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Το Ηλεκτρομυογράφημα 
Μονήρους Μυϊκής Ίνας 
(ΗΜΜΙ) ή αλλιώς Single 
Fiber Electromyography, εί-
ναι μια πολύ εξειδικευμένη 
μέθοδος σε σχέση με το ήδη 
εξειδικευμένο ηλεκτρομυο-
γράφημα.  
Το ηλεκτρομυογράφημα 
ανιχνεύει κινητικές μονάδες 
μέσα στο μυ με τη χρήση ει-
δικής βελόνας.  
Το ΗΜΜΙ ανιχνεύει το πιο 
μικρό στοιχείο της κινητικής 
μονάδας, την κινητική ίνα. 
(Εικόνα 1)
Μια κινητική μονάδα αποτε-
λείται από ένα νεύρο (άξονας 
του νεύρου ο οποίος μετα-
φέρει τα μηνύματα από τον 
εγκέφαλο και το νωτιαίο μυ-
ελό) και τις κινητικές μυϊκές 
ίνες, στις οποίες καταλήγει.  
Στο ΗΜΜΙ βλέπουμε την 
επικοινωνία μεταξύ του νεύ-
ρου και της κινητικής ίνας 
πάνω στο οποίο εφάπτεται. 
(Εικόνα 2)
Η εξέταση αυτή χρησιμο-
ποιείται από το Εργαστήριο 
Ηλεκτρομυογραφήματος για 
τον αποκλεισμό της Μυασθέ-

νειας, αιτία της οποίας είναι 
η μη-επικοινωνία στο σημείο 
της νευρομυϊκής σύναψης 
(όπου το νεύρο αγγίζει την 
κινητική μυϊκή ίνα).
Ειδική βελόνα τοποθετείται, 
στις πλείστες περιπτώσεις, 
κοντά στο προσωπικό νεύ-
ρο, η οποία ερεθίζει αυτό το 
νεύρο.  Μια άλλη βελόνα το-
ποθετείται μέσα στο μυ γύρω 

από το μάτι (σφικτήρας του 
βλεφάρου) η οποία κατα-
γράφει τη δραστηριότητα 
από το μυ που προκαλείται 
από τον ερεθισμό. (Εικόνα 3) 
Αυτό που καταγράφεται εί-
ναι η σταθερότητα των απα-
ντήσεων από το μυ.  Όταν η 
καταγραφή δεν είναι σταθε-
ρή σημαίνει ότι δεν περνάνε 
σωστά τα μηνύματα από το 
νεύρο στο μυ. (Εικόνα 4)
Η εξέταση αυτή είναι πολύ 
ευαίσθητη και χρησιμοποι-
είται και για άλλες παθήσεις 
πέραν της Μυασθένειας.  
Μάλιστα, μια μελέτη που 
έχουμε κάνει στο Εργαστήριο 
και η οποία έχει φέτος δημο-
σιευτεί σε διεθνή επιστημο-
νικό περιοδικό (Journal of 

Clinical Neurophysiology), 
δείχνει ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό των θετικών απο-
τελεσμάτων οφείλονται σε 
Μυασθένεια, όμως και άλλες 
παθήσεις μπορούν να δεί-
χνουν τα ίδια αποτελέσματα 
(όπως π.χ. Νόσος Κινητικού 
Νευρώνα και Μιτοχονδρια-
κή Μυοπάθεια). 
Για το λόγο αυτό, τα αποτε-
λέσματα πάντα χρειάζονται 
κλινική συσχέτιση.  
Επίσης, στη μελέτη αυτή εί-
χαμε βρει ότι, η καταγραφή 
από το κάτω μέρος του βλε-
φάρου κάνει την εξέταση πιο 
ευαίσθητη, σε σχέση με την 
καταγραφή μόνο από το άνω 
βλέφαρο, κάτι που δεν έχει 
δημοσιευτεί προηγουμένως.
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Εικόνα 1: ∆ιάγραμμα που δείχνει τι είναι
η μυϊκή ίνα, σε σχέση με όλο το μυ. 

Εικόνα 2: Tο τελικό σημείο του 
νεύρου και η μυϊκή ίνα πάνω στο 
οποίο καταλήγει.

Εικόνα 3: ∆ιάγραμμα που δείχνει 
τη μεθοδολογία του ΗΜΜΙ.

Εικόνα 4: Ένα παράδειγμα από αποτέλε-
σμα ΗΜΜΙ, που δείχνει την αντίδραση 
μιας παθολογικής νευρομυϊκής σύναψης.


