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Κεφ.1: Σύστημα αισθητήριων ομάδων



1.1 Οφθαλμοί

Το μάτι είναι το αισθητήριο όργανο της όρασης. 
Είναι ένας στρογγυλός βολβός και το τοίχωμά του 
αποτελείται από τρεις χιτώνες:
i) Σκληρός χιτώνας
ii) Χοριοειδής χιτώνας
iii) Αμφιβληστροειδής χιτώνας

4



1.2  Αφτί

Το αφτί αποτελεί αισθητήριο όργανο και δέκτη 
ερεθισμάτων ήχου και αντίληψης θέσης στον 
χώρο.
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Διακρίνεται σε:
1)Έξω( πτερύγιο και 
έξω ακουστικός 
πόρος)
2)Μέσο (κοιλότητα 

του τυμπάνου)
3) Έσω αφτί 
(λαβύρινθος)



1.3 Γλώσσα
Είναι ένα κινητό, μυώδες όργανο, καλυμμένο µε 
βλεννογόνο. 
Οι λειτουργίες της γλώσσας είναι οι εξής :
1) Γεύση
2) Μάσηση 
3) Κατάποση τροφής
4) Ομιλία
5) Καθαρισμός στόματος
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Η γλώσσα αποτελείται από 
τρία μέρη: τη ρίζα, το σώμα 
και την κορυφή. 



1.4 Μύτη

Η μύτη είναι όργανο το οποίο βρίσκεται στο πρόσωπο 
ανάμεσα στα χείλη και τα μάτια, προεξέχει από αυτό και 
έχει δύο εισόδους που χρησιμεύουν στην αναπνοή και την 
όσφρηση. 
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Κεφ.2:Κυκλοφορικό Σύστημα



2.1 Καρδιά

Η καρδιά είναι μια μυώδης αντλία αίματος. Είναι τόσο 
αναρροφητική όσο και συμπιεστική αντλία.
Δηλαδή, συγκεντρώνει και στέλνει το αίμα σε όλο το σώμα. 
Είναι τετράχωρη (έχει 4 διαμερίσματα) :
2 Κόλπους (δεξιός και αριστερός) 
2 Κοιλίες (δεξιά και αριστερή)
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2.2 Αρτηρίες

Είναι ελαστικοί και συσταλτοί 
σωλήνες, µε τους οποίους απάγεται 
το αίµα από την καρδιά.
Το τοίχωµά τους είναι παχύ και 
αποτελείται από τρεις χιτώνες από 
τους οποίους :
i) Ο έξω περιέχει ελαστικές ίνες
ii) Ο µέσος περιέχει λείες µυϊκές 
ίνες 
iii) Ο έσω αποτελείται από στιβάδα 
ενδοθηλιακών κυττάρων.
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2.3 Φλέβες

Φλέβες ονομάζονται τα αγγεία μέσω 
των οποίων επιστρέφει το αίμα από 
τους διάφορους ιστούς στη καρδιά.
Ομοίως, με τις αρτηρίες, 
διακλαδίζονται σε μεγαλύτερα και 
μικρότερα αγγεία μέχρι τα τριχοειδή.
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2.4 Τριχοειδή Αγγεία

Τα τριχοειδή αγγεία είναι σωλήνες 
ενδοθηλιακών κυττάρων, οι οποίες 
συνδέουν το αρτηριακό με το 
φλεβικό δίκτυο.
Παρεμβάλλονται ανάμεσα σε 
αρτηρίες και φλέβες συνεπώς, 
βρίσκονται κατά μήκος όλου του 
ανθρώπινου σώματος. 
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Κεφ.3: Νευρικό Σύστημα



3.1 Νευρώνας

Ο νευρώνας είναι το κύτταρο που 
αποτελεί δομικό μέρος και 
λειτουργική μονάδα του νευρικού 
συστήματος.
Κάθε νευρώνας αποτελείται από 
ένα κυτταρικό σώμα που 
περιλαμβάνει τον πυρήνα και 
μεγάλο αριθμό οργανιδίων, και 
από μία ή περισσότερες 
αποφυάδες.
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3.2 Αριστερό Τμήμα του Εγκεφάλου
3.3 Δεξί Τμήμα του Εγκεφάλου

Η εξωτερική επιφάνεια του πρόσθιου εγκεφάλου 
αποτελείται από δύο ημισφαίρια, ένα αριστερό και ένα 
δεξιό, τα οποία περιβάλλουν όλες τις άλλες δομές του.
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Τα δύο ημισφαίρια 
μοιάζουν στην όψη, 
αλλά διαφέρουν ως 
προς τη λειτουργία 
τους, καθώς 
ειδικεύονται σε 
διαφορετικά είδη 
δραστηριοτήτων .



3.4 Νωτιαίος Μυελός

Ο νωτιαίος μυελός είναι μία 
λεπτή, ωοειδής στήλη νευρικού 
ιστού, βρίσκεται εντός της 
σπονδυλικής στήλης, 
προστατεύεται από οστά και 
περιβάλλεται άμεσα από μήνιγγες. 
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Κεφ.4:Ουροποιητικό Σύστημα



4.1 Νεφροί
Στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν 
2 νεφροί, ο αριστερός και ο 
δεξιός.
Στον κάθε νεφρό διακρίνουμε:
□ Μια πρόσθια και μια 

οπίσθια επιφάνεια που είναι 
υπόκυρτες

□ Ένα έξω χείλος που είναι 
κυρτό και ένα έσω που είναι 
κοίλο

□ Έναν άνω κι ένα κάτω πόλο.
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4.2 Ουρητήρες

Οι ουρητήρες είναι δυο, ένας από 
κάθε νεφρό και μεταφέρουν τα 
ούρα από τους νεφρούς στην 
κύστη. 
Tο τοίχωμα του ουρητήρα 
αποτελείται από έναν εξωτερικό 
ινώδη χιτώνα, ένα μυϊκό χιτώνα 
αμέσως κάτω απ' τον ινώδη και 
προς το εσωτερικό του από το 
βλεννογόνο χιτώνα που έχει 
μεταβατικό επιθήλιο.
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4.3 Ουροδόχος Κύστη

Η ουροδόχος κύστη είναι ένας 
μυώδης ασκός που πληρούται από 
ούρα. 
Παθήσεις:
Α. Μη ελεγχόμενη κύστη
Β. Αντανακλαστική κύστη
Γ. Ατονική κύστη

Γ1. Αισθητική ατονική κύστη
Γ2. Κινητική ατονική κύστη
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4.4  Ουρήθρα

Η ουρήθρα είναι ένας μικρός σωλήνας που 
συμμετέχει στην αποβολή των ούρων έξω από το 
σώμα.
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Κεφ.5: Το Αναπαραγωγικό Σύστημα



5.3 Ζυγωτό

Ζυγωτό ονομάζεται το 
κύτταρο που προέρχεται 
από τη συγχώνευση των 
γαμετών δηλαδή την ένωση 
ενός ωαρίου με ένα 
σπερματοζωάριο ή 
γενικότερα ενός θηλυκού 
με έναν αρσενικό γαμέτη.
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5.4 Έμβρυο

Έμβρυο ονομάζεται ο 
άνθρωπος στο αρχικό 
στάδιο της ζωής του, 
δηλαδή από τη στιγμή 
διαίρεσης του πρώτου 
κυττάρου μέχρι και την 
γέννησή του και ο κλάδος 
της ιατρικής που το ερευνά 
λέγεται εμβρυολογία. 
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Κεφ.6:Ερειστικό σύστημα



6.1 Οστά

Ο ανθρώπινος σκελετός 
διαιρείται σε 3 βασικά 
μέρη, τον σκελετό των 
κάτω άκρων τον σκελετό 
των πάνω άκρων και αυτόν 
του κορμού. 
Τα οστά διακρίνονται σε 
μακρά, βραχέα, πλατιά και 
αεροφόρα.
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6.2 Σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος είναι μια 
μικρή λωρίδα συνδετικού 
ιστού που αποτελείται από 
ανθεκτικές ίνες 
κολλαγόνου.
Μέσω αυτού συνδέονται τα 
κόκαλα σε μια άρθρωση.
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6.3 Τένοντες

Τένοντες είναι μια σκληρή περιοχή ινώδους 
συνδετικού ιστού που συνδέει τους μύες με τα οστά.
Οι τένοντες λειτουργούν μαζί με τους μύες και 
ασκούν μέχρι μια δύναμη τραβήγματος.
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6.4 Χόνδροι

Ο χόνδρος είναι ένας εύκαμπτος και λείος ελαστικός 
ιστός, ένα ελαστικό επίστρωμα που καλύπτει και 
προστατεύει τα άκρα των μακριών οστών στις 
αρθρώσεις.
Κύτταρα χόνδρου:
α. Χονδροβλάστες
β. Χονδροκύτταρα: 
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Κεφ.7:Μυϊκό Σύστημα



7.1 Σκελετικοί Μύες

Σκελετικοί ονομάζονται οι 
μύες που κινούν το σκελετό, 
μερικές φορές αναφέρονται 
και ως εκούσιοι μύες. Οι 
σκελετικοί μύες λέγονται 
αλλιώς και γραμμωτοί.
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7.2 Λείοι Μύες

Ο λείος μυς ελέγχει τις ακούσιες κινήσεις. 
Ο μηχανισμός του ελέγχεται από το αυτόνομο νευρικό 
σύστημα.
Ο λείος μυϊκός ιστός βρίσκεται στα τοιχώματα των 
σπλαχνικών οργάνων και είναι τοποθετημένος σε στιβάδες.
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7.3 Καρδιακός Μυς 

Ο καρδιακός μυϊκός ιστός, για να ανταποκριθεί στο ρόλο 
του, είναι απαραίτητα να κάνει ρυθμικές, ακούσιες, 
συνεχείς και ισχυρές συστολές, που απαιτούν μεγάλα 
ποσά ενέργειας.
Οι καρδιακές μυϊκές ίνες είναι κυλινδρικά και επιμήκη 
κύτταρα με ένα ή δυο το πολύ κεντρικούς πυρήνες.
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