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Roig et al. The efects of eccentric versus concentric resistance training on muscle 
strength and mass in healthy adults: a systematc review with meta-analysis. 

Br J Sports Med 43(8):556-68, 2009.

Τα κριτήρια ένταξης των εργασιών στη βιβλιογραφική ανασκόπηση

1) Ήταν τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες έρευνες/δοκιμές ή κλινικές 

ελεγχόμενες δοκιμές που δημοσιεύθηκαν σε περιοδικό στην αγγλική 

γλώσσα.

2) Η έκκεντρες ή σύγκεντρες προπονήσεις πραγματοποιήθηκαν ξεχωριστά 

(π.χ. σε ισοκινητκό δυναμόμετρο).

3) Μετρήθηκαν αξιόπιστα η μυϊκή δύναμη ή/και μυϊκή μάζα.

4) Η προπόνηση είχε ελάχιστη διάρκεια 4 εβδομάδων και συχνότητα 

τουλάχιστον 2 φορές τη βδομάδα.

5) Οι συμμετέχοντες ήταν υγιείς, ηλικίας 18-65 ετών.



Schoenfeld BJ et al. 
Hypertrophic Efects of 
Concentric vs. Eccentric 

Muscle Actons: A 
Systematc Review and 

Meta-analysis. 
J Strength Cond Res 

31(9):2599-2608, 2017.
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Schoenfeld BJ et al. Hypertrophic Efects of Concentric vs. Eccentric Muscle Actons: 
A Systematc Review and Meta-analysis. J Strength Cond Res 31(9):2599-2608, 2017.

Τα κριτήρια ένταξης της εργασίας στη βιβλιογραφική ανασκόπηση

1) Ήταν μια πειραματική έρευνα/δοκιμή που δημοσιεύθηκε σε περιοδικό στην 

αγγλική γλώσσα.

2)  Έγινε απευθείας σύγκριση ομόκεντρης και έκκεντρης άσκησης χωρίς χρήση 

εξωτερικών ή/και βοηθητικών εργαλείων (π.χ. περιχειρίδας πίεσης, υποξικού 

θαλάμου κ.λπ.).

3) Μετρήθηκαν αξιόπιστα οι μορφολογικές μεταβολές με τη χρήση μυϊκής 

βιοψίας, απεικονιστικών μεθόδων (MRI, CT, ή υπέρηχοι), βιοηλεκτρικής 

αντίστασης, και/ή πυκνομετρίας.

4) Η προπόνηση είχε ελάχιστη διάρκεια 6 εβδομάδων.

5) Οι συμμετέχοντες ήταν υγιείς, χωρίς μυοσκελετικούς τραυματισμούς ή 

οποιοδήποτε άλλη παθολογία.



Roig et al. The efects of eccentric versus concentric resistance training on muscle 
strength and mass in healthy adults: a systematc review with meta-analysis. 

Br J Sports Med 43(8):556-68, 2009.

Μεθοδολογικά εμπόδια και περιορισμοί για τη σύγκριση/μελέτη 
έκκεντρης και σύγκεντρης άσκησης

 Δυσκολία «απομόνωσης» της μιας μορφής από την άλλη. Η φυσιολογική 

ανθρώπινη κίνηση περιλαμβάνει κυκλικά και τις δύο.

 Παραγωγή υψηλότερης απόλυτης δύναμης κατά την έκκεντρη άσκηση.

 Κατά την εφαρμογή ίδιου φορτίου, η σχετική επιβάρυνση των μυών είναι 

εντελώς διαφορετική. 

 Η αύξηση της δύναμης εξαρτάται από την ταχύτητα και τον τύπο της 

μυϊκής συστολής. 

 Μυϊκός τραυματισμός και επίδραση της επαναλαμβανόμενης 

επιβάρυνσης κατά την έκκεντρη άσκηση.



Forest plot of studies comparing changes in muscle hypertrophy in concentric versus eccentric training. The data shown are 
mean ± 95% CI; The size of the ploted squares refect the statstcal weight of each study. ES = efect size (Schoenfeld et al.) 

Results showed that eccentric muscle actons resulted in a greater efect size (ES), but results 
did not reach statstcal signifcance 

(ES diference = 0.25 ± 0.13; 95% confdence interval: –0.03 to 0.52; p = 0.076)
Mean % change, concentric 6.8 ± 1.4% (CI95: 3.8–9.7), eccentric 10.0 ± 1.7% (CI95:6.3–13.6).



 Κατά την έκκεντρη συστολή παράγεται μεγαλύτερη απόλυτη μυϊκή δύναμη.

 Η έκκεντρη συστολή προκαλεί μικρότερο μυϊκό κάματο και είναι μεταβολικά πιο 

αποδοτική/οικονομική.

 Η έκκεντρη άσκηση προκαλεί παροδικά μυϊκό τραυματισμό, μυϊκό πόνο και 

μείωση της δύναμης.

 Η έκκεντρη προπόνηση υπερέχει για την αύξηση της δύναμης.

 Η έκκεντρη προπόνηση υπερέχει για την αύξηση της μυϊκής μάζας/υπερτροφίας.

 Η υπεροχή της έκκεντρης προπόνησης για την επίτευξη προσαρμογών στη μυϊκή 

δύναμη και υπερτροφία, πιθανά οφείλεται στις μεγαλύτερες δυνάμεις που 

αναπτύσσονται κατά την έκκεντρη συστολή.  

 Οι προσαρμογές της έκκεντρης προπόνησης είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένες ως 

προς την ταχύτητα και τον τύπο της μυϊκής συστολής.

Συμπεράσματα βιβλιογραφικών ανασκοπήσεων



Πηγή: htp://smpp.northwestern.edu/bmec66/biodex/biodexback.htm

Δικέφαλος βραχιόνιοςΤρικέφαλος βραχιόνιος

Έκκεντρη Μυϊκή Συστολή
Eccentric Muscle Contracton

Η συστολή κατά την οποία ο μυς αναπτύσσει δύναμη ενώ αυτός επιμηκύνεται

Με αποτέλεσμα να υφίσταται μεγάλη μηχανική επιβάρυνση

Σύγκεντρη = επιτάχυνση       Έκκεντρη = επιβράδυνση 



Πρώιμα εργαλεία έκκεντρης άσκησης στο εργαστήριο

Asmussen E. Positve and 
negatve muscular work. Acta 
Physiol Scand 28(4):364-382, 

1953.

Abbot BC, BigIand B, Ritchie JM. 
The physiological cost of negatve 

work. J Physiol 117(3):380-390, 
1952.



Asmussen E. Positve and negatve muscular work. Acta Physiol Scand 28(4):364-382, 1953.

Κατά την έκκεντρη συστολή παράγεται μεγαλύτερο 
έργο με μικρότερο ενεργειακό κόστος

Abbot BC, Bigland B, Ritchie JM. The physiological cost of negatve work. J Physiol 117(3):380-90, 1952.

Positve Wor  (Concentric)Negatve Wor  (Eccentric)



Bigland-Ritchie B and Woods JJ. Integrated electromyogram and oxygen uptake during positve and negatve work. J Physiol 
(Lond) 260: 267–277, 1976.

Κατά την έκκεντρη συστολή παράγεται μικρότερη EMG 
δραστηριότητα και VO2 για συγκεκριμένο έργο

50 rev/min = 75 % VO2max

Rato VO2 Con:Ecc = 6:1 Rato EMG Con:Ecc = 2:1

Eccentric

Eccentric

Concentric
Concentric



Lindstedt SL, LaStayo PC, Reich TE. When active muscles lengthen: properties and consequences of eccentric contractions. News 
Physiol Sci 16:256-261, 2001.

Κατά την έκκεντρη συστολή παράγεται μεγαλύτερη 
δύναμη με μικρότερο ενεργειακό κόστος

6- to 7-times reduction in metabolic cost to achieve the same magnitude of work (negative vs. positive)



Προσαρμογές στην Προπόνηση Δύμαμης

Κλεισούρας Β. Εργοφυσιολογία, 2011



 Αυξάνει την ενεργοποίηση των κινητικών μονάδων.

 Ελαχιστοποιεί την ταυτόχρονη δραστηριοποίηση των 
ανταγωνιστών μυών.

 Προκαλεί μορφολογικές μεταβολές στη νευρομυϊκή σύναψη.

 Αμβλύνει το αμφίπλευρο έλλειμμα.

 Αυξάνει την απόκριση των αντανακλαστικών.

 Αμβλύνει τις αυτογενείς αναστολές κατά τη μέγιστη βουλητική 
προσπάθεια.

Νευρικές Προσαρμογές στην Προπόνηση με 
Αντιστάσεις

Κλεισούρας Β. Εργοφυσιολογία, 2011



 Μεγαλύτερη και ταχύτερη δραστηριότητα του εγκεφαλικού 
φλοιού (Fang et al, 2001).

 Επιστράτευση διαφορετικών κινητικών μονάδων, κυρίως τύπου ΙΙ 
(Nardone et al, 1989).

 Μειωμένη δραστηριότητα του συμπαθητικού κλάδου του ΑΝΣ 
(Carrasco et al, 1999).

 Μειωμένη EMG δραστηριότητα για την ίδια παραγωγή δύναμης 
(Tesch et al, 1990).

 Μεγαλύτερο EMG σήμα πριν την έναρξη της κίνησης (Grabiner & 
Owings, 2002).

Επιπλέον νευρολογικές αποκρίσεις κατά την 
έκκεντρη άσκηση



Πηγή: htps://www.unm.edu/~lkravitz/Exercise%20Phys/musclesarcomere.html

Το σαρκομέριο αποτελεί τη συσταλτή μονάδα του μυός 
Ο μυς συσπάται σε επίπεδο σαρκομερίου







Κατά την έκκεντρη συστολή 

• Tα μυϊκά ινίδια επιμηκύνονται κατά μη ομοιόμορφο τρόπο.

• Τα σαρκομέρια επιμηκύνονται πέρα από το σημείο της επικάλυψης ακτίνης και μυοσίνης

• Oι εγκάρσιες γέφυρες (δηλαδή η σύνδεση μυοσίνης-ακτίνης) αποσπώνται/γλυστρούν και 

χάνουν τη μεταξύ τους σύνδεση.

• Eάν αντέξουν και δεν αποσπαστούν συμπαρασύρουν ολόκληρο το σαρκομέριο και το 

καταστρέφουν.

The “popping” sarcomere hypothesis

Morgan DL. New insights into the behavior of muscle during actve lengthening. Biophys J 57(2):209-21, 1990. Proske U, 
Morgan DL. Muscle damage from eccentric exercise: mechanism, mechanical signs, adaptaton and clinical applicatons. J 
Physiol 537(Pt 2):333-45, 2001.



Κατά τη διάταση των σαρκομερίων στην έκκεντρη συστολή:

 Πολλές εγκάρσιες γέφυρες είναι ενεργοποιημένες.

 Κάποιες εγκάρσιες γέφυρες  λόγω της μεγάλης διάτασης 
αποσπώνται (η κεφαλή της μυοσίνης αποσπάται από την ακτίνη).

 Ωστόσο οι κεφαλές της μυοσίνης μπορούν πολύ γρήγορα να 
συνδεθούν ξανά με την ακτίνη.

     (Lombardi and Piazzesi, 1990; Jones et al., 2004)

Πιθανοί μηχανισμοί – Οι μυς αναπτύσσουν μεγάλη δύναμη 
με μικρό ενεργειακό κόστος κατά την έκκεντρη συστολή



Στην ανάπτυξη μεγάλης δύναμης κατά τη έντονη μυϊκή διάταση των έκκεντρων 
συστολών συμβάλει και η δομική πρωτεΐνη «τιτίνη», η οποία ρυθμίζει την 
ανάπτυξη τάσης με τους εξής πιθανούς μηχανισμούς:

1) Η τιτίνη  δρώντας ως εσωτερικό ελατήριο που αποθηκεύει και αποδίδει 
ελαστική ενέργεια.

2) Η τιτίνη με την παρουσία/σύνδεση ασβεστίου:

       α) είτε γίνεται πιο «σκληρή» και δυνατή η ίδια αυξάνοντας την τάση κατά τις   
 
            έντονες έκκεντρες συστολές.

       β) είτε συνδέεται (περιελίσσεται) με το κοντινό τμήμα της ακτίνης με   
            αποτέλεσμα να μειωθεί το ελεύθερο μήκος της που δρα ως ελατήριο         

            Επομένως να γίνει πιο «σκληρή» και πιο δυνατή κατά τις έντονες 
έκκεντρες   
            συστολές.

Η δομική πρωτεΐνη «τιτίνη» ρυθμίζει την ανάπτυξη τάσης 

(Herzog et al., 2008; Herzog, 2014; Nishikawa et al., 2012; Morgan, 1977; Monroy et al., 
2012; Hessel et al., 2017)



Nishikawa et al., 2012)

Η δομική πρωτεΐνη «τιτίνη» ρυθμίζει την ανάπτυξη τάσης 



Herzog et al. Physiology, 2016

Η δομική πρωτεΐνη «τιτίνη» ρυθμίζει την ανάπτυξη τάσης 



• Το μικρότερο κατά 6-7 φορές ενεργειακό κόστος (Abbot et al 1952; 

Ralll 1985)

• Η μικρότερη κατά 2 φορές EMG δραστηριότητα (Bigland & Lippold 

1954; Komi et al 1987; Potvin 1997)

 
• Οφείλεται στη δραστηριοποίηση μικρότερου αριθμού κινητικών 

μονάδων κατά την έκκεντρη συστολή (Bigland-Ritchie & Woods, 1976)

• Με αποτέλεσμα να αναπτύσσεται μεγαλύτερη δύναμη ανά μυϊκή ίνα 

(Enoka 1996; Katz 1939)

• Ο μυς γίνεται πιο επιρρεπής στον ασκησιογενή τραυματισμό 

(Armstrong 1984; Moritani et al 1988)

Κατά την έκκεντρη άσκηση



Ασκησιογενής Μυϊκός Τραυματισμός

• Εκφύλιση και καταστροφή μυϊκών ινών
• Οίδημα, φλεγμονώδης λευκοκυτταρική διήθηση 
• Αποδιοργάνωση δομής σαρκομερίου με αποπροσανατολισμό, κυματισμό, διάσπαση ή 

εξαφάνιση δίσκου Ζ 
• Παραμόρφωση της αρχιτεκτονικής των μυοϊνιδίων
• Καταστροφή του σαρκοπλασματικού δικτύου 
• Αλλοίωση των υποκυτταρικών στοιχείων και των μιτοχονδρίων της μυϊκής ίνας

Μορφολογικές Αλλοιώσεις

• Μείωση μέγιστης ισομετρικής τετανικής συστολής
• Μείωση ισομετρικής τετανικής συστολής σε χαμηλές συχνότητες διέγερσης 
• Μείωση της τάσης & αύξηση του χρόνου ημίσειας χάλασης μονήρους συστολής 
• Μείωση εύρους κίνησης αρθρώσεων και καθυστερημένη αίσθηση μυϊκού πόνου

Λειτουργικές Αλλαγές

• Αύξηση ενζύμων στο αίμα (CK, LDH, CA-III)
• Αύξηση πρωτεϊνών στο αίμα (μυοσφαιρίνης, τροπονίνης Ι, ιντερλευκίνης, αλβουμίνης )

Μεταβολικές Αλλαγές



A typical patern of morphological changes and infammaton in local areas of the muscle tssue (botom part). (Bar = 50 
µm). Song Y, Forsgren S, Yu J, Lorentzon R, Stål PS. Efects on Contralateral Muscles afer Unilateral Electrical Muscle 

Stmulaton and Eeercise. PLOS ONE 7(12): e52230, 2012



Control Damage



Υπόθεση

Η μυϊκή κάκωση αντιπροσωπεύει περιοχές αναδιαμόρφωσης του ιστού, 

πιθανά ως υπερτροφική ανταπόκριση στη άσκηση.* 

 
Ερώτημα

Αποτελεί ο ασκησιογενής μυϊκός τραυματισμός προϋπόθεση για μυϊκές 

προσαρμογές (π.χ. αύξηση δύναμης, υπερτροφία). 

Απάντηση

Με δεδομένο ότι υπερτροφία προκαλείται και με σύγκεντρες συστολές η 

απάντηση μάλλον είναι αρνητική. 

Ο ασκησιογενής μυϊκός τραυματισμός ως 
προϋπόθεση για μυϊκές προσαρμογές 

*(Yu & Thornell, Cell Biol 2002; Yu et al. Cell Biol 2003; Yu et al. Cell Biol 2004; Carlsson et al, 

Neuromuscul Disord 2007)



Υπόθεση

Ο ασκησιογενής μυϊκός τραυματισμός αποτελεί μια βιολογική διαδικασία 

και είναι φορέας μυϊκών προσαρμογών.

Επαναδιατύπωση Ερωτήματος

Ο προκαλούμενος από την έκκεντρη προπόνηση μυϊκός τραυματισμός 

μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερες προσαρμογές από την σύγκεντρη άσκηση 

χωρίς μυϊκό τραυματισμό.

Απάντηση

Τα υπάρχοντα δεδομένα μάλλον δεν υποστηρίζουν αυτή την υπόθεση. 

Ωστόσο το ζήτημα παραμένει ανοικτό.

Η έκκεντρη άσκηση ως φορέας μεγαλύτερων 
μυϊκών προσαρμογών από την σύγκεντρη άσκηση



Flann KL, LaStayo PC, McClain DA, Hazel M, Lindstedt SL. Muscle damage and 
muscle remodeling: no pain, no gain?  J Eep Biol 214(Pt 4):674-679, 2011.

To test the hypothesis muscle damage is a necessary precursor for muscle remodeling 

Recumbent eccentric motor stepper (Eccentron; BTE 
Technologies, Inc., Hanover, MD, USA). As the pedals 
move toward the partcipant (blue arrow), the rider try 
to resist by applying force to the pedals (red arrow). 

3-week slow gradual 
acclimaton eccentric 

exercise protocol

No exercise

Every week 
Plasma CK, 

Perceived Muscle Soreness

Pre- and post-training 
Quadriceps muscle size 

(volume), isometric strength, 
levels of the mRNA encoding 
the mechanogrowth factor 

IGF-1Ea

Naive group
(NA)

Pre Trained 
group (PT) 8-week high-force eccentric-cycle 

ergometry program (stepper), 20 min, 3 
tmes/week

Total work equal for both groups

n=7, n=7

Experimental Design

Training Week

Assessment



Flann KL, LaStayo PC, McClain DA, Hazel M, Lindstedt SL. Muscle damage and muscle remodeling: no pain, no 
gain?  J Exp Biol 214(Pt 4):674-679, 2011.

Equal total wor  done during training between the groups



Plasma creatne  inase levels were fve tmes higher in naive groups

Flann KL, LaStayo PC, McClain DA, Hazel M, Lindstedt SL. Muscle damage and muscle remodeling: no pain, no 
gain?  J Exp Biol 214(Pt 4):674-679, 2011.



Inital increase in perceived muscle soreness

Flann KL, LaStayo PC, McClain DA, Hazel M, Lindstedt SL. Muscle damage and muscle remodeling: no pain, no 
gain?  J Exp Biol 214(Pt 4):674-679, 2011.



Quadriceps muscle volume and isometric strength

Strength increases were identical for both groups (PT=25% and NA=26% improvement)

Muscle rebuilding (eg, hypertrophy) can be initiated independent of any discernible 
damage to the muscle

 

Muscle size and strength gains were not diferent for the two groups

Flann KL, LaStayo PC, McClain DA, Hazel M, Lindstedt SL. Muscle damage and muscle remodeling: no pain, no 
gain?  J Exp Biol 214(Pt 4):674-679, 2011.



Repeated Bout Efect
Το φαινόμενο της Επαναλαμβανόμενης Επιβάρυνσης της Άσκησης

Το απόλυτο «δόγμα» των βιολογικών προσαρμογών

Το παράδοξο με την έκκεντρη προπόνηση 
Μια δεύτερη έκκεντρη άσκηση ίσης επιβάρυνσης, θα επιφέρει μικρότερο μυϊκό 

τραυματισμό σε σχέση με την πρώτη, ακόμη κι εάν το χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί ανάμεσα στις δύο προπονήσεις είναι αρκετά μεγάλο (έως και 6 μήνες).

 
Επομένως φαίνεται ότι υπάρχει ένα είδος χρόνια μυϊκής «προσαρμογής» ακόμη και 

μετά από μία έκκεντρη προπόνηση.

 

Ερώτημα
Είναι αυτή η προσαρμογή ένας έμφυτος βιολογικός μηχανισμός προστασίας του 

μυός, ένα όριο για να μην τραυματιστεί ο μυς περισσότερο.

ή 

Είναι απλά ένα «εμπόδιο», ένα «τείχος» που οφείλεται στη «ρουτίνα» του τύπου 

της μυϊκής συστολής και δεν επιτρέπει στον μυ να έχει περαιτέρω προσαρμογές.



Repeated Bout Efect

Το φαινόμενο της Επαναλαμβανόμενης Επιβάρυνσης της Άσκησης

Το απόλυτο «δόγμα» των βιολογικών προσαρμογών στη έκκεντρη άσκηση

Εντέλει, εάν καταφέρναμε να «σπάσουμε» αυτή τη «ρουτίνα» του τύπου της μυϊκής 

συστολής, θα μπορούσαμε να επιτύχουμε συνεχείς προσαρμογές του μυός? 

Για να εξεταστεί η παραπάνω υπόθεση σχεδιάστηκε ένα πρωτόκολλο εναλλασσόμενης 

έκκεντρης-σύγκεντρης-έκκεντρης άσκησης, με σκοπό η εναλλαγή αυτή να «διακόψει» τη 

«ρουτίνα» του τύπου της μυϊκής συστολής και να εξασθενήσει το φαινόμενο της 

επαναλαμβανόμενης επιβάρυνσης της άσκησης.

Η συγκεκριμένη μελέτη επιδιώκει να αμφισβητήσει το δόγμα αυτό αξιοποιώντας την 

πλαστικότητα του μυός και εξετάζοντας τις διαφορετικές προσαρμογές που συμβαίνουν 

στους μυς.



Margaritelis NV, Theodorou AA, Baltzopoulos V, Maganaris CN, Paschalis V, Kyparos 
A, Ni olaidis MG. Muscle damage and infammaton afer eccentric eeercise: can the 

repeated bout efect be removed? Physiol Rep 3(12), pii: e12648. 2015.

8 weeks   of resistance exercise using the knee extensors of both legs on an isokinetc dynamometer 

 tme of physiological measurements 

tme of biochemical measurements

Evaluaton of muscle damage at weeks 1, 5, and 10

physiological (isometric torque, DOMS, range of movement), biochemical (CK), infammaton (C-reactve protein) markers  



In the alternatng eccentric-concentric eeercise group, the concentric eeercise 
training performed prior to eccentric eeercise reduced dramatcally the repeated 

bout efect by reversing CK muscle isometric strength bac  to its unaccustomed state



In the alternatng eccentric-concentric eeercise group, the concentric eeercise 
training performed prior to eccentric eeercise reduced dramatcally the repeated 

bout efect by reversing CK levels bac  to its unaccustomed state



In the alternatng eccentric-concentric eeercise group, the concentric eeercise 
training performed prior to eccentric eeercise reduced dramatcally the repeated 

bout efect by reversing CRP levels bac  to its unaccustomed state.



Muscle strength was elevated similarly for both alternatng and eccentric-only 
eeercise groups afer 13 wee s of training 

The similarity in muscle strength measurements following the two protocols is against the 
noton that infammaton plays an important role in exercise-induced adaptatons in muscle



Alternat ing 
Exercise Model  

Ec c entric  
Exercise 

Conc entric  
exercise 

Concentric 
exercise

Eccentric 
exercise

Alternatng 
Exercise 

Model

Διάταξη/Προσθήκη Σαρκομερίων 
μετά από χρόνια Σύγκεντρη, 

Έκκεντρη ή Εναλλασσόμενη άσκηση, 
ενδεικτική Μυϊκών Προσαρμογών

Adds sarcomeres 
in-parallel

Adds sarcomeres 
in-series

Adds sarcomeres 
in-parallel AND in-series

(Based on Buterfeld et al. 2005; Gleeson et al. 2003; 
Ploutz-Snyder et al. 1998; Whitehead et al. 1998)



Πιθανός Μηχανισμός για τη μείωση του Μυϊκού Τραυματισμού μετά από Χρόνια Έκκεντρη Άσκηση

Margaritelis NV, Theodorou AA, Baltzopoulos V, Maganaris CN, Paschalis V, Kyparos A, Nikolaidis MG. Muscle damage and 
infammaton afer eccentric exercise: can the repeated bout efect be removed? Physiol Rep 3(12), pii: e12648, 2015.



Ομοιοστασία, σταθερή κατάσταση, φυσιολογική «ρουτίνα»: άρνηση 
για αλλαγή
 
«Αυτοσυντήρηση»: προσαρμοστικότητα

Διαφορετικό ερέθισμα, διαφορετική προσαρμογή

Οξεία και πρόσκαιρη μεταβολή της ομοιόστασης: άμεση ανταπόκριση

Χρόνια και επίμονη μεταβολή της ομοιόστασης: προσαρμογή

Πλαστικότητα και προσαρμοστικότητα του οργανισμού
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