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Ο ανκρώπινοσ οργανιςμόσ 
αποτελείται από 
τριςεκατομμφρια κφτταρα, 
που διαφζρουν ςτο ςχιμα , 
ςτο μζγεκοσ, ςτο χρώμα 
κ.λ.π.



Γονιμοποίθςθ ωαρίου 
από ςπερματοηωάριο

Δθμιουργία 
ηυγωτοφ

ζμβρυο λίγων  
θμερών

Ζμβρυο 19 
εβδομάδων



Μορφολογικά όμοια κφτταρα που ζχουν τθν ίδια 
λειτουργία αποτελοφν ζναν

ιςτό



Ο επικθλιακόσ 
ιςτόσ 

αποτελείται από 
κφτταρα ςτενά 
ςυνδεδεμζνα 
μεταξφ τουσ . 
χθματίηουν 

επιφάνειεσ που 

ι 

καλφπτουν 
εξωτερικά  το ςώμα

ι

καλφπτουν 
εςωτερικά 
διάφορεσ 

κοιλότθτεσ.

Πλακώδθ επικθλιακά 
κφτταρα

Κροςςωτόσ 
επικθλιακόσ ιςτόσ



ρόλοσ  επικθλιακοφ ιςτοφ

1)Προςτατευτικόσ

2)Απομακρφνει βλζννα και ςκόνθ

3) επιτρζπει τθ διάχυςθ ι τθν 
απορρόφθςθ ουςιών και

4) ςυμβάλει ςτθν παραγωγι και 
ζκκριςθ προϊόντων



Αδζνεσ είναι κφτταρα επικθλιακοφ ιςτοφ που 
παράγουν και εκκρίνουν ζνα προϊόν.

Διακρίνονται ςε :

Εξωκρινείσ, όταν εκκρίνουν

τα προϊόντα τουσ μζςα από

ζναν εκφορθτικό πόρο.

Π. χ. ιδρωτοποιοί αδζνεσ

ε ενδοκρινείσ όταν 

εκκρίνουν τα προϊόντα τουσ

απευκείασ ςτο αίμα π.χ. θ υπόφυςθ

και τα επινεφρίδια



ενδοκρινισ                 
μοίρα

Εξωκρινισ
μοίρα

Και ςε μεικτοφσ όταν ζχουν και ενδοκρινι αλλά και εξωκρινι 
μοίρα π.χ. το πάγκρεασ



Αποτελείται από κφτταρα που βρίςκονται μζςα ςε 
άφκονθ μεςοκυττάρια ουςία , δθλαδι ίνεσ 

κολλαγόνου και ελαςτίνθσ.                              

1) υνδζει διάφορεσ δομζσ μεταξφ τουσ

2) Προςφζρει ςτιριξθ και προςταςία

Ερειςτικόσ ιςτόσ



Διακρίνεται ςε:

χαλαρό (αποτελείται από ινίδια                             λιπώδθ

κολλαγόνου και ελαςτίνθσ)  και               (ειδικόσ   τφποσ  χαλαροφ ςυνδετικοφ   

ςυναντάται κυρίωσ ςτο δζρμα                       ιςτοφ , που τα  κφτταρά του  

αποκθκεφουν λίποσ)

1) Συνδετικό          

πυκνό (αποτελείται από ινίδια  

κολλαγόνου και ελαςτίνθσ, αλλά 

ςε δεςμίδεσ)          

αίμα το οποίο αποτελείται από 3 είδθ κυττάρων: 

Σα ερυκρά   αιμοςφαίρια, Σα λευκά αιμοςφαίρια ,

και  Σα αιμοπετάλια,. Ωσ  μεςοκυττάρια ουςία        

ςε αυτι τθν  περίπτωςθ κεωρείται το   

πλάςμα του αίματοσ.

http://el.wikipedia.org/wiki/������_�����������
http://el.wikipedia.org/wiki/�����_�����������
http://el.wikipedia.org/wiki/�����������


2) χόνδρινο 

χαρακτθρίηεται ωσ ςυμπαγισ, αλλά και εφκαμπτοσ,

( τα κφτταρά του, οι  χονδροβλάςτεσ, «κολυμποφν»

μζςα ςε κοιλότθτεσ τθσ  μεςοκυττάριασ ουςίασ). 
Βρίςκεται ςτουσ αρκρικοφσ χόνδρουσ , ςτο πτερφγιο 
του αυτιοφ, ςτουσ μεςοςπονδφλιουσ δίςκουσ κ.λ.π.

Μεςοκυττάρια ουςία 
ςε δζςμεσ



3) Οςτίτθ ιςτό
ςυναντάται αποκλειςτικά ςτα οςτά και αποτελείται από 
εξαιρετικά ςκλθρι μεςοκυττάρια ουςία. Η ουςία αυτι 

περιζχει, ςτθσ κοιλότθτεσ τθσ, ινίδια κολλαγόνου και άλατα, 
αλλά και τα κφτταρα του οςτίτθ ιςτοφ (οςτεοκφτταρα).



Καταλιγοντασ για τον ερειςτικό ιςτό :

χαλαρόσ         

λιπώδθσ  

ςυνδετικόσ   

πυκνόσ

αίμα

χόνδρινοσ

οςτίτθσ

ερειςτικόσ



Ευχαριςτώ για τθν προςοχι ςασ



Μυϊκόσ ιςτόσ
Ο μυϊκόσ ιςτόσ αποτελείται από κφτταρα με ςχετικά 
μεγάλο μικοσ, που ονομάηονται μυϊκζσ ίνεσ. Χάρθ 
ςτθν ικανότθτα των μυϊκών ινών να ςυςτζλλονται, 
επιτυγχάνονται οι διάφορεσ κινιςεισ των ηωικών 

οργανιςμών. τον άνκρωπο διακρίνουμε τρεισ 
τφπουσ μυϊκοφ ιςτοφ: 

1) το ςκελετικό (απαντάται ςτουσ γραμμωτοφσ ι
ςκελετικοφσ μφεσ),

2) τον καρδιακό (μυϊκόσ ιςτόσ τθσ καρδιάσ) και

3) τον λείο (απαντάται ςτο τοίχωμα των αγγείων και
των ςπλάχνων).



κελετικόσ μυϊκόσ ιςτόσ

Αποτελείται από επιμικεισ μυϊκζσ 
ίνεσ με γραμμώςεισ





Καρδιακόσ μυϊκόσ ιςτόσ
(μυοκάρδιο)

Ο μυϊκόσ ιςτόσ τθσ καρδιάσ (μυοκάρδιο) βρίςκεται μόνο ςτα 
τοιχώματα τθσ καρδιάσ. Οι μυϊκζσ ίνεσ του είναι κυλινδρικζσ
με γραμμώςεισ, αλλά δεν υπακοφουν ςτθ κζλθςι μασ. 



Λείοσ μυϊκόσ ιςτόσ

Ο λείοσ μυϊκόσ ιςτόσ επενδφει κυρίωσ τοιχώματα, 
όπωσ αυτά των αγγείων και του γαςτρεντερικοφ 
ςωλινα. Αποτελείται από ατρακτοειδείσ και χωρίσ 
γραμμώςεισ μυϊκζσ ίνεσ, οι οποίεσ δεν υπακοφουν 
ςτθ κζλθςι μασ.





Νευρικόσ ιςτόσ
Αποτελείται από

• Νευρικά κφτταρα ι αλλιώσ νευρώνεσ και 

• Νευρογλοιακά κφτταρα



• Οι νευρώνεσ είναι κφτταρα με αποφυάδεσ και ο 
ρόλοσ τουσ είναι να παράγουν και να μεταδίδουν 
τισ νευρικζσ ώςεισ.



ε αυτι τθν εικόνα που ζχει λθφκεί με θλεκτρονικό μικροςκόπιο ςάρωςθσ 
αποτυπώνεται ζνα νευρικό κφτταρο του φλοιοφ τθσ παρεγκεφαλίδασ. 

Διακρίνεται το κφριο ςώμα και οι αποφυάδεσ 



Σα νευρογλοιακά κφτταρα ςτθρίηουν, τρζφουν και 
μονώνουν τουσ νευρώνεσ





Ζνα όργανο αποτελείται από διαφορετικοφσ ιςτοφσ 
και επιτελεί μια ςυγκεκριμζνθ λειτουργία.

Π.χ ο δικζφαλοσ βραχιόνιοσ μυσ 

αποτελείται από     

μυϊκό

ςυνδετικό και

νευρικό ιςτό

Όργανα και ςυςτιματα 
οργάνων



• Όταν τα όργανα ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ για να 
πραγματοποιιςουν μια λειτουργία , τότε 
ςυνιςτοφν ζνα ςφςτθμα οργάνων. 

Π.χ. Δείτε πόςα όργανα 

ςυνεργάηονται για να 

λειτουργιςει το

πεπτικό ςφςτθμα

Συςτιματα οργάνων



Σα ςυςτιματα είναι:
• το αναπνευςτικό ςφςτθμα, 

• το κυκλοφορικό ςφςτθμα,

• το νευρικό ςφςτθμα,

• το μυϊκό ςφςτθμα, 

• το ερειςτικό ςφςτθμα, 

• το πεπτικό ςφςτθμα, 

• το ουροποιθτικό ςφςτθμα, 

• το γεννθτικό ςφςτθμα, 

• το ςφςτθμα των αιςκθτθρίων οργάνων και 

• το ςφςτθμα των ενδοκρινών αδζνων ι ορμονικό ςφςτθμα

Συςτιματα οργάνων



Όλα τα παραπάνω ςυςτιματα ςυνεργάηονται 
ςτενά μεταξφ τουσ  και αποτελοφν τον 

ανκρώπινο οργανιςμό




