
Το να μεταδίδεις τη γνώση σημαίνει να ανάβεις από το 
λυχνάρι σου τα κεριά των άλλων χωρίς να στερείσαι 

τίποτα από τη φλόγα σου. 

Jane Porter (17 January 1776 - 24 May 1850)
Σκωτσέζος ιστορικός, δραματουργός και μυθιστοριογράφος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ
Ανατομία είναι η επιστήμη που μελετά τη μορφολογία και κατασκευή των
δομικών εκείνων στοιχείων του ανθρώπινου οργανισμού, που είναι δυνατόν
να γίνονται ορατά μακροσκοπικά ή μικροσκοπικά.

Η φυσιολογία μελετά τη λειτουργία του ορ-
γανισμού. Η ανατομική και η φυσιολογία απο-
τελούν τους βασικούς κλάδους πάνω στους
οποίους στηρίζεται η όλη μελέτη του ανθρώπι-
νου σώματος, τόσο από φυσιολογικής όσο και
παθολογικής πλευράς.

Η ανατομία είναι χρήσιμη σε όσους εμπλέ-
κονται με οποιαδήποτε πτυχή της θεραπείας
του πάσχοντος, που αρχίζει με ανάλυση των
κλινικών σημείων.

Η ικανότητα ορθής ερμηνείας μιας κλινικής
παρατήρησης είναι συνάρτηση της βαθιάς
ανατομικής γνώσης.

Ακόμη και οι πλέον πρωτόγονοι πολιτισμοί
είχαν κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις ανατομίας.
Οι γραπτές μαρτυρίες, ωστόσο, είναι λιγοστές.
Σώζεται προτομή (Εικόνα 1) που προοριζόταν
για μαγική χρήση, στην οποία διακρίνονται εμ-
φανώς τα ανατομικά στοιχεία του ανθρώπινου
κρανίου. Οι πρώτες ανατομικές γνώσεις ανά-
γονται στην προϊστορική εποχή και αποκτώ -
νταν με τη μέθοδο τρυπανισμού των οστών.
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Eικόνα 1. 
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Οι Έλληνες όμως ήταν αυτοί που έδω-
σαν επιστημονική υπόσταση στην ανατομία.

Το 700 π.X. ιδρύθηκε η πρώτη ιατρική
σχολή στην Kνίδο της δυτικής Μικράς
Ασίας. Δρομολογείται η εγκατάλειψη των
θρησκευτικών προκαταλήψεων και η τεκμη-
ρίωση της ανατομίας αποκλειστικά στην πα-
ρατήρηση ασθενών.

Ο Αλκμέων ήταν από τους πρώτους που
εργάσθηκαν στη σχολή και ο πρώτος συγ-
γραφέας έργου ανατομίας.

Eκατό χρόνια αργότερα ο Ιπποκράτης
ιδρύει την ιατρική σχολή του στην Κω. Στο
έργο του Ιπποκράτη βρίσκουμε τις πρώτες
αναλυτικές περιγραφές του ανθρώπινου σώ-
ματος (Εικόνα 2). Στην Ιπποκρατική Ιατρική
η φυσιολογία είχε προτεραιότητα έναντι της
ανατομίας. 

Ισχυρή ώθηση στην ιατρική επιστήμη δό-
θηκε από την ιατρική σχολή της Αλεξάν -
δρειας που βρισκόταν τότε υπό Μακεδονική
κυριαρχία (334 π.Χ.). Τον 3ο αιώνα π.Χ. δια-
κρίνονται κυρίως ο Ηρόφιλος από τη Χαλκι-
δόνα και ο Ερασίστρατος από την Κέα. Η

μελέτη της ανατομίας κατά την περίοδο αυ-
τή έφθασε στο ύψιστο σημείο της.

Πρώτος ο Ηρόφιλος διενήργησε δημό-
σια ανατομή πτωμάτων. Περιέγραψε με
ακρίβεια το νευρικό σύστημα και τον τρόπο
σύνδεσης του ήπατος με το λεπτό έντερο. 

Ανακάλυψε ότι ο εγκέφαλος αποτελεί το
κέντρο όλων των νοητικών λειτουργιών.

Έκανε τη διάκριση μεταξύ κινητικών και αι-
σθητηρίων νευρών και εξήγησε τη σύνδεση
όλων των νεύρων σε ένα κεντρικό σύστημα.

Ονόμασε δωδεκαδάκτυλο το πρώτο τμή-
μα του λεπτού εντέρου και κατέδειξε ότι αυ-
τό συνδέεται με το ήπαρ μέσω μεγάλων
φλεβών.

Ο Ερασίστρατος ανακάλυψε το χοληδό-
χο πόρο και ανέλυσε πρώτος τη ροή του αί-
ματος. 

Κατά τη Ρωμαϊκή εποχή οι Έλληνες συ-
νέχισαν να δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για
την ιατρική επιστήμη.

Οι Ρωμαίοι, αντίθετα, θεωρούσαν ασή-
μαντη τη μελέτη της ανατομίας, και έτσι στη
Ρώμη σχεδόν όλοι οι γιατροί προέρχονται

από άλλες χώρες.
Το 2ο αιώνα μ.Χ. έζησε ένας από

τους σημαντικότερους ιατρούς
όλων των εποχών, ο Γαληνός.

Γεννήθηκε στην Πέργαμο το
130 μ.Χ. και έζησε στη Ρώμη μέχρι
το 200 μ.Χ.

Ασχολήθηκε κυρίως με τη θερα-
πεία των μονομάχων που τραυματί-
ζονταν σοβαρά στην αρένα.

Υπήρξε ο προσωπικός γιατρός
του αυτοκράτορα Μάρκου Αυρή -
λιου.
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Eικόνα 2. (από K. Moore: Clinically Oriented
Anatomy, 6th edition, LWW)
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Συνόψισε όλες τις προϋπάρχουσες ιατρι-
κές γνώσεις, ήταν δε ο πρώτος που πραγμα-
τοποίησε πειράματα σε ζώα και εφάρμοσε
στους ανθρώπους τις γνώσεις που προέκυ-
ψαν από αυτά.

Ο Γαληνός περιέγραψε την καρδιά με τις
δύο κοιλότητες και διαπίστωσε ότι το ισχια-
κό νεύρο είναι μεγάλο σε μήκος.

Κατά τον Γαληνό ο εγκέφαλος ωθεί ρυθ-
μικά την ουσία της ψυχής στο σώμα μέσω
των νεύρων.

Απελευθερωμένος από κάθε προκατάλη-
ψη, ήταν ένας από τους πρώτους που ενδια-
φέρθηκαν για την ανατομική δομή του αν-
θρώπινου σώματος.

Υπήρξε ο πρώτος που επιμελήθηκε μια
λεπτομερέστατη εικονογραφημένη παρου-
σίαση του ανδρικού και γυναικείου σώματος.

Οι μελέτες αυτές παρέμειναν αποκλειστι-
κά κτήμα των ειδικών της εποχής του.

Κατά το Μεσαίωνα η χρήση του ανθρώ-
πινου σώματος στις ανατομικές έρευνες
απαγορεύθηκε επί αιώνες για θρησκευτι-
κούς λόγους και το ανθρώπινο σώμα αντικα-
ταστάθηκε από πτώματα ζώων.

Την περίοδο όμως της Αναγέννησης
υπερνικήθηκαν οι θρησκευτικές προκαταλή-
ψεις που ως τότε παρέλυαν την ανατομική
έρευνα.

Οι καλλιτέχνες του 15ου αιώνα πίστευαν
περισσότερο στην αντικειμενική παρατήρη-
ση παρά σε ιδεολογικά στερεότυπα. Η στε-
νή συνεργασία καλλιτεχνών και ανατόμων
οδήγησε σε συγγραφή ιατρικών κειμένων
υψηλής ποιότητας.

Παρατηρείται η εισαγωγή και εξέλιξη
ενός σύγχρονου τρόπου μελέτης της ανατο-
μίας.

Ο Γαλιλαίος και ο Leonardo da Vinci
αποτόλμησαν την εποχή αυτή απαγορευμέ-
νες μελέτες. Ειδικά ο δεύτερος θεωρείται ο
εισηγητής του ανατομικού σχεδιαγράμμα-
τος.

Γίνεται η εκταφή και ανατομή πτωμάτων
με μυστικότητα και η αναπαραγωγή με με-
γάλη ακρίβεια όλων των χαρακτηριστικών
και λεπτομερειών του ανθρώπινου σώματος.

Το εγχειρίδιο του Αndrea Vesalio με τίτλο

De humani corporis fabrica («περί της κατα-
σκευής του ανθρώπινου σώματος»), αποτέλε-
σε επαναστατική τομή στην επιστήμη της
ανατομίας και της χειρουργικής (Εικόνα 3).

Αυτός ίδρυσε το ινστιτούτο της ανατο-
μίας στο Λουβιάνο και επιδιδόταν συστημα-
τικά στην ανατομή πτωμάτων εγκληματιών
της εποχής.

Το 1537 έγινε καθηγητής ανατομίας στο
πανεπιστήμιο της Πάδουα.

Μετέφερε την ανατομική τράπεζα στο
κέντρο της αίθουσας διδασκαλίας, για την
καλύτερη παρακολούθηση της διαδικασίας
από τους φοιτητές (Εικόνα 4).

Τις ακριβέστερες ανατομικές περιγρα-
φές βρίσκουμε στα έργα του καλλιτέχνη
Stephan van Kalkar, μαθητή του Τιτσιάνο. Οι
εικονογραφήσεις του, που αφορούν το αν-
θρώπινο σώμα, αποτελούν έργο εντυπωσια-
κά υψηλής αισθητικής.

Η δημοσίευσή τους στη Βασιλεία το
1543 συνετάραξε τους ακαδημαϊκούς κύ-
κλους της εποχής.

Ακόμη και σήμερα η αξία του έργου του
θεωρείται πολύ μεγάλη. 

Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται ως ο αι-
ώνας της ανατομίας.

Πολλοί σημαντικοί μελετητές, όπως ο
Realdo Colombo, ο Bartolomeo Eustachio, ο
Gabriele Fallopio και ο Girolamo Fabrici d’
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Acquapendente (Tabulae Anatomicae – Πί-
νακες Ανατομίας), εργάσθηκαν στο περίφη-
μο πλέον για τις ανατομικές του έρευνες πα-
νεπιστήμιο της Πάδουα. 

Η γνώση της ανατομίας του ανθρώπινου
σώματος γινόταν όλο και πληρέστερη (Εικό-
να 5).

Έπρεπε όμως πολλά ακόμη να ανακαλυ-
φθούν και να απαντηθούν, ήτοι πώς ήταν
οργανωμένοι οι διάφοροι ιστοί, πώς λει-
τουργούσαν τα όργανα, ποια ήταν η φυσιο-
λογία των διαφόρων ανατομικών συστημά-
των.

Η περιγραφική ανατομία δεν ήταν αρκε-
τή. Ο 19ος αιώνας, χάρη στην εφεύρεση των
μικροσκοπίων και μικροτόμων, χαρακτηρίζε-
ται από την έκρηξη της μικροσκοπικής ανα-
τομίας. Κατασκευαστής του οπτικού μικρο-
σκοπίου ήταν ο Antoni van Leewenhoek, ο
οποίος, μαζί με τον Marcello Malpighi, ασχο-
λήθηκε με την περιγραφή των κυττάρων αί-
ματος, των σωματίων επιδερμίδας, των μι-
κροδομών του σπλήνα, των νεφρικών σπει-
ραμάτων, των πνευμονικών κυψελίδων και
των βλαστικών κυττάρων.

Με τη διασύνδεση της ερμηνείας των
συμπτωμάτων, των κλινικών παρεμβάσεων

Kεφάλαιο 116

Eικόνα 4. Ρέμπραντ, “Το
Μάθημα Ανατομίας του
Δρ. Tulp”.

Eικόνα 5. Εικονογράφηση του ανθρώπινου σκελετού
από τον Gerard de Lairesse σε μεγέθυνση.
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και των γνώσεων της ανατομίας τέθηκαν οι
βάσεις της παθολογικής ανατομικής από τον
Giovan Battista Morgagni (1682-1771, Pa-
doya) τoν 17ο αιώνα.

Κατά τον 19ο αιώνα, χάρη στην εφεύρε-
ση των μικροσκοπίων και την τελειοποίηση
των μικροτόμων και με την τεχνική της βα-
φής των ιστών, γνωστή ήδη από τον 17ο αι-
ώνα, έγινε δυνατή η ανακάλυψη νέων άγνω-
στων έως τότε δομών και η διεύρυνση του
πεδίου της ανατομικής έρευνας. 

Στις ημέρες μας, με τη χρήση της τεχνο-
λογίας και τη μελέτη του ζώντος σώματος, η
μελέτη της ανατομίας γίνεται πιο ουσιαστική
και πιο δυναμική και αναδύει την έννοια της
κλινικής ανατομίας.

Η εξειδίκευση της ανατομίας στην εποχή
μας βασίζεται στη διαίρεσή της σε κλάδους
με έμφαση στην ανάλυση πολύ διαφορετι-
κών παραμέτρων της δομής του ανθρώπι-
νου σώματος.

Η συστηματική ανατομία του ανθρώπι-
νου σώματος (η περιγραφική) αναλύει τη
δομή, το σχήμα, τη σχέση και την εξέλιξη
των διαφόρων οργάνων, και διαιρείται σε:
• Ανατομία της ανάπτυξης, η οποία μελετά

την εξέλιξη του σώματος από το γονιμο-
ποιημένο ωάριο έως την ώριμη μορφή του.

• Μακροσκοπική ανατομία, όπου τα διά-
φορα όργανα είναι ορατά με γυμνό μάτι,
χωρίς τη χρήση του μικροσκοπίου.

• Μικροσκοπική ανατομία ή ιστολογία,
όπου οι μικροδομές των διαφόρων οργά-
νων, ιστών και κυττάρων περιγράφονται
με τη χρήση της ιστολογικής μεθοδολο-

γίας και τη βοήθεια του μικροσκοπίου. Οι
ιστοί προετοιμάζονται με σταθεροποίηση
και στη συνέχεια τέμνονται για τη μελέτη
τους σε λεπτούς τομείς. 

• Τοπογραφική ανατομία, η οποία μελετά
τα όργανα βάσει της θέσης τους στο αν-
θρώπινο σώμα.

• Χειρουργική ανατομία, όπου μελετώνται
τα ανατομικά προβλήματα που σχετίζο -
νται με νοσήματα που χρήζουν χειρουρ-
γικής αντιμετώπισης, τα συμπτώματά
τους και οι διάφορες χειρουργικές τεχνι-
κές.

• Παθολογική ανατομία –με την αυτοψία
ως κύρια διερευνητική μέθοδο–, η οποία
μελετά τις μακροσκοπικές και μικροσκο-
πικές αλλαγές των οργάνων που οφεί-
λονται σε νοσήματα.

• Ραδιογραφική ή ακτινολογική ανατομία,
η οποία ασχολείται με την ονοματοθεσία
και τα υγιή μέρη του σώματος, όπως αυ-
τά εμφανίζονται σε μια ακτινογραφία.

• Καλλιτεχνική ανατομία, η οποία μελετά
το εξωτερικό σχήμα του σώματος, τις
αναλογίες των διαφόρων μερών του, τα
άμεσα ορατά όργανα και τις εξωτερικές
τους τροποποιήσεις που οφείλονται σε
διαφορετικές στάσεις και στην κίνηση.
Προκύπτουν οι όροι της ανατομίας της
επιφάνειας και της ανατομίας της κίνη-
σης.

Η κλασική ανατομία χρησιμοποιεί τυπο-
ποιημένη ορολογία με βάση τη Λατινική και
την Ελληνική γλώσσα.
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