
Γαριπίδης Ιορδάνης 

Βιολόγος 3ο ΓΕΛ Χαϊδαρίου 

 

 

Δυναμικό ηρεμίας 

ΌΌτταανν  έέννααςς  ννεευυρρώώννααςς  --  ννεευυρριικκόό  κκύύττττααρροο,,  ηηρρεεμμεείί  ((δδηηλλααδδήή  δδεενν  δδέέχχεεττααιι  εερρεεθθίίσσμμαατταα  ήή  δδέέχχεεττααιι  ααλλλλάά  ηη  

έένντταασσήή  ττοουυςς  εείίννααιι  μμιικκρρόόττεερρηη  ααππόό  κκάάπποοιιαα  οορριιαακκήή  ττιιμμήή  )),,  ττόόττεε μμεεττααξξύύ    

ττηηςς  εεξξωωττεερριικκήήςς  κκααιι  ττηηςς  εεσσωωττεερριικκήήςς  εεππιιφφάάννεειιααςς  ττηηςς  μμεεμμββρράάννηηςς  ττοουυ,,    

κκααττααγγρράάφφεεττααιι  μμιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  δδιιααφφοορράά  δδυυννααμμιικκοούύ  πποουυ    

οοννοομμάάζζεεττααιι  δδυυννααμμιικκόό  ηηρρεεμμίίααςς.. 

ΟΟφφεείίλλεεττααιι  σσττοο  όόττιι::  

ΕΕξξωωττεερριικκάά  ττηηςς  μμεεμμββρράάννηηςς  ττοουυ  ννεευυρρώώνναα  υυππάάρρχχεειι  υυψψηηλλήή  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  

ΙΙόόννττωωνν  ννααττρρίίοουυ,,  εεννώώ  εεσσωωττεερριικκάά  υυππάάρρχχεειι  μμεεγγάάλληη  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη    

ΙΙόόννττωωνν  κκααλλίίοουυ  κκααιι  ααρρννηηττιικκώώνν  ιιόόννττωωνν..      

ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  πποουυ  ττοο  ννεευυρριικκόό  κκύύττττααρροο  δδεεχχττεείί  έένναα  εερρέέθθιισσμμαα,,    

((χχηημμιικκόό,,  ηηλλεεκκττρριικκόό,,  μμηηχχααννιικκόό,,  θθεερρμμιικκόό,,  κκ..αα))  ττόόττεε  ππρροοκκααλλεείίττααιι  ηη  δδηημμιιοουυρργγίίαα  

ΝΝεευυρριικκήήςς  ώώσσηηςς,,  πποουυ  εείίννααιι  έένναα  κκύύμμαα  ηηλλεεκκττρριικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς,,  πποουυ  ππααρράάγγεεττααιι  σσττηη  μμεεμμββρράάννηη  ττοουυ  

ννεευυρρώώνναα  κκααιι  δδιιααδδίίδδεεττααιι  κκααττάά  μμήήκκοοςς  ττοουυ..  

ΌΌτταανν  έέννααςς  ννεευυρρώώννααςς  δδεεχχττεείί  σσεε  κκάάπποοιιοο  σσηημμεείίοο  ττηηςς  μμεεμμββρράάννηηςς  ττοουυ  εερρέέθθιισσμμαα  μμεε  έένντταασσηη  μμεεγγααλλύύττεερρηη  ααππόό  

μμιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννηη  ττιιμμήή,,  ττόόττεε  σσττοο  σσηημμεείίοο  ααυυττόό  ααυυξξάάννεεττααιι  γγιιαα  11  mmsseecc  ηη  δδιιααππεερρααττόόττηητταα  ττηηςς  μμεεμμββρράάννηηςς  

σσεε  ιιόόνντταα  ννααττρρίίοουυ..    

ΤΤαα  ιιόόνντταα  ννααττρρίίοουυ  εειισσρρέέοουυνν  μμααζζιικκάά  σσττοο  κκύύττττααρροο  κκααιι  ηη  εεσσωωττεερριικκήή  μμεεμμββρράάννηη  φφοορρττίίζζεεττααιι  θθεεττιικκάά  σσεε  σσχχέέσσηη  

μμεε  ττηηνν  εεξξωωττεερριικκήή..  ΟΟιι  σσύύννττοομμεεςς  μμεεττααββοολλέέςς  σσττοο  δδυυννααμμιικκόό  ττηηςς  μμεεμμββρράάννηηςς  ππρροοκκααλλοούύνν  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  

ααλλλλααγγέέςς  σσεε  γγεειιττοοννιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  μμεεμμββρράάννηηςς..  

 

Συνάψεις 

Είναι η περιοχές σύνδεσης των τελικών κομβίων του νευράξονα  ενός  

νευρώνα με άλλους νευρώνες ή με ειδικές θέσεις των εκτελεστικών  

οργάνων. (μυών ή  αδένων) 

 

Η μεταφορά της νευρικής ώσης στις συνάψεις γίνεται με τη βοήθεια χημικών  

ενώσεων που παράγουν τα τελικά κομβία του νευράξονα  

Οι χημικές αυτές ενώσεις είναι οι νευροδιαβιβαστές (ακετυλοχολίνη) 

 

Στη σύναψη η μία επιφάνεια μπορεί να παράγει νευροδιαβιβαστές.  

Αυτή είναι το προσυναπτικό άκρο ,  

                                        φέρει πολλά μιτοχόνδρια και κυστίδια 

                                       αποτελεί τα τελικά κομβία του νευράξονα  

 

H επιφάνεια που μπορεί να δεχτεί τους νευροδιαβιβαστές 

είναι το μετασυναπτικό άκρο 

Ανάμεσά τους  (δεν έρχονται σε επαφή) υπάρχει η συναπτική σχισμή 15 – 20 nm    

 

Ένα ερέθισμα δημιουργεί αλλαγές στο δυναμικό ηρεμίας  

(δυναμικό ενέργειας) που μεταδίδεται στο νευράξονα και όταν φτάσει στα τελικά κομβία 

απελευθερώνει νευροδιαβιβαστές. 

Αυτός διαχέεται στη συναπτική σχισμή και προσδένεται στους υποδοχείς που υπάρχουν στο 

μετασυναπτικό άκρο και προκαλούν αλλαγή στο δυναμικό ηρεμίας του μετασυναπτικού άκρου. 

Η νευρική ώση κατευθύνεται μόνο από το προσυναπτικό προς το μετασυναπτικό άκρο. 


