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Τεστοστερόνη (Τ). Η Σπουδαιότερη ανδρογόνος
στεροειδής ορμόνη

Παράγεται στους όρχεις (κύτταρα Leydig), στο φλοιό
των επινεφριδίων,και στις ωοθήκες.
Προάγει την πρωτεϊνοσύνθεση στους µύες,
Περιορίζει την πρωτεϊνόλυση στους µύες.
Η τεστοστερόνη μαζί με άλλα ανδρογόνα αυξάνουν τη
σύνθεση της πρωτεϊνικής ορμόνης ερυθροποιητίνης
(δημιουργία ερυθροκυττάρων στο μυελό των οστών)
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑ
ΑΠΑ ΟΞΕΙΕΣ (ΑΜΕΣΕΣ) ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Φυσιολογικές τιμές τεστοστερόνης
μειώνονται κατά το πέρασμα των χρόνων…

Ολική Τεστοστερόνη

Άνδρες >40 ετών 3.00-7.00
ng/ml
Άνδρες <40 ετών 4.00-11.00
ng/ml
Ελεύθερη Τ (δραστική μορφή)

Άνδρες <40 ετών (17-41 ng/dl)
Άνδρες >40 ετών (11-35 ng/dl)
SHBG (Φυλοσυνδετική ορμόνη –αλβουμίνη, δεσμεύει την Τ)
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Διαστήματα αναφοράς Τεστοστερόνης στον ορό ανάλογα με το
φύλο και τη βιολογική ηλικία (Μούγιος,2008)

Άρρενες (μg/L)

Θήλεις (μg/L)

Παιδιά

0,03-0,3

0,02-0,2

Στάδιο Tanner 1β

0,02-0,23

0,02-0,1

Στάδιο Tanner 2

0,05-0,7

0,05-0,3

Στάδιο Tanner 3

0,15-2,8

0,1-0,3

Στάδιο Tanner 4

1,05-5,45

0,15-0,4

Στάδιο Tanner 5

2,65-8

0,1-0,4

Ενήλικοι

2,8-11

0,15-0,7

Μετά την εμμηνόπαυση

0,08-0,35

Στάδια Tanner-κλίμακα από 1-5 που αποτιμά την σεξουαλική ωρίμανση κατά την
εφηβεία, ανάλογα με την ανάπτυξη δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου, όπως η
τριχοφυία στο εφηβαίο,τα ο μέγεθος των γεννητικών οργάνων, η θηλή του στήθους και
η αλλαγή της φωνής
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Προπονητικό στρες και ορμόνες…

➢ Η κορτιζόλη (C) και η τεστοστερόνη (Τ) έχουν προταθεί ως

αξιόπιστοι
δείκτες του προπονητικού στρες. και
συστηματικοί δείκτες υπερκόπωσης (Silva et al. 2014).
➢ Η ισορροπία μεταξύ αναβολικών (Τ) και καταβολικών (C)
ορμονών μπορεί να δώσει σημαντικές πληροφορίες για τις
διαδικασίες απόδοσης και την αποκατάσταση.
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Παράγοντες που επηρεάζουν τις
μεταβολές των ορμονών
τεστοστερόνης και κορτιζόλης…

Οι υψηλές εντάσεις
η διάρκεια
και το επίπεδο της προπονητικής
κατάστασης
προκαλούν αλλαγές στα επίπεδα των
αναβολικών και καταβολικών
ορμονών (Filaire et al.,1998).

Η τεστοστερόνη…. μεταβάλλεται µε
αρκετά είδη άσκησης ( Mougios, 2002)

Δεν µεταβάλλεται …μετά από ασκήσεις
διάρκειας κάτω από 1 min.
Αυξάνεται σε ασκήσεις πάνω από 1 min,
ανάλογα µε το συνολικό έργο.
Αρχίζει να µειώνεται σε ασκήσεις πάνω από 1
h, και στις 3h πέφτει κάτω από την τιµή ηρεµίας.
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Παράγοντες αύξησης της [Τ]
1. Ασκήσεις μεγάλων μυϊκών ομάδων (άρσεις θανάτου,
βαθιά καθίσματα, επωλέ-ζετέ)
2. Ασκήσεις υψηλής έντασης (85-95% 1- RM)
3. Μέτριος έως υψηλός προπονητικός όγκος (πολλά
σετ και πολλές ασκήσεις)
4. Μικρά διαλείμματα (30 δευτ. έως 1min)
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Χρόνιες επιδράσεις της άσκησης
στη τεστοστερόνη…. ανάλογα με τη φύση
του αθλήματος
➢

ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗ ΑΘΛΗΤΕΣ.

➢

ΑΡΣΙΒΑΡΙΣΤΕΣ ΈΧΟΥΝ
ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΗΡΕΜΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗ ΑΘΛΗΤΕΣ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΌ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
ΑΝ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΥΞΗΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗ
ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ, ΤΟΤΕ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ
ΔΥΝΑΜΗ(Beaven et al.,2008)

Η Τεστοστερόνη και η μέγιστη δύναμη έχουν
σημαντική συσχέτιση

Η προπόνηση με αντιστάσεις
επιδρά στην αύξηση της Τ και
σε αθλούμενους…
Ένα πρωτόκολλο άσκησης µε
αντιστάσεις µέτριας έντασης
µε πολλές επαναλήψεις, για τη
βελτίωση της αντοχής στη
δύναµη, ήταν εξίσου
αποτελεσµατικό για την
αύξηση της τεστοστερόνης
του αίµατος σε ηλικιωµένους
και νέους άντρες.

Επιθυμητή η αυξημένη [Τ], όμως…
Δεν είναι ξεκάθαρο εάν υπάρχει ένα συγκεκριμένο
πρόγραμμα άσκησης το οποίο να αυξάνει περισσότερο
την [Τ]
Φαίνεται πως σε ελίτ αθλητές η
αύξηση της δύναμης έχει καλή
συσχέτιση με την [Τ] στην ηρεμία
και πιθανόν να οφείλεται σε
επίδραση της Τ στη μεταβολή
των νευρικών παραγόντων.

ΕΡΩΤΗΜΑ: Πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα πρόγραμμα
αύξησης ή διατήρησης της Τ στην αγωνιστική περίοδο, ως
παράγοντας
φορμαρίσματος;
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Επιδράσεις της τεστοστερόνης
 Έμμεσα μπορεί να αυξήσει την

έκκριση της αυξητικής ορμόνης,
η οποία με τα σειρά της αυξάνει τη
σύνθεση και έκκριση του
Αυξητικού Παράγοντα της
Ινσουλίνης-1 (ΑΠΙ- 1) IGF-1 (παίζει
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη υπερτροφία των σκελετικών
μυών)
 H τεστοστερόνη επιδρά στο νευρικό
σύστημα και αυξάνεται η ποσότητα
των νευροδιαβιβαστών (αύξηση
του όγκου της νευρομυϊκής
σύνδεσης)
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Η Τεστοστερόνη στο ποδοσφαιρικό
παιχνίδι
Μελέτες αναφέρουν πως έντονες
δραστηριότητες όπως το
ποδόσφαιρο προκαλούν
μεγαλύτερες ορμονικές επιδράσεις
(Linnamo et al., 2005 & Uchida et.,
al 2004) κυρίως λόγω των
σπριντ (Derbré et. al., 2010) που
είναι συχνά.
Αυτές οι δραστηριότητες απαιτούν
υψηλή παραγωγή
τεστοστερόνης, πιθανότατα με
αυξημένες συγκεντρώσεις
αδρεναλίνης και γαλακτικού
οξέος (Derbré et.al., 2010).
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Έρευνες που αφορούν την Τ και το
ποδοσφαιρικό παιχνίδι
 Καμία σημαντική αλλαγή στα επίπεδα

τεστοστερόνης δεν βρέθηκε
 μετά από ένα παιχνίδι 11V11. (Coelho et al, 2013;

Ispirlidis , et al.,2008)
 μετά από δύο συνεχόμενα παιχνίδια (Malm et al.
2004)
 αλλά και μετά από 3 αγώνες/εβδομάδα (Mohr et
al.,2015).
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Αντίθετα αποτελέσματα
Αύξηση τεστοστερόνης σε αγώνα
ποδοσφαίρου……
Αντίθετα οι Thorpe and Sunderland (2012) αναφέρουν
σημαντική αύξηση των επιπέδων μέχρι 44% σε
ημιεπαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

Πιθανή εξήγηση
τα πολλά σπριντ (69 στο 90λεπτο) , που αν συνδυαστούν με
τις μυϊκές ζημιές (αλλαγές κατεύθυνσης ,ταχύτητα
επιβράδυνσης-επιτάχυνσης), ίσως δίνουν το ερέθισμα να
αυξηθεί η τεστοστερόνη από το μηχανισμό που συνδέεται
περισσότερο με άσκηση δύναμης παρά αερόβιας.
( Raastad et al., 2000, Kraemer,1993)
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Διακύμανση επιπέδων τεστοστερόνης στον
ετήσιο προπονητικό κύκλο (Bekris et.al., 2016,
Πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο)
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Τα επίπεδα της τεστοστερόνης αυξάνονται διαρκώς κατά τη
διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου (εύρος 6,2 -7,5
ng/ml) βοηθώντας έτσι στην καλύτερη αναβολική κατάσταση
και στην πρωτεϊνοσύνθεση στους μύες των ποδοσφαιριστών.
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Περίοδος προετοιμασίας και ορμόνες…
προσοχή στην υπερκόπωση!
Η μεταβολική και η μηχανική καταπόνηση που επιβάλλονται οι
ποδοσφαιριστές κατά την περίοδο της προετοιμασίας με 1-2
προπονητικές μονάδες/ημέρα (ανεπαρκή ανάπαυση) και αγώνες
προετοιμασίας, μπορούν συσσωρευτικά να προκαλέσουν:
Καταβολικές επιπτώσεις και νευρομυϊκές –κινητικές διαταραχές,
που είναι ικανές να οδηγήσουν σε χαμηλά επίπεδα απόδοσης και κόπωση
(υπερπροπόνηση) (Filaire et al. 2003), και σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, σε
μη αναστρέψιμες καταστάσεις υπερκόπωσης (Kraemer and Ratamess,
2005;
Schmikli et al. 2012).
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Σύνδρομο υπερπροπόνησης και
υπέρβαση… δύο διαφορετικές έννοιες….
 Η επιθυμία επίτευξης γρηγορότερων προσαρμογών, και η

υπερεκτίμηση των φυσικών δυνατοτήτων των αθλητών
(λανθασμένος προπονητικός σχεδιασμός) οδηγεί σε
ΥΠΕΡΠΡΟΠΟΝΗΣΗ.
 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ: Πτώση απόδοσης, χρόνιος κάματος,
διαταραχές καρδιακής λειτουργίας, ευπάθεια σε λοιμώξεις,
αργή επούλωση τραυμάτων.
 Απαιτείται ανάπαυση για αρκετές εβδομάδες ή μήνες.
ΥΠΕΡΒΑΣΗ
 Ηπιότερη κατάσταση που μπορεί να αναστραφεί μέσα σε 12 εβδομάδες με μείωση της προπονητικής επιβάρυνσης.
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Προσοχή σε περιόδους υψηλής
έντασης προπόνησης και συχνών
αγώνων ποδοσφαίρου..
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΒΟΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΒΟΛΙΚΟΥΣ
ΟΡΜΟΝΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
(Kraemer et al., 2004;
Handziski et al., 2006),
ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΥΪΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
(HEISTERBERG et al., 2013;
Meister et al., 2011),
ΣΤΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ
ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ(Rebelo et
al., 1998)

Συχνοί τραυματισμοί ειδικά σε περιόδους που παίζουν οι
εθνικές ομάδες (δεν μπορεί να «δουλέψει» το rotation
των ομάδων…)

 Τα τελευταία 5 χρόνια ο αριθμός των τραυματισμών στην Premier

League αυξήθηκε κατά ~ 20%.
 Το 2014-2015, οι ομάδες δαπάνησαν περίπου 198.000.000 £ σε
τραυματισμένους παίκτες, μια αύξηση £ 51.000.000 σε μόλις 5
χρόνια
Copyright
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Κορτιζόλη (C)
➢ Είναι το κυριότερο γλυκοκορτικοειδές
➢ Εκκρίνεται από το φλοιό των επινεφριδίων
➢ Προάγει την πρωτεϊνόλυση στους µύες.

➢ Ενισχύει τη γλυκονεογένεση, τη γλυκογονοσύνθεση

και την πρωτεϊνοσύνθεση στο ήπαρ.
➢ Σε υψηλές συγκεντρώσεις καταστέλλει το
ανοσοποιητικό σύστημα (χρήση ως αντιαλλεργικό
φάρμακο)
➢ Αυξάνει τη γλυκόζη του αίµατος.
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ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ (C)
Επιπλέον….
Η έκκριση της κορτιζόλης από τα επινεφρίδια
αυξάνεται σε καταστάσεις:
➢ Υπογλυκαιμίας
➢ Παχυσαρκίας
➢ Σωματικού στρες
➢ Ψυχικού -πνευματικού στρες
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Η συγκέντρωση της στον ορό παρουσιάζει
χαρακτηριστική διακύμανση κατά τη διάρκεια του
24ωρου (ημερήσια διακύμανση)
Πρωί στις 8 π.μ.: 50 –230 ng/mL ή138 –635 nmol/L
Απόγευμα στις 4 μ.μ.: 30 –160 ng/mL ή 83 –442 nmol/L
Είναι υψηλότερη το πρωί και χαμηλότερη (λιγότερη από το μισό της
πρωινής τιμής) το βράδυ

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Χρησιµότητα της µέτρησης κορτιζόλης σε
αθλητές και αθλούµενους
Σε κατάσταση ηρεμίας μπορεί να χρησιμεύσει στην εκτίμηση του
σωματικού ή ψυχικού στρες του ασκούμενου

Η μέτρηση της ύστερα από άσκηση μπορεί να μας πληροφορήσει
για το πώς δέχεται ο οργανισμός μια συγκεκριμένη επιβάρυνση

Υψηλές τιμές είναι ανεπιθύμητες επειδή η κορτιζόλη προκαλεί
πρωτεϊνόλυση στους μύες
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Βιβλιογραφικές αναφορές
Οξείες επιδράσεις της άσκησης στην κορτιζόλη

Η κορτιζόλη αυξάνεται στο αίµα µετά από:
➢ Άσκηση αντοχής που ξεπερνά το 60% της VO2max
➢ Έντονη άσκηση µε αντιστάσεις
Η συγκέντρωσή της μειώνεται
➢ μετά από άσκηση που η ένταση είναι χαμηλότερη από το 50%
της VO2max.
Η επίδραση της διαλειμματικής άσκησης στα επινεφρίδια είναι
Copyright © 2021 Ευάγγελος
Μ. Μπεκρής
μεγαλύτερη
έναντι
της συνεχούς άσκησης (Vanhelder et al., 1985)

Χρόνιες επιδράσεις της άσκησης στη
κορτιζόλη του αίµατος
Η προπόνηση µετριάζει την αύξηση που προκαλεί µια
συνεδρία άσκησης.
Οι αθλητές έχουν ίδια ή υψηλότερη συγκέντρωση ηρεµίας
από µη ασκούµενους. (κυρίως σε έντονες περιόδους)

∆ροµείς ταχύτητας και αρσιβαρίστες τείνουν να έχουν
υψηλότερη συγκέντρωση ηρεµίας από αθλητές αντοχής.
Μπορεί να οφείλεται στις υψηλές εντάσεις (νευρομυϊκές) που
κυριαρχούν στην προπόνηση των αθλητών ταχύτητας και δύναμης
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ΚΟΡΤΙΖΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Πιθανότητα διακύμανσης στις
τιμές ηρεμίας ανάλογα με την
προπονητική φάση (και τα
χαρακτηριστικά του
προγράμματος)
Οι αλλαγές στις συγκεντρώσεις
της κορτιζόλης μπορεί να
χρησιμοποιηθούν για να
αξιολογήσουν το
προκαλούμενο στρες κατά τη
διάρκεια μιας αγωνιστικής
περιόδου. (Coutts et al.,2007 &
Wade et al, 2005)
Copyright © 2021 Ευάγγελος Μ. Μπεκρής

Πιθανή διαφορά επιπέδων κορτιζόλης, ανάλογα με τη
σημασία της άσκησης (π.χ αγώνας) και τη ψυχολογική
επιβάρυνση της
Δεν είναι μόνο η σωματική καταπόνηση που προκαλεί
αύξηση στην κορτιζόλη,
Σύμφωνα με τους Haneishi et al. ,
βρέθηκαν μεγαλύτερες αυξήσεις
της κορτιζόλης μετά από ένα
ανταγωνιστικό αγώνα σε
σύγκριση με μια προπόνηση σε
γυναίκες αθλήτριες ποδοσφαίρου.
Οι Sari-Sarraf et al. (2008) δεν
παρατήρησαν καμία διαφορά
μεταξύ των επιπέδων precortisol
και postcortisol κατά τη διάρκεια
προσομοίωσης ποδοσφαιρικής
διαλειμματικής άσκησης στο
εργαστήριο.
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ΑΥΞΗΣΗ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ…
Αυξάνεται μετά από παιχνίδι (Ispirlidis I et al.,2008)
(από 280 mml/l πριν, σε 420 mml/l μετά) και
συνήθως σε 24 ώρες επανέρχεται σε
φυσιολογικά επίπεδα (Oliveira et al., 2009;
Haneishi et al., 2007, Bekris et al., 2020).
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Η κορτιζόλη και η τεστοστερόνη σε μικρόκυκλο
με 3 αγώνες

 Η κορτιζόλη (από 242 ± 5 nM /L) κορυφώθηκε αμέσως μετά από κάθε

παιχνίδι , με αύξηση 50% περίπου (360-370 nM /L) και με τη μεγαλύτερη αύξηση
μετά το δεύτερο παιχνίδι (408 ± 6 nM /L) (πιθανόν λόγω μεγαλύτερης έντασης και
ταχύτητας ( και επιβραδύνσεων) που παρατηρήθηκαν.(48ώρες επαναφορά)
 Η τεστοστερόνη, αν και αλλαγμένη 24 ώρες μετά κάθε παιχνίδι, ήταν παρόμοια
μεταξύ των παιχνιδιών και περίπου ίδια (7-7,5 nM /L) με την αρχική τιμή.

Παράδειγμα σε αγώνα με
ημιεπαγγελματίες… (Thorpe and Sunderland,2012)
Cortisol
(nmol/L)

Testosterone
(nmol/L)

T:C

Prematch
(range)

10.09 ± 4.04 (6.70– 0.26 ± 0.07 (0.19–
16.08
0.40)

0.028 ± 0.008
(0.018–0.039)

Postmatch
(range)

14.88 ± 5.98
(10.70–27.70)

0.027 ± 0.009
(0.018–0.043)

0.37 ± 0.10* (0.23–
0.50

Τα αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης στην μελέτη (Thorpe and
Sunderland,2012) οφείλεται πιθανόν στις ψυχολογικές πτυχές του
ανταγωνιστικού (επίσημου) αγώνα, τη παρατεταμένη διάρκεια της
άσκησης, και τη διαλειμματική φύση του ποδοσφαίρου.
Η σημαντική αύξηση (44%) στη τεστοστερόνη!!! (αντίθετα
από άλλες μελέτες) δεν επηρέασε το T/C
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Η αύξηση του επιπέδου της κορτιζόλης θα
μπορούσε να εξηγηθεί ….
➢ από την εκτεταμένη μυϊκή βλάβη (Gatti et al., 1987) ή

➢ από τη συνδυαστική επίδραση των φυσικών και

ψυχολογικών παραγόντων
➢ Όταν η άσκηση έχει ένταση μεγαλύτερη του 60% της
μέγιστης ισχύος και περισσότερο από 30 λεπτά σε διάρκεια ,
οι αυξήσεις κορτιζόλης είναι ανάλογες προς την ένταση και
τη διάρκεια της άσκησης.
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Κορτιζόλη και εντός έδρας αγώνες
 Έχουν παρατηρηθεί υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης όταν
οι ομάδες παίζουν εντός έδρας (Arruda et al., 2016) σε
σχέση με τους εκτός έδρας αγώνες, δείχνοντας την
επίδραση της πίεσης για θετικό αποτέλεσμα στην έδρα των
ομάδων, που ΠΡΕΠΕΙ να κερδίσουν (φαβορί).

Copyright © 2021 Ευάγγελος Μ. Μπεκρής

Ο κάθε παίκτης δέχεται διαφορετικά την
επιβάρυνση (ψυχοσωματική) στον αγώνα…
Η κορτιζόλη θα πρέπει να παρακολουθείται για κάθε
παίκτη ξεχωριστά, λόγω της μεγάλης ατομικής
μεταβλητότητας που φαίνεται σε διάφορες έρευνες
(Thorpe and Sunderland,2012 ; McLellan et al.,2010).
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Η καταβολική κατάσταση που συνοδεύει τα
αυξημένα επίπεδα κορτιζόλης μπορεί να
οδηγήσει :
σε μειωμένη σωματική απόδοση που οφείλεται σε
μειωμένη σύνθεση πρωτεϊνών, απώλειες συσταλτικών
πρωτεϊνών (μυοσίνη), νευροδιαβιβαστών, και μυϊκής
δύναμης, με αποτέλεσμα την μείωση της δύναμης.

Οι προσαρμογές αυτές δεν μπορούν να αντισταθμιστούν όταν
μειώνεται η τεστοστερόνη ή παραμένει αμετάβλητη, ( τιμή πηλίκου
T/C)
Copyright © 2021 Ευάγγελος Μ. Μπεκρής

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΠΗΛΙΚΟ T/C
ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ (ΑΝΑΒΟΛΙΣΜΟΣΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)
(Silva et al., 2013) Banfi et al., 1993, Busso et al., 1990 , Vervoorn et al., 1991)
O ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΛΟΓΟΣ T/C ΈΧΕΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΘΕΙ ΜΕ
ΚΟΠΩΣΗ, ΛΗΘΑΡΓΟ, ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ – ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΕΡΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ -

ΤΑ ΥΨΗΛA ΕΠIΠΕΔΑ ΣΤΡΕΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊ Η AΣΚΗΣΗ
ΑΛΛAΖΟΥΝ ΤΟ ΛOΓΟ T/C (CORMACK ET AL., 2008; COUTTS,
WALLACE, & SLATTERY, 2007).

Ποια τιμή (T/C ) δείχνει πιθανή μείωση της
απόδοσης;
Μία μείωση του πηλίκου T/C ,
μεγαλύτερη από 30%
συγκρινόμενη με την περίοδο
ξεκούρασης , δείχνει ένα
καταβολικό προφίλ που μπορεί
να δημιουργήσει ένα σύνδρομο
υπερπροπόνησης.
( Filaire et al., 2001)
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Διακύμανση T/C σε διαφορετικές φάσεις
της ετήσιας περιόδου.
Προοδευτική αύξηση T/C
(σημαντική) κατά τη διάρκεια
της αγωνιστικής περιόδου (στη
μέση και στο τέλος), σε σχέση με
την προαγωνιστική περίοδο, (Silva et
al.,2014) .

Οι αυξήσεις του T/C στην
Αγωνιστική περίοδο οφείλονται
κυρίως στη μείωση της
κορτιζόλης και όχι στην αύξηση της
Τ που αυξήθηκε λίγο (όχι σημαντικά )
στη μέση της ΑΠ..
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Αυξημένη απόδοση σε παίκτες

Υψηλότερα επίπεδα T/C (Kraemer et al. 2004).
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Ο συνολικός χρόνος συμμετοχής στα
παιχνίδια έχει:
ΘΕΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ με

την κορτιζόλη στο μέσο της

αγωνιστικής περιόδου
με το λόγο T/C
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ με T30 sprint (Silva et al.,2014).
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

(αναφέρει 25 εβδομάδες με 150 προπονητικές μονάδες και 26
επίσημα παιχνίδια, δηλ 1,04 παιχνίδια/εβδομάδα)
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Η πορεία του T/C,οξειδωτικού στρες και
μυϊκών βλαβών κατά την αγωνιστική
περίοδο ….
 Παρατηρήθηκε αύξηση της T/C (κυρίως λόγω της

μείωσης της C) και συσχετίστηκε με αύξηση της
δύναμης στους καμπτήρες του γονάτου και στα
δύο πόδια. (Silva et al.,2014)

 Αυτά συνδυάστηκαν με χαμηλότερα επίπεδα της CK και CRP,

χαμηλότερες συγκεντρώσεις Mb και της κορτιζόλης, και δεν
παρατηρήθηκαν αλλαγές στο οξειδωτικό στρες

T/C και αγώνες ποδοσφαίρου

Συνήθως ο λόγος T/C μπορεί
παραμένει μειωμένος για 48 h μετά
από ένα αγώνα και υπάρχει ανάγκη
για σωστή ανάληψη με σκοπό την
αποφυγή της συσσωρευτικής κόπωσης
(Silva et al., 2013)
Υπάρχουν και αντίθετα
αποτελέσματα..
Δεν υπήρξε καμία αλλαγή στο πηλίκο
T/C πριν και μετά (Thorpe et al., 2012;
Edwards et al., 2006),ενώ υπήρχαν
αυξήσεις και στις δύο ορμόνες.
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Πλέον Τεστοστερόνη και Κορτιζόλη
εξετάζονται με αξιόπιστα τεστ σάλιου!

Πολλοί επαγγελματίες
του ιατρικού και
αθλητικού τομέα
προτιμούν αυτόν τον
τύπο εξέτασης ορμονών
επειδή είναι βολικό και
μη επεμβατικό.
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Μυϊκές βλάβες στο ποδόσφαιρο
Κρεατινική κινάση (CK)…ο πιο ευαίσθητος
βιοχημικός δείκτης για τον προσδιορισμό
των μυϊκών βλαβών





Η μυϊκή βλάβη
προκαλείται κυρίως από
μηχανικό στρες και
διαταραχές της
ομοιόστασης ασβεστίου
Τα συμπτώματα της
μυϊκής βλάβης μετά την
άσκηση περιλαμβάνουν
πόνο των μυών,
παρατεταμένη μείωση
της μυϊκής δύναμης και
την αύξηση της μυϊκής
πρωτεΐνης στο αίμα.
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Η κρεατινική κινάση (αφθονεί
στους μυϊκούς ιστούς
(σκελετικούς μύες, μυοκάρδιο,
λείους μύες).
➢
➢
➢

CK-1 ή CK-BB (εγκέφαλος, λείοι
µύες)
CK-2 ή CK-ΜΒ (καρδιά)
CK-3 ή CK-ΜΜ (σκελετικοί µύες)





Η συγκέντρωσή της στον ορό ανεβαίνει, όταν
καταστρέφονται κύτταρα που την περιέχουν.
Η συγκέντρωσή της στον ορό αυξάνεται µετά
την άσκηση (ιδιαίτερα την έκκεντρη) ως
αποτέλεσµα της αυξηµένης καταστροφής
µυϊκών ινών λόγω της µηχανικής τους
καταπόνησης.
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Μας πληροφορεί: (αν µετρηθεί µετά από µία συνεδρία
άσκησης) για το πόσο επιβαρύνθηκε το µυϊκό σύστηµα
Αν ξαναµετρηθεί µετά από παρόµοια άσκηση για την
προσαρµογή του µυϊκού συστήµατος στη δεδοµένη
επιβάρυνση
Αν µετριέται τακτικά σ’ έναν αθλητή, για πιθανές υπερβολές
της προπονητικής επιβάρυνσης ή άλλα προβλήµατα
(Μούγιος,2007)
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Μεταξύ άλλων παραγόντων, οι
βλάβες εξαρτώνται από τον
προπονητικό όγκο και την
ένταση (Bezerra et al., 2014).
Επανάληψη µιας επιβάρυνσης
προκαλεί µικρότερη µυϊκή
καταστροφή από εκείνην που
προκάλεσε η προηγούµενη
(φαινόµενο της επανειληµµένης
επιβάρυνσης -repeated-bout
effect).
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εξαρτάται από τα
ατομικά χαρακτηριστικά,
είναι σημαντικά
αυξημένη 1-4 ημέρες
μετά την άσκηση,
και είναι ένας δείκτης
της προπονητικής
κατάστασης της και της
αποκατάστασης του
αθλητή (Ascensão et
al.,2008)
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Βιώνεται
μία
αίσθηση
δυσφορίας εντός του μυός.
Η ένταση της αύξησης της
δυσφορίας
(μυαλγίας)
κατά τις πρώτες 24 ώρες
μετά
την
άσκηση,
κορυφώνεται μεταξύ 24
και 72 ωρών, υποχωρεί
και τελικά εξαφανίζεται 5
έως 7 ημέρες μετά από
την
άσκηση,
ένα
φαινόμενο
που
αναφέρεται
ως
καθυστερημένη έναρξη του
πόνου των μυών (delayed
onset of muscle sorenessDOMS)
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Μετά από 3 επαναλήψεις squat με
βάρη,χρησιμοποιείται οπτικά μία
σκάλα διαβάθμισης πόνου με
«χωρίς πόνο» στο ένα άκρο και
«εξαιρετικά επώδυνο" στην άλλη
Χρησιμοποιείται η ψηλάφηση της
κοιλιάς και της περιφερικής
περιοχής των χαλαρών
εκτεινόντων και καμπτήρων του
γονάτου. Κατά τη διάρκεια της
ψηλάφησης, εφαρμόζεται πίεση
με τις άκρες των δακτύλων II, III,
IV και σύντομα (~ 3 s) με το
συμμετέχοντα σε όρθια θέση
(Nosaka et al. 2002)

Το οίδημα (τετρακέφαλο)
προσδιορίζεται με μέτρηση KJRM
(knee joint range of motion) με τη
χρήση ενός γωνιομέτρου (Norkin
και White 1985)
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Παρατηρημένα αρχικά όρια
στα επίπεδα της CK
(baseline) σε έρευνες

Σε ημιεπαγγελματίες
80 to 200 U L-1
(Ascensao et al. 2008;
Fatouros et al. 2010;
Magalhaes et al. 2010)
Σε επαγγελματίες
(300.6 U L-1 (Silva et
al.,2013).
(310 U L-1) (Rampinini
et al. 2011)



Οι διαφορές στις
baselines μπορεί να
οφείλονται σε
επιδράσεις
(αθροιστικά) από
προηγούμενη
προπόνηση (McLellan et
al. 2010), καθώς και
στις ιδιαιτερότητες
κάθε παίκτη όπως
ηλικία, μυϊκή μάζα.

Copyright © 2021 Ευάγγελος Μ.
Μπεκρής

Ερευνητές

Μεθοδολογία

Συγκεντρώσεις
μετά το παιχνίδι

Υψηλότερες
συγκεντρώσεις

Νευρομυϊκές
αλλαγές

Ascensão et
al.(2008)

Αξιολόγησε 16
ποδοσφαιριστές στη
BAS και30 min ,24, 48
και 72 ώρες μετά το
παιχνίδι.

Οι
συγκεντρώσεις
CK ήταν όλες
υψηλότερες
μετά το παιχνίδι
when compared
to BAS,

Μεταξύ 24 and
48 h (μέσες τιμές
περίπου 800 U/L.

Προσδιορίστηκαν
μέχρι 72 h μετά το
παιχνίδι μείωση
της δύναμης των
κάτω άκρων και
σημαντικό
καθυστερημένο
πόνο

Ispirlidis et
al.(2008)

Total playing time was
68 min (75%). Mean
heart rate during the
game was 159.7 ± 4.1
bpm, and peak heart
rate was 189 ±3.5
bpm.

Οι
συγκεντρώσεις
CK αυξήθηκαν
προοδευτικά

Υψηλές τιμές
μεταξύ 48 and
72h, μέγιστες 48
ώρες μετά το
παιχνίδι (950
U/L)

VJ. 1RM,σπριντ
μειώθηκαν
Παρουσία
σημαντικού
καθυστερημένου
πόνου
(κορύφωση στις 48
ώρες)

Coelho et
al.,(2011)

Έλλειψη
χαρακτηριστικών
παιχνιδιού –έγινε σε
αγωνιστική περίοδο –
δεν είχε προγράμματα

Ήταν για 4
ημέρες
σημαντικά
υψηλότερες από
τη baseline

Μέγιστες μεταξύ
12 and 20 ωρών
μετά το παιχνίδι
(700 U/L),
επιστροφή στα
κανονικά
επίπεδα μετά

Performance of the
players in Σπριντ
και άλματα
μειώθηκαν μέχρι 3
ημέρες μετά το
παιχνίδι Παρουσία
σημαντικού

Οι Rampinini et al. (2011) παρατήρησαν ότι οι υψηλού επιπέδου
νεαροί παίκτες (U-20) μπόρεσαν να ανακτήσουν μερικώς τις
επιδόσεις τους σε 24 ώρες μετά τον αγώνα και εντελώς σε 48
ώρες.
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Ο αριθμός των σπριντ
(και οι αλλαγές
κατεύθυνσης) που
εκτελούνται κατά τη
διάρκεια του
ποδοσφαιρικού αγώνα
είναι συσχετισμένος
με αλλαγές στην CK
και μπορεί να
συνδέεται με μυϊκές
ζημιές σε
ημιεπαγγελματίες
ποδοσφαιριστές.
(Thorpe and
Sunderland, 2012).
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➢

➢

➢
➢

Την ένταση του παιχνιδιού (αριθμό
σπριντ, αλλαγές κατεύθυνσης,
επιβραδύνσεις, επίπεδο αντιπάλου
κά).
Την προπονητική κατάσταση (μερικά
ή ολικά) (Brancaccio et al. 2007),
οπότε ένας έντονος αγώνας (πάνω
από τις συνηθισμένες εντάσεις)
μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες
μυϊκές ζημιές.
Το επίπεδο μυϊκής δύναμης των
κάτω άκρων (Silva et al.,2013).
Να συγκρίνουμε τις τιμές με τα
επίπεδα CK σε περιόδους ξεκούρασης
ή χαλαρών περιόδων ή με παρόμοιες
της αγωνιστικής περιόδου την ίδια
ημέρα της εβδομάδας (π.χ Σάββατο);
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Άπαχο κόκκινο κρέας.
Σταυρανθή λαχανικά όπως το λάχανο,
λαχανάκια Βρυξελλών, μπρόκολο και κουνουπίδι.
Τα ολόκληρα αυγά είναι μια καλή πηγή
χοληστερόλης και ο πρόδρομος για την
παραγωγή τεστοστερόνης. Τα ολόκληρα αυγά
είναι επίσης πηγή βιταμίνης D, η οποία
υποστηρίζει και προωθεί την παραγωγή
τεστοστερόνης
Πρόσληψη ψευδάργυρου, που εμπλέκεται στην
παραγωγή ενζύμων, υπεύθυνων για την
παραγωγή τεστοστερόνης (αμύγδαλα, σπόροι
κολοκύθας)
Τα ω-3 λιπαρά επίσης βοηθάνε τον οργανισμό
να εξουδετερώσει τις καταβολικές επιδράσεις
της κορτιζόλης. Όταν η κορτιζόλη είναι υψηλή
στο σώμα, η παραγωγή της τεστοστερόνης
μειώνεται. (Φρέσκος και κονσερβοποιημένος
Μ.
τόνος είναι πολύ καλές επιλογές Copyright © 2021 Ευάγγελος
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Παρά το γεγονός ότι ο κύριος
ρόλος αυτής της ένωσης στο
σώμα είναι μεταφορά λιπαρών
οξέων μακράς αλυσίδας στα
μιτοχόνδρια, έχει κι άλλους
ρόλους που περιλαμβάνουν
αντιοξειδωτικές δραστηριότητες
(Aydogdu et al., 2006).
Έχουν παρουσιαστεί
συγκεκριμένα αποτελέσματα της
καρνιτίνης στη μείωση των
δεικτών της βλάβης του ιστού
μετά από μέτρια άσκηση και το
ρόλο της στην επισκευή του
μυϊκού ιστού (Ho et al.2010).
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Πάνω από το ήμισυ
των ημερήσιων
αναγκών της
καρνιτίνης βρίσκεται
σε μια ισορροπημένη
διατροφή, η οποία
περιλαμβάνει το
κρέας, τα πουλερικά,
τα ψάρια και ορισμένα
γαλακτοκομικά
προϊόντα. (Aydogdu et
al., 2006).
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Έρευνα δείχνει ότι:
Η Λήψη συμπληρωμάτων L-καρνιτίνης και LΓλουταμίνης για 21 ημέρες μείωσε σημαντικά
τη δραστικότητα της κρεατινικής κινάσης πριν
(Ρ = 0,014) και μετά την άσκηση (P = 0.047),
καθώς και τον πόνο των μυών δύο ημέρες
μετά τη σωματική άσκηση (P = 0,057)
βοηθώντας τη βελτιστοποίηση των
διαδικασιών επισκευής του μυϊκού ιστού (Javad
Mohtadinia et al.,2013)
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Η σημασία της αξιολόγησης της διακύμανσης των
ορμονών (T & C), μαζί με δείκτες μυϊκών βλαβών
(π.χ CK) στη διαμόρφωση των προγραμμάτων
προπόνησης στον προπονητικό κύκλο.
Η διακύμανσή των φλεγμονών και
μυϊκών βλαβών ανάλογα με την
περίοδο, απασχολεί πλέον τους
επιστήμονες , έτσι ώστε να βρεθούν
τρόποι διατήρησης της φόρμας στην
αγωνιστική περίοδο, ανάλογα με τον
αριθμό συμμετοχών, είδος
προπονητικών προγραμμάτων κ.λ.π
(Silva et al.,2014)

Ερωτήματα που πρέπει να μας
απασχολήσουν…
➢ Γνωρίζουμε τι επιπτώσεις έχει η προπόνησή μας σε

μυϊκές επιβαρύνσεις -αγωνιστικά παιχνίδια;
➢ Πως πρέπει να διαμορφώσουμε τα προγράμματά μας
τις επόμενες ημέρες μετά το παιχνίδι ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά του (φιλικό, χρόνος συμμετοχής
,επίπεδο αντιπάλου) αλλά και μέσα στον μικρόκυκλο;
➢ Ποια διατροφή θα μας βοηθήσει;
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Άλλα ερωτήματα για τον coach…
 Ποιο θα πρέπει να είναι το πρόγραμμα των αναπληρωματικών

(χαρακτηριστικά) και πότε θα πρέπει να γίνεται;
 Πως θα γνωρίζω αν κάποιοι παίκτες είναι κουρασμένοι; Είναι
απαραίτητο το rotation ;
 Μπορούν τα παιδιά να παίζουν συνεχόμενους αγώνες ;
 Ποιος είναι κατάλληλος χρόνος για αξιόπιστες μετρήσεις
(εργομετρικές και αιματολογικές);
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