
Εσωτερική Κατασκευή  
των  

Εγκεφαλικών Ηµισφαιρίων 

Μεταιχµιακό 
Σύστηµα 



Στο εσωτερικό των ηµισφαιρίων υπάρχου 
 

•  πλάγιες κοιλίες 
 •  λευκή ουσία 
 •  Βασικά Γάγγλια 
 

•  µεταιχµιακό  
  (στεφανιαίο) σύστηµα 
 •  διάµεσος εγκέφαλος  
          (θάλαµος) 



Μεταιχµιακό Σύστηµα 
 
Στεφανιαίο Σύστηµα 
Δρεπανοειδής Σύστηµα 
Limbic System 

Σύνολο ανατοµικών δοµών στο όριο    

      φλοιού των ηµισφαιρίων & του υποθαλάµου 



 δια του υποθαλάµου  
   (& των συνδέσεων του υποθαλάµου µε το ΑΝΣ)  
 

•  Εξασκεί έλεγχο των ενδοκρινών αδένων 
 

•  Ρυθµίζει ζωτικές λειτουργίες  
           (πχ αναπαραγωγή, λήψη τροφής) 
 

•  Επηρεάζει τη συναισθηµατική συµπεριφορά 
        (πχ φόβου, οργή, κλπ) 
 

Κύριες λειτουργίες 

 

•  Βραχυπρόσθεσµη µνήµη 
 

•  Μάθηση 



Στεφανιαίο  
             Σύστηµα 

•  Όρος « στεφανιάιος » 
   (Broca, 1878) 
 
•  χείλος του φλοιού   
   πέριξ του µεοσλοβίου   
   & διάµεσου εγκ 



Περιλαµβάνει 
 •  την υποµεσολόβιο έλικα 

•  την υπερµεσολόβιο έλικα 
    (του προσαγωγίου)  
•  τον ιπποκάµπειο σχηµατισµό 

•  την παραϊπποκάµπια έλικα 
•  τον αγκιστρό 
•  αµυγδαλοειδές σώµα  
•  τα µαστία  

•  τον πρόσθιο πυρ του θαλάµου 
•  δικτυωτό σχηµατισµό 



Στεφανιαίο Σύστηµα  Φλοιώδεις περιοχές  
        που σχετίζονται 
 
•  Μετωποκογχικός  
            φλοιός 

•  Κροταφικός  
            πόλος 



Έλικα του προσαγωγίου 

Ψαλίδα 

Έσω ραχιαίος π 
θαλάµου 

Οδοντωτή  
έλικα 

Ιππόκαµπος 
Αµυγδαλοειδή Π 

Κροταφικό πόλος 

Κογχικός  
φλοιός 

Μαστίο 

Επικληνής π 

Ενδορινικός φλοιός 

Πρόσθιος π θαλάµου 



Συνδέεται µε -  
 

•  τον υποθάλαµο 
 

•  το θάλαµο 
 

•  τα κέντρα της  
               όσφρησης 
 

•  το µέσο εγκέφαλο 
 •  τον προµήκη µυελό 



Οι συνδετικές οδοί  
αποτελούνται από -   
 

•  τη σκάφη  
        του ιπποκάµπου 
 •  την παρυφή  
        του ιπποκάµπου 
 •  την ψαλίδα 
 •  το µαστιοθαλαµικό  
         δεµάτιο  
 •  την τελική ταινία 



Μαστίο  

Ψαλίδα  

Υποµεσολόβιο έλικα  

Έλικα του Προσαγωγίου  
Θάλαµος 

Υποθάλαµο 



Ο ιπποκάµπειος σχηµατισµός    
 
 •  ο Ιππόκαµπος  
           (υπόθεµα) 
 
 •  η Σκάφη  
 

•  η Παραφή 
 
 •  η Οδοντωτή Έλικα  



Ο Ιππόκαµπος  (ή αµµώνειο κέρας) 
 

•  επιµήκες κυρτό έπαρµα φαιάς ουσίας 
 

•  προβάλλει σε όλο το µήκος του εδάφους του 
         κροταφικού κέρατος  
            της πλάγιας κοιλίας 



Ο Ιππόκαµπος  (ή αµµώνειο κέρας) 
 •  κάτω επιφάνεια 
 

        έρχεται σε σχέση µε την ιπποκάµπεια έλικα 



Ο Ιππόκαµπος  (ή αµµώνειο κέρας) 
 •  πρόσθιο άκρο (πόδας του ιπποκάµπου) 
 

       αποπεπλαστυσµένο & ογκώδες 
       έχει 3-4 υποστρόγγυλα επάρµατα 
              = τα δακτυλιοειδή επάρµατα 



Η Σκάφη    
 •  λευκή ουσία στην ελεύθερη επιφάνεια  
      του ιπποκάµπου 
 •  αποτελείται από τις νευρικές ίνες  
       που εκφύονται από το ιππόκαµπο  
 •  στην συνέχεια σχηµατίζουν  
   την παραφή 



Η Παρυφή 
 •  πλατιά µυέλινη ταινία  
         στη ραχιαία επιφάνεια  
             του ιπποκάµπου 
 •  συνεχίζεται κάτω από  
         το µεσολόβιο στο οπίσθιο  
         σκέλος της ψαλίδας  
 •  σχηµατίζεται από νευρικές  
         ίνες που συγκροτούν  
         την ψαλίδα 



Η Οδοντωτή έλικα    
 •  στενή λωρίδα φαιάς ουσιάς  
     έχει εντοµές (οδοντώµατα) 



Η Οδοντωτή έλικα    
 
 
 
 

•  χωρίζεται από την  
    ιπποκάµπεια έλικα 
   µε την  
   ιπποκάµπεια αύλακα 



Ιππόκαµπος  

Παρυφή 
Του 
ιπποκάµπου  

Ουρά 
Κερκοφόρου 
Πυρήνα  

Χοριοειδές πλέγµα 
Κροταφικού κέρατος 
της πλάγιας κοιλίας 

Ψαλίδα 

Οδοντωτή 
 έλικα  

σκάφη 
Του 
ιπποκάµπου  Υπόθεµα του 

ιππόκαµπου 
Παράπλευρη 
αύλακα  

ενδορρινικος 
Φλοιός   



Το φαιό ταινίδιο    
 •  λεπτή ταινία λευκής ουσίας  
 •  προς τα εµπρός 
     συνάπτεται µε  
     την οδοντωτή έλικα  
 •  προς τα πίσω 
     συνεχίζεται µε το  
     φαιό ένδυµα  
     του µεσολοβίου  
    & τις επιµήκεις χορδές 



Το φαιό ένδυµα του µεσολοβίου   
 •  είναι η συνέχεια του φαιού ταινιδίου 
 

•  = πέταλο 
     που καλύπτει την  
     άνω επιφάνεια 
     του µεσολοβίου  
 

•  στην άνω επιφάνεια 
     έσω & έξω  
     επιµήκες χορδή 



Ιπποκάµπος – Δοµή    
 •  ιπποκάµπεια έλικα = εξαστιβου τύπου 
 

•  καθως όµως ο φλοιος µεταβαινει  
       στον ιπποκάµπο 
       γινεται βαθµιαια  
       µεταπτωση σε 
       τριστιβό φλοιό 
 



Οι τρεις στιβάδες του ιπποκάµπου 
  
 •  Επιπολης µοριωδης στιµβαδα 

Νευρικές ίνες 
Διασπαρτους µικρους νευρώνες 
 

 •  Στιβάδα των πυραµοειδών κυτ 
         µεγαλους πυραµοειδους  
                              σχηµατος νευρ 
  
 •  Έσω στιβάδα των πολυµορφων κυτ 
           πολυµορφους νευρωνες 



Διαιρείται σε 4εις ζώνες 



Οι τρεις στιβάδες  
      της Οδοντωτης ελικας   
 
 
 

•  η στιβαδα των πυραµοειδων κυτ 
εχει αντικατασταθει  
              µε κοκκοειδή κυτ 
 

 •  κοκκωδης στιβάδα 

         οι αξονες καταληγουν στους δενδριτες 
                  των πυραµοειδων κυτ του ιπποκαµπου 
 

 µερικές ίνες           παρυφή            ψαλίδα 





Η Λειτουργία της  µνήµης 
 •  Βραχυπρόσθεσµη µνήµη 
         εγραφή νέων πληροφοριών για µικρό χρονικό διάστηµα 

•  Μακροπρόθεσµη µνήµη 
         αποθηκευµένες πρληροφορίες, οι οποίες ανακαλούνται 

•  συνειδητή µνήµη 
         ανάκληση δεδοµένων / γεγονότων  
•  µη συνειδητή µνήµη 
         εκτέλεση αυτόµατων κινητικών προτύπων (πχ ποδηλασία) 

•  Λειτοργική µνήµη 
         αυτόµατη, σύντοµη, ταυτόχρονη ανάκληση πολλών εγγραµµάτων   
          απο τη µακροπρόθεσµη µνήµη για µία ενέργεια εν εξελίξει 
•  Αποθήκευση - εµπέδωση 
         η διαδικασία µε την οποία νέες πρληροφορίες αποθηκεύονται 



•  Μακροπρόθεσµη µνήµη 
         ιδιαίτερα έντονη στην οδοντωτή έλικα & ιππόκαµπο 

•  αριστερή πρόσθια µοίρα ιππόκαµπου & 
      έξω ραχιαία µοίρα προµετωπιαίου φλοιού 
         χρησιµεύουν στην αποκωδικοποίηση νέων πληροφοριών 
           που σχετίζονται µε την οµιλία 
 
•  δεξιός ιππόκαµπος & δεξ κάτω βρεγµατικός λοβός 
         χρησιµεύουν σε λειτουργίες σχετικές µε το χώρο 

Ο Ιπποκάµπειος Σχηµατισµός 



Παραϊπποκάµια έλικα 

 •  αποτελεί συνδεσµική περιοχή 
        µεταξύ φλοιό & ιππόκαµπο 
 
 
 
 •  πρόσθια µοίρα  
        = ενδορινικό φλοίο 
 
 
 

•  προσλαµβάνει  
   γνωσιακών & αισθητικών πληροφοριών  
   από συνδερµικές περιοχές 



Παραϊπποκάµια έλικα 

 •  προσλαµβάνει γνωσιακών & αισθητικών  
        πληροφοριών από συνδερµικές περιοχές 
 
 
 •  τις µεταφέρει στον  
        ιπποκάµπειο σχηµατισµό 
         (όπου ενοποιούντια) 
 
 
 

•  ενοποηµένες πληροφορίες - 
         επιστρέφουν στις  
        συνειρµικές περιοχές 

•  αποκωδικοποιούνται &  
        µετατρέπονται σε 
        µνηµονικές εγχαράξεις 



Διαίρεση του ΚΝΣ Εγκεφαλικα 
ηµισφαιρια 

Διαµεσος εγκ 
βασικά γαγγλια 

Στελεχος 
του 
εγκεφαλου 

Μεσος εγκ 

Γεφυρα 

Προµηκη 

Νωτιαιος 
µυελος 

Παρεγκεφαλιδα 






