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Ἡ δύναμη χειρολαβῆς σχετίζεται μὲ τὴν
ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη καὶ τὸ μεταβολισμὸ
τῆς γλυκόζης σὲ ἐφήβους ἡλικίας 12-19 ἐτῶν.
Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν 474 ἀγόρια καὶ 485
κορίτσια, ἡλικίας ἀπὸ 12 ἕως 19 ἐτῶν, τὰ ὁποῖα
ὑποβλήθηκαν σὲ τὲστ δύναμης χειρολαβῆς καὶ
σὲ δοκιμασία ἀνοχῆς γλυκόζης. Μετρήθηκαν ἡ
γλυκόζη καὶ ἡ ἰνσουλίνη νηστείας καθὼς καὶ τὰ
ἐπίπεδα γλυκόζης διώρου. Ἡ ἀντίσταση στὴν
ἰνσουλίνη ἀξιολογήθηκε μὲ βάση τὴν φόρμουλα
HOMA-IR = ἰνσουλίνη νηστείας (μU/ml ) x γλυκόζη νηστείας (mmol/l)/22.5.
Mετά ἀπὸ στάθμιση ὡς πρὸς τὴν ἡλικία, τὸ
φῦλο, τὴν ἐθνικότητα, τὸ ΒΜΙ καὶ τὸ ἐπίπεδο φυσικῆς δραστηριότητας, ἡ δύναμη χειρολαβῆς εἶχε
ἀντίστροφη συσχέτιση μὲ τὴν ἰνσουλίνη νηστείας
(p=0.017), τὰ ἐπίπεδα γλυκόζης μετὰ ἀπὸ 2 ὧρες
(p<0.0001) καὶ τὸ HOMA-IR (p=0.025), ὄχι ὅμως

καὶ μὲ τὴ γλυκόζη νηστείας (p=0.77). Οἱ συσχετίσεις μεταξὺ τῆς δύναμης χειρολαβῆς καὶ τῶν ἐπιπέδων γλυκόζης νηστείας, HOMA-IR καὶ ἐπιπέδων γλυκόζης μετὰ ἀπὸ 2 ὧρες ἦσαν στατιστικὰ
σημαντικὲς (p<0.002) στὰ ἀγόρια, ἀλλὰ ὄχι στὰ
κορίτσια (p>0.09).
Τὰ εὑρήματα τῆς μελέτης ὑποδεικνύουν, ὅτι
τὰ ἐπίπεδα γλυκόζης νηστείας δὲν εἶναι εὐαίσθητος δείκτης τοῦ μεταβολισμοῦ τῆς γλυκόζης στοὺς
ἒφηβους καὶ τὰ παιδιὰ καὶ ὁ κλινικὸς δείκτης, ποὺ
σχετίζεται περισσότερο μὲ τὴ χαμηλὴ μυϊκὴ δύναμη, εἶναι ἡ μεταγευματικὴ τιμὴ τοῦ σακχάρου. Ἡ
σχέση μεταξὺ μειωμένης ἀνοχῆς στὴ γλυκόζη καὶ
μυϊκῆς δύναμης παρέμεινε ἰσχυρή, ἀκόμη καὶ μετὰ
ἀπὸ στάθμιση ὡς πρὸς τὸ ἐπίπεδο παχυσαρκίας
καὶ φυσικῆς δραστηριότητας, γεγονὸς ποὺ καταδεικνύει τὴ σημασία τῶν σκελετικῶν μυῶν ὡς
πρὸς τὴ μείωση τοῦ κινδύνου ἀνάπτυξης διαβήτη
τύπου 2 σὲ ἐφήβους.
Σχετικὰ με τοὺς πιθανοὺς μηχανισμούς, ποὺ
δικαιολογοῦν τὰ παραπάνω εὑρήματα, γνωρίζουμε πὼς ἡ φλεγμονή, ἡ ὁποία εἶναι σημαντικὸς παράγοντας γιὰ τὴν ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη, συσχετίζεται μὲ χαμηλὴ μυϊκὴ δύναμη. Εἶναι, ἐπίσης,
πιθανό, ὅτι ἡ συσχέτιση μεταξὺ τῆς διαταραχῆς
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Σχῆμα 1. Ἐπίπεδα ἰνσουλίνης (ἀριστερὰ) καὶ 2-ωρου γλυκόζης (δεξιὰ) ἀνάλογα μὲ τὸ ἐπίπεδο μυϊκῆς δύναμης.
στὸν μεταβολισμὸ τῆς γλυκόζης καὶ τῆς χαμηλῆς
μυϊκῆς δύναμης νὰ προκαλεῖται ἐν μέρει λόγῳ τῆς
διαταραχῆς τῆς ἐγγενοῦς ὀξειδωτικῆς ἱκανότητας
στοὺς περιφερικοὺς μύες. Ἐπίσης ἡ ἀντίσταση
στὴν ἰνσουλίνη μπορεῖ νὰ συνδέεται μὲ χαμηλὴ
μυϊκὴ δύναμη, λόγῳ τῆς διήθησης λίπους στὸν
μυϊκὸ ἱστό, ἔχοντας ὡς τελικὸ ἀποτέλεσμα τὴν
χαμηλὴ μυϊκὴ πυκνότητα.
Agostino-Sobrinho C, Ramirez-Velez R, GarciaHermosi A, et al. Low grade inflammation
and muscular fitness on insulin resistance in
adolescents: Results from the LabMed Physical
Activity Study.
Pediatric Diabetes 2018; 19: 429-435.
Τὸ αὐξημένο ἐπίπεδο μυϊκῆς δύναμης μειώνει τὴν ἀρνητικὴ ἐπίδραση τῆς φλεγμονῆς ὡς
πρὸς τὴν ἐκδήλωση τῆς ἰνσουλινοαντοχῆς.
Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν 529 ἔφηβοι, ἡλικίας
12-18 ἐτῶν (267 κορίτσια), στοὺς ὁποίους ἔγιναν αἱματολογικὲς ἐξετάσεις (μέτρηση hs-CRP,
συμπληρώματος C3 καὶ C4, ἰνωδογόνου, ἰνσουλίνης καὶ λεπτίνης) καθὼς καὶ μετρήσεις μυϊκῆς
δύναμης (δύναμη χειρὸς καὶ ἐπιτόπιο ἅλμα χωρὶς
φόρα). Μὲ βάση τὰ Z-scores τῶν φλεγμονωδῶν
δεικτῶν δημιουργήθηκε ἕνα σκὸρ φλεγμονῆς
(ΙnflaScore) γιὰ περαιτέρω στατιστικὴ ἀνάλυση.
Ὡς συμπαράγοντες ἐλήφθησαν ὑπ᾽ ὂψιν ἀνθρωπομετρικοὶ δεῖκτες, ἡ βιολογικὴ ἡλικία, τὸ οἰκονομι-

κό-κοινωνικό ἐπίπεδο, οἱ διατροφικὲς συνήθειες
καὶ τὸ ἐπίπεδο καρδιοααναπνευστικῆς ἀντοχῆς.
Παρατηρήθηκαν σημαντικὲς διαφορὲς στὴν
ἰνσουλινοαντοχή, ἀνάλογα μὲ τὸ ἐπίπεδο φλεγμονῆς καὶ μυϊκῆς ἀπόδοσης. Μετὰ ἀπὸ στάθμιση
ὡς πρὸς διάφορους συμπαράγοντες, ὅσοι ταξινομήθηκαν στὴν ὁμάδα ὑψηλῆς φλεγμονῆς κακῆς
μυϊκῆς ἀπόδοσης παρουσίασαν κατὰ 2,4 φορὲς
ὑψηλότερο κίνδυνο ἐμφάνισης ἰνσουλινοαντοχῆς,
συγκριτικὰ μὲ ὅσους ἦσαν στὴν ὁμάδα ὑψηλῆς

Σχῆμα 2. Ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη (ΗΟΜΑ-IR) μεταξὺ τῶν ὁμάδων χαμηλοῦ καὶ ὑψηλοῦ φλεγμονώδους
δείκτη καὶ ἀνάλογα μὲ τὸ ἐπίπεδο μυϊκῆς ἀπόδοσης (fit
vs unfit).
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μυϊκῆς ἀπόδοσης, χαμηλῆς φλεγμονῆς (Σχ. 2).
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ φλεγμονὴ ἐπηρεάζει τὴν
ἀντίσταση στὴν ἰνσουλίνη καθὼς καί, βάσει νεοτέρων ἐρευνῶν, ὅτι ἡ μυϊκὴ δύναμη συνδέεται
ἀντιστρόφως ἀνάλογα μὲ τὰ ἐπίπεδα τῶν φλεγμονωδῶν δεικτῶν στὴν κυκλοφορία. Στὴν παροῦσα ἐργασία ἐξετάστηκε ἡ συνεργιστικὴ ἐπίδραση
τῶν δύο αὐτῶν παραγόντων ὡς πρὸς τὴν ινσουλινοαντοχὴ σὲ ἐφήβους. Βρέθηκε ὅτι οἱ ἔφηβοι μὲ
ὑψηλὸ φλεγμονῶδες φορτίο καὶ κακὴ μυϊκὴ ἀπόδοση εἶχαν καὶ τὸν μεγαλύτερο κίνδυνο ἐμφάνισης ἰνσουλινοαντοχῆς, ἀνεξάρτητα μάλιστα ἀπὸ
τὴν ὕπαρξη ἄλλων προδιαθεσικῶν παραγόντων.

«Νεκρή φύση.»

Μὲ δεδομένο ὅτι ἡ μυϊκὴ δύναμη ἀποτελεῖ
ἕναν τροποποιήσιμο παράγοντα καὶ μὲ βάση τὸ
γεγονὸς ὅτι ἡ ἐκδήλωση διαβήτη τύπου 2 ἔχει
λάβει διαστάσεις ἐπιδημίας, θὰ πρέπει νὰ δίνεται
ἔμφαση στὴ βελτίωση τῆς μυϊκῆς ἀπόδοσης μέσῳ
φυσικῶν δραστηριοτήτων, ἰδιαίτερα σὲ ὅσους
ἔχουν επιβαρυμένο μεταβολικὸ φαινότυπο. Αὐτὸ
προτείνουν ἄλλωστε καὶ οἱ τελευταῖες ὁδηγίες γιὰ
τὴν ἄσκηση, τὴν ἐφαρμογής δηλαδή, εἰδικῶν προγραμμάτων μυϊκῆς ἐνδυνάμωσης ὄχι μόνο γιὰ τὴ
βελτίωση τῆς ἀπόδοσης ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐπίτευξη
καρδιαγγειακῶν καὶ μεταβολικῶν προσαρμογῶν
μὲ στόχο τὴν προάσπιση τῆς ὑγείας.
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