
Κ ΑΤ Ε Ρ Ι Ν Α  Μ Π Α Ρ Μ Π Ο Ι Α  |  T O TA L  G L U T E 4

Η ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΓΛΟΥΤΩΝ

Ο Μείζον, ο Μέσος και ο Ελάσσων Γλουτιαίος μαζί με μικρότερους υποστηρικτικούς μύες 
λειτουργούν ως βάση στήριξης για τη λεκάνη και τους γοφούς μας.

Αυτοί οι μύες σταθεροποιούν το μηριαίο οστό στην υποδοχή του ισχίου, περιστρέφουν το μηριαίο 
οστό εσωτερικά και εξωτερικά και τραβούν τα πόδια μας προς τα πίσω.



 Όλες αυτές οι ενέργειες μας επιτρέπουν να στεκόμαστε, να περπατάμε, να καθόμαστε και να 
κινούμαστε.



Οι γλουτιαίοι εκτείνονται στο ισχίο, και καθώς υπάρχουν τρεις μυϊκές ομάδες που συμβάλλουν στην 
επέκταση του ισχίου (γλουτιαίοι, μηριαίοι και προσαγωγοί) το σημείο στο εύρος κίνησης της 
άρθρωσης όπου ο μείζων γλουτιαίος έχει τη μεγαλύτερη δύναμη είναι και αυτό που έχει την ύψιστη 
σημασία.



Ασκήσεις και μοτίβα κίνησης που περιέχουν πλήρης επέκταση του ισχίου όπως η ώθηση με το ισχίο με 
τα Hip Thrusts θα οδηγήσουν στη μεγαλύτερη συνεισφορά του μείζονος γλουτιαίου για την 
ανάπλαση,και τη διόγκωση του.



Καθώς ο μέσος γλουτιαίος είναι ο βασικός μυς που συμβάλλει στη περιστροφή του ισχίου το σημείο 
μέσα στο εύρος κίνησης της άρθρωσης στο οποίο ο μέσος γλουτιαίος έχει τη καλύτερη μόχλευση, 
είναι υψίστης σημασίας για την επιλογή της εκάστοτε άσκησης.



Ασκήσεις που περιλαμβάνουν μέγιστη δύναμη σε πλήρη εξωτερική περιστροφή του ισχίου όπως 
ασκήσεις Clams και Fire Hydrants (ασκήσεις για τους απαγωγούς), θα έχουν επομένως ως αποτέλεσμα 
τη μεγαλύτερη παραγωγή ροπής στην εξωτερική περιστροφή του ισχίου.



Οι γλουτιαίοι είναι αρκετά αδύναμοι ως προς τους απαγωγείς του ισχίου, συνεπώς η ενδυνάμωση 
αυτών θα βοηθήσει στη σταθεροποίηση της πλάτης, των γοφών, των αστραγάλων και των γονάτων σε 
ένα ευρύ φάσμα μοτίβων κίνησης.

Η πλειονότητα αυτών των μοτίβων στοχεύει κυρίως στην άνω περιοχή των γλουτών.
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