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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

 

1. Πόσα δόντια έχει ένα παιδί 3 χρόνων;         
…………………………………………………………………………………...…………………………  

2. Ποιοι αδένες αφήνουν το έκκριμά τους στη στοματική κοιλότητα και ποιο το αποτέλεσμα της 
πεπτικής τους δράσης;      
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..…………………………………………………  

3. Γιατί η τροφή στη στοματική κοιλότητα πρέπει να μετατραπεί σε βλωμό;         

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. Πού παράγεται και ποιος είναι ο ρόλος της πεψίνης στη διαδικασία της πέψης;        
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Να αναφέρετε μια ορμόνη του γαστρεντερικού σωλήνα που έχει σχέση με τη χολή. Πού 
παράγεται και ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος της;      
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Ποια συμβουλή θα δώσετε σε άτομο από το οποίο έχει αφαιρεθεί το όργανο στο οποίο 
αποθηκεύεται η χολή;       
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

7. Να αναφέρετε τη χρησιμότητα των  βιταμινών (ή μια διαταραχή που προκαλείται από την 
έλλειψη της καθεμιάς από τις βιταμίνες) C, B12, D και Κ.   
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 



8. Ποιος είναι ο βασικός ρόλος της χολής σε σχέση με την πέψη;        

…………………………………...…………………………………………………………………………  

 

9. Να γράψετε δύο προστατευτικούς μηχανισμούς του πεπτικού συστήματος έναντι των 

μικροβίων.  

……………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

10 Να εξηγήσετε τη διαδικασία της πέψης και απορρόφησης των λιπαρών ουσιών στον 

άνθρωπο.      

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

11. Ονομάστε τρία είδη ενζύμων που διασπούν πρωτεΐνες και τρία είδη ενζύμων που 

διασπούν σάκχαρα. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..………

12.  Γράψετε τέσσερις λειτουργίες του ήπατος. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

13. Να περιγράψετε τη διαδικασία πέψης του αμύλου στον ανθρώπινο οργανισμό. Να 

αναφερθείτε στα σχετικά ένζυμα, στη θέση παραγωγής τους και στη δράση τους. Να εξηγήσετε 

τον τρόπο απορρόφησης των προϊόντων της πέψης του αμύλου.  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 14. Να ονομάσετε τα τελικά προϊόντα της πέψης των πρωτεϊνών και των υδατανθράκων. Να 

αναφέρετε τον μηχανισμό που απορροφούνται και να ονομάσετε το αγγείο με το οποίο 

μεταφέρονται στο συκώτι. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 



12. Στο σχήμα φαίνεται το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου.  

α. Να ονομάσετε τα όργανα στα οποία αντιστοιχούν οι αριθμοί 1 μέχρι 8. 

 1………………………………………… 

2………………………………………… 

3………………………………………… 

4………………………………………… 

5………………………………………… 

6………………………………………… 

7………………………………………… 

8………………………………………… 

 

 

 

 

β. Η κυστική ίνωση είναι μια γενετική ασθένεια που προκαλείται από μετάλλαξη ενός 

γονίδιου. Αυτό το γονίδιο κωδικοποιεί την πρωτεΐνη CFTR, που επιτρέπει σε ιόντα 

χλωρίου να διαπερνούν την κυτταρική μεμβράνη των επιθηλιακών κυττάρων του παγκρεατικού 

πόρου, των βρογχιδίων και των σπερματικών πόρων. Η βλέννα  φράσσει τον παγκρεατικό 

πόρο και τα πεπτικά ένζυμα δεν εισέρχονται στο  δωδεκαδάκτυλο (λεπτό έντερο). Αυτό έχει 

σαν (πρώτη) επίπτωση την κόπωση λόγω μειωμένης απορρόφησης της γλυκόζης στο αίμα. 

Να ονομάσετε δύο ένζυμα που δεν εισέρχονται στο δωδεκαδάκτυλο όταν κλείνει ο 

παγκρεατικός πόρος. Το ένα ένζυμο (ένζυμο Α) διασπά υδατάνθρακες και το άλλο ένζυμο 

(ένζυμο Β) διασπά πρωτεΐνες.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

γ. Να αναφέρετε ένα δομικό χαρακτηριστικό (προσαρμογή) της εκλεκτικά διαπερατής 

μεμβράνης των επιθηλιακών κυττάρων του λεπτού εντέρου που επιτρέπει τη μέγιστη 

απορρόφηση θρεπτικών ουσιών.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

δ. Να εξηγήσετε με λεπτομέρεια γιατί οι άνθρωποι, που έχουν αφαιρέσει τη χοληδόχο 

κύστη τους, δυσκολεύονται στη διαδικασία της πέψης του βουτύρου.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

ε. Να ονομάσετε δύο ουσίες που παράγονται από το συκώτι. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 


