
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 



Εικ. 1.1.1 
Α. Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από κύτταρα, καθένα από τα οποία επιτελεί κατά βάση τις ίδιες βασικές 

λειτουργίες (επικοινωνία με το περιβάλλον, μεταβολισμός, αναπαραγωγή).Η πρόσληψη των θρεπτικών ουσιών από 
το περιβάλλον γίνεται μέσω της μεμβράνης, κυρίως με το φαινόμενο της διάχυσης. 

Β. Η διάχυση από το εξωτερικό περιβάλλον στο ενδοκυττάριο περιβάλλον είναι μια διαδικασία ανάλογη της 
επιφάνειας της μεμβράνης. Όσο μεγαλύτερη η επιφάνεια της μεμβράνης, τόσο αποτελεσματικότερη η διάχυση. 
Ο λόγος όγκος/επιφάνεια επηρεάζει τελικά και το απόλυτο μέγεθος που καταλαμβάνουν τα κύτταρα. 



1.1 ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ 

Εικ. 1.1.2 
Το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από μόρια, 
κύτταρα, ιστούς, όργανα και συστήματα 
οργάνων. Οι τέσσερεις βασικοί ιστοί 
(επιθηλιακός, εριστικός, μυϊκός και νευρικός) 
σχηματίζονται ήδη κατά την εμβρυϊκή ζωή από 
τρεις διακριτές κυτταρικές στιβάδες κυττάρων: 
το εξώδερμα, το μεσόδερμα και το ενδόδερμα. 

Το κύτταρο αποτελεί τη βασική δομική και 
λειτουργική μονάδα των οργανισμών, είναι 
δηλαδή η μικρότερη μονάδα (Εικ. 1.1.1) που αν 
απομονωθεί, διατηρεί τα βασικά χαρακτηριστικά 
που εμφανίζουν οι μορφές ζωής, είτε πρόκειται 
για μονοκύτταρους αυτοτελείς οργανισμούς (π.χ. 
πρωτόζωα), είτε για τα κύτταρα των 
πολυκύτταρων οργανισμών (π.χ. άνθρωπος). 

Τα φαινόμενα αυτά είναι: η ικανότητα 
αναπαραγωγής, η ικανότητα του 

μεταβολισμού, και η ικανότητα 
αντίδρασης στα ερεθίσματα του 
άμεσου περιβάλλοντος τους, 

Η κυτταρική αναπαραγωγή 
(που λέγεται επίσης και 
κυτταρική διαίρεση) είναι η 
φάση της ζωής των κυττάρων 
κατά την οποία διπλασιάζεται 
το γενετικό υλικό και μοιράζεται 
ισότιμα σε δύο νέα κύτταρα. Το 
γενετικό υλικό των κυττάρων 
περιέχει πληροφορίες (χημικής 
φύσεως) για τον τρόπο 
σύνθεσης των συστατικών του. 

Ο μεταβολισμός είναι ένα 
σύνολο μηχανισμών που έχει 

το κύτταρο για να 
προσλαμβάνει πλούσιες σε 

ενέργεια ουσίες από το άμεσο περιβάλλον του 
και, διασπώντας τες στο εσωτερικό του, να 
διοχετεύει αυτή την ενέργεια στην κάλυψη των 
δικών του αναγκών. Ο βασικός (όπως λέγεται) 
μεταβολισμός είναι λίγο πολύ παρόμοιος σε όλα 
τα κύτταρα και περιλαμβάνει: τη χρήση 0 2 (το 
οποίο τα κύτταρα προμηθεύονται από το άμεσο 
περιβάλλον τους) και την παραγωγή CO2 (το 
οποίο απομακρύνεται από το εσωτερικό των 
κυττάρων επίσης στο άμεσο περιβάλλον τους). Η 
ενέργεια που κερδίζεται, αποθηκεύεται με χημική 
μορφή και χρησιμοποιείται για τη σύνθεση 
διαφόρων ουσιών (π.χ. πρωτεΐνες, λίπος, 
γλυκογόνο κλπ). 

Τέλος, η ικανότητα πρόσληψης ερεθισμάτων από 
το περιβάλλον και η ικανότητα αντίδρασης σε 
αυτά, είναι οι μηχανισμοί που εξασφαλίζουν στο 
κύτταρο την προσαρμογή του στις μεταβαλλόμενες 
συνθήκες του άμεσου περιβάλλοντος του. Π.χ. αν 
αυξηθεί η συγκέντρωση γλυκόζης στο αίμα, 



μερικά κύτταρα παράγουν ουσίες (ινσουλίνη), 
που αυξάνουν την απορρόφηση της γλυκόζης 
από τα κύτταρα του σώματος, οδηγώντας τελικά 
στη μείωση της συγκέντρωσης της στο αίμα. 

Το ανθρώπινο σώμα έχει 100 τρις (!) περίπου 
κύτταρα, τα οποία προέρχονται (με αλλεπάλληλες 
μιτωτικές διαιρέσεις) από ένα και μόνο αρχικό 
κύτταρο, το ζυγωτό (Εικόνα 1.1.2). Αν η μόνη 
διαδικασία που συνέβαινε κατά την εμβρυϊκή ζωή 
ήταν η κυτταρική διαίρεση, τότε το τελικό 
αποτέλεσμα θα ήταν μια "μπάλα" από 
απαράλλακτα κύτταρα. Όμως, κατά τη διάρκεια 
της ανάπτυξης, τα κύτταρα αποκτούν ιδιαίτερα 
μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, 
που διαφέρουν σημαντικά από κύτταρο σε 
κύτταρο. Π.χ. άλλα αποκτούν αποφυάδες μήκους 
ενός μέτρου ή και παραπάνω (τα νευρικά), άλλα 
μπορούν να μικραίνουν το μήκος τους {μυϊκά), 
άλλα έχουν την κατάλληλη δομή για να 
μεταφέρουν συστατικά από ένα διαμέρισμα του 
οργανισμού σε ένα άλλο (π.χ. τα επιθηλιακά 
κύτταρα στον εντερικό αυλό), άλλα να 
θανατώνουν όσα ξένα κύτταρα εισέρχονται στον 
οργανισμό κ.ο.κ. Η πορεία απόκτησης των 
ιδιαίτερων μορφολογικών και λειτουργικών 
χαρακτηριστικών ενός κυττάρου λέγεται 
διαφοροποίηση. Η διαφοροποίηση είναι 
(συνήθως) μια πορεία χωρίς επιστροφή. Ένα 
ερυθρό αιμοσφαίριο π.χ. δεν μπορεί ποτέ να 
μετατραπεί σε κάποιον άλλο τύπο κυττάρου. 
Η πορεία εξειδίκευσης των κυττάρων ξεκινά ήδη 
από την 10η μέρα (Εικ. 1.1.2) της οντογένεσης, 
όταν τα κύτταρα του εμβρύου σχηματίζουν τρεις 
"στιβάδες", το εξώδερμα, το ενδόδερμα και το 
μεσόδερμα, απ' όπου θα προκύψουν τελικά 
τέσσερεις μεγάλες κυτταρικές "ομάδες": τα 
επιθηλιακά κύτταρα, τα κύτταρα του συνδετικού 
ιστού, τα μυϊκά κύτταρα και τα νευρικά κύτταρα. 

Ιστός είναι ένα άθροισμα κυττάρων με παρόμοια 
μορφολογικά χαρακτηριστικά και παρόμοιες 
λειτουργικές ιδιότητες. Τέσσερεις είναι οι κύριοι 
ιστοί. Ο επιθηλιακός, ο συνδετικός, ο νευρικός 
και ο μυϊκός. 

Ο επιθηλιακός ιστός προέρχεται από το εμβρυϊκό 
ενδόδερμα, ο μυϊκός και ο συνδετικός από το 
μεσόδερμα και ο νευρικός ιστός από το εξώδερμα. 



Εικ. 1.2.2: 
Κυτταροπλασματικές γέφυρες. Με παρόμοιους 
σχηματισμούς κρατώνται ενωμένα τα γειτονικά 
επιθηλιακά κύτταρα κι επιτρέπουν τη δημιουργία των 
χαρακτηριστικών στιβάδων του επιθηλιακού ιστού. 

1.2 ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 
Ο επιθηλιακός ιστός αποτελείται από μικρού μεγέθους 
κύτταρα, κυβοειδούς ή κυλινδρικής μορφής 
(Εικ. 1.2.1) που είναι πολύ στενά συνδεδεμένα 
μεταξύ τους (Εικ. 1.2.2). Έτσι, σχηματίζουν επίπεδες 
στιβάδες που καλύπτουν μεγάλες επιφάνειες του 
σώματος (το δερματικό επιθήλιο, το 
αναπνευστικό επιθήλιο, το εντερικό επιθήλιο 
κλπ). Αναλόγως με το τμήμα του οργανισμού 
όπου βρίσκονται, τα επιθηλιακά κύτταρα 
αποκτούν ακόμη πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 
Για παράδειγμα, η κυτταροπλασματική μεμβράνη 
των επιθηλιακών κυττάρων στον εντερικό αυλό 
παρουσιάζει πάρα πολλές μικρές προεξοχές (τις 
μικρολάχνες), που αυξάνουν πάρα πολύ την 
επιφάνεια απορρόφησης (μέσα από τα κύτταρα 
του εντερικού επιθήλιου περνούν οι τροφές στην 
κυκλοφορία και από εκεί οδεύουν προς 
κατανάλωση στα κύτταρα των άλλων ιστών). Από 
επιθηλιακά κύτταρα είναι φτιαγμένοι και οι 
αδένες. Αυτά έχουν εξειδικευτεί στο να 
συνθέτουν και να εκκρίνουν στο άμεσο περιβάλλον 
τους διάφορες ουσίες (π.χ. ορμόνες, ιδρώτας κλπ.). 
Μια άλλη ιδιαιτερότητα των επιθηλιακών 
κυττάρων είναι ο εντυπωσιακός ρυθμός 
διαίρεσής τους (ή ο ρυθμός ανανέωσής τους). Στο 
εντερικό επιθήλιο για παράδειγμα, τα κύτταρα 
διαιρούνται κάθε 3-5 μέρες. Ας δούμε τώρα ποιές 
είναι οι κυριότερες λειτουργίες που επιτελούν τα 
επιθήλια: 

α) μεταφορά ουσιών. Τα κύτταρα των 
επιθηλιακών στιβάδων έχουν την ικανότητα να 
απορροφούν ουσίες ή ιόντα από τη μια 
πλευρά της στιβάδας και να τα μεταφέρουν 
στην άλλη πλευρά. Π.χ. Οι θρεπτικές ουσίες 
που απορροφώνται από τα επιθηλιακά 
κύτταρα στον εντερικό αυλό, μεταφέρονται 
στην πλευρά του επιθηλίου που συνορεύει με 
τα αγγεία του αίματος, απ' όπου με την 
κυκλοφορία πηγαίνουν σ' όλους τους 
υπόλοιπους ιστούς, 

β) κάλυψη επιφανειών του σώματος. Οι στιβάδες 
του επιθηλιακού ιστού είναι αρκετά ελαστικές 
και ανθεκτικές. Έχουν δηλαδή αποκτήσει 
χαρακτηριστικά κατάλληλα για τις συνθήκες 
που επικρατούν σ' αυτές τις επιφάνειες (πίεση, 
διάταση κλπ), 

γ) εκκρίνουν ουσίες, όπως ορμόνες, βλέννα κλπ. 

Εικ. 1.2.1 
Το επιθήλιο της πεπτικής οδού. Τα κύτταρα είναι πολύ 
κοντά το ένα στο άλλο, χωρίς μεσοκυττάριο χώρο, 
εξαιτίας των ειδικών συνδέσεων που έχουν μεταξύ τους. 
Ετσι, δημιουργείται ένα είδος φραγμού. Για να φτάσει 
μια ουσία από τον εντερικό αυλό στα αγγεία, θα πρέπει 
να περάσει πρώτα μέσα από τα επιθηλιακά κύτταρα. 



1.3 ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 

Ο συνδετικός ιστός, ίσως είναι ο ιστός με την 
μεγαλύτερη ποικιλία κυτταρικών μορφών (Εικ. 
1.3.1). Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά 
του είναι η άφθονη μεσοκυττάριο ουσία, δηλαδή 
το σύνολο των ουσιών μεταξύ των κυττάρων (που 
στην πλειοψηφία τους παράγονται από τα ίδια τα 
κύτταρα του συνδετικού ιστού). Στη μεσοκυττάρια 
ουσία υπάρχουν ειδικές πρωτεΐνες, οι ίνες (π.χ. 
κολλαγόνες ίνες, ελαστικές ίνες). Από τα κύτταρα 
του συνδετικού ιστού και τη μεσοκυττάρια ουσία 
είναι φτιαγμένοι οι τένοντες, οι χόνδροι και τα 
οστά. Αλλά κι ο χαλαρός ιστός που γεμίζει τους 
χώρους ανάμεσα στα όργανα, οι μεμβράνες που 
περιβάλλουν τα νεύρα, τους μύες κλπ. 
συνδετικός ιστός. Σ' όλες αυτές τις μορφές 
συνδετικού ιστού εκείνο που αλλάζει είναι η 
αναλογία ινών και μεσοκυττάριας ουσίας, καθώς 
και το ποιό από τα είδη ινών βρίσκεται σε 
μεγαλύτερο ποσοστό. Άλλα είδη κυττάρων του 
συνδετικού ιστού είναι τα λιποκύτταρα, (τα 
κύτταρα που συνιστούν το λιπώδη ιστό, Εικ. 

1.3.2) και τα κύτταρα του αίματος (ερυθροκύτταρα, 
λεμφοκύτταρα). 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι οι 
λειτουργίες του συνδετικού ιστού είναι: 

α) στήριξη (οστά, χόνδροι) 

β) πλήρωση των διάκενων ανάμεσα στους 
σχηματισμούς των άλλων ιστών 

γ) αποθήκευση των λιπαρών οξέων στα 
λιποκύτταρα. Ο λιπώδης ιστός στους άνδρες 
αποτελεί το 15-20% του σωματικού βάρους 
και στις γυναίκες το 20-25%. Είναι η 
σπουδαιότερη ενεργειακή μας αποθήκη. 
Παράλληλα, στα οστά είναι αποθηκευμένο το 
99% του Ca2 + του σώματος. 

δ) άμυνα του οργανισμού έναντι μικροβίων και 
λοιπών εισβολέων. 

ε) επανόρθωση βλαβών. Η επούλωση πληγών 
εξαρτάται από την αναγεννητική ικανότητα του 
συνδετικού ιστού. 

Εικ. 1.3.1: 
Καλλιέργεια ινοβλαστών όπως φαίνεται στο 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. 
Μπορείτε να σκεφτείτε μια βιοτεχνολογική 
εφαρμογή που θα μπορούσε να στηριχτεί 
στην καλλιέργεια ινοβλαστών ή άλλων 
κυττάρων του συνδετικού ιστού: 

Εικ. 1.3.2: 
Επάνω: Λιποκύτταρα. όπως φαίνονται στο 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης, 
αναζητείστε τη χημική μορφή αποθήκευσης 
του λίπους στα λιποκύτταρα.. 
Κάτω: η κατανομή του λιπώδους ιστού στον 
άντρα και τη γυναίκα. 



Εικ. 1.4.1: 
Σκελετικά μυϊκά κύτταρα όπως φαίνονται 
σε ένα οπτικό μικροσκόπιο. Οι μικρές 
σκούρες κηλίδες είναι πυρήνες. Η 
χαρακτηριστική γράμμωση των σκελετικών 
μυϊκών ινών είχε παρατηρηθεί ήδη από 
την εποχή του Leeuwenhoek, του εφευρέτη 
του μικροσκοπίου. 

1.4 ΜΥΪΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 

Ο μυϊκός ιστός αποτελείται από κύτταρα που 
κατάγονται κι αυτά από το μεσόδερμα. Τα μυϊκά 
κύτταρα έχουν μεγάλος μήκος (μερικά πάνω από 
20 cm) και έχουν αναπτύξει την ικανότητα της 
συστολής, δηλ. την ικανότητα να μικραίνουν το 
μήκος τους και μετά να επανέρχονται στην αρχική 
τους κατάσταση. Ακριβώς επειδή είναι επιμήκη, 
ονομάζονται μυϊκές ίνες. Υπάρχουν τρία είδη 
μυϊκών ινών ανάλογα με την ιδιαίτερη μορφολογία 
που παρουσιάζουν: οι γραμμωτές μυϊκές ίνες, οι 
λείες μυϊκές ίνες και οι καρδιακές μυϊκές ίνες. 
• Οι γραμμωτές μυϊκές ίνες λέγονται και 

σκελετικές επειδή τις συναντάμε μόνο στους 
σκελετικούς μύες. Λέγονται γραμμωτές, γιατί 
όταν τις κοιτάζει κανείς στο μικροσκόπιο 
εμφανίζουν εναλλασσόμενες σκουρόχρωμές 
και ανοιχτόχρωμες περιοχές (γραμμώσεις) 
κατά μήκος τους (Εικ. 1.4.1). Η συστολή τους 
επηρεάζεται από τη θέληση μας. 

• Οι καρδιακές μυϊκές ίνες (δηλ. οι 
ίνες του μυοκαρδίου) μοιάζουν τόσο 
στις γραμμωτές, όσο και στις λείες 
ίνες. Αν και έχουν γραμμώσεις, η 
συστολή τους δεν υπακούει στη 
θέλησή μας. 
• Οι λείες μυϊκές ίνες (Εικ. 1.4.2) δεν 
εμφανίζουν γραμμώσεις και η 
λειτουργία τους δεν εξαρτάται από 
την θέληση μας. Επενδύουν κυρίως 
τοιχώματα αυλών, (γαστρεντερικός 
σωλήνας, αγγεία) και κοιλοτήτων 
(κύστη κλπ.). 

Εικ. 1.4.2: 
Λεία μυϊκά κύτταρα που περιβάλλουν 
ένα αγγείο, όπως φαίνονται στο 
ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. 
Όταν συστέλλονται, μειώνεται η 
διάμετρος του αγγείου κι επομένως 
και η ροή του αίματος μέσα από αυτό. 



1.5 ΝΕΥΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ 

Όλες οι ιδιότητες του νευρικού ιστού, όπως θα 
δούμε στο κεφάλαιο 2, οφείλονται στις ιδιότητες 
των νευρώνων, την παραλλαγή ανθρώπινων 
κυττάρων δηλαδή, που συναντάμε στο νευρικό 
ιστό. Κάθε κυβικό εκατοστό νευρικού ιστού 
περιέχει μερικά εκατομμύρια νευρώνων, ενώ 
συνολικά στον οργανισμό υπολογίζεται ότι 
υπάρχουν πάνω από 100 δις. νευρώνες. 
Η κυριότερη ιδιότητα όλων αυτών των νευρώνων 
είναι η ικανότητά τους να παράγουν ηλεκτρικά 
σήματα ("νευρικές ώσεις") και να τα άγουν σε 
σχετικά μεγάλες αποστάσεις μέσα στο σώμα. 
Επειδή αυτά τα σήματα διαρκούν μόλις 2 msec 
(χιλιοστά του δευτερολέπτου!), αποτελούν ένα 
πολύ γρήγορο μέσο για να επικοινωνούν οι 
νευρώνες μεταξύ τους, αλλά και με τα μυϊκά και 
αδενικά κύτταρα. Όλες οι εντυπωσιακές ιδιότητες 
που αποδίδονται στο νευρικό σύστημα, 
οφείλονται σε αυτήν ακριβώς την ιδιότητα των 
νευρώνων. 

Οι νευρώνες έχουν αρκετή ποικιλία στη 
μορφολογία τους, αναλόγως με την περιοχή του 
νευρικού συστήματος όπου βρίσκονται. 

Κατά τη γέννηση, ο αριθμός των νευρώνων είναι 
περίπου 100 δισ. αλλά κατά τη διάρκεια της 
ενήλικης ζωής ένα σημαντικό ποσοστό απ' αυτά 
πεθαίνει. Οι νευρώνες είναι κύτταρα που υπό 
φυσιολογικές συνθήκες δεν πολλαπλασιάζονται κι 
επομένως αν πεθάνουν ή καταστραφούν, δεν 
αντικαθίστανται. Γι αυτό άλλωστε είναι τόσο 
έντονες οι επιπτώσεις από έναν τραυματισμό του 
νευρικού ιστού. Αν η καταστροφή αφορά μικρό 
αριθμό νευρώνων, είναι δυνατό η λειτουργία τους 
να υποκατασταθεί από γειτονικούς νευρώνες. 
Μεγαλύτερες καταστροφές όμως, δεν μπορούν 
να αναπληρωθούν και, όπως όλοι γνωρίζουμε, 
έχουν βαρύτατες επιπτώσεις στην υγεία μας. 

Εικ. 1.5.1: 
Σκίτσο νευρώνων των εγκεφαλικών 
ημισφαιρίων, φτιαγμένο από τον Ramon y 
Cajal. Ο Cajal ήταν ένας αργεντινός γιατρός 
(και πεζογράφος) που πρωτοδιατύπωσε στις 
αρχές του αιώνα την θεωρία ότι το νευρικό 
σύστημα αποτελείται από ξεχωριστούς 
νευρώνες. Μέχρι τότε, κυριαρχούσε η άποψη 
ότι ο νευρικός ιστός είναι ενιαίος και 
ακύτταρος, κυρίως επειδή οι συνήθεις 
τεχνικές χρώσης των (άλλων) κυττάρων δεν 
χρώζουν τους νευρώνες. 

Εικ. 1.5.2: 
Ενα νευρικό κύτταρο, όπως φαίνεται σε 
ένα σύγχρονο φωτονικό μικροσκόπιο. 

Πρόσφατα, κατέστη δυνατό να αναπτυχθούν (και να αναπαραχθούν) νευρικά κύτταρα σε 
κυτταροκαλλιέργειες. Καταβάλλονται προσπάθειες από τους ερευνητές να χρησιμοποιηθούν τέτοια 
κύτταρα στην αντιμετώπιση ασθενειών όπως π.χ. η νόσος του Parkinson, κατά την οποία έχουν 
καταστραφεί οι νευρώνες μιας συγκεκριμένης περιοχής του εγκεφάλου, καταστρέφονται ορισμένες 
περιοχές του εγκεφάλου. 



1.6 ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ 
Οι διάφοροι ιστοί του σώματος διαπλέκονται 
μεταξύ τους κατάλληλα και σχηματίζουν τα 
όργανα, τα οποία επιτελούν συγκεκριμένες 
λειτουργίες. Στη δημιουργία ενός οργάνου 
συμμετέχουν όλα σχεδόν τα είδη των ιστών, κάθε 
ένας από αυτούς, όμως, διατηρεί τη δική του 
λειτουργία. Για παράδειγμα, στον εντερικό αυλό, 
από μέσα προς τα έξω, διακρίνουμε μια στιβάδα 
επιθηλιακών κυττάρων, κάτω από αυτά μια 
στιβάδα κυττάρων του συνδετικού ιστού, γύρω 
από αυτήν μια στιβάδα μυϊκών κυττάρων στην 
οποία καταλήγουν πολλές απολήξεις νευρικών 
κυττάρων κλπ. 

1.7 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
Πολλά όργανα μαζί που συνεργάζονται και 
εξυπηρετούν μια λειτουργία αποτελούν ένα 
σύστημα του οργανισμού. 
Έτσι, η μύτη, ο λάρυγγας, η τραχεία, οι βρόγχοι 
και οι πνεύμονες είναι όργανα του αναπνευστικού 
συστήματος. Όλα τα συστήματα μαζί αποτελούν 
το ανθρώπινο σώμα. 

Συστήματα του ανθρώπινου σώματος 
1. Πεπτικό σύστημα. Αποτελείται από τα 
όργανα του γαστρεντερικού σωλήνα (στόμα, 
οισοφάγος, στόμαχος, έντερο) και τους 
πεπτικούς αδένες (χολή, ήπαρ). Από το πεπτικό 
σύστημα εισέρχονται οι τροφές στον οργανισμό. 
Γι αυτό άλλωστε αποτελεί μια κύρια πύλη 
εισόδου μικροβίων στο σώμα. Είναι όμως 
εφοδιασμένο με ειδικούς σχηματισμούς του 
ανοσοποιητικού συστήματος. Στο πεπτικό 
διασπώνται οι τροφές και στη συνέχεια 
απορροφώνται από το επιθήλιο του εντέρου. Από 
εκεί μεταφέρονται με το κυκλοφορικό σύστημα σε 
όλο το σώμα, όπου και διανέμονται στους ιστούς 
ανάλογα με τις ενεργειακές τους ανάγκες. 
2. Ερειστικό σύστημα. Λέγοντας ερειστικό (δηλ. 
στηρικτικό) εννοούμε συνήθως μόνο τα οστά. Η 
στήριξη όμως του σώματος, όπως άλλωστε και η 
κίνησή του, απαιτεί και την συμμετοχή των μυών. 
Ο ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει 206 περίπου 
οστά, που είναι κατάλληλα συνδεμένα μεταξύ 
τους με τις αρθρώσεις και σχηματίζουν το 
σκελετό. Εκτός από την κίνηση, πολλά οστά 
παρέχουν και προστατευτική λειτουργία για 
ευπαθείς περιοχές του σώματος (θώρακα, εγκέφαλο). 
Στα οστά του σκελετού είναι αποθηκευμένο το 
99% του ασβεστίου του σώματος, ενώ στο μυελό 
των οστών παράγονται τα ερυθροκύτταρα και τα 
κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος. 



3. Μυϊκό σύστημα. Μαζί με το ερειστικό 
διεκπεραιώνει τις κινήσεις των μελών του 
σώματος και κατ' επέκταση κινεί το σώμα μας. 
Είναι εκτελεστικό όργανο. Για να λειτουργήσει 
χρειάζεται εντολές από το νευρικό σύστημα, ενώ 
για να τραφεί, χρειάζεται την πλούσια αιμάτωση 
από τα αγγεία του κυκλοφορικού. Αποτελεί το 
40% περίπου της σωματικής μάζας και τον κύριο 
καταναλωτή θρεπτικών ουσιών του σώματος. 

4. Αναπνευστικό σύστημα. Αποτελείται από τα 
όργανα της αναπνευστικής οδού, δηλαδή τη 
μύτη, το λάρυγγα, την τραχεία, τους βρόγχους και 
τους πνεύμονες. Εξυπηρετεί (μαζί με το 
κυκλοφορικό) την ανταλλαγή των αναπνευστικών 
αερίων (Ο2, CΟ2) μεταξύ του οργανισμού και του 
ατμοσφαιρικού αέρα. Έτσι όμως, αποτελεί πύλη 
εισόδου μικροβίων και άλλων βλαβερών ουσιών, 
αλλά όπως και το πεπτικό, είναι κατάλληλα 
εφοδιασμένο με κύτταρα του ανοσοποιητικού. 

5. Κυκλοφορικό σύστημα. Αποτελείται από την 
καρδιά (που λειτουργεί ως αντλία) και ένα κλειστό 
σύστημα αγγείων που εξασφαλίζει ότι το αίμα θα 
βρίσκεται (για όσο διαρκεί η ζωή μας) σε διαρκή 
κυκλοφορία. Αγγεία βρίσκονται παντού στο σώμα 
και μάλιστα σε πολύ μεγάλη πυκνότητα. Ακριβώς 
επειδή κυκλοφορεί διαρκώς στην άμεση γειτονία 
όλων των κυττάρων, επιτελεί ταυτόχρονα την 
τροφοδοσία των ιστών με θρεπτικά υλικά και 
οξυγόνο, την απομάκρυνση των άχρηστων 
ουσιών του κυτταρικού μεταβολισμού. Επίσης 
παίζει κεντρικό ρόλο στην άμυνα του οργανισμού 
και στη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος 
(θερμορύθμιση). 

6. Λεμφικό σύστημα. Λειτουργεί συμπληρωματικά 
με το κυκλοφορικό. Αποτελείται από το σύστημα 
των λεμφαγγείων και των λεμφαδένων. Παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην άμυνα του οργανισμού, 
αλλά και στην ισορροπία των υγρών μεταξύ 
ιστών και αίματος. 

7. Νευρικό σύστημα. Είναι το σύστημα που μαζί 
με το ενδοκρινικό συντονίζει τη λειτουργία όλων 
των υπόλοιπων συστημάτων, προκειμένου να 
διατηρείται σταθερό το εσωτερικό περιβάλλον του 
οργανισμού. Επιπλέον, προσλαμβάνει με ειδικά 
αισθητήρια όργανα και κύτταρα τις πληροφορίες 
από το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον του 
οργανισμού, αξιολογεί το σύνολο αυτών των 
πληροφοριών και τέλος, είναι το σύστημα στο 
οποίο παίρνονται οι αποφάσεις για όλες τις 
εκούσιες κινήσεις μας. Αποτελείται από δύο 



μεγάλους κλάδους. Το Αυτόνομο Νευρικό 
Σύστημα (ΑΝΣ) και το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα 
(ΚΝΣ). Από το ΑΝΣ ρυθμίζονται λειτουργίες όπως 
ο καρδιακός ρυθμός η πίεση του αίματος, ενώ 
από το ΚΝΣ εκτελούνται οι ανώτερες λειτουργίες 
(φαντασία, συναισθήματα, κλπ) καθώς και όλες οι 
εκούσιες κινήσεις. 

8. Ουροποιητικό σύστημα. Αποτελείται από 
τους νεφρούς τους ουρητήρες, την ουροδόχο 
κύστη και την ουρήθρα. Επιτελεί την αποβολή 
των άχρηστων και βλαβερών προϊόντων του 
μεταβολισμού. Στους νεφρούς γίνεται η διήθηση 
του αίματος. Ο ρόλος τους είναι επίσης 
καθοριστικός στην οξεοβασική ισορροπία του 
σώματος (δηλαδή την ισορροπία οξέων και 
βάσεων στα υγρά του σώματος). Η λειτουργία 

των νεφρών είναι τόσο σημαντική για 
το σώμα, ώστε χαρακτηρίζονται ως ο 
"εγκέφαλος" του σώματος. 

9. Γεννητικό σύστημα. Αποτελείται 
από τα γεννητικά όργανα, που είναι 
διαφορετικά στα δύο φύλα. Με το 
γεννητικό σύστημα και τη γενετήσια 
επαφή επιτυγχάνεται η αναπαραγωγή 
και διαιώνιση του ανθρώπινου είδους. 
Φορέας αλλά και τροφός του εμβρύου 
είναι η γυναίκα, που είναι εφοδιασμένη 
με κατάλληλα όργανα και 
χαρακτηριστικά (ισχύο που να επιτρέπει 
την κύηση, μαζικοί αδένες). Τα 
αναπαραγωγικά όργανα στη γυναίκα 
είναι οι ωοθήκες και η μήτρα, ενώ στους 
άντρες οι όρχεις και το πέος. Οι 
ωοθήκες και οι όρχεις παράγουν όχι 
μόνο γαμέτες (σπερματοζωάρια, 

ωάρια), αλλά και ορμόνες. Έτσι, συμμετέχουν ως 
όργανα και στο ενδοκρινικό σύστημα. 

10. Σύστημα ενδοκρινών αδένων Αποτελείται 
από τους διάφορους ενδοκρινείς αδένες όπως η 
υπόφυση, ο θυρεοειδής αδένας, τα επινεφρίδια 
κ.λ.π. Οι ορμόνες από αυτούς τους αδένες 
συμμετέχουν καθοριστικά στην διατήρηση της 
ομοιόστασης του οργανισμού, αλλά και 
διαμορφώνουν σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό και 
την ίδια τη συμπεριφορά του οργανισμού. Οπως 
και τα υπόλοιπα συστήματα δεν λειτουργεί από μόνο 
του αλλά βρίσκεται σε διαρκή αλληλεξάρτηση με 
όλα τα συστήματα. 



1.8 Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

Τα διάφορα συστήματα συνδυάζονται ανατομικά 
και λειτουργικά μεταξύ τους συνθέτοντας ένα 
πολύπλοκο σύνολο, μια αυτόνομη βιολογική 
οντότητα που λέγεται οργανισμός. Τα κύτταρα 
του ανθρώπινου οργανισμού, όπως είπαμε και 
στην αρχή, μοιάζουν αρκετά στις βασικές τους 

λειτουργίες με τα πρωτόζωα. Τα πρωτόζωα είναι 
μονοκύτταροι οργανισμοί που ζουν στο νερό 
(θάλασσες, λίμνες κλπ.). Το φυσικό τους 
περιβάλλον είναι ταυτόχρονα και το εξωκυττάριο 
περιβάλλον τους. Τα κύτταρα του ανθρώπου 
όμως δε ζουν στο εξωτερικό περιβάλλον του 

ανθρώπου (τον ατμοσφαιρικό αέρα), ούτε στο 
εξωκυττάριο περιβάλλον των πρωτόζωων (το 
θαλάσσιο νερό), αλλά στο εξωκυττάριο υγρό, 
το υγρό δηλαδή που περιβάλλει τα κύτταρα 
όλων των ιστών. Το εξωκυττάριο υγρό λέγεται 
εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού και όχι 
μόνο είναι πολύ παρόμοιο στη σύνθεσή του σε 
όλους τους ιστούς, αλλά μοιάζει πολύ και με το 
θαλασσινό νερό. Οι φυσικοχημικές του ιδιότητες 
είναι τέτοιες, που να επιτρέπουν την επιτέλεση 
των βασικών κυτταρικών λειτουργιών 
(επικοινωνία με το περιβάλλον, μεταβολισμός, 
αναπαραγωγή). Η διατήρηση των 
φυσικοχημικών ιδιοτήτων του εξωκυττάριου 
υγρού μέσα σε όρια που να επιτρέπουν την 
επιβίωση όλων των κυττάρων του οργανισμού 
λέγεται ομοιόσταση. Η ομοιόσταση είναι αυτό 
που επιτυγχάνεται από τη συντονισμένη 
λειτουργία όλων των συστημάτων και δεν είναι 
αποκλειστική "αρμοδιότητα" κανενός 
συστήματος. Αν κάποια σημαντική παράμετρος 
του εσωτερικού περιβάλλοντος πέσει κάτω από 
μια κρίσιμη τιμή, τότε διεγείρονται ειδικά (γι αυτή 
την παράμετρο) κύτταρα και ενεργοποιούν 
αλυσίδες κυτταρικών αντιδράσεων, οι οποίες με 
τη σειρά τους οδηγούν τελικά στην επαναφορά 
της παραμέτρου εντός των συνήθων ορίων. 

Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της σωματικής 
άσκησης η κατανάλωση οξυγόνου από τους 
μύες είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Οι μύες 
προμηθεύονται το οξυγόνο από το αίμα. Όταν η 
συγκέντρωση του Ο2 στο αίμα πέσει (εξαιτίας 
της αυξημένης μυϊκής λειτουργίας) κάτω από μια 
κρίσιμη τιμή, ενεργοποιούνται ειδικά νευρικά 
κύτταρα, τα οποία επηρεάζουν τα (νευρικά) 
κέντρα ελέγχου του αναπνευστικού ρυθμού. 

Η πτώση της ποσότητας οξυγόνου στο αίμα 
οδηγεί σε αύξηση του αναπνευστικού ρυθμού 
(λαχάνιασμα) κι επομένως σε αύξηση της 
ποσότητας αέρα, επομένως και οξυγόνου που 
εισέρχεται στους πνεύμονες και από κει στην 
αιματική κυκλοφορία. Τελικά η συγκέντρωση Ο2 

στο αίμα επανέρχεται στα αρχικά της επίπεδα. 
Σε αυτό το παράδειγμα ομοιοστατικού 
μηχανισμού παίρνουν μέρος το μυϊκό σύστημα, 
το κυκλοφορικό, το νευρικό, το αναπνευστικό και 
δεν είναι δύσκολο να υποπτευθεί κανείς ότι, 
ίσως, να συμμετέχουν και τα υπόλοιπα 
συστήματα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. 
Παρόμοιοι ομοιοστατικοί μηχανισμοί υπάρχουν 
πάρα πολλοί στο σώμα μας και καθένας από 
αυτούς επηρεάζει την ποσότητα κάποιας 
σημαντικής ουσίας ή αθροίσματος ουσιών σε 
κάποιο τμήμα του οργανισμού (π.χ. Ο2 στο 
αίμα, όγκος τροφής στο στόμαχο κλπ). 

Όσο διαφορετικοί κι αν είναι όμως οι 
ομοιοστατικοί μηχανισμοί, έχουν όλοι ένα κοινό 
χαρακτηριστικό. Όλοι ανεξαιρέτως συμβάλλουν 
στη διατήρηση σχετικά σταθερών συνθηκών στο 
εσωτερικό περιβάλλον του οργανισμού. 
Ταυτόχρονα, αυτό το υγρό δεν είναι "σπορά της 
τύχης" αλλά προκύπτει από τις εκκρίσεις και 
απαιτήσεις όλων ανεξαιρέτως των κυττάρων, με 
λίγα λόγια συνδιαμορφώνεται από τα κύτταρα 
του οργανισμού. 

Ένας πολυκύτταρος οργανισμός σαν τον 
άνθρωπο διατηρείται στη ζωή για όσο ακριβώς 
διάστημα οι ομοιοστατικοί του μηχανισμοί 
διατηρούν τις συνθήκες του εσωτερικού 
περιβάλλοντος σε σχετικά σταθερά όρια. 
Αντικείμενο της Βιολογίας του Ανθρώπου είναι η 
μελέτη αυτών των μηχανισμών. 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

To κύτταρο είναι η μικρότερη μονάδα ζωής. Όλα τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού 
προέρχονται από το ζυγωτό και με τη διαφοροποίηση αποκτούν εξειδικεύσεις στη δομή και τη 
λειτουργία τους. Με βάση τις γενικές τους λειτουργίες, διακρίνονται τέσσερεις κατηγορίες 
κυττάρων, τα επιθηλιακά κύτταρα, τα κύτταρα του συνδετικού ιστού, τα μυϊκά κύτταρα και τα 
νευρικά κύτταρα. Συναθροίσεις κυττάρων της ίδιας κατηγορίας λέγονται ιστοί. Υπάρχουν 
τέσσερεις βασικοί τύποι ιστού: ο επιθηλιακός, ο συνδετικός, ο μυϊκός και ο νευρικός. 

Κύτταρα από κάθε ιστό συμμετέχουν στο σχηματισμό οργάνων, τα οποία με τη σειρά τους 
σχηματίζουν λειτουργικά σύνολα που λέγονται συστήματα. Καθένα από τα δέκα συστήματα 
είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στην διεκπεραίωση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας του 
οργανισμού. Το σύνολο των συστημάτων συνιστούν τον οργανισμό. 



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποιά είναι τα βασικά φαινόμενα που εκδηλώνονται σ' όλα τα κύτταρα; 

2. Πώς εξηγείται η πολύ μεγάλη ποικιλία κυττάρων στο ανθρώπινο σώμα; 

3. Τί ονομάζεται ιστός και ποιοί είναι οι κύριοι ιστοί του ανθρώπινου οργανισμού; 

4. Ποιες είναι οι λειτουργίες των επιθηλιακών κυττάρων; 

5. Συμπληρώστε τα κενά: 

α. Η πορεία απόκτησης των ιδιαίτερων και χαρακτηριστικών 
ενός κυττάρου λέγεται 

β. Η διατήρηση των του εξωκυττάριου υγρού μέσα σε 
όρια που να επιτρέπουν την όλων των κυττάρων του οργανισμού 

λέγεται 

6. Ποιές από τις παρακάτω είναι λειτουργίες του συνδετικού ιστού: 

α. στήριξη β. άμυνα γ. συστολή 

7. Ποιές διαφορές υπάρχουν μεταξύ γραμμωτών και λείων μυϊκών ινών; 

8. Ποιά είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νευρώνων; 

9. Ποιά είναι τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού και ποιά η γενική του λειτουργία; 


