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Περίληψη
Σκοπός της έρευνας ήταν να εξεταστεί η επίδραση της ποσότητας εξωγενούς χορήγησης
υδατανθράκων στο μέγιστο ρυθμό οξείδωσης των λιπιδίων και στην ένταση επίτευξής του. Δώδεκα
ασκούμενοι (10 άντρες και 2 γυναίκες, ηλικία: 24,6±4,5 ετών) που είχαν προπονητική εμπειρία με αερόβια
προπόνηση 6 μηνών εκτέλεσαν σε δύο διαφορετικές μέρες, μία προοδευτικά αυξανόμενη δοκιμασία στον
εργοδιάδρομο έως ότου το πηλίκο ανταλλαγής αερίων να είναι μεγαλύτερο της μονάδας. Τριάντα λεπτά
πριν την κάθε δοκιμασία, οι ασκούμενοι έλαβαν 0 ή 50 g σύνθετου υδατάνθρακα (φρουκτόζη και γλυκόζη
με αναλογία 0,8:1) σε μορφή υδρογέλης (Gel 100 Maurten, Sweden). Υπολογίστηκαν ο μέγιστος ρυθμός
οξείδωσης των λιπιδίων, η δρομική ταχύτητα και το ποσοστό της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου και
καρδιακής συχνότητας στα οποία επιτεύχθηκε ο μέγιστος ρυθμός οξείδωσης των λιπιδίων. Η ανάλυση των
δεδομένων έδειξε πως o μέγιστος ρυθμός οξείδωσης των λιπιδίων ήταν μικρότερος (p<0,05) στη συνθήκη
των 50g: 0,32±0,15 g·min-1 συγκριτικά με τη συνθήκη των 0 g: 0,52 ± 0,2 g·min-1. Η δρομική ταχύτητα (0 g:
8,47 ± 0,95 km·h-1, 50 g: 8,4 ± 1,14 km·h-1), το ποσοστό της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (0 g: 66,55 ±
6,1%, 50 g: 64,98 ± 6,15 %) και της μέγιστης καρδιακής συχνότητας (0 g: 71,64 ± 4,13 %, 50 g: 73,3 ± 6,88%)
επίτευξής του δεν διέφεραν (p>0,05) μεταξύ των δύο συνθηκών. Τα παραπάνω δείχνουν πως ακόμα και αν
ο μέγιστος ρυθμός οξείδωσης των λιπιδίων μειώθηκε όταν αυξήθηκε η προσλαμβανόμενη ποσότητα
υδατάνθρακα αυτό δεν επηρέασε την ένταση επίτευξης του. Μπορούν οι ασκούμενοι να εκτελούν άσκηση
με αυτή την ταχύτητα κίνησης πετυχαίνοντας πάντοτε το μέγιστο ρυθμό οξείδωσης των λιπιδίων
ανεξάρτητα από την ποσότητα υδατάνθρακα που θα έχουν καταναλώσει.
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1. Εισαγωγή

Ο μέγιστος ρυθμός οξείδωσης των λιπιδίων (ΜΡΟΛ) κατά την άσκηση και η ένταση της
άσκησης (ΕΜΡΟΛ) στην οποία επιτυγχάνεται θεωρούνται βιολογικοί δείκτες μεταβολικής υγείας
και φυσικής απόδοσης (2). Ο ΜΡΟΛ εμφανίζεται σε χαμηλές έως μέτριες εντάσεις άσκησης (3,5).
Για αθλητές αντοχής, εκτεταμένη παραμονή, κατά τη διάρκεια της άσκησης, στην ένταση στην
οποία επιτυγχάνεται ο ΜΡΟΛ μειώνει την ενδογενή οξείδωση υδατανθράκων με αποτέλεσμα τη
βραδύτερη εξάντληση του μυϊκού γλυκογόνου και την καθυστέρηση της κόπωσης (14). Επειδή οι
υδατάνθρακες είναι ένα σημαντικό ενεργειακό υπόστρωμα σε όλες τις εντάσεις άσκησης, πολλοί
αθλητές αντοχής καταναλώνουν πριν και κατά τη διάρκεια άσκησης ποσότητες υδατανθράκων.
Ωστόσο, η πρόσληψη υδατανθράκων πριν από την άσκηση προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης
της ινσουλίνης, η οποία αναστέλλει τη λιπόλυση, μειώνοντας το ρυθμό οξείδωσης των λιπιδίων
(8,10). Όταν ασκούμενοι έλαβαν, πριν την εκτέλεση δοκιμασίας έως την εξάντληση, 75 g
γλυκόζης, η ΕΜΡΟΛ ήταν μειωμένη κατά 13,5% εκφρασμένη ως ποσοστό της VO2max (1).
Τελευταία, εφαρμόζεται ευρέως από τους προπονητές και τους αθλητές αντοχής, η
χορήγηση σύνθετου υδατάνθρακα που αποτελείται από συνδυασμό γλυκόζης και μαλτοδεξτρίνης
ή γλυκόζης και φρουκτόζης,) διότι προσδίδει περισσότερη ενέργεια και μεταβολίζεται πιο αργά
συγκριτικά με τον απλό υδατάνθρακα (7,13). Η χορήγηση μείγματος γλυκόζης-φρουκτόζης
αυξάνει περισσότερο τον ρυθμό οξείδωσης των υδατανθράκων σε σύγκριση με χορήγηση μόνο
γλυκόζης και βελτιώνει την απόδοση (6). Η χορήγηση μόνο φρουκτόζης φαίνεται να μην
βελτιώνει την απόδοση λόγω του χαμηλού ρυθμού διάσπασης της (12). Δεν έχει διερευνηθεί πως
η χορήγηση σύνθετου υδατάνθρακα επηρεάζει την ΕΜΡΟΛ εκφρασμένη είτε σε μονάδες
κατανάλωσης οξυγόνου είτε σε δρομική ταχύτητα. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα ήταν
χρήσιμη καθώς μπορεί να δώσει πληροφορίες για τη στρατηγική που μπορούν να ακολουθήσουν
οι αθλητές σε έναν αγώνα ή μια προπόνηση αντοχής. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να
εξεταστεί η επίδραση της χορήγησης σύνθετου υδατάνθρακα στο μέγιστο ρυθμό οξείδωσης των
λιπιδίων και στην ένταση επίτευξης του.

2. Μέθοδος
2.1 Δείγμα
Στη μελέτη συμμετείχαν εθελοντικά 12 ασκούμενοι, 10 άντρες και 2 γυναίκες (ηλικία:
24,6±4,5 έτη, σωματική μάζα: 69,2±5 kg, VO2max: 52,9±5,4 ml·kg-1·min-1) που είχαν προπονητική
εμπειρία με αερόβια προπόνηση τουλάχιστον 6 μηνών.
2.2 Διαδικασία συλλογής δεδομένων
Οι δοκιμαζόμενοι πραγματοποίησαν 3 επισκέψεις στο χώρο του Τμήματος Επιστήμης
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Στην πρώτη
επίσκεψη υποβλήθηκαν σε εργοδιάδρομο (h/p/cosmos pulsar 3p), σε δοκιμασία προοδευτικά
αυξανόμενης ταχύτητας (1 km·h-1 ανά 2 min) έως την εξάντληση, για τη μέτρηση της μέγιστης
κατανάλωσης οξυγόνου (VmaxEncore 229, Sensormedics, USA), της μέγιστης καρδιακής
συχνότητας (Polar H10) και της μέγιστης αερόβιας ταχύτητας. Στις επόμενες δύο επισκέψεις οι
δοκιμαζόμενοι δεν έπρεπε να είχαν καταναλώσει τροφή τις τρεις τελευταίες ώρες. Στη μία
επίσκεψη, χωρίς να έχουν λάβει τροφή, οι δοκιμαζόμενοι εκτέλεσαν στον εργοδιάδρομο
δοκιμασία με σταδιακά αυξανόμενη ταχύτητα κατά 1 km·h-1 ανά 4 λεπτά μέχρι το πηλίκο
ανταλλαγής αερίων να είναι ≥1 (2). Στην άλλη επίσκεψη, 30 λεπτά πριν την άσκηση έλαβαν 50 g
σύνθετου υδατάνθρακα (φρουκτόζη και γλυκόζη με αναλογία 0,8:1) σε μορφή υδρογέλης (Gel
100 Maurten, Sweden) και μετά ακολούθησε η εκτέλεση της παραπάνω αερόβιας δοκιμασίας. Οι
δύο μετρήσεις έγιναν με τυχαία σειρά και με αντιστάθμιση. Οι μετρήσεις έγιναν πρωινή ώρα,
μετά από ολονύκτια νηστεία, χωρίς να έχει ληφθεί γεύμα και χωρίς να έχει εκτελεστεί κάποια
μορφής άσκησης τις τελευταίες 24ώρες.
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Στις δύο τελευταίες δοκιμασίες υπολογίστηκε ο ρυθμός οξείδωσης των λιπιδίων σε κάθε
στάδιο με βάση τον τύπο (15):
ΡΟΛ (g·min-1)= 1,695 x VO2 (L/min) - 1,701 x VCO2 (L/min)
Ο μέγιστος ρυθμός οξείδωσης λιπιδίων και η δρομική ταχύτητα (km·h-1) επίτευξής του
υπολογίστηκαν με τη μαθηματική μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων εφαρμόζοντας πολυώνυμο
2ου βαθμού στη σχέση μεταξύ του ρυθμού οξείδωσης των λιπιδίων (g·min-1) και της ταχύτητας
τρεξίματος. Η κατανάλωση οξυγόνου και η καρδιακή συχνότητας επίτευξης του ΜΡΟΛ
υπολογίστηκαν μέσω της γραμμικής σχέσης μεταξύ της ταχύτητας και των κατανάλωση οξυγόνου
και καρδιακή συχνότητα. Η ταχύτητα, η κατανάλωση οξυγόνου και η καρδιακή συχνότητα που
αντιστοιχούσαν στο ΜΡΟΛ εκφράστηκαν και αναλύθηκαν τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και ως
ποσοστό των μέγιστων τιμών τους.
2.3 Στατιστική ανάλυση
Για τη διερεύνηση των διαφορών μεταξύ των δύο διαφορετικών ποσοτήτων χορήγησης
υδατάνθρακα (0 και 50 g) στο μέγιστο ρυθμό οξείδωσης λιπιδίων, στην ταχύτητα, στην
κατανάλωση οξυγόνου και στην καρδιακή συχνότητα επίτευξής του εφαρμόστηκε η δοκιμασία ttest για ζευγαρωτές παρατηρήσεις. Το μέγεθος των διαφορών (ΜΔ) μεταξύ των τιμών
υπολογίστηκε βάση της τιμής Hedges’s g (9). Μεγέθη διαφορών μεγαλύτερα από 0,2, 0,5 και 0,8
χαρακτηρίστηκαν ως μικρά, μέτρια και μεγάλα, αντίστοιχα. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε
στο α= 0,05.

3. Αποτελέσματα
Με τη χορήγηση του σύνθετου υδατάνθρακα παρατηρήθηκε σημαντική μείωση (p= 0,01,
ΜΔ= -1,12) στο μέγιστο ρυθμό οξείδωσης των λιπιδίων αλλά δεν παρατηρήθηκε σημαντική
μεταβολή στη δρομική ταχύτητα (απόλυτες τιμές p= 0,71, ΜΔ= 0,07, σχετικές τιμές p= 0,72, ΜΔ=
0,35), στην πρόσληψη οξυγόνου (απόλυτες τιμές p= 0,51, ΜΔ= 0,13, σχετικές τιμές p=0,46,
ΜΔ=0,26) και στην καρδιακή συχνότητα (απόλυτες τιμές p= 0,15, ΜΔ= -0,26, σχετικές τιμές p=
0,16, ΜΔ= -0,30) που αντιστοιχεί ο μέγιστος ρυθμός οξείδωσης των λιπιδίων (Πίνακας 1).

4. Συζήτηση – Συμπεράσματα

Κύριο εύρημα της παρούσας έρευνας ήταν η μη μεταβολή της δρομικής ταχύτητας, της
κατανάλωσης οξυγόνου και της καρδιακής συχνότητας επίτευξης του μέγιστου ρυθμού
οξείδωσης των λιπιδίων με τη χορήγηση 50 g σύνθετου υδατάνθρακα 30 min πριν την έναρξη της
προσπάθειας. Σε προηγούμενη μελέτη (1) βρέθηκε μείωση κατά 13,5% της ΕΜΡΟΛ, εκφρασμένη
ως ποσοστό της VO2max, όταν ασκούμενοι εκτέλεσαν δοκιμασία σε εργοποδήλατο 45 min μετά
από τη χορήγηση 75 g γλυκόζης. Οι διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας
και αυτής των Achten και Jeukendrup (1) μπορεί να οφείλονται στον διαφορετικό τρόπο άσκησης
(εργοποδήλατο έναντι εργοδιαδρόμου), στη διαφορετική ποσότητα και σύνθεση του
υδατάνθρακα που δόθηκε (75 g γλυκόζης έναντι 50 g γλυκόζης-φρουκτόζης) καθώς και στο
διαφορετικό χρόνο χορήγησης του υδατάνθρακα (45 έναντι 30 min).
Γενικά, η χορήγηση υδατανθράκων 30 – 60’ πριν από την άσκηση έχει ως αποτέλεσμα
την αύξηση των συγκεντρώσεων γλυκόζης και ινσουλίνης στο πλάσμα που οδηγεί σε μείωση της
λιπόλυσης (10). Η χορήγηση φρουκτόζης προκαλεί μικρότερη αύξηση της συγκέντρωσης της
ινσουλίνης στο αίμα καθώς έχει βραδύτερο ρυθμό απορρόφησης αφού πρέπει πρώτα να
μετατραπεί στο ήπαρ σε γλυκόζη πριν μεταβολιστεί (4, 11, 16). Η χορήγηση μείγματος
φρουκτόζης – γλυκόζης, 30 min πριν την άσκηση, αυξάνει περισσότερο το ρυθμό οξείδωσης των
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Πίνακας 1. Μέγιστος ρυθμός οξείδωσης λιπιδίων και μηχανικές και καρδιοαναπνευστικές
παράμετροι που αντιστοιχούν σε αυτόν χωρίς (0 g) και με τη χορήγηση 50 g σύνθετου
υδατάνθρακα.
Ποσότητα σύνθετου υδατάνθρακα
0g

50 g

Μέγιστος ρυθμός οξείδωσης λιπιδίων
(g·min-1)

0,5±0,2

0,3± 0,2 *

Ταχύτητα στο μέγιστο ρυθμό οξείδωσης
λιπιδίων (km·h-1)

8,5 ± 1,

8,4 ± 1,1

% μέγιστης ταχύτητας στο μέγιστο
ρυθμό οξείδωσης λιπιδίων (km·h-1)

56,5 ± 4,1

56,0 ± 6,2

VO2 στο μέγιστο ρυθμό οξείδωσης
λιπιδίων (ml·kg-1·min-1)

34,8 ± 4,9

34,1 ± 5,5

% VO2max στο μέγιστο ρυθμό
οξείδωσης λιπιδίων

66,6 ± 6,1

65,0 ± 6,2

Καρδιακή συχνότητα στο μέγιστο ρυθμό
οξείδωσης λιπιδίων (b·min-1)

140 ± 10

143 ± 15

% μέγιστης καρδιακής συχνότητας στο
μέγιστο ρυθμό οξείδωσης λιπιδίων

71,6 ± 4,1

73,3 ± 6,9

*p< 0,05 από τη συνθήκη μη χορήγησης (0 gr) σύνθετου υδατάνθρακα
υδατανθράκων συγκριτικά με τη χορήγηση μόνο φρουκτόζης ενώ κατά τη διάρκεια της άσκησης
προκαλεί μεγαλύτερη αύξηση στην οξείδωση των εξωγενών υδατανθράκων σε σύγκριση με
χορήγηση μόνο γλυκόζης ή μόνο φρουκτόζης λόγω διαφορετικών μεταφορέων υδατανθράκων
(4,13,16). Έτσι, στην παρούσα μελέτη η προσθήκη φρουκτόζης σε διάλειμμα υδατανθράκων πριν
την άσκηση, πιθανά δεν περιόρισε πλήρως την έκκριση ινσουλίνης λόγω της ταυτόχρονης
χορήγησης και γλυκόζης και επήλθε σημαντική μείωση του μέγιστου ρυθμού οξείδωσης των
λιπιδίων 38,3%.
Συμπερασματικά φαίνεται, πως η χορήγηση σύνθετου υδατάνθρακα πριν την άσκηση
μειώνει το μέγιστο ρυθμό οξείδωσης των λιπιδίων χωρίς όμως αυτό να επηρεάσει την ταχύτητα
τρεξίματος ή την καρδιακή συχνότητα επίτευξης του οι οποίες παραμένουν αμετάβλητες. Η μη
μεταβολή της ΕΜΡΟΛ με την πρόσληψη της συγκεκριμένης ποσότητας (50 g) σύνθετου
υδατάνθρακα, σημαίνει ότι οι προπονητές μπορούν να προπονούν τους αθλητές τους χωρίς να
τους επηρεάζει η χορήγηση του σύνθετου υδατάνθρακα καθώς οι ασκούμενοι θα εκτελούν την
άσκηση με την ίδια ταχύτητα ή καρδιακή συχνότητα πετυχαίνοντας πάντοτε το μέγιστο ρυθμό
οξείδωσης των λιπιδίων ανεξάρτητα από την ποσότητα του σύνθετου υδατάνθρακα που θα έχουν
καταναλώσει.

Οικονομική υποστήριξη

Οι συγγραφείς δεν έλαβαν κάποια οικονομική υποστήριξη για τη συγγραφή της εργασίας.
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Σύγκρουση συμφερόντων

Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων.
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EFFECT OF COMPLEX CARBOHYDRATE INGESTION ON MAXIMAL FAT
OXIDATION RATE AND THE INTENSITY OF ITS ACHIEVEMENT
Konstantinos Samaras, Ilias Smilios, Stavros Sikovaris,
Konstantinos Laparidis, Helen Douda
Department of Physical Education and Sport Science, Democritus University of Thrace
Abstract
The aim of the study was to investigate the effects of the amount of complex exogenous
carbohydrate feeding on maximal fat oxidation (MFO) and the intensity of its achievement. Twelve
participants (10 men and 2 women, age: 24.6 ± 4.5 years) who had 6 months of aerobic training experience
performed on two different days, a progressively incremental test on the treadmill until the respiratory
exchange ratio was >1. Thirty minutes before each test, participants received 0 or 50 g of complex
carbohydrate (fructose and glucose in a ratio of 0.8: 1) in the form of a hydrogel (Gel 100 Maurten, Sweden).
Maximal fat oxidation rate and the velocity, oxygen consumption, and heart rate at which the maximal fat
oxidation was reached were calculated. The analysis of the data revealed that maximal fat oxidation rate
was lower (p< 0.05) at the 50 g condition (0.32 ± 0.15 g·min-1) than at the 0 g condition (0.52 ± 0.2 g·min-1).
The velocity (0 g: 8.47 ± 0.95 km·h-1, 50 g: 8.4 ± 1.14 km·h-1), the percentage of maximum oxygen uptake (0
g: 66.55 ± 6.1 %, 50 g: 64.98 ± 6.15 %) and the heart rate (0 g: 71.64 ± 4.13 %, 50 g: 73.3 ± 6.88 %) that
maximal fat oxidation occurred did not differ (p>0,05) between the two conditions. The above shows that
even if the MFO decreased when the amount of carbohydrate intake increased, this did not affect the
intensity of its achievement. Therefore, athletes can perform exercise at the same speed, always achieving
the maximum rate of fat oxidation regardless of the amount of carbohydrates they have consumed.
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