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Τι είναι η περιτονία;;;

 Πρόκειται για το συνδετικό ιστό που απλώνεται 
εσωτερικά σε όλο σώμα ακολουθώντας 
συγκεκριμένες τροχιές συνδέοντας τα διάφορα 
όργανα του σώματος.

 Πέραν του προστατευτικού της ρόλου, η περιτονία 
είναι ο ιστός που καθιστά εφικτή την επικοινωνία και 
τη συνεργασία των οργάνων που περιβάλει.

 Πλέον η περιτονία μελετάται στα πλαίσια του 
συνδετικού ιστού και μάλιστα ως συνέχεια του 
νευρομυϊκού συστήματος. 



Ιδιότητες Μυοπεριτονιακού 
Ιστού

 Προσαρμοστικότητα: 
Εφόσον υποστεί κάποιο εξωτερικό φορτίο ο 
περιτονιακός ιστός αλλάζει την αρχιτεκτονική 
του προκειμένου να προσαρμοστεί στις ανάγκες 
που προκύπτουν λόγω του φορτίου.



Ιδιότητες Μυοπεριτονιακού 
Ιστού

 Ελαστική Επαναφορά:
 O περιτονιακός ιστός έχει την δυνατότητα να 
αποθηκεύει ενέργεια με τη μορφή ελαστικής 
ενέργειας κι απότομα να την ελευθερώνει.



Ιδιότητες Μυοπεριτονιακού 
Ιστού

 Επιρροή Γήρανσης:
Το μυοπεριτονιακό δίκτυο σε νεαρή ηλικία 
διατηρεί μια αρμονική και κυματώδεις 
αρχιτεκτονική, ενώ  με το πέρασμα του χρόνου η 
αρχιτεκτονική αυτή λαμβάνει τυχαία και 
βραχυμένη διάταξη.



Ιδιότητες Μυοπεριτονιακού 
Ιστού

 Ιδιοδεκτικότητα:
Ο περιτονιακός ιστός και κυρίως στα 
επιφανειακά στρώματα φιλοξενεί το μεγαλύτερο 
ποσοστό ιδιοδεκτικών υποδοχέων:

       - Όργανα Golgi ( Τύπου Ιβ)
       -  Pacini (Τύπου ΙΙ)
       -  Rufni (Τύπου ΙΙ)
       -  Interstitial (Τύπου III & Τύπου IV)



Ιδιότητες Μυοπεριτονιακού 
Ιστού

 Επιρροή Διαφορετικών 
Ερεθισμάτων:
Κάθε ερέθισμα επιφέρει 
μια διαφορετική 
επίδραση στον 
μυοπεριτονιακό ιστό. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν οι 
διατατικές ασκήσεις με 
επιπλέον εξωτερική 
επιβάρυνση.



Προπονητικές Αρχές

 Κίνηση προς την αντίθετη φορά:
Εκμεταλλευόμενοι της ιδιότητας της ελαστικής 
επαναφοράς, πριν την εκτέλεση μιας ρήψης, 
αλτικής ή και δρομικής κίνησης προηγείται 
μικρή κίνηση προς την αντίθετη φορά.



Προπονητικές Αρχές

 Αθόρυβη και αρμονική κίνηση:
Κινήσεις όπως άλματα, αναπηδήσεις, τρέξιμο ή 
ακόμα και το περπάτημα θα πρέπει να 
εκτελούνται αρμονικά χωρίς θόρυβο. 



Προπονητικές Aρχές

 Ιδιοδεκτική λεπτότητα κινήσεων:
Προτείνεται για τους ασκούμενους να εκτελούν 
ελεγχόμενες μικρό-κινήσεις με σταθερό η και 
διαφορετικό ρυθμό καθώς επίσης να λαμβάνουν 
ασυνήθιστες θέσεις στο χώρο «εξερευνώντας» το 
σώμα τους σε σχέση με τη βαρύτητα ή ακόμα και το 
σώμα ενός συνασκούμενου.



Προπονητικές Aρχές

 Ενεργητική Ευκαμψία:
Κατά την εφαρμογή διατατικών ασκήσεων με στόχο 
τη βελτίωση της αρθρικής κινητικότητας 
προτείνεται η ενεργοποίηση των μυοπεριτονιακών 
αλυσίδων σε όσα το δυνατόν περισσότερα επίπεδα 
κίνησης με επιπρόσθετη εξωτερική επιβάρυνση.



Προπονητικές Aρχές

 Ενυδάτωση και ανανέωση:
Η χρήση ειδικού αφρώδους κυλίνδρου, όπως 
επίσης η μείωση του ρυθμού εκτέλεσης της 
κίνησης ή ακόμα και η παύσης της άσκησης 
μπορεί να βοηθήσει στην ενυδάτωση των 
περιοχών που αφυδατώνονται λόγω της 
κόπωσης. 



Προπονητικές Aρχές

 Βιωσιμότητα:
Οι προσαρμογές στο συνδετικό ιστό χρειάζονται 
αρκετό χρόνο προκειμένου να γίνουν ορατές κι 
εφόσον υπάρχουν συχνά ερεθίσματα για ένα 
παρατεταμένο χρονικό διάστημα.



Ερευνητικά Αποτελέσματα:
Αύτο-Μυοπεριτονιακή 
Απελευθέρωση
      Έρευνες έχουν δείξει ότι η εφαρμογή αύτο-μυοπεριτονιακής 

απελευθέρωσης με τη χρήση ειδικού αφρώδους κυλίνδρου 
μπορεί:

 Να βελτιώσει το εύρος κίνησης των αρθρώσεων χωρίς τη 
μείωση της απόδοσης του νευρομυοπεριτονιακού συστήματος 
σε αντίθεση με τις ασκήσεις στατικών διατάσεων.

 Να περιορίσει την αίσθηση της κόπωσης κατά την απόδοση 
του νευρομυοπεριτονιακού συστήματος.

 Να περιορίσει την αίσθηση του πόνου τις μέρες που 
ακολουθούν ύστερα από έντονη κόπωση κι εμφάνιση 
καθυστερημένης εκδήλωσης μυϊκού πόνου (D.O.M.S) που 
οφείλεται κυρίως σε φλεγμονές συνδετικού ιστού.



Σας ευχαριστώ πολύ!
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