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Δεν  ηει κανείσ μ’ αυτά που τρϊει, αλλά μ’ 
αυτά που χωνεφει.

Αλζξανδροσ Δουμάσ, 1802-1870,

Όλοι οι οργανιςμοί χρθςιμοποιοφν τθν ενζργεια 
για να υλοποιιςουν τισ δραςτθριότθτεσ τθσ ηωισ.

Οι ηωικοί οργανιςμοί εξαςφαλίηουν ενζργεια, 
διαςπώντασ κρεπτικζσ ουςίεσ, που περιζχονται 
ςτθν τροφι τουσ.
Οι φυτικοί οργανιςμοί εξαςφαλίηουν ενζργεια με 
τθ φωτοςφνκεςθ.
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Οι οργανιςμοί για να εξαςφαλίςουν ενζργεια, 
χρθςιμοποιοφν υλικά από το περιβάλλον τουσ.

Τα υλικά αυτά όμωσ για να μπορζςουν να αξιοποιθκοφν, 
πρζπει να μετατραποφν ςε ενώςεισ, που :

Είτε κα οξειδωκοφν (καφςθ) για να παραχκεί ενζργεια
Είτε κα χρθςιμοποιθκοφν ωσ πρώτθ φλθ για τθ 

ςφνκεςθ μορίων απαραίτθτων ωσ δομικά ι 
λειτουργικά ςυςτατικά.

Το ςφνολο των χθμικών αντιδράςεων που ςυμβαίνουν 
ςτον οργανιςμό προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν 
όλα τα παραπάνω, λζγεται μεταβολιςμόσ 

Η οξείδωςθ είναι αντίδραςθ ενόσ ςτοιχείου ι μιασ χθμικισ 
ζνωςθσ με το οξυγόνο, αλλά επιτελείται με πολφ αργό ρυκμό 
και μάλιςτα χωρίσ να παράγεται ενζργεια.
Η καφςθ είναι θ αντίδραςθ ενόσ ςτοιχείου ι μιασ χθμικισ                               
ζνωςθσ  με το οξυγόνο και επιτελείται ςε πιο γριγορο ρυκμό 
και φυςικά αποδίδει ενζργεια. Είναι δθλαδι μια γριγορθ 

οξείδωςθ.



Με τον μεταβολιςμό:

Τα κφτταρα και γενικότερα οι 
οργανιςμοί , διατθροφν ςτακερζσ 
τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ, ακόμθ 
και όταν το περιβάλλον 
μεταβάλλεται (μεταβολζσ 
κερμοκραςίασ, ςυγκζντρωςθσ 
εξωκυτταρικών ουςιών, κ.λ.π.).  Ο 
μεταβολιςμόσ αποτελείται από :

 τον καταβολιςμό: αντιδράςεισ 
διάςπαςθσ των  πολφπλοκων 
οργανικών ενώςεων (π.χ. 
πολυςακχαρίτεσ) ςε απλζσ   

τον αναβολιςμό:αντιδράςεισ 
ςφνκεςθσ πολφπλοκων  χθμ. 
ενώςεων από απλζσ.



ασ μθ ξεχνάμε ότι 
θ ενζργεια που παράγεται 

ςτα κφτταρα, αποκθκεφεται 
ςτουσ χθμικοφσ δεςμοφσ 
των χθμ. ενϊςεων ι των 
μορίων και όταν αυτοί 

δεςμοί ςπάηουν , τότε θ 
ενζργεια αυτι

απελευκερϊνεται





Η μεταφορά τθσ θλεκτρικισ

ενζργειασ γίνεται με τα 

θλεκτροφόρα καλώδια.

Πωσ όμωσ μεταφζρεται θ

ενζργεια μζςα ςτα κφτταρα;

 με τθ ςφνδεςθ - ςφηευξθ των εξώκερμων  αντιδράςεων 
(αντιδράςεισ διάςπαςθσ) και των ενδόκερμων (αντιδράςεισ 
ςφνκεςθσ) .



Τα κφτταρα για να μεταφζρουν τθν ενζργεια από τισ 
εξώκερμεσ ςτισ ενδόκερμεσ αντιδράςεισ, χρθςιμοποιοφν 
ζνα μόριο "διαμεςολαβθτι" , το ΑΤΡ (τριφωςφορικι 
Αδενοςίνθ), που είναι ζνα τριφωςφορικό νουκλεοτίδιο
(δθλ. ζχει τρεισ φωςφορικζσ ομάδεσ).

ςφνδεςθ τθσ 
αδενίνθσ με 
ριβόηθ δίνει 

τθν 
αδενοςίνθ. 

Όταν 
ςυνδεκοφν 

και τρεισ 
φωςφορικζσ 

ομάδεσ 
προκφπτει το 

ATP



Οι τρεισ φωςφορικζσ ομάδεσ βρίςκονται ςτθ ςειρά και οι 
χθμικοί δεςμοί που ςυνδζουν τισ δυο τελευταίεσ, 
περιζχουν μεγάλα ποςά ενζργειασ και χαρακτθρίηονται 
δεςμοί υψθλισ ενζργειασ.

οι δεςμοί αυτοί είναι αςτακείσ και μποροφν εφκολα να 
διαςπαςκοφν με υδρόλυςθ.

Η Ενζργεια τθσ τριφωςφωρικισ αδενοςίνθσ για 
τθν οποία αναφερόμαςτε δεν είναι τίποτε άλλο 
παρά θ ζντονθ άπωςθ των αρνθτικά 
φορτιςμζνων οξυγόνων



Το ΑΤΡ διαςπάται ςυνεχώσ ςε ADP
και αντίςτροφα, δθλαδι 

ςχθματίηεται ςυνεχώσ από το ADP.
Κάκε sec παράγονται από κάκε 
κφτταρο 106 μόρια ATP και άλλα 

τόςα υδρολφονται.



• Τριφωςφορικι αδενοςίνθ (ΑΤΡ): ςυντίκεται από 
διφωςφορικι αδενοςίνθ (ΑDP) και φωςφορικό 
οξφ (Ρ) χρθςιμοποιϊντασ τθν ενζργεια που 
απελευκερϊνεται κατά τθν καφςθ τθσ γλυκόηθσ 
και των λιπαρϊν οξζων. Με τθ διάςπαςθ του ΑΤΡ 
ςε ΑDP και Ρ απελευκερϊνεται θ αποκθκευμζνθ 
χθμικι ενζργεια θ οποία μπορεί να 
χρθςιμοποιθκεί για τθν κάλυψθ των ενεργειακϊν 
αναγκϊν του κυττάρου.


