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ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
BCPT 101- Φυσική Αγωγή Ι
Μάθηµα 1

Μεταφορά ενέργειας κατά τη διάρκεια
της άσκησης

Η µεταφορά ενέργειας στο σώµα διαφέρει ανάλογα µε το
είδος της άσκησης, τη διάρκεια, την ένταση και το
επίπεδο φυσικής κατάστασης του ατόµου που
γυµνάζεται. Θα συζητήσουµε τρία συστήµατα ενέργειας:





Άµεση ενέργεια: Το σύστηµα ATP-CP
Ενέργεια µικρής διάρκειας: Το αναερόβιο σύστηµα (ή
σύστηµα γαλακτικού οξέως)
Ενέργεια µεγάλης διάρκειας: Το αερόβιο σύστηµα

Άµεση ενέργεια: Tο σύστηµα ATP-CP
Σε δραστηριότητες µικρής διάρκειας και υψηλής
έντασης, όπως το αγώνισµα 100 µέτρων στίβου, τα 25
µέτρα στην κολύµβηση, ή την άρση βαρών, απαιτούν
άµεση και γρήγορη τροφοδοσία ενέργειας. Αυτή η
ενέργεια προµηθεύεται σχεδόν αποκλειστικά από την ATP
(Τριφωσφορική αδενοσίνη) και την CP (Φωσφοκρεατίνη)
οι οποίες είναι αποθηκευµένες στους εργαζόµενους µύες.
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Πολλές δραστηριότητες βασίζονται στην παραγωγή άµεσης
ενέργειας από την αποθηκευµένη ATC και CP. Η άρση
βαρών, η ενόργανη γυµναστική, αθλήµατα όπως οι ρίψεις
(δίσκος, ακόντιο, κλπ.) και όλα τα σπορ, απαιτούν µέγιστες
προσπάθειες κατά τη διάρκεια τους.
Για δραστηριότητες που έχουν µεγαλύτερη χρονική
διάρκεια και είναι πιο επίπονες (ποδόσφαιρο,
καλαθόσφαιρα, χόκεϋ), απαραίτητη είναι η παραγωγή
µεγαλύτερης ποσότητας ενέργειας για να αναπληρώσει τις
αποθήκες των µυών σε ATP. Για το σκοπό αυτό, οι
αποθηκευµένοι υδατάνθρακες, τα λίπη και οι πρωτεΐνες
στο σώµα, είναι σε ετοιµότητα για να αναπληρώνουν
συνεχώς την ATP.
Ενέργεια µικρής διάρκειας: Το αναερόβιο σύστηµα (ή
σύστηµα γαλακτικού οξέος)
Σε δραστηριότητες µεγάλης έντασης η ενέργεια προέρχεται
κυρίως από τη γλυκόζη και το µυϊκό γλυκογόνο
(αποθηκευµένο στους µύες), κατά την αναερόβια
γλυκόλυση, αλλά και µε την παραγωγή γαλακτικού
οξέως.

Η αναερόβια γλυκόλυση δίνει 2
µόρια ATP
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Ενέργεια µεγάλης διάρκειας: Tο αερόβιο σύστηµα
Η ενέργεια η οποία ελευθερώνεται από την αναερόβια
γλυκόλυση παράγεται γρήγορα και δεν απαιτεί οξυγόνο,
αλλά µικρή ποσότητα ATP ελευθερώνεται µε αυτό τον
τρόπο. Το αερόβιο σύστηµα προµηθεύει την απαιτούµενη
ενέργεια, ιδιαίτερα αν η µεγάλης έντασης δραστηριότητα
διαρκεί περισσότερο από µερικά λεπτά.

Πρόσληψη οξυγόνου
Η πρόσληψη οξυγόνου αυξάνεται δραµατικά στα πρώτα
λεπτά της άσκησης (έλλειµµα οξυγόνου) και µεταξύ 3ου
και 4ου λεπτού σταθεροποιείται. Η πρόσληψη οξυγόνου
παραµένει σχετικά σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της
άσκησης (φάση σταθεροποίησης). Η φάση
σταθεροποίησης µας δείχνει το ισοζύγιο που επιτυγχάνεται
µεταξύ της απαιτούµενης ενέργειας από τους εργαζόµενους
µύες και το ρυθµό παραγωγής ενέργειας (ATP) µε τον
αερόβιο µεταβολισµό (µηχανισµό).
Ο αερόβιος µεταβολισµός προµηθεύει την απαιτούµενη
ενέργεια για την άσκηση, ενώ η παραγωγή γαλακτικού
οξέως (σε σταθερές πάντα µεταβολικές συνθήκες) είναι
µηδαµινή.

Έλλειψη οξυγόνου
Η πρόσληψη οξυγόνου δε σταθεροποιείται αµέσως, αλλά
στην αρχή της άσκησης υπάρχει έλλειψη οξυγόνου.
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Ουσιαστικά, όποτε υπάρχει αύξηση στην ένταση της
άσκησης, υπάρχει και έλλειψη οξυγόνου, ανεξάρτητα από
το είδος της άσκησης ή το επίπεδο φυσικής κατάστασης
του αθλούµενου).

Η έλλειψη οξυγόνου είναι η διαφορά µεταξύ του
οξυγόνου που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της
άσκησης και της ποσότητας οξυγόνου που θα µπορούσε
να καταναλωθεί, αν η φάση σταθεροποίησης (του
αερόβιου µεταβολισµού) επιτυγχανόταν αµέσως µε την
έναρξη της άσκησης

Σύγκριση της έλλειψης οξυγόνου σε προπονηµένα και
απροπόνητα άτοµα
Τα προπονηµένα άτοµα φτάνουν στη φάση σταθεροποίησης γρηγορότερα και βέβαια έχουν µικρότερη έλλειψη
οξυγόνου για την ίδια άσκηση, σε σύγκριση µε τα
απροπόνητα άτοµα. Κατ’ επέκταση, η ολική ποσότητα
οξυγόνου που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της
άσκησης, είναι µεγαλύτερη για προπονηµένα άτοµα (το
αποτέλεσµα είναι η µικρότερη συµµετοχή του αναερόβιου
µηχανισµού).
.
Mέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2 max)
Το σηµείο εκείνο στο οποίο η πρόσληψη οξυγόνου
σταθεροποιείται (δε δείχνει περαιτέρω αύξηση, ή
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αυξάνεται ελαφρά) µε τη συνέχεια της άσκησης,
ονοµάζεται µέγιστη πρόσληψη οξυγόνου.
∆ηµιουργία γαλακτικού οξέως
Η δηµιουργία γαλακτικού οξέως εξαρτάται από το είδος
της άσκησης, την ένταση και τη διάρκεια της άσκησης
και το επίπεδο φυσικής κατάστασης του αθλούµενου.
Το ποσοστό γαλακτικού οξέως αρχίζει να ανεβαίνει στο
55% περίπου της µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου ενός
υγιούς ανθρώπου. Η συγκέντρωση γαλακτικού οξέως
αυξάνεται µε την αύξηση της έντασης της άσκησης (στην
περίπτωση αυτή τα µυϊκά κύτταρα δε µπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του οργανισµού για ενέργεια µε τον
αερόβιο µηχανισµό).
Το πιο πάνω ισχύει για προπονηµένα και απροπόνητα
άτοµα. Η διαφορά στα προπονηµένα άτοµα, είναι ότι το
σηµείο έναρξης της παραγωγής γαλακτικού οξέως, το
οποίο ονοµάζεται αναερόβιο κατώφλι (blood lactate
threshold), εµφανίζεται σε υψηλότερα ποσοστά της
αερόβιας ικανότητας των αθλουµένων.
Αναερόβιο κατώφλι
Το αναερόβιο κατώφλι είναι το σηµείο έντασης της
άσκησης, κατά το οποίο αρχίζει να παράγεται συστηµατικά
γαλακτικό. Το σηµείο αυτό είναι και ένας τρόπος
πρόβλεψης της αερόβιας ικανότητας του ανθρώπου.
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Μυϊκές ίνες βραδείας συστολής
Οι µυϊκές ίνες βραδείας συστολής έχουν τη µισή περίπου
ταχύτητα συστολής, σε σχέση µε τις ίνες ταχείας συστολής.
Χρησιµοποιούνται περισσότερο σε δραστηριότητες
αντοχής, αφού έχουν την ικανότητα να παράγουν ενέργεια
αερόβια.

Μυϊκές ίνες ταχείας συστολής
Έχουν ταχύτητα συστολής περίπου διπλάσια, από τις ίνες
βραδείας συστολής, όπως επίσης και την ικανότητα
παραγωγής ενέργειας µε τον αναερόβιο µηχανισµό.
Ενεργοποιούνται σε δραστηριότητες µικρής διάρκειας, και
µεγάλης έντασης (π.χ. αγώνισµα 100 µέτρων, αγωνίσµατα
ρίψεων, άρση βαρών, κλπ.) στις οποίες η ενέργεια
προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από τον αναερόβιο
µηχανισµό.

Αγωνίσµατα δρόµου ή κολύµβησης µεσαίων αποστάσεων,
ή αθλοπαιδιές όπως το ποδόσφαιρο, η καλαθόσφαιρα και
άλλα (= δραστηριότητες που περιέχουν ξεκίνηµα και
σταµάτηµα, ή αλλαγή ρυθµού) απαιτούν ένα µείγµα από
αερόβια και αναερόβια ικανότητα παραγωγής ενέργειας,
ενεργοποιώντας και τα δύο είδη µυϊκών ινών.
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Πρόσληψη οξυγόνου αµέσως µετά την άσκηση: Το
«Χρέος Οξυγόνου»
Αµέσως µετά την άσκηση, οι λειτουργίες στο σώµα δεν
επιστρέφουν αµέσως στο προ-της-άσκησης επίπεδο
(επίπεδο ηρεµίας) εξαρτάται από το είδος και την ένταση
της άσκησης.
Κατά τη διάρκεια άσκησης ήπιας µορφής (πολύ χαµηλής
έντασης) όπως στο γκολφ, στον χορό αργού ρυθµού, στο
αργό τροχάδι, κλπ., η επάνοδος στην ηρεµία είναι ταχύτατη
και σχεδόν περνά απαρατήρητη. Από την άλλη, αν η
άσκηση είναι εξαιρετικά επίπονη (όπως στο αγώνισµα
δρόµου 800 µέτρων, ή στα 200 µέτρα στην κολύµβηση
όπου οι αθλητές προσπαθούν να καλύψουν την απόσταση
όσο πιο γρήγορα µπορούν, χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό
διάστηµα για το σώµα, ώστε να µπορέσει να επανέλθει.
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Μετακίνηση γαλακτικού οξέως
Επιτυγχάνεται µε την αερόβια άσκηση χαµηλότερης
έντασης από την ένταση της κανονικής άσκησης, στην
αποθεραπεία. Η ενεργητική αποθεραπεία (χαµηλής έως
µέτριας έντασης αερόβια άσκηση) βοηθά στην
γρηγορότερη µετακίνηση του γαλακτικού οξέως.

∆ιαλειµµατική προπόνηση (Interval Training)
Είναι µια µέθοδος άσκησης υψηλής έντασης µε συχνά
διαλείµµατα ξεκούρασης. Για παράδειγµα, µε ταχύτητες 6
ως10-δευτερολέπτων, η επάνοδος γίνεται σε πολύ µικρό
χρονικό διάστηµα κι έτσι άλλος ένας δρόµος ταχύτητας
µικρής διάρκειας µπορεί να αρχίσει.
Με τη διαλειµµατική προπόνηση αναστέλλεται η
παραγωγή γαλακτικού οξέως και η καµατογόνα επίδραση
του, µε επακόλουθο να αυξάνεται η παραγωγή µυϊκού
έργου.
Παραδείγµατα διαλειµµατικής προπόνησης
∆ιάρκεια άσκησης
10 δευτ.
20 δευτ.
30 δευτ.
60 δευτ.

∆ιάρκεια ανάπαυσης
30 δευτ.
60 δευτ.
60 δευτ.
120 δευτ.

