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I. ΟΣΤΙΤΗΣ ΙΣΤΟΣ – ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ή ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ø Κάθε ζωικός ή φυτικός οργανισμός αποτελείται από μία ή
περισσότερες μορφολογικές και λειτουργικές μονάδες, τα
κύτταρα

Ø Ιστοί : ονομάζονται αθροίσματα κυττάρων που έχουν την
ίδια κατασκευή και κάνουν την ίδια λειτουργία

Ø Οι διάφοροι ιστοί διαπλέκονται μεταξύ τους και
σχηματίζουν τα όργανα

Ø Πολλά όργανα μαζί που επιτελούν την ίδια λειτουργία στον
οργανισμό αποτελούν, ένα οργανικό σύστημα

Ø Όλα τα οργανικά συστήματα σχηματίζουν το σώμα του
ανθρώπου ,που περιβάλλεται από το δέρμα



ΕΙΔΗ ΙΣΤΩΝ

q Επιθηλιακός ιστός ή
επιθήλιο

q Ερειστικός ιστός

q Μυϊκός ιστός

q Νευρικός ιστός



ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ø Ερειστικό σύστημα

Ø Μυϊκό σύστημα

Ø Αναπνευστικό σύστημα

Ø Πεπτικό σύστημα

Ø Κυκλοφορικό σύστημα

Ø Νευρικό σύστημα

Ø Ουροποιητικό σύστημα

Ø Γεννητικό σύστημα

Ø Σύστημα ενδοκρινών αδένων

Ø Καλυπτήριο σύστημα



ΕΡΕΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ø Τα οστά στηρίζουν τα μαλακά μέρη του σώματος. Η σκληρή τους σύσταση αυξάνει την αντοχή του
ανθρώπινου σώματος

Ø Τα οστά καθορίζουν το σχήμα, τις διαστάσεις και τις αναλογίες τόσο των διαφόρων τμημάτων αλλά
και ολόκληρου του σώματος

Ø Τα οστά προστατεύουν ευαίσθητα όργανα με τη δημιουργία κοιλοτήτων ( π.χ. καρδιά, πνεύμονες, 
εγκέφαλος, νωτιαίος μυελός

Ø Τα οστά μαζί με τους μύες βοηθούν στο να γίνονται οι κινήσεις του ανθρώπινου σώματος

Ø Τα οστά χρησιμεύουν σαν αποθήκες ασβεστίου και φωσφόρου



ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 1

q Περιόστεο
Ø Είναι μία μεμβράνη από πυκνό συνδετικό

ιστό, που καλύπτει όλη την εξωτερική
επιφάνεια του οστού.    

q Ενδόστεο
Ø Είναι λεπτή στιβάδα συνδετικού ιστού, που

καλύπτει την εσωτερική επιφάνεια του
οστού



ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 2

q Αρθρικές επιφάνειες
Ø Όταν βρίσκονται σε σημεία του οστού που
προεξέχουν ονομάζονται κεφαλές και κόνδυλοι

Ø Όταν έχουν σχήμα σφαίρας ονομάζονται κεφαλές
Ø Όταν βρίσκονται σε πιο πλατιές περιοχές

ονομάζονται κόνδυλοι

q Προεξοχές
Ø Είναι σημεία που χρησιμεύουν για την πρόσφυση

των μυών και των συνδέσμων
Ø Όσο μεγαλύτερη είναι η δύναμη που ασκείται στο

οστό από τους μύες και τους συνδέσμους, τόσο
μεγαλύτερη είναι η ανάπτυξη των προεξοχών



ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ 1

q Αποφύσεις
Ø Καλά περιγεγραμμένες περιοχές

Ογκώματα Ø Ογκώδεις και ακανόνιστες περιοχές

Επάρματα Ø Προεξοχές των οποίων η επιφάνεια είναι
λεία

Κοιλότητες Ø Παρουσιάζουν ποικιλία σε σχήμα και
διαστάσεις



ΠΡΟΕΞΟΧΕΣ 2

q Άκανθες
Ø Οι πιο μυτερές περιοχές

Ø Γραμμοειδείς προεξοχές
q Ακρολοφίες

Φύματα Ø Μικρές προεξοχές

Οπές και Σωλήνες
Ø Εμφανίζουν 2 λειτουργίες είτε για να περνούν

διάφορα ανατομικά στοιχεία είτε για τη θρέψη
του οστού



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 1

Τα οστά
αποτελούνται

από :

Οστίτη ιστό

Συνδετικό ιστό ( περιόστεο , ενδόστεο ) 

Χονδρικό ιστό ( καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες )

Τα οστά
περικλείουν : Μυελό των οστών

Αποτελείται από :

Αιμοποιητικά στοιχεία Λίπος



ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ 2

Τα οστά
διαθέτουν :

Αγγεία

Νεύρα

Συνδετικός
ιστός

Κύτταρα

Εξωκυττάρια ουσία

Χονδρικός
ιστός

Είναι μορφή του
ερειστικού ιστού

Κύτταρα

Εξωκυττάρια ουσία



ΜΥΕΛΟΣ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ



ΕΡΥΘΡΟΣ ΜΥΕΛΟΣ



ΩΧΡΟΣ ΜΥΕΛΟΣ

Ø Είναι πλούσιος σε λιποκύτταρα
Ø Το κίτρινο χρώμα οφείλεται στο λίπος που
περιέχει

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Ø Αιμοποίηση
Ø Αποθήκευση λίπους
Ø Ανακατασκευή του οστού στον ενήλικα
Ø Διάπλαση του οστού κατά την οστεογένεση



ΟΣΤΙΤΗΣ ΙΣΤΟΣ

Ø Ο κύριος ιστός από τον οποίο αποτελούνται τα οστά



3 ΕΙΔΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΟΣΤΙΤΗ ΙΣΤΟΥ

Οστεοβλάστες
• Συνθέτουν τα οργανικά συστατικά της
μεσοκυττάριας ουσίας

Οστεοκύτταρα
• Βρίσκονται μέσα στην μεσοκυττάρια ουσία

Οστεοκλάστες
• Συμμετέχουν στην απορρόφηση και
ανακατασκευή του οστίτη ιστού



ΕΙΔΗ ΟΣΤΙΤΗ ΙΣΤΟΥ

Ø Βρίσκεται στην εσωτερική επιφάνεια του
οστού

Ø Περιβάλλεται από την συμπαγή ουσία
Ø Σχηματίζει κοιλότητες , που ονομάζονται

μυελοκυψέλες , όπου μέσα σε αυτές
βρίσκεται ο μυελός των οστών

Ø Βρίσκεται στην εξωτερική επιφάνεια
του οστού

Ø Περιβάλλει την σπογγώδη ουσία



ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥΣ

Μακρά οστά

Βραχέα οστά

Πλατιά οστά

Αεροφόρα οστά



ΜΑΚΡΑ ΟΣΤΑ

q Οστά άνω άκρων : - βραχιόνιο οστό
- κερκίδα
- ωλένη

q Οστά κάτω άκρων : - μηριαίο οστό
- κνήμη
- περόνη

q Κλείδα

q Πλευρές



ΒΡΑΧΕΑ ΟΣΤΑ

Ø Εξωτερικά αποτελούνται από συμπαγή οστέινη
ουσία

Ø Εσωτερικά αποτελείται από σπογγώδη οστέινη
ουσία

Ø Βρίσκονται σε μέρη του σκελετού όπου απαιτείται
μεγάλη κινητικότητα

Ø Αυτά είναι : - σπόνδυλοι
- οστά του καρπού
- οστά ταρσού



ΠΛΑΤΙΑ ΟΣΤΑ

Ø Έχουν 2 επιφάνειες την έσω και την
έξω

Ø Αποτελούνται από συμπαγή οστέινη
ουσία

Ø Ανάμεσα στις 2 επιφάνειες υπάρχει
σπογγώδης ουσία



ΑΕΡΟΦΟΡΑ ΟΣΤΑ



Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Σκελετός του κορμού Σκελετός των άκρων

Σκελετός της
κεφαλής

Σκελετός της
σπονδυλικής
στήλης

Σκελετός του
θώρακα Σκελετός των

άνω άκρων
Σκελετός των
κάτω άκρων



ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ

Οστά εγκεφαλικού κρανίου Οστά προσωπικού ή σπλαχνικού κρανίου

Ø Τα οστά της κεφαλής ανήκουν στα πλατιά και αεροφόρα οστά

Ø Η εξωτερική επιφάνεια του κρανίου καλύπτεται από περιόστεο , 
που ονομάζεται περικράνιο

Ø Η εσωτερική επιφάνεια του κρανίου καλύπτεται από περιόστεο , 
που ονομάζεται ενδοκράνιο



ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΚΡΑΝΙΟ

Ø Το εγκεφαλικό κρανίο διαιρείται στο θόλο και στη βάση
Ø Η εξωτερική επιφάνεια του θόλου διαιρείται σε 3 χώρες :

Μετωπιαία χώρα
( μπροστά )

Βρεγματική χώρα
( μέση ) 

Ινιακή χώρα
(πίσω)



ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΡΑΝΙΟ

Ø Ονομάζεται και σπλαχνικό κρανίο , γιατί περιέχει την αρχή
του αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος



ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Ø Ξεκινάει από τη βάση του κρανίου και φθάνει μέχρι τον
κόκκυγα

Ø Στηρίζει την κεφαλή , τον κορμό και τα άνω άκρα
Ø Μεταβιβάζει το βάρος του σώματος στα κάτω άκρα
Ø Μέσα στη σπονδυλική στήλη βρίσκεται και προστατεύεται ο

νωτιαίος μυελός
Ø Αποτελείται από 33-34 βραχέα οστά , τους σπονδύλους , οι

οποίοι είναι τοποθετημένοι ο ένας πάνω στον άλλον



ΜΟΙΡΕΣ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ



ΟΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ ΤΗΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Ø 7 αυχενικοί
Ø 12 θωρακικοί
Ø 5 οσφυϊκοί
Ø 5 ιεροί
Ø 4-5 κοκκυγικοί

Ø Οι αυχενικοί , οι θωρακικοί και οι οσφυϊκοί σπόνδυλοι
ονομάζονται γνήσιοι , γιατί είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους

Ø Οι ιεροί και οι κοκκυγικοί σπόνδυλοι , ονομάζονται νόθοι
, γιατί έχουν συνοστεωθεί και σχηματίζουν το ιερό οστό
και τον κόκκυγα



Ο ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΘΩΡΑΚΑ

Ø Αποτελείται από :

24 πλευρές

στέρνο

12 θωρακικούς
σπονδύλους

Ø Εμφανίζει 2 στόμια : 
Επάνω (μικρότερο)

Κάτω (μεγαλύτερο)

Ø Εμφανίζει 3 τοιχώματα : 

Εμπρός τοίχωμα
(το στέρνο)

Το τοίχωμα
ανάμεσα από
το στέρνοΠίσω τοίχωμα (τη

σπονδυλική στήλη)



ΟΙ ΠΛΕΥΡΕΣ

Ø Είναι 24
Ø Έχουν σχήμα τόξου
Ø Ενώνουν τους θωρακικούς σπονδύλους με το στέρνο
Ø Οι πρώτες 7 ονομάζονται γνήσιες , γιατί ενώνονται

κατευθείαν με το στέρνο
Ø Η 8η , η 9η και η 10η ονομάζονται νόθες , γιατί ενώνονται

έμμεσα με το στέρνο με τη βοήθεια ενός χόνδρου
Ø Η 11η και η 12η ονομάζονται νόθες ασύντακτες πλευρές , 

γιατί δεν φτάνουν μέχρι το στέρνο , αλλά παραμένουν
ελεύθερες



ΤΟ ΣΤΕΡΝΟ

Ø Ανήκει στα πλατιά οστά
Ø Βρίσκεται στη μέση του πρόσθιου θωρακικού

τοιχώματος

Ø Αποτελείται από : 

Τη λαβή (προς τα επάνω)

Το σώμα (στη μέση)

Την ξιφοειδή απόφυση (προς τα κάτω)



ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ

Σκελετός της
ωμικής ζώνης

Σκελετός του
βραχίονα

Σκελετός
αντιβραχίου
ή πήχη

Σκελετός του
άκρου χεριού

κλείδα

ωμοπλάτη

Βραχιόνιο οστό

ωλένη
κερκίδα

Οστά του
καρπού

Οστά του μετακαρπίου

φάλαγγες



ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΗΣ ΩΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

Ø Αρθρώνεται από το βραχιόνιο οστό
και έτσι συνδέεται ο σκελετός των
άνω άκρων με το σκελετό του
κορμού

Ø Ανήκει στα μακρά οστά
Ø Έχει σχήμα S
Ø Βρίσκεται πάνω από την 1η πλευρά

Ø Η ωμοπλάτη ανήκει στα πλατιά οστά
Ø Έχει τριγωνικό σχήμα
Ø Βρίσκεται πίσω από την 2η μέχρι την 7η

πλευρά



ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ Ή ΠΗΧΗ

Ø Ωλένη
Ø Βρίσκεται προς τα μέσα Ø Κερκίδα

Ø Βρίσκεται προς τα έξω



ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΧΕΡΙΟΥ

Οστά Καρπού
Αποτελείται από 8 

βραχέα οστά

Οστά μετακαρπίου
Αποτελείται από 5 

μακρά οστά

Φάλαγγες δακτύλων
Κάθε δάκτυλο έχει 3 

φάλαγγες
Εκτός από τον

αντίχειρα που έχει 2



ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ

Οστά πυελικής ζώνης

Οστά του μηρού

Οστά της κνήμης

Οστά του άκρου
ποδιού



ΟΣΤΑ ΤΗΣ ΠΥΕΛΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ

2 Ανώνυμα οστά

Ιερό οστό

Κόκκυγας



ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΡΟΥ

Μηριαίο οστό Επιγονατίδα



ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΙΟΥ

26 οστά

Οστά του
ταρσού (7 οστά)

Οστά μεταταρσίου
(5 οστά)

Φάλαγγες των δακτύλων



ΟΙ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

Ø Ονομάζεται η σύνδεση δύο ή περισσότερων οστών. 
Ø Η σύνδεση γίνεται με την παρεμβολή ενός μαλακότερου ιστού (συνήθως συνδετικού)
Ø Συνδέουν μεταξύ τους τα οστά επιτρέποντας συγκεκριμένου είδους κίνηση

ΕΙΔΗ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

Συνάρθρωση Διάρθρωση



ΣΥΝΑΡΘΡΩΣΕΙΣ



ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Ø Ο ιστός που συνδέει τα οστά περιβάλλει τα άκρα των οστών , έτσι ώστε μεταξύ τους να
παραμείνει μικρός χώρος , η αρθρική κοιλότητα

Ø Επιτρέπει από μικρή μέχρι μεγάλη κινητικότητα στα οστά

Ανάλογα με τον αριθμό των οστών που
συμμετέχουν στο σχηματισμόμιας
διάρθρωσης αυτές διακρίνονται σε :

Απλές : - συμμετέχουν μόνο δύο
οστά
- π.χ. άρθρωση ώμου

Σύνθετες : - συμμετέχουν περισσότερα
από 2 οστά , τα οποία περιβάλλονται
από κοινό αρθρικό θύλακα
- π.χ. διάρθρωση αγκώνα



ΜΕΡΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

q Είναι ταινίες από πυκνό συνδετικό ιστό , οι οποίες :

Ø Ενισχύουν τον αρθρικό θύλακα
Ø Συγκρατούν τα αρθρούμενα οστά
Ø Εξασφαλίζουν την τροχιά των κινήσεων
Ø Περιορίζουν την κίνηση της διάρθρωσης μέσα

στα φυσιολογικά όρια



ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

1. Ολίσθηση : η αρθρική επιφάνεια γλιστρά πάνω σε μια άλλη
2. Κάμψη και Έκταση : τα οστά πλησιάζουν και απομακρύνουν ένα από το άλλο
3. Προαγωγή και Απαγωγή : τα οστά πλησιάζουν και απομακρύνονται από τον

κορμό του σώματος
4. Στροφή : ένα οστό στρέφεται γύρω από τον άξονά του
5. Περιαγωγή : το οστό κάνει περιστροφή σε σχήμα κώνου π.χ. διάρθρωση ώμου



ΜΥΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ – ΜΥΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ



ΜΥΙΚΕΣ ΙΝΕΣ



ΕΙΔΗ ΜΥΙΚΩΝ ΙΝΩΝ



ΣΚΕΛΕΤΙΚΟΙ ΜΥΕΣ


