
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ράχη σχηματίζει τον άξονα (κεντρική γραμμή) του
ανθρωπίνου σώματος και αποτελείται από τη σπον
δυλική στήλη, το νωτιαίο μυελό, τους μύες που τα
στηρίζουν και τους σχετιζόμενους ιστούς (δέρμα,
συνδετικό ιστό, αγγεία και νεύρα). Το χαρακτηριστι-
κό γνώρισμα της ανατομίας της ράχης είναι η κατά

τμηση, που είναι ιδιαίτερα έκδηλη στην ανθρώπινη
ράχη.

2. ΑΝΑΤΟΜΙΑ 

Οδηγά σημεία
• Προέχων σπόνδυλος: ακανθώδης απόφυση Α7.
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• Ωμοπλάτη: άκανθα, κάτω γωνία, έσω όριο.
• Λαγόνιος ακρολοφία: μια οριζόντια γραμμή που

συνδέει τις ακρολοφίες και περνά από την ακαν-
θώδη απόφυση του Ο4 και το μεσοσπονδύλιο δί-
σκο Ο4-5, ένα χρήσιμο σημείο για την οσφυονω-
τιαία παρακέντηση και την επισκληρίδιο αναι-
σθησία.

• Οπίσθιες άνω λαγόνιες άκανθες: μια γραμμή που
συνδέει αυτά τα σημεία περνά από την ακανθώ-
δη απόφυση του Ι2.

3. ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
• Σπόνδυλοι: 33 συνολικά, 7 αυχενικοί, 12 θωρακι-

κοί, 5 οσφυϊκοί, 5 συνοστεωμένοι ιεροί, 4 κοκκυ-
γικοί (οι τελευταίοι 3 συνοστεωμένοι).

• Σπονδυλικός σωλήνας: σχηματίζεται από τα δια-
δοχικά τρήματα των αρθρούμενων σπονδύλων
και περιέχει το νωτιαίο μυελό.

• Πρωτογενή κυρτώματα: εμφανίζονται στο έμ-
βρυο (θωρακικό και ιερό κύρτωμα).

• Δευτερογενή κυρτώματα: εμφανίζονται όταν το
βρέφος στηρίζει την κεφαλή (αυχενική λόρδω-
ση) και στηρίζεται στην όρθια θέση (οσφυϊκή
λόρδωση).

4. ΜΥΕΣ ΤΗΣ PΑΧΗΣ

Επιφανειακή και ενδιάμεση στιβάδα
• Επιπολής μύες: μυς που σχετίζονται με την κινη-

τικότητα του άνω άκρου
• Ενδιάμεσοι μύες: επικουρικοί αναπνευστικοί

μύες

Αυτή η απεικόνιση δείχνει τους επιπολής και ενδιά-
μεσους μύες της ράχης. Στη δεξιά πλευρά ο τραπε-
ζοειδής και ο πλατύς ραχιαίος έχουν αφαιρεθεί για
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Επίπεδο Aντιστοιχούσα δομή

Α2-3 Kάτω γνάθος

Α3 Yοειδές οστό

Α4-5 Θυρεοειδής χόνδρος

Α6 Κρικοειδής χόνδρος

Α7 Προέχων σπόνδυλος

Θ3 Ωμοπλατιαία άκανθα

Θ8 Σημείο όπου η κάτω κοίλη
φλέβα διαπερνά το
διάφραγμα

Θ10 Ξιφοστερνική άρθρωση

Θ12 Σημείο όπου η αορτή
εισέρχεται στην κοιλιά

Ο1 Τέλος νωτιαίου μυελού

Ο3 Υποπλεύριο επίπεδο

Ο3-4 Ομφαλός

Ο4 ∆ιχασμός αορτής

Ο4 Λαγόνια ακρολοφία

Ι2 Τέλος θυλάκου σκληρής
μήνιγγας

ΕΙΚΟΝΑ 2.2 Σπονδυλική στήλ.



να αποκαλυφθεί η ενδιάμεση στιβάδα. Οι εν τω βά-
θει μύες, που δεν απεικονίζονται εδώ, είναι για την
όρθια στάση και κινούν την σπονδυλική στήλη (αυ-
τόχθονες ή αληθείς μύες της ράχης).

• Επιπολής μύες: σπληνιοειδής μυς που καταλαμ-
βάνει το πλάγιο και πίσω τμήμα του αυχένα.

• Ενδιάμεσοι μύες: ορθωτήρας της σπονδυλικής
στήλης που εκτείνει τη σπονδυλική στήλη.

• Εν τω βάθει: εγκάρσιοι ακανθώδεις μύες που
συμπληρώνουν τα κενά μεταξύ των εγκαρσίων
αποφύσεων και τις ακανθώδεις αποφύσεις (βλ.
επόμενη σελίδα).

Στη δεξιά πλευρά στη διατομή φαίνονται οι μυς τις

ενδιάμεσης στιβάδας. Όλοι αυτοί οι μύες νευρώνο-
νται από ραχιαίους κλάδους των σπονδυλικών νεύ-
ρων.

Σπονδυλικό σώμα: τμήμα που φέρει το βάρος
και τείνει να αυξάνει σε μέγεθος, όσο κατευθυνόμα-
στε χαμηλότερα στη σπονδυλική στήλη.

Σπονδυλικό τόξο: προεξοχή που αποτελείται από
δύο αυχένες και αντίστοιχα πέταλα.

Εγκάρσιες αποφύσεις: πλάγιες προεξοχές από τη
συνένωση του πετάλου και του αυχένα.

Αρθρικές αποφύσεις (επιφάνειες): δύο άνω και
δύο κάτω επιφάνειες για άρθρωση.

Κεφάλαιο 2 • Ράχη 3



Ακανθώδης απόφυση: απόφυση που εκτείνεται
οπίσθια και από τη συνένωση των δύο πετάλων.

Σπονδυλικές εντομές: άνω και κάτω σχηματι-
σμοί που στην αρθρούμενη σπονδυλική στήλη,
σχηματίζουν τα μεσοσπονδύλια τρήματα που δια-
περνώνται από τις ρίζες των σπονδυλικών νεύρων
και τις αντίστοιχες αρτηρίες.

Σπονδυλικό τρήμα: τρήμα που σχηματίζεται α-
πό το σπονδυλικό σώμα και το σπονδυλικό τρήμα.

Εγκάρσιο τρήμα: υφίσταται μόνο στις εγκάρσιες
αποφύσεις των αυχενικών σπονδύλων και διαπερ-
νάται από σπονδυλικά αγγεία.

ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΜΟΙΡΑ
Οι πρώτοι δύο σπόνδυλοι (ο άτλαντας και ο άξονας)
είναι μοναδικοί. Α1 είναι ο άτλαντας και Α2 είναι ο
άξονας.

4 Κεφάλαιο 2 • Ράχη


