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ΕΚΚΕΝΤΡΗΜΥΪΚΗΣΥΣΤΟΛΗ

ΚΥΠΑΡΟΣΑΝΤΩΝΙΟΣ,ΖΑΛΟΓΓΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥΣΟΦΙΑ,&ΜΑΤΖΙΑΡΗΧΡΥΣΟΥΛΑ

Τ.Ε.Φ.Α.Α.,ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥΠΑNΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η ά σκη ση και κυ ρί ως αυ τή που πε ριέ χει έκ κε ντρες μυ ϊ κές συ στο λές προ κα λεί 
μυ ϊ κή κά κω ση, της ο ποί ας η εμφά νι ση και το μέ γε θος ε κτι μώ νται α πό μορ φο
λο γι κούς, με τα βο λι κούς και λει τουρ γι κούς δεί κτες. Οι λει τουρ γι κοί δεί κτες, 

Περίληψη

δη λα δή οι αλ λα γές των ι διοτή των της μυ ϊ κής συ στο λής, α πο τε λούν τον πιο α ξιό πι στο δεί κτη 
της κά κω σης και πε ρι λαμ βά νουν κυ ρί ως αλ λα γές στην τά ση της μέ γι στης ι σο με τρι κής τε τα
νι κής συ στο λής, κα θώς ε πί σης και στην τά ση και στο χρόνο η μί σειας χά λα σης της μο νή ρους 
ι σο με τρι κής συ στο λής. Στην α να σκό πη ση αυ τή γί νε ται κρι τι κή α νά λυ ση ε ρευ νών που πραγ
μα το ποι ή θη καν σε πει ρα ματό ζω α, α πό ό που μπο ρεί να ε ξαχθεί ο λο κλη ρω μέ νη ει κό να των 
λει τουρ γι κών αλ λα γών του μυός, ε πει δή εί ναι ε φι κτή η κα τα γρα φή και η με λέ τη ό λων των 
ιδιο τή των της μυ ϊ κής συ στο λής. Δια πι στώ νε ται ό τι το μέ γε θος της μυ ϊ κής κά κω σης με τά α πό 
μο νή ρεις ή ε πα να λαμ βα νό με νες έκ κε ντρες συ στο λές κα θο ρί ζε ται α πό διά φο ρους πα ράγο ντες, 
ό πως το πο σο στό της ε φαρ μο ζό με νης δύ να μης, το αρ χι κό μή κος συ στολής του μυός και ο 
α ριθ μός των ε κτε λού με νων συ στο λών, και εκτι μά ται α πό το πο σο στό της μεί ω σης στην τά ση 
της τε τα νι κής και της μο νήρους ι σο με τρι κής συ στο λής, κα θώς και α πό την αύ ξη ση στο χρό νο 
χά λα σης της μο νή ρους ι σο με τρι κής συ στο λής.

Λέξειςκλειδιά: Έκκε ντρη συ στο λή, Μυ ϊ κή κάκω ση, Ισο με τρι κή συ στο λή, Τε τα νι κή συ στο
λή, Πει ρα μα τό ζω α.
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