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νται στην έσω στιβάδα του αρθρικού θύλακα, ο  
οποίος περιβάλλει κάθε άρθρωση, παράγουν το 
αρθρικό υγρό. Επίσης, τα αιμοφόρα αγγεία που 
βρίσκονται μέσα στο οστούν, κάτω από τη βάση 
του αρθρικού χόνδρου, διατρέφουν τον χόνδρο. 
Οι θρεπτικές ουσίες διαχέονται ενδιαμέσως των 
χόνδρινων κυττάρων (εισέρχονται στα κύτταρα 
από την πίεση μέσα στην άρθρωση) και δεν μετα
φέρονται σε μικρά αιμοφόρα αγγεία (τριχοειδή). 
Έτσι, κατά τα έτη της ανάπτυξης του παιδιού, 
οι αρθρώσεις θα διατρέφονται σωστά, αν υπό
κεινται σε φυσιολογικές φορτίσεις ολόπλευρα 
κατανεμημένες. Αυτό εν συνεχεία θα οδηγήσει σε 
πάχυνση του χόνδρου, παρέχοντας έτσι καλύτερη 
προστασία από τραυματισμούς λόγω υπερβολικής 
φόρτισης. Μια άρθρωση που δεν δέχεται φορτίσεις 
ή που δεν χρησιμοποιείται σε όλες τις δυνατές 
διευθύνσεις αντιδρά με αντίθετο τρόπο. δηλ. ο 
χόνδρος φθίνει. Όταν ένας αθλητής προθερμαν
θεί, πριν από ένα αθλητικό γεγονός ή αγώνα, το 
ποσό του αρθρικού υγρού αυξάνεται. Ο αρθρικός 
χόνδρος απορροφά το αρθρικό υγρό και γίνεται 
παχύτερος για μερικά λεπτά. Αυτό προστατεύει 
την άρθρωση από την υπερβολική φόρτιση.

Το Σχήμα 1.2 δείχνει τον επιφυσιακό χόνδρο 
(αυξητική πλάκα) στο κεντρικό (προς το κέντρο 
του σώματος) άκρο της διάφυσης της κνήμης, 

μόλις κάτω από την κατάφυση των εκτεινόντων 
μυών του γόνατος.

Τα μακρά οστά επίσης σχηματίζονται με έμ
μεση οστεοποίηση, ωστόσο σε αυτά εδώ βρίσκο
νται περισσότερα κέντρα οστεοποίησης. Κατά 
τον σχηματισμό αυτών των οστών ο αρθρικός 
χόνδρος και τα αναπτυξιακά κέντρα (επιφυσι
ακές πλάκες) βρίσκονται μεταξύ του στελέχους 
(διάφυση) και του κάθε άκρου (επίφυση). Ο επι
φυσιακός χόνδρος συνήθως οστεοποιείται προς 
το τέλος της δεύτερης δεκαετίας ή όταν ολοκλη
ρωθεί η ανάπτυξη του ανθρώπου. Οι επιφυσιακοί 
χόνδροι μπορούν να εντοπισθούν στους νέους με 
τη βοήθεια ακτίνων Χ.

Οι παθολογικές αλλοιώσεις των αυξητικών 
πλακών συ χνά οφείλονται σε ορμονικές διατα
ραχές. Μπορεί επί σης να είναι η συνέπεια ακα
τάλληλων φορτίσεων ή υπερβολικής φόρτισης 
του σκελετού. Συγκρινόμενος με το υπόλοιπο 
σώμα, ο σκελετός αναπτύσσεται πο λύ γρήγορα 
κατά τα πρώτα έτη της ζωής και στην εφ ηβεία. 
Οι αθλούμενοι νέοι πρέπει λοιπόν να αποφεύγουν 
την υπερβολική προπόνηση ενδυνάμωσης κα
τά την εφηβεία. Μια καλή υπόδειξη είναι ότι τα 
παιδιά, στα οποία ακόμη αναμένονται οι αλλαγές 
της ήβης, πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο το δικό 
τους βά ρος ως επιβάρυνση, όταν εξασκούνται. 
Έτσι, μόνο τα παι διά που πέρασαν την ήβη μπο
ρούν να συμπεριλαμβάνουν ασκήσεις με βάρη 
και μηχανήματα στο καθημερινό πρόγραμμα 
ενδυνάμωσης.

Ένα συνηθισμένο πρόβλημα μεταξύ παι
διών ηλικίας 1016 ετών είναι η νόσος Osgood
Schlatter. Αυτή η κατάσταση προκαλείται από 
υπερβολική τάση στην κατάφυση των εκτεινό
ντων του γόνατος, στη μικρή προπέτεια της κνή
μης (κνημιαίο κύρτωμα). Η αναπτυξιακή πλάκα 
ερεθίζεται και μπορεί να επιταχυνθεί η επερχόμε
νη ανάπτυξη. Μια διόγκωση μπορεί να είναι ορα
τή με γυμνό οφθαλμό όταν το προσβεβλημένο 
άκρο συγκρίνεται με το υγιές. Το προσβεβλημένο 
παιδί μπορεί να αντιμετωπίζει δυσκολία κατά το 
γονάτισμα σε σκληρές επιφάνειες.

Το Σχήμα 1.3 λεπτομερώς δείχνει το πλήρως 
ανεπτυγμένο οστούν. Μικροσκοπικά, μικρά οστικά 
κύτταρα (οστεοκύτταρα) βρίσκονται εγκλωβισμέ
να σε έναν ιστό που αποτελείται από ίνες κολλα
γόνου (οι οποίες εμφανίζουν μεγάλη αντίσταση σε 
εφελκυστικά φορτία), από ανόργανα άλατα (που 
δίνουν στο οστό σκληρότητα) και από οργανικά 
άλατα (που δίνουν στο οστό ελαστικότητα). Η 
αναλογία μεταξύ των ανόργανων και οργανικών 
αλάτων είναι 1:1 κατά τη γέννηση και αλλάζει σε 
7:1 κατά την ηλικία των 6070 ετών. Αυτό εξηγεί 

Σχήμα 1.2

Επίφυση

Διάφυση

Επίφυση

Αρθρικός 
χόνδρος

Αρθρικός 
χόνδρος

Επιφυσιακό 
χόνδρος

Δευτερο-
γενές  

κέντρο 
οστεοποί-

ησης

Πρωτογε-
νές κέντρο 
οστεοποί-

ησης

Δευτερο-
γενές  

κέντρο 
οστεοποί-

ησης

Επιφυσιακός 
χόνδρος) 
(αναπτυξια-
κές πλάκες)
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Σχήμα 1.3
Πρωτογενή πετάλια

Σπογγιώδες οστό     Συμπαγές οστό

Αιμοφόρα αγγεία

Αβερσιανό σύστημα 
(οστεώνας)

Ίνες Sharpey

Περιόστεο  
(μεμβράνη οστού)

Αιμοφόρα αγγεία

την ελαστικότητα του σκελετού στους νέους και 
την ευθραυστότητά του στους μεγάλους. Επίσης, 
στο Σχήμα 1.3 φαίνεται η διευθέτηση των οστικών 
κυττάρων σε συγκεντρικά κυκλικά στρώματα γύρω 
από τον λεγόμενο Αβερσιανό πόρο διά του οποίου 
διέρχονται μικρά αιμοφόρα αγγεία. Αυτά τα αγ
γεία παρέχουν τη διατροφή σε πολλά στρώματα. 
Αυτό το σύστημα καλείται Αβερσιανό σύστημα ή 
οστεώνας.

Τα εξωτερικά στρώματα του οστού σχη
ματίζουν ένα σύστημα επιμήκων πεταλίων. Οι 
ανθεκτικές κολλαγόνες ίνες βρίσκονται σε διαφο
ρετική κατεύθυνση σε κάθε στρώμα, ενισχύοντας 
έτσι ουσιαστικά την αντοχή του οστού. Το οστό 
ανάμεσα στα πετάλια σχηματίζει τους οστεώνες. 
Εσωτερικά προς τη μυελική κοιλότητα, το συ
μπαγές οστό μετασχηματίζεται στον λεγόμενο 
σπογγιώδη ιστό. Μεταξύ του συμπαγούς και του 
σπογγιώδους ιστού, ενισχυτικές δοκίδες και αντη
ρίδες δίνουν στο οστό τη μέγιστη αντοχή του.

Το Σχήμα 1.4 δείχνει πώς αυτές οι δοκίδες δι
ατάσσονται στον αυχένα του μηριαίου, με σκοπό 
την αύξηση της αντοχής αυτού του τμήματος του 
οστού, το οποίο υπόκειται σε μεγάλες φορτίσεις. 
Στο σπογγιώδες οστό και στην κοιλότητα του 
οστού περιέχεται ο μυελός των οστών, ο οποίος 
αποτελείται από άωρα κύτταρα, εκ των οποίων 
θα αναπτυχθούν όλα τα είδη των κυττάρων του 
αίματος.

Οι τένοντες των μυών και οι σύνδεσμοι προ
σφύονται στο οστό με ίνες κολλαγόνου που 
διέρχονται διά του περιοστέου (οστικός υμένας) 
και συμφύονται μέσα στο συμπαγές οστό. Όταν 
υπόκειται σε σημαντική τάση ένας τένοντας μπο
ρεί να αντέξει, αλλά η πρόσφυσή του στο οστό 
να υποχωρήσει. Έτσι, μπορεί να αποσπασθεί ένα 
τμήμα οστού ή να σπάσει.

Όπου οι τένοντες των μυών προσφύονται δια
περνώντας το περιόστεο–το οποίο είναι πλούσιο 
σε νευρικά κύτταρα και αγγεία–μια ακατάλληλη 

Τένοντας

Μυελική κοιλό-
τητα (αυλός)
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φόρτιση μπορεί να ερεθίσει τη μεμβράνη και να 
οδηγήσει σε περιοστίτιδα (φλεγμονή του περιο
στέου) (βλ. σελ. 77).

Στις βαθύτερες στιβάδες του περιοστέου 
υπάρχουν πολλά οστεοπαραγωγά κύτταρα (οστε
οβλάστες) που είναι υπεύθυνα για την επιδιόρ
θωση των οστικών θραύσεων (κατάγματα). Τα 
οστά τροφοδοτούνται με θρεπτικές ουσίες από 
τα πολυπληθή αιμοφόρα αγγεία που εισέρχο
νται στον συμπαγή ιστό από το περιόστεο. Τα 
αγγεία κατόπιν διακλαδίζονται και φθάνουν σε 
όλα τα σημεία του οστού διά των Αβερσιανών 
πόρων. Η ικανότητα του οστού να αυτοεπιδιορ
θώνεται εξαρτάται άμεσα από την επάρκεια της 
αιματικής παροχής στην τραυματισμένη περιοχή. 
Για παράδειγμα, όταν τραυματισθεί ένα εκ των 
οστών της άκρας χείρας (μετακάρπια), συνήθως 
απαιτείται αρκετός χρόνος για την επούλωση, 
καθώς υπάρχουν λίγα αιμοφόρα αγγεία σε αυτήν 
την περιοχή και επιπλέον τα υπάρχοντα συνήθως 
τραυματίζονται κατά τη θραύση.

Επιστημονικές παρατηρήσεις απέδειξαν ότι 
ο αριθμός των τριχοειδών που τροφοδοτούν 
τους μύς και τα οστά αυξάνει εάν αυτοί οι μύες 
και τα οστά υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενες 
φορτίσεις (μέσω της άσκησης). Αυτό μπορεί να 
εξηγήσει την παρατήρηση ότι τραυματισμοί σε 
καλώς εξασκημένα άτομα ιώνται γρηγορότερα 
απ’ ό,τι σε μη ασκημένα άτομα.

Β. Οι αρθρώσεις
Τα διάφορα μέρη του σκελετού συνδέονται είτε 
με προσφύσεις, όπως οι υμένες, είτε με αρθρώ
σεις.

Οι προσφύσεις (υμένες, σύνδεσμοι, 
δίσκοι)
Μεταξύ της κνήμης και της περόνης υπάρχει ένας 
συνδετικός υμένας (μεσόστεος μεμβράνη) απο
τελούμενος από ίνες κολλαγόνου ιστού. Αυτός ο 
υμένας  έχει δύο λειτουργίες: (1) προσφέρεται για 
την πρόσφυση πολλών μυών του κάτω άκρου (βλ. 
σελ. 75) και (2) μεταφέρει φορτία από την κνήμη 
στην περόνη. Για παράδειγμα, όταν κάποιος προ
σγειώνεται από ένα άλμα, η φόρτιση εξασκείται 
στον αστράγαλο και προς τα άνω διά της κνήμης, 

Σχήμα 1.4
Φόρτιση (φορτίο)

Μυϊκή δύναμη

Σχήμα 1.5

Μεσόστεος μεμβράνη

Κνήμη

Περόνη

Σύνδεσμος

Αστράγαλος
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αλλά κατόπιν μεταφέρεται διά του υμένα στην 
περόνη. (Συνεπώς, η κνήμη ελαφρύνεται από τα 
φορτία) (Σχήμα 1.5).

Η κνήμη και η περόνη επίσης συνδέονται από 
δύο ισχυρές δέσμες ινώδους ιστού στην ποδο
κνημική (την κάτω κνημοπερονιαία άρθρωση). 
Τέτοιες ισχυρές, σαφώς διακρινόμενες δεσμίδες 
καλούνται σύνδεσμοι.

Όταν ο άκρος πόδας πιέζεται βίαια προς την 
κνήμη (ραχιαία κάμψη), ο αστράγαλος μπορεί 
να παρεμβληθεί μεταξύ περόνης και κνήμης με 
τέτοια δύναμη που μπορεί ο πρόσθιος από τους 
δύο συνδέσμους να σπάσει (ρήξη). Επίσης, μπορεί 
να ραγεί το κατώτερο μέρος της μεμβράνης.

Άλλα παραδείγματα σαφώς διακρινόμενων 
ελεύθερων συνδέσμων είναι οι χιαστοί σύνδε
σμοι που διασταυρώνονται μέσα στην άρθρωση 
του γόνατος όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.6. Εδώ 
φαίνεται το γόνατο, χωρίς την επιγονατίδα, από 
μπροστά.

Άλλος τύπος συνδέσμου προσδίδει ενίσχυση 
στον θύλακα που περιβάλλει μια άρθρωση. Αυτός 
ο σύνδεσμος είναι υπεύθυνος για την παρεμπό
διση εκείνων των κινήσεων όπου η παρέκκλιση 
είναι πολύ μεγάλη. Επίσης, περιορίζει κινήσεις 
σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις.

Ο ισχυρότερος όλων των συνδέσμων του σώ

Σχήμα 1.6

Κνήμη

Έσω πλάγιος 
σύνδεσμος

Έξω πλάγιος 
σύνδεσμος

Οπίσθιος χιαστός 
σύνδεσμος

Μηριαίο

Πρόσθιος χιαστός 
σύνδεσμος

Περόνη

Σχήμα 1.7

Μηριαίο 
οστό

Πύελος

Λαγονομηρικός 
σύνδεσμος

ματος (λαγονομηρικός σύνδεσμος) (Σχήμα 1.7) 
είναι μια παχεία δέσμη ινών, ευρισκόμενος στην 
πρόσθια πλευρά του θύλακα στο ισχίο. Περιορίζει 
την υπερβολική προς τα πίσω αιώρηση του κάτω 
άκρου. Η ισχύς ενός συνδέσμου ή τένοντα μπορεί 
να είναι 5.00010.000 N/cm2 εγκάρσιας διατομής. 
Ο λαγονομηρικός σύνδεσμος, σε ενήλικο άτομο, 
μπορεί να αντέξει φορτία 3.000 N.

Άλλος τύπος πρόσφυσης βρίσκεται μεταξύ 
των σπονδύλων της σπονδυλικής στήλης. Συ
νίσταται όχι μόνον από ίνες κολλαγόνου, αλλά 
επίσης από κύτταρα χόνδρου και το κέντρο του 
είναι ένας μαλακός πυρήνας (Σχήμα 1.8). Η όλη 
κατασκευή καλείται μεσοσπονδύλιος δίσκος και 
είναι ένα παράδειγμα δευτερεύουσας χόνδρινης 
άρθρωσης. Ένα επιπλέον παράδειγμα αυτού του 
τύπου της χόνδρινης άρθρωσης είναι η ηβική 
σύμφυση που συνδέει τα ηβικά οστά στη λεκάνη 
(Σχήμα 1.9).

Παραδείγματα άλλου τύπου αρθρώσεων είναι 
αυτές του επιφυσιακού χόνδρου (πρωτεύουσα 
χόνδρινη άρθρωση, σελ. 2) και η ινώδης άρθρωση 
μεταξύ των πλατέων οστών του κρανίου (ραφές) 
(Σχήμα 1.10).

Οι αρθρώσεις (υμενικές αρθρώσεις)
Οι επιφάνειες των οστών σε μια υμενική άρθρωση 
πάντα περικλείονται σε έναν αρθρικό θύλακα 
και πάντοτε καλύπτονται με αρθρικό χόνδρο. 
Το εξωτερικό στρώμα του θύλακα σχηματίζεται 
από ίνες κολλαγόνου, με μεγάλη αντίσταση σε 
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Σχήμα 1.38
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Σχήμα 1.39

Α
Β
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Σχήμα 1.40

προς την άρθρωση δεν είναι ο ίδιος και στις τρεις 
θέσεις. Εντούτοις, αντιλαμβάνεται κανείς την ιδέα 
του πόσο ποικίλλει η δύναμη στις διαφορετικές 
θέσεις και την αίσθηση της καμπύλης δύναμης 
των μυών. Η καμπύλη δύναμης αναφέρεται στη 
μυϊκή δύναμη η οποία παράγεται σε διαφορετικά 
σημεία του εύρους κίνησης.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο Κεφά
λαιο 2.

Ένα ακόμη παράδειγμα της μυϊκής ικανότη
τας να πα  ράγει δύναμη φαίνεται στη θέση του 
Σχήματος 1.40.

Όταν κάποιος πιάνει τον Αχίλλειο τένοντα, 
διαπιστώνει ότι είναι δύσκολο να προκαλέσει 
κάποια τάση, γιατί η έκφυση και κατάφυση του 
γαστροκνημίου είναι πολύ κοντά η μία στην 
άλλη. Όταν αλλάξει τη γωνία του γόνατος ή της 
ποδοκνημικής, γίνεται πιο εύκολο να συσπασθεί ο 
μυς. Αν προσπαθήσει με λυγισμένα γόνατα (θέση 
έναρξης της κίνησης) να εκτελέσει ένα επιτόπιο 
άλμα, ο γαστροκνήμιος δεν συσπάται για να 

ανυψωθεί η φτέρνα από το έδαφος, παρά μέχρις 
ότου τελειώσει η έκταση του γόνατος. Όσο πιο 
ευθύγραμμο είναι το γόνατο, τόσο μακρύτερος 
γίνεται ο γαστροκνήμιος, έτσι, κάθε τι εξαρτάται 
από την απόσταση μεταξύ έκφυσηςκατάφυσης 
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Οι διαφορετικοί τύποι της μυϊκής 
λειτουργίας
Παρατηρώντας τον τρόπο λειτουργίας των μυών, 
είναι σύνηθες να υπάρχει διάκριση μεταξύ της 
δυναμικής και στατικής λειτουργίας τους.

Δυναμική λειτουργία σημαίνει ότι η έκφυση 
και η κατάφυση του μυός επηρεάζονται βίαια με 
αλλαγή στο μήκος του μυός. Όταν η μυϊκή δύ
ναμη προκαλεί το πλησίασμα των προσφύσεων, 
ώστε αυτές να κινηθούν η μία προς την άλλη, 
τότε λέγεται ότι ο μυς λειτουργεί μειομετρικά 
ή συγκεντρικά (δηλαδή βραχύνεται). Όταν η 
μυϊκή δύναμη εκφράζεται με την απομάκρυνση 
μεταξύ της έκφυσης και κατάφυσής του (δηλαδή 
ο μυς προσπαθεί να σταματήσει την κίνηση της 
άρθρωσης) τότε λέγεται ότι ο μυς λειτουργεί 
πλειομετρικά ή εκκεντρικά (αν και ο μυς προ
σπαθεί να βραχυνθεί, πρακτικά επιμηκύνεται από 
εξωτερικές δυνάμεις). 

Όταν ο μυς συσπάται χωρίς να συμβαίνει κα
μία κίνηση στην άρθρωση, λέγεται ότι ο μυς λει
τουργεί ισομετρικά (ή στατικά). Τα Σχήματα 1.41 
και 1.42 δείχνουν πώς λειτουργούν οι καμπτήρες 
και εκτείνοντες της άρθρωσης του αγκώνα. 

Το Σχήμα 1.43 δείχνει μια άσκηση εκγύμνα
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Σχήμα 1.41

Όταν κάποιος 
κρέμεται, οι καμπτήρες 

του αγκώνα 
λειτουργούν ισομετρικά

Όταν κάποιος 
έλκεται επάνω, 

οι καμπτήρες του 
αγκώνα λειτουρ-
γούν μειομετρικά 

Όταν κάποιος κατεβαίνει, 
οι καμπτήρες του αγκώνα 
λειτουργούν πλειομετρικά.

Σχήμα 1.42

Μειομετρική δράση των εκτεινόντων του βραχίονα  

Πλειομετρική δράση των εκτεινόντων του 
βραχίονα 

Ισομετρική δράση των εκτεινόντων του βραχίονα      

Επάνω

Κάτω

Ισομετρική

σης που προκαλεί μειομετρική λειτουργία στους 
οσφυϊκούς μυς (η κίνηση συμβαίνει στο κάτω 
μέρος της σπονδυλικής στήλης) και ισομετρική 
λειτουργία για τους μυς του αυχένα και της σπον
δυλικής στήλης. Κατά το κατέβασμα, οι οσφυϊκοί 
μύες λειτουργούν πλειομετρικά, σε μια προσπά
θεια επιβράδυνσης της κίνησης (για τους μυς της 
σπονδυλικής στήλης, βλ. σελ. 93). 

Το Σχήμα 1.44 δείχνει τι συμβαίνει όταν ένα 
άτομο ανασηκώνεται από τη θέση κατάκλισης. 

Σχήμα 1.43

12. Μειομετρική λειτουργία, κυρίως για τους 
ορθούς κοιλιακούς μυς (σελ. 97).

23. Ισομετρική συστολή για τους κοιλιακούς 
μυς και μειομετρική για τους καμπτήρες των 
ισχίων (σελ. 57).

34. Σχεδόν καμία συστολή για τους κοιλιακούς 
μες. Μειομετρική λειτουργία για τους κα
μπτήρες των ισχίων.

4. Ισομετρική συστολή για τους εκτείνοντες τη 
σπονδυλική στήλη. 

Είναι ευκολότερη η ανάλυση των ασκήσεων 
που χρησιμοποιούνται στα ανταγωνιστικά αθλή
ματα, στην προπόνηση δύναμης, στις ασκήσεις 
για την αύξηση της ελαστικότητας κτλ. όταν 
είναι γνωστή η έκφυση και η κατάφυση των 
μυών. Μελέτες φυσιολογίας έδειξαν ότι όταν 
ένας μυς εξασκείται μειομετρικά, η ικανότητά 
του να λειτουργεί ισομετρικά και πλειομετρικά 
δεν αυξάνεται κατά το αναμενόμενο. Συμπεραί
νεται ότι η αιτία γι’ αυτό βρίσκεται στο γεγονός 
ότι η λειτουργική ικανότητα του μυός εξαρτάται 
εν μέρει από τη μάζα του και εν μέρει από την 
παροχή νευρικών ερεθισμάτων. Και οι δύο αυτές 
λειτουργίες πρέπει να συνυπάρχουν, για την απο
τελεσματικότητα του μυός. Ένας καλός αθλητής ή 
προπονητής οφείλει να αναλύει τις συγκεκριμένες 
ασκήσεις που εμπλέκονται στο άθλημά του και 
να σχεδιάζει άλλες ασκήσεις που να ικανοποιούν 
τις εξειδικευμένες ανάγκες των κινήσεων του 
αθλήματός του. 

Ταχοδυναμική σχέση του μυός
Η συσχέτιση που απαιτείται να κατανοηθεί πε
ρισσότερο, με σκοπό την ικανότητα ανάλυσης 
της κίνησης, είναι αυτή μεταξύ αναπτυσσόμε
νης δύναμης και ταχύτητας συστολής. Αυτή η 
σχέση καταγράφεται κυρίως με τη βοήθεια του 
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τρική παραγόμενη δύναμη με τη δύναμη η οποία 
παράγεται όταν η γωνιακή ταχύτητα είναι 60°/s. 
Μεταβάλλοντας την ταχύτητα από 0 ώς 720°/s, 
παρατηρείται πως η μειομετρική δύναμη εξαρτά
ται από την ταχύτητα περιστροφής της άρθρω
σης. Το ισοκινητικό δυναμόμετρο μπορεί επίσης 
να περιστραφεί στην αντίθετη κατεύθυνση, με 
τον (Ε) να προσπαθεί να σταματήσει την κίνηση, 
έτσι ώστε οι μύες να λειτουργούν πλειομετρικά. 
Το Σχήμα 1.46 δίνει τη γραφική παράσταση των 
παραπάνω. Πειράματα σε ζώα δίνουν ενδεικτικά 
αποτελέσματα ότι η ισχύς πέδησης (επιβράδυν
σης) μπορεί να υπερβεί τη μέγιστη ισομετρική 
κατά 80%. Σε εργαστηριακά πειράματα σε αν
θρώπους, η καμπύλη της πλειομετρικής συστολής 
εξαρτάται κατά πολύ από τη δραστηριοποίηση 
του ατόμου, τον φόβο τραυματισμού κ.λπ. Τα 
αποτελέσματα που μετρώνται συνήθως είναι λίγο 
πάνω από τη μέγιστη ισομετρική. Σε έκτακτες κα
ταστάσεις, αναμένονται τιμές μεγαλύτερες αυτών 
που επιτυγχάνονται στο εργαστήριο. 

Σχήμα 44

1

2

3

4

Σχήμα 1.45

λεγόμενου ισοκινητικού δυναμόμετρου. Ο εξε
ταζόμενος (Ε), ενώ κάθεται, ωθεί εναντίον ενός 
βραχίονα του δυναμόμετρου, ο οποίος στρέφεται 
περί άξονα παράλληλο προς αυτόν του γόνατος 
(Σχήμα 1.45).

Υπάρχει ένας μετρητής στον βραχίονα του δυ
ναμόμετρου, που δείχνει τη δύναμη με την οποία 
συσπώνται οι εκτείνοντες του γόνατος (τετρακέ
φαλος μυς). Με αυτή τη συσκευή μπορεί, για πα
ράδειγμα, να βρεθεί η μέγιστη ισομετρική δύναμη 
του (Ε) για μια γωνία 90° κάμψης του γόνατος. Το 
δυναμόμετρο είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να 
μπορεί να καθοδηγήσει τον βραχίονα σε διαφορε
τικές ταχύτητες. Μπορεί για παράδειγμα να τεθεί 
η κίνηση του βραχίονα στις 60°/s. Ζητείται από 
τον εξεταζόμενο να πιέσει τον βραχίονα όσο το 
δυνατόν περισσότερο καθώς ο βραχίονας κινείται 
με την προκαθορισμένη ταχύτητα. Αν η δύναμη 
καταγραφεί όταν η κνήμη βρίσκεται σε θέση 
τέτοια ώστε το γόνατο να είναι στις 90° κάμψης, 
μπορεί σε αυτή τη γωνία να συγκριθεί η ισομε

Σχήμα 1.46
Δύναμη

180%

140%

100% Μέγιστη ισομετρική

–Πλειομετρική  0 + Μειομετρική      720 
  συστολή  συστολή
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Για να απλοποιηθούν τα πράγματα θα παρο
μοιαστεί η κατάσταση της κίνησης με την κίνηση 
ενός μυριόποδου (Σχήμα 1.47 (Α)). Υποτίθεται ότι 
το μυριόποδο προχωρά αργά μπροστά. Τα περισ
σότερα από τα πόδια του βρίσκονται στο έδαφος 
την ίδια στιγμή και συνεισφέρουν στη δύναμη. 
Τα πόδια σε αυτό το παράδειγμα αντιπροσωπεύ
ουν τις συνδέσεις (εγκάρσιες γέφυρες) μεταξύ 
νηματίων ακτίνης και μυοσίνης. Σε μεγαλύτερη 
ταχύτητα, λιγότερα πόδια βρίσκονται σε επαφή 
με το έδαφος και κατά συνέπεια η δύναμη θα είναι 
λιγότερη. Σε πολύ υψηλές ταχύτητες, η προς τα 
πίσω κίνηση του ποδιού θα είναι ελάχιστη, ώστε 
να προσφέρει κάποια επιπλέον δύναμη στην κίνη
ση. Έτσι θα έχει φτάσει στη μέγιστη ταχύτητα.

Με την πλειομετρική λειτουργία (Β), μπορεί 
κανείς σχηματικά να φανταστεί ότι το μυριόποδο 
έχει όλα τα πόδια του στο έδαφος και προσπαθεί 
να τραβηχτεί πίσω με όλη του τη δύναμη. Στην 
πραγματικότητα το σώμα φαίνεται να έχει μια 
καλύτερη ικανότητα κινητοποίησης μεγαλύτερου 
αριθμού μυϊκών μονάδων κατά την επιβράδυνση 
και αυτή είναι η φάση που προκαλούνται βλάβες, 
όταν δεν επαρκεί ο χρόνος για την κίνηση πέδη
σης, ώστε να ολοκληρωθεί.

Ας υποτεθεί ότι ένας δοκιμαζόμενος εκτελεί 
ένα  επιτόπιο άλμα με λυγισμένα γόνατα (θέση 
έναρξης), όσο ψηλότερα μπορεί και το ύψος του 
άλματος είναι 50 cm. Οι μύες του λειτουργούν 
μειομετρικά με τη δύναμη να δείχνεται από το 
βέλος (Α) στο Σχήμα 1.47. Κατά την προσγείω
ση οι ίδιοι μύες λειτουργούν, όπως και κατά την 
αναπήδηση, αλλά με πλειομετρική συστολή (Β). 

Η πλειομετρική λειτουργία των μυών προσφέρει 
μεγαλύτερη δύναμη και έτσι ο δοκιμαζόμενος 
μπορεί να επιβραδύνει επιτυχώς την προς τα 
κάτω κίνηση, πριν λυγίσει πολύ και τραυματι
στούν, για παράδειγμα τα γόνατα.

Έτσι κανείς μπορεί να φανταστεί ότι τέτοιες 
κινήσεις  γίνονται πιο αποτελεσματικές, εξαιτίας 
της μο να δικής σχέσης μεταξύ συγκεντρικής και 
εκκεντρικής δύναμης. Υποτίθεται ότι κάποιος 
προσπαθεί να κλωτσήσει όσο γρηγορότερα γίνε
ται (Σχήμα 1.48). Πρώτα επιταχύνεται η κνήμη με 
τη δράση των εκτεινόντων του γόνατος (τετρακέ
φαλος μηριαίος μυς). Μετά η κνήμη επιβραδύνε
ται, προτού φτάσει την τελική θέση, ειδάλλως το 
γόνατο θα τραυματιστεί από υπερέκταση. Οι μύες 
που επιβραδύνουν βρίσκονται στην πίσω πλευρά 
του μηρού (οπίσθιοι μηριαίοι) και λειτουργούν 
πλειομετρικά για το σταμάτημα της κίνησης. Αν 
αυτοί οι μύες είναι ασθενέστεροι των εκτεινόντων 
μυών του γόνατος, η φάση επιτάχυνσης θα πρέ
πει να διακοπεί σε πρώιμο στάδιο, έτσι ώστε το 
σταμάτημα να γίνει εγκαίρως. Αυτό θα επιφέρει 
μικρότερη ταχύτητα στο κάτω άκρο πριν από τη 
διακοπή της φάσης επιτάχυνσης. Αν οι επιβρα
δύνοντες μύες είναι αρκετά ισχυροί, μπορούν 
να περιμένουν μέχρι αρκετά αργά στην κίνηση, 
προτού αρχίσουν με πλειομετρική συστολή να 
επιβραδύνουν και να διακόψουν την κίνηση με 
σκοπό να προστατέψουν την άρθρωση. Αυτό 
θα επιτρέψει μεγαλύτερη διάρκεια της φάσης 
επιτάχυνσης για τους εκτείνοντες το γόνατο και 
ως αποτέλεσμα την επίτευξη μεγαλύτερης ταχύ
τητας κατά την εκτέλεση της κίνησης.

Για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας 
σε μια κίνηση, μια καλή τεχνική περιλαμβάνει 
εξάσκηση των μυών κάτω από τις πιο ευνοϊκές 
δυνατές καταστάσεις.

Ο μυς του ισχίου που συμμετέχει όταν το κάτω 
άκρο εκτείνεται βίαια προς τα πίσω (Σχήμα 1.49) 
είναι ο μεγάλος γλουτιαίος (μείζων γλουτιαίος).

Σχήμα 1.47

Δύναμη

140%

100% Μέγιστη ισομετρική

–Πλειομετρική 0 + Μειομετρική 720 
  συστολή                                    συστολή

A

B

B

A

Σχήμα 1.48

Επιβράδυνση
Επιτάχυνση
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μυ είναι: (Α) από ξαπλωμένος στο πλάι, ανύψωση 
του κάτω άκρου και (Β) ανύψωση του κορμού 
όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ τα κάτω άκρα 
συγκρατούνται (Σχήμα 3.10).

Ο μεγάλος γλουτιαίος μυς λειτουργεί για την 
ισχυρή αιώρηση του κάτω άκρου προς τα πίσω 
και επίσης βοηθά στη συγκράτηση του γόνατος 
σε έκταση. Αυτό είναι δυνατό, επειδή ένα τμήμα 
του μυός καταφύεται στην επιφάνεια του μηρι-
αίου οστού (γλουτιαίο φύμα, εκτείνει το ισχίο) 
και ένα τμήμα του προσφύεται μέσω μιας πολύ 
ισχυρής πλατιάς τενόντιας μοίρας στην έξω πλευ-
ρά του μηρού (λαγονοκνημιαία ταινία) (Σχήμα 
3.11, πλάγια όψη). Αυτή η τενόντια ταινία περνά 

Σχήμα 3.9

Μικρός γλουτιαίος μυς

Σχήμα 3.10

Σχήμα 3.11

Μεγάλος γλουτιαίος 
μυς

Λαγονοκνημιαία ταινία

ακολούθως μπροστά από τον άξονα κίνησης του 
γόνατος και καταφύεται στον έξω κόνδυλο του 
κνημιαίου οστού. Η τενόντια μοίρα ψηλαφείται 
σαν τένοντας πλάτους 3-4 cm στην έξω πλευρά 
του μηρού, αμέσως πάνω από το γόνατο.

Ο μεγάλος γλουτιαίος μυς μπορεί να δράσει 
με μεγαλύτερη δύναμη όταν ο κορμός κάμπτεται 
προς τα εμπρός προς το ισχίο. Αυτό συμβαίνει 
γιατί η απόσταση μεταξύ έκφυσης-κατάφυσης 
γίνεται μεγαλύτερη (βλ. σελ. 17). Το Σχήμα 3.12 
δείχνει ότι όσο μεγαλύτερη δύναμη χρειάζεται 
ένα άτομο τόσο περισσότερο πρέπει να γείρει 
μπροστά. Οι πιο αποδοτικές κινήσεις για την 
εκγύμναση του μεγάλου γλουτιαίου μυός είναι 

Σχήμα 3.12
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αυτές που συμπεριλαμβάνουν ταυτόχρονα τους 
εκτείνοντες το γόνατο και το ισχίο.

Οι μύες που συμμετέχουν στην αιώρηση του 
κάτω άκρου προς τα πίσω (εκτείνοντες ισχίου) 
είναι – εκτός του μεγάλου γλουτιαίου – αυτοί 
οι μύες που εκφύονται από το ισχιακό κύρτωμα 
και οι οποίοι καταφύονται στην κνήμη, κάνοντας 
κάμψη της άρθρωσης του γόνατος (βλ. σελ. 69). 

2. Οι βουβωνικοί μύες
Οι βουβωνικοί μύες είναι οι προσαγωγοί μύες 
και φέρουν το κάτω άκρο προς τη μέση γραμμή 
του σώματος. Πήραν τα ονόματά τους ανάλογα 
με την περιοχή έκφυσης, το μέγεθος και την εμ-
φάνισή τους.

Όλοι αυτοί οι μύες εκφύονται από το ηβικό 
οστό και καταφύονται στην οπίσθια επιφάνεια 
του μηριαίου οστού επί της ανώμαλης ακρολο-
φίας που εκτείνεται κατά μήκος του στελέχους 
(τραχεία γραμμή). Τα Σχήματα 3.13, 3.14 και 
3.15 δείχνουν τις πρόσθιες όψεις του κτενίτη, του 
ισχνού προσαγωγού και του μακρού προσαγωγού 
μυός αντίστοιχα. Τα Σχήματα 3.16 και 3.17 δεί-
χνουν την πρόσθια όψη του μεγάλου προσαγωγού 
και του βραχέος προσαγωγού μυός. Αυτοί οι μύες 
δρουν ισχυρά όταν στο τρέξιμο ο άκρος πόδας 
αφήνει το έδαφος και αρχίζει να αιωρείται προς 
τα εμπρός. Κατά την προς τα εμπρός αιώρηση, 
το κάτω άκρο στρέφει προς τα έξω σε σχέση με 
το ισχίο. Αυτό συμβαίνει, επειδή οι προσαγωγοί 
καταφύονται στην οπίσθια επιφάνεια του μηριαί-
ου οστού. Τέτοιου είδους υπερπροσπάθεια, όπως 
συμβαίνει συνήθως σε βίαιες κινήσεις ανοικτού 
πλαϊνού κτυπήματος, π.χ. στο ποδόσφαιρο, στην 

Σχήμα 3.13

Κτενίτης μυς 

Ηβικό ιστό

Σχήμα 3.14

Ισχνός προσαγωγός 
μυς

Σχήμα 3.15

Μακρός προσαγωγός 
μυς

προς τα εμπρός επαναφορά του ελεύθερου κάτω 
άκρου στο πατινάζ, στη σκληρή προετοιμασία 
των δρομέων ταχύτητας κτλ., οδηγεί σε δυσφορία 
στην περιοχή έκφυσης των μυών (βουβωνικές 
βλάβες). Οι βουβωνικές βλάβες μπορούν να 
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λύτερη φόρτιση), κάμψη των κάτω άκρων όσο 
πιο ψηλά γίνεται, κρατώντας τα ευθειασμένα. 
Για πλειομετρική άσκηση, η κάθοδος εκτελείται 
επιβραδυνόμενη.

Σχήμα 3.25 (Ε). Ακουμπισμένος στον τοίχο 
και έχοντας ένα βοηθό, που προσφέρει εξωτερική 
αντίσταση στον μηρό του ασκούμενου, όταν αυ-
τός προσπαθεί να σηκώσει το γόνατό του.

Σχήμα 3.25 (ΣΤ). Ο ασκούμενος με λάστιχο 
στο κάτω άκρο  προσπαθεί να φέρνει επάνω το 
γόνατό του με γρήγορες κινήσεις.

Σχήμα 3.25 (Ζ). Οι μύες του ισχίου γυμνά-
ζονται ισομετρικά με τον ακόλουθο τρόπο: ο 
ασκούμενος είναι ξαπλωμένος ύπτια με τα ισχία 
στις 90° κάμψης, έχοντας ένα βοηθό να συγκρατεί 
το κατώτερο μέρος της κνήμης. Ο βοηθός εκτελεί 
μεγάλες κινήσεις σε διαφορετικές κατευθύνσεις, 
προσπαθώντας να αλλάξει στον ασκούμενο τη 
γωνία μεταξύ άκρων και κορμού, ενώ αυτός 
αντιστέκεται. 

Για να διαταθεί ο λαγονοψοΐτης, πρέπει να με-
γαλώσει στο μέγιστο η απόσταση μεταξύ έκφυσης 
και κατάφυσης του μυός, ενώ οι μύες της περιοχής 
είναι χαλαροί. Ένας τρόπος διάτασης είναι να 
γονατίσει κάποιος με τον τρόπο που φαίνεται στο 
Σχήμα 3.26 (Α). Η πίεση γίνεται στο άκρο που 
είναι μπροστά και τα κάτω άκρα απομακρύνονται 
όσο το δυνατόν περισσότερο. Αν ο λαγονοψοΐτης 
είναι βραχύμενος και δυνατός, ενώ οι οπίσθιοι 
μηριαίοι μύες αδύναμοι, τότε ο κορμός τείνει να 
λυγίσει προς τα εμπρός ως  προς τη λεκάνη. Αυτό 
προκαλεί ήπια οσφυαλγία και στάση στην οποία 
το άτομο μοιάζει να έχει «κοιλίτσα» λόγω της 
αυξημένης οσφυϊκής λόρδωσης.

Μια άλλη θέση διάτασης του λαγονοψοΐτη 
είναι η ακόλουθη: κάποιος που στέκεται στο ένα 
κάτω άκρο με το άνω άκρο τραβάει το ελεύθερο 
κάτω άκρο πίσω, πέρα από την υποθετική γραμμή 
η οποία περνά κάθετα στο σώμα του (Σχήμα 3.26 
(Β)). Πρέπει η προς τα πίσω κίνηση να γίνεται 
στο ισχίο και όχι στο κάτω τμήμα της οσφυϊκής 

Σχήμα 3.26
Σχήμα 3.27

μοίρας. Επίσης, διατηρεί το γόνατο σε ανοιχτή 
γωνία, ειδάλλως η κίνηση θα περιοριστεί από τον 
ορθό μηριαίο μυ (σελ. 63).

Μια τρίτη θέση διάτασης δείχνεται στο Σχήμα 
3.27. Ένας βοηθός σηκώνει το κάτω άκρο του 
διατεινόμενου προς τα πίσω και πάνω, ενώ ταυ-
τόχρονα ο διατεινόμενος συγκρατεί τη λεκάνη 
του (δηλ. εμποδίζει κάθε κίνηση στην οσφύ). 
Αυτές οι ασκήσεις μπορούν να γίνονται υπό την 
καθοδήγηση εξειδικευμένων ατόμων.

Ο ραπτικός μυς είναι ο μακρύτερος μυς του 
σώματος (Σχήμα 3.28). Εκτείνεται από την πρό-
σθια άνω λαγόνιος άκανθα, προσπελαύνει το 
μηριαίο οστό σε σχήμα ελαφρού S και πορεύεται 
προς την έσω πλευρά του γόνατος, όπου κατα-
φύεται στον έσω κνημιαίο κόνδυλο.

Αυτός ο μυς έχει τόσο ποικίλες λειτουργίες, 
ώστε είναι δύσκολο να καταταγεί σε κάποια ιδιαί-
τερη μυϊκή ομάδα. Ο ραπτικός μυς πήρε το όνομά 
του από το γεγονός ότι επιτρέπει σε κάποιον να 
κάθεται σε τραπέζι με σταυρωμένα γόνατα, όπως 
κάνουν οι ράφτες. Αυτός ο μυς κάμπτει, απάγει 
και στρέφει το ισχίο προς τα έξω, ενώ κάμπτει και 
στρέφει το γόνατο προς τα έσω.

Γ. Η άρθρωση του γόνατος
Το γόνατο είναι μια πολύπλοκη άρθρωση που 
χρειάζεται λεπτομερειακή μελέτη. Οι κινήσεις 
που εκτελούνται στο γόνατο είναι κάμψη και 
έκταση καθώς επίσης έσω και έξω στροφή της 
κνήμης. Οι στροφές της κνήμης μπορούν να γί-
νουν μόνο όταν το γόνατο είναι σε κάμψη. Όσο 
πιο πολύ είναι λυγισμένο το γόνατο τόσο πιο 
εύκολα περιστρέφεται η κνήμη και ο άκρος πό-
δας. Η κάμψη του γόνατος (Σχήμα 3.29) γίνεται 
αντιληπτή είτε ως:

1. κύλιση του μηριαίου στην κνήμη (Α) ή 
2. ως ολίσθηση του μηριαίου στο ίδιο σημείο 

πάνω στην κνήμη (Β).

Στην πραγματικότητα συμβαίνουν και οι δύο τύ-
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κάμψη του γόνατος. Είναι τεντωμένοι όταν το 
γόνατο είναι σε έκταση (Α) και χαλαροί όταν το 
γόνατο είναι σε κάμψη (Β). Αυτό σημαίνει, για 
παράδειγμα, ότι η κνήμη μπορεί να στραφεί προς 
τα έξω μέχρι οι σύνδεσμοι να διαταθούν. Η κνήμη 
συνήθως δεν στρέφεται προς τα έσω, τόσο, όσο 
προς τα έξω, επειδή οι χιαστοί σύνδεσμοι στην 
άρθρωση διασταυρώνονται ο ένας γύρω από τον 
άλλο κατά την έσω στροφή και έτσι εμποδίζουν 
την κίνηση (Σχήμα 1.20).

Το κάτω μέρος του μηριαίου οστού είναι ελ-
λειπτικό και το άνω μέρος της κνήμης επίπεδο. 
Έτσι, θα υπήρχε μικρή επαφή μεταξύ των επιφα-
νειών τους, αν ο χόνδρος δεν ήταν τόσο παχύς 
και αν οι λεγόμενοι μηνίσκοι δεν είχαν τέτοιο 
σχήμα, που να ταιριάζουν με το κάτω μέρος του 
μηριαίου. Η κάτω επιφάνεια των μηνίσκων είναι 
επίπεδη, όπως και η επιφάνεια της κνήμης. Κατά 
συνέπεια, τα φορτία που μεταβιβάζονται στην 
κνήμη διαμοιράζονται σε μεγαλύτερη σχετικά 
περιοχή. Λεπτομερώς η άρθρωση του γόνατος 
φαίνεται στα Σχήματα 3.32-3.34. 

Στην κάμψη και έκταση του γόνατος, οι μηνί-
σκοι ολισθαίνουν ώστε να εφαρμόζουν στο σχήμα 
των κονδύλων του μηριαίου οστού. Επειδή ο έσω 
μηνίσκος συμφύεται με τον έσω πλάγιο σύνδεσμο, 
τραυματίζεται ευκολότερα, μια και υπόκειται σε 
υπερβολικά φορτία σε ακραίες θέσεις.

Σχήμα 3.28

Ραπτικός

Σχήμα 3.29

ποι κίνησης. Η κίνηση (Α) συμβαίνει μέχρις ότου 
ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος διαταθεί πλήρως, 
μετά την οποία γίνεται η δεύτερη (Β) κίνηση.
Έτσι ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος (Σχήμα 3.30) 
εμποδίζει την προς τα εμπρός κίνηση της κνή-
μης σε σχέση με το μηριαίο. Ένας συνηθισμένος 
τραυματισμός στο ποδόσφαιρο είναι η ρήξη του 
πρόσθιου χιαστού συνδέσμου, που μπορεί να 
συμβεί όταν ο παίκτης δεχθεί μια δυνατή κλωτσιά 
στο πίσω μέρος της κνήμης. Ο οπίσθιος χιαστός 
σύνδεσμος τραυματίζεται όταν η κνήμη ωθείται 
προς τα πίσω ή όταν το γόνατο υπερεκτείνεται. 
Η λειτουργία των δύο πλάγιων συνδέσμων (Σχή-
μα 3.31) είναι να εμποδίζουν την προς το πλάι 

Σχήμα 3.30 Χιαστοί σύνδεσμοι 

Πρόσθιος Οπίσθιος

Σχήμα 3.31 Πλάγιοι
σύνδεσμοι
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Έτσι, σε βαρομεταφέρουσες δραστηριότητες 
όταν το γόνατο βρίσκεται σε κάμψη, οι βλάβες 
στους μηνίσκους είναι πολύ συχνές λόγω στροφι-
κής βίας. Αν συμβεί ξαφνικά κτύπημα στο γόνατο 
κατά τη διάρκεια έξω στροφής της κνήμης, ο έσω 
σύνδεσμος διατείνεται και μπορεί να κοπεί ο 
μηνίσκος, ο οποίος βρίσκεται σταθεροποιημένος 
μεταξύ του μηριαίου οστού και της κνήμης. Εξαι-
τίας αυτού, πρέπει να αποφεύγονται οι παρακάτω 
τύποι κινήσεων: (Α) πολύ βαθιές αναπηδήσεις ή 
βάδισμα όπως η χήνα και (Β) ασκήσεις διάτασης 
από τη θέση του εμποδιστή (Σχήμα 3.35).

Σχήμα 3.32
Έξω μηνίσκος

Πρόσθιος χιαστός 
σύνδεσμος

Οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος

Έσω πλάγιος σύνδεσμος Έξω πλάγιος σύνδεσμος

Σχήμα 3.34

Δ. Οι μύες της άρθρωσης   
 του γόνατος
Οι εκτείνοντες του γόνατος
Ο ορθός μηριαίος μυς εκφύεται από την πύελο και 
κάμπτει το ισχίο. Καταφύεται στην επιγονατίδα 
(Σχήμα 3.36, πλάγια όψη) και εκτείνει το γόνατο 
(μέσω του ισχυρότατου τένοντα που εκτείνεται 
από την επιγονατίδα στο κνημιαίο κύρτωμα).

Ο λειτουργία του ορθού μηριαίου μυός μπορεί 
να ελεγχθεί με τον παρακάτω τρόπο: αν κάποιος 
σταθεί στο ένα κάτω άκρο με τον κορμό του κά-
θετο και ση κώσει το ελεύθερο κάτω άκρο μέχρι 
το οριζόντιο επίπεδο. Το Σχήμα 3.37 (Β) δείχνει 
ότι ο μυς βρίσκεται σε μέ γιστη σύσπαση σε αυτή 
τη θέση. Είναι οι μύες της οπίσθιας πλευράς του 
μηρού (σελ. 69) αρκετά εύκαμπτοι ώστε να επι-
τρέπουν να ευθειασθεί το κάτω άκρο; Πόσο πολύ 
μπορεί κάποιος να σταθεί έτσι; Πολύ σύντομα 
θα αισθανθεί έναν οξύ πόνο στον ορθό μηριαίο 

Σχήμα 3.35

Σχήμα 3.33

Οπίσθιος 
χιαστός 
σύνδεσμος

Έσω 
πλάγιος 
σύνδεσμος

Έξω 
πλάγιος 
σύνδεσμος

Έσω 
μηνίσκος

Έξω 
μηνίσκος

Πρόσθιος 
χιαστός 
σύνδεσμος

Έσω μηνίσκος
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Ασκήσεις ενδυνάμωσης  
των καμπτήρων του γόνατος
Οι παρακάτω ασκήσεις (Σχήμα 3.50 (Α-Δ)) είναι 
παραδείγματα διαφορετικών ασκήσεων ενδυνά-
μωσης των οπίσθιων μηριαίων μυών.

Σχήμα 3.50 (Α). Ένας βοηθός (ή παπούτσια 
με βάρη ή συγκράτηση με λάστιχο) θα προσφέρει 
αρκετή αντίσταση, επιτρέποντας στον ασκούμενο 
να κάμψει το γόνατό του με ήπιες κινήσεις προς 
τα πίσω (μειομετρική λειτουργία των μυών) και 

να το εκτείνει προς τα εμπρός (πλειομετρική 
λειτουργία των μυών). Η αντίσταση δεν πρέπει 
να είναι τόσο μεγάλη, ώστε να αναγκάζεται να 
κάμπτει το ισχίο για να εκτελέσει τις κινήσεις.

Σχήμα 3.50 (Β). Κάμπτοντας το ισχίο με τους 
λαγονοψοΐτες (δηλ. με πρόσθια κλίση λεκάνης) 
η έκφυση των οπίσθιων μηριαίων (το ισχιακό 
κύρτωμα) θα κινηθεί πιο μακριά από την κνήμη. 
Έτσι, διατείνονται οι καμπτήρες και αυξάνεται η 
δύναμή τους (σελ. 17). Αυτό όμως σημαίνει ότι η 
οσφύς υποβάλλεται σε τάση, σε μια μη ευνοϊκή 
θέση και αυτό μπορεί να προκαλέσει πόνο. Γι’ 
αυτό τα ισχία πρέπει να κρατηθούν κάτω, σε 
επαφή με το έδαφος και να μην προσπαθεί κανείς 
περισσότερο από όσο είναι αναγκαίο για την 
εκτέλεση της κίνησης.

Σχήμα 3.50 (Γ). Η ίδια συσκευή ενδυνάμωσης 
που χρησιμοποιείται για την εκγύμναση των 
εκτεινόντων του γόνατος μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί και για την εκγύμναση των καμπτήρων του 
γόνατος, κρατώντας ωστόσο την οσφυϊκή μοίρα 
της Σ.Σ. επίπεδη.

Σχήμα 3.50 (Δ). Η ακόλουθη άσκηση είναι 

Σχήμα 3.47

Σχήμα 3.46

Ημιυμενώδης μυς

Ισχιακό κύρτωμα

Δικέφαλος μηριαίος 
μυς

Ημιτενοντώδης μυς

Κεφαλή της 
περόνης

Έσω κνημιαίος 
κόνδυλος

Δικέφαλος μηριαίος μυς
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απαιτητική. Ο ασκούμενος γονατίζει σε μαλακή 
επιφάνεια με τις κνήμες του σταθερές. Με τά αφή-
νει τον κορμό του να πέσει αργά προς τα εμπρός 
και κατόπιν ανασηκώνεται. Κρατά τα ισχία του  
ίσια. Είναι απαραίτητο να ξεκινήσει με μικρές 
κι νήσεις. Αυτή η άσκηση υποβάλλει τους μυς σε 
μεγάλη  τάση και μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε 
κράμπες, αν κάποιος είναι αγύμναστος. Σε αυτή 
την άσκηση το βάρος του σώματος υποβάλλει 
τους μυς σε τάση. Όσο πιο μπροστά είναι το κέ-
ντρο βάρους του σώματος από το γόνατο τόσο 
μεγαλύτερη είναι η ροπή δυνάμεως στην οποία 
πρέπει να αντισταθούν οι καμπτήρες του γόνα-
τος. Όταν ο κορμός χαμηλώνει οι μύες λειτουρ-
γούν πλειομετρικά, ενώ όταν ανυψώνεται στην 
κάθετη θέση οι μύες λειτουργούν μειομετρικά. 

Με σκοπό να ασκηθούν οι οπίσθιοι μηριαίοι 
για συντονισμό και ταχύτητα, πρέπει κάποιος να 
τρέ χει με μικρά γρήγορα βήματα. Επίσης, μπορεί 
να τρέχει γρήγορα και να προ σπαθεί να κτυπάει 
τους γλουτούς του με τους άκρους πόδες ή να 
ποδηλατεί γρήγορα (στην πρώτη ταχύτη τα ). 

Ε.  Η κνήμη και ο άκρος πόδας
Μια μυϊκή ομάδα που είναι πολύ σημαντική 
για τα άλματα και τις δρομικές δραστηριότητες 
είναι οι μύες της γαστροκνημίας, οι οποίοι είναι 
γνωστοί με το όνομα: τρικέφαλος κνημιαίος μυς 
(Σχήμα 3.51 (Α) και (Β)). Αυτός ο μυς έχει τρία 
μέρη: το δικέφαλο μυ που καλείται γαστροκνή-
μιος, με τις δύο εκφυτικές κεφαλές του (μία από 
κάθε μηριαίο κόνδυλο) και τον «πλατύ» μυ που 

καλείται υποκνημίδιος (ένας αποπεπλατυσμένος 
μυς που εκφύεται από την οπίσθια επιφάνεια της 
κνήμης). Μαζί αυτά τα τρία μέρη καταλήγουν 
στον Αχίλλειο τένοντα, που καταφύεται στην 
πτέρνα (Σχήμα 3.51 (Γ)). 

Ο γαστροκνήμιος κάμπτει το γόνατο και την 
ποδοκνημική, έτσι ώστε το σώμα να μπορεί να 
ανυψωθεί στα δάκτυλα (πελματιαία κάμψη). Ο 
υποκνημίδιος δρα μόνο στην ποδοκνημική άρ-
θρωση.

Σχήμα 3.51 (Δ). Ο ασκούμενος στέκεται με 
το πρόσθιο τμήμα των άκρων ποδών του πάνω 
σε κάτι που θα τα ανυψώνει 5 cm πάνω από τις 
πτέρνες του. Ανασηκώνεται στα δάκτυλά του και 
μετά ξαναγυρίζει στην αρχική θέση (Σχήμα 3.51 
(Ε)). Αυτή η άσκηση πρέπει να γίνει γρήγορα 
πολλές φορές (δυναμική ενίσχυση) ή 5-6 φορές 
με ένα μεγάλο βάρος (άσκηση μέγιστης δύναμης) 
(σελ. 36). Όταν ανασηκώνεται, οι μύες ασκούνται 
μειομετρικά και όταν χαμηλώνει ασκούνται πλει-
ομετρικά. Για μια πολύ σύντομη περίοδο – όταν 
οι πτέρνες είναι σε επαφή με το έδαφος – ο μυς 
μπορεί να ξεκουραστεί σε θέση επιμήκυνσης. 
Αυτή η θέση αποτελεί μια καλή θέση διάτασης. 

Ο ασκούμενος για να διατείνει μόνο το γα-
στροκνήμιό του στέκεται μπροστά στον τοίχο 
(Σχήμα 3.51 (ΣΤ)) ή σκύβει μπροστά (Ζ) στηρι-
ζόμενος στα άνω άκρα του. Κατόπιν, μετακινεί το 
ένα κάτω άκρο όσο μπορεί περισσότερο προς τα 
πίσω, κρατώντας την πτέρνα του στο έδαφος. 

Επίσης, ο μυς μπορεί να διαταθεί με τη μέθοδο  
Ι.Ν.Δ., πιέζοντας το πρόσθιο τμήμα του άκρου 
πόδα στο έδαφος για λίγα δευτερόλεπτα. Άλλος 

Σχήμα 3.48 Πρόσθια όψη

Ορθός μηριαίος

Έξω πλατύς

Μέσος πλατύς

Δικέφαλος μηριαίος, 
μακρά κεφαλή

Έσω πλατύς

Ραπτικός

Μακρός προσαγωγός

Μείζων προσαγωγός

Ισχνός 
προσαγωγός

Ημιτενοντώδης

ΗμιυμενώδηςΑριστερή κνήμη από πάνω ή
δεξιά κνήμη από κάτω
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Σχήμα 3.49

Α

Β

Γ

τρόπος είναι να στηριχτεί το πρόσθιο τμήμα του 
άκρου πόδα σε ένα δέντρο και να έρθει ο ασκού-
μενος προσεκτικά προς τα εμπρός με τα άνω 
άκρα του, έτσι ώστε ο γαστροκνήμιος να διαταθεί 
όπως στο Σχήμα 3.47 (Η). Αν τα γόνατα είναι 
εκτεταμένα, θα διαταθεί ο γαστροκνήμιος μυς 

(ΣΤ), (Ζ) και (Η). Αν τα γόνατα είναι λυγισμένα, 
θα διαταθεί ο υποκνημίδιος (Θ), η διάταση του 
οποίου συνήθως παραλείπεται. Έτσι όμως, ο 
τρικέφαλος της κνήμης παραμένει σκληρός και 
ευαίσθητος.

Ο άκρος πόδας
Όταν ο τρικέφαλος της κνήμης είναι βραχυμένος 
ο άκρος πόδας τείνει να πάρει μια στάση με τα 
δάκτυλα προς τα κάτω (Σχήμα 3.52). Οι μύες που 
κρατούν τον άκρο πόδα επάνω (βρίσκονται στο 
πρόσθιο τμήμα της κνήμης μεταξύ του οστού της 
κνήμης και της περόνης, βλ. σελ. 75) υποχρεώνο-
νται να λειτουργούν διαρκώς με αυξημένη τάση 
(τόνος) ώστε να συγκρατούν τον άκρο πόδα στη 

Σχήμα 3.50

Α

Β

Γ

Δ

Λάθος. 

Ευθειασμένη οσφυϊκή μοίρα Σ.Σ.

α β
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συνηθισμένη θέση. Σε αυτή την τάση μπορεί να 
οφείλεται ο πόνος που νιώθει ένας αθλητής στην 
κνήμη, όταν εξασκείται πάρα πολύ σε μια περίοδο 
ή τρέχει σε τραχείες επιφάνειες κ.λπ.

Όταν κάποιος παρατηρήσει καλύτερα πώς 
προσφύεται ο Αχίλλειος τένοντας στην πτέρνα, 
μπορεί εύκολα να αντιληφθεί πόσο σωστά, από 
μηχανικής απόψεως, είναι διευθετημένοι οι μύες 
του σώματος. Αν ο Αχίλλειος τένοντας καταφυό-
ταν όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.53 (Α), ο μοχλός 
ανύψωσης, δηλ. η ικανότητα να περιστρέφει την 
ποδοκνημική, θα γινόταν ολοένα και λιγότερο 
δραστικός, καθώς ο κορμός ανυψώνεται στα δά-
κτυλα (το l1 θα ελαττωνόταν σε l2).

Εντούτοις, ο Αχίλλειος τένοντας καταφύεται 
κοντά στη βάση της πτέρνας (Σχήμα 3.53 (Β)), 
που σημαίνει ότι ο μοχλός ανύψωσης (l) παραμέ-
νει περίπου στο ίδιο μήκος, ανεξάρτητα από το 
αν το πέλμα εφάπτεται ολόκληρο στο έδαφος ή 
εάν το σώμα στέκεται στα δάκτυλα. 

Το Σχήμα 3.54 (πλάγια όψη) δείχνει ότι ο τέ-
νοντας προστατεύεται από προστριβή στην πτέρ-
να με έναν ορογόνο θύλακα, ο οποίος βρίσκεται 
μεταξύ του τένοντα και του οστού.

Οι κινήσεις του άκρου πόδα
Ο άκρος πόδας μπορεί να κινηθεί γύρω από δύο 

Σχήμα 3.51 (Α-Β)

Ημιτενοντώδης

Έσω κεφαλή γαστροκνημίου

Δικέφαλος μηριαίος 
(μακρά κεφαλή)

Ημιυμενώδης

Δικέφαλος 
μηριαίος 

(βραχεία κεφαλή)

Έξω κεφαλή γαστροκνημίου

Γαστροκνήμιος (σε τομή)

Αχίλλειος τένοντας

Υποκνημίδιος
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του Σχήματος 2.26). Όταν οι διαφορές είναι πολύ 
μεγάλες, είναι σκόπιμο να διασπάται η άσκηση σε 
επιμέρους ασκήσεις, γυμνάζοντας το πιο αδύναμο 
τμήμα του μυός με χαμηλά φορτία και ίσως με 
μερικώς τροποποιημένο το κινητικό πρότυπο της 
κίνησης, απ’ ό,τι το δυνατότερο τμήμα του μυός. 

Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία για την 
ενδυνάμωση των μυϊκών ομάδων, με την ίδια 
σειρά εμφάνισης, όπως προηγουμένως εμφανί-
στηκαν και οι μύες μεμονωμένα.

Έκταση ισχίου
•	 Ο	μείζων	γλουτιαίος	μυς	(μεγάλος γλουτιαίος)
•	 Ο μέσος γλουτιαίος μυς (μεσαίος γλουτιαίος) 
•	 Ο ελάσσων γλουτιαίος μυς (μικρός γλουτιαίος)
•	 Οι	οπίσθιοι	μηριαίοι	μύες	
•	 Ο μείζων προσαγωγός μυς (μεγάλος προσα-

γωγός)

Αυτή η μυϊκή ομάδα εκγυμνάζεται όταν ένα άτο-
μο από την όρθια στάση εκτελεί προβολή (squat) 
του ενός κάτω άκρου και επαναφέρεται στην 
αρχική θέση. Το φορτίο που πρέπει να ελεγχθεί 
εξαρτάται από το βάρος που βρίσκεται πάνω από 
την άρθρωση  του ισχίου (γύρω στο 65% του βά-
ρους του σώματος σύμφωνα με το Σχήμα 6.65). Σε 
αυτήν  την άσκηση κάμπτονται επίσης τα γόνατα, 

φορτίζοντας αυτομάτως τους εκτείνοντες μυς του 
γόνατος, δηλαδή τον τετρακέφαλο μηριαίο μυ. 
Όσο βαθύτερα λυγίζει ένα άτομο προς τα εμπρός, 
προβάλλοντας το γόνατό του, τόσο μεγαλύτερα 
είναι τα φορτία που υφίσταται η περιοχή. Αφού 
το βάρος του σώματος παραμένει σταθερό, η με-
γαλύτερη φόρτιση της περιοχής οφείλεται στο ότι 
οι αρθρώσεις  ισχίου και  γόνατος μετακινήθηκαν, 
όλο και πιο μακριά από τη γραμμή βαρύτητας, 
καθώς το άτομο λυγίζει όλο και πιο μπροστά 
(Σχήμα 3.64 και Σχήμα 3.65). Έτσι, η ροπή της 
δύναμης γύρω από αυτές τις αρθρώσεις αυξήθη-
κε, με αποτέλεσμα οι μύες να πρέπει να παράγουν 
περισσότερη δύναμη, ώστε να αντεπεξέλθουν 
στην κίνηση (Σχήμα 3.41). Κατά την τελική 
φάση της προβολής του κάτω άκρου, η κίνηση 
επιβραδύνεται με την πλειομετρική συστολή των 
εκτεινόντων μυών του ισχίου και του γόνατος. 
Κατά την επαναφορά, οι ίδιοι μύες λειτουργούν 
μειομετρικά. Εάν η παραγόμενη δύναμη είναι 
αρκετά μεγάλη, τότε το άτομο μπορεί να αναπη-
δήσει από το έδαφος. Αυτός είναι ένας τρόπος, 
ώστε  η συγκεκριμένη μυϊκή ομάδα να υποβληθεί 
σε σχεδόν μέγιστη φόρτιση. Η φόρτιση σε αυτήν 
την άσκηση μπορεί να αυξηθεί με τη χρήση:
•	 Ενός βάρους στα χέρια ή μιας μπάρας με βάρη, 

επάνω στους ώμους.

Σχήμα 3.65
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•	 Μετά από κάθε επαναφορά να εκτελείται 
βαθύτερη προβολή του κάτω άκρου. (Ωστόσο, 
πρέπει να αποφεύγεται  κάμψη του γόνατος 
μεγαλύτερη των 900).

 •	 Με αύξηση της ταχύτητας στην εκτέλεση της 
κίνησης.(Απαιτείται να διασφαλιστεί ο έλεγ-
χος της κίνησης, πριν το άτομο φτάσει στο 
χαμηλότερο σημείο της τροχιάς).

Αν ένα άτομο ζυγίζει 70 kg, το φορτίο πάνω στα 
ισχία του είναι περίπου 50 kg. Αυτό το φορτίο 
μπορεί να αυξηθεί κατά 10%, κάθε φορά που 
προστίθεται ένα βάρος στα χέρια ή μια μπάρα 
με βάρη 5 kg. Εάν πάνω στους ώμους ενός ατό-
μου τοποθετηθεί μια μπάρα με βάρη 50 kg, τότε 
η φόρτιση που υφίστανται οι μύες του ατόμου 
διπλασιάζεται. Είναι αξιοσημείωτο ότι μπορεί να 
επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα αν το παραπάνω 
άτομο εκτελέσει προβολές στο ένα κάτω άκρο, 
με το βάρος του σώματός του ως το μοναδικό 
φορτίο. Εάν επιλεχθεί αυτή η άσκηση, ο ασκού-
μενος πρέπει να προσέξει, ώστε να διατηρήσει 
την ισορροπία του (χρησιμοποιώντας τα χέρια 
του ως στήριγμα και με το να είναι σε ετοιμότη-
τα να χρησιμοποιήσει και το άλλο κάτω άκρο, 
αν χρειαστεί). Δεν πρέπει να εκτελούνται πολύ 
βαθιές ή πολύ γρήγορες προβολές, εξαιτίας του 
υψηλού κινδύνου για τραυματισμούς. Επίσης, 
κατά την αναπήδηση από το έδαφος (με ή χωρίς 
εξωτερικό φορτίο), ενεργοποιούνται και οι μύες 
της γαστροκνημίας.

Ένας από τους συνηθέστερους τύπους μηχα-
νημάτων για την εκγύμναση του ισχίου και του 
γόνατος είναι ένας τύπος καθίσματος, όπου ο 
ασκούμενος «μισοκάθεται» και ωθεί μια πλατ-
φόρμα, οριζοντίως προς τα εμπρός. Το επιβαλλό-
μενο φορτίο επιλέγεται από ένα κιβώτιο ρύθμισης 
του βάρους. Η κατασκευή αυτού του μηχανήμα-
τος είναι τέτοια ώστε ο ασκούμενος να πιέζει το 
επιβαλλόμενο φορτίο του μηχανήματος, αντίθετα 
από τη θέση προβολής. Εάν δεν υπάρχει κάποιο 
πολύπλοκο εξάρτημα, το οποίο μέσω κάποιου 
άγνωστου παράγοντα να πολλαπλασιάσει το 
βάρος, ο ασκούμενος μπορεί να επιλέξει επιβά-
ρυνση 50 kg, έτσι ώστε οι μύες του να υποβληθούν 
σε τάση με τον ίδιο τρόπο, όπως όταν εκτελεί 
προβολές από την όρθια στάση, χωρίς εξωτερικό 
φορτίο. Το πλεονέκτημα αυτού του μηχανήματος 
είναι οι διευθετήσεις ασφαλείας που διαθέτει, οι 
οποίες αποτρέπουν τον ασκούμενο από την υπερ-
βολική κάμψη, που θα μπορούσε να αποβεί ζη-
μιογόνος. Όταν η κίνηση διαχωριστεί σε στάδια, 
μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι οι μύες είναι 
δυνατότεροι στη φάση όπου η πλατφόρμα έρχε-
ται προς τα πίσω (και ο ασκούμενος βρίσκεται σε 

θέση κάμψης), απ’ ό,τι όταν προσπαθεί να ωθήσει 
την πλατφόρμα προς τα εμπρός (βλ .σελ. 21). Εάν 
το επιβαλλόμενο βάρος από το μηχάνημα είναι 
υπερβολικά μεγάλο, είναι πιθανόν ο ασκούμενος 
να μπορέσει να σταματήσει την κίνηση, αλλά δεν 
είναι αρκετά δυνατός, ώστε μετά την παύση, να τη 
συνεχίσει. Σε αυτήν την περίπτωση ο ασκούμενος 
απλώς κατεβαίνει από το μηχάνημα (το οποίο δι-
αθέτει μηχανισμό έκτακτου σταματήματος), κάτι 
που δεν μπορεί να συμβεί όταν  εκτελεί προβολές 
έχοντας στους ώμους μία μπάρα με βάρη, γεγονός 
που αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος.          

Έκταση γόνατος
•	 Ο	τετρακέφαλος	μηριαίος	μυς
 - Έσω πλατύς μυς
 - Έξω πλατύς μυς
 - Μέσος πλατύς μυ
 - Ορθός μηριαίος μυ
•	 Ο	τείνων	την	πλατεία	περιτονία	(μέσω	της	

λαγονοκνημιαίας ταινίας
•	 Ο	μείζων	γλουτιαίος	μυς	(μέσω	της	λαγονο-

κνημιαίας ταινίας

Οι εκτείνοντες του ισχίου και του γόνατος ενερ-
γοποιούνται στις ασκήσεις που εξετάστηκαν 
παραπάνω. Η πιο αδύναμη από αυτές τις δύο 
μυϊκές ομάδες καθορίζει το είδος του φορτίου με 
το οποίο κάποιος θα ασκηθεί. Τις περισσότερες 
φορές οι εκτείνοντες του γόνατος επιβάλλουν 
τα όρια των ασκήσεων. Για την ενδυνάμωση των 
εκτεινόντων μυών του γόνατος χρησιμοποιείται 
ένα ειδικό κάθισμα, το οποίο επιτρέπει την κάμψη 
στην άρθρωση του γόνατος, χωρίς να επηρεάζεται 
η άρθρωση του ισχίου (Σχήμα 3.66). 

Οι εκτείνοντες μύες του γόνατος έχουν ένα 
διάγραμμα δύναμης [περιγράφτηκε στο Σχήμα 
2.26 (Α)], τέτοιο ώστε οι μύες να είναι δυνατότε-
ροι στο μεσαίο τμήμα της κίνησης, όταν κάποιος 
κάθεται στο ειδικό κάθισμα εκγύμνασης. Σήμερα, 
τα περισσότερα μηχανήματα για την εκγύμναση 
του τετρακέφαλου μυός διαθέτουν ασύμμετρους 
τροχούς (τροχαλίες), ώστε η δύναμη να παράγει 
μικρότερη ροπή στην έναρξη και στο τέλος της 
κίνησης. και μεγαλύτερη ροπή στη μέση τροχιά 
όπου οι μύες είναι δυνατότεροι.

Εάν κάποιος επιθυμεί να γυμνάσει μεμονωμέ-
να τις διάφορες κεφαλές του τετρακέφαλου μυός, 
πρέπει να γνωρίζει ότι ο έσω πλατύς μυς ενεργο-
ποιείται περισσότερο κατά τις τελευταίες μοίρες 
της έκτασης στην άρθρωση του γόνατος. Αντίθε-
τα, ο έξω πλατύς μυς ενεργοποιείται περισσότερο 
όταν το γόνατο βρίσκεται σε θέση κάμψης, όπως 
φαίνεται στα Σχήματα 3.67 και 3.68.

Όταν εξετάζεται η έκταση του ισχίου, πρέπει 
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αυτομάτως  να λαμβάνεται υπ’ όψιν η συσχετι-
ζόμενη έκταση της άρθρωσης του γόνατος. Στη 
συνέχεια μελετάται η κάμψη του γόνατος, πριν 
παρουσιαστούν περισσότερες ασκήσεις για το 
ισχίο.   

Κάμψη γόνατος
•	 Οι	οπίσθιοι	μηριαίοι	μύες
 - Δικέφαλος μηριαίος μυς
 - Ημιτενοντώδης μυς
 - Ημιθμενώδης μυς
•	 Ισχνός	προσαγωγός	μυς
•	 Ραπτικός	μυς
•	 Γαστροκνήμιος	μυς																																																																	

Οι οπίσθιοι μηριαίοι μύες είναι κυρίως καμπτήρες 
του γόνατος (αλλά και εκτείνοντες του ισχίου).

Σχήμα 3.67

Έξω πλατύς

Έσω πλατύς

Σχήμα 3.66

Τετρακέφαλος μηριαίος

Ορθός μηριαίος

Έσω πλατύς

Τείνων την πλατεία 
περιτονία

Μείζων γλουτιαίος

Έξω πλατύς
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