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Ακτινογραφία οσφυϊκής  
μοίρας σπονδυλικής 
στήλης 
(χρωματικά επεξεργα-
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7. ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το ερειστικό σύστημα περιλαμ-
βάνει τα οστά, τα οποία συνδεόμε-
να στις αρθρώσεις σχηματίζουν το 
σκελετό (εικ. 7.1). Η λέξη σκελετός 
μας φέρνει συνήθως στο νου μία 
δομή σκληρή και ξερή. Η ίδια η λέξη 
προέρχεται από το αρχαίο ρήμα 
σκέλλω, που σημαίνει ξεραίνω. 
Ωστόσο ο σκελετός μας είναι ένας 
ζωντανός ιστός και έχει πολλές και 
σημαντικές λειτουργίες.
•   Στηρίζει το σώμα και καθορίζει τη 

μορφή του.
•   Σχηματίζει κοιλότητες, μέσα στις 

οποίες προστατεύονται πολύτι-
μα όργανα όπως ο εγκέφαλος, οι 
πνεύμονες κτλ.

22-0010_l_a_biology_bm__110-137__28b.indd   5 2/21/17   11:39:26 AM



6 / 6 / 111

•   Συμβάλλει στην κίνηση του ορ-
γανισμού με τη συνεργασία των 
σκελετικών μυών.

•   Έχει ρόλο αιμοποιητικό, γιατί 
στον ερυθρό μυελό του παράγο-
νται τα κύτταρα του αίματος.

•   Αποτελεί αποθήκη αλάτων, κυρί-
ως ασβεστίου και φωσφόρου.
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εικ. 7.1 Ο σκελετός του ανθρώπου

24
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  1. εγκεφαλικό
  2. προσωπικό
  3.  στέρνο
  4. πλευρές
  5. λεκάνη
  6. κλείδα
  7. ωμοπλάτη
  8. βραχιόνιο
  9. σπονδυλική στήλη
10. ωλένη
11. ανώνυμο
12. ιερό οστό
13. (κόκκυγας)
14. κερκίδα
15. οστά του καρπού
16. οστά του μετακαρπίου
17. μηριαίο
18. επιγονατίδα
19. κνήμη
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20. περόνη
21. πτέρνα
22. οστά του ταρσού
23. οστά του μεταταρσίου
24. φάλαγγες

OΣΤΑ

Σύσταση του οστίτη ιστού
Τα οστά είναι όργανα και απο-

τελούνται από οστίτη ιστό, έναν 
από τους σκληρότερους ιστούς του 
σώματος. Ο οστίτης ιστός αποτε-
λείται από οστεοκύτταρα και μεσο-
κυττάρια ουσία. Τα οστεοκύτταρα 
βρίσκονται μέσα σε κοιλότητες της 
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μεσοκυττάριας ουσίας και παρουσι-
άζουν πολλές αποφυάδες. Οι απο-
φυάδες αυτές εκτείνονται μέσα σε 
μικροσκοπικά κανάλια της μεσοκυτ-
τάριας ουσίας και συνδέονται με την 
κυτταρική μεμβράνη των γειτονικών 
οστεοκυττάρων. Η μεσοκυττάρια 
ουσία αποτελείται κατά το 1/3 από 
οργανικά και κατά τα 2/3 από ανόρ-
γανα συστατικά. Το οργανικό μέρος 
του οστού συνίσταται κυρίως από 
ινίδια κολλαγόνου, ενώ το ανόργα-
νο μέρος από άλατα. Τα κυριότερα 
άλατα είναι το φωσφορικό ασβέστιο 
και το φωσφορικό μαγνήσιο. Υπάρ-
χουν επίσης ανθρακικά άλατα του 
ασβεστίου, νατρίου και καλίου. Τα 
άλατα προσδίδουν σκληρότητα και 
ανθεκτικότητα στα οστά. Τα ινίδια 
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κολλαγόνου τους προσδίδουν ελα-
στικότητα και ενισχύουν την αντοχή 
του οστού, όπως περίπου οι ράβδοι 
σιδήρου στο οπλισμένο σκυρόδε-
μα.

Ο οστίτης ιστός εμφανίζεται με 
δύο μορφές, τον συμπαγή και τον 
σπογγώδη.

Στο συμπαγή οστίτη ιστό τα 
οστεοκύτταρα μαζί με τη μεσοκυτ-
τάρια ουσία διατάσσονται σε ομό-
κεντρα στρώματα γύρω από έναν 
αγωγό (σωλήνας του Havers) σχη-
ματίζοντας έτσι μια μονάδα με κυ-
λινδρικό σχήμα, τον οστεώνα ή σύ-
στημα του Havers (εικ. 7.2). Στους 
σωλήνες του Havers περιέχονται 
αιμοφόρα αγγεία, για τη θρέψη του 
οστού, και νεύρα. 
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εικ. 7.2 Μακροσκοπική (α) και μικρο-
σκοπική (β) δομή ενός μακρού οστού

1. συμπαγές οστό  2. περιόστεο  
3. μυελώδης αυλός  4. αρθρικός χόν-
δρος  5. σπογγώδες οστό  6. αιμοφό-
ρο αγγείο  7. οστεοκύτταρο  8. συ-
μπαγές οστό  9. αιμοφόρα αγγεία  
10. σωλήνας του Havers  11. περιό-
στεο  12. οστεοκύτταρα  13. σύστη-
μα Havers
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Ο σπογγώδης οστίτης ιστός εμ-
φανίζει κοιλότητες, τις μυελοκυ-
ψέλες, και αποτελείται επίσης από 
οστεοκύτταρα και από μεσοκυττά-
ρια ουσία. Δεν υπάρχουν όμως σε 
αυτόν οστεώνες. Μέσα στις μυελο-
κυψέλες βρίσκεται ο ερυθρός μυε-
λός των οστών, που είναι αιμοποι-
ητικό όργανο. Η αραιή διάταξη των 
οστεοκυττάρων και της μεσοκυττά-
ριας ουσίας έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση του βάρους του οστού (εικ. 
7.3).
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Μορφολογία των οστών
Τα οστά ανάλογα με τη μορφο-

λογία τους διακρίνονται σε μακρά, 
πλατιά και βραχέα (εικ. 7.4). Τα μα-
κρά οστά συναντώνται κυρίως στα 
άκρα (βραχιόνιο, μηριαίο), ενώ τα 
πλατιά οστά σχηματίζουν την κρα-
νιακή κοιλότητα (μετωπιαίο, ινιακό) 
και τη λεκάνη (ανώνυμα οστά). Τα 

εικ. 7.3 Μυελοκυψέλες
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βραχέα συναντώνται στη σπονδυλι-
κή στήλη (σπόνδυλοι) και στο άκρο 
χέρι και πόδι.

εικ. 7.4 Μορφολογία των οστών

βραχέα οστά

βραχιόνιο

μακρύ 
οστό

πλατύ 
οστό

οστά  
καρπού

βρεγματικό 
οστό
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Τα επιμήκη οστά έχουν δύο 
άκρα που λέγονται επιφύσεις, ενώ 
το μεταξύ τους κυλινδρικό τμήμα εί-
ναι η διάφυση. Μία επιμήκης τομή 
σε ένα μακρύ οστό αποκαλύπτει ότι 
στο εσωτερικό του, κατά μήκος της 
διάφυσης, υπάρχει μία κοιλότητα, 
ο μυελώδης αυλός (εικ. 7.5). Μέσα 
στην κοιλότητα αυτή υπάρχει ο μυ-
ελός των οστών. Η διάφυση επεν-
δύεται, τόσο στην εξωτερική όσο 
και στην εσωτερική της επιφάνεια, 
με πυκνό συνδετικό ιστό, που ονο-
μάζεται περιόστεο και ενδόστεο 
αντίστοιχα. Το περιόστεο και το εν-
δόστεο περιέχουν μεγάλο αριθμό 
οστεοβλαστών, που παίζουν ρόλο 
στην κατά πάχος αύξηση του οστού 
και στην αναγέννησή του στην πε-
ρίπτωση που σπάσει (κάταγμα).
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Το περιόστεο, που έχει πολλά 
αγγεία και νεύρα, χρησιμεύει ακόμα 
για τη θρέψη του οστού, καθώς και 
για την πρόσφυση μυών και συνδέ-
σμων. Η αποκόλλησή του σε μεγά-
λη έκταση προκαλεί νέκρωση του 
οστού.

Από έξω προς τα μέσα, η διάφυ-
ση ενός μακρού οστού αποτελείται 
από το περιόστεο, συμπαγή οστί-
τη ιστό, και από το μυελώδη αυλό, 
που επενδύεται με ενδόστεο. Οι 
επιφύσεις του αποτελούνται εξω-
τερικά από ένα λεπτό στρώμα συ-
μπαγούς οστίτη ιστού και εσωτερι-
κά από σπογγώδη οστίτη ιστό. Οι 
επιφύσεις δεν περιβάλλονται από 
περιόστεο αλλά από ένα στρώμα 
χόνδρου, τον αρθρικό χόνδρο (εικ. 
7.5).
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  1. επίφυση
  2. διάφυση
  3.  επίφυση
  4. αιμοφόρα αγγεία
  5. σπογγώδες οστό
  6. αρθρικός χόνδρος
  7. περιόστεο
  8. συμπαγές οστό
  9. μυελώδης αυλός
10. ενδόστεο

εικ. 7.5 Δομή ενός μακρού οστού
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Τα βραχέα οστά καλύπτονται 
από περιόστεο και έχουν κεντρικό 
τμήμα με σπογγώδη οστίτη ιστό, 
που περιβάλλεται από συμπαγή 
οστίτη ιστό.

Τα πλατιά οστά καλύπτονται 
από περιόστεο και αποτελούνται 
από δύο πλάκες συμπαγούς οστίτη 
ιστού, μεταξύ των οποίων υπάρχει 
σπογγώδης ιστός.

Ο μυελός των οστών
Ο μυελός των οστών βρίσκε-

ται στο μυελώδη αυλό των μακρών 
οστών και στις μυελοκυψέλες της 
σπογγώδους ουσίας. Ο μυελός των 
οστών είναι ειδικός τύπος μαλακού 
συνδετικού ιστού και διακρίνεται σε 
ερυθρό και ωχρό.
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Ο ερυθρός μυελός των οστών 
είναι αιμοποιητικό όργανο. Αρχίζει 
να παράγει ερυθροκύτταρα προς το 
τέλος της εμβρυϊκής ζωής. Μετά τη 
γέννηση, εκτός από ερυθροκύτταρα 
παράγει αιμοπετάλια και λευκοκύτ-
ταρα. Ο ερυθρός μυελός βρίσκεται 
σε όλα τα οστά του νεογνού, αλλά 
από την παιδική ηλικία και ύστερα 
αρχίζει προοδευτικά να συγκεντρώ-
νει λίπος, γίνεται κίτρινος και χαρα-
κτηρίζεται ως ωχρός μυελός. Στην 
ηλικία των 20 ετών, περίπου, όλος 
σχεδόν ο ερυθρός μυελός των δι-
αφύσεων έχει αντικατασταθεί από 
ωχρό μυελό. Αντίθετα, στις μυελο-
κυψέλες των σπονδύλων, του στέρ-
νου, των πλευρών, των οστών της 
λεκάνης, του κρανίου, κτλ. ο ερυ-
θρός μυελός συνεχίζει την αιμοποί-
ηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. 
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ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Κατά την εμβρυϊκή ζωή τα οστά 
του ανθρώπου προσχηματίζονται 
από μια ειδική μορφή συνδετικού 
ιστού και αποτελούν τον υμενώδη 
σκελετό.

Στα οστά του κρανίου ο υμενώ-
δης σκελετός αντικαθίσταται κατευ-
θείαν από οστίτη ιστό. Η διαδικα-
σία αυτή ονομάζεται υμενογενής 
οστέωση και αρχίζει όταν ομάδες 
κυττάρων στο υμενώδες οστό δια-
φοροποιούνται σε οστεοβλάστες, 
οι οποίοι αναπαράγονται και συ-
γκροτούν το κέντρο οστέωσης. Οι 
οστεοβλάστες παράγουν το οργα-
νικό τμήμα του οστίτη ιστού, που 
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στη συνέχεια ασβεστοποιείται. Στο 
κρανίο των νεογέννητων υπάρχουν 
μαλακές περιοχές που ονομάζονται 
πηγές και αντιστοιχούν σε συνδετι-
κό ιστό που δεν έχει ακόμα οστεο-
ποιηθεί.

Στα περισσότερα οστά ο υμενώ-
δης σκελετός αντικαθίσταται προ-
οδευτικά από χόνδρινο ιστό, και 
στη συνέχεια από οστίτη. Η διαδι-
κασία αυτή ονομάζεται χονδρογε-
νής οστέωση. Η αντικατάσταση του 
χόνδρινου ιστού από οστίτη γίνε-
ται από συγκεκριμένες θέσεις, που 
ονομάζονται πυρήνες οστέωσης. 
Σε ένα μακρύ οστό υπάρχει αρχικά 
ένας μόνο πυρήνας οστέωσης, στο 
μέσον της διάφυσης. Αργότερα εμ-
φανίζονται άλλα δύο κέντρα οστέ-
ωσης στις επιφύσεις (εικ. 7.6). Στα 
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κέντρα οστέωσης οι οστεοβλάστες 
παράγουν το οργανικό τμήμα του 
οστίτη ιστού και καθώς εγκλωβίζο-
νται μέσα σ’ αυτό μετατρέπονται σε 
οστεοκύτταρα.
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(γ)
(β)

(α)

(δ)

1. υμενώδες στάδιο  2. χόνδρινο στά-
διο  3. πρωτογενής πυρήνας οστέω-
σης  4. δευτερογενή κέντρα οστέω-
σης  5. σπογγώδες οστό  6. αρθρικός 
χόνδρος  7. μυελώδης αυλός  8. περι-
όστεο  9. συμπαγές οστό  10. συζευ-
κτικός χόνδρος  11. μυελώδης αυλός  
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(ε)

(ζ)
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12. συζευκτικός χόνδρος  
13. αναπτυσσόμενο συμπαγές οστό  
14. αναπτυσσόμενο περιόστεο  
15. δευτερογενή κέντρα οστέωσης  
16. σπογγώδες οστό

εικ. 7.6 Στάδια χονδρογενούς οστέ-
ωσης
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Η κατά πάχος αύξηση του οστού 
γίνεται κυκλικά γύρω από τον πυ-
ρήνα οστέωσης, ενώ η κατά μήκος 
αύξηση γίνεται προς τα δύο άκρα 
του οστού. Η αύξηση των οστών 
βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο της 
αυξητικής ορμόνης και των φυλε-
τικών ορμονών. Το οστό αυξάνεται 
κατά μήκος από τα δύο στρώματα 
χόνδρου (συζευκτικοί χόνδροι) που 
βρίσκονται μεταξύ των τριών πυ-
ρήνων οστέωσης. Κατά το 20ό έτος 
της ηλικίας ο συζευκτικός χόνδρος 
περιορίζεται σε ένα λεπτό χόνδρινο 
δίσκο μεταξύ διάφυσης και επίφυ-
σης. Τελικά, μεταξύ 20ού και 25ου 
έτους αντικαθίσταται και αυτός από 
οστίτη ιστό. Μετά από αυτή την ηλι-
κία ο άνθρωπος παύει να ψηλώ-
νει, διότι η κατά μήκος αύξηση των 
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οστών είναι αδύνατη. Η κατά πλά-
τος αύξηση μπορεί να συνεχιστεί 
και οφείλεται στην εναπόθεση οστί-
τη ιστού από τους οστεοβλάστες 
του περιόστεου.

Στα οστά γίνεται συνεχώς 
ανταλλαγή της ύλης, δηλαδή συνε-
χής απορρόφηση και εναπόθεση 
ουσιών. Ο οστίτης ιστός αποικοδο-
μείται από τους οστεοκλάστες και 
σχηματίζεται συνεχώς από οστεο-
βλάστες. Οι οστεοκλάστες απομα-
κρύνουν κατεστραμμένα οστεοκύτ-
ταρα και μεσοκυττάρια ουσία. Οι 
οστεοβλάστες σχηματίζουν καινού-
ρια μεσοκυττάρια ουσία. Ο έλεγχος 
της απορρόφησης ασβεστίου και 
των φωσφορικών ανιόντων επηρε-
άζεται από διάφορους παράγοντες 
όπως είναι οι βιταμίνες (D, Α και C), 
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οι ορμόνες και η ηλικία.
Η οστεοπόρωση είναι η μείωση 

της οστικής μάζας, που οφείλεται 
σε ελαττωμένο σχηματισμό οστίτη 
ιστού, σε αυξημένη αποικοδόμησή 
του ή και στα δύο (εικ. 7.7). Εμφανί-
ζεται συχνότερα σε ηλικιωμένους, 
σε γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση 
και σε ασθενείς που βρίσκονται σε 
κατάκλιση για μεγάλο χρονικό διά-
στημα.

Παράγοντες που συμβάλλουν 
στην εμφάνιση της οστεοπόρωσης 
μπορεί να είναι το φύλο, η έλλειψη 
ασβεστίου και βιταμίνης D, η πρώι-
μη εμμηνόπαυση, η καθιστική ζωή, 
το κάπνισμα και ορισμένες ουσίες 
όπως το αλκοόλ, η κορτιζόνη κ.ά.
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εικ. 7.7 Οστεοπόρωση
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Κάταγμα
Στο κάταγμα έχουμε κατα-

στροφή της μεσοκυττάριας ουσί-
ας, καθώς και νέκρωση των γει-
τονικών οστεοκυττάρων. Τα αιμο-
φόρα αγγεία καταστρέφονται και 
προκαλείται τοπική αιμορραγία και 
σχηματισμός πήγματος αίματος. 
Κατά την αποκατάσταση οι οστε-
οκλάστες απομακρύνουν την κα-
τεστραμμένη μεσοκυττάρια ουσία 
και τα νεκρά κύτταρα. Οι οστεο-
βλάστες του περιόστεου και του 
ενδόστεου γύρω από το κάταγμα 
πολλαπλασιάζονται και σχημα-
τίζουν αρχικά σπογγώδη οστίτη 
ιστό, ο οποίος στη συνέχεια μετα-
τρέπεται σε συμπαγή. Η ταχύτητα 
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επιδιόρθωσης εξαρτάται από την 
απόσταση μεταξύ των τμημάτων 
του σπασμένου οστού (για τμή-
ματα τα οποία βρίσκονται κοντά 
απαιτείται μικρό χρονικό διάστη-
μα), την ηλικία (γίνεται με μικρότε-
ρη ταχύτητα σε μεγάλη ηλικία) και 
το συγκεκριμένο οστό (τα τραύ-
ματα στα άνω άκρα επουλώνονται 
με μεγαλύτερη ταχύτητα απ’ ότι 
αυτά στα κάτω).

ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

Άρθρωση είναι η σύνδεση δύο ή 
περισσότερων οστών με τη συμμε-
τοχή ενός μαλακότερου ιστού. Ανά-
λογα με το είδος αυτού του ιστού 
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και τον τρόπο συμμετοχής του, κα-
θορίζεται η κινητικότητα των οστών 
που συνδέονται.

Στη συνάρθρωση ο μαλακότε-
ρος ιστός παρεμβάλλεται μεταξύ 
των δύο οστών και δεν επιτρέπει 
σχεδόν καμία κινητικότητα (εικ. 
7.8α,β).

Στη διάρθρωση ο μαλακότερος 
ιστός περιβάλλει τα οστά στην πε-
ριοχή της άρθρωσης με τέτοιο τρό-
πο, ώστε να επιτρέπει σχετικά με-
γάλη κινητικότητα (εικ. 7.8γ). Οι κι-
νήσεις που επιτρέπει η διάρθρωση 
είναι κάμψη, έκταση, προσαγωγή, 
απαγωγή και στροφή (εικ. 7.9).  
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εικ. 7.8 Είδη αρθρώσεων  
α. Συνάρθρωση  β. Συνάρθρωση
γ. Διάρθρωση
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1. ραφή  2. οστό  3. συνδετικός ιστός  
4. σώμα σπονδύλου  5. αρθρικός χόν-
δρος  6. μεσοσπονδύλιος δίσκος 
7. αρθρικός θύλακος  8. αρθρικό 
υγρό  9. αρθρικός χόνδρος  10. σύν-
δεσμος
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1. απαγωγή  2. προσαγωγή  3. κάμψη  
4. έκταση  5. περιστροφή

εικ. 7.9 Κινήσεις διάρθρωσης
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Η διάρθρωση αποτελείται από 
κύρια και επικουρικά μέρη.

Τα κύρια μέρη είναι οι αρθρικές 
επιφάνειες, ο αρθρικός θύλακος και 
η αρθρική κοιλότητα (εικ. 7.10).
•  �Οι αρθρικές επιφάνειες είναι οι 

επιφάνειες των οστών που έρ-
χονται σε επαφή, είναι λείες και 
έχουν τέτοια αντιστοιχία, ώστε 
να εφαρμόζουν συνήθως η μία 
στην άλλη. Δεν περιβάλλονται 
από περιόστεο αλλά από στρώ-
μα χόνδρου, τον αρθρικό χόνδρο. 
Σε μεγάλες κυρίως ηλικίες εμφα-
νίζονται διαταραχές του αρθρικού 
χόνδρου, που προκαλούν πό-
νους και δυσκολία κινήσεων στις 
αρθρώσεις. Αυτές χαρακτηρίζο-
νται ως αρθροπάθειες.
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•   Ο αρθρικός θύλακος, αποτελεί-
ται από συνδετικό ιστό και περι-
βάλλει τα οστά κοντά στις αρθρι-
κές επιφάνειες.

•  �Η αρθρική κοιλότητα είναι ο 
κλειστός χώρος που βρίσκεται 
ανάμεσα στις αρθρικές επιφάνει-
ες και στον αρθρικό θύλακο. Περι-
έχει αρθρικό υγρό, το οποίο διευ-
κολύνει την ολίσθηση των αρθρι-
κών επιφανειών.

Στα επικουρικά μέρη μιας διάρ-
θρωσης συμπεριλαμβάνονται οι 
σύνδεσμοι, οι επιχείλιοι χόνδροι και 
οι διάρθριοι χόνδροι.
•   Οι σύνδεσμοι είναι ταινίες από 

παχύ συνδετικό ιστό, που συ-
γκρατούν τα αρθρούμενα οστά 
μεταξύ τους και καθορίζουν την 
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κατεύθυνση των κινήσεων.
•   Οι επιχείλιοι χόνδροι είναι δα-

κτύλιοι από χόνδρινο ιστό, που 
περιβάλλουν τα άκρα της αρθρι-
κής επιφάνειας και αυξάνουν το 
μέγεθός της.

•   Οι διάρθριοι χόνδροι ή μηνίσκοι 
είναι πλάκες χόνδρινου ιστού, 
που βρίσκονται σε ορισμένες αρ-
θρικές κοιλότητες, ιδιαίτερα όταν 
οι αρθρικές επιφάνειες δεν εναρ-
μονίζονται μεταξύ τους, όπως 
συμβαίνει στην άρθρωση του γό-
νατου.

22-0010_l_a_biology_bm__110-137__28b.indd   40 2/21/17   11:39:40 AM



41 / 41 / 119

1

2

3

4

5

6

11

10
9

8

7

εικ. 7.10 Διάρθρωση

1. μηριαίο οστό  2. σπογγώδης ιστός  
3. αρθρικός χόνδρος  4. μηνίσκος
5. αρθρική κοιλότητα  6. κνήμη  
7. σύνδεσμος  8. αρθρικές επιφάνει-
ες  9. επιγονατίδα  10. τένοντας  
11. αρθρικός θύλακος
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ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ

Ο σκελετός του ανθρώπου πε-
ριλαμβάνει το σκελετό του κορμού 
(σκελετός της κεφαλής, της σπον-
δυλικής στήλης, του θώρακα) και το 
σκελετό των άκρων.

Ο σκελετός της κεφαλής περι-
λαμβάνει τα οστά του εγκεφαλικού 
και του προσωπικού κρανίου (εικ. 
7.11).

Τα οστά του εγκεφαλικού κρανί-
ου συναρθρώνονται μεταξύ τους με 
τις ραφές και σχηματίζουν την κρα-
νιακή κοιλότητα μέσα στην οποία 
προφυλάσσεται ο εγκέφαλος. Τα 
κυριότερα απ’ αυτά τα οστά είναι 
πλατιά και δίνουν το όνομά τους 
στους λοβούς των ημισφαιρίων του 
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εγκεφάλου. Το μετωπιαίο οστό σχη-
ματίζει το μέτωπο. Τα δύο βρεγμα-
τικά καλύπτουν το κρανίο πάνω και 
πλάγια. Κάτω από αυτά βρίσκονται 
τα κροταφικά, τα οποία έχουν από 
μία κοιλότητα, μέσα στην οποία 
προφυλάσσονται τα όργανα της 
ακοής και της ισορροπίας. Το ινι-
ακό οστό καλύπτει πίσω και προς 
τα κάτω την κρανιακή κοιλότητα και 
σχηματίζει τη βάση του κρανίου. 
Στη βάση αυτή υπάρχει ένα μεγάλο 
άνοιγμα, το ινιακό τρήμα, διά μέσου 
του οποίου προεκτείνεται το στέλε-
χος του εγκεφάλου και συνεχίζεται 
ως νωτιαίος μυελός.
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1. μετωπιαίο  2. ρινικό  3. ζυγωματικό  
4. ίνιδα  5. βρεγματικό  6. κροταφικό  
7. ακουστικός πόρος  8. κάτω γνάθος  
9. άνω γνάθος  10. ζυγωματικό  
11. δακρυϊκό  12. ηθμοειδές  
13. σφηνοειδές  14. μετωπιαίο

εικ. 7.11 Σκελετός της κεφαλής, 
οστά του προσωπικού κρανίου και 
οστά του εγκεφαλικού κρανίου
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Τα οστά του προσωπικού κρα-
νίου περιλαμβάνουν τα δύο ζυγω-
ματικά οστά, τα οποία σχηματίζουν 
τις προεξοχές των παρειών, και την 
κάτω γνάθο, το μόνο κινητό οστό 
της κεφαλής. Η κάτω γνάθος αρ-
θρώνεται με τα δύο κροταφικά οστά 
και σχηματίζει την κροταφογνα-
θική διάρθρωση. Η κάτω γνάθος, 
οι δύο άνω γνάθοι και τα δύο υπε-
ρώια σχηματίζουν την στοματική 
κοιλότητα. Στο προσωπικό κρανίο 
σχηματίζονται επίσης η ρινική κοι-
λότητα και οι δύο οφθαλμικές κόγ-
χες.

Η σπονδυλική στήλη είναι η 
«κεντρική κολόνα» του σκελετού 
πάνω στην οποία στηρίζονται άμε-
σα ή έμμεσα όλα τα υπόλοιπα τμή-
ματά του. Αποτελείται από πολλά 
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βραχέα οστά, τους σπονδύλους, το-
ποθετημένα το ένα πάνω στο άλλο 
με την παρεμβολή ενός χόνδρινου 
δίσκου, του μεσοσπονδύλιου δί-
σκου (εικ. 7.12). Ο μεσοσπονδύ-
λιος δίσκος έχει αρκετή ελαστικό-
τητα, απορροφά τα τραντάγματα 
και προσδίνει ευκαμψία. Οι δίσκοι 
αυτοί χάνουν με την ηλικία την ελα-
στικότητά τους και μπορεί να ολι-
σθήσουν προς τα πίσω, οπότε πι-
έζονται ο νωτιαίος μυελός ή και τα 
νωτιαία νεύρα. Η πάθηση αυτή ονο-
μάζεται κήλη του μεσοσπονδύλιου 
δίσκου.

Οι 7 πρώτοι σπόνδυλοι είναι οι 
αυχενικοί. Ο πρώτος σπόνδυλος, 
ο άτλας, αρθρώνεται με το ινιακό 
οστό και μαζί με το δεύτερο, τον 
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άξονα, επιτρέπουν στην κεφαλή να 
κάνει κινήσεις κάμψης, έκτασης και 
στροφής. Οι 12 θωρακικοί σπόνδυ-
λοι αρθρώνονται με τις πλευρές. Οι 
πλευρές ενώνονται μπροστά άμε-
σα ή έμμεσα με το στέρνο και σχη-
ματίζουν τη θωρακική κοιλότητα, 
μέσα στην οποία προστατεύονται 
οι πνεύμονες, η καρδιά, τα μεγάλα 
αγγεία κ.ά. (εικ. 7.13). Οι 5 οσφυϊκοί 
σπόνδυλοι είναι σχετικά μεγαλύτε-
ροι από τους υπερκείμενους, γιατί 
υποβαστάζουν μεγαλύτερο βάρος. 
Το ιερό οστό είναι ένα ισχυρό οστό, 
το οποίο προέρχεται από τη συνο-
στέωση των 5 ιερών σπονδύλων. 
Τέλος υπάρχει ο κόκκυγας, ο οποί-
ος είναι το υπολειμματικό όργανο 
της ουράς.
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1. αυχενικό κύρτωμα  2. θωρακικό 
κύρτωμα  3. οσφυϊκό κύρτωμα  
4. ιερό κύρτωμα  5. κόκκυγας  
6. ιερό οστό  7. οσφυϊκοί σπόνδυλοι   
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εικ. 7.12 Σπονδυλική στήλη

8. θωρακικοί σπόνδυλοι  
9. αυχενικοί σπόνδυλοι
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Η σπονδυλική στήλη, όπως φαί-
νεται από τα πλάγια, παρουσιάζει 
τέσσερα κυρτώματα, δύο μπρος και 

4

5

3

1
2

εικ. 7.13 Ο θωρακικός κλωβός

1. χόνδρος  2. δύο νόθες ασύντακτες 
πλευρές  3. τρεις νόθες πλευρές 
4. στέρνο  5. γνήσιες πλευρές (7)
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δύο πίσω. Τα κυρτώματα αυτά αυ-
ξάνουν την ευλυγισία της σπονδυ-
λικής στήλης και την αντοχή της σε 
μεγάλα βάρη.

Ο σκελετός των άνω άκρων πε-
ριλαμβάνει το σκελετό της ωμικής 
ζώνης, το σκελετό του βραχίονα, το 
σκελετό του πήχη και το σκελετό 
του χεριού (εικ. 7.1).

Η ωμική ζώνη περιλαμβάνει 
την κλείδα και την ωμοπλάτη. Η 
ωμοπλάτη είναι ένα πλατύ οστό, το 
οποίο συγκρατείται μόνο με μυς. 
Αυτό επιτρέπει ακόμη μεγαλύτερη 
ευχέρεια κινήσεων στα άνω άκρα.

Ο σκελετός του βραχίονα πε-
ριλαμβάνει το βραχιόνιο, το οποίο 
αρθρώνεται με την ωμοπλάτη σχη-
ματίζοντας την άρθρωση του ώμου. 
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Το κάτω άκρο του βραχιόνιου αρ-
θρώνεται με τα δύο οστά του πήχη, 
την κερκίδα και την ωλένη, στην 
άρθρωση του αγκώνα.

Το άκρο χέρι περιλαμβάνει τα 8 
βραχέα οστά του καρπού, τα 5 του 
μετακαρπίου και τις φάλαγγες των 
δακτύλων. Συνολικά περιλαμβάνει 
27 οστά και πάνω από 30 μυς και εί-
ναι ένα θαυμάσιο συλληπτήριο όρ-
γανο, ειδικά χάρη στον αντίχειρα, 
που είναι αντιτακτός.

Ο σκελετός των κάτω άκρων 
περιλαμβάνει τα οστά της πυελικής 
ζώνης, του μηρού, της κνήμης και 
του ποδιού (εικ. 7.1).

Στην πυελική ζώνη, τα δύο ανώ-
νυμα οστά συνδέονται μπροστά 
στην ηβική σύμφυση και πίσω με 
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το ιερό οστό. Έτσι σχηματίζεται η 
λεκάνη. Το κάθε ανώνυμο οστό έχει 
μία κοιλότητα, μέσα στην οποία αρ-
θρώνεται η σφαιρική κεφαλή του 
μηριαίου οστού στην άρθρωση 
του ισχίου. Το κάτω άκρο του μηρι-
αίου αρθρώνεται με το άνω μέρος 
της κνήμης στην άρθρωση του γό-
νατου. Σ’ αυτήν συμμετέχει και ένα 
βραχύ οστό, η επιγονατίδα.

Στα οστά της κνήμης ανήκουν 
η κνήμη και η περόνη. Αυτά τα δύο 
μακρά οστά αρθρώνονται με τον 
αστράγαλο.

Το άκρο πόδι περιλαμβάνει τα 
7 οστά του ταρσού, τα 5 του μετα-
τάρσιου και τα οστά των φαλάγγων 
των δακτύλων. Τα κυριότερα από 
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τα οστά του ταρσού είναι ο αστρά-
γαλος, που αρθρώνεται με την κνή-
μη και την περόνη, και η πτέρνα, 
που υποβαστάζει όλο το βάρος και 
εξυπηρετεί την όρθια στάση και το 
βάδισμα (εικ. 7.14). Τα οστά του πο-
διού συνδέονται μεταξύ τους με αρ-
θρώσεις, με τέτοιο τρόπο, ώστε να 
σχηματίζουν την ποδική καμάρα, 
που δίνει τη δυνατότητα για στήριξη 
και άνετη βάδιση.

Όταν η ποδική καμάρα είναι μι-
κρότερη της κανονικής ή λείπει τε-
λείως, έχουμε πλατυποδία, που 
δημιουργεί δυσκολίες και κούραση 
στη βάδιση.
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1. φάλαγγες
2. οστά του μεταταρσίου 
3. οστά του ταρσού 
4. αστράγαλος
5. πτέρνα
6. ποδική καμάρα
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εικ. 7.14 Άκρο πόδι
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το ερειστικό σύστημα περι-

λαμβάνει το σύνολο των οστών, 
τα οποία συνδέονται στις αρ-
θρώσεις και σχηματίζουν το 
σκελετό. Ο σκελετός στηρίζει το 
σώμα και καθορίζει τη μορφή 
του, προσφέρει θέσεις για την 
πρόσφυση των μυών, συμβάλ-
λει στην κίνηση, γιατί είναι αρ-
θρωτός και σχηματίζει κοιλότη-
τες για την προστασία οργά-
νων. Άλλες λειτουργίες του είναι 
η αιμοποίηση και η αποθήκευση 
αλάτων.

Τα οστά μπορεί να είναι μα-
κρά, βραχέα ή πλατιά. Περιέ-
χουν ανόργανο και οργανικό 
τμήμα, καθώς και εξειδικευμένα 
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κύτταρα. Η υφή τους μπορεί να 
είναι συμπαγής ή σπογγώδης. 
Τα οστά επενδύονται με περιό-
στεο, που χρησιμεύει για τη 
θρέψη των οστών. Οι οστεοβλά-
στες του περιόστεου και του εν-
δόστεου συμβάλλουν στην αύ-
ξηση και στην αναγέννηση του 
οστού.

Ο ερυθρός μυελός των 
οστών είναι αιμοποιητικό όργα-
νο.

Τα οστά συνδέονται μεταξύ 
τους με αρθρώσεις. Οι συναρ-
θρώσεις δεν επιτρέπουν μεγάλη 
κινητικότητα, ενώ οι διαρθρώ-
σεις επιτρέπουν σχετικά μεγάλη 
κινητικότητα.

22-0010_l_a_biology_bm__110-137__28b.indd   57 2/21/17   11:39:46 AM



58 / 58 / 122

Ο σκελετός του ανθρώπου 
αποτελείται από το σκελετό του 
κορμού και των άκρων.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.  Ποιες από τις παρακάτω λει-

τουργίες δεν είναι λειτουργίες 
του σκελετικού συστήματος: α. 
παραγωγή κυττάρων αίματος, 
β. αποθήκευση αλάτων,  
γ. αποθήκευση υδατανθράκων, 
δ. προστασία ζωτικών οργά-
νων.

2.  Ποια από τα συστατικά του 
οστού, τα ανόργανα ή τα οργα-
νικά, ευθύνονται για την αντο-
χή και τη σκληρότητα και ποια 
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για την ελαστικότητα και την 
ευκαμψία του;

3.  Ποιες είναι οι δομικές διαφο-
ρές μεταξύ της διάφυσης και 
των επιφύσεων των μακρών 
οστών;

4.  Τι είναι οι μυελοκυψέλες, πώς 
σχηματίζονται και ποιος είναι ο 
λειτουργικός ρόλος τους;

5.  Ποια είναι η λειτουργική σημα-
σία του περιόστεου και του εν-
δόστεου;

6.  Πού συναντώνται και ποιος εί-
ναι ο ρόλος των συστημάτων 
του Havers;
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7.  Ποιος είναι ο ρόλος του αρθρι-
κού υγρού στη διάρθρωση;

8.  Το οργανικό μέρος του οστί-
τη ιστού παράγουν: α. οι οστε-
οκλάστες, β. οι οστεοβλάστες 
και γ. τα οστεοκύτταρα.  
Να υπογραμμίσετε τη σωστή 
απάντηση.

9.  Χαρακτηρίστε το είδος των αρ-
θρώσεων και συμπληρώστε με 
(+) τον παρακάτω πίνακα
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συνάρ-
θρωση

διάρ-
θρωση

Άρθρωση του 
αγκώνα

Ραφές του 
κρανίου

Ηβική σύμφυ-
ση

Άρθρωση του 
γόνατου

Σύνδεση πλευ-
ρών-στέρνου

Κροταφογνα-
θική άρθρωση
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11.  Στο παρακάτω σχήμα φαίνο-
νται οι σκελετοί ενός άντρα (Β) 
και μιας γυναίκας (Α). 
Να συγκρίνετε τα αντίστοιχα 
τμήματα των σκελετών και να 
εντοπίσετε τις διαφορές.

A. B.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1.  Να ερευνήσετε το ρόλο της δι-

ατροφής στην καλή λειτουργία 
του ερειστικού συστήματος.

2.  Να βρείτε ακτινογραφίες διά-
φορων τμημάτων του σκελετού 
υγιών ατόμων, και αντίστοιχων 
τμημάτων του σκελετού, ατό-
μων με παθήσεις των οστών.
Να παρατηρήσετε και να κατα-
γράψετε τις μεταξύ τους διαφο-
ρές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8o

Nίκη Ξάνθου, Αθήνα '97
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8. ΜΥΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΜΥΪΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

Το σύνολο των μυών του σώμα-
τος αποτελεί το μυϊκό σύστημα, του 
οποίου ο βασικότερος ιστός είναι 
ο μυϊκός. Χαρακτηριστική ιδιότη-
τα των κυττάρων του μυϊκού ιστού 
(μυϊκές ίνες) είναι η ικανότητα συ-
στολής. Υπάρχουν τρία είδη μυϊκού 
ιστού που χαρακτηρίζονται από 
ιδιαιτερότητες στη δομή και στη 
λειτουργία των κυττάρων από τα 
οποία αποτελούνται.

Ο σκελετικός μυϊκός ιστός συ-
ναντάται στους σκελετικούς μυς και 
αποτελείται από σχετικά μακριές 
κυλινδρικές μυϊκές ίνες, που φέ-
ρουν γραμμώσεις. Η συστολή τους 
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γίνεται με τη θέλησή μας.
Ο καρδιακός μυϊκός ιστός βρί-

σκεται μόνο στα τοιχώματα της καρ-
διάς. Οι μυϊκές ίνες του είναι κυλιν-
δρικές, έχουν γραμμώσεις, αλλά δεν 
υπακούουν στη θέλησή μας.

Ο λείος μυϊκός ιστός επενδύει 
κυρίως τοιχώματα όπως των αγγεί-
ων και του γαστρεντερικού σωλήνα. 
Αποτελείται από ατρακτοειδείς μυϊ-
κές ίνες χωρίς γραμμώσεις, που δεν 
υπακούουν στη θέλησή μας.

Το μυϊκό σύστημα περιλαμβά-
νει τους σκελετικούς μυς, οι οποίοι 
ελέγχονται από τη θέλησή μας.
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εικ. 8.1 Σκελετικοί μύες
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ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΥ ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΜΥΟΣ

Δομή του σκελετικού μυός
Οι σκελετικοί μύες προσφύονται 

στα οστά και είναι αυτοτελή όργα-
να που υπακούουν στη θέλησή μας 
(εικ. 8.1).

Κάθε γραμμωτός μυς μπορεί να 
αποτελείται από πολλές χιλιάδες 
μυϊκές ίνες, οι οποίες δεν αθροίζο-
νται με τυχαίο τρόπο, αλλά διατάσ-
σονται σε δεσμίδες (μυϊκές δέσμες), 
οι οποίες περιβάλλονται από πυκνό 
συνδετικό ιστό. Από πυκνό συν-
δετικό ιστό περιβάλλεται και ο μυς 
(εικ. 8.2).
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1. τένοντας  2. σκελετικός μυς  
3. επιμύιο  4. αιμοφόρα αγγεία και 
νεύρα  5. περιμύιο  6. μυϊκή δέσμη  
7. ενδομύιο  8. μυϊκή ίνα

εικ. 8.2 Δομή γραμμωτού μυός
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Οι γραμμωτοί μύες, ανάλογα με 
τη μορφολογία τους, διακρίνονται 
σε σφιγκτήρες (σφιγκτήρας στόμα-
τος), πλατείς (πλατύς ραχιαίος) και 
μακρούς (τρικέφαλος βραχιόνιος). 
Σε γενικές γραμμές ένας μακρύς 
σκελετικός μυς έχει σχήμα ατρα-
κτοειδές και αποτελείται από ένα 
κεντρικό τμήμα, τη γαστέρα, και 
από δύο άκρα, τις προσφύσεις. Η 
κάθε πρόσφυση συνίσταται συνή-
θως από συνδετικό ιστό, τον τένο-
ντα, συνδέει το μυ με τα οστά. Το 
ένα άκρο, η κατάφυση, προσφύε-
ται στο οστό που ο μυς αυτός κινεί, 
ενώ το άλλο, η έκφυση, προσφύε-
ται στο οστό που δεν κινείται (εικ. 
8.3).
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εικ. 8.3 α) κάμψη του πήχη β) έκταση 
του πήχη
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1. έκφυση  2. γαστέρα  3. κατάφυση  
4. τένοντες  5. δικέφαλος βραχίονας  
6. τρικέφαλος βραχίονας  7. βραχιό-
νιο  8. κερκίδα  9. ωλένη
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Με τη συστολή της γαστέρας 
ο μυς βραχύνεται και τραβά το ένα 
οστό (κινητό), ενώ το άλλο παρα-
μένει ακίνητο. Επειδή οι μύες δεν 
έχουν την ικανότητα να σπρώχνουν 
αλλά μόνο να έλκουν τα οστά, είναι 
απαραίτητο για να επιτελέσουν μία 
κίνηση (π.χ. την κίνηση του πήχη) 
να συνεργάζονται κατά ζεύγη. Για 
παράδειγμα, για να γίνει η κάμψη 
του πήχη, πρέπει να συσταλεί ο δι-
κέφαλος και να χαλαρώσει ο τρικέ-
φαλος, ενώ για την έκτασή του πρέ-
πει να συσταλεί ο τρικέφαλος και να 
χαλαρώσει ο δικέφαλος (εικ. 8.3).

Γενικά οι μύες συνεργάζονται 
κατά ζεύγη, προκειμένου να επιτε-
λέσουν μια συγκεκριμένη κίνηση. Ο 
μυς που συστέλλεται προκειμένου 
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να γίνει κάμψη του πήχη ονομά-
ζεται κύριος, ενώ ο μυς που χαλα-
ρώνει ονομάζεται ανταγωνιστής. Η 
συνεργασία λοιπόν των κύριων και 
των ανταγωνιστών μυών εξασφαλί-
ζει την αρμονική κίνηση του σώμα-
τος.

Δομή και λειτουργία της γραμμω-
τής μυϊκής ίνας

Η δομική και λειτουργική μονά-
δα των γραμμωτών μυών είναι η 
γραμμωτή μυϊκή ίνα. Το σχήμα της 
είναι κυλινδρικό, ενώ το μήκος της 
μπορεί να φτάνει από λίγα χιλιοστά 
έως 15 cm. Η κυτταρική της μεμβρά-
νη, που ονομάζεται σαρκείλημα, 
περιβάλλεται από ινίδια κολλαγό-
νου (ενδομύιο). Μέσα στη μυϊκή ίνα, 
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αμέσως κάτω από το σαρκείλημα, 
υπάρχουν διάσπαρτοι πυρήνες, 
που στις μεγάλες μυϊκές ίνες μπορεί 
να είναι χιλιάδες. Στο κυτταρόπλα-
σμα της μυϊκής ίνας (σαρκόπλασμα) 
υπάρχουν πολυάριθμα μιτοχόνδρια 
και αναπτυγμένο ενδοπλασματικό 
δίκτυο (σαρκοπλασματικό δίκτυο) 
(εικ. 8.4α).

Στο εσωτερικό της μυϊκής ίνας 
υπάρχουν μερικές εκατοντάδες ή χι-
λιάδες μυϊκά ινίδια, που διατάσσο-
νται παράλληλα και εκτείνονται σε 
όλο της το μήκος. Κάθε ινίδιο απο-
τελείται από πολλά νημάτια ακτίνης 
και μυοσίνης. Κατά μήκος των ινιδί-
ων παρεμβάλλονται κάθετα διάτρη-
τες μεμβράνες. Το τμήμα του ινιδίου 
μεταξύ δύο διαδοχικών μεμβρανών 
αποτελεί το σαρκομέριο. Το κάθε 
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σαρκομέριο συνίσταται από νημά-
τια ακτίνης προσκολλημένα σε κάθε 
μία από τις κάθετες μεμβράνες, με-
ταξύ των οποίων παρεμβάλλονται 
νημάτια μυοσίνης. Τα νημάτια ακτί-
νης και μυοσίνης διατάσσονται με 
τέτοιο τρόπο, ώστε στο μικροσκό-
πιο να εμφανίζονται εναλλάξ φωτει-
νές και σκοτεινές ζώνες (εικ. 8.4β). 
Οι φωτεινές ζώνες αντιστοιχούν 
μόνο σε νημάτια ακτίνης ή μυοσίνης 
ενώ οι σκοτεινές σε αλληλοκαλυπτό-
μενες περιοχές νηματίων ακτίνης 
και μυοσίνης. Η εναλλαγή αυτή των 
φωτεινών και σκοτεινών περιοχών 
δίνει τις χαρακτηριστικές γραμμώ-
σεις (και το όνομα) στις γραμμωτές 
μυϊκές ίνες.
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εικ. 8.4α Δομή μυϊκής ίνας
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εικ. 8.4β Σαρκομέριο

1. σαρκοπλασματικό δίκτυο  2. σαρ-
κείλημα  3. μιτοχόνδρια  4. μυϊκό ινί-
διο  5. περιοχή επικάλυψης  
6. διάτρητη μεμβράνη  7. σαρκομέριο
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Η μυϊκή συστολή γίνεται με ένα 
μηχανισμό ολίσθησης των νημα-
τίων της ακτίνης προς τα νημάτια 
της μυοσίνης, στον οποίο συμμετέ-
χουν και άλλες πρωτεΐνες (εικ. 8.5). 
Με το μηχανισμό αυτό ελαττώνεται 
το μήκος των σαρκομερίων και κατ’ 
επέκταση της μυϊκής ίνας. Ιδιαίτερο 
ρόλο φαίνεται να παίζουν τα ιόντα 
ασβεστίου, που αποθηκεύονται στο 
σαρκοπλασματικό δίκτυο και απε-
λευθερώνονται με την επίδραση 
νευρικού ερεθίσματος. Την ενέργεια 
για την συστολή του μυός την παρέ-
χει το ΑΤΡ, όταν διασπάται σε ADP. 
Το οξυγόνο είναι δεσμευμένο σε μία 
πρωτεΐνη των μυϊκών κυττάρων, 
τη μυοσφαιρίνη, που είναι ανάλογη 
της αιμοσφαιρίνης και ευθύνεται για 
το βαθύ κόκκινο χρώμα τους.
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εικ. 8.5 Αλλαγές στο σαρκομέριο 
κατά τη διάρκεια της μυϊκής συστο-
λής

1. νημάτια ακτίνης  2. νημάτια μυοσί-
νης  3. σαρκομέριο σε χαλάρωση  
4. μεμβράνη  5. σαρκομέριο σε συ-
στολή
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Οι σκελετικές μυϊκές ίνες, από 
μορφολογική και λειτουργική άπο-
ψη, κατατάσσονται σε δύο κατηγο-
ρίες, τις ερυθρές και τις λευκές. Οι 
ερυθρές ίνες έχουν μεγάλη ποσό-
τητα μυοσφαιρίνης και συστέλλο-
νται με βραδύ ρυθμό. Αντλούν ενέρ-
γεια από το ΑΤΡ, που προκύπτει 
από οξειδωτική φωσφορυλίωση 
διότι περιέχουν μεγάλο αριθμό μι-
τοχονδρίων. Οι λευκές ίνες έχουν 
μεγαλύτερη διάμετρο από τις ερυ-
θρές συστέλλονται γρήγορα αλλά 
δεν αντέχουν σε συνεχή βαρειά 
εργασία. Έχουν λιγότερα μιτοχόν-
δρια, λίγη μυοσφαιρίνη και η ενέρ-
γειά τους προέρχεται κυρίως από 
γαλακτική ζύμωση. Στον άνθρωπο 
οι γραμμωτοί μύες αποτελούνται 
συνήθως και από τα δύο αυτά είδη 
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μυϊκών ινών σε διαφορετικές ανα-
λογίες. Για παράδειγμα, οι μύες της 
πλάτης και της κνήμης αποτελού-
νται κυρίως από ερυθρές ίνες, ενώ 
οι μύες του ματιού και του χεριού, 
κυρίως από λευκές.

Η σύσταση των μυών ως προς 
τα δύο αυτά είδη μυϊκών ινών, δι-
αφέρει και από άτομο σε άτομο. 
Για παράδειγμα μεγάλο ποσοστό 
ερυθρών μυϊκών ινών διαθέτουν οι 
δρομείς αντοχής, ενώ οι δρομείς τα-
χύτητας διαθέτουν μεγάλο ποσοστό 
λευκών μυϊκών ινών.

Νευρομυϊκή σύναψη
Οι μυϊκές ίνες δέχονται απλά φυ-

σιολογικά ερεθίσματα, που είναι τα 
νευρικά ερεθίσματα, μπορούν όμως 
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να διεγερθούν και από μη φυσιολο-
γικά ερεθίσματα, π.χ. από ηλεκτρι-
κό ρεύμα. Το ερέθισμα μεταφέρεται 
από ένα κινητικό νευρώνα, ο νευρά-
ξονας του οποίου όταν φτάσει στο 
μυ διακλαδίζεται. Κάθε διακλάδωση 
καταλήγει στο μέσον περίπου μιας 
μυϊκής ίνας και σχηματίζεται νευρο-
μυϊκή σύναψη, ή τελική κινητική 
πλάκα (εικ. 8.6). Όταν το ερέθισμα 
φθάσει στην άκρη της κάθε διακλά-
δωσης μεταδίδεται στις μυϊκές ίνες 
με τον ίδιο τρόπο που μεταδίδονται 
οι νευρικές ώσεις στις νευρικές συ-
νάψεις.
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εικ. 8.6 Νευρομυϊκή σύναψη
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ίνας  6. σαρκείλημα  7. συναπτική 
σχισμή
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Ο κινητικός νευρώνας μαζί με 
τις μυϊκές ίνες που νευρώνει απο-
τελούν μια λειτουργική μονάδα, 
που λέγεται κινητική μονάδα. Ο 
αριθμός των μυϊκών ινών μιας κι-
νητικής μονάδας εξαρτάται από το 
είδος του μυός. Η λεπτότητα των 
κινήσεων που επιτελεί έχει σχέση 
με τον αριθμό των μυϊκών ινών. Για 
παράδειγμα, οι μύες που κινούν τον 
οφθαλμικό βολβό έχουν πολύ μικρό 
αριθμό ινών, 10-12 σε κάθε κινητική 
μονάδα (λεπτές κινήσεις), αντίθετα 
με τους μυς της ράχης και των κάτω 
άκρων, που έχουν μεγάλο αριθμό 
ινών, 600-1000 ανά κινητική μονάδα 
(αδρές κινήσεις).

Για να συσταλεί μια μυϊκή ίνα, 
πρέπει το ερέθισμα που θα δεχτεί 
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να έχει ορισμένη ένταση. Σε μικρό-
τερης έντασης ερεθίσματα δε θα 
αντιδράσει καθόλου, ενώ σε μεγα-
λύτερης έντασης δε θα συμβεί επι-
πλέον σύσπαση. Δηλαδή οι μυϊκές 
ίνες ακολουθούν το νόμο του «όλα 
ή τίποτα», που σημαίνει ότι αν μία 
μυϊκή ίνα διεγερθεί, η ένταση της 
συστολής της είναι πάντα η ίδια.
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Ηλεκτρομυογράφημα
 Όταν το δυναμικό ενέργειας 

διατρέχει τη μυϊκή ίνα, ένα μέρος 
του φτάνει μέχρι το δέρμα. Αν συ-
στέλλονται ταυτόχρονα πολλές 
μυϊκές ίνες, τα ηλεκτρικά δυναμι-
κά που φτάνουν στο δέρμα αθροί-
ζονται. Τα δυναμικά αυτά είναι 
δυνατό να καταγραφούν, αν το-
ποθετηθούν δύο ηλεκτρόδια στο 
δέρμα ή εισαχθούν στο μυ (ηλε-
κτρομυογράφημα). Τα ηλεκτρο-
μυογραφήματα χρησιμοποιούνται 
στην πράξη για τον εντοπισμό δι-
αταραχών της απόκρισης των μυϊ-
κών κυττάρων σε ερεθίσματα.
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εικ. 8.7 Μυογράφημα
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6. περίοδος χαλάρωσης

1

2

3
4

5 6

0 5 10  20  30  40

Χρόνος (msec)

22-0010_l_a_biology_bm__110-137__28b.indd   88 2/21/17   11:39:56 AM



89 / 89 / 130

Μυϊκή συστολή
Η γραμμωτή μυϊκή ίνα υπό την 

επίδραση ενός απλού ερεθίσματος 
επιτελεί μία απλή μυϊκή συστολή, 
η οποία εξελίσσεται σε τρία στάδια, 
όπως φαίνεται στο μυογράφημα 
(εικ. 8.7). Το πρώτο στάδιο, λανθά-
νων χρόνος, διαρκεί 5 msec και εί-
ναι ο χρόνος που μεσολαβεί από τη 
στιγμή που το ερέθισμα φτάνει στη 
μυϊκή ίνα έως την έναρξη της συ-
στολής της. Ο χρόνος αυτός είναι 
απαραίτητος για την απελευθέρωση 
των ιόντων ασβεστίου και την ενερ-
γοποίηση των ινιδίων της ακτίνης. 
Το δεύτερο στάδιο, περίοδος συ-
στολής, είναι ο χρόνος που μεσο-
λαβεί από την έναρξη της συστολής 
έως την επίτευξη της μέγιστης τιμής 
της και διαρκεί περίπου 40 msec. 

22-0010_l_a_biology_bm__110-137__28b.indd   89 2/21/17   11:39:56 AM



90 / 90 / 130 -131

Η διάρκεια της περιόδου συστολής 
εξαρτάται από το είδος της μυϊκής 
ίνας και από το μήκος  της. Το τε-
λευταίο στάδιο, περίοδος χαλάρω-
σης, είναι ο χρόνος που μεσολαβεί 
από τη μέγιστη συστολή έως την 
πλήρη χαλάρωση και η διάρκειά της 
είναι περίπου 50 msec. Αν κατά τη 
διάρκεια της απλής μυϊκής συστο-
λής επιδράσουν αλλεπάλληλα ερε-
θίσματα με συγκεκριμένη συχνότη-
τα, η μυϊκή συστολή ενισχύεται και 
παρατείνεται και η κατάσταση αυτή 
ονομάζεται τετανική συστολή.

Η συστολή του γραμμωτού 
μυός είναι αποτέλεσμα της συστο-
λής των μυϊκών ινών. Η ένταση της 
συστολής του μυός είναι ανάλογη 
του αριθμού των μυϊκών ινών που 
συστέλλονται και της συχνότητας 
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των ερεθισμάτων. Εάν ένα ερέθι-
σμα είναι ασθενές, διεγείρεται μι-
κρός αριθμός μυϊκών ινών (λίγες 
κινητικές μονάδες) και προκαλείται 
συστολή μικρής έντασης. Σε ισχυ-
ρότερο ερέθισμα διεγείρεται μεγα-
λύτερος αριθμός μυϊκών ινών (πε-
ρισσότερες κινητικές μονάδες) με 
αποτέλεσμα συστολή μεγαλύτερης 
έντασης. Συνήθως οι μυϊκές ίνες 
ενός μυός δε συστέλλονται συγχρό-
νως και έτσι ο μυς δεν κουράζεται 
συνολικά. Κατά κανόνα η συστολή 
των μυών προκαλείται από αλλε-
πάλληλα συχνά ερεθίσματα, δηλα-
δή είναι τετανική συστολή.

Η συστολή μπορεί να είναι ισο-
τονική, αν ο μυς βραχύνεται και πα-
ράγει μηχανικό έργο, ή ισομετρική, 
όταν ο μυς δε βραχύνεται, δηλαδή 
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το μήκος του δε μεταβάλλεται. Οι 
μυϊκές συστολές μπορεί να είναι 
ισοτονικές ή ισομετρικές. Οι περισ-
σότερες όμως είναι μεικτές, όπως 
για παράδειγμα, κατά τη βάδιση, 
οι ισομετρικές βοηθούν τα άκρα να 
κρατηθούν άκαμπτα, όταν τα πόδια 
πατούν στο έδαφος, ενώ οι ισοτονι-
κές να κινηθούν.

Ακόμα και σε κατάσταση ανά-
παυσης του οργανισμού οι μύες 
βρίσκονται σε διαρκή μικρής έντα-
σης συστολή, που ονομάζεται μυ-
ϊκός τόνος. Με αυτόν τον τρόπο ο 
μυς διατηρείται σε ετοιμότητα, ώστε 
να μπορεί να συσπαστεί αμέσως, 
όταν χρειαστεί.

Σε έντονη μυϊκή δραστηριότη-
τα οι ενεργειακές ανάγκες του μυός 
είναι αυξημένες, και δεν επαρκεί το 
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οξυγόνο που φτάνει με το αίμα, για 
να γίνει η αερόβια κυτταρική ανα-
πνοή. Προκειμένου να εξασφαλι-
στούν τα απαραίτητα ποσά ενέργει-
ας, γίνεται αναερόβια η διάσπαση 
της γλυκόζης σε γαλακτικό οξύ (γα-
λακτική ζύμωση). Το γαλακτικό οξύ 
που συσσωρεύεται προκαλεί δια-
κοπή της λειτουργίας πολλών κυτ-
ταρικών ενζυμικών συστημάτων, 
με αποτέλεσμα την ολική ή μερική 
ανικανότητα του μυός για συστολή. 
Αυτή η κατάσταση χαρακτηρίζεται 
ως μυϊκός κάματος. Ο πόνος που 
αισθανόμαστε ύστερα από έντονη 
μυϊκή δραστηριότητα οφείλεται στη 
συγκέντρωση διάφορων ουσιών 
όπως το γαλακτικό οξύ, οι οποίες 
προκαλούν κάματο.
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Για να απομακρυνθεί το συσσω-
ρευμένο γαλακτικό οξύ, απαιτείται 
οξυγόνο. Γι’ αυτόν το λόγο ύστερα 
από έντονη μυϊκή δραστηριότητα 
εξακολουθούμε να λαχανιάζουμε για 
λίγα λεπτά. Το γαλακτικό οξύ απο-
μακρύνεται με το αίμα στο ήπαρ, 
όπου το 20% της ποσότητάς του 
οξειδώνεται σε διοξείδιο του άνθρα-
κα και νερό. Η ενέργεια που απε-
λευθερώνεται από αυτήν τη διαδι-
κασία χρησιμοποιείται, για να μετα-
τρέψει το υπόλοιπο 80% σε γλυκόζη 
για μελλοντική χρήση.
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Γνωρίζετε ότι:
Η δύναμη που αναπτύσσε-

ται από τους σκελετικούς μυς 
κατά τη συστολή τους μπορεί 
να φτάσει τα 30-40 Ν ανά cm2 
της εγκάρσιας διατομής τους. Σε 
ενήλικα άνδρα οι μύες στο σύ-
νολο τους μπορούν να αναπτύ-
ξουν σε ισχυρή ισομετρική τετα-
νική συστολή συνολική δύναμη 
200.000 Ν.
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Κράμπα
Η κράμπα είναι μια ακούσια 

παρατεταμένη συστολή του μυός. 
Εξαιτίας της προκαλείται ερεθι-
σμός ορισμένων νευρικών απο-
λήξεων και πόνος. Το φαινόμενο 
αυτό είναι σύνηθες στους αθλη-
τές, ιδίως ύστερα από μακρά εξα-
ντλητική προσπάθεια και έντονη 
εφίδρωση. Η κράμπα υποχωρεί συ-
νήθως όταν τεντώσουμε το μυ και 
του κάνουμε ελαφριά εντριβή.
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Διαταραχές του μυϊκού συστή-
ματος

Μυϊκή δυστροφία
Η μυϊκή δυστροφία οφείλεται 

σε μεταλλάξεις γονιδίων, που κω-
δικοποιούν δομικές και λειτουρ-
γικές πρωτεΐνες των μυϊκών κυτ-
τάρων. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα την προοδευτική φθορά των 
μυών, που συνοδεύεται από μυ-
ϊκή αδυναμία. Η πιο γνωστή μυϊ-
κή δυστροφία είναι η δυστροφία 
Duchenne, η οποία, επειδή οφείλε-
ται σε φυλοσύνδετο γονίδιο, προ-
σβάλλει κυρίως αγόρια.
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Τέτανος
Ο τέτανος είναι μια σοβαρή 

ασθένεια, που οφείλεται στη μό-
λυνση από ένα πολύ κοινό βακτή-
ριο, το κλωστρίδιο του τετάνου 
(Clostridium tetani). Το βακτήριο 
αυτό εισέρχεται στον οργανισμό 
διά μέσου μιας πληγής και απε-
λευθερώνει μία ισχυρή τοξίνη, η 
οποία επιδρά στο νευρικό σύστη-
μα. Αρχικά παρουσιάζονται πονο-
κέφαλος, ακαμψία, δυσκολία στην 
κατάποση, και τελικά εμφανίζεται 
μια γενικευμένη και παρατεταμέ-
νη συστολή των σκελετικών μυών. 
Μπορούμε να προλάβουμε την εμ-
φάνιση έντονων συμπτωμάτων 
της ασθένειας, αν ύστερα από τον 

22-0010_l_a_biology_bm__110-137__28b.indd   98 2/21/17   11:39:57 AM



99 / 99 / 132 - 133

τραυματισμό χορηγήσουμε, το τα-
χύτερο δυνατό, αντιτετανικό ορό.

Ο τέτανος μπορεί να προλη-
φθεί με εμβολιασμό κατά την παι-
δική ηλικία.

Αναβολικά
Τα αναβολικά είναι στεροει-

δή φάρμακα, που προέρχονται από 
την τεστοστερόνη και αυξάνουν 
την ποσότητα των πρωτεϊνών των 
μυϊκών κυττάρων με αποτέλεσμα 
την αύξηση της μυϊκής μάζας. Για 
το λόγο αυτό, τα τελευταία χρό-
νια χρησιμοποιούνται ευρέως από 
αθλητές (ακόμα και ερασιτέχνες), 
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προκειμένου να αυξήσουν τη δύ-
ναμη και την αντοχή τους. Η χρή-
ση όμως των φαρμάκων αυτών αυ-
ξάνει την πιθανότητα εμφάνισης 
καρκίνου, καταστροφής του ήπα-
τος, καρδιοπαθειών, αλλαγής συ-
μπεριφοράς κ.ά. Ειδικότερα στις 
γυναίκες μπορεί να παρουσια-
στούν τριχοφυΐα στο πρόσωπο, 
ανωμαλίες στην περίοδο κ.ά., ενώ 
στους άνδρες, ατροφία όρχεων, 
τριχόπτωση και στειρότητα. Πρέ-
πει να σημειωθεί ότι τα αναβολικά 
φάρμακα προκαλούν εθισμό.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το μυϊκό σύστημα είναι το σύ-

νολο των σκελετικών μυών του 
οργανισμού. Οι μύες αποτελού-
νται κυρίως από μυϊκό ιστό, τα 
κύτταρα του οποίου είναι οι μυϊ-
κές ίνες. Οι μυϊκές ίνες μπορεί να 
είναι γραμμωτές, λείες ή καρδια-
κές, και η χαρακτηριστική ιδιότη-
τά τους είναι η ικανότητα να συ-
στέλλονται.

Η γραμμωτή μυϊκή ίνα είναι η 
λειτουργική μονάδα των γραμμω-
τών ή σκελετικών μυών. Περιέ-
χει τις πρωτεΐνες, ακτίνη και μυο-
σίνη, οι οποίες με ένα μηχανισμό 
ολίσθησης προκαλούν τη συστο-
λή της μυϊκής ίνας, και κατ’ επέ-
κταση του μυός.
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Η συστολή του γραμμωτού 
μυός είναι αποτέλεσμα της συ-
στολής των μυϊκών ινών. Οι μύες 
κινούν τα οστά στα οποία προ-
σφύονται και έτσι κινείται το 
σώμα. Η συστολή μπορεί να είναι 
ισοτονική, αν ο μυς βραχύνεται, ή 
ισομετρική, όταν ο μυς δε βραχύ-
νεται.

Συνήθως ένας μυς δέχεται αλ-
λεπάλληλα ερεθίσματα κατά τη 
διάρκεια μιας απλής μυϊκής συ-
στολής, οπότε η συστολή του πα-
ρατείνεται και έχουμε τετανική 
συστολή. Οι μυϊκές ίνες δε δρουν 
όλες μαζί για να μην κουράζεται ο 
μυς.
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Σε έντονη μυϊκή δραστηριότη-
τα συσσωρεύεται γαλακτικό οξύ, 
το οποίο προκαλεί μυϊκό κάματο.

Για τον εντοπισμό των διατα-
ραχών της μυϊκής διέγερσης χρη-
σιμοποιείται το ηλεκτρομυογρά-
φημα.
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1.  Στην παρακάτω εικόνα να το-

ποθετήσετε στη σωστή τους 
θέση τις ενδείξεις: γαστέρα, τέ-
νοντας, κατάφυση, έκφυση.

2.  Πόσα είδη μυϊκών ινών γνωρί-
ζετε και ποια είναι η χαρακτηρι-
στική λειτουργία τους;
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3.  Για να επιτελέσει ένα μυϊκό 
κύτταρο μία απλή συστολή 
χρειάζεται:

 •  Νευρικό ερέθισμα
 •  Ιόντα Ca+ +

 •  ATP
 •  Όλα παραπάνω.
  Να υπογραμμίσετε τη σωστή 
απάντηση.

4.  Σε τι διαφέρει η απλή από την 
τετανική συστολή;

5.  Από τι συνίσταται μια κινητική 
μονάδα; Ποιος είναι ο λειτουρ-
γικός της ρόλος;

6.  Μία μυϊκή ίνα κάνει μία απλή 
συστολή, όταν δεχτεί ερέθισμα 
έντασης Α. Αν δεχτεί ερέθισμα 
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διπλάσιας έντασης (2 Α), τι από 
τα παρακάτω περιμένετε να 
συμβεί; Η μυϊκή ίνα: 
α. δε θα αντιδράσει. 
β.  θα κάνει απλή συστολή ίδιας 

έντασης.
γ. θα κάνει συστολή μεγαλύτε-
ρης έντασης.

7.  Τι είναι ο μυϊκός κάματος. Ποιοι 
παράγοντες συντελούν στην 
εμφάνιση μυϊκού κάματου.

8.  Παρατηρήστε δύο αθλητές κα-
θώς αθλούνται. Έναν αθλητή 
άρσης βαρών και ένα μαραθω-
νοδρόμο. Τι είδους μυϊκές ίνες 
(λευκές ή ερυθρές) πιστεύετε 
ότι διαθέτει σε μεγαλύτερο πο-
σοστό ο καθένας; Αιτιολογήστε 

22-0010_l_a_biology_bm__110-137__28b.indd   106 2/21/17   11:39:59 AM



107 / 107 / 134 - 135

την απάντησή σας.

9.  Μια μυϊκή ίνα θα κάνει απλή 
μυϊκή συστολή της ίδιας έντα-
σης είτε επιδράσει ένα ασθενές 
ερέθισμα είτε επιδράσει ένα 
ισχυρό. Αντίθετα, ένας μυς θα 
ασκήσει μεγαλύτερη δύναμη, 
αν επιδράσει το ισχυρό ερέ-
θισμα. Να αιτιολογήσετε γιατί 
συμβαίνει αυτό.

10.  Για την έκταση του πήχη 
ποιος μυς είναι ο κύριος και 
ποιος ο ανταγωνιστής;

11.  Ένας μαθητής τρέχει σε έναν 
κυλιόμενο διάδρομο. Με τη 
βοήθεια ενός σπιρόμετρου 
υπολογίζεται η κατανάλωση 
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οξυγόνου και συγχρόνως με-
τριέται η περιεκτικότητα του 
γαλακτικού οξέος στο αίμα 
του. Οι μεταβολές στις τιμές 
του οξυγόνου και του γαλα-
κτικού οξέος παρουσιάζονται 
στο παρακάτω σχήμα. 
α.  Πόσα λεπτά διήρκεσε η 

άσκηση;
β.  Πόσα λεπτά μετά την άσκη-

ση ο μαθητής συνέχισε να 
αναπνέει με γρήγορο ρυθ-
μό; Γιατί;

γ.  Πού οφείλεται η αύξηση της 
συγκέντρωσης του γαλακτι-
κού οξέος στο αίμα του;

δ.  Σε ποιο όργανο και με ποιο 
μηχανισμό μειώθηκε το γα-
λακτικό οξύ;
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12.  Στο παρακάτω σχήμα παρου-
σιάζεται μία εγκάρσια τομή σε 
ένα γραμμωτό μυ. Στο σχήμα 
παρατηρούμε δύο τύπους μυ-
ϊκών ινών, τις οποίες ονομά-
ζουμε Α και Β. 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσι-
άζει τις κυριότερες διαφορές μεταξύ 
αυτών των δύο τύπων μυϊκών ινών.

3

2

1

1. κύτταρα τύπου Α 
2. κύτταρα τύπου Β
3.  τριχοειδή
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Ίνες 
τύπου Α

Ίνες 
τύπου Β

Αριθμός 
τριχοει-
δών αγγεί-
ων που βρί-
σκονται σε 
επαφή με 
τη μεμβρά-
νη τους

Πολυά-
ριθμα

Λίγα

Μυοσφαιρί-
νη

Άφθονη Λίγη

Γλυκογόνο Λίγο Άφθονο

Χαρακτηρι-
στικά  
της συστο-
λής

Βραδεία 
αλλά 
ασθενής

Γρήγο-
ρη αλλά 
ισχυρή
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Με βάση τις πληροφορίες του 
σχήματος και του πίνακα:

α.  Να αναγνωρίσετε ποιος από 
τους δύο τύπους αντιστοι-
χεί στις λευκές μυϊκές ίνες και 
ποιος στις ερυθρές.

β.  Να αναφέρετε το μηχανισμό με 
τον οποίο ο κάθε τύπος προμη-
θεύεται την απαραίτητη ενέρ-
γεια για τη συστολή του.

γ.  Να υποδείξετε σε ποιον από 
τους δύο τύπους υπάρχουν πε-
ρισσότερα μιτοχόνδρια.

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις 
σας.
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.  Να ερευνήσετε πώς η άθληση 

συμβάλλει στην καλή λειτουρ-
γία του μυϊκού συστήματος, κα-
θώς και την επίδραση της στα 
άλλα συστήματα του οργανι-
σμού.
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ΣΥΜΒΟΛΑ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

cAMP  κυκλική Μονοφωσφορική 
Αδενοσίνη

ΑΝΣ  Αυτόνομο Νευρικό Σύστη-
μα

ATP Τριφωσφορική Αδενοσίνη

°C βαθμοί Κελσίου

cm εκατοστόμετρο

dB  ντεσιμπέλ (μονάδα μέτρη-
σης της έντασης του ήχου)

Hz  Hertz (μονάδα μέτρησης 
της συχνότητας)

gr γραμμάριο

km χιλιόμετρο

ΚΝΣ  Κεντρικό Νευρικό Σύστημα

Ι λίτρο
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mg  χιλιοστό του γραμμαρίου 
(μιλιγκράμ)

ml χιλιοστόλιτρο

msec  χιλιοστό του δευτερολέ-
πτου

mV μιλιβόλτ

μm μικρόμετρο (1μm = 10-6m)

Ν Νιούτον (Newton)

nm νανόμετρο (1nm = 10-9m)

PET  Positron Emission 
Tomography - Τομογραφία 
Εκπομπής Ποζιτρονίων

mRNA αγγελιοφόρο RNA

ΠΝΣ  Περιφερικό Νευρικό Σύστη-
μα

sec δευτερόλεπτο
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

A 

Αγγειώδες σπείραμα 
  Άθροισμα τριχοειδών σε ένα νε-

φρώνα, το οποίο περιβάλλεται 
από το έλυτρο του Bowman, 
όπου διεξάγεται η διήθηση του 
αίματος υπό πίεση.

Αδαμαντίνη 
  Συστατικό, που καλύπτει τη 

μύλη των δοντιών. Η σκληρότε-
ρη ουσία του ανθρώπινου σώ-
ματος.

Αδένας  
  Ομάδα επιθηλιακών κυττάρων, 

που είναι εξειδικευμένα στην έκ-
κριση μίας ουσίας.
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Αθροιστικό σωληνάριο
  Σωλήνας, που συλλέγει τα ούρα 

πολλών νεφρώνων για απέκκρι-
ση.

Αιδοίο
  Το εξωτερικό γεννητικό όργανο 

της γυναίκας.

Αιμοπετάλια
   Κύτταρα του αίματος, απαραίτη-

τα για τη διαδικασία της πήξης 
του.

Αιμοσφαιρίνη
  Πρωτεΐνη των ερυθροκυττάρων, 

που περιέχει σίδηρο και είναι 
εξειδικευμένη στη μεταφορά των 
αναπνευστικών αερίων.
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Αισθητήρια όργανα
   Όργανα εξειδικευμένα για την 

υποδοχή συγκεκριμένων ερεθι-
σμάτων.

Αισθητική οδός
   Η διαδρομή που ακολουθούν οι 

νευρικές ώσεις από τους αισθη-
τικούς υποδοχείς της περιφέρει-
ας προς το ΚΝΣ.

Αισθητικοί υποδοχείς 
  Νευρικά κύτταρα, τα οποία απα-

ντούν στις μεταβολές του περι-
βάλλοντος με αλλαγές στο δυνα-
μικό της μεμβράνης τους.

Ακτίνη 
  Πρωτεΐνη, που έχει τη μορφή λε-

πτών νηματίων και συναντάται 
κυρίως στα μυϊκά κύτταρα.
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Αλλαντοϊκή μεμβράνη
   Εξωεμβρυϊκή μεμβράνη, από την 

οποία σχηματίζονται τα αγγεία 
του ομφάλιου λώρου.

Αμνιακός σάκος  
  Εξωεμβρυϊκή μεμβράνη, η οποία 

περιβάλλει και προστατεύει το 
έμβρυο. Μεταξύ της μεμβράνης 
αυτής και του εμβρύου υπάρχει 
το αμνιακό υγρό.

Αμνιοπαρακέντηση 
  Η λήψη μικρής ποσότητας αμνια-

κού υγρού για χρωμοσωμικό και 
βιοχημικό έλεγχο του εμβρύου.

Αμυλάση
  Ένζυμο του σάλιου, που διασπά 

το άμυλο και το γλυκογόνο σε δι-
σακχαρίτες.
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Αμφιβληστροειδής χιτώνας 
  Φωτοευαίσθητος χιτώνας, που 

επενδύει το εσωτερικό του 
οφθαλμικού βολβού. Περιέχει 
νευρικά κύτταρα με απολήξεις, 
ραβδία και κωνία, που περιέ-
χουν φωτοευαίσθητες χρωστι-
κές.

Ανερέθιστη περίοδος
  Το χρονικό διάστημα μετά τη διέ-

γερση, κατά το οποίο ένας νευ-
ρώνας δεν απαντά σε νέο ερέθι-
σμα.

Ανταγωνιστής μυς
   Ο μυς που συνεργάζεται με τον 

κύριο μυ προκειμένου να γίνει 
μια συγκεκριμένη κίνηση.
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Αντανακλαστικό 
  Στερεότυπη, άμεση απάντηση 

του οργανισμού σε συγκεκριμέ-
να ερεθίσματα.

Αντανακλαστικό τόξο  
  Νευρική οδός, που περιλαμβάνει 

αισθητικό, ενδιάμεσο και κινητι-
κό νευρώνα. Αποτελεί τη δομική 
και λειτουργική μονάδα του 
αντανακλαστικού.

Αντιδιουρητική ορμόνη 
  Ορμόνη, που εκκρίνεται από την 

υπόφυση και ρυθμίζει την ποσό-
τητα του νερού που επαναρρο-
φάται από τους νεφρούς.
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Αντλία Na+ /K+

  Μηχανισμός ενεργητικής μετα-
φοράς στη μεμβράνη του νευρώ-
να, μέσω του οποίου μεταφέρε-
ται Na+ στο εξωτερικό και Κ+ στο 
εσωτερικό του κυττάρου, σε ανα-
λογία 3 ιόντα νατρίου για κάθε 2 
ιόντα καλίου.

Αορτή
  Η μεγαλύτερη αρτηρία της μεγά-

λης κυκλοφορίας του αίματος.

Απέκκριση
  Η αποβολή των παραπροϊόντων 

του μεταβολισμού από τον ορ-
γανισμό.

Απλή μυϊκή συστολή
   Η συστολή της μυϊκής ίνας με 

την επίδραση ενός απλού ερεθί-
σματος.
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Άρθρωση
  Σύνδεση δύο ή περισσότερων 

οστών με τη συμμετοχή ενός μα-
λακότερου ιστού.

Αρτηρίδια
  Αγγεία, που μεταφέρουν το αίμα 

από τις αρτηρίες στα τριχοειδή.

Αρτηρίες
  Αγγεία, που μεταφέρουν το αίμα 

από την καρδιά στα αρτηρίδια 
και χαρακτηρίζονται από παχιά 
και ελαστικά τοιχώματα, πλού-
σια σε μυϊκό ιστό.

Αυλάκωση
  Οι κυτταρικές διαιρέσεις του γο-

νιμοποιημένου ωαρίου. Οι διαι-
ρέσεις αυτές δεν ακολουθούνται 
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από αύξηση του κυπαροπλά-
σματος και γι’ αυτό το άθροισμα 
των κυττάρων που προκύπτει 
(μορίδιο) έχει το ίδιο σχεδόν μέ-
γεθος με το γονιμοποιημένο ωά-
ριο.

Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα 

  Το τμήμα του ΝΣ που ελέγχει 
τους λείους μυς, την καρδιά και 
τους αδένες. Αποτελείται από το 
παρασυμπαθητικό και το συμπα-
θητικό νευρικό σύστημα.
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Β 

Βαλβίδες 
  Μεμβρανώδεις σχηματισμοί των 

τοιχωμάτων των φλεβών ή της 
καρδιάς, που επιτρέπουν τη μο-
νόδρομη ροή του αίματος.

Βιταμίνες 
  Απαραίτητες οργανικές ενώσεις, 

που συνήθως είναι τμήματα συ-
νενζύμων. Ο οργανισμός τις 
προμηθεύεται κυρίως από την 
τροφή του.

Βλαστίδιο  
  Πρώιμο στάδιο εμβρυϊκής ανά-

πτυξης. Συνίσταται από μία κοί-
λη σφαίρα κυττάρων.
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Βλ έννα 
Παχύρρευστο έκκριμα γλυκο-
πρωτεϊνικής φύσης, που εκκρί-
νεται από ειδικά κύτταρα.

Βλεννογόνος  
  Χιτώνας, που επενδύει εσωτερι-

κές κοιλότητες του οργανισμού. 
Αποτελείται κυρίως από επιθηλι-
ακά κύτταρα, που εκκρίνουν 
βλέννα.

Βολβουρηθραίοι αδένες 
   Μικροί αδένες σχήματος μπιζε-

λιού, που βρίσκονται κάτω από 
τον προστάτη.

Βρόγχος  
  Ένας από τους δύο κλάδους της 

τραχείας, που οδηγεί στους 
πνεύμονες. Διαιρείται συνεχώς 
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σε μικρότερες διακλαδώσεις 
σχηματίζοντας το βρογχιακό δέ-
ντρο.

Γ 

Γάγγλια  
  Μικρές μάζες νευρικού ιστού, 

που αποτελούνται κυρίως από 
σώματα νευρικών κυττάρων. 
Βρίσκονται στο ΠΝΣ.

Γαλακτωματοποίηση
   Επεξεργασία, που γίνεται στα 

λίπη με την επίδραση της χολής 
και επιτρέπει στην υδατοδιαλυτή 
παγκρεατική λιπάση να τα δια-
σπάσει.
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Γαστέρα
   Το κεντρικό τμήμα ενός μακρού 

σκελετικού μυός.

Γαστρικό υγρό
  Υγρό, που εκκρίνεται από τους 

γαστρικούς αδένες του στομά-
χου και περιέχει ένζυμα, υδρο-
χλωρικό οξύ και τον ενδογενή 
παράγοντα.

Γήρανση 
   Προοδευτικές αλλαγές, που οδη-

γούν σε μείωση των φυσιολογι-
κών λειτουργιών του οργανι-
σμού και τελικά στο θάνατο.

Γλωττίδα  
  Το άνοιγμα του λάρυγγα κάτω 

από την επιγλωττίδα.
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Δ 

Διάρθρωση
   Σύνδεση οστών, που επιτρέπει 

σχετικά μεγάλη κινητικότητα.

Διαφοροποίηση  
   Η πορεία κατά την οποία ένα 

κύτταρο γίνεται εξειδικευμένο, 
ώστε να επιτελεί μία συγκεκρι-
μένη λειτουργία.

Διάφραγμα  
  Πλατύς μυς σε σχήμα θόλου, ο 

οποίος διαχωρίζει τη θωρακική 
από την κοιλιακή κοιλότητα. 
Συμμετέχει στην αναπνοή.

Δυναμικό ενεργείας 
  Οι αλλαγές (αναστροφή και επα-

ναφορά του δυναμικού ηρεμίας) 

22-0010_l_a_biology_bm__110-137__28b.indd   129 2/21/17   11:40:01 AM



130 / 130 / 239 - 240

που παρατηρούνται στο δυναμι-
κό ηρεμίας του νευρικού κυττά-
ρου μετά την επίδραση ερεθί-
σματος που έχει τιμή μεγαλύτε-
ρη από μία οριακή.

Δυναμικό ηρεμίας  
  Το δυναμικό της μεμβράνης του 

νευρικού κυττάρου όταν αυτό δε 
μεταφέρει νευρικές ώσεις. Οφεί-
λεται στην ανισοκατανομή των 
φορτίων στις δύο πλευρές της 
μεμβράνης, και είναι περίπου 
-70 mV
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Ε 

Εγκεφαλικά νεύρα 
   Τα δώδεκα ζεύγη νεύρων που 

εκφύονται από τον εγκέφαλο.

Εγκεφαλονωτιαίο υγρό
  Υγρό, που βρίσκεται στις κοιλίες 

του εγκεφάλου, στον υπαραχνο-
ειδή χώρο και στο σπονδυλικό 
σωλήνα. Παράγεται συνεχώς 
από κύτταρα στις κοιλίες του 
εγκεφάλου.

Εκτελεστικά όργανα  
  Οι αδένες και οι μύες στους 

οποίους φτάνουν οι εντολές από 
το ΚΝΣ, και μέσω των οποίων ο 
οργανισμός απαντά στις αλλα-
γές του περιβάλλοντος
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Έκφυση  
  Το άκρο του μυός που προσφύε-

ται στο οστό που δεν κινείται.

Έλυτρο του Bowman 
   Μία κοιλότητα με διπλό τοίχωμα, 

στην αρχή του νεφρώνα, γύρω 
από το αγγειώδες σπείραμα.

Έμμορφα συστατικά  
  Τα κύτταρα του αίματος (ερυθρο-

κύτταρα, λευκοκύτταρα και αιμο-
πετάλια).

Εμφύτευση 
   Η προσκόλληση του εμβρύου 

στο ενδομήτριο με τη βοήθεια 
προεκβολών του τροφοβλάστη.
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Ενδομήτριο  
  Ο βλεννογόνος χιτώνας που πε-

ριβάλλει εσωτερικά τη μήτρα και 
που υφίσταται τις διάφορες με-
ταβολές κατά τον ενδομήτριο κύ-
κλο.

Ενδομήτριος κύκλος 
   Οι περιοδικές αλλαγές που συμ-

βαίνουν στο ενδομήτριο.

Ενδομύιο 
   Ινίδια κολλαγόνου, που περιβάλ-

λουν τις σκελετικές μυϊκές ίνες.

Εξοικείωση υποδοχέα  
  Η εξασθένιση και τελικά η εξάλει-

ψη του δημιουργούμενου αισθή-
ματος, όταν στον υποδοχέα επι-
δρά συνεχώς το ίδιο ερέθισμα.
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Εξωεμβρυϊκές μεμβράνες
  Μεμβράνες, που δεν είναι μέρος 

του εμβρύου, αλλά είναι απαραί-
τητες για την ανάπτυξή του.

Επιδιδυμίδα  
  Σφιχτά περιελιγμένος σωλήνας 

στο πίσω μέρος κάθε όρχεως, 
μέσα στον οποίο ωριμάζουν και 
αποθηκεύονται προσωρινά τα 
σπερματοζωάρια.

Επιθηλιακός ιστός 
   Είδος ιστού, ο οποίος επενδύει 

εσωτερικά κοιλότητες και καλύ-
πτει την εξωτερική επιφάνεια 
του σώματος.

Επιμύιο
   Συνδετικός ιστός, που περιβάλ-

λει ολόκληρο το μυ.
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Ερέθισμα
  Αλλαγή στο εξωτερικό ή εσωτε-

ρικό περιβάλλον του οργανι-
σμού, που προκαλεί την αντί-
δρασή του.

Ερειστικός ιστός  
  Τύπος ιστού, του οποίου τα κύτ-

ταρα βρίσκονται μέσα σε μεσο-
κυττάρια ουσία.

Ερυθρός μυελός των οστών 
   Ιστός, που παράγει τα κύτταρα 

του αίματος και, στους ενήλικες, 
βρίσκεται στις μυελοκυψέλες της 
σπογγώδους ουσίας των οστών.

Εφηβεία 
   Στάδιο ανάπτυξης, κατά το οποίο 

το αναπαραγωγικό σύστημα γί-
νεται λειτουργικό.
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Ζ 

Ζυγωτό  
  Το διπλοειδές κύτταρο, το οποίο 

προέρχεται από τη σύντηξη των 
δύο γαμετικών κυττάρων.

Η 

Ήπαρ 
   Ο μεγαλύτερος αδένας του σώ-

ματος που είναι προσαρτημένος 
στο γαστρεντερικό σωλήνα. Πα-
ράγει χολή, συνθέτει τις περισ-
σότερες από τις πρωτεΐνες του 
πλάσματος, συμβάλλει στην 
αποτοξίνωση του οργανισμού, 
παίρνει μέρος στο μεταβολισμό 
και αποθηκεύει γλυκογόνο.
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Θ 

Θάλαμος 
   Μάζες φαιάς ουσίας στο διάμεσο 

εγκέφαλο του στελέχους, από 
όπου περνάνε οι αισθητικές νευ-
ρικές οδοί.

Θρομβίνη 
   Ένζυμο, που μετατρέπει το ινω-

δογόνο σε ινώδες κατά τη διαδι-
κασία της πήξης του αίματος.

Ι 

Ινωδογόνο  
  Πρωτεΐνη του πλάσματος, που 

μετατρέπεται σε ινώδες κατά τη 
διαδικασία πήξης του αίματος.
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Ίριδα  
  Έγχρωμος δίσκος μπροστά από 

τον κρυσταλλοειδή φακό. Περιέ-
χει λείες μυϊκές ίνες, που ρυθμί-
ζουν αντανακλαστικά τη διάμε-
τρο της κόρης του οφθαλμού.

Ισομετρική συστολή  
  Είδος μυϊκής συστολής, κατά την 

οποία ο μυς δε βραχύνεται

Ισοτονική συστολή 
   Είδος μυϊκής συστολής, κατά την 

οποία ο μυς βραχύνεται και πα-
ράγει έργο.
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Κ 

Καρδιακός μυϊκός ιστός  
  Είδος μυϊκού ιστού, του οποίου 

οι ίνες εμφανίζουν γραμμώσεις. 
Η συστολή των ινών του γίνεται 
χωρίς τη θέλησή μας.

Κατάποση  
  Η μεταφορά του βλωμού (μπου-

κιάς) και των υγρών από το στό-
μα στο στομάχι.

Κατάφυση  
  Το άκρο του μυός που προσφύε-

ται στο οστό που κινείται.

Κέντρο Broca 
   Το κέντρο λόγου, το οποίο βρί-

σκεται στο πρόσθιο τμήμα του 
μετωπιαίου λοβού.
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Κερατοειδής 
  Το πρόσθιο διαφανές τμήμα του 

σκληρού χιτώνα του οφθαλμικού 
βολβού. Αποτελείται από στρώ-
ματα κολλαγόνου και στερείται 
αιμοφόρων αγγείων. Παίζει ση-
μαντικό ρόλο στη διάθλαση των 
ακτίνων του φωτός.

Κινητική μονάδα
   Ο κινητικός νευρώνας και το σύ-

νολο των μυϊκών ινών τις οποίες 
αυτός νευρώνει.

Κινητική οδός 
   Η διαδρομή που ακολουθούν οι 

νευρικές ώσεις από το ΚΝΣ 
προς τα εκτελεστικά όργανα.
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Κοίλη φλέβα 
   Φλέβα της μεγάλης κυκλοφορί-

ας, που επαναφέρει το αίμα στο 
δεξιό κόλπο της καρδιάς. Υπάρ-
χει η άνω και η κάτω κοίλη φλέ-
βα.

Κοιλίες της καρδιάς 
   Κοιλότητες στο κατώτερο τμήμα 

της καρδιάς, δεξιά και αριστερή.

Κοιλίες του εγκεφάλου 
   Τέσσερις κοιλότητες στα ημι-

σφαίρια και στο στέλεχος του 
εγκεφάλου (δύο πλευρικές στα 
ημισφαίρια, μία εγκάρσια κάτω 
από το μεσολόβιο και μία στο 
στέλεχος), που επικοινωνούν 
μεταξύ τους και με τον κεντρικό 
σωλήνα του νωτιαίου μυελού. 
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Είναι γεμάτες με εγκεφαλονωτι-
αίο υγρό.

Κοκκιώδη λευκοκύτταρα
  Λευκοκύτταρα, που περιέχουν 

κοκκία στο κυτταρόπλασμά 
τους.

Κόλποι 
   Κοιλότητες στο ανώτερο τμήμα 

της καρδιάς, πάνω από τη δεξιά 
και την αριστερή κοιλία.

Κοχλίας 
  Τμήμα του εσωτερικού αυτιού, 

στο οποίο βρίσκεται το υποδε-
κτικό όργανο της ακοής (όργανο 
του Corti).
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Κρυσταλλοειδής φακός  
  Αμφίκυρτος ελαστικός φακός, 

που χρησιμεύει στη δημιουργία 
του ειδώλου πάνω στον αμφι-
βληστροειδή.

Κύριος μυς
  Ο μυς ο οποίος συστέλλεται, για 

να γίνει μία συγκεκριμένη κίνη-
ση.

Κυψελίδα 
   Κηρώδης ουσία, που παράγεται 

από κύτταρα του τοιχώματος του 
ακουστικού πόρου.

Κωνία  
  Φωτοϋποδοχείς του αμφιβλη-

στροειδούς, που παρέχουν τη 
δυνατότητα έγχρωμης όρασης 
σε συνθήκες επαρκούς φωτι-
σμού.
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Λ 

Λάρυγγας  
  Όργανο από χόνδρο, που βρί-

σκεται μεταξύ του φάρυγγα και 
της τραχείας. Περιέχει τις φωνη-
τικές χορδές.

Λάχνες  
  Προεκβολές του βλεννογόνου 

του λεπτού εντέρου, που αυξά-
νουν την απορροφητική επιφά-
νειά του.

Λείος μυϊκός ιστός 
   Μυϊκός ιστός, του οποίου οι ίνες 

δεν εμφανίζουν γραμμώσεις. Η 
συστολή των ινών του γίνεται 
χωρίς τη θέλησή μας.
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Λεκιθικός σάκος 
   Εξωεμβρυϊκή μεμβράνη, η οποία 

χρησιμεύει για την παραγωγή 
κυττάρων του αίματος κατά τα 
πρώτα στάδια της εμβρυογένε-
σης

Λεμφικό σύστημα  
  Μονόδρομο σύστημα αγγείων, 

που παραλαμβάνει το υγρό των 
ιστών, (μεσοκυττάριο υγρό), το 
φιλτράρει και το μεταφέρει στις 
φλέβες.

Λέμφος 
   Υγρό, που έχει την ίδια σύσταση 

με το υγρό των ιστών (μεσοκυτ-
τάριο υγρό), και μεταφέρεται με 
τα λεμφαγγεία.
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Λευκή ουσία 
   Περιοχές στον εγκέφαλο και στο 

νωτιαίο μυελό, που αποτελού-
νται κυρίως από νευράξονες με 
έλυτρο μυελίνης.

Λιπάση 
   Παγκρεατικό ένζυμο, που δια-

σπά τα τριγλυκερίδια (λίπη) στο 
λεπτό έντερο.

Μ 

Μεγάλη κυκλοφορία 
   Το τμήμα του κυκλοφορικού συ-

στήματος που τροφοδοτεί όλα 
τα σημεία του σώματος με οξυ-
γονωμένο αίμα.

22-0010_l_a_biology_bm__110-137__28b.indd   146 2/21/17   11:40:03 AM



147 / 147 / 243

Μεταβολισμός 
  Το σύνολο των βιοχημικών αντι-

δράσεων που γίνονται στον ορ-
γανισμό. Περιλαμβάνει τον ανα-
βολισμό και τον καταβολισμό.

Μήνιγγες  
  Τρεις μεμβράνες, που περιβάλ-

λουν τον εγκέφαλο και το νωτι-
αίο μυελό: η χοριοειδής (εσωτε-
ρικά), η αραχνοειδής και η σκλη-
ρή (εξωτερικά). Ανάμεσα στη χο-
ριοειδή και στην αραχνοειδή δη-
μιουργείται ο υπαραχνοειδής 
χώρος, στον οποίο κυκλοφορεί 
το εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

Μήτρα 
   Το εσωτερικό γεννητικό όργανο 

στις γυναίκες, μέσα στο οποίο 
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αναπτύσσεται το έμβρυο.

Μικρολάχνες 
  Μικροσκοπικές προεκβολές της 

κυτταρικής μεμβράνης των επι-
θηλιακών κυττάρων, τα οποία 
βρίσκονται στις λάχνες.

Μνήμη 

   Η ικανότητα αποθήκευσης και 
ανάκλησης πληροφοριών και αι-
σθήσεων. Διακρίνεται σε βραχυ-
πρόθεσμη και μακροπρόθεσμη.

Μορίδιο
  Ένα σφαιρικό συσσωμάτωμα 

κυττάρων, που προέρχεται από 
το ζυγωτό με μιτωτικές διαιρέ-
σεις.
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Μυϊκή δέσμη 
   Σύνολο μυϊκών ινών σε παράλ-

ληλη διάταξη.

Μυϊκή ίνα 
   Κύτταρο του μυϊκού ιστού, που 

χαρακτηρίζεται από την ικανότη-
τα για συστολή.

Μυϊκό σύστημα  
  Το σύνολο των μυών του σώμα-

τος.

Μυϊκός κάματος  
  Μερική ή ολική ανικανότητα του 

μυός για συστολή.

Μυϊκός τόνος 
   Συνεχής, μικρής έντασης, τετανι-

κή ισομετρική συστολή των 
μυών.
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Μυογράφημα 
   Η γραφική παράσταση της μυϊ-

κής συστολής.

Μυοσίνη 
   Πρωτεΐνη των μυϊκών κυττάρων, 

που έχει τη μορφή παχέων νη-
ματίων.

Μυοσφαιρίνη 
   Πρωτεΐνη των μυών, ανάλογη 

της αιμοσφαιρίνης, που δεσμεύ-
ει το οξυγόνο.

Μυς  
  Συσταλτό όργανο, που αποτελεί-

ται από μυϊκές ίνες, από συνδε-
τικό ιστό και από νεύρα.
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Ν 

Νευράξονας 
   Νευρική αποφυάδα, που μεταφέ-

ρει νευρικές ώσεις μακριά από 
το κυτταρικό σώμα σε άλλους 
νευρώνες ή σε εκτελεστικά όρ-
γανα.

Νεύρα  
  Δέσμες απολήξεων νευρώνων, 

οι οποίες περιβάλλονται από 
συνδετικό ιστό (περινεύριο).

Νευρογλοιακό κύτταρο  
  Κύτταρο του νευρικού ιστού εξει-

δικευμένο στην προστασία, στή-
ριξη και θρέψη των νευρώνων.
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Νευροδιαβιβαστές 
   Χημικές ενώσεις μικρού μορια-

κού βάρους, οι οποίες συντίθε-
νται στο νευρώνα και απελευθε-
ρώνονται στις συνάψεις, συμ-
βάλλοντας στη μετάδοση της 
νευρικής ώσης.

Νευρώνας 
   Κύτταρο του νευρικού ιστού, 

εξειδικευμένο στη μεταφορά μη-
νυμάτων με τη μορφή νευρικών 
ώσεων.

Νεφρική πύελος 
   Μία κοίλη περιοχή του νεφρού, 

που βρίσκεται στο εσωτερικό 
του μυελού και παραλαμβάνει τα 
ούρα από τα αθροιστικά σωλη-
νάρια.
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Νεφρός  
  Όργανο του ουροποιητικού συ-

στήματος, που παράγει και εκ-
κρίνει τα ούρα.

Νεφρώνας  
  Το νεφρικό σωληνάριο. Η ανατο-

μική και λειτουργική μονάδα των 
νεφρών.

Νωτιαία νεύρα  
  Τα 31 ζεύγη νεύρων που εκφύο-

νται από το νωτιαίο μυελό.

Ο 

Οδοντίνη  
  Συστατικό των δοντιών, παρό-

μοιας σύστασης με τον οστίτη 
ιστό.
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Οιστρογόνα  
  Ορμόνες που εκκρίνονται από 

τις ωοθήκες.

Ομοιόσταση 
   Η διατήρηση σταθερού εσωτερι-

κού περιβάλλοντος στον οργανι-
σμό μας (θερμοκρασία, αρτηρια-
κή πίεση κτλ.).

Ομφάλιος λώρος 
   Η δομή που συνδέει το έμβρυο 

με τον πλακούντα και περιέχει 
αγγεία.

Ορμόνες 
   Χημικές ουσίες-μηνύματα, που 

παράγονται σε μικρές ποσότητες 
σε ορισμένες περιοχές του σώ-
ματος, και μεταφέρονται σε άλλες 
με την κυκλοφορία του αίματος.
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Οστέινη ουσία 
   Το οργανικό μέρος του οστίτη 

ιστού. Αποτελείται από άμορφη 
θεμέλια ουσία και από ίνες κολ-
λαγόνου.

Οστεοβλάστες  
  Κύτταρα του οστίτη ιστού, που 

έχουν ως έργο τη σύνθεση των 
οργανικών ουσιών.

Οστεοκλάστες  
  Πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα, 

που αποδομούν τον οστίτη ιστό.

Οστεοκύτταρα  
  Κύτταρα του οστίτη ιστού, που 

προήλθαν από τους οστεοβλά-
στες. Περιβάλλονται από μεσο-
κυττάρια ουσία.
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Οστέωση  
  Η διαδικασία αντικατάστασης 

του υμενώδους σκελετού από 
οστίτη ιστό.

Οστίτης ιστός  
  Ένας από τους σκληρότερους 

ιστούς του σώματος, από τον 
οποίο αποτελούνται τα οστά.

Ουδετερόφιλα 
  Κοκκιώδη λευκοκύτταρα, που 

αποτελούν το μεγαλύτερο ποσο-
στό των λευκοκυττάρων. Τα 
πρώτα που εμφανίζονται κατά τη 
διάρκεια των μολύνσεων.

Ουρήθρα  
  Σωλήνας, που απομακρύνει τα 

ούρα από την ουροδόχο κύστη 
στο περιβάλλον.
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Ουρητήρας  
  Ένας από τους δύο σωλήνες 

που μεταφέρουν τα ούρα από 
τους νεφρούς στην ουροδόχο 
κύστη.

Ουρία 
   Συστατικό των ούρων, προϊόν 

του μεταβολισμού των αμινοξέ-
ων.

Ουρικό οξύ 
   Συστατικό των ούρων, προϊόν 

του μεταβολισμού των νουκλεϊ-
νικών οξέων.

Ουροδόχος κύστη  
  Όργανο αποθήκευσης των ού-

ρων, πριν αυτά αποβληθούν 
μέσω της ουρήθρας.
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Π 

Πάγκρεας 
   Μεικτός αδένας προσαρτημένος 

στο γαστρεντερικό σωλήνα, του 
οποίου η εξωκρινής μοίρα παρά-
γει το παγκρεατικό υγρό, ενώ η 
ενδοκρινής τις ορμόνες, που 
ρυθμίζουν τη συγκέντρωση της 
γλυκόζης στο αίμα.

Παγκρεατική αμυλάση  
  Ένζυμο του παγκρεατικού 

υγρού, το οποίο ολοκληρώνει 
την πέψη του αμύλου στο λεπτό 
έντερο.

Παγκρεατική λιπάση  
  Ένζυμο του παγκρεατικού 

υγρού, που διασπά τα λίπη στο 
λεπτό έντερο.
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Παγκρεατικό υγρό  
  Υγρό που εκκρίνεται από την 

εξωκρινή μοίρα του παγκρέατος. 
Περιέχει προένζυμα για τη διά-
σπαση των θρεπτικών ουσιών 
της τροφής.

Παρεγκεφαλίδα 
   Τμήμα του εγκεφάλου, που συ-

ντονίζει τις κινήσεις των σκελετι-
κών μυών και παίζει ρόλο στην 
ισορροπία.

Πέος  
  Το εξωτερικό γεννητικό όργανο 

του άντρα, μέσα από το οποίο 
περνάει η ουρήθρα.
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Πεπτικά ένζυμα  
  Ειδικά ένζυμα, που, στις περισ-

σότερες περιπτώσεις, εκκρίνο-
νται στα διάφορα τμήματα του 
γαστρεντερικού σωλήνα και 
συμβάλλουν στη διάσπαση των 
συστατικών της τροφής.

Πεπτικά υγρά  
  Εκκρίσεις των αδένων του πε-

πτικού συστήματος, που συμ-
βάλλουν στη διεργασία της πέ-
ψης. Πεπτικά υγρά είναι το σά-
λιο, το γαστρικό υγρό, το πα-
γκρεατικό υγρό και το εντερικό 
υγρό.

Περιμύιο 
   Συνδετικός ιστός, που περιβάλ-

λει μια μυϊκή δέσμη.
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Περιόστεο 
   Συνδετικός ιστός, που περιβάλ-

λει το οστό. 

Περισταλτική κίνηση 
   Βασική προωθητική κίνηση της 

τροφής κατά μήκος του γαστρε-
ντερικού σωλήνα, που επιτυγχά-
νεται με ρυθμικές συσπάσεις 
των μυών των τοιχωμάτων του.

Πέψη 
   Το σύνολο των μηχανικών και 

χημικών διεργασιών στο γα-
στρεντερικό σωλήνα, που έχει 
ως αποτέλεσμα τη διάσπαση 
των θρεπτικών ουσιών σε απλά 
μόρια, τα οποία μπορούν να 
απορροφηθούν.
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Πεψίνη 
   Το σημαντικότερο ένζυμο του 

γαστρικού υγρού, που διασπά 
τις πρωτεΐνες σε ολιγοπεπτίδια.

Πήξη του αίματος 
   Η διαδικασία κατά την οποία, 

μετά από ένα μικρό τραυματισμό 
κάποιου αγγείου, σχηματίζεται 
ένα ινώδες δίκτυο στο αίμα, το 
οποίο σταματά την περαιτέρω 
απώλεια αίματος.

Πλακούντας 
   Το όργανο που σχηματίζεται 

από το χόριο του εμβρύου και 
από τους ιστούς του ενδομήτρι-
ου. Διά μέσου αυτού του οργά-
νου το έμβρυο εξασφαλίζει τις 
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θρεπτικές ουσίες και απομακρύ-
νει τις άχρηστες. Ο πλακούντας 
εκκρίνει προγεστερόνη και οι-
στρογόνα, που εμποδίζουν την 
ωρίμανση νέων ωοθυλακίων.

Πλάσμα 
   Το υγρό μέρος του αίματος, που 

περιέχει όλα τα συστατικά εκτός 
από τα έμμορφα.

Πνευμονική κυκλοφορία 
   Το τμήμα του κυκλοφορικού συ-

στήματος που μεταφέρει το αίμα 
από την καρδιά στους πνεύμο-
νες και το οξυγονωμένο αίμα 
από τους πνεύμονες στην καρ-
διά.
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Προγεστερόνη  
  Ορμόνη, που εκκρίνεται από το 

ωχρό σωμάτιο και από τον πλα-
κούντα.

Προθρομβίνη  
  Πρωτεΐνη του πλάσματος, που 

μετατρέπεται σε θρομβίνη κατά 
τη διαδικασία πήξης του αίμα-
τος.

Προλακτίνη  
  Ορμόνη, που εκκρίνεται από τον 

υποθάλαμο και ενεργοποιεί την 
παραγωγή του γάλακτος από 
τους μαστικούς αδένες.

Προμήκης  
  Τμήμα του στελέχους του εγκε-

φάλου, που εντοπίζεται ανάμεσα 
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στη γέφυρα και στην παρεγκε-
φαλίδα.

Προστάτης  
  Αδένας, που βρίσκεται κάτω 

από την ουροδόχο κύστη των 
ανδρών και συμβάλλει στην πα-
ραγωγή του σπέρματος.

Ρ 

Ραβδία  
  Φωτοϋποδοχείς στον αμφιβλη-

στροειδή του οφθαλμού. Περιέ-
χουν τη φωτοευαίσθητη ουσία 
ροδοψίνη και παρέχουν τη δυνα-
τότητα ασπρόμαυρης όρασης 
ακόμα και σε αμυδρό φωτισμό.
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Σ 

Σαρκείλημα  
  Η κυτταρική μεμβράνη της σκε-

λετικής μυϊκής ίνας.

Σαρκομέριο  
  Επαναλαμβανόμενες όμοιες μο-

νάδες, που αποτελούν το μυϊκό 
ινίδιο.

Σαρκόπλασμα 
   Το κυτταρόπλασμα της σκελετι-

κής μυϊκής ίνας.

Σκελετικός μυϊκός ιστός  
  Μυϊκός ιστός, του οποίου οι ίνες 

εμφανίζουν γραμμώσεις. Η συ-
στολή των ινών του γίνεται με 
την βούλησή μας.
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Σπερματογένεση  
  Η διαδικασία παραγωγής σπερ-

ματοζωαρίων στον άντρα.

Σπερματοζωάριο 
  Το ώριμο γαμετικό κύτταρο των 

αντρών. Αποτελείται από τρία 
μέρη: την κεφαλή, το ενδιάμεσο 
σώμα και την ουρά.

Σπογγώδης οστέινη ουσία  
  Οστέινη ουσία με αραιή διάταξη 

και χωρίς οστεώνες. Μέσα στις 
κοιλότητές της, τις μυελοκυψέ-
λες, βρίσκεται ερυθρός μυελός 
των οστών.

Στεφανιαία αρτηρία  
  Αρτηρία, που τροφοδοτεί με 

αίμα την καρδιά.
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Συμπαγής οστέινη ουσία  
  Οστέινη ουσία με πυκνή διάτα-

ξη, στην οποία σχηματίζονται 
οστεώνες.

Συναπτικά κοκκία 
   Κοκκία, που παράγονται από το 

σύστημα Golgi του νευρώνα, 
στα οποία είναι αποθηκευμένοι 
οι νευροδιαβιβαστές πριν από 
την απελευθέρωσή τους από το 
προσυναπτικό άκρο.

Συναπτική σχισμή  
  Ο χώρος ανάμεσα στις κυτταρι-

κές μεμβράνες του προσυναπτι-
κού και του μετασυναπτικού 
άκρου σε μία σύναψη.
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Σύναψη 
   Περιοχή λειτουργικής σύνδεσης 

ενός νευρώνα με άλλο νευρώνα 
ή με εκτελεστικό όργανο.

Σύνδεσμοι  
  Ταινίες από παχύ συνδετικό 

ιστό, που προσφύονται σε αρ-
θρούμενα οστά.

Τ 

Τελική κινητική πλάκα  
  Το ειδικό σωμάτιο που σχηματί-

ζεται στη μυϊκή ίνα κατά τη νευ-
ρομυϊκή σύναψη.

Τελικό κομβίο 
   Μικρή διόγκωση στις απολήξεις 

του νευράξονα, από την οποία 
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εκκρίνονται οι νευροδιαβιβαστι-
κές ουσίες

Τένοντες 
  Ίνες συνδετικού ιστού, που συν-

δέουν τα άκρα του μυός με τα 
οστά.

Τεστοστερόνη 
  Η κύρια ανδρική φυλετική ορμό-

νη, η οποία είναι υπεύθυνη για 
τη φυσιολογική ανάπτυξη των 
γεννητικών οργάνων και για την 
εμφάνιση των δευτερευόντων 
χαρακτηριστικών του αντρικού 
φύλου.

Τετανική συστολή 
  Παρατεταμένη μυϊκή συστολή 

υπό την επίδραση πολλαπλών 
ερεθισμάτων, με συγκεκριμένη 
συχνότητα.
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Τοκετός
  Η γέννηση του νεογνού και η 

απομάκρυνση του πλακούντα.

Τραχεία 
  Κυλινδρικός σωλήνας, μέρος 

της αναπνευστικής οδού, που 
βρίσκεται μεταξύ του λάρυγγα 
και των βρόγχων.

Τράχηλος 
  Το κάτω στενό πέρασμα της μή-

τρας, που οδηγεί στον κόλπο.

Τριχοειδή 
  Μικροσκοπικά αγγεία, που συν-

δέουν τα αρτηρίδια με τα φλεβί-
δια. Από τα λεπτά τοιχώματά 
τους εισέρχονται και εξέρχονται 
διάφορες ουσίες στο αίμα.
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Τυμπανική μεμβράνη  
  Λεπτή μεμβράνη στο τέλος του 

ακουστικού πόρου. Μεταδίδει 
τους ήχους στα ακουστικά οστά-
ρια.

Υ 

Υποδοχείς 
   Ειδικά μόρια στη μεμβράνη του 

κυττάρου, που συνδέονται, λόγω 
ειδικής στερεοδιαμόρφωσης, με 
ορμόνες, νευροδιαβιβαστές κ.ά.

Φ 

Φαιά ουσία  
  Περιοχές στον εγκέφαλο και στο 

νωτιαίο μυελό, που αποτελού-
νται κυρίως από σώματα νευρώ-
νων.
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Φλέβες  
  Αγγεία, που μεταφέρουν το αίμα 

από τα φλεβίδια στην καρδιά. 
Χαρακτηριστικό τους είναι τα μη 
ελαστικά τοιχώματα.

Φλεβίδια 
   Αγγεία, που μεταφέρουν το αίμα 

από τα τριχοειδή στις φλέβες.

Φωνητικές χορδές  
  Αναδιπλώσεις ιστών του λάρυγ-

γα, οι οποίες παράγουν ήχους, 
όταν πάλλονται.

Χ 

Χοληδόχος κύστη 
   Κύστη στο κάτω μέρος του ήπα-

τος, στην οποία αποθηκεύεται η 
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χολή, που εκκρίνεται από τα 
ηπατικά κύτταρα.

Χολή  
  Υγρό, το οποίο εκκρίνεται από 

τα ηπατικά κύτταρα και συμβάλ-
λει στην γαλακτωματοποίηση 
των λιπών.

Χόνδρινος ιστός 
   Ειδική μορφή ερειστικού ιστού.

Χόριο
  Εξωεμβρυϊκή μεμβράνη, η οποία 

σχηματίζει ένα εξωτερικό περί-
βλημα γύρω από το έμβρυο και 
συμβάλλει στο σχηματισμό του 
πλακούντα.
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Χυλομικρά 
   Σφαιρίδια από λίπη, χοληστερό-

λη και μία λιποπρωτεΐνη, που 
σχηματίζονται στο ενδοπλασμα-
τικό δίκτυο των επιθηλιακών 
κυττάρων του εντέρου, και περ-
νούν στο λεμφικό σύστημα.

Χυλός  
  Παχύρρευστη μάζα, που δημι-

ουργείται μετά την επεξεργασία 
της τροφής στο στομάχι.

Ω 

Ωάριο  
  Το γαμετικό κύτταρο των γυναι-

κών. Στην πραγματικότητα πρό-
κειται για το ωοκύτταρο, που 
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προήλθε μετά την πρώτη μειωτι-
κή διαίρεση.

Ωογένεση 
   Η διαδικασία σχηματισμού ενός 

ώριμου ωαρίου από άωρα γαμε-
τικά κύτταρα.

Ωοθήκη 
   Το όργανο (στις γυναίκες) που 

παράγει τα ωάρια και τις ορμό-
νες οιστρογόνα και προγεστερό-
νη.

Ωοθυλακικός κύκλος 
   Οι περιοδικές μεταβολές που γί-

νονται στις ωοθήκες (κάθε 28 
ημέρες περίπου), με σκοπό την 
ωρίμανση και την απελευθέρω-
ση ενός ωαρίου.

22-0010_l_a_biology_bm__110-137__28b.indd   176 2/21/17   11:40:07 AM



177 / 177 / 249

Ωοθυλακιορρηξία 
    Η ρήξη του ωοθυλακίου και η 

απελευθέρωση ενός ώριμου ωα-
ρίου.

Ωοθυλάκιο 
   Συσσωμάτωμα κυττάρων, μέσα 

στο οποίο ωριμάζει το ωάριο. 
Μετά την ωοθυλακιορρηξία μετα-
τρέπεται σε ωχρό σωμάτιο. Τα 
ωοθυλάκια βρίσκονται στις ωο-
θήκες και παράγουν επίσης τις 
γυναικείες ορμόνες.

Ωχρή κηλίδα 
    Περιοχή του αμφιβληστροει-

δούς, αντιδιαμετρικά του κρυ-
σταλλοειδούς φακού, που περιέ-
χει πολυάριθμα κωνία.
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Ωχρό σωμάτιο 
   Η κίτρινη δομή που προέρχεται 

από ένα ωοθυλάκιο μετά  την 
ωοθυλακιορρηξία. Παράγει την 
ορμόνη προγεστερόνη.
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