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• ∆οµή και ρόλος των λιπών στην άσκηση
• ∆ιαδικασία διάσπασης των ελεύθερων
λιπαρών οξέων κατά την άσκηση
• Ενεργειακή απόδοση της διάσπασης των
λιπαρών οξέων
• Ο ρόλος των υδατανθράκων στη διάσπαση
των λιπών

Λίπη
• Μόρια τα οποία αποτελούνται από
άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο (CHO). Η
αναλογία οξυγόνου είναι µικρότερη.
• Φυτική και ζωική προέλευση.

Τριακυλογλυκερόλες ή
τριγλυκερίδια
Εστέρας γλυκερόλης µε λιπαρά οξέα.
Υδρόφοβα µόρια
Χαµηλή θερµική αγωγιµότητα
∆ιάσπαση των τριακυλογλυκερών από
λιπάσες του πεπτικού σωλήνα σε
γλυκερόλη και λιπαρά οξέα.
• Τα λιπαρά οξέα χαρακτηρίζουν τις
τριακυλογλυκερόλες.

•
•
•
•

Ταξινόµηση λιπών
•
•
•
•

Τριακυλογλυκερόλες ή τριγλυκερίδια
Φωσφολιπίδια
Στεροειδή
Κηροί

Λιπαρά οξέα
• Μόρια τα οποία συνήθως αποτελούνται από
µία µακριά αλυσίδα υδρογονάνθρακα
(υδρόφοβη) και µία καρβοξυλοµάδα στην
άκρη (υδρόφιλη).
• Ο αµφιφιλικός χαρακτήρας τα κάνει έτσι
ώστε να χρησιµοποιούνται για την
δηµιουργία της κυτταροπλασµατικής
µεµβράνης.
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Λιπαρά οξέα
• Κορεσµένα
– Παλµιτικό (16 C)
– Στεατικό (18 C)

• Μονοακόρεστα
– Ελαϊκό (70% στο ελαιόλαδο)

• Πολυακόρεστα
– Λινελαϊκό (18:2, cis-∆9,12)
– Λινολενικό (18:3, cis-∆9,12,15)
– Αραχιδονικό (20:4, cis-∆95,8,11,14)

Λιπαρά οξέα
• Σηµείο τήξης
• Υδρόφοβα
• Λιποδιαλυτές βιταµίνες

Λιπαρά οξέα
• Απαραίτητα λιπαρά οξέα (λινελαϊκό, λινολενικό
αραχιδονικό)
Μειωµένη ανάπτυξη
Ξηροδερµία
Απολέπιση δέρµατος
Μειωµένη αναπαραγωγική ικανότητα, αξιοποίηση Ε,
ανθεκτικότητα
– Ρύθµιση µεταβολισµού χοληστερόλης
– Ακεραιότητα Κ.Μ.
– 1-2% ηµερήσιας ενέργειας
–
–
–
–

Φωσφολιπίδια
• Λιπίδια τα οποία περιέχουν γλυκερόλη,
λιπαρά οξέα, µία φωσφορική οµάδα
ενωµένη µε µία αλκοόλη.
• Λεκιθίνη (χολίνη).
• Αµφιφιλικό χαρακτήρα (συστατικά Κ.Μ.).
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Στεροειδή
• Παράγωγα της χοληστερόλης.
• Αµφιφιλικός χαρακτήρας (Κ.Μ.).
• Υπάρχουν και φυτικής προέλευσης
(εργοστερόλη).
• Νευρικό σύστηµα, χολικά οξέα, ορµόνες.
• Προβιταµίνη D.

Χρησιµότητες των λιπών
• Σωστή σύνθεση των κυττάρων (Κ.Μ.ορµόνες-βιταµίνες)
• Ενέργεια (9 kcal/γραµ. λίπους)
• Προστασία ζωτικών οργάνων
• Απόθεµα ενέργειας
• Γεύση
• Πείνα
• Θερµορύθµιση

Μεταβολισµός Γλυκερόλης
• ∆ιάσπαση των TG του λιπώδους ιστού σε
γλυκερόλη + ΕΛΟ µε την λιπάση
(κυτταρόπλασµα)
• Μετατροπή της γλυκερόλης σε φωσφορική
διϋδροξυακετόνη-Φ.∆. (ενδιάµεσο
γλυκόλυσης)
• Η Φ.∆. συνεχίζει στο γλυκολυτικό µονοπάτι
• Η διάσπαση των TG επηρεάζεται από
ορµόνες (Ε, GLCN, I)

Καταβολισµός Λιπαρών Οξέων
•
•
•
•

3 στάδια
Ενεργοποίηση
Μεταφορά στο εσωτερικό του µιτοχονδρίου
β-οξείδωση

Ενεργοποίηση
• Συµβαίνει στην εξωτερική µιτοχονδριακή
µεµβράνη
• Λ.Ο. + CoA + ΑΤΡ* = AcylCoA + AMP + PPi

• * 2 ATP
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Συµβολή της καρνιτίνης στη Μεταφορά ΑcylCoA

Μεταφορά
• Η µεταφορά στο εσωτερικό των
µιτοχονδρίων πραγµατοποιείται διαµέσου
της καρνιτίνης και του ενζύµου της
τρανσλοκάσης.

β-Οξείδωση

β-Οξείδωση

• Εσωτερικό του µιτοχονδρίου
• ∆ιάσπαση του Λ.Ο. µε απόσπαση µορίων
AcylCoA (2 άτοµα C την φορά).
Παράλληλα δηµιουργείται και ένα NADH
και ένα FADH2.
• ∆ιοχέτευση AcylCoA, NADH, FADH2
στον κύκλο του Kreb’s, αναπνευστική
αλυσίδα και οξειδωτική φωσφορυλίωση.
• Μεγάλη παραγωγή ΑΤΡ.

Ενεργειακή Απόδοση του
Καταβολισµού των Λ.Ο.
• Για ένα µόριο π.χ. παλµιτικού οξέος (16 άτοµα C)
έχουµε παραγωγή 7 NADH, 7 FADH2 και 8
AcylCoA.
• 7 NADH X 3 ATP
=
21
• 7 FADH2 X 2 ATP
=
14
• 8 AcylCoA X 12 ATP
=
96
• Σύνολο
= 131
• Ενεργοποίηση
-2
• Τελικό σύνολο
= 129

Τα λίπη καίγονται µε φωτιά από
υδατάνθρακες
• Η διάσπαση των Λ.Ο. µέσω του κύκλου του
Kreb’s γίνεται µόνο όταν υπάρχουν αρκετά
µόρια οξαλοξικού οξέος για να ενωθούν µε το
AcylCoA και να παραχθεί ΑΤΡ αερόβια.
• Το οξαλοξικό οξύ παρέχεται από τη διάσπαση
των CHO και όταν πέφτουν τα επίπεδα του,
τότε µειώνεται και η χρησιµοποίηση των Λ.Ο.
από τους µύες κατά την διάρκεια της άσκησης.
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Τα λίπη καίγονται µε φωτιά από
υδατάνθρακες
• Μείωση της συγκέντρωσης του µυϊκού
γλυκογόνου, όπως συµβαίνει στον
µαραθώνιο, µε την καθηµερινή και σκληρή
προπόνηση, την ασιτία, τις «κετογενικές»
δίαιτες, το διαβήτη µειώνουν την
διαθεσιµότητα CHO και την ικανότητα για
παραγωγή Ε από Λ.Ο.
• Προσοχή στις κετόνες (ακετοξικό οξύ, 3υδροξυβουτυρικό οξύ, ακετόνη)

Άσκηση και Λιπαρά οξέα
• Η αρχική αύξηση
παρουσιάζεται
εξαιτίας της χαµηλής
ζήτησης και της
αυξηµένης παροχής

Άσκηση και Λιπαρά οξέα

Επιτάχυνση οξείδωσης λιπαρών
οξέων κατά την άσκηση
• Επιτάχυνση του κύκλου του Kreb’s
• Μείωση της [NADH] (λόγω επιτάχυνσης της
Α.Α.) αίρει την αναστολή της δράσης ενός
ενζύµου της β-οξείδωσης (αφυδρογονάση του 3υδροξυακυλοσυνένζυµου Α), οπότε αυξάνεται ο
ρυθµός της.
• Αύξηση της [Λ.Ο.] λόγω αύξησης συγκέντρωσης
ορµονών που οδηγούν στην λιπόλυση.
• Η διάσπαση γίνεται µόνο αερόβια (60-70%
VO2max).

Άσκηση και Λιπαρά οξέα
• Η αρχική κοιλιά που
παρατηρείται
οφείλεται στην
καθυστερηµένη
επίδραση των
ορµονών

Ο καταράκτης του cAMP στα λιποκύτταρα

• Η µειωµένη
συγκέντρωση
οφείλεται στην µείωση
της αιµάτωσης του
λιπώδους ιστού
εξαιτίας της
αγγειοσυστολής
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∆ραστικότητα της λιπάσης της ΤΓ κατά την άσκηση

Προϊόντα της λιπόλυσης κατά την άσκηση

Μιτοχόνδρια και λιπώδης ιστός

Μεταφορά λιπαρών οξέων από το
κυτταρόπλασµα στο µιτοχόνδριο

Οξείδωση λιπαρών οξέων

∆ιαχωρισµός λιποπρωτεϊνών
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Κυκλοφορία των λιποπρωτεϊνών

Επίδραση της άσκησης στη
µεταγευµατική λιπιδαιµία

Ερωτήσεις

Βιβλιογραφία

• Πόση ενέργεια αποδίδεται από τη διάσπαση
ενός γραµµαρίου λιπών;
• Πόση ενέργεια παίρνουµε από τη διάσπαση
ενός µορίου παλµιτικού οξέος;
• Ποιος ο ρόλος της καρνιτίνης στο
µεταβολισµό των λιπών;

• Βιοχηµεία της άσκησης, Β.Κ. Μούγιου, 3η
έκδοση, 2002, Σελίδες 69-80 και 175-188.
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