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ΠΑΤΙΚΑΣ ∆, ΜΠΑΣΣΑ Ε. και ΚΟΤΖΑΜΑΝΙ∆ΗΣ Χ. Παράγοντες που επηρεάζουν την
ταχύτητα κινητικής αγωγιµότητας των νεύρων και η επίδραση της προπόνησης.
Κινησιολογία, Τοµ. 3. Νο 1, 2 σελ. 17-28. Σκοπός της ανασκόπησης είναι να
παρουσιάσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα κινητικής αγωγιµότητας
(ΤΚΑ) και να καταγράψει τις κύριες έρευνες που σχετίζονται µε την επίδραση της
προπόνησης σ' αυτήν. Η ταχύτητα κινητικής αγωγιµότητας επηρεάζεται από τις
µορφολογικές, βιοχηµικές και νευροφυσιολογικές ιδιότητες του κινητικού νευρώνα,
καθώς και από την ηλικία, τη θερµοκρασία, τους τραυµατισµούς και τις παθολογικές
καταστάσεις, ενώ φαίνεται να µην επηρεάζεται από το φύλο και την πλευρικότητα. Σε
σχέση µε την άσκηση, δεν είναι πλήρως διευκρινισµένες οι χρόνιες επιδράσεις των
διαφόρων τύπων άσκησης. Τείνει να γίνει αποδεκτό, ότι η άσκηση αερόβιου τύπου
προκαλεί µείωση της ΤΚΑ, εξαιτίας ενδεχόµενων προσαρµογών στη δραστικότητα
ενζύµων που σχετίζονται µε την λειτουργία των µιτοχονδρίων (αναπνευστικής
αλυσίδας). Αντίθετα, συγκρουόµενα είναι τα αποτελέσµατα που σχετίζονται µε την
επίδραση του εκρηκτικού τύπου προπόνησης. Υπάρχουν αναφορές που υποστηρίζουν
ότι ο τύπος αυτός προπόνησης προκαλεί αύξηση της ΤΚΑ και άλλες που υποστηρίζουν
το αντίθετο. Καµία όµως από τις περιπτωσεις αυτές που σχετίζονται µε την εκρηκτικού
τύπου προπόνηση και τον άνθρωπο δεν έχει τεκµηριωθεί και εξηγηθεί πειραµατικά.
Λέξεις κλειδιά: ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΝΕΥΡΩΝΑΣ,
ΑΣΚΗΣΗ

Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η άσκηση επηρεάζει τη µορφολογία και τη
λειτουργία του κινητικού νευρώνα. Η επίδραση αυτή αναφέρεται και στην
ταχύτητα κινητικής αγωγιµότητας (ΤΚΑ), δηλαδή την ταχύτητα µε την οποία
άγεται το νευρικό ερέθισµα κατά µήκος του νευράξονα (Smorto and
Basmajian 1971). Παρόλα αυτά όµως, τα αποτελέσµατα ερευνών που έχουν
αναφερθεί είναι αντιφατικά και δε δίνουν σαφή απάντηση στο τι είδους
προσαρµογές προκαλούν τα διαφόρου τύπου προπονητικά ερεθίσµατα στην
ΤΚΑ. Το γεγονός αυτό αποκτά µεγάλη σηµασία αν ληφθεί υπόψη η άποψη ότι
η ΤΚΑ ενδεχόµενα να είναι ένας από τους σηµαντικότερους νευρογενείς
παράγοντες που επηρεάζουν µία σειρά κινητικές ιδιότητες, όπως την ταχύτητα
και ακόµη πιο εξειδικευµένα τη συχνότητα κίνησης (Mero et al. 1992). Σκοπός
της ανασκόπησης αυτής είναι να αναφερθεί στους παράγοντες που
επηρεάζουν την ΤΚΑ και την επίδραση της προπόνησης σ' αυτήν.
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Μορφολογία του Νευράξονα του Κινητικού Νευρώνα

Η διάκριση των νευρικών ινών σε κινητικές και αισθητικές (Eccles and
Sherrington 1930), κάνει δυνατή την ξεχωριστή µελέτη της κινητικής και
αισθητικής ταχύτητας αγωγιµότητας αντίστοιχα. Η παρούσα εργασία
περιορίζεται στην ταχύτητα αγωγιµότητας των κινητικών νευρώνων (ΤΚΑ)
που ουσιαστικά είναι η ταχύτητα µε την οποία µεταδίδεται η νευρική ώση µε
φορά από τους κινητικους νευρώνες προς τους σκελετικούς µυς. Το κυριότερο
µορφολογικό χαρακτηριστικό των κινητικών νευρώνων τύπου-α είναι η
παρουσία ελύτρου γύρω από το νευράξονα τους, που αποτελείται από µυελίνη
(Kahle 1984). Η µυελίνη σχηµατίζει περισφίξεις κατά διαστήµατα, αφήνοντας
κάποια τµήµατα του νευράξονα ακάλυπτα. Τα διαστήµατα αυτά λέγονται
κόµβοι Ranvier (Elias 1978). Η παρουσία της µυελίνης µονώνει τον άξονα,
αφού εµποδίζει τα ιόντα να διαπερνούν την κυτταρική µεµβράνη του
νευράξονα στον περιβάλλοντα χώρο (Kutchai 1992). Έτσι, δεν παρατηρείται
απώλεια ενέργειας και το νευρικό σήµα µεταδίδεται από κόµβο σε κόµβο µε
άλµατα (Lillie 1925). Για αυτόν το λόγο, η ταχύτητα αγωγής της νευρικής
ώσης του νευράξονα που περιβάλλεται από µυελώδες έλυτρο, είναι κατά πολύ
µεγαλύτερη (Guyton 1984) σε σχέση µε τις αµύελες νευρικές ίνες, οι οποίες
ανήκουν στο αυτόνοµο νευρικό σύστηµα. Ένας ακόµη λόγος που εξηγεί την
παραπάνω διαφοροποίηση, είναι ότι η πυκνότητα των καναλιών Na+ είναι
σαφώς µεγαλύτερη στους κόµβους του Ranvier (12.000 κανάλια/µm2) σε
σχέση µε τα υπόλοιπα τµήµατα του νευράξονα (25 κανάλια/µm2) (Ritchie and
Rogart 1977). Σύµφωνα µε τον Tasaki (1953) η παρουσία της µυελίνης
βοηθάει την αλµατική µετάδοση του ερεθίσµατος, λόγω της ύπαρξης
µεγαλύτερης εγκάρσιας αντίστασης και χαµηλής εγκάρσιας χωρητικότητας.

Παράγοντες που επηρεάζουν την ΤΚΑ

Ένα πλήθος παραγόντων φαίνεται να επηρεάζουν την ταχύτητα κινητικής
αγωγιµότητας των νεύρων, οι σηµαντικότεροι από τους οποίους συνοψίζονται
παρακάτω.
Μορφολογία του κινητικού νευρώνα: Είναι γνωστό ότι τα µεγέθη του
κινητικού νευρώνα δεν είναι ενιαία και ανάλογα µε το µέγεθος τους
καθορίζεται ο τύπος της κινητικής µονάδας που νευρώνουν. Σύµφωνα µε τον
Henneman (1981) οι µεγάλοι κινητικοί νευρώνες ενεργοποιούν τις γρήγορες
κινητικές µονάδες και οι νευρώνες µικρότερου µεγέθους τις αργές. Έχει
διαπιστωθεί ότι η ΤΚΑ συσχετίζεται µε το µέγεθος του κινητικού νευρώνα και
τον τύπο της κινητικής µονάδας. Είναι πάντα υψηλότερη στις ταχείας
συστολής και χαµηλότερη στις βραδείας συστολής κινητικές µονάδες.
Νευροφυσιολογία κινητικού νευρώνα: Η ΤΚΑ συσχετίζεται αρνητικά µε
την αντίσταση της κυτταρικής µεµβράνης και τον χρόνο επαναπόλωσης και
θετικά µε τη ρεοβάση και τη χροναξία (Barret and Crill 1971, Barret and Crill
1974, Cullheim 1978, Zwaagstra and Kernell 1980, Kernell and Zwaagstra
1981 Fleshman et al. 1981, Gardiner 1991) του κυτταρικού σώµατος.
Βιοχηµεία κινητικού νευρώνα: Ένας ακόµη λόγος που εξηγεί τις
διαφορές ΤΚΑ µεταξύ των κινητικών µονάδων είναι η διαφορές βιοχηµικής
σύνθεσης των κινητικών νευρώνων. Συγκεκριµένα έχει βρεθεί ότι οι κινητικοί
νευρώνες των αργών κινητικών µονάδων περιέχουν οξειδωτικά ένζυµα που
σχετίζονται µε την λειτουργικότητα των µιτοχονδρίων (π.χ. SDH, MDH) σε
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µεγαλύτερες ποσότητες από αυτές των γρήγορων κινητικών µονάδων
(Ishihara et al. 1988).
∆ιάµετρος Νευράξονα: Η ΤΚΑ συσχετίζεται θετικά µε την διάµετρο του
νευράξονα (Paintal 1973, Cullheim 1978, Waxman 1980. Συνεπώς όσο
αυξάνει η διάµετρος τόσο αντίστοιχα βελτιώνεται η ΤΚΑ και µάλιστα ο ρυθµός
αύξησης είναι περίπου ίσος µε 5 m/sec/µm (Cummins and Dorfman 1981).
Απόσταση Κόµβων Ranvier: Oι αποστάσεις µεταξύ των κόµβων δεν
είναι ίδιες για κάθε νευρώνα και σύµφωνα µε τους Huxley and Stampfli
(1949) µπορεί να είναι από 200 έως 1.000 µm. Όταν η απόσταση είναι µικρή,
τότε το νευρικό σήµα διαδίδεται µε µικρά και πολλά άλµατα γεγονός που
ελαττώνει την ταχύτητα αγωγής. Όµως και στην αντίθετη περίπτωση, όταν
δηλαδή η αποστάσεις µεταξύ των κόµβων είναι πολύ µεγάλες, το νευρικό
ερέθισµα µεταδίδεται µε καθυστέρηση, επειδή για να µεταδοθεί από κόµβο σε
κόµβο πρέπει να εκτελεί µεγάλα άλµατα. Έτσι υπάρχει ένα ευνοϊκό όριο
απόστασης µεταξύ κόµβων του Ranvier που αποδίδει µέγιστη ταχύτητα
αγωγής (Waxman 1980).
Μήκος Νευράξονα: Έρευνες έχουν δείξει ότι η ταχύτητα αγωγιµότητας
δεν έχει σταθερή τιµή κατά µήκος του νεύρου (Trojaborg 1964). Όσο
πλησιάζει το ερέθισµα προς την περιφέρεια (αξονικά πέρατα), τόσο πιο αργά
µεταδίδεται, διότι επέρχεται µία σταδιακή λέπτυνση του νευράξονα (Hodes et
al. 1948, Waxman and Bennett 1972, Waxman 1980, Ruigrok et al. 1984,
Sunderland and Roche 1958, Williams and Wendell-Smith 1971).
Ηλικία: Πολλές έρευνες έδειξαν ότι η ΤΚΑ των νεύρων συσχετίζεται µε την
ηλικία (Wagman and Lesse 1952, Norris et al. 1953, Mudler et al. 1961,
Mayer 1963, LaFratta and Smith 1964, Kemble 1967, Behse and Buchthal
1971, LaFratta and Zalis 1973, Dorfman and Bosley 1979, Kimura 1984,
Taylor 1984, Rinver et al. 1990). Μόνο σε δύο έρευνες (Panayiotopoulos et
al. 1977, Kruger et al. 1987) δεν βρέθηκε σχέση µεταξύ της ηλικίας και της
ΤΚΑ. Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε τους Baer and Johnson (1965) στην ηλικία
των 4-5 χρόνων το παιδί αποκτά τη φυσιολογική ΤΚΑ που θα έχει και στην
ενηλικίωση του, ενώ µετά τα 60 χρόνια η ταχύτητα µειώνεται σηµαντικά. Η
αλµατώδης αύξηση της ΤΚΑ από την βρεφική ηλικία έως την ενηλικίωση
ενδεχοµένως οφείλεται στην αύξηση των αποστάσεων µεταξύ των περίσφίξεων του Ranvier (Lascelles and Thomas 1966). Οι Norris et al. (1953)
βρήκαν ότι για ηλικίες από 20-89 χ. η ΤΚΑ µειώνεται µε ρυθµό 2 m/sec/10
έτη. Η αιτία που προκαλεί την µείωση της ΤΚΑ στην διάρκεια της γήρανσης
οφείλεται και στην µείωση της απόστασης µεταξύ των κόµβων Ranvier.
(Hennessay et al. 1994).
Φύλο: Έχει αναφερθεί ότι το φύλο επηρεάζει τη ΤΚΑ και ότι οι γυναίκες
έχουν µεγαλύτερη ταχύτητα (LaFratta and Smith 1964, Kemble 1967). Πιο
σύγχρονες όµως έρευνες έδειξαν ότι το φύλο δε συσχετίζεται µε την ΤΚΑ (Nitz
et al. 1985, Schaap et al. 1989, από Hennessey et al. 1994).
Ύψος: Πολλοί ερευνητές έχουν αναφέρει ότι το ύψος συσχετίζεται
αρνητικά µε την ΤΚΑ (Lang et al. 1977, Campbell et al. 1981, Soudmand et
al. 1982, Gadia et al. 1987, Rinver et al. 1990). Ενδεικτικά, οι Rinver et al.
(1990) αναφέρουν αρνητική συσχέτιση του ύψους σε σχεση µε την ΤΚΑ του
περονιαίου και κνηµιαίου νεύρου. Το γεγονός ότι τα ψηλά άτοµα έχουν
χαµηλότερη ΤΚΑ µπορεί να εξηγηθεί από το ότι η διάµετρος του άξονα
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µικραίνει όσο αποµακρυνόµαστε από το κυτταρικό σώµα (Fernand and Young
1951, Sunderland and Roche 1958, Williams and Wendell-Smith 1971).
Παρόλα αυτά υπάρχουν αναφορές που υποστηρίζουν ότι σε αθλητές (Kamen
et al. 1984) δε βρέθηκε σηµαντική αρνητική συσχέτιση του ύψους µε την ΤΚΑ
του ωλένιου και κνηµιαίου νεύρου, ενώ άλλες αναφορές υποστηρίζουν ότι
γενικότερα
δεν
παρουσιάζεται
συσχέτιση
µεταξύ
ανθρωποµετρικών
παραµέτρων και ΤΚΑ στα άνω άκρα (Rinver et al. 1990).
Λίπος: Ο Elam (1987) βρήκε αρνητική συσχέτιση µεταξύ της ποσότητας
του υποδόριου σωµατικού λίπους και της ΤΚΑ του κνηµιαίου νεύρου αθλητών
δύναµης. Ο Simpson (1964) αντίθετα υποστηρίζει ότι η παρουσία του λίπους
δεν επηρεάζει την αγωγιµότητα αυτή καθαυτή αλλά την ισχύ του ηλεκτρικού
ερεθίσµατος λόγω της αντίστασης που προβάλει. Άλλωστε έχει διαπιστωθεί ότι
δεν υπάρχουν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στην προκλητή ηλεκροµηχανική µυϊκή απόδοση (προκλητή σύσπαση, χρόνος επίτευξης µέγιστης
προκλητής ροπής, χρόνος χαλάρωσης) µεταξύ παχύσαρκων ατόµων και µη
(Blimkie et al 1989, Blimkie et al 1990).
Τραυµατισµοί-Παθήσεις: Μετά από τραυµατισµό σηµειώνεται πτώση της
ταχύτητας κινητικής αγωγιµότητας των νεύρων που εµπλέκονται στην
τραυµατισµένη άρθρωση, ενώ κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας
παρατηρείται γραµµική αύξηση µέχρι περίπου τις φυσιολογικές τιµές (Streib
1983, Kleinrensink et al. 1993). Επίσης, η ΤΚΑ επηρεάζεται αρνητικά από
παθολογικές καταστάσεις του κινητικού νευρώνα και του κεντρικού νευρικού
συστήµατος, όπως νευροπάθειες, σκλήρυνση κατά πλάκας (Smorto and
Basmajian 1971, Kaplan 1976, Dalakas and Engel 1981) και σακχαρώδης
διαβήτης (Dorfman et al. 1983).
Θερµοκρασία: Η ΤΚΑ ελαττώνεται όταν η θερµοκρασία του δέρµατος
µειώνεται. Σε θερµοκρασίες δέρµατος µεγαλύτερες των 35oC δε φαίνεται να
επηρεάζεται σηµαντικά η αγωγιµότητα των νεύρων. Η πτώση της
θερµοκρασίας έχει αναφερθεί πως µειώνει την ΤΚΑ κατά 2.0 m/sec/°C
(Hennessey et al. 1994, Bicknell et al. 1982). Οι Cummins and Dorfman
(1981) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι για θερµοκρασίες από 25 έως 37 °C η
ΤΚΑ µεταβάλλεται κατά 4% ανά °C.
Πλευρικότητα: Σύµφωνα µε την έρευνα των Singh et al. (1977) η ΤΚΑ
ήταν µεγαλύτερη στο δεξί χέρι για τους δεξιόχειρες και στο αριστερό για τους
αριστερόχειρες, δεδοµένο που αποδόθηκε στην πιθανή υπερτροφία του
επικρατούντος χεριού. Γενικότερα όµως η υπερτροφία όπως θα αναλυθεί
παρακάτω δεν είναι ένας σταθερός παράγοντας που επηρεάζει την ΤΚΑ.
∆ιαφορές προς την ίδια κατεύθυνση βρήκαν και οι La Fratta and Smith
(1964), αλλά δε θεωρήθηκαν σηµαντικές. Αντίθετα, υπάρχει µεγάλος αριθµός
ερευνών που υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει στατιστικά σηµαντική διαφορά
µεταξύ της ΤΚΑ των αντίστοιχων νεύρων των δύο µελών (Gonyea 1980,
Gonyea and Ericson 1976, Casabona et al. 1988, Nitz et al. 1985, Schaap et
al. 1989, από Hennessey et al. 1994).
Τέλος πρέπει να σηµειωθεί πως δεν διαφοροποιείται η ΤΚΑ εξαιτιας του
σωµατικού βάρους (Kamen et al. 1984), της φυλής (Thies et al. 1967) της
αφυδάτωσης (Nousiainen et al. 1983) ενώ επηρεάζεται από την εξωτερική
πίεση (Grapperon et al. 1988). Οι Komi et al. (1973) συγκρίνοντας
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ενδοζευγικές διαφορές µεταξύ µονοζυγωτικών και διζυγωτικών διδύµων
αδελφών έδειξαν ότι η ΤΚΑ επηρεάζεται από τον γενετικό παράγοντα.
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τιµές ΤΚΑ για το µέσο, ωλένιο, περονιαίο
και κνηµιαίο νεύρο φυσιολογικών ατόµων, όπως καταγράφηκαν από
διάφορους ερευνητές.

Επίδραση της άσκησης

Εισαγωγικά στοιχεία. Πολλές έρευνες έχουν γίνει για να αποσαφηνιστεί
η επίδραση της προπόνησης στην ταχύτητα κινητικής αγωγιµότητας των
νεύρων. Μερικές βρήκαν ότι η µυϊκή επιβάρυνση επηρεάζει την ΤΚΑ θετικά
(Lastovka 1969, Singh and Maini 1980, Hoyle and Holt 1983, Sale et al.
1983, Kamen et al. 1984), άλλες αρνητικά (Upton and Radford 1976, Lehnert
and Weber 1985, Elam and Barth 1986, Casabona et al. 1988, Kotzamanidis
et al. 1996), και άλλες καθόλου (Sale et al. 1982).
Η πρώτη έρευνα σε ανθρώπους σχετική µε το θέµα έγινε από τη Lastovka
(1969), η οποία ανέφερε πως η ΤΚΑ του κνηµιαίου νεύρου ήταν σηµαντικά
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µεγαλύτερη σε νεαρά άτοµα που προπονήθηκαν για 5-8 χρόνια απ' ό,τι σε
απροπόνητα. Αντίθετα, στο ωλένιο νεύρο δεν παρατηρήθηκε σηµαντική
διαφοροποίηση, προφανώς επειδή όλοι οι δοκιµαζόµενοι ασκούσαν µε τα
χέρια καθηµερινά παρόµοιες δραστηριότητες. Σε παρεµφερή συµπεράσµατα
οδηγήθηκαν και οι Singh and Maini (1980) µελετώντας την επίδραση της
εργασίας ατόµων που ασκούσαν το επάγγελµα του µεταφορέα µε καροτσάκια.
Oι παραπάνω συγγραφείς εξήγησαν τα αποτελέσµατα τους βασιζόµενοι στην
πιθανή µυϊκή υπερτροφία που επέρχεται στους ασκούµενους µυς. ∆εν
µπόρεσαν όµως να εξηγήσουν, µε βάση την άποψη αυτή γιατί µεταβλήθηκε η
ΤΚΑ µόνο στο κνηµιαίο νεύρο και όχι στο περονιαίο. Πιο εξειδικευµένες
µελέτες έδειξαν ότι οι αθλητές αγωνισµάτων εκρηκτικού τύπου έχουν
µεγαλύτερη ΤΚΑ σε σχέση µε αυτή των απροπόνητων ατόµων (Upton 1979,
Sale et al. 1983, Hoyle and Holt 1983, Kamen et al. 1984). Οι Sale et al.
(1983) και Kamen et al. (1984) µελέτησαν αθλητές άρσης βαρών και βρήκαν
ότι έχουν µεγαλύτερη ΤΚΑ από τους απροπόνητους. Οι Lehnert and Weber
(1969), ο Upton (1979) και οι Hoyle and Holt (1983) συγκρίνοντας αθλητές
εκρηκτικών αγωνισµάτων µε απροπόνητα άτοµα βρήκαν ότι οι πρώτοι έχουν
µεγαλύτερη ΤΚΑ. Αντίθετα, διαπιστώθηκε ότι οι αθλητές αερόβιου τύπου,
όπως µαραθωνοδρόµοι και κωπηλάτες, παρουσιάζουν µικρότερη ΤΚΑ
συγκριτικά µε τους απροπόνητους (Upton 1979, Kamen et al. 1984, Lehnert
and Weber 1985, Kotzamanidis et al. 1996)
Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας δείχνει και άλλες διαστάσεις στη σχέση
άσκησης και ΤΚΑ. Oι Sale et al. (1982) αναφέρουν ότι η προπόνηση δύναµης
δεν επέφερε σηµαντικές αλλαγές στην ΤΚΑ παρά µόνο σε άτοµα στα οποία
είχε προηγηθεί ακινητοποίηση των ασκούµενων µελών για 5 εβδοµάδες.
Επίσης, παρουσιάσθηκαν διαφοροποιηµένες απόψεις και από άλλες µελέτες
για την επίδραση του εκρηκτικού τύπου προπόνησης στην ΤΚΑ. Οι Upton and
Radford (1976) αναφέρουν ότι έξι δροµείς ταχύτητας υψηλού επιπέδου είχαν
µικρότερη ΤΚΑ από τους απροπόνητους στα νεύρα άνω και κάτω άκρων. Οι
Kamen et al. (1984) αποµονώνοντας τους αθλητές ισχύος (π.χ. άλτες και
αθλητές ταχύτητας), από τους αθλητές άρσης βαρών παρατήρησαν µείωση
της ΤΚΑ του κνηµιαίου νεύρου συγκριτικά µε τους απροπόνητους. Σε
παρεµφερή αποτελέσµατα κατέληξαν οι Elam and Barth (1986), σε µετρήσεις
του κνηµιαίου νεύρου σε αθλητές αµερικανικού ποδοσφαίρου, οι Casabona
και συνεργάτες (1988), σε αθλητές ξιφασκίας και αντιπτέρισης για το µέσο
νεύρο και οι Kotzamanidis και συνεργάτες (1997a, 1997b) σε αθλητές
πετοσφαίρισης για τα άνω και κάτω άκρα. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί, ότι
οι Bicknell et al. (1982) αµφισβήτησαν το δεδοµένο ότι οι αθλητές εκρηκτικού
τύπου έχουν µεγαλύτερη ΤΚΑ σε σχέση µε αυτούς της αντοχής και τη διαφορά
την απέδωσαν στην επίδραση της θερµοκρασίας. Στην ίδια έρευνα αναφέρεται
ενδεικτικά ότι η Lastovka (1969), Singh et al. (1977), Radford and Upton
(1977), Hoyle and Holt (1983), Singh and Maini (1980) και Kamen et al.
(1984), δεν υπολόγισαν τη θερµοκρασία του δέρµατος κατά τη µέτρηση.
Παρόλα αυτά, οι Bicknell et al. (1982) διαπίστωσαν, ότι οι ταχύτεροι
µαραθωνοδρόµοι έχουν 3 m/sec µεγαλύτερη ΤΚΑ στο περονιαίο νεύρο από
τους πιο αργούς και επιπλέον ότι και οι δύο οµαδες έχουν σχετικά
χαµηλότερες τιµές από τα απροπόνητα άτοµα.
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Προπόνηση ισχύος. Οι υποστηρικτές της άποψης ότι η προπόνηση
δύναµης και ισχύος γενικότερα επηρεάζει θετικά την ΤΚΑ στηρίχθηκαν στο
δεδοµένο ότι η µυϊκή επιβάρυνση η οποία προκαλείται µέσω λειτουργικής
επιβάρυνσης µετά από τενοντοτοµή ή αφαίρεση των συνεργών µυών επιφέρει
υπερτροφία του νευράξονα (Wedeles 1949, Edds 1950, Walsh et al. 1978,
Sammeck et al. 1981), γεγονός που ως γνωστό επηρεάζει θετικά την ΤΚΑ
(Arbuthnot et al. 1980, Waxman 1981). Υπάρχουν όµως και υποστηρικτές της
αντίθετης άποψης, ότι δηλαδή η προπόνηση δύναµης δε µεταβάλλει
σηµαντικά τη διάµετρο του νευράξονα (Tomanek and Tipton 1967). Επιπλέον
αντιφάσεις υπάρχουν στα αποτελέσµατα των ερευνών που σχετίζονται µε την
ΤΚΑ και την µέθοδο της λειτουργικής επιβάρυνσης.
Οι Walsh et al. (1978) αναφέρουν ότι η ΤΚΑ εξαρτάται από το επίπεδο
υπερτροφίας που προκαλεί το προπονητικό πρόγραµµα, παρόλο που και τα
δύο προγράµµατα προκάλεσαν µυϊκή υπερτροφία, η ΤΚΑ αυξήθηκε µόνο στην
περίπτωση που παρουσιάσθηκε το µεγαλύτερο ποσοστό υπερτροφίας
(αφαίρεση συνεργών µυών), ενώ στην οµάδα που είχε χαµηλότερο ποσοστό
υπερτροφίας (απονεύρωση) παρουσιάσθηκε µείωση της ΤΚΑ. Η εξήγηση που
έδωσαν οι συγγραφείς ήταν ότι το πρόγραµµα που προκάλεσε µεγαλύτερη
µυϊκή υπερτροφία ενδεχόµενα επέφερε και υπερτροφία του νευράξονα. Το
δεδοµένο αυτό δε µπορεί να εξηγήσει πλήρως τα ληφθέντα αποτελέσµατα
γιατί δε µπορεί να ερµηνεύσει τη µείωση της ΤΚΑ που παρατηρήθηκε στην
άλλη προπονητική οµάδα έστω και αν παρουσίασε µικρότερο ποσοστό
υπερτροφίας. Σε διαφορετικά αποτελέσµατα αναφέρθηκαν χρησιµοποιώντας
παρεµφερείς µεθόδους οι Gollvic et al. (1986a και 1986b) όπου
παρατηρήθηκε µείωση της ΤΚΑ του κνηµιαίου νεύρου, τόσο για το µέσο
γαστροκνήµιο µυ όσο και τον υποκνηµίδιο µυ (Gollvic et al. 1986b).
Επιπλέον, ανέφεραν ότι η ΤΚΑ δεν παρουσίασε καµία συσχέτιση µε τις όποιες
µεταβολές υπερτροφίας που επήλθαν στους µυς που επιβαρύνθηκαν. Οι
παραπάνω συγγραφείς ανέφεραν ακόµη, ότι βελτιώθηκε ο δείκτης κόπωσης
και ότι αυξήθηκε ο χρόνος επαναπόλωσης του κινητικού νευρώνα µε τον
οποίο συσχετίσθηκε αρνητικά και σηµαντικά η ΤΚΑ. Τα δεδοµένα αυτά
δικαιολογούν
την
µείωση
της
ΤΚΑ
µε
βάση
τουλάχιστον
τις
νευροφυσιολογικές προσαρµογές του κινητικού νευρώνα, σε αντίθεση µε την
αφηρηµένη διατύπωση περί πιθανής υπερτροφίας του νευράξονα. Ταυτόχρονα
υποδηλώνουν µία τάση «αργής» µετατροπής του νευρώνα. Το συµπέρασµα
αυτό ενισχύεται ακόµη από τους Finkelnstein et al. (1987), οι οποίοι
ανέφεραν ότι η προπόνηση λειτουργικής επιβάρυνσης προκάλεσε µυϊκή
υπερτροφία µε µείωση της διαµέτρου του κυτταρικού σώµατος του κινητικού
νευρώνα, µία ποσοστιαία αύξηση των αργών µυϊκών ινών και αύξηση της
επιφάνειας της τελικής κινητικής πλάκας. Εποµένως ούτε οι µελέτες µε
προπόνηση δύναµης σε πειραµατόζωα έδωσαν µία καθαρή απάντηση σχετικά
µε τη µεταβολή της ΤΚΑ. Άλλωστε η µέθοδος αυτή ανταποκρίνεται εν µέρει
στα πρωτόκολλα προπόνησης δύναµης που εφαρµόζονται στον άνθρωπο,
αφού προκαλούν µόνο µυϊκή υπερτροφία. Σε καµία περίπτωση όµως δε µπορεί
να υποκαταστήσει µεθόδους προπόνησης ισχύος όπως εφαρµόζονται στον
άνθρωπο. Παρόλα αυτά, ούτε οι υποστηρικτές της άποψης ότι η χρόνια
προπόνηση ισχύος µειώνει την ΤΚΑ µπόρεσαν να δώσουν επαρκείς και ενιαίες
απαντήσεις στα αποτελέσµατα τους.
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Σύµφωνα µε τον Casabona et al. (1988), η εξήγηση αποδίδεται στις
απόψεις των Jans et al. (1986), ότι η χρόνια προπόνηση, προκαλώντας µία
πιθανή υπερτροφία, κάνει τον µυ υποκατώφλιο. Οι Elam and Barth (1986)
βρίσκοντας µία αρνητική συσχέτιση µεταξύ ΤΚΑ και ισχύος που µετρήθηκε µε
την κατακόρυφη αλτικότητα, υποστήριξαν ότι η µείωση της ΤΚΑ διευκολύνει
τις προσαρµογές ισχύος και ότι κατ' επέκταση σε αθλητές υψηλού επιπέδου, η
ΤΚΑ και η µυϊκή ισχύς µεταβάλλονται ανεξάρτητα. Ενισχυτικό δεδοµένο της
άποψης αυτής είναι ότι η ΤΚΑ και οι µηχανικές ιδιότητες (π.χ. ταχύτητα
σύσπασης) του µυός σχετίζονται µεταξύ τους µόνο στις µικρές µυϊκές οµάδες
και όχι στις µεγάλες (Binder et al. 1978). Ένα άλλο στοιχείο που πιθανά να
δικαιολογεί την άποψη αυτή, ειναι ότι σε ερευνά µας σε αθλητές
Πετοσφαίρισης (Kotzamanidis et al. 1997a) διαπιστώθηκε ότι η ΤΚΑ είναι
χαµηλότερη στο κνηµιαίο νεύρο σε σχέση µε το περονιαίο. Το δεδοµένο
αποδόθηκε στο ότι οι µύες που ενεργοποιούνται από το κνηµιαίο νεύρο
αναπτύσσουν µεγαλύτερη ισχύ σε σχέση µε τους αντίστοιχους µυς του
περονιαίου, που ουσιαστικά παρουσιάζουν συµπεριφορά αγύµναστου µυ
(Amiridis 1995). Ακόµα υποστηρίχτηκε ότι µείωση της ΤΚΑ σε αθλητές ισχύος
µπορεί να οφείλεται σε χρόνιους τραυµατισµούς. Η χαµηλότερη ΤΚΑ στο
κνηµιαίο νεύρο των πετοσφαιριστών σε σχέση µε το περονιαίο, µπορεί να
αποδοθεί σε ενδεχόµενη ασυµπτωµατική κοίλη του µεσοσπονδυλίου δίσκου
(asymptotic dishernia, Jayson 1976), γιατί οι περιπτώσεις αυτές είναι πιο
συχνές στις ρίζες του κνηµιαίου νεύρου. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε εν
ενεργεία παίκτη, που δεν παρουσίαζε κανένα σύµπτωµα µείωσης της µυϊκής
ισχύος, η ΤΚΑ βρέθηκε να είναι κάτω από 40 m/sec (κατώτατο φυσιολογικό
όριο κατά Smorto and Basmajan 1971). Μετά από ένα σύντοµο χρονικό
διάστηµα µετά την έρευνα διαγνώσθηκε κοίλη µεσοσπονδυλίου δίσκου. Σε
άλλη εργασία που αναφερόταν στα άνω άκρα (Kotzamanidis et al. 1997b), η
µείωση της αγωγιµότητας αποδόθηκε σε πιθανές πρώιµες µορφές συνδρόµου
του καρπιαίου σωλήνα, λόγω υπέρχρησης του καρπού. ∆εδοµένο σύµπτωµα
που έχει αναφερθεί από τον Σταµπούλη (1987) και σε περιπτώσεις πιο
ελαφράς επιβάρυνσης του καρπού. Σύµφωνα µε τυν εν λόγω συγγραφέα, η
επίδραση τέτοιων ή παρεµφερών συµπτωµάτων δεν περιορίζεται µόνο στον
καρπό, αλλά επεκτείνεται και σε κεντρικότερα σηµεία του νευράξονα
επηρεάζοντας συνολικά την ΤΚΑ, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τα
ευρήµατα του F-κύµατος της εργασίας των Kotzamanidis και συνεργατών
(1997b).
Αερόβια προπόνηση. Η ελάττωση της ταχύτητας κινητικής αγωγιµότητας
του νεύρου που παρατηρείται ως αποτέλεσµα αερόβιας προπόνησης, έχει
αποδοθεί στην µείωση της διαµέτρου του νευράξονα και στις βιοχηµικές
µεταβλητές.
Η αερόβια προπόνηση προκαλεί µείωση της διαµέτρου του νευράξονα
(Andersson and Edstrom 1957). Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι κατά την
εντατική δραστηριότητα το κυτταρικό σώµα δεν προλαβαίνει να αναπληρώσει
τις απώλειες διαφόρων ουσιών κατά µήκος του νευράξονα (Hyden 1943). Από
την άλλη πλευρά, υπάρχουν και έρευνες που ανέφεραν ότι ο παραπάνω τύπος
προπόνησης δεν µεταβάλει τη διάµετρο του νευράξονα (Tomanek and Tipton
1967, Key et al. 1984). θα πρέπει να αναφερθεί, ότι ανακοινώθηκε ακόµη και
υπερτροφία του νευράξονα µετά από προπόνηση αντοχής (Samorajski and
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Rolsten 1975, Kato από Sale 1982). Σύµφωνα µε τους Tomanek and Tipton
(1967), τα διαφορετικά αποτελέσµατα των παραπάνω ερευνών στη µεταβολή
της διαµέτρου του νευράξονα µπορεί να οφείλονται στα διαφορετικά
πρωτοκόλλα προπόνησης που χρησιµοποιήθηκαν.
Η αερόβια προπόνηση µπορεί να επιφέρει βιοχηµικές µεταβολές στο
κυτταρικό σήµα του κινητικού νευρώνα. Σειρά ερευνών έδειξαν αύξηση των
ενζύµων σουξινική δεϋδρογονάση (SDH) και µαλική δεϋδρογονάση (MDH)
που συνδέονται µε τις οξειδωτικές λειτουργίες των µιτοχονδρίων (Edgerton et
al. 1969, Gerchman et al. 1975, Suzuki et al. 1991). Παρόλα αυτά, οι Seburn
et al. (1994) δεν διαπίστωσαν µεταβολές της SDH µετά από προπόνηση
αντοχής. Το τελευταίο αποδόθηκε ενδεχόµενα στο ότι το προπονητικό
πρόγραµµα ήταν ιδιαίτερα υψηλής έντασης.
Συµπερασµατικά, το γεγονός ότι η ταχύτητα κινητικής αγωγιµότητας
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, καθιστά δύσκολη τη µελέτη της. Έτσι,
για να εκτιµηθεί αν µία παράµετρος επηρεάζει την ταχύτητα αγωγιµότητας,
πρέπει όλες οι άλλες να είναι όσο το δυνατό πιο σταθερές για όλους τους
εξεταζόµενους. Προσθέτοντας και τους παράγοντες σφάλµατος κατά τη
µέτρηση (Maynard and Stolov 1972), γίνεται εύκολα κατανοητό γιατί
υπάρχουν τόσες αντικρουόµενες απόψεις σχετικά µε την κινητική ακρίβεια
προσδιορισµού της όπως µέθοδος µέτρησης, θερµοκρασία κατά τη µέτρηση,
ηλικία και δείγµα δοκιµαζόµενων.
Όσον αφορά την επίδραση της προπόνησης στην ταχύτητα κινητικής
αγωγιµότητας του νεύρου, µπορούµε να συνοψίσουµε τα εξής:
Α. ∆εν είναι τεκµηριωµένο µε ακρίβεια τι είδους προσαρµογές επιφέρει
η προπόνηση ισχύος στον κινητικό νευρώνα και κατ' επέκταση στην
ταχύτητα αγωγιµότητας.
Β. Ενδεχόµενα λόγω των οξειδωτικών µεταβολών, που επιφέρει η
άσκηση στο κυτταρικό σώµα του κινητικού νευρώνα, η προπόνηση
αντοχής µειώνει την ταχύτητα αγωγιµότητας.
Γ. Η διαπίστωση των ακριβών προσαρµογών που επιφέρει η άσκηση
στην ταχύτητα αγωγιµότητας χρειάζεται προσεκτικότερη και περαιτέρω
µελέτη.
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