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Νευρικό ςφςτθμα
Δομι και λειτουργία νευρικών

κυττάρων



Ασ κυμθκοφμε….

Ομοιόςταςθ  είναι θ 
ικανότθτα του οργανιςμοφ 
να διατθρεί ςτακερό το 
εςωτερικό του περιβάλλον. 

ε αυτό ςυμβάλουν το 
νευρικό ςφςτθμα μαηί με το 
ςφςτθμα των ενδοκρινών 
αδζνων.

Ο οργανιςμόσ 
αντιλαμβάνεται τισ αλλαγζσ 
και δρα ανάλογα ,για να τισ 
αντιμετωπίςει, με τθν εξισ 
διαδικαςία:

• Οι πλθροφορίεσ για τισ 
μεταβολζσ ςυλλζγονται από 
τουσ υποδοχείσ και

• Μεταβιβάηονται ςτο ΚΝ 
(κεντρικό νευρικό ςφςτθμα), 
όπου επεξεργάηονται.

• Σο ΚΝ δίνει κατάλλθλεσ 
εντολζσ ςτουσ μφεσ και 
ςτουσ αδζνεσ.

• Αυτοί με τθ ςειρά τουσ 
προςαρμόηουν τισ 
λειτουργίεσ του οργανιςμοφ 
ανάλογα με τισ μεταβολζσ 
του περιβάλλοντοσ.



• Πργανα  του νευρικοφ 
ςυςτιματοσ είναι :

• Εγκζφαλοσ

• Νωτιαίοσ μυελόσ

• Νεφρα

Πλα τουσ αποτελοφνται από 
νευρικό ιςτό  δθλ. 

 νευρικά κφτταρα ι        
νευρϊνεσ 

 νευρογλοιακά κφτταρα



Οι νευρώνεσ
Κάκε νευρϊνασ αποτελείται 
από το κυτταρικό ςϊμα 

και τισ αποφυάδεσ δθλ. 
Σο νευράξονα και 
Σουσ δενδρίτεσ

• Οι δενδρίτεσ ζχουν πολλζσ 
διακλαδϊςεισ και είναι 
μικροί ςε μικοσ

Ο νευράξονασ μπορεί να 
φτάςει και το ζνα μζτρο μικοσ. 
Διακλαδίηεται ςε πολλζσ 
απολιξεισ κάκε μια από τισ 
οποίεσ καταλιγει ςε ειδικό 
άκρο , το τελικό κομβίο.



Οι νευρϊνεσ ανάλογα με τθ 
λειτουργία τουσ διακρίνονται

ςε αιςκθτικοφσ , που 
μεταφζρουν μθνφματα από 
τισ διάφορεσ περιοχζσ του 
ςϊματοσ ςτο νωτιαίο μυελό 
και ςτον εγκζφαλο
κινθτικοφσ, που μεταφζρουν 
τα μθνφματα από τον 
εγκζφαλο και το νωτιαίο 
μυελό ςτα εκτελεςτικά 
όργανα δθλαδι ςτουσ μφεσ 
και ςτουσ αδζνεσ.

Αυτοί απαντοφν είτε με 
ςφςπαςθ (μφεσ), είτε με 
ζκκριςθ ουςιϊν (αδζνεσ).



Και ςε ενδιάμεςουσ ι 
ςυνδετικοφσ 

που βρίςκονται μόνο 
ςτον εγκζφαλο και ςτο 
νωτιαίο μυελό και 

κατευκφνουν  τα 
μθνφματα που 
προζρχονται από τουσ 
αιςκθτικοφσ νευρϊνεσ 
ςτον εγκζφαλο και ςτο 
νωτιαίο μυελό και από 
κει ςτουσ κατάλλθλουσ 
κινθτικοφσ νευρϊνεσ



Τα νευρογλοιακά 
κφτταρα  περιβάλλουν 
το νευράξονα και 
ςυμβάλλουν ςτθ 

• κρζψθ του νευρϊνα

• απορρόφθςθ και 
απομάκρυνςθ των 
άχρθςτων ουςιϊν από 
αυτοφσ 

• μόνωςι του

• επιτάχυνςθ τθσ 
μεταφοράσ τθσ 
νευρικισ ϊςθσ.



Ξυπνιςτε τελειϊςαμε

Φλθ: ςελ.139-140
Αςκιςεισ :1,3,4 ςελ.146



Δυναμικό θρεμίασ
Πταν ζνασ νευρϊνασ δε δζχεται ερεκίςματα , 
λζμε ότι βρίςκεται ςε κατάςταςθ θρεμίασ. 
Ασ μθ ξεχνάμε ότι ο νευρϊνασ είναι ζνα 
κφτταρο και κάκε κφτταρο περιβάλλεται από 
κυτταρικι ι αλλιϊσ πλαςματικι μεμβράνθ.
Στθν εξωτερικι πλευρά ενόσ «ιρεμου» 
λοιπόν νευρϊνα υπάρχει μεγάλθ 
ςυγκζντρωςθ ιόντων νατρίου Να+

ενϊ ςτθν εςωτερικι υπάρχει μεγάλθ 
ςυγκζντρωςθ ιόντων καλίου Κ+.
Αυτι θ άνιςθ κατανομι των ιόντων 
εκατζρωκεν τθσ μεμβράνθσ διατθρείται με τθ 
βοικεια τθσ αντλίασ Κ+/Να+

θ οποία  με ενεργθτικι μεταφορά  
απομακρφνει τρία Να+ από το εςωτερικό του 
κυττάρου και ςυγχρόνωσ ειςάγει δυο Κ+ .
Στθν εςωτερικι πλευρά τθσ μεμβράνθσ όμωσ 
υπάρχουν και πολλά αρνθτικά  ιόντα 
(ανιόντα). Τα κετικά ιόντα εξωτερικά και τα 
αρνθτικά εςωτερικά , δθμιουργοφν μια 
διαφορά δυναμικοφ -70mV που λζγεται
Δυναμικό θρεμίασ.



• Νευρικι ώςθ

Μόλισ ο ιρεμοσ νευρϊνασ 
δεχκεί κάποιο ερζκιςμα, τότε 
ςυμβαίνουν μεταβολζσ ςτθν 
επιφάνεια τθσ μεμβράνθσ. 

Ιόντα Να+ ειςζρχονται μαηικά 
ςτο εςωτερικό και ζτςι θ 
εςωτερικι επιφάνεια τθσ 
μεμβράνθσ φορτίηεται κετικά 
+50mV.

Κατόπιν ιόντα Κ+ εξζρχονται 
μαηικά και τϊρα το δυναμικό 
τθσ μεμβράνθσ φορτίηεται 
αρνθτικά  ςε τιμζσ 
μικρότερεσ από τα -70mV.

Στθ ςυνζχεια το δυναμικό 
θρεμίασ αποκακίςταται ςτα 

-70mV



Το ερζκιςμα που δζχκθκε 
κάποια περιοχι του 
νευράξονα γίνεται αιτία να 
προκλθκοφν αντίςτοιχεσ 
αλλαγζσ ςε γειτονικζσ 
περιοχζσ τθσ μεμβράνθσ. 

Με τον τρόπο αυτό 
μεταδίδεται το δυναμικό 
ενζργειασ κατά μικοσ όλου 
του νευράξονα , 
δθμιουργϊντασ ζτςι τθ 

νευρικι ώςθ.



Απ’ όλα αυτά εςείσ μακαίνετε μόνο αυτό:
Σε  ζνα νευρικό κφτταρο 

που θρεμεί δθλ. δεν 
παράγει και δεν 
μεταβιβάηει μθνφματα, 
μεταξφ τθσ εςωτερικισ 
και τθσ εξωτερικισ 
επιφάνειασ  τθσ 
μεμβράνθσ του, 
καταγράφεται μια 
ςυγκεκριμζνθ διαφορά 
δυναμικοφ, που 

ονομάηεται δυναμικό 
θρεμίασ.

Πταν το νευρικό κφτταρο δεχκεί 
ζνα ερζκιςμα , το δυναμικό 
θρεμίασ μεταβάλλεται μζχρι 
να αποκτιςει μια τελικι τιμι 
που ονομάηεται δυναμικό 
ενζργειασ.

Η μεταβολι αυτι θ οποία ςτθ 
ςυνζχεια μεταβιβάηεται κατά 
μικοσ του νευρικοφ κυττάρου  

ονομάηεται νευρικι ϊςθ.

Η νευρικι ϊςθ είναι και το 
μινυμα που παράγουν και 
μεταβιβάηουν τα νευρικά 
κυτταρα



Σασ ευχαριςτϊ

Φλθ: ςελ. 141-143 μόνο ανάγνωςθ

Και μακαίνουμε καλά τισ ζννοιεσ που γράψαμε



ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΝΕΤΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ

Σα νεφρα είναι 

νευράξονεσ ι και δενδρίτεσ  (όχι τα ςώματα) νευρικϊν κυττάρων 
που ςυγκεντρϊνονται ςε δζςμεσ, και ςυγκρατοφνται μεταξφ τουσ 
με τθ βοικεια χαλαροφ ςυνδετικοφ ιςτοφ. Ρεριβάλλονται από 
νευρογλοιακά κφτταρα ,που παράγουν μυελίνθ.



Ανάλογα με τθ λειτουργία 
τουσ διακρίνονται ςε 

Αιςκθτικά, που αποτελοφνται 
από αποφυάδεσ αιςκθτικϊν 
νευρϊνων

Κινθτικά, που αποτελοφνται από 
νευράξονεσ κινθτικϊν νευρϊνων

Μεικτά , που περιζχουν και τα 
δυο είδθ αποφυάδων.



Ο άνκρωποσ ζχει  12 ηεφγθ 

εγκεφαλικϊν νεφρων που είναι

• Αιςκθτικά

• Κινθτικά 

• Μεικτά

εκφφονται από 

τον εγκζφαλο 

και νευρϊνουν 

περιοχζσ τθσ

κεφαλισ και 

του 

λαιμοφ.



31 ηεφγθ νωτιαίων 
νεφρων 

• που είναι μεικτά 

εκφφονται από το 
νωτιαίο μυελό και 
νευρϊνουν τον 
αυχζνα, τον κορμό και 
τα άκρα.



Σα γάγγλια είναι 

ακροίςματα ςωμάτων 
νευρικϊν κυττάρων που 
βρίςκονται ζξω από το 
Κεντρικό Νευρικό Σφςτθμα

ΚΝΣ.

Σε αυτά γίνεται επεξεργαςία 
των μθνυμάτων.





Νευρικζσ οδοί - αντανακλαςτικά
Η διαδρομι που ακολουκοφν οι νευρικζσ ϊςεισ μζςα ςτο νευρικό 
ςφςτθμα ονομάηονται νευρικζσ οδοί.

Διακρίνουμε δυο κατθγορίεσ:

Κινθτικζσ ι φυγόκεντρεσ ,

που μεταφζρουν νευρικζσ

ϊςεισ από το ΚΝΣ ςτα

εκτελεςτικά όργανα

Αιςκθτικζσ ι κεντρομόλεσ ,

Ρου μεταφζρουν νευρικζσ

ϊςεισ από τθν περιφζρεια 

ςτο ΚΝΣ.



Η πιο απλι νευρικι οδόσ είναι το αντανακλαςτικό 
τόξο. Αποτελείται από τον αιςκθτικό , τουσ κινθτικοφσ και 
τουσ ενδιάμεςουσ νευρϊνεσ.



Τα αντανακλαςτικά είναι κινιςεισ που γίνονται χωρίσ τθ 
κζλθςι μασ, ωσ απάντθςθ ςε αλλαγζσ που γίνονται μζςα ι 
ζξω από το ςϊμα μασ και βοθκοφν ςτθ διατιρθςθ τθσ 
ομοιόςταςθσ του οργανιςμοφ. Ραραδείγματα είναι θ 
ρφκμιςθ του καρδιακοφ και του αναπνευςτικοφ ρυκμοφ, το 
ανοιγόκλειςμα των βλεφάρων κλπ.



.

Υλθ:ςελ. 147-149, άςκθςθ 1, ςελ.166


