ωςτόςο, θ αφξθςθ του μικοσ 

μυϊκϊν δεματιϊν, κεωρθτικά, προκαλεί αφξθςθ τθσ απόςταςθσ μεταξφ τουσ τελικισ 

κινθτικισ πλάκασ και των άκρων ςε κάκε μυϊκι ίνα. Σο γεγονόσ αυτό όμωσ, κεωρθτικά, κα 

προκαλζςει αφξθςθ ςτον χρόνο ενεργοποίθςθσ και ςυςτολισ των μυϊκϊν ινϊν και 

επομζνωσ κα μείωνε τθν ταχφτθτα ςυςτολισ των μεγαλφτερων ςε μικοσ μυϊκϊν ινϊν, 

ςτοιχείο το οποίο ζρχεται ςε αντιπαράκεςθ με τθν μζχρι τϊρα βιβλιογραφία. Επομζνωσ, 

πικανότατα, οι μακρφτερεσ μυϊκζσ ίνεσ να ςυνοδεφονται από υψθλότερεσ ταχφτθτεσ 

αγωγισ των δυναμικϊν ενζργειασ ςτισ μυϊκζσ ίνεσ (Σ.Α.), με αποτζλεςμα να αντιςτακμίηεται 

θ αυξθμζνθ απόςταςθ που πρζπει να διανφςουν. Ωςτόςο, μζχρι τϊρα δεν ζχει διερευνθκεί 

θ ςχζςθ μεταξφ του μικουσ των μυϊκϊν δεματιϊν και τθσ Σ.Α. κοπόσ τθσ μελζτθσ ιταν θ 

διερεφνθςθ τθσ πικανισ ςχζςθσ μεταξφ του μικουσ των μυϊκϊν δεματιϊν και τθσ Σ.Α. του 

ζξω πλατφ μθριαίου μυόσ. Μζκοδοσ: Δεκαεπτά νεαροί άνδρεσ (22,1±2,4ζτθ, ςωματικό 

ανάςτθμα: 180±4,5cm, ςωματικι μάηα:79,5±7,7kg) ςυμμετείχαν ςτθν παροφςα ζρευνα. Θ 

Σ.Α. αξιολογικθκε ςτον ζξω πλατφ μθριαίο μζςω προκλθτϊν δυναμικϊν με ενδομυϊκά 

θλεκτρόδια (διάρκεια 0,05ms, 1Hz, 2-15mA, φίλτρο 2kHz-20kHz;.ICC=0,91). Σα 

αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ αυτισ περιλάμβαναν τον μζςο όρο όλων των Σ.Α., τθν 

μζγιςτθ και τθν μικρότερθ Σ.Α., κακϊσ και τθν ταξινόμθςθ ανάλογα με τθν ταχφτθτα αγωγισ 

τουσ ςε τφπου Ι (<5m·sec-1) και τφπου ΙΙ (>5,01m·sec-1). Μετά το τζλοσ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ 

Σ.Α., πραγματοποιικθκε θ αξιολόγθςθ τθσ αρχιτεκτονικισ δομισ (μικοσ και γωνία 

πρόςφυςθσ μυϊκϊν δεματιϊν και πάχοσ μυόσ) του ζξω πλατφ μθριαίου μυόσ (ςτο ίδιο 

ςθμείο με τθν αξιολόγθςθ τθσ Σ.Α.), μζςω υπερθχογραφικισ απεικόνιςθσ (B-mode images, 

45-mm linear probe, 6.5 MHz). Αποτελζςματα: Τψθλζσ ςυςχετίςεισ (Pearson’s r) 

διαπιςτϊκθκαν μεταξφ του μικουσ των μυϊκϊν δεματιϊν, τθσ μζςθσ (r=0.923, p<0.001; 

R2=0.842) και τθσ μζγιςτθσ Σ.Α. (r=0.949, p<0.001; R2=0.894). Μικρότερεσ αλλά ςθμαντικζσ 

ςυςχετίςεισ διαπιςτϊκθκαν για τθ μικρότερθ Σ.Α. και του Σφπου ΙΙ (r=0.505, p=0.039; 

R2=0.215 και r=0.709, p=0.001; R2=0.474 αντίςτοιχα). υμπεράςματα: Σα αποτελζςματα τθσ 

παροφςασ εργαςία φανερϊνουν ότι το μικοσ των μυϊκϊν δεματίων ςυνδζεται με τθν Σ.Α. 

και κυρίωσ με τθ μζγιςτθ. Σα άτομα που ζχουν μακρφτερα μυϊκά δεμάτια ζχουν 

υψθλότερεσ Σ.Α. Μελλοντικζσ μελζτεσ κα πρζπει να διερευνιςουν τθ φυςιολογικι βάςθ 

αυτισ τθσ ςχζςθσ. 
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EFFECTS OF a-LIPOIC ACID SUPPLEMENTANTION ON SOMATOMETRIC CHARACTERISTICS 

AND EXERCISE PERFORMANCE IN ADULTS WITH G6PD DEFICIENCY  

Georgakouli K., Fragkos A., Tzatzakis F., Papanikolaou K., Deli C.K., Koutedakis Y., Fatouros 

I.G., Jamurtas A.Z. 

Department of Physical Education and Sport Science, University of Thessaly, Trikala, Greece 

 

Introduction: It has been speculated that G6PD deficient individuals may be more 

susceptible to oxidative stress, leading to decreased tolerance to exercise. Alpha-lipoic acid 

(α-LA) supplementation could ameliorate the effects of exercise-induced oxidative stress and 

enhance muscle regeneration. The purpose of this study was to investigate the effects of α-

LA supplementation on anthropometric characteristics and acute exercise performance in 

individuals with G6PD deficiency. Methods: Eight adults with G6PD deficiency (D) 

participated in this randomized double-blind placebo-controlled crossover trial. All 

participants received α-LA (600 mg/day) or placebo (PL) for 4 weeks in random order, 

separated by a 4-week washout period. Before and at the end of each phase, 

anthropometric characteristics (weight, body mass index, fat mass, lean mass) were 

measured. Moreover, participants exercised on a treadmill at an intensity corresponding to 

70-75% of their VO2max for 45 min and then at 90% of their VO2max until exhaustion. 

Results: No significant change in any anthropometric characteristic or time to exhaustion 

was observed after each phase (p>0.05). Conclusions: α-LA supplementation for 4 weeks did 

not influence changes in body composition or exercise performance in G6PD individuals. 
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ΜΕΣΑΒΟΛΘ ΣΘ ΘΛΕΚΣΡΟΜΤΟΓΡΑΦΙΚΘ ΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΤΠΟΚΝΘΜΙΔΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΓΑΣΡΟΚΝΘΜΙΟΤ ΜΤΟ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΕΚΣΕΛΕΘ ΑΛΜΑΣΩΝ ΒΑΘΟΤ  

μιλιοσ Θ.,1 Χρυςόμαλλοσ Α.,1 Πατίκασ Δ.,2 Καηαντηισ Χ.,1 Δοφδα Ε.,1 Σοκμακίδθσ .1 

1χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, 
2χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο 

Θεςςαλονίκθσ 

 

Ειςαγωγι: κοπόσ τθσ μελζτθσ ιταν να εξεταςτεί θ μεταβολι τθσ θλεκτρικισ 

δραςτθριότθτασ του υποκνθμιδίου και τθσ ζςω κεφαλισ του γαςτροκνθμίου μυόσ για τθ 

διερεφνθςθ τθσ νευρομυϊκισ ενεργοποίθςθσ κατά τθν εκτζλεςθ αλμάτων βάκουσ, ενόσ 

δθμοφιλοφσ προγράμματοσ άςκθςθσ για τθν ανάπτυξθ τθσ ιςχφοσ. Μεκοδολογία: Εννζα 

άντρεσ (θλικία: 21,5 ± 0,5 χρόνων), εξοικειωμζνοι με προγράμματα μυϊκισ ενδυνάμωςθσ 

αλλά όχι με άλματα βάκουσ, εκτζλεςαν 6 ςετ των 8 επαναλιψεων αλμάτων βάκουσ από το 

βζλτιςτο φψοσ πτϊςθσ, με 4 λεπτά διάλειμμα μεταξφ των ςετ. ε κάκε άλμα μετρικθκε το 

φψοσ του, ο χρόνοσ επαφισ με το ζδαφοσ, θ μθχανικι ιςχφσ και θ θλεκτρομυογραφικι 

δραςτθριότθτα του υποκνθμιδίου και τθσ ζςω κεφαλισ του γαςτροκνθμίου μυόσ. Θ μζςθ 

τιμι τθσ θλεκτρομυογραφικισ δραςτθριότθτασ των τριϊν πρϊτων και των τριϊν τελευταίων 

αλμάτων του 1ου, 3ου, 5ου και 6ου ςετ, ομαλοποιικθκε ωσ προσ το μζγιςτο εφροσ του Μ 

κφματοσ που μετρικθκε μζςω θλεκτρικοφ ερεκιςμοφ του κνθμιαίου νεφρου, πριν και μετά 

από τα ςετ, αντίςτοιχα. Αποτελζςματα: το ςφνολο του πρωτοκόλλου άςκθςθσ, το φψοσ 

και θ μθχανικι ιςχφσ των τριϊν τελευταίων αλμάτων των ςετ ιταν υψθλότερα (p<0,05) 

ςυγκριτικά με τα τρία πρϊτα άλματα. Επίςθσ, το φψοσ των αλμάτων ςτο 6ο ςετ ιταν 

υψθλότερο από αυτό ςτο 1ο ςετ. Δεν παρατθρικθκαν μεταβολζσ (p>0,05) ςτο χρόνο 

επαφισ με το ζδαφοσ. Θ θλεκτρομυογραφικι δραςτθριότθτα τθσ ζςω κεφαλισ του 

γαςτροκνθμίου ιταν μικρότερθ (p<0,05) ςτα τελευταία άλματα των ςετ ενϊ δεν 

μεταβλικθκε από ςετ ςε ςετ. Δεν παρατθρικθκε μεταβολι τθσ θλεκτρικισ δραςτθριότθτασ 

του υποκνθμιδίου μυόσ οφτε εντόσ των ςετ οφτε και από ςετ ςε ςετ. υμπεράςματα: Σα 

παραπάνω δείχνουν ότι κατά τθν εκτζλεςθ ενόσ ςετ αλμάτων βάκουσ διαφοροποιείται θ 

ενεργοποίθςθ του υποκνθμιδίου και του γαςτροκνθμίου μυόσ από το νευρικό ςφςτθμα με 

μείωςθ τθσ ςτον δεφτερο, υποδθλϊνοντασ κεντρικι κόπωςθ. Θ μείωςθ τθσ ενεργοποίθςθσ 

του γαςτροκνθμίου μυόσ από το νευρικό ςφςτθμα αποκακίςταται, ωςτόςο, κατά το 

διάλειμμα που παρεμβάλλεται μεταξφ των ςετ. υνολικά ζνα πρόγραμμα  αλμάτων βάκουσ 

εκτελείται χωρίσ μεταβολζσ ςτθν ενεργοποίθςθ των μυϊν από το νευρικό ςφςτθμα και με 

διατιρθςθ τθσ φυςικισ απόδοςθσ ςτο μζγιςτο δυνατό επίπεδο. Σα δφο αυτά ςτοιχεία 

μπορεί να ςυμβάλουν ςτθν πρόκλθςθ νευρομυϊκϊν προςαρμογϊν που μακροχρόνια 

οδθγοφν ςε βελτίωςθ τθσ ικανότθτασ τθσ γριγορθσ εφαρμογισ δφναμθσ. 
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Θ ΚΟΠΩΘ ΣΟΤ ΜΤΕ ΣΟΤ ΘΕΝΑΡΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΝΕΧΕ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΙΚΟ 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΝΕΤΡΙΚΘ ΘΛΕΚΣΡΟΔΙΕΓΕΡΘ ΣΑ 20 ΚΑΙ 40 Hz ΑΝΣΙΣΟΙΧΑ  

Γκζςου Α., Παπαβαςιλείου Α., Αμοιρίδθσ Ι., Χατηθτάκθ Β., Μπάςςα Ε., Πατίκασ Δ.  

χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο 

Θεςςαλονίκθσ 

 

Ειςαγωγι: Σα χαρακτθριςτικά προκλθτισ διζγερςθσ του νευρομυϊκοφ ςυςτιματοσ 

αποτελοφν κακοριςτικό παράγοντα για τον χρόνο εμφάνιςθσ και τθν ζκταςθ τθσ κόπωςθσ. 

κοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταν θ μελζτθ ενόσ ςυνεχοφσ πρωτοκόλλου κόπωςθσ ςτα 20 

Hz (Π20) και ενόσ διαλειμματικοφ (0.4 s διζγερςθ κάκε 1.2 s) ςτα 40 Hz (Π40) ςτουσ μυσ του 

κζναροσ, με κοινά όλα τα υπόλοιπα χαρακτθριςτικά κάκε πρωτοκόλλου, όπωσ ο αρικμόσ 

παλμϊν (n=3600) και θ διάρκεια (3 min). Μζκοδοσ: Δϊδεκα υγιείσ ενιλικεσ (6 γυναίκεσ), 

23-41 ετϊν, εξετάςτθκαν ςε διαφορετικζσ θμζρεσ για κάκε πρωτόκολλο, με τυχαία ςειρά 

και με 2 θμζρεσ ξεκοφραςθ ανάμεςα τουλάχιςτον. Αξιολογικθκε θ ιςομετρικι δφναμθ των 

μυϊν του κζναροσ και το εφροσ του Μ-κφματοσ κατά τθ διάρκεια του πρωτοκόλλου κακϊσ 

και πριν/μετά από κάκε πρωτόκολλο ςτισ ςυχνότθτεσ διζγερςθσ 1, 10, 20, 30 και 40 Hz με 

τυχαία ςειρά. Αποτελζςματα: Κατά τθ διάρκεια τθσ κόπωςθσ το Π20 εμφάνιςε μεγαλφτερθ 

παραγωγι δφναμθσ ςε ςχζςθ με το Π40, ενϊ ςτο Π40 καταγράφθκε μικρότερθ ποςοςτιαία 

μείωςθ τθσ προκλθτισ δφναμθσ ςε ςχζςθ με το Π20 (p<0.05). Σο εφροσ του Μ-κφματοσ 

μειϊκθκε ςθμαντικά και ςτα 2 πρωτόκολλα (p<0.05), με το Π20 να εμφανίηει μεγαλφτερθ 

μείωςθ ςε ςχζςθ με το Π40 (p<0.05). Θ προκλθτι δφναμθ μειϊκθκε μετά τθν κόπωςθ 

(p<0.05) και θ μείωςθ ιταν μικρότερθ (p<0.05) ςτα 1 και 10 Hz για το Π40 ςε ςχζςθ με το 

Π20. υμπεράςματα: Αν και θ αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ διζγερςθσ επιταχφνει τθν ζλευςθ και 

τθν ζνταςθ τθσ κόπωςθσ, τα δεδομζνα τθσ παροφςασ ζρευνασ υποςτθρίηουν ότι όταν αυτι 

θ αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ ςυνοδεφεται από το ανάλογο διάλειμμα και μείωςθ τθσ διάρκειασ 

τθσ ςειράσ ερεκιςμϊν, μπορεί να επιφζρει μικρότερθ κόπωςθ. Σο γεγονόσ αυτό μπορεί να 

αποτελζςει μια τεχνικι παράταςθσ παραγωγισ δφναμθσ. Ωςτόςο, το διαλειμματικό 

πρωτόκολλο Π40 είχε ωσ τίμθμα τθ μικρότερθ παραγωγι δφναμθσ ςε ςχζςθ με το ςυνεχζσ 

Π20. 

  



 
7

ο
 Συνζδριο Βιοχθμείασ και Φυςιολογίασ τθσ Άςκθςθσ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18 
 

Θ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΝ ΕΠΑΝΑΛΘΨΕΩΝ ΣΟ ΧΡΟΝΟ ΑΚΘΘ ΜΕ ΤΨΘΛΘ 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΚΑΙ ΣΘΝ ΟΞΤΓΟΝΩΘ ΣΟΤ ΕΞΩ ΠΛΑΣΤ ΜΤΟ ΚΑΣΑ ΣΘΝ 

ΕΚΣΕΛΕΘ ΑΕΡΟΒΙΑ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΙΚΘ ΑΚΘΘ 

Κοκκίνου Ε.,1 μιλιοσ Θ.,1 Μφρκοσ Α.,1 Ηαφειρίδθσ Α.,2 Σηουμάνθσ Α.,1 Δοφδα Ε.,1 

Σοκμακίδθσ .1 

1Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, 
2Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, ζρρεσ, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο 

Θεςςαλονίκθσ 

 

Ειςαγωγι: κοπόσ τθσ μελζτθσ είναι να εξεταςτεί θ επίδραςθ τθσ διάρκειασ των 

επαναλιψεων ςτο χρόνο άςκθςθσ με υψθλι κατανάλωςθ οξυγόνου και ςτθ μεταβολι τθσ 

οξυγόνωςθσ του μυόσ κατά τθν εκτζλεςθ αερόβιασ διαλειμματικισ άςκθςθσ με και χωρίσ 

εξίςωςθ του επίπεδο κόπωςθσ του αςκοφμενου. Μζκοδοσ: Οκτϊ αςκοφμενοι (θλικίασ 21,2 

± 3,1 χρόνων) εκτζλεςαν δφο πρωτόκολλα διαλειμματικισ άςκθςθσ με ζνταςθ ςτο 90% τθσ 

μζγιςτθσ αερόβιασ ταχφτθτασ (ΜΑΣ). το πρϊτο πρωτόκολλο, θ κάκε επανάλθψθ είχε 

διάρκεια ίςθ με το 1/2  του χρόνου αντοχισ ςτο 90% τθσ ΜΑΣ (Π1/2), ενϊ ςτο δεφτερο ίςθ 

με το 1/4 του χρόνου αντοχισ ςτο 90% τθσ ΜΑΣ (Π1/4). Και ςτα δφο πρωτόκολλα το 

διάλειμμα ιταν ίςο με τα 2/3 τθσ διάρκειασ των επαναλιψεων. Σο Π1/4 ςταματοφςε όταν ο 

αςκοφμενοσ διλωνε ςτθν υποκειμενικι κλίμακα αντίλθψθσ τθσ κόπωςθσ (ΤΑΚ) τον αρικμό 

17 (πολφ κουραςτικό), ενϊ το Π1/2 με τθν εξάντλθςθ του αςκοφμενου. Μετρικθκαν και 

υπολογίςτθκαν ο χρόνοσ άςκθςθσ με κατανάλωςθ οξυγόνου >80, 90 και 95% τθσ VO2max 

και με επίπεδα οξυγόνωςθσ του μυόσ και αποδζςμευςθσ οξυγόνου >70, 80 και 90% του 

μζγιςτου (μζκοδοσ τθσ εγγφσ υπζρυκρθσ φαςματοςκοπίασ) ζωσ ότου οι αςκοφμενοι 

διλωςαν ΤΑΚ 17 και ζωσ τθν εξάντλθςθ (Π1/2). Αποτελζςματα: Θ ανάλυςθ με τθ χριςθ του 

t-test για ηευγαρωτζσ παρατθριςεισ ζδειξε πωσ όταν τα δφο πρωτόκολλα ιταν εξιςωμζνα 

ωσ προσ το επίπεδο κόπωςθσ αλλά όχι ωσ προσ το χρόνο άςκθςθσ, o χρόνοσ άςκθςθσ με 

κατανάλωςθ οξυγόνου >80% (p<0,05) και 95% (p=0,07) τθσ VO2max ιταν περιςςότεροσ ςτο 

Π1/4. Όταν το Π1/2 ζφτανε ςτθν εξάντλθςθ, ο ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςθσ δεν διζφερε 

μεταξφ των πρωτοκόλλων, οφτε και ο χρόνοσ άςκθςθσ με κατανάλωςθ οξυγόνου >80, 90 και 

95% τθσ VO2max (p>0,05). ε κάκε περίπτωςθ, τα δφο πρωτόκολλα δεν διζφεραν ςτα 

επίπεδα μεταβολισ τθσ οξυγόνωςθσ του μυόσ (p>0,05). υμπεράςματα: Κατά τθν εκτζλεςθ 

αερόβιασ διαλειμματικισ άςκθςθσ με υπομζγιςτθ ζνταςθ, είναι προτιμότερθ θ εκτζλεςθ 

μικρισ διάρκειασ επαναλιψεων από ότι μεγαλφτερθσ διάρκειασ κακϊσ επιτυγχάνεται 

περιςςότεροσ ι παρόμοιοσ χρόνο άςκθςθσ με υψθλό ρυκμό κατανάλωςθσ οξυγόνου όταν 

τα δφο πρωτόκολλα εξιςϊνονται ωσ προσ το επίπεδο κόπωςθσ ι ωσ προσ το ςυνολικό χρόνο 

άςκθςθσ, αντίςτοιχα, χωρίσ ςε κάκε περίπτωςθ να διαφοροποιοφνται και ςτο επίπεδο 

μεταβολισ τθσ οξυγόνωςθσ του μυόσ. 
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ΤΝΕΧΟΜΕΝΘ ΕΝΑΝΣΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΙΚΘ ΜΕΘΟΔΟΤ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΚΘΘ: ΧΡΟΝΟ 

ΑΚΘΘ ΜΕ ΤΨΘΛΘ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΚΑΙ ΜΕΣΑΒΟΛΘ ΣΘ ΟΞΤΓΟΝΩΘ ΣΟΤ 

ΕΞΩ ΠΛΑΣΤ ΜΤΟ  

Μφρκοσ Α.,1 μιλιοσ Θ.,1 Κοκκίνου Ε.,1 Ηαφειρίδθσ Α.,2 Σηουμάνθσ Α.,1 Δοφδα Ε.,1 

Σοκμακίδθσ .1 

1Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, 
2Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, ζρρεσ, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο 

Θεςςαλονίκθσ 

 

Ειςαγωγι: τθν παροφςα μελζτθ ςυγκρίκθκαν ο χρόνοσ άςκθςθσ με υψθλι κατανάλωςθ 

οξυγόνου και μεταβολι τθσ οξυγόνωςθσ του ζξω πλατφ μυόσ μεταξφ τθσ ςυνεχόμενθσ και  

τθσ διαλειμματικισ μεκόδου προπόνθςθσ, με και χωρίσ εξίςωςθ ωσ προσ το επίπεδο 

κόπωςθσ του αςκοφμενου. Μζκοδοσ: Ζξι άτομα (19,8±2 ετϊν) εκτζλεςαν ζνα πρωτόκολλο 

αερόβιασ άςκθςθσ με τθ ςυνεχόμενθ μζκοδο (ζνταςθ ςτο -2,5% τθσ κρίςιμθσ ταχφτθτασ) και 

ζνα με τθ διαλειμματικι μζκοδο (ζνταςθ ςτο 90% τθσ μζγιςτθσ αερόβιασ ταχφτθτασ (ΜΑΣ), 

διάρκεια επαναλιψεων 1/2 του χρόνου αντοχισ ςτο 90% τθσ ΜΑΣ και διάλειμμα 2/3 του 

χρόνου των επαναλιψεων). Σο ςυνεχόμενο πρωτόκολλο ςταματοφςε όταν ο αςκοφμενοσ 

διλωνε ςτθν υποκειμενικι κλίμακα αντίλθψθσ τθσ κόπωςθσ (ΤΑΚ) τον αρικμό 17 ενϊ το 

διαλειμματικό με τθν εξάντλθςθ του αςκοφμενου. Τπολογίςτθκαν ο χρόνοσ άςκθςθσ με 

κατανάλωςθ οξυγόνου >80, 90 και 95% τθσ VO2max και με επίπεδα οξυγόνωςθσ και 

αποδζςμευςθσ οξυγόνου ςτο μυ >70, 80 και 90% του μζγιςτου (μζκοδοσ εγγφσ υπζρυκρθσ 

φαςματοςκοπίασ), ζωσ ότου οι αςκοφμενοι δθλϊςουν ΤΑΚ 17 και ςτα δφο πρωτόκολλα, και 

ζωσ τθν εξάντλθςθ ςτο διαλειμματικό πρωτόκολλο. Αποτελζςματα: Θ ανάλυςθ με τθ χριςθ 

του t-test για ηευγαρωτζσ παρατθριςεισ ζδειξε πωσ ο χρόνοσ άςκθςθσ με κατανάλωςθ 

οξυγόνου >80% τθσ VO2max και με αποδζςμευςθ οξυγόνου >70 και 80% του μζγιςτου ιταν 

περιςςότεροσ ςτο ςυνεχόμενο ςε ςφγκριςθ με το διαλειμματικό πρωτόκολλο (p<0,05), όταν 

τα δφο πρωτόκολλα ιταν εξιςωμζνα ωσ προσ το επίπεδο κόπωςθσ (ΤΑΚ 17) αλλά όχι ωσ 

προσ το χρόνο άςκθςθσ. Όταν το διαλειμματικό πρωτόκολλο εκτελζςτθκε ζωσ τθν 

εξάντλθςθ, ο ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςθσ δεν διζφερε μεταξφ των πρωτοκόλλων (p>0,05), ο 

χρόνοσ άςκθςθσ με κατανάλωςθ οξυγόνου >90 και 95% τθσ VO2max ιταν περιςςότεροσ με 

το διαλειμματικό πρωτόκολλο (p<0,01) και ο χρόνοσ άςκθςθσ με αποδζςμευςθ οξυγόνου 

>80% του μζγιςτου περιςςότεροσ ςτο ςυνεχόμενο πρωτόκολλο (p=0,07). υηιτθςθ: Θ 

ςυνεχόμενθ μζκοδοσ υπερτερεί ζναντι τθσ διαλειμματικισ για τθν επίτευξθ χρόνου 

άςκθςθσ με κατανάλωςθ οξυγόνου >80% τθσ VO2max και αποδζςμευςθ οξυγόνου >70 και 

80% του μζγιςτου όταν θ άςκθςθ εκτελείται ζωσ υπομζγιςτα επίπεδα κόπωςθσ (ΤΑΚ 17). 

Ωςτόςο, για τθν επίτευξθ υψθλοφ χρόνου άςκθςθσ με κατανάλωςθ οξυγόνου >90 και 95% 

τθσ VO2max φαίνεται να χρειάηεται υψθλι ζνταςθ και να είναι προτιμότερθ θ 

διαλειμματικι μζκοδοσ, ι/και μεγαλφτερθ ζωσ μζγιςτθ επιβάρυνςθ του αςκοφμενου. 
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THE EFFECTS OF PILATES AND YOGA EXERCISE PROGRAMMES ON PHYSICAL FITNESS AND 

BLOOD LIPIDS  

 

Gerolemou S, Stavrinou P and Hadjicharalambous M. 

 

Human Performance Laboratory, Department of Life & Health Sciences, University of 

Nicosia, Cyprus 

 

Introduction: Pilates and Yoga exercise-programs are wildly used by many individuals. 

However, the research pertaining to the potential physical fitness and health benefits 

derived from these exercise-methods is substantially immature. The purpose of the present 

study was to examine the influence of 1) Pilates, Yoga and its combination, and 2) 8-weeks 

of their training intervention, in physical fitness and health in physically active women. 

Methods: Sixty five healthy women were assigned to Pilates-1 (P-1, n=23; age: 44±12, 

height: 159±5cm, weight: 64.9±12.7kg, body-fat: 35.7±6.2%), Pilates-2 (P-2, n=22; age: 46±9, 

height: 161±9cm, weight: 64.2±8.5kg, body-fat: 34.2±6.8%) and Pilates-Yoga (P-Y, n=20; age: 

40±12, height: 163±6cm, weight: 59.4±9.7kg, body-fat: 28.9±5.3%) training groups which 

were performing one, two and two, 1-hour-training sessions per-week respectively, for 8 

weeks. Several physical-fitness and blood parameters were evaluated. Results: At baseline, 

no differences among the groups were observed in age, height, weight, resting HR, diastolic 

blood pressure (DBP), VO2max, waist and thigh circumference, total cholesterol (CHOL), 

blood triglycerides (TG) and glucose (Glu) and in abdominal Curls (p>0.05). However, sit-and-

reach flexibility (Flex: p=0.034) and hand-grid strength (p=0.03) were better and trunk-fat 

(p=0.046) and hip circumference (p=0.012) lower in P-Y compared with the P-1 and P-2 

groups. Systolic blood pressure (SBP) was higher in P-1 compared with P-2 (p=0.018) and P-Y 

(p=0.043) groups and body-fat (BF) % lower in P-Y group compared with P-1 (p =.001) and P-

2 (p=.007). The 8-weeks of training intervention, improved VO2max, abdominal Curls, Flex 

and hand-grid strength and reduced DBP, waist and thigh circumference and trunk-fat in all 

groups and resting-HR only in Pilates groups (p<0.05). Exercise intervention did not influence 

total CHOL, blood TG and Glu (p>0.05). Conclusion: The three exercise methods produce 

similar adaptations to circulating blood lipids and glucose. The combination however of 

Pilates and Yoga program seems to be more effective in lowering splanchnic fat, body fat % 

and hip circumference and improving Flex and hand-grid strength. Since there were no 

differences in VO2max among groups, the 8–weeks of Pilates once and twice a week, and the 

combination of Pilates-Yoga programs all are effective in improving aerobic capacity in this 

population. 

  



 
7

ο
 Συνζδριο Βιοχθμείασ και Φυςιολογίασ τθσ Άςκθςθσ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 
 

DOES HIIT IMPROVE QUALITY OF LIFE AND THE POTENTIAL OF FUTURE EXERCISE 

PARTICIPATION IN INACTIVE ADULTS?  

 

Stavrinou P.,1 Bogdanis G.,2 Terzis G.,2 Giannaki C.,1 Hadjicharalambous M.1 

 
1 Department of Life & Health Sciences, University of Nicosia, Nicosia, Cyprus  
2 School of Physical Education & Sports Science, National & Kapodistrian University of 

Athens, Athens, Greece 

 

Introduction: The effectiveness of high intensity interval training (HIIT) in inducing positive 

physiological adaptations is well documented. However, its effect on well-being and on 

participants’ future interest in involvement in exercise programs are less evaluated. The 

present study examined the effects of HIIT on perceptual responses and quality of life and its 

influence in future exercise participation, following the termination of an 8-week training 

intervention. Methods: Thirty five healthy inactive adults were randomly assigned to a 

control (CON) and to two training groups which performed HIIT (10x60s cycling at 

~83%Wpeak interspersed with 60s active recovery), two (HIIT-2) or three times per week 

(HIIT-3) for 8 weeks. Following the HIIT intervention, exercise enjoyment, quality of life and 

intention to implement ΘΙΙΣ in the future were evaluated. Eight weeks after cessation of the 

training stimulus, follow-up evaluations of quality of life and physical activity were 

performed. Results: High levels of enjoyment were observed in both training groups 

following the intervention. Only HIIT-3 improved quality of life (p<0.05). All HIIT-3 

participants reported intention to implement HIIT in the future at least once a week as 

compared to 92.9% of HIIT-2 and 37.5% of CON participants [x2(2)=15 262, p<0.001]. At 

follow-up, both training groups improved quality of life and increased vigorous and total 

physical activity participation levels (p<0.05). The change in quality of life was correlated 

with the change in vigorous physical activity from pre-intervention to follow-up (r=0.406, 

p<0.05). During the 8-week post-intervention period, 84.6%, 35.7% and none of the HIIT-3, 

HIIT-2 and CON participants, respectively, reported that they completed HIIT at least once a 

week [x2(2)=15 228, p<0.001] and 84.6%, 85.7% and 37.5%, respectively, reported that they 

completed other types of exercise [x2(2)=7 351, p=0.025]. At follow-up, 64% and 77% of 

participants of HIIT-2 and HIIT-3 respectively, were classified in the moderate or high 

physical activity category, compared to inactive classification at baseline. Conclusions: This 

study showed that HIIT is an enjoyable exercise method, promoting future exercise 

participation and improving quality of life in inactive individuals. These positive results seem 

to continue for at least 8 weeks following cessation of the HIIT intervention. 
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Θ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ ΚΡΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΘ ΣΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΣΙΣΑΘ ΣΘ ΙΝΟΤΛΙΝΘ Ε 

ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΣΕΛΙΚΟΤ ΣΑΔΙΟΤ ΝΕΦΡΙΚΘ ΝΟΟ  

 

Κραςζ Α.,1,2 Φλουρισ A.Δ.,2 Σςιάνασ Ν.,3 Φουντά Π.,3 Πατρικάλου Ε.,3 Καρατηαφζρθ Χ.,1 

τεφανίδθσ Ι.,2 ακκάσ Γ.1 

 
1 Εργαςτιριο Κλινικισ Εργοφυςιολογίασ (LIVE LAB), χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & 

Ακλθτιςμοφ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ 
2 Εργαςτιριο Περιβαλλοντικισ Φυςιολογίασ FAME Lab, χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & 

Ακλθτιςμοφ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ 
3 Γενικό Νοςοκομείο Σρικάλων 
4 χολι Επιςτθμϊν Τγείασ, Σμιμα Ιατρικισ Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ 

 

Ειςαγωγι: Ζνασ ςτουσ δφο χρόνια αιμοκακαρόμενουσ αςκενείσ παρουςιάηει αυξθμζνα 

επίπεδα αντίςταςθσ ςτθν ινςουλίνθ, κατάςταςθ που αποτελεί παράγοντα κινδφνου για 

καρδιαγγειακά νοςιματα. Θ «κρφα» αιμοκάκαρςθ φαίνεται να επιδρά κετικά ςτθν 

καρδιαγγειακι υγεία των αςκενϊν αλλά δεν γνωρίηουμε εάν επθρεάηει τθν διαχείριςθ τθσ 

γλυκόηθσ. κοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν να εξετάςει  τθν επίδραςθ μιασ ςυνεδρίασ 

κρφασ αιμοκάκαρςθσ ςτα επίπεδα αντίςταςθσ τθσ ινςουλίνθσ ςε χρόνια αιμοκακαρόμενουσ 

αςκενείσ χωρίσ διαγνωςμζνο ςακχαρϊδθ διαβιτθ. Μεκοδολογία: τθ μελζτθ ςυμμετείχαν 

5 αιμοκακαρόμενοι αςκενείσ θλικίασ 59.5±13.6 ετϊν. Ο κάκε αςκενισ υποβλικθκε ςε μια 

ςειρά μετριςεων μετά από δφο διαφορετικζσ ςυνεδρίεσ αιμοκάκαρςθσ: α) μετά από μια 

ςυνεδρία «τυπικισ» κερμοκραςίασ αιμοκάκαρςθσ (T1=37οC) και β) μετά από μια ςυνεδρία 

«κρφασ» κερμοκραςίασ αιμοκάκαρςθσ (T2= 35οC). Θ δεφτερθ ςυνκικθ ζλαβε χϊρα μια 

εβδομάδα αργότερα, τθν ίδια μζρα αιμοκάκαρςθσ. Οι αςκενείσ μετά το τζλοσ τθσ 

αιμοκάκαρςθσ ςυμμετείχαν ςε μια δοκιμαςία ανοχισ τθσ γλυκόηθσ (δοςολογία γλυκόηθσ 

75γρ ςε 500ml νερό, 2 ϊρεσ διάρκειασ) ενϊ θ δειγματολθψία αίματοσ πραγματοποιείτο 

κάκε 30 λεπτά για τον υπολογιςμό των επιπζδων γλυκόηθσ και ινςουλίνθσ. Ο δείκτθσ 

ελζγχου ποςοτικισ ευαιςκθςίασ ςτθν ινςουλίνθ αξιολογικθκε με τον δείκτθ OGIS (Oral 

Glucose Insulin Sensitivity) και HOMA-IR (homeostatic model assessment insulin resistance). 

Αποτελζςματα: Σα επίπεδα ευαιςκθςίασ ςτθν ινςουλίνθ βελτιϊκθκαν ςτον δείκτθ OGIS 

κατά 27% (από 426±19 ςε 540±134 min-1m-2, p=0.05) και ςτον δείκτθ HOMA-IR κατά 12% 

(από 1.50±1.17 ςε 1.34±1.14, p=0.021) μετά από  μία ςυνεδρία «κρφασ» αιμοκάκαρςθσ. 

Επίςθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ «κρφασ» ςυνεδρίασ αιμοκάκαρςθσ, θ κερμοκραςία 

πυρινα ςϊματοσ των αςκενϊν μειϊκθκε κατά 0.3oC (από 36.9±0.4oC ςε 36.6±0.3oC, 

p=0.001), ενϊ παράλλθλα, παρατθρικθκε βελτίωςθ ςτα επίπεδα τθσ ςυςτολικισ 

αρτθριακισ πίεςθσ  (από 122±26.9 mmHg ςε 131±32.4 mmHg, p<0.05). Σζλοσ, κανζνασ 

αςκενείσ δεν παρουςίαςε οποιαδιποτε επιπλοκι κατά τθν διάρκεια τθσ «κρφασ» ςυνεδρίασ 

αιμοκάκαρςθσ. υμπζραςμα: Θ μια ςυνεδρία «κρφασ» αιμοκάκαρςθσ βελτίωςε τα επίπεδα 

ευαιςκθςίασ ςτθν ινςουλίνθ ενϊ φαίνεται να παρζχει καλφτερθ αιμοδυναμικι 

ςτακερότθτα ςτον αςκενι ςε ςχζςθ με τθν «τυπικι» αιμοκάκαρςθ. Είναι ςθμαντικό να 

διερευνθκεί περαιτζρω κατά πόςο μια χρόνια παρζμβαςθ με «κρφα» αιμοκάκαρςθ κα 

μποροφςε να μειϊςει τθν καρδιαγγειακι κνθςιμότθτα των αιμοκακαιρόμενων αςκενϊν. 
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ASSOCIATION BETWEEN HEAT WAVES AND MORTALITY IN CYPRUS  

 

Amorim T.,1 Ioannou L.G.,1 Samoutis G.,2 Flouris A.D.1 

 
1 FAME Laboratory, Department of Exercise Science, University of Thessaly, Trikala, Greece  
2 Medical School, University of Nicosia, Nicosia, Cyprus 

 

Introduction: Extreme weather events, such as heatwaves, are predicted to increase with 

climate change. The aims of this study were to: a) report the incidence of heatwaves in 

Cyprus over a 9-year period, and b) investigate its association with human mortality.  

Methods: Daily human mortality data for each of the five districts of Cyprus covering a 9-

year period (2004-2012) were provided by the Health Monitoring Unit of the Ministry of 

Health of Cyprus. 24-hour ambient mean temperature was collected from 

www.wunderground.com for the same time period. Heatwaves were defined as the period 

of three consecutive days where mean temperature was above the 95th percentile and the 

seven days that followed. Results: Over the 9-year study period, the mean summer 

temperature (June-August) increased from 31.8±3.8°C (2004) to 33.2±3.7°C (2012) 

(p<0.001), while the incidence of heatwaves during the summer seasons increased by 

28%(53 heatwaves occurred in 2004 and 68 in 2012 respectively, p=0.016).In 2012, all-cause 

mortality was significantly increased by 12% during the summer months (June-August) 

compared to the subsequent trimester (September-November) (p=0.003). This was not the 

case in any of the previously-studied years.The total number of deaths during heatwaves in 

2012 was increased by 29.8% compared to 2004, yet this difference did not reach statistical 

significance (p>0.05). Mean temperature was significantly associated with mortality; over a 

9-year period an increase of 1°C in mean summer temperature significantly increased 

mortality rate by 0.8% (OR: 1.008, CI: 1.003-1.012;p<0.001). Conclusion: In Cyprus, summers 

are becoming hotter, with higher incidence of heatwaves. These extreme heat events are 

connected to a greater proportion of deaths. Future work is required to identify high-risk 

sub-groups and investigate the effects of heat on hospitalizations and non-fatal illness. 
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INFLUENCE OF THERMAL HOMEOSTASIS ON REACTIVE HYPEREMIA  

 

Tsoutsoubi L., Ioannou L.G., Nintou E., Gkiata P. Flouris A.D. 

 

FAME Laboratory, Department of Exercise Science, University of Thessaly, Trikala, Greece 

 

Introduction: Cutaneous microcirculation is vital for the maintenance of heat balance and 

can be evaluated by assessing post-occlusive reactive hyperaemia changes in skin blood flow 

(SkBF) using laser-Doppler flowmetry. By heat balance we mean that the internal 

temperature of the body remains almost constant regardless the environmental conditions. 

The aim of this study was to investigate changes in SkBF before, during, and after a 5-min 

arm vascular occlusion (VO) conducted during baseline as well as hot and cold water 

immersion. Methods: Eight male and seven female non-smoking adults (age: 24.9±4.6 yr.; 

body mass index: 24.9±4.3; body fat: 16.3±9.2%; body surface area: 1.9±0.2 m2) volunteered 

for the study. Following a 15-minute baseline period, participants entered a water tank 

maintained at 42°C and passively rested in a semi supine position until their Tre increased by 

0.5°C above baseline. Thereafter, they entered a water tank maintained at 12°C until their 

Tre decreased by 0.5°C below baseline. This procedure was repeated twice and an occlusion 

of the dominant forearm was conducted during the last five minutes of the baseline period 

as well as the second repetition of water immersions. The arms were always supported at 

the level of the heart and not immersed in the water. Results: Multivariate analysis of 

variance demonstrated statistically significant main effect of phase (pre-VO, VO, post-VO) on 

SkBF as well as significant interaction effect of phase and temperature (baseline, hot, cold) 

on SkBF (p<0.001). Post hoc t tests incorporating a Bonferroni adjustment demonstrated 

significant differences between pre-VO and VO, as well as VO and post-VO during both the 

baseline and hot temperatures (p<0.05). No such changes were observed during the cold 

immersion (p>0.05), as no reactive hyperaemia was detectable in the laser-Doppler 

recordings. Significant differences in SkBF during pre-VO and post-VO were observed across 

all temperature condition comparisons (p<0.05). No such differences were detected during 

VO (p>0.05). Conclusion: Post-occlusive reactive hyperaemia was not evident during cold 

water immersion, was moderately evident during thermoneutrality, and was strongly 

enhanced following hot water immersion. 
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DIABETIC PERIPHERAL NEUROPATHY AND CRYOTHERAPY: A CASE STUDY  

 

Gkiata P.,1 Cheung S.S.,2 Flouris A.D.1 

 
1 FAME Laboratory, Department of Physical Education and Exercise Science, Trikala, Greece 
2 Department of Physical Education and Kinesiology, Brock University, St. Catharines, 

Ontario, Canada 

 

Introduction: Peripheral neuropathy (PN) is one of the most common complications in 

diabetes mellitus. It is characterized by neuropathic pain and loss of pain and temperature 

sensation. Cryotherapy (CR) may be neuroprotective in peripheral nerve ischemia and pain 

by attenuating immune responses to skin temperature and blood flow changes. The purpose 

of this case study was to examine the effects of CR on PN symptoms on a female type 1 

diabetes mellitus patient (age: 32 years, weight: 97 kg, height: 169 cm). Methods: The 

experimental protocol involved: (i) one day of baseline measurements, (ii) CR for 2 

consecutive days, (iii) an acute post-CR period (days 1, 2, 3 post CR), and (iv) a medium-term 

post-CR period (days 5, 7, and 9 post CR). The CR included immersion of the leg (up to knee 

height) in 12°C water for 60 minutes per day. At the baseline and post-CR periods, 

neuropathy symptoms were evaluated using the Neuropathy Symptom Score (NSS) and the 

Therapy Efficacy Neuropathy Symptom Score (TENSS). Also, neuropathy disability was 

estimated through vibratory displacement and percentile thresholds as well as cooling 

perception thresholds. Finally, heat flow and skin surface temperature were recorded during 

20 minutes of rest on the foot and the calf. Results: Compared to baseline, the TENSS was 

significantly decreased during the medium-term post-CR period (p<0.05). Vibratory 

displacement and percentile thresholds were increased during the acute post-CR period 

(40.59±19um, 94.33±4.7%) and decreased during the medium-term post-CR period 

(23.04±2.36um, 90.33±2.3%) demonstrating small and medium effect sizes, but the results 

were not statistically significant (p>0.05). No significant differences (p>0.05) as well as low 

and medium effect sizes were found on the NSS score and cooling thresholds, respectively. 

Compared to baseline (calf: 34.91±0.22; foot: 33.81±0.23), one-way ANOVA with Bonferroni 

post hoc test showed a significant increase of skin temperature in day 5 post-CR (calf: 

36.01±0.22˚C; foot: 34.58±0.26˚C) and significant decreases in days 7 (calf: 31.25±0.24˚C; 

foot: 31.34±0.23˚C) and 9 (calf: 32.70±0.22˚C; foot: 32.53±0.20˚C) post-CR (p<0.05; all effect 

sizes being large). Conclusions: The CR improves PN symptoms (as measured by TENSS) as 

well as vibratory sensation during the medium-term post-CR period. 
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SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM ACTIVATION DURING COLD EXPOSURE IS RELATED TO 

BODY MASS INDEX  

 

Carrillo A.E.,1 Krase A.,1 Nintou E.,1 Georgakopoulos A.,2 Pianou N.,2 Metaxas M.,2 

Chatziioannou S.,2 Georgoulias P.,3 Athanasiou K.,4 Koutsikos J.,4 Amorim T.,1 Moldovan O., 
5 Stasinopoulos Y.,5 Koutedakis Y.,6 Dinas P.,1 Flouris A.D.1 

 
1 FAME Laboratory, Department of Exercise Science, University of Thessaly, Trikala, Greece  
2 PET/CT department, Biomedical Research Foundation Academy of Athens, Greece 
3 Nuclear Medicine Department, University of Thessaly, University Hospital 

of Larissa, Greece 
4 401 General Military Hospital, Athens, Greece 
5 Imedica S.A., Department of Research and Development, Romania 
6 School of Physical Education and Exercise Science, Trikala, Greece 

 

Introduction: Body temperature regulation during an acute exposure to environmental 

extremes has been suggested to be influenced by the sympathetic nervous system (SNS). 

Specifically, it has been reported that individuals who experience a marked SNS response to 

cold exposure are more efficient at regulating body temperature. Certain variables, 

however, such as body weight, exercise training, and age have been suggested to influence 

an individual’s ability to initiate an SNS response during cold/heat stress. We investigated 

whether healthy males 1) experience differences in heart rate variability (HRV) during a 60-

min cold exposure, and 2) if the differences in HRV are related to body mass index (BMI). 

Methods: Nine healthy males (age: 36.6±5.8 years, BMI: 26.6±3.8 kg/m2) were exposed to 

60-min of mild cold stress (16-17°C, 30-40% relative humidity). All participants wore similar 

clothing and were asked to minimize voluntary movement during data collection. HRV data 

were collected using the Polar V800 Heart Rate monitor that was worn throughout the trial. 

A total of 12 HRV indices that represent statistical/time domain, frequency, and complexity 

measures were assessed for 15-min at baseline (BASE) and at minutes 45-60 (COLD) during 

cold exposure. Results: The number of HRV indices significantly different between BASE and 

COLD was 5/12 (p<0.05). Analysis of the specific HRV domains reveal a significant difference 

in low-frequency (LF) power (BASE: 660.2±674.0 ms2; COLD: 1280.6±1348.5 ms2, p=0.028), 

high-frequency (HF) power (BASE: 972.6±978.0 ms2; COLD: 375.6±511.4 ms2, p=0.008), LF/HF 

(BASE: 1.2±1.4; COLD: 5.2±4.4, p=0.011), mean R-R (BASE: 1.2±0.2 s; COLD: 1.0±0.2 s, 

p=0.008), and the percentage of successive normal-to-normal intervals great than 50 ms 

(BASE: 45.2±22.7%; COLD: 29.8±19.8%, 0.028). Correlation analyses revealed a negative 

association between BMI and LF during COLD (r=-0.833, p=0.005). Conclusions: Volunteers in 

the current study experienced a difference in HRV during 60-min of cold exposure that 

suggests a cold-induced SNS response (e.g. increased LF and LF/HF). Individuals with a higher 

BMI experienced less of an increase in LF during cold that may indicate a weakened SNS 

response. It could be suggested, therefore, that there is less of a need for SNS activation to 

initiate thermoregulatory processes as BMI increases. 
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ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΡΤΘΜΙΘ ΣΟΤ ΑΤΣΟΝΟΜΟΤ ΝΕΤΡΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΚΑΣΑ ΣΘ 

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΙΚΘ ΑΚΘΘ ΧΕΙΡΟΛΑΒΘ Ε ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΕ ΔΙΑΒΘΣΘ ΚΤΘΘ ΕΝΑΝΣΙ 

ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΘ ΕΓΚΤΜΟΤΝΘ  

 

Γρθγοριάδου Ι.,1 Σριανταφφλλου Α.,2 Ματηουράνθσ Ε.,2 Κιντιράκθ Ε.,3 Γκαλιαγκοφςθ Ε.,2 

Βράμπασ Ι.., 1 Ηαφειρίδθσ Α.,1 Δοφμα .,2 Γουλισ Δ.,3 Δίπλα Κ.1  

 
1 Εργαςτιριο Φυςιολογίασ και Βιοχθμείασ τθσ Άςκθςθσ, ΣΕΦΑΑ ερρϊν, ΑΠΘ 
2 3θ Πανεπιςτθμιακι Πακολογικι Κλινικι ΓΝ Παπαγεωργίου, ΑΠΘ 
3 Μονάδα Ενδοκρινολογίασ Αναπαραγωγισ, Αϋ Μαιευτικι - Γυναικολογικι Κλινικι, Ιατρικι 

χολι, ΑΠΘ 

 

Ειςαγωγι: H εγκυμοςφνθ αποτελεί ζνα ςτρεςςογόνο παράγοντα για τον οργανιςμό, που 

απαιτεί ςθμαντικζσ καρδιαγγειακζσ μεταβολζσ, ϊςτε να υποςτθρίξει τθ φυςιολογικι 

ανάπτυξθ του εμβρφου. ε μία ανεπίπλεκτθ εγκυμοςφνθ παρατθροφνται μεταβολζσ ςτθ 

λειτουργία του αυτόνομου νευρικοφ ςυςτιματοσ, με αφξθςθ τθσ δραςτθριότθτασ του 

ςυμπακθτικοφ και μείωςθ του παραςυμπακθτικοφ. Επιπλοκζσ τθσ εγκυμοςφνθσ, όπωσ ο 

ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ τθσ κφθςθσ (ΔΚ), μεταβάλλουν τθ λειτουργία των παραπάνω 

ςυςτθμάτων, επθρεάηοντασ τθ μθτζρα και το ζμβρυο. H άςκθςθ μπορεί να ςυμβάλλει 

ςθμαντικά ςτθν πρόλθψθ και κεραπεία του ΔΚ. Δεν ζχει μελετθκεί, εάν γυναίκεσ με ΔΚ 

παρουςιάηουν δυςλειτουργία ςτο καρδιαγγειακό και το αυτόνομο νευρικό ςφςτθμα κατά 

τθν άςκθςθ. κοπόσ τθσ μελζτθσ ιταν να διερευνθκεί εάν γυναίκεσ με ΔΚ παρουςιάηουν 

υπζρμετρθ αφξθςθ τθσ αρτθριακισ πίεςθσ και δυςλειτουργία ρφκμιςθσ του αυτόνομου 

νευρικοφ ςυςτιματοσ κατά τθ διάρκεια άςκθςθσ, ζναντι γυναικϊν με ανεπίπλεκτθ κφθςθ. 

Μζκοδοσ: υμμετείχαν 36 νορμοταςικζσ γυναίκεσ (ΔΚ, n=21, ελζγχου=15), 26-31 

εβδομάδων κφθςθσ. Καταγράφθκε, ανά παλμό, θ αρτθριακι πίεςθ (Finapres) ςτθν θρεμία, 

ςτθ διάρκεια διαλειμματικισ άςκθςθσ χειρολαβισ και ςτθν ανάλθψθ. Θ λειτουργία του 

αυτόνομου νευρικοφ ςυςτιματοσ εκτιμικθκε μζςω τθσ μεταβλθτότθτασ τθσ καρδιακισ 

ςυχνότθτασ (heart rate variability, HRV; Κubios). Αποτελζςματα: Οι δφο ομάδεσ, ΔΚ και 

ελζγχου, δε διζφεραν ωσ προσ τθν θλικία (34,3±4,0 και 34,1±3,0 ζτθ, αντίςτοιχα ), τθν 

εβδομάδα κφθςθσ (28,4±2,0 και 27,8±2,5) και τθ μζγιςτθ δφναμθ χειρολαβισ (29,8±9,7 και 

29,7±6,9 kg). ε ςυνκικεσ θρεμίασ, δεν παρουςιάςτθκαν διαφορζσ ανάμεςα ςτισ γυναίκεσ 

με ΔΚ και τθν ομάδα ελζγχου ςτθν αρτθριακι πίεςθ (ςυςτολικι/διαςτολικι: 

112,1±8,9/65,2±5,8 και 117,2±12,4/68,1±7,9 mmHg, αντίςτοιχα), κακϊσ και ςτουσ δείκτεσ 

HRV (SD1, SD2, SD1/SD2, RMSSD). τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ, δεν παρουςιάςτθκαν 

ςθμαντικζσ διαφορζσ ςτθν αρτθριακι πίεςθ ανάμεςα ςτισ γυναίκεσ με ΔΚ και ομάδα 

ελζγχου (ςυςτολικι/διαςτολικι: 137,0±10,8/80,5±6,9 και 141,5±11,2/80,8±8,6 mmHg, 

αντίςτοιχα). Παρ’ όλα αυτά, κατά τθν άςκθςθ θ ομάδα ελζγχου παρουςίαςε μείωςθ 

(p<0,05) των δεικτϊν HRV, που αντανακλοφν τθ δραςτθριότθτα του παραςυμπακθτικοφ 

(RMSSD, SD1), ενϊ ςτισ εγκφουσ με ΔΚ οι παραπάνω δείκτεσ παρζμειναν αμετάβλθτοι ςτθ 

διάρκεια του πρωτοκόλλου. υμπεράςματα: Νορμοταςικζσ γυναίκεσ με ΔΚ παρουςιάηουν 

δυςλειτουργία προςαρμογισ του παραςυμπακθτικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ κατά τθν 

υπομζγιςτθ άςκθςθ χειρολαβισ. Περεταίρω ζρευνεσ κα πρζπει να εξετάςουν εάν οι 
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μεταβολζσ αυτζσ επθρεάηουν τισ προςαρμογζσ ςτθν περιφερικι αντίςταςθ ςτθν άςκθςθ και 

ςυμβάλλουν ςε μειωμζνθ ικανότθτα άςκθςθσ ςτισ γυναίκεσ με ΔΚ. 
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A COMPARISON OF HEART RATE VARIABILITY BETWEEN YOUNG AND OLDER INDIVIDUALS 

DURING DRY OR HUMID HEAT STRESS 

  

Carrillo A.E.,1,2 Herry C.L.,3 Poirier M.P.,4 Friesen B.J.,4 Seely A.J.E.,3 Flouris A.D.,2,4 Wright 

Beatty H.E.,4 Kenny G.P.3,4 

 
1Department of Exercise Science, Chatham University, Pittsburgh, PA, USA 
2FAME Laboratory, Department of Exercise Science, University of Thessaly, Trikala, Greece 
3Clinical Epidemiology Program, The Ottawa Hospital Research Institute, Ottawa, Ontario, 

Canada  
4Human and Environmental Physiology Research Unit, School of Human Kinetics, University 

of Ottawa, Ottawa, Ontario, Canada 

 

Introduction: Older individuals typically experience a weakened sympathetic nervous system 

(SNS) response to high heat stress that may be associated with reduced capacity to dissipate 

heat compared with younger individuals. Few studies, however, have investigated age-

related differences in the autonomic nervous system response during a humid heat stress 

exposure. We examined whether older adults experience differences in heart rate variability 

(HRV) during a prolonged exposure to both dry and humid heat stress compared with young 

adults. Methods: Ten young [YOUNG; 4F/6M; age: 21±3 years, body mass index (BMI): 

24.9±4.1 kg/m2] and nine older [OLDER; 3F/6M; age: 65±5 years, BMI: 25.4±4.1 kg/m2] 

adults underwent 120-min of passive DRY (20% relative humidity) and HUMID (60% relative 

humidity) heat exposure (36.5°C). During the heat exposures, HRV data were collected using 

a Holter monitor (Philips DigiTrak XT). Fifty-five HRV indices were assessed during 15-min 

intervals at baseline, mid-point [minutes 52.5-67.5 (MID)] and end [minutes 105-120 (END)] 

of the exposures. Twelve selected HRV indices that include a variety of statistical/time 

domain, frequency, and complexity measures were used for statistical analysis. Results: The 

number of HRV indices significantly different between groups was greater during the HUMID 

(Mid: 4/12, END: 4/12) condition compared to DRY (MID: 3/12, END: 2/12). In OLDER 

compared to YOUNG, analysis of the specific HRV domains revealed a significantly lower 

coefficient of variation during END (YOUNG: 0.0894±0.0264%; OLDER: 0.0461±0.0073%) in 

both trials and a lower low-frequency power during END (YOUNG: 0.1941±0.0.0599 msec2; 

OLDER: 0.1316±0.0658 msec2) in the HUMID trial (p<0.05). High-frequency power was 

significantly different between trials (DRY: 0.0812±0.0588 msec2; HUMID: 0.0611±0.0368 

msec2) in the YOUNG group during MID (p<0.05). No other significant differences were 

found between trials in both groups (p>0.05). Conclusions: When compared to young, older 

individuals demonstrated a reduced HRV response during the humid heat stress exposure 

that was not clearly evident during dry heat stress. The HRV response in older individuals 

during the humid condition suggests an attenuation of the SNS that may contribute to 

impaired heat dissipation capacity even during a heat stress protocol that mimicked 

environmental conditions of a typical summer day. 
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DIURNAL VARIATION OF THE URINE LACTATE CONCENTRATION AFTER MAXIMAL EXERCISE 

IN CHILDREN SWIMMERS  

 

Nikolaidis S.,1,2 Nasoufidis G.,1 Kosmidis I.,1 Sougioultzis M.,2 Mougios V.1 

 
1Laboratory of Evaluation of Human Biological Performance, School of Physical Education & 

Sport Science, Aristotle University of Thessaloniki 
2Kleatnhis Vikelidis Swimming Pool 

 

Introduction: Our previous work has shown that the post-exercise urine lactate 

concentration is a valid and reliable exercise biomarker and, possibly, a more sensitive index 

of anaerobic carbohydrate catabolism than the blood lactate concentration. Moreover, no 

diurnal variation was found for the post-exercise urine lactate concentration. However, all 

aforementioned studies were performed with adult participants. The aim of the present 

study was to examine the effect of time of day on the post-exercise urine lactate 

concentration in children. Method: Thirty-two healthy children (11 boys and 21 girls), all 

aged 12 years, performed two identical tests of eight 25 m bouts of maximal freestyle 

swimming on 2 min with passive recovery in between, spaced three days apart. One test was 

performed in the morning (9.00-10.30) and the other in the afternoon (4.00-6.00). Post-

exercise blood and urine lactate, as well as urine creatinine, were measured 

spectophotometrically. The intraclass correlation coefficient (ICC) was used as a reliability 

index between the morning and afternoon tests. A correlation analysis between the blood 

and urine lactate concentrations was also performed. Results: The reliability of swimming 

performance was excellent (ICC 0.95). No diurnal variation was found for the post-exercise 

blood lactate concentration (ICC 0.79). On the contrary, the post-exercise urine lactate 

concentration was affected by the time of day (ICC 0.48). However, its reliability was greatly 

improved after normalizing to the creatinine concentration (ICC 0.93). The post-exercise 

blood and urine lactate concentrations were well correlated in both the morning and 

afternoon tests (Spearman’s ρ 0.781 and 0.716, respectively; p < 0.001 for both). 

Conclusions: The post-exercise urine lactate concentration showed low reproducibility 

between morning and afternoon hours; nonetheless, its diurnal variation was eliminated 

after normalized to the creatinine concentration. The good correlation between the blood 

and urine lactate concentrations attests to the validity of the latter as an exercise biomarker. 

Thus, urine lactate, after normalization to creatinine, could be used in training practice 

either in the morning or in the afternoon. Its non-invasive nature renders it more applicable 

to the evaluation of children’s sport performance. 
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THE EFFECTIVENESS OF CORINTHIAN RAISINS AS AN ERGOGENIC AID DURING PROLONGED 

EXERCISE  

 

Deli C.K.,1 Poulios A.,1 Georgakouli K., 1 Papanikolaou K.,1 Papoutsis A.,2 Selemekou M.,3 

Karathanos V.T.,2 Draganidis D.,1 Koutedakis Y.,1 Fatouros I.G.,1 Jamurtas A.Z.1 

 
1Laboratory Exercise Physiology, Athletic Biocemistry, and Sports Nutrition, School of 

Physical Education and Sport Science, University of Thessaly 
2Laboratory of Chemistry-Biochemistry and Physical Chemistry of Foods, Department of 

Nutrition and Dietetics, School of Health Science and Education, Harokopio University 
3Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly 

 

Introduction: Dietary carbohydrate (CHO) has been demonstrated to enhance endurance 

performance, and athletes are often advised to consume CHO before and/or during exercise. 

Corinthian raisins are a nutritious, widely available, and cost-effective source of dietary 

carbohydrate. We investigated the effectiveness of Corinthian raisins as an ergogenic aid 

during prolonged exercise. Methods: Eleven well-trained individuals participated in a 

crossover, randomized study. They performed a 90-min glycogen depletion trial (70 % 

VO2max), plus a time trial (TT) (95% VO2max) on a cycle-ergometer after they ingested either: 

a) 1.5 g of CHO.kg-1 body mass in the form of Corinthian raisins, b) 1.5 g of CHO.kg-1 body 

mass in the form of a glucose drink, or c) water. Water ingestion was performed in all three 

conditions as follows: 3 ml.kg-1 before exercise, 3 ml.kg-1 every 15 min during exercise, and 8 

ml.kg-1 post-exercise. Gas exchange was monitored during the first 15 min and every 25 min 

for 5 min thereafter. Blood samples were obtained at baseline, 30, 60 and 90 min of 

glycogen depletion trial, post-TT, and 1 h after exercise. A washout period of two weeks was 

used between conditions. Results: Time trial performance was similar under all three 

conditions (p>0.05). Blood glucose was higher at 60 min and 1 h post exercise under raisin, 

compared to water condition (p<0.05). Lactic acid increased during exercise compared to 

baseline levels, peaked after TT and returned to baseline levels 1 h post exercise in all three 

conditions (p<0.001). VO2, CO2, and VE were similar among conditions during the 90 min of 

exercise (p>0.05). RQ increased during exercise, and the increase was greater in the raisin 

compared to water condition (p<0.05). Higher CHO oxidation (p<0.05) and lower fat 

oxidation (p<0.05) were observed during exercise in raisin compared to water condition. 

Conclusions: Ingestion of CHO in the form of Corinthian raisins before cycling for 90 min of 

moderate intensity results in similar subsequent TT performance to that of glucose or water. 

Additionally, raisin ingestion provokes similar metabolic changes with glucose; therefore, it 

can be used as an alternative, cost-effective source of CHO pre-exercise feeding. 
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Ο ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΘΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΒΙΟΧΘΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΣΩΝ ΣΘ ΧΕΘ ΩΜΑΣΙΚΘ ΑΚΘΘ 

ΜΕ ΣΟΝ ΔΕΚΑΕΣΘ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ  

 

Κουλοφρθσ Δ.,1 Γεωργουςοποφλου Ε.,1,3 Χρυςοχόου Χ.,2 τεφανάδθσ Χ.,2 Σοφςουλθσ Δ.,2 

Πίτςαβοσ Χ.,2 Παναγιωτάκοσ Δ.1,3 

 
1Σμιμα Επιςτιμθσ Διαιτολογίασ – Διατροφισ, χολι Επιςτθμϊν Τγείασ & Αγωγισ, 

Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο 
2Α’ Καρδιολογικι Κλινικι, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
3Faculty of Health, University of Canberra, Australia 

 

κοπόσ: Να εξεταςτεί ο ρόλοσ των επιπζδων λιπιδίων και δεικτϊν φλεγμονισ ςτθ ςυςχζτιςθ 

τθσ ςωματικισ άςκθςθσ με τον κίνδυνο εμφάνιςθσ καρδιαγγειακισ νόςου ςτον 10-ετι 

καρδιαγγειακό κίνδυνο. Τλικό-Μζκοδοσ: Από το Μάιο του 2001 ζωσ το Δεκζμβριο του 

2002, 1514 άνδρεσ και 1528 γυναίκεσ άνω των 18 ετϊν, που κατοικοφςαν ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι τθσ Ακινασ και ιταν ελεφκεροι καρδιαγγειακισ νόςου και άλλων χρόνιων νόςων, 

αποτζλεςαν το δείγμα τθσ μελζτθσ ΑΣΣΙΚΘ. Κατά τα ζτθ 2011-12, πραγματοποιικθκε ο 10-

ετισ επανζλεγχοσ ςε 2583 ςυμμετζχοντεσ. Μεταξφ διαφόρων δθμογραφικϊν, βιοχθμικϊν 

και κλινικϊν παραμζτρων, για τθν αξιολόγθςθ του επιπζδου τθσ ςωματικισ δραςτθριότθτασ 

χρθςιμοποιικθκε θ μεταφραςμζνθ ζκδοςθ του ζγκυρου διεκνοφσ ερωτθματολογίου 

ςωματικισ δραςτθριότθτασ International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Οι 

ςυμμετζχοντεσ ζλαβαν τθν οδθγία να καταγράφουν κάκε δραςτθριότθτα που διαρκεί 

τουλάχιςτον 10 λεπτά, και κατθγοριοποιικθκαν ςε 3 επίπεδα: ελλιπισ άςκθςθ/ ανεπαρκϊσ 

δραςτιριοι, επαρκϊσ δραςτιριοι και ζντονα δραςτιριοι, ανάλογα με τα MET/min. Θ 

επίπτωςθ κανατθφόρων και μθ καρδιαγγειακϊν ςυμβάντων (ςτεφανιαία νόςοσ, οξφ 

ςτεφανιαίο ςφνδρομο, αγγειακό εγκεφαλικό επειςόδιο, ι άλλα καρδιαγγειακά ςυμβάντα) 

προςδιορίςτθκαν με τα κριτιρια WHO-ICD-10. Αποτελζςματα: Μεταξφ των ςυμμετεχόντων 

που επαναξιολογικθκαν ςτον 10-ετι επανζλεγχο τθσ μελζτθσ, το 15,7% εμφάνιςε 

καρδιαγγειακό ςυμβάν. Οι επαρκϊσ δραςτιριοι και οι ζντονα δραςτιριοι είχαν μειωμζνο 

καρδιαγγειακό κίνδυνο κατά 58% (95%ΔΕ: 0.30, 0.58) και 70% (95%ΔΕ: 0.15, 0.56) 

αντίςτοιχα, όταν ςυγκρινόντουςαν με τουσ ανεπαρκϊσ δραςτιριουσ (p<0.05). Όταν 

προςτζκθκαν ςτο μοντζλο τθσ ανάλυςθσ θ παρουςία υπερχολθςτερολαιμίασ, τα επίπεδα 

λιπιδίων, θ C-αντιδρϊςα πρωτεΐνθ και θ ιντερλευκίνθ-6, κακϊσ και το ιςτορικό διαβιτθ, και 

υπζρταςθσ, τα προαναφερκζντα αποτελζςματα που ςχετίηονταν με τθν επίδραςθ τθσ 

ςωματικισ δραςτθριότθτασ δεν μεταβλικθκαν (p>0.05). υμπεράςματα: Θ κετικι 

επίδραςθ τθσ ςωματικισ δραςτθριότθτασ ςτον 10ετι καρδιαγγειακό κίνδυνο φαίνεται να 

είναι ανεξάρτθτθ από το λιπιδαιμικό προφίλ και τα επίπεδα χρόνιασ ςυςτθματικισ 

φλεγμονισ των ςυμμετεχόντων, αναδεικνφοντασ τον ανεξάρτθτο ρόλο τθσ ςτθν πρόλθψθ 

τθσ καρδιαγγειακισ νόςου. Σο γεγονόσ ότι ακόμθ και με μζτρια επίπεδα άςκθςθσ επζρχεται 

καρδιαγγειακι προςταςία ενιςχφει τθν ανάγκθ για ςτρατθγικζσ δθμόςιασ υγείασ ςτον 

ευρφτερο πλθκυςμό, κάκε θλικίασ. 
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ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΟΤ ΤΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΤ ΜΕΟΤ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΤΟΒΛΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 

ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΦΟΡΣΙΘ ΣΟΤ ΣΟΝ ΦΑΙΝΟΣΤΠΟ ΜΑΚΡΟΦΑΓΩΝ ΚΤΣΣΑΡΩΝ 

 

Κόλλιασ Λ.,1 Φιλίππου Α.,1 Ηεβόλθσ Ε.,1 Μουςτόγιαννθσ Α.,1 Πατςοφρασ Μ.Δ.,2 Κουτςιλιζρθσ 

Μ.1 
1Εργαςτιριο Πειραματικισ Φυςιολογίασ 
2Εργαςτιριο Πακοφυςιολογίασ, Ιατρικι χολι, Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο 

Ακθνϊν 

 

Ειςαγωγι: Σα μονοκφτταρα ειςδφουν  ςτο μυϊκό ιςτό από τθ ςυςτθματικι κυκλοφορία μετά 

από ζνα τοπικό ερζκιςμα, και διαφοροποιοφνται ςε μακροφάγα, τα οποία με τθ δράςθ 

εκκρινόμενων από το μυϊκό ιςτό κυτταροκινϊν, αποκτοφν φλεγμονϊδθ (Μ1) ι 

αντιφλεγμονϊδθ (Μ2) φαινότυπο. κοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν θ διερεφνθςθ τθσ 

επίδραςθσ του μζςου καλλιζργειασ μυοβλαςτϊν, μετά από μθχανικι φόρτιςθ, ςτον 

φαινότυπο μακροφάγων κυττάρων, μζςω παραγόντων ζκκριςθσ των μυϊκϊν κυττάρων ςτο 

μικροπεριβάλλον τουσ. Μζκοδοσ: Πλιρωσ διαφοροποιθμζνοι μυοβλάςτεσ C2C12 

υποβλικθκαν ςε πρωτόκολλo μθχανικισ διάταςθσ με τα εξισ χαρακτθριςτικά: ςυχνότθτα 

0.25Hz, επιμικυνςθ 2.4% και διάρκεια 12 ϊρεσ. To υπερκείμενο μζςο τθσ 

κυτταροκαλλιζργειασ ςυλλζχκθκε, επεξεργάςκθκε και αποκθκεφτθκε για περαιτζρω χριςθ 

24 ϊρεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ μθχανικισ διάταςθσ. Μονοκφτταρα λευχαιμικά THP-1 

διαφοροποιικθκαν ςε μακροφάγα και τουσ χορθγικθκε για 6 ϊρεσ το υπερκείμενο τθσ 

κυτταροκαλλιζργειασ από μθχανικά διεγερμζνα και μθ (ςυνκικθ ελζγχου) C2C12 κφτταρα, 

ενϊ, ωσ ζτερθ ςυνκικθ ελζγχου, μακροφάγα κφτταρα παρζμειναν ςτισ φυςιολογικζσ 

ςυνκικεσ καλλιζργειασ τουσ για το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα. Οι γονιδιακζσ αποκρίςεισ 

των μακροφάγων εξετάςκθκαν ςε επίπεδο mRNA με τθν xριςθ τθσ μζκοδου qRT-PCR. 

Ειδικότερα, αξιολογικθκε θ μεταβολι τθσ ζκφραςθσ των γονιδίων IL-6, IL-8, IL-1b, TNF-a, 

VEGFa, και TGF-β1. Για τθν ςτατιςτικι ανάλυςθ δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε οne-way 

ANOVA. Αποτελζςματα: Σο υπερκείμενο μζςο καλλιζργειασ μυϊκϊν κυττάρων που είχαν 

υποςτεί μθχανικι διάταςθ προκάλεςε ςτα THP-1 μακροφάγα ςθμαντικι αφξθςθ τθσ 

ζκφραςθσ των φλεγμονωδϊν παραγόντων  IL-6 (p<0.001), IL-8 (p<0.01), IL-1b (p<0.0001), 

TNF-a (p<0.0001), και των αυξθτικϊν παραγόντων VEGF (p<0.001) και TGF-β1 (p<0.0001)ςε 

ςφγκριςθ με τα THP-1 μακροφάγα όπου χορθγικθκε υπερκείμενο μθ-διεγερμζνων μυϊκϊν 

κυττάρων και με τα THP-1 μακροφάγα που παρζμειναν ςε φυςιολογικζσ ςυνκικεσ 

καλλιζργειασ. Θ χοριγθςθ υπερκείμενου μυϊκϊν κυττάρων που δεν είχαν υποςτεί μθχανικι 

διάταςθ δεν προκάλεςε ςθμαντικι μεταβολι ςτθν ζκφραςθ των υπό μελζτθ γονιδίων ςε 

ςφγκριςθ με εκείνθ των THP-1 μακροφάγων που παρζμειναν ςε φυςιολογικζσ ςυνκικεσ 

καλλιζργειασ για το ίδιο χρονικό διάςτθμα. υμπεράςματα: Σα ευριματα τθσ μελζτθσ 

προτείνουν ότι όταν τα μυϊκά κφτταρα διεγείρονται μθχανικά, εκκρίνουν κυτταροκίνεσ 

(μυοκίνεσ) οι οποίεσ επάγουν τθν ζκφραςθ φλεγμονωδϊν παραγόντων ςε μακροφάγα 

κφτταρα, χαρακτθριςτικϊν του Μ1 φαινοτφπου, κακϊσ και αυξθτικϊν παραγόντων που 

ρυκμίηουν διεργαςίεσ αγγειογζνεςθσ και αναδιαμόρφωςθσ του εξωκυττάριου 

περιβάλλοντοσ, χαρακτθριςτικϊν Μ2 φαινοτφπου. 
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ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΦΟΡΣΙΘ Ε ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΘΜΕΝΟΤ ΜΤΟΒΛΑΣΕ C2C12 

 

Μουςτόγιαννθσ Α.,1 Φιλίππου Α., 1 Ηεβόλθσ Ε., 1 Χατηθγεωργίου Α., 2 Κουτςιλιζρθσ Μ. 1 

 
1Σμιμα Πειραματικισ Φυςιολογίασ, Ιατρικι χολι, Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο 

Ακθνϊν 
2Ινςτιτοφτο Κλινικισ Χθμείασ και Εργαςτθριακισ Ιατρικισ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο 

Δρζςδθσ, Γερμανία 

 

Ειςαγωγι: Θ in vitro μθχανικι φόρτιςθ διαφοροποιθμζνων μυοβλαςτϊν μπορεί να μιμείται 

το πρότυπο φόρτιςθσ των ςκελετικϊν μυϊν in vivo. κοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν θ 

διερεφνθςθ τθσ επίδραςθσ δφο διαφορετικϊν πρωτοκόλλων μθχανικισ φόρτιςθσ ςτθν 

ενδοκυττάρια ςθματοδότθςθ και τθν ζκφραςθ γονιδίων που ςυνδζονται με τθν 

πρωτεϊνοςφνκεςθ, τθν ατροφία, τθ φλεγμονι και τθν κυτταρικι απόπτωςθ ςε 

διαφοροποιθμζνουσ μυοβλάςτεσ. Μζκοδοσ: Μυοβλάςτεσ C2C12 καλλιεργικθκαν ςε 

ελαςτικζσ μεμβράνεσ μζχρι τθν 7θ μζρα διαφοροποίθςισ τουσ (δθμιουργία 

μυοςωλθνίςκων). Ακολοφκωσ, υποβλικθκαν ςε δφο διαμετρικά διαφορετικά πρωτόκολλα 

μθχανικισ διάταςθσ *2% επιμικυνςθ, με ςυχνότθτα 0.25Hz, για 24 ϊρεσ (Μακράσ 

Διάρκειασ, ΜΔ) ζναντι. 18% επιμικυνςθσ, ςυχνότθτασ 1Hz, για 15 λεπτά (Βραχείασ 

Διάρκειασ, ΒΔ)+, χρθςιμοποιϊντασ το ςφςτθμα Flexcell Tension System. Διαφοροποιθμζνοι 

μυοβλάςτεσ που δεν υποβλικθκαν ςε μθχανικι φόρτιςθ χρθςιμοποιικθκαν ωσ ςυνκικθ 

ελζγχου. Μεταβολζσ ςτθν ζκφραςθ των μυογενετικϊν παραγόντων Myf5, MyoD, Myogenin, 

Mrf4, των ιςομορφϊν Igf-1Ea και Igf-1Eb του ινςουλινομιμθτικοφ αυξθτικοφ παράγοντα-1 

(IGF-1), κακϊσ και των παραγόντων φλεγμονισ Il-1b, Il-6, Inf-γ, ατροφίασ Murf1, Atrogin, 

Myostatin, και απόπτωςθσ Foxo, Fuca, και p53 αξιολογικθκαν με ποςοτικι PCR 

πραγματικοφ χρόνου. Ανάλυςθ κατά Western χρθςιμοποιικθκε για τθ διερεφνθςθ των 

μεταβολϊν ςτθ φωςφορυλίωςθ των ςθματοδοτικϊν πρωτεϊνϊν Akt, Erk1/2 και τθν 

ενεργοποίθςθ του NF-kB. Για τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων χρθςιμοποιικθκε οne-

way ANOVA. Αποτελζςματα: Θ μθχανικι διάταςθ των μυοςωλθνίςκων οδιγθςε ςε μείωςθ 

των Ρ-Akt, Ρ-Erk1/2, ενϊ αφξθςε ςθμαντικά τα επίπεδα τθσ ζκφραςθσ του NF-kB ςτο 

πρωτόκολλο ΜΔ ςε ςφγκριςθ με τα αντίςτοιχα μειωμζνα επίπεδα ςτο πρωτόκολλο ΒΔ. Σο 

ΜΔ αφξθςε τθν ζκφραςθ των MyoD και Myogenin κακϊσ και των ιςομορφϊν του Igf-1, ενϊ 

μείωςε τθν ζκφραςθ των αποπτωτικϊν παραγόντων Foxo και p53 (p<0.05). Σο ΒΔ αφξθςε 

τουσ παράγοντεσ ατροφίασ Atrogin και Myostatin κακϊσ και τουσ παράγοντεσ φλεγμονισ, 

ενϊ μείωςε τον Murf1 και τουσ παράγοντεσ απόπτωςθσ Foxo και p53 (p<0.05). 

υμπεράςματα: Σα διαφορετικά πρωτόκολλα μθχανικισ φόρτιςθσ που εφαρμόςτθκαν 

αποκάλυψαν ότι οι διαφοροποιθμζνοι μυοβλάςτεσ εμφανίηουν διαφορικζσ αποκρίςεισ ςε 

διαφορετικά μθχανικά ερεκίςματα. Ενϊ και τα δφο πρωτόκολλα προκάλεςαν τθ μείωςθ 

αποπτωτικϊν παραγόντων, το ΜΔ αφξθςε μυογενετικοφσ και αναβολικοφσ παράγοντεσ, ενϊ 

το ΒΔ αφξθςε τθν ζκφραςθ παραγόντων ατροφίασ και φλεγμονισ. Σα ευριματα αυτά 

προτείνουν ότι το ΜΔ ενιςχφει τθ μυογζνεςθ, ενϊ το ΒΔ πικανϊσ επάγει τθ φλεγμονι και 

τθν ατροφία ςτουσ ςκελετικοφσ μυοςωλθνίςκουσ. 
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EFFECTS OF LONG-TERM EXERCISE ON THE QUADRICEPS, LIVER AND BRAIN FATTY-ACID 

PROFILES OF AGED RATS  

 

Tzimou A.,1 Chatzis A.,1 Nikolaidis S.,1 Galazoulas C.,1 Taitzoglou I.,2 Mougios V.1 

 
1School of Physical Education and Sport Science at Thessaloniki, Aristotle University of 

Thessaloniki 
2School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki 

 

Introduction: Exercise remains one of the most cost-effective treatments against disease 

and the physical consequences of aging. Tissue lipids affect a multitude of biological 

functions related to aging and are affected by lifestyle factors such as exercise. The aim of 

this study was to explore the effect of long-term exercise on the fatty-acid profiles of 

phospholipids and triacylglycerols in the quadriceps, liver and brain of aged rats. Methods: 

Twelve male Wistar rats were divided into two equal groups: exercise from 3 to 12 months 

of age (A) and exercise from 12 to 21 months (B). Exercise consisted of swimming 20 

min/day, 5 days/week. Seventeen days after the last exercise bout of group B the rats were 

euthanised and their quadriceps, liver and brain were collected. The tissues were analysed 

by combined thin-layer chromatography and gas chromatography. Results: Principal 

component analysis showed a discrimination between groups on the distribution of 

quadriceps triacylglycerol fatty acids and on the concentration and distribution of both 

phospholipid and triacylglycerol fatty acids of the liver. Yet, there was no discrimination 

between groups on any brain parameter. The unsaturated-to-saturated ratio (U/S) of the 

quadriceps triacylglycerol fatty acids and the percentage of ω3 fatty acids were higher in 

group A. On the contrary, U/S and the percentages of polyunsaturated and ω3 fatty acids in 

liver phospholipids were higher in group B . Lastly, the liver triacylglycerol content was 

higher in group B, resulting in higher concentrations of polyunsaturated and ω3 fatty acids. 

Discussion: Moderate-intensity exercise during the second half of the life of male rats 

appears to enhance the abundance of liver phospholipids with the vital polyunsaturated 

and, particularly, ω3 fatty acids. The opposite effect on the quadriceps triacylglycerols may 

be due to a higher utilization of these fatty acid categories in exercise. 
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THE EFFECT OF NICOTINAMIDE RIBOSIDE ON GLUTATHIONE REDOX METABOLISM, 

GLYCOGEN CONCENTRATION AND EXERCISE PERFORMANCE IN RATS 

 

Kourtzidis I.A.,1 Dolopikou C.F.,1 Tsiftsis A.N.,1,2 Margaritelis N.V.,1,2 Veskoukis A.S.,1 Vrabas 

I.S.,1 Paschalis V.,3 Kyparos A.,1 Nikolaidis M.G.1 

 
1 Department of Physical Education and Sport Science at Serres, Aristotle University of 

Thessaloniki, Greece 
2Intensive Care Unit, 424 General Military Hospital of Thessaloniki, Greece 
3School of Physical Education and Sport Science, National and Kapodistrian University of 

Athens, Greece 

 

Introduction: Nicotinamide riboside is a recently discovered form of vitamin B3 that can 

increase NAD+ levels. NAD+ plays a key role in energy metabolism and its main function is the 

transfer of electrons in various cellular reactions. Research in mice reported that 

nicotinamide riboside increases NAD+ levels and promotes insulin sensitivity, mitochondrial 

biogenesis, muscle oxidative capacity and muscle mass. The aim of the present study was to 

investigate the effect of chronic administration of nicotinamide riboside on redox 

homeostasis, energy metabolism and exercise performance. Methods: Thirty-eight Wistar 

male rats were divided into four groups: the control group (CON; N=10), the exercise group 

(EX; N=9), the nicotinamide riboside group (NR; N=10) and the exercise plus nicotinamide 

riboside group (NR+EX; N=9). Nicotinamide riboside was administered for 21 days, via 

gavage with a daily dosage of 300 mg/kg body weight. All rats were acclimatized in 

swimming for 21 days. At the end of the 21-day administration protocol, the exercise group 

and the exercise plus nicotinamide riboside group performed an incremental swimming 

performance test until exhaustion. Rats were then anesthetized and gastrocnemius muscle 

and liver were quickly removed and snap-frozen in liquid nitrogen, while blood was collected 

via cardiac puncture. NADH, NADPH, glutathione peroxidase, glutathione reductase and 

glycogen were measured. Results: Nicotinamide riboside supplementation marginally non-

significantly decreased swimming capacity by 35% (P=0.071), excessively increased (p=0.002) 

glycogen liver content by 68% (NR) and 89% (NR+EX) and abolished the exercise-induced 

increases in the activity of glutathione peroxidase (p=0.006) and glutathione reductase 

(p=0.000) in erythrocytes. Conclusion: Collectively, the findings of the present study support 

the prevailing idea that altering metabolic and redox homeostasis via exogenously 

administered redox agents may lead to adverse outcomes. 
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ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ ΜΘΧΑΝΙΚΘ ΦΟΡΣΙΘ Ε ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΘΜΕΝΟΤ ΚΑΡΔΙΟΜΤΟΒΛΑΣΕ  

 

Ηεβόλθσ Ε.,1 Φιλίππου Α.,1 Μουςτόγιαννθσ Α.,1 Χατηθγεωργίου Α.,2 Κουτςιλιζρθσ Μ.1 

 
1Σμιμα Πειραματικισ Φυςιολογίασ, Ιατρικι χολι, Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο 

Ακθνϊν 
2Ινςτιτοφτο Κλινικισ Χθμείασ και Εργαςτθριακισ Ιατρικισ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο 

Δρζςδθσ, Γερμανία 

 

Ειςαγωγι: Σα μυοκαρδιακά κφτταρα ανταποκρίνονται και  προςαρμόηονται ςε μθχανικά 

ερεκίςματα. υγκεκριμζνα, μζςω μθχανοευαίςκθτων υποδοχζων τουσ, το μθχανικό ςιμα 

μετατρζπεται ςε ενδοκυττάρια βιοχθμικι απόκριςθ,  προκαλϊντασ μεταβολζσ ςτθν δομι 

και λειτουργία του μυοκαρδιακοφ κυττάρου. κοπόσ τθσ μελζτθσ ιταν θ διερεφνθςθ τθσ 

επίδραςθσ δφο διαφορετικϊν πρωτοκόλλων μθχανικισ φόρτιςθσ ςτθν ενδοκυττάρια 

ςθματοδότθςθ και τθν ζκφραςθ γονιδίων που ςυνδζονται με τθν πρωτεϊνοςφνκεςθ, τθ 

φλεγμονι, τθν ατροφία και τθν απόπτωςθ των μυοκαρδιακϊν κυττάρων. Μζκοδοσ: 

καρδιομυοβλάςτεσ H9C2 καλλιεργικθκαν ςε ελαςτικζσ μεμβράνεσ μζχρι τθν 7θ θμζρα 

διαφοροποίθςισ τουσ. Ακολοφκωσ, υποβλικθκαν ςε δφο διαφορετικά πρωτόκολλα 

μθχανικισ φόρτιςθσ *2,7% επιμικυνςθ, με ςυχνότθτα 0.25Hz, για 24 ϊρεσ (Μακράσ 

Διάρκειασ, ΜΔ) ζναντι 12,7% επιμικυνςθσ, με ςυχνότθτα 0,5Hz, για 15 λεπτά (Βραχείασ 

Διάρκειασ, ΒΔ)+ με τθ χριςθ του ςυςτιματοσ μθχανικισ φόρτιςθσ FLEXCELL 5000. 

Διαφοροποιθμζνοι καρδιομυοβλάςτεσ χωρίσ μθχανικι φόρτιςθ χρθςιμοποιικθκαν ωσ 

ςυνκικθ ελζγχου. Σα κφτταρα ςυλλζχκθκαν 24 ϊρεσ μετά το κάκε πρωτόκολλο μθχανικισ 

φόρτιςθσ και απομονϊκθκε ολικό RNA και πρωτεΐνθ. Ακολοφκθςε ποςοτικι Real-time PCR  

για τθ μζτρθςθ των  μεταβολϊν ςτθν ζκφραςθ των μυογενετικϊν παραγόντων MyoD, 

Myogenin, Mrf4, των ιςομορφϊν Igf-1Ea και Igf-1Eb του ινςουλινομιμθτικοφ αυξθτικοφ 

παράγοντα-1 (Igf-1), του φλεγμονϊδουσ παράγοντα Il-6, κακϊσ και των παραγόντων 

ατροφίασ Murf1, Atrogin, και Myostatin, και απόπτωςθσ Foxo, Fuca και p53. Ανάλυςθ κατά 

Western χρθςιμοποιικθκε για τθ διερεφνθςθ των μεταβολϊν ςτθ φωςφορυλίωςθ των 

ςθματοδοτικϊν πρωτεϊνϊν Akt και Erk1/2. Θ ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων ζγινε με 

οne-way ANOVA. Αποτελζςματα: Μόνο θ εφαρμογι του πρωτοκόλλου ΜΔ αφξθςε τθν 

ζκφραςθ των αναβολικϊν παραγόντων Igf-1Ea και Igf-1Eb και των μυογενετικϊν 

παραγόντων MyoD και Myogenin, με ταυτόχρονθ μείωςθ του αποπτωτικοφ παράγοντα 

Foxo (p<0.05). Σο ίδιο πρωτόκολλο προκάλεςε  ιπια αφξθςθ ςτθν ζκφραςθ των p53 και  Il-6. 

Δεν παρατθρικθκαν ςθμαντικζσ μεταβολζσ οφτε διαφορζσ μεταξφ των δφο πρωτοκόλλων 

(p>0.05), όςον αφορά ςτθν ζκφραςθ των παραγόντων ατροφίασ Murf1, Atrogin και 

Myostatin κακϊσ και ςτθν ενεργοποίθςθ των  Αkt και  Εrk1/2. υμπεράςματα: Θ αυξθμζνθ 

ζκφραςθ αναβολικϊν και μυογενετικϊν παραγόντων και θ μειωμζνθ ζκφραςθ του 

αποπτωτικοφ παράγοντα Foxo μετά τθν εφαρμογι του πρωτοκόλλου ΜΔ, υποδθλϊνει ότι 

αυτό μπορεί να είναι πιο αποτελεςματικό, ςυγκριτικά με το ΒΔ, για τθν επαγωγι 

υπερτροφίασ ςτα μυοκαρδιακά κφτταρα. Ο πικανολογοφμενοσ ρόλοσ των Il-6 και p53 ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ υπερτροφίασ των καρδιακϊν κυττάρων χριηει περαιτζρω διερεφνθςθσ. 
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EFFECTS OF LIFELONG EXERCISE ON THE QUADRICEPS, LIVER AND BRAIN FATTY-ACID 

PROFILES OF AGED RATS 

 

Tzimou A.,1 Chatzis A.,1 Nikolaidis S.,1 Taitzoglou I.,2 Mougios V.1 

 
1School of Physical Education and Sport Science at Thessaloniki, Aristotle University of 

Thessaloniki 
2School of Veterinary Medicine, Aristotle University of Thessaloniki 

 

Introduction: Although exercise training is generally known to enhance the well-being of 

aged individuals, the effect of detraining on training-induced adaptations is not clear. Tissue 

lipids affect a multitude of biological functionsrelated to aging and are affected by lifestyle 

factors such as exercise. The aim of this study was to identify the effects of moderate-

intensity lifelong exercise on the fatty-acid profiles of phospholipids and triacylglycerols in 

the quadriceps, liver and brain of aged rats, measuredafter three months of detraining. 

Methods: Twelve male Wistar rats were divided into two equal groups: exercise from 3 to 21 

months of age (A) and no exercise (B). Exercise consisted of swimming 20 min/day, 5 

days/week. Three months after the last exercise bout of group A the rats were euthanised 

and their quadriceps, liver and brain were collected. The tissues were analysed by combined 

thin-layer chromatography and gas chromatography. Results: Group B weighed more than 

group A at both 21 and 24 months of age (p=0.023). Principal component analysis showed, in 

all tissues, no discrimination between groups on any parameter. The ω6/ω3 ratio and the 

percentage of an ω9fatty acid (20:1) in muscle triacylglycerols, as well as the percentage of 

an ω6fatty acid (18:2) in liver triacylglycerols were higher in group A, whereas in group B 

only the value of an ω3fatty acid (20:3), as both concentration and percentage in brain 

phospholipids, was higher. Discussion: Moderate-intensity lifelong exercise appears to exert 

minimal effect on the fatty-acid profiles of aged rats after three months of detraining, 

although it has a lasting effect on body weight. 
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NEUROMUSCULAR ELECTRICAL STIMULATION PROMOTES DEVELOPMENT IN MICE OF 

MATURE HUMAN MUSCLE FROM IMMORTALIZED HUMAN MYOBLASTS 

 

Sakellariou P.,1,2 O'Neill A.,1 Mueller A.L.,1,3 Llach-Martinez A.,1 Stadler G.4,5 Wright W.E.,4 

Roche J.A.,1,6 Bloch R.J.1,4 

 
1Department of Physiology, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, USA, 
2FAME Laboratory, School of Exercise Science, University of Thessaly, Trikala, Greece, 
3Program in Molecular Medicine, University of Maryland, Baltimore, USA 
4Department of Cell Biology, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, USA, 
5Berkeley Lights, Emeryville, CA, USA 
6Department of Health Care Sciences, Wayne State University, Detroit, USA 

 

Background: Studies of the pathogenic mechanisms underlying human myopathies and 

muscular dystrophies often require animal models, but models of some human diseases are 

not yet available. Methods to promote the engraftment and development of myogenic cells 

from individuals with such diseases in mice would accelerate such studies and also provide a 

useful tool for testing therapeutics. The purpose of our study was to investigate the ability of 

immortalized human myogenic precursor cells (hMPCs) to form mature human myofibers 

following implantation into the hindlimbs of non-obese diabetic-Rag1 (null) IL2rγ (null) 

(NOD-Rag)-immunodeficient mice, and whether the use of intermittent neuromuscular 

electrical stimulation (iNMES) will promote engraftment. Methods: The left hindlimbs of 8-

week old male NOD-Rag mice were subjected to X-irradiation (25 Gy at 2.2 Gy/min), and the 

tibialis anterior muscles were pretreated with cardiotoxin (0.3 mg/ml, 60 ul) 24 hr prior to 

transplantation with control hMPCs or hMPCs  from Facioscapulohumeral Muscular 

Dystrophy (FSHD) patients (2× 106 cells/leg). At day 5 after transplantation, iNMES of the 

peroneal nerve was initiated and then continued, in short repetitive bouts, 3 times/week for 

4 weeks. Results: We report the development of mature human skeletal muscle in the 

murine hindlimbs engrafted with immortalized control hMPCs or FSHD-hMPCs. Furthermore, 

iNMES enhances the development of fully differentiated, innervated human muscle that is 

minimally contaminated with murine myonuclei in the grafts formed by both immortal cell 

lines. With control hMPCs, iNMES increases the number and size of the human myofibers 

that form, and in some grafts promotes closer fiber-to-fiber packing. Additionally, donor-

derived human satellite cells were observed in the engrafted muscle tissue.  Measurements 

of contraction in FSHD-hMPC-engrafted mouse muscles gave specific torques compatible 

with those expected for human muscles Conclusions: Our results indicate that control and 

FSHD human myofibers can form in mice engrafted with hMPCs and that chronic iNMES 

enhances engraftment and subsequent development of mature human muscle. 
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RESPONDERS AND NON-RESPONDERS TO CAFFEINE INGESTION: EXERCISE PERFORMANCE, 

PHYSIOLOGICAL AND METABOLIC RESPONSES DURING A SIMULATED SOCCER GAME 

PROTOCOL  

 

Apostolidis A,1 Mougios V,2 Smilios I.,3 Rodosthenous J.,4 Hadjicharalambous M.1 

 
1Human Performance Laboratory, Department of Life & Health Sciences, University of 

Nicosia, Cyprus 
2School of Physical Education & Sports Science, Aristotle University of Thessaloniki, Greece, 
3School of Physical Education & Sports Science, Democritus University Trace, Komotini, 

Greece 
4Pharmacy Programme, Department of Life & Health Sciences, University of Nicosia, Cyprus 

 

Introduction: Findings concerning the effects of caffeine supplementation on sport 

performance, plasma metabolites and physiological responses are equivocal, due perhaps to 

different experimental protocols, caffeine dosage and inter-individual variability. The 

purpose therefore of the present study was to: a) identify responders and non-responders to 

caffeine, and b) examine the influence of caffeine supplementation on physiological and 

metabolic responses, as well as exercise performance of the two groups during a simulated 

treadmill soccer game protocol. Methods: Twenty well-trained male soccer players were 

initially evaluated for identifying the responders and non-responders to caffeine on the basis 

of blood pressure, plasma glycerol, non-esterified fatty acid (ΝΕFA) and epinephrine 

responses, following caffeine ingestion at rest. Eleven participants were categorized as 

responders (age: 22±4 yrs, body height: 1.79±0.07 m, body weight: 74.1±8.1 kg, body fat: 

10.7±3.4 %, VO2max: 61.8±4.6 ml·kg-1·min-1) and nine as non-responders (age: 21±4 yrs, 

body height: 1.78±.04 m, body weight: 74.2±7.7 kg, body fat: 12.4±3.9 %, VO2max: 59.4±3.8 

ml·kg-1·min-1). Both groups underwent two simulated treadmill soccer game protocols after 

ingesting either caffeine capsules (6 mg/kg body weight) or placebo. Several physiological 

and metabolic responses, as well as exercise performance were evaluated. Results: Time to 

fatigue and countermovement jumps (CMJ) were improved in both responders and non-

responders after caffeine ingestion compared to placebo (p<0.05), but no differences were 

found between responders and non-responders (p<0.05). Caffeine increased heart rate and 

plasma glucose concentration and blood pressure in both groups but reduced rating of 

perceived exertion (RPE) only in the responders (p<0.05). Reaction time, plasma glycerol, 

NEFA and epinephrine concentrations, carbohydrate and fat oxidation and energy 

expenditure were not affected by caffeine supplementation (p>0.05). Conclusions: Caffeine 

was effective in improving endurance in high-intensity exercise and muscular explosiveness 

in both pre-distinguished responders and non-responders to caffeine, although the 

reduction in RPE may endow responders with an advantage over non-responders. 

Performance improvements with caffeine ingestion could be attributed to central nervous 

system and neuromuscular factors (reduced RPE and improved CMJ performance, 

respectively) since no differences were observed in substrate utilization and plasma 

metabolite concentrations measured. 
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Θ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΘ ΑΘΛΘΣΙΚΘ ΕΜΦΑΝΙΘ ΣΘΝ ΤΠΟΜΕΓΙΣΘ 

ΑΘΛΘΣΙΚΘ ΠΡΟΠΑΘΕΙΑ Ε ΘΕΡΜΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Ιωάννου Λ.Γ., Σςουτςουμπι Λ., Γκιάτα Β., Φλουρισ Α.Δ.  

 

Εργαςτιριο Περιβαλλοντικισ Φυςιολογίασ FAME Lab, χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και 

Ακλθτιςμοφ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ 

 

Ειςαγωγι: Είναι ευρζωσ αποδεκτό ότι θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ περιβάλλοντοσ 

ακολουκείται από μειωμζνθ ακλθτικι απόδοςθ. Για το λόγο αυτό, αναπτφχκθκε πλθκϊρα 

τεχνολογίασ ακλθτικϊν εμφανίςεων που αποςκοπεί ςτθν προάςπιςθ τθσ ακλθτικισ 

απόδοςθσ ςε κερμό περιβάλλον. Παρόλα αυτά, παρατθρείται ελλιπισ γνϊςθ ςχετικά με τθν 

επίδραςθ τθσ τεχνολογίασ τθσ ακλθτικισ εμφάνιςθσ ςτθν ακλθτικι απόδοςθ ςε κερμό 

περιβάλλον. Επομζνωσ, ο ςτόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν ο ζλεγχοσ τθσ επίδραςθσ τθσ 

τεχνολογίασ των ακλθτικϊν εμφανίςεων ςτθν υπομζγιςτθ ακλθτικι προςπάκεια ςε κερμό 

περιβάλλον. Μζκοδοσ: Είκοςι ςυςτθματικά ακλοφμενοι δρομείσ (VO2max, 53.9±6.7 

ml/kg/min) χωρίςτθκαν με τυχαία επιλογι ςε δφο ιςάρικμεσ ομάδεσ. Κάκε ομάδα 

ακολοφκθςε δφο ςυνεδρίεσ άςκθςθσ με διάςτθμα αποκατάςταςθσ τριϊν θμερϊν. Θ 

ςυνεδρία περιλάμβανε μία ϊρα τρζξιμο ςτο 70% τθσ VO2max ςε κερμό περιβάλλον 

(κερμοκραςία αζροσ, 35°C; υγραςία, 30% ). τθν πρϊτθ ςυνεδρία θ μία ομάδα ζτρεξε με 

εμφάνιςθ θ οποία επιτρζπει ςτον ιδρϊτα να εξατμιςτεί ςτθν επιφάνεια του δζρματοσ 

(Sweat-Shirt) και θ δεφτερθ με εμφάνιςθ που προάγει τθν απϊκθςθ του ιδρϊτα από τθν 

επιφάνεια του δζρματοσ (Dry-Shirt). τθ δεφτερθ ςυνεδρία οι ομάδεσ ακολοφκθςαν το ίδιο 

πρωτόκολλο αντιςτρζφοντασ τισ εμφανίςεισ. Αποτελζςματα: Οι ακλοφμενοι ζτρεξαν 2.01% 

μεγαλφτερθ απόςταςθ ςτισ ςυνεδρίεσ που φοροφςαν τισ Sweat-Shirt εμφανίςεισ ςυγκριτικά 

με τισ ςυνεδρίεσ με Dry-Shirt εμφανίςεισ (10.64±1.85Km vs 10.43±1.33Km) (p<0.001). 

Επιπλζον, παρόλο που οι ακλοφμενοι διζνυςαν μεγαλφτερθ απόςταςθ με τισ Sweat-Shirt 

εμφανίςεισ, θ μζςθ κερμοκραςία δζρματοσ (37.97±0.88 vs 38.10±0.73°C) και θ 

κερμοκραςία πυρινα ςϊματοσ τουσ (35.19±0.74 vs 35.29±0.95°C) παρζμειναν ςθμαντικά 

χαμθλότερεσ ςυγκριτικά με τισ ςυνεδρίεσ με Dry-Shirt εμφανίςεισ (p<0.001). Επιπροςκζτωσ, 

διαπιςτϊκθκε ότι τόςο θ κερμικι αίςκθςθ του περιβάλλοντοσ όςο και θ κερμικι άνεςθ του 

ςϊματοσ διατθρικθκαν ςτατιςτικά ςθμαντικά πιο άνετεσ/ανεκτζσ κατά τθ διάρκεια των 

ςυνεδριϊν με τισ Sweat-Shirt εμφανίςεισ ςυγκριτικά με τισ ςυνεδρίεσ με Dry-Shirt 

εμφανίςεισ (p<0.001). υμπεράςματα: Θ τεχνολογία τθσ ακλθτικισ εμφάνιςθσ μπορεί να 

διαδραματίςει κακοριςτικό ρόλο ςτθν απόδοςθ ςε κερμό περιβάλλον. υγκεκριμζνα, οι 

εμφανίςεισ που επιτρζπουν ςτον ιδρϊτα να εξατμίηεται ςτθν επιφάνεια του δζρματοσ 

μποροφν να βελτιϊςουν τθν υπομζγιςτθ ακλθτικι προςπάκεια ςε κερμό περιβάλλον. 
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ΕΠΙΔΡΑΘ ΒΑΛΛΙΣΙΚΘ ΠΡΟΠΟΝΘΘ ΧΑΜΘΛΟΤ ΟΓΚΟΤ ΣΘΝ ΕΚΡΘΚΣΙΚΘ ΔΤΝΑΜΘ ΣΙ 

ΕΠΟΜΕΝΕ ΔΤΟ ΘΜΕΡΕ 

 

Σςοφκοσ Α.,1 Βελθγκζκασ Π.,1 Brown L.Ε.,2 Σερηισ Γ.,1 Μπογδάνθσ Γ.1 

 
1χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ,  Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο 

Ακθνϊν 
2Department of Kinesiology, Human Performance Laboratory, California State University, 

Fullerton, Fullerton, CA, USA 

 

Ειςαγωγι: Πολλά ςυγγράμματα και εγχειρίδια προπονθτικισ κακϊσ και ελάχιςτεσ μελζτεσ 

αναφζρουν, ότι μια προπονθτικι ςυνεδρία με αντιςτάςεισ 24-48 ϊρεσ πριν από ζναν αγϊνα 

ι μια ποιοτικι προπόνθςθ μπορεί να βελτιϊςει τθν ακλθτικι απόδοςθ. Ωςτόςο αρκετζσ 

ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι θ προπόνθςθ με αντιςτάςεισ προκαλεί κόπωςθ. κοπόσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ ιταν να διερευνιςει τθν επίδραςθ μιασ βαλλιςτικισ προπόνθςθσ με 

αντίςταςθ ςτθν εκρθκτικι δφναμθ 24 και 48 ϊρεσ μετά τθν εκτζλεςι τθσ. Μζκοδοσ: 

Δεκαπζντε ακλθτζσ ιςχφοσ ατομικϊν και ομαδικϊν ακλθμάτων ζλαβαν μζροσ ςε 4 ςυνκικεσ 

(2 πειραματικζσ και 2 ελζγχου) ςε τυχαία και ιςοςτακμιςμζνθ ςειρά. Αξιολογικθκε θ 

εκρθκτικι δφναμθ πριν, 24 και 48 ϊρεσ μετά από τθν άςκθςθ θμικάκιςμα με αναπιδθςθ (5 

ςειρζσ των 4 επαναλιψεων). τισ ςυνκικεσ ελζγχου (24 και 48 ϊρεσ) οι δοκιμαηόμενοι δεν 

εκτζλεςαν τθν παρεμβατικι άςκθςθ ιςχφοσ. Εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ ιταν: το κατακόρυφο 

άλμα (CMJ), το άλμα βάκουσ (DJ), θ ϊκθςθ τθσ δφναμθσ ςτα χρονικά διαςτιματα: 0-50, 0-

100, 0-150, 0-200, 0-300, 0-400 ms ςε ιςομετρικζσ ςυνκικεσ και ο μζγιςτοσ ρυκμόσ 

ανάπτυξθσ τθσ δφναμθσ (RFD max). Αποτελζςματα: Θ ανάλυςθ διαςποράσ δεν ζδειξε καμία 

αλλαγι των μεταβλθτϊν ςτισ ςυνκικεσ ελζγχου. Σο κατακόρυφο άλμα και ο δείκτθσ 

δφναμθσ αντίδραςθσ (άλμα βάκουσ) βελτιϊκθκαν κατά 5.1 ± 1.1% (p<0.01) και 10.1 ± 2.4% 

(p<0.01) μόνο 24 ϊρεσ μετά τθν εφαρμογι τθσ άςκθςθσ. Ομοίωσ, ο RFD max βελτιϊκθκε 

κατά 23.2 ± 4.9% (p<0.05) και θ ϊκθςθ δφναμθσ αυξικθκε ςε όλα τα χρονικά διαςτιματα 

(εφροσ βελτίωςθσ: 13.2 ± 2.8% ζωσ 22.3 ± 4.9%, p<0.01) μόνο μετά τθ ςυνκικθ των 24 

ωρϊν. υμπεράςματα: Σα ευριματα αυτά ςυνιςτοφν ότι μια προπονθτικι ςυνεδρία ιςχφοσ, 

χαμθλοφ όγκου, επιφζρει βελτίωςθ ςτθν εκρθκτικι δφναμθ 24 ϊρεσ μετά τθν 

πραγματοποίθςι τθσ. υνεπϊσ ςυνιςτάται ςτουσ ακλθτζσ να πραγματοποιοφν μια ανάλογθ 

προπονθτικι ςυνεδρία πριν από αγϊνα ι μια ποιοτικι προπόνθςθ προκειμζνου να 

αυξάνουν τισ επιδόςεισ τουσ. 
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EFFECTS OF FOUR WEEKS OF ISOMETRIC EXPLOSIVE- AND SUSTAINED- CONTRACTION 

STRENGTH TRAINING ON JOINT ANGLE SPECIFICITY  

 

Roxanas P., Lanza M.B., Folland J.P. 

 

School of Sport, Exercise and Health Sciences, Loughborough University, Loughborough, 

Leicestershire, United Kingdom 

 

Introduction: The purpose of this study was to investigate the effects of isometric training at 

65º of knee joint angle (knee fully extended= 0º) on maximum and explosive strength as well 

as neural adaptations. Methods: Twelve males were randomly assigned to control (CON; 

n=5) and training group (TR; n=7) and were assessed in maximum voluntary torque (MVT) 

and explosive torque (ET) at 35º, 50º, 65º, 80º and 95º of knee flexion before and after 

training. TR completed 4 weeks of unilateral training program (2 sets of 10 explosive 

contractions and 2 sets of 10 of 3-5s maximum voluntary contractions). Results: Results 

showed significant increases by 16.6±15 % in MVT for TR at 65º (p=0.034) and in EMG 

activity during maximum contractions by 20.8±21 % (p=0.044). Significant increases were 

also observed in MVT at 50º by 14.9±8.2 % (p=0.002). There were no significant changes in 

ET production for TR at any of the tested knee angles. EMG activity during explosive 

contractions significantly decreased only at 35º (-71%, p=0.022) for the early phase of the 

contraction (0-50ms) and at 80º for the later stages of the contraction (0-150ms) (-78%, 

p<0.005). Conclusions: These results suggest that there is joint angle specificity only for 

maximum strength on and within 15º of training angle which may be a result of increased 

muscle activation and neural adaptations. 
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ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΙΚΘ ΠΡΟΠΟΝΘΘ ΚΟΛΤΜΒΘΘ Ε ΡΤΘΜΟ ΑΓΩΝΑ: Θ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΟ ΣΑ ΚΙΝΘΜΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΚΑΙ ΣΘ ΤΓΚΕΝΣΡΩΘ 

ΓΑΛΑΚΣΙΚΟΤ ΟΞΕΟ  

 

Μάχοσ Χ., Θεοφιλίδθσ Γ., Καρατράντου K., Γεροδιμοσ Β. 

 

ΚΕΑΦΑ, χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Σμιμα Επιςτιμθσ 

Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ 

 

Ειςαγωγι: Θ διαλειμματικι προπόνθςθ αγωνιςτικοφ ρυκμοφ (RP) χρθςιμοποιείται όλο και 

περιςςότερο τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ για τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ ςτθν κολφμβθςθ. Θ 

προπόνθςθ RP αναπαράγει τθν αγωνιςτικι επιβάρυνςθ, και μπορεί να προκαλζςει 

επιδράςεισ ςτα κινθματικά χαρακτθριςτικά (μικοσ και ςυχνότθτα χεριάσ) όμοιεσ με αυτζσ 

που προκαλοφνται κατά τθ διάρκεια του αγϊνα. Ωςτόςο, δεν υπάρχουν μελζτεσ που να 

διερευνοφν τθν επίδραςθ τθσ διάρκειασ του διαλείμματοσ τθσ προπόνθςθσ κολφμβθςθσ ςτα 

κινθματικά χαρακτθριςτικά και ςτθ ςυγκζντρωςθ γαλακτικοφ οξζοσ. υνεπϊσ, ςκοπόσ τθσ 

παροφςασ ζρευνασ ιταν να διερευνιςει τθν επίδραςθ τθσ διάρκειασ του διαλείμματοσ 

προπόνθςθσ κολφμβθςθσ, 5 και 10 δευτερολζπτων, ςτα κινθματικά χαρακτθριςτικά αλλά 

και ςτθ ςυγκζντρωςθ γαλακτικοφ οξζοσ. Μζκοδοσ: Σο δείγμα τθσ μελζτθσ ιταν 16 

κολυμβθτζσ/τριεσ, (8 αγόρια, 8 κορίτςια), 13,8 ± 1,1 ετϊν (Μ.Ο ± Σ.Α), με προπονθτικι 

θλικία τουλάχιςτον τρία χρόνια. Οι κολυμβθτζσ/τριεσ ςε τρεισ διαφορετικζσ θμζρεσ 

εκτζλεςαν ςε ρυκμό αγϊνα τισ πιο κάτω δοκιμαςίεσ: α) 4x50 μζτρα ελεφκερο με 

αποκατάςταςθ 5 sec/επανάλθψθ, β) 4x50 μζτρα ελεφκερο με αποκατάςταςθ 10 

sec/επανάλθψθ και γ) 200 μζτρα ελεφκερο ςυνεχόμενα. Κατά τθ διάρκεια των δοκιμαςιϊν 

αξιολογικθκε το μικοσ και θ ςυχνότθτα χεριάσ, ενϊ αμζςωσ μετά από κάκε δοκιμαςία 

μετρικθκε θ ςυγκζντρωςθ του γαλακτικοφ οξζοσ. Χρθςιμοποιικθκε ανάλυςθ διακφμανςθσ 

επαναλαμβανόμενων μετριςεων για να εξεταςτοφν διαφορζσ ςτα κινθματικά 

χαρακτθριςτικά και ςτθ ςυγκζντρωςθ γαλακτικοφ οξζοσ μεταξφ των δοκιμαςιϊν 200 

μζτρων ελεφκερο ςε τρεισ διαφορετικζσ ςυνκικεσ διαλείμματοσ (χωρίσ διάλειμμα, με 5sec 

διάλειμμα/πενθντάρι,  με 10sec διάλειμμα/πενθντάρι). Σο επίπεδο ςθμαντικότθτασ 

ορίςτθκε ςτο p<0.05. Αποτελζςματα. Σα αποτελζςματα δεν ζδειξαν καμία ςτατιςτικά 

ςθμαντικι μεταβολι ςτουσ παράγοντεσ που αξιολογικθκαν μεταξφ των δοκιμαςιϊν 

(p>0.05). Αναλυτικά για τθ δοκιμαςία των 200 μζτρων, των 4x50 με 5sec και των 4x50 με 10 

sec διάλειμμα βρζκθκαν αντιςτοίχωσ: για το μικοσ χεριάσ 2,02 ± 0,25, 1,98 ± 0,15  και 1,98 

± 0,20 μζτρα/κφκλο, για τθ ςυχνότθτα χεριάσ 20,09 ± 2,24, 20,27 ± 1,50 και 20,34 ± 1,88 

κφκλοι/λεπτό, και για τθ ςυγκζντρωςθ γαλακτικοφ οξζοσ 10,85 ± 1,41, 11,91 ± 1,41 και 

11,14 ± 1,49 mmol/L αίματοσ. υμπεράςματα: Θ διάρκεια του διαλείμματοσ 5 ι 10 

δευτερολζπτων ι χωρίσ διάλειμμα, ανάμεςα ςε αποςτάςεισ 50 μζτρων, ςτθν προπόνθςθ 

ςυνολικά 200 μζτρων ελεφκερο αγωνιςτικοφ ρυκμοφ δε φαίνεται να επθρεάηει τα 

κινθματικά χαρακτθριςτικά και τθ ςυγκζντρωςθ γαλακτικοφ οξζοσ νεαρϊν 

κολυμβθτϊν/τριϊν. 
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Θ ΑΜΕΘ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ ΠΡΟΠΟΝΘΘ ΔΤΝΑΜΘ ΣΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΤ 

ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΠΡΟΠΟΝΘΘ ΚΟΛΤΜΒΘΘ  

 

Αρςονιάδθσ Γ., Σερηισ Γ., Μπογδάνθσ Γ., Νικθτάκθσ Ι., Μαλιαρόσ Ι., Μοράρθσ Α., Σουφεξι ., 

Ηάγκα Κ., Σουμπζκθσ Α. 

 

χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & 

Ακλθτιςμοφ, Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 

Ειςαγωγι: Προπόνθςθ μζγιςτθσ μυϊκισ δφναμθσ (ΠΜΜΔ) είναι δυνατό να εφαρμοςτεί πριν 

από τθν προπόνθςθ κολφμβθςθσ. Οι φυςιολογικζσ ανταποκρίςεισ κατά τθ διάρκεια τθσ 

προπόνθςθσ κολφμβθςθσ είναι πικανό να μεταβλθκοφν εξ’ αιτίασ τθσ ΠΜΜΔ που ζχει 

προθγθκεί. κοπόσ τθσ μελζτθσ ιταν να εξετάςει τθν άμεςθ επίδραςθ τθσ ΠΜΜΔ ςτισ 

φυςιολογικζσ ανταποκρίςεισ κατά τθν προπόνθςθ κολφμβθςθσ. Μζκοδοσ: Δϊδεκα άρρενεσ 

κολυμβθτζσ (θλικία: 19.0±2.2 ζτθ, VO2max: 54.6±9.4 ml/kg/min) πραγματοποίθςαν 5x200 

μζτρα ελεφκερο με προοδευτικά αυξανόμενθ ζνταςθ, ξεκινϊντασ κάκε πζντε λεπτά. Δείγμα 

αίματοσ ςυλλζχκθκε μετά από κάκε προςπάκεια για τον προςδιοριςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ 

γαλακτικοφ και τον υπολογιςμό τθσ ταχφτθτασ που αντιςτοιχεί ςε ςυγκζντρωςθ 4 mmol/L 

(V4). Θ μζγιςτθ δφναμθ (1RM) υπολογίςτθκε ςτισ αςκιςεισ: πίεςθ πάγκου, κωπθλατικι ζλξθ 

και κακίςματα για τον προςδιοριςμό του φορτίου κατά τθν ΠΜΜΔ. τθν πειραματικι 

ςυνκικθ (Π) και τθ ςυνκικθ ελζγχου (Ε) οι κολυμβθτζσ ολοκλιρωςαν προπόνθςθ 

κολφμβθςθσ θ οποία περιελάμβανε προκζρμανςθ 1000 μζτρων, προςδεμζνθ κολφμβθςθ 10 

s με μζγιςτθ ζνταςθ (TF) και 5x400 μζτρα ελεφκερο με ςτακερι ταχφτθτα  ίςθ με τθ V4 και 

διάλειμμα 30-40 s. Κατά τθν Π ςυνκικθ θ ΠΜΜΔ (3x5 επαναλιψεισ, 85% τθσ 1RM, τζςςερα 

λεπτά διάλειμμα) ολοκλθρϊκθκε 15 λεπτά πριν από τθν ζναρξθ τθσ προπόνθςθσ 

κολφμβθςθσ. Κατά τθ ςυνκικθ Ε πραγματοποιικθκε μόνο θ προπόνθςθ ςτο νερό. Θ 

κατανάλωςθ οξυγόνου (VO2), θ καρδιακι ςυχνότθτα (HR), θ ςυγκζντρωςθ γαλακτικοφ *La-], 

θ ςυχνότθτα (SR), το μικοσ (SL) και θ αποτελεςματικότθτα χεριάσ (θF) υπολογίςτθκαν κατά 

τθ διάρκεια των 5x400 μζτρων. Αποτελζςματα: Θ *La-+ ιταν υψθλότερθ ςτθν Π ςυγκριτικά 

με τθν Ε ςυνκικθ μετά από τα 5x400 μζτρα (6.4±2.7 vs. 4.6±2.8 mmol/L, p<0.05), αλλά VO2 

και HR δεν διζφεραν μεταξφ των ςυνκθκϊν (p>0.05). Κατά τθ διάρκεια των 5x400 μζτρων θ 

θF παρζμεινε αμετάβλθτθ ςε Π και ςυνκικθ Ε. Σο SL μειϊκθκε και θ SR αυξικθκε ςτθν Π 

αλλά παρζμειναν αμετάβλθτα ςτθ ςυνκικθ Ε (p<0.05). Θ TF δεν διζφερε μεταξφ ςυνκθκϊν 

(p>0.05). υμπεράςματα: Προπόνθςθ ΜΜΔ 15 λεπτά πριν από προπόνθςθ κολφμβθςθσ 

αυξάνει τθ ςυγκζντρωςθ γαλακτικοφ και μεταβάλει κινθματικά χαρακτθριςτικά κατά τθν 

κολφμβθςθ ςτακερισ ταχφτθτασ. Οι μεταβολζσ αυτζσ πικανό να οφείλονται ςε μειωμζνθ 

κολυμβθτικι οικονομία ι/και αυξθμζνθ ενεργοποίθςθ του αναερόβιου μεταβολιςμοφ.  
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FITNESS AND MATCH PERFORMANCE VARIATION FOLLOWING PRE-SEASON AND IN-

SEASON HIGH-INTENSITY TRAINING IN WATER POLO PLAYERS 

 

Botonis P., Toubekis A., Platanou T. 

 

Department of Aquatic Sports, School of Physical Education and Sports Science, National and 

Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece 

 

Introduction: Fitness level of water polo players may change during a training season and it 

may affect match performance indicators. The present study examined fitness and match 

performance indicators changes during pre-season and in-season training periods. Methods: 

Eight national-level water-polo players completed 8-weeks of freestyle swimming training 

including 4x4-min efforts  during the pre-season period and 8-weeks including 8x20-m 

repeated swimming sprint training  during the in-season period. Technical and tactical water 

polo training was included in both periods in addition to fitness training. A four week active 

recovery period including only technical and tactical training was used as a transition period 

between pre-season and in-season periods. A 5x200-m progressively increasing intensity 

swimming test was performed by all players at baseline, at the end of pre-season and in-

season periods. The speed vs. blood lactate concentration curve was used to calculate the 

speeds corresponding to 4.0, 5.0 and 10.0 mmol.l-1 (V4, V5, V10) as fitness indicators. Before 

and after completing both pre-season and in-season periods, totally twelve matches were 

performed and repeated sprints (8x20-m), 400-m swimming, hand grip strength and 

shooting accuracy were tested at pre- and post-match as match performance indicators. 

Repeated sprints and hand grip strength were also evaluated at mid-match. Results: V4, V5, 

V10 were significantly increased after pre-season compared to baseline (mean; ±90% 

confidence limits, 9.1%;  ±2.9%, 7.7%; ±1.8%, 6.7%; ±1.5%, p<0.01) and decreased following 

in-season compared to pre-season period (8.9%; ±2.9%, 7.0%; ±2.3%, 3.3%; ±1.6%, p<0.01). 

Pre-match repeated sprints and 400-m performance were enhanced after pre-season 

training compared to baseline by 4.3%; ±0.8% and 3.8%; ±0.7% (p<0.01) and decreased by 

~3% after in-season (p<0.01). Repeated sprints at mid- and post-match, as well as 400-m 

speed post-match, were improved after pre-season by 4.8%; ±1.4%, 4.4%; ±1.1% and 3.2%; 

±1.5% respectively compared to baseline (p<0.01). Following in-season compared to pre-

season period, mid- and post-match repeated sprints remained unchanged but 400-m 

performance time was deteriorated by 2.8%; ±1.5% (p=0.04). Conclusion: Pre-season 

training improved players’ fitness level and match performance. Intensified in-season 

training following an active recovery transition period, decreased fitness level while 

maintaining within match repeated sprint performance.   
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ΤΓΚΡΙΣΙΚΘ ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ ΔΕΙΚΣΩΝ ΣΘ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ ΑΝΣΟΧΘ Ε  ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΘΒΟΤ 

ΚΟΛΤΜΒΘΣΕ  

 

Νικθτάκθσ Ι., Μιχαλόπουλοσ Γ., Θϊμοσ Θ., Νικολόπουλοσ Α., Σουμπζκθσ Α. 

 

χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο 

Ακθνϊν 

 

Ειςαγωγι: H μζςθ ταχφτθτα ςε προςπάκεια μζγιςτθσ ζνταςθσ 400 μζτρων ελεφκερο 

κεωρείται θ μζγιςτθ αερόβια ταχφτθτα ςτθν κολφμβθςθ (vVO2max). Επιπλζον, δείκτεσ τθσ 

ικανότθτασ αντοχισ όπωσ το Κατϊφλι Γαλακτικοφ (ΚΓ), θ Κρίςιμθ Κολυμβθτικι Σαχφτθτα 

(ΚΚΣ) και θ ταχφτθτα που αντιςτοιχεί ςε ςυγκζντρωςθ γαλακτικοφ 2 και 4 mmol·l-1 (V2 και 

V4) χρθςιμοποιοφνται για τθν οριοκζτθςθ περιοχϊν ζνταςθσ κατά τθν προπόνθςθ 

κολφμβθςθσ με υπομζγιςτθ ζνταςθ. Σο εφροσ των διαφορϊν μεταξφ δεικτϊν τθσ ικανότθτασ 

αντοχισ είναι περιοριςμζνο ςε ενιλικεσ κολυμβθτζσ και αυτό δυςχεραίνει τθν οριοκζτθςθ 

των περιοχϊν ζνταςθσ. Δεν είναι γνωςτό εάν το εφροσ των διαφορϊν είναι περιοριςμζνο 

από τθν παιδικι θλικία και κατά τθν εφθβεία. κοπόσ τθσ μελζτθσ ιταν να εντοπιςτοφν 

διαφορζσ μεταξφ παιδιϊν και εφιβων ςε δείκτεσ τθσ ικανότθτασ αντοχισ οι οποίοι 

οριοκετοφν τισ περιοχζσ ζνταςθσ κατά τθν κολφμβθςθ. Μζκοδοσ: τθν ζρευνα ςυμμετείχαν 

18 άρρενεσ κολυμβθτζσ (παιδιά: n=8, 11,1±0,6 ετϊν, ζφθβοι: n=10, 15,4±1,5 ετϊν). Οι 

κολυμβθτζσ πραγματοποίθςαν ςε μία θμζρα μζγιςτεσ προςπάκειεσ 200 και 400 μζτρων 

κολφμβθςθσ για τον προςδιοριςμό τθσ ΚΚΣ. ε επόμενθ θμζρα πραγματοποίθςαν 5Χ200 

μζτρα με προοδευτικά αυξανόμενθ ζνταςθ. Θ ςυγκζντρωςθ γαλακτικοφ προςδιορίςτθκε 

μετά από κάκε προςπάκεια 200 μζτρων και από τθ ςχζςθ ταχφτθτασ κολφμβθςθσ με τθ 

ςυγκζντρωςθ γαλακτικοφ υπολογίςτθκε θ  ταχφτθτα που αντιςτοιχεί ςτο πρϊτο και δεφτερο 

ΚΓ (ΚΓ1, ΚΓ2) και ςτισ V2, V4. Αποτελζςματα: τα παιδιά οι ταχφτθτεσ ΚΓ1 και ΚΓ2 δεν 

διζφεραν μεταξφ τουσ (p>0,05) αλλά θ V2 ιταν χαμθλότερθ από τθ V4 (V2: 0,99±0,08, V4: 

1,10±0,06 m/s, p<0,05). τουσ εφιβουσ θ ΚΓ1 ιταν χαμθλότερθ από τθν ταχφτθτα ςτο ΚΓ2 

(ΚΓ1: 1,28±0,09, ΚΓ2: 1,36±0,06 m·s-1, p<0,05) και θ V2 ιταν χαμθλότερθ από τθ V4 (V2: 

1,26±0,07, V4: 1,34±0,07 m·s-1, p<0,05). Θ ποςοςτιαία διαφορά ΚΓ2-ΚΓ1 και V4-V2 ιταν 

παρόμοια μεταξφ των ομάδων (1-6%, p>0,05). Θ V4 ωσ ποςοςτό τθσ vVO2max ιταν 

υψθλότερθ ςτα παιδιά ςυγκριτικά με τουσ εφιβουσ (παιδιά, V4: 99,2±1,8%; ζφθβοι, V4: 

95,8±2,4%, p<0,05). Οι ταχφτθτεσ ΚΓ1, ΚΓ2, ΚΚΣ και V2 ωσ ποςοςτό τθσ vVO2max δεν 

διζφεραν μεταξφ των ομάδων (89-97%, p>0,05). υμπεράςματα: Σο εφροσ διαφοράσ 

μεταξφ των δεικτϊν που οριοκετοφν τισ περιοχζσ υπομζγιςτθσ ζνταςθσ ςτθν κολφμβθςθ 

είναι ιδιαίτερα περιοριςμζνο (1-6%) όπωσ ζχει παρατθρθκεί και ςε ενιλικεσ κολυμβθτζσ. Θ 

ταχφτθτα που αντιςτοιχεί ςτθ V4 είναι πλθςιζςτερθ ςτθν vVO2max ςτα παιδιά ςε ςφγκριςθ 

με τουσ ζφθβουσ κολυμβθτζσ. 
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Θ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΟΤ ΣΡΕΞΙΜΑΣΟ ΤΨΘΛΘ ΕΝΣΑΘ ΚΑΣΑ ΣΘΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΘ ΜΕΣΑΞΤ 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΙΝΣ ΣΘ ΤΓΚΕΝΣΡΩΘ ΓΑΛΑΚΣΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΘΝ ΑΠΟΔΟΘ 

ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΣΩΝ 

 

Μπιηάσ Γ.,1 μιλιοσ Θ.,1 Μπογδάνθσ Γ.2 

 
1χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ 
2χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, Εκνικό και Καποδιςτριακό 

Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 

Ειςαγωγι: κοπόσ τθσ εργαςίασ ιταν να μελετθκεί θ επίδραςθ τθσ πακθτικισ 

αποκατάςταςθσ και τθσ ενεργθτικισ αποκατάςταςθσ υψθλισ ζνταςθσ, μεταξφ 

επαναλαμβανόμενων ςπριντ, ςτθν απόδοςθ και ςτθ ςυγκζντρωςθ γαλακτικοφ. Μζκοδοσ: 

Δεκατρείσ επαγγελματίεσ ποδοςφαιριςτζσ (θλικία: 22±2 ζτθ, φψοσ: 181±7 m, βάροσ: 75,9±6 

kg) εκτζλεςαν 2 ςειρζσ από 6 ςπριντ των 30 μζτρων με διάλειμμα 60 δευτερολζπτων 

ανάμεςα ςτισ επαναλιψεισ και 5 λεπτϊν ανάμεςα ςτισ ςειρζσ. τθ μία ςυνκικθ το 

διάλειμμα ανάμεςα ςτισ επαναλιψεισ ιταν πακθτικό, ενϊ ςτθν άλλθ ιταν ενεργθτικό και 

περιλάμβανε τρζξιμο διάρκειασ 20 δευτερολζπτων ςε ταχφτθτα που αντιςτοιχοφςε ςτθν 

μζγιςτθ αερόβια ταχφτθτα, ενϊ υπιρχαν 20 δευτερόλεπτα πακθτικοφ διαλείμματοσ πριν 

και μετά το τρζξιμο των 20 δευτερολζπτων. Οι μετριςεισ περιλάμβαναν το χρόνο του κάκε 

ςπριντ και τθ ςυγκζντρωςθ του γαλακτικοφ ςτο αίμα πριν τθν ζναρξθ των ςπριντ, μετά το 

τζλοσ τθσ πρϊτθσ ςειράσ, πριν τθν ζναρξθ τθσ δεφτερθσ ςειράσ και 1 λεπτό μετά το τζλοσ 

τθσ δεφτερθσ ςειράσ. Αποτελζςματα: τθ ςυνκικθ πακθτικισ αποκατάςταςθσ δεν 

παρατθρικθκαν (p> 0,05) μεταβολζσ ςτθν απόδοςθ ςτα ςπριντ 15 και 30 μζτρων. τθ 

ςυνκικθ ενεργθτικισ αποκατάςταςθσ, ςτο πρϊτο ςετ ο χρόνοσ διάνυςθσ των 15 και 30 

μζτρων ιταν υψθλότεροσ (p< 0,05) από τθν 4θ - 6θ επανάλθψθ και ςτο δεφτερο ςετ από τθν 

3θ – 6θ ςυγκριτικά με τθν 1θ επανάλθψθ, αντίςτοιχα. Επίςθσ, ςτθν απόςταςθ 15 μζτρων θ 

5θ και θ 6θ επανάλθψθ του δεφτερου ςετ ιταν πιο αργζσ (p< 0,05) από αυτζσ του πρϊτου 

και ςτθν απόςταςθ 30 μζτρων θ 2θ – 6θ επανάλθψθ του δεφτερου ςετ πιο αργζσ από τισ 

αντίςτοιχεσ του πρϊτου. Μεταξφ των ςυνκθκϊν υπιρξε διαφορά (p< 0,05) ςτο χρόνο των 

ςπριντ ςε όλεσ τισ επαναλιψεισ εκτόσ τθσ 1θσ του 1ου ςετ. Θ ςυγκζντρωςθ γαλακτικοφ ιταν 

υψθλότερθ (p< 0,05) ςτθ ςυνκικθ ενεργθτικισ αποκατάςταςθσ ςτισ μετριςεισ μετά από τθν 

εκτζλεςθ των ςπριντ. υμπεράςματα: Μικρισ διάρκειασ (20 δευτερολζπτων) τρζξιμο με 

ζνταςθ που αντιςτοιχεί ςτθ μζγιςτθ αερόβια ταχφτθτα κατά τθν αποκατάςταςθ (60 

δευτερολζπτων) μεταξφ επαναλαμβανόμενων ςπριντ 30 μζτρων οδθγεί ςε μείωςθ τθσ 

απόδοςθσ από τισ πρϊτεσ επαναλιψεισ. Ο παραπάνω ςυνδυαςμόσ δραςτθριοτιτων είναι 

πικανόσ ςτο άκλθμα του ποδοςφαίρου και φαίνεται ότι θ απόδοςθ ςε μια μζγιςτθ ενζργεια 

μπορεί να επθρεαςτεί αρνθτικά από τθν ζνταςθ τθσ δραςτθριότθτασ που είχε ο παίχτθσ ςτο 

προθγοφμενο διάςτθμα των 60 δευτερόλεπτων.  
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ΕΠΙΔΡΑΘ ΠΡΟΠΟΝΘΘ ΙΧΤΟ ΚΑΙ ΑΝΣΟΧΘ ΜΕ ΤΨΘΛΘ ΕΝΣΑΘ Ε ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΤ 

ΦΤΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΑΘΛΘΣΩΝ ΜΕΙΚΣΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ 

 

Κωςτικιάδθσ Ι., Μεκενίτθσ ., Σςοφκοσ Ακ., Βελθγκζκασ Π., Σερηισ Γ., Μπογδάνθσ Γ. 

 

Εργαςτιριο Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ, χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Εκνικό 

& Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 

Ειςαγωγι: Οι μικτζσ πολεμικζσ τζχνεσ (mixed martial arts- ΜΜΑ) αποτελοφν ςυνδυαςμό 

πολεμικϊν τεχνϊν που απαιτεί υψθλό επίπεδο φυςικϊν ικανοτιτων. Κατά τθ διάρκεια ενόσ 

αγϊνα οι ακλθτζσ εκτελοφν επαναλαμβανόμενεσ κινιςεισ υψθλισ ζνταςθσ διάρκειασ 6-30 s 

με ςυνζπεια να προκαλείται μεγάλθ κόπωςθ θ οποία επθρεάηει και τθν τεχνικι και είναι 

κακοριςτικι για τθν ζκβαςθ του αγϊνα. κοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν να ςυγκρίκει θ 

επίδραςθ ενόσ μεςόκυκλου διάρκειασ τεςςάρων εβδομάδων προπόνθςθσ με ςτόχο τθ 

βελτίωςθ τθσ αερόβιασ και αναερόβιασ ικανότθτασ, βαςιςμζνθσ ςτα ειδικά χαρακτθριςτικά 

του αγϊνα, με τθν «τυπικι» προπόνθςθ που ακολουκοφν οι ακλθτζσ ΜΜΑ. Μζκοδοσ: 

Δεκαεπτά ακλθτζσ ΜΜΑ χωρίςτθκαν ςε δφο ομάδεσ: τθσ ειδικισ προπόνθςθσ ΜΜΑ (ΕΠ, 

n=10) και τθσ τυπικισ προπόνθςθσ (ΣΠ, n= 7), οι οποίοι προπονικθκαν για το ίδιο διάςτθμα 

με ζνα τυπικό πρόγραμμα που ακολουκείται ςυνικωσ ςε ςχολζσ μαχθτικϊν ακλθμάτων. 

Πριν και μετά τθν προπονθτικι παρζμβαςθ 4 εβδομάδων με 3 προπονιςεισ ανά εβδομάδα, 

αξιολογικθκε θ ςωματικι ςφςταςθ, θ αερόβια ικανότθτα, θ μυϊκι δφναμθ, θ ιςχφσ άνω και 

κάτω άκρων και θ ταχφτθτα ςτα 10 μ. και ςε ειδικι κίνθςθ του ακλιματοσ. Αποτελζςματα: 

θμαντικζσ βελτιϊςεισ βρζκθκαν ςτισ παραμζτρουσ απόδοςθσ που ςχετίηονται με το 

άκλθμα MMA κακϊσ και τθσ άλιπθσ μάηασ μόνο ςτθν ομάδα τθσ ΕΠ (3.7 to 22.2%; p<0.05). 

Για τθν ομάδα ΣΠ δεν βρζκθκαν ςθμαντικζσ διαφορζσ (p: 0.225-0.811). θμαντικζσ 

ςυςχετίςεισ βρζκθκαν μεταξφ των ποςοςτιαίων μεταβολϊν τθσ άλιπθσ μάηασ, τθσ αερόβιασ 

ικανότθτασ, τθσ μυϊκισ δφναμθσ και ιςχφοσ και τθσ ταχφτθτασ (r: -0.475 to 0.758; p<0.05). Οι 

μεγαλφτερεσ ποςοςτιαίεσ βελτιϊςεισ για τθν ομάδα ΕΠ βρζκθκαν για τθν άλιπθ Μάηα: 

3.9±2.5%, τθ VO2max: 7.6±7.3%, τθν ταχφτθτα (3.7±1.4% και 22±4.9%), τθ δφναμθ (πίεςθ 

πάγκου:16.1±7.8%, βακφ κάκιςμα: 19.5±10.4%, άρςθ κανάτου: 20.1±10.7), τθν ιςχφ άνω και 

κάτω άκρων (10.8±4.4% και 5.7±7.5%) και το κατακόρυφο άλμα (7.4±4.4%). υμπεράςματα: 

Θ ΕΠ, θ οποία χαρακτθρίηονταν από υψθλι ζνταςθ και  χαμθλό όγκο και ιταν ςχεδιαςμζνθ 

με βάςθ τισ ειδικζσ ανάγκεσ του αγωνίςματοσ ΜΜΑ βελτιϊνει ςθμαντικά τθν απόδοςθ 

προπονθμζνων ακλθτϊν ΜΜΑ, ςε ςφγκριςθ με τθν τυπικι προπόνθςθ, θ οποία δεν 

βελτίωςε τθ φυςικι κατάςταςθ ςτο διάςτθμα των 4 εβδομάδων. 
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ΤΧΕΣΙΘ ΣΘ ΣΑΧΤΣΘΣΑ ΣΘ ΜΕΓΙΣΘ ΠΡΟΛΘΨΘ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΜΕ ΣΘΝ ΕΠΙΔΟΘ ΣΑ 

400 Μ.  

 

Ηάννθ Ε. , Χατηάκθσ Π. , Παραδείςθσ Γ. 

 

Εργαςτιριο Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ, χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Εκνικό 

& Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 

Ειςαγωγι: Παρόλο που ο αερόβιοσ μθχανιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ ςυμμετζχει κατά 

περίπου 40-45% ςτο δρόμο των 400 μ. δεν ζχουν πραγματοποιθκεί πολλζσ μελζτεσ που να 

εξετάηουν τθ ςχζςθ αερόβιων φυςιολογικϊν παραμζτρων και απόδοςθσ ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

απόςταςθ, ςε αντίκεςθ με τον αναερόβιο μθχανιςμό που ζχει εξεταςτεί εκτενϊσ. κοπόσ: 

κοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι να ςυςχετιςτεί θ επίδοςθ ςτα 400 μ. με τθν μζγιςτθ 

πρόςλθψθ οξυγόνου (VO2peak), κακϊσ και με τθν ταχφτθτα που αντιςτοιχεί ςτθ μζγιςτθ 

πρόςλθψθ οξυγόνου (vVO2max). Μεκοδολογία: τθ μελζτθ ςυμμετείχαν 8 ακλθτζσ, 5 

γυναίκεσ (θλικία: 21.4 ± 2.7 ετϊν, βάροσ: 53.1 ± 5.4 kg, φψοσ: 164.6 ± 5.3 cm)  με αγωνιςτικι 

εμπειρία 6.6 ± 2.7 ετϊν και 3 άνδρεσ (θλικία: 19 ± 2 ετϊν, βάροσ: 68.7± 3.1 kg, φψοσ: 176.7 

± 4.2 cm)  με αγωνιςτικι εμπειρία 5 ετϊν. Οι δοκιμαηόμενοι ζλαβαν μζροσ ςτα 400 μ. ςτο 

Πανελλινιο Πρωτάκλθμα Κλειςτοφ τίβου Α-Γ, από όπου και λιφκθκε θ καλφτερθ επίδοςθ 

που πζτυχε ο κακζνασ. Μζςα ςε διάςτθμα 2 εβδομάδων κλικθκαν να  πραγματοποιιςουν 

ζνα προοδευτικά αυξανόμενο τεςτ μζγιςτθσ προςπάκειασ ςτο δαπεδοεργόμετρο, όπου 

μετρικθκε θ μζγιςτθ καρδιακι τουσ ςυχνότθτα και υπολογίςκθκε θ VO2peak και θ 

vVO2max. Αποτελζςματα: φμφωνα με τα αποτελζςματα των μετριςεων υπιρξε ςθμαντικά 

υψθλι αρνθτικι ςυςχζτιςθ τθσ επίδοςθσ ςτα 400 μ. τόςο με τθν VO2peak, όςο και με τθν 

vVO2max (r = -0,787, p = 0,02, r = -0,787, p = 0,02 αντίςτοιχα). υμπεράςματα: Σα 

παραπάνω αποτελζςματα υποδεικνφουν πωσ θ ςυμβολι του αερόβιου μθχανιςμοφ ςτθν 

απόδοςθ ςτο δρόμο 400 μ. είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι, κάτι το οποίο κα πρζπει να οδθγιςει 

ςε διαφορετικι προςζγγιςθ τθσ προπονθτικισ διαδικαςίασ από τθν πλευρά των 

προπονθτϊν για το ςυγκεκριμζνο αγϊνιςμα.Παρόλα αυτά τα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ 

κα πρζπει να ερμθνευτοφν με προςοχι κακϊσ θ φπαρξθ ατόμων και των δφο φφλων ςτθν 

ζρευνα μπορεί να δθμιουργεί διαςπορά τιμϊν θ οποία μπορεί να ευνοεί τθν φπαρξθ 

υψθλισ ςυςχζτιςθσ. 

  



 
7

ο
 Συνζδριο Βιοχθμείασ και Φυςιολογίασ τθσ Άςκθςθσ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 
 

ΕΠΙΔΡΑΘ ΔΙΜΘΝΘ ΤΝΔΤΑΣΙΚΘ ΠΡΟΠΟΝΘΘ ΣΘ ΜΕΓΙΣΘ ΔΤΝΑΜΘ ΚΑΙ Ε ΕΙΔΙΚΕ 

ΔΟΚΙΜΑΙΕ ΑΠΟΔΟΘ ΣΩΝ ΚΑΣΩ ΑΚΡΩΝ Ε ΑΘΛΘΣΕ ΞΙΦΑΚΙΑ ΕΦΘΒΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ 

 

Κοντοχριςτόπουλοσ Ν.,1 Σςολάκθσ Χ.,1,2 Μπογδάνθσ Γ.1 

 
1Εργαςτιριο Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ, χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, 

Εκνικό Καποδιςτριακό & Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 
2Sports Excellence Centre, «Αττικό» Γενικό Πανεπιςτθμιακό Νοςοκομείο, Ακινα 

 

Ειςαγωγι: Θ μυϊκι δφναμθ των κάτω άκρων και θ ταχφτθτα εκτζλεςθσ των βαςικϊν 

κινθτικϊν προτφπων είναι κακοριςτικόσ παράγοντασ τθσ απόδοςθσ ςε ακλθτζσ ξιφαςκίασ. Θ 

ςυνδυαςτικι προπόνθςθ δφναμθσ και εξειδικευμζνων ωσ προσ το άκλθμα κινθτικϊν 

προτφπων φαίνεται ότι βελτιϊνει ςε μεγαλφτερο βακμό τθν απόδοςθ ςε ακλιματα 

επαφισ, ςε ςφγκριςθ με τισ παραδοςιακζσ μεκόδουσ προπόνθςθσ δφναμθσ. κοπόσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ ιταν να διερευνθκεί θ επίδραςθ δίμθνθσ ςυνδυαςτικισ  προπόνθςθσ 

δφναμθσ ςτθ μζγιςτθ δφναμθ και ςε επιλεγμζνεσ παραμζτρουσ απόδοςθσ των κάτω άκρων 

ςε ακλθτζσ ξιφαςκίασ εφθβικισ θλικίασ. Μζκοδοσ: Για το ςκοπό αυτό 20 ακλθτζσ θλικίασ 

16±1 ετϊν, αναςτιματοσ 174±9 cm και ςωματικοφ βάρουσ 66±12 kg, χωρίςτθκαν τυχαία ςε 

δφο ομάδεσ. Θ πειραματικι ομάδα (ΠΟ) υποβλικθκε ςε δίμθνθ προπόνθςθ δφναμθσ 2 

φορζσ/εβδομάδα (2 εβδομάδεσ υπερτροφία και 6 εβδομάδεσ ςυνδυαςτικι προπόνθςθ) 

παράλλθλα με τθν προπόνθςθ ξιφαςκίασ, ενϊ ακολοφκθςαν 10 θμζρεσ φορμαρίςματοσ 

χωρίσ προπόνθςθ δφναμθσ. Θ ομάδα ελζγχου (ΟΕ) πραγματοποίθςε δίμθνθ προπόνθςθ 

ξιφαςκίασ και 10 μζρεσ φορμάριςμα ίςου όγκου. H ςτατιςτικι ανάλυςθ των 

αποτελεςμάτων ζγινε με ANOVA με επαναλαμβανόμενεσ μετριςεισ (παρζμβαςθ x φάςθ) 

και μετά-ANOVA ςυγκρίςεισ κατά Bonferroni (p<0.05). Αποτελζςματα: Για τθ μζγιςτθ 

δφναμθ (1ΜΕ θμικακίςματοσ των κάτω άκρων) βρζκθκε ςθμαντικι αλλθλεπίδραςθ μεταξφ 

παρζμβαςθσ και φάςθσ (F=75.144, p<0.001, θ2=0.807) και κφρια επίδραςθ ωσ προσ τθ φάςθ  

(F=117.911, p<0.001, θ2=0.868). Θ 1ΜΕ τθσ ΟΕ προαςκθςιακά ιταν ςθμαντικά μεγαλφτερθ 

(ΟΕ: 99±22 kg vs. ΠΟ: 75±20 kg, p=0.021) από αυτι τθσ ΠΟ. Θ 1ΜΕ τθσ ΠΟ αυξικθκε 

ςθμαντικά, με 2 μινεσ ςυνδυαςτικι προπόνθςθ, ςτα 127±29 kg (73.8%, p<0.001) και 

παρζμεινε ςθμαντικά αυξθμζνθ μετά το φορμάριςμα (126±23 kg, p<0.001). Επιπροςκζτωσ, 

ςθμαντικι αλλθλεπίδραςθ για τθ μζγιςτθ ταχφτθτα κίνθςθσ ςτο βιμα–προβολι μεταξφ 

παρζμβαςθσ και χρόνου (F=3.603, p=0.037, θ2=0.167) και κφρια επίδραςθ τθσ φάςθσ  

(F=6.452, p=0.004, θ2=0.264) με τθν επίδοςθ τθσ ΠΟ να μειϊνεται κατά 7.7% (από 7.38±0.7 

m/s ςε 6.82±0.7 m/s, p=0.019) μετά το δίμθνο προπονθτικό πρόγραμμα, παραμζνοντασ 

μειωμζνθ και μετά το φορμάριςμα (6.81±0.6 m/s, p=0.016). υμπεράςματα: Θ προπόνθςθ 

δφναμθσ βελτίωςε τθ μζγιςτθ δφναμθ του θμικακίςματοσ ςε νεαροφσ ακλθτζσ ξιφαςκίασ, 

επθρεάηοντασ όμωσ αρνθτικά τθν απόδοςθ ςτθν ειδικι για το άκλθμα κίνθςθ του βιματοσ-

προβολισ. Σο διάςτθμα των 10 θμερϊν φορμαρίςματοσ δεν ιταν αρκετό για να βελτιωκεί θ 

απόδοςθ ςτθν κίνθςθ αυτι. 
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ΑΛΛΑΓΕ ΣΘ ΜΤΪΚΘ ΙΧΤ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΘ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΤ ΟΓΚΟΤ 

ΠΡΟΠΟΝΘΘ ΕΚΚΕΝΣΡΩΝ ΚΑΘΙΜΑΣΩΝ ΤΨΘΛΘ ΣΑΧΤΣΘΣΑ  

 

Ηαχαρία Ε., πθλιοποφλου Π., Μεκενίτθσ ., ταςινάκθ Α.Ν., Ηάρασ Ν., Σερηισ Γ. 

 

Εργαςτιριο Ακλθτικισ Απόδοςθσ, χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ, 

Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο, Ακινα 

 

Ειςαγωγι: Προθγοφμενεσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι θ προπόνθςθ με ζκκεντρεσ μυϊκζσ 

ςυςτολζσ βελτιϊνει ςε μεγαλφτερο βακμό τθ μυϊκι ιςχφ ςε ςχζςθ με τισ ςφγκεντρεσ 

ςυςτολζσ. Πρόςφατα, μελζτθ προπόνθςθσ 6 εβδομάδων, με 9 ςειρζσ των 9 επαναλιψεων 

ζκκεντρων κακιςμάτων ςε υψθλι ταχφτθτα κίνθςθσ, οδιγθςε ςε αφξθςθ του ρυκμοφ 

εφαρμογισ τθσ δφναμθσ (ΡΕΔ) των κάτω άκρων και του μικουσ των μυϊκϊν δεματίων του 

ζξω πλατφ μθριαίου μυόσ. Ωςτόςο, παραμζνει άγνωςτο αν θ εφαρμογι χαμθλότερου 

προπονθτικοφ όγκου αυτοφ του είδουσ άςκθςθσ μπορεί να προκαλζςει ςθμαντικζσ αλλαγζσ 

ςτθ μυϊκι ιςχφ και αρχιτεκτονικι. κοπόσ τθσ μελζτθσ ιταν θ διερεφνθςθ των πικανϊν 

αλλαγϊν ςτθ μυϊκι ιςχφ και αρχιτεκτονικι μετά από προπόνθςθ με υψθλισ ταχφτθτασ 

ζκκεντρα κακίςματα με 8x8 ι 6x8 επαναλιψεισ, με προοδευτικά αυξανόμενθ αντίςταςθ 50-

70% τθσ μζγιςτθσ μειομετρικι δφναμθσ (1ΜΜΕ). Μζκοδοσ: Δεκαζξι φοιτιτριεσ φυςικισ 

αγωγισ χωρίσ εμπειρία ςτθν προπόνθςθ αντιςτάςεων (θλικία 20±1 ζτθ, ανάςτθμα 165±7 

εκατοςτά, ςωματικι μάηα 60±13 κιλά) χωρίςτθκαν ςε δφο ιςοπλθκείσ και ιςοδφναμεσ 

ομάδεσ. Οι ομάδεσ υποβλικθκαν ςε προπόνθςθ διάρκειασ 5 εβδομάδων (2 

ςυνεδρίεσ/εβδομάδα). Θ πρϊτθ ομάδα εκτελοφςε 8x8 ζκκεντρα κακίςματα ςε υψθλι 

ταχφτθτα κίνθςθσ, ενϊ θ δεφτερθ ομάδα εκτελοφςε 6x8 επαναλιψεισ τθσ ίδιασ άςκθςθσ, 

ανά ςυνεδρία. Πριν και μετά τθν προπονθτικι περίοδο, αξιολoγικθκε θ μζγιςτθ δφναμθ 

ςτα κακίςματα (1ΜΜΕ), θ επίδοςθ ςε δρόμο ταχφτθτασ 5μ., θ επίδοςθ ςτο κατακόρυφο και 

πτωτικό άλμα (30m), ο ΡΕΔ των κάτω άκρων ςτθ ϊκθςθ (leg press), θ εγκάρςια επιφάνεια 

του τετρακεφάλου μθριαίου μυόσ και θ μυϊκι αρχιτεκτονικι του ζξω πλατφ μθριαίου μυόσ. 

Αποτελζςματα: H επίδοςθ βελτιϊκθκε ςθμαντικά ςε όλεσ τισ δοκιμαςίεσ ςτθν ομάδα 8x8 

(p<0.05). θμαντικι αφξθςθ παρατθρικθκε ςτθν εγκάρςια επιφάνεια του τετρακεφάλου 

μυόσ (7.1±7.8%, p<0.05), ενϊ δεν βρζκθκε ςθμαντικι αλλαγι ςτθν αρχιτεκτονικι του ζξω 

πλατφ μθριαίου μυόσ (p>0.05). τθν ομάδα 6x8 βελτιϊκθκε θ 1ΜΜΕ και το κατακόρυφο 

άλμα, αυξικθκε θ εγκάρςια επιφάνεια του τετρακζφαλου μυόσ (9.4±6.7%, p<0.05), ενϊ δεν 

άλλαξε θ επίδοςθ ςτα πτωτικά άλματα και ο ΡΕΔ (p>0.05). υμπεράςματα: Σα 

αποτελζςματα τθσ μελζτθσ δείχνουν ότι 8x8 επαναλιψεισ ζκκεντρων κακιςμάτων υψθλισ 

ταχφτθτασ μποροφν να προκαλζςουν βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ ςε περιςςότερεσ δοκιμαςίεσ 

ιςχφοσ ςε ςφγκριςθ με μικρότερο όγκο προπόνθςθσ (6x8). Ωςτόςο, καμία από τισ δφο 

παρεμβάςεισ δεν άλλαξε τθν αρχιτεκτονικι του ζξω πλατφ μθριαίου μυόσ. 
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ΤΧΕΣΙΘ ΜΕΣΑΞΤ ΜΟΝΟΠΟΔΙΚΘ ΙΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ Ε 

ΑΘΛΘΣΡΙΕ ΡΤΜΙΚΘ ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ ΤΨΘΛΟΤ ΕΠΙΠΕΔΟΤ: ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΘ ΜΕΛΕΣΘ  

 

Γάςπαρθ, Β., Πανίδθ, I., Δόντθ, Α., Δόντθ, Ο. 

 

χολι Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 

Ειςαγωγι: Θ μονοποδικι ςτιριξθ ςε ακροταςία αποτελεί ςτοιχείο βαςικισ τεχνικισ για τισ 

ακλιτριεσ ρυκμικισ γυμναςτικισ και ταυτόχρονα εξειδικευμζνθ για το άκλθμα δοκιμαςία 

ιςορροπίασ. Προγενζςτερεσ ζρευνεσ αναφζρουν ότι θ ιςορροπία ςχετίηεται με φυςικζσ 

παραμζτρουσ, ωςτόςο δεν υπάρχουν ερευνθτικά δεδομζνα για διάφορα ακλιματα και 

επίπεδα απόδοςθσ. κοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν θ ςυςχζτιςθ τθσ ιςορροπίασ ςε 

ακροςταςία με φυςικζσ παραμζτρουσ ςε ακλιτριεσ ρυκμικισ γυμναςτικισ. Μζκοδοσ: τθν 

ζρευνα ςυμμετείχαν δζκα ακλιτριεσ ρυκμικισ γυμναςτικισ, μζλθ τθσ εκνικισ ομάδασ  

(θλικία: 14.8±0.5 ετϊν, προπονθτικι εμπειρία: 8.0±1.0 ετϊν, ανάςτθμα: 164±3.2 εκ., 

ςωματικι μάηα: 47.4±3.8 kg). Αξιολογικθκαν ςε μονοποδικι ακροςταςία με τα χζρια ςε 

ανάταςθ με ανοιχτά και κλειςτά μάτια και καταγράφθκε ο χρόνοσ ςε δευτερόλεπτα. 

Επιπροςκζτωσ, αξιολογικθκαν ςε φυςικζσ παραμζτρουσ (ςφςταςθ του ςϊματοσ, πακθτικό 

και ενεργθτικό εφροσ κίνθςθσ ιςχίου, μυϊκι ιςχφ και μυϊκι αντοχι). Για τθ ςυςχζτιςθ μεταξφ 

των υπό εξζταςθ μεταβλθτϊν χρθςιμοποιικθκε ο ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ Pearson (r). 

Επιπλζον θ ανάλυςθ πολλαπλισ παλινδρόμθςθσ εξζταςε το ποςοςτό ερμθνείασ τθσ 

διακφμανςθσ των τιμϊν τθσ ιςορροπίασ από τισ παραμζτρουσ φυςικισ κατάςταςθσ. 

Αποτελζςματα: Βρζκθκαν ςθμαντικζσ ςυςχετίςεισ μεταξφ τθσ ιςορροπίασ ςε μονοποδικι 

ακροςταςία με ανοιχτά μάτια και τθσ ςφςταςθσ του ςϊματοσ και τθσ προπονθτικισ 

εμπειρίασ (r=-0.800, p<0.01 και r=0.642, p<0.05, αντίςτοιχα). Δεν βρζκθκαν ςθμαντικζσ 

ςυςχετίςεισ μεταξφ τθσ ιςορροπίασ ςε μονοποδικι ακροςταςία με κλειςτά μάτια και 

παραμζτρων φυςικισ κατάςταςθσ (p>0.05). Θ ανάλυςθ πολλαπλισ παλινδρόμθςθσ ζδειξε 

ότι θ ςφςταςθ του ςϊματοσ και θ προπονθτικι εμπειρία ερμινευςαν το 54.9% τθσ 

διακφμανςθσ των τιμϊν τθσ ιςορροπίασ με τα μάτια ανοιχτά (Adjusted R²=0.549, F=6.472, 

p=0.026). υμπεράςματα: Σα αποτελζςματα ζδειξαν ότι θ ςφςταςθ του ςϊματοσ και θ 

προπονθτικι εμπειρία αποτελοφν ςθμαντικζσ παραμζτρουσ πρόβλεψθσ τθσ μονοποδικισ 

ιςορροπίασ ςε ακροςταςία με ανοιχτά μάτια. Ωςτόςο, θ μονοποδικι ιςορροπία ςε 

ακροςταςία με κλειςτά μάτια δεν ςυςχετίςτθκε με φυςικζσ παραμζτρουσ, οφτε με τθν 

ιςορροπία ςτο ζνα ςκζλοσ με ανοιχτά μάτια. Είναι πικανόν άλλοι μθχανιςμοί 

(ιδιοδεκτικότθτα, αικουςιαίο ςφςτθμα, κ.λ.π) να είναι υπεφκυνοι για αυτιν τθν ικανότθτα. 

Θ  ανάπτυξθ φυςικϊν παραμζτρων κεωρείται ςθμαντικι για τθν ικανότθτα τθσ ιςορροπίασ, 

ωςτόςο, ςε υψθλό επίπεδο απόδοςθσ φαίνεται ότι θ διατιρθςθ τθσ ιςορροπίασ ςε 

εξειδικευμζνεσ δοκιμαςίεσ εξαρτάται από τθν προγενζςτερθ προπόνθςθ  ςε αυτζσ τισ 

δοκιμαςίεσ. 
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ΤΧΕΣΙΘ ΜΕΣΑΞΤ ΣΑΧΤΣΘΣΑ ΑΛΛΑΓΘ ΚΑΣΕΤΘΤΝΘ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ Ε 

ΠΡΟΕΦΘΒΕ ΑΘΛΘΣΡΙΕ ΡΤΘΜΙΚΘ ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ  

 

Δόικα, Ε., Πανίδθ, I., Δόντθ, Α., Δόντθ, Ο. 

 

χολι Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 

Ειςαγωγι: Θ ρυκμικι γυμναςτικι είναι ζνα άκλθμα ςτο οποίο απαιτοφνται γριγορεσ 

αλλαγζσ κατεφκυνςθσ, με ταυτόχρονθ αλλαγι τθσ κζςθσ του ςϊματοσ ι/και του οργάνου, 

ωσ προχπόκεςθ για τθν κάλυψθ του χϊρου και τθν εκτζλεςθ ενόσ αγωνιςτικοφ 

προγράμματοσ. Προθγοφμενεσ ζρευνεσ ςε ενιλικεσ ζδειξαν χαμθλι ι μζτρια ςυςχζτιςθ 

μεταξφ ταχφτθτασ αλλαγισ κατεφκυνςθσ και διαφόρων φυςικϊν παραμζτρων ωςτόςο δεν 

υπάρχουν ερευνθτικά δεδομζνα για ακλθτζσ παιδικισ θλικίασ. κοπόσ αυτισ τθσ εργαςίασ 

ιταν θ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ τθσ ταχφτθτασ αλλαγισ κατεφκυνςθσ με διάφορεσ 

παραμζτρουσ φυςικισ κατάςταςθσ, ςε προζφθβεσ ακλιτριεσ ρυκμικισ γυμναςτικισ. 

Μζκοδοσ: Είκοςι δφο ακλιτριεσ ρυκμικισ γυμναςτικισ αγωνιςτικοφ επιπζδου (θλικία: 

8.7±0.5 ετϊν, προπονθτικι εμπειρία: 1.5±0.7 ετϊν, ανάςτθμα: 132±4.7 εκ., ςωματικι μάηα: 

26.8±2.5 kg), πιραν μζροσ ςε αυτιν τθν ζρευνα. Τποβλικθκαν ςε μια ςειρά δοκιμαςιϊν 

μυϊκισ ιςχφοσ κάτω άκρων (κατακόρυφο άλμα χωρίσ φόρα με ζνα και δφο πόδια, άλμα 

μετά από πτϊςθ (30 εκ.), άλμα από θμικάκιςμα, άλμα ςε μικοσ από ςτάςθ), μυϊκισ 

αντοχισ των μυϊν του κορμοφ (αναδιπλϊςεισ κορμοφ για 1 min και υπερεκτάςεισ κορμοφ 

για 30 sec) και δοκιμαςίασ ταχφτθτασ με αλλαγι κατεφκυνςθσ: 5Χ17μ. (με ςτροφι 180°). 

Επιπλζον αξιολογικθκε θ  ςφςταςθ του ςϊματοσ χρθςιμοποιϊντασ τθν εξίςωςθ του 

Slaughter για κορίτςια κάτω των 18 ετϊν και υπολογίςτθκε θ μζγιςτθ ιςχφσ κάτω άκρων 

από τθν εξίςωςθ του Sayers. Αποτελζςματα: Βρζκθκαν ςθμαντικζσ ςυςχετίςεισ μεταξφ 

ταχφτθτασ αλλαγισ κατεφκυνςθσ, θλικίασ και μζγιςτθσ ιςχφoσ κάτω άκρων (r=-0.483 και r=-

0.396, p<0.05, αντίςτοιχα) και ταχφτθτασ αλλαγισ κατεφκυνςθσ και ςφςταςθσ ςϊματοσ, 

μυϊκισ αντοχισ κοιλιακϊν και ραχιαίων μυϊν (r=-0.567 και r=-0.596 και r= -0.612, p<0.01, 

αντίςτοιχα). Θ ανάλυςθ πολλαπλισ παλινδρόμθςθσ ζδειξε ότι θ μζγιςτθ ιςχφσ των κάτω 

άκρων, θ ςφςταςθ του ςϊματοσ και θ μυϊκι αντοχι των μυϊν του κορμοφ ερμινευςαν το 

59.1% τθσ διακφμανςθσ των τιμϊν τθσ ταχφτθτασ αλλαγισ κατεφκυνςθσ (Adjusted R²=0.591, 

F=8.598, p=0.001). υμπεράςματα: Σα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ ζδειξαν ότι θ ταχφτθτα 

αλλαγισ κατεφκυνςθσ ςχετίηεται ςθμαντικά με επιλεγμζνεσ φυςικζσ παραμζτρουσ ςε 

προζφθβεσ ακλιτριεσ ρυκμικισ γυμναςτικισ αγωνιςτικοφ επιπζδου, εφρθμα το οποίο 

ςυνάδει με αποτελζςματα προγενζςτερων ερευνϊν ςε ενιλικεσ ακλθτζσ. Φαίνεται ότι το 

αγωνιςτικό επίπεδο των ακλθτϊν παιδικισ θλικίασ ιςχυροποιεί τθ ςχζςθ μεταξφ ταχφτθτασ 

αλλαγισ κατεφκυνςθσ και φυςικϊν παραμζτρων. 

  



 
7

ο
 Συνζδριο Βιοχθμείασ και Φυςιολογίασ τθσ Άςκθςθσ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 60 
 

ΔΙΑΦΟΡΕ Ε ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΕ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΤ ΜΕΣΑΞΤ ΠΡΟΕΦΘΒΩΝ ΑΘΛΘΣΡΙΩΝ 

ΡΤΘΜΙΚΘ ΚΙ ΕΝΟΡΓΑΝΘ ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ  

 

Παπαδοπετράκθ Α.,2 Γρθκορζνκο Ο.,1 Κόλλιασ Λ.,2 Μουςτόγιαννθσ Α.,2 Ντάλλασ Γ.,1 

Μαριδάκθ Μ.1 

 
1χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο 

Ακθνϊν 
2Εργαςτιριο Φυςιολογίασ, Ιατρικι χολι, Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 

Ειςαγωγι: Οι επιδόςεισ ςτθ γυμναςτικι αντανακλοφν το αποτζλεςμα ενόσ βζλτιςτου 

ςυνδυαςμοφ μυϊκισ δφναμθσ, ταχφτθτασ, αντοχισ και ευκαμψίασ. κοπόσ τθσ παροφςασ 

μελζτθσ ιταν θ διερεφνθςθ πικανϊν διαφορϊν ςε αντίςτοιχεσ φυςιολογικζσ παραμζτρουσ 

μεταξφ προζφθβων ακλθτριϊν ρυκμικισ (ΡΓ) και ενόργανθσ γυμναςτικισ (ΕΓ). Μζκοδοσ: 

τθ μελζτθ ςυμμετείχαν 14 ακλιτριεσ ΡΓ (θλικία: 10,8±1,0 ζτθ, ςωματικό βάροσ: 31,6±4,1 

kg, ανάςτθμα: 139,2±7,4 cm) και 9 ΕΓ (θλικία: 10,2±0,1 ζτθ, ςωματικό βάροσ: 31,1±4,4 kg, 

ανάςτθμα: 138,0±7,0 cm). Οι ςυμμετζχουςεσ ακλιτριεσ είχαν προπονθτικι εμπειρία 

4,6±1,5 ετϊν και προπονοφνταν 4 φορζσ τθν εβδομάδα για 4-5 ϊρεσ θμερθςίωσ. τισ 

ακλιτριεσ αυτζσ αξιολογικθκε θ αερόβια ικανότθτα (παλίνδρομο τρζξιμο 20m), θ 

ευλυγιςία (sit & reach test), θ αλτικι ικανότθτα, μζςω μζτρθςθσ του φψουσ άλματοσ και τθσ 

ταχφτθτασ απογείωςθσ (squat jump-SJ και counter movement jump-CMJ), θ δρομικι 

ταχφτθτα (20m) και θ ευκινθςία (Σ-test). Για τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ χρθςιμοποιικθκε το t-

test για ανεξάρτθτα δείγματα και τα αποτελζςματα παρουςιάηονται ωσ μζςθ τιμι±SD. 

Αποτελζςματα: Δεν βρζκθκαν ςθμαντικζσ διαφορζσ (p>0,05) μεταξφ των ομάδων ωσ προσ 

τα ςωματομετρικά τουσ χαρακτθριςτικά, τθν ευλυγιςία (ΡΓ: 15.4±3.8 cm ζναντι ΕΓ: 17,0±5,3 

cm) και τθν ευκινθςία (ΡΓ: 14,8±1,1 sec ζναντι ΕΓ: 14,5±0,7 sec). Οι ακλιτριεσ τθσ ΕΓ 

εμφάνιςαν καλφτερθ επίδοςθ (p<0,05) ςτθ δρομικι ταχφτθτα (ΡΓ: 4.1±0.2 sec ζναντι ΕΓ: 

3,8±0,1 sec) και τθν αλτικι ικανότθτα (φψοσ άλματοσ SJ: 21.5±3.0 cm ζναντι 26,3±3,7 cm, 

ταχφτθτα απογείωςθσ SJ: 2,05±0,1 m/sec ζναντι 2,27±0,2 m/sec, φψοσ άλματοσ CMJ: 

26,1±4,1 cm ζναντι 31,6±5,8 cm, και ταχφτθτα απογείωςθσ CMJ: 2,26±0,1 m/sec ζναντι 

2,5±0,2 m/sec, για τθ ΡΓ και τθν ΕΓ αντίςτοιχα). Αντίκετα, οι ακλιτριεσ τθσ ΡΓ είχαν 

καλφτερθ επίδοςθ (p<0,05) ςτθν αερόβια δοκιμαςία (ΡΓ: 8,0±1,5 stage ζναντι ΕΓ: 6,6±0,1 

stage). υμπεράςματα: Σα ευριματα τθσ μελζτθσ υποδθλϊνουν ότι θ εξειδικευμζνθ 

προπόνθςθ του κάκε ακλιματοσ ςτισ προζφθβεσ ακλιτριεσ ενδεχομζνωσ επθρεάηει τισ 

παραπάνω φυςιολογικζσ παραμζτρουσ. Ειδικότερα, ενϊ δεν ςθμειϊκθκαν διαφορζσ μεταξφ 

των ακλθτριϊν ΕΓ και ΡΓ ωσ προσ τθν ευλυγιςία και τθν ευκινθςία τουσ, οι ακλιτριεσ τθσ ΕΓ 

φαίνεται να αποδίδουν καλφτερα ςε δοκιμαςίεσ ταχφτθτασ και δφναμθσ, ενϊ οι ακλιτριεσ  

ΡΓ να ζχουν καλφτερθ αερόβια ικανότθτα. 

  



 
7

ο
 Συνζδριο Βιοχθμείασ και Φυςιολογίασ τθσ Άςκθςθσ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 61 
 

Θ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ ΕΤΛΤΓΙΙΑ ΣΘΝ ΑΛΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΣΑΧΤΣΘΣΑ 

 

Σρομποφκθσ Χ., Χαλαβαηι Ν., Μάντηιοσ Κ., Καλακά Ε., Μυλωνάσ ., Βουτςελάσ Β. 

 

χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ 

 

Ειςαγωγι: Ο όροσ ευλυγιςία παραπζμπει ςτθν κινθτικι ικανότθτα διάταςθσ των μυϊν, των 

τενόντων, των ςυνδζςμων και του δζρματοσ και  αφορά τθ ςυνολικι ελαςτικότθτα των 

ςκελετικϊν μυϊν. κοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι να διερευνιςει  εάν και ςε τι βακμό 

θ ευλυγιςία επθρεάηει τθν αλτικι ικανότθτα και ταχφτθτα. Μζκοδοσ: Επτά ακλθτζσ ςτίβου 

21±5,1yrs, 70,1±9,1kg, 175,3±5,8cm αξιολογικθκαν μζςω των παρακάτω δοκιμαςιϊν: sit 

and reach test, άλματα από πτϊςθ με οριηόντια (horizontal drop jump, HDJ) και κάκετθ 

απογείωςθ (vertical drop jumps, VDJ) από 20cm, 30cm, 40cm, ςτατικά οριηόντια άλματα 

(απλοφν), ςτατικά οριηόντια άλματα με τρεισ διαςκελιςμοφ (τριπλοφν), ςτατικό άλμα με 

κατακόρυφθ απογείωςθ (squat jump, SJ), ςτατικό άλμα με ταλάντευςθ και κατακόρυφθ 

απογείωςθ (countermovement jump, CMJ), επαναλαμβανόμενα ςτατικά άλματα (άρκρωςθ 

γονάτου 120ο) με ελεφκερα χζρια και χωρίσ και επαναλαμβανόμενα ςτατικά άλματα 

ποδοκνθμικισ άρκρωςθσ με ελεφκερα χζρια και χωρίσ, χρονομζτρθςθ 60m (5m, 10m, 20m, 

30m, 40m και 50m). Για τθν ςυλλογι των δεδομζνων τθσ αλτικότθτασ και τθσ ταχφτθτασ 

χρθςιμοποιικθκαν, δυο ςυςτιματα Optojump (Microgate, Italy) και ζνα Fitlight trainer 

(Fitlight Corp. Aurora, Ontario Canada). Αποτελζςματα: φμφωνα με τθν ανάλυςθ 

ςυςχζτιςθσ κατά Spearman υπιρξε ςτατιςτικά ςθμαντικι αρνθτικι ςυςχζτιςθ (p≤0.05) 

μεταξφ τθσ κάμψθσ ποδοκνθμικισ και των VDJ20cm, HDJ30cm με ελεφκερα χζρια, 

HDJ20cm, HDJ40cm και του άλματοσ τριπλοφν, μεταξφ τθσ ζκταςθσ ποδοκνθμικισ και των 

VDJ30cm με ελεφκερα χζρια, HDJ30cm με ελεφκερα χζρια κακϊσ και μεταξφ τθσ κάμψθσ 

του ιςχίου με το SSC (κφκλοσ διάταςθσ βράχυνςθσ). Επίςθσ, υπιρξε ςτατιςτικά αρνθτικι 

υψθλι ςυςχζτιςθ (p≤0.02) μεταξφ τθσ ζκταςθσ ποδοκνθμικισ και των CMJ με ελεφκερα 

χζρια, SSC, HDJ40cm με ελεφκερα χζρια και του άλματοσ τριπλοφν. Δεν βρζκθκε ςυςχζτιςθ 

μεταξφ ευλυγιςίασ, ταχφτθτασ και επαναλαμβανόμενων ςτατικϊν αλμάτων. υηιτθςθ-

υμπεράςματα: φμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ερευνάσ μασ βρζκθκε αρνθτικι 

ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ κάμψθσ και τθσ ζκταςθσ τθσ ποδοκνθμικισ και των περιςςότερων 

κάκετων και οριηοντίων αλμάτων. Επιπρόςκετα, βρζκθκε αρνθτικι ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ 

ζκταςθσ τθσ ποδοκνθμικισ και των αλμάτων τα οποία εμπεριζχουν τον κφκλο διάταςθσ-

βράχυνςθσ. Σα παραπάνω υποδεικνφουν τθν κετικι επίδραςθ του εφρουσ τθσ κίνθςθσ τθσ 

ποδοκνθμικισ ςτθν αλτικότθτα των ακλθτϊν.    
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Θ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΕΟΓΟΝΩΝ ΕΡΕΘΙΜΑΣΩΝ ΣΘ ΜΝΘΜΘ ΕΡΓΑΙΑ ΕΙΔΘΜΟΝΩΝ 

ΚΑΚΙΣΩΝ  

 

Κυριάκου Κ.-Ε.,1 Παπαδοπετράκθ Α.,2 ταματάκθσ Α.,3 Μαριδάκθ Μ.1 

 
1χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο 

Ακθνϊν 
2Εργαςτιριο Φυςιολογίασ, Ιατρικι χολι, Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν, 
3Σμιμα Νοςθλευτικισ, χολι Επιςτθμϊν Τγείασ, Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο 

Ακθνϊν 

 

Ειςαγωγι: τόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ είναι να διερευνθκεί θ πικανι επίδραςθ 

ςτρεςογόνων ερεκιςμάτων ςτθ μνιμθ εργαςίασ ειδθμόνων ςκακιςτϊν. Μζκοδοσ: τθ 

μελζτθ ςυμμετείχαν 10 ειδιμονεσ ςκακιςτζσ επιπζδου υποψθφίου μαιτρ (Elo  ≤ 2200) και 

άνω (Elo > 2200), θλικίασ 29,8 ± 8,0 ετϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ ιταν 6 δεξιόχειρεσ, 3 

αριςτερόχειρεσ και ζνασ αμφιδζξιοσ, ενϊ χωρίςτθκαν τυχαία ςε 2 ομάδεσ των 5 ατόμων. 

τουσ παίκτεσ παρουςιαηόταν μία ςκακιςτικι κζςθ ςε υπολογιςτι (ςκακιςτικό λογιςμικό 

Chessbase) για 30 s και ςτθ ςυνζχεια δζχονταν κάποια ουδζτερα ερεκίςματα (ουδζτερεσ 

εικόνεσ αντικειμζνων) για 60 s. Ζπειτα από ζνα χρονικό διάςτθμα 30 s, καλοφνταν να 

αναπαράγουν, εντόσ 5 min, τθ ςκακιςτικι κζςθ που τουσ είχε παρουςιαςτεί πριν τα 

ερεκίςματα. Μετά από μεςοδιάςτθμα 1 min, θ διαδικαςία επαναλαμβανόταν με μια 

διαφορετικι κζςθ και τα ερεκίςματα αυτι τθ φορά ιταν ςυγκινθςιακά φορτιςμζνα 

(εικόνεσ βίασ, ι τραυματιςμζνων ανκρϊπων). Θ ςυνολικι διάρκεια του πειράματοσ για 

κάκε ομάδα ιταν 15 min. Για τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ χρθςιμοποιικθκε μθ παραμετρικι 

ςφγκριςθ Wilcoxon και ο ςυντελεςτισ ςυςχζτιςθσ Pearson. Αποτελζςματα: Μετά τθν 

προβολι των ουδζτερων εικόνων όλοι οι ςκακιςτζσ παρουςίαςαν παρόμοια επίδοςθ και 

δεν βρζκθκε κάποια ςυςχζτιςθ μεταξφ του επιπζδου των ςκακιςτϊν και τθσ επίδοςισ τουσ 

ςτθ δοκιμαςία αναπαραγωγισ τθσ ςκακιςτικισ κζςθσ (p > 0,05). Αντίκετα, μετά τθν 

προβολι των ςυγκινθςιακά φορτιςμζνων εικόνων οι ςκακιςτζσ με Elo ≤ 2200 ςθμείωςαν 

ςθμαντικά χαμθλότερθ επίδοςθ (p = 0,007), ενϊ εκείνοι με Elo > 2200 δεν παρουςίαςαν 

αλλαγι ςτθν επίδοςι τουσ (p > 0,05). Επιπλζον, αναδείχκθκε ςθμαντικι κετικι ςυςχζτιςθ (r 

= 0,790) μεταξφ του ποςοςτοφ επιτυχιϊν και του επιπζδου Elo των ςκακιςτϊν. 

υμπεράςματα: Σα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ υποδθλϊνουν ότι οι εξειδικευμζνεσ και 

αυτοματοποιθμζνεσ διαδικαςίεσ παιχνιδιοφ από τουσ ειδιμονεσ ςκακιςτζσ (Elo > 2200) 

είναι ανκεκτικζσ ςτισ διαταράξεισ που μποροφν να παρουςιαςτοφν κατά τθν εκτζλεςθ μιασ 

ςκακιςτικισ δραςτθριότθτασ. Ειδικότερα, θ εκτζλεςθ των αυτοματοποιθμζνων διαδικαςιϊν 

φαίνεται πωσ δεν επθρεάηεται από ςτρεςογόνουσ παράγοντεσ, όπωσ θ ζκκεςθ ςε 

ςυγκινθςιακά φορτιςμζνεσ εικόνεσ. Αυτό βρζκθκε να ιςχφει ςτουσ ειδιμονεσ ςκακιςτζσ, οι 

οποίοι κατορκϊνουν να απομονϊνουν τισ ςκακιςτικζσ δεξιότθτζσ τουσ και να μζνουν 

ανεπθρζαςτοι από ςυγκινθςιακά φορτιςμζνα ερεκίςματα, ςε αντίκεςθ με όςουσ είχαν Elo ≤ 

2200. 
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ΕΠΙΔΡΑΘ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΩΝ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΛΩΝ ΣΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΑΕΩΝ ΣΘ ΜΤΪΚΘ ΙΧΤ ΚΑΙ 

ΣΟ ΕΤΡΟ ΚΙΝΘΘ ΑΘΛΘΣΡΙΩΝ ΓΤΜΝΑΣΙΚΘ ΠΑΙΔΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ  

 

Παπία  Κ. Μπογδάνθσ Γ.Χ., Παπία Α., Πανίδθ Ι., Σουμπζκθσ Α., Δόντθ Ο. 

 

χολι Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 

ΕΙΑΓΩΓΘ: κοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν να διερευνιςει τθν άμεςθ και χρόνια 

επίδραςθ δυο διαφορετικϊν πρωτοκόλλων διάταςθσ, ίςθσ διάρκειασ, ςτθ μυϊκι ιςχφ και το 

εφροσ κίνθςθσ του ιςχίου ςε ακλιτριεσ παιδικισ θλικίασ. ΜΕΘΟΔΟ: τθν ζρευνα 

ςυμμετείχαν 19 ακλιτριεσ Γυμναςτικισ για Όλουσ (θλικία: 9,8 ± 0,5 ζτθ, αγωνιςτικι 

εμπειρία: 2,4 ± 1,7 ζτθ, φψοσ: 134,0 ± 0,07 εκ., ςωματικι μάηα: 33.4 ± 6.9 κιλά). Οι 

ακλιτριεσ εκτζλεςαν ςτατικι διάταςθ τετρακεφάλου από πρθνι κζςθ, 3 φορζσ τθν 

εβδομάδα για 9 εβδομάδεσ. Θ ςυνολικι διάρκεια των διατάςεων ιταν 90s και διεξιχκθ είτε 

διαλειμματικά (3x30s με 30s ανάπαυςθ) είτε ςυνεχόμενα (90s). Ακολοφκθςε επιτόπιο άλμα, 

χωρίσ αιϊρθςθ χεριϊν, από το ζνα ςκζλοσ 2 min μετά τθν παρζμβαςθ, ενϊ το άλλο ςκζλοσ 

χρθςιμοποιικθκε για μετριςεισ  ελζγχου. Σο εφροσ κίνθςθσ του κάκε ςκζλουσ μετρικθκε 

πριν και μετά τθ διάταςθ ςε κάκε μζτρθςθ και για όλθ τθν περίοδο παρατιρθςθσ. 

Πραγματοποιικθκαν 4 μετριςεισ, ςε περίοδο 9 εβδομάδων προπόνθςθσ. Θ επίδραςθ τθσ 

διάταςθσ ςτο επιτόπιο άλμα και ςτο εφροσ κίνθςθσ του ιςχίου, για ολόκλθρθ τθν περίοδο 

παρατιρθςθσ και για τα δφο ςκζλθ, εξετάςτθκε χρθςιμοποιϊντασ αναλφςεισ διακφμανςθσ 

για επαναλαμβανόμενεσ μετριςεισ ςε δφο παράγοντεσ (χρόνοσ x πριν-μετά μζτρθςθ) και το 

τεςτ πολλαπλϊν ςυγκρίςεων Tukey. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ: Δεν παρατθρικθκε αλλθλεπίδραςθ 

του φψουσ του άλματοσ ςε όλθ τθν περίοδο προπόνθςθσ, πριν και μετά τθ διάταςθ, για το 

πρωτόκολλο τθσ διαλειμματικισ (p=0.657) και τθσ ςυνεχόμενθσ διάταςθσ (p=0.942) και για 

τα ςκζλθ τθσ ςυνκικθσ ελζγχου (p=0.519 και p=0.811, αντίςτοιχα). Επιπλζον, το εφροσ 

κίνθςθσ του ιςχίου αυξικθκε ςθμαντικά (p<0.05) ςτο τζλοσ τθσ περιόδου παρζμβαςθσ, 

χωρίσ διαφορά μεταξφ των πρωτοκόλλων, όπωσ φαίνεται από τθν ζλλειψθ κφριασ 

επίδραςθσ (p=0.660 και  p=0.963 για τον χρόνο και τθ διάταςθ, αντίςτοιχα) και 

αλλθλεπίδραςθσ (p=0.920). ΤΗΘΣΘΘ: Σο φψοσ του άλματοσ με το ζνα ςκζλοσ δεν 

μειϊκθκε, 2 min μετά τθν εκτζλεςθ των διαφορετικϊν πρωτοκόλλων διάταςθσ, παρά τθν 

αφξθςθ του εφρουσ κίνθςθσ του ιςχίου, ςτο τζλοσ τθσ περιόδου παρατιρθςθσ. Θ 

μακρόχρονθ προπόνθςθ ευλυγιςίασ και θ αυξθμζνθ μυϊκι διαταςιμότθτα κατά τθν 

προεφθβικι θλικία πικανόν να ςυνζβαλαν ϊςτε να μθν εμφανιςτεί θ παροδικι μείωςθ τθσ 

ιςχφοσ που ςυνικωσ παρατθρείται μετά από ςτατικι διάταςθ. 
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Θ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΩΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΘ ΣΟΝ 

ΠΛΘΘΤΜΟ ΣΩΝ ΛΕΤΚΩΝ ΑΙΜΟΦΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΠΟΠΛΘΘΤΜΟΤ ΣΟΤ 

 

Πανταηισ Δ.,1  Χατηθνικολάου Α.,1 Μπουρλϊκασ Θ.,1 Πρωτόπαπα Μ.,1 ταμπουλισ Θ.,1 

Αυλωνίτθ Α.,1 Δραγανίδιθσ Δ.,2 Σηιαμοφρτασ Α.,2 Φατοφροσ Ι.2 

 
1χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ 
2χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ 

 

Ειςαγωγι: Θ καλακοςφαίριςθ αποτελεί ζνα άκλθμα διαλειμματικισ μορφισ όπου οι 

ενζργειεσ υψθλισ ζνταςθσ, όπωσ τα ςπριντ, τα άλματα, οι αλλαγζσ κατεφκυνςθσ 

διαδζχονται τισ ενζργειεσ χαμθλισ ζνταςθσ, όπωσ το χαλαρό τρζξιμο, το περπάτθμα ι θ 

ςτάςθ. Μελζτεσ ζωσ τϊρα ζχουν δείξει μζτρια και παροδικι ανταπόκριςθ του 

ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ μετά από ζναν αγϊνα καλακοςφαίριςθσ. Ο ςκοπόσ τθσ 

ζρευνασ είναι να διαπιςτϊςει τισ μεταβολζσ ςε πλθκυςμοφσ κυττάρων του ανοςοποιθτικοφ 

ςυςτιματοσ μετά από επαναλαμβανόμενουσ αγϊνεσ καλακοςφαίριςθσ. Μζκοδοσ: τθν 

ζρευνα ςυμμετείχαν 12 ακλθτζσ εκνικϊν κατθγοριϊν (19-27 ετϊν) οι οποίοι χωρίςτθκαν ςε 

δφο ομάδεσ με μοναδικό κριτιριο τθν κζςθ που αγωνίηονται ζτςι ϊςτε να ςυμμετζχουν ςε 

3 επαναλαμβανόμενουσ αγϊνεσ και 3 προπονιςεισ ςτα πλαίςια ενόσ αγωνιςτικοφ 

μικρόκυκλου, προςομοιάηοντασ τθν δομι των τουρνουά. Οι ακλθτζσ υποβάλλονταν ςε 

κακθμερινζσ αιμολθψίεσ πριν από κάκε αγϊνα ι προπόνθςθ. Αποτελζςματα: Θ ανάλυςθ 

των αποτελεςμάτων ζδειξε ζντονθ δραςτθριοποίθςθ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ μετά 

από κάκε αγϊνα καλακοςφαίριςθσ θ οποία διιρκθςε ζωσ και 72 ϊρεσ μετά τον τελευταίο 

αγϊνα. Ο αρικμόσ των λευκϊν αιμοςφαιρίων ςθμείωςε άνοδο μετά τον πρϊτο αγϊνα και 

παρζμεινε υψθλά μζχρι και δφο θμζρεσ μετά τον τρίτο αγϊνα (F(5,55)=5.25, p=0.001). Ο  

αρικμόσ των ουδετερόφιλων ςθμείωςε άνοδο αμζςωσ μετά τον πρϊτο αγϊνα και επανιλκε 

ςτισ αρχικζσ τιμζσ τρεισ θμζρεσ μετά τον τελευταίο αγϊνα (F(5,55)=2.52, p=0.04). Ο  αρικμόσ 

των λεμφοκυττάρων ςθμείωςε άνοδο μετά τον πρϊτο και τον δεφτερο αγϊνα και επανιλκε 

ςτισ αρχικζσ τιμζσ από εκεί και ζπειτα (F(5,55)=2.94, p=0.02). Ο αρικμόσ των μονοκυττάρων 

ςθμείωςε άνοδο μετά τον πρϊτο θ οποία διατθρικθκε ςε όλο τον πειραματικό ςχεδιαςμό 

και δεν επανιλκε ςτισ αρχικζσ μετριςεισ μζχρι το τζλοσ του πειραματικοφ ςχεδιαςμοφ 

(F(5,55)=5.46, p=0.02). υμπεράςματα: Δίνοντασ προπονθτικζσ προεκτάςεισ ςτθν ζρευνα 

καταλιγουμε ςτο ςυμπζραςμα πωσ αν ακλθτζσ καλακοςφαίριςθσ ςυμμετάςχουν ςε τρεισ 

διαδοχικοφσ αγϊνεσ τότε οι προπονθτζσ τουσ κα πρζπει να λάβουν υπόψθ τουσ τθ 

δθμιουργία αςκθςιογενοφσ φλεγμονισ και κα πρζπει να αναπτφξουν κατάλλθλεσ 

ςτρατθγικζσ πρόλθψθσ ι αντιμετϊπιςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατάςταςθσ. 
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Θ ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΩΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΘ Ε ΔΕΙΚΣΕ 

ΟΞΕΙΔΩΣΙΚΟΤ ΣΡΕ  

 

Πρωτόπαπα Μ.,1 Γαβαλά Ε.,1 Πανταηισ ΔΔ.,1 Χατηθνικολάου Α.,1 ταμπουλισ Θ.,1 Αυλωνίτθ 

Α.,1 Δραγανίδθσ Δ.,2 Σηιαμοφρτασ Α.,2 Φατοφροσ Ι.2 

 
1χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, 
2χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ 

 

Ειςαγωγι: Ζνασ αγϊνασ καλακοςφαίριςθσ μπορεί, λόγω των ζντονων ζκκεντρων 

ςυςπάςεων που χαρακτθρίηουν τισ ενζργειεσ που παρατθροφνται ςτα κινθτικά πρότυπα 

του ακλιματοσ, να οδθγιςει ςτθν ανάπτυξθ αςκθςιογενοφσ μικροτραφματοσ με 

χαρακτθριςτικι αλλά παροδικι ανάπτυξθ αςκθςιογενοφσ φλεγμονισ και οξειδωτικοφ 

ςτρεσ. Ζωσ τϊρα ζχει μελετθκεί θ οξεία ανταπόκριςθ και θ χρόνια προςαρμογι των 

ακλθτϊν που ςυμμετζχουν ςε ζναν αγϊνα ι ςε μια αγωνιςτικι περίοδο. Ωςτόςο, οι 

ακλθτζσ πολλζσ φορζσ καλοφνται να ςυμμετάςχουν κακθμερινά ςε αγϊνεσ για 3-5 θμζρεσ 

ςε διοργανϊςεισ όπωσ οι διεκνισ αγϊνεσ ςε όλεσ τισ θλικιακζσ κατθγορίεσ. κοπόσ τθσ 

παροφςασ μελζτθσ ιταν να εξετάςει τθν επίδραςθ τριϊν αγϊνων καλακοςφαίριςθσ ςε τρεισ 

θμζρεσ ςτθν ανάπτυξθ οξειδωτικοφ ςτρεσ. Μζκοδοσ: τθν ζρευνα ςυμμετείχαν  20  ακλθτζσ 

εκνικϊν κατθγοριϊν (19-27 ετϊν) οι οποίοι χωρίςτθκαν ςε δφο ομάδεσ με μοναδικό 

κριτιριο τθν κζςθ που αγωνίηονται ζτςι ϊςτε να ςυμμετζχουν ςε 3 επαναλαμβανόμενουσ 

αγϊνεσ και 3 προπονιςεισ ςτα πλαίςια ενόσ αγωνιςτικοφ μικρόκυκλου. Οι ακλθτζσ 

υποβάλλονταν ςε κακθμερινζσ αιμολθψίεσ πριν από κάκε αγϊνα ι προπόνθςθ και τα 

δείγματα αναλφκθκαν ωσ προσ τθν ανθγμζνθ (GSH) και οξειδωμζνθ μορφι (GSSG) τθσ 

γλουτακειόνθ ςτα ερυκρά αιμοςφαίρια, ενϊ υπολογίςτθκε και ο λόγοσ GSH/GSSG. Σα 

δεδομζνα υπολογίςτθκαν για 10 παίκτεσ οι οποίοι ςυμμετείχαν για περιςςότερα από 20 

λεπτά ςε κάκε αγϊνα. Για τθν ςτατιςτικι ανάλυςθ χρθςιμοποιικθκε ανάλυςθ διακφμανςθσ 

για εξαρτθμζνα δείγματα. Αποτελζςματα: Από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων προζκυψε 

ςθμαντικι μείωςθ τθσ GSH (F(5,45)=2.83, p=0.026) ζωσ και 48 ϊρεσ μετά τον τρίτο αγϊνα. 

Παρατθρικθκε μείωςθ τθσ  GSSG (F(5,45)=3.23, p=0.021) θ οποία διιρκθςε ζωσ και 24 ϊρεσ 

μετά τον τρίτο αγϊνα. Ο λόγοσ GSH/GSSG παρουςίαςε μείωςθ (F(5,45)=2.65, p=0.035) θ 

οποία αποκαταςτάκθκε τθν τελευταία θμζρα του πειραματικοφ ςχεδιαςμοφ. 

υμπεράςματα: Επιβεβαιϊκθκε θ υπόκεςθ τθσ ανάπτυξθσ του οξειδωτικοφ ςτρεσ λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ ςε τρεισ αγϊνεσ καλακοςφαίριςθσ ςε τρεισ διαδοχικζσ θμζρεσ, θ οποία 

οφείλεται ςτθν αςκθςιογενι φλεγμονι και ενδεχομζνωσ να ςυνοδεφεται από μείωςθ τθσ 

ακλθτικισ απόδοςθσ. Θ αφξθςθ χαρακτθρίηεται ωσ μζτρια και παροδικι. Ωςτόςο,  κα 

πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ από τουσ προπονθτζσ λόγω των απαιτιςεων για ςυμμετοχι 

ςε επιπρόςκετουσ αγϊνεσ. 
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ΕΠΙΔΡΑΘ ΣΘ ΕΚΚΕΝΣΡΘ ΠΡΟΠΟΝΘΘ ΤΨΘΛΘ ΣΑΧΤΣΘΣΑ ΜΕ ΠΡΟΘΘΚΘ ΑΛΜΑΣΩΝ 

ΣΘ ΜΤΪΚΘ ΙΧΤ ΚΑΙ ΣΘΝ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΘ ΣΩΝ ΜΤΩΝ 

 

πθλιοποφλου Π., Ηαχαρία Ε., Ηάρασ Ν., Μεκενίτθσ ., ταςινάκθ Α.Ν., Σερηισ Γ. 

 

Εργαςτιριο Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ, χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Εκνικό 

& Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 

Ειςαγωγι: Θ ζκκεντρθ προπόνθςθ υψθλισ ταχφτθτασ με ςχετικά υψθλό προπονθτικό όγκο 

(π.χ. 9 ςειρζσ των 9 επαναλιψεων) φαίνεται ότι είναι ζνασ αποτελεςματικόσ τρόποσ για τθ 

βελτίωςθ του ρυκμοφ εφαρμογισ τθσ δφναμθσ, ενϊ προκαλεί ταυτόχρονα ςθμαντικι 

αφξθςθ του μικουσ των μυϊκϊν δεματίων των πρωταγωνιςτϊν μυϊν. Παραμζνει όμωσ 

αςαφζσ αν οι προςαρμογζσ αυτζσ μποροφν να επιτευχκοφν με μικρότερο προπονθτικό όγκο 

και αν αυτοφ του είδουσ θ προπόνθςθ μπορεί να βελτιϊςει τθν αλματικι ικανότθτα, μια 

ικανότθτα με ιδιαίτερθ ςθμαςία ςε πολλά ακλιματα. κοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν 

να εξεταςτεί θ επίδραςθ τθσ προςκικθσ μικροφ αρικμοφ αλμάτων αμζςωσ μετά από 

ζκκεντρθ προπόνθςθ υψθλισ ταχφτθτασ, ςτθν αλτικι ικανότθτα, ςτον ρυκμό εφαρμογισ 

τθσ δφναμθσ και ςτθν αρχιτεκτονικι δομι των μυϊν. Μζκοδοσ: Δεκατζςςερισ φοιτιτριεσ 

φυςικισ αγωγισ (ανάςτθμα 166±7cm, μάηα 59±11kg) χωρίσ εμπειρία ςτθν προπόνθςθ με 

αντιςτάςεισ, χωρίςτθκαν ςε δφο ιςοπλθκείσ και ιςοδφναμεσ ομάδεσ και εκτζλεςαν για 5 

εβδομάδεσ (2 φορζσ κάκε εβδομάδα) είτε 4 ςειρζσ των 8 επαναλιψεων (4x8) ζκκεντρα 

κακίςματα υψθλισ ταχφτθτασ (Ε), είτε (4x8) ζκκεντρα κακίςματα υψθλισ ταχφτθτασ που 

ςυνοδεφονταν από 4x3 μζγιςτα άλματα βάκουσ (ΕΑ). Θ προπόνθςθ με ζκκεντρα κακίςματα 

πραγματοποιοφνταν με προοδευτικά αυξανόμενθ αντίςταςθ, 50-70% τθσ μζγιςτθσ 

μειομετρικισ δφναμθσ (1ΜΑΕ). Πριν και μετά από τθν παρζμβαςθ αξιολογικθκε θ μζγιςτθ 

δφναμθ ςτο θμι-κάκιςμα κακϊσ και θ επίδοςθ ςτον δρόμο ταχφτθτασ 5m, ςτο άλμα με 

προδιάταςθ (CMJ) και ςτο άλμα βάκουσ από 30cm. Επίςθσ, αξιολογικθκε ο ρυκμόσ 

εφαρμογισ τθσ δφναμθσ ςτθν ϊκθςθ κάτω άκρων και θ αρχιτεκτονικι δομι του 

τετρακζφαλου μθριαίου μυόσ. Αποτελζςματα: Σα αποτελζςματα ζδειξαν πωσ και οι δφο 

ομάδεσ αφξθςαν ςθμαντικά και παρόμοια τθ μζγιςτθ δφναμθ ςτο θμικάκιςμα (E: 

15.8±8.7%, p<0.05, EΑ: 16.1±15.2%, p<0.05), το φψοσ ςτο κατακόρυφο άλμα (CMJ) και τθν 

εγκάρςια επιφάνεια του τετρακζφαλου. Επιπλζον, βρζκθκε ςθμαντικι αφξθςθ ςτθ γωνία 

των μυϊκϊν δεματίων μετά από τθν ΕΑ (15.99±15.66%, p<0.05). Οι άλλεσ παράμετροι 

μυϊκισ ιςχφοσ και το μικοσ των μυϊκϊν δεματίων  δεν άλλαξαν ωσ αποτζλεςμα τθσ 

προπόνθςθσ (μικοσ μυϊκϊν δεματίων E: 5.44±9.45%, p>0.05, EΑ: 1.72±11%, p>0.05). 

υμπεράςματα: φμφωνα με τα αποτελζςματα, φαίνεται ότι 5 εβδομάδεσ ζκκεντρθσ 

προπόνθςθσ υψθλισ ταχφτθτασ, προκαλεί παρόμοιεσ αλλά περιοριςμζνεσ προςαρμογζσ 

ςτισ παραμζτρουσ ιςχφοσ, ακόμα κι αν ςυνοδεφεται από προπόνθςθ πτωτικϊν αλμάτων. 
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ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΙΚΘ ΚΑΙ ΤΝΕΧΟΜΕΝΘ ΚΟΛΤΜΒΘΘ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΔΕΙΚΣΩΝ ΣΘ 

ΑΕΡΟΒΙΑ ΙΚΑΝΟΣΘΣΑ  

 

Αρςονιάδθσ Γ., Νικθτάκθσ Ι., Μαλιαρόσ Ι., Σουμπζκθσ Α. 

 

χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, Σμιμα Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & 

Ακλθτιςμοφ, Εκνικό & Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 

Ειςαγωγι: Θ ελάχιςτθ ταχφτθτα με τθν οποία οι κολυμβθτζσ μποροφν να φτάςουν τθ 

VO2max υπολογίηεται από τθν ταχφτθτα ςτα 400 μζτρα ελεφκερο (μζγιςτθ αερόβια 

ταχφτθτα: vVO2max). Επιπλζον, θ κατανάλωςθ οξυγόνου κατά τθν αποκατάςταςθ μετά από  

προςπάκεια 400 μζτρων χρθςιμοποιείται για τον υπολογιςμό τθσ VO2max. Ωςτόςο, άλλα 

πρωτόκολλα εκτίμθςθσ τθσ vVO2max και τθσ VO2max χρθςιμοποιοφν διαλειμματικι άςκθςθ 

προοδευτικά αυξανόμενθσ ζνταςθσ. κοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν να ςυγκρίνει τισ 

φυςιολογικζσ παραμζτρουσ μετά από πρωτόκολλο διαλειμματικισ κολφμβθςθσ με 

προοδευτικά αυξανόμενθ ζνταςθ και μετά από προςπάκεια μζγιςτθσ ζνταςθσ 400 μζτρων 

ςε ενιλικεσ κολυμβθτζσ. Μζκοδοσ: Οκτϊ κολυμβθτζσ θλικίασ 19.8±1.7 ετϊν, 

πραγματοποίθςαν δοκιμαςία θ οποία περιλάμβανε τζςςερισ επαναλιψεισ 200 μζτρων 

προοδευτικά αυξανόμενθσ ζνταςθσ ξεκινϊντασ κάκε πζντε λεπτά (4x200-m; 70, 80, 90, 

100% τθσ επίδοςθσ ςτα 200 m). ε επόμενθ θμζρα πραγματοποίθςαν δοκιμαςία μζγιςτθσ 

ζνταςθσ 400 μζτρων ελεφκερο. Θ ςυγκζντρωςθ γαλακτικοφ (200-La-), θ πρόςλθψθ 

οξυγόνου (200-V02) και θ καρδιακι ςυχνότθτα (200-HR) προςδιορίςτθκαν κατά τθν 

αποκατάςταςθ μετά από κάκε προςπάκεια 200 μζτρων. Οι ίδιεσ φυςιολογικζσ παράμετροι 

προςδιορίςτθκαν κατά τθν αποκατάςταςθ μετά από τθν προςπάκεια 400 μζτρων ελεφκερο 

(400-La-, 400-V02, 400-HR). Σο ελεφκερο ςτυλ χρθςιμοποιικθκε ςε όλεσ τισ δοκιμαςίεσ και 

οι διαφορζσ μεταξφ των πρωτοκόλλων εξετάςτθκαν με t-test για εξαρτθμζνα δείγματα. 

Αποτελζςματα: Θ ταχφτθτα ςτθν τελευταία προςπάκεια 200 μζτρων δεν διζφερε από τθν 

ταχφτθτα ςτθν προςπάκεια των 400 μζτρων (1.37±0.12 vs. 1.34±0.01 m/s αντίςτοιχα, 

p>0.05). Δεν παρατθρικθκε διαφορά μεταξφ 200-La- και 400-La- (9.8±4.2 vs. 10.4±2.8 

mmol/l, p>0.05), μεταξφ 200-HR και 400-HR (173±13 vs. 182±5 b/.min, p>0.05) και μεταξφ 

200-V02 και 400-V02 (51.9±9.3 vs. 55.1±8.6 ml/kg/min, p>0.05). θμαντικι ςυςχζτιςθ 

εμφανίηεται μόνο μεταξφ τθσ ταχφτθτασ ςτα δφο πρωτόκολλα (r=0.77, p<0.05). φμφωνα με 

τθν τεχνικι Bland & Altman, παρατθρικθκε ςυμφωνία μεταξφ πρωτοκόλλων για τθν 

ταχφτθτα (Bias: 0.029±0.081 m/s) αλλά όχι για VO2 (Bias: -3.07±10.28 ml/kg/min), HR (Bias: -

9.37±16.28 b/min) και La- (Bias: 0.90±3.98 mmol/l). υμπεράςματα: Θ ταχφτθτα και θ 

πρόςλθψθ οξυγόνου ςτο τζλοσ μίασ δοκιμαςίασ προοδευτικά αυξανόμενθσ ζνταςθσ 4x200 

και μίασ δοκιμαςίασ μζγιςτθσ ζνταςθσ 400 μζτρων δεν διαφζρουν. Ωςτόςο, οι δφο μζκοδοι 

δεν εμφανίηουν ςυμφωνία και δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν θ μία ωσ εναλλακτικι 

επιλογι τθσ άλλθσ για τον προςδιοριςμό φυςιολογικϊν παραμζτρων.     
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COMPARISON OF ALCOHOL CONSUMPTION AND PHYSICAL ACTIVITY LEVELS BETWEEN 

FIRST YEAR AND FOUR-YEAR STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE  

 

Georgakouli K., Prigkou I., Koutedakis Y., Fatouros I.G., Jamurtas A.Z. 

 

Department of Physical Education and Sport Science, University of Thessaly, Trikala, Greece 

 

Introduction: Heavy alcohol use has a negative impact on both physical and mental health, 

as well as on the society (e.g. car accidents, aggressive behavior). Young adults are especially 

likely to binge drink and to drink heavily. Exercise has been proposed as an adjunctive 

therapy in the treatment of alcohol use disorders. It is not known how an institution of 

higher education engaged in exercise and quality of life can influence changes in students’ 

lifestyle. The purpose of this study was to compare the alcohol consumption and physical 

activity levels between first and fourth year students in the Department of Physical 

Education and Sport Science (DPESS), University of Thessaly. Methods: Fifty first year and 

fifty fourth year students filled in a questionnaire about their alcohol use pattern (Alcohol 

Use Disorders Identification Test) and physical activity level (International Physical Activity 

Questionnaire). Results: It was shown that students used to consume moderate amounts of 

alcohol (0.70±0.14 standard drinks per day). Moreover, no difference in alcohol consumption 

or physical activity levels among first year and fourth year students was observed. 

Conclusions: Students in the DPESS consume moderate amounts of alcohol throughout 

student life, most likely due to the subject of their studies which could positively influence 

their lifestyle. Comparison of alcohol use, physical activity and other lifestyle factors among 

students of different institutions of higher education would provide more evidence on the 

factors that influence students’ alcohol use patterns. 
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τρογγυλι Σράπεηα Νζων Ερευνθτϊν: Ειδικζσ επιδράςεισ τθσ 

άςκθςθσ ςτθν υγεία 
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The role of physical activity/exercise on brown adipose tissue and brown adipose-like 

phenotype 

 

Ντίνασ Π., ΕΦΑΑ, ΠΘ 

 

 

Excess white adipose tissue (WAT) in humans is considered as a harmful health index. 

However, brown adipose tissue (BAT) that is activated under cold exposure to maintain body 

temperature, may consume up to 30% of daily resting energy expenditure (REE) in humans. 

This may help to control body weight and consequently lessen obesity. BAT activity spends a 

considerable amount of energy compare to WAT. Indeed, 100 g of BAT may spend energy 

equal to 4 kg of WAT within a one year period. Evidence from animal studies suggests that 

exercise may increase BAT activity while a study conducted in cancer patients showed that 

physical activity levels are positively associated with BAT activity (BAT was measured via 

Positron Emission Tomography and Computed Tomography). BAT function is solely 

dependent on the involvement of uncoupling protein 1 (UCP1). The effects of physical 

activity/exercise on UCP1 are not well established or unknown, even though some 

investigators suggest that exercise may increase UCP1 in BAT. In this regard, a recent 

systematic review and meta-analysis failed to confirm that exercise affects UCP1 in BAT of 

animals, while there is no data from studies in humans. Brown-like adipocytes are cells that 

display properties similar to brown adipocytes and mainly occur within WAT depots. Brown-

like adipocytes are also metabolically active to affect REE, reduce body weight and 

consequently lessen obesity, even though the mechanisms are not well established. In 2012, 

a newly discovered exercise-driven protein was suggested to play a key role in the formation 

of brown-like adipocytes. This protein is called ‘Irisin’ that is produced in the skeletal muscle 

and acts – via the circulation – on the white fat cells to change their properties into brown-

like fat cells. The role of Irisin in human metabolism is still under investigation, while the 

evidence to date indicates a promising role of this protein in human health. Nevertheless, a 

recent systematic review and meta-analysis revealed that the mechanism that Irisin affects 

WAT, needs further exploration. Finally, the methods of measuring the BAT or brown-like 

adipocytes are considered as a challenging task, given the characteristics of these tissues. 
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Physical exercise as an adjunctive therapy in the treatment of alcohol use disorders 

 

Γεωργακοφλθ Κ., ΕΦΑΑ, ΠΘ 

 

 

Introduction: Alcohol use disorders (AUDs) are a leading cause of death, injuries and 

disabilities worldwide. Therefore, clinical management of AUDs is of eminent importance. 

Unfortunately, no sufficiently effective therapeutic program for the treatment of AUDs has 

been developed to date. For that reason, research has turned into alternative coping 

strategies, including physical exercise. Theoretical frameworks have been proposed that 

there are psychological and physiological mechanisms triggered by exercise that could lead 

to reduced alcohol consumption. Alongside, regular physical exercise has a profoundly 

positive impact on both mental and physical health. For example, latest research indicates 

that physical exercise influences neuroplasticity. This is very important, given that even 

moderate long-term alcohol use has been found to cause a wide range of cognitive 

impairments. Methods: A literature search was conducted using the databases PubMed, 

Medline and Google Scholar until July 2017. The search terms used as keywords were: 

alcohol use disorders, alcoholism, physical exercise, brain, ethanol and alcohol. Results: 

Physical exercise has been shown to result in reduced alcohol consumption, improved health 

and physical fitness in individuals with various AUDs. No study on the effect of physical 

exercise on brain health of these individuals exists. Moreover, physiological and 

psychological mechanisms have not been revealed yet. Conclusions: Physical exercise is a 

promising tool in the treatment of AUDs. More research on the possible underlying 

mechanisms involved could contribute to the development of effective training protocols. 

  



 
7

ο
 Συνζδριο Βιοχθμείασ και Φυςιολογίασ τθσ Άςκθςθσ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 72 
 

Θ άςκθςθ ωσ διαγνωςτικό εργαλείο ζγκαιρθσ ανίχνευςθσ τθσ υπζρταςθσ και τθσ βλάβθσ 

που προκαλεί ςτα όργανα ςτόχουσ 

 

Σριανταφφλλου Α., Νοςοκομείο Παπαγεωργίου, ΑΠΘ 

 

Οι δοκιμαςίεσ άςκθςθσ χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ και κεωροφνται πολφτιμα εργαλεία, ςτθν 

αναγνϊριςθ αςκενϊν με ςτεφανιαία νόςο, θ οποία δεν είναι ανιχνεφςιμθ ςε ςυνκικεσ 

θρεμίασ. Ωςτόςο, ολοζνα και περιςςότερο μελετάται ο ρόλοσ τθσ άςκθςθσ ςτθν αξιολόγθςθ 

αςκενϊν χαμθλοφ καρδιαγγειακοφ κινδφνου ι ακόμθ και υγιϊν ατόμων. Αποτελζςματα 

μελετϊν ζδειξαν ότι υπζρμετρθ αφξθςθ τθσ αρτθριακισ πίεςθσ κατά τθν άςκθςθ ςε 

νορμοταςικά άτομα, μπορεί να αποτελζςει προγνωςτικό δείκτθ αρτθριακισ υπζρταςθσ. 

Μία πλειάδα ερευνθτικϊν δεδομζνων ςτθ βιβλιογραφία καταδεικνφουν τθν ανάγκθ 

εφρεςθσ νζων, εφκολα εφαρμόςιμων και χαμθλοφ κόςτουσ δεικτϊν, οι οποίοι εμφανίηονται 

πρϊιμα, πολφ πριν τθν εγκατάςταςθ κλινικϊν καρδιαγγειακϊν ςυμβαμάτων (όπωσ το 

εγκεφαλικό επειςόδιο ι το ζμφραγμα του μυοκαρδίου). θμαντικότεροι από αυτοφσ τουσ 

δείκτεσ είναι θ υπερτροφία τθσ αριςτερισ κοιλίασ, θ αυξθμζνθ αορτικι ςκλιρυνςθ, θ 

μικρολευκωματινουρία, θ μεταβολι των αγγείων του οφκαλμοφ και θ μυϊκι και 

εγκεφαλικι οξυγόνωςθ. τθν παρουςίαςθ κα ςυηθτθκοφν τα ιδθ δθμοςιευμζνα 

βιβλιογραφικά ςτοιχεία, κακϊσ και πρόςφατα ερευνθτικά δεδομζνα για τθ χριςθ τθσ 

άςκθςθσ ωσ διαγνωςτικό εργαλείο βλάβθσ ςτα όργανα ςτόχουσ υπερταςικϊν, κακϊσ και 

υγιϊν ατόμων. 
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Τδατικι ιςορροπία: μεταβολικζσ ανάγκεσ, κατανάλωςθ και μθχανιςμόσ ενυδάτωςθσ 

 

Αρναοφτθσ Γ., ΕΤΑ, Χαροκόπειο Πανεπιςτιμιο   

 

Water has been described as the most essential nutrient, associated with nearly every 

process of the human body. However, it still remains neglected, underappreciated and 

under-researched. Nevertheless, it is well known that both fluid and electrolyte homeostasis 

are critical for the function of all organs and indeed, for maintaining health in general. 

Nowadays, it is clearly documented, mainly in adult athletic and military population, that 

dehydration provokes unfavorable effects in athletic performance. Therefore, there is a 

plethora of studies relating hydration status, prevalence of dehydration and performance in 

adults as well as in children, indicating conclusively that hypovolemia and/or hypertonicity, 

due to uncompensated sweat losses, directly impair cardiac output and thermal balance. In 

order to minimize performance decrements during exercise, the guidelines by National 

Associations, limit body water losses to no more than 2% of total body mass. Interestingly, 

during the last years there is emerging scientific interest along with evidence that link 

hydration status and several health indices. Hypohydration has been associated among 

others with: chronic kidney disease, cardiovascular disease, endothelium dysfunction, 

deterioration of cognitive function, negative changes in mood state, deterioration of glucose 

control and even obesity. The possible complicated physiological mechanisms behind the 

aforementioned need further elucidation. However, they highlight the importance of 

maintaining a euhydrated state during the lifespan.    
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Προφορικζσ Ανακοινϊςεισ: Κλινικι Εργοφυςιολογία – Βιοχθμεία 

και Μοριακι Βιολογία τθσ Άςκθςθσ 
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ΟΙ ΕΛΛΘΝΕ ΜΑΘΘΣΕ ΣΑ ΝΘΙΑ ΕΜΦΑΝΙΗΟΤΝ ΘΜΑΝΣΙΚΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΦΤΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ Ε ΧΕΘ ΜΕ ΣΟΤ ΤΝΟΜΘΛΙΚΟΤ ΣΟΤ ΣΘΝ ΘΠΕΙΡΩΣΙΚΘ ΧΩΡΑ: 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΤΗΘΝ 2014-2015  

 

Αρναοφτθσ Γ., Γεωργοφλθσ Μ., Μιλκονίδου Α., Ψαρρά Γ., Σάμπαλθσ Κ., Παναγιωτάκοσ Δ., 

υντϊςθσ Λ. 

 

Σμιμα Επιςτιμθσ Διαιτολογίασ-Διατροφισ, χολι Επιςτθμϊν Τγείασ & Αγωγισ, Χαροκόπειο 

Πανεπιςτιμιο, Ακινα 

 

Πρόςφατα επιδθμιολογικά δεδομζνα αναδεικνφουν εξαιρετικά χαμθλά επίπεδα φυςικισ 

κατάςταςθσ ςε παιδιά και εφιβουσ που ηουν ςτθν Ελλάδα. Λίγεσ είναι ωςτόςο οι μελζτεσ οι 

οποίεσ ζχουν ςυγκρίνει τα επίπεδα φυςικισ κατάςταςθσ ανά γεωγραφικι περιοχι. κοπόσ: 

Θ αξιολόγθςθ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ ενόσ αντιπροςωπευτικοφ δείγματοσ μακθτϊν τθσ 

Ελλάδασ και θ ςφγκριςθ μεταξφ των μακθτϊν που ηουν μόνιμα ςτα νθςιά και των 

αντίςτοιχων ςυνομιλικϊν τουσ ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα. Μζκοδοσ: Σο δείγμα 

αποτελοφνταν από 335.810 μακθτζσ όλων των εκπαιδευτικϊν βακμίδων (μακθτζσ ςτα 

νθςιά: 40.564, ♂: 51,3%, 6-18 ετϊν) που ςυμμετείχαν ςτο πρόγραμμα ΕΤΗΘΝ (Εκνικι δράςθ 

Τγείασ για τθ ΗωΘ των Νζων) κατά το ςχολικό ζτοσ 2014-2015. Οι δοκιμαςίεσ φυςικισ 

κατάςταςθσ που πραγματοποιικθκαν για τθν αξιολόγθςθ τθσ φυςικισ τουσ κατάςταςθσ 

ιταν: το παλίνδρομο τεςτ αντοχισ, το παλίνδρομο τεςτ ταχφτθτασ, ο αρικμόσ 

αναδιπλϊςεων ςε 30 δευτερόλεπτα, το μικοσ άλματοσ άνευ φοράσ και θ απόςταςθ 

δίπλωςθσ από εδραία κζςθ, βαςιςμζνεσ ςτισ δοκιμαςίεσ του eurofit-test. Σο πρόγραμμα 

υλοποιικθκε με τθν ευγενικι χορθγία τθσ ΟΠΑΠ ΑΕ. Αποτελζςματα: Με εξαίρεςθ τθ 

δοκιμαςία ταχφτθτασ (10x5 μ) (p=0.408), ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ δοκιμαςίεσ μεγαλφτερο 

ποςοςτό μακθτϊν από τα νθςιά εμφάνιηαν χαμθλι απόδοςθ  (≤25ου εκατοςτθμορίου 

βάςει δθμοςιευμζνων νορμϊν φυςικισ κατάςταςθσ) ςε ςχζςθ με τουσ μακθτζσ από τθν 

θπειρωτικι χϊρα (παλίνδρομο τεςτ αντοχισ 20 μ: 22.7 Vs 20.9%, άλμα άνευ φοράσ: 40.9 Vs 

38.8%, δοκιμαςία ευλυγιςίασ: 28.7 Vs 25.5%, και αρικμόσ κοιλιακϊν ςε 30 δευτερόλεπτα: 

33.3 Vs 21.5%, όλα τα p≤0.001). υμπεράςματα: Σο πρόβλθμα τθσ χαμθλισ φυςικισ 

κατάςταςθσ είναι ιδιαίτερα ζντονο ςτουσ μακθτζσ που διαμζνουν μόνιμα ςτα Ελλθνικά 

νθςιά. Πρζπει να διερευνθκοφν τα αίτια και να εφαρμοςτοφν κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ με 

ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ θ οποία είναι ςθμαντικόσ δείκτθσ υγείασ κατά 

τθν παιδικι θλικία. 
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ΟΣΙΚΘ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟ Ε ΠΡΟΕΦΘΒΑ ΑΓΟΡΙΑ: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΘ 

ΜΕΛΕΣΘ ΣΘ ΚΟΜΟΣΘΝΘ  

 

Φατοφροσ Ι.Γ.,1 Λεοντςίνθ Δ.,2 Καμπάσ Α.,2 ταμπουλισ Θ.,2 Βλαχόπουλοσ Δ.,3 Αυλωνίτθ Α.,2 

Χατηθνικολάου Α.,2 Σηιαμοφρτασ Α.Η.,1 Μακρισ Κ.,4 Gracia-Marco L.,2,5 Σουρνισ .,6 

Μιχαλοποφλου Μ.2 

 
1χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Άκλθςθσ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, Σρίκαλα 
2χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Άκλθςθσ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, 

Κομοτθνι 
3University of Exeter, Exeter, UK 
4Εργαςτιριο Κλινικισ Βιοχθμείασ, Νοςοκομείο Κ.Α.Σ., Ακινα 
5University of Zaragoza, Zaragoza, Spain 
6Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν 

 

Ειςαγωγι: Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν να εξετάςει πωσ θ οργανωμζνθ 

προπόνθςθ ποδοςφαίρου επθρεάηει δείκτεσ οςτικισ υγείασ ςε προ-ζφθβα αγόρια. 

Μζκοδοσ: 60 προ-ζφθβα αγόρια (θλικίασ 10,4±1,1 ζτθ) ςυμμετείχαν ςε πρόγραμμα 

προπόνθςθσ ποδοςφαίρου 9 μθνϊν ενϊ 22 αγόρια ίδιασ θλικίασ και χαρακτθριςτικϊν 

ςυμμετείχαν μόνο ςτα μακιματα Φυςικισ Αγωγισ ςτο χολείο κατά τθν ίδια περίοδο 

(ομάδα ελζγχου). Μετρικθκαν τα ανκρωπομετρικά χαρακτθριςτικά, το ςτάδιο βιολογικισ 

ωρίμανςθσ (κλίμακα Tanner και ορχιδομετρία), θ κακθμερινι ΦΔ (με επιταχυνςιομετρία) 

και θ διατροφικι λιψθ (7ιμερα θμερολόγια) πριν τθν ζναρξθ και ανά τρεισ μινεσ κατά τθ 

διάρκεια τθσ πειραματικισ περιόδου. Θ δραςτθριότθτα κατά τθν προπόνθςθ μετρικθκε 

ανά δφο μινεσ με εξοπλιςμό που ζφερε αιςκθτιρεσ GPS ενϊ καταγράφθκε και ο αρικμόσ 

των αλμάτων. Αξιολογικθκαν θ οςτικι πυκνότθτα (BMD) και θ επιμετάλλωςθ (BMC) ςτα 

ιςχία, τον καρπό και τθν οςφυϊκι μοίρα, θ φυςικι κατάςταςθ (ςφςταςθ ςϊματοσ, αντοχι, 

αντοχι ςτθ δφναμθ, μυϊκι ιςχφσ κάτω άκρων) ενϊ ςυλλζχκθκαν και δείγματα αίματοσ πριν 

τθν ζναρξθ και μετά το τζλοσ τθσ προπονθτικισ περιόδου. Αποτελζςματα: Θ κακθμερινι 

ΦΔ και θ διατροφικι λιψθ ιταν παρόμοια ςτισ δφο ομάδεσ και δεν μεταβλικθκε κατά τθ 

διάρκεια τθσ μελζτθσ. Θ ομάδα ελζγχου παρουςίαςε μόνο μία μζτρια (P<0.5) αφξθςθ τθσ 

BMD και BMC ςτθν οςφυϊκι μοίρα και ιςχία ενϊ θ φυςικι κατάςταςθ, ςωματικι ςφςταςθ, 

θ ςκλθροςτίνθ οροφ και θ αλκαλικι φωςφατάςθ (ALP) παρζμειναν αμετάβλθτεσ. Θ 

προπόνθςθ ποδοςφαίρου αφξθςε τθν BMD και τθν BMC ςτθν οςφυϊκι μοίρα και ιςχία 

(P<0.5) αλλά όχι ςτουσ καρποφσ ενϊ αφξθςε τθν ALP και μείωςε τθν ςυγκζντρωςθ 

ςκλθροςτίνθσ (P<0.5). Παρατθρικθκε ςθμαντικι ςυςχζτιςθ μεταξφ μεταβολισ τθσ BMD και 

των αρικμό των ςπριντ (r=0.5, P<0.05), των επιταχφνςεων/επιβραδφνςεων a (r=0.48, 

P<0.05) και του αρικμοφ των αλμάτων (r=0.55, P<0.05) κατά τθν προπόνθςθ 

υμπεράςματα: Σα αποτελζςματα τθσ μελζτθσ υποδεικνφουν ότι θ μακροπρόκεςμθ 

ςυςτθματικι προπόνθςθ ποδοςφαίρου αποτελεί μία αποτελεςματικι παρζμβαςθ όχι μόνο 

για τθ βελτίωςθ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ και ςωματικισ ςφςταςθσ των προ-ζφθβων 

αγοριϊν αλλά και για  τθν προαγωγισ τθσ οςτικισ υγείασ τουσ. Επίςθσ, τα δεδομζνα τθσ 

μελζτθσ υποδεικνφουν ότι θ θ προπόνθςθ ποδοςφαίρου προκαλεί μείωςθ τθσ 

ςυγκζντρωςθσ ςκλθροςτίνθσ ςτθν κυκλοφορία. Σα χαρακτθριςτικά τθσ δραςτθριότθτασ 
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ποδοςφαίρου (ςπριντ, επιταχφνςεισ, επιβραδφνςεισ και άλματα) φαίνεται ότι είναι αυτά 

που προκαλοφν τισ οςτικζσ προςαρμογζσ. 
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RELIABILITY OF THE URINE LACTATE CONCENTRATION AFTER ALTERNATING INTENSITY 

INTERVAL TRAINING  

 

Kosmidis I., Nikolaidis S., Chatzis A., Christoulas K., Metaxas T., Mougios V. 

 

Laboratory of Evaluation of Human Biological Performance, School of Physical Education and 

Sport Science, Aristotle University of Thessaloniki 

 

Introduction: Our previous studies have shown that the post-exercise urine lactate 

concentration is a reliable exercise biomarker under controlled post-exercise hydration 

conditions. However, the reliability of the urine lactate concentration has been examined 

only after brief maximal exercise. As a result, there is no information about the reliability of 

this biomarker after prolonged submaximal exercise. Thus, the aim of the present study was 

to examine the reliability of the urine lactate concentration after interval exercise of 

alternating intensity under controlled or ad libitum hydration during exercise. Method: 

Twenty-eight physically active adults (16 men and 12 women) performed three identical 45-

min running tests (2 sets of 22.5 min with 3 min rest interval) on the treadmill with 

alternating speed and inclination at 19-24oC, spaced three days apart. The participants 

drank the same amount of water during exercise in two of tests and ad libitum in the other 

test, in random, counterbalanced order. Blood samples were collected before exercise and 

1, 3, as well as 5 min post-exercise. The highest lactate value among the post-exercise 

samples of each individual was recorded as his/her peak post-exercise value. Urine samples 

were collected before exercise and 10 as well as 60 min post-exercise and the average value 

of the post-exercise samples was recorded. Blood and urine lactate were analyzed 

spectrophotometrically. Results: The peak post-exercise blood lactate concentration was 5.5 

± 1.7 mmol/L (mean ± SD throughout) for men and 4.7  ± 1.8 mmol/L for women. The post-

exercise urine lactate concentration was 1.6 ± 1.0 mmol/L for men and 1.5 ± 1.0 mmol/L for 

women. The reliability of the blood lactate concentration at the three tests was high (ICC 

077-0.88), being higher under controlled hydration. However, the reliability of the urine 

lactate concentration was low or non-significant (ICC 0.29-0.36). Conclusion: The urine 

lactate concentration after prolonged submaximal exercise was lower than the 

corresponding blood lactate concentration and showed unsatisfactory reliability regardless 

of the hydration pattern during exercise. Thus, it cannot be used as a biomarker for this kind 

of exercise.  
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Θ ΑΣΟΜΙΚΘ ΜΕΣΑΒΛΘΣΟΣΘΣΑ ΣΘ ΚΡΕΑΣΙΝΙΚΘ ΚΙΝΑΘ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕ 

ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ  

 

Παπανικολάου Κ.,1 Παπαηιςθσ .,1 Χατηθνικολάου Α.,2 Λάςχου Β.,1 Δραγανίδθσ Δ.,1 

Σηατηάκθσ Θ.,1 Ποφλιοσ Α.,1 Δελι Χ.,1 Γεωργακοφλθ Κ.,1 Σηιαμοφρτασ Α.Η.,1 Φατοφροσ Ι.Γ.1 

 
1χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Άκλθςθσ, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ, Σρίκαλα 
2χολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ και Άκλθςθσ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, 

Κομοτθνι 

 

Ειςαγωγι: Θ ζντονθ ι/και αςυνικιςτθ άςκθςθ οδθγεί ςτθν εμφάνιςθ αςκθςιογενοφσ 

μυϊκοφ τραυματιςμοφ (EIMD) και φλεγμονισ. Ζνασ δείκτθσ αςκθςιογενοφσ μυϊκοφ 

τραυματιςμοφ και φλεγμονισ είναι και θ κρεατινικι κινάςθ (CK) θ οποία εκλφεται ςτθν 

κυκλοφορία ωσ αποτζλεςμα τθσ λφςθσ τθσ κυτταροπλαςματικισ μεμβράνθσ. Σο 

ποδόςφαιρο περιζχει πολλζσ κινιςεισ ζκκεντρου χαρακτιρα, γεγονόσ που οδθγεί ςε μυϊκι 

βλάβθ και αφξθςθ τθσ δραςτικότθτασ του ενηφμου ςτο αίμα. Παρόλα αυτά θ ζνταςθ τθσ 

μεταβολισ τθσ δραςτικότθτασ του ενηφμου παρουςιάηει μια ζντονθ ατομικι μεταβλθτότθτα 

κακιςτϊντασ δφςκολθ τθν ερμθνεία των επιπζδων του. τόχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν 

α) να κακοριςτεί το φυςιολογικό εφροσ τιμϊν τθσ CK πριν και μετά από ζναν αγϊνα 

ποδοςφαίρου, β) οι ποδοςφαιριςτζσ να κατθγοριοποιθκοφν ςε ομάδεσ χαμθλισ, μζτριασ 

και υψθλισ μεταβολισ με δφο διαφορετικοφσ τρόπουσ και γ) να κατθγοριοποιθκοφν ςε δφο 

ομάδεσ χρονικισ μεταβολισ με κριτιριο τθν χρονικι ςτιγμι (24 ι 48 ϊρεσ) τθσ μεγαλφτερθσ 

αφξθςθσ ςτθν δραςτικότθτα του ενηφμου. Μζκοδοσ: Δεδομζνα από 4 μελζτεσ και 114 

άτομα (θλικίασ 21,5 ± 2,2 ζτθ) χρθςιμοποιικθκαν ςτθν παροφςα μελζτθ. Για τθν 

επεξεργαςία των δεδομζνων εφαρμόςτθκε ανάλυςθ περιγραφικισ ςτατιςτικισ και ανάλυςθ 

ςυχνοτιτων κακϊσ και T-test για ανεξάρτθτα δείγματα και ανάλυςθ διακφμανςθσ μονισ 

κατεφκυνςθσ (One – Way ANOVA) για τον εντοπιςμό διαφορϊν μεταξφ των ομάδων. 

Επίςθσ, υπολογίςτθκαν και τα διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ (95% CI). Αποτελζςματα: Σο εφροσ 

των φυςιολογικϊν τιμϊν θρεμίασ τθσ CK ςτο ποδόςφαιρο ορίηεται από 75 ζωσ 296,7 U/L. Θ 

πλειοψθφία των ποδοςφαιριςτϊν παρουςιάηει μζτρια μεταβολι μετά από ζναν αγϊνα, με 

ζνταςθ μεταβολισ 500 – 2,000 U/L ι 30 – 90% τθσ ΔCK. Σζλοσ, θ CK φάνθκε να παρουςιάηει 

τθν μεγαλφτερθ δραςτικότθτά τθσ ςτον ορό 48 ϊρεσ μετά τον αγϊνα. υμπεράςματα: Tα 

αποτελζςματα τθσ παροφςασ εργαςίασ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν ερμθνεία των 

επιπζδων τθσ CK ςτο ποδόςφαιρο και για τθν εφαρμογι μεκόδων προπόνθςθσ και 

αποκατάςταςθσ μετά από ζναν αγϊνα ποδοςφαίρου.    

  



 
7

ο
 Συνζδριο Βιοχθμείασ και Φυςιολογίασ τθσ Άςκθςθσ 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80 
 

BROWN ADIPOSE TISSUE ACTIVITY IS ASSOCIATED WITH THE ENVIRONMENTAL 

TEMPERATURE OF THE LAST WEEK INDEPENDENTLY OF PHYSICAL ACTIVITY LEVELS IN 

HEALTHY MEN: PRELIMINARY EVIDENCE  

 

Nintou E.,1 Krase A.,1 Metaxas M.,2 Pianou N.,2 Georgakopoulos A.,2 Chatziioannou S.,2 

Georgoulias P.,3 Koutsikos J.,4 Athanasiou K.,4 Amorim T.,1 Vliora M.,1 Moldovan O.,5 

Stasinopoulos Y.,5 Koutedakis Y.,6 Dinas P.,1 Flouris A.D.1 

 
1FAME Laboratory, Department of Physical Education and Exercise Science, Trikala, Greece 
2PET/CT Department, Biomedical Research Foundation, Academy of Athens, Greece 
3Nuclear Medicine Department, University of Thessaly, University Hospital of Larissa, Greece 
4 401 General Military Hospital, Athens, Greece 
5 Imedica S.A., Department of Research and Development, Romania 
6 School of Physical Education and Exercise Science, Trikala, Greece 

 

Introduction: Cold exposure increases brown adipose tissue (BAT) activity, which may lead 

to increased resting energy expenditure (REE) that, in turn, may impact body weight. 

Previously, we showed that physical activity levels are positively associated with BAT activity 

in cancer patients. In this study, we examined the impact of environmental temperature 

(Tenv) and physical activity levels on the BAT activity of healthy men. Method: Ten healthy 

men [age (years): 36.6±5.82, body mass index (BMI): 26.61±3.82 (kg/m2)] were assessed for: 

a) Tenv using a portable wireless temperature sensor, and b) physical activity levels via a 

pedometer. Both devices were worn by all participants for one week. Immediately after this 

week, the participants underwent a Positron Emission Tomography and Computed 

Tomography (PET/CT), following a 2-hour cooling protocol. We also measured REE, body 

composition with Dual energy x-ray absorptiometry (DEXA) and total energy requirements 

(via equation) prior to the PET/CT scans. Results: Pearson correlation coefficient analysis 

revealed a strong inverse correlation between BAT activity (LeanKBqmax) – values corrected 

by lean body mass obtained from DEXA – and Tenv (r=-0.63, P=0.05). Linear regression 

analysis confirmed the association between BAT activity and Tenv (R2=0.40, P=0.05). Cohen’s 

f2 effect size analysis also revealed a large effect size between BAT activity and Tenv 

(f2=0.66). We also found a strong positive correlation between Tenv and fasting blood 

glucose (FBG) (r=0.77, P=0.02), as well as a tendency of an inverse correlation between BAT 

activity and age (r=-0.55, P=0.09). We found no relationship between BAT activity with 

physical activity levels, REE, BMI, fat mass, lean body mass and total energy requirements of 

the participants (P>0.05). Conclusion: BAT activity is inversely associated with Tenv but 

shows no relationship with physical activity levels or metabolic indicators such as REE, BMI, 

fat mass, lean body mass or total energy requirements. Tenv demonstrated an inverse 

correlation with FBG. Given that BAT activity is inversely associated with FBG, this finding 

indicates that Tenv plays a significant role in both BAT activity and FBG. 
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ΤΧΕΣΙΘ ΣΘ ΒΛΑΒΘ ΣΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΧΟΤ ΜΕ ΣΙ ΑΠΟΚΡΙΕΙ ΣΘ ΑΡΣΘΡΙΑΚΘ 

ΠΙΕΘ ΣΘΝ ΑΚΘΘ Ε ΝΟΡΜΟΣΑΙΚΟΤ ΑΘΕΝΕΙ ΜΕ ΑΚΧΑΡΩΔΘ ΔΙΑΒΘΣΘ ΣΤΠΟΤ 2  

 

Σριανταφφλλου Α.,1 Ηαφειρίδθσ Α..,1 Παπαδόπουλοσ .,2 Κολζτςοσ Ν.,1 Ηωγράφου Ι.,3 

Κρθτικοφ .,2 Βαρβάρα Ν.,1 Γκαλιαγκοφςθ Ε.,1 Ηαφειρίδθσ Α.,2 Δοφμα .,1 Δίπλα Κ.2 

 
13θ Πανεπιςτθμιακι Πακολογικι Κλινικι ΓΝ Παπαγεωργίου, ΑΠΘ 
2Εργαςτιριο Φυςιολογίασ και Βιοχθμείασ τθσ Άςκθςθσ, ΣΕΦΑΑ ερρϊν, ΑΠΘ 
3Διαβθτολογικό Κζντρο, Β’ Προπαιδευτικι Πακολογικι Κλινικι, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο 

Θεςςαλονίκθσ 

 

Ειςαγωγι: Μελζτεσ ςε νορμοταςικοφσ αςκενείσ με ςακχαρϊδθ διαβιτθ τφπου 2 (Δ2) 

ζχουν δείξει ότι εμφανίηουν υπζρμετρθ απόκριςθ ςτθν αρτθριακι πίεςθ κατά τθν άςκθςθ 

ςυγκριτικά με νορμοταςικοφσ χωρίσ Δ. κοπόσ τθσ μελζτθσ ιταν να διερευνθκοφν, για 

πρϊτθ φορά, οι παράγοντεσ που ςχετίηονται με τθν αυξθμζνθ απόκριςθ τθσ αρτθριακισ 

πίεςθσ (ΑΠ) κατά τθν ιςομετρικι άςκθςθ ςτουσ νορμοταςικοφσ διαβθτικοφσ αςκενείσ. 

Μζκοδοσ: υμμετείχαν 23 νορμοταςικοί αςκενείσ με Δ2, θλικίασ 56,6±6,6 ετϊν, χωρίσ 

άλλα καρδιαγγειακά νοςιματα. Θ ΑΠ εκτιμικθκε ςτθν θρεμία με θλεκτρονικό πιεςόμετρο 

ςτο ιατρείο (κακιςτι κζςθ), κατά τθ διάρκεια του 24ϊρου με περιπατθτικι καταγραφι 

(holter ςυςκευι Spacelab) και με φωτοπλθκυςμογράφο, για ςυνεχι ανά παλμό καταγραφι 

τθσ ΑΠ και των περιφερικϊν αγγειακϊν αντιςτάςεων (TPR) κατά τθν άςκθςθ (finapress). 

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ υποβλικθκαν ςε κλινικο-εργαςτθριακό ζλεγχο, για εκτίμθςθ 

γλυκόηθσ, νεφρικισ λειτουργίασ και λιπιδίων. Θ βλάβθ ςτα όργανα ςτόχουσ εκτιμικθκε 

μζςω τθσ μζτρθςθσ 1) τθσ μικρολευκωματινουρίασ (ανοςοκολοςιμετρικι μζκοδοσ), ςε οφρα 

24ϊρου και τθσ βυκοςκόπθςθσ του οφκαλμοφ, για τα μικρά αγγεία και 2) τθσ αορτικισ 

ςκλθρίασ, μζςω μζτρθςθσ τθσ ταχφτθτασ ςφυγμικοφσ κφματοσ (Pulse-wave-velocity) και του 

πάχουσ του μζςου-ζςω χιτϊνα των καρωτίδων, για τα μεγάλα αγγεία. Σο πρωτόκολλο τθσ 

άςκθςθσ, περιελάμβανε 5-λεπτθ θρεμία, 3-λεπτθ ιςομετρικι άςκθςθ χειρολαβισ ςτο 30% 

τθσ μζγιςτθσ δφναμθσ χειρολαβισ (MVC) και 5-λεπτθ ανάλθψθ. Οι ςυμμετζχοντεσ 

χωρίςτθκαν ςε 2 ομάδεσ, ανά φφλο και ανάλογα με το μζςο όρο τθσ αφξθςθσ τθσ μζςθσ 

πίεςθσ κατά τθν 3λεπτθ άςκθςθ. Αποτελζςματα: Οι δφο ομάδεσ δε διζφεραν μεταξφ τουσ 

ςτα βαςικά χαρακτθριςτικά (θλικία, δείκτθ μάηασ ςϊματοσ, γλυκόηθ νθςτείασ, λιπίδια και 

νεφρικι λειτουργία). Θ ομάδα με τθ μεγαλφτερθ αφξθςθ τθσ πίεςθσ είχε χαμθλότερθ 

ςυςτολικι ΑΠ (p=0,012), χωρίσ διαφορά ςτθν TPR και αυξθμζνθ ποςότθτα αλβουμίνθσ ςτα 

οφρα. Οι υπόλοιπεσ βλάβεσ ςτα όργανα ςτόχουσ δεν παρουςίαςαν διαφορζσ μεταξφ των 

ομάδων, εκτόσ από τθν TPR κατά τθν άςκθςθ, που είχε τθν τάςθ να είναι αυξθμζνθ 

(p=0,082) ςτθν ομάδα με τθν υψθλι απόκριςθ ΑΠ ςτθν άςκθςθ. υμπεράςματα: 

Νορμοταςικοί διαβθτικοί αςκενείσ με μικρολευκωματινουρία και αυξθμζνθ TPR ζχουν 

μεγάλθ αποκρίςθ ΑΠ κατά τθν ιςομετρικι άςκθςθ. Αν θ μεγαλφτερθ αφξθςθ τθσ ΑΠ κατά 

τθν άςκθςθ κα μποροφςε να αποτελζςει  πρϊιμο δείκτθ τθσ βλάβθσ ςτα όργανα ςτόχου 

αυτϊν των αςκενϊν, χρειάηεται να διερευνθκεί από προοπτικζσ μελζτεσ. 
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Εxercise-induced redox responses in the pediatric population 

 

Δελι Χ., ΕΦΑΑ, ΠΘ 

 

Introduction: There is plentiful research regarding the redox responses of adults on acute 

exercise and redox adaptations on chronic systematic training. Adults demonstrate an 

upregulation of their pro- and anti-oxidant mechanisms in response to acute exercise, while 

systematic exercise training enhances their antioxidant capacity, thereby leading to a 

reduced generation of free radicals both at rest and in response to exercise stress. Contrary 

with adults, the corresponding information regarding oxidative stress responses and the 

underlying mechanisms in the pediatric population is much less investigated. Evidence 

suggests that exercise-induced redox alterations may be valuable in order to monitor 

exercise-induced inflammatory responses, and therefore training overload in children and 

adolescents, as well as monitor optimal growth and development. The aim of this 

presentation is to provide the current information regarding the redox responses to acute 

and chronic exercise in the pediatric population. Methods: A review of the current literature 

was performed using the keywords: exercise, redox regulation, inflammation, childhood, 

adolescence. Results: Acute exercise provoke transient modifications of oxidant and 

antioxidant markers in children and adolescents in an age-dependent mode. However, these 

modifications, seems to be affected by other factors such as training phase, training load, 

fitness level, mode of exercise etc. Data regarding redox adaptations to chronic exercise 

training in youth is limited. The available information deriving from only two studies 

indicates that similarly with adults, children and adolescents also exhibit positive 

adaptations of their antioxidant system. Available evidence suggests that small amounts of 

oxidative stress may be necessary for growth, whereas the transition to adolescence from 

childhood may promote maturation of pro- and anti-oxidant mechanisms. Available 

evidence also suggests that obesity may negatively affect basal and exercise-related 

antioxidant responses during pre- and early-adolescence. Conclusions: More research is 

warranted to elucidate the oxidative stress and antioxidant responses following acute 

exercise, but also redox training adaptations in youth. Acute exercise may induce a transient 

increase in oxidative markers, which may depends on children’s maturity stage and body 

weight status, but also in other factors such as training level, the total training load and the 

type of activity. 
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Επίδραςθ τθσ άςκθςθσ υψθλισ ζνταςθσ ςε δείκτεσ τθσ οξιδαναγωγικισ κατάςταςθσ, του 

μεταβολιςμοφ και τθσ φλεγμονισ 

 

Καμπαςακάλθσ Α., ΕΦΑΑ, ΑΠΘ 

 

Θ άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ, ςε διαλειμματικι κυρίωσ μορφι, ςυγκεντρϊνει ζντονο 

ερευνθτικό ενδιαφζρον για τισ προςαρμογζσ που επιφζρει ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό ςε 

ςυνδυαςμό με τθ χρονικι οικονομία τθσ. Ζνα κρίςιμο πεδίο ςτο πλαίςιο αυτό αποτελεί θ 

οξιδοαναγωγικι κατάςταςθ. Θ μελζτθ τθσ απόκριςθσ ςχετικϊν δεικτϊν ςτθν άςκθςθ 

υψθλισ ζνταςθσ φαίνεται να αναδεικνφει ςθμαντικά βιοχθμικά ςθματοδοτικά μονοπάτια 

πρόκλθςθσ προςαρμογϊν μζςω τθσ λειτουργικισ διαταραχισ τθσ ομοιόςταςθσ του 

οργανιςμοφ από το παροδικό οξιδωτικό ςτρεσ, ςτθ ηϊνθ τθσ λεγόμενθσ προςαρμοςτικισ 

ομοιόςταςθσ.  Οι φυςιολογικζσ αυτζσ διεργαςίεσ πικανότατα αποτελοφν μζροσ του 

φαινομζνου τθσ όρμθςθσ. Θ αςκθςιογενισ ρφκμιςθ τθσ οξιδοαναγωγικισ κατάςταςθσ 

φαίνεται να επθρεάηει και ςθμαντικζσ  μεταβολικζσ διεργαςίεσ και παραμζτρουσ. Οι 

μυοκίνεσ, για παράδειγμα, πικανϊσ μοιράηονται μθχανιςμοφσ ρφκμιςθσ με τθν 

οξιδοαναγωγικι κατάςταςθ ωσ απόκριςθ ςτθν άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ. Μια μυοκίνθ που 

ανακαλφφκθκε πρόςφατα και μελετάται ζντονα λόγω τθσ διαφαινόμενθσ απόκριςισ τθσ 

ςτθν άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ και των ωφελειϊν που υποςτθρίηεται ότι επιφζρει είναι θ 

ιριςίνθ. υνδυαςτικά με τα παραπάνω, θ πρόκλθςθ φλεγμονισ με τθν άςκθςθ υψθλισ 

ζνταςθσ, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτισ ςυγκεντρϊςεισ ενδεικτικϊν παραμζτρων, φαίνεται 

να ςυμμετζχει ςε ίδιουσ ι «γειτονικοφσ» μθχανιςμοφσ απόκριςθσ ςτθν άςκθςθ και 

πρόκλθςθσ προςαρμογϊν με εκείνουσ τθσ οξιδοαναγωγικισ κατάςταςθσ, διευρφνοντασ ζτςι 

περαιτζρω το βιοχθμικό πεδίο μελζτθσ τθσ προςαρμοςτικισ ομοιόςταςθσ και τθσ όρμθςθσ. 

Θ ςχετικι ζρευνα εξελίςςεται ςυνεχϊσ και τα νεότερα δεδομζνα δείχνουν τθν 

πολυπλοκότθτα των μθχανιςμϊν, που δεν είναι εφκολο να αποςαφθνιςτοφν ακόμα τελείωσ, 

αλλά και τθ ςθμαςία τουσ για τθν ευεργετικι επίδραςθ τθσ άςκθςθσ υψθλισ ζνταςθσ ςτθν 

υγεία, τθ φυςικι κατάςταςθ και τθν απόδοςθ του ανκρϊπου. Σα πρόςφατα ευριματα και 

ςυμπεράςματα που κα παρουςιαςτοφν ζρχονται να προςτεκοφν ςτθν υπάρχουςα γνϊςθ 

και να αναδείξουν τισ πικανζσ διεργαςίεσ ςφμφωνα με τισ οποίεσ τα βιοχθμικά μονοπάτια 

ρφκμιςθσ τθσ οξιδοαναγωγικισ κατάςταςθσ φαίνεται, εκτόσ των άλλων, να ςυμβάλλουν ςτθ 

ρφκμιςθ του μεταβολιςμοφ και τθσ φλεγμονισ, με τα ςυνδυαςτικά αποτελζςματα των 

μεταβολϊν αυτϊν να ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία για τισ προςαρμογζσ που επζρχονται ωσ 

ανταπόκριςθ ςτθν άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ. Θ κατανόθςθ τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 

αςκθςιογενοφσ παροδικισ διαταραχισ τθσ οξιδοαναγωγικισ ιςορροπίασ για τθ φυςικι 

κατάςταςθ του ανκρϊπου δείχνει να ζχει ακόμθ μζλλον. 
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Antioxidant supplementation in exercise: a personalized perspective 

 

Μαργαριτζλθσ Ν., ΕΦΑΑ, ΑΠΘ 

 

Antioxidant supplements are widely considered the “villain” in the exercise nutrition field, 

leading to impaired exercise performance and adaptations. However, this negative 

reputation was built upon studies that enrolled individuals that may not have been the 

appropriate to experience any benefit from the antioxidant treatments (e.g., healthy young 

individuals with normal levels of antioxidants and/or oxidative stress). Moreover, a large 

redox inter-individual variability, both at rest and in response to acute exercise, has been 

previously reported and this heterogeneity was observed both in antioxidants and oxidative 

stress biomarkers. By exploiting this variability and implementing an emerging practice in 

biomedical research known as “stratified purposive sampling”, we have demonstrated that 

the ergogenic effects of antioxidant supplements are evident only in individuals with low 

baseline levels of antioxidants and/or high baseline levels of oxidative stress. This finding 

was substantiated both after chronic supplementation with an antioxidant (i.e., vitamin C) or 

a precursor of an antioxidant (i.e., N-acetylcysteine as precursor of glutathione). 

Noteworthy, the antioxidant treatment not only restored the levels of the “deficient” 

antioxidant, but also up-regulated the flux in the whole redox pathway linked to this 

antioxidant. Two potential mechanisms that can explain how an aberrant redox 

homeostasis, due to low antioxidant levels, may adversely affect physical performance 

include the redox control of cell signaling and the redox control of energy metabolism. In 

particular, antioxidant enzymes have been implicated in diverse biochemical pathways fine-

tuning cell signaling (i.e., redox signaling). Moreover, several redox-dependent post-

translational modifications have been described that modulate key aspects of cellular 

metabolism (e.g., regulation of kinases and phosphatases) tightly linked with exercise. 

Finally, key molecules of energy metabolism have also been reported to be dependent, at 

least in part, upon redox processes, such as the control of GLUT4 trafficking and the 

modulation of creatine kinase activity. In light of the above, a “data-driven” participant 

recruitment seems imperative for future exercise studies utilizing antioxidant supplements 

in order to identify the most “susceptible” individuals and to exclude those who are not in 

need of the treatment, or even worse, those who will probably get a harmful effect. 
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υνδυαςμόσ αερόβιασ και άςκθςθσ αντιςτάςεων: από το εργαςτιριο ςτθν ακλθτικι 

πρακτικι 

 

Μεκενίτθσ ., ΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ 

 

Οι αςκθςιογενείσ προςαρμογζσ είναι άκρωσ ςυγκεκριμζνεσ ανάλογα με το προπονθτικό 

ερζκιςμα που δόκθκε. Για αυτι τθν ςυγκεκριμενοποίθςθ των προπονθτικϊν προςαρμογϊν, 

ευκφνονται διάφοροι κυτταρικοί και μοριακοί μθχανιςμοί, που ανάλογα με το προπονθτικό 

ερζκιςμα αυξάνεται ι αναςτζλλεται θ δράςθ τουσ. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι το 

μοριακό μονοπάτι τθσ AKT-mTOR, όπου φαίνεται να αυξάνεται θ ενεργοποίθςθ του μετά 

από άςκθςθ αντιςτάςεων, προκαλϊντασ αφξθςθ τθσ μυοϊνιδικισ πρωτεϊνοςφνκεςθσ και 

κατά επζκταςθ τθσ μυϊκισ υπερτροφίασ. Αντίκετα, μετά από αερόβια άςκθςθ αυξάνεται 

χαρακτθριςτικά θ λειτουργία των μοριακϊν μονοπατιϊν των MAP κιναςϊν, ERK, ΑΜΡΚ και 

του PGC-1a, με αποτζλεςμα να αυξάνεται θ μιτοχονδριακι πρωτεϊνοςφνκεςθ, και να 

προκαλοφνται μιτοχονδριακζσ και μεταβολικζσ προςαρμογζσ. Ωςτόςο, ςτθν ακλθτικι 

πρακτικι αλλά και ςτθν άςκθςθ για υγεία, θ ςωματικι απόδοςθ/υγεία δεν βελτιϊνεται εάν 

δεν ςυνδυαςτοφν τα δφο αυτά ερεκίςματα. Διαπιςτϊνεται όμωσ ότι μζςα από τον 

ςυνδυαςμό αερόβιασ άςκθςθσ και άςκθςθσ αντιςτάςεων, μειϊνονται οι προςαρμογζσ τθσ 

άςκθςθσ αντιςτάςεων (μειωμζνθ αφξθςθ τθσ μυϊκισ υπερτροφίασ, δφναμθσ και τθσ ιςχφοσ) 

ενϊ δεν αναςτζλλονται οι προςαρμογζσ τθσ αερόβιασ άςκθςθσ. Αρκετζσ ζρευνεσ, ζχουν 

φανερϊςει ότι ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθν εμφάνιςθ των μειωμζνων προςαρμογϊν τθσ 

άςκθςθσ αντιςτάςεων, μζςα από ζνα ςυνδυαςτικό πρόγραμμα άςκθςθσ είναι το μζγεκοσ 

τθσ ενεργοποίθςθσ τθσ ΑΜΡΚ (θ οποία λειτουργεί ωσ «ενεργειακόσ ελεγκτισ»). Φαίνεται ότι 

προπονθτικά ερεκίςματα, όπωσ θ ςυνεχόμενθ, μεγάλθσ διάρκειασ αερόβια άςκθςθ, και 

γενικότερα ερεκίςματα τα οποία προκαλοφν μεγάλθ ενεργειακι δαπάνθ, προκαλοφν 

ςθμαντικι αφξθςθ τθσ φωςφορυλίωςθσ τθσ ΑΜΡΚ, και των μετζπειτα μοριακϊν ςτόχων 

τθσ, με αποτζλεςμα να εμποδίηεται ι να αναςτζλλεται θ λειτουργία των μοριακϊν 

μθχανιςμϊν που ευκφνονται για τισ νευρομυϊκζσ προςαρμογζσ τθσ άςκθςθσ αντιςτάςεων. 

Αντίκετα, διαπιςτϊνεται ότι τα διαλλειματικοφ τφπου αερόβια πρωτόκολλα, τα οποία 

χαρακτθρίηονται από μεγάλθ ζνταςθ, μικρι διάρκεια και όγκο προπόνθςθσ, δεν 

ενεργοποιοφν ςτο ίδιο βακμό τθν ΑΜΡΚ με αποτζλεςμα να μετριάηονται οι αρνθτικζσ 

επιδράςεισ τθσ αερόβιασ άςκθςθσ ςτισ αςκθςιογενείσ προςαρμογζσ τθσ άςκθςθσ 

αντιςτάςεων. Ωςτόςο, τα ποςοτικά αλλά κυρίωσ τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ αερόβιασ 

άςκθςθσ, ακόμα και του διαλλειματικοφ τφπου, φαίνεται να επθρεάηουν ςθμαντικά τθν 

οξεία και χρόνια ανταπόκριςθ των μοριακϊν-κυτταρικϊν μθχανιςμϊν και κατά επζκταςθ τισ 

μακροχρόνιεσ προπονθτικζσ προςαρμογζσ. Θ κατανόθςθ των ανταποκρίςεων αυτϊν και του 

τελικοφ αποτελζςματοσ, είναι ζνα ςθμαντικό εργαλείο για τθν επίτευξθ των μζγιςτων 

δυνατϊν προςαρμογϊν ςτουσ ακλθτζσ-αςκοφμενουσ. 

 

 


