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íåò.    

Εισαγωγή
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ÁΝΑΤΟΜΙΑ

Υπάρχουν πολλοί τρόποι ταξινόμησης και επομένως μελέτης της ανατομίας. Κάποιοι από αυτούς περι-
γράφονται στα ακόλουθα κεφάλαια. Αυτό το βιβλίο χρησιμοποιεί πολλές από αυτές τις μεθόδους για να
καλύψει τα ακόλουθα θέματα  ανατομίας που σχετίζονται με την ομιλία, την κατάποση και την ακοή:
• Φυσιολογική δομή οργάνων και συστημάτων.
• Τοπογραφικές ή ανατομικές σχέσεις μεταξύ των δομών.
• Λειτουργία των ανατομικών δομών.
• Ανάπτυξη των ανατομικών δομών και συστημάτων.
• Νευρολογικές προσεγγίσεις της φυσιολογικής λειτουργίας των δομών.
• Κλινικές προσεγγίσεις διαταραχών της λειτουργικότητας.

Συστηματική Ανατομία

Η συστηματική ανατομία κατηγοριοποιεί το σώμα ανά βιολογικά συστήματα και υποσυστήματα. Τα κυ -
ριότερα συστήματα περιλαμβάνουν το καλυπτήριο σύστημα (δέρμα), το μυοσκελετικό σύστημα, το νευ -
ρικό σύστημα, το κυκλοφορικό σύστημα, το αναπνευστικό σύστημα, το γαστρεντερικό σύστημα, το
ουροποιητικό σύστημα και το αναπαραγωγικό σύστημα.

Περιοχική Ανατομία

Η περιοχική ανατομία εστιάζει στις διαφορετικές περιοχές ή υποδιαιρέσεις του σώματος και τη σχέση
ανάμεσα στις ανατομικές δομές αυτών των διαιρέσεων. Οι τυπικές περιοχές είναι οι ακόλουθες:
• Κεφαλή και τράχηλος.
• Ράχη και άκρα.
• Θώρακας.
• Κοιλία.
• Πύελος.

Ανατομία της Ανάπτυξης

Η ανατομία της ανάπτυξης αφορά την προνεογνική και μετανεογνική ανάπτυξη των ανατομικών δομών.

Λειτουργική Ανατομία

Η λειτουργική ανατομία κατηγοριοποιεί τη σχέση μεταξύ δομής και λειτουργίας, συνδυάζοντας την α-
νατομία και τη φυσιολογία.

Κλινική Ανατομία

Η κλινική ανατομία εστιάζει στη σχέση μεταξύ ανατομίας και παθολογίας ή άλλης κλινικής πράξης.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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OΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Πριν την έναρξη της συζήτησης του ανθρωπίνου σώματος, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τους όρους
που χρησιμοποιούνται συχνότερα από τους ανατόμους για την περιγραφή μιας δομής και της εντόπι-
σής της. Αυτοί οι όροι διευκολύνουν την κατανόηση και μελέτη της ανατομίας.

Ανατομική Θέση (βλέπε Εικόνα 1)

Όλες οι δομές περιγράφονται σε σχέση με μια σταθερή θέση, η οποία καλείται η ανατομική θέση. Στους
ανθρώπους,* η ανατομική θέση είναι σταθερή, κοιτάζοντας προς τον παρατηρητή, με τους βραχίονες
παράλληλα με το σώμα, τις παλάμες γυρισμένες προς τα κάτω, τα πόδια μαζί ή ελαφρά μακριά και τα
δάκτυλα τους άκρους πόδες με κατεύθυνση μπροστά.

* Επειδή τα ζώα βρίσκονται όλα στα τέσσερα, η ανατομική τους θέση  και οι ορισμοί της κατεύθυνσης διαφέρουν από των ανθρώπων. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε
όταν συγκρίνουμε την ανατομία των ανθρώπων και των ζώων.
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ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ (Εικόνα 1)

Το σώμα περιγράφεται σε σχέση με διαφορετικά επίπεδα οριοθέτησης, και αυτά μπορούν να δημιουργή-
σουν διαφορετικά τμήματα ή απεικονιστικά σημεία διατομής. Τα τρία σταθερά επίπεδα αναφοράς είναι τα
ακόλουθα:

Οβελιαίο 

Το οβελιαίο επίπεδο είναι ένα επίμηκες επίπεδο ή διατομή που βρίσκεται παράλληλα με την οβελιαία ρα -
φή του κρανίου. Για να αναπαραστήσετε αυτό το επίπεδο, φανταστείτε ένα φύλλο χαρτιού που φέρεται
κάθετα ανάμεσα στα μάτια σας. Όλες οι οβελιαίες διατομές είναι παράλληλες με αυτή τη θέση. Το οβε-
λιαίο επίπεδο ή διατομή που υποδιαιρεί το σώμα σε δυο ίδια  ημιμόρια (δεξιό και αριστερό) καλείται μέ-
σο ή μεσοοβελιαίο επίπεδο ή διατομή. Όλα τα άλλα οβελιαία επίπεδα ή διατομές ονομάζονται
παραοβελιαία ή απλά οβελιαία.

Μετωπιαίο ή Στεφανιαίο 

Το μετωπιαίο ή στεφανιαίο επίπεδο είναι ένα επίμηκες επίπεδο ή διατομή που διασταυρώνεται με το ο-
βελιαίο επίπεδο σε μια ορθή γωνία. Για να αναπαραστήσετε αυτό το επίπεδο, φανταστείτε ότι κρατάτε
ένα κομμάτι χαρτί αμέσως μπροστά σας και παράλληλα με τη στεφανιαία ή μετωπιαία ραφή του κρα -
νίου. Όλες οι μετωπιαίες διατομές είναι παράλληλες με αυτή τη θέση. Τα στεφανιαία επίπεδα ή διατο-
μές υποδιαιρούν το σώμα από μπροστά προς τα πίσω (πρόσθια προς οπίσθια). Οι όροι μεσομετωπιαίο
και μεσοστεφανιαίο χρησιμοποιούνται μερικές φορές για την περιγραφή των επιπέδων ή των διατομών
που διαιρούν το σώμα σε δυο ίδια πρόσθια και οπίσθια ημιμόρια.

Εγκάρσιο ή Οριζόντιο 

Το εγκάρσιο ή οριζόντιο επίπεδο διαιρεί το σώμα ή δομές σε άνω/κάτω θέσεις ή διατομές. Για να ανα-
παραστήσετε αυτό το επίπεδο, φανταστείτε ένα φύλλο χαρτί να τοποθετείται οριζοντίως μπροστά από
το πρόσωπό σας και να διαιρεί την κεφαλή σε άνω και κάτω ημιμόρια. Όλες οι εγκάρσιες διατομές;
Βρίσκονται παράλληλα με αυτή τη θέση. Ο όρος μεσεγκάρσιο χρησιμοποιείται για την περιγραφή του ε-
πιπέδου που υποδιαιρεί το σώμα σε δυο ίδια άνω και κάτω ημιμόρια. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το λοξό επίπεδο ή διατομή φέρεται λοξά ανάμεσα σε ένα από τα επίπεδα που περιγράφη-
καν παραπάνω.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Åéêüíá 1. Ανατομική θέση, όροι των σχέσεων και επίπεδα του σώματος (Από Standring S: Gray’s anatomy: the anatomical
basis of clinical practice, ed 39, Edinburgh 2005, Churchill Livingstone).
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ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι όροι κατευθύνσεως χρησιμοποιούνται για την εντόπιση των ανατομικών δομών και την επεξήγηση
των σχετικών διαστημάτων μεταξύ των δομών που σχετίζονται με την ανατομική εντόπιση. Παρουσιά-
ζονται σε αντίθετα ζεύγη (βλέπε Εικόνα 1).

Άνω και Κάτω (Εικόνα 2)

• Άνω (κρανιακό, ραμφοειδές) προς την ανώτερη θέση ή εντοπίζεται πάνω από μια δομή του σώματος
• Κάτω (ουραίο) προς την κατώτερη θέση ή κάτω από μια δομή του σώματος.

Πρόσθιο και Οπίσθιο (Εικόνα 3)

• Πρόσθιο (κοιλιακό) προς τα μπροστά ή μπροστά από μια δομή του σώματος.
• Οπίσθιο (ραχιαίο) προς τα πίσω ή πίσω από μια δομή του σώματος.

Έσω, Έξω-Πλάγιο και Μέσο (Εικόνα 4)

• Έσω προς τη μέση γραμμή, ή τον κεντρικό άξονα του σώματος.
• Έξω μακριά από τον κεντρικό άξονα, ή τη μέση γραμμή του σώματος.
• Μέσο στο κεντρικό οβελιαίο επίπεδο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Åéêüíá 2. Κάτω άποψη του εγκεφάλου.

Introduction_Deigma.qxd  21/9/2010  10:27 πμ  Page 7



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Åéêüíá 3. Πρόσθια και Οπίσθια άποψη των χόνδρων του λάρυγγα.

* Οι λεζάντες και το περιεχόμενο ορισμένων σχημάτων είναι επισημασμένα με κίτρινο χρώμα για να δοθεί έμφαση στα σχετικά στοιχεία του αντίστοιχου κειμένου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Åéêüíá 4. Πλάγια άποψη του κρανίου.
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Κεντρικό και Περιφερικό

• Κεντρικό (εγγύς) προς την έκφυση της δομής του σώματος.
• Περιφερικό (άπω) μακριά από την έκφυση της δομής του σώματος. Οι όροι κεντρικό και περιφερικό

χρησιμοποιούνται συχνά για την περιγραφή των άκρων.

Έξω, Έσω και Ενδιάμεσο

• Έξω (επιπολής) προς την επιφάνεια της δομής του σώματος.
• Έσω (εν τω βάθει) μακριά από την επιφάνεια της δομής του σώματος.
• Ενδιάμεσο (μέσο) ανάμεσα σε έσω και έξω.

Τοιχωματικός και Σπλαγχικός (Εικόνα 5)

• Τοιχωματικό είναι το εξωτερικό πέταλο ή καλυπτήριο μια κοιλότητας του σώματος.
• Σπλαγχνικό είναι το εσωτερικό πέταλο μιας κοιλότητας που περιβάλλει τα όργανα του σώματος.

Πρηνή και Ύπτια

• Πρηνή είναι η ανατομική θέση του σώματος με το πρόσωπο και την κοιλιακή επιφάνεια του σώματος
προς τα κάτω.

• Ύπτια είναι η ανατομική θέση του σώματος με το πρόσωπο και την κοιλιακή επιφάνεια του σώματος
προς τα άνω.

Ομόπλευρα, Αντίπλευρα, Αμφοτερόπλευρα

• Ομόπλευρα αναφέρεται στη ίδια πλευρά του σώματος.
• Αντίπλευρα αναφέρεται στην αντίθετη πλευρά του σώματος.
• Αμφοτερόπλευρα αναφέρεται και στις δυο πλευρές του σώματος.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ανατομία απαιτεί την εξέταση των δομών από διαφορετικές πλευρές. Οι όροι άποψη, πλευρά, και ε-
πιφάνεια χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν αυτόν τον προσανατολισμό. Για παράδειγμα, η πρόσ -
θια άποψη είναι όταν ο παρατηρητής βρίσκεται μπροστά και κοιτά προς τα πίσω μια δομής. Θα είναι
ορατή η πρόσθια πλευρά ή επιφάνεια μιας δομής (βλέπε Εικόνες 1 και 5). 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Åéêüíá 5. Πρόσθια άποψη των πνευμόνων στη θέση τους. Να σημειωθεί ο τοιχωματικός υπεζωκότας.
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ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Όπως και οι όροι της κατεύθυνσης, οι ανατομικές κινήσεις συνήθως περιγράφονται σε αντιθετικά
ζεύγη. Κάθε ζεύγος περιγράφεται με λεπτομέρεια παρακάτω (βλέπε επίσης Εικόνα 1).

Κάμψη και Έκταση

• Η κάμψη είναι η κίνηση γύρω από μια άρθρωση που φέρνει δυο γειτονικά οστά ή τμήματα του σώμα-
τος πιο κοντά, μειώνοντας την γωνία της άρθρωσης.

• Η έκταση είναι η κίνηση γύρω από μια άρθρωση που φέρνει δυο γειτονικά οστά ή τμήματα του σώμα-
τος σε απόσταση, αυξάνοντας την γωνία της άρθρωσης.

Απαγωγή και Προσαγωγή

• Απαγωγή είναι η κίνηση που απομακρύνει μια δομή από τη μέση γραμμή.
• Προσαγωγή είναι η κίνηση που φέρει μια δομή προς τη μέση γραμμή.

Ανύψωση και Κατάσπαση

• Ανύψωση είναι η προς τα άνω κίνηση μιας δομής.
• Κατάσπαση είναι η προς τα κάτω κίνηση μιας δομής.

Προβολή και Εισολκή

• Προβολή είναι η προς τα εμπρός κίνηση μιας δομής.
• Εισολκή είναι η προς τα πίσω κίνηση μιας δομής.

Υπτιασμός και Πρηνισμός

Ο υπτιασμός και ο πρηνισμός αναφέρονται σε κυκλικές κινήσεις σταθερών δομών όπως του βραχίονα
και του χεριού:
• Ο υπτιασμός αναφέρεται στην στροφή του βραχίονα και του χεριού ώστε η παλάμη να κοιτά πρόσθια

(με το βραχίονα ευθεία) ή προς τα άνω (με το βραχίονα κεκαμμένο).
• Ο πρηνισμός αναφέρεται σε στροφή του βραχίονα και του χεριού ώστε η παλάμη να κοιτά οπισθίως

(με το βραχίονα ευθεία) ή προς τα κάτω (με το βραχίονα κεκαμμένο).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Πολλές δομές ονομάζονται σύμφωνα είτε με την ανατομική θέση στο σώμα (π.χ έξω μεσοπλεύριοι
μύες, υπεργλωττιδικός κ.ά.) ή τη λειτουργία τους (π.χ. ανελκτήρας της ωμοπλάτης μυς, μυς που κατα-
σπά την γωνία του στόματος). Επιπρόσθετα με την ανατομική τους ονομασία, άλλες δομές έχουν ονό-
ματα που ξεκινούν από τη μυθολογία (π.χ. Αχίλλειος τένοντας) ή από το πρώτο άτομο που συσχέτισε τη
δομή με μια νόσο ή μια δυσμορφία ή με το πρώτο άτομο που περιέγραψε τη δομή (π.χ κύκλος του
Willis).

Τα ονόματα των μυών και των συνδέσμων αντικατοπτρίζουν τα σημεία πρόσφυσης ως ακολούθως:
• Η έκφυση αντιστοιχεί στο σημείο πρόσφυσης του μυός που παραμένει σχετικά σταθερό κατά τη

διάρκεια της συστολής.
• Η κατάφυση αντιστοιχεί στο πιο κινητό σημείο της πρόσφυσης.

Γενικά, η έκφυση αναφέρεται πρώτη και η κατάφυση δεύτερη. Μερικές φορές, η έκφυση και η κατά-
φυση μπορεί να αλλάζουν (η κατάφυση πρώτη και η έκφυση δεύτερη) αν και οι δυο θεωρούνται το ίδιο
κινητές. Τα ονόματα των μυών μπορούν επίσης να δώσουν πληροφορίες για το σχηματισμό του μυός ό-
πως τον αριθμό των γαστέρων ή των τμημάτων του μυός (π.χ. διγάστορας ή δυο γαστέρες), το συνο-
λικό σχήμα ή τη θέση (π.χ. έξω μεσοπλεύριοι) ή τη δράση του (π.χ. τείνον το υπερώϊο ιστίο).
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΙΣΤΟΙ

Οι ιστοί είναι ομάδες κυττάρων με ίδια δομή που εκτελούν την ίδια λειτουργία. Οι τέσσερις κυριότερες
ομάδες ιστών είναι οι ακόλουθες:
1. Επιθηλιακός.
2. Συνδετικός.
3. Μυϊκός.
4. Νευρικός.

Επιθηλιακός Ιστός (Επιθήλιο)

Το επιθήλιο καλύπτει επιφάνειες του σώματος και κοιλότητες του σώματος διαφορετικών συστημάτων
(αναπνευστικό, γαστρεντερικό, καρδιά και αγγειακό σύστημα). Αυτή η ιστική ομάδα εκτελεί τις ακόλου -
θες λειτουργίες:
• Προστασία.
• Απορρόφηφη και διήθηση.
• Έκκριση και απέκκριση.
• Αίσθηση.

Συνδετικός Ιστός

Ο συνδετικός ιστός αποτελεί το στοιχείο κλειδί (με τους μύες και το σκελετό) του μυοσκελετικού
συστήματος. Βρίσκεται σε ολόκληρο το σώμα και οι κυριότερες λειτουργίες του είναι οι ακόλουθες:
• Καθήλωση και στήριξη.
• Προστασία.
• Ενεργειακή αποθήκη.
• Μεταφορά υγρών και άλλων συστατικών.

Ο συνδετικός ιστός μπορεί να είναι συμπαγής, υγρός ή ζελατινώδης και μπορεί να κατηγοριοποιηθεί
σε διάφορες κατηγορίες. Σ’αυτό τον άτλαντα χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες και
υποδιαιρέσεις: (1) κυρίως συνδετικός ιστός (2) ειδικοί συνδετικοί ιστοί, (3) οστίτης ιστός, και (4) αίμα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Κυρίως Συνδετικός Ιστός

• Ο χαλαρός (αραιός) συνδετικός ιστός είναι ένας εύκαμπτος και ζελατινώδης ιστός που σχηματίζεται
από κολλαγόνο και ελαστικές ίνες που περιβάλλουν και σχηματίζουν ένα προσκέφαλο για τα όργανα
και τις άλλες δομές του σώματος.

• Ο λιπώδης συνδετικός ιστός αποτελείται από λιπώδη κύτταρα και αποθηκεύει λίπος, προστατεύει και
στηρίζει σταθερά όργανα και δρα σαν μονωτικό υλικό.

• Πυκνός συνδετικός ιστός. Αν και το ακόλουθο σύστημα ταξινόμησης χρησιμοποιείται συχνά, οι τύποι
του πυκνού συνδετικού ιστού (μαζί με ελαστικές ίνες) είναι περισσότερο συνεχόμενοι παρά ξεχωρι-
στές οντότητες. 
o Ο λείος πυκνός συνδετικός ιστός αποτελείται κυρίως από ίνες κολλαγόνου και κάποιες ελαστικές

ίνες που ακολουθούν παράλληλη διάταξη. Συνδέουν και στηρίζουν τις δομές του σώματος. Οι ίνες
κολλαγόνου είναι αρκετά σκληρές και δύσκαμπτες σε σχέση με τις ελαστικές ίνες και χρειάζεται
περισσότερο διάστημα για να αποσχηματιστούν. Οι τένοντες, οι σύνδεσμοι, η περιτονία και οι απο-
νευρώσεις (βλέπε επόμενη σελίδα) αποτελούνται από πυκνό ομαλό συνδετικό ιστό.

o Ο μη λείος πυκνός συνδετικός ιστός αποτελείται κυρίως από ίνες κολλαγόνου με μη ειδική διά-
ταξη. Η λειτουργία του είναι να στηρίζει και να ενισχύει. Ο μη ομαλός πυκνός συνδετικός ιστός
βρίσκεται στην εν τω βάθει περιτονία του σώματος και την δερμίδα (δέρμα).

• Ο ελαστικός συνδετικός ιστός έχει μεγάλη συγκέντρωση ελαστικών ινών (ελαστικές και άλλες), και α-
ποσυντίθεται γρήγορα σαν μια ελαστική λωρίδα. Τέτοιοι ιστοί βρίσκονται στο βρογχικό δένδρο και
στο λάρυγγα συμπεριλαμβανομένου του φωνητικού συνδέσμου των φωνητικών χορδών.

Ειδικοί Συνδετικοί Ιστοί

Χόνδρος (βλέπε Εικόνα 3).
• Ο χόνδρος υαλίνης αποτελεί τον πιο συχνό χόνδρο. Περιέχει ίνες κολλαγόνου και παρέχει σταθερό -

τητα και ευκαμψία. Μερικά παραδείγματα είναι οι πλευρικοί, ρινικοί, τραχειακοί και οι περισσότεροι
λαρυγγικοί χόνδροι.

• Ο ελαστικός χόνδρος είναι ίδιος με τον χόνδρο υαλίνης αλλά περιέχει περισσότερες ελαστικές ίνες
και επομένως είναι πιο εύκαμπτος. Μερικά παραδείγματα είναι το έξω ούς, η ευσταχιανή σάλπιγγα, η
επιγλωττίδα, ο σφηνοειδής και ο κερατοειδής χόνδρος.

• Ο ινώδης χόνδρος αποτελείται από πυκνές ίνες κολλαγόνου και παρέχει σταθερότητα και απορ -
ρόφηση κραδασμών. Παράδειγμα είναι οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι. 
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Παρέχονται περισσότερες λεπτομέρειες για τους ακόλουθους τύπους συνδετικού ιστού που εμφα -
νίζονται συχνά σ’αυτόν τον άτλαντα:
• Οι μεμβράνες είναι πέταλα επιθηλιακού και/ή συνδετικού ιστού που καλύπτουν και προστατεύουν τις

κοιλότητες του σώματος και άλλες επιφάνειες. Υπάρχουν τέσσερις τύποι μεμβρανών: βλεννογόνια, ο-
ρώδης, αρθρικού θυλάκου και δερματική.

• Οι τένοντες είναι σκληρές λωρίδες πυκνού ομαλού συνδετικού ιστού που συνδέουν τον σκελετικό μυ
στο οστό. Οι τένοντες είναι εύκαμπτοι, αλλά ανθεκτικοί στην έκταση. Ενισχύονται με σημαντικές αισ θη -
τικές νευρικές απολήξεις, τα τενόντια όργανα του Golgi.

• Οι απονευρώσεις έχουν ισχυρή τάση όπως οι ζώνες και καλύπτουν μύες ή βρίσκονται στα σημεία έκ -
φυσης ή κατάφυσης των σκελετικών μυών.

• Οι σύνδεσμοι είναι ισχυρές ταινίες πυκνού ομαλού συνδετικού ιστού που συνδέουν οστό με οστό,
χόνδρο με χόνδρο, και χόνδρο με οστό. Οι σύνδεσμοι είναι ελάχιστα ελαστικοί και επιμηκύνονται υπό
τάση.

• Η περιτονία είναι συνδετικός ιστός που καλύπτει και ομαδοποιεί ανατομικές δομές (μύες και όργανα)
και επίσης λειτουργεί σαν σημείο πρόσφυσης μερικών μυών.

Οστίτης Ιστός
Ο οστίτης ιστός είναι σκληρός και άκαμπτος ιστός που αποτελείται από ίνες κολλαγόνου και μέταλλα.
Τα οστά παράγουν ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια, αποθηκεύουν μέταλλα, στηρίζουν το σώμα, προστα-
τεύουν τα ζωτικά όργανα και παρέχουν στήριξη στο σκελετό για την κίνηση. Επίσης παίζουν σημαντικό
ρόλο στην ακοή που γίνεται μέσω οστών. 

Αίμα
Αν και είναι υγρό, το αίμα ταξινομείται σαν ειδικός συνδετικός ιστός. Αποτελείται από ερυθρά αιμοσ -
φαίρια, λευκά αιμοσφαίρια, και αιμοπετάλια που αιωρούνται στο πλάσμα. Μεταφέρει τα αέρια της αναπ-
νοής, θρεπτικά συστατικά και άλλα στοιχεία πολύτιμα για τις φυσιολογικές λειτουργίες του σώματος.

Μυϊκός Ιστός

• Οι σκελετικοί μύες αποτελούνται από γραμμωτές μυϊκές ίνες και συμμετέχουν στον ακούσια και ε-
κούσιο έλεγχο των κινήσεων του σώματος.

• Οι καρδιακοί μύες αποτελούνται από γραμμωτά κύτταρα και παίζουν ρόλο στον ακούσιο έλεγχο της
καρδιάς.

• Οι λείοι μύες αποτελούνται από μη γραμμωτά κύτταρα και συμμετέχουν στον ακούσιο έλεγχο των
οργά νων του σώματος.

Νευρικός Ιστός

Το νευρικό σύστημα αποτελείται από τους ακόλουθους τύπους νευρικού ιστού:
• Οι νευρώνες είναι ειδικά κύτταρα που κατευθύνουν τις νευρικές ώσεις.
• Τα γλοιακά κύτταρα είναι μη επαγωγικά κύτταρα που στηρίζουν, αποτελούν μονωτικό υλικό και

στηρίζουν τους νευρώνες.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Åéêüíá 6. Πρόσθια άποψη του κρανίου, με παραδείγματα τρημάτων, φυμάτων και ογκωμάτων.

ΟΡΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΑ ΟΣΤΑ

Οι όροι που σχετίζονται με τα οστά ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Εμβυθίσεις.
2. Ογκώματα-Προεξοχές.

Εντυπώματα

• Η σχισμή είναι μια ρωγμή.
• Το τρήμα είναι μια φυσική οπή (Εικόνα 6, βλέπε επίσης Εικόνα 7).
• Ο βόθρος είναι μια κοίλανση, εντύπωμα (Εικόνα 7).
• Η αύλακα είναι μια σήραγγα.
• Ο πόρος είναι ένα μονοπάτι (Εικόνες 7 και 8).
• Ο κόλπος είναι μια κοιλότητα (Εικόνα 8).
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Åéêüíá 7. Κάτω άποψη της βάσης του κρανίου. Σημειώνονται οι βόθροι, τα τρήματα και οι πόροι.
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