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Ενεργειακό ∆υναµικό



Ενεργειακό ∆υναµικό σε Αναερόβια Αθλήµατα



Αθλητές Αντοχής
↑ Μέγιστη αερόβια ισχύς

↑ Αναερόβιο Κατώφλι

↑ Ενεργειακή Οικονοµία

↑ % Ινών Βραδείας Συστολής

Αθλητές Ηµιαντοχής
↑ Παραγωγή Γαλακτικού Οξέος

↓ pH - Οξεοβασική Ισορροπία

Αθλητές Ταχύτητας και Ισχύος
↑ % Ινών Ταχείας Συστολής

↑ Αναερόβια Αγαλακτική Ισχύς

Βιολογικές ορίζουσες της αθλητικής απόδοσης
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  
ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Σύστηµα µεταφοράς Ο2

• πνεύµονες (µεταφορά / 
ανταλλαγή / διάχυση
αναπνευστικών αερίων)

• καρδιά (καρδιακή 
παροχή, συνταίριασµα 
αερισµού-αιµάτωσης)

• αίµα (όγκος και σύσταση, 
δέσµευση Ο2 στην Hb)

• αρτηρίες, µυϊκά τριχοειδή 
αγγεία (αιµάτωση µυών)



Πρόσληψη οξυγόνου (l.min-1)

Αθλητές αντοχής
Αδρανείς άνδρες
Γυµνασµένοι άνδρες
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Πρόσληψη οξυγόνου (l.min-1)

Αθλητές αντοχής
Αδρανείς άνδρες
Γυµνασµένοι άνδρες
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Πρόσληψη οξυγόνου (l.min-1)

Αθλητές αντοχής
Αδρανείς άνδρες
Γυµνασµένοι άνδρες
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  
ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Σύστηµα κατανάλωσης Ο2

• µυς
– διάχυση Ο2 από τα τριχοειδή

στα µιτοχόνδρια
– µεταβολικός ρυθµός µυϊκών

κυττάρων
– όγκος & αριθµός µιτοχονδρίων
– δραστηριότητα οξειδωτικών

ενζύµων
– αρτηριοφλεβική διαφορά Ο2
– µυοσφαιρίνη



Πρόσληψη οξυγόνου (l.min-1)

Αθλητές αντοχής
Αδρανείς άνδρες
Γυµνασµένοι άνδρες
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Αύξηση οξειδωτικής ικανότητας
• Η αερόβια άσκηση παρέχει το επαρκές ερέθισµα 
για την αύξηση οξειδωτικής ικανότητας;

Αύξηση οξειδωτικής ικανότητας των σκελετικών 
µυών (40-80%)











Αύξηση δραστικότητας 
αντιοξειδωτικών ενζύµων

• Υπεροξείδιο της δισµουτάσης (SOD)
• Υπεροξειδάση της γλουταθιόνης (GPX)
• Καταλάση (CAT)



Μετατροπή ποσοστού των τύπων 
MHC

• Μείωση του ποσοστού MHC IIb
• Αύξηση του ποσοστού MHC I





Ποια η φυσιολογική σηµασία 
των κυτταρικών προσαρµογών 
του µυ κατά την προπόνηση 

αντοχής;



Αύξηση οξειδωτικής ικανότητας

• Αύξηση µεταβολισµού λιπιδίων
• Μείωση ρυθµού αποδόµησης γλυκογόνου
• Μείωση ρυθµού παραγωγής γαλακτικού 
οξέος









Αύξηση δραστικότητας 
αντιοξειδωτικών ενζύµων

• Καθιστά το µυ ικανότερο για την 
εξουδετέρωση των ελευθέρων ριζών και 
υδρουπεροξειδίων που παράγονται κατά 
την άσκηση λόγο του αυξηµένου 
µεταβολισµού

• Εµπλοκή της δηµιουργίας ελευθέρων ριζών 
στο µυϊκό κάµατο (Davies, 1982; Starnes, 
1989)



Μείωση των MHC IΙb και 
αύξηση των Ι

• Μείωση του ρυθµού κόπωσης












