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Εισαγωγή

Η σπαστικότητα αποτελεί ένα από τα 
σημαντικότερα προβλήματα στην απο-
κατάσταση των ασθενών με παθήσεις 
του κεντρικού νευρικού συστήματος. 
Η χρήση του ηλεκτρικού ερεθισμού 
προτείνεται από αρκετούς ερευνητές 
ως σημαντική μέθοδος για την ελάτ-
τωση της σπαστικότητας. Ο ηλεκτρι-
κός ερεθισμός μπορεί να γίνει απευ-
θείας στους σπαστικούς μυς, στους 
ανταγωνιστές αυτών, καθώς και στα 
νεύρα που νευρώνουν σπαστικούς 
μυς ή ανταγωνιστές αυτών.

Η χρήση του ηλεκτρικού ερεθισμού 
για τη μείωση της σπαστικότητας εί-
ναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί-
ται αρκετά στο χώρο της νευρολο-
γικής αποκατάστασης. Τα είδη του 
ηλεκτρικού ερεθισμού που προτεί-
νονται για τη μείωση της σπαστικό-
τητας είναι:

α. Ο Διαδερμικός Ηλεκτρικός Νευ
ρικός Ερεθισμός (TENS: Transcuta neοus 
Electrical Nerve Stimulation).

β. Ο Ηλεκτρικός Μυϊκός Ερεθισμός  
(EMS: Electrical Muscle Stimulation).

TENS και σπαστικότητα

Ο TENS εφαρμόζεται κυρίως σε περι-
πτώσεις που το επιθυμητό αποτέλεσμα 
είναι η αναλγησία. Παρόλα αυτά, τα τε-
λευταία χρόνια έχει διερευνηθεί η χρή-
ση του ενάντια στη σπαστικότητα. 

Με βάση τη βιβλιογραφία μπορεί να 
γίνει ομαδοποίηση των εργασιών που 
ερευνούν την επίδραση του TENS στη 
σπαστικότητα, βάσει της συχνότητας 
εφαρμογής του. Διακρίνονται σε εργα-
σίες εφαρμογής χαμηλής συχνότητας 
TENS (12Hz) και σε εργασίες εφαρ-
μογής υψηλής συχνότητας TENS (20
100Hz). Η χρήση χαμηλής συχνότητας 

TENS φαίνεται πως δεν έχει καμία επί-
δραση στη μείωση της σπαστικότητας 
(Kraft et al, 1992; Han et al, 1994; Sonde 
et al, 1998). H χρήση υψηλής συχνό-
τητας TENS έχει επίδραση στην μείωση 
της σπαστικότητας. Συγκεκριμένα, συ-
χνότητες μεταξύ 2050Hz έχουν θετική 
επίδραση στη μείωση της σπαστικότη-
τας (Seib et al, 1994; Wang et al, 1998; 
Wang et al, 2000; Ota, 2001).

Θετική επίδραση στη μείωση της σπα-
στικότητας φαίνεται πως έχει και η χρή-
ση συχνοτήτων 99100Ηz (Han et al, 
1994; Goulet et al, 1994; Goulet et al, 
1996; Tekeoglu et al, 1998; Joodaki et 
al, 2001). Ο χρόνος εφαρμογής του 
ερεθισμού υψηλής συχνότητας TENS 
στις παραπάνω εργασίες κυμαίνεται 
μεταξύ 20 και 45 λεπτών. Ο συνηθέστε
ρος χρόνος εφαρμογής είναι τα 30 
λεπτά. Όσον αφορά την τοποθέτηση 
των ηλεκτροδίων, οι ερευνητές προ-
τείνουν τις παρακάτω πιθανές περιο-
χές των ηλεκτροδίων: 
•  Πάνω στους σπαστικούς μυς (Seib 

et al, 1994; Goulet et al, 1996: Ota, 
2001).

•  Πάνω στους ανταγωνιστές μυς των 
σπαστικών μυών (Tekeoglou et al, 
1998).

•  Πάνω στα νεύρα που τροφοδοτούν 
τους σπαστικούς μυς, ή τους αντα-
γωνιστές αυτών (Goulet et al, 1994; 
Joodaki et al, 2001).

•  Σε σημεία βελονισμού ή σε σημεία 
πυροδότησης (Han et al, 1994).

Νευροφυσιολογική βάση 
της αποτελεσματικότητας της 
εφαρμογής TENS στην ελάττωση της 
σπαστικότητας

Οι μηχανισμοί με τους οποίους ο 
TENS προκαλεί τη μείωση της σπα-

στικότητας και, επομένως, τη γενικό-
τερη βελτίωση του κινητικού ελέγχου 
των νευρολογικών ασθενών, παραμέ-
νουν αδιευκρίνιστοι (Levin & Hui – 
Chan, 1992). Η πλειοψηφία των με-
λετών υποστηρίζουν ότι ο TENS δρα 
μέσω ενός συνδυασμού πολλών επι-
μέρους μηχανισμών. Οι μηχανισμοί 
οι οποίοι προτείνονται στη μελέτη του 
Walker (1982) και εμφανίζονται ως 
εκείνοι που ευθύνονται για τη μείωση 
της σπαστικότητας μετά από εφαρμο-
γή TENS είναι:
•  Ο διαδερμικός νευρικός ηλεκτρικός 

ερεθισμός των ανταγωνιστών μυών 
των σπαστικών μυών έχει ως αποτέ-
λεσμα τη αμοιβαία Ια αναστολή.

•  Ο διαδερμικός νευρικός ηλεκτρι-
κός ερεθισμός των σπαστικών μυ-
ών έχει ως αποτέλεσμα την κατά 
Renshaw αναστολή.
Ας σημειωθεί ότι η μείωση της αμοι-

βαίας Ια αναστολής και της Renshaw 
αναστολής είναι κάποιοι από εκείνους 
τους μηχανισμούς οι οποίοι ευθύνο-
νται για την εμφάνιση του φαινομένου 
της σπαστικότητας (Smyth & Peacok, 
2000). Συνεπώς, η αύξηση της αμοι-
βαίας Ια και της Renshaw αναστολής, 
λόγω εφαρμογής TENS, έχει ως επα-
κόλουθο τη μείωση της σπαστικότη-
τας. Στο συμπέρασμα ότι μηχανισμοί 
όπως η αυτογενής Ιβ αναστολή, ανα-
στολή Renshaw και η αμοιβαία Ια ανα-
στολή μπορεί να ενέχονται στη μείωση 
της σπαστικότητας, μετά από εφαρμο-
γή διαδερμικού νευρικού ηλεκτρικού 
ερεθισμού, καταλήγουν οι έρευνες των 
Vodovnik et al (1984), των Berg et al 
(1982) και των Bajd et al (1985).

Στην έρευνα των Cook et al (1979), 
αναφέρεται ότι με τον διαδερμικό νευ-
ρικό ηλεκτρικό ερεθισμό οι αισθητικές 
πληροφορίες μεταφέρονται κυρίως 
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μέσω των μεγάλης διαμέτρου προ-
σαγωγών ινών, μεταβιβάζοντας έτσι 
τις πληροφορίες αυτές από τους μη-
χανοϋποδοχείς προς το νωτιαίο μυε-
λό. Στην ίδια έρευνα προτείνεται ότι η 
μείωση της σπαστικότητας μετά από 
εφαρμογή TENS οφείλεται στον ερε-
θισμό των προσαγωγών ινών μεγά-
λης διαμέτρου.

Έτσι, είναι πιθανόν ότι αυτός ο με-
γάλης έκτασης και διάχυτος περιφε-
ρικός ερεθισμός ενεργοποιεί τις ανε-
νεργές ανασταλτικές συνάψεις (οι 
οποίες ευθύνονται για τη μείωση της 
σπαστικότητας), αλλά δεν έχει καμία 
επίδραση στις ενεργές διεγερτικές 
συνάψεις, των οποίων η δραστικό-
τητα είναι ήδη στο μέγιστο επίπεδο 
(Vodovnik, 1981).

Τέλος, στη μελέτη των Levin & Chan 
(1989), αναφέρονται τα αποτελέσμα-
τα της χρήσης διαδερμικού ηλεκτρι-
κού ερεθισμού, έναντι εικονικού ηλε-
κτρικού ερεθισμού. Ο TENS, αλλά και 
ο εικονικός ερεθισμός, εφαρμόστηκαν 
στο ομόπλευρο προς τη βλάβη κοινό 
περονιαίο νεύρο και στο ετερόπλευρο 
προς τη βλάβη μέσο νεύρο ημιπληγι-
κών ασθενών. Το αποτέλεσμα αυτής 
της μελέτης ήταν ότι, σε σύγκριση με 
τον εικονικό ηλεκτρικό ερεθισμό, ο δι-
αδερμικός νευρικός ηλεκτρικός ερεθι-
σμός παρείχε μία σημαντική αύξηση 
της λανθάνουσας περιόδου του μυ-
οτατικού αντανακλαστικού των σπα-
στικών μυών. 

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθη-
κε αύξηση της λανθάνουσας περιό-
δου του μυοτατικού αντανακλαστι-
κού των σπαστικών γαστροκνημίων, 
αλλά και των σπαστικών καμπτήρων 
μυών του καρπού. Η αύξηση αυτή 
της λανθάνουσας περιόδου του μυ-
οτατικού αντανακλαστικού των σπα-
στικών μυών συνεπάγεται αυτόματα 
τη μείωση του βαθμού σπαστικότη-
τας των ιδίων μυών.

Νευροχημική βάση της 
αποτελεσματικότητας της 
εφαρμογής TENS στην ελάττωση της 
σπαστικότητας

Σύμφωνα με την έρευνα των Han et 
al (1994), διαπιστώθηκε η μείωση της 
σπαστικότητας μετά από εφαρμογή δι-

αδερμικού νευρικού ηλεκτρικού ερε-
θισμού υψηλής συχνότητας (100Hz). 
Στην ίδια έρευνα, μείωση της σπαστι-
κότητας δεν παρατηρήθηκε από την 
εφαρμογή TENS χαμηλής συχνότη-
τας. Η έρευνα αυτή βασίστηκε στη 
μελέτη των Han & Wang (1992). Κα-
τά τη μελέτη αυτή παρατηρήθηκε σε 
ποντίκια ότι, κατά την εφαρμογή δια-
δερμικού νευρικού ηλεκτρικού ερεθι-
σμού συχνότητας 100Hz, δραστηρι-
οποιείται η νευροδιαβιβαστική ουσία 
δυνορφίνη, ενώ κατά την εφαρμογή 
TENS συχνότητας 2Hz δραστηριοποι-
είται η νευροδιαβιβαστική ουσία εγκε-
φαλίνη. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώ-
θηκε μετά από τη μελέτη των Han, 
Chen & Sun (1992), όχι μόνο σε πο-
ντίκια αλλά και σε ανθρώπους. Στην 
ίδια έρευνα προτείνεται ότι η νευρο-
διαβιβαστική ουσία δυνορφίνη είναι 
υπεύθυνη για το σπασμολυτικό απο-
τέλεσμα του διαδερμικού νευρικού 
ηλεκτρικού ερεθισμού.

Ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός 
(electrical muscle stimulation – EMS) 
και σπαστικότητα

Οι μυς που παρουσιάζουν τη με-
γαλύτερη σπαστικότητα είναι, για τα 
άνω άκρα, οι καμπτήρες αγκώνα, καρ-
πού και δακτύλων. Οι μυς του κάτω 
άκρου που συνήθως παρουσιάζουν 
τη μεγαλύτερη σπαστικότητα είναι ο 
τετρακέφαλος, ο πρόσθιος κνημιαίος 
και ο γαστροκνήμιος. 

Ο ηλεκτρικός μυϊκός ερεθισμός μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί για την ελάττω-
ση της σπαστικότητας μυών ή μυϊκών 
ομάδων (Levin et al, 1952; Vodovnik 
et al, 1984; Apkarin & Naumann, 
1991; Seib et al, 1994). Η εφαρμο-
γή του ερεθισμού γίνεται:
•  Στους ανταγωνιστές των σπαστικών 

μυών (Waters, 1975; Baker, 1979; 
Powell, 1999). 

•  Απευθείας στους σπαστικούς μυς (Daly 
et al, 1996; Yan et al, 2004).

•  Σε κινητικά νεύρα που νευρώνουν 
σπαστικούς μυς (Stefanovska et al, 
1988; Veltinik et al, 2000).
Ο Waters (1975) και η Baker (1979) 

έχουν διαπιστώσει την ελάττωση της 
σπαστικότητας των καμπτήρων του άνω 
άκρου ερεθίζοντας τους ανταγωνιστές 

μυς. Σε ανάλογα συμπεράσματα κατέ-
ληξε και ο Powell με τους συνεργάτες 
του (1999), ερεθίζοντας τους εκτείνο-
ντες μυς του καρπού, παρατηρώντας 
και βελτίωση της λειτουργικότητας της 
άκρας χείρας. Ο Lin C. (2000) μείωσε 
τη σπαστικότητα των καμπτήρων του 
καρπού, εφαρμόζοντας ηλεκτρικό μυϊ-
κό ερεθισμό στον κοινό εκτείνοντα των 
δακτύλων μυ.

Μείωση της σπαστικότητας παρατη-
ρείται και από τον απευθείας ερεθισμό 
των σπαστικών μυών. Ο Daly και οι συ-
νεργάτες του (1996) παρατήρησαν μεί-
ωση της σπαστικότητας των καμπτή-
ρων μυών του καρπού, με εφαρμογή 
απευθείας ηλεκτρικού μυϊκού ερεθι-
σμού σε αυτούς. Μείωση της σπαστι-
κότητας παρουσιάζεται και με απευ-
θείας ερεθισμό του τετρακεφάλου, του 
γαστροκνημίου και του πρόσθιου κνη-
μιαίου, μυς που επίσης αναπτύσσουν 
σπαστικότητα σε ημιπληγικούς ασθε-
νείς (Yan et al, 2004). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν έρευνες 
στις οποίες γίνεται ερεθισμός κινητικών 
νεύρων που νευρώνουν σπαστικούς 
μυς ή τους ανταγωνιστές των μυών με 
σπαστικότητα. Ο ερεθισμός του ωλέ-
νιου νεύρου μειώνει τη σπαστικότητα 
των καμπτήρων μυών του καρπού (Lin 
C, 2000). Επίσης ο ερεθισμός του πε-
ρονιαίου νεύρου οδηγεί σε μείωση της 
τονικής δραστηριότητας του προσθίου 
κνημιαίου και των πελματιαίων καμπτή-
ρων (Stefanovska et al, 1988; Zehr et 
al, 1998; Veltinik et al, 2000). 

Στη βιβλιογραφία υπάρχει αρκετά με-
γάλη διακύμανση για το χρόνο που δι-
αρκεί η μείωση της σπαστικότητας μετά 
από την εφαρμογή ηλεκτρικού μυϊκού 
ερεθισμού. Το χρονικό διάστημα φαίνε-
ται να εξαρτάται και από τη συχνότητα 
των συνεδριών ηλεκτρικού ερεθισμού 
των μυών. Η μείωση της σπαστικότη-
τας, αμέσως μετά τη χρήση ηλεκτρι-
κού μυϊκού ερεθισμού, διαρκεί μερικές 
ώρες (Han et al, 1994; Seib et al, 1994). 
Ερευνητές προτείνουν για αποτελέσματα 
μεγαλύτερης διάρκειας την εφαρμογή 
ερεθισμού πέντε μέρες την εβδομάδα 
για τρεις εβδομάδες (Yan et al, 2004). 
Υπάρχουν συγγραφείς που προτείνουν 
επαναληπτικούς ερεθισμούς κατά τη δι-
άρκεια της ημέρας. Οι επαναληπτικοί 
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ερεθισμοί μπορεί να είναι 3 φορές την 
ημέρα (Baker, 1979) ή και έξι φορές 
την ημέρα (Bayram, 2006). 

Η επίδραση του ηλεκτρικού μυϊκού 
ερεθισμού στη μείωση της σπαστικότη-
τας φαίνεται πως σταματά να υφίσταται 
δύο εβδομάδες μετά την εφαρμογή του 
(Pandyan et al, 1997). Όσο εφαρμό-
ζεται ηλεκτρικός ερεθισμός των μυών, 
η σπαστικότητα μειώνεται, όταν όμως 
σταματήσει ο ερεθισμός, μετά από δύο 
εβδομάδες η σπαστικότητα επανέρχεται 
στην προηγούμενη κατάσταση. Με την 
επανάληψη του ηλεκτρικού μυϊκού ερε-
θισμού, οι συνδέσεις μεταξύ των νευ-
ρώνων ενισχύονται και η σπαστικότητα 
μειώνεται για περισσότερο χρόνο. Γι’ 
αυτόν το λόγο οι έρευνες προτείνουν 
μακροχρόνια εφαρμογή του ηλεκτρι-
κού μυϊκού ερεθισμού, χωρίς όμως να 
καταλήγουν σε συγκεκριμένα χρονοδι-
αγράμματα συχνότητας των συνεδρι-
ών και χρονικού διαστήματος εφαρμο-
γής αυτών (Taylor, 2002). 

Οι έρευνες προτείνουν ηλεκτρικό ρεύ-
μα συχνότητας 2040 ώσεων και διάρ-
κειας ώσης 200300μsec για τη μείω-
ση της σπαστικότητας (Baker, 1979; 
Taylor, 2002; Bayram, 2006). O ερε-
θισμός με αυτές τις παραμέτρους δεν 
προκαλεί τετανική συστολή. Οι Ια αισθη-
τικές ίνες που μεταφέρουν ερεθίσματα 
στους ενδιάμεσους ανασταλτικούς νευ-
ρώνες στο νωτιαίο μυελό έχουν μεγά-
λη διάμετρο και γι’ αυτό απαιτείται ένα 
χαμηλό επίπεδο ερεθισμού για να διε-
γερθούν. Η διέγερσή τους είναι πάντα 
παρούσα, ακόμα και αν ο ερεθισμός 
προκαλέσει μια μικρή σύσπαση. Γι’ αυ-
τό πιθανόν να είναι αποτελεσματικός, 
όπως αναφέρεται σε ορισμένες έρευ-
νες, και ο ερεθισμός με ρεύμα που δεν 
προκαλεί τετανική συστολή στη μείω-
ση της σπαστικότητας. Η ενίσχυση της 
λειτουργίας των μυών για βελτίωση της 
κινητικότητας απαιτεί τετανικό ηλεκτρι-
κό μυϊκό ερεθισμό. 

Όλοι οι ερευνητές συμφωνούν στην 
εφαρμογή υψηλής έντασης ηλεκτρικού 
ερεθισμού, για να εκλύεται έντονη σύ-
σπαση, μεγάλης διάρκειας παλμοσειρά 
(810sec), ώστε η σύσπαση των αγω-
νιστών και η χαλάρωση των ανταγω-
νιστών να διαρκεί για κάποιο χρονικό 
διάστημα, και παύλα τριπλάσια ή πεντα-

πλάσια της παλμοσειράς, για να υπάρ-
χει κάποιο ουσιαστικό διάστημα ανά-
παυσης των ερεθιζόμενων μυών. 

Διευκρινίζεται ότι, όταν μιλάμε για δι-
άρκεια παλμοσειράς, εννοούμε το χρόνο 
που διαρκεί η σύσπαση του μυός, ενώ 
όταν μιλάμε για διάρκεια παύλας, εννο-
ούμε το χρονικό διάστημα του διαλείμ-
ματος μεταξύ των συσπάσεων. 

Νευροφυσιολογική βάση της 
αποτελεσματικότητας της εφαρμογής 
ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού (EMS) 
στη μείωση της σπαστικότητας

Η νευροφυσιολογική βάση της μεί-
ωσης της σπαστικότητας από την εφαρ-
μογή ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού των 
ανταγωνιστών των μυών με σπαστικό-
τητα είναι η εξής (Taylor, 2002): 

Όταν ένας μυς συσπάται, η ενεργο-
ποίηση της μυϊκής ατράκτου μεταδίδει, 
μέσω ενδιάμεσων νευρώνων, ανασταλ-
τικές ώσεις στον ανταγωνιστή μυ, με 
αποτέλεσμα τη μείωση της δραστη-
ριότητάς του. Το φαινόμενο αυτό εί-
ναι γνωστό ως αμοιβαία αναστολή 
και το αποτέλεσμά της εκμεταλλευό-
μαστε κατά τον ερεθισμό του αντα-
γωνιστή ενός μυός με σπαστικότητα. 
Οι Ια αισθητικές ίνες ξεκινούν από την 
μυϊκή άτρακτο και μεταφέρουν ερεθί-
σματα στους ενδιάμεσους ανασταλ-
τικούς νευρώνες στο νωτιαίο μυελό. 
Οι νευρώνες αυτοί ασκούν ανασταλ-
τική δράση στους ανταγωνιστές μυς 
και μειώνουν τη δραστηριότητά τους. 
Οι Ια ίνες έχουν μεγάλη διάμετρο, και 
γι’ αυτό απαιτείται ένα χαμηλό επίπε-
δο ερεθισμού για να διεγερθούν. Η 
διέγερσή τους είναι πάντα παρούσα, 
ακόμα και αν ο ερεθισμός προκαλέ-
σει μια μικρή σύσπαση. Μετά από 
τον ερεθισμό των ανταγωνιστών μυ-
ών, υπάρχει μια περίοδος μείωσης 
της σπαστικότητας. Με την επανάλη-
ψη του ερεθισμού, οι συνδέσεις με-
ταξύ των νευρώνων ενισχύονται και 
η σπαστικότητα μειώνεται για περισ-
σότερο χρόνο. 

Η νευροφυσιολογική βάση της μείω-
σης της σπαστικότητας από την εφαρ-
μογή ηλεκτρικού μυϊκού ερεθισμού 
απευθείας στους σπαστικούς μυς εί-
ναι η εξής: ηλεκτρικός μυϊκός ερεθι-
σμός των σπαστικών μυών επιφέρει 

μείωση της σπαστικότητας, η οποία 
οφείλεται σε ερεθίσματα τα οποία με-
ταφέρονται στα κύτταρα Renshaw. 
Τα κύτταρα Renshaw ασκούν ανα-
σταλτική δράση στους α κινητικούς 
νευρώνες, με αποτέλεσμα τη μείω-
ση της σπαστικότητας (Taylor, 2002). 
Υπάρχει όμως μια γενικότερη ανησυ-
χία πως, αν εφαρμόσουμε ηλεκτρικό 
μυϊκό ερεθισμό σε σπαστικούς μυς, 
η σπαστικότητα μπορεί να μειώνε-
ται, αλλά μπορεί να αυξηθεί αργότε-
ρα (Taylor, 2002). 

ςυμπεράσματα

Ο ηλεκτρικός ερεθισμός μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στην κλινική πράξη 
για τη μείωση της σπαστικότητας. Τα 
είδη του ηλεκτρικού ερεθισμού που 
χρησιμοποιούνται για την ελάττωση 
της σπαστικότητας είναι ο διαδερμι-
κός ηλεκτρικός νευρικός ερεθισμός  
TENS  και ο ηλεκτρικός μυϊκός ερεθι-
σμός  EMS. Με βάση την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία, σημαντικότερη μείω-
ση της σπαστικότητας έχουμε με την 
εφαρμογή υψηλής συχνότητας TENS 
απευθείας στους σπαστικούς μυς. Η 
χρήση του ηλεκτρικού μυϊκού ερεθι-
σμού είναι αποτελεσματικότερη όταν 
εφαρμόζεται στους ανταγωνιστές  
των σπαστικών  μυς.
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