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ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΤΨΗΛΗ ΕΝΣΑΗ Ή ΤΝΕΧΟΜΕΝΗ  
ΑΚΗΗ ΑΝΣΟΧΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΔΟΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ; 

 
 

Η διαλειμματικι άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ εμφανίηεται όλο και ςυχνότερα ςτθ διεκνι 
επιςτθμονικι βιβλιογραφία ωσ μια εναλλακτικι μορφι άςκθςθσ ζναντι τθσ ςυνεχόμενθσ άςκθςθσ 
μζτριασ ζνταςθσ. Ρολλοί ερευνθτζσ υποςτθρίηουν ότι θ πρϊτθ ςυγκεντρϊνει μια ςειρά 
πλεονεκτθμάτων ζναντι τθσ δεφτερθσ και προτείνουν τθν εκτεταμζνθ χριςθ τθσ τόςο ςτθν 
προπόνθςθ του αγωνιςτικοφ ακλθτιςμοφ, όςο και ςτθν προπόνθςθ για τθ βελτίωςθ παραμζτρων 
τθσ υγείασ. Από τθν άλλθ πλευρά, πολλοί ερευνθτζσ είναι ςκεπτικοί απζναντι ςτθν αντικατάςταςθ 
μιασ ευρφτατα δοκιμαςμζνθσ μορφισ άςκθςθσ (τθσ ςυνεχοφσ άςκθςθσ μζτριασ ζνταςθσ) και 
διατυπϊνουν επιφυλάξεισ ωσ προσ τθν ευρεία χριςθ τθσ διαλειμματικισ άςκθςθσ υψθλισ 
ζνταςθσ για τον γενικό πλθκυςμό.  

Ραρότι μια τζτοια αντιπαράκεςθ γνωμϊν αποτελεί τθν πεμπτουςία τθσ επιςτθμονικισ 
ζρευνασ, μπορεί να προκαλεί ςφγχυςθ ςτο ευρφ, μθ επιςτθμονικό κοινό. Αλλά ακόμθ κι αν 
κάποιοσ ι κάποια ςπουδάηει ι υπθρετεί τισ ακλθτικζσ επιςτιμεσ, είναι πικανό να αιςκάνεται τθν 
ίδια ςφγχυςθ, αν δεν αςχολείται με τθν επιςτθμονικι ζρευνα. Στθ βάςθ αυτισ τθσ διαπίςτωςθσ, θ 
Σχολι Επιςτθμϊν Φυςικισ Αγωγισ και Ακλθτιςμοφ του Αριςτοτζλειου Ρανεπιςτθμίου 
Θεςςαλονίκθσ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι Εταιρεία Βιοχθμείασ και Φυςιολογίασ τθσ 
Άςκθςθσ, διοργάνωςε μια αντιπαράκεςθ απόψεων (debate) ςτο πλαίςιο του 2ου Διεκνοφσ 
Συνεδρίου Ακλθτικϊν Επιςτθμϊν.  

Το debate ξεκίνθςε με ειςθγιςεισ δφο διακεκριμζνων ερευνθτϊν, υποςτθρικτϊν τθσ 
κακεμιάσ από τισ δυο μορφζσ άςκθςθσ. Τθ διαλειμματικι άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ 
υπεραςπίςτθκε ο επίκουροσ κακθγθτισ τθσ ΣΕΦΑΑ Ακινασ, κ. Γρθγόρθσ Μογδάνθσ, ενϊ τθ 
ςυνεχι άςκθςθ μζτριασ ζνταςθσ υπεραςπίςτθκε ο Δρ εργοφυςιολογίασ, κ. Γιϊργοσ Νάςςθσ. 
Συντονιςτισ ιταν ο κακθγθτισ του ΤΕΦΑΑ Σερρϊν, κακθγθτισ κ. Γιάννθσ Βράμπασ, και 
ςχολιαςτισ ο κακθγθτισ του ΤΕΦΑΑ Θεςςαλονίκθσ, κακθγθτισ κ. Βαςίλθσ Μοφγιοσ. 

Ακολουκοφν οι περιλιψεισ των ειςθγιςεων των κυρίων Μπογδάνθ και Νάςςθ, οι 
απαντιςεισ τουσ ςτισ ερωτιςεισ του ςχολιαςτι και του κοινοφ, κακϊσ και το κλείςιμο του 
ςχολιαςτι. Τα κείμενα ζχουν προςαρμοςτεί ςτον γραπτό λόγο κι ζχουν εμπλουτιςτεί με 
βιβλιογραφικζσ παραπομπζσ. Για τθ «ηωντανι» παρακολοφκθςθ του debate, παραπζμπουμε τον 
αναγνϊςτθ ςτο live streaming, http://icss2016.web.auth.gr/el/node/39, αρχίηοντασ από τισ 2 
ϊρεσ και 11 λεπτά. 
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Περιλιψεισ 
 

Η διαλειμματικι άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ είναι αποτελεςματικι για βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ 
και τθσ υγείασ 

 

Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ  
 

Επίκουροσ Καθηγητήσ, Σχολή Επιςτήμησ Φυςικήσ Αγωγήσ και Αθλητιςμοφ, Εθνικό και 
Καποδιςτριακό Πανεπιςτήμιο Αθήνασ, Γενικόσ Γραμματζασ Ελληνικήσ Εταιρείασ Βιοχημείασ και 

Φυςιολογίασ τησ Άςκηςησ 
 
Η διαλειμματικι άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ αποτελεί μια μορφι εκγφμναςθσ κατά τθν 

οποία ςφντομεσ περίοδοι ζντονθσ άςκθςθσ εναλλάςςονται με περιόδουσ ιπιασ άςκθςθσ ι 
ανάπαυςθσ. Οι περίοδοι ζντονθσ άςκθςθσ διαρκοφν 5-30 δευτερόλεπτα με μζγιςτθ ζνταςθ (sprint 
interval training ι SIT) ζωσ και 4-8 λεπτά με ζνταςθ που αντιςτοιχεί ςτο 90-100% τθσ VO2max 
(high-intensity interval training ι ΗΙΙΤ). Η ςχζςθ άςκθςθσ-διαλείμματοσ είναι 1:7 ζωσ 1:9 ςτθν 1θ 
περίπτωςθ και 1:1 ζωσ 1:1,5 ςτθ 2θ (7, 40). Επειδι ο ςυνολικόσ χρόνοσ άςκθςθσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των διαλειμμάτων, είναι πολφ μικρόσ (15-20 λεπτά), θ ΗΙΙΤ κεωρείται από 
πολλοφσ ωσ μια πολφ αποδοτικι μορφι εκγφμναςθσ (15, 18). Ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ ερευνϊν 
κατά τθν τελευταία δεκαετία δείχνουν ότι ζνα πρόγραμμα ΗΙΙΤ που εφαρμόηεται 3 φορζσ τθν 
εβδομάδα μπορεί να βελτιϊςει ςθμαντικά τθν αερόβια και τθν αναερόβια ικανότθτα, να μειϊςει 
τθν αρτθριακι πίεςθ, να βελτιϊςει τθν αρτθριακι υγεία, να μειϊςει το ςωματικό λίποσ και να 
βελτιϊςει το λιπιδαιμικό προφίλ (17, 18, 23). Εντυπωςιακά είναι τα ευριματα ότι προγράμματα 
SIT με κακαρό χρόνο άςκθςθσ 2-3 λεπτά ανά ςυνεδρία (ςφνολο 15-25 λεπτά μαηί με τα 
διαλείμματα), διάρκειασ 2-6 εβδομάδων, βελτιϊνουν τθ VO2max και αυξάνουν τθ δραςτικότθτα 
ενηφμων που εμπλζκονται ςτον αερόβιο μεταβολιςμό ςτον ίδιο βακμό με ςυνεχόμενθ αερόβια 
άςκθςθ για 40-60 λεπτά ςτο 65% τθσ VO2max, με ςυχνότθτα 5 φορζσ τθν εβδομάδα (8–10, 52). 
Σθμαντικι είναι και θ επίδραςθ τθσ SIT και τθσ ΗΙΙΤ ςτθν αντιμετϊπιςθ του ςακχαρϊδουσ διαβιτθ 
τφπου 2, αφοφ με αυτό τον τφπο άςκθςθσ αυξάνεται θ ευαιςκθςία των ιςτϊν ςτθν ινςουλίνθ, θ 
ςυμμετοχι του λίπουσ ςτον ενεργειακό μεταβολιςμό, και θ ςυγκζντρωςθ των μεταφορζων 
γλυκόηθσ ςτα μυϊκά κφτταρα (17, 23, 27, 41). Κεντρικό ρόλο για τισ προςαρμογζσ αυτζσ ςε 
επίπεδο μυϊκοφ κυττάρου παίηει ο μιτοχονδριακόσ μεταγραφικόσ παράγοντασ PGC1α 
(ςυνενεργοποιθτισ 1α του ενεργοποιοφμενου από πολλαπλαςιαςτζσ των υπεροξυςωμάτων 
υποδοχζα γ), που αυξάνει τον αρικμό και τον όγκο των μιτοχονδρίων και, κατά ςυνζπεια, τθν 
οξειδωτικι ικανότθτα (38–40). Ρρόςφατεσ ζρευνεσ δείχνουν ότι παρόμοια αποτελζςματα 
μποροφν να επιτευχκοφν με ακόμα λιγότερο όγκο άςκθςθσ, που περιλαμβάνει 2-3 ςπριντ των 20 
s, τα οποία γίνονται μζςα ςε ςυνολικό διάςτθμα 10 λεπτϊν, όπου εκτελείται ιπια άςκθςθ (43–
45). Ραρά τθ μεγάλθ αποτελεςματικότθτα αυτισ τθσ μορφισ εκγφμναςθσ, κα πρζπει να τονιςτεί 
ότι λόγω τθσ υψθλισ ζνταςθσ κα πρζπει να προθγείται πλιρθσ ιατρικόσ ζλεγχοσ και θ 
ςυνταγογράφθςθ να γίνεται ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ προοδευτικότθτασ, προςαρμοςμζνθ ςτισ 
δυνατότθτεσ, τθν υγεία και το επίπεδο φυςικισ κατάςταςθσ του κάκε αςκοφμενου. 
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Η μζτριασ ζνταςθσ ςυνεχόμενθ άςκθςθ επιφζρει ευεργετικά αποτελζςματα ςτθν ακλθτικι 
απόδοςθ και τθν υγεία 

 
Γιϊργοσ Νάςςθσ 

Δρ Εργοφυςιολογίασ 
 
Με τον όρο ςυνεχόμενθ άςκθςθ αντοχισ ι μζτριασ ζνταςθσ ςυνεχόμενθ άςκθςθ (ΜΕΣ) 

εννοοφμε τθν άςκθςθ με ζνταςθ 70-85% τθσ μζγιςτθσ καρδιακισ ςυχνότθτασ που εκτελείται 
χωρίσ διάλειμμα ςε μια προπόνθςθ (48). Ρλθκϊρα μελετϊν από τισ αρχζσ του 19ου αιϊνα ζχει 
δείξει τθν ευεργετικι επίδραςθ τθσ ΜΕΣ ςτθν καρδιαγγειακι και μυϊκι λειτουργία ακλθτϊν και 
ακλουμζνων (37, 61). Αναφορικά με τθν επίδραςθ τθσ ΜΕΣ ςε ακλθτζσ, φαίνεται ότι βελτιϊνει 
ςθμαντικά τον όγκο παλμοφ ςε υπομζγιςτο ζργο, το αναερόβιο κατϊφλι και τθ δρομικι 
οικονομία, παράγοντεσ ςθμαντικοφσ για τθν απόδοςθ ςε αγωνίςματα αντοχισ. Εικάηεται ότι θ 
αυξθμζνθ ςυγκζντρωςθ του αςβεςτίου ςτο κυτταρόπλαςμα, λόγω τθσ ςυνεχόμενθσ μυϊκισ 
ςυςτολισ, και θ μείωςθ του μυϊκοφ γλυκογόνου, ωσ αποτζλεςμα τθσ διάρκειασ τθσ ΜΕΣ, 
ενεργοποιοφν τον μιτοχονδριακό μεταγραφικό παράγοντα PGC1α, με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ 
του όγκου και του αρικμοφ των μιτοχονδρίων ςτα μυϊκά κφτταρα (2, 21). Ζνα από τα 
πλεονεκτιματα τθσ ΜΕΣ είναι θ προςταςία που παρζχει απζναντι ςε μυϊκοφσ τραυματιςμοφσ, 
λόγω τθσ υπομζγιςτθσ ζνταςθσ. Αυτόσ είναι ζνασ από τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ θ ΜΕΣ 
αποτελεί το κφριο ςτοιχείο τθσ προπόνθςθσ των ακλθτϊν αντοχισ, τουλάχιςτον ςτθν 
προαγωνιςτικι περίοδο (57). Αναφορικά με τθν επίδραςθ τθσ ΜΕΣ ςτθν προαγωγι τθσ υγείασ, 
ζχει δειχτεί ότι θ ςυςτθματικι ςυμμετοχι ςε ΜΕΣ παρατείνει το προςδόκιμο ηωισ (37). Αυτό 
ενδζχεται να οφείλεται ςε πλθκϊρα παραγόντων, που δρουν πικανϊσ ςυνεργιςτικά, όπωσ θ 
μείωςθ τθσ ςυνολικισ και τθσ κεντρικισ παχυςαρκίασ, θ βελτίωςθ του μεταβολιςμοφ τθσ 
γλυκόηθσ και θ βελτίωςθ του λιπιδαιμικοφ προφίλ (32–34, 49, 50). Ζνα ςθμαντικό πλεονζκτθμα 
τθσ ΜΕΣ είναι ότι είναι ευχάριςτθ, αφοφ δε ςυνδζεται με αίςκθμα πόνου ςτουσ μφεσ και γενικι 
καταπόνθςθ. Αυτόσ είναι κι ο λόγοσ για τον οποίο προτιμάται από ειδικζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ με 
υψθλό κίνδυνο για καρδιαγγειακό νόςθμα, όπωσ οι παχφςαρκοι (12, 13, 20). Το αίςκθμα ευεξίασ 
που ςυνδζεται με τθ ΜΕΣ εικάηεται ότι ςχετίηεται με τθν προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ. 
Συμπεραςματικά, τα κετικά ςυναιςκιματα που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ μζτριασ ζνταςθσ 
ςυνεχόμενθσ άςκθςθσ πικανϊσ ςυμβάλλουν ςτθν εγκατάςταςθ τθσ ςυνικειασ για άςκθςθ και 
μζςω αυτισ ςτθν περαιτζρω προαγωγι τθσ βιολογικισ και τθσ ψυχικισ υγείασ των ακλουμζνων.  

 
 

Ερωτιςεισ και απαντιςεισ 
 

1) Αν ζπρεπε να επιλζξετε μόνο ζνα, ποιο κα ιταν το κφριο πλεονζκτθμα του είδουσ άςκθςθσ 
που υπεραςπίηεςτε ζναντι του είδουσ άςκθςθσ που υπεραςπίηεται ο «αντίπαλόσ» ςασ ωσ προσ 
τθν υγεία και ποιο ωσ προσ τθν απόδοςθ, αν και μπορεί να είναι το ίδιο και για τθν υγεία και 
για τθν απόδοςθ; 
 

Γ. Μπογδάνθσ: Εγϊ κα επζλεγα το ίδιο πράγμα, που είναι ο λίγοσ χρόνοσ άςκθςθσ που κάνεισ και 
θ τεράςτια αποτελεςματικότθτα αυτισ τθσ άςκθςθσ. Είδαμε δθλαδι ότι μόνο με 10 και 10 
δευτερόλεπτα ζντονθσ άςκθςθσ μπορείσ να ζχεισ πολφ μεγάλα αποτελζςματα ςε δείκτεσ που 
αφοροφν τθν αερόβια προςαρμογι. Άρα εγϊ κα ζλεγα ότι αυτό είναι το μεγαλφτερο 
πλεονζκτθμα και για τα δυο και μαηί με αυτό είναι θ πλειάδα μεταβολικϊν προςαρμογϊν που 
γίνονται με τόςο λίγθ άςκθςθ (18, 43, 46). 
 

Γ. Νάςςθσ: Για τθν υπομζγιςτθσ ζνταςθσ ςυνεχόμενθ άςκθςθ και τθν απόδοςθ, κα ζλεγα ότι είναι 
ο κφριοσ τρόποσ προπόνθςθσ για να χτιςτεί θ βαςικι αντοχι, για τισ βάςεισ των βιολογικϊν 
προςαρμογϊν, ϊςτε να μπορζςει μετά να δομθκεί ζνα πρόγραμμα υψθλότερθσ ζνταςθσ (57). Για 
τουσ παράγοντεσ υγείασ το κφριο πλεονζκτθμα είναι ο μεταβολιςμόσ των λιπιδίων που προάγεται 
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περιςςότερο με αυτό τον τφπο άςκθςθσ (32). Επίςθσ ο μεταβολιςμόσ τθσ γλυκόηθσ, αν και 
υπάρχουν ενιςχυτικά δεδομζνα για τθ βελτίωςθ του μεταβολιςμοφ τθσ γλυκόηθσ και με τθν 
υψθλισ ζνταςθσ άςκθςθ. Πμωσ υπάρχουν πολφ ιςχυρζσ ενδείξεισ και δεν υπάρχει αμφιςβιτθςθ 
ότι βελτιϊνεται ο μεταβολιςμόσ τθσ γλυκόηθσ με άςκθςθ υπομζγιςτθσ ζνταςθσ μεγάλθσ διάρκειασ 
(29, 49). 
 
2) Κατά τθν άποψι ςασ, ποια μορφι άςκθςθσ είναι καταλλθλότερθ και αποτελεςματικότερθ 
ςτθ βελτίωςθ τθσ αερόβιασ ικανότθτασ; 
 

Γ. Μπογδάνθσ: Θα υπεραςπιςτϊ πάλι τθν άποψθ ότι θ διαλειμματικι άςκθςθ είναι θ καλφτερθ 
για τθ βελτίωςθ τθσ αερόβιασ ικανότθτασ. Το ζχουμε δει ςε μελζτεσ όπου υποκατζςτθςαν ζνα 
μζροσ τθσ αερόβιασ προπόνθςθσ ςε ακλθτζσ αντοχισ με άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ και θ βελτίωςθ 
ιταν πάρα πολφ μεγάλθ ςε ςφγκριςθ με τουσ αντίςτοιχουσ ακλθτζσ που ακολουκοφςαν το 
πρόγραμμα ςυνεχόμενθσ άςκθςθσ (35, 36). Αν κεσ να πασ ζνα ςκαλάκι παραπάνω τθν αερόβια 
ικανότθτά ςου, μπορείσ να κόψεισ λίγθ από τθ ςυνεχόμενθ αερόβιά ςου προπόνθςθ και να τθν 
αντικαταςτιςεισ με διαλειμματικι. Για παράδειγμα, βάηοντασ μόνο μία μζρα ζντονθσ άςκθςθσ 
ςτο ποδόςφαιρο (υπάρχει ζνα πρόςφατο πείραμα 6 x 30 δευτερόλεπτα αγωνιςτικζσ αςκιςεισ ι 
τρζξιμο) βελτιϊνεισ πάρα πολφ τθν αερόβια ικανότθτα, τθ δρομικι οικονομία και τθ δφναμι ςου. 
Άρα θ διαλειμματικι άςκθςθ επιμζνω ότι είναι καλφτερθ (25, 51). 
 

Γ. Νάςςθσ: Δεν κα διαφωνιςω, μιασ και ο ςυνάδελφοσ ζκεςε τϊρα ςτο τραπζηι ότι ο ςυνδυαςμόσ 
είναι ίςωσ θ καλφτερθ λφςθ και το αφινω αργότερα να το ςυηθτιςουμε. Θα ικελα όμωσ να 
ςχολιάςω για τθν ζνταςθ τθσ άςκθςθσ και τθν επίδραςι τθσ ςτισ προςαρμογζσ, ότι αυτά που 
γνωρίηουμε μζχρι τϊρα είναι από μελζτεσ οι οποίεσ αντικατζςτθςαν τθν υπομζγιςτθ άςκθςθ 
μεγάλθσ διάρκειασ με ςυνεδρίεσ υψθλισ ζνταςθσ και μόνο (4). Εκεί ζχω τθν ζνςταςι μου, υψθλισ 
ζνταςθσ και μόνο. Ρράγματι τα δεδομζνα δείξανε μζςα ςε 6-8 εβδομάδεσ τα κζρδθ με τθν 
υψθλισ ζνταςθσ άςκθςθ είναι μεγαλφτερα απ’ ό,τι με τθν υπομζγιςτθ άςκθςθ μεγάλθσ διάρκειασ 
(10). Πμωσ αυτά τα μοντζλα δεν είναι εφικτά ςτθν πραγματικι ηωι, δεν μποροφμε να 
κρατιςουμε τουσ ακλθτζσ μασ κάνοντασ μζγιςτθσ ζνταςθσ άςκθςθ 4 φορζσ τθ βδομάδα για 12 
και 18 εβδομάδεσ. Τα πειράματα και οι μελζτεσ είναι μζχρι 6-8 εβδομάδεσ και δεν ξζρουμε τι κα 
ςυμβεί παραπζρα (5). Το δικό μου ςχόλιο είναι ότι εικάηω πωσ ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ ηωισ και 
όχι ςε ςυνκικεσ εργαςτθρίου δεν μποροφν οι ακλθτζσ να κάνουν μζρα παρά μζρα μζγιςτθσ 
ζνταςθσ άςκθςθ για 2, 3 και 4 μινεσ. Άρα αυτό ςυμπυκνϊνει και τθν απάντθςθ, κζλουμε πολφ 
περιςςότερα δεδομζνα για το αν μποροφμε να το κάνουμε για πολφ μεγάλο χρόνο (48). 
 
3) Κατά τθ γνϊμθ ςασ, ποια μορφι άςκθςθσ είναι αποτελεςματικότερθ ςτθ μείωςθ του 
καρδιαγγειακοφ κινδφνου; 
 

Γ. Μπογδάνθσ: Θα πω ότι είναι θ διαλειμματικι άςκθςθ. Υπιρξε και ζνα debate πολφ πιο μεγάλο 
απ’ το δικό μασ, πριν από 1-2 χρόνια, όπου ςυηιτθςαν για τισ επιδράςεισ τθσ διαλειμματικισ 
άςκθςθσ ςτθν υγεία (24, 63). Η ερϊτθςθ ιταν αν βοθκά παράγοντεσ καρδιαγγειακοφ κινδφνου ι 
όχι. Υπάρχουν πάρα πολλά δεδομζνα από άςκθςθ ςε καρδιοπακείσ, ςε άτομα με καρδιακι 
ανεπάρκεια, ςε άτομα με υπζρταςθ, ςε άτομα με ςτεφανιαία νόςο, όπου εφάρμοςαν 
διαλειμματικι άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ, φυςικά πάντα κάτω από τθν επίβλεψθ γιατροφ (62, 63). 
Φυςικά, επειδι θ μζγιςτθ πρόςλθψθ οξυγόνου τουσ είναι πολφ χαμθλι, αν τουσ δεισ να κάνουν 
μζγιςτθ άςκθςθ νομίηεισ ότι κάνουν υπομζγιςτθ. Άρα νομίηω ότι θ διαλειμματικι μπορεί άνετα 
να χρθςιμοποιθκεί για τθ βελτίωςθ του καρδιαγγειακοφ κινδφνου. 
 

Γ. Νάςςθσ: Από τισ πρϊτεσ μελζτεσ, κάνοντασ τθν ιςτορικι αναδρομι που ςασ ζδειξα, το 1953, 
ξζρουμε ότι ςτθ μζτρια ζνταςθσ άςκθςθ, κάκε κίνθςθ μπορεί να βελτιϊςει τουσ παράγοντεσ 
καρδιαγγειακοφ κινδφνου (37). Πςο βελτιϊνεται θ φυςικι κατάςταςθ του ανκρϊπου, ενδζχεται 
να υπάρχει περικϊριο  να μπουν κάποιεσ ςυνεδρίεσ υψθλισ ζνταςθσ, αλλά αυτό μζνει να 
αποδειχκεί όςον αφορά τθ πραγματικι ηωι. Επιμζνω ότι πολλά από αυτά τα δεδομζνα γίνονται 
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ςε εργαςτθριακό περιβάλλον και επίςθσ μπορεί να υπάρχει και θ υποδιλωςθ (under-reporting) 
ςε οριςμζνα δεδομζνα (48). Εγϊ πάντωσ, επιτρζψτε μου, αν είχα ζνα αςκενι που ζρχεται από 
ανάνθψθ από καρδιαγγειακό επειςόδιο, κα προτιμοφςα να κάνει υπομζγιςτθσ ζνταςθσ άςκθςθ 
για μεγάλθ διάρκεια και κατόπιν ίςωσ ςυηθτοφςαμε το ενδεχόμενο για υψθλότερεσ εντάςεισ. 
 
4) Για πόςο χρονικό διάςτθμα μπορεί να εφαρμοςτεί θ μία και θ άλλθ μορφι άςκθςθσ; 
Τπάρχουν μελζτεσ ωσ προσ το για πόςο χρονικό διάςτθμα μπορεί κάποιοσ να ςυμμορφωκεί με 
τθ μία ι τθν άλλθ μορφι άςκθςθσ; 
 

Γ. Μπογδάνθσ: Τα δεδομζνα που ζχουμε τϊρα φτάνουν μζχρι τισ περίπου 15 εβδομάδεσ με 
άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ. Δεν ζχουμε μελζτεσ που ζχουν πάει παραπζρα, αλλά κα ςασ πω το 
εξισ: Οφτε ςτθ ςυνεχόμενθ άςκθςθ μπορείσ να κρατιςεισ τθν ίδια ποςότθτα, τον ίδιο όγκο και 
τθν ίδια ζνταςθ ςυνεχϊσ. Θα πρζπει να κάνεισ κάποιο περιοδιςμό, που οι περιςςότεροι τον 
κάνουν. Άρα, λοιπόν, κα πρζπει να βροφμε, πρϊτον, τον ςωςτό τρόπο διαλειμματικισ άςκθςθσ 
και, δεφτερον, ζναν περιοδιςμό πάνω ς’ αυτό τον τρόπο (40). Ράνω εκεί δουλεφουμε τϊρα, ζτςι 
ϊςτε να μπορείσ να το κάνεισ και να μπορεί να διαρκεί πάρα πολφ καιρό. 
 

Γ. Νάςςθσ : Νομίηω ότι θ απάντθςθ είναι εφκολθ όςον αφορά τθν υπομζγιςτθ ζνταςθσ άςκθςθ. 
Θεωρθτικά μπορείσ να τθ κάνεισ, αλλά νομίηω πρακτικά ότι κάποια ςτιγμι δεν ζχεισ κίνθτρο. Είτε 
ακλθτισ είςαι είτε ακλοφμενοσ, βαριζςαι. Άρα πρζπει να βρεισ μια καινοφργια πρόκλθςθ. Αυτι θ 
καινοφργια πρόκλθςθ μπορεί να είναι να τθν εκτελείσ, γιατί νομίηω ότι το debate τϊρα είναι 
κυρίωσ γφρω από τθν ζνταςθ τθσ άςκθςθσ ςε ςυνδυαςμό με τα διαλείμματα. Άρα κα πρζπει 
ακόμα και όταν κάνεισ υπομζγιςτθ άςκθςθ να τθν κάνεισ με ζναν τρόπο που να μπορζςει να 
διατθριςει τθ ςυμμόρφωςι ςου. Αν είςαι γυμναςτισ ςτο γυμναςτιριο και δίνεισ πάντα 
ςυνεδρίεσ εικοςάλεπτεσ, 140 παλμοφσ, νομίηω ότι κάποια ςτιγμι θ ςυμμόρφωςθ του 
αςκοφμενου κα πζςει. Ρρζπει να βρεισ τρόπουσ να αλλάηεισ δραςτθριότθτεσ, ενδεχομζνωσ 
εμβόλιμεσ ςυνεδρίεσ ι εμβόλιμα μονόλεπτα, δίλεπτα, τρίλεπτα, τετράλεπτα με υψθλότερθσ 
ζνταςθσ άςκθςθ. Δεν υπάρχει δθλαδι άςπρο ι μαφρο, νομίηω ότι καταλιγουμε πάλι ςε αυτι τθν 
κουβζντα που είπαμε από τθν αρχι. 
 
5) Είναι ο ςυνδυαςμόσ διαλειμματικισ με ςυνεχόμενθ άςκθςθ αντοχισ αποτελεςματικότεροσ 
από τθν κακεμιά χωριςτά; Ο περιοδιςμόσ πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ, για παράδειγμα, 
περιςςότερο ςυνεχόμενθ άςκθςθ ςτθ γενικι περίοδο προετοιμαςίασ και διαλειμματικι 
άςκθςθ ςτθν επόμενθ περίοδο, ςτθν ειδικι προετοιμαςία ι ςτθν προαγωνιςτικι περίοδο; 
 

Γ. Μπογδάνθσ: Νομίηω ότι το καλφτερο είναι ο ςυνδυαςμόσ των δυο μορφϊν άςκθςθσ και 
μπορείσ να χρθςιμοποιιςεισ τθ διαλειμματικι άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ ςτον γενικό πλθκυςμό. 
Μθ φαντάηεςτε κάποιον να κάνει ςπριντ ςτο κυκλοεργόμετρο. Φανταςτείτε αυτό που βλζπουμε 
κάκε μζρα ςτα γυμναςτιρια, ανκρϊπουσ να γυμνάηονται μζςα ςτθν αίκουςα κάνοντασ αςκιςεισ 
μεγάλθσ ζνταςθσ, οι οποίεσ ακολουκοφνται από ζνα διάλειμμα ξεκοφραςθσ ι θπιότερθσ ζνταςθσ. 
Το βλζπω ςυνζχεια ςτα γυμναςτιρια και βλζπω μζςα άτομα κάκε θλικίασ. Φυςικά κα πρζπει να 
ελζγχει κάποιοσ τθν κατάςταςθ τθσ υγείασ του πριν κάνει κάτι τζτοιο, διότι υπάρχουν αρκετοί 
κίνδυνοι αν δεν είςαι υγιισ, αλλά νομίηω ότι αν είςαι υγιισ όλα είναι καλά. Τϊρα όςον αφορά τον 
περιοδιςμό, το πιο λογικό είναι αυτό που ρωτοφν, να κάνεισ περιςςότερθ ςυνεχόμενθ άςκθςθ 
ςτθν αρχικι περίοδο και περιςςότερθ διαλειμματικι άςκθςθ μετά, αν και τα καινοφργια 
δεδομζνα μασ δείχνουν ότι μπορείσ να ξεκινιςεισ και με διαλειμματικι άςκθςθ από νωρίσ, αρκεί 
να είναι ο κατάλλθλοσ τφποσ (14). 
 

Γ. Νάςςθσ: Μόνο να προςκζςω (διότι δεν κζλω και εμείσ να απαντάμε με τον ίδιο τρόπο κάκε 
φορά) ότι όςον αφορά τον περιοδιςμό, όςο πλθςιάηουμε προσ τθν αγωνιςτικι περίοδο είμαςτε 
αναγκαςμζνοι να πθγαίνουμε ςε διαλειμματικοφ τφπου άςκθςθ για διάφορουσ λόγουσ. Ζνασ 
πολφ βαςικόσ είναι για να μπορζςουμε να χειριςτοφμε τθ ςχζςθ ζνταςθσ με όγκο (26, 57). Άρα 
κάνουμε διαλείμματα, δίνουμε μεγαλφτερθ ζνταςθ κι αυτό είναι το tapering, το φορμάριςμα, όςο 
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πλθςιάηουμε προσ τουσ αγϊνεσ. Άρα, ναι, ο περιοδιςμόσ υπάρχει και οι υπομζγιςτεσ εντάςεισ 
εντάςςονται κυρίωσ ςε περιόδουσ μακριά από τον αγϊνα, αλλά μπορείσ να κάνεισ και 
διαλειμματικι άςκθςθ ςε υπομζγιςτεσ εντάςεισ. Ππωσ δείξαμε, με τα παιχνίδια μικροφ χϊρου 
ςτο ποδόςφαιρο, μζτριασ ζνταςθσ άςκθςθ κάνουμε, ξεκινϊντασ από τθ πρϊτθ μζρα. 
 
6) Ποια από τισ δυο μορφζσ άςκθςθσ είναι καταλλθλότερθ για τθν ανάπτυξθ τθσ 
καρδιαναπνευςτικισ αντοχισ ςτισ αναπτυξιακζσ θλικίεσ; 
 

Γ. Μπογδάνθσ: Είναι κάτι πολφ ενδιαφζρον όταν μιλάμε για τισ αναπτυξιακζσ θλικίεσ, γιατί 
ξζρουμε ότι τα παιδιά μποροφν να κάνουν διαλειμματικι άςκθςθ χωρίσ κόπωςθ. Ράρα πολλζσ 
μελζτεσ ζχουν δείξει ότι τα παιδιά μποροφν να κάνουν επαναλαμβανόμενα ςπριντ μζγιςτα χωρίσ 
να πζφτει κακόλου θ ιςχφσ τουσ κακόλου. Άρα μπορϊ να ςασ πω ότι τα παιδιά είναι φτειαγμζνα 
για τζτοια διαλειμματικι άςκθςθ και μάλιςτα μια αναςκόπθςθ που πρόκειται να βγει τϊρα λζει 
αυτό το πράγμα, ότι τα παιδιά γεννιοφνται «ελίτ ακλθτζσ αντοχισ», άρα μπορείσ να εφαρμόςεισ 
πολφ άνετα διαλειμματικι άςκθςθ (54). Αν μετριςεισ τθν καρδιακι ςυχνότθτα των παιδιϊν όταν 
παίηουν ςτο ςχολείο, κα διαπιςτϊςεισ ότι πολλζσ φορζσ αςκοφνται και πάνω από το 90% τθσ 
μζγιςτθσ καρδιακισ ςυχνότθτάσ τουσ και αμζςωσ μετά είναι ζτοιμα να κάνουν τθν επόμενθ 
άςκθςθ (54, 55). Άρα δεν υπάρχει κανζνα πρόβλθμα. Θα πρζπει όμωσ να προςεχκοφν τα 
μθχανικά φορτία ςτο μυοςκελετικό ςφςτθμα, τα οποία είναι μεγάλα όταν υπάρχουν πολλζσ 
αλλαγζσ κατεφκυνςθσ κατά το τρζξιμο. 
 

Γ. Νάςςθσ: Θα ςυμφωνιςω και εγϊ, τα παιδιά νομίηω ότι μερικζσ φορζσ υποπροπονοφνται όταν 
ζρχονται ςε εμάσ, γιατί αν τα αφιςουμε ελεφκερα ςτο προαφλιο ι ςτισ αλάνεσ που είχαμε 
παλιότερα ι ςτισ μεγάλεσ παιδικζσ χαρζσ, κα δοφμε ότι κάνουν sprint training βαςικά, οφτε καν 
high intensity, μόνο ςπριντ (55). Τα παιδιά δεν ξζρουν τίποτα άλλο, άρα αν ζρκουνε ςε μασ και 
τουσ δϊςουμε μζτριασ ζνταςθσ άςκθςθ, τουσ αποςφρουμε το βαςικό ερζκιςμα τθσ προπόνθςθσ 
(1). Επιπλζον, εάν είμαι προπονθτισ και τουσ βάλω τϊρα ςε αναπτυξιακζσ θλικίεσ να κάνουν 
ςυνζχεια υπομζγιςτθ μεγάλθσ διάρκειασ άςκθςθ, νομίηω δεν κα είναι κακόλου διαςκεδαςτικό, 
κα τουσ χάςω και δε κα μου μείνουν ςτο ςτάδιο και ςτο γιπεδο. Άρα πρζπει πάντα, ωσ πρακτικοί 
άνκρωποι, να ςκεφτόμαςτε και τισ πρακτικζσ λφςεισ. Άρα ςυμφωνϊ με τον ςυνάδελφο.  
 
7) Ποιεσ είναι οι επιδράςεισ των δυο μορφϊν άςκθςθσ (και ποια από τισ δυο ζχει μεγαλφτερθ 
επίπτωςθ) ςτον καταβολιςμό των μυϊκϊν πρωτεϊνϊν κατά τθ διάρκεια τθσ άςκθςθσ; 
 

Γ. Μπογδάνθσ: Θα ιταν προφανζσ ότι θ διαλειμματικι άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ ζχει μεγαλφτερθ 
επίδραςθ ςτον καταβολιςμό, αλλά νομίηω ότι, αν κάνεισ ςυνεχόμενθ άςκθςθ για πάρα πολφ ϊρα, 
μπορεί να είςαι πολφ περιςςότερο ςε καταβολικι φάςθ παρά ςε αναβολικι (22). Μθν ξεχνάμε 
ότι κάνοντασ ζντονθ άςκθςθ οι αναβολικζσ ορμόνεσ ανεβαίνουν τουλάχιςτον για μιςι με μία ϊρα 
μετά τθν άςκθςθ, ενϊ όταν κάνεισ ςυνεχόμενθ άςκθςθ και ιδιαίτερα πάρα πολφ ϊρα οι 
καταβολικζσ ορμόνεσ ανεβαίνουν και οι αναβολικζσ πζφτουν (30, 31). Άρα κα ζλεγα ότι θ πολφ 
μεγάλθσ διάρκειασ ςυνεχόμενθ άςκθςθ είναι περιςςότερο καταβολικι. 
 

Γ. Νάςςθσ: Η δουλειά μου τϊρα είναι πολφ εφκολθ, γιατί ο κ. Μπογδάνθσ τα απαντάει και 
εφςτοχα, οπότε εγϊ να ςυνθγοριςω και να πω ότι από τα λίγα δεδομζνα που υπάρχουν κάπωσ 
ζτςι κα υπζκετα ότι ςυμβαίνει. Πμωσ εξαρτάται από το πόςθ διάρκεια ζχει θ υπομζγιςτθ άςκθςθ 
και ποφ είναι το δικό ςου κατϊφλι για επιτάχυνςθ του καταβολιςμοφ. Τϊρα δεν υπάρχουν 
αςφαλείσ απαντιςεισ. Εγϊ τουλάχιςτον δεν τθν ξζρω τθν απάντθςθ, να ςασ πω δθλαδι ότι αν 
πασ πάνω από 20 λεπτά κα ζχεισ επιτάχυνςθ του καταβολιςμοφ. Μπορεί για ζναν άνκρωπο να 
είναι 25 λεπτά και για ζναν άλλον 45. Από τθν άλλθ μεριά κα ςασ πω: Εάν κάνεισ τα προτεινόμενα 
μοντζλα, τα κλαςικότερα που περιείχαν 4 Wingate με τζςςερα λεπτά διάλειμμα (16). Πλα μζςα 
με 4 λεπτά διάλειμμα! Άμα κάνω 4, νομίηω ότι ο καταβολιςμόσ μου κα είναι δραματικόσ. 
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Γ. Μπογδάνθσ: Νομίηω όχι, γιατί το κάναμε κάτι παρόμοιο ςε άτομα με κακιςτικζσ δουλειζσ 
γραφείου. Τα άτομα αυτά ζκαναν άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ δφο ι τρεισ φορζσ τθ εβδομάδα και 
αυξικθκε θ μυϊκι τουσ μάηα ςτα πόδια. 
 

Γ. Νάςςθσ: Νομίηω ότι αν αυτοί οι άνκρωποι ποδθλατοφςαν για 30 λεπτά κάνοντασ υπομζγιςτθ 
άςκθςθ μεγάλθσ διάρκειασ, πάλι κα αυξανόταν θ μυϊκι τουσ μάηα. Πμωσ, για να κάνω πιο απλό 
το ερϊτθμα, πρακτικϊσ, γιατί ςασ ενδιαφζρει θ μυϊκι μάηα ςτο ποδιλατο; Εγϊ νομίηω ότι αν 
ζχουμε ανκρϊπουσ που αςκοφνται για υγεία και τουσ βάηουμε να κάνουν ςτο ποδιλατο 
υπομζγιςτθ άςκθςθ 20λεπτθ, κα τουσ χάςουμε από το γυμναςτιριο μζςα ςε 3-4 εβδομάδεσ. 
Ρρζπει να βροφμε πολλζσ και διαφορετικζσ δράςεισ για όλο το ςϊμα.  
 
8) Ποια από τισ δυο μορφζσ άςκθςθσ μπορεί να ενταχκεί καλφτερα ςε ζνα πρόγραμμα 
προπόνθςθσ δφναμθσ; 
 

Γ. Μπογδάνθσ: Εάν κζλουμε να ενταχκεί ςε ζνα πρόγραμμα προπόνθςθσ δφναμθσ κάποια από τισ 
δυο μορφζσ, κα ιταν πολφ πιο καλό να κρατιςουμε τθν άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ, γιατί πολφ 
πρόςφατα κάναμε δυο μελζτεσ ςτθν Ακινα και δείξαμε ότι, αν μετά από προπόνθςθ δφναμθσ και 
ιςχφοσ κάνεισ μιςι ϊρα τρζξιμο ςτο περίπου 65-70% τθσ μζγιςτθσ καρδιακισ ςυχνότθτασ, δεν 
ζχεισ καμία μυϊκι υπερτροφία (58). Αναιρείται δθλαδι το ερζκιςμα που ςου προκαλεί μυϊκι 
υπερτροφία. Εάν όμωσ προςκζςεισ διαλειμματικι άςκθςθ, αποφεφγεισ αυτι τθν αρνθτικι 
επίδραςθ τθσ αερόβιασ άςκθςθσ ςτον μυϊκό αναβολιςμό (60). 
 

Γ. Νάςςθσ: Για τουσ ακλθτζσ, αυτόσ ο ςυνδυαςμόσ των αςκιςεων είναι ζνα πολφ δυςεπίλυτο 
ερϊτθμα. Για τουσ ακλθτζσ δεν είμαι πεπειςμζνοσ ότι υπάρχουν ιςχυρά δεδομζνα για το τι 
πρζπει να κάνουμε. Γιατί εγϊ κα ςασ ζλεγα ότι και αν κάναμε αυτά τα ςτοιχεία, είναι πρϊτα 
αντοχι και μετά δφναμθ. Εάν αλλάηαμε τθ ςειρά ςτθ ςυνεδρία και κάναμε πρϊτα δφναμθ και 
μετά αντοχι, τι κα ςυνζβαινε; Γίνεται πολφ πολφπλοκο το πράγμα, αλλά κα προςπακιςω να το 
κάνω πιο απλό, τουλάχιςτον για τον γενικό πλθκυςμό. Στον γενικό πλθκυςμό τι χρειαηόμαςτε; 
Χρειαηόμαςτε οι άνκρωποι να μποροφν να εκτελοφν τισ δραςτθριότθτεσ τισ κακθμερινζσ, ζχοντασ 
αρκετι δφναμθ, και να ευχαριςτιϊνται τθ ηωι τουσ. Σ’ αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ χρειαηόμαςτε 
μυϊκι αντοχι. Θζλουμε να φτειάξουμε ζνα μυϊκό ςφςτθμα, το οποίο να μπορεί να δουλεφει για 
πολλζσ ϊρεσ τθν θμζρα ςε υπομζγιςτεσ εντάςεισ. Άρα κα πρζπει να ξεκινάμε από το ηθτοφμενο 
και, αν απαντιςουμε το ηθτοφμενο, κα βροφμε και τον τφπο προπόνθςθσ. Κοντολογίσ λζω ότι 
ςτον γενικό πλθκυςμό ζχει περιςςότερο κζςθ θ βελτίωςθ τθσ μυϊκισ αντοχισ, που μπορεί να 
επιτευχκεί καλφτερα με υπομζγιςτεσ εντάςεισ (21). 
 
9) Ποια από τισ δυο μορφζσ άςκθςθσ, είτε ςε οξεία είτε ςε χρόνια φάςθ, προκαλεί 
ευνοϊκότερεσ ορμονικζσ μεταβολζσ; 
 

Γ. Νάςςθσ: Στθν εφάπαξ άςκθςθ, ζχουμε διαφορετικζσ ορμονικζσ μεταβολζσ, δθλαδι θ υψθλισ 
ζνταςθσ άςκθςθ διεγείρει περιςςότερο τθν αυξθτικι ορμόνθ και τουσ παράγοντεσ που κα 
οδθγιςουν ςε αναβολιςμό (3). Η υπομζγιςτθσ ζνταςθσ άςκθςθ όμωσ, εφάπαξ, όταν ζχει 
οριςμζνθ διάρκεια, διεγείρει τισ ορμόνεσ που μασ κάνουν να αιςκανόμαςτε ευεξία, ευχαρίςτθςθ 
(3). Άρα διαλζγετε και παίρνετε. Πταν μιλάμε τϊρα για τθ χρόνια επίδραςθ, κα ζλεγα ότι οι 
ορμόνεσ για τισ οποίεσ ξζρουμε είναι οι ορμόνεσ που ςχετίηονται κυρίωσ με τον μεταβολιςμό 
όπωσ θ ινςουλίνθ. Ξζρουμε ότι μετά από προπόνθςθ υπομζγιςτθσ ζνταςθσ μεγάλθσ διάρκειασ, θ 
δράςθ τθσ ινςουλίνθσ βελτιϊνεται, όπωσ και ο μεταβολιςμόσ τθσ γλυκόηθσ (28, 49). Άρα ζνασ 
ενοχοποιθτικόσ παράγοντασ για μελλοντικό καρδιαγγειακό επειςόδιο εξομαλφνεται. Υπάρχουν 
λιγότερεσ ενδείξεισ για άλλουσ τφπουσ άςκθςθσ, οι ιςχυρότερεσ ενδείξεισ όμωσ είναι για τθν 
υπομζγιςτθσ ζνταςθσ άςκθςθ με μεγάλθ διάρκεια. 
 

Γ. Μπογδάνθσ: Συμφωνϊ με αυτά που λζει ο κ. Νάςςθσ. Σίγουρα με τθν ζντονθ άςκθςθ 
αυξάνεται ςε οξεία φάςθ θ αυξθτικι ορμόνθ και θ τεςτοςτερόνθ, οι οποίεσ είναι δφο ςθμαντικζσ 
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αναβολικζσ ορμόνεσ (31). Άρα είςαι ςε καλφτερθ αναβολικι φάςθ, μπορείσ να αυξιςεισ τθ μυϊκι 
ςου μάηα περιςςότερο μ’ αυτζσ τισ μορφζσ άςκθςθσ. Αλλά το ενδιαφζρον είναι όταν πάμε ςε 
ορμονικζσ αλλαγζσ για βελτίωςθ τθσ υγείασ, όπου βλζπουμε ότι και οι δφο μορφζσ άςκθςθσ, 
μζςω του παράγοντα PGC1α και τθσ αλλαγισ των μεταφορζων γλυκόηθσ ςτθ κυτταροπλαςματικι 
μεμβράνθ (GLUT4), ζχουν το ίδιο αποτζλεςμα (9, 17). Ρροκαλοφν τελικά το ίδιο πράγμα, ακόμα 
και με τόςθ λίγθ άςκθςθ που είδατε ςτθ δευτερολογία μου. Ακόμα και με 2 x 10 δευτερόλεπτα 
άςκθςθ ζχεισ αφξθςθ τθσ ευαιςκθςίασ των ιςτϊν ςτθν ινςουλίνθ, άρα αλλαγζσ ςτθν ζκκριςθ τθσ 
ινςουλίνθσ όταν προςλαμβάνεισ ζνα γλυκαιμικό φορτίο (45). 
 
10) Ποια από τισ δυο μορφζσ άςκθςθσ πρζπει να προτιμιςουν οι διαβθτικοί;  
 

Γ. Νάςςθσ: Οι διαβθτικοί, μζχρι πριν από ελάχιςτα χρόνια, κάνανε μόνο υπομζγιςτθσ ζνταςθσ 
άςκθςθ μεγάλθσ διάρκειασ. Μεγάλθσ διάρκειασ για διαβθτικοφσ μπορεί να είναι 15-20 λεπτά, δεν 
μιλάμε για μεγάλεσ ςυνεδρίεσ. Πμωσ αναγνωρίηω ότι τα τελευταία 3-5 χρόνια και με 
επιταχυνόμενο ρυκμό δθμοςιεφονται μελζτεσ, όπου δοκιμάηουν ςε διαβθτικοφσ υψθλισ ζνταςθσ 
άςκθςθ με διαλειμματικι μορφι και πράγματι υπάρχουν δεδομζνα που δείχνουν ότι ζχουν 
ευεργετικζσ επιδράςεισ ςτον μεταβολιςμό τθσ γλυκόηθσ (47). Επαναλαμβάνω όμωσ ότι οι 
ιςχυρότερεσ ενδείξεισ και ωσ προσ τθ ςυνζχιςθ και ςυμμόρφωςθ ςε μακρά διάρκεια είναι ςτθν 
υπομζγιςτθ άςκθςθ (56). Κι ζνα ακόμα κζμα που κα ικελα να ςασ κυμίςω είναι ότι οι διαβθτικοί 
είναι παχφςαρκοι, είναι άνκρωποι που ζχουν ςυνικωσ και άλλα νοςιματα, άρα ποιοσ τφποσ κα 
ταίριαηε; Φαντάηομαι, πρϊτα κα ξεκινιςουν με περπάτθμα. Ρόςο είναι εφικτό ςτθν πραγματικι 
ηωι κάποιοσ ο οποίοσ είναι παχφςαρκοσ κι ζχει και ςακχαρϊδθ διαβιτθ να κάνει κάποιον άλλο 
τφπο άςκθςθσ εκτόσ από μζτριασ ζνταςθσ περπάτθμα μζχρι λαχάνιαςμα; Αν φτάςει όμωσ ζνα 
επίπεδο, μπορεί να προςκζςει και κάποιεσ ςυνεδρίεσ υψθλισ ζνταςθσ άςκθςθσ.  
 

Γ. Μπογδάνθσ: Σασ υπενκυμίηω ότι, όταν κάποιοσ άνκρωποσ ςαν αυτοφσ τουσ αγφμναςτουσ 
διαβθτικοφσ τφπου 2 κάνει άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ, μιλάμε ςτθν ουςία για αρκετά χαμθλι 
ζνταςθ όςον αφορά τισ απόλυτεσ τιμζσ. Φυςικά εγϊ που υπεραςπίηομαι με ηζςθ αυτιν τθ μορφι 
άςκθςθσ κα ςασ πω ότι κα πρζπει να είμαςτε πάρα πολφ προςεκτικοί με ομάδεσ αςκενϊν και κα 
πρζπει να τουσ ελζγχουμε πάρα πολφ καλά πριν κάνουν τζτοιου είδουσ άςκθςθ. Είναι πάρα πολφ 
ςθμαντικό αυτό για να διαςφαλίςουμε τθν υγεία τουσ. Να πω και κάτι για τουσ διαβθτικοφσ 
τφπου 1, που είναι κάτι διαφορετικό από τουσ διαβθτικοφσ τφπου 2. Αυτοί πακαίνουν πολλζσ 
φορζσ υπογλυκαιμία όταν κάνουν ςυνεχόμενθ άςκθςθ. Κοιτάξτε τι ωραία και χριςιμθ μπορεί να 
είναι θ άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ για να μθν πζςει θ γλυκόηθ τουσ. Μια μελζτθ ζδειξε ότι, αν ςε 
ζναν διαβθτικό τφπου 1 κάνεισ ζνα ςπριντ 10 δευτερολζπτων πριν τθ ςυνεχόμενθ άςκθςθ, αυτό 
ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ διατιρθςθ των επιπζδων γλυκόηθσ του αίματοσ ςε φυςιολογικά επίπεδα 
και προλαμβάνει τθν υπογλυκαιμία μετά τθν άςκθςθ (11). Αντί λοιπόν να πάρει κάποια μορφι 
υδατανκράκων πριν τθν άςκθςθ, μπορεί να κάνει ζνα ςπριντ και να κάνει μετά άςκθςθ χωρίσ να 
κινδυνεφει από υπογλυκαιμία. 
 
11) Είναι δυνατόν θ τροποποίθςθ των ςυνκθκϊν άςκθςθσ (δθλαδι, ςε ό,τι αφορά τθν 
υπομζγιςτθ άςκθςθ ςυνεχοφσ ζνταςθσ, διάρκεια, ζνταςθ και ςυχνότθτα και, ςε ό,τι αφορά τθ 
διαλειμματικι άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ, οι ίδιεσ παράμετροι ςυν διάρκεια και ςχιμα του 
διαλείμματοσ) να μεταβάλει τόςο τισ αποκρίςεισ, ϊςτε θ Α άςκθςθ με τα α χαρακτθριςτικά να 
είναι καλφτερθ από τθ Β άςκθςθ με τα β χαρακτθριςτικά, αλλά αν τα αλλάξουμε λίγο να 
αντιςτραφεί θ ςχζςθ; 
 

Γ. Νάςςθσ: Ναι, θ απάντθςθ είναι τόςο απλι, βεβαίωσ. Εδϊ πρζπει να ςυνταιριάξουμε 
επιςτθμονικζσ ςκζψεισ, να τισ ςυνδυάςουμε με τθ τζχνθ τθσ προπονθτικισ, για να δοφμε τι 
μποροφμε να κάνουμε. Ο ςυνδυαςμόσ διάρκειασ, ζνταςθσ και ςυχνότθτασ επθρεάηει τισ 
προςαρμογζσ (7). Ρρζπει να μάκουμε τισ βαςικζσ αρχζσ και μετά να τισ χρθςιμοποιοφμε με 
μαςτοριά για να φζρουμε τα επικυμθτά αποτελζςματα. 
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Γ. Μπογδάνθσ: Τον τελευταίο χρόνο, με μια μεγάλθ ερευνθτικι ομάδα, ψάχνουμε να δοφμε τι 
ςυμβαίνει αν αλλάξεισ τθ διάρκεια και το διάλειμμα τθσ διαλειμματικισ άςκθςθσ υψθλισ ζνταςθσ 
κρατϊντασ τον ίδιο ςυνολικό χρόνο άςκθςθσ και διαλείμματοσ και τθν ίδια ζνταςθ. Ζχουμε δει 
εξαιρετικά πράγματα. Μπορεί να ζχεισ διαφορετικισ μορφισ άςκθςθ αλλάηοντασ απλϊσ τθ 
διάρκεια του ερεκίςματοσ και του διαλείμματοσ, κρατϊντασ τον ίδιο ςυνολικό όγκο άςκθςθσ. 
Επίςθσ πολλζσ φορζσ ςτθ διαλειμματικι άςκθςθ θ δυςαρζςκεια που βλζπουμε οφείλεται ςτο ότι 
διαρκεί πάνω από ζνα λεπτό. Πταν διαρκεί λιγότερο, είναι ευχάριςτθ. 
 

Γ. Νάςςθσ: Υπάρχουν δεδομζνα που δείχνουν ότι, για να εξομαλφνουμε τον πικανό παράγοντα 
τθσ δυςαρζςκειασ, πικανό μοντζλο άςκθςθσ είναι να ξεκινάμε με υψθλισ ζνταςθσ για 1 λεπτό και 
όςο περνάει θ ϊρα να μειϊνουμε τθν ζνταςθ (64). Αυτό είναι ζνα πικανό μοντζλο. 
 
12) Ποια από τισ δυο μορφζσ άςκθςθσ απαιτεί μεγαλφτερο χρόνο ανάλθψθσ-αποκατάςταςθσ- 
αποκεραπείασ; Αυτό αποτελεί πλεονζκτθμα ι μειονζκτθμα; 
 

Γ. Νάςςθσ: Μεγαλφτερο χρόνο ανάλθψθσ χρειάηεται θ υψθλισ ζνταςθσ διαλειμματικι άςκθςθ. 
Δεν είναι πάντα μειονζκτθμα όμωσ, διότι αν είςαι υψθλοφ επιπζδου ακλθτισ και κάνεισ τισ 
προςαρμογζσ λίγο πριν το φορμάριςμα, κα πρζπει να υποςτείσ το ότι ςτθ ηωι όλα ζχουν ζνα 
τίμθμα. Άρα θ απάντθςθ είναι ότι δεν είναι πάντα μειονζκτθμα. Για τον γενικό όμωσ πλθκυςμό 
είναι (αν μιλάμε για τουσ αςκενείσ μασ ι τουσ πελάτεσ μασ ςτο γυμναςτιριο), γιατί ζνασ 
άνκρωποσ, ο οποίοσ κάνει άςκθςθ και τθν επόμενθ νιϊκει πολφ πιαςμζνοσ και αυτό κρατάει 3 
θμζρεσ, δεν κα μασ ζρκει τθ τζταρτθ μζρα, όςο φίλοσ μασ κι αν είναι, όςο καλι διάκεςθ και αν 
ζχει. Άρα, όταν κα ςυνταγογραφείτε άςκθςθ ςτο γυμναςτιριο, αυτό πρζπει να το λαμβάνετε 
πολφ υπόψθ ςασ και να δίνετε εντάςεισ κάτω από το κατϊφλι που πικανϊσ κα του προκαλζςει 
αυτι τθ δυςφορία και το πιάςιμο τθσ επόμενθσ μζρασ (12, 48). 
 

Γ. Μπογδάνθσ: Πλα εξαρτϊνται από τον όγκο τθσ άςκθςθσ, γιατί, αν κάνεισ πάρα πολφ 
ςυνεχόμενθ άςκθςθ και μειϊςεισ για παράδειγμα το γλυκογόνο ςου πάρα πολφ, μετά κζλεισ 
ειδικό διατροφικό πρόγραμμα για να επανζλκεισ γριγορα. Φυςικά, θ πολφ ζντονθ άςκθςθ 
μπορεί να χρειαςτεί μεγαλφτερθ αποκατάςταςθ. Ρρζπει να προςπακιςετε να τουσ δίνετε τζτοια 
ερεκίςματα, ϊςτε να μθ δθμιουργείται μεγάλθ μυϊκι βλάβθ. Για παράδειγμα, ςασ ζδειξα ςε μια 
διαφάνεια ότι, αντί να χρθςιμοποιιςουμε τρζξιμο ςτον διάδρομο για τθ διαλειμματικι άςκθςθ, 
μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε άςκθςθ ςτο κυκλοεργόμετρο, που είναι μόνο μειομετρικι. Αυτό 
ζχει ζνα τεράςτιο πλεονζκτθμα: ςτθ μία ζχεισ μεγάλθ μυϊκι βλάβθ, ενϊ ςτθν άλλθ δεν ζχεισ 
κακόλου μυϊκι βλάβθ (6). Άρα, παίηοντασ με αυτοφσ τουσ παράγοντεσ μπορεί να κάνει κανείσ το 
είδοσ άςκθςθσ που κζλει πολφ αποδοτικό. 
 
13) Ποια από τισ δυο μορφζσ άςκθςθσ προκαλεί μεγαλφτερεσ διαταραχζσ ςτθν οξιδοαναγωγικι 
ιςορροπία; Αυτό είναι καλό ι κακό; 
 

Γ. Νάςςθσ: Η υψθλισ ζνταςθσ άςκθςθ. Οριςμζνεσ φορζσ είναι καλό μζχρι ζνα οριςμζνο όριο, 
γιατί εκκινεί τον καταρράκτθ των βιοχθμικϊν δράςεων που κα οδθγιςουν ςε προςαρμογζσ. 
Οριςμζνεσ φορζσ δεν είναι και τόςο καλό. Αυτό όμωσ νομίηω αφορά κυρίωσ τουσ ακλθτζσ, διότι 
δεν νομίηω ότι μπαίνουμε ςε τζτοια χωράφια τόςο πολφ όςον αφορά τον γενικό πλθκυςμό. 
 

Γ. Μπογδάνθσ: Είναι καλό ζωσ ζνα βακμό να ζχεισ οξιδωτικό ςτρεσ, γιατί είναι ζνα ερζκιςμα 
επιπλζον για να προκαλζςεισ προςαρμογζσ και το ξζρουμε αυτό: Δίνοντασ υπζρμετρα 
αντιοξιδωτικά, μπορείσ να μειϊςεισ τισ επικυμθτζσ προςαρμογζσ που προκαλεί το οξιδωτικό 
ςτρεσ. Ξζρουμε όμωσ ότι αν κάνεισ προπόνθςθ υψθλισ ζνταςθσ, όπου πραγματικά ζχεισ 
μεγαλφτερο οξιδωτικό ςτρεσ, ο οργανιςμόσ προςαρμόηεται ςε αυτό και αυξάνει τθν 
αντιοξιδωτικι του ικανότθτα (6). Οπότε αυτό είναι ζνα πολφ μεγάλο ςυν και, όπωσ είδαμε το 
πρωί, μπορεί να βοθκιςει και για πρόλθψθ αςκενειϊν όπωσ ο καρκίνοσ.  
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14) Μετά τθ διακοπι ποιασ από τισ δυο μορφζσ προπόνθςθσ διατθροφνται για περιςςότερο 
διάςτθμα οι προςαρμογζσ; 
 

Γ. Νάςςθσ: Είναι λίγο γενικι βζβαια θ ερϊτθςθ. Ρρϊτον, δεν υπάρχει ςχετικι μελζτθ. Οι μελζτεσ 
είναι ςε ςυνεχόμενθ άςκθςθ (42, 59). Δεν ξζρουμε τι ςυμβαίνει ςε διαλειμματικι άςκθςθ υψθλισ 
ζνταςθσ. Εικάηω όμωσ από άλλα μοντζλα ότι ταχφτερα χάνεισ τισ προςαρμογζσ που ζχεισ επιτφχει 
με τθν υψθλισ ζνταςθσ άςκθςθ για τον απλοφςτατο λόγο ότι τισ προςαρμογζσ που επιτυγχάνεισ 
με τθ μζτριασ ζνταςθσ άςκθςθ ζχεισ τθν ικανότθτα ακόμα και όταν είςαι ςε off-season κάπωσ να 
τισ διατθρείσ μζςω άλλων υπομζγιςτων δραςτθριοτιτων, όπωσ κολφμπι, τζνισ. Είναι πάρα πολφ 
δφςκολο να διατθριςεισ προςαρμογζσ που ζγιναν από υψθλισ ζνταςθσ άςκθςθ. 
 

Γ. Μπογδάνθσ: Ζχει δίκιο ο κ. Νάςςθσ. Υπάρχει μια ζρευνα, θ οποία δεν ζχει βγει ακόμα ζξω, που 
λζει ότι αν μειϊςεισ ακόμα και τον όγκο τθσ υψθλισ ζνταςθσ διαλειμματικισ προπόνθςθσ (όχι να 
τθ ςταματιςεισ), οι προςαρμογζσ πζφτουν κατακόρυφα μζςα ςε 15 θμζρεσ, τόςο γριγορα 
δθλαδι (19).  
 
 

Κλείςιμο 
 

Β. Μοφγιοσ: Νομίηω ότι ζγινε μια εξαιρετικι ανταλλαγι απόψεων από τουσ δυο κορυφαίουσ 
ειςθγθτζσ μασ. Για όςουσ από το ακροατιριο αναρωτιοφνται, τι γίνεται με αυτοφσ τουσ 
επιςτιμονεσ, τι είναι ςωςτό, το ζνα ι το άλλο, πρζπει να πω ότι αυτι είναι θ πεμπτουςία τθσ 
επιςτθμονικισ ζρευνασ και μζςα από τζτοιεσ ζρευνεσ και τζτοιεσ αντιπαρακζςεισ βγάηουμε μια 
άκρθ. Αυτι θ άκρθ που βγάηουμε καλό είναι να ςτθρίηεται πάνω ςε ενδείξεισ, οι οποίεσ 
ςυςςωρευόμενεσ γίνονται αποδείξεισ. Διεκνϊσ υπάρχουν διάφορα ςυςτιματα επιπζδων 
ενδείξεων. Ζχω μπροςτά μου ζνα ςφςτθμα που λζγεται Grade και που ζχει 4 επίπεδα ενδείξεων. 
Tο επίπεδο Α, που είναι υψθλό, το Β, που είναι μζτριο, το Γ, που είναι χαμθλό, και το Δ, που είναι 
πολφ χαμθλό (http://www.essentialevidenceplus.com/product/ebm_loe.cfm?show=grade).  

Τυχαίνει ςιμερα πολλά από τα πράγματα που κουβεντιάςαμε να εμπίπτουν και ςτα 4 
αυτά επίπεδα, δθλαδι για κάποια απ όςα είπαμε ζχουμε πολφ καλζσ ενδείξεισ, αλλά για κάποια 
ζχουμε λίγεσ ενδείξεισ. Aν ξεκινιςω από αυτά που είναι ςτισ δφο πάνω κατθγορίεσ (Α και Β), κατά 
τθ γνϊμθ μου, κάνοντασ τθ ςφγκριςθ των δυο ειδϊν άςκθςθσ και ξεκινϊντασ από τθ 
διαλειμματικι άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ, κα κατζταςςα ςτα πλεονεκτιματά τθσ το ότι ςε λιγότερο 
χρόνο προκαλεί αφξθςθ τθσ αερόβιασ και τθσ καρδιαναπνευςτικισ ικανότθτασ, όπωσ φαίνεται 
από πρόςφατθ μετανάλυςθ (46), και μάλλον προκαλεί μεγαλφτερθ βελτίωςθ τθσ αγγειακισ 
λειτουργίασ, κάτι που δεν αναφζρκθκε, αλλά προκφπτει από άλλθ μετανάλυςθ (53). Σε ό,τι 
αφορά τθ ςυνεχόμενθ άςκθςθ μζτριασ ζνταςθσ, κα ζλεγα ωσ πλεονζκτθμα το ότι είναι πιο βατι 
και ιδιαίτερα ςε άτομα με χαμθλι ικανότθτα, όπωσ είναι οι παχφςαρκοι, ενζχει μικρότερο 
κίνδυνο τραυματιςμοφ και κίνδυνο άλλων επιπλοκϊν, όπωσ είναι θ υπζρταςθ κατά τθν άςκθςθ, 
και υποςτθρίηεται από περιςςότερεσ και πιο μακροχρόνιεσ μελζτεσ. Πμωσ αυτό είναι θ μοίρα 
πάντα τθσ αντιπαράκεςθσ του κακιερωμζνου με το καινοφργιο. Δθλαδι, το γεγονόσ ότι ζχουμε 
λιγότερεσ ζρευνεσ πάνω ςτθ διαλειμματικι άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ οφείλεται ςτο ότι είναι 
ςχετικά καινοφργια. Τουλάχιςτον, εντατικά μελετάται ςχετικά πρόςφατα.  

Για ερωτιματα, όπωσ ποια είναι θ επίδραςθ ςτον μυϊκό μεταβολιςμό, ποια μορφι 
άςκθςθσ είναι τελικά καλφτερθ για τθν αντιμετϊπιςθ του διαβιτθ τφπου 2, ποια είναι θ επίδραςθ 
ςτθν οξιδοαναγωγικι κατάςταςθ, πόςο διαρκοφν οι προςαρμογζσ όταν επζρχεται αποπροπόνθςθ 
(detraining), οι ενδείξεισ είναι ςε χαμθλό επίπεδο, ςε επίπεδο Δ. Μια πρόςκετθ δυςκολία τθσ 
ζρευνασ ςτον τομζα αυτόν είναι ότι θ διαλειμματικι άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ είναι πιο δφςκολο 
να προςδιοριςτεί από τθ ςυνεχόμενθ άςκθςθ μζτριασ ζνταςθσ, επειδι ςτθν πρϊτθ 
υπειςζρχονται, πζρα από τθ διάρκεια και τθν ζνταςθ τθσ άςκθςθσ, θ διάρκεια και θ ζνταςθ των 
διαλειμμάτων, κακϊσ και ο ςυνδυαςμόσ του ενόσ με το άλλο, κάτι που μπορεί να οδθγιςει ςε 
εντελϊσ διαφορετικά αποτελζςματα. Για παράδειγμα, και θ διαλειμματικι άςκθςθ που είναι ςτο 
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85% τθσ μζγιςτθσ πρόςλθψθσ οξυγόνου και διαρκεί 4 λεπτά λζγεται ΗΙΙΤ, αλλά και αυτι που είναι 
ςτο 170% τθσ μζγιςτθσ πρόςλθψθσ οξυγόνου και κρατάει 10 δευτερόλεπτα είναι ΗΙΙΤ. Επομζνωσ 
υπάρχει μια βαςικι ανάγκθ να βελτιωκεί θ περιγραφι των ειδϊν άςκθςθσ που ονομάηουμε ΗΙΙΤ. 
Καινοφργια πράγματα που δεν ζχουν αγγιχκεί κακόλου και αποτελοφν αντικείμενα επιςτθμονικισ 
ζρευνασ είναι το ποιεσ είναι οι διατροφικζσ ανάγκεσ ςτθ διαλειμματικι άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ 
(ξζρουμε πολλά για τθ ςυνεχόμενθ άςκθςθ, αλλά πολφ λίγα για τθ ΗΙΙΤ) και το αν υπάρχουν 
ςυμπλθρϊματα διατροφισ, τα οποία κα μποροφςαν να βοθκιςουν τθν απόδοςθ ςτθ 
διαλειμματικι άςκθςθ υψθλισ ζνταςθσ. 

Κλείνοντασ, κα ικελα να πω ότι ζνα ςυνθκιςμζνο κλιςζ αυτϊν που κάνουν χαιρετιςμοφσ 
ςτθν τελετι ζναρξθσ και ίςωσ το ακοφςουμε και ςιμερα είναι το «Ρεριμζνουμε με ανυπομονθςία 
τα πορίςματα του ςυνεδρίου ςασ», κάτι που ςυνικωσ δεν γίνεται ςχεδόν ποτζ: τα ςυνζδρια 
ςπάνια βγάηουν πορίςματα. Το δικό μασ ςυνζδριο νομίηω ότι μπορεί να το ςπάςει αυτό, πρϊτον 
γιατί θ Οργανωτικι Επιτροπι ζχει ηθτιςει από τισ ςτρογγυλζσ τράπεηεσ μια ςφνοψθ των εργαςιϊν 
τουσ και δεφτερον γιατί κα μποροφςαν τα πορίςματα από τθ ςθμερινι ςτρογγυλι τράπεηα να 
αποτελζςουν το υλικό για αυτό που λζμε position statement, μια κζςθ που κα εκδϊςει θ Σχολι 
ςε ςυνεργαςία με τουσ ειςθγθτζσ ι με τθν Ελλθνικι Εταιρεία Βιοχθμείασ και Φυςιολογίασ τθσ 
Άςκθςθσ, τθσ οποίασ (για να παινζψω το ςπίτι μασ) οι τρεισ μασ είμαςτε μζλθ. Ρολφ ευχαρίςτωσ 
κα μποροφςαμε να κάτςουμε, κφριε Κοςμιτορα, να εκδϊςουμε μια ςφντομθ κζςθ, θ οποία να 
αναρτθκεί ςτισ ιςτοςελίδεσ και να αποτελζςει οδθγό για όςουσ ενδιαφζρονται. 
 
θμείωςθ 
Αντί για το position statement που αναφζρεται λίγο παραπάνω, οι ςυντελεςτζσ του debate 
κεϊρθςαν χρθςιμότερθ τθν παροφςα αποτφπωςθ τθσ ςυηιτθςθσ. 
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