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Μεξηθέο κεηαβνιηθέο ζπζρεηίζεηο 

κε ηελ παρπζαξθία θαη αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε 

•Αληίζηαζε ζηε ιεπηίλε 

•Απμεκέλε Lp-a 

•Απμεκέλε νκνθπζηεϊλε 

•Μεηωκέλε κεηαθνξά γιπθόδεο ζηα κπϊθά θύηηαξα 

•Υπεξθνξηηδνιαηκία 

•Μεηωκέλε DHEA 

•Φακειά επίπεδα GH 

•Απμεκέλε ιηπνγέλεζε 

•Μεηωκέλε β-νμείδωζε ιίπνπο 

•Απμεκέλνο TNF-a 

•Απμεκέλν ηλωδνγόλν 

•Απμεκέλε ζπλάζξνηζε αηκνπεηαιίωλ 

•Απμεκέλν νμεηδωηηθό ζηξεο 

•Απμεκέλε αξηεξηαθή πίεζε 

•Γπζιηπηδαηκία- Απμεκέλα Τg 

•Σαθρ. Γηαβήηεο 

 



Πξνβιήκαηα θαη ζπλέπεηεο 

παρπζαξθίαο 

• Απηηπιακή ςπέπηαζη 

• Σακσαπώδηρ διαβήηηρ 

• Δςζλιπιδαιμία 

• Αναπνεςζηική ανεπάπκεια 

• Καπδιακή ανεπάπκεια 

• Χολοκςζηοπάθεια 

• Οζηεοαπθπίηιδα 

 



+Υπέξηαζε 
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-Υπέξηαζε 

+Γπζιηπηδαηκία 

-Γηαβήηεο 
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-Γπζιηπηδαηκία 
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Δλδερφκελα ζηελ πξάμε  

Κνηιηαθή παρπζαξθία 

Αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε 

Μεηαβνιηθφ ζχλδξνκν;;;; 



Αζζελείο ζπζρεηίζεηο 

• Καπκίνορ πασέορ ενηέπος 

• Καπκίνορ μαζηού  

• καπκίνορ πποζηάηος 



 

ΒΜΙ 

Body Mass Index 

 

Βάξνο ζε Κg 

Υςνο Φ Υςνο (m) 

ΒΜΙ = 

Φπζηνινγηθέο ηηκέο < 25 Kg/m 

 

Παρπζαξθία > 30 Kg/m 

Γείθηεο κάδαο ζώκαηνο 



Αύμεζε ηνπ θηλδύλνπ ζαλάηνπ 

κε ΒΜΙ > 33 

• Γενικώρ      1,20 

• Καπκίνος     1,10% 

• Καπδιοπαθειών    4,80 

• ΣΔ ηύπος 2            53   

• Απηηπιακή ςπέπηαζη    3,50 

• Οζηεοαπθπίηιδα   4 

• Χολολιθίαζη      2,7 

• Λιπώδερ ήπαπ   ? 



Άζθεζε ζηελ Παρπζαξθία θαη ΣΓ 2 

Ωθέιεηεο 

• Σηο ζυμαηικό βάπορ 

• Σηην εςεξία 

• Σηην απηηπιακή ςπέπηαζη 

• Σηη πύθμιζη διαβήηη 

• Σηα λιπίδια 

• Σηην ππόλητη ζηεθανιαίαρ νόζος 

• Σηην τςσολογία 

 



   Οη αζθνχκελνη παρχζαξθνη έρνπλ 

θαιύηεξε επηβίωζε θαη πνηόηεηα δωήο από 

ηνπο κε αζθνύκελνπο κε θαλνληθό βάξνο. 

 

 

Σε δηδχκνπο δηαβεηηθνχο  

ν εξγαδφκελνο κε θηλεηηθφηεηα  πρ ηαρπδξφκνο, έρεη 

θαιχηεξε ξχζκηζε γιπθφδεο παξά ην φηη έρεη ν 

δίδπκνο κε ην ίδην βάξνο αιιά θαζηζηηθή δσή. 



Άζθεζε επί Παρπζαξθίαο 

πξνβιεκαηηζκνί  

• Γπλαηόηεηα άζθεζεο; 

– Οζηεναξζξίηηδα 

– Αλαπλεπζηηθή αλεπάξθεηα 

• Απνθπγή ηξαπκαηηζκώλ 

• Δίδνο θαηάιιειεο άζθεζεο 

• Γηάξθεηα άζθεζεο 

• Σπλδπαζκόο κε δηαηηνιόγην; 



Καηάιιειεο αζθήζεηο 

• Κνιύκβεζε 

• Βάδηζκα 

• Βόιεϊ  

• Πνδήιαην; 

 



Τερληθέο αύμεζεο θηλεηηθόηεηαο 

• Μεηαθίλεζε ρωξίο απηνθίλεην 

• Παξθάξηζκα καθξηά από ζπίηη 

• Τειέθωλν ζε έλα δωκάηην 

• Αγνξέο ρωξηζηά θαηά είδνο 

• Μεξηθή ρξήζε αλειθπζηήξωλ 

• Πξνγξακκαηηζκέλνη πεξίπαηνη 



Άζθεζε ζηνλ ΣΓ ηύπνπ 2 

• Διαηηώλεη ηελ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε 

• Διαηηώλεη ηηο αλάγθεο ζε ηλζνπιίλε 

• Βειηηώλεη ηε ξύζκηζε γιπθόδεο 

• Βειηηώλεη ηελ ππέξηαζε 

• Βειηηώλεη ηα ιηπίδηα 

• Δπλνϊθέο επηδξάζεηο ζην θπθινθνξηθό ζύζηεκα 

• Βειηηώλεη ην ιηπώδεο ήπαξ 

 



Οη αξραίνη πξόγνλνη καο 

 ην ήμεξαλ 

Ννπο πγηήο ελ ζψκαηη πγηή 



Nεαληθφο ζαθραξψδεο δηαβήηεο 

 θαη άζιεζε 

Γεκ. Θ. Kαξακήηζνο 

 



   αληηξξνπηζηηθέο   

 νξκφλεο 
ηλζνπιίλε 

Eπγιπθαηκία 



Oξκφλεο ηνπ Stress 

 (αληηξξνπηζηηθέο νξκφλεο ηλζνπιίλεο)  

αδξελαιίλε 

γιπθαγφλε 

θνξηηδφιε 

απμεηηθή 

                                   κείσζε 

-πξφζιεςεο γιπθφδεο ζε κχο 

 

   

αχμεζε 

-γιπθνγνλφιπζεο 

-γιπθνλενγέλεζεο 

-ιηπφιπζεο 

-θεηνγέλεζεο 



Σηε κπτθή άζθεζε έρνπκε 

-κηθξή ειάηησζε έθθξηζεο ηλζνπιίλεο 

 

-αχμεζε δξαζηηθφηεηαο ηλζνπιίλεο ζηνπο κχο 



H κείσζε ηεο ηλζνπιίλεο δηεπθνιχλεη:  

  

 γιπθνγνλφιπζε                    

 γιπθνλενγέλεζε                              

 ιηπφιπζε                                            

 θεηνγέλεζε 



ηλζνπιίλε 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G G 

G 

γιπθνγφλν 

ήπαηνο 

Kαηερνιακίλεο 

G G 
G 

Mχο 

Eγθέθαινο 

G 

G 



Tεινινγία ησλ νξκνληθψλ κεηαβνιψλ 

H δηεπθφιπλζε ηεο κπτθήο ιεηηνπξγίαο 

Γηάζσζε γιπθφδεο γηα ηνλ εγθέθαιν 

Πξνζθνξά ελέξγεηαο ζηνπο κχο 

       ιηπαξά νμέα-θεηφλεο 



Kαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνπο κχο ζηελ άζθεζε 

Πξψηα 20-30 min απφ γιπθνγφλν κπψλ 

Aθνινπζεί ε πξνζθνξά γιπθφδεο κέζσ:  

 επαηηθήο γιπθνγνλφιπζεο 

           γιπθνλενγέλεζεο 

           εληεξηθήο απνξξφθεζεο 

θαη έπεηηα θαηαλαιψλνληαη: 

 ηξηγιπθεξίδηα κπψλ  

 EΛO 



Σε καθξά εληαηηθή άζθεζε θαηαλαιίζθνληαη 

ακηλνμέα θαηαβνιηζκνχ κπψλ  

είλαη φκσο <10% ηεο ζπλνιηθά δαπαλψκελεο 

ελέξγεηαο 



O λεαξφο κε ΣΓ ηχπνπ 1 πξέπεη λα αζθείηαη δηφηη: 

Χπρνινγηθή σθέιεηα 

 απηνεθηίκεζε 

 απνδνρή-έληαμε ζηελ νκάδα  

Kαξδηαγγεηαθή σθέιεηα 

Παξάηαζε χθεζεο ΣΓ 

Eιάηησζε ζπρλφηεηαο ρξφλησλ επηπινθψλ 



-δελ απνηειεί κέζνλ ξπζκίζεσο ηνπ ΣΓ ηχπνπ 1 

-πξνζέηεη παξάγνληα δπζθνιίαο ζηε ξχζκηζε  

-κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππφ ή ππέξ- γιπθαηκία 

H άζθεζε 

-ζπλήζσο πξνθαιεί ππνγιπθαηκία! 



Πνηέο είλαη θαηάιιειεο κνξθέο άζθεζεο; 

Όια ηα παηρλίδηα θαη φια ηα αζιήκαηα, εθηφο απφ: 

Παξαηεηακέλε άζθεζε 

Aζθήζεηο αθξνβαηηθνχ ηχπνπ 

Eξψηεζε: 

Aπάληεζε: 

Kαηαδχζεηο 



Πξνυπνζέζεηο αζθαινχο άζθεζεο είλαη: 

Nα κε ππάξρνπλ ζνβαξέο επηπινθέο 

Nα ππάξρεη θαιή ξχζκηζε 

O δηαβεηηθφο λα είλαη θαιά εθπαηδεπκέλνο 

Nα γίλεηαη ηαθηηθφο απηνέιεγρνο ζαθράξνπ 

Nα κε είλαη πνιχ επίπνλε θαη παξαηεηακέλε 



Eπηπινθή πνπ απαηηεί πξνζνρή ζηελ άζθεζε 

Bαξηά δηαβεηηθή λεπξνπάζεηα 

(άξζξσζε Charcot, άηνλα έιθε) 



Πξνζνρή! 

Σε άηνκα > 30 εηψλ αο κε ιεζκνλείηαη ν 

έιεγρνο γηα λφζν ησλ ζηεθαληαίσλ 

αξηεξηψλ 



Σε άηνκα κε ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα 

θαιφ είλαη λα κε γίλεηαη άξζε βαξψλ 



Bαζηθφ κέιεκα: 

ε πξφιεςε ππνγιπθαηκίαο 

Eπηηπγράλεηαη κε: 

κείσζε δφζεο ηλζνπιίλεο 

θαη 

πξνζζήθε πδαηαλζξάθσλ 



Oη ρεηξηζκνί ηλζνπιίλεο  & πδαηαλζξάθσλ γίλνληαη: 

Mε εμαηνκίθεπζε 

Mε εθηίκεζε έληαζεο & δηάξθεηαο ηεο άζθεζεο 

Mε ππνινγηζκφ ρξφλνπ άζθεζεο θαη ηχπνπ ηλζνπιίλεο 

 Πξνβιήκαηα ζπλήζσο δεκηνπξγνχληαη 

κε δηάξθεηα ηεο άζθεζεο > 1 ψξα  



 Σε κέηξηαο έληαζε άζθεζε 60 min  

απαηηείηαη πξνζζήθε 20-60g πδαηαλζξάθσλ. 

άζθεζε κέηξηαο έληαζεο 

60-75% κεγίζηνπ HR 

 

άζθεζε κεγάιεο έληαζεο 

>75% κέγηζηνπ HR 

Mέγηζηε HR=220-ειηθία 

ή ζε πξνπνλεκέλνπο 

Mέγηζηε HR=205-(1/2 ειηθία) 

Σε κεγάιεο έληαζεο άζθεζε 60 min απαηηείηαη 

πξνζζήθε 30-100g πδαηαλζξάθσλ. 



Oη δηαθνξέο βαζηθψλ αλαγθψλ ζε ηλζνπιίλε 

ζηηο δηαθνξεηηθέο ψξεο ηνπ 24ψξνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ επηινγή ψξαο ηεο 

άζθεζεο θαη κεηψζεηο δφζεσλ ηλζνπιίλεο 
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H επαηζζεηνπνίεζε ησλ ηζηψλ ζηε δξάζε ηεο 

ηλζνπιίλεο δηαξθεί 6-12 ψξεο κεηά ηελ άζθεζε. 

H γλψζε απηή πξέπεη λα βξίζθεη εθαξκνγή ζηηο 

νδεγίεο γηα δφζεηο ηλζνπιίλεο θαη έμηξα πδαηάλζξαθεο 

Iδηαίηεξε πξνζνρή ζε άζθεζε πνπ γίλεηαη 

απφγεπκα ή βξάδπ 



Iδηαίηεξε πξνζνρή γηα ην ελδερφκελν κεησκέλεο 

αληίιεςεο έλαξμεο ππνγιπθαηκίαο γηαηί: 

-κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αιιεπάιιειεο ππνγιπθαηκίεο 

-κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ζπρλέο ππνγιπθηακίεο 



-H θνιχκβεζε ζηε ζάιαζζα λα γίλεηαη 

παξάιιεια πξνο ηελ αθηή 

Σηνηρεηψδε κέηξα πξφλνηαο 

-H έλεζε πάληνηε ζηελ θνηιηά, φρη ζηα πφδηα 

-Aπηνγλσζία δπλαηφηεησλ 



O πξσηαζιεηηζκφο πξνζζέηεη  

πξνβιήκαηα ζηνλ δηαβεηηθφ αιιά είλαη 

δπλαηφλ λα επηρεηξεζεί αξθεί λα 

ηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο 

-Σπρλφο απηνέιεγρνο 

-Πξνζαξκνγή δφζεσλ ηλζνπιίλεο 

-Πξνζζήθε πδαηαλζξάθσλ θαη ζεξκίδσλ 

-Yςειφο βαζκφο εθπαίδεπζεο 



Xαιαξή άζθεζε δηάξθεηαο< 60min 

ζπλήζσο έρεη θαιά απνηειέζκαηα 

  Mεηαβνιηθή ηζνξξνπία 

ηλζνπιίλε CHO 



Παξαηεηακέλε έληνλε άζθεζε πξνθαιεί  

αξρηθά ππνγιπθαηκία 

θαη αξγφηεξα ππεξγιπθαηκία θαη θέησζε 

Yπεχζπλεο γηα ηελ απνξξχζκηζε είλαη 

νη αληηξξνπηζηηθέο νξκφλεο θαη ε 

ιηπφιπζε-θεηνγέλεζε 

Aπνξξχζκηζε δεκηνπξγείηαη θαη κε αλαεξφβηεο αζθήζεηο 

ιφγσ ησλ πνιιψλ θαηερνιακηλψλ 

 

αιιά θαη φηαλ ε άζθεζε αξρίδεη κε ππεξγιπθαηκία πρ 

γιπθφδε > 250 mg/dl 



 

Γξάζεηο ηλζνπιίλεο πιελ ησλ κεηαβνιηθψλ 

Αλαζηνιή άζξνηζεο 

 αηκνπεηαιίσλ 

Αγγεηνδηαζηνιή Καξδηνπξνζηαζία Αληηαπνπησηηθή δξάζε 

Αύμεζε ΝΟ 

Αύμεζε c-AMP  

Αύμεζε ΝΟ 

& έθθξαζεο NO 

Κιηληθέο &  

πεηξακαηηθέο 

κειέηεο 

Καξδηά θαη  

άιινη ηζηνί 

Αληηνμεηδσηηθή 

δξάζε 

Μείωζε γέλεζεο ROS 

Aληηθιεγκνλψδεο 

δξάζε 

ΝFθΒ   ΙθΒ 

MCR 

ICAM-1 

CRP 

Αληηζξνκβσηηθή 

δξάζε 

 ΤF  

Iλσδφιπζε Αληηαζεξσκαηψδε 

δξάζε 

ΡΑΙ-1 Πεηξακαηόδωα 

ΑpoE null 

IRS-1 null 

IRS-2 null 

Γξάζεηο ηλζνπιίλεο 

αληη - Αζεξωκαηνγόλεο 



Τέλορ 2ος μέποςρ μαθήμαηορ 



 



Eπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 

Eιπίδσ λα πέηπρα ζηνλ ζηφρν 

πνπ ήηαλ κηα γξήγνξε ελεκέξσζε 

γηα ηελ άζιεζε ζηνλ λεαξφ κε ΣΓ 



 



 



 



 



 



 



 


