
H τροφι ειςζρχεται ςτθ ςτοματικι κοιλότθτα      

Ρραγματοποιείται θ μάςθςθ με τθ βοικεια των δοντιϊν, γλϊςςασ και 

ςάλιου  

     

 Ξεκινάει θ διάςπαςθ των υδατανκράκων  

 Δθμιουργείται ο βλωμόσ       

Ο βλωμόσ από το φάρυγγα περνά ςτον οιςοφάγο  

 

H τροφι καταλιγει ςτο ςτομάχι       

Ο βλωμόσ με περιςταλτικζσ κινιςεισ του οιςοφάγου καταλιγει ςτο ςτομάχι    

     

Αναμειγνφεται με το γαςτρικό υγρό  

και γίνεται χυλόσ  

   

Καταςτρζφονται τα μικρόβια και 

ξεκινά θ διάςπαςθ των πρωτεϊνϊν 

γιατί το γαςτρικό υγρό  περιζχει:  

  

Υδροχλωρικό οξφ  

Ένηυμα     

 

 

H τροφι περνά ςτο λεπτό ζντερο 

όπου ολοκλθρϊνεται θ πζψθ         

Η τροφι καταλιγει ςτο πρϊτο μζροσ 

του λεπτοφ εντζρου ςτο 

δωδεκαδάκτυλο     

     

Στο λεπτό ζντερο:  

   



Διαςπόνται τα λίπθ με τθ ςυμβολι τθσ χολισ που παράγεται ςτο ςυκϊτι  

Ολοκλθρϊνεται θ διάςπαςθ των υδατανκράκων και πρωτεϊνϊν με τθ ςυμβολι του 

παγκρεατικοφ υγροφ  

Απορροφοφνται τα κρεπτικά ςυςτατικά από τισ εντερικζσ λάχνεσ   

Οη ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ απνξξνθώληαη ζην ιεπηό έληεξν, ωο πξνϊόληα  δηάζπαζεο 

ηωλ ηξνθώλ, θαηαιήγνπλ ζην αίκα. Με ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θηάλνπλ ζε όια 

ηα θύηηαξα ηνπ νξγαληζκνύ καο. Σην αίκα επίζεο θαηαιήγνπλ νη άρξεζηεο νπζίεο 

πνπ παξάγνληαη θαηά ηνλ κεηαβνιηζκό ηωλ θπηηάξωλ καο. Γίλεηαη δειαδή αληαιιαγή 

νπζηώλ κεηαμύ ηνπ αίκαηνο θαη  ηωλ θπηηάξωλ ηνπ νξγαληζκνύ καο. 

 
Στο κφτταρο ειςζρχονται χριςιμα μόρια, όπωσ οξυγόνο, και εξζρχονται ουςίεσ που 
είναι άχρθςτεσ για το κφτταρο. Η μεταφορά αυτϊν των ουςιϊν προσ το εςωτερικό ι 
το εξωτερικό περιβάλλον του κυττάρου γίνεται κυρίωσ με διάχυςθ. Με τθ διάχυςθ 
επιτυγχάνεται το «άπλωμα» των μορίων ςτον χϊρο, ϊςτε παντοφ να υπάρχει θ ίδια 
ςυγκζντρωςθ. Πταν ςυμβαίνει διάχυςθ, μόρια από τα πυκνότερα διαλφματα 
μετακινοφνται προσ τα αραιότερα, μζχρι να εξιςωκοφν οι ςυγκεντρϊςεισ τουσ. Κατά 
τθ διάχυςθ, θ μεταφορά μορίων γίνεται πακθτικά, δθλαδι δεν απαιτείται ενζργεια. 
 

Οι ουςίεσ που δεν διαςπόνται και δεν απορροφϊνται καταλιγουν ςτο παχφ ζντερο         

Το νερό απορροφάται από το παχφ ζντερο      

Η κυτταρίνθ του κυτταρικοφ τοιχϊματοσ των φυτικϊν κυττάρων δεν διαςπάται  

Οι άχρθςτεσ ουςίεσ ςχθματίηουν τα κόπρανα και αποβάλλονται από τον πρωκτό    

Οη άρξεζηεο νπζίεο πεξλνύλ από ηα θύηηαξα ζην αίκα θαη κε ηελ θπθινθνξία ηνπ 

κεηαθέξνληαη κέρξη θαη ηνπο λεθξνύο. Καζώο πεξλά από ηνπο λεθξνύο, ην αίκα 

θηιηξάξεηαη θαη απνκαθξύλνληαη από απηό νη πεξηζζόηεξεο άρξεζηεο νπζίεο. Σηε 

ζπλέρεηα, νη νπζίεο απηέο δηαιύνληαη ζε λεξό θαη ζρεκαηίδνπλ ηα νύξα, πνπ 

απνβάιινληαη από ηνλ νξγαληζκό 

 



 

 


