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Στόχοι του μαθήματος
Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές την εξειδικευμένη ακαδημαϊκή
γνώση σχετικά την ανταπόκριση των συστημάτων φυσιολογίας του ανθρωπίνου σώματος κατά την
σωματική άσκηση (οξεία και χρόνια) τόσο σε σχέση με την αθλητική απόδοση αλλά και με την υγεία. Θα
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη ταυτόχρονη και συνεργιστική φύση των ανταποκρίσεων όλων των
συστημάτων στην άσκηση σε σχέση με το είδος, ένταση, διάρκεια και περιβάλλον που γίνετε η άσκηση.
Το καρδιαγγειακό, κυκλοφορικό, αναπνευστικό, νευρομυϊκό, ο μεταβολισμός, οι θερμορρυθμιστικές
ανταποκρίσεις και οι ανταποκρίσεις των συστημάτων σε διαφορετικές εντάσεις άσκησης θα μελετηθούν
και θα συζητηθούν λεπτομερώς. Επιπρόσθετα θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην αερόβια και αναερόβια
μεταβολική υποστήριξη της μυϊκής λειτουργίας καθώς και στο είδος του ενεργειακού υποστρώματος που
χρησιμοποιείται κατά την άσκηση. Θα συζητηθούν επίσης και θα αναλυθούν σύγχρονες ερευνητικές
μελέτες σχετικές με την αθλητική φυσιολογία και σωματική απόδοση και την υγεία. Το μάθημα
περιλαμβάνει επίσης και πρακτική εφαρμογή στο εργαστήριο.
Μαθησιακά αποτελέσματα:
Με το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να γνωρίζει με λεπτομέρεια:
1. Τη μυϊκή λειτουργία κατά την άσκηση και τα αποτελέσματα της προπόνησης στην μυϊκή απόδοση
και λειτουργία
2. Τη λειτουργία του νευρικού συστήματος στον έλεγχο της κίνησης και να κατανοήσει εις βάθος τις
νευρομυϊκές προσαρμογές σε σχέση με την αερόβια/αναερόβια και προπόνηση αντιστάσεων
3. τα συστήματα παραγωγής ενέργειας και τα ενεργειακά υποστρώματα (αερόβιος & αναερόβιος
μεταβολισμός κατά την άσκηση) με βάση τα πιο σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα
4. Την ορμονική λειτουργία κατά την άσκηση και ο ρόλος των ορμονών στις προπονητικές
προσαρμογές
5. Τις προπονητικές ανταποκρίσεις και τις μεταβολικές προσαρμογές του ανθρωπίνου σώματος
6. Τη λειτουργία του καρδιαγγειακού και αναπνευστικού συστήματος κατά την άσκηση και την
ανταπόκριση αυτών των συστημάτων στην προπόνηση και στην έλλειψη άσκησης
7. Τη θερμορρυθμιστική λειτουργία κατά την άσκηση (αφυδάτωση, άσκηση στη ζέστη κτλ.)
8. Στοιχεία για τη σύσταση και έλεγχο του σωματικού βάρους (αθλητές και μη)
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9. Τις αρχές της εφαρμοσμένης φυσιολογίας της άσκησης και της προπόνησης για μεγιστοποίηση της
απόδοσης και της υγείας
10. Βασικές αρχές αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης
Περιεχόμενα Μαθήματος:
1. Εισαγωγή στην Φυσιολογία της άσκησης
2. Ενέργεια για σωματική άσκηση (μεταφορά ενέργειας στο σώμα, μεταφορά ενέργειας κατά την
άσκηση, μέτρηση ενεργειακής απόδοσης κατά την ηρεμία και κατά την άσκηση).
3. Ανταπόκριση του κυκλοφορικού συστήματος στην άσκηση και στην προπόνηση
4. Ανταπόκριση του αναπνευστικού συστήματος στην άσκηση και στην προπόνηση
5. Έλεγχος της κίνησης κατά την άσκηση
6. Το ενδοκρινολογικό σύστημα και οι ανταποκρίσεις των ορμονών σε διάφορες εντάσεις άσκησης.
7. Προπόνηση για αερόβιο και αναερόβιο έργο και μυϊκή δύναμη
8. Αθλητική απόδοση και περιβαλλοντικό στρες (άσκηση σε μέτριο και ψηλό υψόμετρο, άσκηση και
θερμικό στρες του οργανισμού)
9. Άσκηση, σύσταση σώματος και έλεγχος σωματικού βάρους
10. Άσκηση και υγεία
11. Αξιολόγηση φυσικής κατάστασης

Πρόγραμμα Διαλέξεων:
Week Topic
Εισαγωγή στην φυσιολογία της άσκησης
1
Λειτουργία του μυϊκού και νευρικού συστήματος κατά την άσκηση
2
και προσαρμογές στη προπόνηση
Συστήματα παραγωγής ενέργειας και ενεργειακά υποστρώματα
3
(αερόβιος & αναερόβιος μεταβολισμός κατά την άσκηση)
Ορμονική λειτουργία, μεταβολισμός, άσκηση και προπόνηση
4
Λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος κατά την άσκηση
5
Λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος κατά την άσκηση
6
Άσκηση και θερμορρύθμιση
7
Σύσταση και έλεγχος σωματικού βάρους
8
Φυσιολογία της άσκησης και της υγείας
9
Επίκαιροι ερευνητικοί προβληματισμοί στον τομέα της φυσιολογίας
10
της άσκησης
Αξιολόγηση φυσικής κατάστασης
11
Παρουσίαση
12
FINAL EXAM

Reading
-

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Μέθοδοι Διδασκαλίας:
Διαλέξεις (βιντεοσκοπημένες), Συζήτηση, Πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, Κλινικά σενάρια

Μέθοδοι Αξιολόγησης:
Τελική εξέταση (50%), Εργασία (15%), Παρουσίαση (20%), Παρουσία και συμμετοχή στο
μάθημα (5%)
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