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Περίληψη 

Η παραγωγή δύναμης και ισχύος από ένα σκελετικό μυ εξαρτάται όχι μόνο από τα φυσιολογικά του 

χαρακτηριστικά αλλά και από την προηγηθείσα δραστηριότητά του. Ως μεταδιεγερτική ενεργοποίηση 

ορίζεται η βραχυπρόθεσμη βελτίωση της μυϊκής απόδοσης η οποία επέρχεται μετά από έντονη εθελούσια 

ή ηλεκτρικά προκλητή μυϊκή σύσπαση. Οι κύριοι φυσιολογικοί μηχανισμοί που προκαλούν το φαινόμενο 

της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης είναι η φωσφορυλίωση των ελαφριών αλυσίδων μυοσίνης και η 

αυξημένη επιστράτευση των κινητικών μονάδων με υψηλό κατώφλι ή επίπεδο διεγερσιμότητας. Η άσκηση 

που προκαλεί μεταδιεγερτική ενεργοποίηση είναι συνήθως μια δυναμική ή ισομετρική σύσπαση που 

ονομάζεται άσκηση ενεργοποίησης. Η άσκηση αυτή προκαλεί ταυτοχρόνως και κόπωση και έτσι η μυϊκή 

απόδοση στην άσκηση που ακολουθεί εξαρτάται από την επικράτηση της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης ή 

της κόπωσης κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης. Οι παράγοντες που καθορίζουν την σχέση μεταξύ 

κόπωσης και μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης είναι ο όγκος, η ένταση και το είδος της μυϊκής σύσπασης της 

άσκησης ενεργοποίησης. Όταν η άσκηση ενεργοποίησης είναι ισομετρική, η βέλτιστη συνολική διάρκειά 

της δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα. Σε δυναμικές συσπάσεις ο ωφέλιμος όγκος που 

φαίνεται να μεγιστοποιεί τη μεταδιεγερτική ενεργοποίηση κυμαίνεται από 3-10 επαναλήψεις με ένταση 

80% της μιας μέγιστης επανάληψης (1 ΜΕ), ενώ η αύξηση της μυϊκής απόδοσης εμφανίζεται κατά κανόνα 

4-12 λεπτά μετά το τέλος της άσκησης ενεργοποίησης. Σημαντική και άμεση ενεργοποίηση (σε 1-2 λεπτά) 

μπορεί όμως να επιτευχθεί και με μικρότερες εντάσεις (30-60% 1 ΜΕ). Η αναμενόμενη βελτίωση της μυϊκής 

απόδοσης μετά από ισομετρική ή δυναμική άσκηση ενεργοποίησης είναι κατά κανόνα από 2-9%. Σημαντικό 

ρόλο για τη μεγιστοποίηση του φαινομένου της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης διαδραματίζουν η μυϊκή 

δύναμη και η σύσταση των μυϊκών ινών των δοκιμαζόμενων. Άτομα με αυξημένο ποσοστό μυϊκών ινών 

τύπου ΙΙ ή/και μεγαλύτερη εγκάρσια επιφάνεια μυϊκών ινών τύπου ΙΙ παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

φωσφορυλίωση ελαφριών αλυσίδων μυοσίνης καθώς επίσης και μεγαλύτερο αριθμό κινητικών μονάδων 

με υψηλό επίπεδο διεγερσιμότητας, οι οποίες αν ενεργοποιηθούν θα βελτιώσουν περισσότερο τη μυϊκή 

απόδοση. Το φαινόμενο της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης μπορεί να αξιοποιηθεί στην αθλητική 

πρακτική για τη βραχυπρόθεσμη βελτίωση της μυϊκής απόδοσης (αγώνας) καθώς και για τη μακροχρόνια 

αύξηση της μυϊκής ισχύος μέσω της προπόνησης με μεγαλύτερες εντάσεις. 
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1. Εισαγωγή 

Η παραγωγή δύναμης και ισχύος από ένα σκελετικό μυ εξαρτάται όχι μόνο από τα 

φυσιολογικά του χαρακτηριστικά (π.χ. τύπος μυϊκών ινών, εγκάρσια επιφάνεια), αλλά και από την 

προηγηθείσα δραστηριότητά του [45]. Έτσι, αν προηγηθεί ήπια άσκηση (π.χ. προθέρμανση), η 

μυϊκή δύναμη και ισχύς αυξάνονται, ενώ αν προηγηθεί έντονη άσκηση η μυϊκή απόδοση μπορεί 

είτε να μειωθούν (φαινόμενο «κόπωσης», [19]) είτε να αυξηθούν περαιτέρω σε σύγκριση με την 

κατάσταση ηρεμίας (φαινόμενο «μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης», [74]). Η μεταδιεγερτική 

ενεργοποίηση έχει οριστεί ως η βραχυπρόθεσμη βελτίωση της μυϊκής απόδοσης η οποία 

επέρχεται μετά από προηγηθείσα έντονη εθελούσια ή ηλεκτρικά προκλητή μυϊκή σύσπαση [71]. 

Η άσκηση που προκαλεί μεταδιεγερτική ενεργοποίηση μπορεί να είναι μέγιστη ισομετρική [37] ή 

δυναμική με ένα μεγάλο εύρος φορτίων [76] και με διαφορετικές μορφές εκτέλεσης (π.χ. άλματα, 

άσκηση με αντιστάσεις [85]). Αν και το φαινόμενο της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης έχει 

παρατηρηθεί από τη δεκαετία του 1950 [47], οι περισσότερες μελέτες σε ανθρώπους έχουν γίνει 

τα τελευταία 25 χρόνια [37, 74, 83, 92]. 

Η μεταδιεγερτική ενεργοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αθλητική πρακτική τόσο 

κατά την διάρκεια της προετοιμασίας των αθλητών (μακρόχρονη ή έμμεση επίδραση) για τη 

μεγιστοποίηση της βελτίωσης της μυϊκής ισχύος κατά την προπόνηση, όσο και για τη συμμετοχή 

των αθλητών σε αγώνα (βραχυπρόθεσμη ή άμεση επίδραση, [17]). Σκοπός της παρούσας 

εργασίας είναι η κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά τη φυσιολογική βάση του 

φαινομένου της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης, με αναφορά σε κάποιες πρακτικές εφαρμογές 

της στο χώρο της άσκησης και του αθλητισμού. 

 

2. Τρόποι επίτευξης μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης 

Η μεταδιεγερτική ενεργοποίηση έχει καταγραφεί σε πολλές μελέτες σε ανθρώπους και 

θηλαστικά ζώα [34, 55] και μπορεί να επιτευχθεί: 

• με μια σειρά ηλεκτρικά προκλητών επαναλαμβανόμενων μυϊκών συσπάσεων χαμηλής 

συχνότητας οι οποίες προκαλούν μια προοδευτική θετική επίδραση γνωστή ως φαινόμενο 

κλίμακας ή staircase effect [58],   

• με μια ηλεκτρικά προκλητή τετανική σύσπαση, σε αυτή την περίπτωση η βελτίωση της 

απόδοσης ονομάζεται μετατετανική ενεργοποίηση [67],  

• με μέγιστη εκούσια ισομετρική σύσπαση [38],  

• με μια σειρά εκούσιων δυναμικών συσπάσεων με μέγιστο ή υπομέγιστο φορτίο [31, 76].  

Η μέτρηση της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης πραγματοποιείται είτε ακούσια [40] με μια 

ηλεκτρικά προκλητή σύσπαση (twitch), είτε εκούσια με μυϊκές συσπάσεις κατά τη διάρκεια 

ασκήσεων ή αθλητικών δραστηριοτήτων [15]. Η μεταδιεγερτική ενεργοποίηση γίνεται αισθητή 4-

20 λεπτά μετά την ενεργοποίηση [37, 49]. Ωστόσο υπάρχουν μελέτες που βρήκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μετά από μικρότερο [81] ή μεγαλύτερο χρόνο αποκατάστασης [73]. 

 

3. Πιθανοί μηχανισμοί πρόκλησης μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης 

Έρευνες της τελευταίας δεκαετίας, δείχνουν ότι οι κύριοι φυσιολογικοί μηχανισμοί που 

συνδέονται με πρόκληση της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης είναι τρεις: 

I. η φωσφορυλίωση των ελαφριών αλυσίδων μυοσίνης [77], 

II. οι αλλαγές που προκύπτουν στην γωνία πρόσφυσης [83], η οποία σχηματίζεται από την 

απονεύρωση του μυός και την μυϊκή ίνα [63] και δείχνει τον προσανατολισμό των μυϊκών ινών σε 

σχέση με τον τένοντα [24], και 
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III. η αύξηση της επιστράτευσης των κινητικών μονάδων με υψηλό κατώφλι ενεργοποίησης ή 

επίπεδο διεγερσιμότητας [37]. 

Ο πρώτος και ο δεύτερος μηχανισμός, δηλ. η φωσφορυλίωση των ελαφριών αλυσίδων 

μυοσίνης και οι αλλαγές στην αρχιτεκτονική του μυός, είναι μυογενείς, δηλ. προκαλούνται στο 

επίπεδο του μυός. Ο τρίτος μηχανισμός, δηλ. η αύξηση της επιστράτευσης των κινητικών 

μονάδων με υψηλό επίπεδο διεγερσιμότητας δραστηριοποιείται στο επίπεδο του νωτιαίου 

μυελού, και μπορεί να χαρακτηριστεί ως νευρογενής [37, 14]. Κατά τους Tubman και συν. [87], η 

μεταδιεγερτική ενεργοποίηση πιθανότατα προκαλείται από ένα συνδυασμό μυογενών και 

νευρογενών μηχανισμών. 

 

3.1 Φωσφορυλίωση ελαφριών αλυσίδων μυοσίνης  

Ο επικρατέστερος φυσιολογικός μηχανισμός της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης φαίνεται 

να είναι η φωσφορυλίωση των ελαφριών αλυσίδων μυοσίνης [46,77]. Το μόριο της μυοσίνης 

αποτελείται από δύο «βαριές αλυσίδες», όπου στο άκρο τους βρίσκονται δύο «ελαφριές 

αλυσίδες» (Myosin Light Chains ή MLC): η «απαραίτητη ελαφριά αλυσίδα» (MLC-1) και η 

«ρυθμιστική ελαφριά αλυσίδα» (MLC-2), η οποία μπορεί να φωσφορυλιωθεί (Σχήμα 1). Όταν 

ένας μυς ενεργοποιηθεί μέσω μιας άσκησης υψηλής έντασης με αντιστάσεις, τότε αυξάνεται η 

απελευθέρωση των ιόντων ασβεστίου από το σαρκοπλασματικό δίκτυο, τα οποία συνδέονται με 

μια πρωτεΐνη, την καλμοδουλίνη [55]. Αυτό το σύμπλοκο ενεργοποιεί ένα ένζυμο, την κινάση των 

ελαφριών αλυσίδων της μυοσίνης, η οποία προσθέτει φωσφορικά ιόντα στις ελαφριές αλυσίδες 

της μυοσίνης [65]. 

H φωσφορυλίωση των MLC-2 αυξάνει τη μυϊκή απόδοση στις συσπάσεις που ακολουθούν 

μέσω δύο μηχανισμών: (α) της μεταβολής της δομής της κεφαλής της μυοσίνης και (β) της 

αύξησης της ευαισθησίας του συμπλέγματος ακτίνης-μυοσίνης στο ασβέστιο [35, 80, 89]. Με 

αυτό τον τρόπο αυξάνεται ο ρυθμός ανάπτυξης της δύναμης της μυϊκής σύσπασης που 

ακολουθεί, μέσω της αύξησης στην συχνότητα ένωσης των εγκάρσιων γεφυρών της μυοσίνης και 

των λεπτών νηματίων της ακτίνης [74]. Η θετική επίδραση της φωσφορυλίωσης των MLC-2 στη 

μυϊκή απόδοση 

 

 
Σχήμα 1. Το μόριο της μυοσίνης το οποίο αποτελείται από δύο «βαριές αλυσίδες» (Myosin Heavy Chains ή 

MHC), όπου στο άκρο τους βρίσκονται δύο «ελαφριές αλυσίδες» (Myosin Light Chains ή MLC): η 

απαραίτητη ελαφριά αλυσίδα (MLC-1) και η ρυθμιστική ελαφριά αλυσίδα (MLC-2), η οποία μπορεί να 

φωσφορυλιωθεί. Στις κεφαλές της μυοσίνης φαίνονται τα σημεία πρόσδεσης με την ακτίνη (Actin) και με το 

ATP. 
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Σχήμα 2. Υποθετική επίδραση της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης στην ταχοδυναμική σχέση. Συμπαγής 

γραμμή: πριν την ενεργοποίηση, Διακεκομμένη γραμμή: μετά την ενεργοποίηση (προσαρμοσμένο από Sale, 

2002). 

 

 

είναι μεγαλύτερη όταν τα επίπεδα του ασβεστίου στο μυϊκό κύτταρο είναι χαμηλά, δηλαδή σε 

υπομέγιστες μυϊκές συσπάσεις και σε χαμηλές συχνότητες ηλεκτρικής διέγερσης [2]. Όπως 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 2, η μέγιστη ισομετρική δύναμη και η μέγιστη ταχύτητα βράχυνσης 

χωρίς εξωτερική αντίσταση του μυός δεν φαίνεται να βελτιώνονται σημαντικά μετά από 

ενεργοποίηση του μυός η οποία προκαλεί το φαινόμενο της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης [32, 

88]. Αντίθετα, η μεγαλύτερη επίδραση παρατηρείται στο κεντρικό μέρος της ταχοδυναμικής 

καμπύλης λόγω της αύξησης στο ρυθμό ανάπτυξης της δύναμης ([74], βλέπε Σχήμα 2,). 

Ένας μικρός αριθμός ερευνών ασχολήθηκαν με τη σχέση μεταξύ της αυξημένης 

φωσφορυλίωσης των MLC-2 και της μυϊκής απόδοσης σε ανθρώπινους σκελετικούς μυς. Οι Stuart 

και συν. [79] και οι Smith και Fry [77] μέτρησαν το βαθμό φωσφορυλίωσης των MLC-2 σε σχέση 

με τη μυϊκή απόδοση μετά από μέγιστη ισομετρική σύσπαση διάρκειας 10 δευτερολέπτων. Στην 

πρώτη έρευνα, η ανάλυση των βιοψιών του τετρακεφάλου μηριαίου μυός έδειξε σημαντική 

αύξηση της περιεκτικότητας των MLC-2 σε φώσφορο, η οποία συνοδεύονταν από αύξηση της 

μυϊκής τάσης κατά τη διάρκεια ηλεκτρικά προκλητής σύσπασης των εκτεινόντων μυών του 

γόνατος [79]. Αντίθετα, οι Smith και Fry [77] δε βρήκαν σημαντική μεταβολή της φωσφορυλίωσης 

των MLC-2 ή της μυϊκής ισχύος μετά από παρόμοιο πρωτόκολλο ενεργοποίησης. Εξετάζοντας τις 

μεταβολές σε κάθε δοκιμαζόμενο βρέθηκε ότι υπήρξε σημαντική αύξηση στη φωσφορυλίωση των 

MLC-2 στους επτά από τους έντεκα δοκιμαζομένους, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις παρουσίασαν 

μείωση, με το μέσο όρο να παραμένει αμετάβλητος. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν ανταποκρίνονται 

όλοι οι δοκιμαζόμενοι με τον ίδιο τρόπο στην ενεργοποίηση μέσω της φωσφορυλίωσης της MLC-

2, κάτι που υποδηλώνει ότι η ενεργοποίηση του μυός μπορεί να σχετίζεται με το ποσοστό μυϊκών 

ινών ταχείας σύσπασης [38]. 
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Σχήμα 3. Η επίδραση της γωνίας πρόσφυσης των μυϊκών ινών (φ) στη μεταφορά ωφέλιμης δύναμης στον 

τένοντα. Η μείωση της γωνίας (φ) που φαίνεται στο κάτω μέρος του σχήματος (b) έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση της ωφέλιμης δύναμης στον τένοντα. 

 

 

3.2 Αλλαγές στην μυϊκή αρχιτεκτονική: γωνία πρόσφυσης των μυϊκών ινών 

Το χαρακτηριστικό των πτεροειδών μυών είναι ότι οι μυϊκές τους ίνες εκφύονται και 

καταφύονται στους αντίστοιχους τένοντες υπό γωνία (Σχήμα 3). Η γωνία πρόσφυσης των μυϊκών 

ινών σχηματίζεται από την ευθεία έκφυσης-κατάφυσης του μυός σε σχέση με τον 

προσανατολισμό των μυϊκών δεματίων [25] και καθορίζει την αποτελεσματική μεταφορά της 

δύναμης από τους μύες, στους τένοντες και στα οστά [25, 29]. Το άθροισμα των δυνάμεων όλων 

των μυϊκών ινών που αναπτύσσονται στον τένοντα κατά τη σύσπαση υπολογίζεται από τη δύναμη 

που ασκούν επί το συνημίτονο της γωνίας πρόσφυσης ([29], Σχήμα 3). Συνεπώς οι μικρότερες 

γωνίες πρόσφυσης παρουσιάζουν μηχανικό πλεονέκτημα, αφού όσο μικραίνει η γωνία 

πρόσφυσης, το συνημίτονό της μεγαλώνει, δηλ. πλησιάζει τη μονάδα. Η γωνία πρόσφυσης 

μπορεί να μετρηθεί μέσω υπερηχογραφήματος. Ένα πλεονέκτημα των πτεροειδών μυών είναι ότι 

περιέχουν περισσότερες μυϊκές ίνες ανά μονάδα όγκου σε σχέση με έναν μυ που έχει τις ίνες του 

παράλληλα με τον τένοντα. Το μειονέκτημα είναι ότι λόγω της λοξής κατεύθυνσης των ινών σε 

σχέση με τον τένοντα, μόνο ένα μέρος της δύναμης είναι ωφέλιμο, δηλ. μεταφέρεται στον 

τένοντα στην επιθυμητή κατεύθυνση.  

Οι Mahlfeld και συν. [53] μέτρησαν τη γωνία πρόσφυσης των ινών του έξω πλατύ μηριαίου 

μυός πριν και μετά από μια μέγιστη ισομετρική σύσπαση διάρκειας 3 δευτερολέπτων. 

Παρατηρήθηκε μείωση της γωνίας κατά 1.8
ο
 μετά από 3-6 λεπτά από τη μέγιστη σύσπαση, 

γεγονός που αυξάνει τη μεταφορά δύναμης στον τένοντα κατά περίπου 1%. Αν και η διαφορά 

αυτή είναι μικρή, η μεταβολή στη γωνία πρόσφυσης είναι πιθανό να συνεισφέρει στο φαινόμενο 

της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης [61]. 

 

3.3 Επιστράτευση κινητικών μονάδων με υψηλό επίπεδο διεγερσιμότητας 

Οι κινητικές μονάδες διεγείρονται σύμφωνα με το νόμο «όλον ή ουδέν». Η επιστράτευσή 

τους ακολουθεί την «αρχή του μεγέθους» κατά την οποία, οι μικρές κινητικές μονάδες 

διεγείρονται πρώτα και στη συνέχεια οι μεγαλύτερες [42]. Oι μεγαλύτερες κινητικές μονάδες 

συμμετέχουν στην παραγωγή δύναμης, όταν απαιτείται να αναπτυχθεί μεγάλη τάση στο μυ. Κατά 

τους Hirst και συν. [44], οι «γρήγορες» κινητικές μονάδες απαιτούν μεγαλύτερη εκπόλωση της  
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Σχήμα 4. Μέτρηση αντανακλαστικού Hoffman (αντανακλαστικό-H) και του κυματισμού-Μ. Με ηλεκτρικό 

ερεθισμό διεγείρονται οι α-κινητικοί νευρώνες, με αποτέλεσμα να καταγράφεται άμεσα (3-6 ms) ένα 

ηλεκτρικό δυναμικό στον μυ (κυματισμός-Μ). Ταυτόχρονα, διεγείρονται οι Ia κεντρομόλες νευρικές ίνες και 

το ερέθισμα μεταφέρεται στο νωτιαίο μυελό. Από εκεί μεταδίδεται μέσω συνάψεων στον άλφα-κινητικό 

νευρώνα που καταλήγει στον μυ και καταγράφεται ως ηλεκτρική δραστηριότητα (αντανακλαστικό-H) σε 28-

35 ms μετά την ηλεκτρική διέγερση. EMG = καταγραφή ηλεκτρομυογραφικής δραστηριότητας.  

 

 

κυτταροπλασματικής μεμβράνης για να διεγερθούν με συνέπεια να έχουν περισσότερες 

πιθανότητες να μη μεταφερθεί το δυναμικό δράσης ώστε να επιστρατευθούν.  

Η αύξηση της μυϊκής δύναμης και ισχύος μετά από μια άσκηση ενεργοποίησης μπορεί να 

οφείλεται και στην αύξηση της επιστράτευσης των κινητικών μονάδων με υψηλό κατώφλι 

ενεργοποίησης ή επίπεδο διεγερσιμότητας [83]. Η αυξημένη επιστράτευση των κινητικών 

μονάδων με υψηλό κατώφλι ενεργοποίησης μπορεί να αξιολογηθεί με το ηλεκτρικά προκλητό 

αντανακλαστικό Hoffmann (αντανακλαστικό-Η). To αντανακλαστικό-Η καταγράφεται με 

ηλεκτρομυογράφημα μετά από ηλεκτρική διέγερση των κεντρομόλων νευρικών ινών (Ια) που 

ξεκινούν από τη μυϊκή άτρακτο (Σχήμα 4). Το δυναμικό δράσης που προκαλείται από την 

ηλεκτρική διέγερση μεταφέρεται στο νωτιαίο μυελό μέσω των κεντρομόλων νευρικών ινών Ια και 

από εκεί μεταδίδεται μέσω συνάψεων στους άλφα-κινητικούς νευρώνες που καταλήγει στον μυ 

και καταγράφεται ως ηλεκτρική δραστηριότητα (αντανακλαστικό-Η, Σχήμα 4). Επειδή το 

αντανακλαστικό-Η παρακάμπτει τη μυϊκή άτρακτο, (προκαλείται δηλαδή μεταξύ αυτής και της 

σπονδυλικής στήλης), αποτελεί χρήσιμο τρόπο αξιολόγησης της μονοσυναπτικής 

αντανακλαστικής δράσης στο επίπεδο του νωτιαίου μυελού και ειδικότερα της διέγερσης των α-

κινητικών νευρώνων [68]. 
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Η αύξηση του αντανακλαστικού-Η μετά από μια μυϊκή σύσπαση ενεργοποίησης 

υποδηλώνει βελτιωμένη μετάδοση του δυναμικού δράσης στις συνάψεις στο επίπεδο του 

νωτιαίου μυελού και έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση κινητικών μονάδων με υψηλό 

επίπεδο διεγερσιμότητας (δηλ. μυϊκές ίνες ταχείας σύσπασης). Η βελτιωμένη μετάδοση του 

δυναμικού δράσης στις συνάψεις στο επίπεδο του νωτιαίου μυελού οφείλεται στο ότι κάποιες 

συνάψεις δεν είναι λειτουργικές σε φυσιολογικές συνθήκες (δηλ. πριν την άσκηση 

ενεργοποίησης). 

Αυτό που επιτυγχάνεται με την άσκηση ενεργοποίησης στο επίπεδο των συνάψεων στο 

νωτιαίο μυελό είναι η αυξημένη λειτουργικότητα των συνάψεων μέσω αυξημένης 

απελευθέρωσης νευροδιαβιβαστών ή αύξησης της αποτελεσματικότητας των νευροδιαβιβαστών 

ή αυξημένης μετάδοσης του δυναμικού δράσης στις διακλαδώσεις των κεντρομόλων νευρικών 

ινών [20]. 

Σε κυτταρικό επίπεδο, έχει επίσης αποδειχθεί ότι η αυξημένη επιστράτευση των κινητικών 

μονάδων μπορεί να προκληθεί μέσω υπερπόλωσης των μυϊκών και νευρικών μεμβρανών κατά τη 

διάρκεια της ανερέθιστης περιόδου όταν τα ιόντα νατρίου αντλούνται έξω από την μεμβράνη. Η 

διαδικασία αυτή αυξάνει το δυναμικό ηρεμίας της κυτταροπλασματικής μεμβράνης και αυτή η 

αύξηση επιστρατεύει περισσότερες κινητικές μονάδες στη δραστηριότητα που θα ακολουθήσει 

[16, 43], καθώς η υπερπόλωση θεωρείται ότι διαρκεί περισσότερο από 20 λεπτά [73].  

Το αντανακλαστικό-Η έχει χρησιμοποιηθεί από τους ερευνητές για την εκτίμηση της 

νευρικής ενεργοποίησης, η οποία εκδηλώνεται ως αυξημένη επιστράτευση κινητικών μονάδων 

[37, 84]. Η αλλαγή στο εύρος του αντανακλαστικού, δείχνει ότι έχει μειωθεί η προσυναπτική 

αναστολή των κεντρομόλων νευρώνων Ια [46] με συνέπεια να υπάρχει αυξημένη μετάδοση του 

διεγερτικού δυναμικού στις συνάψεις στο επίπεδο του νωτιαίου μυελού [83]. Αυτή η αυξημένη 

μετάδοση του διεγερτικού δυναμικού έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του μετασυναπτικού 

δυναμικού για το ίδιο προσυναπτικό δυναμικό, η οποία διαρκεί αρκετά λεπτά μετά τη 

δραστηριότητα που προκαλεί ενεργοποίηση [51]. Οι Gullich & Schmidtbleicher [37] διαπίστωσαν 

μια σημαντική μείωση στο εύρος του αντανακλαστικού-Η ένα λεπτό μετά την άσκηση 

ενεργοποίησης (-24%) και μια βελτίωση (+20%) 4-11 λεπτά μετά. Οι ερευνητές κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι η αύξηση στην μυϊκή ισχύ των δοκιμαζόμενων μετά από άσκηση ενεργοποίησης 

οφείλεται σε μεγαλύτερη επιστράτευση των κινητικών μονάδων. Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει να 

αναφερθεί είναι ότι η αύξηση του εύρους του αντανακλαστικού-Η ήταν σημαντικά μεγαλύτερη 

και διήρκησε περισσότερο στους αθλητές (+42% και 8,1±3,6 λεπτά) απ’ ότι στους φοιτητές 

δοκιμαζομένους (+11% και 5,9±3,8 λεπτά). Σε αντίθεση όμως οι Hodgson και συν. [46] 

παρατήρησαν αύξηση της μυϊκής απόδοσης μετά από 3 σειρές των 5 μέγιστων εκούσιων 

συσπάσεων, χωρίς όμως να μεγαλώσει ταυτόχρονα το εύρος του αντανακλαστικού. Οι μελετητές 

οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι η μεταδιεγερτική ενεργοποίηση στην περίπτωση αυτή δεν 

προκλήθηκε από νευρογενείς αλλά από μυογενείς μηχανισμούς. 

Ο κυματισμός-Μ έχει χρησιμοποιηθεί είτε ξεχωριστά είτε σε συνδυασμό με το 

αντανακλαστικό-Η για την αξιολόγηση της διεγερσιμότητας των κινητικών μονάδων. Ο 

κυματισμός-Μ είναι η ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα που καταγράφεται αμέσως μετά την 

ηλεκτρική διέγερση του μυός (μέσα σε 3-6 ms, Σχήμα 4). Σε κάποιες μελέτες, ο λόγος του 

αντανακλαστικού-Η προς τον κυματισμό-Μ έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της 

διεγερσιμότητας των κινητικών μονάδων [26]. Οι Hamada και συν. [38] παρατήρησαν αύξηση 

στην ηλεκτρικά προκλητή μονή σύσπαση (34-114%) με ταυτόχρονη αύξηση στο εύρος του 

κυματισμού-Μ (7±4%) για 2 λεπτά, μετά από μέγιστη ισομετρική σύσπαση διάρκειας 10 

δευτερολέπτων κυρίως στους δοκιμαζόμενους με μεγαλύτερο ποσοστό ινών τύπου ΙΙ. Σε 
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συμφωνία με αυτό, οι Folland και συν. [26] διέκριναν μια αύξηση του λόγου του 

αντανακλαστικού-Η προς τον κυματισμό-Μ (+42%), 5 λεπτά μετά από μια μέγιστη ισομετρική 

σύσπαση διάρκειας 10 δευτερολέπτων ενώ σημαντική βελτίωση υπήρξε και στην σχετική δύναμη 

της ηλεκτρικά προκλητής μονής σύσπασης (+16%). Στην έρευνα των Morana και Perrey [66], 

χρησιμοποιήθηκε ένα πιο ήπιο πρωτόκολλο ενεργοποίησης, που περιελάμβανε υπομέγιστες 

ισομετρικές συσπάσεις που εκτελούνταν με διαλειμματικό τρόπο (5 s σύσπαση-5 s ανάπαυση) για 

10 λεπτά. Το πρωτόκολλο αυτό προκάλεσε άμεση (σε 1 λεπτό) μεγάλη αύξηση της ηλεκτρικά 

προκλητής μονής σύσπασης (+52%), η οποία όμως δεν σχετίζονταν με την αύξηση του 

κυματισμού-Μ, ο οποίος αυξήθηκε αρκετά αργότερα (περίπου στα 7 λεπτά). Σε συμφωνία με 

αυτά τα δεδομένα, και άλλες έρευνες βρήκαν μεταδιεγερτική ενεργοποίηση η οποία δεν 

σχετίζονταν με μεταβολές του κυματισμού-M [60,62], ή το λόγο του αντανακλαστικού-Η προς τον 

κυματισμό-Μ [48]. 

Οι Sotiropoulos και συν. [78] ανέφεραν μια αύξηση στο κατακόρυφο άλμα των 

δοκιμαζόμενων μετά από άσκηση ενεργοποίησης (ημικάθισμα με μέτριες αντιστάσεις και 

γρήγορη εκτέλεση), που συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη ηλεκτρομυογραφική δραστηριότητα. Οι 

ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πιθανώς να υπήρξε μεγαλύτερη ενεργοποίηση του 

νευρικού συστήματος μετά την ενεργοποίηση των μυών που πρωταγωνιστούν στην εκτέλεση του 

κατακόρυφου άλματος. Αντιθέτως οι Esformes  και συν. [22] παρατήρησαν ότι μετά από 

ενεργοποίηση με διαφορετικά είδη μυϊκών συσπάσεων στα άνω άκρα, βελτιώθηκε η μυϊκή ισχύς 

μόνο μετά από ισομετρική σύσπαση, ενώ δεν υπήρχαν μεταβολές στην ηλεκτρομυογραφική 

δραστηριότητα τόσο στο μείζονα θωρακικό όσο και στον τρικέφαλο βραχιόνιο. Οι ερευνητές 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η βελτίωση της μυϊκής ισχύος που προκλήθηκε από ισομετρική 

σύσπαση διάρκειας επτά δευτερολέπτων πιθανότατα οφείλονταν σε μυϊκούς και όχι σε 

νευρικούς παράγοντες. 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι νευρικοί παράγοντες, όπως αυξημένη μετάδοση του 

δυναμικού στις συνάψεις στο επίπεδο του νωτιαίου μυελού και υπερπόλωση των νευρικών και 

μυϊκών μεμβρανών, πιθανόν να συμβάλλουν στο φαινόμενο της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης, 

αν και τα αποτελέσματα των μελετών είναι αντικρουόμενα. Το μέγεθος της συμμετοχής των 

νευρoγενών και των μυογενών μηχανισμών στην πρόκληση μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης 

πιθανόν να εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της άσκησης ενεργοποίησης (π.χ. είδος μυϊκής 

σύσπασης, ένταση, διάρκεια, ταχύτητα κίνησης, κλπ), αλλά αυτό δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς 

μέχρι σήμερα. 

 

4. Αλληλεπίδραση μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης και κόπωσης 

Η προηγηθείσα μυϊκή σύσπαση που προκαλεί μεταδιεγερτική ενεργοποίηση μπορεί να 

θεωρηθεί ότι «ενεργοποιεί» τον συγκεκριμένο μυ με συνέπεια να αυξάνεται η απόδοση του στο 

χρόνο που ακολουθεί. Όμως, η μυϊκή σύσπαση αυτή μπορεί να προκαλέσει και κόπωση, η οποία 

θα μειώσει την απόδοση κάτω από το αρχικό επίπεδο. Η μεταδιεγερτική ενεργοποίηση και η 

κόπωση συνυπάρχουν στο σκελετικό μυ [69], γιατί κάθε μυϊκή δραστηριότητα μπορεί να 

ενεργοποιήσει τόσο τους φυσιολογικούς μηχανισμούς της κόπωσης όσο και της μεταδιεγερτικής 

ενεργοποίησης [65, 84]. 

Η μυϊκή κόπωση είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο φαινόμενο που συνήθως περιλαμβάνει 

συνδυασμό περιφερικών και κεντρικών μηχανισμών [41] και διακρίνεται σε κεντρική και 

περιφερική [4]. Η κεντρική κόπωση προκαλεί μείωση στην επιστράτευση των κινητικών μονάδων 

με υψηλό επίπεδο διεγερσιμότητας και μείωση στη συχνότητα πυροδότησης των ενεργών  



Τσούκος και συν.: Μεταδιεγερτική ενεργοποίηση                                                    Επιθ. Βιοχ. Φυσιολ. Άσκησης 1: 1-21, 2013 

 

 

 

 

- 9 - 

 
 

Σχήμα 5. Υποθετικό μοντέλο της σχέσης μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης, κόπωσης και μυϊκής απόδοσης, 

σε συνάρτηση με τον όγκο της ενεργοποίησης. Η απόδοση βελτιώνεται άμεσα (παράθυρο 1) όταν ο όγκος 

της άσκησης ενεργοποίησης είναι μικρός. Αντιθέτως, όταν ο όγκος της άσκησης ενεργοποίησης είναι 

μεγάλος, τότε απαιτείται ένα διάλειμμα αποκατάστασης (παράθυρο 2) για να επέλθει η βελτίωση της 

απόδοσης (προσαρμοσμένο από Tillin & Bishop, 2009). 

 

 

κινητικών μονάδων [9]. Ως κόπωση ορίζεται η  αδυναμία παραγωγής της απαιτούμενης ή 

αναμενόμενης δύναμης και ισχύος [18, 23]. Αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω περιφερικών 

παραγόντων (στο επίπεδο του σκελετικού μυός) όπως είναι  οι διαταραχές της συγκέντρωσης των 

ιόντων υδρογόνου (H
+
), καλίου (K

+
) και ασβεστίου (Ca

2+
) [59], οι οποίες επηρεάζουν τη 

διεγερσιμότητα της κυτταροπλασματικής μεμβράνης, τους μηχανισμούς μυϊκής σύσπασης και τον 

ενεργειακό μεταβολισμό [3]. Επίσης, περιφερική μυϊκή κόπωση μπορεί να προκαλέσουν οι 

ελεύθερες ρίζες οξυγόνου και αζώτου οι οποίες παράγονται κατά την άσκηση [91], καθώς και η 

αδυναμία ανασύνθεσης ATP στο ρυθμό που απαιτείται για μέγιστη σύσπαση κυρίως από τα 

μειωμένα επίπεδα φωσφοκρεατίνης μετά την άσκηση ενεργοποίησης [10, 11]. Η κεντρική 

κόπωση ορίζεται ως η μείωση της ικανότητας διέγερσης των μυών μέσω των κινητικών 

νευρώνων, η οποία οφείλεται σε μειωμένη ικανότητα του νευρικού συστήματος - σε επίπεδο 

νωτιαίου μυελού ή κινητικού φλοιού - να διατηρήσει τα νευρικά ερεθίσματα στο μέγιστο ή 

απαιτούμενο επίπεδο   [30, 36]. 

Οι μηχανισμοί πρόκλησης της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης μπορεί να θεωρηθεί ότι 

μπορούν να «εξουδετερώσουν», εν μέρει, τους περιφερικούς και νευρικούς μηχανισμούς της 

κόπωσης λόγω του ότι είναι σε πολλά σημεία αντίθετοι (π.χ. ο ένας αυξάνει και ο άλλος μειώνει 

την ευαισθησία των συσταλτών πρωτεϊνών στο ασβέστιο [27, 66]). Η επικράτηση της 

ενεργοποίησης ή της κόπωσης θα καθορίσει και την αποτελεσματικότητα του πρωτοκόλλου στο 

να βελτιώσει τη μυϊκή απόδοση στο διάστημα που ακολουθεί [83].  

Ένα υποθετικό μοντέλο που δείχνει τη σχέση μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης, κόπωσης και 

απόδοσης παρουσιάζεται στο Σχήμα 5. Όταν ο όγκος της άσκησης ενεργοποίησης είναι μικρός 

(μικρή διάρκεια ή λίγες επαναλήψεις), η μεταδιεγερτική ενεργοποίηση υπερισχύει της κόπωσης, 

με αποτέλεσμα την άμεση βελτίωση της απόδοσης. Όσο όμως ο όγκος της άσκησης 
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ενεργοποίησης μεγαλώνει, η κόπωση υπερισχύει της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης με 

αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση. Κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης, η μεταδιεγερτική 

ενεργοποίηση μειώνεται με αργότερο ρυθμό σε σχέση με την κόπωση, με συνέπεια να έχουμε 

βελτίωση της απόδοσης σε κάποιο χρονικό σημείο αρκετά μετά από το τέλος της άσκησης 

ενεργοποίησης [57, 83]. Λόγω του ότι τα επίπεδα κόπωσης και μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης 

διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ατόμων, συνιστάται ο ατομικός προσδιορισμός του βέλτιστου 

χρόνου αποκατάστασης με τη διαδικασία δοκιμή-σφάλμα [49, 74]. 

Η υπερίσχυση της κόπωσης ή της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης καθορίζεται από τα 

χαρακτηριστικά της άσκησης ενεργοποίησης, το χρόνο αποκατάστασης και ορισμένα 

φυσιολογικά χαρακτηριστικά των δοκιμαζόμενων. Τα χαρακτηριστικά της άσκησης 

ενεργοποίησης, τα οποία προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα του 

πρωτοκόλλου, περιλαμβάνουν το συνολικό όγκο άσκησης (δηλ. συνολική διάρκεια ή αριθμός 

μυϊκών συσπάσεων), την έντασή της (σε ποσοστό της μέγιστης δύναμης) και τα διαφορετικά είδη 

της μυϊκής σύσπασης (ισομετρική, μειομετρική ή πλειομετρική) [22, 70]. Τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των δοκιμαζόμενων περιλαμβάνουν, το προπονητικό επίπεδο, την κατανομή του 

τύπου των μυϊκών ινών, το βαθμό της μέγιστης μυϊκής δύναμης  και το πηλίκο ισχύος-δύναμης 

[14, 81]. 

 

5. Παράγοντες που επηρεάζουν τη μυϊκή απόδοση μετά την άσκηση ενεργοποίησης  

Οι  παράγοντες που επηρεάζουν την άμεση απόδοση του δοκιμαζόμενου ως συνέπεια της 

άσκησης ενεργοποίησης είναι ο όγκος, η ένταση, το είδος της μυϊκής σύσπασης καθώς και τα 

φυσιολογικά χαρακτηριστικά των δοκιμαζόμενων [64, 70, 72]. 

 

5.1 Χαρακτηριστικά άσκησης ενεργοποίησης  

 Ο όγκος της άσκησης ενεργοποίησης έχει θεωρηθεί από τις βασικές παραμέτρους που 

καθορίζουν την απόδοση που ακολουθεί. Κατά τους Tillin & Bishop [83] αν ο όγκος είναι μικρός 

τότε η μεταδιεγερτική ενεργοποίηση θα εμφανιστεί αμέσως, ενώ αν ο όγκος είναι μεγαλύτερος 

τότε θα πρέπει να υπάρξει μια επαρκής περίοδος αποκατάστασης για να υπερισχύσει η 

μεταδιεγερτική ενεργοποίηση της κόπωσης. H ισομετρική άσκηση έχει χρησιμοποιηθεί πολύ 

συχνά για την πρόκληση του φαινομένου της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης [83]. Οι Hamada και 

συν. [40] χρησιμοποιώντας ένα πρωτόκολλο κόπωσης το οποίο περιελάμβανε 16 ισομετρικές 

συσπάσεις των 5 δευτερολέπτων η κάθε μια, παρατήρησαν ότι μετά τις πρώτες 3 συσπάσεις η 

μεταδιεγερτική ενεργοποίηση ήταν εμφανής (αύξηση δύναμης κατά 127%). Η απόδοση στη 

συνέχεια μειωνόταν ώσπου έφτασε αμέσως μετά την 16η σύσπαση στο 32% κάτω από την αρχική 

τιμή. Αυτό το εύρημα ενισχύθηκε και από τα αποτελέσματα των Vandervoort και συν. [90] οι 

οποίοι μια μέγιστη εκούσια σύσπαση διάρκειας 10 δευτερολέπτων προκάλεσε μεγαλύτερη 

αύξηση της δύναμης (+142%) σε σχέση με μια μέγιστη εκούσια σύσπαση 1 δευτερολέπτου (+43%) 

ή με μια μέγιστη εκούσια μέγιστη σύσπαση 3 δευτερολέπτων (+130%) ή με μέγιστη εκούσια 

σύσπαση 30 δευτερολέπτων (+65%). Οι French και συν. [28] συνέκριναν δύο πρωτόκολλα με 

διαφορετικό όγκο και βρήκαν ότι μόνο εκείνο το πρωτόκολλο με 3 σειρές των 3 δευτερολέπτων 

με μέγιστες εκούσιες ισομετρικές συσπάσεις στους τετρακέφαλους μύες, προκάλεσε βελτίωση 

στο άλμα βάθους (+5,03%) σε σύγκριση με το πρωτόκολλο των 3 σειρών με 5 δευτερόλεπτα. Οι 

ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αν η συνολική διάρκεια σύσπασης είναι ίση ή 

μεγαλύτερη των 15 δευτερολέπτων τότε προκαλείται μυϊκή κόπωση και αντισταθμίζεται πλήρως 

η μεταδιεγερτική ενεργοποίηση. Η υπερίσχυση της κόπωσης έναντι της μεταδιεγερτικής 

ενεργοποίησης φάνηκε και στην έρευνα των Tsolakis και συν. [85] όπου παρατηρήθηκε μείωση 
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της επίδοσης στο κατακόρυφο άλμα (κατά 7,5-8,7%) μόνο στους άνδρες αθλητές της ξιφασκίας 8-

12 λεπτά μετά από 3 σειρές  των  3 δευτερολέπτων μέγιστων ισομετρικών συσπάσεων. 

Σημειώνεται ότι η μείωση αυτή δεν παρατηρήθηκε στις γυναίκες αθλήτριες ξιφασκίας. 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η βέλτιστη διάρκεια μέγιστης ισομετρικής σύσπασης για τη 

βελτίωση της επίδοσης μετά από άσκηση ενεργοποίησης είναι περίπου 10 δευτερόλεπτα. Η 

βελτίωση της απόδοσης είναι περίπου 4-5% (Πίνακας 1).  

Η δυναμική άσκηση έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της απόδοσης μέσω της 

μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης.  Οι Mangus και συν. [54]  εφάρμοσαν τέσσερις σειρές της μιας 

επανάληψης στο 90% της μέγιστης δύναμης των δοκιμαζόμενων στην άσκηση ημικάθισμα. Το 

κατακόρυφο άλμα δεν βελτιώθηκε παρότι υπήρξε μια τάση για βελτίωση (p=0,07). Αντιθέτως, σε 

ένα αντίστοιχο διαλειμματικό πρωτόκολλο οι Chatzopoulos και συν. [13] με 10 μονές 

επαναλήψεις στο 90% της μέγιστης δύναμης και 3 λεπτά διάλειμμα μεταξύ των επαναλήψεων, 

βρήκαν σημαντική βελτίωση σε δρόμο ταχύτητας 30 μέτρων (2%) και ιδιαίτερα στα 10 πρώτα 

μέτρα (3%). Σε συμφωνία με τους Chatzopoulos και συν. [13] βρίσκεται και η μελέτη των Batista 

και συν. [6], οι οποίοι χρησιμοποίησαν παρόμοιο πρωτόκολλο με 10 σειρές της μιας επανάληψης 

(διάρκεια επανάληψης 1,5 δευτερόλεπτα) με διάλειμμα 30 δευτερολέπτων μεταξύ των 

επαναλήψεων, σε ισοκινητικό μηχάνημα και με γωνιακή ταχύτητα 60
ο
 ανά δευτερόλεπτο και 

βρήκαν μια βελτίωση στην απόδοση της τάξεως των 6%  (p<0,05). Σε μια άλλη μελέτη των 

Villareal και συν. [73] συγκρίθηκαν 6 διαφορετικά πρωτόκολλα με διάφορες εντάσεις. Οι 

μελετητές οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι για την βελτίωση της κατακόρυφης αλτικότητας 

απαιτείται μια ένταση της τάξεως των 80-95% της 1 μέγιστης επανάληψης (1ΜΕ). Σε συμφωνία με 

τους Villareal και συν. [73], οι Crewther και συν. [15] παρατήρησαν μια βελτίωση στο κατακόρυφο 

άλμα (3-4%), μετά από 1 σειρά των 3 επαναλήψεων με ένταση 3 ΜΕ (περίπου 90-93% της 

μέγιστης), ενώ οι Kilduff και συν. [49] με 1 σειρά των 3 επαναλήψεων στο 87% της 1 ΜΕ και 3 

σειρές των 3 επαναλήψεων στο 87% της 1 ΜΕ [50] βρήκαν βελτίωση τόσο στο ύψος του 

κατακόρυφου άλματος (4,9%) όσο και στη μέγιστη ισχύ (6,4-7,5%). Στις περισσότερες από τις 

παραπάνω έρευνες η αύξηση της μυϊκής απόδοσης συνέβη κατά τη διάρκεια του 4-12
ου

 λεπτού 

της αποκατάστασης [7, 15, 49, 50]. Επίσης αμέσως μετά την άσκηση ενεργοποίησης βρέθηκε 

μείωση της απόδοσης σε όλες σχεδόν τις έρευνες. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με 

αποτελέσματα μελετών που μέτρησαν το εύρος του αντανακλαστικού-H. Ο Gullich & 

Schmidtbleicher [37] παρατήρησαν την μεγαλύτερη αύξηση του αντανακλαστικού στα 8,7 ± 3,6 

λεπτά μετά την άσκηση ενεργοποίησης ενώ οι Trimble & Harp [84] στα 6-10 λεπτά μετά.  

Μεταδιεγερτική ενεργοποίηση μπορεί επίσης να επιτευχθεί με δυναμική άσκηση 

χρησιμοποιώντας υπομέγιστα φορτία αλλά με μέγιστη ταχύτητα κίνησης. Στην έρευνα των Smilios 

και συν. [76] βρέθηκε παρόμοια βελτίωση του κατακόρυφου άλματος (+3.3-4.9%) μετά από δύο 

πρωτόκολλα που περιελάμβαναν τρεις σειρές των πέντε επαναλήψεων με 30% και 60% της 1 ΜΕ 

στην άσκηση ημικάθισμα-άλμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγαλύτερη βελτίωση παρατηρήθηκε 1 

λεπτό μετά την πρώτη σειρά και όχι μετά την ολοκλήρωση των τριών σειρών. Μια άλλη μελέτη 

των Gilbert και Lees [31] συνέκρινε την επίδραση δύο διαφορετικών εντάσεων δυναμικής 

άσκησης (1 ΜΕ και φορτίο που μεγιστοποιείται η ισχύς) κάνοντας πέντε μονές επαναλήψεις με 3 

λεπτά διάλειμμα στην άσκηση ημικάθισμα. Βρέθηκε ότι το κατακόρυφο άλμα αυξήθηκε κατά 

8,5% μετά από 20 λεπτά αποκατάστασης όταν η ένταση ήταν μέγιστη, ενώ η αύξηση 

περιορίστηκε στο 3,4% και εμφανίστηκε μόλις 2 λεπτά μετά το τέλος της άσκησης ενεργοποίησης 

στην περίπτωση που το φορτίο ήταν αυτό που μεγιστοποιούσε την παραγόμενη ισχύ. 

Συμπερασματικά, σε δυναμικά πρωτόκολλα με δυναμικές συσπάσεις, ο ωφέλιμος όγκος που 

φαίνεται να μεγιστοποιεί τη μεταδιεγερτική ενεργοποίηση κυμαίνεται από 3 ως 10 επαναλήψεις  
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Πίνακας 1. Έρευνες στις οποίες χρησιμοποιήθηκε άσκηση ενεργοποίησης για την επίτευξη βραχυπρόθεσμης βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης. 

 

Ερευνητές Δείγμα Άσκηση Ενεργοποίησης Πρωτόκολλο/διάλειμμα Αποτελέσματα Εμφάνιση βελτίωσης 

French και συν. (2003) 13 Αθλ. (10 Άνδρες, 3 

Γυναίκες) 

Μέγιστη Ισομετρική Σύσπαση 

κάτω άκρα 

3 σειρ. X 3 δευτ. /διάλειμμα: 3 λεπτά ↑ 5% DJ Αμέσως μετά 

Gullich και Schmidtbleicher 

(1996) 

34 Αθλ. Άνδρες, 11 

Αθλ. Γυναίκες 

Μέγιστη Ισομετρική Σύσπαση 

κάτω άκρα 

3σειρ.x5δευτ. /διάλειμμα: 5 λεπτά ↑ 4,4 % CMJ και 

↑ 20%  H-reflex 

3 λεπτά 

8,7 λεπτά 

Tsolakis και συν. (2011) 13άνδρες και 10 

γυναίκες (Αθλ. 

Ξιφασκίας) 

Μέγιστη Ισομετρική Σύσπαση 

κάτω άκρα 

3 σειρ. X 3 δευτ. /διάλειμμα: 15 

δευτερόλεπτα 

↓ 7,5-8,7% Μεγ. Ισχύος (CMJ) 

στους Άνδρες 

8-12 λεπτά 

Tsolakis και Bogdanis (2012) 20 (Αθλ.Ξιφασκίας) Πλειομετρικά επιτόπια 

άλματα 

3 σειρ. X 5 επαν. /διάλειμμα: 1 λεπτό ↔ Ύψος CMJ 8 λεπτά 

Batista και συν. (2007) 10 (Μ. Γ) Άνδρες Εκτάσεις Γόνατος 

(Ισοκινητικό) 

10 σειρ. X 1επαν. 100%/διάλειμμα: 30 

δευτερόλεπτα 

↑ 4,5% Μέγ. Ροπής 4-12 

λεπτά 

4-12 λεπτά 

Bevan και συν. (2009) 26 (Αθλ.) Άνδρες Κάμψεις-Τάσεις Αγκώνων 

(Πάγκος) 

3 σειρ. X 3επαν. 40% 1 ΜΕ/διάλειμμα: 4 

λεπτά 

↑ 4,2% Μεγ. Ισχύος, 

↑ 8,2% Μεγ. Ύψος Ρίψης BPT 

8 λεπτά 

Chatzopoulos και συν. (2009) 15 (Αθλ.) Άνδρες Ημικάθισμα 90
ο
 10 σειρ. X 1 επαν. 90% 1 ΜΕ/διάλειμμα: 

3 λεπτά 

↓ χρόνου sprint 10μ. (3%) 

↓ χρόνου sprint 30 μ. (2%) 

5 λεπτά 

Crewther και συν. (2011) 9 (Αθλ.) Άνδρες Παράλληλο κάθισμα 1 σειρ. X 3 επαν. 3 ΜΕ ↑ 3-4% CMJ 4-12 λεπτά 

Gourgoulis και συν. (2003) 20 (Μ. Γ) Άνδρες Ημικάθισμα 90
ο
 1 σειρ.x2επαν.x 20,40,60,80,90% 

1MAE/διάλειμμα: 5 λεπτά 

↑ 4% CMJ στους 

δυνατότερους (>160κιλ.) 

Αμέσως μετά 

                 (συνεχίζεται) 
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Πίνακας 1. (συνέχεια) 

Ερευνητές Δείγμα Άσκηση Ενεργοποίησης Πρωτόκολλο/διάλειμμα Αποτελέσματα Εμφάνιση βελτίωσης 

Kilduff και συν. (2007) 23 (Αθλ.) Άνδρες Βαθύ Κάθισμα 1 σειρ.x3 επαν. 3 ΜΕ ↑ Μεγ. Ισχύος 6,8 και 8,0% 

CMJ 

8 και 12 λεπτά 

Kilduff και συν. (2008) 20 (Αθλ.) Άνδρες Βαθύ Κάθισμα 3 σειρ.x3 επαν. 87% 1 ΜΕ/διάλειμμα: 4 

λεπτά 

↑ Μεγ. Ισχύος 4,9% CMJ 

↑ 32% RFD 

8 λεπτά 

Rixon και συν. (2007) 20 Αθλ. 10 Μ. Γ.,  

άνδρες και γυναίκες 

Ημικάθισμα 90
ο
 

Μέγιστη Ισομετρική σύσπαση 

125
ο
 θέση καθίσματος 

1 σειρ.x3επαν. 3ΜΕ (90%) 

3 σειρ.x3 δευτ. 100%/διάλειμμα: 2 

λεπτά 

↑ 7,7% Μεγ. Ισχύος (CMJ) 

↑8.9% Μεγ. Ισχύος (CMJ) 

3 λεπτά 

Ruben και συν. (2010) 12 (K. Γ) Άνδρες Παράλληλο κάθισμα 1 σειρ.x5επαν. 30% ΜΕ και 1 σειρ. X 

3επαν. 70% ΜΕ και 1 σειρ. x 3επαν. 90% 

ΜΕ /διάλειμμα: 2 λεπτά 

↑ 17% Μέγ. Ισχύος 

↑ 12 και 17% Μέσης και 

Μέγιστης Δύναμης 

5 λεπτά 

Smilios και συν. (2005) 10 (K. Γ) Άνδρες Ημικάθισμα 90
ο
, Ημικάθισμα-

Αναπήδηση 

3 σειρ.x5επαν. 30% ΜΕ, 60% ΜΕ 

/διάλειμμα: 3 λεπτά 

↑ 3,4-3,96% Μέγ. Ισχύος 

(CMJ) 

1 λεπτό 

Gilbert και συν. (2005) 15 (K. Γ) Άνδρες Βαθύ Κάθισμα 5 σειρ.x1επαν. 100% 1ΜΕ και 5 

σειρ.x1επαν. Pmax 

↑ 8,5% Μέγ. Ισχύος (CMJ) 

100% 1 ME 

↑ 3,4% Μέγ. Ισχύος (CMJ) 

Pmax 

 

20 λεπτά, 

2 λεπτά 

Terzis και συν. (2009) 8 Μ.Γ Άνδρες, 8 Μ.Γ 

Γυναίκες 

Άλματα Βάθους (40 cm) 5 συνεχόμενα άλματα ↑ 7.5% Ριπτικής επίδοσης 

μόνο στους Άνδρες 

Αμέσως μετά 

Μ. Γ.: Μέτρια Γυμνασμένοι, Κ.Γ.: Καλά Γυμνασμένοι, Αθλ.: Αθλητές, ΜΕ: Μέγιστος Αριθμός Επαναλήψεων, BPT: ρίψη στην άσκηση κάμψεων-τάσεων αγκώνων (πάγκος), CMJ: κατακόρυφο 

άλμα με αιώρηση, DJ: άλμα βάθους, RFD: ρυθμός ανάπτυξης της δύναμης, Pmax: Φορτίο μεγιστοποίησης της μυϊκής ισχύος. 

 

 



Τσούκος και συν.: Μεταδιεγερτική ενεργοποίηση                                                   Επιθ. Βιοχ. Φυσιολ. Άσκησης 1: 1-21, 2013 

 

 

 

- 14 -

με ένταση κοντά στη μέγιστη (>80% της μιας μέγιστης επανάληψης-1 ΜΕ) και η αύξηση της 

μυϊκής απόδοσης εμφανίζεται κατά κανόνα 4-12 λεπτά μετά το τέλος της άσκησης ενεργοποίησης 

και κυμαίνεται κατά κανόνα από 2-9%. Σημαντική και άμεση ενεργοποίηση (σε 1-2 λεπτά μετά 

την άσκηση ενεργοποίησης) μπορεί όμως να επιτευχθεί και με μικρότερες εντάσεις (30-60% 1 

ΜΕ, Πίνακας 1). 

 

5.2 Χαρακτηριστικά δοκιμαζόμενων 

 Η μυϊκή δύναμη και η κατανομή των μυϊκών ινών είναι δύο σημαντικές παράμετροι που 

καθορίζουν την αλληλεπίδραση μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης και κόπωσης. Το επίπεδο της 

μυϊκής δύναμης των δοκιμαζόμενων έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί σημαντική μεταβλητή για την 

εμφάνιση βελτίωσης της απόδοσης μετά από άσκηση ενεργοποίησης [5, 93]. Oι Young και συν. 

[93] βρήκαν σημαντική συσχέτιση μεταξύ της μέγιστης δύναμης στο κάθισμα (5 ΜΕ) των 

δοκιμαζόμενων και του ποσοστού βελτίωσης στο κατακόρυφο άλμα με βάρη (r=0,73, p=0,02). Οι 

ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι δυνατότεροι συμμετέχοντες με μέσο όρο μέγιστης 

δύναμης στο ημικάθισμα 152 ± 30 κιλά είχαν μεγαλύτερη βελτίωση στην απόδοση μετά από την 

άσκηση ενεργοποίησης σε σχέση με τους πιο αδύναμους. Επίσης σημαντική συσχέτιση μεταξύ 

της έντασης των 3 ΜΕ και του ποσοστού βελτίωσης της κατακόρυφης αλτικότητας βρήκαν και οι 

Kilduff και συν. [49] (r=0,63, p<0,01) με μέγιστη δύναμη των δοκιμαζόμενων στο κάθισμα 153 ± 

23 κιλά. Ακόμη οι Gourgoulis και συν. [33] παρατήρησαν μια αύξηση 4,0% (p<0,05) στο 

κατακόρυφο άλμα μόνο σε όσους μπορούσαν να σηκώσουν τουλάχιστον 160 κιλά στο κάθισμα, 

ενώ εκείνοι που δεν μπορούσαν, βελτιώθηκαν μόνο 0,42% (p>0,05). Σε μία άλλη μελέτη των 

Bullock και συν. [12] οι δοκιμαζόμενοι με μεγαλύτερο επίπεδο μυϊκής δύναμης που μπορούσαν 

να σηκώσουν στο κάθισμα δυο φορές το βάρος του σώματός τους, ανταποκρίθηκαν καλύτερα 

στο μεγαλύτερο όγκο άσκησης ενεργοποίησης (6 άλματα βάθους) σε σχέση με τον μικρότερο 

όγκο (4 άλματα βάθους). Ακόμη οι Ruben και συν. [72] παρατήρησαν ότι όσοι μπορούσαν να 

σηκώσουν στο κάθισμα περισσότερο από δυο φορές το βάρος του σώματός τους και είχαν 

απόλυτη δύναμη 170 ± 24 κιλά παρουσίασαν μια μεγαλύτερη βελτίωση μετά την άσκηση 

ενεργοποίησης, η οποία περιελάμβανε ένα προοδευτικά αυξανόμενο πρωτόκολλο αντίστασης. 

Κατά τους Bevan και συν. [7],  η σχέση της μυϊκής δύναμης και του ποσοστού βελτίωσης μετά την 

άσκηση ενεργοποίησης μπορεί να αποδοθεί στην καλύτερη ενεργοποίηση του μυϊκού 

συστήματος κατά την διάρκεια της προπόνησης υψηλής αντίστασης και η οποία επιδρά σε 

αλλαγές στο εύρος του H-reflex και στην φωσφορυλίωση των ελαφριών αλυσίδων της μυοσίνης 

[37, 79]. 

Μια πιθανή αιτία για τη μεγαλύτερη βελτίωση της μυϊκής απόδοσης μετά από άσκηση 

ενεργοποίησης στους δυνατότερους δοκιμαζομένους είναι ότι έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ινών 

τύπου ΙΙ ή λόγω της προπόνησης έχουν αυξήσει την εγκάρσια διατομή των ινών τύπου ΙΙ, καθώς 

έχει συσχετιστεί σημαντικά από την βιβλιογραφία το ποσοστό ινών τύπου ΙΙ με την μέγιστη μυϊκή 

δύναμη (r=0,5-0,93, p<0,05) [1, 56, 82]. Οι μυϊκές ίνες τύπου ΙΙ παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

φωσφορυλίωση ελαφριών αλυσίδων μυοσίνης [65] και οι κινητικές μονάδες που τις 

περιλαμβάνουν έχουν υψηλό επίπεδο διεγερσιμότητας. Συνεπώς, τα άτομα που έχουν μυς με 

μεγάλο ποσοστό ινών τύπου ΙΙ θα εμφανίσουν μεγαλύτερη μεταδιεγερτική ενεργοποίηση και θα 

βελτιώσουν περισσότερο την απόδοσή τους όταν προηγηθεί μια άσκηση ενεργοποίησης. Οι 

Gullich & Schmidtbleicher [37] παρατήρησαν ότι οι γαστροκνήμιοι μύες, που έχουν μεγαλύτερο 

ποσοστό με μυϊκές ίνες τύπου ΙΙ, παρουσίασαν μεγαλύτερη μεταδιεγερτική ενεργοποίηση η 

οποία διατηρήθηκε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με αυτή των υποκνημιδίων 

μυών οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο ποσοστό μυϊκών ινών τύπου Ι. Κατά τους Ηamada και συν. [38], 
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το μέγεθος της νευρικής διέγερσης που επιτυγχάνεται μετά την άσκηση ενεργοποίησης είναι 

μεγαλύτερο στις μυϊκές ίνες τύπου ΙΙ [37] και γι’ αυτό το λόγο η μεταδιεγερτική ενεργοποίηση 

παρουσιάζεται αυξημένη σε αθλητές ισχύος [28]. 

Οι Terzis και συν. [81] βρήκαν σημαντική συσχέτιση (r=0,76, p<0,01) της βελτίωσης της 

απόδοσης μετά από άσκηση ενεργοποίησης με την εγκάρσια διατομή των μυϊκών ινών τύπου ΙΙ. Η 

συσχέτιση του ποσοστού των μυϊκών ινών τύπου ΙΙ και της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης ήταν 

επίσης σημαντική αλλά μικρότερη (r=0,69, p<0,01). Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι ο αριθμός των 

μορίων της μυοσίνης τύπου ΙΙ είναι σημαντικότερος από τον αριθμό των κυττάρων τύπου ΙΙ για 

την πρόκληση της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης. Η τελευταία υπόθεση έρχεται σε συμφωνία με 

την αυξημένη φωσφορυλίωση των MLC-2 που προκαλεί η άσκηση ενεργοποίησης και η οποία 

θεωρείται ο επικρατέστερος μηχανισμός της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης. Έτσι περισσότερα 

μόρια μυοσίνης θα υποστούν μεγαλύτερη φωσφορυλίωση από την άσκηση ενεργοποίησης, με 

συνέπεια να προκληθεί μεγαλύτερη βελτίωση στην απόδοση. Στην ίδια μελέτη συσχετίστηκε σε 

μέτριο βαθμό η μεταδιεγερτική ενεργοποίηση σε σχέση με την μυϊκή δύναμη των δοκιμαζόμενων 

στις 6 ΜΕ (r=0,50, p<0,05). Οι μελετητές κατέληξαν ότι η μεταδιεγερτική ενεργοποίηση 

επηρεάζεται περισσότερο από την κατανομή των μυϊκών ινών και ακόμα περισσότερο από την 

εγκάρσια διατομή των μυϊκών ινών τύπου ΙΙ παρά από τη μυϊκή δύναμη. Σε πρακτικό επίπεδο 

αυτά τα συμπεράσματα υποδεικνύουν ότι η προπόνηση με αντιστάσεις μπορεί να βελτιώσει την 

ικανότητα των δοκιμαζόμενων για την πρόκληση της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης [74] μέσω 

της αύξησης της εγκάρσιας διατομής των μυϊκών ινών τύπου ΙΙ [52, 70, 81]. 

 

6. Συμπεράσματα και πρακτικές εφαρμογές  

Η μεταδιεγερτική ενεργοποίηση επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της αυξημένης 

φωσφορυλίωσης των ελαφριών αλυσίδων της μυοσίνης (MLC-2) καθώς και της αυξημένης 

επιστράτευσης κινητικών μονάδων με υψηλό επίπεδο διεγερσιμότητας. Το μέγεθος της 

συμμετοχής αυτών των μηχανισμών στην πρόκληση μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης εξαρτάται 

από τα χαρακτηριστικά της άσκησης ενεργοποίησης (π.χ. είδος μυϊκής σύσπασης, ένταση, 

διάρκεια, ταχύτητα κίνησης, κλπ), αλλά αυτό δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς μέχρι σήμερα. 

Ο βαθμός και ο χρόνος βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης μετά από μια άσκηση 

ενεργοποίησης εξαρτάται από τη σχέση μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης και κόπωσης που 

προκαλούνται παράλληλα. Η υπερίσχυση της κόπωσης ή της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης 

καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά της άσκησης ενεργοποίησης, το χρόνο αποκατάστασης και 

ορισμένα φυσιολογικά χαρακτηριστικά των δοκιμαζόμενων. Όταν η άσκηση ενεργοποίησης είναι 

ισομετρική, η βέλτιστη συνολική διάρκειά της δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα 

(συνήθως σε μικρότερα σετ των 3-5 δευτερολέπτων). Σε διαλειμματικά πρωτόκολλα με δυναμικές 

συσπάσεις, ο ωφέλιμος όγκος που φαίνεται να μεγιστοποιεί τη μεταδιεγερτική ενεργοποίηση 

κυμαίνεται από 3-10 επαναλήψεις με ένταση κοντά στη μέγιστη (>80% της μιας μέγιστης 

επανάληψης-1 ΜΕ), ενώ η αύξηση της μυϊκής απόδοσης εμφανίζεται κατά κανόνα 4-12 λεπτά 

μετά το τέλος της άσκησης ενεργοποίησης και κυμαίνεται κατά κανόνα από 2-9%. Σημαντική και 

άμεση ενεργοποίηση (σε 1-2 λεπτά μετά την άσκηση ενεργοποίησης) μπορεί όμως να επιτευχθεί 

και με μικρότερες εντάσεις (30-60% 1 ΜΕ). 

Σημαντικό ρόλο για τη μεγιστοποίηση του φαινομένου της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης 

διαδραματίζουν η μυϊκή δύναμη και η σύσταση των μυϊκών ινών των δοκιμαζόμενων. Άτομα με 

αυξημένο ποσοστό μυϊκών ινών τύπου ΙΙ παρουσιάζουν μεγαλύτερη φωσφορυλίωση ελαφριών 

αλυσίδων μυοσίνης καθώς επίσης και μεγαλύτερο αριθμό κινητικών μονάδων με υψηλό επίπεδο 

διεγερσιμότητας, οι οποίες αν ενεργοποιηθούν θα βελτιώσουν περισσότερο τη μυϊκή απόδοση. 
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Τέλος, η εγκάρσια επιφάνεια των μυϊκών ινών τύπου ΙΙ φαίνεται να είναι σημαντικότερη για το 

μέγεθος της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι η προπόνηση μυϊκής ισχύος, η 

οποία προκαλεί αύξηση της εγκάρσιας επιφάνειας των ινών τύπου ΙΙ πιθανότατα να επιφέρει και 

αύξηση του επιπέδου της μεταδιεγερτικής ενεργοποίησης. 
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Abstract 

Muscle force and power depends on both physiological characteristics and contraction history. 

Postactivation Potentiation (PAP) has been defined as the acute enhancement of muscle performance which 

occurs after a vigorous voluntary or an electrically evoked contraction. The main physiological mechanisms 

under the phenomenon of PAP are the phosphorylation of myosin light chains and the increased 

recruitment of high threshold motor units. The exercise that causes PAP is usually a dynamic or isometric 

contraction and is called activation exercise. This exercise also causes fatigue and thus muscle performance 

during the subsequent recovery period depends on the balance between PAP and fatigue. The factors that 

determine the balance between PAP and fatigue are the volume, the intensity and the type of muscle 

contraction of the activation exercise. The optimal duration of activation exercise via isometric contractions 

should not exceed 10 seconds. In dynamic contractions the optimal volume which appears to maximize PAP, 

ranges from 3 to 10 repetitions with an intensity of >80% of 1-RM. Muscular performance is increased 4-12 

minutes after the activation exercise. However, significant increase of performance could be achieved with 

lower intensities (30-60% of 1-RM) in 1-2 minutes after the activation exercise. The expected improvement 

of muscle performance after isometric or dynamic exercise is around 2-9%. Strength and muscle fibre 

composition are important determinants for maximization of PAP. Subjects with a high percentage and/or 

greater cross sectional area of fast twitch muscle fibers show greater phosphorylation of myosin light chains 

and have a larger number of high threshold motor units that can lead to improved muscle performance. The 

PAP phenomenon can be used in sports practice during the warm-up, in order to have an acute 

enhancement of performance or during training to take an advantage from the long term effects of training 

with higher intensities. 
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