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ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 Καταγραφή της κατανάλωσης συμπληρωμάτων από αθλητές 
ποδηλασίας.

 Εκτίμηση της επίδρασης της Μεσογειακής Διατροφής, των 
αθλητικών ποτών, της καφεΐνης και των υδατανθράκων στην 
ταχύτητα και στην αντοχή των αθλητών ποδηλασίας.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 50 άνδρες, ηλικίας 15-50 ετών, ποδηλάτες σε ομάδες του νομού 
Θεσσαλονίκης.

 Ανθρωπομετρικές μετρήσεις [βάρος, ύψος, εκτίμηση σωματικού 
λίπους με βιοηλεκτρική αγωγιμότητα (ΒΙΑ)].

 Ερωτηματολόγιο τήρησης Μεσογειακής Διατροφής – Mediterranean 
Diet Score (MDS).

 Ερωτηματολόγιο χρήσης εργογόνων βοηθημάτων (Papadopoulou et 
al, 2009).

 Δύο δοκιμές ποδηλασίες σε 200m και 4km για την καταγραφή της 
επίδοσης και της αντοχής τους.

 Στατιστική ανάλυση με τη χρήση SPSS.



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ)

1η συνάντηση:
 Πραγματοποίηση ανθρωπομετρικών μετρήσεων από την υπεύθυνη 

διαιτολόγο και 
 συμπλήρωση των ερωτηματολογίων MDS και χρήσης εργογόνων 

συμπληρωμάτων.

2η συνάντηση:
 Δοκιμασία ταχύτητας στα 200m.

3η συνάντηση:
 Δοκιμασία αντοχής στα 4km.



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ανθρωπομετρικά δεδομένα Συχνότητα προπόνησης

Εβδομαδιαίες 
προπονήσεις

Ποσοστό

1-3 φορές / εβδομάδα 26% (n=13)

3-6 φορές / εβδομάδα 47% (n=24)

6-7 φορές / εβδομάδα 27% (n=14)

Ανθρωπομετρικά 
δεδομένα

Μέση τιμή (±SD)

Βάρος (Kg) 74.62 (±12.22)

Ύψος (m) 1.77 (±0.08)

Ποσοστό λίπους (%) 15.82 (±8.33)

Ποσοστό νερού (%) 58.51 (±4.15)

Ποσοστό μυικής μάζας (%) 50.70 (±16.18)

BMI (Kg/m2) 23.65 (±2.74)



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (II)

MDS και επίδοση ποδηλατών

MDS score Μέγιστη απόδοση σε αντοχή 
(λεπτά)

Μέγιστη απόδοση σε 
ταχύτητα (δευτερόλεπτα)

Μικρή συμμόρφωση (n=6) 12.50± 3.56  30.63± 18.63

Μέτρια συμμόρφωση (n=43) 11.05± 4.06  (p=0.563)a 30.42± 16.84 (p=0.462)b 

Μεγάλη συμμόρφωση (n=1) 14.00 32.00 

Σύνολο ποδηλατών (n=50) 11.28 ±3.97 30.88 ± 19.6



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΙΙI)

Χρήση εργογόνων βοηθημάτων

Εργογόνα βοηθήματα Ποσοστό ποδηλατών

Ενεργειακά ποτά 44% (n=22)

Αθλητικά ποτά 18% (n=9)

Καφεΐνη 24% (n=12)

Υδατάνθρακες 30% (n=15)

Πρωτεΐνη/ αμινοξέα 30% (n=15)

Διττανθρακικό νάτριο 2% (n=1)

Βιταμίνες/ ιχνοστοιχεία 22% (n=11)

Κρεατινίνη 4% (n=2)

Καρνιτίνη 6% (n=3)

Γλουταμίνη 8% (n=4)

Άλλο 2% (n=1)

Τίποτα 38% (n=19)



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΙV)

Χρήση εργογόνων βοηθημάτων και δοκιμασίες αντοχής

Εργογόνα βοηθήματα Ν Δοκιμασία 
αντοχής (λεπτά)

Δοκιμασία 
ταχύτητας

Καφεΐνη Ναι 12 7.42± 3.92 
(p=0.001)a

20.75 ± 15.69
(p=0.016)b

Όχι 38 12.5± 3.16 34.07± 16.25

Υδατάνθρακες Ναι 15 7.60± 3.72 
(p=0.001)c

25.73± 18.68
(p=0.163)d

Όχι 35 12.86± 2.92 33.08± 15.95

Ενεργειακά ποτά Ναι 22 8.77± 4.15
(p=0.001)e

20.35± 14.08
(p=0.001)f   

Όχι 28 13.25± 2.47 39.14± 14.38

Σύνολο ποδηλατών 50 11.28± 3.97
     

30.88± 16.96
   



ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 Οι άνδρες ποδηλάτες φαίνεται να έχουν παρόμοια σωματομετρικά 

χαρακτηριστικά: ΒΜΙ 23.65 (±2.74)kg/m2 και ποσοστά σωματικού 
λίπους 15.82(±8.33)% με άλλους αθλητές αντοχής 

Έλληνες σκιερ (BMI 22.4±2.2 kg/m2, %body fat 11.0±1.5%) 
(Papadopoulou et al, 2012),

Αθλητές τρίαθλου από την Ν. Ζηλανδία (ΒΜΙ 23.5 ±1.7 kg/m2, % 
body fat 15.1±3.6%) (Kimber et al ,2002),

Αθλητές τρίαθλου από την Βαρκελώνη (BMI 24.8±1.7kg/m2) (Barrero 
et al, 2015).



ΣΥΖΗΤΗΣΗ (II)

 Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν έρευνες σχετικά με την επίδραση της 
Μεσογειακής Διατροφής στην επίδοση της ποδηλασίας.

 Η τήρηση του Μεσογειακού πρότυπου Διατροφής σε καλό επίπεδο 
φαίνεται να έχει καλύτερη επίδραση στην επίδοση των ποδηλατών.

 Περισσότερες έρευνες σε αυτό το κομμάτι θα έπρεπε να γίνουν.

 Η χρήση εργογόνων βοηθημάτων γίνεται από το 62-91% όσων είναι 
κάτω των 20 ετών (Nieper et al, 2005; Erdman et al, 2007; Braun et al, 
2009; Diehl et al, 2012) και κατά 51-99% των ενήλικων αθλητών 
(Huang et al, 2006; Erdman et al, 2007; Braun et al, 2009; Dascombe et al, 
2010; Suzic Lazic et al, 2011; Wardener et al, 2016).



ΣΥΖΗΤΗΣΗ (IIΙ)

 Η καφεΐνη φαίνεται να παρέχει εργογόνο δράση αφού όσοι την 
χρησιμοποίησαν πέτυχαν καλύτερους χρόνους στις δοκιμασίες των 
200m και 4km.

 Η μελέτη του Ganio et al (2009) απέδειξε επίσης ότι η κατανάλωση 
μέτριας ποσότητας καφεΐνης συστηματικά αυξάνει την αθλητική 
επίδοση σε αγωνίσματα αντοχής . 

 Η μελέτη του Bortolotti et al (2014) απέδειξε την ευεργετική επίδραση 
της καφεΐνης στην επίδοση αγωνισμάτων ταχύτητας.



ΣΥΖΗΤΗΣΗ (IV)

 Η κατανάλωση υδατανθράκων λίγο πριν και κατά τη διάρκεια των 
αγώνων φαίνεται να παρέχει εργογόνο όφελος.

 Η λήψη μέτριων ποσοτήτων υδατάνθρακα ωφελεί την επίδοση 
αντοχής (Writing et al,1991; Yaspelis & Ivy 1991; El-Sayed, 1997;  
Maughan & Burke, 2006; Little et al, 2010; Correira et al, 2013). 

 Η μελέτη του Burke et al (2011) συμφωνεί πως οι υδατάνθρακες δεν 
ωφελούν την ταχύτητα των αθλητών.



ΣΥΖΗΤΗΣΗ (V)

 Σχετικά με τα ενεργειακά ποτά οι επιδόσεις των αθλούμενων 
απέδειξαν πως παρέχουν εργογόνο δράση σε δοκιμασίες αντοχής 
αλλά και ταχύτητας.

 Η κατανάλωση ενεργειακών ποτών λίγο πριν τον αγώνα ευνοεί την 
επίδοση σε δραστηριότητα μεγάλης αλλά και μικρής διάρκειας (Ivy et 
al, 2009; Eudy et al,2013; Abian et al, 2015).

 Τα ενεργειακά ποτά πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο, διότι 
μπορεί να προκαλέσουν υπέρταση, καρδιακές δυσρυθμίες, 
ταχυκαρδίες ή συγκοπή (Clauson et al, 2008; Eudy et al, 2013; Porrini 
and Del Bo, 2016).



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

 Η κατανάλωση καφεΐνης και υδατανθράκων βρέθηκε να έχουν 
θετική επίδραση στην αθλητική απόδοση των ποδηλατών. 

 Αντίστοιχες έρευνες σε μεγαλύτερη κλίμακα και σε περισσότερα 
αθλήματα πρέπει να πραγματοποιηθούν.

 Έρευνες που θα διερευνήσουν αθροιστικά τις επιδράσεις της 
διατροφής και των εργογόνων βοηθημάτων στην επίδοση των 
αθλητών είναι αναγκαίες.
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