
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Στόχοι 

Αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία του κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε 
θέση: 
• Να περιγράφει το νευρικό κύπαρο. 
• Να κατανοεί τον τρόπο δημιουργίας και μεταβίβασης της νευρικής ώσης. 
• Να γνωρίζει τα μέρη του νευρικού συστήματος και τη λειτουργία τους. 
• Να προσδιορίζει τη λειτουργική σχέση του νευρικού και του μυϊκού συστήμα-

τος. 
• Να γνωρίζει τα κέντρα ελέγχου των βασικών λειτουργιών του οργανισμού. 

Κύρια σημεία 

• Τα νευρικά κύπαρα απαντούν στα ερεθίσματα με τη δημιουργία νευρικής ώσης. 
• Ο ρόλος των συνάψεων στη μεταβίβαση των νευρικών ώσεων. 
• Οι εκούσιες κινήσεις και αντανακλαστικά είναι οι τρόποι απάντησης του οργανι-

σμού στα διάφορα ερεθίσματα. Τα αντίστοιχα κέντρα βρίσκονται στο Κ.Ν.Σ. 
• Το Κ.Ν.Σ δέχεται ερεθίσματα και δίνει εντολές στα εκτελεστικά όργανα μέσω 

των νευρικών οδών. 
• Στα εγκεφαλικά ημισφαίρια εντοπίζονται κέντρα για τις συνειδητές λειτουργίες. 

Διευκρινίσεις 

• Η μυελίνη είναι ένα περίβλημα του νευράξονα που αποτελείται από επάλληλα 
στρώματα μεμβράνης νευρογλοιακών κυπάρων. Το περίβλημα μυελίνης επιτα-
χύνει τη μεταφορά της νευρικής ώσης στο νευράξονα. 

• Τα νευρικά κύπαρα συνδέονται εκτός από χημικές και με ηλεκτρικές συνάψεις. 
Η μεταφορά της νευρικής ώσης στις ηλεκτρικές συνάψεις είναι ταχύτερη και γί-
νεται και προς τις δύο κατευθύνσεις. 

• Η συμμετοχή του εγκεφάλου στα αντανακλαστικά εξαρτάται από την ύπαρξη 
ενδιάμεσων νευρώνων. Στο αντανακλαστικό απομάκρυνσης του χεριού οι εν-
διάμεσοι νευρώνες αποτελούν το κέντρο επεξεργασίας του ερεθίσματος (στο 
νωτιαίο μυελό) και ταυτόχρονα μεταφέρουν τις νευρικές ώσεις στον εγκέφαλο. 
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Μάθημα 9°: Συνάψεις 

Στόχοι 

Αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία του μαθήματος, ο μαθητής πρέπει να είναι σε θέ-
ση: 
• Να περιγράφει τη δομή της χημικής σύναψης. 
• Να περιγράφει τον τρόπο μεταφοράς της νευρικής ώσης από νευρώνα σε νευ-

ρώνα. 

Σημεία που πρέπει να τονιστούν 

• Να γίνει αντιληπτό ότι δίχως τις συνάψεις δε θα ήταν δυνατή η μεταφορά της 
νευρικής ώσης από νευρικό κύπαρο σε νευρικό κύπαρο. 

• Να γίνει κατανοητός ο ρόλος του νευροδιαβιβαστή και των υποδοχέων της με-
τασυναπτικής μεμβράνης στη μεταφορά της νευρικής ώσης. 

• Να τονιστεί ότι η μεταφορά της νευρικής ώσης μέσω της σύναψης είναι μονό-
δρομη. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Νευρική ώση 
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Φάσεις 

Σύνδεση νευρωνων 

Δομή σύναψης 

Φαση 3: 
Νευροδιαβιβαστες 

Διάγραμμα ροής 
Διδακτικές ενέργειες 
και εποπτικά μέσα 

Ζητάμε από τους μαθητές να επανα-
λάβουν τι είναι ερέθισμα, πώς δημι-
ουργείται και πώς μεταδίδεται η νευ-
ρική ώση. 
Προβάλλουμε διαφάνεια που να δείχνει 
τον τρόπο μεταφοράς της νευρικής ώ-
σης στο νευράξονα του νευρώνα. 
Προβάλλουμε διαφάνεια που να δεί-
χνει τη σύνδεση νευρώνων. 

Προβάλλουμε διαφάνεια με σχηματι-
κή αναπαράσταση και φωτογραφία α-
πό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο χημικής 
σύναψης. Παρατηρούμε τη δομή μι-
τοχονδρίων και συνοπτικών κοκκίων. 
Παρατήρηση ότι οι μεμβράνες προ-
συναπτικού και μετασυναπτικού ά-
κρου δεν έρχονται σε επαφή. 

Αναφέρουμε τι είναι οι νευροδιαβιβα-
στές. 
Προβάλλουμε διαφάνεια με το χημικό 
τύπο της ακετυλοχολίνης και της ντο-
παμίνης. 
Αναφερόμαστε στους υποδοχείς κυτ-
ταρικής μεμβράνης. 

Φάση 4: 
Μηχανισμός μεταφοράς 
νευρικής ώσης 

Προβάλλουμε διαφάνεια της χημικής 
σύναψης. Περιγράφουμε τον τρόπο 
μεταφοράς της νευρικής ώσης στις 
χημικές συνάψεις. 
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Η μετάδοση της νευρικής ώσης, λόγω 
της συγκεκριμένης ανατομίας της σύ-
ναψης, γίνεται προς μία κατεύθυνση. 

Φάση 6: 
Προβλήματα στη μεταφορά 
της νευρικής ώσης. 

Οι νευροδιαβιβαστές παίζουν σημα-
ντικό ρόλο και τροποποίηση της δρά-
σης τους δημιουργεί προβλήματα 
στον οργανισμό. 
Αναφερόμαστε στο παράθεμα για τη 
νόσο Parkinson. 
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