
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Στόχοι 

Αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία του κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε 
θέση: 
• Να γνωρίζει το ρόλο του σκελετού στον ανθρώπινο οργανισμό. 
• Να προσδιορίζει τη λειτουργική σχέση μεταξύ οστών, αρθρώσεων και σκελετι-

κών μυών. 
• Να διακρίνει τα είδη των αρθρώσεων και να περιγράφει τα μέρη μιας άρθρω-

σης. 
• Να διαμορφώνει στάσεις και συμπεριφορές που επηρεάζουν θετικά την υγεία 

του σκελετού του. 

Κύρια σημεία 

• Η σύσταση του οστίτη ιστού 
• Ο σχηματισμός και ανάπτυξη των οστών 
• Τα είδη των αρθρώσεων 
• Τα μέρη της άρθρωσης. 

Μάθημα 7°: Οστά 

Στόχοι 

Αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία του μαθήματος, ο μαθητής πρέπει να είναι σε 
θέση: 
• Να αναφέρει τις λειτουργίες του σκελετού. 
• Να διακρίνει τα οστά ανάλογα με τη μορφολογία τους. 
• Να γνωρίζει το ρόλο του ερυθρού μυελού. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Τα είδη του ερειστικού ιστού και η λειτουργία τους. 
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Κύρια σημεία 

• Οι λειτουργίες του ερειστικού συστήματος. 
• Η συνεργασία του ερειστικού με άλλα συστήματα για την πραγματοποίηση των 

λειτουργιών όπως η συνεργασία του με το μυϊκό για την πραγματοποίηση των 
κινήσεων. 

• Η δομή του συμπαγούς και του σπογγώδους οστίτη ιστού. 
• Ο ρόλος του περιόστεου, των οστεοβλαστών, του μυελού των οστών. 

Διάγραμμα ροής 

Φάσεις Διδακτικές ενέργειες 
και εποπτικά μέσα 

Φάση 2. 
Κατηγορίες οστών 

Φάση 3. 
Μακροσκοπική περιγραφή 
οστού 

Φάση 1. 
Λειτουργίες του σκελετού 

Αναφέρουμε τις λειτουργίες του σκε-
λετού 
Χρησιμοποιούμε πρόπλασμα σκελε-
τού, για να εντοπίσουμε τις κοιλότη-
τες στις οποίες προστατεύονται όρ-
γανα. Ονομάζουμε τα συγκεκριμένα 
όργανα. 

Διακρίνουμε τα οστά, ανάλογα με τη 
μορφολογία τους, σε τρεις κατηγο-
ρίες. 
Προβάλλουμε διαφάνεια με μακρά, 
βραχέα και πλατιά οστά. 

Μακροσκοπική εξέταση μορφολογίας 
μακρού οστού, π.χ. του μηριαίου, από 
το πρόπλασμα. Διακρίνουμε τα διάφο-
ρα τμήματα του οστού, π.χ. τις επιφύ-
σεις, τη διάφυση. Προβάλλουμε δια-
φάνεια μακρού οστού. 
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Μικροσκοπική περιγραφή 
οστού 

Φάση 5. 
Περιγραφή της σύστασης 
του συμπαγή οστίτη ιστού 
και του σπογγώδους οστίτη 
ιστού 

Παρατηρούμε τομή μακρού οστού, 
αναφέρουμε τους τύπους ιστών που 
συνιστούν το οστό. 
Προβάλλουμε διαφάνεια με τομή μα-
κρού οστού, όπου διακρίνονται το πε-
ριόστεο, ο συμπαγής και ο σπογγώ-
δης οστίτης ιστός, το ενδόστεο και ο 
μυελικός αυλός. 

Περιγραφή της σύστασης του συμπα-
γή οστίτη ιστού και των συστημάτων 
Havers. Περιγραφή της σύστασης 
του σπογγώδους οστίτη ιστού. Προ-
βάλλουμε διαφάνεια με σύστημα 
Havers. 

Φάση 6. 
Σύσταση και ρόλος του πε-
ριοστέου, των οστεοβλα-
στών και του μυελού των ο-
στών. 

Αναφορά στη σύσταση και το ρόλο 
του περιόστεου και των οστεοβλα-
στών. Κατάγματα. 
Αναφορά στο ρόλο του μυελού των ο-
στών ιδιαίτερα το ερυθρού μυελού. 
Προβάλλουμε διαφάνεια με μυελοκυ-
ψέλες. 
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