
Πώς λειτουργούν τα αντανακλαστικά; Περιγραφή 
 
(Σημείωση: Διαβάζοντας τα παρακάτω κείμενα που περιγράφουν τα αντανακλαστικά 
τόξα θα συμβουλεύεστε και τις αντίστοιχες εικόνες του σχολικού βιβλίου)  
 

Όπως γνωρίζουμε, αντανακλαστικό τόξο ονομάζεται η απλούστερη διαδρομή 
που ακολουθεί η νευρική ώση μέσα στο νευρικό μας σύστημα. Κάθε αντανακλαστικό 
τόξο αποτελείται από την αισθητική οδό (που περιλαμβάνει τους αισθητικούς 
νευρώνες) την κινητική οδό (που περιλαμβάνει τους κινητικούς νευρώνες) καθώς και 
(σε μερικά αντανακλαστικά) ενδιάμεσους νευρώνες. Το απλούστερο αντανακλαστικό 
τόξο που περιγράφει το σχολικό βιβλίο είναι το αντανακλαστικό του γόνατου. Αυτό 
λειτουργεί ως εξής:  
i) Ο υποδοχέας στο αντανακλαστικό αυτό (δηλαδή ο νευρώνας που δέχεται το 

ερέθισμα) βρίσκεται στον σύνδεσμο της επιγονατίδας. Μόλις χτυπήσουμε λοιπόν τον 

σύνδεσμο της επιγονατίδας με ένα σφυράκι, δημιουργείται νευρική ώση η οποία 

μεταφέρεται κατά μήκος του νευράξονα του αισθητικού νευρώνα στα  οπίσθια  

κέρατα του νωτιαίου μυελού (στα πίσω φτερά θα λέγαμε της «πεταλούδας»).  

Κατόπιν, πραγματοποιείται σύναψη μεταξύ των τελικών κομβίων του αισθητικού 

νευρώνα και των δενδριτών του κινητικού νευρώνα  στα πρόσθια κέρατα του 

νωτιαίου μυελού (στα μπροστινά φτερά θα λέγαμε της «πεταλούδας»). Έτσι, η νευρική 

ώση μεταφέρεται τώρα κατά μήκος του νευράξονα του κινητικού νευρώνα και 

καταλήγει στα τελικά του κομβία που βρίσκονται στο εκτελεστικό όργανο. Το 

εκτελεστικό όργανο στο αντανακλαστικό του γονάτου είναι ο τετρακέφαλος 

μηριαίος μυς ο οποίος συσπάται με αποτέλεσμα να εκτείνεται η κνήμη προς τα 

εμπρός.     

Το αντανακλαστικό στην περίπτωση που ακουμπήσουμε την παλάμη μας σε ένα 
αιχμηρό αντικείμενο λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με την μόνη διαφορά ότι 
ανάμεσα στον αισθητικό και τον κινητικό νευρώνα παρεμβάλλεται ένας ενδιάμεσος 
νευρώνας. 
ii) Το αντανακλαστικό αυτό λειτουργεί ως εξής:           
Μόλις ένα αιχμηρό όργανο, για παράδειγμα μία πινέζα, ενεργοποιήσει τον υποδοχέα 

στην παλάμη του χεριού μας, δημιουργείται νευρική ώση η οποία μεταφέρεται πάλι 

κατά μήκος του νευράξονα του αισθητικού νευρώνα στα οπίσθια κέρατα του νωτιαίου 

μυελού. Εκεί πραγματοποιείται πάλι σύναψη αλλά τώρα ανάμεσα στα τελικά κομβία του 

αισθητικού νευρώνα και στους δενδρίτες ενός ενδιάμεσου νευρώνα. Ο ενδιάμεσος 

νευρώνας όπως γνωρίζουμε, αποτελεί το κέντρο επεξεργασίας του ερεθίσματος και θα 



κατευθύνει τη νευρική ώση στον εγκέφαλο για να γίνει αντιληπτή η αίσθηση του πόνου 

(να γίνει δηλαδή η επεξεργασία και η ερμηνεία του ερεθίσματος). Ο ενδιάμεσος τώρα 

νευρώνας με την σειρά του συνάπτεται με έναν κινητικό νευρώνα ο οποίος μεταφέρει 

τη νευρική ώση στο εκτελεστικό όργανο που στην περίπτωση αυτού του 

αντανακλαστικού είναι ο δικέφαλος βραχιόνιος. Αυτός ο μυς τώρα θα συσπαστεί 

απομακρύνοντας τον πήχυ από το αιχμηρό όργανο.  

Παρατήρηση: Το καινούργιο δηλαδή που βλέπουμε εδώ σε σχέση με το προηγούμενο 
αντανακλαστικό του γονάτου, είναι η παρουσία του ενδιάμεσου νευρώνα ο οποίος 
μεταφέρει τη νευρική ώση από τον αισθητικό νευρώνα, αφενός μεν στον κινητικό 
νευρώνα για να ολοκληρωθεί η νευρική οδός, αφετέρου στον εγκέφαλο για να γίνει η 
επεξεργασία και η ερμηνεία του (πόνος).   
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