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Mackinnon LT. Advances in Exercise Immunology. Human Kinetcs 1999.





Gleeson M. Immune system adaptaton in elite athletes. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2006 Nov;9(6):659-65. Review. PubMed PMID: 17053416. 

Χυμική και Κυτταρική Ανοσία



Σε κυτταρικό επίπεδο 
1. Ουδετερόφιλα                              (χημειοταξίας και οξειδωτική έκρηξη)

2. Μονοκύτταρα                       ( λειτουργίας αντιγόνο-παρουσίασης)

3. Μονοκύτταρα και Λεμφοκύτταρα                                 (π. κυτοκινών)

4. Β λεμφοκύτταρα                                                    ( π. ανοσοσφαιρινών)

5. Κύτταρα φυσικοί φονείς (NK)           (κυτταρολυτικής δραστηριότητας)  

Σε ορμονικό επίπεδο 
Ορμόνες του στρες
 Αδρεναλίνη
 Κορτιζόλη (έκκριση IL-6)
 Αυξητική ορμόνη και 
 Προλακτίνη

Οξείες επιδράσεις της άσκησης στο ανοσοποιητικού

Steensberg A, Fischer CP, et al. IL-6 enhances plasma IL-1ra, IL-10, and cortsol in humans. Am J Physiol Endocrinol Metab 2003; 285:E433– E437.



1) Η θεωρία της J-καμπύλης,

2) Η θεωρία του ανοιχτού παραθύρου και

3)   Η θεωρία της  S-καμπύλης.

Τρείς θεωρίες περιγράφουν την επίδραση του 
ανοσοποιητικού στην άσκηση



Η θεωρία της J-καμπύλης

 Nieman DC. Exercise, infection and immunity. Int J Sports Med 1994; 15: 
S131–S141.

The risk of infection in relation to physical activity. Nieman et 
al.,1994.



Αποδυνάμωση  άνοσο-απάντησης σε παθογόνα πιθανή  
ύπαρξη ενός <<ανοιχτού παραθύρου>> 

The open window theory. Pedersen & Ullum, 1994.

Η θεωρία του ανοιχτού παραθύρου



Η θεωρία του ανοιχτού παραθύρου



S-shaped relationship between training load and infection rate. Malm et 
al., 2006.but this needs to be verifed by compiling data 

from a larger
number of subjects [30].

Η θεωρία της  S-καμπύλης



Χρόνιες επιδράσεις της άσκησης στο 
ανοσοποιητικό

 Μετά από μία οξεία άσκηση      Λευκοκύτταρα (εντός 3-24 ωρών)

 Σε κατάσταση ηρεμίας              Ανοσοποιητικού παρόμοιο σε αθλητές 

                                                               και μη.

.   Gleeson M, editor. Immune functon in sport and exercise. Advances in sport and exercise science series. Edinburgh, UK: Elsevier; 2005.

***Οι αθλητές δεν είναι κλινικά άνοσο-ανεπαρκείς
   -Δεν αυξάνεται ο κίνδυνος κάποιας σοβαρής ασθένειας 
   -Μόνο ο κίνδυνος κοινών λοιμώξεων



 Η μακροπρόθεσμης λήψης αντιοξειδωτικών

Απελευθέρωση της IL-6 

      

 Η κατανάλωση υδατανθράκων κατά  την άσκηση 

Την απελευθέρωση:
      IL-6 στο πλάσμα
 Κατεχολαμίνών
 ACTH και
 κορτιζόλης      

  IFN-γ 

 Είναι δυνατόν να αποφευχθεί η ανοσοκαταστολή 
που προκαλείται από την άσκηση;

--Peters EM, Goetzsche JM, Grobbelaar B, Noakes TD. Vitamin C supplementation reduces the incidence of post-race symptoms 
of upper respiratory tract infection in ultramarathon runners. Am J Clin Nutr 57: 170–174, 1993.

--Peters EM, Goetzsche JM, Joseph LE, Noakes TD. Vitamin C as efective as combinations of anti-oxidant nutrients in reducing 
symptoms of upper respiratory tract infections in ultramarathon runners. S A J Sports Med 11: 23–27, 1996.

--Nieman DC. Infuence of carbohydrate on the immune responses to intensive, prolonged exercise. Exerc Immunol Rev 4: 64–
76, 1998



 Η Μείωση της IL-6 κατά την άσκηση είναι ένα δίκοπο μαχαίρι 
 Διότι η IL-6 συνδράμει σε: 

         μεταβολικές αντιδράσεις και  

        στις προσαρμογές της άσκησης

        Λιπόλυση

        αντί-φλεγμονώδεις δράσεις 

        έκφραση διαφ. μεταβολικών γονιδίων στον  ασκούμενο μυ

 Το ερώτημα για τους αθλητές είναι:
 Κατά πόσο οι διατροφικές παρεμβάσεις μπορούν να μειώσουν τον 

κίνδυνο μόλυνσης, 
 Και εάν αυτές οι παρεμβάσεις περιορίζουν σε κάποιο βαθμό τις σκληρά 

αποκτηθέντες προσαρμογές της άσκησης

Ωστόσο είναι ωφέλιμο αυτό; 

Starkie RL, Ostrowski SR, Jaufred S, Febbraio M, Pedersen BK. Exercise and IL-6 infusion inhibit endotoxin-induced TNF-alpha producton in 
humans. FASEB J 17: 884–886, 2003.



Ένα μικρό τίμημα για μακροχρόνια οφέλη στην υγεία;

Gleeson M. Immune function in sport and exercise. J Appl Physiol (1985). 2007 Aug;103(2):693-9. Epub 2007 Feb 15. Review. PubMed PMID: 17303714. 



 Η οξεία άσκηση προκαλεί με ποικίλους μηχανισμούς ανοσοκαταστολή.
 Η ανοσοκαταστολή αυτή δεν είναι κατά ανάγκη και αρνητική.
 Χαρακτηρίζεται από την επικράτηση της χυμικής ανοσίας και πτώσης της 

κυτταρικής.
 Οι χρόνιες επιδράσεις της άσκησης δεν φαίνεται να επηρεάζουν την 

λειτουργία του ανοσοποιητικού (τουλάχιστον αρνητικά)
 Υπάρχουνε τρόποι ανοσοενίσχυσης αλλά δεν είμαστε σίγουροι για τα 

οφέλη αυτού. 
 Η έντονη παρατεταμένη άσκηση μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στον 

οργανισμό του αθλητή, ωστόσο τα μακροπρόθεσμα οφέλη της άσκησης 
είναι σημαντικά και αξίζουν το ρίσκο. 

Συμπερασματικά 



Ευχαριστώ πολύ!!!

Αν μπορούσαμε να δώσουμε σε κάθε άτομο την 
σωστή ποσότητα διατροφής και άσκησης – ούτε 
πολύ λιγότερη, ούτε πολύ περισσότερη – τότε θα 
είχαμε βρει τον ασφαλέστερο τρόπο για την Υγεία.
Ιπποκράτης.

Ιπποκράτης, 460-377 π.Χ. , Πατέρας της Ιατρικής 



1) Gleeson M, McDonald WA, Cripps AW, et al. The efect on immunity of long-term intensive training in elite 
swimmers. Clin Exp Immunol 1995; 102: 210–216. 

2). Fahlman MM, Engels H-J. Mucosal IgA and URTI in American college football players: a year longitudinal study. Med 

Sci Sports Exerc 2005; 37: 374–380.

Σε μια πρόσφατη μελέτη σε παίχτες αμερικάνικου ποδοσφαίρου[17] 
φάνηκε ότι η συχνότητα εμφάνισης URTI αυξήθηκε κατά τη διάρκεια 
της έντονης προπόνησης και αναφέρθηκε ότι ο ρυθμός έκκρισης της 
s-IgA (που αντιπροσωπεύει το ποσό του s-IgA που είναι διαθέσιμο 
στην επιφάνεια των βλεννογόνων για την προστασία έναντι των 
παθογόνων μικροοργανισμών) ήταν αντιστρόφως ανάλογος με την 
συχνότητα των URTI. 

Σε μια παλαιότερη πολύ-κεντρική μελέτη αξιολογήθηκαν προοπτικά οι 
επιπτώσεις της μακροχρόνιας προπόνησης (πάνω από 7-μήνες) στην 
συστηματική και τοπική των βλεννογόνων ανοσία σε μια ομάδα κορυφαίων 
Αυστραλιανών κολυμβητών κατά την διάρκεια προετοιμασίας για τα εθνικά 
πρωταθλήματα [13]. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική καταστολή των IgA, 
IgG και IgM ανοσοσφαιρινών στον ορό, και  της συγκέντρωσης της s-IgA σε 
αθλητές που ασκούνταν μακροχρόνια σε εντατικό επίπεδο







 Nieman DC. Exercise, infection and immunity. Int J Sports Med 1994; 15: S131–S141.

The ‘‘J’’ curve model also suggests 
that immunosurveillance
mirrors the relationship between
infection risk and exercise workload.

***The infection
risk is amplifed when other factors related to 
immune
function are present, including exposure to novel
pathogens during travel, lack of sleep, severe 
mental
stress, malnutrition, or weight loss.



Mackinnon LT, Hooper SL. Plasma glutamine and upper respiratory tract infecton during intensifed 
training in swimmers. Med. Sci. Sports Exerc. 1996; 28: 285–90.

53 Keast D, Arnstein D, Harper W, Fry RW, Morton AR. 
Depression
of plasma glutamine concentration after exercise stress and its
possible infuence on the immune system. Med. J. Aust. 1995;
162: 15–18.



Nearly all acute
exercise immunology studies have measured responses
to cycling, running, swimming, rowing, cross-country skiing,
and other modes of endurance exercise (Nieman,
1997). The response of the immune system to 1-3 hr of
endurance exercise may differ from sports participation
that incorporates an element of play, a discontinuous mixture
of aerobic and anaerobic exertion, and lower
postexercise blood concentrations of stress hormones
(Bishop, Blannin, Robson, Walsh, & Gleeson, 1999)



1. Είσοδος στην κυκλοφορία ώριμων λευκοκυττάρων 

(ουδετερόφιλα)

2. Παραγωγή ιντερφερόνης (IFN)-γ από τα Τ-λ 

3. Πτώση συγκέντρωσης γλουταμίνης στο αίμα (!)

Πιθανά αίτια ανοσοκαταστολής λόγω έντονης 
άσκησης

• Lancaster GI, et al. The efects of acute exhaustve exercise and intensifed training on type 1/type 2 T cell distributon and cytokine 
producton. Exerc Immunol Rev 2004; 10:91–106. 

• Mackinnon LT, Hooper SL. Plasma glutamine and upper respiratory tract infecton during intensifed training in 
swimmers. Med. Sci. Sports Exerc. 1996; 28: 285–90.



4.  Ορμονών του στρες.

5.  Παραγωγή δραστικών μορφών οξυγόνου και [ΕΡΟ]

6.  Έκθεση σε αερομεταφερόμενα παθογόνα 

7.  Διαπερατότητας του εντέρου-είσοδος βακτηριακών 

ενδοτοξινών εντός της κυκλοφορίας

Πιθανά αίτια ανοσοκαταστολής λόγω έντονης 
άσκησης

.   Niess AM, Dickhuth H-H, Northof H, Fehrenbach E. Free radicals and oxidatve stress in exercise: immunological aspects. Exerc Immunol Rev 1999; 5:22–56.
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