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ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Αποτελείται από:

Πεπτικό ή γαστρεντερικό  σωλήνα
Στοματική κοιλότητα   

Φάρυγγας

Οισοφάγος 

Στομάχι

Λεπτό έντερο

Παχύ έντερο 

Πρωκτός

Προσαρτημένους αδένες:
Σιελογόνοι αδένες 

Συκώτι 

Πάγκρεας



ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ  

ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ



ΦΑΡΥΓΓΑΣ
 Ινομυώδης σωλήνας, 

μήκους 15cm

 Βρίσκεται μπροστά απο την 
σπονδυλική στήλη μέχρι τον 
6ο αυχενικό σπόνδυλο. 

 Ο φάρυγγας αποτελεί τμήμα 
τόσο του πεπτικού όσο και 
του αναπνευστικού 
συστήματος. Από αυτόν 
περνούν οι τροφές που θα 
καταλήξουν στον οισοφάγο, 
όσο και ο αέρας προς τους 
πνεύμονες

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1


 Μυομεμβρανώδης σωλήνας που 
συνδέει το φάρυγγα με το στομάχι
μήκους 25 με 30 εκ. Εκτείνεται απο 
τον 6ο εώς τον 10-11 σπόνδυλο

 Επικοινωνεί με το στομάχι μέσω της 
καρδιοοισοφαγικής βαλβίδας, που 
αποτρέπει την παλινδρόμηση των 
τροφών και των γαστρικών υγρών. 

 Με την σύσπαση των μυϊκών ινών 
δηλ. την περίσταλση σπρώχνουν προς 
τα κάτω τις τροφές

Οι παλινδρομικές κινήσεις έχουν τόσο μεγάλη 
δύναμη που ακόμα και ανάποδα να τοποθετηθεί 
ένας άνθρωπος η τροφή θα οδηγηθεί στο στομάχι 
του.

ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B9


ΣΤΟΜΑΧΙ
2 στόμια Καρδιακό

Πυλωρικό

3 τμήματα θόλος

Σώμα

Άντρο

Στηρίζεται από: Οισοφάγο

12δάκτυλο

Γειτονικά όργανα

Κοιλιακά τοιχώματα

Περιτόναιο (σχηματίζει 

τους συνδέσμους του 

στομάχου)



ΣΤΟΜΑΧΙ
 Κύρια κύτταρα

 Εκκρίνουν πεψινογόνο (προένζυμο) που ενεργοποιείται στο ένζυμο της 
πεψίνης

 Η πεψίνη διασπά τις πρωτεϊνες

 Καλυπτήρια ή τοιχωματικά

 Παράγουν γαστρικά οξέα

 Παράγουν ενδογενή παράγοντα

 Βλεννώδη κύτταρα

 Παράγουν βλέννα

 Προστατεύουν τον βλεννογόνο από τα οξέα και την πεψίνη

 G-κύτταρα

 Παράγουν γαστρίνη

 Κυρίως στην πυλωρική μοίρα

Προσοχή!!!

Η υπερβολική παραγωγή γαστρικού οξέως και παράλληλα μειωμένη βλέννα 
οδηγεί σε έλκος στομάχου.



Χωρίζεται σε 3 τμήματα:

 12δάκτυλο

 Νήστιδα

 Ειλεός

 Έχει μήκος 6-7 μέτρα
περίπου 

 Ξεκινάει από τον πυλωρό και 
φτάνει μέχρι την ειλεοτυφλική 
βαλβίδα

 Στον 12δάκτυλο συνδέονται οι 
πόροι της χοληδόχου κύστεως
και του παγκρέατος.

ΛΕΠΤΟ ΕΝΤΕΡΟ

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CE%B4%CF%8C%CF%87%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82


 Αποτελείται από τρία ανισομήκη 

τμήματα, το τυφλό έντερο (με 
την σκωληκοειδή απόφυση), το 

κόλον (ανιόν, εγκάρσιο, κατιόν και 

σιγμοειδές) και το ορθό. 

 Το μήκος του είναι 1,5 μέτρο και 
έχει διάμετρο 5 με 8 εκ. 

 Η εξωτερική επιφάνεια του    
παχέος εντέρου αποτελείται       
από τις κολικές ταινίες, τις 
εγκάρσιες αύλακες και τις 
επιπλοϊκές αποφύσεις

ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%85%CF%86%CE%BB%CF%8C_%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%BD&action=edit&redlink=1


ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΗΣ ΑΠΟΦΥΣΗ

 2-3 εκ. από την ειλεοτυφλική βαλβίδα

 6-10 εκ

 3 μέρη

• Βάση

• Σώμα 

• Κορυφή 

 Όργανο πλούσιο σε λεμφοζιδιακό ιστό, με 
συμμετοχή στην άμυνα του οργανισμού 
(παρουσία λεμφοκυττάρων και παραγωγή 

λευκών αιμοσφαιρίων)



ΗΠΑΡ 
 Βρίσκεται κάτω από το διάφραγμα, στο δεξιό 

και άνω μέρος της κοιλίας, και επεκτείνεται εώς 
το κεντρικό και άνω μέρος της κοιλιάς 
(επιγάστριο). 

 Έχει 4 λοβούς, διαφορετικού μεγέθους και 
σχήματος, και ζυγίζει  1.4–1.6 kg

 Το ήπαρ έχει διπλή αιματική παροχή, από την 

πυλαία φλέβα και από την ηπατική αρτηρία.

 Περιέχει ένα χοληφόρο δέντρο που αποτελέιται 

από διακλαδώσεις, τα χοληφόρα σωληνάρια
τα οποία συνενώνονται για να σχηματίσουν τους 

χοληφόρους πόρους.  Αυτοί ονομάζονται 

ενδοηπατικοί, ενώ όταν εξέλθουν από αυτό 

αναφέρονται ως εξωηπατικοί. Η χολή που 

παράγεται στο ήπαρ, μέσω αυτών χύνεται 
κατευθείαν στο 12/δάκτυλο είτε αποθηκεύεται 
προσωρινά στη χοληδόχο κύστη

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF_%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF_%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%BB%CE%AE


Σε σχέση με το αίμα

 Αιμοποίηση (πριν τη γέννηση)

 Πήξη αίματος (παραγωγή 
παραγόντων πήξης)

Σε σχέση με τον μεταβολισμό

 Παραγωγή χολής

 Μεταβολισμός πρωτεϊνών

 Μεταβολισμός λιπών

 Μεταβολισμός υδατανθρακών

Σε σχέση με άμυνα του οργανισμού

 Φαγοκυττάρωση

 Αδρανοποίηση ουσιών



ΧΟΛΗΔΟΧΟΣ ΚΥΣΤΗ
• 8-10 εκ. μήκος

• 30-50 κ.εκ. χωρητικότητα

• Βρίσκεται στον κυστικό βόθρο            

του ήπατος

3 μέρη:   Πυθμένας

Σώμα

Αυχένας 

Χολή

Βλέννα, χολικά οξέα,  χολοχρωστικές, 
χοληστερόλη, φωσφολιπίδια 
ηλεκτρολύτες....

Αυχένας

Σώμα

Πυθμένας



ΠΑΓΚΡΕΑΣ
• 10 -15 εκ. μήκος

• 80 gr

• 3 μέρη

• Κεφαλή

• Σώμα

• Ουρά 

Βρίσκεται στο πίσω μέρος της κοιλιάς, στην "αγκαλιά" του 
12/δακτύλου και κάτω απο το στομάχι

4 τμήματα: κεφαλή, αυχένας, σώμα ουρά.
Εντός του οργάνου βρίσκονται δύο «σωλήνες», ο κύριος 
παγκρεατικός πόρος και ο δευτερεύων ή πόρος του Santorini
Είναι μικτός αδένας με ενδοκρινή και εξωκρινή μοίρα

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B9


ΣΠΛΗΝΑΣ
• 150 - 200 γραμμάρια

• Στο ύψος της 9 – 11ης πλευράς

• 2 επιφάνειες: Έξω ή διαφραγματική

Έσω ή σπλαχνική

• Πύλη του σπλήν: Σπληνική αρτηρία

Σπληνική φλέβα

Λεμφογάγγλια

Νεύρα 

• Σπληνικός πολφός Λευκός

Ερυθρός 



ΣΠΛΗΝΑΣ
• Παραγωγή ερυθρών 

στην εμβρυΪκή ζωή

• Παραγωγή 

λεμφοκυττάρων

• Καταστροφή γερασμένων 

ερυθρών και αιμοπεταλίων

• Άμυνα του οργανισμού

• Δεξαμενή αίματος



Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟ

- Στην αρχή η τροφή 

μπαίνει στο στόμα. 

- Τα δόντια την κόβουν 

και τη μασούν. 

- Το σάλιο που 

παράγουν οι σιελογόνοι 

αδένες διασπά το άμυλο 

της τροφής σε σάκχαρα.  



Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 
ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

- Στη συνέχεια 

μετατρέπεται σε 

βλωμό και και απο το 

φάρυγγα μπαίνει στο 

οισοφάγο. 

- Ο οισοφάγος είναι 

ένας μακρύς 

σωλήνας που με τις 

περισταλτικές 

κινήσεις του 

μεταφέρει τον βλωμό 

προς το στομάχι.



Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 
ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Από τον οισοφάγο η 

τροφή μπαίνει στο 

στομάχι. 

Εκεί ανακατεύεται με τη 

βοήθεια ισχυρών οξέων 

(HCL) και ενζύμων που 

διασπούν τις πρωτεΐνες 

της και γίνεται μια 

παχύρευστη μάζα. 



Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 
ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Στο συκώτι 

παράγεται η χολή 

που εκκρίνεται στο 

δωδεκαδάκτυλο, το 

αρχικό τμήμα του 

λεπτού εντέρου. 

Η χολή διασπά τα 

λίπη των τροφών.



Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 
ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Στη συνέχεια η διαλυμένη 

τροφή από το στομάχι 

οδηγείται στο λεπτό έντερο

όπου ολοκληρώνεται η 

διάσπαση των υδατανθρακών 

και πρωτεϊνων με τη συμβολη 

του παγκρεατικού υγρού και 

διασπόντας τα σε πιο μικρά 

συστατικά τα οποία 

απορροφούνται από τις 

εντερικές λάχνες και 

μεταφέρονται με το αίμα σε 

όλα τα κύτταρα του σώματος.



Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΦΗΣ 
ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Οι άχρηστες ουσίες 

των τροφών 

οδηγούνται από το 

λεπτό στο παχύ 

έντερο και από κει 

αποβάλλονται από τον 

οργανισμό, αφού 

απορροφήσει νερό, 

ηλεκτρολύτες αλλά και 

βιταμίνες (π.χ vit K)




