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Περίλθψθ 

Θ νόςοσ Pompe είναι μια ςπάνια κλθρονομικι διαταραχι, που οφείλεται ςτθν ζλλειψθ ι 
ανεπάρκεια του λυςοςωματικοφ ενηφμου όξινθ α-γλυκοςιδάςθ, με ςυνζπεια τθ μειωμζνθ λειτουργικότθτα 
των ςκελετικϊν μυϊν ςτουσ ενιλικεσ αςκενείσ. Ο ρυκμόσ εφαρμογισ τθσ δφναμθσ (ΡΕΔ) επθρεάηει 
ςθμαντικά τθν επίδοςθ ςε γριγορεσ κινιςεισ, τόςο ςτθν κακθμερινι ηωι όςο και ςτον ακλθτιςμό. Ωςτόςο, 
παραμζνει αδιευκρίνιςτο αν υπάρχει ςυςχζτιςθ μεταξφ του ΡΕΔ και τθσ ικανότθτασ βάδιςθσ ςε αςκενείσ με 
νόςο Pompe ενιλικθσ μορφισ. κοπόσ τθσ μελζτθσ ιταν θ διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ του ΡΕΔ των κάτω άκρων 
και τθσ ικανότθτασ βάδιςθσ αςκενϊν με νόςο Pompe ενιλικθσ μορφισ. υμμετείχαν 6 ενιλικεσ αςκενείσ με 
νόςο Pompe, 3 γυναίκεσ και 3 άνδρεσ (θλικίασ 49,3 ± 5,8 ετϊν, ςωματικισ μάηασ 74 ± 16 kg και 
αναςτιματοσ 168  ± 9 cm). Αξιολογικθκε ο ΡΕΔ και θ μζγιςτθ ιςομετρικι δφναμθ των κάτω άκρων ςτθν 
άςκθςθ πιζςεων ποδιϊν, ενϊ θ ικανότθτα βάδιςθσ εκτιμικθκε με τθν 6λεπτθ δοκιμαςία βάδιςθσ. Θ 
αξιολόγθςθ τθσ ςφςταςθσ του ςϊματοσ ζγινε με απορροφθςιομετρία ακτίνων Χ διπλισ ενζργειασ. 
θμαντικι ςυςχζτιςθ βρζκθκε μεταξφ τθσ απόςταςθσ που καλφφκθκε κατά τθν 6λεπτθ δοκιμαςία βάδιςθσ 
και του ΡΕΔ από τα 100 μζχρι τα 500 ms (r = 0,824–0,908, p ≤ 0,05). Αντίκετα, καμία ςθμαντικι ςυςχζτιςθ 
δεν διαπιςτϊκθκε μεταξφ τθσ 6λεπτθσ δοκιμαςίασ και τθσ μζγιςτθσ ιςομετρικισ δφναμθσ των κάτω άκρων 
(r = 0,766, p = 0,076). θμαντικι ςυςχζτιςθ επίςθσ διαπιςτϊκθκε μεταξφ τθσ άλιπθσ μάηασ των κάτω άκρων 
και τθσ απόςταςθσ που βάδιςαν οι αςκενείσ κατά τθν 6λεπτθ δοκιμαςία (r = 0,877, p = 0,022), του ΡΕΔ ςτα 
400 ms (r = 0,855, p = 0,030), του ΡΕΔ ςτα 500 ms (r = 0,855, p = 0,030) και του ΡΕΔ ςτα 600 ms (r = 0,842, p 
= 0,036). Από τα αποτελζςματα φαίνεται ότι ο ρυκμόσ εφαρμογισ τθσ δφναμθσ των κάτω άκρων ςυνδζεται 
με τθν ικανότθτα βάδιςθσ των αςκενϊν με νόςο Pompe και ότι μετά από τα πρϊτα χιλιοςτά του 
δευτερολζπτου μιασ γριγορθσ κίνθςθσ, θ άλιπθ μάηα των κάτω άκρων επθρεάηει τθ ςυςχζτιςθ αυτι. 
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1. Ειςαγωγι 
Θ νόςοσ Pompe, είναι μια ιδιαίτερα ςπάνια κλθρονομικι διαταραχι, που οφείλεται ςτθν 

πλιρθ ζλλειψθ ι ανεπάρκεια του λυςοςωματικοφ ενηφμου όξινθ α-γλυκοςιδάςθ (7). Ωσ 
αποτζλεςμα αυτισ τθσ διαταραχισ, ςυςςωρεφεται γλυκογόνο ςτα λυςοςϊματα των κυττάρων ςε 
όλουσ τουσ ιςτοφσ του ςϊματοσ και ιδιαίτερα ςτουσ ςκελετικοφσ μφεσ (12). τθ βρεφικι μορφι θ 
κλινικι εικόνα είναι εκείνθ τθσ βαριάσ μυοπάκειασ, που οδθγεί ςτον κάνατο πριν από το πρϊτο 
ζτοσ. τθν ενιλικθ μορφι τθσ νόςου, θ κλινικι εικόνα είναι θπιότερθ, με κφριο ςφμπτωμα τθ 
μυϊκι αδυναμία (11,7). Παρατθρείται μια ςταδιακι μείωςθ τθσ λειτουργικισ ικανότθτασ των 
αςκενϊν, που ςυχνά οδθγεί ςτον κάνατο, κυρίωσ εξαιτίασ τθσ ανεπάρκειασ των αναπνευςτικϊν 
μυϊν. Από το 2006 εφαρμόηεται κεραπεία υποκατάςταςθσ του ενηφμου όξινθ α-γλυκοςιδάςθ, με 
ενδοφλζβια ζγχυςθ κάκε 2 εβδομάδεσ, με μζτρια όμωσ αποτελζςματα για τουσ αςκενείσ με τθν 
ενιλικθ μορφι τθσ νόςου. Θ ςωματικι άςκθςθ ζχει προτακεί ωσ μια μθ φαρμακευτικι 
κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ των ςυμπτωμάτων τθσ μυϊκισ αδυναμίασ (9), μολονότι δεν φαίνεται 
να προκαλεί αλλαγζσ ςτθν μυϊκι μάηα των μυϊν που ζχουν προςβλθκεί περιςςότερο από τθν 
αςκζνεια (10).   

Οι κακθμερινζσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ βαςίηονται ςε μεγάλο βακμό ςτθν ικανότθτα 
παραγωγισ μυϊκισ δφναμθσ, αλλά κυρίωσ ςτθν ικανότθτα παραγωγισ μυϊκισ ιςχφοσ (4). H 
αξιολόγθςθ τθσ μυϊκισ ιςχφοσ μπορεί να γίνει, εκτόσ των άλλων, με τθν αξιολόγθςθ του ρυκμοφ 
εφαρμογισ τθσ δφναμθσ (ΡΕΔ), που εκφράηει τθν ικανότθτα ενόσ ατόμου να εφαρμόηει γριγορα 
τθ μυϊκι του δφναμθ (1-3, 5). Όπωσ είναι αναμενόμενο, τόςο θ μυϊκι ιςχφσ όςο και θ ικανότθτα 
εφαρμογισ τθσ δφναμθσ των αςκενϊν με νόςο Pompe είναι μειωμζνθ (6, 12). Ωςτόςο, δεν ζχει 
εξεταςτεί μζχρι ςιμερα εάν ο μειωμζνοσ ρυκμόσ εφαρμογισ τθσ δφναμθσ των αςκενϊν αυτϊν 
ςχετίηεται με τθ μειωμζνθ ικανότθτα βάδιςισ τουσ. κοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν θ 
διερεφνθςθ τθσ ςχζςθσ του ρυκμοφ εφαρμογισ τθσ δφναμθσ των κάτω άκρων ςε μια 
πολυαρκρικι κίνθςθ και τθσ ικανότθτασ βάδιςθσ αςκενϊν με νόςο Pompe ενιλικθσ μορφισ.   
 

 

2. Μζκοδοσ 
τθν ζρευνα ςυμμετείχαν ζξι αςκενείσ με νόςο Pompe ενιλικθσ μορφισ, 3 γυναίκεσ και 3 

άνδρεσ (θλικίασ 49,3 ± 5,8 ετϊν, ςωματικισ μάηασ 74 ± 16 kg, αναςτιματοσ 168  ± 9 cm και 
ςωματικοφ λίπουσ 38,2 ± 7,2%, όλα μζςθ τιμι ± τυπικι απόκλιςθ), που είχαν τισ ςυνθκζςτερεσ 
μεταλλάξεισ του γονιδίου τθσ όξινθσ α-γλυκοςιδάςθσ *IVS1-13T>G και 2431insC (GAA ex17), 
1293del20 (GAA ex8), 1943G>A (GAA ex14), c.2066-2070dup+. Πζντε από τουσ αςκενείσ 
ακολουκοφςαν ενηυμικι κεραπεία υποκατάςταςθσ. Θ ςφςταςθ του ςϊματοσ αξιολογικθκε με 
απορροφθςιομετρία ακτίνων Χ διπλισ ενζργειασ. Θ μζγιςτθ ιςομετρικι δφναμθ και ο ρυκμόσ 
εφαρμογισ τθσ δφναμθσ (ΡΕΔ) ςτα κάτω άκρα αξιολογικθκε ςτθν άςκθςθ πιζςεισ ποδιϊν ςε 
δυναμοπλατφόρμα (Applied Measurements, UK, WP 800-1000 kg weighing platform, s/n 40245) 

με μζγεκοσ 80  80 cm. Οι γωνίεσ γόνατοσ και ιςχίων ορίςτθκαν ςε 120° και 110° αντίςτοιχα. Οι 
δοκιμαηόμενοι πραγματοποιοφςαν δφο δοκιμαςτικζσ προςπάκειεσ εξοικείωςθσ και τρεισ μζγιςτεσ 
προςπάκειεσ με 3 min ανάπαυςθσ ανάμεςα τουσ, με τθν οδθγία να ςπρϊξουν όςο πιο δυνατά και 
γριγορα μποροφςαν. Ο ΡΕΔ υπολογίςτθκε από το χρονικό ςθμείο επίτευξθσ του 2,5% τθσ 
μζγιςτθσ δφναμθσ ζωσ τα 600 ms, με βάςθ τθν εξίςωςθ ΡΕΔ = ΔF ∙ ΔT-1, όπου ΔF θ διαφορά τθσ 
δφναμθσ μεταξφ Χ χρονικοφ ςθμείου και ζναρξθσ τθσ προςπάκειασ, ενϊ ΔT θ διαφορά χρόνου 
μεταξφ αυτϊν των δφο ςθμείων (2). Θ καλφτερθ από τισ τρεισ προςπάκειεσ, όπωσ εκτιμικθκε με 
βάςθ τον ΡΕΔ ςτα 150 ms, χρθςιμοποιικθκε περαιτζρω για τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ. Ο δείκτθσ 
αξιοπιςτίασ ICC είναι 0,940. Ζπειτα ακολουκοφςε θ δοκιμαςία τθσ 6λεπτθσ βάδιςθσ ςε διάδρομο 
μικουσ 20 m (παλίνδρομθ βάδιςθ), κατά τθν οποία οι αςκενείσ κακοδθγικθκαν ϊςτε να 
καλφψουν όςο μεγαλφτερθ απόςταςθ μποροφςαν με ςτακερό ρυκμό. Για τθν ςτατιςτικι 
ανάλυςθ, χρθςιμοποιικθκε περιγραφικι ςτατιςτικι και ο δείκτθσ ςυςχζτιςθσ r κατά Pearson. 
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Πίνακασ 1. Περιγραφικά χαρακτθριςτικά των αποτελεςμάτων των δοκιμαςιϊν 

(μζςθ τιμι ± τυπικι απόκλιςθ) 
 

υνολικι άλιπθ μάηα (kg) 42,4 ± 8,5 
Άλιπθ μάηα κάτω άκρων (kg) 13,7 ± 3,13 
Απόςταςθ 6λεπτθσ δοκιμαςίασ βάδιςθσ (m) 327,66 ± 107,38 
Μζγιςτθ ιςομετρικι δφναμθ (Ν) 892,96 ± 282,52 
Ρυκμόσ εφαρμογισ τθσ δφναμθσ (Ν s

-1
)  

ςτα 100 ms 2200,11 ± 1616,03 
ςτα 120 ms 2204,16 ± 1626,29 
ςτα 150 ms 2158,96 ± 1576,49 
ςτα 200 ms 2052,21 ± 1458,63 
ςτα 250 ms 1902,29 ± 1340,56 
ςτα 300 ms 1692,34 ± 1179,18 
ςτα 400 ms 1354,64 ± 883,76 
ςτα 500 ms 1170,88 ± 704,32 
ςτα 600 ms 1094,14 ± 482,31 

 

 

3. Αποτελζςματα 

Σα περιγραφικά χαρακτθριςτικά των αςκενϊν παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 1. θμαντικζσ 
ςυςχετίςεισ διαπιςτϊκθκαν μεταξφ, από τθ μια πλευρά, του ΡΕΔ ςτα 100, 150, 200, 250, 300, 400 
και 500 ms και, από τθν άλλθ, τθσ 6λεπτθσ δοκιμαςίασ βάδιςθσ (r = 0,834, 0,876, 0,824, 0,899, 
0,908, 0,865, 0,839, p < 0,005). θμαντικι ςυςχζτιςθ διαπιςτϊκθκε μεταξφ τθσ άλιπθσ μάηασ των 
κάτω άκρων και τθσ επίδοςθσ ςτθν 6λεπτθ δοκιμαςία βάδιςθσ (r = 0,877, p = 0,022, χιμα 1Α), 
κακϊσ και μεταξφ τθσ άλιπθσ μάηασ των κάτω άκρων και του ΡΕΔ ςτα 400 ms (r = 0,855, p = 
0,030), ςτα 500 ms (r =0,855, p = 0,030) και ςτα 600 ms (r = 0,842, p = 0,036, χιμα 1Β). Δεν 
βρζκθκε ςθμαντικι ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ 6λεπτθσ δοκιμαςίασ βάδιςθσ και τθσ μζγιςτθσ 
ιςομετρικισ δφναμθσ των κάτω άκρων (r = 0,766, p = 0,076). 

 
 

4. υηιτθςθ – υμπεράςματα 
To κφριο εφρθμα τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν ότι ο ρυκμόσ εφαρμογισ τθσ δφναμθσ των 

κάτω άκρων ςυνδζεται ςτενά με τθν απόςταςθ που μποροφν να διανφςουν αςκενείσ με νόςο 
Pompe ενιλικθσ μορφισ κατά τθν 6λεπτθ δοκιμαςία βάδιςθσ. Αντίκετα, θ μζγιςτθ ιςομετρικι 
δφναμθ δεν ςυνδζεται με τθ δοκιμαςία αυτι. Θ παροφςα μελζτθ δείχνει ότι θ ικανότθτα βάδιςθσ 
αυτϊν των αςκενϊν εξαρτάται περιςςότερο από τον ρυκμό εφαρμογισ τθσ δφναμθσ παρά από τθ 
μζγιςτθ δφναμθ τουσ. ε υγιι άτομα και ακλθτζσ, ο ρυκμόσ εφαρμογισ τθσ δφναμθσ εξαρτάται ςε 
μεγάλο βακμό από τθν ικανότθτα του νευρικοφ ςυςτιματοσ να επιςτρατεφςει ζνα μεγάλο αρικμό 
μυϊκϊν ινϊν ςτα πρϊτα χιλιοςτά του δευτερολζπτου μετά από τθν ζναρξθ μιασ κίνθςθσ (8). Μετά 
από τα πρϊτα 100-150 ms, θ μυϊκι μάηα φαίνεται ότι παίηει ςπουδαίο ρόλο ςτον ρυκμό 
εφαρμογισ τθσ δφναμθσ (8). Σα αποτελζςματα τθσ παροφςασ μελζτθσ δείχνουν ότι, όςο 
περιςςότερθ μυϊκι μάηα ζχει ζνασ αςκενισ με νόςο Pompe ενιλικθσ μορφισ, τόςο υψθλότερο 
ρυκμό εφαρμογισ τθσ δφναμθσ ζχει και τόςο περιςςότερα μζτρα μπορεί να διανφςει ςτθν 
εξάλεπτθ δοκιμαςία βάδιςθσ. Ζτςι, είναι ςθμαντικό να καταφζρει να βελτιϊςει ζνασ αςκενισ με 
νόςο Pompe τον ρυκμό εφαρμογισ τθσ δφναμθσ. Ωςτόςο, ςε παλαιότερθ μελζτθ βρζκθκε ότι θ 
άςκθςθ με αντιςτάςεισ δεν προκαλεί αφξθςθ τθσ μυϊκισ μάηασ ςτουσ μφεσ που ζχουν προςβλθκεί 
περιςςότερο από αυτιν τθν αςκζνεια (10). υνεπϊσ, ςε επίπεδο εφαρμογισ, φαίνεται ότι οι 
αςκενείσ αυτοί πρζπει να βελτιϊςουν τθν ικανότθτα επιςτράτευςθσ των μυϊκϊν ινϊν ςε 
γριγορεσ κινιςεισ (πικανότατα μζςω προπόνθςθσ ιςχφοσ) προκειμζνου να βελτιϊςουν τθν 
ικανότθτα βάδιςθσ. 
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χιμα 1. υςχετίςεισ μεταξφ τθσ άλιπθσ μάηασ των κάτω άκρων και (Α) τθσ απόςταςθσ βάδιςθσ κατά τθν 

6λεπτθ δοκιμαςία και (Β) του ρυκμοφ εφαρμογισ τθσ δφναμθσ των κάτω άκρων ςτα 500 ms, ςε ζξι 
αςκενείσ με νόςο Pompe ενιλικθσ μορφισ. 

 
 

Οικονομικι υποςτιριξθ 
Οι ςυγγραφείσ δεν ζλαβαν κάποια οικονομικι υποςτιριξθ για τθ ςυγγραφι τθσ εργαςίασ. 

 

φγκρουςθ ςυμφερόντων 
Οι ςυγγραφείσ δθλϊνουν ότι δεν υπάρχει καμία ςφγκρουςθ ςυμφερόντων. 
 
Η εργαςία  βραβεφτηκε ςτο 6ο Συνζδριο Βιοχημείασ και Φυςιολογίασ τησ Άςκηςησ ωσ η τρίτη 
καλφτερη αναρτημζνη παρουςίαςη. 
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Abstract 

Pompe disease is a rare autosomal disorder caused by the deficiency of acid α-glucosidase, resulting 
in severe wear of skeletal muscle function in adult patients. Rate of force development (RFD) largely 
determines performance in fast movements. However, it remains unclear whether there is a correlation 
between the rate of force development and the walking capacity in adult Pompe disease patients. Aim of 
the study was to investigate the relation between lower limb RFD and walking capacity in adult patients with 
Pompe disease. Six adult patients with Pompe disease, 3 females and 3 males, participated. RFD and 
maximum isometric strength of the lower limbs were evaluated in leg press, while walking capacity was 
evaluated via the 6 min walking test. Body composition was assessed by dual-energy X-ray absorptiometry. 
High correlations were found between RFD from 100 to 500 ms and the distance covered during the 6 min 
walking test (r = 0.824-0.908, p ≤ 0.05). In contrast, non-significant correlations were found between the 
6min walking distance and legs’ maximum isometric force (p = 0.076). Significant correlation was found 
between the lean mass of the legs and the 6 min walking distance (r = 0.877, p = 0.022), the RFD at 400 ms (r 
= 0.855, p = 0.030), the RFD at 500 ms (r = 0.855, p = 0.030) and the RFD at 600 ms (r = 0.842, p = 0.036). 
These results suggest that the rate of force development of the lower limbs is linked to walking capacity in 
patients with the adult form of the Pompe disease and that after the initial milliseconds of a fast movement, 
the lean mass of the lower extremities affects this relation. 
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