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Εισαγωγή 
 
• Αποτελείται από:  

- πολλές ανιούσες και κατιούσες εµµύελες νευρικές ίνες  
- λίγες αµύελες νευρικές ίνες 
- νευρογλοία, αγγεία  

• Υποδιαιρείται σε τρεις δέσµες (ή στήλες): πρόσθια, πλάγια και οπίσθια δέσµη.  
• Η πρόσθια δέσµη βρίσκεται µεταξύ της πρόσθιας µέσης σχισµής (αύλακα) και της 
πρόσθιας πλάγιας αύλακας (τη θέση ανάδυσης των πρoσθίων ριζών των νωτιαίων 
νεύρων).  

• Η οπίσθια δέσµη βρίσκεται µεταξύ της οπίσθιας µέσης σχισµής (αύλακας) και της 
οπίσθιας πλάγιας αύλακας (τη θέση της εισόδου των οπισθίων ριζών).  

• Η πλάγια δέσµη βρίσκεται µεταξύ της πρόσθιας και οπίσθιας πλάγιας αύλακας. Η λευκή 
ουσία υποδιαιρείται σε φυσιολογικά δεµάτια κατά τον επιµήκη άξονα.  
– Σε κάθε δεµάτιο (οδός ή δεσµίδα) οι ίνες έχουν κοινή έκφυση, πορεία, απόληξη και 
λειτουργία.   

• Φυσιολογικά διακρίνονται σε:  
- Κατιόντα (φυγόκεντρα) δεµάτια που µεταβιβάζουν διεγέρσεις από τον εγκέφαλο 
προς το νωτιαίο µυελό. Γενικά, καταλήγουν στους πυρήνες των προσθίων κεράτων 
του νωτιαίου µυελού.  

Η Λευκή Ουσία του Νωτιαίου Μυελού 
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- Ανιόντα (κεντροµόλα) δεµάτια που µεταβιβάζουν διεγέρσεις από την περιφέρεια 
προς τα νωτιαία γάγγλια ή τη φαιά ουσία του νωτιαίου µυελού και στη συνέχεια προς 
τον εγκέφαλο. Γενικά, καταλήγουν σε διάφορους πυρήνες του εγκεφαλικού 
στελέχους.  

- Θεµέλια (ίδια) δεµάτια που εκφύονται από τη φαιά ουσία του νωτιαίου µυελού και 
χρησιµεύουν για να συνδέουν διάφορα νευροτόµια µεταξύ τους. Εξυπηρετούν την 
εξάπλωση των διεγέρσεων κατά µήκος του νωτιαίου µυελού. 

 
Ανιόντα Δεµάτια του Νωτιαίου Μυελού 
 
• Τα ανιόντα δεµάτια µεταφέρουν διεγέρσεις από την περιφέρεια στον εγκέφαλο.  
Περιλαµβάνουν διεγέρσεις αφής, άλγους και θερµοκρασίας από τους µυϊκούς και 
τενόντιους υποδοχείς. Υπάρχουν: 
- Συνειδητές αισθητικές πληροφορίες που µέσω του θαλάµου καταλήγουν στο φλοιό 
των ηµισφαιρίων για να ερµηνευτούν. 

- Μη συνειδητές αισθητικές πληροφορίες που φέρονται στην παρεγκεφαλίδα, η 
οποία τις χρησιµοποιεί για το συντονισµό της µυϊκής δραστηριότητας. 
 

• Η µεταφορά πληροφοριών στον εγκέφαλο γίνεται µε µια σειρά νευρώνων: 
1. Ο πρώτος νευρώνας (νευρώνας 1ης τάξης)  
– Το κυτταρικό σώµα του νευρώνα 1ης τάξης βρίσκεται στο νωτιαίο γάγγλιο της 
οπίσθιας ρίζας.  

– Οι κεντρικές αποφυάδες του εισέρχονται στο νωτιαίο µυελό διαµέσου των ραχιαίων 
ριζών και παραµένουν στην οµόπλευρη επιφάνεια του νωτιαίου µυελού µέχρι να 
σταµατήσουν στον δεύτερο νευρώνα είτε στο νωτιαίο µυελό είτε στον προµήκη. 

– Οι κεντρικές αποφυάδες σχηµατίζουν παράπλευρους κλάδους για τα αντανακλαστικά 
και ενδοτµηµατικές συνδέσεις. 

2. Ο δεύτερος νευρώνας (Νευρώνας 2ης τάξης) 
– Το κυτταρικό σώµα του νευρώνα 2ης τάξης βρίσκεται στο νωτιαίο µυελό ή στον 
προµήκη.   

– Οι νευράξονές του χιάζονται στην αντίθετη πλευρά και ανέρχονται προς τον θάλαµο 
(νευρώνας 3ης τάξης). 

3. Ο τρίτος νευρώνας (Νευρώνας 3ης τάξης) 
– Το κυτταρικό σώµα του νευρώνα 3ης τάξης βρίσκεται στον θάλαµο 
– Οι νευράξονές τους φέρονται στο σωµατοαισθητικό φλοιό του βρεγµατικού λοβού. 

 
Ανιόντα Δεµάτια της Πρόσθιας Δέσµης 
 
Πρόσθιο νωτιαιοθαλαµικό δεµάτιο 
• Οι ίνες εκφύονται από τα νευρικά κύτταρα του οπισθίου κέρατος (τον πυρήνα του 
οπισθίου κέρατος) και χιάζονται στο πρόσθιο λευκό σύνδεσµο.  

• Φέρεται στην πρόσθια δέσµη (αντίθετη) επί τα εκτός των προσθίων ριζών.  
• Βρίσκεται πίσω από το αιθουσονωτιαίο και επί τα εντός του πλάγιου νωτιαιοθαλαµικού 
δεµατίου.  

• Από τον προµήκη και άνω, το πρόσθιο νωτιαιοθαλαµικό δεµάτιο συµπορεύεται µε τον 
έσω ληµνίσκο.  

• Μεταβιβάζει διεγέρσεις σχετικές µε την αφή και την πίεση.  
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• Υπάρχει σωµατοτοπογραφική διάταξη των ινών. Από µέσα και πίσω προς τα έξω και 
εµπρός, φέρονται ίνες από την αυχενική, θωρακική, οσφυϊκή και ιερή µοίρα του νωτιαίου 
µυελού, αντίστοιχα. 

 
 
Ανιόντα Δεµάτια της Πλάγιας Δέσµης 
 
Οπίσθιο νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικό δεµάτιο (ή δεµάτιο του Flechsig) 
• Οι ίνες εκφύονται από τα νευρικά κύτταρα του οπισθίου κέρατος (τον θωρακικό πυρήνα 
του Clarke) κυρίως και φέρονται στην πλάγια δέσµη του ίδιου ηµιµορίου του νωτιαίου 
µυελού. (Είναι αχίαστες)  

• Βρίσκεται επιπολής στην οπίσθια µοίρα της πλάγια δέσµης, επί τα εκτός του πλαγίου 
πυραµιδικού και εν µέρει του ερυθρονωτιαίου δεµατίου.  

• Στον προµήκη, το δεµάτιο εισδύει στο κάτω σκέλος της παρεγκεφαλίδας και απολήγει 
στην παρεγκεφαλίδα.  

• Μεταβιβάζει διεγέρσεις σχετικές µε την ιδιοδεκτική αισθητικότητα (από µυς, τένοντες και 
αρθρώσεις) και εν µέρει µε την αφή και την πίεση. Έτσι διεγέρσεις από τα όργανα του 
κινητικού συστήµατος του σύστοιχου ηµιµορίου του σώµατος φέρονται στην 
παρεγκεφαλίδα για τον έλεγχο και συντονισµό των εκούσιων κινήσεων. (Δηλαδή, µε το 
δεµάτιο αυτό η παρεγκεφαλίδα ρυθµίζει τον τόνο των µυών και τις στάσεις του σώµατος.)  

• Υπάρχει σωµατοτοπογραφική διάταξη των ινών. Από εµπρός προς τα πίσω φέρονται ίνες 
από τη θωρακική, οσφυϊκή και ιερή µοίρα του νωτιαίου µυελού αντίστοιχα. 

 
Πρόσθιο νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικό δεµάτιο (ή δεµάτιο του Gowers) 
• Οι ίνες εκφύονται από τα νευρικά κύτταρα του οπισθίου κέρατος (από τον έσω διάµεσο 
πυρήνα). Οι ίνες φέρονται στη σύστοιχη και αντίστοιχη πλάγια δέσµη (δια του προσθίου 
λευκού συνδέσµου). (Δηλαδή περιέχει χιαστές και αχίαστες ίνες.)  

• Βρίσκεται επιπολής στην πρόσθια µοίρα της πλάγιας δέσµης, επί τα εκτός του 
ερυθρονωτιαίου και πλάγιου νωτιαιοθαλαµικού δεµατίου.  

• Φέρεται µε το άνω σκέλος της παρεγκεφαλίδας στην παρεγκεφαλίδα.  
• Μεταβιβάζει ιδιοδεκτικές διεγέρσεις (κυρίως) και εν µέρει διεγέρσεις σχετικές µε την αφή 
και την πίεση.  

 
Πλάγιο νωτιαιοθαλαµικό δεµάτιο 
• Οι ίνες εκφύονται από τα νευρικά κύτταρα του οπισθίου κέρατος (τον πυρήνα του 
οπισθίου κέρατος) και χιάζονται στον πρόσθιο λευκό σύνδεσµο και φέρονται στην 
αντίθετη πλάγια δέσµη.  

• Βρίσκεται επί τα εντός του πρόσθιου νωτιαιο-παρεγκεφαλιδικού δεµατίου.  
• Μεταβιβάζει διεγέρσεις σχετικές µε το άλγος και τη θερµοκρασία, από το αντίθετο 
ηµιµόριο του σώµατος. (Επίσης µεταβιβάζει µερικές ιδιοδεκτικές διεγέρσεις)  

• Καταλήγει στον πρόσθιο έξω κοιλιακό πυρήνα του θαλάµου.  
• Υπάρχει σωµατοτοπογραφική διάταξη των ινών. Από µέσα προς τα έξω φέρονται ίνες 
από την αυχενική, θωρακική, οσφυϊκή και ιερή µοίρα του νωτιαίου µυελού αντίστοιχα. 
Στο µέσο εγκέφαλο, οι ίνες από τα κάτω άκρα βρίσκονται ραχιαία. 

 
Οπισθοπλάγιο δεµάτιο ή επιχείλια ζώνη του Lissauer  
• Βρίσκεται µεταξύ της κορυφής του οπισθίου κέρατος και της επιφάνειας του νωτιαίου 

µυελού.  
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• Προέρχεται από την έξω µοίρα των οπίσθιων ριζών, οι οποίες υποδιαιρούνται σε ανιόντες 
και κατιόντες κλάδους που πορεύονται ένα έως τρία νευροτόµια. Καταλήγουν σε νευρικά 
κύτταρα του οπισθίου κέρατος. 

 
Νωτιαιοελαϊκό δεµάτιο (του Hellweg) 
• Οι ίνες εκφύονται από τα νευρικά κύτταρα του οπισθίου κέρατος της αυχενικής µοίρας 
του νωτιαίου µυελού και χιάζονται στον πρόσθιο λευκό σύνδεσµο.  

• Πορεύεται στο όριο µεταξύ της πρόσθιας και πλάγιας δέσµης (µπροστά από το πρόσθιο 
παρεγκεφαλιδικό δεµάτιο).  

• Μεταβιβάζει διεγέρσεις από δερµατικούς και ιδιοδεκτικούς υποδοχείς και καταλήγει στον 
κάτω πυρήνα της ελαίας. 

 
Νωτιαιοδικτυωτό δεµάτιο 
• Οι ίνες εκφύονται από το νωτιαίο µυελό και φέρονται διάσπαρτα µεταξύ των ινών του 
πλάγιου νωτιαιοθαλαµικού δεµατίου.  

• Καταλήγει κυρίως στο δικτυωτό σχηµατισµό του προµήκη. (Ρυθµίζει τα επίπεδα της 
συνείδησης).  

 
Νωτιαιοτετραδυµικό δεµάτιο 
• Οι ίνες εκφύονται από τα νευρικά κύτταρα του οπισθίου κέρατος και χιάζονται στον 
πρόσθιο λευκό σύνδεσµο.  

• Βρίσκεται στην πλάγια δέσµη µπροστά από το πλάγιο νωτιαιοθαλαµικό δεµάτιο και επί 
τα εντός του πρόσθιου νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικού δεµατίου.  

• Μεταβιβάζει διεγέρσεις σχετικές µε το άλγος στα πρόσθια διδύµια και αποτελεί ανιούσα 
οδό για τα νωτιαιοφθαλµικά αντανακλαστικά. 

 
Ανιόντα Δεµάτια της Οπίσθιας Δέσµης 
 
Ισχνό δεµάτιο (του Goll) 
• Οι ίνες του αποτελούνται από τους µακρούς ανιόντες κλάδους των οπισθίων ριζών των 
κοκκυγικών, ιερών, οσφυϊκών και των κατώτερων θωρακικών νεύρων, µέχρι το Θ6, 
τα οποία εκφύονται από τα ψευδοµονόπολα κύτταρα των νωτιαίων γαγγλίων.  

• Οι ίνες του προέρχονται από την έσω µοίρα της οπίσθιας ρίζας και φέρονται στην 
οπίσθια δέσµη.  

• Αρχίζει από την κατώτατη µοίρα του νωτιαίου µυελού. Στο κατώτατο ηµιµόριο 
καταλαµβάνει σχεδόν όλη την οπίσθια δέσµη. Προς τα άνω, καταλαµβάνει την έσω µοίρα 
της οπίσθιας δέσµης.  

• Καταλήγει στον ισχνό πυρήνα, κάτω από το κορυνοειδές φύµα, στην οπίσθια επιφάνεια 
του προµήκη.  

• Μεταβιβάζει διεγέρσεις σχετικές µε την ιδιοδεκτική αισθητικότητα (ενσυνείδητη αίσθηση 
και κινήσεις των µελών), τη διακριτή αφή και την παλλαισθησία (αίσθηση των δονήσεων) 
των κάτω άκρων.  

• Υπάρχει σωµατοτοπογραφική διάταξη των ινών. Από µέσα προς τα έξω, φέρονται ίνες 
από την ιερή, οσφυϊκή και θωρακική µοίρα του νωτιαίου µυελού αντίστοιχα.  

 
Σφηνοειδές δεµάτιο (του Burdach) 
• Οι ίνες του αποτελούνται από τους µακρούς ανιόντες κλάδους των οπισθίων ριζών των 
ανώτερων θωρακικών και των αυχενικών νεύρων, τα οποία εκφύονται από τα 
ψευδοµονόπολα κύτταρα των νωτιαίων γαγγλίων.  



Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 123 

• Οι ίνες του προέρχονται από την έσω µοίρα της οπίσθιας ρίζας και φέρονται στην 
οπίσθια δέσµη επί τα εκτός του ισχνού δεµατίου (δηλαδή, στην εξωτερική µοίρα της 
οπίσθιας δέσµης)  

• Αρχίζει από το µέσο περίπου της θωρακικής µοίρας του νωτιαίου µυελού.  
• Καταλήγει στον σφηνοειδή πυρήνα κάτω από το σφηνοειδές φύµα, στην οπίσθια 
επιφάνεια της οπίσθιας δέσµης. Μερικές ίνες καταλήγουν στον επικουρικό σφηνοειδή 
πυρήνα.  

• Μεταβιβάζει διεγέρσεις σχετικές µε την ενσυνείδητη αισθητικότητα, τη διακριτή αφή και 
την παλλαισθησία.  

• Υπάρχει σωµατοτοπογραφική διάταξη των ινών που είναι ίδια µε αυτή του ισχνού 
δεµατίου.   

 
Κατιόντα Δεµάτια του Νωτιαίου Μυελού 
 
Κατιόντα Δεµάτια της Πρόσθιας Δέσµης 
 
1. Πρόσθιο πυραµιδικό δεµάτιο (ή πρόσθιο φλοιονωτιαίο δεµάτιο) 
• Εντοπίζεται στην έσω µοίρα της πρόσθιας δέσµης και πορεύεται κατά µήκος της 
πρόσθιας µέσης σχισµής (αύλακα).  

• Είναι µικρό και εκτείνεται από την αυχενική µοίρα µέχρι τη µεσότητα της θωρακικής 
µοίρας του νωτιαίου µυελού.   

 
2. Αιθουσονωτιαίο δεµάτιο 
• Εντοπίζεται στην περιφέρεια της πρόσθιας δέσµης, µπροστά από το πρόσθιο 
δικτυονωτιαίο δεµάτιο.  

• Είναι αχίαστο και καταλήγει στα νευρικά κύτταρα των προσθίων κεράτων. 
• Έχει ρόλο στον έλεγχο της ισορροπίας και στη ρύθµιση του µυϊκού τόνου. (Δηλαδή, 
ανήκει στο εξωπυραµιδικό σύστηµα.) 

 
3. Πρόσθιο δικτυονωτιαίο δεµάτιο 
• Εντοπίζεται κυρίως µπροστά από το πρόσθιο κέρας του νωτιαίου µυελού, αλλά οι 
δικτυονωτιαίες ίνες πορεύονται διάσπαρτα.  

• Ανήκει στο εξωπυραµιδικό σύστηµα και έχει ρόλο στην µυϊκή λειτουργία. 
 
4. Πρόσθιο τετραδυµονωτιαίο δεµάτιο (του  Löwenthal) 
• Εντοπίζεται στο πρόσθιο χείλος της πρόσθιας µέσης σχισµής επί τα εντός του 
αιθουσονωτιαίου δεµατίου.  

• Ανήκει στο εξωπυραµιδικό σύστηµα και έχει ρόλο στην αντανακλαστική στροφή της 
κεφαλής και στην κίνηση των άνω άκρων, οι οποίες πραγµατοποιούνται σε σχέση µε 
οπτικά ερεθίσµατα. 

 
5. Παραυλάκια δεσµίδα (του Edinger) 
• Εντοπίζεται επί τα εκτός του πρόσθιου πυραµιδικού δεµατίου.  
• Περιέχει ίνες της έσω µοίρας του αιθουσονωτιαίου δεµατίου και της έσω επιµήκους 
δεσµίδας.  

• Ανήκει στο εξωπυραµιδικό σύστηµα. 
 
6. Έσω επιµήκης δεσµίδα 
• Εντοπίζεται πίσω από το πρόσθιο πυραµιδικό δεµάτιο.  
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• Περιέχει χιαστές και αχίαστες ίνες.  
• Ανήκει στο εξωπυραµιδικό σύστηµα. 
 
 
Κατιόντα Δεµάτια της Πλάγιας Δέσµης 
 
1. Πλάγιο πυραµιδικό δεµάτιο (ή πλάγιο φλοιονωτιαίο δεµάτιο)  
• Εντοπίζεται επί τα εντός του οπισθίου νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικού δεµατίου και στην 
οσφυϊκή και ιερή µοίρα όπου εξαφανίζεται το οπίσθιο νωτιαιοπαρεγκεφαλιδικό δεµάτιο, 
βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια του νωτιαίου µυελού.  

• Είναι χιαστό και αποτελεί κινητική οδό των εκουσίων κινήσεων.  
• Υπάρχει σωµατοτοπογραφική διάταξη των ινών από έσω προς τα έξω πορεύονται ίνες για 
το άνω άκρο, τον κορµό και το κάτω άκρο αντίστοιχα. 

 
2. Πλάγιο δικτυονωτιαίο δεµάτιο (ή βολβο-και-γεφυρο-δικτυονωτιαίο δεµάτιο) 
• Ανήκει στο εξωπυραµιδικό σύστηµα και έχει ρόλο στη µυϊκή λειτουργία.  
• Είναι χιαστό και αχίαστο. 
 
3. Ερυθρονωτιαίο δεµάτιο (του von Monakow) 
• Βρίσκεται µπροστά από το πλάγιο πυραµιδικό δεµάτιο στη µεσότητα της πλάγιας δέσµης.  
• Είναι χιαστό.  
• Ανήκει στο εξωπυραµιδικό σύστηµα και έχει ρόλο στη µυϊκή λειτουργία 
 
4. Ελαιονωτιαίο δεµάτιο (του Bechterew) 
• Εντοπίζεται επί τα εκτός των προσθίων ριζών στην ανώτερη θωρακική µοίρα.  
• Είναι χιαστό.  
• Θεωρείται ότι ανήκει στο εξωπυραµιδικό σύστηµα και έχει ρόλο στη µυϊκή λειτουργία. 
 
5. Κατιούσες ίνες του αυτόνοµου (ή οδός του Förster) 
• Θεωρείται ότι βρίσκονται ανάµεσα στο πλάγιο πυραµιδικό και καλυπτρονωτιαίο δεµάτιο, 
όµως η ακριβής θέση τους δεν είναι γνωστή. 

• Έχει ρόλο στις σπλαγχνικές λειτουργίες. 
 
6. Πλάγιο τετραδυµονωτιαίο δεµάτιο 
• Εντοπίζεται µπροστά από το ερυθρονωτιαίο δεµάτιο, κυρίως στην αυχενική µοίρα του 
νωτιαίου µυελού.  

• Είναι αχίαστο.  
• Ανήκει στο εξωπυραµιδικό σύστηµα και έχει ρόλο στη µυϊκή λειτουργία. 
 
7. Καλυπτρονωτιαίο δεµάτιο 
• Εντοπίζεται πίσω από το ερυθρονωτιαίο δεµάτιο.  
• Ανήκει στο εξωπυραµιδικό σύστηµα και έχει ρόλο στη µυϊκή λειτουργία 
 
Κατιόντα Δεµάτια της Οπίσθιας Δέσµης 
 
Υπάρχουν µερικά µικρά κατιόντα δεµάτια στην οπίσθια δέσµη. Γενικά, αποτελούν νευρικές 
ίνες των οπίσθιων ριζών οι οποίες αντίστοιχα προς την οπίσθια δέσµη χορηγούν βραχείς 
κατιόντες κλάδους. Καταλήγουν στους πυρήνες των οπισθίων κεράτων των κατώτερων 
νευροτοµίων. 
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1. Τριγωνικό δεµάτιο (των Phillipe–Gombault)  
Βρίσκεται κοντά στην οπίσθια – έσω µοίρα του ισχνού δεµατίου, στην ιερή µοίρα του 
νωτιαίου µυελού. 

 
2. Ωοειδές δεµάτιο (του Flechsig) ή διαφραγµατο-επιχείλιο δεµάτιο  
Βρίσκεται κοντά στο οπίσθιο διάφραγµα και εκτείνεται από την κατώτερη θωρακική 
µοίρα µέχρι την οσφυϊκή µοίρα του νωτιαίου µυελού. 
 

3. Κοµµατοειδές δεµάτιο (του Schultre) ή µεσοδεµατιακό ή µηνοειδές δεµάτιο  
Βρίσκεται µεταξύ του σφηνοειδούς και ισχνού δεµατίου, στην ανώτερη θωρακική µοίρα 
του νωτιαίου µυελού. 

 
 
Διανευροτοµιακά Δεµάτια (Θεµέλια Δεµάτια) 
 
• Αποτελούνται από βραχείες ανιούσες και κατιούσες ίνες που συνδέουν τα διάφορα 
νευροτόµια µεταξύ τους.  

• Χρησιµεύουν στη ταυτόχρονη εξάπλωση των διεγέρσεων οµόπλευρα. 
 
1. Ίδιο δεµάτιο της πρόσθιας δέσµης 
• Εντοπίζεται µπροστά από τη φαιά ουσία. 
• Έχει ρόλο στα διανευροτοµιακά αντανακλαστικά. 
 
2. Ίδιο δεµάτιο της οπίσθιας δέσµης 
• Εντοπίζεται πίσω από τη φαιά ουσία.  
• Έχει ρόλο στα διανευροτοµιακά αντανακλαστικά. 
 
3. Ίδιο δεµάτιο της πλάγιας δέσµης 
• Εντοπίζεται επί τα εκτός της φαιάς ουσίας.  
• Θεωρείται ότι περιέχει δικτυωτονωτιαίες ίνες και ίνες του αυτόνοµου νευρικού 
συστήµατος.  

• Έχει ρόλο στα διανευροτοµιακά αντανακλαστικά. 
 
 
Εγκάρσια διατοµή  του νωτιαίου µυελού (θωρακική µοίρα ΣΣ) 
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Ανιούσες οδοί (δεµάτια) του νωτιαίου µυελού.  Οι ανιούσες οδοί παρουσιάζονται αµφίπλευρα.  Στην εικόνα 

τονίζονται στην αριστερή πλευρά. 

 

 

 
Η λειτουργική και ανατοµική διαίρεση του νωτιαιοθαλαµικού δεµατίου.  Απεικονίζει το διαχωρισµό της 

αισθητικότητας στο ανώτερο αυχενικό επίπεδο. 
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Κατιούσες οδοί (δεµάτια) του νωτιαίου µευλού.  Οι κατιούσες οδοί παρουσιάζονται αµφίπλευρα.  Στην εικόνα 
τονίζονται στην δεξιά πλευρά. 

 

 
 
Εγκάρσια διατοµή  του νωτιαίου µυελού.  Σχηµατική απεικόνιση των κυριοτέρων ανιόντων και κατιόντων 

δεµατίων και της σωµατοτοπίας τους. 

 


