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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Το θέµα αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι η παρασκευή σκελετού οπίσθιων 
άκρων αγελάδας, προβάτου και χοίρου. 
Η εργασία αυτή για πρακτικούς λόγους χωρίζεται σε δύο µέρη: το θεωρητικό 
και το πρακτικό. 
Στο θεωρητικό µέρος γίνεται αναφορά στην ανατοµία των οπίσθιων άκρων 
των συγκεκριµένων αγροτικών ζώων και κυρίως στην οστεολογία γιατί το 
αντικείµενο της εργασίας αυτής απαιτεί γνώσεις της µορφολογίας της 
κατασκευής των οστών καθώς και αναφέρονται οι βασικές διαφορές των 
οµοειδών τµηµάτων. 
Στο πρακτικό µέρος περιγράφεται ολόκληρη η διαδικασία, από την 
αποµάκρυνση της µυϊκής µάζας µέχρι την τελική συναρµολόγηση και 
τοποθέτηση στα ξύλινα βάθρα. 
Θα ήθελα να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες µου σε όλους εκείνους που 
συνετέλεσαν στην ολοκλήρωση αυτού του εγχειρήµατος, την Καθηγήτρια κ. Α. 
Φούντα και τον Εργαστηριακό Συνεργάτη κ. Σ. Χλειουνάκη για την αµέριστη 
βοήθεια, τη συµπαράσταση και την προσεκτική επίβλεψη σε όλη τη διάρκεια 
εκπόνησης της πτυχιακής µου εργασίας. Οι συµβουλές και οι παρατηρήσεις 
τους ήταν ανεκτίµητες.  
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους τους συναδέλφους και 
φίλους για την ολοκλήρωση και την άρτια παρουσίαση της εργασίας µου.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Ανατοµία 

 
Η ανατοµία είναι η επιστήµη που ασχολείται µε την µελέτη την 

καταγραφή και την περιγραφή της δοµής των ζωντανών οργανισµών και των 
επιµέρους συστηµάτων τους.  
  Επιµέρους γνωστικά πεδία της ανατοµίας είναι η Ιστολογία που µελετά 
τη φυσιολογική δοµή των ιστών σε µικροσκοπικό (κυτταρικό) επίπεδο, η 
Παθολογική ανατοµία που µελετά παθήσεις και αποκλίσεις από το 
φυσιολογικό, πάλι σε κυτταρικό επίπεδο και η Εµβρυολογία, που µελετά τα 
στάδια της ανάπτυξης του εµβρύου και τις αποκλίσεις αυτού από το 
φυσιολογικό, από τον σχηµατισµό του εµβρύου (γονιµοποίηση ωοκυττάρου 
και σχηµατισµός ζυγωτού) µέχρι και το πέρας του τοκετού. 

Η γνώση της ανατοµίας ξεκίνησε τα προϊστορικά χρόνια και άρχισε να 
συγκροτείται ως επιστηµονικός κλάδος κατά την Αναγέννηση. 

 

1.2 Συγκριτική ανατοµική 

 
Στη συγκριτική ανατοµική µελετούνται οι οµοιότητες και οι διαφορές 

στην ανατοµία διαφορετικών οµάδων ζώων. Βοηθά να αποκαλυφθεί πως τα 
ζώα συνδέονται µεταξύ τους και πως έχουν αλλάξει µε την εξέλιξή τους. 

Οι διαρθρώσεις είναι οµόλογες αν αυτές έχουν προκύψει από την ίδια 
διάρθρωση κατά την διάρκεια της εξέλιξης αλλά ασκούν είτε παρόµοιες είτε 
διαφορετικές λειτουργίες στα σύγχρονα ζώα. Παραδείγµατα οµόλογων δοµών 
είναι τα φτερά των πτηνών, το ανθρώπινο χέρι και το πτερύγιο των φαλαινών 
Ανάλογες δοµές είναι αυτές που έχουν αναπτυχθεί από διαφορετικές δοµές 
προγόνων αλλά εκτελούν παρόµοιες λειτουργίες όπως τα φτερά των εντόµων 
και των πουλιών. 

Ο πρώτος λόγιος που έγραψε µεγάλο όγκο πληροφοριών σχετικά µε 
την συγκριτική ανατοµία ήταν ο Έλληνας Αριστοτέλης στα οποία 
περιγράφονται και ταξινοµούνται περίπου 540 διαφορετικά είδη ζώων το 300 
π.χ. 

Ο όρος συγκριτική ανατοµία χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από 
τον Άγγλο επιστήµονα Nehemiah Grew, που δηµοσίευσε ένα βιβλίο το 1681 
στο οποίο περιέγραφε την ανατοµία των στοµάχων και των εντέρων σε πολλά 
διαφορετικά είδη ζώων. Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, η επιστήµη της 
συγκριτικής ανατοµικής προόδευσε ραγδαία. Ο γάλλος Louis Jean-Marie 
Daubenton σύγκρινε την ανατοµία πολλών διαφορετικών ζώων στο τµήµα του 
Buffon  της Φυσικής Ιστορίας. Το τµήµα αυτό της Φυσικής Ιστορίας θεωρείται 
σήµερα το πρώτο εκτεταµένο έργο στην συγκριτική ανατοµία. 

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, οι µελέτες της συγκριτικής ανατοµίας 
βοήθησαν τον Άγγλο επιστήµονα Charles Darwin να αναπτυχθεί η σύγχρονη 
θεωρία της εξέλιξης. 

Η ανατοµική έρευνα βελτιώνει συνεχώς τις γνώσεις µας για το πώς τα 
ζώα σχετίζονται. Μέχρι πρόσφατα οι ανατόµοι στηρίζονταν σχεδόν 
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αποκλειστικά στα στοιχεία των φυσικών χαρακτηριστικών για να 
κατανοήσουµε τις εξελικτικές σχέσεις αλλά σήµερα αντλούν πληροφορίες και 
από το DNA. Αυτές οι βιοχηµικές ενδείξεις βοήθησαν να απαντηθούν αρκετές 
ερωτήσεις σχετικές µε την εξέλιξη των ζώων. 
 

1.3 Κατοικίδια θηλαστικά ζώα 

 
Τα κατοικίδια θηλαστικά ζώα που θα µελετηθούν στην συγκεκριµένη 

εργασία είναι το πρόβατο, ο χοίρος και η αγελάδα. 
 

1.3.1 Πρόβατο 

 

 
Εικόνα 1.1: Πρόβατο 

 
Το πρόβατο είναι ζώο που ανήκει στην τάξη των αρτιοδακτύλων, 

υπόταξη των µηρυκαστικών, στην οικογένεια bovidae, υποοικογένεια 
Caprinae στο γένος Ovis. 

Είναι ένα εξαιρετικά διαδεδοµένο ζώο και αποτελεί πανάρχαιο 
σύντροφο του ανθρώπου (εξηµερώθηκε πριν από 14.000 χρόνια περίπου). Η 
αρχική προέλευσή του φαίνεται να είναι στην Ασία όπου και σήµερα ζουν 
άγριες φυλές. 

 Το πρόβατο έχει και αυτό υποστεί πολλές διασταυρώσεις µε 
αποτέλεσµα να υπάρχουν διάφορες ποικιλίες που παρουσιάζουν διαφορές 
στα σωµατικά χαρακτηριστικά.  
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Όλες όµως οι ποικιλίες χαρακτηρίζονται από πλούσιο τρίχωµα, πράγµα 
που δείχνει ότι το είδος έπρεπε να αντιµετωπίσει δύσκολες καιρικές συνθήκες. 
Το ίδιο µαρτυράει και η παρουσία ενός πλούσιου στρώµατος λίπους. 

 Η κατασκευή των άκρων του δείχνει ότι ζούσε σε ανώµαλες πλαγιές 
για να µπορεί να τις ανεβοκατεβαίνει µε ευκολία, τα άκρα του έχουν 
διαµορφωθεί σε χηλές, δηλαδή σε δύο δάκτυλα σκεπασµένα µε σκληρή 
ουσία. 
 

1.3.2 Χοίρος 

 

 
Εικόνα 1.2 : Χοίρος 

 
O χοίρος ανήκει στην τάξη των αρτιοδακτύλων, υπόταξη των 

Noruminantia, στην οικογένεια Suidae, στο γένος Sus 
. Η επιστηµονική του ονοµασία είναι συς και είναι γνωστότερο µε την 

κοινή του ονοµασία γουρούνι.  
Το σώµα του είναι ογκώδες, παχύ και βαρύ, και το τρίχωµα του 

σκληρό. Τα πόδια είναι λεπτά και ευκίνητα στους άγριους χοίρους και 
κοντύτερα και παχύτερα στους κατοικίδιους. Έχουν τέσσερα δάκτυλα το 
καθένα, που σκεπάζονται από χηλές. Τα δύο µεσαία είναι µακρύτερα και σ’ 
αυτά στηρίζεται το ζώο, εκτός από τις περιπτώσεις που του χρειάζεται 
µεγαλύτερη ευστάθεια, οπότε ανοίγοντας τα δύο µεσαία δάκτυλα ακουµπούν 
και τα άλλα στο έδαφος. 
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1.3.3 Βούς 

 

 
Εικόνα 1.3 : Βούς 

 
Aνήκει στην τάξη των οπληφόρων, υπόταξη των αρτιοδακτύλων, στην 

οικογένεια Κοιλοκέρα, υποοικογένεια βοοειδών, στο γένος Bos. 
Το γένος βοοειδών περιλαµβάνει τέσσερις οµάδες: α)οικόσιτος βους, 

β)βούβαλος, γ)βους ο υβός και δ)βους ο λάσιος. 
Είναι µεγαλόσωµο ζώο που το βάρος του κυµαίνεται από 500 έως 

750kg. 
 Τα βόδια χρησιµοποιούνται για αγροτικές εργασίες όπως όργωµα, 

αλώνισµα, µεταφορές κ.λπ. Το βόδι αν και έχει µεγάλο και βαρύ σώµα µπορεί 
να τρέχει και να κολυµπά γρήγορα. Βαδίζει σταθερά και ιδίως στα πηλώδη και 
βαλτώδη χώµατα. 
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2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 

2.1 Κινητικό σύστηµα 

 
Το κινητικό σύστηµα συγκροτείται από τα οστά, τις αρθρώσεις και τους 

σκελετικούς µυς. Τα οστά συνδέονται µεταξύ τους µε τις αρθρώσεις και 
κινούνται µε την ενέργεια των µυών που προσφύονται σ’ αυτά.  
 

2.2 Οστεολογία 

 
Οστεολογία είναι ο κλάδος της ανατοµίας που µελετά τα οστά, σκληρά 

όργανα που συνδέονται µεταξύ τους µε τις αρθρώσεις και σχηµατίζουν το 
σκελετό που καθορίζει το σχήµα του σώµατος. Τα οστά εξυπηρετούν τις 
κινήσεις του σώµατος, στηρίζουν τα µαλακά µόριά του και προφυλάσσουν 
ευπαθή όργανα όπως ο εγκέφαλος, η καρδιά κ.α. 
 

2.2.1 ∆ιάπλαση των οστών 

  
Τα οστά στην εµβρυϊκή ηλικία διαπλάθονται στην αρχή από συνδετικό 

ιστό (υµενώδης ιστός). Ύστερα µετατρέπονται σε χόνδρινα (χόνδρινος 
σκελετός) και τέλος οστεώνονται (οστέινος σκελετός). Μερικά οστά (τα 
περισσότερα από τα οστά του κρανίου) µετατρέπονται απευθείας από την 
υµενώδη µορφή στην οστέινη. Τα οστά αυτά λέγονται υµενογενή ενώ τα 
πρώτα χονδρογενή. 
 

2.2.2 Εξωτερικός σχηµατισµός των οστών 

 
Το σχήµα των οστών ποικίλλει και εξαρτάται κυρίως από τις τρεις 

διαστάσεις του κάθε οστού. ∆ιακρίνονται σε επιµήκη, σε πλατέα και σε βραχέα 
οστά. 

α)Τα επιµήκη οστά εµφανίζουν δύο άκρα και το επιµηκέστερο µέσο 
µέρος, που ονοµάζεται σώµα. Το σώµα µε την παρακείµενη µοίρα των δύο 
άκρων οστεώνεται κατά την ενδοµήτρια ζωή και αποτελεί τη διάφυση του 
οστού. Τα ακραία τµήµατα των δύο άκρων οστεώνονται µεταγενέστερα, 
συνήθως µετά τον τοκετό, και αποτελούν τις επιφύσεις του οστού. Οι 
επιφύσεις συνενώνονται κατά τη νεαρή ηλικία µε τη διάφυση µέσω του 
συζευκτικού χόνδρου, ο οποίος χρησιµεύει για την κατά µήκος αύξηση των 
οστών. Όταν περατωθεί η αύξηση αυτή οστεώνεται και ο συζευκτικός 
χόνδρος. 

β)Τα πλατέα οστά παρουσιάζουν δύο επιφάνειες, την έξω, κυρτή, και 
την έσω, κοίλη. Αφορίζουν συνήθως διάφορες κοιλότητες. 

γ)Τα βραχέα οστά εµφανίζουν ίσες περίπου και τις τρεις διαστάσεις. 
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Τα οστά παρουσιάζουν στην εξωτερική επιφάνειά τους, εκτός από τις 
αρθρικές επιφάνειες, διάφορες ανωµαλίες που ανάλογα µε το σχήµα και το 
µέγεθος τους ονοµάζονται ογκώµατα, κόνδυλοι, φύµατα, αποφύσεις, άκανθες, 
τροχίσµατα, ακρολοφίες, γραµµές κ.λπ.  

Οι περισσότερες από τις προεξοχές αυτές παράγονται από την ολκή 
που ασκούν η συστολή των µυών και η διάταση των συνδέσµων στις 
προσφύσεις των οργάνων αυτών πάνω στα οστά. Μερικές φορές στα σηµεία 
προσφύσεως των µυών παράγονται περιορισµένα κοιλώµατα, που λέγονται 
βόθροι ή βοθρία ανάλογα µε το µέγεθος τους. Επιπλέον, η προστριβή και η 
πίεση που ασκούν άλλα όργανα πάνω στα οστά, παράγουν εντυπώµατα, 
αύλακες, εντοµές. 

Στην επιφάνεια των οστών παρατηρούµε επίσης αύλακες που έχουν 
µορφή τροχιλιών, για την ολίσθηση των τενόντων ορισµένων µυών, καθώς και 
διάφορα τρήµατα για την δίοδο αγγείων και νεύρων. Τα µεγαλύτερα από τα 
τρήµατα αυτά, 1-2 για κάθε οστό, βρίσκονται κυρίως στη διάφυση των 
επιµηκών οστών και λέγονται τροφοφόρα. Άλλα µικρότερα τρήµατα απαντούν 
στις επιφύσεις των επιµηκών οστών, στα χείλη των πλατεών οστών, στα 
βραχέα οστά και χρησιµεύουν για την ανάδυση των φλεβών. Τέλος, 
πολυπληθή µικρότατα τρήµατα απαντούν σε όλη την επιφάνεια των οστών, 
από τα οποία τα µεγαλύτερα αποτελούν τις εκβολές των σωλήνων του 
Volkmann και τα µικρότερα τις εκβολές των οστικών σωληναρίων. 

 

2.2.3 Εσωτερικός σχηµατισµός των οστών. 

 
Τα οστά, όπως προκύπτει από τη µακροσκοπική εξέτασή τους σε 

διατοµή, αποτελούνται: 1)από συµπαγή οστέινη ουσία, που είναι πυκνή και 
οµοιοµερής και 2)από σπογγώδη οστέινη ουσία, που είναι αραιότερη και  
συγκροτηµένη από οστέινες δοκίδες, διαταγµένες κατά την φορά των τροχιών 
των µέγιστων τάσεων. Οι δοκίδες αυτές χιάζονται στην πορεία τους µε άλλες 
που έχουν διαφορετική τροχιά, έτσι ώστε ανάµεσα τους να σχηµατίζονται 
µικρές κοιλότητες, οι µυελοκυψέλες, που περιέχουν το µυελό των οστών. 

Οι επιφύσεις των επιµηκών οστών αποτελούνται από σπογγώδη 
ουσία, την οποία καλύπτει εξωτερικά µία λεπτή στιβάδα από συµπαγή ουσία. 
Η διάφυση των οστών αυτών σχηµατίζεται σχεδόν αποκλειστικά από 
συµπαγή ουσία, στο κέντρο της οποίας εκτείνεται ο µυελώδης αυλός (cavum 
medullare), που περιέχει το µυελό των οστών. 

Τα πλατέα οστά αποτελούνται από δύο πλάκες από συµπαγή ουσία, 
ενωµένες κατά τα χείλη τους ανάµεσα στις οποίες παρεµβάλλεται σπογγώδης 
ουσία. Η σπογγώδης αυτή ουσία στα πλατέα οστά του κρανίου καλείται 
διπλόη. Η απορρόφηση της διπλόης σε µερικά οστά του κρανίου (=αεροφόρα 
οστά) και η αποµάκρυνση των δύο πλακών µεταξύ τους δηµιουργούν τις 
αεροδόχες κοιλότητες ή κόλπους (sinus) των οστών αυτών. 

 

2.2.4 Αγγεία και νεύρα των οστών. 

 
Η εξωτερική επιφάνεια των οστών (εκτός από τις αρθρικές επιφάνειες) 

καλύπτεται από έναν υµένα από πυκνό συνδετικό ιστό, µε υπόλευκη ή 
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υποκίτρινη χροιά και πάχος 1-3mm, το περιόστεο. Σ’ αυτό οδεύουν αρχικά τα 
αγγεία και νεύρα που προορίζονται για το οστό. 

Τα αιµοφόρα αγγεία των οστών ταξινοµούνται σε περιόστεα και 
τροφοφόρα. Τα περιόστεα αγγεία αντιπροσωπεύονται από λεπτότατα 
αρτηρίδια που ξεκινούν από το αγγειώδες δίκτυο του περιόστεου. Εισδύουν 
διαµέσου πολύ µικρών τρηµάτων στους σωλήνες του Volkmann και στη 
συνέχεια του Havers, καθώς και διαµέσου τρηµάτων των επιφύσεων των 
οστών. ∆ιανέµονται τελικά στις επιφανειακές στιβάδες του οστού και 
αναστοµώνονται εν τω βάθη µε τα τριχοειδή της τροφοφόρας αρτηρίας. Η 
τροφοφόρα αρτηρία εισδύει διαµέσου του τροφοφόρου τρήµατος στο µυελό 
των επιµηκών οστών ή στο κέντρο της σπογγώδης ουσίας των πλατεών 
οστών και διαιρείται στην πρώτη περίπτωση σε δύο κλάδους, που φθάνουν 
ως τις επιφύσεις του οστού. 

Οι δύο αυτοί κλάδοι χορηγούν µικρότερα κλωνία, από τα οποία τα 
περιφερικά εισχωρούν στους σωλήνες του Havers, όπου αναστοµώνονται µε 
τα περιόστεα αρτηρίδια, ενώ τα κεντρικά διανέµονται στο µυελό, όπου 
σχηµατίζουν πυκνό δίκτυο τριχοειδών. Από το δίκτυο αυτό αρχίζουν τα 
φλεβικά τριχοειδή, που ανευρύνονται κατά διαστήµατα και σχηµατίζουν 
φλεβώδεις κόλπους. Στη δεύτερη περίπτωση, δηλαδή στα πλατέα οστά, η 
τροφοφόρα αρτηρία διαιρείται σε πολλούς κλάδους, που διανέµονται σε όλη 
την έκταση της σπογγώδους ουσίας. Οι ακροτελεύτιοι κλάδοι φθάνουν ως την 
περιφερική συµπαγή ουσία των οστών αυτών, όπου αναστοµώνονται µε τις 
απολήξεις των περιόστεων αρτηριδίων. Η τροφοφόρα αρτηρία δεν υπάρχει 
στα βραχέα οστά. 

Οι φλέβες δεν ακολουθούν την πορεία των αρτηριών, εκτός από δύο 
φλέβια που συνοδεύουν την τροφοφόρα αρτηρία των επιµηκών οστών. Στα 
οστά αυτά οι φλέβες αναδύονται στην επιφάνεια των επιφύσεων. 

Γνήσια λεµφαγγεία απαντούν µόνο στο περιόστεο και όχι στα οστά. 
Τα νεύρα των οστών συνοδεύουν τις αρτηρίες και προέρχονται από τα 

εγκεφαλικά και νωτιαίο νεύρα, καθώς και από το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα. 
 

2.3 Οστά οπίσθιων άκρων 

 
Ο σκελετός των οπίσθιων άκρων (οssa membri pelvini), των οποίων ο 

λειτουργικός ρόλος είναι η στήριξη και η προώθηση του σώµατος, συνδέει 
στερεά µε την σπονδυλική στήλη και απαρτίζεται από: 

α) τα οστά της πυελικής ζώνης (cingulum membri pelvini),  
β) το µηριαίο οστούν µε την επιγονατίδα , 
γ) το σκελετό της κνήµης (skeleton cruris), δηλ. από την κνήµη και την  

περόνη και 
δ) το σκελετό του ποδός (skeleton pedis), δηλ. από τα οστά του 

ταρσού , του µεταταρσίου και των δακτύλων. 
 

2.3.1 Οστά της πυελικής ζώνης   
 
Η πυελική ζώνη αποτελείται από τα δύο ανώνυµα οστά, δεξιό και 

αριστερό, τα οποία προς τα κάτω συνδέονται µεταξύ τους µε την ηβοϊσχιακή 
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σύµφυση, ενώ προς τα άνω συνδέονται έµµεσα µέσω του ιερού ιστού, µαζί µε 
το οποίο αφορίζουν λεκανοειδή χώρο, την οστέινη πύελο. 

 

2.3.1.1 Ανώνυµο οστούν (os coxae) 

 
Το ανώνυµο οστούν προέρχεται από την συνοστέωση τριών 

ανεξάρτητων αρχικά οστών, του λαγόνιου οστού (os ilium), που αποτελεί το 
άνω και µεγαλύτερο τµήµα του ανώνυµου οστού, του ηβικού οστού (os pubis) 
και του ισχιακού οστού (os ischii), που αποτελούν την πρόσθια κάτω και την 
οπίσθια κάτω µοίρα αντίστοιχα του ανώνυµου οστού.  

Τα τρία αυτά οστά συγκλίνουν στο κέντρο µιας κοιλότητας, της 
κοτύλης, όπου τα µεταξύ τους όρια διαγράφονται µε την µορφή τριών 
χόνδρινων γραµµών, που ξεκινούν ακτινοειδώς από τον πυθµένα της. Τα όρια 
αυτά είναι εµφανή µόνο στην πολύ νεαρή ηλικία, δεδοµένου ότι η πλήρης 
οστέωση του ανώνυµου οστού συντελείται πριν ή µε την συµπλήρωση του 
1ου έτους. 

Το ανώνυµο οστούν, πλατύ, ανώνυµο στο σχήµα και συνεστραµµένο 
γύρω από τον άξονα του, µοιάζει µε δίπτερη έλικα πλοίου. Φέρεται λόξα από 
εµπρός προς τα πίσω και κάτω, εµφανίζοντας µία µέση µοίρα και δύο 
διευρυµένα άκρα, από τα οποία το πρόσθιο– άνω άκρο αποτελεί τη λαγόνια 
µοίρα και το οπίσθιο – κάτω άκρο την ηβοισχιακή µοίρα του ανώνυµου 
οστούν. 
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Εικόνα 2.1: Το αριστερό ανώνυµο οστούν χοίρου (Α),  

µεγάλου µηρυκαστικού (Β) και προβάτου(C) 
 

1. Κοιλιακή λαγόνια άκανθα (έξω-κοιλιακή άκανθα) 
2. Λαγόνια ακρολοφία 
3. Ραχιαία λαγόνια άκανθα (έσω-ραχιαία γωνία) 
3’. Οπίσθια ραχιαία λαγόνια άκανθα 
4. Γλουτιαία γραµµή 
5. Πτέρυγα λαγόνιου οστούν 
6. Αυχένας λαγόνιου οστούν 
6’. Κύριο τροφοφόρο τρήµα του ανώνυµου οστούν 
7. Εντύπωµα της προσφύσεως του ορθού µηριαίου µυός  
8. Λαγονοηβική προεξοχή 
9. Οφρύς της κοτύλης  
10 .Μηνοειδής επιφάνεια της κοτύλης  
11. Κοτυλιαίος βόθρος 
12. Κοτυλιαία εντοµή 
13. Θυρεοειδές τρήµα 
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14. Κάτω ηβικό φύµα 
15. Ισχιακό τόξο 
16. Ισχιακό όγκωµα 
17. Ελάσσων ισχιακή εντοµή 
18. Ισχιακή άκανθα 
19. Μείζων ισχιακή εντοµή. 

 

 
Εικόνα 2.2: Τα ανώνυµα οστά χοίρου (Α) και µεγάλου µηρυκαστικού (Β) 

 
1. Κοιλιακή λαγόνια άκανθα (έξω-κοιλιακή γωνία) 
2. Λαγόνια ακρολοφία 
3. Ραχιαία λαγόνια άκανθα (έσω-ραχιαία γωνία) 
3΄. Οπίσθια ραχιαία λαγόνια άκανθα 
4. Γλουτιαία γραµµή 
5. Πτέρυγα λαγόνιου οστούν 
6. Λαγονοηβική προεξοχή 
7. Πρόσθιο χείλος ηβικού οστούν 
8. Ηβικό οστούν 
9. Ηβοϊσχιακή σύµφυση  
10. Θυρεοειδές τρήµα 
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11. Ισχιακό οστούν 
12. Ισχιακό όγκωµα 
13. Ισχιακό τόξο 
14. Ελάσσων ισχιακή εντοµή 
15. Κοτύλη 
16. Ισχιακή άκανθα 
17. Σώµα λαγόνιου οστούν 
18. Μείζων ισχιακή εντοµή. 

 
 

 
Εικόνα 2.3 : Τα ανώνυµα οστά προβάτου (αριστερά) και αίγας (δεξιά). Ραχιαία όψη. 

  

2.3.1.2 Μέση µοίρα 

 
Η έξω-πυελική επιφάνεια της µέσης µοίρας του ανώνυµου οστούν 

εµφανίζει βαθιά ηµισφαιρική κοιλότητα, στραµµένη προς τα έξω και κάτω, την 
κοτύλη (acetabulum), που υποδέχεται την κεφαλή του µηριαίου οστούν. Το 
κυκλικό χείλος της κοτύλης ονοµάζεται οφρύς της κοτύλης, που στο 
σχηµατισµό της συµβάλλουν και τα τρία τµήµατα του ανώνυµου οστούν. Η 
οφρύς διακόπτεται κοιλιακώς από την κοτυλιαία εντοµή (incisura acetabuli), 
που είναι ευρεία στα ιπποειδή και στενή στα λοιπά είδη. 

Η κοιλότητα της κοτύλης παρουσιάζει δύο ευδιάκριτες µοίρες: τον 
κοτυλιαίο βόθρο (fossa acetabuli), που αποτελεί την κεντρική βαθύτερη και 
άχονδρη µοίρα της, και τη µηνοειδή ή αρθρική επιφάνεια (facies lunata), που 
είναι περιχονδρωµένη και περιβάλλει τον κοτυλιαίο βόθρο από τα άνω και τα 
πλάγια. Η µηνοειδής επιφάνεια απολήγει σε δύο άκρα ή κέρατα, που 
χωρίζονται µεταξύ τους µε την κοτυλιαία εντοµή. Στα µεγάλα µηρυκαστικά το 
πρόσθιο κέρας διακόπτεται από µια προεκτοµή του κοτυλιαίου βόθρου και 
έτσι η µηνοειδής επιφάνεια διαιρείται σε ένα µεγάλο και ένα µικρό τµήµα (pars 
major, pars minor). 
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Ο κοτυλιαίος βόθρος δέχεται την πρόσφυση του στρόγγυλου 
συνδέσµου, ενώ η µηνοειδής επιφάνεια συντάσσεται µε την κεφαλή του 
µηριαίου οστούν. 

Προς τα άνω της κοτύλης η εξωπυελική και η ενδοπυελική επιφάνεια 
της µέσης µοίρας του ανώνυµου οστούν χωρίζονται µε ένα αιχµηρό (εκτός 
από τα σαρκοφάγα) χείλος, την ισχιακή άκανθα ή ακρολοφία ( spina 
ischiadica ) και προς τα κάτω µε την λαγονοηβική προεξοχή (eminentia 
iliopublica). H προεξοχή αυτή, που αρχίζει από το πρόσθιο χείλος του ηβικού 
οστούν, συνεχίζεται προς τα εµπρός και άνω, ως την έσω επιφάνεια του 
λαγόνιου οστούν, µε την τοξοειδή γραµµή(linea arcuata). 
 

2.3.1.3 Λαγόνια µοίρα 

  
Η µοίρα αυτή ανήκει αποκλειστικά στο λαγόνιο οστούν. ∆ιευρύνεται 

πάρα πολύ προς τα εµπρός και άνω και σχηµατίζει την πτέρυγα του λαγόνιου 
οστούν (ala osis ilii). Προς τα πίσω και κάτω, αντίστοιχα προς τη µέση µοίρα 
του ανώνυµου οστούν, το λεγόµενο σώµα του λαγόνιου οστούν (corpus ossis 
ilii) συνενώνεται µε το ηβικό και το ισχιακό οστούν. Το στενότερο µέρος του 
λαγόνιου οστούν, που συνδέει το σώµα µε την πτέρυγα, καλείται αυχένας του 
λαγόνιου οστούν. 

Η πτέρυγα του λαγόνιου οστούν, τρίγωνη (µηρυκαστικά) ή τετράγωνη 
και µε στρογγυλεµένες γωνίες (χοίρος) καλύπτει την πτέρυγα του ιερού 
οστούν, µε την οποία διαρθρώνεται. Η προς τα έξω και κάτω κλίση της είναι 
µέτρια στα ιπποειδή και στα µηρυκαστικά, ισχυρότερη στο χοίρο και µέγιστη 
στα σαρκοφάγα. 

Η λαγόνια µοίρα του ανώνυµου οστούν εµφανίζει δύο επιφάνειες, έξω 
και έσω, τρία χείλη, πρόσθιο, κοιλιακό και ραχιαίο, και τρεις γωνίες , έξω-
κοιλιακή, έσω-ραχιαία και οπίσθια. 

Η έξω ή γλουτιαία επιφάνεια (facies glutea) καλύπτεται από τους 
γλουτιαίους µυς. Εµφανίζει µία τραχιά τοξοειδή γραµµή, τη γλουτιαία γραµµή 
(facies glutea), που στα µηρυκαστικά φέρεται παράλληλα µε το κοιλιακό 
χείλος της µοίρας αυτής του ανώνυµου οστούν. Η ίδια επιφάνεια , στο χοίρο, 
διαιρείται µε µία επιµήκη προεξοχή σε δύο κοίλες µοίρες.  

Η έσω επιφάνεια (facies sarcopelvina) παρουσιάζει τη συνέχεια της 
τοξοειδούς γραµµής, η οποία στο ύψος του αυχένα του λαγόνιου οστούν 
εµφανίζει ένα τράχυσµα, το φύµα του ελάσσονος ψοίτη (tuberculum m. Psoas 
minoris.), για την πρόσφυση του οµώνυµου µυός. Η έξω πλάγια µοίρα της 
επιφάνειας αυτής επίπεδη ή ελαφρώς κυρτή και λεία (η οποία στον άνθρωπο 
αποτελεί το λαγόνιο βόθρο), καλύπτεται από το λαγόνιο µυ. Η έσω πλάγια 
µοίρα εµφανίζει την εκτεταµένη και περιχονδρωµένη ωτοειδή επιφάνεια 
(facies auricularis), που συντάσσεται όµοια επιφάνεια του ιερού οστούν. Προς 
τα εµπρός και άνω της ωτοειδούς επιφάνειας υπάρχει µία ανώµαλη περιοχή, 
το λαγόνιο κύρτωµα (tuberositas iliaca), που τα φύµατα και τα τραχύσµατα 
του χρησιµεύουν για την πρόσφυση σηµαντικών συνδέσµων. 

Το πρόσθιο χείλος αποτελεί τη λαγόνια ακρολοφία (crista iliaca). 
Εκτείνεται από την έσω– ραχιαία γωνία στην έξω– κοιλιακή γωνία και είναι 
κοίλο στα µεγάλα µηρυκαστικά και κυρτό στα λοιπά είδη. 
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Το κοιλιακό χείλος εκτείνεται από την έξω- κοιλιακή γωνία ως την µέση 
µοίρα του ανώνυµου οστούν. Είναι κοίλο, παχαίνει προς τα πίσω και πολύ 
κοντά σ’ αυτό απαντά το κύριο τροφοφόρο τρήµα του ανώνυµου οστούν. 

Το ραχιαίο χείλος εκτείνεται από την έσω- ραχιαία γωνία ως την ισχιακή 
άκανθα. Στο χοίρο υποδιαιρείται σε δύο µοίρες από µία προεξοχή, που 
υπάρχει στο ύψος της ωτοειδούς επιφάνειας και λέγεται οπίσθια ραχιαία 
λαγόνια άκανθα (spina iliaca dorsalis caudalis). Το χείλος αυτό είναι έντονα 
κοίλο και αποτελεί τη µείζονα ισχιακή εντοµή (incisura ischiadica major). 

Η έξω-κοιλιακή γωνία σχηµατίζει την κοιλιακή λαγόνια άκανθα (spina 
iliaca ventralis) ή λαγόνιο όγκωµα (tuber coxae), που είναι ογκώδης και 
προέχει ισχυρώς στα µεγάλα µηρυκαστικά, εµφανίζοντας συνάµα τρεις 
µικρότερες προεξοχές. Στα λοιπά είδη είναι απλή και προέχει λιγότερο. 

Η έσω-ραχιαία γωνία σχηµατίζει τη ραχιαία λαγόνια άκανθα (spina 
iliaca dorsalis, tuber sacrale), που προέχει έντονα στα µηρυκαστικά. Στο 
χοίρο είναι µάλλον στρόγγυλη και ασαφής, απέχει πολύ από την ίδια άκανθα 
του ετεροπλαγίου λαγόνιου οστούν και µετονοµάζεται, σε αντιδιαστολή µε την 
οπίσθια ραχιαία λαγόνια άκανθα, πρόσθια ραχιαία λαγόνια άκανθα (spina 
iliaca dorsalis cranialis). 

Η οπίσθια γωνία συγχέεται µε την µέση µοίρα του ανώνυµου οστούν. 
 

2.3.1.4 Ηβοισχιακή µοίρα 

 
Η µοίρα αυτή του ανώνυµου οστούν είναι αποπλατυσµένη από άνω 

προς τα κάτω και τετράπλευρη. Ενώνεται µε την ίδια µοίρα του ετεροπλάγιου 
ανώνυµου οστούν στην ηβοισχιακή σύµφυση. Εµφανίζει ένα ευρύτατο 
ωοειδές τρήµα, το θυρεοειδές τρήµα (foramen obturatum), που διαχωρίζει το 
ηβικό οστούν, προσθίως, από το ισχιακό οστούν, οπισθίως. 

Το ηβικό οστούν αποτελείται από το σώµα (corpus ossis pubis), που 
σχηµατίζει την κάτω µοίρα της κοτύλης, και από δύο κλάδους, τον πρόσθιο 
κλάδο (ramus cranialis ossis pubis) και τον οπίσθιο κλάδο (ramus caudalis 
ossis pubis), από τους οποίους ο δεύτερος ενώνεται προς τα πίσω µε το 
ισχιακό οστούν. Η ενδοπυελική και η εξωπυελική επιφάνεια του ηβικού 
οστούν δεν εµφανίζουν τίποτε το ιδιαίτερο. Το έσω χείλος του, ευθύγραµµο 
και παχύ, συνενώνεται µε το αντίστοιχο χείλος του ετεροπλάγιου οστού στην 
ηβοισχιακή σύµφυση. Το πρόσθιο χείλος (pecten ossis pubis) συνέχεται προς 
τα έξω µε τη λαγονοηβική προεξοχή. Το οπίσθιο χείλος αφορίζει από εµπρός 
και έσω το θυρεοειδές τρήµα. Η έσω πρόσθια γωνία, στην οποία συναντώνται 
το έσω και το πρόσθιο χείλος, σχηµατίζει µια προεξοχή, το άνω ηβικό φύµα 
(tuberculum pubicum dorsale), και κοιλιακώς και πιο πίσω µία ακόµη 
προεξοχή, το κάτω ηβικό φύµα (tuberculum pubicum ventrale). Και τα δύο 
αυτά φύµατα είναι λίγο εµφανή στα ιπποειδή . 

Το ισχιακό οστούν αποτελείται από το κύριο τµήµα (tabula ossis ischii) 
και τις δύο πρόσθιες προεκτάσεις του, οι οποίες αφορίζουν από έξω και πίσω 
το θυρεοειδές τρήµα. Η έξω προέκταση αποτελεί το σώµα του ισχιακού 
οστούν (corpus ossis ischii), που το πρόσθιο άκρο του συµβάλλει στο 
σχηµατισµό της  µέσης µοίρας του ανώνυµου οστούν, ενώ η έσω προέκταση 
ή κλάδος του ισχιακού οστούν (ramus ossis ischii) συνέχεια µε τον οπίσθιο 
κλάδο του ηβικού οστούν. 
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Το κύριο τµήµα του ισχιακού οστούν, αποπλατυσµένο από άνω προς 
τα κάτω, παρουσιάζει δύο επιφάνειες, τέσσερα χείλη και τέσσερις γωνίες. Η 
ενδοπυελική επιφάνεια είναι κοίλη και η εξωπυελική σχεδόν επίπεδη. Το 
πρόσθιο χείλος αφορίζει το θυρεοειδές τρήµα. Το έξω χείλος, κοίλο και λεπτό 
(µεγάλα µηρυκαστικά, χοίρος) ή παχύ (λοιπά είδη), σχηµατίζει την ελάσσονα 
ισχιακή εντοµή (incisura ischiadica minor), που εκτείνεται από την ισχιακή 
άκανθα ως το ισχιακό όγκωµα. Το έσω χείλος επεκτείνεται και στον κλάδο του 
ισχιακού οστούν και συνενώνεται µε το ίδιο χείλος του ετεροπλάγιου 
οµώνυµου οστούν στην ηβοισχιακή σύµφυση. Το οπίσθιο χείλος, παχύ στα 
ιπποειδή και σηµαντικά λεπτότερο στα λοιπά είδη, εκτείνεται λοξά από έξω 
προς τα έσω και εµπρός, σχηµατίζοντας µαζί µε το ίδιο χείλος του 
ετεροπλάγιου ισχιακού οστούν το ισχιακό τόξο (arcus ischiadicus). Οι δύο 
πρόσθιες γωνίες (έξω και έσω) συνέχονται µε το σώµα και τον κλάδο του 
ισχιακού οστούν αντίστοιχα. Η οπίσθια έσω γωνία συνδέεται µε την αντίστοιχη 
του ετεροπλάγιου οστούν στο µέσο του ισχιακού τόξου. Η οπίσθια έξω γωνία 
είναι πολύ ογκώδης και τραχιά, ιδιαίτερα στα µηρυκαστικά, όπου εµφανίζει 
τρεις µικρότερες προεξοχές, και σχηµατίζει το ισχιακό όγκωµα (tuber 
ischiadicum). 

Στα µηρυκαστικά, το ισχιακό οστούν είναι επιµηκέστερο και πολύ 
ευρύτερο από ότι είναι στα ιπποειδή. Η απόσταση της κοτύλης από την 
κοιλιακή λαγόνια άκανθα είναι µόλις µερικά εκατοστόµετρα µεγαλύτερη από 
την απόσταση της κοτύλης από το ισχιακό όγκωµα. Η ισχιακή άκανθα είναι 
εξαιρετικά υψηλή και αιχµηρή και λίγο τραχιά στην εξωπυελική επιφάνεια της. 
Η ραχιαία λαγόνια άκανθα είναι βραχύτερη και απέχει από την ίδια άκανθα 
του ετεροπλάγιου ανώνυµου οστούν πολύ περισσότερο από ότι απέχει στα 
ιπποειδή. Τέλος, η ηβοϊσχιακή µοίρα κοιλαίνεται σηµαντικά στην ενδοπυελική 
επιφάνειά της και το θυρεοειδές τρήµα είναι ευρύτατο, ελλειψοειδές και µε 
αιχµηρά χείλη. Το ηβικό οστούν είναι παχύτατο στο άρρεν και λεπτό στο θήλυ. 

Στα µικρά µηρυκαστικά οι τρεις µοίρες του ανώνυµου οστούν 
βρίσκονται στην ίδια ευθεία και συνεπώς το οστούν δεν κάµπτεται όπως στα 
προηγούµενα είδη, αλλά είναι σχεδόν ευθύγραµµο. Η κοτύλη είναι πιο κοντά 
στο ισχιακό όγκωµα από ότι στην κοιλιακή λαγόνια άκανθα. Η ισχιακή άκανθα 
είναι χαµηλή και ο αυχένας του λαγόνιου οστούν µακρύς και λεπτός. Η άνω 
(γλουτιαία) επιφάνεια της λαγόνιας µοίρας εµφανίζει µία επιµήκη προεξοχή, 
που απολήγει σε ένα φύσηµα της λαγόνιας ακρολοφίας. Η ηβοϊσχιακή µοίρα 
είναι συγκριτικά µε τα µεγάλα µηρυκαστικά λιγότερο ευρεία και κοίλη στην 
ενδοπυελική επιφάνεια και τα χείλη του θυρεοειδούς τρήµατος παχύτερα. 

Στην αίγα το ανώνυµο οστούν είναι σε γενικές γραµµές λεπτοφυέστερο 
σε σχέση µε το πρόβατο, για το λόγο ότι ο αυχένας του λαγόνιου οστού είναι 
επιµηκέστερος και λεπτότερος, η πτέρυγα του στενότερη και το θυρεοειδές 
τρήµα µε σηµαντικά µεγαλύτερες διαστάσεις. Η ραχιαία λαγόνια γωνία είναι 
πιο στρόγγυλη στην αίγα και η πύελος στο σύνολο της αισθητά στενότερη (σε 
σχέση µε το πρόβατο) και το έδαφός της περισσότερο κοίλο. 

Στο χοίρο το ανώνυµο οστούν είναι ευθύγραµµο και η απόσταση της 
κοτύλης από το ισχιακό όγκωµα ίση µε τα 2/3 της αποστάσεως µεταξύ αυτής 
και της κοιλιακής λαγόνιας άκανθας. Η ισχιακή άκανθα είναι υψηλή, 
ηµικυκλική και ανήκει σχεδόν ολικά στο ισχιακό οστούν. Η µείζων ισχιακή 
εντοµή είναι βαθιά και ορίζεται προσθίως από την οπίσθια ραχιαία λαγόνια 
άκανθα. Η πρόσθια ραχιαία λαγόνια άκανθα διαγράφεται ασαφώς και κοντά 
της απολήγει η επιµήκης προεξοχή της γλουτιαίας επιφάνειας της λαγόνιας 
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µοίρας του ανώνυµου οστούν. Το ηβικό οστούν είναι παχύ, αλλά πολύ στενό. 
Το ισχιακό τόξο είναι ευρύ και βαθύ και το ισχιακό όγκωµα µε τρεις 
προεξοχές, λιγότερο εµφανείς σε σχέση µε τα µεγάλα µηρυκαστικά. 

         

2.3.2 Πύελος (pelvis)  

 
Η οστέινη πύελος συγκροτείται από τα δύο ανώνυµα οστά και το ιερό 

οστούν, ενώ σε πρόσφατη κατάσταση συµπληρώνεται από τους κοκκυγικούς 
σπονδύλους και από ισχυρούς συνδέσµους και µυς. Αφορίζει την ευρύτατη 
πυελική κοιλότητα (cavum pelvis), που περιέχει πολλά σπλάχνα και αγγεία. Η 
πυελική κοιλότητα αποτελεί εκκόλπωµα του κύτους της κοιλίας, µε το οποίο 
επικοινωνεί ευρέως διαµέσου του πρόσθιου στοµίου της. Εµφανίζει τέσσερα 
τοιχώµατα, άνω, κάτω και δύο πλάγια, και δύο στόµια, πρόσθιο και οπίσθιο. 

α) Τοιχώµατα. 
Το άνω τοίχωµα ή οροφή σχηµατίζεται από την κοιλιακή επιφάνεια του 

ιερού οστούν και των πρώτων κοκκυγικών σπονδύλων και το κάτω τοίχωµα ή 
έδαφος της πυέλου (solum pelvis osseum) από το ηβικό και το ισχιακό 
οστούν, που συνενώνονται στην ηβοϊσχιακή σύµφυση. Στην κάτω επιφάνεια 
της συµφύσεως αυτής απαντά στα µεγάλα µηρυκαστικά µια ισχυρή επιµήκης 
προεξοχή, η ακρολοφία της συµφύσεως (crista symphysialis) που είναι 
λιγότερο έκδηλη στην αγελάδα .Το κάτω τοίχωµα δε βρίσκεται ακριβώς 
απέναντι στο άνω τοίχωµα, αλλά αρκετά πιο πίσω. Έτσι, η κάθετη γραµµή 
που υψώνεται από το πρόσθιο άκρο της ηβοϊσχιακής συµφύσεως περνά από 
το µέσο περίπου του ιερού οστούν (µεγάλα µηρυκαστικά) ή ανάµεσα στον 
τελευταίο ιερό και τον 1ο κοκκυγικό σπόνδυλο (µικρά µηρυκαστικά, χοίρος). 

Το κάτω τοίχωµα είναι κοίλο σε εγκάρσια γραµµή και σχεδόν οριζόντιο 
στα µεγάλα µηρυκαστικά ή επικλινές προς τα πίσω και κάτω στα λοιπά είδη. 
Ειδικότερα στην αγελάδα κοιλαίνεται, επίσης, από εµπρός προς τα πίσω. 

Τέλος, το καθένα από τα πλάγια τοιχώµατα της πυέλου σχηµατίζεται 
από την µοίρα του λαγόνιου οστούν που βρίσκεται οπισθίως της τοξοειδούς 
γραµµής, καθώς και από το σώµα του ισχιακού οστούν. Το άνω χείλος του 
πλάγιου αυτού οστέινου τοιχώµατος, που συµπληρώνεται σε πρόσφατη 
κατάσταση από τον ισχιοϊερό σύνδεσµο και τους παρακείµενους µυς, 
σχηµατίζεται από τον µείζονα ισχιακή εντοµή, την ισχιακή άκανθα και την 
ελάσσονα ισχιακή εντοµή. 

β) Στόµια. 
Το πρόσθιο στόµιο της πυέλου (aperture pelvis cranialis), που 

συνήθως ονοµάζεται είσοδος της πυέλου, αποτελεί ευρύ κυκλικό άνοιγµα, 
διαµέσου του οποίου η πύελος επικοινωνεί µε το κύτος της κοιλίας. 
Αντιστοιχεί σε ένα εγκάρσιο επίπεδο, που φέρεται λοξά από άνω προς τα 
κάτω και πίσω και αφορίζεται ραχιαίως από τη βάση του ιερού οστούν, 
κοιλιακώς από το πρόσθιο χείλος των ηβικών οστών και σε κάθε πλάγιο από 
την τοξοειδή γραµµή και την λαγονοηβική προεξοχή. 

Οι διάµετροι του πρόσθιου στοµίου είναι η επιµήκης, η κάθετη και η 
εγκάρσια. 1)Η επιµήκης διάµετρος (diameter conjugata) εκτείνεται µεταξύ του 
ακρωτηρίου και του πρόσθιου άκρου της ηβοϊσχιακής συµφύσεως και 
σχηµατίζει µε το οριζόντιο επίπεδο γωνία, που προσδιορίζει την έγκλιση της 
πυέλου (inclination pelvis).2)Η κάθετη διάµετρος (diameter verticalis) ενώνει 
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το πρόσθιο άκρο της ηβοϊσχιακής συµφύσεως µε σηµείο της οροφής της 
πυέλου.3)Η εγκάρσια διάµετρος (diameter transversa), ενώνει τα δύο λαγόνια 
οστά αµέσως προς τα άνω του φύµατος του ελάσσονος ψοϊτη µυός. 

Το οπίσθιο στόµιο της πυέλου (apertuna pelvis caudalis) έχει 
µικρότερες διαστάσεις, είναι ατελέστερο από το προηγούµενο και φράζεται 
από το πυελικό διάφραγµα (diaphragma pelvis), που σχηµατίζουν οι µύες και 
οι απονευρώσεις του περινέου και γενικά η περινεϊκή χώρα. Αφορίζεται 
ραχιαίως από τους πρώτους κοκκυγικούς σπονδύλους και κοιλιακώς από το 
ισχιακό τόξο, ενώ σε κάθε πλάγιο συµπληρώνεται από τον ισχιοϊερό 
σύνδεσµο και από µυς. 

Η νοητή γραµµή που ενώνει τα κέντρα των δύο στοµίων της πυέλου 
ονοµάζεται άξονας της πυέλου (axis pelvis). 

Οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ της πυέλου του άρρενος και του 
θήλεος σχετίζονται κυρίως µε τις µεγαλύτερες διαστάσεις του οπίσθιου 
στοµίου. Στο θήλυ το πρόσθιο στόµιο είναι περισσότερο κυκλικό, η απόσταση 
µεταξύ των ισχιακών ακανθών µεγαλύτερη, το ηβικό οστούν λεπτότερο και το 
πρόσθιο χείλος του αιχµηρό, τα θυρεοειδή τρήµατα πιο ευρύχωρα, τα ισχιακά 
ογκώµατα σε µεγαλύτερη µεταξύ τους απόσταση. 

Στα µεγάλα µηρυκαστικά η πύελος είναι εξίσου ευρεία προσθίως και 
οπισθίως, δεδοµένου ότι οι άξονες των δύο ανώνυµων οστών είναι σχεδόν 
παράλληλοι µεταξύ τους. Η έγκλιση της πυέλου είναι ελαφρώς µικρότερη από 
εκείνη των ιπποειδών. Η επιµήκης διάµετρος του πρόσθιου στοµίου είναι ίση 
µε 22 εκ. κατά µέσο όρο και η εγκάρσια µε 18 εκ. Η απόσταση µεταξύ των δύο 
ισχιακών ακανθών είναι 15 εκ. και η µεταξύ των άνω φυµάτων (προεξοχών) 
των ισχιακών ογκωµάτων 18 εκ. περίπου. 

Στα µικρά µηρυκαστικά η πύελος είναι προµήκης και αποπλατυσµένη 
από άνω προς τα κάτω και η έγκλιση της πολύ µικρή. Η κάθετος που 
υψώνεται από το πρόσθιο άκρο της ηβοϊσχιακής συµφύσεως συναντά τον 1ο 
κοκκυγικό σπόνδυλο. 

Στο χοίρο η πύελος έχει το ίδιο εύρος προσθίως και οπισθίως. Η 
έγκλισή της είναι µικρή και το πρόσθιο στόµιο ελλειψοειδές. 
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Εικόνα 2.4: Η οστέινη πύελος της αγελάδας. Πλάγια όψη (άνω σχήµα) και πρόσθια όψη 

(κάτω σχήµα). 
 

1. Ιερή άκανθα 
2. Ραχιαία λαγόνια άκανθα 
3. Κοιλιακή λαγόνια άκανθα 
4. Πτέρυγα λαγόνιου οστούν 
5. Αυχένας λαγόνιου οστούν 
6. Ισχιακή άκανθα 
7. Ισχιακό όγκωµα 
8. Κοτύλη 
9. Θυρεοειδές τρήµα 
10, 11. Άνω και κάτω ηβικό φύµα 
12. Ακρολοφία ηβοϊσχιακής συµφύσεως  
13. Λαγονοηβική προεξοχή 
14. Τοξοειδής γραµµή 
15. Φύµα του ελάσσονος ψοϊτη 
16. Ακρωτήριο 
17. Πτέρυγα του ιερού οστούν 
18. Λαγόνια ακρολοφία 
Επδ. Επιµήκης διάµετρος πρόσθιου στοµίου της πυέλου 
Κδ. Κάθετη διάµετρος πρόσθιου στοµίου της πυέλου. 
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2.3.3 Μηριαίο οστούν (femur) 

 
Το µηριαίο οστούν είναι το επιµηκέστερο και το ισχυρότερο από τα 

επιµήκη οστά. Συντάσσεται προς τα άνω µε το ανώνυµο οστούν, προς τα 
κάτω µε την κνήµη και εκτείνεται λοξά από άνω προς τα κάτω και εµπρός και 
ελαφρώς προς τα έξω. Εµφανίζει µία µέση µοίρα ή σώµα και δύο άκρα, το 
άνω και το κάτω. 

α)Το σώµα του µηριαίου οστούν (corpus femoris), ευθύγραµµο στα 
µικρά µηρυκαστικά κάµπτεται ελαφρά προς τα εµπρός, εµφανίζει τρεις 
επιφάνειες (οπίσθια, έξω και έσω), που χωρίζονται ασαφώς µεταξύ τους µε το 
πρόσθιο, το έξω και το έσω χείλος. 

Το έξω χείλος, ο οποίος στα µηρυκαστικά και στο χοίρο λείπει, ενώ στα 
σαρκοφάγα αντιπροσωπεύεται από µικρή προεξοχή, το γλουτιαίο τρόχισµα 
(tuberositas glutea). Το χείλος αυτό, στο κάτω τριτηµόριο του σώµατος 
αφορίζει από έξω το βαθύτατο στα ιπποειδή ή πολύ λιγότερο βαθύ στα 
µηρυκαστικά υπερκονδύλιο βόθρο (fossa supracondylaris). O παραπάνω 
βόθρος είναι µόλις εµφανής στο χοίρο. 

Το έσω χείλος αρχίζει προς τα άνω από τον ελάσσονα τροχαντήρα. 
Στο ύψος του µέσου του (µηρυκαστικά, χοίρος) υπάρχει το κύριο τροφοφόρο 
τρήµα. 

β)Το άνω άκρο του µηριαίου οστούν εµφανίζει προς τα έσω την 
κεφαλή, που συντάσσεται µε το ανώνυµο οστούν, προς τα έξω µία ισχυρή 
µυϊκή απόφυση, το µείζονα τροχαντήρα, και στην οπίσθια επιφάνειά του τον 
τροχαντήριο βόθρο. 

Η κεφαλή του µηριαίου οστούν (caput femoris) φέρεται προς τα άνω 
και έσω (και λίγο προς τα εµπρός στα µηρυκαστικά και στο χοίρο). Είναι 
σφαιροειδής και περιχονδρωµένη και παρουσιάζει στο έσω χείλος της 
(ιπποειδή) ή κοντά στο κέντρο της (λοιπά είδη) βαθύ κοίλωµα, το βόθρο της 
κεφαλής (fovea capitis femoris), που χρησιµεύει για την πρόσφυση του 
στρόγγυλου συνδέσµου της διαρθρώσεως του ισχίου. Η κεφαλή συνδέεται µε 
την λοιπή µοίρα του άνω άκρου µε ένα στενότερο τµήµα, τον αυχένα του 
µηριαίου οστούν (collum femoris), o οποίος διαγράφεται σαφώς στα 
σαρκοφάγα και ασαφώς στα λοιπά κατοικίδια θηλαστικά, εξαιτίας της 
βραχύτητάς του. 

Ο µείζων τροχαντήρας (trochanter major) αποτελεί παχιά απόφυση, 
αποπλατυσµένη από έξω προς τα έσω. Η κορυφή της αποφύσεως βρίσκεται 
στα µηρυκαστικά (κυρίως στα µεγάλα) σε υψηλότερο επίπεδο από την κεφαλή 
του µηριαίου οστούν. Σε µερικά είδη ο µείζων τροχαντήρας διαιρείται µε µία 
αβαθή αύλακα ή εντοµή (ιπποειδή), την τροχαντήρια εντοµή (incisura 
trochanterica), σε πρόσθια και οπίσθια µοίρα από τις οποίες η δεύτερη, πιο 
υψηλή, αποτελεί την κορυφή του µείζονος τροχαντήρα. Η ακρολοφία που 
κατεβαίνει από την κορυφή του µείζονος τροχαντήρα και αφορίζει από έξω τον 
τροχαντήριο βόθρο λέγεται µεσοτροχαντήρια ακρολοφία (crista 
intertrochanterica). 

Ο ελάσσων τροχαντήρας (trochanter minor) βρίσκεται προς τα κάτω 
της κεφαλής, στο πέρας του έσω χείλους του µηριαίου οστούν.  

Ο τροχαντήρας βόθρος (fossa trochanterica) βρίσκεται πίσω και κάτω 
από την κεφαλή και τον µείζονα τροχαντήρα. Είναι ευρύς και βαθύς και 
αφορίζεται προς τα έξω από την µεσοτροχαντήρια ακρολοφία και προς τα 
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έσω από µία λιγότερο εµφανή ακρολοφία, που ανεβαίνει από τον ελάσσονα 
τροχαντήρα προς την κατεύθυνση της κεφαλής. 

γ)Το κάτω άκρο του µηριαίου οστούν συγκροτείται από δύο µεγάλα 
ογκώµατα, τον έσω και τον έξω µηριαίο κόνδυλο, οι οποίοι προς τα πίσω 
αποκλίνουν και χωρίζονται µεταξύ τους µε την ευρεία µεσοκονδύλια εντοµή, 
ενώ προς τα εµπρός συγκλίνουν και συνέχονται µε τη µηριαία τροχηλία. 

Οι δύο µηριαίοι κόνδυλοι, δηλ. ο έσω (condylus medialis) και ο έξω 
(condylus lateralis), διαρθρώνονται µε την κνήµη.  

Η έξω-αξονική επιφάνεια των κονδύλων εµφανίζει στο µέσο της 
περίπου ένα έπαρµα σχετικά χαµηλό, το έσω ή το έξω παρακονδύλιο 
κύρτωµα (epicondylus medialis, lateralis) για την πρόσφυση συνδέσµων. Ο 
έξω κόνδυλος εµφανίζει επίσης στην έξω-αξονική επιφάνειά του (κάτω από το 
έξω παρακονδύλιο κύρτωµα) δυο βοθρία (πρόσθιο και οπίσθιο µυϊκό βοθρίο), 
από τα οποία εκφύονται οι τένοντες του κοινού εκτείνοντος τα δάκτυλα και του 
ιγνυακού µυός. 

Η µηριαία τροχηλία (trochlea femoris), πάνω στην οποία ολισθαίνει η 
επιγονατίδα, βρίσκεται προσθίως των κονδύλων. Παρουσιάζει µια µέση 
κάθετη αύλακα, τον αυχένα και δύο πλάγια ογκώµατα, ισοµεγέθη περίπου στα 
µικρά µηρυκαστικά και στο χοίρο. Στα µεγάλα µηρυκαστικά το έσω όγκωµα 
της τροχηλίας είναι ευρύτερο και γενικά ογκωδέστερο από το έξω. 
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Εικόνα 2.5: Το αριστερό µηριαίο οστούν µεγάλου µηρυκαστικού (Α)-(Β)  και χοίρου (C). 
 

Μεγάλου µηρυκαστικού (Α) πρόσθια όψη 
1. Κεφαλή του µηριαίου οστούν 
2. Αυχένας  
3. Ελάσσων τροχαντήρας  
4. Έσω κόνδυλος 
5,6,7. Έσω όγκωµα (χείλος), µέση αύλακα και έξω όγκωµα (χείλος) 
της µηριαίας τροχηλίας  
8. Έξω κόνδυλος 
9. Πρόσθιο χείλος  
10. Έξω επιφάνεια 
11. Πρόσθια µοίρα µείζονος τροχαντήρα 
12. Τροχαντήρια εντοµή 
13. Οπίσθια µοίρα µείζονος τροχαντήρα. 
Μεγάλου µηρυκαστικού (Β) οπίσθια όψη 
1. Πρόσθια µοίρα µείζονος τροχαντήρα  
2. Τραχεία επιφάνεια 
3. Υπερκονδύλιος βόθρος 
4. Έξω παρακονδύλιο κύρτωµα 
5. Έξω κόνδυλος  
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6. Μεσοκονδύλιος βόθρος 
7. Έσω κόνδυλος 
8. Μεσοκονδύλια γραµµή 
9. Κύριο τροφοφόρο τρήµα 
10. Οπίσθια επιφάνεια 
11. Ελάσσων τροχαντήρας  
12. Τροχαντήριος βόθρος 
13. Μεσοτροχαντήρια ακρολοφία 
14. Κεφαλή µηριαίου οστούν 
15. Βόθρος της κεφαλής 
16. Αυχένας 
17. Οπίσθια µοίρα µείζονος τροχαντήρα 
Χοίρου (C) οπίσθια όψη 
1. Αυχένας  
2. Μείζων τροχαντήρας 
3. Τροχαντήριος βόθρος 
4. Γλουτιαίο τράχυσµα 
5. Κύριο τροφοφόρο τρήµα 
6. Μεσοκονδύλιος βόθρος 
7. Ενδοτενόντια σησαµοειδή οστάρια του τένοντα του γαστροκνηµίου 
8. Τραχεία γραµµή  
9. Ελάσσων τροχαντήρας  
10. Βόθρος της κεφαλής 
11. Τρίτος τροχαντήρας  

 

2.3.4 Επιγονατίδα (patella) 

 
Η επιγονατίδα διαρθρώνεται µε τη µηριαία τροχηλία. ∆έχεται την 

κατάφυση του τετρακέφαλου µηριαίου µυός, του οποίου την ενέργεια 
µεταβιβάζει στην κνήµη µέσω των επιγονατιδικών συνδέσµων. 

Η οπίσθια ή αρθρική επιφάνειά της (facies articularis) διαιρείται µε µία 
µέση κάθετη ακρολοφία σε δύο πλάγιες κοίλες µοίρες, που αντιστοιχούν στα 
πλάγια ογκώµατα της τροχηλίας.  

Η πρόσθια επιφάνειά της (facies cranialis), κυρτή, δέχεται την 
πρόσφυση δεσµίδων απονευρωτικών (του τετρακέφαλου µηριαίου µυός) ή 
συνδεσµικών (των επιγονατιδικών συνδέσµων). 

Οι παραπάνω δύο επιφάνειες ενώνονται µεταξύ τους στο περιφερικό 
χείλος του οστούν, που παχαίνει ισχυρώς κατά την άνω µοίρα του, 
σχηµατίζοντας στα µεγάλα κατοικίδια θηλαστικά τη λεγόµενη βάση της 
επιγονατίδας (basis patellae). H κάτω µοίρα του περιφερικού χείλους, 
λεπτότερη, αποτελεί την κορυφή της επιγονατίδας (apex patellae). 

Έτσι, στο σύνολο της η επιγονατίδα µοιάζει µε ανώµαλη τριγωνική 
πυραµίδα (περισσότερο κανονική στα µηρυκαστικά), που η βάση της 
συµπληρώνεται σε κάθε πλάγιο, κατά την έξω και την έσω γωνία της, µε 
ινοχόνδρινες προεκτάσεις.  
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Εικόνα 2.6: Η αριστερή επιγονατίδα µεγάλου µηρυκαστικού. Πρόσθια όψη. 

 
1. Πρόσθια επιφάνεια 
2,3. Έσω και έξω γωνία της βάσεως της επιγονατίδας  
4. Βάση 
5. Κορυφή 

 

2.3.5 Κνήµη (tibia) 

 
Η κνήµη είναι το σπουδαιότερο από τα δύο οστά του σκελετού της 

κνήµης, αφού η περόνη, που βρίσκεται προς τα έξω της κνήµης, παρουσιάζει 
πολύ µικρότερη ανάπτυξη ή είναι υπανάπτυκτη ή ατροφική. 

Η κνήµη εκτείνεται λοξά από άνω προς τα κάτω και πίσω, ενώ 
συντάσσεται προς τα άνω µε τους κονδύλους του µηριαίου οστούν, προς τα 
έξω µε την περόνη και προς τα κάτω µε τον αστράγαλο. Εµφανίζει µία µέση 
µοίρα ή σώµα και δύο άκρα, το άνω και το κάτω. 

α)Το σώµα της κνήµης (corpus tibiae), τρίγωνο πρισµατικό, εµφανίζει 
τρεις επιφάνειες, την έξω, την έσω και την οπίσθια, που διαγράφονται σαφώς 
στο άνω ηµιµόριο του, όπου χωρίζονται µεταξύ τους µε τρία χείλη, το 
πρόσθιο, το έξω και το έσω, και ασαφώς ή καθόλου στο κάτω ηµιµόριο, όπου 
τα παραπάνω χείλη προοδευτικά εξαφανίζονται και το σώµα γίνεται περίπου 
κυλινδροειδές. 

Η έξω επιφάνεια είναι λεία. Η έσω επιφάνεια, ευρεία και σχεδόν 
επίπεδη στην άνω µοίρα της, συγχέεται προς τα κάτω µε την προηγούµενη. Η 
οπίσθια επιφάνεια διαγράφεται σαφώς σε όλο το ύψος της. Στα µεγάλα 
µηρυκαστικά εµφανίζει στο όριο µεταξύ άνω και µέσου τριτηµορίου της λοξή 
από άνω προς τα κάτω και έσω, τραχιά προεξοχή, την ιγνυακή γραµµή (linea 
m. Poplitei). Προς τα άνω και προς τα κάτω της γραµµής αυτής υπάρχουν και 
άλλες παράλληλες µε αυτή τραχιές γραµµές, που χρησιµεύουν για την 
πρόσφυση µυών. Κοντά στην ιγνυακή γραµµή απαντά το κύριο τροφοφόρο 
τρήµα του οστούν. 

Το πρόσθιο χείλος προέχει ισχυρώς στο άνω τριτηµόριο του, όπου 
σχηµατίζει την κνηµιαία ακρολοφία (crista tibiae), η οποία χαµηλώνει στη 
συνέχεια προς τα κάτω και εξαφανίζεται τελείως. Το έξω ή µεσόστεο χείλος 
αφορίζει µε την περόνη ευρύ µεσόστεο διάστηµα, που διαφέρει ανάλογα µε το 
είδος. Το έσω χείλος είναι σχεδόν ευθύγραµµο και παχύ. 

β)Το άνω άκρο της κνήµης, πολύ ογκωδέστερο από το κάτω, 
αποτελείται από τρία ογκώµατα, καθένα από τα οποία βρίσκεται στην ίδια 
γραµµή µε το αντίστοιχο χείλος του σώµατος της κνήµης. 
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Το πρόσθιο όγκωµα, µικρότερο από τα άλλα δύο και χωρίς καµία 
αρθρική επιφάνεια, αποτελεί το κνηµιαίο κύρτωµα (tuberositas tibiae), που 
συνέχεται προς τα κάτω µε την κνηµιαία ακρολοφία. Το κύρτωµα αυτό, που 
στρέφεται ελαφρά προς τα έξω, χωρίζεται από το έξω όγκωµα µε µία 
περιχονδρωµένη αύλακα, τη µυϊκή αύλακα (sulcus extensorius), που 
υποδέχεται τον τένοντα του κοινού εκτείνοντος τα δάκτυλα.  

Το έξω όγκωµα ή έξω κνηµιαίος κόνδυλος (condylus lateralis) 
χωρίζεται από το έσω µε την ιγνυακή εντοµή (incisura poplitea), στην οποία 
ολισθαίνει ο τένοντας του ιγνυακού µυός. Η άνω επιφάνεια του κονδύλου 
εµφανίζει µία επίπεδη σχεδόν αρθρική επιφάνεια και η περιφέρειά του, προς 
τα έξω και πίσω, τη µικρή περονιαία αρθρική επιφάνεια, που συντάσσεται µε 
την κεφαλή της περόνης ενώ δεν υπάρχει στα µηρυκαστικά. 

Το έσω όγκωµα ή έσω κνηµιαίος κόνδυλος (condylus medialis) 
εµφανίζει επίσης στην άνω επιφάνειά του όµοια µε εκείνη του έξω κνηµιαίου 
κονδύλου αρθρική επιφάνεια για τη σύνταξη της κνήµης µε το µηριαίο οστούν. 
Ανάµεσα στις αρθρικές επιφάνειες των δύο κνηµιαίων κονδύλων υψώνεται το 
δικόρυφο µεσοκονδύλιο έπαρµα (eminentia intercondylaris), που απολήγει 
στο έξω και στο έσω µεσοκονδύλιο φύµα (tuberculum intercondylare laterale, 
mediale), στα οποία επεκτείνεται η αρθρική επιφάνεια των δύο αυτών 
κονδύλων.  

Προσθίως, οπισθίως και ανάµεσα στα δύο µεσοκονδύλια φύµατα 
απαντούν τρεις ανώµαλες και άχονδρες επιφάνειες, το πρόσθιο, το οπίσθιο 
και το κεντρικό µεσοκονδύλιο βοθρίο (area intercondylaris cranialis, caudalis, 
centralis), όπου χρησιµεύουν για την πρόσφυση των διάρθριων µηνίσκων και 
των χιαστών συνδέσµων της διαρθρώσεως του γόνατος. 

γ)Το κάτω άκρο της κνήµης, ελαφρά αποπλατυσµένο από εµπρός 
προς τα πίσω, παρουσιάζει µία ευρεία αρθρική επιφάνεια, πλαισιωµένη κατά 
τα πλάγια της από το έσω και το έξω σφυρό, η οποία συντάσσεται µε τον 
αστράγαλο. Η αρθρική αυτή επιφάνεια διαµορφώνεται από δύο παράλληλες 
µεταξύ τους βαθιές αύλακες µε λοξή κατεύθυνση από εµπρός προς τα πίσω 
και έσω (ιπποειδή) ή αβαθέστερες και σχεδόν παράλληλες µε το µέσο 
επίπεδο (λοιπά κατοικίδια θηλαστικά), που χωρίζονται µε µια κοίλη από 
εµπρός προς τα πίσω προεξοχή. Η σπειροειδής διάταξη και γενικά εµφάνιση 
της παραπάνω διπλής αρθρικής τροχηλίας δικαιολογεί και την ονοµασία του 
κνηµιαίου κοχλία (cochlea tibiae). 

Το έσω σφυρό (malleolus medialis) προεξέχει προς τα κάτω σαν µια 
ισχυρή απόφυση.  

Σε όσα είδη η περόνη αποτελεί ανεξάρτητο οστούν, το κάτω άκρο της 
κνήµης δεν παρουσιάζει το έξω σφυρό, αλλά αντί αυτού την περονιαία εντοµή 
(incisura fibularis), που υποδέχεται το κάτω άκρο της περόνης. 

Στα µικρά µηρυκαστικά η κνήµη είναι µακρότερη από το µηριαίο 
οστούν (το µήκος του στα µεγάλα µηρυκαστικά είναι ίσο µε εκείνο της 
κνήµης). Στην αίγα µάλιστα η κνήµη είναι ακόµη µακρότερη από εκείνη του 
προβάτου. 
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Εικόνα 2.7: Ο σκελετός της αριστερής κνήµης µεγάλου µηρυκαστικού, πρόσθια όψη (Α) 

 και οπίσθια όψη (Β). 
 

Πρόσθια όψη (Α) 
1. Έσω κνηµιαίος κόνδυλος 
2. Έσω χείλος 
3. Έσω σφύρο 
4. Κνηµιαίος κοχλίας 
5. Έξω σφυρό 
5΄. Περονιαία εντοµή 
6. Έξω χείλος 
7. Πρόσθιο χείλος  
8. Κνηµιαία ακρολοφία 
9. Περόνη 
10. Μυϊκή αύλακα 
11. Έξω κνηµιαίος κόνδυλος 
12. Αύλακα του κνηµιαίου κυρτώµατος 
13. Κνηµιαίο κύρτωµα 
14. Μεσοκονδύλιο έπαρµα 
15. Κεντρικό µεσοκονδύλιο βοθρίο 
Οπίσθια όψη (Β) 
1.αρθρική επιφάνεια του έξω κνηµιαίου κονδύλου 
2.περόνη 
3. Έξω χείλος  
4. Έξω σφυρό 
4΄. Σφυρικό οστούν 
5. Κνηµιαίος κοχλίας 
6. Έσω σφυρό 
7. Έσω χείλος 
8. Οπίσθια επιφάνεια 
9. Ιγνυακή γραµµή 
10. Κύριο τροφοφόρο τρήµα  
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11. Ιγνυακή εντοµή 
12. Έσω κνηµιαίος κόνδυλος 
13. Αρθρική επιφάνεια του έσω κνηµιαίου κονδύλου 
14. Μεσοκονδύλιο έπαρµα 
15. Κεντρικό µεσοκονδύλιο βοθρίο 

 
Εικόνα 2.8: Ο σκελετός της αριστερής κνήµης χοίρου. 

                         1.περόνη 

 

2.3.6 Περόνη (fibula)  

 
Η περόνη είναι εξαιρετικά λεπτοφυής και σε µερικά είδη ατροφική. 

Εκτείνεται προς τα έξω της κνήµης και συντάσσεται τόσο µ’ αυτή όσο και µε 
τον ταρσό. Στο χοίρο είναι πλήρης και ισοµήκης µε την κνήµη. 

Το σώµα της περόνης (corpus fibulae) αφορίζει µε το σώµα της κνήµης 
µεσόστεο διάστηµα, που φράζεται σε πρόσφατη κατάσταση από µεσόστεο 
υµένα. 

Το άνω άκρο ή κεφαλή της περόνης (caput fibulae), ευρύ σχετικά και 
αποπλατυσµένο από τα πλάγια, εµφανίζει προς τα έσω την αρθρική 
επιφάνεια της κεφαλής, που χρησιµεύει για την σύνταξή της µε τον έξω 
κνηµιαίο κόνδυλο. 

Το κάτω άκρο αποτελεί το έξω σφύρο. Προς τα έσω και άνω εµφανίζει 
αρθρική επιφάνεια, που αντιστοιχεί στην περονιαία εντοµή της κνήµης, και 
στο ελεύθερο άπω άκρο του σφύρου µία ακόµη αρθρική επιφάνεια για τη 
σύνταξή του µε την πτέρνα και τον αστράγαλο.  

Στα µηρυκαστικά, αντίθετα, το άνω άκρο της περόνης συνοστεούται 
πολύ πρώιµα µε τον έξω κνηµιαίο κόνδυλο, ενώ το κάτω άκρο παραµένει 
ελεύθερο και αποτελεί το σφυρικό οστούν (os malleolare). Το σώµα της 
περόνης είναι ατροφικό και σε πρόσφατη κατάσταση αντιπροσωπεύεται από 
µια λεπτή ινώδη χορδή, που συνδέει τα δύο άκρα. Το σφυρικό οστούν, 
αποπλατυσµένο και µε τετράγωνο περίπου σχήµα, συντάσσεται προς τα άνω 
µε την κνήµη και προς τα κάτω µε την  πτέρνα αντίστοιχα προς το άνω και το 
κάτω χείλος του. Η έσω επιφάνεια του σφυρικού οστού διαρθρώνεται µε τον 
αστράγαλο. 
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2.3.7 Οστά του ταρσού (ossa tarsi) 

 
Τα οστά του ταρσού είναι διαταγµένα σε δύο εγκάρσιους στίχους, τον 

άνω και τον κάτω. Ο άνω στίχος απαρτίζεται από τον αστράγαλο προς τα έσω 
και την πτέρνα προς τα έξω και ο  κάτω στίχος από το έξω, το διάµεσο 
(χοίρος, σαρκοφάγα) και το έσω σφηνοειδές προς τα έσω και από το 
κυβοειδές προς τα έξω. Ανάµεσα στα δύο ή τρία σφηνοειδή οστά και τον 
αστράγαλο παρεµβάλλεται το σκαφοειδές οστούν. 
 

 
 

 
 

 

Εικόνα 2.9: Ο σκελετός του αριστερού ταρσού µεγάλου µηρυκαστικού 
Πρόσθια Επιφάνεια 

 
1. Κορυφή της πτέρνας 
2. Σφυρικό οστούν  
3. Κάτω άκρο της πτέρνας 
4,4΄. Τροχιλία αστραγάλου 
5,5΄. Άνω τροχιλία του αστραγάλου 
6,6΄. Κάτω τροχηλία του αστραγάλου  
7. Σκαφοειδές 
8. Κυβοειδές 
9. Σκαφοκυβοειδές 
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10. Έξω σφηνοειδές 
11. Ταρσιαίος πόρος  
12. Άνω άκρο κύριου µεταταρσίου 
13. Έξω πλάγιο µετατάρσιο 
14. Άνω µετατάρσιος πόρος 
Η στικτή γραµµή απεικονίζει τα όρια του κάτω τµήµατος της κνήµης. 

 

2.3.7.1 Τα οστά του άνω στίχου του ταρσού 

 
Ο αστράγαλος (talus). Ο αστράγαλος αποτελεί τον «συνδετικό κρίκο» 

µεταξύ των οστών της κνήµης και του ποδός. Συντάσσεται προς τα άνω µε τα 
οστά της κνήµης, προς τα πίσω και έξω µε την πτέρνα και προς τα κάτω µε το 
σκαφοειδές και το κυβοειδές. 

Στα µηρυκαστικά ο αστράγαλος είναι επιµηκυµένος από άνω προς τα 
κάτω και αποπλατυσµένο από εµπρός προς τα πίσω. Εµφανίζει τρεις 
αρθρικές τροχηλίες, την άνω, την κάτω και την οπίσθια, που οι αυχένες τους 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. 

Η άνω τροχηλία του αστραγάλου (trochlea tali proximalis) είναι ευρεία 
και βαθιά και συντάσσεται µε την αρθρική επιφάνεια του κάτω άκρου της 
κνήµης (κνηµιαίου κοχλία) και την έσω επιφάνεια του σφυρικού οστούν. 

Η  κάτω τροχηλία του αστραγάλου (trochlea tali distalis), η οποία 
συντάσσεται µε το σκαφοκυβοειδές, χωρίζεται από την προηγούµενη µε ένα 
βαθύ βόθρο. Η οπίσθια τροχαλία του αστραγάλου, ελάχιστα βαθιά, 
συντάσσεται µε την πτέρνα. Η έξω επιφάνεια του αστραγάλου είναι τραχιά και 
παρουσιάζει δύο αρθρικές επιφάνειες, µία άνω και µία κάτω, για τη σύνταξή 
του µε την πτέρνα. Η έσω επιφάνεια, επίπεδη, εµφανίζει προς τα άνω και 
προς τα κάτω εντυπώµατα προσφύσεως συνδέσµων. 

Στο χοίρο ο αστράγαλος µοιάζει µε τον αστράγαλο των µηρυκαστικών. 
Η κάτω τροχηλία του είναι ελαφρώς λοξή και λιγότερο αναπτυγµένη σε σχέση 
µε τα µηρυκαστικά, ενώ προς τα έξω συµπληρώνεται από ένα ευρύ κόνδυλο, 
διαρθρωµένο µε το κυβοειδές. Το έσω χείλος της οπίσθιας τροχηλίας είναι 
λεπτότατο. 

Η πτέρνα (calcaneus). Η πτέρνα είναι το µεγαλύτερο από τα οστά του 
ταρσού. Βρίσκεται προς τα πίσω και έξω του αστραγάλου. Προς τα άνω 
συντάσσεται µε την περόνη και προς τα κάτω µε το κυβοειδές οστούν. Προς 
τα άνω παρουσιάζει µια ισχυρότατη προέκταση, που αποτελεί σπουδαίο 
µοχλοβραχίονα για την ενέργεια των οπίσθιων µυών της κνήµης. Εµφανίζει 
δύο επιφάνειες, έξω και έσω, δύο χείλη, πρόσθιο και οπίσθιο, και δύο άκρα, 
άνω και κάτω. 

Η έξω επιφάνεια είναι σχεδόν επίπεδη και λεία. Η έσω επιφάνεια 
παρουσιάζει στην κάτω µοίρα της ισχυρή προεξοχή, το υπέρεισµα του 
αστραγάλου (sustentaculum tali), που στρέφεται προς τα έσω. Το οπίσθιο 
χείλος της προεξοχής αυτής µετατρέπεται σε µυϊκή αύλακα, στην οποία 
ολισθαίνει ο τένοντας του έξω καµπτήρα των δακτύλων µυός. 

Το πρόσθιο χείλος, παχύ και λείο, απολήγει προς τα κάτω µε µία 
προεξοχή, το ράµφος της πτέρνας ή κορακοειδή απόφυση (processus 
coracoideus). Το οπίσθιο χείλος είναι µακρότερο και παχύτερο του 
προηγούµενου. 
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Το άνω άκρο ή κορυφή της πτέρνας, διογκωµένο σηµαντικά, αποτελεί 
το κύρτωµα της πτέρνας (tuber calcanei), που χρησιµεύει για την κατάφυση 
του πτερνικού τένοντα. Το κάτω άκρο, διευρυµένο και ανώµαλο, εµφανίζει 
τέσσερις (ιπποειδή) ή τρεις (λοιπά είδη) αρθρικές επιφάνειες για την σύνταξη 
της πτέρνας µε τον αστράγαλο. Ανάµεσα στις επιφάνειες αυτές αφορίζεται ένα 
ανώµαλο κοίλωµα, που µαζί µε ένα άλλο όµοιο κοίλωµα του αστραγάλου 
σχηµατίζει τον ταρσιαίο κόλπο (sinus tarsi).  

Το κάτω άκρο εµφανίζει, επίσης, στο απώτερο χείλος του µία ακόµη 
αρθρική επιφάνεια για το κυβοειδές. Στα µηρυκαστικά και στο χοίρο απαντά 
στο έξω χείλος του άκρου αυτού η αρθρική επιφάνεια της πτέρνας για το κάτω 
άκρο της περόνης. 

Στα µηρυκαστικά η πτέρνα είναι λεπτοφυέστερη και υψηλότερη σε 
σύγκριση µε τα ιπποειδή και το κύρτωµά της τρίγωνο περίπου και 
αυλακοειδές στην οπίσθια επιφάνεια του. Το υπέρεισµα του αστραγάλου και η 
κορακοειδής απόφυση παρουσιάζουν πολύ µικρότερη ανάπτυξη σε σχέση µε 
τα ιπποειδή. 

Στο χοίρο η πτέρνα µοιάζει µε εκείνη των µηρυκαστικών, η κάθετη 
όµως αύλακα της οπίσθιας επιφάνειας του κυρτώµατος της είναι πολύ 
βαθύτερη.  

 
Εικόνα 2.10: Ο αριστερός αστράγαλος χοίρου (Α). Η πτέρνα µεγάλου µηρυκαστικού (Β) 

και χοίρου (C). 
 



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΑΚΡΟΥ,                                                                                                           
ΑΓΕΛΑ∆ΑΣ, ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΥ                                                                                                      ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Σελίδα 29  
 

Ο αριστερός αστράγαλος χοίρου (Α). 
Πρόσθια όψη. 
1. Άνω τροχηλία του αστραγάλου 
2. Κάτω τροχηλία του αστραγάλου 
3,3΄. Τροχιλία του αστραγάλου  
4. Αυχένας του αστραγάλου 
5. Κεφαλή του αστραγάλου 
Η πτέρνα µεγάλου µηρυκαστικού (Β) και χοίρου (C). 
Οπίσθια όψη. 
1. Κορυφή ή κύρτωµα της πτέρνας 
2. Επιφάνεια επολισθήσεως του τένοντα του επιπολής καµπτήρα των 
δακτύλων 
3. Οπίσθιο χείλος της πτέρνας 
4. Αύλακα επολισθήσεως του τένοντα του έξω (εν τω βάθει) 
καµπτήρα των δακτύλων 
5. Υπέρεισµα αστραγάλου  
6. Αρθρική επιφάνεια για το κυβοειδές. 

 
 

2.3.7.2 Τα οστά του κάτω στίχου του ταρσού. 

 
Τα σκαφοειδές οστούν (os tarsi centrale, os naviculare). Το σκαφοειδές 

(ή κεντρικό) οστούν παρεµβάλλεται ανάµεσα στον αστράγαλο και τα 
σφηνοειδή οστά. Συνεπώς στη θέση αυτή ο κάτω στίχος του ταρσού γίνεται 
διώροφος. Είναι αποπλατυσµένο από άνω προς τα κάτω. 

Η άνω επιφάνεια του, κοίλη, συντάσσεται µε τον αστράγαλο. Η κάτω 
επιφάνειά του εµφανίζει ισάριθµες µε τα σφηνοειδή οστά αρθρικές επιφάνειες 
για τη σύνταξη του µε αυτά. Το έξω χείλος του παρουσιάζει δύο αρθρικές 
επιφάνειες για την σύνταξη του µε το κυβοειδές οστούν µε το οποίο, στα 
µηρυκαστικά, συνοστεούται και σχηµατίζει έτσι το σκαφοκυβοειδές οστούν. Το 
πρόσθιο και το έσω χείλος του είναι κυρτά και τραχιά και το οπίσθιο χείλος 
πολύ ανώµαλο. 

Στο χοίρο είναι παχύ και στενό (επιµηκυσµένο από εµπρός προς τα 
πίσω), καθώς και στα σαρκοφάγα, όπου η κοίλη άνω επιφάνειά του 
διαρθρώνεται µε την κεφαλή του αστραγάλου. 

Το κυβοειδές οστούν (os tarsale IV, os cuboideum). Το κυβοειδές έχει 
το ύψος που έχουν το σκαφοειδές µαζί µε τα σφηνοειδή οστά. Είναι γι’ αυτό το 
λόγο υψηλό (παχύ), σχεδόν παραλληλόγραµµο και ογκωδέστερο από όλα τα 
οστά του κάτω στίχου. Η άνω επιφάνειά του εµφανίζει µία ευρεία αρθρική 
επιφάνεια για την πτέρνα και µία άλλη ευρεία (χοίρος), για τον αστράγαλο. 

Η κάτω επιφάνειά του συντάσσεται µε το κύριο και το έξω πλάγιο 
µετατάρσιο οστούν (ιπποειδή) ή µε το κύριο µετατάρσιο οστούν (µηρυκαστικά) 
ή µε το 4ο και το 5ο µετατάρσιο οστούν (χοίρος). Η έσω επιφάνεια 
συντάσσεται µε το σκαφοειδές (µε το οποίο συνοστεούται στα µηρυκαστικά) 
και το έξω σφηνοειδές. Η πρόσθια και η έξω επιφάνειά του είναι κυρτές και 
τραχιές, ενώ η οπίσθια επιφάνεια παρουσιάζει, στα ιπποειδή και στα 
µηρυκαστικά, ένα στρογγυλεµένο φύµα. 

Τα σφηνοειδή οστά. Τα σφηνοειδή οστά είναι τρία, δηλαδή το έσω (1ο) 
σφηνοειδές οστούν (os tarsale I, os cuneiforme mediale), το µέσο (2ο) 
σφηνοειδές οστούν (os tarsale II, os cuneiforme intermedium) και το έξω (3ο) 
σφηνοειδές οστούν (os tarsale III, os cuneiforme laterale). Συντάσσεται προς 
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τα άνω µε το σκαφοειδές οστούν και προς τα κάτω µε το άνω άκρο του 1ου 
(εφόσον υπάρχει), του 2ου και του 3ου µεταταρσίου οστού. 

Στα µηρυκαστικά το έξω σφηνοειδές, επιµηκυσµένο από εµπρός προς 
τα πίσω, βρίσκεται ανάµεσα στο σκαφοειδές και το κύριο µετατάρσιο, µε τα 
οποία διαρθρώνεται αντίστοιχα προς τις περιχονδρωµένες, άνω και κάτω, 
επιφάνειές του. Προς τα πίσω συντάσσεται µε το πολύ µικρόσωµο και µε 
ανώµαλο κυβοειδές σχήµα έσω σφηνοειδές οστούν. 

Στο χοίρο το έξω σφηνοειδές είναι ογκωδέστερο από τα άλλα δύο 
σφηνοειδή οστά και προς τα πίσω απολήγει σε αµβλεία αιχµή. Προς τα κάτω 
συντάσσεται µε το 3ο µετατάρσιο οστούν. Το µέσο σφηνοειδές είναι το 
µικρότερο, βρίσκεται ανάµεσα στο έξω (προσθίως) και το έσω (οπισθίως) 
σφηνοειδές, ενώ προς τα κάτω σφηνώνεται ανάµεσα στο 2ο και το 3ο 
µετατάρσιο οστούν. Το έσω σφηνοειδές είναι υψηλό και συντάσσεται µε το 2ο 
µετατάρσιο οστούν. 

Το σκαφοκυβοειδές οστούν (os centroquartale, os naviculocuboideum). 
Στα µηρυκαστικά το σκαφοειδές και το κυβοειδές συνοστεούνται και 
αποτελούν έτσι το σκαφοκυβοειδές, που εκτείνεται σε όλο το µήκος και το 
πλάτος του ταρσού. Η κυβοειδής µοίρα του, δύο φορές σχεδόν παχύτερη από 
τη σκαφοειδή, βρίσκεται προς τα έξω και ανάµεσα στα οστά του άνω στίχου 
και το κύριο µετατάρσιο. Η λεπτότερη σκαφοειδής µοίρα βρίσκεται προς τα 
έσω και ανάµεσα στον αστράγαλο και τα σφηνοειδή οστά. 

Η άνω επιφάνεια του οστού αντιστοιχεί στην κάτω τροχηλία του 
αστραγάλου. Παρουσιάζει, έτσι, µία µέση επιµήκη ακρολοφία, που εισχωρεί 
στον αυχένα της τροχηλίας, και δύο πλάγιες κοίλες µοίρες, την έσω και την 
έξω, οι οποίες υποδέχονται τα πλάγια ογκώµατα (χείλη) της τροχηλίας. Η έσω 
πλάγια µοίρα (ή σκαφοειδής) του οστού, οπισθίως, επεκτείνεται προς τα άνω 
µε µία ισχυρή πυραµοειδή προεξοχή. Η έξω πλάγια µοίρα (ή κυβοειδής) του 
σκαφοκυβοειδούς εµφανίζει στην έξω επιφάνειά της µία ακόµη επιµήκη 
αρθρική επιφάνεια για τη σύνταξή του µε την πτέρνα. Τέλος, η κάτω επιφάνεια 
του οστού συντάσσεται µε το κύριο µετατάρσιο (κυβοειδής µοίρα του οστού) 
και το έξω και το έσω σφηνοειδές (σκαφοειδής µοίρα του οστού). 

 

2.3.7.3 Ο ταρσός στο σύνολό του 

 
Το ισχυρό οστέινο µόρφωµα που σχηµατίζουν τα οστά του ταρσού 

εµφανίζει τέσσερις επιφάνειες και δύο άκρα. 
Η πρόσθια ή ραχιαία επιφάνεια, κυρτή σε εγκάρσια γραµµή, 

διαµορφώνεται προς τα άνω από την τροχηλία του αστραγάλου. Η οπίσθια ή 
πελµατιαία επιφάνεια είναι πολύ ανώµαλη και ορίζεται προς τα έξω από την 
επιµήκη κάθετη προεξοχή, που σχηµατίζει το οπίσθιο χείλος της πτέρνας και 
το οπίσθιο άκρο του κυβοειδούς. 

Η έξω επιφάνεια είναι πολύ εκτεταµένη, δεδοµένου ότι επεκτείνεται ως 
το άνω άκρο της πτέρνας, ενώ προς το άνω άκρο της πτέρνας, ενώ προς τα 
κάτω διαµορφώνεται από το κάτω άκρο της πτέρνας και το κυβοειδές. 

Η έσω επιφάνεια, λιγότερο εκτεταµένη από την έξω, σχηµατίζεται από 
την έσω επιφάνεια του αστραγάλου, το ελεύθερο άκρο του υπερείσµατος του 
αστραγάλου, το σκαφοειδές και τα σφηνοειδή οστά. Το άνω άκρο εµφανίζει 
προς τα εµπρός την τροχηλία του αστραγάλου, προς τα πίσω και έξω της 
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οποίας υψώνεται το άνω ηµιµόριο της πτέρνας. Το κάτω άκρο ή βάση, που 
σχηµατίζεται από το κυβοειδές και τα σφηνοειδή οστά, συντάσσεται µε το άνω 
άκρο των µεταταρσίων οστών. 

 
 

 

Εικόνα 2.11: Ο σκελετός του αριστερού ταρσού µεγάλου µηρυκαστικού. 
Έσω επιφάνεια 

 
1. Κορυφή της πτέρνας  
2. Υπέρεισµα αστραγάλου 
3. Αστράγαλος 
4. Σκαφοειδές 
5. Κυβοειδές 
6. Σκαφοκυβοειδές 
7. Έξω σφηνοειδές  
8. Έσω σφηνοειδές 
9. Άνω άκρο κύριου µεταταρσίου 
10. Έσω πλάγιο µετατάρσιο 
11. Έξω πλάγιο µετατάρσιο 
Η στικτή γραµµή απεικονίζει τα όρια του κάτω τµήµατος της κνήµης. 

2.3.8 Οστά του µεταταρσίου (ossa metatarsalia) 

 
Τα µετατάρσια οστά παρουσιάζουν µεγάλη οµοιότητα µε τα µετακάρπια 

οστά. Είναι, συνεπώς, επιµήκη και περίπου κυλινδρικά οστά, µε παράλληλη 
σχεδόν διάταξη, που συντάσσονται προς τα άνω µεταξύ τους και µε τα οστά 
του κάτω στίχου του ταρσού (του κυβοειδούς και των σφηνοειδών) και προς 
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τα κάτω µε την πρώτη φάλαγγα των σύστοιχων δακτύλων. Στα πολυδάκτυλα 
είδη χωρίζονται µεταξύ τους µε τα σχισµοειδή µεσόστεα (µεσοµετατάρσια) 
διαστήµατα, τα οποία συµπληρώνονται µε τους µεσόστεους µυς. 

Τα µετατάρσια οστά, όπως και τα µεσόστεα διαστήµατα, αριθµούνται 
από έσω προς τα έξω. Ονοµάζονται έτσι 1ο,2ο,3ο,4οκαι 5ο µετατάρσιο, από 
τα οποία το 1ο λείπει σε όλα τα κατοικίδια θηλαστικά. 

Στα µηρυκαστικά το κύριο µετατάρσιο, που προέρχεται από την 
συνένωση του 3ου και του 4ου µεταταρσίου οστού, µοιάζει µε το αντίστοιχο 
µετακάρπιο. Ωστόσο, έχει µεγαλύτερο (κατά το 1/7) µήκος από αυτό. Προς τα 
έσω και πίσω του άνω άκρου του υπάρχει µία µικρή αρθρική επιφάνεια για τη 
σύνταξή του µε ένα δισκοειδές οστάριο (όχι πάντοτε σταθερό), που είναι 
πιθανό να αντιπροσωπεύει υπόλειµµα του 1ου µεταταρσίου οστού ή 
σησαµοειδές οστούν. Στα µεγάλα µηρυκαστικά ένας ευρύς και βραχύς 
αγγειακός πόρος διαπερνά λοξά από εµπρός προς τα πίσω και κάτω την 
αρθρική επιφάνεια του άνω άκρου του οστού. Στα µικρά µηρυκαστικά λείπει ο 
κάτω µετατάρσιος πόρος. 

Στο χοίρο τα µετατάρσια οστά δε διαφέρουν από τα αντίστοιχα 
µετακάρπια. Το ίδιο ισχύει και για τα σαρκοφάγα, όπου το 1ο µετατάρσιο είναι 
βραχύτερο και ατελέστερο, όταν δεν ακολουθείται από τις φάλαγγες του 1ου 
δακτύλου, δηλαδή σε περίπτωση που οι φάλαγγες λείπουν, όπως συµβαίνει 
πάντοτε στη γάτα. 

 
Εικόνα 2.12: Ο σκελετός του αριστερού ταρσού χοίρου. Πρόσθια επιφάνεια. 

 
1. Κάτω άκρο της κνήµης 
2. Κάτω άκρο της περόνης 
3. Αστράγαλος 
4. Πτέρνα 
5. Σκαφοειδές 
6. Κυβοειδές 
7. Έξω σφηνοειδές 
8. Μεσοσφηνοειδές 
9. Πρώτος δάκτυλος (αντίχειρας) 
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10,11,12,13.2ος-5ος δάκτυλος. 

 

2.3.9 Οστά των δακτύλων 

 
Τα δάκτυλα του ποδός δε διαφέρουν από τα δάκτυλα της χειρός τόσο 

από άποψη αριθµού όσο και αναπτύξεως. Ο αριθµός και η ανάπτυξη των 
δακτύλων, που αριθµούνται όπως και τα µετακάρπια οστά από έσω προς τα 
έξω, διαφέρει ανάλογα µε το είδος. 

Στα µηρυκαστικά απαντούν δύο πλήρη και καλά αναπτυγµένα δάκτυλα, 
το 3ο και το 4ο, και ακόµη δύο ατροφικά δάκτυλα, το 2ο και το 5ο, που 
αντιπροσωπεύεται από ένα ή δύο οστάρια, ενσωµατωµένα στην κεράτινη 
ουσία του αντίστοιχου κεντρίου. 

Στο χοίρο υπάρχουν τέσσερα πλήρη δάκτυλα, από τα οποία τα δύο 
µείζονα (µεσαία) δάκτυλα, δηλαδή το 3ο και το 4ο, στηρίζονται στο έδαφος, 
ενώ τα άλλα ελάσσονα (ακραία) δάκτυλα, δηλαδή το 2ο και το 5ο, δε 
στηρίζονται σ’ αυτό. 

 Τα οστά των δακτύλων του ποδός (ossa digitorum pedis) ή φάλαγγες 
είναι τρία για κάθε δάκτυλο, µε εξαίρεση το 1ο δάκτυλο που όσες φορές 
υπάρχει, έχει δύο µόνο φάλαγγες. Μερικές φάλαγγες συνδέονται και µε 
συµπληρωµατικά οστά, τα σησαµοειδή οστά (ossa sesamoidea), που 
αναπτύσσονται µέσα σε τένοντες (ενδοτενόντια) ή πολύ κοντά στον αρθρικό 
θύλακο µερικών διαρθρώσεων (περιαρθρικά). 

Η πρώτη φάλαγγα είναι επίµηκες οστούν. Εµφανίζει εποµένως ένα 
σώµα και δύο άκρα. 

Στα µηρυκαστικά το άνω άκρο της πρώτης φάλαγγας είναι 
αποπλατυσµένο από τα πλάγια. Οπισθίως της αρθρικής επιφάνειας του 
άκρου αυτού απαντούν άλλες δύο µικρές αρθρικές επιφάνειες, που 
συντάσσονται µε ανάλογες επιφάνειες των σησαµοειδών οστών. Τα 
σησαµοειδή του κάθε δακτύλου συνδέονται µεταξύ τους µε µία µικρή αρθρική 
επιφάνεια. 

Στο χοίρο το άνω άκρο της πρώτης φάλαγγας είναι λιγότερο 
αποπλατυσµένο από τα πλάγια σε σχέση µε τα µηρυκαστικά. 

Η δεύτερη ή µέση φάλαγγα είναι βραχύ οστούν ελαφρά περισφιγµένο 
κατά τη µέση µοίρα του. Η αρθρική επιφάνεια του άνω άκρου εµφανίζει δύο 
γληνοειδείς κοιλότητες, κοίλες από εµπρός προς τα πίσω, που χωρίζονται µε 
µία µέση χαµηλή ακρολοφία. Προς τα κάτω του οπίσθιου χείλους της 
αρθρικής επιφάνειας διακρίνουµε µία εγκάρσια προεξοχή (torus Palmaris), 
που απολήγει σε κάθε πλάγιο µε ένα φύµα. Την προεξοχή αυτή συµπληρώνει 
σε πρόσφατη κατάσταση µία ινοχόνδρινη στιβάδα, ο γληνοειδής χόνδρος. Το 
κάτω άκρο διαρθρώνεται από δύο πλάγιους κονδύλους και µία µέση αύλακα 
που παρεµβάλλεται ανάµεσα τους. 

Η τρίτη φάλαγγα έχει σχήµα περίπου κόλουρου κώνου, κοµµένου πολύ 
λοξά προς τα πίσω. Στις λεπτοµέρειες της διαφέρει σηµαντικά από είδος σε 
είδος. 

Στα µηρυκαστικά η τρίτη φάλαγγα του κάθε δακτύλου, δηλαδή του 3ου 
και του 4ου δακτύλου, υπάρχει και µία τέταρτη επιφάνεια, η αξονική επιφάνεια 
(facies axialis), τριγωνική και κάθετη, που αντικρίζει την ίδια επιφάνεια της 
τρίτης φάλαγγας του ετεροπλάγιου δακτύλου.  
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Οι λοιπές τρεις επιφάνειες έχουν ως εξής : Η προσθιοπλάγια ή έξω-
αξονική επιφάνεια (facies abaxialis) είναι κυρτή και εµφανίζει (όπως και η 
προηγούµενη) πολυάριθµα τρήµατα. Η άνω ή αρθρική επιφάνεια εµφανίζει 
δύο γληνοειδείς κοιλότητες που χωρίζονται µε µία µέση ακρολοφία, αλλά 
επιµηκυσµένη από εµπρός προς τα πίσω, µε µία µικρή αρθρική επιφάνεια στο 
οπίσθιο χείλος για το σησαµοειδές οστούν. Η κάτω ή παλαµιαία επιφάνεια, 
ελαφρώς κοίλη, απολήγει οπισθίως µε µία τραχιά προεξοχή, στην οποία 
καταφύεται ο τένοντας του εν τω βάθει καµπτήρα των δακτύλων του µυός. Η 
προεξοχή αυτή συνέχεται µε την απλή στρογγυλεµένη παλαµιαία απόφυση 
(processus palmaris). 

Το άνω χείλος της τρίτης φάλαγγας χωρίζει την αρθρική από τις λοιπές 
τρεις επιφάνειες. Το κάτω χείλος παρουσιάζει µία έξω-αξονική κυρτή και 
διάτρητη µοίρα και µία αξονική, ελαφρώς κοίλη, µοίρα. Το πρόσθιο ή ραχιαίο 
χείλος χωρίζει τις δύο πλαγιές (αξονική και έξω-αξονική) επιφάνειες και 
απολήγει προς τα άνω και πίσω µε την πυραµοειδή απόφυση, στα πλάγια της 
οποίας υπάρχουν δύο ευρέα αγγειακά τρήµατα. 

Στα µικρά µηρυκαστικά, ειδικότερα, η τρίτη φάλαγγα είναι πολύ 
αποπλατυσµένη από τα πλάγια και ακόµη πιο πολύ στην αίγα σε σχέση µε το 
πρόβατο. Έτσι, το πρόσθιο χείλος είναι αιχµηρό και η παλαµιαία επιφάνεια 
εµφανίζεται σαν ένα παχύ χείλος. Κοντά στην πυραµοειδή απόφυση υπάρχει 
ένα µόνο αγγειακό τρήµα. 

Στο χοίρο, η τρίτη φάλαγγα µοιάζει γενικά µε την τρίτη φάλαγγα των 
µεγάλων µηρυκαστικών. ∆εν υπάρχουν αγγειακά τρήµατα στα πλάγια της 
πυραµοειδούς αποφύσεως, δεδοµένου ότι αυτά µετατοπίζονται στις πλάγιες 
επιφάνειες της φάλαγγας και πιο κοντά στο κάτω χείλος της. Το σησαµοειδές 
οστούν είναι εξαιρετικά µικρό στα δύο ελάσσονα δάκτυλα.       
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Εικόνα 2.13: Ο σκελετός της αριστερής χειρός µεγάλου µηρυκαστικού. 

 
Αριστερά – πρόσθια όψη. 
1. Κερκίδα 
2. Αύλακα για τον τένοντα του πρόσθιου εκτείνοντος τον καρπό 
3. Σκαφοειδές 
4. Μηνοειδές 
5. Πυραµοειδές 
6. Πολύγωνοτραπεζοειδές 
7. Αγκιστρωτό 
8,9,10. Τρίτη, δεύτερη και πρώτη φάλαγγα 
11. Μεσοτροχιλιακή εντοµή 
12. Κάτω µετακάρπιος πόρος 
13. Πρόσθια µέση αύλακα 
14. 4ο µετακάρπιο 
15. 3ο µετακάρπιο 
16. Άνω µετακάρπιος πόρος 
17. 5ο µετακάρπιο  
18. Ωλένη  
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∆εξιά – οπίσθια έσω όψη. 
1. Κερκίδα 
2. Ωλένη 
3. Σκαφοειδές 
4. Μηνοειδές 
5. Πυραµοειδές 
6. Πισοειδές 
7. Πολυγωνοτραπεζοειδές 
8. Αγκιστρωτό 
9. 5ο µετακάρπιο 
10,11. 3ο και 4ο µετακάρπιο 
12. Σησαµοειδή οστά πρώτης φάλαγγας 
13,14. Πρώτη φάλαγγα 
15,16. ∆εύτερη φάλαγγα 
17,18. Τρίτη φάλαγγα 
19. Σησαµοειδές τρίτης φάλαγγας 
20. Κάτω µεσόστεο διάστηµα του αντιβραχίου 
21,22. Άνω και κάτω µετακάρπιος πόρος. 

 

 
Εικόνα 2.14: Ο σκελετός της αριστερής χειρός χοίρου. Πρόσθια όψη. 

 
1. Κερκίδα 
2. Ωλένη 
3. Σκαφοειδές 
4. Μηνοειδές 
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5. Πυραµοειδές 
6. Τραπεζοειδές 
7. Μείζον πολύγωνο 
8. Αγκιστρωτό 
9,10,11,12. 2ο-5ο µετακάρπιο 
13,14,15. Πρώτη, δεύτερη και τρίτη φάλαγγα.  

 

 
Εικόνα 2.15: Η τρίτη φάλαγγα του έξω δακτύλου του αριστερού πρόσθιου άκρου µεγάλου 

µηρυκαστικού. Πρόσθια άνω όψη. 
 

1. Άνω (αρθρική) επιφάνεια σησαµοειδούς οστούν 
2. Άνω (αρθρική) επιφάνεια 
3. Πυραµοειδής απόφυση 
4. Αγγειακά τρήµατα 
5. Πρόσθιο (ραχιαίο) χείλος 
6. Αξονική επιφάνεια  
7. Έξω-αξονική (προσθιοπλάγια) επιφάνεια. 

 

2.4  Αρθρώσεις των οπίσθιων άκρων 

2.4.1  Αρθρώσεις της πυελικής ζώνης 

 
Τα οστά της πυελικής ζώνης συνδέονται µεταξύ τους  µε την 

ηβοϊσχιακή σύµφυση και µέσω των ιερολογόνιων αρθρώσεων µε την 
σπονδυλική στήλη. Το θυρεοειδές τρήµα φράζεται από το θυρεοειδή υµένα 
(membrane oburatoria), ο οποίος δε φαίνεται να υπάρχει στα µηρυκαστικά και 
στο χοίρο εξαιτίας της ειδικής διατάξεως των θυρεοειδών µυών σ’ αυτά τα 
είδη. 
 

2.4.2 Η ηβοϊσχιακή σύµφυση (symphysis pelvina) 
 

H ηβοϊσχιακή σύµφυση έχει για αρθρικές επιφάνειες τις τραχιές 
επιφάνειες του έσω χείλους των ηβικών οστών (=ισχιακή σύµφυση, 
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symphysis ischiadica). Σαν κύριος σύνδεσµος χρησιµεύει το σχετικά λεπτό 
ινοχόνδρινο µεσόστεο πέταλο (lamina fibrocartilaginea intercoxalis) που 
παρεµβάλλεται ανάµεσα στις δύο αρθρικές επιφάνειες και που οστεώνεται 
συνήθως µε την πάροδο της ηλικίας, ώστε να µετατρέπεται η συγχόνδρωση 
αυτή σε συνοστέωση. 

Την ηβοϊσχιακή σύµφυση ενισχύουν επιπλέον δύο στιβάδες από 
εγκάρσιες ινώδεις δεσµίδες, µια κοιλιακή και µια ραχιαία (ενδοπυελική), που 
φέρονται από το ένα στο άλλο οστούν, καθώς και ο πρόσθιος ηβικός 
σύνδεσµος (ligamentum pubicum craniale) και ο τοξοειδής ισχιακός 
σύνδεσµος (ligamentum arcuatum ischiadicum), τους οποίους συγκροτούν 
εγκάρσιες ίνες που εκτείνονται από το ένα στο άλλο οστούν, αντίστοιχα προς 
το πρόσθιο χείλος των ηβικών οστών και τον πυθµένα του ισχιακού τόξου. 

Οι κινήσεις που τελούνται στην ηβοϊσχιακή σύµφυση είναι εξαιρετικά 
περιορισµένες στη νεαρή ηλικία και ανέφικτες µετά τη συνοστέωση. 

 

2.4.3 Η ιερολαγόνια άρθρωση (articulatio sacroiliaca) 

  
H ιερολαγόνια άρθρωση αποτελεί µερικώς επίπεδη διάρθρωση και 

µερικώς αµφιάρθρωση. Οι αρθρικές επιφάνειές της είναι η ωτοειδής επιφάνεια 
του λαγόνιου οστού και η αντίστοιχή της ωτοειδής επιφάνεια της ραχιαίας 
επιφάνειας της πτέρυγας του ιερού οστού. Η ωτοειδής επιφάνεια υποδιαιρείται 
σε µία επίπεδη ή ελαφρώς ανώµαλη περιχονδρωµένη µοίρα (=διαρθρική 
µοίρα) και µία περισσότερο ανώµαλη µοίρα, καλυµµένη επίσης από παχύ 
χόνδρο (=αµφιαρθρική µοίρα), προς τα έσω της προηγούµενης. 

Ο ινώδης θύλακος είναι λεπτότατος και ο αρθρικός υµένας λίγο 
εκτεταµένος. Η αρθρική κοιλότητα αποτελεί απλή σχισµή ανάµεσα στις 
διαρθρικές µοίρες των ωτοειδών επιφανειών. 

Οι κύριοι σύνδεσµοι της ιερολαγόνιας αρθρώσεως είναι οι ιερολαγόνιοι 
σύνδεσµοι. Εκτός όµως από τους συνδέσµους αυτούς εξετάζονται παρακάτω 
και µερικοί άλλοι σύνδεσµοι, οι οποίοι συνδέουν την πύελο µε την σπονδυλική 
στήλη, ενισχύοντας έµµεσα την παραπάνω άρθρωση. Οι σύνδεσµοι αυτοί 
είναι ο οσφυολαγόνιος και ο ισχιοϊερός σύνδεσµος. 

Ο κοιλιακός ιερολαγόνιος σύνδεσµος συγκροτείται από βραχείες και 
ισχυρές ινώδεις δεσµίδες, που φέρονται λοξά από το λαγόνιο στο ιερό οστούν 
κατά µήκος του έξω πλάγιου χείλους των αρθρικών επιφανειών των δύο 
αυτών οστών. 

Ο µεσόστεος ιερολαγόνιος σύνδεσµος, διασπάται σε παχιές δεσµίδες 
(ligamenta sacroiliaca interossea), που εκτείνονται µεταξύ των τροχισµάτων 
της αµφιαρθρικής µοίρας των αρθρικών επιφανειών. 

Ο ραχιαίος ιερολαγόνιος σύνδεσµος, στα µηρυκαστικά, αποτελείται 
από δύο µοίρες (ligamenta sacroiliaca dorsalia): τη σχοινοειδή και την 
υµενώδη µοίρα. Η σχοινοειδής µοίρα εκτείνεται λοξά από τη ραχιαία λαγόνια 
άκανθα στην κορυφή των ακανθωδών αποφύσεων των ιερών σπονδύλων 
(εκτός από τον πρώτο), όπου συγχέεται µε τον επακάνθιο σύνδεσµο. 

Η υµενώδης µοίρα είναι τριγωνική και οι ίνες της φέρονται λοξά προς 
τα πίσω και κάτω, δηλαδή από τη ραχιαία λαγόνια άκανθα και το πιο πρόσθιο 
τµήµα του ραχιαίου χείλους της λαγόνιας µοίρας του ανώνυµου οστού στο 
σύστοιχο πλάγιο χείλος του ιερού οστού.  
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Στο χοίρο ο ραχιαίος ιερολαγόνιος σύνδεσµος συγκροτείται από 
βραχείες δεσµίδες, που φέρονται από την πρόσθια ραχιαία λαγόνια άκανθα 
στους πρώτους ιερούς σπονδύλους, και από µία µακρά δεσµίδα, πολύ 
ισχυρότερη από τις προηγούµενες, η οποία απολήγει στο οπίσθιο ηµιµόριο 
του σύστοιχου πλάγιου χείλους του ιερού οστού. 

Ο οσφυολαγόνιος σύνδεσµος (ligamentum iliolumbale) είναι λεπτός 
ινώδης υµένας, που εκτείνεται από το άκρο των εγκάρσιων αποφύσεων των 
τελευταίων οσφυϊκών σπονδύλων στο πρόσθιο χείλος (λαγόνια ακρολογία) 
της λαγόνιας µοίρας του ανώνυµου οστού. 

Ο ισχιοϊερός σύνδεσµος (ligamentum sacrospinotuberale) είναι 
τετράπλευρο υµενώδες πέταλο µε λοξή φορά προς τα πίσω, έξω και κάτω, 
που προσφύεται ραχιαίως στο πλάγιο χείλος του ιερού οστού (στο χοίρο 
επίσης στην εγκάρσια απόφυση του 1ου κοκκυγικού σπονδύλου) και 
κοιλιακώς στην ισχιακή άκανθα και το ισχιακό όγκωµα. Οι ινώδεις δεσµίδες 
του συνδέσµου που προσφύονται στην ισχιακή άκανθα έχουν διαφορετική 
κατεύθυνση από εκείνες που απολήγουν στον ισχιακό όγκωµα. Οι πρώτες 
αποτελούν τον ελάσσονα ισχιοϊερό σύνδεσµο (ligamentum sacrospinale) και 
οι δεύτερες το µείζονα ισχιοϊερό σύνδεσµο (ligamentum sacrotuberale). Οι 
σύνδεσµοι αυτοί συγχέονται λίγο-πολύ µεταξύ τους, ιδίως στα ιπποειδή. 

Το οπίσθιο χείλος του ισχιοϊερού συνδέσµου είναι παχύτερο στα 
µηρυκαστικά και στο χοίρο. Στα µεγάλα µηρυκαστικά αφορίζει από τα πλάγια 
το οπίσθιο στόµιο της πυέλου. Το πρόσθιο χείλος του ισχιοϊερού συνδέσµου 
αφορίζει µαζί µε τη µείζονα ισχιακή εντοµή του ανώνυµου οστού το µείζον 
ισχιακό τρήµα (foramen ischiadicum majus), διαµέσου του οποίου περνούν τα 
γλουτιαία αγγεία και νεύρα, καθώς και το ισχιακό νεύρο. Το τρήµα που 
αφορίζεται µεταξύ του συνδέσµου αυτού και της ελάσσονος ισχιακής εντοµής 
αποτελεί το ελάσσων ισχιακό τρήµα (foramen ischiadicum minus). 

Η εξωπυελική επιφάνεια του ισχιοϊερού συνδέσµου καλύπτεται από 
τους γλουτιαίους µυς και (χοίρος) τις προεκτάσεις των οπίσθιων µηριαίων 
µυών. Η ενδοπυελική επιφάνεια έρχεται σε σχέση µε τα πυελικά όργανα και 
τους µυς κοκκυγικό και ανελκτήρα του πρωκτού. 

Η ιερολαγόνια άρθρωση αποτελεί το κέντρο στο οποίο συγκλίνουν οι 
προωστικές κινήσεις, που µεταβιβάζονται στη σπονδυλική στήλη µε τα 
οπίσθια άκρα. Έτσι, για την άρθρωση αυτή έχει µεγαλύτερη σηµασία η 
στερεότητα και µικρότερη η κινητικότητα, που είναι πραγµατικά πάρα πολύ 
µικρή, ώστε να παρέχει µία ορισµένη ευκαµψία στην πολύ στερεή αυτή 
σύνδεση των ανώνυµων οστών µε τη σπονδυλική στήλη. 

Ακόµη, τα ανώνυµα οστά επιτελούν ελαφρές κινήσεις αιωρήσεως γύρω 
από εγκάρσιο άξονα που περνά διαµέσου των ωτοειδών επιφανειών του 
ιερού οστού. Οι τελευταίες αυτές κινήσεις περιορίζονται στα µεγάλα κατοικίδια 
θηλαστικά από το ραχιαίο ιερολαγόνιο σύνδεσµο και κυρίως τη σχοινιοειδή 
µοίρα του. ∆ιατηρείται έτσι η κανονική κλίση των ανώνυµων οστών, που 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανεµπόδιστη κίνηση του σώµατος. 

 

2.4.4 ∆ιάρθρωση του ισχίου(articulation coxae) 

 
H διάρθρωση του ισχίου υπάγεται στις σφαιροειδές διαρθρώσεις. Οι 

αρθρικές επιφάνειές της είναι η κυρτή και σφαιρική κεφαλή του µηριαίου 
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οστού και η µηνοειδής επιφάνεια της κοτύλης, που συµπληρώνεται από 
επιχείλιο χόνδρο, τον κοτυλιαίο δακτύλιο (labrum acetabulare). 

Ο δακτύλιος αυτός εξοµαλύνει όλες τις ανωµαλίες της οφρύος της 
κοτύλης και αυξάνει σηµαντικά την έκτασή της. Το τµήµα του δακτυλίου που 
εκτείνεται ανάµεσα στα δύο χείλη της κοτυλιαίας εντοµής αποτελεί τον 
εγκάρσιο σύνδεσµο της κοτύλης (ligamentum transversum acetabuli). 

Ο σύνδεσµος αυτός φράζει την παραπάνω εντοµή, η οποία, στα 
ιπποειδή, είναι ευρύτερη σε σύγκριση µε τα άλλα είδη και µερικώς ανοικτή, 
ώστε να επιτρέπει την διαµέσου αυτής έξοδο µιας δέσµης του συνδέσµου της 
κεφαλής του µηριαίου οστού. 

Ο ινώδης θύλακος είναι ευρύς και παχύς. Έχει σχήµα περιχειρίδας και 
περιβάλλει τελείως την οφρύν και τον κοτυλιαίο δακτύλιο, καθώς και την 
κεφαλή του µηριαίου οστού µε τµήµα του αυχένα του. Το πάχος του θυλακίου 
ποικίλλει κατά τόπους. Ο αρθρικός υµένας επαλείφει τόσο τον ινώδη θύλακο 
όσο και τον κοτυλιαίο δακτύλιο. Περιβάλλει επίσης ελυτροειδώς τον 
ενδοαρθρικό σύνδεσµο της κεφαλής του µηριαίου οστού. 

Ο σύνδεσµος της κεφαλής του µηριαίου οστού (ligamentum capitis 
femoris), που λέγεται και στρογγυλός σύνδεσµος, είναι βραχύς, ισχυρός και 
αποπλατυσµένος ενδοαρθρικός σύνδεσµος. Προσφύεται στο βόθρο της 
κεφαλής και στον κοτυλιαίο βόθρο. Χρησιµεύει προφανώς και κυρίως για την 
περιστολή της υπέρµετρης απαγωγής του µηρού. 

Στη διάρθρωση του ισχίου τελούνται όλες οι κινήσεις. Ωστόσο, η κάµψη 
και η έκταση είναι οι κύριες κινήσεις της διαρθρώσεως αυτής. Οι κινήσεις 
προσαγωγής και προπαντός απαγωγής είναι ευρύτερες στα σαρκοφάγα και 
πολύ περιορισµένες στα λοιπά είδη. Οι κινήσεις στροφής είναι δυνατές µόνο 
στο άκρο που είναι σε κάµψη. 
 

2.4.5 ∆ιάρθρωση του γόνατος(articulation genus) 

 
H διάρθρωση του γόνατος είναι σύνθετη, αφού αποτελείται από δύο 

διαρθρώσεις που περιβάλλονται από κοινό αρθρικό θύλακο, δηλαδή από την 
επιγονατιδοµηριαία διάρθρωση (articulatio femoropatellaris), στην οποία η 
µηριαία τροχηλία συντάσσεται µε την επιγονατίδα, και την κνηµοµηριαία 
διάρθρωση (articulatio femorotibialis), στην οποία οι µηριαίοι κόνδυλοι 
συντάσσονται µε την αρθρική επιφάνεια του άνω άκρου της κνήµης. Η περόνη 
δε συµµετέχει στην άρθρωση. 

Οι αρθρικές επιφάνειες της επιγονατιδοµηριαίας διαρθρώσεως είναι: η 
µηριαία τροχηλία και η αρθρική επιφάνεια της επιγονατίδας, της οποίας η 
κάθετη οδηγός ακρολοφία προσαρµόζεται στον αυχένα της τροχηλίας. Η 
επιφάνεια αυτή της επιγονατίδας συµπληρώνεται από δύο προεκτάσεις των 
πλάγιων χειλέων ή γωνιών της επιγονατίδας, της έξω και της έσω, από τις 
οποίες η έσω είναι πολύ περισσότερο αναπτυγµένη. Οι προεκτάσεις αυτές 
χρησιµεύουν και για την ισχυρότερη συγκράτηση της επιγονατίδας πάνω στη 
µηριαία τροχηλία. 

Οι αρθρικές επιφάνειες της κνηµοµηριαίας διαρθρώσεως είναι η κάτω 
επιφάνεια των µηριαίων κονδύλων και η άνω επιφάνεια του έξω και του έσω 
κνηµιαίου κονδύλου, ανάµεσα στις οποίες παρεµβάλλονται οι διάρθριοι 
µηνίσκοι.  
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Οι διάρθριοι µηνίσκοι, ο έξω και ο έσω (meniscus lateralis, medialis), 
έχουν µηνοειδές σχήµα και ινοχόνδρινη υφή και µετατρέπουν την σχεδόν 
επίπεδη αρθρική επιφάνεια των δύο κνηµιαίων κονδύλων (του έξω και του 
έσω) σε γληνοειδή κοιλότητα, στην οποία προσαρµόζεται τελείως ο σύστοιχος 
µηριαίος κόνδυλος. Κάθε µηνίσκος παρουσιάζει: α)δύο επιφάνειες, την άνω 
κοίλη επιφάνεια που ολισθαίνει και την κάτω επίπεδη επιφάνεια που 
ολισθαίνει πάνω στον κνηµιαίο κόνδυλο, β)δύο χείλη, το έξω χείλος, κυρτό και 
παχύτατο, που συµφύεται µε τον αρθρικό θύλακο, και το έσω, λεπτότατο και 
κοίλο, γ)δύο άκρα, το πρόσθιο και το οπίσθιο. Οι διάρθριοι µηνίσκοι δεν 
καλύπτουν το µεσοκονδύλιο έπαρµα, που εισχωρεί στο µεσοκονδύλιο βόθρο 
του µηριαίου οστού. 

Ο έξω διάρθριος µηνίσκος προσφύεται µε το πρόσθιο άκρο του στο 
έξω πλάγιο του κεντρικού µεσοκονδύλιου βοθρίου της κνήµης. Το οπίσθιο 
άκρο του διαιρείται σε δύο ισχυρές ινώδεις δεσµίδες, µία κάτω και µία άνω. Η 
κάτω δεσµίδα, βραχεία και ταινιοειδής, προσφύεται στο έξω χείλος της 
ιγνυακής εντοµής. Η άνω δεσµίδα, µακρά και σχοινοειδής, σχηµατίζει το 
µηνισκοµηριαίο σύνδεσµο (ligamentum meniscofemorale), που φέρεται προς 
τα άνω και έσω, απέναντι στον οπίσθιο χιαστό σύνδεσµο, και καταφύεται 
τελικά στη µεσοκονδύλια επιφάνεια του έσω µηριαίου κονδύλου. 

Ο έσω διάρθριος µηνίσκος, ευρύτερος από τον προηγούµενο, 
προσφύεται µε το πρόσθιο άκρο του στο πρόσθιο µεσοκονδύλιο βοθρίο της 
κνήµης και µε το οπίσθιο άκρο στο οπίσθιο µεσοκονδύλιο βοθρίο της κνήµης. 

Στο χοίρο οι δύο µηνίσκοι συνενώνονται προς τα εµπρός µέσω µιας 
λεπτής ινώδους δεσµίδας, του εγκάρσιου συνδέσµου του γόνατος 
(ligamentum transversum genus), που εκτείνεται εγκάρσια µεταξύ της 
πρόσθιας µοίρας του κυρτού χείλους του έξω µηνίσκου και του πρόσθιου 
άκρου του έσω µηνίσκου. 

Ο ινώδης θύλακος είναι κοινός και για τις δύο διαρθρώσεις. Έχει σχήµα 
ευρείας περιχειρίδας και προσφύεται στο µηριαίο οστούν και στην κνήµη, σε 
µικρή σχετικά απόσταση από τις αρθρικές επιφάνειες. Στο µηριαίο οστούν 
προσφύεται προς τα άνω της µηριαίας τροχηλίας (προσθίως) και των 
µηριαίων κονδύλων (οπισθίως) και στην µεσοκονδύλια γραµµή. Καταδύεται 
βαθιά στο µεσοκονδύλιο βόθρο, όπου συµφύεται µε τους χιαστούς 
συνδέσµους. Στην κνήµη ο ινώδης θύλακος προσφύεται πλαγίως σε  µικρή 
απόσταση από τις αρθρικές επιφάνειές, προς τα εµπρός στο πρόσθιο χείλος 
του πρόσθιου µεσοκονδύλιου βοθρίου και προς τα πίσω στο οπίσθιο χείλος 
του οπίσθιου µεσοκονδύλιου βοθρίου, όπου συµφύεται µε τους χιαστούς 
συνδέσµους. 

Η πρόσθια µοίρα του ινώδους θυλάκου εµφανίζει ευρύ άνοιγµα, του 
οποίου τα χείλη προσφύονται στην περιφέρεια της επιγονατίδας και των 
ινοχόνδρινων προεκτάσεων της. Προς τα άνω της επιγονατίδας η µοίρα αυτή 
του ινώδους θυλάκου είναι ευρύτατη, χαλαρή και λεπτή, ενώ προς τα κάτω 
της επιγονατίδας (ως την κνήµη) και τα πλάγια ισχυροποιείται µε αποτέλεσµα 
το σχηµατισµό του έσω και του έξω καχεκτικού συνδέσµου της επιγονατίδας 
(retinaculum patellae mediale, laterale).Οι σύνδεσµοι αυτοί συγκρατούν την 
επιγονατίδα µπροστά στη µηριαία τροχηλία. 

Μεταξύ της επιγονατίδας και της κνήµης οι δύο καθεκτικοί σύνδεσµοι 
χωρίζονται κατά µήκος της µέσης γραµµής µε τον επιγονατιδικό σύνδεσµο, 
στα χείλη του οποίου προσφύονται. 
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Ωστόσο, το ίδιο δε συµβαίνει και στα ιπποειδή, όπου οι καθεκτικοί 
σύνδεσµοι συγχωνεύονται µεταξύ τους µπροστά από τον επιγονατιδικό 
σύνδεσµο, σχηµατίζοντας έτσι συνεχή στιβάδα που καλύπτει τον παραπάνω 
σύνδεσµο, από τον οποίο χωρίζεται µε ένα παχύ λιπώδες στρώµα. Στο πάχος 
των δύο κεθεκτικών συνδέσµων διαφοροποιούνται, δεξιά και αριστερά της 
επιγονατίδας, ο έσω και ο έξω επιγονατιδοµηριαίος σύνδεσµος και προς τα 
κάτω της επιγονατίδας, στα ιπποειδή και στα µεγάλα µηρυκαστικά, ο έσω και 
ο έξω επιγονατιδικός σύνδεσµος. 

Η οπίσθια µοίρα του ινώδους θυλάκου είναι λιγότερο ευρεία, µέτριου 
και οµοιόµορφου πάχους και ενισχύεται επιφανειακά από ένα συνεχή 
υµενώδη σύνδεσµο. Συµφύεται, τέλος, µε το έξω χείλος των διάρθριων 
µηνίσκων. 

Ο ινώδης θύλακος της διαρθρώσεως του γόνατος ισχυροποιείται όχι 
µόνο από τους καθεκτικούς συνδέσµους, αλλά και από πολλούς άλλους 
ισχυρούς συνδέσµους, αλλά και από πολλούς άλλους ισχυρούς συνδέσµους, 
οι οποίοι έχουν ως εξής:  

Ο έσω και ο έξω επιγονατιδοµηριαίος σύνδεσµος (ligamentum 
femoropatellare mediale, laterale) αποτελούν λεπτές ταινίες, που 
σχηµατίζονται στο πάχος των καθεκτικών συνδέσµων. Καθένας από τους δύο 
αυτούς συνδέσµους εκφύεται από το πλάγιο χείλος της επιγονατίδας ή την 
ινοχόνδρινη προέκτασή της και καταφύεται στο σύστοιχο παρακονδύλιο 
κύρτωµα. 

Ο επιγονατιδικός σύνδεσµος (ligamentum patellae) φαίνεται σαν 
συνέχεια του καταφυτικού τένοντα του τετρακέφαλου µηριαίου µυός. Αποτελεί 
ισχυρή τενοντώδη ταινία, που εκφύεται από την πρόσθια επιφάνεια και την 
κορυφή της επιγονατίδας και καταφύεται στο κνηµιαίο κύρτωµα. Η οπίσθια 
επιφάνεια του συνδέσµου αυτού αντιστοιχεί προς τα άνω στον αρθρικό υµένα 
της επιγονατιδοµηριαίας διαρθρώσεως, ενώ προς τα κάτω χωρίζεται από τον 
υµένα αυτό µε το λιπώδες σώµα του γόνατος (corpus adiposum 
infrapatellare). 

Στα µεγάλα µηρυκαστικά ο επιγονατιδικός σύνδεσµος, σχοινιοειδής, 
καλείται µέσος επιγονατιδικός σύνδεσµος (ligamentum patellae intermedium), 
για το λόγο ότι διαφοροποιούνται δεξιά και αριστερά του συνδέσµου αυτού και 
µάλιστα στο πάχος του έξω και του έσω καθεκτικού συνδέσµου ο έξω 
επιγονατιδικός σύνδεσµος (ligamentum patellae laterale) και ο έσω 
επιγονατιδικός σύνδεσµος (ligamentum patellae mediale) αντίστοιχα. Ο έξω 
επιγονατιδικός σύνδεσµος είναι ο βραχύτερος και ο ισχυρότερος, εκτείνεται 
από το έξω πλάγιο χείλος της επιγονατίδας και της αντίστοιχης ινοχόνδρινης 
προεκτάσεως της στην κορυφή του κνηµιαίου κυρτώµατος και δέχεται την 
κατάφυση της πρόσθιας µοίρας του δικέφαλου µηριαίου µυός. Ο έσω 
επιγονατιδικός σύνδεσµος είναι ο µακρότερος και µε την λοξή κατεύθυνση 
από τους τρεις επιγονατιδικούς συνδέσµους. Κατά την έκφυσή του συνέχεται 
µε την έσω ινοχόνδρινη προέκταση της επιγονατίδας. Καταφύεται στο έσω 
πλάγιο του κνηµιαίου κυρτώµατος. 

Στα µεγάλα µηρυκαστικά ο έξω και ο έσω επιγονατιδικός σύνδεσµος 
βρίσκονται στο αυτό επίπεδο µε το µέσο επιγονατιδικό σύνδεσµο. Στα 
ιπποειδή, αντίθετα, ο µέσος επιγονατιδικός σύνδεσµος βρίσκεται βαθύτερα 
από τον έξω και τον έσω επιγονατιδικό σύνδεσµο. Οι τελευταίοι δύο 
σύνδεσµοι, όπως σηµειώθηκε και σε άλλη θέση, συνδέονται µεταξύ τους µε 
τους δύο καθεκτικούς συνδέσµους, οι οποίοι συγχωνεύονται κατά τη µέση 
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γραµµή, σχηµατίζοντας έτσι µία συνεχή στιβάδα. Κάτω από τη στιβάδα αυτή 
και µέσα στο λιπώδες σώµα του γόνατος κρύβεται ο µέσος επιγονατιδικός 
σύνδεσµος. 

Ο έξω πλάγιος σύνδεσµος (ligamentum collaterale laterale) εκφύεται 
από το έξω παρακονδύλιο κύρτωµα και καταφύεται στην κεφαλή της περόνης. 
Χωρίζεται από τον έξω µηνίσκο µε την παρεµβολή του εκφυτικού τένοντα του 
ιγνυακού µυός. 

Ο έσω πλάγιος σύνδεσµος (ligamentum collaterale mediale), 
µακρότερος από τον προηγούµενο, εκφύεται από το έσω παρακονδύλιο 
κύρτωµα και καταφύεται στην κάτω µοίρα του έσω κνηµιαίου κονδύλου. 

Οι χιαστοί σύνδεσµοι (ligamenta cruciata genus), ισχυρότατοι και 
σχοινιοειδείς, εισδύουν στην άρθρωση από πίσω και διακρίνονται σε πρόσθιο 
και οπίσθιο. 

Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσµος (ligamentum cruciatum craniale) 
εκφύεται από την οπίσθια µοίρα της µεσοκονδύλιας επιφάνειας του έξω 
µηριαίου κονδύλου. Φέρεται λοξά προς τα κάτω, εµπρός και έσω και 
καταφύεται στο πρόσθιο µεσοκονδύλιο βοθρίο. 

Ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσµος (ligamentum cruciatum caudale) 
βρίσκεται προς τα έσω του προηγούµενου µε τον οποίο χιάζεται καθώς 
φέρεται λοξά προς τα κάτω και πίσω. Εκφύεται από τη µέση µοίρα της 
µεσοκονδύλιας επιφάνειας του έσω µηριαίου κονδύλου και καταφύεται στην 
ιγνυακή εντοµή της κνήµης και µάλιστα στο οπίσθιο χείλος της έσω αρθρικής 
επιφάνειας του άνω άκρου του οστού αυτού. 

Η έξω-αξονική επιφάνεια των χιαστών συνδέσµων καλύπτεται από τον 
αρθρικό υµένα. Με τους χιαστούς συνδέσµους συνδέεται ισχυρώς µε το 
µηριαίο οστούν µε την κνήµη, ώστε να αποσοβείται κατά την έκταση του 
γόνατος η υπερέκταση της κνήµης. 

Η διάρθρωση του γόνατος ισχυροποιείται ακόµη περισσότερο από 
συµπληρωµατικά µέσα συνδέσεως, που αντιπροσωπεύονται από διάφορους 
µυς, µεταξύ των οποίων άξιοι ιδιαίτερης µνείας είναι κυρίως ο τετρακέφαλος 
µηριαίος, η πρόσθια µοίρα του δικέφαλου µηριαίου, ο γαστροκνήµιος και ο 
ιγνυακός µυς. 

Αρθρικοί υµένες και θύλακοι. Ο αρθρικός υµένας δεν επαλείφει παντού 
τον ενιαίο ινώδη θύλακο της διαρθρώσεως του γόνατος, γιατί διακόπτεται 
γύρω από την επιγονατίδα και αντίστοιχα προς την πρόσφυση του ινώδους 
θυλάκου στο έξω χείλος των µηνίσκων. ∆ιακρίνουµε γι’ αυτό το λόγο τρεις 
αρθρικούς υµένες: τον αρθρικό υµένα της επιγονατιδοµηριαίας διαρθρώσεως 
και τους δύο διώροφους αρθρικούς υµένες, τον έσω και τον έξω, της διµερούς 
κνηµοµηριαίους διαρθρώσεως. Οι παραπάνω αρθρικοί υµένες συγκοινωνούν 
µεταξύ τους. 

Ο αρθρικός υµένας της επιγονατιδοµηριαίας διαρθρώσεως είναι ο 
ευρύτερος από όλους. Επαλείφει την πρόσθια µοίρα του ινώδους θυλάκου και 
επεκτείνεται σηµαντικά πέρα από τα όρια της επιγονατίδας και τα χείλη της 
µηριαίας τροχηλίας. Προς τα άνω της επιγονατίδας σχηµατίζει ένα αρκετά 
µεγάλο εκκόλπωµα (=υπερτροχήλιο), που εκτείνεται ανάµεσα στην πρόσθια 
επιφάνεια του µηριαίου οστού και την κατάφυση του τετρακέφαλου µηριαίου 
µυός στην επιγονατίδα. Προς τα κάτω της µηριαίας τροχηλίας έρχεται σε 
επαφή µε τους δύο αρθρικούς υµένες της κνηµοµηριαίας διαρθρώσεως, µε 
τους οποίους συγκοινωνεί συνήθως. 
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Τα δύο διαµερίσµατα ή όροφοι του κάθε αρθρικού υµένα της 
κνηµοµηριαίας διαρθρώσεως, δηλ. το άνω (µηνισκοµηριαίο) και το κάτω 
(µηνισκοκνηµιαίο), συγκοινωνούν µεταξύ τους αντίστοιχα προς το έσω κοίλο 
χείλος του µηνίσκου. Οι δύο αυτοί αρθρικοί υµένες προς τα πίσω χωρίζονται 
µεταξύ τους µε τους χιαστούς συνδέσµους και τη µεσοκονδύλια κατάδυση του 
αρθρικού θυλάκου, ενώ προς τα εµπρός έρχονται σε άµεση επαφή. 

Ο έξω αρθρικός υµένας της κνηµοµηριαίας διαρθρώσεως, πολύ 
ευρύτερος από τον έσω, σχηµατίζει πολλά εγκολπώµατα, από τα οποία δύο 
είναι τα σπουδαιότερα: α)το υποϊγνυακό εκκόλπωµα, που συνοδεύει τον 
εκφυτικό τένοντα του ιγνυακού µυός έναντι του έξω µηνίσκου και της ιγνυακής 
εντοµής, και β)το εκκόλπωµα που υπάρχει κάτω από τον εκφυτικό τένοντα 
του κοινού εκτείνοντος τα δάκτυλα µυός (ή των µυών που προέρχονται από 
αυτόν), το οποίο είναι πολύ εκτεταµένο. 

Οι τρεις αρθρικοί υµένες συγκοινωνούν µεταξύ τους στα σαρκοφάγα 
και στα µικρά µηρυκαστικά. Στα µεγάλα µηρυκαστικά συγκοινωνούν συνήθως 
ο αρθρικός υµένας της επιγονατιδοµηριαίας διαρθρώσεως µε τον έσω 
αρθρικό υµένα της κνηµοµηριαίας διαρθρώσεως και πολύ σπανιότερα ο έξω 
αρθρικός υµένας της κνηµοµηριαίας διαρθρώσεως µε τον ένα από τους 
άλλους δύο αρθρικούς υµένες ή και µε τους δύο. 

Πολυάριθµοι ορογόνοι θύλακοι γειτονεύουν µε την διάρθρωση του 
γόνατος. Οι περισσότεροι από αυτούς αποτελούν εκκολπώµατα του αρθρικού 
υµένα της επιγονατιδοµηριαίας διαρθρώσεως και του έξω αρθρικού υµένα της 
κνηµοµηριαίας διαρθρώσεως. Βρίσκονται συνήθως κάτω από τις καταφύσεις 
τενόντων διάφορων µυών στην περιοχή της διαρθρώσεως, καθώς και κάτω 
από τις προσφύσεις ορισµένων συνδέσµων της διαρθρώσεως του γόνατος 
(όπως π.χ. ο υποεπιγονατιδικός θύλακος, που υπάρχει κάτω από την 
κατάφυση του επιγονατιδικού συνδέσµου στο κνηµιαίο κύρτωµα). 

Στην διάρθρωση του γόνατος τελούνται κυρίως κινήσεις κάµψεως και 
εκτάσεως και επικουρικά και παθητικά κινήσεις στροφής. Κατά την κάµψη η 
οπίσθια επιφάνεια της κνήµης πλησιάζει προς την οπίσθια επιφάνεια του 
µηρού. Στη διάρκειά της οι µηνίσκοι ολισθαίνουν προς τα πίσω πάνω στους 
µηριαίους κονδύλους και ταυτόχρονα στις κνηµιαίες αρθρικές επιφάνειες. 

Η επιγονατίδα έλκεται από τον ή τους επιγονατιδικούς συνδέσµους και 
κατεβαίνει πάνω στη µηριαία τροχηλία και µαζί της έλκεται και η απόληξη του 
τετρακέφαλου µηριαίου µυός. Η κάµψη της κνήµης πάνω στο µηρό (στα 
κατοικίδια θηλαστικά η κνήµη βρίσκεται κανονικά σε µερική κάµψη) 
συνοδεύεται παθητικά στην τελική φάση της από µικρή στροφή της κνήµης 
προς τα έξω. 

Κατά την έκταση οι διάρθριοι µηνίσκοι µετακινούνται προς τα εµπρός, 
ενώ η επιγονατίδα φέρεται προς τα άνω, ακολουθώντας την κίνηση της 
απολήξεως του τετρακέφαλου µηριαίου µυός µετά την σύσπασή του. Οι 
κινήσεις προσαγωγής και απαγωγής έχουν πολύ µικρό εύρος, αφού 
περιορίζονται γρήγορα από την διάταση των πλάγιων συνδέσµων της 
κνηµοµηριαίας διαρθρώσεως. 

Σηµαντικός, επίσης, είναι ο ρόλος των χιαστών συνδέσµων στο 
µηχανισµό λειτουργίας της διαρθρώσεως, γιατί όχι µόνο αποσοβούν την 
υπερέκταση της κνήµης, αλλά και παρεµποδίζουν την εξολίσθηση των 
αρθρικών επιφανειών καθώς εναντιώνονται στην υπέρµετρη ολίσθηση των 
κνηµιαίων αρθρικών επιφανειών είτε προς τα εµπρός είτε προς τα πίσω. 
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2.4.6 Αρθρώσεις της κνήµης 

 
Τα δύο οστά της κνήµης συντάσσονται µεταξύ τους µε τις 

κνηµοπερονιαίες αρθρώσεις (την άνω και την κάτω) και το µεσόστεο υµένα 
της κνήµης. 
 

2.4.6.1 Η άνω κνηµοπερονιαία άρθρωση (articulatio tibiofibularis proximalis) 

 
Η άνω κνηµοπερονιαία άρθρωση αποτελεί σε όλα τα είδη, εκτός από 

τα µηρυκαστικά, µικρή επίπεδη διάρθρωση, της οποίας οι αρθρικές επιφάνειες 
είναι η περονιαία αρθρική επιφάνεια του έξω κνηµιαίου κονδύλου και η 
αρθρική επιφάνεια της κεφαλής της περόνης. Ο µικρός αρθρικός (ινώδης) 
θύλακος ενισχύεται από ένα ή δύο λεπτοφυείς συνδέσµους και επαλείφεται 
από ένα µικρό αρθρικό υµένα. Στα µηρυκαστικά η κεφαλή της περόνης 
συνοστεούται πολύ πρώιµα µε τον έξω κνηµιαίο κόνδυλο. 

 

2.4.6.2 Ο µεσόστεος υµένας της κνήµης (membrana interossea cruris) 

 
O µεσόστεος υµένας της κνήµης φράζει το µεσόστεο διάστηµα 

ανάµεσα στην κνήµη και την περόνη. Το άνω άκρο του εµφανίζει ένα αρκετά 
ευρύ ωοειδές τρήµα για τη δίοδο αγγείων. Συγκροτείται από λοξές ινώδεις 
δεσµίδες (χιαστές κατά τόπους) και είναι σχετικά παχύς και ευρύς στο χοίρο 
όπου εκτείνεται µόνο στο ύψος του άνω ηµιµορίου της κνήµης. 
 

2.4.6.3 Η κάτω κνηµοπερονιαία άρθρωση (articulatio tibiofibularis distalis) 

 
Η κάτω κνηµοπερονιαία άρθρωση είναι συνοστέωση (ίππος, κόνικλος) 

ή επίπεδη διάρθρωση (λοιπά είδη), της οποίας οι αρθρικές επιφάνειες έχουν 
πολύ µικρή έκταση. Ο µικρός επίσης αρθρικός (ινώδης) θύλακος ενισχύεται 
από δύο λεπτούς συνδέσµους (πρόσθιο και οπίσθιο), ενώ ο αρθρικός υµένας 
αποτελεί επέκταση του αρθρικού υµένα της ταρσοκνηµικής διαρθρώσεως. 

 

2.4.7 ∆ιαρθρώσεις του ταρσού 

 
Οι διαρθρώσεις του ταρσού συνδέουν τα οστά του ταρσού µεταξύ τους 

και µε τα οστά της κνήµης και του µεταταρσίου. Οι διαρθρώσεις αυτές είναι: 
1)η ταρσοκνηµική διάρθρωση, 2)η διάρθρωση µεταξύ των οστών του άνω 
στίχου του ταρσού, 3)οι διαρθρώσεις µεταξύ των οστών του κάτω στίχου του 
ταρσού, 4)οι διαρθρώσεις µεταξύ των οστών του άνω και του κάτω στίχου του 
ταρσού ή µεσοτάρσια διάρθρωση και 5)οι ταρσοµετατάρσιες διαρθρώσεις. 
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2.4.7.1 Η ταρσοκνηµική διάρθρωση (articulatio tarsocruralis) 

 
Η ταρσοκνηµική διάρθρωση, στην οποία συντάσσονται τα κάτω άκρα 

των δύο οστών της κνήµης µε τα οστά του άνω στίχου του ταρσού, δηλαδή 
τον αστράγαλο και την πτέρνα, µπορεί να µετονοµαστεί στα ιπποειδή σε 
αστραγαλοκνηµική διάρθρωση, αφού σ’ αυτή µόνο ο αστράγαλος 
συντάσσεται µε τα οστά της κνήµης. 

Η ταρσοκνηµική διάρθρωση αποτελεί γωνιώδη διάρθρωση, της οποίας 
οι αρθρικές επιφάνειες είναι ο κνηµιαίος κοχλίας και η τροχηλία του 
αστραγάλου (ιπποειδή, σαρκοφάγα) ή η άνω τροχηλία του αστραγάλου 
(µηρυκαστικά, χοίρος). Ο κνηµιαίος κοχλίας πλαισιώνεται από το έσω και το 
έξω σφυρό παρουσιάζει στο ελεύθερο άκρο του αρθρική επιφάνεια για την 
σύνταξη του µε την πτέρνα. 

Ο ινώδης θύλακος της διαρθρώσεως παχαίνει στην πρόσθια επιφάνεια 
του ταρσού και επεκτείνεται προς τα κάτω ως το άνω άκρο των µετατάρσιων 
οστών, αφού προσκολληθεί προηγουµένως πάνω στα οστά και των δύο 
στίχων του ταρσού. 

Οι σύνδεσµοι που ενισχύουν τον ινώδη θύλακο είναι: 
α) Ο έξω πλάγιος σύνδεσµος (ligamentum collaterale laterale).Ο 

σύνδεσµος αυτός παρουσιάζει δύο ευδιάκριτες ταινιοειδείς µοίρες, µία 
επιπολής µακρά και µία εν τω βάθη βραχεία. 

Η µακρά µοίρα (pars fibulometatarsea) εκφύεται από το οπίσθιο τµήµα 
του έξω σφυρού και καταφύεται στο άνω άκρο του έξω µεταταρσίου οστού, 
αφού προσκολληθεί προηγουµένως και στο κυβοειδές οστούν. 

Η βραχεία µοίρα του συνδέσµου εκφύεται από το πρόσθιο τµήµα του 
έξω σφύρου, φέρεται προς τα πίσω, κάτω από τη µακρά µοίρα, και 
καταφύεται στην έξω επιφάνεια της πτέρνας (pars calcaneofibularis ή 
tibiocalcanea). 

β) Ο έσω πλάγιος σύνδεσµος (ligamentum collaterale mediale). Ο 
σύνδεσµος αυτός εµφανίζει, όπως και ο προηγούµενος, δύο µοίρες, µία 
επιπολής µακρά και µία εν τω βάθη βραχεία. 

Η µακρά µοίρα (pars tibiometatarsea) εκφύεται από το έσω σφυρό και 
καταφύεται στο άνω άκρο του 2ου ή και του 3ου  µεταταρσίου οστού αφού 
προσκολληθεί προηγουµένως πάνω στα οστά του κάτω στίχου του ταρσού. 
Είναι ταινιοειδής στον ίππο και στο σκύλο και πολύ αποπλατυσµένη και 
συνεπώς ευρύτατη στα µηρυκαστικά και κυρίως στο χοίρο. 

Η βραχεία µοίρα εκφύεται επίσης από το έσω σφυρό και καταφύεται 
στην έσω επιφάνεια του αστραγάλου (pars tibiotalaris), στο υπέρεισµα του 
αστραγάλου (pars tibiocalcanea), καθώς και, στα µηρυκαστικά, στο 
σκαφοειδές οστούν (pars tibiocentralis ή tibionavicularis). Λείπει στο χοίρο. 

γ) Οι πελµατιαίοι σύνδεσµοι. Οι πελµατιαίοι σύνδεσµοι είναι δύο 
βραχείς σύνδεσµοι και ισχυροί στα µηρυκαστικά και στο χοίρο. Ο ένας από 
αυτούς, ο πελµατιαίος αστραγαλοπερονικός σύνδεσµος (ligamentum 
talofibulare plantare), εκτείνεται µεταξύ του έξω σφύρου και της οπίσθιας 
µοίρας του έξω χείλους της άνω τροχηλίας του αστραγάλου. 

Ο άλλος, ο πελµατιαίος αστραγαλοκνηµικός σύνδεσµος (ligamentum 
tibiotalare plantare), εκτείνεται µεταξύ του έσω σφυρού και της οπίσθιας 
µοίρας του έσω χείλους της άνω τροχηλίας του αστραγάλου. 

Ο αρθρικός υµένας της ταρσοκνηµικής διαρθρώσεως είναι ευρύτατος 
και επαλείφει τον ινώδη θύλακο και την  βραχεία (εν τω βάθη) µοίρα των 
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πλάγιων συνδέσµων της. Εξαιτίας της χαλαρότητας της πρόσθιας (ραχιαίας) 
και της οπίσθιας (πελµατιαίας) µοίρας του ινώδους θυλάκου, ο αρθρικός 
υµένας σχηµατίζει δύο ευρείες θυλακοειδείς αποφύσεις, µία ραχιαία (=ραχιαίο 
εκκόλπωµα) και µια πελµατιαία. Η δεύτερη διαιρείται από τον τένοντα του έξω 
καµπτήρα των δακτύλων µυός, που ολισθαίνει πάνω σ’ αυτή, σε δύο πλάγια 
ηµιµόρια (=έσω και έξω πελµατιαίο εκκόλπωµα). Συγκοινωνεί σε όλα τα είδη, 
αλλά κατά διαφορετικό τρόπο, µε τον αρθρικό υµένα της µετατάρσιας 
διαρθρώσεως. 

Στην ταρσοκνηµική διάρθρωση τελούνται, πρακτικά, µόνο κινήσεις 
κάµψεως και εκτάσεως. Κατά την κάµψη ο αστράγαλος ολισθαίνει από 
εµπρός προς τα πίσω πάνω στον κνηµιαίο κοχλία, συµπαρασύροντας µαζί 
του οπίσθιου άκρου, που διαγράφει τόξο κύκλου µε κατεύθυνση προς τα άνω, 
εµπρός και έξω εξαιτίας της λοξότητας των αρθρικών επιφανειών. 

Στα µηρυκαστικά και στο χοίρο η κάµψη του αστραγάλου πάνω στην 
κνήµη περιορίζεται από την τάση των δύο πελµατιαίων συνδέσµων, έτσι ώστε 
η κίνηση να συµπληρώνεται σε ένα δεύτερο χρόνο µε κάµψη της µεσοτάρσιας 
διαρθρώσεως.  

Στην έκταση, κατά την οποία η τροχηλία του αστραγάλου ολισθαίνει 
από πίσω προς τα εµπρός, τελείται ακριβώς η αντίθετη κίνηση. 

 

2.4.7.2 Η διάρθρωση µεταξύ των οστών του άνω στίχου του ταρσού ή 
αστραγαλοπτερνική διάρθρωση (articulatio talocalcanea) 

 
Η αστραγαλοπτερνική διάρθρωση συνδέει τον αστράγαλο µε την 

πτέρνα. Οι σύνδεσµοι της διαρθρώσεως αυτής είναι: ο µεσόστεος 
αστραγαλοπτερνικός σύνδεσµος (ligamentum talocalcaneum interosseum), 
που βρίσκεται µέσα στον ταρσιαίο κόλπο, ο έξω αστραγαλοπτερνικός 
σύνδεσµος (ligamentum talocalcaneum laterale), που εκτείνεται µεταξύ της 
έξω επιφάνειας του αστραγάλου και της ίδιας επιφάνειας της πτέρνας, και ο 
πελµατιαίος αστραγαλοπτερνικός σύνδεσµος (ligamentum talocalcaneum 
plantare), που φέρεται από την άνω µοίρα της έσω επιφάνειας του 
αστραγάλου στο υπέρεισµα του αστραγάλου. Ο τελευταίος αυτός σύνδεσµος 
λείπει στα µηρυκαστικά. 

Ο αρθρικός υµένας αποτελεί προέκταση του αρθρικού υµένα της 
ταρσοκνηµικής και της µεσοτάρσιας διαρθρώσεως. Στα µηρυκαστικά και στο 
χοίρο οι προεκτάσεις αυτές επικοινωνούν ευρέως µεταξύ τους. 

Οι κινήσεις που τελούνται στην διάρθρωση αυτή είναι αρκετά ευρύτερες 
στα µηρυκαστικά και στο χοίρο. 

 

2.4.7.3 Οι διαρθρώσεις µεταξύ των οστών του κάτω στίχου του ταρσού 

 
Οι επίπεδες αυτές διαρθρώσεις, στις οποίες τελούνται αµυδρές 

κινήσεις ολισθήσεως ,είναι: η σκαφοσφηνοειδής διάρθρωση, στην οποία 
συντάσσεται το σκαφοειδές µε τα σφηνοειδή οστά, οι µεσοσφηνοειδείς 
διαρθρώσεις, στις οποίες συντάσσονται µεταξύ τους τα σφηνοειδή οστά, η 
σκαφοκυβοειδής διάρθρωση, η οποία λείπει στα µηρυκαστικά, αφού το 
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κυβοειδές συνοστεούται µε το σκαφοειδές οστούν, και η σφηνοκυβοειδής 
διάρθρωση, στην οποία συντάσσεται το κυβοειδές µε το έξω σφηνοειδές. 

Οι παραπάνω διαρθρώσεις ενισχύονται από τους κοινούς συνδέσµους 
του ταρσού και από τους ατοµικούς βραχείς συνδέσµους των αρθρώσεων 
αυτών, οι οποίοι  διακρίνονται σε ραχιαίους, πελµατιαίους και µεσόστεους 
συνδέσµους. Οι ραχιαίοι σύνδεσµοι εκτείνονται εγκαρσίως µεταξύ των οστών, 
στην πρόσθια (ραχιαία) επιφάνεια του ταρσού. Οι πελµατιαίοι σύνδεσµοι, στα 
µηρυκαστικά, συγχωνεύονται µάλλον µε τον πελµατιαίο πτερνοσκαφοειδή 
σύνδεσµο και τους ταρσοµετατάρσιους συνδέσµους, για να σχηµατίσουν ένα 
ενιαίο πελµατιαίο σύνδεσµο, ευρύ και πλατύ, ο οποίος προς τα κάτω 
προεκτείνεται µε την ταρσική ταινία. Οι µεσόστεοι σύνδεσµοι είναι συνήθως 
τέσσερις και εκτείνονται µεταξύ των αντικριστών επιφανειών των οστών του 
κάτω στίχου του ταρσού. 

Ο αρθρικός υµένας βρίσκεται ανάµεσα στο σκαφοειδές και τα 
σφηνοειδή οστά, προβάλλει όµως ανάµεσα στο σκαφοειδές και το κυβοειδές 
οστούν, στα σφηνοειδή οστά και στο έξω σφηνοειδές και το κυβοειδές οστούν. 

 

 
Εικόνα 2.16: Οι αρθρώσεις του αριστερού ταρσού µεγάλου µηρυκαστικού. Έξω όψη (µετά 

την αφαίρεση της πρόσθιας µοίρας του αρθρικού θυλάκου). 
 

1. Κάτω άκρο της κνήµης 
2. Αύλακα ολισθήσεως του τένοντα του εκτείνοντος τον έξω δάκτυλο 
3,4. Βραχεία και µακρά µοίρα του έξω πλάγιου συνδέσµου 
5. Έξω αστραγαλοπτερνικός σύνδεσµος 
6. Ραχιαίος ταρσοµετατάρσιος σύνδεσµος (που εκτείνεται µεταξύ του 
κυβοειδούς και του 4ου µετατάρσιου) 
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7. Αύλακα ολισθήσεως του τένοντα του εκτείνοντος τον έξω δάκτυλο 
8. Σύνδεσµος αναρτήρας του κυνήποδα 
9. Ταρσική ταινία 
10. Πελµατιαίος ταρσοµετατάρσιος σύνδεσµος 
11. Αύλακα ολισθήσεως του τένοντα του έξω καµπτήρα των 
δακτύλων 
12. Μακρός πελµατικός σύνδεσµος  
13. Κορυφή της πτέρνας. 

 

2.4.7.4 Η µεσοτάρσια διάρθρωση 

 
Η µεσοτάρσια διάρθρωση συνδέει τα οστά του άνω στίχου του ταρσού 

µε τα οστά του κάτω στίχου. Οι αρθρικές επιφάνειες είναι: α)στα µηρυκαστικά, 
η κάτω τροχηλία του αστραγάλου, η αρθρική επιφάνεια στο απώτερο χείλος 
του κάτω άκρου της πτέρνας και η άνω αρθρική επιφάνεια του 
σκαφοκυβοειδούς οστού, β)στο χοίρο, η κάτω τροχηλία του αστραγάλου, η 
αρθρική επιφάνεια στο απώτερο χείλος του κάτω άκρου της πτέρνας και οι 
στραµµένες προς  αυτές άνω αρθρικές επιφάνειες του σκαφοειδούς και του 
κυβοειδούς οστού. 

Οι σύνδεσµοι της µεσοτάρσιας διαρθρώσεως διακρίνονται σε 
ραχιαίους, πελµατιαίους και µεσόστεους. 

Οι ραχιαίοι µεσοτάρσιοι σύνδεσµοι είναι οι εξής: Ο ραχιαίος 
πτερνοκυβοειδής σύνδεσµος (ligamentum calcaneocuboideum dorsale), 
βραχύς και λεπτοφυής, εκτείνεται από το κάτω άκρο της πτέρνας στην 
πρόσθια επιφάνεια του κυβοειδούς οστού. 

Ο ραχιαίος αστραγαλοσκαφοειδής σύνδεσµος (ligamentum 
talonaviculare dorsale) φέρεται από την έσω επιφάνειά του αστραγάλου ως το 
άνω άκρο του µεταταρσίου, γι’ αυτό και καλείται επίσης 
αστραγαλοµετατάρσιος σύνδεσµος (ligamentum 
talonaviculocuneometatarseum). Είναι περισσότερο αναπτυγµένος στα 
ιπποειδή σε σύγκριση µε τα λοιπά είδη. 

Ο ραχιαίος πτερνοσκαφοειδής σύνδεσµος (ιπποειδή) ή ο ραχιαίος 
αστραγαλοκυβοειδής σύνδεσµος (χοίρος) ή ο δισχιδής σύνδεσµος (σκύλος). 
Οι παραπάνω σύνδεσµοι καλύπτονται από τη ραχιαία µοίρα του αρθρικού 
θυλάκου. 

Οι πελµατιαίοι µεσοτάρσιοι σύνδεσµοι είναι οι εξής: Ο µακρός 
πελµατικός σύνδεσµος (ligamentum plantare longum), που είναι ο 
ισχυρότερος και µακρότερος από όλους τους πελµατιαίους συνδέσµους, 
εκφύεται από το οπίσθιο χείλος της πτέρνας και καταφύεται στο άνω άκρο του 
4ου (έξω) ή του 4ου και του 5ου µετατάρσιου οστού. 

Ο πελµατιαίος πτερνοσκαφοειδής σύνδεσµος (ligamentum 
calcaneonaviculare plantare), που είναι ευδιάκριτος µόνο στο χοίρο, εκφύεται 
από το οπίσθιο χείλος της βάσεως του υπερείσµατος του αστραγάλου της και 
καταφύεται στο οπίσθιο χείλος του σκαφοειδούς οστού. Στα µηρυκαστικά 
συµµετέχει µαζί µε τους πελµατιαίους συνδέσµους των διαρθρώσεων των 
οστών του κάτω στίχου και των ταρσοµετατάρσιων διαρθρώσεων στο 
σχηµατισµό του πελµατιαίου ταρσοµεταρσίου συνδέσµου. 

Ο σύνδεσµος αυτός, που φαίνεται σαν συνέχεια της µυϊκής αύλακας 
του υπερείσµατος του αστραγάλου, εξοµαλύνει τις ανωµαλίες της πελµατιαίας 
επιφάνειας του ταρσού, στην οποία προσκολλάται στο ύψος των οστών του 
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κάτω στίχου, και καταφύεται στο άνω άκρο των µεταταρσίων οστών. Μετά την 
κατάφυσή του αυτή επεκτείνεται ακόµη παρακάτω- όπως ακριβώς και ο 
κοινός παλαµιαίος σύνδεσµος του καρπού- µε την ταρσική ταινία (ανάλογη 
της καρπικής ταινίας), η οποία κατεβαίνει ανάµεσα στο σύνδεσµο αναρτήρα 
του κυνήποδα, τον οποίο καλύπτει, και τον τένοντα του έξω(εν τω βάθη) 
καµπτήρα των δακτύλων (φαλάγγων) µυός, µε τον οποίο τελικά συνενώνεται. 
Η ταρσική ταινία συγχέεται προς τα έξω µε το µακρό πελµατικό σύνδεσµο και 
προς τα έσω µε τη µακρά µοίρα του έσω πλάγιου συνδέσµου του ταρσού. 

Οι µεσόστεοι µεσόταρσοι σύνδεσµοι αντιπροσωπεύονται βασικά από 
ένα µόνο σύνδεσµο, το µεσόστεο πτερνοκυβοειδή σύνδεσµο (ligamentum 
calcaneocuboideum interosseum). 

Ο αρθρικός υµένας είναι ιδιαίτερα ευρύχωρος στα µηρυκαστικά και στο 
χοίρο, όπου συγκοινωνεί ευρέως µε τον αρθρικό υµένα της ταρσοκνηµικής 
διαρθρώσεως διαµέσου του αρθρικού υµένα της αστραγαλοπτερνικής 
διαρθρώσεως. 

Οι κινήσεις στη µεσοτάρσια διάρθρωση είναι σχετικά ευρύτερες στα 
µηρυκαστικά και στο χοίρο. Στα παραπάνω είδη τελούνται σ’ αυτή κινήσεις 
κάµψεως και εκτάσεως, που συµπληρώνουν τις ίδιες κινήσεις της 
ταρσοκνηµικής διαρθρώσεως.  
 

2.4.7.5 Οι ταρσοµετατάρσιες διαρθρώσεις (articulationes tarsometatarsae) 

 
Οι ταρσοµετατάρσιες διαρθρώσεις, στις οποίες συντάσσονται το 

κυβοειδές και τα σφηνοειδή οστά µε το άνω άκρο των µεταταρσίων οστών, 
υπάγονται στις επίπεδες διαρθρώσεις. Οι αρθρικές επιφάνειες είναι σχεδόν 
επίπεδες στα ιπποειδή και στα µηρυκαστικά. Στα λοιπά είδη η κάτω αρθρική 
επιφάνεια είναι στο σύνολο της ελαφρώς κοίλη και η άνω ελαφρώς κυρτή. 

Ένας ινώδης (αρθρικός) θύλακος ή περισσότεροι παρακείµενοι 
προσφύονται κοντά στις αρθρικές επιφάνειες και ενισχύονται από τους 
ραχιαίους, πελµατιαίους και µεσόστεους ταρσοµετατάρσιους συνδέσµους. 

Οι ραχιαίοι ταρσοµετατάρσιοι σύνδεσµοι (ligamenta tarsometatarsea 
dorsalia), που ο αριθµός τους ποικίλλει ανάλογα µε το είδος (τον αριθµό των 
µεταταρσίων οστών), είναι λεπτοί και αποπλατυσµένοι. Εκτείνονται µεταξύ 
του κυβοειδούς και των σφηνοειδών οστών και των πιο κοντινών σ’ αυτά 
µεταταρσίων οστών. 

Οι πελµατιαίοι ταρσοµετατάρσιοι σύνδεσµοι (ligamenta 
tarsometatarsea plantaria), αρκετά ισχυρότεροι από τους προηγούµενους, 
συγχέονται µεταξύ τους και µε τους πελµατιαίους µεσοµετατάρσιους 
συνδέσµους, ενώ ειδικότερα στα µηρυκαστικά και µε τους πελµατιαίους 
συνδέσµους των διαρθρώσεων των οστών του κάτω στίχου του ταρσού (για 
να σχηµατίσουν τον πελµατιαίο ταρσοµετατάρσιο σύνδεσµο των δύο αυτών 
ειδών). 

Οι µεσόστεοι ταρσοµετατάρσιοι σύνδεσµοι (ligamenta tarsometatarsea 
interossea) προσφύονται στις αρθρικές επιφάνειες των οστών και 
επαλείφονται από τον αρθρικό υµένα.  

Ο αρθρικός υµένας είναι απλός. Μία µεγαλύτερη προβολή του εισδύει 
ανάµεσα στο κυβοειδές και το έξω σφηνοειδές οστούν, ενώ άλλες µικρότερες 
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εισδύουν τόσο ανάµεσα στα σφηνοειδή οστά όσο και στα άνω άκρα των 
µεταταρσίων οστών. 

Στις ταρσοµετατάρσιες διαρθρώσεις τελούνται αµυδρές κινήσεις 
ολισθήσεως, οι οποίες στα ιπποειδή και στα µηρυκαστικά είναι πρακτικά 
ανύπαρκτες. 

 

2.5 Μύες των οπίσθιων άκρων 

 
Οι µύες των οπίσθιων άκρων (musculi membri pelvini) διακρίνονται σε:  
1) µυς της πυέλου,  
2) µυς του µηρού,  
3) µυς της κνήµης και  
4) µυς του ποδός. 

 

2.5.1 Μύες της πυέλου 

 
Οι µύες της πυέλου κινούν την διάρθρωση του ισχίου. Εκφύονται σε 

κάθε πλάγιο από το ανώνυµο οστό, µερικοί και από το ιερό οστό ή τους 
συνδέσµους της πυελικής ζώνης, και καταφύονται όλοι στο άνω άκρο του 
µηριαίου οστού.  

Από τους µυς αυτούς ο λαγόνιος έχει ήδη περιγραφεί µε τους µυς του 
ραχιαίου τοιχώµατος της κοιλίας. Οι λοιποί διακρίνονται στους γλουτιαίους 
µυς, οι οποίοι καλύπτουν την έξω (γλουτιαία) επιφάνεια του λαγόνιου οστού, 
δηλαδή τον επιπολής, το µέσο, τον επικουρικό και τον εν τω βάθη γλουτιαίο, 
και στους εν τω βάθη µυς της πυέλου, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στη 
διάρθρωση του ισχίου (εκτός από τον απιοειδή), δηλαδή τον έσω θυρεοειδή, 
τους διδύµους, τον έξω θυρεοειδή, τον τετράγωνο µηριαίο, τον τένοντα τον 
αρθρικό θύλακο της διαρθρώσεως του ισχίου και τον απιοειδή. Ο επιπολής 
µυς απάγει το µηρό, τον οποίο συγχρόνως στρέφει προς τα έσω. 

Ο µέσος γλουτιαίος εκτείνει το µηρό, αποτελώντας έτσι έναν από τους 
κυριότερους µυς για την προώθηση του σώµατος. Ο επικουρικός γλουτιαίος 
µυς απάγει, εκτείνει και συγχρόνως στρέφει προς τα έσω το µηρό. Ο εν τω 
βάθη γλουτιαίος ενεργεί όπως οι προηγούµενοι γλουτιαίοι µύες. Ο απιοειδής 
συνεργεί µε τους προηγούµενους µυς στην έκταση και την απαγωγή του 
µηρού. Ο έσω θυρεοειδής και οι δίδυµοι στρέφουν το µηρό προς τα έξω και 
συγχρόνως τον απάγουν ελαφρώς. Ο έξω θυρεοειδής προσάγει το µηρό, 
στρέφοντάς τον συγχρόνως προς τα έξω. Ο τετράγωνος µηριαίος προσάγει 
και εκτείνει το µηρό. Ο τείνων τον αρθρικό θύλακο της διαρθρώσεως του 
ισχίου ανυψώνει τον αρθρικό θύλακο κατά τις κινήσεις κάµψεως της 
διαρθρώσεως του ισχίου. 
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Εικόνα 2.17: Επιπολής µύες της πυέλου και του αριστερού µηρού µεγάλου µηρυκαστικού. 

Έξω όψη. 
 

1. Τείνων την πλατεία περιτονία 
1΄. Πλατεία περιτονία 
2. Υπόλλειµα του επιπολής γλουτιαίου 
3. Μέσος γλουτιαίος 
4,4΄. Πρόσθια και οπίσθια µοίρα δικέφαλου µηριαίου 
5. Ηµιτενοντώδης 
6. Κοκκυγικός  
7. Καµπτήρας του ποδός και κοινός εκτείνων τα δάκτυλα 
8. Μακρός περονιαίος  
9. Εκτείνων το έξω δάκτυλο 
10. Έξω καµπτήρας των δακτύλων 
11. Γαστροκνήµιος 

 

2.5.2 Μύες του µηρού 

 
Οι µύες του µηρού διακρίνονται σε τρείς οµάδες: στους πρόσθιους, 

στους οπίσθιους και στους έσω µηριαίους. Οι πρόσθιοι µηριαίοι εκτείνουν την 
κνήµη, οι οπίσθιοι µηριαίοι κάµπτουν την κνήµη προς το µηρό και οι έσω 
µηριαίοι προσάγουν το µηρό. Περιβάλλονται όλοι από ισχυρό ινώδες 
περίβληµα, του οποίου η έσω µοίρα αποτελεί τη µηριαία περιτονία και η έξω 
µοίρα την πλατεία περιτονία, που είναι ευρύτερη και συνεχίζεται µε τη 
γλουτιαία περιτονία. 
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Εικόνα 2.18: Εν τω βάθει µύες της πυέλου και του αριστερού µηρού µεγάλου µηρυκαστικού. 

Έξω όψη. 
 

1. Λαγόνιος  
2,2΄. Εν τω βάθει γλουτιαίος  
3. Επικουρικός γλουτιαίος 
4. Ραχιαίος ιερολαγόνιος σύνδεσµος 
5. Ισχιοϊερός σύνδεσµος 
6. ∆ίδυµοι της πυέλου 
7. Κοκκυγικός 
8. Έξω θυροειδής 
9. Τετράγωνος µηριαίος 
10. Προσαγωγός του µηρού 
11. Ηµιυµενώδης 
12. Ηµιτενοντώδης 
13. Γαστροκνήµιος 
14. Απόληξη του δικέφαλου µηριαίου 
15. Επιγονατίδα 
16. Έξω πλατύς (αποκοµµένος) 
17. Ορθός µηριαίος 
18. Έξω και έσω µοίρα µέσου πλατέος. 

2.5.3 Μύες της κνήµης 

 
Οι µύες της κνήµης διακρίνονται σε δύο οµάδες: στους πρόσθιους και 

στους οπίσθιους µυς της κνήµης. Περιβάλλονται από την κνηµιαία περιτονία 
και καταφύονται (εκτός από τον ιγνυακό) στον ταρσό, στο άνω άκρο του 
µεταταρσίου ή στις φάλαγγες. Οι πρόσθιοι είναι καµπτήρες του ταρσού ή 
εκτείνοντες τα δάκτυλα και οι οπίσθιοι εκτείνοντες τον ταρσό ή καµπτήρες των 
δακτύλων. Η έσω επιφάνεια του οστού της κνήµης δεν έχει µυς και καλύπτεται 
µόνο από την κνηµιαία περιτονία και το δέρµα. 
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2.5.3.1 Πρόσθιοι µύες της κνήµης 

 
Οι πρόσθιοι µύες της κνήµης αφήνουν ακάλυπτη την έσω επιφάνειά 

της και είναι: ο πρόσθιος κνηµιαίος, ο κοινός εκτείνων τα δάκτυλα, ο 
καµπτήρας του ποδός (ή µηροµετατάρσια χορδή), ο εκτείνων το 1ο δάκτυλο 
και οι περονιαίοι. Οι περονιαίοι εκφύονται από την περόνη και είναι ανάλογα 
µε το είδος 1-4, δηλαδή ο µακρύς περονιαίος, ο βραχύς περονιαίος και ο έξω 
εκτείνων  τα δάκτυλα, που µπορεί να διαιρεθεί (χοίρος) σε ένα περονιαίο του 
4ου και ένα περονιαίο του 5ου δακτύλου, ποτέ όµως δεν υπάρχουν όλοι στο 
ίδιο είδος. 
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Εικόνα 2.19: Μύες της κνήµης του αριστερού άκρου µεγάλου µηρυκαστικού. Έξω όψη. 

 
1. Επιγονατίδα 
2. Κατάφυση πρόσθιας µοίρας δικέφαλου µηριαίου 
3. Ιγνυακός  
4,4΄. Μακρός περονιαίος 
5,5΄. Εκτείνων το έξω δάκτυλο  
6. Καµπτήρας του ποδός 
7,7΄. Κοινός εκτείνων τα δάκτυλα 
8,8΄. Έξω καµπτήρας των δακτύλων  
9. Οπίσθιος κνηµιαίος  
10,10΄. Τένοντας του εκτείνοντος το έσω δάκτυλο 
11. Άνω καθεκτικός σύνδεσµος 
12. Κάτω καθεκτικός σύνδεσµος 
13. Ποδικός 
14. Άνω και κάτω καθεκτική ταινία (της δακτυλικής περιτονίας) 
15. ∆ακτυλικό έλυτρο 
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16. ∆ακτύλιος του τένοντα του επιπολής καµπτήρα των δακτύλων  
17. Σύνδεσµος αναρτήρας του κυνήποδα 
18. Ταρσική ταινία 
19. Τένοντας του επιπολής καµπτήρα των δακτύλων  
20. Πτερνική καλύπτρα 
21. Πτερνικός τένοντας 
22. Υποκνηµίδιος 
23. Έξω κεφαλή του γαστροκνηµίου. 

 

 
Εικόνα 2.20: Μύες της κνήµης του αριστερού άκρου χοίρου. Έξω πρόσθια όψη. 

 
1. Επιγονατίδα 
2. Επιγονατιδικός σύνδεσµος 
3. Εκφυτικός τένοντας του κοινού εκτείνοντος τα δάκτυλα και του 
καµπτήρα του ποδός 
4. Πρόσθιος κνηµιαίος 
5. Καµπτήρας του ποδός 
6,6΄. Μακρός περονιαίος 
7,7΄. Εκτείνων το έξω µείζον δάκτυλο 
8,8΄. Εκτείνων το έξω έλασσον δάκτυλο 
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9. Ποδικός 
10. Τένοντας του κοινού εκτείνοντος τα δάκτυλα 
11. Άνω καθεκτικός σύνδεσµος 
12. Κάτω καθεκτικός σύνδεσµος 
13. Καθεκτικός σύνδεσµος περονιαίων µυών 
14. Έξω καµπτήρας των δακτύλων  
15. Οπίσθιος κνηµιαίος  
16. ∆έσµη του δικέφαλου µηριαίου 
17. Έξω κεφαλή ή γαστροκνηµίου. 

 

2.5.3.2 Οπίσθιοι µύες της κνήµης  

  
Οι οπίσθιοι µύες της κνήµης είναι διαταγµένοι σε δύο στιβάδες, την 

επιπολής και την εν τω βάθη, οι οποίες χωρίζονται µεταξύ τους µε ισχυρό 
διάφραγµα της κνηµιαίας περιτονίας. Η επιπολής στιβάδα απαρτίζεται από το 
γαστροκνήµιο, τον υποκνηµίδιο και τον επιπολής καµπτήρα των δακτύλων και 
η τω βάθη από τον ιγνυακό, τον οπίσθιο κνηµιαίο και τους µυς έξω και έσω 
καµπτήρα των δακτύλων 
 

2.5.4 Μύες του ποδός 

 
Οι µύες αυτοί διακρίνονται στους ελµυνθοειδείς και στους µεσόστεους, 

που µπορούν εύκολα να συγκριθούν µε τους οµώνυµους και αντίστοιχους µυς 
του πρόσθιου άκρου (της χειρός). Εκτός από αυτούς απαντούν και µερικοί 
µάλλον ασταθείς ιδιαίτεροι µύες του 2ου και του 5ου δακτύλου, καθώς και ο 
ποδικός µυς, ο οποίος είναι ο µοναδικός µυς της πρόσθιας (ραχιαίας) 
επιφάνειας του ποδός. 

Ο ποδικός ή βραχύς εκτείνων τα δάκτυλα (m. Extensor digitorum 
brevis), περισσότερο αναπτυγµένος στο χοίρο, βρίσκεται στην πρόσθια 
επιφάνεια του µετατάρσιου. Αποτελεί πλατύ µυώδες πέταλο, το οποίο προς 
τα κάτω αποσχίζεται συνήθως σε τρεις πτεροειδείς γαστέρες (χοίρος), που 
µεταπίπτουν σε ισάριθµους λεπτούς τένοντες για το 2ο-4ο δάκτυλο. 

Στα λοιπά είδη (µηρυκαστικά) είναι αναπόσχιστος και λιγότερο 
αναπτυγµένος. Εκφύεται από την πρόσθια µοίρα του κάτω άκρου της 
πτέρνας.  

Ο τένοντας ή οι τένοντες του ενώνονται µε τον τένοντα ή τους 
σύστοιχους κλάδους του πρόσθιου εκτείνοντος τα δάκτυλα. Ο παραπάνω µυς 
καλύπτει την πρόσθια επιφάνεια των µεταταρσίων οστών. Καλύπτεται από 
τον τένοντα (ή τους κλάδους του) του πρόσθιου εκτείνοντος τα δάκτυλα. Στα 
µηρυκαστικά περνά κάτω από τον κάτω καθεκτικό σύνδεσµο. 

Οι µύες του 2ου δάκτυλου είναι: στα σαρκοφάγα ο προσαγωγός του 
2ου δακτύλου και στο χοίρο ο προσαγωγός και ο απαγωγός του 2ου 
δακτύλου, που διατάσσονται όπως οι οµώνυµοι µύες της χειρός. ∆εν 
απαντούν στα µηρυκαστικά. 

Ο απαγωγός και ο προσαγωγός του 5ου δακτύλου έχουν όπως οι 
οµώνυµοι µύες της χειρός. Λείπουν στα µηρυκαστικά. 
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3. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΤΩΝ ΟΠΙΣΘΙΩΝ 
ΑΚΡΩΝ 

 

 
 

 
Εικόνα 3.1 : Σκελετός χοίρου 

 

3.1 Οστά της πυελικής ζώνης 

 
 

3.1.1 Μέση µοίρα 

 
Στα µεγάλα µηρυκαστικά το πρόσθιο κέρας της µηνοειδούς επιφάνειας 

της κοιλότητας της κοτύλης διακόπτεται από µία προεκτοµή του κοτυλιαίου 
βόθρου και έτσι η µηνοειδής επιφάνεια διαιρείται σε ένα µεγάλο και ένα µικρό 
τµήµα. 
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3.1.2 Λαγόνια µοίρα 

 
Η πτέρυγα του λαγόνιου οστού, είναι τρίγωνη στα µηρυκαστικά ενώ 

είναι τρίγωνη ή τετράγωνη µε στρογγυλεµένες γωνίες για το χοίρο. Η προς τα 
έξω και κάτω κλίση της είναι µέτρια στα µηρυκαστικά και ισχυρότερη στο 
χοίρο. 

Η έξω γλουτιαία επιφάνεια καλύπτεται από τους γλουτιαίους µυς. 
Εµφανίζει µία τραχιά τοξοειδή γραµµή, τη γλουτιαία γραµµή, που στα 
µηρυκαστικά φέρεται παράλληλα µε το κοιλιακό χείλος της λαγόνιας µοίρας. Η 
ίδια επιφάνεια στο χοίρο διαιρείται µε µία επιµήκη προεξοχή σε δύο κοίλες 
µοίρες. 

Το πρόσθιο χείλος αποτελεί τη λαγόνια ακρολοφία. Εκτείνεται από την 
έσω ραχιαία γωνία στην έξω-κοιλιακή γωνία και είναι κοίλο στα µεγάλα 
µηρυκαστικά και κυρτό στο χοίρο. 

Το ραχιαίο χείλος εκτείνεται από την έσω-ραχιαία γωνία ως την ισχιακή 
άκανθα. Στο χοίρο υποδιαιρείται σε δύο µοίρες από µία προεξοχή, που 
υπάρχει στο ύψος της ωτοειδούς επιφάνειας και λέγεται οπίσθια ραχιαία 
λαγόνια άκανθα. Το χείλος αυτό είναι έντονα κοίλο και αποτελεί τη µείζονα 
ισχιακή εντοµή. 

Η έξω-κοιλιακή γωνία σχηµατίζει την κοιλιακή λαγόνια άκανθα ή 
λαγόνιο όγκωµα, που είναι ογκώδης και προέχει ισχυρώς στα µεγάλα 
µηρυκαστικά, εµφανίζοντας συνάµα τρείς µικρότερες προεξοχές. Στο χοίρο 
είναι απλή και προέχει λιγότερο. 

Η έσω-ραχιαία γωνία σχηµατίζει τη ραχιαία λαγόνια άκανθα που 
προέχει έντονα στα µηρυκαστικά. Στο χοίρο είναι µάλλον στρόγγυλη και 
ασαφής, απέχει πολύ από την ίδια άκανθα του ετεροπλάγιου λαγόνιου  οστού 
και µετονοµάζεται, σε αντιδιαστολή µε την οπίσθια ραχιαία λαγόνια άκανθα, 
πρόσθια ραχιαία λαγόνια άκανθα. 
 

3.1.3 Ηβοϊσχιακή µοίρα 

 
Το έξω χείλος του ισχιακού οστού είναι κοίλο και λεπτό στα µεγάλα 

µηρυκαστικά και στο χοίρο ενώ είναι παχύ στα µικρά µηρυκαστικά. 
Η οπίσθια έξω γωνία του είναι πολύ ογκώδης και τραχιά, ιδιαίτερα στα 

µηρυκαστικά, όπου εµφανίζει τρείς µικρότερες προεξοχές, και σχηµατίζει το 
ισχιακό όγκωµα. 

Στα µηρυκαστικά το ισχιακό οστό είναι επιµηκέστερο και πολύ ευρύ. Η 
απόσταση της κοτύλης από την κοιλιακή λαγόνια άκανθα είναι µόλις µερικά 
εκατοστόµετρα µεγαλύτερη από την απόσταση της κοτύλης από το ισχιακό 
όγκωµα. Η ισχιακή άκανθα είναι εξαιρετικά υψηλή και αιχµηρή και λίγο τραχιά 
στην εξωπυελική επιφάνεια της. Η ραχιαία λαγόνια άκανθα είναι βραχύτερη. 
Τέλος, η ηβοϊσχιακή µοίρα κοιλαίνεται σηµαντικά στην ενδοπυελική επιφάνειά 
της και το θυρεοειδές τρήµα είναι ευρύτατο, ελλειψοειδές και µε αιχµηρά χείλη. 
Το ηβικό οστούν είναι παχύτατο στο άρρεν και λεπτό στο θήλυ. 

Στα µικρά µηρυκαστικά οι τρείς µοίρες του ανώνυµου οστού βρίσκονται 
στην ίδια ευθεία και συνεπώς το οστούν δεν κάµπτεται όπως στα άλλα είδη, 
αλλά είναι σχεδόν ευθύγραµµο. Η κοτύλη είναι πιο κοντά στο ισχιακό όγκωµα 
από ότι στην κοιλιακή λαγόνια άκανθα. Η ισχιακή άκανθα είναι χαµηλή και ο 
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αυχένας του λαγόνιου οστού µακρύς και λεπτός. Η άνω γλουτιαία επιφάνεια 
της λαγόνιας µοίρας εµφανίζει µία επιµήκη προεξοχή, που απολήγει σε ένα 
φύσηµα της λαγόνιας ακρολοφίας. Η ηβοϊσχιακή µοίρα είναι συγκριτικά µε τα 
µεγάλα µηρυκαστικά λιγότερο ευρεία και κοίλη στην ενδοπυελική επιφάνεια 
και τα χείλη του θυρεοειδούς τρήµατος παχύτερα.  

Στην αίγα το ανώνυµο οστούν  είναι σε γενικές γραµµές λεπτοφυέστερο 
σε σχέση µε το πρόβατο, για το λόγο ότι ο αυχένας του λαγόνιου οστού είναι 
επιµηκέστερος και λεπτότερος, η πτέρυγα του στενότερη και το θυρεοειδές 
τρήµα µε σηµαντικά µεγάλες διαστάσεις. Η ραχιαία λαγόνια γωνία είναι πιο 
στρογγυλή στην αίγα και η πύελος στο σύνολο της αισθητά στενότερη (σε 
σχέση µε το πρόβατο) και το έδαφός της περισσότερο κοίλο. 

Στο χοίρο το ανώνυµο οστούν είναι ευθύγραµµο και η απόσταση της 
κοτύλης από το ισχιακό όγκωµα ίση µε τα 2/3 της αποστάσεως µεταξύ αυτής 
και της κοιλιακής λαγόνιας άκανθας. Η ισχιακή άκανθα είναι υψηλή, 
ηµικυκλική και ανήκει σχεδόν ολικά στο ισχιακό οστούν. Η µείζων ισχιακή 
εντοµή είναι βαθιά και ορίζεται προσθίως από την οπίσθια ραχιαία λαγόνια 
άκανθα. Η πρόσθια ραχιαία λαγόνια άκανθα διαγράφεται ασαφώς και κοντά 
της απολήγει η επιµήκης προεξοχή της γλουτιαίας επιφάνειας της λαγόνιας 
µοίρας του ανώνυµου οστού.  Το ηβικό οστούν είναι παχύ, αλλά πολύ στενό. 
Το ισχιακό τόξο είναι ευρύ και βαθύ και το ισχιακό όγκωµα µε τρεις 
προεξοχές, λιγότερο εµφανείς σε σχέση µε τα µεγάλα µηρυκαστικά. 
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Εικόνα 3.2 : Σκελετός µικρού µηρυκαστικού 

 

3.1.4 Πύελος 

 
Η πυελική κοιλότητα εµφανίζει τέσσερα τοιχώµατα, άνω, κάτω και δύο 

πλάγια. Το άνω τοίχωµα σχηµατίζεται από την κοιλιακή επιφάνεια του ιερού 
οστού και των πρώτων κοκκυγικών σπονδύλων και το κάτω τοίχωµα ή 
έδαφος της πυέλου από το ηβικό και το ισχιακό οστούν, που συνενώνονται 
στην ηβοϊσχιακή σύµφυση. Στην κάτω επιφάνεια της συµφύσεως αυτής 
απαντά στα µεγάλα µηρυκαστικά µια ισχυρή επιµήκης προεξοχή, η ακρολοφία 
της συµφύσεως που είναι λιγότερο έκδηλη στην αγελάδα. Το κάτω τοίχωµα δε 
βρίσκεται ακριβώς απέναντι στο άνω τοίχωµα, αλλά αρκετά πιο πίσω.  

Έτσι, η κάθετη γραµµή που υψώνεται από το πρόσθιο άκρο της 
ηβοϊσχιακής συµφύσεως περνά από το µέσο περίπου του ιερού οστού στα 
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µεγάλα µηρυκαστικά ή ανάµεσα στον τελευταίο ιερό και τον 1ο κοκκυγικό 
σπόνδυλο στα µικρά µηρυκαστικά και στον χοίρο. Το κάτω τοίχωµα είναι 
κοίλο σε εγκάρσια γραµµή και σχεδόν οριζόντιο στα ιπποειδή και στα µεγάλα 
µηρυκαστικά ή επικλινές προς τα πίσω και κάτω στα λοιπά είδη. Ειδικότερα 
στην αγελάδα κοιλαίνεται, επίσης από εµπρός προς τα πίσω. 

Στα µεγάλα µηρυκαστικά η πύελος είναι εξίσου ευρεία προσθίως και 
οπισθίως, δεδοµένου ότι οι άξονες των δύο ανώνυµων οστών είναι σχεδόν 
παράλληλοι µεταξύ τους. Η έγκλιση της πυέλου είναι ελαφρώς µικρότερη από 
εκείνη των ιπποειδών. Η επιµήκης διάµετρος του πρόσθιου στοµίου είναι ίση 
µε 22 εκ. κατά µέσο όρο και η εγκάρσια µε 18 εκ. Η απόσταση µεταξύ των δύο 
ισχιακών ακανθών είναι 15 εκ. και η µεταξύ των άνω φυµάτων (προεξοχών) 
των ισχιακών ογκωµάτων 18 εκ. περίπου. 

Στα µικρά µηρυκαστικά η πύελος είναι προµήκης και αποπλατυσµένη 
από άνω προς τα κάτω και η έγκλιση της πολύ µικρή. Η κάθετος που 
υψώνεται από το πρόσθιο άκρο της ηβοϊσχιακής συµφύσεως συναντά τον 1ο 
κοκκυγικό σπόνδυλο. 

Στο χοίρο η πύελος έχει το ίδιο εύρος προσθίως και οπισθίως. Η 
έγκλισή της είναι µικρή και το πρόσθιο στόµιο ελλειψοειδές. 

 
 

3.2 Μηριαίο οστούν 

 
Το σώµα του µηριαίου οστού, που είναι ευθύγραµµο στα µικρά 

µηρυκαστικά και κάµπτεται ελαφρά προς τα εµπρός, εµφανίζει τρεις 
επιφάνειες (οπίσθια, έξω και έσω), που χωρίζονται ασαφώς µεταξύ τους µε το 
πρόσθιο, το έξω και το έσω χείλος. 

Στην άνω µοίρα της οπίσθιας επιφάνειας απαντά µία µικρή τραχιά 
περιοχή, η τραχεία επιφάνεια (facies aspera), η οποία στο σκύλο αποτελεί την 
τραχεία γραµµή, που διχοτοµούνται τόσο προς τα άνω όσο και προς τα κάτω. 
Προς τα έξω της τραχείας επιφάνειας υπάρχει, στα ιπποειδή, το κυκλικό 
εντύπωµα του δικέφαλου µηριαίου µυός (tuberositas m. Bicipitis) και κοντά 
του µερικά λιγότερο εµφανή τροχίσµατα.  

Το έξω χείλος αρχίζει προς τα άνω από ένα ισχυρό στα ιπποειδή και 
στον κόνικλο κύρτωµα, τον τρίτο τροχαντήρα (trochanter tertius), ο οποίος στα 
µηρυκαστικά και στο χοίρο λείπει, ενώ στα σαρκοφάγα αντιπροσωπεύεται 
από µικρή προεξοχή, το γλουτιαίο τρόχισµα (tuberositas glutea). 

Το χείλος αυτό, στο κάτω τριτηµόριο του σώµατος αφορίζει από έξω το 
βαθύτατο στα ιπποειδή ή πολύ λιγότερο βαθύ στα µηρυκαστικά υπερκονδύλιο 
βόθρο (fossa supracondylaris). O παραπάνω βόθρος είναι µόλις εµφανής στο 
χοίρο και ανύπαρκτος στα σαρκοφάγα και στον κόνικλο. Το έσω χείλος 
αρχίζει προς τα άνω από τον ελάσσονα τροχαντήρα. Στο ύψος του µέσου του 
(ιπποειδή, µηρυκαστικά, χοίρος) υπάρχει το κύριο τροφοφόρο τρήµα. 

Το άνω άκρο του µηριαίου οστού εµφανίζει προς τα έσω την κεφαλή, 
που συντάσσεται µε το ανώνυµο οστούν, προς τα έξω µία ισχυρή µυϊκή 
απόφυση, το µείζονα τροχαντήρα, και στην οπίσθια επιφάνεια του τον 
τροχαντήριο βόθρο. Η κορυφή της αποφύσεως βρίσκεται στα µηρυκαστικά 
(κυρίως στα µεγάλα) σε υψηλότερο επίπεδο από την κεφαλή του µηριαίου 
οστού. 
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Η µηριαία τροχηλία, πάνω στην οποία ολισθαίνει η επιγονατίδα, 
βρίσκεται προσθίως των κονδύλων. Παρουσιάζει µια µέση κάθετη αύλακα, τον 
αυχένα και δύο πλάγια ογκώµατα, ισοµεγέθη περίπου στα µικρά µηρυκαστικά 
και στο χοίρο. Στα µεγάλα µηρυκαστικά το έσω όγκωµα της τροχηλίας είναι 
ευρύτερο και γενικά ογκωδέστερο από το έξω. 

 

3.3 Επιγονατίδα 

 
Η πρόσθια και η οπίσθια επιφάνεια της επιγονατίδας ενώνονται µεταξύ 

τους στο περιφερικό χείλος του οστού, που παχαίνει ισχυρώς κατά την άνω 
µοίρα του, σχηµατίζοντας στα µεγάλα κατοικίδια θηλαστικά τη λεγόµενη βάση 
της επιγονατίδας. Η κάτω µοίρα του περιφερικού χείλους, λεπτότερη, αποτελεί 
την κορυφή της επιγονατίδας. Έτσι, στο σύνολο της η επιγονατίδα µοιάζει µε 
ανώµαλη τριγωνική πυραµίδα (περισσότερο κανονική στα µηρυκαστικά), που 
η βάση της συµπληρώνεται σε κάθε πλάγιο, κατά την έξω και την έσω γωνία 
της, µε ινοχόνδρινες προεκτάσεις. 

 

3.4 Κνήµη 

 
Το σώµα της κνήµης εµφανίζει τρεις επιφάνειες, την έξω, την έσω και 

την οπίσθια. 
Η έξω επιφάνεια είναι λεία. Η έσω επιφάνεια, ευρεία και σχεδόν 

επίπεδη στην άνω µοίρα της, συγχέεται προς τα κάτω µε την προηγούµενη. 
Στα µεγάλα µηρυκαστικά εµφανίζει στο όριο µεταξύ άνω και µέσου 
τριτηµορίου της λοξή από άνω προς τα κάτω και έσω, τραχιά προεξοχή, την 
ιγνυακή γραµµή. 

Το άνω άκρο της κνήµης αποτελείται από τρία ογκώµατα, καθένα από 
τα οποία βρίσκεται στην ίδια γραµµή µε το αντίστοιχο χείλος του σώµατος της 
κνήµης. 

Το έξω όγκωµα ή έξω κνηµιαίος κόνδυλος χωρίζεται από το έσω µε την 
ιγνυακή εντοµή, στην οποία ολισθαίνει ο τένοντας του ιγνυακού µυός. Η άνω 
επιφάνεια του κονδύλου εµφανίζει µία επίπεδη σχεδόν αρθρική επιφάνεια και 
η περιφέρεια του, προς τα έξω και πίσω, τη µικρή περιτονιαία επιφάνεια, που 
συντάσσεται µε την κεφαλή της περόνης ενώ δεν υπάρχει στα µηρυκαστικά. 

Το κάτω άκρο της κνήµης, ελαφρά αποπλατυσµένο από εµπρός προς 
τα πίσω, παρουσιάζει µία ευρεία αρθρική επιφάνεια, πλαισιωµένη κατά τα 
πλάγια της από το έσω και το έξω σφυρό, η οποία συντάσσεται µε τον 
αστράγαλο. Η αρθρική αυτή επιφάνεια διαµορφώνεται από δύο αβαθέστερες 
και σχεδόν παράλληλες µε το µέσο επίπεδο που χωρίζονται µε µία κοίλη από 
εµπρός προς τα πίσω προεξοχή. Η σπειροειδής διάταξη και γενικά εµφάνιση 
της παραπάνω διπλής αρθρικής τροχηλίας δικαιολογεί και την ονοµασία του 
κνηµιαίου κοχλία. 

Στα µικρά µηρυκαστικά η κνήµη είναι µακρότερη από το µηριαίο 
οστούν (το µήκος του στα µεγάλα µηρυκαστικά είναι ίσο µε εκείνο της 
κνήµης). Στην αίγα µάλιστα η κνήµη είναι ακόµα µακρότερη από εκείνη του 
προβάτου. 
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3.5 .Περόνη 

 
Η περόνη είναι εξαιρετικά λεπτοφυής και σε µερικά είδη ατροφική. 

Εκτείνεται προς τα έξω της κνήµης και συντάσσεται τόσο µ’ αυτή όσο και µε 
τον ταρσό. Στο χοίρο είναι πλήρης και ισοµήκης µε την κνήµη. 

Στα µηρυκαστικά το άνω άκρο της περόνης συνοστεούται πολύ 
πρώιµα µε τον έξω κνηµιαίο κόνδυλο, ενώ το κάτω άκρο παραµένει ελεύθερο 
και αποτελεί το σφυρικό οστούν. Το σώµα της περόνης είναι ατροφικό και σε 
πρόσφατη κατάσταση αντιπροσωπεύεται από µία λεπτή ινώδη χορδή, που 
συνδέει τα δύο άκρα. Το σφυρικό οστούν, αποπλατυσµένο και µε τετράγωνο 
περίπου σχήµα, συντάσσεται προς τα άνω µε την κνήµη και προς τα κάτω µε 
την πτέρνα αντίστοιχα προς το άνω και το κάτω χείλος του. Η έσω επιφάνεια 
του σφυρικού οστού διαρθρώνεται µε τον αστράγαλο. 

 
 

3.6 Οστά του ταρσού 

    
Τα οστά του ταρσού είναι διαταγµένα σε δύο εγκάρσιους στίχους, τον 

άνω και τον κάτω. Ο άνω στίχος απαρτίζεται από τον αστράγαλο προς τα έσω 
και την πτέρνα προς τα έξω και ο κάτω στίχος από το έξω, το διάµεσο 
(χοίρος) και το έσω σφηνοειδές προς τα έσω και από το κυβοειδές προς τα 
έξω. Ανάµεσα στα δύο ή τρία σφηνοειδή οστά και τον αστράγαλο 
παρεµβάλλεται το σκαφοειδές οστούν. 

 

3.7 Τα οστά του άνω στίχου του ταρσού 

 

3.7.1 Αστράγαλος 

 
Στα µηρυκαστικά ο αστράγαλος είναι επιµηκυµένος από άνω προς τα 

κάτω και αποπλατυσµένο από εµπρός προς τα πίσω. Εµφανίζει τρεις 
αρθρικές τροχηλίες, την άνω, την κάτω και την οπίσθια, που οι αυχένες τους 
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Η άνω τροχηλία του αστραγάλου είναι ευρεία και 
βαθιά και συντάσσεται µε την αρθρική επιφάνεια του κάτω άκρου της κνήµης 
(κνηµιαίου κοχλία) και την έσω επιφάνεια του σφυρικού οστού. Η κάτω 
τροχηλία του αστραγάλου η οποία συντάσσεται µε το σκαφοκυβοειδές, 
χωρίζεται από την προηγούµενη µε ένα βαθύ βόθρο. Η οπίσθια τροχηλία του 
αστραγάλου, ελάχιστα βαθιά, συντάσσεται µε την πτέρνα. Η έξω επιφάνεια 
του αστραγάλου είναι τραχιά και παρουσιάζει δύο αρθρικές επιφάνειες, µία 
άνω και µία κάτω, για την σύνταξη του µε την πτέρνα. Η έσω επιφάνεια, 
επίπεδη, εµφανίζει προς τα άνω και προς τα κάτω εντυπώµατα προσφύσεως 
συνδέσµων. 

Στο χοίρο µοιάζει µε τον αστράγαλο των µηρυκαστικών. Η κάτω 
τροχηλία του είναι ελαφρώς λοξή και λιγότερη ανεπτυγµένη σε σχέση µε τα 
µηρυκαστικά, ενώ προς τα έξω συµπληρώνεται από ένα ευρύ κόνδυλο, 
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διαρθρωµένο µε το κυβοειδές. Το έσω χείλος της οπίσθιας τροχηλίας είναι 
λεπτότατο. 

 

3.7.2 Πτέρνα 

 
Στα µηρυκαστικά η πτέρνα είναι λεπτοφυής και αρκετά υψηλή. Το 

κύρτωµά της τρίγωνο περίπου και αυλακοειδές στην οπίσθια επιφάνεια του. 
Το υπέρεισµα του αστραγάλου και η κορακοειδής απόφυση του 
παρουσιάζουν πολύ µικρότερη ανάπτυξη σε σχέση µε άλλα µεγάλα θηλαστικά 
κατοικίδια ζώα.  

Στο χοίρο η πτέρνα µοιάζει µε εκείνη των µηρυκαστικών, η κάθετη 
όµως αύλακα της οπίσθιας επιφάνειας του κυρτώµατος της είναι πολύ 
βαθύτερη. 

 

3.8 Τα οστά του κάτω στίχου του ταρσού 

 

3.8.1 Το σκαφοειδές οστούν 

 
Το έξω χείλος του σκαφοειδούς οστού παρουσιάζει δύο αρθρικές 

επιφάνειες για την σύνταξη του µε το κυβοειδές οστούν µε το οποίο, στα 
µηρυκαστικά, συνοστεούται και σχηµατίζει έτσι το σκαφοκυβοειδές οστούν. Το 
πρόσθιο και το έσω χείλος του είναι κυρτά και τραχιά και το οπίσθιο χείλος 
πολύ ανώµαλο. 

Στο χοίρο είναι παχύ και στενό (επιµηκυµένο από εµπρός προς τα 
πίσω). 

 

3.8.2 Το κυβοειδές οστούν 

 
Η άνω επιφάνεια του εµφανίζει µία ευρεία αρθρική επιφάνεια για την 

πτέρνα και µία άλλη ευρεία (χοίρος), για τον αστράγαλο. Η κάτω επιφάνεια 
του συντάσσεται µε το κύριο και το κύριο µετατάρσιο οστούν (µηρυκαστικά) ή 
µε το 4ο και το 5ο µετατάρσιο οστούν (χοίρος). Η έσω επιφάνεια συντάσσεται 
µε το σκαφοειδές (µε το οποίο συνοστεούται στα µηρυκαστικά) και το έξω 
σφηνοειδές. Η πρόσθια και η έξω επιφάνεια του είναι κυρτές και τραχιές, ενώ 
η οπίσθια επιφάνεια παρουσιάζει, στα µηρυκαστικά, ένα στρογγυλεµένο 
φύµα. 

 

3.8.3 Τα σφηνοειδή οστά 

 
Στα µηρυκαστικά το έξω σφηνοειδές, επιµηκυµένο από εµπρός προς 

τα πίσω, βρίσκεται ανάµεσα στο σκαφοειδές και το κύριο µετατάρσιο, µε τα 
οποία διαρθρώνεται αντίστοιχα προς τις περιχονδρωµένες, άνω και κάτω, 
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επιφάνειες του. Προς τα κάτω συντάσσεται µε το πολύ µικρόσωµο και µε 
ανώµαλο κυβοειδές σχήµα έσω σφηνοειδές οστούν. 

Στο χοίρο το έξω σφηνοειδές είναι ογκωδέστερο από τα άλλα δύο 
σφηνοειδή οστά και προς τα πίσω απολήγει σε αµβλεία αιχµή. Προς τα κάτω 
συντάσσεται µε το 3ο µετατάρσιο οστούν. Το µέσο σφηνοειδές είναι το 
µικρότερο, βρίσκεται ανάµεσα στο έξω (προσθίως) και το έσω (οπισθίως) 
σφηνοειδές, ενώ προς  τα κάτω σφηνώνεται ανάµεσα στο 2ο και το 3ο 
µετατάρσιο οστούν. Το έσω σφηνοειδές είναι υψηλό και συντάσσεται µε το 2ο 
µετατάρσιο οστούν. 
 

3.8.4 Το σκαφοκυβοειδές οστούν 

 
Στα µηρυκαστικά το σκαφοειδές και το κυβοειδές συνοστεούται και 

αποτελούν έτσι το σκαφοκυβοειδές, που εκτείνεται σε όλο το µήκος και το 
πλάτος του ταρσού. Η κυβοειδής µοίρα του, δύο φορές σχεδόν παχύτερη από 
τη σκαφοειδή, βρίσκεται προς τα έξω και ανάµεσα στα οστά του άνω στίχου 
και το κύριο µετατάρσιο. Η λεπτότερη σκαφοειδής µοίρα βρίσκεται προς τα 
έσω και ανάµεσα στον αστράγαλο και τα σφηνοειδή οστά. Η άνω επιφάνεια 
του οστού αντιστοιχεί στην κάτω τροχηλία του αστραγάλου. 

 

3.9 Οστά του µεταταρσίου 

 
Στα µηρυκαστικά το κύριο µετατάρσιο, που προέρχεται από την 

συνένωση του 3ου και του 4ου µετατάρσιου οστού, µοιάζει µε το αντίστοιχο 
µετακάρπιο. Ωστόσο, έχει µεγαλύτερο (κατά το 1/7) µήκος από αυτό. Προς τα 
έσω και πίσω του άνω άκρου του υπάρχει µία µικρή αρθρική επιφάνεια για τη 
σύνταξή του µε ένα δισκοειδές οστάριο (όχι πάντοτε σταθερό), που είναι 
πιθανό να αντιπροσωπεύει υπόλλειµα του 1ου µεταταρσίου οστού ή 
σησαµοειδές οστούν. Στα µεγάλα µηρυκαστικά ένας ευρύς και βραχύς 
αγγειακός πόρος διαπερνά λοξά από εµπρός προς τα πίσω και κάτω την 
αρθρική επιφάνεια του άνω άκρου του οστού. Στα µικρά µηρυκαστικά λείπει ο 
κάτω µετατάρσιος πόρος. 

Στο χοίρο τα µετατάρσια οστά δε διαφέρουν από τα αντίστοιχα 
µετακάρπια. 

 

3.10 Οστά των δακτύλων 

 
Στα µηρυκαστικά και στο χοίρο οι φάλαγγες είναι λίγο µακρότερες, ενώ 

τα σησαµοειδή δεν παρουσιάζουν διαφορές. 

  

3.11 Συγκριτική ανατοµική αρθρώσεων οπίσθιων άκρων 
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Τα οστά της πυελικής ζώνης συνδέονται µεταξύ τους µε την ηβοϊσχιακή 
σύµφυση και µέσω των ιερολαγόνιων αρθρώσεων µε την σπονδυλική στήλη. 
Το θυρεοειδές τρήµα φράζεται από το θυρεοειδή υµένα, ο οποίος δε φαίνεται 
να υπάρχει στα µηρυκαστικά και στο χοίρο εξαιτίας της ειδικής διατάξεως των 
θυρεοειδών µυών σ’ αυτά τα είδη. 
 

 
 

 
Εικόνα 3.3 : Σκελετός µεγάλου µηρυκαστικού 

 

3.12 Ιερολαγόνια σύµφυση 

 
Ο ραχιαίος ιερολαγόνιος σύνδεσµος, στα µηρυκαστικά, αποτελείται 

από δύο µοίρες : τη σχοινιοειδή και την υµενώδη µοίρα. Η σχοινιοειδής µοίρα 
εκτείνεται λοξά από τη ραχιαία λαγόνια άκανθα στην κορυφή των ακανθωδών 
αποφύσεων των ιερών σπονδύλων (εκτός από τον πρώτο), όπου συγχέεται 
µε τον επακάνθιο σύνδεσµο. Η υµενώδης µοίρα είναι τριγωνική και οι ίνες της 
φέρονται λοξά προς τα πίσω και κάτω, δηλαδή από τη ραχιαία λαγόνια 
άκανθα και το πιο πρόσθιο τµήµα του ραχιαίου χείλους της λαγόνιας µοίρας 
του ανώνυµου οστού στο σύστοιχο πλάγιο χείλος του ιερού οστού. 

Στο χοίρο, ο ραχιαίος ιερολαγόνιος σύνδεσµος συγκροτείται από 
βραχείες δεσµίδες, που φέρονται από την πρόσθια ραχιαία λαγόνια άκανθα 
στους πρώτους ιερούς σπονδύλους, και από µία µακρά δεσµίδα, πολύ 
ισχυρότερη από τις προηγούµενες, η οποία απολήγει στο οπίσθιο ηµιµόριο 
του σύστοιχου πλαγίου χείλους του ιερού οστού. 
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Στο χοίρο επίσης, ο ισχιοϊερός σύνδεσµος είναι τετράπλευρο υµενώδες 
πέταλο µε λοξή φορά προς τα πίσω, έξω και κάτω, που προσφύεται ραχιαίως 
στο πλάγιο χείλος του ιερού οστού στην εγκάρσια απόφυση του 1ου 
κοκκυγικού σπονδύλου και κοιλιακώς στην ισχιακή άκανθα και το ισχιακό 
όγκωµα. 

Το οπίσθιο χείλος του ισχιοϊερού συνδέσµου είναι παχύτερο στα 
µηρυκαστικά και στο χοίρο. Στα µεγάλα µηρυκαστικά αφορίζει από τα πλάγια 
το οπίσθιο στόµιο της πυέλου. 

Στο χοίρο, η εξωπυελική επιφάνεια του ισχιοϊερού συνδέσµου 
καλύπτεται από τους γλουτιαίους µυς και τις προεκτάσεις των οπίσθιων 
µηριαίων µυών. 

Τα ανώνυµα οστά επιτελούν ελαφρές κινήσεις αιωρήσεως γύρω από 
εγκάρσιο άξονα που περνά διαµέσου των ωτοειδών επιφανειών του ιερού 
οστού. Οι τελευταίες αυτές κινήσεις περιορίζονται στα µεγάλα κατοικίδια 
θηλαστικά από το ραχιαίο ιερολαγόνιο σύνδεσµο και κυρίως τη σχοινιοειδή 
µοίρα του. 

∆ιατηρείται έτσι η κανονική κλίση των ανώνυµων οστών, που αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ανεµπόδιστη κίνηση του σώµατος. 
 

3.13 ∆ιάρθρωση του γόνατος 

 
Στο χοίρο, οι δύο µηνίσκοι συνενώνονται προς τα εµπρός µέσω µιας 

λεπτής ινώδους δεσµίδας, του εγκάρσιου συνδέσµου του γόνατος, που 
εκτείνεται εγκάρσια µεταξύ της πρόσθιας µοίρας του κυρτού χείλους του έξω 
µηνίσκου και του πρόσθιου άκρου του έσω µηνίσκου. 

Στο πάχος των δύο καθεκτικών συνδέσµων διαφοροποιούνται, δεξιά 
και αριστερά της επιγονατίδας, ο έσω και ο έξω επιγονατιδοµηριαίος 
σύνδεσµος και προς τα κάτω της επιγονατίδας, στα µεγάλα µηρυκαστικά, ο 
έσω και ο έξω επιγονατιδικός σύνδεσµος. 

Στα µεγάλα µηρυκαστικά ο επιγονατιδικός σύνδεσµος, σχοινιοειδής, 
καλείται µέσος επιγονατιδικός σύνδεσµος, για το λόγο ότι διαφοροποιούνται 
δεξιά και αριστερά του συνδέσµου αυτού και µάλιστα στο πάχος του έξω και 
του έσω καθεκτικού συνδέσµου ο έξω επιγονατιδικός σύνδεσµος και ο έσω 
επιγονατιδικός σύνδεσµος αντίστοιχα. Ο έξω επιγονατιδικός σύνδεσµος είναι 
ο βραχύτερος και ο ισχυρότερος, εκτείνεται από το έξω πλάγιο χείλος της 
επιγονατίδας και της αντίστοιχης ινοχόνδρινης προεκτάσεως της στην κορυφή 
του κνηµιαίου κυρτώµατος και δέχεται την κατάφυση της πρόσθιας µοίρας του 
δικέφαλου µηριαίου µυός. Ο έσω επιγονατιδικός σύνδεσµος είναι ο 
µακρότερος και µε την λοξή κατεύθυνση από τους τρεις επιγονατιδικούς 
συνδέσµους. Κατά την έκφυσή του  συνέχεται µε την έσω ινοχόνδρινη 
προέκταση της επιγονατίδας. Καταφύεται στο έσω πλάγιο του κνηµιαίου 
κυρτώµατος. 

Στα µεγάλα µηρυκαστικά ο έξω και ο έσω επιγονατιδικός σύνδεσµος 
βρίσκονται στο αυτό επίπεδο µε το µέσο επιγονατιδικό σύνδεσµο. 

Οι τρεις αρθρικοί υµένες συγκοινωνούν µεταξύ τους στα µικρά 
µηρυκαστικά. Στα µεγάλα µηρυκαστικά συγκοινωνούν συνήθως ο αρθρικός 
υµένας της επιγονατιδοµηριαίας διαρθρώσεως µε τον έσω αρθρικό υµένα της 
κνηµοµηριαίας διαρθρώσεως και πολύ σπανιότερα ο έξω αρθρικός υµένας 
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της κνηµοµηριαίας διαρθρώσεως µε τον ένα από τους άλλους δύο αρθρικούς 
υµένες ή και µε τους δύο. 
 

3.14 Αρθρώσεις της κνήµης 

 
1) Η άνω κνηµοπερονιαία άρθρωση αποτελεί σε όλα τα είδη, εκτός από 

τα µηρυκαστικά, µικρή επίπεδη διάρθρωση, της οποίας οι αρθρικές επιφάνειες 
είναι η περονιαία αρθρική επιφάνεια του έξω κνηµιαίου κονδύλου και η 
αρθρική επιφάνεια της κεφαλής της περόνης. 

Στα µηρυκαστικά η κεφαλή της περόνης συνοστεούται πολύ πρώιµα µε 
τον έξω κνηµιαίο κόνδυλο. 

2) Ο µεσόστεος υµένας της κνήµης φράζει το µεσόστεο διάστηµα 
ανάµεσα στην κνήµη και την περόνη. Το άνω άκρο του εµφανίζει ένα αρκετά 
ευρύ ωοειδές τρήµα για την δίοδο αγγείων. Συγκροτείται από λοξές ινώδεις 
δεσµίδες (χιαστές κατά τόπους) και είναι σχετικά παχύς και ευρύς στο χοίρο. 

 

3.15 ∆ιαρθρώσεις του ταρσού 

 
Η βραχεία µοίρα του έσω πλάγιου συνδέσµου εκφύεται από το έσω 

σφυρό και καταφύεται στην έσω επιφάνεια του αστραγάλου, στο υπέρεισµα 
του αστραγάλου, καθώς και, στα µηρυκαστικά, στο σκαφοειδές οστούν. Λείπει 
στο χοίρο. 

Ο πελµατιαίος αστραγαλοπτερνικός σύνδεσµος λείπει στα 
µηρυκαστικά. 

Η σκαφοκυβοειδής διάρθρωση λείπει στα µηρυκαστικά αφού το 
κυβοειδές συνοστεούται µε το σκαφοειδές οστούν. 

Οι πελµατιαίοι σύνδεσµοι στα µηρυκαστικά συγχωνεύονται µάλλον µε 
τον πελµατιαίο πτερνοσκαφοειδή σύνδεσµο και τους ταρσοµετατάρσιους 
συνδέσµους, για να σχηµατίσουν ένα ενιαίο πελµατιαίο σύνδεσµο, ευρύ και 
πλατύ, ο οποίος προς τα κάτω προεκτείνεται µε την ταρσική ταινία. 

Η µεσοτάρσια διάρθρωση συνδέει τα οστά του άνω στίχου του ταρσού 
µε τα οστά του κάτω στίχου. Οι αρθρικές επιφάνειες είναι: α)στα µηρυκαστικά, 
η κάτω τροχηλία του αστραγάλου, η αρθρική επιφάνεια του σκαφοκυβοειδούς 
οστού και β)στο χοίρο, η κάτω τροχηλία του αστραγάλου, η αρθρική επιφάνεια 
στο απώτερο χείλος του κάτω άκρου της πτέρνας και οι στραµµένες προς 
αυτές άνω αρθρικές επιφάνειες του σκαφοειδούς και του κυβοειδούς οστού. 

Ο πελµατιαίος πτερνοσκαφοειδής σύνδεσµος που είναι ευδιάκριτος 
µόνο στο χοίρο εκφύεται από το οπίσθιο χείλος του της βάσεως του 
υπερείσµατος του αστραγάλου της και καταφύεται στο οπίσθιο χείλος του 
σκαφοειδούς οστού. Στα µηρυκαστικά συµµετέχει µαζί µε τους πελµατιαίους 
συνδέσµους των διαρθρώσεων των οστών του κάτω στίχου και των 
ταρσοµετατάρσιων διαρθρώσεων στο σχηµατισµό του πελµατιαίου 
ταρσοµεταρσίου συνδέσµου. 

Οι αρθρικές επιφάνειες των ταρσοµεταρσίων διαρθρώσεων είναι 
σχεδόν επίπεδες στα µηρυκαστικά.  
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4. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 
 

4.1 Μέθοδοι παρασκευής σκελετού 

 
Υπάρχουν διάφορες µέθοδοι για την παρασκευή σκελετών. Οι 

κυριότερες απ’ αυτές είναι: 
• Με βρασµό 
• Με µαλάκωση των ιστών  
• Με ενταφιασµό 
• Με χηµικά µέσα 

Η επιλογή της µεθόδου εξαρτάται από πολλές παραµέτρους, όπως η 
οργάνωση του εργαστηρίου, ο χρόνος που διατίθεται για την παρασκευή του 
σκελετού, ο σκοπός της παρασκευής του σκελετού και ο βαθµός τελειότητας 
και αρτιότητας του σκελετού. 

Μπορεί επίσης να γίνει συνδυασµός µεταξύ των προαναφερθέντων 
µεθόδων για καλύτερα αποτελέσµατα. 
 

4.1.1 Παρασκευή σκελετού µε βρασµό 

 
Η παρασκευή σκελετού µε βρασµό είναι µία µέθοδος γρήγορη, απαιτεί 

λίγες ώρες εργασίας και καλά οργανωµένο εργαστήριο. Ο βαθµός τελειότητας 
του παρασκευάσµατος είναι αρκετά καλός. Μεγάλο µειονέκτηµα της µεθόδου 
είναι ότι µπορεί να καταστραφούν ορισµένα µικρά οστά ή οστά νεαρών ζώων 
τα οποία είναι σε χόνδρινη µορφή και δεν έχουν οστεοποιηθεί ακόµα. 

Κατά την µέθοδο αυτή γίνεται θανάτωση, εκδορά, εκσπλαχνισµός και 
τεµαχισµός του ζώου χωρίς να προκληθούν κακώσεις στα οστά. Κατόπιν τα 
τεµάχια τοποθετούνται σε δοχείο µε διάλυµα υπεροξειδίου του υδρογόνου και 
προστίθεται µικρή ποσότητα αµµωνίας ή καυστικής ποτάσας. Το δοχείο µε το 
περιεχόµενο του τοποθετείται για βράσιµο. Αφού βράσουν αρκετά τα τεµάχια, 
µε λαβίδα και νυστέρι γίνεται η αφαίρεση των µυϊκών µαζών, που έχουν 
µαλακώσει αρκετά, από τα οστά. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η λεύκανση των οστών µε την τοποθέτηση 
τους σε διάλυµα υπεροξειδίου του υδρογόνου 10% για χρονικό διάστηµα 
αναλόγως µε το µέγεθος των οστών.  

Έπειτα τοποθετούµε τα οστά για αρκετό χρονικό διάστηµα σε καθαρή 
βενζίνη για να αποµακρυνθούν οι λιπαρές ουσίες. Μετά την αποµάκρυνση 
των οστών από την βενζίνη είναι έτοιµα για συναρµολόγηση. 

Όπως προαναφέρθηκε η µέθοδος αυτή είναι προτιµότερο να 
αποφεύγεται στα νεαρά ζώα. 
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4.1.2 Παρασκευή σκελετού µε µαλάκωση των ιστών 

 
Η παρασκευή του σκελετού µε την µέθοδο αυτή είναι χρονοβόρα, 

απαιτεί καλά εξοπλισµένο εργαστήριο, πολλές ώρες εργασίας και ο βαθµός 
τελειότητας δεν είναι αρκετά ικανοποιητικός.  

Η κακοσµία που δηµιουργείται κατά την µαλάκωση των ιστών και το 
σκούρο χρώµα που παίρνουν τα οστά είναι οι κυριότεροι ανασταλτικοί 
παράγοντες εφαρµογής αυτής της µεθόδου. 

Πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής είναι το χαµηλό κόστος γιατί δεν 
απαιτεί πολλά αναλώσιµα υλικά όπως χηµικές ουσίες. 

Η διαδικασία της είναι η εξής: 
Θανατώνεται το ζώο, γίνεται εκδορά, ο εκσπλαχνισµός του και κατόπιν 

ο τεµαχισµός του. Στην συνέχεια τα τεµάχια τοποθετούνται σε χλιαρό νερό για 
αρκετό χρονικό διάστηµα για να µαλακώσει η µυϊκή µάζα µέχρι να αφαιρεθεί 
µε ευκολία. Αφού µαλακώσει αρκετά η αφαίρεση της γίνεται µε νυστέρι και 
λαβίδα. Οι πλάγιοι σύνδεσµοι δεν αφαιρούνται, παραµένουν ανέπαφοι για να 
συγκρατούν τα οστά. Στο επόµενο στάδιο γίνεται η λεύκανση και η 
αποµάκρυνση των λιπαρών ουσιών όπως και στην προηγούµενη µέθοδο και 
τέλος ακολουθεί η συναρµολόγηση των οστών. 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται συνήθως για µεµονωµένα οστά τα 
οποία είναι πιο ευαίσθητα. 
 

4.1.3 Παρασκευή σκελετού µε ενταφιασµό 

 
Η µέθοδος αυτή είναι οικονοµική και δεν απαιτεί καλά οργανωµένο 

εργαστήριο αλλά είναι χρονοβόρα. Απαιτεί λήψη κατάλληλων µέτρων υγιεινής 
και καλή απολύµανση των οστών και του εργαστηρίου. 

Κατά την µέθοδο αυτή το νεκρό ή θανατωµένο ζώο θάβεται για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, ανάλογα µε το είδος του και το βάρος του µέχρι να 
αποσυντεθεί και να µείνουν µόνο τα οστά. Η µέθοδος αυτή προσδίδει σκούρο 
χρώµα στα οστά, στο τελικό παρασκεύασµα και ο βαθµός τελειότητας δεν 
είναι ικανοποιητικός. 

Όταν αποσυντεθεί το νεκρό ζώο, συλλέγονται τα οστά του από το 
χώµα µε πολύ προσοχή. Κατόπιν πλένονται και απολυµαίνονται πολύ καλά, 
γίνεται η λεύκανσή τους και η αποµάκρυνση των λιπαρών ουσιών όπως και 
µε τις άλλες µεθόδους και τέλος συναρµολογούνται τα οστά. 

Τα σηµεία της µεθόδου στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
είναι ο χρόνος που θα µείνει το πτώµα θαµµένο και ο τρόπος που θα εκταφεί. 
Εάν εκταφιαστεί το πτώµα και δεν έχει αποσυντεθεί ο µυϊκός ιστός τότε 
δηµιουργείται κακοσµία και υπάρχει µεγάλος κίνδυνος µόλυνσης του 
παρασκευαστή από παθογόνους µικροοργανισµούς. Τα οστά πρέπει αν 
εκταφούν προσεκτικά γιατί υπάρχει κίνδυνος απώλειας κάποιου οστού µέσα 
στο χώµα. Οι χώροι και τα αντικείµενα που έρχονται σε επαφή µε τα οστά 
πρέπει να απολυµανθούν αρκετά καλά. 

Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται για ζώα που έχουν βρεθεί θαµµένα 
(µαµούθ, δεινόσαυροι, κτλ), για ζώα που έχουν πεθάνει και έχει αρχίσει η 
σήψη πριν επεξεργαστούν και για ζώα µεγάλα όπου ο παρασκευαστής δε 
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διαθέτει τον κατάλληλο εργαστηριακό χώρο για την παρασκευή του σκελετού 
τους. 
 

4.1.4 Παρασκευή σκελετού µε χηµικά µέσα 

 
Η µέθοδος αυτή είναι χρονοβόρα, κουραστική και απαιτεί καλά 

οργανωµένο εργαστήριο. Το µεγάλο όµως πλεονέκτηµα της µεθόδου αυτής 
είναι η αρτιότητα και η καλή εµφάνιση του τελικού παρασκευάσµατος. Επίσης 
δεν δηµιουργείται κακοσµία και τα οστά γίνονται λευκά. 
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5. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

5.1 Εισαγωγή  

 
Το πρακτικό µέρος της παρούσης εργασίας  ξεκίνησε 

παραλαµβάνοντας τα τεµάχια των σφάγιων από το σφαγείο. Βασική έµφαση 
δόθηκε στο να είναι και τα τρία τεµάχια των κατοικίδιων θηλαστικών ζώων είτε 
µόνο δεξιάς είτε µόνο αριστερής πλευράς ούτως ώστε να µπορεί να γίνει 
άµεση σύγκριση των οπίσθιων άκρων στο τέλος της εργασίας. 
 

5.2 Αποµάκρυνση της µυϊκής µάζας 

 
Προκειµένου να αποµακρυνθεί η µυϊκή µάζα από τα οστά χρειάστηκε 

τα άκρα να βράσουν ανάλογα µε το µέγεθος τους από τρεις µέχρι και πέντε 
ώρες.  

Η αποµάκρυνση της µυϊκής µάζας απ’ τα οστά είναι το πιο επίπονο και 
χρονοβόρο στάδιο. Απαιτεί λεπτό χειρισµό της λαβίδας και του νυστεριού, 
προσεκτικές κινήσεις και γνώσεις ανατοµικής διότι ορισµένα οστά είναι λεπτά 
και εποµένως εύθραυστα. Επίσης η µορφολογία ορισµένων οστών 
δυσχεραίνει περισσότερο την αφαίρεση των µυϊκών µαζών. 

Η αποµάκρυνση των µυϊκών µαζών έγινε κατά οµάδες ξεκινώντας από 
τα επιπολής µυϊκά στρώµατα και αποµακρύνοντας τις µεγάλες µυϊκές µάζες, 
φτάνοντας µε αυτό τον τρόπο όσο πιο κοντά γινόταν στα οστά. 

Για την εργασία αυτή χρησιµοποιήθηκαν νυστέρια, µαχαίρια και 
χειρουργική λαβίδα. Κατά την διακοπή των εργασιών τα τεµαχισµένα 
κοµµάτια για να συντηρηθούν έµπαιναν στην κατάψυξη. 

Η αποµάκρυνση της µυϊκής µάζας άρχισε από τους µυς της πυέλου, 
του µηρού, της κνήµης και τέλος του ποδιού. 
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Εικόνα 5.1: Οπίσθιο άκρο βοοειδούς πριν την αποµάκρυνση της µυϊκής µάζας 

 

 
Εικόνα 5.2 : Άλλη όψη του οπίσθιου άκρου του βοοειδούς πριν την αποµάκρυνση της µυϊκής 

µάζας 
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Εικόνα 5.3 : Οπίσθιο άκρο µικρού µηρυκαστικού πριν την αποµάκρυνση της µυϊκής µάζας 

 
 
 
 
 

 
Εικόνα 5.4 : Κάτω άκρο µικρού µηρυκαστικού πριν την αποµάκρυνση της µυϊκής µάζας 
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5.3 Λεύκανση σκελετού 

 

 
Εικόνα 5.5 : Perydrol για την λεύκανση των οστών 

 
Η διαδικασία λεύκανσης των άκρων πραγµατοποιήθηκε σε τρία στάδια. 
Στάδιο 1ο: Προκαταρκτική λεύκανση 
Σε αυτό το στάδιο τα οστά τοποθετήθηκαν σε δοχείο που περιείχε 

διάλυµα υπεροξειδίου του υδρογόνου (perydrol) 10%. Σε ποσότητα 10 λίτρων 
νερού προστέθηκε 1 λίτρο υπεροξείδιο του υδρογόνου (Η2Ο2) όπου και 
αφέθηκε ο σκελετός για χρονικό διάστηµα έξι ωρών. Στη φάση αυτή το 
διάλυµα άφριζε ελαφρά. 

Μετά το διάστηµα των έξι ωρών τα οστά αφαιρέθηκαν από το δοχείο µε 
το διάλυµα και αφού ξεπλύθηκαν µε άφθονο νερό αφέθηκαν να στεγνώσουν 
πάνω σε απορροφητικό χαρτί για µία εβδοµάδα. Τελειώνοντας το στάδιο αυτό 
η διαφορά του χρώµατος των οστών πριν και µετά την προκαταρκτική 
λεύκανση ήταν εµφανείς. 

 
Εικόνα 5.6 : Γάντια, µαχαίρια, νυστέρια και η χειρουργική λαβίδα που χρησιµοποιήθηκαν 
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Εικόνα 5.7 : ∆ιαδικασία λεύκανσης οστού  

 
Στάδιο 2ο: ∆ιαδικασία αποµάκρυνσης λιπαρών ουσιών 
Μετά από µία εβδοµάδα και αφού ο σκελετός είχε στεγνώσει καλά 

εφαρµόσαµε τη διαδικασία αποµάκρυνσης των λιπαρών ουσιών. Γι’ αυτό τον 
σκοπό τοποθετήθηκαν τα οστά σε δοχείο µε καθαρή βενζίνη όπου και 
παρέµειναν για δύο εβδοµάδες. Μετά το πέρας του χρόνου αυτού 
αποµακρύναµε τον σκελετό από το δοχείο και αφού ξεπλύθηκε αφέθηκε να 
στεγνώσει σε πάγκο µε απορροφητικό χαρτί. 

Στάδιο 3ο: Τελική λεύκανση 
Μετά το 2ο στάδιο επαναλάβαµε την διαδικασία της λεύκανσης των 

σκελετών µε τη µόνη διαφορά ότι ο σκελετός παρέµεινε µέσα στο δοχείο µε το 
υπεροξείδιο του υδρογόνου για δέκα µέρες. Έπειτα αφού ξεπλύθηκαν καλά µε 
νερό αφέθηκαν να στεγνώσουν πάνω σε απορροφητικό χαρτί έτσι ώστε να 
στεγνώσουν όσο το δυνατό καλύτερα. 
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Εικόνα 5.8 : Οστά οπίσθιου άκρου µικρού µηρυκαστικού µετά την αποµάκρυνση της µυϊκής 
µάζας 

 

5.4 Συναρµολόγηση 
 

 
Εικόνα 5.9 : Σκελετός βοοειδούς πριν την τελική συναρµολόγηση 

 
Η διαδικασία της συναρµολόγησης απαιτούσε καταρχήν τον 

διαχωρισµό των οστών ανά ζώο. Αφού ξεχωρίσαµε τα οστά του χοίρου, του 
βοοειδούς και του προβάτου µπορούσε να ξεκινήσει η σύνδεση αυτών. 
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Εικόνα 5.10 : Σκελετός οπίσθιου άκρου προβάτου µετά την συναρµολόγηση τοποθετηµένος  

στο βάθρο 
 
Για την σύνδεση των οστών χρησιµοποιήθηκαν διάφορα εργαλεία 

όπως τρυπάνια διάφορων διαµέτρων, σύρµα διάφορων διαµέτρων, κόφτες, 
πένσες. Επίσης απαραίτητα στο στήσιµο των σκελετών ήταν οι ξύλινες βάσεις 
και οι µεταλλικές ράβδοι για την στήριξη των σκελετών. 

Τα στάδια της συναρµολόγησης για τους τρεις σκελετούς ήταν ανάλογη 
αφού ακολουθήσαµε την ίδια σειρά. Αρχίσαµε µε την σύνδεση του µηριαίου 
οστού και της κνήµης. Για να γίνει η σύνδεση τρυπήσαµε τους µηριαίους 
κόνδυλους και την αρθρική επιφάνεια της κνήµης όπου και περάσαµε σύρµα. 
Η επιγονατίδα κολλήθηκε πάνω στην µηριαία τροχηλία. 

Στη συνέχεια κολλήθηκαν ο αστράγαλος µε τα οστά του ταρσού, τα 
οστά του ταρσού µε το µετατάρσιο και όλα µαζί αυτά ενώθηκαν µε σύρµα µε 
την κνήµη. Μετά την σύνδεση αυτών των οστών κολλήθηκε και η πτέρνα. 

Με τρύπα στο άνω µέρος του µεταταρσίου και στο κάτω µέρος της 
κνήµης και περόνης έγινε η σύνδεση των οστών µε σύρµα. 

Στη συνέχεια συνδέθηκε στο µετατάρσιο µε σύρµα η 1η φάλαγγα των 
δακτύλων, η 2η φάλαγγα στην 1η ενώ η 3η φάλαγγα ενώθηκε µε τη 2η µε 
κόλλα. 

Τα σησαµοειδή οστά της 1ης και της 2ης φάλαγγας συνδέθηκαν µε 
κόλλα. 

Η σύνδεση των µηριαίων οστών µε την πύελο έγινε στο τέλος µε 
τρύπες στην κεφαλή των µηριαίων και την κοτύλη των ανώνυµων. 
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Ολοκληρώνοντας την τοποθέτηση των σκελετών επάνω στις βάσεις 
στερεώσαµε τα άκρα στο βάθρο µε κόλλα και αφού δόθηκαν οι κατάλληλες 
κλίσεις έγινε ο τελευταίος έλεγχος έτσι ώστε οι συνδέσεις και οι γωνιώσεις των 
οστών να αποδίδουν τη φυσική κατάσταση των ζώων. 

Οι σκελετοί παραδόθηκαν στο εργαστήριο της Ανατοµικής του 
τµήµατος µας και ελπίζουµε η εργασία αυτή να βοηθήσει στην µελέτη της 
ανατοµίας των αγροτικών ζώων από τις νεότερες γενιές των συναδέλφων 
µας.   
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