
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 

Στόχοι 
Αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία του κεφαλαίου, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε 
θέση: 

• Να περιγράφει την ποικιλομορφία που αφορά τη δομή και τη λειτουργία των 
κυττάρων του ανθρώπινου οργανισμού. 

• Να κατανοεί τη σχέση δομής και λειτουργίας των κυπάρων 

Κύρια σημεία 

• Η ποικιλομορφία στη δομή και λειτουργία των κυπάρων του ανθρώπινου οργα-
νισμού 

• Η σχέση δομής και λειτουργίας των κυπάρων 
• Η συνεργασία των κυπάρων σε όλα τα επίπεδα (ιστός-όργανο- σύστημα 

οργάνων) για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. 

Διευκρινίσεις 

Θα πρέπει να σχολιαστεί ο ορισμός του ιστού (κύπαρα μορφολογικά όμοια, που 
συμμετέχουν στην ίδια λειτουργία). Ο ορισμός αυτός είναι συμβατικός, δεδομέ-
νου ότι υπάρχουν ιστοί με κύπαρα διαφορετικής μορφολογίας, όπως ο νευρικός 
(νευρώνες, κύπαρα νευρογλοίας), ο ερειστικός κτλ. 
Κάθε ιστός αποτελείται από κύπαρα, ανάμεσα στα οποία υπάρχει μεσοκυπάρια 
ουσία. Η ουσία αυτή μπορεί να είναι στερεή όπως στην περίπτωση του οστίτη ι-
στού ή υγρή όπως στη περίπτωση του αίματος (μεσοκυπάριο υγρό). Στις περι-
πτώσεις που τα κύπαρα είναι στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους η ποσότητα της 
μεσοκυπάριας ουσίας είναι λίγη, όπως ανάμεσα στα επιθηλιακά κύπαρα, ενώ σε 
άλλες περιπτώσεις άφθονη, όπως ανάμεσα στα κύπαρα του οστίτη ιστού. 

Μάθημα 1°: Κύπαρα και ιστοί 

Στόχοι 

Αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία του μαθήματος, ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε 
θέση: 



• Να συνειδητοποιήσει ότι ο άνθρωπος είναι πολυκύτταρος οργανισμός και δια-
θέτει πολυάριθμα και διαφορετικά κύτταρα. 

• Να εξηγεί τι σημαίνει ιστός και να αναφέρει τα τέσσερα είδη ιστών. 
• Να σχεδιάζει ένα νευρικό, ένα επιθηλιακό και ένα μυϊκό κύτταρο και να περιγρά-

φει τις λειτουργίες τους. 
• Να κατανοεί την έννοια της διαφοροποίησης. 
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Διάγραμμα ροής 

Φάσεις Διδακτικές ενέργειες 
και εποπτικά μέσα 

Ορισμός του ιστού 

Επιθηλιακός ιστός 

Φαση 3. 
Ερειστικος ιστός 

Μυϊκός ιστός 

Προβάλλουμε τη διαφάνεια με διάφο-
ρα είδη κυττάρων που προέρχονται 
από το ίδιο ζυγωτό. Εξηγούμε την έν-
νοια της διαφοροποίησης. 

Με τη βοήθεια διαφάνειας, όπου φαί-
νονται τα διάφορα είδη του επιθηλια-
κού ιστού, περιγράφουμε τις λειτουρ-
γίες του. 
Προβολή διαφάνειας με τα διάφορα 
είδη αδένων. 
Παρουσίαση των διαφορών μεταξύ 
ενδοκρινών και εξωκρινών αδένων. 

Προβολή της διαφάνειας με τα είδη 
του ερειστικού ιστού. Αναφορά της 
ιδιαιτερότητας αυτού του ιστού 
(ύπαρξη συνήθως άφθονης μεσοκυτ-
τάριας ουσίας). Περγραφή των λει-
τουργιών του ερειστικού ιστού. 

Προβολή της διαφάνειας με τα τρία 
είδη του μυϊκού ιστού. Αναφορά στην 
ικανότητα των μυϊκών κυττάρων να 
συστέλλονται. 
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Νευρικός ιστός 
Προβολή διαφάνειας με τα είδη των 
κυπάρων του νευρικού ιστού. Σύνδε-
ση της μορφολογίας τους με το ρόλο 
τους. 
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