Κεντρικό νευρικό σύστημα. Το νευρικό σύστημα αποτελείται από ένα κεντρικό και ένα
περιφερικό τμήμα. Το κεντρικό τμήμα του νευρικού συστήματος ονομάζεται
κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) και αποτελείται από τον νωτιαίο μυελό (νωτιαίος
σωλήνας) και τον εγκέφαλο (κρανιακή κοιλότητα). Το περιφερικό τμήμα του νευρικού
συστήματος ονομάζεται περιφερικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ) και αποτελείται από τα
εγκεφαλικά και τα νωτιαία νεύρα. Σε αντίθεση με το ΚΝΣ που περιβάλλεται από
οστέινες δομές (κρανίο και σπονδυλική στήλη) το ΠΝΣ δεν προστατεύεται από οστά.

Μήνιγγες. Ο εγκέφαλος καθώς και ο νωτιαίος μυελός περιβάλλονται και στηρίζονται από
τρεις μεμβράνες, οι οποίες ονομάζονται μήνιγγες (εγκεφαλικές και νωτιαίες αντίστοιχα).
Όπως απαντώνται εκ των έξω προς τα έσω οι μήνιγγες περιλαμβάνουν την
σκληρά ή παχυμήνιγγα και την λεπτομήνιγγα που υποδιαιρείται στην αραχνοειδή
και τη χοριοειδή ή λεπτή μήνιγγα. Μεταξύ των μηνίγγων υπάρχουν οι εξής χώροι: ο
υποσκληρίδιος (δυνητικός) μεταξύ της σκληράς και της αραχνοειδούς και ο υπαραχνοειδής
μεταξύ της αραχνοειδούς και της χοριοειδούς μήνιγγας. Στον υπαραχνοειδή χώρο κυκλοφορεί
το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ).

Ρόλος εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Το ΕΝΥ είναι διαυγές, άχρωμο υγρό. Βρίσκεται στον
υπαραχνοειδή χώρο στο σύστημα κοιλιών και δεξαμενών του εγκεφάλου και περιβάλλει
τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό. Η ποσότητα του ΕΝΥ στους ενήλικες είναι περί τα 60-150
ml και στα νεογνά περί τα 10-60 ml με κατανομή 50% ενδοκράνια
και 50% εντός του νωτιαίου σάκου. Το ΕΝΥ έχει σημαντικό ρόλο στη φυσική υποστήριξη
του ΚΝΣ και την προστασία του από τραυματισμούς, τη ρύθμιση της ενδοκράνιας
πίεσης, τη μεταφορά θρεπτικών ουσιών και νευροδιαβιβαστών στο ΚΝΣ, την
απομάκρυνση
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πλεοναζόντων

νευροδιαβιβαστών και τον έλεγχο του χημικού περιβάλλοντος του ΚΝΣ. Ο ρυθμός
παραγωγής του ΕΝΥ είναι 0,30-0,35 ml/min ή 20 ml/h ή περίπου 500-800 ml/24h στους
ενήλικες.
Παραγωγή ΕΝΥ – Χοριοειδές πλέγμα – Αιμαγγειακός φραγμός ή φραγμός αίματος
– ΕΝΥ. Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό παράγεται σε ποσοστό περίπου 70-80 % από τα
χοριοειδή πλέγματα των πλαγίων, της τρίτης και της τετάρτης κοιλίας. Υπάρχουν
τέσσερα χοριοειδή πλέγματα στον εγκέφαλο, ένα σε κάθε κοιλία. Χοριοειδές πλέγμα
ονομάζουμε το αγγειακό πλέγμα που εμπεριέχεται μέσα στις τέσσερεις κοιλίες του
εγκεφάλου και αποτελεί την δίκην πλέγματος συσπείρωση αιμοφόρων αγγείων. Το
χοριοειδές πλέγμα είναι αγγειακό πλέγμα αποτελούμενο από εσπειραμένες αγγειακές
λάχνες που προβάλλουν από το τοίχωμα της κοιλίας στην κοιλότητα. Κάθε

κλάδος του αποτελείται από αγγεία, ένα λεπτό δίκτυο κολλαγόνων ινών και μια μονή
στιβάδα κυβοειδών κυττάρων με λεπτότατους κροσσούς (επενδυματικά κύτταρα)
του τοιχώματος των κοιλιών .Το χοριοειδές πλέγμα χρησιμεύει στην παραγωγή του
εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ), στο φιλτράρισμα αυτού από τα μεταβολικά παράγωγα,
τις ξένες ουσίες και τους πλεονάζοντας νευροδιαβιβαστές. Ο μηχανισμός αυτός της
παραγωγής ΕΝΥ μέσω του λεγόμενου αιμαγγειακού φραγμού, έχει έναν πολύ σημαντικό
ρόλο στη διατήρηση του ευαίσθητου περιβάλλοντος του εξωκυττάριου χώρου που απαιτείται
από τον εγκέφαλο για την καλή λειτουργία του. Ο φραγμός αίματος – ΕΝΥ ρυθμίζει τη διήθηση
μικρού ΜΒ ουσιών από το πλάσμα (αέρια, νερό, λιποδιαλυτές ουσίες) διαμέσου των
χοριοειδών πλεγμάτων. Σύμφωνα με νεότερα επιστημονικά δεδομένα, το ΕΝΥ παράγεται στα
χοριοειδή πλέγµατα, όχι µε απλή διάχυση ή ώσµωση, αλλά µε διεργασία ενεργητικής
έκκρισης. Τα επιθηλιακά κύτταρα του χοριοειδούς πλέγματος εκκρίνουν ΕΝΥ με μια
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διαδικασία που περιλαμβάνει τη μεταφορά Να , Cl και HCO3 από το αίμα στις κοιλίες του
εγκεφάλου. Η παραγωγή του ΕΝΥ ρυθμίζεται από τα ένζυμα Κ-Να ATPάση και καρβονική
ανυδράση. Η μεταφορά ιόντων αποκλειστικά και μόνο προς μια κατεύθυνση επιτυγχάνεται
λόγω της πολικότητας του επιθηλίου. Η ενεργητική διακίνηση των ιόντων δημιουργεί
ωσμωτικό χάσμα που οδηγεί στην έκκριση Η2O. Τα τριχοειδή των λαχνών του χοριοειδούς
πλέγματος χωρίζονται από την κοιλότητα των κοιλιών με τις ακόλουθες δομές:
θυριδωτά ενδοθηλιακά κύτταρα και την βασική τους μεμβράνη, αποφυάδες των
αστροκυττάρων, επενδυματικά κυβοειδή κροσσωτά κύτταρα, οι κορυφές των οποίων
είναι συνδεδεμένες με στενοσυνδέσμους και τη βασική τους μεμβράνη.

Παραγωγή ΕΝΥ – Αιματοεγκεφαλικός ή εγκεφαλικός φραγμός. Μικρές ποσότητες
(περίπου 20-30 %) παράγονται επίσης από τα αγγεία της χοριοειδούς μήνιγγας στα σημεία
εισόδου στις εγκεφαλικές πτυχές με το μηχανισμό του εγκεφαλικού φραγμού. Πιο
συγκεκριμένα, ΕΝΥ παράγεται από τα επενδυματικά κύτταρα των τοιχωμάτων των
κοιλιών, αλλά ακόμη και από την εγκεφαλική ουσία, μέσω των περιαγγειακών χώρων. Ο
αιματοεγκεφαλικός ή εγκεφαλικός φραγμός χωρίζει τον εγκεφαλικό ιστό από το υπόλοιπο
σώμα. Αποτελεί εκλεκτικό φραγμό που δεν επιτρέπει σε πολλές ουσίες που υπάρχουν στην
κυκλοφορία να περάσουν δια μέσου του τοιχώματος των τριχοειδών στον εγκεφαλικό ιστό.
Βρίσκεται στο επίπεδο του τοιχώματος των τριχοειδών. Το τοίχωμά τους αποτελείται από
ενδοθηλιακά κύτταρα που επικαλύπτουν το ένα το άλλο σαν κεραμίδια και συνδέονται με
στενοσυνδέσμους, από τη βασική μεμβράνη και τις αποφυάδες των αστροκυττάρων
που περιβάλλουν τα τοιχώματα των τριχοειδών. Ο φραγμός αίματος- εγκεφάλου στο επίπεδο
του τοιχώματος των τριχοειδών συμβάλλει στη μεταφορά ουσιών μεταξύ αίματος και ΕΝΥ.
Το νερό, οι λιποδιαλυτές ουσίες και τα αέρια μεταφέρονται ελεύθερα. Η γλυκόζη, τα
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αμινοξέα και οι ηλεκτρολύτες (ιόντα Na , Cl , Κ , Ca

2+

, Mg

μεταφέρονται με μόρια

μεταφορείς. Η διαπερατότητα για τους ηλεκτρολύτες είναι μικρή. Οι πρωτεΐνες του
πλάσματος και τα μεγάλα οργανικά μόρια δεν περνούν το φραγμό. Φάρμακα όπως οι
σουλφοναμίδες, η χλωραμφαινικόλη και οι τετρακυκλίνες περνούν ικανοποιητικά στο
ΕΝΥ σε αντίθεση με τις πενικιλλίνες.

Κυκλοφορία και αποχέτευση του ΕΝΥ. Το ΕΝΥ εκκρίνεται στις πλάγιες κοιλίες και μετά
πηγαίνει διαµέσου του τρήµατος του Monro στην 3η κοιλία, τον υδραγωγό του
Sylvius και την 4η κοιλία , για να περάσει μ έσα από τα τρή µατα Magendie και
Luschka στις δεξαµενές της βάσης του υπαραχνοειδούς χώρου. Από εκεί έρχεται προς τα
πάνω, στην επιφάνεια των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, ενώ ένα ποσό ρέει προς τα κάτω, μ έσα
στο νωτιαίο υπαραχνοειδή χώρο. Στη συνέχεια επαναρροφάται στο αίµα δια µέσου των
αραχνοειδών λαχνών, οι οποίες προβάλλουν μέσα στον άνω οβελιαίο και σε άλλους
φλεβώδεις κόλπους. Η μεταφορά του ΕΝΥ στους φλεβώδεις κόλπους γίνεται όταν η πίεση
του είναι μεγαλύτερη από αυτή των κόλπων.
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Σύσταση ΕΝΥ. Περιέχει λιγότερο από τέσσερα λευκά αιμοσφαίρια σε 1 mm που όλα
είναι λεμφοκύτταρα. Το ποσό του λευκώµατος στο οσφυϊκό ENΥ είναι 0,15 ως 0,45 g/L,
ενώ οι τιµές για το ENΥ των κοιλιών και εκείνο των δεξαµενών είναι αντίστοιχα 0,05 ως 0,15
g/L και 0,15 ως 0,25 g/L . Το µμεγαλύτερο ποσό του λευκώµατος ανήκει στις λευκωµατίνες.
Φυσιολογικά περιέχει 0,50-0,80 g/L γλυκόζης και 120-130 mEq χλωριούχων (εκφρασµένο
ως NaCI) στο λίτρο. Έτσι, το ποσό λευκώ µατος του ENΥ, συγκρινόµενο µε εκείνο του ορού,
είναι χα µηλό, το επίπεδο του σακχάρου είναι επίσης χαµηλό, ενώ των χλωριούχων είναι
υψηλότερο. Το νάτριο, το κάλιο , η ουρία και µερικά φάρ µακα, όπως οι σουλφονα µίδες,
περνούν ελεύθερα στο ΕΝΥ, και εποµένως βρίσκονται σε συγκεντρώσεις ίσες µε εκείνες του
ορού, ενώ άλλες ουσίες, όπως τα αντισώµατα, τα σαλικυλικά, η πενικιλίνη και η
στρεπτομυκίνη, περνούν στο ENΥ σε σχετικά µ ικρές ποσότητες, ακό µα και αν οι
συγκεντρώσεις τους στον ορό είναι υψηλές. Τα βρωµιούχα

βρίσκονται στο οσφυϊκό

ENΥ µ όνο στο 1/3 της συγκέντρωσής τους στο αίµα. Eποµένως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
η είσοδος πολλών χηµικών ουσιών στο ENΥ είναι εκλεκτική και δεν πρόκειται για απλή
διεργασία διάχυσης διαµέσου μιας ηµιδιαπερατής μεμβράνης. Οι παθήσεις της αραχνοειδούς
μήνιγγας, και ιδιαίτερα οι φλεγμονές, μπορεί να επηρεάσουν αυτή τη διεργασία έτσι
ώστε, σε περιπτώσεις μηνιγγίτιδας, μερικές ουσίες, όπως η πενικιλίνη και τα
βρωµιούχα, περνούν στο ΕΝΥ µ ε μ εγαλύτερη ευκολία. To ENY φυσιολογικά δεν
περιέχει μικροοργανισμούς.

