
8Ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ-ΠΑΤΛΙΝΑ ΚΟΤΣΟΚΩΣΑ-ΒΙΟΛΟΓΟ



το φλοιό τθσ Γθσ απαντώνται 92 
χθμικά ςτοιχεία, από τα οποία 27 
μόνο είναι απαραίτθτα για τθ ηωι. 

Σζςςερα από αυτά,

ο άνκρακασ, 

το υδρογόνο, 

το οξυγόνο και 

το άηωτο, 

βρίςκονται ςτουσ οργανιςμοφσ ςε 
ποςοςτό 96% κ.β. ,γιατί 
ςυμμετζχουν ςτθ ςφνκεςθ των 
μορίων που αποτελοφν βαςικά 
δομικά ι λειτουργικά ςυςτατικά 
των οργανιςμών και παράγονται 
από τουσ ίδιουσ τουσ οργανιςμοφσ 
(π.χ. οι πρωτεΐνεσ).



• Σα άτομα κακενόσ από τα 
τζςςερα ςτοιχεία που 
επικρατοφν ςτθ δομι των 
παραπάνω μορίων (C, Θ, 
Ο, Ν), ζχουν τθ 
δυνατότθτα να παίρνουν 
μζροσ ςτο ςχθματιςμό 
ομοιοπολικών δεςμών.

• Οι δεςμοί αυτοί 
δθμιουργοφνται τόςο 
μεταξφ ατόμων του ίδιου 
ςτοιχείου όςο και μεταξφ 
ατόμων άλλων ςτοιχείων.



Σο υπόλοιπο 4% κ.β. των 
οργανιςμών  καταλαμβάνεται 
από τα ςτοιχεία 

φώςφορο (Ρ), 

κείο (S),

νάτριο (Na), 

κάλιο (Κ), 

αςβζςτιο (Ca), 

μαγνιςιο (Mg), 

Χλώριο (CI) 

και ζνα μικρό μζροσ, περίπου το 
0,01%, από μια ςειρά χθμικών 
ςτοιχείων, που ονομάηονται 
ιχνοςτοιχεία. 

Σα τελευταία, αν και ςε μικρό 
ποςοςτό, είναι απαραίτθτα για 
ςθμαντικζσ λειτουργίεσ των 
οργανιςμών.



ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ

Ομπγόλν Σπζηαηηθό ηνπ λεξνύ θαη όιωλ ηωλ καθξνκνξίωλ, απαξαίηεην ζηελ

αεξόβηα αλαπλνή

Άλζξαθαο Σπληζηά ην ζθειεηό όιωλ ηωλ νξγαληθώλ ελώζεωλ

Υδξνγόλν Σπζηαηηθό ηνπ λεξνύ θαη όιωλ ηωλ καθξνκνξίωλ

Άδωην Σπζηαηηθό ηωλ πξωηεϊλώλ θαη ηωλ λνπθιεϊληθώλ νμέωλ

Αζβέζηην Σπζηαηηθό ηωλ νζηώλ, απαξαίηεην ζηε κπϊθή ζύζπαζε θαη ηελ πήμε ηνπ

αίκαηνο

Φώζθνξνο Σπζηαηηθό ηωλ λνπθιενηηδίωλ πνπ ζπλαληώληαη ζηα λνπθιεϊθά νμέα,

θαζώο θαη άιιωλ κε ελεξγεηαθό ελδηαθέξνλ. Σπζηαηηθό ηωλ νζηώλ

Κάιην Απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ηωλ λεπξηθώλ θπηηάξωλ

Θείν Σπζηαηηθό πνιιώλ πξωηεϊλώλ

Νάηξην Απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγία ηωλ λεπξηθώλ θπηηάξωλ

Μαγλήζην Σπζηαηηθό πνιιώλ ελδύκωλ θαη ηεο ριωξνθύιιεο

Χιώξην Απαξαίηεην ζηε ξύζκηζε ηνπ ηζνδπγίνπ λεξνύ

Σίδεξνο Ιρλνζηνηρείν. Σπζηαηηθό ηεο αηκνζθαηξίλεο, ηεο κπνζθαηξίλεο θαη

νξηζκέλωλ ελδύκωλ όπωο ηα θπηνρξώκαηα

Ιώδην Ιρλνζηνηρείν. Σπζηαηηθό νξκνλώλ ζπξενεηδνύο



Σο ανκρώπινο κφτταρο περιβάλλεται από υδατικό 
διάλυμα, το μεςοκυττάριο υγρό. Θ αμοιβάδα ηει ςτο 

νερό. Και τα δφο αυτά είδθ κυττάρων ηουν είτε άμεςα 
(αμοιβάδα) είτε ζμμεςα (ανκρώπινο κφτταρο) ςε 
υδατικό περιβάλλον. Από αυτό αντλοφν όλα τα 

απαραίτθτα ςυςτατικά για τθν επιβίωςι τουσ και ς' 
αυτό εκκρίνουν παράγωγα του μεταβολιςμοφ τουσ.

Μικρά μόρια και μακρομόρια
Η Χθμεία τθσ ηωισ είναι «υγρι»

μεςοκυττάριο  υγρό ανάμεςα                   
ςε επικθλιακά κφτταρα

Αμοιβάδα κολυμπά ςτο υδατικό τθσ 
περιβάλλον



Και το εςωτερικό περιβάλλον όμωσ 
των κυττάρων είναι υδατικό. Σο 80% 
των ςυςτατικών τουσ αποτελείται από 
νερό. 

Οι περιςςότερεσ από τισ χθμικζσ 
ουςίεσ που υπάρχουν ςτο εςωτερικό 
του κυττάρου είναι ευδιάλυτεσ ςτο 
νερό. 

Αυτό τουσ επιτρζπει να μετακινοφνται 
από ζνα ςθμείο ςε άλλο. Θ 
μετακίνθςι αυτι διευκολφνει  ςτθν 
πραγματοποίθςθ των αντιδράςεων 
που απαιτοφν οι διάφορεσ 
δραςτθριότθτεσ του κυττάρου.



Μζςα ςτο κφτταρο ςυναντάμε πολφ μεγάλθ ποικιλία 
οργανικών ενώςεων.

• Από απλζσ χθμικζσ ενώςεισ μικροφ μοριακοφ βάρουσ 
όπωσ οξζα, βάςεισ και άλατα,

• μζχρι ενώςεισ πολφ μεγάλου μοριακοφ βάρουσ 
(μακρομόρια) όπωσ 

οι πρωτεΐνεσ, 

τα νουκλεϊκά οξζα κ.α. 

• Σα οξζα, οι βάςεισ και τα άλατα, παρά το ότι βρίςκονται 
ςε μικρι ςυγκζντρωςθ μζςα ςτο κφτταρο, ζχουν 
μοναδικι ςθμαςία για τθ ηωι. 

Αυτό οφείλεται ςτο ότι διατθροφν ςτακερό το ρΘ ςτο 
εςωτερικό του κυττάρου και βοθκοφν να γίνονται ςωςτά 
οι διάφορεσ κυτταρικζσ λειτουργίεσ.



ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ



Κάντε τθ ςφγκριςθ ενόσ πρωτεϊνικοφ 
μεγαλομορίου  με ζνα μόριο νεροφ



Ωσ "βιολογικά μακρομόρια" χαρακτθρίηονται 
ςφνκετεσ οργανικζσ ενώςεισ μεγάλου μοριακοφ 
βάρουσ (103 - 109.) όπωσ είναι :

οι πρωτεΐνεσ, 
τα νουκλεϊκά οξζα, 
οι πολυςακχαρίτεσ  ι υδατάνκρακεσ
και τα λιπίδια.
Οι ενώςεισ αυτζσ χαρακτθρίηονται και ωσ 
πολυμερι, και αποτελοφνται από 
επαναλαμβανόμενεσ απλζσ μονάδεσ 
καλοφμενεσ μονομερι.



• Ειδικότερα:

Οι πρωτεΐνεσ αποτελοφνται 
από αμινοξζα

Σα νουκλεϊκά οξζα από 
νουκλεοτίδια

οι πολυςακχαρίτεσ από 
μονοςακχαρίτεσ

και τα λιπίδια από λιπαρά 
οξζα και γλυκερόλθ



Σα μονομερι ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ζνα πολφ 
βαςικό χθμικό μθχανιςμό, που ονομάηεται 

ςυμπφκνωςθ.

Κατά τθ ςυμπφκνωςθ το ζνα μονομερζσ χάνει ζνα 
άτομο υδρογόνου (Θ), ενώ το άλλο μια 
υδροξυλομάδα (ΟΘ). 

Αφαιρείται δθλαδι 

τελικά ζνα μόριο νεροφ

και τα δφο μονομερι

ςυνδζονται με

ομοιοπολικό δεςμό, 

που είναι πολφ ςτακερόσ 

δεςμόσ



Σο αντίκετο  τθσ ςυμπφκνωςθσ είναι θ διάςπαςθ των 
μακρομορίων ςτα μονομερι τουσ και γίνεται με τθν 

προςκικθ νεροφ και ονομάηεται
υδρόλυςθ.



Πρωτεΐνεσ: Διαδεδομζνεσ, πολφπλοκεσ 
και εφκραυςτεσ

Σα πιο διαδεδομζνα και 
πολυδιάςτατα ςτθ μορφι και 
ςτθ λειτουργία τουσ μόρια, 
είναι οι πρωτεΐνεσ.
• Αποτελοφν είτε δομικό 

ςυςτατικό του κυττάρου,
• είτε εξυπθρετοφν κάποια 

ςυγκεκριμζνθ λειτουργία 
του.

όλεσ οι πρωτεΐνεσ, ανεξάρτθτα 
από το ποφ ανικουν (ςε ιοφσ, 
βακτιρια ι ςε ανώτερεσ 
μορφζσ ηωισ), οικοδομοφνται 
με βάςθ τθν ίδια πρώτθ φλθ:
ζνα ςφνολο από 20 
διαφορετικά αμινοξζα. 



Σο μόριο των αμινοξζων 
αποτελείται από δφο τμιματα,

ζνα ςτακερό και ζνα μεταβλθτό. 

Σο ςτακερό αποτελείται από ζνα 
άτομο υδρογόνου,

μια αμινομάδα 

και μια καρβοξυλομάδα, ενωμζνα 
ςε ζνα κοινό άτομο άνκρακα,

ενώ το μεταβλθτό αποτελείται 
από τθν πλευρικι ομάδα.

Θ ομάδα αυτι ζχει διαφορετικι 
χθμικι δομι για κάκε αμινοξφ.

υνεπώσ, αν υπάρχουν 20 
διαφορετικά αμινοξζα, είναι γιατί 
υπάρχουν 20 διαφορετικζσ 
πλευρικζσ ομάδεσ. Μεταβλθτό τμιμα αμινοξζοσ 

(πλευρικι ομάδα)

αμινομάδα
καρβοξυλομάδα



Δείτε τα αμινοξζα και αλλιώσ
υμπφκνωςθ με 
απομάκρυνςθ ενόσ 
μορίου νεροφ



Θ ζνωςθ δφο αμινοξζων γίνεται με μια αντίδραςθ 
ςυμπφκνωςθσ (αφαίρεςθ ενόσ μορίου νεροφ) μεταξφ τθσ 
καρβοξυλομάδασ του ενόσ και τθσ αμινομάδασ του άλλου. 

Αποτζλεςμα αυτισ τθσ ζνωςθσ είναι ζνα διπεπτίδιο.



Δομι των πρωτεϊνών
• Πρωτοταγισ δομι

Είναι το πρώτο επίπεδο και 
είναι  θ αλλθλουχία των 
αμινοξζων ςτθν 
πολυπεπτιδικι αλυςίδα.

• Η δευτεροταγισ δομι 

Είναι το δεφτερο επίπεδο 

και εδώ θ πολυπεπτιδικι 
αλυςίδα αναδιπλώνεται  
και αποκτά  ςε κάποια 
ςθμεία τθσ είτε 
ελικοειδι,  είτε πτυχωτι 
μορφι.





Οι δεςμοί υδρογόνου παίηουν πολφ 
ςθμαντικό ρόλο ςτθ δθμιουργία τθσ 
δευτεροταγοφσ δομισ.
Άτομα οξυγόνου και αηώτου από 
διαφορετικά αμινοξζα προςεγγίηουν το 
ζνα το άλλο χωρίσ τθ ςυμμετοχι των 
ομάδων R. 
Αυτζσ βοθκοφν όμωσ  να πλθςιάηουν 
απομακρυςμζνα αμινοξζα μεταξφ τουσ  
και να ςχθματίηουν ζτςι δεςμοφσ 
υδρογόνου. Δθλαδι  ΠΡΟΟΧΗ
θ δευτεροταγισ δομι προκαλείται από 
δεςμοφσ υδρογόνου που αναπτφςςονται 
μεταξφ των καρβοξυλομάδων και των 
αμινομάδων των αμινοξζων .



Σριτοταγισ δομι

Μετά τθν απόκτθςθ δευτεροταγοφσ δομισ , θ 
πολυπεπτιδικι αλυςίδα εξακολουκεί να αναδιπλώνεται για 
να ςχθματίςει ζνα ακόμθ πιο ςτακερό μόριο.

ΠΡΟΟΧΗ Αυτι θ αναδίπλωςθ πραγματοποιείται από τθν 
αλλθλεπίδραςθ των πλευρικών ομάδων R των αμινοξζων



• τεταρτοταγισ δομι
Αν θ πρωτεΐνθ αποτελείται 
από μία μόνο πολυπεπτιδικι 
αλυςίδα, το τελικό ςτάδιο τθσ 
διαμόρφωςισ τθσ είναι θ 
τριτοταγισ δομι. 
Αν όμωσ αποτελείται από 
περιςςότερεσ 
πολυπεπτιδικζσ αλυςίδεσ, 
το τελικό ςτάδιο είναι θ 
τεταρτοταγισ δομι, δθλαδι ο 
ςυνδυαςμόσ των επιμζρουσ 
πολυπεπτιδικών αλυςίδων ςε 
ζνα ενιαίο πρωτεϊνικό μόριο. 

χαρακτθριςτικό παράδειγμα 
είναι το μόριο τθσ 
αιμοςφαιρίνθσ που 
αποτελείται από τζςςερισ 
πολυπεπτιδικζσ αλυςίδεσ

αιμοςφαιρίνθ



Θ πρωτοταγισ δομι τθσ πρωτεΐνθσ , δθλαδι θ 
αλλθλουχία των αμινοξζων κακορίηει τθν τελικι 
διαμόρφωςι τθσ ςτο χώρο γιατί :

Κατά τθν αναδίπλωςθ του πρωτεινικοφ μορίου 
αναπτφςςονται χθμικοί δεςμοί μεταξφ των πλευρικών 
ομάδων των αμινοξζων. 

Αυτοί οι δεςμοί ςτακεροποιοφν το μόριο.



• αν θ αλλθλουχία των αμινοξζων είναι 
διαφορετικι , τότε αλλάηουν τα ςθμεία όπου 
κα ςχθματιςκοφν χθμικοί δεςμοί ανάμεςα 
ςτισ πλευρικζσ ομάδεσ των αμινοξζων, γιατί 
ασ μθ ξεχνάμε ότι κάκε αμινοξφ ζχει 
διαφορετικι πλευρικι ομάδα R.



τθν τριτοταγι δομι οι πλευρικζσ ομάδεσ 
ςχθματίηουν μεταξφ τουσ δεςµοφσ 
υδρογόνου, θλεκτροςτατικζσ 
αλλθλεπιδράςεισ (δεςμοί άλατοσ), S-S και 
υδρόφοβεσ δυνάµεισ. Όλεσ αυτζσ μαηί 
δίνουν ςτο πρωτεϊνικό μόριο τθν τελικι 
του μορφι ςτο χώρο.



Θ τριςδιάςτατθ δομι μιασ πρωτεΐνθσ, δθλαδι θ τελικι τθσ 
μορφι, 

κακορίηει τθ λειτουργία που αυτι εκτελεί.

Αν θ πρωτεΐνθ εκτεκεί ςε 
ακραίεσ τιμζσ κερμοκραςίασ ι 
ρΘ, τότε υφίςταται αυτό που 
ονομάηουμε μετουςίωςθ. 
πάηουν δθλαδι οι δεςμοί 
που ζχουν αναπτυχκεί μεταξφ 
των πλευρικών ομάδων, 
καταςτρζφεται θ τριςδιάςτατθ 
δομι τθσ και θ πρωτεΐνθ χάνει 
τθ λειτουργικότθτά τθσ.

Χαρακτθριςτικό παράδειγμα 
αποτελεί θ αλλαγι τθσ υφισ του 
αςπραδιοφ του αβγοφ κατά τθ
κζρμανςθ. 
Από διαυγζσ
διάλυμα
πρωτεϊνικών
μορίων,
γίνεται
λευκό,
αδιαφανζσ 
και ςυμπαγζσ.



Κατθγορίεσ πρωτεϊνών ανάλογα νε τθ 
λειτουργία τουσ

Οι πρωτεΐνεσ, με κριτιριο τθ λειτουργία τουσ, 
διακρίνονται ςε δφο ευρφτερεσ κατθγορίεσ.

 Σισ δομικζσ, που αποτελοφν δομικά ςυςτατικά των 
κυττάρων και κατ' επζκταςθ των οργανιςμών,

 και τισ λειτουργικζσ, που ςυμβάλλουν ςτισ 
διάφορεσ λειτουργίεσ.



ΕΙΔΘ ΠΡΩΣΕΪΝΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Α. ΔΟΜΙΚΕ

Κολλαγόνο                          υςτατικό του ςυνδετικοφ ιςτοφ (οςτά, χόνδροι,  
τζνοντεσ)

Ελαςτίνθ υςτατικό των ςυνδζςμων των οςτών
Β. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ
ΜΕΣΑΦΕΡΟΤΕ Αιμοςφαιρίνθ Μεταφορά οξυγόνου και διοξειδίου του άνκρακα    

ςτο    αίμα  ςπονδυλωτών
Μυοςφαιρίνθ Μεταφορά οξυγόνου και προςωρινι  

αποκικευςθ ςτουσ   μυσ  ςπονδυλωτών
ΑΜΤΝΣΙΚΕ Αντιςώματα φνδεςθ με κάκε ξζνο για τον οργανιςμό  

«ςώμα» και   εξουδετζρωςι του
Ινωδογόνο υμμετοχι ςτθ διαδικαςία πιξθσ του αίματοσ

ΤΣΑΛΣΕ Μυοςίνθ υςτατικό των μυϊκών κυττάρων
Ακτίνθ υςτατικό των μυϊκών κυττάρων

ΑΠΟΘΘΚΕΤΣΙΚΕ Καηεΐνθ Αποκικθ αςβεςτίου ςτο γάλα
Αλβουμίνθ Πθγι αμινοξζων για το αναπτυςςόμενο ζμβρυο 

(ςτο  αςπράδι των αβγών)
ΟΡΜΟΝΙΚΕ Ινςουλίνθ Ρφκμιςθ του ςακχάρου του αίματοσ. Εκκρίνεται  

από το  πάγκρεασ
Γλυκαγόνθ Ρφκμιςθ του ςακχάρου του αίματοσ. Εκκρίνεται  

από το  πάγκρεασ
ΕΝΗΤΜΙΚΕ Εξωκινάςθ Ζνηυμο τθσ γλυκόλυςθσ

RNA πολυμεράςθ Ζνηυμο τθσ μεταγραφισ του DNA ςε RNA

Διάκριςθ των πρωτεϊνών και λειτουργίεσ που αυτζσ επιτελοφν.





Οι πρωτεΐνεσ είναι τα 
υπεφκυνα μόρια για τθν 
λειτουργία  των 

οργανιςμών.

Θ πρωτοταγισ δομι τουσ 
κακορίηεται από τα 
νουκλεϊκά οξζα . 

Σο mRNA φζρει τριπλζτεσ 
βάςεων που θ κάκε μια 

κατά τθ μετάφραςθ 
αντιςτοιχεί και ςε ζνα 
αμινοξφ.



Τπάρχουν δυο είδθ νουκλεϊνικών 
οξζων:

Σο δεοξυριβονουκλεικό  DNA 

Σο ριβονουκλεικό RNA

Tα νουκλεοτίδια (μονομερι)

του DNA περιζχουν 

• Μια πεντόηθ (ςάκχαρο με 5 
άτομα C, θ δεοξυριβόηθ)

• Ζνα μόριο φωςφορικοφ οξζοσ

• μια αηωτοφχο βάςθ ( αδενίνθ 
,κυμίνθ, γουανίνθ ,κυτοςίνθ)

Σο DNA βρίςκεται πάντα ςε 
μορφι διπλισ δεξιόςτροφθσ 
ζλικασ

Δείτε το βίντεο που ακολουκεί



Σα νουκλεοτίδια μεταξφ τουσ ενώνονται με 
ομοιοπολικό δεςμό , με ταυτόχρονθ αφαίρεςθ ενόσ 

μορίου νεροφ. (μθχανιςμόσ ςυμπφκνωςθσ)

Σα νουκλεϊκά οξζα  ζχουν μεγάλο μικοσ και 
επομζνωσ μεγάλα μοριακά βάρθ.

Πολλά νουκλεοτίδια μαηί μασ φτιάχνουν τθν 
πολυνουκλεοτιδικι αλυςίδα.

ΕΦΑΡΜΟΓΘ

Με 1000 νουκλεοτίδια μποροφν να φτιαχτοφν

4 1000 διαφορετικζσ πολυνουκλεοτιδικζσ αλυςίδεσ,
(γιατί ζχουμε 4 διαφορετικά είδθ νουκλεοτιδίων).



Μοντζλο διπλισ ζλικασ

Αποτελείται από δυο 
αλυςίδεσ που ςχθματίηουν 
διπλι ζλικα

Οι αηωτοφχεσ βάςεισ 
βρίςκονται ςτο εςωτερικό 
του μορίου και είναι 
κάκετεσ ςτον άξονα

Μεταξφ των βάςεων 
αναπτφςςονται δεςμοί 
υδρογόνου



το μόριο του DNA

Φωςφορικι ομάδα

άκχαρο
(δεοξυριβόηθ)

Αηωτοφχα βάςθ



Σα μόρια του DNA φζρουν τισ πλθροφορίεσ για 
το ςφνολο των χαρακτθριςτικών που 
εκφράηονται ςε ζνα οργανιςμό.

Σο DNA είναι ικανό να:

Φζρει τισ γενετικζσ πλθροφορίεσ

 ζχει τον ζλεγχο κάκε δραςτθριότθτασ του 
κυττάρου

 μεταβιβάηει τισ πλθροφορίεσ από γενιά ςε 
γενιά 

 δθμιουργεί γενετικι ποικιλομορφία

Σο ςφνολο των μορίων του DNA ενόσ κυττάρου 
αποτελεί το γενετικό υλικό.



Tα νουκλεοτίδια (μονομερι)

του RNA περιζχουν 

 Μια πεντόηθ (ςάκχαρο με 5 
άτομα C, θ ριβόηθ)

 Ζνα μόριο φωςφορικοφ 
οξζοσ

 μια αηωτοφχο βάςθ 
( αδενίνθ ,ουρακίλθ, 
γουανίνθ ,κυτοςίνθ)



Είναι κατά βάςθ μονόκλωνο , αν και μερικζσ φορζσ 
μπορεί να το δοφμε αναδιπλωμζνο ςε κάποια ςθμεία 
του, εξαιτίασ δεςμών υδρογόνου που ενδεχομζνωσ 
να ςχθματιςκοφν μεταξφ των βάςεων τθσ ίδιασ 
αλυςίδασ.

Εμφανίηεται με τρεισ μορφζσ:

1. mRNA  αγγελιαφόρο (messenger), μεταφζρει τθ 
γενετικι πλθροφορία από τον πυρινα ςτο 
κυτταρόπλαςμα για να ξεκινιςει θ 
πρωτεινοςφνκεςθ από τα ριβοςώματα



2. tRNA μεταφορικό 
(transfer)

Μεταφζρει ςτα 
ριβοςώματα, τα αμινοξζα 
ώςτε να γίνει θ 
πρωτεινοςφνκεςθ.

3. rRNA ριβοςωμικό 
(ribosomic)

Αποτελεί ςυςτατικό των 
ριβοςωμάτων



ΕΦΑΡΜΟΓΕ

Θ μια αλυςίδα ενόσ δίκλωνου DNA ζχει τθν εξισ 
αλλθλουχία βάςεων: A A T G C A A C C T T

α. να βρεκοφν οι ςυμπλθρωματικζσ βάςεισ

β. να βρεκοφν οι δεςμοί υδρογόνου

ΛΤΘ

α. A A T G C A A  C C T  T 

Σ Σ Α C  G T T  G G A A

β. Θ Α και θ Σ ςχθματίηουν 2 δεςμοφσ Θ. εμείσ ζχουμε 
7 ηεφγθ Α-Σ. Άρα 2* 7=14 δεςμοί Θ

Αντίςτοιχα θ G και θ C ςχθματίηουν 3 δεςμοφσ Θ. 
εμείσ ζχουμε 4 ηεφγθ . Άρα 4*3=12 και 14+12=26 



ε ζνα τμιμα δίκλωνου DNA εντοπίςαμε 24 ηεφγθ 
αηωτοφχων βάςεων. το ίδιο τμιμα αναπτφςςονται 
64 δεςμοί Θ . Να βρεκοφν πόςεσ T , A, G, και C 
βρίςκονται ςτο ςυγκεκριμζνο τμιμα.

Λφςθ

Ζςτω ότι x είναι οι Α =Σ και y είναι οι G=C

Φτιάχνουμε ςφςτθμα εξιςώςεων από τα δεδομζνα 
τθσ άςκθςθσ:

x+ y =24

2x+3y=64           λφνοντασ το ςφςτθμα βρίςκω y= 16 
και x= 8, άρα 

Α =Σ =8  και G=C=16



• Πθγι ενζργειασ για το κφτταρο

Διακρίνονται ςε:

Μονοςακχαρίτεσ

Σριόηεσ (τρία άτομα C

Πεντόηεσ (πζντε άτομα C), π.χ. ριβόηθ, δεοξυριβόηθ

Εξόηεσ (ζξι άτομα C) π.χ. γλυκόηθ, φρουκτόηθ, γαλακτόηθ

Διςακχαρίτεσ 

που προκφπτουν από ςυνζνωςθ δυο 
μονοςακχαριτών. Π.χ. μαλτόηθ, ςακχαρόηθ (είναι θ 
κοινι ηάχαρθ), λακτόηθ(το ςάκχαρο του γάλακτοσ)

Τδατάνκρακεσ



Πολυςακχαρίτεσ

που προκφπτουν από τθ ςυνζνωςθ (πολυμεριςμόσ) 
πολλών μονοςακχαριτών. Π.χ. κυτταρίνθ ,άμυλο, 
γλυκογόνο

Και οι τρεισ

αυτοί πολυςακχαρίτεσ αποτελοφνται από μόρια 
γλυκόηθσ ,που ςυνδζονται όμωσ με διαφορετικό 
τρόπο μεταξφ τουσ.

γλυκογόνο
άμυλο

κυτταρίνθ





• Δομικά ςυςτατικά των κυττάρων (ςυςτατικά των 
μεμβρανών)     ι

• Λειτουργικά ςυςτατικά (αποταμιευτικζσ ουςίεσ)

Διακρίνονται ςε τρεισ κατθγορίεσ:

 Ουδζτερα λίπθ

Φωςφολιπίδια

 τεροειδι



Δομι:

Ζνα μόριο γλυκερόλθσ 
ενωμζνο με 

τρία μόρια λιπαρών οξζων

Διακρίνονται ςε

• κορεςμζνα ,όταν 
περιζχουν μόνο απλοφσ 
δεςμοφσ και ςε 

• Ακόρεςτα , που περιζχουν 
και διπλοφσ δεςμοφσ



Δομι :

• ζνα μόριο γλυκερόλθσ

ενωμζνο 

• με δυο μόρια λιπαρών

οξζων 

• ζνα μόριο φωςφορικοφ 

οξζοσ και 

• ζνα μικρότερο πολικό 

μόριο



• Η κεφαλι του μορίου είναι υδρόφιλθ

• ενώ οι ουρζσ είναι υδρόφοβεσ.   

Όταν βρεκοφν ςτο νερό οι υδρόφιλθ κεφαλι είναι 
βυκιςμζνθ ςτο νερό ,ενώ το υδρόφοβο τμιμα 
προβάλλει ζξω από τθν ελεφκερθ επιφάνεια του 

νεροφ.                                                  



τα κφτταρα τα Φωςφολιπίδια ςυγκροτοφν 
αυκόρμθτα διπλοςτοιβάδα. Οι υδρόφιλεσ 
κεφαλζσ ςτρζφονται προσ το εξωκυτταρικό και 
ενδοκυτταρικό περιβάλλον που είναι υδατικά.





Σα ςτεροειδι είναι λιπίδια που ζχουν, όμωσ, αρκετά 
διαφορετικι δομι από τα ουδζτερα λίπθ και τα 

Φωςφολιπίδια. Σα άτομα του άνκρακα ςτα 
ςτεροειδι είναι τοποκετθμζνα ςε τζςςερισ 
ςυνδεδεμζνουσ δακτυλίουσ.

Η χολθςτερίνθ (χολθςτερόλθ)

είναι ςτεροειδζσ μόριο 

με μεγάλθ βιολογικι

ςθμαςία. Αποτελεί δομικό 

ςυςτατικό των μεμβρανών

των ηωικών κυττάρων.



Θ χολθςτερόλθ επικάκεται ςτα τοιχώματα των αγγείων , 
δθμιουργώντασ ακθρωματικζσ πλάκεσ, που εμποδίηουν 
τθν κυκλοφορία του αίματοσ. Θ ςυςςώρευςθ 
ακθρωματικών πλακών προκαλεί τθν ακθροςκλιρωςθ ι 
αρτθριοςκλιρωςθ.


