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Εισαγωγή
Το ανθρώπινο σώμα εκτελεί τις σύνθετες λειτουργίες για τη
διατήρηση της ζωής με τη συνεργασία των οργάνων και των
σπλάχνων του, τα οποία σχηματίζονται από εκατομμύρια κύτταρα που
στην πορεία της εξέλιξης εξειδικεύθηκαν για να εκτελέσουν τις ζωτικές
για τον οργανισμό λειτουργίες.
Στο κάθε ένα από αυτά τα κύτταρα για να λειτουργήσει πρέπει
συνεχώς να παρέχονται οι χημικές και οι θρεπτικές ουσίες που έχει
ανάγκη και από αυτό πρέπει να απομακρύνονται τα τοξικά προϊόντα
που παράγονται από τη δράση και το μεταβολισμό του.
Στον επόμενο πίνακα φαίνονται σχηματικά οι λειτουργίες του
ανθρωπίνου σώματος και η μεταφορά ουσιών από και προς τα
διάφορα όργανα και κύτταρα.

3

Σχηματική αναπαράσταση της κυκλοφορίας

Φλέβα

Αρτηρία

Ερυθρό με Ο2

Ερυθρό με CΟ2

Μεταφορά
θρεπτικών ουσιών

Λευκά
αιμοσφαίρια

Αιμοπετάλια
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Ανταλλαγή ουσιών και θρεπτικών
συστατικών
Οι λειτουργίες της
ανταλλαγής ουσιών και της μεταφοράς
θρεπτικών συστατικών γίνονται
διαμέσου του κάρδιο-κυκλοφορικού
συστήματος του σώματος που
αποτελείται από:
Α. Τις αρτηρίες, αγγεία που φεύγουν
από την καρδιά και μεταφέρουν ουσίες
προς τους ιστούς.
Β. Τις φλέβες, που επιστρέφουν το
αίμα στην καρδιά και μαζί απάγουν τα
τοξικά προϊόντα που παράγονται από
τη δράση και το μεταβολισμό των
ιστών.
Γ. Τα τριχοειδή, αγγεία όπου γίνεται η
ανταλλαγή των ουσιών, και
Δ. Την καρδιά
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Καρδιά
Η καρδιά είναι μια «αντλία»
που λειτουργεί ρυθμικά, εξασφαλίζει τον
ανεφοδιασμό με θρεπτικές ουσίες, το
οξυγόνο όλων των κύτταρων και
πραγματοποιεί την απομάκρυνση των
άχρηστων ουσιών από αυτά, με τη
βοήθεια του αίματος που είναι το μέσο
μεταφοράς.
Στον άνθρωπο, η καρδιά
ζυγίζει περίπου 350γρ. Είναι ένα μυϊκό
όργανο με κοίλη μορφή, στο μέγεθος
μιας γροθιάς.
Βρίσκεται ανάμεσα στους
πνεύμονες, στο κέντρο της θωρακικής
κοιλότητας. και πάνω από έναν άλλο
μεγάλο μυ, το διάφραγμα.
Ο θωρακικός κλωβός, που
αποτελείται από τα πλευρά και το
στέρνο, την προφυλάσσει από το
περιβάλλον.
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Οι καρδιακές κοιλότητες
Η καρδιά σχηματίζεται από
τέσσερις κοιλότητες: τους δύο
κόλπους (Α, Β) και τις δύο κοιλίες (Γ,
Δ).
Το μεσοκολπικό και το
μεσοκοιλιακό διάφραγμα χωρίζουν τις
κοιλότητες σε δεξιές και αριστερές.

Οι βαλβίδες της καρδιάς
Ο δεξιός κόλπος
επικοινωνεί με τη δεξιά κοιλία μέσω
μιας βαλβίδας που ονομάζεται
τριγλώχινα (Τ). Αντίστοιχα ο
αριστερός κόλπος επικοινωνεί με την
αριστερή κοιλία μέσω μιας βαλβίδας
που ονομάζεται μιτροειδής(Μ). Στην
έξοδο κάθε κοιλίας υπάρχει ακόμη μια
βαλβίδα. Η δεξιά ονομάζεται
πνευμονική (Π) και η αριστερή αορτική
(Α).
Σε κάθε κύκλο καρδιακής
λειτουργίας οι βαλβίδες ανοίγουν και
κλείνουν ρυθμικά επιτρέποντας έτσι τη
ροή αίματος από τις φλέβες προς τους
κόλπους, από τους κόλπους προς τις
κοιλίες και από τις κοιλίες προς το
αγγειακό δίκτυο ξανά.
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Ο καρδιακός μυς
Ο μυς που σχηματίζει την
καρδιά, ονομάζεται μυοκάρδιο (β). Το
εξωτερικό του καλύπτεται από μια
λεπτή στιβάδα κυττάρων που
ονομάζεται επικάρδιο (γ), πάνω από
το οποίο βρίσκεται ένα άλλο τοίχωμα,
το περικάρδιο (ε) που την τυλίγει εξ
ολοκλήρου. Ανάμεσα στο επικάρδιο
και το περικάρδιο, υπάρχει μια μικρή
ποσότητα υγρού που χρησιμεύει στη
λίπανση της εξωτερικής επιφάνειας της
καρδιάς και της επιτρέπει να γλιστράει
με την ελάχιστη τριβή όταν χτυπάει (δ).
Η εσωτερική επιφάνεια είναι
επιστρωμένη με ένα λεπτό στρώμα
κυττάρων που ονομάζεται ενδοκάρδιο
(α).

α
β
γ

δ

ε
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Η κυκλοφορία του αίματος
Το αίμα, αφού παίξει το
ρόλο του σαν προμηθευτής θρεπτικών
ουσιών και οξυγόνου, επιστρέφει στο
δεξιό κόλπο (β) δια μέσου της άνω (α)
και της κάτω κοίλης φλέβας (γ).
Από τον κόλπο, το αίμα ρέει
στην κοιλία της ίδιας πλευράς και μετά
διαμέσου της πνευμονικής αρτηρίας (δ)
προωθείται στους πνεύμονες. Εκεί
έρχεται σε επαφή με τον αέρα όπου
απελευθερώνει τα τοξικά αέρια
(διοξείδιο του άνθρακα) και
εμπλουτίζεται με οξυγόνο.
Μετά, επιστρέφει στην
καρδιά δια των τεσσάρων πνευμονικών
φλεβών (ε). Αυτές εκβάλλουν στον
αριστερό κόλπο απ΄ όπου το αίμα
προωθείται δια της μιτροειδούς
βαλβίδας στην αριστερή κοιλία.
Τελικά το αίμα φεύγει από
την καρδιά διαμέσου της αορτής (στ)
και με τη βοήθεια των αρτηριών και των
πολυάριθμων αιμοφόρων αγγείων,
τροφοδοτεί και το πιο απομονωμένο
σημείο του σώματος μας.

δ
α
β

ε

γ
στ

Φλέβα

Αρτηρία

Ερυθρό με Ο2

Ερυθρό με CΟ2
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Η ρυθμική δραστηριότητα της καρδιάς
Η ρυθμική δραστηριότητα της καρδιάς χωρίζεται σε δύο φάσεις, τη συστολική και τη διαστολική. Η
καρδιά συνεπώς λειτουργεί σαν μια αντλία που κυκλοφορεί το αίμα μέσα στο κύκλωμα των αγγείων (αρτηριών,
τριχοειδών και φλεβών). Οι βαλβίδες που βρίσκονται ανάμεσα απ’ τους κόλπους και τις κοιλίες, και στην αρχή
των μεγάλων αγγείων κλείνουν λόγω της πίεσης που δημιουργείται, εμποδίζοντας έτσι την παλινδρόμηση του
αίματος.

α
Το αίμα που επιστρέφει στην
καρδιά από την άνω και την
κάτω κοίλη φλέβα πηγαίνει
στον δεξιό κόλπο και από τις
πνευμονικές φλέβες
στον
αριστερό κόλπο

β
Μόλις γεμίσουν οι κόλποι το αίμα
ρέει δια των κολποκοιλιακών
βαλβίδων προς τις κοιλίες που
βρίσκονται
στη
φάση
της
χαλάρωσης.
Αυτή
είναι
η
φάση
του
διαστολική
καρδιακού κύκλου. Προς το
τέλος της διαστολής οι κόλποι
συσπώνται και αυξάνουν κατά
20% την πλήρωση των κοιλιών.

γ

Μόλις γεμίσουν οι κοιλίες, αρχίζει
η
συστολική
φάση
του
καρδιακού κύκλου. Οι κοιλίες
συσπώνται, οι κολποκοιλιακές
βαλβίδες κλείνουν, η αορτική και η
πνευμονική βαλβίδα ανοίγουν και
το αίμα προωθείται στην αορτή
και στην πνευμονική αρτηρία. Η
διάρκεια της συστολής είναι
περίπου 2/3 της διάρκειας της
διαστολής.
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Συστολική και διαστολική πίεση και καρδιακοί τόνοι
Συστολική φάση λειτουργίας.
Η συστολή του τοιχώματος των κοιλιών οδηγεί σε
αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης με αποτέλεσμα τη
σύγκλειση των κολποκοιλιακών βαλβίδων και το άνοιγμα των
βαλβίδων που βρίσκονται στην πνευμονική αρτηρία και στην
αορτή. Έτσι αρχίζει η εκροή του αίματος που ξεκινάει το
δρόμο του προς τους πνεύμονες και προς εκατομμύρια
κύτταρα του οργανισμού μας (Σελίδα 11, πίνακας γ).
Η αύξηση της πίεσης στις κοιλιακές κοιλότητες και
η σύγκλειση των κολποκοιλιακών βαλβίδων προκαλούν τον
πρώτο καρδιακό τόνο, που ονομάζεται συστολικός και που ο
γιατρός μπορεί να ακροαστεί με τα ακουστικά του.
Η πίεση, που δημιουργείται από τη σύσπαση του
μυϊκού συστήματος των κοιλιών ονομάζεται συστολική και
όταν μετρηθεί στην αριστερή κοιλία είναι γύρω στα 150mmHg.
Η ίδια πίεση όταν μετρηθεί στις αρτηρίες των άνω άκρων είναι
γύρω στα 120mmHg. Η μείωση αυτή οφείλεται στις
αντιστάσεις και στην τριβή μέσα στα αγγεία.
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Συστολική και διαστολική πίεση και καρδιακοί τόνοι
Διαστολική φάση λειτουργίας.
Μετά την εξώθηση του αίματος, το μυϊκό σύστημα των
κοιλιών χαλαρώνει. Η μείωση της ενδοκοιλιακής πίεσης προκαλεί
το κλείσιμο της πνευμονικής και της αορτικής βαλβίδας, διότι η ροή
του αίματος δι’ αυτών δεν έχει πλέον την απαιτούμενη δύναμη για
να τις κρατήσει ανοιχτές. Η πίεση στην οποία κλείνουν οι
βαλβίδες είναι η διαστολική πίεση. Το κλείσιμο των βαλβίδωνπου εδώ εμποδίζει τη ροή του αίματος προς τα πίσω- προκαλεί το
δεύτερο καρδιακό τόνο: το διαστολικό τόνο.
Ταυτόχρονα οι κόλποι γεμίζουν με αίμα που επιστρέφει
από την περιφέρεια.
Ακολουθεί η ισομετρική χάλαση των κοιλιακών
τοιχωμάτων που προκαλεί πτώση της ενδοκοιλιακής πίεσης σε
τιμή χαμηλότερη από την ενδοκολπική. Συνεπώς, οι
κολποκοιλιακές βαλβίδες ανοίγουν και το αίμα ρέει προς τις κοιλίες
για την επαναπλήρωσή τους. Η ροή αυτή του αίματος προκαλεί
έναν ήχο χαμηλότερης έντασης τον τρίτο καρδιακό τόνο. Προς το
τέλος της διαστολικής φάσης οι κόλποι συσπώνται και αυξάνουν
κατά 20% την πλήρωση των κοιλιών. Η απότομη αύξηση της ροής
του αίματος από τη σύσπαση των κόλπων προκαλεί έναν ακόμη
ήχο χαμηλής έντασης τον τέταρτο καρδιακό τόνο. Ακολουθεί η
σύσπαση των κοιλιών και η έναρξη ενός ακόμη κύκλου καρδιακής
λειτουργίας.
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Τα στεφανιαία αγγεία και η αιμάτωση της καρδιάς
Η καρδιά παίρνει την ενέργεια για τη
δράση της, όπως και κάθε άλλο όργανο, από το
αίμα.
Συγκεκριμένα, οι στεφανιαίες αρτηρίες
που ξεκινάνε από την αορτή και αγκαλιάζουν την
καρδιά, της προσφέρουν οξυγονωμένο αίμα.
Οι στεφανιαίες αρτηρίες είναι δύο:
1. Η αριστερή στεφανιαία αρτηρία (Α)
Αποτελείται από ένα βραχύ στέλεχος μήκους 1-2
εκατοστών και μετά διακλαδίζεται σε δυο μεγάλους
κλάδους τον πρόσθιο κατιόντα (α) και την αριστερή
περισπωμένη αρτηρία (β).
2. Η δεξιά στεφανιαία αρτηρία. (Β)
Από τις δύο στεφανιαίες αρτηρίες
σημαντικότερη είναι η αριστερή, διότι στους
περισσότερους ανθρώπους είναι υπεύθυνη για την
αιμάτωση του μεγαλύτερου και του πιο σημαντικού
τμήματος του μυοκαρδίου. Δηλαδή του αριστερού
κόλπου, της αριστεράς κοιλίας και του
μεσοκοιλιακού διαφράγματος.
Η ροή του αίματος προς την καρδιά είναι
η μεγαλύτερη από κάθε άλλο όργανο του σώματος,
τόσο σε ηρεμία όσο και σε κατάσταση έντονης
δραστηριότητας.

Α
Β

α

β
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Το νευρικό σύστημα της καρδιάς και ο έλεγχος της καρδιακής συχνότητας
Η καρδιά διαφέρει από τους σκελετικούς γραμμωτούς μυς που ονομάζονται εκούσιοι, διότι η
σύσπασή της δεν ελέγχεται με τη βούληση, αλλά από ένα ειδικό νευρικό σύστημα που λειτουργεί με
αυτόνομο τρόπο.
Το αυτόνομο νευρικό σύστημα φέρει ερεθίσματα που επιταχύνουν ή που επιβραδύνουν την
καρδιακή λειτουργία . Έτσι η καρδιά μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σώματος για αίμα. Το
νευρικό ερέθισμα που ξεκινά από τους κεντρικούς πυρήνες του αυτόνομου συστήματος στον εγκέφαλό
μας καταλήγει στην καρδιά. Εκεί υπάρχουν ειδικευμένα κέντρα που προσλαμβάνουν και μεταδίδουν το
ερέθισμα στις μυϊκές ίνες και είναι απαραίτητα για την σύσπαση των καρδιακών τοιχωμάτων.
Το νευρικό σύστημα της καρδιάς αποτελείται από
δύο αυτόνομα κέντρα, τον φλεβόκομβο και τον κολποκοιλιακό
κόμβο και από ένα σύστημα αγωγής των ερεθισμάτων. Τα
αυτόνομα κέντρα της καρδιάς μπορούν να προκαλέσουν
σύσπαση αυτής, χωρίς τη συμμετοχή του αυτονόμου νευρικού
συστήματος. Η συχνότητα, όμως, της καρδιακής λειτουργίας
ελέγχεται από το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Το τελευταίο έχει
δύο μοίρες, το πνευμονογαστρικό που επιβραδύνει την καρδιά
και το συμπαθητικό που την επιταχύνει.
Ο φλεβόκομβος (α) βρίσκεται στο τοίχωμα του
δεξιού κόλπου κοντά στην είσοδο της άνω κοίλης φλέβας. Ο
κολποκοιλιακός κόμβος (β) βρίσκεται και πάλι στον δεξιό κόλπο
αλλά στο κατώτερο μέρος του μεσοκοιλιακού διαφράγματος.
Το σύστημα αγωγής των ερεθισμάτων αποτελείται
από:
1. Ίνες που ενώνουν τους δύο κόμβους και βρίσκονται στο
οπίσθιο τοίχωμα το δεξιού κόλπου.
2. Ίνες προς τον αριστερό κόλπο.
3. Το κολποκοιλιακό δεμάτιο του His (γ) που άγει το ερέθισμα
προς τις κοιλίες και χωρίζεται σε δυο σκέλη (δ) δεξιά και
αριστερά από το διάφραγμα και
4. Από τις ίνες του Purkinje (ε) που είναι η κατάληξη του
συστήματος αγωγής και μεταδίδουν το ερέθισμα στον καρδιακό
μυ.

α
β

γ
δ
ε

14

Η αγωγή των νευρικών ερεθισμάτων μέσα στην καρδιά
Το ερέθισμα
φτάνει στο φλεβόκομβο (α)
και από εκεί μεταδίδεται
ταυτόχρονα προς τον
κολποκοιλιακό κόμβο και
προς το τοίχωμα και των δύο
κόλπων προκαλώντας τη
σύσπαση, τους(β).
Από τον
κολποκοιλιακό κόμβο το
ερέθισμα μεταδίδεται με το
δεμάτιο του His στις ίνες του
Purkinje, προκαλώντας
σύσπαση των κοιλιών (γ).
Τα κύματα των
νευρικών ερεθισμάτων που
άγονται σε τακτά χρονικά
διαστήματα προς τον
καρδιακό μυ, δια των οδών
που μόλις περιγράψαμε,
μπορούν με τα κατάλληλα
μηχανήματα να μετρηθούν
με τη μέθοδο του
ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

*ΚΝΣ= Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Αυτόνομο Νευρικό
Σύστημα

α

ΚΝΣ*,
Βουλητικός Έλεγχος
Κίνησης

β

γ
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Φυσιολογία της κυκλοφορίας
Σε κανονικές συνθήκες η καρδιά χτυπάει 70-80 φορές το λεπτό και αυτή είναι η
«καρδιακή συχνότητα».
Η ποσότητα του αίματος που εξωθεί η καρδιά σε κάθε παλμό ονομάζεται «όγκος
παλμού» και φυσιολογικά είναι 70 με 80 ml.
Η «καρδιακή παροχή» είναι ο όγκος αίματος που εξωθεί η καρδιά ανά λεπτό και
ισούται με το γινόμενο της καρδιακής συχνότητας επί τον όγκο παλμού. Φυσιολογικά είναι 5 με 6
lt/min.
Κάθε τύπος φυσικού έργου απαιτεί τη συμβολή της μυϊκής δράσης, συνεπώς και
κάποια κατανάλωση ενέργειας. Το κυκλοφορικό σύστημα έχει καθήκον να μεταφέρει:
¾ το οξυγόνο προς τα κύτταρα,
¾ τις θρεπτικές ουσίες προς τα κύτταρα και ,
¾ να απομακρύνει τις τοξικές ουσίες που
παράγονται από τη δράση των κυττάρων.
Έτσι, μπορούμε να πούμε πως η λειτουργική ικανότητα
αυτού του συστήματος είναι αποφασιστική για τη ζωή.
Το κυκλοφορικό σύστημα μπορεί να ανταποκριθεί στις
αυξημένες ανάγκες του σώματος, αυξάνοντας την καρδιακή
παροχή. Αυτό γίνεται είτε:
¾ με την αύξηση της φλεβικής επαναφοράς (που
διευκολύνεται από τη δράση των μυών επί του τοιχώματος
των φλεβών),
¾ με την αύξηση του όγκου παλμού, που επιτυγχάνεται με
την αύξηση της συσταλτικότητας του μυοκαρδίου, και
¾ με την αύξηση της καρδιακής συχνότητας.
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Προσαρμογή του κυκλοφορικού συστήματος στις ανάγκες των
αθλητών
Η προσαρμογή του κυκλοφορικού συστήματος στις ανάγκες της προπόνησης χρειάζεται κάποιο χρόνο που
εξαρτάται από:
¾ την ηλικία,
¾ το φύλλο,
¾ το στάδιο της προπόνησης,
¾ την ένταση της προπόνησης.
Ενώ κάτω από συνθήκες ηρεμίας η καρδιακή παροχή είναι περίπου 5 με 6 λίτρα αίματος το λεπτό,
σε συνθήκες άθλησης μπορεί να φτάσει γύρω στα 25 έως 45 λίτρα το λεπτό. Δηλαδή περίπου 5-8 φορές
πάνω από το κανονικό.
Σε συνθήκες άθλησης η καρδιακή συχνότητα αυξάνει και μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 180
σφίξεις το λεπτό. Η ανταπόκριση κάθε οργανισμού στις αυξημένες ανάγκες αλλά και η λειτουργία της καρδιάς
σε συνθήκες ηρεμίας εξαρτώνται από το επίπεδο προπόνησης. Οι αθλητές έχουν μεγαλύτερη καρδιά με
περισσότερες και ισχυρότερες μυϊκές ίνες. Συνεπώς, σε κάθε παλμό εξωθείται περισσότερο αίμα σε σχέση με
τα μη προπονημένα άτομα. Έχουν, δηλαδή, μεγαλύτερο όγκο παλμού. Για να διατηρήσουν συνεπώς την ίδια
καρδιακή παροχή με έναν μη αθλητή χρειάζονται λιγότερες σφίξεις ανά λεπτό. Για 5 lt/min παροχή ο αθλητής
χρειάζεται περίπου 40 σφίξεις και ο μη αθλητής σχεδόν 70.
Αυτή η ελάττωση των σφίξεων ηρεμίας γίνεται εφικτή μετά από λίγες εβδομάδες προπόνησης και
εκφράζει την ικανότητα προσαρμογής του κυκλοφορικού συστήματος. Για τον εκπαιδευτή είναι πολύ
σημαντική, διότι αντιπροσωπεύει την αποτελεσματικότητα της προπόνησης του αθλητή.
Εξίσου σημαντική είναι και η γρήγορη ανάκτηση της καρδιακής συχνότητας, δηλαδή ο χρόνος που
απαιτείται για την επιστροφή στο φυσιολογικό επίπεδο σφίξεων μετά από μέγιστη κόπωση. Μετά από ένα
μέγιστο έργο, ένας προπονημένος αθλητής επιστρέφει στη συχνότητα των 100 σφυγμών περίπου μέσα σε 1-3
λεπτά.
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Διαφορές του κυκλοφορικού συστήματος αθλητών και μη αθλητών
Μη αθλητής

Ηρεμία

Άθληση

Αθλητής

Ηρεμία

Άθληση
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Άλλοι μηχανισμοί προσαρμογής σε αυξημένες ανάγκες
Οι αυξημένες ανάγκες του μυϊκού συστήματος μπορούν να καλυφθούν μέχρις ενός ορισμένου
σημείου με την αύξηση της καρδιακής λειτουργίας. Αλλά αυτό μπορεί να μην επαρκεί και συνεπώς υπάρχει
μια σειρά από μηχανισμούς που συνεπικουρούν την καρδιακή λειτουργία.
Τα τριχοειδή και τα μικρά αγγεία διαστέλλονται και αυξάνουν την παροχή αίματος προς τους
μύες. Η αυξημένη παροχή προς τους μύες θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση της πίεσης για το λόγο αυτό
η ροή αίματος προς τα σπλάχνα και το σπλήνα μειώνεται. Έτσι όχι μόνο η πίεση δεν μειώνεται αλλά αντίθετα
αυξάνεται.
Ταυτόχρονα η παροχή προς τον εγκέφαλο παραμένει σταθερή για να μπορεί να συνεχίζει την
δράση του ως συντονιστής όλων των συστημάτων του σώματος.
Ροή του αίματος σε συνθήκες ηρεμίας

Ροή του αίματος σε αυξημένες ανάγκες

Μύς

Έντερο

Αρτηρία

Ερυθρό με
Ο2

Καρδιά

Εγκέφαλος
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Δοκιμασία εκτίμησης της
φυσικής κατάστασης
Υπάρχουν διάφορες δοκιμασίες
εκτίμησης της φυσικής κατάστασης του
αθλητή. Για το σκοπό αυτό συχνά είναι
απαραίτητη η επίσκεψη σε ειδικευμένο
καρδιολόγο, που με ηλεκτροφυσιολογικό
έλεγχο σε ηρεμία και μετά από κόπωση, θα
μπορέσει να καθορίσει την αθλητική
ικανότητα της καρδιάς.
Μία από τις μεθόδους μελέτης
της αποτελεσματικότητας του κυκλοφορικού
συστήματος είναι και η δοκιμασία του
σκαλοπατιού (Harvard step test). Η
δοκιμασία αυτή αξιολογεί την ικανότητα του
καρδιακού μυ να επιστρέφει σε συνθήκες
ηρεμίας μετά από έντονη κόπωση.
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Δοκιμασία του σκαλοπατιού (Harvard step test)
Στη δοκιμασία αυτή ο
εξεταζόμενος ανεβαίνει και κατεβαίνει με
ρυθμό 30 βήματα το λεπτό (ένα βήμα κάθε 2
sec) μία βαθμίδα ή σκάλα ύψους 50 cm για
τους άνδρες και 40 cm για τις γυναίκες. Αυτό
γίνεται για 5 λεπτά ή μέχρι να εξαντληθεί ο
αθλητής. Ως εξάντληση ορίζεται η αδυναμία
του αθλητή να κάνει περισσότερα από 15
βήματα το λεπτό.
Μετά το πέρας της κόπωσης ο
αθλητής κάθεται και ο γιατρός μετράει τον
αριθμό των παλμών ανάμεσα στο 1 και 1,5
λεπτό, το 2 και 2,5 λεπτά και το 3 με 3,5
λεπτά μετά την προσπάθεια.
Από τη δοκιμασία αυτή μπορεί
να βρεθεί ο δείκτης αθλητικής ικανότητας
(Δ.Α.Ι) χρησιμοποιώντας τον τύπο: Δ.Α.Ι.=
(100 x Διάρκεια της δοκιμασίας σε
δευτερόλεπτα) διά (2 x συνολικό αριθμό των
σφίξεων μεταξύ των περιόδων ανάνηψης).
Η αποκατάσταση των σφίξεων
γίνεται τόσο γρηγορότερα όσο καλύτερα
προπονημένος είναι ο αθλητής, με συνέπεια
ο αθλητής να έχει υψηλότερο Δ.Α.Ι.

Εκτίμηση αθλητή

Δ.Α.Ι

Πολύ καλός

> 90

Καλός

80 - 89

Μέτριος

65 - 79

Κάτω του μετρίου

55 - 64

Αγύμναστος

< 55
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Εισαγωγή

Το ανθρώπινο σώμα χαρακτηρίζεται από την ικανότητά του να αλλάζει στάσεις και θέσεις. Αυτό
επιτυγχάνεται με τη λειτουργία των σκελετικών μυών που κινούν τα οστά στις αρθρώσεις.
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Είδη μυών

Οι μύες με βάση τη μικροσκοπική τους κατασκευή χωρίζονται σε:
α. Γραμμωτούς σκελετικούς μύες.
β. Γραμμωτός καρδιακός μυς και
γ. Λείοι μύες που βρίσκονται στο τοίχωμα των σπλάχνων και των αγγείων.

Σκελετικός μυς

Καρδιακός μυς

Λείος μυς

4

Ακόμη, μπορούμε να χωρίσουμε τους μύες σε δύο μεγάλες ομάδες, ανάλογα με τον έλεγχο της
κίνησής τους. Έτσι, ο καρδιακός και οι λείοι μύες ονομάζονται και αυτόνομοι, καθώς η κίνησή τους είναι
αυτόματη και υπόκειται σε έλεγχο από το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Αντίθετα, η κίνηση των
σκελετικών μυών ελέγχεται από τη βούληση και, για να επιτευχθεί η κίνηση του ανθρωπίνου σώματος,
εκτελούν τις εντολές του εγκεφάλου.

ΚΝΣ*,
Βουλητικός Έλεγχος
Κίνησης

Αυτόνομο Νευρικό
Σύστημα

Καρδιακός μυς

Λείος μυς

Σκελετικός μυς
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Τύποι μυϊκών ινών
Υπάρχουν δύο τύποι μυϊκών ινών ανάλογα, με την ικανότητά τους
να καταναλώνουν οξυγόνο για την παραγωγή
της ενέργειας που
χρειάζονται.
α. Οι μυϊκές ίνες τύπου Ι ή «κόκκινες» έχουν την ικανότητα να
καταναλώνουν οξυγόνο για την παραγωγή ενέργειας. Είναι πλούσιες σε
μιτοχόνδρια και μυοσφαιρίνη και έχουν πολύ καλή αιμάτωση, με
αποτέλεσμα να φαίνονται κόκκινες. Είναι οι μυϊκές ίνες που χρησιμοποιούν
αθλητές σε αγωνίσματα αντοχής, όπως ο μαραθώνιος και η ποδηλασία
δρόμου.
β. Οι μυϊκές ίνες τύπου ΙΙ ή λευκές έχουν την ικανότητα παραγωγής
ενέργειας και αναερόβια, δηλαδή χωρίς την χρήση οξυγόνου. Υπάρχουν
τρία είδη τέτοιων ινών.
– Τύπου ΙΙα, που έχουν αναερόβιες και αερόβιες ικανότητες. Το χρώμα
τους είναι ερυθρό και μοιάζουν περισσότερο με τις ίνες τύπου Ι με τη
διαφορά ότι μπορούν να παράγουν ενέργεια και αναερόβια.
– Τύπου ΙΙx, είναι οι βασικές αναερόβιες μυϊκές ίνες των ανθρώπων.
Μπορούν να συσπώνται χωρίς οξυγόνο και έχουν
λιγότερα
μιτοχόνδρια και μυοσφαιρίνη. Έχουν την ικανότητα να παράγουν
ενέργεια μεγαλύτερης έντασης για μικρότερο χρονικό διάστημα από
τις ίνες τύπου Ι.
– Τύπου ΙΙβ, είναι ίνες αποκλειστικά αναερόβιες
με ελάχιστα
μιτοχόνδρια και μυοσφαιρίνη. Οι ανθρωπινοί μύες έχουν μικρό
αριθμό τέτοιων ινών, ενώ είναι άφθονες στα ζώα με λευκό κρέας.
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Μικροσκοπική κατασκευή μυϊκής ίνας

Η μυϊκή ίνα είναι πολυπύρηνο κύτταρο. Περιβάλλεται από κυτταρική μεμβράνη που ονομάζεται
σαρκείλημμα. Το κυτταρόπλασμά της ονομάζεται σαρκόπλασμα και το ενδοπλασματικό της δίκτυο
σαρκοπλασματικο δίκτυο.
Στο σαρκόπλασμα κάθε μυϊκής ίνας υπάρχουν όμοιες, παράλληλες υπομονάδες, που ονομάζονται
μυοϊνίδια. Κάθε μυοϊνίδιο αποτελείται από διαδοχικά επαναλαμβανόμενες λειτουργικές μονάδες που
ονομάζονται σαρκομέρια.

Μυς

Μυϊκές Ίνες

Μυϊκή Ίνα

Μυοϊνίδιο

Σαρκομέριο
7

Σαρκομέριο

Στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο τα σαρκομέρια εμφανίζουν χαρακτηριστική εγκάρσια γράμμωση με
φωτεινές και σκοτεινές ζώνες. Μεταξύ δύο σαρκομερίων υπάρχει η γραμμή Ζ. Οι δυο φωτεινές ζώνες
εκατέρωθεν της Ζ γραμμής σχηματίζουν τη ζώνη Ι. Μεταξύ δύο διαδοχικών ζωνών Ι παρεμβάλλεται η
σκοτεινή ζώνη Α. Στο κέντρο της ζώνης Α υπάρχει η φωτεινή ζώνη Η, στο κέντρο της οποίας υπάρχει η
γραμμή Μ.

Σαρκομέριο

Σαρκομέριο

Σαρκομέριο

Γραμμές

Ζώνες
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Σαρκομέριο

Ο σχηματισμός των φωτεινών και σκοτεινών ζωνών του σαρκομερίου οφείλεται στην κατασκευή
του. Κατά μήκος του άξονά του διατάσσονται ίνες ακτίνης και μυοσίνης. Στα σημεία όπου αυτές
επικαλύπτονται σχηματίζονται σκοτεινές ζώνες και στα σημεία που ενώνονται μεταξύ τους σχηματίζονται
γραμμές.

Ακτίνη

Μυοσίνη
9

Σύμπλεγμα τροπομυοσίνης

Πάνω στην ακτίνη υπάρχει το σύμπλεγμα της τροπονίνης και της ελαφριάς μυοσίνης.
Το σύμπλεγμα αυτό έχει την ιδιότητα, όταν συνδέεται με ασβέστιο, να περιστρέφεται και να
απελευθερώνει θέσεις σύνδεσης μυοσίνης.

Τροπομυοσίνη σε ηρεμία

Τροπομυοσίνη σε διέγερση
Ca

Ca

Ca

Τροπονίνη

Ελαφρά
Μυοσίνη

Θέσεις σύνδεσης
μυοσίνης

Ca

Ca

Ιόντα ασβεστίου
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Σύμπλεγμα μυοσίνης‐ ΑΤΡ

Το ΑΤΡ είναι το βασικό μόριο που μεταφέρει στο μυ την απαραίτητη ενέργεια για τη σύσπασή
του, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Η μυοσίνη έχει την ικανότητα να συσπάται, όταν ενώνεται με ένα
μόριο ΑΤΡ. Ταυτόχρονα η μυοσίνη διασπά το ΑΤΡ σε ένα μόριο ADP και σε ένα μόριο φωσφόρου (Ρ).
Έτσι, η μυοσίνη επανέρχεται σε κατάσταση χαλάρωσης.

ΑΤΡ

Ρ
Μυοσίνη σε
χαλάρωση

Μυοσίνη σε
σύσπαση

ΑΤΡ
Διάσπαση
ΑΤΡ και
Μυοσίνη σε
χαλάρωση

Ρ
ADP

11

Μυϊκή σύσπαση

Η ερμηνεία της ιδιαίτερης κατασκευής των μυών γίνεται πιο εύκολα κατανοητή με τη μελέτη του
τρόπου λειτουργίας τους. Μόλις φθάσει στο μυ η εντολή για σύσπαση, ιόντα ασβεστίου (Ca) από το
σαρκοπλασματικό δίκτυο απελευθερώνονται και ενώνονται με την τροπομυοσίνη (σελ. 16). Έτσι,
απελευθερώνονται οι θέσεις σύνδεσης της μυοσίνης στην ακτίνη. Ταυτόχρονα, μόρια ΑΤΡ συνδέονται με
τη μυοσίνη η οποία έχει συνδεθεί με την ακτίνη και την αναγκάζουν σε σύσπαση, με αποτέλεσμα τη
μετακίνηση της ακτίνης. Η μυοσίνη διασπά το ΑΤΡ και χαλαρώνει και μετά ξανασυνδέεται με ΑΤΡ και ο
κύκλος επαναλαμβάνεται (σελ. 11). Η κυκλική αυτή διαδικασία συνεχίζεται για όσο καιρό υπάρχει αρκετή
ποσότητα ασβεστίου έτσι, ώστε να διατηρούνται ελεύθερες οι θέσεις σύνδεσης της μυοσίνης στην
ακτίνη. Η μικροσκοπική μετακίνηση της ακτίνης πάνω στη μυοσίνη γίνεται ταυτόχρονα σε όλα τα
σαρκομέρια του μυ και έχει σαν αποτέλεσμα τη σύσπαση αυτού.

Σαρκομέριο σε χαλάρωση

Σαρκομέριο σε σύσπαση
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Μυϊκή σύσπαση σχηματικά

Α
Τ
Ρ

Α
Τ
Ρ

Τροπομυοσίνη σε ηρεμία

Τροπομυοσίνη σε διέγερση
C
a

Μυοσίνη σε
χαλάρωση

Μυοσίνη σε
χαλάρωση

C
a

Σαρκομέριο σε χαλάρωση

Ρ

Α
Τ
Ρ

C
a

Σαρκομέριο σε χαλάρωση

Τροπομυοσίνη σε ηρεμία

Τροπομυοσίνη σε διέγερση
C
a

Διάσπαση
ΑΤΡ και
Μυοσίνη σε
χαλάρωση

C
a

Μυοσίνη σε
σύσπαση
C
a

Σαρκομέριο σε σύσπαση

C
a

Ρ
ADP

C
a

Σαρκομέριο σε χαλάρωση
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Νευρομυϊκή σύναψη
Η εντολή για σύσπαση φτάνει στο μυ από τον εγκέφαλο μέσω του νευρικού συστήματος. Οι
νευρικές ίνες, που φέρουν το ερέθισμα για κίνηση, διακλαδίζονται στο άκρο τους και ενώνονται με τις
μυικές ίνες. Κάθε νευρική ίνα μπορεί να διεγείρει από μια μέχρι αρκετές μυϊκές ίνες, ανάλογα με το πόσο
λεπτή ή αδρή είναι η κίνηση που ο μυς θα εκτελέσει. Το σημείο που η νευρική ίνα ενώνεται με τη μυϊκή
ονομάζεται νευρομυϊκή σύναψη. Μεταξύ μυός και νεύρου σχηματίζεται μια σχισμή η οποία σφραγίζεται
με το νευρικό περίβλημα. Το νεύρο στην απόληξή του έχει κυστίδια που μπορούν να απελευθερώσουν
ακετυλοχολίνη (Ach) στη σχισμή της νευρομυϊκής σύναψης, μόλις φθάσει σε αυτά η νευρική διέγερση. Η
κυτταρική μεμβράνη του μυ που βρίσκεται μέσα στη σύναψη έχει υποδοχείς, που μόλις συνδεθούν με
την ακετιλοχολίνη επιτρέπουν την είσοδο ιόντων νατρίου και έτσι ξεκινά η διέγερση του μυϊκού
κυττάρου, όπως φαίνεται και στην επόμενη σελίδα.

Νεύρο
Ach
Ach

Ach

Μυς
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Μετάδοση διέγερσης από νεύρο σε μυ, υποδοχείς ακετυλοχολίνης
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Μετάδοση διέγερσης από νεύρο σε μυ, απελευθέρωση ασβεστίου
Αφού διεγερθεί η κυτταρική μεμβράνη του μυός, το ερέθισμα μεταφέρεται εκτός της
νευρομυϊκής σύναψης μέσω της διέγερσης των διηλεκτρικών πυλών νατρίου, που βρίσκονται στην
επιφάνειά της. Μόλις το ερέθισμα φτάσει σε μια αντλία DHP περνά από την κυτταρική μεμβράνη στο
δίκτυο σωληναρίων που βρίσκεται στο σαρκόπλασμα του μυός. Εκεί διεγείρεται και ανοίγει η πύλη
ριανοδίνης, με αποτέλεσμα την απελευθέρωση ασβεστίου στο σαρκομέριο και την έναρξη της σύσπασης,
με το μηχανισμό που έχουμε ήδη περιγράψει.
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Ενέργεια μυϊκής λειτουργίας
Η ενέργεια για τη σύσπαση των μυϊκών ινών και
τη μεταφορά όλων των απαραίτητων ιόντων παρέχεται
στο μυ από το μόριο της τριφωσφορικής αδενοσίνης
(ATP). Το ATP μοιάζει με επαναφορτιζόμενη μπαταρία,
αποθηκεύει ενέργεια και την αποδίδει, όποτε και όπου
ο μυς την έχει ανάγκη. Η ενέργεια αποθηκεύεται με τη
μορφή ενός χημικού δεσμού μεταξύ ενός μορίου
φωσφόρου (P) και ενός μορίου διφωσφορικής
αδενοσίνης (ADP).
To μειονέκτημα του ATP είναι, ότι δεν μπορεί
να αποθηκευτεί. Η ποσότητα που υπάρχει στους μυς
επαρκεί για ελάχιστα δευτερόλεπτα μυϊκής σύσπασης.
Συνεπώς, ο μυς κάθε φορά που χρειάζεται ενέργεια
είναι υποχρεωμένος να συνθέτει μόρια ΑΤΡ.

ATP
ADP
P

P

P

Για τη σύνθεση του ATP μπορούν να
χρησιμοποιηθούν δύο μηχανισμοί, ο αερόβιος
και ο αναερόβιος. Το ποιος θα χρησιμοποιηθεί,
εξαρτάται από το πόσο γρήγορα χρειάζεται ο μυς
την ενέργεια.
Ο αναερόβιος μεταβολισμός
μπορεί να παρέχει άμεσα μεγάλα ποσά
ενέργειας αλλά για βραχύ χρονικό διάστημα. Ο
αερόβιος μεταβολισμός, αντίθετα αργεί να
ενεργοποιηθεί, παρέχει μικρότερα ποσά
ενέργειας αλλά για πολύ μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα.
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Αναερόβιος μεταβολισμός
Ο αναερόβιος μεταβολισμός, όπως αναφέρθηκε, μπορεί να παρέχει άμεσα μεγάλα ποσά ενέργειας
αλλά για βραχύ χρονικό διάστημα. Ονομάζεται αναερόβιος γιατί δεν απαιτείται, η ύπαρξη οξυγόνου για την
παραγωγή ενέργειας με τη δημιουργία ATP.
Υπάρχουν δυο μηχανισμοί αναερόβιας παραγωγής ενέργειας. Ο πρώτος είναι της κρεατίνης‐
φωσφοκρεατίνης (Cr‐PCr) για κάθε μόριο της οποίας παράγεται ένα μόριο ATP και ο δεύτερος η αναερόβια
γλυκόλυση, που αντίστοιχα δίνει 2 μόρια ATP.

P
Cr
Γλυκόζη

A
T
P

Cr
PCr

P

ADP

P

P

ADP

P

P

P

ADP

P

P

P

A
T
P
A
T
P
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Κρεατίνη‐ φωσφοκρεατίνη
Ο μηχανισμός αυτός
ενεργοποιείται άμεσα και
μπορεί να παρέχει ενέργεια
για 10 έως 30 δευτερόλεπτα.
Είναι ο βασικός πάροχος
ενέργειας για αγωνίσματα
βραχείας χρονικής διάρκειας
και μεγάλης εκρηκτικότητας,
όπως τα 100 μέτρα στο
στίβο. Μέσα στο μυ
υπάρχουν
μόρια
φωσφοκρεατίνης (PCr) τα
οποία έχουν αποθηκευμένη
ενέργεια με τη μορφή ενός
χημικού δεσμού μεταξύ ενός
μορίου φωσφόρου (P) και
ενός μορίου κρεατίνης (Cr).
Μόλις ο μυς χρειαστεί ενέργεια η φωσφοκρεατίνη, διασπάται με αποτέλεσμα τη δημιουργία
κρεατίνης και την απελευθέρωση ενέργειας που χρησιμοποιείται για το σχηματισμό ATP. Για κάθε ένα
μόριo PCr σχηματίζεται ένα μόριο ΑΤΡ.
Όταν ενεργοποιηθεί ο αερόβιος μεταβολισμός και υπάρχει αφθονία ενεργείας, ο μυς
ανασυνθέτει την PCr.
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Αναερόβια γλυκόλυση
Αμέσως μετά την εξάντληση της PCr ενεργοποιείται η γλυκόλυση. Αρχικά η γλυκόζη, που
προέρχεται από τις τροφές και ή είναι αποθηκευμένη στο μυ ή έρχεται σε αυτόν με την κυκλοφορία του
αίματος, διασπάται σε δύο μόρια πυρουβικού οξέος. Με την αντίδραση αυτή απελευθερώνονται δύο
μόρια ATP. Εάν οι αναερόβιες συνθήκες συνεχίζουν το πυρουβικό οξύ μετατρέπεται σε γαλακτικό και
σταματά η παραγωγή ενέργειας. Με την αναερόβια γλυκόλυση παράγεται ενέργεια για ένα με δύο λεπτά
άσκησης.
Το γαλακτικό μετακινείται στο ήπαρ, όπου μετατρέπεται σε γλυκόζη που επιστρέφει στους μυς.
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Αερόβιος μεταβολισμός
Η ενέργεια που προέρχεται από τις αναερόβιες αντιδράσεις χρησιμεύει σε πολλά αθλήματα,
όπου η παροχή του οξυγόνου είναι ανεπαρκής για τη μυϊκή λειτουργία. Το μεγάλο μειονέκτημα του
αναερόβιου μεταβολισμού είναι ότι ο χρόνος που μπορεί να παρέχει ενέργεια στον μυ είναι
πεπερασμένος και μικρός.
Αντίθετα, στα αθλήματα μεγάλης διάρκειας υπάρχει λιγότερη ταχύτητα και ένταση στην κίνηση.
Συνεπώς, το σώμα μπορεί να εφοδιάσει τους μυς με οξυγόνο. Σε αυτά τα σπορ που ονομάζονται αερόβια
(ποδήλατο, κολύμβηση, κανό, κωπηλασία κ.λ.π.) η παραγωγή ενέργειας προέρχεται από τον αερόβιο
μεταβολισμό. Βέβαια, η μεγάλη πίεση μπορεί να οδηγήσει σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου, με
αποτέλεσμα την ενεργοποίηση και πάλι του αναερόβιου μεταβολισμού.
Υπάρχουν δύο μηχανισμοί αερόβιας παραγωγής ενέργειας, η αερόβια γλυκόλυση και η λιπόλυση.
Η αερόβια γλυκόλυση παράγει
μεγάλα ποσά ενέργειας με σχετικά αργό
ρυθμό. Η γλυκόζη που εισέρχεται στο μυϊκό
κύτταρο, όπως ήδη έχουμε αναφέρει,
μετατρέπεται σε 2 μόρια πυρουβικού οξέως,
ενώ ταυτόχρονα απελευθερώνονται 2 μόρια
ATP. Στη συνέχεια το πυρουβικό οξύ
εισέρχεται μέσα σε ένα όργανο του μυϊκού
κυττάρου που ονομάζεται μιτοχόνδριο. Εκεί,
μέσα από μια σειρά χημικών αντιδράσεων,
που αποτελούν τον κύκλο του Krebs,
απελευθερώνονται 36 μόρια ΑΤΡ. Έτσι, για
κάθε μόριο γλυκόζης αποδίδονται συνολικά
38 μόρια ΑΤΡ,
τα οποία είναι πολύ
περισσότερα από τα μόλις 2 ΑΤΡ που
παράγει ο αναερόβιος μεταβολισμός της.
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Παραγωγή ενέργειας από αερόβια γλυκόλυση
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Αερόβιος μεταβολισμός
Στη λιπόλυση αντί για τη γλυκόζη χρησιμοποιούνται τα τριγλυκερίδια για παραγωγή ενέργειας.
Κάθε τριγλυκερίδιο διασπάται σε ένα μόριο γλυκερόλης και τρία μόρια λιπαρών οξέων. Η γλυκερόλη και
τα λιπαρά οξέα εισέρχονται στον κύκλο του Krebs μέσα στο μιτοχόνδριο των μυϊκών κυττάρων, όπου
κάθε λιπαρό οξύ αποδίδει 17 ΑΤΡ. Έτσι, συνολικά μαζί με την ενέργεια που καταναλώνεται για τη
διάσπαση των τριγλυκεριδίων σε γλυκερόλη και λιπαρά οξέα, από κάθε μόριο τριγλυκεριδίου
απελευθερώνονται περίπου 51 με 56 ΑΤΡ. Αν και η ενέργεια που παράγεται από τον αερόβιο
μεταβολισμό των λιπών είναι περισσότερη ανά μόριο και μπορεί να παρέχεται για πολύ μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα, έχει το μειονέκτημα ότι απελευθερώνεται με πολύ αργό ρυθμό. Είναι, λοιπόν, πολύ
σημαντική σε αθλήματα μεγάλης διάρκειας, όπως ο μαραθώνιος και το ορειβατικό σκι.
Συνολικά οι αποθήκες γλυκόζης του σώματος μπορούν να παράγουν ενέργεια που αντιστοιχεί σε
2500 με 3500 θερμίδες, δηλαδή επαρκούν για έναν αγώνα 1,5 έως 5 χιλιομέτρων περίπου. Για το λόγο
αυτό το ανθρώπινο σώμα έχει και τις τεράστιες αποθήκες των τριγλυκεριδίων του λίπους. Τα
τριγλυκερίδια μπορούν να παρέχουν σχεδόν απεριόριστα ποσά ενέργειας στο σώμα. Υπολογίζεται ότι ο
αερόβιος μεταβολισμός των τριγλυκεριδίων μπορεί να αποδώσει πάνω από 75000 θερμίδες σε έναν
άνθρωπο με φυσιολογικό ποσοστό λίπους.

Μυς
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Παραγωγή ενέργειας από αερόβια λιπόλυση
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Βασικό ενεργειακό μόριο ανά είδος αθλήματος

Άθλημα

ATP‐ CrPCr %

Γαλακτικό οξύ/
Αναερόβια
γλυκόλυση

%

Αερόβιος
μεταβολισμός %

Μπάσκετ

60

20

20

Ξιφασκία

90

10

Δρόμοι ταχύτητας

90

10

Γκολφ

95

5

Γυμναστική

80

15

5

Δρόμοι μεγάλων
αποστάσεων

10

20

70

Κωπηλασία

20

30

50

Σκι βουνού

33

33

33

Ποδόσφαιρο

50

20

30

100 μέτρα

90

10

Κολύμβηση 1.5km

10

20

70

Τένις

70

20

10

Βόλεϊ

80

5

15
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Παροχή ενέργειας ανάλογα με τη διάρκεια της άσκησης
Διάρκεια σε
δευτερόλεπτα

Είδος

Παροχή ενέργειας

1–4

Αναερόβια

ATP αποθηκευμένο

4 ‐ 10

Αναερόβια

ATP αποθηκευμένο + Cr‐PCr

10 – 45

Αναερόβια

ATP αποθηκευμένο + Cr‐PCr +
Γλυκόζη αναερόβια

45‐ 120

Αναερόβια

Γλυκόζη αναερόβια

120 – 240

Αερόβια + Αναερόβια

Γλυκόζη αναερόβια και αερόβια +
Γαλακτικό οξύ

240 – 600

Αερόβια

Γλυκόζη και λίπη αερόβια
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Η επί τοις εκατό συμμετοχή αερόβιου και αναερόβιου μεταβολισμού ανά
λεπτό άσκησης
Διάρκεια σε δευτερόλεπτα

% Αερόβιας

% Αναερόβιας

0-10

6

94

0-15

12

88

0-20

18

82

0-30

27

73

0-45

37

63

0-60

45

55

0-75

51

48

0-90

56

44

0-120

63

37

0-180

73

27

0-240

79

21
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Ισομετρική και ισοτονική μυϊκή συστολή

Η συστολή του μυός μπορεί να γίνει με τρόπο ισοτονικό ή ισομετρικό. Στην πρώτη περίπτωση η
δύναμη που παράγει ο μυς μένει σταθερή και αλλάζει το μήκος του. Αντίθετα, στην ισομετρική συστολή
το μήκος του μυός μένει σταθερό. Υπάρχουν αθλήματα, όπως για παράδειγμα η κωπηλασία ή το τρέξιμο,
που απαιτούν μεγάλη έκταση κινήσεων και χρησιμοποιούν ιδιαίτερα τις ισοτονικές συστολές. Αντίθετα
άλλα σπορ, όπως η άρση βαρών, απαιτούν ισομετρικές συστολές. Το μεγαλύτερο μέρος των κινήσεων του
σώματος αποτελείται από ένα συνδυασμό ισομετρικών και ισοτονικών συστολών.

Ισομετρική συστολή
Μ
ή
κ
ο
ς

Ισοτονική συστολή
Μ
ή
κ
ο
ς

μ
υ

μ
υ

Χρόνος

Χρόνος
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Βασικά χαρακτηριστικά μυϊκής λειτουργίας
Μπορούμε να καταγράψουμε πέντε βασικά χαρακτηριστικά των
ΚΝΣ*,
Βουλητικός Έλεγχος
Κίνησης

1.
2.
3.
4.

Διεγερσιμότητα

μυών:
Διεγερσιμότητα: Η ικανότητά του να ανταποκρίνεται στα νευρικά
ερεθίσματα που δέχεται.
Συσταλτικότητα: Η δυνατότητα του μυ να συσπάται και να βραχύνεται.
Διατασιμότητα: Η ικανότητά του να διατείνεται πέραν του μήκους
ηρεμίας του.
Ελαστικότητα: Ο μυς μπορεί να επανέρχεται στο μήκος ηρεμίας του
μετά από κάθε μεταβολή του μήκους του.

Συσταλτικότητα

Διατασιμότητα

Ελαστικότητα
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Βελτίωση απόδοσης
Η βελτίωση της απόδοσης των αθλητών οφείλεται στην ικανότητα του ανθρώπου να
προσαρμόζεται στα εξωτερικά ερεθίσματα. Η προσαρμογή είναι τόσο σωματική όσο και ψυχολογική και
περιορίζεται από τη γενετική προδιάθεση του αθλητή.
Η προσαρμογή αυτή είναι μια κλιμακωτή διαδικασία. Κάθε φορά που ο αθλητής αντιμετωπίζει
ένα μεγαλύτερο επίπεδο δυσκολίας, το σώμα του αντιδρά αυξάνοντας τη μυϊκή του απόδοση μέχρι
εξάντλησης. Αναγκαστικά ακολουθεί μια περίοδος ανάπαυσης, αλλά το σώμα του διατηρεί ένα ανώτερο
επίπεδο φυσικής κατάστασης. Έτσι, την επόμενη φορά που θα εκτεθεί στην ίδια ή σε μεγαλύτερη
δυσκολία θα έχει ανώτερη απόδοση. H μέγιστη απόδοση, που μπορεί να φτάσει ένας αθλητής με σωστή
προπόνηση, εξαρτάται από τη γενετική του προδιάθεση.

Μ
υ
ϊ
κ
ή

Ηρεμία

Προπόνηση

Ηρεμία

Προπόνηση

Ηρεμία

ι
σ
χ
ύ
ς

Χρόνος
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Βασικές αρχές προπόνησης
Για να μπορέσει ένας αθλητής να βελτιώσει την απόδοσή του πρέπει να προπονείται σωστά.
Βασική προϋπόθεση είναι η αυστηρή πειθαρχία και η προσήλωση στην προετοιμασία. Οι βασικές αρχές
της σωστής προπόνησης είναι:
1.
2.
3.
4.

Διάρκεια: Η προπόνηση πρέπει να διαρκεί όλο το χρόνο και για όσο το δυνατόν περισσότερο καιρό, χωρίς
μακροχρόνιες διακοπές.
Πρόοδος: Η ανταμοιβή του αθλητή μεγαλώνει, όσο προχωράει η προπόνηση. Μόνο μέσα από σκληρή κι
επίμονη εργασία γίνεται αισθητή η πρόοδος.
Κλιμάκωση: Το φορτίο του έργου, πρέπει, αρχίζοντας από κάποιο επίπεδο, να αυξάνει σταδιακά ανάλογα
με το χρόνο.
Ποικιλία: Η εξέλιξη του αθλητή πρέπει να είναι πλήρης, γιατί μειονεκτήματα σε ικανότητες και
λειτουργίες επιδρούν αρνητικά στην ικανοποιητική απόδοσή του. Αυτή την αρχή πρέπει να τη σεβόμαστε
απόλυτα ιδιαίτερα για τα νεαρά άτομα έτσι, ώστε ν’ αναπτύξουν όλες τις δυνατότητές τους εν γένει.
Σκοπός είναι η τελειοποίηση όλων των φυσικών ικανοτήτων.
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Προγράμματα βελτίωσης αναερόβιας παραγωγής ενέργειας

Αναερόβια παραγωγή ενέργειας από κρεατίνη‐ φωσφοκρεατίνη.
Άσκηση υψηλής έντασης για 4 με 8 δευτερόλεπτα. Όπως:
1. 3 σετ επαναλήψεων 10 × 30 μέτρα με 30 δευτερόλεπτα ανάνηψης μεταξύ τους και 5 λεπτά ανάνηψης
μεταξύ των σετ.
2. 15 × 60 μέτρα με 60 δευτερόλεπτα ανάνηψης μεταξύ τους.
3. 20 × 20 μέτρα πολύ γρήγορο τρέξιμο με 45 δευτερόλεπτα ανάνηψης.
Αναερόβια γλυκόλυση
1. 5 με 8 × 300 μέτρα γρήγορα με 45 δευτερόλεπτα ανάνηψης – μέχρι να επέλθει έντονο αίσθημα κόπωσης.
2. 150 μέτρα με ρυθμό 400 μέτρων και 20 δευτερόλεπτα ανάνηψης – μέχρι να επέλθει έντονο αίσθημα
κόπωσης.
3. 8 × 300 μέτρα με 3 λεπτά ανάνηψης.
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Προγράμματα βελτίωσης αερόβιας παραγωγής ενέργειας
Ο αερόβιος μεταβολισμός βελτιώνεται με άθληση που περιλαμβάνει ασκήσεις με εναλλαγές στο ρυθμό:
•
Σταθερός ρυθμός: Μακράς διάρκειας προπόνηση με ρυθμό 50 με 70% της μέγιστης καρδιακής
συχνότητας. Με τον τρόπο αυτό πιέζεται το σύστημα αποθήκευσης γλυκόζης των μυών αλλά και του
ήπατος.
•
Βελτίωση αντοχής στο γαλακτικό οξύ: Συνεχής ρυθμός στο 60 με 80% της μέγιστης καρδιακής
συχνότητας. Προπόνηση με το ρυθμό αυτό ασκεί πίεση στο σύστημα απομάκρυνσης και χρησιμοποίησης
του γαλακτικού οξέος και αυξάνει την ανοχή του σώματος σε αυτό.
•
Μεγάλης έντασης: Συνεχόμενη προπόνηση με ρυθμό 80 με 90% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας. Με
το ρυθμό αυτό αυξάνεται πάρα πολύ η πίεση που ασκείται στο μυϊκό κύτταρο, καθώς βρίσκεται στο όριο
μεταξύ αερόβιου και αναερόβιου μεταβολισμού.
Είδη προπόνησης που βελτιώνουν τον αερόβιο μεταβολισμό είναι:
1. 20 × 200 μέτρα με 30 δευτερόλεπτα ανάνηψης.
2. 10 × 400 μέτρα με 60 έως 90 δευτερόλεπτα ανάνηψης.
3. Τρέξιμο 5 έως 10 χιλιόμετρα με σταθερό ρυθμό.
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Δοκιμασίες ελέγχου φυσικής κατάστασης
Για να ελέγξουμε την πρόοδο της προπόνησης, πρέπει κατά διαστήματα να υποβάλλουμε τον
αθλητή σε ειδικές δοκιμασίες της φυσικής του κατάστασης αλλά και της αθλητικής του πειθαρχίας.
Η μυϊκή δύναμη ελέγχεται με την εκτέλεση μιας ισομετρικής συστολής με το μέγιστο βάρος που
μπορεί να σηκώσει ο υπό μελέτη μυς. Τα αποτελέσματα εκφράζονται ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και
την ένταση των προπονήσεων.
Ο καλύτερος δείκτης της αερόβιας ικανότητας του αθλητή είναι η VO2max. Η τιμή της VO2 max,
όπως αναφέραμε στο βιβλίο για το αναπνευστικό σύστημα, εξαρτάται από την απόδοση και των τριών
συστημάτων πρόσληψης, μεταφοράς και χρησιμοποίησης του οξυγόνου. Βασικά, όμως, σε μη
προπονημένους αθλητές εξαρτάται από την απόδοση των μυών τους. Δηλαδή, οι πνεύμονες παρέχουν
αρκετό οξυγόνο στην κυκλοφορία και η καρδιά το μεταφέρει στους μυς. Οι τελευταίοι, όμως, δεν
μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Αντίθετα, σε ένα καλά προπονημένο αθλητή η καρδιά θέτει τον
περιορισμό. Δηλαδή, οι προπονημένοι μυς μπορούν να καταναλώσουν περισσότερο οξυγόνο από αυτό
που τους προσφέρει το αναπνευστικό και το κυκλοφορικό σύστημα. Έτσι ερμηνεύεται και το ότι κατά τη
μέτρηση στο εργόμετρο οι προπονημένοι αθλητές φθάνουν σε ένα επίπεδο VO2 max και μετά αυτό μένει
σταθερό
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Διαχωρισμός αερόβιων και αναερόβιων αθλητών
Με τη βοήθεια δοκιμασιών, όπως η VO2max και το επίπεδο γαλακτικού οξέος στο αίμα μετά από
μέγιστη προσπάθεια μέχρι εξάντλησης, είναι δυνατό να προσδιορίσουμε αν ο αθλητής θα αποδίδει
καλύτερα σε αθλήματα αναερόβια ή αερόβια.
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