
  

ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Το νευρικό σύστημα αποτελεί το σύστημα που 
ρυθμίζει και ελέγχει την λειτουργία όλων των 
οργάνων του ανθρωπίνου σώματος, καθώς 

επίσης και την μεταξύ τους αρμονική 
συνεργασία. Αποτελεί επίσης την έδρα των 

ψυχικών λειτουργιών και επιπλέον μέσω των 
αισθητήριων οργάνων (μάτι, αυτί, δέρμα, 

γλώσσα, μύτη) συμβάλλει στην αντίληψη του 
περιβάλλοντος από τον άνθρωπο.



  



  

Αποτελείται κυρίως από εξειδικευμένα κύτταρα, 
τους νευρώνες, των οποίων η λειτουργία είναι 
να υποδέχονται αισθητικά ερεθίσματα και να τα 
μεταφέρουν στα εκτελεστικά όργανα, δηλαδή 
τους μυς και τους αδένες.



  



  

Η καλή λειτουργία του εγκεφάλου εξαρτάται 
άμεσα από την ροή του αίματος η οποία 
επηρεάζεται από τις καρδιαγγειακές παθήσεις, 
το διαβήτη και γενικότερα την μειωμένη 
οξυγόνωση των εγκεφαλικών κυττάρων. Η 
άσκηση είναι ο μόνος φυσικός τρόπος για την 
ανάπτυξη και διατήρηση της μέγιστης 
πρόσληψης οξυγόνου και την καλή οξυγόνωση 
του εγκεφάλου.



  

Σε νευροφυσιολογικό επίπεδο, η άσκηση επιδρά στις 
ουσίες που παράγονται στον οργανισμό και 
επηρεάζουν την λειτουργία του εγκεφάλου. Η 
άσκηση προκαλεί την έκκριση ενδορφινών, των 
ορμονών που ευθύνονται για την 
ανεβασμένη διάθεσή μας και μας κάνουν να 
νιώθουμε χαρούμενοι ,η συστηματική άσκηση 
 βοηθάει στην ρύθμιση των νευροδιαβιβαστών του 
εγκεφάλου οι οποίοι ελέγχουν τη διάθεσή μας .



  

Η  γυμναστική μειώνει τα επίπεδα της ορμόνης 
κορτιζόλης στον οργανισμό μας, η οποία ευθύνεται για το 
 αίσθημα του άγχους. Η φυσική δραστηριότητα βελτιώνει 
την ψυχολογία, τις διαταραχές διάθεσης , τον θυμό και 
 την εξάντληση, μειώνει  τα επίπεδα άγχους και στρες  
και  αυξάνει την αυτοπεποίθηση ενώ βελτιώνει την  
εικόνα του σώματος. Οι αλλαγές στην ψυχολογία 
του ατόμου, κυρίως οφείλονται στην διατήρηση και 
τόνωση της σωματικής υγείας. Η άσκηση μπορεί να 
επηρεάσει  χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όπως 
είναι η κοινωνικοποίηση και ο τρόπος ζωής του 
ασκούμενου. Επίσης, η άσκηση συντελεί  στην αύξηση 
της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης.



  

 ΕΝΔΡΟΚΡΙΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το ενδοκρινές σύστημα αποτελείται από συγκεκριμένους 
αδένες που παράγουν τις ουσίες-ορμόνες οι οποίες 
έχουν ποικίλη δράση στα όργανα στόχους, ρυθμίζοντας 
έτσι τον μεταβολισμό του οργανισμού. Η σωματική 
άσκηση έχει άμεση επίδραση στο ενδοκρινές σύστημα 
αφού αποτελεί θετικό ή αρνητικό ερέθισμα για την 
έκκριση των ορμονών. 



  

Η βραχεία άσκηση ευοδώνει την έκκριση της Αυξητικής 
Ορμόνης από την υπόφυση ενισχύοντας έτσι την σωματική 
αύξηση. Οι αθλητές έφηβοι συγκριτικά με τους μη 
αθλούμενους συνομήλικους τους πλεονεκτούν σε όλους τους 
δείκτες σωματικής αύξησης παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και 
επιτάχυνση της σκελετικής τους ωριμότητας.Η φυσική 
δραστηριότητα, προπόνηση και συμμετοχή στα σπορ δεν 
επηρεάζουν το τελικό ανάστημα και την ηλικία εμφάνισης του 
μέγιστου ρυθμού αύξησης και την ανάπτυξη στα αγόρια.



  

● Εργάστηκαν:
● Άδωνις Σκορδίλης
● Ανθή Κατσαρού
● Ραφαήλα Σταυριανού
● Ανδριάνα Παιπέτη
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