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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΙΚΟΤ ΑΝΑΔΡΟΒΙΟΤ ΚΑΣΩΦΛΙΟΤ ΣΟ 

ΠΔΓΙΟ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΞΑΣΟΜΙΚΔΤΜΔΝΗ ΚΑΘΟΓΗΓΗΗ ΣΗ 

ΠΡΟΠΟΝΗΗ ΑΝΣΟΥΗ 

ηνπ 

Απνζηόινπ Νηάλε 

 

θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ήηαλ λα αλαπηπρζεί έλαο αμηόπηζηνο ηξόπνο 

πξνζδηνξηζκνύ ηνπ γαιαθηηθνύ αλαεξόβηνπ θαησθιηνύ (ΑΚ) γηα δξνκείο, κε έλα 

πξσηόθνιιν  ζηαδηαθά απμαλόκελεο επηβάξπλζεο ζην πεδίν, θαη λα εμεηαζηεί ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα εμαηνκηθεπκέλσλ θαηεπζύλζεσλ πξνπόλεζεο αληνρήο, βάζεη ηεο 

ηαρύηεηαο ζην ΑΚ. Μειεηήζεθαλ θακπύιεο γ.ν. από έλα δείγκα 180 αηόκσλ (120 

άλδξεο θαη 60 γπλαίθεο), ειηθίαο από 12 έσο 62 εηώλ, πξνεξρόκελεο από πξνζσπηθό 

αξρείν κεηξήζεσλ ζην δηάζηεκα 1992-2005. ε 108, 52 θαη 32 πεξηπηώζεηο απηνύ ηνπ 

δείγκαηνο, κε κία, δύν θαη ηξεηο αληίζηνηρα επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο, κειεηήζεθε 

ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο εμαηνκηθεπκέλσλ θαηεπζύλζεσλ πξνπόλεζεο 

αληνρήο. Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ αηνκηθνύ ΑΚ έγηλε αξρηθά κε νπηηθά θξηηήξηα: α) 

ζπγθέληξσζε γ.ν. πξηλ ηελ αξρηθή κεηαβνιή ηεο θακπύιεο γ.ν., β) ηειηθή ζπγθέληξσζε 

γ.ν. ζηελ θακπύιε γ.ν. θαη γ) θακππιόηεηα ηεο θακπύιεο γ.ν.  Δθ ησλ πζηέξσλ έγηλε 

πξνζδηνξηζκόο θαη κε ρξήζε ηεο εμίζσζεο:  

ΑΚ = 4 – 0.25 (1.7 – x0) – 0.1 (9 – xT) – 0.65 (b – 0.8
♂
 ή 0.9

♀
), 

όπνπ x0 ε ζπγθέληξσζε γ.ν. ηνπ πξώηνπ θξηηεξίνπ, xT ε ζπγθέληξσζε γ.ν. ηνπ 

δεπηέξνπ θξηηεξίνπ θαη b ν ζπληειεζηήο θιίζεο από ηελ εθζεηηθή παιηλδξόκεζε 

(y=a·e
bx

), πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ηηκώλ ηεο θακπύιεο γ.ν. κεηά 

ηελ αξρηθή κεηαβνιήο ηεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη δελ ππήξραλ δηαθνξέο κεηαμύ 

αλδξώλ θαη γπλαηθώλ ζηε κέζε ζπγθέληξσζε γ.ν. θαη ζηε ζπρλόηεηά ηεο ζην αηνκηθό 

ΑΚ, θαζώο θαη ζηε κέγηζηε ζπγθέληξσζε γ.ν. Οη άλδξεο όκσο είραλ ζεκαληηθά 

πςειόηεξε ηαρύηεηα ΑΚ από ηηο γπλαίθεο (♂ 4.27 ±0.61 ♀ 3.74 ±0.43 m/sec, p<0.001). 
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Σα θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνύ ηνπ αηνκηθνύ ΑΚ εκθάληδαλ ίδηα εηθόλα ζηνπο άλδξεο θαη 

ηηο γπλαίθεο, εθηόο από ηνλ ζπληειεζηή b, ν νπνίνο ήηαλ ζεκαληηθά πςειόηεξνο 

(p=0.001) ζηηο γπλαίθεο (1.345 ±0.034) απ’ όηη ζηνπο άλδξεο (1.220 ±0.021). O 

intraclass ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (R) θαη ν δείθηεο ζπκθσλίαο kappa (k) έδεημαλ κηα 

πςειή ζπκθσλία ζηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ αηνκηθνύ ΑΚ κε νπηηθά θξηηήξηα θαη κε 

εμίζσζε (R=0.80, p<0.001 θαη k=0.62, p<0.001). Η εμέηαζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ θαηεπζύλζεσλ πξνπόλεζεο έδεημε, όηη νη θαηεπζύλζεηο 

πξνπόλεζεο βειηίσζαλ ζεκαληηθά ηελ ηαρύηεηα ηνπ ΑΚ ζε δηάζηεκα 1-3 κελώλ 

(p<0.001), ηόζν ζε δξνκείο κεγάισλ απνζηάζεσλ-καξαζσλνδξόκνπο (3.22 ±3.59 %) 

όζν θαη ζε λεαξνύο δξνκείο εκηαληνρήο-αληνρήο (4.17 ±4.34 %). Η  επίδξαζή ηνπο ζ’ 

έλαλ θύθιν πξνεηνηκαζίαο (5-12 κελώλ) κε επαλαιακβαλόκελεο κεηξήζεηο  έδεημε, όηη 

ε βειηίσζε ήηαλ ζεκαληηθή αλάκεζα ζε ηξεηο (F=33.02, p<0.001) θαη ζε ηέζζεξηο 

κεηξήζεηο (F=19.32, p<0.001), παξνπζηάδνληαο όκσο κείσζε ηεο πνζνζηηαίαο 

βειηίσζεο από κέηξεζε ζε κέηξεζε, ε νπνία κεηαμύ 3
εο

 θαη 4
εο

 δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. Η ζπλνιηθή βειηίσζε έθηαζε ζην 4.78 ±5.09 % (p<0.001) ζηηο 3 κεηξήζεηο 

θαη ζην 6.21 ±5.92 % (p<0.001) ζηηο ηέζζεξηο κεηξήζεηο. πκπεξαίλεηαη ινηπόλ, όηη ν 

πξνζδηνξηζκόο ηνπ αηνκηθνύ ΑΚ ζην πεδίν, βάζεη ησλ παξαπάλσ ηξηώλ θξηηεξίσλ ηεο 

θακπύιεο γ.ν., είλαη αμηόπηζηνο θαη ε εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλσλ θαηεπζύλζεσλ 

πξνπόλεζεο, πνπ βαζίδνληαη ζηελ ηαρύηεηα ηνπ ΑΚ, νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο αεξόβηαο 

ηθαλόηεηαο αληνρήο, ηόζν ζε αξρηθό όζν θαη ζε επαλαιακβαλόκελν ζηάδην. 

 

Λέξειρ κλειδιά: αηνκηθό αλαεξόβην θαηώθιη, θακπύιε γαιαθηηθνύ νμένο, πξνπόλεζε 

δξνκέσλ αληνρήο.  
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ABSTRACT 

 

FIELD DETERMINATION OF THE LACTATE ANAEROBIC THRESHOLD IN 

RUNNERS AND INDIVIDUALIZED REGULATION OF ENDURANCE TRAINING 

by 

Apostolos Danis 

 

The aim of this study was to develop an objective determination of the lactate 

anaerobic threshold (AT) for runners, by a field graded incremental exercise test, and to 

examine the effectiveness of individualized guidelines for endurance training, based on 

the speed at AT. Lactate curves were studied from a sample of 180 individuals (120 

men and 60 women), aged 12 to 62 years, and coming from a personal archive in the 

period 1992-2005. In 108, 52 and 32 cases of this sample, with one, two and three 

repeated measures respectively, was studied the effectiveness of the application of 

individualized guidelines for endurance training. The determination of individual AT 

was initially made based on visual criteria: a) the baseline lactate concentration before 

the break-point, b) the end lactate concentration on the lactate curve, and c) the 

curvature of the lactate curve. An ex-post determination was made by the use of the 

following equation:  

AT = 4 – 0.25 (1.7 – x0) – 0.1 (9 – xEnd) – 0.65 (b – 0.8
♂
 or 0.9

♀
), 

where, x0 is the baseline lactate concentration, as in the first criterion, xEnd is the end 

lactate concentration, as in the second criterion, and b is the coefficient from the 

exponential curve regression (y=a·e
bx

), which was used for fitting the curve after its 

initial break-point. The results showed that no differences existed between men and 

women in mean lactate concentration and its frequency at the individual AT, as well as 

in the maximal lactate concentration. However, men had a significantly higher speed at 

AT in relation to women (♂ 4.27 ±0.61 ♀ 3.74 ±0.43 m/sec, p<0.001). The 

determination criteria of individual AT displayed the same image in men and women, 

except for the coefficient b, which was significantly higher (p=0.001) for women (1.345 
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±0.034) compared to men (1.220 ±0.021). The intra-class correlation coefficient (R) and 

inter-rate agreement kapper (k) showed a high agreement on the determination of 

individual AT by visual criteria and by the equation (R=0.80, p<0.001 θαη k=0.62, 

p<0.001). The examination about the effectiveness of individualized guidelines for 

endurance training showed that the speed at AT was significantly improved in a period 

of 1-3 months (p< 0.001), as for the long distance and marathon runners (3.22 ±3.59 %) 

as also for the young middle and long distance runners (4.17 ±4.34 %). The effect of 

individualized guidelines in a preparation cycle (5-12 months) with repeated measures 

showed that the improvement was significant between three (F=33.02, p<0.001) and 

between four measures (F=19.32, p<0.001), with a reduction of the proportional 

improvement, from measure to measure, and no significant improvement between 3
rd

 

and 4
th

 measure. The total improvement reached 4.78 ±5.09 % (p<0.001) by three 

measures and 6.21 ±5.92 % (p<0.001) by four measures. In conclusion, field 

determination of lactate individual AT, based on the above mentioned three criteria of 

lactate curve, is reliable, and the application of individualized guidelines for endurance 

training, based on the speed at AT, leads to an improvement on the aerobic endurance 

ability, both in initial and in repeated stage.  

 

Key words: individual anaerobic threshold, lactate curve, runner’s endurance training. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VII 
 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ 

 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ABSTRACT 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΗΜΑΣΩΝ 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΟΜΔΤΔΩΝ 

Η.   ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σκοπόρ ηηρ επγαζίαρ 

ΗΗ. ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Ππόηςπα πποζδιοπιζμού ηος αηομικού ΑΚ 

Ενεπγειακή ανηαπόκπιζη ζηην ένηαζη ηος ΑΚ 

Αναεπόβιο καηώθλι και πποπόνηζη ανηοσήρ 

Επεςνηηικό κενό πος ππόκειηαι να καλύτει η επγαζία 

ΗΗΗ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Δείγμα 

Μεηπήζειρ ηος γαλακηικού οξέορ 

Ππυηόκολλο ζηαδιακά αςξανόμενηρ ένηαζηρ ζηο πεδίο 

Διαδικαζία ηος ηεζη 

Πποζδιοπιζμόρ ηος αηομικού ΑΚ  

Εκθεηική πποζαπμογή ηηρ καμπύληρ γ.ο. και ποζοηικόρ πποζδιοπιζμόρ ηηρ 

καμπςλόηηηαρ  

Πποζδιοπιζμόρ ηος αηομικού ΑΚ με εξίζυζη 

Πποζδιοπιζμόρ ηυν εξαηομικεςμένυν ενηάζευν για ηην πποπόνηζη ανηοσήρ 

Εξέηαζη ηηρ επίδπαζηρ ηυν εξαηομικεςμένυν καηεςθύνζευν πποπόνηζηρ 

ανηοσήρ 

Σηαηιζηική ανάλςζη 

IΙΙ 

VI 

VII 

IX 

X 

XII 

1 

5 

7 

7 

11 

17 

23 

24 

24 

24 

25 

26 

26 

 

27 

28 

28 

 

30 

30 



VIII 
 

IV.  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Καμπύλερ γ.ο. και πποζδιοπιζμόρ ηος αηομικού ΑΚ με οπηικά κπιηήπια 

Εκθεηική πποζαπμογή και αποηίμηζη ηηρ κλίζηρ ηυν  καμπςλών  γ.ο. 

Ανηικειμενικόρ πποζδιοπιζμόρ ηος αηομικού ΑΚ με εξίζυζη 

Επίδπαζη ηυν εξαηομικεςμένυν καηεςθύνζευν πποπόνηζηρ ζηο αηομικό ΑΚ 

Επαναλαμβανόμενη επίδπαζη ηυν εξαηομικεςμένυν καηεςθύνζευν πποπόνηζηρ 

ζηο αηομικό ΑΚ 

V.  ΤΕΖΣΖΖ  

Το ππυηόκολλο ζηαδιακά αςξανόμενηρ επιβάπςνζηρ ζηο πεδίο: πποϋποθέζειρ, 

πεπιοπιζμοί και πλεονεκηήμαηα 

Πποζδιοπιζμόρ ηος αηομικού ΑΚ με οπηικά κπιηήπια και με εξίζυζη 

Κλίζη καμπύληρ γ.ο. και αξιολόγηζη ηυν αεπόβιυν πποζαπμογών 

Αποηελεζμαηικόηηηα ηυν εξαηομικεςμένυν καηεςθύνζευν πποπόνηζηρ ανηοσήρ 

Μεθοδολογικά όπια και πεπιοπιζμοί ηηρ μελέηηρ 

VI. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

VII. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 

32 

32 

38 

40 

44 

 

45 

49 

 

49 

51 

57 

61 

67 

69 

72 

 

  



IX 
 

 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ 

 

 

Πίνακας 1. Πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο αλδξώλ θαη γπλαηθώλ πνπ 

πεξηιήθζεθαλ ζηε κειέηε. 

 

Πίνακας 2. πζρέηηζε ησλ ηξηώλ θξηηεξίσλ πξνο ην αηνκηθό ΑΚ κε νπηηθά θξηηήξηα 

θαη κεηαμύ ηνπο. 

 

Πίνακας 3. Αλάιπζε γξακκηθήο παιηλδξόκεζεο κε ζπλδπαζκό ησλ ηξηώλ θξηηεξίσλ σο 

πξνο ην αηνκηθό ΑΚ πξνζδηνξηζκέλν κε νπηηθά θξηηήξηα. 

 

Πίνακας 4. Δπίδξαζε ηεο πξνπόλεζεο 1-3 κελώλ κε εμαηνκηθεπκέλεο θαηεπζύλζεηο ζην 

αηνκηθό ΑΚ ζε δξνκείο κεγάισλ απνζηάζεσλ – καξαζσλνδξόκνπο θαη ζε λεαξνύο 

δξνκείο εκηαληνρήο – αληνρήο. 

 

 

 

31 

 

 

39 

 

 

41 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

  



X 
 

 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΥΖΜΑΣΧΝ 

 

 

χήμα 1. Πξνζνκνίσζε ηεο θαηάζηαζεο «steady state» γ.ν. ζην αίκα ζε ζηαζεξό 

ππνκέγηζην έξγν. Καηά ηε κεηαβαηηθή θάζε, ε αικαηώδεο αύμεζε ηνπ ξπζκνύ 

παξαγσγήο γ.ν (
   

  
) έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα γξήγνξε αύμεζε ηνπ γ.ν. ζηνπο κύεο θαη 

ζην αίκα, πνπ νδεγεί ζε κηα  ςειόηεξε ζπγθέληξσζε γ.ν. «steady state» ζην αίκα 

(Mader & Heck 1986). 

 
χήμα 2. Υαξαθηεξηζηηθή θαηαλνκή ησλ εληάζεσλ ηεο πξνπόλεζεο αληνρήο ζηελ 

θακπύιε ηνπ γ.ν. από ζηαδηαθά απμαλόκελε έληαζε, ζε ηξεηο γεληθεπκέλεο δώλεο 

έληαζεο (Faude et al., 2009). 
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ζπγθεληξώζεσλ γ.ν. ζην αηνκηθό ΑΚ (3.0, 3.5, 4.0, 4.5 θαη 5.0 mmol/l). Η θάζεηνο 

ζηελ ηνκή ηεο θακπύιεο ηνπ γ.ν. κε ηε δηαγξάκκηζε ηνπ αηνκηθνύ ΑΚ δίλεη ηελ 
ηαρύηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην ΑΚ. 

 

χήμα 4. Κακπύιεο γ.ν. ζην ζπλνιηθό δείγκα ησλ γπλαηθώλ θαη δηαγξακκίζεηο ησλ 
ζπγθεληξώζεσλ γ.ν. ζην αηνκηθό ΑΚ (3.0, 3.5, 4.0, 4.5 θαη 5.0 mmol/l). Η θάζεηνο 

ζηελ ηνκή ηεο θακπύιεο ηνπ γ.ν. κε ηε δηαγξάκκηζε ηνπ αηνκηθνύ ΑΚ δίλεη ηελ 

ηαρύηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην ΑΚ. 

 

χήμα 5. ρέζε ηεο ζπγθέληξσζεο γ.ν. ρακειήο επηβάξπλζεο (πξηλ ηελ έλαξμε ηεο 

αξρηθήο κεηαβνιήο ηεο θακπύιεο) κε ην ύςνο ηεο ηαρύηεηαο εκθάληζήο ηεο ζηνπο 

άλδξεο (επάλσ) θαη ζηηο γπλαίθεο (θάησ). 

 

χήμα 6. Γηαρσξηζκόο ησλ θακππιώλ γ.ν. αλαθνξηθά κε ηελ ηειηθή ζπγθέληξσζε γ.ν. 

(ςειόηεξε ηηκή θακπύιεο). Αξηζηεξά παξνπζηάδνληαη νη θακπύιεο κε ηειηθή 
ζπγθέληξσζε έσο 9 mmol/l θαη δεμηά πάλσ από 9 mmol/l. Πάλσ παξνπζηάδνληαη νη 

θακπύιεο γ.ν. ησλ αλδξώλ θαη θάησ ησλ γπλαηθώλ. Η θαηά πιάηνο δηαζπνξά ησλ 

θακππιώλ δελ δηαθνξνπνηείηαη από ην ύςνο ηεο ηειηθήο ζπγθέληξσζεο γ.ν. 

 
χήμα 7. Δπηζήκαλζε θακππιώλ γ.ν. κε κεγαιύηεξε (θόθθηλν ρξώκα) θαη κε 

κηθξόηεξε θακππιόηεηα (κπιε ρξώκα). Σόζν ζηνπο άλδξεο (επάλσ) όζν θαη ζηηο 

γπλαίθεο (θάησ) παξαηεξνύληαη νη ίδηεο δηαθνξνπνηήζεηο θακππιόηεηαο αλεμάξηεηα 
από ηελ θαηά πιάηνο δηαζπνξά ησλ θακππιώλ. 

 

χήμα 8. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ αηνκηθνύ ΑΚ (ζπγθέληξσζε γ.ν.) ζηνπο άλδξεο 
θαη ζηηο γπλαίθεο. 

 

χήμα 9. Δλδεηθηηθή θαηαλνκή 5 θακππιώλ γ.ν. πξνζαξκνζκέλσλ ζε εθζεηηθή 

ζπλάξηεζε  κε κεγάιν ζπληειεζηή θιίζεο b (θόθθηλν ρξώκα) θαη κηθξό ζπληειεζηή 
(κπιε ρξώκα), ζηνπο άλδξεο (επάλσ) θαη ζηηο γπλαίθεο (θάησ). Η δηαθνξά ηνπ 

ζπληειεζηή θαζνξίδεη ηε δηαθνξά ηεο θακππιόηεηαο. 
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χήμα 10. Γξακκηθή παιηλδξόκεζε ησλ ηξηώλ πνζνηηθνπνηεκέλσλ θξηηεξίσλ πξνο ην 
αηνκηθό ΑΚ κε νπηηθά θξηηήξηα. Γηαθξίλεηαη κηα επξεία δηαζπνξά από ηελ επζεία ηεο 

γξακκηθήο ζπλάξηεζεο. 

 

χήμα 11. Γξακκηθή παιηλδξόκεζε κεηαμύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ αηνκηθνύ ΑΚ κε νπηηθά 
θξηηήξηα θαη κε ρξήζε ηεο εμίζσζεο 

 

χήμα 12. Γξακκηθή παιηλδξόκεζε κεηαμύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ αηνκηθνύ ΑΚ κε νπηηθά 
θξηηήξηα θαη ρξήζε ηεο εμίζσζεο κε ζπληειεζηή ΓxT 0,1 (κπιε ρξώκα) θαη 0,2 

(θόθθηλν ρξώκα). 

 

χήμα 13. Μεηαβνιή ηεο κέζεο ηαρύηεηαο ηνπ ΑΚ ζε ηξεηο επαλαιακβαλόκελεο 

κεηξήζεηο (επάλσ) θαη ηνπ πνζνζηνύ κεηαβνιήο ηεο κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ (θάησ), ζηε 

δηάξθεηα ελόο θύθινπ αγσληζηηθήο πξνεηνηκαζίαο. 

 

χήμα 14. Μεηαβνιή ηεο κέζεο ηαρύηεηαο ηνπ ΑΚ ζε ηέζζεξεηο επαλαιακβαλόκελεο 

κεηξήζεηο (επάλσ) θαη ηνπ πνζνζηνύ κεηαβνιήο ηεο κεηαμύ ησλ κεηξήζεσλ (θάησ), ζηε 

δηάξθεηα ελόο θύθινπ αγσληζηηθήο πξνεηνηκαζίαο. 
 

χήμα 15. Δλδεηθηηθέο θακπύιεο γ.ν. από 3 αζιεηέο εκηαληνρήο (400, 800, 1500m),  3 

αζιεηέο 5km, 2 αζιεηέο  10km θαη 3 καξαζσλνδξόκνπο. Ο δείθηεο b από ηελ εθζεηηθή 
πξνζαξκνγή ησλ θακππιώλ ππνδειώλεη ην κέγεζνο ηεο θακππιόηεηαο θαη ηηο 

ππεξέρνπζεο πξνζαξκνγέο ησλ αζιεηώλ. 

 

χήμα 16. Σν απνηέιεζκα δίκελεο πξνπόλεζεο κε εμαηνκηθεπκέλεο θαηεπζύλζεηο 
πξνπόλεζεο  αληνρήο ζην ΑΚ θαη ζηελ θιίζε ηεο θακπύιεο γ.ν. ζε 6 πεξηπηώζεηο 

δξνκέσλ: έλαλ απξνπόλεην, έλαλ κέηξηα πξνπνλεκέλν, δύν καξαζσλνδξόκνπο, έλαλ 

δξνκέα 400 m θαη έλαλ δξνκέα 800 m (αδεκνζίεπηα ζηνηρεία από αλαθνίλσζε: Νηάλεο, 
1992). 

 

χήμα 17. Μεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ΑΚ θαη ηεο θακπύιεο γ.ν. ζε 4 δξνκείο 

κεγάισλ απνζηάζεσλ  θαηά ηελ πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο ηνπο (επάλσ αξηζηεξά ζε 

δηάζηεκα 6.5 κελώλ, επάλσ δεμηά ζε δηάζηεκα 7 κελώλ, θάησ αξηζηεξά ζε δηάζηεκα 6 

κελώλ θαη θάησ δεμηά ζε δηάζηεκα 3 κελώλ). 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΟΜΔΤΔΧΝ 

 

ΑΚ  Αλαεξόβην θαηώθιη 

     

           
 Κιάζκα ζπγθέληξσζεο θσζθνξηθώλ λνπθιενηηδίσλ 

CP  Φσζθνθξεαηίλε 

γ.ο.  Γαιαθηηθό νμύ 

   

  
  Ρπζκόο παξαγσγήο γαιαθηηθνύ νμένο 

   

  
     Μέγηζηνο ξπζκόο παξαγσγήο γαιαθηηθνύ νμένο 

IAT  Αηνκηθό αλαεξόβην θαηώθιη 

LT  Γαιαθηηθό θαηώθιη 

LTaer  Αεξόβην γαιαθηηθό θαηώθιη – ζεκείν αξρηθήο κεηαβνιήο ηνπ 

γαιαθηηθνύ νμένο (break-point) 

LTP  εκείν απόηνκεο κεηαβνιήο ηνπ γαιαθηηθνύ νμένο (lactate turnpoint) 

MLSS  Μέγηζηε ζηαζεξνπνίεζε γαιαθηηθνύ νμένο ζην αίκα (maximal lactate 

steady state) 

OBLA  Έλαξμε ζπζζώξεπζεο γαιαθηηθνύ νμένο ζην αίκα (onset of blood lactate 

accumulation)  

PFK  Φσζθνθξνπθηνθηλάζε 

R  Αλαπλεπζηηθό πειίθν (respiratory exchange ratio) 

VCO2  Όγθνο εθπλεόκελνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα  

VE  Όγθνο εθπλεόκελνπ αέξα  

VO2  Όγθνο πξόζιεςεο νμπγόλνπ  

VO2 max Μέγηζηε πξόζιεςε νμπγόλνπ  

VT  Αλαπλεπζηηθό θαηώθιη 

VΣ1, VΣ2 Αλαπλεπζηηθό θαηώθιη 1 θαη 2 
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ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΣΟΤ ΓΑΛΑΚΣΗΚΟΤ ΑΝΑΔΡΟΒΗΟΤ ΚΑΣΩΦΛΗΟΤ ΣΟ 

ΠΔΓΗΟ Δ ΓΡΟΜΔΗ ΚΑΗ ΔΞΑΣΟΜΗΚΔΤΜΔΝΖ ΚΑΘΟΓΖΓΖΖ ΣΖ 

ΠΡΟΠΟΝΖΖ ΑΝΣΟΥΖ  

 

 

Η.  ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

 

Σν αλαεξφβην θαηψθιη (ΑΚ) έρεη απνθηήζεη κηα ηδηαίηεξε αμία ζηελ αζιεηηθή 

αμηνιφγεζε θαη εηδηθφηεξα ζηελ αμηνιφγεζε ηεο βαζηθήο αεξφβηαο αληνρήο, πνπ 

θαζνξίδεη ηελ επίδνζε ζε παξαηεηακέλν έξγν θαη ζηνπο δξφκνπο κεγάισλ απνζηάζεσλ. 

Ζ αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ΑΚ θαη ε ρξήζε εηδηθψλ πξσηνθφιισλ επηβάξπλζεο γηα 

θάζε άζιεκα είλαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εμαγσγή ζσζηψλ απνηειεζκάησλ 

αμηνιφγεζεο, ψζηε απηά λα ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηδηθήο αζιεηηθήο 

επίδνζεο θαη κε ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πξνπφλεζεο.   

Ο φξνο αλαεξφβην θαηψθιη εκθαλίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία ζηε δεθαεηία ηνπ 1970. 

Αξρηθά ν Hollmann (1959) εηζήγαγε ηνλ φξν «ζεκείν ηνπ βέιηηζηνπ ζπληειεζηή 

απφδνζεο» (Punkt des optimalen Wirkungsgrades), πνπ αληηζηνηρνχζε ζην ζεκείν 

έλαξμεο κηαο κεγαιχηεξεο αχμεζεο ηνπ πλεπκνληθνχ αεξηζκνχ  ζε ζρέζε κε ηελ 

αχμεζε ηεο πξφζιεςεο νμπγφλνπ, ζε απμαλφκελε επηβάξπλζε. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα 

νη Wasserman and McIllroy (1964) πξνζδηφξηζαλ ην ίδην ζεκείν απφ ηελ έλαξμε ηεο 

αχμεζεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ πειίθνπ (ππνινγηδφκελν απφ ηηο ηειηθέο ηηκέο ησλ 

εθπλεφκελσλ αεξίσλ), θαηά ηελ αχμεζε ηνπ ζσκαηηθνχ έξγνπ ζε θαξδηνπαζείο, θαη ην 

νλφκαζαλ «θαηψθιη αλαεξφβηνπ κεηαβνιηζκνχ» (threshold of anaerobic metabolism). 

ηε ζπλέρεηα, ν αλαίκαθηνο πξνζδηνξηζκφο ηνπ ελ ιφγσ ζεκείνπ έληαζεο γεληθεχηεθε 

κε ηνλ φξν  «αλαεξφβην θαηψθιη» (anaerobic threshold) θαη εληνπηδφηαλ ζην ζεκείν 

έλαξμεο ηεο ππέξκεηξεο αχμεζεο (απφθιηζε απφ ηε γξακκηθή) ησλ αλαπλεπζηηθψλ 

παξακέηξσλ VE, VCO2, θαη R, ζε ζηαδηαθά απμαλφκελε επηβάξπλζε ζην εξγνπνδήιαην 

(Wasserman et al. 1973). 

Παξάιιεια, κε ηελ αλάπηπμε ηεο ελδπκαηηθήο κεζφδνπ κέηξεζεο ηνπ γαιαθηηθνχ 

νμένο (γ.ν.) ζην αίκα, έγηλαλ δεκνθηιείο νη κεηξήζεηο γ.ν. γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο  

αεξφβηαο αληνρήο  θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ εληάζεσλ θαηά ηελ άζθεζε. 

Αληηπξνζσπεπηηθή ζεσξήζεθε ε ζπγθέληξσζε ησλ 4  mmol/l γ.ν. ζην αίκα,  πνπ  

αληαλαθινχζε ζε κηα θαηάζηαζε «αεξφβηαο-αλαεξφβηαο κεηάβαζεο» (aerob-anaerober 
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Übergang) ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαηά ηελ άζθεζε. Ζ έληαζε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ 

αληηζηνηρνχζε ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 4 mmol/l ζε ζηαδηαθά απμαλφκελε επηβάξπλζε, 

νλνκάζζεθε απφ ηνπο Mader et al. (1976) «αεξφβην-αλαεξφβην θαηψθιη» (aerob-

anaerobe Schwelle). Ζ ζηαζεξή ζπγθέληξσζε ησλ 4 mmol/l γ.ν. ζην αίκα θαη ε 

αληίζηνηρε έληαζε ηεο πξνζπάζεηαο, εκθαλίζζεθε ιίγν αξγφηεξα θαη ζαλ «onset of 

blood lactate accumulation - OBLA» (Sjodin & Jacobs, 1981. Sjodin et al. 1981). Καη νη 

δχν φξνη αλαθέξνληαη ζην ζηαζεξφ «γαιαθηηθφ» ΑΚ ησλ 4 mmol/l, ην νπνίν έρεη θνηλή 

ζεσξεηηθή βάζε κε ην «αλαπλεπζηηθφ» ΑΚ, σο πξνο ηελ έλαξμε κηαο «ζεκαληηθήο» 

ζπκκεηνρήο ηνπ γαιαθηηθνχ κεραληζκνχ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Γαιαθηηθφ θαη  

αλαπλεπζηηθφ ΑΚ δηαθέξνπλ ζηηο παξακέηξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπο (γ.ν. ζην αίκα ή αλαπλεπζηηθά κεγέζε).  

αλ αλαεξφβην θαηψθιη (AΚ) ινηπφλ νξίδεηαη ε έληαζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο 

πάλσ απφ ηελ νπνία ε θαηαλάισζε νμπγφλνπ δελ επαξθεί γηα ηελ  θάιπςε ησλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ,  ή αθξηβέζηεξα,  ε έληαζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο πάλσ απφ 

ηελ νπνία ε ελεξγεηαθή δαπάλε ζπλδέεηαη κε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο γαιαθηηθνχ 

νμένο ζην αίκα. Όζνλ αθνξά ζην αλαπλεπζηηθφ θαη γαιαθηηθφ ΑΚ: 

αλ αλαπλεπζηηθφ θαηψθιη (VT) νξίδεηαη ε έληαζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, 

θαηά ηελ νπνία ε αχμεζε ηνπ πλεπκνληθνχ αεξηζκνχ θαη ηεο απνβνιήο CO2 αξρίδεη λα 

απνθηά γξεγνξφηεξν ξπζκφ απφ ηελ αχμεζε ηεο πξφζιεςεο νμπγφλνπ, ζε ζηαδηαθά 

απμαλφκελε έληαζε ηεο πξνζπάζεηαο. 

αλ γαιαθηηθφ θαηψθιη (LT) νξίδεηαη ε έληαζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο πνπ 

ζπλδέεηαη κε κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο γαιαθηηθνχ νμένο ζην αίκα, ζε 

ζηαδηαθά απμαλφκελε έληαζε ηεο πξνζπάζεηαο. εκαληηθή αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο 

γ.ν. ζεσξείηαη απφ θάπνηνπο ζπγγξαθείο κηα ειάρηζηε αχμεζε πάλσ απφ ηα επίπεδα 

εξεκίαο θαη απφ άιινπο ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε πνπ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζε 

ηζνξξνπία ζην αίκα. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ αχμεζε ησλ αλαπλεπζηηθψλ 

παξακέηξσλ, θαζψο θαη ηελ αχμεζε ηνπ γ.ν. ζην αίκα είλαη ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ αλαεξφβηνπ γαιαθηηθνχ κεραληζκνχ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Σν γαιαθηηθφ νμχ, 

ζαλ παξάγσγν ηνπ απμεκέλνπ ξπζκνχ ηεο γιπθφιπζεο, δηαρέεηαη ζην αίκα θαη 

δηίζηαηαη ζε γαιαθηηθφ
-
 θαη Ζ

+
 πξνθαιψληαο νμέσζε. ε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε ν 

ξπζκηζηηθφο κεραληζκφο ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ αίκαηνο δεζκεχεη κεγαιχηεξε 

πνζφηεηα Ζ
+
 ζην HCO3

-
, απμάλνληαο ηελ πνζφηεηα ηνπ αλζξαθηθνχ νμένο (H2CO3), ην 



  
  

 

3 
 

νπνίν δηαζπάηαη ζε CO2 θαη Ζ2Ο. πλεπψο ε αχμεζε ηνπ γ.ν. ζην αίκα ζπλδέεηαη κε 

αχμεζε ηεο απνβνιήο CO2. Σαπηφρξνλα ε αχμεζε ησλ ηφλησλ Ζ
+
 θαη ηεο κεξηθήο 

πίεζεο ηνπ CO2 δηεγείξεη ην αλαπλεπζηηθφ θέληξν ζηνλ πξνκήθε, πξνθαιψληαο αχμεζε 

ηνπ ξπζκνχ ηεο αλαπλνήο. ε απμαλφκελε επηβάξπλζε ινηπφλ θαη μεπεξλψληαο ηελ 

έληαζε ηνπ ΑΚ, αξρίδεη ζπλδπαζηηθά κηα «ππέξκεηξε» αχμεζε ηνπ γ.ν., ηνπ VE, ηεο 

VCO2 θαη ηνπ R.  

Ο νπηηθφο πξνζδηνξηζκφο φκσο απηνχ ηνπ ζεκείνπ ηεο «ππέξκεηξεο» αχμεζεο ζε 

κηα γξαθηθή παξάζηαζε κεηαβνιήο ησλ παξακέηξσλ, ζπλνδεχεηαη απφ αξθεηά 

πξνβιήκαηα. Οη δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο θαη απφςεηο ησλ ζπγγξαθέσλ νδήγεζαλ γηα 

καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζχγρπζε, ζην πνχ αθξηβψο εληνπίδεηαη ε «ζεκαληηθή 

αχμεζε» ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ γαιαθηηθνχ κεραληζκνχ ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο.  

Ζ δηαπίζησζε φηη ζε ζηαδηαθά απμαλφκελε επηβάξπλζε, κε ηελ έλαξμε ηεο 

ππέξκεηξεο αχμεζεο ηνπ VE θαη ηεο VCO2 έλαληη ηεο VO2, παξαηεξείηαη θαη αχμεζε 

ηνπ γ.ν. ζην πιάζκα αίκαηνο πάλσ απφ ηα επίπεδα εξεκίαο (Davis et al., 1976), 

ελίζρπζε ηελ άπνςε φηη ε έληαζε ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαησθιηνχ ηαπηίδεηαη κε ηελ 

έληαζε ηνπ γαιαθηηθνχ θαησθιηνχ. Έηζη, κηα κεξίδα ζπγγξαθέσλ φξηζε ζαλ γαιαθηηθφ 

θαηψθιη ζε ζηαδηαθά απμαλφκελε επηβάξπλζε, ηελ έληαζε ζηελ νπνία ε ζπγθέληξσζε 

ηνπ γ.ν. ζην αίκα αξρίδεη λα απμάλεηαη πάλσ απφ ηα επίπεδα εξεκίαο ή πάλσ απφ ηα 

επίπεδα άζθεζεο κε ρακειή έληαζε (Davis et al., 1976. Caiozzo et al., 1982. Davis et 

al., 1983). Σν αληίζηνηρν ζεκείν ηεο «αξρηθήο αχμεζεο» ζηελ θακπχιε ηνπ γ.ν. 

ραξαθηεξίζηεθε «break-point» ηεο ζπγθέληξσζεο γ.ν. Γηα ιφγνπο απινπνίεζεο ησλ 

φξσλ, ην γαιαθηηθφ θαηψθιη ζ’ απηή ηελ πεξίπησζε νλνκάδεηαη «αεξφβην» (LTaer). 

Ο εληνπηζκφο ηνπ αληίζηνηρνπ «ζεκείνπ κεηαβνιήο» (break-point) ζηηο 

αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο, θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ θαησθιηνχ, 

δελ ήηαλ επίζεο κηα ηδηαίηεξα αθξηβήο δηαδηθαζία. ηνλ νπηηθφ πξνζδηνξηζκφ, θαη 

ηδηαίηεξα ζηε γξαθηθή παξάζηαζε κεηαβνιήο ησλ αλαπλεπζηηθψλ ηζνδπλάκσλ VE/VO2 

θαη VE/VCO2, ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηεο επηβάξπλζεο, παξαηεξήζεθαλ αξγφηεξα δχν 

«ζεκεία κεηαβνιήο», πνπ νδήγεζαλ ζε πξνζδηνξηζκφ δχν δηαθνξεηηθψλ εληάζεσλ 

αλαπλεπζηηθνχ θαησθιηνχ VΣ1 θαη VΣ2 (McLellan, 1985. Prud’Home et al. 1984. 

Beaver et al., 1986). Έλαο αληίζηνηρνο δηαρσξηζκφο έγηλε θαη ζην γαιαθηηθφ «αεξφβην-

αλαεξφβην» θαηψθιη, ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 2 mmol/l (αεξφβην θαηψθιη) θαη ηε 

ζπγθέληξσζε  ησλ 4 mmol/l (Kindermann et al., 1979). 
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Παξάιιεια ε κέγηζηε ζπγθέληξσζε γ.ν. ζην αίκα πνπ κπνξεί λα δηαηεξεζεί 

ζηαζεξή ζε παξαηεηακέλν έξγν ζηαζεξήο έληαζεο, απνηέιεζε έλα άιιν ζεκαληηθφ 

ζηνηρείν ζηε ζπδήηεζε γηα ην γαιαθηηθφ ΑΚ. Ζ κέγηζηε ζηαζεξνπνίεζε γ.ν. ζην αίκα, 

γλσζηή ζαλ «maximal lactate steady state» (MLSS), ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηνπ γαιαθηηθνχ ΑΚ ησλ 4 mmol/l, γξήγνξα φκσο απέθηεζε κηα μερσξηζηή 

αμία, ζαλ κηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ γαιαθηηθνχ θαησθιηνχ. 

αλ κέγηζηε ζηαζεξνπνίεζε γ.ν. ζην αίκα (MLSS) νξίδεηαη ε πςειφηεξε έληαζε 

ζσκαηηθήο άζθεζεο, θαηά ηελ νπνία ε ζπγθέληξσζε γ. ν. ζην αίκα δελ απμάλεηαη 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ αξρηθή ηεο αχμεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ζηαζεξνχ παξαηεηακέλνπ 

έξγνπ (Tegtbur et al., 1993), ή δηαθνξεηηθά, ε πςειφηεξε έληαζε ζσκαηηθήο άζθεζεο, 

θαηά ηελ νπνία δηαηεξείηαη ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο θαη 

απνκάθξπλζεο ηνπ γ.ν. απφ ην αίκα (Heck et al., 1985a, 1985b). 

Απφ ηηο πξψηεο κειέηεο θάλεθε, φηη ε έληαζε πνπ αληηζηνηρνχζε ζηε MLSS 

νδεγνχζε ζε ζπγθεληξψζεηο γ.ν. ζην αίκα πνιχ ςειφηεξεο απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο 

εξεκίαο ή ζσκαηηθνχ έξγνπ ρακειήο έληαζεο θαη θπκαίλνληαλ θαηά κέζν φξν ζηα 4 

mmol/l (Kindermann et al., 1979. Scheen et al., 1981. Stegmann & Kindermann, 1982. 

Heck et al., 1985a. 1985b).  Οη ζπγθεληξψζεηο σζηφζν ηνπ γ.ν. ζηε MLSS παξνπζίαδαλ 

αηνκηθέο απνθιίζεηο, πάλσ θαη θάησ απφ ηα 4 mmol/l.  

ηε κεηέπεηηα βηβιηνγξαθία ζπλαληψληαη δηάθνξνη ηξφπνη  πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

γαιαθηηθνχ ΑΚ απφ πξσηφθνιια ζηαδηαθά απμαλφκελεο επηβάξπλζεο, πνπ 

δηαθξίλνληαη: α) ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζεκείνπ «αξρηθήο κεηαβνιήο» (break-point) 

ηεο ζπγθέληξσζεο εξεκίαο ή ηεο ζπγθέληξσζεο ρακειήο έληαζεο (LTaer) θαη ηεο 

έληαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζ’ απηφ, β) ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έληαζεο ζπγθεθξηκέλσλ 

ζπγθεληξψζεσλ πάλσ απφ ην αξρηθφ «ζεκείν κεηαβνιήο» (LTaer +0.5 mmol/l, +1.0 

mmol/l, +1.5 mmoml/l, +2.0 mmol/l), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζηαζεξψλ 

ζπγθεληξψζεσλ ζηα 2 θαη 4 mmol/l θαη γ) ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έληαζεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε κέγηζηε ζηαζεξνπνίεζε (MLSS) γ.ν. ζην αίκα (Skinner & Mclellan, 

1980. Bishop et al., 2000. Faude et al., 2009. Pallares et al. 2016). 

Με ηελ πξνζέγγηζε ηεο MLSS ζαλ ζηνηρείν αλαθνξάο ηνπ γαιαθηηθνχ ΑΚ, 

πξνέθπςε ε αλάγθε πξνζδηνξηζκνχ ελφο «αηνκηθνχ» ΑΚ, ην νπνίν ζα εληφπηδε κηα 

δηαθνξεηηθή γηα θάζε άηνκν ζπγθέληξσζε γ.ν. ζην αίκα, ηαπηφζεκε κε ηελ κέγηζηή ηνπ 

ζηαζεξνπνίεζε γ.ν. ζην αίκα (MLSS). Ωζηφζν ζηηο ζπγθεληξψζεηο γ.ν. απφ ζηαδηαθά 

απμαλφκελε επηβάξπλζε (θακπχιε ηνπ γ.ν.), δελ ππάξρεη θάπνην δηαθξηηφ ζηνηρείν πνπ 
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λα ηαπηνπνηεί κε μεθάζαξν ηξφπν ηε δηαθνξεηηθή απηή ζπγθέληξσζε. Γη’ απηφ ην ιφγν 

αλαπηχρζεθαλ δηάθνξα πξφηππα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ (βι. Keul et al., 

1979. Simon et al., 1981. Stegmann et al., 1981. Bunc et al., 1985. Pessenhofer et al., 

1983. Davis et al., 1983. Cheng et al., 1992. Dickhuth et al., 1999), ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχλ καζεκαηηθνχο ηξφπνπο πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζπγθέληξσζεο γ.ν. θαη ηεο 

έληαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην αηνκηθφ ΑΚ, απφ ηα δεδνκέλα ηεο θακπχιεο ηνπ γ.ν. 

αλ αηνκηθφ αλαεξφβην θαηψθιη (IAT) νξίδεηαη ε έληαζε ηεο ζσκαηηθήο 

άζθεζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ κέγηζηε ζηαζεξνπνίεζε γαιαθηηθνχ νμένο (MLSS) 

θάζε αηφκνπ, κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απφ έλα ηεζη ζηαδηαθά απμαλφκελεο 

επηβάξπλζεο. Ο νξηζκφο απηφο (κε ηνλ νπνίν ηαπηίδεηαη ην IAT κε ηελ MLSS) απνηειεί 

ηε βάζε ησλ  πξνζδηνξηζηηθψλ ζπιινγηζκψλ απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Ζ αλάγθε εμεηδηθεπκέλεο αζιεηηθήο αμηνιφγεζεο απφ ηελ άιιε πιεπξά, δειαδή 

κε εηδηθέο θηλήζεηο ελφο αζιήκαηνο, νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε εηδηθψλ ηεζη, ηδίσο 

πεδίνπ, ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ έκκεζα (απφ ηελ επίδνζε) ή άκεζα (κε 

κεηξήζεηο γ.ν. ζην αίκα) ην ΑΚ.  Οη θαζνξηδφκελεο ζηε ζπλέρεηα εληάζεηο θαη νδεγίεο 

ηεο πξνπφλεζεο κε αθεηεξία ην ΑΚ, κεηαθέξνληαη εχθνια ζηελ πξνπνλεηηθή πξάμε, 

θάηη πνπ δελ είλαη επζέσο εθηθηφ απφ ηνπο εξγαζηεξηαθνχο πξνζδηνξηζκνχο. Ο 

πξνζδηνξηζκφο ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ κε εηδηθά ηεζη πεδίνπ, απνηειεί έσο ζήκεξα έλα 

αλνηθηφ πεδίν κειέηεο, βειηίσζεο ή/θαη αλάπηπμεο κνληέισλ πξνζδηνξηζκνχ αηνκηθνχ 

ΑΚ, εμαγσγήο εμαηνκηθεπκέλσλ πξνπνλεηηθψλ νδεγηψλ, θαζψο επίζεο θαη ειέγρνπ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνπφλεζεο. 

 

Σκοπόρ ηηρ επγαζίαρ 

 

Ο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο εζηηάδεηαη ζε ηξία ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ 

εηδηθή αμηνιφγεζε θαη θαζνδήγεζε ηεο πξνπφλεζεο αληνρήο ζε δξνκείο. Δηδηθφηεξα ν 

ζθνπφο ηεο ήηαλ: 

Α) Να αλαπηπρζεί έλαο αμηφπηζηνο ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ γαιαθηηθνχ αηνκηθνχ 

ΑΚ γηα δξνκείο, κε ηε ρξήζε ελφο πξσηνθφιινπ ζηαδηαθά απμαλφκελεο δξνκηθήο 

ηαρχηεηαο ζην πεδίν. 

Β) Να πξνζδηνξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο ηεο θακπχιεο ηνπ γ.ν. γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ θαη ηελ εθηίκεζε ησλ επίθαηξσλ ή εθηθηψλ 

κειινληηθψλ αεξφβησλ πξνζαξκνγψλ. 
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Γ) Να εμεηαζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα εμαηνκηθεπκέλσλ θαηεπζχλζεσλ πξνπφλεζεο 

αληνρήο, βάζεη ηεο δξνκηθήο ηαρχηεηαο ζην αηνκηθφ ΑΚ, ζηε βειηίσζε ηνπ ΑΚ.  

Απψηεξνο ζθνπφο ήηαλ λα πξνηαζεί έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν αμηνιφγεζεο θαη 

θαζνδήγεζεο ηεο πξνπφλεζεο αληνρήο ζηνπο δξνκείο, πνπ ζα βαζίδεηαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ γαιαθηηθνχ αηνκηθνχ ΑΚ ζην πεδίν. 
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ΗΗ.  ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 50 ρξφλσλ ην γαιαθηηθφ αλαεξφβην θαηψθιη 

θαη ε θακπχιε ηνπ γαιαθηηθνχ νμένο έρνπλ απνθηήζεη κηα εμέρνπζα ζεκαζία ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο αεξφβηαο αληνρήο. Μηα έληνλε αληηπαξάζεζε πξνέθπςε ζηα ρξφληα 

απηά κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ, πνπ αθνξνχζε θπξίσο ζηελ νξνινγία θαη ζηελ 

θπζηνινγηθή βάζε ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ γαιαθηηθνχ θαησθιηνχ. 

Σν ζέκα ηεο κεηάβαζεο απφ ηελ αεξφβηα παξαγσγή ελέξγεηαο ζε κηα «ζεκαληηθή 

ζπκκεηνρή» ηνπ αλαεξφβηνπ γαιαθηηθνχ κεραληζκνχ θαηά ηε ζσκαηηθή άζθεζε, πνπ 

αληαλαθιάηαη ζην ΑΚ, εθηφο απφ δηαγλσζηηθφ ζηνηρείν ηεο αζιεηηθήο ηθαλφηεηαο, 

απνηειεί θαη ηε βάζε θαζνξηζκνχ ησλ πξνπνλεηηθψλ εληάζεσλ ζηα αζιήκαηα αληνρήο. 

ην πιαίζην απηφ έρεη ηδηαίηεξε αμία: α) ε αμηνπηζηία ηνπ ηξφπνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

αηνκηθνχ ΑΚ, β) ε γλψζε ησλ ελεξγεηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ έληαζε, 

αιιά θαη γχξσ απφ ηελ έληαζε ηνπ ΑΚ θαη γ) ε ηεθκεξίσζε ηεο εμαγσγήο ησλ 

πξνπνλεηηθψλ εληάζεσλ κε βάζε ην ΑΚ. 

 

Ππόηςπα πποζδιοπιζμού ηος αηομικού ΑΚ 

 

Με ηε δηαπίζησζε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, φηη ζε παξαηεηακέλν έξγν 

ζηαζεξήο έληαζεο παξαηεξείηαη κηα κέγηζηε αιιά δηαθνξεηηθή γηα θάζε άηνκν 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο ζπγθέληξσζεο γ.ν. ζην αίκα (MLSS), μεθίλεζε ε αλαδήηεζε 

ηξφπσλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ. Σν αηνκηθφ ΑΚ αθνξά ζηελ έληαζε ηεο 

ζσκαηηθήο πξνζπάζεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζην ΑΚ, δηαθνξεηηθήο φκσο ζπγθέληξσζεο 

γ.ν. γηα ην θάζε άηνκν. Πξνηάζεθαλ δηάθνξα πξφηππα πξνζδηνξηζκνχ αηνκηθνχ ΑΚ 

απφ ηεζη ζηαδηαθά απμαλφκελεο επηβάξπλζεο, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Οη Keul et al. (1979), ζεσξψληαο φηη ην θαηψθιη ησλ 4 mmol/l αληηζηνηρεί θαηά 

κέζν φξν ζηε κέγηζηε ζηαζεξνπνίεζε γ.ν. ζην αίκα (MLSS), ππνιφγηζαλ ζε 60 

θακπχιεο γ.ν. ηελ εθαπηνκέλε ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 4 mmol/l. Ζ κέζε ηηκή φισλ 

απηψλ ησλ εθαπηνκέλσλ έδσζε κηα ηηκή 51
ν
 θαη 34΄ [εθ(α) =1,26]. αλ αηνκηθφ ΑΚ 

ινηπφλ φξηζαλ ην ζεκείν αχμεζεο ηεο θακπχιεο γ.ν. ζην νπνίν ε θιίζε ηεο 

εθαπηνκέλεο ηεο γίλεηαη 51
ν
 θαη 34΄. Οη Simon et al. (1981) αθνινπζψληαο ην ίδην 
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ζθεπηηθφ θαη ηελ ίδηα κέζνδν, αιιά εμεηάδνληαο έλα άιιν δείγκα θακππιψλ γ.ν., 

θαηέιεμαλ ζε κηα δηαθνξεηηθή γσλία εθαπηνκέλεο 45
ν
 [εθ(α) = 1]. Οη ζπγγξαθείο απηνί 

φξηζαλ ζαλ αηνκηθφ ΑΚ ην ζεκείν ηεο θακπχιεο γ.ν., ζην νπνίν ε θιίζε ηεο 

εθαπηνκέλεο γίλεηαη 45
ν
. 

Οη Stegmann et al. (1981) φξηζαλ ην αηνκηθφ ΑΚ ζαλ ην ρξνληθφ ζεκείν ζε 

απμαλφκελε επηβάξπλζε, ζην νπνίν δηαηεξείηαη αθφκα ηζνξξνπία κεηαμχ ξπζκνχ 

δηάρπζεο θαη ξπζκνχ εμάιεηςεο ηνπ γ.ν. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ θαηά 

Stegmann et al., ρξεζηκνπνηνχληαη νη ηηκέο ζπγθέληξσζεο ηνπ γ.ν. θαηά ηελ ζηαδηαθά 

απμαλφκελε  επηβάξπλζε θαη θαηά ηε θάζε απνθαηάζηαζεο. Δπεηδή ζε εληάζεηο πάλσ 

απφ ην ΑΚ ιακβάλνληαη θαηά ηε θάζε ηεο απνθαηάζηαζεο κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο 

γ.ν. απ’ φηη ζην ηέινο ηεο επηβάξπλζεο (ιφγσ πςειφηεξνπ ξπζκνχ δηάρπζεο απφ ηνλ 

ξπζκφ εμάιεηςεο), ζην κνληέιν πξνζδηνξίδεηαη ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο απνθαηάζηαζεο 

ζην νπνίν ε ζπγθέληξσζε γ.ν. επαλέξρεηαη ζηα επίπεδα δηαθνπήο ηεο άζθεζεο (ίδηνο 

ξπζκφο δηάρπζεο-εμάιεηςεο). Απφ ην ζεκείν απηφ, ζην δηάγξακκα ηεο θακπχιεο γ.ν., 

ραξάζζεηαη ε εθαπηνκέλε πξνο ηελ θακπχιε γ.ν. θαη ην ζεκείν επαθήο ηεο θαζνξίδεη 

ηε ζπγθέληξσζε θαη ηελ έληαζε ηεο επηβάξπλζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην αηνκηθφ ΑΚ. 

Οη Pessenhofer et al. (1981) φξηζαλ ηελ έλαξμε αχμεζεο ηεο «θαζαξήο» 

παξαγσγήο γ.ν. ζε ζηαδηαθά απμαλφκελε επηβάξπλζε, δει. ηελ έλαξμε ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ηνπ γ.ν. απφ ηε ζπγθέληξσζε εξεκίαο, ζαλ αηνκηθή αεξφβηα-

αλαεξφβηα κεηάβαζε. ε κεηέπεηηα δεκνζίεπζή ηνπο (Pessenhofer et al., 1983), 

ρξεζηκνπνίεζαλ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο 4
νπ

 βαζκνχ ζηηο ηηκέο γ.ν. γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ πνιπσλχκνπ θάζε θακπχιεο γ.ν. Με δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

πνιπσλχκνπ ζηνλ ρξφλν, ε θακπχιε γ.ν. παξνπζίαδε «νκαινπνηεκέλα» ηελ θαζαξή 

παξαγσγή γ.ν. Πξνεθηείλνληαο ηελ εθαπηνκέλε ηεο θακπχιεο ζηελ ςειφηεξε 

δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπγθέληξσζεο γ.ν. κέρξη ηνλ νξηδφληην άμνλα ηνπ κεδέλ, θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε αχμεζε ηνπ γ.ν. είλαη αζξνηζηηθφ πξντφλ κηαο γξακκηθήο θαη 

κηαο εθζεηηθήο αχμεζεο, νη ζπγγξαθείο ζεψξεζαλ, φηη ην ζεκείν ηνκήο ηεο 

εθαπηνκέλεο κε ηνλ νξηδφληην άμνλα απνηειεί κηα θαιή έλδεημε ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ. 

ε κηα παξφκνηα πξνζέγγηζε νη  Davis HA et al. (1983), εθηφο απφ ην ζεκείν ηεο 

αξρηθήο κεηαβνιήο (break-point) ζηελ θακπχιε ηνπ γ.ν. ζε ζηαδηαθά απμαλφκελε 

επηβάξπλζε, επεζήκαλαλ θαη έλα δεχηεξν ζεκείν κεηαβνιήο, ην νπνίν ραξαθηεξηδφηαλ 

απφ ηελ έλαξμε απφηνκεο αχμεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο γ.ν. Ολφκαζαλ ην ζεκείν απηφ 

«lactate turnpoint» (LTP). Σν LTP νξίδεη ηελ έληαζε ηεο επηβάξπλζεο πξηλ απφ ηελ 
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απφηνκε θαη ζπλερή αχμεζε ηνπ γ.ν. ζην αίκα θαη βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ ζεκείνπ 

αξρηθήο κεηαβνιήο (δει. ηνπ LTaer) θαη ηεο VO2 max. Σφζν ην ζεκείν αξρηθήο 

κεηαβνιήο ζηελ θακπχιε ηνπ γ.ν. φζν θαη ην LTP κπνξνχζαλ λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη 

απφ ηελ αληαπφθξηζε ησλ αλαπλεπζηηθψλ παξακέηξσλ. 

Οη Bunc et al. (1985) φξηζαλ ην αηνκηθφ ΑΚ ζαλ ην ζεκείν ηεο θακπχιεο γ.ν., 

ζην νπνίν παξαηεξείηαη ε κεγαιχηεξε κεηαβνιή ηεο θιίζεο ηεο. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ ζεκείνπ απηνχ πξαγκαηνπνηείηαη αξρηθά αλάιπζε εθζεηηθήο παιηλδξφκεζεο ηεο 

κνξθήο y= a+b·exp(c·x) ζηηο ηηκέο ηεο θακπχιεο γ.ν. ηα ζεκεία ηεο ρακειφηεξεο 

επηβάξπλζεο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ 15 mmol/l εθαξκφδνληαη νη εθαπηφκελεο ηεο 

θακπχιεο, απφ ηελ πξνέθηαζε θαη ηνκή ησλ νπνίσλ δεκηνπξγείηαη κηα γσλία ζηελ 

θπξηή πιεπξά ηεο θακπχιεο. Ζ δηρνηφκνο ηεο γσλίαο ησλ δχν εθαπηφκελσλ 

πξνζδηνξίδεη θαηά ηνπο ζπγγξαθείο ην ζεκείν ηεο θακπχιεο ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ 

(ζπγθέληξσζε γ.ν. θαη έληαζε επηβάξπλζεο). 

Οη Cheng et al. (1992) εηζήγαγαλ έλα ζπγθξηηηθφ κνληέιν πξνζδηνξηζκνχ 

αηνκηθνχ ΑΚ, γλσζηφ ζαλ κέζνδνο Dmax, ρξεζηκνπνηψληαο είηε ηηο αλαπλεπζηηθέο 

κεηαβιεηέο είηε ηηο ζπγθεληξψζεηο γ.ν. σο πξνο ηελ αχμεζε ηεο VO2, ζε ζηαδηαθά 

απμαλφκελε επηβάξπλζε ζην εξγνπνδήιαην. Οη ζπγγξαθείο εθάξκνζαλ ζηα δεδνκέλα 

θάζε εμεηαδφκελνπ ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ηεο VO2 κηα αλάιπζε παιηλδξφκεζεο 3
νπ

 

βαζκνχ θαη ζηε ζπλέρεηα έλσζαλ ηα δχν άθξα ηεο θακπχιεο παιηλδξφκεζεο πνπ 

πξνέθπςε, κε κηα επζεία. Ζ κεγαιχηεξε απφζηαζε ηεο επζείαο απφ ηελ θακπχιε  

παιηλδξφκεζεο (Dmax) θαη ε αληίζηνηρε ηηκή ηεο VO2 ζην ζεκείν Dmax ηεο θακπχιεο, 

πξνζδηνξίδνπλ θαηά ηνπο ζπγγξαθείο (κε θνηλή κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ) ην 

αλαπλεπζηηθφ θαη ην γαιαθηηθφ αηνκηθφ ΑΚ. 

Δίλαη εκθαλέο, φηη ζηα πξφηππα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ πνπ 

εθαξκφδεηαη αλάιπζε παιηλδξφκεζεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ηα άθξα ηεο θακπχιεο 

γ.ν., δειαδή ε ηηκή ηεο αξρηθήο έληαζεο ηεο επηβάξπλζεο θαη ε κέγηζηε ηηκή 

ζπγθέληξσζεο ζηελ νπνία θζάλνπλ νη εμεηαδφκελνη. Γηα λα εμαιεηθζεί ε επίδξαζε ηνπ 

αξρηθνχ ζεκείνπ ζην ηεζη ζηαδηαθά απμαλφκελεο επηβάξπλζεο νη Bishop et al. (1998) 

ηξνπνπνίεζαλ ηελ κέζνδν Dmax, ελψλνληαο ην ηειηθφ ζεκείν ηεο θακπχιεο 

παιηλδξφκεζεο κε ην ζεκείν ηεο αξρηθήο αχμεζεο γ.ν. πάλσ απφ ηα επίπεδα εξεκίαο 

(δει. ηνπ LTaer). Οη ζπγγξαθείο νλφκαζαλ απηή ηελ ηξνπνπνίεζε κέζνδν Dmod  θαη 

δηαπίζησζαλ, φηη νη πξνζδηνξηδφκελεο ηηκέο ΑΚ κε ηε κέζνδν Dmod είραλ ςειφηεξε 

ζπζρέηηζε κε ηελ επίδνζε ζε ηεζη 1 ψξαο ζε 24 αζιήηξηεο πνδειαζίαο.    
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ηεξηδφκελνη ζηελ εκπεηξία, νη Dickhuth et al. (1999) πξφηεηλαλ ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ ζε κηα ζπγθέληξσζε γ.ν. 1.5 mmol/l πάλσ απφ ην 

ζεκείν αξρηθήο κεηαβνιήο (LTaer). ηηο νκαινπνηεκέλεο ηηκέο γ.ν. φξηζαλ ζαλ ζεκείν 

αξρηθήο κεηαβνιήο ηελ έλαξμε κεηαβνιήο ηνπ «γαιαθηηθνχ ηζνδπλάκνπ» εξεκίαο, δει. 

ηεο νκαινπνηεκέλεο ζπγθέληξσζεο εξεκίαο. ηε ζπγθέληξσζε απηή πξφζζεζαλ 1.5 

mmol θαη φξηζαλ ζαλ αηνκηθφ ΑΚ ηελ έληαζε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ αληηζηνηρνχζε ζηε 

ζπγθέληξσζε LTaer +1.5 mmol/l ηεο θακπχιεο γ.ν.. Απηφο ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ 

απνηέιεζε ηελ έλαξμε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ κε πξφζζεζε ζην ζεκείν 

αξρηθήο κεηαβνιήο ηεο θακπχιεο γ.ν. (LTaer) ζηαζεξψλ ζπγθεληξψζεσλ, φπσο +0.5 

mmo/l (Baldari & Guidetti 2000) ή +1.0 mmol/l (Bishop et al., 1998. 2000) θαη άιισλ 

ζπγθεληξψζεσλ έσο  +3.0 mmol/l (Pallares et al., 2016). 

Δίλαη ακθίβνιν αλ φια απηά ηα πξφηππα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ κε αθξίβεηα ηελ έληαζε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ αληηζηνηρεί 

ζηε κέγηζηε ζηαζεξνπνίεζε γ.ν. ζην αίκα (MLSS). ε κηα ζπγθξηηηθή κειέηε νη Heck 

et al. (1985a, 1985b) εμέηαζαλ ηελ απφθιηζε απφ ηελ MLSS ησλ πξνζδηνξηδφκελσλ 

ηηκψλ ΑΚ κε ηα πξφηππα: ησλ 4 mmol/l θαηά Mader et al. (1976), ηνπ κνληέινπ θαηά 

Keul et al. (1979), ηνπ κνληέινπ θαηά Stegmann et al. (1981) θαη ηνπ κνληέινπ θαηά 

Bunc et al. (1985). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη θαλέλα απφ ηα παξαπάλσ πξφηππα δελ 

πξνζδηνξίδεη κε αθξίβεηα ηελ MLSS, κε κέζεο απνθιίζεηο ζηελ έληαζε ηεο 

επηβάξπλζεο (δξνκηθή ηαρχηεηα), απφ 0.13 έσο 0.33 m/sec. Παξφκνηα απνηειέζκαηα 

απφθιηζεο  είραλ νη Smith & Jones (2001) ζπγθξίλνληαο ηελ ηαρχηεηα ζην LTP κε ηελ 

ηαρχηεηα ζηελ MLSS, ελψ ζεκαληηθά κεγάιεο δηαθνξέο δηαπίζησζαλ θαη νη Jones & 

Doust (1998) ζπγθξίλνληαο ηελ ηαρχηεηα ζην ζεκείν αξρηθήο κεηαβνιήο ηνπ γ.ν. 

(LTaer) κε ηελ ηαρχηεηα ζηελ MLSS.  

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, φινη νη πξνηεηλφκελνη ηξφπνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ΑΚ 

πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ ηελ έληαζε ζσκαηηθνχ έξγνπ ζηελ νπνία ε ζπγθέληξσζε 

γ.ν. ζην αίκα, είηε μεπεξλά ηα επίπεδα εξεκίαο, είηε βξίζθεηαη ζε έλα επίπεδν κέγηζηεο 

ηζνξξνπίαο. Τπάξρεη ζαθψο δπζθνιία λα εληνπηζηεί ε έληαζε πνπ αληηζηνηρεί ζην ΑΚ 

κε έλα ηεζη ζηαδηαθά απμαλφκελεο επηβάξπλζεο, αθ’ ελφο δηφηη ε ζρέζε ηεο αχμεζεο 

ηνπ γ.ν. είλαη θακππιφγξακκε θαη δελ είλαη επθξηλή ηα αθξηβή ζεκεία κεηαβνιήο ηεο, 

θαη αθ’ εηέξνπ δηφηη ππάξρνπλ αηνκηθέο δηαθνξέο ζηηο ζπγθεληξψζεηο εξεκίαο-αξρηθήο 

αχμεζεο θαη κέγηζηεο ηζνξξνπίαο ζην αίκα. Σα δηάθνξα πξφηππα πξνζδηνξηζκνχ 

(ζηαζεξέο ζπγθεληξψζεηο γ.ν. ή θξηηήξηα ηεο θακπχιεο γ.ν.) εληνπίδνπλ θαηά 
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πξνζέγγηζε ηελ έληαζε πνπ αληηζηνηρεί ζην ΑΚ, αιιά φρη κε αθξίβεηα ην αηνκηθφ ΑΚ. 

Καλέλαο ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ δελ πξνζδηνξίδεη κε αθξίβεηα ηελ 

κέγηζηε ζηαζεξνπνίεζε γ.ν. ζην αίκα (MSSL). 

 

Ενεπγειακή ανηαπόκπιζη ζηην ένηαζη ηος ΑΚ 

 

Tν ΑΚ ραξαθηεξίδεη ηελ ςειφηεξε έληαζε ζσκαηηθνχ έξγνπ, θαηά ηελ νπνία ν 

αεξφβηνο κεραληζκφο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαιχπηεη ηηο επίθαηξεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο 

ηνπ νξγαληζκνχ, κε κηα ήπηα αχμεζε ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο γ.ν. πνπ δελ μεπεξλά ην 

ξπζκφ απνκάθξπλζήο ηνπ απφ ην αίκα. ε παξαηεηακέλν έξγν ζηελ έληαζε ηνπ ΑΚ 

ππάξρεη κηα θαηάζηαζε ζηαζεξνπνίεζεο (steady state), φζνλ αθνξά ηελ ελεξγνπνίεζε 

ησλ κεραληζκψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο, θαη κηα ζηαζεξνπνίεζε (steady state) ηεο 

ζπγθέληξσζεο γ.ν. ζην αίκα (Karlsson & Jacobs, 1982. Mader, 1984). 

ε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε, αθνχ παξέιζεη ε κεηαβαηηθή θάζε ελεξγνπνίεζεο ησλ 

κεραληζκψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο, ε κείσζε ηνπ θιάζκαηνο ησλ θσζθνξηθψλ ελψζεσλ 

ζηνπο εξγαδφκελνπο κχεο  
     

           
 έρεη ζηαζεξνπνηεζεί, ε ηαρχηεηα ηεο γιπθφιπζεο   

θαη ησλ νμεηδσηηθψλ αληηδξάζεσλ έρεη απμεζεί ζε έλα ζηαζεξφ, ππνκέγηζην επίπεδν, 

θαη  ν  ξπζκφο παξαγσγήο  γ.ν.  δελ μεπεξλά  ηνλ  ξπζκφ  εμάιεηςήο ηνπ.  Παξαηεξείηαη 

 

 

 

σήμα 1. Πξνζνκνίσζε ηεο θαηάζηαζεο «steady state» γ.ν. ζην αίκα ζε ζηαζεξφ 

ππνκέγηζην έξγν. Καηά ηε κεηαβαηηθή θάζε, ε αικαηψδεο αχμεζε ηνπ ξπζκνχ 

παξαγσγήο γ.ν (
   

  
) έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα γξήγνξε αχμεζε ηνπ γ.ν. ζηνπο κχεο 

θαη ζην αίκα, πνπ νδεγεί ζε κηα  ςειφηεξε ζπγθέληξσζε γ.ν. «steady state» ζην 

αίκα (Mader & Heck 1986). 
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ζηαζεξνπνίεζε (steady state) ζηελ πξφζιεςε Ο2 θαη ζηαζεξνπνίεζε ζηε ζπγθέληξσζε 

γ.ν. ζην αίκα, πνπ κπνξεί λα θζάζεη ηε κέγηζηή ηεο ηηκή (MLSS) (ζρήκα 1). 

ηελ θαηάζηαζε ηεο ελεξγεηαθήο ζηαζεξνπνίεζεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν νη 

ξπζκηζηηθνί κεραληζκνί ελεξγνπνίεζεο θαη θπξίσο νη αηνκηθέο δηαθνξέο (ιεηηνπξγηθέο 

θαη δνκηθέο), πνπ ζε κεγάιν βαζκφ νθείινληαη ζε πξνζαξκνγέο ηεο πξνπφλεζεο.  

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη δηαθνξέο ζηηο ζρέζεηο ελεξγνπνίεζεο ηεο γιπθφιπζεο θαη 

ηεο νμεηδσηηθήο θσζθνξπιίσζεο, νη δηαθνξέο ζηελ πξφζιεςε-κεηαθνξά Ο2 θαη ηελ 

παξαγσγή-εμάιεηςε γ.ν., θαζψο θαη νη δηαθνξέο ζηελ θαηαλνκή ησλ κπτθψλ ηλψλ 

βξαδείαο θαη ηαρείαο ζπζηνιήο. Οη δηαθνξέο απηέο θαζνξίδνπλ ην χςνο ηεο ζσκαηηθήο 

επηβάξπλζεο πνπ αληηζηνηρεί ζην ΑΚ θάζε αηφκνπ. 

Ο ξπζκφο ελεξγνπνίεζεο ηεο γιπθφιπζεο ζε ζρέζε κε ηνλ κέγηζην ξπζκφ 

απνξξφθεζεο ηνπ ππξνζηαθπιηθνχ νμένο ζηα κηηνρφλδξηα (νμείδσζε) παξνπζηάδεη κηα 

πνιιαπιάζηα δηαθνξνπνίεζε πνπ θζάλεη λα μεπεξλά ηε ζρέζε 1000:1 (Oslon, 1963, 

Lehninger, 1982). Ο βαζκφο ελεξγνπνίεζεο εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε ηεο ζσκαηηθήο 

άζθεζεο, κε ην πιενλάδνλ ππξνζηαθπιηθφ νμχ λα κεηαηξέπεηαη ζε γαιαθηηθφ νμχ. Ζ 

πεξίζζεηα πνζφηεηα ππξνζηαθπιηθνχ νμένο θαζνξίδεη ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο 

γ.ν. ζηα κπτθά θχηηαξα θαη ζηε ζπλέρεηα, κε ηε δηάρπζή ηνπ, ηε ζπγθέληξσζε γ.ν. ζην 

αίκα. Όζν κηθξφηεξε είλαη ε πεξίζζεηα ππξνζηαθπιηθνχ νμένο ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν 

ξπζκφο παξαγσγήο γ.ν. 

ηηο πεξηζζφηεξεο κνξθέο ζπλερφκελνπ ππνκέγηζηνπ κπτθνχ έξγνπ, ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ γ.ν. ζην αίκα απμάλεηαη ζηα πξψηα 5-10 ιεπηά (ςειφηεξα απφ ηα 

επίπεδα εξεκίαο) θαη ζηε ζπλέρεηα, θαζψο ε άζθεζε ζπλερίδεηαη, είηε παξακέλεη 

ζηαζεξή είηε  επαλέξρεηαη ζηαδηαθά θνληά ζηα επίπεδα εξεκίαο (Saiki et al., 1967. 

Wasserman et al., 1967. Hermansen & Stensvold, 1972. Hubbard, 1973. Davis & Gass, 

1981. Scheen et al., 1981. Stegmann & Kindermann, 1982. Rusko et al., 1986. Roston et 

al. 1987). Απηή ε ελεξγνπνίεζε ηεο παξαγσγήο γ.ν. ζε ππνκέγηζην έξγν δελ νθείιεηαη 

ζε αλεπάξθεηα ηνπ Ο2, αιιά ζηελ κείσζε ηνπ θιάζκαηνο  
     

           
, ε νπνία 

ζπλδέεηαη ηφζν κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο γιπθφιπζεο φζν θαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

νμεηδσηηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηα κηηνρφλδξηα (Clanton et al. 2013).   

Ο ξπζκφο ησλ αληηδξάζεσλ ηεο γιπθφιπζεο εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ ελδχκνπ θσζθνθξνπθηνθηλάζε (PFK), πνπ δξα ζαλ βεκαηνδφηεο, 

θαηαιχνληαο ηε θσζθνξπιίσζε ηνπ θξξνπθηφδε-6-θσζθνξηθνχ νμένο ζε θξνπθηφδε -



  
  

 

13 
 

1-6-δηθσζθνξηθφ νμχ. Ζ κείσζε ηνπ θιάζκαηνο 
     

     
 θαηά ηελ ζσκαηηθή άζθεζε έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο PFK, ελψ αληίζεηα ε επαλαθνξά ηνπ ζηηο ηηκέο 

εξεκίαο πξνθαιεί ηελ αλαζηνιή ηεο δξάζεο ηεο (Lehninger, 1982. Berg et al., 2002). 

Καηά ηνλ Mader (1984), ζχκθσλα κε ηηο αλαθνξέο θαη άιισλ ζπγγξαθέσλ, νη κεγάιεο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο γιπθφιπζεο απφ ηελ εξεκία ζηελ άζθεζε 

(πνιιαπιάζηεο ηνπ 100-1000) εμεγνχληαη κε κηα πνιιαπιή δξάζε ζηελ PFK, απφ ηε 

κείσζε ηνπ ΑΣΡ θαη ηελ αχμεζε ηνπ ADP, ηνπ AMP  θαη ησλ ειεχζεξσλ Pi.  

Έλαο άιινο παξάγνληαο ελεξγνπνίεζεο θαη αλαζηνιήο ηεο δξάζεο ηεο PFK είλαη 

ε ηηκή ηνπ ελδνθπηηαξηθνχ pH (θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ηφλησλ Ζ
+
), πνπ επεξεάδεηαη 

άκεζα απφ ηελ αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ γ.ν. ε θαηάζηαζε αιθάισζεο (πνπ 

δεκηνπξγείηαη κε ηελ απνδφκεζε ηνπ ΑΣΡ θαη ηεο CP) ε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο PFK 

είλαη κεγάιε, ελψ ζε θαηάζηαζε νμέσζεο ε δξάζε ηεο αλαζηέιιεηαη (Danforth, 1965. 

Sahlin 1983). Ζ δηαθχκαλζε βέβαηα ηεο κείσζεο ηνπ pH θαηά ηε δηάξθεηα ππνκέγηζηνπ 

έξγνπ (έσο ηελ έληαζε ηνπ ΑΚ) δελ είλαη νπζηψδεο θαη πξαθηηθά παίδεη αζήκαλην ξφιν 

(Mader, 1984. Heck, 1990). 

Με ηελ έλαξμε θάζε ζσκαηηθήο επηβάξπλζεο επέξρεηαη κηα κείσζε ηνπ 

θιάζκαηνο  
     

                
 , απνηέιεζκα ηεο νπνίαο είλαη ε άκεζε δηάζπαζε ηεο 

θσζθνθξεαηίλεο, κέρξη λα ελεξγνπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο ηεο νμεηδσηηθήο 

θσζθνξπιίσζεο, ηεο γιπθφιπζεο θαη ηεο κεηαθνξάο Ο2. Ζ δηάζπαζε ηνπ ΑΣΡ θαη ηεο 

θσζθνθξεαηίλεο δεκηνπξγεί ζηα κπτθά θχηηαξα αχμεζε ηνπ pH (Danforth, 1965. 

McGilvery, 1975. Margaria, 1982), κε απνηέιεζκα κηα κεγαιχηεξε ελεξγνπνίεζε ηεο 

PFK θαη θαη’ επέθηαζε ηεο γιπθφιπζεο. Μηα αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ γ.ν. έρεη 

παξαηεξεζεί κεηά απφ πηψζε ηεο CP πεξίπνπ ζην 50-60 % ηεο αξρηθήο ηεο 

ζπγθέληξσζεο (Danforth, 1965.  Cerretelli et al., 1980).  Δμεγείηαη θαη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ε αχμεζε γ.ν. ζην αίκα ζε ππνκέγηζηεο εληάζεηο, πάλσ απφ ηα επίπεδα εξεκίαο, 

αθφκα θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ρακειφηεξεο εληάζεηο απφ ην ΑΚ. 

Σν γ.ν., ζαλ παξάγσγν ηνπ αλαεξφβηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ, 

ππάξρεη ζπλερψο ζην ελδνθπηηαξηθφ πεξηβάιινλ ησλ κπτθψλ ηλψλ, απ’ φπνπ δηαρέεηαη 

ζηνλ πεξηβάιινληα εμσθπηηαξηθφ ρψξν θαη κέζσ ησλ πγξψλ θαηαλέκεηαη ζε φιν ην 

ζψκα. Αχμεζε ηεο παξαγσγήο γ.ν. ζε θάπνηνπο κχεο πνπ εξγάδνληαη κε πςειή έληαζε, 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ ζε φιν ην ζψκα (κε θάπνηα 

θαζπζηέξεζε ιφγσ ηεο δηάρπζεο) θαη ζαθψο ζε κηθξφηεξεο ζπγθεληξψζεηο απ’ φηη 

ζηνπο εξγαδφκελνπο κχεο (ιφγσ ηεο αξαίσζεο). Απφ πνιινχο εξεπλεηέο 
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ακθηζβεηήζεθε, αλ ε εθάζηνηε ζπγθέληξσζε γ.ν. ζην αίκα κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ 

πνζνηηθφ δείθηε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ηνλ αλαεξφβην γαιαθηηθφ κεραληζκφ. 

Δίλαη γλσζηφ ζήκεξα, φηη ην γ.ν. πνπ παξάγεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο κχεο 

δηαρέεηαη ζε πνιινχο «δηακεξηζκαηηθνχο» ρψξνπο ηνπ ζψκαηνο, νη νπνίνη έρνπλ 

δηαθνξεηηθή πεξηεθηηθφηεηα λεξνχ θαη παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή δηαπεξαηφηεηα 

δηαρσξηζηηθήο κεκβξάλεο. Δπίζεο είλαη θαηαλνεηφ, φηη ε επίθαηξε ζπγθέληξσζε γ.ν. 

ζην αίκα είλαη απνηέιεζκα ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο γ.ν. ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ξπζκφ 

ηαπηφρξνλεο εμάιεηςήο ηνπ απφ ην αίκα (Hubbard 1973). Σν γ.ν., παξάιιεια κε ηελ 

παξαγσγή ηνπ, ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ «θαχζηκε χιε» ζηελ αεξφβηα παξαγσγή ελέξγεηαο 

ζηελ θαξδηά, ζηνλ εγθέθαιν, ζηα λεθξά, ζε αλελεξγνχο ή ιηγφηεξν ελεξγνχο κχεο, 

αθφκα θαη ζηηο αξγέο κπτθέο ίλεο ησλ ελεξγνχλησλ κπψλ ή γηα ηε ζχλζεζε γιπθνγφλνπ 

θαη γιπθφδεο ζην ζπθψηη (ζχγθξ. Ferguson et al., 2018).  

Ο di Prampero (1981) επηρείξεζε κηα εθηεηακέλε αλάιπζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ 

γ.ν. ζηνπο «δηακεξηζκαηηθνχο» ρψξνπο ηνπ ζψκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζεη ην 

ελεξγεηαθφ ηζνδχλακν ηνπ γ.ν. απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ ζην αίκα. Θεσξψληαο ηελ 

εμάιεηςε ηνπ γ.ν. ζε άιινπο κχεο θαη ζηα φξγαλα κέξνο ηεο αεξφβηαο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο, θαηέιεμε απφ ηνπο ππνινγηζκνχο ζε έλα ηζνδχλακν 2.7 – 3.3 ml O2/kg 

ζσκαηηθνχ βάξνπο γηα θάζε mmol/l γ.ν. αίκαηνο (γηα δξαζηεξηφηεηεο κε ζπκκεηνρή 

κεγάιεο κπτθήο κάδαο, φπσο π.ρ. ην ηξέμηκν). Σν ηζνδχλακν απηφ απνηέιεζε ηε βάζε 

γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ αλαεξφβηνπ γαιαθηηθνχ κεραληζκνχ ζηε 

ζπλνιηθή ελεξγεηαθή δαπάλε, θαζψο θαη ζηηο πξνζνκνηψζεηο ηεο παξαγσγήο θαη 

θαηαλνκήο ηνπ γ.ν. ζε ζρέζε κε ην ζπλνιηθφ κεραληθφ έξγν. 

Υσξίο λα έρνπλ μεπεξαζηεί ηα πξνβιήκαηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο θαηαλνκήο ηνπ 

γ.ν. ζηελ άζθεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο επέξρνληαη κεηαθηλήζεηο πγξψλ θαη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ ηαρχηεηα δηάρπζεο θαη εμάιεηςήο ηνπ, ε απινπνίεζή ηεο 

θαηαλνκήο ζε δχν «δηακεξηζκαηηθνχο» ρψξνπο (εξγαδφκελνη κχεο - ππφινηπνο 

νξγαληζκφο) (Freund & Gendry, 1978. Freund & Zouloumian, 1981), ή ζε ηξεηο 

«δηακεξηζκαηηθνχο» ρψξνπο (εξγαδφκελνη κχεο - αίκα - ππφινηπνο νξγαληζκφο) (Mader 

et al. 1981), κπφξεζε λα πεξηγξάςεη πνιχ θαιά ηελ θηλεηηθή ηνπ γ.ν. ζηνπο κχο θαη ζην 

αίκα, παξνπζηάδνληαο κεγάιε ζπκθσλία κε ηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο. Ζ 

πξνζνκνίσζε βαζίζηεθε ζηελ ππφζεζε, φηη ε ηαρχηεηα εηζβνιήο ηνπ γ.ν. ζην αίκα 

αθνινπζεί κηα κε γξακκηθή (εθζεηηθή) αχμεζε ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζήο ηνπ ζηνπο εξγαδφκελνπο κχεο.  
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Αλαθνξηθά κε ηηο κεηξήζεηο ηνπ γ.ν. ζε ζηαδηαθά απμαλφκελε επηβάξπλζε, ε 

πεξηγξαθή ηεο θηλεηηθήο κε ηα παξαπάλσ κνληέια έδεημε, φηη γηα λα επέιζεη ε ίδηα 

θαηαλνκή γ.ν. ζηνπο εξγαδφκελνπο κχεο θαη ζην αίκα (αληηπξνζσπεπηηθή γηα θάζε 

βαζκίδα επηβάξπλζεο), αξθνχλ 3 min ζηηο ρακειέο ζπγθεληξψζεηο (γχξσ ζηα 4 

mmol/l), αιιά απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 5 min ζηηο ςειέο ζπγθεληξψζεηο. Έηζη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηεζη πξνζδηνξηζκνχ ΑΚ κε δηάξθεηα βαζκίδαο 3 min  ζε ζρέζε 

κε δηάξθεηα βαζκίδαο 5 min,  έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο ηνπ γ.ν. 

(ηδηαίηεξα ζηηο ςειέο ζπγθεληξψζεηο) πξνο ηα δεμηά (Heck et al., 1985a. 1985b). 

Ζ πξνζνκνίσζε ζπλνιηθά ησλ κεηαβνιηθψλ δηαδηθαζηψλ ζε θαηάζηαζε steady 

state (Mader, 1984. Mader & Heck, 1986), φπσο παξνπζηάδεηαη ζην ζρήκα 1, επηηξέπεη 

ηελ θαηαλφεζε αθ’ ελφο ησλ ξπζκηζηηθψλ ζρέζεσλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

κεηαβνιηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη αθ’ εηέξνπ ησλ κεηαβνιψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ 

θηλεηηθή ηνπ γ.ν., δηαθνξνπνηψληαο ειάρηζηα ηηο ζηαζεξέο ζηηο ζρέζεηο εηζβνιήο θαη 

εμάιεηςεο ηνπ γ.ν. ή απμάλνληαο ηελ ηαρχηεηα εηζβνιήο ή εμάιεηςεο. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε ησλ αξρηθψλ κεγεζψλ ηεο VO2  max θαη ηνπ κέγηζηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο 

γ.ν. ( 
   

  
    ) δείρλεη φηη, απμάλνληαο ηε VO2 max απμάλεηαη ην πνζνζηφ ηεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηε κέγηζηε steady state ζπγθέληξσζε γ.ν., ελψ απμάλνληαο ηνλ κέγηζην 

ξπζκφ παξαγσγήο γ.ν. κεηψλεηαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηεο VO2 max (Mader and Heck, 

1986. Heck, 1990). Βάζεη ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ηα πνζνζηά ηεο VO2 max ζε 

κέγηζηεο steady state ζπγθεληξψζεηο γ.ν. θπκαίλνληαη απφ 44% κέρξη 80% (Davis & 

Gass, 1981. Scheen et al., 1981. Hermansen & Stensvold, 1972).   

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε κέγηζηε ζηαζεξνπνίεζε γ.ν. ζην αίκα (MLSS) 

παξαηεξείηαη θαηά κέζν φξν γχξσ ζηα 4 mmol/l (Kindermann et al., 1979. Scheen et 

al., 1981. Stegmann & Kindermann, 1982. Heck et al., 1985a. 1985b). Έλα κεγάιν 

φκσο εχξνο αηνκηθψλ απνθιίζεσλ ηεο MLSS έρεη παξαηεξεζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο. 

Οη αλαθνξέο γηα παξαηεηακέλν έξγν ζην δαπεδνεξγφκεηξν (20-30 min) πξνζδηνξίδνπλ 

έλα εχξνο ζπγθεληξψζεσλ γ.ν. απφ 2.7 – 6.0 mmol/l (Schnabel et al., 1982. Heck et al., 

1985a. 1985b) θαη γηα παξαηεηακέλν έξγν ζην εξγνπνδήιαην  2.8 – 6.8 mmol/l (Heck, 

1990. Beneke et al., 1996).  Σν εχξνο απηφ ησλ ηηκψλ δείρλεη κηα κεγάιε δηαθχκαλζε 

ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θηλεηηθήο ηνπ γ.ν. ζηε MLSS, νη ηηκέο 

ησλ ζπγθεληξψζεσλ σζηφζν δε ζρεηίδεηαη κε ην χςνο ηεο επηβάξπλζεο ζηε MLSS 

(Heck, 1990), δειαδή κε ηελ έληαζε πνπ αληηζηνηρεί ζην ΑΚ. 
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Απφ ηε άιιε πιεπξά, είλαη γλσζηφ απφ κεηξήζεηο ζε πξσηφθνιια ζηαδηαθά 

απμαλφκελεο επηβάξπλζεο, φηη ε πξνπφλεζε αληνρήο πξνθαιεί αχμεζε ηνπ 

«αγαιαθηηθνχ» κέξνπο (πνζνζηνχ) ηεο VO2 max. ε απξνπφλεηα ή κε αεξφβηα 

πξνπνλεκέλα  άηνκα ην πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη γχξσ ζην 60%, ελψ ζε δξνκείο 

κεγάισλ απνζηάζεσλ γχξσ ζην 80% ηεο VO2 max (Mader et al., 1976. Keul et al., 1979. 

Sjodin & Jacobs, 1981. Simon et al., 1981. Karlsson & Jacobs, 1982. Donovan & 

Brooks, 1983. Green et al., 1983).   

χκθσλα ινηπφλ κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε 

κπνξνχλ λα  ζεσξεζνχλ παξαδνρέο ηα παξαθάησ: 

 Σν αηνκηθφ ΑΚ (ή MLSS) επηδέρεηαη έλα εχξνο ζπγθεληξψζεσλ γ.ν., ην νπνίν ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ θπκαίλεηαη ζηα 3.0 έσο 5.0 mmol/l αίκαηνο. 

 Άηνκα κε θαιφ επίπεδν αεξφβησλ πξνζαξκνγψλ έρνπλ ην ΑΚ ηνπο θάησ απφ ηα 

4 mmol/l (ζπάληα θάησ απφ 3.0 mmol/l). 

 Άηνκα κε αλαεξφβηεο πξνζαξκνγέο ή απξνπφλεηα άηνκα έρνπλ ην ΑΚ ηνπο ζηα 

4 ή πάλσ απφ ηα 4 mmol/l (ζπάληα πάλσ απφ 5.0 mmol/l). 

 Σν αηνκηθφ ΑΚ (ή MLSS) αληηζηνηρεί ζε έληαζε 

 γχξσ ζην 50-60% ηεο VO2 max ζε απξνπφλεηα άηνκα ή ζε άηνκα κε αλαεξφβηεο 

πξνζαξκνγέο  

 γχξσ ζην 70-80% ηεο VO2 max ζε άηνκα κε θαιφ επίπεδν αεξφβησλ 

πξνζαξκνγψλ. 

 Οη αηνκηθέο δηαθνξέο πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ θαηάζηαζε «steady state» γ.ν. ζην 

αίκα απνηεινχλ ηαπηφρξνλα παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κνξθή ηεο θακπχιεο 

ηνπ γ.ν. Οη δηαθνξέο απηέο εληνπίδνληαη:   

 ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ γιπθνιπηηθψλ ελδχκσλ 

 ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ νμεηδσηηθψλ ελδχκσλ 

 ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ιηπνιπηηθψλ ελδχκσλ 

 ζηελ ππθλφηεηα ησλ κηηνρνλδξίσλ 

 ζηελ ππθλφηεηα ησλ ηξηρνεηδψλ αγγείσλ 

 ζηα επίπεδα ηνπ κπτθνχ γιπθνγφλνπ θαη 

 ζηελ θαηαλνκή ησλ κπτθψλ ηλψλ ηαρείαο θαη βξαδείαο ζπζηνιήο. 

 Καιέο αεξφβηεο πξνζαξκνγέο κεηαηνπίδνπλ ηελ θακπχιε ηνπ γ.ν. πξνο ηα δεμηά θαη 

πνιχ θαιέο (νξηαθέο) αεξφβηεο πξνζαξκνγέο πξνζδίδνπλ κεγάιε θακππιφηεηα ζηελ 

θακπχιε ηνπ γ.ν. (Mader et al., 1976. Mader & Heck, 1986). 
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Αναεπόβιο καηώθλι και πποπόνηζη ανηοσήρ 

 

Πνιπάξηζκεο έξεπλεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

πξνπφλεζεο ζηελ αεξφβηα ηθαλφηεηα αληνρήο. Οη έξεπλεο έρνπλ εζηηάζεη αθ’ ελφο ζε 

ηζηνρεκηθέο πξνζαξκνγέο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ αχμεζε ηεο αεξφβηαο ηθαλφηεηαο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη αθεηέξνπ ζε ιεηηνπξγηθέο πξνζαξκνγέο πνπ θαζνξίδνπλ κε πην άκεζν 

ηξφπν ηελ απφδνζε ζε πξνζπάζεηεο αεξφβηαο αληνρήο. Ζ εγθπξφηεηα  ησλ  κεηαβιεηψλ 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηα αληνρήο θαη νη ζπλδπαζκνί ηεο άζθεζεο (ζε είδνο, 

έληαζε, ζπρλφηεηα, δηάξθεηα) ζηα παξεκβαηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ήηαλ πάληα 

θεληξηθά δεηήκαηα ζηελ εμέηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πξνπφλεζεο. 

Οη πξνζαξκνγέο ηεο άζθεζεο θαζνξίδνπλ κε πνιππαξαγνληηθφ ηξφπν ηηο 

επηδφζεηο (ρξφλν, απφζηαζε, κέζε ηαρχηεηα, δαπάλε ελέξγεηαο) ζε παξαηεηακέλεο 

ζσκαηηθέο/ αζιεηηθέο πξνζπάζεηεο θαη ζρεηίδνληαη άιινηε πεξηζζφηεξν κε ηελ κέγηζηε 

πξφζιεςε νμπγφλνπ θαη άιινηε πεξηζζφηεξν κε ην αλαεξφβην θαηψθιη. Ζ VO2 max, ην 

ΑΚ θαη ε δξνκηθή νηθνλνκία ζεσξνχληαη νη βαζηθνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο 

αεξφβηαο αληνρήο, ζε πξνζπάζεηεο κεγάιεο δηάξθεηαο (Pate & Branch, 1992. Midgley et 

al., 2007). Καηά ηνπο di Prampero et al. (1986) νη ηξεηο απηνί πξνζδηνξηζηηθνί δείθηεο 

εμεγνχλ πάλσ απφ ην 70% ηεο δηαηνκηθήο δηαζπνξάο ησλ επηδφζεσλ ζηνπο δξφκνπο 

κεγάισλ απνζηάζεσλ. 

ε κηα αλαζθνπηθή κειέηε ησλ ζπληειεζηψλ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ επηδφζεσλ 

ζε δξφκνπο κεζαίσλ (0.8 – 3.2 km), κεγάισλ απνζηάζεσλ (5 – 16.1 km) θαη 

καξαζσλίνπ (19.3 - 42.2 km) κε ηα δηάθνξα είδε ΑΚ (Faude et al., 2009) θάλεθε φηη : 

α) κε ην ζηαζεξφ ΑΚ ησλ 4 mmol/l, ε κέζε ηηκή ζπζρέηηζεο είλαη αληίζηνηρα 0.85, 0.91 

θαη 0.92, β) κε ην γαιαθηηθφ αηνκηθφ ΑΚ, 0.86, 0.91 θαη 0.91 θαη γ) κε ην «αεξφβην» 

γαιαθηηθφ θαηψθιη (LTaer), 0.74, 0.84 θαη 0.86. πλεπψο παξαηεξείηαη κηα πνιχ ςειή 

ζπζρέηηζε ησλ δξνκηθψλ επηδφζεσλ κεγάισλ απνζηάζεσλ θαη καξαζσλίνπ, ηφζν κε ην 

ζηαζεξφ ΑΚ ησλ 4 mmol/l φζν θαη κε ην αηνκηθφ ΑΚ.  

Ζ εηθφλα δελ είλαη ην ίδην μεθάζαξε ζηε ζπζρέηηζε ηεο VO2 max κε ηηο αληίζηνηρεο 

δξνκηθέο απνζηάζεηο. Καηά γεληθή εθηίκεζε ε ηηκή ηεο VO2 max ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά 

κε ηελ επίδνζε ζηνπο δξφκνπο αληνρήο (Costill  et al., 1971). Όηαλ φκσο έγηλε 

ζπζρέηηζε ησλ ηηκψλ ηεο VO2 max ζε δείγκα 12 αζιεηψλ πςεινχ επηπέδνπ ζηα 10 km 

κε ηηο επηδφζεηο ηνπο, ε ζπζρέηηζε (r=-0.12) δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (Conley & 
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Krahenbuehl 1980). Αληίζεηα βξέζεθαλ ςειέο ζπζρεηίζεηο κε ηε δξνκηθή νηθνλνκία 

(0.79 – 0.83), νδεγψληαο ηνπο ζπγγξαθείο ζην ζπκπέξαζκα, φηη ζηνπο αζιεηέο πςεινχ 

επηπέδνπ άιινη παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ηελ επίδνζε ζηνλ αγψλα, φπσο ε δξνκηθή 

νηθνλνκία θαη ην πνζνζηφ ηεο VO2  max πνπ αμηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα. 

Οη Costill et al. (1973), βξήθαλ κηα ςειή ζπζρέηηζε (-0.91) ηεο επίδνζεο ζε δξνκηθή 

απφζηαζε 10 κηιίσλ κε ηελ VO2 max, αιιά επίζεο κηα ςειφηεξε ζπζρέηηζε (-0.94) κε ην 

πνζνζηφ αμηνπνίεζεο ηεο VO2 max ζηε ζηαζεξή ηαρχηεηα ησλ 268 m/min.  

Αληίζηνηρε ζπζρέηηζε ησλ επηδφζεσλ ζε δξφκνπο 3.2, 9.7, 15, 19.3 θαη 42.2 km, 

ζε 18 αζιεηέο κεγάισλ απνζηάζεσλ κε ηελ VO2 max θαη ην ΑΚ,  έδσζε ςειφηεξεο ηηκέο 

ζπζρέηηζεο κε ην ΑΚ απ’ φηη κε ηελ VO2 max (Farrell et al., 1979). Καηά θαλφλα ε ηηκή 

ηνπ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο απμαλφηαλ κε ηελ αχμεζε ηεο δξνκηθήο απφζηαζεο, ηφζν 

γηα ην ΑΚ (απφ 0.91 έσο 0.98) φζν θαη γηα ηελ VO2 max (απφ 0.83έσο 0.91). Παξνκνίσο 

ν Sjodin (1981), ζπζρεηίδνληαο ηηο δξνκηθέο επηδφζεηο αγνξηψλ πξνεθεβηθήο-εθεβηθήο 

ειηθίαο ζηα 1 θαη 3 km, θαζψο θαη ζε 4.2 km αλσκάινπ δξφκνπ, δηαπίζησζε ςειέο 

ηηκέο ζπζρέηηζεο κε ην ΑΚ (0.90, 0.89 θαη 0.71 αληίζηνηρα), ρακειέο φκσο έσο κέηξηεο 

κε ηελ VO2 max (0.47, 0.48 θαη 0.77αληίζηνηρα). 

Φαίλεηαη ινηπφλ απφ ηα παξαπάλσ επξήκαηα, φηη ε ηαρχηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην 

ΑΚ απνηειεί έλαλ ηζρπξφ πξνζδηνξηζηηθφ δείθηε ηεο αεξφβηαο ηθαλφηεηαο αληνρήο 

ζηνπο δξφκνπο κεγάισλ απνζηάζεσλ. Καηά ηνπο Mader et al. (1976) ν δείθηεο απηφο 

αληηδξά κε κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηηο κεηαβνιέο ηεο αεξφβηαο ηθαλφηεηαο απ’ φηη ε 

VO2 max θαη νη δείθηεο ησλ θαξδηαθψλ φγθσλ. Αθφκα, νη ζπγγξαθείο επηζήκαλαλ φηη ν 

δείθηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο έληαζεο πξνπφλεζεο, 

φπσο: α) θάησ απφ ην ΑΚ, γηα ηελ εθηαηηθή ζπλερφκελε κέζνδν (< 4 mmol/l, 5-8 km), 

β) ζην χςνο ηνπ ΑΚ, γηα ηελ εληαηηθή ζπλερφκελε κέζνδν (= 4 mmol/l, 3-10 km) θαη γ) 

πάλσ απφ ην ΑΚ, γηα επηβαξχλζεηο πνπ πξνθαινχλ κέηξηα έσο ςειή νμέσζε (> 4 

mmol/l).  

Ο ζπλδπαζκφο απφ ηελ άιιε πιεπξά ηνπ είδνπο, ηεο έληαζεο, ηεο ζπρλφηεηαο θαη 

ηνπ φγθνπ ηεο πξνπφλεζεο θαζνξίδεη ην χςνο ησλ κεηαβνιψλ ησλ αεξφβησλ 

πξνζαξκνγψλ θαη νδεγεί ζε βειηίσζε, ηφζν ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ δεηθηψλ ηεο 

αεξφβηαο αληνρήο φζν θαη ησλ κεγεζψλ ηεο αζιεηηθήο επίδνζεο. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πνιπάξηζκσλ παξεκβάζεσλ άζθεζεο/πξνπφλεζεο πνπ 

ζπλαληνχληαη ζηε βηβιηνγξαθία κπνξεί λα εμεηαζηεί κέζα απφ εθηεηακέλεο  

αλαζθνπήζεηο θαη κεηα-αλαιχζεηο, φπσο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. 
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Ο Londeree (1997) πξαγκαηνπνίεζε κηα κεηα-αλάιπζε 34 εξεπλψλ πνπ έγηλαλ 

απφ ην 1967 έσο ην 1994, γηα λα εμεηάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο έληαζεο ηεο 

πξνπφλεζεο ζην γαιαθηηθφ ή ζην αλαπλεπζηηθφ ΑΚ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα 

απξνπφλεηα άηνκα παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ζε ζρέζε κε κε αζθνχκελα 

άηνκα ειέγρνπ, αιιά φρη θαη ηα πξνπνλεκέλα άηνκα, ζηα νπνία δελ δηαπηζηψζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή. Ο ζπγγξαθέαο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα, φηη ε 

πξνπφλεζε κε έληαζε θνληά ζηελ έληαζε ηνπ γαιαθηηθνχ ή ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ΑΚ 

απνηειεί επαξθέο εξέζηζκα γηα ηε βειηίσζε ηνπ ΑΚ ζε απξνπφλεηα άηνκα, αιιά γηα ηα 

πξνπνλεκέλα άηνκα απαηηείηαη κηα ςειφηεξε έληαζε. Δπίζεο απφ ηελ αλάιπζε 

δηαπηζηψζεθε, φηη παχζε ηεο πξνπφλεζεο νδεγεί ζε πηψζε θαη ηνπ γαιαθηηθνχ θαη ηνπ 

αλαπλεπζηηθνχ ΑΚ. 

Οη Milanovic et al. (2015) εμέηαζαλ κε ηε κέζνδν ηεο κεηα-αλάιπζεο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ VO2  max ηεο ζπλερφκελεο κεζφδνπ πξνπφλεζεο αληνρήο ζε 

ζχγθξηζε κε ηε δηαιεηκκαηηθή πξνπφλεζε πςειήο έληαζεο, ζε λεαξά θαη κέζεο ειηθίαο 

άηνκα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ζπλερφκελε πξνπφλεζε αληνρήο παξέρεη έλα 

φθεινο κεγάινπ κεγέζνπο ζηελ VO2 max, ζε ζρέζε κε ηα κε αζινχκελα άηνκα. Μηα 

κεζαίνπ κεγέζνπο πξφζζεηε αχμεζε δηαπηζηψζεθε ζηα λεαξά άηνκα θαη ζηηο 

παξεκβάζεηο άζθεζεο κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα απφ 8 εβδνκάδεο, ελψ ζηα άηνκα κε 

ρακειή θπζηθή θαηάζηαζε παξαηεξήζεθε κηα κηθξνχ κεγέζνπο αχμεζε. Όζνλ αθνξά 

ηε δηαιεηκκαηηθή πξνπφλεζε πςειήο έληαζεο, παξαηεξήζεθε επίζεο έλα φθεινο 

κεγάινπ κεγέζνπο, ζε ζρέζε κε κε αζινχκελα άηνκα. Μηα κεζαίνπ έσο κεγάινπ 

κεγέζνπο επηπιένλ αχμεζε παξαηεξήζεθε ζηα άηνκα κε ρακειή θπζηθή θαηάζηαζε θαη 

ζηηο παξεκβάζεηο άζθεζεο κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα απφ 8 εβδνκάδεο, θαζψο θαη κηα 

κηθξνχ κεγέζνπο αχμεζε ζηηο παξεκβάζεηο κε επαλαιήςεηο κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο. Ζ 

ζχγθξηζε ζπλερφκελεο θαη δηαιιεηκαηηθήο πξνπφλεζεο πςειήο έληαζεο έδεημε κηα 

κηθξνχ κεγέζνπο κεγαιχηεξε αχμεζε ζηελ VO2 max κε ηελ πξνπφλεζε πςειήο έληαζεο, 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ζπληζηψζεο ηεο αλάιπζεο. Οη ζπγγξαθείο ζπκπέξαλαλ φηη θαη ηα δχν 

είδε πξνπφλεζεο (ζπλερφκελε θαη έληνλε δηαιιεηκαηηθή) πξνθαινχλ βειηίσζε ηεο  

VO2 max ζε πγηή, λεαξά έσο κέζεο ειηθίαο άηνκα. Ωζηφζν ηα κεγέζε βειηίσζεο 

εκθαλίδνληαη κεγαιχηεξα κε ηελ δηαιεηκκαηηθή άζθεζε πςειήο έληαζεο.  

Οη Gist et al. (2014) πξνθεηκέλνπ λα απνθνκίζνπλ κηα ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνπφλεζεο κε κέγηζηα ζπξηλη ζηελ αεξφβηα 

ηθαλφηεηα, πξαγκαηνπνίεζαλ κηα κεηα-αλάιπζε κε 16 έξεπλεο πνπ ηεξνχζαλ ηα 
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θξηηήξηα επηινγήο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε πξνπφλεζε κε κέγηζηα ζπξηλη έρεη 

έλα κηθξφ έσο κέηξην κέγεζνο απνηειέζκαηνο ζηελ αεξφβηα ηθαλφηεηα (VO2  max), αιιά 

δελ παξαηεξείηαη δηαθνξά φηαλ γίλεηαη ζχγθξηζε κε άηνκα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

αεξφβηα άζθεζε. Οη ζπγγξαθείο ζπκπέξαλαλ φηη ε πξνπφλεζε κε κέγηζηα ζπξηλη 

βειηηψλεη ηελ αεξφβηα ηθαλφηεηα ζε πγηή, λεαξά άηνκα, αιιά έρεη ίδηα απνηειέζκαηα 

κε ηελ ζπλερφκελε άζθεζε κέηξηαο έληαζεο. 

ηηο παξαπάλσ αλαζθνπήζεηο πεξηιακβάλνληαη έξεπλεο πνπ εμέηαζαλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνπφλεζεο ζε πγηή, κέηξηα ή θαζφινπ αζθνχκελα άηνκα. 

ηα άηνκα απηά νη πξνζαξκνγέο εκθαλίδνληαη ζπλήζσο κε φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο 

άζθεζεο. ηελ πξνπφλεζε φκσο ησλ δξνκέσλ αληνρήο απαηηείηαη έλα απμεκέλν ζηξεο 

ζαλ εξέζηζκα γηα ηελ πξφθιεζε ιεηηνπξγηθψλ ή δνκηθψλ πξνζαξκνγψλ πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο.  

Ζ ζπρλφηεηα ηεο πξνπφλεζεο ησλ αζιεηψλ αληνρήο είλαη ζρεηηθά ζηαζεξή, κε 

ηνπο θνξπθαίνπο δξνκείο αληνρήο λα πξαγκαηνπνηνχλ ζπλήζσο 10-14 πξνπνλήζεηο ηελ 

εβδνκάδα (Billat et al. 2002). Οη ρξφληεο πξνζαξκνγέο ζ’ απηνχο κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ εθ’ φζνλ ε έληαζε ηεο πξνπφλεζεο είλαη επαξθήο γηα λα πξνθαιέζεη 

αληαπφθξηζε πξνζαξκνγήο. πλεπψο, ε πξνπφλεζή ηνπο  πξέπεη λα έρεη κηα ειάρηζηε 

έληαζε θαη κηα ειάρηζηε δηάξθεηα, θάησ απφ ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα 

επηηεπρζνχλ ρξφληεο πξνζαξκνγέο. Δίλαη απαξαίηεην επίζεο ε πξνπφλεζε λα έρεη 

δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο έληαζεο θαη δηάξθεηαο, θαζψο θαη ελαιιαγέο ησλ 

ζπλδπαζκψλ, ζηε δηάξθεηα ησλ πξνπνλεηηθψλ θχθισλ.  

Κάπνηνη ζπγγξαθείο έρνπλ πξνηείλεη ζαλ ηδαληθή έληαζε πξνπφλεζεο γηα ηε 

βειηίσζε ηεο VO2 max ησλ αζιεηψλ αληνρήο, ηελ έληαζε ζην χςνο ή ζρεδφλ ζην χςνο 

ηεο έληαζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηε VO2 max (Wenger & McNab, 1975. Daniels & 

Scardina, 1984. Hill & Rowell, 1997. Tabata et al., 1997. Laursen et al., 2002). Κάπνηνη 

ζεσξνχλ αλαπνηειεζκαηηθή ηελ κεγάιε πνζφηεηα ππνκέγηζηεο έληαζεο πξνπφλεζεο 

(Laursen & Jenkins, 2002). Ωζηφζν έρεη δηαπηζησζεί, φηη θαη νη ππνκέγηζηεο (Tanaka et 

al., 1986. Billat et al., 2004) θαη νη κέγηζηεο εληάζεηο (Billat et al. 2002) κπνξνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ VO2 max ησλ αζιεηψλ κεγάισλ απνζηάζεσλ. Μηα ζχγθξηζε δχν 

εληάζεσλ δηαιεηκκαηηθήο πξνπφλεζεο κε 800 m ζε δχν νκάδεο πξψελ δξνκέσλ (92% 

θαη 100% ηεο VO2 max), έδεημε φηη θαη νη δχν νκάδεο βειηίσζαλ ηελ VO2 max, ην 

αλαπλεπζηηθφ ΑΚ θαη ηελ δξνκηθή ηνπο επίδνζε ζηα 3200 m (Olsen et al. 1988).  
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Οη Galbraith et al. (2014), παξαθνινπζψληαο ηε δηαθχκαλζε ηεο πξνπφλεζεο θαη 

ησλ θπζηνινγηθψλ δεηθηψλ δξνκέσλ κεγάισλ απνζηάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα 1 έηνπο, 

δηαπίζησζαλ, φηη κηθξέο, αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ηεο VO2 max 

ζεκεηψζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, πνπ νθείινληαλ ζε απμήζεηο ηεο απφζηαζεο θαη 

ηνπ ρξφλνπ πξνπφλεζεο ζηελ ηαρχηεηα πάλσ απφ ην ΑΚ. Αληηζέησο ν Jones (1998), 

παξαθνινπζψληαο γηα 4 ρξφληα κηα αζιήηξηα 3 km νιπκπηαθνχ επηπέδνπ, δηαπίζησζε 

φηη ελψ ε επίδνζή ηεο βειηηψζεθε ζηαδηαθά θαηά 8%, ε VO2 max παξνπζίαζε κείσζε 

(απφ 73 ζε 66 ml/kg/min). Βειηηψζεθαλ φκσο ηφζν ην ΑΚ (απφ 15 ζηα 18 km/h) φζν 

θαη ε δξνκηθή νηθνλνκία (απφ 53 ζε 48 ml/kg/min) ζηελ ηαρχηεηα ησλ 16 km/h. 

Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη ε πξνπφλεζε θαη ε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ αζιεηψλ 

αληνρήο είλαη έλα πην ζχλζεην ζέκα απφ ηε βειηίσζε ηεο VO2 max θαη ρξεηάδεηαη κηα 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε, φζνλ αθνξά ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ επηδησθφκελσλ 

πξνζαξκνγψλ. 

Ζ επηινγή ησλ εληάζεσλ ηεο πξνπφλεζεο είλαη έλα άιιν ζεκαληηθφ ζέκα, πνπ 

αθνξά ηφζν ηνπο αζιεηέο φζν θαη ηνπο ειεχζεξα αζθνχκελνπο. Οη Föhrenbach et al. 

(αλαθνξά Liesen et al., 1985) αμηνπνίεζαλ ηελ θακπχιε ηνπ γ.ν., γηα ηελ ηαπηνπνίεζε 

ησλ εληάζεσλ πξνπφλεζεο ελφο καξαζσλνδξφκνπ.  Καηέλεηκαλ ηηο κεζφδνπο 

πξνπφλεζεο ζε αληίζηνηρεο δψλεο έληαζεο αλαθνξηθά κε ηελ ηαρχηεηα ζηα 2.5 mmol/l 

γ.ν. σο εμήο: πξνπφλεζε αλάιεςεο <80%, εθηαηηθφ ζπλερφκελν ηξέμηκν 80-90%, 

εληαηηθφ ζπλερφκελν ηξέμηκν 90-97%, ζπλερφκελνο ξπζκφο καξαζσλίνπ 100±3%, 

εθηαηηθφ θαη έληνλν δηαιεηκκαηηθφ ηξέμηκν >103%.   

Ζ θαηαλνκή ησλ εληάζεσλ πξνπφλεζεο γηα ηελ πξναγσγή ησλ αεξφβησλ 

πξνζαξκνγψλ γεληθεχηεθε αξγφηεξα ζε ηξεηο θχξηεο δψλεο πξνπφλεζεο (Faude et al., 

2009. Beneke et al., 2011) φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 2, κε ζεκείν αλαθνξάο ην αηνκηθφ 

ΑΚ ή ηε κέγηζηε ζηαζεξνπνίεζε γ.ν. ζην αίκα (MLSS). Ζ κία δψλε, θάησ απφ ηελ 

έληαζε ηνπ «αεξφβηνπ» γαιαθηηθνχ θαησθιηνχ (LTaer), πεξηιακβάλεη ηελ πξνπφλεζε 

αλάιεςεο θαη ηε ζπλερφκελε πξνπφλεζε αληνρήο ρακειήο έληαζεο. Ζ ακέζσο επφκελε 

δψλε, απφ ηελ έληαζε ηνπ «αεξφβηνπ» γαιαθηηθνχ θαησθιηνχ έσο ηελ έληαζε πνπ 

αληηζηνηρεί ζην αηνκηθφ ΑΚ, πεξηιακβάλεη ηε ζπλερφκελε πξνπφλεζε αληνρήο κεζαίαο 

ή/θαη ςειήο έληαζεο. Σέινο ε ηξίηε δψλε, κε ηηο εληάζεηο πάλσ απφ ην αηνκηθφ ΑΚ 

πεξηιακβάλεη ηελ εθηαηηθή ή/θαη έληνλε δηαιεηκκαηηθή πξνπφλεζε. 
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σήμα 2. Υαξαθηεξηζηηθή θαηαλνκή ησλ εληάζεσλ ηεο πξνπφλεζεο αληνρήο ζηελ 

θακπχιε ηνπ γ.ν. απφ ζηαδηαθά απμαλφκελε έληαζε, ζε ηξεηο γεληθεπκέλεο δψλεο 

έληαζεο (Faude et al., 2009). 

 

πλνςίδνληαο ινηπφλ, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ έληαζε (δξνκηθή ηαρχηεηα) 

πνπ αληηζηνηρεί ζην αηνκηθφ ΑΚ έλαλ αμηφπηζην πξνζδηνξηζηηθφ δείθηε ηεο αεξφβηαο 

ηθαλφηεηαο αληνρήο, ν νπνίνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ εληάζεσλ πξνπφλεζεο. ε αηνκηθφ επίπεδν, ε πνζνζηηαία ζρέζε 

πξνο ηελ έληαζε ηνπ ΑΚ θαίλεηαη λα πξνζδηνξίδεη θαιχηεξα ηηο εληάζεηο πξνπφλεζεο  

απ’ φηη ε γεληθεπκέλε θαηαλνκή ησλ δσλψλ ζηελ θακπχιε ηνπ γ.ν. 

ρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνπνλεηηθψλ εληάζεσλ ζηελ πξναγσγή 

ησλ αεξφβησλ πξνζαξκνγψλ θαη ηεο δξνκηθήο επίδνζεο εηθάδεηαη, φηη φζν πεξηζζφηεξν 

ελεξγνπνηείηαη ε γιπθφιπζε ηφζν πεξηζζφηεξεο πξνζαξκνγέο πξέπεη λα αλακέλνληαη 

ζηνλ νμεηδσηηθφ κεηαβνιηζκφ ησλ κπτθψλ θπηηάξσλ (κηηνρφλδξηα) θαη θαηά ζπλέπεηα 

θαη ζηελ VO2max. Απφ ηελ άιιε πιεπξά κηα ςειή ελεξγνπνίεζε ηνπ νμεηδσηηθνχ 

κεηαβνιηζκνχ, γηα ην κεγαιχηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, απνηειεί ζεσξεηηθά ην 

θαηαιιειφηεξν εξέζηζκα γηα ηελ πξνπφλεζε αληνρήο. Απηή ε έληαζε αληηζηνηρεί ζε 

ιίγν ρακειφηεξε έληαζε απφ ην αηνκηθφ ΑΚ ή ηελ MLSS. 

Ωζηφζν ε πξνπφλεζε αληνρήο θαη ηδηαίηεξα ησλ δξνκέσλ πςεινχ επηπέδνπ δελ 

γίλεηαη κφλν ζε έλα επίπεδν έληαζεο, αιιά έρεη ελαιιαγέο: ζε έληαζε θαη  δηάξθεηα, ζε 

ζπλερφκελν θαη δηαιεηκκαηηθφ κέξνο, ζε πξνπφλεζε πξνζαξκνγψλ θαη απνθαηάζηαζε. 

ηελ θακπχιε ηνπ γ.ν. έρνπλ πξνζδηνξηζηεί αληίζηνηρα δψλεο πξνπφλεζεο, νη νπνίεο 

πξνζθέξνληαη ζαλ γεληθέο θαηεπζχλζεηο επηινγήο ηεο εθάζηνηε έληαζεο, κε αθεηεξία 

σζηφζν ηελ έληαζε ηνπ ΑΚ. 
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Επεςνηηικό κενό πος ππόκειηαι να καλύτει η επγαζία 

 

Οη ηξφπνη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ πνπ ζπλαληψληαη ζηε βηβιηνγξαθία, 

αθνξνχλ θπξίσο ζε πξσηφθνιια επηβάξπλζεο ζε εξγαζηεξηαθφ πεξηβάιινλ. Σα ηεζη 

πεδίνπ γηα δξνκείο πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο επαλαιεπηηθέο πξνζπάζεηεο κεγάισλ 

απνζηάζεσλ θαη είλαη, είηε πνιχ ρξνλνβφξα είηε ππνινγίδνπλ ην αλαεξφβην θαηψθιη κε 

αλαγσγή (επίδνζε πνιιαπιαζηαδφκελε κε ζπγθεθξηκέλνπο ζπληειεζηέο). Έλα 

εχρξεζην ηεζη πεδίνπ (ζε ζηίβν 400 m) γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ ζε 

δξνκείο, κε κεηξήζεηο γ.ν., ζχληνκν ζε ρξφλν, κε ζηαδηαθά απμαλφκελε έληαζε δελ 

ζπλαληάηαη ζηε βηβιηνγξαθία.  

Δπίζεο, έλαο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ απφ ηελ θακπχιε ηνπ γ.ν. κε 

νπηηθά θξηηήξηα δελ πεξηγξάθεηαη ζηε βηβιηνγξαθία. Έλαο ηέηνηνο πξνζδηνξηζκφο έρεη 

πιενλεθηήκαηα φηαλ γίλεηαη απφ έκπεηξν αμηνινγεηή, ζηεξείηαη φκσο κηαο 

αληηθεηκεληθήο ηεθκεξίσζεο γηα γεληθή εθαξκνγή. Κξίλεηαη αλαγθαία ε αλάπηπμε θαη 

ελφο καζεκαηηθνχ ηξφπνπ πξνζδηνξηζκνχ, ζην ζπγθεθξηκέλν ηεζη πεδίνπ γηα δξνκείο.  

Αθφκα, είλαη απνδεθηφ, φηη ε δξνκηθή ηαρχηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην ΑΚ απνηειεί 

έλαλ αμηφπηζην δείθηε ηεο βαζηθήο αεξφβηαο ηθαλφηεηαο. Αλ φκσο νη επίθαηξεο 

πξνζαξκνγέο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νμεηδσηηθή ηθαλφηεηα ησλ κπψλ ή κε ηε ζρέζε 

νμεηδσηηθήο-γιπθνιπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ κπψλ είλαη ζε θαιφ επίπεδν, κπνξεί λα 

εθηηκεζεί κέζα απφ ηηο δηαγλσζηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο θακπχιεο ηνπ γ.ν., θάηη πνπ 

κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εξεπλεζεί επαξθψο.  

Σέινο, νη δψλεο πξνπφλεζεο ζηελ θακπχιε ηνπ γ.ν. πνπ πξνηείλνληαη ζηελ 

βηβιηνγξαθία, θαζνξίδνπλ ην θάζκα ησλ εληάζεσλ ζε ζρέζε κε ηε δηάξθεηα ή ηε 

δηαιεηκκαηηθή κνξθή ηεο πξνπφλεζεο. Γελ ππεηζέξρνληαη φκσο ζε εμαηνκηθεπκέλε 

ζηφρεπζε ησλ πξνζαξκνγψλ. Σν θάζκα ησλ εληάζεσλ ηεο πξνπφλεζεο γηα 

αλακελφκελεο πξνζαξκνγέο πξέπεη λα θαζνξίδεηαη ζε εμαηνκηθεπκέλν επίπεδν, κε 

ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά ηεο έληαζεο ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ, θάηη πνπ δελ ζπλαληάηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία. 
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ΗΗΗ.  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

Δείγμα  

 

Σν δείγκα ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ 180 άηνκα (120 άλδξεο θαη 60 γπλαίθεο), 

ειηθίαο 12 έσο 62 εηψλ (♂: 27.9 ±10.6, ♀: 20.6 ±5.9), αζιεηέο θαη ειεχζεξα 

αζινχκελνη δξνκείο. Σν κέζν χςνο θαη βάξνο ησλ αλδξψλ ήηαλ αληίζηνηρα 176.1 ±6.5 

cm θαη 67.9 ±8.4 kg θαη ησλ γπλαηθψλ 163.6 ±6.5 cm θαη 51.2 ±7.3 kg.  Οη κεηξήζεηο 

έγηλαλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 1992-2005 θαη ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ην 

πξνζσπηθφ αξρείν ηνπ ζπγγξαθέα.  

Μειεηήζεθαλ ηζάξηζκεο θακπχιεο γαιαθηηθνχ νμένο (180), κε εθαξκνγή ελφο 

πξσηνθφιινπ ζηαδηαθά απμαλφκελεο δξνκηθήο ηαρχηεηαο ζην πεδίν, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ. ε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ πεξηπηψζεσλ ηνπ δείγκαηνο, 

κε κία (n=108), κε δχν (n=52) θαη ηξεηο (n=32) επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο, 

εμεηάζζεθαλ νη κεηαβνιέο ζηελ ηαρχηεηα ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ θαηεπζχλζεσλ ηεο πξνπφλεζεο.   

 

Μεηπήζειρ ηος γαλακηικού οξέορ 

 

Οη κεηξήζεηο ηνπ γ.ν. έγηλαλ ζε φινπο ηνπο εμεηαδφκελνπο παίξλνληαο δείγκαηα 

αίκαηνο  απφ ην  ινβφ  ηνπ απηηνχ (20 κl) κε  ηξηρνεηδέο  ζσιελάθη  αθξηβείαο, ηα νπνία 
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εκθπζνχληαλ ζε 200 κl  ππεξρισξηθνχ νμένο (0.6 Ν)  γηα ηνλ απνπξσηετληζκφ ηνπο.  Σα 

δείγκαηα δηαηεξνχληαλ ζε ςπγείν ζε ζεξκνθξαζία 4
ν
 C θαη ε αλάιπζή ηνπο γηλφηαλ 

κέζα ζε δηάζηεκα 48 σξψλ. Οη κεηξήζεηο γηλφηαλ κε θαζκαθσηφκεηξν ηεο εηαηξίαο 

Boeringer (photometer 4010), ζε κήθνο θχκαηνο 340 nm. Πξνεγνχληαλ παξαζθεπή ησλ 

δεηγκάησλ κε αληηδξαζηήξηα ελδπκαηηθήο κεζφδνπ ηεο εηαηξίαο Boeringer Mancheim 

Nr. 149993, ηξνπνπνηεκέλεο ζε κηθξνκέζνδν, θαη νη κεηξήζεηο γηλφηαλ έλαληη ηπθινχ. 

Ζ αθξίβεηα θαη ε αμηνπηζηία ηεο κεζφδνπ ειέγρζεθε κε δείγκαηα γλσζηψλ 

ζπγθεληξψζεσλ γ.ν. πιάζκαηνο (1.0 -16.0 mmol/l) θαη ην ιάζνο δελ μεπεξλνχζε ηα 0.2 

mmol/l. 

 

Ππυηόκολλο ζηαδιακά αςξανόμενηρ ένηαζηρ ζηο πεδίο 

 

Δθαξκφζζεθε έλα εηδηθά πξνζαξκνζκέλν πξσηφθνιιν ζηαδηαθά απμαλφκελεο 

δξνκηθήο ηαρχηεηαο ζην πεδίν. Σν πξσηφθνιιν εθηεινχληαλ ζε αγσληζηηθφ ζηίβν 400 ή 

300 m απφ ηαξηάλ, φπνπ θάζε αμηνινγνχκελνο κπνξνχζε λα ηξέμεη 1200 m, κε 

αθεηεξία θαη ηεξκαηηζκφ ην ίδην ζεκείν ηνπ ζηίβνπ. ε ζρέζε κε ηα εξγαζηεξηαθά 

πξσηφθνιια, ην ελ ιφγσ πξσηφθνιιν πεδίνπ δηέθεξε ζηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: ε 

δηάξθεηα ησλ βαζκίδσλ επηβάξπλζεο κεησλφηαλ κε ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο θαη 

δηαηεξνχληαλ ζηαζεξή ε δξνκηθή απφζηαζε (1200 m).  Πξνβιέθζεθε ε ειάρηζηε 

δηάξθεηα (ηεο ηειεπηαίαο βαζκίδαο) λα κελ είλαη κηθξφηεξε απφ 3 min. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξσηνθφιινπ  παξνπζηάδνληαη  παξαθάησ: 

Απσική ηασύηηηα:   2.6 ή 3.0 ή 3.5 m/sec  

Αύξηζη ηασύηηηαρ:   θαηά 0.5 m/sec 

Απόζηαζη κάθε βαθμίδαρ:   1200 m 

Γιάπκεια κάθε βαθμίδαρ:   6:36 - 3:18 (min:sec) 

Γιάλειμμα για αιμολητία: 30 - 60 sec  

Μέηπηζη Κ με παλμογπάθο: πλερήο (θαηαγξαθή ζην ηέινο θάζε 

βαζκίδαο) 

Ο έιεγρνο ηεο δξνκηθήο ηαρχηεηαο γηλφηαλ αλά 50 m (κε ήρν αληίζηξνθεο 

κέηξεζεο ρξνλνκέηξνπ θαη παξάιιειν έιεγρν ησλ πεξαζκάησλ απφ ηνλ εμεηαζηή). 
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Διαδικαζία ηος ηεζη 

 

ε θάζε εμεηαδφκελν πξνεγνχληαλ κηα ζχληνκε πξνζέξκαλζε θαη αθνινπζνχζε ε 

ελεκέξσζή ηνπ γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ ηεζη. Ο εμεηαδφκελνο εμνηθεησλφηαλ κε ηνλ ήρν 

ηεο αληίζηξνθεο κέηξεζεο ηνπ ρξνλνκέηξνπ θαη ηε δηαηήξεζε ή ηελ άκεζε δηφξζσζε 

ηνπ ξπζκνχ ηξεμίκαηνο ζε θάζε βαζκίδα επηβάξπλζεο. Σνπνζεηνχληαλ ν παικνγξάθνο 

θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο ζην ζηήζνο ηνπ εμεηαδνκέλνπ θαη ν δέθηεο ηεο έλδεημήο ηεο 

ζηνλ θαξπφ ηνπ ρεξηνχ ηνπ. Έλα δείγκα 20 κl αίκαηνο ιακβαλφηαλ απφ ην ινβφ ηνπ 

απηηνχ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ηεζη θαη θαηαγξαθφηαλ ε Κ εξεκίαο.  

Αλάινγα κε ηηο δξνκηθέο ηνπ επηδφζεηο, θάζε εμεηαδφκελνο μεθηλνχζε ηελ πξψηε 

βαζκίδα επηβάξπλζεο κε ηαρχηεηα 2.6, 3.0 ή 3,5 m/sec. Ο ξπζκφο ηξεμίκαηνο, ν ρξφλνο 

πεξάζκαηνο θάζε 50 m θαη ν ζπλνιηθφο ρξφλνο θάζε βαζκίδαο επηβάξπλζεο ειεγρφηαλ 

παξάιιεια απφ ηνλ εμεηαζηή θαη θαηαγξαθφηαλ ζην έληππν ηνπ πξσηνθφιινπ. Με ην 

ηέινο θάζε βαζκίδαο ν εμεηαδφκελνο αλαθνίλσλε ηελ έλδεημε ηεο Κ, ε νπνία 

θαηαγξαθφηαλ, θαη ζηε ζπλέρεηα ιακβαλφηαλ έλα δείγκα αίκαηνο απφ ην ινβφ ηνπ 

απηηνχ. Αθνχ ξπζκηδφηαλ ην ρξνλφκεηξν αληίζηξνθεο κέηξεζεο ζην πέξαζκα 50 m ηεο 

επφκελεο βαζκίδαο, ν εμεηαδφκελνο μεθηλνχζε ηα επφκελα 1200 m.  

Σν ηεζη νινθιεξσλφηαλ φηαλ, κε ην ηέινο θάπνηαο βαζκίδαο έληαζεο, ν 

εμεηαδφκελνο δήισλε φηη έρεη εμαληιεζεί θαη δελ κπνξεί λα ηξέμεη πην γξήγνξα, ή ζηε 

δηάξθεηα ησλ 1200 m έκελε αηζζεηά πίζσ απφ ηνλ δεηνχκελν ξπζκφ, ή δηέθνπηε απφ 

αδπλακία λα αθνινπζήζεη ην ξπζκφ. ε θάζε πεξίπησζε ελζαξξπλφηαλ λα 

νινθιεξψζεη ηνπιάρηζηνλ 800 m δηαηεξψληαο φζν κπνξεί ηνλ ξπζκφ, πξνθεηκέλνπ λα 

ππνινγηζζεί ε ζπγθέληξσζε γ.ν. ζαλ αληηπξνζσπεπηηθή γηα κηα ελδηάκεζε αχμεζε 

ηαρχηεηαο (π.ρ. 4.75 αληί ησλ 5.0 m/sec ηεο βαζκίδαο εμάληιεζεο). Γηα φιεο ηηο 

βαζκίδεο πνπ νινθιεξσλφηαλ ε απφζηαζε ησλ 1200 m ε κέζε ηαρχηεηα ππνινγηδφηαλ 

απφ ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν ηεο δηαλπφκελεο απφζηαζεο. Σέινο, έλα δείγκα αίκαηνο 

ιακβάλνληαλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηεζη, ζην 3
ν
 ιεπηφ ηεο απνθαηάζηαζεο, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ κηαο ελδεηθηηθήο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο γ.ν.  

 

Πποζδιοπιζμόρ ηος αηομικού ΑΚ  
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Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ γηλφηαλ κε νπηηθά θξηηήξηα πνπ αθνξνχζαλ 

ηελ θιίζε ηεο θακπχιεο (βαζκφο θακππιφηεηαο), ην χςνο ησλ ζπγθεληξψζεσλ γ.ν. ζηηο 

ρακειέο ηαρχηεηεο θαη ην χςνο ηεο ηειηθήο ζπγθέληξσζεο γ.ν. Ζ εθηίκεζε ησλ 

παξακέηξσλ γηλφηαλ ζπλδπαζηηθά θαη βαζηδφηαλ ζηελ εκπεηξία ηνπ αμηνινγεηή. Ζ 

δηάθξηζε ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ γηλφηαλ κεηαμχ ησλ ηηκψλ 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 θαη 5.0 mmol/l. 

Ο ππνινγηζκφο ηεο ηαρχηεηαο πνπ αληηζηνηρνχζε ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ 

ππνινγηδφηαλ κε γξακκηθή παξεκβνιή σο εμήο: 

    (        )
(     )

(     )
    

φπνπ Τακ = ε ηαρχηεηα ζην αηνκηθφ ΑΚ, Γακ = ε ζπγθέληξσζε γ.ν. ζην αηνκηθφ ΑΚ, 

Γκ = ε ακέζσο θαηψηεξε ζπγθέληξσζε γ.ν. απφ ηε ζπγθέληξσζε ζην ΑΚ, Γπ = ε 

ακέζσο ςειφηεξε ζπγθέληξσζε γ.ν. απφ ηε ζπγθέληξσζε ζην ΑΚ, Τπ = ε ηαρχηεηα 

ηεο ζπγθέληξσζε γ.ν. πάλσ απφ ηε ζπγθέληξσζε ζην ΑΚ θαη Τκ = ε ηαρχηεηα ηεο 

ζπγθέληξσζε γ.ν. θάησ ηε ζπγθέληξσζε ζην ΑΚ. Με ηνλ ίδην ηξφπν ππνινγηδφηαλ ε 

Κ πνπ αληηζηνηρνχζε ζην αηνκηθφ ΑΚ, αληηθαζηζηψληαο ηηο ζρεηηθέο ηηκέο ηαρχηεηαο 

(Σ) κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο Κ. 

 

Εκθεηική πποζαπμογή ηηρ καμπύληρ γ.ο. και ποζοηικόρ πποζδιοπιζμόρ ηηρ καμπςλόηηηαρ  

 

ε φιεο ηηο θακπχιεο γ.ν. πξαγκαηνπνηήζεθε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο κε 

εθζεηηθή ζπλάξηεζε ηεο κνξθήο y = a · e 
bx

,
  
φπνπ y είλαη νη ηηκέο ηνπ γ.ν.,  α ε ζηαζεξά 

ηεο αξρηθήο ηηκήο,  e ε εθζεηηθή ζπλάξηεζε, b ν ζπληειεζηήο θιίζεο ή θακππιφηεηαο 

ηεο εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο θαη x νη ηηκέο ηεο δξνκηθήο ηαρχηεηαο. Ζ πξνζαξκνγή ησλ 

ηηκψλ ζηε ζπλάξηεζε έγηλε κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

ππάξρεη κηα θαιή πξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ ηεο θακπχιεο γ.ν. ζηελ εθζεηηθή ζπλάξηεζε 

ε αλάιπζε παιηλδξφκεζεο γηλφηαλ κφλν γηα ηηο ηηκέο γ.ν. απφ ηελ αξρηθή κεηαβνιή ηεο 

θακπχιεο (break-point) θαη κεηά. Ο βαζκφο πξνζαξκνγήο ειεγρφηαλ κε ηνλ ζπληειεζηή 

R
2
, ν νπνίνο έπξεπε λα θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 0.98 θαη 1. Ζ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο 

ζηελ εθζεηηθή ζπλάξηεζε πξνυπφζεηε ηελ χπαξμε ηνπιάρηζηνλ 3 ηηκψλ γ.ν. – δξνκηθήο 

ηαρχηεηαο. 

Ο βαζκφο θιίζεο ή θακππιφηεηαο ηεο θακπχιεο ηνπ γ.ν. πξνζδηνξηδφηαλ απφ ηνλ 

ζπληειεζηή b, νη ηηκέο ηνπ νπνίνπ θπκάλζεθαλ απφ 0,8 έσο 2,1. Όζν κεγαιχηεξε ήηαλ 

ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή b ηφζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε θακππιφηεηα ηεο εθζεηηθήο 
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ζπλάξηεζεο. Ο ζπληειεζηήο b αμηνπνηήζεθε ζαλ πνζνηηθφο δείθηεο ηεο θακππιφηεηαο 

θάζε θακπχιεο γ.ν. 

 

Πποζδιοπιζμόρ ηος αηομικού ΑΚ με εξίζυζη 

 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί εθηθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ κε έλαλ 

αληηθεηκεληθφ ηξφπν επηρεηξήζεθε κηα πνζνηηθνπνίεζε ησλ βαζηθψλ θξηηεξίσλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ην χςνο ηεο ζπγθέληξσζεο γ.ν. ζην αηνκηθφ ΑΚ. Ζ πνζνηηθνπνίεζε έγηλε 

θαη’ αληηζηνηρία ησλ πνηνηηθψλ θξηηεξίσλ νπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θαη βαζίζηεθε ζηηο 

κέζεο θαη αθξαίεο ηηκέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηηο θακπχιεο γ.ν. ηνπ ζπλνιηθνχ 

δείγκαηνο. Ζ εμίζσζε πνπ πξνέθπςε γηα ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ 

ΑΚ ήηαλ: 

IAT = 4 – 0.25 (1.7 – x0) – 0.1 (9 – xT) – 0.65 (b – 0.8)   γηα ηνπο άλδξεο θαη  

IAT = 4 – 0.25 (1.7 – x0) – 0.1 (9 – xT) – 0.65 (b – 0.9)   γηα ηηο γπλαίθεο, 

φπνπ IAT είλαη ε ζπγθέληξσζε γ.ν. ζην αηνκηθφ ΑΚ, x0 ε ζπγθέληξσζε γ.ν. ρακειήο 

έληαζεο – πξηλ ηελ αξρηθή κεηαβνιή (break-point) ηεο θακπχιεο, xT ε ζπγθέληξσζε 

ηεο ηειηθήο βαζκίδαο επηβάξπλζεο θαη b ν ζπληειεζηήο θιίζεο ηεο εθζεηηθήο 

ζπλάξηεζεο, φπσο πξνέθππηε απφ ηελ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο κε εθζεηηθή 

ζπλάξηεζε. 

Αθεηεξία ζηελ εμίζσζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ ήηαλ ε 

ζπγθέληξσζε ησλ 4 mmol/l, ζηελ νπνία αθαηξνχληαλ (ή πξνζζέηνληαλ αλάινγα κε ην 

πξφζεκν): α) ε δηαθνξά ηεο ζπγθέληξσζεο γ.ν. πξηλ ηελ αξρηθή κεηαβνιή ηεο 

θακπχιεο απφ ηε κέζε ηηκή ησλ 1.7 mmol/l, επί ζπληειεζηή 0.25, β) ε δηαθνξά ηεο 

ζπγθέληξσζεο γ.ν. ηεο ηειηθήο βαζκίδαο επηβάξπλζεο απφ ηελ αληίζηνηρε κέζε 

ζπγθέληξσζε ησλ 9 mmol/l, επί ζπληειεζηή 0.1 θαη γ) ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή θιίζεο b 

απφ ηελ πξνζαξκνγή ηεο εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο  y = a · e 
bx

 κείνλ ηελ αθξαία 

ρακειφηεξε ηηκή (0.8 γηα ηνπο άλδξεο θαη 0.9 γηα ηηο γπλαίθεο), επί ζπληειεζηή 0.65. Οη 

ζπληειεζηέο πξνέθπςαλ απφ ζηξνγγπινπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζπληειεζηψλ ζηελ 

αλάιπζε παιηλδξφκεζεο κε αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ην αηνκηθφ ΑΚ, πξνζδηνξηζκέλν κε 

νπηηθά θξηηήξηα. 

 

Πποζδιοπιζμόρ ηυν εξαηομικεςμένυν ενηάζευν για ηην πποπόνηζη ανηοσήρ 
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εκείν αλαθνξάο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ εληάζεσλ ηεο 

πξνπφλεζεο αληνρήο απνηέιεζε ε δξνκηθή ηαρχηεηα ζην αηνκηθφ ΑΚ. Ζ βαζηθή 

θαηαλνκή ησλ δσλψλ πξνπφλεζεο ζηελ θακπχιε ηνπ γ.ν. (βι. Föhrenbach et al., 1985.  

Faude et al., 2009. Beneke et al., 2011) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ δηεξγαζηψλ θαηά ηελ άζθεζε αμηνπνηήζεθαλ γηα ηελ επηινγή ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εληάζεσλ πξνπφλεζεο. Δπίζεο αμηνπνηήζεθαλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα, 

ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ πξνπνλεηηθψλ εληάζεσλ ζηελ VO2 

max, ζην ΑΚ, ζηνλ αεξφβην κεηαβνιηζκφ ησλ πδαηαλζξάθσλ, ζηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ 

ιηπψλ, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ εθάζηνηε αγσληζηηθνχ ξπζκνχ. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο πξνπνλεηηθέο εληάζεηο ππνινγηδφηαλ σο εμήο: 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο βαζηθήο αληνρήο (ηαρχηεηα ΑΚ) 

- Υαιαξφ ζπλερφκελν ηξέμηκν γηα ηε βειηίσζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ ιηπψλ:  

έληαζε 75-80 % ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ, δηάξθεηα 45-90 min. 

- Έληνλν ζπλερφκελν ηξέμηκν γηα ηε βειηίσζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ 

πδαηαλζξάθσλ: έληαζε 90 % (88-92) ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ, δηάξθεηα 35-45 

min. 

Γηα ηε βειηίσζε ηεο κέγηζηεο αεξφβηαο ηθαλφηεηαο (VO2 max) 

- Γηαιεηκκαηηθφ ηξέμηκν κε έληαζε 105-110% ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ, 5-8 Υ 

1000-1500m κε δηάιεηκκα 3-4 min. 

Γηα ηε βειηίσζε ηνπ αγσληζηηθνχ ξπζκνχ (Μαξαζσλίνπ) 

- πλερφκελν ηέκπν:  έληαζε 95-97 % ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ,  δηάξθεηα 30-40 

min ή 

- Γηαιεηκκαηηθφ ηέκπν:  έληαζε 97-100 % ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ, 2-3 Υ 15-20 

min κε δηάιεηκκα 8-10 min. 

Γηα ηε βειηίσζε ηνπ αγσληζηηθνχ ξπζκνχ (10 km) 

- Γηαιεηκκαηηθφ ηέκπν:  έληαζε 105 % (104-106) ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ, 2-3 Υ 

3000m κε δηάιεηκκα 8-10 min ή  

- Γηαιεηκκαηηθφ ηέκπν:  έληαζε 107 % (106-108) ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ, 2-3 Υ 

2000 m κε δηάιεηκκα 8-10 min. 

Ζ εβδνκαδηαία θαηαλνκή ησλ παξαπάλσ εληάζεσλ πξνπφλεζεο πξνζαξκνδφηαλ 

ζηελ εβδνκαδηαία ζπρλφηεηα ησλ πξνπνλήζεσλ θάζε εμεηαδφκελνπ, κε εμαηνκηθεπκέλν 

πξφγξακκα, πνπ βαζηδφηαλ ζηελ εθηίκεζε ησλ επίθαηξσλ πξνζαξκνγψλ ηνπ απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θακπχιεο ηνπ γ.ν. Ζ θάζε ηεο πεξηφδνπ πξνπφλεζεο ζηνπο 
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αζιεηέο δξνκείο (πξνεηνηκαζία, αγσληζηηθή, εβδνκάδα αγψλα) επεξέαδε επίζεο ηελ 

θαηαλνκή ησλ εληάζεσλ ζηηο πξνπνλεηηθέο κνλάδεο.  

 

Εξέηαζη ηηρ επίδπαζηρ ηυν εξαηομικεςμένυν καηεςθύνζευν πποπόνηζηρ ανηοσήρ 

 

Ζ επίδξαζε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ θαηεπζχλζεσλ πξνπφλεζεο ζην αηνκηθφ ΑΚ 

κειεηήζεθε: α) ζε δξνκείο (αζιεηέο θαη ειεχζεξα αζινχκελνπο) κεγάισλ απνζηάζεσλ, 

νη νπνίνη εθάξκνδαλ έλα πξφγξακκα πξνπφλεζεο κε ηηο εμαηνκηθεπκέλεο θαηεπζχλζεηο 

πξνπφλεζεο, θαηφπηλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ ηνπο ΑΚ, β) ζε λεαξνχο δξνκείο – 

αζιεηέο/-ηξηεο, νη νπνίνη εθάξκνδαλ ην πξφγξακκα πξνπφλεζεο απφ ηνλ πξνπνλεηή 

ηνπο, ζηνλ νπνίν δηλφηαλ νη εμαηνκηθεπκέλεο εληάζεηο ηεο πξνπφλεζεο αληνρήο. Ζ 

κειέηε ηεο επίδξαζεο πεξηνξίζηεθε ζην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 1-3 κελψλ. 

Δπίζεο εμεηάζζεθε ε επαλαιακβαλφκελε επίδξαζε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ 

θαηεπζχλζεσλ πξνπφλεζεο ζε κεγαιχηεξν δηάζηεκα ελφο θχθινπ πξνεηνηκαζίαο (5-12 

κήλεο), γηα ηηο πεξηπηψζεηο δξνκέσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηξία ή ηέζζεξα ηεζη 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ΑΚ. Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ κεηξήζεσλ δελ κπνξνχζε λα είλαη 

ίδηα, νπφηε ην ελδηαθέξνλ πεξηνξίζηεθε γεληθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

αλαπξνζαξκνζκέλσλ θαηεπζχλζεσλ ζηελ ηαρχηεηα ηνπ ΑΚ. 

 

Σηαηιζηική ανάλςζη 

 

Σα κεγέζε ηεο κέζεο ηηκήο (mean), ηεο ηππηθήο απφθιηζεο (SD), ηεο ειάρηζηεο 

(min) θαη κέγηζηεο ηηκήο (max) ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ δείγκαηνο. Οη ζπγθξίζεηο ησλ κέζσλ ηηκψλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ έγηλαλ κε t-test 

γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p<0.05. Ζ ζρέζε κεηαμχ δχν 

κεηαβιεηψλ εμεηάζζεθε κε Pearson ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαη φπνπ θξίζεθε αλαγθαίν 

κε γξακκηθή αλάιπζε παιηλδξφκεζεο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p< 0.05. 

Ζ αλάιπζε παιηλδξφκεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ γ.ν. 

αλαθνξηθά κε ηηο ηηκέο δξνκηθήο ηαρχηεηαο (δει. ηεο θακπχιεο γ.ν.) ζε εθζεηηθή 

ζπλάξηεζε ηεο κνξθήο  y = a · e 
bx

 = a · exp (b·x)  κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ. αλ θξηηήξην θαιήο πξνζαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο R
2
, ν 

νπνίνο έπξεπε λα θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 0.98 θαη 1. 
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Ο βαζκφο ζπκθσλίαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ κε νπηηθά θξηηήξηα θαη κε 

εμίζσζε εθηηκήζεθε κε intraclass ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (R), θαζψο θαη κε ηνλ δείθηε  

ζπκθσλίαο kappa (k) ζηηο ζηξνγγπινπνηεκέλεο ζε 0.5 ηηκέο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ κε 

εμίζσζε. αλ πξνυπφζεζε θαη θξηηήξηα βαζκνχ θαιήο ζπκθσλίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

αληίζηνηρα ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (p< 0.001) θαη νη ηηκέο R > 0.70 θαη k > 0.60. 

χγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ δχν δεηγκάησλ έγηλε κε t-test γηα αλεμάξηεηα 

δείγκαηα, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο p<0.05. Ο έιεγρνο ηεο νκνηνγέλεηαο ησλ 

δηαθπκάλζεσλ έγηλε κε Levene’s test θαη ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο κε ηα Skewness θαη 

Kurtosis. Γηα ηε ζχγθξηζε ησλ δηαρξνληθψλ κεηαβνιψλ ζηελ ηαρχηεηα ηνπ ΑΚ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αληίζηνηρα t-test γηα δχν εμαξηψκελεο κεηξήζεηο ή ANOVA γηα 

πεξηζζφηεξεο επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο, ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο  p<0.05. Ζ 

νκνηνγέλεηα ηεο δηαθχκαλζεο ησλ επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ ζηελ ANOVA 

ειέγρζεθε κε Mauchly’s test of sphericity θαη ζηηο επηκέξνπο ζπγθξίζεηο ησλ κέζσλ 

ηηκψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Bonferroni post-hoc test.  Όιεο νη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ην ζηαηηζηηθφ παθέην ΗΒΜ SPSS Statistics 25. 
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IV.  ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ πνπ πεξηιήθζεθαλ ζ’ απηή ηε κειέηε. Ο αξηζκφο ησλ αλδξψλ ήηαλ δηπιάζηνο 

ηνπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ θαη ήηαλ αληηπξνζσπεπηηθφο ησλ κεηξήζεσλ ηνπ αξρείνπ, 

φζνλ αθνξά ηα δχν θχια. Γελ δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο ζηηο ηηκέο γ.ν. ζην αηνκηθφ ΑΚ 

θαη ζηηο ηηκέο ηεο κέγηζηεο ζπγθέληξσζεο γ.ν. κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, εθηφο απφ 

ηε δξνκηθή ηαρχηεηα ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ, κε ηνπο άλδξεο λα έρνπλ ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξε  κέζε ηηκή απφ ηηο γπλαίθεο (t(178) = 6.03, p<0.001). 

 

Πίνακαρ 1. Πεξηγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ πνπ 

πεξηιήθζεθαλ ζηε κειέηε. 

 

Μεηαβληηέρ 
Άνδπερ (Ν=120) 

   mean       SD             min-max  

Γςναίκερ (Ν=60) 

   mean       SD              min-max 

Ζιηθία (έηε)      27.9     10.6 12 – 62      20.6       5.9 12 – 39  

σκαηηθφ Ύςνο (cm)    176.1       6.5 152 – 190    163.6       6.5 151 – 178  

σκαηηθφ Βάξνο (kg)      67.9       8.4 36 – 87      51.2       7.3 36 – 72  

 

Αηομικό ΑΚ 

Γαιαθηηθφ oμχ (mmol/l) 

Γξνκ. ηαρχηεηα (m/sec) 

 

     

      3.8       0.4 

      4.27     0.61 

 

 

3.0 – 5.0  

2.50 – 5.59  

 

     

     3.8       0.4 

     3.74     0.43 

 

 

3.0 – 5.0  

2.86 – 4.73  

 

Μέγηζηε ζπγθέληξσζε 
γ.ν. (mmol/l) 

 

    10.1       2.2 4.7 – 15.7       9.5       2.2 5.8 – 15.2  

 

 

Καμπύλερ γ.ο. και πποζδιοπιζμόρ ηος αηομικού ΑΚ με οπηικά κπιηήπια 

 

Οη θακπχιεο γ.ν. απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ επηβάξπλζεο ζην πεδίν 

παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά γηα ηνπο άλδξεο ζην ζρήκα 3 θαη γηα ηηο γπλαίθεο ζην 

ζρήκα 4. Όπσο δηαπηζηψλεηαη απφ ηα δχν ζρήκαηα νη θακπχιεο θαιχπηνπλ έλα κεγάιν 

εχξνο δηαθνξεηηθψλ αεξφβησλ θαη αλαεξφβησλ ηθαλνηήησλ ησλ δξνκέσλ ηνπ δείγκαηνο, 

πνπ εθθξάδνληαη αληίζηνηρα, κε ηελ θαηά πιάηνο δηαζπνξά ησλ θακππιψλ θαη ηελ θαηά  
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σήμα 3. Κακπχιεο γ.ν. ζην ζπλνιηθφ δείγκα ησλ αλδξψλ θαη δηαγξακκίζεηο ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ γ.ν. ζην αηνκηθφ ΑΚ (3.0, 3.5, 4.0, 4.5 θαη 5.0 mmol/l). Ζ θάζεηνο 

ζηελ ηνκή ηεο θακπχιεο ηνπ γ.ν. κε ηε δηαγξάκκηζε ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ δίλεη ηελ 

ηαρχηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην ΑΚ. 

 

 

 

 

σήμα 4. Κακπχιεο γ.ν. ζην ζπλνιηθφ δείγκα ησλ γπλαηθψλ θαη δηαγξακκίζεηο ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ γ.ν. ζην αηνκηθφ ΑΚ (3.0, 3.5, 4.0, 4.5 θαη 5.0 mmol/l). Ζ θάζεηνο 

ζηελ ηνκή ηεο θακπχιεο ηνπ γ.ν. κε ηε δηαγξάκκηζε ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ δίλεη ηελ 

ηαρχηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζην ΑΚ. 
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χςνο δηαθχκαλζε ησλ ηειηθψλ ζπγθεληξψζεσλ γ.ν.  

Σα νπηηθά θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ, πνπ εθαξκφζηεθαλ 

κεκνλσκέλα ζε θάζε θακπχιε γ.ν., είλαη εκθαλή ζηα ζρήκαηα 3 θαη 4 θαη αθνξνχζαλ: 

α) ζην χςνο  ησλ ζπγθεληξψζεσλ γ.ν. ρακειήο έληαζεο, πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ 

αξρηθή  κεηαβνιή ηεο θακπχιεο (break-point), β) ζην χςνο ησλ ζπγθεληξψζεσλ γ.ν. 

ηεο ηειηθήο βαζκίδαο επηβάξπλζεο, δειαδή νη ηειηθέο ηηκέο γ.ν. ζε θάζε θακπχιε γ.ν. 

θαη γ) ζηελ θιίζε ή βαζκφ θακππιφηεηαο ηεο θακπχιεο ηνπ γ.ν.  

Αλαθνξηθά κε ην α): ην εχξνο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ πξηλ ηελ αξρηθή κεηαβνιή 

ζηηο θακπχιεο γ.ν. θπκάλζεθε ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο απφ 0.8 έσο 3.1 mmol/l 

(mean: 1.73 ±0.51 mmol/l). ην ζρήκα δηαθξίλεηαη, ζε πξψηε εληχπσζε, φηη φζν πην 

αξηζηεξά βξίζθεηαη ε θακπχιε γ.ν. ηφζν ζε ςειφηεξε ηηκή ζπλαληάηαη ε αξρηθή 

κεηαβνιή ηεο. Ο Pearson ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο επηβεβαίσζε κφλν κηα κέηξηα 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ χςνπο ησλ ηηκψλ ηεο αξρηθήο κεηαβνιήο θαη ηνπ 

χςνπο ηεο ηαρχηεηαο εκθάληζεο ηεο αξρηθήο κεηαβνιήο ηεο θακπχιεο (r= -0.50, p< 

0.001). Ζ ζρέζε ήηαλ ίδηα ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο (ζρήκα 5). 

 Αλαθνξηθά κε ην β): φπσο δηαπηζηψλεηαη ζηα ζρήκαηα 3 θαη 4, ππήξμε κηα 

κεγάιε δηαθχκαλζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ γ.ν. ζηελ ηειηθή βαζκίδα επηβάξπλζεο, πνπ 

απνηππψλεηαη ζηελ ηειηθή ηηκή ηεο θάζε θακπχιεο, ηφζν ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο 

γπλαίθεο. ην ζρήκα 6 δηαρσξίζηεθαλ νη θακπχιεο γ.ν. κε ηειηθή ζπγθέληξσζε γ.ν. 

κέρξη 9 mmol/l απφ ηηο θακπχιεο πνπ είραλ ηειηθή ζπγθέληξσζε γ.ν. πάλσ απφ 9 

mmol/l. H κέζε ηειηθή ζπγθέληξσζε γ.ν. ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 9.05 ±1.98 mmol/l. Σφζν 

ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο, ε θαηά πιάηνο δηαζπνξά ησλ θακππιψλ γ.ν. ήηαλ 

αλεμάξηεηε απφ ην χςνο ηεο ηειηθήο ζπγθέληξσζεο γ.ν., δει. απφ ηελ γαιαθηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ εμεηαδνκέλσλ. Γε δηαπηζηψζεθε επίζεο ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο 

ηειηθήο ζπγθέληξσζεο γ.ν. κε ηελ ηαρχηεηα πνπ αληηζηνηρνχζε ζην αηνκηθφ ΑΚ (r = -

0.14, p> 0.05). 

Αλαθνξηθά κε ην γ): ε θιίζε ησλ θακππιψλ δελ παξνπζηάδεη νκνηνκνξθία, φπσο 

κπνξεί λα δηαπηζησζεί ζηα ζρήκαηα 3 θαη 4. Τπάξρνπλ θακπχιεο κε κηθξφηεξε θαη 

κεγαιχηεξε θακππιφηεηα, νη νπνίεο έρνπλ δηαρσξηζηεί κε δηαθνξεηηθφ ρξσκαηηζκφ ζην 

ζρήκα 7. Οη θακπχιεο κε θφθθηλν ρξσκαηηζκφ έρνπλ κεγαιχηεξε θακππιφηεηα 

(θιεηζηέο θακπχιεο) απφ ηηο θακπχιεο κε κπιε ρξσκαηηζκφ (αλνηθηέο θακπχιεο). Ζ 

δηαθνξέο ζηελ θιίζε ηεο θακπχιεο παξαηεξνχληαη αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηά πιάηνο 

δηαζπνξά ησλ θακππιψλ, ηφζν ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο.  
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σήμα 5. ρέζε ηεο ζπγθέληξσζεο γ.ν. ρακειήο επηβάξπλζεο (πξηλ ηελ έλαξμε 

ηεο αξρηθήο κεηαβνιήο ηεο θακπχιεο) κε ην χςνο ηεο ηαρχηεηαο εκθάληζήο ηεο 

ζηνπο άλδξεο (επάλσ) θαη ζηηο γπλαίθεο (θάησ). 
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σήμα 6. Γηαρσξηζκφο ησλ θακππιψλ γ.ν. αλαθνξηθά κε ηελ ηειηθή ζπγθέληξσζε 

γ.ν. (ςειφηεξε ηηκή θακπχιεο). Αξηζηεξά παξνπζηάδνληαη νη θακπχιεο κε ηειηθή 

ζπγθέληξσζε έσο 9 mmol/l θαη δεμηά πάλσ απφ 9 mmol/l. Πάλσ παξνπζηάδνληαη 

νη θακπχιεο γ.ν. ησλ αλδξψλ θαη θάησ ησλ γπλαηθψλ. Ζ θαηά πιάηνο δηαζπνξά 

ησλ θακππιψλ δελ δηαθνξνπνηείηαη απφ ην χςνο ηεο ηειηθήο ζπγθέληξσζεο γ.ν. 
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σήμα 7. Δπηζήκαλζε θακππιψλ γ.ν. κε κεγαιχηεξε (θφθθηλν ρξψκα) θαη κε 

κηθξφηεξε θακππιφηεηα (κπιε ρξψκα). Σφζν ζηνπο άλδξεο (επάλσ) φζν θαη ζηηο 

γπλαίθεο (θάησ) παξαηεξνχληαη νη ίδηεο δηαθνξνπνηήζεηο θακππιφηεηαο 

αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηά πιάηνο δηαζπνξά ησλ θακππιψλ. 
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Σφζν ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο γπλαίθεο ε εθηίκεζε ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ κε βάζε 

ηα νπηηθά θξηηήξηα θπκάλζεθε απφ ηα 3 έσο ηα 5 mmol/l. Ζ ζπρλφηεηα θαηαλνκήο ηνπ 

αηνκηθνχ ΑΚ ήηαλ φκνηα ζηνπο άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο (ρήκα 8). Ζ ηαρχηεηα φκσο 

πνπ αληηζηνηρνχζε ζην αηνκηθφ ΑΚ παξνπζίαζε κεγαιχηεξν εχξνο ζηνπο άλδξεο απ’ 

φηη ζηηο γπλαίθεο, ηδηαίηεξα ζηηο πςειέο ηαρχηεηεο. Ζ κέζε ηηκή ζηνπο άλδξεο ήηαλ 

4.27 ±0.61 m/sec (κε εχξνο 2.50 έσο 5.59 m/sec) θαη δηέθεξε ζεκαληηθά (t(178) = 6.03, 

p<0.001) απφ ηε κέζε ηηκή ησλ γπλαηθψλ, πνπ ήηαλ 3.74 ±0.43 m/sec (κε εχξνο 2.86 

έσο 4.73 m/sec).  

 

 

σήμα 8. Πνζνζηηαία θαηαλνκή ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ (ζπγθέληξσζε γ.ν.) ζηνπο 

άλδξεο θαη ζηηο γπλαίθεο.  

 

 

Εκθεηική πποζαπμογή και αποηίμηζη ηηρ κλίζηρ ηυν  καμπςλών  γ.ο. 

 

Ζ πξνζαξκνγή ησλ θακππιψλ γ.ν. ζε εθζεηηθή ζπλάξηεζε ηεο κνξθήο a·e
bx

 

έδεημε θαζαξά, φηη ν βαζκφο θακππιφηεηαο ηεο θακπχιεο γ.ν. πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ 

ζπληειεζηή θιίζεο b. ην ζρήκα 9 παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά 5 πξνζαξκνζκέλεο 

θακπχιεο γ.ν. αλδξψλ θαη γπλαηθψλ απφ ην ζπλνιηθφ δείγκα, κε κεγάιν ζπληειεζηή b 

(b>1.5) έλαληη 5 θακππιψλ κε κηθξφ ζπληειεζηή (b<1.2). Ζ δηαθνξά ηεο θακππιφηεηαο 

είλαη εκθαλήο θαη νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ 

ζπληειεζηή b ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε θακππιφηεηα ζηελ θακπχιε ηνπ γ.ν. πλεπψο ε 

ηηκή ηνπ ζπληειεζηή θιίζεο b κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζαλ πνζνηηθφο δείθηεο 

θακππιφηεηαο ηεο θακπχιεο ηνπ γ.ν.  
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σήμα 9. Δλδεηθηηθή θαηαλνκή 5 θακππιψλ γ.ν. πξνζαξκνζκέλσλ ζε εθζεηηθή 

ζπλάξηεζε  κε κεγάιν ζπληειεζηή θιίζεο b (θφθθηλν ρξψκα) θαη κηθξφ 

ζπληειεζηή (κπιε ρξψκα), ζηνπο άλδξεο (επάλσ) θαη ζηηο γπλαίθεο (θάησ). Ζ 

δηαθνξά ηνπ ζπληειεζηή θαζνξίδεη ηε δηαθνξά ηεο θακππιφηεηαο. 
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Ο ζπληειεζηήο b παξνπζίαζε έλα εχξνο ηηκψλ ζηηο θακπχιεο ηνπ δείγκαηνο  απφ 

0.781 έσο 2.102 (mean: 1.262 ±0.025) θαη δελ εμαξηηφληαλ απφ ην χςνο ηεο ηαρχηεηαο 

πνπ αληηζηνηρνχζε ζην αηνκηθφ ΑΚ (r=0.03, p=0.674). Οη άλδξεο είραλ ζεκαληηθά 

κηθξφηεξε κέζε ηηκή ζπληειεζηή b απφ ηηο γπλαίθεο (t(178) = 3.30, p=0.001) κε κέζε 

δηαθνξά ηηκψλ θαηά 0.125 (άλδξεο 1.220 ±0.021 θαη γπλαίθεο 1.345 ±0.034). 

Ζ πξνυπφζεζε ηεο θαιήο πξνζαξκνγήο  ζηελ  εθζεηηθή ζπλάξηεζε ηεξήζεθε 

κέζσ δχν ζπλζεθψλ: α) κε ηελ πξνζαξκνγή απνθιεηζηηθά ζηηο ηηκέο κεηά ηελ αξρηθή 

κεηαβνιή ηεο θακπχιεο γ.ν. (break-point) θαη β) κε ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ ηνπ 

ζπληειεζηή R
2
 (mean: 0.995 ±0.001, εχξνο: 0.98 – 1.00).  

 

Ανηικειμενικόρ πποζδιοπιζμόρ ηος αηομικού ΑΚ με εξίζυζη  

 

Ζ εμίζσζε πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ βαζίζηεθε 

ζε ηξία πνηνηηθά θξηηήξηα ηεο θακπχιεο ηνπ γ.ν., ηα νπνία πνζνηηθνπνηήζεθαλ βάζεη 

ηνπ κεγέζνπο ηεο δηαθνξάο ηνπο απφ ηε κέζε ηηκή (γηα ηα δχν πξψηα θξηηήξηα) θαη απφ 

ηελ αθξαία ρακειή ηηκή (γηα ην ηξίην θξηηήξην). Γεδνκέλνπ φηη ηα θξηηήξηα ήηαλ ίδηα 

κε ηα νπηηθά θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ ε επηκέξνπο ζπζρέηηζε ηνπο 

πξνο ην αηνκηθφ ΑΚ, φπσο αλακελφηαλ ήηαλ ζεκαληηθή (p<0.001) θαη θπκάλζεθε 

κεηαμχ ηνπ -0.53 θαη -0.61. Αληίζεηα ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο, παξ’ φινπ πνπ ήηαλ 

ζεκαληηθή (p<0.05), δελ ήηαλ ηδηαίηεξα πςειή (πίλαθαο 2).  

 

Πίνακαρ 2. πζρέηηζε ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ πξνο ην αηνκηθφ ΑΚ κε νπηηθά θξηηήξηα θαη 

κεηαμχ ηνπο. 

 

 Δx0 ΔxT Δb 

Ατομικό ΑΚ Pearson Correlation -0,606 -0,535 -0,534 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 

N 180 180 180 

Δx0 Pearson Correlation  0,332 0,459 

Sig. (2-tailed)  0,000 0,000 

N  180 180 

ΔxT Pearson Correlation   0,174
*
 

Sig. (2-tailed)   0,019 

N   180 
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σήμα 10. Γξακκηθή παιηλδξφκεζε ησλ ηξηψλ πνζνηηθνπνηεκέλσλ θξηηεξίσλ 

πξνο ην αηνκηθφ ΑΚ κε νπηηθά θξηηήξηα. Γηαθξίλεηαη κηα επξεία δηαζπνξά απφ ηελ 

επζεία ηεο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο. 
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ην ζρήκα 10 παξνπζηάδνληαη νη γξακκηθέο παιηλδξνκήζεηο ησλ ηξηψλ 

πνζνηηθνπνηεκέλσλ θξηηεξίσλ πξνο ην αηνκηθφ ΑΚ κε νπηηθά θξηηήξηα. Γηαθξίλεηαη 

θαζαξά, απφ ηελ θιίζε ηεο επζείαο ηεο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο, ε χπαξμε ηεο 

αξλεηηθήο ζρέζεο, θαζψο επίζεο θαη ην εχξνο ηεο δηαζπνξάο ησλ ηηκψλ απφ ηελ επζεία. 

Οη ρακειέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή R
2
 καξηπξνχλ ηελ φρη θαιή πξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ 

ζηε γξακκηθή ζπλάξηεζε θαη κηα ρακειή πξνζδηνξηζηηθή ηθαλφηεηα ησλ θξηηεξίσλ 

κεκνλσκέλα.  

Ζ ρξήζε ηεο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο κε ζπλδπαζκφ ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ 

πξνέθπςε απφ κηα βάζηκε αιιεινπρία ζπιινγηζκψλ, ε νπνία επηβεβαηψζεθε απφ ηελ 

αλάιπζε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε 3 εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο. ηνλ πίλαθα 3 

παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο αλάιπζεο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο απφ ηα 

δεδνκέλα ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο, ηα νπνία δείρλνπλ κηα θαιή πξνζδηνξηζηηθή 

ηθαλφηεηα (R
2
 =  0.57, F(3) = 77.63, p<0.001) κε ζηαζεξά ηηκή ζπλάξηεζεο ηα 4.0 

mmol/l. Οη ζπληειεζηέο ησλ ηξηψλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ ρξεηάζηεθε ζηε ζπλέρεηα 

λα ζηξνγγπινπνηεζνχλ ζηελ εμίζσζε ηεο κνξθήο y = 4 – 0.25·Γx0 – 0.1·ΓxT – 

0.65·Γb, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζζεί ε ζπκθσλία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ κε 

εμίζσζε θαη κε νπηηθά θξηηήξηα, ζε κηα απινπνηεκέλε θαη εχρξεζηε πξνζέγγηζε. 

 

 

Πίνακαρ 3. Αλάιπζε γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε ζπλδπαζκφ ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ σο πξνο 

ην αηνκηθφ ΑΚ πξνζδηνξηζκέλν κε νπηηθά θξηηήξηα. 

    a. Dependent Variable: Ατομικό ΑΚ 

    b. Predictors: (Constant), Δx0, ΔxT, Δb  

 

ANOVAa 
R

2
 df F Sig. 

 Regression 0,570 3 77,625 0,000
b
 

Coefficientsa 
Coefficients Std. Error t Sig. 

 (Constant) 4,015 0,049 82,474 0,000 

Δx0 -0,248 0,043 -5,835 0,000 

ΔxT -0,078 0,011 -7,000 0,000 

Δb -0,552 0,098 -5,640 0,000 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Predicted Value 2,975 4,628 3,808 0,317 

Std. Error of Predicted Value 0,022 0,082 0,040 0,011 
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σήμα 11. Γξακκηθή παιηλδξφκεζε κεηαμχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ κε 

νπηηθά θξηηήξηα θαη κε ρξήζε ηεο εμίζσζεο. 

 

ην ζρήκα 11 παξνπζηάδεηαη ε γξακκηθή παιηλδξφκεζε θαη ε δηαζπνξά ησλ 

ηηκψλ κεηαμχ ησλ δχν ηξφπσλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ (κε νπηηθά θξηηήξηα 

θαη κε εμίζσζε). Ο intraclass ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο έδεημε κηα πςειή ζπκθσλία 

κεηαμχ ησλ ηηκψλ κε ηνπ δχν ηξφπνπο πξνζδηνξηζκνχ (Rintraclass = 0.80, p<0.001) θαη ν 

δείθηεο ζπκθσλίαο kappa (k) ησλ δχν πξνζδηνξηζκψλ ήηαλ 0.62 (p<0.001), αθνχ 

πξνεγήζεθε ζηξνγγπινπνίεζε ησλ ηηκψλ πξνζδηνξηζκνχ κε εμίζσζε ζε δηαζηήκαηα 

0.5 ηεο κνλάδαο. 

Ωζηφζν, φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 11, ε ρξήζε ηεο εμίζσζεο έδσζε πςειφηεξεο 

ηηκέο αηνκηθνχ ΑΚ ζηηο πεξηπηψζεηο κε ΑΚ 3 mmol/l θαη ρακειφηεξεο ηηκέο ζηηο 

πεξηπηψζεηο κε ΑΚ 5 mmol/l. Μηα πεξηζηξνθή ηεο επζείαο ηεο γξακκηθήο ζπλάξηεζεο 

γηα νκαινπνίεζε ησλ πξνζδηνξηζκψλ ζηηο αθξαίεο ηηκέο ησλ 3 θαη 5 mmol/l ήηαλ 

εθηθηή κφλν κε κεηαβνιή ηνπ ζπληειεζηή ΓxT απφ 0.1 ζε 0.2 (ζρήκα 12). Απηή ε 

κεηαβνιή ζπλνδεπφηαλ σζηφζν απφ κείσζε ηεο ζπκθσλίαο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

αηνκηθνχ ΑΚ κε ηνπο δχν ηξφπνπο (Rintraclass = 0.70, p<0.001 θαη  k = 0.33, p<0.001). 



  
  

 

44 
 

 

 

σήμα 12. Γξακκηθή παιηλδξφκεζε κεηαμχ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ κε 

νπηηθά θξηηήξηα θαη ρξήζε ηεο εμίζσζεο κε ζπληειεζηή ΓxT 0,1 (κπιε ρξψκα) θαη 

0,2 (θφθθηλν ρξψκα). 

 

 

Επίδπαζη ηυν εξαηομικεςμένυν καηεςθύνζευν πποπόνηζηρ ζηο αηομικό ΑΚ 

 

Ζ επίδξαζε ηεο πξνπφλεζεο πεξίπνπ 2 κελψλ κε εμαηνκηθεπκέλεο θαηεπζχλζεηο 

έληαζεο θαη δηάξθεηαο, φπσο πξνέθπςαλ απφ δηαγλσζηηθφ ηεζη πεδίνπ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ, παξνπζηάδεηαη ρσξηζηά γηα δχν νκάδεο δξνκέσλ ζηνλ 

πίλαθα 4. Σφζν νη δξνκείο ηεο πξψηεο νκάδαο (αζιεηέο θαη ειεχζεξα αζινχκελνη 

κεγάισλ απνζηάζεσλ- καξαζσλνδξφκνη) φζν θαη νη δξνκείο ηεο δεχηεξεο νκάδαο 

(λεαξνί αζιεηέο εκηαληνρήο-αληνρήο) παξνπζίαζαλ κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

βειηίσζε, θαηά 3.2 % νη πξψηνη (t(68) = 7.634, p< 0.001) θαη θαηά 4.2 % νη δεχηεξνη 

(t(38) = 6.017, p< 0.001), ρσξίο φκσο ζηαηηζηηθή δηαθνξά ζην πνζνζηφ βειηίσζήο ηνπο 

(t(106) = 1.239, p= 0.218).  

ε πνζνζηφ 82.3 % ησλ πεξηπηψζεσλ νη δξνκείο κεγάισλ απνζηάζεσλ θαη ζε 

πνζνζηφ 84.6 % νη λεαξνί δξνκείο εκηαληνρήο-αληνρήο παξνπζίαζαλ βειηίσζε, ελψ ζε  
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Πίνακαρ 4. Δπίδξαζε ηεο πξνπφλεζεο 1-3 κελψλ κε εμαηνκηθεπκέλεο θαηεπζχλζεηο ζην 

αηνκηθφ ΑΚ ζε δξνκείο κεγάισλ απνζηάζεσλ – καξαζσλνδξφκνπο θαη ζε λεαξνχο δξνκείο 

εκηαληνρήο – αληνρήο. 

 

Ομάδα Ν 
Ζλικία 

 
Mean (SD) 

Σασύηηηα ΑΚ 

ππιν 

(m/sec) 
Mean (SD) 

Σασύηηηα ΑΚ  

μεηά 

(m/sec) 
Mean (SD) 

Ποζοζηό 

μεηαβολήρ 

(%) 
Mean (SD) 

t p 

Γξνκείο κεγάισλ 

απνζηάζεσλ - 

καξαζσλνδξφκνη 

69 
28,1  

(6,3) 

4,47  

(0,51) 

4,60  

(0,48) 

3,22  

(3,57) 
-7,634 0,000 

Νεαξνί δξνκείο 

εκηαληνρήο - 

αληνρήο 

39 
17,3 

(3,0) 

4,20 

(0,52) 

4,37 

(0,53) 

4,17 

(4,34) 
-6,017 0,000 

 

 

πνζνζηφ 17.4 % θαη 15.4 % αληίζηνηρα είραλ κεδεληθή ή αξλεηηθή κεηαβνιή. Ο κέζνο 

ρξφλνο  εθαξκνγήο ησλ  εμαηνκηθεπκέλσλ  θαηεπζχλζεσλ  ήηαλ 1.9 κήλεο (1 – 3 κήλεο) 

ζηνπο δξνκείο κεγάισλ απνζηάζεσλ θαη 2.0 κήλεο (1.5 – 3 κήλεο) ζηνπο λεαξνχο 

δξνκείο εκηαληνρήο-αληνρήο.   

 

Επαναλαμβανόμενη επίδπαζη ηυν εξαηομικεςμένυν καηεςθύνζευν πποπόνηζηρ ζηο 

αηομικό ΑΚ 

 

Δπαλαιακβαλφκελα ηεζη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ ζηε δηάξθεηα ελφο 

θχθινπ πξνεηνηκαζίαο παξείραλ αλαπξνζαξκνζκέλεο θαηεπζχλζεηο πξνπφλεζεο, ε 

επίδξαζε ησλ νπνίσλ εμεηάζζεθε κεηαμχ ηξηψλ θαη ηεζζάξσλ κεηξήζεσλ, ζε δηάζηεκα 

5 έσο 12 κελψλ. Ζ αλάιπζε δηαζπνξάο (ANOVA) γηα επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο 

δηαπίζησζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ ηαρχηεηα ηνπ ΑΚ, ηφζν ζηα within-

subjects απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ (F(1.829) = 33.021,  

p< 0.001), φζν θαη ησλ ηεζζάξσλ επαλαιακβαλφκελσλ κεηξήζεσλ (F(2.175) = 19.318,  

p< 0.001).  

Οη επηκέξνπο ζπγθξίζεηο ησλ κέζσλ ηηκψλ ζηηο ηξεηο επαλαιακβαλφκελεο 

κεηξήζεηο, θαζψο θαη νη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ηεο ηαρχηεηαο ζην ΑΚ παξνπζηάδνληαη 

ζην ζρήκα 13. Παξαηεξήζεθε κηα ζεκαληηθή βειηίσζε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 

πξψηε έσο  ηε δεχηεξε κέηξεζε, θαηά  2.93 ±3.46 % (p< 0.001),  θαζψο επίζεο θαη απφ  
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σήμα 13. Μεηαβνιή ηεο κέζεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ ζε ηξεηο επαλαιακβαλφκελεο 

κεηξήζεηο (επάλσ) θαη ηνπ πνζνζηνχ κεηαβνιήο ηεο κεηαμχ ησλ κεηξήζεσλ 

(θάησ), ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ αγσληζηηθήο πξνεηνηκαζίαο . 
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σήμα 14. Μεηαβνιή ηεο κέζεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ ζε ηέζζεξεηο 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο (επάλσ) θαη ηνπ πνζνζηνχ κεηαβνιήο ηεο κεηαμχ 

ησλ κεηξήζεσλ (θάησ), ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ αγσληζηηθήο πξνεηνηκαζίαο. 
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ηε δεχηεξε έσο ηελ ηξίηε κέηξεζε, θαηά 1.83 ±4.16 % (p< 0.01). Ζ ζπλνιηθή βειηίσζε 

απφ ηελ πξψηε έσο ηελ ηξίηε κέηξεζε ήηαλ 4.78  ±5.09 % (p< 0.001). 

Ζ επηκέξνπο ζχγθξηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ηεο ηαρχηεηαο ζην αηνκηθφ ΑΚ ζηηο 

πεξηπηψζεηο κε ηέζζεξηο επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κεηαβνιή (p< 0.001) κφλν απφ ηελ πξψηε έσο ηε δεχηεξε κέηξεζε (ζρήκα 14). Οη 

κεηαβνιέο ζηηο επφκελεο κεηξήζεηο (δεχηεξε έσο ηξίηε θαη ηξίηε έσο ηέηαξηε), παξά ηηο 

ζεηηθέο πνζνζηηαίεο ηηκέο, δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (p> 0.05). Ζ πνζνζηηαία 

βειηίσζε απφ ηελ πξψηε έσο ηε δεχηεξε κέηξεζε ήηαλ 3.29  ±3.14 %, ελψ ε ζπλνιηθή 

βειηίσζε απφ ηελ πξψηε έσο ηελ ηέηαξηε κέηξεζε έθζαζε ην 6.21 ±5.92 % (p< 0.001).   
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V.  ΤΕΖΣΖΖ  

 

ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο απηήο κειεηήζεθε ε εθαξκνγή ελφο πξσηνθφιινπ 

ζηαδηαθά απμαλφκελεο επηβάξπλζεο ζην πεδίν (ηαξηάλ ζηίβνπ), ζε έλα κεγάιν δείγκα 

αηφκσλ (120 άλδξεο θαη 60 γπλαίθεο) ειηθίαο απφ 12 έσο 62 εηψλ, γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ γαιαθηηθνχ ηνπο ΑΚ θαη ηελ εμαγσγή εμαηνκηθεπκέλσλ 

θαηεπζχλζεσλ πξνπφλεζεο αληνρήο. Σν κεγάιν δείγκα, ην εχξνο ειηθίαο θαη νη 

δηαθνξέο ηεο αεξφβηαο ηθαλφηεηαο αληνρήο, φπσο απνηππψζεθαλ απφ ην γαιαθηηθφ 

ΑΚ, δηαζθαιίδνπλ ηε γελίθεπζε ησλ απνηειεζκάησλ, γηα κηα επξεία εθαξκνγή ηνπο 

ζηνλ αζινχκελν πιεζπζκφ (ειεχζεξα αζινχκελνπο δξνκείο θαη αζιεηέο κεζαίσλ, 

κεγάισλ, καξαζψλησλ θαη ππεξκαξαζψλησλ απνζηάζεσλ).  

Ζ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά πνπ δηαπηζηψζεθε ζηε κέζε ηαρχηεηα ηνπ 

αηνκηθνχ ΑΚ ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ήηαλ ν ιφγνο πνπ έγηλε κηα μερσξηζηή 

παξνπζίαζε ησλ θακππιψλ γ.ν., θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ πξνζδηνξηζκνχ 

ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ. Ζ δηαθνξά απηή θξίλεηαη θπζηνινγηθή θαη νθείιεηαη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο ιφγσ θχινπ θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο δηαθνξεηηθέο δξνκηθέο 

επηδφζεηο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.  

Σν έλα κέξνο ηεο εξγαζίαο αθνξνχζε ζηε δηάγλσζε ηεο βαζηθήο αεξφβηαο 

ηθαλφηεηαο ησλ δξνκέσλ κε πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ηνπο ΑΚ, φπνπ δηεξεπλήζεθε 

ε αμηνπηζηία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ κε νπηηθά θξηηήξηα θαη κε ρξήζε εμίζσζεο. Σν άιιν 

κέξνο αθνξνχζε ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ ζηελ πξνπφλεζε, φπνπ εμεηάζζεθε 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ θαηεπζχλζεσλ πξνπφλεζεο, κεηά απφ έλα 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 1-3 κελψλ, θαζψο θαη ε επαλαιακβαλφκελε επίδξαζε κε 

αλαπξνζαξκνγή ησλ θαηεπζχλζεσλ ζηελ δηάξθεηα ελφο θχθινπ πξνεηνηκαζίαο 5-12 

κελψλ. ηε ζπλέρεηα ζπδεηνχληαη αλαιπηηθά φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ κεζνδνινγία θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο.  

 

Το ππυηόκολλο ζηαδιακά αςξανόμενηρ επιβάπςνζηρ ζηο πεδίο: πποϋποθέζειρ, 

πεπιοπιζμοί και πλεονεκηήμαηα 
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Σν πξσηφθνιιν ζηαδηαθά απμαλφκελεο επηβάξπλζεο πνπ εθαξκφζζεθε ζην πεδίν 

αθνξνχζε ζε ππαίζξην ηεζη, ην νπνίν εμ αξρήο ηεξνχζε ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο 

αληηθεηκεληθφηεηαο. Όια ηα ηεζη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηαδξνκέο ζηίβνπ κε ηαξηάλ, 

επίπεδεο θαη νξηδφληηαο επηθάλεηαο, αθξηβνχο απφζηαζεο (θαηά ζπλέπεηα αθξηβνχο 

δξνκηθήο ηαρχηεηαο). Ζ δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξήο ηαρχηεηαο ζε θάζε βαζκίδα 

επηβάξπλζεο δηαζθαιηδφηαλ κε ηνλ έιεγρν θάζε πεξάζκαηνο 50 m. Όπνπ ν 

εμεηαδφκελνο  δπζθνιεπφηαλ λα βξεη ην δεηνχκελν ξπζκφ ηξεμίκαηνο, γηλφηαλ 

ζπζηάζεηο «πην αξγά» ή «πην γξήγνξα» απφ ηνλ εμεηαζηή. ε γεληθέο γξακκέο, νη 

εμεηαδφκελνη θαηαλννχζαλ ζηα πξψηα 50-100 m ην ξπζκφ ηξεμίκαηνο πνπ έπξεπε λα 

εθαξκφζνπλ, ηνλ νπνίν δηαηεξνχζαλ ζηε ζπλέρεηα κέρξη ην ηέινο ησλ 1200 m.  

Ωζηφζν νη κεηαβνιέο ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ (ζεξκνθξαζία, πγξαζία, έληαζε 

αέξα) δελ επέηξεπαλ λα ηζρχνπλ ίδηεο ζπλζήθεο ζε φια ηα ηεζη. Καηά θαλφλα ηα ηεζη 

δελ πξαγκαηνπνηνχληαλ κε βξνρή, δπλαηφ αέξα θαη πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Ο 

ζπκβηβαζκφο κε ηηο επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο ζεξκνθξαζίαο ζηεξίρζεθε ζην ζθεπηηθφ,  

φηη νη ίδηεο δηαθπκάλζεηο ίζρπαλ γηα ηηο επίθαηξεο αζιεηηθέο επηδφζεηο θαη ζηελ 

πξνπφλεζε. Οη κηθξέο εληάζεηο ηνπ αέξα (φηαλ ππήξραλ), ιφγσ ηεο θπθιηθήο 

δηαδξνκήο ηνπ ζηίβνπ, αχμαηλαλ ηελ αληίζηαζε ζην ηξέμηκν πξνο ηε κία θαηεχζπλζε 

αιιά επλννχζαλ πξνο ηελ αληίζεηε, νπφηε ε ηειηθή επηβάξπλζε ήηαλ 

αληηπξνζσπεπηηθή ηεο ηαρχηεηαο θάζε βαζκίδαο. 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα ζην πξσηφθνιιν κε ζηαζεξή απφζηαζε δηαδξνκήο (1200 m) 

ήηαλ ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ επηβάξπλζεο απφ βαζκίδα ζε βαζκίδα, θαζψο απμαλφηαλ ε 

έληαζε. ηε βαζκίδα κε ηαρχηεηα 4.0 m/sec ν ρξφλνο αληηζηνηρνχζε ζε 5 min, ζηηο 

ρακειφηεξεο ηαρχηεηεο ήηαλ κεγαιχηεξνο, αιιά ζηηο ςειφηεξεο ηαρχηεηεο κεησλφηαλ 

ζηαδηαθά έσο ηα 3.3 min ζηελ ηαρχηεηα ησλ 6.0 m/sec. Απηφ είρε ζαλ ζπλέπεηα, ζηηο 

ηαρχηεηεο πάλσ απφ ηα 4.0 m/sec θαη γηα ζπγθεληξψζεηο γ.ν. ςειφηεξεο απφ 4 mmol/l, 

λα κεηξψληαη ρακειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο απ’ φζν ζα ήηαλ αλ ε επηβάξπλζε δηαξθνχζε 

5 min. χκθσλα κε ηνπο Heck et al. (1985a. 1985b), Heck (1990) ε θακπχιε ηνπ γ.ν. 

κεηαθηλείηαη ειαθξψο πξνο ηα δεμηά φηαλ κεηψλεηαη ε δηάξθεηα βαζκίδαο επηβάξπλζεο 

απφ 5 ζε 3 min, εκθαλίδνληαο κηα κέζε δηαθνξά 0.5 mmol/l ζηε ζπγθέληξσζε ησλ 4.0 

mmol/l (Heck, 1990). Καηά ζπλέπεηα ζηηο πεξηπηψζεηο δξνκέσλ πνπ μεπεξλνχζαλ ηελ 

βαζκίδα ησλ 4 m/sec, ε θιίζε ηεο θακπχιεο ήηαλ αλακελφκελν  λα εκθαλίδεηαη 

κεησκέλε (πην αλνηρηή πξνο ηα δεμηά) ζε ζρέζε κε ζηαζεξή δηάξθεηα βαζκίδαο 5 min. 

Απηφ πεξηνξίδεη ηε γελίθεπζε, γηα ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ, κφλν 
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ζην ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν επηβάξπλζεο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ επηξξνή ηνπ 

θξηηεξίνπ ηεο θακππιφηεηαο. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ πξσηνθφιινπ επηβάξπλζεο ζην πεδίν ζπλδένληαη κε ηελ 

απνπζία ηεο πξφζζεηεο επηβάξπλζεο πνπ πξνθαιείηαη ζην εξγαζηήξην (ηεζη κε 

δαπεδνεξγφκεηξν), εμ αηηίαο ηεο πξφζζεηεο πξνζπάζεηαο ζπληνληζκνχ ηεο θίλεζεο θαη 

ηεο έιιεηςεο εμνηθείσζεο ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ ηξέμηκν ζην έδαθνο.  Δπίζεο ε 

αχμεζε ηεο αληίζηαζεο ηνπ αέξα κε ηελ αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ζην πεδίν (θάηη πνπ 

ηζρχεη ζηελ πξνπφλεζε θαη ζηνλ αγψλα), δελ πεξηθιείεηαη ζην εξγαζηεξηαθφ ηεζη. Δθεί 

ε αληίζηαζε ηνπ αέξα είλαη κεδεληθή.  Ζ θαιχηεξε δπλαηή αληηζηάζκηζε αληίζηαζεο 

ηνπ αέξα  είλαη ε θιίζε δαπεδνεξγνκέηξνπ 1% γηα ηελ ζπγθέληξσζε ησλ 4 mmol/l γ.ν. 

(Heck, 1990). πλεπψο ε εθάζηνηε αληαπφθξηζε γ.ν. ζηηο κεηξήζεηο πεδίνπ 

κεηαθέξεηαη άκεζα ζηηο εληάζεηο πξνπφλεζήο ησλ δξνκέσλ, θάηη πνπ δελ είλαη 

δεδνκέλν ζηα εξγαζηεξηαθά ηεζη. 

 

Πποζδιοπιζμόρ ηος αηομικού ΑΚ με οπηικά κπιηήπια και με εξίζυζη 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αηνκηθνχ γαιαθηηθνχ ΑΚ βαζίζηεθε ζε ηξία θξηηήξηα ηεο 

θακπχιεο γ.ν., ηα νπνία παξνπζηάδνληαη κε εκθαλή ηξφπν ζηα ζρήκαηα 5, 6 θαη 7. Ο 

πξνζδηνξηζκφο κε βάζε ηα νπηηθά θξηηήξηα αθνξνχζε ζε κηα πνηνηηθή ζπλδπαζηηθή 

εθηίκεζε, ε νπνία θαηέιεγε ζηελ επηινγή κηαο ηηκήο κεηαμχ ησλ 3.0 έσο 5.0 mmol/l (κε 

δηαθνξά 0.5 κνλάδαο), δεδνκέλνπ φηη θαηά πιεηνςεθία (πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ) 

ην αηνκηθφ ΑΚ (ή MLSS) θπκαίλεηαη ζ’ απηφ ην εχξνο ηηκψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο κε 

εμίζσζε ζηεξίρζεθε ζηελ «εθ ησλ πζηέξσλ» πνζνηηθνπνίεζε ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ θαη 

ηε ρξήζε ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

αηνκηθνχ ΑΚ απφ ηε κέζε ζπγθέληξσζε ησλ 4 mmol/l.  

Σν πξψην θξηηήξην αθνξνχζε ζην χςνο ησλ ζπγθεληξψζεσλ γ.ν. ζηηο ρακειέο 

εληάζεηο, κέρξη ην ζεκείν αξρηθήο κεηαβνιήο ηεο θακπχιεο (break-point ή LTaer). 

αθψο ην ζεκείν ηεο αξρηθήο κεηαβνιήο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δξνκέσλ δελ είλαη  

επθξηλέο, είηε γηαηί παξαηεξείηαη κηα κηθξή ζπλερή αχμεζε απφ ηε ζπγθέληξσζε 

εξεκίαο, είηε γηαηί ήδε απφ ηελ πξψηε βαζκίδα επηβάξπλζεο ζεκεηψλνληαη πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο, κεξηθέο θνξέο πάλσ θαη απφ 3 mmol/l. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, ζαλ 

ζπγθέληξσζε αξρηθήο κεηαβνιήο ιακβάλνληαλ ε ζπγθέληξσζε γ.ν., ε επφκελε ηεο 

νπνίαο  παξνπζίαδε αχμεζε κεγαιχηεξε απφ 0.5 mmol/l.  
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Οη ζπγθεληξψζεηο γ.ν. ρακειήο έληαζεο κέρξη ην ζεκείν ηεο αξρηθήο κεηαβνιήο 

ηεο θακπχιεο θαηά βάζε δε δηαθέξνπλ απφ ηηο ζπγθεληξψζεηο εξεκίαο. Οη Ahlgrim et 

al. (2012) αλαιχνληαο έλα πνιχ κεγάιν δείγκα ηηκψλ βξήθαλ, φηη ε κέζε ζπγθέληξσζε 

εξεκίαο ήηαλ 1.27 ±0,36 mmol/l, κε ην 23 % ησλ πεξηπηψζεσλ λα έρνπλ ζπγθεληξψζεηο 

πάλσ απφ 1.5 mmol/l θαη ην 3 % πάλσ απφ 2.0 mmol/l. Οη αηνκηθέο απηέο δηαθνξέο ζηε 

ζπγθέληξσζε εξεκίαο αληαλαθιψληαη ζηηο ζπγθεληξψζεηο αξρηθήο κεηαβνιήο, θπξίσο 

ζαλ ζπλέπεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ γιπθφδεο/γιπθνγφλνπ ζηα κπτθά θχηηαξα 

(Costill et al., 1977. Maughan et al., 1978. Ivy et al., 1981. Yoshida, 1984) θαη ιηγφηεξν 

ηεο δηαθνξεηηθήο θαηαλνκήο κπτθψλ ηλψλ ηαρείαο ζπζηνιήο (Ivy et al., 1980. Jacobs & 

Kaiser, 1982). Οη δηαθνξέο ησλ ηηκψλ ζηε ζπγθέληξσζε αξρηθήο κεηαβνιήο, ζχκθσλα 

κε ην ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο -0.52, πνπ παξαηεξήζεθε ηφζν ζηνπο άλδξεο φζν θαη ζηηο 

γπλαίθεο απηήο ηεο κειέηεο, εμεγνχληαη ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 25 % απφ ην χςνο ηεο 

ηαρχηεηαο ζηελ νπνία παξαηεξείηαη ε αξρηθή κεηαβνιή. Γειαδή νη πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο γ.ν. ή ην αληίζεην εμεγνχληαη θαηά 25 % απφ ηελ ρακειή ή αληηζέησο 

απφ ηελ πςειή αεξφβηα ηθαλφηεηα ησλ εμεηαδνκέλσλ. Σν ππφινηπν 75 % νθείιεηαη ζε 

άιινπο παξάγνληεο, νη νπνίνη πξνθαλψο δηαηεξνχλ ηε δηαθνξά ηεο ζπγθέληξσζεο 

εξεκίαο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο επηβάξπλζεο. 

Οη δηαθνξέο ηεο ζπγθέληξσζεο γ.ν. ζην ζεκείν ηεο αξρηθήο κεηαβνιήο απφ ηε 

κέζε ηηκή, είλαη αλακελφκελν λα πξνζδίδνπλ αληίζηνηρεο δηαθνξέο ζε φιεο ηηο 

ζπγθεληξψζεηο ηεο θακπχιεο γ.ν., ζχκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ Ivy et al. (1981) 

θαη Yoshida (1984), ζε εθηέιεζε ζηαδηαθά απμαλφκελεο επηβάξπλζεο κεηά απφ 

απμεκέλε ιήςε πδαηαλζξάθσλ. Καηά ζπλέπεηα νη δηαθνξέο απηέο επεξεάδνπλ ηε 

ζπγθέληξσζε ηεο κέγηζηεο ζηαζεξνπνίεζεο γ.ν., δει. ηε ζπγθέληξσζε ηνπ αηνκηθνχ 

ΑΚ. πγθεληξψζεηο πάλσ απφ 2.5 mmol/l απνηεινχλ έλδεημε φηη ην αηνκηθφ ΑΚ 

βξίζθεηαη πάλσ απφ ηα 4 mmol/l θαη ζπγθεληξψζεηο θάησ απφ 1.0 mmol/l φηη ην 

αηνκηθφ ΑΚ βξίζθεηαη θάησ απφ ηα 4 mmol/l. 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ κε εμίζσζε ε πνζνηηθνπνίεζε ηνπ 

θξηηεξίνπ έγηλε κε αθαίξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο αξρηθήο κεηαβνιήο ηεο θακπχιεο γ.ν. 

απφ ηε κέζε ηηκή ησλ 1.7 mmol/l. Ζ ζεηηθή ή αξλεηηθή δηαθνξά πνιιαπιαζηάδεηαη κε 

ηνλ ζπληειεζηή 0.25 θαη ην γηλφκελν αθαηξείηαη απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ 4 mmol/l. Σν 

εχξνο ησλ ηηκψλ πνπ ελ δπλάκεη επεξεάδνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ κε 

εμίζσζε ζε ζρέζε κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ 4 mmol/l θπκαίλεηαη απφ -0.2 (ζε 

ζπγθεληξψζεηο 0.9 mmol/l) έσο +0.4 (ζε ζπγθεληξψζεηο 3.3 mmol/l). 
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Σν δεχηεξν θξηηήξην αθνξνχζε ζην χςνο ηεο ηειηθήο ζπγθέληξσζεο γ.ν. θαηά ηελ 

ηειεπηαία βαζκίδα επηβάξπλζεο. Ο δηαρσξηζκφο ησλ θακππιψλ ζην ζρήκα 6 ζε 

θακπχιεο κε ηειηθή ζπγθέληξσζε γ.ν. πάλσ θαη θάησ απφ 9 mmol/l (κέζε ηηκή) έδεημε 

θαζαξά φηη δελ αιιάδεη ε θαηά πιάηνο δηαζπνξά ησλ θακππιψλ απφ ην χςνο ηεο 

ηειηθήο ζπγθέληξσζεο γ.ν., θάηη πνπ επηβεβαηψζεθε θαη απφ ηνλ ρακειφ ζπληειεζηή 

ζπζρέηηζεο (-0.14) κε ηελ ηαρχηεηα πνπ αληηζηνηρνχζε ζην ΑΚ. Σν εχξνο ησλ ηηκψλ 

ηεο ηειηθήο ζπγθέληξσζεο γ.ν. (4.7 – 14.5 mmol/l) δείρλεη φηη κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηνπ 

δείγκαηνο ππήξραλ κεγάιεο δηαθνξέο ζηε γαιαθηηθή ηθαλφηεηα, θάηη πνπ δηαπηζηψζεθε 

θαη ζηε κέγηζηε ζπγθέληξσζε γ.ν. (πίλαθαο 1).  

Σν χςνο ηεο ηειηθήο ζπγθέληξσζεο γ.ν. ζηελ θακπχιε ηνπ γ.ν. απνηειεί κηα 

έλδεημε ηεο κέγηζηεο γαιαθηηθήο ηθαλφηεηαο (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη εμεηαδφκελνη 

έθζαλαλ ζηελ εμάληιεζε).  Ζ κέγηζηε γαιαθηηθή ηθαλφηεηα θαζνξίδεηαη απφ ην 

κέγηζην ξπζκφ παξαγσγήο γ.ν. (
   

  
    ) ζηνπο κχεο (di Prampero, 1981. Margaria, 

1982), θαη’ επέθηαζε, απφ ηε κέγηζηε ζπγθέληξσζε γ.ν. ζηνπο κχεο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζην αίκα. Ο κέγηζηνο ξπζκφο παξαγσγήο γ.ν. ζηνπο κχεο είλαη απνηέιεζκα ηεο πςειήο 

ελεξγνπνίεζεο ησλ γιπθνιπηηθψλ ελδχκσλ θαη ηεο γαιαθηηθήο αθπδξαγνλάζεο (LDH), 

ε νπνία ζπλδπάδεηαη κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ηλψλ ηαρείαο ζπζηνιήο (Gollnick & 

Hodgson, 1986).   

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν ξπζκφο απνκάθξπλζεο/εμάιεηςεο  ηνπ γ.ν. απφ ην αίκα 

θνξπθψλεηαη πξηλ ηελ έληαζε πνπ αληηζηνηρεί ζην γαιαθηηθφ ΑΚ, ελψ ην ΑΚ νξηνζεηεί 

ηνλ κέγηζην ξπζκφ απνκάθξπλζεο/εμάιεηςεο γ.ν. απφ ην αίκα (Messonnier et al., 2013). 

Ζ κέγηζηε ζηαζεξνπνίεζε γ.ν. ζην αίκα (MLSS) εμαξηάηαη αθ’ ελφο απφ ηνλ ξπζκφ 

παξαγσγήο ηνπ γ.ν. ζηνπο κχεο θαη αθ’ εηέξνπ απφ ηνλ κέγηζην ξπζκφ 

απνκάθξπλζεο/εμάιεηςήο ηνπ απφ ην αίκα. Πξνπνλεκέλα άηνκα κε πςειέο αλαεξφβηεο 

πξνζαξκνγέο, θαζψο θαη άηνκα κε κεγάιν πνζνζηφ ηλψλ ηαρείαο ζπζηνιήο κπνξνχλ λα 

θζάλνπλ ζε πςεινχο ξπζκνχο παξαγσγήο γ.ν. θαη ζε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο γ.ν. ζην 

αίκα. Οη πςεινί ξπζκνί παξαγσγήο γ.ν. ζπλδένληαη κε κεγαιχηεξε αλνρή ζηηο 

ζπγθεληξψζεηο γ.ν. θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη πηζαλφ απηφ λα νδεγεί ζε πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο ηζνξξνπίαο γ.ν. ζηνπο κχεο θαη ζην αίκα. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη 

πςειέο ζπγθεληξψζεηο γ.ν. ζπλδένληαη κε πςειέο ηηκέο κέγηζηεο ζηαζεξνπνίεζεο γ.ν. 

ζην αίκα (MLSS) θαη αηνκηθνχ ΑΚ πάλσ απφ ηα 4 mmol/l.   

Αληίζεηα, άηνκα κε πςειέο αεξφβηεο πξνζαξκνγέο, θαζψο θαη άηνκα κε κεγάιν 

πνζνζηφ ηλψλ βξαδείαο ζπζηνιήο παξνπζηάδνπλ ρακειέο κέγηζηεο ζπγθεληξψζεηο γ.ν. 
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ζην αίκα, νη νπνίεο ζπλήζσο δελ μεπεξλνχλ ηα 9 mmol/l. ε ρακεινχο κέγηζηνπο 

ξπζκνχο παξαγσγήο γ.ν. είλαη θπζηθφ ε αλνρή θαη νη ζπγθεληξψζεηο ηζνξξνπίαο  γ.ν. 

ζηνπο κχεο θαη ζην αίκα λα είλαη ρακεινί. ε απηή ηελ πεξίπησζε νη ρακειέο 

ζπγθεληξψζεηο γ.ν. ζπλδένληαη κε ρακειέο ηηκέο κέγηζηεο ζηαζεξνπνίεζεο γ.ν. ζην 

αίκα (MLSS) θαη αηνκηθνχ ΑΚ θάησ απφ ηα 4 mmol/l. Ζ άπνςε απηή είλαη ζε 

ζπκθσλία κε ζρεηηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο (Keul et al., 1979. Stegmann & 

Kindermann, 1981).  

πλεπψο πςειέο ηειηθέο ζπγθεληξψζεηο γ.ν. απνηεινχλ κηα έλδεημε φηη ην 

αηνκηθφ ΑΚ βξίζθεηαη πάλσ απφ ηα 4 mmol/l, ελψ ρακειέο ζπγθεληξψζεηο φηη 

βξίζθεηαη θάησ απφ ηα 4 mmol/l. Σν πνηνηηθφ θξηηήξην ηειηθψλ ζπγθεληξψζεσλ γ.ν. 

ζπλδέεηαη κε κηα αηζζεηή απφθιηζε απφ ηε κέζε ηηκή ησλ 9  mmol/l  θαη φρη απιά κε 

κηα ςειφηεξε ή ρακειφηεξε ζπγθέληξσζε απφ απηή. 

Αληίζεηα, ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ θαηά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

αηνκηθνχ ΑΚ κε εμίζσζε ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά ηεο ηειηθήο ζπγθέληξσζεο γ.ν. 

απφ ηελ ηηκή ησλ 9 mmol/l, ε νπνία πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 0.1. 

Σν απνηέιεζκα αθαηξείηαη (ή πξνζηίζεηαη, αλάινγα κε ην πξφζεκν) απφ ηε ηηκή ησλ 4 

mmol/l. Σν εχξνο ησλ ηηκψλ πνπ ελ δπλάκεη επεξεάδνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

αηνκηθνχ ΑΚ κε εμίζσζε, ζε ζρέζε κε ηε ζπγθέληξσζε ησλ 4 mmol/l, θπκαίλεηαη  απφ 

-0.4 (ζε ηειηθή ζπγθέληξσζε 5.0 mmol/l) έσο +0.6 (ζε ηειηθή ζπγθέληξσζε 15.0 

mmol/l). 

Σν ηξίην θξηηήξην αθνξνχζε ζηελ θιίζε ηεο θακπχιεο ηνπ γ.ν. ή ζηνλ βαζκφ 

θακππιφηεηάο ηεο. Απφ ην ζεκείν ηεο αξρηθήο κεηαβνιήο, ε θακπχιε ηνπ γ.ν. αξρίδεη 

λα εκθαλίδεη κηα εθζεηηθή κεηαβνιή, ε νπνία κπνξεί λα έρεη κηα κηθξφηεξε ή 

κεγαιχηεξε θακππιφηεηα ζε δηαηνκηθφ επίπεδν (ζρήκα 7). Μηθξφηεξε θακππιφηεηα 

ζεκαίλεη φηη ε αχμεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ γ.ν. απφ βαζκίδα ζε βαζκίδα γίλεηαη κε 

ζρεηηθά βξαδχ ξπζκφ θαη ε θακπχιε έρεη κηα πην αλνηρηή κνξθή (κηθξφηεξε θιίζε), 

ελψ κεγαιχηεξε θακππιφηεηα ζεκαίλεη φηη ε αχμεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ γίλεηαη κε 

γνξγφ ξπζκφ θαη ε θακπχιε έρεη κηα πην θιεηζηή κνξθή (κεγαιχηεξε θιίζε). Ζ 

πνηνηηθή δηάθξηζε ηνπ θξηηεξίνπ πξνυπνζέηεη ηελ απεηθφληζε ηεο θακπχιεο ζε κηα 

γξαθηθή παξάζηαζε ζηαζεξψλ ππνδηαηξέζεσλ θαη δηαζηάζεσλ.  

Μηα θακπχιε γ.ν. κηθξήο θακππιφηεηαο ζπλδπάδεηαη ζπλήζσο κε πεξηζζφηεξεο 

βαζκίδεο επηβάξπλζεο απφ ην ζεκείν ηεο αξρηθήο κεηαβνιήο έσο ηελ εμάληιεζε, ζε 

ζρέζε κε κηα θακπχιε γ.ν. κεγάιεο θακππιφηεηαο. Αθφκα, απφ ην ΑΚ θαη κεηά, ε 
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εμάληιεζε εκθαλίδεη θαζπζηέξεζε αλαθνξηθά κε ηελ θακπχιε γ.ν. κεγάιεο 

θακππιφηεηαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη κηα «αλνηρηή» θακπχιε γ.ν. ραξαθηεξίδεη άηνκα, 

ζηα νπνία ην ΑΚ αληηζηνηρεί ζε ρακειφ πνζνζηφ ηεο VO2 max, ελψ κηα «θιεηζηή» 

θακπχιε άηνκα, ζηα νπνία ην ΑΚ λα αληηζηνηρεί ζε πςειφ πνζνζηφ ηεο VO2 max. Καηά 

ηνπο Pansold et al. (1982) νη «αλνηρηέο» θακπχιεο γ.ν. (κε ρακειφ ζπληειεζηή b) 

ζρεηίδνληαη πνιιαπιά κε ην πνζνζηφ, ηελ επηθάλεηα θαη ηελ εγθάξζηα δηαηνκή ησλ 

ηλψλ ηαρείαο ζπζηνιήο, ελψ νη «θιεηζηέο» θακπχιεο (κε πςειφ ζπληειεζηή b) κε 

ρακειή αλαεξφβηα ηθαλφηεηα (πνζνζηφ ηλψλ ηαρείαο ζπζηνιήο, κέγηζηε ζπγθέληξσζε 

γ.ν. θαη κέγηζηε κπτθή δχλακε).  

Οη θακπχιεο γ.ν. κε κηθξή θακππιφηεηα («αλνηθηέο») ζπλαληψληαη 

ραξαθηεξηζηηθά ζε δξνκείο 400 m θαη κεζαίσλ απνζηάζεσλ, ελψ νη θακπχιεο κε 

κεγάιε θακππιφηεηα («θιεηζηέο») ζε δξνκείο κεγάισλ απνζηάζεσλ θαη 

καξαζσλνδξφκνπο (Bunc & Heller, 1986).  Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε θιίζε ηεο θακπχιεο 

ηνπ γ.ν. ζρεηίδεηαη κε ηα αλαεξφβηα θαη αεξφβηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ, φπσο 

απηά αληαλαθιψληαη, αθ’ ελφο ζηε κέγηζηε γαιαθηηθή ηθαλφηεηα, ην πνζνζηφ ησλ ηλψλ 

ηαρείαο ζπζηνιήο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ γιπθνιπηηθψλ ελδχκσλ,  θαη αθ’ εηέξνπ 

ζηε VO2 max, ζην πνζνζηφ ηλψλ βξαδείαο ζπζηνιήο, ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

νμεηδσηηθψλ ελδχκσλ, ζηελ ππθλφηεηα ησλ ηξηρνεηδψλ αγγείσλ θαη ζηελ ππθλφηεηα 

ησλ κηηνρνλδξίσλ.  

  Παξά ην γεγνλφο φηη ε θιίζε ηεο θακπχιεο γ.ν. δε ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαρχηεηα 

πνπ αληηζηνηρεί ζην γαιαθηηθφ ΑΚ (ζρήκα 7), ηα αλαεξφβηα ή αεξφβηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αηφκσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ θιίζε ηεο, θαζνξίδνπλ θαη ηε κέγηζηε ζηαζεξνπνίεζε 

γ.ν. ζην αίκα (MLSS), πάλσ ή θάησ απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ 4 mmol/l. Έηζη, νη 

«αλνηθηέο» θακπχιεο γ.ν. απνηεινχλ κηα έλδεημε, φηη ε κέγηζηε ζηαζεξνπνίεζε γ.ν. ζην 

αίκα (MLSS) θαη ην αηνκηθφ ΑΚ αληηζηνηρνχλ ζε κηα ζπγθέληξσζε γ.ν. πάλσ απφ ηα 4 

mmol/l, ελψ νη «θιεηζηέο» θακπχιεο κηα έλδεημε, φηη αληηζηνηρνχλ ζε κηα ζπγθέληξσζε 

γ.ν. θάησ απφ ηα 4 mmol/l. 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ κε εμίζσζε ην θξηηήξην ηεο θακππιφηεηαο 

πνζνηηθνπνηείηαη, θαη’ αξρήλ κέζσ ηεο αλάιπζεο εθζεηηθήο παιηλδξφκεζεο (ζρήκα 9) 

κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή θιίζεο b θαη ζηε ζπλέρεηα κε αθαίξεζε ηεο 

ρακειφηεξεο ηηκήο ηνπ γηα ηνπο άλδξεο (0.8) θαη γηα ηηο γπλαίθεο (0.9). Σν απνηέιεζκα 

πνιιαπιαζηάδεηαη κε ζπληειεζηή 0.65 γηα λα αθαηξεζεί απφ ηελ ηηκή ησλ 4 mmol/l. Σν 

εχξνο ησλ ηηκψλ ηνπ θξηηεξίνπ πνπ επεξεάδνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ κε 
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εμίζσζε σο πξνο ηα 4 mmol/l, θπκαίλεηαη απφ 0.0 (ζηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπ 

ζπληειεζηή b – «αλνηθηέο» θακπχιεο) έσο -0.8 (ζε ηηκέο ζπληειεζηή b 2.0-2.1 – 

«θιεηζηέο» θακπχιεο). 

Γεληθά, νη δηαθνξέο ζηα αεξφβηα θαη αλαεξφβηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ 

θαίλεηαη λα είλαη ε αηηία, πνπ ε κέγηζηε ζηαζεξνπνίεζε γ.ν. ζην αίκα (MLSS) γηα 

θάπνηα άηνκα είλαη ζε ζπγθεληξψζεηο ρακειφηεξεο απφ ηα 4 mmol/l θαη γηα άιια ζε 

ςειφηεξεο. ηηο πξνζνκνηψζεηο ηεο θηλεηηθήο ηνπ γ.ν. απφ ηνλ Heck (1990) νη δηαθνξέο 

ζηελ MLSS παξνπζηάδνληαη κφλν ζαλ απνηέιεζκα ησλ δηαθνξψλ ζηε VO2max θαη ζην 

κέγηζην ξπζκφ παξαγσγήο γ.ν. (
   

  
    ). Πξνζνκνίσζε κε πςειέο ηηκέο θαη ησλ δχν 

κεγεζψλ (VO2 max = 80 ml/kg/min, 
   

  
     =48 mmol/l/min) εκθαλίδεη ηελ MLSS ζην 

75% ηεο VO2 max θαη ζε ζπγθέληξσζε γ.ν. 5.8 mmol/l, ελψ πξνζνκνίσζε κε ρακειή 

VO2 max (30 ml/kg/min) θαη πςειφ  
   

  
      ( 48 mmol/l/min) εκθαλίδεη ηελ MLSS ζην 

61% ηεο VO2 max θαη ζε ζπγθέληξσζε γ.ν. 6.3 mmol/l. Αληίζεηα, πξνζνκνίσζε κε 

ρακειφ 
   

  
      (6 mmol/l/min) θαη κέηξηα VO2 max (50 ml/kg/min) εκθαλίδεη ηελ MLSS 

ζην 85% ηεο VO2 max θαη ζε ζπγθέληξσζε γ.ν. 2.1 mmol/l. Οη ζρέζεηο απηέο νπζηαζηηθά 

επηβεβαηψλνπλ ηελ άπνςε, φηη νη πςειέο κέγηζηεο ζπγθεληξψζεηο ζηαζεξνπνίεζεο γ.ν. 

(MLSS) αληηζηνηρνχλ ζε άηνκα κε πςειή γαιαθηηθή ηθαλφηεηα θαη πςειφ πνζνζηφ 

ηλψλ ηαρείαο ζπζηνιήο, ελψ αληίζεηα νη ρακειέο ζε άηνκα κε ρακειή γαιαθηηθή 

ηθαλφηεηα θαη θαιέο αεξφβηεο πξνζαξκνγέο. 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ κε πνηνηηθά θξηηήξηα γηλφηαλ κε παξάιιειε 

εθηίκεζε θαη ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ (ζπλδπαζηηθά) ζε θάζε θακπχιε γ.ν. θαη ζηε 

ζπλέρεηα απνθαζηδφηαλ γηα ηε ζπγθέληξσζε γ.ν. ζην ΑΚ κε δηάθξηζε κηζήο κνλάδαο. 

Ζ δηάθξηζε ζηε κηζή κνλάδα ζεσξήζεθε νξηαθή γηα ηνλ πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ. 

Αληίζεηα ν πξνζδηνξηζκφο κε εμίζσζε θαηέιεγε ζε ζπγθέληξσζε γ.ν. κε δηάθξηζε θαηά 

βάζε 2 δεθαδηθψλ ςεθίσλ. Έηζη, ζηνλ έιεγρν ζπκθσλίαο πξνζδηνξηζκνχ κε ηνλ δείθηε 

ζπκθσλίαο kappa (k) γηα ηνπο δχν ηξφπνπο, έγηλε ζηξνγγπινπνίεζε ησλ ηηκψλ 

πξνζδηνξηζκνχ κε εμίζσζε ζηε κηζή κνλάδα, πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ ηηκέο ηεο 

ίδηαο θιίκαθαο. Απηφ δελ ήηαλ αλαγθαίν λα γίλεη ζηελ εμέηαζε κε intraclass 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (R). Σα απνηειέζκαηα επηβεβαίσζαλ κηα πςειή ζπκθσλία ησλ 

δχν ηξφπσλ πξνζδηνξηζκνχ θαη απηφ απνηειεί ζεηηθφ ζηνηρείν γηα κηα παξάιιειε 

ρξήζε ηνπο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ. 

Καη ηα ηξία πνζνηηθνπνηεκέλα θξηηήξηα, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ κε νπηηθά θξηηήξηα, θαλέξσζαλ κηα ζεκαληηθή 
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ζπζρέηηζε κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ (απφ -0.53 έσο -0.61). Οη ζπζρεηίζεηο 

κεηαμχ ησλ θξηηεξίσλ σζηφζν δελ ήηαλ ηδηαίηεξα ςειέο (πίλαθαο 2), θάηη πνπ δείρλεη, 

φηη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ κε πνιιαπιή γξακκηθή εμίζσζε, ηα θξηηήξηα 

αιιειναλαηξνχληαη. Οη γξακκηθέο παιηλδξνκήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 10 

επηβεβαίσζαλ κηα επξεία απφθιηζε ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ ηηκψλ αηνκηθνχ ΑΚ απφ ηελ 

επίδξαζε ηνπ θάζε θξηηεξίνπ κεκνλσκέλα. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ν ζπλππνινγηζκφο ηνπο 

είλαη απαξαίηεηνο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη κηα 

θαιή πξνγλσζηηθή ηθαλφηεηα ζηελ εμίζσζε πξνζδηνξηζκνχ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ 

ηελ αλάιπζε πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο (πίλαθαο 3). 

Ο πξνζδηνξηζκφο σζηφζν ηνπ  αηνκηθνχ ΑΚ κε εμίζσζε, δελ έθζαλε ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ ηηο αθξαίεο ηηκέο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κε νπηηθά θξηηήξηα, 

δειαδή ηηο ηηκέο ησλ 3.0 θαη 5.0 mmol/l. Απηφ μεπεξάζηεθε κε ηνλ δηπιαζηαζκφ ηνπ 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο ζην δεχηεξν θξηηήξην (ηειηθή ζπγθέληξσζε γ.ν. ζηελ θακπχιε). 

Παξά ηελ κείσζε ηνπ βαζκνχ ζπκθσλίαο κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ βάζεη πνηνηηθψλ 

θξηηεξίσλ εθηηκάηαη, φηη ε εμίζσζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη κε ζπληειεζηή 0.2 αληί 

ηνπ 0.1. 

 

Κλίζη καμπύληρ γ.ο. και αξιολόγηζη ηυν αεπόβιυν πποζαπμογών 

 

Ζ εθζεηηθή παιηλδξφκεζε πνπ εθαξκφζζεθε ζηηο ηηκέο ηεο θακπχιεο γ.ν. κεηά 

ηελ αξρηθή κεηαβνιή ηεο θακπχιεο (break-point) είρε ζαλ πιενλέθηεκα λα 

επηηπγράλεηαη κηα πνιχ θαιή πξνζαξκνγή ηεο εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο ζηηο ηηκέο ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ γ.ν. Απηφ γηλφηαλ θαηαλνεηφ ηφζν απφ ηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο 

ζπλάξηεζεο, κε ηηο ηηκέο γ.ν. λα κελ απνθιίλνπλ απφ ηελ θακπχιε, φζν θαη απφ ηνλ 

ζπληειεζηή R
2
, ν νπνίνο κε ηηο ηηκέο ηνπ (0.98-1) δήισζε ζρεδφλ ηαχηηζε ησλ ηηκψλ κε 

ηηο ηηκέο ηεο ζπλάξηεζεο. Έηζη δηαζθαιηδφηαλ, φηη ν ζπληειεζηήο b ηνπ εθζεηηθνχ 

κέξνπο ηεο θακπχιεο αληηπξνζψπεπε κε κεγάιε αθξίβεηα ηελ θιίζε ηεο θακπχιεο. 

Ζ θιίζε ή θακππιφηεηα ηεο θακπχιεο ηνπ γ.ν. αμηνινγήζεθε απφ ηελ ηηκή ηνπ 

δείθηε b, φπσο ραξαθηεξηζηηθά παξνπζηάζηεθε ζε αληηπξνζσπεπηηθέο πξνζαξκνγέο 

θακππιψλ ηνπ ζρήκαηνο 9, θαηφπηλ πξνζαξκνγήο φισλ ησλ θακππιψλ ηνπ δείγκαηνο 

ζε εθζεηηθή ζπλάξηεζε ηεο κνξθήο  y = a · e 
b·x

. Γηαπηζηψζεθε κηα ζεκαληηθή δηαθνξά 

(p< 0.001) ζηε κέζε ηηκή ηνπ δείθηε b ησλ αλδξψλ απφ ηε κέζε ηηκή ησλ γπλαηθψλ, ε 

νπνία απνδίδεηαη ζε κηα ελδερνκέλσο κεγαιχηεξε επίδξαζε ησλ αλαεξφβησλ 
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ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνπο άλδξεο απ’ φηη ζηηο γπλαίθεο. Σν εχξνο ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε b 

γηα ην δείγκα ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ηεο κειέηεο απηήο ήηαλ αληίζηνηρα 0.781 – 

1.848 θαη 0.937 – 2.102. Καηά ζπλέπεηα ε αμηνιφγεζε ηεο θακππιφηεηαο θαη ηνπ 

είδνπο ησλ πηζαλψλ πξνζαξκνγψλ ζηηο νπνίεο νθείιεηαη ε κνξθή ηεο θακπχιεο γ.ν., 

έγηλε βάζεη ησλ ρακειφηεξσλ θαη πςειφηεξσλ ηηκψλ ηνπ δείθηε b. 

ηε βηβιηνγξαθία ζπλαληψληαη πεξηνξηζκέλεο αλαθνξέο γηα ηελ θιίζε ηεο 

θακπχιεο ηνπ γ.ν., νη νπνίεο ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε φηη νη θακπχιεο γ.ν. κηθξήο 

θακππιφηεηαο αληηπξνζσπεχνπλ άηνκα κε πςειέο αλαεξφβηεο πξνζαξκνγέο θαη νη 

θακπχιεο κεγάιεο θακππιφηεηαο άηνκα κε πςειέο αεξφβηεο πξνζαξκνγέο (Pansold et 

al., 1982.  Bunc & Heller, 1986).  ην ζρήκα 15 παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθέο θακπχιεο 

γ.ν. απφ αζιεηέο εκηαληνρήο θαη αληνρήο. Ζ θιίζε ηεο θακπχιεο, φπσο απνηππψλεηαη 

απφ ηνλ δείθηε b,  είλαη ζρεηηθά κηθξή  ζηηο πεξηπηψζεηο  ησλ αζιεηψλ 400, 800,1500m 

(b<1.250), αιιά ζρεηηθά κεγάιε ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ αζιεηψλ 10km θαη καξαζσλίνπ 

(b>1.250). Οη πεξηπηψζεηο ησλ αζιεηψλ 5 km παξνπζηάδνπλ κηα κηθηή θαηάζηαζε, κε 

ηηο 2 πεξηπηψζεηο λα έρνπλ κηθξή θιίζε θαη 1 πεξίπησζε λα έρεη κεγάιε θιίζε.   

 

 

 

σήμα 15. Δλδεηθηηθέο θακπχιεο γ.ν. απφ 3 αζιεηέο εκηαληνρήο (400, 800, 

1500m),  3 αζιεηέο 5km, 2 αζιεηέο  10km θαη 3 καξαζσλνδξφκνπο. Ο δείθηεο b 

απφ ηελ εθζεηηθή πξνζαξκνγή ησλ θακππιψλ ππνδειψλεη ην κέγεζνο ηεο 

θακππιφηεηαο θαη ηηο ππεξέρνπζεο πξνζαξκνγέο ησλ αζιεηψλ. 

 



  
  

 

59 
 

Ζ δηαθνξεηηθή θακππιφηεηα ζε δξνκείο ηδίσλ αγσληζηηθψλ απνζηάζεσλ δειψλεη 

κηα δηαθνξεηηθή ζρέζε ππεξερνπζψλ πξνζαξκνγψλ πνπ έρνπλ νη αζιεηέο ζηνπο 

ελεξγεηαθνχο κεραληζκνχο θαη ζηελ θηλεηηθή ηνπ γ.ν. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ πξνθαιεί ην είδνο ή/θαη ε αλαινγία αεξφβηαο-αλαεξφβηαο 

πξνπφλεζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί (Pansold et al., 1982. Bunc & Heller, 1986). Καηά 

ζπλέπεηα, αμηνινγψληαο ηελ θιίζε ηεο θακπχιεο γ.ν. είλαη δπλαηφ λα δηαγλσζζνχλ νη 

ππεξέρνπζεο πξνζαξκνγέο ηεο πξνπφλεζεο πνπ πξνεγήζεθε θαη λα εθηηκεζνχλ νη 

δπλαηφηεηεο αεξφβησλ/αλαεξφβησλ πξνζαξκνγψλ πνπ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε 

εηδηθά ζηνρεπκέλε πξνπφλεζε (Νηάλεο 1992).  

 Σν απνηέιεζκα ησλ θαηεπζχλζεσλ αεξφβηαο πξνπφλεζεο (θάησ απφ ην ΑΚ) 

ζηελ κεηαβνιή θακππιφηεηαο ηεο θακπχιεο γ.ν. κειεηήζεθε ζε παιαηφηεξε αλάιπζε, 

ζε 9 πεξηπηψζεηο δξνκέσλ, νη νπνίνη επαλαεμεηάζζεθαλ κεηά απφ 2 κήλεο πξνπφλεζεο 

(Νηάλεο 1992). Οη 6 απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο παξνπζηάδνληαη ζην ζρήκα 16. Δθηφο 

απφ ηελ πνζνζηηαία βειηίσζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ ηαρχηεηα ηνπ ΑΚ ησλ 4 mmol/l 

δηαπηζηψζεθαλ κεηαβνιέο θαη ζηελ θακππιφηεηα ηεο θακπχιεο ηνπ γ.ν., ζχκθσλα κε 

ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε b. ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο κφλν αεξφβηαο πξνπφλεζεο 

παξαηεξήζεθε κηα ζρεηηθή αχμεζε ηεο θακππιφηεηαο (αχμεζε ηνπ δείθηε b), αθφκε 

θαη ζηνπο καξαζσλνδξφκνπο. ηηο 2 πεξηπηψζεηο ησλ δξνκέσλ εκηαληνρήο, νη νπνίνη 

έθαλαλ παξάιιεια θαη αλαεξφβηα πξνπφλεζε, θάλεθε κηα κηθξή κείσζε ηεο 

θακππιφηεηαο. 

Σα ζηνηρεία απηά εληζρχνπλ ηελ άπνςε ηεο δηαγλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ δείθηε 

b, ζαλ κηα πνζνηηθή αμηνιφγεζε ηεο θακππιφηεηαο θαη εθηίκεζεο ηνπ είδνπο ησλ 

πξνζαξκνγψλ ησλ εμεηαδνκέλσλ. Υακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε b ζπλδένληαη κε 

αλαεξφβηεο πξνζαξκνγέο, ελψ πςειέο ηηκέο ηνπ δείθηε b ζπλδένληαη κε αεξφβηεο 

πξνζαξκνγέο. Απμεηηθέο κεηαβνιέο ηνπ δείθηε κεηά ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλεο 

πξνπφλεζεο ππνδειψλνπλ βειηίσζε ησλ αεξφβησλ πξνζαξκνγψλ, ελψ κεησηηθέο 

κεηαβνιέο βειηίσζε ησλ αλαεξφβησλ ή κείσζε ησλ αεξφβησλ πξνζαξκνγψλ.  

Μηα θαηάηαμε ησλ ηηκψλ ηνπ δείθηε b δίλεηαη παξαθάησ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

επηπέδνπ ησλ αεξφβησλ πξνζαξκνγψλ: 

<   0.900 άζρεκεο 

0.900   -   1.200 κέηξηεο 

1.200   -   1.400 θαιέο 

>    1.400 πνιχ θαιέο 
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σήμα 16. Σν απνηέιεζκα δίκελεο πξνπφλεζεο κε εμαηνκηθεπκέλεο θαηεπζχλζεηο 

πξνπφλεζεο  αληνρήο ζην ΑΚ θαη ζηελ θιίζε ηεο θακπχιεο γ.ν. ζε 6 πεξηπηψζεηο 

δξνκέσλ: έλαλ απξνπφλεην, έλαλ κέηξηα πξνπνλεκέλν, δχν καξαζσλνδξφκνπο, 

έλαλ δξνκέα 400 m θαη έλαλ δξνκέα 800 m (αδεκνζίεπηα ζηνηρεία απφ 

αλαθνίλσζε: Νηάλεο, 1992). 

 

 

 

Untrained Moderately trained 

Marathon runner Marathon runner 

400 m runner 800 m runner 
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Ζ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ή κεηαβνιήο ηνπ επηπέδνπ ησλ αεξφβησλ πξνζαξκνγψλ 

κπνξεί λα εληνπίζεη ειιείςεηο ή ηνπο ιφγνπο κείσζεο ηεο ηθαλφηεηαο αεξφβηαο αληνρήο 

ή λα απνηξέςεη εζθαικέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο αεξφβηεο πξνζαξκνγέο πνπ 

βαζίδνληαη κφλν ζηελ ηαρχηεηα ηνπ ΑΚ. Ζ δηάγλσζε ηεο θιίζεο ηεο θακπχιεο ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε ηα δχν άιια θξηηήξηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ κπνξεί λα νδεγεί ζε πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 

 

Αποηελεζμαηικόηηηα ηυν εξαηομικεςμένυν καηεςθύνζευν πποπόνηζηρ ανηοσήρ 

 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ θαηεπζχλζεσλ πξνπφλεζεο ζηελ  

ηαρχηεηα ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ εμεηάζηεθε ππφ ην πξίζκα δχν πξνζεγγίζεσλ. Ζ πξψηε 

αθνξνχζε ζηελ επίδξαζε ηεο πξνπφλεζεο κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δηάξθεηαο 1-3 

κελψλ θαη εμεηάζηεθε ρσξηζηά γηα ηνπο δξνκείο κεγάισλ απνζηάζεσλ-

καξαζσλνδξφκνπο (αζιεηέο θαη ειεχζεξα αζινχκελνπο) θαη γηα ηνπο λεαξνχο δξνκείο 

εκηαληνρήο-αληνρήο. Ζ δεχηεξε αθνξνχζε ζηελ επαλαιακβαλφκελε επίδξαζε ηεο 

πξνπφλεζεο ζε κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα (5-12 κήλεο) ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ 

πξνεηνηκαζίαο θαη εμεηάζζεθε ζηηο πεξηπηψζεηο δξνκέσλ πνπ είραλ 3 ή/θαη 4 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο (πξνζδηνξηζκνχο αηνκηθνχ ΑΚ). 

Οη εμαηνκηθεπκέλεο θαηεπζχλζεηο πξνπφλεζεο αληνρήο ζηφρεπαλ θπξίσο ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ελεξγεηαθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε βειηίσζε ησλ αεξφβησλ πξνζαξκνγψλ, 

φπσο ν ξπζκφο νμείδσζεο ηνπ γιπθνγφλνπ θαη ησλ ιηπαξψλ νμέσλ. Δπίζεο, ζε 

πεξηνξηζκέλν βαζκφ ζηφρεπαλ ζηε κεηάβαζε ζε πςειά επίπεδα θαηαλάισζεο Ο2 γηα ηε 

βειηίσζε ηεο VO2 max. Ζ εμέηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαηεπζχλζεσλ 

πξνπφλεζεο πεξηνξίζζεθε ζηε κεηαβνιή πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ ηαρχηεηα ηνπ 

αηνκηθνχ ΑΚ.  

Δλδηαθέξνλ είρε επίζεο λα εμεηαζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαηεπζχλζεσλ 

πξνπφλεζεο πνπ εθαξκνδφηαλ απ’ επζείαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δξνκείο θαη κέζσ ησλ 

πξνπνλεηψλ ηνπο. Γη’ απηφ εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηεο πξνπφλεζεο ρσξηζηά γηα ηνπο 

δξνκείο κεγάισλ απνζηάζεσλ/καξαζσλνδξφκνπο θαη γηα ηνπο λεαξνχο δξνκείο 

εκηαληνρήο-αληνρήο, πνπ αθνινπζνχζαλ ην πξφγξακκα ηνπ πξνπνλεηή ηνπο. Ο 

δηαρσξηζκφο απηφο έγηλε κφλν ζηελ εμέηαζε ηνπ δηαζηήκαηνο 1-3 κελψλ, ιφγσ ηνπ 

ζρεηηθά κεγάινπ αξηζκνχ πεξηπηψζεσλ (Ν = 108).  
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Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ ηαρχηεηα ηνπ 

αηνκηθνχ ΑΚ, ζε έλα κηθξφ ζρεηηθά δηάζηεκα εθαξκνγήο ησλ θαηεπζχλζεσλ, θαη ήηαλ 

αλεμάξηεηε απφ ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ησλ θαηεπζχλζεσλ (απ’ επζείαο ή κέζσ ησλ 

πξνπνλεηψλ). Σν πνζνζηφ βειηίσζεο ήηαλ 3.22 θαη 4.17 % αληίζηνηρα γηα ηνπο δξνκείο 

κεγάισλ απνζηάζεσλ-καξαζσλνδξφκνπο θαη γηα ηνπο λεαξνχο αζιεηέο εκηαληνρήο-

αληνρήο, θαλεξψλνληαο κηα μεθάζαξε επίδξαζε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ θαηεπζχλζεσλ 

ηεο πξνπφλεζεο αληνρήο.   

Σν πνζνζηφ βειηίσζεο, αλ θαη αξηζκεηηθά κηθξφ, είλαη ζεκαληηθφ γηα 

πξνπνλεκέλνπο δξνκείο, δεδνκέλνπ φηη νη βειηηψζεηο ζε δξνκείο κεγάισλ απνζηάζεσλ 

είλαη κηθξέο (Galbraith et al., 2019) θαη ζπρλά δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

(Lehmann et al., 1991. Londeree, 1997). ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο βειηηψζεηο έρνπλ 

παξαηεξεζεί σζηφζν ζε δξνκείο απφ ηνπο Tanaka et al. (1986), Yoshida et al. (1990) 

θαη  Billat et al. (2004), κε έμηξα πξνπφλεζε ζηελ έληαζε ή ειαθξψο πάλσ απφ ηελ 

έληαζε ηνπ ΑΚ, παξάιιεια κε ηε ζπλήζε πξνπφλεζή ηνπο. Αζαθή είλαη σζηφζν ηα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαιεηκκαηηθήο πξνπφλεζεο κε έληαζε 

ςειφηεξε απφ ηελ έληαζε ηνπ ΑΚ ζην γαιαθηηθφ ΑΚ ζε δξνκείο.  Οη Slawinski et al. 

(2001) θαη Laffite et al. (2003) δε δηαπίζησζαλ ζεκαληηθή αχμεζε κε εληάζεηο κεηαμχ 

ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ θαη ηεο ηαρχηεηαο ηεο VO2 max, ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα 

κεηα-αλάιπζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο VO2 max (Milanovic et al., 2015). Πξνθαλψο έλαο 

ζπλδπαζκφο δηαθνξεηηθψλ εληάζεσλ ζηελ πξνπφλεζε ησλ δξνκέσλ είλαη απαξαίηεηνο 

γηα ηε βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ. 

Δηθάδεηαη φηη ην είδνο ησλ πξνζαξκνγψλ πνπ πξνυπάξρνπλ  ζηνπο αζιεηέο είλαη 

πηζαλφλ έλαο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηε βειηίσζε ή γηα ην κηθξφ πνζνζηφ  

βειηίσζεο. Απξνπφλεηα άηνκα δείρλνπλ κεγάιε βειηίσζε κε πξνπφλεζε θάησ απφ ηελ 

έληαζε ηνπ ΑΚ (Londeree, 1997. Meyer et al., 2007), αιιά πξνπνλεκέλα άηνκα 

ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν εμαηνκηθεπκέλεο εληάζεηο, θαζψο θαη ελαιιαγή ηεο 

πξνπφλεζεο κε πςειφηεξεο εληάζεηο. Καηά ηνλ Laursen (2010), κηα αλαινγία ηεο 

ζπλνιηθήο πνζφηεηαο πξνπφλεζεο κε 75 % πεξίπνπ ζε ρακειή έληαζε θαη 10-15 % ζε 

πςειή έληαζε, ζεσξείηαη ηδαληθή γηα ηνπο θνξπθαίνπο αζιεηέο.  

Οη εμαηνκηθεπκέλεο θαηεπζχλζεηο πξνπφλεζεο αληνρήο, πνπ δηλφηαλ γηα 

εθαξκνγή κεηά απφ θάζε πξνζδηνξηζκφ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ, είραλ ηελ εμήο αλαινγία 

πξνπνλεηηθψλ κνλάδσλ (ζε ζπλάξηεζε κε ην ζχλνιν ησλ εβδνκαδηαίσλ 

πξνπνλήζεσλ): 3-5 ΠΜ ραιαξφ ζπλερφκελν ηξέμηκν ζην 75-80% ηεο ηαρχηεηαο ηνπ 
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ΑΚ, 2-3 ΠΜ έληνλν ζπλερφκελν ηξέμηκν ζην 90% ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ θαη 1 ΠΜ 

δηαιεηκκαηηθή πξνπφλεζε 1000-1500 m ζην 105-110% ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ. Οη 

θαηεπζχλζεηο γηα ηε βειηίσζε ηνπ αγσληζηηθνχ ξπζκνχ δηλφηαλ ελφςεη ησλ ηειεπηαίσλ 

2 εβδνκάδσλ πξηλ ηνλ αγψλα θαη αληηθαζηζηνχζαλ ηε δηαιεηκκαηηθή πξνπφλεζε. Ζ 

κεγάιε πιεηνςεθία ησλ δξνκέσλ (πεξίπνπ 85%) έδεημε ζεηηθή αληαπφθξηζε κε 

βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο ζην ΑΚ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

δξνκέσλ νη θαηεπζχλζεηο ήηαλ επηηπρείο. 

Ζ εμέηαζε ηεο επαλαιακβαλφκελεο επίδξαζεο ησλ θαηεπζχλζεσλ πξνπφλεζεο, 

κεηά απφ επαλαιακβαλφκελα ηεζη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ, είρε ζηφρν λα 

δείμεη, αλ ε βειηίσζε ζπλερίζηεθε ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ πξνεηνηκαζίαο θαη ζε 

πνην κέγεζνο. Σα απνηειέζκαηα φπσο παξνπζηάδνληαη ζηα ζρήκαηα 13 θαη 14 δείρλνπλ 

κηα ζπλερή ζεκαληηθή βειηίσζε αλάκεζα ζηηο 3 κεηξήζεηο (ζρήκα 13), αιιά κηα 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κφλν κεηαμχ πξψηεο θαη δεχηεξεο ζηελ αλάιπζε κε ηηο 4 

κεηξήζεηο (ζρήκα 14). Παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο 4 κεηξήζεηο δηαθξίλεηαη κηα ζπλερή 

απμεηηθή ηάζε, ν κηθξφο αξηζκφο ηνπ δείγκαηνο θαίλεηαη λα είλαη ν ιφγνο κε αλάδεημεο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ απμήζεσλ, απφ ηε δεχηεξε έσο ηελ ηέηαξηε κέηξεζε.   

Σα πνζνζηά ησλ βειηηψζεσλ θαη ζηα δχν ζρήκαηα είλαη πησηηθά απφ κέηξεζε ζε 

κέηξεζε, παξέρνληαο φκσο κηα ζπλνιηθή ζεκαληηθή πνζνζηηαία βειηίσζε απφ ηελ 

πξψηε έσο ηελ ηειεπηαία κέηξεζε, θαηά 4.78 % θαη 6.21 % ζην δείγκα κε ηηο 3 θαη ζην 

δείγκα κε ηηο 4 κεηξήζεηο αληίζηνηρα. Γίλεηαη θαηαλνεηφ ινηπφλ, φηη νη 

αλαπξνζαξκνζκέλεο θαηεπζχλζεηο πξνπφλεζεο απφ κέηξεζε ζε κέηξεζε ζπλέρηζαλ λα 

είλαη απνηειεζκαηηθέο ζηε βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ, κε κηα ζηαδηαθή 

κείσζε ηεο πνζνζηηαίαο βειηίσζεο. Απηφ ζαλ εμέιημε ζε έλα θχθιν πξνεηνηκαζίαο 

ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ.  

ε αηνκηθφ επίπεδν παξαηεξήζεθαλ θαη πεξηπηψζεηο κε ζηαζηκφηεηα ή κε κείσζε 

ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ. Ζ εμήγεζε γη’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ είλαη εχθνιν λα δνζεί, 

δεδνκέλνπ φηη ε πξνπφλεζε δελ ήηαλ ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα ίδηα γηα φινπο, αιιά 

εμαξηηφληαλ απφ ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο πξνπφλεζεο θάζε δξνκέα. Αθφκα ε 

πηζηφηεηα εθαξκνγήο ησλ θαηεπζχλζεσλ θαη ελδερνκέλσο ν ζπλδπαζκφο κε άιινπ 

είδνπο πξνπφλεζε ή αθφκε κηα ελδερφκελε πξνζσπηθή πξνηίκεζε ζηηο θαηεπζχλζεηο 

ζχκθσλα κε ηηο αηνκηθέο πξνζδνθίεο, είλαη κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

πξνθαλψο επεξέαδαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. ηηο παξαθάησ ηέζζεξεηο πεξηπηψζεηο 

δξνκέσλ (ζρήκα 17) παξνπζηάδεηαη κηα αληηπξνζσπεπηηθή βειηίσζε ηνπ ΑΚ  κεηά απφ  
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σήμα 17. Μεηαβνιέο ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ θαη ηεο θακπχιεο γ.ν. ζε 4 δξνκείο 

κεγάισλ απνζηάζεσλ  θαηά ηελ πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο ηνπο (επάλσ αξηζηεξά ζε 

δηάζηεκα 6.5 κελψλ, επάλσ δεμηά ζε δηάζηεκα 7 κελψλ, θάησ αξηζηεξά ζε 

δηάζηεκα 6 κελψλ θαη θάησ δεμηά ζε δηάζηεκα 3 κελψλ). 

 

κηα επηκειή εθαξκνγή ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ θαηεπζχλζεσλ ηεο πξνπφλεζεο. 

Ζ επαλαιακβαλφκελε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνπφλεζεο ζην δείγκα ηεο 

παξνχζαο κειέηεο (3 κεηξήζεηο) κπνξεί λα εξκελεπηεί, αθ’ ελφο απφ ηελ αθξίβεηα ησλ 

πξνπνλεηηθψλ εληάζεσλ κέζσ ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ θαηεπζχλζεσλ πξνπφλεζεο θαη 

αθ’ εηέξνπ απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ηξηψλ εληάζεσλ πξνπφλεζεο (75-80 %, 90 % θαη 

105-110 % ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ). Ζ πξφθιεζε βηνινγηθψλ πξνζαξκνγψλ εδψ 

αθνξνχζε φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηε βειηίσζε ηεο βαζηθήο αεξφβηαο 

αληνρήο, φπσο ζηνρνζεηήζεθαλ ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο θαηεπζχλζεηο πξνπφλεζεο. 

Οη ελ ιφγσ βηνινγηθέο πξνζαξκνγέο αλαθέξνληαη ηφζν ζηηο κπτθέο φζν θαη ζηηο 

θαξδηνθπθινθνξηαθέο πξνζαξκνγέο. ε κπτθφ επίπεδν ε ππθλφηεηα ησλ κηηνρνλδξίσλ 

θαη ησλ ηξηρνεηδψλ αγγείσλ θαζνξίδνπλ ηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ νπζηψλ ζε ππνκέγηζην 

έξγν. Έηζη κηα αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ κηηνρνλδξίσλ ζπλδέεηαη κε αχμεζε ηεο 

νμείδσζεο ησλ ιηπψλ θαη αλαινγηθή κείσζε ηεο νμείδσζεο ησλ πδαηαλζξάθσλ 

(Holloszy & Coyle, 1984. Egan & Zierath, 2013). ε θαξδηνθπθινθνξηαθφ επίπεδν ην 
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χςνο ηεο VO2 max θαζνξίδεη ηελ νμεηδσηηθή ηθαλφηεηα ησλ κηηνρνλδξίσλ ζε κέγηζην ή 

πεξίπνπ κέγηζην έξγν. Μηα αχμεζε ηεο VO2 max ζπλδέεηαη κε αχμεζε ηεο θαξδηαθήο 

παξνρήο (θπξίσο ηνπ φγθνπ παικνχ) θαη ηεο αξηεξηνθιεβηθήο δηαθνξάο Ο2 (Blomqvist 

& Saltin, 1983. Basset  & Howley, 2000. Montero et al., 2015). πλεπψο κηα αχμεζε 

ηεο VO2 max ζπλδέεηαη κε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ ησλ αληηδξάζεσλ ηεο νμεηδσηηθήο 

θσζθνξπιίσζεο.  

 Οη Achten & Jeukendrup (2004) δηαπίζησζαλ φηη ν κέγηζηνο ξπζκφο νμείδσζεο 

ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ζπκπίπηεη κε ηελ έληαζε ηεο αξρηθήο κεηαβνιήο ζηελ θακπχιε ηνπ 

γ.ν. (LAaer) θαη ειαρηζηνπνηείηαη ζηελ έληαζε ηνπ γαιαθηηθνχ ΑΚ. Ζ αχμεζε ηνπ γ.ν. 

ζην αίκα εκπνδίδεη ηελ αχμεζε ησλ ιηπαξψλ νμέσλ θαη νδεγεί ζηελ 

επαλαεζηεξνπνίεζή ηνπο (Pruett, 1970). Έλα παξφκνην αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα 

παξαηεξήζεθε θαη κε έθρπζε 300 mg/kg γιπθφδεο (Pruett, 1970). πλεπψο ην 

πξνπνλεηηθφ εξέζηζκα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κέγηζηε ελεξγνπνίεζε ηεο νμείδσζεο 

ησλ ιηπψλ είλαη ε έληαζε πνπ αληηζηνηρεί ζην ζεκείν αξρηθήο κεηαβνιήο ηεο θακπχιεο 

γ.ν., δειαδή ην 75-80 % ηεο έληαζεο ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ, πνζνζηφ πνπ δηλφηαλ ζαλ 

εμαηνκηθεπκέλε θαηεχζπλζε πξνπφλεζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ 

ιηπψλ. 

ρεηηθά κε ηελ έληαζε ηεο πξνπφλεζεο πάλσ απφ ηελ έληαζε ηνπ ΑΚ ππάξρεη 

κηα έληνλε ζπδήηεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

δηαιεηκκαηηθήο πξνπφλεζεο κε έληαζε «θνληά ζηε κέγηζηε» θαη κε «ππεξκέγηζηε» 

έληαζε (ζπξηλη) ζε ζρέζε κε ηε ζπλερφκελε πξνπφλεζε κέηξηαο έληαζεο. ε κηα 

ζρεηηθή αλαζθφπεζε (MacInnis & Gibala, 2017) νη ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα, φηη θαη νη δχν κνξθέο δηαιεηκκαηηθήο πξνπφλεζεο πξνθαινχλ ηηο ίδηεο 

βηνινγηθέο πξνζαξκνγέο κε ηε ζπλερφκελε πξνπφλεζε κέηξηαο έληαζεο, φπσο αχμεζε 

ηεο VO2 max θαη αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ησλ κηηνρνλδξίσλ. Φαίλεηαη φκσο φηη νη 

πξνζαξκνγέο ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ κηηνρνλδξίσλ ππεξέρνπλ κε δηαιεηκκαηηθή 

πξνπφλεζε «ζρεδφλ» κέγηζηεο έληαζεο, αιιά είλαη ρακειφηεξνπ κεγέζνπο κε 

δηαιεηκκαηηθή πξνπφλεζε ππεξκέγηζηεο έληαζεο (ζπξηλη) θαη ζπλερφκελε  πξνπφλεζε 

πςειήο έληαζεο, φπσο έδεημαλ πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο ζπγθξίζεηο ζε ίδηα άηνκα. 

Παξνκνίσο, ε VO2 max θαίλεηαη φηη απμάλεηαη πεξηζζφηεξν κε δηαιεηκκαηηθή 

πξνπφλεζε «ζρεδφλ» κέγηζηεο έληαζεο, ελψ ε αχμεζή ηεο είλαη ίδηνπ κεγέζνπο κε ηηο 

δχν άιιεο κνξθέο πξνπφλεζεο. Ωζηφζν ηα ζπκπεξάζκαηα απηά εθθξάδνληαη κε 

επηθχιαμε αλαθνξηθά κε ηε ζπλήζε πξνπφλεζε αληνρήο πνπ εθαξκφδνπλ νη αζιεηέο. 
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Δπηπιένλ, δελ βαζίδνληαη ζε κεηαβνιέο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο πξνζαξκνγέο αζιεηψλ 

πςεινχ επηπέδνπ. 

ηηο θαηεπζχλζεηο πξνπφλεζεο αληνρήο, πνπ δηλφηαλ ζε θάζε πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

αηνκηθνχ ΑΚ, πεξηιακβάλνληαλ εληάζεηο ζην 105-110 % ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ, γηα 

δηαιεηκκαηηθή πξνπφλεζε 1000-1500 m Υ 5-8 επαλαιήςεηο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

VO2 max. Οη θαηεπζχλζεηο απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, γηα κηα 

κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε βειηίσζε ηεο VO2 max έλαληη ηεο ζπλερφκελεο 

πξνπφλεζεο αληνρήο (Milanovic et al., 2015).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ζπλερφκελε πξνπφλεζε κέηξηαο έληαζεο ζπλδέεηαη κε 

φιεο ηηο αγγεηαθέο, ηζηνρεκηθέο θαη νμεηδσηηθέο πξνζαξκνγέο ζε κπτθφ επίπεδν, πνπ 

έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ηθαλφηεηαο αληνρήο θαη ηεο ηθαλφηεηαο έξγνπ 

ζε πςειφηεξα πνζνζηά ηεο VO2 max, κε κηθξφηεξνπο ξπζκνχο απνδφκεζεο γιπθνγφλνπ 

θαη παξαγσγήο γ.ν., δειαδή ηε βειηίσζε ηνπ γαιαθηηθνχ ΑΚ (Holloszy & Coyle, 

1984). Ζ έληαζε ηεο κέηξηαο ζπλερφκελεο πξνπφλεζεο εληνπίδεηαη ζην 60-70 % ηεο 

VO2 max, δειαδή πεξίπνπ ζηελ έληαζε ηνπ ΑΚ. Οη αληίζηνηρεο εμαηνκηθεπκέλεο 

θαηεπζχλζεηο πξνπφλεζεο πνπ δηλφηαλ κεηά απφ θάζε πξνζδηνξηζκφ αηνκηθνχ ΑΚ 

ήηαλ γηα έληνλν ζπλερφκελν ηξέμηκν ζην 90 % ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ. Σν πξνπνλεηηθφ 

εξέζηζκα ζε απηή ηελ έληαζε ζηφρεπε ζε κηα πςειή ελεξγνπνίεζε ησλ νμεηδσηηθψλ 

αληηδξάζεσλ ζηα κηηνρφλδξηα ρσξίο ζπζζψξεπζε γ.ν., γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ ησλ πδαηαλζξάθσλ. 

Δπηπξφζζεηα, νη εμαηνκηθεπκέλεο θαηεπζχλζεηο πξνπφλεζεο αληνρήο ζε αλαινγία 

ησλ επηκέξνπο εληάζεσλ, έδεηλαλ βαξχηεηα ζηε ζπλερφκελε πξνπφλεζε αληνρήο, κε 

κηθξφ πνζνζηφ (10-15 % ησλ πξνπνλεηηθψλ κνλάδσλ) ζηε δηαιεηκκαηηθή πξνπφλεζε 

κε έληαζε πάλσ απφ ην ΑΚ. Ζ αλαινγία απηή εμππεξεηνχζε ηε ζπρλφηεξε 

ελεξγνπνίεζε ησλ κπτθψλ ηλψλ βξαδείαο ζπζηνιήο (κε ελδερφκελε αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ηνπο), ηελ πεξηνξηζκέλε ελεξγνπνίεζε ησλ ηλψλ ηαρείαο ζπζηνιήο θαη ηελ 

απνηξνπή ελφο κεηαζρεκαηηζκνχ πξνο ίλεο ηαρείαο ζπζηνιήο (Howald, 1982. Yan et 

al., 2011) ή ηελ αχμεζε ηεο γιπθνιπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ κπτθψλ ηλψλ. 

πλνςίδνληαο ινηπφλ, νη εμαηνκηθεπκέλεο θαηεπζχλζεηο πξνπφλεζεο αληνρήο, 

πνπ δηλφηαλ κε θάζε ηεζη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ, θάιππηαλ ηηο εληάζεηο πνπ 

κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ηηο βέιηηζηεο αεξφβηεο πξνζαξκνγέο ζε θάζε πεξίπησζε 

δξνκέα. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο επίδξαζήο ηνπο έδεημε φηη ήηαλ απνηειεζκαηηθέο, 

ηφζν ζηελ πξφθιεζε αεξφβησλ πξνζαξκνγψλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (1-3 
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κελψλ), φζν θαη ζηε ζπλέρεηα γηα κεγαιχηεξν δηάζηεκα (ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ 

πξνεηνηκαζίαο), κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπο κέζα απφ επαλαιακβαλφκελα ηεζη.  

 

Μεθοδολογικά όπια και πεπιοπιζμοί ηηρ μελέηηρ 

 

Ζ παξνχζα κειέηε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ γαιαθηηθνχ αηνκηθνχ ΑΚ ζην πεδίν 

ζε δξνκείο, ηελ εμαγσγή εμαηνκηθεπκέλσλ θαηεπζχλζεσλ (εληάζεσλ) πξνπφλεζεο 

αληνρήο θαη ηελ εμέηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο, ππφθεηηαη ζηνπο παξαθάησ 

πεξηνξηζκνχο: 

 Ζ εθηέιεζε ελφο ηεζη ζηαδηαθά απμαλφκελεο επηβάξπλζεο ζην πεδίν 

ζπλνδεπφηαλ απφ κε εμνκαιπκέλνπο παξάγνληεο, πνπ θαη’ αλάγθε ζπλνδεχνπλ έλα 

πξσηφθνιιν πεδίνπ. Οη κεηαβνιέο θαη ε δηαθχκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε εηήζην 

επίπεδν, θαζψο θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ αληίζηαζε ηνπ αέξα δελ κπνξνχζαλ λα 

ζηαζεξνπνηεζνχλ θαη θαη’ αλάγθε επεξέαδαλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ηεζη, θαηά ην ίδην 

ηξφπν σζηφζν, πνπ επεξέαδαλ ηελ πξνπφλεζε θαη ηηο αγσληζηηθέο επηδφζεηο ησλ 

δξνκέσλ.  

Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο πξηλ ηελ εθηέιεζε ηνπ ηεζη ζην πεδίν, ηα επίπεδα ηνπ 

κπτθνχ γιπθνγφλνπ θαη ε θαηάζηαζε αλαπιήξσζεο απφ ηελ πξνεγνχκελε πξνπφλεζε, 

θαζψο θαη ην ιάζνο κέηξεζεο γ.ν., είραλ πξνθαλψο θάπνηα κηθξή επίδξαζε ζηηο 

κεηξνχκελεο ζπγθεληξψζεηο γ.ν. Αθφκα ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ κε 

δηάθξηζε 0.5 mmol/l θαη ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ κε γξακκηθή παξεκβνιή επέζπξαλ 

ζεσξεηηθά κηα κείσζε ηεο αθξίβεηαο πξνζδηνξηζκνχ. Όια απηά σζηφζν δελ κπνξνχζαλ 

λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηηο εμαηνκηθεπκέλεο εληάζεηο πξνπφλεζεο, νη νπνίεο δηλφηαλ 

κε έλα ζρεηηθφ εχξνο ± εθαξκνγήο. 

Ζ εμέηαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαηεπζχλζεσλ πξνπφλεζεο βαζίζηεθε 

ζε δχν ππνζέζεηο: α) φηη νη δξνκείο κεγάισλ απνζηάζεσλ θαη καξαζσλνδξφκνη 

(αζιεηέο θαη ειεχζεξα αζινχκελνη), νη νπνίνη θαηά βάζε εθηεινχζαλ έλα δηθφ ηνπο 

πξφγξακκα πξνπφλεζεο, απνδερφηαλ ηηο θαηεπζχλζεηο θαη πξνζάξκνδαλ κε απηέο ην 

πξφγξακκά ηνπο θαη β) φηη νη θαηεπζχλζεηο πνπ δηλφηαλ ζηνπο πξνπνλεηέο ησλ λεαξψλ 

δξνκέσλ-αζιεηψλ εκηαληνρήο-αληνρήο αμηνπνηνχληαλ απφ ηνπο πξνπνλεηέο κε ζσζηή 

αλαινγηθή πξνζαξκνγή ζηελ πξνπφλεζε ηνπο. Ζ νξζφηεηα ησλ ππνζέζεσλ εληζρχεηαη 

απφ ηελ ινγηθή ησλ πξνζδνθηψλ, λα επηηεπρζεί βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο αληνρήο. 
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Ζ εμέηαζε ησλ κεηαβνιψλ ζηελ ηαρχηεηα ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ πεξηείρε 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο δηαθνξεηηθήο δηάξθεηαο εθαξκνγήο ησλ πξνπνλεηηθψλ 

θαηεπζχλζεσλ ζηνπο δξνκείο, ζηελ κηα πεξίπησζε 1-3 κήλεο θαη ζηελ άιιε πεξίπησζε 

5-12 κήλεο. Απηφ ήηαλ αλαπφθεπθην, αθνχ ηα δεδνκέλα πξνήιζαλ απφ αξρείν θαη δελ 

πεξηείραλ ηελ εθαξκνγή πξνπφλεζεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα. ην πιαίζην 

απηήο ηεο κειέηεο εμεηάζηεθε κφλν ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ 

θαηεπζχλζεσλ πξνπφλεζεο αληνρήο θαη φρη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε έλα αθξηβέο 

ρξνληθφ δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπο. 
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VI. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία αλαπηχρζεθε έλα πξσηφθνιιν ζηαδηαθά απμαλφκελεο 

επηβάξπλζεο ζην πεδίν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ γαιαθηηθνχ αηνκηθνχ ΑΚ ζε δξνκείο. 

ε ζηίβν απφ ηαξηάλ, νη εμεηαδφκελνη αχμαλαλ ηε δξνκηθή ηνπο ηαρχηεηα θάζε 1200 m 

θαηά 0.5 m/sec, κε ελδηάκεζν δηάιεηκκα 30-60 sec γηα αηκνιεςία. Ξεθηλνχζαλ, 

αλάινγα κε ηελ αεξφβηα ηθαλφηεηά ηνπο, κε 2.6, 3.0 ή 3.5 m/sec θαη ζπλέρηδαλ έσο ηελ 

εμάληιεζε. Απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξσηφθνιιν πεδίνπ απνηππσλφηαλ ζε γξαθηθή 

παξάζηαζε ε θακπχιε γ.ν. θαη γηλφηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ κε νπηηθά 

θξηηήξηα (αξρηθά) θαη κε εμίζσζε, θαηφπηλ πνζνηηθνπνίεζεο ησλ θξηηεξίσλ. Ζ 

ηαρχηεηα ηνπ ΑΚ απνηεινχζε ηε βάζε γηα ηελ εμαγσγή εμαηνκηθεπκέλσλ 

θαηεπζχλζεσλ πξνπφλεζεο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νπνίσλ εμεηάζηεθε α) ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα 1-3 κελψλ θαη β) ζε κεγαιχηεξν δηάζηεκα 5-12 κελψλ κε 

επαλαιακβαλφκελα ηεζη θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ θαηεπζχλζεσλ πξνπφλεζεο. 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εξγαζία απηή είλαη ηα παξαθάησ: 

1. Έλα ηεζη πεδίνπ ζηαδηαθά απμαλφκελεο επηβάξπλζεο θάζε 1200 m γηα δξνκείο, 

δίλεη αληηπξνζσπεπηηθέο θακπχιεο γ.ν., απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα εθηηκεζεί, βάζεη 

νπηηθψλ θξηηεξίσλ, θαζψο θαη κε πνζνηηθνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ, ην χςνο ηεο 

ζπγθέληξσζεο γ.ν. θαη ε ηαρχηεηα ζην αηνκηθφ ΑΚ. Ζ κεηαθνξά ζηε ζπλέρεηα 

ζπγθεθξηκέλσλ πνζνζηηαίσλ εληάζεσλ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ ζηελ 

πξνπνλεηηθή πξάμε (ζαλ ζπγθεθξηκέλεο εληάζεηο πξνπφλεζεο) γίλεηαη ρσξίο 

ηξνπνπνηήζεηο, κε εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία. 

2. Σα νπηηθά θξηηήξηα πνπ αμηνπνηήζεθαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ζπγθέληξσζεο 

γ.ν. ζην αηνκηθφ ΑΚ, δειαδή α) ην χςνο ησλ ζπγθεληξψζεσλ ζε ρακειέο ηαρχηεηεο 

έσο ην ζεκείν αξρηθήο κεηαβνιήο (break-point) ηεο θακπχιεο γ.ν., β) ην χςνο 

ζπγθέληξσζεο γ.ν. ζηελ ηειηθή βαζκίδα επηβάξπλζεο θαη γ) ε θιίζε (θακππιφηεηα) 

ηεο θακπχιεο ηνπ γ.ν., βαζίδνληαη ζηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ηεο γαιαθηηθήο 

ηθαλφηεηαο (θαη ζην πνζνζηφ ησλ ηλψλ ηαρείαο ζπζηνιήο), νη νπνίεο, ζε ζπλάξηεζε 

κε ηε VO2 max, θαζνξίδνπλ ηε κέγηζηε ζηαζεξνπνίεζε γ.ν. ζην αίκα (MLSS) θαη 

ζπλεπψο ηε ζπγθέληξσζε γ.ν. ζην αηνκηθφ ΑΚ. 
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3.  Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αηνκηθνχ ΑΚ κε νπηηθά θξηηήξηα έρεη πιενλεθηήκαηα φηαλ 

γίλεηαη απφ έκπεηξν αμηνινγεηή, γηαηί κπνξεί λα νκαινπνηεί ή/θαη λα δηνξζψλεη 

αθξαίεο εθηηκήζεηο φηαλ ηα θξηηήξηα ιεηηνπξγνχλ αζξνηζηηθά πξνο κία θαηεχζπλζε. 

Αληίζεηα ν πξνζδηνξηζκφο κε εμίζσζε παξέρεη έλαλ αληηθεηκεληθφ ηξφπν 

πξνζδηνξηζκνχ γηα επξεία ρξήζε κε πνζνηηθνπνηεκέλα θξηηήξηα. Καζφζνλ 

δηαπηζηψζεθε κηα πςειή ζπκθσλία πξνζδηνξηζκνχ, νη δχν ηξφπνη κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη παξάιιεια θαη ζπκπιεξσκαηηθά. 

4. Τπάξρνπλ βάζηκεο ελδείμεηο φηη ε κεηαβνιή ηεο θακππιφηεηαο, φπσο εθηηκάηαη απφ 

ηνλ ζπληειεζηή b ηεο εθζεηηθήο ζπλάξηεζεο y = a · e 
b·x

, ζηελ νπνία 

πξνζαξκφδνληαλ νη ηηκέο γ.ν. ηεο θακπχιεο κεηά ην ζεκείν αξρηθήο κεηαβνιή ηεο, 

ζπλδέεηαη κε ην είδνο ησλ ππεξερνπζψλ πξνζαξκνγψλ ζηα κπτθά θχηηαξα. Έλα 

θαιφ επίπεδν αεξφβησλ πξνζαξκνγψλ ζπλδέεηαη κε κεγάιε θακππιφηεηα 

(πεξηζζφηεξν απφηνκε θαη γξήγνξε αχμεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ γ.ν.), ελψ έλα 

θαιφ επίπεδν αλαεξφβησλ πξνζαξκνγψλ κε κηθξή θακππιφηεηα (ιηγφηεξν απφηνκε 

θαη αξγή αχμεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ γ.ν.). Ζ κεηαβνιέο ηεο θακππιφηεηαο 

κπνξνχλ λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ εθάζηνηε θαηεχζπλζε ησλ βηνινγηθψλ 

πξνζαξκνγψλ. 

5. Οη εμαηνκηθεπκέλεο θαηεπζχλζεηο πξνπφλεζεο α) γηα ραιαξφ ζπλερφκελν ηξέμηκν 

45-90 min κε έληαζε 75-80 % ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ, β) γηα έληνλν ζπλερφκελν 

ηξέμηκν 30-45 min κε έληαζε 90 % ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ θαη γ) γηα δηαιεηκκαηηθή 

πξνπφλεζε 5-8X1000-1500m, ηεθκεξηψλνληαη απφ ηηο ζπλνδεπφκελεο ελεξγεηαθέο 

δηαδηθαζίεο θαη ηελ επηιεθηηθή πξφθιεζε αεξφβησλ πξνζαξκνγψλ, θαζψο θαη απφ 

ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ην κέγεζνο κεηαβνιήο ησλ 

βηνινγηθψλ πξνζαξκνγψλ ζε ζρέζε κε ηελ έληαζε θαη ην είδνο πξνπφλεζεο 

(ζπλερφκελε ή δηαιεηκκαηηθή). Ζ πξνπφλεζε αληνρήο ησλ δξνκέσλ κπνξεί λα 

θαιχπηεηαη ζην ζχλνιφ ηεο απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ηξηψλ απηψλ πνζνζηηαίσλ 

εληάζεσλ. 

6. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παξαπάλσ εμαηνκηθεπκέλσλ θαηεπζχλζεσλ 

πξνπφλεζεο αληνρήο ζε δξνκείο εκηαληνρήο, κεγάισλ απνζηάζεσλ θαη 

καξαζσλνδξφκνπο, ήηαλ ζεκαληηθή, κε βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ΑΚ ζε έλα 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 1-3 κελψλ πνπ μεπεξλά ην 3-4%. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλαπξνζαξκνζκέλσλ θαηεπζχλζεσλ πξνπφλεζεο ζε 
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δξνκείο κε επαλαιακβαλφκελα ηεζη πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ΑΚ ήηαλ ζπλερήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο θχθινπ πξνεηνηκαζίαο 5-12 κελψλ, παξνπζηάδνληαο κηα κεησηηθή 

ηάζε απφ κέηξεζε ζε κέηξεζε, θαη πεηπραίλνληαο κηα ζπλνιηθή βειηίσζε ζηελ 

ηαρχηεηα ηνπ ΑΚ πνπ αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν γχξσ ζην 5-6 %. 
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