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2. Πξόζιεςε νπζηώλ θαη πέςε      αρηλίδεο πκεώλ 

Τα θύηηαξα απνηεινύληαη από κόξηα. 

Οη ρεκηθέο νπζίεο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ ηξνθή, εμαζθαιίδνπλ: 

1. ηελ Ελέξγεηα, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δνκήο ηνπ 

νξγαληζκνύ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ, 

2. ηελ Αλάπηπμε, 

3. ηελ Επηδηόξζσζε ησλ θζνξώλ ησλ θπηηάξσλ (ρξόλνο, ηξαπκαηηζκόο). 

Οη παξαγσγνί ή απηόηξνθνη νξγαληζκνί παίξλνπλ από ηε θύζε απιέο 

ρεκηθέο νπζίεο θαη ζπλζέηνπλ πην πνιύπινθεο, πνπ απνηεινύλ ηελ ηξνθή 

ηνπο (θσηνζύλζεζε). 

Οη εηεξόηξνθνη πξνκεζεύνληαη ηηο απαξαίηεηεο ρεκηθέο νπζίεο 

ηξώγνληαο άιινπο νξγαληζκνύο (θαηαλαισηέο), ή ηξέθνληαη από νπζίεο 

λεθξώλ νξγαληζκώλ (απνηθνδνκεηέο).  

Πέςε είλαη ε δηαδηθαζία, κε ηελ νπνία νη πνιύπινθεο ρεκηθέο ελώζεηο 

ηεο ηξνθήο πθίζηαληαη ζπλερείο δηαζπάζεηο. 

Μεηαβνιηζκόο είλαη ην ζύλνιν ησλ δηαδηθαζηώλ δηάζπαζεο ησλ νπζηώλ 

ηεο ηξνθήο θαη ζύλζεζεο λέσλ νπζηώλ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

βνήζεηα ησλ ελδύκσλ. 

2.1 Η παξαγσγή ζξεπηηθώλ νπζηώλ ζηα θπηά. Η θσηνζύλζεζε 

Οη Απηόηξνθνη νξγαληζκνί παξάγνπλ κόλνη ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο κε ηε 

θσηνζύλζεζε. Πξνζιακβάλνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα από ηελ 

αηκόζθαηξα  θαη λεξό από ην έδαθνο κε ηηο ξίδεο ηνπο θαη κε απηά 

ζπλζέηνπλ ηελ ηξνθή ηνπο    ζηνπο ρισξνπιάζηεο  παξνπζία θσηόο. 

Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα +λεξό γιπθόδε + νμπγόλν 

Η γιπθόδε κεηαθέξεηαη ζε όια ηα κέξε ηνπ θπηνύ θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα:  

1.  ηε ζύλζεζε νπζηώλ απαξαίηεησλ ζην θπηό, 

2.  ηελ απειεπζέξσζε ελέξγεηαο, πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ    θπηνύ. 

Τα θπηά απνηεινύλ ηξνθή γηα ηνπο θπηνθάγνπο, νη νπνίνη απνηεινύλ 

ηξνθή γηα ηνπο ζαξθνθάγνπο. 

2.2 Η πξόζιεςε νπζηώλ θαη ε πέςε ζηνπο κνλνθύηηαξνπο νξγαληζκνύο 

Η ελδνθπηηαξηθή πέςε γίλεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ θπηηάξνπ. Η ακνηβάδα 

ηξέθεηαη κε κνλνθύηηαξνπο νξγαληζκνύο. Εγθισβίδεη ηελ ηξνθή ηεο ζην 

εζσηεξηθό ηνπ ζώκαηόο ηεο κε ηα ςεπδνπόδηα. 

 

2.3 Η πξόζιεςε νπζηώλ θαη ε πέςε ζηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο 

Τα Αζπόλδπια δηαζέηνπλ πξνβνζθίδα ή δαγθάλεο. Η πέςε ηεο ηξνθήο 

γίλεηαη ζηελ πεπηηθή θνηιόηεηα ή ζηνλ πεπηηθό ζσιήλα (Εμσθπηηαξηθή 

πέςε). Η δηάζπαζε ησλ ηξνθώλ ζπλερίδεηαη ζην εζσηεξηθό ησλ 

θπηηάξσλ (Ελδνθπηηαξηθή πέςε). 
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Τα ζπνλδπισηά δηαζέηνπλ πεπηηθό ζσιήλα, πνπ απνηειείηαη από ην 

ζηόκα, ην θάξπγγα, ηνλ νηζνθάγν, ην ζηνκάρη θαη ην έληεξν. 

Σηα Ακθίβηα, ζηα εξπεηά θαη ζηα πηελά ππάξρεη θνηλή έμνδνο γηα ην 

πεπηηθό, ην νπξνπνηεηηθό θαη ην αλαπαξαγσγηθό, πνπ νλνκάδεηαη ακάξα. 

Σηα πεξηζζόηεξα ζπνλδπισηά ππάξρνπλ πξνζαξηεκέλνη αδέλεο, πνπ 

είλαη νη ζηεινγόλνη, ην πάγθξεαο θαη ην ήπαξ. 

Τα θπηνθάγα έρνπλ πην κεγάιν πεπηηθό ζσιήλα από ηα ζαξθνθάγα. 

Τα κεξπθαζηηθά είλαη θπηνθάγα, πνπ αλακαζνύλ ηελ ηξνθή ηνπο. 

2.4 Η πξόζιεςε νπζηώλ ζηνλ άλζξσπν 

Η ηξνθή καο πεξηέρεη ζξεπηηθέο νπζίεο, όπσο είλαη νη πξσηεΐλεο, νη 

πδαηάλζξαθεο, ηα ιίπε, νη βηηακίλεο, ηα άιαηα κεηάιισλ θαη λεξό. Ο 

νξγαληζκόο καο ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα: 1. ηελ εμαζθάιηζε ελέξγεηαο, 2. ηελ 

αλάπηπμε 3. ηε δηαηήξεζε ηεο δνκήο, 4. ηε θπζηνινγηθή εθηέιεζε ησλ 

ιεηηνπξγηώλ  θαη 5. ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ. 

Πξέπεη θαζεκεξηλά λα θαηαλαιώλνπκε πνηθηιία ηξνθώλ γηα λα έρνπκε 

ηζνξξνπεκέλε δηαηξνθή. Η πνζόηεηα ηεο ηξνθήο, πνπ ρξεηαδόκαζηε,  

εμαξηάηαη από:  

1. ην θύιν,  2. ηελ ειηθία θαη  3. ηηο δξαζηεξηόηεηεο. 

Αθόκα θαη ζηνλ ύπλν ρξεηαδόκαζηε ελέξγεηα γηα: 

α) ηε ιεηηνπξγία ηεο θαξδηάο,  

β) ηελ αλαπλνή θαη  

γ) ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο καο. 

Αλ πξνζιακβάλνπκε πεξηζζόηεξε ηξνθή από απηήλ πνπ ρξεηαδόκαζηε, 

ηόηε ν νξγαληζκόο ηελ απνζεθεύεη δεκηνπξγώληαο ιίπνο, κε απνηέιεζκα 

λα παρύλνπκε. 

 

Τν πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ 

Τν πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ απνηειείηαη από: 

α. ηνλ πεπηηθό ή γαζηξεληεξηθό ζσιήλα, πνπ είλαη αλνηρηόο, θαη 

β. ηνπο πξνζαξηεκέλνπο αδέλεο (ζηεινγόλνη αδέλεο, ζπθώηη, πάγθξεαο). 

Η Πνξεία ηεο ηξνθήο 

α. Σηνκαηηθή θνηιόηεηα: Με ηε βνήζεηα ησλ δνληηώλ θαη ηεο γιώζζαο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε κάζεζε θαη γίλεηαη ν ηεκαρηζκόο ηεο ηξνθήο ζε 

κηθξόηεξα θνκκάηηα. Η ηξνθή αλαθαηεύεηαη κε ην ζάιην, πνπ πεξηέρεη 

έλδπκα γηα ηε δηάζπαζε ηνπ ακύινπ θαη ζρεκαηίδεηαη ν βισκόο. 

β. Φάξπγγαο. 

γ. Οηζνθάγνο. 

δ. Σηνκάρη: ν βισκόο αλαδεύεηαη θαη αλακεηγλύεηαη κε ην γαζηξηθό πγξό 

θαη γίλεηαη ρπιόο.  Τν γαζηξηθό πγξό πεξηέρεη έλδπκα πνπ βνεζνύλ ζηε  

δηάζπαζε ησλ πξσηετλώλ θαη  πδξνρισξηθό νμύ, πνπ θαηαζηξέθεη ηνπο 

κηθξννξγαληζκνύο. 

ε. Δσδεθαδάθηπιν. 
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ζη. Λεπηό έληεξν: γίλεηαη ε δηάζπαζε ησλ ιηπώλ θαη νινθιεξώλεηαη ε 

δηάζπαζε ησλ πξσηετλώλ θαη ησλ πδαηαλζξάθσλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

παγθξεαηηθνύ πγξνύ θαη ηεο ρνιήο (ήπαξ). Απνξξνθώληαη νη ζξεπηηθέο 

νπζίεο από ηηο                                  εληεξηθέο ιάρλεο, από ηηο νπνίεο νη 

ζξεπηηθέο νπζίεο πεξλνύλ ζην αίκα.  

δ. Παρύ έληεξν: πεξλνύλ νη θπηηθέο ίλεο (θπηηαξίλε), πνπ δελ δηαζπώληαη 

νύηε απνξξνθώληαη, ελώ απνξξνθάηαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ λεξνύ. 

ε. Πξσθηόο: απνβνιή θνπξάλσλ. 

Δηαηξνθή θαη πγεία 

Η κεζνγεηαθή δίαηηα πεξηιακβάλεη ειαηόιαδν, ςάξηα, όζπξηα, θξνύηα 

θαη ιαραληθά. Με ηε δηαηξνθή απηή ν νξγαληζκόο εμαζθαιίδεη όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ζξεπηηθέο νπζίεο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο καο.  

Η ζπρλή θαηαλάισζε θόθθηλνπ θξέαηνο θαη δσηθνύ ιίπνπο θαη ε                       

δηαηξνθή, πνπ είλαη θησρή ζε θπηηθέο ίλεο, πξνθαινύλ δηαηαξαρέο ζηελ 

πγεία (θαξδηνπάζεηεο θαη θαξθίλνο ηνπ εληέξνπ). 

Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο καο ζεκαληηθό ξόιν παίδνπλ επίζεο:  

1. ε θαιή κάζεζε ηεο ηξνθήο θαη  

2. ε θξνληίδα ησλ δνληηώλ 

Τα δόληηα βνεζνύλ ζηε κάζεζε, ζηελ νκηιία θαη ζηελ αηζζεηηθή 

εκθάληζε 

Οη κηθξννξγαληζκνί πνπ δνπλ ζην ζηόκα καο ηξέθνληαη κε ζάθραξα θαη 

απνβάιινπλ νμέα. Τα νμέα θαηαζηξέθνπλ ηελ αδακαληίλε θαη ηελ 

νδνληίλε πξνθαιώληαο ηεξεδόλα*. Μπνξνύλ επίζεο λα θαηαζηξέςνπλ ηα 

νύια πξνθαιώληαο νπιίηηδα. 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΟΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ 

 

1)Πνηνη νξγαληζκνί ραξαθηεξίδνληαη απηόηξνθνη θαη πνηνη 

εηεξόηξνθνη; 
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Απάληεζε:Οη παξαγσγνί ή απηόηξνθνη νξγαληζκνί παίξλνπλ από ηε 

θύζε απιέο ρεκηθέο νπζίεο θαη ζπλζέηνπλ πην πνιύπινθεο, πνπ 

απνηεινύλ ηελ ηξνθή ηνπο (θσηνζύλζεζε). 

Οη εηεξόηξνθνη πξνκεζεύνληαη ηηο απαξαίηεηεο ρεκηθέο νπζίεο 

ηξώγνληαο άιινπο νξγαληζκνύο (θαηαλαιωηές), ή ηξέθνληαη από 

νπζίεο λεθξώλ νξγαληζκώλ (αποηθοδοκεηές).  

 

2) Ση είλαη ε πέςε θαη ηη ν κεηαβνιηζκόο; 

Πέςε είλαη ε δηαδηθαζία, κε ηελ νπνία νη πνιύπινθεο ρεκηθέο 

ελώζεηο ηεο ηξνθήο πθίζηαληαη ζπλερείο δηαζπάζεηο. 

Μεηαβνιηζκόο είλαη ην ζύλνιν ησλ δηαδηθαζηώλ δηάζπαζεο ησλ 

νπζηώλ ηεο ηξνθήο θαη ζύλζεζεο λέσλ νπζηώλ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ηε βνήζεηα ησλ ελδύκσλ. 

 

3) Από πνηεο ζξεπηηθέο νπζίεο απνηειείηαη ε ηξνθή καο; 

Απάληεζε:Η ηξνθή καο πεξηέρεη ζξεπηηθέο νπζίεο, όπσο είλαη νη 

πρωηεΐλες, νη σδαηάλζραθες, ηα ιίπε, νη βηηακίλες, ηα άιαηα κεηάιιωλ 

θαη λεξό. 

4) Ση ζπκβαίλεη όηαλ πξνζιακβάλνπκε πεξηζζόηεξε ηξνθή από απηήλ 

πνπ ρξεηαδόκαζηε; 

Απάληεζε: Αλ πξνζιακβάλνπκε πεξηζζόηεξε ηξνθή από απηήλ πνπ 

ρξεηαδόκαζηε, ηόηε ν νξγαληζκόο ηελ απνζεθεύεη δεκηνπξγώληαο 

ιίπνο, κε απνηέιεζκα λα παρύλνπκε. 
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5) Πνηα είλαη ε πνξεία ηεο ηξνθήο κέζα ζην ζώκα καο; 

Απάληεζε:α. ηνκαηηθή θνηιόηεηα:  

β. Φάξπγγαο. 

γ. Οηζνθάγνο. 

δ. ηνκάρη 

ε. Δσδεθαδάθηπιν. 

ζη. Λεπηό έληεξν 

δ. Παρύ έληεξν 

ε. Πξσθηόο:  

 

6) Πεξηγξάςηε ηη ζπκβαίλεη ζην ζηόκα, ζην ζηνκάρη, ζην ιεπηό θαη 

ζην παρύ έληεξν. 

Απάληεζε:α. ηνκαηηθή θνηιόηεηα: Με ηε βνήζεηα ησλ δοληηώλ θαη 

ηες γιώζζας πξαγκαηνπνηείηαη ε κάζεζε θαη γίλεηαη ν ηεκαρηζκόο 

ηεο ηξνθήο ζε κηθξόηεξα θνκκάηηα. Η ηξνθή αλαθαηεύεηαη κε ην 

ζάιηο, πνπ πεξηέρεη έλδσκα γηα ηε δηάζπαζε ηνπ ακύινπ θαη 

ζρεκαηίδεηαη ν βιωκός. 

ηνκάρη: ν βιωκός αλαδεύεηαη θαη αλακεηγλύεηαη κε ην γαζηξηθό 

πγξό θαη γίλεηαη ρπιόο.  Σν γαζηξηθό πγξό πεξηέρεη έλδπκα πνπ 

βνεζνύλ ζηε  δηάζπαζε ησλ πξσηετλώλ θαη  πδξνρισξηθό νμύ, πνπ 

θαηαζηξέθεη ηνπο κηθξννξγαληζκνύο. 

Λεπηό έληεξν: γίλεηαη ε δηάζπαζε ησλ ιηπώλ θαη νινθιεξώλεηαη ε 

δηάζπαζε ησλ πξσηετλώλ θαη ησλ πδαηαλζξάθσλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

παγθξεαηηθνύ πγξνύ θαη ηεο ρνιήο (ήπαξ). Απνξξνθώληαη νη 

ζξεπηηθέο νπζίεο από ηηο                                  εληεξηθέο ιάρλεο, από ηηο 

νπνίεο νη ζξεπηηθέο νπζίεο πεξλνύλ ζην αίκα.  
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Παρύ έληεξν: πεξλνύλ νη θπηηθέο ίλεο (θπηηαξίλε), πνπ δελ 

δηαζπώληαη νύηε απνξξνθώληαη, ελώ απνξξνθάηαη έλα κεγάιν κέξνο 

ηνπ λεξνύ. 

7) ε ηη βνεζάεη ην γαζηξηθό πγξό; 

Απάληεζε: Σν γαζηξηθό πγξό πεξηέρεη έλδπκα πνπ βνεζνύλ ζηε  

δηάζπαζε ησλ πξσηετλώλ   

8) Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ πδξνρισξηθνύ νμένο; 

Απάληεζε: Σν πδξνρισξηθό νμύ, πνπ θαηαζηξέθεη ηνπο 

κηθξννξγαληζκνύο. 

9) Ση πεξηιακβάλεη ε κεζνγεηαθή δίαηηα θαη ηη εμαζθαιίδεη ν 

νξγαληζκόο καο κε απηήλ; 

Απάληεζε: Η κεζνγεηαθή δίαηηα πεξηιακβάλεη ειαηόιαδν, ςάξηα, 

όζπξηα, θξνύηα θαη ιαραληθά. Με ηε δηαηξνθή απηή ν νξγαληζκόο 

εμαζθαιίδεη όιεο ηηο απαξαίηεηεο ζξεπηηθέο νπζίεο θαη ηε δηαηήξεζε 

ηεο πγείαο καο.  

 

10) Ση πξνθαιεί ε ζπρλή θαηαλάισζε θόθθηλνπ θξέαηνο θαη δσηθνύ 

ιίπνπο; 

Απάληεζε: Η ζπρλή θαηαλάισζε θόθθηλοσ θρέαηος θαη δωηθού 

ιίποσς θαη ε                       δηαηξνθή, πνπ είλαη θησρή ζε θπηηθέο ίλεο, 

πξνθαινύλ δηαηαξαρέο ζηελ πγεία (θαξδηνπάζεηεο θαη θαξθίλνο ηνπ 

εληέξνπ). 

 

11) ε ηη βνεζνύλ ηα δόληηα; 

Απάληεζε: Σα δόληηα βνεζνύλ ζηε κάζεζε, ζηελ νκηιία θαη ζηελ 

αηζζεηηθή εκθάληζε 

12) Πώο πξνθαιείηαη ε ηεξεδόλα; 
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Απάληεζε: Οη κηθξννξγαληζκνί πνπ δνπλ ζην ζηόκα καο ηξέθνληαη 

κε ζάθραξα θαη απνβάιινπλ νμέα. Σα νμέα θαηαζηξέθνπλ ηελ 

αδακαληίλε θαη ηελ νδνληίλε πξνθαιώληαο ηεξεδόλα*. Μπνξνύλ 

επίζεο λα θαηαζηξέςνπλ ηα νύια πξνθα-ιώληαο νπιίηηδα. 

 

  

 

 

 


