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Κρεατινική κινάση

Φωσφοκρεατίνη + ADP + Η+ ATP + κρεατίνη

Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στους σκελετικούς µύες, 
στο µυοκάρδιο, στους λείους µύες και στον εγκέφαλο.



Κύριες ισοµορφές (ισοένζυµα) στον ορό

CK-1 ή CK-BB (εγκέφαλος, λείοι µύες)

Κρεατινική κινάση (CK)

CK-1 ή CK-BB (εγκέφαλος, λείοι µύες)

CK-2 ή CK-ΜΒ (καρδιά)

CK-3 ή CK-ΜΜ (σκελετικοί µύες)

> 94 %



Κρεατινική κινάση

Η συγκέντρωσή της στον ορό ανεβαίνει, όταν 
καταστρέφονται κύτταρα που την περιέχουν.

Η συγκέντρωσή της στον ορό αυξάνεται µετά την 
άσκηση (ιδιαίτερα την έκκεντρη) ως αποτέλεσµα της 

αυξηµένης καταστροφής µυϊκών ινών λόγω της 
µηχανικής τους καταπόνησης.



Η συγκέντρωσή της στον ορό είναι:

Ο πιο ευαίσθητος βιοχηµικός δείκτης µυϊκής βλάβης

Κρεατινική κινάση



Έκκεντρη άσκηση του δικεφάλου 
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Clarkson et al. Med Sci Sports Exerc 38, 623, 2006

Υψηλή συσχέτιση της CK µε τις άλλες πρωτεΐνες 
(r = 0,80-0,96)
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Η συγκέντρωσή της στον ορό είναι:

Ο πιο ευαίσθητος βιοχηµικός δείκτης µυϊκής βλάβης

Κρεατινική κινάση

Άσχετη µε την ισχύ του συστήµατος ΑΤΡ-CPΆσχετη µε την ισχύ του συστήµατος ΑΤΡ-CP

Άσχετη µε την απόδοση

Άσχετη µε άλλες πλευρές του µεταβολισµού



Κόσµος των Σπορ 22/9/1998
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Έκκεντρη άσκηση του τετρακεφάλου 

Υψηλής έντασης 

Χαµηλής έντασης 

Paschalis et al. J Strength Cond Res 19: 184, 2005

Χαµηλής έντασης 



Sun et al. Chin Acup Moxib 27, 6, 2007



Εφαρµογή της 

Sun et al. Chin Acup Moxib 27, 6, 2007

Εφαρµογή της 
θεραπείας οδήγησε 
σε µείωση των 
τιµών της CK 



∆ωδεκάχρονο αγόρι υποχρεώθηκε να κάνει > 250 άλµατα 
από ηµικάθισµα ως τιµωρία, γιατί µιλούσε στο µάθηµα…

Ακραίο περιστατικό
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Ποιες τιµές CK είναι επιθυµητές
στον ορό αθλητών;

Τιµές µέχρι περίπου 700 U/L, 37 °C, στον ορό 
κολυµβητών δεν φαίνεται να είναι αρνητικές για κολυµβητών δεν φαίνεται να είναι αρνητικές για 
την απόδοση, τουλάχιστον στη διάρκεια ενός 
προπονητικού µικρόκυκλου. 

Πάππας και συν. 
Φυσική Αγωγή και Αθλητισµός 47: 2, 2002 



Ανάγκη καθιέρωσης ιδιαίτερων 

διαστηµάτων αναφοράς 

(φυσιολογικών τιµών) 

για αθλητές/-ήτριες



82-1083 47-513

Mougios. Reference intervals for serum creatine kinase 
in athletes. Br J Sports Med 41: 674, 2007

45-491 25-252



83-1492

70-523

Mougios. Br J Sports Med 41: 674, 2007

70-523

Lazarim et al. J Sci Med Sports 12: 85, 2009
Άνω όριο αναφοράς σε ποδοσφαιριστές, 1338 U/L, 37 °C



Αθλητές

Μη αθλούµενοι

Υψηλότερες τιµές λόγω της συχνής 
καταπόνησης του µυϊκού ιστού

Μεγαλύτερη αύξηση µετά από 
δεδοµένη επιβάρυνση

Κρεατινική κινάση

Μη αθλούµενοι δεδοµένη επιβάρυνση

Επανάληψη µιας επιβάρυνσης προκαλεί µικρότερη µυϊκή 
καταστροφή από εκείνην που προκάλεσε η προηγούµενη.

Το φαινόµενο της επανειληµµένης επιβάρυνσης 
(repeated-bout effect)



Χρησιµότητα της µέτρησης κρεατινικής 
κινάσης σε αθλητές και αθλούµενους

Μας πληροφορεί:

(αν µετρηθεί µετά από µία συνεδρία άσκησης) για το 
πόσο επιβαρύνθηκε το µυϊκό σύστηµα πόσο επιβαρύνθηκε το µυϊκό σύστηµα 

(αν ξαναµετρηθεί µετά από παρόµοια άσκηση) για 
την προσαρµογή του µυϊκού συστήµατος στη 
δεδοµένη επιβάρυνση

(αν µετριέται τακτικά σ’ έναν αθλητή) για πιθανές 
υπερβολές της προπονητικής επιβάρυνσης ή άλλα 
προβλήµατα



Ορµόνες

ΚορτιζόληΚορτιζόλη

Τεστοστερόνη



Κορτιζόλη

Αυξάνεται µετά από σωµατικό και πνευµατικό στρες

Προάγει την πρωτεϊνόλυση στους µύες

Γιατί ενδιαφέρουν στην άσκηση;

Προάγει την πρωτεϊνόλυση στους µύες

Σε υψηλές συγκεντρώσεις, προκαλεί ανοσοκαταστολή

Αυξάνει τη γλυκόζη του αίµατος



Τεστοστερόνη

Προάγει την πρωτεϊνοσύνθεση στους µύες

Περιορίζει την πρωτεϊνόλυση στους µύες

Γιατί ενδιαφέρουν στην άσκηση;

Περιορίζει την πρωτεϊνόλυση στους µύες

Μεταβάλλεται µε αρκετά είδη άσκησης



Οξείες επιδράσεις της άσκησης

Η κορτιζόλη αυξάνεται στο αίµα µετά από:

Άσκηση αντοχής που ξεπερνά το 60% της VO2max

Έντονη άσκηση µε αντιστάσειςΈντονη άσκηση µε αντιστάσεις



Οξείες επιδράσεις της άσκησης

Η τεστοστερόνη του αίµατος:

∆εν µεταβάλλεται µετά από ασκήσεις διάρκειας κάτω από 
1 min.1 min.

Σε ασκήσεις πάνω από 1 min, αυξάνεται ανάλογα µε το 
συνολικό έργο.

Σε ασκήσεις πάνω από 1 h, αρχίζει να µειώνεται και στις 
3 h πέφτει κάτω από την τιµή ηρεµίας.

Μειώνεται κατά την αποκατάσταση από αερόβια άσκηση.



Μέτρηση ορµονών στο σάλιο

Πλεονεκτήµατα έναντι του αίµατος:

Η λήψη του είναι ανώδυνη, γρήγορη, συχνή και χωρίς στρες.

∆εν απαιτεί εξειδικευµένο προσωπικό.

∆εν απαιτεί ιδιαίτερα µέτρα υγιεινής.∆εν απαιτεί ιδιαίτερα µέτρα υγιεινής.

Οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης και τεστοστερόνης στο σάλιο 
αντανακλούν τις συγκεντρώσεις των ελεύθερων (µη 
δεσµευµένων) ορµονών στο αίµα.

Η κορτιζόλη και η τεστοστερόνη του σάλιου δείχνουν 
µεγαλύτερες αποκρίσεις στην άσκηση σε σύγκριση µε το αίµα.



Gozansky et al. Clin Endocr 63: 336, 2005

Ικανοποιητική συσχέτιση κορτιζόλης και τεστοστερόνης 

αίµατος και σάλιου (r = 0,52-0,97, P < 0,05)



Χρόνιες επιδράσεις της άσκησης

Κορτιζόλη του αίµατος

Η προπόνηση µετριάζει την αύξηση που προκαλεί µια 
συνεδρία άσκησης.συνεδρία άσκησης.

Οι αθλητές έχουν ίδια ή υψηλότερη συγκέντρωση 
ηρεµίας από µη ασκούµενους.

∆ροµείς ταχύτητας και αρσιβαρίστες τείνουν να έχουν 
υψηλότερη συγκέντρωση ηρεµίας από αθλητές αντοχής.



Χρόνιες επιδράσεις της άσκησης

Τεστοστερόνη του αίµατος

Αθλητές αντοχής έχουν χαµηλότερη συγκέντρωση 
ηρεµίας από µη αθλητές. ηρεµίας από µη αθλητές. 

Αρσιβαρίστες έχουν υψηλότερη συγκέντρωση ηρεµίας 
από µη αθλητές. 

Μπορεί να παρουσιάζει διακύµανση κατά τη διάρκεια µιας 
προπονητικής περιόδου.



Σε ηρεµία, δείκτης στρες

Χρησιµότητα της µέτρησης κορτιζόλης 
σε αθλητές και αθλούµενους

Μετά από άσκηση, πώς δέχεται ο οργανισµός 
µια συγκεκριµένη επιβάρυνση



Επιλογή του κατάλληλου προπονητικού πρωτοκόλλου 
για µεγιστοποίηση της αύξησης της τεστοστερόνης και, 

Χρησιµότητα της µέτρησης τεστοστερόνης 
σε αθλητές και αθλούµενους

για µεγιστοποίηση της αύξησης της τεστοστερόνης και, 
κατ’ επέκταση, των αναβολικών οφελών.



Μεταξύ τριών προπονητικών 

πρωτοκόλλων κωπηλασίας, 

το πρωτόκολλο αντοχής 

προκάλεσε µεγαλύτερες 

Kokalas et al. Eur J Appl 
Physiol 92: 128, 2004

προκάλεσε µεγαλύτερες 

ορµονικές αποκρίσεις στο 

αίµα από το διαλειµµατικό 

πρωτόκολλο και το 

πρωτόκολλο µε αντιστάσεις.
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Smilios et al. Int J Sports Med
28: 401, 2007
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δύναµη ήταν εξίσου 

αποτελεσµατικό για την 

αύξηση της τεστοστερόνης 

του αίµατος σε ηλικιωµένους 

και νέους άντρες.



Ατοµικές διαφορές στην απόκριση της τεστοστερόνης 
του σάλιου σε τέσσερα πρωτόκολλα προπόνησης µε 
αντιστάσεις

Συσχέτιση ορµονικών αποκρίσεων 
µε προπονητικά οφέλη

Beaven et al. J Strength Cond 
Res 22: 419, 426, 2008

αντιστάσεις

Προπόνηση τριών εβδοµάδων στο πρωτόκολλο που 
προκάλεσε τη µεγαλύτερη απόκριση τεστοστερόνης 
έφερε αύξηση της µέγιστης δύναµης, ενώ προπόνηση 
στο πρωτόκολλο που προκάλεσε τη µικρότερη απόκριση 
τεστοστερόνης δεν αύξησε τη µέγιστη δύναµη.



Beaven et al. J Strength Cond 
Res 22: 419, 2008



Σύνδροµο υπερπροπόνησης

Σύνολο σηµείων και συµπτωµάτων (πτώση απόδοσης, 
χρόνιος κάµατος, διαταραχές της καρδιακής λειτουργίας, 

ευπάθεια σε λοιµώξεις και τραυµατισµούς) που εµφανίζονται 
όταν οι ρυθµοί προπόνησης ξεπερνούν τις φυσικές όταν οι ρυθµοί προπόνησης ξεπερνούν τις φυσικές 

δυνατότητες του αθλητή

Υπέρβαση: Πτώση απόδοσης που αναστρέφεται σε 
1-2 εβδοµάδες.
Υπερπροπόνηση: Απαιτεί ανάπαυση πολλών 
εβδοµάδων



Υπερπροπόνηση-υπέρβαση

Τεστοστερόνη

Κορτιζόλη

Πιθανός βιοχηµικός 
δείκτης 

υπερπροπόνησης-
υπέρβασης 

∆είκτης ισορροπίας 
καταβολικών και 

αναβολικών διεργασιών 

Αρνητική συσχέτιση 
µε απόδοση 



Υπερπροπόνηση-υπέρβαση

Περιορισµένη αύξηση της κορτιζόλης µετά 
από εξαντλητική άσκηση

Πιθανός βιοχηµικός 
δείκτης 

υπερπροπόνησης-
υπέρβασης 


