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                           ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

                                                                

                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

       

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι η κατανόηση των μηχανισμών, των παραμέτρων 

και των επιδράσεων της δύναμης και της προπόνησης της, καθώς και η ανάδειξη των 

πιθανών οφελών της, στην αναπτυξιακή ηλικία. Η εκπόνηση αυτής της εργασίας έγινε με την 

μέθοδο της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας 41 συνολικά άρθρων και βιβλίων (39 ξένα και 2 

ελληνικά). Η κατάλληλα σχεδιασμένη και επιβλεπόμενη προπόνηση δύναμης, κυρίως με 

αντιστάσεις, αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των προπονητών και των 

ειδικών φυσικής αγωγής, για την προαγωγή της υγείας και της καλής φυσικής κατάστασης σε 

παιδιά και εφήβους. Τα αποτελέσματα της βιβλιογραφίας συνιστούν πως η προπόνηση με 

αντιστάσεις αυξάνει την μυϊκή δύναμη και αντοχή στην αναπτυξιακή ηλικία, καθώς και την 

ισχύ, την αλτικότητα και την ριπτική ικανότητα. Επιπλέον οφέλη έχει και στην υγεία των 

οστών, στην αρτηριακή πίεση σε υπερτασικούς εφήβους, στην σωματική σύσταση, ιδίως σε 

παχύσαρκα άτομα, στην βελτίωση της αυτοεκτίμησης  αλλά και σε χρόνιες παθήσεις όπως η 

κυστική ίνωση και η εγκεφαλική παράλυση. Η αξιολόγησή της γίνεται με ειδικά 

διαμορφωμένα δυναμόμετρα, για το σωματικό μέγεθος των παιδιών, καθώς και με 

δοκιμασίες πεδίου. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την μυϊκή δύναμη είναι 

οι ορμονικοί, οι νευρομυϊκοι, το σωματικό μέγεθος και ο τύπος και η κατανομή των μυϊκών 

ινών. Ωστόσο, ο κύριος μηχανισμός αύξησης της μυϊκής δύναμης μετά από ένα πρόγραμμα 

με αντιστάσεις φαίνεται να είναι ο νευρομυϊκός, που περιλαμβάνει την αυξημένη νευρομυϊκή 

ενεργοποίηση και την βελτίωση του κινητικού συντονισμού, χωρίς την επίδραση της 

υπερτροφίας, ειδικά στην προεφηβική ηλικία. Επίσης ορμόνες όπως η αυξητική ορμόνη, ο 

ινσουλινοειδής αυξητικός παράγοντας (IGF-1) και κυρίως η τεστοστερόνη φαίνεται να 
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αυξάνουν την μυϊκή ανάπτυξη, κυρίως μετά την προεφηβεία. Η προπόνηση με αντιστάσεις 

αποτελεί μια ασφαλή μέθοδο προπόνησης όταν χρησιμοποιείται επιστημονική γνώση για τον 

σχεδιασμό της, σωστή επίβλεψη και κοινή λογική. Τέλος, οι συστάσεις και οδηγίες για ένα 

πρόγραμμα προπόνησης δύναμης, που πρέπει να εξατομικεύονται ανάλογα με το κάθε άτομο, 

είναι η εφαρμογή ενός προγράμματος χαμηλής επιβάρυνσης και πολλών επαναλήψεων (15-

20) των 1-3 σειρών σε μια ποικιλία ασκήσεων για την ανάπτυξη της δύναμης του άνω και 

κάτω μέρους του σώματος και 1-3 σειρών των 3-6 επαναλήψεων για την ανάπτυξη της ισχύς, 

η έναρξη κάθε προπόνησης με δυναμική προθέρμανση των 5-10 λεπτών, με σχετικά χαμηλή 

επιβάρυνση και έμφαση στη σωστή τεχνική, η βαθμιαία αύξηση της αντίστασης 5-10% 

καθώς η δύναμη βελτιώνεται, η έναρξή της με  2-3 φορές ανά εβδομάδα, σε μη συνεχόμενες 

μέρες, η εφαρμογή διαλλείματος 1-2΄ και η αποθεραπεία με λιγότερο έντονες ασκήσεις και 

στατικές διατάσεις. 

 

Λέξεις κλειδιά: προπόνηση δύναμης, προπόνηση με αντιστάσεις, παράγοντες δύναμης, 

επιδράσεις προπόνησης δύναμης, κίνδυνοι της προπόνησης δύναμης παιδιά, έφηβοι 
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                                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

                                                                ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Αναπτυξιακή ηλικία 

 

Ως αναπτυξιακή ηλικία ορίζεται το εύρος από την γέννηση μέχρι και την προχωρημένη 

εφηβεία, ή αλλιώς νεότητα και αφορά συνήθως τα 18 έτη. Αυτό το ηλικιακό εύρος μπορεί να 

υποδιαιρεθεί σε στάδια όπως : πρώιμη παιδική ηλικία (0-6 έτη αγόρια και κορίτσια), μέση 

παιδική ηλικία (7-10 έτη για τα κορίτσια και 7-12 έτη για τα αγόρια), πρώιμη εφηβική 

ηλικία, όπου περιλαμβάνεται και η ήβη ή αλλιώς εφηβεία (11-13 έτη για τα κορίτσια και 13-

15 έτη για τα αγόρια)  και η μετά-εφηβική ηλικία (14-18 έτη για τα κορίτσια και 16-18 έτη 

για τ’ αγόρια) (Blimkie, 1989). Έτσι ο όρος παιδί αναφέρεται σε αγόρια και κορίτσια τα 

οποία δεν έχουν αναπτύξει πλήρως τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου τους, για 

παράδειγμα αγόρι ηλικίας 13 ετών και κορίτσι ηλικίας 11 ετών και αυτή η περίοδος της 

ανάπτυξης αναφέρεται ως προ-εφηβεία. Ο όρος εφηβεία που χρονολογείται ανάμεσα στην 

παιδική και την ενήλικη ζωή, περιλαμβάνει τα κορίτσια 12-18 ετών και τα αγόρια 14-18 

ετών (Faigenbaum et. al. 2009). Η αναπτυξιακή ηλικία διακρίνεται σε χρονολογική και 

βιολογική. Η χρονολογική ηλικία είναι το χρονικό σημείο απ’ την στιγμή της γέννησης, έως 

μια συγκεκριμένη στιγμή (Lloyd, et. al., 2014). Η βιολογική ηλικία, ή αλλιώς βιολογική 

ωρίμανση, αναφέρεται στην πρόοδο προς ένα ώριμο στάδιο και διαφέρει ως προς τον 

συγχρονισμό με την χρονολογική ηλικία και στον ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ των 

διαφορετικών σωματικών συστημάτων (Beunen, and Malina, 2008 cited by Lloyd et. al., 

2014). Έτσι, υπάρχει σημαντική διαπροσωπική διακύμανση για το επίπεδο (μέγεθος της 

αλλαγής), τον συγχρονισμό (έναρξη της αλλαγής), και το ρυθμό (ποσοστό της αλλαγής) της 

βιολογικής ωρίμανσης. Ανάλογα λοιπόν με αυτές τις μεταβλητές, τα παιδιά θεωρούνται είτε 

βιολογικά μπροστά της χρονολογικής τους ηλικίας (πρώιμα ώριμα), συγχρονισμένα με τη 



 

2 
 

χρονολογική τους ηλικία (μέση ωριμότητα) και πίσω από τη χρονολογική ηλικία τους 

(καθυστερημένης ωρίμανσης). Η βιολογική ωριμότητα είναι πιο δύσκολο να εκτιμηθεί λόγω 

της μεγάλης διατομικής διακύμανσης σε μέγεθος, συγχρονισμό και ρυθμό της εφηβικής 

ανάπτυξης. Οι πιο διαδεδομένοι μέθοδοι εκτίμησης της βιολογικής ηλικίας περιλαμβάνουν 

δείκτες σκελετικούς, δηλαδή την βιολογική ηλικία με βάση την ανάπτυξη του σκελετικού 

ιστού κυρίως με την ακτινογραφία (Malina et.al. 2004). Επίσης δείκτες σεξουαλικούς, όπως 

την βιολογική ηλικία με βάση την πλήρη και λειτουργική αναπαραγωγική ικανότητα και με 

την παρατήρηση των δευτερευόντων σεξουαλικών χαρακτηριστικών, όπως το στήθος, τα 

γεννητικά όργανα και την ανάπτυξη της τριχοφυΐας στην ηβική περιοχή, που αναφέρονται ως 

στάδια Tanner και κυμαίνονται από το στάδιο 1 (ανωριμότητα) μέχρι το στάδιο 5 (πλήρη 

ωρίμανση) (Tanner, 1962 cited in Lloyd et. al., 2014). Τέλος υπάρχουν και κάποιοι άλλοι 

σωματικοί δείκτες ωριμότητας, όπως είναι ο βαθμός της ανάπτυξης του συνολικού μεγέθους, 

με τον υπολογισμό της μέγιστης ταχύτητας του αναστήματος. Επομένως η χρονολογική 

ηλικία δεν συμβαδίζει πάντα με την βιολογική (Lloyd et. al., 2014). 

 

 

1.2 Δύναμη και είδη μυϊκής συστολής 

 

Η δύναμη είναι μια ιδιότητα η οποία γενικά κατανοείται ότι αντιπροσωπεύει την ικανότητα 

των μυών να ασκούν δύναμη, είτε για σκοπούς  αντίστασης και κίνησης εξωτερικών φορτίων 

ή ώθησης αντικειμένων έναντι της βαρύτητας (Lambert & Blimkie, 2008). Ένας περιεκτικός 

ορισμός της δύναμης όσο αναφορά τους μυς είναι ο εξής: δύναμη είναι η μέγιστη ισχύ, ροπή 

ή η επιτάχυνση που αναπτύσσεται από έναν μυ ή μια μυϊκή ομάδα κατά την διάρκεια μιας 

μέγιστης εκούσιας ή προκαλούμενης ενέργειας απεριορίστου διάρκειας, σε μια συγκεκριμένη 

ταχύτητα κίνησης (Knuttgen & Kraemer, 1987) και παράγεται από την συστολή ή την 
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διάταση των μη ελαστικών στοιχείων του μυός που, τα δύο άκρα του, τείνουν να πλησιάσουν 

μεταξύ τους (Baechle & Earle, 2000). Συχνά η προπόνηση δύναμης αναφέρεται συνώνυμα 

και ως προπόνηση αντιστάσεων, η οποία βέβαια περιλαμβάνει ένα μεγαλύτερο φάσμα 

τρόπων αλλά και στόχων προπόνησης. Έτσι η προπόνηση με αντιστάσεις αφορά μια 

εξειδικευμένη μέθοδο προετοιμασίας που περιλαμβάνει την προοδευτική χρήση από ένα 

ευρύ φάσμα φορτίων αντίστασης και μια ποικιλία προπονητικών μεθόδων,  σχεδιασμένοι για 

την βελτίωση της υγείας, της φυσικής κατάστασης και της αθλητικής απόδοσης (Faigenbaum 

et. al. 2009). Όσο αναφορά την ενεργοποίηση του σκελετικού μυός, αυτή μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με τρείς διαφορετικούς τρόπους που διαφοροποιούνται ανάλογα με την 

σχέση της δύναμης που παράγεται, με τις δυνάμεις που δρουν εξωτερικά στις οστικές 

συνδέσεις. Ο ενεργός μυς μπορεί να βραχυνθεί, να επιμηκυνθεί και να παραμείνει στο ίδιο 

μέγεθος (Knuttgen & Kreamer, 1987). Έτσι και σύμφωνα με τα παραπάνω, υπάρχουν τρία 

είδη μυϊκής δράσης, η μειομετρική (σύγκεντρη),  η πλειομετρική (έκκεντρη) και η 

ισομετρική αντίστοιχα. Η μειομετρική δράση είναι η μυϊκή δραστηριότητα κατά την οποία η 

δύναμη που παράγει ο μυς είναι μεγαλύτερη απ’ την εξωτερική αντίσταση, (Baechle & Earle, 

2000) με αποτέλεσμα τα δύο άκρα του μυός, που προσφύονται στα οστά, να πλησιάσουν 

μεταξύ τους και να κινηθεί ο σκελετός. Οι μειομετρικές δράσεις εκτελούνται ενάντια στην 

προς τα κάτω έλξη της βαρύτητας με αποτέλεσμα την ανύψωση είτε ολόκληρου του 

σώματος, είτε ενός μέρους του, με συνέπεια ο μυς να βραχύνεται (Knuttgen & Kreamer, 

1987). Δραστηριότητες όπως η κολύμβηση και η ποδηλασία περιλαμβάνουν σχεδόν 

αποκλειστικά μειομετρική μυϊκή δραστηριότητα (Baechle & Earle, 2000). Κατά την 

έκκεντρη δράση τα δύο άκρα του μυός, που προσφύονται στα οστά μετακινούνται 

μακρύτερα το ένα από τ’ άλλο λόγω μιας εξωτερικής δύναμης (Knuttgen & Kreamer, 1987). 

Έτσι η δύναμη που παράγει ένας μυς είναι μικρότερη από την εξωτερική αντίσταση με 

αποτέλεσμα ο μυς να επιμηκύνεται. Στην συνηθισμένη προπόνηση με βάρη, η έκκεντρη 
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μυϊκή δράση αποτρέπει την επιτάχυνση του βάρους προς τα κάτω, λόγω της βαρύτητας. Έτσι 

η κίνηση του βάρους προς τα κάτω είναι σταδιακή και ελεγχόμενη, χωρίς να επιταχύνεται 

και χωρίς να πέφτει με ταχύτητα προς το έδαφος ή στο σώμα του αθλητή. Παραδείγματα 

έκκεντρης μυϊκής δράσης είναι η ελεγχόμενη κίνηση του βάρους προς τα κάτω κατά την 

άρση βαρών και κατά την επαφή των ποδιών με το έδαφος στην διάρκεια της φάσης της 

προσγείωσης από ένα άλμα (Baechle & Earle, 2000). Τέλος στην ισομετρική δράση το μήκος 

του μυός δεν αλλάζει, είτε επειδή οι δυνάμεις που δρουν στο να επιμηκύνουν τον μυ είναι 

ακριβώς ίσες με αυτές που παράγονται για την βράχυνσή του, είτε επειδή η άρθρωση στην 

οποία προσφύεται ο μυς παραμένει σταθερή (Knuttgen & Kreamer,1987). Παραδείγματα 

ισομετρικής δράσης αποτελούν η άσκηση της δίπλωσης του κορμού από εδραία θέση με τον 

κορμό τεντωμένο, όπου οι κοιλιακοί μύες δρουν ισομετρικά για να κρατηθεί σταθερή η 

ακαμψία του κορμού, ενώ οι καμπτήρες των ισχίων πραγματοποιούν την κίνηση της 

δίπλωσης του κορμού. Αντίθετα όταν η άσκηση αυτή εκτελείται με κάμψη του κορμού, οι 

κοιλιακοί μύες δρουν μειομετρικά και έκκεντρα κατά την άρση και την επαναφορά του 

κορμού, αντίστοιχα (Baechle & Earle, 2000). Στον αθλητισμό χαρακτηριστικό παράδειγμα 

ισομετρικής συστολής αποτελεί η κίνηση του «σταυρού» στους κρίκους της ενόργανης 

γυμναστικής και η σταθεροποίηση της μπάρας με τα χέρια πάνω από το κεφάλι στην άρση 

βαρών.                                           
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                                                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ 

ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΟ                                              

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολλές δοκιμασίες τόσο εργαστηρίου όσο και πεδίου 

για την αξιολόγηση και εκτίμηση της μυϊκής δύναμης, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

εξειδικευμένο προσωπικό (γυμναστές, προπονητές, εργοφυσιολόγοι κλπ). Βασική 

παράμετρος για την επιλογή της δοκιμασίας, είναι η δυνατότητα ποσοτικής μέτρησης της 

δύναμης, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών ή 

αξιολόγηση της προόδου από έναν τραυματισμό, και της αποτελεσματικότητας των 

προγραμμάτων άσκησης. Για την ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση της μυϊκής λειτουργίας 

συνήθως χρησιμοποιούνται οι διεθνώς αναγνωρισμένες μονάδες μέτρησης (International 

System of Measurement -SI), όπως για τη δύναμη το Newton (m•kg•s-2) και kilopond (kp), 

για το έργο (γινόμενο της δύναμης επί την μετατόπιση) το Joule (J, δηλ. m2•kg•s-2) και η 

χιλιοθερμίδα -kilocalorie (kcal), για την Ροπή (το αποτέλεσμα της εφαρμογής δύναμης γύρω 

από έναν άξονα) το Newton –meter (N.m) και για την Ισχύ το Watt (J/s). Ο διαχωρισμός των 

δοκιμασιών μυϊκής δύναμης μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση το είδος της μυϊκής 

συστολής: ισομετρική, πλειομετρική (έκκεντρη) και μειομετρική (σύγκεντρη). Η συχνότερη 

προσέγγιση, για την αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης, είναι η χρησιμοποίηση του 

ισοκινητικού δυναμόμετρου, όσο αναφορά εργαστηριακές μετρήσεις. Οι συχνότερες 

δοκιμασίες αξιολόγησης της δύναμης είναι οι εξής: 

2.1 Χειροδυναμομέτρηση: Είναι μια δοκιμασία ισομετρικής δύναμης των μυών του πήχη 

που γίνεται με την βοήθεια ενός δυναμόμετρου χειρός. Ο ασκούμενος βρίσκεται σε όρθια 

θέση κρατώντας με το δυνατό του χέρι το χειροδυναμόμετρο απ’ την λαβή του. Το χέρι που 
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ασκεί δύναμη στο χειροδυναμόμετρο βρίσκεται στο πλάι του σώματος, αλλά δεν ακουμπάει 

σε αυτό. Η προσπάθεια είναι μέγιστη και έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα. Η 

μέτρηση είναι επαναλαμβανόμενη και καταγράφεται η καλύτερη προσπάθεια σε κιλά 

(Τερζής et. al. 2015).  

   Όσο αναφορά τα παιδιά, το μεγαλύτερο ποσοστό της βιβλιογραφίας που αφορά στη 

μέτρηση της δύναμης προέρχεται απ’ την δοκιμασία της χειροδυναμομέτρησης. 

Περισσότερη έμφαση δίνεται στη διακύμανση της δύναμης ανάμεσα στις ηλικίες και τα 

φύλα. Για τα αγόρια φαίνεται να υπάρχει μια αρκετά γραμμική αύξηση στην δύναμη που 

ασκούν στην λαβή προχωρώντας ηλικιακά, απ’ την πρώιμη παιδική μέχρι την αρχική 

εφηβική ηλικία. Έπειτα αυξάνεται απότομα κατά την διάρκεια της εφηβείας και συνεχίζει, με 

χαμηλότερο όμως ρυθμό, κατά την μετά-εφηβική ηλικία. Το πρότυπο αυτό είναι ίδιο και για 

τα κορίτσια, μέχρι την πρώιμη εφηβεία. Η δύναμη συνεχίζει να αυξάνεται και κατά τη 

διάρκεια της εφηβείας, σε βαθμό όμως που δεν διαφέρει και πολύ με αυτόν της προ-εφηβικής 

περιόδου. Επιπροσθέτως, στα κορίτσια, φαίνεται να υπάρχει μια πολύ μικρή αύξηση της 

δύναμης κατά την μετά-εφηβική ηλικία. Έτσι τα αγόρια έχουν μια σταθερά υψηλότερη μέση 

τιμή για την δύναμη της λαβής κατά την χειροδυναμομέτρηση απ’ τα κορίτσια από 3 έως 18 

ετών. Τα κορίτσια και τα αγόρια φαίνεται να επιτυγχάνουν το 50% της μέγιστης τελικής 

δύναμης μεταξύ 10 και 12,5 ετών, αντίστοιχα. Τα κορίτσια έχουν περίπου το 92% της 

απόλυτης δύναμης των αγοριών στην ηλικία των 7 και λιγότερο από 60% στην ηλικία των 

18. Οι διαφορές μεταξύ των δύο φύλων σε σχετικές τιμές (ανα κιλό σωματικής μάζας) στην 

προ-εφηβεία οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει, στο μεγαλύτερο ποσοστό του σωματικού 

λίπους, στο χαμηλότερο ποσοστό της άλιπης μάζας στα κορίτσια απ’ την μέση παιδική 

ηλικία και μετέπειτα, και στην αύξηση τις μυϊκής μάζας στα αγόρια. Αυτές οι αναλογίες 

βέβαια αφορούν συγκεκριμένα την χειροδυναμομέτρηση και ίσως να μην πρέπει να 

γενικεύονται και σε άλλες μυϊκής ομάδες ή άλλους τύπους μυϊκής δράσης (Blimkie, 1989) 
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(βλ.Πίνακας2.1). 

 

2.2 Κάμψη και έκταση αγκώνα: Κατά την δοκιμασία της κάμψης και της έκτασης του 

αγκώνα ο βραχίονας του δοκιμαζόμενου, που βρίσκεται σχεδόν παράλληλος με το έδαφος, 

εφάπτεται και ακινητοποιείται στην ειδική θέση του δυναμόμετρου. Έτσι ο αγκώνας και ο 

κορμός βρίσκονται σταθεροποιημένοι με το κάθισμα του δυναμόμετρου, με ειδικούς ιμάντες. 

Το αντιβράχιο βρίσκεται σε ουδέτερη θέση. Η κίνηση μπορεί να γίνει τόσο ισομετρικά, όσο 

και ισοκινητικά (παραγωγή δύναμης με σταθερή ταχύτητα) (Wood et. al., 2004). Η κίνηση 

της κάμψης της άρθρωσης του αγκώνα εξετάζεται από την θέση της έκτασης και 

εφαρμόζεται δύναμη για την κάμψη του αγκώνα, ενώ για την κίνηση της έκτασης, από θέση 

κάμψης εφαρμόζεται δύναμη για την έκταση του αγκώνα.  

   Όσο αναφορά λοιπόν την αναπτυξιακή ηλικία, η δύναμη που εφαρμόζεται για την κάμψη 

και έκταση του αγκώνα, είναι παρόμοια με αυτή που αναφέρθηκε για την 

χειροδυναμομέτρηση. Συγκεκριμένα, η δύναμη των καμπτήρων του αγκώνα, στις 115
ο
, είναι 

μεγαλύτερη απ’ αυτήν των εκτεινόντων, στις 140
ο
, σε κάθε στάδιο της ηλικίας. Η αναλογία 

της δύναμης μεταξύ  εκτεινόντων – καμπτήρων του αγκώνα, που μετρήθηκαν στην εκάστοτε 

βέλτιστη αρθρική γωνία για την μέγιστη παραγωγή δύναμης, ελαττώνεται προοδευτικά με 

την ηλικία και από το ποσοστό του 76% στην ηλικία των 7.5 χρόνων,  φτάνει στο 57% κατά 

την διάρκεια της μετά- εφηβικής ηλικίας (Fowler & Gardner  1967, cited by Blimkie, 1989). 

Τα αγόρια εμφανίζουν μια τάση να είναι πιο δυνατά απ’ τα κορίτσια απ’ την ηλικία των 13 

και μετέπειτα, όσο αναφορά τις μυϊκές ομάδες του βραχίονα (Eek et. al., 2006) (βλ. Πίνακας 

2.1). Ωστόσο αυτές οι μετρήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν με σύνεση καθώς 

αφορούν συγκεκριμένες γωνίες της άρθρωσης. 
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2.3 Κάμψη και έκταση γόνατος: Για την πραγματοποίηση αυτής της δοκιμασίας ο 

δοκιμαζόμενος  τοποθετείται στο μηχάνημα σε καθιστή θέση και σταθεροποιείται το σώμα 

του με ιμάντες γύρω απ’ το στήθος και ένα οριζόντιο μαξιλάρι τοποθετείται πάνω απ’ τον 

μηρό. Ο κορμός ακουμπά στην πλάτη του καθίσματος, το οποίο βρίσκεται σε κεκλιμένη 

θέση ώστε το ισχίο να σχηματίζει γωνία περίπου 110
ο
 σε σχέση με τον κορμό. Ο άξονας της 

άρθρωσης του γόνατος είναι ευθυγραμμισμένος με τον μηχανικό άξονα του δυναμόμετρου. 

Ένα μαξιλαράκι τοποθετείται ακριβώς πάνω απ’ το έσω σφυρό. Αυτό αφορά μια τυπική 

δυναμομέτρηση και μετράται η ροπή που παράγεται (Li et. al., 1996).  

     Στην αναπτυξιακή ηλικία η δύναμη της κάμψης του γόνατος φαίνεται να αυξάνεται αργά 

και αρκετά γραμμικά από την ηλικία των 7 με 11 ετών για τα κορίτσια, με μια πιο ουσιώδη 

αύξηση να επιτυγχάνεται από τα 11 μέχρι τα 15 έτη. Για τα αγόρια υπάρχει μια γραμμική 

αύξηση στη δύναμη απ’ την ηλικία των 7 μέχρι των 11 ετών και έπειτα απ’ την ηλικία των 

11 μέχρι και 14 ετών παρουσιάζεται μια μέτρια αύξηση. Φαίνεται να μην υπάρχει διαφορά 

ανάμεσα στα δύο φύλα για την δύναμη της κάμψης του γόνατος μέχρι τα 11 έτη. Από αυτό 

το σημείο και μετά τα αγόρια ξεπερνούν τα κορίτσια και επιτυγχάνουν σημαντικά 

μεγαλύτερες τιμές δύναμης στην διάρκεια της προ-εφηβικής ηλικίας. Όσο αναφορά τη 

δύναμη της έκτασης του γόνατος, αυτή αυξάνεται γραμμικά για τα κορίτσια απ’ την ηλικία 

των 7-15 ετών και φαίνεται να κάνει πλατό από αυτό το σημείο και έπειτα. Στα αγόρια 

εμφανίζεται να υπάρχει μια μεταβαλλόμενη ανάπτυξη της δύναμης μέχρι τα 10 έτη, η οποία 

ακολουθείται από μια σχεδόν γραμμική αύξηση μέχρι περίπου τα 12-13 έτη. Από το σημείο 

αυτό η δύναμη συνεχίζει να αυξάνεται, με έναν επιταχυνόμενο όμως τώρα ρυθμό μέχρι την 

ηλικία των 15 ετών και μετέπειτα του σημείου αυτού συνεχίζει την κορύφωσή της με πιο 

αργό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της εφηβείας (Alexander & Molnar 1973, and  Molnar & 

Alexander 1973, cited by Blimkie, 1989) (βλ. Πίνακας 2.1).  Επίσης η δύναμη του 

τετρακέφαλου μυός, για την έκταση του γόνατος, αυξάνεται μέχρι τα 12 έτη με παρόμοιο 
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ρυθμό και για τα δύο φύλα, ωστόσο η αύξηση είναι μεγαλύτερη απ’ το σημείο αυτό και μετά 

για τα αγόρια με την ανάπτυξη των δευτερευόντων χαρακτηριστικών του φύλου τους. Έτσι 

οι διαφορές στη δύναμη της έκτασης του γόνατος μεταξύ των δυο φύλων διευρύνονται με 

την πρόοδο της ηλικίας. Να σημειωθεί πως τα παιδιά που είναι βαρύτερα και ψηλότερα 

παρουσιάζουν υψηλότερη ροπή συγκριτικά με παιδιά που έχουν χαμηλότερο βάρος και 

ανάστημα (Wiggin et. al. 2006) (βλ. Πίνακας 2.1). Αναφέρεται πως όλα τα μηχανήματα 

προσαρμόζονται για τα ανάλογα σωματικά χαρακτηριστικά των παιδιών.  

 

 

 

2.4 Κατακόρυφο άλμα με αντίθετη κίνηση (Countermovement Jump) 

 

Το Κατακόρυφο άλμα με αντίθετη κίνηση (Countermovement Jump, CMJ) είναι μια 

δοκιμασία πεδίου για την αξιολόγηση της μυϊκής δύναμης και ισχύς των κάτω άκρων. Κατά 

τη δοκιμασία τα χέρια εκτείνονται προσπαθώντας να φτάσουν στο ψηλότερο σημείο, όπου ο 

δοκιμαζόμενος αφήνει ένα σημάδι στον τοίχο, χωρίς άλμα. Έπειτα με μια γρήγορη κίνηση 

προς τα κάτω, λυγίζοντας τα γόνατα σε γωνία περίπου 90
ο
 , γίνεται μια εκρηκτική εκτέλεση 

κατακόρυφου άλματος, αφήνοντας ένα δεύτερο αποτύπωμα στον τοίχο όσο πιο ψηλά γίνεται. 

Ο εξεταστής υπολογίζει την απόσταση σε cm των δύο αποτυπωμάτων στον τοίχο και η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται 2-3 φορές με καταγραφή της υψηλότερης επίδοσης (Τερζής 

et.al.2015).  

   Στην αναπτυξιακή ηλικία παρατηρείται αύξηση του ύψους του άλματος με την πάροδο της 

ηλικίας. Τα αγόρια έχουν μεγαλύτερη αλτικότητα σε σχέση με τα κορίτσια, κατά 1.3 cm στις 

ηλικίες των 10-11 χρόνων και 9.4 cm για τις ηλικίες των 15-17 ετών. Μέχρι την ηλικία των 

12 ετών, τα δύο φύλα αυξάνουν το ύψος του άλματός τους με παρόμοιο ρυθμό. Ωστόσο τα 
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αγόρια φαίνεται να αυξάνουν το ύψος του άλματός τους σημαντικά μετά τα 12 έτη, ακόμα 

και όταν λήφθηκε υπ’ όψιν το σωματικό ύψος, σε αντίθεση με τα κορίτσια, με αποτέλεσμα 

να αυξάνεται και η μεταξύ τους διαφορά. Αυτό οφείλεται στην μεγαλύτερη ανάπτυξη των 

κάτω άκρων, στο μεγαλύτερο όγκο μηρού και μεγαλύτερου ποσοστού μυϊκών ινών ταχείας 

συστολής των αγοριών. Έτσι, το ύψος του άλματος κατά το CMJ είναι μια καλή παράμετρος, 

για να περιγραφεί η ανάπτυξη της εκρηκτικής δύναμης της έκτασης των κάτω άκρων, κατά 

την διάρκεια της ωρίμανσης (Focke et. al. 2013) (βλ. Πίνακας 2.1).  

    Σημειώνεται πως υπάρχει υψηλή και θετικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ χρονολογικής 

ηλικίας και δύναμης σε αγόρια ηλικίας 10-16 ετών , ενώ μέτρια και θετική είναι η συσχέτιση 

της δύναμης με την ηλικία, για κορίτσια από την προ-εφηβική μέχρι και την αρχή της 

εφηβικής ηλικίας· αλλά η συσχέτιση μεταπίπτει σε χαμηλή και αρνητική από το τέλος της 

εφηβείας και κατά την διάρκεια της μετά-εφηβείας (Blimkie,1989). Τέλος, δεν υπάρχουν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στη δύναμη, ανάλογα με το φύλο ανά επιφάνεια εγκάρσιας 

διατομής του μυός, ανεξάρτητα από την άρθρωση του μυ ή την μυϊκή δράση που εξετάστηκε. 

Φαίνεται πως διαφορετικοί παράγοντες, σε αντίθεση με την επιφάνεια εγκάρσιας διατομής 

του μυός, ίσως παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη της δύναμης που σχετίζεται με το φύλο και την 

ηλικία (Lambert & Blimkie, 2008). 
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                                    Πίνακας 2.1 Δοκιμασίες αξιολόγησης της μυϊκής δύναμης 

Αναφορές Δείγμα Ηλικία( 

έτη) 

Δραστηριότητα Κινήσεις που 

εξετάστηκαν 

Αποτελέσματα 

Eek et. 

Al. (2006) 

149 

παιδιά 

(76 

αγόρια 

και 73 

κορίτσια) 

5-15 Ισομετρική  Έκταση 

αγκώνα, ισχίου. 

κάμψη ισχίου, 

γόνατος 

   Ροπής με την 

αύξηση ηλικίας και 

βάρους.              

Μεγαλύτερη  της 

δύναμης των 

αγοριών μετά την 

ηλικία των 13 ετών 

Wiggin et. 

al. (2006) 

3587 

παιδιά 

(1557 

αγόρια 

και 2030 

κορίτσια) 

6-13 Ισοκινητική  Κάμψη και 

έκταση γόνατος 

  Ροπής με την 

αύξηση του 

σωματικού μεγέθους 

και ηλικίας. 

Μεγαλύτερη    της 

δύναμης των 

αγοριών μετά την 

ηλικία των 13, 

συγκριτικά με τα 

κορίτσια 

Focke et. 

al. (2013) 

1835 

παιδιά 

4-17 Κατακόρυφο 

άλμα με 

αντίθετη κίνηση 

(Countermovem

ent Jump, CMJ) 

Ύψος άλματος    Στο ύψος του 

άλματος με την 

αύξηση της ηλικίας.   

Ύψος άλματος των 

αγοριών σε σχέση 

με των κοριτσιών, 

ειδικά μετά τα 12 

έτη 

Blimkie 

(1989) 

Αγόρια 

και 

κορίτσια 

6-15 Ισοκινητική  Κάμψη γόνατος Παρόμοια αύξηση 

μέχρι τα 11 έτη για 

τα δυο φύλα.    Στα 

αγόρια μεγαλύτερη 

μετέπειτα του 

σημείου αυτού 

Blimkie 

(1989) 

Αγόρια 

και 

κορίτσια 

6-15 Ισοκινητική  Έκταση γόνατος Παρόμοια αύξηση 

μέχρι τα 12 έτη για 

τα δυο φύλα.   

Πλατό στα 15 έτη τα 

κορίτσια,   

μεγαλύτερη  στα 

αγόρια 

Blimkie 

(1989) 

Αγόρια 

και 

κορίτσια 

3-18 Ισομετρική  Δύναμη λαβής 

(χειροδυναμομέ

τρηση)     

   Δύναμη λαβής των 

αγοριών συγκριτικά 

με τα κορίτσια σε 

όλη την χρονική 

περίοδο των 3-18 

ετών. 
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                                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

 

                 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΠΟΥ  ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ  ΤΗΝ  ΜΥΙΚΗ  ΔΥΝΑΜΗ    

                                   

3.1 Σωματικό μέγεθος 

 

 Οι διαφορές στο σωματικό μέγεθος, στη σωματική διάπλαση και στη σύσταση του σώματος 

που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την ωρίμανση, είναι σημαντικοί παράγοντες που 

επηρεάζουν τη δύναμη και την κινητική απόδοση. Η συσχέτιση μεταξύ ύψους, βάρους και 

μιας ποικιλίας δραστηριοτήτων δύναμης, είναι μέτρια (r = 0.3 – 0.6) σε παιδιά και εφήβους 

4-18 ετών. Έτσι τα ψηλότερα και βαρύτερα παιδιά, τείνουν να είναι και δυνατότερα. Η 

συσχέτιση μεταξύ δύναμης και σωματικού μεγέθους δεν διαφέρει ανάλογα με το φύλο 

(Malina et. al. 2004). Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ= βάρος (kg)/ύψος^2) φαίνεται να 

σχετίζεται με την μυϊκή δύναμη και αντοχή των τετρακέφαλων, τρικέφαλων και κοιλιακών 

μυών, σε παιδιά ηλικίας 10-13 ετών. Έτσι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ ΔΜΣ και 

μέγιστης ροπής των τετρακέφαλων και τρικέφαλων που μετρήθηκε σε ισοκινητικό 

δυναμόμετρο (r =0.44, p= 0.0001), (r =0.3, p= 0.009) αντίστοιχα, ενώ υπήρχε μια 

αξιοσημείωτη αρνητική συσχέτιση μεταξύ ΔΜΣ και της δύναμης των κοιλιακών μυών (r = - 

0.54, p= 0.0001). Επίσης, αρνητική ήταν η συσχέτιση μεταξύ του ΔΜΣ  και της διάρκειας 

αντοχής των τετρακέφαλων, κοιλιακών και τρικέφαλων μυών (r =0.55, p =0.0001), (r = 0.53, 

p = 0.0001), (r =0.21, p= 0.06) αντίστοιχα (Hasan et.al. 2016). Έχει παρατηρηθεί ότι οι 

παχύσαρκοι άνθρωποι έχουν υψηλότερο ποσοστό μυϊκών ινών ταχείας συστολής, σε σχέση 

με τους νορμοβαρείς  (Kriketos et. al. 1997, cited by Hasan et.al. 2016). Έτσι φυσιολογικά 

αναμένονται υψηλότερα επίπεδα μυϊκής δύναμης για παχύσαρκα παιδιά, ώστε να 
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μετακινήσουν τα βαρύτερα κορμιά τους κατά την διάρκεια της άσκησης, γεγονός όμως που 

ίσως μειώνει την ικανότητά τους να ανταπεξέλθουν σε μακροπρόθεσμες δραστηριότητες. Το 

σωματικό μέγεθος φαίνεται ότι είναι ένας από τους κύριους καθοριστικούς παράγοντες της 

μυϊκής δύναμης, ενώ η μικρή μυϊκή δύναμη έχει παρατηρηθεί ότι σχετίζεται με χαμηλότερο 

σωματικό βάρος και αντίστροφα. Εν τέλει ο ΔΜΣ των παιδιών έχει θετική συσχέτιση με την 

μυϊκή δύναμη των τετρακέφαλων, τρικέφαλων και κοιλιακών μυών και αρνητική συσχέτιση 

με τη διάρκεια αντοχής των μυών αυτών. Αυτό υποδηλώνει ότι τα παχύσαρκα παιδιά, έχουν 

περισσότερη δύναμη αλλά λιγότερη αντοχή στην κόπωση των τρικέφαλων, τετρακέφαλων 

και κοιλιακών μυών, σε σχέση με τα υπέρβαρα και νορμοβαρή παιδιά  (Hasan et.al. 2016). 

Αναφορικά με ένα μεγαλύτερο εύρος ηλικιών (9-18 ετών), η ισομετρική δύναμη παρουσιάζει 

υψηλή συσχέτιση  με το βάρος, για τους καμπτήρες του αγκώνα και του εκτείνοντες του 

γόνατος σε αγόρια. Η συγκεκριμένη για την ηλικία συσχέτιση μεταξύ βάρους και δύναμης 

για τα αγόρια είναι γενικά χαμηλή προς μέτρια κατά την διάρκεια της μέσης παιδικής ηλικίας 

και έπειτα τείνει να αυξάνεται κατακόρυφα κατά την διάρκεια της εφηβείας, ενώ μειώνεται 

κατά την μετά-εφηβική ηλικία. 

   Όσο αναφορά την συσχέτιση του ύψους με την μυϊκή δύναμη για τα αγόρια, αυτή φαίνεται 

να  είναι σημαντική αλλά χαμηλή κατά την διάρκεια της μέσης παιδικής ηλικίας, έπειτα 

κορυφώνεται μέχρι ένα μέτριο όμως επίπεδο κατά τη διάρκεια της εφηβείας και στην 

συνέχεια μειώνεται κατά την μετά-εφηβική ηλικία. Για τα κορίτσια η συσχέτιση μεταξύ του 

ύψους  και της δύναμης είναι σημαντική και μέτρια κατά την μέση παιδική ηλικία, αυξάνεται 

κάπως αλλά και πάλι μέσα σε μέτρια πλαίσια, κατά την αρχή της εφηβείας, και μειώνεται σε 

ένα χαμηλό και μη σημαντικό επίπεδο  κατά την μετά-εφηβική ηλικία (Blimkie,1989). Η 

δύναμη λαβής των αγοριών ακολουθεί παράλληλη σχεδόν πορεία με αυτήν των κοριτσιών 

μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Ωστόσο μετά από αυτό το σημείο η αύξηση είναι πολύ 

μεγαλύτερη στα αγόρια. Λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή συσχέτιση του ύψους με τη 
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δύναμη, αυτό είναι πιθανότατα αποτέλεσμα της ανάπτυξης. Αυτό εξηγεί επίσης γιατί η 

επιτάχυνση της αύξησης της δύναμης στα κορίτσια αρχίζει νωρίτερα, αλλά είναι λιγότερο 

εμφανής. Σε ηλικία 12 ετών οι καμπύλες του ύψους και βάρους σύμφωνα με το φύλο 

δείχνουν ένα διαχωρισμό υπέρ των αγοριών. Αντίθετα, οι καμπύλες του ύψους των 

κοριτσιών εμφανίζουν μια επίπεδη πορεία χωρίς αυξομειώσεις από την ηλικία αυτή και μετά. 

Έτσι η δύναμη της λαβής ίσως να μην αυξάνεται πολύ από την ηλικία αυτή και έπειτα, αφού 

η μέση αύξηση του ύψους στην ανάπτυξη για τα κορίτσια, μετά την ηλικία των 14 ετών είναι 

μόνο 5 cm, και η εκτιμώμενη αύξηση του βάρος είναι περίπου 5 kg μέχρι την ηλικία των 21 

ετών   (Ploegmakers et. al. 2013).  

      

3.2 Νευρομυϊκοι  παράγοντες 

 

Μια κινητική μονάδα αποτελείται από έναν κινητικό νευρώνα, που βρίσκεται μέσα στις 

πρόσθιες ρίζες του νωτιαίου μυελού, και των νευραξώνων του, που είναι προσκολλημένοι 

στις τελικές κινητικές πλάκες (συναπτικές συνδέσεις) ενός συγκεκριμένου αριθμού μυϊκών 

ινών. Κάθε κινητική μονάδα μπορεί να νευρώσει  περίπου από 3 έως 2,000 μυϊκές ίνες, 

ανάλογα με την ακρίβεια του κινητικού ελέγχου που απαιτείται (Rowland, 2005). Η συστολή 

και η παραγωγή δύναμης από όλες της μυϊκές ίνες μιας κινητικής μονάδας, γίνεται 

ταυτόχρονα. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν η νευρική διέγερση από έναν νευρώνα να προκαλέσει 

τη συστολή μερικών μόνο μυϊκών ινών της ίδιας κινητικής μονάδας. Ακόμη, ένα υψηλότερο 

δυναμικό ενέργειας μιας κινητικής μονάδας, δεν θα προκαλέσει ισχυρότερη συστολή (αρχή 

του όλου ή ουδέν). Το δυναμικό ενέργειας, που μεταδίδεται κατά μήκος ενός κινητικού 

νευρώνα, προκαλεί μια διέγερση μικρής διάρκειας στις μυϊκές ίνες της κινητικής μονάδας, 

που ονομάζεται σύσπαση. Αυτή η δημιουργία του δυναμικού ενέργειας στο σαρκείλημα, 

είναι υπεύθυνο για την απελευθέρωση του ασβεστίου στο εσωτερικό της μυϊκής ίνας, και εν 
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συνεχεία για τη μυϊκή συστολή. Η απελευθέρωση του ασβεστίου κατά τη μυϊκή σύσπαση, 

είναι αρκετή για την ενεργοποίηση του συστήματος ακτίνης – μυοσίνης και για την 

παραγωγή της μέγιστης δύναμης, από τις συγκεκριμένες μυϊκές ίνες (Baechle & Earle, 2000). 

Μια αύξηση στην παραγωγή δύναμης από έναν μυ μπορεί να επιτευχθεί, είτε από την 

αύξηση της συχνότητας του νευρικού ερεθίσματος από μια συγκεκριμένη κινητική μονάδα, 

είτε επιστρατεύοντας επιπλέον κινητικές μονάδες. Ένας μυς, για να δημιουργήσει μια 

αυξανόμενη ποσότητα έντασης, πρέπει να συμβούν διαδοχικά οι εξής δυο διαδικασίες: 

καθώς ο ρυθμός διέγερσης και ενεργοποίησης της κινητικής μονάδας φτάνει στο μέγιστο, 

επιστρατεύονται νέες κινητικές μονάδες. Τελικά, όλες οι κινητικές μονάδες διεγείρονται 

στην μέγιστη συχνότητά τους, και αυτό καθορίζει την μέγιστη εθελούσια συστολή ενός μυ. 

Διαφορετικοί τύποι κινητικών μονάδων χαρακτηρίζονται με βάση την μεταβολική τους 

ικανότητα, την ικανότητά τους για παραγωγή μέγιστης δύναμης και τα ηλεκτρομυογραφικά 

χαρακτηριστικά των μυών που νευρώνουν. 

   Για την παιδική ηλικία οι περισσότερες έρευνες επικεντρώνονται στην κινητική και 

αισθητική ταχύτητα μετάδοσης του νευρικού ερεθίσματος (ΤΜΝΕ), καθώς η μέτρηση της 

νευρολογικής αυτής μεταβλητής είναι μη επεμβατική (Rowland, 2005). Η ταχύτητα 

μετάδοσης του κινητικού και αισθητικού ερεθίσματος καθώς και το εύρος και η μορφολογία 

των νευραξώνων, αυξάνεται σταδιακά σε νεογνά και παιδιά ηλικίας 1 εβδομάδας μέχρι 6 

ετών αντίστοιχα, ενώ παρατηρείται μια ταχύτατη αύξηση κατά τη διάρκεια των πρώτων 

χρόνων της ζωής. Η μέγιστη ΤΜΝΕ ήταν δυο φορές πιο γρήγορη στους ενήλικες από ότι στα 

νεογνά. Ωστόσο οι τιμές όλων αυτών των παραμέτρων έφτασαν τα επίπεδα των ενηλίκων 

στην ηλικία των τεσσάρων με πέντε ετών. Η μυελίνη, η οποία είναι μια λιποειδής ουσία που 

περιβάλλει τον νευράξονα των εμμύελων νευρικών ινών, βελτιώνει την αποδοτικότητα με 

την οποία οι άξονες άγουν τα δυναμικά ενέργειας. Ακόμη, η ωρίμανση της διαδικασίας της 

μυελίνωσης του περιφερικού νευρικού συστήματος, ξεκινά κατά την διάρκεια του τέταρτου 
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μήνα της εμβρυακής ζωής και ολοκληρώνεται σε μεγάλο βαθμό περίπου στην ηλικία των 5 

ετών (Webster and Favilla, 1984, cited by García et. al. 2000). Ωστόσο  η μυελίνωση  

τελειώνει κατά την σεξουαλική ωρίμανση του ατόμου ή μέχρι την ενηλικίωσή του. Για αυτόν 

τον λόγο τα παιδιά αυτής της ηλικίας παρουσιάζουν μικρότερες τιμές στην ΤΜΝΕ, σε σχέση 

με τους ενήλικους (García et. al. 2000). Η ΤΜΝΕ έχει βρεθεί ότι σχετίζεται όχι μόνον με την 

ηλικία αλλά και με το ύψος και την διάμετρο του μυός. Μεταξύ του ύψους των 100 και 

200cm η ΤΜΝΕ αυξήθηκε σχεδόν 20% (Rowland, 2005).  Η ΤΜΝΕ δεν πρέπει να θεωρείται 

ότι αυξάνεται μόνο μέχρι την ηλικία των 5 ετών, αλλά βελτιώνεται και κατά την διάρκεια της 

πρώιμης εφηβικής ηλικίας και της εφηβείας. Συγκεκριμένα βρέθηκε μικρή αλλά σημαντική 

αύξηση στην ΤΜΝΕ στα άνω άκρα, αλλά μείωση στα κάτω άκρα τόσο σε αγόρια όσο και σε 

κορίτσια αυτού του ηλικιακού εύρους. Έτσι η εξέλιξη στην ΤΜΝΕ είναι ένα περίπλοκο 

φαινόμενο, το οποίο μπορεί να σχετίζεται με το γεγονός ότι καθώς τα κάτω άκρα 

μεγαλώνουν σε μήκος, μέχρι περίπου την ηλικία των 20 ετών, τα απομακρυσμένα τμήματα 

των νευραξώνων ίσως γίνονται λεπτότερα σε σύγκριση με τα πλησιέστερα τμήματά τους, 

που βρίσκονται και πλησιέστερα στον νωτιαίο μυελό. Αυτός ο παράγοντας λοιπόν έχει σχέση 

με το μήκος των νευραξώνων και των άκρων. Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την 

ΤΜΝΕ είναι αυτός της ωρίμανσης, καθώς με το πέρασμα στην εφηβεία, ορισμένοι 

νευράξονες ίσως να γίνονται παχύτεροι ή να υφίστανται και άλλες δομικές αλλαγές. Έτσι, 

σύμφωνα με αυτό, η εξέλιξη της ΤΜΝΕ στα περιφερικά νεύρα, πιθανώς εξαρτάται από 

αυτούς τους δυο παράγοντες. Τέλος το γεγονός αυτό είναι ανεξάρτητο από το φύλο (Lang et. 

al., 1985). 

 

 

 

 



 

17 
 

3.3 Ορμονικοί παράγοντες 

 

Οι διαφορές στην μυϊκή μάζα και στην απόδοση της δύναμης μεταξύ των δύο φύλων, ειδικά 

κατά τη διάρκεια της εφηβείας και της μετά- εφηβείας, έχει συσχετιστεί με αλλαγές στην 

ενδοκρινολογική λειτουργία. Οι μεταβολές στη συγκέντρωση των ορμονών μεταξύ των δύο 

φύλων, ιδίως της τεστοστερόνης, η οποία είναι ένας ισχυρός αναβολικός παράγοντας, 

ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την σεξουαλική διαφοροποίηση. Παρατηρείται μια 

δραματική αύξηση στη συγκέντρωση της τεστοστερόνης ορού στους άνδρες, κατά τη 

διάρκεια της εφηβικής ανάπτυξης. Αύξηση στη συγκέντρωσης της τεστοστερόνης 

παρατηρείται και στις γυναίκες, σε μικρότερο όμως βαθμό, αλλά η κορυφαία της τιμή στο 

τέλος της εφηβείας, είναι μικρότερη από αυτή που έχει επιτευχθεί από τα αγόρια στην αρχή 

της. Εκτός από την τεστοστερόνη, ουσιαστικές αλλαγές συμβαίνουν και στην συγκέντρωση 

άλλων ορμονών, όπως η ανδροστενεδιόνη, ένας πιο αδύναμος αναβολικός παράγοντας που 

εκκρίνεται κυρίως από τον φλοιό των επινεφριδίων. Σε σύγκριση με τις αλλαγές στη 

συγκέντρωση της τεστοστερόνης, οι αλλαγές στη συγκέντρωση της ανδροστενεδιόνης  είναι 

μικρότερη στους άνδρες, αλλά μεγαλύτερη στις γυναίκες. Η συγκέντρωση οιστραδιόλης, 

κυρίαρχη ορμόνη του γυναικείου φύλου, αλλάζει ελάχιστα στους άνδρες κατά την διάρκεια 

της εφηβείας, ενώ αυξάνεται στις γυναίκες κατά τη διάρκεια των τελευταίων σταδίων της 

εφηβικής ανάπτυξης. Τέλος, πέρα από τις ορμόνες που αναφέρθηκαν παραπάνω υπάρχουν 

και άλλες ορμόνες που επηρεάζουν τις αναβολικές διαδικασίες και την ανάπτυξη της 

δύναμης, όπως είναι η αυξητική ορμόνη και ο ινσουλινοειδής (ή ινσουλινομιμητικός) 

αυξητικός παράγοντας IGF-1 (Winter, 1978 cited by Blimkie,1989). 
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3.4 Μυϊκές ίνες 

 

Η σύνθεση των μυϊκών ινών και το μέγεθός τους επιδρούν στη δύναμη του σκελετικού μυός. 

Ο ανθρώπινος σκελετικός μυς αποτελείται κυρίως από δυο είδη μυϊκών ινών, αργής 

σύσπασης ή τύπου Ι και ταχείας σύσπασης ή τύπου ΙΙ μυϊκές ίνες, οι οποίες είναι 

διανεμημένες σε διάφορες μυϊκές ομάδες στο σώμα. Επιπροσθέτως οι μυϊκές ίνες τύπου ΙΙ 

διαφοροποιούνται σε τρείς υπό-τύπους, που είναι οι ΙΙa, IIb και ΙΙc.  Έτσι, έχουμε τις 

οξειδωτικές ίνες βραδείας συστολής (τύπου Ι), που είναι σχετικά μικρές χωρίς να αποδίδουν 

μεγάλη ισχύ, αλλά αποδίδουν μεγάλη αντοχή στην κόπωση, τις οξειδωγλυκολυτικές ίνες 

(τύπου ΙΙa) που είναι ενδιάμεσες, και τις γλυκολυτικές ίνες (τύπου ΙΙb) ταχείας συστολής που 

αποδίδουν μεγάλη ισχύ, αλλά μικρή αντοχή στην κόπωση. Επομένως με βάση την ταχύτητα 

συστολής διακρίνουμε αργές ίνες βραδείας συστολής και γρήγορες ίνες ταχείας συστολής 

(Κλεισούρας  2011).   Με βάση τις ιστοχημικές τους ιδιότητες όμως, διακρίνουμε τις 

οξειδωτικές ίνες (τύπου Ι), τις οξειδωγλυκολυτικές ίνες (τύπου ΙΙa) και τις γλυκολυτικές ίνες 

(τύπου ΙΙb).  Ο τύπος ΙΙc διαφοροποιείται ελάχιστα από τον τύπο ΙΙa και αντιστοιχεί μόνο στο 

1% των μυϊκών ινών (Blimkie,1989, Κλεισούρας  2011).  

   Από την ηλικία περίπου του 1 έτους, η σύνθεση και η κατανομή των τύπων των μυϊκών 

ινών του παιδιού, έχει φθάσει κοντά στις αναλογίες των ενηλίκων. Ωστόσο η κατανομή των 

μυϊκών ινών τύπου Ι είναι μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και της 

εφηβείας, περίπου 10% παραπάνω σε σύγκριση με αυτή των ενηλίκων. Δεν φαίνεται όμως να 

υπάρχει κάποια ξεκάθαρη συσχέτιση μεταξύ φύλου και διαφοράς στη διανομή των τύπου Ι 

μυϊκών ινών κατά τη διάρκεια τις παιδικής ηλικίας. Το ποσοστό της κατανομής των τύπου ΙΙ 

μυϊκών ινών, είναι χαμηλότερο στην πρώιμη και μέση παιδική ηλικία σε σύγκριση με την 

ενήλικη ζωή, αλλά φθάνει την κατανομή των ενηλίκων κατά τη διάρκεια της μετά-εφηβικής 

ηλικίας. Επίσης, φαίνεται πως ίσως είναι μεγαλύτερη η επικράτηση των τύπου ΙΙa μυϊκών 
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ινών σε σύγκριση με τις ΙΙb κατά την παιδική και εφηβική ηλικία (Blimkie,1989, Dotan et. 

al., 2013). Οι μυϊκές ίνες υφίστανται μια δραματική αύξηση σε μέγεθος κατά τη διάρκεια της 

παιδικής ηλικίας και εφηβείας. Η διάμετρος των μυϊκών ινών είναι περίπου στο 30% και 

50% αυτής των ανδρών, στην ηλικία των 1 και 5 ετών αντίστοιχα. (Colling-Saltin, 1980 cited 

by Blimkie 1989). Η διάμετρος των μυϊκών ινών αυξάνεται γραμμικά με την ηλικία και δεν 

υπάρχει διαφορά, αναφορικά με το φύλο, στη διάμετρο τους κατά την βρεφική και πρώιμη 

παιδική ηλικία (Blimkie,1989). Ωστόσο κατά την εφηβική και μετά-εφηβική ηλικία, οι τύποι 

των μυϊκών ινών ΙΙa και IIb καλύπτουν μεγαλύτερη επιφάνεια στα αγόρια σε σύγκριση με τα 

κορίτσια. Επίσης στα κορίτσια αυτής της ηλικίας οι μυϊκές ίνες τύπου Ι και ΙΙa είναι 

μεγαλύτερες και καλύπτουν μεγαλύτερη επιφάνεια από τις ΙΙb. Στα αγόρια η επιφάνεια που 

καλύπτουν οι μυϊκές ίνες τύπου ΙΙa, είναι μεγαλύτερη από αυτή των Ι και ΙΙb. Η αναλογία 

στην καλυπτόμενη επιφάνεια των τύπων ΙΙb/I, IIa/I και ΙΙb/IIa, είναι μικρότερη στα κορίτσια 

από ότι στα αγόρια (Glenmark et. al., 1992). Η διάμετρος και η επιφάνεια που καλύπτουν οι 

μυϊκές ίνες, αυξάνονται σταθερά με την ταυτόχρονη αύξηση του σωματικού μεγέθους με το 

πέρας της ηλικίας, για τον  δελτοειδή και τον δικέφαλο βραχιόνιο στα άνω άκρα, και τον 

ορθό μηριαίο και τον γαστροκνήμιο για τα κάτω άκρα (Aherne et. al., 1971). Τέλος, ελάχιστα 

είναι γνωστά σχετικά με τις συσταλτικές ιδιότητες του μυός. Ωστόσο, σε παιδιά 9-14 ετών, 

στα οποία γινόταν επαναμέτρηση 1 φορά το χρόνο για 5 χρόνια, μετρήθηκε με την μέθοδο 

της τασεομυογραφίας (αγγλικός όρος: tensiomyography), ο χρόνος συστολής, ώστε να 

εκτιμηθούν οι διαχρονικές αλλαγές του δικέφαλου βραχιόνιου (ΔΒ) και του δικέφαλου 

μηριαίου (ΔΜ), του έξω πλατύ μηριαίου (ΕΠ) και των ορθωτήρων τις σπονδυλικής στήλης 

(ΟΣΣ). Τα αποτελέσματα έδειξαν μεγαλύτερο χρόνο συστολής στον ΔΒ και στον ΕΠ στα 

αγόρια σε σύγκριση με τα κορίτσια, ίσως λόγω του μεγαλύτερου ποσοστού μυϊκών ινών 

τύπου Ι στο ΕΠ των αγοριών, και μικρότερο χρόνο συστολής του ΔΜ των αγοριών σε 

σύγκριση με των κοριτσιών. Τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια ο ΕΠ και οι ΟΣΣ 
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αναπτύσσουν μικρότερο χρόνο συστολής πριν την αρχή της εφηβείας, ενώ μετέπειτα ο 

χρόνος είναι παρόμοιος με των ενηλίκων. Η συχνή συμμετοχή σε αθλήματα σχετίζεται με 

χαμηλότερο χρόνο συστολής του ΔΜ τόσο στα αγόρια όσο και στα κορίτσια, ενώ ο ΕΠ 

παραμένει ανεπηρέαστος. Επίσης οι ΟΣΣ είχαν τον μικρότερο χρόνο συστολής και επομένως 

ήταν και οι ταχύτεροι μύες, ενώ ακολουθούσαν ο ΕΠ, ο ΔΜ και τέλος ο ΔΒ, κάτι που ίσως 

οφείλεται στην μικρότερη γωνία πρόσφυσης των ΟΣΣ και όχι στον τύπο των μυϊκών ινών 

τους. Τέλος τα παιδιά παρουσιάζουν μικρότερο χρόνο συστολής στον ΕΠ και μεγαλύτερο 

στον ΔΒ, σε σύγκριση με τους ενήλικες, κάτι που ίσως οφείλετε στην μικρότερη 

ενεργοποίηση των κινητικών μονάδων των τύπου ΙΙ μυϊκών ινών στα παιδιά σε σχέση με 

τους ενήλικες για τους εκτείνοντες του γόνατος, όχι όμως και για τους καμπτήρες του 

αγκώνα. Έτσι κατά την αρχή της εφηβείας τα αγόρια χαρακτηρίζονται από γενικά πιο αργούς 

μύες σε σύγκριση με τα κορίτσια. Μετά την ηλικία των 10 ετών, η ταχύτητα συστολής του 

ΕΠ φαίνεται να σταθεροποιείται με τις αναλογίες των ενηλίκων και η συχνή συμμετοχή σε 

αθλήματα σχετίζεται με έναν ταχύτερο ΔΜ, αλλά όχι και ΕΠ μυ  (Simunic et. al. 2017). 
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                                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

 

                                ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 

 

   Η προπόνηση για την βελτίωση της δύναμης, μέσα από μια επαναλαμβανόμενη 

υπερνίκηση μιας βαριάς αντίστασης, είναι γνωστή και ως προπόνηση δύναμης με 

αντιστάσεις (ΠΔΑ). Οι περισσότερες έρευνες που εξετάζουν την επίδραση της ΠΔΑ στην 

εκούσια δύναμη στην αναπτυξιακή ηλικία, έχουν χρησιμοποιήσει προπόνηση με βάρη ως 

προπονητική μέθοδο (Blimkie,1989). Οι Faigenbaum και συνεργάτες (2002) εξέτασαν την 

επίδραση 4 διαφορετικών πρωτοκόλλων προπόνησης με αντιστάσεις για την δύναμη και την 

τοπική μυϊκή αντοχή του άνω μέρους του σώματος σε παιδιά από 5-12 ετών.  Η συχνότητα 

ήταν 2 φορές την εβδομάδα για 8 εβδομάδες. Τα παιδιά που εκτέλεσαν σύνθετη προπόνηση 

(συνδυασμός πλειομετρικών ασκήσεων και ασκήσεων δύναμης), και προπόνηση με μέτρια 

επιβάρυνση και υψηλό αριθμό επαναλήψεων (13-15), αύξησαν σημαντικά την δύναμή τους 

(p< 0,05), στην μια μέγιστη επανάληψη για την άσκηση της πίεσης του θώρακα σε οριζόντιο 

πάγκο, (16,3% και 16,8% αντίστοιχα) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, ενώ αυξήθηκε 

περισσότερο και η τοπική μυϊκή αντοχή των δυο αυτών ομάδων σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου, αλλά και με την ομάδα που εκτελούσε λίγες επαναλήψεις (6-8) με μεγάλη 

επιβάρυνση. Επίσης τα οφέλη στην τοπική μυϊκή αντοχή ήταν μεγαλύτερα στην ομάδα 

σύνθετης προπόνησης σε σχέση με την ομάδα που προπονούταν με ιατρικές μπάλες για 13-

15 επαναλήψεις, για την ίδια άσκηση (βλ. Πίνακας 4.1). Έτσι, ένα πρωτόκολλο πολλών 

επαναλήψεων και χαμηλής επιβάρυνσης κατά την διάρκεια της περιόδου των αρχικών 

προσαρμογών, ίσως να παρέχει ένα καλύτερο ερέθισμα για την αύξηση της μυϊκής δύναμης 

στα παιδιά, σε σχέση με μια προπόνηση χαμηλών επαναλήψεων και υψηλής επιβάρυνσης 

(Faigenbaum et. al., 1999). Ακόμη και ένας μεγαλύτερος αριθμός επαναλήψεων (μέχρι 20 
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επαναλήψεις), δείχνει να έχει θετικότερη επίδραση στην δύναμη, από ότι ένας χαμηλός 

αριθμός (μέχρι 10 επαναλήψεις), σε παιδιά ηλικίας 8-12 ετών. Ειδικότερα, απροπόνητα 

παιδιά, πραγματοποίησαν προπόνηση δύναμης για ασκήσεις του άνω και κάτω μέρους του 

σώματος, από 1 σειρά, 2 φορές την εβδομάδα για 8 εβδομάδες. Η ομάδα που εκτελούσε έναν 

υψηλό αριθμό επαναλήψεων (15-20), παρουσίασε σημαντικά μεγαλύτερα οφέλη στην τοπική 

μυϊκή αντοχή, για την άσκηση της πίεσης ποδιών, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (42% και 

4%, αντίστοιχα), ενώ και οι δυο ομάδες, τόσο αυτήν με τον υψηλό, όσο και με τον χαμηλό 

αριθμό επαναλήψεων, αύξησαν σημαντικά την δύναμή τους (23% και 21% αντίστοιχα) σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου (1%), για την άσκηση της πίεσης του θώρακα (βλ. Πίνακας 

4.1).  Έτσι, μια προπόνηση με αντιστάσεις τόσο με χαμηλό, όσο και με υψηλό αριθμό 

επαναλήψεων, φαίνεται να επιτυγχάνει παρόμοια οφέλη στη δύναμη του άνω τμήματος του 

σώματος. Ωστόσο, η προπόνηση με υψηλό αριθμό επαναλήψεων, είχε ως αποτέλεσμα 

μεγαλύτερα οφέλη στην τοπική μυϊκή αντοχή, σε σχέση με μια προπόνηση χαμηλού αριθμού 

επαναλήψεων (Faigenbaum et. al., 2005). Σε έρευνα που περιελάμβανε εφήβους ηλικίας 13-

15 ετών, που εκτελούσαν ασκήσεις αντιστάσεων 2 φορές την εβδομάδα για 9 εβδομάδες, 

αυξήθηκε επίσης η δύναμη για το άνω και κάτω μέρος του σώματος σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου. Η μυϊκή αντοχή στην άσκηση των καθισμάτων, ήταν μεγαλύτερη τόσο στην ομάδα 

που εκτελούσε λίγες επαναλήψεις (4-6) με μεγάλη επιβάρυνση, όσο και για την ομάδα 

πολλών επαναλήψεων (12-15), με χαμηλότερη επιβάρυνση, σε σύγκριση με την ομάδα 

ελέγχου, χωρίς διαφορές μεταξύ τους, ενώ για την άσκηση της πίεσης του θώρακα, μόνο η 

ομάδα πολλών επαναλήψεων, είχε σημαντική αύξηση της μυϊκής αντοχής σε σχέση με την 

ομάδα ελέγχου. Η επίδραση της προπόνησης μυϊκής αντοχής, για την άσκηση της πίεσης του 

θώρακα, ήταν μεγάλη για την ομάδα πολλών επαναλήψεων (d=0,87) και μέτρια σε αυτήν 

που εκτελούσε μικρό αριθμό (d=0,72) (βλ. Πίνακας 4.1).  Έτσι, τόσο μια προπόνηση 

αντιστάσεων με μεγάλη επιβάρυνση και λίγες επαναλήψεις, όσο μια με μικρότερη 
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επιβάρυνση και περισσότερες επαναλήψεις, φάνηκε να έχουν παρόμοια επίδραση στη 

δύναμη των εφήβων, ωστόσο όσο αναφορά την μυϊκή αντοχή μεγαλύτερη βελτίωση 

παρατηρήθηκε στην ομάδα πολλών επαναλήψεων, ιδιαίτερα για τις μυϊκές ομάδες του 

θώρακα. (Assunção et. al., 2016). Για μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο, (2 σχολικά έτη), η 

προπόνηση δύναμης φαίνεται να αυξάνεται σημαντικά σε παιδιά ηλικίας 9-10 ετών. 

Συγκεκριμένα αγόρια μέσης παιδικής ηλικίας που υποβλήθηκαν σε προπόνηση δύναμης και 

κινήσεις άρσεις βαρών, με σχετικά χαμηλή με μέτρια ένταση, 2 φορές την εβδομάδα για 2 

χρόνια, με 3 μήνες αποχής από την προπόνηση ενδιάμεσα, αύξησαν σημαντικά περισσότερο 

την δύναμή τους σε σχέση με την ομάδα ελέγχου τόσο σε απόλυτες όσο και σε σχετικές τιμές 

(βάρος και μάζα σώματος). Τέλος μεγάλη βάση δίνεται στο γεγονός πως ακόμη και μετά από 

μια μεγάλη προπονητική περίοδο, δεν παρατηρήθηκε κάποιο επιβλαβές αποτέλεσμα στην 

σκελετική ανάπτυξη των παιδιών, με βάση το ύψος και την σωματική τους μάζα (Sadres et. 

al., 2001) (βλ. Πίνακας 4.1). Οι Ramsey και συνεργάτες (1990) εξέτασαν τις πιθανές αλλαγές 

στο μέγεθος και στην λειτουργία του μυϊκού ιστού κατά τη διάρκεια προπόνησης με 

αντιστάσεις σε αγόρια προεφηβικής ηλικίας (9-11 ετών). Σε ένα προπονητικό πρόγραμμα 

διάρκειας 20 εβδομάδων, τα παιδιά εκτελούσαν προπόνηση με αντιστάσεις 3 φορές την 

εβδομάδα, σε μυϊκές ομάδες που ευθύνονταν για τις κινήσεις της κάμψης του αγκώνα και της 

έκτασης του γόνατος. Το πρόγραμμα χωριζόταν στις εξής δύο φάσεις: 10 εβδομάδες με 10-

12 μέγιστες επαναλήψεις, και άλλες 10 εβδομάδες με 5-7 επαναλήψεις, με την ανάλογη 

επιβάρυνση. Ως αποτέλεσμα, αυξήθηκε η δύναμη για την 1 μέγιστη επανάληψη στη πίεση 

θώρακος σε οριζόντιο πάγκο, κατά 34,6% και για την πίεση ποδιών κατά 22,1%. Ωστόσο, η 

αύξηση της δύναμης στην πίεση θώρακος ήταν σημαντική και για τις δύο φάσεις, ενώ για την 

πίεση ποδιών μόνο για την πρώτη φάση της προπόνησης. Παρόμοια αποτελέσματα, έδειξε 

και η μέγιστη ισοκινητική ροπή των καμπτήρων του αγκώνα (+ 25,8%) και για τις δύο 

φάσεις, ενώ η μέγιστη ροπή των εκτεινόντων του γόνατος, αυξήθηκε (+21.3%), μόνο για την 
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πρώτη φάση. Αυτό δείχνει πως οι μύες που εκτείνουν το γόνατο, βρίσκονταν σε μεγαλύτερο 

επίπεδο φυσικής κατάστασης, σε σχέση με τους μύες του άνω μέρους του σώματος, στην 

αρχή της έρευνας, λόγω του ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν περισσότερο τους τετρακέφαλους 

μύες τους στην καθημερινή τους φυσική δραστηριότητα, από ότι τους μύες του άνω μέρους 

του σώματος. Τέλος, δεν υπήρξε διαφορά ούτε στην εγκάρσια διατομή των εκτεινόντων του 

γόνατος και των καπτήρων του αγκώνα, ούτε και στην επί της εκατό ενεργοποίηση των 

κινητικών μονάδων τους, παρότι εμφάνισαν αυξητική τάση στην μέση και στο τέλος της 

προπόνησης (17.4% και 13,2%, αντίστοιχα) (βλ. Πίνακας 4.1). Έτσι, ένα πρόγραμμα, 

διάρκειας 20 εβδομάδων, με προοδευτική αύξηση της αντίστασης, βελτιώνει την δύναμη σε 

αγόρια προεφηβικής ηλικίας, είναι ανεξάρτητη όμως από την εγκάρσια διατομή του μυός, 

ενώ σχετίζεται με μία μικρή αύξηση στη ενεργοποίηση των κινητικών μονάδων και σε 

άλλους νευρολογικούς παράγοντες (Ramsay et. al., 1990). Παρόλα αυτά, θετική επίδραση 

στη δύναμη έχει και ένα πρόγραμμα μικρότερο από 2 ή 3 φορές την εβδομάδα. Συγκεκριμένα 

παιδιά ηλικίας 7-12 ετών, εκτέλεσαν ένα πρόγραμμα με αντιστάσεις, 1 σειράς για 10-15 

επαναλήψεις, για το άνω και κάτω μέρος του σώματος και χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Η πρώτη 

γυμναζόταν 1 φορά ανά εβδομάδα, ενώ η δεύτερη 2 φορές ανά εβδομάδα. Τα παιδία που 

προπονούνταν 2 φορές ανά εβδομάδα, παρουσίασαν σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση της 

δύναμης στη μια μέγιστη επανάληψη της κάθετης πίεσης θώρακα σε μηχάνημα (11,5%), σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου, ενώ για την ομάδα που προπονούταν 1 φορά ανά εβδομάδα, 

και για την ομάδα ελέγχου, η αύξηση ήταν 9% και 4,4% αντίστοιχα. Για την άσκηση της 

πίεσης ποδιών, η αύξηση της δύναμης ήταν 24,9% και 14,2% για τις 2 ομάδες αντίστοιχα, 

και ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από την ομάδα ελέγχου (2,4%). Καμία σημαντική διαφορά 

σε σχέση με την ομάδα ελέγχου δεν βρέθηκε για την δύναμη λαβής, το κάθετο και σε μήκος 

άλμα, κάτι που ίσως οφείλετε στην φύση του προγράμματος άσκησης (μεγάλος αριθμός 

επαναλήψεων, απουσία εκρηκτικών κινήσεων και ασκήσεων που να επικεντρώνονται στον 
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καρπό) (βλ. Πίνακας 4.1).  Έτσι, παιδιά που ξεκινούν ένα παρόμοιο προπονητικό 

πρόγραμμα, συνιστάται να έχουν ένα ερέθισμα τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα. Ωστόσο, 

για ορισμένες κατηγορίες παιδιών, όπως αυτά που δεν έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο μέσα 

στην εβδομάδα, 1 συνεδρία προπόνησης με αντιστάσεις την εβδομάδα, μπορεί να έχει 

σημαντικά οφέλη, όπως την εκμάθηση της σωστής τεχνικής και την υιοθέτηση ενός πιο 

δραστήριου τρόπου ζωής (Faigenbaum et. al., 2002). Αύξηση της δύναμης βρέθηκε και σε 

ένα μεγάλο αριθμό δείγματος (226 κορίτσια και 344 αγόρια), που πραγματοποίησαν 

προπόνηση με ιμάντες αντιστάσεων, για κύριες μυϊκές ομάδες του σώματος, 2 φορές την 

εβδομάδα για 12 εβδομάδες. Τα παιδιά ήταν ηλικίας 5-12 ετών και εκτελούσαν 1-3 σειρές 

των 10-12 επαναλήψεων. Τα μεγαλύτερα παιδιά (11-12 ετών) κατά κανόνα εκτελούσαν 

περισσότερες επαναλήψεις και με μεγαλύτερη αντίσταση, σε σχέση με τα μικρότερα (5-6 

ετών), ενώ η αντίσταση καθορίστηκε με βάση τον αριθμό των κάμψεων που μπορούσαν να 

εκτελέσουν, με συγκεκριμένο ρυθμό και τεχνική (βλ. Πίνακας 4.1).  Έτσι, η προπόνηση με 

ιμάντες αντίστασης, βοηθούν στην βελτίωση της δύναμης αυτού του ηλικιακού εύρους, πέρα 

από την θετική επίδραση της ωρίμανσης σε αυτήν (Annesi et. al., 2005). Έφηβοι ηλικίας 12-

15 ετών, εκτελούσαν προπόνηση 2 φορές την εβδομάδα για 6 εβδομάδες. Είχαν χωριστεί σε 

2 ομάδες. Η μια πραγματοποιούσε προπόνηση με αντιστάσεις για τις κύριες μυϊκές ομάδες , 

ενώ η άλλη πλειομετρική προπόνηση για το άνω και κάτω μέρος του σώματος, και έπειτα 

την ίδια προπόνηση με αντιστάσεις με την πρώτη ομάδα. Η προπόνηση αντιστάσεων σε 

συνδυασμό με πλειομετρική προπόνηση, φάνηκε να επιφέρει μεγαλύτερη βελτίωση σε 

ορισμένες κινήσεις, όπως το άλμα σε μήκος, το τρέξιμο ευκινησίας (τρέξιμο με αλλαγές 

κατεύθυνσης) και στην ρίψη ιατρικής μπάλας, σε σχέση με την προπόνηση μόνο με 

αντιστάσεις. Η προπόνηση με αντιστάσεις βελτίωσε σημαντικά μόνον την ρίψη της ιατρικής 

μπάλας (5,6%) σε σχέση με πριν την έναρξη της προπόνησης, ενώ η βελτίωση δεν ήταν 

σημαντική για τις υπόλοιπες παραμέτρους (ύψος άλματος 3,4%, μήκος άλματος 1,1%, 
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τρέξιμο ευκινησίας 0,3%). Η πλειομετρική προπόνηση βελτίωσε όλες τις παραμέτρους όπως, 

το ύψος και μήκος άλματος 8,1% και 6,0% αντίστοιχα, το τρέξιμο ευκινησίας 3,8% και την 

ρίψη ιατρικής μπάλας 14,4%. Το σπριντ των 9,1 μέτρων δεν βελτιώθηκε σημαντικά σε καμία 

από τις 2 ομάδες. Έτσι, οι έφηβοι που πρόσθεσαν σε ένα πρόγραμμα αντιστάσεων, 

πλειομετρικές ασκήσεις, έδειξαν μεγαλύτερη βελτίωση στην δύναμη και ταχύτητα του άνω 

και κάτω μέρους του σώματος, σε σχέση με τους εφήβους που προπονούνταν μόνο με 

προπόνηση αντιστάσεων. Όμως, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν το γεγονός πως η ομάδα 

της προπόνησης μόνο με αντιστάσεις, εκτελούσε πριν από αυτές, στατικές διατάσεις 

συνολικής διάρκειας 1΄ για κάθε κύρια μυϊκή ομάδα, γεγονός που ίσως να επηρέασε 

αρνητικά την απόδοσή της (Faigenbaum et. al. 2007) (βλ. Πίνακας 4.1). Επίσης, η διάρκεια 

του διαλείμματος φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοση της δύναμης. Μεταξύ 

αγοριών (10-12 ετών), εφήβων (13-14 ετών) και ενηλίκων (19-23 ετών), βρέθηκε σημαντική 

διαφορά στην δύναμη των 10 μέγιστων επαναλήψεων, ανάλογα με το εάν το διάλειμμα 

διαρκούσε 1΄, 2΄ ή 3΄, για κάθε 3 σειρές. Η σύγκριση μεταξύ των ομάδων, για την άσκηση 

της πίεσης θώρακα σε πάγκο, έδειξε πως τα αγόρια και οι έφηβοι, απέδωσαν σημαντικά 

περισσότερο σύνολο επαναλήψεων, για όλες τις 3 σειρές με διάλειμμα 1΄, 2΄ και 3 λεπτά σε 

σύγκριση με τους ενήλικες, που παρουσίασαν μεγαλύτερη μείωση στην απόδοση στις 3 

σειρές για κάθε διάρκεια διαλείμματος. Η μέση ταχύτητα ήταν μεγαλύτερη κατά την 

διάρκεια της 1
ης

 σειράς, σε σχέση με την 2
η
, ενώ μικρότερη από όλες ήταν στην 3

η
 σειρά. Η 

μέση ισχύ ήταν μεγαλύτερη για του άντρες και τους εφήβους σε σχέση με τα αγόρια. Έτσι, 

τα αγόρια και οι έφηβοι μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν σημαντικά περισσότερες 

επαναλήψεις, με ένα φορτίο αντίστοιχο για 10 μέγιστες επαναλήψεις, στην άσκηση της 

πίεσης πάγκου, για 3 σειρές με διάλλειμα 1΄, 2΄ και 3 λεπτών ανάμεσά τους, σε σύγκριση με 

τους ενήλικους. Αυτό δείχνει πως τα αγόρια και οι έφηβοι μπορούν να αναρρώνουν 

ταχύτερα, σε σχέση με του ενήλικους, από μια μέτριας έντασης προπόνηση με αντιστάσεις. 
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Αυτό ίσως οφείλετε στο χαμηλότερο επίπεδο απόλυτης δύναμης των παιδιών και των 

εφήβων, σε σχέση με τους ενήλικους, λόγω του υψηλότερου ποσοστού μυϊκών ινών 

βραδείας συστολής των παιδιών, που παρουσιάζουν μεγαλύτερη αντοχή στην κόπωση κατά 

την διάρκεια συνεχόμενων συσπάσεων. Είναι επίσης πιθανό, πως οι σχετιζόμενες με την 

ηλικία διαφορές, στην ικανότητα επιστράτευσης και χρησιμοποίησης των τύπου ΙΙ κινητικών 

μονάδων, να ευθύνονται για τις σχετιζόμενες με την ηλικία διαφορές, στην ικανότητα 

ανάρρωσης από την σωματική εξάντληση. Ακόμη σε σύγκριση με τους ενήλικες τα παιδιά 

παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό ανασύνθεσης της φωσφοκρεατίνης, ανώτερη ικανότητα 

ρύθμισης της οξεοβασικής ισορροπίας και χαμηλότερη συγκέντρωση γαλακτικού οξέως μετά 

την άσκηση (βλ. Πίνακας 4.1). Έτσι, όταν κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη της δύναμης για 

10 μέγιστες επαναλήψεις στην άσκηση της πίεσης πάγκου, οι ενήλικες χρειάζονται διάλειμμα 

τουλάχιστον 3΄, οι έφηβοι τουλάχιστον 2΄ και τα αγόρια τουλάχιστον 1΄ ανάμεσα στις σειρές, 

για να ελαχιστοποιήσουν την μείωση του φορτίου και να επιτύχουν τον υψηλότερο δυνατό 

όγκο προπόνησης (Faigenbaum et. al., 2008). Στον αθλητικό χώρο, ποδοσφαιριστές διεθνούς 

επιπέδου και ηλικίας 17 ετών, υποβλήθηκαν σε προπόνηση αντιστάσεων για την άσκηση των 

καθισμάτων, 2-4 επαναλήψεις, 2 φορές ανά εβδομάδα για 2 μήνες. Υπήρξε βελτίωση στο 

κάθετο άλμα και στις 5 μέγιστες αναπηδήσεις, κατά 10% και 4%, αντίστοιχα, σε σχέση με 

την ομάδα ελέγχου. Επίσης υπήρξε σημαντική αύξηση στην μέγιστη ισχύ, όπως 

υπολογίστηκε από την ταχύτητα τρεξίματος και το κυκλοεργόμετρο, και στην απόδοση της 1 

μέγιστης επανάληψης. Ωστόσο δεν βρέθηκαν διαφορές στον όγκο του μηρού μετά την 

προπόνηση. Αυτό δείχνει πως η αύξηση στην μέγιστη ισχύ των κάτω άκρων, ήταν κυρίως 

αποτέλεσμα νευρικών προσαρμογών και συντονισμού, όπως η επιλεκτική ενεργοποίηση των 

κινητικών μονάδων, συγχρονισμού, επιλεκτική ενεργοποίηση των μυών και αυξημένη 

επιστράτευση των κινητικών μονάδων. Η πιθανή επιρροή της ανάπτυξης και της ωρίμανσης 

ελαχιστοποιείται, λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας της έρευνας (2 μήνες) (βλ. Πίνακας 
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4.1).  Έτσι ένα πρόγραμμα 8 εβδομάδων στην άσκηση των καθισμάτων, με βαριά 

επιβάρυνση, για 2 φορές την εβδομάδα, επιφέρει βελτιώσεις στην μέγιστη παραγόμενη ισχύ, 

στην ενεργητική δύναμη, στο άλμα και στο σπριντ σε νεαρούς ποδοσφαιριστές (Chelly et. 

al.,2009). 
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Πίνακας 4.1. Χαρακτηριστικά και αποτελέσματα μελετών που περιελάμβαναν ένα πρόγραμμα προπόνησης με 

αντιστάσεις 

Αναφορές 

  

  

  

Ηλικί

-ες 

(έτη) 

Φύλο 

και 

δείγμα 

Ομάδες Πρόγραμμα Τραυ-

ματισ-

μοί 

Αποτελέσματα 

Faigenbaum 

et. al., 2002 

5-12 44 

αγόρια 

και 22 

κορίτσια 

1 υψηλής 

επιβάρυνσης, 

χαμηλών 

επαναλήψεων 

(ΥΧ) 

1 μέτριας 

επιβάρυνσης, 

υψηλών 

επαναλήψεων 

(ΜΥ) 

1 σύνθετης 

προπόνησης 

(ΣΠ) 

1 ιατρικές 

μπάλες (ΙΜ) 

1 ομάδα 

ελέγχου (ΟΕ) 

2 φορές/ εβδομάδα για 

8 εβδομάδες 

1 σειρά για κάθε 

άσκηση 

ΥΧ= 6-8 επαναλήψεις 

ΜΥ=13-15 

ΣΠ=6-8 με μπάρα, 6-8 

με ιατρική μπάλα, 

ΙΜ= 13-15 

Όχι  Μεγαλύτερη αύξηση 

δύναμης και τοπικής 

μυϊκής αντοχής στην 

ΜΥ και ΣΠ ομάδα, 

σε σχέση με ΟΕ και 

ΥΧ για την πίεση 

θώρακος. Η ΣΠ 

μεγαλύτερη μυϊκή 

αντοχή σε σχέση με 

ΙΜ.  

Sadres et. al., 

2001 

9-10 60 

αγόρια 

1 

πειραματική 

1 ελέγχου 

2 φορές/ εβδομάδα για 

2 χρόνια με 3 μήνες 

αποχή. 3-6 ασκήσεις( 

άρσεις βαρών και 

δύναμης). 1-4 σειρές, 5-

30 επαναλήψεις 

(περιοδισμός)  

1ος χρόνος 30%-70% 

ΜΑΕ (μέγιστος 

αριθμός επαναλήψεων) 

2ος 50%-70% 

1 μη 

σοβαρό

-ς 

(επιστρ

-οφή 

στη 

προπόν

-ηση 5΄ 

μετά) 

Μεγαλύτερη αύξηση 

της δύναμης στην 

πειραματική από ό,τι 

στην ομάδα ελέγχου. 

Καμία αρνητική 

επιρροή στην 

σκελετική ανάπτυξη. 

Faigenbaum 

et. al. 2005 

8-12 23 

αγόρια 

και 20 

κορίτσια 

1 υψηλό 

αριθμό 

επαναλήψεων 

(ΥΕ) 

1χαμηλό 

αριθμό 

επαναλήψεων 

(ΧΕ)  

1 ομάδα 

ελέγχου 

2 φορές/ εβδομάδα για 

8 εβδομάδες. 

1σειρά για 9 ασκήσεις. 

Κύριες ασκήσεις: πίεση 

θώρακα και ποδιών. 

ΥΕ= 15-20 

επαναλήψεις 

ΧΕ= 6-10. 

Όχι  Αύξηση της δύναμης 

και στις 2 ομάδες σε 

σχέση με την ομάδα 

ελέγχου.  

Μεγαλύτερη αύξηση 

της δύναμης για 15 

ΜΑΕ (μυϊκή αντοχή) 

της ομάδας ΥΕ για 

την πίεση ποδιών σε 

σχέση με την ομάδα 

ελέγχου 

Assunção et. 

al., 2016 

13-15 19 

αγόρια 

και 26 

κορίτσια 

1 υψηλό 

αριθμό 

επαναλήψεων 

(ΥΕ) 

2 φορές/ εβδομάδα για 

9 εβδομάδες 

ΥΕ= 2 σειρές των 12-

15 επαναλήψεων 

Δεν 

αναφέρ

-ονται 

Αύξηση μυϊκής 

αντοχής και δύναμης 

για της δυο ομάδες 

σε σχέση με την 
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1 χαμηλό 
αριθμό 

επαναλήψεων 

(ΧΕ) 

1ομάδα 

ελέγχου 

ΧΕ= 2 σειρές των 4-6 
επαναλήψεων, για τις 

ασκήσεις της πίεσης 

του θώρακα και των 

καθισμάτων στο 70% 

του ΜΑΕ 

ομάδα ελέγχου, 
χωρίς μεταξύ τους 

διαφορές. Η 

επίδραση της 

προπόνησης μυϊκής 

αντοχής, για την 

πίεση θώρακα, ήταν 

μεγάλη για την ΥΕ 

(d=0,87) και μέτρια 

στην ΧΕ (d=0,72). 

Ramsay et. al., 

1990 

9-11 13 

αγόρια 

1 πειραματική 

ομάδα 

1 ομάδα 

ελέγχου 

3 φορές/ εβδομάδα για 

20 εβδομάδες 

5 σειρές για κάμψη 

αγκώνα και έκταση 

ποδιών  

3 σειρές για πίεση 

ποδιών και θώρακα 

10 εβδ.= 10-12 ΜΑΕ 

10 εβδ.= 5-7 ΜΑΕ 

Δεν 

αναφέρ

-ονται 

Αύξηση του 1 ΜΑΕ 

στην πίεση θώρακα 

(34,6%)  και ποδιών 

(22,1%), και μυϊκής 

αντοχής 

Αύξηση της 

ισοκινητικής 

μέγιστης ροπής των 

καμπτήρων του 

αγκώνα (25,8%) και 

των εκτεινόντων του 

γόνατος (21,3%). 

Faigenbaum 

et. al., 2002 

7-12 35 

αγόρια 

και 21 

κορίτσια 

1 που 

προπονούταν 

1φορά/ 

εβδομάδα (1) 

1 που 

προπονούταν 

2 

φορές/εβδομά-

δα (2) 

1 ομάδα 

ελέγχου 

1 ή 2 φορές/ εβδομάδα 

για 8 εβδομάδες 

1 σειρά των 10-15 

επαναλήψεων για 12 

ασκήσεις 

Όχι  Αύξηση του 1 ΜΑΕ 

για την πίεση 

θώρακα και ποδιών 

11,5% και 24,9%, 

αντίστοιχα για την 

(2), και 9% και 

14,2% για την (1) σε 

σχέση με την ομάδα 

ελέγχου. 

Annesi et. al., 

2005 

5-12 344 

αγόρια 

και 226 

κορίτσια 

1 που 

προπονούταν 

2 φορές/ 

εβδομάδα 

2 φορές/ εβδομάδα για 

12 εβδομάδες 

1-3 σειρές των 10-12 

επαναλήψεων για 3-6 

ασκήσεις με ιμάντες 

Δεν 

αναφέρ

-ονται 

Αύξηση δύναμης στα 

αγόρια και στα 

κορίτσια πριν και 

μετά την έρευνα 

Μεγαλύτερη αύξηση 

στα μεγαλύτερα 

ηλικιακά εύρη 

Faigenbaum 

et. al., 2007 

12-15 27 

αγόρια 

1 που 

προπονούταν 

με αντιστάσεις 

(Α) 

1 που 

προπονούταν 

με αντιστάσεις 

και 

πλειομετρικές 

ασκήσεις (ΑΠ) 

2 φορές/ εβδομάδα για 

6 εβδομάδες 

 Η (Α) εκτελούσε 1΄ 

στατικές διατάσεις 

Η (ΑΠ) εκτελούσε 1-2 

σειρές των 6-10 

επαναλήψεων 11-12 

ασκήσεις 

έπειτα και οι 2 ομάδες 

εκτελούσαν 3 σειρές 

Όχι  Η (Α) ομάδα 

βελτίωσε την ρίψη 

ιατρικής μπάλας 

(μετά το τέλος της 

έρευνας) και η (ΑΠ) 

το μήκος άλματος, 

το τρέξιμο 

ευκινησίας και την 

ρίψη ιατρικής 

μπάλας (μετά το 
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10-12 επαναλήψεις με 
αντιστάσεις για βασικές 

μυϊκές ομάδες 

τέλος της έρευνας 
αλλά και συγκριτικά 

με την (Α). 

Chelly et. al., 

2009 

17 22 

αγόρια 

1 που 

προπονούταν 

με αντιστάσεις 

1 ομάδα 

ελέγχου 

2 φορές/ εβδομάδα για 

2 μήνες 

3 σειρές των 2-4 

επαναλήψεων (80%-

90%ΜΑΕ) για την 

άσκηση των 

καθισμάτων 

Δεν 

αναφέρ

-ονται 

Βελτίωση στην ισχύ, 

στο κάθετο άλμα, 

στο 1ΜΑΕ και στην 

μέγιστη ισχύ 

Faigenbaum 

et. al., 2008 

10-14 

19-23 

12 

αγόρια 

13 

έφηβοι 

17 

ενήλικοι 

1 αγοριών (10-

12 ετών) 

1 εφήβων (13-

14) 

1 ανδρών (19-

23) 

3 σειρές με στόχο τις 10 

επαναλήψεις με 1΄, 2΄ 

και 3΄ διάλειμμα για 

κάθε 3 σειρές στην 

πίεση θώρακα 

Δεν 

αναφέρ

-ονται 

Αγόρια και έφηβοι 

απέδωσαν 

περισσότερες 

επαναλήψεις για 

όλες τις 3 σειρές, για 

κάθε διάρκεια 

διαλείμματος, σε 

σχέση με τους 

ενήλικους 

Μεγαλύτερη μέση 

ταχύτητα στην 1
η
 

σειρά σε σχέση με 

την 2
η
 και μικρότερη 

από όλες στην 3
η
 

Μεγαλύτερη μέση 

ισχύ στους 

ενήλικους και στους 

έφηβους σε σχέση με 

τα αγόρια 

. 
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                                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

                           ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΥΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 

 

Τα  αποτελέσματα της πλειονότητας των ερευνών καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η 

άσκηση με αντιστάσεις, δεν φαίνεται να έχει κάποια σημαντική σχέση με την μυϊκή 

υπερτροφία, και τα οφέλη στη δύναμη είναι ανεξάρτητα από την εγκάρσια διατομή του μυός, 

κατά την προ-εφηβική ηλικία. Έτσι το εύρος της επίδρασης του μεγέθους των μυών είναι 

σχετικά μικρό, σε σύγκριση με τα αναφερόμενα οφέλη στη δύναμη. Τα μεγαλύτερα οφέλη 

στη δύναμη, μετά από ένα πρόγραμμα με αντιστάσεις κατά την προ-εφηβική ηλικία, και 

ιδίως στα αρχικά στάδια της προπόνησης, είναι αποτέλεσμα νευρομυϊκών παραμέτρων, όπως 

η αυξημένη νευρομυϊκή ενεργοποίηση. Εφόσον όμως το μέγεθος της αλλαγής στην 

νευρομυϊκή ενεργοποίηση είναι σχετικά μικρότερο από της αυξήσεις που παρατηρούνται στη 

δύναμη, είναι πιθανό πως η βελτίωση του κινητικού συντονισμού παίζει και αυτή σημαντικό 

ρόλο στην προκαλούμενη από την προπόνηση αύξηση της δύναμης, ιδιαίτερα σε πιο 

περίπλοκες πολυαρθρικές ασκήσεις, όπως η πίεση ποδιών και απομονωτικές κινήσεις όπως η 

έκταση του γόνατος. Έτσι οι νευρικοί παράγοντες σε αυτήν την ηλικία κυριαρχούν. Καθώς 

όμως τα παιδία μεγαλώνουν ηλικιακά, και μετά την εφηβεία, λόγω ορμονικών επιδράσεων, η 

εξέλιξη και η ανάπτυξη της μυϊκής υπερτροφίας αυξάνεται. (Blimkie  CJ.  1993, Kraemer et. 

al.,1989). 

   Πέρα όμως από της νευρομυϊκές επιδράσεις, κατά τη διάρκεια της εφηβείας, παρατηρείται 

ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων, που αντιστοιχεί σε αύξηση των επιπέδων της 

τεστοστερόνης που εκκρίνεται στα αγόρια. Αυτή η ορμονική επίδραση τις περισσότερες 

φορές σχετίζεται με αξιοσημείωτες αυξήσεις στον μυϊκό ιστό, όπως φαίνεται από την άλιπη 
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μάζα σώματος. Το αποτέλεσμα της αυξανόμενης άλιπης μάζας σώματος, αντανακλά την 

αύξηση της τεστοστερόνης που παρατηρείται. Επίσης και άλλες ορμόνες και παράγοντες 

ανάπτυξης, εμπλέκονται στην διαδικασία ανάπτυξης και ωρίμανσης, που ίσως αυξάνουν την 

μυϊκή ανάπτυξη (Kraemer et. al., 1989). Η οφειλόμενη από την άσκηση αύξηση του IGF-1, 

ενός από τους πιο σημαντικούς αναβολικούς παράγοντες, επιτυγχάνεται μετά από λίγα λεπτά 

από την έναρξη υπερμέγιστης άσκησης, και φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην 

εξαρτώμενη από την άσκηση μυϊκή υπερτροφία (Kraemer et al. 2000, cited by Richmond and 

Rogol 2016).  Η έκκριση της αυξητικής ορμόνης συμβαίνει αμέσως μετά την άσκηση και 

εξαρτάται από το στάδιο της ωρίμανσης που βρίσκετε το παιδί, καθώς τα ωριμότερα παιδιά 

ανταποκρίνονται με μεγαλύτερες τιμές έκκρισης αυξητικής ορμόνης σε σχέση με τα πιο 

ανώριμα (Viru et. al. 1998, cited by Richmond and Rogol 2016). Ωστόσο αυτό αφορά τις 

ασκήσεις αερόβιου τύπου. Στην άσκηση με αντιστάσεις, πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το 

μέγεθος της ανταπόκρισης της αυξητικής ορμόνης, όπως η μυϊκή μάζα, η ένταση της 

προπόνησης, η διάρκεια της ξεκούρασης ανάμεσα στις σειρές, ο συνολικός όγκος 

προπόνησης και το φορτίο (Kanaley et. al. 1997, cited by Richmond and Rogol 2016).  Η μη 

επαρκής ή και η εξαντλητική άσκηση σε συνδυασμό με αρνητικό θερμιδικό ισοζύγιο, 

ενδέχεται να έχει δυσμενής επιπτώσεις στην ανάπτυξη, λόγω της αρνητικής επίδρασης στον 

IGF-1 και στην αυξητική ορμόνη (Roemmich et. al. 2001 cited by Richmond and Rogol 

2016). 

   Συμπερασματικά λοιπόν, μπορούμε να πούμε πως στα παιδιά τα οφέλη της δύναμης από 

την προπόνηση, σχετίζονται περισσότερο με νευρικούς μηχανισμούς, από ότι με παράγοντες 

υπερτροφίας. Χωρίς επαρκείς ποσότητες τεστοστερόνης στην κυκλοφορία του αίματος ώστε 

να διεγείρει την αύξηση της μυϊκής μάζας, είναι φανερό πως τα παιδιά εμφανίζουν 

μεγαλύτερη δυσκολία στο να αυξήσουν την μυϊκή τους μάζα ως συνέπεια ενός 

προγράμματος με αντιστάσεις, σε σύγκριση με μεγαλύτερες ηλικίες. Ωστόσο, δεν μπορεί να 
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θεωρηθεί δεδομένο πως ένα πρόγραμμα αντιστάσεων δεν θα αυξήσει την μυϊκή μάζα στην 

προ-εφηβική ηλικία. Είναι πιθανό, πως ένα πιο έντονο προπονητικό πρόγραμμα, μια 

μεγαλύτερη διάρκεια προπόνησης και με πιο ευαίσθητες τεχνικές μέτρησης, οι οποίες είναι 

ηθικά κατάλληλες, ίσως να είναι χρήσιμες  για αυτόν των πληθυσμό, ώστε να διαχωριστούν 

οι επιδράσεις της προπόνησης για την άλιπη μάζα σώματος, από τα αναμενόμενα οφέλη κατά 

την διάρκεια της ανάπτυξης και της ωρίμανσης (Faigenbaum et. al. 2009). 
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                                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6          

                                     

                                                       ΟΦΕΛΗ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ 

 

Πολλά από τα οφέλη στην υγεία και στην φυσική κατάσταση σχετίζονται με την τακτική 

φυσική δραστηριότητα. Και παρόλο που οι πλειονότητα των παιδιατρικών ερευνών έχει 

επικεντρωθεί σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την καρδιοαναπνευστική φυσική 

κατάσταση (Rowland  2005), τα τελευταία ευρήματα υποδεικνύουν πως και η προπόνηση με 

αντιστάσεις μπορεί να προσφέρει μοναδικά προνόμια στα παιδιά και στους εφήβους, όταν 

συνταγογραφείται και επιτηρείται κατάλληλα (Fleck and Kraemer 2004 cited by Faigenbaum 

et. al. 2009). Ένα από αυτά τα οφέλη έχει να κάνει με την παιδική και εφηβική παχυσαρκία. 

Τα παχύσαρκα παιδιά και οι έφηβοι τείνουν να απολαμβάνουν την προπόνηση με 

αντιστάσεις, επειδή τις περισσότερες φορές χαρακτηρίζεται από μικρές περιόδους φυσικής 

δραστηριότητας, που εναλλάσσονται με σύντομα διαλλείματα μεταξύ των σειρών και των 

ασκήσεων που παρομοιάζονται περισσότερο με τις κινήσεις και τα παιχνίδια των ηλικιών 

αυτών. Αρκετές μελέτες έχουν αναφέρει αξιοσημείωτες αλλαγές στην σωματική σύσταση 

παιδιών και εφήβων που ήταν παχύσαρκα ή υπέρβαρα (ΔΜΣ= >30), μετά την συμμετοχή 

τους σε ένα πρόγραμμα με αντιστάσεις ή συνδυασμού προπόνησης με αντιστάσεις και 

αερόβιας. Επίσης η προπόνηση με αντιστάσεις φαίνεται ότι μειώνει το ποσοστό της 

λιπώδους μάζας και αυξάνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη σε εφήβους που βρίσκονται στο 

όριο της παχυσαρκίας (Shabi et. al. 2006, cited by Faigenbaum et. al. 2009). Ωστόσο τα 

παχύσαρκα παιδιά και οι έφηβοι, ίσως να χρειάζονται μια σχετικά υψηλότερη ένταση για να 

προκληθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα (Faigenbaum et. al. 2009). 

   Ένα ακόμη πλεονέκτημα της προπόνησης με αντιστάσεις συμπεριλαμβάνει την υγεία των 
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οστών. Έχει τεκμηριωθεί καλά πως η βέλτιστη ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος, 

επιτυγχάνεται, όταν εφαρμόζεται σε αυτό μια προοδευτική υπερφόρτωση  (Behm et. al., 

2008). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν η αθλήτριες της ενόργανης γυμναστικής, 

όπου η προπόνησή τους περιλαμβάνει κυρίως υψηλά κρουστικά φορτία και γι’ αυτό το λόγω 

εμφανίζουν σημαντικά μεγαλύτερη οστική πυκνότητα σε σχέση με τις συνομήλικες τους που 

δεν ασχολούνται με την ενόργανη γυμναστική. Συγκεκριμένα η οστική μάζα της οσφυϊκής 

μοίρας της σπονδυλικής στήλης, αλλά και ο όγκος ήταν μεγαλύτερα στην ομάδα που 

ασκούταν. Οι αθλήτριες τις ενόργανης γυμναστικής ωστόσο, αναπτύσσονταν καθυστερημένα 

σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, συγκριτικά με το ύψος από καθιστή θέση, το μήκος του 

μηριαίου οστού και της κνήμης. Γι’ αυτό όμως δεν ευθύνεται το προπονητικό ερέθισμα, αλλά 

το ότι οι μικρότερες σωματικά αθλήτριες, έχουν πλεονέκτημα στο συγκεκριμένο άθλημα, γι’ 

αυτό και επιλέγονται (Bass et. al., 1998). Παρόμοια αποτελέσματα εμφανίζουν και έφηβοι 

αθλητές της άρσης βαρών. Σημειώνεται πως η παιδική και εφηβική ηλικία αποτελεί μια 

κρίσιμη περίοδο για τον σχηματισμό των οστών, με περίπου το 50% της μέγιστης οστικής 

μάζας να επιτυγχάνεται κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου (Behm et. al., 2008).  Η 

μέγιστη οστική μάζα ορίζεται ως η ποσότητα του οστικού ιστού που υπάρχει στο τέλος της 

σκελετικής ωρίμανσης. Έτσι, μια χαμηλή μέγιστη οστική μάζα αποτελεί έναν σημαντικό 

παράγοντα κινδύνου για οστεοπόρωση και κατάγματα, ενώ η επίτευξη μιας επαρκής 

μέγιστης οστικής μάζας κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και της εφηβείας είναι μια 

αποτελεσματική μέθοδος για τη μείωση του μεταγενέστερου κινδύνου για την ανάπτυξη 

οστεοπόρωσης (Hansen et al. 1991 cited by Behm et. al., 2008). Ωστόσο πέρα από τις 

πλειομετρικές κινήσεις, θετική επίδραση στην υγεία των οστών, έχει και η προπόνηση με 

αντιστάσεις σε πολυαρθρικές κινήσεις, μέτριας και υψηλής έντασης, όπως τα καθίσματα και 

η πίεση πάγκου (Faigenbaum et. al. 2009). 

   Σχετικά με την αρτηριακή πίεση, περιορισμένα δεδομένα προτείνουν πως η προπόνηση με 
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αντιστάσεις μπορεί να είναι μια αποτελεσματική μη φαρμακευτική παρέμβαση σε 

υπερτασικούς εφήβους, με την προϋπόθεση ότι η άσκηση πραγματοποιείται με υπομέγιστα 

φορτία και εφαρμόζονται οι κατάλληλες διαδικασίες (Hagberg et. al. 1984, cited by 

Faigenbaum et. al. 2009).  Επίσης ωφέλιμη για τα άτομα αυτά μπορεί να αποδειχθεί και μια 

χαμηλής επιβάρυνσης και υψηλών επαναλήψεων προπόνηση με αντιστάσεις (Zahka et. al. 

1987, cited by Faigenbaum et. al. 2009). 

   Η προπόνηση με αντιστάσεις χρησιμοποιείται σε παιδιά και ως στρατηγική αποκατάστασης 

και σε άλλες χρόνιες παθήσεις, όπως η κυστική ίνωση. Συγκεκριμένα, παιδιά ηλικίας 8-16 

που υποβλήθηκαν σε ένα πρόγραμμα με αντιστάσεις για τα άνω και κάτω άκρα, 

παρουσίασαν αύξηση στην άλιπη μάζα σώματος, στην δύναμη των κάτω άκρων και είχαν 

καλύτερη λειτουργία των πνευμόνων, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου και αυτήν που 

εκτελούσε αερόβια προπόνηση. Ωστόσο η βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας είναι 

πιθανότερο να είναι αποτέλεσμα της θεραπείας με ενδοφλέβια αντιβιοτικά και 

φυσικοθεραπειών στην περιοχή του θώρακα, από ότι της προπόνησης. Η αναφερόμενες 

αυτές βελτιώσεις, διατηρήθηκαν για τουλάχιστον 1 μήνα μετά το πρόγραμμα. Έτσι, ο 

συνδυασμός αερόβιων ασκήσεων και ασκήσεων με αντιστάσεις, φαίνεται να αποτελεί το 

καλύτερο προπονητικό πρόγραμμα και να βελτιώνει διάφορες παραμέτρους για την 

αξιολόγηση των παιδιών με κυστική ίνωση (Selvadurai et. al. 2002).  

   Τα προγράμματα της προπόνησης δύναμης συστήνονται και σε παιδιά που πάσχουν από 

εγκεφαλική παράλυση, καθώς τα βοηθά στις καθημερινές τους δραστηριότητες, αυξάνοντας 

την μυϊκή τους δύναμη και βελτιώνει την ποιότητα ζωής τους (Behm et. al., 2008). Παιδιά 

ηλικίας 6-12 ετών που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα δύναμης με ελεύθερα βάρη  για τα 

κάτω άκρα, διάρκειας 6 εβδομάδων, αύξησαν τη δύναμη των τετρακέφαλων και οπίσθιων 

μηριαίων και μείωσαν τον μυϊκό τους τόνο. Ακόμη η αναλογία της δύναμης των δυο αυτών 

μυών πλησίασε τις φυσιολογικές τιμές αναλογίας (60:40), καθώς μετά την προπόνηση η 



 

38 
 

αναλογία για τον δεξί μηρό ήταν 67:33 και για τον αριστερό 68:32. Επίσης αυξήθηκε και η 

ταχύτητα βαδίσματος. Έτσι μια προοδευτική προπόνηση αντιστάσεων με ελεύθερα βάρη, 

μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσιτή, πρακτική και ασφαλή μέθοδο για να αυξηθεί η δύναμη 

των μυών που προσφύονται στο γόνατο και να έχει μια θετική επίδραση στην ικανότητα 

βαδίσματος (Morton et. al. 2005). 

   Ακόμη ένα πρόγραμμα για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης που περιλαμβάνει 

προπόνηση με αντιστάσεις, πλειομετρική προπόνηση ή και συνδυασμό των δυο, έχει 

αποδειχθεί πως αποτελεί μια αποτελεσματική στρατηγική για την μείωση των αθλητικών 

τραυματισμών σε έφηβους αθλητές. Τέλος η προπόνηση με αντιστάσεις, ίσως να επηρεάζει 

θετικά την ψυχολογική ευημερία των παιδιών. Έτσι εάν ακολουθούνται οι κατάλληλες 

οδηγίες για την προπόνηση με αντιστάσεις, και εάν τα παιδιά και οι έφηβοι ενθαρρύνονται 

στο να βιώσουν την αυτό-βελτίωση και να νιώσουν καλά για την απόδοσή τους, οι θετικές 

ψυχοκοινωνικές επιδράσεις των προγραμμάτων της προπόνησης με αντιστάσεις, ίσως 

πράγματι να συγκρίνονται και με άλλα αθλήματα ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες 

(Faigenbaum et. al. 2009). 
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                                                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

                                        ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

Στις περισσότερες έρευνες που περιλαμβάνονται στον πίνακα 4.1, δεν υπήρχαν ή δεν 

αναφέρθηκαν κάποιοι τραυματισμοί. Εξαίρεση αποτελεί η μελέτη των Sadres και 

συνεργατών (2001), όπου υπήρξε ένας τραυματισμός ενός παιδιού λόγω γλιστρήματος της 

μπάρας κατά την κίνηση του επολέ στην άρση βαρών στους μηρούς του. Ο τραυματισμός 

αυτός ωστόσο αποδείχθηκε μη σοβαρός, καθώς το παιδί επανήλθε στην προπόνηση μετά από 

5΄ ξεκούρασης, χωρίς κάποια επιπλοκή (Sadres et. al., 2001). Είναι λοιπόν ασφαλής η 

προπόνηση με αντιστάσεις στην αναπτυξιακή ηλικία;  Κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980, 

η άσκηση με αντιστάσεις δεν προτεινόταν συχνά για την παιδική και εφηβική ηλικία, λόγω 

της υπόθεσης ότι θα σχετίζεται με υψηλό ρίσκο τραυματισμού. Στην πραγματικότητα όμως 

πολλοί από τους τραυματισμούς οι οποίοι στήριζαν αυτή την υπόθεση, προκλήθηκαν από 

λάθη, όπως την ακατάλληλη τεχνική κατά την προπόνηση, την υπερβολική επιβάρυνση, τον 

λάθος σχεδιασμό του εξοπλισμού καθώς και την μη άμεση πρόσβαση σε αυτόν και την 

έλλειψη καταρτισμένων ενηλίκων για επίβλεψη. Αν και αυτά τα προβλήματα προειδοποιούν 

πως η χωρίς επίβλεψη και η γενικώς ακατάλληλη χρήση του εξοπλισμού της προπόνησης με 

αντιστάσεις, μπορεί να επιφέρει τραυματισμούς, είναι παραπλανητικό να γίνεται γενίκευση 

αυτών των ευρημάτων για ορθά σχεδιασμένα και επιτηρούμενα προγράμματα άσκησης με 

αντιστάσεις για την ηλικία αυτή. Ακόμη, η πλειονότητα των δημοσιευμένων ερευνών δεν 

αναφέρουν κάποιον σοβαρό τραυματισμό κατά την διάρκεια της προπόνησης με αντιστάσεις 

και όπως όλες οι φυσικές δραστηριότητες, έτσι και αυτή ενέχει κάποιον κίνδυνο για 

μυοσκελετικό τραυματισμό, όμως ο κίνδυνος αυτός δεν είναι μεγαλύτερος από πολλά 
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αθλήματα και δραστηριότητες, στα οποία τα παιδιά και οι έφηβοι συχνά συμμετέχουν 

(Faigenbaum et. al. 2009). Έτσι, αναφορικά με τραυματισμούς που σχετίζονται με αθλήματα 

για παιδιά σχολικής ηλικίας, κατά την διάρκεια 1 έτους, η προπόνηση με αντιστάσεις είχε ως 

αποτέλεσμα το 0,7% από 1576 τραυματισμούς, ενώ το ράγκμπι, η καλαθοσφαίριση και το 

ποδόσφαιρο, είχαν ως αποτέλεσμα το 19, 15, και 2% των τραυματισμών αντίστοιχα 

(Zaricznyj et. al. 1980 cited by Faigenbaum et. al 2009). Γενικά, οι τραυματισμοί που 

σχετίζονται με την προπόνηση με αντιστάσεις, αθλητών ηλικίας 12-18 ετών, φαίνεται ότι 

περιλαμβάνουν την απότομη αύξηση του προπονητικού φορτίου ή την ακατάλληλη τεχνική 

για την εκάστοτε άσκηση. (Faigenbaum et. al 2009). 

   Μια άλλη ανησυχία που σχετίζεται με την προπόνηση δύναμης με αντιστάσεις στην 

αναπτυξιακή ηλικία, αφορά την ασφάλεια και την καταλληλότητα της πλειομετρικής 

προπόνησης (ασκήσεις του κύκλου διάτασης – βράχυνσης) για τα παιδιά και τους εφήβους. 

Στην πλειομετρική προπόνηση το σώμα εκτελεί δυναμικές κινήσεις στις οποίες εμπλέκεται η 

γρήγορη έκκεντρη δράση του μυός, η οποία αμέσως ακολουθείτε από μια γρήγορη 

μειομετρική μυϊκή δράση, και λόγω της μεγάλης ταχύτητας αυτού του κύκλου, η ισχύς που 

παράγεται είναι μεγαλύτερη από το εάν ο μυς δεν διατεινόταν αμέσως πριν την μυϊκή δράση 

(Fleck and Kraemer 2004, cited by Faigenbaum et. al. 2009). Η βιβλιογραφία υποδεικνύει 

πως η πλειομετρική προπόνηση μπορεί να είναι μια ασφαλής και αποδοτική μέθοδος για την 

φυσική κατάσταση των παιδιών, εάν συνταγογραφείται και εφαρμόζεται κατάλληλα. Η 

πλειομετρική δράση αποτελεί μέρος των υπαίθριων δραστηριοτήτων και παιχνιδιών για τα 

παιδιά. Για παράδειγμα το παιχνίδι “κουτσό”, που περιλαμβάνει μικρά άλματα σε διάφορα 

τετράγωνα, επιμηκύνει  τους τετρακέφαλους όταν το παιδί προσγειώνεται και τους 

συρρικνώνει όταν το παιδί πηδά. Αυτός ο τύπος του παιχνιδιού, που αποτελεί μια μορφή 

άσκησης, βοηθά το σώμα να αυξήσει την ταχύτητα κίνησής του και να βελτιώσει την 

παραγωγή δύναμης (Chu et. al. 2006, cited by Faigenbaum et. al. 2009).  Ωστόσο, υπάρχει η 
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πιθανότητα να προκληθούν σοβαρές επιπτώσεις όταν εφαρμοστεί λάθος πρωτόκολλο 

άσκησης. Ένα 12χρονο αγόρι οδηγήθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρό μυϊκό πόνο και με 

χρώματος καφέ ούρα. Δυο μέρες πριν το παιδί είχε υποβληθεί σε 250 με 500 άλματα με 

μεγάλη ταχύτητα κίνησης από την θέση του βαθιού καθίσματος, ως τιμωρία για ανάρμοστη 

συμπεριφορά στην τάξη, με αποτέλεσμα να διαγνωσθεί με σοβαρή ασκησιακή 

ραβδομυόληση (μυϊκή βλάβη από υπερβολική άσκηση) (Clarkson 2006). 

   Ένας άλλος προβληματισμός που προκύπτει σχετικά με την καταλληλότητα της 

προπόνησης δύναμης στην αναπτυξιακή ηλικία, είναι η πιθανή βλάβη στις αυξητικές (ή 

αλλιώς επιφυσιακές) πλάκες. Η αυξητικές πλάκες βρίσκονται σε τρία κύρια σημεία στο 

αναπτυσσόμενο σώμα ενός παιδιού: στο τέλος των μακρών οστών, στους χόνδρους που 

ενώνουν τις αρθρικές επιφάνειες και στα σημεία όπου οι τένοντες προσφύονται στα οστά 

(αποφύσεις). Επειδή οι αυξητικές πλάκες είναι ένα πρώιμο οστό, είναι πιο αδύναμες από τον 

γειτονικό τους συνδετικό ιστό και επομένως πιο ευάλωτες σε τραυματισμούς από 

επανειλημμένα μικροτράυματα  (Micheli et. al. 2006, cited by Faigenbaum et. al. 2009). Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, μια ενδεχόμενη βλάβη σε αυτό το σημείο του οστού, μπορεί να έχει 

ως αποτέλεσμα την αποχή από την προπόνηση για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, 

σημαντική ενόχληση και αναπτυξιακές διαταραχές (Caine  et. al. 2006, cited by Faigenbaum 

et. al. 2009). Αν και αναφέρονται ορισμένοι τραυματισμοί κατά την διάρκεια της δεκαετίας 

του 1970 και του 1980 στις αυξητικές πλάκες κατά την προ-εφηβεία και την εφηβεία, οι 

περισσότεροι από αυτούς οφείλονταν σε ακατάλληλη τεχνική και επιβάρυνση της άσκησης, 

ή λόγω απουσίας επιτήρησης από έναν ειδικευμένο ενήλικα. Ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχουν 

αναφερθεί τραυματισμοί στις αυξητικές πλάκες σε καμία σωστά σχεδιασμένη έρευνα που 

περιλαμβάνει προπόνηση με αντιστάσεις για αυτή την ηλικία. Έτσι δεν υπάρχει κανένα 

στοιχείο που να υπονοεί πως η προπόνηση με αντιστάσεις θα επηρεάσει αρνητικά την 

ανάπτυξη και την ωρίμανση κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Παρόλο που τα παιδιά και 
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οι έφηβοι είναι ευάλωτα σε έναν τραυματισμό στις επιφυσιακές πλάκες, οι πιθανότητες 

πρόκλησής του είναι μικρότερες κατά την προ-εφηβική, από ότι στην εφηβική ηλικία, επειδή 

η επιφυσιακές πλάκες, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ισχυρότερες και πιο ανθεκτικές 

στις απότομες αλλαγές της δύναμης, στις μικρότερες ηλικίες (Micheli 1988, cited by 

Faigenbaum et. al. 2009). Τέλος αναφέρεται πως αυξημένο ρίσκο τραυματισμού έχουν τα 

παιδιά και οι έφηβοι που χρησιμοποιούν εξοπλισμό για άσκηση στο σπίτι (Faigenbaum et. al. 

2009).   

   Οποιαδήποτε σύσταση για άσκηση και φυσική δραστηριότητα σε παιδιά και εφήβους, έχει 

τα ανάλογα ρίσκα και οφέλη. Το ρίσκο του τραυματισμού κατά τη διάρκεια προπόνησης με 

αντιστάσεις ή άρσεις βαρών μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με την επίβλεψη από έναν ειδικό, τον 

σωστό σχεδιασμό του προγράμματος και την λογική προοδευτικότητά του, την σωστή 

επιλογή του προπονητικού εξοπλισμού, των περιορισμένο αριθμό ασκήσεων με πολύ μεγάλη 

επιβάρυνση, τον επαρκή χρόνο για ξεκούραση ανάμεσα στις προπονήσεις και με την επίδειξη 

της κατάλληλης προσοχής στις ερωτήσεις και τις ανησυχίες των παιδιών. Γενικά, το ρίσκο 

του τραυματισμού που σχετίζεται με την προπόνηση με αντιστάσεις είναι παρόμοιο τόσο για 

τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες. Τέλος, δεν υπάρχουν κάποιοι λόγοι που να 

δικαιολογούν τον αποκλεισμό των παιδιών ή των εφήβων από την συμμετοχή τους σε ένα 

πρόγραμμα με αντιστάσεις (Faigenbaum et. al. 2009).   
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                                                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

                                        ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 

 

   Ένα πρόγραμμα προπόνησης με αντιστάσεις πρέπει να πληροί κάποιες προϋποθέσεις. 

Αυτές περιλαμβάνουν την κατάλληλη επίβλεψη από διαπιστευμένο προσωπικό, των 

κατάλληλο για την ηλικία εξοπλισμό, ένα ασφαλές περιβάλλον προπόνησης, την σωστή 

τεχνική των ασκήσεων, τους εξατομικευμένους στόχους, την εφαρμογή των βασικών 

προπονητικών αρχών, την κοινή λογική και την επιστημονική γνώση. Έτσι, τα παιδιά δεν θα 

πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μικροί ενήλικες και ούτε η οδηγίες των ενηλίκων να 

εφαρμόζονται στα παιδιά και στους εφήβους. Τέλος, ένα παιδί μπορεί να συμμετάσχει σε ένα 

πρόγραμμα με αντιστάσεις, εφόσον δηλώσει την επιθυμία του και μπορεί να κατανοήσει τις 

οδηγίες και του κανόνες ασφαλείας (περίπου στην ηλικία των 7-8 ετών). Οι γενικές οδηγίες 

για ένα πρόγραμμα με αντιστάσεις σύμφωνα με τους Faigenbaum και συνεργάτες (2009) και 

Behm και συνεργάτες (2008) είναι: 

 Διαφύλαξη πως το περιβάλλον που θα πραγματοποιηθεί η προπόνηση είναι ασφαλές 

 Ύπαρξη επιστημονικής καθοδήγησης και επίβλεψης 

 Υπολογισμός της νοητικής ανάπτυξης, της σωματικής ωρίμανσης και της προπονητικής 

εμπειρίας για τον κάθε ασκούμενο  

 Πραγματοποίηση ειδικών ασκήσεων που απαιτούν ισορροπία και συντονισμό  

 Βαθμιαία μετάβαση σε πιο περίπλοκες ασκήσεις για την αύξηση της παραγωγής ισχύος  

 Έναρξη κάθε προπονητικής συνεδρίας με δυναμική προθέρμανση των 5-10 λεπτών 

 Έναρξη της προπόνησης με σχετικά χαμηλή επιβάρυνση και έμφαση στη σωστή τεχνική 
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 Εκτέλεση 1-3 σειρών των 6-15 επαναλήψεων σε μια ποικιλία ασκήσεων για την 

ανάπτυξη της δύναμης του άνω και κάτω μέρους του σώματος 

 Έμφαση στην συμμετρική μυϊκή ανάπτυξη και στην κατάλληλη μυϊκή ισορροπία γύρω 

από τις αρθρώσεις 

 Ύπαρξη συγκεκριμένων ασκήσεων για την ενδυνάμωση των κοιλιακών μυών και των 

μυών του κάτω μέρους της πλάτης 

 Εκτέλεση 1-3 σειρών των 3-6 επαναλήψεων σε μια ποικιλία ασκήσεων για την ανάπτυξη 

της ισχύς του άνω και κάτω μέρους του σώματος 

 Λογική προοδευτικότητα του προπονητικού προγράμματος με βάση της εκάστοτε 

ανάγκες, τους στόχους και τις ικανότητες 

 Βαθμιαία αύξηση της αντίστασης 5-10% καθώς η δύναμη βελτιώνεται 

 Αποθεραπεία με λιγότερο έντονες ασκήσεις και στατικές διατάσεις 

 Σε κάθε προπονητική συνεδρία να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες και στις 

ανησυχίες του ασκούμενου 

 Έναρξη της προπόνησης με αντιστάσεις 2-3 φορές ανά εβδομάδα, σε μη συνεχόμενες 

μέρες 

 Χρησιμοποίηση εξατομικευμένων αρχείων καταγραφής για την παρακολούθηση της 

προόδου των ασκούμενων 

 Διατήρηση του προγράμματος σε πλαίσια διασκεδαστικά και προκλητικά με έμφαση 

στην ποικιλία  

 Βελτιστοποίηση της απόδοσης και της αποκατάστασης, μέσα από την υγιή διατροφή, την 

κατάλληλη ενυδάτωση και τον επαρκή ύπνο 

 Υποστήριξη και ενθάρρυνση από τους εκπαιδευτές και τους γονείς, ώστε να βοηθήσουν 

στην διατήρηση του ενδιαφέροντος  (Faigenbaum et. al. 2009, Behm et al. 2008). 
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 8.1 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

          

Περαιτέρω μελέτη χρήζει το θέμα των νευρομυϊκών παραγόντων σχετικά με την δύναμη  

στην αναπτυξιακή ηλικία. Λίγα είναι γνωστά για τις μυϊκές ίνες κατά την παιδική ηλικία, 

πιθανός λόγω της επεμβατικής φύσης της μυϊκής βιοψίας, η οποία προσκρούει με την ηθική 

και απορρίπτεται η χρήση της σε παιδιατρικούς πληθυσμούς. Έτσι, μηχανισμοί όπως η μυϊκή 

υπερτροφία, οι αλλαγές στις μυϊκές ίνες και στους τένοντες, η γωνία μυϊκής πρόσφυσης, η 

επιστράτευση των κινητικών μονάδων, και άλλοι μηχανισμοί, που ίσως να μην έχουν 

τεκμηριωθεί ακόμη επιστημονικά, να αποκαλυφθούν και να ξεκαθαρίσει το τοπίο των 

νευρομυϊκών επιδράσεων, στην δύναμη κατά την αναπτυξιακή ηλικία. Μελλοντικά, 

καινοτόμες ηλεκτρομυογραφικές τεχνικές και τεχνολογίες, που είναι ηθικά αποδεκτές, ίσως 

να προσφέρουν πιο ξεκάθαρα στοιχεία. Παραδείγματα αποτελούν η Απεικόνιση Μαγνητικού 

Συντονισμού (MRI), η Διπλής Ενέργειας Φωτονιακή Απορροφησιομέτρηση (DEXA) και η 

υπερηχογραφία. 
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8.2 Συμπεράσματα 

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την μυϊκή δύναμη και για τα δυο φύλα είναι οι εξής: το 

σωματικό μέγεθος, τα ψηλότερα και βαρύτερα παιδιά τείνουν να είναι και δυνατότερα, οι 

νευρομυϊκοι παράγοντες, όπως η διαδικασία της μυελίνωσης, ορμονικοί, αύξηση 

τεστοστερόνης κυρίως στα αγόρια, και οι διαφορές στις μυϊκές ίνες, όπου κατά την αρχή της 

εφηβείας τα αγόρια χαρακτηρίζονται από γενικά πιο αργούς μύες σε σύγκριση με τα 

κορίτσια, όμως η αύξηση τις μυϊκής μάζας στα αγόρια είναι μεγαλύτερη. Έτσι παρόλο που 

μέχρι την ηλικία των 12 ετών τα δυο φύλα παρουσιάζουν σχεδόν παρόμοιες τιμές δύναμης, 

αυτή αυξάνεται με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό στα αγόρια από το σημείο αυτό και έπειτα. Όσο 

αναφορά τις επιδράσεις της προπόνησης δύναμης με αντιστάσεις, μέσα από σωστά 

οργανωμένα προγράμματα άσκησης, αυτές έχουν να κάνουν με την αύξηση της δύναμης και 

τοπικής μυϊκής αντοχής, βελτίωση της ριπτικής και αλτικής ικανότητας και ισχύος, χωρίς 

ωστόσο αρνητικές επιδράσεις στην σκελετική ανάπτυξη των παιδιών. Τα οφέλη αυτά στη 

δύναμη, δεν φαίνεται να έχουν κάποια σημαντική σχέση με την μυϊκή υπερτροφία, κατά την 

προ-εφηβική ηλικία, ούτε με την εγκάρσια διατομή του μυός, αλλά είναι περισσότερο 

αποτέλεσμα νευρομυϊκών παραμέτρων και προσαρμογών,  όπως η αυξημένη νευρομυϊκή 

ενεργοποίηση και η βελτίωση του κινητικού συντονισμού. Καθώς όμως τα παιδιά 

μεγαλώνουν ηλικιακά, και μετά την εφηβεία, λόγω ορμονικών επιδράσεων, η εξέλιξη και η 

ανάπτυξη της μυϊκής υπερτροφίας αυξάνεται. Πέρα όμως από τις επιδράσεις στην δύναμη 

αυτής κάθε αυτής, η προπόνηση δύναμης με αντιστάσεις επιφέρει και αρκετά οφέλη και στην 

υγεία των παιδιών. Έτσι παρουσιάζονται αλλαγές στη σωματική σύσταση των παιδιών και 

εφήβων που ήταν παχύσαρκα ή υπέρβαρα, στην υγεία των οστών, στην αρτηριακή πίεση, 

που ίσως να αποτελεί μια αποτελεσματική μη φαρμακευτική παρέμβαση σε υπερτασικούς 
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εφήβους, σε χρόνιες παθήσεις, όπως η κυστική ίνωση και η εγκεφαλική παράλυση, συμβάλει 

στην μείωση των αθλητικών τραυματισμών και στην ψυχολογική ευημερία των παιδιών και 

εφήβων. Δεν αναφέρεται κάποιος σοβαρός τραυματισμός κατά την διάρκεια της προπόνησης 

με αντιστάσεις ή πλειομετρικής προπόνησης σε έρευνες όταν αυτές συνταγογραφούνται και 

εφαρμόζονται  κατάλληλα, ούτε τραυματισμοί στις αυξητικές πλάκες. Τέλος, οι ανησυχίες 

και οι προβληματισμοί σχετικά με την προπόνηση με ελεύθερα βάρη και αντιστάσεις, 

ελαχιστοποιούνται με την επίβλεψη από έναν ειδικό, τον σωστό σχεδιασμό του 

προγράμματος και την λογική προοδευτικότητά του, την σωστή επιλογή του προπονητικού 

εξοπλισμού, τον περιορισμένο αριθμό ασκήσεων με πολύ μεγάλη επιβάρυνση, τον επαρκή 

χρόνο για ξεκούραση ανάμεσα στις προπονήσεις και της επίδειξης της κατάλληλης προσοχής 

στις ερωτήσεις και τις ανησυχίες των παιδιών. 
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