
4. ΣΤΗΡΙΞΗ 





4.1 ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Εικ. 4.1.1: 
Διατομή τον μηριαίου οστού (του 
μακρύτερου στο σώμα μας), όπου 
διακρίνονται οι περιοχές με τη συμπαγή (εξωτερικά) 
και σπογγώδη (εσωτερικά) οστέινη ουσία. Οι δοκίδες 
κολλαγόνου στη σπογγώδη ουσία αναπτύσσονται κατά 
τη φορά που εξασκούνται μηχανικές τάσεις στο οστό. 

Εικ.4.1.2: 
Το σχήμα των οστών καθορίζεται από τις 
δυνάμεις που εξασκούνται επάνω τους. Αυτές 
οι δυνάμεις προέρχονται από α) τους μύες 
και β) από το βάρος του σώματος. 

4.1.1 Εισαγωγή 

Το ερειστικό σύστημα αποτελείται από τα οστά, 
που συνδέονται μεταξύ τους με διάφορα είδη 
κινητών αρθρώσεων, που επιτρέπουν την εκτέλεση 
ποικίλων κινήσεων και σχηματίζουν το σκελετό. 
Στα οστά του σκελετού προσφύονται οι σκελετικοί 
μύες, οι οποίοι παρέχουν τη δύναμη για την 
επίτευξη των κινήσεων, αλλά και τη στήριξη του 
σώματος. Οι λειτουργίες των οστών είναι: 

Τα οστά στηρίζουν το ανθρώπινο σώμα, έναντι 
της βαρύτητας. 

Τα οστά παρέχουν προστασία σε σημαντικά 
όργανα, όπως ο εγκέφαλος που βρίσκεται μέσα 
στην κρανιακή κοιλότητα και ο νωτιαίος μυελός, 
που βρίσκεται μέσα στη σπονδυλική στήλη. 
Επίσης άλλα σημαντικά όργανα, όπως οι πνεύμονες 
και η καρδιά προστατεύονται μέσα στο θώρακα, 
που σχηματίζεται από τους θωρακικούς σπονδύλους, 
τις πλευρές και το στέρνο. 

Τα οστά αποτελούν αποθήκη αλάτων (κυρίως 
ασβεστίου και φωσφόρου) και συμμετέχουν στο 
μεταβολισμό τους. 

Τα οστά έχουν αιμοποιητικό ρόλο επειδή τα 
κύτταρα του αίματος σχηματίζονται κυρίως στον 
ερυθρό μυελό των οστών. 

4.1.2 Μορφολογία των οστών. 

• Ταξινόμηση των οστών 

Ανάλογα με την μορφή τους τα οστά διακρίνονται 
σε: μακρά, βραχέα, και πλατιά. 

Τα μακρά οστά έχουν μήκος μεγαλύτερο από το 
πλάτος τους. Τα μεγάλα οστά των άκρων όπως το 
μηριαίο, το βραχιόνιο, η ωλένη και η κνήμη είναι 
χαρακτηριστικά παραδείγματα. Εδώ ανήκουν και 
οι φάλαγγες των δακτύλων. Σ' ένα μακρύ οστό 
διακρίνουμε τα δύο άκρα, που ονομάζονται 
επιφύσεις και το μεσαίο πιο μακρύ τμήμα που 
ονομάζεται διάφυση. Στις επιφύσεις εσωτερικά 
υπάρχει σπογγώδης οστέινη ουσία και εξωτερικά 
συμπαγής (Εικ. 4.1.1). Στην διάφυση εξωτερικά 
υπάρχει συμπαγής οστέινη ουσία ενώ εσωτερικά 
υπάρχει ο μυελικός σωλήνας (αυλός) που 
περιέχει μυελό των οστών. 

Βραχέα είναι τα οστά που δεν παρουσιάζουν 



σημαντική διαφορά μεταξύ μήκους και πλάτους. 
Τα οστά του ταρσού και του καρπού αποτελούν τα 
τυπικά παραδείγματα αυτής της κατηγορίας. Τα 
βραχέα οστά έχουν εσωτερικά σπογγώδη οστέινη 
ουσία, που περιβάλλεται από συμπαγή οστέινη 
ουσία. 

Πλατιά είναι τα οστά που αποτελούνται από δύο 
κατά κανόνα παράλληλες πλάκες συμπαγούς 
οστέινης ουσίας μεταξύ των οποίων υπάρχει 
σπογγώδης οστέινη ουσία. Τα περισσότερα οστά 
του κρανίου, η ωμοπλάτη, τα οστά της λεκάνης 
ανήκουν σε αυτή την ομάδα. 

4.1.3 Σύσταση - κατασκευή των οστών. 

Τα οστά αποτελούνται από συνδετικό ιστό 
(περιόστεο και ενδόστεο), οστίτη ιστό, χόνδρο 
και μυελό των οστών. 

Α. ΠΕΡΙΟΣΤΕΟ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΤΕΟ 

Το περιόστεο, όπως και το ενδόστεο είναι 
υμένες από πυκνό συνδετικό ιστό. Το περιόστεο 
περιβάλλει όλο το οστό εκτός από τις αρθρικές 
επιφάνειες, ενώ το ενδόστεο καλύπτει εσωτερικά 
τον αυλό των οστών. Τα κύτταρα του περιόστεου 
(όπως και του ενδόστεου) είναι πρόδρομα των 
οστεοβλαστών, των κυττάρων δηλαδή από τα 
οποία δημιουργούνται τα οστά. 

Κατά την περίοδο της διάπλασης και αύξησης 
των οστών ή σε περίπτωση βλάβης (π.χ. 
κατάγματα) στην ενήλικη ζωή, τα κύτταρα του 
περιόστεου και του ενδόστεου, 
πολλαπλασιάζονται με μιτωτικές διαιρέσεις και 
διαφοροποιούνται σε οστεβλάστες, οι οποίοι στη 
συνέχεια δημιουργούν τον οστίτη ιστό. 

• Μορφολογικά γνωρίσματα της 
επιφάνειας των οστών 

Η εξωτερική επιφάνεια των οστών εμφανίζει 
χαρακτηριστικές διαφοροποιήσεις όπως: 
κονδύλους που βρίσκονται στις κεφαλές των 
μακρών οστών, αποφύσεις που είναι λεπτές 
προεκτάσεις και ογκώματα που είναι μεγάλες 
χονδρές προεκτάσεις και χρησιμοποιούνται 
για την πρόσφυση μυών. 
Σε διάφορα τμήματα του σκελετού μπορεί να 
υπάρχουν οπές ή κοιλότητες οι οποίες 
μπορούν να δημιουργηθούν είτε στο 
εσωτερικό ενός οστού ή από την σύνδεση 
των οστών μεταξύ τους. Χαρακτηριστικά 
μπορούν να αναφερθούν: τα τρήματα που 
είναι τρύπες που επιτρέπουν την δίοδο 
αγγείων και νεύρων, οι σχισμές που είναι 
μικρά ανοίγματα μεταξύ δυο οστών, οι 
σωλήνες που είναι δίοδοι διαμέσου οστών ή 
χόνδρων, και τα βοθρία που είναι βυθίσματα 
στην επιφάνεια ενός οστού ή μιάς ομάδας 
οστών. 

Β. ΟΣΤΙΤΗΣ ΙΣΤΟΣ 
Ο οστίτης ιστός αποτελεί το κύριο συστατικό των 
οστών. Αποτελείται από τρεις τύπους κυττάρων, 
καθώς και τη μεσοκυττάρια ουσία που υπάρχει 
μεταξύ τους. Οι τύποι κυττάρων είναι οι 
οστεοβλάστες, τα οστεοκύτταρα, και οι 
οστεοκλάστες (Εικ.4.1.4). 

Οι οστεοβλάστες συνθέτουν το υλικό της 
μεσοκυττάριας ουσίας, που εκκρίνεται προς την 
πλευρά του οστίτη ιστού. Σταδιακά οι 
οστεοβλάστες εγκλωβίζονται μέσα στη 
μεσοκυττάρια ουσία που εκκρίνουν 
και μετασχηματίζονται σε οστεοκύτταρα. 
Τα οστεοκύτταρα έχουν πολυάριθμες λεπτές 

Εικ.4.1.3: 
Αναπαράσταση διάφυσης σε εγκάρσια τομή 
(οι σωλήνες τον Havers είναι παράλληλοι 
προς τον άξονα της διάφυσης. Επάνω 
αριστερά, η διάταξη των κολλαγόνων ινών που 
έχουν παράγει οι οστεοβλάστες διαδοχικών 
στρωμάτων. Παρατηρείστε ότι κάθε στρώμα 
ινών κολλαγόνου είναι κάθετη ως προς την 
άλλη. 



Εικ.4.1.4: 
Λεπτομέρειες κατασκευής των οστεώνων. 

Εικ.4.1.5: 
Εγκάρσια διατομή οστέϊνης ουσίας, όπου έχει 
χρησιμοποιηθεί ειδική χρώση για να φαίνονται 
τα συστήματα Havers. Οι σκούρες κηλίδες είναι 
οι οστικές κοιλότητες. 

αποφυάδες, που έρχονται σε επαφή με τις 
αποφυάδες των γειτονικών οστεοκυττάρων 
(Εικ.4.1.2). Οι οστεοκλάστες είναι μεγάλα 
κύτταρα με πολλούς πυρήνες. Εκκρίνουν οξέα και 
πρωτεολυτικά ένζυμα τα οποία αποικοδομούν τον 
οστίτη ιστό σε περιοχές, όπου γίνεται αναγέννηση 
των οστών (Εικ.4.1.1). 

Η μεσοκυττάρια ουσία του οστίτη ιστού λέγεται 
θεμέλια ουσία και αποτελείται από ανόργανα 
συστατικά και από οργανικά συστατικά. Τα 
ανόργανα συστατικά αποτελούν το 60-65% του 
ξηρού βάρους των οστών των ενηλίκων (ενώ στα 
παιδιά αυτό το ποσοστό είναι λίγο μεγαλύτερο) 
και αποτελούνται από: φωσφορικό ασβέστιο (80-
90%), ανθρακικό ασβέστιο (8-10%), χλωριούχο 
και φθοριούχο ασβέστιο (0.5%), φωσφορικό 
μαγνήσιο (1-2%) και αλκαλικά άλατα (2%). 
Τα οργανικά συστατικά είναι στην ουσία μια 
πρωτεΐνη, το κολλαγόνο που σχηματίζει δοκίδες. 
Η διάταξη των δοκίδων δεν είναι τυχαία 
(Εικ.4.1.1, Εικ. 4.1.3). Γύρω από αυτές τις 
δοκίδες συσσωρεύονται τα άλατα των 
ανόργανων συστατικών προσδίδοντας τη μεγάλη 
αντοχή που χαρακτηρίζει τα οστά. 

Καθώς οι οστεοβλάστες παράγουν τη μεσοκυτ-
τάρια ουσία, εγκλωβίζονται μέσα σ' αυτήν και 
μετατρέπονται σε οστεοκύτταρα. Οι μικρές 
κοιλότητες μέσα στις οποίες παραμένουν τα 
οστεοκύτταρα λέγονται οστικές κοιλότητες. Από 
αυτές ξεκινούν πολλά λεπτά οστικοί σωληνίσκοι, 
που δεν είναι τίποτε άλλο από τους χώρους που 
καταλαμβάνουν οι αποφυάδες των οστεοκυττάρων 
(Εικ.4.1.4). 

• Είδη του οστίτη ιστού. 

Στα οστά των ενηλίκων, τα κολλαγόνα ινίδια του 
οστίτη ιστού συγκολλώνται μεταξύ τους με 
ανόργανη ουσία, δημιουργώντας δεσμίδες σε 
πυκνή και παράλληλη διάταξη, που ονομάζονται 
οστέϊνα πετάλια. Από τη διάταξη των οστέϊνων 
πεταλίων δημιουργούνται οι δυο μορφές του 
οστίτη ιστού που απαντούν στα ώριμα οστά και 
ονομάζονται σπογγώδης και συμπαγής οστέϊνη 
ουσία (Εικ.4.1.1) 

Στη σπογγώδη οστέϊνη ουσία η διάταξη των 
οστέϊνων πεταλίων σχηματίζει πλατειές δοκίδες, 
που έχουν κατευθύνσεις, ανάλογα με τις 
μηχανικές τάσεις που δέχεται το οστό. Οι μικροί 
κενοί χώροι ανάμεσα στις δοκίδες ονομάζονται 
μυελοκυψέλες. Οι μυελοκυψέλες επικοινωνούν 
μεταξύ τους και περιέχουν μυελό των οστών. 



Στη συμπαγή οστέϊνη ουσία η διάταξη των 
οστέϊνων πεταλίων σχηματίζει συστήματα 
ομόκεντρων κυλίνδρων, τα κυριότερα των οποίων 
είναι τα συστήματα του Havers ή οστεώνες 
(Εικ.4.1.3, Εικ. 4.1.4, Εικ. 4.1.5). Κάθε οστεώνας 
αποτελείται από έναν κεντρικό σωλήνα, το 
σωλήνα του Havers και από 4-20 ομόκεντρα 
οστέϊνα πετάλια γύρω από τον σωλήνα αυτό. 
Η ιδιόμορφη σωληνωτή διάταξη των οστέϊνων 
πεταλίων της συμπαγούς ουσίας και η 
χαρακτηριστική φορά των δοκίδων της 
σπογγώδους ουσίας παρέχει στο οστό μεγάλη 
στηρικτική ικανότητα και αντοχή. Τους 
σωλήνες του Havers διατρέχουν αγγεία και νεύρα 
που θρέφουν τα οστεοκύτταρα. 

Γ. ΧΟΝΔΡΟΣ 

Ο χόνδρος περιέχει κύτταρα (χονδροκύτταρα) 
και μεσοκυττάρια ουσία που αποτελείται από 
40% κολλαγόνο και πρωτεογλυκάνες, όπως και 
αρκετό νερό. Κύρια λειτουργία του χόνδρου στο 
ενήλικο άτομο είναι η στήριξη μαλακών μερών, 
η απόσβεση κραδασμών και η διευκόλυνση των 
κινήσεων στις αρθρώσεις. Σε αναπτυσσόμενους 
οργανισμούς, ο χόνδρος παίζει αποφασιστικό 
ρόλο στην αύξηση. 

Οστεοπόρωση 
Η οστεοπόρωση οφείλεται στην ελάττωση 
των αλάτων του ασβεστίου και του 
φωσφώρου των οστών. Παρατηρείται σε 
προχωρημένες ηλικίες, και ιδιαίτερα στις 
γυναίκες κατά τη περίοδο της 
εμμηνόπαυσης, όπου η δραστηριότητα των 
οστεοβλαστών μειώνεται. Η αιτία είναι 
ότι, σε αυτή την ηλικία ελλατώνεται η 
παραγωγή των οιστρογόνων (θηλυκές 
ορμόνες), τα οποία ρυθμίζουν την 
δραστηριότητα των οστεοβλαστών. 
Μετά την εμμηνόπαυση μερικές γυναίκες 
μπορεί να χάσουν και το 30% ή και 
περισσότερο, του ασβεστίου των οστών. 
Το σωστό διαιτολόγιο εμπλουτισμένο σε 
ασβέστιο, η άθληση και η διατήρηση του 
σωστού βάρους αναστέλουν το χρόνο 
εμφάνισης της ασθένειας. 

Δ. ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 

Ο μυελός των οστών είναι μία μαλακή μάζα 
πλούσια σε αγγεία που περιέχεται στις 
μυελοκυψέλες της σπογγώδους ουσίας όλων των 
οστών και στο μυελικό σωλήνα των μακρών 
οστών. Διακρίνεται σε ερυθρό μυελό και σε 
ωχρό μυελό. 

Ο ερυθρός μυελός του οποίου η χροιά οφείλεται 
στην αφθονία αγγείων και ερυθροκυττάρων 
αποτελεί αιμοποιητικό ιστό. Ο ερυθρός μυελός 
μετά τη γέννηση, αντικαθίσταται σταδιακά (κατά 
50% περίπου) από τον ωχρό μυελό. Έτσι, μετά 
την ήβη ορισμένα μόνο οστά (π.χ. σπόνδυλοι, 
πλευρές, στέρνο) περιέχουν ερυθρό μυελό. 

Το κύριο στοιχείο του ωχρού μυελού, που είναι 
αιμοποιητικά ανενεργός, είναι τα λιπώδη κύτταρα 
στα οποία οφείλεται και η χαρακτηριστική χροιά 
του. Σε περίπτωση πολύ μεγάλων απαιτήσεων του 
οργανισμού σε αιμοκύτταρα, ο ωχρός μυελός είναι 
δυνατό να ανακτήσει την χαμένη αιμοποιητική 
ικανότητα του. 



4.1.4 Ανάπτυξη και αύξηση των οστών. 

Η διαδικασία δημιουργίας, ανάπτυξης και 
αύξησης των οστών καλείται οστεογένεση. Τα 
οστά προέρχονται από ειδικά κύτταρα του 
συνδετικού ιστού που καλούνται οστεογονικά 
κύτταρα τα οποία είτε μετατρέπονται απευθείας σε 
οστεοβλάστες (υμενογενής οστέωση), είτε 
μετατρέπονται αρχικά σε χονδροβλάστες, οι οποίοι 
στη συνέχεια καταστρέφονται και αντικαθίστανται 
από οστεοβλάστες (χονδρογενής οστέωση) 
(Εικ.4.1.6 ). Υμενογενής οστέωση παρατηρείται 
στα πλατιά οστά του εγκεφαλικού και του 
προσωπικού κρανίου (μετωπικό, κροταφικό, 
βρεγματικό, τμήμα ινιακού, τμήμα άνω και κάτω 
γνάθων). Τα υπόλοιπα οστά του σκελετού 
σχηματίζονται με χονδρογενή οστέωση. Σε αυτό 
το σημείο, πρέπει να διευκρινιστεί, ότι η φύση του 
οστίτη ιστού που παράγεται είναι η ίδια και στις δυο 
περιπτώσεις. Η διάκριση των οστών σε υμενογενή 
και χονδρογενή, ανάγεται απλώς στο μηχανισμό 
σχηματισμού του οστίτη ιστού. Ο οστίτης ιστός 
σχηματίζεται σε ορισμένες θέσεις, που 
ονομάζονται πυρήνες οστέωσης. Τα οστά 
αυξάνονται κατά μήκος και κατά πάχος, είτε 
κυκλικά γύρω από τον πυρήνα οστέωσης, είτε 
από τον πυρήνα προς τις άκρες του οστού. 
Η εναπόθεση νέων στιβάδων οστίτη ιστού έχει 
σαν αποτέλεσμα την αύξηση των οστών. 

Εφόσον αντικατασταθεί ο χόνδρος από οστίτη ιστό (γύρω 
στα 20 χρόνια ζωής), σταματά η κατά μήκος ανάπτυξη των 
οστών. Ο πολλαπλασιασμός των χονδροκυττάρων εξαρτάται 
από την έκκριση της αυξητικής ορμόνης. 

Εικ.4.1.6: 
Αύξηση των μακρών οστών με 
χονδρογενή οστέωση. 

4.1.5 Αρθρώσεις 

Ο σκελετός του ανθρώπου σχηματίζεται με την 
σύνδεση των οστών μεταξύ τους μέσω των 
αρθρώσεων. Η σύνδεση των οστών επιτυγχάνεται 
με την παρουσία άλλου, μαλακότερου συνδετικού 
ιστού. Διακρίνουμε δυο είδη αρθρώσεων τις 
συναρθρώσεις, στις οποίες τα συνδεόμενα οστά 
έχουν ελάχιστη ή καθόλου δυνατότητα κινήσεων 
και τις διαρθρώσεις, στις οποίες τα οστά έχουν 
μεγάλη δυνατότητα κινήσεων. 

• ΣΥΝΑΡΘΡΩΣΕΙΣ 

Στις συναρθρώσεις ο μαλακότερος ιστός 
παρεμβάλλεται μεταξύ των επιφανειών επαφής 
των αρθρούμενων οστών. Οι κατηγορίες 
συναρθρώσεων είναι: 

• Συνδέσμωση, κατά την οποία μεταξύ των 
αρθρούμενων οστών παρεμβάλλεται πυκνός 
συνδετικός ιστός, που επιτρέπει περιορισμένες 
κινήσεις (όπως στους σπόνδυλους). 



• Συγχόνδρωση, στην περίπτωση, που τα οστά 
συνδέονται μεταξύ τους με την παρεμβολή 
χόνδρου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 
άρθρωση των πλευρών με το στέρνο. 

- Συνοστέωση, όταν τα οστά συνδέονται με 
οστίτη ιστό, όπως τα κρανιακά οστά των 
ενηλίκων και τα ανώνυμα οστά. 

• ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ 

Στις διαρθρώσεις, ο μαλακότερος ιστός περιβάλλει 
τις επιφάνειες επαφής των αρθρούμενων οστών. 
Οι διαρθρώσεις (Εικ.4.1.7) συνδέουν κυρίως 
μακρά οστά και επιτρέπουν εκτεταμένες κινήσεις. 
Οι αρθρικές επιφάνειες αυτών των οστών 
καλύπτονται από χόνδρο, τον αρθρικό χόνδρο, ο 
οποίος δεν περιβάλλεται από περιχόνδριο. Μια 
κάψα συνδετικού ιστού (αρθρική κάψα) και 
διάφοροι σύνδεσμοι κρατούν τα συνδεόμενα 
οστά στη θέση τους. Η κάψα περιβάλλει 
στεγανά την αρθρική κοιλότητα μέσα στην 
οποία υπάρχει το αρθρικό υγρό. 

Οι λειτουργίες του αρθρικού υγρού περιλαμβάνουν 
τη λίπανση και τη διατροφή του αρθρικού χόνδρου, 
καθώς και την απόσβεση κραδασμών. 

Ο αρθρικός χόνδρος παρουσιάζει λεία και χωρίς 
περιχόνδριο επιφάνεια. Πα το λόγο αυτό, η 
αύξησή του γίνεται μόνο με πολλαπλασιασμό των 
βαθύτερα ευρισκόμενων χονδροκυττάρων μέχρις 
ότου το άτομο σταματήσει να αυξάνεται σε 
μέγεθος και οι επιφύσεις αποκτήσουν τις 
φυσιολογικές τους διαστάσεις. Σε ενήλικα άτομα 
τα χονδροκύτταρα δεν έχουν την δυνατότητα 
διαίρεσης αλλά παράγουν θεμέλια ουσία σε 
αντικατάσταση αυτής που αποικοδομείται. Η 
αρθρική κάψα αποτελείται από δυο στρώματα, 
ένα εξωτερικό (ινώδης υμένας) και ένα εσωτερικό 
(αρθρικός υμένας). Σε αντίθεση με τον αρθρικό 
χόνδρο, η αρθρική μεμβράνη έχει μεγάλες 
αναγεννητικές ικανότητες. 

Στην κατασκευή των διαρθρώσεων συμμετέχουν 
επίσης οι σύνδεσμοι (ταινίες από παχύ 
συνδετικό ιστό που συγκρατούν τα αρθρούμενα 
οστά και καθορίζουν το εύρος των κινήσεων), οι 
διάρθριοι χόνδροι ή μηνίσκοι (Εικ. 4.1.7) 
(πλάκες από χόνδρο που τοποθετούνται στην 
αρθρική κοιλότητα μεταξύ των αρθρικών επιφανειών 
των οστών όταν αυτές απέχουν αρκετά μεταξύ 
τους, όπως στην διάρθρωση του γόνατος) και 
επιχείλιοι χόνδροι (δακτύλιοι από χόνδρο που 
περιβάλλουν την αρθρική επιφάνεια). 

Εικ.4.1.7: 
Τομή της διάρθρωσης του γόνατος. 



ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ 

Στον σκελετό του ανθρώπου υπάρχει 
μια μεγάλη ποικιλία διαρθρώσεων 
που επιτρέπει σε συνδυασμό με τους 
σκελετικούς μύες την παραγωγή 
διαφόρων ειδών κινήσεων (Εικ.4.1.8). 
Τα κυριότερα είδη των κινήσεων είναι 
κάμψη, έκταση, προσαγωγή, 
απαγωγή και στροφή. Έτσι, σε μια 
διάρθρωση μπορεί να παράγεται 
κίνηση των αρθρούμενων οστών σε 
μια μόνο ή σε περισσότερες 
κατευθύνσεις, ή και περιστροφική 
κίνηση. Το εύρος των παραγόμενων 
κινήσεων μπορεί επίσης να ποικίλει 
ανάλογα με τον τύπο της διάρθρωσης. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα από το 
σκελετό των άκρων αποτελούν οι 
διαρθρώσεις του ώμου και του 
αντίχειρα. 

Η διάρθρωση του ώμου επιτρέπει την 
παραγωγή κινήσεων κάμψης (ανύψωση 

προς τα εμπρός του βραχίονα), έκτασης 
(ανύψωσης προς τα πίσω), απαγωγής (ανύψωση 
προς τα πλάγια), προσαγωγής (κάθοδος από την 
προηγούμενη θέση) και στροφής. Η βασική 
διάρθρωση του αντίχειρα (καρπομετακάρπια) 
επιτρέπει κινήσεις κάμψης, έκτασης, προσαγωγής, 
απαγωγής όπως και την αντιθετική κίνηση του 
αντίχειρα προς τα υπόλοιπα δάκτυλα. 

Εικ.4.1.8: 
Χαρακτηριστικά είδη διαρθρώσεων, στον 
ανθρώπινο σκελετό, με παραδείγματα των 
κινήσεων που επιτελούνται. 

παραγωγή κινήσεων κάμψης (ανύψωση 
προς τα εμπρός του βραχίονα), έκτασης 

(ανύψωσης προς τα πίσω), απαγωγής (ανύψωση 
προς τα πλάγια), προσαγωγής (κάθοδος από την 
προηγούμενη θέση) και στροφής. Η βασική 
διάρθρωση του αντίχειρα (καρπομετακάρπια) 
επιτρέπει κινήσεις κάμψης, έκτασης, προσαγωγής, 
απαγωγής όπως και την αντιθετική κίνηση του 
αντίχειρα προς τα υπόλοιπα δάκτυλα. 

παραγωγή κινήσεων κάμψης (ανύψωση 
προς τα εμπρός του βραχίονα), έκτασης 

(ανύψωσης προς τα πίσω), απαγωγής (ανύψωση 
προς τα πλάγια), προσαγωγής (κάθοδος από την 
προηγούμενη θέση) και στροφής. Η βασική 
διάρθρωση του αντίχειρα (καρπομετακάρπια) 
επιτρέπει κινήσεις κάμψης, έκτασης, προσαγωγής, 
απαγωγής όπως και την αντιθετική κίνηση του 
αντίχειρα προς τα υπόλοιπα δάκτυλα. 

Τα οστά μας δίνουν σημαντικές 
πληροφορίες για την εξελικτική ιστορία 
της ζωής, γιατί διατηρούνται και μετά το 
θάνατο. Επίσης, από το σχήμα των 
οστών του προσώπου (τις εξογκώσεις 
κλπ.), μπορούν να βγουν συμπεράσματα 
για τις μυϊκές μάζες που προσφύονταν 
σε αυτά, κι έτσι να αναπαρασταθεί το 
ίδιο το πρόσωπο! Το θολωτό σχήμα του 
κρανίου οφείλεται στις πιέσεις που 
δέχονται εσωτερικά τα κρανιακά οστά, 
από το Ε Ν Υ. Έτσι, άλλωστε εξηγείται 
και η διόγκωση του κρανίου στον 
υδροκεφαλισμό, κατά τον οποίο 
(εξαιτίας κάποιας φλεγμονής ή άλλης 
αιτίας) παράγεται υπέρμετρα μεγάλη 
ποσότητα ΕΝΥ. 

4.1.6 Ο Σκελετός του Ανθρώπου. 

Ο ανθρώπινος σκελετός (Εικ.4.1.8) αποτελείται 
από 206 περίπου οστά. Διαιρείται: 

1- στον σκελετό του κορμού, που περιλαμβάνει: 
α) το κρανίο, β) τη σπονδυλική στήλη και 
γ) το σκελετό του θώρακα 

2- το σκελετό των άνω και κάτω άκρων. 

• Ο σκελετός του κορμού 

Κρανίο 

Το κρανίο βρίσκεται στο ανώτερο τμήμα της 
σπονδυλικής στήλης, η οποία του επιτρέπει 
ελευθερία κινήσεων. Αυτή η ελευθερία κινήσεων 
αυξάνει την αποτελεσματικότητα των αισθητηρίων 
οργάνων που βρίσκονται στη κεφαλή όπως οι 
οφθαλμοί, τα αυτιά και η μύτη. Τα οστά του 
κρανίου σχηματίζουν τη κρανιακή κοιλότητα η 
οποία προστατεύει τον εγκέφαλο. 



Τα οστά του κρανίου μπορούν να διαχωριστούν 
στα οστά του εγκεφαλικού κρανίου τα οποία 
περιβάλλουν τον εγκέφαλο και σε οστά του 
προσωπικού κρανίου τα οποία σχηματίζουν 
το πρόσωπο και θεωρούνται ότι περιβάλλουν 
το ανώτερο τμήμα του πεπτικού συστήματος. 

Τα οστά του εγκεφαλικού και προσωπικού 
κρανίου συναρθρώνονται μεταξύ τους με τις 
ραφές με την εξαίρεση της γνάθου. Το 
γναθικό οστό σχηματίζει με τα κροταφικά 
οστά μια ελεύθερα κινούμενη διάρθρωση, 
που ονομάζεται κροταφογναθική διάρθρωση 
και επιτρέπει τη λειτουργία της κάτω γνάθου 
στην μάσηση και την ομιλία. 

Τα οστά του εγκεφαλικού κρανίου 
(Εικ.4.1.9) είναι πλατιά και μπορεί να είναι 
μονά, όπως το μετωπικό που σχηματίζει το 
μέτωπο, το ινιακό που σχηματίζει τη βάση 
του κρανίου, το ηθμοειδές και το σφηνοειδές, 
ή ζυγά, όπως τα κροταφικά που βρίσκονται 
πλευρικά στο κρανίο και τα βρεγματικά που 
σχηματίζουν την οροφή του. Το ινιακό οστό 
φέρει ένα άνοιγμα, το ινιακό τρήμα, μέσα από το 
οποίο διέρχεται ο προμήκης μυελός. Επίσης 
φέρει αρθρικές επιφάνειες στις οποίες 
αρθρώνεται ο πρώτος αυχενικός σπόνδυλος. Σε 
κάθε κροταφικό οστό σχηματίζεται μια κοιλότητα 
η οποία φιλοξενεί το μέσο αυτί. 
Τα οστά του προσωπικού κρανίου μπορεί 

Εικ.4.1.9: 
Εγκεφαλικό κρανίο. 

φέρει ένα άνοιγμα, το ινιακό τρήμα, μέσα από το 
οποίο διέρχεται ο προμήκης μυελός. Επίσης 
φέρει αρθρικές επιφάνειες στις οποίες 
αρθρώνεται ο πρώτος αυχενικός σπόνδυλος. Σε 
κάθε κροταφικό οστό σχηματίζεται μια κοιλότητα 
η οποία φιλοξενεί το μέσο αυτί. 
Τα οστά του προσωπικού κρανίου μπορεί 
επίσης να είναι μονά, όπως το γναθικό που 
αποτελεί τη κάτω γνάθο και η ύνιδα που 
βρίσκεται στη μύτη, ή ζυγά όπως οι δύο άνω 
γνάθοι, τα ζυγωματικά, τα ρινικά, τα δακρυϊκά, 
τα υπερώια και οι άνω ρινικές κόγχες 
Εκτός από τα παραπάνω οστά, στο κρανίο 
απαντώνται επίσης: 

α) τα τρία οστάρια του μέσου αυτιού που είναι 
ο άκμονας, η σφύρα και ο αναβολέας, και 

β) το υοειδές οστό στη βάση της γλώσσας. 

Σπονδυλική στήλη 

Η σπονδυλική στήλη (Εικ. 4.1.10) είναι μια 
δυνατή και ευλύγιστη δομή που προστατεύει το 
νωτιαίο μυελό και στηρίζει: 
α) τη κεφαλή, 
β) το θώρακα και μέσω αυτού τα άνω άκρα 
γ) τη πύελο και τα κάτω άκρα. 

επίσης να είναι μονά, όπως το γναθικό που 
αποτελεί τη κάτω γνάθο και η ύνιδα που 
βρίσκεται στη μύτη, ή ζυγά όπως οι δύο άνω 
γνάθοι, τα ζυγωματικά, τα ρινικά, τα δακρυϊκά, 
τα υπερώια και οι άνω ρινικές κόγχες 
Εκτός από τα παραπάνω οστά, στο κρανίο 
απαντώνται επίσης: 

α) τα τρία οστάρια του μέσου αυτιού που είναι 
ο άκμονας, η σφύρα και ο αναβολέας, και 

β) το υοειδές οστό στη βάση της γλώσσας. 

Σπονδυλική στήλη 

Η σπονδυλική στήλη (Εικ. 4.1.10) είναι μια 
δυνατή και ευλύγιστη δομή που προστατεύει το 
νωτιαίο μυελό και στηρίζει: 
α) τη κεφαλή, 
β) το θώρακα και μέσω αυτού τα άνω άκρα 
γ) τη πύελο και τα κάτω άκρα. 

Εικ. 4.1.10: 
Κυρτώματα σπονδυλικής στήλης. 

επίσης να είναι μονά, όπως το γναθικό που 
αποτελεί τη κάτω γνάθο και η ύνιδα που 
βρίσκεται στη μύτη, ή ζυγά όπως οι δύο άνω 
γνάθοι, τα ζυγωματικά, τα ρινικά, τα δακρυϊκά, 
τα υπερώια και οι άνω ρινικές κόγχες 
Εκτός από τα παραπάνω οστά, στο κρανίο 
απαντώνται επίσης: 

α) τα τρία οστάρια του μέσου αυτιού που είναι 
ο άκμονας, η σφύρα και ο αναβολέας, και 

β) το υοειδές οστό στη βάση της γλώσσας. 

Σπονδυλική στήλη 

Η σπονδυλική στήλη (Εικ. 4.1.10) είναι μια 
δυνατή και ευλύγιστη δομή που προστατεύει το 
νωτιαίο μυελό και στηρίζει: 
α) τη κεφαλή, 
β) το θώρακα και μέσω αυτού τα άνω άκρα 
γ) τη πύελο και τα κάτω άκρα. 



Εικ.4 1.11α: 
Α) αριστερά ο 6ος θωρακικός σπόνδυλος, 
και δεξιά ο 10ος θωρακικός σπόνδυλος. 
Β) Πλευρική άποψη των μέσων και κατώτερων 
θωρακικών σπονδύλων και πλευρών, από αριστερά. 

Αποτελείται από τους σπονδύλους, που είναι 
τοποθετημένοι ο ένας πάνω στον άλλο. Όλοι οι 
σπόνδυλοι είναι δομημένοι πάνω σε κοινό 
πρότυπο αν και διαφέρουν μεταξύ τους ως προς 
το μέγεθος και το σχήμα. Σε κάθε σπόνδυλο είναι 
εμφανή, χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη 
λειτουργία του, ως τμήμα της σπονδυλικής 
στήλης. Τα επιμέρους τμήματα από τα οποία 
αποτελείται ένας τυπικός σπόνδυλος είναι 
(Εικ.4.1.11α): 

α) το σώμα 
β) η ακανθώδης απόφυση 
γ) οι εγκάρσιες αποφύσεις 
δ) οι αρθρικές επιφάνειες, και 
ε) τα τρήματα 

Το σώμα του σπονδύλου είναι το πιο 
συμπαγές τμήμα του. Τα σώματα 
διαδοχικών σπονδύλων εφάπτονται με 
τους μεσοσπονδύλιους δίσκους, 

που αποτελούνται από ινώδη χόνδρο και 
παρεμβάλ-λονται μεταξύ των σπονδύλων. Τα 
σώματα των σπονδύλων και οι ακανθώδεις 
αποφύσεις σχηματίζουν τα τοιχώματα του 
σπονδυλικού τρήματος μέσα από το οποίο 
διέρχεται ο νωτιαίος μυελός. 

Οι επτά πρώτοι σπόνδυλοι ονομάζονται αυχενικοί. 
Από αυτούς ο πρώτος ονομάζεται άτλας και ο 
δεύτερος άξονας και έχουν τροποποιημένο το 
σχήμα τους. Η άρθρωση των δύο αυτών 
σπονδύλων με το κρανίο επιτρέπει στο κρανίο να 
εκτελεί κινήσεις κάμψης και περιστροφής. Μετά 
τους αυχενικούς, ακολουθούν δώδεκα θωρακικοί 
σπόνδυλοι, οι οποίοι αρθρώνονται με τις πλευρές 
(Εικ.4.1.11 β). Οι πλευρές των πρώτων επτά 
θωρακικών σπονδύλων ενώνονται στο πρόσθιο 
τμήμα του σώματος με το στέρνο και ονομάζονται 
γνήσιες. Οι πλευρές των επόμενων τριών 
σπονδύλων ενώνονται έμμεσα με το στέρνο με 
χόνδρινα τμήματα και ονομάζονται νόθες πλευρές, 
ενώ οι δύο τελευταίες παραμένουν ελεύθερες και 
ονομάζονται ασύντακτες πλευρές. Κατ' αυτόν τον 
τρόπο σχηματίζεται ο θώρακας που προστατεύει 
ζωτικά όργανα, όπως η καρδιά και οι πνεύμονες 
(Εικ.4.1.12). 

Μετά τους θωρακικούς ακολουθούν πέντε 
οσφυϊκοί σπόνδυλοι, που φέρουν πλατιές 
εγκάρσιες αποφύσεις, πέντε ιεροί σπόνδυλοι οι 
οποίοι συνοστεώνονται για να σχηματίσουν το 
ιερό οστό και τρεις έως πέντε υπολειμματικοί 
κοκκυγικοί σπόνδυλοι που συνοστεώνονται 
σχηματίζοντας τον κόκκυγα. 



• Σκελετός των άκρων. 
Ωμική ζώνη και άνω άκρα. 
Η ωμική ζώνη περιλαμβάνει δύο οστά, την κλείδα 
στο πρόσθιο τμήμα του σώματος και την 
ωμοπλάτη στο οπίσθιο. Ολόκληρη η ζώνη μέσω 
της κλείδας αρθρώνεται με το στέρνο με 
διάρθρωση (Εικ.4.1.12). Η κλείδα αρθρώνεται 
επίσης με διάρθρωση με την ωμοπλάτη. Τα οστά 
των άνω άκρων είναι: το βραχιόνιο, τα οστά του 
πήχη, που είναι η κερκίδα και η ωλένη, τα οκτώ 
βραχέα οστά του καρπού, τα πέντε μακρά οστά 
του μετακαρπίου και τα μακρά οστά στις 
φάλαγγες των δακτύλων. 

Πυελική ζώνη και κάτω άκρα. 

Η πυελική ζώνη αποτελείται από τα δύο 
ανώνυμα οστά τα οποία συνδέονται με το ιερό 
οστό σχηματίζοντας τη λεκάνη. Τα δύο ανώνυμα 
οστά συνδέονται στο πρόσθιο τμήμα του σώματος 
με την ηβική σύμφυση. Στα νεογέννητα το κάθε 
ανώνυμο οστό αποτελείται από τρία επιμέρους 
οστά, το λαγόνιο, το ηβικό και το ισχιακό τα 
οποία συνοστεώνονται αργότερα. Το κάθε 
ανώνυμο οστό φέρει μια κοιλότητα, την κοτύλη 
για την άρθρωση με τη κεφαλή του μηριαίου 
οστού (Εικ.4.1.8). 

Τα οστά των κάτω άκρων είναι το μηριαίο, η 
επιγονατίδα που συμμετέχει στην άρθρωση του 
γονάτου, τα οστά της κνήμης που είναι η κνήμη 
και η περόνη, τα επτά βραχέα οστά του ταρσού, 
τα πέντε μακρά οστά του μεταταρσού και τα 
μακρά οστά στις φάλαγγες των δακτύλων. 
Η επιγονατίδα σχηματίζεται μέσα στον τένοντα 
του τετρακέφαλου μηριαίου μυ και αρθρώνεται 
μόνο με το μηριαίο οστό. Από τα οστά του ταρσού 
ο αστράγαλος και η φτέρνα είναι τα μεγαλύτερα 
Ο αστράγαλος είναι το μόνο οστό του πέλματος, 
που αρθρώνεται με τη κνήμη και την περόνη. Η 
φτέρνα υποβαστάζει όλο το βάρος του σώματος, 
μέρος του οποίου μεταβιβάζει στον μεταταρσό. 
Τα μεταταρσικά οστά σχηματίζουν την καμάρα 
του πέλματος που εξυπηρετεί την ευελιξία του 
ποδιού κατά τη στρέψη του σώματος. 

4.1.7 Παθήσεις του ερειστικού συστήματος 

Οι παθήσεις του ερειστικού συστήματος αποτελούν 
περίπου το 10% των προβλημάτων της παιδικής 
ηλικίας. Οι περισσότερες από αυτές τις παθήσεις 
μπορούν να αντιμετωπιστούν πλήρως, εφόσον 
γίνει έγκαιρη και ακριβής διάγνωση ώστε να 
πραγματοποιηθεί η κατάλληλη θεραπεία. 

Εικ.4.1.12: 
Σκελετός τον θώρακα με τα οστά της 
αριστερής ωμικής ζώνης. 

Εικ. 4.1.13.: 
Αρθρίτιδα στα χέρια. 



Οι σκελετικές παθήσεις μπορεί να είναι 
συγγενείς, δηλαδή να εμφανίζονται κατά τη 
γέννηση ενός ατόμου, ή επίκτητες. 

Στη συνέχεια θα δούμε τις συνηθέστερες 
παθήσεις των οστών και των αρθρώσεών τους. 

Οι αρθρίτιδες είναι φλεγμονές των αρθρώσεων, 
που συνοδεύονται από πόνο, διόγκωση, 
ερυθρότητα και τοπική αύξηση της θερμοκρασίας 
(Εικ 4.1.13). Αυτές οι παθήσεις εμφανίζονται όταν 
φθείρεται ο χόνδρος της διάρθρωσης ή 
παραμορφώνονται τα οστά ή αναπτύσσεται ιστός 
μεταξύ των οστών της διάρθρωσης. Τα αίτια 
περιλαμβάνουν τραυματισμούς των αρθρώσεων, 
παχυσαρκία και κακή διατροφή, διαβίωση 
σε υγρό κλίμα, ψυχολογικούς παράγοντες, 
κληρονομικότητα κλπ. 

Οι διάφορες βλάβες των οστών και των 
αρθρώσεών τους, που μπορούν να προκληθούν 
από ατυχήματα, είναι πολύ οδυνηρές. 
Κατά κανόνα πρέπει να επαναφερθούν τα οστά 
στη θέση τους και να ακινητοποιηθούν με 
επίδεση. Η ορθή τοποθέτηση των οστών και η 
ακινησία βοηθούν στη δημιουργία νέου ιστού και 
την καλή επούλωση. Παράλληλα, η κατάλληλη 
διατροφή με γάλα και εσπεριδοειδή (που 
περιέχουν ασβέστιο και βιταμίνη C, αντίστοιχα) 
επιταχύνει αυτή τη διαδικασία. Οι κυριότερες 
βλάβες των οστών και των αρθρώσεών τους είναι 
οι εξής : 

α) η εξάρθρωση, όταν συμβαίνει απομάκρυνση 
των αρθρικών επιφανειών των οστών από τη 
θέση τους 

β) το διάστρεμμα, όταν τεντώνονται πολύ ή 
σπάζουν οι σύνδεσμοι που συγκρατούν και 
περιβάλλουν τη διάρθρωση χωρίς να 
παρατηρηθεί μετακίνηση των οστών, 

γ) το κάταγμα, όταν ραγίζει ή σπάζει κάποιο 
οστό (Εικ.4.1.14) και 

δ) η δισκοπάθεια, όταν μετατοπίζονται ή παθαίνουν 
βλάβες οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι της 
σπονδυλικής στήλης. 

Σε περίπτωση ελλιπούς διατροφής, κατά την 
ανάπτυξη των παιδιών, από τα οστά τους μπορεί 
να απουσιάζουν τα άλατα ασβεστίου που 
προσδίδουν στερεότητα. Τα οστά γίνονται αρκετά 
μαλακά και λυγίζουν από το βάρος του σώματος, 
οπότε εμφανίζεται η πάθηση που ονομάζεται 
ραχίτιδα. Τα πολύτιμα άλατα βρίσκονται σε 

Εικ. 4.1.14. 
Κάταγμα και 
διαδικασία 
φυσιολογικής 
επούλωσής του. 

Εικ.4.1.15 
Η σπονδυλική στήλη 
α) σε υγιές άτομο, 
β) άτομο με κύφωση και 
γ) άτομο με λόρδωση. 

Εικ. 4.1.16: 
Φυσιολογική θέση οστών (α) και 
παραμόρφωση οστών του ποδιού 
από ακατάλληλα παπούτσια (β). 



ορισμένες τροφές όπως το γάλα, τα τυριά, τα 
ψάρια, οι ξηροί καρποί, τα χορταρικά, τα 
φρούτα κλπ. 

Σε μεγάλη ηλικία υπάρχει ατροφία και 
παραμόρφωση των οστών, τα οποία 
εμφανίζουν πόρους. Η πάθηση αυτή ονομάζεται 
οστεοπόρωση και έχει ως αποτέλεσμα να 
παθαίνουν εύκολα τα οστά κατάγματα. 
Οστεοπόρωση μπορεί να εμφανιστεί και σε 
άτομα νεαρής και μέσης ηλικίας λόγω κακής 
διατροφής. 

Η κακή στάση του σώματος μπορεί να 
προκαλέσει επίκτητες παθήσεις που 
σχετίζονται με τα δύο πρόσθια κυρτώματα της 
σπονδυλικής στήλης, το αυχενικό και το 
οσφυϊκό. Όταν κάποιος σε νεαρή ηλικία έχει την 
κακή συνήθεια να σκύβει όταν στέκεται ή όταν 
κάθεται, προκαλεί μόνιμη αύξηση του 
θωρακικού κυρτώματος. Αυτή η πάθηση της 
σπονδυλικής στήλης λέγεται κύφωση (Εικ. 
4.1.15). Σε διαφορετική περίπτωση κακής στάσης 
παρατηρείται αύξηση του οσφυϊκού 
κυρτώματος, οπότε δημιουργείται η πάθηση που 
ονομάζεται λόρδωση (Εικ.4.1.15). Σε 
περιπτώσεις, που κάποιος μεταφέρει βαριά 
αντικείμενα με το ένα χέρι ή κλίνει το σώμα του 
προς τα πλάγια όταν κάθεται, μπορεί να 
προκαλέσει μόνιμη παραμόρφωση της 
σπονδυλικής στήλης προς τα πλάγια. Αυτή η 
πάθηση ονομάζεται σκολίωση (Εικ.4.1.18). 

Για την αποφυγή των παραπάνω παθήσεων, θα 
πρέπει κάποιος να γυμνάζεται τακτικά, να 
διατρέφεται κανονικά, να αποφεύγει τις απότομες 
κινήσεις, να στέκεται και να κάθεται ίσια και να 
προσέχει τον τρόπο με τον οποίο σηκώνει ή 
μετακινεί βάρη. Για να ανασηκώσει κάποιος ένα 
βαρύ αντικείμενο πρέπει να χαμηλώνει το σώμα 
του λυγίζοντας τα γόνατα διατηρώντας τη 
σπονδυλική του στήλη ίσια (Εικ.4.1.17). Για να 
μεταφέρει κάποιος ένα βαρύ αντικείμενο πρέπει 
να το κρατά με λυγισμένα χέρια κοντά στο σώμα 
του με ίσια την πλάτη και να περπατά με μικρά 
βήματα. Όταν σπρώχνει κάποιος ένα βαρύ 
αντικείμενο θα πρέπει να πλησιάζει το σώμα του 
πολύ κοντά σε αυτό .Η συχνή χρήση παπουτσιών 
στενών και με πολύ ψηλά τακούνια θα πρέπει 
να αποφεύγεται, γιατί υπάρχει κίνδυνος να 
προκληθεί παραμόρφωση των οστών του άκρου 
του ποδιού (Εικ.4.1.16). 

Εικ. 4.1.17: 
Σωστοί (α.β,γ) και λανθασμένοι τρόποι (α ' β',γ') για 
μετατόπιση βαρέων αντικειμένων. 

Εικ.4.1.18 
Επιμένετε να ακουμπάτε και τα όνο πόδια στο 
πάτωμα, όταν κάθεστε για διάβασμα ή μπροστά 
στον υπολογιστή. Επίσης, επιμένετε να κάθεστε 
όλη το κάθισμα και όχι μόνο στην άκρη. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο σκελετός στηρίζει το σώμα, χρησιμοποιείται για την κίνηση, παρέχει προστασία σε ζωτικά 
όργανα του σώματος, αποτελεί αποθήκη αλάτων και, τέλος, έχει αιμοποιητικό ρόλο. Ο οστίτης 
ιστός αποτελεί το κύριο συστατικό των οστών. Ο ιστός αυτός αποτελείται από από τη 
μεσοκυττάρια ουσία και τρεις τύπους κυττάρων, τους οστεοβλάστες, τα οστεοκύτταρα και 
τους οστεοκλάστες. 

Ο μυελός των οστών είναι ένας μαλακός ιστός, πλούσιος σε αγγεία και περιέχεται στη 
σπογγώδη ουσία όλων των οστών καθώς και στο μυελικό σωλήνα των μακρών οστών. 
Διακρίνεται σε ερυθρό και σε ωχρό μυελό. 

Ανάλογα με τη μορφή τους, τα οστά διακρίνονται σε τέσσερεις τύπους: τα μακρά, τα βραχέα και 
τα πλατιά. Η διαδικασία δημιουργίας, ανάπτυξης και αύξησης των οστών καλείται 
οστεογένεση. 

Ο σκελετός σχηματίζεται με σύνδεση των οστών μεταξύ τους μέσω των αρθρώσεων. 
Διακρίνουμε δύο είδη αρθρώσεων: τις συναρθρώσεις, όπου τα ενούμενα οστά έχουν ελάχιστη 
ή καθόλου δυνατότητα κινήσεων και τις διαρθρώσεις, όπου τα οστά έχουν εκτεταμένη 
δυνατότητα κινήσεων. 

Με την υιοθέτηση της κατάλληλης σωματική στάσης και κίνησης καθώς και με σωστή διατροφή 
μπορούν να αποφευχθούν οι περισσότερες επίκτητες παθήσεις του σκελετικού συστήματος. 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποιες είναι οι λειτουργίες των οστών; 

2. Ποιες είναι οι διαφορές της συμπαγούς και της σπογγώδους οστέινης ουσίας; 

3. Ποιά είναι τα μέρη μιας διάρθρωσης; 

4. Τι ονομάζεται οστεογένεση; 

5. Να αναφερθούν, συνοπτικά, τα οστά του σκελετού των άκρων. 

6. Ποιες βλάβες της σπονδυλικής στήλης μπορούν να προκληθούν όταν κάποιος δεν κάθεται 
σωστά; 
Ποιες βλάβες της σπονδυλικής στήλης μπορούν να προκληθούν όταν κάποιος δεν κάθεται 
σωστά; 

7. Ποιές παθήσεις του σκελετικού συστήματος οφείλονται στην κακή διατροφή; 

8. Ποιός είναι ο ρόλος του κρανίου και της σπονδυλικής στήλης; 

9. Τι γνωρίζετε για τη συμμετοχή του χόνδρινου ιστού στην οντογένεση, στην αύξηση και στη 
σύνδεση των οστών στο σκελετό του ανθρώπου; 
Τι γνωρίζετε για τη συμμετοχή του χόνδρινου ιστού στην οντογένεση, στην αύξηση και στη 
σύνδεση των οστών στο σκελετό του ανθρώπου; 

10. Πόσα είδη αρθρώσεων υπάρχουν στο σκελετό του ανθρώπου; 

11. Τι είναι οι οστεοβλάστες, πού υπάρχουν και ποιος είναι ο ρόλος τους; 

12. Αναφέρατε: 
α) τον κύριο ιστό, β) τα όργανα και γ) το ρόλο του ερειστικού συστήματος του ανθρώπου. 

13. Συμπληρώστε τα κενά: 
Ο οστίτης ιστός αποτελείται από και από τρείς τύπους κυττάρων: 

τα τους και τους 
Ο οστίτης ιστός αποτελείται από και από τρείς τύπους κυττάρων: 

τα τους και τους 
Ο οστίτης ιστός αποτελείται από και από τρείς τύπους κυττάρων: 

τα τους και τους 

14. Αντιστοιχίστε: 

ερυθρός μυελός αρθρικό υγρό 

μακρά οστά διάφυση 

διάρθρωση αιμοποιητικός ιστός 

προσωπικό κρανίο ηθμοειδές 

15. Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση άν είναι σωστή ή λάθος. 

α. Η διαδικασία δημιουργίας, ανάπτυξης και αύξησης των οστών καλείται οστεογένεση. 

β. Ο σκελετός δεν αποτελεί αποθήκη αλάτων. 

γ. Στη σπογγώδη οστέϊνη ουσία σχηματίζονται τα συστήματα του Havers. 

δ. Ο ερυθρός μυελός αντικαθίσταται σταδιακά από τον ωχρό μυελό. 

16. Σημειώστε ποιά είναι η σωστή απάντηση στην ερώτηση: 

Υμενογενής οστεογένηση είναι όταν: 

α. Τα οστεογενη κύτταρα μετατρέπονται απευθείας σε οστεοβλάστες. 
β. Τα οστεογενή κυτταρά μετατρέπονται αρχικά σε χονδροβλάστες. 
γ. Καμία από τις δύο περιπτώσεις. 


