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Ilmu gizi olahraga mulai dilirik beberapa
tahun
terakhir
seiring
meningkatnya
awareness mengenai efek antara makanan
dan performa saat olahraga. Pengembangan
ilmu gizi olahraga menjadi salah satu hal
yang menjanjikan untuk dikupas lebih lanjut.
Kami
bersama–sama
di
First
Sports
Nutrition sudah menggunakan hasil kajian
gizi untuk dijadikan salah satu evaluasi bagi
atlit. Komponen kajian gizi yang sudah
dilakukan yaitu pengukuran komposisi dan
bentuk tubuh, status hidrasi, tekanan darah
dan denyut jantung, asupan makan dan
minum, hingga profil darah atlit. Berbagai
macam komponen tersebut sangat spesifik
terhadap individu atlit, dipengaruhi oleh
cabang olahraga, jenis latihan, dan usia atlit.
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Sebagai contoh, kami tampilkan hasil kajian pada komponen somatotipe atau bentuk
tubuh atlit (1). Setiap cabang olahraga memiliki rekomendasi acuannya masing–masing.
Diharapkan profil somatotipe atet mendekati bentuk tubuh yang sesuai untuk cabang
olahraganya, karena akan membantu mengoptimalkan performa saat bertanding.

Pengembangan ilmu gizi olahraga di masa
yang akan datang dapat meliputi efek profil
genetik dan mikrobiota terhadap performa
atlit. Polimorfisme atau variasi genetik dapat
menjadi “bakat” bagi atlit apabila diketahui
sejak dini. Berdasarkan variasi genetik tertentu
dapat memberikan efek adaptasi latihan
maupun penyerapan zat gizi yang lebih
optimal pada atlit (2).
Selain itu eksplorasi bidang epigenetik dapat
menjelaskan lebih lanjut efek antara konsumsi
makan atau minum yang diimbangi dengan
latihan, dapat memberikan perubahan pada
tingkat molekuler tanpa mengubah susunan
kode genetik pada DNA (3)

ISSN
mengeluarkan
satu
artikel
mengenai pengembangan ilmu gizi
olahraga yang melihat efek probiotik
terhadap performa atlit (4). Probiotik
merupakan
mikroorganisme
yang
berada di saluran pencernaan, dan
dapat memberikan manfaat kesehatan
bagi manusia.
Variasi
komposisi
mikrobiota
di
saluran pencernaan ternyata memiliki
perbedaan antara atlit dan non – atlit,
karena
dipengaruhi
oleh
tingkat
konsumsi protein dan latihan yang
dilakukan. Apabila dikaji lebih lanjut
hingga bisa diaplikasikan ke dalam
keseharian atlit diharapkan dapat
membantu untuk mengoptimalkan
performa saat bertanding.

Perjalanan ilmu gizi olahraga masih sangat jauh,
mari merapatkan barisan dan saling mendukung
antar sejawat supaya ilmu ini semakin berkembang
dan manfaatnya dapat dirasakan oleh atlit dan
pihak – pihak lain yang terlibat.
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