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Ο µυϊκός ιστός καταλαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος του ανθρώπινου σώµατος. 
Αντιπροσωπεύει το 40% του συνολικού βάρους του και είναι οργανωµένος σε πολλές 
υποµονάδες, που ονοµάζουµε µυς. Είναι διασπαρµένοι στο ανθρώπινο σώµα, έχοντας 
ένα συγκεκριµένο έργο ο καθένας, συµβάλλοντας έτσι στην πολυπλοκότητα των 
κινήσεων που εµφανίζει το ανθρώπινο σώµα. 

 
 
Κάθε µυς αποτελείται από έναν ικανό αριθµό µυϊκών ινών που εκτείνονται από 

τον ένα τένοντα του µυός µέχρι τον άλλο. Για να µπορέσούµε να κατανοήσουµε την 
απόδοση του µυός, είναι πρωταρχικής σηµασίας να γνωρίζουµε τη µηχανική 
συµπεριφορά της µεµονωµένης µυϊκής ίνας. Η πρόοδος των εργαστηριακών τεχνικών 
µας επιτρέπει να διερευνήσουµε, µε αρκετή ακρίβεια, τη µηχανική συµπεριφορά της 
αποµονωµένης µυϊκής ίνας, η οποία προηγουµένως έχει προπαρασκευασθεί ανάλογα. 
Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το γεγονός ότι η εργαστηριακή διερεύνηση (αποµονωµένη 
µυϊκή ίνα) προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης σε σταθερό µήκος σαρκοµερίου, 
παράµετρο µε µεγάλη συµβολή στην ορθότητα των αποτελεσµάτων.  

 
 
Η παρουσίαση αναφέρεται στην αρχιτεκτονική κατασκευή του µυός, στον 

τρόπο µε τον οποίο παράγεται η τάση στο εσωτερικό του, στις κινητικές µονάδες και 
τα χαρακτηριστικά τους και τέλος σε παραµέτρους που διαφοροποιούν την εξωτερική 
παραγωγή δύναµης ανάλογα µε τις συνθήκες συστολής του( εγκάρσια διατοµή του 
µυός και διάταξη των µυϊκών ινών, µηχανικό µοντέλο του µυός, τύποι µυϊκής 
συστολής, µηκοδυναµική ικανότητα, ελαστικά στοιχεία του µυός και ηλεκτροµηχανική 
καθυστέρηση, η ταχοδυναµική ικανότητα.) 
 
 
 
Αρχιτεκτονική κατασκευή του µυός 
  
 
 Όπως αναφέρθηκε εισαγωγικά , ένας µυς αποτελείται από αρκετές µυϊκές ίνες 
τοποθετηµένες σε παράλληλη διάταξη µεταξύ τους. Κατά τον ίδιο τρόπο, κάθε µυϊκή 
ίνα αποτελείται από πολλές υποµονάδες που ονοµάζονται µυοϊνίδια και έχουν την ίδια 
διάταξη µε αυτή των µυϊκών ινών στο µυ (σχήµα 1). Τα µυοϊνίδια περιέχουν τα 



συσταλτά στοιχεία του µυός και για το λόγο αυτό είναι τα υπεύθυνα όργανα για την 
ενεργητική συστολή και κατ’επέκταση την παραγωγή της δύναµης. Βασική 
λειτουργική µονάδα του µυοϊνιδίου είναι το σαρκοµέριο. Πολλά σαρκοµέρια µαζί 
τοποθετηµένα σε διάταξη «εν σειρά», σχηµατίζουν το µυοϊνίδιο 
 

 
 



 
 
 

Βασικά στοιχεία του σαρκοµερίου είναι δυο ζεύγη νηµατίων , µε διαφορετικό 
πάχος και τέλεια οργάνωση στη διάταξη τους (σχήµα 1). Η τµηµατική διάταξη τους 
στο σαρκοµέριο είναι τέτοια , ώστε, ανάλογα µε την επικάλυψη τους, να εµφανίζουν 
σκούρες και ανοιχτόχρωµες περιοχές στο µυοϊνίδιο. Οι διαγραµµίσεις αυτές είναι 
υπεύθυνες για την ονοµασία του σκελετικού µυός και ως γραµµωτού. Το παχύτερο 
νηµάτιο καταλαµβάνει τις σκούρες περιοχές και αποτελείται από ινώδη πρωτεΐνη , που 
ονοµάζεται µυοσίνη (σχήµα 2) (Hanson and Huxley, 1953; Hasselbach, 1953). Το 
δεύτερο ζεύγος νηµατίων αποτελείται κυρίως από σφαιρική πρωτεΐνη, την ακτίνη. Ή 
αλληλεπίδραση των νηµατίων αυτών είναι υπεύθυνη για τη συστολή του µυός και 
κατ’επέκταση την παραγωγή της δύναµης. Ο βαθµός αλληλεπίδρασης τους 
καθορίζεται από την τροποµυοσίνη και την τροπονίνη, που βρίσκονται τοποθετηµένες 
επάνω στο νηµάτιο της ακτίνης, όπως φαίνεται στο σχήµα 3. 
 
 
 
Υπόθεση ολίσθησης των µυονηµατίων  
 
 Η γνώση µας για την αρχιτεκτονική κατασκευή του σαρκοµερίου, όπως αυτή 
αναφέρθηκε παραπάνω και παρουσιάσθηκε στα σχήµατα 1,2 και 3. προέρχεται κατά 
κύριο λόγο από τις εργασίες των H.E. Huxley και J. Hanson (Hanson and Huxley, 
1953; Huxley, 1953, Hanson and Huxley, 1954). Η παρατήρηση τους ότι το λεπτό και 
παχύ νηµάτιο του σαρκοµερίου διατηρούν το µήκος τους κατά τη µυϊκή συστολή , ενώ 



η περιοχή της αλληλοεπικάλυψης τους αλλάζει µε το µήκος της µυϊκής ίνας, τους 
οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η µυϊκή συστολή στηρίζεται στην ολίσθηση των 
νηµατίων. Στις ηµέρες µας η υπόθεση αυτή έχει τύχει γενικής αποδοχής. 
 

 
 
 Σύµφωνα µε την παραπάνω υπόθεση, η δύναµη για την ολίσθηση αυτή 
προέρχεται από την δράση των εγκάρσιων γεφυρών της µυοσίνης , στην περιοχή 
όπου τα δύο νηµάτια αλληλεπικαλύπτονται  (σχήµα 4). Σύµφωνα µε τα πειραµατικά 
δεδοµένα, οι εγκάρσιες γέφυρες έχουν επαναλαµβανόµενες επαφές µε το νηµάτιο της 
ακτίνης και κάθε µία από αυτές συµβάλλει στην παραγωγή δύναµης κατά τη συστολή. 
Η παραπάνω διαδικασία αρχίζει όταν η συγκέντρωση ασβεστίου γύρω από το µυοϊνίδιο 
αυξάνεται πάνω από ένα ορισµένο επίπεδο. Η ενέργεια για τη συνέχιση της 
δραστηριότητας των εγκάρσιων γεφυρών της µυοσίνης προέρχεται από την 
αποδόµηση της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ATP). 
 
 
 
 
Κινητικές µονάδες 
 
 Το µικρότερο µέρος του µυός το οποίο µπορεί να ελεγχθεί ονοµάζεται κινητική 
µονάδα και αποτελείται από τον κινητικό νευρώνα και τις µυϊκές ίνες που νευρώνονται 
από αυτόν. Ο αριθµός των µυϊκών ινών µιας κινητικής µονάδας ποικίλλει (από 3-
2000) ανάλογα µε το είδος των κινήσεων που εκτελούν. Οι µύες των δακτύλων, του 
προσώπου και των µατιών έχουν λιγότερες και βραχύτερες µυϊκές ίνες, ενώ µεγάλοι 
µύες όπως αυτοί των ποδιών, έχουν περισσότερες και µε µεγαλύτερος µήκος. 
  



 Ένας µυς αποτελείται από πολλές κινητικές µονάδες, που καθεµία νευρώνεται 
από διαφορετική νευρική απόληξη µε διαφορετικό επίπεδο διεγερσιµότητας. Άλλες 
κινητικές µονάδες απαιτούν ισχυρά ερεθίσµατα για να διεγερθούν ενώ άλλες όχι. 
Ανεξάρτητα µε το αν το επίπεδο διεγερσιµότητας είναι χαµηλό ή υψηλό, όταν το 
ερέθισµα το ξεπεράσει, τότε  διεγείρονται όλες οι µυϊκές ίνες που αποτελούν την 
κινητική µονάδα. Ακολουθείται δηλαδή ο νόµος «όλον ή ουδέν». 
 
 Η αύξηση της τάσης του µυός µπορεί να επιτευχθεί µε δύο τρόπους: α) την 
αύξηση της συχνότητας ερεθισµού µιας κινητικής µονάδας και β) τη διέγερση νέων 
κινητικών µονάδων µε υψηλότερο επίπεδο διεγερσιµότητας. 
 
 Η επιστράτευση των κινητικών µονάδων ακολουθεί την «αρχή του µεγέθους», 
σύµφωνα µε την οποία οι µικρές κινητικές µονάδες διεγείρονται πρώτα και 
ακολουθούν οι µεγαλύτερες (Henneman, 1974) (σχήµα 5). Για το λόγο αυτό, κινήσεις 
µεγάλης ακρίβειας µπορούν να πραγµατοποιηθούν µόνο µε µικρή παραγωγή δύναµης, 
ενώ αντίθετα, σε κινήσεις που δεν απαιτούν µεγάλη ακρίβεια, παρουσιάζεται υψηλό 
επίπεδο παραγωγής δύναµης που προέρχεται από τη διέγερση µεγάλων κινητικών 
µονάδων. Όλες οι κινητικές µονάδες διεγείρονται και δέχονται νευρικά ερεθίσµατα σε 
µέγιστη συχνότητα κατά την εκούσια συστολή. Η ελάττωση της τάσης µέσα στο µυ 
ακολουθεί αντίστροφη πορεία. Πρώτα ελαττώνεται η συχνότητα και η λειτουργία των 
µεγαλύτερων κινητικών µονάδων και ακολουθούν κατά τον ίδιο τρόπο οι µικρότερες ( 
Milner-Brown and Stein, 1975). 
 

 
 
 Οι ερευνητές έχουν καταλήξει στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν δυο βασικές 
κατηγορίες κινητικών µονάδων µέσα σε κάθε µυ. Πρώτη κατηγορία είναι οι µικρές 
κινητικές µονάδες, βραδείας συστολής, που καλούνται και τονικές (τύπος I ). Από 
µεταβολικής πλευράς αποτελούνται από µυϊκές ίνες πλούσιες σε µιτοχόνδρια, ενώ 



αιµατώνονται από ένα πλούσιο δίκτυο αιµοφόρων αγγείων. Έχουν όλες τις 
προϋποθέσεις για να αποδίδουν έργο αερόβια. Από την πλευρά της µηχανικής 
απόδοσης, παράγουν συστολές µε µικρή τάση, ενώ χρειάζονται µεγάλο χρονικό 
διάστηµα για την παραγωγή µέγιστης δύναµης (60 έως 120 msec). Αντίθετα, οι 
µεγάλες κινητικές µονάδες αποτελούνται από µυϊκές είναι που έχουν όλα τα 
χαρακτηριστικά για να παράγουν έργο αναερόβια. Παράγουν υψηλές τάσεις σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα (10 έως 50 msec, ταχείας συστολής) ενώ ονοµάζονται και 
φασικές κινητικές µονάδες (τύπος II ). Ανάλογα µε τη χηµική τους επεξεργασία , ο 
τύπος II χωρίζεται σε υποµονάδες (IIα και IIβ ) (Burke and Edgerton, 1975). 
 
 Οι επιστήµονες διαθέτουν αρκετούς τρόπους για τη διερεύνηση του τύπου των 
µυϊκών ινών. Με την εισαγωγή της µυϊκής βιοψίας (Bergstrom, 1962), µικρά δείγµατα 
µυός µπορούν να αναλυθούν µε ειδική χηµική κατεργασία για το διαχωρισµό των 
µυϊκών ινών στους παραπάνω τύπους. Ακόµη, ερευνητές του τοµέα της βιοµηχανικής 
χρησιµοποιούν την παραγωγή της δύναµης (Milner-Brown και συν.,1973) και την 
ηλεκτροµυογραφία (Warmolts and Engel, 1973; Milner-Brown και συν., 1975) για να 
κατατάξουν τις µυϊκές ίνες στους παραπάνω τύπους. 
 
 Η περιεκτικότητα ενός µυός σε ίνες βραδείας και ταχείας συστολής επηρεάζει 
τη µηχανική συµπεριφορά του. Ο µυς στον οποίο υπερτέρουν οι ίνες ταχείες συστολής 
διαθέτει βραχύτερη ηλεκτρονική καθυστέρηση, ταχύτερη  ανάπτυξη της δύναµης και 
συντοµότερο χρόνο επαναφοράς στην ηρεµία. Άτοµα που διαθέτούν µυς µε υψηλά 
ποσοστά περιεκτικότητας σε ίνες ταχείας συστολής, παράγουν υψηλότερες µέγιστες 
ταχύτητες και υψηλότερα επίπεδα δύναµης για συγκεκριµένες ταχύτητες συστολής.  
 
Εγκάρσια διατοµή του µυός και διάταξη των µυϊκών ινών 
 
 Η δύναµη ορίζεται ως η µέγιστη τάση που µπορεί να παράγει ένας µυς στη 
διάρκεια µιας συστολής. Στο µικροκατασκευαστικό επίπεδό του µυός, αυτό σχετίζεται 
µε τον αριθµό των εγκάρσιων γεφυρών της µυοσίνης, σε παράλληλη διάταξη, που 
µπορούν να αλληλεπιδράσουν µε την ακτίνη και να παράγουν τάση. Κάθε εγκάρσια 
γέφυρα είναι ένας αποµονωµένος παράγοντας παραγωγής τάσης. Σύµφωνα µε την 
υπόθεση ολίσθησης των µυονηµατίων, µε την παρουσία ATP και τη δραστηριοποίηση 
τους από τα ιόντα ασβεστίου, οι εγκάρσιες γέφυρες εµπλέκονται σε µια κυκλική 
διαδικασία σύνδεσης µε την ακτίνη, παραγωγή τάσης και κατόπιν αποδέσµευσης. Η 
κυκλική αυτή διαδικασία παραγωγής τάσης δεν είναι η ίδια για τους διαφορετικούς 
τύπους µυών (εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον τύπο της βαριάς µεροµυοσίνης των 
εγκάρσιων γεφυριών). Υπάρχούν επίσης ερευνητικά στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν 
ότι δεν παράγουν την ίδια τάση όλοι οι τύποι των εγκάρσιων γεφυρών. Ακόµα και 
κατά τη µέγιστη συστολή, ένα µέρος µόνο των εγκάρσιων γεφυρών δραστηριοποιείται 
κάθε στιγµή. Υπάρχουν λοιπόν και άλλοι παράγοντες, που πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη όταν προσπαθούµε να εξηγήσόυµε τη µέγιστη παραγωγή τάσης στο αρχικό 
κατασκευαστικό επίπεδο του µυός. 
 
 Πρακτικά µπορούµε  να συσχετίσουµε τη µέγιστη παραγωγή τάσης ενός µυός 
µε την εγκάρσια διατοµή των µυϊκών ινών του (Morris, 1949. Tricker, 1967, Ikai and 
Futunaga, 1968, Ikai and Futunaga, 1970, Norman, 1977). 
 
 Υποθέτοντας ότι ο αριθµός των µυοϊνιδίων των µυϊκών ινών δεν διαφέρει 
σηµαντικά, ο τρόπος αυτός είναι αρκετά ακριβής για την πρόβλεψη της τάσης που 
µπορεί να παράγει ένας µυς.  Θα πρέπει βέβαια να υπολογίζουµε ότι ο εξωκυττάριος 
χώρος και η διάταξη των µυϊκών ινών διαφέρει από µυ σε µυ. Ως κύρια προσαρµογή 
σε προπονητικά προγράµµατα αύξησης της δύναµης, παρατηρούµε την αύξηση της 



διαµέτρου της µυϊκής ίνας σε βάρος του εξωκυττάριου χώρου. Στην περίπτωση αυτή 
έχουµε αύξηση της εγκάρσιας διατοµής της µυϊκής ίνας, χωρίς όµως αυτή να φαίνεται 
και ως αύξηση της εγκάρσιας διατοµής του µυός. 
 
 Όσον αφορά την διάταξη των µυϊκών ινών , αυτή διαφέρει ανάλογα µε το αν ο 
µυς είναι κατασκευασµένος για παραγωγή µέγιστης τάσης ή για παραγωγή υψηλού 
ρυθµού συστολής. Για παράδειγµα, για να αυξηθεί η ωφέλιµη εγκάρσια διατοµή, 
ορισµένοι µύες έχουν διάταξη µυϊκών ινών που αναφέρεται ως πτεροειδής ή 
πολυπτεροειδής. Η αναγκαστική επίπτωση µιας τέτοιας διάταξης των µυϊκών ινών 
είναι ότι το µήκος τους θα είναι βραχύτερο και αυτό σηµαίνει ότι ο µυς θα έχει ένα 
χαµηλότερο ρυθµό συστολής (Frost , 1973). 
 
 
 
Μηχανικό µοντέλο του µυός 
 
 Στο µηχανικό µοντέλο του µυός (σχήµα 6) εµφανίζονται τρία κυρίως στοιχεία 
τα οποία επιδρούν στη µηχανική συµπεριφορά τόυ και διαµορφώνουν το τελικό 
αποτέλεσµα της συστολής. Αυτά είναι τα συσταλτά στοιχεία (Fc) και τα ελαστικά 
στοιχεία (Fc και Fp ). Το µοντέλο του µυός µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην 
ερµηνεία των δυναµικών ιδιοτήτων του µυός, όπως επίσης και στην κατανόηση της 
µηχανικής συµπεριφοράς του. 
 



 
 
 
 Τα συσταλτά στοιχεία (Fc) είναι η απεικόνιση των µυϊκών ινών, που είναι το 
ενεργητικό στοιχείο του µυός και κυρίως υπεύθυνο για την παραγωγή της δύναµης. 
Τα παράλληλα ελαστικά στοιχεία (Fp) αντιπροσωπεύουν τον συνδετικό ιστό που 
περιβάλλει κάθε µυϊκή ίνα, οµάδες µυϊκών ινών καθώς και ολόκληρο το µυ και επίσης 
της ελαστικότητα των εγκάρσιων γεφυρών (Huxley, 1974). Αντιστέκονται σε κάθε 
διάταση, συµπεριφέρονται δηλαδή όπως ένα ελατήριο. Τα ελαστικά στοιχεία σε σειρά 
(Fc) αναφέρονται κυρίως στους τένοντες των µυών που βρίσκονται σε διάταση «εν 
σειρά», τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα συσταλτά και παράλληλα ελαστικά στοιχεία 
του µυός. Τέλος η τριβή (Τ), που συµβολίζεται µε ένα έµβολο στο µοντέλο, 
αντιπροσωπεύει την αντίσταση που αναπτύσσεται στον µυ, σε κάθε κίνηση των 
µυϊκών ινών του και η οποία προέρχεται κυρίως από το ενδοκυττάριο και εξωκυττάριο 
υγρό των µυϊκών κυττάρων. 
 
Τύποι µυϊκής συστολής 
 
 Ανάλογα µε το εξωτερικό µηχανικό έργο ή τη διεύθυνση της δράσης, η µυϊκή 
συστολή δέχεται διαφορετικούς χαρακτηρισµούς. Όταν παρουσιάζεται εξωτερικό 



µηχανικό έργο (κίνηση), η συστολή ονοµάζεται ισοτονική, ενώ όταν δεν 
παρουσιάζεται , αν και αναπτύσσεται εσωτερική τάση στο µυ, ονοµάζεται ισοµετρική. 
Η ισοτονική συστολή χωρίζεται σε δύο επιµέρόυς κατηγορίες, ανάλογα µε τη 
διεύθυνση του εξωτερικού έργου που παράγει. Στη µειοµετρική συστολή τα άκρα του 
µυός πλησιάζουν, καθώς συστέλλεται και για το λόγο αυτό το µηχανικό έργο 
χαρακτηρίζεται θετικό. Αντίθετα στη πλειοµετρική συστολή, τα άκρα του µυός 
αποµακρύνονται στη διάρκεια της συστολής. Στην περίπτωση αυτή το εξωτερικό 
µηχανικό έργο ονοµάζεται αρνητικό. Στην ισοµετρική συστολή τα άκρα του µυός 
µένουν αµετακίνητα και το εξωτερικό µηχανικό έργο είναι µηδενικό. Ένας µυς που 
συστέλλεται πλειο-µετρικά παράγει τη µεγαλύτερη δύναµη του σε σύγκριση µε τους 
άλλους δύο τύπους συστολής. Ή µειοµετρική συστολή παράγει τη µικρότερη δύναµη 
ενώ η ισοµετρική βρίσκεται στο ενδιάµεσο των δύο άλλων.  
 
Μηκοδυναµική ικανότητα του µυός 
 
 Η βασική αυτή ικανότητα αναφέρεται στην παραγωγή της δύναµης του µυός 
σε σχέση µε το αρχικό µήκος του πριν από τη συστολή. Όπως φαίνεται και στο σχήµα 
7 (ισοµετρική συστολή), ένας µυς παράγει τη µεγαλύτερη δύναµη του περίπου στο 
µήκος ηρεµίας του (Io ) και ίσως λίγο δεξιότερα (µικρή διάταση). Η εξήγηση για το 
σχήµα της καµπύλης βρίσκεται στις αλλαγές του σαρκοµερίου µέσα σε κάθε µυοϊνίδιο 
(Gordon και συν. 1966). Στο µήκος ηρεµίας, περίπου 2.0 µm µπορεί να λειτουργήσει 
ο µέγιστος αριθµός εγκάρσιων γεφυρών και έτσι υπάρχει η δυνατότητα µέγιστης 
παραγωγής δύναµης. Όσο ο µυς διατείνεται, η ακτίνη και η µυοσίνη αποµακρύνονται 
και ο αριθµός των εγκάρσιων γεφυρών που µπορούν να λειτουργήσουν ελαττώνεται 
µε αποτέλεσµα την πτώση της παραγωγής δύναµης. Σε πλήρη διάταση, περίπου 3,5 
µm, σχεδόν καµία από τις εγκάρσιες γέφυρες δεν µπορεί να βρει τη  θέση σύνδεσης 
της στην ακτίνη και έτσι η δύναµη πέφτει στο µηδέν. Αντίθετα, όσο ο µυς 
συσπειρώνεται (µήκος µικρότερο της ηρεµίας), παρουσιάζεται επικάλυψη των 
εγκάρσιων γεφυρών, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται παρεµβολή στη δράση τους και 
εποµένως πτώση της παραγωγής δύναµης. Η πλήρης επικάλυψη έρχεται όταν το 
σαρκοµέριο έχει µήκος περίπου 1.5µm, οπότε παρουσιάζεται δραµατική πτώση της 
παραγωγής δύναµης, χωρίς όµως να φθάνει ποτέ σε µηδενική τιµή. 
 



 
 
 Στο ανθρώπινο σώµα, το διαφορετικό αρχικό µήκος του µυός αντιπροσωπεύει 
διαφορετικές γωνίες της άρθρωσης. Όταν η άρθρωση βρίσκεται σε πλήρη έκταση, οι 
εκτείνοντες µύες της άρθρωσης βρίσκονται σε θέση συσπείρωσης ενώ αντίθετα οι 
καµπτήρες σε θέση διάτασης. Ενδιάµεσες γωνίες της άρθρωσης δίνουν και 
διαφορετικό µήκος στους µυς. Το γεγονός αυτό, αν συνδυασθεί µε την µηκοδυναµική 
ικανότητα του µυός, δίνει διαφορετική δύναµη σε ένα µυ µε τη γωνία της άρθρωσης. 
 
 Το γεγονός αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπ’όψη στη προπόνηση δύναµης. Ένα 
σταθερό βάρος δε φορτίζει το µυ κατά τον ίδιο τρόπο σε όλο το εύρος της άρθρωσης. 
Στις αρχικές και τελικές µοίρες του εύρους τροχιάς της άρθρωσης επιβαρύνει 
περισσότερο το µυ σε σχέση µε τις µεσαίες µοίρες ή αντίστοιχα το βάρος φαίνεται 
«ελαφρύτερο» στις µεσαίες µοίρες. Για το λόγο αυτό έχουν επινοηθεί ειδικές 
τροχαλίες στα µηχανήµατα προπόνησης (σχήµα 8) οι οποίες µε αλλαγές στον άξονα 
εφαρµογής της δύναµης, εναλλάσσουν τεχνητά την εφαρµοζόµενη επιβάρυνση ώστε 
να προσφέρουν οµοιοµορφία φόρτισης σε όλο το εύρος της άρθρωσης. Το πρόβληµα 
αυτό φυσικά δεν εµφανίζεται στα ισοκινητικά δυναµόµετρα. Εκεί ο δοκιµαζόµενος 
εφαρµόζει πάντοτε µέγιστη δύναµη και η εναλλαγή της επιβάρυνσης γίνεται µε τη 
διαφοροποίηση της γωνιακής ταχύτητας.  
 



 
 
 
 Στην περίπτωση της ισοτονικής συστολής, η µηκοδυναµική ικανότητα του µυός 
µεταβάλλεται από τη δράση των παράλληλων ελαστικών στοιχείων του µυός (Fp). Η 
συµπεριφορά τους µοιάζει µε αυτή ενός ελατηρίου ή ενός ελαστικού επιδέσµου. Έτσι 
όταν ο µυς βρίσκεται σε ηρεµία, καµία επίδραση δεν εµφανίζεται από την πλευρά των 
παράλληλων ελαστικών στοιχείων. Στην περίπτωση όµως διάτασης του µυός, 
αναπτύσσεται τάση στα Fp και η ενέργεια αυτή αθροίζεται στη δράση των συσταλτών 
στοιχείων µε αποτέλεσµα την αλλαγή της µηκοδυναµικής καµπύλης του µυός (σχήµα 
9). Η καµπύλη Ft αντιπροσωπεύει την αθροιστική ενέργεια που παράγεται από την 
συνδυασµένη δράση των συσταλτών και παράλληλων ελαστικών στοιχείων. 
∆ιαφορετική από τη γραµµική σχέση (µέχρι ενός σηµείου) µήκους-δύναµης που 
παρουσιάζουν τα ελατήρια, είναι η µηκοδυναµική σχέση των παράλληλων ελαστικών 
στοιχείων, που φαίνεται να µην ακολουθεί τη γραµµικότητα αυτή (σχήµα 9, καµπύλη 
Fp). Η παθητική αυτή προσφορά ενέργειας, από την πλευρά των παράλληλων 
ελαστικών στοιχείων, παρουσιάζεται πάντα, αλλά η ενεργητική παραγωγή δύναµης 
από τα συσταλτά στοιχεία ελέγχεται βουλητικά. Η καµπύλη που παρουσιάσθηκε στο 
σχήµα 9 αντιπροσωπεύει τη µέγιστη εκούσια συστολή. Στο σχήµα 10 παρουσιάζονται 
οι καµπύλες της µηκοδυναµικής ικανότητας του µυός σε διαφορετικά ποσοστά της 
µέγιστης βουλητικής συστολής. 
 



 
 

 
 

Ελαστικά στοιχεία σε σειρά και ηλεκτροµηχανική καθυστέρηση 
 
 Η σχετική ταχύτητα επιµήκυνσης των ελαστικών στοιχείων σε σειρά (ΕΣΣ) 
φαίνεται να είναι κύριος παράγοντας εµφάνισης της ηλεκτροµηχανικής καθυστέρησης 
(ΗΜΚ) του µυός, που ορίζεται ως η χρονική διαφορά που παρουσιάζεται µεταξύ της 
εµφάνισης της ηλεκτροµυογραφικής δραστηριότητας και της τάσης του µυός. Άλλοι 
παράγοντες που φαίνεται να επιδρούν είναι η µεταβίβαση του ηλεκτρικού δυναµικού 
του µυός από το Τ-σύστηµα σωληνίσκων, η απελευθέρωση του ασβεστίου από το 
σαρκοπλασµατικό δίκτυο και ο σχηµατισµός των εγκάρσιων γεφυρών µεταξύ ακτίνης 
και µυοσί-νης, παράγοντες όµως που υπολείπονται κατά πολύ σε σπουδαιότητα σε 
σύγκριση µε την επίδραση των ΕΣΣ. Όπως φαίνεται και στο σχήµα 11, στην 
ισοµετρική συστολή η παραγωγή της δύναµης είναι αποτέλεσµα της συστολής των 
συσταλτών στοιχείων του µυός που µεταβιβάζεται στα ΕΣΣ τα οποία και διατείνονται 
(Braunwald και συν., 1967). Σε ισοτονική συστολή, πρώτα πραγµατοποιείται µια 
ισοµετρική συστολή µικρής χρονικής διάρκειας. Αφού τα ΕΣΣ διαταθούν, ακολουθεί η 
µετακίνηση του φορτίου που βρίσκεται στο άκρο του µυός, µόνο όταν η δύναµη έλξης 
των συσταλτών στοιχείων επάνω στα ΕΣΣ γίνει ίση ή µεγαλύτερη του βάρους του 
φορτιού. Η ηλεκτροµηχανική καθυστέρηση είναι µικρότερη στη πλειοµετρική συστολή 
σε σύγκριση µε τη µειοµετρική (Komi, 1973, Komi και Cavanagh, 1977). Αυτό 



εξηγείται µε το ότι στην πλειοµετρική συστολή η φορά της ταχύτητας διάτασης των 
ΕΣΣ είναι η ίδια µε αυτή της δράσης των συσταλτών στοιχείων ενώ αντίθετη είναι στη 
µειοµετρική. Είναι και αυτός ένας από τους λόγους για τους οποίους η πλειοµετρική 
συστολή αποδίδει µεγαλύτερη παραγωγή δύναµης. 
 

 
 
Ταχοδυναµική ικανότητα του µυός 
 
 Είναι µια από τις βασικότερες µηχανικές ιδιότητες του µυός και παρουσιάζει τη 
σχέση που υπάρχει µεταξύ της παραγωγής δύναµης και της ταχύτητας συστολής του 
µυός. Από το σχήµα 12 φαίνεται ότι η δύναµη που παράγει ένας µυς µειοµετρικά ή 
πλειοµετρικά , εξαρτάται από την ταχύτητα συστολής του. Επίσης, ενώ κατά τη 
µειοµετρική συστολή όσο αυξάνεται η ταχύτητα βράχυνσης, ελαττώνεται η παραγωγή 
δύναµης, το αντίθετο συµβαίνει µε την πλειοµετρική συστολή (Komi, 1973). Στο 
σχήµα 13 παρουσιάζεται η διαµόρφωση της ταχυδυναµικής καµπύλης ανάλογα µε το 
ποσοστό της έντασης της συστολής. Κατά τη µειοµετρική συστολή, η ελάττωση της 
παραγωγής δύναµης οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες. Πρωταρχικός φαίνεται να 
είναι η πτώση της τάσης καθώς οι εγκάρσιες γέφυρες, στο συσταλτό µέρος του µυός, 
αποδεσµεύονται και κατόπιν σχηµατίζονται πάλι σε θέση µεγαλύτερης συσπείρωσης 
του µυός. Ένας δεύτερος παράγοντας φαίνεται να είναι η εσωτερική τριβή που 
παρουσιάζεται από τα υγρά που υπάρχουν στο µυ, στα συσταλτά αλλά και τα ελαστικά 
στοιχεία του. Η εσωτερική αυτή τριβή απαιτεί εσωτερική δύναµη για να υπερνικηθεί, 
µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται µικρότερη δύναµη στον τένοντα. 
 
 Λίγες έρευνες έχουν διερευνήσει την πλειοµετρική συστολή σε σχέση µε τη 
δύναµη που παράγει στις διάφορες ταχύτητες συστολής. Ο λόγος είναι η δυσκολία 
αλλά και η επικινδυνότητα της πειραµατικής διαδικασίας και όχι η µικρότερη 
σπουδαιότητα της σε σχέση µε την απόδοση. Οι λόγοι για τους οποίους η δύναµη 



αυξάνει µε την αύξηση της ταχύτητας της πλειοµετρικής συστολής , είναι περίπου οι 
ίδιοι  µε αυτούς της µειοµετρικής. Η δύναµη η οποία απαιτείται για το διαχωρισµό των 
εγκάρσιων γεφυρών είναι  µεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται για να  συγκρατήσει 
στη σταθερή θέση σύζευξης , όπως στην ισοµετρική συστολή και η δύναµη αυτή 
αυξάνει µε την αύξηση της ταχύτητας επιβράδυνσης. Επίσης και στη  
πλειοµετρική συστολή η τριβή υπάρχει πάλι. Επειδή όµως η φορά της συστολής έχει 
αντιστραφεί , πρέπει να αναπτύσσεται µεγαλύτερη δύναµη στο τένοντα για να 
υπερνικήσει τη τριβή αυτή. 
 
 Η ταχοδυναµική καµπύλη που παρουσιάσθηκε στο σχήµα 12 έχει διαµορφωθεί 
πριν από πολλές δεκαετίες, από πειράµατα σε αποµονωµένο µυ (Hill, 1983). Στην 
περίπτωση όπου πολλές µυϊκές οµάδες συµβάλλουν στην κίνηση (όπως συµβαίνει 
πράγµατι στο ανθρώπινο σώµα) ερευνητές αναφέρουν ότι το σχήµα της 
ταχοδυναµικής καµπύλης παραµένει όµοιο µε αυτό του αποµονωµένου µυός είτε µε 
εναλλασσόµενο ταχύτητα (Wikie, 1950) είτε µε σταθερή (Komi, 1973;Thorstensson 
και συν., 1976.Το 1978 οι Perrine και Edgerton διερεύνησαν την ταχοδυναµική 
ικανότητα του µυός (εκτείνοντες της κνήµης), χρησιµοποιώντας ισοκινητικό 
δυναµόµετρο, και παρουσιάζουν διαφορετική καµπύλη (σχήµα 14, διακεκοµµένη 
γραµµή) στην οποία φαίνεται ότι η µέγιστη δύναµη που µπορεί να παράγει µια οµάδα 
µυών είναι περίπου το 50% της µέγιστης που παρουσιάζεται σε πειράµατα από 
αποµονωµένο µυ. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι ο περιορισµός 
αυτός της παραγωγής δύναµης οφείλεται σε αυξηµένη νευρική προστασία. 
 
 



 
 

 
Συµπεράσµατα 
 
 Στην παρουσίαση αυτή έγινε µία προσπάθεια αναφοράς στις βασικότερες 
µηχανικές ιδιότητες του µυός. Παράλληλα, στηριζόµενοι στη µέχρι σήµερα υπάρχουσα 
βιβλιογραφία, παρουσιάσθηκαν εξηγήσεις των λόγων για τους οποίους ο µυς 
ακολουθεί αυτή τη συµπεριφορά επηρεαζόµενος από τους παράγοντες που 
αναλύθηκαν.  
 



 Φαίνεται λοιπόν ότι η εξωτερική παραγωγή δύναµης από ένα µυ, 
διαφοροποιείται από ορισµένους κατασκευαστικούς –µηχανικούς παράγοντες όταν 
αυτοί ισχύουν. Η γνώση των παραγόντων αυτών είναι πρωταρχικής σηµασίας για το 
σχεδιασµό αποδοτικών προγραµµάτων προετοιµασίας του µυός για αθλητική απόδοση 
ή γενικά για την ανάπτυξη της αποτελεσµατικότητας του κατά τη µυϊκή συστολή. 
Όταν λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό προπονητικών προγραµµάτων οι 
παραπάνω παράγοντες, περιορίζεται επίσης σηµαντικά και η πιθανότητα 
τραυµατισµού. Ο τραυµατισµός, ακόµη και ο ελαφρύτερος σε έκταση ή 
σηµαντικότητα, επιφέρει συνήθως καταστροφικά αποτελέσµατα στην απόδοση των 
προπονητικών προγραµµάτων, για λόγους που δεν συµπεριλαµβάνονται στους 
σκοπούς της παρουσίασης. Τέλος ο αυτοσχεδιασµός του προπονητή  επάνω σε αυτούς 
τους παράγοντες και ανάλογη αξιοποιήση τους κατά περίπτωση, βοηθούν προς την 
κατεύθυνση της πολύπλευρης προετοιµασίας του µυός µε αποτέλεσµα τη 
µεγιστοποιήση της συνολικής ανάπτυξης του. 
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