
ΟΙ ΜΥΕΣ

Η γήρανση σχετίζεται περισσότερο  
με το πώς αισθανόμαστε  

παρά με το πέρασμα του χρόνου.  
Η μείωση της ευλυγισίας, η δυσκαμψία, 
οι ενοχλήσεις, οι πόνοι, όλα συμβάλλουν  

στο να αισθανόμαστε ότι γερνάμε.
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Οι περισσότεροι χρόνιοι πόνοι –ακόμη και ο πονοκέφαλος– 
συνδέονται με το μυοσκελετικό σύστημα και προέρχονται 
από τους μυς που παραμένουν σε σύσπαση (δηλ. παραμένουν 
βραχυσμένοι), ακόμη και στη «χαλαρή» τους κατάσταση.  
Οι μύες είναι οι ανατομικοί στόχοι στην ταϊλανδέζικη μάλαξη.

Ο σκελετικός μυς είναι συσταλτός ιστός και παρέχει τη δύναμη  
για όλες τις εκούσιες κινήσεις. Οι μύες συνδέονται με τα οστά  
(ή μερικές φορές με συνδετικό ιστό ή χόνδρο) μέσω των 
τενόντων. Αυτοί είναι ευλύγιστες και εξαιρετικά ισχυρές, 
ανελαστικές δομές, που προκύπτουν από τον συνδετικό ιστό 
που καλύπτει τους μυς. Στα εξωτερικά άκρα τους, οι τένοντες 
συγχωνεύονται με συνδετικό ιστό, που καλύπτει το οστό  
ή τον χόνδρο. Κάθε φορά που ένας μυς συσπάται, βραχύνεται  
και αυτό δημιουργεί μια έλξη που μεταδίδεται μέσω  
των τενόντων, για να επιφέρουν την κίνηση.



Στόχοι για
ΕΝΑΝ TAΪ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 
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Επιφανειακοί μύες

Εν τω βάθει μύες

Στερνοκλειδομαστοειδής

Μείζων θωρακικός

Δικέφαλος

Πρόσθιος οδοντωτός

Βραχιόνιος

Ορθός κοιλιακός

Καμπτήρες του καρπού

Ισχνός προσαγωγός

Προσαγωγοί

Ραπτικός

Έξω πλατύς μηριαίος

Έσω πλατύς μηριαίος

Ορθός μηριαίος

Πρόσθιος κνημιαίος

Υποκνημίδιος

Τραπεζοειδής

Δελτοειδής

Υπακάνθιος

Ελάσσων στρογγύλος

Μείζων στρογγύλος

Τρικέφαλος

Πλατύς ραχιαίος

Εκτείνοντες τον καρπό

Μέγας γλουτιαίος

Δικέφαλος μηριαίος

Ημιτενοντώδης

Ημιϋμενώδης

Γαστροκνήμιος

Υποκνημίδιος

Οπίσθιος κνημιαίος

Μακρός περονιαίος
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Στο ζωντανό σώμα, οι επιφανειακοί μύες επικαλύπτουν πιο  
εν τω βάθει μυς, που με τη σειρά τους μπορεί να καλύπτουν 
ακόμη πιο εν τω βάθει μυς. Είναι αντιληπτό ότι η σχέση μεταξύ 
των φυσικών καμπύλων του σώματος και των επιφανειακών 
μυών κάτω από το δέρμα και το υποδόριο λίπος είναι ξεκάθαρη. 
Κάποιοι εν τω βάθει μύες μπορούν να γίνουν αντιληπτοί κάτω  
από τους επιφανειακούς μυς.
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ΠΩΣ ΔΡΟΥΝ ΟΙ ΜΥΕΣ

Οι μύες δρουν πάνω στα οστά και αυτά αποτελούν 
ένα πολύ σύνθετο σύστημα μοχλών. Ένας μυς συνή-
θως προσφύεται μέσω των τενόντων του στα οστά 
πάνω ή στο πλάι μιας άρθρωσης. Κάθε φορά που ο 
μυς συσπάται, η άρθρωση λειτουργεί σαν άξονας 
περιστροφής και δημιουργείται κίνηση μεταξύ των 
οστών.

Οι μύες δεν μπορούν να λειτουργήσουν ανεξάρ-
τητα· αντιθέτως, εξαρτώνται και από πολλούς άλ-
λους ιστούς, όπως η μυϊκή περιτονία (myofascia). 
Η περιτονία αυτή δεν παρέχει μόνο το εξωτερικό 
περίβλημα για τον μυ, αλλά διεισδύει επίσης βαθιά 
μέσα στον μυ, δημιουργώντας δεμάτια μυϊκών ινών, 
και δεσμεύει νεύρα και τριχοειδή αγγεία βαθιά μέσα 
στον μυϊκό ιστό. Πράγματι, όλα τα όργανα του σώ-
ματος εξαρτώνται από τον συνδετικό ιστό για τη 
στήριξη και τη συγκράτηση διάφορων ανατομικών 
μερών μεταξύ τους. Είναι ο συνδετικός ιστός αυτός 
που διαμορφώνει το πλαίσιο στήριξης για το πυκνό 
δίκτυο των τριχοειδών αγγείων, των νεύρων και των 
λεμφικών αγγείων, τα οποία όλα είναι απαραίτητα 
συστατικά του μυϊκού συστήματος. Επίσης, παρέχει 
υπερλείες επιφάνειες, που επιτρέπουν σε κάθε μυ 
να κινείται σχεδόν χωρίς τριβή έναντι των γειτονι-
κών μυών. Επώδυνες συμφύσεις συμβαίνουν, όταν 
διαταραχθεί η ακεραιότητα  του συνδετικού ιστού.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός αποτελούν το 
κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), το οποίο είναι ο 
«κεντρικός υπολογιστής» για όλα τα μέρη του σώμα-
τος και τις λειτουργίες, τόσο εκούσια, όπως οι σκε-
λετικοί μύες, όσο και ακούσια, όπως η αναπνοή. Οι 
μύες συνδέονται με το κεντρικό νευρικό σύστημα 
με δύο είδη νεύρων: 

• Κινητικά νεύρα: Μεταφέρουν νευρικά ερεθίσματα 
από το ΚΝΣ, για να προκαλέσουν τη σύσπαση των 
μυών.

• Αισθητικά νεύρα: Μεταφέρουν νευρικά ερεθίσμα-
τα από τα αισθητήρια όργανα των μυών στο ΚΝΣ.

Τα αισθητήρια όργανα των μυών ονομάζονται ατρα-
κτοειδή όργανα, λόγω του σχήματός τους. Παρέχουν 
συνεχείς πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της 
μυϊκής σύσπασης και οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτή. 
Οι τένοντες, επίσης, περιέχουν  αισθητήρια όργανα, 
που «λένε» στον εγκέφαλο πόσο τράβηγμα έχουν 
υποστεί κατά τη μυϊκή σύσπαση.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΜΥΣ;
Ένας μυς είναι μια δέσμη από τεράστιους αριθμούς 
μυϊκών ινών, όλων τοποθετημένων κατά μήκος και 
παράλληλα μεταξύ τους. Οι μυϊκές ίνες είναι τα βα-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΥΪΚΟΥ ΙΣΤΟΥ (μεγεθυσμένο)

Αυτή η τομή του μυός δείχνει τη διάταξη των ιστών 
που παρέχουν στήριξη στον μυ («στηρικτικό πλαίσιο» του μυός) 
και συσταλτική ικανότητα.

Σώμα του μυός

Τένοντας
εξυπηρετεί στην πρόσφυση του μυός 
πάνω στο οστό
Μυϊκή δεσμίδα 
μια δέσμη μυϊκών ινών

Μυϊκή ίνα

Μυϊκή περιτονία (myofascia)  
το στηρικτικό πλαίσιο του μυός από συνδετικό ιστό


