
ΝΕΤΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ-Α' ΛΤΚΕΙΟΤ 
 

Ρόλος νεσρικού ζσζηήμαηος 
 

1) Αληίιεςε εξεζηζκάησλ κέζσ ππνδνρέσλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ, κεηαθνξά 
κέζσ αηζζεηηθώλ λεύξσλ ζηνλ εγθέθαιν ή ην λσηηαίν κπειό, όπνπ γίλεηαη ε 
επεμεξγαζία & κεηαθνξά εληνιήο ζηνπο κύεο θαη ηνπο αδέλεο γηα αλάινγε 
αληίδξαζε κέζσ θηλεηηθώλ λεύξσλ 
 
2)Γηαηήξεζε ζηαζεξνύ εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο (νκνηόζηαζε) 
 

3) Έιεγρνο & ζπληνληζκόο ιεηηνπξγηώλ ππόινηπσλ ζπζηεκάησλ 
 
Είδη κσηηάρφν νεσρικού ιζηού 
 

1)Νεπξώλεο ή λεπξηθά θύηηαξα 
 

Απνηεινύληαη από: 
 

Kπηηαξηθό ζώκα: Πεξηέρεη ηνλ ππξήλα θαη ηα νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ. 
 

Απνθπάδεο: Γηαθξίλνληαη ζηνπο δελδξίηεο, πνπ είλαη ζπλήζσο κηθξέο κε 
πνιιέο δηαθιαδώζεηο, θαη ην λεπξάμνλα ή λεπξίηε, πνπ έρεη κήθνο πνπ ζε 
νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θηάλεη ην έλα κέηξν θαη δηαθιαδίδεηαη ζε πνιιέο 
κηθξέο απνιήμεηο, θαζεκία από ηηο νπνίεο θαηαιήγεη ζε εηδηθό άθξν, ην ηειηθό 
θνκβίν. 
 

Γηαθξίλνληαη ζε αηζζεηηθνύο, θηλεηηθνύο θαη ελδηάκεζνπο. 
 

Οη αηζζεηηθνί λεπξώλεο κεηαθέξνπλ κελύκαηα από ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ 
ζώκαηνο ζην λσηηαίν κπειό θαη ζηνλ εγθέθαιν. 
 

Οη θηλεηηθνί λεπξώλεο κεηαθέξνπλ ηα κελύκαηα από ηνλ εγθέθαιν θαη ην 
λσηηαίν κπειό ζηα εθηειεζηηθά όξγαλα, ηα νπνία απαληνύλ είηε κε ζύζπαζε 
(κύεο) είηε κε έθθξηζε νπζηώλ(αδέλεο). 
 

Οη ελδηάκεζνη ή ζπλδεηηθνί λεπξώλεο βξίζθνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ εγθέθαιν 
θαη ζην λσηηαίν κπειό. Καηεπζύλνπλ ηα κελύκαηα από ηνπο αηζζεηηθνύο 
λεπξώλεο ζηηο θαηάιιειεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ή ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ θαη 
κεηαθέξνπλ ηα κελύκαηα από κία πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ ή ηνπ λσηηαίνπ 
κπεινύ ζε κία άιιε θαη ηειηθά ζηνπο θαηάιιεινπο θηλεηηθνύο λεπξώλεο. 



 

2) Νεπξνγινηαθά θύηηαξα 
 

Τα λεπξνγινηαθά θύηηαξα πξνκεζεύνπλ κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ην λεπξώλα 
θαη ρξεζηκεύνπλ ζηελ απνξξόθεζε θαη απνκάθξπλζε ησλ άρξεζησλ νπζηώλ 
από απηνύο. Τα λεπξνγινηαθά θύηηαξα, πνπ πεξηβάιινπλ ην λεπξάμνλα ησλ 
πεξηζζόηεξσλ από ηνπο λεπξώλεο, ζπκβάιινπλ ζηε κόλσζή ηνπ θαη ζηελ 
επηηάρπλζε ηεο κεηαθνξάο ηεο λεπξηθήο ώζεο. 
 

ύναυη 
 

Σπλδέεη έλα λεπξώλα (ηα ηειηθά θνκβία ηνπ λεπξάμνλα ηνπ λεπξώλα) κε 
άιινπο λεπξώλεο ή κε εηδηθά δηακνξθσκέλεο ζέζεηο ησλ εθηειεζηηθώλ 
νξγάλσλ (κπώλ ή αδέλσλ). Έλα εξέζηζκα κε έληαζε κεγαιύηεξε κηαο 
ζπγθεθξηκέλεο ηηκήο δεκηνπξγεί ηνπηθέο αιιαγέο ζην δπλακηθό ηεο 
κεκβξάλεο, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα κεηαδίδνληαη ζε όιν ην κήθνο ηνπ 
λεπξάμνλα. Όηαλ κία λεπξηθή ώζε θηάζεη ζηα ηειηθά θνκβία ελόο λεπξώλα, 
απειεπζεξώλνληαη λεπξνδηαβηβαζηηθέο νπζίεο, νη νπνίεο ζα ζπλδεζνύλ κε 
ππνδνρείο πνπ βξίζθνληαη ζην ακέζσο επόκελν θύηηαξν. Ο πην δηαδεδνκέλνο 
λεπξνδηαβηβαζηήο είλαη ε αθεηπινρνιίλε. 
 

Ασηόνομο Νεσρικό ύζηημα (ΑΝ) 
 

Λεηηνπξγεί ζπλερώο θαη κε αθνύζην ηξόπν (ρσξίο ηε ζέιεζή καο) ξπζκίδνληαο 
ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ κπνθαξδίνπ, ησλ ιείσλ κπώλ θαη ησλ αδέλσλ θαη νη 
ιεηηνπξγίεο ηνπ ξπζκίδνληαη θπξίσο από αληαλαθιαζηηθά. Σεκαληηθά θέληξα 
ηνπ ΑΝΣ βξίζθνληαη ζηνλ πξνκήθε κπειό θαη ηνλ ππνζάιακν ηνπ εγθεθάινπ. 
 

Τν ΑΝΣ ρσξίδεηαη ζε δύν θιάδνπο, ζην ζπκπαζεηηθό θαη ζην 
παξαζπκπαζεηηθό. Σηελ πεξίπησζε πνπ θαη νη δύν θιάδνη ηνπ ΑΝΣ 
λεπξώλνπλ ην ίδην όξγαλν, ε δξάζε ηνπο είλαη αληαγσληζηηθή. Γηα 
παξάδεηγκα, ε δξάζε ηνπ ζπκπαζεηηθνύ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαζηνιή ηεο 
θόξεο ηνπ νθζαικνύ, ελώ ε δξάζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνύ έρεη σο 
απνηέιεζκα ηε ζπζηνιή ηεο. Δπίζεο ην ΑΝΣ ειέγρεη ηελ ζπρλόηεηα ηνπ 
θαξδηαθνύ παικνύ, ε νπνία απμάλεηαη κε ηε δξάζε ηνπ ζπκπαζεηηθνύ θαη 
ειαηηώλεηαη κε ηε δξάζε ηνπ παξαζπκπαζεηηθνύ. Τν ζπκπαζεηηθό έρεη, 
γεληθά, ζεκαληηθό ξόιν ζε θαηαζηάζεηο έληαζεο ή έθηαθηεο αλάγθεο. Τν 
παξαζπκπαζεηηθό, αληίζεηα, ειέγρεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνύ, όηαλ 
απηόο βξίζθεηαη ζε εξεκία. Δπαλαθέξεη επίζεο ηηο ιεηηνπξγίεο ζε θαλνληθό 
ξπζκό ύζηεξα από θαηαζηάζεηο έληαζεο. 
 

 



Ανηανακλαζηικά 
 

Δίλαη απηόκαηεο, αθνύζηεο αληηδξάζεηο ηνπ νξγαληζκνύ πνπ πξέπεη λα 
εθδεισζνύλ κε ηαρύηεηα όπσο νη αληηδξάζεηο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 
αλάγθεο θαη ε απηόκαηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο. Τα αληαλαθιαζηηθά 
βνεζνύλ ζηε δηαηήξεζε ηεο νκνηόζηαζεο ηνπ νξγαληζκνύ όπσο, γηα 
παξάδεηγκα, ζηε ξύζκηζε ηνπ θαξδηαθνύ θαη ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ξπζκνύ, ηεο 
πίεζεο ηνπ αίκαηνο θ.ά. Σε νξηζκέλα αληαλαθιαζηηθά, όπσο είλαη ην άλνηγκα 
θαη θιείζηκν ησλ βιεθάξσλ ηνπ νθζαικνύ, ζπκκεηέρεη ν εγθέθαινο, ελώ ζε 
άιια, όπσο ε απνκάθξπλζε ηνπ ρεξηνύ από ζεξκό ή αηρκεξό αληηθείκελν δε 
ζπκκεηέρεη. Τα κέξε ηνπ αληαλαθιαζηηθνύ ηόμνπ είλαη ηα εμήο: Τν εξέζηζκα 
γίλεηαη αληηιεπηό από ηνλ ππνδνρέα θαη κέζσ αηζζεηηθνύ λεπξώλα 
κεηαθέξεηαη ζην λσηηαίν κπειό, όπνπ κέζσ ηνπ ελδηάκεζνπ λεπξώλα ε 
λεπξηθή ώζε κεηαθέξεηαη ζηνλ θηλεηηθό λεπξώλα θαη ηνλ εγθέθαιν. Ο 
θηλεηηθόο λεπξώλαο κεηαθέξεη ηελ ώζε από ην λσηηαίν κπειό ζην εθηειεζηηθό 
όξγαλν γηα αλάινγε αληίδξαζε. 
 
 
Κενηρικό Νεσρικό ύζηημα 
Τν Κεληξηθό Νεπξηθό Σύζηεκα απνηειείηαη από ηνλ εγκέθαλο θαη από 
ην νφηιαίο μσελό. 
Νφηιαίος μσελός 
Φπιάζζεηαη κέζα ζην ζπνλδπιηθό ζσιήλα θαη πξνζηαηεύεηαη από ηξεηο 
κεκβξάλεο, ηηο κήληγγεο. Πεξηέρεη θέληξα αληαλαθιαζηηθώλ ιεηηνπξγηώλ. Η 
θεληξηθή πεξηνρή ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ απνηειείηαη από θαηά νπζία, ε νπνία, 
ζε δηαηνκή, έρεη ζρήκα πεηαινύδαο κε αλνηθηά θηεξά θαη απνηειείηαη θπξίσο 
από θπηηαξηθά ζώκαηα. Η ιεπθή νπζία πεξηβάιιεη ηε θαηά θαη απνηειείηαη 
από καθξηνύο λεπξάμνλεο. 
Εγκέθαλος 
Πξνζηαηεύεηαη κέζα ζηελ θξαληαθή θνηιόηεηα θαη πεξηβάιιεηαη από ηξεηο 
πξνζηαηεπηηθέο κεκβξάλεο, ηηο μήνιγγες. Δμεηδηθεπκέλεο πεξηνρέο ηνπ 
εγθεθάινπ, ηα κένηρα, είλαη ππεύζπλεο γηα ηηο αηζζήζεηο, ηελ αληίιεςε, ηνλ 
έιεγρν θαη ην ζπληνληζκό ησλ κπτθώλ θηλήζεσλ, ηηο αλώηεξεο πλεπκαηηθέο 
ιεηηνπξγίεο θαη ηε ξύζκηζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ ζπιάρλσλ. 
 
Ο εγθέθαινο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο πεξηνρέο: ζηα εγκεθαλικά ημιζθαίρια, 
ζην ζηέλετος θαη ζηελ παρεγκεθαλίδα. 
 
Δγθεθαιηθά εκηζθαίξηα 
Απνηεινύληαη από έλα εμσηεξηθό ζηξώκα θαηάο νπζίαο, ην θινηό. Κάησ από 
ην θινηό βξίζθνληαη κάδεο ιεπθήο νπζίαο. Τα εκηζθαίξηα εκθαλίδνπλ ζηελ 
επηθάλεηά ηνπο πνιπάξηζκεο πξνεμνρέο θαη απιαθώζεηο, νη νπνίεο 
νλνκάδνληαη έλικες θαη αύλακες αληίζηνηρα, θαη απμάλνπλ ζεκαληηθά ηελ 
επηθάλεηα ηνπ απινύ. Οη βαζύηεξεο αύιαθεο νλνκάδνληαη ζρηζκέο. Η επηκήθεο 
ζρηζκή ρσξίδεη ην αξηζηεξό από ην δεμί εκηζθαίξην. Τα δύν εκηζθαίξηα 
ζπλδένληαη ζηε βάζε ηνπο κε κία «γέθπξα», ην κεζνιόβην. Άιιεο ζρηζκέο 
ρσξίδνπλ ην θάζε εκηζθαίξην ζε λοβούς. 



Μεησπηαίνο: Κέληξα γηα εθνύζηεο θηλήζεηο ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ, ζπλεηξκηθά 
θέληξα γηα αλώηεξεο ιεηηνπξγίεο π.ρ. ζρεδηαζκό & ιύζε ζύλζεησλ 
πξνβιεκάησλ. 
Βξεγκαηηθόο: Αίζζεζε ζεξκνθξαζίαο, αθήο, πίεζεο, πόλνπ, γεύζεο, 
ζπλεηξκηθά θέληξα γηα θαηαλόεζε & ρξήζε ιόγνπ & έθθξαζε ζθέςεσλ & 
ζπλαηζζεκάησλ 
Κξνηαθηθόο: Κέληξν αθνήο & όζθξεζεο 
Ιληαθόο: Κέληξν όξαζε 
 

0 θινηόο ησλ εκηζθαηξίσλ ρσξίδεηαη ζε θηλεηηθέο, αηζζεηηθέο θαη ζπλεηξκηθέο 
πεξηνρέο. 
 
Οη θηλεηηθέο πεξηνρέο εληνπίδνληαη ζην κεησπηαίν ινβό θαη ειέγρνπλ θηλήζεηο 
ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ. 
 

Αιζθηηικές είλαη νη πεξηνρέο ηνπ θινηνύ ζηηο νπνίεο θαηαιήγνπλ λεπξηθέο 
ώζεηο από ηνπο αηζζεηηθνύο λεπξώλεο, όπνπ αλαιύνληαη θαη εξκελεύνληαη, κε 
ηειηθό απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ησλ αηζζήζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ 
(θξνηαθηθόο, βξεγκαηηθόο, ηληαθόο). 
Οη ζσνειρμικές πεξηνρέο ζρεηίδνληαη κε όιεο ηηο αλώηεξεο πλεπκαηηθέο 
ιεηηνπξγίεο όπσο είλαη ε κλήκε, ε θξίζε  θιπ. 
Σηέιερνο 
Σπλδέεη ηα εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα κε ην λσηηαίν κπειό. Οη ζεκαληηθόηεξεο 
ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ είλαη ν ζάιακνο, ν ππνζάιακνο θαη ν πξνκήθεο. 
Ο σποθάλαμος απνηειεί ην θέληξν νκνηόζηαζεο ηνπ νξγαληζκνύ. Διέγρεη ηελ 
ππόθπζε (αδέλαο), θαη κε απηό ηνλ ηξόπν απνηειεί θαη ηελ πεξηνρή ζύλδεζεο 
ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο κε ην ζύζηεκα ησλ ελδνθξηλώλ αδέλσλ. Διέγρεη 
επίζεο ην Απηόλνκν Νεπξηθό Σύζηεκα (ΑΝΣ). Τέινο, ν ππνζάιακνο έρεη 
ζεκαληηθό ξόιν ζηε ξύζκηζε ηνπ ύπλνπ. 
Ο προμήκης πεξηιακβάλεη ζεκαληηθά θέληξα ηνπ Απηόλνκνπ Νεπξηθνύ 
Σπζηήκαηνο (ΑΝΣ) όπσο απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ηεο αλαπλνήο, 
ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο. Λόγσ ηεο δσηηθήο 
ζεκαζίαο ησλ θέληξσλ πνπ πεξηέρεη, βιάβε ζηνλ πξνκήθε ζπλεπάγεηαη ην 
ζάλαην. 
Παξεγθεθαιίδα 
Απνηειείηαη από δύν εκηζθαίξηα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε κία δνκή πνπ 
νλνκάδεηαη ζθώιεθαο. Απνηειεί θέληξν ειέγρνπ θαη ζπληνληζκνύ ησλ 
θηλήζεσλ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ, θέληξν δηαηήξεζεο ηνπ κπτθνύ ηόλνπ θαη ηεο 
ηζνξξνπίαο ηνπ ζώκαηνο. 
  

   Εγκεθαλονφηιαίο σγρό 
Αλάκεζα ζηηο δύν εζσηεξηθέο κήληγγεο ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ λσηηαίνπ 
κπεινύ θπθινθνξεί ην εγκεθαλονφηιαίο σγρό, ην νπνίν κεηώλεη ηνπο 
θξαδαζκνύο θαη ζπκβάιιεη ζηε ζηήξημε θαη ζξέςε ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ 
λσηηαίνπ κπεινύ. Τν εγθεθαινλσηηαίν πγξό θπθινθνξεί, επίζεο, ζηνλ 
θεληξηθό λεπξηθό ζσιήλα ηνπ λσηηαίνπ κπεινύ θαη ζηηο θνηιίεο ηνπ εγθεθάινπ. 

 



   Περιθερικό νεσρικό ζύζηημα 
Απνηειείηαη από ηα λεύξα, πνπ ζρεκαηίδνληαη από ηνπο λεπξίηεο ησλ 
λεπξηθώλ θπηηάξσλ, θαη ηα γάγγιηα, πνπ ζρεκαηίδνληαη από ηα ζώκαηα ησλ 
λεπξηθώλ θπηηάξσλ. 
 


