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Η ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Η κινησιολογία, όπως αυτή είναι γνωστή στη 
φυσική αγωγή, στην προπονητική, στη φυσι-
κοθεραπεία, στην ορθοπεδική και στη φυσική 
ιατρική, είναι η μελέτη της ανθρώπινης κίνησης 
από την άποψη των φυσικών επιστημών. Η με-
λέτη του ανθρώπινου σώματος ως μια μηχανή 
για την επιτέλεση έργου θέτει τις βάσεις της 
σε τρεις βασικούς τομείς έρευνας: τη μηχανι-
κή, την ανατομία και τη φυσιολογία, και ειδι-
κότερα την εμβιομηχανική, την ανατομία του 
μυοσκελετικού συστήματος και τη νευρομυϊκή 
φυσιολογία. Η συγκεντρωμένη γνώση από τα 
τρία αυτά πεδία αποτελεί τη βάση για τη μελέτη 
της ανθρώπινης κίνησης. 

Κάποιοι θεωρούν την κινησιολογία ως μια 
αυτούσια επιστήμη· άλλοι υποστηρίζουν ότι εί-
ναι απλώς ένα αντικείμενο μελέτης παρά μια 
αληθινή επιστήμη, γιατί οι αρχές πάνω στις 
οποίες βασίζεται προέρχονται από βασικές 
επιστήμες, όπως είναι η ανατομία, η φυσιολο-
γία και η φυσική. Σε κάθε περίπτωση, η συνει-
σφορά της είναι μοναδική, γιατί επιλέγει από 
πολλές επιστήμες τις αρχές που σχετίζονται 
με την ανθρώπινη κίνηση και συστηματοποιεί 
την εφαρμογή τους. Με όποιον τρόπο και αν 
κατηγοριοποιηθεί, για τον ερευνητικό φοιτη-
τή είναι μια πόρτα που τον φέρνει σε επαφή 
με έναν καινούργιο κόσμο ανακαλύψεων και 
αξιολογήσεων. Η ανθρώπινη κίνηση, η οποία 
αποτελεί κάτι το δεδομένο για τους περισσό-
τερους από εμάς, μπορεί πλέον να ιδωθεί από 
μια καινούργια σκοπιά. Όποιος την αναλύσει, 
έστω και λίγο, δεν μπορεί παρά να εντυπωσια-
στεί, όχι μόνο από την ομορφιά της ανθρώπινης 
κίνησης, αλλά και από τις προφανώς άπειρες 
δυνατότητες, τη σκοπιμότητα, την τάξη και 
την προσαρμοστικότητα στις περιβάλλουσες 
συνθήκες. Τίποτε δεν είναι ευκαιριακό· τίποτε 

δεν είναι τυχαίο. Κάθε δομή που συμμετέχει 
στις κινήσεις του σώματος το κάνει ανάλογα 
με τις αρχές της φυσικής και της φυσιολογί-
ας. Ο φοιτητής της κινησιολογίας, όπως και ο 
φοιτητής της ανατομίας, της φυσιολογίας, της 
ψυχολογίας, της γενετικής και των υπόλοιπων 
βιοεπιστημών, δεν μπορεί παρά να αντιμετω-
πίζει με θαυμασμό τον πολύπλοκο μηχανισμό 
του ανθρώπινου σώματος.

Η αρχή ΑΑΑ [Ασφάλεια, 
Αποτελεσματικότητα, 
Αποδοτικότητα (Safety, 
Effectiveness, Efficiency, SEE)]
Η κινησιολογία δεν είναι ένα αντικείμενο μελέ-
της με στόχο να παρακινήσει το ενδιαφέρον μας 
πάνω σε έναν συναρπαστικό και μυστηριώδη 
τομέα. Έχει έναν χρήσιμο σκοπό. Μελετάμε την 
κινησιολογία, για να βελτιώσουμε την απόδοση 
μαθαίνοντας πώς να αναλύουμε τις κινήσεις 
του ανθρώπινου σώματος και για να ανακα-
λύψουμε τις βασικές αρχές τους. Η μελέτη της 
κινησιολογίας είναι ένα απαραίτητο μέρος της 
εκπαιδευτικής πορείας των φοιτητών της φυ-
σικής αγωγής και όλων όσοι ασχολούνται με 
τον χορό, τα αθλήματα και τη φυσική ιατρική. 
Η γνώση της κινησιολογίας έχει ένα τριπλό 
σκοπό για όσους ασχολούνται με αυτούς τους 
τομείς. Πρέπει να τους επιτρέπει να βοηθούν 
τους φοιτητές, ή τους πελάτες τους, να εκτε-
λούν τις δραστηριότητές τους με τη βέλτιστη 
ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και αποδοτικό-
τητα. Η ασφάλεια προβληματίζει όλο και πιο 
πολύ όλους όσοι ασχολούνται επαγγελματικά 
με την κίνηση. Είναι επιτακτικό να δομούνται 
οι κινητικές δραστηριότητες με τέτοιον τρόπο, 
ώστε οι φοιτητές ή οι πελάτες να μην προκα-
λούν ζημιά στο σώμα τους. Ταυτόχρονα, τόσο 
ο εκπαιδευτής όσο και ο θεραπευτής πρέπει να 
θέτουν ως στόχο τη βέλτιστη εκτέλεση. Κρί-

ΣΤΟΧΟΙ

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο αυτό, ο φοιτητής 
πρέπει να είναι σε θέση:
1. Να δίνει τον ορισμό της κινησιολογίας και να 

μπορεί να εξηγήσει τη σημασία της για τον 
μελετητή της ανθρώπινης κίνησης.

2. Να περιγράφει τα κύρια στοιχεία μιας κινη-
σιολογικής ανάλυσης.

3. Να προετοιμάζει την περιγραφή μιας επιλεγ-
μένης κινητικής δεξιότητας, να την καταμερί-

ζει σε συστατικές φάσεις και να αναγνωρίζει 
τα αρχικά και τα τελικά σημεία της.

4. Να καθορίζει την ταυτόχρονη–διαδοχική φύση 
μιας ποικιλίας από κινητικές δεξιότητες.

5. Να ταξινομεί τις κινητικές δεξιότητες χρη-
σιμοποιώντας το σύστημα ταξινόμησης, που 
αναπτύσσεται στο παρόν κεφάλαιο.

6. Να εντοπίζει το μηχανικό στοιχείο πολλών 
κινητικών δεξιοτήτων.
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Εικόνα 1.4 Παραδείγματα δεξιοτήτων στο συνεχές ταυτόχρονη–διαδοχική κίνηση των τμημάτων του 
σώματος. 

 Ταυτόχρονη Συνδυαστική ∆ιαδοχική

Εικόνα 1.3  Άλμα σε μήκος χωρίς φόρα: (α) καλύτερη τεχνική· (β) χειρότερη τεχνική.

α

β

μεγάλα ντουλάπια και ανυψώνουμε βάρη. Επι-
πλέον, όταν η ακρίβεια είναι σημαντική, όπως 
στο γκολφ, στην ξιφομαχία (κίνηση τού άνω 
άκρου και του όπλου) ή στην πυγμαχία, είναι 
πιο αποτελεσματικό να κινηθούν τα τμήματα 
ταυτόχρονα. 

Όταν είναι σημαντικό να υπάρχει μέγιστη 
ταχύτητα κατά την πρόσκρουση ή την απελευ-
θέρωση, η διαδοχική χρήση των τμημάτων του 
σώματος είναι η ενδεδειγμένη λύση. Η χρήση 

των τμημάτων με μια τακτική αλληλουχία, ώστε 
τα υποκείμενα τμήματα να επιταχύνονται την 
κατάλληλη χρονική στιγμή για να παρέχουν τη 
μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, είναι ιδιαιτέρως 
κρίσιμη σε δραστηριότητες όπως οι κινήσεις 
ρίψης, κρούσης και λακτίσματος. Οι διαδοχικές 
κινήσεις παράγουν δυνάμεις που εφαρμόζονται 
με τέτοιον τρόπο, ώστε το τελικό τμήμα να 
μετακινείται σε μια καμπύλη τροχιά. Όσο πιο 
μακριά είναι η τροχιά αυτή από το κέντρο της 
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κίνησης τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ταχύτητα 
της ρίψης, του κτυπήματος ή του λακτίσμα-
τος. 

Οι κινήσεις μπορεί να λαμβάνουν χώρα 
οπουδήποτε μέσα σε αυτό το συνεχές ταυτό-
χρονου–διαδοχικού ή και να συνδυάζουν αυτές 
τις δύο βασικές μορφές (Εικόνα 1.4). Η δεξιό-
τητα της ρίψης της σφαίρας, για παράδειγμα, 
εμπεριέχει τη διαδοχική χρήση των κάτω άκρων 
και του κορμού και στη συνέχεια την ταυτόχρο-
νη χρήση των άνω άκρων, για να απομακρυνθεί 
με σχετική ασφάλεια το σχετικά μεγάλο βάρος 
της σφαίρας. Για τους σκοπούς μας, οι ταυτό-
χρονες κινήσεις και οι συνδυαστικές κινήσεις, 
που συμβαίνουν στο άκρο του ταυτόχρονου 
του συνεχούς θα ταξινομούνται ως κινήσεις 
έλξης–ώθησης. Οι κινήσεις του άλλου άκρου, 
του διαδοχικού, θα ταξινομούνται ως πρότυπα 
ρίψης, κρούσης και λακτίσματος.

Για να αποσαφηνιστεί η φύση της κίνησης 
σε οποιοδήποτε σημείο της εκτέλεσης, είναι 
επιθυμητό να καταμερίσουμε τη συνολική κί-
νηση σε φάσεις για ανάλυση. Αν χρησιμοποι-
ήσουμε το άλμα σε μήκος χωρίς φόρα (Εικόνα 
1.3) ως παράδειγμα, η ανάλυση της φύσης της 
κίνησης θα ήταν ως εξής:

1. Προπαρασκευαστική φάση – ταυτόχρονη 
κίνηση των αρθρώσεων των κάτω άκρων, 
σε μια θέση ημικαθίσματος

2. Εκτελεστική φάση – ταυτόχρονη έκταση 
των τμημάτων προς μια ανοδική–πρόσθια 
κατεύθυνση.

3. Φάση άλματος (χωρίς υποστήριξη) – διαδο-
χική κίνηση του κατώτερου τμήματος του 
σώματος για να μεταφέρει τα πόδια μπρο-
στά.

4. Φάση προσγείωσης – ταυτόχρονη κάμψη 
των κάτω άκρων για να απορροφήσουν το 
τράνταγμα από τις δυνάμεις κατά την προ-
σγείωση. 

Έχοντας περιγράψει την κινητική δραστηριό-
τητα με τη διασάφηση του πρωτεύοντος στό-
χου, την ταξινόμηση της δεξιότητας και τον 
καθορισμό της ταυτόχρονης- διαδοχικής φύσης 
της δεξιότητας, η ανάλυση της εκτέλεσης είναι 
το επόμενο, και πολύ κρίσιμο, βήμα. Κατά την 
εκτίμηση της κίνησης από το σημείο εκκίνη-
σης πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του ο αναλυτής 
πόσο συμμορφώνεται ο εκτελεστής στις απα-
ραίτητες ανατομικές και μηχανικές απαιτήσεις 
για την επίτευξη του στόχου της κίνησης. Η 
αποτυχία της εκτέλεσης σύμφωνα με τις αρχές 
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που διέπουν την κίνηση θα οδηγήσουν σε μια 
επίδοση κατώτερη της βέλτιστης. Γι’ αυτόν τον 
λόγο πρέπει ο αναλυτής να είναι γνώστης των 
μηχανικών και ανατομικών αρχών, που είναι 
αποφασιστικές για την υπό εξέταση κινητική 
δεξιότητα. 

Ανατομική ανάλυση
Η ανατομική ανάλυση της κίνησης πρέπει να 
περιλαμβάνει την εξέταση των ενεργειών της 
άρθρωσης, την περιγραφή της τμηματικής κίνη-
σης, την καταγραφή της συμμετοχής των μυών 
και την αναγνώριση των εμπλεκομένων νευ-
ρομυϊκών μηχανισμών. Η ανατομική ανάλυση 
έχει σχέση περισσότερο με την ανάλυση της 
διαδικασίας και λιγότερο με το αποτέλεσμα, 
δηλαδή είναι μια ανασκόπηση της ικανότητας 
του σώματος να επιτύχει το απαιτούμενο έργο, 
παρά μια λεπτομερής ανάλυση των αποτελε-
σμάτων. Η ανάλυση αποσκοπεί να δώσει απα-
ντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

1. Ποιες αρθρώσεις εμπλέκονται και ποιες εί-
ναι οι ακριβείς κινήσεις τους στην κινητική 
δεξιότητα;

  Πρέπει να εντοπιστεί και να καταγραφεί η 
ακριβής ενέργεια των αρθρώσεων και των 
τμημάτων, τα οποία κινούνται, για κάθε 
φάση της τεχνικής, όπως έγινε στο παρά-
δειγμα της ανάλυσης του άλματος σε μήκος 
χωρίς φόρα στον Πίνακα 1.2.

2. Χρησιμοποιούνται κάποιες από τις αρθρώ-
σεις στο όριο του εύρους κίνησής τους;

3. Ποιοι μύες είναι υπεύθυνοι για τις ενέργειες 
των αρθρώσεων και ποια είναι η φύση της 
συστολής τους;

  Η μυϊκή δράση καθορίζεται για κάθε κίνη-
ση της άρθρωσης και καταγράφεται δίπλα 
στις ενέργειες των αρθρώσεων (Πίνακας 
1.2). Αυτό σημαίνει ότι δεν καθορίζουμε 
μόνο τους μύες που συστέλλονται, αλλά και 
την ακριβή λειτουργία τους στην κίνηση και 
το είδος της συστολής την οποία εκτελούν. 
Η αναγνώριση της δύναμης που προκαλεί 
την κίνηση διευκολύνει τον καθορισμό του 
μυός και της σχετικής μυϊκής συστολής.

4.  Ποιοι νευρομυϊκοί μηχανισμοί υποβοηθούν 
ή πιθανώς να εμποδίζουν την ενέργεια και 
ποια είναι η φύση της εμπλοκής τους;

  Τα μυϊκά πρότυπα αντίδρασης σε καλώς 
εκπαιδευμένες κινητικές δεξιότητες προϋ-
ποθέτουν την ολοκληρωμένη δράση πολ-
λών αντανακλαστικών και την αναστολή 
άλλων. Μετά από συνεχή παρακολούθηση 
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ΣΤΟΧΟΙ

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο αυτό, ο φοιτητής 
πρέπει να είναι σε θέση:
1. Να ταξινομεί τις αρθρώσεις ανάλογα με τη 

δομή και να εξηγεί τη σχέση μεταξύ της δο-
μής μιας άρθρωσης και της ικανότητας της 
για κίνηση.

2. Να εξηγεί πώς η εξέλιξη της οστεοποίησης 
του επιφυσιακού χόνδρου σχετίζεται με το 
είδος δραστηριότητας κατάλληλης για δια-
φορετικές ηλικιακές ομάδες.

3. Να κατονομάζει τους παράγοντες που συνει-
σφέρουν στο εύρος τροχιάς της κίνησης και 
στη σταθερότητα και να εξηγούν τη σχέση 
μεταξύ εύρους τροχιάς και σταθερότητας.

4. Να αξιολογεί το εύρος τροχιάς μιας κίνησης, 

να εκτιμά το εύρος και να περιγράφει τις επι-
θυμητές διαδικασίες για τη μεταβολή του, 
όταν υπάρχει ένδειξη. 

5. Να ονομάζει και να ορίζει τις θέσεις προ-
σανατολισμού, τα επίπεδα και τους άξονες 
κίνησης του σώματος. 

6. Να επιδεικνύει και να ονομάζει τα βασικά 
πρότυπα κίνησης χρησιμοποιώντας σωστή 
ορολογία.

7. Να απομονώνει και να ονομάζει τις ενέργει-
ες μεμονωμένων αρθρώσεων που αποτελούν 
μέρος σύνθετων κινήσεων.

8. Να εκτελεί μια ανατομική ανάλυση των ενερ-
γειών μιας άρθρωσης και των επιπέδων κίνη-
σης για την επιλεγμένη κινητική δεξιότητα.

Είναι σύνηθες -ειδικά για τους φοιτητές 
της ανθρώπινης κίνησης και άσκησης- να 

αρχίζει η μελέτη της ανατομίας με μια λεπτο-
μερή μελέτη των οστών, να συνεχίζει με τις αρ-
θρώσεις και μετά με τους μύες. Αυτή η πορεία 
πολλές φορές ελαττώνει τον ενθουσιασμό των 
φοιτητών, των οποίων κύριο ενδιαφέρον αποτε-
λεί η μελέτη της κίνησης. Για τον λόγο αυτόν, το 
κεφάλαιο αυτό και το επόμενο εστιάζουν στην 
έννοια του μυοσκελετικού συστήματος ως ένας 
συνολικός μηχανισμός κίνησης. Ελπίζουμε ότι 
με τη χρήση αυτής της έννοιας η μελέτη των 
δομικών στοιχείων θα αποκτήσει περισσότερο 
νόημα για τον φοιτητή. 

Το μυοσκελετικό πλαίσιο, όπως υπονοεί και 
η ονομασία του, είναι η διάταξη των οστών και 
των μυών. Τα γειτονικά οστά συνδέονται μετα-
ξύ τους με αρθρώσεις που είναι υπεύθυνες για 
την κίνηση των αρθρούμενων οστών και οι μύες 
που εκτείνονται πάνω από τις αρθρώσεις παρέ-
χουν τη δύναμη για τη μετακίνηση των οστών, 
πάνω στα οποία προσφύονται. Από μηχανικής 
άποψης, η συνολική δομή οστό–άρθρωση–μυς 
είναι ένας πολύπλοκος συνδυασμός μοχλών, 
που καθιστά δυνατό ένα μεγάλο αριθμό συνδυ-
ασμένων κινήσεων, από τις μικρές κινήσεις του 
χεριού και των δακτύλων για τη συναρμολόγη-
ση μιας συσκευής ή το παίξιμο του πιάνου μέχρι 
τις ολικές κινήσεις του σώματος του κολυμβητή 
ή ενός επικοντιστή. Κάθε ένας από αυτούς τους 
μοχλούς που εμπλέκεται σε αυτές τις κινήσεις 
είναι σχετικά απλός.

Η φυσική μας διδάσκει ότι ένας μοχλός 
είναι μια άκαμπτη ράβδος που περιστρέφεται 

γύρω από ένα υπομόχλιο (σταθερός άξονας) 
όταν ασκείται δύναμη πάνω της σε ένα συ-
γκεκριμένο σημείο. Ένας ανατομικός μοχλός, 
λοιπόν, είναι απλώς ένα οστό που συμμετέχει 
σε μια στροφική ή περιστροφική κίνηση όταν 
ασκείται δύναμη επάνω του. Η δύναμη αυτή 
μπορεί να είναι η συσταλτική δύναμη ενός μυός 
που προσφύεται στο οστό ή μπορεί να είναι 
μια εξωτερική δύναμη, όπως η βαρύτητα ή ένα 
εξωτερικό βάρος. Αν η δύναμη είναι μυϊκή, είναι 
πάντοτε ελκτική, γιατί οι μύες ως εύκαμπτοι δεν 
μπορούν να ωθούν παρά μόνο να έλκουν. Αν η 
δύναμη είναι εξωτερική, όπως όταν ένα αντικεί-
μενο είναι πολύ βαρύ για να το κρατήσουμε, η 
μυϊκή δύναμη ελέγχει τον ρυθμό με τον οποίο 
μπορεί να κινηθεί ο μοχλός. 

ΤΑ ΟΣΤΑ

Αν και τα κείμενα ανατομίας καθορίζουν τον 
αριθμό των οστών στον ανθρώπινο σκελετό 
σε 206, μόνο 177 από αυτά συμμετέχουν στην 
εκούσια κινητικότητα. Ο σκελετός αποτελεί-
ται από δύο κύρια τμήματα, τον σκελετό του 
κορμού και τον σκελετό των άκρων (Εικόνα 
2.1). Ο σκελετός του κορμού αποτελείται από 
το κρανίο, τη σπονδυλική στήλη, το στέρνο, 
τα πλευρά και ο σκελετός των άκρων περι-
λαμβάνει τα οστά των άνω και κάτω άκρων. 
Τα οστά τού άνω άκρου είναι η ωμοπλάτη, η 
κλείδα, το βραχιόνιο, η κερκίδα, η ωλένη, τα 
οστά του καρπού, τα μετακάρπια και οι φά-
λαγγες. Τα οστά τού κάτω άκρου είναι τα τρία 
συνενωμένα οστά της λεκάνης, το μηριαίο, 
η κνήμη, η περόνη, τα οστά του ταρσού, τα 
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ζει, επιπλέον, τη λειτουργία τού κάτω άκρου 
για την υποδοχή φορτίσεων και τη λειτουργία 
τού άνω άκρου για λεπτούς και περίπλοκους 
χειρισμούς. 

∆ιάταξη των συνδέσμων

Οι σύνδεσμοι είναι δυνατοί, εύκαμπτοι, ανθε-
κτικοί στις φορτίσεις, κάπως ελαστικοί, ινώδεις 
ιστοί, που μπορεί να έχουν το σχήμα ταινιών 
ή στρογγυλών καλωδίων. Προσφύονται στα 
άκρα των οστών που σχηματίζουν μια κινητή 
άρθρωση και βοηθούν στη διατήρηση της σω-
στής σχέσης μεταξύ τους. Ελέγχουν, επιπλέ-
ον, την κίνηση, όταν φτάνει στα φυσιολογικά 
όριά της και αντιστέκονται σε κινήσεις για τις 
οποίες δεν προορίζεται η άρθρωση. Για πα-
ράδειγμα, οι πλάγιοι σύνδεσμοι του γονάτου 
παρεμποδίζουν κάθε τάση του γονάτου για 
απαγωγή ή προσαγωγή. Με τον ίδιο τρόπο 
παρεμποδίζουν οι σύνδεσμοι της κερκίδας και 
της ωλένης στον αγκώνα την απαγωγή και την 
προσαγωγή. Οι σύνδεσμοι δεν τα καταφέρνουν 
πάντα να προλαμβάνουν τις μη φυσιολογικές, 
ή υπερβολικές κινήσεις, γιατί οι συγκρούσεις 
και οι βίαιες μετατοπίσεις μπορεί να προκαλέ-
σουν τη ρήξη τους. Επίσης, αν υπόκεινται σε 
μεγάλες περιόδους φόρτισης (παραμορφωτι-
κής δύναμης), τότε επιμηκύνονται πέρα από 
τα φυσιολογικά όρια. Επειδή δεν είναι πολύ 
ελαστικοί (δηλαδή, δεν έχουν την ικανότητα 
να επιστρέφουν γρήγορα στο φυσιολογικό τους 
σχήμα), χρειάζονται μετά την παραμόρφωση 
πολύ καιρό για να ανανήψουν από μια διάταση. 
Αν υπερδιαταθούν, μπορεί να μην επιστρέψουν 
ποτέ στο αρχικό τους μήκος. Οι σύνδεσμοι, που 
τραυματίζονται και διατείνονται σε κακώσεις 
των αρθρώσεων πρέπει να έχουν αρκετό χρό-
νο για να επουλωθούν, πριν να υποβληθούν 
πάλι σε έντονη δραστηριότητα και φόρτιση 
(παραμόρφωση). Όσο παραμένουν οι σύνδε-
σμοι άθικτοι, αποτελούν έναν σημαντικό πα-
ράγοντα που συνεισφέρει στη σταθερότητα της 
άρθρωσης αλλά, μόλις διαταθούν, επηρεάζεται 
μόνιμα η χρησιμότητά τους και ελαττώνεται η 
σταθερότητα της άρθρωσης. 

Μυϊκή διάταξη

Οι μύες και οι τένοντες των μυών που εκτείνο-
νται πάνω από την άρθρωση διαδραματίζουν 
επίσης κάποιον ρόλο στη σταθερότητα των αρ-
θρώσεων, ειδικά σε εκείνες τις αρθρώσεις όπου 
οι οστέινες δομές δεν συνεισφέρουν πολύ στη 
σταθερότητα. Η άρθρωση του ώμου είναι ένα 

αξιοσημείωτο παράδειγμα, γιατί αντλεί την πε-
ρισσότερη δύναμη από τους μύες του ώμου και 
του βραχίονα που τη διασχίζουν (βλέπε το 5ο 
Κεφάλαιο για μια εκτεταμένη συζήτηση για τη 
σταθερότητα της άρθρωσης του ώμου).

Από τους 6 μύες που δρουν στην άρθρωση 
του ώμου, οι 4 από αυτούς, γνωστοί και ως το 
πέταλο των στροφέων (υποπλάτιος, υπερακάν-
θιος, υπακάνθιος και ελάσσων στρογγύλος) 
είναι ιδιαιτέρως σημαντικοί ως σταθεροποιοί 
της άρθρωσης αυτής. Μια από τις κύριες λει-
τουργίες τους είναι η προστασία της άρθρωσης 
του ώμου και η πρόληψη του εξαρθήματος της 
βραχιόνιας κεφαλής. Η Εικόνα 5.13 δείχνει ότι 
και οι 4 αυτοί μύες ασκούν μια έντονη έλξη 
προς τα έσω πάνω στη βραχιόνια κεφαλή προς 
την ωμογλήνη. Κατά τον ίδιο τρόπο εξαρτάται 
η άρθρωση του γονάτου από τους τένοντες του 
τετρακεφάλου και των οπίσθιων μηριαίων για 
τη δύναμή της. Μια πολύ σημαντική άμυνα ενά-
ντια στον τραυματισμό της άρθρωσης είναι η 
αύξηση της δύναμης των μυών που υποστηρί-
ζουν την άρθρωση αυτή. Ο ρόλος των μυών 
ως σταθεροποιοί, σε αντίθεση με τον ρόλο 
τους ως πρωταγωνιστές ή εξουδετεροποιοί, 
αναλύεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο 3ο 
Κεφάλαιο. 

Περιτονία και δέρμα

Η περιτονία αποτελείται από συνδετικό ιστό, 
που σχηματίζει θήκες για μεμονωμένους μύες, 
χωρίσματα που βρίσκονται ανάμεσα στους μύες 
και μικρότερα χωρίσματα, που διαχωρίζουν δέ-
σμες από μυϊκές ίνες μέσα σε έναν μόνο μυ. 
Ανάλογα με τη θέση τους και τη λειτουργία 
τους, μπορεί να διαφέρουν στη δομή από λε-
πτές μεμβράνες μέχρι σκληρά, ινώδη στρώματα. 
Σε σύνθεση είναι αρκετά όμοιες με τους συν-
δέσμους, επειδή είναι εύκαμπτες και ελαστικές 
εντός ορίων, αλλά είναι ευάλωτες σε μόνιμη 
διάταση, αν υποστούν πάρα πολύ έντονη ή πα-
ρατεταμένη φόρτιση. Η λαγονοκνημιαία ταινία 
της πλατιάς περιτονίας και το παχύ δέρμα που 
καλύπτει την άρθρωση του γονάτου αποτελούν 
ένα παράδειγμα περιτονίας και δέρματος που 
εξυπηρετούν την προσπάθεια σταθεροποίησης 
μιας άρθρωσης.

Ατμοσφαιρική πίεση

Η ατμοσφαιρική πίεση διαδραματίζει σημαντι-
κό ρόλο στη σταθερότητα τόσο της άρθρωσης 
του ισχίου όσο και της άρθρωσης του ώμου. Η 
μικρή αρνητική πίεση που υπάρχει μέσα στην 
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αρθρική κοιλότητα δημιουργεί ένα είδος αναρ-
ρόφησης, η οποία συγκρατεί την κεφαλή μέσα 
στην κοιλότητα. Αυτή η πίεση έχει βρεθεί να 
παίζει αντίστοιχο ρόλο με τη μυϊκή συγκράτηση 
της κεφαλής. Η απουσία αυτής της αναρρό-
φησης που μπορεί να συμβεί σε κάποιον τραυ-
ματισμό μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία 
στη μηχανική της άρθρωσης (Habermeyer et 
al. 1992, Wingstrand et al. 1990). 

Παράγοντες που επηρεάζουν το 
εύρος τροχιάς
Ο πιο απλός τρόπος για τον περιορισμό της κι-
νητικότητας είναι η τοποθέτηση ενός εμποδίου 
στον δρόμο του κινούμενου αντικειμένου. Ένα 
εμπόδιο που περιορίζει την κινητικότητα μιας 
άρθρωσης μπορεί να είναι μαλακός ή σκληρός 
ιστός ή και τα δύο. Κατά συνέπεια, δεν έχουν 
όλες οι αρθρώσεις του ίδιου ατόμου το ίδιο πο-
σοστό κίνησης ούτε έχουν οι ίδιες αρθρώσεις 
σε διαφορετικά άτομα το ίδιο εύρος τροχιάς. 
Το εύρος τροχιάς της κίνησης εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες. Τρεις παράγοντες, που 
επηρεάζουν τη σταθερότητα της άρθρωσης, 
σχετίζονται και με το εύρος τροχιάς της κίνη-
σης. Αυτοί είναι το σχήμα των αρθρικών επιφα-
νειών, η περιοριστική επίδραση των συνδέσμων 
και η ελεγκτική ενέργεια των μυών. 

Οι μύες και οι τένοντές τους είναι αναμφίβο-
λα ο πιο σημαντικός παράγοντας στη διατήρηση 
τόσο της σταθερότητας της άρθρωσης όσο και 
του βαθμού κίνησης της άρθρωσης. Η τάση 
των τενόντων των οπίσθιων μηριαίων (πίσω 
από τα γόνατα) αναπτύσσεται όταν κάποιος 
προσπαθεί να σκύψει και να ακουμπήσει τα δά-
κτυλά του χωρίς να λυγίσει τα γόνατα. Πολλοί 
έχουν ανακαλύψει ότι με τη συνεχή εξάσκηση 
διατείνονται οι τένοντες αυτοί και βελτιώνεται 
το εύρος τροχιάς της κίνησης της άρθρωσης 
σημαντικά. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε 
ότι η ευλυγισία δεν πρέπει να υπερβαίνει την 
ικανότητα των μυών να διατηρούν την ακεραι-
ότητα της άρθρωσης. Η εξάσκηση των μυών 
προς όλες τις πλευρές της άρθρωσης μπορεί να 
συνεισφέρει τόσο στην ευκαμψία όσο και στη 
σταθερότητα. Η εναπόθεση ογκώδους ιστού 
επηρεάζει επίσης το βαθμό κινητικότητας της 
άρθρωσης. Οι πολύ καλώς ανεπτυγμένοι μύες 
ή ο υπερβολικός λιπώδης ιστός θα περιορίσουν 
την κίνηση. Οι ογκώδεις μύες του βραχίονα 
περιορίζουν την κάμψη του αντιβραχίου στον 
αγκώνα, όπως και η εναπόθεση κοιλιακού λίπους 
περιορίζει την κάμψη του κορμού. Επιπρόσθετοι 

παράγοντες για το εύρος τροχιάς της κίνησης 
είναι το φύλο, ο σωματότυπος (ο μεσόμορφος 
και ο εξώμορφος έχουν μεγαλύτερη ευκαμψία 
από τον ενδόμορφο), η κληρονομικότητα (σε 
συνδυασμό με τον σωματότυπο), το επάγγελμα, 
οι προσωπικές συνήθειες σχετικά με την άσκηση, 
η φυσική κατάσταση και η ηλικία. 

Κάθε κατάσταση ή ασθένεια, που οδηγεί 
σε ελάττωση του εύρους τροχιάς της κίνησης 
μπορεί να περιορίσει την ικανότητα συμμετοχής 
σε καθημερινές ή αθλητικές δραστηριότητες. Η 
μείωση του εύρους τροχιάς μπορεί να καταλήξει 
σε απώλεια της ικανότητας αντοχής σε φυσιο-
λογικές φορτίσεις και μπορεί να προκαλεί πόνο. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, κάθε δυνατότητα για 
κίνηση να είναι απαγορευτική, με αποτέλεσμα 
περαιτέρω περιορισμό της κινητικότητας των 
αρθρώσεων. Αυτός ο φαύλος κύκλος είναι τυ-
πικός των ασθενειών των αρθρώσεων και των 
τραυματισμών. Μια τέτοια κατάσταση είναι 
η αρθρίτιδα, που μπορεί να επηρεάσει άτομα 
οποιασδήποτε ηλικίας. Άσχετα με την ηλικία, 
η διατήρηση του εύρους τροχιάς της κίνησης 
χωρίς πόνο πρέπει να αποτελεί στόχο, για να 
ελέγχουμε άλλες επιπλοκές. Οι ασκήσεις, που 
γίνονται στο νερό είναι ευεργετικές. Η φυσι-
κή αντίσταση του νερού σε συνδυασμό με την 
υποστηρικτική του φύση παρέχουν ένα αρκετά 
άνετο μέσο για την εξάσκηση των προσβεβλη-
μένων αρθρώσεων. Οι ασκήσεις που γίνονται 
στο νερό μπορεί να είναι ευεργετικές, όπως και 
οι ασκήσεις που γίνονται με λάστιχα και άλλες 
ελαφριές συσκευές αντίστασης. 

Μέθοδοι για την εκτίμηση του 
εύρους τροχιάς κίνησης μιας 
άρθρωσης
Ο συνηθέστερος τρόπος για την εκτίμηση του 
εύρους τροχιάς κίνησης μιας άρθρωσης είναι η 
μέτρηση των μοιρών από την αρχική θέση του 
τμήματος μέχρι την τελική θέση στο τέλος της 
μέγιστης κινητικότητας. Αυτός είναι ο τρόπος 
για τη μέτρηση της κάμψης. Η έκταση μετράται 
συνήθως ως η κίνηση επαναφοράς από την κάμ-
ψη. Αν η κίνηση συνεχίσει πέρα από την αρχική 
θέση, αυτό αποτελεί υπερέκταση. Η απαγωγή 
και η προσαγωγή μετρώνται είτε ξεχωριστά από 
την αρχική θέση είτε, αν το επιθυμούμε, μετρά-
με το συνολικό εύρος τροχιάς από τη μέγιστη 
απαγωγή ώς τη μέγιστη προσαγωγή.

Η μέτρηση του εύρους τροχιάς μπορεί να 
γίνει με διάφορους τρόπους, ανάλογα με την 
άρθρωση που μετράμε. Το εργαλείο που χρη-
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Αφού μελετήσετε έναν σκελετό και ένα ζωντανό 
μοντέλο, ταξιμονήστε τις παρακάτω αρθρώσεις χω-
ρίς να χρησιμοποιήσεις το βιβλίο: ισχίο, αγκώνας, 
γόνατο, ποδοκνημική, καρπός, κερκιδωλενική, μετα-
καρποφαλαγγική, ώμος. (Μην συγχέετε την κίνηση 
στην άρθρωση του ώμου και του καρπού με αυτήν 
των κεκριδωλενικών αρθρώσεων).

2. Σε ζεύγη εκτελέστε εναλλακτικά απλές κινήσεις της 
κεφαλής, του κορμού, τού άνω και κάτω άκρου και 
εντοπίστε τα σχετικά επίπεδα και άξονες κίνησης. 

3. Φτιάξτε μια απλή δομή για να απεικονίσεις τα επί-
πεδα και τους άξονες σε σχέση με το ανθρώπινο 
σώμα. 

4. Μελετήστε την τροχιά στην κίνηση επαναφοράς της 
μπάλας στο ποδόσφαιρο (Άσκηση 5.4 στο Παράρτη-
μα Ζ). Η ενέργεια μεταξύ (α) και (β) αντιπροσωπεύει 
τη φάση προώθησης και αυτή μεταξύ (β) και (γ) την 
τελική φάση. Ακολουθώντας το παράδειγμα της δε-
ξιάς μεταταρσοφαλαγγικής άρθρωσης, συμπληρώ-
στε τον παρακάτω πίνακα για τη φάση προώθησης. 
Επαναλάβετε και για την επόμενη φάση. 

5. Μετρήστε το εύρος τροχιάς της κίνησης των αρ-
θρώσεων 10–15 ατόμων για τις κινήσεις αυτές, 
χρησιμοποιώντας ένα γωνιόμετρο. Συγκρίνετε τα 
αποτελέσματα με τους μέσους όρους του Πίνακα 
2.3. Εξηγήστε γιατί νομίζετε ότι υπάρχουν οι δια-

φορές μεταξύ των ατόμων. (Οι αριθμοί των εικόνων 
αναφέρονται στο Παράρτημα Β.)

 α. Κάμψη αγκώνα και υπερέκταση (Εικόνα Β.1)
 β.  Κάμψη ώμου και υπερέκταση (Εικόνα Β.4β)
 γ.  Στροφή του ώμου (Εικόνα Β.5)
 δ.  Πλάγια κάμψη του κορμού (Εικόνα Β.11β)
 ε.  Κάμψη ισχίου (Εικόνα Β.7)
 στ. Έσω και έξω στροφή ισχίου (Εικόνα Β.8β)
 ζ.  Πελματιαία και ραχιαία κάμψη (Εικόνα Γ.10).
6. Επιλέξτε μια ή δυο κινήσεις των αρθρώσεων (π.χ. 

κάμψη ώμου και κάμψη ισχίου). Κάντε μια συγκρι-
τική μελέτη του εύρους τροχιάς της κίνησης για τις 
δυο επιλεγμένες ενέργειες χρησιμοποιώντας δύο 
ομάδες ατόμων, όπως είναι οι ακόλουθες:

 α.  Άνδρες και γυναίκες
 β.   Αθλητές κολλεγιακών ομάδων από διαφορετι-

κά αθλήματα (κολύμβηση και καλαθοσφαίριση, 
πάλη και ενόργανη γυμναστική κ.ά.)

 γ.  Διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (20–30 έναντι 50– 
 60)

 δ. Δρομείς και άτομα με καθιστικές συνήθειες.
 Τα άτομα σε κάθε ομάδα πρέπει να ταιριάζουν στο 

φύλο και την ηλικία. Υπάρχουν κάποιες «ομαδικές» 
διαφορές; Εξηγήστε τα αποτελέσματα.

7. Μετρήστε το εύρος τροχιάς της κίνησης σε μια ποδοκνη-
μική άρθρωση. Περιδέστε την ποδοκνημική και επανα-

 Όνομα  Είδος  Αρχική  Ενέργεια  Επίπεδο  Άξονας  
άρθρωσης άρθρωσης θέση άρθρωσης κίνησης κίνησης 

 Δ. μεταταρσο- Ελλειψοειδής Ελαφρά  Υπερέκταση Οβελιαίο Μετωπιαίος 
φαλαγγική  υπερέκταση    

 Δ. ποδοκνημική      

 Δ. γόνατο      

 Δ. ισχίο      

 Οσφυϊκη  
μοίρα      

 Δ. ώμος      

 Δ. αγκώνας      

 Δ. καρπός      

 Δ. δάκτυλα      
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λάβετε τις μετρήσεις αμέσως μετά και μετά από άσκηση 
10–15 λεπτών, κατά την οποία χρησιμοποιείται η ποδο-
κνημική (π.χ. τρέξιμο, καλαθοσφαίριση). Καταγράψτε 
τα αποτελέσματα και συγκρίνετε τις διαφορές. Ποια 
επίδραση, αν υπάρχει, είχε η περίδεση στην τροχιά 
της κίνησης για τη ραχιαία και την πελματιαία κάμψη; 
Για την ανάσπαση έσω και έξω;

8. Μετρήστε το εύρος τροχιάς της κίνησης στις αρθρώ-
σεις του ισχίου και του γονάτου κατά τη διάρκεια 
της ανάποδης κυβίστησης, όπως αυτή απεικονίζεται 
στην Άσκηση 5.6 του Παραρτήματος Ζ. 

 α.  Καταγράψτε σε κάθε σχήμα τη θέση της άρθρω-
σης του δεξιού ισχίου, γονάτου και ποδοκνημικής 
με μία τελεία. Βάλτε μια τελεία και στο μέσο της 
μέσης. Συνδέστε τις τελείες με ευθείες γραμμές, ώστε 
να σχηματιστεί μια γραμμική απεικόνιση τού κάτω 
άκρου.

 β.  Χρησιμοποιήστε ένα γωνιόμετρο, μετρήστε και 
καταγράψτε τις γωνίες μεταξύ του κορμού και μη-
ρού, του μηρού και τού κάτω τμήματος τού κάτω 
άκρου σε κάθε σχήμα.

 γ.  Καθορίστε το εύρος τροχιάς για κάθε ενέργεια 
των αρθρώσεων από την αρχή μέχρι το τέλος της 
εκτίναξης [(α) μέχρι (γ)] και από την κορυφή της 
τροχιάς μέχρι την προσγείωση [(β) μέχρι (ε)].

 δ.  Ποια επίδραση έχει το εύρος τροχιάς κίνησης των 
αρθρώσεων αυτών στην επιδέξια εκτέλεση της τεχνι-
κής αυτής; Ως προπονητής ή καθηγητής, ποιες ειδι-
κές τεχνικές προπόνησης θα συμπεριλαμβάνατε στο 
πρόγραμμα του αθλητή για τη βελτίωση του εύρους 
τροχιάς της κίνησης, όπου αυτό είναι απαραίτητο;
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ότι ο τένοντας του δικέφαλου σχηματίζει γω-
νία σχεδόν 90ο με την κερκίδα. Στη θέση αυτή, 
όλη η παραγόμενη δύναμη από τον δικέφαλο 
μπορεί να δράσει για να κινήσει την άρθρωση 
του αγκώνα. Καθώς συνεχίζεται η κάμψη του 
αγκώνα πέρα από τις 90ο, παρατηρούμε ότι 
η γωνία μεταξύ του τένοντα του δικέφαλου 
και της κερκίδας αρχίζει να ελαττώνεται και 
η γραμμή έλξης μετακινείται πιο κοντά προς 
το οστό. Όσο εξελίσσεται η μεταβολή αυτή, 
ελαττώνεται η ικανότητα του δικέφαλου να 
παράγει κίνηση στην άρθρωση. 

Είδη συστολής
Επειδή η λέξη συστολή εμπεριέχει την έννοια 
της βράχυνσης, μπορεί να προκαλέσει η φύση 
της μυϊκής συστολής αρχικά κάποια σύγχυση. 
Η μυϊκή συστολή συμβαίνει κάθε φορά που οι 
μυϊκές ίνες παράγουν τάση στα άκρα τους, κάτι 
που μπορεί να συμβεί όταν ένας μυς βραχύνε-
ται, παραμένει στο ίδιο μήκος ή επιμηκύνεται. 

Μειομετρική συστολή

Η μειομετρική συστολή συμβαίνει όταν η ανα-
πτυσσόμενη τάση από τον μυ επαρκεί για να 
υπερνικήσει την αντίσταση και να μετακινή-
σει το τμήμα του σώματος της μιας πρόσφυσης 
προς το τμήμα της άλλης πρόσφυσης. Όταν 
ανυψώνεται το άνω άκρο προς τα πλάγια, 
βραχύνονται οι απαγωγοί μύες για να υπερ-
νικήσουν την αντίσταση του άκρου. Ο μυς 
βραχύνεται και, όταν σταθεροποιηθεί η μια 
άκρη του, η άλλη έλκει το οστό προς εκεί και 
το στρέφει γύρω από τον άξονα της άρθρωσης 
(Εικόνα 3.5γ).

Πλειομετρική συστολή
Όταν ένας μυς επιμηκύνεται αργά, καθώς εν-
δίδει σε μια εξωτερική δύναμη (όπως είναι η 
βαρύτητα), που είναι μεγαλύτερη από την συ-
σταλτική δύναμη που μπορεί να ασκήσει, πρό-
κειται για μια πλειομετρική συστολή. Η χρήση 
του όρου επιμήκυνση μπορεί να θεωρηθεί παρα-
πλανητική, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις 
δεν επιμηκύνεται πραγματικά ο μυς. Επανέρχε-
ται απλώς από τη βραχυσμένη κατάστασή του 
στο φυσιολογικό μήκος ηρεμίας του (Εικόνα 
3.5α). Οι απαγωγοί μύες του ώμου εκτελούν 
πλειομετρική συστολή, όταν κινείται το άνω 
άκρο από μια θέση απαγωγής προς τα κάτω. 
Στις περιπτώσεις όπου οι μύες συστέλλονται 
πλειομετρικά λειτουργούν ως «φρένο» ή δύνα-
μη αντίστασης ενάντια στην κινητήρια δύναμη 
της βαρύτητας ή άλλη εξωτερική δύναμη. Όταν 
συστέλλονται οι μύες με αυτόν τον τρόπο, θε-
ωρείται ότι παράγουν αρνητικό έργο. 

Ισομετρική ή στατική συστολή

Η λέξη ισομετρική σημαίνει «ίσου μήκους». Η 
τάση του μυός σε μερική ή πλήρη συστολή, χω-
ρίς κάποια ουσιαστική αλλαγή στο μήκος του, 
αποτελεί την ισομετρική συστολή. Η ισομετρική 
συστολή συμβαίνει συνήθως σε δύο διαφορε-
τικές περιπτώσεις.

1. Οι μύες που δρουν ανταγωνιστικά μεταξύ 
τους συστέλλονται με την ίδια δύναμη, 
εξισορροπώνται και αλληλοεξουδετερώ-
νονται. Το τμήμα, πάνω στο οποίο δρουν, 
συγκρατείται σταθερά στη θέση του, χωρίς 
να μετακινείται. Η σύσπαση του δικέφα-

βα γ

Εικόνα 3.5 Η επίδραση της βαρυτικής δύναμης στη μυϊκή δράση στην πλάγια κατάσπαση τού άνω άκρου 
(προσαγωγή του βραχιόνιου): (α) πλειομετρική συστολή των απαγωγών στην αργή κίνηση προς τα κάτω 
του άνω άκρου· (β) απουσία μυϊκής δράσης όταν πέφτει το άκρο στο πλάι· (γ) μειομετρική συστολή των 
προσαγωγών όταν η κίνηση εκτελείται ενάντια σε αντίσταση. 
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λου για επίδειξη της γαστέρας του αποτελεί 
ένα παράδειγμα. Η σύσπαση του τρικέφα-
λου αποτρέπει τον αγκώνα από περαιτέρω 
κάμψη. 

2. Ένας μυς εκτελεί μερική ή μέγιστη συστολή 
ενάντια σε μια άλλη δύναμη, όπως είναι η 
έλξη της βαρύτητας, μια εξωτερική μηχανι-
κή ή μια άλλη μυϊκή δύναμη. Τέτοια παρα-
δείγματα είναι όταν κρατάμε ένα βιβλίο με 
τεντωμένο χέρι, η διελκυστίνδα ανάμεσα σε 
ισάξιους αντιπάλους και η προσπάθεια να 
μετακινήσουμε ένα αντικείμενο που είναι 
πάρα πολύ βαρύ για τον σκοπό αυτό. 

Ισοτονική συστολή

Η λέξη ισοτονικός σημαίνει «ίσης τάσης, έντα-
σης». Η ισοτονική συστολή είναι μια συστολή, 
κατά την οποία η τάση παραμένει συνεχής, 
καθώς ο μυς επιμηκύνεται ή βραχύνεται. Χρη-
σιμοποιείται συνήθως, αν και λανθασμένα, ως 
συνώνυμο για τη μειομετρική ή την πλειομε-
τρική συστολή. Οι όροι αυτοί δεν αναφέρονται 
στον βαθμό της τάσης αλλά στην αύξηση ή 
στην ελάττωση του μήκους. 

Ισοκινητική συστολή

Η λέξη ισοκινητικός σημαίνει «ίσης ή ίδιας κί-
νησης». Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, είναι 
δυνατό να έχουμε μέγιστη μυϊκή προσπάθεια 
στην ίδια ταχύτητα για όλο το εύρος τροχιάς 
κίνησης του σχετικού μοχλού. Η αντίδραση των 
μυών σε μέγιστη συστολή προς την «προσαρ-
μοζόμενη αντίσταση» του μηχανήματος ονο-
μάζεται ισοκινητική συστολή. 

Επίδραση της βαρύτητας
Οι κινήσεις του σώματος ή των τμημάτων του 
μπορεί να είναι προς την κατεύθυνση των βα-
ρυτικών δυνάμεων (προς τα κάτω), να αντιτί-
θενται στη βαρύτητα (προς τα πάνω) ή κάθετα 
προς τη βαρύτητα (οριζόντια). Είναι απαραίτη-
το να λάβουμε υπ’ όψιν την κατεύθυνση και την 
ταχύτητα της κίνησης, όταν προσπαθούμε να 
αναγνωρίσουμε τη φύση της μυϊκής συμμετοχής 
σε κάθε κίνηση. Οι μύες μπορεί να συστέλονται 
για να παράγουν δύναμη για μια κίνηση ή για 
να αντισταθούν και να ελέγξουν μια κίνηση ή 
μπορεί να είναι εντελώς χαλαροί (Εικόνα 3.5). 
Μπορεί να προκαλέσει έκπληξη στον φοιτητή 
όταν μάθει ότι οι μύες που χρησιμοποιούμε για 
να τοποθετήσουμε ένα βιβλίο πάνω σε ένα χα-
μηλό τραπέζι ή μια βαλίτσα στο πάτωμα είναι 
οι ίδιοι με αυτούς που χρησιμοποιούμε για την 

ανύψωσή των αντικειμένων αυτών. Ωστόσο, 
τους χρησιμοποιούμε με διαφορετικό τρόπο. 
Όταν ανυψώνεται το βιβλίο ή η βαλίτσα, οι μύες 
παρέχουν τη δύναμη και το βάρος του αντικει-
μένου (βαρύτητα) είναι η αντίσταση. Σε αυτήν 
την περίπτωση, οι μύες βραχύνονται με μειομε-
τρική συστολή. Όταν κατεβάζουμε το αντικεί-
μενο προς τα κάτω, επιμηκύνονται οι μύες με 
πλειομετρική συστολή, καθώς αντιστέκονται, 
αλλά σταδιακά ενδίδουν στη δύναμη της βαρύ-
τητας. Χωρίς τη μυϊκή αντίσταση θα κατέβαζε η 
δύναμη της βαρύτητας το αντικείμενο με πολύ 
μεγαλύτερη ταχύτητα. Ένα άλλο παράδειγμα 
της επίδρασης της βαρύτητας στη μυϊκή ενέρ-
γεια είναι η δράση των μυών τού κάτω άκρου, 
όταν χαμηλώνουμε το κέντρο βάρος λυγίζοντας 
τα γόνατα προς μια θέση βαθέος καθίσματος, 
και στη συνέχεια επανερχόμαστε στην όρθια 
θέση. Καθώς χαμηλώνει το σώμα, εκτελούν 
οι εκτείνοντες μύες των ισχίων και των γονά-
των πλειομετρική συστολή. Επιμηκύνονται σε 
αυτήν την περίπτωση, αλλά αυξάνεται η τάση 
τους, καθώς υποδέχονται το βάρος του σώμα-
τος και επιτρέπουν τη σταδιακή μετακίνησή 
του προς τα κάτω με ελεγχόμενο τρόπο. Όταν 
αντιστραφεί η ενέργεια της άρθρωσης και το 
βάρος του σώματος ανυψώνεται, οι εκτείνο-
ντες μύες συστέλλονται μειομετρικά μέχρι να 
ισιώσουν τα ισχία και τα γόνατα και να είναι 
όρθιο το σώμα. 

Όπως έχουμε ήδη δείξει, κάθε αργή, ελεγ-
χόμενη κίνηση προς τα κάτω, στην κατεύθυνση 
της βαρύτητας, χρησιμοποιεί τους ίδιους μύες 
σε πλειομετρική συστολή, όπως θα τους χρη-
σιμοποιούσε σε μειομετρική συστολή η αντί-
θετη κίνηση προς τα πάνω (αντίθετα προς τη 
βαρύτητα). Η αργή κίνηση του αντιβραχίου 
προς τα κάτω από μια θέση κάμψης προς μια 
θέση έκτασης ελέγχεται από την πλειομετρική 
συστολή των καμπτήρων του αγκώνα. Οι ίδιοι 
μύες, όταν συσταλούν μειομετρικά, προκαλούν 
κάμψη του αγκώνα. Ωστόσο, μια βίαιη κίνηση 
προς τα κάτω δεν ακολουθεί το πρότυπο αυτό. 
Όταν γίνει βίαια, όπως στο γκολφ, η ίδια κί-
νηση της έκτασης του αγκώνα χρησιμοποιεί 
τους εκτείνοντες τον αγκώνα σε μειομετρική 
συστολή, επειδή υπερβαίνουμε τη βαρυτική 
έλξη (Εικόνα 3.6).

Η μυϊκή συμμετοχή στις κινήσεις που εκτε-
λούνται στο οριζόντιο επίπεδο δεν επηρεάζεται 
από τη βαρύτητα με τον τρόπο που περιγράψα-
με. Ανεξάρτητα από τη δύναμη ή την ταχύτητα 
της κίνησης, τη μυϊκή δύναμη για την έκταση 
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ΣΤΟΧΟΙ

Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο αυτό, ο φοιτητής 
πρέπει να είναι σε θέση:
1. Να ονομάζει, να εντοπίζει και να περιγράφει 

τη δομή και τις συνδεσμικές ενισχύσεις των 
διαρθρώσεων της περιοχής του ώμου.

2. Να ονομάζει και να αναπαράγει τις διαθέ-
σιμες κινήσεις στις αρθρώσεις του ώμου, 
ανεξαρτήτως της θέσης εκκίνησης.

3. Να ονομάζει και να εντοπίζει τους μύες και 
τις μυϊκές ομάδες της περιοχής του ώμου και 
να καταχωρεί τις κύριες ενέργειές τους ως 

πρωταγωνιστές, σταθεροποιοί, εξουδετερο-
ποιοί ή ανταγωνιστές.

4. Να αναλύει τις βασικές κινήσεις τού άνω 
άκρου και του κορμού σε σχέση με τις ενέρ-
γειες των μυών και των αρθρώσεων. 

5. Να περιγράφει τις συνηθέστερες κακώσεις 
της περιοχής του ώμου. 

6. Να διεξάγει μια ανατομική ανάλυση της 
περιοχής του ώμου σε μια κινητική δεξιό-
τητα.

ΩΜΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟΣ ΡΥΘΜΟΣ

Η ανατομική συνεργασία απεικονίζεται με πολύ 
όμορφο τρόπο στις κινήσεις των άνω άκρων σε 
σχέση με τον κορμό. Ο βραχίονας κινείται μέσα 
σε ένα μεγάλο εύρος κινήσεων, και σε κάθε μία 
από αυτές συνεργάζεται με την ωμοπλάτη, η 
οποία τοποθετεί την ωμογλήνη στην πιο πλε-
ονεκτική θέση για την κεφαλή του βραχιονί-
ου. Αυτό είναι γνωστό και ως ωμοβραχιόνιος 
ρυθμός. Όταν το άνω άκρο ανυψώνεται στο 
πλάι (απαγωγή) για παράδειγμα, στρέφεται 
η ωμοπλάτη προς τα άνω. Όταν ανυψώνεται 
προς τα εμπρός (κάμψη), τότε δεν στρέφεται 
μόνο η ωμοπλάτη προς τα άνω, αλλά τείνει να 
ολισθαίνει μερικώς πάνω στον θωρακικό κλωβό 
(απαγωγή). Αν και περιστασιακά καταστέλλε-
ται η κίνηση της ωμοπλάτης σκοπίμως (όπως 
σε κάποιες επιτηδευμένες χορευτικές κινήσεις, 
ή σε ασκήσεις στάσης), ωστόσο συμμετέχει στις 
κινήσεις του βραχιονίου σε σχέση με τον κορ-
μό στη φυσιολογική κινητικότητα. Κατά την 
απαγωγή τού άνω άκρου, για παράδειγμα, συ-
μπληρώνει η ωμοπλάτη την κίνηση του βραχι-
ονίου, η οποία αντιστοιχεί περίπου στα 2/3 της 
συνολικής κίνησης και η κίνηση της ωμοπλά-
της στο 1/3. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι 
αυτός ο συνεργατικός ωμοβραχιόνιος ρυθμός 
δεν είναι μια γραμμική σχέση. Ποικίλλει από 
άτομο σε άτομο και ανάλογα με τη φάση της 
κίνησης. Ο ωμοβραχιόνιος ρυθμός μπορεί να 
ποικίλει ανάλογα με την ηλικία και ανάλογα με 
τις δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης και 
της ρίψης. Το φορτίο και η ταχύτητα της κίνη-
σης μπορεί να προκαλέσει διαφοροποιήσεις. 
Στον φυσιολογικό ενήλικο η συνεργασία αυτή 
(ώμου–ωμοπλάτης) είναι προβλέψιμη. 

Το άνω άκρο είναι ανηρτημένο από τον σκε-

λετό μέσω της ωμικής ζώνης. Αυτή αποτελείται 
από το στέρνο και τις δύο κλείδες μπροστά και 
από τις δύο ωμοπλάτες στην πίσω πλευρά. Οι 
στερνοκλειδικές αρθρώσεις συνδέουν το στέρ-
νο με την κάθε κλείδα και οι ακρωμιοκλειδι-
κές αρθρώσεις συνδέουν το ακρώμιο της κάθε 
ωμοπλάτης με την αντίστοιχη κλείδα. Λόγω 
της απουσίας ένωσης των δύο ωμοπλατών στην 
πίσω πλευρά, είναι μια ατελής ζώνη. Η σύνδεση 
τού άνω άκρου με την ωμική ζώνη γίνεται μέσω 
της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης, της άρθρω-
σης μεταξύ της κεφαλής του βραχιονίου και 
της ωμογλήνης της ωμοπλάτης, περισσότερο 
γνωστή και ως άρθρωση του ώμου. 

Η στερνοκλειδική άρθρωση είναι υπερβο-
λικά μικρή, περίπου στο μέγεθος της άρθρω-
σης μεταξύ του μεγάλου δακτύλου και του 1ου 
μεταταρσίου, αλλά είναι η μοναδική σκελετική 
σύνδεση μεταξύ τού άνω άκρου και του κορ-
μού. Αυτή η ανατομική διάταξη είναι υπεύθυνη 
για την εκτεταμένη ελευθερία της κίνησης που 
απολαμβάνει το άνω άκρο και είναι ένας ζωτι-
κός παράγοντας για τον υπέροχο συντονισμό, 
που υπάρχει μεταξύ της άρθρωσης του ώμου και 
της ωμικής ζώνης. Το άνω άκρο έχει ένα αξιο-
πρόσεκτο εύρος κίνησης που οφείλεται κυρίως 
στη σφαιροειδή κατασκευή της άρθρωσης του 
ώμου. Οι κινήσεις του επεκτείνονται περισσό-
τερο με τη συνεργική δράση της ωμικής ζώνης, 
όπως μόλις περιγράψαμε. 

Για να καταλάβουμε και να εκτιμήσουμε 
την μεγάλη ποικιλία των κινήσεων τού άνω 
άκρου προς τον κορμό, είναι απαραίτητο να 
διαθέτουμε πλήρη και λεπτομερή γνώση της 
δομής και της λειτουργίας της κάθε άρθρωσης, 
που συμμετέχει και να είμαστε σε θέση να δι-
αχωρίσουμε τη συνεισφορά της κάθε μίας σε 
οποιαδήποτε κίνηση. 
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∆ομή της στερνοκλειδικής 
διάρθρωσης
Το στερνικό άκρο της κλείδας διαρθρώνεται 
τόσο με το στέρνο όσο και με τον χόνδρο της 
1ης πλευράς (Εικόνα 5.2). Κατατάσσεται ως 
διπλή διάρθρωση, γιατί υπάρχουν 2 αρθρικές 
κοιλότητες, μία σε κάθε πλευρά του αρθρικού 
δίσκου. Αυτός ο στρογγυλός, επίπεδος δίσκος 
από λευκό ινώδη χόνδρο είναι προσαρτημένος 
πάνω στο άνω, οπίσθιο χείλος της αρθρικής 
επιφάνειας της κλείδας και προς τα κάτω στον 
χόνδρο της 1ης πλευράς, κοντά στην ένωσή της 

Κορακοκλειδικός σύνδεσμος
(τραπεζοειδής)     (κωνοειδής)

Ακρωμιο-
κλειδικός 
σύνδεσμος

Κλείδα

Ακρώμιο Ωμοπλάτη

Κορακοειδής 
απόφυση

Εικόνα 5.1 Πρόσθια άποψη της ακρωμιοκλειδικής 
διάρθρωσης.

Μεσοκλειδικός σύνδεσμος

Κλείδα

Πλευροκλειδικός 
σύνδεσμος

Στερνοκλειδικός 
σύνδεσμος

Στέρνο

Αρθρικός δίσκος

Χόνδρος 1ης πλευράς

Εικόνα 5.2 Πρόσθια άποψη της στερνοκλειδικής άρθρωσης. 

Η ΩΜΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΑΚΡΩΜΙΟΚΛΕΙ∆ΙΚΗ 
ΚΑΙ ΣΤΕΡΝΟΚΛΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ)
∆ομή της ακρωμιοκλειδικής 
διάρθρωσης
Η άρθρωση μεταξύ του ακρωμίου και της ωμο-
πλάτης και τού έξω χείλους της κλείδας (Εικόνα 
5.1) ανήκει στην κατηγορία των διαρθρώσεων. 
Εντός της ομάδας αυτής κατατάσσεται ως ανώ-
μαλη άρθρωση. Μπορεί να υπάρχει ένας μικρός, 
σφηνοειδής δίσκος μεταξύ τού άνω τμήματος 
των αρθρικών επιφανειών, αλλά συχνά είναι 
απών. Ο αρθρικός θύλακος ενισχύεται από την 
πάνω πλευρά από τον ακρωμιοκλειδικό σύνδε-
σμο, ο οποίος διέρχεται από το άνω τμήμα τού 
έξω άκρου της κλείδας προς την άνω επιφάνεια 
του ακρωμίου. Η άρθρωση ενισχύεται από την 
πίσω πλευρά με την απονεύρωση του τραπεζο-
ειδούς και του δελτοειδούς μυός. 

Η κλείδα σταθεροποιείται περισσότερο 
μέσω του κορακοκλειδικού συνδέσμου (βασι-
κά είναι δύο, ο κωνοειδής και ο τραπεζοειδής), 
ο οποίος, όπως προτείνει το όνομα, προσδένει 
την κλείδα στην κορακοειδή απόφυση. 

Ο κωνοειδής σύνδεσμος διέρχεται από τη 
βάση της κορακοειδούς απόφυσης προς το κω-
νοειδές φύμα, στην κάτω πλευρά της κλείδας. 
Ο τραπεζοειδής σύνδεσμος εκτείνεται από την 
κορυφή της κορακοειδούς απόφυσης προς την 
τραπεζοειδή γραμμή στην κάτω πλευρά της 
κλείδας.
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βα

γ

δ
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Εικόνα 5.10 Κινήσεις του βραχιονίου: (α) κάμψη, έκταση, υπερέκταση, περιαγωγή· (β) απαγωγή και 
προσαγωγή· (γ) οριζόντια προσαγωγή και απαγωγή· (δ) διαγώνια προσαγωγή και απαγωγή· (ε) έσω και 
έξω στροφή. 

Κάμψη

Έκταση Υπερέκταση

Περιαγωγή

Απαγωγή

Προσαγωγή

Οριζόντια απαγωγή Οριζόντια προσαγωγή

∆ιαγώνια απαγωγή

∆ιαγώνια προσαγωγή

Έξω στροφή

Έσω στροφή

κίνησης τής έσω και έξω στροφής παρατηρεί-
ται καλύτερα όταν βρίσκεται το αντιβράχιο σε 

90 μοίρες κάμψη και ο βραχίονας σε 90 μοίρες 
απαγωγή. 
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Οριζόντια προσαγωγή

Είναι μια κίνηση προς τα εμπρός του βραχιο-
νίου που βρίσκεται σε απαγωγή στο οριζόντιο 
επίπεδο (δηλαδή από ένα επίπεδο παράλλη-
λο προς το επίπεδο της ωμοπλάτης προς ένα 
επίπεδο κάθετο προς αυτό). Κάποιες φορές 
αναφέρεται και ως οριζόντια κάμψη σε κάποια 
συγγράμματα.

Οριζόντια απαγωγή

Είναι μια κίνηση προς τα πίσω του βραχιονίου 
που βρίσκεται σε κάμψη, σε ένα οριζόντιο επί-
πεδο (δηλαδή, από ένα επίπεδο κάθετο προς 
το επίπεδο της ωμοπλάτης προς ένα επίπεδο 
παράλληλο προς αυτό). Κάποιες φορές ανα-
φέρεται και ως οριζόντια έκταση σε κάποια 
συγγράμματα.

Περιαγωγή

Είναι ένας συνδυασμός κάμψης, απαγωγής, 
έκτασης, υπερέκτασης και προσαγωγής που 
εκτελείται διαδοχικά προς κάθε κατεύθυνση, 
έτσι ώστε το άνω άκρο, που είναι σε έκταση, 
να διαγράφει έναν κώνο και τα ακροδάκτυλα 
έναν κύκλο. 

ΜΥΕΣ ΤΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

Εντοπισμός
Οι μύες της άρθρωσης του ώμου παρατίθενται 
ανάλογα με τη θέση τους σε σχέση με την άρ-
θρωση. Η θέση αυτή δεν είναι πάντα προφανής, 
όπως φαίνεται και από τις εικόνες. Όλοι οι μύες 
σε αυτήν την κατάταξη διέρχονται από τον κορ-
μό ή την ωμοπλάτη προς τον βραχίονα. 

Πρόσθια Οπίσθια
Μείζων βραχιόνιος Υπακάνθιος
Κορακοβραχιόνιος Ελάσσων
Υποπλάτιος στρογγύλος
Δικέφαλος βραχιόνιος
Άνω Κάτω
Δελτοειδής Πλατύς ραχιαίος
Υπερακάνθιος Μείζων στρογγύλος
  Τρικέφαλος βραχιό-

νιος, μακρά κεφαλή

Χαρακτηριστικά και λειτουργίες
Μείζων θωρακικός

Αυτός ο μεγάλος μυς του θώρακα (Εικόνα 5.11) 
συγκλίνει προς ένα επίπεδο τένοντα, ο οποίος, 
όπως και αυτός του πλατέος ραχιαίου, συστρέ-
φεται γύρω από τον εαυτό του, ώστε οι κατώ-
τερες ίνες να γίνονται οι ανώτερες στο σημείο 

κατάφυσής του. Ο μυς διαιρείται λειτουργικά 
σε δύο μοίρες, την κλειδική και τη στερνική (ή 
πλευροστερνική). Η κλειδική μοίρα βρίσκεται 
κοντά στην πρόσθια μοίρα του δελτοειδούς, 
και δρα μαζί της στην κάμψη, στην οριζόντια 
προσαγωγή και στην έσω στροφή του βραχι-
ονίου.

Κανονικά η γραμμή έλξης της κλειδικής μοί-
ρας του μείζονος θωρακικού βρίσκεται κάτω 
από τον άξονα της άρθρωσης του ώμου. Όταν 
ανυψώνεται ο βραχίονας στο πλάι, αρκετά 
πάνω από το οριζόντιο επίπεδο, μετατίθεται 
η γραμμή έλξης των άνω κλειδικών ινών πάνω 
από το κέντρο της άρθρωσης του ώμου και οι 
ίνες αυτές σταματούν τότε να προσάγουν και 
γίνονται απαγωγοί του βραχιονίου (Εικόνα 
3.4). Οι κλειδικές ίνες του μείζονος θωρακι-
κού είναι σημαντικά δραστήριες στην απαγωγή 
στο επίπεδο των 110 μοιρών. Η στερνική μοί-
ρα είναι, σε γενικές γραμμές, ανταγωνιστική 
προς την κλειδική μοίρα και οι ενέργειές της 
εντοπίζονται στο οβελιαίο επίπεδο. Δρα στις 
κινήσεις του βραχίονα προς τα εμπρός και κάτω 
και στην έσω στροφή, όταν συνοδεύεται από 
προσαγωγή. Ο μείζων θωρακικός, ως σύνολο, 
είναι περισσότερο δυνατός σε ενέργειες στο 
οβελιαίο επίπεδο και είναι ιδιαιτέρως σημα-
ντικός σε δραστηριότητες προώθησης, ρίψης 
και χτυπημάτων. Η κλειδική μοίρα μπορεί να 
ψηλαφηθεί ακριβώς κάτω από τα μέσα 2/3 της 
κλείδας, ενώ η στερνική μοίρα ακριβώς στο 
πλάι του στέρνου και κάτω από την κλειδική 
μοίρα. Ο μυς, ως σύνολο, μπορεί να ψηλαφηθεί 
στο πρόσθιο χείλος της μασχάλης. 

Κορακοβραχιόνιος

Η γραμμή έλξης του μυός διέρχεται μπροστά 
από την άρθρωση του ώμου (Εικόνα 5.12), 
κάτι που μπορεί να σημαίνει ότι συμμετέχει 
στις κινήσεις προς τα εμπρός του βραχιονίου. 
Επειδή η έκφυση και η γραμμή έλξης του κο-
ρακοβραχιόνιου είναι αρκετά όμοιες με αυτές 
της μακράς κεφαλής του δικέφαλου, είναι δύ-
σκολο να καθορίσουμε τις ειδικές ενέργειες του 
κορακοβραχιόνιου. Οι Stevens et al. (1976) κα-
τάφεραν να απομονώσουν και να καταγράψουν 
τη δραστηριότητα του κορακοβραχιόνιου και 
επιβεβαίωσαν ότι λειτουργεί ως κύρια δύναμη 
σε κινήσεις οριζόντιας προσαγωγής. Η έρευνά 
τους επιβεβαίωσε την εντύπωση ότι αυτός ο 
μυς, η μέση μοίρα του δελτοειδούς και η μακρά 
κεφαλή του τρικέφαλου, δρουν σαν τα σχοινιά 
ενός ιστίου και λειτουργούν για να σταθερο-
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άρθρωση του ώμου και έκταση του αγκώνα, 
συνεχίζει η κίνηση τού άνω άκρου διαγώνια 
προς τα κάτω και κατά μήκος του σώματος σε 
συνδυασμό με έκταση και προσαγωγή - δηλαδή 
διαγώνια προσαγωγή. 

Ένα σερβίς στην πετοσφαίριση από το ύψος 
της μέσης ή η κίνηση φτυαρίσματος του χιο-
νιού, που εμπεριέχουν πιθανότατα μια κίνηση 
προς τα εμπρός και επάνω, θα αποτελούνται 
από μια οριζόντια αιώρηση προς τα εμπρός, από 
μια πλάγια οριζόντια θέση τού άνω άκρου, σε 
συνδυασμό με μικρού βαθμού ανύψωση προς τα 
εμπρός και επάνω. Αυτή περιλαμβάνει ελαφρά 
κάμψη της άρθρωσης του ώμου, που συνοδεύ-
εται από έναν συνδυασμό απαγωγής, πλάγιας 
κλίσης και άνω στροφής της ωμικής ζώνης. 

Κινήσεις της ωμικής ζώνης χωρίς 
συμμετοχή τού άνω άκρου
Πέρα από τις συντονισμένες κινήσεις του 
βραχίονα σε σχέση με τον κορμό, υπάρχουν 3 

κινήσεις της ωμικής ζώνης κατά τις οποίες οι 
κινήσεις του ώμου είναι παθητικές, γιατί προ-
καλούνται από μεταβολές στη θέση της ωμικής 
ζώνης από την οποία είναι ανηρτημένος ο ώμος. 
Αυτές είναι: (1) μια ανύψωση ή κύρτωμα των 
ώμων, (2) προβολή των ώμων και (3) εισολκή 
των ώμων. 

Ανύψωση των ώμων ή κύρτωμα
Ωμική ζώνη. Ανάσπαση από τον ανελκτήρα της 
ωμοπλάτης, τον τραπεζοειδή Ι και ΙΙ και τους 
ρομβοειδείς, με βοήθεια από τον στερνοκλει-
δομαστοειδή, αν η κίνηση εκτελείται ενάντια 
σε αντίσταση. Η ελάττωση της ανάσπασης 
επιτυγχάνεται με τη χαλάρωση των μυών και 
επιτρέποντας στη δύναμη της βαρύτητας να 
επιβληθεί. 

Προβολή του ώμου

Ωμική ζώνη. Δυνατή απαγωγή και πλάγια κλίση 
της ωμοπλάτης από τον πρόσθιο οδοντωτό και 
τον ελάσσονα θωρακικό. 

Εικόνα 5.23 Το τελείωμα στο 
σερβίς στην αντισφαίριση, όπου 
φαίνεται η διαγώνια προσαγω-
γή του χεριού στην άρθρωση του 
ώμου. Ευγενική παραχώρηση του 
H. E. Edgerton.
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Άρθρωση του ώμου. Ελαφρά παθητική έσω 
στροφή. Η ελάττωση της κίνησης επιτυγχάνε-
ται με τη χαλάρωση των μυών, αλλά μπορεί να 
ακολουθήσει ελαφρά εισολκή. 

Εισολκή του ώμου

Ωμική ζώνη. Προσαγωγή και ελάττωση της 
πλάγια κλίσης από τους ρομβοειδείς, τον τρα-
πεζοειδή ΙΙΙ και πιθανώς τον ΙΙ και IV. 

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΩΜΙΚΗΣ 
ΖΩΝΗΣ

Ακρωμιοκλειδικό διάστρεμμα
Αυτός ο τραυματισμός συμβαίνει, αν πιεστεί η 
ακρωμιοκλειδική άρθρωση πέρα από το φυσι-
ολογικό εύρος κίνησης, όπως από πλήξη προς 
τα κάτω ενάντια στο έξω τμήμα του ώμου, που 
αναγκάζει το ακρώμιο να κινηθεί προς τα κάτω, 
μακριά από την κλείδα. Μπορεί να προκληθεί, 
επίσης, από πτώση, κατά την οποία το άτομο 
προσγειώνεται πάνω στο τεντωμένο άνω άκρο 
του ή στον αγκώνα σε κάμψη, όταν είναι το 
άκρο σε μια κατακόρυφη θέση και σε γωνία 
κάμψης 45–90 μοιρών ή απαγωγής σε σχέση με 
τον κορμό. Η κάκωση περιλαμβάνει τη ρήξη ή 
την έντονη υπερδιάταση των ακρωμιοκλειδικών 
συνδέσμων. 

Κάταγμα της κλείδας 
Ένα κάταγμα της κλείδας στο ενδιάμεσο 1/3 
μπορεί να προκληθεί από τον ίδιο τύπο κάκω-
σης που προκαλεί το διάστρεμμα της ακρωμι-
οκλειδικής άρθρωσης - δηλαδή, είτε μια απευ-
θείας πλήξη του ακρωμίου είτε, συχνότερα, 

μια πτώση με το άκρο σφικτό και τεντωμένο. 
Μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένα τέτοιο κά-
ταγμα, ή τουλάχιστον να το υποπτευθούμε, 
αν ο τραυματισμένος τείνει να υποστηρίξει το 
τραυματισμένο άκρο με το υγιές και έχει την κε-
φαλή σε κλίση προς την τραυματισμένη πλευρά 
με το πρόσωπο να κοιτάζει προς την αντίθε-
τη κατεύθυνση. Οι έφηβοι και οι προέφηβοι 
είναι πιθανόν να εμφανίσουν κάταγμα δίκην 
χλωρού κλαριού από τέτοιους τραυματισμούς 
(Arnheim & Prentice, 1998). 

Εξάρθρημα του ώμου
Υπάρχουν 3 είδη εξαρθρημάτων του ώμου: τα 
πρόσθια ή υποκορακοειδή (Εικόνα 5.24α), τα 
προς τα κάτω ή υπογληνοειδή (Εικόνα 5.24β) 
και τα οπίσθια (Εικόνα 5.24γ). Ο πιο κοινός 
τύπος στους νεαρούς αθλητές είναι ο πρόσθιος, 
που προκαλείται πιο συχνά, όταν το βραχιόνιο 
είναι σε προσαγωγή και έξω στροφή ή όταν 
συσπάται έντονα ο μείζων θωρακικός. Σε αυτήν 
την περίπτωση, γλιστρά η κεφαλή του βραχιο-
νίου προς τα εμπρός, έξω από την ωμογλήνη, 
και κάθεται κάτω από την κορακοειδή από-
φυση (Εικόνα 5.24α). Το τραυματισμένο άκρο 
συγκρατείται συχνά σε μια θέση ελαφράς απα-
γωγής και έξω στροφής. Ο ώμος προστατεύεται 
καλά από εξαρθρήματα προς τα κάτω λόγω της 
κλίσης προς τα πάνω της ωμογλήνης και την 
αποτελεσματικότητα του υπερακάνθιου, της 
οπίσθιας μοίρας του δελτοειδούς και τού άνω 
τμήματος του αρθρικού θυλάκου, που συσφίγ-
γονται για να διατηρήσουν τη βραχιόνια κεφα-
λή μέσα στην κοιλότητα. Όταν συμβούν αυτά 

Εικόνα 5.24 Εξαρθρήματα του ώμου: (α) τυπικό υποκορακοειδές εξάρθρημα· (β) υπογληνοειδές εξάρθρημα· 
(γ) οπίσθιο εξάρθρημα. Πηγή: Treatment of Injuries to Athletes (3rd ed.), των D. H. Ο’Donoghue. Copyright 
© 1976, W.B.Saunders, Orlando, FL. Αναδημοσίευση με άδεια. 

 α β γ
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∆ελτοειδής

Πρόσθιος βραχιόνιος

Υπτιαστής

Εικόνα 6.6 Κάμψη του αντιβραχίου: (α) σε θέση 
υπτιασμού· (β) σε θέση πρηνισμού. Ο δικέφαλος βρα-
χιόνιος είναι λιγότερο ενεργός, όταν το αντιβράχιο 
είναι σε πρηνισμό απ’ ό,τι όταν είναι σε υπτιασμό. 

α

β

Εικόνα 6.7 Εν τω βάθει μύες της πρόσθιας πλευ-
ράς του χεριού.

Τρικέφαλος βραχιόνιος

Ουσιαστικά είναι τρεις μύες σε έναν (Εικόνες 
6.10 και 6.11). Ο τρικέφαλος καλύπτει ολόκληρη 
την οπίσθια επιφάνεια του βραχίονα. Η μακρά 
κεφαλή του είναι η μοναδική από τις τρεις που 
διασχίζει την άρθρωση του ώμου. Είναι ένας 
ισχυρός εκτείνων την άρθρωση του αγκώνα 
και δύο παράγοντες λειτουργούν υπέρ του: ο 
αριθμός και το μέγεθος των ινών του (σελίδα 
49–50), και η γωνία έλξης (σελίδα 48). Σε μια 
σύγκριση των 3 κεφαλών παρατηρήθηκε ότι η 
μέση κεφαλή φαίνεται να είναι ο κύριος εκτεί-
νων την άρθρωση του αγκώνα, συνοδευόμενη 
συνήθως από την έξω κεφαλή. Και οι τρεις κε-
φαλές συμμετέχουν, όταν υπάρχει αντίσταση 
(Basmajian & DeLuca 1985). Ο μυς είναι ορατός 

εύκολα και μπορεί να ψηλαφηθεί άνετα.

Αγκωνιαίος

Αυτός ο μυς, που συνεργάζεται με τον τρικέφα-
λο, εκτείνει το αντιβράχιο (Εικόνα 6.11). Είναι 
μετρίως δραστήριος κατά τον πρηνισμό και τον 
υπτιασμό του αντιβραχίου και γι’ αυτό προτεί-
νεται ότι δρα ως σταθεροποιός της άρθρωσης 
του αγκώνα (Basmajian & DeLuca 1985). Ο μυς 
μπορεί να ψηλαφηθεί στην πίσω πλευρά του 
αγκώνα, στο έξω χείλος του ωλέκρανου. 

Υπτιαστής

Αν και δέχεται βοήθεια από άλλους, ο μυς αυτός 
(Εικόνες 6.7 και 6.10) είναι ο κύριος υπεύθυνος 
για τον υπτιασμό κάτω από όλες τις συνθήκες. 
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τον ψηλαφίσουμε, 
έστω και με μερική επιτυχία. 
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Βραχιο-
νοκερκιδι-
κός 

Στρογγύλος 
πρηνιστής

Εικόνα 6.8 Επιφανειακοί μύες της πρόσθιας πλευράς του δεξιού αντιβραχίου.

ΜΥΪΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ

Κάμψη

Υπάρχουν 3 σημαντικοί καμπτήρες του αντι-
βραχίου: ο πρόσθιος βραχιόνιος, ο βραχιο-
νοκερκιδικός και ο δικέφαλος βραχιόνιος. Η 
σχετική συμμετοχή και η συνεισφορά τους στην 
κάμψη του αντιβραχίου έχουν γίνει αντικείμενο 
πολλής μελέτης. Επειδή μπορεί να εκτελεστεί 
η κάμψη του αντιβραχίου με πρηνισμό, με ημι-
πρηνισμό, με υπτιασμό, με ή χωρίς αντίσταση, 
αργά ή γρήγορα, με ή ενάντια στη βαρύτητα, 
υπάρχουν πάρα πολλές μεταβλητές για να με-
λετήσουμε.

α β

Τετράγωνος  
πρηνιστής

Εικόνα 6.9 Πρόσθια όψη του περιφερικού άκρου 
του αντιβραχίου, όπου φαίνεται ο τετράγωνος πρη-
νιστής. 
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