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Πρωτοπόρος της ΜακροζωίαςΠρωτοπόρος της Μακροζωίας

Το 1550, ο Ιταλός Λουίτζι Κορνάρο έγραψε ένα από τα 
πρώτα «μπεστ σέλερ» για τη μακροζωία. Το βιβλίο του 
«Η Τέχνη της Μακροζωίας» υποστήριζε ότι η ζωή μπορεί 
να παραταθεί με την αυτοσυγκράτηση.

«Αν έπρεπε να πάρουμε ένα προληπτικό 
μέτρο για να εξασφαλίσουμε την υγεία και 
την ευτυχία, θα ήταν να τρώμε λιγότερο». 

«Della vita sobria» (Περί νηφάλιου βίου)



Dietary composition and calorie level are key factors 
afecting aging and age-related diseases (Antosh et al., 
2011, Blagosklonny et al., 2009, Fontana et al., 2010, Gems 
and Partridge, 2013, López-Otín et al., 2013, Tatar et al., 
2003 ). 

Dietary restriction (DR) promotes metabolic and 
cellular changes that afect oxidative damage and 
infammation, optimize energy metabolism, and 
enhance cellular protection (Haigis and Yankner, 
2010, Johnson et al., 2000, Lee et al., 2012b, Longo and Finch, 
2003, Mair and Dillin, 2008, Narasimhan et al., 2009, Smith 
et al., 2008 ).



«Δορυφόρος», αντίγραφο του χαμένου πρωτοτύπου 
του γλύπτη Πολύκλειτου. Παριστάνει τον Αχιλλέα.
Θεωρείται σταθμός στη γλυπτική. Ο ίδιος ο 
Πολύκλειτος έγραψε δοκίμια γι' αυτόν και τον 
θεώρησε "Κανόνα". Σ' αυτό έδωσε το κλασικό 
ιδανικό της ανδρικής ομορφιάς. Το σώμα και το 
πνεύμα αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.

Φωτογραφία: Ιστορία Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική 
Αθηνών 

ΕΥ-ΚΡΑΣΙΑ

Η αρμονική ανάμειξη των χυμών (κράση) 
συμβάλλει στην διατήρηση της υγείας. Ο 
όρος ευκρασία, εισάγεται από τον 
Αριστοτέλη.

Προϋπόθεση της υγείας αποτελεί η 
κράση των χυμών να γίνεται βάσει  των 
ορθών αναλογιών, καθώς στην 
περίπτωση που ένας εξ’αυτών είτε 
πλεονάζει, είτε ευρίσκεται σε έλλειψη, 
τότε παρουσιάζεται εκτροπή της 
καταστάσεως του σώματος προς το 
παθολογικό.

Η όσο το δυνατόν καλύτερη διατήρηση 
κανονικών συνθηκών στο εσωτερικό 
περιβάλλον του σώματος (internal 
enviroment), μέσω της διατηρήσεως σε 
ισορροπία των συστατικών του.



Τι ακριβώς είναι η γήρανασηΤι ακριβώς είναι η γήραναση

«Πρόκειται για πολύ βαθύ ερώτημα. Πρώτον, η γήρανση αρχίζει με τη γέννηση. «Πρόκειται για πολύ βαθύ ερώτημα. Πρώτον, η γήρανση αρχίζει με τη γέννηση. 
Αν το καλοσκεφτούμε, υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη που συμβαίνει σε όλα τα Αν το καλοσκεφτούμε, υπάρχει μια συνεχής ανάπτυξη που συμβαίνει σε όλα τα 
είδη. Μπορούμε  να τη δούμε ως την ισορροπία ανάμεσα στο άτομο και το είδη. Μπορούμε  να τη δούμε ως την ισορροπία ανάμεσα στο άτομο και το 
περιβάλλον. Ουσιαστικά, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι περιβάλλον. Ουσιαστικά, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η γήρανση είναι η η γήρανση είναι η 
απώλεια ενός μηχανισμού προσαρμογής, η ανικανότητα να διατηρούμε εσωτερικό απώλεια ενός μηχανισμού προσαρμογής, η ανικανότητα να διατηρούμε εσωτερικό 
έλεγχο και ισορροπία.έλεγχο και ισορροπία.

Αρχίζουμε ως παιδιά, και βαθμιαία συσσωρεύονται διάφορες αλλαγές στα Αρχίζουμε ως παιδιά, και βαθμιαία συσσωρεύονται διάφορες αλλαγές στα 
χαρακτηριστικά μας. Τα παιδιά είναι ευάλωτα στο περιβάλλον και πρέπει να χαρακτηριστικά μας. Τα παιδιά είναι ευάλωτα στο περιβάλλον και πρέπει να 
προστατεύονται. Στην περίπτωση των ανθρώπων, μάλλον φτάνουμε στην κορυφή προστατεύονται. Στην περίπτωση των ανθρώπων, μάλλον φτάνουμε στην κορυφή 
της ανάπτυξης μας γύρω στα 25. Παραμένουμε σε αυτό το επίπεδο για ένα της ανάπτυξης μας γύρω στα 25. Παραμένουμε σε αυτό το επίπεδο για ένα 
διάστημα, και μετά, σε κάποιο σημείο, ίσως γύρω στα 45, αρχίζει η εξασθένηση. διάστημα, και μετά, σε κάποιο σημείο, ίσως γύρω στα 45, αρχίζει η εξασθένηση. 
Μερικοί θα έλεγαν ότι στην πραγματικότητα η εξασθένηση αρχίζει στα 30. Μερικοί θα έλεγαν ότι στην πραγματικότητα η εξασθένηση αρχίζει στα 30. 
Εξαρτάται από το σύστημα του οργανισμού που εξετάζεις.»Εξαρτάται από το σύστημα του οργανισμού που εξετάζεις.»

Ρόμπερτ Κέιν, Ρόμπερτ Κέιν, M.D., M.D., Διευθυντής του Κέντρου Γήρανσης και του Γηριατρικού Επιμορφωτικού Διευθυντής του Κέντρου Γήρανσης και του Γηριατρικού Επιμορφωτικού 
Κέντρου της Μινεσότα, στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα στη Μινεάπολη. Είναι Καθηγητής Κέντρου της Μινεσότα, στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα στη Μινεάπολη. Είναι Καθηγητής 
στη Σχολή Δημόσιας Υγείας, στην έδρα Μακροπρόθεσμης Φροντίδας και Γήρανσηςστη Σχολή Δημόσιας Υγείας, στην έδρα Μακροπρόθεσμης Φροντίδας και Γήρανσης



Τι ακριβώς είναι η γήρανασηΤι ακριβώς είναι η γήραναση

«Υπάρχουν αρκετές θεωρίες για τη γήρανση. Μια από αυτές είναι ότι υπάρχουν «Υπάρχουν αρκετές θεωρίες για τη γήρανση. Μια από αυτές είναι ότι υπάρχουν 
γονίδια στον οργανισμό μας γονίδια στον οργανισμό μας που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται, είτε για που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται, είτε για 
να επιβραδύνουν είτε για να επιταχύνουν τη γήρανση. Μια άλλη θεωρία είναι το να επιβραδύνουν είτε για να επιταχύνουν τη γήρανση. Μια άλλη θεωρία είναι το 
«Σύνδρομο του Σκουπιδότοπου»«Σύνδρομο του Σκουπιδότοπου», σύμφωνα με την οποία καθώς περνά ο χρόνος , σύμφωνα με την οποία καθώς περνά ο χρόνος 
συσσωρεύονται τοξίνες στον οργανισμό.συσσωρεύονται τοξίνες στον οργανισμό.

Όμως και πάλι, το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι γιατί το σώμα Όμως και πάλι, το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι γιατί το σώμα 
συσσωρεύει τοξίνες; Αυτό μάλλον συμβαίνει επειδή μερικοί από τους συσσωρεύει τοξίνες; Αυτό μάλλον συμβαίνει επειδή μερικοί από τους 
ενδοκυτταρικούς μηχανισμούς που λειτουργούσαν ως ένα σημείο, έχουν πάψει να ενδοκυτταρικούς μηχανισμούς που λειτουργούσαν ως ένα σημείο, έχουν πάψει να 
λειτουργούν. Είναι λοιπόν  οι τοξίνες πραγματικά ένδειξη γήρανσης ή απλώς ένα λειτουργούν. Είναι λοιπόν  οι τοξίνες πραγματικά ένδειξη γήρανσης ή απλώς ένα 
επακόλουθο μιας άλλης βιολογικής διεργασίας που έχει μεταβληθεί και η οποία επακόλουθο μιας άλλης βιολογικής διεργασίας που έχει μεταβληθεί και η οποία 
πιθανόν ρυθμίζεται από κάποιο γενετικό ρολόι που υπάρχει μέσα στο σώμα; πιθανόν ρυθμίζεται από κάποιο γενετικό ρολόι που υπάρχει μέσα στο σώμα; 
Πραγματικά, δεν ξέρουμε»Πραγματικά, δεν ξέρουμε»

Ρόμπερτ Κέιν, Ρόμπερτ Κέιν, M.D., M.D., Διευθυντής του Κέντρου Γήρανσης και του Γηριατρικού Επιμορφωτικού Διευθυντής του Κέντρου Γήρανσης και του Γηριατρικού Επιμορφωτικού 
Κέντρου της Μινεσότα, στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα στη Μινεάπολη. Είναι Καθηγητής Κέντρου της Μινεσότα, στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα στη Μινεάπολη. Είναι Καθηγητής 
στη Σχολή Δημόσιας Υγείας, στην έδρα Μακροπρόθεσμης Φροντίδας και Γήρανσηςστη Σχολή Δημόσιας Υγείας, στην έδρα Μακροπρόθεσμης Φροντίδας και Γήρανσης



Οξειδωτικό στρες: Αιτία Εκφυλιστικων Ασθενειών 
και Πρόωρης Γήρανσης



Η αλήθεια για τη ΜακροζωίαΗ αλήθεια για τη Μακροζωία

«Οι θέσεις μας επάνω σε αυτό το θέμα δεν πρέπει να 
επιδέχονται παρερμηνείες. Δεν υπάρχουν αλλαγές του 
τρόπου ζωής, χειρουργικές διαδικασίες, βιταμίνες, 
αντιοξειδωτικά, ορμόνες ή τεχνικές γενετικής μηχανικής 
διαθέσιμες σήμερα, που να έχει αποδειχτεί ότι επηρεάζουν 
τη διαδικασία της γήρανσης.»

Τόμας Τ. Περλς, M.D., M.P.H., διευθυντής της Μελέτης Αιωνόβιων της Ν. Αγγλίας, 
αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής και Γηριατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
της Βοστόνης και συγγραφέας του βιβλίου «Ζώντας ως τα 100: Μαθήματα για να Ζείτε στο 
Μέγιστο των Δυνατοτήτων σας σε Κάθε Ηλικία»



Η αλήθεια για τη ΜακροζωίαΗ αλήθεια για τη Μακροζωία

«Η δυσάρεστη πραγματικότητα για τη γήρανση είναι ότι 
διαθέτει μόνο το «πετάλι του γκαζιού». Δεν έχουμε 
ανακαλύψει ακόμη αν υπάρχει κάποιο «φρένο» γιαυτή τη 
διαδικασία. Έτσι, σκοπός του παιχνιδιού είναι να μην 
πατάμε το γκάζι τόσο πολύ ώστε να μην επιταχύνουμε τη 
διαδικασία της γήρανσης. Όμως ο μέσος Αμερικανός 
ακολουθώντας γρήγορο και ανεξέλεγκτο τρόπο ζωής, κάνει 
ακριβώς αυτό: πατά το πετάλι του γκαζιού πολύ δυνατά»

Τόμας Τ. Περλς, Τόμας Τ. Περλς, M.D..,M.P.H., M.D..,M.P.H., διευθυντής της Μελέτης Αιωνόβιων της Ν. Αγγλίας, διευθυντής της Μελέτης Αιωνόβιων της Ν. Αγγλίας, 
αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής και Γηριατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής και Γηριατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου 
της Βοστόνης και συγγραφέας του βιβλίου «Ζώντας ως τα 100: Μαθήματα για να Ζείτε στο της Βοστόνης και συγγραφέας του βιβλίου «Ζώντας ως τα 100: Μαθήματα για να Ζείτε στο 
Μέγιστο των Δυνατοτήτων σας σε Κάθε Ηλικία»Μέγιστο των Δυνατοτήτων σας σε Κάθε Ηλικία»



Η αλήθεια για τη ΜακροζωίαΗ αλήθεια για τη Μακροζωία

«Αν βελτιστοποιήσουμε τον τρόπο ζωής μας, 
μπορούμε να κερδίσουμε μια πρόσθετη δεκαετία 
καλής ζωής, που διαφορετικά δεν θα την είχαμε»

Ρόμπερτ Ν. Μπάτλερ, Ρόμπερτ Ν. Μπάτλερ, M.D., M.D., πρόεδρος και γενικός διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου πρόεδρος και γενικός διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου 
Μακροζωίας, ερευνητικού κέντρου πολιτικής και επιμόρφωσης στη Νέα Υόρκη. Μακροζωίας, ερευνητικού κέντρου πολιτικής και επιμόρφωσης στη Νέα Υόρκη. 
Είναι Καθηγητής Γηριατρικής και ενήλικης ανάπτυξης στο Ιατρικό Κέντρο Σινά, Είναι Καθηγητής Γηριατρικής και ενήλικης ανάπτυξης στο Ιατρικό Κέντρο Σινά, 
και συγγραφέας του βιβλίου «Γιατί Επιβιώνουμε: Τα Γηρατειά στην Αμερική»και συγγραφέας του βιβλίου «Γιατί Επιβιώνουμε: Τα Γηρατειά στην Αμερική»





«O τρόπος με τον οποίο θα γεράσουμε θα 
εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα 
ζήσουμε» 
                                                                
                                                                        
Αριστοτέλης
          

 



Τι έχουμε πετύχει

• Το προσδόκιμο όριο ζωής, από τα 85 χρόνια που είναι σήμερα, 
αναμένεται να φτάσει στα 120 χρόνια μέχρι το 2050.

• Τα τελευταία 50 χρόνια η υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής 
αυξάνεται σταθερά 2 έτη περίπου ανά δεκαετία. Είναι, δηλαδή, 
σαν να έχουμε κερδίσει ένα επιπλέον 20%. Oι άνθρωποι ζουν 
σήμερα κατά μέσο όρο περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη 
εποχή της ανθρώπινης ιστορίας.

• Oι τεχνολογίες και τα μέσα γενικότερα που ενισχύουν την 
επιβίωση και την αντιγήρανση (συστήματα καθαρισμού των 
υδάτων, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.) είναι προσιτά 
και απαιτούν μόνο αποτελεσματική εφαρμογή. Επιπλέον, 
δερματολογικές θεραπείες, συστηματική άσκηση και σωστή 
διατροφή επιστρατεύονται στη μάχη της αντιγήρανσης. Η 
επιτυχία, βέβαια, αναμφισβήτητα φέρνει νέες προκλήσεις. Η 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που έχει επιτευχθεί σήμερα μας 
οδηγεί σε όλο και πιο ενδιαφέροντα πεδία.

Barnes JN. Exercise, cognitive function, and aging. Adv Physiol Educ.2015 Jun;39(2):55-62. doi: 10.1152/advan.00101.2014.



Good genes are nice, but joy is better
Harvard study, almost 80 years old, has proved that embracing 
community helps us live longer, and be happier. 
Harvard Study of Adult Development. April 11, 2017

http://www.adultdevelopmentstudy.org/




Η επιστημονική έρευνα έχει δείξει ότι η διάρκεια της ζωής 
καθορίζεται μόνο κατά 25% από τα γονίδια. Το άλλο 75% 
καθορίζεται από τον τρόπο ζωής μας και τις καθημερινές 
επιλογές που κάνουμε. Επομένως αν βελτιστοποιήσουμε 
τον τρόπο ζωής μας, μπορούμε και να μεγιστοποιήσουμε τη 
διάρκεια της μέσα στα βιολογικά μας όρια.

Sarzynski MA1, Loos RJ, Lucia A, Pérusse L, Roth SM, Wolfarth B, 
Rankinen T, Bouchard C. Advances in Exercise, Fitness, and Performance 
Genomics in 2015. Med Sci Sports Exerc. 2016 Oct;48(10):1906-16.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sarzynski%20MA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27183119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loos%20RJ[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27183119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lucia%20A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27183119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=P%C3%A9russe%20L[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27183119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roth%20SM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27183119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wolfarth%20B[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27183119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rankinen%20T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27183119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bouchard%20C[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=27183119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27183119


Τα γονίδιά μας φαίνεται ότι επηρεάζονται από τη διατροφή 
και την άσκηση, εκτιμούν αμερικανοί ερευνητές, βάσει 
των αποτελεσμάτων μιας έρευνας που διενεργήθηκε από 
το Medicine Research Institute της Καλιφόρνιας. Στην 
έρευνα μετείχαν 30 άνδρες που έπασχαν από καρκίνο του 
προστάτη. Οι ασθενείς έκαναν ριζικές αλλαγές στην 
καθημερινότητά τους: έτρωγαν πολλά φρούτα,  λαχανικά 
και σιτηρά ολικής άλεσης, περπατούσαν μισή ώρα και 
διαλο γίζονταν. Υστερα από τρεις μήνες,  δια πιστώθηκε ότι 
είχαν επηρεαστεί  πε ρίπου 500 γονίδια: ενισχύθηκε η 
δράση των γονιδίων με προστατευτικό ρόλο ενάντια σε 
σοβαρές ασθένειες, όπως ο καρκίνος του μαστού ή του 
προστάτη, και ανεστάλη η έκφραση των γονιδίων που 
πυροδοτούν σοβαρές  παθήσεις

Daniel A. Galvao. Enhancing active surveillance of prostate 
cancer: the potential of exercise medicine. Nature Reviews 
Urology 13, 258–265 (2016)



‘Ερευνα, που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, 
προκύπτει ότι όσοι γυμνάζονται, τρέφονται ισορροπημένα, 
δεν καπνίζουν, δεν έχουν διαβήτη ή υψηλή πίεση, έχουν 
κατά 54% περισσότερες πιθανότητες να αυξήσουν 
σημαντικά το προσδόκιμο ζωής τους.

Chomistek, A.K., Manson, J.E., Stefanick, M.L., Lu, B., Sands-Lincoln, M., 
Going, S.B., Garcia, L., Allison, M.A., Sims, S.T., LaMonte, M.J., Johnson, 
K.C., Eaton, C.B. Relationship of sedentary behavior and physical activity 
to incident cardiovascular disease: results from the Women’s Health 
Initiative. Am Coll Cardiol, 2013. 61(23):2346-54. doi: 
10.1016/j.jacc.2013.03.031.

C.D. Reimers. Does Physical Activity Increase Life Expectancy? A Review of 
the Literature. Journal of Aging Research . 2012; 2012: 243958.



Η συχνή σωματική άσκηση μπορεί να αντισταθμίσει τη 
δράση του γονιδίου FTO, που ευθύνεται για την 
παχυσαρκία, ακόμη και σε ανθρώπους που έφεραν δύο 
αντίγραφα του «ένοχου» γονιδίου, σύμφωνα με τους ειδι 
κούς του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ.

Wolfarth B. Advances in exercise, ftness, and performance genomics in 
2013. Med Sci Sports Exerc. 2014;46(5):851-9. doi: 
10.1249/MSS.0000000000000300.



Οι κανόνες διαχείρισης του ιδανικού βάρους όσο 
μεγαλώνουμε είναι: 

1.Μείωση των προσλαμβανόμενων θερμίδων: Ανάλογα με 
την ηλικία, γίνεται σταδιακή μείωση των 
προσλαμβανόμενων θερμίδων στα επίπεδα του βασικού 
μεταβολισμού ή και κάτω από αυτόν, στις ηλικίες της 
εμμηνόπαυσης και ανδρόπαυσης. 

2.Πρόσληψη επαρκούς ποσότητας πρωτεΐνης σε κάθε 
γεύμα, ώστε να εξασφαλίζουμε τα απαιτούμενα αμινοξέα για 
την αποτελεσματική επιδιόρθωση των ιστών. 

3.Εκγύμναση σε σταθερή εβδομαδιαία βάση για ολόκληρο 
το δωδεκάμηνο, βασισμένη κυρίως στη μυϊκή ενδυνάμωση. Morley JE1. Scientifc overview of hormone treatment used for rejuvenation. 

Fertil Steril. 2013 Jun;99(7):1807-13. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.04.009.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morley%20JE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23726254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23726254


AGEsAGEs



 Η υπερβολική, πλεονάζουσα ποσότητα γλυκόζης στο αίμα, δρα σαν 
«εσωτερική κόλλα». Η διαδικασία προσκόλλησης της γλυκόζης σε 
διάφορα κύτταρα του σώματος, οδηγεί στην αλλαγή του σχήματός 
τους και έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία της ομάδας των χημικών 
ουσιών, που ονομάζουμε προχωρημένα προϊόντα τελικής 
γλυκοζυλίωσης (advanced glycation end products) ή εν συντομία 
AGEs ή γλυκοτοξίνες. Κατά τη διαδικασία της γλυκοζυλίωσης, τα 
AGEs αδρανοποιούν τα αντιοξειδωτικά ένζυμα, μειώνοντας έτσι τη 
φυσική άμυνα, αλλά αλλοιώνουν και το DNA των κυττάρων, 
τροποποιώντας τις κυτταρικές λειτουργίες.

 Ένας άνθρωπος παράγει τα AGEs προϊόντα ενδογενώς, όταν τα 
επίπεδα σακχάρου του στο αίμα είναι αυξημένα. Τα σάκχαρα, που 
κυκλοφορούν στο αίμα, αγκιστρώνονται και κολλάνε πάνω σε λίπη, 
πρωτεΐνες ή σε άλλα μόρια στο σώμα μας. Για αυτό και τα άτομα με 
διαβήτη, φτιάχνουν τα προϊόντα αυτά πιο γρήγορα, όταν τα επίπεδα 
γλυκόζης στο αίμα τους είναι αυξημένα, σε σχέση με τον γενικό 
πληθυσμό. Ωστόσο, το μεγαλύτερο ποσοστό τους προσλαμβάνεται 
από την διατροφή μας και αυτό εξαρτάται πολύ από τον τρόπο, που 
οι τροφές, που καταναλώνουμε, έχουν μαγειρευτεί.

UribarrI J, Woodruf S, Goodman S, Cai W, Chen X, Pyzik R, Yong A, Striker GE, Vlassara H. Advanced 
glycation end products in foods and a practical guide to their reduction in the diet. J Am Diet Assoc 
2010; 110: 911-916.



 Τα AGEs δημιουργούνται με ένα σταθερό, αλλά αργό ρυθμό στο 
σώμα μας από την εμβρυϊκή ηλικία, συσσωρεύονται με την πάροδο 
των χρόνων και επιβαρύνουν το ανοσοποιητικό σύστημα, 
οξειδώνοντας τα κύτταρα και προκαλώντας χρόνια φλεγμονή στον 
οργανισμό και στον εγκέφαλο. Η δημιουργία τους επιταχύνεται 
εμφανώς στο διαβήτη, λόγω της μεγάλης διαθεσιμότητας 
γλυκόζης. Ένας τρόπος αξιολόγησης είναι η γλυκοζυλιωμένη 
αιμοσφαιρίνη, που μετράει τη γλυκόζη, η οποία είναι 
προσκολλημένη στις πρωτεΐνες των ερυθρών αιμοσφαιρίων ενός 
ατόμου.

 Αν και δεν έχει οριστεί μέχρι σήμερα, ένα ασφαλές επίπεδο 
ημερήσιας πρόσληψης γλυκοτοξινών, μελέτες σε πειραματόζωα 
δείχνουν ότι μείωση της πρόληψης των γλυκοτοξινών κατά 50%, 
συσχετίζεται με μειωμένο επίπεδο οξειδωτικού στρες, μικρότερη 
μείωση της ινσουλινοευαισθησίας και έκπτωση της νεφρικής 
λειτουργίας, με την πάροδο της ηλικίας και μεγαλύτερο 
προσδόκιμο επιβίωσης. Η μείωση των προσλαμβανομένων 
γλυκοτοξινών έχει ιδιαίτερη σημασία για τα άτομα με σακχαρώδη 
διαβήτη, τα οποία παράγουν περισσότερες γλυκοτοξίνες και σε 
άτομα με νεφρική νόσο, λόγω μειωμένης κάθαρσης των 
γλυκοτοξινών από τους νεφρούς.

American Diabetes Association position statement Nutrition recommendations and interventions for 
Diabetes. Diabetes Care 2008; 31(Suppl): S61-S78



ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ AGEs

Τα προϊόντα τελικής γλυκοζυλίωσης ή αλλιώς τα 
AGEs παράγονται στο σώμα μας ή λαμβάνονται με 
τις τροφές και έχουν κατηγορηθεί για πολλές 
ασθένειες και κυρίως για διαβήτη, μεταβολικό 
σύνδρομο και πρόωρη γήρανση. Τα AGEs 
βρίσκονται σε κάποιες τροφές από την φύση τους, 
ενώ στις περισσότερες δημιουργούνται εξαιτίας 
του τρόπο μαγειρέματος και επεξεργασίας, από 
την χημική αντίδραση των σακχάρων και 
υδατανθράκων με πρωτεΐνες ή και λιπαρά. Καθώς, 
δεν μπορούμε να περιορίσουμε την ενδογενή 
παραγωγή γλυκοτοξινών, θα ήταν πιο χρήσιμο να 
προσπαθήσουμε να μειώσουμε την εξωγενή 
πρόληψή τους μέσω της τροφής.1. UribarrI J, Woodruff S, Goodman S, Cai W, Chen X, Pyzik R, Yong A, Striker GE, 

Vlassara H. Advanced glycation end products in foods and a practical guide to their 
reduction in the diet. J Am Diet Assoc 2010; 110: 911-916.

2. American Diabetes Association position statement Nutrition recommendations and 
interventions for Diabetes. Diabetes Care 2008; 31(Suppl): S61-S78



ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ AGEs

Η υπερκατανάλωση της ζάχαρης  είναι η πραγματική πηγή του 
προβλήματος και γι΄αυτό τον λόγο πρέπει να  μειωθεί η  κατανάλωσή της   

Η μεσογειακή διατροφή με αρκετά φρούτα και λαχανικά, η καλή 
ενυδάτωση και η άθληση συνεισφέρουν στην αποφυγή σχηματισμού των 
AGEs 

Μέχρι σήμερα, ο περιορισμός των διατροφικώς καταναλωθέντων AGEs και 
η άσκηση έχουν δείξει ότι μειώνουν σημαντικά τα κυκλοφορούντα  AGEs, 
με ταυτόχρονη μείωση των δεικτών οξειδωτικού στρες και φλεγμονής

Τα   συμπληρώματα διατροφής όπως η καρνοσίνη (διπεπτίδιο 
αποτελούμενο από β-αλανίνη και L-ιστιδίνη που βρίσκονται σε υψηλές 
συγκεντρώσεις στους σκελετικούς μυς και τους ιστούς του εγκεφάλου) και 
 η βιταμίνης Β6 (πυριδοξίνη) μπορούν  να εμποδίσουν αποτελεσματικά το 
σχηματισμό των  AGEs. 

Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει σαφώς σημαντικά υψηλότερο επίπεδο των 
AGEs  σε καπνιστές και ιδιαίτερα σε διαβητικούς καπνιστές και επομένως 
κρίνεται απαραίτητη η διακοπή του καπνίσματος. 1. UribarrI J, Woodruff S, Goodman S, Cai W, Chen X, Pyzik R, Yong A, Striker GE, Vlassara H. Advanced glycation end 

products in foods and a practical guide to their reduction in the diet. J Am Diet Assoc 2010; 110: 911-916.
2. American Diabetes Association position statement Nutrition recommendations and interventions for Diabetes. Diabetes Care 

2008; 31(Suppl): S61-S78





Long-term intensive physical activity has an anti-aging efect at the 
cellular level, suggesting exercise could prevent aging of the 
cardiovascular system, according to research reported in Circulation: 
Journal of the American Heart Association, 2009



ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

        Ηρεμία Υπομέγιστη
άσκηση

Μέγιστη άσκηση

Καρδιοαναπνευστικές

Κλάσμα εξώθησης    ; ;
Καρδιακή παροχή           

Όγκος παλμού           

Καρδιακή συχνότητα        

Πρόσληψη Ο2       

Πνευμονικός αερισμός     

Α-V O2 διαφορά       

Περιφερικές
Γαλακτικό οξύ         

Συστηματικές αγγειακές
αντιστάσεις

    

Αιμάτωση σκελετικών μυών ;  

Πυκνότητα τριχοειδών  ; ;
Μυϊκά οξειδωτικά ένζυμα  ; ;
Αναερόβιο κατώφλι ;  ;
Αυτόνομο νευρικό σύστημα
Δραστηριότητα  παρασυμπ.  ; ;
Δραστηριότητα
συμπαθητικού

  

  αύξηση,   μείωση,     μη μεταβολή,  ; μη σαφή αποτελέσματα



Η συστηματική, μακροχρόνια και έντονη άσκηση 
αποτρέπει τη μείωση του μήκους των τελομερών, 
περιορίζοντας τη γήρανση του καρ διαγγειακού 
συστήματος. Στο πλαίσιο πρόσφατης έρευνας 
γερμανών επιστημόνων εξετάστηκαν δείγματα 
αίματος από υγιείς, μη καπνιστές επαγγελματίες 
αθλητές, αλλά και από υγιείς μη καπνιστές που δεν 
ασκούνταν συστηματικά. Το σημαντικότερο εύρημα 
ήταν ότι η σωματική άσκηση συμβάλλει στην 
ενεργοποίηση της τελομεράσης και στη 
σταθεροποίηση του μήκους των τελομερών. «Αυτό 
αποτελεί σαφή απόδειξη του αντιγηραντικού 
μηχανισμού που προσφέρει η σωματική άσκηση», λέει 
ο επικεφαλής της έρευνας Ulrich Laufs, καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο του Saarland στο Homburg της 
Γερμανίας. 

Christian Werner, Tobias Fürster, Thomas Widmann, Janine Pöss, Cristiana 
Roggia, Milad Hanhoun, Jürgen Scharhag, Nicole Büchner, Tim Meyer, Wilfried 
Kindermann, Judith Haendeler, Michael Böhm, and Ulrich Laufs. Physical Exercise 
Prevents Cellular Senescence in Circulating Leukocytes and in the Vessel 
Wall. Circulation, 2009; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.109.861005

http://dx.doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.109.861005


Η βελτίωση του μεταβολισμού της γλυκόζης και της αντίστασηςΗ βελτίωση του μεταβολισμού της γλυκόζης και της αντίστασης
στην δράση της ινσουλίνης μπορεί να οφείλεται:στην δράση της ινσουλίνης μπορεί να οφείλεται:

   σε σε μεταβολέςμεταβολές, προκαλούμενες από την άσκηση, στα επίπεδα , προκαλούμενες από την άσκηση, στα επίπεδα 
του πλάσματοςτου πλάσματος

   σε σε ορμόνεςορμόνες που ανταγωνίζονται τον μεταβολισμό της  που ανταγωνίζονται τον μεταβολισμό της 
γλυκόζης ή/και την έκκριση ινσουλίνηςγλυκόζης ή/και την έκκριση ινσουλίνης

   στην αύξηση της μεταφοράς της γλυκόζης κατά μήκος του στην αύξηση της μεταφοράς της γλυκόζης κατά μήκος του 
μυός μέσω μυός μέσω αύξησης της ευαισθησίας στην ινσουλίνηαύξησης της ευαισθησίας στην ινσουλίνη

   στην στην αυξημένη αιμάτωση του μυόςαυξημένη αιμάτωση του μυός, ή ακόμα, στην αύξηση , ή ακόμα, στην αύξηση 
της οξειδωτικής ενζυματικής ικανότητας και της οξειδωτικής ενζυματικής ικανότητας και πρόσληψης πρόσληψης 
οξυγόνουοξυγόνου από τους μύες από τους μύες

Επίδραση της Επίδραση της άσκησηςάσκησης  στο μεταβολισμό των στο μεταβολισμό των 
υδατανθράκωνυδατανθράκων  

Goldberg et al. 1980, Lim et al. 2002 



Υπερτροφία και υπερπλασία: Υπερτροφία και υπερπλασία: 
obesity in children and young peopleobesity in children and young people

Η συστηματική άσκηση προλαβαίνει Η συστηματική άσκηση προλαβαίνει 
τη δημιουργία λιποκυττάρων, στα τη δημιουργία λιποκυττάρων, στα 
χρόνια της ανάπτυξης, και με τον χρόνια της ανάπτυξης, και με τον 

τρόπο αυτό, μειώνει την τρόπο αυτό, μειώνει την 
πιθανότητα εμφάνισης πιθανότητα εμφάνισης 

παχυσαρκίας κατά την ενηλικίωσηπαχυσαρκίας κατά την ενηλικίωση  

Lobstein, 2006 





Oι ορμόνες της νεότητας

Τα επίπεδα πολλών ορμονών μειώνονται με την πάροδο 
της ηλικίας. Σήμερα, ο επιστημονικός κόσμος γνωρίζει 
ότι οι ορμόνες παίζουν σημαντικό ρόλο στο ρυθμό της 
γήρανσης. Πολλοί επιστήμονες θεωρούν ότι οι 
ορμονικοί παράγοντες βοηθούν στη βέλτιστη 
λειτουργία του οργανισμού, γι’ αυτό το ενδιαφέρον 
στρέφεται προς τη δυνατότητα υποκατάστασης των 
ορμονών αυτών καθώς περνούν τα χρόνια. 

1. Stewart PM. Aging and fountain-of-youth hormones. N Engl J Med. 2006 Oct 
19;355(16):1724-6. 
2.Kostka T1.. Aging and so called "youth hormones". Potential infuence of exercise 
training. Przegl Lek. 2001;58(1):25-7.
3. Morley JE1. Scientifc overview of hormone treatment used for rejuvenation. 
Fertil Steril. 2013 Jun;99(7):1807-13. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.04.009.

Regular participation in exercise training would become a 
useful alternative to hormone replacement therapy

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stewart%20PM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=17050897
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17050897
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kostka%20T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=11450151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11450151
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morley%20JE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=23726254
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23726254


Oι κυριότερες ορμόνες της αντιγήρανσης είναι οι εξής:

Μελατονίνη: Η μελατονίνη είναι μία ορμόνη των επινεφριδίων που παράγεται από 
την επίφυση, η οποία βρίσκεται κάτω από τον εγκέφαλο και χαρακτηρίζεται ως 
βηματοδότης του ανθρώπινου ρολογιού γήρανσης. Απελευθερώνεται κάθε νύχτα για 
να βοηθήσει στην πρόκληση του ύπνου. Με την πάροδο της ηλικίας μειώνεται. Είναι η 
βασική «υποψήφια» ορμόνη για την επιβράδυνση της διαδικασίας γήρανσης.

DHEA (δεϋδροεπιανδροστερόνη): Πρόκειται για μία ορμόνη των επινεφριδίων η 
παραγωγή της οποίας φτάνει στο ανώτατο όριο κατά την ηλικία των 25-30 ετών και 
στη συνέχεια βαθμιαία μειώνεται, κι έτσι στην ηλικία των 80 ετών βρίσκεται στο 10% 
του μέγιστου επιπέδου. Oι άνθρωποι έχουν αρκετά υψηλότερα επίπεδα 
δεϋδροεπιανδροστερόνης από οποιοδήποτε άλλο είδος. Μελέτες που έχουν γίνει σε 
πειραματόζωα δείχνουν ότι έχει θετικά αποτελέσματα κυρίως στην ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού συστήματος, ωστόσο ο ρόλος της δεν είναι πλήρως κατανοητός, με 
αποτέλεσμα η σχέση της με τη γήρανση να μην είναι ξεκάθαρη.

Αυξητική ορμόνη: Εκκρίνεται από την υπόφυση του εγκεφάλου καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής του ανθρώπου. Συμβάλλει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου σώματος και 
παίζει ρόλο στο μεταβολισμό. Η παραγωγή της μειώνεται με το πέρασμα της ηλικίας 
(περίπου 14% ανά δεκαετία, μετά την ηλικία των 25 ετών). Η μείωσή της προκαλεί 
αύξηση του σωματικού λίπους και μείωση της μυϊκής μάζας. Σε αρκετές χώρες, 
γίνονται προτάσεις για χορήγηση αυξητικής ορμόνης με στόχο την αναζωογόνηση και 
την πρόληψη της γήρανσης, σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και για αντιστροφή της 
διαδικασίας της γήρανσης. Η χορήγησή της, όμως, δεν έχει αποδειχθεί ούτε 
αποτελεσματική ούτε ασφαλής, καθώς οι παρενέργειές της είναι πολλές.



There is little evidence to recommend DHEA, 
pregnenolone, growth hormone, ghrelin, or 
melatonin to older persons. Overall, exercise, 
adequate exposure to sunlight, and adequate 
dietary protein appear to have at least as 
positive an efect as any of the 
hormones being used to rejuvenate older 
persons.

Morley JE. Scientifc overview of hormone treatment used for rejuvenation. Fertil Steril..2013 
Jun;99(7):1807-13. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.04.009.
Copyright © 2013 American Society for Reproductive Medicine. 



Moran S Saghiv, D Ben Sira, E Goldhammer, and M Sagiv. The efects of aerobic and anaerobic exercises 
on circulating soluble-Klotho and IGF-I in young and elderly adults and in CAD patients. J Circ Biomark. 
2017 Jan-Dec; 6: 1849454417733388.
Published online 2017 Sep 28. doi:  10.1177/1849454417733388
PMCID: PMC5644364

Infection of Klotho expression through aerobic exercise training 
represents an interesting relationship that may contribute to the 
explanation of the antiaging and anti-CAD efects of long-lasting 
aerobic activity. Both are factors that may promote upgrading 
capacities of the elderly, CAD patients and healthy young adult 
subjects. Accordingly, a long-lasting aerobically trained individual 
is associated with decreased risk factors and increased s-Klotho 
that clearly counteracts the action of IGF-I. Following anaerobic 
exercise training, there is no association with circulating s-Klotho; 
however, it is a potent stimulus to increase plasma IGF-I levels.

 



Ομοκυστεΐνη και Μεθυλίωση
 Η Ομοκυστεΐνη είναι ο δείκτης  της καλής ή κακής λειτουργίας της 

Μεθυλίωσης. Η χαμηλή Ομοκυστεΐνη  στο αίμα δείχνει ότι η 
Μεθυλίωση στον οργανισμό λειτουργεί καλά

 Ομοκυστεΐνη να είναι ένας από τους καλύτερους δείκτες πιθανών 
προβλημάτων της καρδιάς. Τα αυξημένα επίπεδά της στο πλάσμα 
του αίματός μπορεί να μας δώσει έγκυρα προγνωστικά για τυχόν 
ανάπτυξη της καρδιαγγειακής νόσου ακόμη και εγκεφαλικού.

 Τα αυξημένα επίπεδα της Ομοκυστεΐνης φαίνεται να συνδέονται 
με το Alzheimer, διαταραχές διάθεσης,  την πτωχή μνήμη και 
συγκέντρωση, κακή διάθεση, έλλειψη ενέργειας, νευρολογικές 
διαταραχές, διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος, 
εκφυλισμούς όπως ο καρκίνος, αυτοάνοσα νοσήματα, πρόωρη 
γήρανση, ημικρανίες, διαβήτη και οστεοπόρωση

 Σε γυναίκες, η υψηλή Ομοκυστεΐνη δημιουργούσε  μεγαλύτερη 
δυσκολία στο να συλλάβουν και μεγαλύτερο ρίσκο συχνών και 
πρόωρων αποβολών.

 Oξείδωση και καταστροφική εξέλιξη των κυττάρων

1.Joubert LM1, Manore MM. Exercise, nutrition, and homocysteine. Int J Sport Nutr Exerc Metab.
 2006 
Aug;16(4):341-61.
2. Rafael Deminice,* Diogo Farias Ribeiro, and Fernando Tadeu Trevisan Frajacomo. The Efects of 
Acute Exercise and Exercise Training on Plasma Homocysteine: A Meta-Analysis. PLoS One. 2016; 
11(3): e0151653.
Published online 2016 Mar 17. doi:  10.1371/journal.pone.0151653

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Joubert%20LM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=17136938
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manore%20MM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=17136938
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17136938
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Deminice%20R[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26986570
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ribeiro%20DF[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26986570
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frajacomo%20FT[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=26986570
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4795785/
https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0151653


Regular resistance training can decrease plasma Hcy concentration, 
though such was not observed after aerobic exercise training. 
PLoS One. 2016; 11(3): e0151653.Published online 2016 Mar 17. doi:  
10.1371/journal.pone.0151653

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4795785/
https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0151653




Κερδίστε χρόνια και νιάτα με την άσκηση

Oι ειδικοί αναδεικνύουν την άσκηση σε σημαντικό παράγοντα υγείας που 
βελτιώνει παράλληλα και την ποιότητα ζωής. Και μη νομίζετε ότι πρέπει να 
περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας στο γυμναστήριο για να έχετε αποτέλεσμα. 
Όπως έχουν δείξει πολυάριθμες έρευνες, ακόμη και 30 λεπτά άσκησης 
(γρήγορο περπάτημα, τζόγκινγκ, κολύμπι κλπ.) τρεις φορές την εβδομάδα 
μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην προοπτική να τα εκατοστίσετε και να 
διατηρήσετε τα οστά ευλύγιστα και το δέρμα σας σφριγηλό. 

 Λιγότερο άγχος: Η γυμναστική βοηθά στην καταπολέμηση του στρες, 
τονώνει την αυτοπεποίθησή σας με ένα αίσθημα επιτυχίας, π.χ. όταν 
ολοκληρώνετε μια προπόνηση ή το πρόγραμμα ενός μήνα στο γυμναστήριο, 
και φυσικά σας φτιάχνει τη διάθεση, όταν βλέπετε την εξωτερική σας 
εμφάνιση να αλλάζει προς το καλύτερο. Η άσκηση έχει μάλιστα αποδειχθεί ότι 
καταπολεμά την κατάθλιψη 

Rogers L.Q.Evaluation of internal medicine residents as exercise role models and 
associations with self-reported counseling behavior, confdence, and perceived success. 
Teach Learn Med.2006;18(3):215-221



Κερδίστε χρόνια και νιάτα με την άσκηση

Αντιμετώπιση των χρόνιων παθήσεων: Η τακτική άσκηση μπορεί να 
σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε ή και να προλάβετε αρκετές χρόνιες 
παθήσεις, όπως την υπέρταση, διάφορες καρδιοπάθειες, την 
οστεοπόρωση, το διαβήτη τύπου 2 και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Cancer survivors – United States 2007. 
Morb Mortal Wkly Rep.2011;60:269-272



  Καλύτερος έλεγχος του σωματικού βάρους: Όταν κάνετε αεροβική άσκηση, 
καίτε θερμίδες «επί τόπου». Όταν κάνετε ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης (π.χ. 
βαράκια), βοηθάτε στην αύξηση της μυϊκής σας μάζας. Η μεγαλύτερη μυϊκή 
μάζα «ανεβάζει» το μεταβολισμό, κάτι που σημαίνει ότι καίτε περισσότερες 
θερμίδες σε κατάσταση ηρεμίας.

 Βελτίωση της λειτουργίας της καρδιάς και της αναπνοής: Με την άσκηση 
γυμνάζεται και λειτουργεί καλύτερα ο καρδιακός μυς. Στέλνοντας 
περισσότερο αίμα, βοηθά στην καλύτερη λειτουργία των αγγείων και 
εφοδιάζει τους μυς με οξυγόνο. Αντίστοιχα, οι πνεύμονες, επειδή χρειάζεται 
να διαχειριστούν περισσότερο οξυγόνο, βελτιώνουν την αποδοτικότητά τους.

 Καλύτερη ποιότητα ύπνου: Η τακτική άσκηση μπορεί να σας βοηθήσει να 
κοιμάστε πιο εύκολα και πιο βαθιά. Αποφύγετε όμως τη γυμναστική αργά το 
βράδυ, για να μην έχετε υπερένταση. Δώστε στο σώμα σας τουλάχιστον 3-4 
ώρες μέχρι να πάτε για ύπνο, για να προλάβει να χαλαρώσει. O καλύτερος 
ύπνος, εκτός από το ότι θα σας ξεκουράσει, μπορεί να βοηθήσει στην 
καλύτερη συγκέντρωση, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και καλύτερη διάθεση 
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η φυσιολογική πτώση της σωματικής 
θερμοκρασίας 5-6 ώρες μετά τη γυμναστική θα βοηθήσει στο να 
αποκοιμηθείτε ακόμη ευκολότερα.

  Μεγαλύτερη αντοχή, περισσότερη δύναμη: Η αεροβική γυμναστική βελτιώνει 
την αντοχή, ενώ οι ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης, εκτός από την πρόληψη 
και αντιμετώπιση της οστεοπόρωσης, βοηθούν στη μυϊκή τόνωση. Έτσι θα 
έχετε μεγαλύτερη αντοχή και δύναμη στις καθημερινές σας δραστηριότητες 
και κινήσεις.



Author(s) Risk factor Efect of regular 
physical activity on the 
risk factor in healthy 

subjects

Adami et al. [3], Halle and 
Schoenberg [10], 
Warburton et al. [6], 
Warburton et al. [11]

Colon cancer Incidence −30% to −40%

Adami et al. [3], 
Monninkhof et al. [12], 
Warburton et al. [6]

Breast cancer Incidence −20% to −50%

Walker et al. [13], 
Warburton et al. [11]

Type 2 diabetes mellitus Incidence −28% to −59%

G. A. Kelley and K. S. 
Kelley [14]

Dyslipidemia HDL cholesterol +11%

Pedersen and Saltin [4] Arterial hypertension Systolic and diastolic blood 
pressure −3.84/−2.58 

mmHg

Pedersen and Saltin [4] Obesity Increased chance to 
maintain body weight

Warburton et al. [11], 
Reimers et al. [15]

Stroke Incidence −27% to −40%

Preventive effects of regular physical activity on major risk factors for cardio- 
and cerebrovascular diseases and cancer

J Aging Res. 2012; 2012: 243958.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B10
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B12
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B13
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B11
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B14
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B11
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B15
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/




Cohort studies comparing the life expectancy of physically active and inactive 
persons

Sex Age (class) 
at start of 
followup

Authors Country Number of 
individuals, 
duration of 
follow up

Estimate 
additional 

years of life 
(95% CI) 
(years)

Activity of 
the 
“active” 
group

Activity of 
the 
“inactive” 
group

Confoundin
g factors

Women 30 Fraser and 
Shavlik [17]

USA #12 y 2.19 
(0.92–3.45)∗

At least 3 
times per 
week 
vigorous all-
day or sports 
activities 
≥15 min.

Less than 3 
times per 
week 
intensive all-
day and 
sportive 
activities 
≥15 min.

Vegetarian/n
onvegetarian
, high/low 
nut 
consumption
, body mass 
index, 
never/past 
smoker, 
hormone 
replacement 
therapy

30 Wen et al. [
27]

Taiwan 216.910 
8.05 ± 4.02 y

3.67 
84.08 versus 

87.75

Very 
vigorous 
physical 
activity 
(≥25.5 
MET·h/week) 
during 
leisure time

Inactivity 
(<3.75 
MET·h/week) 
during 
leisure time

Age, sex, 
education, 
physical 
work, 
smoking, 
alcohol 
consumption
, diabetes 
mellitus, 
arterial 
hypertension
, cancer, 
fasting 
glucose, 
systolic 
blood 
pressure, 
total 
cholesterol, 
body mass 
index

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B27


Cohort studies comparing the life expectancy of physically active and inactive 
persons
Age (class) 
at start of 
followup

Authors Country Number of 
individuals, 
duration of 
follow up

Estimate 
additional 

years of life 
(95% CI) 
(years)

Activity of 
the “active” 
group

Activity of 
the 
“inactive” 
group

Confounding 
factors

45 Bélanger et 
al. [28]

Canada #2 y 6.9 
81.7 versus 
88.6

≥1.5 
kcal/kg/d 
energy 
expenditure 
during 
leisure time

<1.5 
kcal/kg/d 
energy 
expenditure 
during 
leisure time

50 Jonker et al. 
[18]

USA 
(Framingha

m Heart 
Study)

2.813 
12 y

3.7 
(2.6–4.9) 

82.3 versus 
86.0

High 
physical 
activity level 
(>33 
METs/d)

Low physical 
activity level 
(<30 
METs/d)

Age, 
education, 
smoking, 
marital 
status, 
cardiovascul
ar and lung 
diseases, 
cancer, left 
ventricular 
hypertrophy, 
arthritis, 
ankle 
edema, total 
cholesterol, 
familial 
history of 
diabetes 
mellitus

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B28
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B18


Cohort studies comparing the life expectancy of physically active and inactive 
persons
Age (class) 
at start of 
followup

Authors Country Number of 
individuals, 
duration of 
follow up

Estimate 
additional 

years of life 
(95% CI) 
(years)

Activity of 
the “active” 
group

Activity of 
the 
“inactive” 
group

Confounding 
factors

50 Nusselder et 
al. [20]

The 
Netherlands

1.447 
2 y

1.8 
(0.5–2.7) 
76.5 versus 
78.3

Walking, 
biking, 
gardening, 
sports 
>17.33 
METs/week

Walking, 
biking, 
gardening, 
sports <12 
METs/week

Age, sex, 
education, 
cardiovascul
ar disease, 
cancer, 
COPD, 
arthritis, 
back 
complaints, 
neurological 
diseases

50 Nusselder et 
al. [19]

USA 
(Framingha

m Heart 
Study)

2.873 
12 y

3.4 
(2.3–4.5) 

82.7 versus 
86.1

High 
physical 
activity level 
(>33 
METs/d)

Low physical 
activity level 
(<30 
METs/d)

Age, sex, 
education, 
marital 
status, 
smoking, 
body mass 
index, blood 
pressure, 
cancer, 
diabetes 
mellitus, left 
ventricular 
hypertrophy, 
ankle 
edema, any 
pulmonary 
disease, 
smoking

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B19


Cohort studies comparing the life expectancy of physically active and inactive 
persons

Age (class) 
at start of 
followup

Authors Country Number of 
individuals, 
duration of 
follow up

Estimate 
additional 

years of life 
(95% CI) 
(years)

Activity of 
the “active” 

group

Activity of 
the 
“inactive” 
group

Confounding 
factors

65 Ferrucci et 
al. [29]

USA 5.215 
6 y

Nonsmoker: 
5.7 

77.7 versus 
83.4

Smoker: 4.2 
76.1 versus 

80.3

High 
physical 
activity 
(gardening, 
walking, 
vigorous 
exercise) 
each once 
per week or 
several 
times per 
month or on
e of these 
activities 
several 
times per 
week and 
another 
activity once 
per week or 
several 
times per 
month

Activities as 
in the active 
group at 
most once 
per month

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B29


Sex Age (class) 
at start of 
followup

Authors Country Number of 
individuals, 
duration of 
follow up

Estimate 
additional 

years of life 
(95% CI) 
(years)

Activity of 
the 
“active” 
group

Activity of 
the 
“inactive” 
group

Confoundin
g factors

Men 30 Fraser and 
Shavlik [17

]

USA #12 y 2.1 
(0.4–3.9)∗

At least 3 
times per 
week 
vigorous 
all-day or 
sports 
activities 
≥15 min.

Less than 3 
times per 
week 
intense all-
day and 
sportive 
activities 
≥15 min.

Vegetarian
/nonvegeta
rian, 
high/low 
nut 
consumpti
on, body 
mass 
index, 
never/past 
smoker, 
hormone 
replaceme
nt therapy

30 Wen et al. 
[27]

Taiwan 199.265 
8.05 ± 
4.02 y

4.21 
80.37 
versus 
84.58

Very 
vigorous 
physical 
activities 
(≥25.5 
MET·h/wee
k) during 
leisure 
time

Inactivity 
(<3.75 
MET·h/wee
k) during 
leisure 
time

Age, sex, 
education, 
physical 
work, 
smoking, 
drinking, 
diabetes 
mellitus, 
arterial 
hypertensi
on, history 
of cancer, 
fasting 
blood 
glucose, 
systolic 
blood 
pressure, 
total 
cholesterol
, body 
mass index

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B27


Cohort studies comparing the life expectancy of physically active and inactive 
persons
Age (class) 
at start of 
followup

Authors Country Number of 
individuals, 
duration of 
follow up

Estimate 
additional 

years of life 
(95% CI) 
(years)

Activity of 
the “active” 
group

Activity of 
the 
“inactive” 
group

Confounding 
factors

35–39 Pafenbarger 
et al. [21]

USA 
(Harvard 
Alumni)

16.936
16 y

1.5∗ Physical 
activities 
(walking, 
climbing 
stairs, 
sports) 
≥2.000 
kcal/week

Physical 
activities 
(walking, 
climbing 
stairs, 
sports) 
<2.000 
kcal/week

Age, 
cigarette 
smoking, 
arterial 
hypertension
, body mass 
index, age of 
parental 
death

35–39 Pafenbarger 
et al. [22]

USA 
(Harvard 
Alumni)

16.936 
12–16 y

2.51∗ Physical 
activities 
(walking, 
climbing 
stairs, 
sports) 
≥2.000 
kcal/week

Physical 
activities 
(walking, 
climbing 
stairs, 
sports) 
<500 
kcal/week

Age, 
cigarette 
smoking, 
arterial 
hypertension
, body mass 
index, age of 
parental 
death

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B21
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B22


Cohort studies comparing the life expectancy of physically active and inactive 
persons
Age (class) 
at start of 
followup

Authors Country Number of 
individuals, 
duration of 
follow up

Estimate 
additional 

years of life 
(95% CI) 
(years)

Activity of 
the “active” 
group

Activity of 
the 
“inactive” 
group

Confounding 
factors

40–59 Menotti et al. 
[25]

Italy 1.712 
40 y

1.6∗ Physically 
active

Sedentary Age, family 
history of 
both 
parents, 
mean blood 
pressure, 
serum 
cholesterol, 
mid-arm 
circumferenc
e, forced 
exspiratory 
volume, 
chronic 
diseases 
(cardiovascul
ar, diabetes 
mellitus, 
cancer), 
corneal 
arcus, 
xanthelasma
, body mass 
index

45 Bélanger et 
al. [28]

Canada #2 y 3.9 
76.9 versus 

80.8

≥1.5 
kcal/kg/d 
energy 
expenditure 
during 
leisure time

<1.5 
kcal/kg/d 
energy 
expenditure 
during 
leisure time

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B25
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B28


Cohort studies comparing the life expectancy of physically active and inactive 
persons

Age (class) 
at start of 
followup

Authors Country Number of 
individuals, 
duration of 
follow up

Estimate 
additional 

years of life 
(95% CI) 
(years)

Activity of 
the “active” 
group

Activity of 
the 
“inactive” 
group

Confounding 
factors

45–54 Pafenbarg
er et al. [23

]

USA 
(Harvard 
Alumni)

10.269
8 y

0.43∗ Physical 
activities 
≥2.000 
kcal/week

Physical 
activities 
<2.000 
kcal/week

Age, 
cigarette 
smoking, 
arterial 
hypertensio
n, 
overweight, 
early 
parental 
death

45–54 Pafenbarg
er et al. [24

]

USA 
(Harvard 
Alumni)

14.785 
11 y

1.78∗ Physical 
activity 
(walking, 
stair 
climbing, 
sports, or 
recreationa
l activities) 
increased 
from 
<1.500 to 
≥1.500 
kcal/week

Physical 
activity 
(walking, 
stair 
climbing, 
sports, or 
recreationa
l activities) 
continuing 
<1.500 
kcal/week

Age, 
cigarette 
smoking, 
arterial 
hypertensio
n, 
overweight, 
alcohol 
consumptio
n, early 
parental 
death, 
chronic 
diseases

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B23
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B24


Cohort studies comparing the life expectancy of physically active and inactive 
persons

Age (class) 
at start of 
followup

Authors Country Number of 
individuals, 
duration of 
follow up

Estimate 
additional 

years of life 
(95% CI) 
(years)

Activity of 
the “active” 
group

Activity of 
the 
“inactive” 
group

Confounding 
factors

50 Jonker et al. 
[18]

USA 
(Framingha

m Heart 
Study)

2.396 
12 y

4.1 
(2.8–5.4) 
75.3 versus 
79.4

High 
physical 
activity level 
(>30 
METs/d)

Low physical 
activity level 
(<30 
METs/d)

Age, 
education, 
smoking, 
marital 
status, 
cardiovascul
ar and lung 
diseases, 
cancer, left 
ventricular 
hypertrophy, 
arthritis, 
ankle 
edema, total 
cholesterol, 
familial 
history of 
diabetes 
mellitus

50 Nusselder et 
al. [20]

The 
Netherlands

1.519 
2 y

2.9 
(0.9–4.3) 

74.8 versus 
76.7

Walking, 
biking, 
gardening, 
sports 
>17.33 
METs/week

Walking, 
biking, 
gardening, 
sports <12 
METs/week

Age, sex, 
education, 
cardiovascul
ar disease, 
cancer, 
chronic 
obstructive 
pulmonary 
disease, 
arthritis, 
back 
complaints, 
neurological 
diseases

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B18
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B20


Cohort studies comparing the life expectancy of physically active and inactive 
persons

Age (class) at 
start of 
followup

Authors Country Number of 
individuals, 
duration of 
follow up

Estimate 
additional 

years of life 
(95% CI) 
(years)

Activity of the 
“active” group

Activity of the 
“inactive” 
group

Confounding 
factors

50
Nusselder et 

al. [19]
USA 

(Framingham 
Heart Study)

2.336 
12 y

3.5 
(2.5–4.6) 
76.4 versus 
80.0

High physical 
activity level 
(>33 METs/d)

Low physical 
activity level 
(<30 METs/d)

Age, sex, 
education, 
marital status, 
body mass 
index, blood 
pressure, 
cancer, 
diabetes 
mellitus, left 
ventricular 
hypertrophy, 
ankle edema, 
any 
pulmonary 
disease, 
smoking

50 Byberg et al. [
16]

Sweden 2.205 
35 y

2.3 
(1.3–3.3)∗

Regularly hard 
physical 
training or 
competitive 
sport or any 
active 
recreational 
sports or 
heavy 
gardening at 
least 3 hours 
every week

Spending 
most of the 
time reading, 
watching TV, 
going to the 
cinema, or 
engaging in 
other, mostly 
sedentary 
activities

Smoking, 
weight and 
height, alcohol 
use, obesity, 
diabetes 
mellitus, 
musculoskelet
al, 
neurological, 
or psychiatric 
disorders, 
blood 
pressure, 
antihypertensi
ve drugs, total 
serum 
cholesterol, 
educational 
level, 
socioeconomic 
group

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B19
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3395188/#B16


Cohort studies comparing the life expectancy of physically active and inactive 
persons

Age (class) at 
start of 
followup

Authors Country Number of 
individuals, 
duration of 
follow up

Estimate 
additional 

years of life 
(95% CI) 
(years)

Activity of the 
“active” group

Activity of the 
“inactive” 
group

Confounding 
factors

65 Ferrucci et 
al. [29]

USA 3.389 
6 y

Nonsmoker: 
5.2 
76.0 versus 
81.2 
Smoker: 3.4 
74.5 versus 
77.9

High 
physical 
activity 
(gardening, 
walking, 
vigorous 
exercise) 
each once 
per week or 
several 
times per 
month or on
e of these 
activities 
several 
times per 
week and 
another 
activity once 
per week or 
several 
times per 
month

Activities as in 
the active 
group 
maximally 
once per 
month

∗Total life expectancy not presented, #number of individuals not differentiated between men and women

C. D. Reimers, G. Knapp, and A. K. Reimers.Does Physical Activity Increase Life Expectancy? A 
Review of the Literature. J Aging Res. 2012; 2012: 243958. Published online 2012 Jul 
1. doi:  10.1155/2012/243958



Case control studies presenting life expectancy of (former) athletes compared to 
that of control subjects.

Author(s) Type of sports Reduction/increase in life 
expectancy (y)

Prout [30] Endurance sports (college 
rowers from Harvard and 
Yale)

+6.3

Sarna et al. [31] Endurance sports (long 
distance running, cross-
country skiing)

+5.7

Karvonen [32], Karvonen et 
al. [33]

Endurance sports (cross-
country skiing)

+2.8 to +4.3

Sanchis-Gomar et al. [34] Endurance sports (Tour de 
France cyclists)

+8.0

Sarna et al. [31], Sarna and 
Kaprio [35]

Power sports (throwing 
sports, wrestling, weight 
lifting, boxing)

+1.6

Sarna et al. [31], Sarna and 
Kaprio [35]

Team sports (ice hockey, 
soccer, basketball, other 
outdoor sports)

+4.0

J Aging Res. 2012; 2012: 243958



Case control studies presenting life expectancy of (former) athletes compared to 
that of control subjects.

Author(s) Type of sports Reduction/increase in life 
expectancy (y)

Abel and Kruger [36] Team sports (baseball) −5.0

Abel and Kruger [37] Team sports (baseball) +4 to 5

Kuss et al. [38] Team sports (German 
international soccer 
players)

−1.9 J. (+0.6 to −3.2)

Hudec et al. [39] Various sports disciplines −0.38

Rook [40] Various sports disciplines +1.03

J Aging Res. 2012; 2012: 243958.



Ποιότητα ζωήςΠοιότητα ζωής

P h y s i c a l  D o m a i n
F u n c t i o n a l  c a p a c i t y

W o r k  c a p a c i t y

P s y c h o l o g i c a l  D o m a i n
S a t i s f a c t i o n ,  w e l l - b e i n g

S e l f - e s t e e m
D e p r e s s i o n

S o c i a l  D o m a i n
R e h a b i l i t a t i o n

P a s t i m e s
F a m i l i a l  a n d  s o c i a l  i n t e r a c t i o n

H e a l t h - r e l a t e d  Q u a l i t y  o f  L i f e

Valderrabano F et al.,Am J Kidney Dis 2001 Sep;38(3):443-64Valderrabano F et al.,Am J Kidney Dis 2001 Sep;38(3):443-64



Effects of RT on measures of muscle strength. CG control group, CI confidence interval, FR fixed repetition training 
group, HI high-intensity training group, IV inverse variance, LI low-intensity training group, MI moderate-intensity training 
group, PER periodized repetition training group, Random random effects model, RT resistance training, SE standard 
error, SMD standardized mean difference, Weight weight attributed to each study due to its statistical power. Sports Med. 2015; 
45(12): 1693–1720.



Efects of RT on measures of muscle morphology. CG control group, CI confdence 
interval, HI high-intensity training group, IV inverse variance, LI low-intensity training 
group, MI moderate-intensity training group, Random random efects 
model, RT resistance training, SEstandard error, SMD standardized mean 
diference, Weight weight attributed to each study due to its statistical power. Ron 
Borde. Dose–Response Relationships of Resistance Training in Healthy Old Adults: A 
Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med. 2015; 45(12): 1693–1720.



Efects of RT on Measures of Muscle Strength and 
Morphology in Healthy Old Adults

In healthy old adults, RT improved muscle strength 
substantially (13–90 %; 25 studies) and measures of muscle 
morphology to a smaller extent (1–21 %; nine studies). The 
results seem to suggest that the various forms of RT 
reviewed here have a greater potential to improve healthy 
old adults’ ability to generate maximal voluntary force 
compared with the potential to improve measures of muscle 
morphology (mean SMDbs = 1.57 vs. 0.42).

1. Peterson MD, Rhea MR, Sen A, et al. Resistance exercise for muscular strength in older adults: a meta-analysis. Ageing Res Rev. 2010;9(3):226–
237. doi: 10.1016/j.arr.2010.03.004.

2.Peterson MD, Sen A, Gordon PM. Influence of resistance exercise on lean body mass in aging adults: a meta-analysis. Med Sci Sports 
Exerc. 2011;43(2):249–258. doi: 10.1249/MSS.0b013e3181eb6265.

3.Steib S, Schoene D, Pfeifer K. Dose-response relationship of resistance training in older adults: a meta-analysis. Med Sci Sports 
Exerc. 2010;42(5):902–914. doi: 10.1249/MSS.0b013e3181c34465. 

4.Silva NL, Oliveira RB, Fleck SJ, et al. Influence of strength training variables on strength gains in adults over 55 years-old: a meta-analysis of 
dose-response relationships. J Sci Med Sport. 2013;17(3):337–344. doi: 10.1016/j.jsams.2013.05.009. 

5. Raymond MJ, Bramley-Tzerefos RE, Jeffs KJ, et al. Systematic review of high-intensity progressive resistance strength training of the lower limb 
compared with other intensities of strength training in older adults. Arch Phys Med Rehabil. 2013;94(8):1458–1472. doi: 
10.1016/j.apmr.2013.02.022. 

6. Stewart VH, Saunders DH, Greig CA. Responsiveness of muscle size and strength to physical training in very 
elderly people: a systematic review. Scand J Med Sci Sports. 2014;24(1):e1–e10. doi: 10.1111/sms.12123. 

Ron Borde, Tibor Hortobágyi, and Urs Granacher. Dose–Response Relationships of Resistance Training in 
Healthy Old Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med. 2015; 45(12): 1693–1720.



RT muscle strength in 
healthy old adults

muscle morphology 
in healthy old adults

training period 50–
53 weeks, p = 0.04

50–53 weeks

intensity 70–79 % 
1RM, p < 0.01

51 to 69 % of the 
1RM

time under tension 6.0 s, p < 0.01 6.0 s

rest between sets 60 s, p = 0.06; two 
studies

120 s between sets 

training frequency two sessions per 
week

three sessions per 
week

training volume two to three sets 
per exercise, seven 
to nine repetitions 
per set, and 4.0 s 
between repetitions 

two to three sets 
per exercise, seven 
to nine repetitions 
per set, and 2.5 s 
between repetitions

Ron Borde, Tibor Hortobágyi, and Urs Granacher. Dose–Response Relationships of 
Resistance Training in Healthy Old Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. 
Sports Med. 2015; 45(12): 1693–1720.



Ένα είδος γυμναστικής όμως αναδείχθηκε 
«αντιγηραντικό», σε μελέτη ερευνητών από τη Mayo 
Clinic στις ΗΠΑ, καθώς διατήρησε τα κύτταρα νέα, 
ενισχύοντας την ικανότητα των μιτοχονδρίων να 
παράγουν ενέργεια. Η δραστηριότητα των μιτοχονδρίων 
φθίνει με την ηλικία και οδηγεί σε αύξηση της κόπωσης, 
συρρίκνωση της μυϊκής μάζας και σε άλλες καταστάσεις 
που φέρνει το γήρας.

Matthew M. Robinson, Surendra Dasari, Adam R. Konopka, Matthew L. Johnson, S. 
Manjunatha, Raul Ruiz Esponda, Rickey E. Carter, Ian R. Lanza, K. Sreekumaran 
Nair. Enhanced Protein Translation Underlies Improved Metabolic and Physical 
Adaptations to Diferent Exercise Training Modes in Young and Old Humans. Cell 
Metabolism:Volume 25, Issue 3, p581–592, 7 March 2017



Η επιστημονική ομάδα μελέτησε την επίδραση δύο ειδών 
γυμναστικής, της υψηλής έντασης διαλειμματικής προπόνησης 
(ΗΙΙΤ), της άσκησης με βάρη και του συνδυασμού τους, σε 
δείγμα ανθρώπων ηλικίας 18-30 ετών και 65-80 ετών για 
διάστημα τριών μηνών. Πριν από την έναρξη της μελέτης οι 
συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε εξετάσεις (βιοψίες) του μυϊκού 
ιστού, οι οποίες επαναλήφθηκαν μετά τους τρεις μήνες της 
μελέτης, ώστε να εντοπιστούν τυχόν αλλαγές στα κύτταρα.

Matthew M. Robinson, Surendra Dasari, Adam R. Konopka, Matthew L. Johnson, S. 
Manjunatha, Raul Ruiz Esponda, Rickey E. Carter, Ian R. Lanza, K. Sreekumaran 
Nair. Enhanced Protein Translation Underlies Improved Metabolic and Physical 
Adaptations to Diferent Exercise Training Modes in Young and Old Humans. Cell 
Metabolism:Volume 25, Issue 3, p581–592, 7 March 2017



Exercise training significantly enhanced the cellular machinery responsible for making new 
proteins. That contributes to protein synthesis, thus reversing a major adverse effect of 
aging. However, adding resistance training is important to achieve significant muscle 
strength.



Volume 25, Issue 3, p581–592, 7 March 2017



 Cardio respiratory health, muscle mass and insulin sensitivity improved 
with all training.

 Mitochondrial cellular function declined with age but improved with 
training.

 Increase in muscle strength occurred only modestly with high-intensity 
interval training but occurred with resistance training alone or when 
added to the aerobic training.

 Exercise improves skeletal muscle gene expression independent of age.

 Exercise substantially enhanced the ribosomal proteins responsible for 
synthesizing new proteins, which is mainly responsible for enhanced 
mitochondrial function.

 Training has no significant effect on skeletal muscle DNA epigenetic 
changes but promotes skeletal muscle protein expression with maximum 
effect in older adults.

 Cell Metabolism:Volume 25, Issue 3, p581–592, 7 March 2017



 Καρδιοαναπνευστική Λειτουργία, Μυϊκή Μάζα και Ευαισθησία στην 
Ινσουλίνη, βελτιώθηκαν με όλα τα είδη εκγύμνασης.

 Η κυτταρική λειτουργικότητα του μιτοχονδρίου μειώνεται με την ηλικία, 
αλλά βελτιώνεται με την συστηματική προπόνηση.

 Αύξηση της μυϊκής δύναμης παρατηρήθηκε μόνο μέτρια με την υψηλής 
έντασης διαλλειματική προπόνηση, αλλά επιτεύχθηκε με την άσκηση με 
αντιστάσεις, είτε μόνη της, είτε όταν προστέθηκε στην αερόβια προπόνηση.

 Η άσκηση βελτιώνει την έκφραση των γονιδίων στους σκελετικούς μύες, 
ανεξάρτητα από την ηλικία.

 Η άσκηση ουσιαστικά ενισχύει τις ριβοσωμικές πρωτεϊνες, υπεύθυνες για 
την σύνθεση νέων πρωτεϊνών, που είναι οι κύριες υπεύθυνες για την 
ενίσχυση της λειτουργίας του μιτοχονδρίου.

 Η άσκηση δεν είχε σημαντική επίδραση στις επιγενετικές μεταβολές του 
DNA των σκελετικών μυών, αλλά προωθεί την έκφραση των σκελετικών 
μυϊκών πρωτεϊνών, με μέγιστη επίδραση και μέγιστο αποτέλεσμα σε άτομα 

πάνω από 65 χρονών. 

 Cell Metabolism:Volume 25, Issue 3, p581–592, 7 March 2017



Το  είδος  της  προπόνησης  που  ενίσχυσε  την ικανότητα των 
μιτοχονδρίων να παράγουν ενέργεια  κατά 69%  στους 
συμμετέχοντες  μεγαλύτερης  ηλικίας  (65-80)  και  κατά 49%  στους 
νεότερους  συμμετέχοντες  (18-30)  ήταν  η  υψηλής έντασης 
διαλειμματική προπόνηση (ΗΙΙΤ).  Επιπλέον βελτίωσε τους 
δείκτες αναπνευστικής και καρδιαγγειακής υγείας, ενώ αύξησε 
και τη μυϊκή μάζα σε  σημαντικό  μεγαλύτερο  βαθμό  από  ό,τι  η 
άσκηση με βάρη.



Αντιθέτως, τα βάρη δεν φάνηκαν να 
βελτιώνουν τη δραστηριότητα των 
μιτοχονδρίων, ενώ ο συνδυασμός και των δύο 
είχε μέτριο αποτέλεσμα, κατά τους ερευνητές.

Η ΗΙΙΤ περιλαμβάνει σύντομα αλλά έντονα 
«ξεσπάσματα» σωματικής άσκησης, με 
διαλείμματα ασκήσεων χαμηλής έντασης.



Ηigh-Ιntensity 
Αerobic Ιnterval 

(HIIT)

Resistance (RT) Combined Exercise 
Training

Αύξηση άλιπης σωματικής 
μάζας

Αύξηση άλιπης σωματικής 
μάζας

Αύξηση άλιπης σωματικής 
μάζας

Αύξηση ινσουλινοευαισθησίας Αύξηση ινσουλινοευαισθησίας Αύξηση ινσουλινοευαισθησίας

Αύξηση καρδιοαναπνευστικής 
λειτουργίας

Αύξηση καρδιοαναπνευστικής 
λειτουργίας

Αύξηση καρδιοαναπνευστικής 
λειτουργίας

Αύξηση μυϊκής μάζας Αύξηση μυϊκής μάζας Αύξηση μυϊκής μάζας

Αύξηση αερόβιας ικανότητας Αύξηση αερόβιας ικανότητας

Αύξηση λειτουργίας 
μιτοχονδρίου στους 
σκελετικούς μύες

Αύξηση λειτουργίας 
μιτοχονδρίου στους 
σκελετικούς μύες

Αύξηση περιεχομένου μυϊκών 
πρωτεϊνών

Αύξηση στη μεταγραφή 
γονιδίων

Αύξηση σε ριβοσωμικές 
πρωτεϊνες

Αύξηση στην σύνθεση 
μιτοχονδριακών πρωτεϊνών

 Cell Metabolism:Volume 25, Issue 3, p581–592, 7 March 2017                                                                 
                            



Supervised high-intensity training is probably best, because, both 
metabolically and at the molecular level, it confers the most 
benefts. However, adding resistance training is important to 
achieve signifcant muscle strength. says K. Sreekumaran Nair, 
M.D., Ph.D., a Mayo Clinic endocrinologist and senior researcher on 
the study (Cell Metabolism:Volume 25, Issue 3, p581–592, 7 March 2017)





«Γεννιέσαι «Γεννιέσαι δύο δύο φορές :φορές :

η μία οδηγεί στην απλή ύπαρξη,η μία οδηγεί στην απλή ύπαρξη,

η άλλη στην ίδια τη ΖΩΗ» η άλλη στην ίδια τη ΖΩΗ» 

                                                                            Jean Jaques RousseauJean Jaques Rousseau

                          







Η ηλικία δεν είναι το εμπόδιο. Εμπόδιο είναι η Η ηλικία δεν είναι το εμπόδιο. Εμπόδιο είναι η 
μίζερη εικόνα που έχουμε για μας. Και η μίζερη εικόνα που έχουμε για μας. Και η 
έλλειψη σεβασμού σε ό,τι εμπεριέχουμε.έλλειψη σεβασμού σε ό,τι εμπεριέχουμε.

Aretha Franklin Aretha Franklin στα 74 της             στα 74 της             
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