
 

Τίτλος Μαθήματος  ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Κωδικός 

Μαθήματος 

1203ΑΝΦΥ 

Τύπος μαθήματος Υποχρεωτικό 

Επίπεδο Προπτυχιακό 

Έτος / Εξάμηνο 

φοίτησης 

1 έτος / Β’ εξάμηνο 

Όνομα Διδάσκοντα Δρ. Δράκου Κατερίνα 

ECTS 6 Διαλέξεις / 

εβδομάδα 

1 (2 ώρες) Εργαστήρια / 

εβδομάδα 

1 (2ώρες) 

Στόχος Μαθήματος Γνωριμία με όλα τα συστήματα του οργανισμού και τις λειτουργίες 

τους. Εμβάθυνση στο συντονισμό των λειτουργιών του οργανισμού. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο διδασκόμενος αναμένεται να 

είναι σε θέση να:  

- περιγράφει τα συστήματα του οργανισμού  

- γνωρίζει τις λειτουργίες των επιμέρους συστημάτων του ανθρώπινου 

σώματος 

 - επεξηγεί το μηχανισμό τον οποίο το κάθε σύστημα του ανθρώπινου 

σώματος χρησιμοποιεί για να επιτύχει τις λειτουργίες του 

- γνωρίζει τα συστήματα συντονισμού και συσχετισμού των ζωικών 

ιστών (επιθηλιακός, συνδετικός, ερειστικός, αίμα, μυϊκός, νευρικός).  

Προαπαιτούμενα ΒΙΟΛΟΓΙΑ Συναπαιτούμενα Κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Κύτταρα και ιστοί. Εμβρυϊκή εξέλιξη, μετεμβρυϊκή εξέλιξη. 

Μεταφορά ουσιών διαμέσου της κυτταρικής μεμβράνης.  

Εξωκυττάριο, ενδοκυττάριο υγρό.  



 

Ομοιοστασία, ρυθμιστικά συστήματα του οργανισμού, ισοζύγιο.  

Στηρικτικό σύστημα (εξωτερική μελέτη οστών, σύσταση, κατασκευή, 

μελέτη του σκελετού).  

Αρθρολογία (διαίρεση αρθρώσεων, κινήσεις, μελέτη κυριοτέρων 

αρθρώσεων).  

Μυϊκό σύστημα (δομή και μορφολογία των μυών, βιολογικές ιδιότητες, 

γραμμωτοί μύες, περιγραφή του μυϊκού συστήματος). Λειτουργία των 

μυών, η μυϊκή συστολή. Μεταβολισμός των μυών, παραγωγή 

θερμότητας στους μυς, μυϊκός τόνος, μυϊκός κάματος. Ο καρδιακός 

μυς και οι ιδιότητές του.  

Κυκλοφοριακό σύστημα (καρδιά, αγγεία, αίμα). Λειτουργία του 

κυκλοφοριακού συστήματος. Αίμα: Μυελός των οστών, 

ερυθροποίηση, δικτυοερυθροκύτταρα, αιμοπετάλια, Δ.Ε.Σ. Ανοσία: 

Φυσική και επίκτητη ανοσία, αντιγόνα, αντισώματα, ομάδες αίματος, 

σύστημα Α.Β.Ο. Αιμόσταση, ρόλος αιμοπεταλίων, μηχανισμός πήξης 

του αίματος.  

Πεπτικό σύστημα (στόμα, φάρυγγας, οισοφάγος, στομάχι, λεπτό & 

παχύ έντερο, ήπαρ, πάγκρεας, σπλήνα). Λειτουργία του πεπτικού 

σωλήνα (συνοπτικά).  

Αναπνευστικό σύστημα (Λάρυγγας, τραχεία, θωρακική κοιλότητα, 

πνεύμονες, θυρεοειδής αδένας, παραθυρεοειδείς αδένες, θύμος 

αδένας).  

Ουροποιητικό σύστημα (νεφροί, νεφρικοί κάλυκες & νεφρική πύελος, 

ουρητήρες, ουροδόχος κύστη, ουρήθρα, επινεφρίδια). Λειτουργία του 

ουροποιητικού συστήματος, συλλογή και αποβολή των ούρων.  

Γεννητικό σύστημα (το γεννητικό σύστημα του ανδρός, το γεννητικό 

σύστημα της γυναίκας).  

Νευρικό σύστημα (ο νευρικός ιστός, διαίρεση του νευρικού 

συστήματος, 13 ανατομική μελέτη του κεντρικού νευρικού 



 

συστήματος). Το νευρικό κύτταρο και η προώθηση της νευρικής 

ώσης. Αισθητήρια όργανα (οφθαλμός & όραση, αυτί & ακοή, μύτη & 

όσφρηση, γλώσσα & γεύση, δέρμα & αφή, πίεση, πόνος, 

θερμοκρασία).  

Συστήματα συντονισμού και συσχετισμού των ζωικών ιστών 

(επιθηλιακός, συνδετικός, ερειστικός, αίμα, μυϊκός, νευρικός).  

Σύσταση του σώματος. Ανάπτυξη. Ρύθμιση πρόσληψης της τροφής.  

Ενέργεια τροφίμων - Δαπάνες ενέργειας.  

Μεταβολισμός ενέργειας - Βασικός μεταβολισμός.  

Ύψος ενεργειακών απαιτήσεων - Παράγοντες που το επηρεάζουν.  

Πηγές ενέργειας. Ισοζύγιο ενέργειας. Ισοζύγιο υγρών.  

Όργανα που επηρεάζουν τον μεταβολισμό των υγρών.  

Οξεοβασική ισορροπία. 

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει: 

-Bασικές τεχνικές για τη μελέτη του κυττάρου 

-Μελέτη των συστημάτων και οργάνων του ανθρώπινου σώματος- κύριες 

λειτουργίες τους.  

-Αρτηριακός σφυγμός – Αρτηριακή πίεση   

-Χρήση λογισμικών και οπτικοακουστικού υλικού 

-Πρόσβαση σε πηγές δεδομένων (βιβλιοθήκη και διαδίκτυο)  

-Παρουσιάσεις φοιτητών σε σχέση με το περιεχόμενο του μαθήματος με 

σκοπό την πλήρη κατανόησή του. 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση p.point και οπτικοακουστικών 

μέσων. Εικόνες και βίντεο θα παρέχονται στους φοιτητές όταν και όπου 

χρειάζεται για περαιτέρω κατανόηση των βασικών εννοιών του κάθε 

μαθήματος. Επίσης γίνεται παρουσίαση ανθρώπινων συστημάτων σε ειδική 

εκπαιδευτική κούκλα αλλά και ανάδειξη αυτών σε ειδικά διαγράμματα 



 

λογισμικών προγραμμάτων. 

Βιβλιογραφία 
Κύριο Διδακτικό Βιβλίο:  

1. Ανατομία και φυσιολογία του ανθρώπινου Σώματος, Lucille Keir etc,  

ΕΛΛΗΝ  

2. Φυσιολογία του ανθρώπου, Guyton, Εκδόσεις ΛΙΤΣΑΣ 

 

Επιπλέον προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

1. Βασικές αρχές Ανατομίας, Στέφανος Π.Λαζαρίδης, ΕΛΛΗΝ 

2. Ανατομία-Φυσιολογία, Κατρίτση-Κελέκη, Ίδρυμα Ευγενίδου 

3. Ανατομία του ανθρώπινου Σώματος (Τόμοι Ι και ΙΙ), Gerard Tordova 

4. Άτλας ανατομίας, Trevor Weston, Δ. Τουμαζάτος 

5. Άτλας Ανατομικής του Ανθρώπου, R,Putz, R.Pabst, Γρ. Παρισιάνος 

6. Έγχρωμος Άτλαντας Ανατομίας του Ανθρώπου, R.M.H.McMinn, 

R.T.Hutchings, .Χ.ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 

7. Ιατρική Φυσιολογία, A. Guyton, M.D., 8Η έκδοση, Αθήνα 1992 

8. Φυσιολογία του ανθρώπου, Ν. Σοφιάδης, Gabriel A. Khasabov, 

University Studio Press 

9. Στοιχεία Φυσιολογίας του Ανθρώπου, Τόμος Α,Β,Γ,Δ,Ε., Μ. 

Αποστολάκης, Θεσσαλονίκη 1996 

10. Textbook of Medical Physiology, 11th edition, A.C.Guyton&J.E.Hall, 

2005 

11. Ανατομία-Φυσιολογία (τόμοι Α και Β, Ηλία Δ. Κούβελλα, Ίδρυμα 

Ευγενίου 

12. Αρχές Φυσιολογίας (τόμος Ι και ΙΙ), Robert M. Berne e.t.c, Κρήτης 

13. Φυσιολογία του ανθρώπινου Σώματος (τόμοι Ι και ΙΙ), Κ. 

Χαραλαμπόπουλος 

 

Αξιολόγηση - Τελική εξέταση (θεωρία & εργαστήριο): 50% 

- Ενδιάμεση αξιολόγηση (θεωρία): 20% 

- Ενδιάμεση αξιολόγηση (εργαστήριο) : 20% 

- Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 10% 

Γλώσσα Ελληνική 

 


