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2.1. Επικοινωνία στο Νευρικό Σύστημα

Στη δόμηση του κεφαλαίου αυτού έχει ληφθεί υπ’
όψη ότι σημαντικό μέρος της ύλης καλύπτεται και
από άλλα μαθήματα του προγράμματος σπουδών
της Ιατρικής Σχολής. Επομένως, δόθηκε έμφαση
στη συντομία της παρουσίασης του νευρικού συ-
στήματος, έτσι ώστε οι φοιτητές που δεν έχουν
ακόμη εκτεθεί επαρκώς στις αρχές των Νευροεπι-
στημών να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις για
το μάθημα της Ψυχολογίας, ενώ οι υπόλοιποι να
μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη σύνοψη αυτή ως
ανακεφαλαίωση της υπάρχουσας γνώσης τους.
Και στις δύο περιπτώσεις, θεωρούμε σημαντικό οι
φοιτητές να έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν
την οπτική των κλάδων της Βιοψυχολογίας και
Νευροψυχολογίας σχετικά με την αλληλεπίδραση
του νευρικού συστήματος και των ψυχολογικών
παραγώγων του, της νόησης και της συμπεριφο-
ράς. Λεπτομερέστερες περιγραφές της ύλης που
αναφέρεται στο κεφάλαιο αυτό μπορούν να βρε-
θούν στις παρακάτω πρόσφατες δημοσιεύσεις:
Garrett, B., & Hough, 2017, Lambert, K. G., (2018),
Pinel & Barnes, 2017.

2.2. Τα κύτταρα του Νευρικού συστήματος

To ΝΑ απαρτίζεται από δισεκατομμύρια κυττάρων
που ανήκουν σε δύο κατηγορίες, τους νευρώνες
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Κύρια Σημεία

•  Ο νευρώνας είναι η δομική μονάδα της δραστηριότητας του
ΝΣ, που μοιράζεται τα βασικά χαρακτηριστικά των σωματι-
κών κυττάρων, αλλά διαφοροποιείται μορφολογικά και νευ-
ροχημικά από αυτά εμφανίζοντας χαρακτηριστικά που επι-
τρέπουν την ενδονευρωνική και διανευρωνική προώθηση
μηνυμάτων. 

•  Διακρίνονται τρεις κύριοι τύποι νευρώνα, ο κινητικός, ο
αισθητικός και ο ενδιάμεσος, οι οποίοι έχουν παρόμοια
μορφολογία, αλλά επιτελούν διαφορετικούς λειτουργικούς
ρόλους.

•  Τα νευρογλοιακά κύτταρα περιλαμβάνουν τέσσερεις βασι-
κούς τύπους κυττάρων που βρίσκονται στο ΚΝΣ και στο πε-
ριφερικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ). Παράγουν τη μυελίνη, που
επιταχύνει την ενδονευρωνική μετάδοση πληροφοριών. Επί-
σης συνεισφέρουν στη θρέψη και στήριξη των νευρώνων,
ενώ σχετικά πρόσφατα τεκμηριώθηκε η άμεση, ενεργός
συμμετοχή τους και στη νευρωνική δραστηριότητα. 

ΕΙΚΟΝΑ 2.1. Tα βασικά μέρη του νευρώνα. 
(Α) Από το σώμα εκφύεται επίσης και ο νευράξονας, που είναι το σημείο εξερχομένων μηνυμάτων και φέρει τις τελικές απολήξεις του
νευρώνα. Ορισμένοι νευράξονες απομονώνονται από το περιβάλλον από ένα λιπώδες έλυτρο μυελίνης. Οι αξονικές απολήξεις, ή τελικά
κομβία, περιέχουν μεμβρανικές δομές, τα συναπτικά κυστίδια, όπου αποθηκεύονται τα μόρια των νευροδιαβιβαστών. 



και τα νευρογλοιακά κύτταρα. Οι βασικές λειτουρ-
γικές μονάδες είναι οι νευρώνες (περίπου 100 δι-
σεκατομμύρια στον ανθρώπινο εγκέφαλο). Είναι
κύτταρα εξειδικευμένα στην πρόσληψη, στην προ-
ώθηση και στη μετάδοση ηλεκτρικών και χημικών
σημάτων, τα οποία παράγουν τη συμπεριφορά, τη
νόηση και το συναίσθημα. Τα νευρογλοιακά κύττα-
ρα είναι μικρότερα αλλά περισσότερα από τους
νευρώνες, με αναλογία 10-50:1.

2.2.1. Νευρώνες

Τα κύρια δομικά στοιχεία των νευρώνων είναι πα-
ρόμοια με αυτά των σωματικών κυττάρων. Η προ-
έλευσή τους από τα επιθηλιακά κύτταρα εξηγεί το
γεγονός ότι διατηρούν θεμελιώδη χαρακτηριστικά
επιθηλιακών κυττάρων. Τα όρια του κάθε νευρώνα
τίθενται από την εξωτερική κυτταρική (νευρωνική)
μεμβράνη, η οποία είναι μια διπλή μεμβράνη, αδια-
πέραστη στις περισσότερες υδατοδιαλυτές ουσίες.
Το νευρωνικό σώμα (Εικόνα 2.1Α) είναι το κέντρο
της μεταβολικής δραστηριότητας του νευρώνα που
περιέχει τον πυρήνα με το γενετικό υλικό του κυτ-
τάρου, το κυτταρόπλασμα και πλήθος οργανιδίων

που παράγουν πρωτεΐνες και ενέργεια και αφαι-
ρούν άχρηστο υλικό. Το νευρωνικό σώμα είναι επί-
σης ένα σημαντικός τόπος υποδοχής εισερχόμενων
ερεθισμάτων για τους νευρώνες. 

Οι νευρώνες εμφανίζουν σημαντική εξειδίκευση.
Το μέγεθος και το σχήμα τους ποικίλουν (Εικόνα
2.2) και, λειτουργικά, εμπίπτουν σε τρεις κύριους
τύπους, καθένας με πλειάδα παραλλαγών (Garrett
& Hough 2017).

Οι αισθητικοί νευρώνες μεταφέρουν πληροφο-
ρίες από το σώμα και το περιβάλλον προς τον εγ-
κέφαλο και το νωτιαίο μυελό και οι κινητικοί νευ-
ρώνες διάγουν μηνύματα από το κέντρο προς τα
όργανα και τους μυς. Και οι δύο αυτοί τύποι νευ-
ρώνων είναι εξειδικευμένοι στη μεταφορά μηνυμά-
των σε μεγάλες αποστάσεις. Ο τρίτος τύπος είναι
οι ενδιάμεσοι νευρώνες, που συνδέουν νευρώνες
μεταξύ τους, στο ίδιο μέρος του εγκεφάλου ή του
νωτιαίου μυελού. Ο σημαντικός ρόλος τους στον
εγκέφαλο αντανακλάται από το γεγονός ότι ο εν-
διάμεσος είναι ο πολυπληθέστερος τύπος νευρώ-
να. Στο νωτιαίο μυελό, οι ενδιάμεσοι νευρώνες γε-
φυρώνουν αισθητικούς με κινητικούς νευρώνες,
σχηματίζοντας για παράδειγμα αντανακλαστικά τό-
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ΕΙΚΟΝΑ 2.1 (Β) Το νευρωνικό σώμα περιέχει το κυτταρόπλασμα και τον πυρήνα με το γενετικό υλικό (DNA), και οργανίδια που επιτελούν
ειδικές λειτουργίες. Το ενδοπλασματικό δίκτυο είναι δίκτυο μεταφοράς κυτταρικών προϊόντων που εκτείνεται σε όλο το κύτταρο.  Διακρί-
νεται σε λείο, και σε αδρό σε περιοχές όπου επικάθονται τα ριβοσωμάτια, που μεταφράζουν γενετικές πληροφορίες στις αναγκαίες για
το νευρώνα πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες τροποποιούνται και συσκευάζονται από το σύμπλεγμα Golgi. Τα μιτοχόνδρια παράγουν ενέργεια με
κατανάλωση οξυγόνου.



ξα τα οποία μπορούν να παράγουν γρήγορες αν-
τανακλαστικές αντιδράσεις. 

Οι περισσότεροι νευρώνες έχουν πολλούς δεν-
δρίτες, που είναι κοντές ίνες με πολλές διακλαδώ-
σεις σε σχήμα δέντρου (Εικόνα 2.1Β). Αποτελούν

τη βασική θέση υποδοχής ερεθισμάτων του νευρώ-
να, όντας ικανοί να υποδέχονται μηνύματα είτε από
το περιβάλλον (αισθητικοί νευρώνες), είτε από μία
πλειάδα άλλων νευρώνων, ενδιάμεσων και κινητι-
κών. Οι νευράξονες είναι μεμονωμένες, παχύτερες
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ΕΙΚΟΝΑ 2.2. Τύποι νευρώνων και  οι ιδιότητές τους. Οι ενδιάμεσοι και οι προβλητικοί νευρώνες εμφανίζουν χαρακτηριστικό μέγεθος, δεν-
δριτικές εκβλαστήσεις και αξονικές προβολές. Στο ΚΝΣ τα νευρογλοιακά κύτταρα (αστρογλοία, μικρογλοία, ολιγοδενδρογλοία) παρέχουν
στους νευρώνες στήριξη, προστασία και συντήρηση. Τα κύτταρα Schwann και τα δορυφόρα κύτταρα παρέχουν τις ίδιες λειτουργίες στο
ΠΝΣ. Οι αισθητικοί νευρώνες (μπλε) μετατρέπουν την εισερχόμενη ενέργεια (ερεθίσματα) σε ηλεκτρικά σήματα που μεταφέρονται στο
ΚΝΣ. Οι πληροφορίες που εξέρχονται από το ΚΝΣ οδεύουν με κινητικούς νευρώνες (κόκκινοι) προς τις μυικές ίνες μέσω των νευρομυικών
συνάψεων ή με αυτόνομες προγαγγλιακές (κόκκινες) ίνες προς τα γάγγλια του αυτονόμου, και κατανέμονται στον καρδιακό μυ, τους
λείους μυς, τους εκκριτικούς αδένες, τα μεταβολικά ή τα κύτταρα του ανοσοποιητικού. Πηγή: Felten D.L.& Jozenfowicz, R. (2004) Netter
Νευροανατομία του ανθρώπου.  Άτλας Βασικών Ιατρικών επιστημών IV.  Ιατρικές εκδόσεις Πασχαλίδη. 



και μακρύτερες ίνες, με μήκος που μπορεί να φθά-
σει και ένα μέτρο. Ο κάθε νευρώνας έχει ένα μόνο
νευράξονα ή και κανένα, όπως συμβαίνει σε ορισμέ-
νους ενδιάμεσους νευρώνες. Ο νευράξονας ξεκινά
από μια διόγκωση του νευρωνικού σώματος, που
ονομάζεται εκφυτικός κώνος. Το σημείο αυτό είναι
πολύ σημαντικό, γιατί από εδώ ξεκινά το δυναμικό
ενέργειας, το μήνυμα του νευρώνα προς άλλους
νευρώνες. Καταλήγει σε οζώδη τερματικά μέρη, τα
συναπτικά κομβία, από τα οποία ξεκινά η διανευ-
ρωνική επικοινωνία με την απελευθέρωση χημικών
ουσιών, των νευροδιαβιβαστών (Εικόνα 2.1Β).

Η ποικιλομορφία των νευρώνων οφείλεται σε
μεγάλο βαθμό στην πολυπλοκότητα και στη θέση
των δενδριτών, αλλά και στη θέση του κυτταρικού
σώματος και των νευραξόνων. Ανάλογα με τις απο-
λήξεις που διαθέτουν, οι νευρώνες περιγράφονται
ως μονόπολοι, δίπολοι ή πολύπολοι. Στους μονό-
πολους, οι δενδρίτες και ο άξονας εκφύονται από
το διχασμό της ίδιας αρχικής ίνας. Στους δίπολους,
οι δενδρίτες και ο άξονας εκφύονται από ξεχωρι-
στά μέρη του σώματος. Στους πολύπολους, οι δε-
δρίτες εκφύονται από πολλά μέρη του σώματος,
ενώ μπορεί να εκφύεται και ένας άξονας ο οποίος
να μην είναι διακριτός λόγω μικρού μήκους, ή να
μην υπάρχει καν.

Πολλοί νευράξονες περιβάλλονται από ένα κά-
λυμμα (ή έλυτρο) μυελίνης. H μυελίνη είναι ένα
πλούσιο σε λίπη μονωτικό υλικό, που σχηματίζει
πολλαπλά επίπεδα και παράγεται από ειδικούς τύ-
πους νευρογλοιακών κυττάρων (Εικόνα 2.3). Μικρά
κενά που λέγονται κόμβοι του Ranvier χωρίζουν

το έλυτρο της μυελίνης των περιφερικών νεύρων
(ομάδων νευραξόνων στο ΠΝΣ) σε τμήματα μήκους
περίπου 1 mm. Όπως θα συζητηθεί παρακάτω, τα
χαρακτηριστικά αυτά είναι καθοριστικά για την ποι-
ότητα και την ταχύτητα μεταφοράς μηνυμάτων στο
ΝΣ (DeGroot 1991).

2.2.2. Νευρογλοιακά κύτταρα

Διακρίνονται τέσσερεις βασικοί τύποι νευρογλοι-
ακών κυττάρων (νευρογλοίας: Εικόνα 2.2), από
τους οποίους δύο, τα αστροκύτταρα και τα μικρο-
γλοιακά κύτταρα, έχουν κυρίως τροφικό και στη-
ρικτικό ρόλο: τα αστροκύτταρα είναι μεγαλύτερα,
διακρίνονται σε πρωτοπλασματικά και ινώδη και,
όπως αναλύεται παρακάτω, έχουν πολλαπλούς ρό-
λους, που περιλαμβάνουν την υποστήριξη των νευ-
ρώνων, τη δημιουργία του αιματο-εγκεφαλικού
φραγμού, τη ρύθμιση της ηλεκτρολυτικής ισορρο-
πίας, την επιδιόρθωση του νευρικού ιστού και τη
συμμετοχή τους στη συναπτική διαβίβαση (Εικόνα
2.4). Τα μικρότερα μικρογλοιακά κύτταρα συμμε-
τέχουν στην αντίδραση σε βλάβες του εγκεφαλι-
κού ιστού, μεταναστεύοντας γρήγορα στις πληγεί-
σες περιοχές όπου γεμίζουν τα κενά, παρέχοντας
στήριξη (γλοίωση). Τα μικρογλοιακά κύτταρα είναι
τα μακροφάγα του ΚΝΣ, τα οποία συμμετέχουν
στην καταστροφή και στην απομάκρυνση βλαπτι-
κών κυτταρικών υπολειμμάτων. Οι άλλοι δύο τύποι
νευρογλοίας (τα ολιγοδενδροκύτταρα και τα κύτ-
ταρα του Schwann, Εικόνα 2.3), που είναι η πλει-
ονότητα (75%), επηρεάζουν την ταχύτητα της νευ-

2.2 Τα Κύτταρα του Νευρικού συστήματος 43

ΕΙΚΟΝΑ 2.3. Νευρογλοιακά επεν-
δύουν ορισμένους  άξονες με μυε-
λίνη. Ένα μεμονωμένο ολιγοδενδρο-
κύτταρο στο ΚΝΣ μπορεί να επενδύ-
σει πολλούς άξονες, ενώ στο ΠΝΣ
ένα κυτταρο Schwann καλύπτει ένα
μόνο τμήμα ενός άξονα.



ρωνικής επικοινωνίας μέσω της μυελίνωσης των
νευραξόνων, περιτυλίγοντας τους νευράξονες με
το έλυτρο που τους απομονώνει από το περιβάλ-
λον και από άλλους νευρώνες.

Όπως προαναφέρθηκε το έλυτρο μυελίνης δια-
κόπτεται κάθε 1 mm περίπου από τους κόμβους
του Ranvier, όπου η νευρωνική μεμβράνη είναι
εκτεθειμένη στο εξωτερικό περιβάλλον. Στους νευ-
ρώνες του ΚΝΣ η μυελίνωση επιτελείται από ολιγο-
δενδοκύτταρα, ενώ στο ΠΝΣ από τα κύτταρα του
Schwann. Στο ΠΝΣ τα έλυτρα μπορούν να συμμε-
τάσχουν στην αναγέννηση τραυματισμένων αξό-
νων, δρώντας ως κατευθυντήρια εκμαγεία. 

Η συνεισφορά των νευρογλοιακών κυττάρων
στις λειτουργίες του ΝΣ δεν τελειώνει εδώ. Κατά
την εμβρυϊκή εξέλιξη, κύτταρα νευρογλοίας δημι-
ουργούν ικριώματα που οδηγούν τους νέους νευ-
ρώνες στη θέση τους. Επιπρόσθετα, συμμετέχουν
στη δημιουργία, στη διατήρηση και στην ανασύ-
σταση συνάψεων: για παράδειγμα, αν στο μέσο
καλλιέργειας υπάρχουν αστροκύτταρα, οι νευρώ-
νες δημιουργούν επτά φορές περισσότερες δια-

συνδέσεις, ενώ αντίθετα, αρχίζουν να χάνουν συ-
νάψεις αν τα αστροκύτταρα αφαιρεθούν (Ullian
και συν. 2001). 

Τα νευρογλοιακά κύτταρα φαίνονται να συμμε-
τέχουν στη νευρωνική δραστηριότητα και με άμε-
σους τρόπους. Σε πολλά σημεία του ΝΣ βρίσκονται
σε στενή επαφή με συνάψεις (Εικόνα 2.4), και αυτή
η ανατομική σύζευξη φαίνεται να έχει λειτουργικές
προεκτάσεις, περιλαμβανομένης της ικανότητας
ορισμένων κυττάρων νευρογλοίας να αντιδρούν σε
νευροδιαβιβαστές και να ρυθμίζουν τη νευροδιαβί-
βαση (Auld & Robitaille, 2003).

Τα αστροκύτταρα φαίνεται να παίζουν σημαντι-
κό ρόλο στη μάθηση: ποντίκια με εμφύτευμα αν-
θρώπινων νευρογλοιακών κυττάρων εγκατέστησαν
γρηγορότερα ένα κλασικό συνειρμό φόβου (βλέπε
Μάθηση, Κεφ. 4) από την ομάδα ελέγχου (Han και
συν., 2013). Τέλος τα νευρογλοιακά κύτταρα συνει-
σφέρουν νευρορυθμιστικά στη χημική μεταφορά
μηνυμάτων μεταξύ νευρώνων (Ενότητα 2.4.3:
Έλεγχος της συναπτικής δραστηριότητας). 

2.3. Ενδονευρωνική προώθηση μηνυμάτων

2.3.1. Η νευρωνική μεμβράνη

Η νευρωνική μεμβράνη (Εικόνα 2.5) είναι μια λεπτή,
διπλή στιβάδα λιπιδίων που περικλείει το νευρώνα
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ΕΙΚΟΝΑ 2.4. Ένα νευρογλοιακό κυτταρο (αστροκύτταρο) μπορεί
να επηρεάζει άμεσα και έμμεσα τη συναπτική δραστηριότητα μιας
γλουταματεργικής σύναψης: μπορεί να απελευθερώνει ένα δικό
του νευροδιαβιβαστή ανταποκρινόμενο στα επίπεδα νευροδιαβι-
βαστών στη σύναψη, ενώ παράλληλα περιβάλλει τη σύναψη εμπο-
δίζοντας τη διάχυση του γλουταμικού (Glu) από το συναπτικό χά-
σμα. Απορροφά το γλουταμικό και το ανακυκλώνει, επιστρέφοντας
γλουταμίνη στον προσυναπτικό άξονα. Κύρια Σημεία

•  Η νευρωνική μεμβράνη έχει κεντρικό ρόλο στην προώθηση
μηνυμάτων, λόγω της επιλεκτικής διαπερατότητάς της από
ηλεκτρικά φορτισμένα μόρια (ιόντα).

•  Στην ηρεμία, η νευρωνική μεμβράνη διατηρείται πολωμένη
από τις δυνάμεις της διάχυσης και της ηλεκτροστατικής πίε-
σης, από την επιλεκτική διαπερατότητά της στα οργανικά
ανιόντα, και στα ιόντα Κ+, Νa+ και Cl– λόγω των ιοντικών δι-
αύλων της και από την αντλία Καλίου - Νατρίου.

•  Η αλλαγή της πόλωσης της μεμβράνης είναι η βάση της νευ-
ρωνικής αντίδρασης σε ερεθίσματα, με τη μορφή ενός συ-
ναπτικού δυναμικού ή ενός δυναμικού ενέργειας. 

•  Ο ρυθμός / ταχύτητα αντίδρασης του νευρώνα περιορίζεται
από την απόλυτη ανερέθιστη (refractory) περίοδό του. 

•  Ο νευρώνας αντιδρά σε ερεθίσματα διαφορετικής έντασης
βάσει της ψηφιακής αρχής «όλον ή ουδέν», αλλά η ένταση
των ερεθισμάτων κωδικοποιείται αναλογικά, χάρη στο ότι τα
έντονα ερεθίσματα μπορούν να τον πυροδοτήσουν νωρίτερα
από τα ηπιότερα κατά τη δεύτερη (σχετική) φάση της ανε-
ρέθιστης περιόδου του.


