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Περίληψη 

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι ο συνδυασμός προπόνησης δύναμης και αντοχής είναι 
αποδοτικότερος συγκριτικά με την αποκλειστική προπόνηση αντοχής σε δρομείς αποστάσεων, σε ό,τι 
αφορά στη βελτίωση της δρομικής οικονομίας και κατά επέκταση της απόδοσης. Η προπόνηση δύναμης 
βελτιώνει τη δρομική οικονομία από 2% έως και 8%, δίνοντας τη δυνατότητα στο δρομέα να καταναλώνει 
λιγότερο O2 για την ίδια υπομέγιστη ταχύτητα και επομένως να τρέχει οικονομικότερα. Η βελτίωση αυτή 
αποδίδεται στις νευρομυϊκές προσαρμογές, που προκαλούνται χωρίς, ωστόσο, να μεταβάλλεται το 
σωματικό βάρος και η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) των δρομέων. Σκοπός της παρούσας 
ανασκόπησης είναι να εξετάσει την επίδραση που έχουν διάφορα είδη προπόνησης δύναμης στη δρομική 
οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, ερευνήθηκε η επίδραση που έχει α) η προπόνηση μέγιστης δύναμης, που 
πραγματοποιήθηκε είτε με αντιστάσεις υψηλής έντασης, είτε με ισομετρικές ασκήσεις ή σε πλατφόρμα 
ολόσωμης δόνησης με αντιστάσεις υψηλής έντασης και β) η προπόνηση ισχύος που πραγματοποιήθηκε 
είτε με αντιστάσεις μικρής-μεσαίας έντασης και εκρηκτικά εκτελούμενων επαναλήψεων είτε με  την 
πλειομετρική προπόνηση ή το συνδυασμό των δύο παραπάνω. Επίσης, εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα 
της συνδυαστικής προπόνησης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο τα προγράμματα μέγιστης δύναμης όσο 
και της ισχύος βελτιώνουν τη δρομική οικονομία. Συγκεκριμένα, η καλύτερη μυϊκή συναρμογή και η 
αύξηση της σκληρότητας των κάτω άκρων, που ενισχύει την ικανότητα των μυών να αποθηκεύουν και να 
επαναχρησιμοποιούν την ελαστική ενέργεια, μειώνουν το ενεργειακό κόστος της κίνησης. Επίσης, άλλες 
νευρομυϊκές προσαρμογές όπως η αλτική ικανότητα και ο χρόνος επαφής με το έδαφος, που έχουν σχέση 
με την ταχύτητα στο αναερόβιο κατώφλι βελτιώνουν τη δρομική οικονομία. Τα διαφορετικά μεγέθη 
βελτίωσης της δρομικής οικονομίας για κάθε είδος ενδυνάμωσης, πιθανώς οφείλονται στα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά των πρωτοκόλλων άσκησης και των ασκουμένων. Επομένως, είναι αναγκαία η εκπόνηση 
περισσότερων ερευνών για να καθοριστεί το πιο αποδοτικό πρωτόκολλο άσκησης αλλά και η διερεύνηση 
επιπλέον μορφών ενδυνάμωσης για τη βελτίωση της δρομικής οικονομίας,  
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1. Εισαγωγή 
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον από τη διεθνή 

επιστημονική κοινότητα για την επίδραση που έχουν οι διαφορετικές μορφές προπόνησης 
δύναμης στη βελτίωση της δρομικής οικονομίας σε αθλητές αντοχής (8, 38). Η απόδοση των 
αθλητών αντοχής καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι η 
μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (VO2max) (16, 12, 29), το αναερόβιο κατώφλι (24, 35, 69) και η 
δρομική οικονομία (17, 20,30). Ένας αθλητής που έχει υψηλή VO2max και υψηλό αναερόβιο 
κατώφλι έχει όλα τα στοιχεία για να επιτύχει υψηλού επιπέδου επιδόσεις, ωστόσο, σε πολύ καλά 
προπονημένους αθλητές, οι οποίοι εμφανίζουν παρόμοιες τιμές στη VO2max, ο καλύτερος 
παράγοντας πρόβλεψης της επίδοσης τους θεωρείται η δρομική οικονομία (17, 21, 34). Η 
δρομική οικονομία ορίζεται ως η κατανάλωση οξυγόνου (O2) σε μια δεδομένη υπομέγιστη 
δρομική ταχύτητα και προσδιορίζεται συνήθως εργαστηριακά από τη μέτρηση της κατανάλωσης 
O2 σε μια σταθερή ταχύτητα και από το αναπνευστικό πηλίκο RER (<1) (17, 60, 72). Συνεπώς, ένας 
δρομέας ο οποίος έχει καλή δρομική οικονομία μπορεί να καταναλώνει λιγότερο O2, ανά κιλό 
σωματικού βάρους ανά λεπτό, σε μια δεδομένη ταχύτητα (km ∙h-1) είτε να καλύπτει μεγαλύτερη 
απόσταση με ένα δεδομένο όγκο O2 (7). Ουσιαστικά, οι δρομείς που καταναλώνουν λιγότερο O2, 

δηλαδή λιγότερη ενέργεια, σε μια συγκεκριμένη ταχύτητα αναμένεται να έχουν καλύτερη 
απόδοση σε έναν αγώνα αντοχής. Επίσης, μελέτες έχουν δείξει ότι η δρομική οικονομία μπορεί 
να διαφέρει έως 30% μεταξύ δρομέων που έχουν παρόμοια VO2max και αυτό να συμβάλλει στη 
διαφορά που παρουσιάζουν στην τελική τους επίδοση (21, 60). Λαμβάνοντας υπόψη τη 
σημαντικότητα της δρομικής οικονομίας στην απόδοση των δρομέων αντοχής υψηλού επιπέδου, 
πολλοί αθλητικοί επιστήμονες διερεύνησαν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δρομική 
οικονομία καθώς και προπονητικές μεθόδους για να τη βελτιώσουν. Τα ιδιαίτερα 
ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά του κάθε δρομέα (η μορφολογία των κάτω άκρων, το σωματικό 
βάρος και η σύσταση σώματος, η μυϊκή σκληρότητα, το μήκος τενόντων κ.α.) αλλά και εξωγενείς 
παράγοντες όπως το περιβάλλον (υψόμετρο, θερμοκρασία περιβάλλοντος, ποιότητα εδάφους) 
(7, 30, 50, 60) και το αθλητικό παπούτσι (31, 50)  αποδεικνύονται καθοριστικοί παράγοντες της 
δρομικής οικονομίας. Επίσης, φυσιολογικοί (VO2max, καρδιακή συχνότητα κ.α.), μεταβολικοί (είδος 
μυϊκών ινών) και βιομηχανικοί/νευρομυϊκοί παράγοντες (μήκος και συχνότητα διασκελισμού, 
αποθηκευμένη ελαστική ενέργεια, μυϊκή δύναμη, ισχύς κ.α.), πολλοί εκ των οποίων μπορούν να 
τροποποιηθούν με κατάλληλα προπονητικά προγράμματα (8, 38) δύναται να επηρεάσουν 
σημαντικά τη δρομική οικονομία. Οι βιομηχανικοί και νευρομυϊκοί παράγοντες καθώς και η 
επίδραση των διαφορετικών μορφών προπόνησης δύναμης έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον 
πολλών ερευνητών τις τελευταίες πέντε δεκαετίες (7, 50). Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών 
έδειξαν ότι η προπόνηση δύναμης σε αθλητές αντοχής, συνδυαστικά με την αερόβια προπόνηση, 
ήταν αποτελεσματική στο να προκαλέσει νευρομυϊκές προσαρμογές χωρίς την αύξηση μυϊκής 
μάζας και να βελτιώσει τη δρομική οικονομία από 2% έως 8%. Οι μορφές προπόνησης δύναμης οι 
οποίες έχουν εξεταστεί είναι: α) η προπόνηση μέγιστης δύναμης, που πραγματοποιείται είτε με 
αντιστάσεις υψηλής έντασης, είτε με ισομετρικές συστολές, β) η προπόνηση ισχύος, που 
πραγματοποιείται είτε με αντιστάσεις είτε με πλειομετρικές ασκήσεις ή συνδυασμό των δύο 
παραπάνω και γ) η συνδυαστική προπόνηση δύναμης. Στη βάση όσων προαναφέρθηκαν, σκοπός 
της παρούσας ανασκόπησης είναι να αποσαφηνιστεί η επίδραση όλων των μορφών δύναμης στη 
δρομική οικονομία και να κατανοηθεί η σχέση της δρομικής οικονομίας με τις νευρομυϊκές και 
βιομηχανικές προσαρμογές που προκαλούνται με την προπόνηση δύναμης. 
 

 
2. Μέθοδος 
 

Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed και Google 
Scholar. Σε ό,τι αφορά στη δρομική οικονομία και την προπόνηση δύναμης, συνδυάστηκαν οι 
λέξεις-κλειδιά των δύο βασικών εννοιών: (α) δρομική οικονομία (running economy, cost of 
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running, energy cost) και (β) προπόνηση δύναμης (strength training, resistance training, weight 
training, plyometric, explosive training, concurrent training). Συμπεριλήφθηκαν άρθρα στην 
αγγλική γλώσσα των οποίων οι περιλήψεις αφορούσαν τη μέτρηση της δρομικής οικονομίας, πριν 
και μετά από διάφορες μορφές προπόνησης δύναμης, όπως:  α) η προπόνηση αντιστάσεων 
υψηλής έντασης, β) η προπόνηση ισχύος, γ) η συνδυαστική προπόνηση, δ) η ισομετρική 
προπόνηση και δ) η προπόνηση δόνησης. Η διάρκεια των παρεμβατικών προγραμμάτων ήταν 
από ≥4 εβδομάδων για τη δημιουργία νευρομυϊκών προσαρμογών και πραγματοποιήθηκαν σε 
δρομείς μεσαίων αποστάσεων (800-3000 m), μεγάλων αποστάσεων (5000 m έως μαραθώνιο) και 
σε τριαθλητές, καθώς οι τελευταίοι έχουν παρόμοια φυσιολογία και προπονητικό όγκο όσον 
αφορά το δρομικό κομμάτι της προπόνησής τους (13). Οι συμμετέχοντες στις έρευνες είχαν 
μεγάλο ηλικιακό εύρος (π.χ. 21-45 ετών) και διαφορετικά επίπεδα επιδόσεων και VO2max (<55 έως 
>65ml∙kg-1∙min-1).Τέλος, στην παρούσα επισκόπηση συμπεριλήφθηκαν ανασκοπήσεις στην 
αγγλική γλώσσα σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη δρομική οικονομία αλλά και την 
επίδραση που έχει η προπόνησης δύναμης στη δρομική οικονομία. Σε ότι αφορά στις υπόλοιπες 
ενότητες της μελέτης, πραγματοποιήθηκε αφηγηματική ανασκόπηση.  

 
 

3. Ανασκόπηση σχετικών ερευνών 
 

3.1 Βασικοί στόχοι στην προπόνηση δύναμης 
 
Οι βασικές μορφές εμφάνισης της δύναμης, οι οποίες και αποτελούν προπονητικούς 

στόχους είναι οι εξής: α) η μέγιστη δύναμη (Heavy Weight Training-HWT) που αναπτύσσεται 
μέσω της μυϊκής υπερτροφίας και της ενδομυϊκής συναρμογής ή συνδυασμό των δύο παραπάνω 
μεθόδων μέσω της πυραμιδικής μεθόδου. Συγκεκριμένα, για τη μυϊκή υπερτροφία 
χρησιμοποιείται η μέθοδος των επαναλαμβανόμενων υπομέγιστων εντάσεων (70-85% του 1RM) 
με ≤10 επαναλήψεις), ενώ για τον ενδομυϊκό συντονισμό η μέθοδος των μέγιστων εντάσεων (80-
95% του 1RM) μικρής διάρκειας (3-5 σετ από <6 επαναλήψεις). Στην πυραμιδική μέθοδο, στη 
βάση της πυραμίδας οι επαναλήψεις εκτελούνται με αργό έως κανονικό ρυθμό (μυϊκή 
υπερτροφία), ενώ στην κορυφή της πυραμίδας με γρήγορο –εκρηκτικό ρυθμό για ενδομυϊκή 
προσαρμογή (40). Η μέγιστη δύναμη μέσω της μυϊκής υπερτροφίας εντάσσεται στη βασική 
δύναμη και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθεί αργότερα η ειδική δύναμη, γι’ 
αυτό και τοποθετείται στον ετήσιο προγραμματισμό στη βασική περίοδο της προπόνησης β) Η 
ισχύς (Power) αναπτύσσεται με την προπόνηση ισχύος ή αλλιώς εκρηκτική προπόνηση (Explosive-
EXP) μέσω των πλειομετρικών ασκήσεων (οριζόντια και κάθετα άλματα με υψηλή ταχύτητα 
εκτέλεσης, 4-10 σετ >30 επαφές με το έδαφος και 2-3΄διάλειμμα), με τη μέθοδο των εκρηκτικά 
εκτελούμενων επαναλήψεων (μικρών-μεσαίων εντάσεων, 60-80% του 1RM, 4-10 σετ και 2-3 
λεπτά διάλειμμα) ή τον συνδυασμό των δύο παραπάνω (40, 44) γ) Η αντοχή στη δύναμη 
(Endurance Strength Training-EST) αναπτύσσεται εκτελώντας υψηλό αριθμό επαναλήψεων (20 
έως 30 ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου 40-70% ή 30-40%) με πολύ αργή εκτέλεση των 
κινήσεων και με ιδανική ανάπτυξη ώθησης, σταθερή κατά τη διάρκεια των επαναλήψεων. Τέλος, 
η αντοχή στην ταχυδύναμη/ισχύ, αναπτύσσεται με συνδυασμό των μεθόδων ανάπτυξης της 
ισχύος  και της αντοχής στη δύναμη (18).  
 
3.2 Προσαρμογές μετά την προπόνηση μέγιστης δύναμης στη δρομική οικονομία 

 
Τα οφέλη από την προπόνηση μέγιστης δύναμης σε δρομείς αντοχής καταδεικνύονται 

από σχετικές έρευνες. Συγκεκριμένα, στην έρευνα των Millet, Jaouen, Borrani και Candau (49) 
διαπιστώθηκε ότι μια ομάδα τριαθλητών, υψηλών επιδόσεων, που συνδύασε την προπόνηση 
αντοχής με την προπόνηση μέγιστης δύναμης, βελτίωσε τη δρομική οικονομία κατά 7% (p<.05), 
αύξησε τη μέγιστη δύναμη και διατήρησε την αλτική ικανότητα. Αντίθετα, η ομάδα των 
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τριαθλητών που συμμετείχε μόνο στην προπόνηση αντοχής διατήρησε τη μέγιστη δύναμη στα 
ίδια επίπεδα αλλά μείωσε την αλτική ικανότητα και δεν παρουσίασε βελτίωση στη δρομική 
οικονομία. Ωστόσο, η VO2max, ο χρόνος επαφής με το έδαφος (CT), η σκληρότητα των κάτω άκρων 
(stiffness), το μήκος και η συχνότητα διασκελισμού δεν επηρεάστηκαν σημαντικά σε καμία από 
τις δύο ομάδες. Επομένως, η βελτίωση της δρομικής οικονομίας αποδόθηκε στην αύξηση της 
μέγιστης δύναμης και τη διατήρηση της αλτικής ικανότητας. Συγκεκριμένα, η συσχέτιση της 
αλλαγής της δρομικής οικονομίας με την αλλαγή της αλτικής ικανότητας (r=.55, p<.05) κατά την 
προπονητική περίοδο υποδεικνύει ότι η μείωση της μυϊκής δύναμης  μπορεί να επηρεάσει τη 
δρομική οικονομία. Σε άλλη έρευνα, οι Vikmoen, Rønnestad, Ellefsen και Raastad (71) εξέτασαν 
την επίδραση 11 εβδομάδων προπόνησης μέγιστης δύναμης σε πολύ καλά προπονημένες 
αθλήτριες διάθλου ηλικίας 31 έως 35 ετών και βρήκαν σημαντική βελτίωση στη μέγιστη δύναμη 
(45%, p<.01) αλλά και στην απόδοση (4.7%, p<.05) αφού οι αθλήτριες μετά την παρέμβαση είχαν 
την ικανότητα να τρέξουν μεγαλύτερη απόσταση σε πέντε λεπτά μετά από μια παρατεταμένη 
υπομέγιστη δοκιμασία (90 min τρέξιμο στο 60% Vmax). Η προπόνηση μέγιστης δύναμης που 
πραγματοποιήθηκε από δρομείς υψηλών επιδόσεων δύο φορές την εβδομάδα και με διάρκεια 
από 4 έως 11 εβδομάδες, βελτίωσε τη δύναμη, την αλτική ικανότητα και τη δρομική οικονομία 
από 5% έως 6.2% (33, 62). Περισσότερες μελέτες που έγιναν σε καλά προπονημένους δρομείς 
αντοχής έδειξαν ότι η δρομική οικονομία βελτιώθηκε από 2% έως 8% με την προπόνηση μέγιστης 
δύναμης η οποία πραγματοποιήθηκε με αντιστάσεις υψηλής έντασης και είχε διάρκεια από 6 έως 
8 εβδομάδες ή και λιγότερο (5, 37, 55, 64, 66). Γενικότερα, έχει διαπιστωθεί ότι η προπόνηση 
μέγιστης δύναμης ήταν πιο αποδοτική από την προπόνηση αντοχής στη δύναμη όσον αφορά τη 
βελτίωση της δρομικής οικονομίας (5, 55, 62, 66). Στη μελέτη του Barnes και συν. (5) τονίζεται το 
όφελος που είχαν κυρίως οι γυναίκες δρομείς, συγκριτικά με τους άνδρες, από την προπόνηση 
μέγιστης δύναμης όσον αφορά τη βελτίωση της δρομικής οικονομίας (3.4% , 1.7% αντίστοιχα) και 
της επίδοσης (1.4%, 0.1%) ενώ σε προγενέστερη μελέτη που συμμετείχαν μόνο γυναίκες δρομείς 
διαπιστώθηκε ότι η προπόνηση αντοχής στη δύναμη μετά από 10 εβδομάδες βελτίωσε τη 
δρομική οικονομία κατά 4% (37). Παρ’ όλα αυτά, σε έρευνες που συμμετείχαν ερασιτέχνες 
μαραθωνοδρόμοι (recreational trained), οι οποίοι πραγματοποιούσαν παρόμοια προγράμματα 
μέγιστης δύναμης τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δρομική οικονομία παρέμεινε αμετάβλητη, 
παρ’ ότι υπήρχε αύξηση της μέγιστης δύναμης και της αλτικότητας (67, 19, 26, 39, 48, 68). Σχετικά 
με τη δρομική επίδοση ο Damasceno και συν. (19) διαπίστωσαν βελτίωση της απόδοσης στα 10 
km (2.5%, p=.039) χωρίς ωστόσο να υπάρχει βελτίωση στη δρομική οικονομία παρά μόνο αύξηση 
της μέγιστης δύναμης (23%, p<.05). Αντίθετα, στην έρευνα του Kelly και συν. (39) τόσο η δρομική 
οικονομία όσο και η δρομική επίδοση έμειναν αμετάβλητες παρά την αύξηση της μέγιστης 
δύναμης (11.9%) σε γυναίκες δρομείς που ήταν μέτρια προπονημένες. Στον Πίνακα 1 
παρουσιάζονται οι έρευνες που εξέτασαν την επίδραση που είχε η προπόνηση μέγιστης δύναμης 
με αντιστάσεις στη δρομική οικονομία και άλλα νευρομυϊκά χαρακτηριστικά σε δρομείς με 
διαφορετικό επίπεδο επιδόσεων. Ωστόσο η επίδραση στη δρομική επίδοση μετρήθηκε μόνο σε 
μερικές από αυτές (39, 5, 19, 71). 

Σε έρευνα των Albracht και Arampatzis (1) η δρομική οικονομία σε ερασιτέχνες δρομείς 
βελτιώθηκε όταν το πρόγραμμα ενδυνάμωσης περιελάμβανε ισομετρικές ασκήσεις της 
ποδοκνημικής (3 σετ × 4 επαναλήψεις). Πιο συγκεκριμένα, οι ισομετρικές ασκήσεις εκτελούνταν 4 
φορές την εβδομάδα για 14 εβδομάδες και είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της τενόντιας 
σκληρότητας κατά 16% (p<.001) και τη βελτίωση της δρομικής οικονομίας (5% στα 10.8 km.h-1και 
3.4% 12.6 km.h-1). Ωστόσο, ο Fletcer και συν (27) μετά από 8 εβδομάδες ισομετρικής προπόνησης 
σε δρομείς υψηλών επιδόσεων, δε βρήκαν αύξηση της τενόντιας σκληρότητας ούτε βελτίωση της 
δρομικής οικονομίας. Αυτό ίσως οφείλεται στη διάρκεια της παρέμβασης, η οποία δεν ήταν 
επαρκής ώστε να βελτιώσει αυτές τις δύο μεταβλητές σε αθλητές υψηλού επιπέδου. Παρ’ όλα 
αυτά υπήρχε σημαντική συσχέτιση (r=0.43, p=0.02) μεταξύ τενόντιας σκληρότητας και δρομικής 
οικονομίας (2). Η αύξηση της σκληρότητας των κάτω άκρων, μείωσε τον CT με το έδαφος και 
επέτρεψε την ταχύτερη μεταφορά από τη φάση πρόσθιας στήριξης στην φάση ώθησης, λόγω της 



Πίνακας 1. Έρευνες που εξέτασαν την επίδραση της προπόνησης μέγιστης δύναμης με αντιστάσεις στη δρομική οικονομία και στα νευρομυικά 
χαρακτηριστικά σε δρομείς αποστάσεων με διαφορετικόεπίπεδο επιδόσεων. 

Συγγραφείς Ν (Π/Ε) Προπονητικό πρόγραμμα 
δύναμης (παρέμβαση) 

Συχνότητα 
προπονήσεων 
ανά 
εβδομάδα 

Διάρκεια 
παρέμβασης 
σε εβδομάδες 

                         Αποτελέσματα  
Χαρακτηριστικά 
συμμετεχόντων 

Δρομική 
οικονομία 

Νευρομυϊκές 
προσαρμογές  

Δρομική 
Επίδοση 

Guglielmo 
και συν. 
(33) 

17 (9ERT/8HRT)              
27.4±4.4 ετών 
(>5χρόνια προπόνηση) 

HRT: 3-4 σετ× 6RM (85%)  
EST: 3-4σετ ×12RM                                    
(πιέσεις ποδιών, ημικαθίσματα, 
εκτάσεις τετρακεφάλου, ανύψωση 
φτέρνας) 

 
2 

 
    4  

HRT: 6.2% ↑ 
p<0.05 
EST: 1.9% ↔ 
p=0.67 

Fmax (38%) ↑ 
Αλτική ικανότητα ↑ Δεν 

μετρήθηκε 

Storen και 
συν. (66) 

17 (Α:9 & Γ:8)   (8/9)   
28.6±10 ετών, 
VO2maxΑ:61.4ml ∙kl-
1∙min-1, Γ:56.5ml∙kl-
1∙min-1 

4 σετ×4 στο 85%  
( ημικαθίσματα με ελευθέρα βάρη) 

 
3  

 
8  

Στο 70% VO2max  
5%, p<0.01 

1RM half-squat ↑ 
(33.2%) ↑  
RFD half squat  
(26%)↑                  
vV02max  (21.3%) ↑  

Δεν 
μετρήθηκε 

Piacentini 
και συν. 
(55) 

16 Α & Γ                          
n= 6 HRT,  
n = 5 RT,  
n=5 Ελέγχου                           
>35 ετών,  
                           

HRT: 4 σετ ×3-4 (85-90% 1RM) 
RT: 3σετ ×10 επαν (70%1RM) 
(Ημικαθίσματα, προβολές, πιέσεις 
ποδιών, ανύψωση φτέρνας, 
έκκεντρες συστολές τετρακεφάλου, 
κοιλιακοι/ραχιαιοι) 

 
2 

 
6  

HRT: 10.75 km 
h1  6.2% ↑, 
p<0.05  
RT:↔ 

Α. Fmax (17%)  ↑ 
Κατακόρυφη 
σκληρότητα, αλτική 
ικανότητα ↔ 
Β. Fmax, αλτική 
ικανότητα   ↔ 
κατακόρυφη 
σκληρότητα (13%) ↑ 

Δεν 
μετρήθηκε 

Barnes και 
συν. (5) 

22 (A:13 & Γ:9)          
19.6±1.1ετών  

1-4 ×4RM   
2 

 
10-13  

Α: 1.7%  ↑ 
Γ: 3.4% ↑ 

Α: Fmax (20-40%) ↑ 
Σκληρότητα κάτω 
άκρων  (15%) ↑ 
C.T. (0.9%) ↓ 
 Γ: Fmax (30-50%) ↑ 
Σκληρότητα κάτω 
άκρων (11.5%)  
C.T. (4.2%) ↓ 

Α:  0.1% (8 
km) ↑  
Γ:  1.4%  
 (6 km) ↑ 
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Johnston 
και συν. 
(37) 

12Γ (6/6)                     
 30.3 ± 1.4 ετώνVO2max: 
50.5-51.5ml∙kl-1∙min-1 

3σετ×6 ημικαθίσματα 
/προβολές (6RM) 
2 ×20 ανυψώσεις φτέρνας 
3×8 άρσεις γονάτου 
2×3×20 κοιλιακοί/ραχιαίοι 

 
3 

 
10  

12.8 km h-1 

(4.1%, p<0.05) 
↑ 
13.8 km h-1 
(3.8%, p<0.05) 
↑  

1RM ημικάθισμα ↑ 
(40%, p<0.05)                                      
εκτάσεις 
τετρακέφαλου (27%, 
p<0.05) ↑ 

Δεν 
μετρήθηκε  

Skovgaard 
και συν. 
(64) 

21A (12/9)                
31.1 ετών,                  
VO2max:59±1ml∙kl-
1∙min-1 

SpT:  
4–12 σετ ×30s , 3΄διάλειμμα 
2/εβδ 
 
HRT: 
 3–4σετ ×6–8 επαν (1η -4η εβδ) 
4σετ ×4 επαν (5η – 8η εβδ) 
(ημικαθίσματα, πιέσεις ποδιών  

 
2 

 
 
  

 
8  

12 km h-1 3.1%, 
p<0.01 ↑ 

1RM squat  
4η εβδ: 3.8%,↑ 
8η εβδ: 12%,  ↑ 
p<0.001   
1RM leg press  
4η εβδ:8%, p<0.05 ↑ 
8η εβδ:18%, p<0.001) 
↑,   
5RM deadlift  
4η εβδ: 14%, ↑ 
8η εβδ: 22%, 
p<0.001↑ 

 

Vikmoen και 
συν. (71) 

19Γ  (11/8)                 
 31.5-34.9 ετών 
αθλήτριες διάθλου 
 VO2max: 53.3ml∙kl-
1∙min-1  

3 σετ ×4–10 επαν  
μέχρι εξαντλήσεως  
 
ημικαθίσματα, πιέσεις ποδιών, 
ανυψώσεις φτέρνας 

 
2 

 
11   

 
10 km h-1 ↔ 

1RM half-squat: 45% 
p<0.01SJ: ↑8.9%, 
p<0.05 
CMJ: ↑5.9%, p<0.05 

4.7%, 
p<0.05 ↑ 

Millet και 
συν. (49) 

15Α (7/8)                   
24.3±5.2 ετών 
τριαθλητες 
VO2max:67.6-69.7 
ml∙kl-1∙min-1 

3-5 σετ ×3-5>90% 
(ημικαθίσματα, πιέσεις ποδιών, 
γαστροκνήμιο, δικέφαλοι, 
τετρακέφαλοι) 

 
2 

 
14  

Στο 75% vVO2max  
7%, ↑ 
p<0.05 

1RM half–squat 
(25%↑, p<0.01)  
1RM heel raise (17%, 
↑ p<0.05) 
σκληρότητα κάτω 
άκρων 
κατακόρυφη 
σκληρότητα,  
C.T., L.S., F.S. ↔ 
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Sedano και 
συν. (62) 

18A 
n=6 μεικτή προπόνηση  
n=6 αντοχή στη δύναμη  
n=6 κυκλική προπόνηση                 
24.1±0.72 ετών 
VO2max> 65ml∙kl-1∙min-
1 

Α. Μεικτή προπόνηση 
3 σετ× 7επαν στο 70% & 10 
άλματα  
 
Β. Αντοχή στη δύναμη 
3σετ ×20επαν στο 40%  
 
Γ. Κυκλική προπόνηση 
(4 ασκήσεις, 25 επαν.,  
25s διάλειμμα/5 min στο σετ) 

 
2 

 
12  

Α. 5%                        
(12km.h-1, 
16km.h-1) ↑ 
 
Β. 1.6% ↑ 
(12km.h-1) 
 
Γ. ↔ 

Α. Αλτική ικανότητα 
(3.75%)  ↑  
Fmax (9%-18%) ↑ 
 
Β. Αλτική ικανότητα  
(3.7-9%)  ↑ 
Fmax (9.6%-14.8%)↑ 
Γ.↔ 

Α. 1.2% ↑ 
3 km 
 
Β. ↔ 
 
Γ .↔ 

Kelly και 
συν. (39) 

16Γ                                                    
δρομείς αναψυχής  

 
3σετ×5 (60%-85%)    
(ημικαθιματα,ασκήσεις 
δικεφάλου) 

 
3 

 
10  

 ↔  
Fmax (11.9%)  ↑  

 ↔ 

Taipale και 
συν. (67) 

18Α                         
21-45 ετών               
δρομείς αναψυχής  

2-3 × 4-6 (80-85%)  
3 X 20-30 επαν ασκήσεις 
κορμού  

 
2 

 
8  

 
10,12km.h-1 ↔  

Fmax, (8%) ↑ 
VHJ (13%),   
↑ δραστηριότητας 
VL,VM 

Δεν 
μετρήθηκε  

Ferrauti και 
συν. (26) 

20 (11/9) (Α:14, Γ:9) 
 40 ετών                      
ερασιτέχνες δρομείς   

4 σετ × 3-5 επαν (3-51RM) 
(πιέσεις ποδιών, εκτάσεις και 
κάμψεις γονάτου, εκτάσεις 
ποδοκνημικής) 

 
 
   2    

   
 
    8  

 
10.1 km.h-1 ↔  

 
L.S., F.S, C.T ↔ Δεν 

μετρήθηκε 

Mikkola και 
συν. (48) 

17A  (11/6)                        
36±6 ετών 
ερασιτέχνες  
μαραθωνοδρόμοι  

3σετ ×4-6επαν 80-85%1RM 
 
3 ×40-45sec 
(ημικαθίσματα, προβολές)  

 
  2 

 
    6  

 
10,12km.h-1↑  

Fmax 3.6% (p<0.01) 
Aλτικότητα 
(p<0.006)↑ 
 vMART  (p<0.012)↑ 

Δεν 
μετρήθηκε 

Taipale  και 
συν.(68) 

30Α 
n=11 HRT 
n=10 EXP 
n= 9 HRT&EXP 
21-45 ετών   

Πρόγραμμα μέγιστης δύναμης: 
2-3 σετ ×4-6 (80-85%) 
(ημικαθίσματα, πιέσεις ποδιών, 
κοιλιακοί/ραχιαίοι) 

 
1-2 

 
    8  

 
10, 12km.h-1 ↔ 

Fmax, VL (11.8%), 
p<0.05 ↑ 
Αλτικότητα (CMJ), 
p<0.05 ↑ 
RFD ↔ 

Δεν 
μετρήθηκε 
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Ν: Αριθμός συμμετεχόντων, Π: Πειραματική ομάδα, Ε:ομάδα ελέγχου, Α: Άνδρες, Γ: Γυναίκες, HRT:Προπόνηση μέγιστης δύναμης, ERT:Εκρηκτική προπόνηση, (SpT ) 
SpeedTraining:Προπόνηση ταχύτητας, C.T: Χρόνος επαφής με το έδαφος, L.S.: Μήκος διασκελισμού, F.S: Συχνότητα διασκελισμού, vMART:(velocity at Maximal 
anaerobic running test) Ταχύτητα στην αναερόβια δοκιμασία τρεξίματος, VHJ: Ύψος κατακόρυφου άλματος, (VL)Vastus Lateralis,(VM)Vastus Medialis: Έσω και έξω 
πλατύ μηριαίο, vV02max: Ταχύτητα στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, (RFD) Rate Force Development: Ρυθμός ανάπτυξης δύναμης Fmax: Μέγιστη δύναμη, Half-squat: 
Ημικάθισμα, hamstring:Οπίσθιοι μηριαίοι, heel raise:Ανύψωση φτέρνας, leg press: Πιέσεις ποδιών 

Damasceno 
και συν.(19) 
  

 18Α  (9/9)                            
32.9-34.1ετών  

1η -2η εβδομ 3σετ 8-10RM 
3η -4η εβδομ 3σετ 6-8RM 
5η -6η εβδομ 3σετ 4-6RM 
7η -8η εβδομ 2σετ 3-5RM 
(ημικαθίσματα, εκτάσεις και 
πιέσεις ποδιών, ανύψωση 
φτέρνας)  

 
2 

 
    8  

12 km h-1 ↔ 1RM ημικάθισμα 
(23%,p<0.05)↑ 
DJRSI, wingate test ↔ 

10km  
(2.5%, 
p=0.039)  



ελαστικής αναπήδησης. Με αυτό τον τρόπο μειώθηκε το ενεργειακό κόστος της κίνησης και 
βελτιώθηκε η δρομική οικονομία (2, 5, 42, 53). Ο Roschel και συν (58) μελέτησαν την επίδραση 
που είχε η προπόνηση μέγιστης δύναμης πάνω σε πλατφόρμα ολόσωμης δόνησης (whole-body 
vibration) και βρήκαν ότι ενώ τα ημικαθίσματα με φορτίο που έγιναν στην πλατφόρμα δόνησης 
ήταν αποτελεσματικότερα στην αύξηση της δύναμης, όπως είχε διαπιστωθεί σε παρόμοια έρευνα 
του Bertuzzi και συν (11), δεν βελτίωσαν αντίστοιχα και τη δρομική οικονομία στους δρομείς 
αντοχής. Ωστόσο καμία από τις δύο έρευνες δεν εξέτασε την επίδραση των προγραμμάτων 
δύναμης στην επίδοση. Στην πλειοψηφία τους οι έρευνες έχουν δείξει ότι αν και η δρομική 
απόδοση μειώνεται σε μεγάλο βαθμό όταν την προηγούμενη μέρα έχει προηγηθεί προπόνηση 
δύναμης (23) μακροπρόθεσμα η προπόνηση δύναμης ενισχύει και διατηρεί κάποια από τα 
βιομηχανικά και νευρομυϊκά χαρακτηριστικά των δρομέων αντοχής βελτιώνοντας με αυτό τον 
τρόπο τη δρομική οικονομία και κατά επέκταση τη δρομική επίδοση κυρίως, σε έμπειρους και 
πολύ καλά προπονημένους δρομείς,. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι έρευνες που εξέτασαν την 
επίδραση της ισομετρικής προπόνησης και της προπόνησης σε πλατφόρμα δόνησης στη δρομική 
οικονομία και τις νευρομυϊκές προσαρμογές σε δρομείς αντοχής. 
 
3.3 Προσαρμογές μετά την προπόνηση ταχυδύναμης στη δρομική οικονομία 

 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί η ταχυδύναμη αναπτύσσεται είτε με την πλειομετρική 

προπόνηση είτε με τη μέθοδο των εκρηκτικά εκτελούμενων επαναλήψεων ή τον συνδυασμό των 
δύο παραπάνω. Συγκεκριμένα η πλειομετρική προπόνηση περιλαμβάνει διάφορους τύπους 
αλμάτων με γρήγορες και εκρηκτικές κινήσεις που χρησιμοποιούν ως αντίσταση το βάρος του 
σώματος (45) ή και επιπρόσθετο φορτίο (46). Η επίδραση που έχουν αυτές οι μέθοδοι ανάπτυξης 
της ταχυδύναμης στη δρομική οικονομία έχουν εξεταστεί σε σχετικές έρευνες, τα αποτελέσματα 
των οποίων έδειξαν ότι νευρομυϊκές και βιομηχανικές προσαρμογές, όπως η σκληρότητα των 
κάτω άκρων και η βελτίωση του κύκλου διάτασης βράχυνσης (SSC), μειώνουν το χρόνο επαφής με 
το έδαφος και βελτιώνουν τη δρομική οικονομία (38, 53). 

Συγκεκριμένα, ο Spurrs και συν. (65) έδειξαν ότι μετά από 6 εβδομάδες πλειομετρικής 
προπόνησης βελτιώθηκε σημαντικά η δρομική οικονομία (5.7%, p<.01), η μυοτενόντια 
σκληρότητα (stiffness), η μέγιστη ισομετρική δύναμη, η αλτική ικανότητα, ο ρυθμός ανάπτυξης 
δύναμης (RFD) και η επίδοση στα 3 km (2.7%). Παρόμοια αποτελέσματα έδειξαν και άλλες 
έρευνες (10, 14, 54, 56, 70) που πραγματοποιήθηκαν σε μέτρια και πολύ καλά προπονημένους 
δρομείς. Μάλιστα, ο Barnes και συν. (6) έδειξαν τη σημασία των αλτικών ασκήσεων στη βελτίωση 
της δρομικής οικονομίας και της σκληρότητας των κάτω άκρων μετά από μία οξεία παρέμβαση, 
που περιελάμβανε μια σειρά αλτικών διασκελισμών με επιβάρυνση. Στον Πίνακα 3 
παρουσιάζονται οι μελέτες που εξέτασαν την επίδραση της πλειομετρικής προπόνησης στην 
δρομική οικονομία τόσο σε ερασιτέχνες δρομείς αντοχής όσο και σε πολύ καλά προπονημένους 
όπου συνολικά φαίνεται η αποτελεσματικότητα της πλειομετρικής προπόνησης στη βελτίωση της 
δρομικής οικονομίας. 

Επιπλέον έρευνες έχουν δείξει ότι η δρομική οικονομία και η επίδοση βελτιώθηκαν όταν 
οι δρομείς πραγματοποιούσαν επιπρόσθετα δύο φορές την εβδομάδα μία προπόνηση ισχύος με 
τη μέθοδο των εκρηκτικά εκτελούμενων επαναλήψεων στα βάρη (30-40% του 1RM) με ή χωρίς 
πλειομετρικές ασκήσεις (5, 9, 33, 67). Ο Saunders και συν (61) σε έρευνα που πήραν μέρος 
δρομείς με υψηλές επιδόσεις, βρήκαν ότι η δρομική οικονομία βελτιώθηκε σημαντικά (p<.05) 
μετά από 9 εβδομάδες εφαρμογής μίας μεικτής προπόνησης που περιελάμβανε πλειομετρικές 
ασκήσεις και ασκήσεις δύναμης με αντιστάσεις. Ωστόσο στις περισσότερες μελέτες που 
συμμετείχαν κυρίως ερασιτέχνες μαραθωνοδρόμοι διαπιστώθηκε ότι παρά τις νευρομυϊκές 
προσαρμογές που προκλήθηκαν από τις προπονήσεις ισχύος η δρομική οικονομία παρέμεινε 
αμετάβλητη (48, 67, 68). Επίσης, αμετάβλητη παρέμεινε και σε δρομείς υπεραποστάσεων μετά 
από 12 εβδομάδες εφαρμογής μεικτής προπόνησης αντιστάσεων και πλειομετρικών ασκήσεων 
(32). Ωστόσο τα αποτελέσματα από την έρευνα του Paavolainen και συν. (53) έδειξαν ότι οι 
δρομείς αντοχής υψηλών επιδόσεων που μετείχαν σ ένα πρόγραμμα όπου η προπόνηση ισχύος 



 
 
Πίνακας 2. Έρευνες που εξέτασαν την επίδραση της ισομετρικής προπόνησης και της προπόνησης σε πλατφόρμα δόνησης στη δρομική οικονομία και σε 
νευρομυικά χαρακτηριστικά σε δρομείς αποστάσεων. 
 

Συγγραφείς Ν (Π/Ε) 
Χαρακτηριστικά 
συμμετεχόντων 

Προπονητικό 
πρόγραμμα δύναμης 
(παρέμβαση) 

Συχνότητα 
προπονήσεων 
ανά 
εβδομάδα 

Διάρκεια 
παρέμβασης 
σε εβδομάδες 

                                           Αποτελέσματα  

Δρομική 
Οικονομία   

Νευρομυϊκές προσαρμογές  Επίδοση  

Albracht & 
Arampatzis,  
(1) 

26Α (13/13)27±5 ετών 
δρομείς αναψυχής 
  

3σετ ×4 επαναλήψεις 
(3s/3s) 90% MVC 
ισομετρική συστολή 
πελματιαίας  κάμψης 
ποδοκνημικής  

4 14 

10.8 km h-1  

5.0%,↑ 
ES = 0.79 
12.6 km h-1 ↑ 
3.4%, 
ES = 0.5↔  

Δύναμη πελματιαίας κάμψης 
6.7% , p = 0.004 ↑ 
Μέγιστη δύναμη αχίλλειου 
τένοντα, 7.0%, p<0.01 ↑ 
Τενόντια σκληρότητα 15.8%  
 p<0.001 ↑ 

Δε 
μετρήθηκ
ε 

Fletcher και 
συν. (27) 

12A (6/6) 
22.1±3.1 ετών 
VO2max: 67.3-67.6ml∙kl-
1∙min-1 

4 σετ × 20s 
80% MVC 
πελματιαία κάμψη  

3 8 

 

 
Τενόντια σκληρότητα ↔ 

Δε 
μετρήθηκ
ε 

Bertuzzi και 
συν. (11) 

22 Α,  34 ετών 
n = 8 WBV 
n = 8 RT 
n = 6 C 
VO2max: 56.3ml∙kl-1∙min-
1  

3-6σετ ×4-10επαν 
70-100%1RM 
ημικαθίσματα 

2 6 

Δε μετρήθηκε Ομάδα RT :1RM  
17%, p< 0.05 ↑ 
 
Ομάδα (RT+WBV): 
18%, p< 0.05 ↑ 

Δε 
μετρήθηκ
ε 

Roschel και 
συν. (58) 

15A, 23-40 ετών 
n=8RT 
n=7 RT 
+WBVερασιτέχνες 
δρομείς 
  

RT+ RT/WBV : 
ημικαθίσματα με φορτίο 
στην πλατφόρμα 
δόνησης 
RT: ημικαθίσματα με 
φορτίο 

3 6 

 
1RM 20.8%, 
 p=0.0004 
 
κατακόρυφη σκληρότητα ↔ 

Δε 
μετρήθηκ
ε 

(ES): Effect Size, (MVC): maximum voluntary contraction, WBV (Whole Body Vibiration): Πλατφόρμα ολόσωμης δόνησης, RT= Προπόνηση δύναμης, C:Ομάδα ελέγχου 



Πίνακας 3. Έρευνες που εξέτασαν την επίδραση της πλειομετρικής προπόνησης στη δρομική οικονομία, στην επίδοση και στα νευρομυϊκά χαρακτηριστικά. 

Συγγραφείς Ν (Π/Ε) 
Χαρακτηριστικά 
συμμετεχόντων 

Προπονητικό 
πρόγραμμα δύναμης 
(παρέμβαση) 

Συχνότητα 
προπονήσεων 
ανά 
εβδομάδα 

Διάρκεια 
παρέμβασης 
σε εβδομάδες 

                         Αποτελέσματα  

  
  

Δρομική 
Οικονομία   

Νευρομυϊκές 
προσαρμογές   

Δρομική 
Επίδοση 

Spurrs και 
συν. (65) 

17Α , (8/9) 
25±4 ετών , 
VO2max:57.6-57.8ml∙kl-
1∙min-1  

2-3 ×8-15 επαν 
60-180 επαφές με το 
έδαφος 
3-5 ασκήσεις αλμάτων   

2-3 6  12 kmh-1 6.7% ↑ 
14 kmh-16.4%↑ 
16 kmh-1 4.1%, ↑ 
p<0.01 

Fisom  (11.4%, 13.6%) ↑ 
RFD (14.1%, 13.2%) ↑ 
Μυοτενόντια σκληρότητα   
(14.9%, 10.9%) ↑ 
Αλτική ικανότητα  
p<0.05 ↑) 

2.7%   ↑  
(3km)  

Turner και 
συν. (70) 

18 , (10/8)  (Α:8, Γ:10) 
29±7 ετών 
VO2max: 50.-54ml∙kl-
1∙min-1 

1 ×5-25 επαν 
40-110 επαφές με το 
έδαφος 5s-30s η 
άσκηση 

3 6 11.3km.h-1 2-3% 
p<0.05 ↑ 

Αλτική ικανότητα 
(CMJ, SJ) ↔ 

Δε μετρήθηκε 

Berryman 
και συν. (10) 

28Α, 29± 8 ετών 
n=12ERT 
n=11PT 
n=5C 
VO2max: 57.5ml∙kl-1∙min-
1 

3-6 ×8 επαν  
(άλματα από πτώση 
20, 40, 60cm) 

1  8  12km.h-1 ↑7% 
p<0.01  

Ισχύς ↑ 
p<0.01  
ύψος άλματος ↑ 
p<0.01  

↑5.1%, p<0.05   
   (3 km) 

Bonacci  και 
συν. (14) 

8 (3/5),  
Α:5 , Γ:3 
21.6 ετών 

PT:1-5 σετ ×5-10επαν  
20-30μ 
RT: 2–5 σετ×8-15 επαν 

3  8 12 km h-1↔  Δε μετρήθηκαν  Δε μετρήθηκε 

Barnes και 
συν. (6) 

11 Α 
29.8±4.3 ετών 
επίδοση στα 5km 
16 ±1.0min  

1 X 6 ×10 αλτικούς 
διασκελισμούς 
 με επιβάρυνση 20%   
σωματικού βάρους 
/1΄διαλ. 

acute 
10΄ ζέσταμα  - 5΄υπομέγιστο 

τρέξιμο  
6×10 αλτικοί διασκελισμοί-  

10΄αποκατάσταση  
jump test 

 5΄ υπομέγιστο τρέξιμο 

18km.h-16% ↑ Σκληρότητα κάτω άκρων 
Ισχύς↑  

2.9% ↑  
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Fisom: Ισομετρική δύναμη, RFD: Ρυθμός ανάπτυξης δύναμης,CMJ: Άλμα με προδιάταση, SJ: Κατακόρυφο άλμα από ημικάθισμα, PT: Πλειομετρική προπόνηση, RT: 
Προπόνηση δύναμης, CG (Control Group): Ομάδα ελέγχου, DJ(Drop jump): Άλμα από πτώση, VJ (Vertical Jump): Κατακόρυφο άλμα

Ramırez-
Campillo και 
συν. (56) 

32 (17/15), Α:9, Γ:13 
22.1 ετών  

60 επαφές με το 
έδαφος 
(6 σετ×10 επαν) 
20 επαν από 20 cm, 20 
επαν από 40 cm 
20 επαν από 60cm 

2 6  Δε μετρήθηκε  CMJ  8.9%, p<0.01 ↑ 
DJ (20 cm) ↑12.7%, 
p<0.01) 
DJ (40 cm) ↑16.7%,  
p<0.05 

2.4 km 
↑3.9%,p<0.05  

Pellegrino 
και συν. (54) 

22 (11/11), Α:14, Γ:8 
34±2.6 ετών 
VO2max: 47.7-48 ml∙kl-
1∙min-1 
 
  

2-3 ×8-15 επαν 
(3-5 ασκήσεις 
αλμάτων)    
(Spurrs και συν. 2003) 

2-3 6  Μείωση 
ενεργειακού 
κόστους (ECR) 
(p = 0.02) 

PT: VJ 5.2% ↔ 
p=0.045 
CG: VJ ↓ 

2.6% (3km)↑ 
p=0.04  



κάλυπτε εβδομαδιαίως το 32% της προπόνησης αντοχής, βελτίωσαν τη δρομική οικονομία και την 
επίδοση τους. Συγκεκριμένα, η δρομική οικονομία βελτιώθηκε κατά 8.1% (p<.001) και η επίδοση 
3.1%, ενώ η VO2max παρέμεινε αμετάβλητη. Αντίθετα, στην ομάδα ελέγχου που η προπόνηση 
ισχύος κάλυπτε μόλις το 3%, η δρομική οικονομία και η επίδοση παρέμειναν αμετάβλητες παρ΄ 
ότι βελτιώθηκε η VO2max λόγω του προγράμματος αντοχής. Παρόμοια αποτελέσματα έδειξε η 
έρευνα του Mikkola και συν. (47), που μελέτησαν την επίδραση ενός αντίστοιχου προγράμματος 
ισχύος το οποίο αντικατέστησε με 19% την προπόνηση αντοχής σε δρομείς 16 έως 18 ετών. Σε 
αυτή την έρευνα παρά τη βελτίωση της δρομικής οικονομίας (3% στα 14 km.h-1, p<.05) και της 
αναερόβιας ικανότητας, αμετάβλητες έμειναν η VO2max και η επίδοση. Αυτή η διαφορά στα 
αποτελέσματα ίσως να οφείλεται στη διαφορετική ηλικία και στο μικρότερο προπονητικό όγκο. 
Τέλος, ο Beattie και συν (9) εξέτασαν την αποτελεσματικότητα ενός περιοδικού προγράμματος 
προπόνησης δύναμης διάρκειας 40 εβδομάδων σε πολύ καλά προπονημένους δρομείς 27 έως 30 
ετών. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τις δύο βασικές μορφές ενδυνάμωσης (προπόνηση μέγιστης 
δύναμης και εκρηκτική προπόνηση με βάρη και πλειομετρικές ασκήσεις). Κατά την περίοδο της 
προετοιμασίας (0 έως 20 εβδομάδες) οι δρομείς πραγματοποιούσαν δύο φορές την εβδομάδα 
ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης με έμφαση κυρίως στην αύξηση της μέγιστης δύναμης ενώ κατά 
την αγωνιστική περίοδο (20 έως 40 εβδομάδες) το πρόγραμμα ενδυνάμωσης ήταν εστιασμένο 
στην ανάπτυξη της ισχύος και στη διατήρηση των προσαρμογών της μέγιστης δύναμης. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι βελτιώθηκε τόσο η μέγιστη δύναμη όσο και η ταχύτητα αντίδρασης, η 
δρομική οικονομία και η ταχύτητα στη VO2max, χωρίς να σημειωθεί υπερτροφία των μυών. Η 
επίδοση δεν είχε μετρηθεί στην παρούσα μελέτη. Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται οι νευρομυϊκές 
προσαρμογές των εν λόγω προγραμμάτων ισχύος και η επίδρασή τους στη δρομική οικονομία και 
την επίδοση. Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών φανερώνουν ότι η μείωση της 
κατανάλωσης οξυγόνου, δηλαδή η καλύτερη δρομική οικονομία, είναι αποτέλεσμα της καλύτερης 
νευρομυϊκής απόδοσης και μηχανικής του τρεξίματος. 
 
3.4 Επίδραση της συνδυαστικής μεθόδου προπόνησης στη δρομική οικονομία 

 
Σε πρόσφατες έρευνες μελετήθηκε η επίδραση της συνδυαστικής μεθόδου προπόνησης, η 

οποία ενσωματώνει την προπόνηση της μέγιστης δύναμης και της μυϊκής ισχύος σε μία 
προπονητική μονάδα με άμεσο και απώτερο σκοπό την αύξηση της μυϊκής ισχύος (3). Πιο 
συγκεκριμένα, το πρόγραμμα συνήθως συνδυάζει μια άσκηση αντίστασης για τη βελτίωση των 
κάτω άκρων, όπως το βαθύ κάθισμα, με ένταση 90% της μέγιστης δύναμης του αθλητή (1-RM) και 
ακολουθεί μία άσκηση πλειομετρικής φύσεως, όπως κατακόρυφα άλματα με τα δύο πόδια (57). 
Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών έδειξαν ότι οι δρομείς αποστάσεων που εκτέλεσαν τη 
συνδυαστική προπόνηση έναντι της προπόνησης μέγιστης δύναμης ή αντοχής στη δύναμη είχαν 
μεγαλύτερα οφέλη, καθώς αύξησαν περισσότερο τη δρομική οικονομία και την επίδοση (25, 43). 
Συγκεκριμένα η δρομική οικονομία, η επίδοση στα 5 km, η αλτική ικανότητα και η ταχύτητα στα 
50 m. αυξήθηκε περισσότερο στην συνδυαστική προπόνηση απ’ ότι στην προπόνηση 
αντιστάσεων υψηλής έντασης (43). Επίσης, με τη συνδυαστική προπόνηση η δρομική οικονομία 
βελτιώθηκε σε όλες τις ταχύτητες (12 km∙h-1, 14 km∙h-1, 16 km∙h-1), ενώ στην ομάδα ελέγχου, που 
πραγματοποιούσε ένα πρόγραμμα αντοχής στη δύναμη αυξήθηκε λιγότερο και μόνο σε μια 
χαμηλή ταχύτητα (12 km∙h-1) (25). Επιπλέον, η ομάδα συνδυαστικής προπόνησης παρουσίασε 
μείωση στη συγκέντρωση γαλακτικού [La] σε ταχύτητα (16 km∙h-1), πράγμα που σημαίνει ότι οι 
δρομείς μπορούσαν να τρέξουν με την ίδια ταχύτητα αλλά με μικρότερη ενεργοποίηση του 
αναερόβιου μεταβολισμού. Επίσης, η βελτίωση της ταχύτητας στα 50 m βελτίωσε και τη συνολική 
ταχύτητα στο τέλος του αγώνα (43, 53). Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται αναλυτικά τα 
αποτελέσματα των ερευνών της συνδυαστικής προπόνησης. 

 
 
 
 



Πίνακας 4. Έρευνες που εξέτασαν την επίδραση της προπόνησης ισχύος στη δρομική οικονομία, στη δρομική επίδοση και σε νευρομυϊκά 
χαρακτηριστικά σε δρομείς αποστάσεων με διαφορετικά επίπεδα επιδόσεων.  

Συγγραφείς Ν (Π/Ε) 
Χαρακτηριστικά 
συμμετεχόντων 

Προπονητικό πρόγραμμα 
δύναμης (παρέμβαση) 

Συχνότητα 
προπονήσεων
ανά 
εβδομάδα 

Διάρκεια 
παρέμβασης 
σε εβδομάδες  

                          Αποτελέσματα  

 
Δρομική 
Οικονομία  

Νευρομυϊκές 
προσαρμογές 

Δρομική 
Επίδοση 

Paavolainen 
και συν. 
(53) 

22Α ,  (10/8)  
23±3 ετών  
VO2max:63.7-65.1 
ml∙kl-1∙min-1                     

Διάρκεια: 15-90s 
Ταχύτητες:5-10σετ×20-100m 
Ταχυδύναμη: με ασκήσεις 
αλμάτων και δύναμης στα 
μηχανήματα στο 40% 
5-20 επαν. αλμάτων  

32% 
προπόνηση 
ταχυδύναμης  

9  15km.h-18.1% 
p<0.001 ↑  

Fmax: 7.1% ↑ 
p<0.01  
5-J : 4.6% ↑, 
p<0.01 
V-20m  vMART  ↓ 
C.T.   
L.S., F.S, GRF ↔ 

3.1%   ↑ 

 (5 km) 

Saunders 
και   συν 
(61) 

15Α,(7/8)  
23.4± 3.2 ετών 
VO2max :71.1 ±6ml∙kl-
1∙min-1 
  

PT:6 σετ×6–10 επαν 1030m       
Fmax :1–5 σετ× 6–10 επαν 

3 9  18 km.h-1 4.1%  
p<0.05 ↑  

μέση τιμή ισχύος 
(14.7%, p= 0.11) ↑ 
RFD  ↔ 
time to MDS   
(14.0%, p=0.09) 

Δε μετρήθηκε 

Mikkola και 
συν. (47) 

25, (13/12)Α: 18, Γ: 7 
16 -18 ετών             
VO2max:61.8  62.4ml∙kl-
1∙min-1  

Διάρκεια: 30-60s 
Ταχύτητες:5-10 σετ ×30-150μ 
Ισχύς: 2–3 σετ × 6-10 επαν 40% (4 
αλτικές ασκήσεις & 4 ασκήσεις στα 
όργανα)  

3  
19% 
προπόνηση 
ισχύοςς 

8  14 km h-1 2.7%, 
 p<0.05 ↑ 
10,12,13 km h-

1↔ 

1RM (4%)   ↑ 
 FISOM  (8%)↑   
 RFD (31%)  ↑ 
p<0.005 
V30m     ↑ vMART    
Αλτική ικανότητα  
(CMJ, 5-bounds)↔  ↔ 

Taipale και 
συν. (67) 

17 Α 
21-45 ετών 
δρομείς αναψυχής 
μαραθωνίου 

3 ×6 30-40% 1RM 
2-3 ×5-10 επαν. 
(3ασκήσεις αλμάτων με /χωρίς 
βάρος)  

2 8  4% ↑ Fmax (3%)   
 Ύψος  άλματος 11 
↑  

6% ↑ 
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(CS) Core Resistance Training: Προπόνηση δύναμης πυρήνα (κορμός), HRT: Προπόνηση μέγιστης δύναμης, ERT: Εκρηκτική προπόνηση, PT: 
Πλειομετρική προπόνηση, Fmax: Μέγιστη δύναμη, V-20m:Ταχύτητα στα 20μ, C.T:  Χρόνος επαφής με το έδαφος, L.S.:Μήκος διασκελισμού, F.S:Συχνότητα 
διασκελισμού, (GR) Ground Reaction Force:Δύναμη αντίδρασης, RFD: Ρυθμός ανάπτυξης δύναμης, FISOM: Ισομετρική δύναμη, vMART:(velocity at Maximal 
Αnaerobic Running Test) Ταχύτητα στην αναερόβια δοκιμασία τρεξίματος, CMJ: Άλμα από προδιάταση,(VL)Vastus Lateralis,: Έσω πλατύ μηριαίο, (5-J) 5-
bounds: τεστ τριπλούν, time to MDS: χρόνος για να επιτευχθεί μέγιστη παραγωγή δύναμης 

 

Barnes και 
συν. (5) 

20 , A:10, Γ:10 
 20.7±1 ετών   
καλά προπονημένοι  

1-3 ×6-12 
1-3× 6-10 
 3 ασκήσεις αλμάτων 

2 10-13  Άνδρες :0.2% ↑   
 
Γυναίκες:1.0% 
↑  

Fmax  ↑ 
αλτική ικανότητα 
↑ 
 CT ↓   

Άνδρες: 0.8% 
Γυναίκες:1.1% 
(6χλμ) ↑ 
  

Taipale και 
συν. (68) 

17 Α, 21-45 ετών 
δρομείς αναψυχής 
μαραθωνίου 
  

3 ×6 30-40% 1RM 
2-3 ×5 SJ άλματα  
3 ×20-30 ασκήσεις κορμού 

1-2  8  ↔ Fmax, αλτική 
ικανότητα 
δραστηριότητα VL 
↑ 

Δε μετρήθηκε 

Beattie και 
συν. (9) 

20 (11/9),  Α:19 & Γ:1 
27-30 ετών  
VO2max:59.6- 
63.2ml∙kl1∙min-1 
  

9-12 (2-3 σετ κάθε άσκηση) 
 
PT: 4–5 αναπηδήσεις, άλματα από 
πτώση, άλματα προδιάτασης  
 
HRT: 3-8 επαν (βαθύ κάθισμα, 
προβολές) 
 
ERT: 3 επαν (ημικάθισμα &άλμα) 

(1η -20η)  
2/εβδ. 
δύναμη 
 
(21η - 40η ) 
1/εβδ. 
δύναμη 

40  0-20η εβδομάδα 
5% ↑ 
p=0.01  

1RMβαθύ κάθισμα 
0–20η: 19.3%, ↑ 
p = 0.001 
 
DJ 0–20η:7.3%,↔ 
0–40η : 14.6%,↔ 
 
CMJ 0–20η:11.5% 
0–40η: 11.5% ↔ 

Δε μετρήθηκε 

Giovanelli 
και συν. 
(32) 

25Α  (13/12) 
36.3 - 40.3ετών 
δρομείς  υπερ-
αποστάσεων 
 VO2max:55.2 -55.6ml∙kl-
1∙min-1  
  

5-8 ασκήσεις (4 εβδ): CS  
(8εβδ): RT/HRT  
1-3σετ ×6-15 επαν/ 30s διαλ 
ημικαθισματα στο ένα πόδι, 
προβολές  

3 12  8 km h-1 (6.5%,        
p = 0.005),↔ 
10 km h-1 (3.5%,      
p = 0.032),↔ 
12 km h-1 (4.0%,      
p = 0.020),↔ 
14 km h-1 (3.2%,      
p = 0.022)↔ 

σκληρότητα κάτω 
άκρων 
10 km h-1, 9.5%,↔ 
p = 0.034 
12 km h-1 10.1%,↔ 
p =(0.038) 
κατακόρυφη 
σκληρότητα ↔ 
8,10,12,14 km h-1 

Δε μετρήθηκε 



 
Πίνακας 5. Έρευνες που εξέτασαν την επίδραση της συνδυαστικής προπόνησης στη δρομική οικονομία, στη δρομική επίδοση και στα νευρομυϊκά 
χαρακτηριστικά. 

 
CT (complex Training): Συνδυαστική προπόνηση, HRT (Heavy Resistance Training): προπόνηση αντιστάσεων υψηλής έντασης, CG (Control Group): ομάδα ελέγχου, CMJ 
(counter movement jump): άλμα με προδιάταση για τη μέτρηση της εκρηκτικής ικανότητας, αλτικότητα, RFD: Ρυθμός ανάπτυξης δύναμης, RDL:Romanian dead lift,  
Bulgarian squats:Ημικάθισμα  στο ένα πόδι,  Back squat:Βαθύ κάθισμα. 

Συγγραφείς Ν (Π/Ε) 
Χαρακτηριστικά 
συμμετεχόντων 

Προπονητικό πρόγραμμα 
δύναμης (παρέμβαση) 

Συχνότητα 
προπονήσεων 
ανά 
εβδομάδα 

Διάρκεια 
παρέμβασης σε 
εβδομάδες 

        Αποτελέσματα  

Δρομική Οικονομία   Νευρομυϊκές 
προσαρμογές  

Επίδοση  

Fei Li και 
συν. (25) 

23A, 
(CT:12,CG:11)  
20-29 ετών 
  

C.T: 5σετ ×5RM 80-85% 
(squats, RDL,Bulgarian squats) + 
3σετ × 10-15επαν αλμάτων 
CG: αντοχή στη δύναμη 
(5×20RM squat & 20επαν 
ασκήσεις κορμού)  

3 8  CT: 3.3% (12km/h) ↑ 
4.6% (14km/h)↑ 
6.2% (16km/h)↑ 
                                      
CG : 2.3% (12km/h) 
↑ 

CT:  
1RM : 27.8%±5.4 
↑ 
CMJ : 13 % ±7.8 
↑  
RFD :18.1%±3.3 
↑ 
  
CG:↔ 

CT:  
5 km: 4.7%±3.2 
↑ 
 
 
 
CG:↔ 

Fei Li και 
συν. (43) 

28A 
CT:10 
HRT:9 
CG: 9 
19-23 ετών 
VO2max:65.78±4.9
9ml∙kg−1∙min-1  

CT: 3σετ ×5-6 επαν 80-
85%1RM&  3Χ5επαν αλμάτων  
Back squat +άλμα από πτώση 
(40cm) 
Bulgarians quat + κουτσά 
Romanian deadlift  + άλματα με 
τα δύο πόδια πάνω από 
εμπόδια 
 
HRT: 3σετX5-6 επαν 80-
85%1RM 
(Back squat, Bulgarian squat, 
Romanian deadlift ) 
 
CG: αντοχή στη δύναμη 

3 8  CT: -7.68% 
 (14km/h) ↑ 
 
HRT: -4.89% ↑ 
(14km/h) 
 
CG: (14km/h)↔ 

CT:  
1RM :16.6 % ↑ 
CMJ : 11.28 % ↑  
50m : -2.26% ↑ 
 
HRT: 
1RM :18.8% ↑ 
CMJ : 8.96% ↑ 
50m : -2.14% ↑ 
 
CG:  ↔ 

CT:  
(5 km):-2.80% 
 
 
HRT: 
(5 km):-2.09% 
 
 
CG: ↔   



4. Φυσιολογική βάση της προπόνησης δύναμης και νευρομυϊκές προσαρμογές 
 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών φαίνεται πως μια μεγάλη ποικιλία προπονητικών 
προγραμμάτων ενδυνάμωσης μπορεί να βελτιώσει τις νευρομυϊκές παραμέτρους που έχουν 
σχέση με την απόδοση στους δρόμους αποστάσεων, παρά το διαφορετικό μηχανισμό 
υποστήριξης που συναντάται σε κάθε μορφή προπόνησης δύναμης. Πιο συγκεκριμένα, η 
προπόνηση μέγιστης δύναμης με αντιστάσεις (Heavy Resistance Training-HRT) ενισχύει την 
επιστράτευση των κινητικών νευρώνων βελτιώνοντας τη δραστηριοποίηση των αγωνιστών μυών, 
η προπόνηση ισχύος, με τη μέθοδο των εκρηκτικά εκτελούμενων επαναλήψεων στα βάρη 
(Explosive Resistance Training-ERT), τείνει να ενισχύει τη συχνότητα πυροδότησης και βελτιώνει 
το ρυθμό ανάπτυξης της δύναμης, ενώ η πλειομετρική προπόνηση (Plyometric Training-PT), που 
χρησιμοποιεί κινητικά πρότυπα που μιμούνται την κίνηση στο τρέξιμο, βελτιώνουν ιδιότητες που 
έχουν σχέση με τη λειτουργία του κύκλου διάτασης βράχυνσης (SSC) (28, 44). 
 
4.1 Προπόνηση δύναμης με αντιστάσεις 

 
Mε την προπόνηση μέγιστης δύναμης προκαλείται κυρίως υπερτροφία των μυϊκών ινών 

ταχείας συστολής (IIa, IId/x) αλλά και των μυϊκών ινών βραδείας συστολής με αποτέλεσμα τη 
μικρότερη ενεργοποίηση της κινητικής μονάδας προκειμένου να παραχθεί μια δεδομένη δύναμη 
(51). Η κινητική μονάδα αποτελείται από τον κινητικό νευρώνα με τον νευράξoνα του, τις 
διακλαδώσεις του και τις μυϊκές ίνες που νευρώνει. Όταν αυξάνεται η δύναμη των μυών 
επιστρατεύονται λιγότερες και περισσότερο αποδοτικές κινητικές μονάδες κατά τη διάρκεια του 
τρεξίματος (44) επιτρέποντας στον δρομέα να τρέχει πιο αποτελεσματικά σε μια δεδομένη 
υπομέγιστη ταχύτητα. Ωστόσο, η αύξηση του σωματικού βάρους λόγω της μυϊκής υπερτροφίας 
μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση οξυγόνου και έτσι να μειωθεί η δρομική οικονομία. Αυτό 
ενδεχομένως αποτελούσε έναν ανασταλτικό παράγοντα για την ένταξη αυτών των 
προγραμμάτων στο προπονητικό περιοδισμό των δρομέων αντοχής. Παρ όλα αυτά, έρευνες 
έχουν δείξει ότι η βελτίωση της δρομικής οικονομίας σε δρομείς μεγάλων αποστάσεων ήταν 
αποτέλεσμα της αύξησης της δύναμης λόγω των νευρομυϊκών προσαρμογών και όχι της μυϊκής 
υπερτροφίας αφού δεν υπάρχει αλλαγή στο σωματικό βάρος ή τη μυϊκή μάζα των αθλητών (8). Οι 
Barnes και Kilding (8) αναφέρουν ότι σε αθλητές αντοχής με παρόμοιες τιμές VO2max, οι δρομείς 
που ήταν γρηγορότεροι στα 5 και 10 km είχαν υψηλότερη μυϊκή προ-ενεργοποίηση (πριν από την 
επαφή με το έδαφος) συνοδευόμενη με χαμηλότερη ηλεκτρομυογραφική δραστηριοποίηση 
(iEMG) κατά τη διάρκεια της προωθητικής φάσης και συντομότερο χρόνο επαφής με το έδαφος 
κατά τη διάρκεια της φάσης στήριξης σε σχέση με τους πιο αργούς αθλητές. Ο συντομότερος 
χρόνος επαφής με το έδαφος και η μεγαλύτερη ενεργοποίηση των μυών μπορεί να οφείλεται 
στην ενισχυμένη μυϊκή σκληρότητα του ποδιού που οδηγεί σε μια γρηγορότερη μετάβαση από τη 
φάση στήριξης στην φάση ώθησης. Επιπλέον, υπήρχε σημαντική συσχέτιση μεταξύ της δρομικής 
οικονομίας και των μέσων χρόνων επαφής με το έδαφος στη φάση στήριξης κατά τη διάρκεια 
σταθερής δρομικής ταχύτητας. Οι αλλαγές που προκαλούνται στο νευρικό σύστημα με την 
προπόνηση αντιστάσεων επιτρέπουν στον αθλητή να αυξήσει τη δραστηριοποίηση των 
εργαζομένων μυών με αποτέλεσμα να μπορεί να παράγει μεγαλύτερη δύναμη σε κάθε 
διασκελισμό (59). Επίσης, η δρομική οικονομία βελτιώνεται μέσω της καλύτερης μυϊκής 
συναρμογής και του συντονισμού των κάτω άκρων που προκαλείται από την προπόνηση δύναμης 
(42). 
 
4.2 Προπόνηση δύναμης με πλειομετρικές ασκήσεις 

 
Στόχος της πλειομετρικής προπόνησης είναι να βελτιώσει την ικανότητα των αθλητών να 

χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τον κύκλο διάτασης βράχυνσης (41). Ο κύκλος διάτασης -
βράχυνσης είναι ένας συνδυασμός υψηλής ταχύτητας έκκεντρης συστολής (επιμήκυνση του 
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μυός) που ακολουθείται αμέσως από μια σύγκεντρη συστολή (βράχυνση του μυός). Στα πλαίσια 
αυτού του κύκλου μπορεί να αυξηθεί σημαντικά η απόδοση κατά τη σύγκεντρη συστολή, η οποία 
οφείλεται στην αποθηκευμένη ελαστική ενέργεια κατά την έκκεντρη σύσπαση (41). Κατά βάση η 
πλειομετρική προπόνηση μιμείται την έκκεντρη φάση του τρεξίματος και επιτρέπει την 
αποτελεσματικότερη αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση της ελαστικής ενέργειας, δίνοντας τη 
δυνατότητα στα κάτω άκρα να ενεργούν καλύτερα στο έδαφος (53). Στην ανασκόπηση των Barnes 
και Kilding (7) αναφέρεται ότι οι εγκάρσιες γέφυρες μεταξύ μυοσίνης και ακτίνης, αλλά και οι 
τένοντες θεωρούνται σημαντικοί χώροι αποθήκευσης ενέργειας. O αχίλλειος τένοντας και οι 
τένοντες στην ποδική καμάρα μπορεί να αποθηκεύσουν 35% και 17% αντίστοιχα της κινητικής και 
δυναμικής ενέργειας που κερδίζεται και χάνεται σε κάθε διασκελισμό μέτριας ταχύτητας. Οι ίδιοι 
συγγραφείς αναφέρουν ότι οι Cavagna και συν. (15) έδειξαν ότι η κατανάλωση Ο2 κατά το τρέξιμο 
μπορεί να είναι 30% έως 40% περισσότερη χωρίς τη συνεισφορά της αποθηκευμένης ελαστικής 
ενέργειας. Ο Arampatzis και συν. (2) επιβεβαίωσαν ότι οι δρομείς με υψηλή δρομική οικονομία 
είχαν μεγαλύτερη μυϊκή δύναμη στον πελματιαίο καμπτήρα και αυξημένη σκληρότητα στην 
τενόντια απονεύρωση. Η αύξηση της μυοτενόντιας σκληρότητας βελτίωσε την ικανότητα 
αποθήκευσης της ελαστικής ενέργειας κατά τη φάση στήριξης, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος 
κατά τη διάρκεια της φάσης ώθησης. Επίσης, ο Spurrs και συν (65) βρήκαν σημαντική σχέση 
μεταξύ μυοτενόντιας σκληρότητας και δρομικής οικονομίας μετά από 6 εβδομάδες πλειομετρικής 
προπόνησης. Οι αλλαγές της μυοτενόντιας σκληρότητας είχαν επίσης σχέση με τη βελτίωση της 
απόδοσης του άλματος με προδιάταση (CMJ) οπότε εν μέρει εξηγείται η βελτίωση της δρομικής 
οικονομίας μετά από πλειομετρική προπόνηση (22). Σύμφωνα με τη συστηματική ανασκόπηση 
του Balsalobre-Fernández και συν (4) η αλτική ικανότητα έχει σημαντική συσχέτιση με τους 
χρόνους στα 800 m, 3000 m και 5000 m σε δρομείς υψηλών επιδόσεων (36). Σε έρευνες που 
περιέγραψαν τις ιδιότητες του μυοτενόντιου συστήματος σε Κενυάτες δρομείς παγκόσμιας 
κλάσης βρέθηκε ότι αυτοί οι αθλητές είχαν υψηλότερη αλτική ικανότητα, μυϊκή ισχύ και 
μικρότερο χρόνο επαφής με το έδαφος, μεταβλητές δηλαδή που σχετίζονται πιθανόν 
περισσότερο με την αποτελεσματικότερη δρομική οικονομία. 

 
5. Συζήτηση - συμπεράσματα 

 
 Τα αποτελέσματα διάφορων μελετών έδειξαν ότι τόσο η προπόνηση μέγιστης δύναμης 
όσο και η προπόνηση ισχύος βελτίωσαν τη δρομική οικονομία σε δρομείς αντοχής με μέτριες και 
πολύ καλές επιδόσεις. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν διαπιστώνεται ότι η προπόνηση 
δύναμης δεν επηρεάζει τη VO2max ούτε το σωματικό βάρος των αθλητών αντοχής, που θα είχε ως 
συνέπεια την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και Ο2. Οι νευρομυϊκές προσαρμογές που 
προκαλούνται από την προπόνηση δύναμης συμβάλλουν θετικά στη βελτίωση των επιδόσεων. 
Συγκεκριμένα, έρευνες για την προπόνηση δύναμης που είχαν διάρκεια 4 έως 10 εβδομάδες 
έδειξαν ότι βελτιώθηκε η δρομική οικονομία από 2% έως και 8%, επιτρέποντας στο δρομέα να 
καταναλώνει λιγότερο O2 για την ίδια υπομέγιστη ταχύτητα και επομένως να τρέχει 
οικονομικότερα. Σε όλες τις παραπάνω έρευνες η προπόνηση δύναμης πραγματοποιήθηκε 2 ή 3 
φορές ανά εβδομάδα τηρώντας την αναλογία 6:2 ή 9:3 ανάλογα με το επίπεδο του αθλητή αφού 
όπως έχει αναφερθεί στο παρελθόν μία προπόνηση δύναμης την εβδομάδα δεν είναι αρκετή για 
να αυξήσει τη μυϊκή δύναμη και την ισχύ σε elite δρομείς μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, 
λόγω του μεγάλου όγκου προπόνησης αντοχής αναλογικά με την προπόνηση δύναμης (4). Πιο 
συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι (α) η προπόνηση μέγιστης δύναμης με αντιστάσεις 
υψηλής έντασης αύξησε τη μέγιστη δύναμη (8% έως 33.3%), βελτίωσε τη σκληρότητα των κάτω 
άκρων (έως 15%), διατήρησε ή βελτίωσε την αλτική ικανότητα (έως 13%), διατήρησε το μήκος 
διασκελισμού, βελτίωσε το ρυθμό ανάπτυξης δύναμης και αύξησε την ταχύτητα στο αερόβιο και 
αναερόβιο κατώφλι. Με τις ισομετρικές ασκήσεις βελτιώθηκε η μέγιστη ισομετρική δύναμη (έως 
7%) και αυξήθηκε η τενόντια σκληρότητα (έως 16%). Αντίστοιχα, με την προπόνηση ισχύος οι 
δρομείς αύξησαν την μέγιστη δύναμη, μείωσαν τον χρόνο επαφής με το έδαφος, βελτίωσαν την 
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ικανότητα των μυών να αποθηκεύουν και να επαναχρησιμοποιούν ελαστική ενέργεια μέσω του 
κύκλου διάτασης-βράχυνσης,  αύξησαν την μυοτενόντια σκληρότητα και την ισχύ των κάτω 
άκρων και επίσης βελτίωσαν την ταχύτητα στο αναερόβιο κατώφλι. Σε κάποιες περιπτώσεις 
παρατηρήθηκε ότι σε αρχάριους δρομείς η δρομική οικονομία δεν βελτιώθηκε παρά τις 
νευρομυϊκές προσαρμογές από την προπόνηση δύναμης και αυτό ίσως να οφείλεται σε άλλους 
παράγοντες όπως το διαφορετικό προπονητικό υπόβαθρο (67). Εξάλλου, η δρομική οικονομία 
δεν επηρεάζεται μόνο από τα νευρομυϊκά χαρακτηριστικά αλλά και από άλλους παράγοντες που 
πιθανόν οι αρχάριοι δρομείς δεν έχουν αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό (60). 
Επίσης, όπως διαπιστώνεται από την μετά-ανάλυση του Blagrove και συν. (13) α) η μέγιστη 
δύναμη ήταν πιο αποτελεσματική από την προπόνηση ισχύος ή από τις μεικτές μεθόδους όσον 
αφορά τη βελτίωση της αναερόβιας ταχύτητας και β) η πλειομετρική προπόνηση είχε 
περισσότερα οφέλη από την προπόνηση ισχύος με βάρη, όσον αφορά στη βελτίωση της δρομικής 
οικονομίας σε μέτρια προπονημένους δρομείς. Γενικά, οι περισσότερες έρευνες δεν διαπίστωσαν 
διαφορές μεταξύ της μέγιστης δύναμης και της ισχύος όσον αφορά τη βελτίωση της δρομικής 
οικονομίας (48, 68) παρ’ ότι η προπόνηση ισχύος έχει περισσότερες βιομηχανικές ομοιότητες με 
το τρέξιμο συγκριτικά με την προπόνηση μέγιστης δύναμης. Συγκεκριμένα, η πλειομετρική 
προπόνηση χρησιμοποιεί ασκήσεις σε υψηλότερες ταχύτητες και με σύντομο χρόνο επαφής στο 
έδαφος οι οποίες προσεγγίζουν το χρόνο επαφής που παρατηρείται σε αγώνες μεσαίων και 
μεγάλων αποστάσεων (13). Παρ όλα αυτά, τόσο η προπόνηση μέγιστης δύναμης όσο και η 
προπόνηση ισχύος ήταν πιο αποτελεσματικές απ΄ ότι η προπόνηση αντοχής στη δύναμη (10, 55, 
62, 71), ενώ η προπόνηση με αντιστάσεις στην πλατφόρμα δόνησης δεν σημείωσε καμιά 
βελτίωση στη δρομική οικονομία (11, 58). Σχετικά με την συνδυαστική προπόνηση πρόσφατες 
έρευνες έδειξαν ότι ήταν αποτελεσματική τόσο στη βελτίωση της μυοτενόντιας σκληρότητας, της 
αλτικότητας και της δρομικής οικονομίας όσο και στη βελτίωση της επίδοσης (62, 25, 43) ενώ η 
ισομετρική προπόνηση όπως διαπιστώνεται στη μετά-ανάλυση του Denadai και συν (22) δεν είχε 
σημαντική επίδραση στη δρομική οικονομία. Ωστόσο οι ίδιοι θεωρούν ότι η έλλειψη εξειδίκευσης 
αυτού του τρόπου προπόνησης στους δρομείς αντοχής μπορεί να μην επιφέρει τα αναμενόμενα 
αποτελέσματα στη δρομική οικονομία . Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι μόνο δύο μελέτες 
έχουν εφαρμόσει αυτού του είδους την προπόνηση δύναμης για τη βελτίωση της δρομικής 
οικονομίας σε δρομείς αποστάσεων (1,27) Σε γενικές γραμμές στην αρχή της προπονητικής 
περιόδου προτείνεται η προπόνηση μέγιστης δύναμης, που αποτελεί βάση για να αναπτυχθεί η 
ισχύς και επειδή έχει το πλεονέκτημα της μείωσης του κινδύνου τραυματισμού και ένα άμεσα 
αισθητό προπονητικό αποτέλεσμα. Επομένως, μία μεικτή προσέγγιση της προπόνησης δύναμης 
είναι πιθανόν μακροπρόθεσμα να είναι πιο αποτελεσματική καθώς παρέχει ποικιλία αλλά και 
συνεχής υπερφόρτωση που απαιτείται για την συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των νευρομυϊκών 
προσαρμογών. Συγκεκριμένα, στην έρευνα του Beattie και συν. (9) καταδεικνύονται τα 
πλεονεκτήματα ορισμένων μορφών προπόνησης δύναμης που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια 
40 εβδομάδων με την περιοδική μέθοδο (63). Ωστόσο είναι απαραίτητη η εκπόνηση 
περισσότερων ερευνών σε ό,τι αφορά μακροπρόθεσμα την αποτελεσματικότητα της εν λόγω 
μεθόδου περιοδικότητας στους δρομείς αντοχής. Σε γενικές γραμμές, στηριζόμενοι στα 
αποτελέσματα των περισσοτέρων ερευνών καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα προγράμματα 
δύναμης είναι αναγκαία στην προπόνηση των δρομέων αντοχής λόγω των νευρομυϊκών 
προσαρμογών που συνδράμουν στη βελτίωση της δρομικής οικονομίας  και κατά επέκταση της 
δρομικής επίδοσης 
  
6. Πρακτικές εφαρμογές και προτάσεις 

 
 Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι οι νευρομυϊκές προσαρμογές, που προκαλούνται 
στους δρομείς αντοχής τόσο με την προπόνηση μέγιστης δύναμης όσο και με την προπόνηση 
ισχύος, ενισχύουν την απόδοσή τους βελτιώνοντας τη δρομική οικονομία και την ικανότητα 
ταχύτητας στο τέλος ενός αγώνα. Ωστόσο άμεσα η επίδραση αυτών των προγραμμάτων 
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ενδυνάμωσης  στη δρομική επίδοση έχει μετρηθεί σε λίγες μόνο έρευνες. Η αποτελεσματικότητα 
αυτών των προσαρμογών όσον αφορά τη βελτίωση της δρομικής οικονομίας είναι περισσότερο 
εμφανής σε δρομείς που έχουν μέτριες και υψηλές επιδόσεις. Παρ όλα αυτά είναι σημαντική η 
ενσωμάτωση των παραπάνω προγραμμάτων ενδυνάμωσης στον προπονητικό προγραμματισμό 
δρομέων αντοχής αφού έχουν επίσης προστατευτικό ρόλο σε περίπτωση τραυματισμών. 
 
7. Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

 
 Σύμφωνα με τα παραπάνω τα διαφορετικά μεγέθη βελτίωσης της δρομικής οικονομίας 
και οι διαφορετικές νευρομυϊκές προσαρμογές πιθανώς οφείλονται στα διαφορετικά 
χαρακτηριστικά των πρωτοκόλλων άσκησης. Επομένως προτείνεται η εκπόνηση περισσότερων 
ερευνών σχετικά με το ποιο μοντέλο προπόνησης μέγιστης δύναμης και ισχύος είναι πιο 
αποδοτικό στη βελτίωση της δρομικής οικονομίας αλλά και της δρομικής επίδοσης καθώς στις 
περισσότερες μελέτες δεν είχε εξεταστεί. Επίσης, προτείνεται  η εκπόνηση επιπλέον ερευνών 
όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της συνδυαστικής προπόνησης και της περιοδικότητας ενός 
μεικτού προγράμματος δύναμης τόσο στη βελτίωση της δρομικής οικονομίας όσο και της 
δρομικής επίδοσης. Τέλος, μελλοντικές μελέτες θα πρέπει να διερευνήσουν την 
αποτελεσματικότητα επιπλέον μεθόδων ενδυνάμωσης όπως το τρέξιμο και τα πολλαπλά άλματα 
σε ανηφόρες ή την άμμο τα οποία χρησιμοποιούνται ευρύτατα για τη βελτίωση της απόδοσης 
των δρομέων αντοχής. Παρ όλα αυτά, η επιστημονική τους τεκμηρίωση για τις εξειδικευμένες 
επιδράσεις τους και την αποτελεσματικότητα τους στη δρομική οικονομία και την απόδοση είναι 
περιορισμένη. 
 
Οικονομική υποστήριξη 
Οι συγγραφείς δεν έλαβαν κάποια οικονομική υποστήριξη για τη συγγραφή της εργασίας. 
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Abstract 
Research has shown that, concurrent strength and endurance training has been considered an 

effective method to improve running economy (RE) and performance in endurance running athletes. 
Strength training improves the RE 2% -8%, making the runner consume less O2 for the same submaximal 
running velocity. This improvement was due to neural adaptations without observable muscle hypertrophy. 
However, no improvements were found in relative VO2max, when strength training was performed in 
conjunction with aerobic training. The purpose of this narrative review is to examine various strength 
training programs that have attempted to improve RE. More specifically, the effect of a) resistance training 
programs, aiming to improve Maximal Force, such as heavy weight training, isometric training and vibration 
training with heavy weight, and b) explosive training, aiming to improve Maximal Power, such as low-middle 
intensity resistors with explosive repetitions, plyometric training or a combination of the two above, was 
investigated.Complex training was also investigated. The results showed that heavy weight training and 
explosive training are effective concurrent training methods aiming to improve RE. In particular, improved 
lower-limb coordination, muscle coactivation and increased muscle stiffness, which enhances the ability of 
the muscles to store and utilize elastic energy more efficiently, result in reduced energy expenditure. 
Similarly, other neuromuscular adaptations such as vertical jump (5J) and contact time   correlated with the 
speed in the anaerobic threshold   which was associated with improved RE and running performance. The 
different magnitude of improvement of the RE for each specific type of strength training, probably, due to 
the different characteristics of the exercise protocols and trainees. Therefore, more research is needed to 
determine which style of strength training is more beneficial than any other. Furthermore, future studies 
should examine movement-specific forms of resistance training.  
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