
Επιμζλεια: ΚΟΤΣΟΚΩΣΑ ΠΑΤΛΙΝΑ



1665

Ο Ρ. Χουκ αναφζρει για πρϊτθ φορά τθ λζξθ κφτταρο, 
όταν είδε ςε δικισ του καταςκευισ μικροςκόπιο , 
λεπτζσ τομζσ φελλοφ και όχι 

ηωντανά κφτταρα.

1838-39 

Διατυπϊνεται για πρϊτθ φορά θ κυτταρικι κεωρία από 
τουσ Μ. λάιντεν και Σ. βαν: 

« θ κεμελιϊδθσ δομικι και λειτουργικι μονάδα όλων 
των οργανιςμϊν είναι το κφτταρο»

ενϊ ο Ρ. Βίρχοφ τθν ολοκλθρϊνει με το περίφθμο     

« κάκε κφτταρο προζρχεται από ζνα άλλο κφτταρο» 



τθ ςφγχρονθ εκδοχι τθσ υποςτθρίηει ότι:

• Όλοι οι οργανιςμοί αποτελοφνται από κφτταρα και 
κυτταρικά παράγωγα.

• Όλα τα κφτταρα αποτελοφνται από τισ ίδιεσ χθμικζσ 
ενϊςεισ και παρουςιάηουν παρόμοιεσ μεταβολικζσ 
διεργαςίεσ.

• Η λειτουργία των οργανιςμϊν είναι αποτζλεςμα 
τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ των 
κυττάρων.

• Κάκε κφτταρο προζρχεται από τθ διαίρεςθ ενόσ 
προχπάρχοντοσ κυττάρου.



Tα κφτταρα διακρίνονται ςε:

Προκαρυωτικά: κφτταρα με  απλι  
οργάνωςθ ,όπου το γενετικό 
υλικό δεν περιβάλλεται από 
μεμβράνθ. Δθλαδι ςτεροφνται 
πυρινα.

Ευκαρυωτικά: με πολφπλοκθ 
οργάνωςθ και με μεμβράνθ 

που περικλείει το γενετικό

υλικό , μζςα ςε καλά 

οργανωμζνο πυρινα.



Σα κφτταρα διαφζρουν μεταξφ τουσ ςτο ςχιμα, ςτο 
μζγεκοσ και ςτθ λειτουργία. 

κφτταρα κροςςωτοφ επικθλιακοφ ιςτοφ ςτο εςωτερικό του αυτιοφ



Ανκρϊπινο ωάριο με ςτεφανιαία κφτταρα



Ζνα μακροφάγο κφτταρο (κόκκινο χρϊμα) τθ ςτιγμι που 
καταςτρζφει βακτιρια , που ειςιλκαν ςτο ανκρϊπινο 
ςϊμα (πράςινο).



Σα κφτταρα ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ τουσ 
ανταλλάςουν  με το περιβάλλον τουσ, ουςίεσ 
απαραίτθτεσ για το μεταβολιςμό τουσ,  είτε 
απορροφϊντασ τισ χριςιμεσ, είτε αποβάλλοντασ τισ 
άχρθςτεσ. Για να επιτφχουν τθν καλφτερθ αυτι 
ανταλλαγι χρειάηονται μεγάλθ κυτταρικι 
επιφάνεια. Από τθν άλλθ μεριά εκτόσ από τθν 
ανταλλαγι αυτϊν των ουςιϊν τα κφτταρα 
ανταλλάςουν και ουςίεσ που αποτελοφν χθμικά 
μθνφματα και μάλιςτα με απίςτευτα μεγάλεσ 
ταχφτθτεσ. Για να το καταφζρουν όμωσ αυτό 
απαιτείται μικρόσ όγκοσ.



Ζτςι τα κφτταρα προςπακοφν να εξαςφαλίςουν τθ 
μζγιςτθ δυνατι επιφάνεια ανταλλαγισ, που να 
αντιςτοιχεί όμωσ ςτον μικρότερο δυνατό όγκο.



Εντερικζσ 
μικρολάχνεσ. 
Κφτταρα επικθλιακοφ 
ιςτοφ ςτο εντερικό 
ςωλινα. τθν πάνω 
επιφάνειά τουσ 
φζρουν «κρόςςια» 
με τα οποία 
αυξάνουν τθν 
επιφάνεια 
απορρόφθςθσ των 
κρεπτικϊν ουςιϊν.



Σα κφτταρα είναι εξαιρετικά πολφπλοκεσ οντότθτεσ. 
το εςωτερικό τουσ περιλαμβάνεται ζνα πολφ καλά 
οργανωμζνο δίκτυο μεμβρανϊν ,που ζχει ωσ 
αποτζλεςμα τθ διαμεριςματοποίθςθ του κυττάρου, 
δθλ. τθ δθμιουργία

μικρότερων χϊρων 

μζςα ςτο κφτταρο,

με ςυγκεκριμζνο 

ςκοπό και λειτουργία

ςτον κακζνα από 

αυτοφσ. Αυτοί οι χϊροι

είναι τα κυτταρικά 

οργανίδια. 



Η πλαςματικι ι κυτταρικι μεμβράνθ είναι αυτι που 
οριοκετεί το κφτταρο ςε ςχζςθ με το εξωτερικό και το 
εξωτερικό του περιβάλλον. Πωσ είναι όμωσ 
διαμορφωμζνθ αυτι θ μεμβράνθ; ιμερα το μοντζλο 
που επικρατεί είναι αυτό του «ρευςτοφ μωςαϊκοφ», 
που προτάκθκε το 1972 από τουσ ίνκγερ και 
Νίκολςον.



φμφωνα με το μοντζλο αυτό, θ μεμβράνθ 
αποτελείται από μια λιπιδιακι διπλοςτοιβάδα, 

κυρίωσ φωςφολιπιδίων. Μζςα ςε αυτι τθ κάλαςςα 
λιπιδίων  παρεμβάλλονται μόρια χολθςτερόλθσ, και 
διάφορα είδθ

πρωτεϊνϊν, που είτε

βρίςκονται ςτθν

επιφάνεια τθσ

μεμβράνθσ, είτε

ςτο εςωτερικό τθσ ,

είτε τθ διαςχίηουν 

κάκετα.



Οι πρωτεΐνεσ αυτζσ είτε αποτελοφν δομικά 
ςυςτατικά τθσ μεμβράνθσ, είτε ζχουν λειτουργικό 
ρόλο, όπωσ 

π.χ. να ελζγχουν τθν είςοδο ι τθν ζξοδο ουςιϊν



ι να είναι δζκτεσ μθνυμάτων που προζρχονται 
από το εξωτερικό περιβάλλον (μεμβρανικοί 
υποδοχείσ)



http://www.youtube.com/watch?v=cIbnW6Eqd88

Φανταςτείτε τϊρα τα υδρόφιλα μόρια τθσ μεμβράνθσ, 
δθλ. τισ κεφαλζσ των φωςφολιπιδίων να ζλκονται από τα 
μόρια του νεροφ, και να «τραβοφν»    τθ μεμβράνθ προσ 
τα ζξω 
ενϊ οι ουρζσ των
λιπιδίων ,που είναι τα
υδρόφοβα μόρια , 
να ζλκονται μεταξφ τουσ
και να «τραβοφν» τθ 
μεμβράνθ προσ τα μζςα.
Οι δυνάμεισ αυτζσ 
προςδίδουν ςτακερότθτα 
ςθ μεμβράνθ. 

Η2Ο

http://www.youtube.com/watch?v=cIbnW6Eqd88


Οι πρωτεΐνεσ τθσ και τα λιπίδια τθσ  μεμβράνθσ πολφ 
ςυχνά είναι ςυνδεδεμζνα με τμιματα ςακχάρων, 
οπότε λζγονται γλυκοπρωτείνεσ και γλυκολιπίδια,  
αντίςτοιχα.



Σόςο οι πρωτεΐνεσ,  αλλά ακόμθ περιςςότερο τα 
λιπίδια ,ζχουν τθν δυνατότθτα να μετακινοφνται 
μζςα ςτθ μεμβράνθ, ολιςκαίνοντασ πλαγίωσ ι 
πιο ςπάνια να αλλάξουν πλευρά (κίνθςθ flip-
flop) , προςδίδοντάσ τθσ ζτςι ρευςτότθτα . Η 
ρευςτότθτα αυτι ζχει τεράςτια ςθμαςία για  τθ   

λειτουργία         τθσ  μεμβράνθσ 

http://www.youtube.com/watch?v=moPJkCbKj
Bs

http://www.youtube.com/watch?v=moPJkCbKjBs
http://www.youtube.com/watch?v=moPJkCbKjBs


Κάκε μεμβράνθ που ζχει τα 
χαρακτθριςτικά τθσ μεμβράνθσ 

που περιγράψαμε, δθλαδι αυτισ  
του μοντζλου  του ρευςτοφ 
μωςαϊκοφ, με τθ λιπιδιακι 

διπλοςτοιβάδα, ονομάηεται απλι 
ςτοιχειϊδθσ μεμβράνθ.

http://www.youtube.com/watch?v=cIbnW6Eqd88
http://www.youtube.com/watch?v=cIbnW6Eqd88


Οριοκζτθςθ του κυττάρου

Ζλεγχοσ των ουςιϊν που ειςζρχονται ι 
εξζρχονται από το κφτταρο.

Διακζτει ειδικοφσ «υποδοχείσ" για τθν 
προςκόλλθςθ ςε αυτιν ουςιϊν με ποικίλουσ 
ρόλουσ. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δζκτθσ 
μθνυμάτων. 

Επικοινωνία με άλλα κφτταρα

://www.youtube.com/watch?v=GW0lqf4Fqpg

http://www.youtube.com/watch?v=GW0lqf4Fqpg
http://www.youtube.com/watch?v=GW0lqf4Fqpg


Η μεμβράνθ είναι εκλεκτικά διαπερατι. Δθλαδι 
κακορίηει θ ίδια ποιεσ ουςίεσ κα τθ διαπερνοφν 
εφκολα και ποιεσ κα τθ διαπερνοφν με δυςκολία ι 
και κακόλου.

Τπάρχουν τρεισ κφριοι τρόποι μεταφοράσ ουςιϊν:

Πακθτικι μεταφορά (χωρίσ τθ δαπάνθ ενζργειασ)

Ενεργθτικι μεταφορά (με δαπάνθ ενζργειασ) 

Ενδοκφττωςθ- εξωκφττωςθ (με δαπάνθ ενζργειασ)



Γίνεται με δυο τρόπουσ:

Με διάχυςθ ι με ϊςμωςθ

Κατά τθ διάχυςθ τα μόρια τθσ ουςίασ μετακινοφνται 
από τισ περιοχζσ υψθλισ ςυγκζντρωςθσ προσ τισ 
περιοχζσ χαμθλισ ςυγκζντρωςθσ.

Π.χ. αν θ ςυγκζντρωςθ του 
οξυγόνου μζςα ςτο κφτταρο 
είναι μικρι ςε ςχζςθ με αυτι 
ζξω από το κφτταρο, τότε το 
οξυγόνο από το εξωτερικό του 
κυττάρου κα κατευκυνκεί προσ 
τα μζςα, μζχρι να 
εξιςορροπιςουν οι δφο 
ςυγκεντρϊςεισ.



Κατά τθν ϊςμωςθ ζχουμε πάλι ζνα είδοσ διάχυςθσ αλλά 
τϊρα μζςω θμιπερατισ μεμβράνθσ, δθλ. μεμβράνθσ 
που επιτρζπει να περνοφν μζςα από τουσ πόρουσ τθσ 
τα μόρια του διαλφτθ, αλλά δεν επιτρζπει να περνοφν 
τα μόρια τθσ διαλυμζνθσ ουςίασ ( θ πλαςματικι 
μεμβράνθ λειτουργεί και ωσ θμιπερατι μεμβράνθ).

Όταν μια ουςία βρίςκεται

ςε μεγαλφτερθ 

ςυγκζντρωςθ ζξω από 

το κφτταρο , τότε μόρια 

νεροφ μετακινοφνται μζςα 

από το κφτταρο προσ τα

ζξω , μζχρι να εξιςωκοφν 

οι ςυγκεντρϊςεισ.



Η ϊςμωςθ ζχει

τεράςτια ςθμαςία 

για τα κφτταρα, γιατί 

Εμποδίηεται ολοκλθρωτικά 

θ διζλευςθ ουςιϊν με 

μεγάλο μζγεκοσ. 



Όταν ζχουμε υπζρτονα διαλφματα δθλ, 
μεγάλθ ςυγκζντρωςθ διαλυμζνθσ ουςίασ 
ζξω από το κφτταρο, τότε μόρια νεροφ 
εξζρχονται από το κφτταρο με αποτζλεςμα  
αυτό να ςυρρικνϊνεται και να 
αποκολλάται θ πλαςματικι μεμβράνθ. 
Αυτό το φαινόμενο  ονομάηεται 
πλαςμόλυςθ



Μερικζσ φορζσ τθ μεμβράνθ τθ διαπερνοφν και 
μεγαλομοριακζσ ενϊςεισ, όπωσ οι πολυςακχαρίτεσ, οι 
πρωτεΐνεσ ι ακόμθ και μικροοργανιςμοί. Αυτό γίνεται με 
μια διαδικαςία που ονομάηεται ενδοκφττωςθ. Κατά τθν 
ενδοκφττωςθ ςυμβαίνουν τα εξισ:

Η ουςία περικλείεται ςε μια 
εγκόλπωςθ (ψευδοπόδια) του 
κυτταροπλάςματοσ.
Σα άκρα των ψευδοποδίων
ενϊνονται περικλείοντασ τθν 
ουςία
Η πλαςματικι μεμβράνθ 
περιςφίγγεται και αποκόπτεται 
δθμιουργϊντασ κυςτίδια.



Ενδοκφττωςθ μικροοργανιςμϊν παρατθρείται ςε 
μονοκφτταρουσ μ/ο όπωσ θ αμοιβάδα ι ςτα λευκά 
αιμοςφαίρια του αίματοσ. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ 
ονομάηεται φαγοκφττωςθ.

Η αντίςτροφθ διαδικαςία τθσ 

ενδοκφττωςθσ είναι θ 

εξωκφττωςθ και ςε αυτι

μεγαλομόρια αποβάλλονται

από το κφτταρο.
http://www.youtube.com/watch?v=K7yku3sa4Y8

http://www.youtube.com/watch?v=K7yku3sa4Y8


Αρχικά , με τα πρϊτα ατελι μικροςκόπια οι βιολόγοι 
παρατθρϊντασ τα κφτταρα, μποροφςαν να δουν μόνο 
τον πυρινα να «κολυμπάει» μζςα ςε μια θμίρρευςτθ 
μάηα, το πρωτόπλαςμα. Μάλιςτα πίςτευαν ότι από το 
πρωτόπλαςμα απορρζουν 
όλεσ οι ηωτικζσ λειτουργίεσ. 
ιμερα βζβαια
χρθςιμοποιοφνται νζεσ
τεχνικζσ
βιοχθμικισ ανάλυςθσ
κακϊσ και θλεκτρονικά 
μικροςκόπια 
υψθλισ διακριτικισ
ικανότθτασ.

Ηλεκτρονικό Μικροςκόπιο Τψθλοφ 
Δυναμικοφ - διακριτικι ικανότθτα = 3,1 
Αngstrom (Å),  1Å = 10-10 m

Σο  γυμνό μάτι 
διακρίνει μεγζκθ  

από 0,1mm 
περίπου και πάνω.



Σο πρωτόπλαςμα ονομάηεται πλζον κυτταρόπλαςμα 
και μζςα ςε αυτό δε βρίςκεται μόνο ο πυρινασ, 
όπωσ πίςτευαν αρχικά , αλλά ζνα πλικοσ 
διαφορετικϊν δομϊν , τα οργανίδια.

Κάκε οργανίδια ςυντελεί και μια διαφορετικι 
λειτουργία π.χ. άλλα παράγουν ενζργεια, άλλα 
παράγουν πρωτεΐνεσ ενϊ άλλα αναλαμβάνουν τθ 
μετακίνθςθ των οργανιδίων από ζνα ςθμείο του 
κυττάρου ςε άλλο ι ακόμθ και τθν κίνθςθ 
ολόκλθρων των κυττάρων. Όλεσ όμωσ οι 
λειτουργίεσ ελζγχονται και ςυντονίηονται από το 
«κζντρο ελζγχου» που δεν είναι άλλο από τον 
πυρινα.







Χλωροπλάςτεσ όπωσ φαίνονται 
ςε θλεκτρονικό μικροςκόπιο 
διζλευςθσ,Χλωροπλάςτεσ, όπωσ φαίνονται ςε θλεκτρονικό 

μικροςκόπιο ςάρωςθσ.

φςτθμα Golgi



Σο «κζντρο ελζγχου» του κυττάρου. 

χιμα ςτρογγυλό ι ωοειδζσ

Διάμετροσ περίπου 5μm

Ζνασ πυρινασ / κφτταρο  (μονοπφρθνα 
ι μονοκάρυα κφτταρα) ι δφο πυρινεσ 
/κφτταρο (διπφρθνα,π.χ. Πρωτόηωο
Paramecium)ι πολλοί πυρινεσ 
/κφτταρο(πολυπφρθνα κφτταρα, π.χ. τα 
μυϊκά κφτταρα). Κάποια κφτταρα με 
περιοριςμζνθ διάρκεια ηωισ όπωσ π.χ. 
τα ερυκροκφτταρα, κατά τθ διάρκεια 
τθσ ηωισ τουσ (120 μζρεσ) χάνουν τον 
πυρινα τουσ.

Περιβάλλεται από τθν πυρθνικι 
μεμβράνθ ι πυρθνικό φάκελο, που 
αποτελείται από δυο ςτοιχειϊδθσ 
μεμβράνεσ:

Σθν εςωτερικι και 

Σθν εξωτερικι



τον πυρθνικό φάκελο  

υπάρχουν  πόροι   

προκειμζνου να  

επικοινωνεί ο πυρινασ με                 

το  κυτταρόπλαςμα.

Εντόσ του πυρινα βρίςκεται το θμίρρευςτο πυρθνόπλαςμα, 
ςτο οποίο περιζχεται ςχεδόν το ςφνολο του DNA με τθ

μορφι ινιδίων χρωματίνθσ

και ζνασ άλλοσ ςφαιρικόσ 

ςχθματιςμόσ ο πυρθνίςκοσ που

δεν περιβάλλεται από μεμβράνθ

αλλά αποτελείται από DNA

και RNA. Μζςα ςε αυτόν 

ςυντίκεται το ριβοςωμικό rRNA



Ρόλοσ του πυρινα:

Διαφφλαξθ του γενετικοφ υλικοφ                                
ελζγχοντασ παράλλθλα όλεσ τισ                          
κυτταρικζσ δραςτθριότθτεσ.

Μζςα ςε αυτόν γίνεται ο                         
διπλαςιαςμόσ του DNA , εξαςφαλί-
ντασ ζτςι τθν αναλλοίωτθ διαβίβαςθ των 
πλθροφοριϊν από κφτταρο ςε κφτταρο , αλλά και 
από γενεά ςε γενεά.

Είναι θ περιοχι του κυττάρου ,που γίνεται θ 
ςφνκεςθ όλων των τφπων του RNA.



Οι μεμβράνεσ του κυττάρου δεν είναι αποκομμζνεσ θ 
μια με τθν άλλθ, αλλά ςυνδζονται μεταξφ τουσ 
δομικά και λειτουργικά  ςε ζνα ενιαίο ςφνολο, το 
ενδομεμβρανικό ςφςτθμα. το ςφςτθμα αυτό 
ςυμμετζχει θ πλαςματικι και θ πυρθνικι μεμβράνθ, 
ενϊ περιλαμβάνονται και τα ακόλουκα οργανίδια:

•Ενδοπλαςματικό δίκτυο

•φμπλεγμα Golgi

•Λυςοςοςϊματα

•Τπεροξειδιοςϊματα

•Κενοτόπια



Ενδοπλαςματικό δίκτυο

Πολφπλοκο και δαιδαλϊδεσ ςφςτθμα μεμβρανϊν, 
που καταλαμβάνει το 50% περίπου του κυττάρου. 
υνδζεται με τθν πλαςματικι μεμβράνθ και τον 
πυρθνικό φάκελο, λειτουργϊντασ ωσ αγωγόσ μεταφο-
ράσ ουςιϊν, τόςο μεταξφ                                                 
των διαφόρων τμθμάτων                                               
του κυττάρου, όςο και                                                      
από τον πυρινα προσ το                                              
εξωτερικό περιβάλλον.

Οι μεμβράνεσ του διακζτουν                                                            
ζνηυμα που ςυμμετζχουν                                                    
ςε διάφορεσ μεταβολικζσ                                            
διεργαςίεσ.                                                 



Εμφανίηεται  με δυο μορφζσ:

• Σο ΑΕΔ =αδρό ενδοπλαςματικό δίκτυο και

• Σο ΛΕΔ=λείο ενδοπλαςματικό δίκτυο

Σο ΑΕΔ φζρει ςτθν επιφάνειά του ριβοςϊματα, ςτα 
οποία γίνεται θ ςφνκεςθ των πρωτεϊνϊν. τθ 
ςυνζχεια οι νεοςυντικζμενεσ πρωτεΐνεσ, ειςζρχονται 
ςτον αγωγό του ΑΕΔ από όπου με τθ βοικεια 
κυςτιδίων μεταφζρονται ςε άλλα οργανίδια του 
ενδομεμβρανικοφ ςυςτιματοσ, όπου κα υποςτοφν 
τισ τελικζσ τουσ τροποποιιςεισ (Π.χ. ςτο Golgi γίνεται 
θ γλυκοςυλίωςθ των πρωτεϊνϊν δθλ. θ προςκικθ 
υδατανκρακικϊν ομάδων).



Ενδομεμβρανικό ςφςτημα του κυττάρου (πορεία παραγωγήσ και διάθεςησ των πρωτεϊνών



Σο ΛΕΔ  ζχει περιςςότερο ςωλθνοειδι εμφάνιςθ, δεν 
ζχει ριβοςϊματα ςτθν επιφάνειά του, αποτελεί 
ςυνζχει του ΑΕΔ και ςε αυτό γίνεται ςφνκεςθ 
λιπιδίων και εξουδετζρωςθ τοξικϊν ουςιϊν.



http://www.youtube.com/watch?v=Jq8tIJmlDkE

http://www.youtube.com/watch?v=Jq8tIJmlDkE
http://www.youtube.com/watch?v=Jq8tIJmlDkE


προκαλοφν 
λφςθ, δθλαδι διάςπαςθ, των 

μακρομορίων)



Ο ρόλοσ των 
λυςοςωμάτων ςτθν 
ενδοκυτταρικι 
πζψθ



 Μικρά ςφαιρικά κυςτίδια που περιβάλλονται από 
απλι ςτοιχειϊδθ μεμβράνθ

 Περιζχουν οξειδωτικά ζνηυμα, που ςυμμετζχουν ςε 
μεταβολικζσ διεργαςίεσ.

Μετατρζπουν το υπεροξείδιο του υδρογόνου Η2Ο2 ςε 
οξυγόνο και νερό

τα υπεροξειδιοςϊματα των κυττάρων του ιπατοσ 
και των νεφρϊν μετατρζπεται θ αικυλικι αλκοόλθ 
(οινόπνευμα) ςε ακεταλδεφδθ, εξαςφαλίηοντασ ζτςι 
τθν αποτοξίνωςθ του οργανιςμοφ, από το αλκοόλ.

το Η2Ο2 είναι προϊόν 
του μεταβολιςμοφ και 

είναι τοξικό για τα 
κφτταρα 



• Κενοτόπια κεωροφνται όλα τα κυςτίδια που αποτελοφνται από 
απλι ςτοιχειϊδθ μεμβράνθ και περιζχουν υδατϊδθ υγρά.
Ο κφριοσ τρόποσ δθμιουργίασ κενοτοπίων είναι με ενδοκφττωςθ. 

τθν περίπτωςθ αυτι, το κενοτόπιο λζγεται πεπτικό κενοτόπιο. Σο 
ίδιο ιςχφει αν ζχουμε φαγοκυττάρωςθ μικροβίων. τθ ςυνζχεια τα 
κενοτόπια ενϊνονται με ζνα λυςόςωμα, για να διαςπαςτοφν τα 
μακρομόρια που περιζχονται ςτο κενοτόπιο.

Σα λυςοςϊματα 
κα ςυντθχκοφν με 
το πεπτικό 
κενοτόπιο και κα 
καταςτρζψουν το 
μικροοργανιςμό 
με τα ζνηυμα που 
περιζχουν.

Ζνα μακροφάγο κφτταρο 
φαγοκυτταρϊνει ζνα 
πακογόνο μικροοργανιςμό 
και τον εγκλωβίηει ςε 
κυςτίδιο (πεπτικό 
κενοτόπιο)



• Ειδικόσ τφποσ κενοτοπίων είναι τα χυμοτόπια των 
φυτικϊν κυττάρων. Αυτά μπορεί να περιζχουν:

• κρεπτικζσ ουςίεσ, π.χ. απλά ςάκχαρα
• χρωςτικζσ π.χ. ςτα κφτταρα των ανκζων
• Διάφορα ιόντα
• άχρθςτα προϊόντα μεταβολιςμοφ
• αποκικεσ νεροφ.



Η ενζργεια που ειςζρχεται ςτα 
κφτταρα πρζπει να 
μετατραπεί ςε τζτοια μορφι, 
ϊςτε να μπορεί να 
αξιοποιθκεί από αυτά 
προκειμζνου μα παραχκεί 
ζργο (μθχανικό, χθμικό, ζργο 
κατά τθ μεταφορά ουςιϊν. 
κ.λ.π.).

Σζτοια οργανίδια που ζχουν 
τθν ικανότθτα να 
μετατρζπουν τθν εξωτερικι 
ενζργεια ςε αξιοποιιςιμθ 
μορφι, είναι οι 
χλωροπλάςτεσ που 
βρίςκονται μόνο ςτα φυτικά 
κφτταρα και τα μιτοχόνδρια

Χλωροπλάςτεσ μζςα ςε φυτικά κφτταρα

Μιτοχόνδριο ςε εικόνα θλεκτρονικοφ μικροςκοπίου



Οι χλωροπλάςτεσ ανικουν ςε μια 
ευρφτερθ κατθγορία οργανιδίων, που 
ονομάηονται πλαςτίδια. Διακρίνουμε 
τα εξισ είδθ πλαςτιδίων:

• Χλωροπλάςτεσ , που ζχουν πράςινο 
χρϊμα και βρίςκονται ςτα πράςινα 
μζρθ του φυτοφ, όπου γίνεται και θ 
φωτοςφνκεςθ.

• Αμυλοπλάςτεσ  , που είναι άχρωμοι 
και βρίςκονται ςτθ ρίηα ,όπου 
αποταμιεφουν άμυλο

• Χρωμοπλάςτεσ, που ζχουν 
διάφορεσ χρωςτικζσ και βρίςκονται 
ςτα ζγχρωμα μζρθ του φυτοφ, 
όπωσ τα άνκθ, οι καρποί και τα 
χρωματιςτά φφλλα. 



τουσ χλωροπλάςτεσ γίνεται θ 
φωτοςφνκεςθ, γι αυτό 
βρίςκονται μόνο ςτα πράςινα 
μζρθ του φυτοφ.

•Περιβάλλονται από διπλι, 
ςτοιχειϊδθ μεμβράνθ

•το εςωτερικό τουσ υπάρχει μια 
ρευςτι μάηα, το ςτρϊμα.

•Μζςα ςτο ςτρϊμα υπάρχουν τα 
grana, τα οποία αποτελοφνται 
από τα κυλακοειδι. Πολλά 
κυλακοειδι μαηί, το ζνα πάνω 
ςτο άλλο, ςχθματίηουν ζνα 
granum. 

•Σα grana ςυνδζονται μεταξφ 
τουσ με τα ελαςμάτια.

granum



Μζςα ςτο ςτρϊμα βρίςκονται 
επιπλζον:

• DNA

• Ζνηυμα 

• Ριβοςϊματα

Δθλαδι ο χλωροπλάςτθσ 
μπορεί να ςυνκζςει κάποιεσ 
από τισ πρωτεΐνεσ του και ζτςι 
κεωρείται θμιαυτόνομο 
οργανίδιο, δθλαδι δεν 
εξαρτάται ολοκλθρωτικά από 
τον πυρινα του κυττάρου.

Μζςα ςτα grana βρίςκεται μια 
πράςινθ χρωςτικι, θ 
χλωροφφλλθ, που είναι 
απαραίτθτα για τθ διαδικαςία 
τθσ φωτοςφνκεςθσ.



Μιτοχόνδρια 

Βρίςκονται ςε όλα τα 
ευκαρυωτικά κφτταρα, εκτόσ 
από τα ϊριμα ερυκρά 
αιμοςφαίρια.

•Μετατρζπουν τθν ενζργεια ςε 
αξιοποιιςιμεσ μορφζσ

•χιμα :επίμθκεσ ι ωοειδζσ, 
ςπάνια ςφαιρικό

•Βρίςκονται ςε μεγάλουσ 
αρικμοφσ ςτα κφτταρα που 
ζχουν μεγάλεσ ενεργειακζσ 
απαιτιςεισ π.χ. τα μυϊκά

•Περιβάλλονται από διπλι, 
ςτοιχειϊδθ μεμβράνθ.



Η διπλι ςτοιχειϊδθσ μεμβράνθ 
των μιτοχονδρίων αποτελείται 
από τθν εξωτερικι, που είναι λεία 
και τθν εςωτερικι που εμφανίηει 
αναδιπλϊςεισ (cristae) ,όπου 
βρίςκονται ζνηυμα, χριςιμα ςτθν 
κυτταρικι αναπνοι.

Ο χϊροσ ςτο εςωτερικό του 
μιτοχονδρίου καλφπτεται από 
παχφρευςτθ μάηα , τθ μιτρα 
(matrix).

τθ μιτρα υπάρχει DNA,
ριβοςϊματα και ζνηυμα, γεγονόσ 
που κακιςτά και τα μιτοχόνδρια, 
θμιαυτόνομα οργανίδια, δθλαδι 
μποροφν να αυτοδιπλαςιάηονται 
και να ςυνκζτουν κάποιεσ από τισ 
πρωτεΐνεσ τουσ.



Μιτοχόνδριο, όπωσ διακρίνεται ςε θλεκτρονικό 
μικροςκόπιο. Παρατθρείςτε τισ πολλαπλζσ 

αναδιπλϊςεισ ςτο εςωτερικό του.
Σα μιτοχόνδρια παράγουν  περιςςότερο από το 90% 

τθσ ενζργειασ, που είναι απαραίτθτθ για τθ ηωι.



Σο κυτταρόπλαςμα των 
ευκαρυωτικϊν κυττάρων  δεν 
είναι απλά μια θμίρρευςτθ , 
άμορφθ μάηα, αλλά διαςχίηεται 
από ζνα πολφπλοκο δίκτυο 
πρωτεϊνικϊν ινιδίων, που 
ονομάηεται κυτταροςκελετόσ.

Φωτογραφία από θλεκτρονικό 
μικροςκόπιο με τθ μζκοδο του 
ανοςοφκοριςμοφ. Με μπλε χρϊμα 
διακρίνονται οι πυρινεσ ηωικϊν κυττάρων, 
ενϊ με πράςινο το καυμάςιο δίκτυο του 
κυτταροςκελετοφ



Ο κυτταροςκελετόσ αποτελείται από :
Μικροινίδια (πρωτεΐνθ ακτίνθ)
Ενδιάμεςα ινίδια και 
Μικροςωλθνίςκουσ (πρωτεΐνθ 
ςωλθνίνθ)



Με τθ βοικεια του 
κυτταρικοφ ςκελετοφ 
•τα κφτταρα διατθροφν το 
ςχιμα τουσ ι το μεταβάλλουν 
εάν χρειαςτεί.
•Σα κφτταρα μετακινοφνται 
εάν χρειαςτεί
•Σα οργανίδια ςυγκρατοφνται 
ςτθ κζςθ τουσ ι μετακινοφνται 
αν αυτό κρίνεται απαραίτθτο.
τα ηωικά κφτταρα οι 
μικροςωλθνίςκοι ςχθματίηουν 
ζνα ςχθματιςμό, το 
κεντροςωμάτιο, που 
αποτελείται από 2 κεντρίλια. 
Σα κεντρίλια ςυμμετζχουν ςτθ 
διαίρεςθ του κυττάρου , κακϊσ 
οργανϊνουν τθ μιτωτικι 
άτρακτο , πάνω ςτθν οποία κα 
κινθκοφν τα χρωμοςϊματα.

τθ φωτογραφία διακρίνεται θ κζςθ που 
παίρνουν οι μικροςωλθνίςκοι (ςχθματίηουν τθ 
μιτωτικι άτρακτο) κατά τθ διάρκεια τθσ μίτωςθσ. 
Με κόκκινο χρϊμα είναι τα χρωμοςϊματα που 
ζχουν τοποκετθκεί πάνω ςτθ μιτωτικι ‘άτρακτο. 
Σα βζλθ δείχνουν τα δυο κεντρίλια

http://www.youtube.com/watch?v=B_zD3NxSsD8
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Κυτταρικό τοίχωμα
Οριςμζνα κφτταρα ,όπωσ τα 

φυτικά, διακζτουν ζνα επιπλζον 
περίβλθμα πζρα από τθν 
πλαςματικι μεμβράνθ. Σο 
περίβλθμα αυτό ονομάηεται 
κυτταρικό τοίχωμα και 
αποτελείται κυρίωσ από τον 
πολυςακχαρίτθ κυτταρίνθ.
ΙΔΙΟΣΗΣΕ:
Προςδίδει ανκεκτικότθτα ςτο 
κφτταρο
Είναι ςυμπαγζσ και αντιςτζκεται 
ςε ιςχυρζσ πιζςεισ, ενϊ 
ςυγχρόνωσ προςδίδει και 
ελαςτικότθτα ςτο κφτταρο, όταν 
αυτό βρεκεί ςε υποτονικό 
περιβάλλον.
Προςφζρει ςκελετικι 
υποςτιριξθ ςε ολόκλθρο το φυτό.

Κυτταρικό τοίχωμα 
διακζτουν και κάποια 

βακτιρια, διαφορετικισ 
όμωσ ςφςταςθσ από το 

φυτικό. Σα βακτιρια αυτά 
είναι αρκετά ανκεκτικά.


