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Εισαγωγή 
 
• Το Περιφερικό Νευρικό Σύστηµα (ΠΝΣ) περιλαµβάνουν τα εγκεφαλονωτιαία νεύρα 

(εγκεφαλικά & νωτιαία νεύρα µαζί µε τις αποφυάδες τους) και τα εγκεφαλονωτιαία 
γάγγλια. 

• Τα “περιφερικά νεύρά” περιλαµβάνει το σύνολο των νευρικών στελεχών µε τους κλάδους 
τους, που βρίσκονται εκτός του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Συνδέουν το Κεντρικό 
Νευρικό Σύστηµα µε τα διάφορα όργανα και ιστόυς του σώµατος. Χρησιµεύουν για την 
αγωγή των διεγέρσεων από τα νευρικά κέντρα προς τα περιφερικά όργανα και 
αντίστροφα.  

• Τα αισθητικά γάγγλια των οπίσθιων ριζών και των στελεχών (µεικτών) εγκεφαλικών 
νεύρων έχουν την ίδια δοµή. Κάθε γάγγλιο περιβάλλεται από µια κάψα συνδετικού ιστού 
που συνεχίζεται µε το επινεύριο του νεύρου. 

• Αποτελούνται από εµµύελες νευρικές ίνες (Κυρίως), εκτός από τα συµπαθητικά νεύρα 
που αποτελούνται κυρίως από αµύελες νευρικές ίνες. 

• Ανάλογα µε τη λειτουργία τους διακρίνονται σε κινητικές ίνες οι οποίες νευρώνουν τους 
σκελετικούς µυς και αισθητικές ίνες. Επίσης µέσα στα νεύρα βρίσκονται φυγόκεντερες 
ίνες που νευρώνουν λείους µυς κ.λ.π. και ανήκουν στο φυτικό νευρικό σύστηµα. 
− Τα νευρικά κύτταρα που σχηµατίζουν τα κινητικά νεύρα των γραµµωτών µυών είναι 
τα πολύπολοι α- και γ-νεύρωνες στο πρόσθιο κέρας της φαιάς ουσιάς του νωτιαίου 
µυελού. 

Οργάωνση του Περιφερικού Νευρικού 
Συστήµατος 
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− Τα νευρικά κύτταρα που σχηµατίζουν τα αισθητικά νεύρα εντοπίζονται στα γάγγλια 
των οπισθίων ριζών. Αποτελούν µονόπολοι νευρώνες µε αισθητικές (προσαγωγές) 
κεντρικές αποφυάδες που εισέρχονται στον οπίσθιο κέρας της φαιάς ουσίας µε τις 
οπίσθιες ρίζες.  

 
 
Τα Εγκεφαλονωτιαία ΓάγγλιαΕ 
 
• Αποτελούνται από µικρά, συµπαγή συναρθροίσεις (σωµάτια) νευρικών κυττάρων τα 
οποία βρίσκονται στις οπίσθιες νευρικές ρίζες.  Εντοπίζονται µέσα στα µεσοσπονδύλια 
τρµήµατα.  (Έξαίρεση είναι τα γάγγλια των Α1 και Α2, τα οποία βρίσκονται στα οπίσθια 
τόξα των αντίστοιχων σπονδύλων, και τα ιερά και κοκκυγικά γάγγλια, τα οποία 
παραµένουν µέσα στον ιερό σωλήνα.  

• Τα νωτίαια γάγγλια περιέχουν τα κυτταρικά σώµατα των πρωτοταγών αισθητικών 
νευρώνων.  Το γάγγλιο βρίσκετα ολόκληρο µέσα σε µία κάψα από πυκνό στηρικτικό 
ιστό, ο οποίος αποτελεί τη συνέχεια του περινεύριου και επινεύριου των συνοδών 
περιφερικών νεύρων.  

• Συνάπτονται:  
- µε τις οπίσθιες ρίζες των νωτιαίων νεύρων (νωτιαία γάγγλια)  
- µε τις αισθητικές ρίζες µερικών εγκεφαλικών νεύρων (εγκεφαλικά γάγγλια) [του 
τριδύµου, του προσωπικού, του ακουστικού, του γλωσσοφαρυγγικού, και του 
πνευµονογαστρικού νεύρου].  

• Τα νευρικά κύτταρα του γαγγλίου είναι:  
- ψευδοµονόπολα (70%)  
- µονόπολα  
- πολύπολα 

• Η µοναδική αποφυάδα αποφυάδα των ψευδο-µονόπολων κυττάρων, γρήγορα αποσχίζεται 
σαν “Τ” ή  “V”  σε δύο κλάδους:  
- τον περιφερικό κλάδο: πιο παχύς δέχεται τις διεγέρσεις από την περιφέρεια  
- τον κεντρικό κλάδο: εισδύει στον εγκέφαλο ή στον νωτιαίο µυελό µεταβι-βάζει τις 
διεγέρσεις σε τελικούς πυρήνες 

 
• Τα ψευδοµονόπολα κύτταρα ανάλογα µε την πορεία και την απόληξη του περιφερικού 
κλάδου διακρίνονται σε: 
− Σωµατοαισθητικά: απολήγουν στην αισθητική ίνα περιφερικού οργάνου (δέρµα, 

µύες, τένοντες, αρθρώσεις, οστά κ.λ.π.) 
− Σπλαχνοαισθητικά: φέρονται µε το συµπαθητικό στα όργανα της φυτικής ζώνης 

(σπλάχνα, αγγεία) 
 
Το Περιφερικό Νεύρο 
 
• |Ένα τυπικό περιφερικό νεύρο απτελείται από έναν αριθµό νευρικών ινών, οι οποίες 

µπορεί να είναι κεντροµόλες ή φυγόκεντρες σε σχέση µε το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα:  
• Οι κεντροµόλες ίνες µεταφέρουν πληροφορίες από το εσωτερικό του σώµατος και το 
περιβάλλον (εξωτερικά), στα νευρικά κύτταρα. 
− Νεύρα που έχουν µόνο κεντροµόλες ή αισθητικές ίνες ονοµάζονται αισθητικά νεύρα.  
Κάθε αισθητικό νεύρο εκφύεται από κάποιο εγκεφαλονωτιαίο γάγγλιο,τον αισθητικό 
εκφυτικό πυρήνα.  
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Τα ψευδοµονόπολα κύτταρα (και τα δίπολα) των γαγγλίων εµφανίζουν έναν περι-
φερικό κλάδο που απολήγει στα υποδεκτικά όργανα (από τα οποία δέχεται τις 
διεγέρσεις) και έναν κεντρικό κλάδο.  

- Οι κεντρικές αποφυάδες των γαγγλίων σχηµατίζουν τις αισθητικές ρίζες που 
εισέρχονται στο εγκεφαλικό στέλεχος ή στο νωτιαίο µυελό και απολήγουν στους 
αισθητικούς τελικούς πυρήνες ή στους δεύτερους αισθητικούς πυρήνες. 

  
• Οι φυγόκεντρες ίνες µεταφέρουν ώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα στα 
εκτελεστικά όργανα.  
- Νεύρα που έχουν φυγόκεντρες ή κινητικές ίνες ονοµάζονται κινητικά νεύρα.  
- Κάθε κινητικό νεύρο εκφύεται από οµάδα νευρικών κυττάρων, τον κινητικό 
εκφυτικό πυρήνα.  

- Οι πυρήνες των εγκεφαλικών νεύρων βρίσκονται στο στέλεχος του εγκεφάλου.  
- Οι πυρήνες των νωτιαίων νεύρων βρίσκονται στα πρόσθια κέρατα της φαιάς ουσίας 
του νωτιαίου µυελού.  

- Τα περισσότερα νεύρα έχουν και τους δύο τύπους ινών (αισθητικές και κινητικές) και 
ονοµάζονται µεικτά νεύρα.  

• Όλα τα νωτιαία νεύρα και µερικά από τα εγκεφαλικά είναι µεικτά νεύρα.  
 
Δοµή του Περιφερικού Νεύρου 
 
• Στο περιφερικό νευρικό σύστηµα, οι νευρικές ίνες συγκεντρώνονται σε δεµάτια, για να 
σχηµατίσουν νεύρα (που κυρίως έχουν µια λευκωπή εµφάνιση από τη µυελίνη που περιέ-
χουν).  

• Κάθε περιφερικό νεύρο (ή απλά νεύρο) απότελείται από µία ή περισσότερες παράλληλες 
δεσµίδες ινών (εµµύελων και αµύελων) που περιβάλλονται από έλυτρα συνδετικού ιστού. 
Οι δέσµες είναι είτε κεντροµόλες (αισθητικές) ή φυγόκεντρες (κινητικές). Τα περιφερικά 
νεύρα µπορεί να περιέχουν οποιοδήποτε συνδυασµό προσαγωγών ή απαγωγών νευρικών 
ινών  είτε του σωµατικού είτε του αυτόνοπου νευρικού συστήµατος.  Οι νευρώνες που 
συµµετέχουν στο σχηµατισµό των περιφερικών νεύρων εντοπίζονται κατά το ήµισυ στο 
ΚΝΣ.  

• Στο εσωτερικό των δεµατίων κάθε µεµονωµένη νευρική ίνα, µαξί µε το κύτταρο Schwann 
που την επενδύει, περιβάλλεται από ένα λεπτό κάλυµα χαλαρού αγγειακού στηρικτικού 
ιστού, το ενδονεύριο. Το ενδονεύριο αποτελείται από µια πολύ λεπτή στιβάδα από 
χαλαρό συνδετικό ιστό και βρίσκεται σε στενή επαφή µε κάθε µία από τις νευρικές ίνες. 

• Κάθε δεµάτιο περιβάλλεται από µία πυκνή στιβάδα ισχυρού κολλαγονώδους ιστού, το 
περινεύριο. 

• Το επινεύριο βρίσκεται στα περιφερικά νεύρα τα οποία αποτελούνται από περισσότερα 
του ενός δεµάτια.  Αποτελεί µία επιπλέον στιβάδα χαλαρού κολλαγονώδους ιστού το 
οποίο συνδέει τα δεµάτια µεταξύ τους. Περιφερικά το επινεύριο συµπυκνώεται για να 
σχηµατίσει ένα ισχυρό κυλινδρικό έλυτρο. Από αυτό, πυκνά διαφράγµατα µπαίνουν µέσα 
στο νεύρο και σχηµατίζουν το περινεύριο το οποίο περιβάλλει δεµάτια από νευρικές ίνες. 

• Τα έλυτρα χρησιµεύουν για τη στήριξη των ινών, των αιµοφόρων και λεµφοφόρων 
αγγείων. Τα έλυτρα συνδετικού ιστού περιλαµβάνουν:  
- Επινεύριο: έλυτρο συνδετικού ιστού που περιβάλλει το νευρικό στέλεχος εξωτερικά  
- Περινεύριο: έλυτρο συνδετικού ιστού που περιβάλλει κάθε δέσµη νευρικών ινών.  
- Ενδονεύριο: χαλαρός συνδετικός ιστός µεταξύ κάθε νευρικής ίνας. 
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Ταξινόµηση των Περιφερικών Ινών 
 
Ανάλογα µε το πάχος τους και την ταχύτητα αγωγής των νευρικών τους  ώσεων, οι 
περιφερι-κές ίνες ταξινοµούνται στους ακόλουθους τύπους: (H ταχύτητα αγωγής µιας 
νευρικής ίνας είναι ανάλογη προς τη διάµετρο του άξονα).   
 
Τύπου Α  
• Αποτελούν εµµύελες απαγωγές, σωµατο-κινητικές και προσαγωγές, σωµατοαι-σθητικές 
ίνες.  

• Αποτελούνται από παχιές κινητικές ίνες και έχουν διάµετρο 1-20µm  
• Έχουν ταχύτητα αγωγής 5-120 µέτρων/-δευτερόλεπτο.  

 
Τύπου Β  
• Αποτελούν εµµύελες απαγωγές, προγαγγλιακές ίνες του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος  
• Έχουν διάµετρο 3-15 µm.  
• Έχουν ταχύτητα αγωγής 3-15 µέτρων/-δευτερόλεπτο.  

 
Τύπου C  
• Αποτελούν απαγωγές, µεταγαγγλιακές, σπλαγχνοκινητικές νευρικές ίνες του αυτόνοµου 
νευρικού συστήµατος.  

• Αποτελούνται από τις λεπτότερες αισθητικές ίνες  
• Έχουν διάµετρο 0.5-2 µm. Έχουν ταχύτητα αγωγής 0.5-2 µέτρων/δευτερό-λεπτο. 
 
 
 
Τα Εγκεφαλικά Νεύρα  
 
• Υπάρχουν 12 αµφοτερόπλευρά ζεύγη εγκεφαλικών νεύρων (εγκεφαλικές συζυγίες ή 
κρανιακά νεύρα). Αυτά µεταφέρουν προσαγωγές και απαγωγές ίνες µεταξύ του 
εγκεφάλου και διαφόρων περιφερικών δοµών, κυρίως της κεφαλής και του αυχένα. 

• Αναδύονται από την κοιλιακή επιφάνεια του εγκεφάλου, µε εξαίρεση το τροχιλιακό νεύρο 
(τέταρτη εγκεφαλική συζυγία) το οποίο αναδύεται από τη ραχιαία επιφάνεια του εγκε-
φαλικού στελέχους. 

• Όλα διανέµονται στην περιοχή της κεφαλής και του τραχήλου (εκτός του πνευµονο-
γαστρικού νεύρου (Χ) το οποίο νευρώνει επίσης όργανα του θώρακα και της κοιλίας). 

 
Λειτουργική Οργάνωση & Τοπογραφία των Πυρηνών των Εγκεφαλικών Νεύρων  
 
Ονοµάζονται και αριθµούνται σύµφωνα µε την από πάνω προς τα κάτω σειρά που συνδέονται 
στον εγκεφάλο.  
I. Το οσφρητικό 
II. Το οπτικό 
III. Το κοινό κινητικό 
IV. Το τροχιλιακό 
V. Το τρίδυµο 
VI. Το απαγωγό 
VII. Το προσωπικό 
VIII. Το στατικοακουστικό (ή ακουστικό) 
IX. Το γλωσσοφαρυγγικό 
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X. Το πνευµονογαστρικό 
XI. Το παραπληρωµατικό 
XII. Το υπογλώσσιο 
 
• Στο νωτιαίο µυελό του ενήλικα οι γενικές σωµατικές και σπλαγχνικές κεντροµόλες ίνες 

(αισθητικές περιοχές) βρίσκονται στην οπίσθια φαιά στήλη και οι γενικές σωµατικές και 
σπλαγχνικές φυγόκεντρες ίνες (κινητικές περιοχές) βρίσκονται στην πρόσθια φαιά στήλη. 
[δηλαδή υπάρχει µια γενική οπισθοκοιλαική σχέση µεταξύ αισθητικών ινών (πρόσθια) 
και κινητικών ινών (οπίσθια)].  

• Κατά την προς τα πάνω µετάβαση του νωτιαίου µυελού σε εγκεφαλικό στέλεχος, 
λαµβάνουν χώρα δύο σηµαντικές ανατοµικές αλλαγές:  
- Το οπίσθιο τµήµα στρέφεται προς τα έξω (αριστερά και δεξιά), καθώς ο κεντρικός 
σωλήνας (της αυχενικής µοίρας του νωτιαίου µυελού και ανώτερα της κλειστής 
µοίρας του προµήκη µυελού) επεκτείνεται εντός της τέταρτης κοιλίας. Έτσι στο 
εγκεφαλικό στέλεχος η οπισθοκοιλιακή σχέση µετατρέπεται σε οριζόντια 
(κεντροπεριφεριακή) σχέση (δηλαδή, όλα τα κινητικά τµήµατα βρίσκονται κεντρικά 
προς τα έσω, και τα αισθητικά τµήµατα βρίσκονται περιφερικά, προς τα έξω, σε 
σχέση µε τη µέση γραµµή).  

- Ειδικές σπλαγχνικές κεντροµόλες (αισθητικές) ή φυγόκεντρες (κινητικές) περιοχές 
αναµιγνύονται µε τα γενικά λειτουργικά τµήµατα στο στέλεχος. Κατά την ανάπτυξη, 
ειδικές σπλαγχνικές, φυγόκεντρες (κινητικές) και γενικές, σωµατικές, κεντροµόλες 
(αισθητικές) νευρικές οµάδες µετακινούνται προς τα έξω και κοιλιακά. 

 
• Έστι αναγνωρίζονται τέσσερις διακριτές κυτταρικές στήλες στη φαιά ουσία 
αµφοτερόπλευρα στο εγκεφαλικό στέλεχος.  Είναι διαµερισµατοποιηµένες και δεν 
συµµετέχουν σε κάθε εγκεφαλικό νεύρο.  

• Τα πρώτα δύο εγκεφαλικά νεύρα είναι άτυπα: το οσφρητικό νεύρο (Ι) σχηµατίζεται από 
αµύελες κεντρικές αποφυάδες των οσφρητικών αισθητικών κυττάρων και το οπτικό νεύρο 
(ΙΙ) αποτελεί µιά οδό η οποία εξέρχεται από τον εγκέφαλο κατά την εµωρυολογικής 
ανάπτυξης του οφθαλµού.  Οι πυρήνς των.αµιγών εγκεφαλικών νεύρων βρίσκονται στο 
εγκεφαλικό στέλεχο 

 
Γενικές Σωµατικές Απαγωγές Στήλες  
• Νευρώνουν τους γραµµωτούς µύες.  Οι µύες του οφθαλµού νευρώνουνται κύριος µέσω 
του οφθαλµονκινητικού, του τροχιλιακού και του απαγωγού νεύρου. Η κινητική νεύρωση 
της γλώσσας γίνεται µέσω του υπογλώσσιου νεύρου.  

• Οι πυρήνες της στήλης των σωµατικών κινητικών νεύρων βρίσκεται κοντά στη µέση 
γραµµή.  Αποτελείται από τους πυρήνες των νεύρων ΙΙΙ, IV, VI και XII. 
- Ο πύρηνας του κοινού κινητικού (ΙΙΙ) εντοπίζεται στην κοιλαική µοίρα της φαιάς 
ουσίας γύρω από τον υδραγωγό στο µέσο εγκέφαλο, στο επίπεδο του άνω διδυµίου. 
Οι απαγωγές ίνες του νευρώνουν όλων των µυών του οφθαλµικού βολβού (εκτός του 
άνω λογού και έξω ορθού) και τον ανελκτήρα µυός του άνω βλεφάρου. 

- Ο πυρήνας του τροχιλιακού (IV) βρίσκεται στο µέσο εγκέφαλο στο επίπεδο του 
κάτων διδυµίου. Οι απαγωγές ίνες του νευρώνουν το άνω λοξού µυός του οφθαλµού. 

- Ο πυρήνας του απαγωγού (VI) βρίσκεται στο κάτω τµήµα της γέφυρας. Οι απαγωγές 
ίνες του νευρώνουν τον έξω ορθό µυ. 

- Ο πυρήνας του υπογλωσσίου (XII) βρίσκεται στον προµήκη.  Οι απαγωγές ίνες του 
νευρώνουν τους αυτόχθονες και ετερόχθονες µυς της γλώσσας. 

 



Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 168 

Γενικές Σπλαγχνικές Απαγωγές Στήλες  
• περιέχουν προγαγγλιακούς νευρώνες του παρασυµπαθητικού συστήµατος τα οποία 
καταλήγουν στο οφθαλµικό γάγγλιο, στο σφηνοϋπερώιο (ή πτερυγοϋπερώιο) γάγγλιο, 
ωτικό γάγγλιο και υπογνάθιο γάγγλιο της κεφαλής.  Επίσης, καταλήγουν ίνες στα 
πνευµονογαστικά γάγγλια του θώρακα και της κοιλίας. 

• Η πυρήνες της στήλης των παρασυµπαθητικών κυττάρων αποτελείται από 
προγαγγλιακούς παρασυµπαθητικόύς νευρώνες του ΙΙΙ, VII, ΙΧ και Χ εγκεφαλικό νεύρο. 
- Ο πυρήνας του Edinger-Westphal βρίσκεται κοντα στο κινητικό πυρήνα του κοινού 
κινητικού νεύρου και οι ίνες του τα οποία πορεύονται µε το κοινό κινητικό θα 
καταλήξουνστο ακτινωτό γάγγλιο.  Μεταγαγγλιακές ίνες νευρώνουν το σφιγκήρα της 
κόρης και τον ακτινωτό µυ του οφθαλµού. 

- Οι άνω και κάτω σιαλογόνοι πυρήνες εντοπίζονται στην καλύπτρα της γέφυρας. Ο 
άνω σιαλογόνος πυρήνας χορηγεί προγαγγλιακές ίνες στο προσωπικό νεύρο, και οι 
οποίες απολήγουν στο πτερθγοϋπερώιο γάγγλιο για την νεύρωση στην συνέχεια το 
δακρυϊκό αδένα και τους βλεννογόνους του στόµατος και ρινος, και στο υπογνάθιο 
γάγγλιο για την νεύρωση τον υπογνάθιο και τον υπογλώσσιο σιαλογόνο αδένα.  Ο 
κάτω σιαλογόνος πυρήνας χορηγεί προγαγγλιακές  ίνες στο γλωσσοφαρυγγικό νεύρο 
οι οποίες καταλήγουν στο ωτιαίο γάγγλιο.  Οι µεταγγαγλιακές ίνες θα καταλήξουν 
στην παρωτίδα. 

- Το ραχιαίο κιηντικό πυρήνα του πνευµονγαστρικού βρίσκεται κάτω από το έδαφος 
της τετάρτης κοιλίας στο προµήκη.  Νευρώνει τα σπλάγχνα της κοιλίας και του 
θώρακα. 

 
Γενικές Σπλαχνικές Προσαγωγές Στήλες  
• προσλαµβάνει προσαβγές ίνες από τα σπλαχνικές περιοχές του γλωσσοφαρυγγικού και 
του πνευµονογαστιρκού νεύρου. 
- Οι σπλαγχνικές προσαγωγές ίνες (πχ της γεύσης) απολήγουν στον µονήρη πυρήνα του 
προµήκους.    

 
Γενικές Σωµατικές Προσαγωγές Στήλες  
• δέχονται πληροφορίες γινικής αισθητικότητας από το δέρµα και τους βλεννογόνους 

(κυρίως µέσω του τριδύµου νεύρου). 
• Οι ίνες του τριδύµου νεύρου µεταφέρουν την κοινή αισθητικότητα (αφή, πίεση, άλγος, 
θερµοκρασία) στον εγκεφαλικό στέλεχο και καταλήγουν στον αισθητικό πυρήνα του 
τριδύµου.   
- Το αισθητικό πυρήνα του τριδύµου είναι ένα µεγάλο πυρήνα που εκτείνεται σε όλο το 

µήκος του εγκεφαλικούς στελέχους µέχρι τηνς αυχενική µοίρα του νωτιαίου µυελού. 
 

• Οι ίνες του στατικοακουστικό νεύρο µεταφέρον την ειδική αίσθηση της ακοής και της 
ιδιοκεκτικότητα στον εγκεφαλικό στέλεχο και καταλήγουν στον αιθουσαίο και τον 
κοχλιακό πυρήνα, ατνίστοιχα.  
− Ο αιθουσαίος και ον κοχλιακός πυρήνας εντοπίζονται στον προµήκη µυελό, κοντά στο 
έξω τµήµα του εδάφους της τέταρτης κοιλίας.  

 
Πυρήνες της Στήλης των Βραγχιακών Κινητικών Κυττάρων.  
• Υπάρχουν επιπρόσθετες ειδικές σπλαγχνικές (βραγχιακές) κυτταρικές στήλες που 
νευρώνουν τα βραγχιακά τόξα των µύων του προσώπου, της γνάθου, της υπερώας, του 
λάρυγγα, και του φάρυγγα για να εξυπηρετήσουν σπλαγχνικές λειτουργίες σχετικές µε 
την σίτιση και εσπνοή.  
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- Ο κινητικός πυρήνας του τριδύµου βρίσκεται στην καλύπτρα της γέφυρας και 
νευρώνει τους µασητήρες, το διατείνοντα το τύµπανο µυ, το διατείνοντα το υπερώιο 
ιστίο, το γναθοϋοειδή και την πρόσθια γαστέρα του διγάστορα της κάτω γνάθου. 

- Ο πυρήνας το προσωπικού βρίσκεται στη κάτω γέφυρα και νευρώνει τους µυς της 
έκρασης του προσώπου και το µυ του αναβολέος. 

- Ο µικτός πυρήνας βρίσκεται στο προµήκη.  Μέσω του γλωσσοφαρυγγικό, το 
πνευµονογαστρικό και το εγκεφαλικό τµήµα του παραπληρωµατικού νεύρου νεύρωνει 
των µυών γου φάρυγγα και του λάρυγγα. 

 
Λειτουργική Οργάνωση των Εγκεφαλικών Νεύρων 
Ανάλογα µε τη λειτουργία τους τα εγκεφαλικά νεύρα ταξινοµούνται ως εξής: (Πίνακας 31-2) 
• Αισθητικά εγκεφαλικά νεύρα (3 εγκεφαλικά νεύρα) περιέχουν αισθητικές ίνες  

- οσφρητικό  
- οπτικό  
- στατικοακουστικό ή ακουστικό 

• Κινητικά εγκεφαλικά νεύρα (5 εγκεφαλικά νεύρα) περιέχουν κινητικές ίνες  
- κοινό κινητικό  
- τροχιλιακό  
- απαγωγό  
- παραπληρωµατικό  
- υπογλώσσιο 

• Μεικτά εγκεφαλικά νεύρα (µόνο 4 εγκεφαλικά νεύρα) περιέχουν αισθητικές και 
κινητικές ίνες  
- τρίδυµο  
- προσωπικό 
- γλωσσοφαρυγγικό  
- πνευµονογαστρικό 

 
Ανάδυση των Εγκεφαλικών Νεύρων από τον Εγκέφαλο 
 
• Τα δύο πρώτα εγκεφαλικά νεύρα (οσφρητικό και οπτικό) συνδέονται απευθείας µε τον 
προσθιο εγκέφαλο.  Τα υπόλοιπα νέυρα συνδέονται µε το εγκεφαλικο στέλεχος.   

 
Οσφρητικό νεύρο Ι  
Είναι ένα από τα δύο εγκεφαλικά νεύρα που δεν έχουν πυρήνα στο εγκεφαλικό στέλεχος. 
Αποτελείται από οσφρητικά νηµάτια που συνάπτονται µε τον οσφρητικό βολβό (τελικός 
αισθητικός πυρήνας) και συνεχίζεται µε την οσφρητική ταινία. Οι ίνες του οσφρητικού 
νεύρου, αντίθετα µε άλλες σπλαχνικές προσαγωγές ίνες, είναι οι κεντρικές αποφυάδες των 
οσφρητικών κυττάρων και όχο των περιφερικών αποφυάδων µια κεντρικής οµάδας 
γαγγλιακών κυττάρων.  Καταλήγει στον οσφρητικό φλοιό, στον µετωπιαίο λοβό 
(παροσφρητική άλως) και στον κροταφικό λοβό (περιαµυγδαλοειδής φλοιός), αντίστοιχα, 
διαµέσου της έσω και έξω οσφρητικής χορδής. Το οσφρητικό νεύρο έχει στενή ανατοµική και 
λειτουργική σχέση µε τµήµατα του πρόσθιου εγκεφάλου (µεταιχµιακό σύστηµα).  
 
Οπτικό νεύρο ΙΙ  
Δεν έχει πυρήνα στο εγκεφαλικό στέλεχος και αρχίζει στον οπίσθιο πόλο του οφθαλµικού 
βολβού. Μετά το χιασµό του στο οπτικό χίασµα, οι οπτικές ίνες διαµέσου των οπτικών 
ταινιών καταλήγουν κυρίως στο έξω γονατώδες σώµα. Οι οπτική ακτινοβολία στη συνέχεια 
φέρονται στον οπτικό φλοιό (ινιακός πόλος). 
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Κοινό κινητικό νεύρο ΙΙΙ  
Αναδύεται από την αύλακα του κοινού κινη-τικού νεύρου, στο έσω χείλος του εγκεφαλικού 
σκέλους. 

 
Τροχιλιακό νεύρο ΙV  
Είναι το µόνο εγκεφαλικό νεύρο το οποίο αναδύεται από τη ραχιαία επιφάνεια του εγκε-
φαλικού στελέχους και το ποίο χιάζεται. Αναδύεται από το χαλινό του πρόσθιου µυέλινου 
ιστίου, κάτω από τα οπίσθια διδύµια. 

 
Τρίδυµο νεύρο V  
Η αισθητική και κινητική ρίζα του νεύρου ανα-δύονται από την πλάγια επιφάνεια της 
γέφυρας. 

 
Απαγωγό νεύρο VΙ  
Αναδύεται από την οπίσθια γεφυρική αύλακα (ανάµεσα στη γέφυρα και την πυραµίδα). 

 
Προσωπικό νεύρο VΙΙΙ  
Οι δύο ρίζες αναδύονται µε κοινό στέλεχος (διάµεσο νεύρο) από το υπερελαϊκό βοθρίο 
ανάµεσα από την οπίσθια παρελαϊκή αύλακα (µεταξύ της ελαίας και του κάτω παρεγκεφα-
λιδικού σκέλους) και την οπίσθια γεφυρική αύλακα. 

 
Ακουστικό νεύρο VΙΙΙ (ή στατικοακουστικό) Εισδύει από το υπερελαϊκό βοθρίο επί τα 
εκτός της ανάδυσης του προσωπικού νεύρου. 
 
Γλωσσοφαρυγγικό νεύρο ΙΧ  
Αναδύεται από το άνω τριτηµόριο της οπίσθιας παρελαϊκής αύλακας. 

 
Πνευµονογαστρικό νεύρο Χ  
Αναδύεται από το µέσο τριτηµόριο της οπίσθιας παρελαϊκής αύλακας. 

 
Παραπληρωµατικό νεύρο ΧΙ  
Η προµηκική µοίρα του νεύρου αναδύεται από το κάτω τριτηµόριο της οπίσθιας παρελαϊκής 
αύλακας. 

 
Υπογλώσσιο νεύρο ΧΙΙ  
• Αναδύεται από την πρόσθια παρελαϊκή αύλακα.  
 
Τα Νωτιαία Νεύρα 
 
• Τα νωτιαία νεύρα συχνά αναφέρεται ως “περιφερικά νεύρά” και περιλαµβάνει το σύνολο 
των νευρικών στελεχών µε τους κλάδους τους, που βρίσκονται εκτός του κεντρικού 
νευρικού συστήµατος. Χρησιµεύουν για την αγωγή των διεγέρσεων από τα νευρικά 
κέντρα προς τα περιφερικά όργανα και αντίστροφα.  

• Αποτελούνται από εµµύελες νευρικές ίνες (Κυρίως), εκτός από τα συµπαθητικά νεύρα 
που αποτελούνται κυρίως από αµύελες νευρικές ίνες. 

• Ανάλογα µε τη λειτουργία τους διακρίνονται σε κινητικές ίνες οι οποίες νευρώνουν τους 
σκελετικούς µυς και αισθητικές ίνες. Επίσης µέσα στα νεύρα βρίσκονται φυγόκεντερες 
ίνες που νευρώνουν λείους µυς κ.λ.π. και ανήκουν στο φυτικό νευρικό σύστηµα. 

• Τα νωτιαία νεύρα αναδύονται από το νωτιαίο µυελό και σχηµατίζονται από την συνένωση 
των πρόσθιων και οπίσθιων νευρικών ρίζων στα σηµεία εξόδου από τον σπονδυλικό 
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σωλήνα. Μετά την ανάδυσή τους από το µεσοσπονδύλιο τρήµα, διαιρούνται σε 
πρόσθιους και οπίσθιους (πρωτεύοντα) κλάδους.   

• Υπάρχουν 31 ζεύγη νωτιαίων νεύρων.  
 
• Ο οπίσθιος πρωτεύων κλάδος πορεύεται όπισθεν, µεταξύ των εγκάρασιων αποφύσεων.  
Διαχάζεται σε έσω και έξω κλάδο και νευρώνει τους παρακείµενους σπονδυλικούς µύες 
και το υπερκείµενο δέρµα.   
− Οι οπίσθιοι κλάδοι δεν διανέµονται στο άνω ή κάτω άκρο και δεν σχηµατίζουν 
πλέγµατα (αντίθετα µε τους πρόσθιους κλάδους).  Έκτος απο το Α1 και Α2, κάθε 
οπίσθιος πρωτεύον κλάδος είναι µικρότερος από τον αντίστοιχο πρόσθιο κλάδο. 

− Κάθε οπίσιος κλάδος αποσχίζεται σε έσω και έξω κλάδο (εκτός από τους Α1, Ι4, Ι5 
και το πρώτο κοκκυγικό) για την νεύρωση των µυών της ράχης. 

− Ο έσω κλάδος χορηγεί δερµατική νεύρωση στα τµήµατα πάνω από τον Θ6, ενώ ο έξω 
κλάδος στα τµήµατα της ράχης από το Θ6 και κάτω.  Οι Α1, Α6-8 και Ο4-5 δεν 
µεταφέρουν ίνες για τη νεύρωση του δέρµατος. 

 
•  Ο πρόσθιος πρωτεύων κλάδος συνδέεται µε τη συµπαθητική άλυσο µέσω 
αναστοµωτικών λευκών και φαιών κλάδων.  
− Πορεύεται στο τοίχωµα του σώµατος και χωρηγεί έναν έξω δερµατικό κλάδο ο οποίος 
διχάζεται σε πρόσθιο και οπίσθιο κλάδο. Ο πρόσθιος πρωτεύων κλάδος νευρώνει τους 
µυς και το δέρµα της πρόσθιας και πλάγιας επιφάνειας του κορµού και των άκρων.   

− Τα νωτιαία νεύρα αποδίδουν και ένα µικρό µηνιγγικό κλάδο σχεδόν αµέσως πριν 
διχάζεται στον πρόσθιο και οπίσθιο πρωτεύοντα κλάδο. Ο µηνιγγικός κλάδος 
επανεισέρχεται στον µεσοσπονδύλιο σωλήνα και νευρώνει τα παρακείµενα αιµοφόρα 
αγγεία και συνδέσµους. 

 
• Κάθε νωτιαίο νεύρο συνδέεται µε το νωτιαίο µυελό µε δύο ρίζες: την πρόσθια και οπίσθια 
ρίζα.  

• Οι πρόσθιες και οπίσθιες ρίζες φέρουν επιµηκύνσεις της χοριοειδούς µήνιγγας οι οποίες 
καταλήγουν στο σηµείο όπου οι ρίζες διαπερνούν τη σκληρή µήνιγγα χωριστά. Στη 
συνεχεία, ένας δακτύλιος σκληρής µήνιγγας καλύπτει τις ρίζες µέχρι την συµβολή τους 
στο σχηµατισµό του νωτιαίου νεύρου και συνενώνεται µε το περίβληµα του νεύρου. 

 
Η πρόσθια ρίζα:  (ή κινητική ρίζα)  
• Αποτελείται από ίνες που απάγουν νευρικές ώσεις από το ΚΝΣ. 
• Οι ίνες αυτές αναφέρονται ως: απαγωγοί, φυγόκεντρες, κινητικές. 
• Αναδύονται από την πρόσθια πλάγια αύλακα του νωτιαίου µυελού και φέρονται µε τα 
νωτιαία νεύρα στους σκελετικούς µυς.  
 

Η οπίσθια ρίζα: (ή αισθητική ρίζα)  
• Αποτελείται από ίνες που προσάγουν νευρικές ώσεις στο ΚΝΣ.  
• Οι ίνες αυτές αναφέρονται ως: προσα-γωγοί, κεντροµόλες, αισθητικές. 
• Κατά τη διαδροµή της οπίσθιας ρίζας παρεµβάλλεται το νωτιαίο γάγλιο. 
Είναι παχύτερες από τις πρόσθιες ρίζες και σχηµατίζονται από τους κεντρικούς κλά-δους των 
ψευδοµονόπολων κυττάρων των νωτιαίων γαγγλίων. Οι περιφερικοί κλάδοι των 
ψευδοµονόπολων κυττάρων ενώνονται µε τις πρόσθιες ρίζες και σχηµατίζουν το στέλεχος 
των νωτιαίων νεύρων.  

 
Ταξηνόµηση των Νωτιαίων Νεύρων 
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Τα νωτιαία νεύρα διακρίνονται σε 
• Αυχενικά νεύρα (8)  

Α1 – αναδύεται ανάµεσα στο ινιακό οστούν και στον άτλαντα (µεταξύ του ινίου και 
του οπισθίου τόξου του άτλαντα). Ονοµάζεται υπινιακό νεύρο. 
Α2-Α7 – αναδύονται πάνω από τους αντίστοιχους σπονδύλους τους. 
Α8 – αναδύεται στο µεσοσπονδύλιο τρήµα µεταξύ 7ου αυχενικού και 1ου θωρακικού.  
(Κάτω από το επίπεδο αυτό, κάθε νωτιαίο νεύρο αναδύεται κάτω από τον αντίστοιχο 
σπόνδυλο.)  

• Θωρακικά νεύρα (12)  
Θ1 – αναδύεται στο µεσοσπονδύλιο τρήµα µεταξύ 1ου και 2ου θωρακικού σπονδύλου  
Θ12 – αναδύεται µεταξύ 12ου θωρακικού και 1ου οσφυϊκού σπονδύλου 

• Οσφυϊκά νεύρα (5)  
Ο1 – περνά κάτω από τον 1ο  οσφυϊκό σπόνδυλο 
Ο5 – περνά πάνω από τον 1ο ιερό σπόνδυλο 

• Ιερά νεύρα (5)  
Ι1-Ι4  – περνούν από τα ιερά τρήµατα  
Ι5 – περνά µεταξύ ιερού οστού και κόκκυγος 

• Κοκκυγικό νεύρο (1)  
Φέρεται µεταξύ 1ου και 2ου κοκκυγικού σπονδύλου  

 
• Μόλις περνούν το µεσοσπονδύλιο τρήµα, κάθε νεύρο (ή στέλεχος) αποσχίζονται σε δύο 
δευτερεύοντες κλάδους:  
- Οπίσθιοι κλάδοι: φέρονται προς τα πίσω προς τους ιδίως ραχιαίους µυς και το δέρ-

µα της ράχης  
- Πρόσθιοι κλάδοι: (πολύ παχύτεροι) φέρονται προς τα εµπρός, προς τους µυς και το 
δέρµα της προσθιοπλάγιας επιφάνειας του κορµού, των άνω και κάτω άκρων 

 
• Όλοι οι πρόσθιοι πρωτεύοντες κλάδοι των νωτιαίων νεύρων (εκτός από τα 12 θωρακικά) 
κοντά στη σπονδυλική στήλη αναστοµώνονται µεταξύ τους και σχηµατίζουν πολύπλοκα 
πλέγµατα. Από τα πλέγµατα εκφύονται στη συνέχεια πολλά περιφερικά νεύρα. Τα 
πλέγµατα αυτά είναι τα εξής:  
1. Αυχενικό πλέγµα (Α1-Α4) 
2. Βραχιόνιο πλέγµα (Α4-Θ2) 
3. Οσφυϊκό πλέγµα (Ο1-Ι3) 
4. Ιερό πλέγµα (Ο4-Ι3) 
5. Αιδοικό πλέγµα (Ι3-Ι4) 
6. Κοκκυγικό πλέγµα (Ι5-Κ1) 

 
Δερµοτόµια  (Τµηµατική Αισθητική Κατανοµή) 
 
Κάθε νωτιαίο νεύρο µεταφέρι την αισθητική νεύρωση για ένα τµήµα της επιφάνειας του 
σώµατος. Δερµοτόµιο είναι µια περιοχή του δέρµατος που νευρώνεται από ένα νωτιαίο 
νεύρο (δηλαδή, από ένα νευροτόµιο).   
• Σο έµβρυο, τα δερµοτόµια βρίσκονται εν σειρά.  Με την εκφλάστηση των άκρων, όµως η 
σειρά αυτή διαταράσσεται. Τα δερµοτόµια υπερκαλύπτονται µεταξύ τους. Η έκταση 
υπερκάλυψης των νευρικών ινών του πόνου και της θερµοκρασίας είναι µεγαλύτερη από 
την υπερκάλυψη των ινών της αφής. Οι χάρατες των δερµοτοµίων δεν απεικονίζουν την 
αλληλοεπικάλυψη της δερµατικής κατανοµής. 



Ε. Τζόνσον, Αν. Καθηγήτρια 173 

• Προσβολή ενός νευροτοµίου ή της οπίσθιας ρίζας ή ενός νωτιαίου νεύρου συνεπάγεται 
απώλεια διαφορετική από αυτήν από προσβολή ενός περιφερικότερου νεύρου. Αυτό έχει 
σχέση µε τα πλέγµατα των νωτιαίων νευρών µε τα οποία ένα νευροτόµιο µπορεί να 
χορηγεί ίνες σε διάφορους κλάφους του πλέγµατος και στο ότι ένας κλάδος του 
πλέγµατος µπορεί να δέχεται ίνες από περισσότερα νωτιαία νεύρα.  

• Η δερµοτοµιακή κατανοµή της νεύρωσης του δέρµατος (χάρτες δερµοτοµίων) είναι 
σηµαντική στην εξέταση της αισθητικής λειτουργίας ενός συγκεκριµένου νωτιαίου 
νεύρου (ή νευροτοµίου).  

 
Μυοτόµια  (Τµηµατική Κινητική Κατανοµή) 
 
Μυοτόµια είναι οι σκελετικοί µύες (ή οµάδα των σκελετικών µυών) που νευρώνονται από 
ένα νωτιαίο νεύρο. (Οι περισσότεροι µύες νευρώνονται από περισσότερα από ένα νεύρα.) 
Δηλαδή, το τµήµα ενός σκελετικού µυός που νευρώνεται από ένα ορισµένο επίπεδο του 
νωτιαίου µευλού αποτελεί µυοτόµιο. 
• Οι µύες που νευρώνονται από ένα νεύρο, συνήθως έχουν σχετικές λετιουργίες και έναι 
υπεύθυνοι για συγκεκριµένα κινήσης.   
− Οι µύες που κινούν την άρθρωση του ώµου νευρώνονται κυρίως από το Α5 και Α6 

επίπεδα του νωτιαίου µυελού. 
− Οι µύες που κινούν τον αγκώνα νευρώνονται κυρίως από το Α6 και Α7. 
− Οι µύες που κινούν το χέρι νευρώνονται κυρίως από το Α8 και Θ1. 
− Οι µύες που κινούν το ισχίου νευρώνονται κυρίως από το Ο3 και Ο4. 
− Οι µύες που κινούν το γόνατο νευρώνονται κυρίως από το Ο4 και Ο5. 
− Οι µύες που κινούν την ποδοκνµική άρθωρση νευρώνονται κυρίως από το Ο4 και Ι1. 

 
• Η νευροτοµιακή νεύρωση των κυρίων µυών που µπορούν να ελεγχθούν µε την πρόκληση 
απλών τενόντιων αντανακλαστικών. Μερικά από αυτά είναι τα παρακάτω:  

 
1. Αντανακλαστικό της επιγονατίδας (ή του γόνατος):  

- Έκταση της κνήµης µε πλήξη του επιγονατιδικού συνδέσµου  
- Ο2, Ο3 και Ο4 
 

2. Αντανακλαστικό του Αχιλλείου τένοντος:  
- Πελµατιαία κάµψη του ποδιού µε πλήξη του Αχιλλείου τένοντος  
- Ι1 και Ι2  
 

3. Αντανακλαστικό του τένοντος του δικεφάλου:  
- Κάµψη του αγκώνα µε πλήξη του τένοντος του δικέφαλου βραχιονίου.  
- Α5 και Α6 
 

4. Αντανακλαστικό του τένοντος του βραχιονοκερκιδικού:  
- Υπτιασµός του πήχη µε πλήξη του τένοντος του βραχιονοκερκιδικού  
- Α5, Α6 και Α7 
 

5. Αντανακλαστικό του τένοντος του τρικεφάλου:  
- Έκταση του αγκώνα µε πλήξη του τένοντος του τρικεφάλου  
- Α6, Α7 και Α8 
 

6. Επιπολής κοιλιακά αντανακλαστικά:  
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- Συστολή των κοιλιακών µυών µε ερεθισµό του δέρµατος µε συρρόµενη καρφίδα.  
- Θ6 – Θ7 στο δέρµα του επιγαστρίου  
- Θ8 – Θ9 στο δέρµα του µεσογαστρίου  
- Θ10 – Θ12 στο δέρµα του υπογαστρίου 

 
• Ενώ οι περισσότεροι µύες νευρώνονται από περισσότερα από ένα νεύρα, συνήθως ένα 
νευροτόµιο κυριαρχεί. Η νευροτοµιακή νεύρωση των κυρίων µυών είναι ως εξής:  

 
- Α4 –  Διάφραγµα  
- Α5 –  Δελτοειδής  
- Α6 –  Δικέφαλος βραχιόνιος  
- Α7 –  Τρικέφαλος  
- Α8 –  Καµπτήρας και εκτείνοντες τον καρπό  
- Θ1 –  Μικροί µύες του χεριού  
- Ο2 –  Ψοϊτης µυς  
- Ο3 –  Τετρακέφαλος µηριαίος µυς  
- Ο4 –  Πρόσθιος και οπίσθιος κνηµιαίος  
- Ο5 –  Μακρός και βραχύς περονιαίος  
- Ι1  –  Γαστροκνήµιος µυς  
- Ι2  –  Μικροί µύες του άκρου ποδιού 

 
Μυϊκός Τόνος 
 

- Είναι µια κατάσταση µερικής συστολής του µυός που βρίσκεται κάθε σκελετικός µυς 
σε ηρεµία Όµως ανά πάσα στιγµή µόνο λίγες µυϊκές ίνες συστέλλονται κάθε φορά σε 
ένα µυ. (Αυτό έχει σχέση µε το ότι µια µυϊκή ίνα βρίσκεται είτε σε ηρεµία ή σε πλήρη 
συστολή)  

- Έτσι, για να υπάρχει µερική συστολή του µυός χωρίς να γίνει µυϊκή κόπωση, διαφο-
ρετικές οµάδες µυϊκών ινών συστέλλονται κάθε φορά, γεγονός που πραγµατοποιείται 
µε τη σύγχρονη απελευθέρωση νευρικών ώσεων.  

• Ο µυϊκός τόνος διατηρείται αντανακλαστικά. Γίνεται προσαρµογή ανάλογα µε τη θέση, 
σταση και κίνηση του σώµατος.  

• Αντανακλαστικό τόξο του µυϊκού τόνου:  
- Υποδοχείς: µυϊκές και τενόντιες άτρακτοι  
- Ο νευροτενόντιος υποδοχέας: είναι ανασταλτικός (ελαττώνει τον τόνο).  
- Ο νευροµυϊκός υποδοχέας: είναι διεγερτικός (αυξάνει τον τόνο).  
- Κεντροµόλες ίνες: Παχειές, αισθητικές ίνες εκπορεύονται από τις νευροµυϊκές και 
νευροτενόντιες ατράκτους και καταλήγουν στο πρόσθιο κέρας του νωτιαίου µυελού.  

- Φυγόκεντρες ίνες:  
1. Κινητικές ίνες, καταλήγουν στις µυϊκές ίνες.  
2. Λεπτές γάµµα ίνες καταλήγουν στις µυϊκές ατράκτους για να ρυθµίσουν την 
απάντηση των µυϊκών ατράκτων. 
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Εγκάρσια διατοµή του στελέχους ενός νεύρου. 

 
 
Η δοµή ενός περιφερικού νεύρου. 
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Πρόσθια άποψη του εγκεφαλικού στελέχους όπου απεικονίζεται η εντόπιση των εγκεφαλικών νεύρων.   
 

 
 
Τοµή στο νωτιαίο µυελό και προµήκη.  Απεικονίζονται η αλλαγές που γίνονται κατά την προς τα πάνω 
µετάβαση του νωτιαίου µυελού σε εγκεφαλικό στέλεχος.  
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Απεικονίζεται η εντόπιση των πυρήνων των εγκεφαλικών νεύρων στο εγκεφαλικό στέλεχος. 

 
 
Εγκάρσια τοµή  του νωτιαίου µυελού µε την σπονδυλική στήλη στη θωρακική µοίρα.  Απεικονίζεται η πρόσθια 
και οπίσθια ρίζα. 
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Τα νευρικά πλέγµατα. 
 

 
 
 
 
 
Η δερµοτοµική κατανοµή. 
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Η τµηµατική κινητική κατανοµή. Απεικονίζεται η νεύρωση των άκρων από τα νωτιαία νεύρα µε τις αντίστοιχες 
κινήσεις.

 


