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Εισαγωγή 
 
• Τα κατιόντα δεµάτια του νωτιαίου µευλού εκφύονται από τον εγκεφάλικό φλοιό 
και το στέλεχος του εγκεφάλου. 

• Οι οδοί αυτοί έχουν σχέση µε τον έλεγχο της κίνησης, το πυϊκο τόνο, τα νωτιαία 
αντανακλαστικά, τις αυτόνοµες νωτιαίες λειτουργίες και τη µεταφρορά 
αισισθητικών πληροφοριών στα υψηλότερα κέντρα. 

• Η πυραµιδική οδός επηρεάζει κυρίως την ταχύτητα και επιδεξιότητα των 
εκουσίων κινήσεων.  Τα σηµαντικότερα κατιόντα δεµάτου του πυραµιδικού 
συστήµατος είναι: 
- Το φλοιονωτιαίο δεµάτιο 
- Το φλοιοπροµηκηκή δεµάτιο 

 

Τα Κατιόντα Δεµάτια και Οδοί 
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• Όµως φαίνεται, οι απλές εκούσιες κινήσεις ρυθµίζονται από εξωπυραµιδικά 
δεµάτια. Τα σηµαντικότερα κατιόντα δεµάτια του εξωπυραµιδικού συστήµατος 
είναι: 
- Το το ερθυρονωτιάιο δεµάτιο 
- Το τετραδυµονωτιαίο δεµάτιο 
- Το αιθουσονωτιαίο δεµάτιο 
- Το δικτυονωτιαίο δεµάτιο 
- Το ραφονωτιαίο δεµάτιο 
- Το αµινεργικό δεµάτιον 
- Το αυτονοµο δεµάτιο 
 

• Πολλές περιοχές του εγκεφάλου παίζουν σηµαντικό ρόλο στην εκτέλεση 
πολύπλοκων κινητικών δράσεων. Περιλαµβάνονται:  
- ο φλοιός  
- τα βασικά γάγγλια   
- ο υποθαλάµιος πυρήνας  
- η µέλαινα ουσία  
- ο ερυθρός πυρήνας  
- ο δικτυωτός σχηµατισµός  
- ο αιθουσαίος πυρήνας  
- η παρεγκεφαλίδα  
- ο θάλαµος 

 
• Οι κινητικοί νευρώνες των πρόσθιων κεράτων της φαιάς ουσίας του νωτιαίου 

µυελού, χορηγούν νευρικές ίνες, δια των πρόσθιων ριζών των νωτιαίων νεύρων  
(τελική κινητική οδός για τους µυς).  

 
• Οι κατώτεροι κινητικοί νευρώνες βοµβαρδίζονται µε νευρικές ώσεις, από 
ανώτερα κέντρα του προµήκους της γέφυρας του µέσου εγκεφάλου και του 
φλοιού των ηµισφαιρίων όπως επίσης και ώσεις από τις κατά µήκος του νωτιαίου 
µυελού εισερχόµενες δια των οπίσθιων ριζών (αισθητικές ίνες) ίνες από διάφορα 
υπερνωτιαία κέντρα κατέρχονται στη λευκή ουσία του νωτιαίου µυελού, 
διατάσσονται σε δέσµες και αποτελούν τα κατιόντα δεµάτια. 

 
Το Πυραµιδικό Σύστηµα 
 
• Η πυραµιδική οδός είναι η οδός των εκουσίων κινήσεων.  Έχει ιδιαίτερα σχέση 

µε τον έλεγχο της εκούσιας, διακριτής, δεξιοτεχνικής κίνησης (“κλασµαταική 
κίνηση”), ειδικά εκείνων των άνω άκτρων. 
- Ασκεί συνεχή τονική διέγερση η οποία βοηθά τις ταχείες κινήσεις. 
- Ελέγχει τα υποφλοιώδη κινητικά κέντρα. 
- Ρυθµίζει τη δραστηριότηα των πυρήνων των προσθίων κεράτων του νωτιαίου 

µυελού.  
 

• Κινητικές ώσεις φέρονται από τον φλοιοό προς τους σκελετικού µυς.  Αρχίζει από 
τα µέσα και µεγάλα πυραµοειδή κύτταρα της κινητικής αλω (πεδίο 4 κατά 
Brodmann) και εν µέρει της προκινητικής (πεδίο 6 κατά Brodmann) και 
διακρίνεται σε δύο δεσµίδες: την φλοιοπροµηκική και την φλοιονωτιαία 
δεσµίδα. 
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• Η φλοιοπροµηκική δεσµίδα αποτελεί την κινητική οδό των εγκεφαλικών 
νεύρων (6-12).  
- Πρώτος κινητικός νευρώνας: αποτελείται από τα πυραµοειδή κύτταρα του 
κάτω τµήµατος της κινητικής χώρας. Νευρικές ίνες φέρονται διαµέσου του 
ακτινωτού στεφάνου, του γόνυ της έσω κάψας, της βάσης του εγκεφαλικού 
σκέλους, της βασικής µοίρας της γέφυρας (πυραµιδικά ογκώµατα), του 
προµήκη (πυραµίδες).  

- Δεύτερος κινητικός νευρώνας: αποτελείται από τους ετεροπλάγιους 
κινητικούς πυρήνες των εγκεφαλικών νεύρων. Από αυτά εκφύονται τα 
κινητικά εγκεφαλικά νεύρα (6-12) οι οποίες νευρώνουν τους σκελετικούς 
µύες. 

 
• Φλοιονωτιαία δεσµίδα αποτελεί την κινητική οδό των νωτιαίων νεύρων  

- Πρώτος κινητικός πυρήνας: Πυραµοειδή κύτταρα του µέσου και άνω 
τµήµατος της κινητικής χώρας. Νευρικές ίνες φέρονται διαµέσου του 
ακτινωτού στεφάνου,  του πρόσθιου ηµιµορίου του οπίσθιου σκέλους της έσω 
κάψας, της βάση του εγκεφαλικού σκέλους, της βασικής µοίρας της γέφυρας 
(πυραµιδικά ογκώµατα), του προµήκη µυελού (σχηµατίζει την πυραµίδα). 

- Περισσότερες πυραµιδικές ίνες (80-90%) χιάζονται µε τις αντίθετες. Φέρονται 
στην αντίθετη πλάγια δέσµη του νωτιαίου, πλάγιο πυραµιδικό δεµάτιο 
(χιαστό). (ο χιασµός γίνεται περίπου στα όρια µεταξύ προµήκη και νωτιαίου 
µυελού)  

- Οι υπόλοιπες φέρονται εν µέρει στο σύστοιχο πλάγιο πυραµιδικό δεµάτιο 
(αχίαστες ίνες ~10%) και εν µέρει στην πρόσθια δέσµη του σύστοιχου 
ηµιµορίου: πρόσθιο πυραµιδικό δεµάτιο (αχίαστο).  Πιο κάτω χιάζονται κι 
αυτές (διαµέσου του λευκού συνδέσµου) και καταλήγουν στο αντίθετο 
πρόσθιο κέρας.  

- Από τα κύτταρα των πρόσθιων κεράτων φεύγουν νέοι νευρίτες µε τις πρόσθιες 
ρίζες των νωτιαίων νεύρων (κινητικές ίνες) και νευρώνουν τους γραµµωτούς 
µύες. (Κλινική Συσχέτιση 29.2) (Κλινική Συσχέτιση 29.3) 

 
Ανατοµική οργάνωση 
Η κατιούσα κινητική οδός από τον φλοιό µέχρι τους µυς συνήθως αποτελείται από 
τρεις νευρώνες.  
• Ο πρώτος νευρώνας εκπορεύεται από το φλοιό. Συνάπτεται µε ένα συνδετικό 
νευρώνα µέσα στο πρόσθιο κέρας του νωτιαίου µυελού. 

• Ο δεύτερος νευρώνας είναι βραχύς άξονας και συνάπτεται µέσα στο πρόσθιο 
κέρας του νωτιαίου µυελού. 

• Ο τρίτος νευρώνας (κατώτερος κινητικός) νευρώνει τον σκελετικό µυ.  
 
Λειτουργίες 
• Αποτελούν τη νευρική οδό για τις εκούσιες, ξεχωριστές κινήσεις, ιδιαίτερα των 
περιφερικών τµηµάτων των άκρων.  

• Δεν είναι η µοναδική νευρική οδός που συµβάλλει στις εκούσιες κινήσεις.  
• Είναι (κυρίως) η οδός που προσδίδει ταχύτητα και επιδεξιότητα στις εκούσιες 
κινήσεις.  

• Χρησιµεύει στις ταχείες και επιδέξιες κινήσεις  
• Πολλές από τις απλές, βασικές εκούσιες κινήσεις εξυπηρετούνται από άλλα 
κατιόντα δεµάτια. 
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Φλοιονωτιαία Δεµάτιο 
 
Φλοιός 
• Οι αρχικές πυραµιδικές ίνες είναι οι άξονες των πυραµοειδών κυττάρων της 
πέµπτης στιβάδας του φλοιού.  
- Περίπου το 1/3 των ινών εκπορεύονται από τον κύριο κινητικό φλοιό (πεδίο 4 
κατά Brodmann). 

- Το 1/3 από τον δευτερεύοντα κινητικό φλοιό (πεδίο 6 κατά Brodmann) και 
άλλες προµετωπιαίες περιοχές.  

- Το 1/3 από το βρεγµατικό φλοιό (πεδία 3, 1, 2 κατά Brodmann) και άλλες 
βρεγµατικές περιοχές (πεδία 5, 7 κατά Brodmann), όπως επίσης και από τον 
κροταφικό και τον ινιακό λοβό.  

- Δηλαδή, τα 2/3 των ινών εκπορεύονται από την πρόσθια κεντρική έλικα (και 
µετωπιαίες περιοχές) και το 1/3 από την οπίσθια κεντρική έλικα). 

 
• Ίνες από τον βρεγµατικό λοβό (και από τον κροταφικό και ινιακό λοβό) δεν 
ελέγχουν την κινητική λειτουργία αλλά, επηρεάζουν τη ροή των αισθητικών 
πληροφοριών. Οι ίνες αυτές καταλήγουν στον σφηνοειδή και ισχνό πυρήνα και 
στη ραχιαία πηκτωµατώδη ουσία. 

• Ο ερεθισµός των διαφόρων µερών της πρόσθιας κεντρικής έλικας προκαλεί 
κινήσεις διαφόρων µερών του αντίπλευρου ηµιµορίου του σώµατος. 

• Τα διάφορα µέρη του σώµατος αντιπροσωπεύονται σε συγκεκριµένες θέσεις της 
πρόσθιας κεντρικής έλικας (κινητικό ανθρωπάριο του Penfield). Η 
ανθρωποειδής παράσταση είναι µια παραλλαγµένη εικόνα του ανθρώπου. Τα 
διάφορα µέρη του σώµατος, έχουν µέγεθος ανάλογο προς την έκταση του φλοιού, 
από την οποία ελέγχονται. Η περιοχή που ελέγχει τις κινήσεις στο πρόσωπο, 
βρίσκεται προς τα κάτω και η περιοχή που ελέγχει τις κινήσεις του κάτω άκρου 
βρίσκεται προς τα επάνω του παράκεντρου λοβίου.  

• Οι περισσότερες ίνες (περίπου 60%) είναι εµµύελες, σχετικώς βραδείας απαγωγής 
και λεπτές και περίπου 40% είναι αµύελες. 

• Πολύ κοντά στην έκφυσή τους, οι πυραµιδικές ίνες χορηγούν παλίνδροµους 
κλάδους προς παρακείµενες περιοχές του φλοιού. Πιστεύεται ότι ασκούν 
ανασταλτική δράση. 

• Οι ίνες συγκλίνουν στον ακτινωτό στέφανο και διέρχονται από το οπίσθιο σκέλος 
της έσω κάψας.  
- Διάταξη: Οι ίνες πλησιέστερες προς το γόνυ, προορίζονται για την αυχενική 

µοίρα του σώµατος. Οι οπίσθιες ίνες προορίζονται για τη νεύρωση του κάτω 
άκρου. (Δηλαδή, οι ίνες έχουν συγκεκριµένη σωµατοτοπογραφική διάταξη.) 
(Εικ 29.6) (Κλινική Συσχέτιση 29.4) 

 
Μέσος εγκέφαλος 
• Η πυραµιδικές ίνες βρίσκονται στην βάση του σκέλους του µέσου εγκεφάλου (τα 

µεσαία 3/5 της βάσης). (Εικ 29.7) 
• Οι ίνες των αυχενικών µερών πορεύονται προς τα έσω και οι ίνες του κάτω άκρου 
πορεύονται προς τα έξω.  

• Από έξω προς τα µέσα η σωµατοτοπογραφική διάταξη των ινών είναι: ίνες από 
βρεγµατικό λοβό, κάτω άκρο – κορµός – άνω άκρο – κεφαλή.  
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Γέφυρα  
• Οι ίνες βρίσκονται κάτω από τα πυραµιδικά ογκώµατα.  
• Στη γέφυρα το δεµάτιο διασπάται σε περισσότερες δεσµίδες, λόγω παρεµβολής 
των εγκάρσιων γεφυροπαρεγκεφαλιδικών ινών.  

• Η σωµατοτοπία των ινών στη γέφυρα είναι λιγότερο εµφανής, αλλά η 
σωµατοτοπογραφική διάταξη υπάρχει (από επάνω προς τα κάτω: κεφαλή – άνω 
άκρο – κορµός – κάτω άκρο). 

 
Προµήκης Μυελός 
• Οι δεσµίδες συγκεντρώνονται και σχηµατίζουν έναεπίµηκες έπαρµα, την 
πυραµίδα.  

• Στο όριο του προµήκους µε το νωτιαίο µυελό, οι περισσότερες ίνες χιάζονται: 
χιασµός των πυραµίδων (του Mistichelli). (Οι ίνες από τις περιοχές που είναι 
υπεύθυνες για τα άνω άκρα, χιάζονται ρυγχαία σε σχέση µε εκείνες που είναι 
υπεύθυνες για τα κάτω άκρα).  

• Κατά το χιασµό των πυραµίδων, περίπου το 80-90% των ινών χιάζονται. Οι ίνες 
που χιάζονται εισέρχονται στην αντιπλευρη δέσµη του νωτιαίου µυελού και 
συγκροτούν το πλάγιο φλοιονωτιαίο (ή πυραµιδικό) δεµάτιο. 

 
Νωτιαίος Μυελός 
• Το πλάγιο φλοιονωτιαίο δεµάτιο: Οι ίνες για το άνω άκρο πορεύονται προς τα 

µέσα και οι ίνες για το κάτω άκρο προς τα έξω. Κατέρχονται σε όλο το µήκος του 
νωτιαίου µυελού και καταλήγουν στα πρόσθια κέρατα όλων των νευροτοµίων. 
Περίπου το 50% των ινών καταλήγουν στην αυχενική µοίρα, 20% στη θωρακική 
µοίρα και 30% στην οσφυϊκή µοίρα.  

• Το πρόσθιο φλοιονωτιαίο δεµάτιο: Αρχικά πορεύεται αχίαστο στην πρόσθια 
δέσµη της λευκής ουσίας, µέχρι την ανώτερη θωρακική µοίρα του νωτιαίου 
µυελού. Τελικά, οι ίνες χιάζονται (στο λευκό σύνδεσµο) και καταλήγουν στα 
πρόσθια κέρατα του νωτιαίου µυελού του αντίθετου ηµιµορίου των αυχενικών και 
ανώτερων θωρακικών νευροτοµίων. 

• Οι περισσότερες ίνες συνάπτονται µε βραχείς συνδετικούς νευρώνες, µε άλφα 
κινητικούς νευρώνες (στη Ζώνη ΙΧ) και µερικούς γάµµα κινητικούς νευρώνες. 
Μόνο οι µεγαλύτερες φλοιονωτιαίες ίνες συνάπτονται απευθείας µε τους 
κινητικούς νευρώνες. Οι συνδετικοί νευρώνες που στη συνέχεια συνάπτονται µε 
ταα άλφα κινητικά κύτταρα βρίσκονται στη Ζώνη VΙΙ.  

• Άλφα κινητικοί νευρώνες:  νευρώνουν τους γραµµωτούς (σκελετικούς) µυς.  
• Γάµµα κινητικοί νευρώνες: νευρώνουν ενδοκαψικές µυϊκές ίνες των 
νευροµυϊκών ατράκτων. 

• Οι ίνες που εκπορεύονται από το σωµατοκινητικό φλοιό καταλήγουν κυρίως στις 
Ζώνες VΙΙ-ΙΧ του νωτιαίου µυελού. Οι ίνες που εκπορεύονται από τον 
σωµατοαισθητικό φλοιό καταλήγουν στις Ζώνες ΙV και V. Υπάρχει 
σωµατοτοπογραφική διάταξη των άλφα νευρώνων στη Ζώνη ΙΧ. Οι νευρώνες του 
κορµού βρίσκονται προς τα έσω και οι νευρώνες των άκρων προς τα έξω. 
(Κλινική Συσχέτιση 29.5) 

 
Κλάδοι των φλοιονωτιαίων δεµατίων 
• Πολύ κοντά µετά την έκφυσή τους, χορηγούνται κλάδοι που επιστρέφουν στον 
εγκεφαλικό φλοιό. Δρούν ανασταλτικά παρακειµένων περιοχών του φλοιού και 
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«ενηµερώνουν» συνεχώς τους υποφλοιώδεις πυρήνες για τη δραστηριότητα του 
κινητικού φλοιού.  

• Κλάδοι:  
- στον κερκοφόρο πυρήνα  
- στον φακοειδή πυρήνα  
- στον ερυθρό πυρήνα  
- στους ελαϊκούς πυρήνες  
- σε δικτυωτός σχηµατισµό  
 

• Στη συνέχεια, οι περιοχές αυτές, µπορεί να αντιδράσουν, στέλνοντας ώσεις στους 
άλφα και γάµα κινητικούς νευρώνες, µε άλλες κατιούσες οδούς 

• Κλάδοι του κατώτερου κινητικού νευρώνα: οι ίνες κατά τη διαδροµή τους για 
να εισέλθουν στην πρόσθια ρίζα του νωτιαίου µυελού, χορηγούν παράπλευρους 
κλάδους, συνάπτονται µε τα κύτταρα του Renshaw (Ζώνη ΙV και V). Αυτά µε τη 
σειρά τους συνάπτονται µε τα κινητικά κύτταρα (κατώτερος κινητικός 
νευρώνας). Με τη λειτουργία τους αναστέλλουν τη δραστηριότητα του 
κατώτερου κινητικού νευρώνα. 

 
Δικτυωτός σχηµατισµός 
• Ελέγχει τη λειτουργία των άλφα και γάµµα κινητικών νευρώνων. Ο έλεγχος αυτός 
γίνεται µε τη δικτυωτοβολβική και τη δικτυωτονωτιαία οδό.  

• Τροποποιεί και προσαρµόζει τον µυϊκό τόνο και τα αντανακλαστικά τόξα.  
• Προκαλεί αµοιβαία αναστολή (π.χ. όταν συσπώνται οι καµπτήρες µυς, χαλαρώνουν 
οι ανταγωνιστές εκτείνοντες).  

• Μαζί µε τη συµβολή της αιθουσαίας συσκευής διατηρεί τον τόνο των µυών για τη 
διατήρηση της όρθιας στάσης. 

 
Θάλαµος (Κοιλιακοί έξω πυρήνες) 
Ο πρόσθιος κοιλιακός πυρήνας:  
• Συνδέεται µε τον δικτυωτό σχηµατισµό, τη µέλαινα ουσία, το ραβδωτό σώµα, τον 
προµετωπιαίο φλοιό και άλλους θαλαµικούς πυρήνες.  

• Παρεµβάλλεται στην οδό µεταξύ του ραβδωτού σώµατος και του µετωπιαίου 
φλοιού και επηρεάζει τις δραστηριότητες του κινητικού φλοιού. 

 
Ο έξω κοιλιακός πυρήνας:  
• Έχει τις ίδιες συνδέσεις µε τον πρόσθιο κοιλιακό πυρήνα, ενώ επιπλέον δέχεται 
ίνες από την παρεγκεφαλίδα.  

• Εκπέµπει ίνες προς την κινητική και προκινητική χώρα και επηρεάζει τη µυϊκή 
λειτουργία. 

 
Βασικά Γάγγλια 
• Τα βασικά γάγγλια συνδέονται τόσο µεταξύ τους όσο και µε άλλες περιοχές.  
• Η δραστηριότητα εκλύεται µε τις πληροφορίες από τον αισθητικό φλοιό, το 
θάλαµο και το εγκεφαλικό στέλεχος και διοχετεύεται στην ωχρά σφαίρα. 
Επηρεάζει τη δραστηριότητα του κινητικού φλοιού και άλλων κινητικών κέντρων 
στο εγκεφαλικό στέλεχος. Έτσι οι βασικοί πυρήνες ελέγχουν τις κινήσεις των 
µυών, εµµέσως δια του φλοιού. 

• Καταστροφή του κινητικού φλοιού, αποστερεί την ικανότητα εκτέλεσης λεπτών, 
επιδέξιων κινήσεων των χεριών και των ποδιών,του αντιθέτου ηµιµορίου του 
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σώµατος. Ο ασθενής είναι ικανός να εκτελεί αδρές κινήσεις των αντιθέτων 
άκρων. 

• Η ωχρά σφαίρα παίζει σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο των αξονικών και γυροειδών 
κινήσεων και της θέσης των κεντρικών τµηµάτων των άκρων. Η δραστηριότητα 
αυξάνεται πριν αρχίσουν οι ενεργητικές κινήσεις των περιφερικών µερών των 
άκρων. Συµβάλλει στην κατάλληλη στάση του κορµού και των άκρων, για την 
ιδανικότερη µυϊκή λειτουργία, πριν ο φλοιός ενεργοποιήσει τις κινήσεις των 
χεριών και των ποδιών. 

 
 
Η εκτέλεση µιας εκούσιας κίνησης 
• Μια σειρά διαφορετικών µυών υποβάλλονται σε συστολή. Με τη δράση 
διαφόρων κατιόντων δεµατίων επηρεάζεται η δραστηριότητα των κατώτερων 
κινητικών νευρώνων (άµεσα ή έµµεσα –µέσω συνδετικών νευρώνων)  

• Οι πληροφορίες στα κατιόντα δεµάτια καθοδηγούνται από: 
- τα αισθητικά συστήµατα 
- τους οφθαλµούς 
- τα αυτιά 
- τους ίδιους τους µυς 
- τη µνήµη 
- συναισθηµατικές παραστάσεις 
- µέρη του µεταιχµιακού συστήµατος (συγκινησιακή κατάσταση) 

• Τα φλοιονωτιαία δεµάτια ελέγχουν τους πρωταγωνιστές µυς υπεύθυνη για µια 
κίνηση (ιδιαίτερα των πολύ επιδέξιων κινήσεων των περιφερικών τµηµάτων των 
άκρων). 

• Τα άλλα υπερνωτιαία κατιόντα δεµάτια έχουν µείζονα ρόλο στις απλές, 
βασικές, εκούσιες κινήσεις και επιφέρουν αναγκαία προσαρµογή του µυϊκού 
τόνου. 

• Τα βασικά γάγγλια και η παρεγκεφαλίδα δεν χορηγούν αµέσως δεµάτια που 
επηρεάζουν τις δραστηριότητες του κατώτερου κινητικού νευρώνα, αλλά 
επηρεάζουν σηµαντικά τις εκούσιες κινήσεις. Η επίδραση γίνεται έµµεσα µε ίνες 
που προβάλλουν στο φλοιό και στο εγκεφαλικό στέλεχος.  

 
 
Το Εξωπυραµιδικό Σύστηµα  
 
• Εκτός από την πυραµιδική οδό, υπάρχει µια σειρά από φλοιώδη και υποφλοιώδη 
κέντρα και δεµάτια που συγκροτούν στο σύνολό τους το εξωπυραµιδικό σύστηµα. 

• Το εξωπυραµιδικό σύστηµα αποτελείται απο φυγόκεντρες νευρικές οδοί οι οποίες 
απολήγουν στους κινητικούς νευρώνες των εγκεφαλικών και νωτιαίων νεύρων, 
και µε τη σειρά τους επηρεάζουν τη λειτουργία των σκελετικών µυών.  

• Είναι το δεύτερο κινητικό σύστηµα που επηρεάζει τη λειτουργία των σκελετικών 
µυών και δρα χωρίς τη συµµετοχή της βούλησης. 

• Αποτελείται απο φλοιώδη κέντρα, υποφλοιώδη κέντρα και τα δεµάτια του 
εξωπυραµιδικού συστήµατος. 

• Με το εξωπυραµιδικό σύστηµα επιτελούνται: 
− Οι παρακινήσεις: ακούσιες κινήσεις που συνοδεύουν µε τις εκούσιες (π.χ. οι 

µορφασµοί και οι χειρονοµίες κατά την οµιλία). 
− Πολύπλοκες συνδυασµένες κινήσεις: κατά τη βάδιση και το χορό.  
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− Ελέγχει ακούσιες κινήσεις που γίνονται υποσυνείδητα (π.χ. αιωρήσεις των 
άνω άκρων κατά τη βάδιση).  

− Καθορίζει τη σειρά, το βαθµό και το χρόνο σύσπασης των µυών που θα 
επιτελέσουν µια κίνηση.  

− Στην εκτέλεση µιας εκούσιας κίνησης ρυθµίζει τη χαλάρωση των 
ανταγωνιστικών µυών. 

− Κινήσεις άµυνας και φυγής: µετά από πόνο ή φόβο (σε ανταπόκριση 
ακουστικών ή οπτικών ερεθισµάτων). 

− Τόνος των µυών και ρύθµιση των κινήσεων. Διατηρεί την ισορροπία. Κατά 
την επιτέλεση της κίνησης ενός άκρου προκαλέι ταυτόχρονη διέγερση στα 
άλλα άκρα και τον κορµό. 

 
• Υπάρχουν δεµάτια που ανήκουν στο εξωπυραµιδικό σύστηµα και είναι 
κεντροµόλα όπως:  
− Νωτιοτετραδυµικό δεµάτιο  
− Νωτιοδικτυωτό δεµάτιο  
− Πρόσθιο και οπίσθιο νωτιοπαρεγκεφαλιδικό δεµάτιο  
− Νωτιοελαϊκό δεµάτιο 

 
 
Φλοιώδη κέντρα:  
• Το σπουδαιότερο είναι η προκινητική χώρα (πεδίο 6 κατά Brodmann). 
• Άλλες περιοχές του µετωπιαίου λοβού (πεδία 8, 9, 24 κατά Brodmann). 
• Ινιακούς λοβούς (πεδίο 19 κατά Brodmann). 
• Περιοχές του βρεγµατικού και κροταφικού λοβού.  
 
Υποφλοιώδη κέντρα:  
• Ραβδωτό σώµα  
• Ωχρή σφαίρα 
• Μέλαινα ουσία  
• Ερυθρός πυρήνας  
• Υποθάλαµος 
• Πυρήνες του δικτυωτού σχηµατισµού  
• Θάλαµος (κυρίως ο πρόσθιος–κοιλιακός πυρήνας) 
• Γεφυρικοί πυρήνες  
• Πυρήνες της κάτω ελαίας  
• Φλοιός και πυρήνες της παρεγκεφαλίδας  
• Αιθουσαίοι πυρήνες 
 
Δεµάτια του εξωπυραµιδικού συστήµατος:  
• Ερυθρονωτιαίο δεµάτιο (του Monakow)  
• Αιθουσονωτιαίο δεµάτιο  
• Δικτυονωτιαίο δεµάτιο  
• Κεντρική καλυπτρική οδός  
• Ελαιονωτιαίο δεµάτιο (του Bechterew)  
• Καλυπτρονωτιαίο δεµάτιο  
• Τετραδυµονωτιαίο δεµάτιο  
• Φλοιο-γεφυρο-παρεγκεφαλιδική οδός  
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• Έσω επιµήκης δεσµίδα  
• Ραχιαία επιµήκης δεσµίδα (του Schutz)  
• Νωτιοδικτυωτό δεµάτιο  
• Πρόσθιο και οπίσθιο νωτιοπαρεγκεφαλδικό δεµάτιο  
• Νωτιοελαϊκό δεµάτιο 
• Εκτός από τις µακρές κατιούσες (και ανιούσες) οδούς του εξωπυραµιδικού 
συστήµατος, υπάρχουν βραχείες συνδέσεις ανάµεσα στα υποφλοιώδη κέντρα.  

 
Το Ερυθρονωτιαίο Δεµάτιο 
 
• Το ερυθρονωτιαίο δεµάτιο δεν είναι ιδαίτερα αναπτυγµένο στους ανθρώπους. 
• Είναι χιαστό και βρίσκεται στην πλάγια δέσµη, µπροστά από το πλάγιο 
πυραµιδικό.  

• Εκπορεύεται από τον ερυθρό πυρήνα της καλύπτρας του µέσου εγκεφάλου και 
χιάζεται µε το αντίθετο δεµάτιο (κοιλιακός χιασµός της καλύπτρας)  

• Φέρεται κάτω από το έδαφος της 4ης κοιλίας και συνεχίζει στην πλάγια δέσµη 
νωτιαίου µυελού.  

• Καταλήγει στα κινητικά κύτταρα, κυρίως στην αυχενική µοίρα του πρόσθιου 
κέρατος του νωτιαίου µυελού. 

• Ρυθµίζει τους καµπτήρες των άνω άκρων κατά την κίνηση. (Εξασκεί έλεγχο πάνω 
στον τόνο των µυών.) 

• Διεγέρσεις από τον ερυθρό πυρήνα µεταβιβάζονται επίσης στο νωτιαίο µυελό 
διαµέσου των δικτυονωτιαίων δενµατίων και του καλυπτρονωτιαίου 
δεµατίου. 

 
Αιθουσονωτιαίο Δεµάτιο  
 
• Το αιθουσονωτιαίο δεµάτιο αποτελεί κατιόν δεµάτιο το οποίο µεταβιβάζει 
διεγέρσεις από τους αιθουσαίους πυρήνες προς τους µυς.  Είναι σηµαντική οδό µε 
την οποία αυξάνεται αυτόµατα ο τόνος των κατάλληλων αντιβαρικών µυών κατά 
την ετερόπλευρη πλάγια κάµψη της κεφαλής.  Έχει σχέση µε τον τόνο των µυών 
και την ισορροπία του σώµατος (επιτυγχάνει αντανακλαστικές κινήσεις). 
Χρησιµεύει στη διατήρηση του κέντρου βάρους µεταξύ των ποδιών. 

• Οι αιθουσαίοι πυρήνες (στη ραχιαία µοίρα της γέφυρας), δέχονται διεγέρσεις από 
τον λαβύρινθο, ιδιαίτερα από το ελλειπτικό κυστίδιο, σχετικές µε τη θέση της 
κεφαλής, µε το αιθουσαίο νεύρο.  Λαµβάνουν ερεθίσµατα και από την 
παρεγκεφαλίδα. 

• Το δεµάτιο εκπορεύεται κυρίως από τον έξω αιθουσαίο πυρήνα (του Deiter), 
κατέρχεται στο οµόπλευρο ηµιµόριο ως πλάγιο αιθουσονωτιαίο δεµάτιο.  (Είναι 
αχίαστο.)  Κατέρχεται στην πρόσθια επιφάνεια της πρόσθιας δέσµης του νωτιαίου 
µυελού.  

• Το δεµάτιο απολήγει στα κύτταρα του πρόσθιου κέρατος. Ίνες από το δεµάτιο 
περεµβάλλονται στις διεγερτικές επιδράσεις στους εκτείνοντες κινητικούς 
νευρώνες. 

• Υπάρχουν ερωτηµατικά ανάµεσα στους νευροανατόµους εάν υφίσταται το έσω 
αιθουσονωτιαίο δεµάτιο και εάν οι ίνες της έσω µοίρας του εκπορεύονται από τον 
ετερόπλευρο κάτω αιθουσαίο πυρήνα. Θεωρείται ότι ο ΄εεω αιθουσαίος πυρήνας 
χορηγεί κατιούσες ίνες στην οµόπλευρη έσω επιµήκη δεσµίδα (ή έσω 
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αιθουσονωτιαίο δεµάτιο), το οποίο βρίσκεται πλησίον της πρόσθιας µέσης 
σχισµής. 

  
Δικτυονωτιαίο Δεµάτιο 
 
• Ο δικατυωτός σχηµατισµός της γέφυρας και του προµήκη χορηγεί τις 
δικτυονωτιαίες ίνες. 

• Εµπηρεάζουν τις εκούσιες κινήσιες, την αντανακλαστική δραστηριότητα και το 
µυϊκό τόνο, ελέγχοντας τη δραστηριότητα των άλφα και γάµµα κινητικών 
νευρώνων. 

• Αποτελείται από δύο δεµάτια: το πρόσθιο και πλάγιο δικτυονωτιαίο δεµάτιο και 
ένα µεγάλο µέρος συνάπτεται µε τις πυραµιδικές ίνες από την προκινητική χώρα 
(κυρίως). 

 
Πρόσθιο δικτυονωτιαίο δεµάτιο 
• Το πρόσθιο δικτυονωτιαίο δεµάτιο έχει διεγερτική δράση στους κινητικούς 
νευρώνες των πρόσθιων κεράτων του νωτιαίου µυελού. (Υπάρχουν 
νευροανατόµοι που πιστεύουν ότι µόνο η αυχενική µοίρα του νωτιαίου µυελού 
συνδέεται µε το πρόσθιο δεµάτιο).  

• Οι κατιούσες ίνες του πρόσθιου δικτυονωτιαίου δεµατίου είναι αχίαστες και 
εκπορεύονται κυρίως από τους διάσπαρτους πυρήνες του δικτυωτού σχηµατισµού 
του µέσου εγκεφάλου και της γέφυρας.  

• Το δεµάτιο πορεύεται στην πρόσθια δέσµη του νωτιαίου µυελού.  
 
Πλάγιο δικτυονωτιαίο δεµάτιο  
• Το πλάγιο δικτυονωτιαίο δεµάτιο, σε αντίθεση µε το πρόσθιο δεµάτιο, έχει 
ανασταλτική δράση στους κινητικούς νευρώνες των προσθιων κεράτων του 
νωτιαίου µυελού, όπου καταλήγει.  

• Οι νευρικές ίνες του πλάγιου δικτυονωτιαίου δεµατίου είναι αχίαστες και 
εκπορεύονται (κυρίως) από τους πυρήνες του δικτυωτού σχηµατισµού του 
προµήκους.  

• Πορεύεται στην πλάγια δέσµη του νωτιαίου µυελού. 
 
Κεντρική Καλυπτρική Οδός 
 
• Αποτελείται από τέσσερα δεµάτια τα οποία αρχίζουν (κυρίως) από τα βασικά 
γάγγλια και καταλήγουν στον πυρήνα της ελαίας. Πορεύεται στο εγκεφαλικό 
στέλεχος επί τα εντός του ερυθρού πυρήνα, κοντά στο κέντρο της καλύπτρας.  

• Μερικές ίνες συνάπτονται µε το δικτυωτό σχηµατισµό και µε δικτυοδικτυωτές 
ίνες πορεύονται τελικά µε τα δικτυονωτιαία δεµάτια. 

• Από τον κάτω πυρήνα της ελαίας, νευρικές ίνες φέρονται διαµέσου του κάτω 
σκέλους της παρεγκεφαλίδας, µε το ελαιοπαρεγκεφαλιδικό δεµάτιο στο 
ετερόπλευρο ηµιµόριο του παρεγκεφαλιδικού φλοιού.  

• Αποτελείται από:  
- Ωχροελαϊκό δεµάτιο: αρχίζει από το φακοειδή πυρήνα και καταλήγει στον 
κάτω πυρήνα της ελαίας.  

- Ερυθροδικτυωτό δεµάτιο: αρχίζει από τον ερυθρό πυρήνα και καταλήγει 
στους πυρήνες του δικτυωτού σχηµατισµού του προµήκους και της γέφυρας.  
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- Ερυθρελαϊκό δεµάτιο (του Probst-Gamber): αρχίζει από τον ερυθρό 
πυρήνα και κατλήγει στον κάτω πυρήνα της ελαίας.  

- Δικτυοελαϊκό δεµάτιο: αρχίζει από τους πυρήνες του δικτυωτού 
σχηµατισµού και της κεντρικής φαιάς ουσίας του προµήκους και της γέφυρας 
και καταλήγει στον κάτω πυρήνα της ελαίας. 

 
Ελαιονωτιαίο Δεµάτιο (του Bechterew) 
 
• Αρχίζει από τον κάτω πυρήνα της ελαίας, χιάζεται και στη συνέχεια πορεύεται 
στην πλάγια δέσµη της αυχενικής µοίρας του νωτιαίου µυελού.  

• Καταλήγει στους κινητικούς νευρώνες των πρόσθιων κεράτων. (Υπάρχουν 
κάποιες ενδενξεις ότι επηρεάζει τη λειτουργία των κινητικών νευρώνων, αλλά 
µερικοί νευροανατόµοι το αµφισβητούν). 

 
Καλυπτρονωτιαίο Δεµάτιο 
 
• Αρχίζει από πυρήνες της καλύπτρας και εν µέρει του δικτυωτού σχηµατισµού του 

µέσου εγκεφάλου και συνήθως δεν χιάζεται.  
• Καταλήγει σε διάφορα µέρη όπως: στους πυρήνες του δικτυωτού σχηµατισµού, 
της γέφυρας και του προµήκη, στους πυρήνες της ελαίας, στους κινητικούς 
πυρήνες των εγκεφαλικών νεύρων (στο εγκεφαλικό στέλεχος) και στους 
κινητικούς νευρώνες των προσθίων κεράτων του νωτιαίου µυελού. 

 
Έσω Επιµήκης Δεσµίδα 
 
• Εκτείνεται από το µέσο εγκέφαλο µέχρι το νωτιαίο µυελό και βρίσκεται κοιλιακά 
της κεντρικής φαιάς ουσίας του εγκεφαλικού στελέχους.  

• Λίγες νευρικές ίνες από τους αισθητικούς πυρήνες του τριδύµου νεύρου 
εισέρχονται επίσης στην έσω επιµήκη δεσµίδα. 

 
Λειτουργίες  
• Ελέγχει την αρµονική συνεργασία των διαφόρων εγκεφαλικών νεύρων που 
συνδέει µεταξύ τους (π.χ. η νευρική σύνδεση µεταξύ των υπογλώσσιων νεύρων 
επιτυγχάνει συνδυασµένες κινήσεις της γλώσσας και των χειλέων κατά την 
οµιλία).  

• Ελέγχει τις αντανακλαστικές κινήσεις των οφθαλµών και συνδυάζει τις κινήσεις 
αυτών µε τις κινήσεις της κεφαλής και του λαιµού.  

• Ελέγχει και συνδέει το οφθαλµοκαρδιακό αντανακλαστικό µε το δακρυϊκό 
αντανακλαστικό. 

 
• Εµφανίζει τρείς µοίρες:  

1. Εξωπυραµιδική µοίρα: Αποτελείται από:  
- Το διάµεσο πυρήνα (του Cajal): βρίσκεται στην προτετραδυµική χώρα 
του µέσου εγκεφάλου  

- Τον πυρήνα του οπίσθιου συνδέσµου (του Darkschevitsch): βρίσκεται 
στην προτετραδυµική χώρα του µέσου εγκεφάλου.  

Οι πυρήνες αυτοί δέχονται αχίαστες ίνες από το ραβδωτό σώµα και χιαστές 
προσαγωγές ίνες από το οδοντωτό πυρήνα της παρεγκεφαλίδας. Από τον 
διάµεσο πυρήνα φέρονται απαγωγές ίνες προς τον νωτιαίο µυελό.  
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2. Μεσοπυρηνική µοίρα: Αποτελείται από τις βραχείες συνδετικές νευρικές ίνες 
που συνδέουν τους ακόλουθους πυρήνες:  
- Πυρήνες των οφθαλµοκινητικών µυών  
- Μικτός πυρήνας του πνευµονογαστρικού νεύρου  
- Κινητικός πυρήνας του τρίδυµου νεύρου  
- Πυρήνας του υπογλώσσιου νεύρου  
- Πυρήνας του προσωπικού νεύρου. 
 

3. Η αιθουσαία µοίρα: Συνδέει την αιθουσαία συσκευή (άνω, κάτω, έξω, έσω 
αιθουσαίους πυρήνες) µε:  
- Το έξωπυραµιδικό σύστηµα (διαµέσου των πυρήνων της εξωπυραµιδικής 

µοίρας).  
- Τους οφθαλµοκινητικούς και τραχηλικούς µυς διαµέσου των πυρήνων των 
οφθαλµοκινητικών εγκεφαλικών νεύρων. (3η, 4η, 6η συζυγία: κοινό 
κινητικό, τροχιλιακό και απαγωγό νεύρο αντίστοιχα).  

 
Τετραδυµονωτιαίο Δεµάτιο 
 
• Το τετραδυµονωτιαίο δεµάτιο προκαλεί αντανακλαστικές κινήσεις της κεφαλής 
και των άνω άκρων οι οποίες σχετίζονται µε τα οπτικά ερεθίσµατα. (τα οπτικά 
ερεθίσµατα είναι αυτά που φέρονται από τους πυρήνες των πρόσθιων διδυµίων).  

• Πολλοί νευροανατόµοι υποστηρίζουν ότι υπάχουν δύο επιµέρους δεµάτια που 
αποτελούν το τετραδυµονωτιαίο δεµάτιο. 

 
Πρόσθιο τετραδυµονωτιαίο δεµάτιο (του Lowenthal) 
• Αποτελεί την κύρια φυγόκεντρο οδό από το τετράδυµο προς τον νωτιαίο µυελό 
και µερικοί νευροανατόµοι πιστεύουν ότι υφίσταται µόνο αυτό.  

• Οι κατιούσες νευρικές ίνες εκπορεύονται από τους πυρήνες των πρόσθιων 
διδυµίων και χιάζονται µε το αντίθετο στην καλύπτρα του µέσου εγκεφάλου, στο 
ραχιαίο χιασµό της καλύπτρας.  

• Το δεµάτιο πορεύεται στην πρόσθια δέσµη της λευκής ουσίας του νωτιαίου 
µυελού και κατάλήγει στην ανώτερη θωρακική µοίρα του νωτιαίου µυελού (στους 
πυρήνες των πρόσθιων κεράτων).  

• Πολλοί νευροανατόµοι ξεχωρίζουν την προραχιαία δεσµίδα που αποτελείται από 
το πρόσθιο τετραδυµονωτιαίο µαζί µε το τετραδυµοπροµηκικό δεµάτιο το οποίο 
καταλήγει στους κινητικούς πυρήνες των εγκεφαλικών νεύρων 

 
Πλάγιο τετραδυµονωτιαίο δεµάτιο 
• Αποτελείται από νευρικές ίνες που εκπορεύονται από τα πρόσθια διδύµια και 
φέρονται (αχίαστες) στην πλάγια δέσµη της λευκής ουσίας του νωτιαίου µυελού.  

• Καταλήγουν στην αυχενική µοίρα του νωτιαίου µυελού (στους πυρήνες των 
προςθιων κεράτων). 

 
Ραχιαία Επιµήκης Δεσµίδα (του Schutz) 
 
• Εκτείνεται από τον υποθάλαµο µέχρι την κλειστή µοίρα του προµήκη και 
αποτελείται από κεντροµόλες και φυγόκεντρες ίνες που συνδέουν τον υποθάλαµο 
µε πυρήνες του εγκεφαλικού στελέχους (κινητικούς και παρασυµπαθητικούς).  
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• Οι πυρήνες που συνδέονται είναι οι ακόλουθοι: 
- Υποθαλάµιοι πυρήνες  
- Κινητικοί πυρήνες: τριδύµο νεύρο, προσωπικο νεύρο, υπογλώσσιο νεύρο  
- Παρασυµπαθητικοί πυρήνες: ραχιαίος πυρήνας του πνευµονογαστρικού 
νεύρου, κάτω σιαλικός πυρήνας, άνω σιαλικός πυρήνας, πυρήνας του Edinger-
Westphal (πυρήνας της κόρης του οφθαλµού)  

- Πυρήνες των πρόσθιων διδυµίων  
- Πυρήνας της ηνίας  
- Πυρήνας της µονήρους δεσµίδας 

• Ρυθµίζει αντανακλαστικά στην έκκριση σιέλου µετά την επίδραση οσφρητικών 
και γευστικών ερεθισµάτων και τα αντανακλαστικά της γλώσσας. 

 
Φλοιο-γεφυρο-παρεγκεφαλιδική Οδός 
 
• Εκπορεύονται ίνες από το φλοιό των ηµισφαιρίων και κυρίως από το µετωπιαίο 
λοβό και καταλήγουν στους γεφυρικούς πυρήνες στη βασική µοίρα της γέφυρας.  

• Οι φλοιογεφυρικές ίνες διακρίνονται σε:  
- Μετωπογεφυρικές ίνες (ή δεµάτιο του Arnold):  
Αρχίζουν από το µετωπιαίο λοβό, διέρχονται από τον ακτινωτό στέφανο και 
φτάνουν στο πρόσθιο σκέλος της έσω κάψας. Διέρχονται από το έσω άκρο της 
βάσης του εγκεφαλικού σκέλους και κατλήγουν στους γεφυρικούς πυρήνες 
της ανώτερης µοίρας της γέφυρας. 

- Κροταφογεφυρικές ίνες (δεµάτιο του Turk): 
Αρχίζουν από τον κροταφικό φλοιό, διέρχονται από τον ακτινωτό στέφανο και 
στη συνέχεια από την υποφακοειδή µοίρα της έσω κάψας. Διέρχονται από το 
έξω άκρο της βάσης του εγκεφαλικού σκέλους και καταλήγουν στους 
γεφυρικούς πυρήνες της κατώτερης µοίρας της γέφυρας.  

- Βρεγµατοϊνιογεφυρικές ίνες:  
Αρχίζουν από τον βρεγµατικό και ινιακό φλοιό, διέρχονται από τον ακτινωτό 
στέφανο και στη συνέχεια από τη µεταφακοειδή µοίρα της έσω κάψας. 
Διέρχονται από το έξω άκρο της βάσης του εγκεφαλικού σκέλους και 
καταλήγουν στους γεφυρικούς πυρήνες της κατώτερης µοίρας της γέφυρας. 
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Σχηµατική απεικόνιση της πυραµιδική οδός 
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