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Η ενέργεια σε ένα οικοσύστημα εισέρχεται διαμέσου των παραγωγών με τη φωτοσύνθεση και
διανέμεται στους υπόλοιπους οργανισμούς με τις τροφικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ
τους. Αυτή η πορεία χαρακτηρίζεται ως ροή ενέργειας.
Η κυτταρική αναπνοή είναι αντίθετη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Και οι δύο διαδικασίες
επηρεάζουν την περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του άνθρακα και οξυγόνο.
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Μεταβολισμός

Στη Βιολογία με τον όρο μεταβολισμός χαρακτηρίζεται το αθροιστικό σύνολο των βιοχημικών
διεργασιών που γίνονται στα κύτταρα ενός ζωικού ή φυτικού οργανισμού κατά τις οποίες είτε
αποθηκεύεται ενέργεια (διαδικασία αναβολισμού), είτε απελευθερώνεται από τα βιομόρια
ενέργεια (περίπτωση καταβολισμού). Συνεπώς ο μεταβολισμός περιλαμβάνει όλες εκείνες τις
βιοχημικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην παραγωγή και απελευθέρωση της ενέργειας,
καθώς και στην αύξηση. Σε όλες τις διαδικασίες μεταβολισμού εμπλέκεται επίσης ένα ειδικό
μόριο "φορέας ενέργειας" που λέγεται ATP.

 Καταβολισμός είναι το σύνολο των αντιδράσεων διάσπασης πολύπλοκων ουσιών σε
απλούστερες με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας. Περιλαμβάνει αντιδράσεις που
αποδίδουν στο περιβάλλον ενέργεια, άρα είναι εξώθερμες.

 Αναβολισμός είναι το σύνολο των χημικών αντιδράσεων κατά τις οποίες
πραγματοποιείται σύνθεση πολύπλοκων χημικών ουσιών από απλούστερες
Περιλαμβάνει αντιδράσεις που απορροφούν από το περιβάλλον ενέργεια, άρα είναι
ενδόθερμες.
Όλη η ενέργεια που περιέχεται στις πεφθείσες θρεπτικές ουσίες εκδηλώνεται είτε ως
θερμότητα, είτε ως έργο που γίνεται στο περιβάλλον, είτε ως αύξηση, είτε ως απώλεια. Κάθε
άνθρωπος πρέπει να λαμβάνει με την καθημερινή διατροφή του τέτοια ποσότητα ώστε να
διατηρεί τον μεταβολικό ρυθμό ηρεμίας και τον βασικό μεταβολικό ρυθμό. Ο πρώτος είναι όρος
ποσοστικός και έχει σχέση με τη διατροφή, ενώ ο δεύτερος είναι κλινικός όρος για το
μεταβολισμό που μετράται υπό καθορισμένες συνθήκες.
Η θρεπτική κατάσταση του σώματος επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των μεταβολικών
διαδικασιών. Πολυάριθμες βιταμίνες, μέταλλα και άλλοι συμπαράγοντες, μαζί με το νερό,
συμβάλλουν στο περιβάλλον για να λειτουργήσει ο κυτταρικός μεταβολισμός αποτελεσματικά
και αποδοτικά.

Τριφωσφορική αδενοσίνη
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Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα
Η μεταφορά ενέργειας από την περιοχή του κυττάρου όπου παράγεται από τις εξώθερμες
αντιδράσεις σε εκείνη όπου καταναλώνεται από τις ενδόθερμες αντιδράσεις γίνεται με τη
σύζευξη εξώθερμων και ενδόθερμων αντιδράσεων.
Ένα μέρος από την παραγόμενη ενέργεια αποδίδεται στο περιβάλλον σα θερμότητα και το
υπόλοιπο χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση των ενδόθερμων αντιδράσεων.
Η μεταφορά από τις εξώθερμες στις ενδόθερμες γίνεται με το μόριο της τριφωσφορικής
αδενοσίνης (ATP). Το ATP είναι ένα νουκλεοτίδιο το οποίο περιέχει τρία μόρια φωσφορικού
οξέος.

Δεσμοί υψηλής ενέργειας

Φωσφορικές ρίζες

Αδενοσίνη

Οι δεσμοί μεταξύ του πρώτου και δεύτερου και μεταξύ δεύτερου και τρίτου μορίου φωσφορικού
οξέος για να δημιουργηθούν απαιτούν να προσφερθεί μεγάλο ποσό ενέργειας και όταν
διασπαστούν αποδίδουν την ενέργεια αυτή.
Ειδικότερα κατά την πραγματοποίηση μιας εξώθερμης αντίδρασης η ενέργεια που παράγεται
χρησιμοποιείται για να ενωθεί μια φωσφορική ομάδα στη δισφωσφορική αδενοσίνη και αυτή να
μετατραπεί σε τριφωσφορική αδενοσίνη. Η ενέργεια βρίσκεται αποθηκευμένη στο δεσμό αυτό.
Στη συνέχεια το ΑΤΡ μεταφέρεται στο μέρος του κυττάρου όπου πραγματοποιείται μια
ενδόθερμη αντίδραση ο δεσμός σπάει και η ενέργεια που αποδίδεται χρησιμοποιείται από την
ενδόθερμη αντίδραση.
Μέρος κυττάρου που γίνεται εξώθερμη αντίδραση

ΑDT + P + E

ATP
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Μέρος κυττάρου που γίνεται ενδόθερμη αντίδραση

ATP

ΑDT + P + E

Το ΑΤΡ χαρακτηρίζεται σαν ενεργειακό νόμισμα γιατί μεσολαβεί μεταξύ των κυτταρικών
διεργασιών οι οποίες αποδίδουν ενέργεια και αυτών που καταναλώνουν ενέργεια
Το ΑΤΡ αναγεννάται συνεχώς σύμφωνα με τις προηγούμενες αντιδράσεις, είναι σαν
επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η φορτισμένη μορφή της είναι το ΑΤΡ και η αφόρτιστη το ADP.
Το ΑΤΡ δεν αποθηκεύεται αλλά μόλις συντεθεί γρήγορα καταναλώνεται.
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ΕΝΖΥΜΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ
Μηχανισμός δράσης των ενζύμων
Ενέργεια ενεργοποίησης είναι η ενέργεια η οποία πρέπει να προσφερθεί στα αντιδρώντα
μόρια για να ξεκινήσει η αντίδραση. Στο περιβάλλον η ενέργεια ενεργοποίησης μπορεί να
εξασφαλιστεί με προσφορά θερμότητας.
Αν τις αντιδράσεις του μεταβολισμού τις κάνουμε στο εργαστήριο έξω από το κύτταρο
παρατηρούμε ότι απαιτούν μεγάλα ποσά θερμότητας τα οποία θα κατέστρεφαν το κύτταρο.
Επίσης ο χρόνος πραγματοποίησης τους είναι πολύ μεγάλος και το κύτταρο δε μπορεί να
περιμένει γιατί οι ανάγκες ενός κυττάρου είναι άμεσες.
Τα κύτταρα για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά διαθέτουν μηχανισμό μείωσης της
ενέργειας ενεργοποίησης που δεν είναι άλλος από τα ένζυμα.
Τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες και δρουν ως καταλύτες αντιδράσεων οι οποίες πραγματοποιούνται
στο εσωτερικό του κυττάρου.
Χωρίς αυτά πολλές αντιδράσεις δε θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν.
Η ταχύτητα μιας αντίδρασης μπορεί να αυξηθεί μέχρι 100 εκατομμύρια φορές. Αυτό
επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο προσανατολισμό των αντιδρώντων μορίων τα οποία λέγονται
και μόρια υποστρώματα. Κάθε ένζυμο έχει μια ειδική περιοχή το ενεργό κέντρο στο οποίο
ενώνεται το υπόστρωμα. Ενεργό κέντρο και υπόστρωμα ταιριάζουν δομικά. Μερικές φορές αυτό
γίνεται μετά την πρόσδεση του υποστρώματος στο ενεργό κέντρο. Όταν το υπόστρωμα συνδεθεί
με το ενεργό κέντρο οι δεσμοί μεταξύ των μορίων του εξασθενούν, σπάνε εύκολα και μπορούν
να δημιουργηθούν νέοι οπότε να πάρουμε τα προϊόντα της αντίδρασης.

Ιδιότητες ενζύμων:
 Είναι πρωτεΐνη
 Η καταλυτική δράση του ενζύμου καθορίζεται από την τριτοταγή δομή της πρωτεΐνης
και χάνεται αν αυτή αλλάξει
 Μείωση της ενέργειας ενεργοποίησης μιας αντίδρασης
 Μείωση του χρόνου πραγματοποίησης της αντίδρασης, δηλαδή αύξηση της ταχύτητας
μιας αντίδρασης
 Ένα ένζυμο είναι ειδικό για μία αντίδραση ή το πολύ κάποιες συγγενικές αντιδράσεις και
όχι για οποιαδήποτε, παρουσιάζει δηλαδή εξειδίκευση
 Ένα ένζυμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες από μία φορές γιατί παραμένει
αναλλοίωτο ποσοτικά και ποιοτικά
 Η δραστικότητα των ενζύμων επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες με σημαντικότερο
το ρΗ
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Ένζυμα
 Εξωκυτταρικά εκκρίνονται από τα κύτταρα και δρουν στο εξωτερικό των κυττάρων
όπως πχ στο στομάχι και άλλες κοιλότητες
 Ενδοκυτταρικά δρουν μέσα στο κύτταρο και είναι είτε ελεύθερα είτε δεσμευμένα σε
πρωτεΐνες
Παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των ενζύμων
 Θερμοκρασία: η ταχύτητα μιας αντίδρασης η οποία καταλύεται από ένζυμα
μεταβάλλεται ανάλογα με τη θερμοκρασία. Κάθε ένζυμο έχει μια άριστη θερμοκρασία
δράσης στην οποία η ταχύτητα της αντίδρασης γίνεται μέγιστη. Στα ένζυμα του
ανθρώπου η άριστη θερμοκρασία είναι 36-38 βαθμοί. Με αύξηση της θερμοκρασίας
μειώνεται η δραστικότητα του ενζύμου. Αν η θερμοκρασία φτάσει στους 50 βαθμούς
τότε το ένζυμο χάνει μόνιμα τη δραστικότητά του γιατί χάνει την τριτοταγή του δομή
 ρΗ: τα ένζυμα επηρεάζονται από τις μεταβολές του ρΗ. Για καθένα υπάρχει μία τιμή
στην οποία παρουσιάζει τη μέγιστη δραστικότητά του, η οποία για την πλειοψηφία
κυμαίνεται μεταξύ 5 και 9. Σε ακραίες τιμές τα ένζυμα μπορεί να
καταστραφούν.υπάρχουν βέβαια εξαιρέσεις όπως η πεψίνη η οποία δρα στο στομάχι σε
ρΗ=2 ή η θρυψίνη που δρα στο λεπτό έντερο σε ρΗ=8,5.
 Συγκέντρωση υποστρώματος: Αύξηση συγκέντρωσης υποστρώματος οδηγεί σε
αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης, μέχρι όμως ενός σημείου. Από εκεί και πέρα η
ταχύτητα δεν αλλάζει γιατί όλα τα μόρια ενζύμων είναι ενωμένα με υπόστρωμα και
συνεπώς τα επιπλέον μόρια υποστρώματος δε βρίσκουν ελεύθερα μόρια ενζύμων για να
ενωθούν.
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 Συγκέντρωση ενζύμου: αν η θερμοκρασία, το ρΗ είναι σταθερά και η συγκέντρωση του
υποστρώματος δεδομένη, αύξηση του ενζύμου οδηγεί σε αύξηση της ταχύτητας της
αντίδρασης.
 Αναστολείς της δράσης των ενζύμων
Αναστολείς είναι οι ουσίες οι οποίες αναστέλλουν τη δράση των ενζύμων



Αντιστρεπτοί, οι οποίοι εμποδίζουν παροδικά τη δράση των ενζύμων και όταν
πάψουν να υπάρχουν το ένζυμο επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία
Μη αντιστρεπτοί: συνδέονται μόνιμα με το ένζυμο και δεν το αφήνουν πια να
δράσει

Συμπαράγοντες ενζύμων
Μερικά ένζυμα είναι δραστικά μόνο με την παρουσία ουσιών οι οποίες εν είναι πρωτεΐνες
και ονομάζονται συμπαράγοντες.


Ανόργανα ιόντα όπως Zn+2 , Cu+ και άλλα



Οργανικές ουσίες όπου ανήκουν και τα συνένζυμα. Πολλά από τα συνένζυμα είναι
βιταμίνες ή περιέχουν βιταμίνες

Εξωκυτταρικά εκκρίνονται από τα
κύτταρα και δρουν στο εξωτερικό των
κυττάρων όπως πχ στο στομάχι και
άλλες κοιλότητες
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Φωτοσύνθεση

Τα φύλλα των φυτών παίζουν σημαντικό ρόλο στη φωτοσύνθεση
Φωτοσύνθεση είναι η διαδικασία κατά την οποία τα πράσινα φυτά και ορισμένοι άλλοι
οργανισμοί μετασχηματίζουν τη φωτεινή ενέργεια σε χημική. Κατά την φωτοσύνθεση στα φυτά
η φωτεινή ενέργεια δεσμεύεται και χρησιμοποιείται για τη μετατροπή διοξειδίου του άνθρακα
και νερού σε οξυγόνο και ενεργειακά πλούσιες οργανικές ενώσεις, κυρίως υδατάνθρακες.
Η φωτοσύνθεση είναι σημαντικότατη και ιδιαίτερα πολύπλοκη βιολογική διεργασία, μέσω της
οποίας οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί χρησιμοποιώντας φωτεινή ενέργεια, διοξείδιο του
άνθρακα και νερό παράγουν τα απαραίτητα για τη θρέψη τους συστατικά. Τα χλωροφυλλούχα
φυτά έχουν την ικανότητα να μετατρέπουν το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό σε οργανικές
ουσίες, όπως γλυκόζη, απαραίτητες για την ανάπτυξη και τη συντήρησή τους. Η φωτοσυνθετική
αυτή διεργασία γίνεται με την ενέργεια του ηλιακού φωτός. Η χημική αντίδραση της
φωτοσύνθεσης, λεγόμενη και αντίδραση φωτοσύνθεσης είναι:
6CΟ2 + 12Η2Ο → C6Η12Ο6 + 6O2 + 6Η2Ο + 674 θερμίδες.
Στην πραγματικότητα όμως η φωτοσύνθεση γίνεται σε στάδια και με μια σειρά πολύπλοκων
χημικών αντιδράσεων, που συνοψίζονται στο πιο πάνω σχήμα. Το σημείο του κυττάρου, όπου
γίνονται οι αντιδράσεις αυτές, είναι οι χλωροπλάστες.

Μηχανισμός φωτοσύνθεσης
Σήμερα εν γένει γίνεται δεκτό ότι ο μηχανισμός της φωτοσύνθεσης είναι ο ακόλουθος:
Το νερό διαλύει και μεταφέρει το διοξείδιο του άνθρακα μέχρι τα κύτταρα και τους
χλωροπλάστες των φύλλων. Εκεί, με την ενέργεια του φωτός (hν) που απορροφά η
φωτοδεσμευτική ουσία (συνήθως η χλωροφύλλη, αλλά υπάρχουν και άλλες φωτοδεσμευτικές
ουσίες, όπως η ξανθοφύλλη, η φυκοερυθρίνη, η φυκοκυανίνη κτλ., οι οποίες δεν έχουν πράσινο
χρώμα) διασπάται το νερό (φωτόλυση) στα στοιχεία του:
Η2Ο + hν →[Η] + 1/2 Ο2. Το οξυγόνο απελευθερώνεται στο περιβάλλον, ενώ το ατομικό
υδρογόνο δεσμεύεται από διάφορα ένζυμα (NADP).
10

Με τη βοήθεια αυτών των ενζύμων το υδρογόνο οδηγείται στις αντιδράσεις με το διοξείδιο του
άνθρακα:
CΟ2+[Η2] → (CΗ2ΟH)χ.
Στο δεύτερο αυτό στάδιο αντιδράσεων δεν απαιτείται ηλιακή ενέργεια, γι' αυτό οι αντιδράσεις
αυτές ονομάζονται "σκοτεινές". Η βασική ουσία που παράγεται είναι η γλυκόζη, η οποία,
προκειμένου να αποθηκευθεί, μετατρέπεται στο πολυμερές της άμυλο. Αυτό μεταφέρεται σε
άλλες θέσεις του φυτού κατά τη νύχτα, όταν σταματά το φαινόμενο της φωτοσύνθεσης.
Εκτός από τα ανώτερα πράσινα φυτά, υπάρχουν και κατώτεροι οργανισμοί που είναι ικανοί να
φωτοσυνθέτουν, όπως ορισμένα πρώτιστα, π.χ. η Ευγλήνη η πρασίνη (Euglena viridis) και
σχεδόν όλα τα φύκη.
Επίσης υπάρχουν και ορισμένα βακτήρια, όπως σιδηροβακτήρια, θειοβακτήρια κ.λπ., που χωρίς
χλωροφύλλη (αλλά με άλλες φωτοδεσμευτικές ουσίες, όπως η βακτηριοχλωροφύλλη), είναι
ικανά να δεσμεύουν το διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας και να συνθέτουν οργανικές
ουσίες. Οι λειτουργίες τους ονομάζονται χημειοσύνθεση και φωτοχημειοσύνθεση.

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ
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Η φωτοσύνθεση επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, εξωτερικούς και εσωτερικούς. Η
επίδραση των παραπάνω παραγόντων μπορεί να είναι άμεση (φως, CO2) ή έμμεση (θρεπτικά
άλατα, νερό).
Εξωτερικοί παράγοντες
Φως
Η λειτουργία της φωτοσύνθεσης απαιτεί φως. Η αύξηση της έντασης του φωτός είναι ανάλογη
με τη φωτοσυνθετική απόδοση ενός φυτού. Ωστόσο υπάρχει κάποια τιμή έντασης του φωτός
πέρα από την οποία ο ρυθμός της φωτοσύνθεσης παραμένει σταθερός. Η τιμή αυτή αναφέρεται
ως σημείο φωτοκορεσμού (σχ. 1, εικ. 1).

Σχήμα: Τυπική καμπύλη ανταλλαγής CO2 για φυτά όπως το σιτάρι και το βαμβάκι (C3 φυτά). (+): πρόσληψη CO2,
(-): αποβολή CO2, Is: σημείο φωτοκορεσμού, δηλαδή η μεγαλύτερη ένταση του φωτός πάνω από την οποία δεν
έχουμε καμία αύξηση στην πρόσληψη CO2, Ic: ένταση φωτός κατά την οποία το προσλαμβανόμενο CO2 είναι ίσο
με το αποβαλλόμενο (σημείο ισοστάθμισης του φωτός)

Το 80% της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε ένα φύλλο απορροφάται, ενώ από το 20%
ένα μέρος αντανακλάται από την επιφάνεια του φύλλου και το υπόλοιπο το διαπερνά. Ένα μέρος
της απορροφούμενης ηλιακής ακτινοβολίας μετατρέπεται σε θερμότητα που αυξάνει τη
θερμοκρασία του φύλλου και μόνο το 0,5% έως 3,5% του συνόλου της φωτεινής ενέργειας που
προσπίπτει στο φύλλο χρησιμοποιείται για τη φωτοσύνθεση.
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Εικόνα: Η ένταση του φωτός που φτάνει στα διάφορα σημεία του φυλλώματος ενός δέντρου ποικίλει. Η
ένταση του φωτός που φτάνει στο φύλλωμα μιας ελιάς στη διάρκεια του καλοκαιριού και κατά τις
μεσημβρινές ώρες εκφράζεται σε ποσοστά της ολικής έντασης του φωτός στην ατμόσφαιρα.
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Θερμοκρασία
Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος επηρεάζει τη δομή και τη λειτουργία του κυττάρου και άρα
και τη φωτοσύνθεση. Παρουσία φωτός η φωτοσυνθετική απόδοση αυξάνει με την αύξηση της
θερμοκρασίας (σχ. 2). Ωστόσο υπάρχει μια τιμή θερμοκρασίας πέρα από την οποία προκαλείται
ελάττωση της φωτοσύνθεσης, η οποία τελικά παύει όταν η αύξηση της θερμοκρασίας
συνεχιστεί. Το παραπάνω φαινόμενο αποδίδεται στις βλάβες που προκαλούν στα κύτταρα οι
υψηλές θερμοκρασίες καθώς και στη θερμοευαισθησία των στομάτων που σε ακραίες
θερμοκρασίες κλείνουν περιορίζοντας τη φωτοσυνθετική απόδοση.

Σχήμα: Σε χαμηλή ένταση του φωτός, αύξηση της θερμοκρασίας δεν προκαλεί ανάλογη αύξηση της
φωτοσυνθετικής απόδοσης. Σε υψηλή ένταση φωτός, αύξηση της θερμοκρασίας προκαλεί αύξηση της
φωτοσύνθεσης μέχρι κάποια μέγιστη τιμή πέρα από την οποία η φωτοσυνθετική απόδοση μειώνεται.

Η άριστη θερμοκρασία φωτοσύνθεσης ποικίλει και εξαρτάται από το είδος του φυτού και από το
γεωγραφικό πλάτος εξάπλωσής του. Σε εύκρατες περιοχές η φωτοσυνθετική απόδοση αυξάνει
με την αύξηση της θερμοκρασίας (ξεκινώντας από τους 0 βαθμούς C περίπου) μέχρι μια μέγιστη
τιμή που μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 15 βαθμών C και 25 βαθμών C ανάλογα με το είδος.
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Στην τροπική ζώνη η ελάχιστη θερμοκρασία για τη φωτοσύνθεση είναι μεγαλύτερη από τους 0
βαθμούς C, ενώ η άριστη υπερβαίνει τους 25 βαθμούς C.
Τα φυτά της αρκτικής ζώνης, όπως κάποια είδη κωνοφόρων, μπορούν να φωτοσυνθέτουν σε
θερμοκρασίες μικρότερες από τους 0 βαθμούς C (- 2 βαθμούς C έως - 6 βαθμούς C).
Η άριστη θερμοκρασία φωτοσύνθεσης για φυτά που αναπτύσσονται σε ξηρά περιβάλλοντα
μπορεί να ξεπερνάει τους 25 βαθμούς C, ενώ φύκη θερμοπηγών μπορούν να φωτοσυνθέτουν
ακόμα και σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 75 βαθμούς C.

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
Το CO2 αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το σχηματισμό των οργανικών ενώσεων κατά τη
φωτοσύνθεση. Διακυμάνσεις στη συγκέντρωση του CO2 επηρεάζουν τη φωτοσυνθετική
απόδοση των φυτών: όσο μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα, τόσο πιο
έντονη είναι η φωτοσυνθετική απόδοση των φυτών για μια συγκεκριμένη ένταση φωτισμού (σχ.
3). Ωστόσο πολύ υψηλές συγκεντρώσεις CO2 προκαλούν το κλείσιμο των στομάτων και κατά
συνέπεια εμποδίζουν την πρόσληψή του από τα φυτά.

Σχήμα: Φωτοσύνθεση στο ίδιο φυτό με σύγχρονη αύξηση της έντασης του φωτός και της συγκέντρωσης του
ατμοσφαιρικού CO2 (α, β, γ, δ = διαφορετικές συγκεντρώσεις CO2 και α<β<γ<δ). Στην ίδια ένταση φωτός η
φωτοσυνθετική απόδοση αυξάνεται με την αύξηση του CO2.

Η συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα είναι συνήθως σταθερή και δεν υπερβαίνει το
0,033% του όγκου της. Ωστόσο εδάφη πλούσια σε οργανικές ουσίες εμπλουτίζουν τα κατώτερα
στρώματα του αέρα με CO2 που προέρχεται από την αποικοδόμηση των ουσιών αυτών. Το
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παραπάνω φαινόμενο είναι σημαντικό για τα έρποντα φυτά και τα σκιόφυτα, που αναπτύσσονται
στον υπόροφο ενός δάσους. Αν και για τα φυτά αυτά ο χρόνος που φωτίζονται κατά τη διάρκεια
της ημέρας είναι περιορισμένος, η παραγωγή τους σε οργανικές ουσίες είναι αυξημένος εξαιτίας
της αυξημένης διαθεσιμότητας CO2.

Νερό
Το νερό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης. Η έλλειψη
νερού αναστέλλει τη φωτοσύνθεση καθώς: α) επηρεάζει τη δομή και τη λειτουργία των
κυττάρων, β) ελαττώνει την επιφάνεια των φύλλων (σε συνθήκες ξηρασίας πολλά φυτά
συστρέφουν τα φύλλα τους για να μειώσουν τις απώλειες νερού λόγω διαπνοής), γ) προκαλεί το
κλείσιμο των στομάτων.
Η έλλειψη νερού αλλάζει την ενυδάτωση των πρωτεϊνών, συμπεριλαμβανομένων προφανώς και
των πρωτεϊνών που συμμετέχουν στη φωτοσύνθεση και επηρεάζει κατά συνέπεια τη λειτουργία
τους.
Κατά τις θερμές ώρες της ημέρας παρατηρείται συχνά το φαινόμενο του προσωρινού μαρασμού
που οφείλεται στο κλείσιμο των στομάτων (μεσημβρινή κάμψη).
Η σχετική υγρασία του αέρα στο περιβάλλον του φυτού επηρεάζει τη φωτοσυνθετική του
απόδοση. Σε χαμηλή υγρασία αέρα η άριστη θερμοκρασία για τη φωτοσύνθεση είναι μικρότερη
από την αντίστοιχη σε μεγάλη υγρασία (σχ. 4).

Σχήμα: Διακύμανση στη φωτοσυνθετική απόδοση ενός δέντρου πορτοκαλιάς σε σχέση με την υγρασία του αέρα και
τη θερμοκρασία στην επιφάνεια των φύλλων. Σε χαμηλή υγρασία η φωτοσύνθεση μειώνεται όταν η θερμοκρασία
στην επιφάνεια των φύλλων φτάνει τους 15 βαθμούς C. Σε υψηλή υγρασία αέρα δεν παρατηρείται μείωση της
φωτοσύνθεσης μέχρι τους 25 βαθμούς C περίπου.
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Θρεπτικά στοιχεία
Η έλλειψη των βασικών θρεπτικών στοιχείων των φυτών παρεμποδίζει το μηχανισμό της
φωτοσύνθεσης. Μειωμένη διαθεσιμότητα αζώτου και μαγνησίου δυσχεραίνει το σχηματισμό της
χλωροφύλλης καθώς τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν δομικά συστατικά της (χλωροφύλλη α C55H72O5N4Mg). Παράλληλα το άζωτο συμμετέχει στη σύνθεση των πρωτεϊνών και επηρεάζει
το μέγεθος των φύλλων και τη λειτουργία των στομάτων ενώ ο σίδηρος, αν και δεν αποτελεί
δομικό στοιχείο της χλωροφύλλης, συμβάλλει στο σχηματισμό της και συνεπώς η έλλειψή του
επηρεάζει έμμεσα τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα του φυτού. Ανεπαρκείς, τέλος, ποσότητες
φωσφόρου διαταράσσουν το σύστημα μεταφοράς ενέργειας (ADP, ATP) παρεμποδίζοντας το
μηχανισμό της φωτοσύνθεσης.

Εσωτερικοί παράγοντες
Η δομή και η ηλικία των φύλλων, το μέγεθος, ο αριθμός και η συμπεριφορά των στομάτων
καθώς και η συγκέντρωση της περιεχόμενης χλωροφύλλης επηρεάζουν τη φωτοσυνθετική
απόδοση των φυτών. Αναλυτικότερα το πάχος της εφυμενίδας και της επιδερμίδας, η παρουσία
επιδερμικών τριχών, η διαμόρφωση του μεσόφυλλου καθορίζουν την ένταση του φωτός που
φτάνει στους χλωροπλάστες και άρα επηρεάζουν τη φωτοσύνθεση. Η φωτοσυνθετική απόδοση
των πολύ νεαρών φύλλων είναι μικρή, αυξάνει συνήθως με την αύξηση της ηλικίας τους μέχρι
την πλήρη ανάπτυξή τους και στη συνέχεια προοδευτικά μειώνεται.
Το μέγεθος και η θέση των στομάτων σε συνδυασμό με την έκταση των μεσοκυττάριων χώρων
επιδρούν στο ρυθμό ανταλλαγής των αερίων και συνεπώς στην ποσότητα διοξειδίου του
άνθρακα που φτάνει στους χλωροπλάστες.

Ανατομία του φύλλου
Η φωτοσύνθεση γίνεται στα πράσινα μέρη του φυτού, στους χλωροπλάστες όπου η ηλιακή
ενέργεια απορροφάται από την χλωροφύλλη.
Οι χλωροπλάστες έχουν πολύπλοκη δομή.
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Χλωροπλάστης
Οι χλωροπλάστες, (cloroplast), είναι είδος πλαστιδίων που περιέχουν χλωροφύλλη και
βρίσκονται μέσα στα κύτταρα και τους βλαστούς των φυτών.
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Η χλωροφύλλη φέρεται στοιβαγμένη σε μορφή κόκκων, τα λεγόμενα "κβαντοσώματα" που
βρίσκονται στα τοιχώματα πεπλατυσμένων σάκων που ονομάζονται "ελάσματα" ή
"θυλακοειδή". Τα ελάσματα αυτά βρίσκονται πολυ κοντά μεταξύ τους σε ορισμένα σημεία
προκειμένου να σχηματίσουν φωτοσυνθετικούς κόκκους. Πιστεύεται ότι οι αντιδράσεις φωτός
της φωτοσύνθεσης γίνονται μέσα σ΄ αυτά τα κβαντοσώματα, ενώ οι σκοτεινές αντιδράσεις στην
υδατώδη μήτρα που περιβάλλει τα ελάσματα των χλωροπλαστών.

Σημασία της φωτοσύνθεσης
Η φωτοσύνθεση είναι η σημαντικότερη φυσικοχημική διαδικασία του πλανήτη μας. Χάρις σε
αυτή μετατρέπεται η ανόργανη ύλη σε οργανική και παράγεται Ο2 , Η2 και ενέργεια. Γενικά
αποτελεί μια από τις λειτουργίες που προϋποθέτει την ύπαρξη της ζωής. Επίσης τα φυτά παίζουν
τον ρόλο του μεσολαβητή στη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και αποτελούν τη βάση της τροφικής
πυραμίδας.
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Κυτταρική αναπνοή
Κατά τη Βιολογία κυτταρική αναπνοή χαρακτηρίζεται η καταβολική διαδικασία που λαμβάνει
χώρα στα κύτταρα και κατά την οποία πολύπλοκα οργανικά μόρια, κατά σειρά φθίνουσας
προτίμησης υδατάνθρακες, λίπη και πρωτεΐνες, οξειδώνονται προκειμένου ν' απελευθερώσουν
ενέργεια, η οποία είναι απαραίτητη σε άλλες κυτταρικές διαδικασίες. Η κυτταρική αναπνοή είναι
ένα από τα τελευταία στάδια του μεταβολισμού των πολυκύτταρων οργανισμών.

Εικόνα: Η κυτταρική αναπνοή είναι μια αλληλουχία χημικών αντιδράσεων που συμβαίνουν στο εσωτερικό των
κυττάρων. Κατά την αναπνοή οργανικές ενώσεις, όπως η γλυκόζη, διασπώνται απελευθερώνοντας ενέργεια.

Σχετικά με την κυτταρική αναπνοή, αν η οξείδωση πραγματοποιείται με οξυγόνο τότε
ονομάζεται αερόβια αναπνοή, αλλιώς αναερόβια αναπνοή. Η κυτταρική αναπνοή μπορεί να
μετατραπεί από αερόβια σε αναερόβια, αν υπάρχει έλλειψη οξυγόνου στον οργανισμό, όπως
συμβαίνει στον άνθρωπο σε πολύ έντονη φυσική άσκηση.
 Ποιες ουσίες διασπά το κύτταρο για να πάρει ενέργεια?
Προκειμένου, να πάρει ενέργεια, το κύτταρο διασπά συνήθως υδατάνθρακες ή λίπη. Σπάνια πρωτείνες. Οι
υδατάνθρακες είναι η πρωταρχική πηγή ενέργειας για το κύτταρο. Αν λείψουν, το κύτταρο χρησιμοποιεί τα
ουδέτερα λίπη, διασπώντας τα σε γλυκερόλη και 3 λιπαρά οξέα, που είναι πλούσια σε ενέργεια. Ειδικά τα κύτταρα
των σκελετικών μυών καλύπτουν από τα λιπίδια μέρος των αναγκών τους κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Οι
πρωτείνες είναι βασικά δομικά και λειτουργικά συστατικά του κυττάρου, αλλά υδρολύονται κι αυτές σε αμινοξέα,
αν λείψουν υδατάνθρακες και λιπίδια.

Γλυκόλυση (γλύκος και λύση)
Το πρώτο στάδιο της κυτταρικής αναπνοής με διάσπαση της γλυκόζης (υδατάνθρακας τύπου
μονοσακχαρίτη) η γλυκόλυση. Γίνεται στο κυτταρόπλασμα χωρίς τη χρήση Ο2. Η γλυκόζη
(εξόζη, 6C) διασπάται σε 2 τριόζες (3C). Ένα ενδιάμεσο προϊόν της γλυκόλυσης είναι το
πυροσταφυλικό οξύ. Από την ενέργεια που ελευθερώνει αυτή η διάσπαση ενός μορίου γλυκόζης
το κύτταρο κερδίζει 2 μόρια ΑΤP.
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 Στην αερόβια γλυκόλυση το πυροσταφιλικό οξύ οξειδώνεται πλήρως με οξυγόνο
παράγοντας διοξείδιο του άνθρακα και νερό, μέσω του κύκλου του κιτρικού οξέος και
την οξειδωτική φωσφορυλίωση.

 Στην αναερόβια γλυκόλυση το πυροσταφυλικό οξύ γίνεται αιθυλική αλκοόλη μέσω
διοξείδιου του άνθρακα αλκοολικής ζύμωσης ή γαλακτικό οξύ μέσω της γαλακτικής
ζύμωσης όπως στην περίπτωση της αναερόβιας κυτταρικής αναπνοής των ανθρώπινων
μυϊκών κυττάρων.
.

Κύκλος του Krebs
(ή Κύκλος του Κιτρικού Οξέος)

Για όλες τις διεργασίες του οργανισμού απαιτείται ενέργεια. Από την αναπνοή και την
κυκλοφορία ως το τρέξιμο και την άρση βαρών. Το σώμα παράγει ενέργεια μέσα από χημικές
διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό των κυττάρων μας. Αυτό είναι ο
μεταβολισμός. Σύμφωνα με τον «Ψηφιακό Άτλαντα Της Ανθρώπινης Ανατομίας” της
Anatographica, ο μεταβολισμός είναι το άθροισμα όλων των φυσικών και χημικών
διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στο σώμα, δημιουργώντας ή διασπώντας ουσίες. Ο
μεταβολισμός χρησιμοποιεί διαφορετικές μεταβολικές οδούς για την παραγωγή ενέργειας, αλλά
πιο σημαντική από αυτές είναι ο Κύκλος του Krebs.
Ο κύκλος του κιτρικού οξέος ή κύκλος του Krebs, προς τιμή του επιστήμονα που τον
ανακάλυψε, είναι το τελικό στάδιο αποδόμησης των υδατανθράκων, των λιπών και των
αμινοξέων που προσλαμβάνονται με τη διατροφή. Αποτελεί σημαντικό μέρος της αερόβιας
αναπνοής. Στα περισσότερα κύτταρα ο κύκλος του κιτρικού οξέος διεκπεραιώνει τα 2/3 του
συνόλου των οξειδώσεων των ενώσεων του άνθρακα.
Αποτελείται από σειρά χημικών αντιδράσεων που γίνονται στη μήτρα των μιτοχονδρίων χωρίς
τη χρήση, αλλά με την παρουσία, Ο2.
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Πριν από την έναρξη του κύκλου, κάθε μόριο πυροσταφυλικού οξέος μετατρέπεται σε ένα μόριο
ακετυλο-σενενζύμου Α, ενώ παράγεται CO2.
Με τον κύκλο του Krebs, κάθε ακετυλο-συνένζυμο Α που εισέρχεται αποδίδει ATP και
ελευθερώνει CO2. Για κάθε αρχικό μόριο γλυκόζης το άμεσο ενεργειακό κέρδος είναι 2 μόρια
ATP.

Οξειδωτική φωσφορυλίωση

Με τον όρο οξειδωτική φωσφορυλίωση (: oxidative phosphorylation) ή φωσφορυλίωση της
αναπνευστικής αλυσίδας (:respiratory-chain phosphorylation), χαρακτηρίζεται στη Βιολογία και
Βιοχημεία η οξείδωση θρεπτικών στοιχείων και η σύνθεση στη συνέχεια ATP.
Η διαδικασία αυτή γίνεται στις αναδιπλώσεις της εσωτερικής μεμβράνης των μιτοχονδρίων με
χρήση Ο2 και αποτελεί το κυριότερο μέσον (τρόπο) όπου οι αερόβιοι οργανισμοί λαμβάνουν την
ενέργειά τους από τις τροφές.
Πρόκειται για συγκεκριμένη βιοχημική διαδικασία, (χημική αντίδραση), των αερόβιων
οργανισμών που γίνεται στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρονίων, (ETS), κατά την αεροβική
αναπνοή, όπου και σχηματίζoνται (συντίθενται) μόρια ATP (: αδενοσινοτριφωσφορικό οξύ), από
ADP (: αδενοσινοδιφωσφορικό οξύ) και ανόργανα φωσφορικά, όπως ορθοφωσφορικό οξύ, χάρη
της ενέργειας που απελευθερώνεται κατά την οξείδωση των τροφών.
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Τα μόρια ATP που αποδίδονται είναι 2 στη γλυκόλυση, 2 στον κύκλο Krebs και 32 στην
οξειδωτική φωσφορυλίωση, δηλαδή 36 ανά μόριο γλυκόζης.

ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ-ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ
ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ
 Επιτελείται κυρίως στις ζύμες ή σε τμήματα ορισμένων φυτών, π.χ. εσωτερικό κονδύλων
πατάτας.
 Πραγματοποιείται η μετατροπή των 2 πυροσταφυλικών οξέων σε 2 μόρια αιθυλικής
αλκοόλης και 2 CO2.
 Αξιοποιείται στην παραγωγή μπίρας, κρασιού, ψωμιού.
ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ
 Επιτελείται σε μικροοργανισμούς (βακτήρια) ή σε κύτταρα ανώτερων οργανισμών (π.χ.
στα μυικά) συγχρόνως με την αερόβια αναπνοή όταν δεν επαρκεί το Ο 2 για να παραχθεί
όλη η ενέργεια ΑΤP που χρειάζονται
 Πραγματοποιείται η μετατροπή των 2 πυροσταφυλικών οξέων σε 2 μόρια γαλακτικού
οξέος.
 Αξιοποιείται στην παραγωγή γαλακτοκομικών προιόντων (γιαούρτι, τυρί).

Χρησιμότητα της κυτταρικής αναπνοής
Η κυτταρική αναπνοή συμβαίνει σε πολυχρησιμοποιημένες πολύπλοκες ουσίες επειδή:
Έχουν αχρηστευθεί εξ αιτίας της πολλής χρήσης ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις ανάγκες του κυττάρου και οι
απλούστερες ουσίες στις οποίες διασπώνται μπορούν να ανακυκλωθούν, για να δημιουργηθούν χρήσιμες πιο
πολύπλοκες ουσίες.
Η ενέργεια που απελευθερώνεται αποθηκεύεται στην τριφωσφορική αδενοσίνη αλλά η απώλεια ενέργειας υπό
μορφή θερμότητας είναι αναπόφευκτη.
Η κυτταρική αναπνοή αναστέλλεται με ανασταλτικά ένζυμα ανάλογα με τις ανάγκες του κυττάρου. Σκοπός αυτής
της αναστολής είναι η εξισορρόπηση ανάμεσα στην παραγωγή ενέργειας και προϊόντων και την κατανάλωσή τους.
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