
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΜΥΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1. Στην παρακάτω εικόνα να τοποθετήσετε στη σωστή τους θέση τις ενδεί-
ξεις: κατάφυση, έκφυση, γαστέρα, τένοντας. 

Η απάντηση βρίσκεται στην εικ. 8.3 της σελ. 141 του βιβλίου του μαθητή. 

2. Πόσα είδη μυϊκών ινών γνωρίζετε και ποια είναι η χαρακτηριστική λειτουρ-
γία τους; 

Οι μυϊκές ίνες μπορεί να είναι σκελετικές, καρδιακές και λείες. 
Οι σκελετικές είναι επιμήκεις, κυλινδρικές, φέρουν γραμμώσεις και υπακούουν 
στη θέλησή μας. 
Οι καρδιακές είναι κυλινδρικές με γραμμώσεις και δεν υπακούουν στη θέλησή 
μας. 
Οι λείες είναι ατρακτοειδείς, χωρίς γραμμώσεις και δεν υπακούουν στη θέλησή 
μας. 

3. Να υπογραμμίσετε τι από τα παρακάτω χρειάζεται ένα μυϊκό κύπαρο, για 
να επιτελέσει μία απλή συστολή. 

• Ακτίνη 
• Μυρσίνη 
• Νευρικό ερέθισυα 
• ιόντα Ca** 
• ATP 
• κανένα από τα παραπάνω. 

4. Σε τι διαφέρει η απλή από την τετανική συστολή; 
Η απλή μυϊκή συστολή εξελίσσεται σε 3 στάδια με την επίδραση ενός απλού ε-
ρεθίσματος, ενώ η τετανική είναι μία παρατεινόμενη μυϊκή συστολή με την επί-
δραση αλλεπάλληλων ερεθισμάτων, που έρχονται με συγκεκριμένη συχνότητα. 

5. Από τι συνίσταται μια κινητική μονάδα; Ποιος είναι ο λειτουργικός της ρό-
λος; 

Μία κινητική μονάδα αποτελείται από έναν κινητικό νευρώνα μαζί με τις μυϊκές 
ίνες που αυτός νευρώνει. Η συστολή των μυϊκών ινών πολλών κινητικών μονά-
δων ταυτόχρονα, έχει ως αποτέλεσμα τη συστολή του μυός. 

6. Μία μυϊκή ίνα κάνει μία απλή συστολή, όταν δεχτεί ερέθισμα έντασης Α. Αν 
δεχτεί ερέθισμα διπλάσιας έντασης (2 Α) τι από τα παρακάτω περιμένετε να 
συμβεί; 

• η μυϊκή ίνα δε θα αντιδράσει 



• η μυϊκή ίνα θα κάνει απλή συστολή ίδιας έντασης 
• η μυϊκή ίνα θα κάνει συστολή μεγαλύτερης έντασης. 

7. Τι είναι ο μυϊκός κάματος; Ποιοι παράγοντες συντελούν στην εμφάνιση μυϊ-
κού καμάτου; 

Μυϊκός κάματος είναι η μερική ή ολική ανικανότητα του μυός για συστολή. Πα-
ράγοντες που συντελούν στην εμφάνισή του είναι η παραγωγή και η συσσώ-
ρευση γαλακτικού οξέος ύστερα από έντονη μυϊκή δραστηριότητα. 

8. Παρατηρείτε δύο αθλητές, καθώς αθλούνται. Έναν αθλητή άρσης βαρών 
και ένα μαραθωνοδρόμο. Τι είδους μυϊκές ίνες (λευκές ή ερυθρές) πιστεύε-
τε ότι διαθέτει σε μεγαλύτερο ποσοστό καθένας απ' αυτούς; Πώς καταλή-
ξατε σ' αυτό το συμπέρασμα; 

Ο αθλητής της άρσης βαρών πρέπει να διαθέτει λευκές μυϊκές ίνες, οι οποίες, 
όπως γνωρίζουμε, συστέλλονται γρήγορα, αλλά δεν αντέχουν σε συνεχή επι-
βάρυνση. Αντίθετα ο μαραθωνοδρόμος πρέπει να διαθέτει πολλές ερυθρές ί-
νες, οι οποίες συστέλλονται με βραδύ ρυθμό, αλλά επιτελούν συνεχές και βαρύ 
έργο. 

9. Μια μυϊκή ίνα θα κάνει απλή μυϊκή συστολή της ίδιας έντασης είτε επιδρά-
σει σ' αυτήν ένα ασθενές ερέθισμα είτε επιδράσει ένα ισχυρό. Αντίθετα, έ-
νας μυς θα ασκήσει μεγαλύτερη δύναμη, αν επιδράσει το ισχυρό ερέθισμα. 
Να αιτιολογήσετε γιατί συμβαίνει αυτό. 

Η μυϊκή ίνα διεγείρεται με την επίδραση ενός ερεθίσματος ορισμένης έντασης. 
Σε ερεθίσματα μικρότερης έντασης η μυϊκή ίνα δε θα αντιδράσει, ενώ σε μεγα-
λύτερης έντασης ερεθίσματα δε θα συμβεί ενίσχυση της συστολής της. 
Η μυϊκή συστολή του γραμμωτού μυός είναι αποτέλεσμα της συστολής των 
γραμμωτών ινών του, η ένταση δε της συστολής του είναι τόσο μεγαλύτερη 
όσο περισσότερος αριθμός μυϊκών ινών διεγείρονται. 
Σε ένα ισχυρό ερέθισμα διεγείρεται μεγαλύτερος αριθμός μυϊκών ινών, με απο-
τέλεσμα ο μυς να συστέλλεται με μεγαλύτερη ένταση. 

10. Για την έκταση του πήχη ποιος μυς είναι ο κύριος και ποιος ο ανταγωνι-
στής; 

Ο τρικέφαλος, ο οποίος πρέπει να συσταλθεί για να γίνει η έκταση του πήχη, εί-
ναι ο κύριος μυς, ενώ ο δικέφαλος, ο οποίος πρέπει να χαλαρώσει, είναι ο α-
νταγωνιστής μυς. 
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11. Ένας μαθητής τρέχει σε έναν κυλιόμενο διάδρομο. Με τη βοήθεια ενός 
σπειρόμετρου υπολογίζεται η κατανάλωση οξυγόνου και συγχρόνως με-
τριέται η περιεκτικότητα του γαλακτικού οξέος οτο αίμα του. Οι μεταβο-
λές στις τιμές του οξυγόνου και του γαλακτικού οξέος παρουσιάζονται 
στο παρακάτω σχήμα. 

α) Πόσα λεπτά διήρκεσε η άσκηση; 
β) Πόσα λεπτά μετά την άσκηση ο μαθητής συνέχισε να αναπνέει με γρήγορο 
ρυθμό; Γιατί; 
γ) Πού οφείλεται η αύξηση του γαλακτικού οξέος στο αίμα του; 
δ) Σε ποιο όργανο και με ποιο μηχανισμό μειώθηκε το γαλακτικό οξύ; 
α) Τέσσερα λεπτά 
β) Δώδεκα λεπτά περίπου. Γιατί χρειάζεται οξυγόνο για την απομάκρυνση του 
γαλακτικού οξέος. 
γ) Σε αναερόβια διάσπαση της γλυκόζης. 
δ) Το γαλακτικό οξύ απομακρύνεται στο ήπαρ. Το 1/5 οξειδώνεται σε C02, ενώ 
τα 415 μετατρέπονται σε γλυκόζη. 
Περισσότερες λεπτομέρειες στη σελ. 145 του βιβλίου του μαθητή. 

12. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται μία εγκάρσια τομή σε ένα γραμμωτό μυ. 
Στο σχήμα παρατηρούμε δύο τύπους μυϊκών ινών, τις οποίες ονομάζουμε Α και Β. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις κυριότερες διαφορές μεταξύ αυτών των 
δύο τύπων μυϊκών ινών. 

Ίνες τύπου Α Ίνες τύπου Β 
Αριθμός τριχοειδών αγγείων 
που βρίσκονται σε επαφή με 
τη μεμβράνη τους 

Πολυάριθμα Λίγα 

Μυοσφαιρίνη Άφθονη Λίγη 

Γλυκογόνο 
Χαρακτηριστικά 
της συστολής 

Λίγο 
Βραδεία αλλά ασθενής 

Άφθονο 
Γρήγορη 
αλλά ισχυρή 

Με βάση τις πληροφορίες του σχήματος και του πίνακα: 
α) Να αναγνωρίσετε ποιος από τους δύο τύπους αντιστοιχεί στις λευκές 
μυϊκές ίνες και ποιος στις ερυθρές. 
β) Να αναφέρετε το μηχανισμό με τον οποίο ο κάθε τύπος προμηθεύεται 
την απαραίτητη ενέργεια για τη συστολή του. 
γ) Να υποδείξετε σε ποιον από τους δύο τύπους υπάρχουν περισσότερα μιτο-
χόνδρια. 
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Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 
α) Οι ίνες τύπου Α αντιστοιχούν στις ερυθρές ίνες, ενώ οι τύπου Β στις λευκές, 
β) Οι τύπου Α αντλούν ενέργεια από οξειδωτική ψωσφοφυλίωση, ενώ οι τύπου 
Β, από γαλακτική ζύμωση. 
γ) Περισσότερα μιτοχόνδρια υπάρχουν στις ίνες τύπου Α (ερυθρές), διότι είναι 
απαραίτητα για την παραγωγή ενέργειας από τις αντιδράσεις της οξειδωτικής 
φωσφορυλίωσης. 
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