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3.1 Ο ορος ενεργεια σημαινει δυνατοτητα παραγωγης εργου.Η ενεργεια μας απασχολει
επειδη καλυπτει καθημερινες αναγκες π.χ μετακινηση.Ακομα εκδηλωνεται εντονα με τα
φυσικα φαινομενα π.χ κεραυνοι,σεισμοι.Τελος ειναι αναγκαια για τις λειτουργιες των
οργανισμων π.χ κατα το διπλασιασμο των χρωμοσωματων.Γι'αυτο και η ενεργεια
αναδειχτηκε ως αναγκαια στη διατηρηση της ζωης.Οι οργανισμοι αναλογα με το πως
αξασφαλιζουν ενεργεια απο το περιβαλλον,διακρινονται:1)σε αυτους που παιρνουν
ετοιμες θρεπτικες ουσιες και τις διασπουν, 2)σε αυτους που παιρνουν ηλιακη ενεργεια και
απλες ανοργανες ουσιες και φωτοσυνθετοντας παραγουν τις θρεπτικες ουσιες που
χρειαζονται.Μεταβολισμος ονομαζεται το συνολο των χημικων αντιδρασεων που
εξυπηρετουν αυτες τις διαδικασιες και οι ενωσεις οι οποιες θα πραγματοποιηθουν
διακρινονται σε αυτες που θα οξειδωθουν για να παραχθει ενεργεια και σε αυτες που θα
αποτελεσουν την ¨πρωτη υλη¨για τη συνθεση δομικων και λειτουργικων μοριων.Ο
μεταβολισμος εξασφαλιζει στα κυτταρα τη διατηρηση συνθηκων λειτουργειας τους,παρα
τις περιβαλλοντικες αλλαγες (θερμοκρασια,συγκεντρωση ουσιων κ.α).Στο μεταβολισμο
διακρινονται δυο σκελη: 1. Ο καταβολισμος,ο οποιος περιλαμβανει τις αντιδρασεις
διασπασης πολυπλοκων ουσιων σε απλες.Οι αντιδρασεις αυτες αποδιδουν ενεργεια
(εξωθερμες).Η ενεργεια αυτη προερχεται απο τη διασπαση χημικων δεσμων.
2. Ο αναβολισμος ο οποιος περιλαμβανει αντιδρασεις συνθεσης πολυπλοκων ουσιων
απο πιο απλες.Οι αντδρασεις αυτες απορροφουν ενεργεια (ανδοθερμες).Η ενεργεια αυτη
αποθηκευεται με σχηματισμο χημικων δεσμων βιομοριων.Η ενεργεια παρεχεται απο
αξωθερμες αντιδρασεις και καταναλωνεται σε ενδοθερμες.Ετσι η μεταφορα της
εξυπηρετειται με τη συζευξη εξωθερμων με ενδοθερμες αντιδρασεις.Οι εξωθερμες
αντιδρασεις αποδιδουν ενεργεια η οποια: 1. απο τη μια μετατρεπεται σε θερμοτητα και
διαχεεται στο περιβαλλον 2. τροφοδοτει την επιτελεση μιας αλλης αντιδρασης.Ετσι μια
αντιδραση διασπασης τροφοδοτει με ενεργεια μια αντιδραση συνθεσης κατα την οποια
μερος αυτης της ενεργειας αποθηκευεται στους χημικους δεσμους των προιοντων της.
Επιπλεον η χημικη ενεργεια μεταφερεται συνηθως απο την τριφωσφορικη αδενοσινη
(ΑΤΡ).Το ΑΤΠ ειναι ενα τριφωσφορικο νουκλεοτιδιο,του οποιου οι τρεις φωσφορικες
ομαδες συνδεονται σε αλυσιδα.Οι χημικοι δεσμοι μεταξυ 1ης-2ης-3ης φωσφορικης
ομαδας χαρακτηριζονται ως δεσμοι υψηλης ενεργειας,διοτι περιεχουν πολλη
ενεργεια.Ετσι το ΑΤΡ προσφερεται για τη μεταβιβαση ενεργειας απο την παραγωγη στην
καταναλωση,δηλαδη μεσολαβει αναμεσα στις κυτταρικες διεργασιες που αποδιδουν και
σ'αυτες που καταναλωνουν ενεργεια.Γι'αυτο χαρακτηριζεται ¨ενεργειακο νομισμα¨.Το ΑΤΡ
διασπαται υδρολυτικα προς ADP και φωσφορικο οξυ αποδιδοντας ενεργεια στις
αντιδρασεις αναβολισμου.Η ενεργεια που απαιτηται για τη συνθεση ΑΤΡ ειναι: 1. η
φωτοσυνθεση κατα την οποια φωτεινη ενεργεια μετατρεπεται σε χημικη 2. η διασπαση
οργανικων ουσιων.

3.2 Πολλες φορες για να ξεκινησει μια χημικη αντιδραση απαιτειται η προσφορα ενεργειας
στα μορια που προκειται να αντιδρασουν.Η ενεργεια που χρειαζεται ωστε να αντιδρασουν
τα μορια λεγεται ενεργεια ενεργοποιησης.Πολλες απο τις χημικες αντιδρασεις που εκτελει
το κυτταρο αν γινονται εξω απο αυτο θα απαιτουσαν μεγαλα ποσα θερμοτητας και μεγαλη
διαρκεια επιτελεσης.Τα κυτταρα ομως δεν μπορουν να επηρεασουν τις αντιδρασεις τους
με μεταβολες στη θερμοκρασια,καθως πολλα συστατικα τους ειναι
θερμοευαιθητα.Συνεπως τα κυτταρα θα αντιμετωπιζαν ανυπερβλητα προβληματα αν δεν
μπορουσαν να μειωσουν την ενεργεια ενεργοποιησης.Η μειωση της ενεργειας
ενεργοποιησης επιτυγχανεται με τη μεσολαβηση των ενζυμων.Τα ενζυμα,λοιπον,αυτα
ειναι πρωτεινες που καταλυουν αντιδρασεις .Οι αντιδρασεις αυτες θα μπορουσαν να
γινουν και χωρις ενζυμα.Ομως η παρεμβαση των ενζυμων τις επιταχυνει κατα πολυ.Το
ενζυμο διαθετει μια περιοχηστο μοριο του, το ενεργο κεντρο,η οποια ταιριαζει ανατομικα
και συνδεεται με τα μορια των ουσιων που προκειται να αντιδρασουν.Το ενεργο κεντρο
επιδρα στα μορια των υποστρωματων: 1.τα προσανατολιζει καταλληλα,ωστε να
συγκρουστουν αποτελεσματικα 2.αποσταθεροποιει υπαρχοντες δεσμους ωστε να
διευκολυνθει η αντιδραση.Πολλες ιδιοτητες των ενζυμων οφειλονται στο οτι κατα κανονα
ειναι πρωτεινες.Οι κυριοτερες ιδιοτητες ειναι: 1)καταλυτικη δραση καθε
ενζυμουκαθοριζεται απο την τροτοταγη δομη του
2)Το καθε ενζυμο εχει μεγαλη εξειδικευση,διοτι ταιριαζει ανατομικα με τα αντιδρωντα μιας
αντιδρασης ή το πολυ μιας σειρας στενα συγγενικων αντιδρασεων.
3)Η δραση των ενζυμων ειναι ταχυτατη.
4)Τα ενζυμα δεν μετεχουν στην αντιδραση που καταλυουν.Ετσι μενουν αναλλοιωτα και
μπορουν να πετυχουν πολλες καταλυσεις μεχρι να καταστραφουν
5)Η δραστικοτητα των ενζυμων επηρεαζεται απο πολλους παραγοντες π.χ
θερμοκρασια,pH κτλ.
Τα ενζυμα αναλογα με τη θεση τους διακρινονται σε ενδοκυτταρικα και εξωκυτταρικα.Το
ονομα των ενζυμων σχηματιζεται με την προθηκη της καταληξης -αση στο ονομα του.
Αναστολεις λεγονται οι ουσιες που αναστελλουν τη δραση των ενζυμων.Διακρινονται σε
μη αντιστρεπτους και αντιστρεπτους.
Συμπαραγοντες λεγονται ουσιες μη πρωτεινικες οι οποιες ειναι αναγκαιες για να δρασουν
ορισμενα ενζυμα.Οι παραγοντες μπορει να ειναι ανοργανα ιοντα ή και διαφορες οργανικες
ενωσεις οπως και συνενζυμα.
3.3 Οι φωτοσυνθετικοι οργανισμοι δεσμευουν φωτεινη ενεργεια χαρη στη χλωροφυλλη
και τις αλλες φωτοσυνθετικες χρωστικες που συνθετουν.Την αξιοποιουν συνθεοντας απο
απλα ανοργανα μορια αφθονα στη φυση,υδατανθρακες.Οι οργανισμοι με βαση τη
φωτοσυνθεση δακρινονται σε φωτοσυνθετικους και μη φωτοσυνθετικους.Οι
φωτοσυνθετικοι ανηκουν στους αυτοτροφους και οι μη στους ετεροτροφους εκ των
οποιων ορισμενοι λεγονται καταναλωτες και αποικοδομητες.
Φωτοσυνθετουν οι οργανισμοι που εχουν φωτοσυνθετικες χρωστικες οπως οι
ευκαριωτικοι (φυτα,φυκη),προκαρυωτικοι (βακτηρια).
Τα υλικα αγαθα που φωτοσυνθετουν εχουν μεγαλη αξια για τον ανθρωπο,διοτι αυτα του
παρεχουν ενεργεια.Το ξυλο για παραδειγμα ειναι καυσιμο για οικιακη χρηση.Κατοπιν το
φυσικο αεριο και το πετρελαιο.Υστερα,ο ανθρωπος ως ετεροτροφος οργανισμος

εξαρταται απο τα προιοντα της φωτοσυνθεσης για την επιβιωση του.
Οι φωτοσυνθετικες χρωστικες ειναι ουσιες που δεσμευουν διαφορα μηκη κυματος της
φωτεινης ακτινοβολιας.Στα ανωτερα φυτα περιεχονται στα grana και διακρινονται σε
(α)χλωροφυλλες και (β)καροτενοειδη.Οι αντιδρασεις της φωτοσυνθεσης εξελισσονται σε
δυο σταδια:Φωτεινη φαση και Σκοτεινη φαση.Στην πρωτη που γινεται στα θυλακοειδη των
χλωροπλαστων,φωτολυεται το νερο και τα τελικα προιοντα ειναι NADPH,ATP ΚΑΙ
ΟΞΥΓΟΝΟ.Κατα τη δευτερη,που γινεται στο στρωμα του χλωροπλαστη δεσμευεται το
ατμοσφαιρικο διοξιδιο του ανθρακα και παραγονται σακχαρα.
Η φωτοσυνθεση επηρεαζεται απο τη θερμοκρασια,το φως,το διοξειδιο του ανθρακα,το
νερο καθως και τα ανοργανα αλατα.
3.4 Στο πεπτικο συστημα τα μεγαλου μοριακου βαρους συστατικα της τροφης διασπωνται
βαθμιαια σε πιο απλα.Πρωτεινες,υδατανθρακες,νουκλεϊκα οξεα,λιπιδια διασπωντα σε
αμινοξεα,απλα σακχαρα,νουκλεοτιδια και λιπαρα οξεα και γλυκερολη αντιστοιχως.Τα
απλα μορια,μεσω του κυκλοφορικου αγονται στους ιστους.Η πεψη των μακρομοριων δεν
αποδιδει ΑΤΡ στον οργανισμο.
Η γλυκολυση γινεται στο κυτταροπλασμα χωρις χρηση Ο2.Η γλυκοζη διασπαται σε 2
τριοζες,οι οποιες μετατρεπονται σε 2 πυροσταφυλικα οξεα.Απο την ενεργεια που
ελευθερωνει αυτη η διασπαση ενο μοριου γλυκοζης το κυτταρο κερδιζει 2 μορια ΑΤΡ.
Τωρα το πως και με ποιον τροπο καθοριζεται ο καταβολισμος.Η τυχη του
πυροσταφυλικου οξεος,το οποιο σχηματιζεται κατα τη γλυκολυση εξαρταται απο το αν
υπαρχει Ο2 στο περιβαλλον και απο το αν το κυτταρο μπορει ή οχι να το
χρησιμοποιησει.Ετσι εχουμε τις εξης περιπτωεις: 1.αεροβια αναπνοη 2.αναεροβια
αναπνοη.
Ο κυκλος του κιτρικου οξεος αποτελειται απο σειρα χημικν αντιδρασεων που γινονται στη
μητρα των μιτοχονδριων χωρις τη χρηση Ο2.
Η οξειδωτικη φωσφορυλιωση γινεται στις αναδιπλωεις της εσωτερικης μεμβρανης των
μιτοχονδριων με τη χρηση Ο2. Κατα την εξελιξη της ελευθερωνεται σταδιακα ενεργεια και
μερος της αξιοποιειται στην παραγωγη ΑΤΡ.Ανα μοριο γλυκοζης η οξειδωτικη
φωσφορυλιωση αποδιδει 32 μορια ΑΤΡ.Στα τελικα προϊοντα της περιλαμβανεται και
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Η αλκοολικη ζυμωση επιτελειται:
1. Κυριως στις ζυμες
2.Σε τμηματα ορισμενων φυτων
Η γαλακτικη ζυμωση επιτελειται:
1.σε μικροοργανισμους
2.σε κυτταρα ανωτερων οργανισμων
Στην αναεροβια αναπνοη αρχικα 1 μοριο γλυκοζης διασπαται σε 2 μορια πυροσταφυλικου
οξεος με αποδοση 2 μοριων ΑΤΡ.Κατοπιν γινονται οι αλκοολικη ζυμωση καθως και η
γαλακτικη ζυμωση.

Οι υδατανθρακες ειναι η πρωταρχικη πηγη ενεργειας για το κυτταρο.Αν λειψουν,το
κυτταρο χρησιοποιει τα ουδετερα λιπη,διασπωντας τα σε γλυκερολη και 3 λιπαρα
οξεα,που ειναι πλουσια σε ενεργεια.Ειδικα τα κυτταρα των σκελετικων μυων καλυπτουν
απο τα λιπιδια μερος των αναγκων τους κατω απο φυσιολογικες συνθηκες.
Οι πρωτεινες ειναι βασικα δομικα και λειτουργικα συστατικα του κυτταρου,αλλα
υδρολυονται και αυτα σε αμινοξεα,αν λειψουν υδατανθρακες και λιπιδια.Αφου τους
αφαιρεθουν οι αμινομαδες,το υπολοιπο τμημα του μοριου των αμινοξεων μπορει να
εισελθει στον κυκλο του KERBS,να μετατραπει σε λιπαρο ή σε πυροσταφιλικο οξυ ή σε
ακετυλο-συνενζυμο Α και να οξειδωθει κατα τα γνωστα.
Το μοριο ¨κομβος¨ειναι το ακετυλο-συνενζυμο Α.Ολες σχεδον οι θρεπτικες ουσιες
μπορουν με το μεταβολισμο να μετατραπουν σε αυτο το μοριο,το οποιο αναλογα με τις
αναγκες ή θα μετατραπει σε λιπιδιο ή θα μπει στον κυκλο του KERBS.
Οσον αφορα στους υδατανθρακες,η φωτοσυνθεση και η κυτταρικη αναπνοη ειναι
αντιστροφες διαδικασιες.Η ισορροπια αναμεσα στις 2 αυτες διαδικασιες σιατηρει και την
οσορροπια μεταξυ του CO2 και του
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της ατμοσφαιρας

