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THE EFFEC
CT OF WORKPLACE ON
N RESPIRATORY CAPAC
CITY OF STEEEL PLANT CO.
C
WORKERSS
M. Mousaavi nezhad , M. Siahko
ouhian
M.S,Islam
mic Azad University, Kh
hoy Branch, Iran , Assisstant professsor, Mohaghegh‐e‐
Ardabili University,
U
Iran
The preseent study was
w conductted to explore respira
atory capaccity among workers off
workers (m
different workplaces
w
in the Ardaabil metal factory.
f
Me
ethod: 384 w
mean +/‐ SD
D
age 29.39
9 +/‐ 5.59 years;
y
heighht 172.33 +/‐ 6.54 cm;; and weighht 75.27 +//‐ 11.37 kg))
who volunteered to participatee in the study, divide
ed to the ffive workplace groupss
(group 1: physical acctivity withhout air pollution( the
e active grooup had three regularr
training seessions per week); grooup 2: seden
ntary lifestyyle without air pollutio
on; group 3::
dust & aeero‐soil; group 4: FeO
O2 particulaates; group
p 5: dust & aero‐soil plus FeO2
2
particulatees) and evaaluated as ssubjects. Re
espiratory capacity
c
waas assessed using sub‐‐
maximal Queens
Q
Step protocol. Results: Frrom the resspiratory caapacity aspe
ect of view,,
group on
ne was in the higheest level (53.23±
(
4.6
61 vs. 45. 22±6.66; 46.63±5.57;
4
;
45.36±6.1
12; and 46.9
91±5.81 ml//kg/min). In addition, there was a significan
nt negativee
correlation exists bettween resppiratory cap
pacity and workplace
w
aair pollution
n (r = ‐.109,,
p≤ 0.05). Based on th
he findings it was conccluded thatt: 1) the higgher the wo
orkplace airr
s
ssubjects (grroup 2) had
d
pollution, the lower the respiraatory capaciity; 2) the sedentary
the lowestt respiratorry capacity aamong five groups.
Λέξεις κλεειδιά: workplace, respiiratory capaacity, worke
ers
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ΡΑΧΥΧΡΟΝ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑ
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ΜΕ ΟΛΟΣΩΜ
ΜΗ
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΒΡ
ΔΟΝΗΣΗ ΣΤΗΝ
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ΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
Ν ΙΣΧΥ ΝΕΑΡΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚ
ΚΩΝ
Καρατράνντου Κ. , Γερ
ροδήμος Β.., Ζαφειρίδης Α., Τσιόκ
κανος Α.
Πανεπιστήμιο Θεσσα
αλίας, Τ.Ε.Φ
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THE SHOR
RT‐TERM EFFFECTS OF W
WHOLE‐BOD
DY VIBRATION TRAINI NG ON FLEXIBILITY,
STRENGTH
H AND POW
WER IN YOU
UNG FEMALLES
K. Karatraantou , V. Gerodimos, A
A. Zafeiridis, A. Tsioka
anos
Universityy of Thessally, D.P.E.S.SS.
Η ολόσωμ
μη δόνηση είναι μια ννέα μορφή άσκησης που
π χρησιμοοποιείται τόσο
τ
για τη
η
βελτίωση φυσικών ικκανοτήτων όσο και για
α την πρόλη
ηψη και ανττιμετώπιση παθήσεωνν
και τραυμ
ματισμών. Σκοπός
Σ
της παρούσας έρευνας ήτταν να εξετταστεί: α) η επίδραση
η
ενός βραχχύχρονου προγράμμα
π
ατος (short‐‐term) άσκη
ησης με ολλόσωμη δό
όνηση στηνν
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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κινητικότη
ητα, τη δύνναμη και τη ν ισχύ νεαρ
ρών γυναικκών και β) η διάρκεια αυτών τωνν
επιδράσεω
ων, αν υπά
άρξουν. Στη μελέτη έλα
αβαν μέροςς εθελοντικκά 26 νεαρέές γυναίκεςς
(ηλικία: 19
9.4±0.5ετών, σωματικ ή μάζα: 60.4±12.5kg, ανάστημα:
α
167.6±7.5ccm) φυσικά
ά
δραστήριεες, οι οποίεες χωρίστηκκαν τυχαία σε δύο ομά
άδες: ομάδα
α άσκησης με δόνηση
η
(ΟΔ) και ομάδα ελέέγχου (ΟΕ) . Η ΟΔ πρ
ραγματοποίίησε 16 συυνεδρίες άσκησης
ά
μεε
υχνότητα: 225Hz, εύροςς μετατόπισ
σης: 6mm, δδιάρκεια: 2σετ x 5min,,
ολόσωμη δόνηση (συ
2min διά
άλειμμα/σεετ), σε π
πλατφόρμα αμφίπλευ
υρης ολόσσωμης δόνησης. Οιι
συμμετέχο
ουσες στέκκονταν όρθθιες πάνω στην πλατφόρμα με τα γόνατα
α ελαφρώςς
λυγισμένα
α (10ο). Η ΟΕ δεν ακκολούθησε κάποιο πρ
ρόγραμμα παρέμβαση
ης. Για τηνν
αξιολόγησ
ση των φυσικών ικαννοτήτων τω
ων νεαρών γυναικών χχρησιμοποιήθηκαν οιι
μετρήσειςς: της κινητιικότητας (siit‐and‐reach
h test), της κατακόρυφ
φης αλτικότητας (άλμα
α
από ημικά
άθισμα, άλλμα με αντίίθετη κίνησ
ση, και άλμ
μα βάθους)), της ισομεετρικής καιι
ισοκινητικκής ροπής δύναμης
δ
τω
ων εκτεινόνττων και καμ
μπτήρων μυυών της άρθ
θρωσης του
υ
γόνατος και
κ της αναεερόβιας ισχχύος (wingaate test). Οι μετρήσειςς πραγματο
οποιήθηκανν
πριν την έναρξη
έ
του προγράμμα
ατος παρέμ
μβασης, δύο και είκοσσι‐δύο ημέρ
ρες μετά τη
η
λήξη του. Για τη στατιστική
σ
επεξεργασ
σία των απ
ποτελεσμάττων χρησιμ
μοποιήθηκεε
μάδα x χχρόνος, 2 x 3), μεε
ανάλυση διακύμανσης με δδύο παράγγοντες (ομ
επαναλαμ
μβανόμενεςς μετρήσειςς στον παράγοντα «χρ
ρόνο» και ο μαθηματτικός τύποςς
του Tukeyy ως κριτήριο post‐hooc σύγκρισης, όπου αυτό
α
ήταν απαραίτητο
ο. Από τηνν
ανάλυση των αποτελεσμάτων παρατηρήθ
θηκε στατισ
στικά σημα
αντική αλλη
ηλεπίδραση
η
στην ισοκκινητική καιι ισομετρική
ή ροπή δύνναμης των καμπτήρωνν μυών της άρθρωσηςς
του γόναττος και στη
ην κινητικόότητα. Στηνν ΟΔ παρατηρήθηκε σστατιστικά σημαντική
ή
ς ροπής δύ
αύξηση, της
τ κινητικό
ότητας και της ισοκινη
ητικής και ισομετρικής
ι
ύναμης τωνν
καμπτήρω
ων μυών τη
ης άρθρωσσης του γό
όνατος, μεττά το πρόγγραμμα πα
αρέμβασης..
Ωστόσο δεν
δ
παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ τω
ων ομάδωνν σε καμίία από τιςς
μετρήσειςς. Η έλλειψη διαφορώ
ών μεταξύ των
τ
ομάδω
ων σε όλες τις παραμέέτρους που
υ
αξιολογήθ
θηκαν, ενισ
σχύει την ά
άποψη ότι ένα βραχύ
ύχρονο πρόόγραμμα άσκησης
ά
μεε
ολόσωμη δόνηση δενν επηρεάζε ι την κινητιικότητα, τη δύναμη κα
αι την ισχύ των
τ νεαρώνν
γυναικών..
Λέξεις κλεειδιά: ευκαμψία‐ευλυγγισία, κατακόρυφη αλττικότητα, ισσοκινητική και
ισομετρική αξιολόγηση

15746
jesformess@uwic.ac.u
uk
AGILITY PERFORMAN
NCE IS CORR
RELATED TO
O POWER BUT
B NOT TO
O STRENGTH
H OR
SPEED
J. Esforme
es , D. Fullin
ng, T. Bamp
pouras
Cardiff Sch
hool of Spo
ort, Universsity of Wale
es Institute, Cardif, UK,, Faculty of Health
and Wellb
being, Unive
ersity of Cu
umbria, Lancaster, UK
Agility is an importtant physiccal compon
nent for su
uccessful pperformance in manyy
opposition
n sports, combining
c
perceptuall and decision‐makin g abilities and rapid
d
change of
o direction
n. Althoughh previous studies have examiined the relationship
r
p
between agility
a
and other
o
physiical attributtes, the agillity task useed did not account
a
forr
the decisiion‐making componennt. Therefo
ore, the aim
m of the ppresent stu
udy was to
o
investigate the relattionship of agility to power, stre
ength, and speed. Tw
welve male,,
e 20.5±0.6 years,
y
heighht 1.86±0.0
06 m, bodyy
competitivve rugby players (meaan±SD: age
mass 92.5
5±9.1 kg) performed aan agility te
est (AGI), a half squatt strength test
t
(HS), a
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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power tesst (5 rebou
und jumps test (5RJ), and a 40m
m sprint teest (SPRINT
T). For AGI,,
subjects run a 15m course,
c
passsing through two sets of timing ggates. The fiirst set wass
5m away from
f
the start and the second 5m
m away from
m the first seet and the course
c
end..
The first left
l or rightt turn was unanticipatted and the
e direction was indicaated by thee
second seet of timing gates. 5m
m splits an
nd total tim
me was reccorded. Strrength wass
assessed by 1 repetition maxim
mum for the
e HS. 5RJ took place oon a contact mat and
d
power output was caalculated. FFinally, SPRINT 0‐10m, 10‐40m, aand 0‐40m times
t
weree
recorded. Pearson’s correlationn (r) was used
u
to exa
amine for rrelationship
ps between
n
c
set at 0.05. AGI timess
these meaasurementss, with signiificance levvel for any correlation
were 1.99
9±0.18 s, 1.5
57±0.19 s, 1.15±0.88 s,
s and 4.71±
±0.37 s for 05m, 5‐10m
m, 10‐15m,,
and 0‐15m
m, respectively. 1RM for HS was
w 212.1±1
18.3 kg. 5RRJ power output
o
wass
1125.5±15
57.3 W. Finally, SPRINTT times werre 1.88±0.11 s, 3.72±00.20 s, and 5.70±0.37
5
s
for 0‐10m
m, 10‐40m, and 0‐40m,, respective
ely. AGI 10‐‐15m was ccorrelated with
w powerr
output (P
P=0.020, r=
=0.686), whhile AGI 5‐‐10m was correlated with AGI total timee
(P=0.001, r=0.852). No other significant correlation
n was reveealed (P>0..05). Thesee
findings suggest
s
thaat agility pperformance is relate
ed to quickk decision‐making. In
n
addition, once
o
that decision
d
hass been mad
de, lower lim
mb power iis important to enablee
fast moveement. Our findings disagree with
w
previou
us studies reporting speed and
d
strength as
a two facto
ors related to agility performanc
p
e. Howeverr, the use of
o decision‐‐
making in the currentt study cou ld explain this discrepa
ancy, indicaating its sign
nificant rolee
in agility performanc
p
ce. Thereforre, agility assessment should takee this comp
ponent into
o
considerattion.
Λέξεις κλεειδιά: Change of directtion speed, Reactive strength indeex, Sprintingg
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THE EFFEC
CT OF WHO
OLE‐BODY V
VIBRATION ON
O THE STR
RENGTH AN
ND POWER OF
MIDDLE‐A
AGED WOM
MEN
K. Chanou
u , K. Karatrrantou, V. G
Gerodimos, A. Jamurta
as, A. Tsiokaanos
Universityy of Thessally, D.P.E.S.SS.
Η ολόσωμ
μη δόνηση αποτελεί μ
μια αρκετά διαδεδομέννη μορφή ά
άσκησης τα
α τελευταία
α
χρόνια σττον τομέα της
τ άθληση
ης αλλά κα
αι της υγεία
ας. Σκοπός της έρευνα
ας ήταν να
α
μελετηθείί η επίδρασ
ση ενός προογράμματοςς άσκησης με
μ ολόσωμμη δόνηση διάρκειας
δ
8
εβδομάδω
ων στη δύνναμη και ττην κατακό
όρυφη αλτιικότητα υγγιών, μη ασ
σκούμενωνν
μεσήλικωνν γυναικώνν (37‐50 εττών) και να
α διερευνηθ
θεί η διατήήρηση των παραπάνω
ω
πιθανών επιδράσεω
ε
ν μετά απόό χρονικό διάστημα
δ
8 εβδομάδω
ων από το τέλος του
υ
προγράμμ
ματος. Τριάνντα γυναίκεες χωρίστηκκαν σε ομάδ
δα άσκησηςς με ολόσω
ωμη δόνηση
η
(ΟΔ) και ομάδα
ο
ελέγγχου (ΟΕ). Η ΟΔ ακολλούθησε πρ
ρόγραμμα ά
άσκησης μεε ολόσωμη
η
δόνηση (20‐25Hz, 6mm,
6
6‐8m
min, 3φ/εβ)) διάρκειαςς 8 εβδομά
άδων σε πλατφόρμα
π
α
αμφίπλευρης ολόσωμης δόνηση
ης ενώ η ΟΕ δεν εκτέλ
λεσε άσκησση. Για την αξιολόγηση
α
η
της δύναμ
μης μετρήθηκε η ισομεετρική (ΙΜFF‐) και ισοκκινητική ροππή δύναμηςς (IKF‐) τωνν
καμπτήρω
ων (ΚΓ) και εκτεινόντω
ων μυών (ΕΓ) της άρθρ
ρωσης του γόνατος ενώ για τηνν
αξιολόγησ
ση της κατα
ακόρυφης α
αλτικότητας χρησιμοπο
οιήθηκε το ά
άλμα από ημικάθισμα
η
α
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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(SJ) και το
ο άλμα με αντίθετη
α
κίννηση (CMJ). Οι μετρήσεεις πραγμα
ατοποιήθηκα
αν πριν τηνν
έναρξη το
ου προγράμ
μματος παρρέμβασης (α
αρχική μέτρηση), στιςς 8 εβδομάδ
δες (τελική
ή
μέτρηση) και στιςς 16 εβδ ομάδες (εεπαναμέτρη
ηση). Για την ανά
άλυση τωνν
αποτελεσμάτων χρησ
σιμοποιήθη
ηκε ανάλυσ
ση διακύμαννσης (two‐w
way ANOVA
A, 2Χ3) με 2
παράγονττες, «ομάδ
δα» και ««χρόνος», με επαναλ
λαμβανόμεενες μετρή
ήσεις στονν
παράγονττα «χρόνο»
» και ο μα
αθηματικός τύπος καττά Tukey ω
ως κριτήριο post‐hocc
σύγκρισηςς όπου κρίίθηκε απαρραίτητο. Ωςς επίπεδο σημαντικότ
σ
τητας ορίσττηκε p=.05..
Από την ανάλυση των αποοτελεσμάτω
ων παρατη
ηρήθηκε σστατιστικά σημαντική
ή
δραση τωνν παραγόνττων «ομάδα» και «χρόνος» για
α τα SJ κα
αι CMJ (σεε
αλληλεπίδ
απόλυτες και σχετικέές τιμές). Α
Από την ανά
άλυση πολλ
λαπλών συυγκρίσεων προέκυψαν
π
ν
στατιστικά
ά σημαντικές διαφορέές, για την ΟΔ, μεταξύ
ύ όλων τωνν μετρήσεω
ων για το SJJ
καθώς κα
αι μεταξύ της
τ αρχικήςς και τελικής μέτρηση
ης αλλά κα
αι μεταξύ της
τ τελικήςς
μέτρησης και επανα
αμέτρησης για το CMJ ενώ δεεν προέκυψ
ψε καμία στατιστικά
ά
σημαντική
ή διαφορά μεταξύ τωνν ομάδων για
γ καμία από
α τις μεττρήσεις. Επιιπλέον, δενν
παρατηρή
ήθηκε στατιιστικά σημα
αντική αλληλεπίδραση
η για την Ι ΜF‐KΓ και ΙΜF‐ΕΓ (σεε
απόλυτες και σχετικέές τιμές) αλλλά και για την ΙΚF‐ΚΓ και ΙΚ‐ΕΓ γιια κανένα από
α τα δύο
ο
α πρόγραμμ
μα άσκησηςς με ολόσω
ωμη δόνηση
η
πόδια. Συμπερασματτικά, φαίνε ται ότι ένα
διάρκειαςς 8 εβδομάδ
δων δεν είνναι αποτελεεσματικό ως προς τη ββελτίωση τη
ης δύναμηςς
και της κα
ατακόρυφηςς αλτικότητα
ας μεσήλικων γυναικώ
ών.
Λέξεις κλεειδιά: ολόσωμη δόνησση, δύναμη, ισχύς
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ΡΟΤΗΤΑ ΤΗ
ΗΣ VO2MAX
X ΚΑΙ ΤΟ ΑΕΕΡΟΒΙΟ ΚΑΤ
ΤΩΦΛΙ ΣΤΗΝ
Ν ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Η ΙΔΙΑΙΤΕΡ
ΚΟΛΥΜΒΗ
ΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΕΡΡΓΟΜΕΤΡΙΑ
Α: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΤΡΙΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΛΥΜΒΗ
ΗΤΩΝ
Λογοθέτη
ης Γ. , Γεωργγούλας Π., ΤΤερζόγλου Μ., Ματσα
αρίδης Α.
Αριστοτέλλειο Πανεπιστήμιο Θεεσσαλονίκης, Τ.Ε.Φ.Α.Α
Α.
georgephe
ed@yahoo.gr
SPECIFITY
Y OF VO2MA
AX AND THEE VENTILAT
TORY THRES
SHOLD IN FFREE SWIMM
MING AND
CYCLE ERG
GOMETRY: COMPARISSON BETWEEEN TRIATHLETES AND
D SWIMMER
RS
G. Logothetis , P. Geo
orgoulas, M
M. Terzoglou
u, A. Matsa
aridis
Aristotle University
U
of
o Thessalo niki, D.P.E.S.S.
Το θέμα το
τ οποίο πρόκειται να
α συζητηθεεί είναι η ιδ
διαιτεροτηττα της vo2m
max και το
ο
αναπνευσ
στικο οριο
ο στην εελευθερη κολυμβηση
η και τηην κυκλοεεργομετρια::
συγκριση μεταξυ τριιαθλητων κκαι κολυμβη
ητων. Ο σκο
οπός αυτήςς της έρευνας είναι να
α
συγκριθείί η μέγιστη καρδιακή συχνότητα (HRmax) η μέγιστη κκατανάλωση
η οξυγόνου
υ
(VO2max)), καθώς επ
πίσης και τοο αερόβιο κατώφλι (V
VT,% VO2m
max) κατά τη
τ διάρκεια
α
του τεστ σε κυκλοερ
ργόμετρο κκαι την ελεύθερη κολύ
ύμβηση μετταξύ κολυμ
μβητών καιι
τριαθλητώ
ών. Σε αυτήν την έρευννα έλαβαν μέρος
μ
19 άττομα, εννέα
α κολυμβητές και δέκα
α
τριαθλητέές, οι οπο
οίοι ολοκλλήρωσαν ένα στοιχειώδες τεεστ κολύμβ
βησης καιι
ποδηλασίας για την κόπωση. ΤΤο τεστ έγιννε σε ένα ποδήλατο
π
κ υκλοεργόμετρο, όπου
υ
όν χρησιμοποιείται για
α την αξιολλόγηση της αναερόβιαςς ικανότητα
ας και είναιι
ως γνωστό
η πιο κα
ατάλληλη συσκευή
σ
μεελέτης τωνν αλλαγών στην υποομέγιστη φυσιολογική
ή
λειτουργία
α πριν και μετά από την προπό
όνηση σε άττομα των οοποίων το βάρος έχειι
αλλάξει, καθώς
κ
επίσης αξιοσημ
μείωτο είναι ότι η αντίσ
σταση στο κκυκλοεργόμ
μετρο είναιι
ανεξάρτηττη από το βάρος σώ
ώματος, σε αντίθεση με τον ρυθθμό παραγγωγής στονν
κυλιόμενο
ο τάπητα πο
ου συσχετίζζεται άμεσα
α με το βάρ
ρος του σώμματος. Οι μεταβολικές
μ
ς
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
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pation in the con
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poster presentati
tion is certified through
th
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αντιδράσεεις σε ολόκληρο το σώ
ώμα έχουν καθορισθείί σε κάθε δδοκιμή. Οι κολυμβητές
κ
ς
παρουσία
ασαν ένα σημαντικά υ
υψηλότερο VO2max, στην
σ
κολύμμβηση από ό, τι στηνν
ποδηλασία (58.4 (5.6
6) κατά 51, 3 (5,1) ml / kg / min), ενώ το ανττίθετο βρέθ
θηκε στουςς
τριαθλητέές (53.0 (6.7
7) κατά 68.22 (6.8 ) ml / kg / min). Η μελέτη α
αυτή επιβεβ
βαιώνει ότιι
ο τρόπος άσκησης κα
αι ελέγχου επηρεάζει την τιμή τη
ης VO2max και ότι οι κολυμβητές
κ
ς
π
ς, ακόμη κα
αι σε σύγκριιση με τουςς
έχουν πολλύ συγκεκριιμένες προσσαρμογές προπόνησης
τριαθλητέές.
Λέξεις κλεειδιά: VO2m
max, κολύμββηση, κυκλοεργομετρίία

16462
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚ
ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α ΝΕΑΡΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡ
Α
ΡΙΣΤΩΝ
υλος Α., Δρίίβας Α., Θέο
ος Α., Μαριδάκη Μ.
Δελής Δ. , Γιαννόπου
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπ
πιστήμιο Αθ
θηνών, Τ.Ε..Φ.Α.Α.
tonytefa@
@hotmail.co
om
PHYSIOLO
OGICAL CHA
ARACTERISTTICS OF ADO
OLESCENT TENNIS
T
PLA
AYERS
D. Delis , A.
A Giannopoulos, A. D rivas, A. Th
heos, M. Ma
aridaki
National & Kapodistrrian Univerrsity of Athe
ens, D.P.E.S
S.S.
Η αντισφα
αίριση ως άθλημα
ά
απα
αιτεί αυξημ
μένη αερόβια ικανότηττα, δύναμη, ταχύτητα,,
ελαστικόττητα, ευλυ
υγισία και υψηλά επίπεδα νευρομυικο
ν
ού συντονισμού καιι
επιδεξιότη
ητας. Όσο
ο πιο α
αναπτυγμέννα είναι τα παρα
απάνω φυσιολογικά
ά
χαρακτηριστικά ενόςς αντισφαιρριστή τόσο πιο ανταγωνιστικός κκαι αποδοττικός είναι..
Σκοπός τη
ης παρούσα
ας έρευνας ή
ήταν να αξιιολογήσει την
τ ευλυγισσία, την ευκκινησία, τηνν
αντοχή, τη
η δύναμη των άνω κα ι κάτω άκρων και να εξετάσει
ε
τιςς πιθανές μεταξύ
μ
τουςς
συσχετίσεεις σε νεα
αρούς αθλλητές αντισφαίρισηςς. Το δείγγμα αποτέέλεσαν 31
1
αντισφαιρ
ριστές (17 αγόρια,
α
14 κκορίτσια), ηλικίας
η
15,8
8 ± 0,7 έτη, αναστήματτος 169,8 ±
1,6 cm, σω
ωματικού βάρους
β
62,22 ± 1,6 kg και Δείκτη Μάζας
Μ
Σώμα
ατος (ΔΜΣ) 21,4 ± 0,7..
Οι δοκιμα
αζόμενοι σε τρεις δια
αδοχικές επισκέψεις εκτέλεσαν 5 δοκιμασ
σίες με τιςς
οποίες αξιολογήθηκεε η αερόβια
α ικανότητα
α (παλίνδρομο τρέξιμο 20 μέτρωνν, από όπου
υ
τ VO2maxx), η ευλυγισ
σία (sit & re
each test), η ευκινησία
α (T‐test), η
έγινε πρόβλεψη για τη
ων άνω (χεειροδυναμόόμετρο) και κάτω (κατακόρυφο ά
άλμα) άκρω
ων. Για όλεςς
δύναμη τω
τις μεταβ
βλητές χρησ
σιμοποιήθη
ηκε ο συνττελεστής συ
υσχέτισης κατά Pearsson και το
ο
επίπεδο σημαντικότη
σ
ητας ορίστη
ηκε στο p<0
0.05. Τα δεδ
δομένα παρρουσιάζοντα
αι ως μέσοιι
όροι ± τυ
υπικό σφάλμα. Στατισττικά σημανντική συσχέέτιση παρα
ατηρήθηκε μεταξύ τηςς
VO2max (34,2
(
± 1,9 ml/kg/min)) και του T‐‐test (12,5 ± 0,2 sec), κκαθώς και μεταξύ του
υ
κατακόρυφου άλματτος (33,4 ± 11,5 cm) και της δύναμης (29,4 ± 11,4 kg δύνα
αμης), όπωςς
αυτή μεττρήθηκε μεε το χειροοδυναμόμεττρο. Παρά
άλληλα η δδύναμη φα
αίνεται να
α
σχετίζεταιι στατιστικά σημαντικκά τόσο με το σωμα
ατικό ανάσστημα όσο και με το
ο
σωματικό βάρος. Συμπερασ ματικά, στο
σ
συγκεκκριμένο δδείγμα των νεαρώνν
αντισφαιρ
ριστών φαίννεται να είνναι αρκετά αναπτυγμέένη η δύνα
αμη των άνω
ω και κάτω
ω
άκρων συγκριτικά μεε το μέσο π
πληθυσμό, κάτι
κ όμως που
π δεν παρρατηρείται αντίστοιχα
α
και στην αερόβια
α
ικα
ανότητα. Ο βραχύς χρό
όνος ενασχόλησης τουυς με το άθ
θλημα και η
έμφαση που
π αρχικά δίνεται σττη δύναμη και την τεχνική μπορρεί να δικα
αιολογεί τιςς
παρατηρη
ηθείσες χαμ
μηλές τιμές VO2max.
Λέξεις κλεειδιά: παλίννδρομο τρέ ξιμο, χειροδ
δυναμομέτρηση, κατα
ακόρυφο άλλμα
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΡ
ΡΑΣ ΕΚΤΕΛΕΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
Ν ΜΕ ΒΑΡΗ ΓΙΑ ΤO
ΑΝΩ ΚΑΙ ΤO
Τ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ
Μ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Σουλιμιώττης Ν. , Μύρκος Α., Σμ
μήλιος Η., Τοκμακίδης
Τ
Σ.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
ismilios@phyed.duth
h.gr
THE EFFEC
CTS OF RESIISTANCE EX
XERCISE ORDER ON THE PERFORM
MANCE OF UPPER
U
AND LOW
WER BODY EXERCISES
N. Soulimiotis , A. Mirkos, I. Sm
milios, S. Tokkmakidis
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Σκοπός τη
ης μελέτης ήταν
ή
να εξεετάσει εάν η προηγούμενη εκτέλλεση μιας άσκησης για
α
τα άνω άκκρα (πιέσειςς πάγκου) θθα προκαλέέσει μεγαλύ
ύτερη κόπω
ωση κατά τη
ην εκτέλεση
η
μιας άσκη
ησης για τα
α κάτω άκρα
α (κάθισμα
α) καθώς κα
αι το αντίθεετο. Δεκατρ
ρείς άντρεςς
(ηλικίας: 20,4±2,3 εττών) εκτέλλεσαν τις ασκήσεις
α
κά
άθισμα καιι πιέσεις πάγκου δύο
ο
φορές. Τη
η μια φορά
ά πρώτα εκττελέστηκε η άσκηση κάθισμα
κ
κα
αι μετά η άσκηση
ά
του
υ
πάγκου κα
αι την επόμενη φορά
ά αντιστράφ
φηκε η σειρ
ρά εκτέλεσσης των ασκκήσεων. Σεε
κάθε άσκη
ηση εκτελέστηκαν 6 σσετ των 5 επ
παναλήψεω
ων, οι οποίεες εκτελέσττηκαν με τη
η
μεγαλύτερ
ρη δυνατή ταχύτητα, με φορτίο
ο 90% της μιας μέγισστης επανά
άληψης καιι
διάλειμμα
α 4 λεπτά. Σε περίπτω
ωση που δίννονταν βοή
ήθεια στουςς δοκιμαζόμενους για
α
την εκτέλεεση δύο επ
παναλήψεω
ων σε ένα σετ
σ τότε το φορτίο μειιώνονταν κα
ατά 5% για
α
την εκτέλεεση του επ
πόμενου σεετ. Μετρήθη
ηκε η παρα
αγόμενη ισχχύ κατά την εκτέλεση
η
των σετ των
τ
ασκήσεεων με κω
ωδικοποιητή
ή γραμμική
ής μετακίνηησης συνδεεδεμένο μεε
υπολογισττή με ειδικό
ό λογισμικόό (Muscle Lab,
L
Ergotesst Technoloogy). Στην άσκηση
ά
του
υ
πάγκου το
ο φορτίο για την εκτέλλεση του 5ο
ου και του 6ου
6 σετ ήτα
αν μικρότερ
ρη (p<0,05))
απ’ ότι για
α την εκτέλεεση των τριιών πρώτωνν σετ είτε η άσκηση εκκτελέστηκε πρώτη είτεε
δεύτερη. Όταν
Ό
η άσκκηση κάθισμ
μα εκτελέστηκε πρώτη
η το φορτίοο για την εκκτέλεση του
υ
5ου και του
τ 6ου σεετ ήταν μικκρότερο (p<
<0,05) απ’ ότι για τηνν εκτέλεση των τριώνν
πρώτων σετ.
σ
Όταν η άσκηση κάθισμα εκτελέστηκκε δεύτερηη, το φορτίο για τηνν
εκτέλεση του 6ου σεετ ήταν μικκρότερο (p<
<0,05) από αυτό που χχρησιμοποιήθηκε στα
α
τ φορτίο σστο 5ο σετ ήταν
ή
μικρόττερο (p<0,005) συγκριτιικά με αυτό
ό
τρία πρώττα σετ ενώ το
του 1ου σετ. Δεν παρατηρήθ
π
θηκαν διαφ
φορές στα φορτία γιια την εκττέλεση τωνν
ά
του
υ
ασκήσεωνν είτε αυτέές εκτελέσττηκαν πρώττες είτε δεεύτερες. Τόόσο στην άσκηση
πάγκου όσ
σο και στο κάθισμα η μέση ισχύςς δεν μεταβ
βλήθηκε (p>>0,05) από σετ σε σεττ
και δεν πα
αρατηρήθη
ηκαν διαφο ρές στην ισ
σχύ (p>0,05
5) είτε οι ασσκήσεις εκττελέστηκανν
πρώτες σττο πρόγραμ
μμα είτε δεεύτερες. Τα
α παραπάνω δείχνουνν ότι η εκτέλεση μιαςς
άσκησης για
γ τα άνω άκρα δεν επηρεάζει την μετέπεειτα απόδοσση κατά την εκτέλεση
η
μιας άσκη
ησης για τα
α κάτω άκρρα αλλά κα
αι το αντίθεετο. Φαίνετται ότι η κό
όπωση που
υ
παρατηρεείται αφορά
ά τις μυϊκέςς ομάδες που
π ενεργοπ
ποιούνται κκαι δεν ανα
απτύσσεταιι
μια γενικό
ότερη κόπω
ωση του νευ
υρομυϊκού συστήματος
σ
ς που να εππηρεάζει τη
ην εκτέλεση
η
μιας άσκη
ησης που αφ
φορά ένα δ ιαφορετικό
ό μέλος του σώματος.
Λέξεις κλεειδιά: άσκηση με βάρη
η, προπόνησ
ση δύναμηςς, κάθισμα
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this elecctronic file.

6

Τμήμα Επιστή
ήμης Φυσικής Αγ
γωγής & Αθλητισ
σμού, Δημοκρίττειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Department of
o Physical Educa
ation & Sport Scciences, Democcritus University of Thrace

01/06/2011

16810
ΜΕΤΑΒΟΛ
ΛΗ ΤΗΣ ΑΛΤ
ΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟ
ΟΤΗΤΑΣ ΚΑ
ΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΥΚΛ
ΛΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤ
ΤΗΤΑΣ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ
Ο ΤΗΝ ΕΚΤΕ
ΕΛΕΣΗ ΠΡΩ
ΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
Υ ΜΥΪΚΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙ
Υ
ΙΑΣ ΜΕ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΤΙΚΕΣ ΤΑΧΥ
ΥΤΗΤΕΣ ΕΚΤΤΕΛΕΣΗΣ
Κουμπαρά
άκης Σ. , Μύρκος Α., ΡΡούσου Β., Τσούκος
Τ
Π.., Σμήλιος Η
Η., Τοκμακίδ
δης Σ.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
ismilios@phyed.duth
h.gr
VERTICAL JUMP PERFFORMANCEE AND MAX
XICAL CYCLING SPEED A
AFTER THE
ON OF A RESSISTANCE EEXERCISE HY
YPERTROPH
HY PROTOCCOL WITH DIFFERENT
EXECUTIO
MOVEMENT VELOCIT
TIES
S. Koubarakis , A. Mirkos, V. Ro usou, P. Tso
oukos, I. Sm
milios, S. Tookmakidis
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Ο σκοπόςς της παρο
ούσας έρευ
υνας ήταν να μελετή
ήσει τις μεεταβολές στην αλτική
ή
ικανότητα
α και τη μέγγιστη κυκλικκή ταχύτητα
α μετά από την εκτέλε ση ενός πρωτοκόλλου
υ
μυϊκής υπ
περτροφίας με διαφορρετικές ταχύ
ύτητες εκτέέλεσης. Έντεεκα άρρενεες φοιτητέςς
(ηλικία: 23
3,5±3,3 έτη) συμμετείχχαν σε 4 πεειραματικέςς συνθήκες:: στην πρώττη συνθήκη
η
οι δοκιμα
αζόμενοι εκκτέλεσαν 4 σετ των 8 επαναλήψ
ψεων στις α
ασκήσεις κά
άθισμα καιι
πιέσεις πο
οδιών με τη
τ μέγιστη δυνατή τα
αχύτητα εκττέλεσης κα ι τερματισμ
μό του σεττ
μετά από πτώση της ταχύτητα
ας εκτέλεση
ης κάτω απ
πό το 85% ττης μέγιστης για δύο
ο
επαναλήψ
ψεις ή έως την
τ εξάντλη
ηση. Στην δεεύτερη συνθήκη το δείίγμα πραγμ
ματοποίησεε
με ταχύτη
ητα εκτέλεσ
σης 70% τηςς μέγιστης τον ίδιο αρ
ριθμό επανα
αλήψεων σε
σ κάθε σεττ
με αυτόν που πραγματοποίησε στη πρώτη συνθήκη, έτσι ώστε ννα υπάρξει ίσος όγκοςς
με την πρ
ρώτη συνθή
ήκη. Στην τρρίτη συνθήκκη οι δοκιμ
μαζόμενοι εεκτέλεσαν 4 σετ των 8
επαναλήψ
ψεων σε κά
άθε άσκηση
η, με ταχύτητα στο 70
0% της μέγιιστης, και τερματισμό
τ
ό
της άσκησ
σης όταν εκτελούντα
ε
αν 2 επανα
αλήψεις κά
άτω από τοο 65% της ταχύτηταςς
εκτέλεσηςς ή έως την εξάντλησση. Σε όλεςς τις πειραματικές συυνθήκες το διάλειμμα
α
μεταξύ τω
ων σετ ήτα
αν 3 λεπτά
ά και μεταξξύ των ασκκήσεων ήτα
αν 5 λεπτά
ά. Τέλος, η
τέταρτη συνθήκη
σ
περιλάμβανε τη συνθήκη ελέγχου. Πριν την έέναρξη, στο
ο τέλος τωνν
πρωτοκόλλλων και 20
2 και 40 λεπτά μεττρήθηκε η μέγιστη κκυκλική τα
αχύτητα σεε
εργοποδή
ήλατο και το
ο ύψος στο κάθετο άλλμα. Η ανάλ
λυση των δεεδομένων έδειξε
έ
ότι η
μέγιστη κυκλική
κ
τα
αχύτητα δεεν μεταβλή
ήθηκε (p> 0,05) με την εφαρ
ρμογή τωνν
πρωτοκόλλλων άσκησ
σης. Η αλτιική ικανότη
ητα μειώθη
ηκε με την εφαρμογή όλων τωνν
πρωτοκόλλλων άσκησ
σης με τη μ
μεγαλύτερη
η μείωση (p
p< 0,05) να παρουσιάζζεται με το
ο
πρωτόκολλλο εκτέλεσ
σης των εεπαναλήψεων με τη μέγιστη δδυνατή ταχχύτητα. Τα
α
παραπάνω
ω δείχνουν ότι η εκτέλλεση των πρωτοκόλλω
π
ων με μέγισστη ταχύτητα κίνησηςς
προκαλεί μεγαλύτερη επιβάρυννση του οργγανισμού καθώς η πτώ
ώση της επ
πίδοσης στο
ο
κάθετο άλλμα, όπου απαιτείται η ανάπτυξη δύναμης για την υππερνίκηση του
τ βάρουςς
του σώμα
ατος, είναι μεγαλύτερρη. Ωστόσο, η εκτέλ
λεση ενός πρωτοκόλλλου μυϊκήςς
υπερτροφ
φίας δεν φα
αίνεται να επ
πηρεάζει τη
ην ταχύτητα
α σύσπασηςς του μυός όπως αυτή
ή
μπορεί να
α εκτιμηθεί με τη μέγισστη κυκλική ταχύτητα που
π εκτελείίται χωρίς φορτίο.
φ
Λέξεις κλεειδιά: άσκηση με βάρη
η, προπόνησ
ση δύναμηςς, μυϊκή απόόδοση
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ΑΝΘΡΩΠΟ
ΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΡΙΣΤΙΚΑ ΚΟΛ
ΛΥΜΒΗΤΩΝ
Ν ΚΑΙ ΕΠΙΔΟ
ΟΣΗ ΣΤΑ 50Μ
Μ.
ΕΛΕΥΘΕΡΟ
Ο
Μουστόγιιαννης Α. , Θέος Α., Μ
Μαριδάκη Μ.
Μ
Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπ
πιστήμιο Αθ
θηνών, Τ.Ε..Φ.Α.Α.
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ANTHROP
POMETRIC CHARACTER
C
RISTICS OF SWIMMERS
S AND PERFFORMANCE
E IN 50M.
FREESTYLEE SWIMMIN
NG
A. Mousto
ogiannis , A.
A Theos, M . Maridaki
National & Kapodistrrian Univerrsity of Athe
ens, D.P.E.S
S.S.
Στην κολύ
ύμβηση η απόδοση
α
σττις μικρές αποστάσεις
α
ά
σχετίζεται στατιστικά σημαντικά
με την ηλλικία, το σω
ωματικό αννάστημα κα
αι τη δύναμη των άνω
ω άκρων. Σκοπός
Σ
τηςς
παρούσαςς έρευνας ήταν να συ
υσχετίσει τα ανθρωπο
ομετρικά χα
αρακτηρισττικά με τηνν
απόδοση στα 50μ. ελλεύθερης κοολύμβησηςς και να ανα
αδείξει πιθα
ανές διαφοροποιήσειςς
που υπήρ
ρχαν στις μετρήσεις
μ
σε διάστημ
μα έξι μηννών. Το δεείγμα αποττέλεσαν 11
1
αθλητές (6
( αγόρια, 5 κορίτσια
α) ηλικίας 14.3
1
± 0.3 ετών με ππροπονητική εμπειρία
α
μεγαλύτερ
ρη των 5 ετών.
ε
Οι μ
μετρήσεις περιλάμβαν
π
ναν τη μέτρρηση του σωματικού
ύ
βάρους και
κ αναστήμ
ματος, το άνοιγμα τω
ων χεριών, το ύψος των κάτω άκρων, το
ο
διάστημα του άκρου
υ ποδός καιι τη δύναμη
η των άνω και κάτω ά
άκρων. Η μέτρηση τηςς
σωματικής μάζας έγινε με ζυγα
αριά, η δύναμη των άννω άκρων μμε χειροδυναμόμετρο
ο
και η δύναμη των κάτω άκρω
ων με άλμ
μα άνευ φόρας.
φ
Για όλες τις μεταβλητές
μ
ς
χρησιμοπο
οιήθηκε ο συντελεσστής συσχχέτισης κα
ατά Pearsoon και το
ο επίπεδο
ο
σημαντικό
ότητας ορίσ
στηκε στο pp<0.05. Τα δεδομένα
δ
παρουσιάζο
π
ονται ως μέέσοι όροι ±
τυπικό σφ
φάλμα. Στηνν πρώτη μέττρηση δεν βρέθηκαν
β
στατιστικά
σ
σσημαντικά συσχετίσεις
σ
ς
σε ότι αφ
φορά το σω
ωματικό αννάστημα, το
ο άνοιγμα των χεριώνν, το ύψοςς των κάτω
ω
άκρων, το
ο διάστημα του άκρου ποδός και τη δύναμη
η των άνω ά
άκρων με τη
ην επίδοση
η
στα 50μ. ελεύθερη
ης κολύμββησης. Ανττίθετα σταττιστικά σηημαντικά συσχετίσεις
σ
ς
βρέθηκανν μεταξύ της σωματική
ής μάζας κα
αι της επίδοσης στα 550μ. ελεύθεερο, καθώςς
και μεταξύ της δύνα
αμης των κά
άτω ακρώνν και της επ
πίδοσης σττα 50μ. ελεύθερο. Στη
η
δεύτερη μέτρηση δε βρέθηκα
αν στατιστικά σημανττικές συσχεετίσεις στο
ο σωματικό
ό
ανάστημα
α, στο άνοιγγμα των χερριών, στο ύψος
ύ
των ποδιών,
π
στοο διάστημα του άκρου
υ
ποδός κα
αι στην επίίδοση στα 50μ. ελεύ
ύθερης κολ
λύμβησης. Βρέθηκαν στατιστικά
ά
σημαντικέές συσχετίσ
σεις μεταξύ
ύ του σωμα
ατικού βάρ
ρους, της δδύναμης τω
ων άνω καιι
κάτω άκρ
ρων και τηςς επίδοσηςς στα 50μ. ελεύθερηςς κολύμβησσης. Τέλος στατιστικά
ά
σημαντικά
ά βρέθηκε να
ν διαφέρε ι το σύνολο
ο σχεδόν τω
ων μετρήσεω
ων μεταξύ της
τ πρώτηςς
και της δεύτερης
δ
μέτρησης,
μ
όπως προ
οέκυψε απ
πό τον έλεεγχο t‐test. Εξαίρεση
η
αποτέλεσαν η σωματτική μάζα κ αι το άνοιγμα των χεριών που δεε διέφεραν μεταξύ τωνν
μετρήσεω
ων. Η σωματική μάζα, η δύναμη των κάτω και των άν ω άκρων φαίνεται
φ
να
α
παίζουν σημαντικό
σ
ρόλο
ρ
στην επ
πίδοση στα
α 50μ. ελεύθ
θερο. Το σω
ωματικό ανάστημα, το
ο
άνοιγμα των
τ χεριών, και το μήκκος του άκρ
ρου ποδός δεν
δ φαίνετα
αι να συσχεετίζονται μεε
την επίδο
οση στα 50
0μ. ελεύθερρο. Με τηνν πάροδο του
τ χρόνουυ και την προπόνηση
π
η
βελτιώθηκκε σημαντικά η επίδοοση, λόγω σημαντικής
σ
αύξησης ττης δύναμη
ης των άνω
ω
και κάτω άκρων.
ά
Λέξεις κλεειδιά: χειρο
οδυναμόμεττρο, άλμα άνευ
ά
φόρας, ελεύθερη κολύμβηση
η

16134
ΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ
ΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ
Κ ΚΑΡΔΙΟ
ΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ
ΣΧΕΣΗ ΔΕΙΙΚΤΩΝ ΠΑΧ
ΑΝΤΟΧΗΣΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩ
ΩΝ ΚΑΙ ΠΑΧ
ΧΥΣΑΡΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 12‐113 ΕΤΩΝ
Αντωνιάδ
δης Ο. , Δού
ύδα Ε., Σπάσ
σης Α., Γιοφ
φτσίδου Α.,, Τοκμακίδηης Σ.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
antorestiss@hotmail..com
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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RELATION
NSHIP OF OB
BESITY IND ICATORS, BLOOD
B
PRES
SSURE AND
D
CARDIOREESPIRATORY FITNESS IIN OVERWEEIGHT AND OBESE 12‐113 YEARS OLD
O
CHILDREN
N
O. Antoniades , H. Do
ouda, A. Sp
passis, A. Gioftsidou, S. Tokmakiddis
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Η παχυσα
αρκία είναι το πιο κοιινό αίτιο τη
ης αυξημέννης αρτηρια
ακής πίεσης κατά τηνν
παιδική ηλικία
η
και σχετίζεται με δυσλιπιδαιμία, σα
ακχαρώδη δδιαβήτη τύ
ύπου 2 καιι
μακροχρό
όνια με αθ
θηροσκλήρ ωση και καρδιαγγειιακά προβλ
βλήματα. Σκοπός
Σ
τηςς
παρούσαςς εργασίας ήταν να εεξετάσει τη
η σχέση τω
ων δεικτών παχυσαρκκίας με τηνν
αρτηριακή
ή πίεση και την καρδδιοαναπνευστική αντοχχή υπέρβα
αρων και πα
αχύσαρκωνν
παιδιών. Στη
Σ μελέτη συμμετείχα
αν 100 μαθητές/μαθήττριες, ηλικία
ας 12.7±0.4
4 ετών, που
υ
ταξινομήθ
θηκαν σε υπ
ποομάδες α
ανάλογα με το φύλο (α
αγόρια n=500 & κορίτσια
α n=50) καιι
το επίπεδ
δο παχυσα
αρκίας (φυσσιολογικά n=41, υπέρ
ρβαρα n=338, παχύσα
αρκα n=21))
σύμφωνα με τα κριιτήρια της IOTF. Μετρήσεις πρα
αγματοποιήήθηκαν στο
ους δείκτεςς
παχυσαρκκίας (ΒΜΙ, περιφέρειια μέσης, ποσοστό λίπους),
λ
σττην αρτηριιακή πίεση
η
(συστολικκή, διαστολική) και σττην καρδιοα
αναπνευστιική αντοχή (παλίνδρομο τρέξιμο
ο
αντοχής 20m
2
προοδεευτικά αυξα
ανόμενης έντασης).
έ
Η ανάλυση ττων δεδομέένων έδειξεε
ότι o παρά
άγοντας επ
πίπεδο παχυ
υσαρκίας παρουσίασε
π
στατιστικά
ά σημαντική
ή επίδραση
η
στο δείκτη
η ΒΜΙ (p<.0
001), στο π
ποσοστό σω
ωματικού λίίπους (p<.0001), στην περιφέρεια
π
α
μέσης (p<<.001), στη συστολική (p<.001) κα
αι διαστολική πίεση (pp<.05) καθώ
ώς και στηνν
καρδιοανα
απνευστική
ή αντοχή (pp<.001) ενώ
ώ ως προς τον
τ παράγοοντα φύλο στατιστικά
ά
σημαντική
ή επίδραση
η σημειώθη
ηκε μόνο σττην καρδιοα
αναπνευστιική αντοχή (p<.05) μεε
τα αγόρια
α να παρου
υσιάζουν κκαλύτερες τιμές
τ
συγκρ
ριτικά με ττα κορίτσια
α. Αξίζει να
α
σημειωθεί ότι τα παιδιά
π
φυσσιολογικού βάρους εμ
μφάνισαν μμικρότερες τιμές στη
η
συστολική
ή και διασττολική πίεσση (p<.001) και καλύτερες τιμές αερόβιας ικανότηταςς
συγκριτικά
ά με τα υπέέρβαρα/παχχύσαρκα παιδιά (p<.001). Βρέθη κε, επίσης, στατιστικά
ά
σημαντική
ή αρνητική συσχέτιση μεταξύ τηςς αερόβιας ικανότηταςς με το δείκτη ΒΜΙ (r=‐‐
.486, p<.0
001), το ποσ
σοστό σωμα
ατικού λίπο
ους (r=‐.517
7, p<.001), ττην περιφέρεια μέσηςς
(r=‐.327, p<.001),
p
τη συστολική (r=‐.273, p<.01) και διαστολική ππίεση (r=‐.2
284, p<.01)..
Τα παραπ
πάνω αποττελέσματα φανερώνο
ουν ότι, σττην ηλικία των 12‐13
3 ετών, οιι
αυξημένεςς τιμές των
τ
δεικττών παχυσ
σαρκίας φαίνεται
φ
ννα επηρεά
άζουν τηνν
καρδιοανα
απνευστική
ή αντοχή. Ο
Οι αρνητικέές συσχετίσ
σεις της αερρόβιας ικαννότητας μεε
τους δείίκτες παχυ
υσαρκίας κκαι την αρτηριακή
α
πίεση υπποδηλώνου
υν ότι τα
α
υπέρβαρα
α/παχύσαρκκα παιδι ά είναι λιγότερο δραστήρρια με μειωμένη
η
καρδιοανα
απνευστική
ή αντοχή, σσε σύγκρισ
ση με τα φυσιολογικο
φ
ού βάρους παιδιά. Η
αύξηση της
τ
υπέρτα
ασης στα παχύσαρκκα παιδιά πιθανά να
α οφείλεται και σεε
παθογενεττικούς μη
ηχανισμούς όπως είναι
ε
η αυξημένη
α
δραστηριό
ότητα του
υ
συμπαθηττικού νευριικού συστή ματος καθώ
ώς και η αυ
υξημένη εππαναρρόφησ
ση νατρίου
υ
και ύδατο
ος. Οι μηχχανισμοί α
αυτοί ωστόσο μπορού
ύν να ανα
αστραφούν μετά από
ό
απώλεια βάρους και
κ
συστημ
ματική άσκκηση, αναδ
δεικνύοντα
ας την ανα
αγκαιότητα
α
συμμετοχής των πα
αιδιών σε π
προγράμμα
ατα φυσικής δραστηρριότητας μεε στόχο τη
η
βελτίωση του επιπέδ
δου της φυ σικής τους κατάσταση
ης και της ππροαγωγής της υγείαςς
τους.
Λέξεις κλεειδιά: δείκττης ΒΜΙ, αερρόβια ικανό
ότητα, σχολ
λική ηλικία

* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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16183
karolkiew
wicz@awf.po
oznan.pl
EFFECTS OF
O LONG‐TE
ERM PHYSICCAL TRAINING ON GSH
H LEVELS AN
ND SELECTE
ED
PARAMETTERS OF OXIDATIVE STTRESS IN MEEN AFTER 60
6 YEARS IN
NVOLVED IN
N
COMPETITTIVE SPORT
T
J. Karolkie
ewicz
Universityy School of Physical Ed
ducation in Poznań,Polland; Deparrtment of Hygiene
H
The studyy population
n consisted of 20 men ‐ track and
d field mastters athlete
es, aged 60‐‐
92, still in
nvolved in competitive
c
e sport (ave
erage value of competiitors' training practicee
carried ou
ut 50 ± 13,3
3 years). Atthletes werre recruited
d from a grooup of partticipants off
the Europ
pean Championships oof Veterans Track and Field Athhletes in Poland.
P
Thee
control grroup was consisted off 46 men who
w were matched
m
fo r age and have neverr
trained att the competitive leveel. In subjeccts somaticc characteriistics were taken (thee
body mass and heigh
ht, waist annd hip circu
umference). The body mass indexx (BMI) and
d
the waist‐‐to hip ratio (WHR) w
were calculaated, as we
ell as the m
measureme
ent of bodyy
composition was asssessed withh an electricc bioimpedance methood. Blood samples
s
forr
biochemiccal analyses were ta ken from basilic vein after ann overnightt fast. Thee
concentraation of reduced glutatthione (GSH
H) and activvity of glutaathione pero
oxide (GPx))
were asseessed from
m the erythhrocyte hemolysate. The
T
thiobaarbituric accid reactivee
substancee (TBARS) an
nd the levells of antibodies againstt oxidized loow density lipoprotein
n
(oLAB) weere estimate
ed from thee serum. Siggnificantly lo
ower valuess of body weight,
w
BMI,,
WHR and body fat were noteed in the age
a training
g men thann in the no
on trainingg
counterpaarts (p < 0.0
01). A highe r level of lean body ma
ass (p Ł 0.011) was obse
erved in thee
group of training
t
men
n than in thhe non train
ning subjects. The obta ined resultss show thatt
men involved in competitive spoort have significantly higher GSH l evel ( p < 0,05) as welll
as a decreeasing activvity of GPXX in the eryythrocytes and TBARSS concentration in thee
serum (p < 0,01) in
n comparisoon to the untrained controls. TThere were
e found no
o
differencees between
n groups w
with respect to levels of oLAB. Results of our studyy
indicate that
t
long‐te
erm physiccal trainingg modulate
es the erytthrocyte an
ntioxidativee
defense mechanism
m
and
a positiveely affects the
t proportions of bod y composition.
Λέξεις κλεειδιά: elderrly men, phyysical training, oxidativve stress

17145
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡ
ΡΑΜΜΑΤΩ
ΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Υ
ΣΤΟ
ΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΒΑΡΟΥΣ, ΣΤΟ
Σ ΒΑΣΙΚΟ
Ο ΜΕΤΑΒΟΛ
ΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΥΝΗΘΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΕΦΗΒΙΚΗΣΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Μαρκόγλου Κ. , Ζιάκκα Π., Διγαλλέτου Μ., Ηλιάδης
Η
Κ., Δούδα Ε., Β
Βόλακλης Κ.,
Κ
Τοκμακίδης Σ.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
kyrimark@
@phyed.duth.gr
THE ROLE OF HEALTH
H EDUCATIO
ON PROGRA
AMS ON WEIGHT CON
NTROL, BASA
AL
ND NUTRITIION HABITSS IN ADOLES
SCENTS
METABOLLIC RATE AN
K. Markogglou , P. Ziaka, M. Digaaletou, K. Eliades, H. Douda,
D
K. Voolaklis, S. Tokmakidis
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Σκοπός τη
ης εργασίαςς ήταν να μελετήσει την επίδρα
αση ενός π ρογράμματτος Αγωγήςς
Υγείας διά
άρκειας 10
0 εβδομάδω
ων στον έλλεγχο του σωματικού
σ
βάρους, στο
σ βασικό
ό
μεταβολισ
σμό και τις
τ
διατροοφικές συννήθειες μα
αθητών/τριιων Δευτεεροβάθμιαςς
* Η συμμετοχχή στο συνέδριο
ο με αναρτημένη
νη ανακοίνωση πιστοποιείται
π
από
ό το παρόν ηλεκ
εκτρονικό αρχείο
ο.
* The particip
pation in the con
ngress with a po
poster presentati
tion is certified through
th
this elecctronic file.
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Εκπαίδευσ
σης που μεετείχαν σε προγράμμα
ατα Αγωγής Υγείας κα
ατά στο σχχολικό έτοςς
2009‐2010
0. Στη μελέέτη συμμεττείχαν 127 μαθητές και μαθήτριιες γυμνασίίων του Ν..
Ροδόπης, ηλικίας 14
4.46±0.82 ετών, που χωρίστηκα
αν σε δύοο ομάδες, την
τ
ομάδα
α
Αγωγής Υγείας
Υ
(n=64) και τη
ην ομάδα ελέγχου (n=63), κα
αι ταξινομή
ήθηκαν σεε
υποομάδεες ανάλογα
α με το δείκκτη ΒΜΙ (φ
φυσιολογικά
ά, υπέρβαρρα/παχύσαρ
ρκα) και το
ο
φύλο (αγγόρια, κορ
ρίτσια). Μεετρήσεις πραγματοπο
π
οιήθηκαν σστα ανθρω
ωπομετρικά
ά
χαρακτηριστικά (ύψο
ος από όρθθια θέση, σω
ωματική μά
άζα, ποσοσττό σωματικκού λίπους,,
δείκτης ΒΜΙ), στο βασικό μετα
αβολισμό με
μ τη μέθοδ
δο της βιοοηλεκτρικήςς επαγωγήςς
ό 12ωρη νηστεία
ν
τω
ων δοκιμαζζομένων κα
αι αποχή από έντοννη άσκηση
η
μετά από
τουλάχισττον 24 ώρεςς ενώ η κα
αταγραφή διατροφικών
δ
ν συνηθειώ
ών πραγματτοποιήθηκεε
μέσω ερω
ωτηματολογγίου. Το πα
αρεμβατικό
ό πρόγραμμα Αγωγήςς Υγείας διιήρκεσε 10
0
εβδομάδεες, με συχνότητα 3 φοορές την εβ
βδομάδα διάρκειας 600 min κάθεε φορά καιι
περιελάμβ
βανε 1 ενημερωτική διδακτική
ή συνεδρία
α σε θέματ
ατα διατροφ
φής και 2
συνεδρίεςς με παιδαγγωγικά παιχχνίδια, αθλο
οπαιδιές κα
αι μυϊκή ενδδυνάμωση. Η ανάλυση
η
αράγοντα ομάδα στο
των δεδομένων έδειξε στατισττικά σημαντική επίδραση του πα
ο
σωματικό βάρος (FF=8.19, p<..05), στο δείκτη
δ
ΒΜΙ (F=5.87, p<.05), στο
σ
βασικό
ό
σμό (F=4.46
6, p<.05) κα
αι στο ποσοσ
στό σωματιικού λίπουςς (F=10.41, p<.001), μεε
μεταβολισ
την ομάδα
α παρέμβασ
σης να εμφ
φανίζει καλύ
ύτερες τιμέςς μετά τις 110 εβδομάδ
δες. Επίσης,,
παρατηρή
ήθηκε στατιιστικά σημα
αντική επίδραση του παράγοντα
π
επίπεδο πα
αχυσαρκίαςς
στο βασικό μεταβολισμό (F=110.32, p<.0
001) και σττο ποσοσττό σωματικκού λίπουςς
(F=36.20, p<.001). Αναφορικά
ά με τις διατροφικές
δ
ς συνήθειεες των πα
αιδιών που
υ
συμμετείχχαν στην ομάδα Αγωγγής Υγείας, το 72.2% των αγοριιών και το 91.9% τωνν
κοριτσιώνν είχε ενημεερωθεί για την υγιεινή
ή διατροφή (χ2=8.80, ddf=1, p=.003), ωστόσο
ο
σε ποσοσττό 24.1% και 37% ανττίστοιχα ανέφεραν ότιι δεν τρώνεε πρωινό πρ
ριν φύγουνν
για το σχο
ολείο (χ2=5.31, df=2, pp=.070). Επίίσης, το 81..5% των αγ οριών και το
τ 73% τωνν
κοριτσιώνν της ομάδ
δας ελέγχοου δήλωσε ότι αγορά
άζει διάφορρα προϊόνττα από το
ο
κυλικείο του σχολείου (χ2=1. 25, df=1, p=.182), το
ο 66.7% κκαι 59.5% αντίστοιχα
α
ανέφερε ότι τις τελλευταίες 4 ημέρες είχχε καταναλ
λώσει χάμππουργκερ, λουκάνικα,,
πατατάκια
α, και άλλα
α σνακ (χ2==.69, df=1, p=.259) εννώ το 66%
% των αγορ
ριών και το
ο
44.6% τωνν κοριτσιώνν είχε πιει έέστω και μίία φορά αννθρακούχο αναψυκτικό (χ2=5.70,,
df=1, p=.0
013). Από τα
τ παραπά
άνω αποτελλέσματα διιαφαίνεται ότι τα προ
ογράμματα
α
Αγωγής Υγγείας που υλοποιούντ
υ
ται στο σχολλικό περιβά
άλλον ενθαρρρύνουν τα
α παιδιά να
α
υιοθετήσο
ουν υγιειννές διατρο φικές συννήθειες κα
αι να ακολλουθήσουνν πρότυπα
α
συμπεριφ
φοράς μαθα
αίνοντας πα
αράλληλα μέσα
μ
από βιωματικέςς δράσεις τη
τ σημασία
α
της ενεργγειακής δαπ
πάνης και του βασικού μεταβολισμού κα ι ότι η δια
ατήρηση, η
απώλεια ή η αύξηση
η του σωματτικού βάρο
ους καθορίζζεται από τοο ενεργειακκό ισοζύγιο
ο
που είναι η σχέση μεταξύ της εενέργειας που
π προσλα
αμβάνεται κκαι της ενέργειας που
υ
δαπανάτα
αι μέσω της φυσικής δρραστηριότη
ητας.
Λέξεις κλεειδιά: μεταβ
βολισμός, δδιατροφή, παχυσαρκία
π
α
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ΑΣ ΣΩΜΑΤΟ
ΟΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΥΤ
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ούλου Φ. , Αντωνιάδη
Α
ης Σ., Γιαλού
ύ Σ., Αυλων
νίτη Α., Δούύδα Ε., Βόλα
ακλης Κ.,
Τοκμακίδης Σ.
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
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RELATION
NSHIP OF BO
ODY MASS INDEX AND
D SELF‐ESTEEM IN ADU
ULTS – RELIA
ABILITY
ANALYSISS
F. Antono
opoulou , S. Antoniadees, S. Gialou
u, A. Avlonitti, H. Doudaa, K. Volaklis, S.
Tokmakid
dis
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS.
Σκοπός τη
ης παρούσα
ας εργασίαςς ήταν να μεελετηθεί η σχέση δείκττη μάζας σώ
ώματος καιι
σωματικής αυτοεκτίμησης κκαι να ελεγχθεί ο δείκτηης αξιοπισ
στίας του
υ
ερωτηματτολογίου σεε ενήλικα ά
άτομα. Στη μελέτη συ
υμμετείχαν συνολικά 88 ενήλικα
α
άτομα, φο
οιτητές (n=42 ) και 466 φοιτήτριες (n=46) το
ου Τμήματοος Επιστήμη
ης Φυσικήςς
Αγωγής κα
αι Αθλητισμ
μού (Τ.Ε.Φ.Α
Α.Α.) του Δη
ημοκρίτειου
υ Πανεπισττημίου Θράκης ηλικίαςς
21.01±2.30 ετών, ύψ
ψους 171.887±8.85 cm
m και βάρο
ους 69.95±114.46 kgr. Μετρήσειςς
πραγματο
οποιήθηκανν στο ύψοος από όρ
ρθια θέση και στη σωματική μάζα καιι
υπολογίσττηκε ο Δείίκτης Σωμα
ατικής Μάζζας (ΒΜΙ). Επίσης, ο κάθε δοκιιμαζόμενοςς
συμπλήρω
ωνε ένα ερω
ωτηματολόόγιο σωματικής και συ
υνολικής αυυτοαντίληψ
ψης (Marsh,,
1999) το οποίο
ο
περιλλάμβανε ερρωτήσεις σεε εξαβάθμια
α κλίμακα LLikert και η αξιοπιστία
α
του ελέγχχθηκε υπολλογίζοντας ττο α Cronb
bach για όλ
λα τα ερωττήματα, δίννοντας τιμή
ή
α=.85, υπο
οδεικνύονττας αποδεκττό βαθμό αξιοπιστίας.
α
Η παραγονντική ανάλυ
υση κύριωνν
συνιστωσών φανέρω
ωσε επτά πα
αράγοντες με ιδιοτιμή
ή πάνω απόό 1 που εξη
ηγούσαν το
ο
67.84% τη
ης συνολικής διακύμαννσης. Οι παράγοντες που προέκυψ
ψαν είναι παράγοντας
π
ς
1: Αυτοπ
πεποίθηση (11.32%), παράγονττας 2: Χα
αμηλή Αυττοεκτίμηση (10.84%),,
παράγονττας 3: Ευλυ
υγισία (10.222%), παρά
άγοντας 4: Υγεία (10..21%), παράγοντας 5::
Λειτουργική ικανότη
ητα (10.08%
%), παράγο
οντας 6: Εξξωτερική ΕΕμφάνιση (9.87%) καιι
παράγονττας 7: Αίσθη
ημα κόπωσσης (5.23%). Επίσης, η ανάλυση ττων δεδομέένων έδειξεε
ότι υπάρχχουν στατιστικά σημανντικές διαφο
ορές μεταξύ
ύ των δύο φ
φύλων στο δείκτη ΒΜΙΙ
(t=4.38, p<.001)
p
ο οποίος εμ φάνισε στα
ατιστικά σημαντικές συσχετίσειις με τουςς
παράγονττες Αυτοπεποίθηση (rr=‐0.224, p<.01)
p
και Χαμηλή Α
Αυτοεκτίμησ
ση (r=0.62,,
p<.001). Όσον
Ό
αφορ
ρά στη σω
ωματική κα
αι συνολική
ή αυτοαντίίληψη παρ
ρατηρήθηκεε
στατιστικά
ά σημαντική επίδρα
αση του παράγοντα
π
φύλου σστις μεταβλλητές που
υ
αφορούσα
αν κυρίως την
τ απόδοσση σε διάφορες αθληττικές δρασττηριότητες (p<.05). Τα
α
παραπάνω
ω αποτελέσ
σματα φαννερώνουν ότι
ό αν και υπήρχαν σστατιστικά σημαντικέςς
διαφορές στο δείκττη ΒΜΙ μεεταξύ των δύο φύλω
ων, η σωμματική καιι συνολική
ή
ουσίασε πα
αρόμοιες τιιμές στο σύνολο σχεδδόν των μεταβλητών
μ
ν
αυτοαντίλληψη παρο
μεταξύ αγοριών και κοριτσιώνν εκτός απ
πό πέντε ερωτήσεις
ε
που αφορούσαν τηνν
απόδοση σε διάφορες αθληττικές δρασττηριότητες, όπου οι φοιτητές εμφάνισανν
υψηλότερ
ρες τιμές συγκριτικά μ
με τις φοιττήτριες. Τα άτομα πουυ έλαβαν μέρος
μ
στηνν
παρούσα μελέτη συμμετείχα
αν καθημ
μερινά λόγγω των εκπαιδευτιικών τουςς
υποχρεώσ
σεων σε προγράμματα
α άσκησης, γεγονός πο
ου εκτός αππό τη θετική
ή επίδραση
η
στο επίπεεδο της σω
ωματικής τοους εικόναςς, συντελεί και στην α
αύξηση του
υ επιπέδου
υ
αυτοεκτίμ
μησής τους.
Λέξεις κλεειδιά: παχυσαρκία, δείίκτης σωμα
ατικής μάζαςς, αυτοαντίλ
ίληψη
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Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α., Γραφ
φείο Αγωγήής Υγείας
Δευτεροβ
βάθμιας Εκπ
παίδευσης, Ν. Ροδόπη
ης
kyrimark@
@phyed.duth.gr
OBESITY INDICES, LIFFESTYLE AN
ND PHYSICA
AL ACTIVITY IN ADOLESSCENTS
S. Antoniaades , A. Miirkos, K. Maarkoglou, K.
K Arabatzog
glou, K. Eliaades, H. Dou
uda, K.
Volaklis, S.
S Tokmakid
dis
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS, Health‐Ed
ducation Off
ffice of Seco
ondary
Schools in
n Rodopi
Στην εμφά
άνιση της παχυσαρκίαςς, σημαντικκή θεωρείτα
αι η επίδρασση του περιβάλλοντοςς
που ενισχχύει τον κα
αθιστικό τρόόπο ζωής, την
τ υπερβο
ολική καταννάλωση θερμίδων, τη
η
λήψη τροφών υψη
ηλής περιιεκτικότητας σε λίπο
ος και τηην έλλειψη
η φυσικήςς
δραστηριό
ότητας. Μεελέτες σε παιδιά κα
αι εφήβουςς έδειξαν ότι η ανά
άπτυξη τηςς
παχυσαρκκίας ήταν το αποττέλεσμα περιόδων υπερκατανά
υ
άλωσης τρ
ροφών σεε
καταστήματα γρήγο
ορου φαγγητού σε συνδυασμ
μό με τηη μειωμέννη φυσική
ή
δραστηριό
ότητα. Σκοπ
πός της εργγασίας ήταν να καταγράψει το εεπίπεδο πα
αχυσαρκίας,,
τον τρόπο
ο ζωής και τη
τ φυσική δδραστηριόττητα παιδιώ
ών εφηβικήής ηλικίας. Στη μελέτη
η
συμμετείχχαν 263 πα
αιδιά ηλικία
ας 14.17±1.12 ετών πο
ου ταξινομήήθηκαν σε υποομάδεςς
ανάλογα με
μ το δείκτη
η ΒΜΙ (φυσ ιολογικά, υπέρβαρα, παχύσαρκα
π
α) και το φύλλο (αγόρια,,
κορίτσια).. Οι μετρή
ήσεις που πραγματο
οποιήθηκαν αφορούσσαν στην αξιολόγηση
α
η
δεικτών παχυσαρκία
π
ας (δείκτης ΒΜΙ, περιφ
φέρεια μέσης, ποσοσττό σωματικκού λίπους))
και στην καταγραφ
φή του τρόόπου ζωής και της φυσικής δδραστηριότη
ητας μέσω
ω
ερωτηματτολογίου. Τα αποτελέσσματα έδειξξαν ότι στο σύνολο τοου δείγματο
ος το 65.1%
%
είχαν φυσ
σιολογικές τιμές, το 223.9% ήτανν υπέρβαρα
α και το 111.0% παχύ
ύσαρκα. Τα
α
παιδιά φυ
υσιολογικού
ύ βάρους δ ιέφεραν απ
πό τα υπέρβ
βαρα και πα
αχύσαρκα στο
σ σύνολο
ο
των δεικττών παχυσα
αρκίας [ΒΜ
ΜΙ F=441.12, p<0.001, περιφέρεεια κοιλιάςς F=212.45,,
p<0.001, ποσοστό
π
σω
ωματικού λλίπους F=89
9.38, p<0.00
01, άλιπη σσωματική μά
άζα F=7.77,,
p<0.01]. Ως
Ω προς τονν τρόπο ζωή
ής, 64.8% των
τ μαθητώ
ών‐τριών αφ
φιέρωσε 2‐3 ώρες στη
η
σχολική προετοιμασ
π
σία και 1‐3 ώρες στηνν τηλεθέαση
η, το 72.9%
% αφιέρωσε 1‐3 ώρεςς
στα φρονττιστήρια, εννώ λιγότερεες από οκτώ
ώ ώρες ύπννου δήλωσεε το 55.8%. Σχετικά μεε
τη συμμεττοχή σε ορ
ργανωμένη αθλητική δραστηριότ
δ
τητα, το 477.8% απάντησε θετικά
ά
ενώ το 52
2.2% αρνητιικά. Με τα πόδια ή το
ο ποδήλατο
ο πηγαίνει σστο σχολείο
ο το 75.5%,,
ενώ το 24
4.5% δήλω
ωσε ότι πηγγαίνει με ιδ
διωτικό ή δημόσιο
δ
μέέσο μεταφοράς. Στηνν
ερώτηση αν πληρώννουν σε ιδιω
ωτικούς φο
ορείς για να
α ασκηθούύν το 52.5%
% απάντησεε
9.7 % ήταν αγόρια καιι το 42.3% κορίτσια),
κ
ενώ
ε αρνητικκά απάντησ
σε το 47.5%
%
θετικά (59
(40.3% ήταν αγόρια και
κ το 57,7%
% κορίτσια)). Το 71.2% απάντησε όότι ασκείτα
αι παρέα μεε
ο 9.8% παρέα με αδέρρφια, το 9.5
5% με συνα
αθλητές, το 6.4% με γο
ονείς και το
ο
φίλους, το
3.19% μό
όνοι τους. Στην πα ρούσα μελλέτη κατα
αγράφηκε έένα ποσοσ
στό 34.9%
%
υπέρβαρω
ων και παχχύσαρκων π
παιδιών επ
πί του συνο
ολικού δείγ
ίγματος αξιιολογώνταςς
παράλληλλα τον τρόπ
πο ζωής κα
αι τη φυσικκή δραστηρ
ριότητα όππου διαφαίννεται ότι η
μειωμένη συμμετοχή σε αθθλητικές δραστηριότ
δ
τητες και η υποκιινητικότητα
α
επηρεάζουν το παραπάνω π
ποσοστό. Πράγματι,
Π
μελέτες υυποστηρίζουν ότι τα
α
περισσότεερα παιδιά
ά δεν είναι αρκετά φυσικά
φ
δραστήρια, πα
αρά το γεγονός ότι η
παιδική παχυσαρκία
π
α και οι π
πρώιμοι κίννδυνοι για την εμφά
άνιση καρδιαγγειακώνν
νοσημάτω
ων, σχετίζοννται με την έέλλειψη τηςς άσκησης και
κ την υποοκινητικότηττα.
Λέξεις κλεειδιά: παχυσαρκία, τρόόπος ζωής, εφηβική ηλ
λικία
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Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚ
ΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΩ
ΩΜΑΤΟΣ, ΣΤΗ
Σ ΔΥΝΑΜ
ΜΗ ΚΟΙΛΙΑΚ
ΚΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΤΑΧ
ΧΥΤΗΤΑ‐ΕΥΚ
ΚΙΝΗΣΙΑ ΜΑ
ΑΘΗΤΩΝ ΚΑ
ΑΙ ΜΑΘΗΤΡ
ΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ
Μ
ΣΕ ΠΡΟΓΡΑ
ΑΜΜΑΤΑ ΑΓΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑ
ΑΣ
Κουλούρη
ης Π. , Αντω
ωνιάδης Σ., Μαρκόγλο
ου Κ., Γιαλού Σ., Ηλιάδ ης Κ., Δούδ
δα Ε.,
Βόλακληςς Κ., Τοκμακκίδης Σ.
Δημοκρίτεειο Πανεπιστήμιο Θρά
άκης, Τ.Ε.Φ
Φ.Α.Α., Γραφ
φείο Αγωγήής Υγείας
Δευτεροβ
βάθμιας Εκπ
παίδευσης, Ν. Ροδόπη
ης
kyrimark@
@phyed.duth.gr
THE EFFEC
CTS OF EXER
RCISE ON B
BODY COMP
POSITION, ABDOMINA
A
AL STRENGT
TH AND
SPEED‐AG
GILITY IN MA
ALE AND FEEMALE SECO
ONDARY SC
CHOOLCHILLDREN PART
TICIPATED
IN HEALTH
H EDUCATIO
ON PROGRA
AMS HRMA
AX
P. Koulouris , S. Anto
oniades, K. Markoglou, S. Gialou, K. Eliades, H. Douda, K. Volaklis,
S. Tokmakkidis
Democritu
us Universitty of Thracee, D.P.E.S.SS., Health‐Ed
ducation Offfice of Secondary
Schools in
n Rodopi
Tα προγρ
ράμματα Αγωγής
Α
Υγγείας που υλοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον
π
ν
ενθαρρύνουν τα παιδιά ν α ασχολη
ηθούν με διάφορεςς μορφέςς φυσικήςς
δραστηριό
ότητας και άσκησης μ
με στόχο τηνν προαγωγή της υγεία
ας τους και τη μείωση
η
της συχνό
ότητας εμφάνισης της παιδικής παχυσαρκία
π
ας. Σκοπός ττης εργασίας ήταν να
α
μελετήσειι την επίδρ
ραση ενός παρεμβατικού προγράμματος ά
άσκησης στη σύσταση
η
δύναμη
κοιλιακώ
ταχύτητα
σώματος,
στη
ών
και
στην
α‐ευκινησία
α
υπέρβαρω
ων/παχύσαρ
ρκων μαθηττών και μαθητριών Δεευτεροβάθμμιας Εκπαίδ
δευσης που
υ
μετείχαν σε προγρά
άμματα Αγω
ωγής Υγεία
ας κατά στο σχολικό έτος 2009
9‐2010. Στη
η
μελέτη συμμετείχαν
σ
ν 72 αγό ρια και κορίτσια,
κ
ηλικίας
η
133.87±0.83 ετών,
ε
που
υ
χωρίστηκα
αν σε δύο ομάδες,
ο
τηνν ομάδα άσκκησης (n=36
6) και την οομάδα ελέγχχου (n=36),,
και ταξιννομήθηκαν ανάλογα με το δείκτη
δ
ΒΜΙΙ σε φυσ ιολογικά (n=34)
(
καιι
υπέρβαρα
α/παχύσαρκκα (n=38). Μ
Μετρήσεις πραγματοπ
π
ποιήθηκαν σστη σύστασ
ση σώματοςς
(δείκτης ΒΜΙ,
Β
ποσοσ
στό σωματιικού λίπους, άλιπη μάζα,
μ
μάζα λίπους), στη
σ δύναμη
η
κοιλιακώνν σε 30 sec και στη δοοκιμασία τα
αχύτητα‐ευκινησία 10xx5m. Το πα
αρεμβατικό
ό
πρόγραμμ
μα άσκησηςς διήρκεσε 10 εβδομά
άδες, με συ
υχνότητα 3 φορές την εβδομάδα
α
διάρκειαςς 60 min κάθε φορά κα
αι περιελάμ
μβανε παιδαγωγικά πα
αιχνίδια, αθ
θλοπαιδιές,,
μυϊκή ενδ
δυνάμωση και
κ δρομικέές ασκήσειςς, με έντασ
ση που κυμα
αινόταν απ
πό 65% έωςς
85% της Hrmax. Τα
Τ αποτελέέσματα έδειξαν ότι υπάρχει σστατιστικά σημαντική
ή
επίδραση του παρά
άγοντα ομά
άδα στο δείκτη
δ
ΒΜΙ (F=4.08, p<.05), στο
ο ποσοστό
ό
σωματικού λίπους (FF=10.95, p<<.001), στηνν άλιπη σω
ωματική μάζζα (F=3.09, p<.05) καιι
στη μάζα λίπους (F=1
11.87, p<.0001) ενώ παρατηρήθηκε σημαντικκή αλληλεπίίδραση τωνν
παραγόνττων ομάδα και επίπεεδο παχυσ
σαρκίας στη
ην ταχύτηττα‐ευκινησίία (F=5.55,,
p<.05). Η ομάδα άσκησης, μετ ά τις 10 εβ
βδομάδες, βελτίωσε ττις τιμές σττη σύσταση
η
σώματος και εμφάνιισε καλύτερρες επιδόσεις στη δύνναμη κοιλια
ακών (p<.05
5) και στηνν
ταχύτητα‐‐ευκινησία, σε αντίθθεση με την ομάδ
δα ελέγχοου που παρουσίασε
π
ε
χαμηλότερ
ρες επιδόσ
σεις. Επίσηςς, τα υπέρβαρα/παχύσαρκα παιιδιά, ανεξά
άρτητα από
ό
την ομάδα που συμ
μμετείχαν, εμφάνισανν υψηλότερ
ρες τιμές σστις παραμέτρους τηςς
σύστασηςς σώματος και χαμη
ηλότερες επιδόσεις
ε
στη
σ
δύναμμη κορμού και στηνν
ταχύτητα‐‐ευκινησία συγκριτικά με τα παιδ
διά με φυσιιολογικές τιιμές σωματτικής μάζαςς
χωρίς ωσττόσο να πα
αρατηρηθού
ύν διαφορέές στη δύνα
αμη κοιλιακκών (p>.05)). Σύμφωνα
α
με τα απ
ποτελέσματτα της πα
αρούσας μεελέτης, οι αυξημένεςς τιμές τω
ων δεικτώνν
παχυσαρκκίας, φαίνεεται ότι επ
πηρεάζουν την ταχύττητα‐ευκινηησία και τη
τ δύναμη
η
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κορμού μεε τα παιδιά
ά κανονικού
ύ βάρους να
α υπερέχουν στις επιδ όσεις τους συγκριτικά
ά
με τα υπέρβαρα/πα
αχύσαρκα. Ωστόσο, η δύναμη κοιλιακών δδεν διαφορ
ροποιήθηκεε
μεταξύ κανονικού
κ
βάρους κα
αι υπέρβα
αρων/παχύσ
σαρκων πα
αιδιών, γεγγονός που
υ
υποδηλώννει το χαμη
ηλό επίπεδ ο της δύνα
αμης κορμο
ού των μαθθητών/μαθη
ητριών που
υ
συμμετείχχαν στην παρούσα
π
μεελέτη αναδ
δεικνύονταςς την αναγγκαιότητα εφαρμογής
ε
ς
συστηματτικών προγρ
ραμμάτων φυσικής αγωγής με στόχο
σ
τη ββελτίωση πα
αραμέτρωνν
της φυσικκής τους κατάστασης
κ
ς. Επιπλέον, συνιστάται η προοαγωγή τηςς δια βίου
υ
φυσικής δραστηριότ
δ
ητας και άσσκησης να καλύπτει σημαντικό μμέρος των βιωματικών
β
ν
δράσεων που πραγγματοποιού
ύνται στο σχολείο
σ
σττα πλαίσια
α των προγγραμμάτωνν
Αγωγής Υγγείας.
Λέξεις κλεειδιά: παχυσαρκία, άσσκηση, Αγωγγή Υγείας
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Σκοπός τη
ης παρούσα
ας εργασία ς ήταν να εξετάσει τη
ην επίδρασση του φύλου και του
υ
επιπέδου παχυσαρκκίας στο ββασικό μετταβολισμό, την αρτηρριακή πίεσ
ση και τηνν
καρδιακή συχνότητα
α υπέρβαρω
ων και πα
αχύσαρκων παιδιών εεφηβικής ηλικίας. Στη
η
μελέτη συ
υμμετείχανν 273 μαθη
ητές/μαθήττριες Γυμνα
ασίων του Ν. Ροδόπη
ης, ηλικίαςς
14.25±1.0
06 ετών, πο
ου ταξινομή
ήθηκαν σε υποομάδεες ανάλογα
α με το φύλλο (αγόρια
α
n=111 & κορίτσια
κ
n=162) και το επίπεδο πα
αχυσαρκίαςς (φυσιολογγικά n=180,, υπέρβαρα
α
n=60, πα
αχύσαρκα n=33). Μεετρήσεις πραγματοπο
π
οιήθηκαν σστα ανθρω
ωπομετρικά
ά
χαρακτηριστικά (ύψο
ος από όρθθια θέση, σω
ωματική μά
άζα, ποσοσττό σωματικκού λίπους,,
δείκτης ΒΜΙ), στο βασικό μετα
αβολισμό με
μ τη μέθοδ
δο της βιοοηλεκτρικήςς επαγωγήςς
μετά από
ό 12ωρη νηστεία
ν
τω
ων δοκιμαζζομένων κα
αι αποχή από έντοννη άσκηση
η
τουλάχισττον 24 ώρ
ρες και στα
α αιμοδυνναμικά χαρ
ρακτηριστικ ά (αρτηρια
ακή πίεση,,
καρδιακή συχνότητα
α). Η ανάλ
άλυση των δεδομένω
ων έδειξε όότι στο σύνολο του
υ
δείγματοςς το 65.6% είχαν φυσσιολογικές τιμές σωμ
ματικού βά
άρους, το 22.2%
2
ήτανν
υπέρβαρα
α και το 12.2
2% ήταν πα
αχύσαρκα. Ο παράγονττας φύλο πα
αρουσίασε στατιστικά
ά
σημαντική
ή επίδραση στο δείκτη
η ΒΜΙ (F=6.47, p<.05), στο ποσοσστό σωματικού λίπουςς
(F=44.72, p<.001), σττο βασικό μεταβολισμ
μό (F=63.36
6, p<.001), στη συστο
ολική πίεση
η
(F=11.14, p<.001) κα
αι στην καρρδιακή συχχνότητα (F=
=6.71, p<.0001) με τα αγόρια να
α
παρουσιά
άζουν υψηλλότερες τιμ
μές βασικο
ού μεταβολ
λισμού (p<..001) και συστολικής
σ
ς
αρτηριακή
ής πίεσης (p<.05) συ
υγκριτικά με τα κορ
ρίτσια. Ο παράγοντα
ας επίπεδο
ο
παχυσαρκκίας παρουσίασε σταττιστικά σημαντική επίδ
δραση στο δδείκτη ΒΜΙ (F=461.93,,
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p<.001), στο
σ ποσοσττό σωματικκού λίπους (F=86.6, p<
<.001), στοο βασικό μεεταβολισμό
ό
(F=17.75, p<.001), στη
σ συστολλική (F=32.1
16, p<.001)) και διασττολική πίεσ
ση (F=4.01,,
p<.05) και στην καρδ
διακή συχννότητα (F=1
12.20, p<.00
01) με τα υυπέρβαρα/π
παχύσαρκα
α
παιδιά να
α εμφανίζου
υν υψηλότεερες τιμές τόσο στο δείκτη μάζας σώματος, στο βασικό
ό
μεταβολισ
σμό και στο
σ
ποσοσττό σωματιικού λίπου
υς όσο κα
αι στα αιμ
μοδυναμικά
ά
χαρακτηριστικά. Τα παραπάνω
π
αποτελέσμ
ματα συμφω
ωνούν με ττη βιβλιογραφία όπου
υ
αναφέρετται ότι ο μεεταβολισμό ς ηρεμίας εξαρτάται
ε
από
α το φύλλο, τη σύστταση και το
ο
μέγεθος της
τ επιφάννειας σώμα
ατος και κα
ατά συνέπεεια, η γνώσση του μετταβολισμού
ύ
ηρεμίας αποτελεί
α
βα
ασικό στοιχχείο για το σχεδιασμό
ό ενός ασφ
φαλούς προ
ογράμματοςς
για τον έλλεγχο του σω
ωματικού ββάρους υπέρβαρων κα
αι παχύσαρκκων παιδιών εφηβικήςς
ηλικίας. Επιπρόσθεττα, αναφοορικά με τις αυξημένες τιμέςς στα αιμ
μοδυναμικά
ά
χαρακτηριστικά τωνν υπέρβαρω
ων/παχύσα
αρκων παιδ
διών διαφα
αίνεται η ανάγκη να
α
ούν εκτεταμ
μένες επιδη
ημιολογικές έρευνες, για να δια
απιστωθεί το
τ μέγεθοςς
σχεδιαστο
του προβ
βλήματος, και
κ να διαγγνωστούν έγκαιρα
έ
οι παράγοντεες κινδύνου ώστε να
α
σχεδιαστο
ούν ανάλογγα προγρά
άμματα πρ
ρόληψης με βάση τηην αυξημέννη φυσική
ή
δραστηριό
ότητα και τη
τ συστημα
ατική άσκησ
ση, διότι πλ
λήθος ερευννών υποστηρίζουν τιςς
αιμοδυναμικές προσ
σαρμογές ποου προκαλεί η άσκηση στα υπέρρβαρα και παχύσαρκα
π
α
παιδιά, όπως
ό
η ελλάττωση τοου καρδιακκού ρυθμο
ού ηρεμίαςς και η αύξηση
α
τηςς
συσταλτικκότητας του
υ μυοκαρδίοου, με μακρ
ροπρόθεσμ
μο αποτέλεσσμα την οικκονομία τηςς
καρδιακήςς τους λειτο
ουργίας.
Λέξεις κλεειδιά: παχυσαρκία, αιμ
μοδυναμικά
ά χαρακτηριστικά, εφηηβεία
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