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Kojima C, Ishibashi A, Ebi K, Goto K. The effects
of a 20 km run on appetite regulation in long
distance runners. Nutrients 2016; (8): 672-678.
Ἡ παρατεταμένη ἄσκηση (δρόμος 20 km)
μειώνει τὰ ἐπίπεδα γρελίνης καθὼς καὶ τὴν μετα-ασκησιακὴ πρόσληψη θερμίδων σὲ καλὰ προπονημένους δρομεῖς.
Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν 23 καλὰ προπονημένοι ἄνδρες δρομεῖς (ἡλικία: 20.0±0.3 ἔτη, VO2max:
67.1±0.1 ml/kg/min), οἱ ὁποῖοι ὑποβλήθηκαν σὲ
ἀγῶνα δρόμου 20 km εἴτε στὴ συνθήκη ἐλέγχου.
Ἐλήφθησαν δείγματα αἵματος στὴν ἠρεμία, ἀμέσως μετὰ καὶ 30 min μετὰ τὴ λήξη τοῦ ἀγῶνα γιὰ
τὴ μέτρηση τῶν ἐπιπέδων γρελίνης, τοῦ παγκρεα
τικοῦ πεπτιδίου PΥΥ3-36 καὶ ἄλλων μεταβολικῶν
καὶ ὁρμονικῶν παραμέτρων. Ἡ ἀνάλυση τῶν διαιτητικῶν συνηθειῶν μετὰ τὸν ἀγῶνα (ἢ τὴ συνθήκη ἐλέγχου) ἔγινε μὲ χρήση εἰδικοῦ λογισμικοῦ,
ἀφοῦ προηγουμένως οἱ ἀθλητὲς εἶχαν τὴ δυνατότητα νὰ σιτιστοῦν κατὰ βούληση γιὰ διάρκεια 30
min.
Ἡ μέση ἀπόλυτη πρόσληψη θερμίδων ἦταν
σημαντικὰ μικρότερη μετὰ τὸν ἀγῶνα (1529±55
kcal) ἔναντι τῆς συνθήκης ἐλέγχου (1529±55 kcal).

Ἡ σχετικὴ μέση μείωση στὴ μετα-ασκησιακὴ
πρόσληψη θερμίδων ἀνῆλθε στὸ -12.9% μὲ μεγάλη
ὡστόσο ἀτομικὴ διαφοροποίηση (εὖρος: -40.2% 12.8%) [Σχῆμα 1]. Μετὰ τὴ λήξη τοῦ ἀγῶνα παρατηρήθηκε σημαντικὴ μείωση τῶν ἐπιπέδων γρελίνης (17.3±1.7 fmol/ml ἔναντι 20.2±1.4 fmol/ml), ἡ
ὁποία παρέμεινε καὶ μετὰ ἀπὸ 30 min καὶ διέφερε
σημαντικὰ ὡς πρὸς τὴ συνθήκη ἐλέγχου. Δὲν παρατηρήθηκαν ἀσκησιογενεῖς μεταβολὲς στὰ ἐπίπεδα τοῦ παγκρεατικοῦ πεπτιδίου ΥΥ3-36.
Ἡ παρατηρηθεῖσα μείωση στὰ ἐπίπεδα γρελίνης μετὰ τὴν ἄσκηση εἶναι σὲ συμφωνία μὲ
ἄλλες ἔρευνες, ἂν καὶ τὸ μέγεθος τῆς μεταβολῆς
θεωρεῖται ἠπιότερο. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀποδίδεται
πιθανότατα στὴν ἄνοδο τῆς αὐξητικῆς ὁρμόνης,
δεδομένου ὅτι ἡ τελευταία καταστέλλει τὴ συγκέντρωση τῆς γρελίνης.
Διχογνωμία ὑπάρχει, ἀντίθετα, στὴ βιβλιο
γραφία γιὰ τὶς ἀσκησιογενεῖς μεταβολὲς τοῦ παγκρεατικοῦ πεπτιδίου ΥΥ3-36, ποὺ πιθανότατα
νὰ ἐξηγεῖται ἀπὸ μεθοδολογικὲς διαφορὲς μεταξὺ τῶν ἐρευνῶν. Στὶς ἐργασίες, ὅπου χορηγήθηκε πρόγευμα πρὶν ἀπὸ τὸ πρωτόκολλο ἄσκησης,
παρατηρήθηκε αὔξηση τοῦ πεπτιδίου, ἐνῶ στὴν
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Σχῆμα 1. Ἀτομικὰ δεδομένα τῆς σχετικῆς μείωσης πρόσληψης θερμίδων μετὰ τὸν ἀγῶνα.

παροῦσα ἐργασία, ὅπου δὲν παρατηρήθηκαν μεταβολές, ἡ ἄσκηση πραγματοποιήθηκε μετὰ ἀπὸ
ὁλονύκτια νηστεία.
Ἡ μείωση τῆς ὄρεξης ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν
ἔνταση τῆς ἄσκησης. Στὴν παροῦσα ἐργασία ἡ
μέση καρδιακὴ συχνότητα ἀνῆλθε στὸ 78% τῆς
μεγίστης καὶ τὰ ἐπίπεδα γαλακτικοῦ δὲν μεταβλήθηκαν σημαντικὰ σὲ σχέση μὲ τὴν ἠρεμία. Φαίνεται, δηλαδὴ, ὅτι ἀκόμη καὶ μὲ μέσης ἔντασης
ἄσκηση μπορεῖ κάποιος νὰ βελτιώσει τὸ αἴσθημα
κορεσμοῦ καὶ κατ᾽ ἐπέκταση τὶς προσλαμβανόμενες θερμίδες.
Ὡς βασικὸς μηχανισμὸς ἀναφέρεται ἡ πρόκληση ἀσκησιογενοῦς φλεγμονῆς, δεδομένου ὅτι
ἡ αὔξηση τῆς IL-6, ποὺ παρατηρεῖται μετὰ ἀπὸ
παρατεταμένη ἄσκηση, ὁδηγεῖ σὲ ἄνοδο τοῦ GLP1, τὸ ὁποῖο ὡς γνωστὸ ἔχει ἀνορεξιογόνο δράση.
Τὰ ἀποτελέσματα τῆς παρούσης ἐργασίας ἔχουν
ἐφαρμογὴ σὲ περιπτώσεις ἐλέγχου τοῦ σωματικοῦ
βάρους καὶ καταπολέμησης τῆς παχυσαρκίας.

Heden T, Liu Y, & Kanaley J. Impact of Exercise
Timing on Appetite Regulation in Individuals
with Type 2 Diabetes. Med Sci Sports Exerc 2016;
48(2): 182–189.
Ἡ ἄσκηση μὲ ἀντιστάσεις εἴτε πρὶν εἴτε μετὰ
ἀπὸ ἕνα γεῦμα μειώνει τὴν αἴσθηση τῆς πείνας
καὶ αὐξάνει τὴν αἴσθηση τοῦ κορεσμοῦ, γεγονὸς
ποὺ λειτουργεῖ θετικὰ στὸν ἔλεγχο τῆς προσλαμβανόμενης τροφῆς καὶ τοῦ σωματικοῦ βάρους σὲ
ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν 12 παχύσαρκοι ἀσθενεῖς (5 ἄνδρες καὶ 7 γυναῖκες) μὲ ΣΔ-τύπου 2 καὶ
μέσο ὅρο ἡλικίας τὰ 47 ἔτη, οἱ ὁποῖοι κατανάλωσαν βραδινὸ γεῦμα (μεταξὺ 17.00-19.00) ὑπὸ τρεῖς
διαφορετικὲς συνθῆκες: ἐλέγχου, ἄσκησης μὲ βάρη
30 min πρίν, καὶ ἄσκησης μὲ βάρη 45 min μετὰ
τὸ δεῖπνο. Κάθε συνεδρία ἄσκησης διήρκησε 45
λεπτὰ καὶ περιελάμβανε 2 σὲτ τῶν 8 ἀσκήσεων
καὶ σὲ ὅλες τηρήθηκε ἐπακριβῶς τὸ ἴδιο ἡμερήσιο
διαιτολόγιο. Μέσῳ μίας ὀπτικῆς ἀναλογικῆς κλί-
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Σχῆμα 2. Συγκέντρωση γρελίνης καὶ παγκρεατικοῦ πεπτιδίου ΥΥ3-36 στὴ διάρκεια τῶν πειραματικῶν πρωτοκόλλων (ΝοRΕ=ἐλέγχου, RE-M=ἄσκηση μὲ βάρη καὶ μετὰ γεῦμα, M-RE=γεῦμα καὶ μετὰ ἄσκηση μὲ βάρη).

μακας ἀξιολογήθηκε ἡ ὑποκειμενικὴ ἀντίληψη τῆς
ὄρεξης καὶ τοῦ κορεσμοῦ. Ἐπίσης, πραγματοποιήθηκαν συχνὲς αἱμοληψίες πρὶν καὶ μετὰ τὴ λήψη
τοῦ γεύματος γιὰ τὴ μέτρηση ὁρμονῶν ποὺ συνδέονται μὲ τὴν αἴσθηση τῆς πείνας καὶ τοῦ κορεσμοῦ
(γρελίνη καὶ παγκρεατικὸ πεπτίδιο ΥΥ3-36).
Ἡ ἄσκηση μὲ βάρη πρὶν ἀπὸ τὸ γεῦμα ὑπῆρξε
καλύτερη ὡς πρὸς τὴ μείωση τῆς ὄρεξης καὶ τοῦ
αἰσθήματος κορεσμοῦ συγκριτικὰ μὲ τὴ συνθήκη
ἐλέγχου (κατὰ 17%) καὶ τὴν ἄσκηση μὲ βάρη μετὰ
τὸ γεῦμα (κατὰ 14%). Ὡστόσο, θετικὲς διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν καὶ στὴ συνθήκη, ὅπου
οἱ ἀσθενεῖς γυμνάστηκαν μετὰ τὴ λήψη τοῦ γεύματος. Τὸ αἴσθημα κορεσμοῦ ἦταν μεγαλύτερο,
συγκριτικὰ μὲ τὶς ἄλλες δύο συνθῆκες, ὅταν προηγήθηκε τοῦ γεύματος ἡ ἄσκηση μὲ ἀντιστάσεις.
Ἡ συγκέντρωση τῆς γρελίνης ὑπῆρξε μικρότερη στὴ συνθήκη, ὅπου οἱ ἀσθενεῖς γυμνάστηκαν
πρὶν ἀπὸ τὸ γεῦμα. Δὲν παρατηρήθηκαν διαφορὲς
στὴ συγκέντρωση τοῦ παγκρεατικοῦ πεπτιδίου ΥΥ3-36 μεταξὺ τῶν πειραματικῶν συνθηκῶν
(Σχῆμα 2).
Ὁ ἔλεγχος τῆς ὄρεξης καὶ τοῦ αἰσθήματος κορεσμοῦ παίζουν ἀποφασιστικὸ ρόλο στὴν ἀπώλεια καὶ στὸν ἔλεγχο τοῦ σωματικοῦ βάρους. Στὴ
βιβλιογραφία γίνεται λόγος γιὰ τὴ θετικὴ ἐπίδρα-

ση τοῦ φαινομένου τῆς ἀσκησιογενοὺς ἀνορεξίας (exercise anorexia) πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση.
Ὡστόσο σχετικὰ μὲ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς
ἄσκησης μὲ βάρη δὲν παρατηρεῖται πάντα ὁμοφωνία μεταξὺ τῶν ἐρευνητῶν.
Ὡς πιθανοὶ μηχανισμοὶ ἀναφέρονται προσαρμογὲς ποὺ σχετίζονται μὲ τὸ μεταβολισμὸ
τῆς γλυκόζης καὶ τὴν εὐαισθησία τῆς ἰνσουλίνης,
καθὼς καὶ ἡ μειωμένη αἱμάτωση τοῦ στομάχου
(ὡς κύριο ὄργανο παραγωγῆς τῆς γρελίνης) καὶ
τοῦ ἐντέρου. Ἐπιπροσθέτως, μία πιθανὴ αὔξηση
τῆς δραστηριότητας τοῦ πνευμονογαστρικοῦ νεύρου μειώνει τὴν ἔκκριση τῆς γρελίνης μέσα στὴν
κυκλοφορία. Οἱ συγγραφεῖς τονίζουν τὴ σημασία
τῆς μελέτης δεδομένου ὅτι εἶναι ἡ πρώτη τοῦ εἴδους σὲ διαβητικοὺς ἀσθενεῖς (οἱ προηγούμενες
ἀφοροῦσαν σὲ ὑγιῆ ἄτομα).

