
Τν λεπξηθό ζύζηεκα



Λεηηνπξγίεο ηνπ Νεπξηθνύ Σπζηήκαηνο

Δέρεηαη κεηαθέξεη θαη αλαιύεη όιεο 

ηηοπιεξνθνξίεο, 

αηζζεηηθά εξεζίζκαηα, κεραληθέο θαη ρεκηθέο 

κεηαβνιέο από ην εζωηεξηθό θαη εμωηεξηθό 

πεξηβάιινλ

Οξγαλώλεη θαη ζπληνλίδεη άκεζα ή έκκεζα ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ ζώκαηνο π.ρ. θηλεηηθέο, 

ζπιαρληθέο, ελδνθξηληθέο, πλεπκαηηθέο.



Οη λεπξώλεο



Fig. 11.3



Οη λεπξώλεο

• Υπεύζπλνη γηα ηελ κεηάδνζε λεπξηθώλ ώζεωλ ζε 

όιν ην ζώκα

• Τν λεπξηθό ζύζηεκα πεξηέρεη πεξίπνπ 10 

δηζεθαηνκκύξηα λεπξώλεο



Ο λεπξώλαο



Τν δπλακηθό ελεξγείαο ηνπ λεπξηθνύ θπηηάξνπ



Τν δπλακηθό ελεξγείαο ηνπ λεπξηθνύ θπηηάξνπ





Τα λεπξνγινία



ΝΔΤΡΟΓΛΟΙΑ

Οη λεπξώλεο απνηεινύλ ην 10% ησλ θπηηάξσλ

ζην ΚΝ. Σν ππόινηπν είλαη λεπξνγινηαθά

θύηηαξα ή λεπξνγινία. Απνηειεί ην 50% ηνπ

όγθνπ ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ ΝΜ. Σα

λεπξνγινηαθά θύηηαξα ππνζηεξίδνπλ

θπζηνινγηθά θαη κεηαβνιηθά ηνπο λεπξώλεο



Νεπξνγινία: Τν άιιν κηζό ηνπ εγθεθάινπ.

The recent book Driving Mr. Albert tells the true story 
of pathologist Thomas Harvey, who performed the autopsy 
of Albert Einstein in 1955. After finishing his task, Harvey 
irreverently took Einstein's brain home, where he kept it 
floating in a plastic container for the next 40 years. From 
time to time Harvey doled out small brain slices to 
scientists and pseudoscientists around the world who 
probed the tissue for clues to Einstein's genius. But when 
Harvey reached his 80s, he placed what was left of the 
brain in the trunk of his Buick Skylark and embarked on a 
road trip across the country to return it to Einstein's 
granddaughter.

One of the respected scientists who examined sections 
of the prized brain was Marian C. Diamond of the 
University of California at Berkeley. She found nothing 
unusual about the number or size of its neurons (nerve 
cells). But in the association cortex, responsible for high-
level cognition, she did discover a surprisingly large 
number of non-neuronal cells known as glia--a much 
greater concentration than that found in the average 
Albert's head.

Michael Paterniti. (Delta, 2001): 

Driving Mr. Albert: A Trip across America with Einstein's 
Brain. 



Εκκύειεο θαη Ακύειεο λεπξηθέο ίλεο

• Ακύειεο ίλεο: Είλαη λεπξάμνλεο πνπ 
πεξηβάιινληαη από κπειίλε θαη έρνπλ κηθξή 
δηάκεηξν.

• Εκκύειεο ίλεο: Νεπξάμνλεο πνπ 
πεξηβάιινληαη από έιπηξα, ζηξώκαηα 
θπηηαξηθήο κεκβξάλεο εκπινπηηζκέλε κε 

κπειίλε.



ΜΥΕΛΙΝΗ

• Σσεμαηίδεηαι από κύηηαπα Schwann ζηο 

Π.Ν.Σ. και από ολιγοδενδποκύηηαπα ζηο 

Κ.Ν.Σ.

• Σςνανηάηαι ζε μικπά ημήμαηα με ενδιάμεζα 

κενά ηοςρ κόμβοςρ Ranvier
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Ο ξόινο ηεο κπειίλεο

• Για καλύηεπη μόνωζη ηηρ νεςπικήρ ώζηρ

• Λειηοςπγία ηερ μςελίνερ είναι να αςξάνει ηεν 
ηασύηεηα ηων νεςπικών ώζεων

• Αν η διάμεηπορ ηος νεςπάξονα ήηαν ο 
αποκλειζηικόρ παπάγονηαρ ηηρ ηασύηηηαρ ηων 
νεςπικών ώζεων ηόηε ηο ανθπώπινο ζώμα θα 
απαιηούζε ζπονδςλική ζηήλη μεγέθοςρ κοπμού 
δένηπος.



Η κπειίλε απμάλεη ηελ ηαρύηεηα ησλ 

λεπξηθώλ ώζεσλ

Νεπξηθή ίλα Γηάκεηξνο(κ) Σαρύηεηα 

αγσγήο(m|sec)

Αα 12-20 70-120

Αβ 5-12 30-70

Αγ 3-6 15-30

Αδ 2-5 12-30

C 0.5-2 0.5-2



Σπλάςεηο



ΤΝΑΦΗ

• Η αλαηνκηθά εμεηδηθεπκέλε ζύλδεζε κεηαμύ δύν

λεπξώλσλ πνπ ν έλαο ηξνπνπνηεί ηε δξαζηεξηόηεηα

ηνπ άιινπ ή κεηαμύ ηνπ λεπξώλα θαη ηνπ

εθηειεζηηθνύ νξγάλνπ







Γηεγεξηηθή ζύλαςε

Γηεγεξηηθό κεηαζπλαπηηθό δπλακηθό



Αλαζηαιηηθή ζύλαςε

Αλαζηαιηηθό κεηαζπλαπηηθό δπλακηθό





Μοπθολογική Οπγάνωζη ηος 

Νεςπικού Σςζηήμαηορ



Κενηπικό Νεςπικό Σύζηεμα 

(ΚΝΣ):

• Δγθέθαινο 

• Νσηηαίνο Μπειόο



ΚΝΣ 

• Βξίζθεηαη ζην ζπνλδπιηθό 

ζσιήλα (λσηαίνο κπειόο) θαη 

ζην θξαλίν.

• Πεξηβάιιεηαη από ηξεηο 

κήληγγεο (ζθιεξή, 

αξαρλνεηδή, ρνξηνεηδή) θαη 

ην εγθεθαινλσηηαίν πγξό.

• Φαηά νπζία

• Λεπθή νπζία



Φαηά 

νπζία

Λεπθή

νπζία

Φαηά θαη Λεπθή Οπζία ζηνλ Εγθέθαιν



ΦΑΙΑ ΟΤΙΑ Ν.Μ.

• Πεξηνρέο από γθξίδν ρξώκα θηηαγκέλεο δηαλεπξώλεο, 

θπηηαξηθά ζώκαηα θαη δελδξίηεο απαγσγώλ 

λεπξώλσλ, εηζεξρόκελεο ίλεο πξνζαγσγώλ λεπξώλσλ 

θαη λεπξνγινηαθά θύηηαξα. 

• Φαίλεηαη γθξη δηόηη ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα θύηηαξα 

απ΄όηη εκκύειεο ίλεο. 

ΛΔΤΚΗ ΟΤΙΑ Ν.Μ.

• Απνηειείηαη από καθξηέο εκκύειεο ίλεο 
ηνπνζεηεκέλεο ζε δέζκεο. Μεηαθέξνπλ πιεξνθνξίεο 
από ηνλ εγθέθαιν πξνο ην λσηηαίν κπειό θαη 
αληίζηξνθα, θαζώο θαη κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ 
επηπέδσλ ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ. 



Φαηά θαη Λεπθή 

Οπζία ζηνλ Νσηηαίν 

Μπειό



Λειηοςπγική Οπγάνωζε 

Νωηιαίος Μςελού



• Οη άμνλεο ησλ απαγσγώλ λεύξσλ θεύγνπλ κέζσ ησλ 
πξόζζησλ ξηδώλ.

• Οκάδεο πξνζαγσγώλ ηλώλ από ηα πεξηθεξηθά λεύξα 
εηζέξρνληαη κέζσ ησλ νπηζζίσλ ξηδώλ. Μηθξέο 
δηνγθώζεηο, ηα γάγγιηα ησλ νπηζζίσλ ξηδώλ, πεξηέρνπλ 
ηα θπηηαξηθά ζώκαηα ησλ πξνζαγσγώλ λεπξώλσλ.

• Σε κηθξή απόζηαζε από ην ΝΜ νη πξόζζηεο θαη νη 
νπίζζηεο ξίδεο ζρεκαηίδνπλ καδί έλα λσηηαίν λεύξν ζε 
θάζε πιεπξά ηνπ ΝΜ

• Υπάξρνπλ 31 δεύγε λσηηαίσλ λεύξσλ πνπ εμέξρνληαη 
από ηα κεζνζπνλδύιηα ηξήκαηα. 

Λειηοςπγική Οπγάνωζε Νωηιαίος Μςελού



Οι δομέρ ηος 

Εγκεθάλος



Ο ΓΙΚΣΤΧΣΟ ΥΗΜΑΣΙΜΟ

• Βξίζθεηαη ζην εγθεθαιηθό ζηέιερνο.

• Καζνξίδεη ην βαζκό δξαζηεξηόηεηαο ηνπ 

εγθεθάινπ



Η ΠΑΡΔΓΚΔΦΑΛΙΓΑ

• πληνλίδεη θαη ξπζκίδεη ηηο ζέζεηο θαη ηηο θηλήζεηο

ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ



Ο (πξόζζηνο) εγθέθαινο

• Δνκή κε Έιηθεο θαη αύιαθεο (γηα αύμεζε 
ηεο επηθάλεηαο)

• Οη πην βαζηέο αύιαθεο ρσξίδνπλ ηνλ 
εγθέθαιν ζε δύν εκηζθαίξηα θαη θάζε 
εκηζθαίξην ζε ινβνύο: Μεησπηαίν, 
βξεγκαηηθό, ηληαθό, θξνηαθηθό.



Fig. 13.6a



Δύο εγκεθαλικά ημιζθαίπια 





Λεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ 

• Δέσεηαι και επμηνεύει όλα ηα επεθίζμαηα και ηα 

καθιζηά ζςνειδηηά

• Δίνει ενηολέρ για όλερ ηιρ εκούζιερ κινήζειρ

• Καηακπαηά και ηαξινομεί όλα ηα επεθίζμαηα πος 

έπσονηαι από ηην πεπιθέπεια και ηα ζςζσεηίζει με 

ανάλογα επεθίζμαηα πος ςπάπσοςν από ηο παπελθόν ωρ 

παπαζηάζειρ, εναποθηκεςμένα ζηη μνήμη

• Ο θλοιόρ ηος εγκεθάλος αποηελεί ηην έδπα ηων 

πνεςμαηικών λειηοςπγιών.

• Εξαζκεί ςποζςνείδηηο έλεγσο ζε πολλέρ λειηοςπγίερ 

ηος ζώμαηορ

• Ο θλοιόρ ηος εγκεθάλος εξαζκεί έλεγσο ζε άλλα μέπη 

ηος εγκεθάλος



Αηζζεηηθά πεδία ηνπ θινηνύ

• Μεησπηαίνο ινβόο: θηλεηηθή ρώξα

• Βξεγκαηηθόο ινβόο: ζσκαηναηζζεηηθή ρώξα

• Ιληαθόο ινβόο: νπηηθή ρώξα

• Κξνηαθηθόο ινβόο: αθνπζηηθή ρώξα



Λεηηνπξγηθέο 

πεξηνρέο ηνπ 

αλζξώπηλνπ 

εγθεθάινπ



ύλνςε ησλ ιεηηνπξγηώλ ησλ πην ζεκαληηθώλ ηκεκάησλ 

ηνπ εγθεθάινπ



Το εγκεθαλονωηιαίο ςγπό



ΣΟ ΔΓΚΔΦΑΛΟΝΧΣΙΑΙΟ ΤΓΡΟ

• Παξάγεηαη από ηηο κήληγγεο.

• Κπθινθνξεί ζηηο θνηιίεο ηνπ εγθεθάινπ θαη ζηνλ 

ππαξαρλνεηδή ρώξν

• Φπζηνινγηθά είλαη 120-150 ml θαη πεξηέρεη όια 

ηα ζπζηαηηθά ηνπ πιάζκαηνο εθηόο από 

ιεπθώκαηα

• Πξνζηαηεύεη ην ΚΝ από θαθώζεηο 





Βλάβερ ηος Νεςπικού Σςζηήμαηορ 



ΒΛΑΒΔ ΣΟΤ ΝΔΤΡΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ

• Γηαηνκή πεξηθεξηθνύ λεύξνπ

• Γηαηνκή λσηηαίνπ κπεινύ

• Δγθεθαιηθή ζξόκβσζε ή αηκνξξαγία


