
Βιβλίο   σελ.65

Στοματική κοιλότητα

Επιγλωττίδα

Συκώτι - Ήπαρ

Χοληδόχος κύστη

Πάγκρεας

Παχύ έντερο

Λεπτό έντερο

Σιελογόνοι αδένες

Φάρυγγας

Οισοφάγος

Στομάχι

Πρωκτός
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1. Στοματική κοιλότητα
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• Μάσηση – μηχανική  πέψη: η τροφή τεμαχίζεται σε 

μικρότερα κομμάτια, με τη βοήθεια των δοντιών και της 
γλώσσας

•Χημική πέψη... Θα τη γνωρίσουμε στο επόμενο 

επεισόδιο! 3

Ποιες άλλες διαδικασίες γίνονται στη στοματική μας 

κοιλότητα, εκτός από την αντίληψη γεύσης;
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• Ποια όργανα 

βοηθητικά για 

την πέψη 

υπάρχουν στη 

στοματική 

κοιλότητα; 

• Γλώσσα

• Δόντια

• Σιελογόνοι 

αδένες

Βιβλίο  σελ.68

Σιελογόνοι αδένες

Δόντια

Αμυγδαλή

Σταφυλή

Υπερώα

Γλώσσα

Βλωμός
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Νεογιλά (βρεφικά) δόντια

!• Πόσα δόντια είχα όταν 

ήμουνα μικρός/μικρή;
• Γιατί χρειάζεται να έχω 

παιδικά δόντια; 

• Γιατί τα αλλάζω;

Και κάτι ενδιαφέρον..



Βιβλίο  σελ.69
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Δόντια ενήλικα



Τομείς (κοπτήρες)

Κυνόδοντες 

Γομφίοι 6 X 2 = 12

4 X 2 = 8

4 X 2 =  8

Τέμνω = κόβω Κύων (κυνός) = σκύλος

2 X 2 =

Βιβλίο  σελ.70
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Περί…γομφίων 

ο λόγος!!!

Βιβλίο  σελ.70

Αδαμαντίνη

Οδοντίνη

Οστεΐνη

Πολφός

Οστό γνάθου
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Χρήσιμα Tips:

• Οδοντίνη → γύρω 

από το δόντι
• Οστεΐνη → μεταξύ 

δοντιού και 

οστού
• Πολφός →

αιώρημα στερεών 

ουσιών μέσα σε 

υγρό



Βιβλίο  σελ.70

Μπορείτε τώρα να αντιληφθείτε γιατί η 

αφαίρεση ενός δοντιού χαρακτηρίζεται από:

• αιμορραγία;

• έντονο πόνο;

Οδοντίνη

Οστεΐνη

Πολφός 

(πολφική κοιλότητα)
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Βιβλίο  σελ.71-72

Γιατί παραμένουν πάνω στην επιφάνεια των δοντιών μας μικρόβια που

δημιουργούν μια πλάκα (μικροβιακή πλάκα). Αυτά τρέφονται με τα

υπολείμματα των τροφών μας και, κυρίως, από τη ζάχαρη παράγονται

οξέα που καταστρέφουν τα δόντια.
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•Απόστημα

•Ουλίτιδα

•Πιθανή 

περιοδοντίτιδα 

Αρχή 

τερηδόνας Tερηδόνα

•Αρχή αποστήματος

•Αρχή ουλίτιδας

Εμείς σε ποια φάση 

συνήθως 

επισκεπτόμαστε τον 

οδοντίατρο; 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.dental-blog.gr/images/stories/odontiatrika/pathiseis/teridona.jpg&imgrefurl=http://www.dental-blog.gr/pathiseis/53-terhdona.html&usg=__ot-JJ8zwC1WON0MvgQxnXatvV1A=&h=258&w=350&sz=26&hl=el&start=3&itbs=1&tbnid=jooOQ6dOHUw7yM:&tbnh=88&tbnw=120&prev=/images?q=%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CE%B1&gbv=2&hl=el


Βιβλίο  σελ.71

• Βλέπε σελ. 72

13



• Τακτικό  βούρτσισμα 

• Χρήση οδοντόκρεμας με φθόριο ή ξυλιτόλη

• Σωστή διατροφή (να αποφεύγουμε τα γλυκά)

• Νήμα / τσίχλες με ξυλιτόλη 

• Τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο

• Κατανάλωση γαλακτοκομικών

• Αποφυγή τσιγάρου / πολλών καφέδων14

Βιβλίο  σελ.72



Μπορούμε να προστατέψουμε τα δόντια 
μας από την τερηδόνα:

• Βουρτσίζοντάς τα τακτικά

• Με το να επισκεπτόμαστε τον οδοντίατρο 2 με 
3 φορές τον χρόνο

• Χρησιμοποιώντας οδοντόκρεμες με φθόριο

• Λαμβάνοντας τροφές που περιέχουν 
ασβέστιο

• Όλα τα παραπάνω
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Στο στόμα γίνεται:

1. η μάσηση (μηχανική πέψη)

2. η αντίληψη της γεύσης

3. η κατάποση

4. η αρχή της χημικής πέψης της 

τροφής

Όλα τα πιο πάνω είναι σωστά

16

Ας 

θυμηθούμε…



Κοπτήρες

Κυνόδοντες

Προγόμφιοι

Γομφίοι 

Βιβλίο  σελ. 91

Σύνολο;
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Ας 

θυμηθούμε…



Μασήστε αργά και σταθερά ένα κομμάτι 
ψωμί… Ποια διαφορά αντιλαμβάνεστε στη 
γεύση καθώς η ώρα περνά;

Το ψωμί γίνεται πιο:

• Γλυκό

• Αλμυρό

• Ξινό

• Πικρό

18



Πάμε να ανακαλύψουμε…

Α Β 

2 ml 

διάλυμα 

αμύλου

+

2 ml

νερού 

2 ml 

διάλυμα 

αμύλου

+

2 ml

σάλιου 

2 ml 

Βενεδικτίνης
2 ml 

Βενεδικτίνης

Τι να περιέχει το 

σάλιο που 

διασπά το άμυλο 

σε γλυκόζη; 19



Ουάο! Το ήξερες ότι... τα 

ένζυμα μπορούν, μέσα σε 

δευτερόλεπτα, να 

διασπάσουν τόσα μόρια 

που, για να διασπαστούν, 

χωρίς τη βοήθειά τους θα 

χρειάζονταν εκατομμύρια 

χρόνια;
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Τα δόντια τεμαχίζουν, σχίζουν και αλέθουν την τροφή.

Η γλώσσα μετακινεί την τροφή στην στοματική κοιλότητα, 

βοηθώντας στη μάσηση και στην κατάποσή της.

Οι σιελογόνοι αδένες παράγουν σάλιο, το οποίο περιέχει το 

ένζυμο αμυλάση ∙ αρχίζει η διάσπαση του αμύλου σε γλυκόζη.

Βιβλίο  σελ. 69

Γιατί δεν 

τελειώνει;
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Βιβλίο  σελ. 104

δόντια

σάλιο σιελογόνους

βλωμού

αμυλάση
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Ποια συμβουλή θα δίνατε στον κύριο Ηλία 

Καλοφαγά, σχετικά με την ταχύτητα μάσησης 

αμυλούχων φαγητών, όπως ψωμιού, πατάτας ή 

ρυζιού; Εξηγήστε τη σκέψη σας!
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Βιβλίο  σελ. 88

Δόντια και 

γλώσσα

Τεμαχισμός τροφής → τα 

μεγάλα κομμάτια 

φαγητού μετατρέπονται 

σε βλωμό

Σιελογόνοι αδένες 

Παραγωγή σάλιου →

ξεκινά η διάσπαση του 

αμύλου (μακρομόριο) σε 

γλυκόζη (μικρομόριο)
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Πώς ακριβώς όμως 

λειτουργεί η αμυλάση και 

όλα τα υπόλοιπα πεπτικά 

ένζυμα που θα 

γνωρίσουμε στη συνέχεια;
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στοματική

κοιλότητα φάρυγγα

φάρυγγα

οισοφάγο       Βιβλίο  σελ. 73



• Τι μπορεί να συμβεί, αν 

οποιοσδήποτε από τους 

προστατευτικούς μηχανισμούς δεν 

λειτουργήσει σωστά;

• Γιατί δεν μπορούμε να 

αναπνεύσουμε, όταν μας «σταθεί» 

το φαγητό;

• Πώς βοηθάει το να πιούμε νερό;

27
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στομάχι       

οισοφάγο       

Βιβλίο  σελ. 73



Α. Αμυλάση

Β. Λιπάση

Γ. Πρωτεϊνάση

Δ. Κυτταρινάση 

29

Ας 

θυμηθούμε…



Α. των δοντιών που το τεμαχίζουν

Β. της γλώσσας που το οδηγεί στα δόντια

Γ. της αμυλάσης που βρίσκεται στο σάλιο μας

30

Ας 

θυμηθούμε…



Α. πρωτεϊνών

Β. υδατανθράκων

Γ. λιπαρών ουσιών

Δ. νουκλεϊνικών οξέων

31

Ας 

θυμηθούμε…



32

Α. χυλός

Β. υδροχλωρικό οξύ

Γ. βλωμός

Δ. ευδιάλυτο

Ας 

θυμηθούμε…
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Ο βλωμός κατευθύνεται προς τον οισοφάγο με τη βοήθεια

της …………………. που κατεβαίνει, …………….. την είσοδο

του λάρυγγα. Οι …………………….. κινήσεις του οισοφάγου

κατευθύνουν το βλωμό προς το …………….., όπου θα

αποθηκευτεί για λίγες ώρες, ενώ παράλληλα θα αρχίσει η

πέψη των πρωτεϊνών.

επιγλωττίδας

στομάχι

κλείνοντας

περισταλτικές

Ας 

θυμηθούμε…



34

Ας 

θυμηθούμε…



Α. σέικερ

Β. χυλόπιτα

Γ. χυλό

35

Ας 

θυμηθούμε…



Βιβλίο   σελ.88

36

Βιβλίο   σελ.90
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Βιβλίο  σελ.114 

+ +

+

+

Πού θα τελειώσει η πέψη των υδατανθράκων / 

πρωτεϊνών;

Πού θα πεπτούν τα υπόλοιπα μακρομόρια που δεν 

έχουμε ακόμη καν αγγίξει;
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Βιβλίο  σελ.77 

δωδεκαδάκτυλος στομάχι

ελικώδες έντερο

1+3 = λεπτό έντερο
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Βιβλίο  σελ.115

Οφείλεται στο ένζυμο αμυλάση στο σάλιο 

μας, που ξεκινά να διασπά το άμυλο σε 

γλυκόζη. 

1. Ο χρόνος για τον οποίο παραμένει η τροφή στο στόμα 

μας είναι πολύ λίγος για να ολοκληρωθεί η πέψη των 

υδατανθράκων. 

2. Η πέψη του αμύλου σταματά στο στομάχι, όπου το  pH 

είναι όξινο (λόγω του HCl), καθώς η αμυλάση χρειάζεται 

βασικό pH, για να λειτουργήσει.
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Βιβλίο  σελ.115

1. Ο χρόνος κατά τον οποίο παραμένει η τροφή στο 

στομάχι μας δεν είναι αρκετός για να ολοκληρωθεί η 

πέψη των πρωτεϊνών.

2. Η ολοκληρωτική διάσπαση των μακρομορίων σε 

μικρομόρια είναι μια διαδικασία που διαρκεί πολλές 

ώρες!!!

Το ήξερες ότι…

Αυτή τη στιγμή 

ακόμη χωνεύεις το 

φαγητό που έφαγες 

ψες;



Στον δωδεκαδάκτυλο

ολοκληρώνεται το μεγαλύτερο 

μέρος της πέψης της τροφής. 

Στο τέλος του 

δωδεκαδακτύλου, όλα τα 

μακρομόρια της τροφής μας 

θα έχουν αλλάξει σε μικρότερα 

μόρια ως αποτέλεσμα της 

δράσης των … 41

Το ήξερες ότι…

Ο δωδεκαδάκτυλος 

έχει μήκος περίπου 

12 δακτύλων;



• 1 είδος πεπτικού υγρού

• 2 είδη πεπτικών υγρών

• 3 είδη πεπτικών υγρών

42
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Βιβλίο  σελ.78

παραγωγής

Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο ‘έκκριμα’;

και περιέχει ένζυμα που ολοκληρώνουν την 

πέψη των μακρομορίων
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Βιβλίο  σελ.78

1. Παγκρεατικό υγρό (παράγεται στο πάγκρεας και εκκρίνεται 

[χύνεται] στον δωδεκαδάκτυλο μέσω του παγκρεατικού πόρου)

2. Εντερικό υγρό (παράγεται στον ίδιο τον δωδεκαδάκτυλο)

3. Χολή:

• Παράγεται στο συκώτι

• Φυλάσσεται στη χοληδόχο κύστη

• Εκκρίνεται στον δωδεκαδάκτυλο μέσω του χοληδόχου πόρου, 

όταν υπάρχουν στον δωδεκαδάκτυλο λιπαρές ουσίες. Η χολή 

γαλακτωματοποιεί τις λιπαρές ουσίες (μετατρέπει τη μεγάλη 

μάζα λίπους σε μικρή [γαλάκτωμα, ώστε να μπορέσει πιο 

εύκολα να δράσει το ένζυμο λιπάση) 

Προσοχή! Η χολή ΔΕΝ είναι ένζυμο!

• Πόρος = σωληνάκι

• Εκκρίνω = χύνω. Τα 

εκκρίματα είναι 

υγρά που 

παράγονται στους 

αδένες.
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Βιβλίο  σελ.114 

+ +

+ +

+

+

+

(δεν είναι μακρομόρια, άρα δεν χρειάζεται να πεπτούν)

+

;

http://kitses.com/animation/swfs/digestion.swf

http://kitses.com/animation/swfs/digestion.swf
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Ποια πορεία θα 

ακολουθήσουν 

αυτά τα 

μικρομόρια;

http://kitses.com/animation/s
wfs/digestion.swf

http://kitses.com/animation/swfs/digestion.swf


Βιβλίο   σελ.88

47

Βιβλίο   σελ.90

♥

Ανακαλύψτε τον δεύτερο, 

‘ενδοκρινή’ ρόλο του παγκρέατος 
– σελ. 81



1. αδένας 

2. ένζυμο

3. μακρομόριο

4. μικρομόριο

48

Ας 

θυμηθούμε…



1. παγκρεατικό υγρό

2. υδροχλωρικό οξύ

3. χολή

4. εντερικό υγρό

Ας 

θυμηθούμε…



1. στο πάγκρεας

2. στη χοληδόχο κύστη

3. στο συκώτι

4. στον δωδεκαδάκτυλο

Ας 

θυμηθούμε…



1. στο πάγκρεας

2. στη χοληδόχο κύστη

3. στο συκώτι

4. στον δωδεκαδάκτυλο

Ας 

θυμηθούμε…



Ας 

θυμηθούμε…

1. Περιέχει ένζυμα που διασπούν τα 

λίπη σε γλυκερόλη και λιπαρά οξέα

2. Περιέχει ένζυμα που 

γαλακτοματοποιούν τις λιπαρές 

ουσίες σε μικρότερες λιπαρές ουσίες

3. Γαλακτοματοποιεί τις λιπαρές ουσίες 

σε μικρότερες λιπαρές ουσίες, αλλά 

δεν περιέχει ένζυμα

Εισήγηση για απλή μοντελοποίηση 
δράσης χολής → Σε ένα γυάλινο 

μπουκάλι που περιέχει λάδι, στάζουμε 

λίγες σταγόνες υγρό πιάτων και 

κουνάμε πολύ δυνατά. Τι παρατηρούμε; 

Δεν έχουμε προσθέσει ένζυμα, άρα το 

γαλάκτωμα που προέκυψε δεν 

οφείλεται σε πέψη. Η διάσπαση είναι 

απλώς μηχανική.

Εναλλακτικά, αν υπάρχει 
χρόνος, πείραμα 2.2.5 

σελ 84-86
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Με το πράσινο υγρό καθαρισμού πιάτων, που βοηθά στην διάλυση των λιπών στο νερό,

δημιουργώντας ένα μίγμα-γαλάκτωμα (λευκό υγρό σαν γάλα).

Με τις κινήσεις ανάμειξης του εντέρου που διευκολύνουν την πέψη των τροφών.

Τα λίπη συσσωματώνονται και σχηματίζουν αδιάλυτες ομάδες, οπότε τα ένζυμα που

βρίσκονται στο υδάτινο περιβάλλον του εντέρου δεν μπορούν να δράσουν. Έτσι, θα

πρέπει τα λίπη να γαλακτωματοποιηθούν, για να μπορέσει να γίνει η πέψη

(διάσπαση) τους από τα ένζυμα.
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Συμπέρασμα:

‘Γάλα’  και 

‘γαλακτωματοποιητής’ 

δεν είναι συνώνυμα

Το ήξερες ότι…

Για την ακρίβεια το 

γάλα είναι ένα 

φυσικό γαλάκτωμα;



1. οι σιελογόνοι

2. το πάγκρεας

3. ο οισοφάγος

4. το παχύ έντερο

Ας 

θυμηθούμε…



1. εκκρίνουν ουσίες που βοηθούν 
στην πέψη

2. βοηθούν στην πρόσληψη της 
τροφής

3. είναι όργανα όπου γίνεται 
πέψη

4. έχουν όλες τις προηγούμενες 
ικανότητες

Ας 

θυμηθούμε…



1. ο χυλός από το 

στομάχι

2. το παγκρεατικό υγρό

3. η χολή από το συκώτι

4. όλα τα προηγούμενα

Ας 

θυμηθούμε…
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Ποια πορεία θα 

ακολουθήσουν 

αυτά τα 

μικρομόρια;

http://kitses.com/animation/s
wfs/digestion.swf

http://kitses.com/animation/swfs/digestion.swf


Απορρόφηση των 

μικρομορίων που 

περιείχε η τροφή 

μας στο αίμα μας.
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http://kitses.com/animation/swf
s/digestion.swf

Βιβλίο  σελ.117

http://kitses.com/animation/swfs/digestion.swf
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Βιβλίο  σελ.117

Έλικας = τρισδιάστατη 

καμπύλη

Συκώτι (ήπαρ)

Δωδεκαδάκτυλος 

Ελικώδες έντερο

Παχύ έντερο

6-7 μέτρα! Πως χωράνε στην 

κοιλιακή μας χώρα;

Προς τι όλο αυτό το τύλιγμα;
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Βιβλίο  σελ.117
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• Ελικοειδές σχήμα + λάχνες + μικρολάχνες = δημιουργία μιας

τεράστιας επιφάνειας για γρήγορη απορρόφηση ουσιών

• Παρουσία αγγείων κάτω από τις λάχνες → τα μικρομόρια

έχουν να ταξιδέψουν μια πολύ μικρή απόσταση, πριν μπουν

στο αίμα

Βιβλίο  σελ.118

Μπορείτε να 

εντοπίσετε

1. το αίμα κάτω από 

τις λάχνες;

2. τις μικρολάχνες;
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Βιβλίο  σελ.79

Παχύ / χοντρό 

έντερο

Πρωκτός 

Η αποβολή των άχρηστων ουσιών που περιείχε η τροφή μας από το σώμα 

μας ονομάζεται αφόδευση

http://kitses.com/animation/swfs/digestion.swf

http://kitses.com/animation/swfs/digestion.swf
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Τα φρούτα και λαχανικά περιέχουν φυτικές ίνες, οι οποίες απορροφούν νερό →

μαλακώνουν τα κόπρανα και αυξάνουν τον όγκο τους→ βοηθούν στη συχνότερη

κένωση του εντέρου (αφόδευση)

Υπενθύμιση: Συχνή κένωση = απομάκρυνση τοξικών

ουσιών = μείωση πιθανότητας καρκίνου του παχέος

εντέρου

Βιβλίο  σελ.79


