
ΚΥΤΤΑΟ Ι

Η θεμελιώδησ δομική και λειτουργική 
μονάδα όλων των οργανιςμών 

Είναι θ μικρότερθ δομι ςτθ φφςθ όπου εμφανίηεται το φαινόμενο τθσ ηωισ

1. Πλοι οι οργανιςμοί αποτελοφνται από κφτταρα

ΚΤΣΣΑΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

2. Πλα τα κφτταρα δομοφνται από τισ ίδιεσ χθμικζσ ουςίεσ

3. Η λειτουργία των οργανιςμϊν είναι αποτζλεςμα τθσ 
ςυλλογικισ δράςθσ των κυττάρων

4. Κάκε κφτταρο προζρχεται από τθ διαίρεςθ 
προχπάρχοντοσ κυττάρου



ΡΟΚΑΥΩΤΙΚΑ χωρίσ πυρινα

Σα κφτταρα διακρίνονται ςε:

 Τα κφτταρα ζχουν μεγάλθ επιφάνεια
για άνετθ ανταλλαγι ουςιϊν και υποδοχι μθνυμάτων

ΕΥΚΑΥΩΤΙΚΑ καλά ςχθματιςμζνοσ πυρινασ

Επειδι τα κφτταρα δεν είναι ίδια μεταξφ τουσ για να τα μελετιςουμε 

καταφεφγουμε ςτθ μελζτθ του ΤΥΡΙΚΟΥ ΚΥΤΤΑΟΥ 

Μικρό όγκο
για ζγκαιρθ μεταβίβαςθ των μθνυμάτων ςτο εςωτερικό 

 Η καταςκευι είναι πολφπλοκθ
Με διαμερίςματα που ονομάηονται κυτταρικά οργανίδια



ΚΥΤΤΑΑ ΤΟΥ ΑΝΘΩΡΙΝΟΥ ΟΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑ ΤΕΤΟΙΟ ΩΣΤΕ:

1. Γριγορθ μεταβίβαςθ μθνυμάτων 
(μικρό όγκο)

2.    Άνετθ ανταλλαγι ουςιϊν με το περιβάλλον 
(μεγάλθ επιφάνεια)



Επιθηλιακά κφτταρα
(από τθν εςωτερικι   
βλεννϊδθ επιφάνεια 
ανκρωπίνου εντζρου)

(εικ. θλεκτρονικοφ μικροςκοπίου)

Μυικά κφτταρα 
(επίμθκεσ ςχιμα -> 
δυνατότθτα ςφςπαςθσ) 

(εικ. θλεκτρονικοφ μικροςκοπίου)



Ερυκροκφτταρα (ερυκρά αιμοςφαίρια)

Λευκοκφτταρα (λευκά αιμοςφαίρια)

ΚΥΤΤΑΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Ερυκροκφτταρα

(ερυκρά αιμοςφαίρια)



Νευρικά κφτταρα

(λεπτζσ απολιξεισ

υποδοχι και 

διαβίβαςθ 

μθνυμάτων)



Δεχόμαςτε το μοντζλο του ρευςτοφ μωςαϊκοφ δθλαδι τα λιπίδια και οι
πρωτεΐνεσ τθσ μεμβράνθσ ολιςκαίνουν πλαγίωσ, αλλάηοντασ κζςθ με γειτονικά
τουσ μόρια. Ζτςι διατθρείται θ ρευςτότθτα των μεμβρανϊν θ οποία ζχει μεγάλθ
ςθμαςία για τθ λειτουργία τουσ. Σθμαντικό ρόλο ςε αυτό παίηει θ χολθςτερόλθ.
Επίςθσ οι ζλξεισ μεταξφ των υδρόφοβων τμθμάτων μεταξφ τουσ, προςδίδουν
ςτθ μεμβράνθ ςτακερότθτα, χωρίσ παράλλθλα να τθν κάνουν ςτατικι.

ΠΛΑΜΑΣΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ
Αποτελείται από διπλοςτιβάδα
φωςφολιπιδίων, 

ανάμεςα παρεμβάλλονται 
ςτεροειδι (χοληςτερόλη), 
πρωτεΐνεσ (επιφανειακζσ, 
εςωτερικζσ, διαμεμβρανικζσ) 
και ςάκχαρα.

Σάκχαρα+πρωτεΐνεσ = 
Γλυκοπρωτεΐνεσ,  

Σάκχαρα +Λιπίδια = 
Γλυκολιπίδια

πρωτεΐνεσ



Α. Γίνεται ο ζλεγχοσ των ουςιϊν
που ειςζρχονται ι εξζρχονται από το κφτταρο

Β. Γίνεται θ υποδοχι και θ ερμθνεία των
μθνυμάτων από το περιβάλλον του κυττάρου

ΣΗΝ ΠΛΑΜΑΣΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

Η ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΑΙ ΕΚΛΕΚΣΙΚΑ  ΔΙΑΠΕΡΑΣΗ 

1. Αν θ μεμβράνθ ιταν αδιαπζραςτθ το κφτταρο δεν κα μποροφςε 
να προςλάβει τισ απαραίτθτεσ κρεπτικζσ ουςίεσ οφτε να 
αποβάλλει τα άχρθςτα προϊόντα

2. Αν ιταν τελείωσ διαπερατι, τότε θ χθμικι ςφςταςθ του 
κυττάρου δεν κα μποροφςε να διατθρθκεί και ζτςι κα ζχανε τθν 
υψθλι ςυγκζντρωςθ εκείνων των ςυςτατικϊν που είναι 
απαραίτθτα για τθν εκδιλωςθ του φαινομζνου τθσ ηωισ.



Α. ΜΕΤΑΦΟΑ ΟΥΣΙΩΝ 
ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΜΕΜΒΑΝΗΣ

ΡΑΘΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΦΟΑ

ΜΕΤΑΦΟΑ ΟΥΣΙΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΟΙΑΚΟΥ 
ΒΑΟΥΣ

ΕΝΕΓΗΤΙΚΗ 
ΜΕΤΑΦΟΑ

ΔΙΑΧΥΣΗ ΩΣΜΩΣΗ ΕΝΔΟΚΥΤΤΩΣΗ ΕΞΩΚΥΤΤΩΣΗ

ΑΝΤΛΙΑ   



α. Διάχυςθ

Είναι θ τάςθ των μορίων να 
διαςπείρονται από περιοχζσ 
υψθλισ ςυγκζντρωςθσ προσ 
περιοχζσ χαμθλισ ςυγκζντρωςθσ

Με τθ διάχυςθ ειςζρχονται μόρια (οξυγόνου) ςτο κφτταρο 
και εξζρχονται μόρια (διοξειδίου του άνθρακα). 

Ρροκφπτουν από τον πολυμεριςμό των μονοςακχαριτϊν
Α1. ΡΑΘΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΑ

Κατά τθ διάχυςθ 
δεν καταναλϊνεται 
ενζργεια



Α1. ΡΑΘΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΑ

β. Ώςμωςθ

Μόρια ( νεροφ) διαπερνοφν τθν θμιπερατι
μεμβράνθ από το διάλυμα με τθ μικρότερθ  
ςυγκζντρωςθ προσ το διάλυμα με τθ 
μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ ουςίασ. 

Κατά τθν ϊςμωςθ 
δεν καταναλϊνεται 
ενζργεια

Το κφτταρο ςε ιςότονο περιβάλλον διατθρεί το ςχιμα, ςε υπότονο
διογκϊνεται και ςε υπζρτονο ςυρρικνϊνεται. 



Α1. ΕΝΕΓΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΑ

Μεταφορά 
ιόντων 
αντλία

Ο μθχανιςμόσ αυτόσ αντί να μεταφζρει ιόντα 
από τθν περιοχι υψθλισ ςυγκζντρωςθσ προσ 
τθν περιοχι χαμθλισ ςυγκζντρωςθσ, τα 
μεταφζρει αντίκετα καταναλώνοντασ ενζργεια. 
Το ρόλο τθσ αντλίασ παίηει μία διαμεμβρανικι
πρωτεΐνθ θ οποία για κάκε 3Na+ , που εξάγει, 
ειςάγει ταυτόχρονα 2K+.

a  



Α1. ΕΝΕΓΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΑ

Μεταφορά ουςιών μεγάλου 
μοριακοφ βάρουσ

Ρρωτεΐνεσ
Ρολυςακχαρίτεσ
Μικροοργανιςμοί 

α. Η ουςία περικλείεται ςτο εςωτερικό 
μιασ εγκόλπωςθσ, που δθμιουργείται 
από προεκβολζσ του κυτταροπλάςματοσ

β. Tα άκρα των ψευδοποδίων ενϊνονται 
περικλείοντασ τθν ειςαγόμενθ ουςία 

ΕΝΔΟΚΥΤΤΩΣΗ

γ. H πλαςματικι μεμβράνθ περιςφίγγεται 
και αποκόπτεται με αποτζλεςμα τθ 
δθμιουργία ενόσ κυςτιδίου που 
απελευκερϊνεται ςτο κυτταρόπλαςμα.

Γίνεται με κατανάλωςθ 
ενζργειασ



Α1. ΕΝΕΓΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΑ

Μεταφορά ουςιών μεγάλου μοριακοφ βάρουσ

α. Η ουςία περικλείεται ςε ζνα κυςτίδιο
το οποίο προςεγγίηει τθν πλαςματικι 
μεμβράνθ

β. H μεμβράνθ περιςφίγγεται ςτο 
ςυγκεκριμζνο ςθμείο και απελευκερϊνει 
προσ τθν εξωτερικι πλευρά του κυττάρου 
τισ ουςίεσ. 

ΕΞΩΚΥΤΤΩΣΗ

Με τη διαδικαςία αυτή τα κφτταρα 
απομακρφνουν άχρηςτα υπολλείματα
των τροφών και τοξικζσ ουςίεσ

Γίνεται με κατανάλωςθ 
ενζργειασ


