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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ησπαστικότητα είναι ένα ση-
μαντικό πρόβλημα που εμ-
φανίζεται στις περιπτώσεις

βλάβης του ανώτερου κινητικού
νευρώνα. Είναι μια κινητική διατα-
ραχή που χαρακτηρίζεται από την
ταχοεξαρτώμενη αύξηση των τονι-
κών μυοτατικών αντανακλαστικών
(μυϊκός τόνος) και υπερβολικά τε-
νόντια αντανακλαστικά λόγω υπερ-
διεγερσιμότητας του μυοτατικού
αντανακλαστικού.1 Η ανάπτυξη της
σπαστικότητας στους καμπτήρες
μυς του καρπού και των δακτύλων
σε ημιπληγικούς ασθενείς επηρεάζει
άμεσα τις αντίθετες κινήσεις και
κατ επέκταση  τη συλληπτική ικα-
νότητα του χεριού.2 

Ο ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός έχει
χρησιμοποιηθεί για την ελάττωση
της σπαστικότητας μυών ή μυϊκών
ομάδων σε ημιπληγικούς ασθε-
νείς.3,4,5,6 O Waters7 και η Baker8
έχουν διαπιστώσει την ελάττωση
της σπαστικότητας των καμπτήρων
του άνω άκρου ερεθίζοντας τους
ανταγωνιστές μυς. Σε ανάλογα συμ-
περάσματα κατέληξε και ο Powell

με τους συνεργάτες του9 ερεθίζοντας
τους εκτείνοντες τον καρπό μυς,
παρατηρώντας και βελτίωση της
λειτουργικότητας του χεριού. Ο
Lin10 μείωσε την σπαστικότητα των
καμπτήρων του καρπού εφαρμό-

ζοντας ηλεκτρικό μυϊκό ερεθισμό
στο κοινό εκτείνοντα τα δάκτυλα
μυ. Μείωση της σπαστικότητας πα-
ρατηρείται και από τον απευθείας
ερεθισμό των σπαστικών μυών.     
Ο Daly11 και οι συνεργάτες του
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο σκοπός της έρευνας αυτής ήταν να εξετάσει την επίδραση του παρατεταμένου
τετανικού ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού στην ελάττωση της σπαστικότητας
των  καμπτήρων μυών του καρπού και των δακτύλων σε ημιπληγικούς
ασθενείς, βάσει του εύρους τροχιάς της ενεργητικής έκτασης του καρπού και
των δακτύλων.  Δεκαπέντε (15) άρρενες  ημιπληγικοί ασθενείς (ηλικίας 55-
75 ετών) 2-4 μήνες μετά από ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο συμ-
μετείχαν στην έρευνα αυτή. Στους ασθενείς εφαρμόστηκε ηλεκτρικός μυϊκός
ερεθισμός στον βραχύ  κερκιδικό εκτείνοντα το καρπό και  στον κοινό
εκτείνοντα τα δάκτυλα.  Ο ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός ήταν παρατεταμένος
τετανικός και η μέθοδος εφαρμογής η μονοπολική. 
Η σπαστικότητα  ελέγχθηκε έμμεσα,  μέσω του ενεργητικού εύρους τροχιάς
της έκτασης του καρπού με τα  δάκτυλα σε έκταση  αμέσως μετά την
εφαρμογή του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού. Η μέτρηση έγινε με γωνιόμετρο. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική
(p=0.05) αύξηση της έκτασης του καρπού αμέσως μετά την εφαρμογή του
ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού .  Από τα αποτελέσματα της έρευνας ενισχύεται
η άποψη ότι η χρήση του παρατεταμένου τετανικού ηλεκτρικού μυϊκού
ερεθισμού στους εκτείνοντες τον καρπό και τα δάκτυλα συντελεί στη μείωση
της σπαστικότητας των καμπτήρων του καρπού και των δακτύλων σε ημι-
πληγικούς ασθενείς με αποτέλεσμα την αύξηση του ενεργητικού εύρους της
έκτασης του καρπού.  

Λέξεις κλειδιά: τετανικός ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός, σπαστικότητα,
καμπτήρες μύες καρπού
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παρατήρησαν μείωση της σπαστι-
κότητας των καμπτήρων μυών του
καρπού με εφαρμογή απευθείας
ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού σε
αυτούς. Μείωση της σπαστικότητας
παρουσιάζεται και με τον απευθείας
ερεθισμό του τετρακεφάλου, του
γαστροκνημίου και του προσθίου
κνημιαίου, μύες στους οποίους ανα-
πτύσσεται σπαστικότητα σε ημι-
πληγικούς ασθενείς.12 Ενδιαφέρον
παρουσιάζουν έρευνες στις οποίες
γίνεται ηλεκτρικός ερεθισμός νεύ-
ρων που νευρώνουν σπαστικούς

μυς ή τους ανταγωνιστές των μυών
με σπαστικότητα. Ο ερεθισμός του
ωλενίου νεύρου μειώνει τη σπαστι-
κότητα των καμπτήρων μυών του
καρπού.10 Ο ερεθισμός του περονι-
αίου νεύρου οδηγεί σε μείωση της
τονικής δραστηριότητας του προ-
σθίου κνημιαίου και των πελματι-
αίων καμπτήρων.13,14,15

Η νευροφυσιολογική βάση της μεί-
ωσης της σπαστικότητας από την
εφαρμογή ηλεκτρικού μυϊκού ερε-
θισμού των ανταγωνιστών των μυών
με σπαστικότητα είναι η εξής:16

Όταν ένας μυς συσπάται η ενεργο-
ποίηση της μυϊκής ατράκτου μετα-
δίδει μέσω ενδιάμεσων νευρώνων
ανασταλτικές ώσεις στον ανταγω-
νιστή μυ με αποτέλεσμα τη μείωση
της δραστηριότητας του. Το φαι-
νόμενο αυτό είναι γνωστό ως αμοι-
βαία αναστολή και το αποτέλεσμά
της χρησιμοποιείται κατά τον ερε-
θισμό του ανταγωνιστή ενός μυός
με σπαστικότητα. Οι Ια αισθητικές
ίνες  ξεκινούν από τη μυϊκή άτρακτο
και μεταφέρουν ερεθίσματα στους
ενδιάμεσους ανασταλτικούς νευ-
ρώνες στον νωτιαίο μυελό. Οι νευ-
ρώνες αυτοί ασκούν ανασταλτική
δράση στους ανταγωνιστές μυς και
μειώνουν τη δραστηριότητα τους.
Οι Ια ίνες έχουν μεγάλη διάμετρο,
και για αυτό απαιτείται ένα χαμηλό
επίπεδο ερεθισμού για να διεγερ-
θούν. Η διέγερση τους είναι πάντα
παρούσα ακόμα και αν ο ερεθισμός
προκαλέσει μια μικρή σύσπαση.
Μετά τον ερεθισμό των ανταγωνι-
στών μυών υπάρχει μια περίοδος
μείωσης της σπαστικότητας. Με
την επανάληψη του ερεθισμού οι
συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων
ενισχύονται και η σπαστικότητα
μειώνεται για περισσότερο χρόνο. 
Η νευροφυσιολογική βάση της μεί-
ωσης της σπαστικότητας από την
εφαρμογή ηλεκτρικού μυϊκού ερε-
θισμού απευθείας στους σπαστικούς
μυς είναι η εξής : 
Ο ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός των
σπαστικών μυών επιφέρει μείωση
της σπαστικότητας η οποία οφεί-
λεται σε ερεθίσματα τα οποία με-
ταφέρονται στα κύτταρα Renshaw.
Τα κύτταρα Renshaw ασκούν ανα-
σταλτική δράση στους α κινητικούς
νευρώνες με αποτέλεσμα τη μείωση
της σπαστικότητας.16

Για την αξιολόγηση της σπαστικό-
τητας σε αρκετές έρευνες χρησιμο-
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ABSTRACT

e aim of this study was to investigate the effect of prolonged tetanic
electrical muscle stimulation in the reduction of spasticity of the flexor
muscles of the wrist and fingers in hemiplegic patients throu the range of
motion of active extension of the wrist and fingers. 15 male patients (age 55-
75 years), 2-4 months aer an ischemic CVA, participated in the study. e
electrical muscle stimulation was applied in the brevis radialis extensor of
the wrist and in the common extensor of the fingers. e stimulation was
prolonged tetanic and the method of application was monopolar. 
e spasticity was measured indirectly, through the active range of motion
of the extension of the wrist and fingers. A goniometer was used for the
measurements. 
e results of this study have shown a statistically significant (p<0.05)
increase in the wrist extension immediately aer the application of the
electrical muscle stimulation. e results support the view that the use of
prolonged tetanic electrical muscle stimulation in the wrist and fingers
extensors contributes to the reduction of the spasticity in the wrist and finger
flexors in hemiplegic patients through the increase of the active range of the
wrist extension. 

Key words: tetanic electrical muscle stimulation, spasticity, flexor muscles of
the wrist
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ποιείται η κλίμακα Ashworth και η
τροποποιημένη κλίμακα Ashworth.
Η κλίμακα Ashworth είναι εκείνη
που χρησιμοποιείται στην πλειοψη-
φία των μελετών για την αξιολόγηση
της σπαστικότητας.17 Υπάρχουν
όμως και αντίθετες απόψεις που
αμφισβητούν την αξιοπιστία της
μεθόδου αφού δεν υπάρχει τρόπος
να εκτιμηθεί η συμμετοχή των γλοι-
οελαστικών στοιχείων των μυών
στη παθητική κίνηση. Ο περιορισμός
της κινητικότητας λόγω της αντί-
στασης που προβάλουν τα μη συ-
σταλτά στοιχεία των μυών καθιστά
πολλούς συγγραφείς σκεπτικούς
σχετικά με την αξιοπιστία μεθόδων
που χρησιμοποιούν την εκτίμηση
του παθητικού εύρους κίνησης για
την αξιολόγηση της σπαστικότητας.
Η κλίμακα Ashworth που διαβαθ-
μίζει τον τόνο ανάλογα με το μέ-
γεθος της αντίστασης στην παθη-
τική κίνηση, είναι ένα παράδειγμα
κλίμακας που ξεκίνησε να ελέγξει
μια ανεπάρκεια (σπαστικότητα),
αλλά στην πράξη ελέγχει μια άλλη
(μυϊκή δυσκαμψία).18,19 Βέβαια η
σπαστικότητα λόγω της ατελούς
εκτασιμότητας των μυών περιορίζει
το ενεργητικό εύρος κίνησης των
αρθρώσεων.20 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Σκοπός και Υπόθεση της Έρευνας 

Ο σκοπός της έρευνα αυτής ήταν
να εξετάσει την επίδραση του πα-
ρατεταμένου τετανικού ηλεκτρικού
μυϊκού ερεθισμού στην ελάττωση
της σπαστικότητας των καμπτήρων
μυών του καρπού και των δακτύλων
σε ημιπληγικούς ασθενείς. 
Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός ήταν
να εξετάσει την ελάττωση της σπα-

στικότητας αξιολογώντας το εύρος
της ενεργητικής έκτασης του καρπού
και των δακτύλων. 
Η έρευνα αυτή διεξήχθη με την
ακόλουθη υπόθεση : 
Η εφαρμογή παρατεταμένου τετα-
νικού ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού
στους εκτείνοντες του καρπού και
των δακτύλων συμβάλλει στην
ελάττωση της σπαστικότητας των
καμπτήρων μυών των αρθρώσεων
αυτών.
Η ελάττωση της σπαστικότητας
των καμπτήρων του καρπού και
των δακτύλων συντελεί σε στατι-
στικά σημαντική αύξηση (p=0,05)
του εύρους τροχιάς ενεργητικής
έκτασης του καρπού και των δα-
κτύλων ημιπληγικών ασθενών με
καμπτικό σπαστικό πρότυπο άνω
άκρου. 

Δείγμα – Εξοπλισμός 

Δεκαπέντε  άρρενες ημιπληγικοί
ασθενείς, ηλικίας 55 ως 75 ετών
(μέσος όρος ηλικίας 62.3 έτη), οι
οποίοι είχαν αναπτύξει καμπτικό
σπαστικό πρότυπο άνω άκρου και
παρουσίαζαν στοιχεία ενεργητικής
έκτασης του καρπού και των δα-
κτύλων συμμετείχαν σε αυτή την
έρευνα.
Όλοι οι ασθενείς βρίσκονταν στο
στάδιο της αποκατάστασης σε χρο-
νικό διάστημα 2 ως 4 μήνες μετά
από το ΑΕΕ και είχαν υποβληθεί
σε φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα
νευρομυϊκών διευκολύνσεων. 
Για την εκτίμηση της σπαστικότητας
του καρπού και των δακτύλων αξιο-
λογήθηκε η έκταση της πηχεοκαρ-
πικής άρθρωσης με τα δάκτυλα σε
έκταση. Η μέτρηση της έκτασης
έγινε με γωνιόμετρο. 
Η εφαρμογή του παρατεταμένου
τετανικού ηλεκτρικού μυϊκού ερε-

θισμού έγινε με τη συσκευή EL-
TRON D της ENRAF.   

Εφαρμογή της Παρέμβασης 

Δεκαπέντε άρρενες ημιπληγικοί
ασθενείς με καμπτικό πρότυπο κί-
νησης άνω άκρου, ηλικίας 55 εως
75 ετών (μο 62,3 έτη) συμμετείχαν
στην έρευνα αυτή. Ως βασικό κρι-
τήριο για την επιλογή των ασθενών
ήταν η δυνατότητα αυτών για ενερ-
γητική έκταση του καρπού και των
δακτύλων. Όλοι οι ασθενείς βρί-
σκονταν σε πρόγραμμα αποκατά-
στασης. Σε όλα τα άτομα που συμ-
μετείχαν στην έρευνα αυτή μετρή-
θηκε η ενεργητική έκταση του καρ-
πού με τα δάκτυλα σε έκταση σε
χρονικό διάστημα 2-4 μήνες μετά
το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.
(pre test). Στους συμμετέχοντες
εφαρμόστηκε παρατεταμένος τε-
τανικός ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός
στον κοινό εκτείνοντα τα δάκτυλα
και στον βραχύ κερκιδικό εκτείνοντα
τον καρπό. Ο ερεθισμός έγινε με
την μονοπολική μέθοδο. Κατά τον
ερεθισμό γινόταν σταθεροποίηση
τον δακτύλων σε έκταση. Ο ερεθι-
σμός των μυών γινόταν εναλλάξ. 
Οι παράμετροι του ηλεκτρικού μυϊ-
κού ερεθισμού ήταν οι ακόλουθοι: 
Είδος ρεύματος: Παλμικό συνεχές. 
κυματομορφή: Ορθογώνια. 
Διάρκεια ερεθίσματος: 1msec 
Συχνότητα: 50 ώσεις ανά 1 sec 
΄Ενταση ρεύματος: Υψηλή (30 mA) 
Διάρκεια παλμοσειράς: 8 sec. Στα-
διακή ανύψωση παλμοσειράς
Διάρκεια παύλας μεταξύ παλμο-
σειρών: 52 sec 
Αριθμοί επαναλήψεων: 15 συσπά-
σεις σε κάθε μυ

Η ορθογώνια κυματομορφή επελέγη
διότι οι εκτείνοντες μύες τον καρπό
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και τα δάκτυλα συσπώνται ενερ-
γητικά, κατά συνέπεια με την επι-
λογή της μορφής αυτής επιτυγχά-
νεται καλύτερο κινητικό αποτέλε-
σμα. Επιλογή οποιαδήποτε άλλης
μορφής με μεγάλο χρόνο ανόδου
λόγω του φαινομένου της προσαρ-
μογής θα καθιστούσε τον ηλεκτρικό
μυϊκό ερεθισμό λιγότερο αποτελε-
σματικό.  
Η διάρκεια του ερεθίσματος επελέγη
στο 1 msec διότι η χροναξία των
μυών είναι φυσιολογική και δεν
χρειάζεται μεγαλύτερη, αν και θα
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μι-
κρότερη διάρκεια (0,6-0,7 msec).
Η συχνότητα των 50 ώσεων το δευ-
τερόλεπτο επελέγη για να είναι η
συστολή τετανική. Μικρότερη συ-
χνότητα δεν θα προκαλούσε πλήρη
τετανική συστολή. Επιλογή μεγα-
λύτερης συχνότητας θα προκαλούσε
εντονότερο δυσάρεστο αισθητικό

αποτέλεσμα.21

Η ένταση του ρεύματος επελέγη
υψηλή (30 mA) για να προκληθεί
έντονη μυϊκή συστολή. Επιλογή με-
γαλύτερης έντασης θα προκαλούσε
δυσάρεστο αισθητικό αποτέλεσμα
με συνέπεια την αύξηση της σπα-
στικότητας. 
Η διάρκεια της παλμοσειράς 8 sec

επελέγη για να προκληθεί παρατε-
ταμένη μυϊκή συστολή. Μικρότερη
διάρκεια παλμοσειράς δεν θα προ-
καλούσε παρατεταμένη μυϊκή συ-
στολή. Μεγαλύτερη διάρκεια παλ-
μοσειράς θα οδηγούσε σε γρήγορη
κόπωση των μυών. Η σύσπαση που
προκαλείται είναι προτιμότερο να
είναι ομαλή. Για να είναι ομαλή
απαιτείται σταδιακή ανύψωση της
παλμοσειράς. Μια ξαφνική και γρή-
γορη σύσπαση θα προκαλούσε γρή-
γορη διάταση με αποτέλεσμα την
ενεργοποίηση του μυοτατικού αν-

τανακλαστικού διάτασης και την
αύξηση της σπαστικότητας.
Η διάρκεια παύλας μεταξύ των παλ-
μοσειρών επελέγη μεγάλη για να
υπάρχει επαρκής χρόνος ανάπαυσης
των μυών.
Ο αριθμός των 15 συσπάσεων σε
κάθε μυ επελέγη διότι θεωρείται
αρκετός για την ενίσχυση της μυϊκής
δύναμης των εκτεινόντων και την
μείωση της σπαστικότητας των καμ-
πτήρων.
Αμέσως μετά την εφαρμογή του
ερεθισμού η ενεργητική έκταση του
καρπού αξιολογήθηκε σε post test
κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο που
αξιολογήθηκε στο pre test. 
Τα δεδομένα της έρευνας αναλύ-
θηκαν με t- test, για να εξεταστεί
αν η διαφορά των μέσων όρων της
έκτασης του καρπού ήταν στατι-
στικά σημαντική (p= 0.05).

Εικόνα 1 α-β. Τοποθέτηση του ηλεκτροδίου για τον ερεθισμό των εκτεινόντων μυών.



18 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ • ΤΟΜΟΣ 5 - ΤΕΥΧΟΣ 6 • ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑIΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Ε Ρ Ε Υ Ν Α

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στον Πίνακα  1 παρουσιάζονται ο
μέσος όρος της έκτασης στην άρ-
θρωση του καρπού και η τυπική
απόκλιση πριν την εφαρμογή του
ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού (pre-
test) και αμέσως μετά (post – test).
Στο Σχήμα 1 απεικονίζoνται με γρά-
φημα οι μέσοι όροι της έκτασης
πριν και μετά την εφαρμογή του
ηλεκτρικού ερεθισμού. 

Τα δεδομένα της έρευνας αναλύ-
θηκαν με one tail t-test, για να εξε-
ταστεί αν η διαφορά των μέσων
όρων μεταξύ pre-test και post-test
ήταν στατιστικά σημαντική. Από
την ανάλυση των δεδομένων προ-

έκυψε ότι ο μέσος όρος της ενερ-
γητικής έκτασης του καρπού αυξή-
θηκε κατά 10.2ο. Η αύξηση αυτή
ήταν στατιστικά σημαντική.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Από τα αποτελέσματα της έρευνας
ενισχύεται η άποψη ότι η χρήση του
παρατεταμένου τετανικού ηλεκτρι-
κού μυϊκού ερεθισμού στους εκτεί-
νοντες τον καρπό και τα δάκτυλα
συντελεί στη μείωση της σπαστικό-
τητας των καμπτήρων του καρπού
και των δακτύλων σε ημιπληγικούς
ασθενείς με αποτέλεσμα την αύξηση
του ενεργητικού εύρους της έκτασης
της άρθρωσης του καρπού. 
Η αύξηση του ενεργητικού εύρους
της άρθρωσης του καρπού βελτιώνει
και την λειτουργικότητα του χεριού.
Η βελτίωση της λειτουργικότητας
του καρπού και των δακτύλων επι-
τυγχάνεται και με την αύξηση της
δύναμης των εκτεινόντων μυών. Ο
ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός των
εκτεινόντων μυών ενισχύει το εκτα-
τικό πρότυπο της κίνησης και βελ-
τιώνει την κινητικότητα του καρπού
και των δακτύλων.9,22,23,24 Υποστη-
ρικτές μεθόδων νευρομυϊκών διευ-
κολύνσεων αμφισβητούν την απο-
τελεσματικότητα της χρήσης ηλε-
κτρικού μυϊκού ερεθισμού. Από τις
πιο διαδεδομένες μεθόδους, η μέ-
θοδος Bobath και η μέθοδος
Brunnstrom δεν προτείνουν στις

θεραπευτικές τους προσεγγίσεις τη
χρήση ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού.
Η κινητική επανεκπαίδευση (Motor
Control or Motor Relearning) όμως
περιλαμβάνει τη χρήση του ηλε-
κτρικού μυϊκού ερεθισμού στη θε-
ραπευτική της προσέγγιση και τη
θεωρεί χρήσιμο εργαλείο για την
ενεργοποίηση των μυών, την μείωση
της σπαστικότητας (αντανακλαστι-
κής υπερδιεγερσιμότητας), και τη
βελτίωση της λειτουργικότητας.2

Η κινητική επανεκπαίδευση χρη-
σιμοποιεί τα θετικά αποτελέσματα
του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού
στη μείωση της σπαστικότητας και
στη βελτίωση της μυϊκής λειτουργίας
για την ελαχιστοποίηση των δευ-
τερευουσών  αλλαγών λόγω αχρη-
σίας και για την πρόκληση συγκε-
κριμένων προτύπων μυϊκής δρα-
στηριοποίησης. 
Μείωση της σπαστικότητας επιτυγ-
χάνεται όπως αναφέραμε και με τον
απευθείας ερεθισμό των σπαστικών
μυών. Υπάρχει όμως μια γενικότερη
ανησυχία πως αν εφαρμοστεί ηλε-
κτρικός μυϊκός ερεθισμός σε σπα-
στικούς μυς η σπαστικότητα μπορεί
αρχικά να μειώνεται, αλλά ενδεχο-
μένως να αυξηθεί αργότερα.16 Γενικά
περιοριζόμαστε στον ερεθισμό των
ανταγωνιστών μυών για τη μείωση
της σπαστικότητας εκτός αν η εν-
δυνάμωση και η επανεκπαίδευση
των σπαστικών μυών αποτελεί κλι-
νικό στόχο.2,16,25

Έρευνες χρησιμοποιούν συνδυασμό
ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού και
αλλαντικής τοξίνης (Botulinum tox-
in  type A) με πολύ καλά αποτελέ-
σματα  στη μείωση της σπαστικό-
τητας.26,27,28 Η αλλαντική τοξίνη
είναι μια εναλλακτική λύση για την
αντιμετώπιση της σπαστικότητας.
Κατά τη δράση της μπλοκάρεται η

Σχήμα 1. Ο μέσος όρος της άρ-

θρωσης του καρπού πριν και
μετά την εφαρμογή του ηλεκτρι-
κού μυϊκού ερεθισμού. 

Πίνακας 1. Ο μέσος όρος της έκτασης της άρθρωσης του καρπού και η

τυπική απόκλιση pre-test  και post- test. 
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μεταφορά των ώσεων στη νευρο-
μυϊκή σύναψη με την αναστολή της
απελευθέρωσης της ακετυλχολίνης. 
Στην έρευνα αυτή η αξιολόγηση
της σπαστικότητας έγινε αμέσως
μετά την εφαρμογή του ηλεκτρικού
μυϊκού ερεθισμού. Στη βιβλιογραφία
υπάρχει αρκετά μεγάλη διακύμανση
για τον χρόνο που διαρκεί η μείωση
της σπαστικότητας μετά την εφαρ-
μογή του ηλεκτρικού μυϊκού ερε-
θισμού. Το χρονικό διάστημα φαί-
νεται να εξαρτάται και από τη συ-
χνότητα των συνεδριών του ηλε-
κτρικού ερεθισμού των μυών. Η
μείωση της σπαστικότητας αμέσως
μετά τη χρήση ηλεκτρικού μυϊκού
ερεθισμού διαρκεί μερικές ώρες.6,29

Ερευνητές προτείνουν για μεγαλύ-
τερης διάρκειας αποτελέσματα την
εφαρμογή ερεθισμού πέντε μέρες
την εβδομάδα για τρεις εβδομάδες.12

Υπάρχουν συγγραφείς που προτεί-
νουν επαναληπτικούς ερεθισμούς
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι
επαναληπτικοί ερεθισμοί μπορεί να
είναι 3 φορές την ημέρα8 ή και έξι
φορές την ημέρα.28 

Η επίδραση του ηλεκτρικού μυϊκού
ερεθισμού στην μείωση της σπα-
στικότητας φαίνεται πως σταματά
να υφίσταται δύο εβδομάδες μετά
την εφαρμογή του.30 Όσο εφαρμό-
ζεται ο ηλεκτρικός ερεθισμός των
μυών η σπαστικότητα μειώνεται.
Όταν όμως σταματήσει ο ερεθισμός
δύο εβδομάδες μετά η σπαστικότητα
επανέρχεται στη προηγούμενη κα-
τάσταση. Με την επανάληψη του
ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού οι
συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων
ενισχύονται και η σπαστικότητα
μειώνεται για περισσότερο χρόνο.
Για αυτόν τον λόγο οι έρευνες προ-
τείνουν μακροχρόνια εφαρμογή του
ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού χωρίς

όμως να καταλήγουν σε συγκεκρι-
μένα χρονοδιαγράμματα συχνότη-
τας των συνεδριών και χρονικού
διαστήματος εφαρμογής αυτών.16

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποι-
ήθηκαν παράμετροι ρεύματος που
οδηγούν σε  τετανικό ηλεκτρικό
μυϊκό ερεθισμό (συχνότητα 50 ώσεις
το δευτερόλεπτο και διάρκεια ερε-
θίσματος 1msec). Υπάρχουν όμως
και ερευνητές που προτείνουν ηλε-
κτρικό ρεύμα συχνότητας 20-40
ώσεων και διάρκειας  ώσης 200-
300 μsec για τη μείωση της σπα-
στικότητας.8,16,28 O ερεθισμός με
αυτές τις παραμέτρους δεν προκαλεί
τετανική συστολή. Οι Ια αισθητικές
ίνες που μεταφέρουν  ερεθίσματα
στους ενδιάμεσους ανασταλτικούς
νευρώνες στον νωτιαίο μυελό έχουν
μεγάλη διάμετρο, και για αυτό απαι-
τείται ένα χαμηλό επίπεδο ερεθισμού
για να διεγερθούν. Η διέγερση τους
είναι πάντα παρούσα ακόμα και αν
ο ερεθισμός προκαλέσει μια μικρή
σύσπαση. Για αυτό πιθανόν να είναι
αποτελεσματικός σε ορισμένες έρευ-
νες στη μείωση της σπαστικότητας
και ο ερεθισμός με ρεύμα που δεν
προκαλεί τετανική συστολή. Η ενί-
σχυση της λειτουργίας των μυών
για βελτίωση της κινητικότητας
απαιτεί τετανικό ηλεκτρικό μυϊκό
ερεθισμό.  Όλοι οι ερευνητές συμ-
φωνούν  στη υψηλή ένταση για να
εκλύεται έντονη σύσπαση, στη με-
γάλη διάρκειας παλμοσειράς (8-10
sec) ώστε η σύσπαση των αγωνι-
στών και η χαλάρωση των αντα-
γωνιστών να διαρκεί για κάποιο
χρονικό διάστημα και παύλα τρι-
πλάσιας ή πενταπλάσιας της παλ-
μοσειράς για να υπάρχει κάποιο
ουσιαστικό διάστημα ανάπαυσης
των ερεθιζόμενων μυών. Διευκρι-
νίζεται ότι με τη διάρκεια της παλ-

μοσειράς εννοείται ο χρόνος που
διαρκεί η σύσπαση του μυός ενώ
με τη διάρκεια της παύλας το χρο-
νικό διάστημα του διαλείμματος
μεταξύ των συσπάσεων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η χρήση του παρατετάμενου τετα-
νικού ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού
των εκτεινόντων τον καρπό και τα
δάκτυλα μυών συντελεί στη μείωση
της σπαστικότητας των καμπτήρων
μυών του καρπού και των δακτύλων
με αποτέλεσμα την αύξηση του εύ-
ρους ενεργητικής έκτασης του καρ-
πού. Η μείωση της σπαστικότητας
και η αύξηση του ενεργητικού εύρους
τροχιάς στην άρθρωση του καρπού
βελτιώνει και την λειτουργικότητα
της άκρας χείρας.
Ο ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός των
εκτεινόντων μυών πρέπει να είναι
τετανικός για αυτό η συχνότητα
των ερεθισμάτων πρέπει να είναι
50 ώσεις το δευτερόλεπτο και η
διάρκεια των ερεθισμάτων 1 msec.
Ορισμένοι ερευνητές προτείνουν
και χαμηλότερης διάρκειας ερεθί-
σματα (200 –300 μsec) και μικρότερη
συχνότητα ερεθισμάτων (20-40
ώσεις το δευτερόλεπτο).
Η διάρκεια της παλμοσειράς σύμ-
φωνα με όλους τους ερευνητές πρέ-
πει να είναι 8-10 sec, και η παύλα
μεταξύ των παλμοσειρών τριπλάσια
ή πενταπλάσια της διάρκειας της
παλμοσειράς. Η ένταση του ηλε-
κτρικού ρεύματος πρέπει να είναι
υψηλή (30 mA).  
Ο ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός των
ανταγωνιστών των σπαστικών μυών
συντελεί στη μείωση της σπαστι-
κότητας η οποία  όμως σύμφωνα
με τη βιβλιογραφία  διαρκεί για με-
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ρικές ώρες και μετά η σπαστικότητα
επανέρχεται στην προηγούμενη κα-
τάσταση. Για μονιμότερα αποτελέ-
σματα χρειάζεται μακροχρόνια εφαρ-

μογή χωρίς να υπάρχουν όμως συγ-
κεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Πε-
ρισσότερη έρευνα χρειάζεται για να
καθοριστεί η συχνότητα των συνε-

δριών του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθι-
σμού καθώς και το χρονικό διάστημα
που θα πρέπει να διαρκέσει αυτός
για μακροχρόνια αποτελέσματα. 
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