
Η τροφή αποτελεί την πηγή απαραίτητων συστατικών
και των δομικών λίθων που συνθέτουν νέο ιστό, διατη-
ρούν τη μυϊκή μάζα, βελτιστοποιούν τη σκελετική δο-
μή, επιδιορθώνουν τα υπάρχοντα κύτταρα, μεγιστο-
ποιούν τη μεταφορά και την κατανάλωση οξυγόνου,
διατηρούν την ισορροπία των ηλεκτρολυτών και των
υγρών και ρυθμίζουν τις μεταβολικές διαδικασίες.
«Βέλτιστη» διατροφή περιλαμβάνει περισσότερα
από την πρόληψη διατροφικών ελλείψεων που σχετί-
ζονται με ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων εμφανών
ενδημικών ασθενειών που κυμαίνονται από μπέρι-
μπέρι (ασθένεια που σχετίζεται με ανεπάρκεια θειαμί-
νης [βιταμίνη Β1], προκαλεί βλάβες στην καρδιά και το
νευρικό σύστημα) έως ξηροφθαλμία (που προκαλείται
από έλλειψη βιταμίνης Α και γενικότερη υποθρεψία
που οδηγεί σε νυχτερινή τύφλωση, εξέλκωση του κε-
ρατοειδούς και τύφλωση). Ακόμη περικλείει την ανα-
γνώριση διαφορών μεταξύ ατόμων και την ανάγκη για
και την ανοχή ορισμένων θρεπτικών συστατικών και
το ρόλο της γενετικής κληρονομικότητας σε αυτούς
τους παράγοντες. Οριακή έλλειψη θρεπτικών συστατι-
κών (δηλαδή, μικρότερη από την απαιτούμενη για να
προκαλέσει κλινικές εκδηλώσεις της νόσου) μπορεί να
επηρεάσει αρνητικά τη σωματική δομή και λειτουργία
και κατά συνέπεια την ικανότητα για σωματική δρα-
στηριότητα. 

Βέλτιστη διατροφή αποτελεί επίσης τη βάση για
την σωματική απόδοση, παρέχει το καύσιμο για βιολο-
γική εργασία και τα θρεπτικά συστατικά για την εξαγω-
γή και μεταφορά της ενέργειας από τα τρόφιμα σε κι-
νητική ενέργεια της κίνησης. Για αυτό το λόγο δεν
αποτελεί έκπληξη ότι από την εποχή των αρχαίων
Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι σήμερα, σχεδόν κάθε πι-
θανή διατροφική πρακτική έχει χρησιμοποιηθεί για να

Εισαγωγή



βελτιώσει την απόδοση της άσκησης. Γραπτά από
τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες το 776 π.Χ. μέ-
χρι της τωρινής μηχανογραφημένης εποχής παρέ-
χουν μια γεύση από το τι καταναλώνουν οι αθλη-
τές. Ποιητές, φιλόσοφοι, συγγραφείς, και οι γιατροί
της αρχαίας Ελλάδας και τη Ρώμης αναφέρουν τις
διαφορετικές στρατηγικές των αθλητών ώστε να
προετοιμαστούν για τους αγώνες. Κατανάλωναν
διάφορα κρέατα ζώων (βόδια, κατσίκα, ταύρους,
ελάφι) υγρά τυριά και σιτάρι, αποξηραμένα σύκα,
και ειδικές "παρασκευές" και οινοπνεύματα. Για τα
επόμενα 2000 χρόνια, όμως ελάχιστες αξιόπιστες
πληροφορίες υπήρχαν σχετικά με τις διατροφικές
προτιμήσεις των κορυφαίων αθλητών (εκτός από
κωπηλάτες και τους περιπατητές κατά τη διάρκεια
του 19ου αιώνα). Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 1936
στο Βερολίνο προσφέρουν μια προκαταρκτική
αξιολόγηση της τροφής που καταναλώνεται από
αθλητές παγκοσμίου κλάσης. Από το άρθρο του
Schnek:

... Οι Ολυμπιακοί αθλητές στο Βερολίνο συχνά
εστίαζαν στο κρέας, τόσο που έτρωγαν τακτικά
δυο μπριζόλες σε ένα γεύμα, μερικές φορές
πουλερικά, και κατά μέσο όρο σχεδόν μισό κιλό
κρέας καθημερινά... γεύματα προ-αγωνιστικά
αποτελούνταν τακτικά από μια έως τρεις μπρι-
ζόλες και αυγά, και συμπληρωματική χορήγηση
εκχυλίσματος «χυμού-κρέατος»... Άλλοι αθλητές
τόνιζαν τη σημασία των υδατανθράκων...
αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων από την Αγ-
γλία, τη Φινλανδία και την Ολλανδία τακτικά κα-
τανάλωναν χυλό, οι Αμερικανοί έτρωγαν τεμα-
χισμένες νιφάδες σιταριού ή καλαμποκιού σε
γάλα, και η Χιλιανοί και οι Ιταλοί «γιόρταζαν» με
ζυμαρικά... μέλη της ιαπωνικής ομάδας κατα-
νάλωναν μια λίβρα ρύζι καθημερινά.

Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων
του 2004 στην Αθήνα περίπου 12.000 αθλητές
από 197 χώρες κατανάλωσαν υπερβολικά μεγάλη
ποσότητα τροφίμων. Κατά τη διάρκεια αυτής της
Ολυμπιάδας, ορισμένες χώρες εφάρμοσαν συγκε-
κριμένα διαιτητικά προγράμματα, ενώ οι αθλητές
από τις λιγότερο βιομηχανοποιημένες χώρες εί-
χαν ελεύθερη επιλογή του τι έτρωγαν, συχνά συν-
δυάζοντας τελετουργικό με καινοτόμα τρόφιμα.
Η πλειοψηφία των αθλητών κατά πάσα πιθανότη-
τα κατανάλωνε συμπληρώματα διατροφής όπως

βιταμίνες και μέταλλα, ένα μικρότερο ποσοστό
πιθανότατα δια του στόματος διεγερτικά, ναρκω-
τικά, αναβολικούς παράγοντες, διουρητικά, πεπτί-
δια, γλυκοπρωτεϊνικές ορμόνες και ανάλογα, το
αλκοόλ, μαριχουάνα, τοπικά αναισθητικά, κορτι-
κοστεροειδή, β-αποκλειστές, β2-αγωνιστές, κα-
θώς και ντόπινγκ αίματος, όλα εκ των οποίων η
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή απαγορεύει. Στον
πόλεμο κατά της χρήσης παράνομων φαρμάκων,
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008
πραγματοποιήθηκαν περίπου 4500 έλεγχοι φαρ-
μάκων. Αυτή ήταν μια σημαντική αύξηση σε σύγ-
κριση με τις 2800 δοκιμές που διεξήχθησαν στους
αγώνες του Σίδνεϋ το 2000 και 3700 δοκιμές
στους αγώνες της Αθήνα το 2004. Για τους Αγώνες
του 2012 στο Λονδίνο, Οργανωτική Επιτροπή του
Λονδίνου θα χορηγήσει περίπου 5.000 δοκιμές
υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτρο-
πής (10% περισσότερο από ό,τι εκείνοι που διε-
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Η σίτιση Ολυμπιακών αθλητών, του προσωπικού, και
των θεατών αποτελεί μια τεράστια επιχείρηση. Για τους
Αγώνες 2012 στο Λονδίνο, οι προετοιμασίες γίνονται σε
μια προγραμματισμένη περίοδο 2 ετών για να ολοκλη-
ρωθούν τα παρακάτω σε 31 αγωνιστικές εγκαταστά-
σεις πάνω από 955 αγώνες: Ένα συνολικό εργατικό δυ-
ναμικό 160.000 ανθρώπων, θα παρέχουν 14 εκατομμύ-
ρια γεύματα για 23900 αθλητές και μέλη ομάδων και
20600 εργαζομένους του τύπου καθώς και 4800 μέλη
της οικογένειας των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών.
Στο Ολυμπιακό Χωριό, τα σχέδια περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα όσον αφορά στις ποσότητες των τροφίμων:

1. 25000 καρβέλια ψωμί
2. 232 τόνους πατάτες
3. 82 τόνους θαλασσινών
4. 31 τόνοι ειδών πουλερικών
5. Πάνω από 100 τόνοι κρέατος
6. 75000 λίτρα γάλα
7. 19 τόνους αβγών (ελευθέρας βοσκής)
8. 21 τόνοι τυριού
9. Σε υπέρβαση των 330 τόνων φρούτων και λαχανικών

Πηγή: Δεδομένα διαθέσιμα στο http://www.london2012.com/documents/lo-
cog-publications/food-vision.pdf/.

Yπηρεσίες Τροφίμων στους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Λονδίνου το 2012



ξήχθησαν στο Πεκίνο το 2008, όπου 20 από τα
δείγματα επιστρέφονται θετικά). 1200 επιπλέον
δοκιμές θα διεξαχθούν σε επιμέρους δείγμα όλων
των αθλητών στους Παραολυμπιακούς αγώνες
στο Λονδίνο το 2012, με το Αντι-Ντόπινγκ του
Ηνωμένου Βασιλείου επίσης να παίζει ένα ρόλο
στη διαδικασία των ελέγχων. Οι ειδικοί εκτιμούν
ότι το ποσοστό των ατόμων που πιάνονται κυμαί-
νεται μεταξύ 1% και 2% (αριθμός θετικών ελέγ-
χων προς το συνολικό αριθμό ελέγχων). Ο Παγκό-
σμιος Οργανισμός Αντί-Ντόπινγκ (World Anti-Do-
ping Authority, WADA) εκτιμά ότι ο αριθμός των
ατόμων που ντοπάρονται είναι διψήφιος, ενώ
πρόσφατα περιστατικά δείχνουν ότι τα άτομα αυ-
τά κάνουν πιο περίπλοκη τη διαδικασία του ελέγ-
χου, στρεφόμενα προς παράγοντες συγκάλυψης,
όπως η φουροσεμίδη, ένα διουρητικό χάπι που
χρησιμοποιείται στην αντιμετώπιση του οιδήμα-
τος και της κατακράτησης υγρών προκαλώντας
την απέκκριση νερού και χλωριούχου νατρίου
από τους νεφρούς μέσω των ούρων.

Ακόμα και ο σύγχρονος, εξοικειωμένος με την
τεχνολογία κόσμος, κατακλύζεται από μοντέρνες
θεωρίες, παραπληροφόρηση και φανερή ψευτοϊ-
ατρική που συνδέουν τη διατροφή με τη σωματι-
κή απόδοση. Αναμφισβήτητα, κατά τη διάρκεια
των τελευταίων 100 ετών του Ολυμπιακού αντα-
γωνισμού, τα αθλητικά επιτεύγματα έχουν βελ-
τιωθεί, αλλά κανείς δεν έχει καταφέρει να καθιε-
ρώσει καθολικούς δεσμούς που να συνδέουν τη
διατροφή με τις σωματικές επιδόσεις. Οι αθλητές
έχουν κάθε λόγο να επιθυμούν οποιαδήποτε ου-
σία θα μπορούσε να τους προσδώσει ένα αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς η νίκη εξασφαλί-
ζει δόξα και συμβόλαια εκατομμυρίων. Η λαχτά-
ρα τους να κόψουν milliseconds από μία κούρσα
ή να προσθέσουν εκατοστά σε ένα άλμα είναι αρ-
κετή για να τους πείσει να πειραματιστούν με
διατροφικά συμπληρώματα και φαρμακευτικές
ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των παράνομων
ουσιών.

Η αναζήτηση για το «άγιο δισκοπότηρο» για
την ενίσχυση της σωματικής απόδοσης δεν έχει
περιοριστεί στις τελευταίες δεκαετίες. Αθλητές
και προπονητές αρχαίων πολιτισμών επίσης επε-
δίωξαν να βελτιώσουν την αθλητική δύναμη και
υπεροχή. Αν και δεν υπάρχουν αντικειμενικές
αποδείξεις, οι πρώιμοι αυτοί αθλητές πειραματί-
ζονταν καθημερινά με διατροφικές ουσίες και τε-

λετουργίες, πιστεύοντας ότι το τόσο το φυσικό
όσο και το υπερφυσικό στοιχείο θα τους προσέ-
φερε κάποιο επιπλέον πλεονέκτημα. Κατά τους
τελευταίους 25 αιώνες, οι επιστημονικές μέθοδοι
έχουν σταδιακά αντικαταστήσει δοξασίες και τε-
λετουργίες, ως η πιο αποτελεσματική προσέγγιση
ενός υγιεινού τρόπου ζωής και της ιδανικής σω-
ματικής απόδοσης. Το αναδυόμενο πεδίο της δια-
τροφής στην άσκηση χρησιμοποιεί τις ιδέες των
πρωτοπόρων στην ιατρική, την ανατομία, τη φυ-
σική, τη χημεία, την υγιεινή, τη διατροφή και τη
φυσική αγωγή με στόχο να θεμελιωθεί ισχυρή
γνώση γύρω από αυτό.

Η ορθή κατανόηση της διατροφής στην άσκη-
ση επιτρέπει σε κάποιον να εκτιμήσει τη σημασία
της επαρκούς διατροφής και να αξιολογήσει με
κριτικό πνεύμα την εγκυρότητα των ισχυρισμών
που συνοδεύουν τα διατροφικά συμπληρώματα
και τις ειδικές διατροφικές τροποποιήσεις που
στοχεύουν στη βελτίωση της σωματικής διάπλα-
σης, της σωματικής απόδοσης και της ανταπόκρι-
σης στην προπόνηση. Η γνώση πάνω στην αλλη-
λεπίδραση της διατροφής με τον μεταβολισμό
αποτελεί τη βάση για τις τρεις φάσεις της έντονης
άσκησης ή/και προπόνησης: προετοιμασία, εκτέ-
λεσης και ανάρρωση. Δεν αποτελεί έκπληξη το
γεγονός ότι πολλά σωματικά δραστήρια άτομα,
μεταξύ αυτών και μερικοί από τους καλύτερους
αθλητές του κόσμου, αποκτούν πληροφορίες περί
διατροφής στα αποδυτήρια και από άρθρα περιο-
δικών και εφημερίδων, διαφημίσεις, ενημερωτικά
βίντεο, άλλα άτομα που προπονούνται μαζί, κατα-
στήματα με υγιεινές τροφές και μαρτυρίες επιτυ-
χημένων αθλητών αντί να απευθυνθούν σε ορ-
θώς εκπαιδευμένους και ενημερωμένους προπο-
νητές, γυμναστές, γιατρούς, ειδικούς στην διατρο-
φή στην άσκηση επαγγελματίες. Είναι πάρα πολ-
λοί εκείνοι που αφιερώνουν σημαντικά πολύ χρό-
νο και ενέργεια στην προσπάθεια για βέλτιστη
απόδοση και προπόνηση, αλλά τελικά δεν τα κα-
ταφέρνουν λόγω ανεπαρκών, αντιπαραγωγικών
και, μερικές φορές, επιβλαβών διατροφικών πρα-
κτικών.

Ελπίζουμε ότι η τέταρτη έκδοση του Sports and
Exercise Nutritionεξακολουθεί να παρέχει τις τε-
λευταίες επιστημονικές εξελίξεις και πληροφορίες
σε όλους όσοι ασχολούνται με την τακτική σωματι-
κή δραστηριότητα και την άσκηση, και όχι μόνο σε
αθλητές αγώνων.
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ:
ΜΙΑ ΝΕΑ ΟΠΤΙΚΗ
«Και αν έχουμε άγνοια του παρελθόντος μας, αν εί-
μαστε αδιάφοροι ως προς την ιστορία μας και τους
ανθρώπους εκείνους που έκαναν τόσο πολλά για
εμάς, δεν είμαστε απλώς ανόητοι, είμαστε αγε-
νείς.» (Από την 146η τελετή αποφοίτησης του Be-
loit College. 12 Μαΐου 1996. Ο βραβευμένος με Pu-
litzer, David McCollough)

Το συνοδευτικό χρονολόγιο παρουσιάζει μία
ιστορική επισκόπηση επιλεγμένων ατόμων, από
την Αναγέννηση έως τον 21ο αιώνα, των οποίων η
δουλειά και τα επιστημονικά πειράματα επιδει-
κνύουν τις στενές συσχετίσεις μεταξύ της ιατρι-
κής, της φυσιολογίας, της άσκησης και της δια-
τροφής. Στα πλαίσια «Connections to the Past»,
που βρίσκονται σε κάθε κεφάλαιο, εξιστορείται η
συμβολή μίας επιλεγμένης ομάδας αυτών των
πρωτοπόρων. Τα σημαντικά τους επιτεύγματα πα-
ρέχουν μία ισχυρή βάση για την ανάπτυξη ενός
ολοκληρωμένου γνωστικού αντικειμένου μελέ-
της, το οποίο αποκαλούμε διατροφή και άσκη-
ση.

Μερικοί θεωρούν ότι η διατροφή και άσκηση
αποτελεί τμήμα του γενικότερου πεδίου της δια-
τροφής στον οδηγό σπουδών ενός εκπαιδευτικού
ιδρύματος (π.χ. πανεπιστήμιο), αλλά εμείς πι-
στεύουμε ότι αυτή η συνθήκη χρειάζεται επανα-
προσδιορισμό. Καταρχάς, προτείνουμε αλλαγή στο
όνομα από «αθλητική διατροφή» σε «διατροφή και
άσκηση» (ή διατροφή και σωματική δραστηριότη-
τα). Ο όρος άσκηση αποτελεί πιο ευρεία έννοια σε
σχέση με τη λέξη «αθλητισμός» και αντικατοπτρί-
ζει πληρέστερα το μεγάλο αριθμό σωματικά δρα-
στήριων γυναικών και ανδρών, που δεν είναι απα-
ραιτήτως αθλητές. Ένα ακαδημαϊκό πρόγραμμα θα
είχε ως πυρήνα του εκπαιδευτικού του περιεχομέ-
νου τις εφαρμογές στον διαρκώς αυξανόμενο
αριθμό των σωματικά δραστήριων ατόμων. Ένα τέ-
τοιο πρόγραμμα σπουδών δεν θα ανήκε ούτε σε
κάποιο Τμήμα Διατροφής ούτε σε κάποιο Τμήμα
Φυσικής Αγωγής ή Κινησιολογίας. Αντί αυτού, το
πρόγραμμα σπουδών δικαιούται μία ξεχωριστή
ταυτότητα. Ο Πίνακας Ι.1 παρουσιάζει έξι βασι-
κούς τομείς έρευνας και μελέτης που απαρτίζουν
τη διατροφή και άσκηση, με συγκεκριμένα θέματα
για κάθε τομέα.

Το επίκεντρο της διατροφής και άσκησης είναι

διεπιστημονικό κατ’ ανάγκη. Συνδυάζει τη γνώση
από τα ξεχωριστά αλλά συναφή πεδία της διατρο-
φής και της κινησιολογίας. Πληθώρα ήδη υπαρχόν-
των πεδίων εφαρμόζουν τη διεπιστημονική προ-
σέγγιση. Οι βιοχημικοί δεν καταρτίζονται σε βάθος
όπως οι χημικοί και οι βιολόγοι. Αντιθέτως, η κα-
τάρτισή τους ως βιοχημικοί τους καθιστά πιο ικα-
νούς βιοχημικούς από τους εξειδικευμένους χημι-
κούς ή βιολόγους. Το ίδιο ισχύει και για τον βιοφυ-
σικό, το ραδιοαστρονόμο, το μοριακό βιολόγο και
τον γεωφυσικό.

Υπάρχουν ιστορικά δεδομένα που συνδέουν
δύο πεδία: εκείνα στα οποία εμπλέκεται η διατρο-
φή και εκείνα στα οποία εμπλέκεται η άσκηση. Ο
χημικός Lavoisier, για παράδειγμα, χρησιμοποίησε
την άσκηση για να μελετήσει την αναπνοή, πιθανό-
τατα χωρίς να σκεφτεί ότι τα ευρήματά του θα επη-
ρέαζαν άλλα πεδία εκτός από τη χημεία. Ο A.V. Hill,
ένας εξαίρετος μαθηματικός και φυσιολόγος, κέρ-
δισε το βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής,
όχι για τη μελέτη του πάνω στα μαθηματικά ή τη
φυσιολογία καθαυτά, αλλά για το ολοκληρωμένο
του έργο με το μυϊκό σύστημα που βοήθησε στο
να ξετυλιχθούν τα μυστικά της βιοχημείας πίσω
από τη μυϊκή λειτουργία.

Στο διεπιστημονικό πεδίο της διατροφής και
άσκησης, οι σπουδαστές δεν εξειδικεύονται ούτε
στην άσκηση ούτε στη διατροφή. Αντιθέτως, κα-
ταρτίζονται σε πτυχές και των δύο πεδίων. Η αντί-
ληψη μας για ένα ακαδημαϊκό γνωστικό αντικείμε-
νο συμφωνεί με τις ιδέες του καθηγητή Franklin
Henry που προωθείται στα τέλη της δεκαετίας του
1960.2 Είναι ένα οργανωμένο σώμα πληροφοριών
που αγκαλιάζονται συλλογικά σε μία επίσημη πο-
ρεία της διδασκαλίας άξιο μιας αναζήτησης με τις
δικές τους δυνάμεις.

Η διατροφή και η άσκηση συνδυάζει δεδομένα
από τη βιοχημεία, τη βιοπληροφορική, τη χημεία,
την επιδημιολογία, την προαγωγή υγείας, τη φυ-
σιολογία της άσκησης, την ιατρική, τη διατροφή,
και τη θετική ψυχολογία. Οι φοιτητές της διατρο-
φής και άσκησης μπορεί να μην ολοκληρωμένοι
χημικοί, φυσιολόγοι της άσκησης, ή διατροφολό-
γοι; ωστόσο, η διεπιστημονική τους εκπαίδευση
τους δίνει μία ευρύτερη και πιο κατάλληλη προ-
οπτική για να προωθήσουν την ειδικότητά τους.
Ο νεφρικός φυσιολόγος μελετά το νεφρό ως ένα
απομονωμένο όργανο για να καθορίσει τις λει-
τουργίες του, χρησιμοποιώντας συνήθως την
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άσκηση ως παράγοντα στρες. Ο επιστήμονας
άσκησης μετράει τις επιδράσεις της άσκησης στη
λειτουργία του νεφρού. Εδώ ο ερευνητής εστιάζει
στη φυσιολογία της άσκησης περισσότερο από τη
φυσιολογία του νεφρού. Αντίθετα, ο διατροφολό-
γος της άσκησης θα μπορούσε να διερευνήσεις
πώς ο συνδυασμός διατροφής και άσκησης επι-
δρά στη λειτουργία του νεφρού σε γενικές γραμ-
μές και σε συνθήκες όπως η σωματική δραστη-
ριότητα υπό θερμικό στρες συγκεκριμένα. Οι φοι-
τητές της νέας ειδικότητας θα ακολουθήσουν με-
ταπτυχιακή εκπαίδευση και επαγγελματικά ενδια-
φέροντα στους νέους τομείς της έρευνας, ορισμέ-

νοι από τους οποίους είναι η μεταβολική ρύθμιση
της μάζας σώματος, η διαχείριση της υγείας και η
πρόληψη των νοσημάτων, η άριστη ανθρώπινη
ανάπτυξη, η μέγιστη φυσιολογική απόδοση, η
διατροφική αξιολόγηση/ βελτίωση και οι περι-
βαλλοντικές επιπτώσεις, η προσωπική υγεία/ πα-
ροχή συμβουλών ευεξίας, η διαιτολογία, και ο ρό-
λος των τροφίμων και των συμπληρωμάτων στις
ποικίλες πτυχές της αθλητικής ιατρικής. Καθώς
αυξάνονται οι νέες αγορές για τους απόφοιτους
της διατροφής, νέες ευκαιρίες της διεπιστημονι-
κής έρευνας και χρηματοδότησης θα προκύψουν.
Οι πολύ στενές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της

Διατροφική Ενίσχυση Βέλτιστη διατροφή έναντι της βέλτιστης διατροφής για την άσκηση
Περιβαλλοντικοί παράγοντες του στρες
Στρατός
Δυναμικές διαστημικών πτήσεων

Υγεία και Μακροζωία Διατροφικές συνήθειες
Συνήθειες άσκησης
Αλληλεπιδράσεις διατροφής-άσκησης
Αναπαραγωγή
Θνησιμότητα και νοσηρότητα
Επιδημιολογία

Ενεργειακό Ισοζύγιο και Σύνθεση Σώματος Μεταβολισμός
Δυναμικές άσκησης
Αξιολόγηση
Έλεγχος βάρους/ αυξημένο βάρος
Μέγεθος σώματος, σχήμα, και κατανομή

Κορυφαία Φυσιολογική Λειτουργία Απαιτήσεις σε πρωτεΐνη, υδατάνθρακες, και λίπος
Οξειδωτικό στρες
Κούραση και εωλότητα
Επιδιόρθωση των ιστών και ανάπτυξη
Ανάγκες σε μικροθρεπτικά συστατικά
Επιδράσεις σχετιζόμενες με το φύλο

Βέλτιστη Ανάπτυξη Φυσιολογική και μη φυσιολογική
Οστά, μυς και άλλοι ιστοί
Διάρκεια ζωής
Επιδράσεις στις γνωστικές συμπεριφοράς
Επιδράσεις της χρόνιας άσκησης
Αθλητικές - ειδικές αλληλεπιδράσεις

Ασφάλεια Διατροφικές διαταραχές
Εργογόνες/εργολυτικές ουσίες
Θερμικό στρες και αντικατάσταση υγρών
Κατάχρηση θρεπτικών συστατικών

ΠIΝΑΚΑΣ Ι.1 Έξι Βασικοί Τομείς για την Έρευνα και τη Μελέτη στο Πεδίο της Διατροφής και Άσκησης



πρόσληψης τροφίμων, του ελέγχου βάρους, της
απόδοσης άσκησης και της απόδοσης της προπό-
νησης, και της διατήρησης της βέλτιστης υγείας
δικαιολογούν σαφώς τη δημιουργία και επιδίωξη
αυτής της ειδικότητας. Προτρέπουμε τη δημιουρ-
γία μιας ξεχωριστής ειδικότητα για να ενωθούν
προηγούμενα διαφορετικά πεδία. Ελπίζουμε άλ-
λοι να μοιραστούν το όραμά μας.
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ΧΡΟΝΟΛOΓΙΟ
Οι βασικοί διαμορφωτές της ιστορίας στη διατροφή και άσκηση στο πέρασμα των αιώνων, από το 1450
έως το 2000

Leonardo da Vinci
(1452 – 1519). Αυθεντία στην ανατομία, o da Vinci δημιούργησε εξαίρε-
τα σχέδια της καρδιάς και της κυκλοφορίας, τα οποία έδειχναν ότι ο αέ-
ρας έφτανε στις πνευμονικές αρτηρίες μέσω των βρόγχων και όχι απευ-
θείας διαμέσου της καρδιάς όπως δίδασκε η ιατρική του Γαληνού.

Albrecht Dürer
(1471 – 1528). Το «Quadrate Man” απεικονίζει τις σχετιζόμενες με την
ηλικία αλλαγές στις αναλογίες των μερών του σώματος.

Michelangelo Buonarroti
(1475 – 1564). Το ρεαλιστικό γλυπτό «Δαβίδ» συνδυάζει την επιστήμη
της ανατομίας με τις ιδανικές σωματικές αναλογίες.

Andreas Vesalius
(1514 – 1564). Η ασύγκριτη σειρά βιβλίων «De Humani Corporis Fabri-
ca» και «De fabrica» (1543) βασισμένα σε ανατομές που έκανε ο ίδιος,
κατεδάφισαν τις παραδοσιακές θέσεις του Γαληνού σχετικά με την αν-
θρώπινη ανατομία.

Santorio
(1561 – 1636). Κατέγραψε με ακρίβεια τις αλλαγές στο σωματικό βάρος
για μία περίοδο 30 ετών προκειμένου να κατανοήσει το μεταβολισμό.
Δημοσίευσε το «De Medicina Statica Aphorismi” το 1614.

William Harvey
(1578 – 1657). Απέδειξε ότι η καρδιά αντλεί αίμα προς μία κατεύθυνση
σε ένα κλειστό κυκλοφορικό σύστημα.
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Giovanni Alfonso Borelli
(1608 – 1679). Χρησιμοποίησε μαθηματικά μοντέλα για να εξηγήσει την
κίνηση (De Motu Animaliu 1680, 1681). Έδειξε ότι οι πνεύμονες γέμιζαν
με αέρα επειδή ο όγκος της θωρακικής κοιλότητας αυξανόταν όταν το
διάφραγμα κινούταν προς τα κάτω. Διέψευσε τον γαληνικό ισχυρισμό
ότι ο αέρας ψύχει την καρδιά, δείχνοντας ότι η αναπνοή, και όχι η κυ-
κλοφορία, απαιτεί τη διάχυση του αέρα στις κυψελίδες.

Robert Boyle
(1627 – 1691). Απέδειξε ότι η καύση και η αναπνοή
απαιτούν αέρα. O νόμος των αερίων του Boyle λέει
ότι ο όγκος (V) ενός αερίου είναι αντιστρόφως ανά-
λογος της πίεσης (P) αυτού, σε σταθερή θερμοκρα-
σία: P1V1 = P2V2

René-Antoine Fercault de Réaumur
(1683 – 1757). Απέδειξε με πειράματα παλινδρόμησης ότι οι εκκρίσεις
του στομάχου πέπτουν την τροφή (Digestion in Birds, 1752).

James Lind
(1716 – 1794). Εξάλειψε τα σκορβούτο προσθέτοντας εσπεριδοειδή
φρούτα στη διατροφή των ναυτών.

Joseph Priestley
(1733 – 1804). Ανακάλυψε το οξυγόνο, θερμαίνοντας κόκκινο οξείδιο
του υδραργύρου σε ένα κλειστό δοχείο (Ob-
servations on Different Kinds of Air, 1773).
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Stephen Hales
(1677 – 1761). Στο βιβλίο του «Vegetable Statics» περιέγραψε ότι με την
ασβεστοποίηση (οξείδωση κατά την καύση) επέρχονται
χημικές αλλαγές σε στερεά και υγρά και πως το νευρικό
σύστημα ορίζει τη μυϊκή σύσπαση.

Joseph Black
(1728 – 1799). Απομόνωσε διοξείδιο του άνθρακα από αέριο που είχε
παραχθεί με ζύμωση (Experiments Upon Magnesia Alba, Quicklime,
And Some Other Alcaline Substances, 1756).

Lazzaro Spallanzani
(1729 – 1799). Απέδειξε ότι οι ιστοί της καρδιάς, του στομάχου και του
ήπατος καταναλώνουν οξυγόνο και απελευθερώνουν διοξείδιο του άν-
θρακα, ακόμα και σε οργανισμούς που δεν διαθέτουν πνεύμονες.

Henry Cavendish
(1731 – 1810). Προσδιόρισε το υδρογόνο που παραγόταν
κατά την αντίδραση των οξέων με τα μέταλλα (On Factiti-
ous Air, 1766). Απέδειξε ότι σχηματιζόταν νερό όταν «εύ-
φλεκτος αέρας» (υδρογόνο) συνδυαζόταν με «αποφλογι-
στικοποιημένο αέρα» (οξυγόνο) (Experiments in Air, 1784).
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Antoine Laurent Lavoisier
(1743 – 1794). Ποσοτικοποίησε την επίδραση του μυϊκού έργου στον με-
ταβολισμό, μετρώντας την αύξηση στην πρόσληψη οξυγόνου, στον καρ-
διακό σφυγμό και στο ρυθμό της αναπνοής. Απέδειξε ότι ο ατμοσφαιρι-
κός αέρας παρέχει οξυγόνο για την αναπνοή των ζώων και ότι η θερμό-
τητα που εκλύεται κατά την αναπνοή αποτελεί την πηγή της καύσης.

Carl Wilhelm Scheele
(1742 – 1786). Περιέγραψε το οξυγόνο («fire air») ανεξάρτητα από τον
Priestley και το «μολυσμένο αέρα» (καμένος αέρας – αργότερα ονομά-
στηκε άζωτο) σε ένα διάσημο πείραμα με μέλισσες (Chemical Treatise on
Air and Fire, 1777). Οι μέλισσες του Scheele που ζούσαν σε «καμένο αέ-
ρα» σε κλειστό δοχείο βυθιστήκαν στο ασβεστόνερο.

A.F. Fourcroy
(1755 – 1809). Απέδειξε ότι η κατανομή αζώτου είναι ίδια τόσο στα ζώα
όσο και στα φυτά.

Claude Louis Berthollet
(1748 – 1822). Απέδειξε ότι οι ζωικοί ιστοί δεν περιέχουν αμμωνία, αλλά
περιέχουν υδρογόνο ενωμένο με άζωτο, τα οποία κατά τη ζύμωση πα-
ράγουν αμμωνία. Διαφώνησε με την αντίληψη του Lavoisier για την πα-
ραγωγή θερμότητας: «η ποσότητα της θερμότητας που εκλύεται κατά
την ατελή καύση μιας ουσίας είναι ίση με τη διαφορά του θερμιδικού
περιεχομένου μεταξύ της αρχικής και της τελικής ουσίας».

Joseph Louis Proust
(1755 – 1826). Διατύπωσε το Νόμο των Σταθερών Αναλογιών (η χημική
σταθερότητα των ουσιών επιτρέπει τη μελλοντική ανάλυση βασικών
θρεπτικών συστατικών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης του
μεταβολισμού μέσω της κατανάλωσης οξυγόνου).
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Nineteenth Century Metabolism and Physiology
Ο πρόωρος θάνατος του Lavoisier (1794) δεν τερμάτι-
σε την παραγωγική έρευνα στη διατροφή και την ια-
τρική. Κατά τη διάρκεια του επόμενου μισού του αι-
ώνα, ο επιστήμονες ανακάλυψαν τη χημική σύσταση
των υδατανθράκων, των λιπών και της πρωτεΐνης, και
διευκρίνισαν περαιτέρω την εξίσωση για το ενεργει-
ακό ισοζύγιο.

Το εργαστήριο χημείας του Davey, όπου απομόνωσε 47 στοιχεία.

Humphrey Davey
(1778 – 1829). Ενοποίησε όλα τα σύγχρονα χημικά δεδομένα που σχετί-
ζονταν με τη διατροφή, συμπεριλαμβανομένων των 47 στοιχείων που
απομόνωσε (Elements of Agricultural Chemistry, 1813). Προσπάθησε
να εξηγήσει πως η θερμότητα και το φως επηρεάζουν την ικανότητα
του αίματος να περιέχουν οξυγόνο.

Joseph-Louis Gay-Lussac
(1778 – 1850). Απέδειξε ότι 20 ζωικές και φυτικές ουσίες διέφεραν βάση
της αναλογίας ατόμων υδρογόνου προς τα άτομα οξυγόνου που περιεί-
χαν. Ονόμασε μία κατηγορία ουσιών («σακχαρώδη»), οι οποίες, στη συ-
νέχεια, προσδιορίστηκαν ως υδατάνθρακες. Απέδειξε την ισοδυναμία
του ποσοστού οξυγόνου στον αέρα σε υψόμετρο και στο επίπεδο της
θάλασσας.

François Magendie
(1783 – 1855). Καθιέρωσε την πειραματική φυσιολογία ως επιστήμη και
ίδρυσε το πρώτο σχετικό περιοδικό (Journal de Physiologie
Expérimentale). Απέδειξε ότι η πρόσθια ρίζα των νωτιαίων νεύρων
ελέγχει την κινητική λειτουργία, ενώ η οπίσθια ρίζα ελέγχει τη λειτουρ-
γία των αισθήσεων. Κατηγοριοποίησε τα τρόφιμα ως αζωτούχα και μη
αζωτούχα (Précis élémentaire de Physiologie, 1816), υποστηρίζοντας

ότι τα τρόφιμα και όχι ο αέρας προμήθευαν με άζωτο τους ιστούς.
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William Beaumont
(1785-1853). Εξήγησε την in vivo και την in vitro ανθρώπινη πέψη.

Michel Eugene Chevreul
(1786-1889). Εξήγησε ότι το λίπος αποτελείται από λιπαρά οξέα και γλυ-
κερόλη (Chemical Investigations of fat, 1823). Επινόησε τον όρο μαργα-
ρίνη, και έδειξε ότι λαρδί αποτελείται από δύο βασικά λίπη που αποκά-
λεσε "στεαρίνη και Elaine". Με τον Gay-Lussac, κατοχύρωσε με δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας την κατασκευή του κεριού από στεαρικό οξύ (χρησιμο-
ποιείται ακόμα και σήμερα).

William Prout
(1785-1850). Πρώτος που διαχώρισε τα τρόφιμα στην σύγχρονη ταξινό-
μηση των υδατανθράκων, λιπών και πρωτεϊνών. Μέτρησε το διοξείδιο
του άνθρακα που εκπνέεται από τους άνδρες που ασκούνται μέχρι την
κόπωση (Annals of Philosophy, 2: 328, 1813). Έδειξε ότι το περπάτημα
αυξάνει την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα έως ένα πλατό (εγκαι-
νιάζοντας τη σύγχρονη έννοια της ανταλλαγής αεριών σταθερής κατά-
στασης). Απέδειξε ότι το ελεύθερο υδροχλώριο εμφανίστηκε στο γα-
στρικό υγρό του στομάχου. Πρώτα παρασκεύασε καθαρή ουρία. Εκθεί-
αζε το γάλα ως τέλεια τροφή στο Treatise on Chemistry, Metereology
and the Function of Digestion (1834).

Edward Smith
(1819-1874). Χρησιμοποίησε κλειστό κύκλωμα σπιρομέτρησης για να
αξιολογήσει το μεταβολισμό της ενέργειας κατά τη διάρκεια αναγκαστι-
κής άσκησης. Διέψευσε τον ισχυρισμό του Liebig ότι η πρωτεΐνη και μό-
νο χρησιμεύει ως η κύρια πηγή της μυϊκής δύναμης.

Jean Baptiste Boussin-Gault
(1802-1884). Ο πατέρας της «επιστημονικής γεωργίας.» Καθόρισε την
επίδραση του ασβεστίου, του σιδήρου και την πρόσληψη θρεπτικών
συστατικών (κυρίως αζώτου) στο ενεργειακό ισοζύγιο σε ζώα και αν-
θρώπους.
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Justus von Liebig
(1803-1873). Σημαίνων χημικός της εποχής του, αλλά ισχυρίστηκε, χω-
ρίς αποδείξεις ότι η έντονη άσκηση από τους ανθρώπους και τα ζώα
απατεί υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης (πειράματα του 1850 από άλλους
διέψευσαν τους ισχυρισμούς του).

Edward Hitchcock, Jr.
(1828-1911). Καθηγητής του Amherst College που πρωτοστάτησε στην
ανθρωπομετρική εκτίμηση της σωματικής διάπλασης και της επιστη-
μονικής μυϊκής προπόνησης και δοκιμών.

Gerardus Johannis Mulder
(1802-1880). Ίδρυσε το πεδίο της χημείας της φυσιολογίας (General Ph-
ysiological Chemistry, 1854). Ερεύνησε τις αλβουμινικές ουσίες που
ονόμασε "proteine". Υποστήριξε σθεναρά το ρόλο της κοινωνίας στην
προώθηση της ποιότητας στη διατροφή. Καθιέρωσε ελάχιστα όρια για
την κατανάλωση πρωτεϊνών (εργάτες 120g καθημερινά, άλλοι 60g).

Claude Bernard
(1813-1878). Ίσως ο μεγαλύτερος φυσιολόγος όλων των εποχών. Ανα-
καλύψεις του στη ρυθμιστική φυσιολογία βοήθησαν μελλοντικούς επι-
στήμονες να κατανοήσουν πώς ο μεταβολισμός και η διατροφή επηρε-
άζουν την άσκηση.

Henri Victor Regnault
(1810-1878). Ανέπτυξε τη σπιρομέτρηση κλειστού κυκλώματος
για να καθορίσει το αναπνευστικό πηλίκο (VCO2 / VO2). Καθιέ-
ρωσε τη σχέση μεταξύ του μεγέθους του σώματος και του με-
ταβολισμού (παραγωγή θερμότητας). Θάλαμος αναπνοής μι-
κρών ζώων.

Eduard Pflüger
(1829-1910). Πρώτα απέδειξε ότι οι μικρές αλλαγές στη μερική πίεση
των αερίων στο αίμα επηρεάζει το ποσοστό απελευθέρωσης του οξυ-
γόνου και της μεταφοράς του σε όλες τις τριχοειδείς μεμβράνες, απο-
δεικνύοντας έτσι ότι από μόνη της η ροή του αίματος δεν διέπουν τον
τρόπο που οι ιστοί χρησιμοποιούν το οξυγόνο.
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Max Joseph von Pettenkofer
(1818-1901). Τελειοποίησε το θερμιδόμετρο με αναπνοή για τη
μελέτη του μεταβολισμού των ανθρώπων και των ζώων. Ξεκί-
νησε τις σπουδές της επιστημονικής υγιεινής (ποιότητα του αέ-
ρα, τη σύνθεση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων, περιε-
κτικότητα σε υγρασία των δομών, τον εξαερισμό των κτιρίων,

τις λειτουργίες των ειδών ένδυσης, την εξάπλωση ασθενειών, την ποιότητα του νερού).
Ανακάλυψε την κρεατινίνη (αμινοξύ στα ούρα), και ίδρυσε το Zeitschrift fur Biologie
(1865 με τον Voit) και Zeitschrift fur Hygiene (1885).

O θάλαμος αναπνοής Petternkofer του 1863. Η πάνω εικόνα δείχνει το σύνολο
της συσκευής. Η ειικόνα στα δεξιά είναι αποκομμένη όψη που δείχνει πείραμα
με άνθρωπο. Φρέσκος αέρας αντλούνταν μέσα στο σφραγισμένο θάλαμο και
δείγμα χρησιμοποιημένου αέρα για το διοξείδιο του άνθρακα.

Carl von Voit
(1831-1908). Διέψευσε τον ισχυρισμό του Liebig σχετικά την πρωτεΐνη
ως κύριο καύσιμο ενέργειας, αποδεικνύοντας ότι η διάσπαση των πρω-
τεϊνών δεν αυξάνει ανάλογα με την ένταση της άσκησης ή τη διάρκεια.

Wilbur Olin Atwater
(1844-1907). Δημοσίευσε τη χημική σύνθεση 2600 αμερικανικών τροφί-
μων (1896) που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες βά-
σεις δεδομένων κατανάλωσης τροφίμων, πραγματοποίησε μελέτες θερ-
μιδομετρίας σε ανθρώπους. Επιβεβαίωσε ότι ο νόμος της διατήρησης
της ενέργειας διέπει το μετασχηματισμό της ύλης στο ανθρώπινο σώμα
και στον άψυχο κόσμο.

Austin Flint, Jr.
(1836-1915). Πολυγραφότατος συγγραφέας και ερευνητής φυσιολογίας
που έγραψε θέματα σημασίας στην αναδυόμενη επιστήμη της φυσιολο-
γίας της άσκησης και τη μελλοντική επιστήμη της διατροφής της άσκη-
σης. Η επιτομή 987 σελίδων του, έπειτα από τη δημοσίευση πέντε βι-
βλίων του (The Physiology of Man, Designed to Represent the Existing
State of Physiological Science as Applied to the Functions of the Human
Body, 1877) συνόψιζε γνώση για την άσκηση, την κυκλοφορία, την ανα-
πνοή, και τη διατροφή από τη γαλλική, τη γερμανική, την αγγλική και
την αμερικανική βιβλιογραφία.
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Nathan Zuntz
(1847-1920). Επινόησε την πρώτη φορητή συσκευή για την αξιολόγηση
της ανταλλαγής αναπνευστικών αερίων σε ζώα και ανθρώπους σε δια-
φορετικά υψόμετρα. Απέδειξε ότι οι υδατάνθρακες είναι πρόδρομοι
της σύνθεσης των λιπιδίων, και ότι τα λιπίδια και οι υδατάνθρακες δεν
πρέπει να καταναλώνονται εξίσου. Zuntz παρήγαγε 430 άρθρα που
αφορούν το αίμα και τα αέρια του αίματος, την κυκλοφορία, τη μηχανι-
κή και τη χημεία της αναπνοής, γενικό μεταβολισμό και το μεταβολι-
σμό συγκεκριμένων τροφίμων, το μεταβολισμό της ενέργειας και την
παραγωγή θερμότητας, και την πέψη.

Frederick Gowland Hopkins
(1861-1947). Απομόνωσε και ταυτοποίησε τη δομή του αμινοξέος τρυ-
πτοφάνη (1929 Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής ή Φυσιολογίας).

Russel Henry Chittenden
(1856-1943). Επανεστίασε την επιστημονική προσοχή στις ελάχιστες
ανάγκες του ανθρώπου σε πρωτεΐνη κατά τη διάρκεια της ηρεμίας ή
της άσκησης (καμία εξασθένιση δεν έλαβε χώρα από πρόσληψη πρω-
τεϊνών μικρότερη από 1 g / kg σωματικής μάζας είτε σε αθλητικούς ή
μη νέους άνδρες (Physiological economy in nutrition, with special refe-
rence to the minimal protein requirement of the healthy man. An expe-
rimental study, 1897).

Max Rubner
(1854-1932). Ανακάλυψε τον ισοδυναμικό νόμο και θερμιδική θερμική
τιμή των τροφίμων (4,1 kcal / g πρωτεΐνης και υδατανθράκων, 9,3 kcal /
g για λιπίδια). Ο νόμος της επιφάνειας του Rubner αναφέρει ότι η παρα-
γωγή θερμότητας κατά τη διάρκεια ηρεμίας είναι ανάλογη με την επι-
φάνεια του σώματος, και ότι η κατανάλωση τροφίμων αυξάνει την πα-
ραγωγή θερμότητας (φαινόμενο Specific Dynamic Action).
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Αύγουστος Krogh
(1874-1949) Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας ή Ιατρικής 1920 για την ανα-
κάλυψη του μηχανισμού που ελέγχει τη ροή του αίματος στα τριχοειδή
αγγεία στους μύες σε ηρεμία και σε λειτουργία (σε βατράχια).Τα 300 δη-
μοσιευμένα επιστημονικά άρθρα του Krogh σχετίζουν τη φυσιολογία
της άσκησης με τη διατροφή και το μεταβολισμό.

Francis Gano Βενέδικτος
(1870-1957). Διεξήγαγε σειρά μελετών για το μεταβολισμό της ενέργειας
στα νεογέννητα βρέφη, παιδιά και εφήβους στην ανάπτυξη, άτομα σε
ασιτία, αθλητές και χορτοφάγους. Επινόησε τους "πίνακες μεταβολικών
προτύπων" που βασίζονταν στο φύλο, στην ηλικία, στο ύψος και στο
βάρος για να συγκρίνει το μεταβολισμό της ενέργειας σε υγιείς και
ασθενείς.

Otto Fritz Meyerhof
(1884-1951). Βραβείο Νόμπελ στη Φυσιολογία ή στην Ιατρική 1923 μαζί
με τον A.V. Hill για την αποσαφήνιση των κυκλικών χαρακτηριστικών
της ενδιάμεσης κυτταρικής μετατροπής ενέργειας.

Archibald Vivian (Α.ν.) Hill
(1886-1977). Βραβείο Νόμπελ στη Φυσιολογία ή στην Ιατρική 1922 με
τον Meyerhof για τις ανακαλύψεις σχετικά με τη χημική και τη μηχανική
λειτουργία στη σύσπαση των μυών.
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