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Μέιε Δπηζηεκνληθήο θαη Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο 

 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 

Πξόεδξνο: Σεξδήο Γεξάζηκνο  
 

Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή 

Πξόεδξνο: Σνπκπέθεο Αξγύξεο 

Αληηπξόεδξνο: Μπνγδάλεο Γξεγόξεο  Αληηπξόεδξνο: Παξαδείζεο Γηώξγνο 

Αζαλαζφπνπινο πχξνο  Αζαλαζφπνπινο Απφζηνινο  

Βνγηαηδήο Ησάλλεο  Βαζηινπνχινπ Μαξνχια  

Γειαδάο Νίθνο  Εαθεηξίδεο Αλδξέαο 

Γίπια Κσλζηαληίλα  Εαραξφγηαλλεο Ζιίαο 

Καξαηδαθέξε Υξηζηίλα  Κακπαζαθάιεο Αζαλάζηνο 

Κππάξνο Αληψλεο  Καξαηδάλνο Διεπζέξηνο 

Κνπηεληάθεο Ησάλλεο  Κσζηνχιαο Ησάλλεο 

Μνχγηνο Βαζίιεο  Μαξηδάθε Μαξία 

Νηθνιαΐδεο Μηράιεο   Μέηζηνο Γηψξγνο 

Πεηξίδνπ Αλαηνιή  Μφζρνο Βαζίιεο 

αθθάο Γηψξγνο  Πνιιάιεο πχξνο 

γνπξάθε Δξαζκία  νπιηαλάθε Διέλε 

κήιηνο Ζιίαο  παλνπδάθε νθία 

Σδηακνχξηαο Αζαλάζηνο  σηεξφπνπινο Κψζηαο 

Σνθκαθίδεο άββαο  Σζνχθνο Αζαλάζηνο 

Φαηνχξνο Ησάλλεο  Σζαιήο Γεψξγηνο 

Φηιίππνπ Αλαζηάζηνο  Σζειέληεο Γηνλχζηνο 

Φινπξήο Αλδξέαο  Σζηφηξα Γεσξγία 

Υαηδεληθνιάνπ Αζαλάζηνο  Σζνιάθεο Υαξίιανο 

Υξπζαλζφπνπινο Κσλζηαληίλνο  Υαηδεραξαιάκπνπο Μάξηνο 

Υξπζφβνπινο Ησάλλεο  Υξπζαλζφπνπινο Κψζηαο 

 

 

 

 

 

 

 



 

5ο Σσλέδρηο Βηοτεκείας θαη Φσζηοιογίας ηες Άζθεζες                                           Πρόγρακκα Φροληηζηερίφλ 

Διιεληθή Δηαηξεία Βηνρεκείαο θαη Φπζηνινγίαο ηεο Άζθεζεο 

 
 iv 

 

5o πλέδξην Βηνρεκείαο θαη Φπζηνινγίαο ηεο Άζθεζεο 
Πξφγξακκα Φξνληηζηεξίσλ 

 
Φξνληηζηήξην 1 

Μζτρηςη και Αξιολόγηςη τησ Συγκζντρωςησ Γαλακτικοφ ςτο Αίμα 

Ημερομηνία διεξαγωγήσ Παραςκευι 6/11/2015 

Υπεφθυνοσ Φροντιςτηρίου Αργφρθσ Τουμπζκθσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ 

Διδάςκοντεσ Ζρθ Σγουράκθ, Ακανάςιοσ Καμπαςακάλθσ, Γεϊργιοσ Παραδείςθσ  

Χώροσ διεξαγωγήσ Αίκουςα Κολυμβθτθρίου, Σχολι Επιςτιμθσ Φυςικισ Αγωγισ & Ακλθτιςμοφ, 
ΕΚΠΑ, Δάφνθ 

Επικοινωνία Email: atoubekis@phed.uoa.gr 

      Ωρολόγιο πρόγραμμα 

12:00-12:20 Διαδικαςία  αιμολθψίασ και προςδιοριςμόσ του γαλακτικοφ 

12:20-13:00 Αιμολθψία και προςδιοριςμόσ ςυγκζντρωςθσ γαλακτικοφ με αυτόματουσ 
αναλυτζσ: Πρακτικι εξάςκθςθ 

13:00-13:50 Θ ςχζςθ προοδευτικά αυξανόμενθσ επιβάρυνςθσ και ςυγκζντρωςθσ γαλακτικοφ 
(καμπφλθ γαλακτικοφ) 

13:50-14:00 Σφνοψθ - Ερωτιςεισ - Συηιτθςθ 

 

Φξνληηζηήξην 2 
Υπερηχογραφική Απεικόνιςη Μυοκαρδίου και Σκελετικοφ Mυόσ 

Ημερομηνία διεξαγωγήσ Παραςκευι 6/11/2015 

Υπεφθυνοσ Φροντιςτηρίου Γεράςιμοσ Τερηισ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σ.Ε.Φ.Α.Α., ΕΚΠΑ 

Διδάςκοντεσ Γεράςιμοσ Τερηισ, Γιϊργοσ Σακκάσ, Χριςτόφοροσ Γιαννάκθ, Αγγελικι Σταςινάκθ  

Χώροσ διεξαγωγήσ Εργαςτιριο Κλαςικοφ Ακλθτιςμοφ, νζο κτιριο ΣΕΦΑΑ, 3οσ όροφοσ, ΕΚΠΑ, Δάφνθ 

Επικοινωνία Email: gterzis@phed.uoa.gr 

      Ωρολόγιο πρόγραμμα 

9:00-9:15 Ειςαγωγι ςτθν υπερθχογραφία 

9:15-9:40 Υπερθχογραφικι απεικόνιςθ του μυοκαρδίου 

9:40-10:00 Πρακτικι εξάςκθςθ 

10:00-10:20 Υπερθχογραφικι απεικόνιςθ του ςκελετικοφ μυόσ 

10:20-10:50 Πρακτικι εξάςκθςθ 

10:50-11:00 Συηιτθςθ – Συμπεράςματα  

 

Φξνληηζηήξην 3 
Σφγχρονεσ προςεγγίςεισ ςτην Καρδιοαναπνευςτική Αποκατάςταςη 

Ημερομηνία διεξαγωγήσ Παραςκευι 6/11/2015 

Υπεφθυνοσ Φροντιςτηρίου Γιάννθσ Βογιατηισ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ 

Διδάςκοντεσ Η. Λοφβαρθσ, Μ. Βαςιλοποφλου, Σ. Σπετςιϊτθ, Ν. Χυνκιάμθσ, Γ. Καλτςάκασ 

Χώροσ διεξαγωγήσ Α’ Πανεπιςτθμιακι Κλινικι Νοςοκομείο Σωτθρία 

Επικοινωνία Email: gianvog@phed.uoa.gr 

      Ωρολόγιο πρόγραμμα 

9:00-9:15 Αρχζσ Καρδιοαναπνευςτικισ Αποκατάςταςθσ 

9:15-9:30 Διαλειμματικι άςκθςθ ςτισ καρδιοαναπνευςτικζσ πακιςεισ 

9:30-10:00 Τθλεματικι αποκατάςταςθ αςκενϊν ςτο ςπίτι 

10:00-10:45 Εργαςτιριο: Τθλεματικι καταγραφι ςωματικισ δραςτθριότθτασ 

10:45-11:30 Εργαςτιριο: Καταγραφι καρδιακισ παροχισ ςτθν άςκθςθ 

11:30-12:00 Εργαςτιριο: Πρόγραμμα αερόβιασ άςκθςθσ και αςκιςεων ενδυνάμωςθσ ςε 
αςκενείσ  με καρδιακζσ και αναπνευςτικζσ πακιςεισ 

 

http://www.eevfa.gr/web/documents/Frontistirio%20Imaging%20techniques-01.pdf#page=1
http://www.eevfa.gr/web/documents/Frontistirio%20Imaging%20techniques-01.pdf#page=1
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Πξφγξακκα πλεδξίνπ 

 
 

 

Παξαζθεπή 6 Ννεκβξίνπ 

16:00-

16:30 

Δγγξαθέο (Κνιιέγην Αζελψλ) 

16:30-

18:00 

Πξνθνξηθέο αλαθνηλώζεηο: Φπζηνινγία ηεο άζθεζεο 

 Πξνεδξείν: Νίθνο Γειαδάο ΔΦΑΑ ΔΚΠΑ, Αλδξέαο Φινπξήο ΔΦΑΑ ΠΘ 

 

1. Μεζελίηεο ., Καξαλδξέαο Ν., Εάξαο Ν., ηαζηλάθε Α., πέγγνο Κ., Σεξδήο Γ. ΣΑΥΤΣΖΣΑ 
ΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΓΤΝΑΜΗΚΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΗ ΜΤΨΚΔ ΗΝΔ, ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΜΤΨΚΧΝ ΗΝΧΝ 
ΚΑΗ ΡΤΘΜΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΓΤΝΑΜΖ 

2. Dinas P., Metsios G., Zacharopoulou K., Gkiata P., Phychou D., Jamurtas A., Koutedakis Y., 
Flouris A. EQUATIONS TO PREDICT RESTING METABOLIC RATE IN ADULT MEN: 
SENSITIVITY DURING EXERCISE PROGRAMMES AND DE-TRAINING 

3. Σζηηθάλνπ ., πέγγνο Κ., ηαζηλάθε Α., Εάξαο Ν., Μπνγδάλεο Γ., Σεξδήο Γ. ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ 
ΤΝΓΤΑΜΟΤ ΑΔΡΟΒΗΑ ΓΗΑΛΔΗΜΜΑΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΚΑΗ ΑΚΖΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΑΔΗ 
ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΖ ΜΤΨΚΖ ΜΑΕΑ   

4. Ησάλλνπ Λ., Σζνπηζνπκπή Λ., Κνπηεληάθεο Η., Σζηάλνο Γ., Φινπξήο Α. ΦΤΥΟΧΜΑΣΗΚΖ 
ΚΑΣΑΠΟΝΖΖ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΤΠΔΡΜΑΡΑΘΧΝΗΟ MARATHON DES SABLES 

5. Σζνπηζνπκπή Λ., Ησάλλνπ Λ., Σδηακνχξηαο Α., Φαηνχξνο Η., Φινπξήο Α. ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ 
ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΝΔΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΧΜΑΣΗΚΖ ΑΦΤΓΑΣΧΖ 

6. Γθηάηα Π., Νηίλαο Π., Carrillo A., Σδηακνχξηαο Α., Εαραξνπνχινπ Κ., Φχρνπ Γ., Μέηζηνο Γ., 
Φαηνχξνο Η., Κνπηεληάθεο Η., Φινπξήο Α. Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 
ΑΚΖΖ Δ ΓΔΗΚΣΔ ΤΓΔΗΑ: ΜΗΑ ΣΤΥΑΗΟΠΟΗΖΜΔΝΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ ΜΔΛΔΣΖ 

7. Flouris Α., Kenny G. SCREENING CRITERIA FOR SUSCEPTIBILITY TO HEAT STRESS IN 
INDIVIDUALS AGED 31-70 YEARS DURING EXERCISE IN HOT ENVIRONMENTS 

8. ηεξγηφπνπινο Γ., Κνπλαιάθεο ., Μειηψηεο Π., Γειαδάο Ν. ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΣΖΣΑ ΚΑΡΓΗΑΚΖ 
ΤΥΝΟΣΖΣΑ: ΜΗΑ ΝΔΑ ΜΔΘΟΓΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΡΟΒΗΟΤ ΚΑΣΧΦΛΗΟΤ 

18:00-

19:15 

ηξνγγπιή Tξάπεδα 1: Μέηξεζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ γαιαθηηθνύ ηνπ αίκαηνο ζηνλ αγσληζηηθό 

αζιεηηζκό  

Πξνεδξείν: άββαο Σνθκαθίδεο ΔΦΑΑ ΓΠΘ 

1. Βαζίιεο Μνχγηνο      Ζ ζέζε ηνπ γαιαθηηθνχ ζηνλ αζθεζηαθφ κεηαβνιηζκφ 
2. άββαο Σνθκαθίδεο  Γαιαθηηθφ-γαιαθηηθφ νμχ: πνιχηηκνο κεηαβνιίηεο ηεο αλαεξφβηαο 

γιπθφιπζεο κε κεγάιε πξνζθνξά ζηνλ αζιεηηζκφ θαη ηνπο αζινχκελνπο  
3. Αξγχξεο Σνπκπέθεο Ζ ζρέζε έληαζεο-γαιαθηηθνχ ζην ζρεδηαζκφ ηεο πξνπφλεζεο 

 

19:15-

19:30 

Γηάιεηκκα - Καθέο 

19:30-

20:00 

Σειεηή έλαξμεο 5νπ πλεδξίνπ Βηνρεκείαο θαη Φπζηνινγίαο ηεο Άζθεζεο 

Απνλνκή ηίηισλ Βηνρεκηθνχ ηεο Άζθεζεο θαη Δξγνθπζηνιφγνπ 

 

20:00-

20:45 

1ε θεληξηθή νκηιία Καζεγεηή Per Aagaard 

Use of exercise training to reverse age-related changes in neuronal function and skeletal muscle 

morphology 

Πξνεδξείν: Γξεγφξεο Μπνγδάλεο ΔΦΑΑ ΔΚΠΑ 
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άββαην 7 Ννεκβξίνπ 

9:00-10:30 Πξνθνξηθέο Αλαθνηλώζεηο: Βηνρεκεία θαη Μνξηαθή Βηνινγία ηεο Άζθεζεο 

Πξνεδξείν: Θαλάζεο Σδηακνχξηαο ΔΦΑΑ ΠΘ, Γηάλλεο Φαηνχξνο ΔΦΑΑ ΠΘ 

 

1. Σδήκνπ Α., Σατηδφγινπ Η., Μνχγηνο Β. Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ ΑΚΖΖ ΣΖΝ ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΣΖΝ 
ΗΝΟΤΛΗΝΖ ΔΞΑΘΔΝΔΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΜΔΡΗΚΔ ΖΜΔΡΔ Δ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΟΤ ΔΠΗΜΤ 

2. Dinas P., Metsios G., Zacharopoulou K., Phychou D., Gkiata P., Granzotto M., Rossato M., 
Vettor R., Valente A., Jamurtas A., Koutedakis Y., Flouris A. THE EFFECTS OF DIFFERENT 
TYPES OF EXERCISE ON mRNA EXPRESSION OF UCP1 AND PPARα OF 
SUBCUTANEOUS ADIPOSE TISSUE IN HUMANS: PRELIMINARY EVIDENCE FROM A 
RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL 

3. Siopi A., Manou V., Deda O, Palachanis D., Kellis S., Theodoridis G., Mougios V. EFFECTS OF 
DIFFERENT EXERCISE TYPES ON THE METABOLIC FINGERPRINT OF MEN WITH AND 
WITHOUT METABOLIC SYNDROME 

4. Nikolaidis S., Kosmidis I., Koulidou T., Panagakis S., Tsalis G., Loupos D., Mougios V. 
RELIABILITY OF URINE LACTATE AS A BIOMARKER OF EXERCISE METABOLISM UNDER 
DIFFERENT HYDRATION LEVELS IN SWIMMING 

5. Mitrou G, Galler S., Karatzaferi C. DOES UREMIA CHANGE MYOSIN CROSS BRIDGE 
KINETICS? 

6. Γεσξγαθνχιε Κ., Μάλζνπ Δ., Φαηνχξνο I., Γειή Υ., Κνπηεληάθεο Γ., Θενδσξάθεο Γ., 
Σδηακνχξηαο A. ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΔΡΟΒΗΑ ΑΚΖΖ 8 ΔΒΓΟΜΑΓΧΝ 
ΣΗ ΟΞΔΗΔ ΑΝΣΗΟΞΔΗΓΧΣΗΚΔ ΚΑΗ ΖΠΑΣΗΚΔ ΑΠΟΚΡΗΔΗ Δ ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΚΑΝΟΤΝ 
ΒΑΡΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΑΛΚΟΟΛ 

7. Theofilidis G., Kaltsatou A., Stavropoulos-Kalinoglou A., Sakkas G., Koutedakis Y., Bogdanis G., 
Karatzaferi C. OXIDATIVE STRESS FOLLOWING RUNNING AT 90% OF MAXIMAL AEROBIC 
SPEED: INFLUENCE OF INCLINATION 

8. Μνπζηφγηαλλεο Α., Φηιίππνπ Α., Φαξξφο Κ., Μαξηδάθε Μ., Κνπηζηιηέξεο Μ. Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΖ 
ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΦΟΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΣΣΑΡΗΚΖ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΚΑΗ 
ΓΖΡΑΜΔΝΧΝ ΜΤΟΒΛΑΣΧΝ C2C12 
 

10:30-

11:00 

Αλαξηεκέλεο αλαθνηλώζεηο 

Πξνεδξείν: Αλδξέαο Εαθεηξίδεο ΔΦΑΑ ΑΠΘ 

 

1. Dinas P., Lahart I., Flouris A., Koutedakis Y., Svensson P., Boguszewski C., Metsios G. THE 
EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY ON PGC-1α AND FNDC5 IN MUSCLE, CIRCULATING 
IRISIN, AND UCP1 OF WHITE ADIPOCYTES IN HUMANS: A SYSTEMATIC REVIEW 

2. Παπαζσηεξίνπ Η., Νηθιή Α.-Φ. ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΠΔΓΧΝ ΓΛΤΚΟΕΖ ΚΑΗ ΓΑΛΑΚΣΗΚΟΤ 
ΟΞΔΟ ΣΟΝ ΑΘΛΖΣΖ Δ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΠΡΟΠΟΝΖΖ 

3. Πνπιηαλίηε Κ., Καιηζάηνπ Α., Καξπψηε Α., Σδηακνχξηαο Α., Σεπεηέο Κ., Υξηζηνδνπιίδεο Γ., 
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13. Γθξίιηαο Π. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΚΘΔΖ Δ ΤΠΔΡΒΑΡΗΚΟ ΟΞΤΓΟΝΟ ΣΖΝ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΤΜΠΣΧΜΑΣΧΝ TOY ΚΑΘΤΣΔΡΖΜΔΝΟΤ MYIKOY ΠONOY 

14. Βαγελά Δ. ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Δ ΑΘΔΝΔΗ ΜΔ ΜΔΣΑ ΜΔΘ ΤΝΓΡΟΜΟ ΣΖΝ ΜΑΦ  
15. Μπνγδάλεο Γ., Κνπηζνχθε Γ., Βιαρνπαπαδνπνχινπ Δ., ηξνθχιια Γ., Φαιηνπνχινπ Θ., 

Καξαράιηνπ Φ., Μαληφο Η., Καξαγηάλλε Β., εξγεληάλεο Θ. , Υαηδάθεο Α., Μηραιάθνο . ΜΤΨΚΖ 
ΑΝΣΟΥΖ ΣΧΝ ΚΟΗΛΗΑΚΧΝ ΜΤΧΝ Δ ΠΑΥΤΑΡΚΑ, ΤΠΔΡΒΑΡΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ ΚΑΝΟΝΗΚΟΤ 
ΒΑΡΟΤ ΖΛΗΚΗΑ 8-15 ΔΣΧΝ: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖ 
ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ (ΔΠΑ, MIS 301205) 

16. Κνθθίλνπ Δ., κήιηνο Ζ., Πνιπκελάθνπ Δ., Σνπκπέθεο A., Γνχδα Δ., Σνθκαθίδεο . 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΖ ΟΞΤΓΟΝΧΖ ΣΟΤ ΔΞΧ ΠΛΑΣΤ ΜΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΔΡΟΒΗΑ 
ΑΚΖΖ ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ Δ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΑ ΔΠΗΠΔΓΑ ΔΝΣΑΖ 

17. Πνιπκελάθνπ Δ., κήιηνο Ζ., Κνθθίλνπ Δ., Μπνγδάλεο Γ., Γνχδα Δ., Σνθκαθίδεο . 
ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΖ ΦΤΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΚΑΗ ΣΖ ΜΤΨΚΖ ΟΞΤΓΟΝΧΖ ΚΑΣΑ ΣΖ 
ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΑΚΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΑ 
ΠΡΗΝΣ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

 

(Γηάιεηκκα – Καθέο) 

18:00-

18:45 

2ε θεληξηθή νκηιία Καζεγεηή Per Aagaard 

Effects of resistance training on endurance capacity in top level athletes 

Πξνεδξείν: ΓηάλλεοΚνπηεληάθεο ΔΦΑΑ ΠΘ  

 

18:45-

19:30 

Σειεηή Λήμεο - Βξαβεύζεηο 
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Πεξηιήςεηο 1εο ηξνγγπιήο Tξάπεδαο 
Μέηξεζε θαη Αμηνιόγεζε ηνπ Γαιαθηηθνύ ηνπ Αίκαηνο ζηνλ Αγσληζηηθό Αζιεηηζκό 

Ζκεξνκελία: 06/11/2015  Ώξα: 16:30 – 18:00 
Πξνεδξείν: άββαο Σνθκαθίδεο .Δ.Φ.Α.Α. Γ.Π.Θ. 

 
Ζ ΘΔΖ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΟΝ ΑΚΖΙΑΚΟ 

ΜΔΣΑΒΟΛΙΜΟ 

 

Βαζίιεο Μνύγηνο 

 

ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ 

Θεζζαινλίθεο 

 

Σν γαιαθηηθφ νμχ είλαη έλα νξγαληθφ νμχ πνπ θαηέρεη 

θεληξηθή ζέζε ζηνλ κεηαβνιηζκφ πνιιψλ νξγαληζκψλ 

ράξε ζην φηη παξάγεηαη απφ ηε γιπθφδε, ηε 

«δεκνθηιέζηεξε» πεγή ελέξγεηαο ησλ θπηηάξσλ, ρσξίο 

λα ρξεηάδεηαη ηειηθά ζπκπαξάγνληεο, κέζσ κηαο 

δηεξγαζίαο πνπ απνδίδεη 2 ΑΣΡ αλά γιπθφδε. ε 

θπζηνινγηθφ pH, ην γαιαθηηθφ νμχ δηίζηαηαη ζε 

γαιαθηηθφ ηφλ θαη πξσηφλην (ην «ζήκα θαηαηεζέλ» ησλ 

νμέσλ), κε ηελ ηζνξξνπία λα θιίλεη ζπληξηπηηθά ππέξ 

ηεο ηνληηθήο κνξθήο, θάηη πνπ δηθαηνινγεί ην λα κηιά 

θαλείο γηα γαιαθηηθφ (lactate) αληί γηα γαιαθηηθφ νμχ 

(lactic acid). Δπεηδή ην γαιαθηηθφ είλαη πξντφλ ηεο 

αλαεξφβηαο δηάζπαζεο ησλ πδαηαλζξάθσλ, είλαη 

αξθεηά δηαδεδνκέλε ε άπνςε φηη ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο ηνπ ζηνπο αζθνχκελνπο κπο νθείιεηαη ζε 

έιιεηςε νμπγφλνπ. Χζηφζν, θαίλεηαη φηη ν πξαγκαηηθφο 

ιφγνο είλαη ε ξαγδαία θαηαλάισζε ελφο 

ζπκπαξάγνληα, ηνπ νμηδσκέλνπ ληθνηηλακηδν-αδεληλν-

δηλνπιενηηδίνπ (NAD+), ζηελ 6ε αληίδξαζε ηεο 

γιπθφιπζεο θαη ε αλαγέλλεζή ηνπ θαηά ηε κεηαηξνπή 

ηνπ ππξνζηαθπιηθνχ ζε γαιαθηηθφ, γεγνλφο πνπ 

επηηξέπεη ηε ζπλέρηζε ηεο παξνρήο ΑΣΡ απφ ηε 

δηάζπαζε ησλ πδαηαλζξάθσλ. Μηα άιιε δηαδεδνκέλε 

παξαλφεζε είλαη φηη ην γαιαθηηθφ πξνθαιεί κπτθφ 

θάκαην. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θακαηνγφλνο είλαη ε 

νμχηεηα (Ζ+) πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξαγσγή ηνπ 

γαιαθηηθνχ. Δπεηδή ε ζπγθέληξσζε ηνπ γαιαθηηθνχ 

ζηα ζσκαηηθά πγξά πνιιαπιαζηάδεηαη θαηά ηελ 

άζθεζε ζε βαζκφ πνπ εμαξηάηαη απφ πιεζψξα 

παξαγφλησλ (φπσο ή έληαζε θαη ε δηάξθεηα ηεο 

άζθεζεο, ε πξνπνλεηηθή θαηάζηαζε θαη ε δηαηξνθή), 

απνηειεί έλαλ επαίζζεην δείθηε ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

άζθεζεο θαη, σο ηέηνηα, κεηξηέηαη θαηά θφξνλ ζην 

πιαίζην ηεο αζιεηηθήο επηζηήκεο θαη πξάμεο. Ζ 

κέηξεζε ηνπ γαιαθηηθνχ, σζηφζν, πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ θαηνρή ηεο γλψζεο πνπ έρεη 

ζπζζσξεπζεί κέζα απφ δεθαεηίεο έξεπλαο ζηε 

βηνρεκεία θαη θπζηνινγία ηεο άζθεζεο, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη παξαλνήζεηο (φπσο φηη δήζελ πάλσ 

απφ ην ιεγφκελν αλαεξφβην θαηψθιη ν νξγαληζκφο 

ιεηηνπξγεί είηε απνθιεηζηηθά αλαεξφβηα είηε θπξίσο 

αλαεξφβηα), νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ επηπηψζεηο 

ζηνλ νξζφ ζρεδηαζκφ ηεο πξνπφλεζεο θαη ζηελ 

επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ πξνπνλεηηθψλ θαη 

αγσληζηηθψλ ζηφρσλ.  

 

 

ΓΑΛΑΚΣΙΚΟ-ΓΑΛΑΚΣΙΚΟ ΟΞΤ: ΠΟΛΤΣΙΜΟ 

ΜΔΣΑΒΟΛΙΣΖ ΣΖ ΑΝΑΔΡΟΒΙΑ ΓΛΤΚΟΛΤΖ 

ΜΔ ΜΔΓΑΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΝ ΑΘΛΖΣΙΜΟ ΚΑΙ 

ΣΟΤ ΑΘΛΟΤΜΔΝΟΤ 

 

άββαο Σνθκαθίδεο 

 

Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, ρνιή Δπηζηήκεο 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ, Κνκνηελή  

 

Σν γαιαθηηθφ, σο έλαο πνιχηηκνο θαη ρξήζηκνο 

κεηαβνιίηεο, ζπκκεηέρεη ζηνλ ελεξγεηαθφ κεηαβνιηζκφ  

ηεο άζθεζεο, ηφζν θαηά ηελ πςειή έληαζε φζν θαη 

θαηά ηελ παξαηεηακέλε πξνζπάζεηα. Παξέρεη ελέξγεηα 

ζηνλ αζιεηή πςειψλ επηδφζεσλ θαζψο θαη ζηνλ 

αζθνχκελν πνπ αζιείηαη γηα λα βειηηψζεη ηε θπζηθή 

ηνπ θαηάζηαζε θαη ηελ πγεία ηνπ. Γεζκεχεη πδξνγφλα 

θαη δηαδξακαηίδεη έλα ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηνλ 

ελεξγεηαθφ κεηαβνιηζκφ πςειψλ απαηηήζεσλ. Ο 

κχζνο πεξί ηεο θακαηνγφλνπ δξάζεο ηνπ γαιαθηηθνχ 

δελ ηζρχεη πιένλ. Αληίζεηα, ε ζπζζψξεπζε θαη ε αμία 

ηνπ γαιαθηηθνχ κάιινλ εξγνγφλνο, παξά θακαηνγφλνο, 

ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί. ήκεξα, κε ηε ζπκβνιή ηεο 

ηερλνινγίαο, ηελ απινπνίεζε θαη ηελ επθνιία κε ηελ 

νπνία κεηξάηαη ην γαιαθηηθφ ν πξνπνλεηήο έρεη έλα 

πνιχηηκν βνεζφ, ν νπνίνο κπνξεί λα κεηαθέξεη 

πιεξνθνξίεο απφ ηηο ελδνθπηηάξηεο κεηαβνιηθέο 

ιεηηνπξγίεο ηεο άζθεζεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα 

εγθαηαιείςνπκε ηηο ακθηβνιίεο καο πεξί ησλ δήζελ 

ελνρψλ πνπ πξνζάπηνπλ ζην γαιαθηηθφ, λα 

επηθεληξσζνχκε ζηε γλψζε πνπ παξέρνπλ νη 

ζχγρξνλεο κειέηεο, θαη κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ 

κεηαβνιηθψλ κεραληζκψλ λα αμηνπνηήζνπκε ην ξφιν 

ηνπ γαιαθηηθνχ πξνο φθεινο ηεο πξνπφλεζεο. 

Πξάγκαηη, ε παξαγσγή ηνπ γαιαθηηθνχ παξέρεη 

πνηφηεηα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ αζιεηή. Ζ 

ζπζζψξεπζε γαιαθηηθνχ, ζπλνδεχεηαη θαη απφ 

ηαπηφρξνλε ζπζζψξεπζε πδξνγφλσλ. Σα πδξνγφλα, 

σζηφζν, κπνξεί λα κεηαβάιινπλ ηελ νμχηεηα ηνπ 
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θχηηαξνπ, λα δηαηαξάζζνπλ ηελ νμενβαζηθή 

ηζνξξνπία θαη λα ζεσξνχληαη ππεχζπλα γηα ην κπτθφ 

θάκαην, αιιά δελ παχνπλ λα απνηεινχλ θαη ηνπο 

ηξνθνδφηεο ηεο αλαπλεπζηηθήο αιπζίδαο γηα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο (ΑΣΡ) ζηα κηηνρφλδξηα. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο έληνλεο άζθεζεο, ινηπφλ, ε παξαγσγή 

γαιαθηηθνχ παξέρεη ελέξγεηα θαη ηαπηφρξνλα δεζκεχεη 

πδξνγφλα, ξπζκίδνληαο ην ελδνθπηηάξην πεξηβάιινλ 

θαη βνεζψληαο ζηελ απφδνζε ηνπ αζιεηή. ηελ 

παξνχζα εξγαζία ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα 

θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηηο ελδνθπηηάξηεο ιεηηνπξγίεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γαιαθηηθφ θαη λα ζπλδέζνπκε ηε 

γλψζε ησλ κεηαβνιηθψλ κεραληζκψλ κε ηελ έληαζε 

ηεο κπτθήο ζπζηνιήο. Αλ θαηαλνήζνπκε ηνπο 

κεηαβνιηθνχο κεραληζκνχο θαη ην ζχλδεζκν πνπ 

δηέπεη ηελ έληαζε άζθεζεο κε ηελ εθζεηηθή εκθάληζε 

ηνπ γαιαθηηθνχ ηφηε έρνπκε ην θιεηδί γηα πην εχζηνρα 

θαη απνηειεζκαηηθά πξνπνλεηηθά πξνγξάκκαηα. 

 

 

Ζ ΥΔΖ ΔΝΣΑΖ-ΓΑΛΑΚΣΙΚΟΤ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ 

ΣΖ  ΠΡΟΠΟΝΖΖ 

 

Αξγύξεο Σνπκπέθεο 

 

Σνκέαο Τγξνχ ηίβνπ, ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο 

Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ζπγθέληξσζεο γαιαθηηθνχ ζην 

αίκα κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κία εχθνιε θαη γξήγνξε 

δηαδηθαζία ζην εξγαζηήξην θαη ζηνπο ρψξνπο 

πξνπφλεζεο. Αξθεηά πξσηφθνιια έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί ε θακπχιε 

ε νπνία εθθξάδεη ηε ζρέζε κεηαμχ άζθεζεο 

πξννδεπηηθά θαη θαηά ζηάδηα απμαλφκελεο έληαζεο κε 

ηε ζπγθέληξσζε γαιαθηηθνχ ζην αίκα (θακπχιε 

έληαζεο-γαιαθηηθνχ). ε θάζε ηέηνην πξσηφθνιιν, ην 

κέγεζνο κεηαβνιήο ηεο έληαζεο απφ ην έλα ζηάδην ζην 

επφκελν, ε δηάξθεηα ηνπ θάζε ζηαδίνπ, ε δηαηξνθή θαη 

νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, επεξεάδνπλ ηελ 

απνηχπσζε ηεο θακπχιεο έληαζεο-γαιαθηηθνχ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηνλ εληνπηζκφ θξίζηκσλ ζεκείσλ ζην 

εχξνο ηεο. Ζ πξνηεηλφκελε δηάξθεηα θάζε ζηαδίνπ είλαη 

3-4 ιεπηά, ελψ κεγαιχηεξε δηάξθεηα είλαη πηζαλφ λα 

πξνθαιέζεη κείσζε ηεο ηαρχηεηαο θαηά ηελ νπνία 

εληνπίδεηαη ην «θαηψθιη γαιαθηηθνχ», ηεο ηαρχηεηαο 

πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπγθέληξσζε γαιαθηηθνχ 4 mmol/l 

θαη ηεο κέγηζηεο ηαρχηεηαο ζηε ιήμε ηεο δνθηκαζίαο. 

ηε ζρεδηαζκέλε θακπχιε έληαζεο-γαιαθηηθνχ είλαη 

δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηνχλ ζεκεία θακπήο ηα νπνία 

αληηζηνηρνχλ ζε δηαθξηηέο κεηαβνιέο ηεο 

ζπγθέληξσζεο γαιαθηηθνχ θαη νξηνζεηνχλ πεξηνρέο 

έληαζεο γηα άζθεζε/πξνπφλεζε. Σα ζεκεία θακπήο 

πξνθχπηνπλ ηφζν απν ηελ πξψηε αχμεζε φζν θαη απφ 

ηελ απφηνκε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο γαιαθηηθνχ 

θαη ζπλήζσο πξνζδηνξίδνληαη σο πξψην θαη δεχηεξν 

«θαηψθιη γαιαθηηθνχ» αληίζηνηρα. Ο εληνπηζκφο ηεο 

ηαρχηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζην δεχηεξν «θαηψθιη 

γαιαθηηθνχ» ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο ελαιιαθηηθή 

δηαδηθαζία πξνζδηνξηζκνχ ηεο έληαζεο ε νπνία 

αληηζηνηρεί ζηε «κέγηζηε ζηαζεξή ζπγθέληξσζε 

γαιαθηηθνχ» (maximal lactate steady state). Σα δχν 

ζεκεία θακπήο ηεο θακπχιεο έληαζεο-γαιαθηηθνχ 

νξηνζεηνχλ ηξείο πεξηνρέο έληαζεο (κέηξηα, έληνλε, 

πνιχ έληνλε) θαη ε άζθεζε/πξνπφλεζε ζε θάζε κία 

απφ απηέο ηηο πεξηνρέο εκθαλίδεη ζεκαληηθά 

δηαθνξεηηθέο θπζηνινγηθέο αληαπνθξίζεηο. εκαληηθή 

κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο έληαζεο-γαιαθηηθνχ πξνο ηα 

δεμηά αλακέλεηαη κεηά απφ κηα πεξίνδν 

απνηειεζκαηηθήο πξνπφλεζεο αληνρήο. Απηή ε 

κεηαηφπηζε ζπλήζσο ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε ηεο 

ηαρχηεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζην «θαηψθιη γαιαθηηθνχ» 

θαη εμαξηάηαη απφ ηελ πεξίνδν πξνπφλεζεο θαη ην 

επίπεδν ησλ αζιεηψλ. Αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο πνπ 

αληηζηνηρεί ζην «θαηψθιη γαιαθηηθνχ» ζεκαηνδνηεί 

βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο αληνρήο θαη είλαη ζεκαληηθή 

γηα ηνπο αζιεηέο/ηξηεο αγσληζκάησλ κεγάιεο 

δηάξθεηαο. Χζηφζν, ζε αγσλίζκαηα δηάξθεηαο κεξηθψλ 

ιεπηψλ, νη κεηαβνιέο ζηελ ηαρχηεηα πνπ αληηζηνηρεί 

ζην «θαηψθιη γαιαθηηθνχ» δελ ζπλνδεχνληαη 

απαξαίηεηα απφ βειηίσζε ηεο αγσληζηηθήο απφδνζεο 

θαη δελ ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Δπηπιένλ, αξθεηέο 

πιεξνθνξίεο είλαη δπλαηφ λα εμαρζνχλ απφ κεηαβνιέο 

ηεο θακπχιεο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο θαη 

αμηνπνηνχληαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο πξνπφλεζεο. 
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Πεξηιήςεηο 2εο ηξνγγπιήο Tξάπεδαο  
Δθαξκνγέο Γηαιεηκκαηηθήο Άζθεζεο ζηνλ Αζιεηηζκό θαη ζηελ Απνθαηάζηαζε Αζζελώλ 

Ζκεξνκελία: 07/11/2015  Ώξα: 12:30 – 14:00 
Πξνεδξείν: Γηάλλεο Βνγηαηδήο .Δ.Φ.Α.Α. Δ.Κ.Π.Α. 

 
ΓΙΑΛΔΙΜΜΑΣΙΚΖ ΑΚΖΖ ΤΦΖΛΖ ΔΝΣΑΖ: 

ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ ΑΠΟΚΡΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΑΡΜΟΓΔ 

 

Γξεγόξεο Μπνγδάλεο  

 

ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ, 

Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

 

Ζ δηαιεηκκαηηθή άζθεζε πςειήο έληαζεο (High 

Intensity Interval Training ή ΖΗΗΣ) απνηειεί κηα κνξθή 

εθγχκλαζεο θαηά ηελ νπνία ζχληνκεο πεξίνδνη 

έληνλεο άζθεζεο ελαιιάζζνληαη κε πεξηφδνπο ήπηαο 

άζθεζεο ή αλάπαπζεο. Οη πεξίνδνη έληνλεο άζθεζεο 

δηαξθνχλ απφ 5 έσο 30 δεπηεξφιεπηα κε κέγηζηε 

έληαζε (Sprint Interval Training ή SIT) έσο θαη 4-8 

ιεπηά κε έληαζε πνπ αληηζηνηρεί ζην 90-100% ηεο 

κέγηζηεο πξφζιεςεο νμπγφλνπ (High Intensity Aerobic 

Interval Training). Σν δηάιεηκκα είλαη αληίζηνηρα 1:7 

έσο 1:9 γηα ηελ SIT θαη 1:1 έσο 1:1,5 γηα ηελ ΖIΗΣ. 

Δπεηδή ν ζπλνιηθφο απαηηνχκελνο ρξφλνο άζθεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαιεηκκάησλ 

απνθαηάζηαζεο, είλαη πνιχ κηθξφο (15 έσο 20 ιεπηά), 

ε ΖΗΗΣ ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο κηα πνιχ απνδνηηθή 

κνξθή εθγχκλαζεο. Έλαο κεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ 

θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία δείρλνπλ φηη έλα 

πξφγξακκα ΖΗΗΣ πνπ εθαξκφδεηαη 3 θνξέο ηελ 

εβδνκάδα κπνξεί λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηελ αεξφβηα 

θαη ηελ αλαεξφβηα ηθαλφηεηα, λα κεηψζεη ηελ 

αξηεξηαθή πίεζε θαη λα βειηηψζεη ηελ αξηεξηαθή 

πγεία, λα κεηψζεη ην ζσκαηηθφ ιίπνο θαη λα βειηηψζεη 

ην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι. Δληππσζηαθά είλαη ηα 

δεδνκέλα απφ πξνγξάκκαηα SIT κε θαζαξφ ρξφλν 

άζθεζεο 2-3 ιεπηά ζε θάζε ζπλεδξία (ζχλνιν 15-25 

ιεπηά καδί κε ηα δηαιείκκαηα), γηα έλα δηάζηεκα 2-6 

εβδνκάδσλ, βειηηψλνπλ ηε κέγηζηε πξφζιεςε 

νμπγφλνπ θαη απμάλνπλ ηε δξαζηηθφηεηα ελδχκσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηνλ αεξφβην κεηαβνιηζκφ (φπσο ε 

ππξνζηαθπιηθή αθπδξνγνλάζε θαη ε αθπδξνγνλάζε 

ηνπ 3-πδξνμπαθπινζπλελδχκνπ Α ή HAD) ζηνλ ίδην 

βαζκφ κε ηε ζπλερφκελε αεξφβηα άζθεζε γηα 40-60 

ιεπηά ζην 65% ηεο κέγηζηεο πξφζιεςεο νμπγφλνπ, κε 

ζπρλφηεηα 5 θνξέο ηελ εβδνκάδα. εκαληηθή είλαη θαη 

ε επίδξαζε ηεο SIT ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζαθραξψδνπο δηαβήηε ηχπνπ 2, αθνχ κε απηφ ηνλ 

ηχπν άζθεζεο απμάλεηαη ε επαηζζεζία ησλ ηζηψλ 

ζηελ ηλζνπιίλε, ε θαχζε ησλ ιηπψλ, θαζψο θαη ε 

ζπγθέληξσζε ησλ κεηαθνξέσλ ηεο γιπθφδεο ζηα 

κπτθά θχηηαξα (GLUT-4). Κεληξηθφ ξφιν γηα ηηο 

πξνζαξκνγέο απηέο ζε επίπεδν κπτθνχ θπηηάξνπ 

παίδεη ν κηηνρνλδξηαθφο κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο 

PGC 1 alpha (ζπλελεξγνπνηεηήο 1α ηνπ 

ελεξγνπνηνχκελνπ απφ πνιιαπιαζηαζηέο ησλ 

ππεξνμπζσκάησλ ππνδνρέα γ) πνπ απμάλεη ηνλ 

αξηζκφ θαη ηνλ φγθν ησλ κηηνρνλδξίσλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηελ νμεηδσηηθή ηθαλφηεηα. Πξφζθαηεο 

έξεπλεο δείρλνπλ φηη παξφκνηα απνηειέζκαηα 

κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε αθφκα ιηγφηεξν φγθν 

άζθεζεο πνπ πεξηιακβάλεη 2-3 ζπξηλη ησλ 20 s, ηα 

νπνία γίλνληαη κέζα ζε ζπλνιηθφ δηάζηεκα 10 ιεπηψλ 

φπνπ εθηειείηαη ήπηα άζθεζε. Παξά ηε κεγάιε 

απνηειεζκαηηθφηεηα απηήο ηεο κνξθήο εθγχκλαζεο, 

ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ιφγσ ηεο πςειήο έληαζεο ζα 

πξέπεη λα πξνεγείηαη πιήξεο ηαηξηθφο έιεγρνο θαη ε 

ζπληαγνγξάθεζε λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

πξννδεπηηθφηεηαο, πξνζαξκνζκέλε ζηηο δπλαηφηεηεο, 

ηελ πγεία θαη ην επίπεδν θπζηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

θάζε αζθνχκελνπ. 

 

 

ΑΔΡΟΒΙΑ ΓΙΑΛΔΙΜΜΑΣΙΚΖ ΑΚΖΖ: ΠΡΟΠΟ-

ΝΖΣΙΚΔ ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΚΑΙ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ 

ΑΠΟΚΡΙΔΙ 

 

Ζιίαο κήιηνο 

 

ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ, 

Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο   

 

Ζ αεξφβηα δηαιεηκκαηηθή άζθεζε ρξεζηκνπνηείηαη σο 

πξνπνλεηηθή κέζνδνο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

θαξδηναλαπλεπζηηθήο αληνρήο θαη ε απνηειεζκα-

ηηθφηεηα ηεο κπνξεί λα εμαξηάηαη απφ ηελ επηβάξπλζε 

πνπ δέρεηαη ζε θάζε πξνπφλεζε ην ζχζηεκα 

κεηαθνξάο θαη θαηαλάισζεο νμπγφλνπ. Έλαο δείθηεο 

γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηβάξπλζεο απηήο είλαη ν 

ρξφλνο άζθεζεο κε πξφζιεςε νμπγφλνπ πςειφηεξε 

απφ 90% ηεο VO2max. Οη πξνπνλεηηθέο κεηαβιεηέο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε θπζηνινγηθή επηβάξπλζε ηνπ 

νξγαληζκνχ είλαη ε έληαζε θαη ε δηάξθεηα ησλ 

επαλαιήςεσλ θαζψο θαη ε έληαζε, ε δηάξθεηα θαη ην 

είδνο ηνπ δηαιείκκαηνο. Έληαζε επαλαιήςεσλ ζην 

100–120% ηεο κέγηζηεο αεξφβηαο ηαρχηεηαο (ΜΑΣ) 

επηηξέπεη πεξηζζφηεξν ρξφλν άζθεζεο πάλσ απφ ην 

90% ηεο VO2max απφ φηη πςειφηεξεο εληάζεηο, φηαλ ε 

δηάξθεηα επαλαιήςεσλ είλαη έσο 30 sec, ελψ 

ρακειφηεξε έληαζε (90%) κπνξεί λα είλαη αθφκε 
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θαιχηεξε. Παξφκνηα, ζε κέζεο δηάξθεηαο επαλαιήςεηο 

(3 min), εληάζεηο ζην 90% ηεο ΜΑΣ είλαη θαιχηεξεο 

απφ εληάζεηο ζην 100%. Γηάξθεηα επαλαιήςεσλ 30–

60 sec πξνζθέξεη πεξηζζφηεξν ρξφλν άζθεζεο πάλσ 

απφ ην 90% ηεο VO2max ζπγθξηηηθά κε δηάξθεηα 15-25 

sec κε εληάζεηο 100-115% ηεο ΜΑΣ. Χζηφζν, δηάξθεηα 

επαλαιήςεσλ 2 min είλαη πξνηηκφηεξε απφ φηη 

δηάξθεηα 1 min θαη απηή απφ φηη 30 sec φηαλ ε έληαζε 

νξίδεηαη ζην 100% ηεο ΜΑΣ. ε φηη αθνξά ην είδνο ηνπ 

δηαιείκκαηνο, είηε ελεξγεηηθφ είηε παζεηηθφ ην 

δηάιεηκκα (άζθεζε 30 sec θαη δηάιεηκκα 30 sec ζην 

105% ηεο ΜΑΣ) δελ επεξεάδεηαη ν ρξφλνο άζθεζεο 

πάλσ απφ ην 90% ηεο VO2max αιιά ε έληαζε ηνπ 

ελεξγεηηθνχ δηαιείκκαηνο δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη 

ην 60% ηεο ΜΑΣ. Ζ κείσζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ 

δηαιείκκαηνο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο 

θαξδηναλαπλεπζηηθέο απνθξίζεηο ζε επαλαιήςεηο 

δηάξθεηαο 1 min αιιά φρη 2 min (έληαζε ησλ 

επαλαιήςεσλ ζην 100% ΜΑΣ), ελψ ζε κεγαιχηεξεο 

δηάξθεηαο επαλαιήςεηο (4 min), ρξφλνο δηαιείκκαηνο 2 

min επηηξέπεη ηε δηαηήξεζε πςειφηεξεο παξαγσγήο 

έξγνπ θαη θαηαλάισζεο νμπγφλνπ έλαληη κηθξφηεξεο ή 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο δηαιείκκαηνο. Ο ηδηαίηεξνο 

ζπλδπαζκφο ηεο έληαζεο θαη ηεο δηάξθεηαο ησλ 

επαλαιήςεσλ επεξεάδεη ην ρξφλν άζθεζεο πάλσ απφ 

ην 90% ηεο VO2max θαη πξσηφθνιια κε επαλαιήςεηο 

δηάξθεηαο 2, 3 θαη 4 min ζην 100, 95 θαη 90% ηεο ΜΑΣ, 

αληίζηνηρα, είλαη θαηαιιειφηεξα έλαληη επαλαιήςεσλ 

30 sec ζην 105% ηεο ΜΑΣ θαη 60 sec ζην 100%. 

πλνπηηθά, γηα ηελ πςειφηεξε ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη θαηαλάισζεο νμπγφλνπ 

είλαη πξνηηκφηεξεο εληάζεηο 90-100% ηεο ΜΑΣ κε 

δηάξθεηα επαλαιήςεσλ 2–4 min θαη αλαινγία ρξφλνπ 

άζθεζεο πξνο ρξφλν δηαιείκκαηνο 2:1 έσο 1:1. 

Χζηφζν, γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ εξεζίζκαηνο 

απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ 

επίδξαζεο ηεο έληαζεο ηεο άζθεζεο φηαλ εθηεινχληαη 

κέζεο δηάξθεηαο επαλαιήςεηο (1-4 min) θαη ηεο 

δηάξθεηαο ησλ επαλαιήςεσλ (κεγαιχηεξεο ησλ 2 min) 

φηαλ δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε έληαζε. 

 

 

ΓΙΑΛΔΙΜΜΑΣΙΚΖ Ζ ΤΝΔΥΟΜΔΝΖ ΑΚΖΖ ΓΙΑ 

ΒΔΛΣΙΣΔ ΑΔΡΟΒΙΔ ΠΡΟΑΡΜΟΓΔ? 

 

Αλδξέαο Εαθεηξίδεο 

 

ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ 

εξξψλ - ΑΠΘ, Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο θαη 

Βηνρεκείαο ηεο Άζθεζεο 

 

Ζ ζπλερφκελε θαη ε δηαιεηκκαηηθή αεξφβηα άζθεζε 

απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ζηνηρεία ζηελ θαηάξηηζε 

πξνγξάκκαησλ άζθεζεο ζηνλ αγσληζηηθφ, καδηθφ θαη 

θιηληθφ ρψξν. ηε ζπλερφκελε κέζνδν 

ρξεζηκνπνηνχληαη εξεζίζκαηα άζθεζεο δηάξθεηαο άλσ 

ησλ 20 min κε έληαζε έσο θαη 80% ηεο VO2max. ηηο 

δηαιεηκκαηηθέο κεζφδνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη 

πνιιαπιά ζρήκαηα, φπνπ κεηαβάιεηαη ε έληαζε θαη ε 

δηάξθεηα ηνπ εξεζίζκαηνο θαη ηνπ δηαιείκκαηνο. Σα 

ηξία θχξηα ζρήκαηα ηεο δηαιεηκαηηθήο άζθεζεο είλαη: 

(i) ηνπ κηθξνχ ρξφλνπ (15-60s ζην 100-115% VO2max), 

(ii) ηνπ κεζαίνπ ρξφλνπ (2-4 min ζην 85-100% VO2max) 

θαη (iii) ηνπ καθξνχ ρξφλνπ (5-8 min ζην 80-85%). Ζ 

ζπλερφκελε θαη ε δηαιεηκκαηηθή κέζνδνο πξνθαινχλ 

θεληξηθέο θαη πεξηθεξηθέο πξνζαξκνγέο πνπ 

εληνπίδνληαη ηφζν ζε επίπεδν νξγάλσλ φζν θαη ζε 

θπηηαξηθφ επίπεδν. Οη θεληξηθέο πξνζαξκνγέο 

ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ζηελ παξάδνζε νμπγφλνπ 

ζηνπο αζθνχκελνπο κπο, θπξίσο κε ηελ αχμεζε ηνπ 

φγθνπ παικνχ (σο απνηειέζκα ηεο ππεξηξνθίαο θαη 

αχμεζεο ηεο ζπζηαιηηθφηεηαο ηνπ 

κπνθαξδίνπ/θαξδηνθπηηάξνπ) θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

φγθνπ αίκαηνο. Οη πεξηθεξηθέο πξνζαξκνγέο αθνξνχλ 

ζηελ αχμεζε ηεο νμεηδσηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ κπφο, 

θπξίσο κέζσ ηεο κηηνρνλδξηαθήο βηνγέλεζεο, ηεο 

αγγεηνγέλεζεο θαη αλαδφκεζεο ηνπ αξηεξηαθνχ 

δηθηχνπ, θαζψο θαη ηεο κεξηθήο κεηαβνιήο ηνπ ηχπνπ 

ησλ κπτθψλ ηλψλ. Οη κειέηεο πνπ ζπλέθξηλαλ ηελ 

επίδξαζε ηνπ ζπλερφκελνπ θαη δηαιεηκκαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο άζθεζεο ζε δείθηεο αεξφβηαο 

ηθαλφηεηαο θαη ζε θεληξηθέο θαη πεξηθεξηθέο 

πξνζαξκνγέο, πξαγκαηνπνίεζεθαλ θπξίσο ζε 

ειεχζεξα αζινχκελνπο θαη ζε άηνκα κε ρξφληεο 

παζήζεηο. Σα απνηειέζκαηα είλαη δηθνξνχκελα θαη 

αλαθέξνπλ είηε κεγαιχηεξεο πξνζαξκνγέο κε ηα 

δηαιεηκκαηηθά πξσηφθνιια, είηε θακία δηαθνξά κεηαμχ 

ησλ δχν κεζφδσλ άζθεζεο, είηε εμεηδεπθεπκέλεο, σο 

πξνο ηε κέζνδν, θεληξηθέο θαη πεξηθεξηθέο 

πξνζαξκνγέο. Σα επξήκαηα ησλ ζπγθξηηηθψλ κειεηψλ 

πηζαλά λα επεξεάδνληαη (i) απφ ηε κεγαιχηεξε νιηθή 

θπζηνινγηθή επηβάξπλζε (κεγαιχηεξε κέγηζηε θαη 

κέζε θαξδηαθή ζπρλφηεηα) θαη πξνζπάζεηα (RPE) ησλ 

δηαιεηκκαηηθψλ πξσηνθφιισλ άζθεζεο, δεδνκέλνπ φηη 

ε εμηζνξξφπεζε ηεο δαπαλνχκελεο ελέξγεηαο (kcal) 

θαη ηνπ κεραληθνχ έξγνπ δελ εμαζθαιίδεη ηελ 

εμηζνξξφπεζε ηεο νιηθήο θπζηνινγηθήο επηβάξπλζεο 

θαη (ii) απφ ηελ έληαζε ηεο ζπλερφκελεο κεζφδνπ 

(χπαξμε ή κε ηεο αξγήο ζπληζηψζηαο νμπγφλνπ). 

Ομείεο θαη ρξφληεο κειέηεο έδεημαλ φηη ππφ ζπλζήθεο 

ίδηαο θπζηνινγηθήο επηβάξπλζεο ή/θαη πξνζπάζεηαο 

(isoeffort conditions), ηα πξσηφθνια κεζαίνπ ρξφλνπ 

(2-4 min) ππεξείραλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αεξφβηνπ 

κεραληζκνχ (επίηεπμε πςειφηεξνπ πνζνζηνχ ηεο 

VO2max θαη κεγαιχηεξνπ ρξφλνπ άζθεζεο ζην 90-

100% VO2max) έλαληη ηεο ζπλερφκελεο θαη ησλ 
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δηαιεηκκαηηθψλ κεζφδσλ κηθξνχ ρξφλνπ (15-30s). 

Δπίζεο, ε πςειήο έληαζεο ζπλερφκελε κέζνδνο (>65-

70% ηεο VO2max) ήηαλ ηνπιάρηζηνλ εμίζνπ 

απνηειεζκαηηθή κε ηε δηαιεηκκαηηθή κηθξνχ ρξφλνπ 

ζηελ: (i) ελεξγνπνίεζε ηνπ αεξφβηνπ κεηαβνιηζκνχ, (ii) 

βειηίσζε ηεο αεξφβηαο ηθαλφηεηαο θαη (iii) αχμεζε ηεο 

θαηαλάισζεο νμπγφλνπ ηνπ κπφο. Μειινληηθέο κειέηεο 

ζα πξέπεη λα δηεξεπλήζνπλ (i) ην θαηψθιη πάλσ απφ 

ην νπνίν ε ζπλερφκελε άζθεζε πξνθαιεί ηηο βέιηηζηεο 

πξνζαξκνγέο, (ii) ηελ επίδξαζε ησλ δχν κεζφδσλ 

αεξφβηαο άζθεζεο ζηε βειηίσζε ηεο VO2max, ηεο 

δξνκηθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ αλεξφβηνπ θαησθιηνχ, (iii) 

ηελ πξνζθφιεζε ζηελ άζθεζε θαη ηνπο δείθηεο 

ππεξπξνπφλεζεο κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δχν 

κεζφδσλ. 

 

 

EFFECTIVENESS OF INTERVAL EXERCISE 

TRAINING IN LUNG DISEASE PATIENTS 

 

Γηάλλεο Βνγηαηδήο 

 

ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ, 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζήλαο 

 

Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease 

(COPD) respond to training in a different way than their 

age-matched counterparts, as the determinants of 

exercise limitation appear to be multifactorial. Such 

factors include expiratory flow limitation, dynamic lung 

hyperinflation, insufficient cardiac supply to peripheral 

and respiratory muscles, morphological alterations in 

lower leg muscle fibers and functional metabolic 

capacity. 

Dealing with ventilatory limitations 

Patients with COPD may demonstrate flow limitation 

even at rest or experience expiratory flow limitations 

during low and moderate exercise limiting their 

capacity to exercise continuously at high work rates 

due to intense dyspnea sensations. As lactic acidosis 

puts particular stress on the ventilatory system, the 

small increase in arterial lactate concentration 

observed during interval exercise as compared to 

continuous exercise, appears to be beneficial for 

COPD patients by reducing some of the acid stimulus 

to breathe, thereby allowing ventilation and dyspnea 

sensations to be tolerated for a prolonged period of 

time. 

Dealing with limited cardiac output 

Exercise-induced dynamic hyperinflation and the 

subsequent large intrathoracic pressure swings can 

compromise the normal increase in cardiac output 

during exercise in patients with COPD. A recent study 

demonstrated that a high-intensity interval exercise 

training program significantly increased peak values for 

cardiac output along with comparable in magnitude 

increments in peak work rate and peak oxygen uptake. 

These adaptations were accompanied by significant 

alterations in hemodynamic responses to constant-load 

exercise. Accordingly, it was shown that the mean 

response time at onset and recovery of constant-load 

exercise was reduced for cardiac output, thereby 

suggesting a more efficient hemodynamic response to 

a given external power output. 

Dealing with peripheral muscle dysfunction 

Implementation of interval exercise training in patients 

with advanced COPD has been shown to be effective 

in terms of improvements in vastus lateralis 

capillarization and muscle fiber oxidative capacity thus 

enhancing the utilization of oxygen by the exercising 

muscles. Furthermore, a latter study revealed that 

there were no differences between interval and 

continuous training in terms of increase of the 

expression of genes regulating muscle fiber 

hypertrophy (IGF-I, MGF) and regeneration 

(i.e.:MyoD). These findings demonstrate that it is 

possible to induce shifts in the distribution of the 

subgroups of the muscle fibers with interval training in 

a similar fashion to continuous training. 
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Θεκαηηθή Δλόηεηα: Φπζηνινγία ηεο Άζθεζεο  
Πξνθνξηθέο Αλαθνηλώζεηο 

Ζκεξνκελία: 06/11/2015  Ώξα: 16:30 – 18:00 
Πξνεδξείν: Νίθνο Γειαδάο .Δ.Φ.Α.Α. Δ.Κ.Π.Α., Αλδξέαο Φινπξήο .Δ.Φ.Α.Α. Π.Θ. 

 
1. ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΓΤΝΑΜΙΚΧΝ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΣΙ ΜΤΙΚΔ ΙΝΔ, ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ 
ΜΤΨΚΧΝ ΙΝΧΝ ΚΑΙ ΡΤΘΜΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 
ΓΤΝΑΜΖ* 
 
Μεζελίηεο .1, Καξαλδξέαο Ν.2, Εάξαο Ν.1, 
ηαζηλάθε Α.-N.1, πέγγνο Κ.2, Σεξδήο Γ.1 
 
1Δξγαζηήξην Κιαζηθνχ Αζιεηηζκνχ, ρνιή Δπηζηήκεο 
Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, Δζληθφ & 
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
2Α‟ Νεπξνινγηθή Κιηληθή Αηγηλήηεηνπ Ννζνθνκείνπ, 
Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
 
Δηζαγσγή: Ζ ηαρχηεηα αγσγήο ησλ δπλακηθψλ 
ελέξγεηαο ζηηο κπτθέο ίλεο (Σ.Α.) ζπλδέεηαη κε ηελ 
ηθαλφηεηα παξαγσγήο κπτθήο δχλακεο, σζηφζν 
παξακέλεη άγλσζην αλ ε Σ.Α. ζρεηίδεηαη κε ηελ 
πνζνζηηαία θαηαλνκή θαη ην κέγεζνο ησλ κπτθψλ ηλψλ 
ζηνλ αζθνχκελν άλζξσπν. θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ε 
ζχγθξηζε ηεο Σ.Α. ζε άηνκα κε δηαθνξεηηθφ 
πξνπνλεηηθφ ππφβαζξν, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ 
ζρέζεσλ ηεο Σ.Α. κε ηελ θαηαλνκή ησλ κπτθψλ ηλψλ 
θαη δεπηεξεπφλησο κε ηνλ ξπζκφ εθαξκνγήο ηεο 
δχλακεο (RFD) σο δείθηε ηεο κπτθήο ηζρχνο. 
Μέζνδνο: πκκεηείραλ 38 λεαξνί άλδξεο (power 
analysis: 0,936) κε δηαθνξεηηθφ πξνπνλεηηθφ 
ππφβαζξν: καξαζσλνδξφκνη (n=9), αζιεηέο ηζρχνο 
(n=10), αζιεηέο δχλακεο (n=9), αγχκλαζηνη (n=10). Ζ 
Σ.Α. ζηνλ έμσ πιαηχ κεξηαίν αμηνινγήζεθε κέζσ 
πξνθιεηψλ δπλακηθψλ κε ελδνκπτθά ειεθηξφδηα 
(δηάξθεηα 0,05ms, 1Hz, 2-15mA, θίιηξν 2kHz-20kHz). 
Μηα εβδνκάδα αξγφηεξα πξαγκαηνπνηήζεθε κπτθή 
βηνςία απφ ηνλ ίδην κπ. Ο RFD αμηνινγήζεθε θαηά ηελ 
ηζνκεηξηθή άζθεζε πηέζεσλ πνδηψλ (leg press). Ζ 
ζηαηηζηηθή αλάιπζε πεξηιάκβαλε αλάιπζε 
δηαζπνξάο γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα, ηνλ δείθηε 
ζπζρέηηζεο Pearson θαη ηεο κεξηθήο ζπζρέηηζεο θαη 
πνιιαπιή παιηλδξφκεζε. Απνηειέζκαηα: 
εκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ, εθηφο ηεο 
ζχγθξηζεο καξαζσλνδξφκσλ-αγχκλαζησλ, 
δηαπηζηψζεθαλ ζηελ Σ.Α., ζηελ θαηαλνκή ησλ κπτθψλ 
ηλψλ θαη ζηνλ RFD (p<0.001). Βξέζεθαλ πςειέο 
ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο κέζεο θαη κέγηζηεο Σ.Α., θαη 
ηεο εγθάξζηαο επηθάλεηαο θαη ηνπ πνζνζηνχ 
θαηαιακβαλφκελεο επηθάλεηαο (%CSA) ησλ ηλψλ 
ηχπνπ ΗΗ (r:0,851-0,953, p<0,001). Τςειέο ζπζρεηίζεηο 
δηαπηζηψζεθαλ κεηαμχ ηνπ RFD, ηεο εγθάξζηαο 
επηθάλεηαο, ηνπ %CSA ησλ ηλψλ ΗΗ θαη ηεο κέζεο αιιά 
θπξίσο ηεο κέγηζηεο Σ.Α. (r: 0,698-0,978, p<0,001). 
Όηαλ νη ζπζρεηίζεηο απηέο ειέγρζεθαλ γηα ηελ πηζαλή 
επίδξαζε ηνπ %CSA ησλ ηλψλ ΗΗΥ, είηε κεηξηάζηεθαλ 
είηε εμαθαλίζηεθαλ. Σν %CSA ησλ κπτθψλ ηλψλ ΗΗ 
ζπλνιηθά αιιά εηδηθφηεξα ησλ ηλψλ ΗΗΑ, θαζψο θαη ε 
εγθάξζηα επηθάλεηα ησλ κπτθψλ ηλψλ κπνξνχλ λα 

πξνβιεθζνχλ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο Σ.Α. θαη ηνπ 
RFD, κε κεγάιε αμηνπηζηία. πδήηεζε-
πκπεξάζκαηα: Ζ Σ.Α. ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ RFD 
αιιά απηή ε ζρέζε θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ 
ην %CSA ησλ ηλψλ ηχπνπ ΗΗΥ, κε ηα άηνκα πνπ έρνπλ 
πςειφηεξν %CSA ΗΗΥ λα έρνπλ πςειφηεξε Σ.Α. θαη 
θαηά επέθηαζε πςειφηεξν RFD. Σα απνηειέζκαηα 
δείρλνπλ φηη ε Σ.Α. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 
εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ κπτθνχ ηζηνχ, εηδηθά ζε 
αζιεηέο ηζρχνο. 
 
 
2. EQUATIONS TO PREDICT RESTING 
METABOLIC RATE IN ADULT MEN: SENSITIVITY 
DURING EXERCISE PROGRAMMES AND DE-
TRAINING* 
 
Dinas P., Metsios G., Zacharopoulou K., Gkiata P., 
Phychou D., Jamurtas A., Koutedakis Y., Flouris 
A.D. 
 
Institute of Sport, Faculty of Education Health and 
Wellbeing, University of Wolverhampton, Walsall, West 
Midlands WS1 3BD, UK 
 
Introduction: Assessment of resting metabolic rate 
(RMR) is necessary for the development of nutrition 
and exercise plans. The alterations of RMR of more 
than 10% have a major impact on human metabolism. 
The sensitivity of the existed equations that predict 
RMR has never been investigated after an exercise 
and a de-training period. Aim: To examine the validity 
against indirect calorimetry of 12 RMR equations in 
healthy untrained men after an exercise and a de-
training period. Method: Thirty four untrained, non-
smoking, healthy men [age: 35.26±7.51, body mass 
index (BMI): 27.79±4.26] participated in an 8-week 
exercise intervention followed by an 8-week of de-
training period. Three experimental groups were 
included, an aerobic exercise (AE) (n=12), a resistance 
exercise (RE) (n=11), and a combined exercise (CE) 
(aerobic + resistance) (n=11) group. RMR via indirect 
calorimetry (Vmax™ Encore, CareFusion, San Diego, 
USA) was measured at baseline and at 4, 8, and at 16 
weeks. A percent of coefficient of variation ≤10% 
(COE≤10%) was set as an acceptable sensitivity 
threshold. Results: In the AE group, the equations of 
World Health Organization (WHO), Harris-Benedict, 
Owen, Mifflin, Schofield and Liu showed COE≤10% 
after the exercise program while after the de-training 
period only the equations of WHO and Owen remained 
within COE≤10%. In the RE group, the equations of 
WHO, Owen, and Mifflin showed COE≤10% after the 
exercise program, while the equations of Nielsen, 
Muller, Schofield and Liu showed COE≤10% only after 
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the exercise program and not at baseline. Finally, none 
of the equations showed COE≤10% after the de-
training period in the RE group. In the CE, the 
equations of WHO, Nielsen, Muller, Owen and Mifflin 
showed COE≤10% at baseline however, after the 
exercise program only the equations of WHO, Owen 
and Mifflin remained within COE≤10%. Also, the 
equations of Harris-Benedict and Liu showed 
COE≤10% after the exercise program and not at 
baseline. Finally, after the de-training period only the 
equations of WHO, Owen and Park showed 
COE≤10%. Conclusions: The equations of WHO and 
Owen display enough sensitivity after an exercise 
program and a de-training period. 
 
 
3. ΔΠΙΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΝΓΤΑΜΟΤ 
ΑΔΡΟΒΙΑ ΓΙΑΛΔΙΜΜΑΣΙΚΖ ΑΚΖΖ ΚΑΙ 
ΑΚΖΖ ΜΔ ΑΝΣΙΣΑΔΙ ΣΖΝ ΑΤΞΖΖ ΣΖ 
ΜΤΙΚΖ ΜΑΕΑ* 
 
Σζηηθάλνπ .1, πέγγνο Κ.2, ηαζηλάθε Α.N.1, Εάξαο 
Ν.1, Μπνγδάλεο Γ.1, Σεξδήο Γ.1 
 
1Δξγαζηήξην Κιαζηθνχ Αζιεηηζκνχ, ρνιή Δπηζηήκεο 
Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, Δζληθφ & 
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
2Α‟ Νεπξνινγηθή Κιηληθή Αηγηλήηεηνπ Ννζνθνκείνπ, 
Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
 
Δηζαγσγή: Ζ παξαηεηακέλε αεξφβηα άζθεζε 
βειηηψλεη ηελ αεξφβηα ηθαλφηεηα αιιά ε πιεηνλφηεηα 
ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ δείρλεη φηη εκπνδίδεη ηελ 
αχμεζε ηεο κπτθήο κάδαο πνπ πξνθαιεί ε πξνπφλεζε 
κε αληηζηάζεηο. θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα 
δηεξεπλεζεί αλ ε πξνζζήθε έληνλεο αεξφβηαο 
δηαιεηκκαηηθήο άζθεζεο ακέζσο κεηά απφ ηελ 
άζθεζε κε αληηζηάζεηο αλαραηηίδεη ηελ αχμεζε ηεο 
κπτθήο κάδαο. Μέζνδνο: ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 20 
κέηξηα γπκλαζκέλνη άξξελεο (18-25 εηψλ) νη νπνίνη 
ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο: α) νκάδα πξνπφλεζεο 
αληηζηάζεσλ (ΠΑ, Ν=10) πνπ αθνινχζεζε 
απνθιεηζηηθά πξνπφλεζε κε αληηζηάζεηο (πίεζε 
πνδηψλ θαη εκηθάζηζκα 4×6ΜΑΔ) θαη β) νκάδα 
ζπλδπαζηηθήο πξνπφλεζεο (Π, N=10) ε νπνία κεηά 
απφ ηελ πξνπφλεζε κε αληηζηάζεηο εθηεινχζε έληνλε 
δηαιεηκκαηηθή αεξφβηα άζθεζε ζην θπθινεξγφκεηξν 
γηα 20΄ (10×60΄΄, 90-95%HRmax, 60΄΄ 
απνθαηάζηαζε). Ζ πξνπφλεζε δηήξθεζε 8 εβδνκάδεο 
(2θ/εβδ). Πξηλ θαη κεηά ηελ πξνπνλεηηθή πεξίνδν 
ειήθζεζαλ κπτθέο βηνςίεο απφ ηνλ έμσ πιαηχ κεξηαίν 
γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηαλνκήο/εγθάξζηαο 
επηθάλεηαο ησλ κπτθψλ ηλψλ θαη ηεο ππθλφηεηαο ησλ 
ηξηρνεηδψλ αγγείσλ, κεηξήζεθε ην πάρνο ηνπ ίδηνπ κπ 
κε ππεξερνγξαθία, ελψ εθηηκήζεθε ε αεξφβηα 
ηθαλφηεηα θαη ε κέγηζηε δχλακε ησλ θάησ άθξσλ 
(ANOVA επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ, p<0,05). 
Απνηειέζκαηα: Σφζν ε πξνπφλεζε αληηζηάζεσλ 
φζν θαη ε ζπλδπαζηηθή πξνπφλεζε νδήγεζαλ 
νκνηνηξφπσο ζε αχμεζε ηεο εγθάξζηαο επηθάλεηαο ζε 

φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ κπτθψλ ηλψλ (ΠΑ - Η: 
13,6±3,7%, IIα: 17,6±4,4%, IIx: 23,2±5,7%, Π - Η: 
10±2,7%, ΗΗα: 14,8±4,3%, ΗΗx: 20,8±6%, p<0,01), ελψ 
παξαηεξήζεθε θαη ζηηο δχν νκάδεο αχμεζε (p<0,05) 
ηνπ πνζνζηνχ ηεο θαηαιακβαλφκελεο επηθάλεηαο ησλ 
ηλψλ ΗΗα (ΠΑ: 17,8±6% , Γ: 10,8±4,2%) ζε βάξνο ησλ 
ηλψλ ΗΗx. εκαληηθή αχμεζε παξαηεξήζεθε ζηελ 
ππθλφηεηα ησλ ηξηρνεηδψλ αγγείσλ (6,9±2,3%, 
p<0,05) θαζψο θαη ζηελ αεξφβηα ηθαλφηεηα 
(16,5±3,2%, p<0,001) κφλν κεηά απφ ηελ ζπλδπαζηηθή 
πξνπφλεζε. Σέινο, παξφκνηα αχμεζε ζεκεηψζεθε θαη 
ζηηο δχν νκάδεο ζην πάρνο ηνπ έμσ πιαηχ κεξηαίνπ 
(ΠΑ: 8,7±2,7%, Π: 11,7±2,6%, p<0,01) θαη ζηε 
δχλακε ησλ θάησ άθξσλ (ΠΑ: 30,8±4,8%, Π: 25±3%, 
p<0,001). πδήηεζε - πκπεξάζκαηα: Βαζηθφ 
εχξεκα ηεο κειέηεο ήηαλ πσο ε πξνζζήθε αεξφβηαο 
δηαιεηκκαηηθήο άζθεζεο ζην θπθινεξγφκεηξν ακέζσο 
κεηά απφ ηελ πξνπφλεζε κε αληηζηάζεηο δελ 
αλαζηέιιεη ηε κπτθή ππεξηξνθία. Αληηζέησο, νδεγεί ζε 
παξφκνηα αχμεζε ηεο κπτθήο κάδαο/δχλακεο κε απηή 
ηεο απνθιεηζηηθήο πξνπφλεζεο αληηζηάζεσλ, ελψ 
ηαπηφρξνλα βειηηψλεη ηελ αεξφβηα ηθαλφηεηα θαη ηηο 
ηνπηθέο-κπτθέο αεξφβηεο πξνζαξκνγέο. 
 
 
4. ΦΤΥΟΧΜΑΣΙΚΖ ΚΑΣΑΠΟΝΖΖ ΚΑΣΑ 
ΣΟΝ ΤΠΔΡ-ΜΑΡΑΘΧΝΙΟ MARATHON DES 
SABLES* 
 
Ισάλλνπ Λ., Σζνπηζνπκπή Λ., Κνπηεληάθεο Ι., 
Σζηάλνο Γ., Φινπξήο Α.Γ. 
 
Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Φπζηνινγίαο FAME Lab, 
ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, 
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 
 
Δηζαγσγή: Ο ππέξ-καξαζψληνο αγψλαο δξφκνπ 
πνιιαπιψλ ζηαδίσλ Marathon des Sables (MdS) 
ζεσξείηαη σο ν ζθιεξφηεξνο αγψλαο δξφκνπ ζηελ Γε. 
ε δηάζηεκα επηά εκεξψλ, νη αζιεηέο θαιχπηνπλ 
251km θνπβαιψληαο φιν ηνπο ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα 
ηξφθηκα πνπ ζα θαηαλαιψζνπλ. Δπίζεο, ν αγψλαο 
πξαγκαηνπνηείηαη ζηε έξεκν αράξα ζε αθξαίεο 
πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο [ακκφινθνη κε πςνκεηξηθή 
δηαθνξά ≤290m θαη απμνκεηψζεηο ζηελ ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο (ΘΠ)]. θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα 
αμηνινγήζεη ηελ ςπρνζσκαηηθή θαηαπφλεζε ελφο 
Έιιελα ειίη αζιεηή ειηθίαο 39 εηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ MdS. Μέζνδνο: πιιέρζεθαλ δεδνκέλα ΘΠ, 
ζεξκνθξαζίαο ππξήλα ζψκαηνο (Θ), θαξδηαθνχ 
παικνχ, ηαρχηεηαο θαη πςνκέηξνπ θαζ‟ φιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ αγψλα. ηελ αξρή, ζηε κέζε, θαη ζην 
ηέινο θάζε ζηαδίνπ ηνπ MdS κεηξήζεθε ε 
ζπγθέληξσζε γιπθφδεο θαη γαιαθηηθνχ νμένο ζην αίκα 
θαζψο θαη ε ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηεο θφπσζεο θαη 
ηεο ππνθεηκεληθήο ζεξκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ζψκαηνο. 
Δπίζεο, πξηλ θαη κεηά ην ηέινο θάζε ζηαδίνπ ηνπ MdS 
αμηνινγήζεθαλ παξάγνληεο πγείαο, ςπρνινγίαο, θαη 
δηαηξνθήο. Απνηειέζκαηα: Απφ ηελ πξψηε σο ηελ 
ηειεπηαία εκέξα ηνπ αγψλα παξαηεξήζεθαλ αξλεηηθέο 
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κεηαβνιέο ζηηο παξακέηξνπο απφδνζεο, πγείαο, θαη 
ςπρνινγίαο πνπ αμηνινγήζεθαλ. Ζ ΘΠ θπκάλζεθε απφ 
13.6⁰C έσο 49.6⁰C (26.5⁰C±6.2⁰C) θαη είρε 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κε ην πςφκεηξν 
(r=0.23, p<0.001), ηε Θ (r=0.474, p<0.001), ηε 
ζπγθέληξσζε γαιαθηηθνχ νμένο (r=0.51, p=0.36), θαη 
ηελ ππνθεηκεληθή ζεξκηθή αίζζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο 
(r=0.67, p=0.004). Δπίζεο, ε Θ παξνπζίαζε 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ 
θαζεκεξηλή θαιππηφκελε απφζηαζε (r=0.62, p<0.001) 
θαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηε δξνκηθή ηαρχηεηα 
(r=0.36, p<0.001). Σέινο, ε απμεκέλε γιπθφδε αίκαηνο 
είρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζρέζε κε ηε 
γλσζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ αζιεηή (r=-0.75, p=0.019), 
ελψ ε πξφζιεςε βηηακηλψλ Α θαη Δ (r=-0.84, p=0.002) 
θαζψο θαη ε βηηακίλε C (r=-0.75, p=0.012) 
παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζρέζε 
κε ηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε ηεο θφπσζεο. 
πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: Καηά ηνλ MdS νη αζιεηέο 
ππνβάιινληαη ζε πςειή ςπρνζσκαηηθή θαηαπφλεζε 
θαη εθηίζεληαη ζε αθξαίεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο κε 
ζεξκνθξαζίεο πνπ αιιάδνπλ δξακαηηθά κεηαμχ εκέξαο 
θαη λχθηαο. Ζ πςειή ΘΠ απμάλεη ηε ζεξκηθή θάθσζε 
κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην κεηαβνιηζκφ θαη ηελ 
απφδνζε ησλ αζιεηψλ. Σέινο, ε πξφζιεςε βηηακηλψλ 
Α, Δ, θαη C ζρεηίδεηαη κε βειηίσζε ηεο ππνθεηκεληθήο 
αίζζεζεο ηεο θφπσζεο. 
 
 
5. ΥΔΓΙΑΜΟ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΝΔΧΝ 
ΜΔΘΟΓΧΝ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΧΜΑΣΙΚΖ 
ΑΦΤΓΑΣΧΖ* 
 
Σζνπηζνπκπή Λ., Ισάλλνπ Λ., Σδηακνύξηαο Α., 
Φαηνύξνο Ι., Φινπξήο Α.Γ. 
 
Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Φπζηνινγίαο FAME Lab, 
ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, 
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 
 
Δηζαγσγή: Σν εηδηθφ βάξνο νχξσλ (ΔΓΟ) είλαη κηα 
επξέσο απνδεθηή κέζνδνο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ 
επηπέδσλ αθπδάησζεο ηνπ ζψκαηνο, ε νπνία φκσο 
έρεη πεξηνξηζκέλε πξαθηηθφηεηα. Σν πξφβιεκα απηφ 
κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 
εηδηθνχ βάξνπο ζε άιια πγξά ηνπ ζψκαηνο φπσο ε 
ζίεινο θαη ν ηδξψηαο. ηε κειέηε απηή ζπγθξίλακε ην 
ΔΓΟ κε ην εηδηθφ βάξνο ζηέινπ (ΔΓ) θαη ηδξψηα (ΔΓΗ) 
γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπέδσλ αθπδάησζεο ηνπ 
ζψκαηνο. Μέζνδνο: Δίθνζη πγηείο κε-θαπληζηέο 
άλδξεο (28.2±3.9 έηε, 1.75±0.52m χςνο, 72.7±5.8kg 
βάξνο, 9.3±2.9% ζσκαηηθνχ ιίπνπο, 54.0±6.5 
ml/kg/min VO2peak) πνπ αζινχληαλ ≥3 θνξέο/εβδνκάδα 
έηξεμαλ γηα 1 ψξα ζε δαπεδνεξγφκεηξν ζε ζπλζήθεο 
πεξηβάιινληνο 30ºC θαη 35% ζρεηηθή πγξαζία. Σα 
ΔΓΟ θαη ΔΓ κεηξήζεθαλ πξηλ θαη κεηά ην 
πξσηφθνιιν άζθεζεο. Σν ΔΓΗ κεηξήζεθε ζην 15ν 
ιεπηφ ηεο άζθεζεο θαη ζην ηέινο ηεο άζθεζεο. 
Απνηειέζκαηα: Απφ ηελ αλάιπζε ηηκψλ γηα δείγκαηα 
θαηά δεχγε θάλεθε φηη ην ΔΓΟ (1.0082±0.0068) 

δηέθεξε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ην ΔΓ 
(1.0054±0.0038, t=3.83, p=0.001) αιιά φρη απφ ην ΔΓΗ 
(1.0073±0.0049, t=0.92, p=0.361). Αληίζηνηρα 
απνηειέζκαηα βξέζεθαλ ζηελ αλάιπζε κεγέζνπο 
επίδξαζεο (effect size) φπνπ θάλεθε φηη ην ΔΓΟ 
παξνπζηάδεη κέηξηα δηαθνξά απφ ην ΔΓ (effect 
size=0.54) αιιά φρη απφ ην ΔΓΗ (effect size=0.15). 
Αλαιχζεηο ζπζρέηηζεο έδεημαλ ην ΔΓΟ είρε ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή ζεηηθή ζρέζε κε ην ΔΓ (r=0.207, p=0.24) 
αιιά φρη κε ην ΔΓI (r=0.113, p=0.420). Σα 95% φξηα 
ζπκθσλίαο γηα ην δεπγάξη ΔΓΟ-ΔΓ ήηαλ 
0.0027±0.014 ελψ ηα αληίζηνηρα φξηα γηα ην δεπγάξη 
ΔΓΟ-ΔΓΗ ήηαλ 0.0010±0.015. Ο πνζνζηηαίνο 
ζπληειεζηήο απφθιηζεο γηα ην δεπγάξη ΔΓΟ-ΔΓ ήηαλ 
0.78% ελψ ν αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο γηα ην δεπγάξη 
ΔΓΟ-ΔΓΗ ήηαλ 0.75%. πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: 
ηελ παξνχζα κειέηε βξέζεθε φηη ην ΔΓΟ 
παξνπζηάδεη ηηκέο ζρεηηθέο κε εθείλεο ηνπ ΔΓ θαη ηνπ 
ΔΓΗ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ επηπέδσλ αθπδάησζεο. 
πγθεθξηκέλα, παξφιν πνπ ην ΔΓΟ δηέθεξε ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθά απφ ην ΔΓ θαη δελ είρε ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή ζρέζε κε ην ΔΓΗ, ηα 95% φξηα ζπκθσλίαο 
θαη ν πνζνζηηαίνο ζπληειεζηήο απφθιηζεο έδεημαλ φηη 
νη δηαθνξέο ζηηο ηηκέο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηηο ηξεηο 
κεζφδνπο δελ επεξεάδνπλ ζηελ πξάμε ηελ εθηίκεζε 
ησλ επηπέδσλ αθπδάησζεο. πκπεξαίλνπκε φηη ην 
ΔΓ θαη ην ΔΓΗ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ην ΔΓΟ, 
θπξίσο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε πξαθηηθφηεηα έρεη 
θαζνξηζηηθφ ξφιν. 
 
 
6. Ζ ΔΠΙΓΡΑΖ ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΧΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΑΚΖΖ Δ ΓΔΙΚΣΔ ΤΓΔΙΑ: 
ΜΙΑ ΣΤΥΑΙΟΠΟΙΖΜΔΝΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ ΜΔΛΔΣΖ* 
 
Γθηάηα Π., Νηίλαο Π., Carrillo A.E., Σδηακνύξηαο 
Α.Ε., Εαραξνπνύινπ Κ., Φύρνπ Γ., Μέηζηνο Γ., 
Φαηνύξνο Ι., Κνπηεληάθεο Ι., Φινπξήο Α.Γ. 
 
Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Φπζηνινγίαο FAME Lab, 
ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, 
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 
 
Δηζαγσγή: θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα ζπγθξίλεη ηηο 
επηδξάζεηο δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ άζθεζεο 
ζην βαζηθφ κεηαβνιηθφ ξπζκφ (ΒΜΡ), ζηε κέγηζηε 
πξφζιεςε νμπγφλνπ (VO2peak), ζηε ζσκαηηθή 
ζχζηαζε () θαη ζε δείθηεο γεληθήο εμέηαζεο αίκαηνο 
(ΓΔΑ). Μέζνδνο: ηε κειέηε ζπκκεηείραλ 43 πγηείο, κε 
θαπληζηέο θαη κε αζθνχκελνη άλδξεο (ειηθία 34.8±7.6 
έηε, ΓΜ 27.4±4.6kg/m2, VO2peak 27.8±8.4 ml/kg/min). 
Οη εζεινληέο ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο κε ηε 
κέζνδν ηεο ηπραηνπνίεζεο: ηελ νκάδα αεξφβηαο 
πξνπφλεζεο (ΟΜΑΓΑ 1, n=12), ηελ νκάδα 
πξνπφλεζεο κε αληηζηάζεηο (ΟΜΑΓΑ 2, n=11), ηελ 
νκάδα ζπλδπαζηηθήο πξνπφλεζεο (αεξφβηα + 
αληηζηάζεηο, ΟΜΑΓΑ 3, n=11) θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ 
(ΟΜΑΓΑ 4, n=9) ε νπνία αθνινχζεζε θπζηνινγηθφ γη‟ 
απηήλ ηξφπν δσήο. Ζ κειέηε δηήξθεζε 16 εβδνκάδεο 
θαη είρε δχν θάζεηο: θάζε παξέκβαζεο (εβδνκάδεο 1-
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8) θαηά ηελ νπνία νη ΟΜΑΓΔ 1-3 αθνινχζεζαλ ην 
εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα άζθεζεο θαη ηε θάζε 
απν-πξνζαξκνγήο (εβδνκάδεο 9-16) θαηά ηελ νπνία 
φιεο νη νκάδεο αθνινχζεζαλ ην θπζηνινγηθφ γη‟ απηέο 
ηξφπν δσήο. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο, 
θαηαγξάθνληαλ, ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ε 
δηαηξνθή ησλ εζεινληψλ. Οη κεηξήζεηο 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ θάζε παξέκβαζεο θαη 
κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εβδνκάδσλ 4, 8, θαη 16. 
Υξεζηκνπνηήζεθε πνιπκεηαβιεηή αλάιπζε 
ζπλδηαθχκαλζεο κε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηηο ΒΜΡ, 
VO2peak, , θαη ΓΔΑ, αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο ηελ 
ΟΜΑΓΑ θαη ηνλ ρξφλν, θαη κεηαβιεηέο 
ζπλδηαθχκαλζεο ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα 
ζπζηαηηθά δηαηξνθήο. Απνηειέζκαηα: Γελ βξέζεθε 
αιιειεπίδξαζε ΟΜΑΓΑ*ρξφλνπ ζε θακία απφ ηηο 
εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο (p>0.05). Ο γξακκηθφο 
ζπλδπαζκφο ησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ ξπζκηδφηαλ 
ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθά απφ ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 
θαζψο θαη ηελ θαηαλάισζε θαθεΐλεο θαη πξσηετλψλ 
(p<0.05). πγθεθξηκέλα, ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 
[F(1,97)=7,92, p=0.006] θαη ε θαηαλάισζε θαθεΐλεο 
[F(1,97)=6.69, p=0.011] ξπζκίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 
ηε VO2peak, ελψ ε θαηαλάισζε δάραξεο ξπζκίδεη 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ην ΒΜΡ [F(1,97)=4, p=0.048]. 
Δπηπιένλ, ε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα, ε πνζφηεηα 
θαθεΐλεο θαη ε πνζφηεηα δάραξεο ξπζκίδνπλ 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηελ άιηπε κάδα ηνπ ζψκαηνο 
(p<0.05). Σέινο, νη δείθηεο ηεο ΓΔΑ ξπζκίδνληαη 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απφ ηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 
θαη απφ δηαθνξεηηθνχο δείθηεο δηαηξνθήο (p<0.05). 
πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: πκπεξαίλνπκε φηη, αλ 
ιεθζνχλ ππφςε κεηαβνιέο ζηε θπζηθή δξαζηεξηφηεηα 
θαη ηε δηαηξνθή, ηα ζπγθεθξηκέλα δίκελα 
πξνγξάκκαηα άζθεζεο δελ αξθνχλ γηα λα 
επεξεάζνπλ ην ΒΜΡ, ηε VO2peak, ηε  θαη ηνπο δείθηεο 
ΓΔΑ ζε πγηείο κε-αζθνχκελνπο άλδξεο. 
 
 
7. SCREENING CRITERIA FOR 
SUSCEPTIBILITY TO HEAT STRESS IN 
INDIVIDUALS AGED 31-70 YEARS DURING 
EXERCISE IN HOT ENVIRONMENTS 
 
Flouris A.D., Kenny G.P. 
 
Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Φπζηνινγίαο FAME Lab, 
ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, 
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 
 
Introduction: The combined effects of population 
aging and global warming generate important public 
health risks, as aging is associated with increased 
susceptibility to heat stress (SHS). We defined and 
validated screening criteria for SHS during work and 
play in hot environments using age, anthropometry, 
and cardiorespiratory fitness in individuals aged 31-70 
years. Method: 117 males and 44 females [44±15 
years; 23.0±7.5% body fat; 39.7±8.2 peak oxygen 
uptake (ml/kg/min)] participated, separated into the 

Analysis (n=111) and Validation (n=50) groups. 
Participants in both groups performed exercise in the 
heat inside a direct calorimeter. The screening criteria 
were defined from the Analysis group and cross-
validated in the Validation group. Moreover, 
participants were categorized into YOUNG (19-30 
years; n=27) and OLDER (31-70 years; n=84). OLDER 
individuals were defined as SHS positive if their 
capacity to dissipate heat was not within the optimum 
84% of the YOUNG group‟s variance in terms of 
whole-body thermal responses, local thermal 
responses, and perceived strain. Results: In the 
Analysis group, 30% of OLDER individuals were 
screened as SHS positive. A total of 274 statistically 
significant criteria (p<0.5) were identified covering age, 
anthropometry, and cardiorespiratory fitness. The 
identified criteria demonstrated acceptable efficacy 
(mean±SD[mode]): 0.75±0.15[.•00] sensitivity; 
0.69±0.12[0.60] specificity; 0.51±0.20[0.67] positive 
predicted value; 0.82±0.18[1.00] negative predicted 
value; 3.06±2.44[4.00] likelihood ratio. In the Validation 
group, McNemar ρ2 comparisons confirmed acceptable 
validity for the developed criteria, with screening 
results being correct 74-97% of the time. Discussion-
Conclusions: Valid screening criteria for SHS during 
work and play in hot environments were developed for 
age, anthropometry, and cardiorespiratory fitness in 
individuals aged 31-70 years. These guidelines are the 
first to provide simple and effective means to mitigate 
the public health risks caused by heat exposure. 
 
 
8. ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΣΖΣΑ ΚΑΡΓΙΑΚΖ 
ΤΥΝΟΣΖΣΑ: ΜΙΑ ΝΔΑ ΜΔΘΟΓΟ 
ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΔΡΟΒΙΟΤ ΚΑΣΧΦΛΙΟΤ* 
 
ηεξγηόπνπινο Γ., Κνπλαιάθεο ., Μειηώηεο Π., 
Γειαδάο Ν. 
 
Σνκέαο Αζιεηηαηξηθήο & Βηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, 
Δξγαζηήξην Δξγνθπζηνινγίαο-Δξγνκεηξίαο, ρνιή 
Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, Δζληθφ & 
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
 
Δηζαγσγή: Σν αλαεξφβην αλαπλεπζηηθφ θαηψθιη (VΣ) 
είλαη έλαο ρξήζηκνο δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
αεξφβηαο αληνρήο θαη ην ζρεδηαζκφ πξνπνλεηηθψλ 
πξνγξακκάησλ ηφζν ζε αζιεηέο φζν θαη ζε εηδηθνχο 
πιεζπζκνχο. Ζ αλίρλεπζή ηνπ φκσο γίλεηαη 
εξγαζηεξηαθά θαη θαζίζηαηαη  δαπαλεξή. 
Αδηεπθξίληζην παξακέλεη αθφκα, εάλ απφ ηελ 
κεηαβιεηφηεηα ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο (HRV) θαη 
ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επίδξαζε ηεο 
αλαπλνήο ζηνλ θαξδηαθφ παικφ (EDR) κπνξνχκε λα 
πξνζδηνξίζνπκε ην αλαεξφβην θαηψθιη. Ζ 
ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα εμέηαζε, εάλ 
είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί ην δεχηεξν 
αλαπλεπζηηθφ θαηψθιη (VT2) απφ ην EDR ζε κηα 
εξγαζηεξηαθή θαη κηα ππαίζξηα παιίλδξνκε 
δνθηκαζία (ΠΣ) έσο εμάληιεζεο. Μέζνδνο: Γηα ην 
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ζθνπφ απηφ 15 άηνκα (mean ± SD, ειηθία 22±4 έηε, 
ζσκαηηθφ βάξνο 76kg ± 9, χςνο 178cm ±4) 
πξαγκαηνπνίεζαλ δχν πξννδεπηηθά απμαλφκελεο 
έληαζεο δνθηκαζίεο κε ηπραία θαη αληηζηαζκηζκέλε 
ζεηξά. ε φιεο ηηο ζπλζήθεο ζπιιέρζεθαλ ηα 
αλαπλεπζηηθά αέξηα, ν δείθηεο αληηιακβαλφκελεο 
θφπσζεο θαη θαηαγξάθεθε ειεθηξνθαξδηνγξάθεκα 
(ΖΚΓ) γηα ηελ αλάιπζε κεηαβιεηφηεηαο ηεο θαξδηαθήο 
ζπρλφηεηαο. Σν αλαεξφβην θαηψθιη πξνζδηνξίζηεθε 
ζε φιεο ηηο ζπλζήθεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 
αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο (V  E, V  O2, V CO2, V  E/ 
V  O2 , V E/ V  CO2, PETO2, PETCO2) θαη ηελ επίδξαζε 
ηεο αλαπλεπζηηθήο ζπρλφηεηαο ζηνλ θαξδηαθφ παικφ 
(EDR) ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία. 
Απνηειέζκαηα:  Κακία ζεκαληηθή δηαθνξά δελ 
παξαηεξήζεθε αλάκεζα ζηηο κέγηζηεο ηηκέο ησλ 
αλαπλεπζηηθψλ θαη θαξδηαθψλ παξακέηξσλ αλάκεζα 
ζηελ εξγαζηεξηαθή θαη ππαίζξηα δνθηκαζία, παξά 
κφλν ζηελ κέγηζηε αεξφβηα ηαρχηεηα, ε νπνία ήηαλ 
ζπζηεκαηηθά ρακειφηεξε (-15%) ζην ΠΣ. Πνιχ πςειή 
ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε κεηαμχ ηνπ VT2 θαη ηνπ 
θαησθιηνχ πνπ πξνζδηνξίζηεθε απφ ηελ επίδξαζε 
ηεο αλαπλνήο ζηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα (HRVTEDR) 

ηφζν ζην εξγαζηήξην (r=0,94 θαη R2=0,88) φζν θαη 
ζηελ παιίλδξνκε δνθηκαζία (ΠΣ; r=0,88 θαη R2=0,77). 
Γελ παξνπζηάζηεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα 
ζην VT2  θαη ην HRVTEDR απφ ηελ αλάιπζε Bland 
Altman (0,06 km∙h-1). πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: 
Τπάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ δχν δνθηκαζηψλ ζηηο 
θαξδηναλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο θαηά ηε κέγηζηε 
πξνζπάζεηα. Σν αλαεξφβην θαηψθιη κπνξεί λα 
πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ρξεζηκνπνηψληαο ην EDR 
ηφζν ζην δαπεδνεξγφκεηξν, φζν θαη ζην ΠΣ. Απφ ηελ 
παξνχζα κειέηε θαίλεηαη φηη έρνπκε πιένλ ηελ 
δπλαηφηεηα ρσξίο ηελ παξνπζία εμεηδηθεπκέλσλ 
αλαιπηψλ αεξίσλ αιιά κνλάρα κε ηελ 
παξαθνινχζεζε ησλ δηαζηεκάησλ RR θαη ηεο 
αλαπλεπζηηθήο ζπρλφηεηαο λα πξνζδηνξίζνπκε ην 
αλαεξφβην θαηψθιη δνκψληαο θαηά έγθπξν ηξφπν 
ζσζηά πξνπνλεηηθά πξνγξάκκαηα. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5ο Σσλέδρηο Βηοτεκείας θαη Φσζηοιογίας ηες Άζθεζες 

Θεκαηηθή Ελόηεηα: Βηοτεκεία θαη Μορηαθή Βηοιογία ηες Άζθεζες         Περηιήυεης Προθορηθώλ Αλαθοηλώζεφλ 

Διιεληθή Δηαηξεία Βηνρεκείαο θαη Φπζηνινγίαο ηεο Άζθεζεο 

Οη σπουήθηες γηα βράβεσζε εργαζίες ζεκεηώλοληαη κε αζηερίζθο (*) 

 

 6 

 

 

Θεκαηηθή Δλόηεηα: Βηνρεκεία θαη Μνξηαθή Βηνινγία ηεο Άζθεζεο  
Πξνθνξηθέο Αλαθνηλώζεηο 

Ζκεξνκελία: 07/11/2015  Ώξα: 09:00 – 10:30 
Πξνεδξείν: Θαλάζεο Σδηακνχξηαο .Δ.Φ.Α.Α. Π.Θ., Γηάλλεο Φαηνχξνο .Δ.Φ.Α.Α. Π.Θ. 

 
1. Ζ ΔΠΙΓΡΑΖ ΣΖ ΑΚΖΖ ΣΖΝ 
ΔΤΑΙΘΖΙΑ ΣΖΝ ΙΝΟΤΛΙΝΖ ΔΞΑΘΔΝΔΙ ΜΔΣΑ 
ΑΠΟ ΜΔΡΙΚΔ ΖΜΔΡΔ Δ ΖΛΙΚΙΧΜΔΝΟΤ 
ΔΠΙΜΤ* 
 
Σδήκνπ Α.1, Σατηδόγινπ Ι.2, Μνύγηνο Β.1 
 
1Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ 
Θεζζαινλίθεο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 
Θεζζαινλίθεο 
2Σκήκα Κηεληαηξηθήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 
Θεζζαινλίθεο 
 
Δηζαγσγή: Παξφιν πνπ είλαη γεληθά γλσζηφ φηη ε 
άζθεζε απμάλεη ηελ επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε, ε 
επίδξαζή ηεο ζε ειηθησκέλα άηνκα δελ είλαη ζαθήο.  
Ζ παξνχζα κειέηε είρε σο ζηφρν λα πξνζδηνξίζεη ηελ 
επίδξαζε ηεο δηα βίνπ θαη νμείαο άζθεζεο κέηξηαο 
έληαζεο ζηελ επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε ειηθησκέλσλ 
επηκχσλ, θαζψο θαη λα εμεηάζεη ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 
επίδξαζεο. Μέζνδνο: Δηθνζηέμη αξζεληθνί επίκπεο ηεο 
θπιήο Wistar ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο: Α, 
άζθεζε απφ ειηθία 3 έσο 12 κελψλ (λ = 6), B, άζθεζε 
απφ 12 έσο 21 κελψλ (λ = 5), Γ, άζθεζε απφ 3 έσο 21 
κελψλ (λ = 7) θαη Γ, κε άζθεζε (λ = 8).  Ζ άζθεζε 
ζπλίζηαην ζε θνιχκπη 20 ιεπηά /  εκέξα, 5 εκέξεο / 
εβδνκάδα. Απνηειέζκαηα: Ζ επαηζζεζία ζηελ 
ηλζνπιίλε, ε νπνία κεηξήζεθε κία εβδνκάδα κεηά ηελ 
ηειεπηαία ζπλεδξία άζθεζεο ησλ νκάδσλ Β θαη Γ θαη 
αμηνινγήζεθε κεηξψληαο ηε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο κεηά 
απφ έγρπζε ηλζνπιίλεο, δε δηέθεξε κεηαμχ ησλ 
νκάδσλ, ππνδεηθλχνληαο φηη είηε δελ ππάξρεη 
παξαηεηακέλε επίδξαζε ηεο άζθεζεο είηε δελ ππάξρεη 
θαζφινπ επίδξαζε. Γηα λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ 
απηψλ ησλ πηζαλνηήησλ, νη «αθξαίεο νκάδεο», Γ (δηα 
βίνπ άζθεζεο) θαη Γ (κε άζθεζεο), εθηέιεζαλ ηελ ίδηα 
άζθεζε κία θνξά θαη ε επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε 
κεηξήζεθε 1, 3, 5 θαη 7 εκέξεο κεηά ηελ άζθεζε.  Ζ 
επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε βξέζεθε πςειφηεξε απφ 
ηελ αξρηθή ηηκή 1 θαη 3 εκέξεο κεηά ηελ άζθεζε, αιιά 
φρη 5 θαη 7 εκέξεο κεηά απφ απηήλ. πδήηεζε-
πκπεξάζκαηα: Ζ κέηξηαο έληαζεο άζθεζε θαίλεηαη 
λα αζθεί νμεία, φρη φκσο θαη ρξφληα, επίδξαζε ζηελ 
επαηζζεζία ζηελ ηλζνπιίλε ζε ειηθησκέλνπο επίκπο, ε 
νπνία επίδξαζε εμαζζελεί κεηαμχ ηεο 3εο θαη 5εο 
εκέξαο κεηά ηελ άζθεζε. 
 
 
 
 

2. THE EFFECTS OF DIFFERENT TYPES OF 
EXERCISE ON mRNA EXPRESSION OF UCP1 AND 
PPARα OF SUBCUTANEOUS ADIPOSE TISSUE IN 
HUMANS: PRELIMINARY EVIDENCE FROM A 
RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL* 
 
Dinas P., Metsios G., Zacharopoulou K., Phychou 
D., Gkiata P., Granzotto M., Rossato M., Vettor R., 
Valente A., Jamurtas A., Koutedakis Y., Flouris A.D. 
 
Institute of Sport, Faculty of Education Health and 
Wellbeing, University of Wolverhampton, Walsall, West 
Midlands WS1 3BD, UK 
 
Introduction: Peroxisome proliferator-activated 
receptor alpha (PPARα) is a transcriptional factor that 
may increase the mRNA expression of uncoupling 
protein one (UCP1) within a white adipocyte in 
response to exercise. This may increase resting 
energy expenditure, which may have positive effects 
on metabolism. Aim: To examine the effects of different 
types of exercise on mRNA expression of UCP1 and 
PPARα of white adipocytes in humans in a parallel 
randomized control trial design. Method: Thirty two 
untrained, healthy men [age: 36.06±7.36, body mass 
index (BMI): 27.06±4.62kg/m2] participated in an 8-
week exercise intervention. Four experimental groups 
were included, an aerobic exercise (AE; n=9), a 
resistance exercise (RE; n=8), a combined exercise 
(CE; aerobic + resistance; n=8) and a non-exercise 
control group (CG; n=7). Subcutaneous fat biopsies 
were obtained at baseline and after the exercise 
period. Measurements also included height, weight, 
waist to hip ratio, blood pressure, body composition, 
resting energy expenditure, peak oxygen consumption 
and one repetition maximum for upper and lower body. 
Results: Repeated measures ANOVA revealed no 
significant differences in mRNA expression of UCP1 
neither between baseline and after the exercise period 
nor between groups (p>0.05).  There was a significant 
difference in mRNA expression of PPARα between AE 
and CG (p=0.002), RE and CG (p=0.004) as well as 
CE and CG (p=0.003) however, these differences 
appeared also at baseline values. One way ANOVA 
revealed no significant differences between groups in 
the mean difference between PPARα at baseline and 
PPARα after the exercise program. Spearman 
correlations at baseline values revealed a negative 
association between PPARα and waist to hip ratio (r=-
45.9, p=0.01), BMI (r=-50.8, p=0.006), as well as fat 
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free mass (kg; r=-52.4, p=0.004). Finally, Cohen‟s 
sample size analysis revealed a large effect size in AE 
group between baseline and after the exercise 
program in mRNA expression of UCP1. Similarly, there 
was a small effect size in AE, RE and CG groups 
between baseline and after the exercise program in 
mRNA expression of PPARα. Conclusions: Chronic 
exercise doesn‟t affect mRNA expression of UCP1 and 
PPARα of white adipocytes in humans; nevertheless, 
there is a trend of changing their values after the 
exercise program. 
 
3. EFFECTS OF DIFFERENT EXERCISE 
TYPES ON THE METABOLIC FINGERPRINT OF 
MEN WITH AND WITHOUT METABOLIC 
SYNDROME* 
 
Siopi A.1, Manou V.1, Deda O.2, Palachanis D.2, 
Kellis S.1, Theodoridis G.2, Mougios V.1 
 
1Department of Physical Education and Sport Science 
at Thessaloniki, Aristotle University of Thessaloniki, 
54124, Greece. 
2Department of Chemistry, Aristotle University of 
Thessaloniki, 54124, Greece. 
 
Introduction: Exercise holds a primary role in the 
treatment and prevention of the cluster of 
cardiometabolic risk factors known as metabolic 
syndrome (MetS). A holistic analytical approach was 
used to investigate whether the response of the urinary 
metabolic fingerprint to exercise depends on the 
presence of MetS or the type of exercise performed. 
Methods: Twelve sedentary men were divided into two 
equal groups: healthy and MetS. All participants 
completed four trials randomly: rest, high-intensity 
interval exercise (HIIE), continuous moderate-intensity 
exercise (CMIE) and resistance exercise (RE). Urine 
samples were collected pre-exercise and 1, 3 and 24 h 
post-exercise for targeted metabolomic analysis by 
liquid chromatography-mass spectrometry (HILIC-
UPLC-MS/MS), followed by repeated-measures 
ANOVA on the 78 identified metabolites. Results: Ten 
amino acids and amino acid derivatives shared the 
pattern of being higher in the MetS group at all trials 
except CMIE, where the order was reversed. Nine 
more metabolites presented differences between 
groups at different trials. Independent of group, 
alanine, 2-hydroxyisovalerate, monoisoamylamine and 
tryptamine increased 1 h after RE only. The products 
of ATP degradation, hypoxanthine and xanthine, 
increased 1 h after HIIE and RE, while hypoxanthine 
remained elevated 3 h post-exercise. Lactate, 
pyruvate, 2-hydroxyisobutyrate, pantothenate and 
ribose also showed differences between trials and time 
points. In all, 36 metabolites exhibited significant 
fluctuations through time. Discussion-Conclusions: 
Preliminary data from this study show different 
responses of the urinary metabolic fingerprint to 
different types of exercise in men with and without 

MetS and support the value of urinary metabolic 
fingerprinting in the study of exercise metabolism. 
 
4. RELIABILITY OF URINE LACTATE AS A 
BIOMARKER OF EXERCISE METABOLISM UNDER 
DIFFERENT HYDRATION LEVELS IN SWIMMING* 
 
Nikolaidis S., Kosmidis I., Koulidou T., Panagakis 
S., Tsalis G., Loupos D., Mougios V. 
Laboratory of Sport Hygiene and Nutrition, School of 
Physical Education and Sport Science at Thessaloniki, 
Aristotle University of Thessaloniki 
 
Introduction: Previous studies have shown that the 
urine lactate concentration exhibited, at best, moderate 
reliability in terms of evaluation of exercise metabolism. 
The aim of the present study was to examine whether 
the reliability of post-exercise urine lactate 
concentration is affected by the hydration level of the 
athletes. Method: Twelve male and eleven female 
swimmers performed four sessions of 8 × 25 m 
freestyle swimming on 2 min at maximum effort. During 
the following hour they drank 1 L of water in two of the 
sessions and no liquid in the other sessions. The 
sessions were spaced 3-4 days apart. Capillary blood 
samples were collected for up to 60 min post-exercise 
to determine the peak blood lactate concentration and 
the rate of lactate removal. Additionally, a urine sample 
was collected 60 min post-exercise for lactate 
determination. Body water was measured before, 
immediately after, and 60 min after exercise. The 
intraclass correlation coefficient (ICC) was used as a 
reliability index of all variables studied between 
sessions with identical hydration. Comparisons were 
performed with three-way (time × sex × hydration) or 
two-way (hydration × sex) ANOVA, as appropriate, 
with repeated measures on time and hydration. 
Results: Swimming performance and body water 
content showed excellent reliabilities (ICC > 0.9). The 
ICC of the peak blood lactate concentration was 0.729 
and 0.856 for the hydration and no hydration tests, 
respectively. By contrast, the urine lactate 
concentration exhibited better reliability with hydration 
(ICC 0.783) than without (0.624). ANOVA showed no 
significant effect of hydration on body water content or 
blood parameters (p > 0.05). However, a significant 
effect of hydration was found on the urine lactate 
concentration (the latter being lower after the hydration 
tests). The peak blood and urine lactate concentrations 
were higher in males (p < 0.001). Discussion-
Conclusions: When athletes were hydrated after 
exercise, the urine lactate concentration showed good 
reliability, which was comparable to that of the peak 
blood lactate concentration. Thus, we recommend a 
controlled post-exercise hydration for evaluating 
exercise metabolism through urine lactate. 
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5. DOES UREMIA CHANGE MYOSIN CROSS 
BRIDGE KINETICS?* 
 
Mitrou G.I.1, Galler S.2, Karatzaferi C.1 
 
1Muscle Physiology and Mechanics, DPESS, 
University of Thessaly, Greece 
2Muscle Physiology Laboratory, Department of Cell 
Biology, University of Salzburg, Austria 
 
Introduction: Chronic Renal Failure (CRF) is 
characterized by muscle function abnormalities, 
collectively described as uremic myopathy. The causes 
of muscle dysfunction in CRF have not been yet 
elucidated. Many factors are implicated including 
uremia (high concentrations of uremic toxins due to the 
disease). The purpose of this single blind study was to 
investigate the effect of uremia on time characteristics 
of cross-bridge kinetics. Methods: Renal insufficiency 
was induced surgically (removal of right kidney and 
partial nephrectomy of left one) in New Zealand female 
rabbits. Surgery and euthanasia protocols were 
approved by the University of Thessaly ethics 
committee. Psoas muscle samples were excised from 
control (sham-operated) and uremic animals at 3 
months post-surgery. After 24-hour permeabilization 
treatment fibres were stored in 50% glycerol solution at 
-20oC until mechanical assessment. Single skinned 
fibres were investigated in solutions containing 5 mM 
ATP, 10 mM phosphocreatine and 20 U/ml creatine 
kinase at pH 7 and 22°C. After attachment, the 
maximal and minimal diameter of the fibre and the 
resting sarcomere length were measured in relaxation 
solution at a near slack position. Subsequently, fibres 
were maximally activated under isometric conditions by 

increasing the free Ca²⁺concentration to 10⁻⁵ M. When 
force reached a plateau, step-like stretches of 0.3% 
fibre length were performed to induce isometric force 
transients. The time to peak of stretch-induced delayed 
force increase (t₃) was evaluated as a measure of 
cross-bridge kinetics. Comparisons between uremic 
and control fibres were done with an independent t-test 
(P<0.05). Results: Our results comprised 63 fibres 
from four uremic and two control animals (N=42 for 
uremic and N=21 for control fibres). Fibres of the 
uremic animals exhibited larger t₃ values (ms; P<0.05). 
Furthermore, fibres of the uremic animals exhibited 
larger resting sarcomere lengths (um; (P<0.01) and 
smaller mean diameters (um; P<0.05). However, 
specific tension (mN/mm²) was not significantly 
different between groups (P>0.05). Discussion-
Conclusion: Uremia can induce remodelling of fibre 
diameters (atrophy) and sarcomere structure, and a 
slowing of myosin head cross-bridge kinetics. The 
larger resting sarcomere lengths of uremic fibres might 
indicate a possible effect of uremia in proteins affecting 
sarcomeric elasticity and needs further investigation. 
 
 

6. ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΑΔΡΟΒΙΑ ΑΚΖΖ 8 ΔΒΓΟΜΑΓΧΝ ΣΙ ΟΞΔΙΔ 
ΑΝΣΙΟΞΔΙΓΧΣΙΚΔ ΚΑΙ ΖΠΑΣΙΚΔ ΑΠΟΚΡΙΔΙ Δ 
ΑΣΟΜΑ ΠΟΤ ΚΑΝΟΤΝ ΒΑΡΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 
ΑΛΚΟΟΛ* 
 
Γεσξγαθνύιε Κ., Μάλζνπ Δ., Φαηνύξνο I. Γ., Γειή 
Υ. Κ., Κνπηεληάθεο Γ., Θενδσξάθεο Γ., 
Σδηακνύξηαο A. Z. 
 
Δξγαζηήξην Βηνρεκείαο ηεο Άζθεζεο, Σκήκα 
Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ, 
Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 
 
Δηζαγσγή: Ζ πξνπφλεζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ 
νμεηδναλαγσγηθή θαηάζηαζε θαη ηε δξαζηηθφηεηα ησλ 
επαηηθψλ ελδχκσλ ζε πγηή άηνκα. Χζηφζν, δελ είλαη 
γλσζηή ε επίδξαζε ηεο αεξφβηαο πξνπφλεζεο ζηηο 
απνθξίζεηο ηνπ αληηνμεηδσηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 
επαηηθήο ιεηηνπξγίαο ζε νμεία άζθεζε ζε άηνκα πνπ 
θάλνπλ βαξηά θαηαλάισζε αιθνφι. Μέζνδνο: 11 
άλδξεο (Ζιηθία: 30,3±3,5 έηε; Γείθηεο Μάδαο ψκαηνο: 
28,4±0,86 kg/m2), πνπ έθαλαλ βαξηά θαηαλάισζε 
αιθνφι (>14 πνηά ηελ εβδνκάδα) θαη θαζηζηηθή δσή, 
ζπκκεηείραλ ζε έλα επηβιεπφκελν πξφγξακκα 
αεξφβηαο άζθεζεο κέηξηαο έληαζεο (50-60% 
θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο εθεδξείαο) 8 εβδνκάδσλ. Πξηλ 
ηελ έλαξμε θαη κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 
έγηλαλ δπν δνθηκαζίεο νμείαο άζθεζεο κέηξηαο 
έληαζεο (50-60% θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο εθεδξείαο) 
ζε θπθινεξγφκεηξν (Monark Ergomedic 874E, Monark 
AB, Vansbro, Sweden). Πξηλ θαη ακέζσο κεηά ην ηέινο 
θάζε δνθηκαζίαο έγηλαλ αηκνιεςίεο γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ δεηθηψλ ηεο αληηνμεηδσηηθήο 
θαηάζηαζεο (νπξηθφ νμχ ζην πιάζκα, ρνιεξπζξίλε 
ζην πιάζκα, νιηθή αληηνμεηδσηηθή ηθαλφηεηα (TAC) 
ζην πιάζκα, θαηαιάζε ζην εξπζξνθπηηαξηθφ 
αηκφιπκα) θαη ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο (γ-GT ζηνλ 
νξφ). Απνηειέζκαηα: Γελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή 
επίδξαζε ηφζν ηεο νμείαο φζν θαη ηεο ρξφληαο 
άζθεζεο ζην νπξηθφ νμχ, ηε ρνιεξπζξίλε θαη ηε TAC. 
Πξηλ ηελ πξνπφλεζε, ηα επίπεδα ηεο θαηαιάζεο 
παξνπζίαζαλ κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε (Ομεία 
άζθεζε - Πξηλ: 322,5±14,8, Μεηά: 353,0±14,7; 
p>0.05) σο απφθξηζε ζηελ νμεία άζθεζε. Μεηά ηελ 
πξνπφλεζε, ηα επίπεδα ηεο θαηαιάζεο απμήζεθαλ 
ζεκαληηθά (Υξφληα άζθεζε - Πξηλ: 322,5±14,8, Μεηά: 
340,7±13,3; p<0.05) ζηελ εξεκία, ελψ κεηψζεθαλ 
ζεκαληηθά (Ομεία άζθεζε - Πξηλ: 340,7±13,3, Μεηά: 
313,3±16,6; p>0.05) σο απφθξηζε ζηελ νμεία άζθεζε. 
Πξηλ ηελ πξνπφλεζε, ηα επίπεδα ηεο γ-GT απμήζεθαλ 
ζεκαληηθά (Ομεία άζθεζε - Πξηλ: 54,7±10,0, Μεηά: 
59,5±11,7; p<0.05) σο απφθξηζε ζηελ νμεία άζθεζε. 
Μεηά ηελ πξνπφλεζε, ηα επίπεδα ηεο γ-GT κεηψζεθαλ 
ζεκαληηθά (Υξφληα άζθεζε - Πξηλ: 54,7±10,0, Μεηά: 
44,1±9,1; p<0.05) ζηελ εξεκία, ελψ ε απφθξηζε ζηελ 
νμεία άζθεζε ήηαλ πην ήπηα (Ομεία άζθεζε - Πξηλ: 
44,1±9,1, Μεηά: 47,5±9,5; p>0.05). πδήηεζε-
πκπεξάζκαηα: Σα απνηειέζκαηα ππνδειψλνπλ φηη 
ε αεξφβηα πξνπφλεζε κπνξεί λα βειηηψζεη ηα 
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επίπεδα ηεο γ-GT ηφζν ζηελ εξεκία φζν θαη κεηά απφ 
νμεία άζθεζε. Δπηπιένλ, ε αληηνμεηδσηηθή θαηάζηαζε 
ηνπ πιάζκαηνο δελ θάλεθε λα επεξεάδεηαη, σζηφζν ε 
αληηνμεηδσηηθή θαηάζηαζε ησλ εξπζξνθπηηάξσλ 
κπνξεί λα βειηηψλεηαη κε ηε ρξφληα άζθεζε. 
 
 

7. OXIDATIVE STRESS FOLLOWING 
RUNNING AT 90% OF MAXIMAL AEROBIC SPEED: 
INFLUENCE OF INCLINATION* 
 
Theofilidis G.1, Kaltsatou A.1, Stavropoulos-
Kalinoglou A.2, Sakkas G. K.2 Koutedakis Y.2, 
Bogdanis G.3, Karatzaferi C.1 
 
1Muscle Physiology and Mechanics Group, School of 
Physical Education and Sports Science, University of 
Thessaly 
2Human Performance Laboratory, School of Physical 
Education and Sports Science, University of Thessaly 
3School of Physical Education and Sports Science, 
University of Athens 
 
Introduction: It has been demonstrated that high 
intensity interval training contributes to oxidative stress. 
Training at or near VO2max speed is considered the 
most effective training intensity to enhance VO2max. 
However, there is limited information regarding 
oxidative stress responses after running at VO2max 
speeds especially in variable slopes (i.e. variable 
effective work). The purpose of this study was to 
investigate changes in antioxidant status indices as 
well as in VO2max, Maximum Aerobic Speed (MAS) and 
time to exhaustion (tlim) at MAS after 8 weeks of High 
Speed Interval Running (HSIR) at 90% of VO2max 
speed on either positive or negative slope. Methods: 
14 active volunteers, aged 31.9 ± 6.9 gave their 
informed consent to participate in this study which had 
ethical committee approval. Subjects were divided in 
two groups, group A (n=7), uphill HSIR and group B 
(n=7) downhill HSIR. Each group performed 16 HSIR 
in 8 weeks. Each workout consisted of 10 runs with a 
work to rest ratio 1:2 (30:60 sec) at a predetermined 
velocity corresponding to 90% of their VO2max, in 2 
different slopes (+10%, -10%). Blood samples were 
collected pre- and post-exercise during the first and 
last workout and were analyzed for lactate, catalase 
activity (CAT) and total antioxidant capacity (TAC). 
Results: No significant changes were observed in 
antioxidant status biomarkers with downhill or uphill 
HSIR before or after the 8 weeks period. Moreover, 
MAS and tlim did not differ significantly after the 8 
weeks of downhill or uphill HSIR. In the pool of 
subjects TAC was correlated with VO2max (r=-0.587, 
p=0.030) before the intervention and tlim after the 
intervention was correlated with post exercise TAC 
levels (r=0.601, p=0.05) before the onset of the 
program and with post exercise CAT levels (r=-0.751, 
p=0.00) after the 8 weeks period. Also, for the downhill 
group, after the intervention, MAS correlated with post 
exercise TAC levels. Discussion-Conclusions: 

Neither baseline nor acute post exercise redox 
responses differ following 8 weeks of uphill or downhill 
HSIR. Further work is underway to clarify the possible 
influence of inclination on other oxidative stress 
indices.  
 
8. Ζ ΔΠΙΓΡΑΖ ΣΖ ΜΖΥΑΝΙΚΖ ΦΟΡΣΙΖ 
ΣΖΝ ΚΤΣΣΑΡΙΚΖ ΓΙΑΦΟΡΟΠΟΙΖΖ 
ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΚΑΙ ΓΖΡΑΜΔΝΧΝ ΜΤΟΒΛΑΣΧΝ 
C2C12* 
 
Μνπζηόγηαλλεο Α.1, Φηιίππνπ Α.1, Φαξξόο Κ.1,  
Μαξηδάθε Μ.2, Κνπηζηιηέξεο Μ.1 
 
1Σκήκα Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ηαηξηθή ρνιή, 
Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
2ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, 
Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
 
Δηζαγσγή: Ζ in vitro κεραληθή θφξηηζε 
δηαθνξνπνηεκέλσλ κπνβιαζηψλ κηκείηαη ην πξφηππν 
θφξηηζεο ησλ ζθειεηηθψλ κπψλ in vivo θαη αιιαγέο 
ζηελ ελδνθπηηάξηα ζεκαηνδφηεζε θαη ηε γνληδηαθή 
έθθξαζε ησλ κπνβιαζηψλ έρνπλ αλαθεξζεί κεηά απφ 
δηάθνξα πξσηφθνιια δηάηαζήο ηνπο. θνπφο ηεο 
παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο 
ηεο κεραληθήο θφξηηζεο κπνβιαζηψλ ζηελ έθθξαζε 
γνληδίσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ θπηηαξηθή 
δηαθνξνπνίεζε θαη απφπησζε θαη ε ζχγθξηζή ηεο κε 
ηελ αληίζηνηρε έθθξαζε ζε γεξαζκέλνπο κπνβιάζηεο. 
Μέζνδνο: Μπνβιάζηεο C2C12 θαιιηεξγήζεθαλ γηα 35 
ζπλερφκελεο εκέξεο (58 θπηηαξηθνχο θχθινπο), γηα ηε 
δεκηνπξγία κνληέινπ θπηηαξηθήο γήξαλζεο. 
Αθνινχζσο, θπζηνινγηθά θαη γεξαζκέλα θχηηαξα 
C2C12 θαιιηεξγνχληαλ ζε ειαζηηθέο κεκβξάλεο θαη 
ππνβάιινληαλ θαζεκεξηλά ζε κεραληθή θφξηηζε (10% 
επηκήθπλζε ηεο ειαζηηθήο επηθάλεηαο θαιιηέξγεηαο, κε 
ζπρλφηεηα 1Hz, γηα 1 ψξα, Flexcell® Tension 
System), θαηά ηε δηάξθεηα δηαθνξνπνίεζήο ηνπο γηα 7 
εκέξεο. Σα θχηηαξα ζπιιέρζεθαλ ηελ 7ε εκέξα θαη 
αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο πξαγκαηηθνχ 
ρξφλνπ (RT-PCR) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε κέηξεζε 
ησλ κεηαβνιψλ ζηελ έθθξαζε ησλ κπνγελεηηθψλ 
κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ MyoD, Myf5, MyoG θαη 
MRF4, ηεο ηξνπνλίλεο Η (TnnΗ) θαη θηλάζεο ηεο 
θξεαηίλεο (CK), θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ 
θπηηαξηθήο απφπησζεο FOXO θαη p53, σο απφθξηζε 
ζην πξσηφθνιιν κεραληθήο θφξηηζεο. 
Απνηειέζκαηα: Ζ κεραληθή δηάηαζε ησλ 
κπνβιαζηψλ νδήγεζε ζε κείσζε ηεο έθθξαζεο ησλ 
παξαγφλησλ πξψηκεο (Myf5, MyoD), αιιά θαη φςηκεο 
δηαθνξνπνίεζεο (MyoG, MRF4) (p<0,05), ηφζν ζηα 
θπζηνινγηθά φζν θαη ζηα γεξαζκέλα θχηηαξα. 
Δπίζεο, θαη ζηηο δχν ζεηξέο θπηηάξσλ παξαηεξήζεθε 
κείσζε ηεο έθθξαζεο ηεο TnnΗ θαη αχμεζε ηεο CK, σο 
απνηέιεζκα ηνπ πξσηνθφιινπ δηάηαζήο ηνπο. Οη 
απνπησηηθνί παξάγνληεο FOXO θαη p53 εκθάληζαλ 
απμεκέλε έθθξαζε, αιιά κφλν ζηα γεξαζκέλα 
θχηηαξα (p<0,05), ελψ δελ βξέζεθαλ δηαθνξέο ζηελ 
έθθξαζε ησλ εμεηαζζέλησλ γνληδίσλ κεηαμχ 
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θπζηνινγηθψλ θαη γεξαζκέλσλ θπηηάξσλ. πδήηεζε-
πκπεξάζκαηα: Ζ κείσζε ηεο έθθξαζεο ησλ 
παξαγφλησλ δηαθνξνπνίεζεο ησλ κπνβιαζηψλ 
θαζψο θαη ηεο TnnI κεηά απφ ην πξσηφθνιιν δηάηαζήο 
ηνπο ππνδειψλεη θαζπζηέξεζε ζηε δηεξγαζία 
δηαθνξνπνίεζήο ηνπο, ελψ ε απμεκέλε έθθξαζε ηεο 
CK, ελδερνκέλσο λα αληαλαθιά αχμεζε ηεο 
κεηαβνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κεραληθά 

θνξηηδφκελσλ θπηηάξσλ. Ζ αχμεζε ηεο έθθξαζεο ησλ 
απνπησηηθψλ παξαγφλησλ ζηα γεξαζκέλα θχηηαξα 
ππνδειψλεη πηζαλή δπζκελή επίδξαζε ηεο κεραληθήο 
θφξηηζήο ηνπο, επάγνληαο δηεξγαζίεο 
πξνγξακκαηηζκέλνπ θπηηαξηθνχ ζαλάηνπ. 
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Θεκαηηθή Δλόηεηα: Πξνπνλεηηθέο Δθαξκνγέο ζηνλ Αζιεηηζκό 
Πξνθνξηθέο Αλαθνηλώζεηο 

Ζκεξνκελία: 07/11/2015  Ώξα: 11:00 – 12:30 
Πξνεδξείν: Ζιίαο κήιηνο .Δ.Φ.Α.Α. Γ.Π.Θ., Γηψξγνο Παξαδείζεο .Δ.Φ.Α.Α. Δ.Κ.Π.Α. 

 
1. Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΑΕΑ ΣΟΤ ΡΙΠΣΙΚΟΤ 
ΟΡΓΑΝΟΤ ΣΖΝ ΔΠΙΛΟΓΖ ΦΟΡΣΙΟΤ ΠΡΟΠΟΝΖΖ 
ΙΥΤΟ ΣΖΝ ΠΔΡΙΟΓΟ ΦΟΡΜΑΡΙΜΑΣΟ Δ 
ΑΘΛΖΣΔ ΡΙΦΔΧΝ* 
 
Εάξαο N., ηαζηλάθε A.N., Μεζελίηεο ., 
Καξακπάηζνο Γ., Γεσξγηάδεο Γ., Σεξδήο Γ. 
 
Δξγαζηήξην Κιαζηθνχ Αζιεηηζκνχ, ρνιή Δπηζηήκεο 
Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, Δζληθφ & 
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
 
Δηζαγσγή: Πξφζθαηε κειέηε έδεημε φηη ε πξνπφλεζε 
ηζρχνο κε πςειέο θαη ρακειέο αληηζηάζεηο απμάλεη ηελ 
αγσληζηηθή ξηπηηθή επίδνζε θαηά 5,6% θαη 4,8%, 
αληίζηνηρα. Χζηφζν, παξακέλεη αδηεπθξίληζην πνην απφ 
ηα δχν πξνπνλεηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα επηιέμεη ν 
πξνπνλεηήο ηελ πεξίνδν ηνπ θνξκαξίζκαηνο γηα ηε 
κεγηζηνπνίεζε ηεο επίδνζεο. θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ 
λα δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηνπ βάξνπο ηνπ ξηπηηθνχ 
νξγάλνπ ζηελ επηινγή ηνπ θνξηίνπ πξνπφλεζεο 
ηζρχνο, ζηελ πεξίνδν θνξκαξίζκαηνο, ζε αζιεηέο 
ξίςεσλ ηνπ θιαζηθνχ αζιεηηζκνχ. Μέζνδνο: Γψδεθα 
λεαξνί αζιεηέο ξίςεσλ ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο: 
Βαξχ ξηπηηθφ φξγαλν (4 ζθπξνβφινη, 2 ζθαηξνβφινη) 
θαη Διαθξχ ξηπηηθφ φξγαλν (5 δηζθνβφινη, 1 
αθνληηζηήο). Ο ζρεδηαζκφο ηεο πξνπφλεζεο 
πεξηιάκβαλε ηελ παξαθνινχζεζε νιφθιεξνπ ηνπ 
πξνπνλεηηθνχ έηνπο θαη ηελ θνξχθσζε ηεο επίδνζεο ζε 
δχν ρξνληθέο ζηηγκέο: ζηε ρεηκεξηλή θαη ζηελ εαξηλή 
πεξίνδν. Οη 12 αζιεηέο ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε δχν 
νκάδεο θαη πξαγκαηνπνίεζαλ ηα πξνγξάκκαηα 
θνξκαξίζκαηνο κε δηαζηαπξνχκελν δηαρσξηζκφ απφ ηε 
ρεηκεξηλή ζηελ εαξηλή πεξίνδν. Ζ πξνπφλεζε 
πεξηιάκβαλε πξνπφλεζε ηζρχνο γηα θνξχθσζε ηεο 
επίδνζεο είηε κε 30% είηε κε 85% 1-ΜΑΔ. Πξηλ θαη κεηά 
ηα δχν θνξκαξίζκαηα αμηνινγήζεθε ε αγσληζηηθή 
ξηπηηθή επίδνζε. Υξεζηκνπνηήζεθε αλάιπζε 
δηαζπνξάο επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ δηπιήο 
θαηεχζπλζεο (p≤0,05). Απνηειέζκαηα: Ζ νκάδα κε ηα 
ειαθξχηεξα φξγαλα ξίςεσλ βειηίσζε ηελ αγσληζηηθή 
ξηπηηθή επίδνζε θαηά 6,1±2,9% (p=0,002) κεηά απφ ην 
θνξκάξηζκα κε ην 30% ηεο 1-ΜΑΔ θαη θαηά 4,0±2,4% 
(p=0,015), κεηά ην θνξκάξηζκα κε ην 85% ηεο 1-ΜΑΔ. Ζ 
δηαθνξά 2,1% κεηαμχ ησλ δχν πξνγξακκάησλ 
θνξκαξίζκαηνο ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0,002). 
Αληίζεηα, ε νκάδα κε ηα βαξχηεξα ξηπηηθά φξγαλα 
αχμεζε ζεκαληηθά ηελ αγσληζηηθή ξηπηηθή επίδνζε θαηά 
6,3±2,8% (p=0,003) κφλν κεηά ην θνξκάξηζκα κε ην 
85% ηεο 1-ΜΑΔ, ελψ κεηά ην θνξκάξηζκα κε ην 30% ηεο 
1-ΜΑΔ ε αγσληζηηθή ξηπηηθή επίδνζε κεηαβιήζεθε κφλν 
θαηά 3,5±4,2% (p=0,121). πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: 
Σν θχξην εχξεκα ηεο κειέηεο ήηαλ φηη ε επίδνζε ζηα 
αγσλίζκαηα ξίςεσλ κε ειαθξηά ξηπηηθά φξγαλα 
απμάλεηαη πεξηζζφηεξν κεηά απφ πξνπφλεζε ηζρχνο κε 

ρακειά θνξηία ελψ θαίλεηαη φηη ην θνξκάξηζκα κε 
πςειά θνξηία επλνεί ηελ αλάπηπμε ηεο επίδνζεο ζηα 
αγσλίζκαηα ησλ ξίςεσλ κε ηα βαξχηεξα φξγαλα. Σα 
απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη ην βάξνο ηνπ ξηπηηθνχ 
νξγάλνπ είλαη έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ πξέπεη 
λα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ επηινγή ηνπ θνξηίνπ 
πξνπφλεζεο ζηελ πεξίνδν θνξκαξίζκαηνο. 
 
2. Ζ ΔΠΙΓΡΑΖ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΑΚΖΖ ΜΔ ΟΛΟΧΜΖ 
ΓΟΝΖΖ ΣΖ ΦΤΙΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΝΔΑΡΧΝ 
ΑΝΓΡΧΝ* 
 
Μπίιηνο Π.1,3, Καξαηξάληνπ Κ.3, Μπνγδάλεο Γ.2, 
νύιαο Γ.3, Γεξνδήκνο Β.3 
 
1ρνιή Ηθάξσλ 
2ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, 
Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ  
3ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο 
 
Δηζαγσγή: Ζ νιφζσκε δφλεζε είλαη κηα λέα κνξθή 
άζθεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ηε βειηίσζε 
ησλ θπζηθψλ ηθαλνηήησλ φζν θαη γηα ηελ πξφιεςε θαη 
ηελ αληηκεηψπηζε δηαθφξσλ αζζελεηψλ. Χζηφζν, o 
απνηειεζκαηηθφηεξνο θαη αζθαιέζηεξνο ζπλδπαζκφο 
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επηβάξπλζεο (ζπρλφηεηα 
πξνπφλεζεο) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο κε 
νιφζσκε δφλεζε, δελ έρεη ηεθκεξησζεί επαξθψο. 
πλεπψο, ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηηο 
επηδξάζεηο θαη λα ζπγθξίλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
ελφο βξαρχρξνλνπ (short-term) θαη ελφο καθξφρξνλνπ 
πξνγξάκκαηνο (long-term)  άζθεζεο κε νιφζσκε 
δφλεζε ζηε θπζηθή θαηάζηαζε λεαξψλ, θπζηθά 
δξαζηήξησλ αλδξψλ. Μέζνδνο: ηελ έξεπλα 
ζπκκεηείραλ 60 θνηηεηέο ηεο ρνιήο Ηθάξσλ (20.5 ± 1.4 
εηψλ), νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε ηξείο νκάδεο (20 
άηνκα αλά νκάδα): νκάδα βξαρχρξνλεο άζθεζεο κε 
δφλεζε (ΒΓ), νκάδα καθξφρξνλεο άζθεζεο κε δφλεζε 
(ΜΓ) θαη νκάδα ειέγρνπ (ΟΔ). Πξηλ ηελ παξέκβαζε θαη 
δπν εκέξεο κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο κεηξήζεθαλ ηα 
ζσκαηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη αμηνινγήζεθαλ ε 
θηλεηηθφηεηα (Sit and Reach), ε κέγηζηε δχλακε ησλ 
θάησ άθξσλ (1RM Back Squat), ε ηαρχηεηα (30m), ε 
θαηαθφξπθε αιηηθφηεηα (άικα απφ εκηθάζηζκα θαη άικα 
κε αληίζεηε θίλεζε), ε αλαεξφβηα (Wingate) θαη ε 
αεξφβηα ηθαλφηεηα (20m MSRT) ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ 
νκάδα ΒΓ πξαγκαηνπνίεζε έλα πξσηφθνιιν άζθεζεο 
θαηαθφξπθεο νιφζσκεο δφλεζεο (ζπρλφηεηα: 25-35 
Hz, πιάηνο ηαιάλησζεο: 5mm, δηάξθεηα: 10min, ζέζε-
άζθεζε: ζηαηηθφ εκηθάζηζκα 110ν, ζπρλφηεηα 
πξνπφλεζεο: 5 θνξέο/εβδνκάδα), γηα ηέζζεξηο 
εβδνκάδεο. Ζ νκάδα ΜΓ αθνινχζεζε ην ίδην 
πξσηφθνιιν άζθεζεο, ίζεο πνζφηεηαο θαη έληαζεο 
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αιιά κε δηαθνξεηηθή ζπρλφηεηα πξνπφλεζεο (ηξεηο 
θνξέο ηελ εβδνκάδα γηα 7 εβδνκάδεο). Γηα ηε ζηαηηζηηθή 
επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε 
αλάιπζε δηαθχκαλζεο κε δχν παξάγνληεο (νκάδα x 
ρξφλνο, 3 x 2), κε επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο ζηνλ 
παξάγνληα «ρξφλν» θαη κεηα-αλαιχζεηο θαηά Tukey. 
Απνηειέζκαηα: ηελ ΒΓ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή 
αχμεζε (p<0.05) ηεο θηλεηηθφηεηαο (10.4±18.6%), ηεο 
ζρεηηθήο δχλακεο (17.1±19.9%) θαη ηεο θαηαθφξπθεο 
αιηηθφηεηαο (15.1±14.9%),  ελψ ην ζσκαηηθφ ιίπνο 
κεηψζεθε (-5.3±9.5%). Αληίζεηα, θακία δηαθνξά δελ 
παξαηεξήζεθε ζηηο θπζηθέο ηθαλφηεηεο πνπ 
αμηνινγήζεθαλ ζηηο νκάδεο ΜΓ θαη ΟΔ. Ζ άιηπε 
ζσκαηηθή κάδα παξέκεηλε ακεηάβιεηε ζε φιεο ηηο 
νκάδεο. πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: πλνςίδνληαο 
θαίλεηαη φηη ην βξαρχρξνλν πξφγξακκα άζθεζεο κε 
νιφζσκε δφλεζε είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ ζε 
ζρέζε κε ην καθξφρξνλν ζηε βειηίσζε ηεο 
θηλεηηθφηεηαο, ηεο δχλακεο, ηεο θαηαθφξπθεο 
αιηηθφηεηαο, θαζψο θαη ζηε κείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ 
ιίπνπο ζε λεαξνχο θπζηθά δξαζηήξηνπο άλδξεο. 
 
3. PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL 
CRITERIA OF SELECTION PROCESS FOR THE 
NATIONAL TEAM OF ADOLESCENT SOCCER-
PLAYERS 
 
Hadjicharalambous M., Argyrou M., Christou M.  
 
Human Performance Lab, Department of Life & Health 
Sciences, University of Nicosia, Cyprus 
 
Introduction: The purpose of the present study was to 
evaluate physiological and fitness parameters of 
selected and non-selected for the youth national team 
players in an attempt to: a) establish a physical profile of 
elite young players according to their playing position 
and b) determine their relevance for the selection 
process. Methods: One hundred and sixteen (n=116) 
male young players (2011-2015 National Youth 
Development programme) participated in this study. 
Players were classified into Defenders (DF: selected: 
n=22; non-selected: n=13), Midfielders (MD: selected: 
n=31; non-selected: n=14) and Forwards (F: selected: 
n=21; non-selected: n=15). The selected players were 
selected of being members of the U17 Cyprus National 
team. Age, height, weight, training experience (TrExp), 
maturity (Tanner), body fat percentage (BF%), flexibility 
(Flex), countermovement jumps (CMJs), broad jump 
(BJump), agility t-test, 5, 10, 20 and 30 meters (m) 
speeds and VO2max were evaluated at mid-season. 
Unpaired t-test was used for comparing means between 
groups. Results: A comparison between all selected 
and non-selected revealed that age, BF%, CMJs, 
BJump, and VO2max did not differ (p>0.05). However, 
TrExp, Tanner, weight and height were higher; and 
agility, and 5-30m speeds performance were better in 
the selected group (p<.05). Selected DF were more 
flexible (p=.034) and faster in 5m speed (p=.019) only 
than non-selected ones. TrExp, Tanner, height, weight, 

Flex and BJump, all were higher in the selected MD 
relative to the non-selected ones; Selected MD 
performed also better in agility, in 5, 10 and 30m speeds 
(p<.05). Selected F were taller and faster (5m-30m) and 
had more TrExp than non-selected (p<.05). Discussion 
and Conclusions: In all positional played selected 
players were faster. In conclusion, physical and 
physiological characteristics were almost identical in DF 
groups. However more TrExp, height, early maturation, 
better Flex and speed, quickness and agility 
performance may all give a selection advantage for the 
MD. Only speed appeared to play a major role for the F 
selection process. Consequently, training programmes 
may need to be modified specifically to each different 
played position for youth soccer players‟ development. 
These may contribute in enhancing their chances for 
being selected to higher youth soccer level. 
 
4. EFFECTS OF COMPETITION LEVEL ON 
PERFORMANCE DURING WATER POLO MATCHES* 
 
Botonis P., Toubekis A., Platanou T. 
 
Department of Aquatic Sports, School of Physical 
Education and Sports Science, National and 
Kapodistrian University of Athens. 
 
Introduction: We investigated the influence of athletes‟ 
competitive level on playing intensity and performance 
parameters changes within a water polo game. 
Methods: Two water polo clubs of different competitive 
level participating in men‟s A1 division of Greek 
championship took part in the study. The high-level club 
(n=7) ranked in the fourth position, whereas the lower-
level club (n=7) ranked in the 11th position in the year 
2012-2013 championship. All athletes performed a 
5x200-m swimming test and velocities corresponding to 
4.0, 5.0 and 10.0 mmol l-1 (V4, V5 and V10) were 
calculated. Throughout two water polo games 400-m 
maximum intensity swimming was tested at pre and post 
of the game. In three subsequent games a repeated 
sprints test (8x20-m) was applied at pre in the middle 
and post-game. Heart rate was recorded throughout 
each match. Results: High-level compared to lower-
level athletes showed higher velocities corresponding to 
4.0 (high-level: 1.21±0.05 vs. lower-level: 1.13±0.04 m 
s-1, p<0.01) and 5.0 mmol.l-1 (high-level: 1.26±0.05 vs. 
lower-level: 1.19±0.03 m s-1, p<0.05). High-level 
athletes played in total as a team a shorter amount of 
game time with heart rate lower than 85% of peak heart 
rate (first period: 36±16 vs. 63±13 %, second period: 
39±16 vs. 70±18 %, third period: 52±8 vs.71±19 %, 
fourth period: 61±18 vs. 80±16 %, p<0.05). However, 
when V4 was used as a covariate no differences were 
observed in this parameter. Both groups showed 
performance decrement at post compared to pre game 
by 7±3% and 7±4% for repeated sprints and 400 m, 
respectively. High-level compared to lower-level athletes 
showed better performance in repeated sprints in the 
middle (p<0.01) and in 400 m both at pre and post game 
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tests (p<0.01 and p<0.01, respectively). Discussion-
Conclusions: Both high-level and lower-level athletes 
compete at the same relative intensity within a game and 
demonstrate similar fatigue signs. However, high-level 
athletes with higher aerobic endurance play at higher 
absolute work load compared to the lower-level ones. It 
is concluded that competition level affects the game-
induced changes on playing intensity and performance 
during a water polo match, but not the magnitude of 
fatigue. 
 
5. THE EFFECTS OF CAFFEINE ON 
PHYSIOLOGICAL AND METABOLIC RESPONSES 
AND ON EXERCISE PERFORMANCE DURING A 
SIMULATED TREADMILL SOCCER-GAME 
PROTOCOL* 
 
Apostolidis Α.1, Mougios V.2, Smilios I.3, 
Hadjicharalambous M.1 
 
1Human Performance Lab, Department of Life & Health 
Sciences, University of Nicosia, Cyprus 
2Department of Sports Science & Physical Education, 
Aristotle University of Thessaloniki, Greece 
3Department of Sports Science & Physical Education, 
Democritus University of Komotini, Greece  
 
Introduction: In several previous studies, the effects of 
caffeine ingestion on exercise performance and 
plasma/blood metabolites and on physiological 
responses were equivocal, perhaps due to different 
experimental protocols and caffeine dose-effect 
employed. However, no studies so far examined the 
influence of caffeine on physiological and metabolic 
responses and on exercise performance imitating a 
soccer–game in a well-controlled laboratory regime. The 
aim therefore of the present study was to examine the 
effects of caffeine ingestion on metabolic and 
physiological responses and on exercise performance 
during a simulated treadmill soccer-game protocol in 
well-trained soccer players. Methods: Fifteen (n=15) 
well-trained male soccer-players (age: 21±3, weight: 
73.4±7.5kg, height: 1.80±0.05m, VO2max: 60.87± 
4.47ml/min/kg) underwent two experimental trials, in a 
double blind fashion, either with caffeine (CAF) or 
placebo (PLC) in a controlled laboratory environment. 
Each experimental trial included four treadmill periods 
and five sets of four countermovement jumps (CMJ). 
Blood lactate and glucose concentrations, heart rate 
(HR), CMJ, reaction time (RT), rating of perceived 
exertion (RPE) and soccer-specific time to fatigue were 
evaluated. Following a normality of distribution test, a 2-
way within subjects ANOVA for repeated measures, with 
Bonferroni correction was used to analyze data. Time to 
fatigue was analyzed using paired t-test. Results: Time 
to fatigue was improved with CAF (CAF: 13.4±4.3min, 
PLC: 8.7±3.5; p=0.00001). Blood lactate and glucose 
concentrations, HR, and CMJ were higher; while RPE 
was lower, during exercise with CAF compared with PLC 
(p<0.05). RT did not differ between trials (p>0.05). 

Discussion and Conclusions: In the current study, 
CAF was found to enhance CMJ and time to fatigue and 
increase blood metabolites concentration and HR and 
reduce RPE during a simulating soccer-specific treadmill 
protocol. These results may suggest that there is a direct 
stimulant action of CAF on metabolic and on 
physiological responses and/or on central and peripheral 
(neuromuscular junction) nervous system contributing in 
improving high intensity endurance performance and 
neuromuscular explosiveness respectively. 
 
6. ΑΜΔΖ ΔΠΙΓΡΑΖ ΣΖ ΜΔΣΑΓΙΔΓΔΡΣΙΚΖ 
ΔΝΔΡΓΟΠΟΙΖΖ ΣΖΝ ΚΛΖΡΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΚΑΣΧ 
ΑΚΡΧΝ* 
 
Αγίιαξα Γ., Κνλίδε Λ., Νηάιιαο Γ., Παξαδείζεο Γ. 
 
ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, 
Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
 
Δηζαγσγή: Ζ κεραληθή ζθιεξφηεηα ζηνλ άλζξσπν 
ζεσξείηαη φηη επεξεάδεη δηάθνξεο αζιεηηθέο κεηαβιεηέο 
φπσο ην ξπζκφ αλάπηπμεο δχλακεο, ηε δξνκηθή 
νηθνλνκία, ηελ απνζήθεπζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε 
ηεο ειαζηηθήο ελέξγεηαο θαη ηα θηλεκαηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ζηα δξνκηθά αγσλίζκαηα πνπ 
ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απφδνζε θαη ηε δξνκηθή 
νηθνλνκία. Παξά ην γεγνλφο φηη ε κεραληθή ζθιεξφηεηα 
ζεσξείηαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ζε 
αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε άκεζε επίδξαζε ηεο 
κεηαδηεγεξηηθήο ελεξγνπνίεζεο ζηε θαηαθφξπθε 
ζθιεξφηεηα θαη ζηε ζθιεξφηεηα ησλ θάησ άθξσλ δελ 
είλαη γλσζηή. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηαπηζησζεί 
ε επίδξαζε ησλ αικάησλ βάζνπο ζηε θαηαθφξπθε 
ζθιεξφηεηα θαη ζηε ζθιεξφηεηα ησλ θάησ άθξσλ. 
Μέζνδνο: ηελ έξεπλα απηή ζπκκεηείραλ 16 
δνθηκαδφκελνη (21,83 ± 1,99 έηε, 67,41 ±10,25 kg θαη 
174 ± 7 cm), νη νπνίνη έηξεμαλ ζε δαπεδνεξγφκεηξν γηα 
10s, κε ζηαζεξή ηαρχηεηα 6,67 m∙s-1, πξηλ θαη κεηά απφ 
5 άικαηα βάζνπο (ΜΔΔ). Μεηά απφ ιίγεο εκέξεο νη 
δνθηκαδφκελνη επαλέιαβαλ ην ίδην πξσηφθνιιν ρσξίο 
ηα άικαηα βάζνπο (ΚΟΝ), Με ηελ ρξήζε βηληενθάκεξαο 
θαη κε θαηάιιειε θηλεκαηηθή αλάιπζε κεηξήζεθαλ ν 
ρξφλνο επαθήο θαη ν ρξφλνο πηήζεο, νη νπνίνη θαηφπηλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 
θαηαθφξπθεο ζθιεξφηεηαο θαη ηεο ζθιεξφηεηαο ησλ 
θάησ άθξσλ, ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν πνπ πξνηείλεηαη 
απφ ηνλ Morin θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2005). Ζ 
αλάιπζε δηαθχκαλζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ 
εληνπηζκφ πηζαλψλ δηαθνξψλ ζηε ζθιεξφηεηα κεηά 
απφ ηηο δχν δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο (ΜΔΔ θαη ΚΟΝ). 
Απνηειέζκαηα: Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε 
θαηαθφξπθε ζθιεξφηεηα (ΜΔΔ: πξηλ 43,73±5,71 kN∙m-1 
θαη κεηά 43,40±5,20 kN∙m-1 θαη γηα ηελ ΚΟΝ: πξηλ 
43,94±6,27 kN∙m-1 θαη κεηά 43,53±6,02 kN∙m-1) θαη ε 
ζθιεξφηεηα ησλ θάησ άθξσλ (ΜΔΔ: πξηλ 8,56±1,62 
kN∙m-1 θαη κεηά 8,56±1,73 kN∙m-1 θαη γηα ηελ ΚΟΝ: πξηλ 
8,64±1,75 kN∙m-1 θαη κεηά 8,56±1,79 kN∙m-1) έκεηλαλ 
ακεηάβιεηεο κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δχν ζπλζεθψλ. 
Αληίζηνηρα, φια ηα θηλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά δελ 
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επεξεάζηεθαλ απφ ηε ΜΔΔ. πδήηεζε-
πκπεξάζκαηα: Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζεο 
έξεπλαο δείρλνπλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιφ ΜΔΔ 
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δελ επεξέαζε ηελ κεραληθή 
ζθιεξφηεηα ησλ θάησ άθξσλ θαηά ην ηξέμηκν κε 
ηαρχηεηα 6,67 m∙s-1. 
 
7. ΔΠΙΓΡΑΖ ΣΖ ΠΛΔΙΟΜΔΣΡΙΚΖ 
ΠΡΟΠΟΝΖΖ ΜΔ ΔΝΑ ΚΑΙ ΓΤΟ ΠΟΓΙΑ ΣΖ ΜΤΨΚΖ 
ΙΥΤ ΣΧΝ ΚΑΣΧ ΑΚΡΧΝ* 
 
Καινρέξε Ο., Βειεγθέθαο Π., Σζνύθνο Α., Σεξδήο Γ., 
Μπνγδάλεο Γ. 
 
Δξγαζηήξην Κιαζηθνχ Αζιεηηζκνχ, ρνιή Δπηζηήκεο 
Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, Δζληθφ & 
Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
 
Δηζαγσγή: Ζ ηζρχο πνπ παξάγεηαη φηαλ εθηεινχληαη 
ηαπηφρξνλεο κπτθέο ζπζπάζεηο ησλ δχν άθξσλ (ρέξηα ή 
πφδηα) είλαη κηθξφηεξε απφ ην άζξνηζκα ηεο ηζρχνο πνπ 
παξάγεηαη απφ ην θάζε άθξν μερσξηζηά. θνπφο απηήο 
ηεο έξεπλαο ήηαλ λα κειεηήζεη ηε κεηαβνιή ηεο αιηηθήο 
ηθαλφηεηαο ησλ θάησ άθξσλ, κεηά απφ πιεηνκεηξηθή 
πξνπφλεζε κε έλα θαη κε δχν πφδηα. Μέζνδνο: 
Γεθαπέληε θνηηεηέο (8 άλδξεο θαη 7 γπλαίθεο, ειηθίαο 
19.6±2.1 εηψλ) ρσξίζηεθαλ κε ηπραίν ηξφπν ζε δχν 
νκάδεο [κνλνπνδηθήο (Μ), n=7 θαη δηπνδηθήο (Γ) 
πξνπφλεζεο, n=8]. Οη ζπκκεηέρνληεο αθνινχζεζαλ 
πξνπνλεηηθφ πξφγξακκα δηάξθεηαο 6 εβδνκάδσλ κε 
ζπρλφηεηα 2 θνξέο/εβδ., πνπ πεξηιάκβαλε 6 
πιεηνκεηξηθέο αζθήζεηο ησλ θάησ άθξσλ κε κέγηζηε 
έληαζε (2-3 ζεη x 10 επαλαιήςεηο), θαζψο θαη δχν 
αζθήζεηο δχλακεο (εθηάζεηο θαη θάκςεηο γνλάησλ) κε 
έληαζε 60-90% ηεο κέγηζηεο. Ζ κία νκάδα εθηεινχζε ηηο 
αζθήζεηο κε ηα δχν πφδηα ηαπηφρξνλα, ελψ ε άιιε 
νκάδα εθηεινχζε ηηο κηζέο επαλαιήςεηο κε ην θάζε πφδη 
μερσξηζηά, ψζηε ν ζπλνιηθφο φγθνο λα είλαη ν ίδηνο θαη 
ζηηο δχν νκάδεο. Πξηλ θαη κεηά ηελ πξνπφλεζε 
κεηξήζεθε ην χςνο ηνπ θαηαθφξπθνπ άικαηνο κε 
ηαιάληεπζε (CMJ) κε έλα θαη δχν πφδηα θαη ηα 
απνηειέζκαηα αλαιχζεθαλ κε 2-way ANOVA. 
Απνηειέζκαηα: Οη επηδφζεηο ζην CMJ κε ην έλα θαη 
δχν πφδηα δελ δηέθεξαλ κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ πξηλ 
ηελ πξνπφλεζε. Ζ βειηίσζε ηνπ CMJ κε δχν πφδηα 
κεηά ηελ πξνπφλεζε ήηαλ παξφκνηα ζηηο δχν νκάδεο 
(Γ: 11.0±5.5%, Μ: 12.1±7.2%, p=0.737). Όκσο, ε 
βειηίσζε ηνπ CMJ κε ην έλα πφδη ήηαλ ζεκαληηθά 
πςειφηεξε ζηελ νκάδα M ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα Γ 
(3.4±8.4% vs. 19.0±7.1%, p=0.002). πδήηεζε-
πκπεξάζκαηα: Σν θχξην εχξεκα ηεο έξεπλαο ήηαλ φηη 
θαη νη δχν νκάδεο βειηηψζεθαλ ην ίδην ζην CMJ κε ηα 
δχν πφδηα, αιιά ε νκάδα πνπ ππνβιήζεθε ζε 
κνλνπνδηθή πξνπφλεζε βειηίσζε πνιχ πεξηζζφηεξν ην 
άικα κε ην έλα πφδη. Ζ κεγαιχηεξε βειηίσζε ηνπ CMJ 
κε ην έλα πφδη ζηελ νκάδα M πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζε 
κεγαιχηεξε ελεξγνπνίεζε ησλ κπψλ ηνπ πνδηνχ θαηά ηε 
κνλνπνδηθή πξνπφλεζε. Φαίλεηαη φηη ε κνλνπνδηθή 
πξνπφλεζε είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ζε ζχγθξηζε κε 
ηελ δηπνδηθή γηα ηε βειηίσζε ηνπ θαηαθφξπθνπ 

άικαηνο, ηδηαίηεξα ζε αγσλίζκαηα πνπ απαηηνχλ 
απνγείσζε κε ζηήξημε ζην έλα πφδη. 
 
8. ΤΓΚΡΙΖ ΓΔΙΚΣΧΝ ΜΤΨΚΖ ΒΛΑΒΖ ΚΑΙ 
ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΟΤ ΣΡΔ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΝΑΝ ΑΓΧΝΑ 
ΠΟΓΟΦΑΙΡIΖ, ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΖ, 
ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΖΖ ΚΑΙ ΥΔΙΡΟΦΑΙΡΙΖ Δ 
ΑΘΛΖΣΔ ΤΦΖΛΟΤ ΔΠΙΠΔΓΟΤ* 
 

νπγιήο Α., Μπνγδάλεο Γ., Απνζηνιίδεο Ν. 
 
ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ, 
Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
 
Δηζαγσγή: θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα ζπγθξίλεη 
δείθηεο κπτθήο βιάβεο θαη κεηαβνιηθνχ ζηξεο κεηά απφ 
έλαλ αγψλα πνδνζθαίξηζεο, θαιαζνζθαίξηζεο, 
ρεηξνζθαίξηζεο θαη πεηνζθαίξηζεο ζε αζιεηέο πςεινχ 
επηπέδνπ. Μέζνδνο: Σν δείγκα απνηέιεζαλ 110 άηνκα 
απφ ηα νπνία ηα 22 ήηαλ επαγγεικαηίεο αζιεηέο ηεο 
πνδνζθαίξηζεο ειηθίαο 24.8±3.5 εηψλ, 22 
επαγγεικαηίεο αζιεηέο ηεο θαιαζνζθαίξηζεο ειηθίαο 
25.7±2.9 εηψλ, 22 επαγγεικαηίεο αζιεηέο ηεο 
πεηνζθαίξηζεο ειηθίαο 24.9±3.1 εηψλ, 22 
επαγγεικαηίεο αζιεηέο ηεο ρεηξνζθαίξηζεο ειηθίαο 
25.9±2.5 εηψλ θαη 22 άηνκα κέζεο ειηθίαο 25.4±2.9 
εηψλ πνπ απνηέιεζαλ ηελ νκάδα ειέγρνπ. Όινη νη 
ζπκκεηέρνληεο ππνβιήζεθαλ ζε ηέζζεξηο αηκνιεςίεο: (i) 
πξηλ ηνλ αγψλα, (ii) ακέζσο κεηά, (iii) 24 ψξεο κεηά θαη 
(iv) 48 ψξεο κεηά. Μεηξήζεθαλ ε δξαζηηθφηεηα ηεο 
θξεαηηληθήο θηλάζεο (CK) θαη ηεο γαιαθηηθήο 
αθπδξνγνλάζεο (LDH) σο δείθηεο κπτθήο βιάβεο θαη ε 
ζπγθέληξσζε ακκσλίαο, νπξίαο θαη θνξηηδφιεο σο 
δείθηεο κεηαβνιηθνχ ζηξεο. Γηα ηελ αλάιπζε ησλ 
δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 2-way αλαιχζεηο 
δηαθχκαλζεο γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα κε 
επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο ζε έλα παξάγνληα (5 
νκάδεο Υ 4 κεηξήζεηο) θαη post-hoc θαηά Tukey. Σν 
επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ζην p<0.05. 
Απνηειέζκαηα: Ο αγψλαο πνδνζθαίξνπ ζε 
επαγγεικαηηθφ επίπεδν, παξνπζίαζε πςειφηεξνπο 
δείθηεο κπτθήο βιάβεο θαη κεηαβνιηθνχ ζηξεο ζε 
ζχγθξηζε κε ηα άιια αζιήκαηα. Ζ Καιαζνζθαίξηζε θαη 
ε Υεηξνζθαίξηζε αθνινχζεζαλ παξνπζηάδνληαο 
παξφκνηεο κεηαβνιέο. Ζ Πεηνζθαίξηζε παξνπζίαζε ηε 
κηθξφηεξε αχμεζε ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια ηξία 
αζιήκαηα. πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: Σα 
απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ ν αγψλαο απμάλεη 
ηνπο δείθηεο κπτθήο βιάβεο θαη κεηαβνιηθνχ ζηξεο ζε 
φια ηα νκαδηθά αζιήκαηα. Σν άζιεκα φκσο ζην νπνίν 
παξαηεξνχληαη νη κεγαιχηεξεο κεηαβνιέο ζπγθξηηηθά κε 
ηα ππφινηπα είλαη ην πνδφζθαηξν. Σα απνηειέζκαηα 
απηήο ηεο κειέηεο ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε απφ 
φινπο φζνπο αζρνινχληαη κε ηελ πξνπνλεηηθή 
δηαδηθαζία (πξνπνλεηήο, ηαηξηθή νκάδα, 
δηαηξνθνιφγνο, εξγνθπζηνιφγνο), γηα ηε δφκεζε 
πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο κεηά ηνλ αγψλα, 
αλάινγα κε ηελ επηβάξπλζε πνπ δέρεηαη ν θάζε 
παίθηεο. 
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Θεκαηηθή Δλόηεηα: Κιηληθή Δξγνθπζηνινγία: Άζθεζε θαη Τγεία 
Πξνθνξηθέο Αλαθνηλώζεηο 

Ζκεξνκελία: 07/11/2015  Ώξα: 16:00 – 17:30 
Πξνεδξείν: Γηψξγνο αθθάο .Δ.Φ.Α.Α. Π.Θ., Υξηζηφθνξνο Γηαλλάθε Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο 

1. ASSOCIATIONS OF 
CARDIORESPIRATORY FITNESS WITH THE 
CARDIOVASCULAR PROFILE IN PATIENTS WITH 
RHEYMATOID ARTHRITIS: A CROSS-SECTIONAL 
STUDY* 
 

Vitalis P.1, Koutedakis Y.1,3, Veldhuijzen van Zanten 

JJCS.2,4, Stavropoulos-Kalinoglou A.3, Duda J.L.4, 

Ntoumanis N.4, Rouse P.C.4, Kitas G.D.2, 4, Metsios 

G.S.1,2,3 

 
1Department of Physical Activity Exercise and Health, 

University of Wolverhampton, Walsall, West Midlands, 

United Kingdom. 
2Department of Rheumatology, Dudley Group NHS 

Foundation Trust, Russell‟s Hall Hospital, Dudley, 

West Midlands, United Kingdom.  
3Research Institute in Physical Performance and 

Rehabilitation, Centre for Research and Technology – 

Thessaly, Trikala, Greece. 
4School of Sport, Exercise and Rehabilitation 

Sciences, University of Birmingham, Birmingham, 

United Kingdom 

 

Introduction: Rheumatoid arthritis (RA) associates 

with an increased risk for cardiovascular disease 

(CVD) due to the increased prevalence of traditional 

CVD risk factors, along with the damaging effects of 

inflammation on the vasculature. Although it has been 

shown from the literature that RA patients have 

significantly lower cardiorespiratory levels (VO2max) 

compared to healthy individuals, the association of 

VO2max with CVD risk has never been investigated in 

this population. The aim of this study was to investigate 

the association between VO2max with different CVD risk 

factors in patients with RA, through the assessment of 

maximal oxygen uptake (VO2max test). Methods: 150 

RA patients assessed for VO2max levels via an 

individualised exercise tolerance test in order to be 

categorised based on their results in three different 

groups, using the 33rd (18.1 ml/kg/min) and 66th (22.4 

ml/kg/min) centiles. The groups were assessed for the 

classical and novel CVD risk factors [blood pressure, 

body fat, insulin resistance, cholesterol, triglycerides, 

high-density lipoprotein (HDL), physical activity, CRP, 

fibrinogen and white cell count], 10-year CVD risk, 

disease activity (DAS28) and severity (HAQ) Results: 

Mean VO2max for all RA patients was 20.9 (s.d. 5.7) 

ml/kg/min. The 10-year CVD risk (P = 0.003), systolic 

blood pressure (P = 0.039), HDL (P = 0.017), insulin 

resistance and body fat (both at P < 0.001), CRP (P = 

0.005), white blood cell count (P = 0.015) and 

fibrinogen (P < 0.001) were significantly different 

between the VO2max tertiles favouring the group with 

the higher VO2max levels. In multivariate analyses of 

variance, VO2max was significantly associated with 

body fat (P < 0.001), HDL (P = 0.007), insulin 

resistance (P < 0.003) and 10-year CVD risk (P < 

0.001), even after adjustment for DAS28, HAQ and 

physical activity. Discussion and Conclusions: 

VO2max levels in patients with Rheumatoid Arthritis are 

worryingly low. In this population a better 

cardiovascular profile is associated with higher levels 

of VO2max. Future studies need to focus on the 

development of effective behavioural interventions for 

the improvement of the VO2max in RA and also access 

whether it could be a good surrogate CVD marker in 

RA. 

 

 

2. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΚΑΣ’ 
ΟΙΚΟΝ ΣΖΛΔΜΑΣΙΚΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖΝ 
ΚΑΘΖΜΔΡΙΝΖ ΧΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ ΚΑΙ 
ΣΖΝ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΖ ΠΑΡΟΞΤΝΖ Δ ΑΘΔΝΔΙ 
ΜΔ ΥΑΠ* 
 

Βαζηινπνύινπ Μ.1,2, Παπατσάλλνπ Ι.Α.3, 

Υπλθηάκεο Ν.1, Βαζηινγηαλλαθνπνύινπ Θ.1, 

πεηζηώηε .4, Λνύβαξεο Ε.1,4, Κόθμηο Ο.5, 

Σζνπάλνγινπ Α.5, Φεξίδνπ Υ.3, Καιηζάθαο Γ.2, 

Κνπινύξεο Γ.Ν.2, Βνγηαηδήο Ι.1,2 

 
1ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ, 
Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
21ε Παλεπηζηεκηαθή Πλεπκνλνινγηθή Κιηληθή 

(Ννζνθνκείν σηεξία), Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
3Κέληξν Απνθαηάζηαζεο Δπαλέληαμεο θαη 

Πεξίζαιςεο Ζιηθησκέλσλ, Αλαπήξσλ θαη Παζρφλησλ 

Aηφκσλ Α.Δ, «Φηινθηήηεο» 
4Santair Α.Δ., Δηαηξεία Ηαηξηθψλ Δθαξκνγψλ 
5Singularlogic Αλψλπκνο Δηαηξεία Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ θαη Δθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο 

«Singularlogic S.A» 

 

Δηζαγσγή: Να δηεξεπλεζεί εάλ έλα πξφγξακκα θαη΄ 

νίθνλ ηειεκαηηθήο απνθαηάζηαζεο γηα έλα έηνο είλαη 
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εμίζνπ απνηειεζκαηηθφ κε έλα πξφγξακκα 

απνθαηάζηαζεο ζην λνζνθνκείν αλαθνξηθά κε ηε 

δηαηήξεζε ησλ αξρηθψλ σθειεηψλ ελφο δίκελνπ 

πξνγξάκκαηνο εληαηηθήο απνθαηάζηαζεο ζε αζζελείο 

κε ΥΑΠ θαη ηελ ζπρλφηεηα ησλ παξνμχλζεσλ ηεο ΥΑΠ. 

Μέζνδνο: 97 αζζελείο κε ΥΑΠ κεηά ην δίκελν 

πξφγξακκα ζην λνζνθνκείν ρσξίζηεθαλ ζε 2 νκάδεο: 

ζηελ νκάδα θαη΄ νίθνλ ηειεκαηηθήο απνθαηάζηαζεο (n 

= 47, FEV1%: 49.8± 21.5) θαη ζηελ νκάδα 

απνθαηάζηαζεο ζην λνζνθνκείν (δπν 

θνξέο/εβδνκάδα, n = 50, FEV1%: 51.7±17.3) νη 

νπνίεο κειεηήζεθαλ γηα 12 κήλεο. Ζ θαη΄ νίθνλ 

απνθαηάζηαζε πεξηιάκβαλε ζσκαηηθή άζθεζε, 

ηερληθέο απηνδηαρείξηζεο, δηαηξνθηθέο θαη 

ςπρνινγηθέο ζπκβνπιέο. ηνπο αζζελείο απηνχο 

δφζεθαλ ηάκπιεη θαη αζχξκαηεο ζπζθεπέο γηα ηελ 

θαηαγξαθή θαη κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε 

ηα αλαπλεπζηηθά ζπκπηψκαηα, ηελ αλαπλεπζηηθή 

ιεηηνπξγία θαη ηελ θαζεκεξηλή ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε κηα πιαηθφξκα ηειεταηξηθήο. 

Απνηειέζκαηα: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ 2-κελνπ 

πξνγξάκκαηνο εληαηηθήο αλαπλεπζηηθήο 

απνθαηάζηαζεο ππήξμε βειηίσζε ηεο εμάιεπηεο 

δνθηκαζίαο βάδηζεο (6MWT), ηεο θαζεκεξηλήο 

ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο ρξφληαο δχζπλνηαο 

(mMRC) θαη ηεο δχλακεο ηνπ ηεηξαθέθαινπ κπφο ζε 

φινπο ηνπο αζζελείο. Γψδεθα κήλεο αξγφηεξα, ην 

πξφγξακκα ηειεκαηηθήο απνθαηάζηαζεο ήηαλ εμίζνπ 

απνηειεζκαηηθφ κε ην πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο 

ζην λνζνθνκείν ζηελ δηαηήξεζε ηεο βειηίσζεο ηεο 

θαζεκεξηλήο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (έλαξμε: 

3333±2296, 2 κήλεο: 3931±2742, 14 κήλεο 

3959±2787 βήκαηα), ηεο mMRC (αξρηθή: 2.3±1.0, 2 

κήλεο: 1.9±1.0, 14 κήλεο 1.7±1.0), ηεο δχλακεο ηνπ 

ηεηξαθέθαινπ (αξρηθή: 29±12, 2 κήλεο: 32±11, 14 

κήλεο 39 ± 16 kg) θαη ηελ απφζηαζε ζηε 6MWT 

(αξρηθή: 389±153, 2 κήλεο: 422±131, 14 κήλεο 

420±134 κέηξα). Αξρηθά, φζνλ αθνξά ηηο 

παξνμχλζεηο, δελ αληρλεχζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ηεο θαη‟ νίθνλ ηειεκαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο (3.3±3.1) θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ζην 

λνζνθνκείν (3.4±1.9). Μεηά απφ 12 κήλεο νη 

παξνμχλζεηο ηεο ΥΑΠ κεηψζεθαλ ζεκαληηθά ζηελ 

νκάδα ηεο θαη‟ νίθνλ ηειεκαηηθήο απνθαηάζηαζεο 

(1.7±1.7) φζν θαη ζηελ νκάδα ηεο απνθαηάζηαζεο 

ζην λνζνθνκείν (1.8±1.4). πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: 

Ζ θαη΄ νίθνλ ηειεκαηηθή απνθαηάζηαζε είλαη εμίζνπ 

απνηειεζκαηηθή κε έλα πξφγξακκα αλαπλεπζηηθήο 

απνθαηάζηαζεο ζην λνζνθνκείν ζηε καθξνπξφζεζκε 

δηαηήξεζε ησλ αξρηθψλ σθειεηψλ πνπ απνθηήζεθαλ 

κεηά ηελ νινθιήξσζε δίκελνπ πξνγξάκκαηνο 

εληαηηθήο αλαπλεπζηηθήο απνθαηάζηαζεο, θαζψο θαη 

ζηε κείσζε ησλ παξνμχλζεσλ. 

 

 

3. MUSCLE HETEROGENEITY OF BLOOD 
FLOW AND METABOLISM DURING EXERCISE IN 
PATIENTS WITH COPD* 
 

Louvaris Z.1, Habazettl H.2,3, Asimakos A.4, Wagner 

H.5, Zakynthinos S.4, Wagner P.D.5,  Vogiatzis I.1,4  

 
1Department of Physical Education and Sport 

Sciences, National and Kapodistrian University of 

Athens, Greece 
2Institute of Physiology, Charité Campus Benjamin 

Franklin, Berlin, Germany 
3Institute of Anesthesiology, German Heart Institute, 

Berlin, Germany 
4Department of Critical Care Medicine and Pulmonary 

Services, Evangelismos Hospital, "M. Simou, and G.P. 

Livanos Laboratories", National and Kapodistrian 

University of Athens, Greece 
5Department of Medicine, University of California San 

Diego, La Jolla, CA, USA 

 

Introduction: From over than three decades, it is 

known that the capacity to regulate blood flow (Q) 

according to metabolic needs (VO2), among and within 

exercising muscles -the so called VO2/Q ratio- plays an 

important role to overall muscle function. Our recent 

work has shown that during exercise, healthy trained 

subjects exhibit tight matching between local muscle 

blood flow (Q) and local muscle metabolism (VO2) and 

therefore minimal heterogeneity of VO2/Q ratio within 

exercising muscles. In the present study it was 

reasoned that in patients with Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease (COPD), the well documented 

impairment in muscle oxygen delivery and diminished 

muscle oxidative capacity would cause profound 

heterogeneity of VO2/Q ratio compared to healthy 

subjects and thus may contributes to exercise 

limitation. Methods: We used Near Infrared 

Spectroscopy (NIRS) to measure the regional 

distribution of Q and VO2 in six non-cachectic patients 

with COPD (FEV1:46±12% predicted) at rest and 

during constant-load tests at various exercise 

intensities (unloading, 20%, 50% and 80% of peak 

watts) in normoxia (21% FIO2) and hyperoxia (100% 

FIO2). The results were compared with those in healthy 

subjects. Over six optodes over the upper, middle and 

lower vastus lateralis, we recorded: a) Q by 

indocyanine green dye inflow after intravenous 

injection, b) VO2/Q ratios by fractional tissue O2 

saturation (StiO2) using the Fick principal and c) VO2 

by multiplying regional VO2/Q by Q. As an index of 
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heterogeneity, relative dispersion (SD/mean) was 

calculated for Q, VO2 and VO2/Q ratio, under the six 

optodes. Results: Heterogeneity of Q and VO2 under 

all exercise intensities and conditions (i.e. normoxia 

and hyperoxia) was significantly greater compared to 

healthy (COPD= Q:0.48 and VO2:0.53 vs Healthy= 

Q:0.40 and VO2:0.43, p<0.05) and increased with the 

increase in exercise intensity (p<0.001). However, 

heterogeneity of VO2/Q ratio was nearly identical 

compared to healthy (COPD= 0.10 vs Healthy= 0.13) 

whilst was unaffected by increase in exercise intensity 

and condition. Discussion and Conclusions: In 

COPD, there appears to be a strong capacity to 

regulate blood flow according to metabolic needs. 

These findings support the existence of metabolic 

reserves in skeletal muscles of COPD at submaximal 

levels of exercise. 
 

 
4. ΔΚΦΡΑΖ ΑΓΓΔΙΟΓΔΝΔΣΙΚΧΝ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ ΦΛΔΓΜΟΝΖ 
ΣΟ ΚΔΛΔΣΙΚΟ ΜΤ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΡΟΝΙΑ 
ΚΑΡΓΙΑΚΖ ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
ΣΡΙΜΖΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ* 
 

Σξύθσλνο A.1, Φηιίππνπ Α.1, Σδάλεο Γ.2, 

Γεκόπνπινο .2, Καξαηδάλνο Λ.2, νπζώλεο Β.3, 

Καπέιηνο Υ.3, Σεξξνβίηεο Ι.3, Ρνληνγηάλλε Γ.4, 

Ναλάο .2, Κνπηζηιηέξεο Μ.1 

 
1Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Σκήκα 

Ηαηξηθήο, Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ 
21ε Κιηληθή Δληαηηθήο Θεξαπείαο, Δξγαζηήξην 

Καξδηναλαπλεπζηηθήο Γνθηκαζίαο Κφπσζεο θαη 

Απνθαηάζηαζεο, «Δπγελίδεην Θεξαπεπηήξην», Δζληθφ 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
33ε Καξδηνινγηθή Κιηληθή, «Λατθφ Ννζνθνκείν», 

Δζληθφ Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
4Σκήκα Παζνινγίαο, «Δπαγγειηζκφο Ννζνθνκείν», 

Αζήλα 

 

Δηζαγσγή: Ζ πεξηθεξεηαθή κπνπάζεηα απνηειεί 

απφηνθν ηεο ρξφληαο θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο (ΥΚΑ) 

θαη επηθέξεη δνκηθέο, ηζηνινγηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο 

αιινηψζεηο ζην ζθειεηηθφ κπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

θαη ηεο κεησκέλεο ππθλφηεηαο ηξηρνεηδψλ ηνπ αγγείσλ. 

Ζ άζθεζε επάγεη ηελ αγγεηνγελεηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ κπφο, ελψ νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη 

κε δηεξγαζίεο θιεγκνλήο ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

αγγεηνγέλεζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλαδηακφξθσζή ηνπ. 

Χζηφζν,  εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα ηελ πηζαλή 

αγγεηνγελεηηθή επίδξαζε ηεο άζθεζεο ζην ζθειεηηθφ 

κπ αζζελψλ κε ΥΚΑ ζπαλίδνπλ. θνπφο ηεο 

παξνχζαο κειέηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε θαη ζχγθξηζε 

ηεο έθθξαζεο παξαγφλησλ αγγεηνγέλεζεο θαη ηζηηθήο 

αλαδηακφξθσζεο ζην ζθειεηηθφ κπ αζζελψλ κε ΥΚΑ 

κεηά απφ ηελ εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

απνθαηάζηαζεο. Μέζνδνο: Αζζελείο κε ΥΚΑ 

(άξξελεο, n=13) ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο θαη 

ζπκκεηείραλ ζε ηξίκελν πξφγξακκα απνθαηάζηαζεο 

(36 ζπλεδξίεο, 3/εβδνκάδα). Ζ πξψηε νκάδα (n=6) 

αθνινχζεζε πξφγξακκα αεξφβηαο δηαιεηκκαηηθήο 

άζθεζεο (50-80% VO2peak), ελψ ε δεχηεξε  (n=7) 

ζπλδπαζκέλν πξφγξακκα αεξφβηαο δηαιεηκκαηηθήο 

άζθεζεο (50-80% VO2peak) θαη αζθήζεηο κε 

αληηζηάζεηο (60-70% 1ΜΔ). Διήθζεζαλ κπτθέο βηνςίεο 

απφ ηνλ έμσ πιαηχ ηεηξαθέθαιν κεξηαίν πξηλ θαη κεηά 

ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθαηάζηαζεο, ζηηο 

νπνίεο κε ηε κέζνδν Real Time-PCR δηεξεπλήζεθαλ 

κεηαβνιέο ηεο mRNA έθθξαζεο αγγεηνγελεηηθψλ 

παξαγφλησλ (VEGF, VEGFR-2, Ang-1, Ang-2, Tie-2, 

ANGPTL-4, MMP-9) θαη παξαγφλησλ 

θιεγκνλήο/ηζηηθήο αλαδηακφξθσζεο (TNF-1α, TGF-β, 

uPA, uPA-R, IL-6, IL-8) κεηά ην πξφγξακκα 

απνθαηάζηαζεο. Απνηειέζκαηα: Βξέζεθε ζεκαληηθή 

αχμεζε ηεο έθθξαζεο ησλ VEGF, HIF-1a, Ang-2, TNF-

α, uPA-R, TGF-β ζην ζχλνιν ησλ αζζελψλ (n=13, 

p<0,05), ελψ νη ANGPTL-4, Ang-1, Tie-2, MMP-9, IL-8, 

VEGFR-2, IL-6 θαη uPA παξνπζίαζαλ απμεηηθή ηάζε 

κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Ζ έθθξαζε ησλ IL-8, TNF-

1α, TGF-β, uPA-R, εηδηθφηεξα, απμήζεθε κφλν ζηνπο 

αζζελείο ηνπ πξνγξάκκαηνο αεξφβηαο άζθεζεο 

(p<0,05), σζηφζν δελ παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν πξνγξακκάησλ άζθεζεο 

(p>0,05). εκαληηθέο ζεηηθέο ζπζρεηίζεηο 

αλαδείρζεθαλ κεηαμχ ησλ κεηαβνιψλ έθθξαζεο ησλ 

εμεηαδφκελσλ γνληδίσλ. πκπεξάζκαηα-πδήηεζε: 

Σα επξήκαηα ηεο κειέηεο ππνδειψλνπλ φηη ηφζν ε 

αεξφβηα άζθεζε φζν θαη ε άζθεζε κε αληηζηάζεηο 

πξνάγνπλ δηεξγαζίεο αγγεηνγέλεζεο θαη 

αλαδηακφξθσζεο ζην ζθειεηηθφ κπ αζζελψλ κε ΥΚΑ, 

ελψ ην ζπλδπαζκέλν πξφγξακκα κε αληηζηάζεηο δελ 

θαίλεηαη λα πξνθαιεί ηδηαίηεξε θιεγκνλψδε απφθξηζε 

ζην ζθειεηηθφ κπ. Πεξαηηέξσ κειέηεο ρξεηάδνληαη 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ πηζαλέο αηηηψδεηο 

ζρέζεηο ζηελ έθθξαζε ησλ παξαγφλησλ 

αγγεηνγέλεζεο θαη θιεγκνλήο, θαζψο θαη εάλ ηα δχν 

πξσηφθνιια απνθαηάζηαζεο είλαη ην ίδην επεξγεηηθά 

ζηελ πεξηθεξεηαθή κπνπάζεηα αζζελψλ κε ΥΚΑ. 
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5. REA-SUR: READINESS FOR SURGERY. 
THE USE OF SHORT TERM EXERCISE TO REDUCE 
PERI- AND POST- OPERATIVE COMPLICATIONS 
AMONG CANCER PATIENTS* 
 

Stavropoulos-Kalinoglou A., Westwood K., Reay 

M., Fischer G. 
 

Human Performance Laboratory, Clinical Trials Unit, 

Russells Hall Hospital, Dudley Hospitals NHS 

Foundation Trust, Dudley, UK 

 

Introduction: Aerobic capacity (AC) is a critical 

indicator of fitness for surgery among cancer patients. 

However, among patients undergoing chemotherapy 

prior to surgery, AC is severely diminished. This 

increases their risk for peri- and post-operative 

complications. Thus, our aim was to use a short-term 

exercise programme to increase aerobic capacity in 

these patients in the 4-week period between the end of 

chemotherapy and the date of surgery. Methods: A 

total of 16 patients (6 females) undergoing routine 

treatment for upper gastrointestinal (GI) treatment (i.e. 

3 rounds of neoadjuvant chemotherapy, 4 weeks of 

wash-off, surgery) were included in our study. They 

were randomly assigned to either an exercise or a non-

exercise group. Randomisation was based on gender 

and age. AC was assessed three times (prior to 

chemo, at the end of chemo, prior to surgery) using a 

maximal exercise test on a cycle-ergometer. 

Anthropometric characteristics, body composition, 

fatigue, functional capacity, and quality of life were 

assessed at the same time-points. The exercise group 

was entered into a 4 week x 3 sessions per week 

programme. Desired exercise intensity was set at 60% 

of AC of the first week, increasing to 70% by week 2. 

Each session lasted 35-45 minutes, and comprised of 

4 bouts of exercise (4min each), 2 on a cycle 

ergometer and 2 on a treadmill in addition to some 

resistance training. Results: AC was significantly 

reduced in both groups following chemo (p>0.001); 

interestingly, 10/16 of our participants at this point were 

unsuitable for surgery. Following the 4 week period, 

patients in the exercise group exhibited significant 

increase of 42% (p>0.001) in their AC while non-

exercisers had a modest increase of 14% (p=0.074). At 

the end of the 4 weeks, all patients (8/8) in the 

exercise group were suitable for surgery, while only 3/8 

in the non-exercise. Discussion and Conclusions: 

Our data indicate that the use of short-term exercise 

following neoadjuvant chemotherapy may significantly 

improve AC of patients prior to surgery. This may 

reduce their risk for peri- and post-operative 

complications. 

 

6. HEMODYNAMIC EFFECTS OF HIGH 
INTENSITY INTERVAL TRAINING IN COPD 
PATIENTS EXHIBITING EXERCISE-INDUCED 
DYNAMIC HYPERINFLATION* 
 

Nasis I.1,2, Kortianou E.1,3, Vasilopoulou Μ.1,2, 

Spetsioti S.2, Louvaris Z.1, Kaltsakas G.2, Davos 

C.H.4, Zakynthinos S.4, Koulouris N.G.2, Vogiatzis 

I.1,2,5 

 
1National and Kapodistrian University of Athens, 

Department of Physical Education and Sports 

Sciences, Athens, Greece 
2National and Kapodistrian University of Athens, 1st 

Department of Respiratory Medicine, Pulmonary 

Rehabilitation Unit, Sotiria Hospital, Athens, Greece. 
3Technological Educational Institute of Central Greece, 

Department of Physiotherapy, Lamia, Greece. 
4Cardiovascular Research Laboratory, Biomedical 

Research Foundation, Academy of Athens, Greece. 
5National and Kapodistrian University of Athens, 1st 

Department of Critical Care Medicine, Evangelismos 

Hospital, Greece. 

 

Introduction: Dynamic hyperinflation (DH) has a 

significant adverse effect on cardiovascular function 

during exercise in COPD patients. The purpose of this 

study was to investigate, whether improved on 

dynamic hyperinflation after participating in a 

respiratory rehabilitation program in patients with 

COPD is due to an improvement of their cardiac output 

kinetics in exercise. Methods: COPD patients with 

(n=25) and without (n=11) exercise-induced DH 

undertook an incremental (IET) and a constant-load 

exercise test (CLET) sustained at 75% peak work 

(WRpeak) prior to and following an interval cycling 

exercise training regime (set at 100% WRpeak with 30-s 

work/30-s rest intervals) lasting for 12 weeks. Cardiac 

output (Q) was assessed by cardio-bio-impedance 

(PhysioFlow, enduro, PF-O7) to determine Q mean 

response time (QMRT) at onset (QMRTON) and offset 

(QMRTOFF) of CLET. Results: Post-rehabilitation only 

those patients exhibiting exercise-induced DH 

demonstrated significant reductions in QMRTON (from 

82.2±4.3 to 61.7±4.2s) and QMRTOFF (from 80.5±3.8 

to 57.2±4.9s). Furthermore, post-rehabilitation the 

improvement in inspiratory capacity (i.e.: the change 

from rest to the last minute of cycling during constant-

load exercise) was correlated with the improvement in 
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the on transient MRT for heart rate (HRMRTON) (r= -

0.59; p=0.001) and the off-transient MRT for heart rate 

(HRMRTOFF) (r= -0.69; p=0.001). No significant 

associations were found between the magnitude of 

improvement in inspiratory capacity and that in stroke 

volume (SV). Discussion - Conclusions: These post-

rehabilitation adaptations were associated with 

improvements in inspiratory capacity, thereby 

suggesting that mitigation of the degree of exercise-

induced DH improves central hemodynamic responses 

in COPD patients. Collectively these findings support 

the hypothesis that changes in inspiratory capacity 

accelerates in part the central hemodynamic 

responses to exercise most likely due to adaptations in 

autonomic nervous control during exercise. 

 

 

7. Ζ ΔΠΙΓΡΑΖ ΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΑΔΡΟΒΙΑ ΑΚΖΖ Δ ΓΔΙΚΣΔ ΤΓΔΙΑ 
ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΝΟΖΣΙΚΖ ΤΣΔΡΖΖ ΜΔ ΄Ζ ΥΧΡΙ 
ΣΖ ΤΝΤΠΑΡΞΖ ΣΟΤ ΤΝΓΡΟΜΟΤ DOWN*  
 

Καζηαληάο Θ., Γνύδα Δ., Μπάηζηνπ ., Σνθκαθίδεο 

. 

 

Δξγαζηήξην Κιηληθήο Δξγνθπζηνινγίαο & 

Φπζηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο 

Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην 

Θξάθεο 

 

Δηζαγσγή: θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα 

κειεηήζεη ηελ επίδξαζε ελφο παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο αεξφβηαο άζθεζεο ζηνπο δείθηεο 

παρπζαξθίαο, ζην ιηπηδαηκηθφ πξνθίι θαη ζηελ 

θαξδηαγγεηαθή ιεηηνπξγία αηφκσλ κε λνεηηθή 

πζηέξεζε κε θαη ρσξίο ζχλδξνκν Down. Μέζνδνο: 

ηε κειέηε ζπκκεηείραλ 46 άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε 

(n=46) ειηθίαο 36,02±8,50 εηψλ, ηα νπνία δηέκελαλ ζε 

ηδξχκαηα πνπ θηινμελνχλ άηνκα κε αλαπεξία θαη 

ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο: i) κε ζπλχπαξμε ηνπ 

ζπλδξφκνπ Down (ΝΤDOWN, n=14), ii) ρσξίο ηε 

ζπλχπαξμε ηνπ ζπλδξφκνπ (NY, n=22) θαη iii) νκάδα 

ειέγρνπ (n=10). Μεηξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, πξηλ 

θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ελφο παξεκβαηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο αεξφβηαο άζθεζεο δηάξθεηαο 12 

εβδνκάδσλ, ζηα αλζξσπνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

(ζσκαηηθή κάδα, δείθηε κάδαο ζψκαηνο-ΒΜΗ, 

ζσκαηηθφ ιίπνο, πεξηθέξεηα κέζεο), ζηα ιηπίδηα (TGs, 

TC, HDL-C, LDL-C) θαη ηνπο αζεξσκαηηθνχο δείθηεο 

(ΣC/HDL-C, LDL-C/HDL-C), ζηελ αξηεξηαθή πίεζε 

(ζπζηνιηθή, δηαζηνιηθή) θαη ζηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα 

εξεκίαο θαη άζθεζεο. Με εηδηθέο εμηζψζεηο 

πξνζδηνξίζηεθαλ ε κέζε αξηεξηαθή πίεζε θαη ν 

δείθηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο, αμηνινγήζεθε 

ην επίπεδν ηεο θαξδηναλαπλεπζηηθήο αληνρήο, κέζσ 

ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ πξσηνθφιινπ θαηά Bruce θαζψο 

θαη ηεο δνθηκαζίαο ηνπ ελφο κηιίνπ. Απνηειέζκαηα: 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην 32,6% ηνπ δείγκαηνο 

ήηαλ ππέξβαξα άηνκα, ην 60,9% παρχζαξθα ελψ ην 

67,4% εκθάληζαλ θνηιηαθνχ ηχπνπ παρπζαξθία, ην 

8,7% παξνπζίαζε ππεξρνιεζηεξηλαηκία, ην 4,3% θαη 

19,6% ππεξηξηγιπθεξηδαηκία θαζψο θαη απμεκέλεο 

ζπγθεληξψζεηο ηεο LDL-C, αληηζηνίρσο. Μεηά ηηο 12 

εβδνκάδεο παξέκβαζεο παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηα αλζξσπνκεηξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηηο δχν νκάδεο άζθεζεο 

(ΝΤDOWN & ΝΤ, ζσκαηηθή κάδα: -1,76 θαη -2,5%, 

ΒΜΗ: -1,76 θαη -2,63%, πεξηθέξεηα κέζεο: -4,07 θαη -

3,33%, p<0,001, ζσκαηηθφ ιίπνο: -0,85, p>0,05 θαη -

2,62%, p<0,05). Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε αχμεζε ζηα 

επίπεδα ηεο HDL-C (+7,85 θαη +10,47%, p<0,001), 

ελψ νη ζπγθεληξψζεηο ηεο LDL-C κεηψζεθαλ ειαθξψο 

(-3,13 θαη -2,24%, p>0,05). Δπίζεο, κεηψζεθε 

ζεκαληηθά θαη ν ρξφλνο δηάλπζεο ηνπ ελφο κηιίνπ 

(p<0,001) ηφζν ζηελ νκάδα ησλ αηφκσλ κε ΝΤDown (-

15,3%), φζν θαη κε ΝΤ (-17,5%). πδήηεζε-

πκπεξάζκαηα: Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα 

ππνδειψλνπλ φηη ε ζπζηεκαηηθή θαη θαηάιιεια 

ζρεδηαζκέλε αεξφβηα άζθεζε δηάξθεηαο 12 

εβδνκάδσλ επέδξαζε ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηνπ 

επηπνιαζκνχ ηεο παρπζαξθίαο, βειηίσζε ηελ 

ηθαλφηεηα παξαγσγήο έξγνπ θαη βειηηζηνπνίεζε ην 

ιηπηδαηκηθφ πξνθίι θαζψο θαη ηελ θαξδηαγγεηαθή 

ιεηηνπξγία ησλ αηφκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, 

αλεμαξηήησο ηεο χπαξμεο ηνπ ζπλδξφκνπ Down. 

 

 

8. HOME-BASED PHYSICAL ACTIVITY AND 
BREAST CANCER: A RANDOMISED CONTROLLED 
TRIAL 
 

Metsios G.S., Carmichael A.R., Kitas G.D., Nevill 

A.M., Lahart I.M.  

 

Faculty of Education, Health and Wellbeing, University 

of Wolverhampton, Walsall Campus, Gorway Road, 

Walsall, WS1 3BD, UK 

 

Introduction: Encouraging breast cancer survivors to 

adopt a healthy lifestyle post-treatment may reduce the 

healthcare burden resulting from treatment-related 

sequelae and improve survival. In particular, higher 

levels of physical activity (PA) may reduce risk of 

recurrence and all-cause and breast cancer-related 

mortality. However, PA levels are generally low among 

breast cancer survivors and many women decrease 
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their PA following diagnosis. Therefore, interventions 

are required to improve the post-diagnosis PA levels of 

breast cancer survivors. The aim of the present 

randomised controlled trial was to test the efficacy of a 

home-based PA intervention on PA levels, 

anthropometric measures, Health-related Quality of 

Life (HRQoL) and blood biomarkers in post-adjuvant 

therapy breast cancer survivors. Methods: Eighty 

post-adjuvant therapy invasive breast cancer patients 

(age = 53.6±9.4yrs; height = 161.2±6.8cm; mass = 

68.7±10.5kg) were randomly allocated to a six-month 

home-based PA intervention or usual care group. The 

intervention group received face-to-face and telephone 

PA counselling aimed at encouraging the achievement 

of current recommended PA guidelines. All patients 

were evaluated for our primary outcome, PA 

(International PA Questionnaire) and secondary 

outcomes, BMI, body fat %, HRQoL, insulin resistance, 

triglycerides (TG) and total (TC), high-density 

lipoprotein (HDL-C) and low-density lipoprotein (LDL-

C) cholesterol were assessed at baseline and at 6-

months. Results: Total and moderate PA significantly 

increased from baseline to post-intervention in the 

intervention compared to usual care (mean difference, 

MD=580 MET-min∙wk-1, p=0.04, and MD=112 MET-

min∙wk-1, p=0.014, respectively). Both body mass and 

BMI decreased significantly the intervention compared 

to usual care (MD, -1.6 kg, p=0.03, and MD, -0.6 

kg∙m2, p=0.02, respectively). Of the HRQoL variables, 

trial outcome index and breast cancer subscale 

improved significantly in the PA group compared to the 

usual care group (MD=5.2, p=0.016, d=0.55 and 

MD=2.9, p=0.002, respectively). Finally, TC and LDL-C 

was significantly reduced in the PA group compared to 

the usual care group (MD, -0.45 mmol∙L-1, p=0.006, 

and -0.31 mmol∙L-1, p=0.046, respectively). 

Discussion - Conclusions: We found that home-

based PA resulted in significant improvements in self-

reported PA, mass, BMI, breast cancer specific HRQoL 

and TC and LDL-C compared with usual care. 
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1. THE EFFECTS OF PHYSICAL ACTIVITY 
ON PGC-1α AND FNDC5 IN MUSCLE, 
CIRCULATING IRISIN, AND UCP1 OF WHITE 
ADIPOCYTES IN HUMANS: A SYSTEMATIC 
REVIEW* 
 

Dinas P., Lahart I., Flouris A.D., Koutedakis Y., 

Svensson P., Boguszewski C.,  Metsios G. 

 

Institute of Sport, Faculty of Education Health and 

Wellbeing, University of Wolverhampton, Walsall, West 

Midlands WS1 3BD, UK 

 

Introduction: Aim: We aimed to systematically identify 

the effects of physical activity on the link between 

peroxisome proliferator-activated receptor gamma 

coactivator 1-alpha (PGC1α) and fibronectin type III 

domain-containing protein 5 (FNDC5) in muscle, 

circulating irisin and uncoupling protein one (UCP1) of 

white adipose tissue in humans. Methods: Two 

databases (PubMed and EMBASE) were searched up 

until September 14, 2015 using an appropriate 

algorithm. We included articles that met the following 

eligibility criteria: a) measurements of PGC1α in 

conjunction with measurements of FNDC5, b) 

measurements of FNDC5, and/or irisin concentrations, 

and/or UCP1 in white adipose tissue, c) measurements 

of physical activity levels and/or exercise interventions, 

and d) human articipant study. Results: Eight 

randomised controlled trials, 11 controlled trials, 20 

single group design interventional and eight cross-

sectional studies were found to fulfil the 

aforementioned criteria. Most of these studies (n=40) 

examined healthy populations, while the results of the 

included studies (n=47) were disparate due to different 

methodologies used and the participants homogeneity. 

Discussion and Conclusions: We cannot determine 

any effect of physical activity on the link between 

PGC1α and FNDC5 in muscle, circulating irisin or 

UCP1 in white adipose tissue in humans. However, we 

detected evidence – mass spectrometry for circulating 

irisin identification – that may confirm the presence of 

circulating irisin in human blood in response to 

exercise and therefore, we anticipate a biological role 

of irisin in human body. 

 

2. ΔΚΣΙΜΖΖ ΣΧΝ ΔΠΙΠΔΓΧΝ ΓΛΤΚΟΕΖ 
ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΣΙΚΟΤ ΟΞΔΟ ΣΟΝ ΑΘΛΖΣΖ Δ 
ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΠΡΟΠΟΝΖΖ* 
 

Παπαζσηεξίνπ Ι., Νηθιή Α.-Φ. 

 

Σκήκα Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο, ρνιή 

Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ 

θαη Γηαηξνθήο, Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο 

 

Δηζαγσγή: Ζ ζπζηεκαηηθή άζθεζε επηθέξεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζε βηνρεκηθφ επίπεδν. Μεηαμχ 

άιισλ παξαηεξείηαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ 

θαηαβνιηζκνχ ηεο γιπθφδεο θαη αιιαγέο ζηε 

παξαγσγή θαη θάζαξζε ηνπ γαιαθηηθνχ νμένο, 

αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ έληαζε ηεο πξνπφλεζεο. 

θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ ε ζπλεθηίκεζε ησλ ζρεηηθψλ 

κεηαβνιηθψλ πξνζαξκνγψλ σο απνηέιεζκα κηαο 

ηππηθήο πξνπφλεζεο. Μέζνδνο: ηελ έξεπλα 

ζπκπεξηιήθζεθαλ 21 άλδξεο αζιεηέο, 7 

θαιαζνζθαηξηζηέο, 7 πνδειάηεο θαη 7 παιαηζηέο. Σα 

αλζξσπνκεηξηθά δεδνκέλα πεξηειάκβαλαλ ην χςνο,  

ην βάξνο θαη  4 δεξκαηνπηπρέο.  Ζ ζπγθέληξσζε 

γιπθφδεο θαη γαιαθηηθνχ νμένο κεηξήζεθαλ ζε 

ηξηρνεηδηθφ αίκα κε θνξεηνχο ελδπκηθνχο κεηξεηέο, 

ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο κηαο ηππηθήο πξνπφλεζεο. 

ην ζχλνιν ηεο πξνπφλεζεο εθηηκήζεθαλ ν θαξδηαθφο 

ξπζκφο κε ηειεκεηξία θαη ε έληαζε ηεο άζθεζεο κε 

επηηαρπλζηφκεηξν. Ζ απέθθξηζε ιεπθσκαηίλεο θαη 

θξεαηηλίλεο εθηηκήζεθε κε εκηπνζνηηθή ρξσκνκεηξία 

ζε πξστλφ δείγκα νχξσλ. Απνηειέζκαηα: Ο δείθηεο 

κάδαο ζψκαηνο ήηαλ 24.4±3.7 kg/m2 ζηνπο 

θαιαζνζθαηξηζηέο, 22.8±3.3 kg/m2 ζηνπο πνδειάηεο 

θαη 25.1±2.5 kg/m2 ζηνπο παιαηζηέο, ελψ νη 

αληίζηνηρεο ηηκέο πνζνζηνχ ζσκαηηθνχ ιίπνπο ήηαλ 

21.9±4.6%, 18.9±5.4% θαη 19.5±2.4 %. H έληαζε κηαο 

ηππηθήο πξνπφλεζεο θπκαηλφηαλ κεηαμχ 7.7-8METs 

θαη ν κέζνο θαξδηαθφο ξπζκφο ήηαλ 152, 173 θαη 139 

bpm ζε θαιαζνζθαηξηζηέο, πνδειάηεο θαη παιαηζηέο 

αληίζηνηρα. Ζ κεηαβνιή ηεο γιπθφδεο ήηαλ 10.9±16.7 

mg/dl, -3 ±13.6 mg/dl θαη 7.9 ±16.8 mg/dl γηα ηνπο 

θαιαζνζθαηξηζηέο, ηνπο πνδειάηεο θαη ηνπο 

παιαηζηέο αληίζηνηρα. Παξάιιεια, ε κεηαβνιή ηνπ 

γαιαθηηθνχ νμένο ήηαλ 1.7±1.5 mM, -0.7 ±1.4 mM θαη 

4±3 mM, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή γηα ηνπο παιαηζηέο 

(p=0,012). ε αηνκηθφ επίπεδν, νη κεηαβνιέο ηεο 
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γιπθφδεο δηαθνξνπνηνχληαλ πξνο κεγαιχηεξεο ή 

κηθξφηεξεο ηηκέο αλάινγα κε ηα επίπεδα ηεο πξν-

πξνπνλεηηθήο γιπθφδεο. Σέινο, ε απέθθξηζε 

θξεαηηλίλεο βξέζεθε ζεκαληηθά ρακειφηεξε ζηνπο 

παιαηζηέο, ελψ ηαπηφρξνλα ν ιφγνο ιεπθσκαηίλεο 

πξνο θξεαηηλίλε ππεξέβαηλε ηνλ θπζηνινγηθφ ζε 4 απφ 

ηνπο 7. πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: Ζ εθηίκεζε ηεο 

γιπθφδεο θαη ηνπ γαιαθηηθνχ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

κηαο ηππηθήο γηα θάζε άζιεκα πξνπφλεζεο, θαηά 

ζπλέπεηα ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πψο επηδξνχλ νη 

πξνπνλήζεηο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ αζιεκάησλ ζηηο 

ηηκέο απηψλ ησλ παξακέηξσλ θαη φρη ηελ κεηαβνιηθή 

πξνζαξκνγή αζιεηψλ δηαθνξεηηθψλ αζιεκάησλ ζε 

κηα θνηλή δνθηκαζία. H απμεκέλε απέθθξηζε 

ιεπθσκαηίλεο/θξεαηηλίλεο ζε πγηείο παιαηζηέο, παξά 

ηελ ηζνδχλακε δηαηξνθηθή πξφζιεςε πξσηετλψλ θαη 

ηνλ αλάινγν δείθηε επζαξθίαο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

άιιεο νκάδεο, επηβεβαηψλεη ηελ επίδξαζε ηνπ ηχπνπ 

ηεο άζθεζεο ζηηο κεηαβνιηθέο πξνζαξκνγέο. 

 

3. ΟΞΔΙΓΟΑΝΑΓΧΓΙΚΖ ΚΑΙ ΒΙΟΥΖΜΙΚΖ 
ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΖ ΥΡΟΝΙΑ ΝΔΦΡΙΚΖ ΝΟΟ: ΥΔΖ 
ΓΔΙΚΣΧΝ ΑΙΜΑΣΟ ΚΑΙ ΚΔΛΔΣΙΚΟΤ ΜΤΟ* 
 

Πνπιηαλίηε Κ.1, Καιηζάηνπ Α.1, Καξπώηε Α.1, 

Σδηακνύξηαο Α.Ε.1,2, Σεπεηέο Κ.4, Υξηζηνδνπιίδεο 

Γ.4, Κνπηεληάθεο Γ.1,2, ηεθαλίδεο Ι.3, αθθάο 

Γ.Κ.1,2, Καξαηδαθέξε Υ.1, 2 

 
1Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο & Μεραληθήο ηνπ Μπφο, 

ΔΦΑΑ, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Σξίθαια, Διιάδα 
2Ηλζηηηνχην Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο -ΔΚΔΣΑ, 

Σξίθαια, Θεζζαιία, Διιάδα 
3Σκήκα Νεθξνινγίαο θαη 4Σκήκα Υεηξνπξγηθήο, 

Ηαηξηθή ρνιή, Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, Λάξηζα,  

 

Δηζαγσγή: Ζ ρξφληα λεθξηθή λφζνο (ΥΝΝ) 

ζπλνδεχεηαη απφ πιήζνο δηαηαξαρψλ ηνπ ζθειεηηθνχ 

κπφο, νη νπνίεο ελ κέξεη ζπλδένληαη κε ηελ 

ππνθηλεηηθφηεηα θαη ελ κέξεη κε ηελ νπξαηκηθή 

ηνμηθφηεηα. Ζ κπτθή αδπλακία, ε απψιεηα κπτθήο 

κάδαο, νη κεηαβνιέο ζηα δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κπφο νη κνξθνινγηθέο αιινηψζεηο, 

ζπλνιηθά πεξηγξάθνληαη κε ηνλ φξν νπξαηκηθή 

κπνπάζεηα. Έρνπλ πξνηαζεί πνιχπινθνη κεραληζκνί 

πνπ ηπρφλ εμεγνχλ ηελ κπτθή δπζιεηηνπξγία ζηε ΥΝΝ 

θαη ην νμεηδσηηθφ ζηξεο θέξεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν. Αμηνινγήζακε ηηο επηδξάζεηο – ζπζηεκηθέο θαη 

κε- ηεο νπξαηκίαο ζην αίκα θαη ζην κπ ζε δστθφ 

κνληέιν λεθξηθήο αλεπάξθεηαο. Μέζνδνο: Σν δσηθφ 

κνληέιν απαξηίδνληαλ απφ θνλίθινπο Νέαο Εειαλδίαο 

(εηθνληθή εγρείξηζε, CON, N=3, ή 5/6 κεξηθή 

λεθξεθηνκή, UREM, N=6). πιιέρζεθαλ δείγκαηα 

αίκαηνο θαη κπφο (ςντηεο, ππνθλεκίδηνο). Ζ Αλεγκέλε 

& Ομεηδσκέλε Γινπηαζεηφλε (GSH,GSSG), ν ιφγνο 

GSH/GSSG, ε Αλαγσγάζε ηεο Γινπηαζεηφλεο (GR), 

ηα Πξσηετληθά Καξβνλχιηα (PC), νη Γείθηεο Ληπηδηθήο 

Τπεξνμείδσζεο (TBARS), ε δξαζηηθφηεηα ηεο 

Καηαιάζεο (CAT), ε γιπθφδε θαη άιινη βηνρεκηθνί 

δείθηεο κεηξήζεθαλ ζην αίκα θαη ζην νκνγελνπνίεκα 

ησλ δχν ηχπσλ κπφο. Γηα ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε παξακεηξηθά ηεζη (Mann-

Whitney U, Spearman rank). Σν επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ζην p<0.05. Απνηειέζκαηα: 

Ζ ζπγθέληξσζε ησλ PC ήηαλ ζεκαληηθά πςειφηεξε 

ζηνλ ςνΐηε θαη ππνθλεκίδην κπ ησλ UREM (p<0.05). Ζ 

δξαζηηθφηεηα ηεο CAT ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε 

(p<0.05), ελψ ε ζπγθέληξσζε ησλ TBARS 

παξνπζίαζε κία ηάζε γηα αχμεζε ζην αίκα ησλ UREM 

ζε ζχγθξηζε κε ηνπο CON (p=0.05). Γηα ηηο 

ζπγθεληξψζεηο ησλ PC θαη ηνπ νπξηθνχ νμένο, 

παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηηκψλ 

ςνΐηε θαη ππνθλεκηδίνπ κπφο (rho=0.86, p<0.05, 

rho=0.75, p<0.05 ). Μφλν νη ηηκέο γιπθφδεο αίκαηνο 

ζπζρεηίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κε ηηο ηηκέο ηνπ 

ςνΐηε (rho=0.79, p<0.05). πδήηεζε – 

πκπεξάζκαηα: Σα επξήκαηα απνθαιχπηνπλ κία 

γεληθεπκέλε αχμεζε ηνπ νμεηδσηηθνχ ζηξεο, 

θαζηζηψληαο ην ζηνηρείν ελδηαθέξνληνο ζηε ΥΝΝ, πνπ 

πηζαλφλ λα ζπκβάιιεη ζηελ παξαηεξνχκελε κπτθή 

δπζιεηηνπξγία ησλ αζζελψλ. Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ηα επίπεδα ησλ 

πεξηζζφηεξσλ νμεηδναλαγσγηθψλ θαη βηνρεκηθψλ 

δεηθηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζην αίκα δελ αληαλαθινχλ 

ηηο αληίζηνηρεο ζπγθεληξψζεηο ηνπο ζην κπ., φπσο θαη 

φηη ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ 

κπφο. Απαηηνχληαη πεξαηηέξσ πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ θαη γηα ηνλ εληνπηζκφ 

λέσλ εξγαιείσλ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνιφγεζε 

ηεο κπτθήο δπζιεηηνπξγίαο ζηε ΥΝΝ. 
 

 

4. H ΔΠΙΓΡΑΖ ΣΖ ΑΝΑΔΡΟΒΙΑ ΚΑΙ 
ΑΔΡΟΒΙΑ ΑΚΖΖ Δ ΓΔΙΚΣΔ ΟΞΔΙΓΧΣΙΚΟΤ 
ΣΡΔ* 
 

Νηθηηίδεο Ι., Γειή Υ. Κ., αθειιαξίνπ Β., 

Απνζηνιόπνπινο Α., Φαηνύξνο I. Γ., Κνπηεληάθεο 

Γ., Σδηακνύξηαο A. Z. 

 

Δξγαζηήξην Βηνρεκείαο ηεο Άζθεζεο, Σκήκα 

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ, 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

 

Δηζαγσγή: H έληνλε επαλαιακβαλφκελε άζθεζε 

(HIIT) απνηειεί έλα απφ ηα δεκνθηιή είδε άζθεζεο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. Χζηφζν, ε αχμεζε ηνπ 
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κεηαβνιηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο HIIT, κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη απμεκέλε παξαγσγή δξαζηηθψλ εηδψλ 

νμπγφλνπ θαη αδψηνπ (RONS), ηα νπνία ελδερνκέλσο 

λα κελ κπνξνχλ λα εμνπδεηεξσζνχλ απφ ην 

αληηνμεηδσηηθφ ακπληηθφ ζχζηεκα θαη λα πξνθαινχλ 

νμεηδσηηθφ ζηξεο. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

ήηαλ λα αμηνινγεζεί ε επίδξαζε πνπ έρεη ε έληνλε 

επαλαιακβαλφκελε άζθεζε ζε δείθηεο φπσο ηα 

πξσηετληθά θαξβνλχιηα (PC) θαη ην νπξηθφ νμχ (UA) 

θαη λα ζπγθξηζεί κε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε αεξφβηα 

άζθεζε ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο. Μέζνδνο: Ζ 

έξεπλα δηεμήρζε ζε 12 πγηείο άλδξεο, νη νπνίνη 

ζπκκεηείραλ ζε δχν ζπλεδξίεο πνπ πεξηιάκβαλαλ δχν 

δηαθνξεηηθά πξσηφθνιια άζθεζεο. Ζ κία ζπλεδξία 

ήηαλ αεξφβηα δηάξθεηαο 30 ιεπηψλ θαη έληαζεο 

αληίζηνηρεο κε ην 70% ηεο κέγηζηεο πξφζιεςεο 

νμπγφλνπ. Ζ δεχηεξε ζπλεδξία άζθεζεο ήηαλ ε  

έληνλε επαλαιακβαλφκελε άζθεζε, θαηά ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ 4 Wingate test. Ζ επηβάξπλζε 

γηα θάζε test ήηαλ αληίζηνηρε κε ην 7,5% ηνπ 

ζσκαηηθνχ βάξνπο ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα θαη ε 

δηάξθεηα 30 δεπηεξφιεπηα. Γηα ηηο δχν ζπλεδξίεο 

άζθεζεο, πξαγκαηνπνηήζεθε αηκνιεςία πξηλ, ακέζσο 

κεηά, 24, 48, θαη 72 ψξεο κεηά ην ηέινο ηεο άζθεζεο. 

Απνηειέζκαηα: Απφ ηηο κεηξήζεηο πξνέθπςε πσο 

ππάξρεη ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

επηπέδσλ PC πξηλ θαη ακέζσο κεηά ηελ HIIT, φπσο 

θαη κεηαμχ επηπέδσλ PC ακέζσο κεηά ηελ ΖΗΗΣ θαη ηελ 

αεξφβηα άζθεζε. Δπηπιένλ ππάξρεη ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ επηπέδσλ νπξηθνχ 

νμένο πξηλ θαη ακέζσο κεηά ηελ ΖΗΗΣ άζθεζε, φπσο 

θαη πξηλ θαη 24 ψξεο κεηά ηελ ΖΗΗΣ άζθεζε. Μεηαμχ 

ηεο ΖΗΗΣ θαη ηεο αεξφβηαο άζθεζεο, παξαηεξήζεθε 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζηα επίπεδα νπξηθνχ 

νμένο 24 ψξεο κεηά ηελ άζθεζε. πδήηεζε-

πκπεξάζκαηα: πλνιηθά βξέζεθε  κεγαιχηεξε 

κεηαβνιή ηεο νμεηδναλαγσγηθήο θαηάζηαζεο θαηά ηελ 

έληνλε επαλαιακβαλφκελε άζθεζε. 

 

5. ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΖ ΓΙΑΦΟΡΑ 
ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ ΚΑΙ ΣΖ ΥΧΡΑ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΑΘΛΖΣΧΝ ΣΖ ΜΔΖ 
ΓΡΟΜΙΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΤΠΔΡ-
ΜΑΡΑΘΧΝΙΟ MARATHON DES SABLES* 
 

Ισάλλνπ Λ.Γ., Σζνπηζνπκπή Λ., Σζηάλνο Γ.Ι., 

Σδηακνύξηαο Α.Ε., Φαηνύξνο Ι., Φινπξήο Α.Γ.  

 

Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Φπζηνινγίαο FAME Lab, 

ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

Δηζαγσγή: Ο ππέξ-καξαζψληνο αγψλαο δξφκνπ 

πνιιαπιψλ ζηαδίσλ Marathon des Sables (MdS) 

ζεσξείηαη ν ζθιεξφηεξνο αγψλαο δξφκνπ ζηελ Γε. Οη 

αζιεηέο θαιχπηνπλ 251km θνπβαιψληαο φιν ηνλ 

εμνπιηζκφ θαη ηα ηξφθηκα πνπ ζα θαηαλαιψζνπλ. 

Δπίζεο, ν αγψλαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηε έξεκν 

αράξα ζε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο έσο 50°C ε 

νπνία δηαθέξεη πνιχ απφ ηε ζεξκνθξαζία ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο ηνπ θάζε αζιεηή. ηε κειέηε απηή 

εμεηάζακε ηηο επηπηψζεηο πνπ πξνθαιεί ζηελ 

απφδνζε ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο ηνπ θάζε αζιεηή θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ζην πεξηβάιινλ ηνπ αγψλα (ΓΘ). Μέζνδνο: Ηζηνξηθά 

δεδνκέλα απφδνζεο απφ ην MdS γηα ηα ηειεπηαία 15 

έηε (2000-2015) ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο δηνξγάλσζεο θαη απφ ηζηνζειίδεο 

αγψλσλ δξφκνπ. πλνιηθά, κειεηήζεθαλ 12861 

αζιεηέο [(άλδξεο: 9983, ειηθία: 41.8±9.7 έηε) 

(γπλαίθεο: 1512, ειηθία: 41.9±9.5 έηε)]. Πξνθεηκέλνπ 

λα κειεηεζνχλ αζιεηέο καδηθνχ αζιεηηζκνχ, ιήθζεθαλ 

ππφςε δεδνκέλα απφ ρψξεο κε δείγκα κεγαιχηεξν 

ησλ 200 αζιεηψλ. Γεδνκέλα ζεξκνθξαζίαο 

πεξηβάιινληνο ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα 

www.weatherbase.com. Ζ ΓΘ κειεηήζεθε σο ζπλερήο 

κεηαβιεηή (ζε απφιπηεο ηηκέο) αιιά θαη σο κεηαβιεηή 

θαηεγνξίαο (νκαδνπνίεζε ΓΘ σο εμήο: 21-26ºC, 26º-

31ºC, 31-36ºC). Απνηειέζκαηα: Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ πςειή ΓΘ (28±2.1) ε νπνία θπκάλζεθε απφ 

21.2ºC έσο 33.6ºC. Δπίζεο, βξέζεθε κηα ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε (r=0.22, p<0.001) 

κεηαμχ ηεο ΓΘ θαη ηεο κέζεο δξνκηθήο ηαρχηεηαο ησλ 

αζιεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ MdS (MdS-pace). 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε ζπζρέηηζε απηή 

παξνπζηάδεηαη κφλν ζηνπο άλδξεο (r=0.23, p<0.001) 

θαη φρη ζηηο γπλαίθεο (r=0.1, p<0.001), πηζαλψο ιφγσ 

ηνπ κηθξνχ δείγκαηνο γπλαηθψλ. Αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο [F(2, 10540)=177.4, 

p<0.001] ε νπνία αθνινπζήζεθε απφ t ηεζη γηα 

αλεμάξηεηα δείγκαηα έδεημαλ φηη ε MdS-pace είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεησκέλε γηα ηνπο αζιεηέο κε 

ΓΘ 26º-31ºC, ζε ζρέζε κε ηνπο αζιεηέο κε ΓΘ 21-

26ºC (t=-12.9, p<0.001). Οη ίδηεο αλαιχζεηο έδεημαλ φηη 

ε MdS-pace είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεησκέλε γηα 

ηνπο αζιεηέο κε ΓΘ 31-36ºC, ζε ζρέζε κε ηνπο 

αζιεηέο κε ΓΘ 26º-31ºC (t=2.53, p=0.011). Σέινο, 

κέζσ αλάιπζεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (R2=0.88, 

p<0.001) πξνβιέθζεθε ε MdS-pace (εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή) κέζσ ηεο ΓΘ, ηνπ αξηζκνχ πξνεγνχκελσλ 

ζπκκεηνρψλ ζην MdS (Α), θαη ηεο απφδνζεο (σο 

πνζνζηηαία θαηάηαμε, ΠΚ) (αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο) 

κε ηελ εμίζσζε: MdS-pace = 8.207-

(Α*0.138)+(ΠΚ*0.0049)-(ΓΘ*0.009). πδήηεζε-

πκπεξάζκαηα: πκπεξαίλεηαη φηη ε ΓΘ έρεη 

ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ απφδνζε ζην 

MdS. 
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6. ΔΠΙΓΡΑΖ ΣΖ ΖΛΙΚΙΑ ΣΖ ΜΔΖ 
ΓΡΟΜΙΚΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΤΠΔΡ-
ΜΑΡΑΘΧΝΙΟ MARATHON DES SABLES* 
 

Ισάλλνπ Λ.Γ., Σζνπηζνπκπή Λ., Σζηάλνο Γ.Ι., 

Σδηακνύξηαο Α.Ε., Φαηνύξνο Ι., Φινπξήο Α.Γ.  

 

Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Φπζηνινγίαο FAME Lab. 

ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

 

Δηζαγσγή: Ο ππέξ-καξαζψληνο αγψλαο δξφκνπ 

πνιιαπιψλ ζηαδίσλ Marathon des Sables (MdS) 

ζεσξείηαη σο ν ζθιεξφηεξνο αγψλαο δξφκνπ ζηελ Γε. 

Αζιεηέο δηαθνξεηηθψλ ειηθηψλ θαινχληαη λα 

θαιχςνπλ 251km θνπβαιψληαο φιν ηνπο ηνλ 

εμνπιηζκφ θαη ηα ηξφθηκα πνπ ζα θαηαλαιψζνπλ. 

Γλσξίδνληαο φηη ε ειηθία επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

ζσκαηηθή απφδνζε, ζηε κειέηε απηή εμεηάζακε ηηο 

κεηαβνιέο ζηε κέζε δξνκηθή ηαρχηεηα (MdS-pace) ζε 

αζιεηέο δηαθνξεηηθψλ ειηθηαθψλ νκάδσλ. Μέζνδνο: 

Ηζηνξηθά δεδνκέλα απφδνζεο απφ ην MdS γηα ηα 

ηειεπηαία 15 έηε (2000-2015) ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο δηνξγάλσζεο θαη απφ 

ηζηνζειίδεο αγψλσλ δξφκνπ. πλνιηθά, κειεηήζεθαλ 

12861 αζιεηέο [(άλδξεο: 9983, ειηθία: 41.8±9.7 έηε) 

(γπλαίθεο: 1512, ειηθία: 41.9±9.5 έηε)]. Ζ ειηθία ησλ 

αζιεηψλ θπκάλζεθε απφ 18 έσο θαη 80 έηε (41.8±9.7 

έηε). Ζ ειηθία κειεηήζεθε ζε απφιπηεο ηηκέο θαη σο 

κεηαβιεηή θαηεγνξίαο [νκαδνπνίεζε: 18-22 έηε 

(n=110), 23-27 έηε (n=583), 28-32 έηε (n=1410), 33-37 

έηε (n=1808), 38-42 έηε (n=2313), 43-47 έηε (n=2096), 

48-52 έηε (n=1590), 53-57 έηε (n=922), 58-62 έηε 

(n=413), 63-67 έηε (n=170), 68-80 έηε (n=70)]. 

Απνηειέζκαηα: Αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο 

θαηεχζπλζεο [F(10, 11474)=47.0, p<0.001] ε νπνία 

αθνινπζήζεθε απφ δηαδνρηθά t ηεζη γηα αλεμάξηεηα 

δείγκαηα κεηαμχ ειηθηαθψλ νκάδσλ έδεημε κηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζηαδηαθή αχμεζε ηεο MdS-pace 

κε θνξχθσζε ζηα έηε 33-42. πγθεθξηκέλα, ε MdS-

pace παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ζε 

θάζε ειηθηαθή νκάδα απφ ηα 18 έηε κέρξη θαη ηα 37 

έηε, δηαηήξεζε ηεο θνξχθσζεο απφ 38 έσο ηα 42 έηε, 

θαη ζηαδηαθή κείσζε κεηά ηελ ειηθία απηή (p<0.05). 

ηνπο αζιεηέο κε ειηθία κεγαιχηεξε απφ 42 έηε 

βξέζεθε κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αξλεηηθή ζπζρέηηζε 

(r=0.22, p<0.001) κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ηεο MdS-

pace. πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: πκπεξαίλεηαη φηη 

ζηνλ ππέξ-καξαζψλην MdS ιακβάλνπλ κέξνο αζιεηέο 

φισλ ησλ ειηθηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ε MdS-pace 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ ειηθία ησλ αζιεηψλ, ε 

ελδεδεηγκέλε ειηθία γηα ηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο 

MdS-pace είλαη 33-42 έηε. 
 

7. ΑΝΑΓΚΖ ΓΙΑ ΔΓΚΛΙΜΑΣΙΜΟ ΚΑΣΑ ΣΟ 
ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ 2014 
ΣΖ ΒΡΑΕΙΛΙΑ* 
 

Σζνπηζνπκπή Λ., Ισάλλνπ Λ.Γ., Κνπηεληάθεο Ι., 

Φινπξήο Α.Γ. 

 

Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Φπζηνινγίαο FAME Lab. 

ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

 

Δηζαγσγή: Πιήζνο κειεηψλ ζηε βηβιηνγξαθία έρνπλ 

δείμεη φηη ν εγθιηκαηηζκφο ησλ αζιεηψλ ζηηο ζπλζήθεο 

ηνπ αγψλα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηε κεγηζηνπνίεζε 

ηεο απφδνζεο. ηελ παξνχζα κειέηε εμεηάζακε ηε 

ζρέζε κεηαμχ ηεο απφδνζεο ησλ αζιεηψλ θαηά ην 

Παγθφζκην Πξσηάζιεκα Πνδνζθαίξνπ ηνπ 2014 θαη 

ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο κεηαμχ ηνπ 

ηφπνπ δηεμαγσγήο ηνπ αγψλα (ΘΑ) θαη ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο ησλ αζιεηψλ (ΘΥ). Μέζνδνο: Γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα απφ ηελ 

επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο FIFA. Σα δεδνκέλα 

αθνξνχζαλ ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παηρληδηνχ 

(θαηνρή κπάιαο, επηζέζεηο εληφο/εθηφο ηέξκαηνο, ιάζε, 

θφθθηλεο/θίηξηλεο θάξηεο, θ.α.) θαη δείθηεο απφδνζεο 

ησλ αζιεηψλ (ζπλνιηθά θαιππηφκελε απφζηαζε, 

θαιππηφκελε απφζηαζε κε/ρσξίο κπάια, 

απνθξνχζεηο, επηηπρεκέλεο πάζεο ζε 

κηθξή/κεζαία/κεγάιε απφζηαζε, θ.α.). Γεδνκέλα γηα 

ηε ΘΑ θαη ΘΥ ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο ηζηνζειίδεο 

www.weatherbase.com θαη www.accuweather.com θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ππνινγηζηεί ε δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπο (ΓΘ=ΘΥ-ΘΑ). Απνηειέζκαηα: Ζ ΘΑ ήηαλ 

πςειφηεξε απφ ηε ΘΥ ζε 59 απφ ηνπο ζπλνιηθά 71 

αγψλεο ηνπ Παγθνζκίνπ Πξσηαζιήκαηνο 

Πνδνζθαίξνπ 2014 (83.1% ησλ πεξηπηψζεσλ, 

ρ2=31.11, p<0.001). Ζ ΓΘ θπκάλζεθε απφ -20.7°C έσο 

θαη 8.2°C. Οη αλαιχζεηο ζπζρέηηζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ έδεημαλ φηη ε ΓΘ είρε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αξλεηηθή ζρέζε κε ηηο ζπλνιηθέο πάζεο 

πνπ αληαιιάρζεθαλ (r=-0.242, p=0.042), ηηο 

επηηπρεκέλεο πάζεο (r=-0.272, p=0.22), ηηο 

επηηπρεκέλεο πάζεο ζε κεζαία απφζηαζε (r=-0.276, 

p=0.020), ηηο ζπλνιηθέο επηζέζεηο (r=-0.263, p=0.027), 

ηηο επηζέζεηο ζην ηέξκα (r=-0.271, p=0.022), ηα 

ζπλνιηθά γθνι (r=-0.330 p=0.005), θαζψο θαη ηελ 

θαιππηφκελε απφζηαζε κε κπάια (r=-0.302, 

p=0.010). πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ αγψλσλ ηνπ Παγθνζκίνπ 

Πξσηαζιήκαηνο Πνδνζθαίξνπ 2014 ε ΘΥ δηέθεξε 
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πνιχ απφ ηε ΘΑ θαη απηφ ζρεηίζηεθε κε κεησκέλε 

απφδνζε ησλ αζιεηψλ. Ζ παξνχζα κειέηε δείρλεη ηελ 

αλάγθε γηα εγθιηκαηηζκφ ησλ αζιεηψλ ζηηο ζπλζήθεο 

ηνπ αγψλα πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί κεγηζηνπνίεζε 

ηεο απφδνζεο. 

 

8. O ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΓΙΑΣΡΟΦΙΚΖ 
ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ Ζ ΔΝΑΥΟΛΖΖ ΜΔ ΣΖΝ 
ΔΙΚΟΝΑ ΧΜΑΣΟ Χ ΚΑΘΟΡΙΣΙΚΟΙ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΖ ΤΣΑΖ ΧΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΖ 
ΘΡΔΦΖ* 
 

Βιαρνγηάλλεο Α., Νηθιή Α.Φ. 

 

Σκήκα Γηαηξνθήο θαη Γηαηηνινγίαο, ρνιή 

Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ 

θαη Γηαηξνθήο, Σ.Δ.Η. Θεζζαιίαο 

 

Δηζαγσγή: Ο βαζκφο ελαζρφιεζεο κε ηελ εηθφλα 

ζψκαηνο θαη ειέγρνπ ηεο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο 

δχλαηαη λα επεξεάδνπλ ηελ ζχζηαζε ζψκαηνο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε ζπγθξηηηθή 

δηεξεχλεζε ησλ κεγεζψλ απηψλ θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο 

ζηελ ζχζηαζε ζψκαηνο ζε εξαζηηέρλεο αζιεηέο θαη 

κε. Μέζνδνο: ηελ κειέηε ζπκκεηείραλ 92 εζεινληέο, 

68 άξξελεο θαη 24 ζήιεηο, αζιεηέο (n=42) θαη κε 

(n=50). Ζ ζχζηαζε ζψκαηνο εθηηκήζεθε κέζσ 

δεξκαηνπηπρψλ θαη βηνειεθηξηθήο εκπέδεζεο. Ο 

ραξαθηήξαο ηεο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ε 

ελαζρφιεζε κε ηελ εηθφλα ζψκαηνο κεηξήζεθε κε ηα 

εξγαιεία FC12, RC16 θαη BSQ-8c αληίζηνηρα. Ζ 

ζχζηαζε ηνπ δηαηηνινγίνπ ειέγρζεθε κε ηξηήκεξν 

εκεξνιφγην θαηαγξαθήο ηξνθίκσλ. Απνηειέζκαηα: 

Σν 35,7% ησλ αζιεηψλ βξέζεθαλ κε ρακειφ πνζνζηφ 

ιίπνπο, ην 54,8% κε θπζηνινγηθφ θαη ην 9,5% κε 

πςειφ, αλάινγα ην 22%, 52% θαη 26% ησλ κε 

αζιεηψλ. Ζ θαζαξή ιηπψδεο κάδα ζρεηίζζεθε ζεηηθά 

κε πεξηνξηζηηθέο δηαηξνθηθέο ζπκπεξηθνξέο (rs=0,398, 

p<0,001) θαη ηελ αλεζπρία γηα ηελ εηθφλα ζψκαηνο 

(rs=0,584, p<0,001). Ζ πςειφηεξε ζεξκηδηθή 

πξφζιεςε παξαηεξήζεθε ζε άληξεο αζιεηέο (27,4 

kcal/bw/day±8,4), κε ηνπο άληξεο κε αζιεηέο θαη ηηο 

γπλαίθεο λα αθνινπζνχλ. Ζ πξφζιεςε ησλ πξσηετλψλ 

θξίζεθε ηθαλνπνηεηηθή θαη ζεκαληηθά απμεκέλε ζηνπο 

άλδξεο αζιεηέο (96,4g/day±28,0),  ζε ζπκθσλία κε 

πςειά επίπεδα Β12 (307,9% RDA). Αληηζέησο, ε 

πξφζιεςε ζπκπιφθσλ πδαηαλζξάθσλ θξίζεθε νξηαθή 

θαη ζαθψο αλεπαξθήο ζε ζρέζε κε ηηο δηεζλείο 

αζιεηηθέο ζπζηάζεηο. Ηδηαίηεξα ζηνπο αζιεηέο, ε 

πξφζιεςε απινχζηεξσλ ζαθράξσλ κεησλφηαλ 

ζεκαληηθά κε ηελ αλεζπρία γηα ηελ εηθφλα ηνπο (rs= -

0,432, p=0,004). Ζ πξφζιεςε ιηπαξψλ δελ εκθάληζε 

ηδηαίηεξεο δηαθπκάλζεηο ζε ζρέζε κε ην θχιν ή ηελ 

άζθεζε. Αλ θαη πςειή (36,3% ± 6,3), δελ εμαζθάιηζε 

επάξθεηα ησλ ιηπνδηαιπηψλ βηηακηλψλ, ελψ ρακειά 

επίπεδα βηηακίλεο Α ζρεηίζηεθαλ ζεκαληηθά κε ηελ 

απμεκέλε αλεζπρία γηα ην ζψκα (rs= -0,455 p<0,001). 

πλνιηθά, ε πηνζέηεζε ζηνηρείσλ επέιηθηεο ή 

πεξηνξηζηηθήο ζηξαηεγηθήο εκθάληζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζπγγξακηθφηεηα (rs=0,649, p<0,001), 

δηαθάλεθε φκσο πσο κφλν ζηνπο αζιεηέο είλαη ηθαλή 

αθελφο λα ειαηηψζεη ηελ εκεξήζηα ζεξκηδηθή 

πξφζιεςε θαη αθεηέξνπ λα νδεγήζεη ζε νκνηφκνξθε 

ζεξκηδηθή θαηαλάισζε δηαγεπκαηηθά (rs= -0,564, 

p<0,001). πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: Ζ εθδήισζε 

πξφζεζεο επειημίαο ή πεξηνξηζκψλ γηα ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ δηαηηνινγίνπ, θαζψο θαη ε αλεζπρία 

γηα ηελ εηθφλα ζψκαηνο, έρνπλ ζαθή αληίθηππν ζηελ 

ζχζηαζε ζψκαηνο θαη ηελ ιηπψδε κάδα. Οη δνκεκέλεο 

απηέο ζπκπεξηθνξέο θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθφηεξα ηνπο αζιεηέο θαη ελζσκαηψλνληαη ζηελ 

πξάμε θαηά ηελ δηακφξθσζε ηνπ εκεξήζηνπ 

δηαηηνινγίνπ ηνπο. 
 

 

9. ΙΟΕΤΓΙΟ ΤΓΑΣΟ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΖ ΣΖΝ 
ΚΑΛΑΘΟΦΑΙΡΙΖ* 
 

Καπληά Α., ηεξγηόπνπινο Φ., Ισάλλνπ Λ., 

Γξεγνξίνπ ., Καξαηδαθέξε Υ. 

 

Δξγαζηήξην Φπζηνινγία ηεο Άζθεζεο, ρνιή 

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, 

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. 

 

Δηζαγσγή: Γελ είλαη μεθάζαξν εάλ έλαο αγψλαο 

θαιαζνζθαίξηζεο δηαηαξάζζεη ή φρη ην ηζνδχγην 

χδαηνο, νχηε εάλ ε φπνηα κεηαβνιή ηνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ επίδνζε ζε επηιεγκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

θαιαζνζθαίξηζεο. θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα 

εμεηαζζεί εάλ έλαο πξνζνκνησκέλνο αγψλαο 

θαιαζνζθαίξηζεο (BSRT) επεξεάδεη ην πδαηηθφ 

ηζνδχγην ησλ παηθηξηψλ θαη εάλ ηπρφλ κεηαβνιή ηνπ 

επεξεάδεη ηα πνζνζηά επζηνρίαο θαη ηνλ ρξφλν 

εθηέιεζεο ηνπ ακπληηθνχ γιηζηξήκαηνο. Μέζνδνο: 10 

παίθηξηεο θαιαζνζθαίξηζεο ηνπηθήο θαη εζληθήο 

θαηεγνξίαο (ειηθίαο 18 έσο 40 εηψλ) ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα. ηελ πξψηε ηνπο επίζθεςε, έγηλε θαηαγξαθή 

αλζξσπνκεηξηθψλ θαη θπζηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ελψ ζηε δεχηεξε πήξαλ κέξνο ζε κηα ζεηξά απφ 

θηλεηηθέο δεμηφηεηεο κε δηάξθεηα 40 ιεπηψλ (4 

δεθάιεπηα, 2 ιεπηά δηάιεηκκα/πεξίνδν θαη 15 ιεπηά 

αλάκεζα ζην 2ν θαη 3ν δεθάιεπην) (ηαρχηεηα εθηέιεζεο 

κε βάζε ηα αηνκηθά θπζηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά) κε 

παξάιιειε θαηαγξαθή θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο θαη 

αληηιακβαλφκελεο θφπσζεο (Borg). Οη παίθηξηεο 

βξίζθνληαλ ζηελ 6ε έσο 12ε κέξα ηνπ θχθινπ ηνπο). 
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Πξηλ θαη κεηά ην BSRT πξαγκαηνπνηήζεθε δνθηκαζία 

επζηνρίαο (απφ κέζε απφζηαζε, πέληε ζεκείσλ, 

δηάξθεηαο 1΄), ηνπ ρξφλνπ ακπληηθνχ γιηζηξήκαηνο 

θαζψο θαη θαηαγξαθή ηεο θαηαλάισζεο χδαηνο. 

Αμηνινγήζεθε ην ηζνδχγην χδαηνο (pre-post BSRT) 

κέζσ βηναγσγηκφηεηαο 4-θάζεσλ (BCM). Δθηηκήζεθε 

ε δπλεηηθή αθπδάησζε ιακβάλνληαο ππφςε ην 

ζσκαηηθφ βάξνο, ζπλππνινγίδνληαο ηελ θαηαλάισζε 

χδαηνο. Απνηειέζκαηα: Οη παίθηξηεο δηέλπζαλ κ.ν 

3.3 km μεθηλψληαο κε αξλεηηθφ ηζνδχγην χδαηνο 

ζρεδφλ -2% ην νπνίν κεηά ην ηέινο ηεο δνθηκαζίαο 

άγγημε ην    3 % (κέζε ζεξκνθξαζία γεπέδνπ: 14oC). 

Γήισζαλ ζθνξ ππνθεηκεληθήο θφπσζεο (11.2 ± 1.6). 

Σν BSRT δελ πξνθάιεζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κεηαβνιή ζην ηζνδχγην χδαηνο, νχηε θάλεθε λα 

επεξεάδεη ην πνζνζηφ επζηνρίαο (pre BSRT: 48.2% ± 

22.3% - post BSRT: 49.6% ± 15.1%), θαη ην ρξφλν ηνπ 

ακπληηθνχ γιηζηξήκαηνο (pre BSRT: 10.1 ± 0.77 s – 

post BSRT: 10.1 ± 0. 55 s) (p> 0.05). Όκσο βξέζεθε 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε (r= 0.688, p= 0.02), κεηαμχ ηεο 

δπλεηηθήο αθπδάησζεο -1.3% κε ην ρξφλν ηεο άκπλαο 

κεηά ην ηεζη BSRT. πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: Με 

βάζε ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη είλαη πηζαλφ 

έλαο αγψλαο θαιαζνζθαίξηζεο ζε θξχν γήπεδν λα 

πξνθαιέζεη κηθξνχ βαζκνχ αθπδάησζε ρσξίο εκθαλή 

επίδξαζε ζηελ επίδνζε. Σέινο, ε αλάγθε ηεο 

θαιχηεξεο ελεκέξσζεο πξνπνλεηψλ θαη αζιεηξηψλ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ πςειφηεξε απφδνζε ησλ 

θαιαζνζθαηξηζηξηψλ. 

 

10. KICKING PERFORMANCE AND 
PHYSICAL FITNESS IN MALE TAEKWONDO 
ATHLETES: THE EFFECT OF AGE* 
 

Tasiopoulos, I.1,2, Nikolaidis, P.T.2,3 

 
1Department of Sports Organization and Management, 

University of Peloponnese, Sparta, Greece 
2Physical and Cultural Education, Hellenic Army 

Academy, Athens, Greece 
3Exercise Physiology Laboratory “Pantelis Nikolaidis”, 

Nikaia, Greece 

 

Introduction: Aim: The aim of the present study was 

to examine the relationship between kicking 

performance and physical fitness in male taekwondo 

athletes, and the effect of age on this relationship. 

Methods: Competitive male athletes (n=112), 

classified in four age groups (under 12 yrs, U12; under 

15 yrs, U15; under 18 yrs, U18; over 18 yrs, O18) were 

examined for body fat percentage (BF), sit-and-reach 

test (SAR), isometric strength (right and left handgrip, 

trunk and squat) Abalakov jump test (AJ), 30-sec 

Bosco test, 10x5 m agility test, and kicking reaction 

time (RT) and acceleration of both legs, and 10 s 

continuous kicking (total number of kicks and 

acceleration). The relationship among fitness and 

kicking variables was examined with partial correlation 

adjusted for age. Results: U18 and O18 were heavier, 

taller with higher AJ, better mean power in Bosco test, 

isometric strength and agility (p<0.001). Age-related 

differences were also observed in all variables of 

kicking performance (p≤0.012), with slower RT in the 

younger groups and more kicking acceleration and 

number of kicks in 10 sec in the older groups. RT in 

right leg was correlated with BF (r=0.30, p=0.029). 

SAR was correlated with kicking acceleration 

(0.40<r<0.45, p≤0.001) and RT in left leg (r=-0.41, 

p=0.002); AJ, mean power in Bosco test, agility and 

isometric strength were correlated with all kicking 

variables (0.28≤│r│<0.65, p≤0.046; 0.28≤│r│<0.74, 

p≤0.042; 0.39≤│r│<0.63, p≤0.046; 0.25<│r│≤0.64, 

p≤0.122, respectively). Discussion-Conclusions: The 

effect of age on kicking performance followed a similar 

trend as physical fitness did, i.e. the better 

performance was observed in the older groups. It was 

concluded that kicking performance was moderately to 

largely related with the physical fitness battery which 

was administered. Thus, the importance of body 

composition, flexibility, isometric strength, lower limbs 

strength and power, and agility for kicking performance 

was highlighted. 

 

11. RELATIONSHIP OF SINGLE AND 
CONTINUOUS JUMPING TESTS WITH THE 
WINGATE ANAEROBIC TEST IN FEMALE 
VOLLEYBALL PLAYERS: THE EFFECT OF AGE* 
 

Goudas, K.1, Nikolaidis, P.T.2,3 

 
1Department of Physical Education and Sport, 

Democritus University of Thrace, Komotini, Greece 
2Physical and Cultural Education, Hellenic Army 

Academy, Athens, Greece 
3Exercise Physiology Laboratory “Pantelis Nikolaidis”, 

Nikaia, Greece 

 

Introduction: Aim: Single and continuous jumping 

tests, as well as the Wingate anaerobic test (WAnT), 

are commonly used to assess the short-term muscle 

power of female volleyball players; however, the 

relationship among these tests is not clear. Thus, the 

aim of the present study was to examine the 

relationship of single and continuous vertical jumps 

with the WAnT in female volleyball players. Methods: 

Seventy adolescent (age 16.0±1.0 yrs, body mass 
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62.5±7.1 kg, height 170.4±6.1 cm, body fat 

24.2±4.3%) and 109 adult female volleyball players 

(age 24.8±5.2 yrs, body mass 66.5±8.7 kg, height 

173.2±7.4 cm, body fat 22.0±5.1%) performed the 

squat jump (SJ), countermovement jump (CMJ), 

Abalakov jump (AJ), 30 s Bosco test and WAnT (peak 

power, Ppeak; mean power, Pmean). Results: Mean 

power in the in the Bosco test was correlated (low to 

large magnitude) with Pmean in the WAnT (r=0.27, 

p=0.030 in adolescents vs. r=0.56, p<0.001 in adults), 

whereas HR responses to these two tests were largely 

correlated (r=0.75 vs. r=0.77, p<0.001, respectively). 

SJ, CMJ and AJ also correlated with Ppeak 

(0.28≤r≤0.46 in adolescents vs. 0.58≤r≤0.61 in adults) 

and with Pmean (0.43≤r≤0.51 vs. 0.67≤r≤0.71, 

respectively) of the WAnT (p<0.05). Discussion-

Conclusions: Acute HR responses to Bosco test and 

WAnT correlated, but the impact of these tests on 

muscle power varied, especially in the younger age 

group. Single tests had larger correlations with WAnT 

in adult than in adolescent volleyball players. These 

findings should be taken into account by volleyball 

coaches and fitness trainers during the assessment of 

short-term muscle power of their athletes. 

 

12. RELATIONSHIP BETWEEN VERTICAL 
JUMP PERFORMANCE AND 
ANTHROPOMETRICAL AND PHYSIOLOGICAL 
PARAMETERS IN YOUNG ELITE FEMALE 
VOLLEYBALL PLAYERS* 
 

Goudas K.1, Nikolaidis P.T.2,3 

 
1Department of Physical Education and Sport, 

Democritus University of Thrace, Komotini, Greece 
2Physical and Cultural Education, Hellenic Army 

Academy, Athens, Greece 
3Exercise Physiology Laboratory “Pantelis Nikolaidis”, 

Nikaia, Greece 

 

Introduction: Aim: The aim of the present study was 

to examine the relationship of vertical jump (Abalakov 

jump) with anthropometrical and physiological 

parameters in elite female volleyball players. Methods: 

A physical fitness test battery was performed by 73 

selected volleyball players from the region of Athens 

(age 13.3±0.7 yrs, body mass 62.0±7.2 kg, height 

171.5±5.6 cm, body fat 21.2±4.6%), classified into 

quartiles according to performance in the Abalakov 

jump (AJ) test (group A, 21.4-26.5 cm; group B, 26.8-

29.9 cm; group C, 30.5-33.7 cm; group D, 33.8-45.9 

cm). Results: A one-way analysis of variance showed 

significant differences in age at peak height velocity 

(APHV), chronological age, body mass, body mass 

index (BMI), body fat percentage (BF), aerobic 

capacity (step test and physical working capacity at 

heart rate 170 bpm), mean power in the Wingate 

anaerobic test (WAnT), isometric strength, squat jump 

(SJ), countermovement jump (CMJ) and 30 s Bosco 

test (p<0.05). A Bonferroni post-hoc analysis revealed 

that D group had higher APHV and lower BMI, BF, 

better aerobic capacity, isometric strength,  SJ, CMJ, 

performance in the Bosco test and Pmean in the 

WAnT, was older, lighter than A, B and C groups 

(p<0.05). AJ was correlated with anthropometrical – 

APHV (r=0.38), body mass (r=-0.43), BMI (r=-0.37) 

and BF (r=-0.64, p<0.05) – and with physiological 

parameters – isometric strength (r=0.50), SJ (r=0.92), 

CMJ (r=0.95), Bosco (r=0.70), Pmean (r=0.61) and 

fatigue index (r=-0.33, p<0.05) in the WAnT. 

Discussion-Conclusions: The correlation analysis 

highlighted the negative role of excess body mass and 

fat, and the positive role of muscle strength and power 

for vertical jumping performance. This observation was 

in agreement with the findings of the comparison 

among groups differing for jumping performance. Also, 

there was indication that volleyball players who jumped 

the highest were those who matured later than others. 
 

 

13. CAN MAXIMAL AEROBIC RUNNING 
SPEED BE PREDICTED FROM SUBMAXIMAL 
CYCLE ERGOMETRY IN SOCCER PLAYERS? THE 
EFFECTS OF AGE, ANTHROPOMETRY AND 
POSITIONAL ROLES* 
 

Nikolaidis P.T.1,2, Tasiopoulos I.1,3 

 
1Physical and Cultural Education, Hellenic Army 

Academy, Athens, Greece 
2Exercise Physiology Laboratory “Pantelis Nikolaidis”, 

Nikaia, Greece 

 3Department of Sports Organization and Management, 

University of Peloponnese, Sparta, Greece 

 

Introduction: Aim: Considering maximal aerobic 

running speed (MAS) as a useful tool to evaluate 

cardiorespiratory power and monitor training load in 

soccer, there is an increasing need to develop indirect 

assessment methods of MAS, e.g., submaximal tests. 

The aim of this study was to examine the prediction of 

MAS from the physical working capacity in heart rate 

170 b.min-1 test (PWC170). Methods: Adolescent 

(n=67) and adult soccer players (n=82) were examined 

for anthropometric characteristics and performed 

Conconi test to assess MAS and PWC170. Results: 

Midfielders scored higher than goalkeepers (GKs) and 
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defenders in MAS, while GKs scored lower than all the 

other playing positions. Although this trend was also 

observed in PWC170, statistical difference was only 

noticed between midfielders and GKs. Players with 

higher MAS had also higher PWC170 in both age 

groups (p<0.05). The odds ratio of a player of the best 

PWC170 group to belong also to the best MAS group 

was 3.96 (95% CI 2.00;7.84), which was lower in the 

case of adolescent (3.69 (1.34;10.20)) than in adult 

players (4.19 (1.66;10.57)). That is, players with high 

performance in the PWC170 were about four times 

more likely than those with low PWC170 to achieved 

high score in MAS. After adjusting for the effect of age, 

MAS was moderately correlated with absolute (r=0.33, 

p<0.001) and relative PWC170 (r=0.40, p<0.001). 

These correlations were 0.30 (p=0.015) and 0.49 

(p<0.001), respectively in adolescents, and 0.40 and 

0.48 in adults. Regression analysis indicated body fat 

percentage, PWC170, HRmax and age as predictors of 

MAS (R=0.61, R2=0.37 and SEE=1.3 km.h-1, in total; 

R=0.74, R2=0.55 and SEE=1.2 km.h-1, in adolescents; 

R=0.55, R2=0.30 and SEE=1.3 km.h-1, in adults). 

Discussion and Conclusions: While there was only 

moderate correlation between MAS and PWC170, the 

former can be predicted from the latter when BF, 

HRmax and age are taken into account (large to very 

large multiple correlation coefficients). 
 

 

14. WHO RUN THE FASTEST? 
ANTHROPOMETRICAL AND PHYSIOLOGICAL 
CORRELATES OF 20 M SPRINT IN MALE SOCCER 
PLAYERS* 
 

Nikolaidis P.T.1,2, Tasiopoulos I.1,3 

 
1Physical and Cultural Education, Hellenic Army 

Academy, Athens, Greece 
2Exercise Physiology Laboratory “Pantelis Nikolaidis”, 

Nikaia, Greece 
3Department of Sports Organization and Management, 

University of Peloponnese, Sparta, Greece 

 

Introduction: Aim: The aim of the present study was 

to examine the relationship of 20 m sprint with 

anthropometrical and physiological parameters in male 

soccer players. Methods: A hundred eighty-one 

soccer players from the region of Athens (age 

23.4±5.0 yrs, body mass 73.4±7.7 kg, height 

180.0±5.9 cm, body fat 14.4±3.6%), classified into 

quartiles according to 20 m sprint time (group A, 2.84-

3.03 s; group B, 3.04-3.09 s; group C, 3.10-3.18 s; 

group D, 3.19-3.61 s), performed a series of physical 

fitness tests. Results: A one-way analysis of variance 

showed significant differences in age, squat jump (SJ), 

countermovement jump (CMJ), Abalakov jump (AJ), 

peak power (Ppeak), mean power (Pmean) in the 

Wingate anaerobic test (WAnT) (p<0.05) among 

groups, whereas height (p=0.054) and body fat 

percentage (BF, p=0.063) approached but did not quite 

achieved statistical significance. A Bonferroni post-hoc 

analysis revealed that group A was younger and had 

better performance in SJ, CMJ, AJ, Ppeak and Pmean 

(p<0.05), and was  possibly shorter and with less BF 

than the other groups. Sprint time was positively 

correlated with age (r=0.27), body mass (r=0.23), 

height (r=0.20), BF (r=0.23), and negatively with SJ 

(r=-0.50), CMJ (r=-0.52), AJ (r=-0.58), Ppeak (r=-0.30) 

and Pmean (r=-0.45, p<0.05). Discussion-

Conclusions: Both the findings of the comparison 

among groups differing for sprint time and of the 

correlation analysis highlighted the positive role of 

muscle strength and power on sprint performance. 

 

15. ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΑ ΠΟΣΑ: Ζ 
ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΖΣΑ* 
 

Παπαδεκεηξίνπ Κ., Σζαιήο Γ. 

 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σκήκα 

Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ 

 

Δηζαγσγή: Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία παξαηεξείηαη 

ξαγδαία αχμεζε ζηε ρξήζε ελεξγεηαθψλ πνηψλ πνπ 

πεξηέρνπλ πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζε θαθεΐλε απφ 

αζιεηέο δηάθνξσλ ειηθηψλ θαη επηπέδσλ κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο. θνπφο ηεο 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο ήηαλ λα κειεηεζνχλ νη 

επηδξάζεηο ησλ ελεξγεηαθψλ πνηψλ ζηελ απφδνζε 

ησλ αζιεηψλ θαη αζιεηξηψλ ζε δηάθνξα αζιήκαηα 

αιιά θαη ζηελ πγεία ηνπο. Μεζνδνινγία: 

Αλαδεηήζεθαλ έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζρεηηθά κε 

ηηο επηδξάζεηο ησλ ελεξγεηαθψλ πνηψλ ζηελ απφδνζε 

αζιεηψλ θαη αζιεηξηψλ θαη ζηελ πγεία. Οη 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο αληιήζεθαλ απφ ηε 

δηαδηθηπαθή κεραλή αλαδήηεζεο pubmed θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ιέμεηο θιεηδηά ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα: caffeinated energy drinks, energy drinks 

sports. Απνηειέζκαηα: Απφ ηηο έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαπηζηψζεθε πσο ε ρξήζε 

ελεξγεηαθψλ πνηψλ απφ ηνπο αζιεηέο θαη αζιήηξηεο, 

ζε δηάθνξα αζιήκαηα, απέδσζε αληηθξνπφκελα 

απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ απφδνζε ζηηο δνθηκαζίεο 

θπζηθήο θαηάζηαζεο πνπ εθηειέζζεθαλ ή αθφκα θαη 

ζε αγψλεο. Όζνλ αθνξά ζηελ πγεία, θαηαλάισζε ζε 

αιφγηζηεο πνζφηεηεο απφ αλήιηθνπο θπξίσο κπνξεί λα 

είλαη βιαβεξή πξνθαιψληαο δηαηαξαρέο ζηελ 
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θαξδηαθή ζπρλφηεηα αιιά θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

χπλνπ. πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: Απφ ηηο έξεπλεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε θάπνηα αζιήκαηα δελ 

γίλεηαη ζαθέο εάλ ηα ελεξγεηαθά πνηά κε πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε θαθεΐλε ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε 

ηεο απφδνζεο ησλ αζιεηψλ. Αληίζεηα, γίλεηαη ζαθέο 

πσο ε αιφγηζηε ρξήζε ηνπο απφ αλήιηθνπο θπξίσο 

είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο δηαηαξαρέο ζηελ 

πγεία. Έηζη, θξίλεηαη ζθφπηκν λα πξαγκαηνπνηεζνχλ 

πεξαηηέξσ κειέηεο, ζε πεξηζζφηεξα αζιήκαηα, γηα ηελ 

εμέηαζε θαη ηε δηαπίζησζε εάλ ε ρξήζε ελεξγεηαθψλ 

πνηψλ επηδξά ζηελ απφδνζε θαη ζηελ πγεία ησλ 

αζινπκέλσλ. Αθφκε, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα κεηξεζνχλ 

θαη λα ζπλεθηηκεζνχλ βηνρεκηθνί, δηαηξνθηθνί θαη 

αηκαηνινγηθνί δείθηεο, φπσο ηα επίπεδα ηνπ 

γαιαθηηθνχ νμένο αιιά θαη ε ζπγθέληξσζε θαθεΐλεο, 

πξηλ θαη ακέζσο κεηά ηηο αζιεηηθέο πξνζπάζεηεο. 

 

 

16. ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΝ ΡΤΘΜΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 
ΣΖ ΓΤΝΑΜΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΤΝΓΤΑΣΙΚΖ 
ΠΡΟΠΟΝΖΖ ΜΔ ΑΝΣΙΣΑΔΙ ΚΑΙ 
ΓΙΑΛΔΙΜΜΑΣΙΚΖ ΑΔΡΟΒΙΑ ΠΡΟΠΟΝΖΖ* 
 

Σζηηθάλνπ ., ηαζηλάθε Α.Ν., Εάξαο Ν., 

Μπνγδάλεο Γ., Σεξδήο Γ. 

 

Δξγαζηήξην Κιαζηθνχ Αζιεηηζκνχ, ΔΦΑΑ, Δζληθφ 

θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

 

Δηζαγσγή: Οξηζκέλα αζιήκαηα έρνπλ ηαπηφρξνλα 

πςειέο απαηηήζεηο ζε κπτθή ηζρχ θαη ζε αεξφβηα 

ηθαλφηεηα. Χζηφζν, ε πξνζζήθε παξαηεηακέλεο 

αεξφβηαο πξνπφλεζεο ζηελ πξνπφλεζε κπτθήο 

ηζρχνο αλαραηηίδεη ηελ αλάπηπμε ηεο ηειεπηαίαο. 

θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί αλ ε 

πξνζζήθε έληνλεο δηαιεηκκαηηθήο αεξφβηαο άζθεζεο 

ακέζσο κεηά απφ ηελ άζθεζε κε αληηζηάζεηο 

αλαζηέιιεη ηε βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ εθαξκνγήο ηεο 

δχλακεο πνπ απνηειεί έλαλ αμηφπηζην δείθηε ηεο 

κπτθήο ηζρχνο. Μέζνδνο: Δίθνζη λεαξνί άξξελεο (21,6 

± 0,6 εηψλ, 73,2 ± 1,9 kg, 177,2 ± 1,6 cm) αθνχ 

ρσξίζηεθαλ ζε δχν ηζνπιεζείο νκάδεο, 

πξνπνλήζεθαλ γηα 8 εβδνκάδεο (2θ/εβδ). Ζ κηα νκάδα 

αθνινχζεζε απνθιεηζηηθά πξνπφλεζε κε αληηζηάζεηο 

(πίεζε πνδηψλ θαη εκηθάζηζκα, 4×6ΜΑΔ, ΟA) θαη ε 

άιιε νκάδα (Ο) αθνινχζεζε αθξηβψο ην ίδην 

πξφγξακκα πξνπφλεζεο κε αληηζηάζεηο αιιά ακέζσο 

κεηά απφ θάζε ζπλεδξία εθηεινχζε έληνλε 

δηαιεηκκαηηθή αεξφβηα άζθεζε ζην θπθινεξγφκεηξν 

γηα 20΄ (10×60΄΄, 90-95% HRmax, 60΄΄ δηάιεηκκα). 

Πξηλ θαη κεηά ηελ πξνπνλεηηθή παξέκβαζε εθηηκήζεθε 

ν ξπζκφο εθαξκνγήο ηεο δχλακεο (ΡΔΓ) θαη ην 

εκβαδφλ ηεο θακπχιεο δχλακεο-ρξφλνπ (ΔΚΓ-Υ) ζηα 

50,100,150,200 θαη 250msec ζηελ “πίεζε πνδηψλ” 

απφ νξηδφληηα ζέζε, ελψ επίζεο αμηνινγήζεθε ε 

αξρηηεθηνληθή δνκή ηνπ έμσ πιαηχ κεξηαίνπ κπ κε 

ππεξερνγξαθία (ANOVA επαλαιακβαλφκελσλ 

κεηξήζεσλ θαη r Pearson, p<0,05). Απνηειέζκαηα: Ζ 

ζπλδπαζηηθή πξνπφλεζε πξνθάιεζε κείσζε ηνπ 

ΡΔΓ50msec (-30,04 ± 10,01%, p=0,02) θαη ηνπ ΔΚΓ-

Υ50,100,150msec (50msec:-22,54 ± 11,92%, p=0,05, 

100msec:-25,43 ± 9,57%, p=0,03, 150msec:-20,75 ± 

8,5%, p=0,05). Αληίζεηα ε πξνπφλεζε κε αληηζηάζεηο 

βειηίσζε απηνχο ηνπο δείθηεο κπτθήο ηζρχνο. Σν πάρνο 

ηνπ έμσ πιαηχ κεξηαίνπ απμήζεθε εμίζνπ θαη ζηηο δχν 

νκάδεο (ΟΑ:8,69 ± 2,66%, Ο:11,67 ± 2,59%, 

p<0,01), ε γσλία πξφζθπζεο ησλ κπτθψλ δεκαηίσλ 

απμήζεθε κφλν κεηά απφ ηε ζπλδπαζηηθή πξνπφλεζε 

(13,55 ± 5,14%, p=0,027) ελψ ην κήθνο ησλ κπτθψλ 

δεκαηίσλ κεηψζεθε (κνινλφηη κε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθά) κεηά απφ ηε ζπλδπαζηηθή πξνπφλεζε. 

Αξλεηηθή ζπζρέηηζε παξαηεξήζεθε κεηαμχ ηεο 

πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ζηε γσλία πξφζθπζεο θαη ηεο 

πνζνζηηαίαο κεηαβνιήο ζηνλ ΡΔΓ θαη ζην ΔΚΓ-Υ 

(r=0,46-0,58, p=0,04-0,007). πδήηεζε-

πκπεξάζκαηα: Σν θχξην εχξεκα ηεο κειέηεο ήηαλ 

πσο ν ζπλδπαζκφο πξνπφλεζεο αληηζηάζεσλ θαη 

δηαιεηκκαηηθήο αεξφβηαο πξνπφλεζεο νδεγεί ζε 

κείσζε ηνπ ξπζκνχ εθαξκνγήο ηεο δχλακεο, θάηη πνπ 

πηζαλφλ λα ζπλδέεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο γσλίαο 

πξφζθπζεο θαη ηελ ηαπηφρξνλε κείσζε (κνινλφηη κε 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή) ηνπ κήθνπο ησλ κπτθψλ 

δεκαηίσλ. 
 

 

17. ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΙ 
ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΣΖ ΚΡΙΙΜΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ Δ 
ΚΟΛΤΜΒΖΣΔ ΠΑΙΓΙΚΖ ΖΛΙΚΙΑ* 
 

Γηαλλαθνπνύινπ Γ., Σνπκπέθεο Α. 

 

Σνκέαο Τγξνχ ηίβνπ, Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο 

Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

 

Δηζαγσγή: Ζ θξίζηκε ηαρχηεηα ζηελ θνιχκβεζε 

ζπλήζσο ππνινγίδεηαη απφ ηε ρξνλνκέηξεζε 

ηεζζάξσλ απνζηάζεσλ. θνπφο ηεο κειέηεο ήηαλ λα 

εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο θξίζηκεο 

ηαρχηεηαο απφ ηε ρξνλνκέηξεζε κίαο πξνζπάζεηαο 

300 κέηξσλ. Μέζνδνο: ηε κειέηε ζπκκεηείραλ 9 

θνιπκβεηέο θαη 3 θνιπκβήηξηεο (n=12), ειηθίαο 

12,6±0,5 εηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο θνιχκπεζαλ ζε 

δηαθνξεηηθέο εκέξεο απνζηάζεηο 50, 100, 200 θαη 400 

κέηξα ειεχζεξν κε κέγηζηε έληαζε ζε αλνηθηφ 

θνιπκβεηήξην 50 κέηξσλ. Ο ρξφλνο θνιχκβεζεο 
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θαηεγξάθε θαη ε ζπρλφηεηα ρεξηψλ ππνινγίζηεθε απφ 

ην ρξφλν νινθιήξσζεο ηξηψλ θχθισλ ρεξηψλ ζε θάζε 

απφζηαζε. Ζ θξίζηκε ηαρχηεηα (ΚΣ4) ππνινγίζηεθε 

απφ ηελ θιίζε ηεο γξακκηθήο ζρέζεο κεηαμχ ρξφλνπ-

απφζηαζεο θνιχκβεζεο θαη ε θξίζηκε ζπρλφηεηα 

ρεξηψλ (ΚΥ4) απφ ηελ θιίζε ηεο γξακκηθήο ζρέζεο 

κεηαμχ ρξφλνπ θνιχκβεζεο θαη αξηζκνχ 

νινθιεξσκέλσλ θηλήζεσλ ρεξηψλ ζε θάζε απφζηαζε. 

ε δηαθνξεηηθή εκέξα θαηεγξάθε ε επίδνζε ζηα 300 

κέηξα ειεχζεξν κε κέγηζηε έληαζε. Απφ ηελ ηειεπηαία 

δνθηκαζία ππνινγίζηεθε γηα θάζε θνιπκβεηή: α) ε 

ηαρχηεηα (Σ200) θαη ζπρλφηεηα ρεξηψλ (Υ200) ζηα 

ηειεπηαία 50 κέηξα πξηλ απφ ηα 200 κέηξα, β) ε 

ηαρχηεηα (Σ300) θαη ζπρλφηεηα ρεξηψλ (Υ300) ζηα 

ηειεπηαία 50 κέηξα πξηλ απφ ηα 300 κέηξα, γ) ε 

ηαρχηεηα (Σ3min) θαη ζπρλφηεηα ρεξηψλ (Υ3min) απφ 

ηα ηειεπηαία 50 κέηξα πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε 3 

ιεπηψλ θνιχκβεζεο. Όιεο νη πιεξνθνξίεο 

θαηεγξάθεζαλ απφ εμσηεξηθφ παξαηεξεηή. 

Απνηειέζκαηα: Ζ ΚΣ4 ήηαλ ρακειφηεξε απφ ηελ 

Σ300 (ΚΣ4: 1,138±0,100; Σ300: 1,243±0,090 m/s, 

p<0,05) αιιά δελ δηέθεξε ζπγθξηηηθά κε ηελ Σ200 θαη 

Σ3min (Σ200: 1,158±0,104; Σ3min: 1,166±0,116 m/s, 

p>0,05). Παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ ΚΣ4 

θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηεο 

θξίζηκεο ηαρχηεηαο (ΚΣ4-Σ200: r=0,952, ΚΣ4-Σ300: 

r=0,845, ΚΣ4-Σ3min: r=0,962, p<0,05). Γελ 

εληνπίζηεθαλ δηαθνξέο κεηαμχ ΚΥ4 θαη ησλ 

ππνινίπσλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηεο ζπρλφηεηαο 

ρεξηάο (ΚΥ4: 45,3±5,9, Υ200: 43,3±3,8, Υ300: 

46,5±3,5, Υ3min: 43,7±3,4 θχθινη ρεξηψλ/ιεπηφ, 

p>0,05). Παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ 

ΚΥ4 θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ 

ηεο θξίζηκεο ζπρλφηεηαο ρεξηάο (ΚΥ4-Υ200: 

r=0,733, ΚΥ4-Υ300: r=0,673, ΚΥ4-Υ3min: 

r=0,820, p<0,05). πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: Γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο θξίζηκεο ηαρχηεηαο ζε 

θνιπκβεηέο/ηξηεο παηδηθήο ειηθίαο απφ κία απφζηαζε 

300 κέηξσλ είλαη πξνηηκφηεξν λα ιακβάλεηαη ππφςε 

είηε ε ηαρχηεηα απφ ηα ηειεπηαία 50 κέηξα πξηλ απφ 

ηελ νινθιήξσζε 3 ιεπηψλ, είηε ε ηαρχηεηα ζηα 

ηειεπηαία 50 κέηξα πξηλ απφ ηα 200 κέηξα. 

 

 

18. Ζ ΔΠΙΓΡΑΖ ΠΡΟΟΜΟΙΧΖ ΜΙΑ 
ΑΓΧΝΙΣΙΚΖ ΖΜΔΡΑ ΣΟ ΣΕΟΤΝΣΟ Δ 
ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΟΛΙΚΔ ΑΠΟΚΡΙΔΙ 
ΔΦΖΒΧΝ ΑΘΛΖΣΧΝ* 
 

ηαπξηλνύ Π., Αξγπξνύ Μ., Υαηδεραξαιάκπνπο Μ. 

 

Δξγαζηήξην Αζιεηηθήο Απφδνζεο, Σκήκα Δπηζηεκψλ 

Εσήο & Τγείαο, Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο, Κχπξνο 

Δηζαγσγή: Σν ηδνχλην ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειέο 

θπζηνινγηθέο θαη κεηαβνιηθέο απαηηήζεηο νη νπνίεο 

κεγηζηνπνηνχληαη ζε κία αγσληζηηθή εκέξα φπνπ νη 

αζιεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε αξθεηνχο αγψλεο. Χζηφζν, 

δελ έρνπλ κειεηεζεί εθηελψο νη επηδξάζεηο ησλ 

πνιιαπιψλ αγψλσλ ζηηο απαηηήζεηο απηέο θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία ησλ εθήβσλ. Ο 

ζθνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα εμεηάζεη ηηο θπζηνινγηθέο 

θαη κεηαβνιηθέο απνθξίζεηο θαηά ηελ πξνζνκνίσζε 

κίαο αγσληζηηθήο εκέξαο ζε έθεβνπο αζιεηέο ηδνχλην. 

Μέζνδνο: Δλλέα (n=9) έθεβνη αζιεηέο/ηξηεο ηδνχλην 

(ειηθία: 16.1±1.5 εηψλ), κέιε ηεο Δζληθήο νκάδαο 

Κχπξνπ, ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα. Κάζε αζιεηήο 

ζπκκεηείρε ζε κηα πξνζνκνίσζε αγσληζηηθήο εκέξαο 

πνπ πεξηιάκβαλε 4 αγψλεο δηάξθεηαο 4 ιεπηψλ, κε 

ελδηάκεζε μεθνχξαζε 15 ιεπηψλ. Όινη νη αγψλεο 

αμηνινγήζεθαλ κε παξνπζία επίζεκνπ δηαηηεηή ελψ 

ηαπηφρξνλα αλαιχνληαλ νη επηζέζεηο ησλ αζιεηψλ. 

Γείγκα ηξηρνεηδηθνχ αίκαηνο ιακβαλφηαλ ζηελ εξεκία 

θαη κεηά απφ θάζε αγψλα θαηά ηελ απνθαηάζηαζε (1ν, 

3ν, 14ν ιεπηφ), γηα αλάιπζε γαιαθηηθνχ θαη γιπθφδεο. 

Δπίζεο, θαηαγξαθφηαλ ε θαξδηαθή ζπρλφηεηα (Κ) 

θαη ν δείθηεο ππνθεηκεληθήο θφπσζεο (RPE). Ζ 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε αλάιπζε δηαζπνξάο δχν 

παξαγφλησλ (αγψλαο x ρξφλνο) κε 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο θαη Tukey post-hoc test 

(p<0.05). Απνηειέζκαηα: Ζ κέγηζηε ηηκή γαιαθηηθνχ 

ήηαλ πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ εξεκία κεηά απφ 

φινπο ηνπο αγψλεο (p<0.001), κε ηελ κέγηζηε ηηκή λα 

παξνπζηάδεηαη κεηά ηνλ πξψην αγψλα 

(10.92±4.01mmol/L). ην 14ν ιεπηφ απνθαηάζηαζεο, 

ην γαιαθηηθφ κεηψζεθε ζεκαληηθά (5.21±2.3, 5.06±3.6, 

5.04±2.2, 4.53±2.45mmol/L γηα ην 1ν, 2ν 3ν θαη 4ν 

δεθαηεηξάιεπην απνθαηάζηαζεο, αληίζηνηρα) ζε 

ζρέζε κε ηελ πςειφηεξε κεηά απφ φινπο ηνπο αγψλεο 

(p<0.05). Ο αξηζκφο ησλ επηζέζεσλ δελ κεηαβιήζεθε 

κεηαμχ ησλ αγψλσλ. Ζ Κ ησλ αζιεηψλ έθηαλε ζην 

90% ηεο κέγηζηεο, ελψ πςειέο ήηαλ θαη νη ηηκέο ηνπ 

RPE θπξίσο κεηά ηνλ ηειεπηαίν αγψλα (19.1±0.78). 14 

ιεπηά απνθαηάζηαζεο δελ ήηαλ αξθεηά γηα λα 

επαλέιζεη ε Κ θαη ν δείθηεο RPE ζηηο αξρηθέο ηηκέο. 

Παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο ηεο 

γιπθφδεο ζην αίκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αγσληζηηθήο 

εκέξαο (p=0.004). πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: Μηα 

αγσληζηηθή κέξα ζην ηδνχλην κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

πςειφ θαξδηαγγεηαθφ θνξηίν θαη θφπσζε ζε απηή ηελ 

ειηθία. Δπηπιένλ, ζε έθεβνπο αζιεηέο ηδνχλην, 14 

ιεπηά απνθαηάζηαζεο είλαη αξθεηά γηα λα κεησζεί ην 

γαιαθηηθφ ειαηηψλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο πξφθιεζεο 

κείσζεο ζηελ απφδνζε ζηνλ επφκελν αγψλα, παξά 

ηηο απμεκέλεο ηηκέο Κ θαη RPE. 
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Πεξηιήςεηο Αλαξηεκέλσλ Αλαθνηλώζεσλ 

2ε πλεδξία Αλαξηεκέλσλ Αλαθνηλώζεσλ 

Ζκεξνκελία: 07/11/2015  Ώξα: 17:30 – 18:00 

Πξνεδξείν: Κσλζηαληίλα Γίπια ΔΦΑΑ ΑΠΘ 

 

1. ASSESSING TRIATHLETES: IS ONE FOR 
ALL GOOD ENOUGH?* 
 

Stavropoulos-Kalinoglou A., Theofilidis G., Deli C., 

Jamurtas A.Z.  

 

Centre for Research and Evaluation of Human 

Performance, School of Physical Education and Sports 

Science, University of Thessaly, Trikala, Greece 

 

Introduction: Triathlon is an increasingly popular sport 

with an ever expanding number of races and 

participants worldwide. Triathletes, even amateur ones, 

often participate in physiological testing. To date, most 

of them use a treadmill based assessment and use its 

results to extrapolate the required intensities for cycling 

and swimming sessions and race-legs. It is however 

not known whether these extrapolations accurately 

reflect athletes‟ ability to perform in these disciplines. 

Thus, our aim was to compare the results of a treadmill 

to a cycle-ergometer based assessment of maximal 

aerobic capacity (VO2max) and training zones. 

Methods: A total of 8 amateur triathletes were 

assessed for VO2max during incremental exercise on 

two occasions; one on a treadmill (VO2maxT) and one 

on a cycle ergometer (VO2maxC) at random order. 

Results:  On average VO2maxT was 7% higher than 

VO2maxC (p<0.05). However the range of the difference 

was between 2-14%. Similarly, peak heart rate during 

VO2maxT was 9.6bpm higher than VO2maxC. But again 

the range of the difference was 0 – 21bpm. Calculation 

of exercise intensities from extrapolation of data may 

both under- and over- predict the measured intensity. 

Discussion and Conclusions: Our results indicate 

that big inter-individual differences between tests exist 

and a generic rule for extrapolating intensities between 

tests is not feasible. Applying a generic rule for the 

extrapolation of cycling intensities from a treadmill test 

may produce large unpredictable variations from the 

actual measurements. 

 

 

 

 

 

 

2. AERODYNAMIC BICYCLES: FOR BETTER 
OR WORSE?* 
 

Stavropoulos-Kalinoglou A, Deli C, Theofilidis G, 

Jamurtas A.Z 

Centre for Research and Evaluation of Human 

Performance, School of Physical Education and Sports 

Science, University of Thessaly, Trikala, Greece 

 

Introduction: In recent years a new breed of bikes has 

become commercially available, that of aerodynamic 

bikes. These are designed in a way to minimise 

aerodynamic drag resulting in reduced energy 

expenditure and fatigue during the cycling leg of a 

triathlon race. However, several athletes (mostly 

amateur) exhibit worsened performance in races using 

an aero bicycle compared to races using a 

conventional bicycle. The reason for this remains 

unclear and this study aimed to clarify whether, in 

controlled conditions, aero bicycles are actually faster 

than conventional bicycles. Methods: A total of 8 

cyclists were assessed for maximal aerobic capacity 

(VO2max). Thereafter they were asked to perform a total 

of four 10k time trials. Two of them were performed in 

the laboratory; one on a conventional and one on an 

aerodynamic bicycle. The remaining two where 

performed on a secluded public road of 5k length; 

again one on a conventional and one on an 

aerodynamic bicycle. Sessions were held one week 

apart in a random order. All attempts were timed and 

heart rate (HR) was measured. During the laboratory 

sessions, gas exchange was also assessed. Blood 

lactate was collected at the end of the session. 

Results: In the laboratory sessions, time difference 

between bicycles was minimal (p=0.12) as was HR 

(p=0.09) and energy expenditure (p=0.08). Similarly no 

difference in blood lactate at the end on the sessions 

were observed (p=0.10). On the road, time difference 

between bicycles was again minimal (p=0.07). 

However, HR was significantly lower (8.2bmp, p<0.05) 

for the trial on the aerodynamic bicycle compared to 

the conventional. Also, blood lactate was lower 

following the trial on the aerodynamic bicycle 

(6.4mmol/L vs 7.1mmol/L), however the difference was 

not significant (p=0.06). Interestingly, the difference 

between the two trials was larger when the speed was 

higher. Discussion-Conclusions: Aerodynamic 
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bicycles seem to be able to reduce the effort needed to 

achieve a given speed on the road. However, slower 

cyclists are not likely to experience these benefits, as 

they become more prevalent with increasing speed. 

 

 

3. ELITE ATHLETES’ TRAINING LOAD, 
SLEEP QUALITY AND PERFORMANCE 
THROUGHOUT OVERLOADING AND TAPERING 
PHASES IN WATER POLO* 
 

Botonis P., Toubekis A., Platanou T. 

 

Department of Aquatic Sports, School of Physical 

Education and Sports Science, National and 

Kapodistrian University of Athens. 

 

Introduction: Information concerning tapering 

effectiveness prior to a series of critical matches, such 

as the play-offs, have not adequately analyzed in water 

polo. We aimed at examining the effects of planned 

overloading (weeks 1 and 2) followed by a tapering 

phase (weeks 3 and 4) on internal training load (ITL), 

sleep quality and sport-specific swimming performance 

in national-level water polo athletes. Methods: Eight 

male outfield water polo athletes took part in the study 

(age: 25±7years). Throughout overloading and 

tapering (exponential reduction of training load) 

phases, ITL was measured after each training session 

using the session-RPE method. Athlete‟s sleep quality 

was assessed daily using a five-point questionnaire. 

Sport-specific performance was evaluated through 

400-m and 20-m tests performed two days before the 

beginning of overloading training (Baseline) and one 

day after the completion of overloading (week 2) and 

tapering phases (week 4), respectively. Analysis of 

variance for repeated measurements was employed to 

detect differences in ITL, sleep quality and 

performance between training phases. A Tukey post-

hoc test was used to locate differences between 

means. Statistical significance was set at p<0.05. 

Results: During overloading training, ITL was greater 

by 24.6±8.3% than tapering phase (p=0.00). In week 3 

and 4, ITL was reduced compared to week 1 by 

19.0±3.8% and 36.0±4.7%, respectively (p=0.00 and 

p=0.00). Sleep quality was significantly better only in 

week 4 compared to week 1 (p=0.04). Both mean 400-

m and 20-m swim time were indifferent at week 2 

compared to baseline (p=0.19, p=0.89, respectively). 

On the other hand, 400 and 20-m swim time at week 4 

was faster compared to baseline (400-m: 0.8±0.6%; 

20-m: 2.1±2.2%, p<0.05) and compared to week 2 

(400-m: 1.3±0.8%; 20-m: 2.5±2.8%, p<0.05). 

Discussion-Conclusions: Training load increase in 

overloading phase had meaningless effect on 

swimming performance of the athletes. Interestingly, 

the progressive, exponential reduction of ITL during 

tapering resulted in higher sleep quality and 

subsequently improved sport-specific swimming 

performance of the athletes. In conclusion, the 

systematic monitoring of ITL together with sleep quality 

and sport-specific performance measurements might 

be useful and practical tools screening changes in 

wellness and recovery status of the athletes during 

preparation for play-offs. 

 

4. BILATERAL DEFICIT IN VERY YOUNG 
ATHLETES IS NOT RELATED TO JUMP 
PERFORMANCE, AGILITY, SPEED AND BALANCE* 
 

Sampali K.A., Kouvari S., Konstantakopoulos G., 

Panidis I., Donti O., Bogdanis G.C. 

 

Faculty of Physical Education and Sport Science, 

University of Athens, Greece 

 

Introduction: Bilateral deficit (BD) in explosive 

movements, such as vertical jumping, is defined as the 

phenomenon where the sum of right and left leg 

jumping height is greater than the jumping height 

achieved by two-legged jumping. BD is associated with 

muscle coordination patterns and mechanics, neural 

drive and balance. However, research concerning the 

BD is limited in children. The aim of this study was to 

examine the relationship between BD and jump 

performance, speed, agility and balance in very young 

athletes. Methods: Twelve rhythmic gymnasts (age: 

7.1±0.6 years, height: 121±6 cm, body mass: 23±4 kg, 

training experience 2 years) took part in this study. 

Participants underwent a series of lower limb power, 

speed and agility tests (one and two-leg counter 

movement jumps, squat jump, 10 m sprint, and 20 

yards agility test), and the Flamingo balance test. The 

BD index was calculated as: 100x[(two leg counter 

movement jump/right and left leg counter movement 

jump)]-100. Pearson‟s correlation coefficient (r) was 

used to detect linear associations among the selected 

variables (p<0.05). Results: The BD index was high 

and positive (25.1±19.9%) indicating „bilateral 

facilitation‟, i.e. that the two-leg counter movement 

jump was higher than the sum of the right and left leg 

jumps. There was no difference between right and left 

leg heights. The results of the Flamingo balance test 

were also similar for both legs (1.0±2.0 versus 1.1±2.0 

falls). There was no significant correlation between BD 
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index and jump performance, 10 m sprint, 20 yards 

agility time and Flamingo balance test performance. 

Discussion-Conclusions: One-leg counter movement 

jump requires balance, coordination and muscle 

power. However, BD index was not related to the 

ability to balance on one leg or sprint and agility 

performance. The lack of bilateral deficit in very young 

athletes may be due to their specific training that 

includes balance drills or to their biological maturation 

level that may prevent high muscle activation during 

one-limb movements. 

 

 

5. DROP JUMP PERFORMANCE OF 
ADOLESCENT FEMALE GYMNASTS* 
 
Panidis I., Maniou V., Konstantakopoulos G., 

Plexida P., Donti O., Bogdanis G.C. 

Faculty of Physical Education and Sport Science, 

University of Athens, Greece 

Introduction: Complex technical movements 

performed by female gymnasts during flight require 

high power output acquired from a young age through 

plyometric training. However, inappropriate selection of 

drop height could have a negative effect on jumping 

performance and increase injury risk of gymnasts and 

in particular in young age. The purpose of this study 

was to examine drop-jump performance of female 

gymnasts from different heights. Methods: Nineteen 

adolescent national level gymnasts (age 12.5±1.5 

years, height 151±10 cm, body mass 44±11 kg, 

training experience 6.5±1.5years) took part in this 

study. The gymnasts participated in plyometric and 

strength training two and three times a week 

respectively and were familiar with the plyometric 

exercises evaluated in this study. Subjects with a 

history of lower limb injury for six months prior to the 

study were excluded from the sample. Drop-jumps 

were performed from 20, 40, and 60 cm heights. 

Gymnasts were instructed to keep the contact time 

with the ground as short as possible. Drop-jump height, 

flight time, and contact time, were recorded using a 

chronojump contact mat. In addition, power normalized 

for body mass weight and reactive strength index (RSI: 

jump height divided by contact time) were calculated. 

Differences between drop-jump performances were 

tested for significance using a one-way ANOVA. 

Results: Drop-jump height did not differ between 

different drop-jump heights (21.2±4.1, 21.0±4.1 and 

20.6±3.7 cm, respectively, p>0.05). Gymnasts reached 

their best performance in RSI and contact time during 

drop jumps from a height of 40 cm (0.757±0.281 m/s, 

p=0.002 and 0.298±0.074 s, p=0.03 respectively). 

Discussion-Conclusions: The contact time with the 

ground during take-offs in gymnastics is less than 150 

ms. This time frame is too short for gymnasts to 

achieve their maximum force therefore a high rate of 

force development is necessary in order to generate a 

high impulse and therefore a longer flight time. 

Although jump performance was similar during drop 

jumps from all three heights, the jump height that 

confers the higher RSI and shorter CT should be used 

for training in gymnasts. 

 

 

6. ΔΝΣΟ ΚΑΙ ΔΚΣΟ ΝΔΡΟΤ ΑΤΜΜΔΣΡΙΑ 
ΓΤΝΑΜΖ ΣΧΝ ΑΝΧ ΑΚΡΧΝ Δ ΝΔΑΡΟΤ 
ΚΟΛΤΜΖΣΔ: Ζ ΔΠΙΓΡΑΖ ΣΖ ΠΡΟΠΟΝΖΖ* 
 

Αξζνληάδεο  Γ.1, σηεξόπνπινο Κ.2, Σνπκπέθεο 

Α.1 

 
1Σνκέαο Τγξνχ ηίβνπ, ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο 

Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ 
23ν Γ.Δ.Λ. Κνξσπίνπ 

 

Δηζαγσγή: θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα 

ζπγθξίλεη ηελ αζπκκεηξία ζηε δχλακε ησλ άλσ άθξσλ 

πνπ εληνπίδεηαη κεηά απφ αμηνιφγεζε εθηφο λεξνχ ή 

εληφο λεξνχ ζε λεαξνχο θνιπκβεηέο. Δπηπιένλ, 

εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηεο πξνπφλεζεο ζηηο 

κεηαβνιέο ηεο αζπκκεηξίαο. Μέζνδνο: ηε κειέηε 

ζπκκεηείραλ 7 θνιπκβεηέο θαη 5 θνιπκβήηξηεο ειηθίαο 

13,6±1,4 εηψλ. Αμηνινγήζεθε ε ηζνκεηξηθή δχλακε 

δεμηνχ θαη αξηζηεξνχ ρεξηνχ ζε φξζηα ζέζε κε 

ρεηξνδπλακφκεηξν (HG; Takei TKK-5001, Grip-A) θαη ε 

ηζνκεηξηθή δχλακε ησλ κπψλ ηνπ δεμηνχ θαη αξηζηεξνχ 

ψκνπ ζε πξελή ζέζε θαη γσλία 90ν κε ηνλ θνξκφ 

(ISO; MuscleLab, Ergotest, Finland). Ζ δχλακε έιμεο 

γηα θάζε θίλεζε ρεξηνχ ζην λεξφ θαηεγξάθε ζε 

δνθηκαζία πξνζδεκέλεο θνιχκβεζεο δηάξθεηαο 30s 

(TF) κε ην ειεχζεξν ζηπι θνιχκβεζεο. Ζ κέζε ηηκή 

δψδεθα νινθιεξσκέλσλ θηλήζεσλ θάζε ρεξηνχ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα εμεηαζηεί ε απφιπηε % 

δηαθνξά δχλακεο ησλ άλσ άθξσλ ζηελ TF. ε 

δηαθνξεηηθέο εκέξεο νη ζπκκεηέρνληεο  

ρξνλνκεηξήζεθαλ ζε απνζηάζεηο 50, 200 θαη 400 

κέηξα ειεχζεξν θαηαβάιινληαο κέγηζηε πξνζπάζεηα. 

Όιεο νη  δνθηκαζίεο δχλακεο θαη ρξνλνκέηξεζεο 

επαλαιήθζεθαλ κεηά απφ πεξίνδν πξνπφλεζεο 

θνιχκβεζεο δηάξθεηαο 12 εβδνκάδσλ θαη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο 24 ψξεο κεηά απφ ηελ πξνεγεζείζα 

πξνπφλεζε. Απνηειέζκαηα:  Ζ απφιπηε % δηαθνξά 



5ο Σσλέδρηο Βηοτεκείας θαη Φσζηοιογίας ηες Άζθεζες 

Περηιήυεης Αλαρηεκέλφλ Αλαθοηλώζεφλ                                           2ε Σσλεδρία Αλαρηεκέλφλ Αλαθοηλώζεφλ 

Διιεληθή Δηαηξεία Βηνρεκείαο θαη Φπζηνινγίαο ηεο Άζθεζεο 

Οη σπουήθηες γηα βράβεσζε εργαζίες ζεκεηώλοληαη κε αζηερίζθο (*) 

 

 34 

δχλακεο δεμηνχ-αξηζηεξνχ ρεξηνχ δελ δηέθεξε ζηηο 

δνθηκαζίεο εθηφο λεξνχ ζε ζχγθξηζε κε απηή κέζα ζην 

λεξφ ζηηο αξρηθέο κεηξήζεηο (HG: 8,8±4,7%, ISO: 

10,7±6%, TF: 13,3±10%, p>0,05) θαη δελ κεηαβιήζεθε 

κε ηελ πξνπφλεζε ζε θάζε κία απν ηηο δνθηκαζίεο 

(HG:7,5±4,8%, ISO: 7,4±8,1% TF: 17,4±13,8%, 

p>0,05). Χζηφζν, κεηά απφ ηελ πεξίνδν πξνπφλεζεο 

ε % απνιπηή δηαθνξά ζηελ TF εκθαλίζηεθε 

πςειφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηελ ISO θαη HG (p<0,05). 

Ζ TF εκθάληζε ζεκαληηθή ζρέζε κε ηελ ISO ζηηο 

ηειηθέο κεηξήζεηο (r=0,78, p<0,05) αιιά φρη ζηηο 

αξρηθέο (r=0,14, p>0,05). Ζ απφιπηε % δηαθνξά 

δχλακεο ησλ άλσ άθξσλ δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

επίδνζε ζε 50, 200 θαη 400 κέηξα ζηηο αξρηθέο θαη κε 

200, 400 κέηξα ζηηο ηειηθέο κεηξήζεηο. εκαληηθή 

ζρέζε εκθαλίδεηαη κεηαμχ επίδνζεο ζηα 50 κέηξα θαη 

HG (r=0,59, p<0,05). πδήηεζε – πκπεξάζκαηα: Ζ 

αζπκκεηξία ζηε δχλακε ησλ άλσ άθξσλ κπνξεί λα 

εληνπηζηεί κε δνθηκαζίεο εθηφο θαη εληφο λεξνχ. 

Χζηφζν, ε πξνπφλεζε θνιχκβεζεο είλαη πηζαλφ λα 

απμάλεη ηελ αζπκκεηξία δχλακεο ησλ άλσ άθξσλ, 

γεγνλφο πνπ εληνπίδεηαη κφλν κε αμηνιφγεζε ηεο 

εηδηθήο δχλακεο ζην λεξφ (π.ρ. κε ηελ πξνζδεκέλε 

θνιχκβεζε).     

 

 

7. SOMATOTYPE AND BODY COMPOSITION 
OF YOUNG RHYTHMIC GYMNASTS* 
 

Kritikou M., Donti O., Bogdanis G.C., Theodorakou 

K. 

 

Faculty of Physical Education and Sport Science, 

University of Athens, Greece 

 

Introduction: Rhythmic gymnasts at elite level are 

characterized by an ectomorphic somatotype. However 

there is limited data regarding somatotype of rhythmic 

gymnasts during the initial years of practice. The aim of 

this study was to examine the somatotype and body 

composition of young rhythmic gymnasts competing at 

a national level. Methods: Forty-six young rhythmic 

gymnasts (aged 9.9±1.3 years, training experience 

2.4±1.3 years) took part in this study. Somatotype was 

determined according to the methodology of Heath-

Carter using anthropometric parameters. All body 

length and width measurements were taken before 

training by an experienced investigator. Two trials were 

taken for each measurement and the mean value was 

used for further analysis. Skinfold thickness was 

measured using a Holtain Skinfold Caliper on the right 

side of the body. Body composition was estimated by 

an equation for girls younger than 18 years using the 

calf and triceps skinfolds. Results: The anthropometric 

measurements used to calculate somatotype were as 

follows: body height: 137.9±7.7 cm, body mass: 

29.3±3.9 kg, triceps skinfold: 8.7±1.5 mm, subscapular 

skinfold: 7.2±1.2 mm, supraspinal skinfold: 5.8±1.4 

mm, medial calf skinfold: 8.5±1.9 mm, humerus 

biepicondylar width: 4.82±0.31 cm, femur 

biepicondylar width: 7.12±0.38 cm, relaxed and tensed 

upper- arm girth: 19.2 ± 1.2 and 20.9±1.3 cm, 

respectively, and calf girth: 27.9± 1.8 cm. The 

dominant somatotype was the ectomorphic (2.1-3-4.2 - 

values for endomorphy, mesomorphy, ectomorphy, 

respectively). Body fat was 15.58±1.70%, fat mass 

was 5.1 ± 0.7 kg, while lean body mass was 24.1±3.5 

kg. Discussion - Conclusions: The results of this 

study confirm previous findings regarding older 

gymnasts performing at a higher level and highlight the 

importance of ectomorphy as a selection criterion from 

an early age. 

 

 

8. ΤΓΚΡΙΖ ΣΖ ΜΖΥΑΝΙΚΖ 
ΚΛΖΡΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΚΑΣΧ ΑΚΡΧΝ Δ ΑΘΛΖΣΔ 
ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΟΥΖ* 
 

Σζηνπηζηνπκάλνπ Μ., σθξάηνπο Σ., Νηάιιαο Γ., 

Παξαδείζεο Γ. 

 

ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, 

Δζληθφ & Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

 

Δηζαγσγή: ηνλ άλζξσπν, ε κεραληθή ζθιεξφηεηα, 

αλαθέξεηαη σο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο γηα ηελ αζιεηηθή απφδνζε θαη ζεσξείηαη 

φηη επεξεάδεη δηάθνξεο αζιεηηθέο κεηαβιεηέο. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ε κεραληθή ζθιεξφηεηα ζεσξείηαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηηπρία ζε αζιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ε δηαθνξνπνίεζε ηελ κεραληθήο 

ζθιεξφηεηαο αλάκεζα ζε αζιεηέο ηαρχηεηαο θαη 

αληνρήο δελ έρεη δηεξεπλεζεί. θνπφο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ήηαλ λα ζπγθξηζεί ε θαηαθφξπθε ζθιεξφηεηα 

(Κ) θαη ε ζθιεξφηεηα ησλ θάησ άθξσλ (Α) ζε 

αζιεηέο ηαρχηεηαο θαη ζε δξνκείο αληνρήο θαηά ην 

ηξέμηκν ζε δαπεδνεξγφκεηξν. Μέζνδνο: ηελ έξεπλα 

απηή ζπκκεηείραλ 10 αζιεηέο ηαρχηεηαο θαη αληνρήο 

(21,75 ± 1,91 έηε, 64,67 ± 7,06 kg θαη 173 ± 8 cm) 

φπνπ έηξεμαλ ζε δαπεδνεξγφκεηξν γηα 10 s, κε 

ζηαζεξή ηαρχηεηα 6,67 m.s-1. Με ηελ ρξήζε 

βηληενθάκεξαο πςειήο ηαρχηεηαο (1200 εηθφλεο αλά 

δεπηεξφιεπην) θαη κε θαηάιιειε θηλεκαηηθή αλάιπζε 

κεηξήζεθαλ ν ρξφλνο επαθήο θαη ν ρξφλνο πηήζεο, νη 

νπνίνη θαηφπηλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο Κ θαη ηεο Α, ζχκθσλα κε ηελ 
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κέζνδν ησλ Morin θαη ησλ ζπλεξγαηψλ (2005). Πξηλ 

ηελ δηαδηθαζία ηεο κέηξεζεο, πξνεγήζεθε εμνηθείσζε 

ησλ δνθηκαδφκελσλ κε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

πξσηφθνιινπ. Καηά ηελ εμνηθείσζε, νη αζιεηέο 

έηξεμαλ ζηνλ δηάδξνκν γηα 30 sec ζε ηαρχηεηα 6,67 

m.s-1, θαη αθνινχζεζαλ αξθεηέο πξνζπάζεηεο 

κηθξφηεξεο δηάξθεηαο (5 - 6) ζηελ ίδηα ηαρχηεηα.  

Παξάιιεια, κεηξήζεθαλ ηα ζσκαηνκεηξηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά  θαη ζηε ζπλέρεηα, νη δνθηκαδφκελνη 

ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο (n = 5), κε θξηηήξην ην 

αγψληζκά ηνπο. Ζ αλάιπζε t test γηα αλεμάξηεηα 

δείγκαηα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ 

δηαθνξψλ αλάκεζα ζηνπο αζιεηέο ηαρχηεηαο (ΣΑΥ) 

θαη αληνρήο (ΑΝΣ). Απνηειέζκαηα: Ζ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε έδεημε πσο ε Κ (ΣΑΥ: 45,95 ¬± 3,76 kN•m-

1, ΑΝΣ: 46,89 ¬± 5,16 kN•m-1) θαη ε Α (ΣΑΥ: 9,84 ¬± 

1,11 kN•m-1, ΑΝΣ: 9,03 ¬± 1,43 kN•m-1) δελ 

δηαθέξνπλ αλάκεζα ζηηο 2 νκάδεο (κηθξφ δείγκα), 

παξφιν πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζεκαληηθέο ηάζεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηφζν ζηελ A (8%) φζν θαη ζε άιια 

θηλεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά (ρξφλνο πηήζεο 15%, 

ζπρλφηεηα δηαζθειηζκνχ 6,8% θαη κήθνο 

δηαζθειηζκνχ 6,5%), πδήηεζε – πκπεξάζκαηα: Σα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζεο έξεπλαο δείρλνπλ ηάζεηο 

δηαθνξνπνίεζεο ζηε Α θαη ζε άιια θηλεκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαηά ην ηξέμηκν κε ηαρχηεηα 6,67 m s-

1 αλάκεζα ζηνπο αζιεηέο ηαρχηεηαο θαη αληνρήο. 

 

 

9. ΔΠΙΓΡΑΖ ΣΖ ΑΓΧΝΙΣΙΚΖ ΘΔΖ 
TH ΓΡΑΣΙΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΚΑΣΑΛΑΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 
ΔΝΑΝ ΔΠΙΖΜΟ ΑΓΧΝΑ ΓΤΝΑΙΚΔΙΟΤ 
ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ* 
 

νπγιήο Α.¹, Σξαπιόο Α.², Μπνγδάλεο Γ.¹, 

Απνζηνιίδεο Ν.¹, Γειάδαο Ν.¹ 

 
1ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ, 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ  
2Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αζιεηηζκνχ, 

Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

 

Δηζαγσγή: Σν γπλαηθείν πνδφζθαηξν είλαη ηδηαίηεξα 

δπλακηθφ θαη απαηηεηηθφ άζιεκα ην νπνίν πξνθαιεί 

νμεηδσηηθφ ζηξεο. θνπφο ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ λα 

δηεξεπλήζεη ηελ επίδξαζε ηεο αγσληζηηθήο ζέζεο ζηε 

δξαζηηθφηεηα ηνπ αληηνμεηδσηηθνχ ελδχκνπ θαηαιάζε 

(CAT) κεηά απφ έλαλ αγψλα πνδνζθαίξνπ. Μέζνδνο: 

Σν δείγκα απνηέιεζαλ ζπλνιηθά 30 αζιήηξηεο ηεο 

πνδνζθαίξηζεο (24.6 ± 3.3 εηψλ, 169 ± 3 cm, 59.2 ± 

2.7 Kg), νη νπνίεο αλήθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο 

αγσληζηηθψλ ζέζεσλ, ακπληηθέο, κέζεο θαη επηζεηηθέο. 

Όιεο νη αζιήηξηεο ππνβιήζεθαλ ζε επηά αηκνιεςίεο: 

πξηλ ηνλ αγψλα, ακέζσο κεηά, 24, 48, 72, 96 θαη 120 

ψξεο κεηά. Απνηειέζκαηα: Σα απνηειέζκαηα ηεο 3 Υ 

7 (Θέζεηο Υ Μεηξήζεηο) ANOVA κε 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο ζηνλ παξάγνληα 

κεηξήζεηο παξνπζίαζαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηνπο παξάγνληεο Θέζεηο (p = 0.042) θαη 

Μεηξήζεηο (p < 0.001) θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ζέζεηο 

κε Μεηξήζεηο (p < 0.001). Ζ δξαζηηθφηεηα ηεο 

θαηαιάζεο θνξπθψζεθε (p<0.001) ακέζσο κεηά ηνλ 

αγψλα θαη ζηηο ηξεηο αγσληζηηθέο ζέζεηο (κέζεο, 

επηζεηηθέο θαη ακπληηθέο). Ζ Bonferroni κεηά ANOVA 

αλάιπζε γηα ηε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε 

έδεημε φηη (i) κεηά ηνλ αγψλα, θαζψο θαη 24 ψξεο κεηά 

ηνλ αγψλα, νη κέζεο είραλ πςειφηεξεο ηηκέο απφ ηηο 

ακπληηθέο, θαη (ii) 96 ψξεο κεηά ηνλ αγψλα, (α) νη 

κέζεο είραλ πςειφηεξεο ηηκέο απφ ηηο επηζεηηθέο θαη 

ακπληηθέο θαη (β) νη επηζεηηθέο απφ ηηο ακπληηθέο. Οη 

ηηκέο ηεο θαηαιάζεο επαλήιζαλ ζηα επίπεδα εξεκίαο 

48 ψξεο κεηά ηνλ αγψλα γηα φιεο ηηο αζιήηξηεο ηεο 

πνδνζθαίξηζεο. πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: Σα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη νη αζιήηξηεο πνπ 

αγσλίδνληαη σο κέζνη παξνπζηάδνπλ πςειφηεξεο 

κεηαβνιέο ζηε δξαζηηθφηεηα ηεο CAT. Σα 

απνηειέζκαηα είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνχλ ππφςε 

απφ ηνπο πξνπνλεηέο γπλαηθείσλ νκάδσλ γηα ηελ 

θαηάξηηζε εμεηδηθεπκέλσλ πξνπνλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ αλάινγα κε ηελ αγσληζηηθή ζέζε. 

 

 

10. ΓΔΙΚΣΔ ΤΓΔΙΑ, ΦΤΙΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 
ΚΑΙ ΠΑΥΤΑΡΚΙΑ ΔΦΖΒΧΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 
ΣΟΤ ΥΟΛΙΚΟΤ ΔΣΟΤ ΚΑΙ ΣΧΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ 
ΓΙΑΚΟΠΧΝ 
 

Αθάκεο Γ., Ισάλλνπ Γ., Γηαλλάθε Υ. 

 

Πξφγξακκα Δπηζηήκεο ηνπ Αζιεηηζκνχ, Σκήκα 

Δπηζηεκψλ Εσήο θαη Τγείαο, Παλεπηζηήκην 

Λεπθσζίαο, Κχπξνο 

 

Δηζαγσγή:  Ο θαζηζηηθφο ηξφπνο δσήο θαηά ηελ 

εθεβεία ζπλδέεηαη κε απμεκέλα πνζνζηά 

παρπζαξθίαο, απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο 

θαξδηνπαζεηψλ θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πγείαο ζηελ 

ελήιηθε δσή.  Πνιινί έθεβνη  αζθνχληαη απνθιεηζηηθά 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο θπζηθήο αγσγήο 

ζην ζρνιείν πνπ γίλεηαη κφλν 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα . 

Ο ζηφρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ λα 

αμηνινγήζεη θαη λα ζπγθξίλεη ηα επίπεδα θπζηθήο 

θαηάζηαζεο θαη πγείαο ησλ παηδηψλ ζηελ αξρή θαη 

ηέινο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, θαη κεηά ηηο θαινθαηξηλέο 

δηαθνπέο. Μέζνδνο:  ηελ έξεπλα έιαβαλ κέξνο 153 

καζεηέο ιπθείνπ (15-17 εηψλ, αγφξηα n=86) απφ ηε 
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Λεκεζφ, Κχπξνπ. Όινη νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ φηη 

γπκλάδνληαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζην κάζεκα 

θπζηθήο αγσγήο ζην ζρνιείν, δχν θνξέο ηελ 

εβδνκάδα. Έγηλε αμηνιφγεζε δείθηε κάδαο ζψκαηνο 

(ΓΜ), ζσκαηηθνχ ιίπνπο, θαξδηναλαπλεπζηηθήο 

ηθαλφηεηαο, επιπγηζίαο ηζρίνπ, αιηηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

δχλακεο ρεξηνχ. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ επηέκβξην 

(αξρή ζρνιηθήο ρξνληάο), Μάην (ηέινο ζρνιηθήο 

ρξνληάο) θαη ηνλ επφκελν επηέκβξην κεηά ηηο 

θαινθαηξηλέο δηαθνπέο. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έγηλε κε 

one way ANOVA (P<0.050) θαη Tukey post hoc. 

Απνηειέζκαηα: H αξρηθή αμηνιφγεζε έδεημε φηη 

25.8% ησλ θνξηηζηψλ θαη 31.6% ησλ αγνξηψλ  είραλ 

ΓΜ πάλσ απφ ην φξην παρπζαξθίαο ελψ παξάιιεια 

ην 18.1% ησλ θνξηηζηψλ θαη ην 27.4% ησλ αγνξηψλ 

είραλ απμεκέλν ζσκαηηθφ ιίπνο. Οη πην πάλσ δείθηεο 

ζσκαηηθήο ζχζηαζεο δελ άιιαμαλ θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο έξεπλαο. Ζ θαξδηναλαπλεπζηηθή ηθαλφηεηα ζηελ 

αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ήηαλ 42.1±6.1 ml•kg-1•min-1 

γηα ηα αγφξηα, θαη 35.8 ± 3.4  ml•kg-1•min-1γηα ηα 

θνξίηζηα. Γηα ηα αγφξηα δελ ππήξρε θακηά αιιαγή 

θαηά ην ζρνιηθφ έηνο, ελψ γηα ηα θνξίηζηα 

παξαηεξήζεθε κείσζε ζην 33.7 ± 4.1 ml•kg-1•min-1  

κεηά ηηο θαινθαηξηλέο δηαθνπέο. Ζ επιπγηζία, ην 

θαηαθφξπθν άικα θαη ε δχλακε ρεξηνχ ήηαλ επίζεο ζε 

κέηξην πξνο ρακειφ επίπεδν ζε φια ηα ρξνληθά 

ζεκεία ηεο έξεπλαο. πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: 

Μεγάιν πνζνζηφ ησλ καζεηψλ θαη ηδηαίηεξα ηα 

θνξίηζηα, παξνπζίαζαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

κειέηεο κέηξηα πξνο ρακειά επίπεδα θπζηθήο 

θαηάζηαζεο, ελδείμεηο αξλεηηθέο γηα ηελ πγεία θαη ηελ 

πνηφηεηα δσήο ηνπο. Μαζεηέο νη νπνίνη αζθνχληαη 

κφλν 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θπζηθήο αγσγήο ζην ζρνιείν δελ κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ζεκαληηθά δείθηεο πγείαο, θπζηθήο 

θαηάζηαζεο θαη παρπζαξθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αθαδεκατθήο ρξνληάο. 

 

 

11. Ζ ΔΠΙΓΡΑΖ ΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΣΖΛΔΜΑΣΙΚΖ ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΣΖΝ  
ΚΑΘΖΜΔΡΙΝΖ ΧΜΑΣΙΚΖ ΓΡΑΣΖΡΙΟΣΖΣΑ 
ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΑΠ* 
 

πεηζηώηε .1, Λνύβαξεο Ε.1, Κνξηηάλνπ Δ.2, 

Βαζηινπνύινπ Μ.1, Υπλθηάκεο Ν.1, Μαπξνθξύδα 

Ε.1, Καιηζάθαο Γ.3, Κνπινύξεο Ν.3, Βνγηαηδήο Ι.1,3 

 
1Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 

ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ. 
2Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Κεληξηθήο 

Διιάδνο. ρνιή Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο. 

Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο, Λακία. 

3Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 

Ηαηξηθή ρνιή. Α‟ Παλεπηζηεκηαθή Πλεπκνλνινγηθή 

θιηληθή Ννζνθνκείν „‟Ζ σηεξία‟‟.  

 

Δηζαγσγή: Δίλαη θαιά ηεθκεξησκέλν φηη νη αζζελείο 

κε Υξφληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα (ΥΑΠ) 

παξνπζηάδνπλ ρακειά επίπεδα θαζεκεξηλήο 

ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε ζρέζε κε πγηείο 

αληίζηνηρεο ειηθίαο. Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο 

θαηαδεηθλχνπλ φηη αζζελείο κε ρακειά επίπεδα 

θαζεκεξηλήο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

παξνπζηάδνπλ απμεκέλν αξηζκφ εηήζησλ λνζειεηψλ 

θαη πνζνζηνχ ζλεηφηεηαο. Έλα πξφγξακκα 

αλαπλεπζηηθήο απνθαηάζηαζεο απμάλεη ηε 

ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ησλ αζζελψλ κε ΥΑΠ θαη ηα 

θαζεκεξηλά επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο, σζηφζν ε 

πεξηνξηζκέλε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο, αλαδεηθλχεη ηελ 

αλάγθε εμεχξεζεο ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ 

απνθαηάζηαζεο. Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα 

κειεηήζεη ηελ επίδξαζε ελφο πξνγξάκκαηνο 

ηειεκαηηθήο θαζνδήγεζεο ζηελ θαζεκεξηλή ζσκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζε αζζελείο κε ΥΑΠ. Μέζνδνο: 

πλνιηθά 90 αζζελείο κε ΥΑΠ (FEV1=52±10% 

πξνβιεπ.) ηπραηνπνηήζεθαλ ζε δχν νκάδεο. Ζ νκάδα 

Α (n=45) ζπκκεηείρε ζε πξφγξακκα αλαπλεπζηηθήο 

απνθαηάζηαζεο ζην λνζνθνκείν, ελψ ε νκάδα B 

(n=45) ζε πξφγξακκα ηειεκαηηθήο θαζνδήγεζεο, 

δηάξθεηαο 12 εβδνκάδσλ. Σν πξφγξακκα 

αλαπλεπζηηθήο απνθαηάζηαζεο πεξηειάκβαλε 

δηαιεηκκαηηθή άζθεζε πςειήο έληαζεο θαη αζθήζεηο 

κε αληηζηάζεηο κε ζπρλφηεηα 3 θνξέο/εβδνκάδα. Ζ 

ηειεκαηηθή θαζνδήγεζε πεξηειάκβαλε ηε ρξήζε 

βεκαηνκεηξεηή, κηαο εθαξκνγήο εγθαηεζηεκέλεο ζε 

θηλεηφ ηειέθσλν θαη κηαο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 

ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ. Οη αζζελείο έζηειλαλ 

θαζεκεξηλά ηνλ αξηζκφ ησλ βεκάησλ ηνπο ζηελ 

ειεθηξνληθή πιαηθφξκα κέζσ ηεο εθαξκνγήο, ελψ 

ιάκβαλαλ ζην θηλεηφ θαζεκεξηλή αλαηξνθνδφηεζε γηα 

ην επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο ηνπο θαζψο θαη 

εθπαηδεπηηθά κελχκαηα παξφηξπλζεο γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ εκεξήζηνπ ζηφρνπ βεκάησλ. Απνηειέζκαηα: 

Μεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ (Οκάδα Α θαη Β) δελ 

παξαηεξεζήθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ 

αλαπλεπζηηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα θαζψο θαη 

ζηνλ αξηζκφ ησλ βεκάησλ/εκέξα, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

δχν πξνγξακκάησλ. Μεηά ην ηέινο ησλ 12 εβδνκάδσλ 

ν αξηζκφο ησλ βεκάησλ/εκέξα απμήζεθε ζεκαληηθά 

(p<0.01) θαη ζηηο δχν νκάδεο αζζελψλ, σζηφζν ε 

αχμεζε ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζηελ νκάδα ηεο 

ηειεκαηηθήο θαζνδήγεζεο (Α: +890±1130 θαη Β: 

+2290±2130 βήκαηα/εκέξα, p<0.05). Ζ δηαλπζείζα 

απφζηαζε θαηά ηελ εμάιεπηε δνθηκαζία βάδηζεο 

(6MWT) απμήζεθε ζεκαληηθά θαη ζηηο δχν νκάδεο (Α: 
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+45±35 θαη Β: +42±39 κέηξα, p<0.05). Δπίζεο, ε 

ρξφληα δχζπλνηα (mMRC, score) κεηψζεθε (Α: -

0.50±0.21 θαη Β: -0.49±0.23, p<0.05) θαη ε πνηφηεηα 

δσήο (CCQ, score) απμήζεθε ζεκαληηθά θαη ζηηο δχν 

νκάδεο (Α: -4.1±1.9 θαη Β: πξηλ= -6±2, p<0.05). 

πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: Ζ ηειεκαηηθή θαζνδήγεζε 

απνηειεί έλα λέν πνιχηηκν κέζν γηα ηε βειηίσζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ επηπέδσλ ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ αζζελψλ κε ΥΑΠ. 

 

 

12. ΔΠΙΓΡΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 
ΔΚΚΔΝΣΡΖ ΔΝΓΤΝΑΜΧΖ ΟΠΙΘΙΧΝ 
ΜΖΡΙΑΙΧΝ ΣΖΝ ΔΜΦΑΝΙΖ/ΔΠΑΝΔΜΦΑΝΙΖ 
ΣΡΑΤΜΑΣΙΜΧΝ ΣΟ ΑΘΛΖΜΑ ΣΟΤ 
ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ* 
 

Γθξίιηαο Π. 
 

Δξγαζηήξην Αλζξψπηλεο Αμηνιφγεζεο θαη 

Απνθαηάζηαζεο, Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο (Αίγην), ΣΔΗ 

Γπηηθήο Διιάδαο. 
 

Δηζαγσγή: Οη ηξαπκαηηζκνί ησλ νπίζζησλ κεξηαίσλ 

απνηεινχλ ηνλ πην ζπρλφ κπτθφ ηξαπκαηηζκφ ζην 

άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ (Ekstrand et al.2011, Van 

der Horst et al. 2015) θαζψο θαη έρνπλ παξαηεξεζεί 

πςειά πνζνζηά επαλαηξαπκαηηζκψλ. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα, εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα πξφιεςεο 

εκθάληζεο ηξαπκαπηηζκψλ, ησλ νπίζζησλ κεξηαίσλ, 

θπξίσο κε ηε ρξήζε αζθήζεσλ έθθεληξεο 

ελδπλάκσζεο ησλ νπίζζησλ κεξηαίσλ, κε πην 

δηαδεδνκέλεο ηηο αζθήζεηο “ Nordic Hamstring 

Exercises” (NHΔ). θνπφο ηεο  εξγαζίαο είλαη λα 

ειέγμεη, κέζσ θξηηηθήο αλαζθφπεζεο ηεο ππάξρνπζαο 

αξζξνγξαθίαο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ έθθεληξεο ελδπλάκσζεο κε 

ηε ρξήζε ησλ αζθήζεσλ NHΔ ζηα πνζνζηά 

εκθάληζεο/επαλεκθάληζεο ηξαπκαηηζκψλ ησλ 

νπίζζησλ κεξηαίσλ ζην άζιεκα ηνπ πνδνζθαίξνπ. 

Μέζνδνο: Αλαζθφπεζε ηεο ζχγρξνλεο αξζξνγξαθίαο 

ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο ηελ βάζε δεδνκέλσλ 

Pubmed. Απνηειέζκαηα: Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αζθήζεσλ (NHΔ) έρεη παξαηεξεζεί 

κείσζε ησλ πνζνζηψλ εκθάληζεο/επαλεκθάληζεο 

ηξαπκαηηζκψλ ησλ νπίζζησλ κεξηαίσλ ηφζν ζε  

επαγγεικαηίεο (Arnason et al. 2008, Petersen et al. 

2011) φζν θαη ζε εξαζηηέρλεο (Van der Horst et al. 

2015) αζιεηέο πνδνζθαίξνπ. πδήηεζε-

πκπεξάζκαηα: Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

παξνχζαο αλαζθφπεζεο, θαίλεηαη φηη κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ησλ αζθήζεσλ NHΔ επηηπγράλεηαη  ε 

κείσζε  ησλ πνζνζηψλ εκθάληζεο/επαλεκθάληζεο 

ηξαπκαηηζκψλ ησλ νπίζζησλ κεξηαίσλ ζε αζιεηέο 

πνδνζθαίξνπ. Ζ εθηέιεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ 

άζθεζεο, δελ απαηηεί ηε ρξήζε εμεηδηθεπκέλνπ 

εμνπιηζκνχ, θαζηζηψληαο ηελ, εχθνια εθαξκφζηκε 

ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή.   

 

 

13. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΚΘΔΖ 
Δ ΤΠΔΡΒΑΡΙΚΟ ΟΞΤΓΟΝΟ ΣΖΝ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΤΜΠΣΧΜΑΣΧΝ TOY 
ΚΑΘΤΣΔΡΖΜΔΝΟΤ MYIKOY ΠONOY* 
 

Γθξίιηαο Π. 

 

Δξγαζηήξην Αλζξψπηλεο Αμηνιφγεζεο θαη 

Απνθαηάζηαζεο, Σκήκα Φπζηθνζεξαπείαο (Αίγην), ΣΔΗ 

Γπηηθήο Διιάδαο. 

 

Δηζαγσγή: Ο θαζπζηεξεκέλνο κπτθφο πφλνο (DOMS), 

είλαη ν πφλνο πνπ εκθαλίδεηαη κεξηθέο ψξεο έπεηηα 

απφ ηελ επηηέιεζε αζπλήζηζηεο κπτθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ 

λα ειέγμεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έθζεζεο ζε 

ππεξβαξηθφ νμπγφλν (ΖΒΟΣ) ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηνπ DOMS. Μέζνδνο: Αλαζθφπεζε ηεο 

αξζξνγξαθίαο ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ Pubmed. Απνηειέζκαηα: Ζ HBOT, 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ έθζεζεο ζε ππεξβαξηθφ 

νμπγφλν (ζπλήζσο:100%Ο2, 2-2,5 atm, 30-100 αλά 

κέξα) έπεηηα απφ ηελ εκθάληζε DOMS. Οη Staples et 

al. (1999) αλαθέξνπλ ζεηηθή επίδξαζε ηεο HBOT ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο κπτθήο δχλακεο  έπεηηα  απφ  

DOMS ζηνλ ηεηξαθέθαιν. Αληίζεηα νη  Mekjavic et al. 

(2000) έπεηηα απφ DOMS θαη έθζεζε HBOT δελ 

βξήθαλ θακία ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ηφζν ζηελ  

ηζνκεηξηθή  δχλακε  ησλ θακπηήξσλ ηνπ αγθψλα φζν 

θαη ζηα επίπεδα κπτθνχ πφλνπ ζε ζρέζε κε  placebo 

HBOT. Αληίζηνηρα απνηειέζκαηα αλαθέξνπλ θαη νη 

Harrison et al. (2001) έπεηηα απφ DOMS ζηνπο 

θακπηήξεο ηνπ αγθψλα. πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: 

χκθσλα κε ηελ αλαζθφπεζε, ε ΖΒΟΣ  δελ 

παξνπζηάδεηαη σο απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε έπεηηα 

απφ DOMS. 
 

 

14. ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΜΔ ΜΔΣΑ 
ΜΔΘ ΤΝΓΡΟΜΟ ΣΖΝ ΜΑΦ* 
 

Βαγελά Δ. 

 

Κέληξν Απνζεξαπείαο θαη Απνθαηάζηαζεο Φηινθηήηεο 

Αζήλα -  Σκήκα Τδξνζεξαπείαο 

 

Δηζαγσγή: Οη ηδηφηεηεο ηνπ λεξνχ (Becker 2009) θαη ε 

εκβχζηζε ζε ζεξκφ-νπδέηεξν πεξηβάιινλ (Haralson, 

1986, Genuario & Vegso, 1990, Becker 2011, Cider 
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2006) πξνθαινχλ πξνζαξκνγέο ζηα νξγαληθά 

ζπζηήκαηα θαη επηθέξνπλ ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα 

(Becker 2009, Lambeck 2000,2010) ζε πνηθίια 

πξνβιήκαηα απνθαηάζηαζεο. Σν 2001 ν Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Τγείαο εηζήγαγε ηελ ICF ηνλίδνληαο ηελ 

ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ησλ αηφκσλ παξά ηελ  αλαπεξία (WHO 

2001). Ζ παξακνλή ζηε ΜΔΘ θαη ηα θιηληθά 

ζπκπηψκαηα ηνπ ζπλδξφκνπ (Masstrogiannakoy, 

2001) επηθέξνπλ κεησκέλε πνηφηεηα δσήο ζηνλ 

αζζελή (Davidson et al,). θνπφο: (α) ε αλαζθφπεζε 

ηεο ππάξρνπζαο επηζηεκνληθήο απφδεημεο ησλ 

θπζηνινγηθψλ θαη ζεξαπεπηηθψλ επηδξάζεσλ ηνπ 

πγξνχ πεξηβάιινληνο ζην αλζξψπηλν νξγαληζκφ, (β) ε 

ρξήζε ηεο κεζφδνπ Water Specific Therapy ζην λεξφ 

θαη(γ) ε παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνχ ΜΑΦ κε αθφινπζε 

θιηληθή παξαηήξεζε αμηνιφγεζεο - βειηίσζεο. 

Μέζνδνο: Bηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ ηδηνηήησλ θαη ηεο εηδηθήο ζεξαπείαο ζην 

λεξφ (WST). Πεξηπησζηαθή κέζνδνο κε θιηληθή 

παξαηήξεζε ελφο αζζελνχο. Αμηνιφγεζε WST 

ζχκθσλα κε ηελ ICF (Geigle 2009, Lambeck 2010, 

WHO 2001, Quinn and Gordon 2010). Απνηειέζκαηα: 

Ζ αλαζθφπεζε έδεημε φηη ην πεξηβάιινλ εκβχζηζεο 

επεξεάδεη ην λεπξηθφ ζχζηεκα (Robiner 1990, 

Watanabe 2000), ην νξκνληθφ ζχζηεκα (Hildenbrand 

et al: 2010, Krisna 1983,Joyce 1995), δηεπθνιχλεη ηε 

παξνρή εξεζηζκάησλ (Nithianantharajah & Hannan, 

2006)  θαη ην θηλεηηθφ έιεγρν (DSM/ΝEWEL 1986, 

SAO 2010). Ζ κεηάβαζε απφ ηε ΜΔΘ/ΜΑΦ ζην 

πδάηηλν πεξηβάιινλ ελίζρπζε (Lambeck 2001, WST) 

ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο ζπλδξφκνπ ΜΔΘ 

(Barretal., 2013) θαη παξνπζίαζε βειηηψζεηο ζηνλ 

αζζελή. πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: Ζ πδξνζεξαπεία 

απνηειεί πιένλ βαζηθφ κέξνο ηεο δηεπηζηεκνληθήο 

παξέκβαζεο ζε απηά ηα πεξηζηαηηθά. Σν λεξφ 

απνηειεί έλα εμαηξεηηθφ κέζν θαη πεξηβάιινλ απφ ην 

νπνίν ιακβάλνπκε κέρξη ζήκεξα ειπηδνθφξα 

εξεπλεηηθά θαη θιηληθά επξήκαηα φζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο ζε αζζελείο κεηά 

ΜΔΘ πνπ ρξήδνπλ απνθαηάζηαζε ζε θιηληθή ΜΑΦ. 
 

 

15. ΜΤΨΚΖ ΑΝΣΟΥΖ ΣΧΝ ΚΟΙΛΙΑΚΧΝ ΜΤΧΝ 
Δ ΠΑΥΤΑΡΚΑ, ΤΠΔΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΠΑΙΓΙΆ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟΤ ΒΑΡΟΤ ΖΛΙΚΙΑ 8-15 ΔΣΧΝ: 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΥΔΓΙΟ 
ΓΡΑΖ ΓΙΑ ΣΖ ΓΖΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ (ΔΠΑ, MIS 
301205) 
 

Μπνγδάλεο Γ.1, Κνπηζνύθε Γ.1, 

Βιαρνπαπαδνπνύινπ Δ.2, ηξνθύιια Γ.1, 

Φαιηνπνύινπ Θ.3, Καξαράιηνπ Φ.Δ.2, Μαληόο Ι.4, 

Καξαγηάλλε Β.5, εξγεληάλεο Θ.3 , Υαηδάθεο Α.3, 

Μηραιάθνο .2 

1ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ, 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ  
2Δλδνθξηλνινγηθφ Σκ. Ννζνθoκείνπ Παίδσλ Π.& Α. 

Κπξηαθνχ 
3Δξγαζη. Τγηεηλήο Δπηδεκηνινγίαο θαη Ηαηξηθήο 

ηαηηζηηθήο Ηαηξηθή ρνιή, ΔΚΠΑ 
4Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην, 
5ΣΔΗ Αζήλαο 

 

Δηζαγσγή: Ζ κπτθή αληνρή είλαη κηα ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία ηνπ κπνζθειεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα 

δηεξεπλεζνχλ νη δηαθνξέο ζηε κπτθή αληνρή ησλ 

θνηιηαθψλ κπψλ κεηαμχ παρχζαξθσλ, ππέξβαξσλ θαη 

παηδηψλ κε θαλνληθφ βάξνο ζηηο ειηθίεο 8-15 εηψλ. 

Μέζνδνο: Σν δείγκα επειέγε κε ζηξσκαηνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ θαη εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ δεηγκαηνιεςίαο 

κε πηζαλφηεηα αλάινγε ηνπ κεγέζνπο (probability 

proportional to size-PPS) επί ηνπ παλειιελίνπ 

πιεζπζκνχ ησλ καζεηψλ δεκνηηθψλ θαη γπκλαζίσλ 

ζρνιείσλ θαη πεξηειάκβαλε 260 δεκνηηθά θαη 93 

Γπκλάζηα ζηα νπνία θνηηνχλ 40000 καζεηέο. ηελ 

αλάιπζε απηή ζπκπεξηιήθζεζαλ νη καζεηέο ειηθίαο 

8-15 εηψλ ,νη νπνίνη εθηέιεζαλ ηε δνθηκαζία ησλ 

δηπιψζεσλ (sit-ups) ζε 30 δεπηεξφιεπηα. H 

ηαμηλφκεζε ησλ καζεηψλ ζε παρχζαξθνπο, 

ππέξβαξνπο θαη θαλνληθνχ βάξνπο έγηλε κε βάζε ην 

δείθηε κάδαο ζψκαηνο (BMI) θαη ηηο θακπχιεο ηεο 

International Obesity Task Force (n=11582). Σα 

δεδνκέλα αλαιχζεθαλ κε αλάιπζε δηαθχκαλζεο ηξηψλ 

θαηεπζχλζεσλ (3-way-ANOVA: θχιν x νκάδα ΒΜΗ x 

ειηθία), θαη Tukey's post-hoc test. Απνηειέζκαηα: 

Βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε 3 

παξαγφλησλ (θχιν x νκάδα ΒΜΗ x ειηθία, p=0.002). Ο 

αξηζκφο ησλ δηπιψζεσλ πνπ εθηέιεζαλ ηα 

παρχζαξθα παηδηά ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξνο ζε 

ζχγθξηζε κε ηα παηδηά θαλνληθνχ βάξνπο θαη γηα ηα 

δχν θχια (p<0.01). ηα θνξίηζηα κε θαλνληθφ βάξνο, ν 

αξηζκφο ησλ δηπιψζεσλ απμήζεθε ζηαδηαθά απφ ηελ 

ειηθία ησλ 8 έσο 11 εηψλ (απφ 14.2±4.4 ζε 16.2±4.3 

επαλαιήςεηο) θαη κεηά παξέκεηλε ζηαζεξφο έσο ηα 15 

έηε. ηα αγφξηα ν κέγηζηνο αξηζκφο δηπιψζεσλ ζηα 

παηδηά κε θαλνληθφ βάξνο παξνπζίαζε ζπγθξηηηθά 

κεγαιχηεξε αχμεζε κε ηελ ειηθία θαη θνξπθψζεθε ζηα 

14-15 έηε. Αληίζεηα, δελ ππήξρε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ δηπιψζεσλ ζηα παρχζαξθα θνξίηζηα κε ηελ 

ειηθία, ελψ ζηα παρχζαξθα αγφξηα βξέζεθε κηα κηθξή 

αχμεζε ηεο επίδνζεο κε ηελ ειηθία (απφ 13.4±5.7 ζε 

15.8±3.4 επαλαιήςεηο). πδήηεζε-πκπεξάζκαηα: 

Οη κεηαβνιέο ηεο κπτθήο αληνρήο ησλ θνηιηαθψλ κπψλ 

ζε αγφξηα θαη θνξίηζηα θαλνληθνχ βάξνπο 

επεξεάδνληαη απφ ηελ παρπζαξθία θαη απφ ηε 
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δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο ζηα δχν θχια. Ζ ρακειή 

κπτθή αληνρή ησλ θνηιηαθψλ κπψλ ζε παρχζαξθα 

αγφξηα θαη θνξίηζηα ζα πξέπεη λα βειηησζεί 

αθνινπζψληαο εηδηθφ πξφγξακκα ελδπλάκσζεο, ψζηε 

λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα κπνζθειεηηθψλ πξνβιεκάησλ 

ηεο νζθπτθήο κνίξαο ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο. 

 

 

16. ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΖ ΟΞΤΓΟΝΧΖ ΣΟΤ ΔΞΧ 
ΠΛΑΣΤ ΜΤ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΔΡΟΒΙΑ 
ΑΚΖΖ ΜΔ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟ ΣΖ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Δ 
ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΑ ΔΠΙΠΔΓΑ ΔΝΣΑΖ* 
 

Κνθθίλνπ Δ., κήιηνο Ζ., Πνιπκελάθνπ Δ., 

Σνπκπέθεο A., Γνύδα Δ., Σνθκαθίδεο . 

 

Δξγαζηήξην Κιηληθήο Δξγνθπζηνινγίαο & 

Φπζηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο 

Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην 

Θξάθεο 

 

Δηζαγσγή: θνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα εμεηαζηεί ε 

κεηαβνιή ηεο πξφζιεςεο νμπγφλνπ (VO2) θαη ηεο 

νμπγφλσζεο ηνπ έμσ πιαηχ κπ θαηά ην ηξέμηκν κε 

κέηξηα, πςειή θαη πνιχ πςειή έληαζε αεξφβηαο 

άζθεζεο. Μέζνδνο: Σν δείγκα απνηέιεζαλ 12 άλδξεο 

(ειηθία: 23,1 ± 6,6 ρξ.) νη νπνίνη έηξεμαλ ζε δηάδξνκν 

έσο ηελ εμάληιεζε κε πνιχ πςειή [+5% ηεο θξίζηκεο 

ηαρχηεηαο (+5%ΚΣ)] θαη πςειή [-5% ηεο θξίζηκεο 

ηαρχηεηαο (-5%ΚΣ)] έληαζε θαη γηα 60 min ζε κέηξηα 

έληαζε [-5% ηνπ θαησθιηνχ αληαιιαγήο αεξίσλ (-

5%GET)]. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δνθηκαζηψλ 

κεηξήζεθε ε VO2 θαη ε κεηαβνιή ηεο νμπγφλσζεο ηνπ 

έμσ πιαηχ κπ κέζσ ηεο κέηξεζεο ηεο κεηαβνιήο ηεο 

νμπαηκνζθαηξίλεο (O2Hb), ηεο δενμπαηκνζθαηξίλεο 

(HHb), ηεο δηαθνξάο αηκνζθαηξίλεο (Hbdiff) θαη ηεο 

νιηθήο αηκνζθαηξίλεο (tHb) κε ηε κέζνδν ηεο εγγχο 

ππέξπζξεο θαζκαηνζθνπίαο (NIRS). Απνηειέζκαηα: 

Ζ VO2 θαη ε HHb απμήζεθαλ θαη ε O2Hb κεηψζεθε 

(p<0,05) αξρηθά θαη κε ηηο ηξείο εληάζεηο αιιά κεηά ην 

25% ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ άζθεζεο κεηαβιήζεθαλ 

(p<0,05) κφλν κε έληαζε +5%ΚΣ. Ζ Hbdiff κεηψζεθε 

(p<0,05) ζηαδηαθά κε εληάζεηο -5%ΚΣ θαη +5%ΚΣ ελψ 

κε έληαζε -5%GET κεηψζεθε αξρηθά θαη κεηά 

ζηαζεξνπνηήζεθε. Ζ tHb απμήζεθε (p<0,05) κφλν κε 

εληάζεηο +5%ΚΣ θαη -5%GET. H VO2 δηέθεξε (p<0,05) 

κεηαμχ ησλ ζπλζεθψλ αλαινγηθά κε ηελ έληαζε ηεο 

άζθεζεο. Ζ tHb ήηαλ πςειφηεξε απφ ην 50–100% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ρξφλνπ άζθεζεο κε εληάζεηο +5%ΚΣ θαη -

5%GET έλαληη έληαζεο -5%ΚΣ. Ζ O2Hb ήηαλ 

ρακειφηεξε (p<0,05) κε εληάζεηο +5%ΚΣ θαη -5%ΚΣ 

έλαληη έληαζεο -5%GET. Ζ HΖb ήηαλ πςειφηεξε κε 

έληαζε +5%ΚΣ (p<0,05) ζπγθξηηηθά κε έληαζε -5%ΚΣ 

θαη -5%GET ζε φιε ηε δηάξθεηα άζθεζεο. Ζ Hbdiff κε 

έληαζε +5%ΚΣ ήηαλ ρακειφηεξε (p<0,05) ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο άζθεζεο έλαληη εληάζεσλ -5%ΚΣ θαη -

5%GET νη νπνίεο δελ δηέθεξαλ κεηαμχ ηνπο. 

πδήηεζε–πκπεξάζκαηα: Σα παξαπάλσ δείρλνπλ 

κηα δηαθνξνπνίεζε ηεο ηνπηθήο αηκάησζεο θαη 

νμπγφλσζεο ηνπ κπφο αλάινγα κε ηελ έληαζε ηεο 

άζθεζε. ε κέηξηαο θαη πςειήο έληαζεο άζθεζε, 

παξά ηε δηαθνξά ηνπο ζηελ αηκάησζε ηνπ κπφο (tHb), 

παξαηεξνχληαη παξφκνηα επίπεδα απνμπγφλσζεο 

(Hbdiff). ε πνιχ πςειήο έληαζεο άζθεζε πξνθαιεί 

κεγαιχηεξε θαη ζπλερήο απνμπγφλσζε ηνπ κπφο παξά 

ηελ απμεκέλε αηκάησζε, ππνδεηθλχνληαο κεγαιχηεξε 

δηαηαξαρή αιιά θαη κε δπλαηφηεηα ζηαζεξνπνίεζεο 

ηεο νκνηνζηαζίαο ηνπ κπφο φπσο ζπκβαίλεη ζε 

ρακειφηεξα επίπεδα έληαζεο. 

 

 

17. ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΖ ΦΤΙΚΖ ΑΠΟΓΟΖ 
ΚΑΙ ΣΖ ΜΤΨΚΖ ΟΞΤΓΟΝΧΖ ΚΑΣΑ ΣΖ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΖ ΑΚΖΖ ΚΑΙ ΣΖ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑ ΑΠΟ 
ΔΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΑ ΠΡΙΝΣ ΓΙΑΦΟΡΔΣΙΚΖ 
ΓΙΑΡΚΔΙΑ* 
 

Πνιπκελάθνπ Δ.1, κήιηνο Ζ.1, Κνθθίλνπ Δ.1, 

Μπνγδάλεο Γ.2, Γνύδα Δ.1, Σνθκαθίδεο .1 

 
1Δξγαζηήξην Κιηληθήο Δξγνθπζηνινγίαο & 

Φπζηνινγίαο ηεο Άζθεζεο, ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο 

Αγσγήο & Αζιεηηζκνχ, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην 

Θξάθεο 
2ρνιή Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ, 

Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

 

Δηζαγσγή: ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάζηεθε ε 

κεηαβνιή ηεο απφδνζεο θαη ηεο κπτθήο νμπγφλσζεο 

θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο θαη θαηά ηελ 

απνθαηάζηαζε επαλαιακβαλφκελσλ ζπξηλη 

δηαθνξεηηθήο δηάξθεηαο. Μέζνδνο: Γψδεθα άλδξεο 

(ειηθία: 21,3±2,1 ρξφλσλ) εθηέιεζαλ δχν πξσηφθνιια 

επαλαιακβαλφκελσλ ζπξηλη ζε θπθινεξγφκεηξν. Σν 

πξψην πεξηειάκβαλε 12 ζπξηλη ησλ 5 sec κε 50 sec 

δηάιεηκκα θαη ην δεχηεξν 3 ζπξηλη ησλ 20 sec κε 200 

sec δηάιεηκκα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπξηλη θαζψο θαη 

ζηα πξψηα 30 sec ηεο απνθαηάζηαζεο, θαηαγξαθφηαλ 

ε κεηαβνιή ηεο νμπγφλσζεο ηνπ έμσ πιαηχ κπ, κέζσ 

ηεο κεηαβνιήο ηεο νμπαηκνζθαηξίλεο (O2Hb), ηεο 

δενμπαηκνζθαηξίλεο (HHb), ηεο δηαθνξάο ηνπο (Hbdiff) 

θαη ηεο νιηθήο αηκνζθαηξίλεο (tHb) κε ηε κέζνδν ηεο 

εγγχο ππέξπζξεο θαζκαηνζθνπίαο (NIRS). 

Απνηειέζκαηα: Ζ κέζε ηζρχο κεηψζεθε κε ηελ 

εθηέιεζε ησλ ζπξηλη (δηαθνξά κεηαμχ 1νπ θαη 
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ηειεπηαίνπ ζπξηλη), κε κεγαιχηεξε (p<0,05) πηψζε λα 

παξαηεξείηαη κε ην πξσηφθνιιν ησλ 20 sec (16±4,9%) 

έλαληη ησλ 5 sec (11,2±8,2%). Καηά ηελ άζθεζε, ζην 

πξσηφθνιιν ησλ 5 sec, απμήζεθε ην εχξνο πηψζεο ηεο 

tHb (p=0,003) θαη κεηψζεθε ην εχξνο αχμεζεο ηεο HHb 

(p=0,04) ελψ έκεηλε ζηαζεξή ε O2Hb (p=0,1) θαη ε  

Hbdiff  (p= 0,92). ην πξσηφθνιιν ησλ 20 sec 

απμήζεθε ην εχξνο πηψζεο ηεο O2Hb θαη ηεο Hbdiff 

(p=0,001), ελψ κεηψζεθε ην εχξνο πηψζεο ηεο tHb 

(p=0,001) θαη ην εχξνο αχμεζεο ηεο HHb δελ 

παξνπζίαζε ζεκαληηθή πηψζε (p=0,62). Καηά ηελ 

απνθαηάζηαζε, ζην πξσηφθνιιν ησλ 5 sec κεηψζεθε 

ην εχξνο αχμεζεο ηεο O2Hb (p=0,01) θαη ηεο Hbdiff 

(p=0,001) φρη φκσο ηεο tHb (p=0,56), ελψ κεηψζεθε ην 

εχξνο πηψζεο ηεο HHb (p= 0,001). ην πξσηφθνιιν 

ησλ 20 sec, ην εχξνο αχμεζεο ηεο tHb κεηψζεθε 

(p=0,03), ηεο O2Hb απμήζεθε (p=0,03) θαη ηεο Hbdiff 

παξέκεηλε ακεηάβιεην (p=0,13), φπσο θαη ην εχξνο 

πηψζεο (p= 0,69) ηεο HHb. πδήηεζε-

πκπεξάζκαηα: Σα παξαπάλσ δείρλνπλ πσο θαηά 

ηελ εθηέιεζε επαλαιακβαλφκελσλ ζπξηλη κηθξήο 

δηάξθεηαο νη κχεο ζπλερίδνπλ λα δεζκεχνπλ ζρεδφλ ην 

ίδην νμπγφλν παξά ηε κείσζε ηεο αηκάησζεο ηνπο, ελψ 

ζηα κεγάιεο δηάξθεηαο παξαηεξείηαη κείσζε ηεο 

νμπγφλσζεο ηνπ κπφο πάξα ηελ αχμεζε ηεο 

αηκάησζεο ηνπ. ηηο θάζεηο απνθαηάζηαζεο, κε ηελ 

εθηέιεζε επαλαιακβαλφκελσλ ζπξηλη κηθξήο 

δηάξθεηαο ε αηκάησζε παξακέλεη ζηαζεξή αιιά ε 

δέζκεπζε νμπγφλνπ απμάλεηαη ελψ αληίζεηα κε ηελ 

εθηέιεζε επαλαιακβαλφκελσλ ζπξηλη κεγάιεο 

δηάξθεηαο ε δέζκεπζε νμπγφλνπ παξακέλεη ζηαζεξή 

ελψ ε αηκάησζε κεηψλεηαη. 
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