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Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην κίνηση

Πλαίσιο αναφοράς και υποστήριξη:  
οι συνδετικοί ιστοί

Η γενική λειτουργία του συνδετικού ιστού είναι η ένωση, ή η σύνδεση δομών στο ανθρώ-
πινο σώμα και η παροχή υποστήριξης. Το οστό είναι ένας συνδετικός ιστός που παρέχει 
ένα άκαμπτο πλαίσιο για υποστήριξη. Στα σημεία όπου τα οστά διαρθρώνονται με μεταξύ 
τους υπάρχει πυκνός συνδετικός ιστός, πλούσιος σε ίνες κολλαγόνου, ο οποίος περιβάλλει 
τα άκρα των οστών και επιτρέπεται η κίνηση, ενώ διατηρείται η σταθερότητα. Ο χόνδρος, 
ένας άλλος συνδετικός ιστός, σχετίζεται επίσης με τις αρθρώσεις, καθώς σχηματίζει ένα 
συμπιεζόμενο σύνδεσμο μεταξύ δύο οστών, ή παρέχει μια επιφάνεια χαμηλής τριβής για την 
ομαλή κίνηση του ενός οστού πάνω στο άλλο. Μέσω του συνδετικού ιστού προσφύονται οι 
μύες στα οστά, με τη μορφή είτε μιας ταινίας (τένοντας) ή ενός επίπεδου φύλλου (περιτονία). 
Οι συνδετικοί ιστοί μπορούν να υποδιαιρεθούν σε:

•	 πυκνό συνδετικό ιστό·
•	 χόνδρο·
•	 οστό. 

Πυκνός συνδετικός ιστός
Ο πυκνός συνδετικός ιστός ενώνει δομές στο ανθρώπινο σώμα, ενώ παράλληλα επιτρέπει 
την κίνηση. Διαθέτει υψηλή αντοχή εφελκυσμού για να αντιστέκεται στις δυνάμεις διάτασης. 
Αυτός ο συνδετικός ιστός διαθέτει λίγα κύτταρα και αποτελείται κατά κύριο λόγο από ίνες 
κολλαγόνου και ελαστίνη, οι οποίες του προσδίδουν υψηλή αντοχή. Οι ίνες παράγονται από 
ινοβλαστικά κύτταρα που βρίσκονται μεταξύ των ινών (Εικόνα 1.1). Η σκληρότητα του ιστού 

Εικόνα 1.1 Πυκνός συνδετικός ιστός που καλύπτει το οστό (περιόστεο) και που σχηματίζει τον τένοντα ενός 
σκελετικού μυός.

Δέσμη ινών 
κολλαγόνου

Ινοβλάστης

Ίνα 
κολλαγόνου

Ινοβλάστης

Μεσοκυττάρια ουσία

ΠεριόστεοΟστό

Μυς

Τένοντας



17

Βασικές μονάδες, δομή  και λειτουργία: υποστηρικτικοί ιστοί, μύες και νεύρα Κεφάλαιο 1

αυτού γίνεται αντιληπτή όταν κάποιος προσπαθεί να κόψει μια μαγειρεμένη μπριζόλα με 
ένα αμβλύ μαχαίρι. Οι μυϊκές ίνες κόβονται εύκολα, αλλά το κάλυμμα από λευκό συνδετικό 
ιστό είναι πολύ σκληρό. Παραδείγματα αυτού του είδους του ιστού είναι τα εξής:

•	 Ο αρθρικός θύλακας περιβάλλει τις κινητές (υμενώδεις) αρθρώσεις και συγκρατεί τα 
οστά μαζί (βλέπε Εικόνα 1.7). 

•	 Οι σύνδεσμοι είναι ισχυρές δέσμες που ενώνουν οστό με οστό. Οι σύνδεσμοι ενισχύουν 
τους αρθρικούς θύλακες σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις και περιορίζουν την κίνηση. 

•	 Οι τένοντες ενώνουν τις συσταλτές ίνες του μυός με το οστό. 

Στους τένοντες και τους συνδέσμους οι ίνες κολλαγόνου είναι σε παράλληλη διάταξη προς 
την κατεύθυνση της μεγαλύτερης φόρτισης. 

•	 Η απονεύρωση είναι μια δυνατή, επίπεδη μεμβράνη, όπου οι ίνες κολλαγόνου είναι 
τοποθετημένες σε διάφορες κατευθύνσεις και σχηματίζουν στιβάδες συνδετικού ιστού. 
Μια απονεύρωση μπορεί να αποτελεί την πρόσφυση ενός μυός, όπως συμβαίνει στους 
λοξούς κοιλιακούς μυς, οι οποίοι συναντώνται στη μέση γραμμή της κοιλιάς (βλέπε 
Κεφάλαιο 10, Εικόνα 10.6). Στην παλάμη του χεριού και στο πέλμα του ποδιού βρίσκεται 
εν τω βάθει κάτω από το δέρμα και σχηματίζει ένα προστατευτικό στρώμα για τους 
τένοντες κάτω από αυτή (βλέπε Κεφάλαιο 8, Εικόνα 8.21). 

•	 Ο καθεκτικός σύνδεσμος είναι μια δέσμη από πυκνό συνδετικό ιστό που συγκρατεί 
τους τένοντες μυών και τους διατηρεί ευθειασμένους κατά τη διάρκεια της κίνησης. Ένα 
παράδειγμα είναι ο εγκάρσιος σύνδεσμος στον καρπό, ο οποίος διατηρεί τους τένοντες 
των μυών που καταλήγουν στο χέρι στη θέση τους (βλέπε Κεφάλαιο 6, Εικόνα 6.15). 

•	 Η περιτονία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για μεγάλες επιφάνειες πυκνού 
συνδετικού ιστού, οι οποίες περιβάλλουν τους μυς σε όλα τα τμήματα του σώματος. Η 
περιτονία είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στα άκρα, όπου καταδύεται μεταξύ των μεγάλων 
μυϊκών ομάδων και προσφύεται στο οστό. Σε κάποιες περιοχές, η περιτονία αποτελεί 
τη βάση για την πρόσφυση των μυών, για παράδειγμα η θωρακοσφυϊκή περιτονία 
χρησιμεύει για την πρόσφυση των μακρών μυών της πλάτης (βλέπε Κεφάλαιο 10, 
Εικόνα 10.6). 

•	 Η σκληρή μήνιγγα είναι ένας παχύς συνδετικός ιστός που προστατεύει τον εγκέφαλο 
και τον νωτιαίο μυελό (βλέπε Κεφάλαιο 3, Εικόνα 3.21). 

Χόνδρος 
Ο χόνδρος είναι ένας ιστός που μπορεί να συμπιεστεί και διαθέτει αντοχή. Τα κύτταρα 
(χονδροκύτταρα) είναι ελλειψοειδή και βρίσκονται εντός μιας βασικής ουσίας, η οποία δεν 
είναι άκαμπτη όπως το οστό. Δεν υπάρχει αιμάτωση στον χόνδρο, οπότε υπάρχει ένα όριο 
για το πάχος του. Ο ιστός παρουσιάζει μεγάλη αντίσταση στη φθορά, αλλά δεν μπορεί να 
επιδιορθωθεί όταν υποστεί βλάβη. 

Ο υαλώδης χόνδρος είναι λείος και μοιάζει με γυαλί, σχηματίζοντας μια επιφάνεια 
χαμηλής τριβής, η οποία καλύπτει τις αρθρικές επιφάνειες των αρθρώσεων. Στους ηλικι-
ωμένους, ο αρθρικός χόνδρος τείνει να διαβρώνεται ή να ασβεστοποιείται, οπότε οι αρ-
θρώσεις καθίστανται δύσκαμπτες. Ο υαλώδης χόνδρος σχηματίζει τους πλευρικούς χόν-
δρους, οι οποία ενώνουν το πρόσθιο πέρας των πλευρών με το στέρνο (Εικόνα 1.2). Στο 
αναπτυσσόμενο έμβρυο τα περισσότερα οστά αποτελούνται από υαλώδη χόνδρο. Όταν 
το χόνδρινο μοντέλο κάθε οστού επιτύχει ένα κρίσιμο μέγεθος για την επιβίωση των 
χονδροκυττάρων, ξεκινά η οστεοποίηση. 

Δραστηριότητα
Κοιτάξτε κάποια μεγάλα οστά ζώων στον χασάπη για να δείτε τον χόνδρο που καλύπτει τις αρ-
θρικές επιφάνειες στο άκρο τους. Σημειώστε ότι έχει κυανή απόχρωση και μοιάζει με γυαλί. 
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της ανάπτυξης των μακρών οστών του σκελετού υπάρχει μια συγχόνδρωση μεταξύ των 
άκρων και της διάφυσης των οστών, όπου ο προσωρινός χόνδρος σχηματίζει την επι-
φυσιακή πλάκα. Αυτές οι πλάκες εξαφανίζονται όταν σταματήσει η ανάπτυξη και επέλθει 
η οστεοποίηση του οστού (Εικόνα 1.6α).

Η σύμφυση είναι μια χόνδρινη άρθρωση όπου οι αρθρικές επιφάνειες καλύπτονται 
από μια λεπτή στιβάδα υαλώδους χόνδρου και ενώνονται μέσω ενός ινοχόνδρινου δίσκου. 
Σε αυτού του είδους την άρθρωση επιτρέπεται περιορισμένη ποσότητα κίνησης μεταξύ 
των οστών μέσω της συμπίεσης του χόνδρου. Τα σώματα των σπονδύλων διαρθρώνονται 
μέσω ενός ινοχόνδρινου δίσκου (Εικόνα 1.6β). Η κίνηση μεταξύ δύο σπονδύλων είναι μικρή, 
αλλά όταν όλοι οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι συμπιέζονται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, 
λαμβάνει χώρα αρκετή κίνηση της σπονδυλικής στήλης. Στην ηβική σύμφυση παρατηρεί-
ται μικρή κινητικότητα, μια άρθρωση στην οποία συναντώνται το αριστερό και το δεξιό 
μισό της πυέλου. Η κίνηση πιθανώς αυξάνεται στην ηβική σύμφυση στο τελικό στάδιο 
της εγκυμοσύνης και κατά τη διάρκεια του τοκετού για την αύξηση του μεγέθους του . 

Υμενώδεις αρθρώσεις
Οι υμενώδεις αρθρώσεις είναι οι κινούμενες αρθρώσεις του σώματος. Υπάρχει ένας μεγάλος 
αριθμός τέτοιου είδους αρθρώσεων, και υπάρχει ποικιλία ως προς το σχήμα τους και το 
εύρος τροχιάς της κίνησης. Τα κοινά χαρακτηριστικά όλων αυτών παρατίθενται στην ενότητα 
για την τυπική υμενώδη άρθρωση (Εικόνα 1.7) και είναι τα εξής:

•	 Ο υαλώδης χόνδρος καλύπτει τα άκρα των δύο αρθρούμενων οστών και παρέχει μια 
επιφάνεια χαμηλής τριβής για την κίνηση μεταξύ τους. 

•	 Ένας αρθρικός θύλακας από πυκνό συνδετικό ιστό προσφύεται στα όρια της άρθρω-
σης, ή πιο μακριά, σε κάθε οστό. Ο θύλακας περιβάλλει την άρθρωση σαν ένα μανίκι. 

Εικόνα 1.6 Χόνδρινες αρθρώσεις: (α) συγχόνδρωση σε μετακάρπιο οστό παιδιού, όπως φαίνεται στην ακτι-
νογραφία, (β) σύμφυση μεταξύ των σωμάτων δύο σπονδύλων. 

Ακανθώδης 
απόφυση

Σπόνδυλοι

Μεσοσπονδύλιος 
δίσκος (χόνδρινος)

Σώμα σπονδύλου
Εγκάρσια  
απόφυση

Μετακάρπιο οστό(α)

(β)

Οστό διάφυσης

Υαλώδες χόνδρος

Οστό επίφυσης
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•	 Υπάρχει μια αρθρική κοιλότητα εντός του θύλακα, με την οποία επιτρέπεται η ελεύ-
θερη κίνηση μεταξύ των οστών.

•	 Οι σύνδεσμοι, δέσμες από πυκνό συνδετικό ιστό, ενώνουν τα οστά. Οι σύνδεσμοι 
ενδέχεται να συνενώνονται με τον θύλακα, ή να προσφύονται στο οστό πλησίον της 
άρθρωσης. 

•	 Μια υμενώδης μεμβράνη περιβάλλει το εσωτερικό του αρθρικού θύλακα και όλες τις 
μη αρθρικές επιφάνειες εντός της άρθρωσης, δηλαδή δεν καλύπτονται όλες οι δομές 
εντός της άρθρωσης από υαλώδη χόνδρο. 

Σε κάποιες υμενώδεις αρθρώσεις εντοπίζονται και ορρογόνοι θύλακοι σε σημεία τρι-
βής, όπου ένας μυς, τένοντας ή το δέρμα προστρίβονται πάνω σε οστέινες δομές. Ένας 
ορρογόνος θύλακος είναι ένας περίκλειστος σάκος από ινώδη ιστό, ο οποίος εσωτερικά 
περιβάλλεται από υμενώδη μεμβράνη και περιέχει ενδαρθρικό υγρό. Η κοιλότητα του 
ορρογόνου θυλάκου κάποιες φορές επικοινωνεί με την αρθρική κοιλότητα. Σε κάποιες 
αρθρώσεις υπάρχουν επίσης στοιβάδες λίπους, ρευστό σε θερμοκρασίες σώματος. Και οι 
δύο δομές επιτελούν προστατευτικές λειτουργίες. 

Πρακτικό σημείο 1Β: οστεοαρθρίτιδα
Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια εκφυλιστική νόσος που εκδηλώνεται σε μεσήλικα και ηλικιωμένα 
άτομα. Παρατηρείται προοδευτική απώλεια του διάρθριου χόνδρου στις αρθρώσεις υποδοχής 
του σωματικού βάρους, συνήθως στα ισχία και τα γόνατα. Αναπτύσσονται οστικές προσεκβολές 
στα όρια της άρθρωσης και ο θύλακας ενδέχεται να υποστεί ίνωση. Οι αρθρώσεις μπορεί να 
καταστούν σκληρές και επώδυνες. 

Πρακτικό σημείο 1Γ: ρευματοειδής αρθρίτιδα
Η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μια συστημική νόσος που μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιαδήποτε 
ηλικία (μέσος όρος τα 40 έτη) και είναι πιο συχνή στις γυναίκες. Οι περιφερικές αρθρώσεις (χέρια 
και πόδια) προσβάλλονται αρχικά, και στη συνέχεια ακολουθεί η προσβολή άλλων αρθρώσεων. Η 
φλεγμονή της υμενώδους μεμβράνης (αρθρικός υμένας), των ορογόνων θυλάκων και των τενό-
ντιων ελύτρων οδηγεί σε οίδημα και πόνο που ίσως ανακουφιστούν από τη φαρμακευτική αγωγή. 
Η παραμόρφωση είναι το αποτέλεσμα της διάβρωσης του αρθρικού χόνδρου, της διάτασης του 
αρθρικού χόνδρου και της ρήξης των τενόντων. 

Ινώδης μεμβράνη

Υμενώδης μεμβράνη

Εικόνα 1.7 Τυπική υμενώδης άρθρωση. 

Περιόστεο

Υμενώδης (αρθρική) 
κοιλότητα (περιέχει 
ενδαρθρικό υγρό)

Διάρθριο 
οστό

Διάρθριος 
χόνδρος

Διάρθριο 
οστό

Αρθρικός θύλακας
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Η ώση είναι μια εστιακή μεταβολή στη μεμβράνη ενός νευρώνα. Όταν ο νευρώνας 
διεγείρεται, επιτρέπεται σε φορτισμένα σωματίδια (ιόντα) να διαπεράσουν τη μεμβράνη σε 
μια μικρή περιοχή αυτής, μια διαδικασία που είναι γνωστή ως εκπόλωση, και παράγεται 
μια ώση. Η περιοχή της εκπόλωσης στη συνέχεια κινείται προς την παρακείμενη περιοχή 
και η ώση ταξιδεύει κατά μήκος της μεμβράνης προς μια κατεύθυνση μόνο. Κάθε ώση 
έχει το ίδιο μέγεθος, όπως ο κώδικας μορς με τελείες μόνο, αλλά τα σήματα που μετα-
δίδονται μπορούν να διαφέρουν ως προς τη συχνότητα και το πρότυπο της μεταγωγής 
των ώσεων κατά μήκος του νευρώνα. 

Η σύναψη είναι το σημείο, όπου οι ώσεις μεταδίδονται από τον έναν νευρώνα στον 
επόμενο. Οι ώσεις ταξιδεύουν πάντα προς μια κατεύθυνση στη σύναψη, δηλαδή από 
τον νευράξονα του ενός νευρώνα στους δενδρίτες και το κυτταρικό σώμα του επόμενου 
νευρώνα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η κυκλοφορία προς μια μόνο κατεύθυνση 
στο νευρικό σύστημα. 

Όταν η ώση φτάσει στο άκρο του νευράξονα, απελευθερώνεται μια χημική ουσία από 
τα τελικά κομβία στα διάκενα μεταξύ αυτών και του επόμενου νευρώνα. Αυτή η χημική 
ουσία είναι γνωστή ως νευροδιαβιβαστής, και το διάκενο είναι το συναπτικό χάσμα (Εικόνα 
1.12). Κάθε μόριο του νευροδιαβιβαστή πρέπει να ταιριάξει με εξειδικευμένα πρωτεϊνικά 
κύτταρα, γνωστά ως σημεία υποδοχέων, στον επόμενο νευρώνα. Όταν ο διαβιβαστής 
προσκολληθεί στο σημείο του υποδοχέα, ο συνδυασμός αυτός πυροδοτεί την εκπόλωση 
της μεμβράνης στον δεύτερο νευρώνα και οι ώσεις μετάγονται κατά μήκος αυτού. Στη 
συνέχεια, η ουσία του διαβιβαστή αποδομείται από ένζυμα, επαναπροσλαμβάνεται από 
τα κομβία, ανασχηματίζεται και αποθηκεύεται. 

Κάθε νευρώνας διαθέτει έναν ουδό ερεθισμού. Το επίπεδο διέγερσης που φτάνει στον 
νευρώνα πρέπει να επαρκεί για την εκπόλωση της μεμβράνης έτσι, ώστε να παράγονται 
οι ώσεις. Κάποιες ώσεις που φτάνουν στον νευρώνα επηρεάζουν τη μεμβράνη με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να μην μετάγονται καθόλου ώσεις στη συνέχεια, κάτι που είναι γνωστό ως 
αναστολή. Η πηγή των ανασταλτικών επιδράσεων μπορεί να είναι η παρουσία μικρών 
νευρώνων, η δραστηριότητα των οποίων παράγει πάντα αναστολή, ή η απελευθέρωση 
διαφορετικού νευροδιαβιβαστή από τα κομβία του νευράξονα. Ο μηχανισμός της ανα-
στολής θα συζητηθεί με περισσότερες λεπτομέρειες στο Κεφάλαιο 12. 

Έχουν εντοπιστεί διάφοροι νευροδιαβιβαστές στο νευρικό σύστημα. Σε αυτούς περι-
λαμβάνονται η ακετυλχολίνη, η αδρεναλίνη, η ντοπαμίνη και η σεροτονίνη. Η ακετυλχολίνη 
είναι ο νευροδιαβιβαστής που απελευθερώνεται στις περισσότερες από τις συνάψεις των 
οδών σχετικά με την κίνηση, όπως επίσης και στις νευρομυϊκές συνάψεις. Τα φάρμακα που 
παρεμποδίζουν την απελευθέρωση της ακετυλχολίνης στις συνάψεις χρησιμοποιούνται 
ως χαλαρωτικά για τους μυς, για παράδειγμα σε χειρουργεία κοιλιάς. 

Νευροπλαστικότητα
Η νευροπλαστικότητα αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου να μεταβάλ-
λεται ως αποτέλεσμα των εμπειριών και του περιβάλλοντος και στο γεγονός ότι ο εγκέφα-
λος είναι πλαστικός από τη φύση του. Ο συνολικός αριθμός των νευρώνων στον εγκέφαλο 
ελαττώνεται μετά την αρχή της ενηλικίωσης. Παρά την απώλεια αυτή, ο εγκέφαλος διατηρεί 
την ικανότητά του να μαθαίνει νέες δεξιότητες και να χρησιμοποιεί τη γνώση με διαφορετι-
κούς τρόπους. Για παράδειγμα, εξαιτίας μιας κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης καταστρέφονται 
νευρώνες, είτε λόγω άμεσης βλάβης στους νευρώνες, ή ως αποτέλεσμα της ελαττωμένης 
αιματικής ροής στην προσβεβλημένη περιοχή του εγκεφάλου. Η ανάρρωση και η αποκα-
τάσταση μπορούν να οδηγήσουν σε, κάποιες φορές αξιοθαύμαστη, επάνοδο της λειτουρ-
γικότητας. Φαίνεται ότι η δραστηριότητα που σχετίζεται με μια εξειδικευμένη λειτουργία 
μπορεί να μετακινηθεί σε μια διαφορετική ανατομική τοποθεσία εντός του εγκεφάλου. Αυτό 
σημαίνει ότι το νευρικό σύστημα διαθέτει την ικανότητα να τροποποιείται και ότι μπορούν 
να σχηματιστούν νέες συνδέσεις, αν και οι λόγοι δεν είναι πλήρως κατανοητοί. 

Οι βιοχημικές μεταβολές έχουν διερευνηθεί ως μια πιθανή εξήγηση για την πλαστικό-
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τητα των νευρώνων. Κατά τη διάρκεια της αρχικής ανάπτυξης των βασικών εγκεφαλικών 
δικτύων, εντοπίζεται η παρουσία πρωτεϊνών, οι παράγοντες νευρικής ανάπτυξης (nerve 
growth factors – NGFs), αλλά αυτές οι ουσίες είναι απούσες στον ενήλικο εγκέφαλο. Οι 
απόπειρες για την επανεισαγωγή των NGF σε ασθενείς με εκφυλιστικές νόσους του νευ-
ρικού συστήματος είναι κατά κύριο λόγο ανεπιτυχείς. 

Υπάρχουν στοιχεία από πειράματα σε ζώα, από όπου φαίνεται ότι μπορούν να λάβουν 
χώρα δομικές αλλαγές σε νευρώνες σε μια τραυματισμένη περιοχή σε κάποια τμήματα 
του εγκεφάλου. Στις μεταβολές αυτές περιλαμβάνονται οι συναπτικές συνδέσεις μεταξύ 
άθικτων νευρών και η εκβλάστηση νευραξόνων για τον σχηματισμό συνάψεων σε ση-
μεία που προηγουμένως ενεργοποιούνταν από τραυματισμένους νευράξονες. Η περίοδος, 
όπου οι ίνες σχηματίζουν τις νέες συνδέσεις, συμπίπτει με την περίοδο της επανόδου της 
λειτουργικότητας. 

Από τις τρέχουσες γνώσεις υποστηρίζεται ότι υπάρχει κάποια πλαστικότητα των νευ-
ρώνων ως απόκριση στην εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και μετά από κάποια κάκωση. Το 
κυτταρικό σώμα κάθε νευρώνα είναι σχετικά αμετάβλητο, αλλά οι συναπτικές συνδέσεις 
που σχηματίζει με άλλους νευρώνες μπορούν να τροποποιηθούν. 

Κινητικοί και αισθητικοί νευρώνες
Μέχρι τώρα, έχουν περιγραφεί η δομή και οι ιδιότητες ενός τυπικού νευρώνα. Οι ηλεκτρο-
χημικές μεταβολές στους δενδρίτες και το κυτταρικό σώμα έχουν ως αποτέλεσμα την παρα-
γωγή ώσεων, οι οποίες μετάγονται προς μια κατεύθυνση μόνο, κατά μήκος του άξονα. Στα 
πλαίσια της οργάνωσης του νευρικού συστήματος, τα κυτταρικά σώματα των νευρώνων 
εντοπίζονται στο κεντρικό νευρικό σύστημα (εγκέφαλος και νωτιαίος μυελός) και οι άξονες 
στα περιφερικά νεύρα που εξέρχονται από το κεντρικό νευρικό σύστημα για να κατανεμη-
θούν σε όλα τα μέρη του σώματος. 

Οι κινητικοί (απαγωγοί) νευρώνες μεταφέρουν ώσεις μακριά από το κεντρικό νευρι-
κό σύστημα σε όλα τα μέρη του σώματος, ή από τον εγκέφαλο προς τον νωτιαίο μυελό. 

Οι αισθητικοί (προσαγωγοί) νευρώνες αναπτύσσονται με διαφορετικό τρόπο. Τα 
κυτταρικά σώματα των αισθητικών νευρώνων εντοπίζονται στα γάγγλια, ακριβώς έξω 
από τον νωτιαίο μυελό. Δεν υπάρχουν συναπτικές συνδέσεις στα κυτταρικά σώματα, και 

Εικόνα 1.13 Αισθητικοί νευρώνες: (α) τυπικός αισθητικός νευρώνας, (β) η θέση του αισθητικού νευρώνα σε 
ένα νωτιαίο νεύρο και στον νωτιαίο μυελό. 

(α)

Υποδοχέας

 Εμμύελος άξονας

Γάγγλιο ραχιαίας 
ρίζας

Νωτιαίο 
νεύρο

Νωτιαίος 
μυελός

Οπίσθιο κέρας 
φαιάς ουσίας 
ρίζας

Κυτταρικό σώμα 
στο γάγγλιο της 
ραχιαίας ρίζας 
του νωτιαίου 
νεύρου

Κατάληξη στο 
κεντρικό νευρικό 
σύστημα

(β)
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στον ενήλικο εγκέφαλο. Τρία δεμάτια διασυνδέουν την παρεγκεφαλίδα με τον μεσεγκέ-
φαλο, τη γέφυρα και τον προμήκη. 

Το εγκεφαλικό στέλεχος είναι όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της μα-
κράς κυλινδρικής βάσης του εγκεφάλου, η οποία διασυνδέει τον διεγκέφαλο με τον νω-
τιαίο μυελό παρακάτω. Το εγκεφαλικό στέλεχος αποτελείται από τον μεσεγκέφαλο, τη 
γέφυρα και τον προμήκη (Εικόνα 3.3). Αν αφαιρεθούν τα εγκεφαλικά ημισφαίρια και η 
παρεγκεφαλίδα από τον εγκέφαλο αποκαλύπτεται ολόκληρο το εγκεφαλικό στέλεχος με 
τον διεγκέφαλο από πάνω. 

Ο αναπτυσσόμενος εγκέφαλος περιέχει μια εσωτερική κοιλότητα, η οποία σχηματίζει 
το κοιλιακό σύστημα και περιέχει εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Η κοιλότητα εντός κάθε εγκε-
φαλικού ημισφαιρίου έχει το σχήμα σφιγμένης γροθιάς και είναι γνωστή ως πλάγια κοιλία. 
Η κοιλότητα στο κέντρο του διεγκέφαλου είναι μια λεπτή σχισμή μεταξύ των δύο θαλά-
μων, η τρίτη κοιλία. Η κεντρική κοιλότητα του μεσεγκέφαλου είναι ένας στενός δίαυλος 
που καλείται το εγκεφαλικό υδραγωγείο, και ο οποίος οδηγεί προς τα κάτω στην τέταρ-
τη κοιλία, την κοιλότητα του οπίσθιου εγκέφαλου. Η τέταρτη κοιλία βρίσκεται πίσω από 
τη γέφυρα και το άνω τμήμα του προμήκη, ενώ η παρεγκεφαλίδα σχηματίζει την οροφή 
της κοιλότητας. Στην Εικόνα 3.2β φαίνονται οι κοιλότητες του εγκεφάλου και η θέση τους 
στον ενήλικο εγκέφαλο.

Εγκεφαλονωτιαίο υγρό
Το κεντρικό νευρικό σύστημα περιβάλλεται και προστατεύεται από τα οστά του κρανίου και 
της σπονδυλικής στήλης. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό παρέχει επιπρόσθετη προστασία και εντο-
πίζεται σε όλες τις κοιλότητες του εγκεφάλου και στον κεντρικό σωλήνα του νωτιαίου μυελού. 
Το ίδιο υγρό περιβάλλει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό και εντοπίζεται μεταξύ των δύο 
από τις τρεις στιβάδες προστατευτικού συνδετικού, γνωστές ως μήνιγγες, και οι οποίες θα 

Δραστηριότητα
Εξετάστε ένα πρόπλασμα του εγκεφάλου και διαγράμματα των διατομών του εγκέφαλου σε 
άλλα συγγράμματα ανατομίας και τις σχέσεις μεταξύ των ακόλουθων περιοχών του εγκεφά-
λου: εγκεφαλικά ημισφαίρια, θάλαμος, βασικά γάγγλια, μεσεγκέφαλος, παρεγκεφαλίδα και 
προμήκης μυελός. 

Εικόνα 3.3 Μέση οβελιαία διατομή του εγκεφάλου.

Εγκεφαλικό 
ημισφαίριο

Εγκεφαλικό 
στέλεχος

Παρεγκεφαλίδα

Μεσεγκέφαλος

Γέφυρα

Προμήκης

ΠΡΟΣΘΙΑ
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περιγραφούν στη συνέχεια. Η κύρια λειτουργία του υγρού είναι να δρα ως απορροφητήρας 
κραδασμών. Μεταφέρει επίσης θρεπτικές ουσίες και άλλα απαραίτητα συστατικά στον νευ-
ρικό ιστό. Στην Εικόνα 3.4 παρατίθεται μια οβελιαία διατομή του εγκεφάλου και μέρους του 
νωτιαίου μυελού, όπου φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο 
υγρό μέσω των κεντρικών κοιλοτήτων και γύρω από το εξωτερικό του κεντρικού νευρικού 
συστήματος. Το υγρό εκκρίνεται από εξειδικευμένα τριχοειδή αγγεία που καλούνται χοριοειδή 
πλέγματα και εντοπίζονται σε κάθε μια από τις κοιλίες του εγκεφάλου. Οι κοιλίες εντοπίζονται 
στις περιοχές της μέγιστης ανάπτυξης και επέκτασης κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Το 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό σχηματίζεται μέσω μιας διαδικασίας διήθησης από τα τριχοειδή κάθε 
χοριοειδούς πλέγματος με ρυθμό 500 ml/ημέρα. Το υγρό ρέει προς τα κάτω σύμφωνα με τα 
βέλη στην Εικόνα 3.4 προς τον εγκέφαλο, και στη συνέχεια μέσα από ανοίγματα στην οροφή 
της τέταρτης κοιλίας προς τον χώρο ανάμεσα στις μήνιγγες του εγκεφάλου. Η απορρόφηση 
του εγκεφαλονωτιαίου υγρού στο αίμα λαμβάνει χώρα στον φλεβώδη κόλπο μεταξύ των δύο 
εγκεφαλικών ημισφαιρίων, ο οποίος είναι γνωστός ως άνω οβελιαίος κόλπος.

Οργάνωση των νευρώνων σε φαιά και λευκή ουσία
Ο εγκέφαλος αποτελείται από νευρώνες (βλέπε το Κεφάλαιο 1) και τα υποστηρικτικά κύττα-
ρά τους, τη νευρογλία. Είναι ενδιαφέρον ότι ο μισός από τον όγκο του κεντρικού νευρικού 
συστήματος αποτελείται από νευρογλία, η οποία είναι εξειδικευμένα υποστηρικτικά κύτταρα 
που βρίσκονται ανάμεσα στους νευρώνες, και από τριχοειδή αγγεία που ικανοποιούν τις 
υψηλές απαιτήσεις σε οξυγόνο του νευρικού ιστού. Η νευρογλία αποτελείται από μεταφορι-
κά και μονωτικά κύτταρα και συνεργάζεται με τη λειτουργία των νευρώνων. Από διατομές 
του εγκεφάλου αποκαλύπτονται περιοχές ανοικτόχρωμης και σκουρόχρωμης απόχρωσης, η 
λευκή και η φαιά ουσία αντίστοιχα. Το συνολικό ροζ χρώμα του ζώντος εγκεφαλικού ιστού 
είναι ενδεικτικό της πλούσιας αιματικής παροχής. 

Η φαιά ουσία είναι όλα τα κυτταρικά σώματα και οι δενδρίτες των νευρώνων που 
απαρτίζουν τον πυρήνα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στον εγκέφαλο ο πυρήνας 
δεν είναι συνεχής, αλλά τα κύτταρα συγκεντρώνονται μαζί για να σχηματίσουν πολλούς 
πυρήνες από φαιά ουσία. Για παράδειγμα, ο θάλαμος είναι ένας πυρήνας από φαιά ουσία 
όπου οι ανιούσες οδοί από τον νωτιαίο μυελό συνάπτονται καθοδόν με πολλές περιοχές 
του εγκεφαλικού ημισφαιρίου. Η φαιά ουσία σχηματίζει επίσης την εξωτερική στιβάδα 
του φλοιού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και της παρεγκεφαλίδας. Τα κυτταρικά σώμα-

Εικόνα 3.4 Κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού κατά την οβελιαία διατομή του εγκεφάλου. 

Φλεβώδης κόλπος

Υπαραχνοειδής 
χώρος

Χοριοειδές  
πλέγμα

Οροφή της τέταρτης 
κοιλίας
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Εικόνα 3.10 Τα βασικά γάγγλια και η θέση τους στη βάση των εγκεφαλικών ημισφαιρίων.

Εικόνα 3.9 Πλευρότητα των λειτουργιών στο δεξιό και αριστερό ημισφαίριο. 

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΔΕΞΙΟ

Επικρατές Μη Επικρατές

Αναλυτικές 
έννοιες

Αφηρημένες 
έννοιες

Ικανότητα χρήσης 
αριθμών

Ικανότητα γραφής 
και ανάγνωσης

Λεκτική 
ικανότητα   
(λόγος και 
ομιλία)

Δημιουργικές  
δραστηριότητες

Χορός, μουσική, 
τέχνες

Προσωπικός 
χώρος

βασίζονται στην ικανότητα των ημισφαιρίων να επεξεργάζονται διαφορετικούς τύπους 
πληροφοριών. Το επικρατές ημισφαίριο (συνήθως το αριστερό) περιέχει τις περιοχές για 
τον λόγο και την ομιλία, οπότε η πλευρά αυτή σχετίζεται ιδιαίτερα με αναλυτικές λειτουρ-
γίες. Το μη επικρατές ημισφαίριο παίζει πιο σημαντικό ρόλο στις μη λεκτικές, δημιουργικές 
δραστηριότητες όπου απαιτείται ικανότητα χωρικής επεξεργασίας (Εικόνα 3.9). 

Βασικά γάγγλια
Τα βασικά γάγγλια εντοπίζονται στον διεγκέφαλο στη βάση των εγκεφαλικών ημισφαιρί-
ων και στον μεσεγκέφαλο. Στην Εικόνα 3.10 η έξω επιφάνεια του εγκεφαλικού φλοιού έχει 
σχεδιαστεί διαφανής για να αποκαλυφθούν τρία από τα βασικά γάγγλια: ο κερκοφόρος 
πυρήνας, το κέλυφος και η ωχρά σφαίρα. (Ο κερκοφόρος πυρήνας και το κέλυφος κάποιες 
φορές καλούνται το ραβδωτό σώμα). Δύο άλλοι πυρήνες των βασικών γαγγλίων είναι ο 
υποθαλαμικός πυρήνας και η μέλαινα ουσία. Η τελευταία εδράζεται στον μεσεγκέφαλο. 

Τα βασικά γάγγλια όλα μαζί σχηματίζουν ένα πολύπλοκο αλληλοεξαρτώμενο σύστημα, το 
οποίο λειτουργεί ως ένα σύνολο. Έχει αναγνωριστεί ότι τα βασικά γάγγλια είναι σημαντικές 
για τις κινήσεις, οι οποίες βασίζονται πολύ από αισθητικές προτροπές από το περιβάλλον, 

Κερκοφόρος πυρήνας

Κέλυφος

Ωχρά σφαίρα
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για παράδειγμα η βάδιση πάνω από το κατώφλι μιας πόρτας. Οι πληροφορίες από όλες τις 
αισθητικές και τις κινητικές περιοχές του εγκεφαλικού φλοιού επεξεργάζονται στα βασικά 
γάγγλια και προβάλλονται πίσω στις κινητικές περιοχές του φλοιού μέσω του θαλάμου 
(Εικόνα 3.11). Με τον τρόπο αυτό τα βασικά γάγγλια λειτουργούν ως μια γέφυρα μεταξύ 
του εγκεφαλικού φλοιού και του θαλάμου για την έναρξη και τον έλεγχο της κίνησης. Η 
επίδραση των βασικών γαγγλίων στις κινητικές περιοχές του εγκεφαλικού φλοιού φαίνεται 
να έχει τη μορφή ενός συστήματος πέδησης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της κίνησης. 

Τα βασικά γάγγλια δεν διαθέτουν κάποια άμεση σύνδεση με τους μυς μέσω του νωτι-
αίου μυελού. Η επιρροή τους στην κίνηση είναι μέσω των κατιουσών οδών από τις φλοι-
ικές κινητικές περιοχές, με τις οποίες αλληλεπιδρούν τα βασικά γάγγλια. 

Θάλαμος
Ο θάλαμος εδράζεται στον διεγκέφαλο, στη βάση του πρόσθιου εγκεφάλου και περιβάλλεται 
από τα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Η τρίτη κοιλία βρίσκεται στη μέση γραμμή, και κάθε θάλαμος 
είναι μια ελλειψοειδής μάζα από φαιά ουσία ένθεν και ένθεν της κοιλίας. Στην Εικόνα 3.5 ο 
θάλαμος βρίσκεται σε κάθε πλευρά του εγκεφάλου, κοντά στη μέση γραμμή, όπως φαίνεται 
στη μετωπιαία διατομή του εγκεφάλου. 

Όλες οι αισθητικές πληροφορίες, εκτός από την όσφρηση, διέρχονται μέσα από τον 
θάλαμο πριν φτάσουν στον εγκεφαλικό φλοιό. Οι εξερχόμενες οδοί από τον θάλαμο ακτι-
νοβολούν προς τον εγκεφαλικό φλοιό της ίδιας πλευράς (ομόπλευρα) όπως οι ακτίνες 

Πρακτικό σημείο 3Ζ: νόσος Parkinson

Η προοδευτική εκφύλιση των νευρώνων της μέλαινας ουσίας στο εγκεφαλικό στέλεχος, οι 
οποίοι προβάλλουν σε άλλους βασικού πυρήνες, οδηγεί στην απομείωση της ντοπαμίνης 
(ένας νευροδιαβιβαστής) στα βασικά γάγγλια. Στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται: ο τρόμος 
ηρεμίας στις περιφερικές αρθρώσεις που εξαφανίζεται κατά την κίνηση, η ακαμψία δίκην 
οδοντωτού τροχού και η δυσκολία στην έναρξη και παραγωγή της κίνησης.

Εικόνα 3.11 Βρόχος κινητικού ελέγχου από τον εγκεφαλικό φλοιό προς τα βασικά γάγγλια και πίσω στις 
φλοιικές κινητικές περιοχές, μέσω του θαλάμου. 

Εγκεφαλικός φλοιός, 
αισθητικές και κινητικές 
περιοχές

Θάλαμος

Βασικά γάγγλια
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Τα ιερά νεύρα κατέρχονται στον σπονδυλικό σωλήνα του ιερού οστού και αναδύονται 
μέσα από τα πρόσθια τρήματα του ιερού οστού, κάτι που φαίνεται στην πρόσθια άποψη 
της λεκάνης στο Παράρτημα Ι. Η σπονδυλική στήλη αναπτύσσεται σε μήκος πιο γρήγορα 
από ότι ο νωτιαίος μυελός έτσι, ώστε στον ενήλικο το κάτω πέρας του νωτιαίου μυελού 
εντοπίζεται στο επίπεδο του μεσοσπονδύλιου δίσκου μεταξύ του πρώτου και του δεύτε-
ρου οσφυϊκού σπονδύλου. Το κάτω πέρας λεπταίνει σταδιακά και η άκρη του προσφύεται 
μέσω μιας δέσμης συνδετικού ιστού (τελικό νημάτιο) στο κάτω πέρας του ιερού οστού 
και στον κόκκυγα. 

Σπονδυλικές μήνιγγες
Ο νωτιαίος μυελός προστατεύεται εξωτερικά από τρεις μεμβράνες συνδετικού ιστού, οι 
οποίες επεκτείνονται πάνω από την επιφάνεια του εγκεφάλου. Οι τρεις στιβάδες (Εικόνα 
3.21), από επιπολής προς εντωβάθει, είναι η σκληρά μήνιγγα, η αραχνοειδής και η χοριο-
ειδής μήνιγγα.

Η σκληρή μήνιγγα είναι μια παχιά στιβάδα με πυκνά τοποθετημένες ίνες κολλαγόνου 
και κάποιες ίνες ελαστίνης, η οποία καλύπτει τον θόλο του κρανίου και στον σπονδυλικό 
σωλήνα της σπονδυλικής στήλης μέχρι το ύψος του δεύτερου ιερού σπονδύλου. Ο επι-
σκληρίδιος χώρος βρίσκεται μεταξύ της σκληρής μήνιγγας και του περιόστεου και των 

Εικόνα 3.19 Θέση του νωτιαίου μυελού και των νωτιαίων νεύρων σε σχέση με τη σπονδυλική στήλη. 

Οσφυϊκή 
διόγκωση

Τελικό  
νημάτιο

Α
υχ

εν
ικ

ά 
νε

ύρ
α

Aυχενική 
διόγκωση

Θ
ω

ρα
κι

κά
 ν

εύ
ρα

Ο
σφ

υϊ
κά

 ν
εύ

ρα
Ιε

ρά
 ν

εύ
ρα

Α1

Α8
Θ1

Θ11

Ο1

Ο5

Ι1

Ι5
Κ1
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Εικόνα 3.20 Εγκάρσια διατομή του νωτιαίου μυελού, ο οποίος περιβάλλεται από τον αντίστοιχο σπόνδυλο. 

ΠΡΟΣΘΙΑ

Λευκή ουσία

Φαιά ουσία

Οπίσθια ρίζα

Γάγγλιο οπίσθιας ρίζας

Νωτιαίο νεύρο

Πρόσθια ρίζα

Σπονδυλικό σώμα

Οπίσθιος 
μείζων 
κλάδος

Πρόσθιος 
μείζων 
κλάδος

Συμπαθητικό 
γάγγλιο

Εικόνα 3.21 Οι μήνιγγες που περιβάλλουν τον νωτιαίο μυελό. 

Αραχνοειδής  
μήνιγγα

Υπαραχνοειδής 
χώρος

Χοριοειδής 
μήνιγγα

Σκληρή  
|μήνιγγα
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Εισαγωγή
Η λειτουργία του άνω άκρου εξαρτάται από τις πέντε νευρικές ρίζες των νωτιαίων νεύρων 
που εκβάλλουν από την αυχενική μοίρα. Αυτές οι νωτιαίες ρίζες διακλαδίζονται και ενώ-
νονται με έναν πολύπλοκο τρόπο για τον σχηματισμό του βραχιόνιου πλέγματος, το οποίο 
διέρχεται πάνω από την πρώτη πλευρά και κάτω από την κλείδα για να φτάσει στη μασχάλη. 
Εκεί αναδύονται πέντε νεύρα, τα οποία διέρχονται προς το άνω άκρο για να νευρώσουν 
όλες τις δομές του βραχιόνιου, του αντιβράχιου και του χεριού. Οι εφελκυστικές κακώσεις 
στο άνω άκρο μπορούν να επιφέρουν ρήξη των ριζών από τον νωτιαίο μυελό. Αν εμπλέκο-
νται όλες οι ρίζες, υπάρχει πλήρης έκπτωση της λειτουργίας του άνω άκρου. Το βραχιόνιο 
πλέγμα είναι επίσης ευάλωτο στην πίεση στην περιοχή της μασχάλης. 

Το βραχιόνιο πλέγμα
Η θέση και η δομή του βραχιόνιου πλέγματος παρουσιάζονται στις Εικόνες 7.1 και 7.2. Το 
πλέγμα εκβάλλει από πέντε νωτιαία επίπεδα, το Α5-Α8 και από το Θ1. Σχηματίζονται τρία 
πρωτεύοντα στελέχη από τη διαπλοκή των δύο άνω και των δύο κάτω νευρικών ριζών. Αυτά 
τα τρία στελέχη διέρχονται προς τα κάτω και έξω μεταξύ δύο αυχενικών μυών: τον πρόσθιο 
και τον μέσο σκαληνό (βλέπε Κεφάλαιο 10, Εικόνα 10.7). Τα στελέχη συναντούν τη μασχαλιαία 
αρτηρία και συνεχίζουν την πορεία τους μαζί με αυτή πίσω από την κλείδα. Κάθε στέλεχος 
μετά διαιρείται σε πρόσθιους και οπίσθιους κλάδους για τον σχηματισμό των νεύρων στην 
πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια του άνω άκρου, αντίστοιχα. Οι έξι κλάδοι συνεχίζουν μέσω 
της μασχάλης, όπου διαπλέκονται πάλι για τον σχηματισμό τριών δευτερευόντων στελεχών 
πίσω από τον ελάσσονα θωρακικό μυ (βλέπε Κεφάλαιο 5, Εικόνα 5.6), περιβάλλοντας τη 
μασχαλιαία αρτηρία. Οι οπίσθιοι κλάδοι σχηματίζουν το ραχιαίο δευτερεύον στέλεχος, ενώ 
οι πρόσθιοι κλάδοι σχηματίζουν το έσω και έξω δευτερεύον στέλεχος. 

Το ραχιαίο δευτερεύον στέλεχος καταλήγει στο οπίσθιο νεύρο για τους εκτείνοντες του 
άνω άκρου. Το έσω και έξω δευτερεύον στέλεχος καταλήγουν στα νεύρα για τους καμπτήρες 
του άνω άκρου. Στο κατώτερο τμήμα της μασχάλης διακλαδίζονται τα τρία δευτερεύοντα 
στελέχη σε πέντε τελικούς κλάδους που εισέρχονται στο άνω άκρο (Εικόνα 7.2):

Εικόνα 7.1 Θέση του βραχιόνιου πλέγματος. 

Βραχιόνια αρτηρία

Μέσο

Ωλένιο

Νεύρα

Κερκιδικό

Μασχαλιαίο

Κορακοβραχιόνιος

Ελάσσων θωρακικός

Μυοδερματικό

Α5

Α6

Α7

Α8
Θ1



163

Νεύρωση του άνω άκρου Κεφάλαιο 7

Δραστηριότητα
Κοιτάξτε ένα πρόπλασμα σκελετού για να εντοπίσετε επακριβώς τη θέση του βραχιόνιου 
πλέγματος, το οποίο ξεκινά από τους αυχενικούς σπονδύλους και διέρχεται πάνω από την 
πρώτη πλευρά και κάτω από την κλείδα προς την περιοχή της μασχάλης κάτω από την άρ-
θρωση του ώμου. 

Πρακτικό σημείο 7Α: Κακώσεις βραχιόνιου πλέγματος
Το βραχιόνιο πλέγμα μπορεί να υποστεί βλάβη με διάφορους τρόπους:

(1) κατά τον τοκετό

(2) λόγω εφελκυστικών κακώσεων στον αυχένα

(3) λόγω εφελκυσμού στο τεντωμένο χέρι

(4)  λόγω συμπίεσης στη μασχάλη, π.χ. όταν ένα άτομο κοιμάται σε μια πολυθρόνα με το 
άνω άκρο να κρέμεται πάνω από την άκρη της πολυθρόνας.

 Η προκύπτουσα έκπτωση της λειτουργικότητας ποικίλει. Μια βλάβη στις ανώτερες ρίζες Α5 
και Α6 ενδέχεται να επιφέρει έκπτωση της λειτουργίας των απαγωγών και των καμπτήρων του 
ώμου και στους καμπτήρες και εκτείνοντες τον αγκώνα. Το άνω άκρο δεν μπορεί να ανυψωθεί 
από το πλάι και κρέμεται σε μια θέση προσαγωγής, έσω στροφής, πρηνισμού και κάμψης 
δακτύλων, η οποία είναι γνωστή ως παράλυση Erb ή θέση «φιλοδωρήματος σερβιτόρου». 
 Από τη βλάβη στις κατώτερες ρίζες (Α7, Α8 και Θ1) προκύπτει αδυναμία των αυτόχθονων 
μυών του χεριού, ειδικά στην έσω, ωλένια πλευρά. Αυτή είναι γνωστή ως παράλυση Klumpke. 

Εικόνα 7.2 Σχηματισμός του βραχιόνιου πλέγματος όπου φαίνεται η προέλευση των τελικών κλάδων. 

Μακρό 
θωρακικό 
νεύρο

A5

A6

A7

A8

Θ1

Τελικοί 
κλάδοι

Δευτερεύοντα 
στελέχη (3)

Κλάδοι  
(6)

Ρίζες  
(5)

Πρω- 
τεύοντα  
στελέχη 

(3)

Ωλένιο

Μέσο

Κερκιδικό

Μυοδερματικό

Νεύρο: 
Μασχαλιαίο
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Εικόνα 7.6 Μυοδερματικό νεύρο: πορεία και κατανομή, δεξιά πρόσθια άποψη. 

Κορακοβραχιόνιος

Μυοδερματικό νεύρο

Από το έξω δευτερεύον στέλεχος το νεύρο διαπερνά τον 
κορακοβραχιόνιο και διέρχεται προς τα κάτω στον βραχίονα 
μεταξύ του δικέφαλου βραχιόνιου και του πρόσθιου 
βραχιόνιου

Στον αγκώνα το νεύρο είναι επί τα έξω του δικέφαλου και 
διαπερνά την εν τω βάθει περιτονία για να γίνει το έξω 
δερματικό νεύρο του αντιβράχιου

Δραστηριότητα
•  Τοποθετήστε τον αντίχειρά σας προς τα πίσω και στο πλάι της παλάμης του επικρατούντος 

χεριού τυλίγοντας έναν επίδεσμο στον καρπό και γύρο από τον αντίχειρα. Δοκιμάστε τώρα 
να χρησιμοποιήσετε το χέρι σας σε καθημερινές δραστηριότητες για να βιώσετε τα προβλή-
ματα που προκύπτουν όταν ο αντίχειρας δεν μπορεί να έλθει σε αντίθεση προς τα δάκτυλα. 

•  Φορέστε ένα λεπτό πλαστικό γάντι στο επικρατές χέρι σας κατά τη διάρκεια καθημερινών 
δραστηριοτήτων με κομμένες τις προεξοχές για τον παράμεσο και το μικρό δάκτυλο. Θα 
βιώσετε την αίσθηση της επίδρασης της έκπτωσης της αισθητικότητας του δέρματος στην 
περίπτωση κάκωσης του μέσου νεύρου.
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Εικόνα 7.7 Μέσο νεύρο: πορεία και κατανομή, δεξιά πρόσθια άποψη. 

Μέσο νεύρο

Από το ΕΞΩ και το ΕΣΩ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΣΤΕΛΕΧΟΣ το νεύρο διέρχεται προς κάτω στον 
βραχίονα μαζί με τη βραχιόνια αρτηρία και επί τα έσω του μυοδερματικού νεύρου. 
Στον αγκώνα το νεύρο βρίσκεται πάνω στον πρόσθιο βραχιόνιο και επί τα έσω του 
τένοντα του δικέφαλου βραχιόνιου. Εκβάλλουν κλάδοι προς τον στρογγύλο πρηνιστή, 
τον κερκιδικό καμπτήρα του καρπού, τον μακρό παλαμικό και τον επιπολής κοινό 
καμπτήρα των δακτύλων

Στο αντιβράχιο το μέσο νεύρο διέρχεται εντωβάθει ως προς τον επιπολής κοινό 
καμπτήρα των δακτύλων καθώς διαπερνά την έκφυσή του και βρίσκεται στη μέση 
γραμμή πάνω στον εντωβάθει κοινό καμπτήρα των δακτύλων

Ένας εν τω βάθει κλάδος, το πρόσθιο μεσόστεο νεύρο, βρίσκεται στον μεσόστεο υμένα 
μεταξύ της κερκίδας και της ωλένης. Ο κλάδος αυτός νευρώνει τους εν τω βάθει μυς – 
τον μακρό καμπτήρα του αντίχειρα, το έξω μισό του εν τω βάθει κοινού καμπτήρα 
των δακτύλων και τον τετράγωνο πρηνιστή

Στο χέρι το μέσο νεύρο διέρχεται μέσα από τον καρπιαίο σωλήνα και στη συνέχεια 
διαιρείται σε:
μυϊκούς κλάδους προς τους μυς του θέναρος – βραχύς καμπτήρας του αντίχειρα, 
βραχύς απαγωγός του αντίχειρα, αντιθετικός του αντίχειρα και οι έξω δύο ελμινθοειδείς 
μύες, και δερματικούς κλάδους για το δέρμα πάνω από την παλαμιαία επιφάνεια του 
αντίχειρα, του δείκτη και του μέσου, ενώ συνεχίζει πάνω από τα ακροδάκτυλα

Η πορεία του νεύρου στο αντιβράχιο και το χέρι είναι προφανής όταν προσκρούσει 
κάπου η έσω πλευρά του αγκώνα. Παράγεται μια αίσθηση ηλεκτρικού ρεύματος στην έσω 
επιφάνεια του αντιβράχιου προς το μικρό δάκτυλο. 

Στο αντιβράχιο το ωλένιο νεύρο νευρώνει τον ωλένιο καμπτήρα του καρπού και το 
έσω μισό του εν τω βάθει κοινού καμπτήρα των δακτύλων. Αυτοί είναι οι πρόσθιοι μύες 
του αντιβράχιου που δεν νευρώνονται από το μέσο νεύρο. 

Στον καρπό το νεύρο βρίσκεται επί τα έσω και διέρχεται πάνω από τον εγκάρσιο 
σύνδεσμο του καρπού. Εκβάλλουν δύο δερματικά νεύρα από, ή πάνω από τον καρπό, για 
τη νεύρωση του δέρματος πάνω από την παλαμιαία και τη ραχιαία επιφάνεια της έσω 
πλευράς του χεριού, του παράμεσου και του μικρού δακτύλου (Εικόνα 7.4). 
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•	 Το μηριαίο νεύρο που νευρώνει τους μυς της πρόσθιας πλευράς του μηρού
•	 Το έξω μηροδερματικό νεύρο που νευρώνει το δέρμα στην έξω πλευρά του μηρού
•	 Το θυροειδές νεύρο που νευρώνει τους μυς στην έσω πλευρά του μηρού

Στην Εικόνα 9.1 παρουσιάζονται τα τρία νεύρα ως προς τη λεκάνη και το ισχίο. 

Μηριαίο νεύρο
Πρόκειται για το μεγαλύτερο νεύρο του οσφυϊκού πλέγματος. Βρίσκεται εντός του ψοΐτη 
μυός στη λεκάνη, και στη συνέχεια αναδύεται από το έξω χείλος του μυός εντός του ψοΐτη 
και του λαγόνιου, εξερχόμενο από τη λεκάνη πρόσθια, κάτω από τον βουβωνικό σύνδεσμο. 
Στον μηρό το μηριαίο νεύρο διακλαδίζεται για τη νεύρωση του τετρακέφαλου. Το σαφηνές 
νεύρο, ένας κλάδος του μηριαίου νεύρου στον μηρό, γίνεται δερματικό στην έσω πλευρά 
του γόνατος και συνεχίζει προς τα κάτω, στην έσω πλευρά της ποδοκνημικής (Εικόνα 9.3). 

Έξω μηροδερματικό νεύρο
Το νεύρο αυτό αναδύεται από την έξω πλευρά του ψοΐτη μυός και διασχίζει τον λαγόνιο 
λοξά προς την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα (Εικόνα 9.4). Το νεύρο διέρχεται κάτω από το 
έξω άκρο του βουβωνικού συνδέσμου και γίνεται δερματικό στην έξω πλευρά του μηρού. 
Από την πίεση του νεύρου στην περιοχή της λαγόνιας άκανθας προκαλείται έκπτωση της 
αισθητικότητας στην έξω πλευρά του μηρού. 

Εικόνα 9.2 Οσφυϊκό πλέγμα: ρίζες και κύριοι τελικοί κλάδοι. 

Οσφυοϊερό 
στέλεχος

Θυροειδές

Μηριαίο

Προς ψοΐτη 
και λαγόνιο

Έξω μηροδερματικό

Αιδοιομηρικό

Λαγονοβουβωνικό

Λαγονοϋπογάστριο

Νεύρο:

Θ12

Ο1

Ο2

Ο3

Ο4

Ο5
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Εικόνα 9.3 Δεξιό μηριαίο και σαφηνές νεύρο.

Στην κνήμη το σαφηνές νεύρο νευρώνει το δέρμα πάνω από την κνήμη 
και την έσω πλευρά του ποδιού

Είναι ένας εν τω βάθει κλάδο του μηριαίου νεύρου, το οποίο 
διέρχεται κάτω από τον ραπτικό και γίνεται δερματικό στην 
έσω πλευρά του γόνατος

Σαφηνές νεύρο

Οι επιφανειακοί κλάδοι νευρώνουν τον κτενίτη και τον ραπτικό 
και το δέρμα στην πρόσθια επιφάνεια του μηρού (άνω και έσω 
επιφάνεια)

Οι εν τω βάθει κλάδoι νευρώνουν τον τετρακέφαλο

Σχηματίζεται από τις οπίσθιες μοίρες του Ο2, 3 και 4, αναδύεται 
από το έξω χείλος του ψοΐτη, διέρχεται ανάμεσα από αυτόν και τον 
λαγόνιο κάτω από τον βουβωνικό σύνδεσμο για να εισέλθει στον 
μηρό και να σχηματίσει μια ομάδα νεύρων

Μηριαίο νεύρο

O1

Ι1

O2

Ι2

O3

Ι3

O4

Ι4

O5

Ι5

Ραπτικός
(τομή)

Ορθός 
μηριαίος

Έξω πλατύς

Έσω πλατύς

Θυροειδές νεύρο
Το νεύρο αυτό εξέρχεται από την έσω πλευρά του ψοΐτη στο χείλος της λεκάνης και διέρ-
χεται μέσα από το θυροειδές τρήμα του μηριαίου οστού για να καταλήξει στην έσω πλευρά 
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Σωματαισθητικό σύστημα
Οι λειτουργίες του σωματαισθητικού συστήματος είναι:

•	 Η παρακολούθηση της επαφής των αντικειμένων και των επιφανειών με το δέρμα, 
ειδικά με τα χέρια και τα πόδια

•	 Η αναφορά της θέσης των τμημάτων του σώματος στον χώρο και σε σχέση το ένα με 
το άλλο (σχήμα σώματος)

•	 Η έκλυση αισθητικής δραστηριοποίησης για την ερμηνεία των επιβλαβών ερεθισμάτων. 

Από αυτό το σύστημα το άτομο γνωρίζει που είναι τα άνω άκρα του στον χώρο, 
πόση πίεση ασκείται στο μολύβι από τα δάκτυλά του και πόσο κρύος είναι ο αέρας στο 
πρόσωπό του. 

Το δέρμα είναι μόνο ένα απλά αισθητήριο όργανο για την αφή, αλλά αποκρίνεται 
στην πίεση και θερμοκρασία των επιφανειών. Στη σύλληψη αντικειμένων, η απαιτούμενη 
δύναμη καθοδηγείται από την ανατροφοδότηση από όλους τους υποδοχείς του δέρματος 
που είναι σε επαφή με το υπό σύλληψη αντικείμενο. Οι υποδοχείς πίεσης στο δέρμα των 
πελμάτων των ποδιών παρακολουθούν την κατανομή του σωματικού βάρους πάνω από 
τα πόδια, οπότε υποβοηθούν τις ισορροπιστικές αντιδράσεις. 

Κατά την προσέγγιση για τη σύλληψη ενός αντικειμένου οι ιδιοδεκτικοί υποδοχείς στο 
άνω άκρο παρακολουθούν τη μεταβολή της γωνίωσης των αρθρώσεων καθώς προοδεύει 
η κίνηση. Ένα άτομο μπορεί να κρίνει το βάρος του αντικειμένου που κρατά στο χέρι του 
μέσω της δραστηριοποίησης των ιδιοδεκτικών υποδοχέων των καμπτήρων του αγκώνα 
και των μηχανοϋποδοχέων στο δέρμα της παλάμης του χεριού. 

Η αισθητική πληροφόρηση από το σωματαισθητικό σύστημα διαμορφώνει το σχήμα 
του σώματος και ρυθμίζει τη στάση κατά τη διάρκεια της κίνησης. Το άτομο δεν έχει 
επίγνωση ενός μεγάλου μέρους της δραστηριότητας του σωματαισθητικού συστήματος, 
ενώ συχνά υποεκτιμάται ο ρόλος του στην κίνηση. 

Η σωματαισθητική πληροφόρηση μεταδίδεται στις δύο κύριες ανιούσες οδούς στον 
νωτιαίο μυελό και τον εγκέφαλο, την οδό της οπίσθιας (ραχιαίας) στήλης και η προ-
σθιοπλάγια οδός. Εναλλακτικές ονομασίες είναι η οδός του έσω λημνίσκου και τα νωτι-
αιοθαλαμικά δεμάτια, αντίστοιχα. Και τα δύο συστήματα συνδέουν τους υποδοχείς στη 
μια πλευρά του σώματος με τη σωματαισθητική περιοχή στον αντίθετο βρεγματικό λοβό. 
Η προσθιοπλάγια οδός χιάζεται στο επίπεδο του νωτιαίου μυελού, ενώ η οπίσθια στήλη 
χιάζεται στο αισθητικό χίασμα στον προμήκη του εγκεφάλου. Οι οδοί συγκλίνουν στο 
εγκεφαλικό στέλεχος και συνάπτονται στον θάλαμο. Όλες οι ίνες από την προσθιοπλάγια 
οδό και την οπίσθια στήλη διέρχονται μέσω της έσω κάψας για να καταλήξουν στη σω-
ματαισθητική περιοχή του βρεγματικού λοβού, όπου τα τμήματα του σώματος αντιπρο-
σωπεύονται με μια συγκεκριμένη τοπογραφική διάταξη (βλέπε Κεφάλαιο 3). 

Η λειτουργία κάθε μιας από αυτές τις δύο αισθητικές οδούς είναι διαφορετική, αν και 
ένα μέρος της μεταδιδόμενης αισθητικότητας φαίνεται να είναι το ίδιο. Η οπίσθια στήλη 
αφορά στις ταχέως ενεργές πληροφορίες με υψηλό βαθμό διακριτικότητας. Για παράδειγ-
μα, οι μεταβολές της θέσης της άρθρωσης λαμβάνουν χώρα γρήγορα κατά την κίνηση. 

Δραστηριότητα
•  Ανασκοπήστε τη σύσταση ενός νωτιαίου νεύρο από το Κεφάλαιο 4 και τη θέση των ανιόντων 

δεματίων του νωτιαίου μυελού που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 3. 
• Κοιτάξτε στην Εικόνα 11.1 για ένα γενικό σχέδιο αυτών των δύο οδών. 
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Η μεταβαλλόμενη δραστηριότητα των ιδιοδεκτικών αρθρικών υποδοχέων μεταδίδεται 
μέσω της οδού αυτής. Η προσθιοπλάγια οδός μεταδίδει τις αποκρίσεις από ερεθίσματα, 
όπως είναι η θερμοκρασία, τα οποία δεν είναι επείγοντα, ούτε χρειάζεται ο επακριβής 
εντοπισμός τους. 

Οπίσθια (ραχιαία) στήλη
Η οπίσθια στήλη αποτελεί την οδό για την αφή και την ιδιοδεκτικότητα. Αυτή η ανιούσα 
οδός παίζει ρόλο στην ερμηνεία του πόνου. Ο σημαντικός ρόλος αυτού του ανιόντος συ-
στήματος αφορά στον συνδυασμό των εισρεόμενων ερεθισμάτων από περισσότερες της 
μιας τροπικότητες για την ερμηνεία πολύπλοκων αισθήσεων. Για παράδειγμα, η αφή και η 
ιδιοδεκτικότητα εμπλέκονται στην ικανότητα της διάκρισης του μεγέθους και του σχήματος 
ενός αντικειμένου χωρίς τη χρήση της όρασης. 

Εικόνα 11.1 Ανιούσες οδοί προς τον σωματαισθητικό φλοιό, γενικό σχέδιο. Μετωπιαία διατομή του εγκε-
φάλου με τον νωτιαίο μυελό. 

Σωματαισθητικός 
φλοιός

Θάλαμος

Προμήκης

Οπίσθια 
(ραχιαία) 
στήλη

Πρόσθια έξω οδός
(νωτιαιοθαλαμικά 
δεμάτια)
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