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Κύτταρο – Η βασική μονάδα ζωής 

(Σίκος Γ., Τμήμα Α2) 

Κατά την Βιολογία, κύτταρο ονομάζεται η βασική δομική και λειτουργική μονάδα που 
εκδηλώνει το φαινόμενο της ζωής. Έτσι, ως κύτταρο νοείται το μικρότερο δομικό συστατικό 
της έμβιας ύλης, που αποτελείται από μια συστηματικά οργανωμένη ομάδα μορίων, που 
βρίσκονται σε δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Το κύτταρο διαθέτει 
μορφολογική, φυσική και χημική οργάνωση και την ικανότητα της αφομοίωσης, της 
ανάπτυξης και της αναπαραγωγής. Είναι μια μονάδα της ζωής ανεξάρτητη ως προς την 
αυτορρύθμιση και την προσαρμοστικότητά του σε σχέση με το περιβάλλον. Σύμφωνα με την 
κυτταρική θεωρία, της οποίας τη βάση έθεσε το 1665 ο Ρ. Χουκ, κάθε κύτταρο προέρχεται 
από ένα άλλο κύτταρο. Εκ του υφιστάμενου αριθμού αυτών, οι οργανισμοί διακρίνονται 
σε μονοκύτταρους και πολυκύτταρους. Ο χώρος εντός του οποίου βιώνουν τα κύτταρα των 
πολυκυττάρων οργανισμών ονομάζεται μεσοκυττάριο υγρό. Μεγάλες ομάδες ομοειδών 
κυττάρων, κατά σύσταση και ορισμένη φυσιολογική λειτουργία, χαρακτηρίζονται ιστοί, 
(π.χ. μυϊκός ιστός), οι οποίοι και αποτελούν την μονάδα δεύτερης τάξης στον ανθρώπινο 
οργανισμό, μετά τα κύτταρα. 

Μέγεθος κυττάρων 

Τα κύτταρα παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία μεγεθών και διαστάσεων, αντιπροσωπευτικών της 
ικανότητάς τους για εξελικτική προσαρμογή σε διαφορετικά περιβάλλοντα και 
της διαφοροποίησής τους. Η διάμετρός τους ποικίλει από δέκατα του μικρομέτρου (ή χιλιοστά 
του χιλιοστομέτρου), όπως παρατηρείται σε βακτήρια, έως μερικά εκατοστόμετρα, σε 
θαλάσσια φύκη ή αυγά πτηνών. Τα ανθρώπινα κύτταρα είναι τάξης μεγέθους των 5 χιλιοστών 
του χιλιοστομέτρου μέχρι 1,5 χιλιοστόμετρο. Υπολογίζεται ότι το ανθρώπινο σώμα 
αποτελείται από εκατό τρισεκατομμύρια κύτταρα.  

Είδη κυττάρων 

Τα κύτταρα διακρίνονται σε προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά (Σχήμα 1), ανάλογα με το αν 
διαθέτουν σχηματισμένο πυρήνα (ευκαρυωτικά) ή όχι (προκαρυωτικά). Σε αυτή την 
ταξινόμηση εξαίρεση αποτελούν οι ιοί, και οι φάγοι, μια ιδιαίτερη κατηγορία «οργανισμών». 
Άλλη ιδιόμορφη κατηγορία είναι τα απλοειδή και τα διπλοειδή κύτταρα που διακρίνονται 
σύμφωνα με τον αριθμό χρωμοσωμάτων που υπάρχουν στον πυρήνα: Τα απλοειδή φέρουν 
περιττό αριθμό χρωμοσωμάτων, τα διπλοειδή άρτιο. 

 

Σχήμα 1: Είδη κυττάρων με κριτήριο τη πολυπλοκότητα τους και το εάν το γενετικό τους υλικό 
περικλείεται ή όχι από μεμβράνη, καθώς και με τον οργανισμό που απαντώνται. 

 

Α. Ευκαρυωτικά κύτταρα 

Τα ευκαρυωτικά κύτταρα διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους, έχουν όμως και ορισμένα κοινά 
χαρακτηριστικά. Κάθε ευκαρυωτικό κύτταρο παρατηρούνται τα εξής διαφοροποιημένα 
τμήματα, τα οποία επονομάζονται κυτταρικά οργανίδια (Εικ. 1): 



 

όμως της ανταλλαγής ουσιών που καλύπτει κυρίως τις μεταβολικές ανάγκες παρατηρείται και 
ανταλλαγή ουσιών-μηνυμάτων με τ
και “αντιλαμβάνεται” τις διάφορες μεταβολές.

Εικ. 2 Δομή πλασματικής μεμβράνης.
 

1. Πυρήνας: είναι συνήθως το μεγαλύτερο οργανίδιο ενός κυττάρου. Έχει, συνήθως, 
σχήμα σφαιρικό ή ωοειδές και αποτελεί το κέντρο ελέγχου του κυττάρου. Εκεί 
βρίσκεται το γενετικό υλικό (DNA) στο οποίο είναι καταγραμμένες οι πληροφορίες για 
όλα τα χαρακτηριστικά του οργ
επίσης, τις κυτταρικές δραστηριότητες. Περιβάλλεται από διπλή μεμβράνη (πυρηνική
no 2) με ανοίγματα (πόρους), μέσω των οποίων γίνεται ανταλλαγή μορίων μεταξύ του 
πυρήνα και του υπόλοιπου κυττάρου

3. Ριβοσώματα: είναι μικροί σχηματισμοί στο εσωτερικό των κυττάρων, οι οποίοι 
αποτελούνται από πρωτεΐνες και RNA. Βρίσκονται είτε ελεύθερα στο κυτταρόπλασμα 
είτε στην επιφάνεια του αδρού ενδοπλασματικ

4. Κυστίδιο: είναι μικρά σφαιρικά υγρά σωματίδια τα οποία είναι υπεύθυνα 
μεταφορά ουσιών μέσα στο κύτταρο και συμμετέχουν στη διαδικασία της 
εξωκυττάρωσης και της ενδοκυττάρωσης.

5. Eνδοπλασματικό δίκτυο
κύστεις, το οποίο εκτείνεται σε όλο το κυτταρόπλασμα και συνδέεται με την 
πλασματική και την πυρηνική μεμβράνη. Υπάρχουν δύο τύποι ενδοπλασματικού 
δικτύου: το αδρό Ε.Π.Δ., το οποίο φέρει ριβοσώματα στην επιφάνειά του και 
αποσκοπεί στην παραγωγή πρωτεϊνών και τ
σύνθεση λιπιδίων και την αποθήκευση διάφορων πρωτεϊνών.

6. Σύμπλεγμα Golgi: βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα και αποτελείται από ένα σύνολο 
παράλληλων πεπλατυσμένων σάκων. 
να επεξεργάζεται και να πακετάρει μακρομόρια που συντίθενται στο κύτταρο, 
ιδιαίτερα πρωτεΐνες και λιπίδια, ενώ συνθέτει και ορισμένους υδατάνθρακες.

7. Κυτταρικός σκελετός:
διάφορα οργανίδια του

Εικ. 1 Διάγραμμα ενός τυπικού 
ζωικού ευκαρυωτικού κυττάρου, όπου 
παριστάνονται και οι υποκυτταρικές 
μονάδες. 

 

Κυτταρική μεμβράνη ή 
πλασματική μεμβράνη
διαχωρίζει το κύτταρο από το 
περιβάλλον του, ε
επικοινωνία του κυττάρου με το 
περιβάλλον ελέγχοντας ποιες 
ουσίες εισέρχονται σε αυτό και 
ποιες εξέρχονται από αυτό.

όμως της ανταλλαγής ουσιών που καλύπτει κυρίως τις μεταβολικές ανάγκες παρατηρείται και 
μηνυμάτων με τα οποία και επικοινωνεί το κύτταρο με το περιβάλλον του 

και “αντιλαμβάνεται” τις διάφορες μεταβολές. 

Δομή πλασματικής μεμβράνης. 

είναι συνήθως το μεγαλύτερο οργανίδιο ενός κυττάρου. Έχει, συνήθως, 
σχήμα σφαιρικό ή ωοειδές και αποτελεί το κέντρο ελέγχου του κυττάρου. Εκεί 
βρίσκεται το γενετικό υλικό (DNA) στο οποίο είναι καταγραμμένες οι πληροφορίες για 
όλα τα χαρακτηριστικά του οργανισμού (δομικά και λειτουργικά). Ο πυρήνας ελέγχει, 
επίσης, τις κυτταρικές δραστηριότητες. Περιβάλλεται από διπλή μεμβράνη (πυρηνική

) με ανοίγματα (πόρους), μέσω των οποίων γίνεται ανταλλαγή μορίων μεταξύ του 
πυρήνα και του υπόλοιπου κυττάρου. 

είναι μικροί σχηματισμοί στο εσωτερικό των κυττάρων, οι οποίοι 
αποτελούνται από πρωτεΐνες και RNA. Βρίσκονται είτε ελεύθερα στο κυτταρόπλασμα 
είτε στην επιφάνεια του αδρού ενδοπλασματικού δικτύου και συνθέτουν πρωτεϊνες.

: είναι μικρά σφαιρικά υγρά σωματίδια τα οποία είναι υπεύθυνα 
μεταφορά ουσιών μέσα στο κύτταρο και συμμετέχουν στη διαδικασία της 
εξωκυττάρωσης και της ενδοκυττάρωσης. 
Eνδοπλασματικό δίκτυο: είναι ένα μεμβρανικό δίκτυο από αγωγούς (σωλήνες) και 

εις, το οποίο εκτείνεται σε όλο το κυτταρόπλασμα και συνδέεται με την 
πλασματική και την πυρηνική μεμβράνη. Υπάρχουν δύο τύποι ενδοπλασματικού 
δικτύου: το αδρό Ε.Π.Δ., το οποίο φέρει ριβοσώματα στην επιφάνειά του και 
αποσκοπεί στην παραγωγή πρωτεϊνών και το λείο Ε.Π.Δ. το οποίο σχετίζεται με τη 
σύνθεση λιπιδίων και την αποθήκευση διάφορων πρωτεϊνών. 

: βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα και αποτελείται από ένα σύνολο 
παράλληλων πεπλατυσμένων σάκων. Η πρωταρχική λειτουργία του σωματίου είναι 

επεξεργάζεται και να πακετάρει μακρομόρια που συντίθενται στο κύτταρο, 
ιδιαίτερα πρωτεΐνες και λιπίδια, ενώ συνθέτει και ορισμένους υδατάνθρακες.
Κυτταρικός σκελετός: ονομάζεται ένα πλέγμα ινιδίων το οποίο συγκρατεί τα 

του κυττάρου στις θέσεις του μέσα στο κύτταρο και το ίδιο το 
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Διάγραμμα ενός τυπικού 
ζωικού ευκαρυωτικού κυττάρου, όπου 
παριστάνονται και οι υποκυτταρικές 

Κυτταρική μεμβράνη ή 
πλασματική μεμβράνη: 
διαχωρίζει το κύτταρο από το 

, εξυπηρετεί την 
επικοινωνία του κυττάρου με το 
περιβάλλον ελέγχοντας ποιες 
ουσίες εισέρχονται σε αυτό και 
ποιες εξέρχονται από αυτό. Εκτός 

όμως της ανταλλαγής ουσιών που καλύπτει κυρίως τις μεταβολικές ανάγκες παρατηρείται και 
α οποία και επικοινωνεί το κύτταρο με το περιβάλλον του 

 

είναι συνήθως το μεγαλύτερο οργανίδιο ενός κυττάρου. Έχει, συνήθως, 
σχήμα σφαιρικό ή ωοειδές και αποτελεί το κέντρο ελέγχου του κυττάρου. Εκεί 
βρίσκεται το γενετικό υλικό (DNA) στο οποίο είναι καταγραμμένες οι πληροφορίες για 

ανισμού (δομικά και λειτουργικά). Ο πυρήνας ελέγχει, 
επίσης, τις κυτταρικές δραστηριότητες. Περιβάλλεται από διπλή μεμβράνη (πυρηνική, 

) με ανοίγματα (πόρους), μέσω των οποίων γίνεται ανταλλαγή μορίων μεταξύ του 

είναι μικροί σχηματισμοί στο εσωτερικό των κυττάρων, οι οποίοι 
αποτελούνται από πρωτεΐνες και RNA. Βρίσκονται είτε ελεύθερα στο κυτταρόπλασμα 

ού δικτύου και συνθέτουν πρωτεϊνες. 
: είναι μικρά σφαιρικά υγρά σωματίδια τα οποία είναι υπεύθυνα για τη 

μεταφορά ουσιών μέσα στο κύτταρο και συμμετέχουν στη διαδικασία της 

: είναι ένα μεμβρανικό δίκτυο από αγωγούς (σωλήνες) και 
εις, το οποίο εκτείνεται σε όλο το κυτταρόπλασμα και συνδέεται με την 

πλασματική και την πυρηνική μεμβράνη. Υπάρχουν δύο τύποι ενδοπλασματικού 
δικτύου: το αδρό Ε.Π.Δ., το οποίο φέρει ριβοσώματα στην επιφάνειά του και 

ο λείο Ε.Π.Δ. το οποίο σχετίζεται με τη 

: βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα και αποτελείται από ένα σύνολο 
Η πρωταρχική λειτουργία του σωματίου είναι 

επεξεργάζεται και να πακετάρει μακρομόρια που συντίθενται στο κύτταρο, 
ιδιαίτερα πρωτεΐνες και λιπίδια, ενώ συνθέτει και ορισμένους υδατάνθρακες. 

το οποίο συγκρατεί τα 
στο κύτταρο και το ίδιο το 
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κύτταρο. Το πλέγμα αποτελείται από ινίδια (μακροϊνίδια, μικροϊνίδια και ενδιάμεσα) 
και μικροσωληνίσκους (Εικ. 3). 

 
Εικ.3 Κυτταρικός σκελετός. 

 

Ο κυτταρικός σκελετός 

προσφέρει μηχανική υποστήριξη 
καθορίζοντας την κίνηση των 
οργανιδίων μέσα στο κύτταρο 
καθώς και το σχήμα και την 
κίνηση του ίδιου του κυττάρου, 
ενώ σημαντικός είναι και ο ρόλος 
του στην κυτταρική διαίρεση. 

8. Μιτοχόνδρια: οργανίδια 
με σχήμα επίμηκες, σφαιρικό ή 
ωοειδές. Διαθέτουν εξωτερική 

αλλά και εσωτερική μεμβράνη, η οποία εμφανίζει αναδιπλώσεις (πτυχές). Διαθέτουν 
δικό τους DNA. Είναι τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας. Διαθέτουν ειδικά ένζυμα, 
χάρη στα οποία πραγματοποιείται η διαδικασία της κυτταρικής αναπνοής. 

9. Κενοτόπια: κυστίδια που περιέχουν υδατώδες υγρό. Διακτίνονται σε: (α) πεπτικά 
κενοτόπια (απαντώνται στα ζωϊκά κύτταρα) και ο ρόλος τους είναι η φαγοκυττάρωση 
και (β) χυμοτόπια (απαντώνται στα φυτικά κύτταρα) όπου και λειτουργούν ως 
αποθήκες νερού & θρεπτικών ουσιών. 

10. Κυτταρόπλασμα: είναι το διαυγές υγρό ανάμεσα στην πλασματική μεμβράνη και 
στον πυρήνα, μέσα στο οποίο είναι διάσπαρτα τα κυτταρικά οργανίδια. 

11. Λυσοσώματα: είναι μεμβρανώδεις οργανίδια με σφαιρικό σχήμα τα οποία βρίσκονται 
στο κυτταρόπλασμα και περιέχουν ένζυμα τα οποία πέπτουν ξένα 
σώματα/μικροοργανισμούς και φθαρμένα τμήματα κυττάρων  

Παρόμοια σχετικά δομή με τα ζωικά, φέρουν και τα φυτικά κύτταρα (Εικ. 4), με κάποιες 
εξαιρέσεις. Αναλυτικότερα, το φυτικό κύτταρο περιβάλλεται επιπλέον στην εξωτερική 
επιφάνεια της κυτταρικής μεμβράνης με το κυτταρικό τοίχωμα, άκαμπτη δομή που προσδίδει 
στο κύτταρο σταθερό σχήμα. Βασικό συστατικό του κυτταρικού τοιχώματος είναι ο 
πολυσακχαρίτης κυτταρίνη. Επιπλέον τα φυτικά κύτταρα διαθέτουν χλωροπλάστες, οργανίδια 
όπου γίνεται η φωτοσύνθεση και χυμοτόπια, οργανίδια στα οποία αποθηκεύουν νερό και 
άλλες ουσίες. 

 

Εικ. 4 Φυτικό κύτταρο. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Β. Προκαρυωτικά κύτταρα 

Στη Βιολογία με τον όρο προκαρυωτικά ή προκαρυώτες χαρακτηρίζονται τα κύτταρα τα οποία 
δεν έχουν σχηματισμένο πυρήνα (αρχαία ελληνικά "κάρυον"), εξ ου και η ονομασία τους. Τα 
κύτταρα αυτά παρουσιάζουν απλούστερη δομή από αυτήν των ευκαρυωτικών και μέγεθος 
μικρότερο. 

Εξωτερικά τα προκαρυωτικά κύτταρα διαχωρίζονται από το περιβάλλον με την κυτταρική 
μεμβράνη, πλην όμως εσωτερικά δεν έχουν οποιοδήποτε άλλο μεμβρανικό σχηματισμό, 
όπως π.χ. κυτταρικό πυρήνα. Αντ' αυτού το γενετικό τους υλικό βρίσκεται σε μια περιοχή του 
κυττάρου που λέγεται πυρηνοειδές.

μονοκύτταροι και ανήκουν στα Βακτήρια και στα Αρχαία.
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Στη Βιολογία με τον όρο προκαρυωτικά ή προκαρυώτες χαρακτηρίζονται τα κύτταρα τα οποία 
σχηματισμένο πυρήνα (αρχαία ελληνικά "κάρυον"), εξ ου και η ονομασία τους. Τα 

κύτταρα αυτά παρουσιάζουν απλούστερη δομή από αυτήν των ευκαρυωτικών και μέγεθος 

Εξωτερικά τα προκαρυωτικά κύτταρα διαχωρίζονται από το περιβάλλον με την κυτταρική 
μβράνη, πλην όμως εσωτερικά δεν έχουν οποιοδήποτε άλλο μεμβρανικό σχηματισμό, 

όπως π.χ. κυτταρικό πυρήνα. Αντ' αυτού το γενετικό τους υλικό βρίσκεται σε μια περιοχή του 
κυττάρου που λέγεται πυρηνοειδές. 

 

Εικ. 5 Δομή προκαρυωτικού κυττάρου.

1: Τριχίδια, 2: Πλασμίδιο, 3: Ριβοσώματα, 4: 
Κυτταρόπλασμα, 5: Κυτταρική μεμβράνη, 6: Κυτταρικό 
τοίχωμα, 7: Βακτηριακό έλυτρο, 8: Πυρηνοειδές, 9: 
Βακτηριακό μαστίγιο 

 

Επίσης θεωρείται ότι, λόγω της απλότητας της 
δομής τους, τα προκαρυωτικά κύτταρα 
εμφανίστηκαν πριν από τα ευκαρυωτικά και ως επί 
το πλείστον οι προκαρυωτικοί οργανισμοί είναι 

μονοκύτταροι και ανήκουν στα Βακτήρια και στα Αρχαία. 
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Στη Βιολογία με τον όρο προκαρυωτικά ή προκαρυώτες χαρακτηρίζονται τα κύτταρα τα οποία 
σχηματισμένο πυρήνα (αρχαία ελληνικά "κάρυον"), εξ ου και η ονομασία τους. Τα 

κύτταρα αυτά παρουσιάζουν απλούστερη δομή από αυτήν των ευκαρυωτικών και μέγεθος 

Εξωτερικά τα προκαρυωτικά κύτταρα διαχωρίζονται από το περιβάλλον με την κυτταρική 
μβράνη, πλην όμως εσωτερικά δεν έχουν οποιοδήποτε άλλο μεμβρανικό σχηματισμό, 

όπως π.χ. κυτταρικό πυρήνα. Αντ' αυτού το γενετικό τους υλικό βρίσκεται σε μια περιοχή του 

Δομή προκαρυωτικού κυττάρου. 
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(2012), Βιολογία, Α΄ Γυμνασίου, Ινστιτούτο 


