
Χαρακτηριστικά των σκελετικών μυών  
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Ισχύος και Δύναμης 
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Μυϊκή Δύναμη είναι ….  
η δύναμη που μπορεί να παράγει 

ένας μυς ή μια μυϊκή ομάδα σε μια 

συγκεκριμένη ταχύτητα. 

Μυϊκή Ισχύς είναι …….  
το έργο που μπορεί να παράγει ένας 

μυς ή μια ομάδα μυών στη μονάδα 

του χρόνου ... ή αλλιώς ...  

Ισχύς = Δύναμη x Ταχύτητα 

Μυϊκή Δύναμη και Ισχύς 

Κάθε παράγοντας που επηρεάζει τη 

Μυϊκή Δύναμη ή την Ταχύτητα 

σύσπασης των μυών, επηρεάζει και 

τη Μυϊκή Ισχύ. 

50 

0 

100 

Μ
υϊ

κή
 δ

ύν
α

μη
 (

Ν
) 

Ταχύτητα συστολής (mm/sec) 

40 20 0 

Ταχύτητα συστολής (mm/sec) 

50 

0 

100 

40 20 
0 

Μ
υϊ

κή
 δ

ύν
α

μη
 (

Ν
) 



 Μέγεθος μυϊκής μάζας 

 Είδος μυϊκών ινών  

 Μέγεθος μυϊκών ινών τύπου ΙΙ 

 Επιστράτευση μυϊκών ινών  

 Αντανακλαστικά  

 Αρχιτεκτονική των μυών 

 Συνδετικός ιστός 

Χαρακτηριστικά των σκελετικών μυών που 

συμβάλλουν στην παραγωγή ισχύος και δύναμης 
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Χαρακτηριστικά των σκελετικών μυών που 
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Μυϊκή Δύναμη και μυϊκός ιστός 

R² = 0,867 
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Εγκάρσια επιφάνεια καμπτήρων του αγκώνα (cm2) 

  Περίπου το 40% της μάζας   

       Μάζα (βάρος) =  75kg  →  Μυϊκή μάζα ~ 30 kg 

  Οι γυμνασμένοι έχουν ακόμα μεγαλύτερη μάζα  

40kg 

Σωματοδομική (Mr. Olympia)  

Ηλικιωμένοι - Ασθενείς με σαρκοπενία 

Αγύμναστη γυναίκα 35 ετών  

Φοιτητής Φυσικής Αγωγής  

Σφυροβόλος 

120kg 

90kg 

60kg 

50kg 

Κατάταξη άλιπης σωματικής μάζας (kg)  

Αγύμναστος νεαρός άντρας 55kg 



Αγώνισμα Φύλλο  Επίδοση 

(m) 

Συσχέτιση 

(Pearson r) 

DeRose,Biazus(1976) Σφαιροβολία Α 16-19,3 0,94 

Morrow et al. (1982) Σφαιροβολία Α 17,6 0,72 

Δισκοβολία Α 53,5 0,55 

Kyriazis et al. (2010) Σφαιροβολία 

(π) 

Α 16,6 0,71  

Terzis et al. (2010) Σφυροβολία Α 72,2 0,81 

Σχετίζεται η άλιπη μάζα με τη ριπτική επίδοση;  

Άλιπη μάζα και μυϊκή ισχύς 



Η αύξηση της άλιπης μάζας οδηγεί σε αύξηση της ριπτικής επίδοσης;   

Αλλαγές της άλιπης μάζας - Αλλαγές στην ισχύ 
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Μέγεθος της μυϊκής μάζας 

Φωσφορυλίωση του p70 μετά από άσκηση με αντιστάσεις 



Φωσφορυλίωση p70S6k μετά την άσκηση – Σχέση με την υπερτροφία  

Μέγεθος της μυϊκής μάζας 



Μέγεθος της μυϊκής μάζας 

Αριθμός μυϊκών ινών Μέγεθος μυϊκών ινών Μυϊκή μάζα 



Μέγεθος των μυϊκών ινών 
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Stasinaki et al. (under review) 

Άσκηση            Προκαλεί αύξηση των συσταλτών πρωτεϊνών των μυϊκών ινών που οφείλεται  

                          στην  αύξηση του μεγέθους και του αριθμού των μυοϊνιδίων.  

Μυϊκή ίνα 

Μυοϊνίδιο 

Νημάτια Μυοσίνης 
Νέα νημάτια Μυοσίνης 



Μέγεθος της μυϊκής μάζας 

Συμπεράσματα 

1. Το μέγεθος της μυϊκής μάζας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό  

     τη μέγιστη μυϊκή δύναμη (περισσότερες εγκάρσιες γέφυρες). 

2. Το μέγεθος της μυϊκής μάζας καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη μυϊκή ισχύ. 

4. Όσο μικρότερη είναι η εξωτερική αντίσταση και υψηλότερη η ταχύτητα   

    κίνησης τόσο μικρότερη η ανάγκη για ανάπτυξη μεγάλης μυϊκής μάζας     

    (π.χ. άλματα). 

3. Αγωνίσματα με υψηλή εξωτερική αντίσταση και σχετικά χαμηλή ταχύτητα  

    κίνησης απαιτούν την ανάπτυξη μεγάλης μυϊκής μάζας (π.χ. σφαιροβολία). 



Χαρακτηριστικά των σκελετικών μυών που 

συμβάλλουν στην παραγωγή ισχύος και δύναμης 

 Μέγεθος μυϊκής μάζας 

 Είδος μυϊκών ινών  

 Μέγεθος μυϊκών ινών τύπου ΙΙ 

 Επιστράτευση μυϊκών ινών 

 Αντανακλαστικά  

 Αρχιτεκτονική των μυών 

 Συνδετικός ιστός 



Είδος Μυϊκών ινών 

Ταχύτητα συστολής και ισχύς  

των μυϊκών ινών   
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Είδος μυϊκών ινών 

Terzis, 1996, MSc thesis 

Μυϊκές ίνες τύπου ΙΙ και αλματική επίδοση 



Ποσοστιαία κατανομή μυϊκών ινών και ριπτική επίδοση 

Αγώνισμα Φύλλο  Μυς Επίδοση 

(m) 

Συσχέτιση 

(Pearson r*) 

Costill et al. (1976) Σφαιροβολία 

Δισκοβολία 

Ακοντισμός 

Α + Γ  

Γαστροκνήμιος 

 
Δεν αναφέρεται 

 

0,1 ns 

Coyle et al. (1978) Σφαιροβολία Α Γαστροκνήμιος 19,7 0,1 ns 

Billeter et al. (2003 case) Σφαιροβολία Α Τετρακέφαλος 22,75 - 

Terzis et al. (2010) Σφυροβολία Α Τετρακέφαλος 72,2 0,41 ns 

ΕΡΩΤΗΜΑ :    Σχετίζεται η κατανομή των μυϊκών ινών με τη ριπτική επίδοση;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ :  ΟΧΙ   

Είδος μυϊκών ινών 



Είδος μυϊκών ινών 

Αλλαγές στην ποσοστιαία κατανομή των μυϊκών ινών με την άσκηση;   

Ι  
 

Βραδείας συστολής 
(Οξειδωτικές)  

ΙΙΑ 
Ταχείας συστολής  

(Οξειδωγλυκολυτικές) 

ΙΙX(Β)  

Ταχείας συστολής  
(Γλυκολυτικές) 

? 
Δύναμης 

Αερόβια 

Αδράνεια 

Ισχύος ? 



Είδος μυϊκών ινών 

Πιθανές αλλαγές στην ποσοστιαία κατανομή των μυϊκών ινών συνδέονται 

με τη ριπτική επίδοση;   

Ρίψη σφαίρας (m) 9,63(m) 10,14(m) 10,15(m) 

Δύναμη, μάζα (m) 



Χαρακτηριστικά των σκελετικών μυών που 

συμβάλλουν στην παραγωγή ισχύος και δύναμης 

 Μέγεθος μυϊκής μάζας 

 Είδος μυϊκών ινών  

 Μέγεθος μυϊκών ινών τύπου ΙΙ 

 Επιστράτευση μυϊκών ινών 

 Αντανακλαστικά  

 Αρχιτεκτονική των μυών 

 Συνδετικός ιστός 



Κατανομή μυϊκών ινών στον κορυφαίο σφαιροβόλο Gunthor (22,75m) 

Ίνες Ι  

(%)  

Ίνες ΙΙ  

(%)  

Εγκάρσια επιφάνεια Ι  

(μm2) 

Εγκάρσια επιφάνεια ΙΙ  

(μm2) 

Εγκάρσια επιφάνεια που 

καταλαμβάνουν οι ΙΙ (%) 

Στο τέλος της καριέρας του 60 40 3430 10265 66,6 

3 χρόνια μετά  73 27 3613 7746 43,3 

Μέγεθος μυϊκών ινών τύπου ΙΙ 

Billeter, K.  Jostarndt-Fögen, W.  Günthör, H.  Hoppeler. Fiber Type Characteristics and Myosin Light Chain 

Expression in a World Champion Shot Putter. Int J Sports Med 2003; 24(3): 203-207 



Συμπέρασμα 

 

Η υψηλή μυϊκή ισχύς απαιτεί πολλές και μεγάλες σε 

μέγεθος μυϊκές ίνες τύπου ΙΙ  

Μέγεθος μυϊκών ινών τύπου ΙΙ 



Χαρακτηριστικά των σκελετικών μυών που 

συμβάλλουν στην παραγωγή ισχύος και δύναμης 

 Είδος μυϊκών ινών  

 Μέγεθος μυϊκών ινών 

 Μέγεθος μυϊκών ινών τύπου ΙΙ 

 Επιστράτευση μυϊκών ινών  

 Αντανακλαστικά  

 Αρχιτεκτονική των μυών 

 Συνδετικός ιστός 



Επιστράτευση των μυϊκών ινών 

Αρχή του μεγέθους (Henneman, 1957) 



Επιστράτευση των μυϊκών ινών 

Κατά την άσκηση με 

έκκεντρες και σύγκεντρες 

συσπάσεις ……. 



Συμπέρασμα 

Επιστράτευση των μυϊκών ινών 

Οι μυϊκές ίνες οι οποίες ενεργοποιούνται κατά την άσκηση είναι εκείνες οι 

οποίες θα προσαρμοστούν - δυναμώσουν   

Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιές μυϊκές ίνες ενεργοποιούνται κατά την 

άσκηση με αντιστάσεις 



Χαρακτηριστικά των σκελετικών μυών που 

συμβάλλουν στην παραγωγή ισχύος και δύναμης 
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 Αντανακλαστικά  

 Αρχιτεκτονική των μυών 

 Συνδετικός ιστός 



Αντανακλαστικά 

Διάταση Σύσπαση 

Μυοτατικό αντανακλαστικό 



Κατανομή μυϊκών ατράκτων σε ένα μυ  

Αντανακλαστικά 

Αλλάζει η ευαισθησία τους; 

Αυξάνεται ο αριθμός των ατράκτων; 

Μειώνεται ο χρόνος ενεργοποίησής τους; 

Προσαρμογές στην άσκηση ;;; 
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Πτεροειδής διάταξη των μυϊκών ινών 

 

Κεφαλή 

 



Μήκος δεματίων και προπόνηση δύναμης/ισχύος  

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ 

Aagaard et 

al 

2001 

Zaras 

et al. 

2013 

Seynnes 

et al. 2007 

Blazevich et 

al. 2007 

Zaras et 

al. 

2013 

Blazevich et 

al. 2003 

Blazevich et 

al. 

2003 

Stasinaki et al. 

(under review) 

 14wk  6wk  35days  5wk  6wk  5wk  5wk  6wk 

Μήκος 

δεματίων  

VL 

 

RF 

 

MG 



Χαρακτηριστικά των σκελετικών μυών που 

συμβάλλουν στην παραγωγή ισχύος και δύναμης 

 Μέγεθος μυϊκής μάζας 

 Είδος μυϊκών ινών  

 Μέγεθος μυϊκών ινών τύπου ΙΙ 

 Επιστράτευση μυϊκών ινών 

 Αντανακλαστικά  

 Αρχιτεκτονική των μυών 

 Συνδετικός ιστός 



Συνδετικός Ιστός 

Επιμύιο - Περιμύιο - Ενδομύιο - Τένοντες 

Κύρια εργασία                   Μεταφορά των δυνάμεων που παράγονται μέσα στα σαρκομέρια,  

                                           στα οστά για την παραγωγή της κίνησης. 

 

Επιθυμητό                         1.  Ακαμψία στις απότομες αλλαγές μήκους με υψηλή αντίσταση 

                                           2. Ελαστικότητα και άμεση απόδοση της μηχανικής ενέργειας (SSC)  



Συνδετικός Ιστός 

Μηχανικές ιδιότητες του αχίλλειου τένοντα σε δρομείς ταχύτητας  



Συνδετικός Ιστός 

Η τιτανίνη 
Είναι ένα είδος ελατηρίου 
 

Ευθύνεται για τις παθητικές δυνάμεις των 

σαρκομερίων και την ελαστικότητά τους 
 

Παρουσία Ca++ (σύνδεση στο PEVK) αυξάνεται η 

ακαμψία των σαρκομερίων 
 

Εικάζεται ότι συνδέεται με την ακτίνη  



Χαρακτηριστικά των σκελετικών μυών που 

συμβάλλουν στην παραγωγή ισχύος και δύναμης 

Σύνοψη 

 Ο σημαντικότερος παράγοντας για τη Μυϊκή Δύναμη: μέγεθος μυών 

 Ο σημαντικότερος παράγοντας για τη Μυϊκή Ισχύ: μέγεθος και αριθμός 

των ινών τύπου ΙΙ που επιστρατεύονται και το μήκος των μυϊκών 

δεματίων 

 Περισσότερη έρευνα για το ρόλο των αντανακλαστικών (προσαρμογές 

με την άσκηση) και του συνδετικού ιστού 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας  

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
Εργαστήριο Κλασικού Αθλητισμού - Γυμναστήριο Μυϊκής Ενδυνάμωσης 


