
Οι Κυριότερες  
Νευρικές Οδοί 

Ανιόντα (Κεντροµόλα)  

Δεµάτια 



•  φυσιολογικά δεµάτια  
      (κατά τον επιµήκη άξονα) 
  
•  έχουν κοινή  
 

      έκφυση 
      πορεία 
      απόληξη  
      λειτουργία 
  



Κατιόντα  
     (φυγόκεντρα) δεµάτια  
 
Ανιόντα  
     (κεντροµόλα) δεµάτια 
 
Θεµέλια  
     (ίδια) δεµάτια 
  
   συνδέουν διάφορα  
   νευροτόµια µεταξύ τους  



Ανιόντα (κεντροµόλα) δεµάτια 
 
   µεταβιβάζουν διεγέρσεις 
 
      περιφέρεια        ΝΜ        εγκ 
  
   καταλήγουν σε διάφορους  
 
         πυρήνες στελέχους           
        
         εγκ  



Ανιόντα (κεντροµόλα) δεµάτια 

Προσθιο 
νωτιοπαρεγκεφαλικδικο 
 δεµ 

οπισθιο 
νωτιοπαρεγκεφαλικδικο 
 δεµ 

Πλαγιο 
νωτιοθαλαµικο δεµ 

σφηνοειδες δεµ 

προσθιο 
νωτιοθαλαµικο  
δεµ 

νωτιοτετραδυµικο δεµ 

ισχνο δεµ 



Οι Κυριότερες Νευρικές Οδοί 
 
 
 
Κεντροµόλους οδούς 
      αισθητικές πληροφορίες  
      περιφέρεια              
 
                    
                  εγκέφαλο 



Κεντροµόλες Νευρικές Οδοί  
  
2 κατηγορίες αισθητικών µηνυµάτων 
 

- Συνειδητές αισθητικές πληροφορίες  
      καταλήγουν στο φλοιό των ηµισφαιρίων  
      (για να ερµηνευτούν) 
 
- Μη συνειδητές αισθητικές πληροφορίες  
     φέρονται στην παρεγκεφαλίδα 
     (για το συντονισµό της µυϊκής δραστηριότητας) 



•  υποδοχείς 
•  νωτιαίο νεύρο 
•  ανιοντα δεµάτια 
•  ΝΜ 
•  παρεγκεφαλίδα 
•  θαλαµος 
•  εγκ φλοιο 

Σωµατοαισθ. φλοιο 

Εσω κάψα 

Εσω ληµνισκο 

Οπισθιο εξω κοιλιακο 
πυρηνα (θαλαµος) 

Μεσο εγκ 

προµηκης 

ΝΜ 

Ισχνο δ 

Σφηνοειδης δ 

Υποδεκτικα οργανα 



Ανιόντα (κεντροµόλα) δεµάτια 
 

   αισθητικές νευρικές ίνες 
    µε την είσοδο στο ΝΜ 
 
          διαχωρίζονται 
        ανάλογα µε λειτουργία 
             & διαµερίσµατα 
  

   Πόνος & θερµοκρασία 
   Ελαφρά αφή & πίεση 
   Διακριτική αφή 
   κλπ  



•  Η οδός της αφής και της πίεσης 
 

•  Η οδός της θερµοκρασίας 
 

•  Η οδός της µυϊκής αίσθησης 
 

•  Οι ιδιοδεκτικές οδοί της παρεγκεφαλίδας 

Κεντροµολες Νευρικές Οδοί 



•  Η οδός της αφής και της πίεσης 
•   Η οδός της θερµοκρασίας 

•   Η οδός της µυϊκής αίσθησης 

•   Οι ιδιοδεκτικές οδοί της παρεγκεφαλίδας 

Κεντροµόλες Νευρικές Οδοί 



 Υποδεκτικα όργανα 

Η οδός της αφής και της πίεσης 

αφής πίεσης 

Απτικοί δίσκοι 
Σωµάτια του Meissner 

Σωµάτια Vater Pacini 
Σωµάτια Golgi Mattoni 



Pacinian corpuscle 
(400x) 
Gold choride stain 

 Υποδεκτικα όργανα 

Η οδός της αφής και της πίεσης 



 Υποδεκτικα  
όργανα 

Η οδός της αφής  
& της πίεσης 

αφής πίεσης 

Απτικοί δίσκοι 
Σωµάτια του Meissner 

Σωµάτια Vater Pacini 
Σωµάτια Golgi Mattoni 

 Ψευδοµονοπολα κυτ 
Νωτιαίων γαγγλιων 

Περιφερικοι κλαδοι (δενδρίτες) 

Κεντρικοι κλαδοι (αξονες) 

Οπίσθιες ρίζες ΝΝ 



 Ψευδοµονοπολα κυτ  
των νωτιαίων γαγγλιων 

 Περιφερικοί κλάδοι 
(δενδρίτες) 

ΝΝ 

 Κεντρικόι κλάδοι 
(άξονες) 

Οπίσθιες ρίζες 

Η οδός της αφής  
& της πίεσης 



 Υποδεκτικα όργανα 
Η οδός της αφής  

& της πίεσης 

Νωτιαίων γαγγλια 

Οπίσθιες ρίζες ΝΝ 

Οπίσθιες δέσµη ΝΜ 

Οπισθ πλαγια αυλακα 

Πυρήνα του 
Οπισθ. κέρατος 

Ισχνός Πυρ. Σφηνοειδή Πυρ. 

ΝΜ 

Προµήκη 



•  πυρ του οπισθιου κέρατος 
       προσθιο νωτιαιοθαλαµικο   
       δεµατιο 

Νωτιαίο Μυελό 



Ίδιος πυρήνας του οπισθίου κέρατος 
  
•  σε όλο το µήκος του ΝΜ 
  

•  µεγάλα νευρικά κύτταρα  
 

•  = κύριο όγκο της  
         οπίσθιας στήλης 

Οπίσθιο κέρας  
του ΝΜ 



Ίδιος πυρήνας του οπισθίου κέρατος 
  
•  δέχεται νευρικές ίνες  
 
 

     ιδιοδέκτρια αισθητικότητα  
       (αίσθηση θέσης και κίνησης)  
  

     επικριτική αισθητικότητα 
       (λεπτή αφή, διακριτική αφή) 
 

     παλλαισθησία  
        (δονήσεις) 

Οπίσθιο κέρας  
του ΝΜ 



 ίνες φέρονται 
  

•  στην πρόσθια δέσµη (αντίθετου)  
 

   σχηµατίζουν      
            πρόσθιο  
            νωτιοθαλαµικό  
            δεµ 

Ίδιος πυρήνας του  
οπισθίου κέρατος 

Πλαγιο 
νωτιοθαλαµικο δεµ 

νωτιοτετραδυµικο δεµ 

προσθιο 
νωτιοθαλαµικο  
δεµ 



 ίνες φέρονται -  
  

•  στην πλάγια δέσµη (αντίθετου)  
 

   σχηµατίζουν     
       πλάγιο νωτιαιοθαλαµικό  
       & νωτιαιοτετραδυµικό δεµ  

Ίδιος πυρήνας του  
οπισθίου κέρατος 

Πλαγιο 
νωτιοθαλαµικο  

δεµ 

Νωτιοτετραδυµικο  
δεµ 

προσθιο 
νωτιοθαλαµικο  
δεµ 



Προµήκη 

Οπίσθια Δέσµη Άνω ακρο 

Κάτω ακρο 

Ισχνος π          
(Θ6 - Ι4) 

Σφηνοειδη π   
(Α1-Θ6) 



Εγκάρσια τοµή   
 
επίπεδο του  
  χιασµού των  
         έσω ληµνισκών  
  
Πάνω από το χιασµό 
         των πυραµίδων 
   (κλειστή µοίρα) 

Προµήκη  



Προµήκη  

Πάνω από το χιασµό των πυραµίδων  
 
 

•  ισχνός & σφηνοειδής πυρ 
     έχουν αυξηθεί σε µέγεθος 
 

       κάτω από το κορυνοειδές  
           & σφηνοειδές φύµα 
 
•  έσω τοξοειδέις ίνες 
    γύρω από την κεντρική φαιά ουσία 
 



Προµήκη  

Πάνω από το χιασµό των πυραµίδων  
 
 

   ισχνός & σφηνοειδής δεµάτιο 
         
       οι ίνες απολήγουν  
   ισχνός & σφηνοειδής πυρήνα 
          
       εκπορεύονται 
   έσω τοξοειδείς ίνες 
 



Προµήκη  Πάνω από το χιασµό των πυραµίδων  
    

έσω τοξοειδείς ίνες 
 •  χιαζονται  =  
    χιασµός των έσω ληµνίσκων 
•  πορεύονται προς τα άνω  
            στο αντίθετο ηµιµόριο 
•  σχηµατίζουν = έσω ληµνίσκο 
•  φθάνει στον οπισθ. έξω  
          κοιλιακό π του θαλάµου 
•  µεταβιβάζει διεγέρσεις –  
      επιπολής & εν τω βάθει αισθητικότητας 
 



Προµήκη  Επίπεδο στο χιασµού των έσω ληµνίσκων  
 •  ισχνός π. & δεµάτιο 
•  σφηνοειδής π. 
              & δεµάτιο 
 •  νωτιαίος π του  
        τρίδυµου & δεµάτιο 
 •  πυραµίδες  
•  χιασµός του έσω ληµνίσκου 
 •  έσω τοξοειδείς ίνες 
 •  έσω ληµνίσκο 



Σωµατοαισθ. φλοιο 

Εσω κάψα 

Εσω ληµνισκο 

Οπισθιο εξω κοιλιακο 
πυρηνα (θαλαµος) 

Μεσο εγκ 

προµηκης 

ΝΜ 

Ισχνο δ 

Σφηνοειδης δ 

Υποδεκτικα οργανα 

•  ισχνός &  
     σφηνοειδής πυρ 
 

•  εσω τοξοειδεις ινες 
 

•  χιασµος των  
     εσω ληµνισκων 
 

•  εσω ληµνισκος 



•  εσω ληµνισκος 

Μεσος Εγκεφαλος 



• Οπισθιο εξω  
           κοιλιακο πυρηνα 

Θαλαµος 



•  Θαλαµοφλοιώδεις  
                   ίνες 
 

•  έσω κάψα 
•  ακτινωτό στέφανο 
•  οπίσθια κεντρική  
                   έλικα 

Θάλαµος 

Οπισθια κεντρικη  
ελικα 

Θαλαµος 

VPL 

Ανιοντα δεµατια 



•   οπισθια κεντρική  
        ελικα 
 

•  κεντρα της αφης  
        & πιεσης 

Φλοιο 
Φλοιο 

Εσω 
καψα 




