ΟΜΑΔΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Θ
1. Τι είναι «ομοιοςτατικι λειτουργία» του ανκρϊπινου οργανιςμοφ και ποια ςυςτιματα
ςυμβάλλουν ςτθ διατιρθςι τθσ ;
2. Πϊσ εξθγείται το γεγονόσ ότι με το πζραςμα τθσ θλικίασ τα περικϊρια εκτροπισ των τιμϊν
των διαφόρων παραμζτρων, που μποροφν να αντιμετωπίηονται με επιτυχία από τα ςυςτιματα
ομοιόςταςθσ, περιορίηονται ολοζνα και περιςςότερο;
3. Ποιο ςθμαντικό ρόλο διαδραματίηει θ γλυκόηθ ςτον οργανιςμό οφτωσ ϊςτε να κακίςταται
απαραίτθτθ τθ διατιρθςι τθσ ςτο αίμα ςε κανονικά επίπεδα (70-100 mg %).Πωσ αυτό
επιτυγχάνεται κατά τθν εξζλιξθ τθσ άςκθςθσ;
4. Ποια είναι θ άμεςθ πθγι ενζργειασ του κυττάρου που χρθςιμοποιείται αςταμάτθτα για τθ
παραγωγι του μυϊκοφ ζργου και από τι αποτελείται; Γράψτε τθ ςχετικι χθμικι αντίδραςθ.
5. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ φωςφοκρεατίνθσ (CP) ςτθν παραγωγι μυϊκισ ενζργειασ;
6. Με ποια μορφι αποκθκεφονται οι υδατάνκρακεσ ςτα μυϊκά κφτταρα; Ποιεσ είναι οι
μεταβολικζσ οδοί αποδόμθςισ τουσ;
7. Με ποιεσ μορφζσ τα λίπθ χρθςιμοποιοφνται ςαν ενεργειακζσ ουςίεσ ςτα μυϊκά κφτταρα;
Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςαν κερμιδογόνεσ ουςίεσ από τον αναερόβιο μθχανιςμό
παραγωγισ ενζργειασ;
8. Ποια από τισ κερμιδογόνεσ ουςίεσ: υδατάνκρακεσ, λίπθ και πρωτεΐνεσ, κεωρείται ότι
ςυμβάλλει λιγότερο ςτθ παραγωγι μυϊκισ ενζργειασ; Αιτιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ.
9. Τι είναι, τι εκφράηει και με ποια εξίςωςθ ορίηεται θ μζγιςτθ πρόςλθψθ οξυγόνου; (VO2 max).
10. Σχολιάςτε τθ ςχζςθ που υπάρχει μεταξφ θλικίασ και αερόβιασ ικανότθτασ, κακϊσ επίςθσ
και τα αποτελζςματα τθσ άςκθςθσ ςτθ διατιρθςθ τθσ ικανότθτασ αυτισ με το πζραςμα τθσ
θλικίασ.
11. Σχολιάςτε τθ ςχζςθ που υπάρχει μεταξφ του φφλου και τθσ αερόβιασ ικανότθτασ.
12. Τι είναι το «αναερόβιο κατϊφλι» και ποια θ ςχζςθ του με τθν απόδοςθ ςε αγωνίςματα
αντοχισ;
13. Τι γνωρίηετε για τον αγαλακτικό και γαλακτικό μθχανιςμό παραγωγισ ενζργειασ; Σε τι
είδουσ αγωνίςματα επικρατεί ο ζνασ και ςε τι ο άλλοσ μθχανιςμόσ;
14. Να αναφζρετε και να ςχολιάςετε τρεισ από τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν το ρυκμό
παραγωγισ του γαλακτικοφ οξζοσ.
15. Ποφ παράγεται το γαλακτικό οξφ κατά τθν άςκθςθ και τι γνωρίηετε για το ρόλο τθσ
αποκεραπείασ ςτο ρυκμό απομάκρυνςισ του;

16. Ποια είναι θ χρθςιμότθτα τθσ εφαρμογισ τθσ διαλειμματικισ προπόνθςθσ ςτθ βελτίωςθ
τθσ απόδοςθσ αναερόβιων γαλακτικϊν αγωνιςμάτων;
17. Τι γνωρίηετε για το χρζοσ οξυγόνου και ποια είναι θ χρθςιμότθτά του;
18. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των κατεχολαμινϊν ορμονϊν (αδρεναλίνθ, νοραδρεναλίνθ) κατά τθ
μυϊκι προςπάκεια;
19. ’Ενασ ποδθλάτθσ βάρουσ 70 kgr ποδθλατεί για 30ϋ με ςτακερι ζνταςθ ίςθ με 5 MET. Πόςεσ
χιλιοκερμίδεσ (Kcal) κα δαπανιςει ο δοκιμαηόμενοσ ςτθν 30λεπτθ αυτι του προςπάκεια ; (1
ΜΕΤ = 3.5 ml O2 / Kgr / min, 1 λίτρο O2  5 Κcal)
20. Πϊσ γεννάται το «δυναμικό ενζργειασ» και θ «νευρικι ϊςθ» ;
21. Τι είναι «κινθτικι μονάδα» και τι «ςφναψθ»;
22. Ποφ βρίςκονται και τι ελζγχουν θ μυϊκι άτρακτοσ και το τενόντιο όργανο του Golgi;
23. Ποια είναι θ λειτουργικι μονάδα του ςυςταλτικοφ ςυςτιματοσ του μυόσ και από τι
αποτελείται ;
24. Τι γνωρίηετε για τθν υπόκεςθ ολίςκθςθσ των μυονθματίων ( ακτίνθσ , μυοςίνθσ ) και τθν
παραγωγι τθσ μυϊκισ ςυςτολισ;
25. Να αναφζρετε τα είδθ τθσ μυϊκισ ςυςτολισ και τισ μορφζσ ζργου που παράγουν.
26. Να αναφζρετε τουσ τφπουσ των ςκελετικϊν μυϊκϊν ινϊν , ανάλογα με τθ μεταβολικι τουσ
δραςτθριότθτα. Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ; Ποιοσ τφποσ επιςτρατεφεται ςε
αςκιςεισ χαμθλισ ζνταςθσ και ποιοσ ςε αςκιςεισ υψθλισ ζνταςθσ ;
27. Τι είναι προδιάταςθ του μυόσ, ποφ οφείλεται και ποια θ ςχζςθ τθσ ςτθ μυϊκι απόδοςθ;
28. Να ορίςετε τθν ταχοδυναμικι ςχζςθ του μυόσ . Τι προκφπτει από τθ ςχζςθ αυτι με
προπονθτικό ενδιαφζρον, όςον αφορά ςτθ βελτίωςθ τθσ δφναμθσ και τθσ ταχφτθτασ ςυςτολισ
του μυόσ ;
29. Να αναφζρετε τρεισ από τισ καρδιοαγγειακζσ προςαρμογζσ που επιτυγχάνονται με τθν
αερόβια προπόνθςθ, προςδιορίηοντασ και τθν αυξθτικι ι τθ μειωτικι τουσ τάςθ.
30. Ποιεσ είναι οι αιτίεσ καμάτου ςε μζγιςτεσ προςπάκειεσ διάρκειασ 30s – 2min ;

