


Το Κ.Ν.Σ. αποτελείται από 

 Εγκζφαλο

 νωτιαίο μυελό

Συντονίηει όλεσ τισ 
λειτουργίεσ του 
οργανιςμοφ.

Ο εγκζφαλοσ βρίςκεται ςτθν 
κρανιακι κοιλότθτα, 

ενϊ ο νωτιαίοσ μυελόσ , 
μζςα ςτο ςπονδυλικό 
ςωλινα.

Περιβάλλονται από τρεισ 
προςτατευτικζσ 
μεμβράνεσ τισ μινιγγεσ



Ανάμεςα ςτισ δυο εςωτερικζσ 
μινιγγεσ, δθλ. ςτον 
υπαραχνοειδι χϊρο βρίςκεται 
το εγκεφαλονωτιαίο υγρό 
(ΕΝΥ).

Αυτό 

•μειϊνει τουσ κραδαςμοφσ

•Στθρίηει και 

•Θρζφει τον εγκζφαλο και τον 
νωτιαίο μυελό.

Το ΕΝΥ κυκλοφορεί επίςθσ ςτον 
κεντρικό νευρικό ςωλινα του 
νωτιαίου μυελοφ 

και ςτισ κοιλίεσ του εγκεφάλου.



Είναι μια λεπτι κυλινδρικι ςτιλθ νευρικοφ ιςτοφ , που 
βρίςκεται μζςα ςτο ςπονδυλικό ςωλινα.



Ξεκινά από το ινιακό τριμα και καταλιγει ςτο φψοσ του 2ου

οςφυϊκοφ ςπονδφλου

• περιζχει τα κζντρα των 

αντανακλαςτικϊν

λειτουργιϊν

και ςυνδζει τον εγκζφαλο 

με τα νωτιαία νεφρα.



Από το νωτιαίο μυελό 
εκφφονται 31 ηεφγθ 
νωτιαίων νεφρων. Από τθν  
οςφυϊκι και 
τθν αυχενικι διόγκωςθ
ξεκινοφν τα νεφρα που
νευρϊνουν τα άνω και τα 
κάτω άκρα.



Η φαιά ουςία αποτελείται κυρίωσ από κυτταρικά ςϊματα νευρϊνων, 
ενϊ θ λευκι από νευράξονεσ. Οι νευράξονεσ αυτοί ςχθματίηουν 
ακροίςματα κα δθμιουργοφν τα  νεφρα  που βλζπετε ςτθν εικόνα. 
Μζςω λοιπόν των νωτιαίων νεφρων οι νευράξονεσ  ςυνδζουν τον 
εγκζφαλο με τα διάφορα μζρθ του ςϊματοσ.



Είναι το μεγαλφτερο και πολυπλοκότερο τμιμα του Ν.Σ. 
Αποτελείται από νευρϊνεσ που 

• Δζχονται ,Επεξεργάηονται και  Μεταβιβάηουν 
ερεκίςματα.

Εδϊ βρίςκονται και τα κζντρα

λειτουργίασ , δθλ. περιοχζσ

υπεφκυνεσ για τισ αιςκιςεισ,

τθν αντίλθψθ, τον ζλεγχο και τον

ςυντονιςμό των μυϊκϊν κινιςεων,

τθ ρφκμιςθ τθσ λειτουργίασ των

ςπλάχνων. κακϊσ και για τισ

ανϊτερεσ πνευματικζσ λειτουργίεσ.



Ανατομικά χωρίηεται ςε τρεισ περιοχζσ:

• Στα εγκεφαλικά θμιςφαίρια , ςτο ςτζλεχοσ και 
ςτθν παρεγκεφαλίδα.



Αυτά για ςιμερα.
Φλθ : ςελ. 150-152

αςκιςεισ 3, 4,ςελ. 167 



Εμφανίηουν ςτθν επιφάνειά τουσ

προεξοχζσ  που ονομάηονται ζλικεσ και 

αυλακϊςεισ που  

ονομάηονται 

αφλακεσ.

θ βακφτερθ            

αφλακα      

ονομάηεται 

ςχιςμι
και χωρίηει το δεξί από
το αριςτερό θμιςφαίριο

Οι αφλακεσ και οι ζλικεσ 
αυξάνουν ςθμαντικά τθν 

επιφάνεια του    
εγκεφάλου



• Τα δυο θμιςφαίρια ςυνδζονται ςτθ βάςθ τουσ με 
το μεςολόβιο που είναι αποφυάδεσ νευρικϊν 
κυττάρων.



• Το κάκε θμιςφαίριο χωρίηεται από άλλεσ ςχιςμζσ 
ςε λοβοφσ.

Κάκε λοβόσ παίρνει το όνομά του από το αντίςτοιχο 
οςτό που καλφπτει. Έτςι ζχουμε :



Τα εγκεφαλικά θμιςφαίρια αποτελοφνται από ζνα 
εξωτερικό ςτρϊμα φαιάσ ουςίασ, τον φλοιό των 
θμιςφαιρίων. Η φαιά ουςία είναι τα κυτταρικά  
ςϊματα νευρϊνων. 

Κάτω από το φλοιό βρίςκεται λευκι ουςία , που 
είναι αποφυάδεσ των νευρϊνων (άξονεσ και 
δενδρίτεσ) , που είναι λευκι εξαιτίασ τθσ φπαρξθσ 
μυελίνθσ από τα νευρογλοιακά κφτταρα.

Φλοιόσ 
θμιςφαιρίων



Ο φλοιόσ των θμιςφαιρίων είναι θ περιοχι του ΚΝΣ 
που είναι υπεφκυνθ για τισ ςυνειδθτζσ λειτουργίεσ.



Ο φλοιόσ του εγκεφάλου χωρίηεται ςε
κινθτικζσ, αιςκθτικζσ, ςυνειρμικζσ περιοχζσ.

Στον μετωπιαίο λοβό εντοπίηονται οι κινθτικζσ περιοχζσ, 
που ελζγχουν τισ κινιςεισ των μυϊν, αλλά και άλλεσ 
λειτουργίεσ όπωσ τθ ςυνείδθςθ που ζχουμε για τισ 
πράξεισ μασ, τθν κρίςθ μασ 
για ό,τι ςυμβαίνει ςτισ κακθμερινζσ
μασ δραςτθριότθτεσ, τισ
ςυναιςκθματικζσ μασ αντιδράςεισ, 
τθ γλϊςςα που χρθςιμοποιοφμε,
κακϊσ και τθ γνϊςθ του νοιματοσ
των λζξεων που επιλζγουμε.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CE%BE%CE%B7


Στισ αιςκθτικζσ περιοχζσ καταλιγουν νευρικζσ ϊςεισ 
από αιςκθτικοφσ νευρϊνεσ. Οι ϊςεισ αυτζσ 
αναλφονται και ερμθνεφονται και με αυτό τον τρόπο 
δθμιουργοφνται οι αιςκιςεισ και τα ςυναιςκιματα.

Στθν πρόςκια περιοχι του βρεγματικοφ λοβοφ γίνονται 
αντιλθπτζσ οι ςωματικζσ ι γενικζσ αιςκιςεισ, όπωσ θ 
κερμοκραςία, 

θ πίεςθ , ο πόνοσ.
Στθν οπίςκια περιοχι 
του ινιακοφ λοβοφ 
βρίςκεται το κζντρο
τθσ όραςθσ και 
ςτον κροταφικό, 
το κζντρο τθσ ακοισ.



Οι ςυνειρμικζσ περιοχζσ ςχετίηονται με τισ ανϊτερεσ 
πνευματικζσ λειτουργίεσ όπωσ π.χ. θ μνιμθ, θ 

αιτιολόγθςθ, θ ικανότθτα λεκτικισ ζκφραςθσ, θ 
κρίςθ και κάποια ςυναιςκιματα.



Αποτζλεςμα εξζταςθσ μζςω τεχνικισ που λζγεται PET scan. Το πρόςωπο 
βλζπει προσ τα

αριςτερά. Σε κάκε 

περίπτωςθ (ακοι, 

όραςθ, ομιλία, και 

νοθτι παραγωγι λζξεων),

βλζπουμε τθν περιοχι 

του εγκεφάλου που ζχει 

τθ μεγαλφτερθ

δραςτθριότθτα, γιατί

εκεί ςυγκεντρϊνεται 

περιςςότερο το αίμα.

Πςο πιο φωτεινι θ

περιοχι (κόκκινθ- άςπρθ)

τόςο πιο μεγάλθ είναι 

εκεί θ εγκεφαλικι 

δραςτθριότθτα.



Καλό διάβαςμα
φλθ :ςελ.153-157

αςκιςεισ 5,6, ςελ.167 του βιβλίου



Το ςτζλεχοσ ςυνδζει τα εγκεφαλικά θμιςφαίρια με το 
νωτιαίο μυελό.

Διακζτει τρείσ

πολφ ςθμαντικζσ

περιοχζσ:

• Τον κάλαμο 

• Τον υποκάλαμο  

• τον προμικθ

Εγκεφαλικόσ 
φλοιόσ



Στο κάλαμο καταφκάνουν οι νευρικζσ ϊςεισ από 
τουσ αιςκθτικοφσ υποδοχείσ τθσ περιφζρειασ του 
ςϊματοσ. Στθ ςυνζχεια διοχετεφονται ςτο φλοιό, 
ςε κατάλλθλεσ περιοχζσ και εκεί αναλφονται.  



Στον υποκάλαμο βρίςκεται το κζντρο τθσ 
ομοιόςταςθσ του οργανιςμοφ. Επειδι ελζγχει τον 
αδζνα τθσ υπόφυςθσ,

κεωρείται ωσ το

ςθμείο ςφνδεςθσ του

νευρικοφ ςυςτιματοσ

με το ςφςτθμα των

ενδοκρινϊν αδζνων.

υκμίηει επίςθσ τον

φπνο και ελζγχει το 

αυτόνομο νευρικό 

ςφςτθμα (Α.Ν.Σ.)



• Ο προμικθσ μυελόσ που ζχει δομι παρόμοια με 
του νωτιαίου μυελοφ, 

περιλαμβάνει ςθμαντικά

κζντρα του ΑΝΣ. Αυτά 

ζχουν ςχζςθ με τον ζλεγχο

τθσ αναπνοισ, τθσ

καρδιακισ λειτουργίασ 

και τθσ αρτθριακισ πίεςθσ.

Βλάβθ ςτον προμικθ, 

επιφζρει το κάνατο.



Αποτελείται από δυο θμιςφαίρια , που ςυνδζονται 
μεταξφ τουσ με τον ςκϊλθκα.
Αποτελείται κυρίωσ  
εςωτερικά από λευκι 
ουςία και εξωτερικά 
περιβάλλεται από ζνα 
λεπτό ςτρϊμα φαιάσ. Είναι
το κζντρο ελζγχου των
κινιςεων των μυϊν και 
τθσ διατιρθςθσ του
μυϊκοφ τόνου. Επίςθσ 
ελζγχει τθν ιςορροπία
του ςϊματοσ.



Δζχεται ϊςεισ μζςω τθσ αιςκθτικισ νευρικισ οδοφ , 
από τα αιςκθτιρια όργανα τθσ όραςθσ και τθσ 
ιςορροπίασ (ςτο αυτί) και από υποδοχείσ που 
βρίςκονται ςτουσ τζνοντεσ.



Ευχαριςτϊ για τθν υπομονι ςασ
φλθ: ςελ. 159-160



είναι θ δυνατότθτα του εγκεφάλου 
να αποκθκεφει πλθροφορίεσ, αλλά και να τισ 
ανακαλεί όποτε χρειάηεται.  Η μνιμθ είναι 
απαραίτθτθ για τθν πραγματοποίθςθ των 
ανϊτερων πνευματικϊν λειτουργιϊν, όπωσ 
είναι θ μάκθςθ, ο λόγοσ, θ διαδικαςία τθσ 
αιτιολόγθςθσ κ.λ.π. ,αλλά και προκειμζνου το 
άτομο να μπορεί να προςαρμόηει τθ 
ςυμπεριφορά του ςτισ εκάςτοτε ςυνκικεσ.



Ρραγματοποιείται ςε ςτάδια:
Βραχυπρόκεςμθ μνιμθ, οι πλθροφορίεσ παραμζνουν 
ςτον εγκζφαλο για λίγα λεπτά. Η βραχυπρόκεςμθ μνιμθ 
μπορεί να μετατραπεί ςε 
Μακροπρόκεςμθ, αν ςτα νευρικά κφτταρα του 
εγκεφάλου γίνουν μόνιμεσ , δομικζσ και λειτουργικζσ 
αλλαγζσ .



Σ τθ μακροπρόκεςμθ μνιμθ τα ερεκίςματα που είναι 
πολφ ζντονα, ι επαναλαμβάνονται ςυχνά, ι μασ είναι 
πολφ ευχάριςτα ι δυςάρεςτα, αποκθκεφονται 
ευκολότερα.

Αν οι πλθροφορίεσ δεν χρθςιμοποιοφνται, τότε 
διαγράφονται («ότι αφινεισ ςε αφινει»), γιατί 
εξαςκενοφν με το χρόνο, ενϊ αυτζσ που 
χρθςιμοποιοφνται ςυχνά, όπωσ π.χ. το όνομά μασ, 
αποκθκεφονται για πάντα. 

Συμπζραςμα: για να αποκθκευκεί μια πλθροφορία 
ι όχι ςτθ μακροπρόκεςμθ μνιμθ, εξαρτάται από 
το είδοσ, τθν ζνταςθ και τθ ςυχνότθτα του 
ερεκίςματοσ.



Για να λειτουργιςει θ μακροπρόκεςμθ μνιμθ 
χρειάηονται πολυάρικμα κυκλϊματα νευρϊνων και 
μάλιςτα ςε διάφορεσ περιοχζσ του εγκεφάλου.

Ρ.χ. για να κυμθκοφμε κάποιο πρόςωπο ι ζνα ιχο , 
μια εικόνα, ι ακόμα και μια λζξθ , εμπλζκονται 
τμιματα του ινιακοφ και του κροταφικοφ λοβοφ.



Για να ανακαλζςουμε από τθ μνιμθ μασ τθν ζννοια του άνκουσ , 
χρειάηεται να ςυνδυαςτεί ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ πλθροφοριϊν. Ρ.χ. 
το ςχιμα του άνκουσ , το χρϊμα του, το άρωμά του, αλλά και θ 
ταυτοποίθςθ του ςυνδυαςμοφ  των γραμμάτων α-ν-κ-ο-σ  με τθ λζξθ 
άνκοσ. Πλεσ αυτζσ οι πλθροφορίεσ όμωσ είναι αποκθκευμζνεσ ςε 
διαφορετικζσ περιοχζσ του εγκεφάλου.



Αμνθςία, δθλαδι απϊλεια τθσ μνιμθσ μπορεί να 
παρατθρθκεί ςε περιπτϊςεισ  αςκζνειασ ι 
τραυματιςμοφ του εγκεφάλου.

Βζβαια ,το είδοσ τθσ μνιμθσ που κα επθρεαςτεί 
,εξαρτάται από τθν περιοχι του εγκεφάλου που 
δζχκθκε τθν αςκζνεια ι τον τραυματιςμό. Ρ.χ. αν 
τραυματιςκεί ο κροταφικόσ λοβόσ, τότε δε κυμόμαςτε 
ιχουσ.

Ζνασ τραυματιςμόσ ςτο μετωπιαίο λοβό του εγκεφάλου 
μπορεί να οδθγιςει ςε αδυναμία ςυντονιςμοφ των 
ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ μιασ 
εργαςίασ , όπωσ π.χ. να φτιάξουμε ζνα τοςτ.



είναι θ διαδικαςία με τθν οποία   

μποροφμε να αποκτιςουμε νζα γνϊςθ  ζτςι 
χρθςιμοποιϊντασ αυτι τθ νζα γνϊςθ, να 
προςαρμόςουμε ανάλογα τθ ςυμπεριφορά μασ.

Τφποι 
μάκθςθσ 

εξοικείωςθ

Ευαιςκθτοποίθςθ

Συνειρμικι

αντίλθψθ



Αν ακοφμε ζναν ιχο ςυνζχεια, φςτερα από κάποιο 
διάςτθμα παφουμε να αντιδροφμε ςε αυτόν , γιατί το 
ερζκιςμα αυτό ο οργανιςμόσ το εκλαμβάνει ωσ μθ 
ςθμαντικό. Ζχει επζλκει πλζον εξοικείωςθ.  

Αν όμωσ εκτεκοφμε ςε ζνα επϊδυνο ερζκιςμα (πόνοσ), 
τότε αντιδροφμε ταχφτατα, γιατί υπάρχει 
ευαιςκθτοποίθςθ. 

Πταν δοφμε μια αςτραπι ςτον ουρανό ,περιμζνουμε να 
ακοφςουμε και τθ βροντι, γιατί αυτά ςτο μυαλό μασ 
τα ζχουμε ςυνδυάςει μαηί. Πταν λοιπόν ςυςχετίηουμε 
δφο ι περιςςότερα γεγονότα, λαμβάνει χϊρα θ 
ςυνειρμικι μάκθςθ. 

Πταν ανακαλοφμε από τθ μνιμθ μασ προθγοφμενεσ 
εμπειρίεσ για να εκτελζςουμε μια διαδικαςία, τότε 
μιλάμε για αντίλθψθ. Ρ.χ. πωσ τθγανίηω πατάτεσ; Τι 
ζκανα τθν προθγοφμενθ φορά που τθγάνιςα;



είναι το ςφνολο των απαντιςεων που 

δίνει ο οργανιςμόσ ςτισ μεταβολζσ του 
περιβάλλοντοσ. Η αντίδραςι μασ δθλαδι ςτα 
γεγονότα, ο τρόποσ που τα αντιμετωπίηουμε. Η 
ςυμπεριφορά ενόσ ατόμου διαμορφϊνεται και από 
γενετικοφσ , αλλά και περιβαλλοντικοφσ 
παράγοντεσ. Ρολλζσ φορζσ αντιδροφμε 
ενςτικτωδϊσ, δθλαδι τθ ςυμπεριφορά μασ τθν 
κακορίηει το γενετικό υλικό που «κουβαλάμε», ενϊ 
άλλεσ φορζσ θ ςυμπεριφορά μασ τροποποιείται με 
τθ μάκθςθ και μασ βοθκά να προςαρμοςτοφμε ςτισ 
αλλαγζσ του περιβάλλοντοσ ανάλογα με τισ 
περιςτάςεισ. Ραραδείγματα  ενςτικτϊδουσ 
ςυμπεριφοράσ είναι  οι εκφράςεισ φόβου, οργισ 
κ.λ.π.



Ρεριλαμβάνει :

 περιοχζσ (κζντρα) που εντοπίηονται ςτο ΚΝΣ και 

 κινθτικά νεφρα.

Λειτουργεί διαρκϊσ, ακοφςια, δθλ. χωρίσ τθ κζλθςι 
μασ και οι λειτουργίεσ του ρυκμίηονται από 
αντανακλαςτικά.





Πταν κάποιοσ υποδοχζασ του δζρματοσ ι των 
ςπλάχνων ,δεχκεί  ζνα ερζκιςμα  οι νευρικζσ ϊςεισ 
κα μεταφερκοφν ςτον εγκζφαλο και ςτο νωτιαίο 
μυελό. Στθ ςυνζχεια οι κινθτικζσ ίνεσ κα 
μεταφζρουν νζεσ ϊςεισ , από τα κζντρα αυτά ςτα 
γάγγλια του ΑΝΣ και από εκεί ςτα εκτελεςτικά 
όργανα (ςπλάχνα ι αδζνεσ).

Το ΑΝΣ διακρίνεται ςε 

 Συμπακθτικό και 

 Ραραςυμπακθτικό

Η δράςθ τουσ είναι ανταγωνιςτικι.

Ρ.χ. θ διαςτολι τθσ κόρθσ των οφκαλμϊν οφείλεται 
ςτθ δράςθ του ςυμπακθτικοφ, ενϊ θ ςυςτολι τθσ , 
ςτθ δράςθ του παραςυμπακθτικοφ.



Το ςυμπακθτικό ελζγχει τισ λειτουργίεσ του 
οργανιςμοφ κυρίωσ ςε καταςτάςεισ ζνταςθσ ι 
ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

Αντίκετα το παραςυμπακθτικό ελζγχει τισ 
λειτουργίεσ του οργανιςμοφ ςε καταςτάςεισ 
θρεμίασ ι επαναφζρει τισ λειτουργίεσ ςε 
φυςιολογικοφσ ρυκμοφσ, φςτερα από 
καταςτάςεισ ζνταςθσ. Και τα δυο ςυςτιματα 
μαηί ςυντονίηουν τισ λειτουργίεσ των λείων 
μυϊν, (π.χ του εντζρου), των αδζνων, τθ 
λειτουργία και το ρυκμό του μυοκαρδίου.



Ραρόλο που το ΑΝΣ είναι αυτόνομο, εντοφτοισ διατθρεί 
κάποιο βακμό εξάρτθςθσ και ελζγχου από τον 
εγκζφαλο.

Τα κζντρα ελζγχου τθσ καρδιακισ και τθσ αναπνευςτικισ 
λειτουργίασ δζχονται πλθροφορίεσ από τουσ 
υποδοχείσ των ςπλάχνων και μεταβιβάηουν τισ 
κατάλλθλεσ εντολζσ ςτα εκτελεςτικά όργανα , 
βρίςκονται όμωσ ςτον προμικθ .

Ο υποκάλαμοσ ρυκμίηει τι κερμοκραςία του ςϊματοσ, το 
αίςκθμα τθσ πείνασ και τθσ δίψασ, το ιςοηφγιο του 
νεροφ και των αλάτων ςτο ςϊμα, ελζγχοντασ όμωσ το 
ΑΝΣ.

Επίςθσ θ ςυναιςκθματικι ζκφραςθ ι θ ςυμπεριφορά 
μασ κάτω από καταςτάςεισ ςυναιςκθματικισ φόρτιςθσ 
ρυκμίηονται από το ΑΝΣ, ο ζλεγχοσ όμωσ γίνεται από 
τον εγκζφαλο. 


