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Περίλθψθ 

Σκοπόσ τθσ ζρευνασ ιταν να μελετθκοφν οι μεταβολζσ τθσ γλυκόηθσ και ινςουλίνθσ ςτον ορό μετά 
από δφο διαφορετικά πρωτόκολλα διαλειμματικισ άςκθςθσ υψθλισ ζνταςθσ (ΗΙΤ). Συμμετείχαν 11 υγιείσ 
μζτρια γυμναςμζνοι άρρενεσ, οι οποίοι εκτζλεςαν δφο διαφορετικά πρωτόκολλα διαλειμματικισ άςκθςθσ 
ςε κυκλοεργόμετρο (HIT30 και ΗΙΤ60) ςυνολικισ διάρκειασ 20 λεπτϊν, ςε τυχαία και ιςοςτακμιςμζνθ ςειρά. 
Το HIT30 αποτελοφταν από 16 προςπάκειεσ διάρκειασ 30 s, ςτο 100 % τθσ μζγιςτθσ πρόςλθψθσ οξυγόνου ( 
VO2max), που ακολουκοφνταν από 45 s ςτο 15 % VO2max, ενϊ το HIT 60 περιλάμβανε 8 προςπάκειεσ των 
60 s ςτο 100 % VO2max, που ακολουκοφνταν από 90 s ςτο 15 % VO2max. Το ςυνολικό παραγόμενο ζργο ςτα 
δφο πρωτόκολλα ιταν ίδιο. Η ςυγκζντρωςθ γλυκόηθσ και ινςουλίνθσ μετρικθκε ςε δείγματα φλεβικοφ 
αίματοσ πριν, αμζςωσ μετά και μία ϊρα μετά τθν άςκθςθ. Η αντίςταςθ ςτθν ινςουλίνθ εκτιμικθκε βάςει 
του μοντζλου ομοιόςταςθσ HOMA-IR. Η ςτατιςτικι ανάλυςθ (ANOVA διπλισ κατεφκυνςθσ) ζδειξε 
αλλθλεπίδραςθ του πρωτοκόλλου με τον χρόνο δειγματολθψίασ για τθ ςυγκζντρωςθ τθσ γλυκόηθσ (p = 
0.019). Οι ςυγκρίςεισ post-hoc (Tukey) ζδειξαν ότι ςτο HIT30 δεν υπιρξε ςθμαντικι μεταβολι ςτθ 
ςυγκζντρωςθ γλυκόηθσ (πριν: 92,9 ± 5,8, μετά: 102,3 ± 13,5, 1 ϊρα: 89,2 ± 4,6 mg/dl, όλα μζςθ τιμι ± 
τυπικι απόκλιςθ). Αντίκετα, ςτο HIT60, θ ςυγκζντρωςθ τθσ γλυκόηθσ αυξικθκε αμζςωσ μετά τθν άςκθςθ 
και επανιλκε ςτα επίπεδα θρεμίασ 1 ϊρα μετά *πριν: 92,6 ± 8,4, μετά: 118,1 ± 26,1 (p = 0,001), 1 ϊρα: 88,9 
± 9,8 mg/dl+. Για τθ ςυγκζντρωςθ ινςουλίνθσ και το HOMA-IR, θ ANOVA ζδειξε ότι δεν υπιρχε κφρια 
επίδραςθ τθσ ςυνκικθσ άςκθςθσ (p = 0.36 και 0.07 αντίςτοιχα) οφτε αλλθλεπίδραςθ ςυνκικθσ με το χρόνο 
(p = 0.49 και 0.20 αντίςτοιχα). Βρζκθκε όμωσ ςτατιςτικά ςθμαντικι επίδραςθ του χρόνου δειγματολθψίασ 
και για τισ δφο αυτζσ παραμζτρουσ (p< 0.001), με τισ τιμζσ να κορυφϊνονται αμζςωσ μετά τθν άςκθςθ και 
να επιςτρζφουν ςτα επίπεδα θρεμίασ μία ϊρα μετά. Συμπεραςματικά, τα δφο πρωτόκολλα HIT προκάλεςαν 
παρόμοιεσ παροδικζσ μεταβολζσ ςτθν ινςουλίνθ και ςτθν αντίςταςθ ςτθν ινςουλίνθ. Όμωσ τα επίπεδα τθσ 
γλυκόηθσ αυξικθκαν μόνο μετά τθ ςυνκικθ HIT60 και ζτςι θ HIT30 πικανόν να είναι προτιμότερθ μορφι 
διαλειμματικισ άςκθςθσ για διαβθτικοφσ αςκενείσ, αφοφ διαταράςςει λιγότερο τον μεταβολιςμό τθσ 
γλυκόηθσ ςε ςφγκριςθ με τθν ΗΙΤ60. 
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1. Ειςαγωγι 
H ςωματικι άςκθςθ ζχει προτακεί από ςθμαντικοφσ οργανιςμοφσ, όπωσ το Αμερικάνικο 

Κολζγιο Ακλθτιατρικισ και τθν Αμερικάνικθ Διαβθτολογικι Εταιρεία, ωσ μια μθ φαρμακολογικι 
κεραπεία για τθν πρόλθψθ του διαβιτθ τφπου 2 (5), δεδομζνου ότι προκαλεί μια ςθμαντικι 
βελτίωςθ του μεταβολιςμοφ τθσ γλυκόηθσ (13). Παρόλο που θ πιο αποτελεςματικι μζκοδοσ 
άςκθςθσ για τθ κεραπεία του ςακχαρϊδουσ διαβιτθ δεν ζχει αποςαφθνιςτεί πλιρωσ, υπάρχουν 
ενδείξεισ ότι θ διαλειμματικι άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ (high-intensityintervaltraining ι HIT) 
πικανόν να είναι πιο αποτελεςματικι για τον ζλεγχο του ςακχαρϊδουσ διαβιτθ τφπου 2 (2, 18). 

Δεδομζνα από μελζτεσ ςε υγιείσ δοκιμαηόμενουσ δείχνουν ότι θ HIT ςυνολικισ διάρκειασ 
14-25 λεπτϊν με κακαρό χρόνο άςκθςθσ 2-10 λεπτϊν επιφζρει ςθμαντικι μιτοχονδιακι 
βιογζνεςθ, κακϊσ και αφξθςθ τθσ μζγιςτθσ πρόςλθψθσ οξυγόνου (VO2max), των οξειδωτικϊν 
ενηφμων και των μεταφορζων τθσ γλυκόηθσ ςτουσ μφεσ (GLUT4), ςε παρόμοιο ι υψθλότερο 
επίπεδο ςε ςφγκριςθ με τθ ςυνεχόμενθ υπομζγιςτθ άςκθςθ με πολφ μεγαλφτερθ ενεργειακι 
δαπάνθ (3, 4).Ωςτόςο, όταν θ ζντονθ διαλειμματικι προπόνθςθ επαναλαμβάνεται για 
μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα από 10 ςυνεδρίεσ, πικανόν να εξαντλεί όςουσ δεν ςυμμετζχουν 
ςυςτθματικά ςε άςκθςθ και τουσ αςκενείσ. Υπάρχουν ενδείξεισ ότι όςο ςυντομότερθ είναι θ 
διαλειμματικι άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ, τόςο καλφτερα ανεκτι είναι αυτι από τουσ 
δοκιμαηόμενουσ (12). Μελζτεσ που χρθςιμοποιοφν χαμθλότερθσ ζνταςθσ διαλειμματικι 
προπόνθςθ, όπωσ 10 ςετ×60 s ςτο 90–100 % τθσ VO2max, κατζγραψαν επίςθσ αυξθμζνθ 
βιογζνεςθ μιτοχονδρίων και βελτίωςθ τθσ ρφκμιςθσ τθσ γλυκόηθσ κατά τθν θρεμία και τθ 
μεταγευματικι φάςθ (7, 8, 14-16). Παρόλα αυτά, υπάρχουν ελάχιςτα δεδομζνα ςχετικά με τθν 
επίδραςθ τθσ διαλειμματικισ άςκθςθσ μικρότερθσ διάρκειασ ςτον γλυκαιμικό ζλεγχο. Νζεσ 
πρόςφατεσ ζρευνεσ εξζταςαν τθν επίδραςθ τθσ HIT ςτον γλυκαιμικό ζλεγχο ςε αςκενείσ με 
ςακχαρϊδθ διαβιτθ τφπου 2. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι θ ςφντομθ και υψθλισ ζνταςθσ 
ςωματικι δραςτθριότθτα είναι εξίςου αποτελεςματικι με τθν παρατεταμζνθ άςκθςθ αντοχισ. 
Στον Καναδά, ςε μελζτθ του Πανεπιςτθμίου McMaster, ςυμμετείχαν 7 ενιλικεσ με ςακχαρϊδθ 
διαβιτθ τφπου 2, οι οποίοι εκτζλεςαν 10 ςετ ςε κυκλοεργόμετρο διάρκειασ 60 s το κακζνα με 
ζνταςθ που αντιςτοιχοφςε ςτο 90% τθσ μζγιςτθσ καρδιακισ ςυχνότθτασ και με περιόδουσ 
ανάπαυςθσ ενόσ λεπτοφ. Οι ερευνθτζσ ςυνζκριναν τα 24ωρα επίπεδα τθσ γλυκόηθσ των 
δοκιμαηόμενων με τα επίπεδά τθσ μια άλλθ θμζρα χωρίσ παρζμβαςθ. Διαπιςτϊκθκε ςθμαντικι 
μείωςθ ςτα ςυνολικά επίπεδα γλυκόηθσ ςτο αίμα και ςτα μεταγευματικά επίπεδά τθσ (6). 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ ζρευνασ ιταννα αξιολογθκοφν οι μεταβολζσ ςτθ ςυγκζντρωςθ τθσ 
γλυκόηθσ και ςτθν αντίςταςθ ςτθν ινςουλίνθ κατά τθ διάρκεια δφο διαφορετικϊν πρωτοκόλλων 
ΗΙΤ ςε υγιι πλθκυςμό, ϊςτε να ςυλλεχκοφν δεδομζνα που κα τεκμθριϊςουν τθν πικανι 
χρθςιμότθτα διαλειμματικϊν πρωτοκόλλων με αυτά τα χαρακτθριςτικά για τθ βελτίωςθ των 
παραγόντων κινδφνου ςακχαρϊδουσ διαβιτθ τφπου 2. 
 

 

2. Μζκοδοσ 
 

2.1 Δείγμα 
Στθν ζρευνα ςυμμετείχαν 11 υγιείσ ςωματικά δραςτιριοι άρρενεσ (μζτρια φυςικι 

δραςτθριότθτα 2-3 φορζσ τθν εβδομάδα) με χαρακτθριςτικά (όλα μζςθ τιμι ± τυπικι απόκλιςθ): 
θλικία (ζτθ) 28 ± 4, φψοσ (m) 1,77 ± 0,07, βάροσ (kg) 70.5 ± 13.7, BMI (kg/m2) 25,6 ± 3,7. Όλεσ οι 
διαδικαςίεσ εγκρίκθκαν από τθν Επιτροπι Δεοντολογίασ του νοςοκομείου. Επίςθσ όλοι οι 
εκελοντζσ παρείχαν τθ γραπτι ςυγκατάκεςι τουσ. Οι ςυμμετζχοντεσ ιταν υγιείσ, δεν ζπαςχαν 
από κάποια οξεία ι χρόνια αςκζνεια, δεν λάμβαναν καμία φαρμακευτικι αγωγι τουσ 
τελευταίουσ τρεισ μινεσ και είχε προθγθκεί καρδιολογικόσ ζλεγχοσ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν 
ζρευνα (triplex).  
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2.2 Κφρια πειραματικά πρωτόκολλα 
Οι δοκιμαηόμενοι εκτζλεςαν δφο διαφορετικά πρωτόκολλα ΗΙΤ ςε τυχαία και 

εξιςορροπθμζνθ ςειρά (HIT30, HIT60), ίδιου εξωτερικοφ παραγόμενου ζργου και ίδιασ ςυνολικισ 
διάρκειασ (20 λεπτά). Η ζνταςθ τθσ κάκε δοκιμαςίασ κακορίςτθκε με βάςθ τθν προκαταρκτικι 
δοκιμαςία μζτρθςθσ τθσ VO2max ςε κυκλοεργόμετρο ErgoBikePremium 8i. Το HIT30 περιλάμβανε 
16 ςπριντ των 30 s με 45 s αποκατάςταςθ. Η ζνταςθ τθσ άςκθςθσ ορίςτθκε ςτο 100% τθσ 
μζγιςτθσ ιςχφοσ που επιτεφχκθκε δοκιμαςία VO2max (Wmax), ενϊ κατά τθν αποκατάςταςθ 
εκτελζςτθκε ιπια άςκθςθ με ζνταςθ 15% τθσ Wmax, με αναλογία άςκθςθσ-διαλείμματοσ 1:1,5. 
Το HIT60 περιλάμβανε 8 ςπριντ των 60 s με 90 s αποκατάςταςθ. Η ζνταςθ τθσ άςκθςθσ ορίςτθκε 
ςτο 100% τθσ Wmax, ενϊ κατά τθν αποκατάςταςθ εκτελζςτθκε ιπια άςκθςθ με τθν ίδια ζνταςθ 
και αναλογία άςκθςθσ:διαλείμματοσ. 

 
2.3 Βιοχημικέσ και Ορμονικέσ Εξετάςεισ 

Δείγματα φλεβικοφ αίματοσ ςυλλζχκθκαν από κάκε δοκιμαηόμενο πριν τθν ζναρξθ τθσ 
άςκθςθσ, ςτο τζλοσ τθσ και μία ϊρα μετά τθν άςκθςθ για τθν παραςκευι οροφ. Ο προςδιοριςμόσ 
τθσ γλυκόηθσ ζγινε με ενηυμικι χρωματομετρικι μζκοδο με τθ χριςθ kitGlucoseGOP-POD 
(Spinreact, Ιςπανία). Τα επίπεδα τθσ ινςουλίνθσ μετρικθκαν ςε αναλυτι Immulite 2000 
(SiemensHealthcareDiagnosticsProducts, UK) με ανοςομετρικι χθμειοφωταφγεια και θ αντίςταςθ 
ςτθν ινςουλίνθ ςε ολόκλθρο το ςϊμα εκτιμικθκε βάςει του ομοιοςτατικοφ μοντζλου 
αξιολόγθςθσ τθσ αντίςταςθσ ςτθν ινςουλίνθ HOMA-IR. Η ευαιςκθςία ςτθν ινςουλίνθ μετράται με 
τον υπολογιςμό τθσ ςχζςθσ μεταξφ τθσ ινςουλίνθσ πλάςματοσ και μιασ ινςουλινοεξαρτϊμενθσ 
μεταβολικισ μεταβλθτισ, τθσ γλυκόηθσ πλάςματοσ.  

 
2.4 Στατιςτική Ανάλυςη 

Για τθν ςτατιςτικι επεξεργαςία χρθςιμοποιικθκε το ςτατιςτικό πρόγραμμα IBM SPSS 
Statistics v.22, με το οποίο ςυγκρίκθκαν οι εξαρτθμζνεσ μεταβλθτζσ μεταξφ των πρωτοκόλλων 
άςκθςθσ. Η ςφγκριςθ μεταξφ των δφο πρωτοκόλλων άςκθςθσ ζγινε με ανάλυςθ διακφμανςθσ δφο 
κατευκφνςεων (2-way ANOVA) με επαναλαμβανόμενεσ μετριςεισ και ςτουσ δφο παράγοντεσ 
(πρωτόκολλο και χρόνοσ). Τζλοσ, για τον εντοπιςμό των ςτατιςτικά ςθμαντικϊν διαφορϊν, 
χρθςιμοποιικθκε το Tukey’s post-hoc test όταν εμφανίηεται κφρια επίδραςθ (main effect) ι 
αλλθλεπίδραςθ (interaction) μεταξφ των παραγόντων. Το επίπεδο ςθμαντικότθτασ ορίςτθκε ωσ α 
= 0,05. 

 
 

3. Αποτελζςματα 

HANOVA ζδειξε ςτατιςτικά ςθμαντικι αλλθλεπίδραςθ (πρωτόκολλο×χρόνοσ) για τθ 
ςυγκζντρωςθ γλυκόηθσ ςτον ορό (p = 0.019). Το post-hoc test ζδειξε ότι δεν υπιρξε καμία 
ςτατιςτικά ςθμαντικι μεταβολι ςτθ γλυκόηθ ςτο πρωτόκολλο HIT30 (πριν: 92,9 ± 5,8, μετά: 102,3 
± 13,5, 1 ϊρα μετά: 89,2 ± 4,6 mg/dl (Σχιμα 1). Αντίκετα, ςτο πρωτόκολλο HIT60, θ ςυγκζντρωςθ 
τθσ γλυκόηθσ αυξικθκε αμζςωσ μετά τθν άςκθςθ (p = 0,001) και επζςτρεψε ςτο επίπεδο θρεμίασ 
1 ϊρα μετά (πριν: 92,6 ± 8,4, μετά: 118,1 ± 26,1, 1 ϊρα: 88,9 ± 9,8 mg / dl). Η αφξθςθ τθσ γλυκόηθσ 
αμζςωσ μετά τθν άςκθςθ ςτο HIT60 ιταν ςθμαντικά υψθλότερθ ςε ςφγκριςθ με το HIT30 (p = 
0,001, Σχιμα 1).  

Αναφορικά με τθ ςυγκζντρωςθ ινςουλίνθσ, δεν υπιρξε κφρια επίδραςθ του πρωτοκόλλου 
άςκθςθσ, οφτε αλλθλεπίδραςθ ςυνκικθσ με τον χρόνο (p = 0,36 και 0,49, αντίςτοιχα). Ομοίωσ με 
τον δείκτθ ΗΟΜΑ-ΙR (p = 0,07 και 0,20, αντίςτοιχα). Βρζκθκε όμωσ ςτατιςτικά ςθμαντικι 
επίδραςθ του χρόνου δειγματολθψίασ ςτθ ςυγκζντρωςθ ινςουλίνθσ και ςτον δείκτθ HOMA-IR (p< 
0,001), με τισ τιμζσ να κορυφϊνονται αμζςωσ μετά τθν άςκθςθ και να επιςτρζφουν ςτα επίπεδα 
θρεμίασ μία ϊρα μετά (Σχιματα 2 και 3). 
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χιμα 1. Συγκζντρωςθ γλυκόηθσ ςτον ορό πριν, αμζςωσ μετά και 1 ϊρα μετά από διαλειμματικι άςκθςθ 

διάρκειασ 30 s (HIT 30) ι 60 s (ΗΙΤ 60). 
#
p = 0,001 ςε ςφγκριςθ με τισ τιμζσ θρεμίασ και τθσ 1 ϊρασ μετά, 

κακϊσ και ςε ςφγκριςθ με το ΗΙΤ 30 ςε αυτό το χρονικό ςθμείο. 

 

 

 

 
 

χιμα 2. Συγκζντρωςθ ινςουλίνθσ ςτον ορό πριν, αμζςωσ μετά και 1 ϊρα μετά από διαλειμματικι άςκθςθ 

διάρκειασ 30 s (HIT 30) ι 60 s (HIT 60). 
#
p = 0,001 των τιμϊν αμζςωσ μετά τθν άςκθςθ ςε ςφγκριςθ με τισ 

τιμζσ θρεμίασ και τθσ 1 ϊρασ μετά. 
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χιμα 3. Δείκτθσ αντίςταςθσ ςτθν ινςουλίνθ (HOMA-IR) πριν, αμζςωσ μετά και 1 ϊρα μετά από 

διαλειμματικι άςκθςθ διάρκειασ 30 s (HIT30) ι 60 s (HIT 60). #p = 0,001 των τιμϊν αμζςωσ μετά τθν 
άςκθςθ ςε ςφγκριςθ με τισ τιμζσ θρεμίασ και τθσ 1 ϊρασ μετά. 

 
 

4. υηιτθςθ – υμπεράςματα 
Κφριο εφρθμα τθσ παροφςασ μελζτθσ ιταν ότι τα δφο πρωτόκολλα HIT προκάλεςαν 

παρόμοιεσ παροδικζσ μεταβολζσ ςτθν ινςουλίνθ και ςτθν αντίςταςθ ςτθν ινςουλίνθ. Το 
πρωτόκολλο με τισ λιγότερεσ και μεγαλφτερθσ διάρκειασ ζντονεσ προςπάκειεσ (8 × 60 s) 
προκάλεςε μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτα επίπεδα γλυκόηθσ ςε ςχζςθ με το πρωτόκολλο με τισ 
περιςςότερεσ και μικρότερθσ διάρκειασ προςπάκειεσ (16 × 30 s). Τα επίπεδα τθσ γλυκόηθσ 
αυξικθκαν μόνο μετά τθ ςυνκικθ HIT60 και ζτςι θ HIT30 διατάραξε λιγότερο τον μεταβολιςμό 
τθσ γλυκόηθσ. Η αφξθςθ τθσ γλυκόηθσ ςτθ ςυνκικθ ΗΙΤ60 ςε ςφγκριςθ με τθ ΗΙΤ30 πικανόν να 
οφείλεται είτε ςε μειωμζνο ρυκμό πρόςλθψθσ γλυκόηθσ από τουσ μφεσ, λόγω τθσ μεγαλφτερθσ 
αφξθςθσ ενδιάμεςων μεταβολιτϊν τθσ γλυκόλυςθσ, είτε ςε αυξθμζνο ρυκμό εξόδου από το ιπαρ, 
είτε ςε ςυνδυαςμό των δφο (17). 

Όπωσ αναφζρουν και άλλοι ςυγγραφείσ (16), θ HIT μπορεί να βελτιϊςει ςε πολφ μικρό 
χρονικό διάςτθμα τον μεταβολιςμό τθσ γλυκόηθσ, να μειϊςει τθ γλυκόηθ θρεμίασ και να 
βελτιϊςει τθ μεταβολικι υγεία με ςχετικά μικρι δζςμευςθ χρόνου. Είναι χαρακτθριςτικό ότι ςε 
μόλισ 6 ςυνεδρίεσ HIT, αυξάνεται ο όγκοσ των μιτοχονδρίων, προςαρμογι θ οποία ζχει κλινικι 
ςθμαςία για τουσ αςκενείσ με προβλιματα ςτον μεταβολιςμό τθσ γλυκόηθσ, δεδομζνου ότι ο 
μειωμζνοσ όγκοσ μιτοχονδρίων ζχει εμπλακεί ςτθν αντίςταςθ ςτθν ινςουλίνθ (15, 16). Σφμφωνα 
με μελζτθ των Whyte και ςυν. (10), ςθμαντικι βελτίωςθ τθσ ινςουλινοευαιςκθςίασ (δείκτθσ 
HOMA-IR) κατά ~ 35 %, ςε ςυνδυαςμό με αφξθςθ των GLUT4 κατά ~ 260 %, παρατθρικθκε μόλισ 
μετά από 6 ςυνεδρίεσ διαλειμματικισ προπόνθςθσ ςε αγφμναςτουσ υπζρβαρουσ μεςιλικεσ 
δοκιμαηόμενουσ.  

Το είδοσ του δείγματοσ και θ χριςθ του HOMA-IR μετά τθν άςκθςθ αποτελοφν 
περιοριςμοφσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. Οι δοκιμαηόμενοι ιταν νεαροί υγιείσ άνδρεσ χωρίσ να ζχουν 
υπεργλυκαιμία ι ινςουλινοαντίςταςθ, οπότε τα ευριματα δεν μποροφν να γενικευτοφν ςε άλλο 
πλθκυςμό. Επίςθσ, ςτο ςχιμα 3 παρατθρείται μια ραγδαία αφξθςθ τθσ τιμισ του HOMA-IR 



Κατςοφλακαι ςυν.: Διαλειματικι άςκθςθ και γλυκαιμικόσ ζλεγχοσΕπιθ. Βιοχ. Φυςιολ. Άςκηςησ 4: 14-21, 2017 

 

 

 

-19- 

αμζςωσ μετά τθν άςκθςθ. Ωςτόςο, θ εν λόγω τιμι δεν ζχει υπολογιςκεί ςε θρεμία, αλλά 
μεταςκθςιακά. 

Τα διαλειμματικά πρωτόκολλα που χρθςιμοποιοφνται ϊσ τϊρα είναι πολφ ζντονα, με 
αποτζλεςμα να υπάρχουν αμφιβολίεσ αν αυτά κα είναι καλά ανεκτά και κα μποροφν να 
ςυνεχιςτοφν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα ςε αςκενείσ, αλλά και ςε υγιείσ πλθκυςμοφσ (1, 9, 11). 
Τα δεδομζνα τθσ παροφςασ ζρευνασ δεν μποροφν να δϊςουν ξεκάκαρθ απάντθςθ για το ποιο 
διαλειμματικό πρωτόκολλο είναι πιο αποτελεςματικό για να επιφζρει μακροχρόνια κετικζσ 
προςαρμογζσ ςτον μεταβολιςμό τθσ γλυκόηθσ ςε υγιείσ. Δείχνουν όμωσ ότι το πρωτόκολλο ΗΙΤ30 
δεν προκαλεί μεταβολζσ ςτθ ςυγκζντρωςθ τθσ γλυκόηθσ και πικανόν να είναι καλφτερα ανεκτό 
από διαβθτικοφσ αςκενείσ.  

Συμπεραςματικά, τα δφο πρωτόκολλα HIT προκάλεςαν παρόμοιεσ μεταβολζσ ςτθν 
ινςουλίνθ και ςτθν αντίςταςθ ςτθν ινςουλίνθ, με τθ γλυκόηθ όμωσ να αυξάνεται μόνο μετά το 
HIT60. Αυτό υποδεικνφει ότι το πρωτόκολλο HIT30 πικανόν να αποτελεί προτιμότερθ μορφι 
διαλειμματικισ άςκθςθσ για διαβθτικοφσ αςκενείσ, αφοφ διαταράςςει λιγότερο τον μεταβολιςμό 
τθσ γλυκόηθσ. Παρόλα αυτά, ο προςδιοριςμόσ του βζλτιςτου πρωτοκόλλου άςκθςθσ χρειάηεται 
περιςςότερθ τεκμθρίωςθ. 

 
 

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. 
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Abstract 

This study investigated the changes in the serum concentration of glucose and insulin after two different 
high-intensity interval training (HIT) protocols of equal workload and duration. Eleven healthy moderately 
trained males performed two HIT protocols on a cycle ergometer (HIT30 and HIT60) in a random and 
counterbalanced order. HIT30 consisted of 16 30 s bouts at 100 % of the maximum oxygen uptake (VO2max), 
followed by 45 s at 15 % VO2max, while HIT60 included eight 60 s bouts at 100 % VO2max, followed by 90s at 
15 % VO2max. Serum glucose and insulin were measured before exercise, immediately after and one hour 
post-exercise. Insulin resistance was determined by the homeostatic model method (HOMA-IR). Statistical 
analysis (2-way ANOVA) revealed an interaction between exercise protocol and time (p = 0.019). Tukey’s 
post-hoc test showed that in the HIT30 protocol there was no significant change in blood glucose (before: 
92.8 ± 5.8, post: 102.3 ± 13.4, 1 hour: 89.2 ± 4.6 mg / dl, mean ± standard deviation throughout). In HIT60 
glucose increased immediately after exercise and returned to resting levels one hour later *before: 92.6 ± 
8.4, immediately after: 118.1 ± 26.1, (p = 0.01), after 1 hour: 88.9 ± 9.8 mg/dl+. ANOVA for insulin and 
HOMA-IR did not show a main effect of exercise protocol (p = 0.36 and 0.07, respectively), or protocol×time 
interaction (p = 0.49 and 0.20, respectively). However, there was a main effect of time on both parameters 
(p< 0.001), with values peaking immediately after exercise and returning to resting levels 1 hour later. In 
conclusion, both HIT programs caused similar transient changes in insulin and HOMA-IR. Glucose levels were 
increased only after HIT60 and, therefore, HIT30 may be preferable for HIT in diabetic patients, because it 
does not cause any disturbances in glucose metabolism. 
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