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Μ Α Θ Η Σ Ι Α Κ Ο Ι  Σ Τ Ο Χ Ο Ι

•	 Περιγραφή	των	βασικών	κυτταρικών	δομών	και	
λειτουργιών.

•	 Περιγραφή	των	συχνότερων	κυτταρικών	
μηχανισμών	προσαρμογής	και	αιτιολόγησή	τους.

•	 Απαρίθμηση	των	συχνότερων	αιτίων,	που	
προκαλούν	κυτταρική	βλάβη.	Περιγραφή		
της	κυτταρικής	βλάβης	στον	καρκίνο.

•	 Περιγραφή	συχνών	γενετικών	και	συγγενών	
διαταραχών.	
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σίες	με	το	άμεσο	περιβάλλον	τους,	να	αποκτούν	ενέργεια	
από	οργανικά	συστατικά,	να	συνθέτουν	πολύπλοκα	μόρια	
και	να	πολλαπλασιάζονται.
Τα	βασικά	δομικά	συστατικά	ενός	κυττάρου	είναι	το	

κυτταρόπλασμα,	ο	πυρήνας	και	η	κυτταρική	μεμβράνη.	
Το	κυτταρόπλασμα ή πρωτόπλασμα	είναι	ένα	άχρωμο,	
ιξώδες	υγρό,	που	περιέχει	ύδωρ,	θρεπτικά	συστατικά,	ιό-
ντα,	διαλυμένα	αέρια	και	άχρηστες	ουσίες	προς	αποβολή.	
Είναι	το	μέρος	εκείνο	του	κυττάρου,	όπου	συμβαίνουν	οι	
κυτταρικές	λειτουργίες.	Το	κυτταρόπλασμα	υποστηρίζει	
τις	εσωτερικές	κυτταρικές	δομές,	που	ονομάζονται	οργα-
νίδια (εικόνα 1-2).	Τα	οργανίδια	(μικρά	όργανα)	πραγμα-
τοποιούν	όλες	εκείνες	τις	λειτουργίες	που	διατηρούν	το	
κύτταρο	στη	ζωή	(πίνακας 1-1).	Το	κυτταρόπλασμα	περι-
βάλει	επίσης	τον πυρήνα.	Αυτός	είναι	το	κέντρο	ελέγχου	
του	κυττάρου,	περιλαμβάνει	όλη	τη	γενετική	πληροφορία	
(DNA)	και	περιβάλλεται	από	διπλοστιβαδική	μεμβράνη	
(εικόνα 1-3).	Ο	πυρήνας	ρυθμίζει	την	αύξηση,	το	μεταβο-
λισμό	και	την	αναπαραγωγή	του	κυττάρου.	Η	κυτταρική 
μεμβράνη,	που	επίσης	ονομάζεται	κυτταροπλασματική 
μεμβράνη,	είναι	ένα	ημιδιαπερατό	όριο,	που	περιέχει	το	
κύτταρο	με	τα	συστατικά	του	(εικόνα 1-4).	Αποτελείται	
από	μια	λιπιδική διπλοστιβάδα,	ή	αλλιώς	διπλό	περίβλη-
μα	από	μόρια	λιπιδίων.	Η	εσωτερική	επιφάνεια	της	μεμ-
βράνης	δεν	έχει	ηλεκτρικό	φορτίο	και	αποτελείται	κατά	
κύριο	λόγο	από	λιπίδια.	Η	εξωτερική	επιφάνεια	της	διπλο-
στιβάδας	διαθέτει	φορτίο	και	μικρότερη	ποσότητα	λιπιδι-
κών	μορίων	από	την	εσωτερική.	Αυτό	το	λιπιδικό	κάλυμμα	
προστατεύει	το	κύτταρο	από	το	υδατικό	περιβάλλον	στο	
οποίο	βρίσκεται,	ενώ	ταυτόχρονα	επιτρέπει	τη	διαπερατό-
τητα	ορισμένων	ουσιών	και	εμποδίζει	την	είσοδο	άλλων.	

Η	μελέτη	της	παθοφυσιολογίας	ξεκινάει	με	την	εξε-ρεύνηση	 των	 βασικών	 δομικών	 μονάδων	 των	
ζώντων	οργανισμών.	Τα	κύτταρα	είναι	αυτά,	που	

προσδίδουν	στους	ζωντανούς	οργανισμούς	την	απεριόριστη	
ποικιλομορφία	τους.	Οι	οργανισμοί	μπορεί	να	αποτελού-
νται	από	ένα	μεμονωμένο	κύτταρο,	όπως	συμβαίνει	με	τα	
βακτήρια	και	τους	ιούς,	ή	από	δισεκατομμύρια	κύτταρα,	
όπως	συμβαίνει	με	τους	ανθρώπους.	Στους	τελευταίους,	οι	
δομικοί	αυτοί	λίθοι	συνεργάζονται	για	να	σχηματίσουν	
ιστούς,	όργανα	και	συστήματα	οργάνων.	Αυτές	οι	βασικές	
μονάδες	της	ζωής	είναι	ταυτόχρονα	και	οι	δομικές	μονάδες	
της	νόσου.	Καθώς	προοδεύουμε	στην	κατανόηση	των	δια-
φόρων	παθήσεων,	αυτές	μπορούν	πλέον	να	αναχθούν	σε	
κυτταρικό	επίπεδο.	Οι	παθήσεις	μπορούν	να	προκύψουν	
λόγω	απώλειας	στον	έλεγχο	της	ομοιόστασης	και	οι	επι-
πτώσεις	αυτού	του	γεγονότος	είναι	εμφανείς	ξεκινώντας	
από	το	κυτταρικό	επίπεδο	και	φτάνοντας	μέχρι	αυτό	των	
συστημάτων.	Η	 κατανόηση	 των	 διαφόρων	 κυτταρικών	
δυσλειτουργιών,	 που	 συσχετίζονται	 με	 την	 εμφάνιση	
νόσων,	οδηγεί	σε	καλύτερη	πρόληψη	και	θεραπεία	αυτών	
των	παθήσεων.	Για	το	λόγο	αυτό,	η	μελέτη	των	βασικών	
κυτταρικών	λειτουργικών	και	δυσλειτουργιών	είναι	καίριας	
σημασίας	για	την	κατανόηση	της	παθοφυσιολογίας.	

Βασική Λειτουργία του Κυττάρου
Τα	κύτταρα	είναι	πολύπλοκοι	μικροοργανισμοί,	οι	οποί-
οι	προέκυψαν	ύστερα	από	εκατομμύρια	χρόνια	εξέλιξης.	
Ένα	κύτταρο	μπορεί	να	δημιουργηθεί	μόνο	από	ένα	προ-
ϋπάρχον	κύτταρο.	Παρόλο	που	διαφέρουν	μεταξύ	τους	
σημαντικά	ως	προς	το	μέγεθος	και	το	σχήμα	(εικόνα 1-1),	
έχουν	την	αξιοσημείωτη	ικανότητα	να	ανταλλάσσουν	ου-
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με	αυτό	τον	τρόπο	είναι	ευθέως	ανάλογος	της	συγκέντρω-
σης	του	μορίου-φορέα.	Η	ινσουλίνη	μεταφέρει	γλυκόζη	
στα	κύτταρα	με	αυτή	τη	μέθοδο.	Ενεργητική μεταφορά 
είναι	η	μετακίνηση	μιας	ουσίας	από	μια	περιοχή	χαμηλό-
τερης	σε	μια	περιοχή	υψηλότερης	συγκέντρωσης,	δηλαδή	
ενάντια	σε	μια	κλίση	συγκέντρωσης	(εικόνα 1-7).	Αυτή	
η	μεταφορά	απαιτεί	την	ύπαρξη	κάποιου	μορίου-φορέα	
και	ενέργειας,	εξαιτίας	της	προσπάθειας,	που	πρέπει	να	
καταβληθεί,	για	να	υπερνικηθεί	η	κλίση	συγκέντρωσης.	
Η	ενέργεια	παρέχεται	συνήθως	με	τη	μορφή	της	τριφω-
σφωρικής	αδενοσίνης	(ΑΤΡ).

Ενδοκυττάρωση	καλείται	η	διαδικασία	μεταφοράς	
μιας	ουσίας	εντός	του	κυττάρου	(εικόνα 1-8).	Η	κυττα-
ρική	μεμβράνη	περιβάλλει	τα	σωματίδια	της	ουσίας	και	
τα	εγκολπώνει.	Όταν	η	διαδικασία	περιλαμβάνει	στερεά	
σωματίδια,	ονομάζεται	φαγοκυττάρωση,	ενώ	όταν	πε-
ριλαμβάνει	υγρά,	ονομάζεται	πινοκυττάρωση.	Διάφορα	
συστατικά	μέρη	του	ανοσοποιητικού	συστήματος	χρησι-
μοποιούν	το	μηχανισμό	της	ενδοκυττάρωσης,	και	ειδικό-
τερα	της	φαγοκυττάρωσης,	για	να	προσλάβουν	και	να	κα-
ταστρέψουν	βακτήρια	και	άλλες	ουσίες,	ξένες	προς	τον	

Η Ανταλλαγή των Ουσιών 
Κυτταρική	διαπερατότητα	ονομάζεται	η	ικανότητα	του	
κυττάρου	να	επιτρέπει	τη	δίοδο	ορισμένων	ουσιών	δια-
μέσου	της	μεμβράνης	του,	ενώ	ταυτόχρονα	παρεμποδίζει	
την	είσοδο	ή	έξοδο	άλλων.	Για	να	επιτύχουν	αυτή	τη	δια-
δικασία,	τα	κύτταρα	διαθέτουν	σημεία	εισόδου,	τα	οποία	
ανοίγουν	ή	κλείνουν	από	πρωτεΐνες,	χημικά	σήματα	ή	
ηλεκτρικά	φορτία.	Η	εκλεκτική διαπερατότητα επιτρέ-
πει	στο	κύτταρο	να	διατηρήσει	μια	κατάσταση	εσωτερικής	
ισορροπίας,	ή	αλλιώς	ομοιόσταση.	Σε	ορισμένες	ουσίες	
επιτρέπεται	ελεύθερη	δίοδος	εντός	και	εκτός	των	κυττά-
ρων	και	αυτές	περιλαμβάνουν	διάφορα	ένζυμα,	τη	γλυκόζη	
και	ηλεκτρολύτες.	Ένζυμα ονομάζονται	οι	πρωτεΐνες,	οι	
οποίες	υποβοηθούν	τις	χημικές	αντιδράσεις	στα	κύτταρα,	
ενώ	η	γλυκόζη	είναι	μόριο	σακχάρου,	που	προμηθεύει	το	
κύτταρο	με	ενέργεια.	Οι	ηλεκτρολύτες	είναι	χημικά	ιό-
ντα,	που	λειτουργούν	ως	φορτισμένοι	αγωγοί	όταν	βρί-
σκονται	διαλυμένα	στο	νερό.	Η	δίοδος	των	διαφόρων	μο-
ρίων	διαμέσου	της	κυτταρικής	μεμβράνης	επιτυγχάνεται	
μέσω	διαφόρων	μηχανισμών,	συμπεριλαμβανομένων	της	
διάχυσης,	της	ώσμωσης,	της	υποβοηθούμενης	διάχυσης,	
της	ενεργητικής	μεταφοράς,	της	ενδοκυττάρωσης	και	της	
εξωκυττάρωσης.	

Διάχυση ονομάζεται	η	μεταφορά	διαλυμένων	ουσιών	–	
σωματίδια	διαλυμένα	σε	διαλύτη	–	από	μια	περιοχή	υψηλής	
σε	μια	περιοχή	χαμηλότερης	συγκέντρωσης	(εικόνα 1-5).	
Ο	βαθμός	της	διάχυσης	εξαρτάται	από	της	διαπερατότητα	
της	μεμβράνης	και	την	κλίση	συγκέντρωσης,	που	είναι	η	
διαφορά	στις	συγκεντρώσεις	των	ουσιών	στις	δύο	πλευ-
ρές	της	μεμβράνης.	Τα	μικρότερα	σωματίδια	διαχέονται	
ευκολότερα	από	τα	μεγαλύτερα	και	ομοίως	διαλύματα	με	
μικρό	ιξώδες	διαχέονται	ταχύτερα	από	διαλύματα	με	αυ-
ξημένο	ιξώδες.	Πολλές	ουσίες,	όπως	το	οξυγόνο,	εισέρ-
χονται	στα	κύτταρα	με	διάχυση.	

Ώσμωση	ονομάζεται	η	μεταφορά	ύδατος	ή	άλλου	δια-
λύτη	διαμέσου	της	κυτταρικής	μεμβράνης,	από	μία	περι-
οχή	χαμηλής	συγκέντρωσης	διαλυμένων	ουσιών,	σε	μία	
περιοχή	υψηλότερης	συγκέντρωσής	τους.	Η	μεμβράνη	
είναι	διαπερατή	στο	διαλύτη	(υγρό),	αλλά	όχι	στις	διαλυ-
μένες	ουσίες.	Η	μεταφορά	του	διαλύτη	συνήθως	συνεχί-
ζεται	έως	ότου	οι	συγκεντρώσεις	των	διαλυμένων	ουσι-
ών	εξισορροπηθούν	και	στις	δύο	πλευρές	της	μεμβράνης.	
Ωσμωτική πίεση	η	τάση	μετακίνησης	του	ύδατος	λόγω	
της	ώσμωσης.	Αν	υπερβολική	ποσότητα	νερού	εισέλθει	
στο	κύτταρο,	αυτό	θα	εξοιδηθεί	και	θα	σπάσει	(λύση).	Αν	
υπερβολική	ποσότητα	νερού	εξέλθει	από	το	κύτταρο	αυ-
τό	θα	συρρικνωθεί	(συρρίκνωση).	Η	ώσμωση	βοηθά	στη	
διατήρηση	της	ισορροπίας	των	υγρών	στον	οργανισμό.	
Ένα	χαρακτηριστικό	παράδειγμα	αποτελεί	η	λειτουργία	
των	νεφρών.

Υποβοηθούμενη διάχυση	αποκαλείται	η	μεταφορά	ουσι-
ών	από	μια	περιοχή	υψηλής	συγκέντρωσης	σε	μια	περιοχή	
χαμηλότερης,	με	τη	βοήθεια	κάποιου	μορίου-φορέα	(εικό-
να 1-7).	Για	τη	διαδικασία	αυτή	δεν	απαιτείται	ενέργεια	
και	ο	αριθμός	των	μορίων,	που	μπορούν	να	μεταφερθούν	

ΔΙΔΑΓΜΑ

Για να κατανοήσουμε την ώσμωση, αρκεί να 
σκεφτούμε μια πλαστική σακούλα γεμάτη με 

ζαχαρόνερο, η οποία έχει τρύπες που επιτρέπουν μόνο 
στο νερό να περάσει. Αν αυτή η σακούλα βυθιστεί 
σε αποσταγμένο νερό (χωρίς διαλυμένες ουσίες), θα 
αρχίσει να φουσκώνει, γιατί το νερό προσελκύεται 
από τη ζάχαρη. Το νερό μεταφέρεται σε περιοχές 
υψηλής συγκέντρωσης σε ζάχαρη σε μια προσπάθεια 
να αραιώσει τη συγκέντρωση αυτή (εικόνα 1-6). Στον 
οργανισμό μας, η ώσμωση επιτρέπει στα κύτταρα να 
διατηρούν την ενυδάτωσή τους.

ΔΙΔΑΓΜΑ

Για να κατανοήσουμε τη διάχυση, ας σκεφτούμε 
ένα ασανσέρ γεμάτο ανθρώπους πέρα από τη 

χωρητικότητά του. Όταν ανοίγει η πόρτα, οι άνθρωποι 
που βρίσκονται κοντά της πέφτουν φυσικά προς 
τα έξω – μετακινούμενη από μια περιοχή υψηλής 
συγκέντρωσης σε μια περιοχή χαμηλότερης, χωρίς 
προσπάθεια ή ενέργεια. Στο σώμα, με τη διάχυση 
ανταλλάσσονται τα αέρια στους πνεύμονες. 

Το μη οξυγονωμένο αίμα εισέρχεται στα πνευμονικά 
τριχοειδή (χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου, υψηλή 
συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα), όπου 
προσλαμβάνει οξυγόνο από τον αναπνεόμενο στις 
κυψελίδες αέρα (υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου, 
χαμηλή συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα) και 
αποβάλλει το διοξείδιο του άνθρακα σε αυτές για να 
γίνει η εκπνοή του.
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Mυκόπλασµα

Τύπος κυττάρου Μέγεθος

Κύτταρο ζυµοµύκητα
(Saccharomyces

cerevisiae)

Νευρικό κύτταρο

Φυτικό κύτταρο

Ινοβλάστης

6 mm

20 mm

50 µm

20 µm–
10 cm

0,2 mm

Tα κύτταρα εµφανίζουν διαφορετικά µεγέθη και σχήµατα

ΕΙΚΌΝΑ 1-1 Τα κύτταρα διαφέρουν πολύ ως προς το μέγεθος και το σχήμα. Κάποια είναι σφαιρικά, ενώ άλλα εμ-
φανίζουν μακριές προεκτάσεις.

Eυγενική παραχώρηση: Tim Pietzcker, Universitat Ulm University 

Eυγενική παραχώρηση: Fred Winston, Harvard Medical School 

Eυγενική παραχώρηση: Junzo Desaki, Ehime University School of Medicine 

Eυγενική παραχώρηση: Gerald J. Obermair and Bernhard E. Flucher, Innsbruck Medical Unversity

Eυγενική παραχώρηση: Ming H. Chen, University of Alberta
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Ριβόσωµα

Πυρήνας

Πυρηνικός φάκελος

Λυσόσωµα

Κυτταροπλασµατική
µεµβράνη

Πυρήνιο

Ελεύθερα ριβοσώµατα

Κροσσοί

Μαστίγιο

Βασικό σωµάτιο

Μιτοχόνδριο

Λείο ενδοπλασµατικό
δίκτυο

Αδρό ενδοπλασµατικό
δίκτυο

Κεντριόλιο Μικροσωλη-
νίσκοι

Μικροϊνίδια

 Συσκευή Golgi

Πυρηνικός πόρος

Κυτταρόπλασµα

Υπεροξυσωµάτια

ΕΙΚΌΝΑ 1-2 Το κυτταρόπλασμα περιέχει διάφορα οργανίδια.

πυρήνας

κυτταρόπλασµα

O πυρήνας είναι το πιο εµφανές κυτταρικό διαµέρισµα

0,5 mm

κυτταρόπλασµα

ΕΙΚΌΝΑ 1-3 Παρόλο που το ποσοστό του κυττάρου που καταλαμβάνεται από τον πυρήνα ποικίλλει ανάλογα με 
τον κυτταρικό τύπο, ο πυρήνας είναι συνήθως το πιο μεγάλο και εμφανές κυτταρικό διαμέρισμα.
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Παραγωγή Ενέργειας 
Η	έννοια	της	ενέργειας	αποτελεί	μυστήριο	για	πολλούς	
από	εμάς.	Για	να	την	κατανοήσουμε,	αρχικά	πρέπει	να	
καταλάβουμε	ότι	εμφανίζεται	με	διάφορες	μορφές.	Τα	
κύτταρα	προσλαμβάνουν	ενέργεια	από	δύο	κύριες	πηγές	

οργανισμό.	Εξωκυττάρωση	ονομάζεται	η	απελευθέρω-
ση	ουσιών	από	το	κύτταρο,	συνήθως	με	τη	βοήθεια	ενός	
κυστιδίου	(μεμβρανικού	σάκκου)	(εικόνα 1-8).	Συχνά	οι	
αδένες	εκκρίνουν	ορμόνες	χρησιμοποιώντας	το	μηχανι-
σμό	της	εξωκυττάρωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-1 Ανασκόπηση των Κυτταρικών Οργανιδίων 

Οργανίδιο Δομή Λειτουργία 

Πυρήνας Σφαιρικό ή ελλειψοειδές σωμάτιο. Περι-
βάλλεται από τον πυρηνικό φάκελο

Περιέχει την απαραίτητη γενετική πληροφορία για 
το0ν έλεγχο της κυτταρικής δομής και λειτουργίας. 
Το DNA περιέχει κληρονομούμενη πληροφορία

Πυρήνιο Σφαιρικό η ελλειψοειδές σωμάτιο εντός 
του πυρήνα, που περιέχει DNA ή RNA

Παράγει το ριβοσωμιακό RNA

Ενδοπλασματικό 
δίκτυο

Δίκτυο μεμβρανωδών σωληνίσκων στο 
κυτταρόπλασμα. Το λείο ενδοπλασματικό 
δίκτυο δεν περιέχει λυσοσώματα. Το αδρό 
ενδοπλασματικό δίκτυο είναι διάσπαρτο με 
λυσοσώματα.

Το λείο ενδοπλασματικό δίκτυο εμπλέκεται στην 
παραγωγή των φωσφολιπιδίων και έχει πολλές δι-
αφορετικές λειτουργίες, αναλόγως του κυττάρου. 
Το αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο είναι η θέση της 
σύνθεσης των λυσοσωμιακών ενζύμων και πρωτεϊ-
νών για εξωκυττάρια χρήση.

Ριβοσώματα Μικρά σωμάτια εντός του κυτταροπλάσμα-
τος. Αποτελούνται από RNA και πρωτεΐνες.

Βοηθούν στην πρωτεϊνοσύνθεση στο αδρό ενδο-
πλασματικό δίκτυο και στα πολυσώματα

Σύμπλεγμα Golgi Μια σειρά από επιπεδωμένους ασκούς, συ-
νήθως τοποθετημένοι κοντά στον πυρήνα.

Ταξινομεί, τροποποιεί χημικά και συσκευάζει τις 
πρωτεΐνες που παράγονται στο αδρό ενδοπλασμα-
τικό δίκτυο

Εκκριτικά κυστίδια Μεμβρανικά κυστίδια που περιέχουν πρω-
τεΐνες, που παράγονται στο αδρό ενδο-
πλασματικό δίκτυο και συσκευάζονται στο 
σύμπλεγμα Golgi. Περιέχουν πρωτεϊνικές 
ορμόνες ή ένζυμα.

Αποθηκεύει πρωτεϊνικές ορμόνες ή ένζυμα στο 
κυτταρόπλασμα, αναμένοντας σήμα για την απε-
λευθέρωσή τους

Τροφικό κενοτόπιο Μεμβρανικό κυστίδιο, που περιέχει υλικό 
εγκολπωμένο από το κύτταρο

Αποθηκεύει το εγκολπωμένο υλικό και το μεταφέ-
ρει στα λυσοσώματα

Λυσόσωμα Σφαιρική, μεμβανική δομή, που περιέχει 
πεπτικά ένζυμα.

Συντήκεται με τα τροφικά κενοτόπια και πέπτει το 
υλικό που εγκολπώνεται από το κύτταρο 

Υπεροξυσωμάτιο Μικρές δομές που περιέχουν ένζυμα Διασπά πολλά δυνητικά τοξικά ενδοκυτταρικά 
μόρια

Μιτοχόνδρια Σφαιρικά, ελλειψοειδή ή επιμήκεις δομές 
με διπλή μεμβράνη. Το εσωτερικό της μεμ-
βράνης σχηματίζει πτυχές.

Ολοκληρώνουν τη διάσπαση της γλυκόζης, παρά-
γοντας νικοτινοαδενινικό δινουκλεοτίδιο (NADH) 
και τριφωσφωρική αδενοσίνη (ΑΤΡ)

Κυτταροσκελετός Δίκτυο μικροσωληνίσκων και μικροϊνιδίων 
στο κύτταρο

Λειτουργεί στηρικτικά ως προς την εσωτερική 
κυτταρική δομή, βοηθά στη μεταφορά μορίων και 
κάποιων οργανιδίων εντός του κυττάρου και συνδέ-
εται με ένζυμα των μεταβολικών οδών.

Κροσσοί Μικρές προσεκβολές της κυτταρικής μεμ-
βράνης που περιέχουν μικροσωληνίσκους. 
Ανευρίσκονται σε περιορισμένο αριθμό 
κυττάρων

Απομακρύνουν υλικά από την επιφάνεια ορισμένων 
κυττάρων

Μαστίγια Μεγάλες προσεκβολές της κυτταρικής μεμ-
βράνης που περιέχουν μικροσωληνίσκους. 
Στους ανθρώπους ανευρίσκονται μόνο στα 
σπερματοζωάρια.

Συμβάλλουν στην κίνηση των σπερματοζωαρίων

Κεντριόλια Μικρά κυλινδρικά σωμάτια, που αποτελού-
νται από μικροσωληνίσκους ταξινομημέ-
νους σε 9 σετ τριπλετών. Ανευρίσκονται 
μόνο στα ζωικά κύτταρα, όχι στα φυτικά.

Βοηθούν στο σχηματισμό και την οργάνωση της 
μιτωτικής ατράκτου, που είναι απαραίτητη για την 
κυτταρική διαίρεση.
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–	τη	διάσπαση	της	γλυκόζης	(είδος	υδατάνθρακα)	και	τη	
διάσπαση	των	τριγλυκεριδίων	(είδος	λιπιδίου).	Η	τροφή,	
εισερχόμενη	στο	γαστρεντερικό	σωλήνα,	διασπάται	σε	
σάκχαρα,	αμινοξέα	και	λιπαρά	οξέα.	Αυτά	τα	συστατικά	
στη	συνέχεια	είτε	μετατρέπονται	σε	μεγαλύτερα	μόρια	
(π.χ.	η	γλυκόζη	σε	γλυκογόνο,	τα	αμινοξέα	σε	πρωτεΐνες	
και	τα	λιπαρά	οξέα	σε	τριγλυκερίδια	και	λίπη)	και	αποθη-
κεύονται	μέχρι	να	τα	χρειαστεί	το	κύτταρο,	είτε	μεταβο-
λίζονται	σε	ΑΤΡ.	Για	να	παρασκευαστεί	ΑΤΡ	και	οι	τρεις	

Na+

H+

K+

Cl– Ca++

γλυκόζη
υδατάνθρακες

H2O

NH3

Μικρά, µη 
φορτισµένα

πολικά µόρια

Υδατοδιαλυτές
ουσίες (µεγάλα 
µη φορτισµένα
πολικά µόρια)

Λιποδιαλυτές
ουσίες

A B Γ ∆

Iόντα

ΕΙΚΌΝΑ 1-4 Μια εκλεκτικά διαπερατή μεμβράνη διατηρεί την ομοιόσταση επιτρέποντας σε κάποια μόρια να διέλ-
θουν, ενώ σε άλλα όχι.

Εσωτερικό Εξωτερικό

Κυτταρική
µεµβράνη

Λιποδιαλυτά
µόρια

Απλή διάχυση

ΕΙΚΌΝΑ 1-5 Οι λιποδιαλυτές ουσίες διέρχονται από 
τη μεμβράνη άμεσα μέσω απλής διάχυσης

ΔΙΔΑΓΜΑ

Για να κατανοήσουμε την ενεργητική μεταφορά, ας 
σκεφτούμε ξανά το ασφυκτικά γεμάτο ασανσέρ. 

Αν η πόρτα ανοίξει και κάποιος από έξω προσπαθήσει 
να μπει, θα απαιτηθεί μεγάλη προσπάθεια (ενέργεια) 
για να εισέλθει στο γεμάτο κόσμο ασανσέρ. Η αντλία 
νατρίου-καλίου είναι ένα παράδειγμα ενεργητικής 
μεταφοράς στο σώμα. Απαιτείται ενέργεια για να 
μεταφερθεί το νάτριο εκτός του κυττάρου, όπου 
βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις και για να εισέλθει 
το κάλιο εντός του κυττάρου, όπου αντίστοιχα η 
συγκέντρωσή του είναι υψηλή.

A B

Μόρια σουκρόζης

ΕΙΚΌΝΑ 1-6 (Α) Όταν ένας ασκός με ζαχαρόνερο κα-
ταβυθίζεται σε ένα διάλυμα καθαρού ύδατος, (Β) το νερό 
θα διαχυθεί εντός του ασκού με κατεύθυνση προς τη 
χαμηλότερη συγκέντρωση ύδατος, οδηγώντας σε διό-
γκωση του ασκού. 


