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  Διάγραμμα Μαθήματος 

 

Κωδικός Μαθήματος 

SPSC-240G 

Τίτλος Μαθήματος 

Βιοχημεία της Άσκησης 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS 

6 

Προ-απαιτούμενα 

Κανένα 
Τμήμα 
Επιστημών Ζωής 

Εξάμηνο 
Χειμερινό/Εαρινό 

Κατηγορία Μαθήματος 
Υποχρεωτικό 

Γνωστικό Πεδίο 
Αθλητική Επιστήμη 

Γλώσσα Διδασκαλίας 
Ελληνικά 

Επίπεδο Σπουδών 
1ος Κύκλος 

Διδάσκων 

Δρ. Γιώργος Αφάμης 
Έτος Σπουδών 
2ο 

Τρόπος Διδασκαλίας 
Δια ζώσης 

Πρακτική Άσκηση 

Δεν εφαρμόζεται 
Συν-απαιτούμενα 

Κανένα 

 

Στόχοι Μαθήματος: 

 

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι: 
1. Να προσφέρει τις γνώσεις που θα χρησιμεύσουν και σαν βάση για μελλοντικά μαθήματα όπως 

Αθλητική Διατροφή, Μεταβολισμός του μυ και κούραση, και Φυσιολογία της Άσκησης σε 
επόμενα έτη σπουδών.   

2. Να καλύψει γνώση και να εξηγήσει στους φοιτητές πως γίνονται οι διάφορες βιοχημικές 
διεργασίες σε κυτταρικό επίπεδο και πως ο οργανισμός λαμβάνει ενέργεια για την άσκηση. 

3. Να μελετήσει την παραγωγή ενέργειας από υδατάνθρακες, λίπη και σε λιγότερο βαθμό από 
πρωτεΐνη.  

4. Η μελέτη των διάφορων βιοχημικών διεργασιών που συμβαίνουν κατά την άσκηση, τη δομή 
της ΑΤΡ, και τις βιοχημικές διεργασίες για διατήρηση της ενεργειακής ισορροπίας στον μυ.  

5. Θα δούμε τις μεταβολές που συμβαίνουν στο κύτταρο κατά την ώρα της άσκησης ανάλογα με 
την ένταση και διάρκεια της άσκησης όσο αφορά οξειδωτική φωσφορυλίωση, γλυκόλυση κλπ.  

6. Να αποκτήσουν γνώση οι φοιτητές όσο αφορά την εφαρμογή της βιοχημείας στην πράξη κατά 
τη διάρκεια διαφόρων αγωνισμάτων και αθλημάτων όσο αφορά και την επιλογή πηγών 
ενέργειας από τους μύες.  

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 
1. Κατανοούν και περιγράφουν πως σχηματίζονται οι πρωτεΐνες και να δίνουν παραδείγματα για 

λειτουργικές πρωτεΐνες. 
2. Κατανοούν και περιγράφουν πως σχηματίζονται οι υδατάνθρακες και να αναγνωρίζουν τις 

πηγές υδατανθράκων και τα βιοχημικά μονοπάτια που συμμετέχουν στην παραγωγή 
ενέργειας από υδατάνθρακες.  

3. Κατανοούν και περιγράφουν πως σχηματίζονται τα λιπίδια, να αναγνωρίζουν τις πηγές 
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λιπιδίων και πως αυτά χρησιμοποιούνται σαν πηγή ενέργειας στην άσκηση.  
4. Κατανοήσουν ξεκάθαρα τη δομή του μυϊκού κυττάρου και όλες τις βιοχημικές διεργασίες που 

συμβαίνουν κατά τη μυϊκή συστολή.  
5. Εφαρμόσουν τις γνώσεις βιοχημείας που έμαθαν στον να ετοιμάσουν μικρή 

παρουσίαση/εργασία για βιοχημική ανάλυση διαφόρων αθλημάτων/αγωνισμάτων. 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 

1. Εισαγωγή στη βιοχημεία σε κυτταρικό και ατομικό επίπεδο (δομή του σκελετικού μυός, μυϊκές 
ίνες και μυϊκό κύτταρο).  

2. Βιοχημική επεξήγηση της μυϊκή συστολής (ακτίνη, μυοσίνη, γέφυρες ακτομυοσίνης, κλπ).   
3. Απορρόφηση και παράδοση στους ιστούς των θρεπτικών συστατικών.  
4. Βιοχημική δομή των υδατανθράκων, λιπιδίων, πρωτεϊνών, αναβολισμός και καταβολισμός 

τους κατά την ηρεμία και την άσκηση.  
5. Βιοχημική βάση και μεταβολικές αντιδράσεις για σχηματισμό ΑΤΡ από υδατάνθρακες, λίπη και 

πρωτεΐνες.  
6. Γλυκόλυσυ, κύκλος του κιτρικού οξέος, οξειδωτική φωσφορυλίωση, γλυκονεογένεση, και ο 

ρόλος της γλυκαγόνης. 
7. Ο ρόλος της γλυκαγόνησης, της επινεφρίνης και της ινσουλίνης κατά την άσκηση και την 

αποκατάσταση.    
8. Σχηματισμός και η τύχη του γαλακτικού οξέος κατά την άσκηση και την αποκατάσταση.  
9. Έλεγχος του μεταβολισμού των υδατανθράκων, των λιπιδίων και των πρωτεϊνών κατά την 

άσκηση. 
10. Αλληλεπίδραση του μεταβολισμού των υδατανθράκων και των λιπιδίων κατά την άσκηση.  
11. Βιοχημικές προσαρμογές κατά την οξεία και χρόνια άσκηση. 
12. Βιοχημική προσέγγιση άσκηση χαμηλής, μέτριας και ψηλής έντασης. 
13. Μυϊκές προσαρμογές μετά από περίοδο προπόνησης. 
14. Η βιοχημική βάση του κεντρικού κάματου κατά την άσκηση μεγάλης διάρκειας 

 

Μαθησιακές Δραστηριότητες και Διδακτικές Μέθοδοι: 

 

Διαλέξεις, συζητήσεις, προφορικές παρουσιάσεις από φοιτητές 

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης: 

 

Ενδιάμεση εξέταση, Τελική γραπτή εξέταση, Παρουσιάσεις φοιτητών, Παρουσίες/συμμετοχή στο 
μάθημα  
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Απαιτούμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οίκος Έτος ISBN 

Βιοχημεία της Άσκησης 
Vassilis C. Mougios 

Ιατρικές Εκδόσεις 
Π.Χ. Πασχαλίδης 

2008 9789603996989 

 

Προτεινόμενα Διδακτικά Εγχειρίδια και Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: 

 

Τίτλος Συγγραφέας Εκδοτικός Οικός Έτος ISBN 

Biochemistry for Sport & 
Exercise Metabolism 

Donald MacLaren, 
James Morton 

John Wiley & 
Sons 

2011 9781119967828 

The Biochemical Basis of 
Sports Performance 

Maughan, R.J and 
Gleeson, M 

Oxford University 
Press 

2004 019926924 

 


