
3. ΜΥΪ ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 



ΤΡΟΦΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΜΥΪΚΩΝ ΙΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥΣ ΝΕΥΡΩΝΕΣ 

Οι βλάβες ενός κινητικού νευρώνα έχει βαρειές συνέπειες για τις 
μυϊκές ίνες που νευρώνει. 
Α: Φυσιολογική νευρική και μυϊκή ίνα. Γύρω από το 

νευράξονα, τα κύτταρα Schwann σχηματίζουν το περικάρυο 

Β: Δύο εβδομάδες μετά τη βλάβη (διατομή) του νευράξονα. 
Παρατηρείστε τις αλλαγές στη νευρομυϊκή σύναψη (μείωση 
των σημείων επαφής με τη μυϊκή ίνα) και το νευράξονα 
(πολλαπλασιασμός των κυττάρων Schwann). 

Γ: Τρεις εβδομάδες μετά τη βλάβη, η μυϊκή ίνα έχει ατροφήσει 
σημαντικά. 

Δ: Αν, με τη βοήθεια των κυττάρων Schwann κάποια απόληξη 
της τραυματισμένης νευρικής ίνας βρει το δρόμο τη προς το 
μυ, η μυϊκή ίνα αρχίζει να ξαναδέχεται νευρικά ερεθίσματα 
και αποκτά το φυσιολογικό της μέγεθος. 

Ε: Αν η μυϊκή ίνα δεν επανανευρωθεί, ατροφεί και μετά από 
κάποιο διάστημα αντικαθίσταται από συνδετικό ιστό. 



3.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Η κίνηση στο ανθρώπινο σώμα εξασφαλίζεται 
από 700 περίπου μύες, οι οποίοι μπορούν να 
συστέλλονται. Η ιδιότητα αυτή οφείλεται στα 
εξειδικευμένα κύτταρα των μυών, τα μυϊκά 
κύτταρα. Τα μυϊκά κύτταρα είναι μακρόστενα κι 
έχουν την ικανότητα να μετατρέπουν τη χημική 
ενέργεια που παράγουν, σε μηχανική ενέργεια. 

Κατά τη συστολή ενός μυός συστέλλονται όλα 
σχεδόν τα κύτταρα που τον αποτελούν (άλλα 
λιγότερο κι άλλα περισσότερο). Η συντονισμένη 
συστολή ορισμένων μυών με την ταυτόχρονη 
χαλάρωση κάποιων άλλων, δίνουν τη δυνατότητα 
στον οργανισμό να διαθέτει ένα μεγάλο 
ρεπερτόριο λειτουργιών και συμπεριφορών. Η 
στήριξη του σώματος έναντι της βαρύτητας και η 
κίνηση επάνω στη γη, η μάσηση και η πέψη, αλλά 
ακόμη και η επικοινωνία (π.χ. με την παραγωγή 

της φωνής από τους μύες της 
φώνησης, την έκφραση 
συναισθημάτων από τους 
μιμητικούς μύες του 
προσώπου ή τη χρήση του 
χεριού για την γραφή) είναι 
λειτουργίες που επιτελούνται 
με τη συστολή τών μυών. 
Καθώς κάνουμε διάφορες 
καθημερινές κινήσεις δεν 
έχουμε στο μυαλό μας, ούτε το 
ποιοί μύες συστέλλονται, ούτε 
το πόσο θα συσταλούν ή 
πότε. Αρκεί όμως κι ένας 
ελαφρύς τραυματισμός σε 
κάποιον μυ και τότε 
"βιώνουμε" στην κυριολεξία το 
πλήθος των κινήσεων στις 
οποίες συμμετέχει. 

Εικ. 3.2.1: 
Η συστολή του δικέφαλου κάμπτει τον πήχη προς το 
σώμα. Ο δικέφαλος βραχιόνιος μυς εκφύεται (με δύο 
κεφαλές) από την ωμοπλάτη και καταφύεται στην 
κερκίδα του πήχη (στο οστό που κινεί). Όταν 
συστέλλεται, έλκει τον πήχη προς την ωμοπλάτη. Οι 
μύες δεν μπορούν να "σπρώξουν" ένα οστό. Έτσι, η 
αντίστροφη κίνηση γίνεται από τον τρικέφαλο, που 
καταφύεται στον πήχη από την αντίθετη πλευρά του 
δικέφαλου. 



ΛΕΙΑ ΜΥΪΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 
Τα λεία μυϊκά κύτταρα είναι μονοπύρηνα 
κύτταρα με ατρακτοειδές σχήμα, μήκος 
10-100 μm και πλάτος λίγων μm. Σε 
ορισμένους λείους μύες οι γειτονικές 
ίνες συνδέονται μεταξύ τους με ειδικές 
συνδέσεις (χασματικές σήραγγες) που 
επιτρέπουν την ηλεκτρική μετάδοση 
της διέγερσης από τη μία ίνα στην 
επόμενη. Τέτοιου είδους λείες ίνες 
συναντάμε π.χ. στο μυϊκό χιτώνα του 
εντέρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτοί 
οι λείοι μύες μπορούν να διεγείρονται 
αυθόρμητα χωρίς απαραίτητα να 
χρειάζονται 

3.2 ΤΥΠΟΙ ΜΥΪΚΟΥ ΙΣΤΟΥ 
Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μυών: 
α) οι σκελετικοί ή γραμμωτοί μύες, 
β) οι λείοι μύες και γ) ο καρδιακός μυς. 
Οι λείοι μύες σχηματίζουν χιτώνες που 
πλαισιώνουν κοιλότητες των σπλάχνων (π.χ. 
ο μυϊκός χιτώνας που περιβάλλει τα αγγεία 
-Εικ.1.5.2- τον εντερικό αυλό, τη μήτρα κλπ.). 
Όταν συστέλλονται, προκαλούν μείωση της 
διαμέτρου της κοιλότητας που περιβάλλουν. 
Η συστολή και διαστολή των λείων μυών 
ελέγχεται από το ΑΝΣ κι επομένως δεν 
υπόκειται άμεσα στη θέλησή μας. 
Ο καρδιακός μυς υπάρχει μόνο στην καρδιά και 
τα κύτταρά του μοιάζουν με τα μυϊκά κύτταρα των 
σκελετικών μυών, ενώ στη λειτουργία του μοιάζει 
περισσότερο με τους λείους μύες. 

κάποιο νευρικό ερέθισμα. Σε άλλους λείους μύες 
οι ίνες είναι ανεξάρτητες η μία από την 
άλλη και η συστολή τους εξαρτάται από 

τη νεύρωση του αυτονομου ΝΣ 
(π.χ. ίριδα του ματιού). Στις λείες 
μυϊκές ίνες τα νημάτια ακτίνης και 
μυοσίνης είναι πολύ λίγα, σχετικά 

άτακτα διανεμημένα μέσα στην ίνα 
και δεν σχηματίζουν σαρκομέρια. 

Έτσι, η μυϊκή τάση που αναπτύσσουν 
είναι πολύ μικρή. Επίσης, δεν έχουν 

σαρκοπλασματικό δίκτυο και τα 
ιόντα Ca2+ εισέρχονται απευθείας 

από το εξωκυττάριο περιβάλλον. 

Οι σκελετικοί μύες προσφύονται στα οστά και 
είναι αυτοί που, επειδή νευρώνονται απ' ευθείας 
από νευρώνες του ΚΝΣ, υπόκεινται στη 
βούλησή μας. 

Πάντως, όλα τα είδη μυών έχουν κοινές ιδιότητες: 
α) Όλα τα μυϊκά κύτταρα (και στις τρεις 

κατηγορίες μυών) είναι επιμήκη. Γι αυτό 
άλλωστε έχουν ονομαστεί μυϊκές ίνες. 

β) Όλες οι μυϊκές ίνες μπορούν να συσταλούν 
και μετά να επανέλθουν στο αρχικό τους 
μήκος. 

γ) Όλες οι μυϊκές ίνες διεγείρονται από 
ηλεκτρικά ή χημικά μηνύματα του νευρικού ή 
του ενδοκρινικού συστήματος, 

δ) Ο μηχανισμός συστολής περιλαμβάνει τις 
ίδιες πρωτεΐνες σε όλα τα είδη μυϊκών ινών. 
Αυτές είναι οι πρωτείνες ακτίνη και μυοσίνη. 

β) χαρακτηρίζεται από αυτοματία. Είναι 
εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο καρδιακός μυς 

μπορεί να διεγείρεται και να χαλαρώνει (κύκλος 
συστολής-χαλασης) "αυτόματα" για όλη τη 

διάρκεια της ζωής μας, χωρίς 
να είναι απαραίτητο κάποιο 

νευρικό 
ερέθισμα. 
Έτσι, δεν 

μπορούμε να 
δώσουμε 

εντολή στον 
καρδιακό μυ να 

σταματήσει τις 
συστολές του, ούτε να 

συστέλλεται πιο 
γρήγορα ή πιο αργά. 

Παρ' όλα αυτα ο 
καρδιακός μυς δέχεται 

νεύρωση από το 
συμπαθητικό και το 

παρασυμπαθητικό 
σύστημα. Αυτή η 

νεύρωση επηρεάζει μόνο τον ρυθμό του κύκλου 
συστολή-χάλαση και όχι αυτή καθ' αυτή την 

ικανότητα συστολής. 

Ο ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΜΥΣ 

Ο καρδιακός μυς αποτελεί ειδική κατηγορία 
γραμμωτού μυός. Στο μικροσκόπιο οι καρδιακές 
μυικές ίνες έχουν γραμμώσεις παρόμοιες με 
εκείνες των σκελετικών μυϊκών ινών, αλλά στη 
λειτουργία τους μοιάζουν περισσότερο με τους 
λείους μύες: 
α) τα γειτονικά καρδιακά μυϊκά 

κύτταρα δεν είναι στεγανά 
διαχωρισμένα μεταξύ τους αλλά (όπως 
και σε πολλούς λείους μύες) 
επικοινωνούν 
μέσω ειδικών 
κυτταροπλασμα-
τικών 
σηράγγων. Οι 
σήραγγες αυτές 
έχουν μεγάλη 
διάμετρο κι 
επιτρέπουν τη 
διέλευση των 
ιόντων Na + και Κ + . Έτσι, σε 
περίπτωση που διεγερθεί έστω 
και μιά καρδιακή μυϊκή ίνα, πολύ 
εύκολα μπορεί να μεταδοθεί η διέγερση αυτή 
στις γειτονικές της ίνες, από εκεί στις επόμενες 
κ.ο.κ., καθιστώντας τον καρδιακό μυ ένα 
"λειτουργικό συγκύτιο". 



3.3 ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ 
ΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΜΥΩΝ 

Πώς φαίνονται οι σκελετικοί μύες χωρίς 
μικροσκόπιο 

Οι σκελετικοί μύες χαρακτηρίζονται από μεγάλη 
ποικιλία στην μορφολογία τους. Υπάρχουν 
μύες που είναι κυκλικοί και προσφύονται σε 
άλλους μύες (π.χ. ο σφιγκτήρας του στόματος), 
άλλοι που είναι πλατείς (π.χ. ο μετωπιαίος, ο 
μείζων θωρακικός), ενώ υπάρχουν και άλλοι 
που προσφύονται μόνο στο ένα άκρο τους σε 
κάποιο οστό (π.χ. η γλώσσα). Οι περισσότεροι 
σκελετικοί μύες πάντως είναι μακροί με 
ατρακτοειδές σχήμα και προσφύονται σε δύο ή 
περισσότερα οστά (Εικ. 3.2.1). Στους 
σκελετικούς μυς διακρίνονται δύο μέρη: η 
γαστέρα, το συσταλτό τμήμα του μυός και ένας 
ή περισσότεροι τένοντες, που προσφύουν το 
μυ σε συνήθως δύο (ή περισσότερα οστά. 
Όπως φαίνεται στην Εικ. 3.3.1 οι σκελετικοί 
μύες αποτελούνται από δεσμίδες μυϊκών ινών. 
Το πάχος μιας μυϊκής ίνας κυμαίνεται από 10-
100μm και το μήκος τους μπορεί να ξεπερνά τα 
20cm σε ορισμένους μακρούς μύες. Ο αριθμός 
των μυϊκών ινών μπορεί να ποικίλλει πάρα 
πολύ στους διάφορους μύες. Υπάρχουν μικροί 
μύες με μερικές εκατοντάδες μόνο μυϊκές ίνες 
(π.χ. μερικοί μικροί μύες των δακτύλων) και 
μεγάλοι μύες με δεκάδες χιλιάδες ίνες (π.χ. οι 

μύες του μηρού). 

3.3.1 Μορφολογία και δομή μυϊκών ινών 

Πώς φαίνονται οι μύες σκελετικές μυϊκές ίνες 
στο μικροσκόπιο 

Οι σκελετικοί μύες λέγονται και γραμμωτοί, 
επειδή στο μικροσκόπιο οι μυϊκές τους ίνες 
εμφανίζουν εγκάρσιες σκοτεινές και φωτεινές 
ζώνες που επαναλαμβάνονται σε όλο το μήκος 
τους (Εικ. 3.3.1 και Εικ. 1.4.1). Εκτός από την 
εντυπωσιακή γράμμωση, οι σκελετικές έχουν 
πολλούς πυρήνες (μέχρι και 1000), πολλά 
μιτοχόνδρια και πολλά κοκκία γλυκογόνου, ενώ 
αντίθετα δεν έχουν πολλά ριβοσώματα, αφού δεν 
έχουν έντονη πρωτεϊνοσύνθεση. 

Η δομή των μυϊκών ινών εμφανίζει πολλές 
ιδιαιτερότητες και γι αυτό πολλά από τα οργανίδια 
ή τα άλλα στοιχεία τους έχουν ιδιαίτερο όνομα. 
Για παράδειγμα το κυτταρόπλασμα λέγεται 
σαρκόπλασμα. 

Εικ. 3.3.1: 
Η οργάνωση ενός γραμμωτού μυός, από το 
μακροσκοπικό επίπεδο μέχρι το μικροσκοπικό 
επίπεδο. Κάθε μυϊκό κύτταρο (μυϊκή ίνα) 
αποτελείται από πολλά μυϊνίδια και κάθε μυοϊνίδιο 
από πολλά σαρκομέρια. Παρατηρώντας ένα 
σαρκομέριο στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (κάτω 
τμήμα) διακρίνονται τρεις ζώνες, το όνομα των 
οποίων (Η, I, Α) οφείλεται στο πόσο σκουρόχρωμη 
ή ανοιχτόχρωμη είναι η καθεμιά. Τα κύτταρα των 
γραμμωτών μυών προέρχονται από τη σύντηξη 
πολλών μνοβλαστών (η πρόδρομη μορφή των 
μυϊκών κυττάρων) σε ένα ενιαίο και μακρύ 
κύτταρο. Έτσι εξηγείται και ο μεγάλος αριθμός 
πυρήνων που βλέπουμε στις γραμμωτές μυϊκές ίνες. 
Οι λίγοι μυοβλάστες που παραμένουν στους 
ώριμους μύες, ενεργοποιούνται σε περίπτωση 
τραυματισμού και σχηματίζουν νέες μυϊκές ίνες. 



Κάθε μυϊκή ίνα αποτελείται από μερικές 
εκατοντάδες μυοϊνίδια (Εικ.3.3.1), τα οποία είναι 
παράλληλα διατεταγμένα και στην ίδια 
κατεύθυνση με τον επιμήκη άξονα της μυϊκής 
ίνας. Τα μυοϊνίδια αποτελούνται ουσιαστικά από 
έναν σχηματισμό, το σαρκομέριο (Εικ. 3.3.1, 
3.3.2), που επαναλαμβάνεται χιλιάδες φορές 
κατά μήκος του μυοϊνιδίου. Τα σαρκομέρια 
συνιστούν τη "στοιχειώδη μονάδα" συστολής των 
μυοϊνιδίων και κατ' επέκταση της μυϊκής ίνας και 
του μυός. 

3.3.2 Η δομή των σαρκομερίων 

Κάθε σαρκομέριο ορίζεται από δύο επίπεδες 
πρωτεϊνικές μεμβράνες που λέγονται δίσκοι Ζ 
(Εικ. 3.3.2). Επάνω στους δίσκους Ζ είναι 
προσδεδεμένα σε εξαγωνική διάταξη πολλά 
λεπτά νημάτια ακτίνης. Ανάμεσα σ'αυτή την 
εξαγωνική "θήκη" των νηματίων ακτίνης υπάρχουν 
τα παχιά νημάτια μυοσίνης (Εικ.3.3.2). 
Τα νημάτια μυοσίνης αποτελούνται από πολλά 
μόρια μυοσίνης, καθένα από τα οποία έχει μια 
κεφαλή που προεξέχει προς την πλευρά των 
νηματίων ακτίνης και η οποία (όπως θα δούμε 
στη συνέχεια) μπορεί να κάμπτεται. Η σχέση των 
νηματίων μυοσίνης ως προς τα νημάτια ακτίνης 
καθορίζει τη μυϊκή συστολή. 

Όταν δεν συστέλλεται μια μυϊκή ίνα, οι κεφαλές 
της μυοσίνης παραμένουν ανεξάρτητες από τα 
μόρια της ακτίνης. Έτσι, τα νημάτια της ακτίνης 
μπορούν να κινούνται ανεξάρτητα από τα νημάτια 
μυοσίνης και οι δίσκοι Ζ των σαρκομερίων να 
απομακρύνονται (μέχρι ενός ορίου) ο ένας από 
τον άλλον. Αυτή η ανεξαρτησία των νηματίων 
ακτίνης και μυοσίνης δίνει στους μύες την 
ελαστικότητα, σε ό,τι αφορά το μήκος τους. 

3.3.3 Το σαρκοπλασματικό δίκτυο 

Αν και οι μυϊκές ίνες είναι επιμήκεις, η 
κυτταρική μεμβράνη σχηματίζει εγκάρσιες 
αύλακες, οι οποίες διεισδύουν στο 
εσωτερικό του κυττάρου, κάθετα ως προς 
τον επιμήκη άξονά του (Εικ.3.3.4). Οι 
αύλακες αυτές συνιστούν το σύστημα των 
εγκάρσιων σωληναρίων Τ, περιέχουν 
απλώς εξωκυττάριο υγρό και διαπερνούν 
εγκάρσια μια μυϊκή ίνα, όσο μεγάλο ή μικρό 
κι αν είναι το πλάτος της. 

Στη διαδρομή τους τα εγκάρσια σωληνάρια 

Η ακτίνη είναι μια πολύ συνηθισμένη 
πρωτεΐνη και αποτελεί συστατικό του 
κυτταροσκελετού πολλών κατηγοριών 
κυττάρων, ενώ στην περίπτωση των μυϊκών 
κυττάρων συμμετέχει άμεσα και στη 

διαδικασία της μυϊκής συστολής. 

Αν απομονώσουμε νημάτια ακτίνης και 
μυοσίνης από ένα μυϊκό κύτταρο και τα 
τοποθετήσουμε στον ίδιο δοκιμαστικό σωλήνα, 
τότε οι κεφαλές της μυοσίνης σχηματίζουν 
αυθόρμητα δεσμούς με τα μόρια της ακτίνης. 
Για να γίνει αυτή η δέσμευση είναι απαραίτητο 
να υπάρχουν και ιόντα Ca2+ . 

Η κυτταροπλασματική μεμβράνη στις 
μυϊκές ίνες περιλαμβάνει, εκτός της συνήθους 
λιπιδικής διπλοστιβάδας, και μια επιπρόσθετη 
μεμβράνη (βασική μεμβράνη) στην 
εξωκυτταρική πλευρά, που είναι πλούσια σε 
ίνες κολλαγόνου. Στα άκρα των μυϊκών ινών 
αυτές οι ίνες κολλαγόνου πλέκονται μεταξύ 
τους και με το κολλαγόνο των τενόντων 
δημιουργώντας μια σταθερή συνέχεια μεταξύ 
των μυϊκών ινών και των ινών του τένοντα 

(βλέπε και Εικ. 3.3.1). 

Οι γραμμώσεις των σκελετικών μυϊκών 
ινών είχαν παρατηρηθεί ήδη από την εποχή του 
Leeuwenhoek. του εφευρέτη το μικροσκοπίου. 
Μπορείτε να τις διαπιστώσετε κι εσείς αν 
παρατηρήσετε σε ένα απλό μικροσκόπιο -χωρίς 
καμιά άλλη ιστολογική προετοιμασία- μια πάρα 
πολύ λεπτή ίνα νωπού κρέατος. 

Εικ. .3.3.2: 
Η δομή του σαρκομερίου. 



Εικ. 3.3.3: 
Το μόριο της μυοσίνης 

Εικ. 3.3.4: 
Ο εξοπλισμός των σαρκομερίων με το σύστημα 
των εγκάρσσιων σωληναρίων Τ, το 
σαρκοπλασματικό δίκτυο και τις τελικές δεξαμενές. 
Δεξιά σχηματική αναπαράσταση και αριστερά 
φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 

άπτονται του ενδοπλασματικού δικτύου, που στις 
μυϊκές ίνες λέγεται σαρκοπλασματικό δίκτυο 
και έχει δύο διαμερίσματα: τις τελικές δεξαμενές 
και τα επιμήκη σωληνάρια. Τα επιμήκη 
σωληνάρια και οι τελικές δεξαμενές λειτουργούν 
ως αποθήκες Ca2+. Επάνω στη μεμβράνη τους 
υπάρχουν ειδικές πρωτείνες, οι αντλίες Ca2+, οι 
οποίες με κατανάλωση ΑΤΡ αντλούν τα ελεύθερα 
ιόντα Ca2+ από το σαρκόπλασμα μέσα στα 
επιμήκη σωληνάρια (Εικ. 3.3.4). 

3.4 Η ΜΥΪΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ 

Η στενή λειτουργική σύνδεση νευρικών και 
μυϊκών κυττάρων καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη 
φυσιολογία των τελευταίων. Απ' όλες τις 
κατηγορίες κυττάρων, μόνο τα μυϊκά και τα 
νευρικά έχουν την ιδιότητα να αντιστρέφουν το 
δυναμικό της μεμβράνης τους και να εμφανίζουν 
δυναμικά ενέργειας (ΔΕ). Στις μυϊκές ίνες, η 
δημιουργία ενός ΔΕ προκαλείται, υπό 
φυσιολογικές συνθήκες, μόνο από τους 

κινητικούς νευρώνες και επιπλέον, είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η 
διαδικασία συστολής. Η περιοχή όπου γίνεται η 
μετάδοση της διέγερσης από τις νευρικές στις 
μυϊκές ίνες λέγεται νευρομυϊκή σύναψη και έχει 
μια ιδιαίτερη μορφή που λέγεται τελική κινητική 
πλάκα (Εικ. 3.4.1) 



3.4.1 Διέγερση και συστολή στις 
σκελετικές μυϊκές ίνες 

Η ακολουθία των γεγονότων 
μέχρι τη διέγερση της 
μεμβράνης των μυϊκών ινών 

Ένα ΔΕ που δημιουργείται στο 
σώμα ενός κινητικού νευρώνα, 
άγεται κατά μήκος του νευράξονα και 
φθάνει στο προσυναπτικό άκρο της 
τελικής κινητικής πλάκας. Όταν συμβεί 
αυτό, η προσυναπτική μεμβράνη 
γίνεται διαπερατή για τα ιόντα Ca2 + και 
απελευθερώνεται ακετυλοχολίνη στη 
συναπτική σχισμή. Η ακετυλοχολίνη 
δεσμεύεται στους υποδοχείς 
ακετυλοχολίνης της μετασυναπτικής 
μεμβράνης προκαλώντας άνοιγμα των 
μεμβρανικών πόρων που είναι 
συνδεδεμένοι με τους υποδοχείς 
ακετυλοχολίνης (Εικ. 2.19, Εικ. 3.4.1). 
Έτσι, εισέρχεται Na+ στο εσωτερικό της 
μυϊκής ίνας προκαλώντας εκπόλωση 
της μεμβράνης στην περιοχή της τελικής 
κινητικής πλάκας. Αυτή η εκπόλωση οδηγεί στη 
δημιουργία ενός ΔΕ που μεταδίδεται κατά μήκος 
από την περιοχή της τελικής κινητικής πλάκας 
προς τα άκρα της μυϊκής ίνας (προσέξτε ότι η 
περιοχή της νευρομυϊκής σύναψης είναι στο μέσο 
περίπου της γαστέρας). Όμως οι μυϊκές ίνες, 
εκτός από επιμήκεις, έχουν και σημαντικό πάχος. 
Η εξάπλωσή του ΔΕ σε όλο το βάθος της 
μυϊκής ίνας γίνεται με το σύστημα των 
εγκάρσιων σωληναρίων Τ. Χάρη σ' αυτά, το 
ΔΕ εξαπλώνεται σε όλο το βάθος της μυϊκής 
ίνας και σε όλα τα μυοϊνίδια, όσο μακριά κι αν 
είναι από την επιφάνεια της. 

Καθώς το ΔΕ διαπερνά τα σωληνάρια Τ, 
επηρεάζονται οι μεμβράνες των τελικών 
δεξαμενών και των επιμηκών σωληναρίων. 
Επάνω στις μεμβράνες αυτές υπάρχουν 
ειδικοί πόροι Ca2+ οι οποίοι παραμένουν 
κλειστοί, όσο είναι σε ηρεμία η μυϊκή 
μεμβράνη. Όταν όμως οι μεμβράνες των 
τελικών δεξαμενών και των επιμηκών 
σωληναρίων διεγερθούν, οι πόροι Ca2+ 

ανοίγουν κι επιτρέπουν στο "εγκλωβισμένο" 
Ca2+ να διαχυθεί στο σαρκόπλασμα. 

Εικ. 3.4.1: 
Η νευρομυϊκή σύναψη. Η ακετυλοχολίνη που 
απελευθερώνεται από τη νευρική απόληξη δεν 
μένει παρά ελάχιστο χρονικό διάστημα στη 
συναπτική σχισμή (επειδή υπάρχουν ειδικά 
ένζυμα που τη διασπούν). Χάρη στην πολύ 
σύντομη δράση της η νευρομυϊκή σύναψη (και 
κατ' επέκταση η μυϊκή ίνα και ο μυς) είναι 
σε θέση να δεχθούν γρήγορα ένα νέο ΔΕ. 

Εικ. 3.4.2: 
Η "ολίσθηση " των νηματίων ακτίνης, 
ως προς τα νημάτια μυοσίνης. 



Εικ. 3.4.3: 
Σαρκομέριο σε ηρεμία (α), σαρκομέριο την ώρα 
που συστέλλεται (β) και (γ) σαρκομέριο σε 
συστολή. Συγκρίνετε την απόσταση ανάμεσα 
στους δίσκους Ζ στα Α, Β και Γ. 

Πού χρειάζεται το ΑΤΡ στη μυϊκή 
συστολή. 
Η ακολουθία αυτή περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 
α) Στην κεφαλή της μυοσίνης υπάρχει 

εγκλωβισμένο (ήδη πριν αρχίσει η συστολή) 
ένα μόριο ΑΤΡ. Μόλις η κεφαλή της μυοσίνης 
προσδεθεί στην ακτίνη, η ίδια η κεφαλή της 
μυοσίνης υδρολύει το ΑΤΡ σε ADP και Pi. 

β) Τα ADP και Pi απελευθερώνονται από την 
κεφαλή. Η απομάκρυνση τους αλλάζει τη δομή 
της μυοσίνης εξαναγκάζοντας την κεφαλή να 
καμφθεί προς το "λαιμό' της μυοσίνης. Επειδή 
όμως η κεφαλή συνεχίζει να είναι 
προσδεδεμένη με την ακτίνη, καθώς 
κάμπτεται, συμπαρασύρει μαζί της καί 
ολόκληρο τον στίχο της ακτίνης. 

γ) Τα ADP και Ρ απομακρύνονται. Τώρα η θέση 
δέσμευσης του ΑΤΡ στην κεφαλή είναι 
ελεύθερη. Αν υπάρχει στο σαρκομερίδιο 
κάποιο διαθέσιμο μόριο ΑΤΡ, αυτό συνδέεται 
με την κεφαλή. 

δ) Η σύνδεση του ΑΤΡ επάνω στην κεφαλή 
απελευθερώνει την κεφαλή της μυοσίνης από 
την ακτίνη. Η κεφαλή επανέρχεται στην 
αρχική της θέση. 

3.4.2 Τα ιόντα C a 2 + είναι απαραίτητα για 
να προσδεθεί η μυοσίνη στην ακτίνη 

Σε συνθήκες ηρεμίας, όταν δεν υπάρχουν αρκετά 
ιόντα Ca2+ στα σαρκομερίδια, οι κεφαλές της 
μυοσίνης παραμένουν ανεξάρτητες από την 
ακτίνη. Όταν όμως με την έλευση του ΔΕ 
απελευθερωθεί το Ca2+, η μυοσίνη δημιουργεί 
αυθόρμητα δεσμούς με την ακτίνη. Η πρόσδεση 
των κεφαλών μυοσίνης στο νημάτιο της ακτίνης 
διαρκεί για όσο χρόνο υπάρχει Ca2+ στα 
σαρκομέρια και οδηγεί σε "ολίσθηση" των 
νηματίων μυοσίνης ως προς τα νημάτια ακτίνης 
(Εικ. 3.4.3). 

3.4.3 Η διολίσθηση των ινιδίων ακτίνης 
και μυοσίνης και το μήκος των 
σαρκομερίων 

Η πρόσδεση της κεφαλής της μυοσίνης επάνω 
στο νημάτιο ακτίνης γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε 
να μετατοπίζει το στίχο της ακτίνης κατά ένα πολύ 
μικρό διάστημα. Στη συνέχεια η μυοσίνη 
απελευθερώνεται από την ακτίνη. Αυτό το βήμα 
απαιτεί την κατανάλωση ΑΤΡ. Εφόσον υπάρχει 
αρκετό Ca2+ μέσα στο σαρκόπλασμα, η κεφαλή 
της μυοσίνης μπορεί να προσδεθεί σε μια νέα 
θέση της ακτίνης, μετά σε μια επόμενη κ.ο.κ. 
Κάθε φορά η μετατόπιση του νηματίου ακτίνης ως 
προς τη μυοσίνη είναι πολύ μικρή. Αν σκεφτούμε 
όμως ότι υπάρχουν χιλιάδες κεφαλές μυοσίνης σε 
κάθε σαρκομέριο, τότε γίνεται κατανοητό ότι η 
έλξη των στίχων της ακτίνης προς το κέντρο του 
σαρκομερίου θα είναι σημαντική. Κι αφού τα 
νημάτια ακτίνης είναι σταθερά συνδεδεμένα 
στους δίσκους Ζ, η "διολίσθηση" αυτή 
συμπαρασύρει τους δίσκους Ζ προς το κέντρο 
του σαρκομερίου. Αυτή η διαδικασία γίνεται 
ταυτόχρονα (γιατί;) σε όλα τα χιλιάδες 
σαρκομέρια μιας μυϊκής ίνας. Έτσι, βλέπουμε ότι 
η μείωση του μήκους μιας μυϊκής ίνας επιτελείται 
σε αμέτρητα μικρά βήματα. 
Οι ρυθμιστικοί παράγοντες για να συνεχιστεί η 
συστολή είναι τα ιόντα Ca2+ και το ΑΤΡ. Εφόσον 
σταματήσει η νευρική διέγερση της μυϊκής 
μεμβράνης, τα ιόντα Ca2+ απομακρύνονται από το 
σαρκόπλασμα (Εικ. 3.3.4) και αποθηκεύονται στις 
δεξαμενές. Σε μια τέτοια περίπτωση, τερματίζεται η 
πρόσδεση της μυοσίνης επάνω στα νημάτια 
ακτίνης και τα σαρκομέρια (και κατ' επέκταση οι 
μυϊκές ίνες), αποκτούν το αρχικό τους μήκος. 



3.5 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΥΪΚΟΥ ΚΑΙ 
ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Συνεργασία των μυών στις κινήσεις 

Οι κινήσεις των μελών του σώματος απαιτούν τη 
συνεργασία πολλών μυών και πολλών μυϊκών 
ομάδων. Ακόμη και στην απλή κάμψη του πήχη 
(Εικ. 3.2.1) δεν αρκεί μόνο να συσταλεί ο 
δικέφαλος βραχιόνιος, αλλά πρέπει ταυτόχρονα 
και να μην συσταλεί ο τρικέφαλος βραχιόνιος. 
Αντίστροφα, στην έκταση του πήχη συστέλλεται 
ο τρικέφαλος και δεν συστέλλεται ο δικέφαλος. 
Όταν δύο μύες επιφέρουν αντίθετη κίνηση στο 
οστό που καταφύονται, τότε ονομάζονται 
ανταγωνιστές. Παρόμοια ζεύγη ανταγωνιστών 
υπάρχουν στις περισσότερες αρθρώσεις. 

Τα ζεύγη των ανταγωνιστών μυών έχουν μεγάλη 
σημασία στον έλεγχο των κινήσεων αλλά και της 
ίδιας της στήριξης. Στην κατακόρυφη στήριξη 
π.χ. χρειάζεται να διατηρείται σχετικά σταθερή η 
θέση του κορμού. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει 
να συστέλλονται (σε μικρό βαθμό) τόσο οι 
κοιλιακοί, όσο και οι ραχιαίοι μύες. Καταλαβαίνουμε 
λοιπόν, ότι οι κινήσεις των μυών δεν πρέπει να 
εξετάζονται μεμονωμένα, αλλά σε σχέση με 
όλους τους υπόλοιπους μύες που "συνεργάζονται" 
στην εκτέλεση κάθε ξεχωριστής κίνησης. 

Γίνεται επίσης φανερό, ότι για τον επιτυχή 
συντονισμό των 700 περίπου μυών του σώματος 
στις διάφορες κινήσεις του, θα πρέπει να 
υπάρχει ένας ρυθμιστικός μηχανισμός που να 
συντονίζει όλον αυτό τον αριθμό μυών. 
Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να ρυθμίζει για 
παράδειγμα, το χρόνο έναρξης της συστολής του 
κάθε μυός (ανταγωνιστή ή μη), την ένταση και 
την ταχύτητα συστολής, καθώς και το χρόνο που 
θα σταματά η "επιστράτευση" ενός μυός. Το ρόλο 
αυτό αναλαμβάνει το νευρικό. Ο ρόλος του 
νευρικού όμως δεν είναι μόνο να "μοιράζει τη 
δουλειά στους μύες". Όπως είδαμε και στο 
κεφάλαιο 2, στο νευρικό σύστημα (στο πρόσθιο 
τμήμα του εγκεφάλου) γίνεται η προετοιμασία για 
την εκτέλεση μιας κίνησης. Επιπλέον, το νευρικό 
σύστημα έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί την 
εκάστοτε κίνηση (ακόμη και κατά τη διάρκεια της 
εκτέλεσής της), αναλόγως με τις αισθητικές 
πληροφορίες που διαρκώς λαμβάνει από το 
περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει επειδή στους 
κινητικούς νευρώνες καταλήγουν ερεθίσματα 
(δηλ. νευρικές ώσεις) από πάρα πολλές πηγές. 



Εικ. 3.5.1: 
Χρειάζονται πληροφορίες από πολλά 
όργανα για να είναι επιτυχής η σύνθετη 
κινητική συμπεριφορά που γνωρίζουμε 
από την καθημερινή μας ζωή. 

Μια από τις εμφανέστερες εκδηλώσεις στα 
άτομα που πάσχουν από τη νόσο του Parkinson 
είναι ο μυϊκός τρόμος των άκρων, παρά το 
γεγονός ότι στα άτομα με τη νόσο δεν υπάρχει 
καμία βλάβη στους μύες. Η βλάβη εντοπίζεται 
σε μια περιοχή του εγκεφάλου που συμμετέχει 
στον έλεγχο των κινήσεων. 

Αισθητικά ερεθίσματα από τις αισθητικές ίνες της 
αφής, των αρθρώσεων κλπ. αλλά και νευρικές 
ώσεις από άλλες περιοχές του ΚΝΣ (π.χ. 
αιθουσαία συσκευή) που φθάνουν στους 
κινητικούς νευρώνες, εκδηλώνονται σε μικρότερο 
ή μεγαλύτερο βαθμό στην μυϊκή λειτουργία. 

Για παράδειγμα, για να οδηγήσουμε ένα 
ποδήλατο, χρειαζόμαστε τις αισθητικές πληροφορίες 
από την όραση, τα όργανα ισορροπίας, τις 
αρθρώσεις, τους μύες, τους τένοντες, την ακοή 
(ώστε να αντιλαμβανόμαστε οχήματα που δεν 
βρίσκονται στο οπτικό μας πεδίο) κλπ. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια σαφής ιεραρχία 
στη συνεργασία νευρικού και μυϊκού συστήματος, 
όπου το ρόλο της διεύθυνσης έχει το νευρικό, ενώ 
το μυϊκό είναι το εκτελεστικό όργανο. Γι αυτό 
άλλωστε βλέπουμε πολλές φορές η κύρια 
εκδήλωση μιας νόσου του ΚΝΣ, να εμφανίζεται 
εντονότερα στις μυϊκές κινήσεις, χωρίς ωστόσο 
να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στους μύες αυτούς 
καθαυτούς (βλέπε διπλανό ένθετο). 

3.6 ΚΑΜΑΤΟΣ - ΚΡΑΜΠΕΣ - ΘΛΑΣΕΙΣ 

Για να συσταλεί ο μυς απαιτείται ενέργεια (ΑΤΡ) 
και η ενέργεια αυτή παρέχεται κυρίως από τη 
διάσπαση της γλυκόζης η οποία μεταφέρεται 
στους μύες με το αίμα. Κάτω από έντονη μυϊκή 
δραστηριότητα το οξυγόνο που μεταφέρεται με το 
αίμα δεν επαρκεί για την πλήρη αερόβια 
διάσπαση της γλυκόζης κι έτσι ένα μέρος της 
γλυκόζης διασπάται αναερόβια. Κατά την 
αναερόβια διάσπαση της γλυκόζης παράγεται 
γαλακτικό οξύ το οποίο προκαλεί μείωση του ρΗ 
στο εσωτερικό των μυϊκών ινών με αποτέλεσμα 
να αναστέλλει τη λειτουργία διαφόρων ενζυμικών 
συστημάτων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να μην 
παράγονται επαρκείς ποσότητες ΑΤΡ για να 
καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες της συστολής. 
Στη κατάσταση αυτή, που χαρακτηρίζεται ως 
μυϊκός κάματος, σταματάει κάθε συστολή του 
μυ. Ο μυϊκός κάματος είναι η φυσιολογική 
κατάσταση κατά την οποία ο μυς είναι 
ανίκανος να συσταλεί ακόμη και αν δέχεται 
ερεθίσματα. Πρέπει να διακρίνουμε τον μυϊκό 
κάματο από τον ψυχολογικό κάματο, κατάσταση 
κατά την οποία με τη θέληση μας τερματίζουμε 
την άσκηση των μυών, όταν αισθανθούμε 
κούραση. 



Μερικές φορές εμφανίζονται τοπικά (δηλ. σε έναν 
ή λίγους μύες και συνήθως στους μύες της 
γαστροκνημίας και στα πέλματα) έντονοι και 
επώδυνοι σπασμοί που είναι γνωστοί με το 
όνομα κράμπες. Οι σπασμοί οφείλονται στην 
αντανακλαστική υπερδιέγερση των αντίστοιχων 
κινητικών νευρώνων και εμφανίζονται μετά από 
έντονη ψύξη, έντονη καταπόνηση ή διακοπή της 
αιμάτωσης σ' έναν μυ. Σε γενικές γραμμές, αυτό 
που συμβαίνει στις κράμπες είναι το εξής. 
Η μηχανική καταπόνηση (ή η χημική διέγερση 
από κάποια ουσία που απελευθερώνεται τοπικά 
στο μυ) διεγείρει ορισμένες από τις αισθητήριες 
απολήξεις που υπάρχουν στο μυ (και ανάμεσά 
τους και αρκετές αισθητήριες ίνες του πόνου). 
Η έντονη διέγερση αυτών των αισθητήριων 
απολήξεων οδηγεί στην πρόκληση πολλών ΔΕ, 
τα οποία καθώς άγονται με τους αισθητήριους 
άξονες στον νωτιαίο μυελό, διεγείρουν 
υπέρμετρα τους κινητικούς νευρώνες του 
συγκεκριμένου μυός. Με τη σειρά τους, οι 
διεγερμένοι κινητικοί νευρώνες "οδηγούν" το μυ 
σε συστολή, γεγονός όμως που επιτείνει το 
πρόβλημα, αφού η περαιτέρω συστολή διεγείρει 
ακόμη πιο πολύ τις αισθητικές απολήξεις, οι 
οποίες με τη σειρά τους στέλνουν ακόμη πιο 
πολλά ΔΕ στο νωτιαίο μυελό και τους κινητικούς 
νευρώνες κ.ο.κ. Δηλαδή, από έναν τοπικό 
ερεθισμό, προκύπτει ένας φαύλος κύκλος 
διεγέρσεων που αυξάνεται διαρκώς και οδηγεί 
στην εμφάνιση του σπασμού. Οι κράμπες δεν 
διαρκούν περισσότερο από λίγα λεπτά και 
σπάνια οφείλονται σε παθολογικούς λόγους 
(Εικ.3.6.1). 

Η θλάση είναι μια συνηθισμένη κάκωση των 
μυών και προκαλείται από την πολύ έντονη μυϊκή 
προσπάθεια με αποτέλεσμα οι μύες να 
υφίστανται υπερβολική τάση που οδηγεί σε 
τραυματισμό. Πλήττει δε περισσότερο τα 
αγύμναστα άτομα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 
τις παθαίνουν και επαγγελματίες αθλητές. 
Στη θλάση, τραυματίζονται είτε τα συσταλτά μέρη 
των μυών (δηλ. οι μυϊκές ίνες), είτε τα ελαστικά 
μέρη (δηλ. οι τένοντες). Οι θλάσεις δεν είναι 
παροδικές, όπως οι κράμπες, και χρειάζονται 
θεραπεία και ανάπαυση. 

Εικ. 3.6.1: 
Μία από τις πιο συνηθισμένες κράμπες 
είναι η κράμπα του γαστροκνήμιου. Για 
να την αντιμετωπίσετε, τεντώστε το 
γόνατο και γυρίστε το πόδι του πάσχοντα 
προς τα επάνω, με κατεύθυνση προς το 
κεφάλι τον. Μετά, κάντε ελαφρά εντριβή 
των μυών που πάσχουν. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι μύες διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: τους σκελετικούς μύες, τους λείους 
μύες και τον καρδιακό μυ. Οι μύες αποτελούνται από επιμήκεις μυϊκές ίνες, που μπορούν 
να μεταβάλλουν το μήκος τους. 

Οι σκελετικοί μύες προσφύονται με τους τένοντες στα οστά. Έχουν μεγάλη ποικιλία 
μορφών και αποτελούνται από δεσμίδες μυϊκών ινών. Μια μυϊκή ίνα έχει μήκος αρκετών 
εκατοστών και αποτελείται από πολλά μυοϊνίδια. Κατά μήκος κάθε μυοϊνιδίου υπάρχουν 
πολλές χιλιάδες σαρκομέρια, τα οποία αποτελούνται από λεπτά νημάτια ακτίνης 
παράλληλα διατεταγμένα με παχειά νημάτια μυοσίνης. 

Οι σκελετικοί μύες νευρώνονται από τους κινητικούς νευρώνες του ΚΝΣ και υπακούουν 
στη βούληση μας. Το σημείο επαφής του νευρώνα με την μυϊκή ίνα λέγεται νευρομυική 
σύναψη και ο απελευθερούμενος νευροδιαβιβαστής είναι η ακετυλοχολίνη. Η 
απελευθέρωσή της ακετυλοχολίνης από την έλευση μιας νευρικής ώσης οδηγεί στην 
ταχύτατη ηλεκτρική διέγερση της μεμβράνης των μυϊκών ινών. Τα εγκάρσια σωληνάρια 
Τ επιτρέπουν τη γρήγορη εξάπλωση της ηλεκτρικής διέγερσης σ' όλο το βάθος της μυϊκής 
ίνας και την είσοδο Ca2+ μέσα στα σαρκομέρια. To Ca2+ είναι απαραίτητο για τη 
διολίσθηση των νηματίων ακτίνης ως προς τα νημάτια μυοσίνης, οδηγώντας σε συστολή 
των σαρκομερίων και κατ' επέκταση των μυών. 

Οποιοδήποτε ερέθισμα (αισθητικό ή από ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου) επηρεάζει τη 
λειτουργία των κινητικών νευρώνων, επηρεάζει και τη λειτουργία των σκελετικών μυών. 

Για να κινηθεί ένα μέλος του σώματος, συμμετέχει μεγάλος αριθμός μυών. 
Ο συντονισμός της συστολής ή χαλάρωσης όλων αυτών των μυών επιτελείται στο ΚΝΣ 
και επηρεάζεται καθοριστικά από τα αισθητικά ερεθίσματα. 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Περιγράψτε την ακολουθία των γεγονότων που συμβαίνουν, από τη στιγμή που το ΔΕ ενός 
κινητικού νευρώνα φτάνει στην νευρομυϊκή σύναψη, μέχρι τη στιγμή που θα δημιουργηθεί 
το σύμπλοκο ακτίνης-μυοσίνης. 

2. Πώς μειώνεται η απόσταση των δίσκων Ζ στα σαρκομέρια το μήκος των σαρκομεριδίων σε 
μια μυϊκή ίνα που συστέλλεται 

3. Πώς επηρεάζουν τη λειτουργία των μυών οι αισθητικές πληροφορίες; 

4. Γιατί μπορεί να μεγαλώσει το μήκος του σαρκομεριδίου σε ένα μυ που δεν συστέλλεται; 

5. Οι μύες είναι οι κύριοι καταναλωτές οξυγόνου στο σώμα. Εξηγείστε γιατί. 

6. Βάλτε στη σωστή ιεραρχική σειρά τις παρακάτω λέξεις: 

μυοϊνίδιο, μυϊκή ίνα, σαρκομέριο, μυς, νημάτια ακτίνης και μυοσίνης 

7. Σημειώστε ποιές προτάσεις είναι σωστές και ποιές λάθος: 

α. Η ηλεκτρική διέγερση των μυϊκών ινών είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για να ξεκινήσει η μυϊκή συστολή. (Σ) (Λ) 

β. Κάθε σαρκμέριο ορίζεται από δύο επίπεδες πρωτεϊνικές μεμβράνες 
που συνιστούν την τελική κινητική πλάκα. (Σ) (Λ) 

γ. To Ca2 + απελευθερώνεται στα σαρκομέρια με αποτέλεσμα την ολίσθηση 
των νηματίων ακτίνης ως προς τα νημάτια μυοσίνης. (Σ) (Λ) 

δ. Οι σκελετικοί μύες έχουν πολλούς πυρήνες, πολλά μιτοχόνδρια και 

πολλά κοκκία γλυκογόνου. (Σ) (Λ) 

8. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

Στους σκελετικούς μύες διακρίνονται δύο μέρη: η γαστέρα, το συσταλτό 
τμήμα του μυός και ένας ή περισσότεροι τένοντες που προσφύουν το μυ 
σε σταθερές δομές. 

Η περιοχή όπου γίνεται η μετάδοση της διέγερσης από τις στις 
ίνες λέγεται και έχει μια ιδιαίτερη μορφή που λέγεται 

Όταν δύο μύες επιφέρουν κίνηση στο οστό που καταφύονται, τότε 
ονομάζονται Ζεύγη μυών υπάρχουν 
στις περισσότερες 

9. Υπολογίστε τη σχέση όγκου/απόδοση μιας μυϊκής ίνας (μόνο σε ό,τι αφορά την εκπόλωση 
της μεμβράνης) και μιας μπαταρίας του εμπορίου των 1,5 V. 

10. Ένας αθλητής σηκώνει διαδοχικά: 5 κιλά, 10 κιλά και 20 κιλά. Αν με ένα ενδομυϊκό 
ηλεκτρόδιο καταγράψετε τα ΔΕ των μυϊκών ινών του δικεφάλου, πιστεύετε ότι θα υπάρχει 
διαφορά στον αριθμό τους σε κάθε προσπάθεια; Δικαιολογείστε την απάντησή σας. 


