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Ο ρόλος των πρωτεϊνών στον
οργανισμό
20 αμινοξέα τα οποία εμπλέκονται σε ένα ευρύ φάσμα
φυσιολογικών διεργασιών όπως:
•
•
•
•

Πρωτεϊνική σύνθεση-διάσπαση
Μεταφορά διαμέσου μεμβρανών
Οξεοβασική ισορροπία
Ανοσοποιητική λειτουργία

Η άσκηση προκαλεί οξείες και χρόνιες μεταβολές στους ιστούς που
συμμετέχουν στον μεταβολισμό των πρωτεϊνών (μυς, ήπαρ, νεφροί,
καρδιοαναπνευστικό σύστημα)

Λειτουργίες των πρωτεϊνών στον
οργανισμό

Ισοζύγιο Θρεπτικών Ουσιών 449

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.3 Λειτουργίες των πρωτεϊνών
Ανάπτυξη και συντήρηση

Οι πρωτεΐνες σχηµατίζουν τις περισσότερες δοµές του σώµατος, όπως δέρµα,
τένοντες, µεµβράνες, µύες, όργανα και οστά. Κατά συνέπεια συµβάλλουν στον
κυτταρικό πολλαπλασιασµό και την επιδιόρθωση των ιστών του σώµατος.

Ένζυµα

Οι πρωτεΐνες καταλύουν χηµικές αντιδράσεις.

Ορµόνες

Οι πρωτεΐνες ρυθµίζουν πολλές διαδικασίες του οργανισµού. (Ορισµένες
ορµόνες είναι πρωτεΐνες, αλλά όχι όλες.)

Ισοζύγιο υγρών

Οι πρωτεΐνες συµβάλλουν στη διατήρηση του όγκου και της σύστασης των
υγρών του οργανισµού.

Οξεοβασική ισορροπία

Οι πρωτεΐνες συµβάλλουν στη διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας των
υγρών του οργανισµού λειτουργώντας ως ρυθµιστικά συστήµατα (buffers).

Μεταφορά

Οι πρωτεΐνες µεταφέρουν ουσίες, όπως λιπίδια, βιταµίνες, ανόργανα στοιχεία και
οξυγόνο, σε διάφορα µέρη του σώµατος.

Αντισώµατα

Οι πρωτεΐνες αδρανοποιούν τους ξένους εισβολείς (παθογόνα), προστατεύοντας
το σώµα από ασθένειες.

Ενέργεια και γλυκόζη

Οι πρωτεΐνες παρέχουν καύσιµα και γλυκόζη, αν χρειαστεί, για τις ενεργειακές
ανάγκες του οργανισµού.

Πηγή: Whitney E. N. και S. R. Rolfes. 2010. Understanding nutrition. 12η έκδοση. Belmont, CA: Wadsworth.

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.4 Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη πρωτεϊνών
Συστάσεις
(g/kg/ηµέρα)

Πρόσληψη πρωτεϊνών
(g/ηµέρα)

Αμινοξέα - κατηγορίες
• Απαραίτητα
• Μη – απαραίτητα
• Περιοριστικά
• Διακλαδισμένης πλευρικής αλυσίδας – BCAA’s

Αμινοξέα – απαραίτητα και μη

Πρωτεΐνες ως πηγή ενέργειας
• Παροχή ενέργειας κατά την άσκηση με ποσοστό συμμετοχής
~2 - 5%
• Στα τελευταία στάδια παρατεταμένης άσκησης ~15%
Ο ρυθμός παραγωγής ενέργειας από PRO είναι μικρότερος από
CHO και LIP

Ισοζύγιο Αζώτου (Ν)
• Ισοζύγιο αζώτου = ισοζύγιο πρωτεϊνών
• Θετικό ισοζύγιο = αναβολισμός – αύξηση και ανάπτυξη
• Αρνητικό ισοζύγιο = καταβολισμός – μειωμένη αύξηση/
μειωμένη ανάπτυξη
Το ισοζύγιο του αζώτου επηρεάζεται από:
• την ποιότητα της πρωτεΐνης (απαραίτητα αμινοξέα,
αφομοίωση, βιοδιαθεσιμότητα)
• την ποσοτική συμμετοχή των πρωτεϊνών-αμινοξέων στο
διαιτολόγιο

Δυναμική ισορροπία αμινοξέων πρωτεϊνώνΗ «δεξαμενή αμινοξέων»
• Ο οργανισμός δεν διαθέτει «αποθήκες» αμινοξέων
• Τα αμινοξέα ενσωματώνονται σε λειτουργικές πρωτεΐνες
• Τα αμινοξέα του αίματος και του εξωκυττάριου υγρού
αποτελούν τις ‘δεξαμενές’ αμινοξέων του οργανισμού
• Τα αμινοξέα κινητοποιούνται διαρκώς διαμέσου αυτών των
δεξαμενών

Μυϊκή πρωτεΐνη

Σύνθεση

De novo
Σύνθεση

Διαιτητικές
πρωτεΐνες

Διάσπαση

Δεξαμενή ελεύθερων
Αμινοξέων

Αμινοξέα αίματος

Οξείδωση

Πρωτεΐνες
σώματος

Ο ρόλος της αλβουμίνης σαν αποθήκη και
μεταφορέας ΑΑ
• Περίπου 1/3 των ΑΑ που προσλαμβάνονται με τη διατροφή
χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση αλβουμίνης και άλλων
πρωτεϊνών του πλάσματος
• Οι περισσότερες πρωτεΐνες του πλάσματος διασπώνται στο ήπαρ
με εξαίρεση την αλβουμίνη
• Πιστεύεται πως η αλβουμίνη παίζει το ρόλο της προσωρινής
‘αποθήκης’ ΑΑ αλλά και του μεταφορέα τους προς τους
περιφερικούς ιστούς

Μεταβολισμός των αμινοξέων
Ο μεταβολισμός των αμινοξέων διαφέρει, ωστόσο
παρατηρούνται 3 κοινές αντιδράσεις :
• Τρανσαμίνωση (μεταφορά αμινομάδας)
• Απαμίνωση (απομάκρυνση αμινομάδας)
• Σχηματισμός ουρίας

Μεταβολισμός των αμινοξέων
Τα αμινοξέα που δεν χρησιμοποιούνται για πρωτεϊνοσύνθεση
μεταβολίζονται στο ήπαρ, όπου στα περισσότερα γίνεται
απαμίνωση.
Τα αμινοξέα διακλαδισμένης αλυσίδας (BCAAs) λευκίνη,
ισολευκίνη και βαλίνη, μεταβολίζονται κυρίως στο σκελετικό
μυ.
Οι αμινομάδες χρησιμοποιούνται για:
• σύνθεση μη πρωτεϊνικών αζωτούχων ενώσεων ή
• αποβάλλονται μέσω του κύκλου της ουρίας

Αποδόμηση του ανθρακικού σκελετού των
αμινοξέων
Ο ανθρακικός σκελετός των αμινοξέων χρησιμοποιείται:
• στον κύκλο του κιτρικού οξέος (πλήρης αποδόμηση)
• στη σύνθεση γλυκόζης (γλυκογενετικά αμινοξέα)
• στη σύνθεση λίπους (κετογενετικά αμινοξέα)
• στη σύνθεση γλυκόζης και λίπους (μικτά αμινοξέα).

Μεταβολισμός των αμινοξέων
Γλυκογενετικά θεωρούνται τα αμινοξέα τα οποία καταβολιζόμενα
μπορούν να σχηματίσουν πυροσταφυλικό ή ενδιάμεσα
υποστρώματα του κύκλου του KREBS και γλυκονεογενετικά να
σχηματίσουν γλυκόζη.
Κετογενετικά θεωρούνται τα αμινοξέα τα οποία μπορούν να
μετασχηματισθούν σε ακετυλο-CoA συμμετέχοντας στο
σχηματισμό κετοσωμάτων.
Τα αμινοξέα φαινυλαλανίνη, τυροσίνη, τρυπτοφάνη, ισολευκίνη
είναι γλυκογενετικά και κετογενετικά (μικτά).
Τα αμινοξέα λευκίνη και λυσίνη είναι κετογενετικά.
Τα υπόλοιπα είναι γλυκογενετικά.

Μεταβολισμός αμινοξέων στον
σκελετικό μυ
• Γλουταμικό – αλανίνη – σημαντική αλλαγή (μείωση) των
συγκεντρώσεων τους στον σκελετικό μυ.
• Το γλουταμικό μειώνεται κατά 50% στα πρώτα λεπτά έντονης
άσκησης.
• Τα BCAA’s των μυών παραμένουν αμετάβλητα έως το σημείο
που αρχίζει η μείωση τους στο αίμα.
• Η γλουταμίνη είναι το κύριο αμινοξύ που απελευθερώνεται
κατά την παρατεταμένη άσκηση.

Σύνθεση – διάσπαση πρωτεϊνών

Μεταβολισμός αμινοξέων στο
σκελετικό μυ
• Περιορισμένος σε σχέση με άλλους ιστούς (ήπαρ)
• 6 αμινοξέα παίζουν σημαντικό ρόλο:
•
•
•
•
•
•

Γλουταμικό οξύ (glutamate)
Αλανίνη
Γλουταμίνη
Λευκίνη
Ισολευκίνη BCAA’s
Βαλίνη

Γλουταμικό οξύ (glutamate)
• Το γλουταμικό παίζει σημαντικό ρόλο σε μεγάλο αριθμό
αντιδράσεων τρανσαμίνωσης
• Ρόλο ‘κλειδί’ στην απαμίνωση των BCAA’s
• Εμπλέκεται στην σύνθεση αλανίνης και γλουταμίνης

Κύκλος αλανίνης- γλυκόζης

Ο ρόλος των PRO στις προκαλούμενες από
την άσκηση προσαρμογές
Η πρόσληψη πρωτεΐνης μετά την άσκηση:
• πιθανόν αυξάνει το ρυθμό πρωτεϊνοσύνθεσης (Muscle
Protein Synthesis - MPS) και
• μειώνει το ρυθμό πρωτεϊνόλυσης (Muscle Protein Breakdown
-MPB).
• μειώνει τους δείκτες μυϊκής βλάβης όπως η απελευθέρωση
CPK (creaŽne kinase).
Ο τρόπος με τον οποίο η διαιτητική πρωτεΐνη επηρεάζει τη μυϊκή βλάβη δεν απόλυτα
ξεκάθαρος.

Επίδραση της προπόνησης αντοχής
στις πρωτεΐνες των μυών
• Αύξηση των μιτοχονδριακών πρωτεϊνών
• Αύξηση μεγέθους και αριθμού μιτοχονδρίων
• Ενίσχυση αερόβιας ανασύνθεσης ΑΤΡ

Επίδραση της προπόνησης
αντίστασης στις πρωτεΐνες των μυών
• Αύξηση συσταλτικών πρωτεϊνών
• Αύξηση διατομής μυϊκών ινών (υπερτροφία)
• Αύξηση μέγιστης δύναμης
• Σημαντικός ο ρόλος των PRO στην αποκατάσταση των
βλαβών
Εξαρτάται από το είδος της άσκησης και τη διατροφή

Προσαρμογές και υπερτροφία κατά την
προπόνηση δύναμης

H υπερτροφία των μυϊκών ινών οφείλεται
σε αυξημένη πρωτεϊνική σύνθεση
Οι πρωτεΐνες
συμμετέχουν σε
έναν διαρκή
κύκλο σύνθεσης
και διάσπασης

• Κατά τη διάρκεια της άσκησης η πρωτεϊνική σύνθεση
μειώνεται και αυξάνεται η διάσπαση τους.
• Οι δυο αυτές διαδικασίες αντιστρέφονται στη φάση της
αποκατάστασης - ‘Αναβολικό παράθυρο’

Η πρωτεϊνική σύνθεση εξαρτάται από:
•

Τη διαθεσιμότητα αμινοξέων

•

Τα επίπεδα ινσουλίνης στο αίμα

•

Τη χρονική στιγμή πρόσληψης
των πρωτεϊνών

•

Το βαθμό μηχανικής καταπόνησης

•

Τα επίπεδα άλλων ορμονών και
αυξητικών παραγόντων στο αίμα –
IGF1, αυξητική ορμόνη, τεστοστερόνη

•

Τα επίπεδα ενυδάτωσης των κυττάρων

Μυϊκή υπερτροφία
• Η υπερτροφία των μυοϊνιδίων μετά από προπόνηση μυϊκής
ενδυνάμωσης με αντιστάσεις συνδέεται με την προσθήκη
πυρήνων από τα δορυφορικά κύτταρα.
• Η προσθήκη πυρήνων στη μυϊκή ίνα αποτελεί μάλλον απαραίτητη
προϋπόθεση για την επίτευξη υπερτροφίας στους ανθρώπους.
• Τα άτομα που διαθέτουν αρχικό υψηλότερο αριθμό
δορυφορικών κυττάρων, έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα
περαιτέρω αύξησης του αριθμού τους και ενσωμάτωσής τους στα
μυϊκά κύτταρα με τελικό αποτέλεσμα την υπερτροφία.

Petrella JK, et al., Journal of Applied Physiology, 2008

Ο πολλαπλασιασμός των δορυφορικών
κυττάρων μετά τη δράση του IGF-1 προκαλεί
υπερτροφία

Μυϊκή υπερτροφία-επούλωση μετά από
τραυματισμό (έντονη επιβάρυνση)

Σύνθεση μυϊκής πρωτεΐνης Παράγοντες
Η σύνθεση πρωτεϊνών από αμινοξέα στο ανθρώπινο οργανισμό
εξαρτάται από την/τον:
•
•
•
•
•

Αυξητική ορμόνη
Τεστοστερόνη
IGF-1 – ινσουλινομιμητικό αυξητικό παράγοντα
Ινσουλίνη?
Μυοστατίνη (αναστολή)

ανάγκες του οργανισµού.
Πηγή: Whitney E. N. και S. R. Rolfes. 2010. Understanding nutrition. 12η έκδοση. Belmont, CA: Wadsworth.

Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη
ΠΙΝΑΚΑΣ 11.4 Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη πρωτεϊνών
Συστάσεις
(g/kg/ηµέρα)

Πρόσληψη πρωτεϊνών
(g/ηµέρα)
Άντρες

Γυναίκες

0,8

5,6

44

Συνιστώµενη πρόσληψη για αθλητές
δύναµης ή ταχύτητας

1,2-1,7

84-119

66-94

Συνιστώµενη πρόσληψη για αθλητές
αντοχής

1,2-1,4

84-98

66-77

102

70

RDA για ενήλικες

Μέση πρόσληψη στις ΗΠΑ

Η ημερήσια πρόσληψη πρωτεϊνών αφορά άνδρες με σωματικό βάρος 70 kg και γυναίκες με 55 kg.
Πηγή: Whitney E. N. και S. R. Rolfes. 2010. Πίνακας 14.5 σ το Understanding nutrition. 12η
έκδοση. Belmont, CA: Wadsworth.

ματικού βάρους ή 10 έως 35% της συνολικής πρόσληψης θερμίδων, ανάλογα με τα ποσοστά προσλαμβανόμενων

Πίνακα 11.4 παρατίθεται η συνιστώμενη πρόσληψη πρωτεϊνών για δραστήρια
άτομα, όπως οι αθλητές.

Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη

Hedrick Η., Mikesky Α., 2015. Pracncal applicanons in sports nutrinon, Jones & Bartlep Learning

Συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη
Η άσκηση διαφοροποιεί τις ημερήσιες ανάγκες για πρωτεΐνη
Κατηγορία αθλητών
Μη αθλητές

Συνισ. ποσότητα
0.8g/kg/d

Αθλητές αντοχής*

1.2 – 1.4g/kg/d

Αθλητές αντίστασης

1.5 – 1.7g/kg/d

ACSM, ADA, DC, 2009

Απαιτήσεις για αθλητές αντοχής
*Οι αθλητές αντοχής πιθανόν να παρουσιάζουν αυξημένες
ανάγκες σε πρωτεΐνη εξαιτίας του:
• μεγάλου προπονητικού όγκου
• χρόνια αυξημένου ρυθμού οξείδωσης πρωτεϊνών
Σε elite αθλητές αντοχής συνιστάται 1.5 -1.7g/kg/d

ACSM, ADA, DC, 2009

Απαιτήσεις για αθλητές δύναμης
Αυξημένες ανάγκες λόγω της αύξησης της άλιπης μυϊκής
μάζας (LBM) μέσω κατάλληλων προπονητικών
ερεθισμάτων.
Πχ. Αθλητής 100kg με σκοπό την αύξηση 10kg LBM σε
ένα χρόνο, χρειάζεται 1.41 gr/kg/day για την κάλυψη των
αναγκών + ανάπτυξη

Απαιτήσεις για αθλητές δύναμης
• Αυξημένες ανάγκες PRO κατά την αρχική φάση της
προπόνησης (3-6 μήνες)
• Για αθλητές χορτοφάγους και κατηγοριών βάρους
χρειάζεται περιοδικός έλεγχος για την απαιτούμενη
πρόσληψη.
• Για τη διατήρηση / αύξηση της άλιπης σωματικής μάζας
μεγάλη σημασία έχει η συνολική ενεργειακή πρόσληψη

Ποια ποσότητα PRO πρέπει να
λαμβάνουν οι αθλητές;
• Πολλές μελέτες έχουν δείξει την ανάγκη πρόσληψης
αυξημένης ποσότητας PRO από αθλητές αντίστασης και
αθλητές αντοχής (Lemon et al., 1992; Tarnopolsky et al., 1988, 1992) (Friedman & Lemon, 1989; Meredith, Zackin, Frontera,
& Evans, 1989; Tarnopolsky et al., 1988).

• Η ιδανική ποσότητα PRO ανά γεύμα/σνακ μετά από
προπόνηση αντίστασης είναι 20-25g υψηλής ποιότητας PRO–
μεγιστοποίηση του ρυθμού πρωτεϊνοσύνθεσης (MPS).

Χρόνος πρόσληψης PRO
• Η πρόσληψη PRO κατά τη διάρκεια έχει σαν σκοπό να
ανακόψει το ρυθμό πρωτεϊνόλυσης με την παρουσία
διαθέσιμων αμινοξέων στην κυκλοφορία.
• Η ιδανική χρονική στιγμή πρόσληψης PRO για την επίτευξη
των απαιτούμενων προσαρμογών είναι (το συντομότερο
δυνατό) μετά την άσκηση (anabolic window).
• Για τη βέλτιστη πρωτεϊνοσύνθεση η ποσότητα των PRO/d θα
πρέπει να μοιράζεται σε 3-4 ισόποσα γεύματα.
• Η πρόσληψη PRO ή ΑΑ μετά την άσκηση ειδικά σε αθλητές
αντίστασης προάγει την πρωτεϊνοσύνθεση. (Burd et al., 2009; Drummond, Dreyer,
Fry, Glynn, & Rasmussen, 2009; Phillips, Tang, & Moore, 2009)

Επίδραση κατανάλωσης αμινοξέων (ΑΑ)
σε συνθήκες ηρεμίας (Rest), άσκησης με
αντιστάσεις (RE) ή συνδυασμό αυτών

Αναβολισµός και καταβολισµός
µυϊκών πρωτεϊνών

Ισοζύγιο PRO
(Αναβολισµός-Καταβολισµός)

Πρωτεϊνοσύνθεση – Πρόσληψη CHO
• Δεν υπάρχει απόδειξη ότι η πρόσληψη CHO μαζί με PRO
βελτιστοποιεί το περιβάλλον για πρωτεϊνοσύνθεση (MPS).
• Για αθλητές αντοχής όμως, ο παραπάνω συνδυασμός,
φαίνεται ότι επηρεάζει το ρυθμό αναπλήρωσης του μυϊκού
γλυκογόνου που είναι μεγάλης σημασίας για τους
συγκεκριμένους αθλητές.

Αναπλήρωση γλυκογόνου – Eπίδραση
PRO
Δεν φαίνεται να υπάρχει
πρόσθετο όφελος* στην
αναπλήρωση του μυϊκού
γλυκογόνου από την
προσθήκη πρωτεϊνών

*σημαντικό το όφελος για
την πρωτεϊνοσύνθεση,
αναδόμηση των ιστών

Πρόσληψη PRO – Αλλαγές στη
σύσταση σώματος
Σε υπο-ενεργειακές περιόδους* που έχουν σαν στόχο την
απώλεια λίπους με τη μικρότερη δυνατή απώλεια μυϊκής μάζας
προτείνεται σε αθλητές:
• η μείωση της πρόσληψης CHO ~40% ή 3-4g/kgΣΒ (με έμφαση
στην πρόσληψη CHO χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη.
• η αύξηση της πρόσληψης PRO ~20-30% ή 1.8-2.7g/kg/ΣΒ
*απαραίτητο το προπονητικό ερέθισμα

Πήγες και ποιότητα PRO
Protein DigesMbility Corrected Amino Acid Score (PDCAAS)
Κοινώς αποδεκτή μέθοδος για την αξιολόγηση της ποιότητας
PRO
• Οι πρωτεΐνες του γάλακτος είναι πλούσιες σε λευκίνη και
αυτό ίσως εξηγεί την αποτελεσματικότητά τους στη διέγερση
της πρωτεϊνοσύνθεσης και την προώθηση της υπερτροφίας.
• Το αμινοξύ λευκίνη (BCAAs), ενεργοποιεί μια πρωτεΐνη
(mTOR) κεντρικό ρυθμιστή της μετάφρασης PRO και
βιογένεσης ριβοσωμάτων στα κύτταρα.
• Ο ορός γάλακτος (whey protein) έχει την υψηλότερη
περιεκτικότητα σε λευκίνη.

Πρωτεΐνες - Ποιότητα - Αξιολόγηση
-

Beef
Black Beans

Eﬃciency RaŽo

2.9

Biological
Value

Net Protein
UŽlizaŽon

80

73

0.92

0

0.75

0

Protein
DigesŽbility
Corrected Amino Acid
Score

Casein

2.5

77

76

1.00

Egg

3.9

100

94

1.00

Milk

2.5

91

82

1.00

Soy protein

2.2

74

61

1.00

Whey protein

3.2

104

92

1.00

Hoﬀman J, Falvo M. Protein-witch is the best? InternaŽonal Society of Sports NutriŽon Symposium, June 18-19, 2005, Las Vegas NV, USA, Journal of
Sports Science and Medicine (2004) 3,118-130

Γάλα
• Οικονομικό, πρακτικό και αποτελεσματικό ρόφημα για
αθλητές μετά την άσκηση.
• Ειδικά αυτό που περιέχει επιπρόσθετα σάκχαρα.
• Παρέχει CHO για αναπλήρωση του γλυκογόνου, και υψηλής
ποιότητας PRO.
• Για αθλητές με δυσανεξία στη λακτόζη, υπάρχουν τα
ανάλογα σκευάσματα με μειωμένη λακτόζη.

Πρωτεΐνες & Β6
Η πυριδοξίνη (B6) εμπλέκεται κυρίως στον καταβολισμό των
αμινοξέων αφού λειτουργεί σαν συνένζυμο στη διαδικασία
της τρανσαμίνωσης
Υψηλές ποσότητες πρωτεΐνης -> υψηλή πρόσληψη και B6.
• US RDA : 0.02mgΒ6/gPRO
• Εμφάνιση ομοκυστείνης στα ούρα μπορεί να αποτελεί
ένδειξη έλλειψης πυριδοξίνης

Είναι βλαβερή η υψηλή πρόσληψη
PRO?
•
•
•
•

Σε διαβητικούς
Υψηλό κόστος
Ζωικό-κορεσμένο λίπος
Πουρίνες-ουρική αρθρίτιδα

• Αποβολή Ca
• Επιδράσεις στα νεφρά και ήπαρ*
* Μόνο σε άτομα με προδιάθεση εμφάνισης κάποιας ανεπάρκειας. Σε
υγιείς δεν έχει αποδειχθεί κάποια βλαβερή επίδραση από την υψηλή
πρόσληψη πρωτεϊνών.

Branched Chain Amino Acids
Αμινοξέα Διακλαδισμένης Αλύσου

Μεταβολισμός BCAAs
Τα αμινοξέα διακλαδισμένης
αλυσίδας,
•
•
•

λευκίνη
βαλίνη
ισολευκίνη

είναι μοναδικά διότι, μπορούν να
μεταβολιστούν για την παραγωγή
ενέργειας στο εσωτερικό των
μυών, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη
να μεταφερθούν πρώτα στο ήπαρ.

BCAA’s
H χρήση των αμινοξέων πριν και κυρίως κατά την άσκηση
βασίστηκε σε δυο θεωρίες:
•

Η χορήγηση BCAAs μειώνει την αποδόμηση των πρωτεϊνών κατά την
άσκηση (πρωτεϊνόλυση) ή/και την απελευθέρωση ενζύμων στο πλάσμα
(ενδεικτικό της καταστροφής των κυττάρων) προωθώντας έτσι ένα
«αντικαταβολικό» προφίλ, κυρίως μετά την άσκηση.
(Carli et al.1992; Coombes and McNaughton, 1995)

•

Θεωρητικά ή χορήγηση BCAAs κατά τη διάρκεια έντονης προπόνησης,
μπορεί να μειώσει την πρωτεϊνόλυση και έτσι να προκαλέσει αύξηση της
άλιπης σωματικής μάζας.

BCAA’s
• Η αυξημένη σύνθεση πρωτεΐνης, τόσο στον μυ όσο και στο
ήπαρ, επηρεάζεται από την έκκριση ινσουλίνης
• Τα BCAAs (λευκίνη) και η αργινίνη αυξάνουν την έκκριση
ινσουλίνης
• Η ινσουλίνη αυξάνει τη μεταφορά των BCAAs και
γλουταμίνης στο κύτταρο και κατά συνέπεια προωθεί την
πρωτεϊνοσύνθεση.

BCAA’s και κεντρική κόπωση
Η μείωση της διαθεσιμότητας των BCAAs στο αίμα κατά τη
διάρκεια της άσκησης έχει υποτεθεί ότι αυξάνει την
κεντρική κόπωση

Newsholm and Blorstrand J Nutr 136: S234-S236, 2006

BCAA’s και άσκηση
• Κατά τη διάρκεια της αερόβιας άσκησης μεγάλης διάρκειας,
τα BCAA’s προσλαμβάνονται από τους μυς ώστε να
συνεισφέρουν στην αερόβια παραγωγή ενέργειας
• Πηγή των αμινοξέων είναι η δεξαμενή αμινοξέων του
πλάσματος, η οποία δέχεται συνεχώς αμινοξέα
(πρωτεϊνόλυση που συμβαίνει κατά την άσκηση)
• Η οξείδωση των BCAA’s στο σκελετικό μυ κατά τη διάρκεια
της παρατεταμένης άσκησης, μπορεί να ξεπερνά τον
πρωτεϊνολυτικό ρυθμό με αποτέλεσμα τη μείωση των
αμινοξέων του πλάσματος

BCAA’s και κεντρική κόπωση
• Η μείωση των BCAAs στο πλάσμα αυξάνει το λόγο τρυπτοφάνης
προς BCAAs στο πλάσμα.
• Η ελεύθερη τρυπτοφάνη ανταγωνίζεται τα BCAA για την είσοδο
της στον εγκέφαλο μέσω του ίδιου υποδοχέα
• Επομένως η μείωση των BCAAs στο πλάσμα ενισχύει την είσοδο
της τρυπτοφάνης στον εγκέφαλο.
• Επιπλέον, η ελεύθερη τρυπτοφάνη αυξάνεται ιδιαίτερα στα
τελευταία στάδια της άσκησης, ως αποτέλεσμα της κινητοποίησης
ΛΟ από τον λιπώδη ιστό (ανταγωνίζονται τις θέσεις ‘πρόσδεσης’
στην αλβουμίνης)
• Αποτέλεσμα η αύξηση της συγκέντρωσης ελεύθερης τρυπτοφάνης
που είναι διαθέσιμη για τον εγκέφαλο.

BCAA’s και κεντρική κόπωση
• Η αυξημένη συγκέντρωση τρυπτοφάνης στον εγκέφαλο,
προωθεί τον σχηματισμό του νευροδιαβιβαστή, 5υδροξυτρυπταμίνη (5HT) ή σεροτονίνη
• Η 5HΤ έχει ανασταλτικές επιδράσεις στο ΚΝΣ, επιφέρει υπνηλία,
μειώνει την διεγερσιμότητα των νευρώνων, επηρεάζει το
αυτόνομο νευρικό σύστημα και την έκκριση των ορμονών,
μειώνει την όρεξη.
• Η αύξηση σεροτονίνης η οποία κατά την άσκηση ενισχύεται
από την μείωση των BCAAs θεωρείται ότι συμβάλει στην
κεντρική κόπωση.

BCAA’s και κεντρική κόπωση

BCAA’s και κεντρική κόπωση
• H χορήγηση CHO και BCAA’s κατά τη διάρκεια της άσκησης
επηρεάζει τον λόγο ελεύθερης τρυπτοφάνης/ BCAA
• H χορήγηση υδατανθράκων κατά την άσκηση μειώνει την
κινητοποίηση των FFA και την απελευθέρωσή τους στο πλάσμα
μειώνοντας την αύξηση ελεύθερης τρυπτοφάνης που
παρατηρείται xωρίς την χορήγηση υδατανθράκων
• Οι περισσότερες μελέτες ωστόσο δείχνουν ότι η χορήγηση BCAA’s
αυτή καθαυτή, δεν βελτιώνει την απόδοση, τόσο σε έντονης, όσο
και σε μέτριας - μεγάλης διάρκειας αγωνίσματα.
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