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2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 



2.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Οι άξονες διακρίνονται σε εμύελους ή 
αμύελους αναλόγως του αν περιβάλλονται από 
μυελίνη ή όχι. Η μυελίνη αποτελείται κυρίως 
από πρωτεΐνες και λιπίδια. Η καταστροφή της 
προκαλεί ορισμένες σοβαρότατες ασθένειες 
όπως η Σκλήρυνση κατά Πλάκας. 

Το νευρικό σύστημα είναι το σύστημα που 
συντονίζει την λειτουργία όλων των υπολοίπων 
συστημάτων του οργανισμού. Αυτό γίνεται με τη 
διαρκή πρόσληψη ερεθισμάτων από τον 
εξωτερικό κόσμο και το εσωτερικό περιβάλλον 
του σώματος και τη μεταφορά τους, μέσω των 
νεύρων, στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 
(ΚΝΣ). Εκεί τα ερεθίσματα αξιολογούνται και 
γίνεται η επεξεργασία των απαραίτητων 
(νευρικών) εντολών. Στη συνέχεια οι εντολές 
μεταβιβάζονται (πάλι μέσω των νεύρων) στα 
εκτελεστικά όργανα (μύες και αδένες). Στο 
νευρικό σύστημα συναντάμε κυρίως νευρικά 
κύτταρα και νευρογλοία. 

2.1.1 Το Νευρικό Κύτταρο και η δομή του 

Το νευρικό κύτταρο ή νευρώνας αποτελεί τη 
δομική και λειτουργική μονάδα του νευρικού 
συστήματος. Κάθε νευρικό κύτταρο αποτελείται 
από τέσσερεις περιοχές: το κυτταρικό σώμα, 
τους δενδρίτες, τον νευράξονα και τις συνάψεις 
(Εικ. 2.1.1). Αυτές οι περιοχές έχουν πάντα την 
ίδια διάταξη μεταξύ τους, η οποία, όπως θα δούμε 
στη συνέχεια, προσδίδει έναν προσανατολισμό 
στη λειτουργία των νευρώνων. 

Οι δενδρίτες είναι αποφυάδες του κυτταροπλάσματος 
που διακλαδίζονται εκτεταμένα και αποτελούν 
μαζί με το σώμα την κύρια περιοχή υποδοχής 
μυνημάτων, είτε από άλλα κύτταρα, είτε από το 
περιβάλλον. 

Στο σώμα πραγματοποιούνται όλες εκείνες οι 
μεταβολικές αντιδράσεις και διεργασίες με τις 
οποίες ο νευρώνας επιβιώνει (παραγωγή ΑΤΡ 
κλπ.). Το σώμα των νευρώνων είναι η περιοχή 
όπου μετασχηματίζονται σε ηλεκτρικά σήματα 
(νευρικές ώσεις) τα μηνύματα που δέχεται ο 
νευρώνας. 

Ο νευράξονας είναι το τμήμα του νευρώνα που 
μεταβιβάζει τα σήματα που δημιουργούνται στο 
σώμα, προς τις απολήξεις του άξονα. Το μήκος 
των νευραξόνων σε ορισμένους νευρώνες μπορεί 
να ξεπερνά το 1m, ενώ η διάμετρος τους σπάνια 
φθάνει το 0.1mm. Σε πολλούς νευρώνες οι 
νευράξονες περιβάλλονται από ένα περίβλημα 
μυελίνης, που επηρεάζει σημαντικά τη 
μεταβίβαση των νευρικών ώσεων. 

Εικ. 2.1.1: 
Σχήμα ενός τυπικού νευρώνα. 



Στις απολήξεις των νευραξόνων 
υπάρχουν οι συνάψεις. Οι συνάψεις 
είναι το τμήμα του νευρώνα που 
βρίσκεται σε πολύ στενή επαφή με άλλα 
κύτταρα. Στις συνάψεις γίνεται η 
μετάδοση των μηνυμάτων από ένα 
νευρώνα σε ένα άλλο κύτταρο (νευρικό, 
μυϊκό ή αδενικό). 

Οι νευρώνες ανάλογα με τη λειτουργία 
τους διακρίνονται σε αισθητικούς, 
ενδιάμεσους και κινητικούς. Οι 
αισθητικοί νευρώνες μεταφέρουν τα 
ερεθίσματα από την περιφέρεια προς το 
ΚΝΣ. Οι ενδιάμεσοι νευρώνες υπάρχουν 
μόνο στο ΚΝΣ. Αυτοί επεξεργάζονται και 
μεταβιβάζουν τις νευρικές ώσεις σε άλλα νευρικά 
κύτταρα. Οι κινητικοί μεταφέρουν τις εντολές από 
το ΚΝΣ προς τα εκτελεστικά όργανα (μυς και 
αδένες). 

Εικ.2.1.2: 
Οι νευρώνες είναι κύτταρα που διαφοροποιήθηκαν 
κατά τη διάρκεια της μακραίωνης εξέλιξης των 
ζωικών οργανισμών, ως μεσολαβητές μεταξύ 
αισθητικών υποδοχέων και μυϊκών κυττάρων. 

Η Νευρογλοία 
Τα νευρικά κύτταρα περιβάλλονται από τη νευρογλοία, η οποία αποτελείται από νευρογλοιακά κύτταρα 
και μεσοκυττάρια ουσία. Τα νευρογλοιακά κύτταρα εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία στη μορφή και τη 
λειτουργία τους. Σε γενικές γραμμές, παρέχουν υποστηρικτικές και ανοσοποιητικές λειτουργίες στα 
νευρικά κύτταρα, ρυθμίζουν τη σύσταση του χημικού περιβάλλοντος στο νευρικό ιστό κλπ. Στις 
διπλανές εικόνες παρουσιάζονται δύο από τα 
πολλά είδη νευρογλοιακών κυττάρων, το κύτταρο 
Schwann και τα αστροκύτταρα. 

Τα κύτταρα Schwann περιβάλλουν τους νευράξονες 
των περιφερικών νεύρων. Έτσι, ο νευράξονας 
αποκτά ένα στρώμα μυελίνης γύρω του που επιδρά 
σημαντικά στην ταχύτητα με την οποία άγεται η 
νευρική ώση κατά μήκος του (βλέπε επόμενες 
παραγράφους). Η σύσταση της μυελίνης είναι 
ουσιαστικά η σύσταση της κυτταροπλασματικής 
μεμβράνης των κυττάρων Schwann. Στην εικόνα 
φαίνεται ο τρόπος που διπλώνονται για να 
περιβάλλουν τον νευράξονα. 

Τα αστροκύτταρα είναι γλοιοκύτταρα που περιβάλλουν με τις αποφυάδες τους τα τριχοεδή αγγεία στο 
ΚΝΣ, συνιστώντας με 
αυτό τον τρόπο ένα 
φραγμό στην ελεύθερη 
διάχυση ουσιών προς το 
ΚΝΣ. Στην φωτογραφία 
φαίνεται σε κάθετη 
διατομή ένα τριχοειδές 
του ΚΝΣ καθώς 
περιβάλλεται από τις 
αποφυάδες των αστρο-
κυττάρων (η φωτογραφία 
αριστερά είναι από 
οπτικό μικροσκόπιο και 
τα αστροκύτταρα έχουν 
βαφτεί με χρώση 
αργύρου) 



Εικ.2.1.3: 
Η κατανομή ιόντων και ουσιών στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό των κυττάρων. Οι αριθμοί 
αντιστοιχούν σε συγκεντρώσεις (mM/l). 

2.1.2 Η λειτουργία των νευρικών 
κυττάρων 

Ίσως το πιο θαυμαστό χαρακτηριστικό των 
νευρώνων είναι η ικανότητά τους να διεγείρονται 
στιγμιαία και να μεταδίδουν αυτή τη διέγερση σ' 
άλλα κύτταρα. Αυτή η στιγμιαία αλλαγή της 
κατάστασής τους, από την "ηρεμία" στη "διέγερση", 
διαρκεί ελάχιστα, μόλις 2 χιλιοστά του 
δευτερολέπτου (ms). Η καταπληκτική ταχύτητα με 
την οποία μεταβάλλεται η λειτουργική κατάσταση 
των νευρώνων, δίνει τη δυνατότητα στον 
οργανισμό να επεξεργάζεται ταχύτατα τις 
πληροφορίες που δέχεται από τα διάφορα 
εξειδικευμένα όργανα και κύτταρα (π.χ. μάτι, αυτί, 
υποδοχείς θερμοκρασίας, πόνου κλπ.) και να 
προσαρμόζει εξίσου ταχύτατα τις αντιδράσεις του 
(π.χ. κίνηση). Για παράδειγμα (Εικ. 2.1.2), όταν 
κάποιος αισθητικός νευρώνας (π.χ. υποδοχέας 
πόνου) δεχθεί ένα ερέθισμα που δηλώνει ότι "εδώ 
που βρίσκομαι έχει συμβεί μια επώδυνη βλάβη", 
διεγείρεται και μεταβιβάζει το ερέθισμα (με το 
νευράξονά του) στο ΚΝΣ. Εκεί, συνάπτεται με 
κάποιο ενδιάμεσο νευρώνα του ΚΝΣ και τον 
διεγείρει. Αυτός με τη σειρά του μεταβιβάζει τη 
διέγερση (μέσω του νευράξονά) σ' έναν κινητικό 
νευρώνα, ο οποίος με τη σειρά του διεγείρεται και 
στέλνει τη διέγερση (μέσω του νευράξονά) στα 
κατάλληλα μυϊκά κύτταρα. Τα τελευταία όταν 
διεγείρονται, συστέλλονται και απομακρύνουν το 
απειλούμενο τμήμα του οργανισμού από το 
επικίνδυνο σημείο. 

Όλες αυτές οι διεγέρσεις και μεταβιβάσεις των 
διεγέρσεων βασίζονται σε ιδιότητες και λειτουργίες 
της κυτταροπλασματικής μεμβράνης των 
νευρικών κυττάρων και θα τις εξετάσουμε 
αμέσως παρακάτω. 

Εικ.2.1.4: 
Σχηματική αναπαράσταση των διαφορετικών 
συγκεντρώσεων ανιόντων και κατιόντων μέσα κι έξω 
από την κυτταροπλασματική μεμβράνη. 

Το δυναμικό ηρεμίας των νευρώνων 

Αν κοιτάξουμε τις συγκεντρώσεις που έχουν 
διάφορες ουσίες στην εσωτερική και εξωτερική 
πλευρά της μεμβράνης (οποιουδήποτε κυττάρου 
σε οποιοδήποτε οργανισμό), θα δούμε ότι 
υπάρχουν αρκετές διαφορές (Εικ.2.1.3). Μια από 
τις καθοριστικότερες διαφορές είναι η διαφορά 
στη συγκέντρωση πρωτεϊνών. Στο εσωτερικό 

των κυττάρων υπάρχουν πρωτεΐνες, οι οποίες 
δεν μπορούν να διαχυθούν έξω από το κύτταρο 
λόγω του μεγάλου όγκου τους. Επιπλέον, στο 
χημικό περιβάλλον που επικρατεί στο εσωτερικό 
των κυττάρων, οι περισσότερες από αυτές τις 



πρωτεΐνες (αλλά και άλλες ουσίες όπως π.χ. το 
ΑΤΡ) είναι αρνητικά φορτισμένες. Συνολικά, στις 
συνθήκες ηρεμίας διακρίνουμε τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά στην κατάσταση των κυττάρων: 
α) Δημιουργείται ένα περίσσευμα αρνητικών 

φορτίων μέσα στα κύτταρα (Εικ.2.1.4), σε 
σχέση με το εξωτερικό περιβάλλον, τα οποία 
δεν μπορούν να διαφύγουν από το εσωτερικό, 

β) Στις μεμβράνες όλων των κυττάρων 
υπάρχουν πρωτεϊνικοί πόροι (σαν 
μικροσκοπικές σήραγγες), μέσα από τους 
οποίους μπορούν να περνούν τα μικρά ιόντα, 
από τη μια πλευρά της μεμβράνης στην άλλη. 
Υπάρχουν ξεχωριστοί πόροι για κάθε ιόν. Έτσι, 
στην κυτταροπλασματική μεμβράνη όλων των 
κυττάρων υπάρχουν πόροι Κ+, που είναι 
ανοιχτοί και επιτρέπουν τη διάχυση των ιόντων 
Κ+ στο εσωτερικό των κυττάρων. Το 
αποτέλεσμα είναι να συσσωρεύονται τα ιόντα 
Κ+ στο ηλεκτραρνητικό κυτταρόπλασμα, 
αποκτώντας 25 περίπου φορές μεγαλύτερη 
συγκέντρωση σε σχέση με το εξωκυττάριο 
περιβάλλον (Εικ.2.1.3, 2.1.4). Στην περίπτωση 
των νευρικών κυττάρων, εκτός από τους 
πόρους Κ+ υπάρχουν και άλλοι πόροι που θα 
εξετάσουμε σε λίγο. 

γ) Σε συνθήκες ηρεμίας, οι μεμβράνες των 
κυττάρων δεν είναι διαπερατές για το Na+. 
To Na+, παρότι έλκεται ισχυρά, δεν έχει δίοδο 
για να περάσει στο ηλεκτραρνητικό κυτταρό-
πλασμα (Εικ.2.1.4). Παρόλα αυτά, μερικά Na+ 

εισέρχονται από άλλες οδούς μέσα στο 
κυτταρόπλασμα. Συνολικά όμως, ελάχιστα Na+ 

παραμένουν εκεί. 
δ) Στη μεμβράνη όλων των κυττάρων υπάρχει 

μια ειδική πρωτεΐνη, η αντλία K+-Na+ η 
οποία, με κατανάλωση ΑΤΡ. αντλεί ιόντα 
Na+ από το εσωτερικό του κυττάρου προς το 
εξωτερικό και ταυτόχρονα εισάγει ιόντα Κ+ 

από το εξωτερικό προς το εσωτερικό 
(Εικ.2.1.4). Βλέπουμε λοιπόν ότι τα κύτταρα 
με κατανάλωση ενέργειας διατηρούν τις 
διαφορετικές συγκεντρώσεις Κ+ και Na+ στο 
κυτταρόπλασμα. Η λειτουργία της αντλίας 
K+-Na+ είναι σημαντικότατη για την κυτταρική 
"ομοιόσταση". Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
40% περίπου των κυτταρικών αποθεμάτων 
σε ΑΤΡ καταναλώνεται από την αντλία Κ+-
Na+. Ο ρόλος της αντλίας K+-Na+ είναι να 
διατηρεί σταθερά χαμηλή τη συγκέντρωση 
Na+ στο εσωτερικό του κυττάρου. 



Τα δυναμικά των κυττάρων 
Η μέτρηση της διαφοράς δυναμικού (AV) 
γίνεται με το βολτόμετρο. Για να μετρήσουμε 
τη AV μιας μπαταρίας π.χ. τοποθετούμε το ένα 
ηλεκτρόδιο του βολτόμετρου στον ένα πόλο, το 
άλλο στον άλλο πόλο και απλώς διαβάζουμε 
την ένδειξη. 

Το ίδιο γίνεται και στα κύτταρα: το ένα 
ηλεκτρόδιο τοποθετείται στο εξωκυτταρικό 
διάλυμα και το δεύτερο "τρυπά" τη μεμβράνη 
και εισέρχεται στο κυτταρόπλασμα. Το 
ενδοκυτταρικό ηλεκτρόδιο όμως πρέπει να 
είναι πολύ λεπτό στην άκρη του για να μην 
τραυματίζει ανεπανόρθωτα την κυτταρική 
μεμβράνη. Έτσι, χρησιμοποιούνται ειδικά 
γυάλινα ηλεκτρόδια, στα οποία η "μύτη" δεν 
ξεπερνά το 1μm σε διάμετρο. 

Μπορούμε να φανταστούμε την έννοια του 
δυναμικού ηρεμίας με τον εξής τρόπο: Αν 
μπορούσαμε να βάλουμε μια κάνουλα μεγάλης 
διαμέτρου στη μεμβράνη ενός κυττάρου και 
την ανοίγαμε, τότε η μετακίνηση της 
περίσσειας αρνητικών φορτίων από το 
εσωκυττάριο στο εξωκυττάριο περιβάλλον θα 
ισοδυναμούσε με διαφορά δυναμικού ίση με 
70mV. Η τιμή του δυναμικού ηρεμίας 
εξαρτάται από το μέγεθος του κυττάρου. Ένα 
μεγάλο σε μέγεθος κύτταρο έχει και 
μεγαλύτερη διαφορά δυναμικού μεταξύ του 
έσω- και του εξωκυττάριου περιβάλλοντος, 
ενώ ένα μικρό σε μέγεθος κύτταρο θα έχει 
μικρή διαφορά δυναμικού. Σε διάφορα 
κύτταρα διαφόρων ειδών έχουν μετρηθεί ΔΗ 
από -5 έως -110 mV περίπου. 

Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στην Εικ. 2.1.4. 
Η ενδοκυτταρική περίσσεια αρνητικών φορτίων 
δημιουργεί μια διαφορά δυναμικού (AV) σε σχέση 
με το εξωκυτταρικό περιβάλλον. Αυτή η διαφορά 
δυναμικού λέγεται "δυναμικό ηρεμίας" (ΔΗ) και 
χαρακτηρίζει όλα τα κύτταρα (είτε είναι νευρικά, 
είτε όχι, Εικόνα 2.1.5). Επιπλέον, μπορεί να 
μετρηθεί. 

Η νευρική ώση 

Η διαφορετική συγκέντρωση θετικών και αρνητικών 
φορτίων στις δύο πλευρές της κυτταρικής μεμβράνης 
σημαίνει ότι η μεμβράνη είναι πολωμένη (όπως 
π.χ. μια μπαταρία). Αν το δυναμικό ηρεμίας σ' 
έναν νευρώνα μειωθεί από τα -70mV στα π.χ. -
80mV, τότε λέμε ότι ο νευρώνας υπερπολώθηκε. 
Αν αυξηθεί το δυναμικό από τα -70mV στα π.χ. -
60mV, τότε λέμε ότι εκπολώθηκε. Αν ένας 
νευρώνας (για οποιαδήποτε αιτία) υπερπολωθεί 
από τα -70 στα -80mV, ή εκπολωθεί από τα -70 
στα -60mV, τότε μετά από λίγο ο νευρώνας 
επανέρχεται στην αρχική τιμή ηρεμίας -70mV. Οι 
νευρώνες δηλαδή έχουν μηχανισμούς για να 
επανέρχονται στην αρχική τιμή του δυναμικού 
ηρεμίας τους (Εικ.2.1.5α). Αυτούς τους 
μηχανισμούς τους έχουν όλα τα κύτταρα. Τα 
νευρικά και μυϊκά κύτταρα όμως έχουν ορισμένα 
επιπλέον χαρακτηριστικά που τους επιτρέπουν 
να είναι ηλεκτρικά διεγέρσιμα. Πιο συγκεκριμένα: 

α) Οι νευρώνες έχουν επάνω στη μεμβράνη τους 
και άλλους πόρους, οι οποίοι σε συνθήκες 
ηρεμίας είναι κλειστοί κι έτσι δεν γίνεται άμεσα 
αντιληπτή η λειτουργία τους. Απ' αυτή την 
οικογένεια πόρων, οι σπουδαιότεροι είναι δύο. Οι 
κλειστοί πόροι Na+, και οι κλειστοί πόροι Κ+. 
Θα τους ονομάσουμε κλειστούς πόρους Na+ 

και κλειστούς πόρους Κ+ αντίστοιχα 
(Εικ. 2.1.5β), για να τους ξεχωρίζουμε από 
τους ανοιχτούς πόρους Κ+. 

β) Αν η εκπόλωση φτάσει σε μια κρίσιμη τιμή που 
λέγεται κατώφλοιος τιμή, (γύρω στα -40mV, 
Εικ. 2.1.5α,γ) τότε, σε ελάχιστο χρονικό 
διάστημα (μόλις 1 ms) οι κλειστοί πόροι Na+ 

ανοίγουν απότομα. Έτσι, αίρεται το μοναδικό 
εμπόδιο για την είσοδο των ιόντων Na+ στο 
εσωτερικό του νευρώνα. Όπως θα περίμενε 
κανείς, τα ιόντα Na+ που είναι συσσωρευμένα 
στο εξωτερικό της μεμβράνης, θα εισέλθουν με 
ορμή στο εσωτερικό του κυττάρου. Η είσοδος 
τους είναι τόσο γρήγορη, ώστε σε 1 ms το 
δυναμικό του νευρώνα μεταβάλλεται από το 



π.χ. -70mV στα (περίπου) +30mV!. Η 
εκπόλωση δηλ. στο κατώφλοιο δυναμικό 
οδήγησε το νευρώνα στο να αποκτήσει 
(προσωρινά) ένα θετικό δυναμικό πάνω από 
το μηδέν. Αυτό πάντως δεν διαρκεί πολύ: οι 
πόροι Na+ παραμένουν ανοιχτοί μόνο για ένα 
msec και μετά επανέρχονται πάλι στην αρχική 
κλειστή τους κατάσταση (Εικ. 2.1 5δ). 

γ) Αμέσως μόλις κλείσουν οι πόροι Na+ , 
ανοίγουν διάπλατα οι κλειστοί πόροι Κ + . Η 
(παροδική) τιμή του δυναμικού στα +30mV 
προκαλεί έξοδο του Κ + από το εσωτερικό του 
νευρώνα, (μπορείτε να δικαιολογήσετε γιατί θα 
συμβεί αυτό;). Οι πόροι Κ + μένουν ανοιχτοί 
μόνο για ένα msec (όπως προηγουμένως και 
οι κλειστοί πόροι Na+ , Εικ.2.1.6). Ο χρόνος 
αυτός όμως είναι αρκετός 
για να επανέλθει το 
δυναμικό του κυττάρου 
στην αρχική του τιμή. 

Συνολικά, απ' όλη αυτή την 
ανταλλαγή ιόντων (αρχικά 
Na+ και ακολούθως Κ+ ) , το 
διεγέρσιμο κύτταρο έχει 
μεταβάλλει το δυναμικό του 
από τα -70 στα +30mV και 
μετά πάλι από τα +30 στα -
70mV. Αυτή η συμπεριφορά 
του κυτταρικού δυναμικού 
λέγεται δυναμικό ενέργειας 
(ΔΕ) ή νευρική ώση. Μετά 
από μια ώση, η 
ενδοκυτταρική συγκέντρωση 
Κ + έχει μειωθεί ελαφρώς και αντίστοιχα έχει 
αυξηθεί ελαφρώς η ενδοκυτταρική συγκέντρωση 
Na+ . Η αντλία K-Na όμως, με κατανάλωση 
ενέργειας (ΑΤΡ) επαναφέρει τις συγκεντρώσεις 
στις αρχικές τιμές. 

Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της 
νευρικής ώσης είναι το (κατά κανόνα) αμετάβλητο 
μέγεθος και ο "δυαδικός" χαρακτήρας της. Αν 
υποθέσουμε ότι το ΔΗ (-70mV) φτάσει στο 
κατώφλοιο δυναμικό (π.χ.-45mV), τότε η 
μεμβράνη του νευρώνα αυτού θα εκπολωθεί και 
θα δημιουργηθεί μια νευρική ώση. Αν από την 
ηρεμία το δυναμικό φτάσει στα -35mV, τότε η ώση 
που παράγεται, έχει ακριβώς την ίδια μορφή και 
τιμή, δηλ. θα φτάσει μέχρι τα +30mV και μετά θα 
ξαναπέσει στα -70mV, ενώ η όλη διαδικασία θα 
διαρκέσει και πάλι 2 msec. Βλέπουμε λοιπόν ότι 
η νευρική ώση, είτε δημιουργείται, είτε δεν 

Εικ. 2.1.5: 
Η απομάκρυνση από το δυναμικό ηρεμίας 
εξισορροπείται μετά από λίγο. Αν όμως η 
εκπόλωση φτάσει την κατώφλοιο τιμή, τα 
νευρικά κύτταρα εμφανίζουν μια αντίδραση 
που λέγεται δυναμικό ενέργειας. Η κατώφλιος 
τιμή μπορεί να είναι διαφορετική από 
νευρώνα σε νευρώνα. 



δημιουργείται. Επίσης, εφόσον δημιουργηθεί, το 
μέγεθος και η διάρκεια της είναι σταθερές και δεν 
εξαρτώνται από το αν το κατώφλοιο ξεπεράστηκε 
κατά λίγο ή πολύ. Αυτές οι δύο ιδιότητες 
περιγράφονται με τον νόμο του "όλο ή τίποτα". 

Αν με κάποιο τρόπο φτάσει ένα νέο 
(υπερκατώφλοιο) ερέθισμα στον νευρώνα κατά 
τη διάρκεια των 2 ms της ώσης, ο νευρώνας δεν 
αποκρίνεται, δηλ. δεν παράγει άλλη ώση. Αυτή η 

περίοδος λέγεται ανερέθιστη περίοδος. Για να 
δημιουργηθεί μια νέα ώση, πρέπει το επόμενο 
υπερκατώφλοιο ερέθισμα να έρθει στο νευρώνα 
μετά την ανερέθιστη περίοδο. 

Εικ.2.1.6: 
Η λειτουργία των μεμβρανικών πόρων Κ+ 

και Να + κατά τη δημιουργία του δυναμικού 
ενέργειας. 

Εικ. 2.1.7: 
Αγωγή της νευρικής ώσης, 
κατά μήκος τον νευράξονα. 

2.1.3 Η αγωγή της νευρικής ώσης 

Η στιγμιαία αναστροφή του μεμβρανικού δυναμικού 
που περιγράφηκε προηγουμένως, δεν δημιουργείται 
σε οποιοδήποτε σημείο της μεμβράνης των 
νευρώνων, αλλά σε μια ειδική περιοχή του 
σώματος, ακριβώς στην αρχή του νευράξονα 
(αξονικό λοφίδιο). Εκεί βρίσκεται ο μεγαλύτερος 
αριθμός πόρων Na+ . 

Ας φανταστούμε ότι φτάνει ένα υπερκατώφλοιο 
ερέθισμα στο σώμα του νευρώνα, ανοίγουν οι 
πόροι Na+ της περιοχής εκείνης, επιτρέποντας 
την είσοδο Na+ . Έτσι, τοπικά, δημιουργείται μια 
περίσσεια θετικών φορτίων, η οποία έλκει 
αρνητικά φορτία από γειτονικές ενδοκυτταρικές 
περιοχές του κυττάρου (Εικ.2.1.7). Η κίνηση 
αρνητικών φορτίων ισοδυναμεί με θετικό ρεύμα. 
Έτσι, οι γειτονικές περιοχές εκπολώνοντοι. Όμως, 
απ' όλες τις υπόλοιπες μεμβρανικές περιοχές 
μόνο η μεμβράνη του αξονικού λοφιδίου μπορεί 
να δημιουργήσει ένα ΔΕ. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η 
εκπόλωση στην περιοχή εκείνη ισοδυναμεί με 
θετικό ρεύμα, τόσο προς το σώμα, όσο και προς 
τον άξονα. Όμως οι μεμβρανικές περιοχές του 



σώματος βρίσκονται σε ανερέθιστη περίοδο και 
μόνο η μεμβράνη του άξονα είναι "δεκτική" για την 
ώση. Έτσι, το ΔΕ προχωρά στον νευράξονα και 
με παρόμοιο τρόπο συνεχίζει (με σταθερό 
μέγεθος και διάρκεια) πάντοτε με φορά από το 
σώμα προς τις συνάψεις. 
Η ταχύτητα με την οποία μεταδίδεται η νευρική 
ώση επάνω στους νευράξονες ποικίλλει και 
εξαρτάται από το αν ο νευράξονας έχει μυελίνη. 
Στους εμμύελους νευράξονες του ανθρώπου, η 
μέγιστη ταχύτητα αγωγής της ώσης φθάνει τα 60 
m/sec (Εικ. 2.1.7), ενώ σε άλλα είδη, π.χ. στη 
γάτα, η ταχύτητα αυτή φτάνει και τα 120 m/sec. Οι 
αμύελες ίνες (π.χ. του πόνου) έχουν πολύ μικρή 
ταχύτητα αγωγής (2 m/sec). 

2.1.4 Η Σύναψη και η μεταβίβαση της 
νευρικής ώσης 

Το σημείο όπου γίνεται η μεταβίβαση μιας 
διέγερσης, από έναν νευρώνα σε ένα άλλο 
νευρικό, αδενικό ή μυϊκό κύτταρο λέγεται σύναψη 
(Εικόνα 2.1.1, 2.1.8). Σε μια σύναψη διακρίνουμε 
το προσυναπτικό και το μετασυναπτικό 
κύτταρο. Κάθε νευρικό κύτταρο μπορεί να δέχεται 
συνάψεις από χιλιάδες άλλους νευρώνες, ενώ 
μπορεί να συνάπτεται με πολλούς άλλους. 
Οι πιο πολλές συνάψεις είναι χημικές (Εικ.2.1.9). 
Σ' αυτές, η μεταβίβαση του ερεθίσματος γίνεται 
μέσω ειδικών ουσιών που λέγονται νευρο-
διαβιβαστές. Οι νευροδιαβιβαστές συνθέτονται 
στο σώμα του νευρώνα, μεταφέρονται μέσω του 
άξονα και αποθηκεύονται στα συνοπτικά 
κυστίδια. Δύο από τους σημαντικότερους 
νευροδιαβιβαστές είναι η ακετυλοχολίνη και η 
επινεφρίνη. 

Ο τρόπος που λειτουργούν οι συνάψεις είναι ο 
ακόλουθος: Μια νευρική ώση φθάνει από τον 
νευράξονα στις μεμβρανικές περιοχές της 
σύναψης. Όταν εκπολωθεί η μεμβράνη της 
σύναψης, ανοίγουν ειδικοί πόροι Ca2+ και 
εισέρχονται ιόντα Ca2+ στο εσωτερικό της 
προσυναπτικής απόληξης. Η είσοδος Ca2+ 

οδηγεί στην ένωση της μεμβράνης των κυστιδίων 
με την κυτταρική μεμβράνη. Όταν συμβεί αυτό, το 
περιεχόμενο των κυστιδίων (δηλ. τα μόρια του 
νευροδιαβιβαστή) απελευθερώνονται στη 
συνοπτική σχισμή, μια πολύ στενή περιοχή 
(εύρους μόλις 20 nm) μεταξύ της προ- και της 
μετασυναπτικής μεμβράνης. 

Ας δούμε πώς δρα ένας νευροδιαβιβαστής, όπως 

Εικ. 2.1.8: 
Συνάψεις επάνω σ' ένα νευρώνα. 

Η ποσότητα του νευροδιαβιαστή που 
απελευθερώνεται με μία νευρική ώση και 
σε μια δεδομένη σύναψη είναι σταθερή. 
Σταθερός είναι και ο χρόνος δράσης του 
(ελάχιστος). Επομένως σταθερή είναι και η 
επίδραση στο μετασυναπτικό κύτταρο. 
Για να διπλασιαστεί η ποσότητα του 
νευροδιαβιβαστή (και η επίδραση στο 
μετασυναπτικό κύτταρο) θα πρέπει να 
διπλασιαστεί ο αριθμός των νευρικών 
ώσεων. 



η ακετυλοχολίνη, στο μετασυναπτικό κύτταρο 
(Εικ.2.1.9). Μόλις απελευθερωθεί ο νευροδιαβιβαστής 
στη συναπτική σχισμή, συνδέεται γρήγορα με 
ειδικούς υποδοχείς (στη συγκεκριμένη 
περίπτωση με υποδοχείς ακετυλοχολίνης) που 
βρίσκονται στη μετασυναπτική μεμβράνη. Η 
σύνδεση αυτή κρατά πολύ λίγο (από 0.3msec 
μέχρι μερικά msec), αλλά αρκεί για να 
προκαλέσει το άνοιγμα πόρων Na+ επάνω στη 
μετα-συναπτική μεμβράνη, οι οποίοι είναι στενά 
συνδεδεμένοι με τον υποδοχέα της 

ακετυλοχολίνης. Έτσι, ο κύκλος της 
διέγερσης μπορεί τώρα να μεταδοθεί στο 
επόμενο κύτταρο: η είσοδος Na+ 

προκαλεί μια τοπική εκπόλωση, αυτή 
άγεται προς το σώμα του μετασυναπτικού 
νευρώνα κ.ο.κ. 

Η εκπόλωση που προκαλεί ο 
νευροδιαβιβαστής μπορεί να είναι αρκετή 
για να προκαλέσει τη δημιουργία νευρικής 
ώσης στο μετασυναπτικό κύτταρο (όπως 
γίνεται στη νευρομυϊκή σύναψη, το σημείο 
όπου οι κινητικοί νευρώνες συνάπτονται 
με τα μυϊκά κύτταρα). Μπορεί όμως να 
μην επαρκεί για να προκληθεί ώση. Σε μια 
τέτοια περίπτωση, η προκληθείσα 
εκπόλωση παραμένει ένα υποκατώφλοιο 
ερέθισμα. Επίσης, εκτός από τους 
διεγερτικούς υπάρχουν και νευροδιαβιβαστές 
που προκαλούν αναστολή, δηλ. προκαλούν 

υπερπόλωση του μετασυναπτικού νευρώνα. 

• ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ 

Μπορούμε τώρα να δούμε λίγο πιο γενικά τον 
τρόπο συνεργασίας δύο διεγέρσιμων κυττάρων 
(ενός νευρώνα κι ενός μυϊκού κυττάρου) σ' ένα 
από τα απλούστερα αντανακλαστικά του 
ανθρώπινου οργανισμού, το μυοτατικό 
αντανακλαστικό (Εικ.2.1.10). Είδαμε ότι το 
δυναμικό ηρεμίας (ΔΗ) ενός νευρώνα μπορεί υπό 
ορισμένες συνθήκες να φτάσει στην κατώφλοιο 
τιμή και να προκληθεί μια νευρική ώση. Τα 
ερεθίσματα που οδηγούν το ΔΗ ενός νευρώνα σε 
υπερκατώφλοιες τιμές είναι κυρίως μηχανικά, 
ηλεκτρικά ή χημικά. Στο μυοτατικό 
αντανακλαστικό ένας μυς εκτείνεται απότομα (στην 
συγκεκριμένη περίπτωση ο τετρακέφαλος). Αυτή 
η έκταση "παραμορφώνει" μηχανικά ορισμένους 
αισθητήριους νευρώνες που υπάρχουν στο μυ, με 
αποτέλεσμα να αυξάνεται η διαπερατότητα της 
μεμβράνης τους στο Na+, να προκαλείται είσοδος 
Na+ και τελικά να δημιουργούνται νευρικές ώσεις. 

Εικ. 2.1.9: 
Η μετάδοση της νευρικής ώσης από τον 
προσυναπτικό νευρώνα στο μετασυναπτικό κύτταρο 



Οι ώσεις άγονται με τους άξονες των αισθητήριων 
νευρώνων προς το νωτιαίο μυελό όπου 
συνάπτονται με τους κινητικούς νευρώνες του 
τετρακέφαλου. Στις συνάψεις απελευθερώνεται 
ένας νευροδιαβιβαστής, ο οποίος προκαλεί 
διέγερση των κινητικών νευρώνων. Οι ώσεις που 
δημιουργούνται άγονται με τους νευράξονες στις 
νευρομυϊκές συνάψεις, όπου απελευθερώνεται 
ακετυλοχολίνη και οδηγεί στη διέγερση και 
συστολή των μυϊκών κυττάρων του 
τετρακέφαλου. Η συνολική διάρκεια του 
αντανακλαστικού, από τη στιγμή που θα διαταθεί 
ο μυς μέχρι που θα αρχίσει να συστέλλεται, είναι 
περίπου 40msec (πιο γρήγορα από το να 
ανοιγοκλείσουμε τα βλέφαρά μας). Βλέπουμε 
λοιπόν ότι οι ιδιότητες των διεγέρσιμων κυττάρων 
μπορούν να οδηγήσουν σε ταχύτατες και 
στερεότυπες αντιδράσεις μιας ακολουθίας 
κυττάρων. Αυτές οι αντιδράσεις λέγονται 
αντανακλαστικά και έχουν τεράστια σημασία 
στην επιβίωση των οργανισμών. Π.χ. το κλείσιμο 
της κόρης του οφθαλμού όταν αυξηθεί η ένταση 
του φωτισμού, η ρύθμιση του καρδιακού και του 
αναπνευστικού ρυθμού, η ρύθμιση της 
πυκνότητας των ούρων, η ρύθμιση της 
αρτηριακής πίεσης κλπ. είναι όλα αντανακλαστικά 
στα οποία συμμετέχουν νευρώνες. 

Τα αντανακλαστικά δεν οφείλονται μόνο στη 
διεγερσιμότητα των κυττάρων αλλά και στη 
σταθερή διάταξη των νευρώνων μεταξύ τους. 
Αυτή επιτρέπει τη σταθερή κατεύθυνση της 
νευρικής εντολής, από μια αφετηρία (π.χ. το 
ερέθισμα από τον αισθητήριο νευρώνα), σ' ένα 
εκτελεστικό όργανο (π.χ. το μυ). 

Εικ. 2.1.10: 
Το μυοτατικό αντανακλαστικό. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η λειτουργική μονάδα του νευρικού συστήματος είναι ο νευρώνας. Στους νευρώνες 
διακρίνονται τέσσερεις διακριτές περιοχές: οι δενδρίτες, το σώμα, ο νευράξονας και οι 
συνάψεις. Οι νευρώνες μπορούν να μεταβάλλουν τη λειτουργική της κατάσταση από την 
ηρεμία στη διέγερση και ξανά στην ηρεμία μέσα σ' ελάχιστο χρονικό διάστημα. Αυτή η ταχύτατη 
εναλλαγή λέγεται δυναμικό ενέργειας ή νευρική ώση και δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό 
να αντιδρά γρήγορα στους ερεθισμούς του περιβάλλοντος (εξωτερικού ή εσωτερικού). Η 
νευρική ώση είναι ιδιότητα της κυτταροπλασματικής μεμβράνης των νευρώνων και οφείλεται 
στην εκλεκτική διαπερατότητά της στα ιόντα Κ+ και Na+. Η νευρική ώση άγεται με τον νευράξονα 
στις συνάψεις, όπου και γίνεται η μεταβίβαση της ώσης από έναν νευρώνα σε ένα άλλο 
κύτταρο. Στις συνάψεις, ο προσυναπτικός νευρώνας απελευθερώνει μόρια νευροδιαβιβαστή 
που επηρεάζουν τη διαπερατότητα της μεμβράνης του μετασυναπτικού κυττάρου. Η 
καθορισμένη σύνδεση των νευρώνων μεταξύ τους δίνει τη δυνατότητα στην ανάπτυξη 
στερεότυπων αντιδράσεων που λέγονται αντανακλαστικά. 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Περιγράψτε ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η μεμβράνη των νευρώνων, 

καθώς και τη λειτουργία της αντλίας K+-Na+. 

2. Πώς δημιουργείται η νευρική ώση; 

3. Σε τι χρειάζεται το Ca2+ στη μετάδοση της ώσης στη σύναψη; 

4. Πώς μεταφέρεται ένα υπερκατώφλοιο ερέθισμα από τους δενδρίτες στο σώμα; 

5. Σημειώστε ποιές προτάσεις είναι σωστές και ποιές λάθος: 

- Κατά τη διάρκεια μιας νευρικής ώσης, καταναλώνεται ΑΤΡ για να διατηρείται σταθερή 
η ενδοκυτταρική συγκέντρωση Κ+ και Na+. 

- Η ανώτερη συχνότητα νευρικών ώσεων που εμφανίζει ένας νευρώνας είναι 100. 

- Στις συνάψεις απελευθερώνεται ακετυλοχολίνη. 

- Η ανερέθιστη περίοδος διαρκεί όσο και το δυναμικό ενέργειας. 

6. Συμπληρώστε τις ενδείξεις που λείπουν στα ακόλουθα σχήματα: 

7. Με βάση αυτά που μάθατε από αυτή την ενότητα, μπορείτε να σκεφτείτε μερικούς 
τρόπους δράσης των ανασταλτικών νευροδιαβιβαστών; Σε ποιά μόρια της 
μετασυναπτικής μεμβράνης μπορεί να δρουν και πώς; 

8. Ένας νευρώνας σφαιρικού σχήματος έχει διάμετρο 100μm και ΔΗ= -100mV. Υπολογίστε 
τη σχέση όγκου/διαφορά δυναμικού, σε σχέση με την ίδια σχέση (όγκος/ΔV) για μια 
μπαταρία του εμπορίου των 1,5V. Σχολιάστε τη διαφορά. 

9. Στο μυοτατικό αντανακλαστικό, το χτύπημα στον τένοντα του γονάτου γίνεται τη χρονική 
στιγμή 0 και η μυϊκή συστολή αρχίζει 40ms αργότερα. Αν υποθέσουμε ότι η απόσταση 
από το γόνατο στην σπονδυλική στήλη είναι 90cm και ότι υπάρχει μόνο μία σύναψη από 
τον αισθητήριο νευρώνα στον κινητικό νευρώνα, υπολογίστε το χρόνο της συνοπτικής 
μεταβίβασης (συναπτική μεταβίβαση είναι ο χρόνος που χρειάζεται για να "περάσει" η 
ν. ώση από το προσυναπτικό στο μετασυναπτικό κύτταρο). 



Εικ.2.2.1: 
Α. Αναπαράσταση τον νευρικού συστήματος τον 
ανθρώπου. Δεν φαίνονται οι μυριάδες λεπτές 
απολήξεις στο δέρμα τους μύες και τα όργανα. 
Β. Φωτογραφία και σχηματική αναπαράσταση 
περιφεριακού νεύρου. 

2.2 ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

2.2.1 Εισαγωγή 
Οι νευρώνες δεν αναπαράγονται. Με τη γέννηση, 
στο νευρικό σύστημα υπάρχουν πάνω από 100 
δις νευρώνες. Ο αριθμός τους μειώνεται 
προοδευτικά και στη γεροντική ηλικία μπορεί να 
έχει μειωθεί σημαντικά. Παρά τον τεράστιο 
αριθμό τους, δεν είναι τυχαία διατεταγμένοι, αλλά 
σχηματίζουν αλυσίδες ("οδούς") και 
ομαδοποιήσεις (κέντρα), που μεταξύ τους έχουν 
αρκετά σταθερές συνδέσεις. Το νευρικό σύστημα 
ελέγχει και ρυθμίζει τη λειτουργία των διαφόρων 
οργάνων και μελών και χωρίζεται σε δύο 
επιμέρους συστήματα: 

α) το Σωματικό Νευρικό Σύστημα. Είναι το τμήμα 
του νευρικού συστήματος που ελέγχει τις 
συνειδητές λειτουργίες. Περιλαμβάνει τα 
περιφερικά νεύρα και το Κεντρικό Νευρικό 
Σύστημα (ΚΝΣ). Το ΚΝΣ αποτελείται από τον 
εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. 

β) το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα (ΑΝΣ). Είναι το 
τμήμα του νευρικού συστήματος που διατηρεί 
σταθερό το εσωτερικό περιβάλλον του 
οργανισμού (ομοιόσταση). Αυτή του τη 
λειτουργία την επιτελεί "αυτόνομα", δηλ. χωρίς 
την άμεση συμμετοχή της συνείδησης. 
Στο ΑΝΣ υπάρχουν δύο ανταγωνιστικά σκέλη, 
το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό 
σύστημα. 

2.2.2 Τα περιφερικά νεύρα 

Με τα περιφερικά νεύρα μεταφέρονται οι εντολές 
του ΚΝΣ υπό μορφή νευρικών ώσεων στην 
περιφέρεια (π.χ. τους σκελετικούς μύες). Στα 
περισσότερα νεύρα όμως δεν υπάρχουν μόνο οι 
νευράξονες των κινητικών νευρώνων που 
οδεύουν στην περιφέρεια αλλά και νευράξονες 
αισθητήριων νευρώνων που μεταφέρουν 
ερεθίσματα (επίσης με τη μορφή νευρικών 
ώσεων) από τους αισθητήριους υποδοχείς προς 
στο ΚΝΣ (Εικ. 2.2.1). Οι αισθητήριοι νευρώνες 
έχουν τους δενδρίτες τους στους διάφορους 
ιστούς του σώματος (δέρμα, μύες κλπ). Οι 
νευράξονές τους εισέρχονται στο νωτιαίο μυελό 
(Εικ. 2.2.2). Εκεί, είτε συνάπτονται με διάφορους 
τοπικούς νευρώνες του νωτιαίου μυελού, είτε 
συνεχίζουν (μέσω της λευκής ουσίας) μέχρι τον 
εγκέφαλο, όπου και συνάπτονται με νευρώνες 
διαφόρων εγκεφαλικών κέντρων. 



2.2.3 Ο νωτιαίος 
μυελός 

Ο νωτιαίος μυελός 
είναι το (εξελικτικά) 
αρχαιότερο τμήμα 
του ΚΝΣ των 
σπονδυλωτών. 
Περικλείεται από 
τη σπονδυλική 
στήλη. Εκτείνεται 
από τη βάση του 
εγκεφάλου μέχρι το 
δεύτερο οσφυϊκό 
σπόνδυλο 
(Εικ.2.2.3). 
Αν δούμε σε 
εγκάρσια διατομή 
το νωτιαίο μυελό, 
διακρίνουμε δύο 
περιοχές με 
διαφορετικό 
χρώμα. Η πιο 
ανοιχτόχρωμη 
περιοχή λέγεται 
λευκή ουσία και 
βρίσκεται στην 
εξωτερική πλευρά. 
Το χρώμα της (και η 
ονομασία της) οφείλεται στο γεγονός ότι εκεί 
βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά εμμύελοι άξονες 
νευρικών ινών (που οδεύουν προς ανώτερες 
περιοχές του ΚΝΣ ή έρχονται από εκεί). 
Αν υποθέσουμε, δηλαδή, ότι τα αισθητήρια κύτταρα 
στο πέλμα του ποδιού μας διεγείρονται και στέλνουν 
νευρικές ώσεις στον εγκέφαλο, τότε κάποιοι 
νευρώνες αυτής της νευρικής οδού έχουν τους 
άξονες τους στη λευκή ουσία. 
Η λευκή ουσία περιβάλλει μια πιο γκρίζα περιοχή 
που λέγεται φαιά ουσία. Στην φαιά ουσία δεν 
υπάρχουν παρά ελάχιστες εμμύελες ίνες. Αντίθετα, 
υπάρχουν πάρα πολλά σώματα νευρώνων. Στο 
κέντρο υπάρχει το κεντρικό κανάλι, που είναι γεμάτο 
με εγκεφαλονωτιαίο υγρό (βλέπε παρακάτω), όπως 
άλλωστε και ο χώρος που περιβάλλει ολόκληρο το 
νωτιαίο μυελό. 

Ο νωτιαίος μυελός αποτελεί το κέντρο τελικής 
"διεκπεραίωσης" των εντολών προς τα μέλη και 
όργανα του σώματος. Η σημασία του νωτιαίου 
μυελού γίνεται φανερή όταν δούμε τις επιπτώσεις 
που έχει μια διατομή του. 

Εικ.2.2.2: 
Αναπαράσταση της θέσης τον νωτιαίου 
μυελού (αριστερά) και μιας εγκάρσιας 

διατομής του (δεξιά). (Παρατηρείστε 
ότι οι αισθητικές ίνες εισέρχονται από 

διαφορετική είσοδο στο νωτιαίο μυελό, 
απ' ότι οι κινητικοί νευράξονες). 

Εικ. 2.2.3: 
Σχηματική απεικόνιση 
του νωτιαίου μυελού. 
Διακρίνονται 
οι μοίρες τον και 
τα νωτιαία νεύρα. 
Α. Αυχενική μοίρα, 
Θ. Θωρακική μοίρα, 
Ο. Οσφυϊκή μοίρα, 
I. Ιερή μοίρα. 



2.2.4 Ο Εγκέφαλος 

Εικ. 2.2.4: 
Α. Απεικόνιση κάθετης διατομής του ανθρώπινου 
εγκεφάλου με τη μέθοδο της μαγνητικής 
τομογραφίας. Β. Σχήμα όπου διακρίνονται οι 
διάφορες δομές του εγκεφάλου. 

Ο εγκέφαλος αποτελεί συνέχεια του νωτιαίου 
μυελού. Στον εγκέφαλο διακρίνονται τρεις αδρές 
περιοχές (κατά την εξελικτική τους ανάπτυξη): 
το στέλεχος, ο διεγκέφαλος και τα ημισφαίρια 
(Εικ. 2.2.4). 

α) Στέλεχος 

Το στέλεχος αποτελείται από τον προμήκη 
μυελό, τη γέφυρα, και το μεσεγκέφαλο. Σε 
αυτές τις περιοχές βρίσκονται πολύ σημαντικά 
κέντρα, όπως το κέντρο ρύθμισης της αναπνοής, 
το κέντρο ρύθμισης του καρδιακού ρυθμού, 
κέντρα που συμμετέχουν στον έλεγχο του ύπνου 
και της εγρήγορσης κλπ. Επίσης, μέσα από το 
στέλεχος περνούν οι αισθητικές πληροφορίες 
από την περιφέρεια προς την παρεγκεφαλίδα, και 
τα ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου (θάλαμος, 
ημισφαίρια). Στο στέλεχος, οι άξονες που φέρουν 
τις πληροφορίες προς τις ανώτερες περιοχές 
χιάζονται. 

Έτσι, οι αισθητήριοι άξονες που έρχονται από την 
αριστερή πλευρά του 
σώματος περνούν στη δεξιά 
πλευρά κι έτσι καταλήγουν 
στο δεξιό ημισφαίριο. 
Αντίστοιχα, οι νευράξονες που 
ξεκινούν από το δεξιό 
ημισφαίριο για να νευρώσουν 
κινητικούς νευρώνες, κατά τη 
διαδρομή τους προς το 
νωτιαίο μυελό χιάζονται, 
δηλαδή περνούν στην 
αριστερή πλευρά, στο ύψος 
του στελέχους. Έτσι εξηγείται 
γιατί κάποιος άνθρωπος που 
παθαίνει μια βλάβη στο 
αριστερό π.χ. ημισφαίριο (π.χ. 
ένα εγκεφαλικό επεισόδιο) 
εμφανίζει δυσλειτουργίες στην 
αντίθετη πλευρά του 
σώματος. 

β) Παρεγκεφαλίδα 

Η παρεγκεφαλίδα συνδέεται με 
τη γέφυρα, το προμήκη και το 
νωτιαίο μυελό, καθώς και με 

τα κινητικά κέντρα των ημισφαιρίων του 
εγκεφάλου. Εκεί φθάνουν διαρκώς πληροφορίες 
από αισθητήριους υποδοχείς των μυών, των 
τενόντων και των αρθρώσεων, καθώς και πολλές 



ίνες από τα κινητικά κέντρα των ημισφαιρίων. 
Έτσι, δεν πρέπει να μας ξενίζει το γεγονός ότι 
παίζει σημαντικό ρόλο στο συντονισμό των 
κινήσεων του σώματος μας (βλάβη της 
παρεγκεφαλίδας προκαλεί σοβαρά προβλήματα 
στην ακρίβεια εκτέλεσης των κινήσεων). 

γ) Διεγκέφαλος 

Ο διεγκέφαλος περιβάλλεται από τα ημισφαίρια 
του εγκεφάλου. Αποτελείται από το θάλαμο, τον 
υποθάλαμο και την υπόφυση (Εικ. 2.2.4). 
Ο θάλαμος αποτελεί κέντρο διέλευσης όλων των 
ερεθισμάτων που έρχονται από τις διάφορες 
περιοχές του σώματος, δηλ. την "περιφέρεια", 
προς τα ημισφαίρια, αλλά και από τα ημισφαίρια 
προς την περιφέρεια. 

Στον υποθάλαμο υπάρχουν κέντρα που παίζουν 
ρόλο στην ομοιόσταση του οργανισμού (πείνα, 
δίψα, ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος). 
Επίσης, στον υποθάλαμο γίνεται ο συντονισμός 
της δράσης του συμπαθητικού και παρασυμ-
παθητικού συστήματος με την πρόσληψη 
ερεθισμάτων από ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου 
και ρυθμίζεται η δράση ενός από 
τους σπουδαιότερους ενδοκρινείς 
αδένες, της υπόφυσης. 
Η υπόφυση διαμέσου των 
ορμονών που εκκρίνει, παίζει ρόλο 
στη ρύθμιση και το συντονισμό της 
λειτουργίας των άλλων ενδοκρινών 
αδένων (βλέπε Κεφ.2.5). 

δ) Ημισφαίρια του εγκεφάλου 

Τα ημισφαίρια του εγκεφάλου είναι 
η εξελικτικά πιο πρόσφατη περιοχή 
του ΚΝΣ. Σε σχέση δε με τα άλλα 
ανώτερα ζώα αλλά ακόμη και τα 
πρωτεύοντα, τα ημισφαίρια του 
ανθρώπινου εγκεφάλου είναι πολύ 
ανεπτυγμένα (Εικ. 2.2.5). Η 
επιφάνεια των ημισφαιρίων 
εμφανίζει πτυχές (έλικες), οι 
οποίες ξεχωρίζουν μεταξύ τους με 
τις αύλακες. Χάρη σε αυτές τις 
αύλακες η επιφάνεια των 
ημισφαιρίων αυξάνει πάρα πολύ. Με βάση την 
επιμήκη αύλακα τα ημισφαίρια διακρίνονται σε 
αριστερό και δεξιό. Αν και φαίνονται συμμετρικά, 
υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στις 
λειτουργίες του κάθε ημισφαιρίου (βλέπε ενότητα 
Συμπεριφορά, Μνήμη, Μάθηση). 

Εικ. 2.2.5: 
Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια και 
οι διάφορες περιοχές τους.. 



Εικ.2.2.6: 
Το "ανθρωπάριο". Η αντιπροσώπευση των 
διαφόρων περιοχών του σώματος μας στα 
κύτταρα του σωματαισθητικού φλοιού. 

ίνες από τα κινητικά κέντρα των ημισφαιρίων. 
Έτσι, δεν πρέπει να μας ξενίζει το γεγονός ότι 
παίζει σημαντικό ρόλο στο συντονισμό των 
κινήσεων του σώματος μας (βλάβη της 
παρεγκεφαλίδας προκαλεί σοβαρά προβλήματα 
στην ακρίβεια εκτέλεσης των κινήσεων). 

γ) Διεγκέφαλος 

Ο διεγκέφαλος περιβάλλεται από τα ημισφαίρια 
του εγκεφάλου. Αποτελείται από το θάλαμο, τον 
υποθάλαμο και την υπόφυση (Εικ. 2.2.4). 

Ο θάλαμος αποτελεί κέντρο διέλευσης όλων των 
ερεθισμάτων που έρχονται από τις διάφορες 
περιοχές του σώματος, δηλ. την "περιφέρεια", 
προς τα ημισφαίρια, αλλά και από τα ημισφαίρια 
προς την περιφέρεια. 
Στον υποθάλαμο υπάρχουν κέντρα που παίζουν 
ρόλο στην ομοιόσταση του οργανισμού (πείνα, 
δίψα, ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος). 
Επίσης, στον υποθάλαμο γίνεται ο συντονισμός 
της δράσης του συμπαθητικού και παρασυμ-
παθητικού συστήματος με την πρόσληψη 
ερεθισμάτων από ανώτερα κέντρα του εγκεφάλου 
και ρυθμίζεται η δράση ενός από τους 
σπουδαιότερους ενδοκρινείς αδένες, της 
υπόφυσης. 
Η υπόφυση διαμέσου των ορμονών που εκκρίνει, 
παίζει ρόλο στη ρύθμιση και το συντονισμό της 
λειτουργίας των άλλων ενδοκρινών αδένων 
(βλέπε Κεφ.2.5). 



δ) Ημισφαίρια του εγκεφάλου 

Τα ημισφαίρια του εγκεφάλου είναι η εξελικτικά 
πιο πρόσφατη περιοχή του ΚΝΣ. Σε σχέση δε με 
τα άλλα ανώτερα ζώα αλλά ακόμη και τα 
πρωτεύοντα, τα ημισφαίρια του ανθρώπινου 
εγκεφάλου είναι πολύ ανεπτυγμένα (Εικ. 2.2.5). Η 
επιφάνεια των ημισφαιρίων εμφανίζει πτυχές 
(έλικες), οι οποίες ξεχωρίζουν μεταξύ τους με τις 
αύλακες. Χάρη σε αυτές τις αύλακες η επιφάνεια 
των ημισφαιρίων αυξάνει πάρα πολύ. Με βάση 
την επιμήκη αύλακα τα ημισφαίρια διακρίνονται 
σε αριστερό και δεξιό. Αν και φαίνονται 
συμμετρικά, υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση 
στις λειτουργίες του κάθε ημισφαιρίου (βλέπε 
ενότητα Συμπεριφορά, Μνήμη, Μάθηση). 

Ο φλοιός του εγκεφάλου με βάση τις βαθύτερες 
αύλακες διακρίνεται σε λοβούς. Υπάρχουν ο 
μετωπιαίος λοβός, ο βρεγματικός λοβός, 
ο ινιακός λοβός, και ο κροταφικός λοβός. 

Στον μετωπιαίο λοβό εντοπίζεται το κινητικό 
κέντρο του εγκεφάλου. Εδώ διαμορφώνονται τα 
σχέδια για την εκτέλεση μιας εκούσιας κίνησης 
και ο συντονισμός των διαφόρων μυών που 
σχετίζονται με την αυτήν την κίνηση. Στο 
βρεγματικό λοβό εντοπίζονται οι 
σωματαισθητικοί χάρτες. Στους χάρτες αυτούς 
αντιπροσωπεύονται όλες οι περιοχές του 
σώματος (Εικ. 2.2.6). Έτσι, όταν ακουμπάμε με 
το δάχτυλο το τραπέζι, το αίσθημα καταλήγει σε 
μια συγκεκριμένη περιοχή του σωματαισθητικού 
φλοιού, την περιοχή όπου αναπαρίσταται το 
δάκτυλο. Στην ίδια περιοχή θα καταλήξει και το 
αίσθημα της θερμοκρασίας, αν ακουμπήσουμε 
ένα ζεστό ή ένα κρύο αντικείμενο. Με αυτό τον 
τρόπο το ΚΝΣ μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα 
στιγμή την κατάσταση κάθε περιοχής του 
σώματος. Στον κροταφικό λοβό υπάρχουν τα 
ακουστικά κέντρα όπου γίνεται η επεξεργασία 
των ακουστικών πληροφοριών ενώ στον ινιακό 
λοβό υπάρχουν τα οπτικά κέντρα, όπου γίνεται 
η επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών (βλέπε 
αντίστοιχες ενότητες). 

2.2.5 Το Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό 

Ουσιαστικά, ολόκληρος ο εγκέφαλος δομείται 
γύρω από τέσσερα εσωτερικά διαμερίσματα, τις 
κοιλίες του εγκεφάλου. Οι κοιλίες επικοινωνούν 
μεταξύ τους, καθώς επίσης και με το κεντρικό 
κανάλι του νωτιαίου μυελού αλλά και με το χώρο 
που περιβάλλει ολόκληρο τον εγκέφαλο και τον 

Εικ.2.2.7: 
Σχηματική απεικόνιση των 3 μηνίγγων (Σ=σκληρή, 
Α =αραχνοειόής, Χ=χοριοειδής, 
ΥΧ=υπαραχνοειδής χώρος. Το ΕΝΥ βρίσκεται στον 
υπαραχνοειόή χώρο και περιβάλλει όλο το ΚΝΣ. 

Εικ. 2.2.8: 
Η κυκλοφορία τον ΕΝΥ μέσα και γύρω από το ΚΝΣ. 
Ο εγκέφαλος ζυγίζει (έξω από το σώμα) περίπου 1,5 
Kg. Μέσα στο ΕΝΥ το βάρος του είναι μόλις 50 gr. 

νωτιαίο μυελό (Εικ. 2.2.8). Ο χώρος αυτό 
περιέχει περίπου 150ml εγκεφαλονωτιαίου 
υγρού (ΕΝΥ). Το ΕΝΥ παράγεται από τα 
κύτταρα στα τοιχώματα των κοιλιών και 
φιλτράρεται προς το πλάσμα του αίματος (Εικ. 
2.2.8). 

Ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλονται 
από τα οστά του κρανίου και τη σπονδυλική 
στήλη αντίστοιχα. Μεταξύ των οστών και του 
ΚΝΣ υπάρχουν επίσης τρεις μήνιγγες 



Εικ.2.2.9: 
Συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα. Οι έγχρωμες γραμμές αντιπροσωπεύουν τα 
συμπαθητικά νεύρα και οι μαύρες τα παρασυμπαθητικά. 

Χωριστείτε σε δύο ομάδες στην τάξη σας. Η μία θα αναλάβει να υπερασπίσει τη θέση ότι στο 
μέλλον θα επικρατήσει ο άνθρωπος έναντι των Η/Υ και η άλλη ότι θα επικρατήσουν οι Η/Υ 
έναντι του ανθρώπου. Αναζητείστε παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, όπου ο 
υπολογιστής είναι αποτελεσματικότερος από το ανθρώπινο ΚΝΣ και παραδείγματα όπου το 
ΚΝΣ υπερτερεί. Ζητείστε από τον κοντινότερο κινηματογράφο να προβάλει για λογαριασμό 
σας την ταινία του Stanley Cubric 2004, Οδύσσεια του Διαστήματος. Μετά διοργανώστε ένα 
μικρό δημοψήφισμα στο σχολείο σας. Δημοσιοποιείστε τα αποτελέσματα. 

Αναζητείστε από το διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με τους σύγχρονους τρόπους απεικόνισης 
του εγκεφάλου (αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία). Σκεφτείτε περιπτώσεις όπου 
είναι απαραίτητη η χρήση των μεθόδων αυτών και συζητείστε ενδεχόμενα μειονεκτήματα. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

To Νευρικό Σύστημα του ανθρώπου αποτελείται από πολλά δισεκατομμύρια νευρώνες που 
είναι οργανωμένα με συγκεκριμένη δομή. Το νευρικό σύστημα αποτελείται από δύο μεγάλους 
κλάδους, το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα και το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα. Με τα 
περιφερικά νεύρα άγονται οι εντολές από τον εγκέφαλο προς τα εκτελεστικά όργανα και 
παράλληλα φέρονται οι αισθητικές πληροφορίες από την περιφέρια στο ΚΝΣ. Ο νωτιαίος 
μυελός είναι η αρχαιότερη περιοχή του νευρικού συστήματος και ελέγχει τις πιο αυτόματες 
κινητικές λειτουργίες. Στο στέλεχος εντοπίζονται κέντρα που ελέγχουν τις βασικές ζωτικές 
λειτουργίες του σώματος. Η παρεγκεφαλίδα αποτελεί σημαντικό κέντρο στον έλεγχο των 
κινήσεων. Ο διεγκέφαλος είναι κέντρο διέλευσης και ολοκλήρωσης όλων των αισθητικών 
πληροφοριών που άγονται από την περιφέρεια προς τον φλοιό και από το φλοιό στην 
περιφέρεια. Ο φλοιός είναι το κυριότερο κέντρο των "ανώτερων" λειτουργιών, ενώ στις 
περιοχές του αναπαρίστανται όλες οι περιοχές του σώματος αλλά και ο εξωτερικός κόσμος. Στο 
φλοιό καταστρώνονται τα σχέδια για την εκτέλεση των σωματικών κινήσεων. Ο εγκέφαλος 
περιβάλλεται από το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, που παρέχει μηχανική προστασία στο ΚΝΣ. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Γιατί μια διατομή στο ύψος του νωτιαίου μυελού αποδεικνύεται συνήθως θανατηφόρα; 

2. Τι είναι η φαιά και τι η λευκή ουσία; 

3. Τι είναι οι σωματαισθητικοί χάρτες; 

4. Ποιά λειτουργία δεν επιτελούν τα εγκεφαλικά ημισφαίρια; 

5. Αντιστοιχείστε τις έννοιες: 

ινιακός λοβός έλεγχος κινήσεων 

περιφερικά νεύρα αγωγή ώσεων από/προς την περιφέρεια 

παρεγκεφαλίδα ΕΝΥ 

μήνιγγες οπτικά ερεθίσματα 

6. Πιο βαριά θα είναι μια διατομή στο ύψος των ιερών σπονδύλων ή στο ύψος των αυχενικών 
σπονδύλων; Γιατί; 

7. Μπορείτε να φανταστείτε τα μειονεκτήματα που θα έχει ένας (φανταστικός) οργανισμός που 
διαθέτει μόνο συμπαθητικό ή μόνο παρασυμπαθητικό σύστημα; Αναφέρατε παραδείγματα 
από την καθημερινή ζωή που να δικαιολογούν τη σκέψη σας. 



2.3 ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ 

Εικ. 2.3.1: 
Ένας υποδοχέας, ένας 
αισθητικός νευρώνας και οι 
νευρικές οδούς που ακολουθούν 
οι ώσεις για το ερέθισμα που 
καταγράφει ο υποδοχέας. 

Μια ιδιαιτερότητα των αισθητικών ινών 
είναι ότι η νευρική ώση δημιουργείται 
στους δενδρίτες τους και όχι στο σώμα, 
όπως στους κινητικούς νευρώνες. 

2.3.1 Υποδοχείς 

Η συνειδητή αίσθηση του εξωτερικού κόσμου 
(αλλά και η ασύνειδη αίσθηση του εσωτερικού 
περιβάλλοντος) οφείλεται σε ειδικά κύτταρα που 
λέγονται υποδοχείς. Οι υποδοχείς είναι, είτε 
εξειδικευμένα κύτταρα που περιβάλλονται από 
κάποια νευρική ίνα, είτε νευρικές ίνες (Εικ. 2.3.1). 
Για παράδειγμα, οι υποδοχείς θερμοκρασίας του 
δέρματος είναι ουσιαστικά οι ελεύθερες 
δενδριτικές απολήξεις νευρικών ινών που 
διακλαδίζονται στο δέρμα σε έκταση 0,1 mm2 

περίπου. Αυτές οι απολήξεις είναι ευαίσθητες στις 
μεταβολές της θερμοκρασίας. Αν στην περιοχή 
που καλύπτουν, αυξηθεί πάνω από κάποιο όριο 
η θερμοκρασία, αυξάνεται η διαπερατότητα των 
ιοντικών πόρων στη μεμβράνη τους με 
αποτέλεσμα να παράγουν νευρικές ώσεις. 
Ο αριθμός των νευρικών ώσεων που παράγουν 
οι θερμοευαίσθητες ίνες είναι ανάλογος του 
ερεθίσματος που δέχονται (τιμή της 
θερμοκρασίας, χρόνος έκθεσης στο ερέθισμα). 

Οι νευρικές ώσεις που δημιουργούνται στις 
απολήξεις, άγονται μέσω των αξόνων προς το 
ΚΝΣ. Εκεί προκαλούν τη διέγερση συγκεκριμένων 
νευρικών οδών, οι οποίες καταλήγουν σε 
συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου και τον 
ενημερώνουν. Οι νευρικές οδοί που ακολουθούν 
οι πληροφορίες μιας αίσθησης και οι περιοχές του 
εγκεφάλου που καταλήγουν είναι συγκεκριμένες 
και ειδικές για κάθε αίσθηση. Στην περίπτωση του 
αισθήματος της θερμοκρασίας π.χ., το σημείο 
κατάληξης των νευρικών ώσεων είναι ο 
σωματαισθητικός φλοιός. Αν, δηλαδή, 
ακουμπήσουμε με το δάκτυλο μας ένα θερμό 
αντικείμενο, η πληροφορία για τη θερμοκρασία 
του αντικειμένου καταλήγει στην περιοχή που 
αναπαρίσταται το δάκτυλο στον αισθητικό φλοιό. 

Τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος έχουν ποικίλες 
ενεργειακές μορφές. Μπορεί να είναι 
ηλεκτρομαγνητικά (φως), μηχανικά (αφή), χημικά 
(συγκέντρωση κάποιας ουσίας -όσφρηση κλπ), 
θερμικά, ηχητικά κλπ. Κάθε υποδοχέας έχει την 
ικανότητα να μετατρέπει την ενέργεια ενός 
συγκεκριμένου φυσικοχημικού ερεθίσματος του 
περιβάλλοντος σε νευρικές ώσεις. Υπάρχουν 
εξειδικευμένοι υποδοχείς στο μάτι που 
μετατρέπουν την ενέργεια των φωτονίων σε 
νευρικές ώσεις, πληροφορώντας με αυτό τον 



τρόπο τον εγκέφαλο για τα οπτικά 
"χαρακτηριστικά" του περιβάλλοντος. Οι 
υποδοχείς αυτοί είναι αναίσθητοι σε ερεθίσματα 
θερμοκρασίας και ελάχιστα ευαίσθητοι στη 
μηχανική πίεση. Το ερέθισμα στο οποίο 
αποκρίνεται με μέγιστη ευαισθησία ένας 
υποδοχέας λέγεται ομόλογο, ενώ ετερόλογο 
είναι ένα ερέθισμα που απαιτεί πολύ περισσότερη 
ενέργεια για να διεγείρει τον υποδοχέα. Για 
παράδειγμα, αν χτυπήσουμε ελαφρά το βολβό 
του ματιού μας, έχουμε την εντύπωση ότι είδαμε 
μια λάμψη, χωρία ωστόσο να έχει υπάρξει ένα 
τέτοιο φωτεινό ερέθισμα. Το ετερόλογο για τους 
υποδοχείς ερέθισμα της μηχανικής πίεσης 
προκάλεσε νευρικές ώσεις, που κατέληξαν στον 
οπτικό φλοιό (όπου και οφείλεται η ερμηνεία τους 
από το ΚΝΣ, ως λάμψη). 

Γενικά οι υποδοχείς κατατάσσονται στις 
ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα με τις γενικές 
ιδιότητες του ομόλογου ερεθίσματος: 

1. μηχανοϋποδοχείς (πίεση, αφή, ακοή κλπ.) 
2. θερμοϋποδοχείς (θερμό, ψυχρό) 
3. χημειοϋποδοχείς (γεύση, όσφρηση κλπ.) 
4. φωτοϋποδοχείς (ραβδία, κωνία) 

2.3.2 Αισθήσεις 

Η συνεχής ροή πληροφοριών (υπό τη μορφή 
νευρικών ώσεων) από τους υποδοχείς στο ΚΝΣ 
δημιουργεί τη συνεχή συνειδητή αντίληψη του 
εξωτερικού περιβάλλοντος, δημιουργεί με λίγα 
λόγια αυτό που ονομάζουμε γενικά "αισθήσεις". 
Όταν κοιμόμαστε, βέβαια, οι πληροφορίες από τα 
περισσότερα αισθητήρια όργανα συνεχίζουν να 
ρέουν προς το ΚΝΣ, αλλά δεν έχουμε αίσθηση 
του περιβάλλοντος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι, κατά τη διάρκεια του ύπνου καταστέλλεται 
σημαντικά, τόσο η αγωγή των ώσεων στις 
διάφορες νευρικές οδούς, όσο και η λειτουργία 
των ειδικών για κάθε αίσθηση κέντρων του 
εγκεφάλου. Στην πραγματικότητα μια παρόμοια 
"αγνόηση" των αισθητικών πληροφοριών είναι 
κάτι που συμβαίνει διαρκώς στο ΚΝΣ, ακόμη και 
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο εγκέφαλος μας 
δέχεται κάθε στιγμή εκατομμύρια ξεχωριστές 
πληροφορίες από τα εκατομμύρια των 
υποδοχέων του, αλλά έχει την ικανότητα να 
εστιάζει εκλεκτικά την προσοχή του σε λίγες από 
αυτές. Για παράδειγμα, την ώρα που τρώμε, οι 
πληροφορίες που στέλνει το δέρμα μας στον 
εγκέφαλο για το βάρος των ρούχων μας, είναι 

FAX. 2.3.2: 
Νευρική οδός που ακολουθούν οι 
πληροφορίες της θερμοκρασία 



Υπάρχουν και οι αισθήσεις από το 
εσωτερικό του σώματος. Στο τοίχωμα των 
αρτηριών π.χ βρίσκονται υποδοχείς που 
διεγείρονται όταν αυξηθεί η διάταση του 
αγγείου (δηλ. όταν ανέβει η αρτηριακή 
πίεση), και οι οποίοι πληροφορούν το ΑΝΣ 
για αυτή τη φυσική μεταβολή. Είναι και 
αυτή μια αίσθηση για την οποία όμως, δεν 
έχουμε συνειδητή επίγνωση. 

πληροφορίες που αγνοούνται από το ΚΝΣ. 
Αντίθετα, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία όταν 
δοκιμάζουμε ένα νέο ρούχο. 

Οι αισθήσεις διακρίνονται σε ειδικές και 
σωματικές. Ειδικές είναι η όραση, η ακοή, η 
όσφρηση και η γεύση, ενώ σωματικές είναι οι 
δερματικές, οι "εν τω βάθει" αισθήσεις (από οστά 
και τένοντες) και οι σπλαχνικές αισθήσεις (από τα 
όργανα του σώματος) κλπ. Στις επόμενες σελίδες 
θα περιγραφούν οι ειδικές αισθήσεις και σε 
επόμενα κεφάλαια θα συναντήσουμε 
περιπτώσεις σωματικών υποδοχέων, αλλά και 
υποδοχέων του ΑΝΣ. 

Δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αισθήσεων 
είναι τα ακόλουθα: 

α) η ένταση του προκαλούμενου αισθήματος είναι 
(γενικά) ανάλογη προς την ένταση του 
ερεθίσματος. Όσο πιο μεγάλη είναι η ενέργεια της 
φυσικοχημικής παραμέτρου που διεγείρει έναν 
υποδοχέα (ή η συγκέντρωση της ουσίας, στην 
περίπτωση των χημειοϋποδοχέων), τόσο 
μεγαλύτερη είναι και η συχνότητα των νευρικών 
ώσεων που αυτός παράγει, κι έτσι, τόσο 
εντονότερη η αίσθηση που προκαλείται. Για 
παράδειγμα, όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του 
φωτός, τόσο περισσότεροι φωτοϋποδοχείς 
διεγείρονται στον αμφιβληστροειδή και τόσο πιο 
έντονη είναι η αίσθηση που δημιουργείται. 

β) οι περισσότεροι υποδοχείς εμφανίζουν την 
ιδιότητα της εξοικείωσης ή προσαρμογής. Αν 
εφαρμοστεί σταθερή πίεση σε ένα υποδοχέα 
πίεσης και μετρηθούν οι νευρικές ώσεις που 
παράγει, τότε μετά από σύντομο διάστημα ο 
αριθμός των ώσεων μειώνεται ή (ανάλογα με το 
είδος του υποδοχέα) μπορεί και να μηδενιστεί 
ενελώς. Αυτό το φαινόμενο λέγεται εξοικείωση ή 
προσαρμογή και διακρίνει πολλούς υποδοχείς. 
Υπάρχουν πάντως και υποδοχείς που δεν 
εμφανίζουν αυτό το φαινόμενο, όπως οι 
υποδοχείς του πόνου. (Τι επιπτώσεις θα 
υπήρχαν, αν οι υποδοχείς πόνου εμφάνιζαν 
προσαρμογή;) 

Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη στιγμή της 
επίδρασης ενός ερεθίσματος μέχρι την 
ενσυνείδητη αντίδραση του οργανισμού 
ονομάζεται χρόνος αντίδρασης. 



2.4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Τα αισθητήρια όργανα όπως και τα άλλα όργανα 
του ανθρώπου, είναι το αποτέλεσμα προσαρμογής 
και εξέλιξης στη διάρκεια της βιολογικής ιστορίας 
του είδους μας και είναι έτσι φτιαγμένα ώστε να 
εξυπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο τις ειδικές 
μας ανάγκες και απαιτήσεις. Ο κόσμος όπως τον 
βλέπει ο άνθρωπος είναι εντελώς διαφορετικός 
από τον κόσμο που βλέπει μια μέλισσα. Αν 
συγκρίνουμε δε τους ήχους που ακούμε εμείς και 
μια νυκτερίδα ή ένα ψάρι, σίγουρα θα νομίσουμε 
ότι ζούμε σε διαφορετικούς πλανήτες. 

2.4.1 Όραση 

Το ανθρώπινο μάτι, το αισθητήριο όργανο της 
όρασης, περιέχει τους οπτικούς υποδοχείς 
που όχι μόνο ανιχνεύουν το φως αλλά 
δημιουργούν λεπτομερείς αναπαραστάσεις 
του κόσμου που μας περιβάλλει. 

• Ανατομία ματιού 

Το ανθρώπινο μάτι αποτελείται από τον 
οφθαλμικό βολβό και τα επικουρικά 
όργανα. 

Τα επικουρικά όργανα όπως οι 
βλεφαρίδες, τα βλέφαρα, και οι δομές που 
παράγουν τα δάκρυα, παρέχουν προστασία 
και στήριξη στο ανθρώπινο μάτι ενώ 
διατηρούν υγρή και καθαρή από σκόνες και 
μικρόβια την εξωτερική επιφάνεια του 
βολβού. 

• Ο οφθαλμικός βολβός 

Ο οφθαλμικός βολβός σχηματίζεται από τρεις 
διαδοχικούς χιτώνες, τον εξωτερικό, το μεσαίο και 
τον εσωτερικό χιτώνα (Εικ. 2.4.1). Ο εξωτερικός 
χιτώνας, αποτελείται από τον σκληρό χιτώνα και 
τον κερατοειδή και η λειτουργία του είναι να 
προσφέρει μηχανική υποστήριξη και προστασία, 
ενώ συμμετέχει στη διαδικασία της εστίασης. Ο 
σκληρός χιτώνας, το άσπρο του ματιού, είναι 
πολύ ανθεκτικός και προστατεύει το εσωτερικό 
του οφθαλμικού βολβού. Στο εμπρόσθιο μέρος 
του βολβού υπάρχει ο κερατοειδής χιτώνας που 
είναι διαφανής ώστε το φως να περνά στο 
εσωτερικό του βολβού. Ο μεσαίος χιτώνας 
περιλαμβάνει τον χοριοειδή χιτώνα , την ίριδα 
και το φακό. Ο χοριοειδής χιτώνας περιέχει ένα 
εκτεταμένο δίκτυο από αιμοφόρα αγγεία που 
μεταφέρουν οξυγόνο και θρεπτικά στοιχεία στον 

Τα 130 εκατομμύρια φωτοϋποδοχέων 
στον αμφιβληστροειδή συνάπτονται με 6 
εκατομμύρια νευρικά κύτταρα (δίπολα και 
οριζόντια κύτταρα), που με τη σειρά τους 
συνάπτονται με ένα εκατομμύριο γαγγλιακά 
κύτταρα. Αυτή η αναλογία 130:1 δηλώνει 
ότι ένα γαγγλιακό κύτταρο παίρνει 
πληροφορίες από πολλούς φωτοϋποδοχείς. 
Ο αμφιβληστροειδής επομένως δεν είναι 
απλώς ένα στρώμα από φωτοευαίσθητα 
κύτταρα αλλά είναι ένας "μικρός 
εγκέφαλος" που εκτελεί περίπλοκη 
επεξεργασία των οπτικών πληροφοριών πριν 
φθάσουν στο οπτικό νεύρο. 

Εικ. 2.4.1 
Οφθαλμικός βολβος 



Εικ. 2.4.2: 
Η κόρη του ματιού 
α)Στο σκοτάδι β) Σε έντονο φως 

Εικ. 2.4.3: 
Αμφιβληστροειδής χιτώνας 

Εικ. 2.4.4: 
Οπτικός άξονας και ωχρή κηλίδα 

τρίτο χιτώνα, τον αμφιβληστροειδή. Η λειτουργία 
του μεσαίου χιτώνα είναι να ρυθμίζει την 
ποσότητα του φωτός που εισέρχεται στο 
εσωτερικό του ματιού και να ρυθμίζει το 
σχήμα του φακού για την εστίαση. Η ίριδα, 
είναι ένας έγχρωμος δίσκος με μια οπή στο 
κέντρο, την κόρη. Στο έντονο φως, με τη 
δράση ειδικών μυών, η κόρη του ματιού 
συστέλλεται, ενώ αντίθετα στο αμυδρό φως 
διαστέλλεται, ρυθμίζοντας έτσι την ποσότητα 
του φωτός που εισέρχεται στο εσωτερικό του 
ματιού (Εικ.2.4.2). Οι μεταβολές αυτές 

γίνονται αυτόματα. Ο φακός βρίσκεται ακριβώς 
πίσω από την ίριδα και σχηματίζεται από 
εξειδικευμένα κύτταρα που περιέχουν ειδικές 
πρωτείνες, τις κρυσταλλίνες. Το ακτινωτό σώμα, 
οι εσωτερικοί μυς του ματιού, συγκρατούν το φακό 
στη θέση του ενώ μεταβάλλουν την καμπυλότητα 
του, ανάλογα με την απόσταση των αντικειμένων 
ώστε το είδωλο τους να σχηματίζεται πάντα πάνω 
στον αμφιβληστροειδή. 

Ο εσωτερικός χιτώνας ονομάζεται αμφιβλη-
στροειδής (Εικ. 2.4.3) και είναι το ευαίσθητο στο 
φως τμήμα του ματιού. Περιέχει τους 
φωτοϋποδοχείς, εξειδικευμένα κύτταρα που 
αντιδρούν στο φως και μετατρέπουν την φωτεινή 
ενέργεια σε ηλεκτρικά σήματα και νευρικά 
κύτταρα που συνάπτονται με τους φωτοϋποδοχείς, 
συλλέγουν τις οπτικές πληροφορίες και τις στέλνουν 
στον εγκέφαλο. Το φως πρώτα πρέπει να περάσει 
από τις στοιβάδες νευρικών κυττάρων, τα 
γαγγλιακά κύτταρα και τα δίπολα κύτταρα για 
να φθάσει στους φωτοϋποδοχείς, που βρίσκονται 
στο εσωτερικό του χιτώνα). Υπάρχουν δυο τύποι 
φωτοϋποδοχέων, τα κωνία και τα ραβδία. Τα 
ραβδία είναι υπεύθυνα για την όραση στο σκοτάδι 
και σε συνθήκες αμυδρού φωτισμού. Τα κωνία 
είναι υπεύθυνα για την όραση σε συνθήκες 
έντονου φωτισμού και για την αντίληψη των 
χρωμάτων. 

• Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας 

Περίπου 125 εκατομμύρια ραβδία είναι διατεταγμένα 
στην περιφέρεια του αμφιβληστροειδούς, ενώ τα 
περισσότερα από τα 6 εκατομμύρια κωνία είναι 
συγκεντρωμένα σε ένα τμήμα απέναντι από το 
φακό, την ωχρή κηλίδα. Η ωχρή κηλίδα είναι το 
σημείο στο οποίο η όραση είναι οξυτάτη, σε 
συνθήκες βέβαια έντονου φωτισμού. Επειδή 
μπορούμε να κατευθύνουμε τα μάτια μας σε κάθε 
τι που μας κινεί το ενδιαφέρον, δεν έχουμε 
συνείδηση του πόσο αδύναμη είναι η περιφερική 



μας όραση. Όταν κοιτάζουμε ένα αντικείμενο που 
βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας, το είδωλο του 
σχηματίζεται επάνω στην ωχρή κηλίδα (Εικ.2.4.4). 
Η εικόνα που σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή 
είναι ανεστραμμένη και αντίθετη σε σχέση με το 
αντικείμενο (Εικ.2.4.5). Ωστόσο, ο εγκέφαλος 
αντιλαμβάνεται τα αντικείμενα στη σωστή τους 
θέση γιατί έχει εκπαιδευθεί να θεωρεί την 
ανεστραμμένη εικόνα σαν κανονική. 

Οι άξονες των γαγγλιακών κύτταρων σχηματίζουν 
το οπτικό νεύρο, που μεταφέρει τα οπτικά 
σήματα από το μάτι στον εγκέφαλο. Το σημείο 
που ξεκινά το οπτικό νεύρο ονομάζεται οπτική 
θηλή, δεν περιέχει καθόλου κωνία και ραβδία και 
δεν ανταποκρίνεται στο φως (τυφλό σημείο). 
Δεν έχουμε συνήθως συνείδηση του τυφλού 
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σήματα από το μάτι στον εγκέφαλο. Το σημείο 
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σημείου επειδή στην διόφθαλμη όραση, το τμήμα 
μιας εικόνας που "λείπει" λόγω του τυφλού 
σημείου από το ένα μάτι, συμπληρώνεται από το 
άλλο μάτι (Εικ.2.4.6). Τα οπτικά νεύρα από τα δυο 
μάτια εισέρχονται στον εγκέφαλο και χιάζονται 
(οπτικό χίασμα, Εικ. 2.4.7) με αποτέλεσμα κάθε 
πλευρά του εγκέφαλου να δέχεται σήματα και 
από τους δυο οφθαλμούς. Το δεξιό τμήμα ενός 
αντικειμένου που παρατηρούμε καταγράφεται 
στο αριστερό ημισφαίριο του εγκέφαλου, ενώ το 
αριστερό τμήμα του αντικειμένου καταγράφεται 
στο δεξιό ημισφαίριο. Μια παρόμοια διάταξη 
ισχύει για πολλές αισθήσεις (π.χ. πίεση αφή). Έτσι, 
γενικά μπορούμε να πούμε ότι κάθε εγκεφαλικό 
ημισφαίριο είναι υπεύθυνο για το αντίθετο ήμισυ 
του σώματος. Η επεξεργασία των οπτικών 
σημάτων στον εγκέφαλο, αν και δεν είναι ακόμη 
πλήρως κατανοητή, πρέπει να περιλαμβάνει τρία 
χωριστά συστήματα επεξεργασίας, ένα για το 
σχήμα, ένα δεύτερο για το χρώμα και ένα τρίτο 
για την κίνηση, την οργάνωση και τη θέση των 
αντικειμένων στο χώρο. 
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μιας εικόνας που "λείπει" λόγω του τυφλού 
σημείου από το ένα μάτι, συμπληρώνεται από το 
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• Τα κωνία, τα ραβδία και ο μηχανισμός της 
όρασης 

Τα κωνία και τα ραβδία είναι εξειδικευμένα 
νευρικά κύτταρα και αποτελούνται από ένα 
εσωτερικό τμήμα που περιέχει τον πυρήνα και τα 
οργανίδια του κύτταρου και συνάπτεται με τα 
δίπολα κύτταρα, και ένα εξωτερικό τμήμα που 
έχει αντίστοιχα σχήμα κώνου η ράβδου, και 
περιέχει εκατοντάδες μέχρι χιλιάδες μεμβρανώδεις 
δίσκους. (Εικ.2.4.8) Στους δίσκους υπάρχουν 
ειδικές φωτοευαίσθητες ενώσεις (χρωστικές) 
που απορροφούν την φωτεινή ενέργεια και 
αποτελούνται από μια πρωτεΐνη την οψίνη και 
ένα παράγωγο της βιταμίνης Α, τη ρετινίνη 
(αυτός είναι ένας από τους λόγους που η βιταμίνη Α 
είναι απαραίτητη για τον οργανισμό μας). 
Η ρετινίνη είναι κοινή σ' όλες τις χρωστικές ενώ η 
οψίνη είναι λίγο διαφορετική. Η φωτοευαίσθητη 
χρωστική των ραβδίων λέγεται ροδοψίνη. 

Το φως εισέρχεται στο μάτι μέσω του κερατοειδούς 
στη συνεχεία περνά μέσα από την κόρη του 
ματιού, και από τον φακό, που εστιάζει τις ακτίνες 
πάνω στον αμφιβληστροειδή. Όταν το φως πέσει 
στους φωτοϋποδοχείς, η φωτοευαίσθητη χρωστική 
που περιέχουν απορροφά την φωτεινή ενέργεια, 
διασπάται σε οψίνη και ρετινίνη. Αυτό το γεγονός 
μεταβάλλει τις ιδιότητες της μεμβράνης των 
φωτοϋποδοχέων (ραβδία-κωνία) με τελικό 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται νευρικές ώσεις 
όχι στους ίδιους τους υποδοχείς, αλλά στα 
γειτονικά τους κύτταρα, τα δίπολα και τα οριζόντια 
κύτταρα (Εικ. 2.4.3, 2.4.8). Για όσο διάστημα 
διαρκεί η επίδραση του φωτός στους 
φωτοϋποδοχείς, δημιουργούνται νευρικές ώσεις 
στα δίπολα και τα οριζόντια κύτταρα, τα οποία με 
τη σειρά τους διεγείρουν τα γαγγλιακά κύτταρα. 
Από εκεί τα σήματα (μέσω των οπτικών νεύρων) 
καταλήγουν στο οπτικό κέντρο του εγκεφάλου 

Εικ.2.4.8: 
Κωνία και ραβδία 

• Τα κωνία, τα ραβδία και ο μηχανισμός της 
όρασης 

Τα κωνία και τα ραβδία είναι εξειδικευμένα 
νευρικά κύτταρα και αποτελούνται από ένα 
εσωτερικό τμήμα που περιέχει τον πυρήνα και τα 
οργανίδια του κύτταρου και συνάπτεται με τα 
δίπολα κύτταρα, και ένα εξωτερικό τμήμα που 
έχει αντίστοιχα σχήμα κώνου η ράβδου, και 
περιέχει εκατοντάδες μέχρι χιλιάδες μεμβρανώδεις 
δίσκους. (Εικ.2.4.8) Στους δίσκους υπάρχουν 
ειδικές φωτοευαίσθητες ενώσεις (χρωστικές) 
που απορροφούν την φωτεινή ενέργεια και 
αποτελούνται από μια πρωτεΐνη την οψίνη και 
ένα παράγωγο της βιταμίνης Α, τη ρετινίνη 
(αυτός είναι ένας από τους λόγους που η βιταμίνη Α 
είναι απαραίτητη για τον οργανισμό μας). 
Η ρετινίνη είναι κοινή σ' όλες τις χρωστικές ενώ η 
οψίνη είναι λίγο διαφορετική. Η φωτοευαίσθητη 
χρωστική των ραβδίων λέγεται ροδοψίνη. 

Το φως εισέρχεται στο μάτι μέσω του κερατοειδούς 
στη συνεχεία περνά μέσα από την κόρη του 
ματιού, και από τον φακό, που εστιάζει τις ακτίνες 
πάνω στον αμφιβληστροειδή. Όταν το φως πέσει 
στους φωτοϋποδοχείς, η φωτοευαίσθητη χρωστική 
που περιέχουν απορροφά την φωτεινή ενέργεια, 
διασπάται σε οψίνη και ρετινίνη. Αυτό το γεγονός 
μεταβάλλει τις ιδιότητες της μεμβράνης των 
φωτοϋποδοχέων (ραβδία-κωνία) με τελικό 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται νευρικές ώσεις 
όχι στους ίδιους τους υποδοχείς, αλλά στα 
γειτονικά τους κύτταρα, τα δίπολα και τα οριζόντια 
κύτταρα (Εικ. 2.4.3, 2.4.8). Για όσο διάστημα 
διαρκεί η επίδραση του φωτός στους 
φωτοϋποδοχείς, δημιουργούνται νευρικές ώσεις 
στα δίπολα και τα οριζόντια κύτταρα, τα οποία με 
τη σειρά τους διεγείρουν τα γαγγλιακά κύτταρα. 
Από εκεί τα σήματα (μέσω των οπτικών νεύρων) 
καταλήγουν στο οπτικό κέντρο του εγκεφάλου 

• Τα κωνία, τα ραβδία και ο μηχανισμός της 
όρασης 

Τα κωνία και τα ραβδία είναι εξειδικευμένα 
νευρικά κύτταρα και αποτελούνται από ένα 
εσωτερικό τμήμα που περιέχει τον πυρήνα και τα 
οργανίδια του κύτταρου και συνάπτεται με τα 
δίπολα κύτταρα, και ένα εξωτερικό τμήμα που 
έχει αντίστοιχα σχήμα κώνου η ράβδου, και 
περιέχει εκατοντάδες μέχρι χιλιάδες μεμβρανώδεις 
δίσκους. (Εικ.2.4.8) Στους δίσκους υπάρχουν 
ειδικές φωτοευαίσθητες ενώσεις (χρωστικές) 
που απορροφούν την φωτεινή ενέργεια και 
αποτελούνται από μια πρωτεΐνη την οψίνη και 
ένα παράγωγο της βιταμίνης Α, τη ρετινίνη 
(αυτός είναι ένας από τους λόγους που η βιταμίνη Α 
είναι απαραίτητη για τον οργανισμό μας). 
Η ρετινίνη είναι κοινή σ' όλες τις χρωστικές ενώ η 
οψίνη είναι λίγο διαφορετική. Η φωτοευαίσθητη 
χρωστική των ραβδίων λέγεται ροδοψίνη. 

Το φως εισέρχεται στο μάτι μέσω του κερατοειδούς 
στη συνεχεία περνά μέσα από την κόρη του 
ματιού, και από τον φακό, που εστιάζει τις ακτίνες 
πάνω στον αμφιβληστροειδή. Όταν το φως πέσει 
στους φωτοϋποδοχείς, η φωτοευαίσθητη χρωστική 
που περιέχουν απορροφά την φωτεινή ενέργεια, 
διασπάται σε οψίνη και ρετινίνη. Αυτό το γεγονός 
μεταβάλλει τις ιδιότητες της μεμβράνης των 
φωτοϋποδοχέων (ραβδία-κωνία) με τελικό 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται νευρικές ώσεις 
όχι στους ίδιους τους υποδοχείς, αλλά στα 
γειτονικά τους κύτταρα, τα δίπολα και τα οριζόντια 
κύτταρα (Εικ. 2.4.3, 2.4.8). Για όσο διάστημα 
διαρκεί η επίδραση του φωτός στους 
φωτοϋποδοχείς, δημιουργούνται νευρικές ώσεις 
στα δίπολα και τα οριζόντια κύτταρα, τα οποία με 
τη σειρά τους διεγείρουν τα γαγγλιακά κύτταρα. 
Από εκεί τα σήματα (μέσω των οπτικών νεύρων) 
καταλήγουν στο οπτικό κέντρο του εγκεφάλου 

Εικ. 2.4.9: 
Το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
περιλαμβάνει ένα μεγάλο εύρος ενεργειακών 
περιοχών. Τα ραβδία και τα κωνία είναι υποδοχείς 
που ανιχνεύουν την ορατή ακτινοβολία. 

• Τα κωνία, τα ραβδία και ο μηχανισμός της 
όρασης 

Τα κωνία και τα ραβδία είναι εξειδικευμένα 
νευρικά κύτταρα και αποτελούνται από ένα 
εσωτερικό τμήμα που περιέχει τον πυρήνα και τα 
οργανίδια του κύτταρου και συνάπτεται με τα 
δίπολα κύτταρα, και ένα εξωτερικό τμήμα που 
έχει αντίστοιχα σχήμα κώνου η ράβδου, και 
περιέχει εκατοντάδες μέχρι χιλιάδες μεμβρανώδεις 
δίσκους. (Εικ.2.4.8) Στους δίσκους υπάρχουν 
ειδικές φωτοευαίσθητες ενώσεις (χρωστικές) 
που απορροφούν την φωτεινή ενέργεια και 
αποτελούνται από μια πρωτεΐνη την οψίνη και 
ένα παράγωγο της βιταμίνης Α, τη ρετινίνη 
(αυτός είναι ένας από τους λόγους που η βιταμίνη Α 
είναι απαραίτητη για τον οργανισμό μας). 
Η ρετινίνη είναι κοινή σ' όλες τις χρωστικές ενώ η 
οψίνη είναι λίγο διαφορετική. Η φωτοευαίσθητη 
χρωστική των ραβδίων λέγεται ροδοψίνη. 

Το φως εισέρχεται στο μάτι μέσω του κερατοειδούς 
στη συνεχεία περνά μέσα από την κόρη του 
ματιού, και από τον φακό, που εστιάζει τις ακτίνες 
πάνω στον αμφιβληστροειδή. Όταν το φως πέσει 
στους φωτοϋποδοχείς, η φωτοευαίσθητη χρωστική 
που περιέχουν απορροφά την φωτεινή ενέργεια, 
διασπάται σε οψίνη και ρετινίνη. Αυτό το γεγονός 
μεταβάλλει τις ιδιότητες της μεμβράνης των 
φωτοϋποδοχέων (ραβδία-κωνία) με τελικό 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται νευρικές ώσεις 
όχι στους ίδιους τους υποδοχείς, αλλά στα 
γειτονικά τους κύτταρα, τα δίπολα και τα οριζόντια 
κύτταρα (Εικ. 2.4.3, 2.4.8). Για όσο διάστημα 
διαρκεί η επίδραση του φωτός στους 
φωτοϋποδοχείς, δημιουργούνται νευρικές ώσεις 
στα δίπολα και τα οριζόντια κύτταρα, τα οποία με 
τη σειρά τους διεγείρουν τα γαγγλιακά κύτταρα. 
Από εκεί τα σήματα (μέσω των οπτικών νεύρων) 
καταλήγουν στο οπτικό κέντρο του εγκεφάλου 

όπου γίνεται η συνένωση των 
δυο εικόνων (μια από κάθε 
μάτι) σε μια και η ανόρθωση 
τους (στον αμφιβληστροειδή τα 
είδωλα είναι ανεστραμμένα). 
Η ανόρθωση των οπτικών 
εικόνων, και η προβολή τους 
στη θέση που βρίσκονται στο 
χώρο (τρισδιάστατη εικόνα), 
είναι πολύπλοκα νευρωνικά 
φαινόμενα. 



• Έγχρωμη όραση 

Οι οπτικοί υποδοχείς του ανθρώπου διεγείρονται 
από φωτόνια στο φάσμα του ορατού φωτός. 
Το ορατό φως (350-750nm) είναι ένα μικρό μέρος 
της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (Εικ. 2.4.9). 
Τα ραβδία πληροφορούν το ΚΝΣ για την ύπαρξη 
ή όχι φωτονίων χωρίς να δίνουν πληροφορίες για 
το μήκος κύματος. Τα κωνία δίνουν πληροφορίες 
για το μήκος κύματος επιτρέποντας έτσι την 
αντίληψη των χρωμάτων. 

Στον άνθρωπο υπάρχουν τρεις τύποι κωνίων 
ανάλογα με το φάσμα απορρόφησης της χρωστικής 
που περιέχουν. Κάθε χρωστική είναι πιο 
ευαίσθητη στο μήκος κύματος ενός από τα τρία 
βασικά χρώματα, του κόκκινου, πράσινου και 
μπλε. Η διέγερση των τριών τύπων κωνίων σε 
διαφορετικές αναλογίες έχει σαν αποτέλεσμα την 
έγχρωμη όραση, που έχει τριχρωματική βάση. 

Η αντίληψη του κίτρινου χρώματος δημιουργείται 
από περίπου ίση διέγερση των κόκκινων και 
πράσινων κωνίων. Η αντίληψη του πορτοκαλί 
χρώματος δημιουργείται από διέγερση των 
κόκκινων και πράσινων κωνίων με σχέση 99:42. 
Η ισότιμη περίπου διέγερση των κόκκινων, 
πράσινων και μπλε κωνίων δίνει την αίσθηση του 
λευκού χρώματος. 

Περίπου 8% των ανδρών έχουν αδυναμία στην 
διάκριση χρωμάτων, μια κατάσταση που 
ονομάζεται αχρωματοψία. Η πιο συνηθισμένη 
περίπτωση είναι η αδυναμία διάκρισης κόκκινου-
πράσινου χρώματος. Ειδικοί πίνακες επιτρέπουν 
την διάγνωση της αχρωματοψίας (Εικ.2.4.10). 

• Προσαρμογή στο φως και στο σκοτάδι 

Αν ένα άτομο μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο 
έντονο φως, μεγάλο μέρος των φωτοευαίσθητων 
ουσιών των ραβδίων και των κωνίων ανάγεται σε 
ρετινίνη και οψίνες και η ευαισθησία του ματιού 
στο φως ελαττώνεται. Το φαινόμενο αυτό 
ονομάζεται προσαρμογή στο φως. Αντίθετα αν 
το άτομο μείνει πολλή ώρα στο σκοτάδι, 
ολόκληρη ουσιαστικά η ποσότητα της ρετινίνης 
και των οψίνων των ραβδίων και των κωνίων 
μετατρέπεται σε φωτοευαίσθητες χρωστικές και 
οι φωτοϋποδοχείς γίνονται τόσο ευαίσθητοι που 
ακόμα και η ελάχιστη ποσότητα φωτός τους 
διεγείρει. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 
προσαρμογή στο σκοτάδι. Ανάμεσα στη 
μέγιστη προσαρμογή στο σκοτάδι και τη μέγιστη 
προσαρμογή στο φως, το μάτι μπορεί να 

Εικ. 2.4.10: 
Η διάγνωση της αχρωματοψίας γίνεται με ειδικές 
εικόνες, που αποτελούμαι από χρωματιστές 
κουκίδες. Όποιος έχει αχρωματοψία βλέπει τον 
αριθμό 21. ενώ όσοι έχουν φυσιολογική όραση 
βλέπουν τον αριθμό 74. 

Φωτεινά ερεθίσματα ορισμένης 
συχνότητας και υψηλής φωτεινότητας 
(γύρω στα 40 Hz) μπορεί να 
προκαλέσουν επιλητπικές κρίσεις σε 
επιληπτικούς και παιδιά. 

Είμαστε τυχεροί που δεν μπορούμε να 
δούμε την υπέρυθρη ακτινοβολία 
(θερμότητα) αλλιώς τα πάντα θα ήταν 
καλυμμένα από μια κόκκινη ομίχλη, 
αποτέλεσμα της θερμότητας που εκπέμπουν 
τα σώματα μας. 



μεταβάλλει την ευαισθησία του στο φως 500.000-
1.000.000 φορές. Ο χρόνος που απαιτείται για 
την προσαρμογή στο σκοτάδι είναι αρκετά 
μεγαλύτερος απ' αυτόν που απαιτείται για την 
προσαρμογή στο φως. 

• Σχηματική αναπαράσταση των διαταραχών της όρασης 
Εάν η διάμετρος του οφθαλμικού βολβού είναι μικρή, ή ο φακός δεν είναι όσο πρέπει καμπύλος, η 
εστίαση ενός κοντινού αντικειμένου θα γίνει πίσω και όχι πάνω στον αμφιβληστροειδή. Αυτή η 
κατάσταση ονομάζεται υπερμετρωπία (μακρινή όραση). Αντίθετα, εάν η διάμετρος του οφθαλμικού 
βολβού είναι μεγάλη, ή ο φακός είναι πολύ καμπύλος, ένα κοντινό αντικείμενο θα εστιασθεί μπροστά 
και όχι πάνω στον αμφιβληστροειδή. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται μυωπία (κοντινή όραση). Και οι 
δυο περιπτώσεις διορθώνονται με γυαλιά ή φακούς επαφής. Μια άλλη συχνή παθολογική περίπτωση 
όρασης είναι ο καταρράκτης που δημιουργείται από θόλωση του φακού και αντιμετωπίζεται 
χειρουργικά. 
Ο χώρος ανάμεσα στον κερατοειδή χιτώνα και το φακό περιέχει το υδατοειδές υγρό, ενώ ο χώρος 
πίσω από το φακό είναι γεμάτος από μια ημίρρευστη διαφανή ουσία, το υαλώδες σώμα. Αυξημένη 
πίεση του υδατοειδούς υγρού προκαλεί το γλαύκωμα που χρειάζεται ιατρική αντιμετώπιση. Ο 
στραβισμός προκύπτει από αδυναμία των δυο οφθαλμών να εστιάσουν ταυτόχρονα στο ίδιο 
αντικείμενο (συγκλίνοντες ή αποκλίνοντες οφθαλμοί). Σήμερα θεραπεύεται με χειρουργική επέμβαση 
πριν την ηλικία των τεσσάρων ετών. 



2.4.2 Ακοή και ισορροπία 

Το εσωτερικό αυτί είναι το αισθητήριο όργανο για 
δυο αισθήσεις, την ακοή και την ισορροπία. 
Η ακοή μας επιτρέπει να ανιχνεύουμε ηχητικά 
κύματα. Η ισορροπία μας δίνει πληροφορίες για 
την θέση της κεφαλής στο χώρο, ανιχνεύοντας τη 
βαρύτητα, την γραμμική επιτάχυνση και την 
περιστροφική κίνηση. Οι υποδοχείς και για τις 
δυο αισθήσεις είναι ίδιου τύπου: ονομάζονται 
τριχοφόρα κύτταρα και κατατάσσονται στους 
μηχανοϋποδοχείς. Η περίπλοκη όμως κατασκευή 
του εσωτερικού αυτιού και οι διαφορετικές δομές 
που πλαισιώνουν τα τριχοφόρα κύτταρα, τους 
υποδοχείς να αποκρίνονται σε διαφορετικά 
ερεθίσματα και να παρέχουν έτσι πληροφορίες 
για δυο διαφορετικές αισθήσεις. 

• Μηχανισμός της ακοής 

Το αυτί αντιδρά στη 
μηχανική δόνηση των 
ηχητικών κυμάτων που 
φθάνουν σ'αυτό με τον 
αέρα. Το αυτί διαιρείται σε 
τρία τμήματα, το εξωτερικό, 
το μεσαίο και το εσωτερικό 
(Εικ. 2.4.11). Τα ηχητικά 
κύματα συλλέγονται στο 
εξωτερικό αυτί και μέσω του 
μεσαίου τμήματος 
μεταβιβάζονται στο 
εσωτερικό αυτί όπου 
βρίσκονται οι υποδοχείς του 
ήχου. Συγκεκριμένα, τα 
ηχητικά κύματα περνούν 
από τον ακουστικό πόρο 
και προσκρούουν στον 
τυμπανικό υμένα, ή 
τύμπανο, θέτοντας τον σε παλμική δόνηση της 
ίδιας συχνότητας. 

Οι παλμικές δονήσεις του τύμπανου μεταδίδονται 
στο μεσαίο αυτί, σε τρία οστάρια, τη σφύρα, τον 
άκμονα και τον αναβολέα, που πήραν το όνομα 
τους από το σχήμα τους. Το μεσαίο αυτί περιέχει 
αέρα και συνδέεται με τον ρινοφάρυγγα και τον 
εξωτερικό αέρα μέσω της ευσταχιανής 
σάλπιγγας. 

Οι μηχανικές δονήσεις του τρίτου οσταρίου, του 
αναβολέα, μεταδίδονται σε μια μεμβράνη, την 
ωοειδή θυρίδα και από κει στο εσωτερικό αυτί, 
στον κοχλία. Ο κοχλίας είναι ένας σωλήνας 

Εικ.2.4.11 
Ανατομία αυτιού 

Οταν καταπίνουμε η χασμουριόμαστε, η 
ευσταχιανή σάλπιγγα ανοίγει και η πίεση 
του αέρα εξισώνεται στις δυο πλευρές του 
τύμπανου. Απότομες αλλαγές στην 
ατμοσφαιρική πίεση όπως στην κάθοδο ενός 
αεροσκάφους για προσγείωση- μπορεί να 
προκαλέσουν αίσθημα πόνου στον άνθρωπο 
λόγω διαφοράς πίεσης στις δυο πλευρές του 
τυμπάνου. 



μήκους τριών εκατοστών που μοιάζει με κέλυφος 
σαλιγκαριού. Εσωτερικά δυο μεμβράνες 
χωρίζουν τον κοχλία σε τρία διαμερίσματα, την 
κοχλιακή κλίμακα, την τυμπανική και την 
αιθουσαία που περιέχουν υγρό, τη λέμφο. Στο 
εσωτερικό του κοχλία, στην βασική μεμβράνη 
υπάρχει το όργανο του Corti. που αποτελείται 
από τριχοφόρα κύτταρα, που είναι οι υποδοχείς 
του ήχου. 

Οι παλμικές 
δονήσεις από την 
ωοειδή θυρίδα 
μεταδίδονται στην 
έξω λέμφο της 
αιθουσαίας κλίμακας, 
στη λέμφο της 
τυμπανικής κλίμακας 
και προκαλούν 
παραμόρφωση στη 
βασική μεμβράνη. 
Η παραμόρφωση της 
βασικής μεμβράνης 
προκαλεί διέγερση 
των τριχοφόρων 
κύτταρων του 
οργάνου Corti, 
και τη δημιουργία 
δυναμικών ενέργειας, 
που μεταφέρονται με 
το ακουστικό νεύρο 
στο κέντρο της 
ακοής στον 

Εικ.2.4.12: 
Α. Μηχανισμός ακοής 
Β. Όργανο τον Corti 

εγκέφαλο (Εικ. 2.4.12). 
Ήχοι μεγάλης συχνότητας προκαλούν 
μεγαλύτερη παραμόρφωση στη βάση του κοχλία, 

ενώ ήχοι μικρής συχνότητας 
προκαλούν μεγαλύτερη παραμόρφωση 
στην κορυφή του κοχλία. Η συχνότητα 
του ήχου που αντιλαμβανόμαστε 
καθορίζεται επομένως από το τμήμα 
του κοχλιακού αγωγού που 
διεγείρεται, ενώ η ένταση καθορίζεται 
από τον αριθμό των τριχοφόρων 
κύτταρων που διεγείρονται. 

Ο άνθρωπος είναι σε θέση να 
ανιγνεύει ΉΧΟΥΣ συχνότητας 16 μέχρι 

20.000 Hertz, που σε γενικές γραμμές 
αντιστοιχούν στο εύρος της ανθρώπινης φωνής, 
(ένα Hz εκφράζει μια ταλάντωση, ένα κύκλο ανά 
δευτερόλεπτο). Η ικανότητα αυτή μειώνεται στους 
ηλικιωμένους. Έξω από τα όρια αυτών των 



συχνοτήτων δεν μπορεί η ακουστική μεμβράνη 
να συντονισθεί με τη συχνότητα του ήχου. 
Οι υπέρηχοι, ήχοι με συχνότητες μεγαλύτερες 
από 20.000 Ηz, και οι υπόηχοι, ήχοι με 
συχνότητες μικρότερες από 16 Ηz, δεν γίνονται 
αντιληπτοί από τον άνθρωπο ενώ γίνονται 
αντιληπτοί από αλλά ζώα. (Πίν.2.4.1). Η αδυναμία 
μας να ακούμε χαμηλούς ήχους είναι μια χρήσιμη 
προσαρμογή, γιατί διαφορετικά θα κατακλυζόμαστε 
από ήχους από την μετακίνηση του σώματος μας, 
από την κυκλοφορία του αίματος, ή την κίνηση 
των οστών μας. 

Η ένταση του ήχου μετρείται σε decibel (dB). 
Η κλίμακα των ντεσιμπέλ είναι 
λογαριθμική. Ήχος έντασης 0 dB 
αντιστοιχεί στο όριο ακουστότητας 
ενώ ήχος έντασης 140 ντεσιμπέλ 
αντιστοιχεί στο όριο πόνου 
(Πιν.2.4.2). Εάν ένα πειραματόζωο 
εκτεθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα σε ήχους υψηλής 
έντασης, τελικά γίνεται κουφό σε 
αυτές τις συχνότητες και η εξέταση 
κάτω από το μικροσκόπιο του 
οργάνου Corti δείχνει ότι τα 
τριχοφόρα κύτταρα σε μια 
συγκεκριμένη περιοχή του κοχλία 
έχουν καταστραφεί. 

Παρόμοια καταστροφή είναι 
δυνατόν να συμβεί και στους ανθρώπους που 
εκτίθενται σε δυνατούς θορύβους για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα 

Η ακοή επιτρέπει να επικοινωνούμε μεταξύ μας, 
συλλαμβάνοντας ήχους και ερμηνεύοντας την 
ομιλία. Επιπλέον μας επιτρέπει να 
αντιλαμβανόμαστε αντικείμενα που δεν βλέπουμε 
με τα μάτια, όπως για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο 
που βρίσκεται πίσω μας. Το νευρικό σύστημα 
δέχεται δυο ήχους, ένα στο δεξιό κι ένα στο 
αριστερό αυτί, που φθάνουν στο κάθε αυτί με μια 
μικρή χρονική διάφορα ή και διαφορά στην 
ένταση, ανάλογα με το αν η πηγή του ήχου 
βρίσκεται στα αριστερά η στα δεξιά, και την 
απόσταση της. Αυτή η ελάχιστη διαφορά 
επιτρέπει τον υπολογισμό της θέσης της πηγής 
του ήχου (ο ήχος έφθασε πρώτα στο αριστερό 
αυτί, άρα είναι προς τα αριστερά, σε τόση 
απόσταση) (Εικ.2.4.13). Τότε επιστρατεύεται η 
όραση και στρέφουμε τα μάτια μας για να δούμε. 

Πίν.2.4.1: Το εύρος συχνοτήτων των 
ακουστών ήχων σε διάφορα είδη 

Άνθρωπος 16-20.000 Hz 
Σκύλος 15-50.000 Hz 
Γάτα 60-65.000 Hz 
Τζίτζικας 100-15.000 Hz 
Δελφίνι 150-150.000 Hz 
Νυκτερίδα 1000-120.000 Hz 

Πίν.2.4.2 Παραδείγματα έντασης ήχου 

Είδος ήχου decibel 

Ήσυχη βιβλιοθήκη, ψίθυρος 
30 

Συνηθισμένη ομιλία 40 
Κίνηση δρόμου από απόσταση, ψυγείο 50 
Κλιματιστικό στα 20 πόδια, συνομιλία 60 
Πυκνή κυκλοφορία δρόμου,θορυβώδες 70 
εστιατόριο (συνεχής έκθεση) 
Υπόγειος, κίνηση δρόμου σε ώρες αιχμής, 80 
θόρυβος εργοστάσιου 
Δρόμος με φορτηγά, θορυβώδεις οικιακές 90 
συσκευές, μηχανή που κουρεύει γρασίδι 
Αλυσσοπρίονο, κομπρεσέρ 100 
Ροκ συναυλία μπροστά από τα μεγάφωνα 120 
Πυροβολισμός, αεροπλάνο jet 140 
Απογείωση διαστημόπλοιου 180 

Εικ.2.4.13: 
Πως υπολογίζεται η απόσταση από την πηγή ήχου 



Ηχορύπανση 
Η αύξηση του αριθμού των αυτοκίνητων και των δικύκλων στις μεγάλες πόλεις έχει ως αποτέλεσμα 
ήχους μεγάλης έντασης, κυκλοφοριακό θόρυβο, που αναγνωρίζεται σήμερα ως μια σοβαρή πηγή 
ρύπανσης (Ηχορύπανση). Το κυριότερο αποτέλεσμα του θορύβου για τον άνθρωπο είναι η ελάττωση 
της ακουστικής οξύτητας που μπορεί να οδηγήσει προοδευτικά σε βαρηκοΐα και κώφωση. Έχουν 
καταγραφεί όμως και αλλαγές στην συμπεριφορά όπως δυσκολία στην ομιλία, πτώση της ποιότητας 
της εργασίας, ερεθιστικότητα, δυσκολία στην εκπαίδευση των παιδιών και γενικότερη δυσκολία 
επικοινωνίας λόγω εκνευρισμού και άγχους. Διάφοροι οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας έχουν προτείνει μέγιστα επιτρεπτά όρια για διάφορα περιβάλλοντα. Μια έρευνα που έγινε στην 
Αθήνα το καλοκαίρι του 1987 για τα επίπεδα θορύβου στον εσωτερικό δακτύλιο κυκλοφορίας, έδειξε 
ότι το 11% των μετρήσεων αντιστοιχούσε σε επίπεδα θορύβου υψηλότερα των 78 ντεσιμπέλ, ακουστική 
κατάσταση τουλάχιστον απαράδεκτη, το 60% των μετρήσεων αντιπροσώπευε επίπεδα θορύβου μεταξύ 
78 και 70 ντεσιμπέλ, ακουστική κατάσταση θορυβώδη, ενώ μόνο το 8% των μετρήσεων έδειχνε 
επίπεδα θορύβου μικρότερα των 64 ντεσιμπέλ, μια άνετη δηλαδή ακουστική κατάσταση. 

• Ισορροπία 

Ο μηχανισμός της αίσθησης της ισορροπίας 
περιλαμβάνει ανίχνευση της θέσης του σώματος 
ως προς τον κατακόρυφο άξονα, ανίχνευση της 
γραμμικής επιτάχυνσης και ανίχνευση της 
κίνησης της κεφαλής. Στο εσωτερικό αυτί υπάρχει 
ένα σύστημα αγωγών και διαμερισμάτων, το 
αιθουσαίο σύμπλεγμα που αποτελείται από τους 
τρεις ημικύκλιους αγωγούς και την αίθουσα 
(Εικ. 2.4.11). Στα τοιχώματα των ημικύκλιων 
σωλήνων βρίσκονται τα στηρικτικά κύτταρα και τα 
τριχοφόρα κύτταρα που είναι οι υποδοχείς για 
την ισορροπία. Με την περιστροφική κίνηση της 
κεφαλής, κινούνται και οι ημικύκλιοι σωλήνες. Το 
υγρό που περιέχουν όμως (η λέμφος) είναι 
αδρανές και περιστρέφεται βραδύτερα από τα 
τοιχώματα των σωλήνων. Έτσι, (Εικ. 2.4.14) η 
διεγείρονται τα τριχοφόρα κύτταρα και στέλνουν 
ηλεκτρικά σήματα τον εγκέφαλο για τη γωνία 
κλίσης και την κατεύθυνση κλίσης της κεφαλής. 
Υποδοχείς ισορροπίας βρίσκονται και στην 
αίθουσα στην οποία εκτός από τα τριχοφόρα 
κύτταρα βρίσκονται και οι ωτόλιθοι, κρύσταλλοι 
ανθρακικού ασβεστίου που αλλάζουν θέση 
καθώς το σώμα μετακινείται. Αυτοί οι υποδοχείς 
δίνουν πληροφορίες σχετικές με τη βαρύτητα 
κατά την ακινησία. Επίσης ανιχνεύουν τη 
γραμμική επιτάχυνση. 

Εικ 2.4.14: Μηχανισμός ισορροπίας 

Οι σχετικές με την ισορροπία πληροφορίες συνδυάζονται στον εγκέφαλο με οπτικές πληροφορίες. Εάν 
οι πληροφορίες αυτές είναι αντίθετες, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ζάλη, τάση για εμετό, δηλαδή ναυτία. 
Οταν για παράδειγμα διαβάζετε ένα βιβλίο σε ένα κινούμενο όχημα, τα μάτια είναι εστιασμένα σε ένα 
σταθερό αντικείμενο (τις σελίδες του βιβλίου) και στέλνουν πληροφορίες στον εγκέφαλο ότι δεν 
μετακινείστε. Οι υποδοχείς της ισορροπίας όμως ανιχνεύουν επιτάχυνση. Αυτές οι αντικρουόμενες 
πληροφορίες προκαλούν σύγχυση στον εγκέφαλο και ναυτία. 



2.4.3 Χημειοϋποδοχείς (Γεύση- Όσφρηση) 

Οι χημικές ενώσεις ανιχνεύονται από τους 
χημειοϋποδοχείς, που βρίσκονται στους 
γευστικούς κάλυκες της γλώσσας, και τα 
κύτταρα του οσφρητικού επιθηλίου που 
βρίσκονται στη ρινική κοιλότητα. Αν και 
διαφορετικές, αυτές οι δυο αισθητικές εμπειρίες, η 
γεύση και η όσφρηση, είναι στενά συνδεδεμένες 
και δρουν μαζί για να μας επιτρέψουν να 
διακρίνουμε πολλές διαφορετικές γεύσεις και 
οσμές. 

• Γεύση 

Η αίσθηση της γεύσης οφείλεται στους 
γευστικούς κάλυκες. Συνολικά, ένας άνθρωπος 
έχει 2.000-5.000 γευστικούς κάλυκες που 
βρίσκονται κυρίως στην επιφάνεια της γλώσσας. 
Κάθε γευστικός κάλυκας περιέχει 50-150 
γευστικούς υποδοχείς, εξειδικευμένα κύτταρα 
που αντιδρούν σε διάφορες χημικές ουσίες, που 
βρίσκονται στην τροφή μας, διεγείρονται, και 
στέλνουν ηλεκτρικά σήματα, νευρικές ώσεις, στο 
κέντρο της γεύσης στον εγκέφαλο. Υπάρχουν 
τέσσερα βασικά αισθήματα γεύσης, το γλυκό, το 
ξινό, το αλμυρό και το πικρό με συγκεκριμένη 
κατανομή στην επιφάνεια της γλώσσας 
(Εικ.2.4.15). Η μεγάλη ποικιλία γεύσεων που 
είναι γνωστές σήμερα στον άνθρωπο είναι 
αποτέλεσμα του συνδυασμού των τεσσάρων 
κυρίων αισθημάτων. 

Η γεύση είναι απαραίτητη για την επιβίωση. 
Οι γευστικοί υποδοχείς ελέγχουν την τροφή για 
σημαντικές χημικές ενώσεις που δεν εξατμίζονται 
όπως τα άλατα, και επομένως δεν μπορεί να 
γίνουν αντιληπτές με την όσφρηση. Το γλυκό 
χαρακτηρίζει την γλυκόζη, μια πολύ καλή πηγή 
ενέργειας, το ξινό τα ιόντα υδρογόνου, ενώ το 
πικρό είναι χαρακτηριστικό πολλών δηλητηρίων 

Σε γενικές γραμμές, ότι έχει καλή γεύση είναι καλό 
για την επιβίωση των οργανισμών. 

• Όσφρηση 

Υπεύθυνο για την όσφρηση είναι το οσφρητικό 
επιθήλιο που βρίσκεται στη ρινική κοιλότητα, σε 
μια μικρή περιοχή που έχει το μέγεθος ενός 
γραμματόσημου και αντιδρά σε οσμηρά μόρια, 
χημικές ενώσεις που μεταφέρονται στην ρινική 
κοιλότητα με τον αέρα. Το οσφρητικό επιθήλιο 
(Εικ.2.4.16) περιέχει τριχοφόρους αισθητικούς 
νευρώνες, υποστηρικτικα κύτταρα και βασικά 

Εικ. 2.4.15 
α) Κατανομή βασικών γευστικών αισθημάτων 
στη γλώσσα β)Γευστικοί κάλυκες 

Πρόσφατα έγινε γνωστή μια πέμπτη 
βασική γεύση που ονομάστηκε από τους 
επιστήμονες "umami", που στα ιαπωνικά 
σημαίνει "νόστιμο". Αυτή το γευστικό αίσθημα 
προκαλείται π.χ. από το ζωμό κρέατος και 
ανιχνεύει αμινοξέα. 

Τα γευστικά ερεθίσματα συνδυάζονται 
πολύ με τα οσφρητικά ερεθίσματα. Οσμηρές 
χημικές ενώσεις από τη τροφή και τα ποτά 
διεγείρουν και το οσφρητικό επιθήλιο. Οταν 
τρώμε ένα παγωτό φράουλα πχ. ο μηχανισμός 
της γεύσης μας πληροφορεί ότι είναι κρύο, 
γλυκό και μαλακό, αλλά ο μηχανισμός της 
όσφρησης μας πληροφορεί ότι είναι 
"φράουλα". Υπολογίζεται ότι το 80% της 
τροφής μας το εκτιμούμε μέσω της όσφρησης. 
Αυτός ο συνδυασμός εξηγεί γιατί η απώλεια 
της αίσθησης της όσφρησης όπως στην 
περίπτωση ενός κρυολογήματος προκαλεί 
σοβαρή μείωση στη γεύση. Η αίσθηση της 
γεύσης μειώνεται με την ηλικία. Επιπλέον, το 
κάπνισμα και το αλκοόλ καταστρέφουν 

πρόωρα τους γευστικούς κάλυκες. 



Η ουσία μεθυλομερκαπτάνη π.χ. μπορεί να 
γίνει αντιληπτή σε συγκέντρωση μόλις 
1/25.000.000.000 mg ανά ml αέρα. 
Η προσθήκη της στο φυσικό αέριο επιτρέπει 
την ανίχνευση διαρροών. 

Εικ. 2.4.16: 
Οσφρητικό επιθήλιο 

κύτταρα που πολλαπλασιάζονται σε τακτά 
διαστήματα και αντικαθιστούν τους αισθητικούς 
νευρώνες που πεθαίνουν. Αυτή είναι μια από τις 
λίγες γνωστές περιπτώσεις αντικατάστασης 
νευρικών κύτταρων στον ενήλικα άνθρωπο. 

Για να γίνουν αντιληπτά τα οσμηρά μόρια από τον 
άνθρωπο πρέπει πρώτα να διαλυθούν σε ένα 
υγρό μέσο, τη βλέννα της ρινικής κοιλότητας. Στη 
συνέχεια ενώνονται με ειδικά μόρια-υποδοχείς 
που βρίσκονται στους κροσσούς των τριχοφόρων 
νευρώνων. Η ένωση αυτή εξαρτάται από το 
σχήμα της χημικής ένωσης, όπως το κλειδί 
ανοίγει μια κλειδαριά. Οι άνθρωποι μπορούν να 
διακρίνουν μέχρι 10.000 διαφορετικές οσμηρές 
ουσίες. 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της όσφρησης 
είναι ότι δεν απαιτείται παρά ελάχιστη 
συγκέντρωση της εκάστοτε δραστικής ουσίας για 
την πρόκληση του οσφρητικού αισθήματος. 
Πάντως, η οσφρητική ικανότητα του ανθρώπου 
δεν μπορεί να συγκριθεί με άλλων σπονδυλωτών 
όπως της γάτας, η του σκύλου. Οι άνθρωποι 
έχουν 5 εκατομμύρια οσφρητικούς υποδοχείς, 
ενώ ένα κυνηγόσκυλο έχει 100 εκατομμύρια. Ένα 
άλλο χαρακτηριστικό της όσφρησης είναι ότι πολύ 
γρήγορα συνηθίζουμε και στην πιο έντονη 
μυρωδιά, ενώ σε ξηρή ατμόσφαιρα ή όταν έχουμε 
συνάχι, η αίσθηση της όσφρησης ελαττώνεται η 
και εξαφανίζεται. Ο συνολικός αριθμός των 
οσφρητικών υποδοχέων στον άνθρωπο 
μειώνεται με την ηλικία. 

Όπως και με την όραση και την ακοή, οι 
άνθρωποι εξαρτώνται και από την όσφρηση για 
την επιβίωση τους συλλέγοντας πολύτιμες 
πληροφορίες για το περιβάλλον (καπνός φωτιάς, 
διαρροή υγραερίου, χαλασμένο φαγητό κλπ) 
ακόμα και για τους συνάνθρωπους μας. Μελέτες 
έχουν δείξει ότι στις πρώτες εβδομάδες της ζωής, 
τα βρέφη που θηλάζουν αναγνωρίζουν τη μητέρα 
τους από την οσμή της. 

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, ο άνθρωπος διαθέτει 500-1000 διαφορετικούς τύπους οσφρητικών 
υποδοχέων, αριθμός που προκαλεί έκπληξη άν σκεφθεί κανείς ότι στην έγχρωμη όραση συμμετέχουν 
μόνο τρεις τύποι υποδοχέων, στην ακοή δύο και στη γεύση τέσσερεις ή πέντε. 



2.4.4 Απτικές αισθήσεις: 
Αφή, Πίεση, Πόνος, Θερμοκρασία 

Το δέρμα το μεγαλύτερο σ' επιφάνεια όργανο του 
ανθρώπινου σώματος, είναι το αισθητήριο 
όργανο για την αφή, την πίεση, τον πόνο, και τη 
θερμοκρασία. Η αφή είναι η αίσθηση με την οποία 
προσδιορίζονται διάφορα χαρακτηριστικά των 
αντικειμένων όπως το μέγεθος, το σχήμα, η υφή. 
Η αφή και η πίεση πολλές φορές κατατάσσονται 
σαν ξεχωριστά αισθήματα ωστόσο ανιχνεύονται 
και οι δύο από μηχανοϋποδοχείς. 

Οι υποδοχείς της αφής ονομάζονται απτικοί 
υποδοχείς, βρίσκονται στο δέρμα και μπορεί να 
είναι διάφορων τύπων, π.χ. ελεύθερες νευρικές 
απολήξεις, ή ειδικά σωμάτια (Εικ.2.4.17). Ένας 
από τους καλύτερα μελετημένους υποδοχείς στον 
άνθρωπο είναι το σωμάτιο Pacini, ένας 
υποδοχέας πίεσης. Μηχανική πίεση προκαλεί την 
παραμόρφωση του σωματίου και έναρξη 
δυναμικών ενέργειας κατά μήκος της νευρικής 
ίνας που υπάρχει στο κέντρο του σωματίου. 
Οι υποδοχείς αυτοί προσαρμόζονται μέσα σε 
κλάσματα του δευτερολέπτου, μια πολύ χρήσιμη 
ιδιότητα που εμποδίζει τη μετάδοση στο νευρικό 
σύστημα ασήμαντων πληροφοριών όπως για 
παράδειγμα για την πίεση που δημιουργούν τα 
ρούχα που φοράμε. 

Οι απτικοί υποδοχείς δεν είναι ομοιόμορφα 
κατανεμημένοι στην επιφάνεια του δέρματος. 
Οι πιο ευαίσθητες περιοχές του ανθρώπινου 

Εικ. 2.4.17: 
Οι αισθητικοί υποδοχείς στο δέρμα 



Εικ.2.4.18: 
Πρόσφατες έρευνες υπογραμμίζουν την μεγάλη 
σημασία της αφής για τον άνθρωπο. 
Έχει διαπιστωθεί ότι πρόωρα νεογνά που καθημερινά 
δέχονται χάδια, αυξάνουν γρηγορότερα το βάρος τους, 
γεγονός πολύ σημαντικό για την επιβίωση τους. 

σώματος είναι η γλώσσα, τα χείλη, και οι άκρες 
των δακτύλων. Κάθε άκρη δάκτυλου περιέχει 
περισσότερους από 3.000 απτικούς υποδοχείς, 
όσους περίπου ολόκληρος ο κορμός του 
ανθρώπου. Σήματα από τους απτικούς υποδοχείς 
μεταφέρονται μέσω αισθητικών νεύρων στο 
νωτιαίο μυελό, στο θάλαμο και τέλος στον 
αισθητικό φλοιό του εγκέφαλου (συγκρίνετε την 
έκταση που καταλαμβάνει η αναπαράσταση των 
δακτύλων στον αισθητικό φλοιό, σε σχέση με την 
αναπαράσταση του υπόλοιπου κορμού.) 

• Θερμικά αισθήματα 

Ο άνθρωπος μπορεί να αντιλαμβάνεται διαβαθμίσεις 
του θερμού και του ψυχρού, το παγωμένο μέχρι 
το ψυχρό, δροσερό και από το θερμό, πολύ 
θερμό, μέχρι καυτό. Η διάκριση των διαβαθμίσεων 
της θερμοκρασίας γίνεται με τους υποδοχείς 
ψυχρού και τους υποδοχείς θερμού που είναι 
ελεύθερες νευρικές απολήξεις και βρίσκονται 
ακριβώς κάτω από το δέρμα. Ο αριθμός των 
υποδοχέων ψυχρού είναι τριπλάσιος από τους 
υποδοχείς του θερμού. 

Οι υποδοχείς θερμοκρασίας αντιδρούν στις 
σταθερές θερμοκρασίες αλλά περισσότερο στις 
μεταβολές της θερμοκρασίας. Οι υποδοχείς 
θερμού / ψυχρού μπορούν να ανιχνεύσουν μια 
ξαφνική αλλαγή 1/20 του βαθμού Κελσίου αλλά 
σταματούν να λειτουργούν σε περίπτωση 
καταστροφής των ιστών. Πάνω από τους 45 °C 
και κάτω από τους. 10-15 °C λειτουργούν οι 
υποδοχείς πόνου γι' αυτό και το αίσθημα που 
αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος από το παγωμένο 
και το καυτό είναι το ίδιο. 



• Πόνος 

Ο πόνος είναι ένας προστατευτικός μηχανισμός για 
τον οργανισμό, παρουσιάζεται σε περίπτωση 
βλάβης των ιστών και υποχρεώνει το άτομο να 
αντιδράσει ώστε να απομακρύνει το ερέθισμα 
που τον προκάλεσε. Στην ιατρική, ο πόνος βοηθά 
τον γιατρό στη διάγνωση φλεγμονών και 
διάφορων παθήσεων. Οι υποδοχείς πόνου 
ονομάζονται αλγοϋποδοχείς, και είναι ελεύθερες 
νευρικές απολήξεις. Διάφορα 
ερεθίσματα, μηχανικά, θερμικά και 
χημικά μπορεί να διεγείρουν τους 
υποδοχείς πόνου. Ο τραυματισμός 
των ιστών σε κάποιες περιπτώσεις 
έχει ως αποτέλεσμα την 
απελευθέρωση ειδικών χημικών 
ουσιών που αυξάνουν την 
ευαισθησία των υποδοχέων πόνου 
στο σημείο της βλάβης ή της 
φλεγμονής. 

Τα σήματα πόνου μεταφέρονται 
στο νωτιαίο μυελό και από κει στον 
εγκέφαλο. Στο ανθρώπινο σώμα 
όμως λειτουργούν και συστήματα 
καταστολής του πόνου που 
εμποδίζουν τη μεταβίβαση των 
σημάτων πόνου στα ανώτερα 
εγκεφαλικά κέντρα. Στον 
ανθρώπινο εγκέφαλο και στον 
νωτιαίο μυελό έχουν βρεθεί χημικές 
ενώσεις όπως οι εγκεφαλίνες, οι 
ενδορφίνες και οι δυνορφίνες 
που μοιάζουν στην χημική δομή με 
τα οπιοειδή και δρουν σε 
υποδοχείς οπιοειδών στον 
εγκέφαλο. Ο μηχανισμός δράσης 
τους και η συμβολή τους στην 
επιβίωση δεν είναι γνωστοί, αλλά 
μάλλον καταστέλλουν τον πόνο σε 
καταστάσεις τραυματισμού και 
κίνδυνου ώστε να αυξάνεται η πιθανότητα του 
ατόμου να επιβιώσει. Αυτή η υπόθεση μπορεί να 
εξηγήσει γιατί μια μικρή κάκωση στη διάρκεια 
άθλησης περνάει συχνά απαρατήρητη τις πρώτες 
ώρες. 

Χρησιμοποιώντας το ειδικό όργανο που μετρά την ένταση του ήχου (μπορείτε να το 
δανειστείτε από την Τροχαία) μετρείστε τα επίπεδα θορύβου στο δρόμο που περνά μπροστά 
από το σχολείο σας. Συγκρίνετε τη μέτρησή σας με άλλα σχολεία της Ελλάδας (με τα οποία 
μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας). 

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διάφορες χημικές 
ουσίες προωθούν η καταστέλλουν τη μεταβίβαση των 
σημάτων πόνου, έχει οδηγήσει σε νέες θεραπείες τόσο για τις 
χρόνιες, όσο και για τις οξείες μορφές πόνου στον άνθρωπο. 
Οι δυο κύριες κατηγορίες αναλγητικών φαρμάκων που 
χρησιμοποιούνται σήμερα στην ιατρική είναι τα μη οπιούχα 
όπως η ασπιρίνη και τα οπιούχα όπως η μορφίνη. 

Τρόπος δράσης των αναλγητικών. Τα αναλγητικά όπως η 
ασπιρίνη, εμποδίζουν την παραγωγή των ουσιών που αυξάνουν 
την ευαισθησία στο σημείο βλάβης. Τα τοπικά αναισθητικά 
παρεμποδίζουν την πορεία των σημάτων πόνου κατά μήκος 
του νεύρου. Τα οπιούχα εμποδίζουν τη μεταφορά σημάτων 
πόνου από το νωτιαίο μυελό προς τον εγκέφαλο. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα αισθητήρια όργανα περιέχουν τους υποδοχείς. Οι υποδοχείς μετατρέπουν τα ερεθίσματα σε 
νευρικές ώσεις οι οποίες μεταφέρονται σε συγκεκριμένα σημεία του Κ.Ν.Σ και δημιουργούνται 
οι αισθήσεις. Τα ερεθίσματα ανάλογα με το ποιά ενεργοποιούν ευκολότερα ή δυσκολότερα 
κάποιον υποδοχέα, διακρίνονται σε ομόλογα και ετερόλογα. Οι αισθήσεις χωρίζονται σε 
σωματικές και ειδικές. Πολλοί υποδοχείς εμφανίζουν το φαινόμενο της προσαρμογής. 

Ο αμφιβληστροειδής στον εσωτερικό χιτώνα του ματιού περιέχει τα κωνία και τα ραβδία, που 
μετατρέπουν το ορατό φως σε ηλεκτρικά σήματα, με τα οποία (μέσω του οπτικού νεύρου) 
πληροφορείται ο εγκέφαλος. Τα ραβδία είναι υπεύθυνα για την όραση στο σκοτάδι και τα κωνία 
για την όραση σε έντονο φως. 

Το αυτί είναι το αισθητήριο όργανο δυο αισθήσεων, της ακοής και της ισορροπίας. Τα ηχητικά 
κύματα φθάνουν στο αυτί με τον αέρα, θέτουν σε παλμική δόνηση το τύμπανο, μεταδίδονται 
στην σφύρα, τον άκμονα, και τον αναβολέα και από εκεί στη βασική μεμβράνη του κοχλία, στο 
εσωτερικό αυτί. Τα τριχοφόρα κύτταρα της βασικής μεμβράνης μετατρέπουν την μηχανική 
ενέργεια των ηχητικών κυμάτων σε ηλεκτρικά σήματα. Τα τριχοφόρα κύτταρα στους τρεις 
ημικύκλιους αγωγούς και στην αίθουσα είναι οι υποδοχείς για την ισορροπία. 

Χημικές ουσίες της τροφής διεγείρουν τους γευστικούς υποδοχείς που βρίσκονται στους 
γευστικούς κάλυκες της γλώσσας. Το οσφρητικό επιθήλιο που βρίσκεται στην ρινική 
κοιλότητα περιέχει οσφρητικούς υποδοχείς που ανιχνεύουν χημικές ουσίες που φθάνουν εκεί με 
τον αέρα. Ένα μεγάλο μέρος της γεύσης είναι στην ουσία όσφρηση. 

Το δέρμα είναι το αισθητήριο όργανο για την αφή, την πίεση, τον πόνο και τη θερμοκρασία. 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Τι είναι οι υποδοχείς; 

2. Ποιά είναι τα είδη των αισθήσεων; 

3. Από τι εξαρτάται το είδος της αίσθησης που δημιουργείται; 

4. Πότε εμφανίζεται το φαινόμενο της εξοικείωσης σε κάποιον υποδοχέα; 
5. α) Ποιες δομές σχηματίζουν τον εξωτερικό χιτώνα του οφθαλμικού βολβού; 

β) Ποια είναι η λειτουργία του εξωτερικού χιτώνα; 
6. Πώς επιτυγχάνεται η έγχρωμη όραση στον άνθρωπο; 

7. Ποια είναι τα βασικά στάδια του μηχανισμού της ακοής; 

8. Ο Νίκος δεν χρειάζεται γυαλιά για να διαβάσει ή για να δει αντικείμενα που είναι κοντά, 
φοράει όμως γυαλιά όταν οδηγεί το αυτοκίνητο του. Τι πρόβλημα υπάρχει στην όραση του; 

9. Πως η γεύση και η όσφρηση βοηθούν στην επιβίωση μας; 

10. Γιατί δεν αισθανόμαστε πόνο τα πρώτα λεπτά μετά από ένα τραυματισμό; 

11. Τα τριχοφόρα κύτταρα στην αίθουσα και στους τρεις ημικύκλιους αγωγούς είναι οι 
υποδοχείς: 
α) της ακοής β) της ισορροπίας γ) της ναυτίας δ) του ήχου 

12. Συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν. 
Η είναι το σημείο στο οποίο η ανθρώπινη όραση είναι οξυτάτη. 
Το σημείο στο οποίο ξεκινά το οπτικό νεύρο ονομάζεται και δεν 
ανταποκρίνεται καθόλου στο φως. 

13. Αντιστοιχίστε τις λέξεις ή φράσεις της αριστερής στήλης με τις λέξεις ή φράσεις της δεξιάς 
στήλης: 

14. Η σφύρα, ο άκμονας και ο αναβολέας είναι οστάρια που βρίσκονται: α) στο εξωτερικό 
αυτί β) μεσαίο αυτί γ) στο εσωτερικό αυτί δ) στον κοχλία 

15. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε εάν ένα ερέθισμα είναι ομόλογο ή ετερόλογο για κάποιο 
υποδοχέα; 

16. Ο (μικρότερος) χρόνος αντίδρασης σε ένα ακουστικό ερέθισμα είναι περίπου 150 msec 
(π.χ. κατά την εκκίνηση ενός αθλητή των 100). Ο αντίστοιχος χρόνος αντίδρασης σε ένα 
οπτικό ερέθισμα είναι πάνω από 200 msec. Πώς εξηγείτε τη διαφορά αυτή σε σχέση με τις 
νευρικές οδούς που ακολουθεί το κάθε είδος ερεθίσματος; 

Καταρράκτης υπερμετρωπία 

κωνία οαβδία 
αχρωματοψία ροδοψίνη 

μυωπία φωτοευαίσθητη χρωστική 

μακρινή όραση αδυναμία στη διάκριση των χρωμάτων 
θόλωση του φακού όραση στο σκοτάδι 
κονική όραση 

έγχρωμη όραση 



2.5 ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ 
ΟΡΜΟΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

Εικ.2.5.1: 
Οι ενδοκρινείς αδένες τον ανθρώπινου 
οργανισμού. 

Ενα βιομόριο μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
ορμόνη, όταν παράγεται σε πολύ μικρές 
συγκεντρώσεις σε ένα κύτταρο, αλλά δρα 
(προκαλώντας μια συγκεκριμένη κάθε φορά 
κυτταρική απόκκριση) σε ένα άλλο κύτταρο. 

2.5.1 Εισαγωγή 

Οι λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού 
ρυθμίζονται από δύο συστήματα ελέγχου, το 
νευρικό και το ενδοκρινικό. Στο ενδοκρινικό 
υπάγονται όλοι οι ενδοκρινείς αδένες. 
Οι αδένες στον ανθρώπινο οργανισμό διακρίνονται 
σε εξωκρινείς, ενδοκρινείς και μεικτούς. 
Οι εξωκρινείς αδένες εκκρίνουν το προϊόν τους σε 
κοιλότητες του σώματος (π.χ. οι σιελογόνοι) ή και 
στη επιφάνεια του δέρματος (π.χ. οι ιδρωτοποιοί 
). Οι ενδοκρινείς αδένες εκκρίνουν τις ορμόνες οι 
οποίες διαμέσου του αίματος κατευθύνονται προς 
τα κύτταρα (υπόφυση, θυρεοειδής κ.λ.π.). 
Οι μεικτοί διαθέτουν εξωκρινή και ενδοκρινή 
μοίρα (πάγκρεας, όρχεις κ.λ.π.). 
Το νευρικό και το ενδοκρινικό σύστημα 
βρίσκονται μεταξύ τους σε άμεση σχέση, όπως 
έχουμε ήδη δει. 

Οι ορμόνες (από την ελληνική λέξη ορμώ) είναι 
χημικά μόρια-μηνύματα που απευθύνονται 
σε κύτταρα στόχους, τα οποία διαθέτουν 
τους κατάλληλους πρωτεϊνικούς υποδοχείς 
(ορμονοϋποδοχείς) και με αυτόν τον τρόπο 
συντονίζουν τη δραστηριότητα των κυττάρων 
ενός πολυκύτταρου οργανισμού. Οι ορμόνες ως 
προς την χημική τους σύσταση είναι πολύ 
διαφορετικές μεταξύ τους. Μερικές ορμόνες, 
όπως η αδρεναλίνη και η θυροξίνη, είναι 
παράγωγα αμινοξέων, άλλες όπως η ινσουλίνη 
και η θυρεοειδοτρόπος, είναι πρωτεΐνες και τέλος 
άλλες όπως η αλδοστερόνη και η κορτιζόλη 
παράγονται από τον μεταβολισμό της 
χοληστερόλης και ονομάζονται στεροειδείς 
ορμόνες. 

Οι ορμόνες διακρίνονται σε τοπικές ορμόνες, οι 
οποίες έχουν τοπική δράση, δηλαδή πολύ κοντά 
στον τόπο παραγωγής τους (ακετυλοχολίνη στη 
νευρομυϊκή σύναψη, χολοκυστοκινίνη στο 
εντερικό αυλό κ.λ.π.) και σε γενικές ορμόνες, οι 
οποίες έχουν δράση σε απομακρυσμένα από τον 
τόπο παραγωγής τους σημεία. Μερικές από τις 
γενικές ορμόνες επηρεάζουν σχεδόν όλα τα 
κύτταρα του οργανισμού, όπως η αυξητική 
ορμόνη, ενώ άλλες επηρεάζουν μόνο ορισμένους 
ιστούς όπως η προλακτίνη η οποία δρα στα 
κύτταρα των μαστών. 



Οι σημαντικότερες ορμόνες του ανθρώπου 
καθώς και οι αδένες, από τους οποίους 
παράγονται (Εικ.2.5.1) είναι: 
1) Από τους όρχεις, η τεστοστερόνη. 

2) Από τις ωοθήκες, τα οιστρογόνα και η 
προγεστερόνη. 

Σημείωση: 

Για τους όρχεις και τις ωοθήκες καθώς επίσης και 
για τις ορμόνες που παράγουν γίνεται αναλυτική 
αναφορά στο κεφάλαιο της αναπαραγωγής. 

3) Από την ενδοκρινή μοίρα του παγκρέατος, η 
ινσουλίνη και η γλυκαγόνη. 

4) Από τον θυρεοειδή αδένα, η θυροξίνη. 

5) Από τα επινεφρίδια, η αδρεναλίνη και η 
νοραδρεναλίνη. 

6) Από τον οπίσθιο λοβό της υπόφυσης, η 
αντιδιουρητική ορμόνη. 

7) Από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης, η 
αυξητική ορμόνη και η θυρεοειδοτρόπος. 

2.5.2 Μηχανισμοί δράσης 

Σε γενικές γραμμές δύο είναι οι κύριοι μηχανισμοί 
δράσης των ορμονών: 

Α. Ενεργοποίηση ενός συστήματος βιοχημικής 
μεταφοράς του «σήματος» προς το 
εσωτερικό του κυττάρου. (Εικ.2.5.2). 

Η ορμόνη ενώνεται με τον υποδοχέα της στην 
κυτταρική μεμβράνη του κυττάρου στόχου αλλά 
δεν εισέρχεται στο κύτταρο. Με τη σύνδεση αυτή 
ενεργοποιείται ένα ένζυμο της μεμβράνης η 
αδενυλική κυκλάση η οποία παρουσία ιόντων 
μαγνησίου μετατρέπει το ΑΤΡ σε κυκλικό AMP 
(cAMP). Αυτό με τη σειρά του ενεργοποιεί 
διαδοχικές βιοχημικές επεξεργασίας μέσα στο 
κύτταρο όπως ενεργοποίηση ενζύμων, μεταβολή 
κυτταρικής διαπερατότητας, πρόκληση μυϊκής 
συστολής κ.λ.π. Οι παραπάνω βιοχημικές 
επεξεργασίες εξαρτώνται από τον τύπο του 
κυττάρου. Η επίδραση των ορμονών με τον 
παραπάνω μηχανισμό είναι σχεδόν στιγμιαία. 

Β. Ενεργοποίηση γονιδίων (Εικ.2.5.3). 

Η ορμόνη εισέρχεται στο εσωτερικό του κυττάρου 
όπου και ενώνεται με τον πρωτεϊνικό υποδοχέα 
της. Το σύμπλεγμα υποδοχέας - ορμόνη 
μεταφέρεται στον πυρήνα του κυττάρου όπου και 
ενεργοποιεί τη μεταγραφή συγκεκριμένου 

Εικ.2.5.2: 
Ο μηχανισμός δράσης των ορμονών με 
την ενεργοποίηση τον cAMP. 



γονιδίου. To mRNA εξέρχεται από τον 
πυρήνα και μεταφράζεται σε πρωτεϊνικό 
προϊόν. Το μοντέλο αυτό, αφορά κυρίως 
τις στεροειδείς ορμόνες αλλά και τις 
ορμόνες του θυρεοειδή. Η επίδραση της 
ορμόνης με τον παραπάνω μηχανισμό 
είναι αρκετά αργή (μία έως μερικές ώρες). 

2.5.3 Οι πιο σημαντικοί αδένες του 
ανθρώπου και οι ορμόνες του 

• ΥΠΟΦΥΣΗ 

Η υπόφυση βρίσκεται στην βάση του κρανίου και 
συνδέεται με τον υποθάλαμο. Διακρίνεται σε 
πρόσθια υπόφυση που ονομάζεται 
Αδενοϋπόφυση και σε οπίσθια υπόφυση που 
ονομάζεται Νευροϋπόφυση. Είναι ίσως ο πιο 
σημαντικός ενδοκρινής αδένας του ανθρώπου 
επειδή με τις ορμόνες που παράγει ελέγχει την 
εκκριτική λειτουργία άλλων ενδοκρινών αδένων 
(Εικ.2.5.4). 

Οι κυριότερες ορμόνες που εκκρίνονται από την 
αδενοϋπόφυση είναι: 

1. Αυξητική ορμόνη, η οποία δρα σε όλους 
σχεδόν τους ιστούς του ανθρώπινου 
οργανισμού και με τη δράση της προωθεί την 
κυτταρική αύξηση σε αριθμό και μέγεθος. Η 
αυξητική ορμόνη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο 
στην αύξηση κατά την παιδική ηλικία αλλά 
συνεχίζει να παράγεται και μετά την 
ενηλικίωση. Ανεπαρκής έκκριση κατά την 
παιδική ηλικία αλλά και στην ηλικία της 
ανάπτυξης μπορεί να οδηγήσει σε νανισμό, 
ενώ υπέρμετρη έκκριση μπορεί να οδηγήσει 
σε γιγαντισμό. Υπερπαραγωγή της αυξητικής 
ορμόνης μετά την ενηλικίωση οδηγεί σε 
μεγαλακρία, δηλαδή μια κατάσταση κατά την 
οποία παρατηρείται αύξηση των μαλακών 
μερών και των οστών, όχι σε μάκρος αλλά σε 
πάχος. 

2. Προλακτίνη, η οποία ελέγχει την ανάπτυξη 
του μαζικού αδένα κατά την διάρκεια και μετά 
τον τοκετό αλλά και την παραγωγή γάλατος 
μετά τον τοκετό. 

Εικ.2.5.3: 
Ο μηχανισμός δράσης των ορμονών 
που επιδρούν κατευθείαν στα γονίδιο.. 



3. Ωοθυλακιοτρόπος, η οποία ελέγχει την 
ωρίμανση των ωοθυλάκιων στη γυναίκα και 
τη σπερματογένεση στον άνδρα. 

4. Θυρεοειδοτρόπος, η οποία διεγείρει την 
ανάπτυξη του θυρεοειδή αδένα και την 
παραγωγή θυροξίνης. 

Οι κυριότερες ορμόνες που εκκρίνονται από την 
νευροϋπόφυση είναι: 

1) Αντιδιουρητική, η οποία αυξάνει την 
κατακράτηση μεγάλων ποσοτήτων νερού 
πριν από την αποβολή των ούρων και με 
αυτό τον τρόπο γίνεται μεγάλη εξοικονόμηση 
νερού στον οργανισμό. 

2) Ωκυτοκίνη, η οποία προκαλεί συστολή του 
μαστού στις γυναίκες με σκοπό την 
προώθηση του γάλακτος στην θηλή κατά τον 
θηλασμό. Προκαλεί επίσης συστολή στην 
μήτρα προς το τέλος της κύησης βοηθώντας 
στον τοκετό. 

Ο έλεγχος της υπόφυσης άμεσα ή έμμεσα, 
επιτελείται από τον υποθάλαμο. Ο 
υποθάλαμος δέχεται νευρικές ώσεις από 
όλες σχεδόν τις περιοχές του νευρικού 
συστήματος και με βάση αυτές τις 
πληροφορίες χρησιμοποιεί την υπόφυση για 
τον έλεγχο των υπολοίπων ενδοκρινών 
αδένων. Στο σημείο αυτό γίνεται φανερή η 
σύνδεση του νευρικού με το ενδοκρινικό 
σύστημα. (Εικ.2.5.4) 

• ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ 

Είναι δύο μικροί αδένες, οι οποίοι βρίσκονται στο 
άνω μέρος των νεφρών και αποτελούνται από τη 
μυελώδη μοίρα που βρίσκεται στο εσωτερικό και 
τη φλοιώδη μοίρα που βρίσκεται στο εξωτερικό. 

Η μυελώδης μοίρα των επινεφριδίων μετά από 
διέγερση από το συμπαθητικό σύστημα, παράγει 
τις ορμόνες αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη. Οι 
ορμόνες αυτές μέσω του αίματος δεσμεύονται 
από τα κύτταρα στόχους όπου προκαλούν 
σύσπαση αγγείων και αύξηση καρδιακής 
λειτουργίας. 

Η φλοιώδης μοίρα των επινεφριδίων εκκρίνει τις 
κορτικοστεροειδείς ορμόνες: 
1) Αλδοστερόνη, η οποία ρυθμίζει την 

ομοιόσταση των ιόντων νατρίου και καλίου 
καθώς οδηγεί σε κατακράτηση νατρίου και 
αποβολή καλίου από τα σωληναριακά 
επιθηλιακά κύτταρα των νεφρών. 

3. Ωοθυλακιοτρόπος, η οποία ελέγχει την 
ωρίμανση των ωοθυλάκιων στη γυναίκα και 
τη σπερματογένεση στον άνδρα. 

4. Θυρεοειδοτρόπος, η οποία διεγείρει την 
ανάπτυξη του θυρεοειδή αδένα και την 
παραγωγή θυροξίνης. 

Οι κυριότερες ορμόνες που εκκρίνονται από την 
νευροϋπόφυση είναι: 

1) Αντιδιουρητική, η οποία αυξάνει την 
κατακράτηση μεγάλων ποσοτήτων νερού 
πριν από την αποβολή των ούρων και με 
αυτό τον τρόπο γίνεται μεγάλη εξοικονόμηση 
νερού στον οργανισμό. 

2) Ωκυτοκίνη, η οποία προκαλεί συστολή του 
μαστού στις γυναίκες με σκοπό την 
προώθηση του γάλακτος στην θηλή κατά τον 
θηλασμό. Προκαλεί επίσης συστολή στην 
μήτρα προς το τέλος της κύησης βοηθώντας 
στον τοκετό. 

Ο έλεγχος της υπόφυσης άμεσα ή έμμεσα, 
επιτελείται από τον υποθάλαμο. Ο 
υποθάλαμος δέχεται νευρικές ώσεις από 
όλες σχεδόν τις περιοχές του νευρικού 
συστήματος και με βάση αυτές τις 
πληροφορίες χρησιμοποιεί την υπόφυση για 
τον έλεγχο των υπολοίπων ενδοκρινών 
αδένων. Στο σημείο αυτό γίνεται φανερή η 
σύνδεση του νευρικού με το ενδοκρινικό 
σύστημα. (Εικ.2.5.4) 

• ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ 

Είναι δύο μικροί αδένες, οι οποίοι βρίσκονται στο 
άνω μέρος των νεφρών και αποτελούνται από τη 
μυελώδη μοίρα που βρίσκεται στο εσωτερικό και 
τη φλοιώδη μοίρα που βρίσκεται στο εξωτερικό. 

Η μυελώδης μοίρα των επινεφριδίων μετά από 
διέγερση από το συμπαθητικό σύστημα, παράγει 
τις ορμόνες αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη. Οι 
ορμόνες αυτές μέσω του αίματος δεσμεύονται 
από τα κύτταρα στόχους όπου προκαλούν 
σύσπαση αγγείων και αύξηση καρδιακής 
λειτουργίας. 

Η φλοιώδης μοίρα των επινεφριδίων εκκρίνει τις 
κορτικοστεροειδείς ορμόνες: 
1) Αλδοστερόνη, η οποία ρυθμίζει την 

ομοιόσταση των ιόντων νατρίου και καλίου 
καθώς οδηγεί σε κατακράτηση νατρίου και 
αποβολή καλίου από τα σωληναριακά 
επιθηλιακά κύτταρα των νεφρών. 

3. Ωοθυλακιοτρόπος, η οποία ελέγχει την 
ωρίμανση των ωοθυλάκιων στη γυναίκα και 
τη σπερματογένεση στον άνδρα. 

4. Θυρεοειδοτρόπος, η οποία διεγείρει την 
ανάπτυξη του θυρεοειδή αδένα και την 
παραγωγή θυροξίνης. 

Οι κυριότερες ορμόνες που εκκρίνονται από την 
νευροϋπόφυση είναι: 

1) Αντιδιουρητική, η οποία αυξάνει την 
κατακράτηση μεγάλων ποσοτήτων νερού 
πριν από την αποβολή των ούρων και με 
αυτό τον τρόπο γίνεται μεγάλη εξοικονόμηση 
νερού στον οργανισμό. 

2) Ωκυτοκίνη, η οποία προκαλεί συστολή του 
μαστού στις γυναίκες με σκοπό την 
προώθηση του γάλακτος στην θηλή κατά τον 
θηλασμό. Προκαλεί επίσης συστολή στην 
μήτρα προς το τέλος της κύησης βοηθώντας 
στον τοκετό. 

Ο έλεγχος της υπόφυσης άμεσα ή έμμεσα, 
επιτελείται από τον υποθάλαμο. Ο 
υποθάλαμος δέχεται νευρικές ώσεις από 
όλες σχεδόν τις περιοχές του νευρικού 
συστήματος και με βάση αυτές τις 
πληροφορίες χρησιμοποιεί την υπόφυση για 
τον έλεγχο των υπολοίπων ενδοκρινών 
αδένων. Στο σημείο αυτό γίνεται φανερή η 
σύνδεση του νευρικού με το ενδοκρινικό 
σύστημα. (Εικ.2.5.4) 

• ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ 

Είναι δύο μικροί αδένες, οι οποίοι βρίσκονται στο 
άνω μέρος των νεφρών και αποτελούνται από τη 
μυελώδη μοίρα που βρίσκεται στο εσωτερικό και 
τη φλοιώδη μοίρα που βρίσκεται στο εξωτερικό. 

Η μυελώδης μοίρα των επινεφριδίων μετά από 
διέγερση από το συμπαθητικό σύστημα, παράγει 
τις ορμόνες αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη. Οι 
ορμόνες αυτές μέσω του αίματος δεσμεύονται 
από τα κύτταρα στόχους όπου προκαλούν 
σύσπαση αγγείων και αύξηση καρδιακής 
λειτουργίας. 

Η φλοιώδης μοίρα των επινεφριδίων εκκρίνει τις 
κορτικοστεροειδείς ορμόνες: 
1) Αλδοστερόνη, η οποία ρυθμίζει την 

ομοιόσταση των ιόντων νατρίου και καλίου 
καθώς οδηγεί σε κατακράτηση νατρίου και 
αποβολή καλίου από τα σωληναριακά 
επιθηλιακά κύτταρα των νεφρών. 

3. Ωοθυλακιοτρόπος, η οποία ελέγχει την 
ωρίμανση των ωοθυλάκιων στη γυναίκα και 
τη σπερματογένεση στον άνδρα. 

4. Θυρεοειδοτρόπος, η οποία διεγείρει την 
ανάπτυξη του θυρεοειδή αδένα και την 
παραγωγή θυροξίνης. 

Οι κυριότερες ορμόνες που εκκρίνονται από την 
νευροϋπόφυση είναι: 

1) Αντιδιουρητική, η οποία αυξάνει την 
κατακράτηση μεγάλων ποσοτήτων νερού 
πριν από την αποβολή των ούρων και με 
αυτό τον τρόπο γίνεται μεγάλη εξοικονόμηση 
νερού στον οργανισμό. 

2) Ωκυτοκίνη, η οποία προκαλεί συστολή του 
μαστού στις γυναίκες με σκοπό την 
προώθηση του γάλακτος στην θηλή κατά τον 
θηλασμό. Προκαλεί επίσης συστολή στην 
μήτρα προς το τέλος της κύησης βοηθώντας 
στον τοκετό. 

Ο έλεγχος της υπόφυσης άμεσα ή έμμεσα, 
επιτελείται από τον υποθάλαμο. Ο 
υποθάλαμος δέχεται νευρικές ώσεις από 
όλες σχεδόν τις περιοχές του νευρικού 
συστήματος και με βάση αυτές τις 
πληροφορίες χρησιμοποιεί την υπόφυση για 
τον έλεγχο των υπολοίπων ενδοκρινών 
αδένων. Στο σημείο αυτό γίνεται φανερή η 
σύνδεση του νευρικού με το ενδοκρινικό 
σύστημα. (Εικ.2.5.4) 

• ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ 

Είναι δύο μικροί αδένες, οι οποίοι βρίσκονται στο 
άνω μέρος των νεφρών και αποτελούνται από τη 
μυελώδη μοίρα που βρίσκεται στο εσωτερικό και 
τη φλοιώδη μοίρα που βρίσκεται στο εξωτερικό. 

Η μυελώδης μοίρα των επινεφριδίων μετά από 
διέγερση από το συμπαθητικό σύστημα, παράγει 
τις ορμόνες αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη. Οι 
ορμόνες αυτές μέσω του αίματος δεσμεύονται 
από τα κύτταρα στόχους όπου προκαλούν 
σύσπαση αγγείων και αύξηση καρδιακής 
λειτουργίας. 

Η φλοιώδης μοίρα των επινεφριδίων εκκρίνει τις 
κορτικοστεροειδείς ορμόνες: 
1) Αλδοστερόνη, η οποία ρυθμίζει την 

ομοιόσταση των ιόντων νατρίου και καλίου 
καθώς οδηγεί σε κατακράτηση νατρίου και 
αποβολή καλίου από τα σωληναριακά 
επιθηλιακά κύτταρα των νεφρών. 

Εικ.2.5.4 
Η υπόφυση και οι ορμόνες που παράγει 

3. Ωοθυλακιοτρόπος, η οποία ελέγχει την 
ωρίμανση των ωοθυλάκιων στη γυναίκα και 
τη σπερματογένεση στον άνδρα. 

4. Θυρεοειδοτρόπος, η οποία διεγείρει την 
ανάπτυξη του θυρεοειδή αδένα και την 
παραγωγή θυροξίνης. 

Οι κυριότερες ορμόνες που εκκρίνονται από την 
νευροϋπόφυση είναι: 

1) Αντιδιουρητική, η οποία αυξάνει την 
κατακράτηση μεγάλων ποσοτήτων νερού 
πριν από την αποβολή των ούρων και με 
αυτό τον τρόπο γίνεται μεγάλη εξοικονόμηση 
νερού στον οργανισμό. 

2) Ωκυτοκίνη, η οποία προκαλεί συστολή του 
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Είναι δύο μικροί αδένες, οι οποίοι βρίσκονται στο 
άνω μέρος των νεφρών και αποτελούνται από τη 
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Η μυελώδης μοίρα των επινεφριδίων μετά από 
διέγερση από το συμπαθητικό σύστημα, παράγει 
τις ορμόνες αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη. Οι 
ορμόνες αυτές μέσω του αίματος δεσμεύονται 
από τα κύτταρα στόχους όπου προκαλούν 
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ομοιόσταση των ιόντων νατρίου και καλίου 
καθώς οδηγεί σε κατακράτηση νατρίου και 
αποβολή καλίου από τα σωληναριακά 
επιθηλιακά κύτταρα των νεφρών. 

2) Κορτιζόλη, η οποία έχει μεγάλη σημασία 
στη δράση του ανοσοποιητικού συστήματος 
και διεγείρει την παραγωγή γλυκογόνου στα 
ηπατικά κύτταρα και έτσι οδηγεί σε 
αποθήκευση ενέργειας. 



Εικ. 2.5.5: 
Οι αντίθετες δράσεις της ινσουλίνης 
και της γλυκαγόνης. 

Ο σακχαρώδης διαβήτης διακρίνεται σε 
δύο τύπους: 

α) νεανικός διαβήτης, ο οποίος εμφανίζεται 
απότομα σε νεαρή ηλικία και μερικές 
φορές οφείλεται σε κληρονομική 
προδιάθεση, 

β) διαβήτης της ώριμης ηλικίας, ο οποίος 
εμφανίζεται σε μεγάλη ηλικία και 
συνήθως σε παχύσαρκα άτομα 
Οφείλεται σε εκφυλισμό των κυττάρων 
του παγκρέατος που παράγουν την 
ινσουλίνη. 
Ο σακχαρώδης διαβήτης συνδέεται 
κύρια με τις παρακάτω συνέπειες: 
ελάττωση της χρήσης της γλυκόζης με 
αποτέλεσμα την αύξηση της στο αίμα. 
παθολογικό μεταβολισμό των λιπών 
και εναπόθεσή τους στα αγγειακά 
τοιχώματα (αθηροσκλήρυνση). 

• εξάντληση των πρωτεϊνών των ιστών. 
Η θεραπεία του σακχαρώδη διαβήτη 
γίνεται με χορήγηση ινσουλίνης. 

• ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΑΔΕΝΑΣ 

Ο θυρεοειδής βρίσκεται εμπρός από την πρόσθια 
επιφάνεια της τραχείας και κάτω από τον 
λάρυγγα. Η κυριότερη ορμόνη που εκκρίνει είναι 
η θυροξίνη. 

Η θυροξίνη περιέχει ιώδιο. Αυξάνει το γενικό 
μεταβολισμό σε όλα ουσιαστικά τα κύτταρα και 
γι'αυτό είναι πολύ σημαντική κατά το στάδιο της 
ανάπτυξης. Φαίνεται ότι η θυροξίνη ενεργοποιεί 
γονίδια τα οποία σχετίζονται με την 
πρωτεϊνοσύνθεση και την κυτταρική αύξηση. Η 
υπολειτουργία του θυρεοειδή ονομάζεται 
υποθυρεοειδισμός και εάν συμβεί κατά το στάδιο 
της ανάπτυξης οδηγεί στον κρετινισμό μια 
κατάσταση στην οποία το άτομο δεν 
αναπτύσσεται φυσιολογικά, ενώ εάν συμβεί μετά 
την ενηλικίωση οδηγεί σε αύξηση βάρους, μυϊκή 
αδυναμία κ.λ.π. Η υπερλειτουργία του θυρεοειδή 
ονομάζεται υπερθυρεοειδισμός και οδηγεί σε 
σημαντικές διαταραχές π.χ. εξόφθαλμη 
βρογχοκήλη. Ο ασθενής παρουσιάζει απώλεια 
βάρους, αυξημένη εφίδρωση, μυϊκή αδυναμία 
κ.λ.π. 

• ΠΑΓΚΡΕΑΣ 

Το πάγκρεας είναι ένας αδένας και βρίσκεται 
πίσω από το στομάχι στο ύψος του πρώτου 
οσφυϊκού σπονδύλου. Έχει δύο μοίρες. Η 
εξωκρινής μοίρα του παράγει το παγκρεατικό 
υγρό που συμμετέχει στη διαδικασία της πέψης, 
και η ενδοκρινής μοίρα του παράγει τις ορμόνες 
ινσουλίνη και γλυκαγόνη (Εικ. 2.5.5). 

Η ινσουλίνη αυξάνει την σύνθεση γλυκογόνου 
στο ήπαρ και στα μυϊκά κύτταρα και προωθεί 
μεγάλες ποσότητες γλυκόζης σε μεταβολισμό 
που έχει ως αποτέλεσμα τη σύνθεση λιπαρών 
οξέων και αμινοξέων. Έτσι, η ινσουλίνη μειώνει 
την ποσότητα της γλυκόζης στο αίμα. 
Η γλυκαγόνη προκαλεί διάσπαση του 
γλυκογόνου του ήπατος σε γλυκόζη και με αυτό 
τον τρόπο αυξάνει την ποσότητα της γλυκόζης 
στο αίμα. 
Μειωμένες ποσότητες ινσουλίνης για 
οποιοδήποτε λόγο έχουν ως αποτέλεσμα την 
εμφάνιση του σακχαρώδη διαβήτη. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι ενδοκρινείς αδένες επηρεάζουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό κυτταρικών λειτουργιών σε όλους 
τους ιστούς του σώματος. Οι ενδοκρινείς αδένες παράγουν τις ορμόνες οι οποίες ανήκουν σε 
διάφορες κατηγορίες χημικών ενώσεων όπως πρωτείνες και στεροειδή. Οι ορμόνες μέσω του 
αίματος φθάνουν παντού στο σώμα, αλλά δεσμεύονται μόνο από τα κύτταρα στόχους, δηλαδή 
αυτά που διαθέτουν τους κατάλληλους υποδοχείς και τα οδηγούν σε συγκεκριμένη αντίδραση. 
Οι μηχανισμοί δράσης των ορμονών στα κύτταρα στόχους ποικίλουν, αλλά τις περισσότερες 
φορές επηρεάζουν μια σειρά ενζυμικών αντιδράσεων του κυττάρου ή ενεργοποιούν την 
έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων. Αν οι ενδοκρινείς αδένες υπο- ή υπερλειτουργούν οδηγούν 
σε εμφάνιση ανωμαλιών που μπορεί να είναι και θανατηφόρες. Οι κυριότεροι ενδοκρινείς 
αδένες του ανθρώπου είναι η υπόφυση, τα επινεφρίδια, ο θυρεοειδής το πάγκρεας οι όρχεις και 
οι ωοθήκες. Οι κυριότερες ανθρώπινες ορμόνες είναι η αυξητική, η θυροξίνη, η ινσουλίνη τα 
οιστρογόνα και τα τεστοστεροειδή. 



1. Ποιές οι κατηγορίες των ενδοκρινών αδένων; 

2. Να περιγραφεί ο ρόλος της αυξητικής ορμόνης. 

3. Ποίες οι ορμόνες των επινεφριδίων και ποίες οι λειτουργίες που ελέγχουν; 

4. Τι γνωρίζεται για την θυροξίνη; 

5. Τι γνωρίζεται για τον σακχαρώδη διαβήτη; 

6. Ποίοι είναι οι μηχανισμοί με τους οποίους οι ορμόνες επηρεάζουν τα κύτταρα; 

7. Σε τι διαφέρουν οι ορμόνες από τα ένζυμα; 

8. Ποιές είναι οι διαφορές στο τρόπο ελέγχου των διαφόρων λειτουργιών από το νευρικό 
σύστημα και τις ορμόνες; 

9. Στον παρακάτω πίνακα να αντιστοιχίσετε τις ορμόνες με την φυσιολογική τους δράση στον 
ανθρώπινο οργανισμό. 

• Αυξητική ορμόνη • Αύξηση της ποσότητας της γλυκόζης ΣΤΟ αίμα. 
• Προλακτίνη • Μείωση της ποσότητας της γλυκόζης στο αίμα. 
• Αντιδιουρητική • Αυξάνει την κατακράτηση νερού από τα ούρα 
• Κορτιζόλη • Προωθεί τον γενικό μεταβολισμό. 
• Θυροξίνη • Παραγωγή γάλατος μετά τον τοκετό. 
• Ινσουλίνη • Προωθεί την ανάπτυξη. 
• Γλυκογόνη • Προάγει παραγωγή γλυκογόνου 

10. Ποιά από τις παρακάτω ορμόνες δεν παράγεται από την υπόφυση; 

α) Θυρεοειδοτρόπος γ) Θυροξίνη 

β) Προλακτίνη δ) Ωκυτοκίνη 

11. Ποιά από τις παρακάτω ορμόνες έχει σχέση με τον νανισμό; 

α) Αυξητική γ) Γλυκαγόνη 

β) Αδρεναλίνη δ) Αντιδιουριτική 

12. Με ποιά ορμόνη έχει σχέση η μετατροπή του γλυκογόνου του ήπατος σε γλυκόζη; 

α) Κορτιζόλη γ) Ινσουλίνη 

β) Γλυκαγόνη δ) Ωκυτοκίνη 

13. Το κοινό γνώρισμα μεταξύ ενζύμων και ορμονών είναι: 

α) επιδρούν σε διάφορους βιολογικούς μηχανισμούς 

β) εκδηλώνουν την δράση τους στο αίμα 

γ) παράγονται από τους ενδοκρινείς αδένες 

δ) μετατρέπουν το γλυκογόνο σε γλυκόζη 

14. Με ποίο τρόπο θα χορηγούσατε ορμόνη σε άτομο το οποίο παρουσιάζει μειωμένη 
παραγωγή της συγκεκριμένης ορμόνης; 



2.6 ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ 

Οι περισσότεροι οργανισμοί ζουν σε ένα 
εξωτερικό περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς. 
Παρόλα αυτά το εσωτερικό περιβάλλον των 
έμβιων όντων, δηλαδή τα υγρά, που διακινούνται 
από και προς τα κύτταρα του σώματος και τους 
ιστούς, πρέπει να διατηρούν αρκετές ιδιότητές 
τους με εξισορροπημένες ποσότητες οξυγόνου 
και θρεπτικών ουσιών. Τα άχρηστα υλικά πρέπει 
να απομακρύνονται διαρκώς από τα κύτταρα. 
Η ισορροπία που διατηρείται στο εσωτερικό 
περιβάλλον του οργανισμού μέσω διαφόρων 
λειτουργιών, ονομάζεται ομοιόσταση. 

Ο Claude Bernar, ένας μεγάλος Γάλλος 
φυσιολόγος του 19 ο υ αιώνα, διέκρινε τη μεγάλη 
σημασία που έχει η ικανότητα ενός οργανισμού 
να διατηρεί σταθερό το εσωτερικό του 
περιβάλλον. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι 
αλλάζουν αρκετά το διαιτολόγιο τους κατά τη 
διάρκεια της ημέρας. Ενα γεύμα είναι δυνατόν να 
περιέχει μεγάλη ποσότητα σακχάρων, ενώ το 
επόμενο να περιέχει μικρή. Εντούτοις, το 
ποσοστό των σακχάρων στο αίμα παραμένει 
σχεδόν σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 
Κατά τη διάρκεια έντονης σωματικής άσκησης οι 
μύες απαιτούν μεγάλα ποσά οξυγόνου. Αλλά τα 
επίπεδα οξυγόνου και διοξειδίου του άνθρακα δεν 
μεταβάλλονται πολύ. Η θερμοκρασία του 
εξωτερικού περιβάλλοντος είναι δυνατόν να 
μεταβληθεί πολύ και σε σύντομο χρόνο, αλλά η 
θερμοκρασία του σώματος σε φυσιολογικές 
συνθήκες παραμένει εκπληκτικά σταθερή, 
περίπου 37°C (Εικ. 2.6.1). Ουσιαστικά η 
ομοιόσταση δεν είναι ένας μηχανισμός, αλλά ένα 
σύνολο μηχανισμών που συμβάλλουν στη 
διατήρηση των σταθερών συνθηκών για τα 
κύτταρα, ώστε αυτά να λειτουργούν αποδοτικά. 

Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από διάφορα 
όργανα και συστήματα, καθένα από τα οποία 
αποτελείται από εκατομμύρια κύτταρα. Όλα αυτά 
τα κύτταρα περιβάλλονται από το εξωκυττάριο 
υγρό, που μπορεί να διαιρεθεί στο υγρό των 
ιστών και το πλάσμα του αίματος. Τα κύτταρα 
χρειάζονται σχετικά σταθερές συνθήκες για να 
λειτουργήσουν αποδοτικά και να συνεισφέρουν 
στην επιβίωση του οργανισμού. Στόχος της 
ομοιόστασης είναι η διατήρηση σταθερών 
συνθηκών, δηλ. σχετικά σταθερής ποσότητας και 
σύστασης του υγρού των ιστών και του 
πλάσματος (δηλ. του εσωτερικού περιβάλλοντος 
του οργανισμού. 

Εικ. 2.6.1: 
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας τον σώματος 
αποτελεί ομοιοστατικό μηχανισμό. Η 
εξάτμιση του ιδρώτα από την επιφάνεια τον 
δέρματος συμβάλλει στη μείωση της 
θερμοκρασίας τον σώματος. 



Το σώμα μπορεί να παρομοιαστεί με 
μια μεγάλη ορχήστρα της οποίας η 
μουσική αποτελεί την ίδια τη ζωή. Το 
νευρικό σύστημα μαζί με το σύστημα 
των ενδοκρινών αδένων ενεργούν μαζί 
ως διευθυντές αυτής της ορχήστρας. 
Αποστολή τους είναι να συγχρονίσουν 
τα διάφορα όργανα της ορχήστρας έτσι 
ώστε αυτά βρίσκονται και να εκτελούν 
τα μουσικά κομμάτια σε μια αρμονική 
ισορροπία. 
Η ποιότητα της μουσικής που παίζει η 
ορχήστρα, δηλαδή η ποιότητα της ζωής, 
υποφέρει εάν κάποιο όργανο είναι 
«ξεκούρδιστο» ή παίζει σε λάθος 
χρόνο. Ο ρόλος των ομοιοστατικών 
μηχανισμών είναι να «κουρδίσουν» 
κατάλληλα τα διάφορα όργανα ή να 
καθορίσουν την κατάλληλη χρονική 
στιγμή που θα παίξει κάθε όργανο με 
στόχο την πλήρη αρμονία, δηλαδή τη 
βέλτιστη ποιότητα ζωής. 

Ανάμεσα στις ουσίες του υγρού των ιστών 
υπάρχουν αέρια, θρεπτικές ουσίες και ιόντα 
(ηλεκτρολύτες π.χ. Na+ και CI-), κάθε ένα από τα 
οποία έχει τα δικά του φυσιολογικά όρια τιμών. 
Αυτά τα όρια πρέπει να διατηρούνται σταθερά. 
Επομένως, ο οργανισμός είναι σε ομοιόσταση όταν 
το εσωτερικό του περιβάλλον περιέχει 
συγκεκριμένες συγκεντρώσεις χημικών ουσιών, 
βρίσκεται σε μια κατάλληλη θερμοκρασία και σε 
κατάλληλες συνθήκες πίεσης. Επιπλέον οι 
διάφορες μεταβολικές διεργασίες του οργανισμού 
πρέπει να ρυθμίζονται συνεχώς και προσεκτικά, 
ώστε να διατηρείται μια εσωτερική ισορροπία. 
Όταν, για παράδειγμα, η παραγωγή ενέργειας 
στο κύτταρο ελαττώνεται, ενεργοποιούνται 
κατάλληλες διαδικασίες για την δημιουργία 
ενεργειακών αποθεμάτων. Αυτά τα αυτορ-
ρυθμιζόμενα συστήματα ελέγχου είναι τόσο 
αποτελεσματικά όσο και ευαίσθητα. Στην 
ομοιόσταση συμβάλλουν όλα τα συστήματα του 
οργανισμού, αλλά κεντρικότερο ρόλο έχουν το 
νευρικό, το ενδοκρινικό και το κυκλοφορικό. 

Όταν η ομοιόσταση διαταράσσεται, 
δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην υγεία 
του οργανισμού. Αν τα εξωκυττάρια υγρά δεν 
επιστρέψουν στις συνθήκες ομοιόστασης σε 
σύντομο σχετικά διάστημα, τότε επέρχεται ο 
θάνατος του οργανισμού. 

Η ομοιόσταση μπορεί να διαταραχθεί από 
ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως 
είναι η ζέστη ή το κρύο ή η έλλειψη οξυγόνου. 
Ακόμη, η διαταραχή της ομοιόστασης μπορεί να 
οφείλεται στην υψηλή πίεση του αίματος, την 
ύπαρξη ασθένειας, ή ακόμα και σε κάποια 
ψυχολογικά αίτια. Οι περισσότερες περιπτώσεις 
διατάραξης της ομοιόστασης πάντως είναι ήπιες 
και πολύ συνηθισμένες. Εξαιρετικές καταστάσεις 
μπορούν να δημιουργηθούν από δηλητηριάσεις, 
έκθεση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες ή και 
χειρουργικές επεμβάσεις. 

Ευτυχώς ο οργανισμός έχει πολλούς ρυθμιστικούς 
(ομοιοστατικούς) μηχανισμούς που τον 
επαναφέρουν στην ισορροπία. Κάθε σωματική 
δομή, από το επίπεδο των κυττάρων ώς το 
επίπεδο των συστημάτων, επιχειρεί να κρατήσει 
το εσωτερικό της περιβάλλον στα επίπεδα που 
ευνοούν τη βέλτιστη λειτουργία της. 



2.6.1 Αρνητική ανάδραση 

Οταν κάποιος παράγοντας που επηρεάζει το 
εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού 
παρεκκλίνει από τα κανονικά επίπεδα, τότε 
ενεργοποιούνται διορθωτικοί μηχανισμοί που 
ονομάζονται συστήματα ανάδρασης (Εικ. 2.6.2). 
Το σύστημα ανάδρασης συμπεριλαμβάνει τρία 
βασικά στοιχεία: 
• τους υποδοχείς 
• το κέντρο ελέγχου, που βρίσκεται σε κάποια 

περιοχή του εγκεφάλου και 
• τα εκτελεστικά όργανα που δρούν για την 

αποκατάσταση της ισορροπίας 
Οι υποδοχείς βρίσκονται σε ορισμένα "σημεία 
ελέγχου" και αντιλαμβάνονται τις αλλαγές που 
συμβαίνουν στο εσωτερικό περιβάλλον. Στην 
συνέχεια στέλνουν την ανάλογη πληροφορία στο 
αντίστοιχο κέντρο ελέγχου του εγκεφάλου. Για 
παράδειγμα, όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου 
προσπαθεί να αποφύγει να χτυπήσει έναν πεζό, 
η καρδιά του κτυπάει γρηγορότερα και έτσι 
αυξάνεται η πίεση του αίματος του. Τα νευρικά 
κύτταρα των αρτηριών (υποδοχείς) που είναι 
ευαίσθητα στις αλλαγές αυτές της πίεσης, 
στέλνουν νευρικές ώσεις στο κέντρο ελέγχου 
στον εγκέφαλο. 

Το Κέντρο Ελέγχου καθορίζει τη μεταβολή που 
πρέπει να γίνει για να διατηρηθεί η ομοιόσταση 
στην συγκεκριμένη λειτουργία. Συνήθως, το 
κέντρο ελέγχου είναι κάποια περιοχή του 
εγκεφάλου ή κάποιος ενδοκρινής αδένας. Για 
παράδειγμα, στον εγκέφαλο υπάρχουν ειδικά 
κέντρα που ελέγχουν τον καρδιακό ρυθμό, το ρΗ 
του αίματος, τη θερμοκρασία του σώματος, το 
ρυθμό αναπνοής, κλπ. 
Τα εκτελεστικά όργανα είναι αυτά που 
λαμβάνουν την εντολή από το κέντρο ελέγχου και 
αντιδρούν ανάλογα. Η απάντηση που δίδεται από 
τα εκτελεστικά όργανα ελέγχεται συνεχώς από 
τους υποδοχείς και αναφέρεται στο κέντρο 
ελέγχου. Αν η απάντηση είναι αντίστροφη του αρχικού 
ερεθίσματος, τότε το σύστημα είναι αρνητικής 
ανάδρασης. Αν η απάντηση ενισχύει το αρχικό 
ερέθισμα τότε το σύστημα είναι θετικής 
ανάδρασης. 

Τα περισσότερα συστήματα ανάδρασης στον 
οργανισμό είναι συστήματα αρνητικής ανάδρασης. 
Τέτοια είναι τα συστήματα που ελέγχουν την 
πίεση του αίματος, τη θερμοκρασία του σώματος 
και τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα κτλ. Τα 
συστήματα θετικής ανάδρασης είναι συστήματα που 

Εικ. 2.6.2: 
Μηχανισμός αρνητικής ανάδρασης. 



δρούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Παραδείγματα 
που μπορούν να αναφερθούν είναι η διαδικασία 
πήξης του αίματος ή οι συσπάσεις κατά τον τοκετό 
κτλ. 

Εικ. 2.6.3: 
Ρύθμιση της πίεσης τον αίματος 

2.6.2 Συμβολή των διαφόρων συστημάτων 
του σώματος στην ομοιόσταση 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η ομοιόσταση είναι 
υπόθεση όλων των συστημάτων που αποτελούν 
το σώμα. Όλα τα συστήματα, με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο και στον έναν ή τον άλλο βαθμό 
συμμετέχουν ενεργά στη διατήρηση της 
ομοιόστασης. Ας δούμε μερικά παραδείγματα: 

Α. Συμβολή του Κυκλοφορικού συστήματος 
στην Ομοιόσταση 

Ένα πολύ καλό παράδειγμα ομοιοστατικού 
μηχανισμού είναι ο μηχανισμός που διατηρεί 
σταθερή την πίεση του αίματος. Η πίεση του 
αίματος καθορίζεται από τη ροή του αίματος μέσα 
από τα αγγεία, ειδικά από τις αρτηρίες. Με σκοπό 
να διατηρηθεί η ζωή, το αίμα πρέπει όχι μόνο να 
συνεχίζει την κυκλοφορία του αλλά και να 
κυκλοφορεί με μια συγκεκριμένη πίεση. Για 
παράδειγμα, άν η πίεση του αίματος είναι πολύ 
χαμηλή, τα όργανα του σώματος, όπως ο 
εγκέφαλος, δε θα τροφοδοτούνται με το απαραίτητο 
οξυγόνο και τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες για 
να λειτουργήσουν φυσιολογικά. Η υψηλή πίεση του 
αίματος από την άλλη, έχει δυσμενείς συνέπειες 
στην λειτουργία οργάνων, όπως η καρδιά, οι 
νεφροί και ο εγκέφαλος και η υψηλή πίεση του 
αίματος μπορεί να προκαλέσει έμφραγμα του 
μυοκαρδίου ή και εγκεφαλικό επεισόδιο. 
Μεταξύ άλλων παραγόντων, η πίεση του αίματος, 
εξαρτάται και από τον καρδιακό ρυθμό. Αν κάποιο 
ερέθισμα προκαλεί την αύξηση του καρδιακού 
ρυθμού, αποστέλλεται περισσότερο αίμα στις 
αρτηρίες, αυξάνοντας έτσι την πίεση του αίματος 
στα τοιχώματα των αρτηριών. Στα τοιχώματα των 
αρτηριών υπάρχουν νευρικά κύτταρα τα οποία 
αντιδρούν στέλνοντας νευρικές ώσεις (πληροφορίες) 
στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος με τη σειρά του 
απαντά στέλνοντας νευρικές ώσεις (εντολές) στη 
καρδιά, που μειώνουν το ρυθμό συστολής της 
μειώνοντας έτσι και την πίεση του αίματος. Ο 
συνεχής έλεγχος της αρτηριακής πίεσης από το 
νευρικό σύστημα είναι μια προσπάθεια να 
διατηρηθεί η φυσιολογική πίεση του αίματος και 
περιλαμβάνει ένα σύστημα αρνητικής 
ανάδρασης (Εικ.2.6.3). 



Αυτό επιτρέπει την επαναφορά της πίεσης του 
αίματος στα φυσιολογικά επίπεδα και έτσι 
αποκαθίσταται η ομοιόσταση. 

Β. Συμβολή του Αναπνευστικού Συστήματος 
στην Ομοιόσταση 

Στόχος του αναπνευστικού συστήματος είναι να 
διατηρεί σταθερά τα επίπεδα του διοξειδίου του 
άνθρακα και του οξυγόνου στο αίμα, αφού μια 
απόκλιση από αυτά τα επίπεδα μπορεί να 
προκαλέσει αλλαγές στο pΗ του αίματος. 
Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) στο αίμα αντιδρά 
με το Η2O και σχηματίζει H2CO3 . Όμως το 
H 2CO 3 διίστανται αμέσως σε Η+ και HCO -3. Έτσι 
κάθε αύξηση του επιπέδου του CO2 στο αίμα 
οδηγεί σε αύξηση της συγκέντρωσης των Η+ , άρα 
και σε μείωση του pΗ. Αντίθετα μείωση του CO2 

οδηγεί σε μείωση της συγκέντρωσης των Η+ και 
επομένως σε αύξηση του ρΗ. Σε περιπτώσεις 
αλλαγής του επιπέδου του CO2 στο αίμα, 
ενεργοποιείται ένας μηχανισμός αρνητικής 
ανάδρασης που αποκαθιστά την ομοιόσταση. 
(Εικ.2.6.4). 

Από τα παραπάνω, φαίνεται καθαρά ότι η 
διατήρηση της ομοιόστασης είναι υπόθεση όλων 
των συστημάτων του οργανισμού, τα οποία 
συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους, υπο τον 
έλεγχο του νευρικού συστήματος και των 
ενδοκρινών αδένων. Η συμβολή του συστήματος 
των ενδοκρινών αδένων είναι εμφανής στο 
μηχανισμό που ρυθμίζει τα επίπεδα της γλυκόζης 
στο αίμα. 

Γ. Συμβολή του Μυϊκού συστήματος στην 
ομοιόσταση 

Το μυϊκό σύστημα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο 
στην ομοιόσταση. Αυτό φαίνεται από το 
παραδείγμα που αναφέρεται παρακάτω: 
Κατά την διάρκεια έντονης μυϊκής άσκησης, τα 
αγγεία των μυών διαστέλλονται και η ροή του 
αίματος αυξάνεται με σκοπό να αυξηθεί η 
διαθεσιμότητα του οξυγόνου στις μυϊκές ίνες των 
μυών. Όταν η μυϊκή άσκηση είναι πολύ έντονη, το 
οξυγόνο δεν επαρκεί και έτσι η αερόβια διάσπαση 
του πυροσταφυλικού οξέως δεν μπορεί να 
παραγάγει την απαιτούμενη ενέργεια (ΑΤΡ) για 
περαιτέρω άσκηση. Τότε παράγεται επιπλέον 
ενέργεια από την αναερόβια διάσπαση της 
γλυκόζης, ενώ το πυροσταφυλικό οξύ 
μετατρέπεται σε γαλακτικό οξύ. Το 80% περίπου 
του γαλακτικού οξέος απορροφάται από τους 
σκελετικούς μύες και μεταφέρεται στο ήπαρ για τη 

Εικ. 2.6.4: 
Ρύθμιση τον pΗ του αίματος με τη συμβολή 
τον αναπνευστικού συστήματος. 



Οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί χρησιμοποιούνται 
και για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του 
σώματος. Από την συνολική απελευθέρωση 
ενέργειας η οποία συμβαίνει κατά τη διάρκεια 
της μυϊκής συστολής μόνο μια μικρή ποσότητα 
χρησιμοποείται για την παραγωγή μηχανικού 
έργου. Το 85% της ενέργειας που εκλύεται με 
τη μορφή θερμότητας χρησιμοποιείται για τη 
διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος σε 
συγκεκριμένα φυσιολογικά όρια. 
Η μείωση της θερμοκρασίας του σώματος έχει 
σαν αποτέλεσμα, εκτός 
των άλλλων, και το τρέμουλο, 
δηλαδή την αύξηση του 
μυϊκού τόνου. Το γεγονός 
αυτό οδηγεί στην αύξηση 
του ρυθμού παραγωγής 
ενέργειας (θερμότητας) 
κατά εκατοντάδες φορές 
(!!) στην προσπάθεια του 
οργανισμού να επαναφέρει τη θερμοκρασία 
του σώματος στα φυσιολογικά επίπεδα. 

παραγωγή γλυκογόνου, αλλά κάποια ποσότητα 
παραμένει και συσσωρεύεται στο μυϊκό ιστό. 
Μετά τη διακοπή της μυϊκής άσκησης, χρειάζεται 
επιπλέον οξυγόνο για τη διάσπαση του 
γαλακτικού οξέος και του γλυκογόνου που έχει 
παραχθεί καθώς επίσης και για την επιστροφή 
του οξυγόνου που έχουν "δανειστεί" οι μύες και 
έχει "λείψει" από τα υπόλοιπα όργανα του 
σώματος. Το επιπλέον οξυγόνο απαιτείται για την 
αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας 
όλων των άλλων συστημάτων. Το "χρέος" αυτό σε 
οξυγόνο αποπληρώνεται με έντονες συσπάσεις 
των αναπνευστικών μυών (έντονες εισπνοές) για 
όσο διάστημα χρειάζεται, ακόμη και μετά το 
πέρας της μυϊκής άσκησης. 
Η συσσώρευση του γαλακτικού οξέος στους μυς 
κάνει απαγορευτική τη συνέχιση της μυϊκής 
άσκησης μέχρι να αποκατασταθεί και πάλι η 
ομοιόσταση. 

• ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 

Σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερες από μία 
ορμόνες συνεργάζονται για να ρυθμίσουν την 
αύξηση ή την ελάττωση του επιπέδου μιάς ειδικής 
λειτουργίας. Παράδειγμα τέτοιου ελέγχου είναι η 
ρύθμιση της γλυκόζης στο αίμα. Η γλυκόζη, όπως 
είναι γνωστό, είναι σπουδαία πηγή ενέργειας για 

τα κύτταρα. Μόρια γλυκόζης αφήνουν 
συνεχώς το αίμα κατά τη διάρκεια της 

κυκλοφορίας του και εισέρχονται 
στα κύτταρα σε όλο το σώμα. 

Παράλληλα μεγάλος αριθμός 
μορίων γλυκόζης εισέρχεται στο 
αίμα από τα έντερα και το ήπαρ. 
Και όμως η συγκέντρωση της 
γλυκόζης παραμένει εκπληκτικά 
σταθερή και κυμαίνεται μεταξύ 
80 και 110 mg ανά 100 ml. 

Η ινσουλίνη και γλυκαγόνη 
(δύο ορμόνες που παράγονται 
από ειδικές ομάδες κυττάρων 
του παγκρέατος) συνεργάζονται 
για τη ρύθμιση του επιπέδου 
της γλυκόζης στο αίμα. Στη 
ρύθμιση της συγκέντρωσης της 
γλυκόζης συμμετέχει και το 
ήπαρ (Εικ. 2.6.5). 

Η ινσουλίνη επιταχύνει την 
απομάκρυνση των μορίων της 

γλυκόζης από το αίμα ενεργοποιώντας 

Εικ. 2.6.5: 
Ρύθμιση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα. 



την απορόφησή της από τα κύτταρα του σώματος 
και του ήπατος. Στα κύτταρα του σώματος η 
γλυκόζη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώς πηγή 
ενέργειας ή να αποθηκευτεί για μελλοντική 
χρήση, ενώ στο ήπαρ αποθηκεύεται με τη μορφή 
γλυκογόνου. 

Η γλυκαγόνη αντίθετα αυξάνει τη μεταφορά της 
γλυκόζης από το ήπαρ πρός το αίμα, αφού επάγει 
τη διάσπαση του γλυκογόνου στο ήπαρ και 
αυξάνει την ποσότητα γλυκόζης που 
απελευθερώνεται στο αίμα. 

• ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα ομοιόστασης 
(και μηχανισμού αρνητικής ανάδρασης) στον 
άνθρωπο είναι η ρύθμιση της θερμοκρασίας του 
σώματος. Όπως και τα υπόλοιπα ομοιόθερμα 
ζώα, έτσι και ο άνθρωπος είναι ικανός να διατηρεί 
μια αξιοθαύμαστα σταθερή θερμοκρασία του 
σώματος του, περίπου 37°C. 

Αν υποθέσουμε, για παράδειγμα, ότι βρισκόμαστε 
σε ένα χώρο με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 
37°C, η θερμότητα (το ερέθισμα) φθάνει συνεχώς 
από το περιβάλλον στο σώμα, αυξάνοντας έτσι τη 
θερμοκρασία. Οι θερμοϋποδοχείς του δέρματος 
αντιλαμβάνονται το ερέθισμα και στέλνουν 
νευρικές ώσεις στον εγκέφαλο (κέντρο ελέγχου). 
Το κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας, που 
βρίσκεται στον υποθάλαμο στέλνει νευρικές 
ώσεις (εντολές) στους ιδρωτοποιούς αδένες 
(εκτελεστές) και έτσι δημιουργείται άμεση 
εφίδρωση. Η εξάτμιση του ιδρώτα από την 
επιφάνεια του δέρματος έχει ώς αποτέλεσμα τη 
μείωση της θερμοκρασίας του σώματος. 
Ο εγκέφαλος στέλνει επίσης εντολές στα αγγεία 
του δέρματος τα οποία διαστέλλονται και έτσι 
αυξάνεται η ροή του αίματος στο δέρμα. Έτσι 
χάνονται μεγαλύτερα ποσά θερμότητας από το 
σώμα στο περιβάλλον και συνεπώς μειώνεται η 
θερμοκρασία του σώματος (Εικ.2.6.6). 

Ας σημειωθεί ότι η θερμορύθμιση είναι 
μηχανισμός αρνητικής ανάδρασης επειδή η 
απάντηση (πτώση της θερμοκρασίας του 
σώματος) είναι αντίθετη πρός το ερέθισμα 
(ζέστη). Επίσης, οι θερμοϋποδοχείς ελέγχουν 
συνεχώς τη θερμοκρασία του σώματος και 
στέλνουν συνεχώς πληροφορίες στον εγκέφαλο. 
Ο εγκέφαλος με τη σειρά του συνεχίζει να 
στέλνει εντολές (νευρικές ώσεις) στους 
ιδρωτοποιούς αδένες και στα αγγεία μέχρι να 

Εικ. 2.6.6: 
Ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος 
(σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη 
των 37°C) 

αποκατασταθεί η φυσιολογική θερμοκρασία του 
σώματος (37°C). 
Στην αντίθετη περίπτωση, όταν δηλαδή 
βρισκόμαστε σε ένα χώρο με θερμοκρασία 
μικρότερη των 37°C, ο οργανισμός αντιδρά με 
μείωση της εφίδρωσης, με συστολή των 
αιμοφόρων αγγείων, αύξηση του ρυθμού του 
μεταβολισμού καθώς και έλεγχο της συστολής 
των σκελετικών μυών (αύξηση του μυϊκού 
τόνου). 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ομοιόσταση είναι η διατήρηση σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος, δηλαδή η σταθερή 
ποσότητα και σύσταση των υγρών των ιστών, που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των 
κυττάρων. Όταν κάποιος παράγοντας που επηρεάζει το εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού 
παρεκκλίνει από τα κανονικά επίπεδα, τότε ενεργοποιούνται διορθωτικοί μηχανισμοί που 
ονομάζονται συστήματα ανάδρασης. Η διατήρηση της ομοιόστασης είναι υπόθεση όλων των 
συστημάτων του οργανισμού τα οποία συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους, κάτω από τον 
έλεγχο του νευρικού συστήματος και των ενδοκρινών αδένων. 

Η ρύθμιση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο αίμα επιτυγχάνεται με τη συμβολή κυρίως 
δύο ορμονών που εκκρίνονται από το πάγκρεας, της ινσουλίνης και της γλυκαγόνης. 

Στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος συμβάλλει κυρίως το δέρμα με την 
αγγειοδιαστολή ή την αγγειοσυστολή των αγγείων του αλλά και τους ιδρωτοποιούς αδένες 
κάτω από τον έλεγχο του υποθαλάμου. 



1. Περιγράψτε τους μηχανισμούς που συμβάλλουν στη διατήρηση της θερμοκρασίας του 
ανθρωπίνου σώματος σε δύο περιπτώσεις: 
α) όταν η θερμοκρασία του σώματος είναι μεγαλύτερη από αυτή του περιβάλλοντος και 
β) όταν η θερμοκρασία του σώματος είναι μικρότερη από αυτή του περιβάλλοντος. 

2. α) Πως το αναπνευστικό σύστημα συμβάλλει στη ρύθμιση του pΗ του οργανισμού; 
β) Ο παραπάνω μηχανισμός είναι μηχανισμός θετικής ή αρνητικής ανάδρασης; 

Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

3. Πώς το πάγκρεας και το ήπαρ συμβάλλουν στη ρύθμιση της συγκέντρωσης της γλυκόζης 
στο αίμα; Εξετάστε δύο περιπτώσεις: στην πρώτη θα έχουμε μείωση των επιπέδων της 
γλυκόζης στο αίμα, ενώ στη δεύτερη θα έχουμε αύξηση. 

4. Ποια η κύρια διαφορά μεταξύ των μηχανισμών θετικής και αρνητικής ανάδρασης; 

5. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις 

α. Τα συστήματα είναι μηχανισμοί που ενεργοποιούνται 
όταν κάποιος παράγοντας που το περιβάλλον 
του οργανισμού από τα επίπεδα. 

β. Το σύστημα περιλαμβάνει τρία βασικά στοιχεία: τους , το 
και τα 

γ. Τα συστήματα χωρίζονται σε συστήματα και σε 
συστήματα Αν η απάντηση του οργανισμού είναι 

του αρχικού ερεθίσματος τότε το σύστημα είναι 
Αν η απάντηση ενισχύει το αρχικό ερέθισμα τότε το 

σύστημα είναι 

6. Να σημειώσετε δίπλα σε κάθε πρόταση Σ για το σωστό και Λ για το λάθος, δικαιολογόντας 
τη κάθε επιλογή σας με μία πρόταση. 

α. Η αύξηση του επιπέδου του CΟ2 δεν δημιουργεί προβλήματα στο pΗ του οργανισμού, 
αλλά αντίθετα μόνο η μείωση του CO2 οδηγεί στην αύξηση του pΗ. 

β. Η ινσουλίνη είναι η βασική ορμόνη που ρυθμίζει τα επίπεδα της γλυκόζης στο αίμα. 

γ. Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη από αυτήν του σώματος 
ο οργανισμός απαντά με αγγειοδιαστολή του αγγείων του χορίου του δέρματος. 



2.7 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΜΑΘΗΣΗ 
ΜΝΗΜΗ - ΓΛΩΣΣΑ 

2.7.1 Συμπεριφορά 

Συμπεριφορά είναι το σύνολο των τρόπων με 
τους οποίους δρα ένας οργανισμός. 
Περιλαμβάνει δηλαδή, τις αντιδράσεις του 
στην επίδραση του περιβάλλοντος, των 
άλλων οργανισμών αλλά και των δικών του 
πράξεων. Ένας πολυκύτταρος οργανισμός είναι 
ένα λειτουργικό σύνολο, που συμπεριφέρεται με 
συγκροτημένο και ολοκληρωμένο τρόπο. Το 
νευρικό σύστημα, οι ορμόνες, αλλά και άλλες 
χημικές ουσίες συνεργάζονται για τον έλεγχο των 
αντιδράσεων σε κάθε εσωτερικό και εξωτερικό 
ερέθισμα. Η εκδήλωση μιάς συμπεριφοράς 
είναι το πιο ολοκληρωμένο παράδειγμα 
αλληλεπίδρασης και συντονισμού όλων των 
συστημάτων του οργανισμού. 

Για τη φυσιολογία, μία συγκεκριμένη συμπεριφορά 
είναι η δράση των εκτελεστικών οργάνων του 

οργανισμού, δηλαδή των μυών, των 
αδένων κλπ., σε απάντηση σε κάποιο 
ερέθισμα που έγινε αντιληπτό από τους 
υποδοχείς του. Μεταξύ των υποδοχέων και 
των εκτελεστικών οργάνων υπάρχει το 
νευρικό σύστημα, το οποίο και καθορίζει τι 
πληροφορίες θα διακινηθούν μεταξύ τους. 
Όσο εύκολο είναι να προσδιορίσουμε το 
είδος της εισερχόμενης πληροφορίας και 
της εξερχόμενης συμπεριφοράς, άλλο τόσο 
δύσκολο είναι να προσδιορίσουμε 
ακριβώς, πώς αυτά ελέγχονται από το 
νευρικό σύστημα. 

Εικ. 2.7.1: 
Το σύνολο των γονιδίων κάθε ατόμου είναι 
συγκεκριμένο. Αντίθετα, το περιβάλλον του 
(εσωτερικό και εξωτερικό) συνεχώς 
μεταβάλλεται, με αποτέλεσμα το άτομο να 
υιοθετεί διαφορετικές κάθε φορά 
συμπεριφορές 

Η συμπεριφορά ενός οργανισμού - ακριβώς 
όπως η ανατομία και η φυσιολογία του -
διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής 
του, μέσω της αλληλεπίδρασης των γονιδίων 
του και του περιβάλλοντος του. Σε 
οργανισμούς με πολύπλοκο νευρικό και μυϊκό 
σύστημα όπως ο άνθρωπος, η αλληλεπίδραση 
αυτή τροποποιεί τη συμπεριφορά συνεχώς 
καθ'όλη τη διάρκεια της ζωής (αφού συνεχώς 
αλλάζει το περιβάλλον, Εικ.2.7.1). 

Από τις διάφορες επιμέρους συμπεριφορές, 
όπως ο φόβος, η αποφυγή τιμωρίας, η 
αναζήτηση ανταμοιβής, η ικανοποίηση ισχυρών 
βιολογικών κινήτρων (πχ. η πείνα), ο 
ανταγωνισμός, η φυγή μπροστά στον κίνδυνο ή η 



παραμονή και αντιμετώπισή του κλπ., άλλες είναι 
έμφυτες / εγγενείς στο συγκεκριμένο οργανισμό, 
άλλες είναι προϊόν διδαχής / μάθησης και άλλες 
συνδυασμός και των δύο αυτών παραγόντων. 
Έμφυτη συμπεριφορά είναι αυτό που συχνά 
ονομάζουμε ένστικτο, είναι γενετικά 
προγραμματισμένη και δύσκολα τροποποιείται. 
Αντίθετα η συμπεριφορά που αποκτάται με τη 
μάθηση τροποποιείται διαρκώς ανάλογα με την 
εμπειρία. 

2.7.2 Μάθηση 

Η μάθηση δίνει σ'έναν οργανισμό την 
ευελιξία να προσαρμόζεται στο συνεχώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, υιοθετώντας 
τις κατάλληλες κάθε φορά συμπεριφορές, 
είτε επαναλαμβάνοντας δοκιμασμένες 
και πετυχημένες αντιδράσεις, είτε 
καταφεύγοντας σε καινούργιες (Εικ.2.7.2). 
Με τον όρο μάθηση εννοούμε μόνιμες (ή 
τουλάχιστον μακρόχρονες) αλλαγές 
στη συμπεριφορά ενός οργανισμού, 
που εμφανίζονται ως αποτέλεσμα της 
έκθεσης του οργανισμού αυτού σε 
κάποια εμπειρία. Αλλαγές που 
οφείλονται στη βιολογική γήρανση, καθώς 
και σε ασθένεια ή χρήση φαρμάκων δε 
θεωρούνται μάθηση. 
Για να μελετήσουμε τους μηχανισμούς της 
μάθησης που ελέγχουν μία συγκεκριμένη 
συμπεριφορά, πρέπει κατ'αρχήν να ορίσουμε 
δύο βασικά στοιχεία: (α) τον ερεθισμό, δηλαδή το 
σήμα από το εξωτερικό ή εσωτερικό περιβάλλον 
που γίνεται αντιληπτό από τους υποδοχείς του 
οργανισμού και (β) την αντίδραση, δηλαδή την 
απάντηση του οργανισμού σ'αυτό. Το ρόλο του 
ερεθισμού μπορεί να παίξει ένας ήχος, ένα 
φωτεινό ερέθισμα, ο πόνος, ένα άγγιγμα κλπ., 
ενώ αντίδραση μπορεί να είναι η φυγή, η στροφή 
της κεφαλής προς ένα ακουστικό ερέθισμα, η 
απομάκρυνση από ένα δυσάρεστο άγγιγμα κλπ. 
Παρατηρώντας και αναλύοντας τα διάφορα 
φαινόμενα μάθησης έχουμε καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι τα περισσότερα μπορούμε να τα 
εντάξουμε σε δύο τύπους: 

• Μη-συνειρμική μάθηση 

Εδώ, μία αρχικά αυτόματη και βιολογικά 
προκαθορισμένη αντίδραση μπορεί να αλλάξει. 
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η εξοικείωση: ένας 

Εικ. 2.7.2: 
Ακόμη και τα νεογέννητα μαθαίνουν να 
αναγνωρίζουν όλα αυτά που συνθέτουν τη φιγούρα 
της μητέρας τους. 



Εικ. 2.7.3: 
Ο Pavlov (1849-1836) με συνεργάτες τον κι ένα 
από τα πειραματόζωά τον. Για την προσφορά του 
τιμήθηκε με το Nobel Φυσιολογίας και Ιατρικής 
το 1904. 

Εικ. 2.7.4: 
Μάθηση με ανταμοιβή 

ήχος προκαλεί αρχικά την προσοχή μας (στροφή 
της κεφαλής προς την πηγή του), αλλά 
επαναλαμβανόμενη παρουσίαση του καταλήγει 
σε μείωση και εξαφάνιση της αντίδρασής μας. 
Έτσι, μπορούμε πχ. να προσαρμοστούμε στη 
διαβίωση σ'ένα διαμέρισμα πάνω σ'ένα δρόμο με 
μεγάλη κίνηση. Αντίστροφη είναι η περίπτωση 
της ευαισθητοποίησης. 

• Συνειρμική μάθηση 

Α. Εδώ απαιτείται από το άτομο να αναγνωρίσει 
τον τρόπο με τον οποίο σχετίζονται δύο 
ερεθισμοί. Κλασικά θεωρούνται σήμερα τα 
πειράματα του Ρώσου φυσιολόγου Pavlov: 
παρουσίαση τροφής σε πεινασμένους σκύλους 

προκαλεί σιελόρροια. Αν κάθε φορά που 
παρουσιάζεται η τροφή προηγείται η 
παρουσίαση ενός ήχου, τότε σύντομα ο 
ήχος μόνος του θα προκαλέσει 
σιελόρροια. Παρατηρούμε ότι ένας 
βιολογικά σημαντικός ερεθισμός 
(η τροφή) συνδέεται με έναν αδιάφορο 
-αρχ ικά- ερεθισμό (τον ήχο), με 
αποτέλεσμα ο τελευταίος να μπορεί να 
προκαλέσει μία βιολογικά σημαντική 
αντίδραση (τη σιελόρροια). Τον ερεθισμό 
που μετά τη σύνδεση αλλάζει σημασία 
(τον ήχο) τον ονομάζουμε εξαρτημένο 
ερεθισμό, ενώ την αντίδραση που αυτός 

προκαλεί (τη σιελόρροια) εξαρτημένη 
αντίδραση. Η μάθηση αυτή ονομάζεται κλασική 
εξάρτηση και σχετίζεται περισσότερο με 
αντιδράσεις που είναι αυτόματες, 
αντανακλαστικές (όπως εδώ η σιελόρροια ή το 
κλείσιμο των ματιών μπροστά από ένα ισχυρό 
φως κλπ.). 

Β. Μία άλλη σημαντική περίπτωση συνειρμικής 
μάθησης είναι η συντελεστική εξάρτηση. Εδώ 
το άτομο υιοθετεί αρχικά -έστω και τυχαία- μία 
αντίδραση, η οποία για κάποιους λόγους του 
παρέχει ανταμοιβή. Τότε η πιθανότητα να την 
επαναλάβει την αντίδραση αυτή στο μέλλον 
διαρκώς αυξάνεται. Αντίθετα, το υποκείμενο 
τείνει να αποφύγει αντιδράσεις που όταν 
δοκιμάστηκαν οδήγησαν σε τιμωρία. Το 
υποκείμενο δηλαδή μαθαίνει καθώς εκτελεί. 
Έτσι, η μάθηση δεν προηγείται μιας 
αντίδρασης, αλλά συντελείται μαζί της (γι'αυτό 

και ονομάζεται συντελεστική). Με τον τρόπο αυτό 
ο ανθρώπινος οργανισμός κερδίζει από την 
εμπειρία του. Η ανταμοιβή και η τιμωρία 
χρησιμοποιούνται καθημερινά ως κίνητρα 



κοινωνικής συμπεριφοράς: ένας πωλητής θα 
πάρει επιπρόσθετη αμοιβή αν κάνει πολλές 
πωλήσεις και ένας μαθητής θα επιβραβευτεί για 
μία καλή εργασία. 

Το τι ακριβώς συμβαίνει στα νευρωνικά 
κυκλώματα του ανθρώπινου οργανισμού και 
επιτυγχάνεται τελικά η μάθηση δεν είναι εύκολο 
να απαντηθεί. Έτσι, η αναζήτηση του κυτταρικού 
υποστρώματος της μάθησης έγινε σε 
οργανισμούς με απλά νευρικά συστήματα όπως 
το θαλάσσιο σαλιγκάρι Aplysia californica, έναν 
ασπόνδυλο οργανισμό με πλήρως 
χαρτογραφημένο νευρικό σύστημα. 

2.7.3 Μνήμη 

Είδαμε λοιπόν, ότι η μάθηση είναι η απόκτηση 
γνώσης για τον κόσμο, μιά θεμελιώδης 
προϋπόθεση για την επιβίωση. Επιτρέπει τη 
γνωριμία με το περιβάλλον, που γίνεται πλέον 
ένα φιλικό πλαίσιο οργανωμένων πληροφοριών. 
Όμως ποιό θα ήταν το όφελος της ικανότητας 
αυτής, αν το άτομο δεν μπορεί να διατηρήσει τα 
προϊόντα της μάθησής του; Τι νόημα έχει η 
μάθηση χωρίς μνήμη; Μνήμη ονομάζουμε την 
ικανότητα των ζωντανών οργανισμών να 
διατηρούν και να χρησιμοποιούν την 
αποκτηθείσα γνώση. Είναι προφανές ότι η 
μάθηση και η μνήμη έχουν ιδιαίτερα στενή σχέση: 
η μνήμη συνεπάγεται πάντα μάθηση και η 
μάθηση προϋποθέτει πάντα μνήμη. Η μνημονική 
λειτουργία επιτρέπει σ'έναν οργανισμό να 
"συμπυκνώνει" φυσικό χρόνο και να συντηρεί 
χρόνο. Παράλληλα -ιδιαίτερα στον άνθρωπο-
επιτρέπει τη μεταφορά γνώσης από γενιά σε 
γενιά, κάτι που παίζει σημαντικό ρόλο στην 
εξέλιξη του είδους. 

Η διερεύνηση της λειτουργίας της μνήμης και των 
μηχανισμών της στον ανθρώπινο εγκέφαλο δεν 
είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Η μεγαλύτερη 
δυσκολία είναι να αντιστοιχίσουμε αυτό που 
παρατηρούμε να συμβαίνει στο επίπεδο της 
συμπεριφοράς πχ. μία δυσκολία στην ανάκληση 
πρόσφατων οπτικών πληροφοριών από ένα 
άτομο, με αυτό που συμβαίνει στα νευρικά 
κύτταρα, τις συνάψεις και τα νευρωνικά 
κυκλώματα του ατόμου αυτού. Τα ερωτήματα με 
τα οποία ασχολείται η έρευνα στις μέρες μας είναι 
πολλά: πώς κωδικοποιούνται οι πληροφορίες 
που έρχονται από τους αισθητικούς υποδοχείς, 
πώς διατηρούνται οι καταγραφές αυτές, πώς τις 

Το θαλάσσιο σαλιγκάρι Aplysia californica 
αναπνέει με βράγχια. Αυτά φυλάσσονται 
μέσα σε μια κοιλότητα, η οποία καλύπτεται 
από έναν προστατευτικό ιστό, το μανδύα. Η 
άκρη του μαδύα καταλήγει σε μια χοάνη, το 
σίφωνα, μέσω του οποίου αποβάλλονται νερό 
και διάφορα άχρηστα υπολείμματα. Οταν τα 
νερά είναι ήρεμα, το ζώο εκτείνει τα βράγχιά 
του. Σε ταραγμένα, όμως, νερά ή όταν κάτι 
(π.χ. ένα αντικείμενο) ακουμπήσει το 
σιφώνιο, τότε μια αντανακλαστική κίνηση 
μαζεύει το σίφωνα και το βράγχιο μέσα στην 
κοιλότητα για να τα προστατεύσει (αμυντικό 

αντανακλαστικό). Με τον ίδιο τρόπο απαντά 
το ζώο και κάθε φορά που αγγίζουμε το 
σίφωνά του, όταν το μελετάμε στο 
εργαστήριο. Οταν όμως επαναλάβουμε το 
άγγιγμα 10-15 φορές, τότε η αντίδραση του 
αρχίζει να εξασθενεί. Πρόκειται για μια 
περίπτωση εξοικείωσης (μια μορφή μη-
συνειρμικής μάθησης) που διαρκεί μερικές 
ώρες. Το νευρικό σύστημα του ζώου αυτού 
είναι απλό -διαθέτει περίπου 20.000 μεγάλα 
νευρικά κύτταρα, όταν του ανθρώπου είναι 
πολλά δισεκατομμύρια- κι έτσι οι 
επιστήμονες κατάφεραν να βρουν το νευρικό 
κύκλωμα που είναι υπεύθυνο για τη μάθηση 
αυτή. Πρόκειται για 24 αισθητικούς νευρώνες 
(στο σίφωνα) που μεταβιβάζουν το ερέθισμα 
σε 6 κινητικούς νευρώνες (στο σίφωνα και το 
βράγχιο). Ανάμεσα τους μεσολαβούν και 
αρκετοί ενδιάμεσοι νευρώνες. Η εξοικείωση 
που εμφανίζεται στη συμπεριφορά του ζώου 
βρέθηκε ότι οφείλεται σε συγκεκριμένες 
αλλαγές στη συναπτική δραστηριότητα των 
νευρώνων του παραπάνω κυκλώματος. 



Εικ. 2.7.5: 
Απομνημόνευση μιας λίστας συλλαβών (που είναι 
άσχετες μεταξύ τους και δεν συνθέτουν λέξεις): 
αν όλα τα βήματα γίνουν χωρίς προβλήματα, τότε 
μπορούμε να μάθουμε τη λίστα και να την 
εκφωνήσουμε, όταν μας ζητηθεί. 

Εικ. 2.7.6: 
Χρησιμοποιώντας τη μνήμη βραχείας διάρκειας: 
Ο εστιάτορας ακούει τις παραγγελίες από τις 
σερβιτόρες και συγχρόνως ετοιμάζει τα πιάτα. 
Όταν έρθουν καινούριες, ξεχνά τις παλιές και 
συνεχίζει. Αν κάποιος του αποσπάσει την 
προσοχή, είναι πολύ πιθανό να κάνει λάθος. 

ανακαλούμε όταν τις χρειαστούμε, ποιές περιοχές 
του εγκεφάλου είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία 
της μνήμης; 

Οι επιστήμονες συμφωνούν πως η λειτουργία 
της μνήμης επιτελείται σε στάδια (Εικ.2.7.5): οι 
πληροφορίες που εισέρχονται στον εγκέφαλο 
κατευθύνονται προς ένα σύστημα βραχείας 
αποθήκευσης μνημών. Η χωρητικότητα του 
συστήματος αυτού είναι πολύ περιορισμένη και αν 
δεν υπάρξει επανάληψη της πληροφόρησης, θα 
κρατήσει τη μνήμη μόνο για μερικά λεπτά. Οι 
πληροφορίες στη συνέχεια θα περάσουν για 
επεξεργασία σε ένα άλλο σύστημα πιο μόνιμης 
αποθήκευσης, το σύστημα μακράς αποθήκευσης 
μνημών. 

Τα δύο αυτά συστήματα καταγραφής και 
αποθήκευσης πληροφοριών που διαθέτει ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος έχουν διαφορετικές 
ιδιότητες: 

• Η μνήμη βραχείας διάρκειας (ΜΒΔ) 

Είναι ένα είδος άμεσης μνήμης για ερεθισμούς 
που έγιναν πρόσφατα αντιληπτοί. Διατηρείται 
όσο επαναλαμβάνεται η πληροφόρηση: 
μπορούμε να θυμηθούμε ένα τηλεφωνικό 
νούμερο που μας έδωσαν (και δε σημειώσαμε), 
μόνο αν το επαναλαμβάνουμε συνεχώς και μόνο 
αν δεν αποσπαστεί η προσοχή μας εκείνη τη 
στιγμή. Το χαρακτηριστικό της είναι η 
περιορισμένη της χωρητικότητα, μέχρι 7+2 
στοιχεία. Μπορούμε εύκολα να θυμηθούμε ένα 
πενταψήφιο νούμερο που βλέπουμε για μία 
στιγμή, είναι όμως αδύνατο να συγκρατήσουμε 
ένα δεκαψήφιο. Όταν καλυφθεί η χωρητικότητα, 
για να προστεθεί μία νέα πληροφορία, πρέπει να 
θυσιαστεί μία από τις παλαιότερες (Εικ.2.7.6). 

• Η μνήμη μακράς διαρκείας (ΜΜΔ) 

Η ΜΜΔ είναι σχετικά μόνιμη και δεν έχει 
πρόβλημα χωρητικότητας. Οι πληροφορίες εδώ 
κωδικοποιούνται συχνότερα με βάση το νόημά 
τους. Αυτό φαίνεται και από τα λάθη που γίνονται 
στην προσπάθεια πχ. να θυμηθούμε ένα 
αντικείμενο: συχνά μπορεί να το αντικαταστήσουμε 
με κάποιο άλλο που έχει παρόμοιο νόημα ή 
παρόμοια χρήση. Οι πληροφορίες καταγράφονται 
και αποθηκεύονται στη ΜΜΔ όχι μόνες τους, αλλά 
μαζί με το συνοδό πλαίσιο που τις περιβάλλει 
(πχ. ένα γεγονός με το χώρο στον οποίο έγινε, με 
τα άτομα που ήταν εκεί, με το τι ειπώθηκε κλπ.). 
Με τον ίδιο τρόπο ανακαλούνται. Αναζητώντας το 



συνοδό πλαίσιο στην πραγματικότητα ή με τη 
φαντασία μας, βοηθάμε την ανάκληση. 
Έτσι, είναι ευκολότερο να θυμηθούμε 
λεπτομέρειες για ένα γεγονός, αν πάμε 
στον τόπο που αυτό συνέβη ή αν τον 
φέρουμε στο μυαλό μας. 

Έχει επιβεβαιωθεί, ότι μέσα στο ΚΝΣ η 
μνήμη μακράς διαρκείας συνοδεύεται 
από λειτουργικές ή / και δομικές 
αλλαγές στους νευρώνες και τη 
συνοπτική δραστηριότητα. 

Η έρευνα των νευροεπιστημόνων γύρω 
από τις λειτουργίες της μάθησης και της 
μνήμης έχει οδηγήσει και σε ένα ακόμη 
συμπέρασμα: Ο εγκέφαλος φαίνεται να 
επεξεργάζεται και να αποθηκεύει με διαφορετικό 
τρόπο τα διάφορα είδη των πληροφοριών. Έτσι, 
η μνήμη μακράς διαρκείας μπορεί να είναι: 

Α. Μνήμη γνώσεων 

Αφορά την απομνημόνευση ονομάτων, τόπων 
και πραγμάτων, γεγονότων που συνήθως 
μπορούν να δηλωθούν λεκτικά. Πχ. θυμάμαι το 
όνομά μου και μπορώ να το δηλώσω, θυμάμαι 
ποιοί ήταν εκεί και μπορώ να το δηλώσω. 
Η μνήμη αυτή είναι συνειδητή και δημιουργεί 
τελικά ένα αρχείο προηγούμενων εμπειριών, που 
αναγνωρίζεται ως οικείο. Με τη μνήμη αυτή 
θυμάμαι "τι; ποιός; πού;". 

Β. Μνήμη συνηθειών 
Αφορά τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε πώς 
γίνονται διάφορα πράγματα, π.χ. πώς οδηγείται 
το ποδήλατο, πώς παίζεται το μπάσκετ. Η μνήμη 
αυτή βελτιώνεται με την επανάληψη (π.χ. με την 
προπόνηση γίνομαι συνεχώς καλύτερος σ'ένα 
άθλημα), είναι όμως δύσκολο να την εκφράσω 
λεκτικά: θυμάμαι να οδηγώ ποδήλατο, αλλά δεν 
μπορώ να απαντήσω ερωτήσεις σχετικά μ' αυτό. 
Οι μύες μου έχουν μάθει τις σωστές κινήσεις, 
αλλά εγώ δεν μπορώ να τις περιγράψω. Η μνήμη 
συνηθειών είναι αυτόματη και δεν απαιτεί 
συνειδητή αντίληψη. Με τον τρόπο αυτό 
εγγράφονται συνήθειες, δεξιότητες, κανόνες: το 
παίξιμο του πιάνου, η στενογραφία, οι κανόνες 
της γραμματικής που χρησιμοποιώ στην ομιλία 
χωρίς να το συνειδητοποιώ, το μπάσκετ κλπ. Με 
τη μνήμη αυτή θυμάμαι "πώς;" 
Η μνήμη γνώσεων και η μνήμη συνηθειών είναι 
πιθανό να ενεργοποιούν διαφορετικά νευρωνικά 
κυκλώματα. Παράλληλα, είναι πλέον βέβαιο ότι 
δεν υπάρχει περιοχή του εγκεφάλου που να 

Ο υπολογιστής διαθέτει ένα ανάλογο σύστημα 
επεξεργασίας πληροφοριών: οι εισερχόμενες 
πληροφορίες κωδικοποιούνται, αποθηκεύονται και 
ανακαλούνται από τη μνήμη του. 



αποτελεί το κέντρο μάθησης ή μνήμης. 
Αντίθετα, υπάρχουν διάφορες περιοχές που 
συμβάλλουν στην καταγραφή, αποθήκευση 
και ανάκληση των πληροφοριών. Ο ρόλος 
τους είναι διαφορετικός: άλλες περιοχές 
συμμετέχουν στη ΜΒΔ και άλλες στη ΜΜΔ, 
ακόμη άλλες στη μνήμη γνώσεων και άλλες 
στη μνήμη συνηθειών. Υπάρχουν πάντως 
περιοχές που αναμφίβολα σχετίζονται με τη 
λειτουργία της μάθησης και της μνήμης. Οι 
περιοχές αυτές είναι ο ιππόκαμπος, η 
αμυγδαλή, τα βασικά γάγγλια, η 
παρεγκεφαλίδα και ο φλοιός των 
ημισφαιρίων (Εικ.2.7.7). Για παράδειγμα, 
καταστροφή ή αφαίρεση των ιπποκάμπων και 
των δύο ημισφαιρίων εμποδίζει το 
σχηματισμό μόνιμων μνημών γνώσεων. 

Εικ. 2.7.7.: 
Περιοχές του εγκεφάλου που 
συμμετέχουν στη λειτουργία της μνήμης. 

Σκεφτείτε: 

Κάποιοι επιστήμονες παρομοίασαν τη 
μνήμη βραχείας διάρκειας με τον πίνακα 
της τάξης (στον οποίο γράφουμε και 
σβήνουμε συνέχεια). Μπορείτε να 
φανταστείτε γιατί; 

2.7.4 Ομιλία 
Μία από τις εξέχουσες ικανότητες του 
ανθρώπινου εγκέφαλου που εξαρτάται από τη 
μνήμη είναι η ομιλία. Η λεκτική επικοινωνία 
αποτελεί μία πολύ σημαντική συνιστώσα της 
ανθρώπινης κοινωνικής συμπεριφοράς. Στην 
ιστορία του ανθρώπου είναι παλαιότερη από τη 
γραφή και την ανάγνωση και αναπτύχθηκε ως 
εργαλείο έκφρασης αφηρημένων σκέψεων. Πώς 
μπορεί κανείς να εκθέσει τις απόψεις του π.χ. για 
την εκπαίδευση ή την πολιτική κατάσταση σε μία 
χώρα, αν όχι με το λόγο; 
Η ικανότητα ομιλίας είναι μιά πολύπλοκη 
λειτουργία. Τα νευρωνικά κυκλώματα που είναι 
κυρίως υπεύθυνα για τη λειτουργία αυτή 
βρίσκονται στο ένα από τα δύο ημισφαίρια του 
εγκεφάλου. Στο 95% των υγιών δεξιόχειρων 
ατόμων η ομιλία ελέγχεται από το αριστερό 
ημισφαίριο, ενώ στο υπόλοιπο 5% από το δεξιό. 
Από τους αριστερόχειρες, το 70% έχει το κέντρο 
του λόγου πάλι στο αριστερό, 15% στο δεξιό και 
το υπόλοιπο 15% και στα δύο ημισφαίρια. 
Η επικράτηση αυτή του αριστερού ημισφαιρίου δε 
σημαίνει ότι το δεξιό ημισφαίριο δε συμμετέχει 
καθόλου στη λειτουργία της ομιλίας: ο λόγος δεν 
είναι μία απλή εκφορά λέξεων, αλλά και η 
απόδοση ενός νοηματικού περιεχομένου. Έτσι, 
χρησιμοποιούνται κυκλώματα που σχετίζονται 
με τη μνήμη, με την ικανότητα δημιουργίας 
συμβολισμών, αφηρημένων σκέψεων κλπ. Αυτό 
σημαίνει ότι στο τελικό αποτέλεσμα της πράξης 
του λόγου συμμετέχει και το δεξιό ημισφαίριο. 



Πα την αντίληψη και την παραγωγή του λόγου 
είναι σημαντικές δύο περιοχές (Εικ.2.7.8): 

• Η περιοχή Broca, που βρίσκεται στο 
μετωπαίο λοβό. Ρόλος της είναι ο έλεγχος 
όλων των μυών που σχετίζονται με την ομιλία: 
του προσώπου, της γλώσσας, της σιαγόνας, 
του λάρυγγα και των αναπνευστικών μυών. 
Στην περιοχή Broca βρίσκονται αποθηκευμένες 
οι μνήμες από τις κινήσεις όλων αυτών των 
μυών. Καταστροφή της προκαλεί μία 
διαταραχή που ονομάζεται αφασία Broca και 
εκδηλώνεται με ανικανότητα παραγωγής 
ήχων, δυσκολία στην άρθρωση, στην 
εξεύρεση των λέξεων και στη σύνταξη 
προτάσεων, ενώ η κατανόηση του νοήματος 
των λέξεων παραμένει φυσιολογική. 

• Η περιοχή Wernicke που βρίσκεται στον 
κροταφικό φλοιό. Ο ρόλος της είναι η 
αντίληψη και η ερμηνεία των λέξεων. 
Καταστροφή της προκαλεί μία διαταραχή που 
ονομάζεται αφασία Wernicke και εκδηλώνεται 
με δυσκολία στην κατανόηση του γραπτού και 
προφορικού λόγου, ενώ η παραγωγή ήχων 
είναι φυσιολογική. Οι παραγόμενες όμως 
προτάσεις, αν και γραμματικά αρκετά σωστές, 
στερούνται νοήματος. 

Για την παραγωγή του λόγου διεγείρεται 
πρώτα η περιοχή Wernicke. Από εκεί η διέγερση 
περνά στη περιοχή Broca, μέσω μιας δέσμης 
νευρικών ινών. Εκεί η διέγερση ενεργοποιεί ένα 
πρόγραμμα εντολών προς τους μύες παραγωγής 
λόγου. Το πρόγραμμα αυτό μεταβιβάζεται στην 
υπεύθυνη περιοχή του κινητικού φλοιού που κινεί 
τους μύες του προσώπου και τους ενεργοποιεί. 

Για την αντίληψη του λόγου υπεύθυνη είναι η 
περιοχή Wernicke: ο ήχος των λέξεων φτάνει 
στον κύριο ακουστικό φλοιό και στην συνέχεια 
περνά στην περιοχή Wernicke, όπου γίνεται 
κατανοητό το νόημά τους. 

Εικ. 2.7.8: 
Οι περιοχές τον Broca (στον αριστερό μετωπιαίο λοβό) 
και τον Wernicke (στον αριστερό κροταφικό λοβό). 

Η ιδέα ότι η επεξεργασία των γραπτών 
λέξεων είναι τελικά ακουστική, στηρίζεται 
στο γεγονός ότι, στην ιστορία του ανθρώπου 
ο προφορικός λόγος χρησιμοποιήθηκε πριν 
από το γραπτό και στην παρατήρηση ότι τα 
παιδιά μαθαίνουν πρώτα να μιλούν και να 
αντιλαμβάνονται το νόημα λέξεων που 
ακούν, και μετά μαθαίνουν να γράφουν. 

Αναζητείστε στο δίκτυο (internet) 
τι είναι η μάθηση με βιοανάδραση 
(bio-feedback) και τι εφαρμογές 
έχει. 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Ολοι έχουμε κατά καιρούς χρησιμοποιήσει τεχνάσματα για να βοηθηθούμε στην απομνημόνευση 
γνώσεων. Ένα από τα πιο αποτελεσματικά φαίνεται να είναι η ΟΡΓΑΝΩΣΗ και η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ 
του υλικού που πρέπει να απομνημονεύσουμε. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε οργανώνοντας το υλικό ώστε 
να αποτελέσει ένα λογικό σύνολο: αν, γιά παράδειγμα, το υλικό είναι μία λίστα λέξεων, μπορούμε να 
φτιάξουμε μ'αυτές ένα νοηματικό οικοδόμημα πχ. μία ιστορία. Από την άλλη μεριά, ένα μάθημα του 
σχολείου γίνεται ευκολότερο, αν από νωρίς τακτοποιήσουμε τις βασικές του αρχές, φτιάξουμε δηλαδή 
ένα σκελετό, στον οποίο σταδιακά προσθέτουμε τις επιμέρους πληροφορίες. 



Η συμπεριφορά ενός οργανισμού - δηλαδή των σύνολο των αντιδράσεων του- είναι αποτέλεσμα 
της αλληλεπίδρασης γονιδίων και περιβάλλοντος και ελέγχεται από το νευρικό σύστημα. Από 
τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν τη συμπεριφορά είναι η μάθηση, μία 
λειτουργία που επιτρέπει στον οργανισμό να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του στο συνεχώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον και η μνήμη, μία λειτουργία που του επιτρέπει να αποθηκεύει και να 
χρησιμοποιεί τις γνώσεις που απέκτησε. Η ικανότητα ομιλίας τέλος -που στηρίζεται στη μνήμη 
- αποτελεί μια ανώτερη λειτουργία που χαρακτηρίζει αποκλειστικά τον άνθρωπο. 



1. Πώς τροποποιούν τη συμπεριφορά η ανταμοιβή και η τιμωρία; 

2. Αναζητείστε παραδείγματα μη-συνειρμικής μάθησης και συντελεστικής μάθησης στη δική 
σας συμπεριφορά. 

3. Χαρακτηρίστε με Σ (σωστό) ή με Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 

α. Η συμπεριφορά ενός ατόμου τροποποιείται συνεχώς ως αποτέλεσμα της έκθεσης του 
σε διάφορους ερεθισμούς από το περιβάλλον. 

β. Τα γονίδια καθορίζουν τη συμπεριφορά του ατόμου. 

γ. Η μνήμη βραχείας διάρκειας έχει πρόβλημα χωρητικότητας, ενώ η μακράς όχι. 

δ. Ξέρουμε ότι στον εγκέφαλο υπάρχει μία περιοχή που αποτελεί το κέντρο της μνήμης. 

ε. Καταστροφή της περιοχής του Broca σ'ένα άτομο κάνει το λόγο του να στερείται 
νοήματος. 

4. Συμπληρώστε με τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

α. Στην τελική διαμόρφωση της συμπεριφοράς του ατόμου αλληλεπιδρούν 
και 

β. Για να ισχυριστούμε ότι κάποιες αλλαγές στη συμπεριφορά ενός ατόμου οφείλονται στη 
μάθηση, πρέπει οι αλλαγές αυτές να 

γ. Για να απομνημονεύσουμε ένα τύπο στο μάθημα της φυσικής στηριζόμαστε κυρίως 
στη μνήμη διαρκείας. 

δ. Με τη μνήμη γνώσεων θυμόμαστε ενώ με τη μνήμη 

συνηθειών 

ε. Η ικανότητα ομιλίας ελέγχεται κυρίως από το ημισφαίριο του εγκεφάλου. 

στ. Η περιοχή του εγκεφάλου που ελέγχει τους μύες που σχετίζονται με την ομιλία είναι 

5. Σε τι διαφέρουν η μνήμη γνώσεων και η μνήμη συνηθειών, Τι νομίζετε ότι υπάρχει στις δικές 
σας αποθήκες μνήμης γνώσεων και μνήμης συνηθειών; 

6. Ποιές περιοχές του εγκεφάλου θα ελέγχατε σε μία περίπτωση διαταραχής του λόγου; 


