
Κεφαλαίο 3ο 

Μεταβολισμός 

Ενέργεια και οργανισμοί 

Η ενέργεια είναι απαρέτητη σε όλους τους οργανισμούς και την εξασφαλίζουν από 

το περιβάλλον  τους.Παρόλα αυτά, συνήθως δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν 

άμεσα.Αυτή την ενεργεία την χρειάζονται για διάφορες λειτουργίες τους όπως η 

κίνηση, η αναπαραγωγή η ανάπτυξη κ.λ.π. 

Την ενέργεια αυτή μπορούν να την εξασφαλίζουν είτε τρώγοντας άλλους 

οργανισμούς είτε με την εκμετάλευση της ηλιακής ακτινοβολίας και με τη βοήθεια 

απλών ενώσεων συνθέτουν τις θρεπτικές ουσίες που τους είναι απαραίτητες. 

Όπως προαναφέραμε όλοι οι οργανισμοί αντλούν  την ενέργεια τους από το 

περιβάλλον τους αλλά δεν μπορούν να την εκμεταλευτούν άμεσα, επομένως θα 

πρέπει πρώτα να την μετα τρέψουν σε άλλες μορφές και στη συνέχεια θα 

χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των απαραίτητων στοιχείων του οργανισμού. 

Το σύνολο όλων αυτών των αντιδράσεων το ονομάζουμε μεταβολισμό. Με το 

μεταβολισμό τα κύτταρα και κατ’ επέκταση οι οργανισμοί. 

Ο μεταβολισμός περιλαμβάνει δυο σκέλη : Τον καταβολισμό που περιλαμβάνει τις 

αντιδράσεις διάσπασης πολύπλοκων ενώσεων σε απλές και έχουμε απόδοση 

ενέργειας. Οι αντιδράσεις που αποδίδουν ενέργεια λέγονται εξώθερμες. Και τον 

αναβολισμό που περιλαμβάνει τις αντιδράσεις σύνθεσης πολύπλοκων από άλλες 

πιο απλές ενώσεις και συνήθως έχουμε κατανάλωση ενέργειας. Οι αντιδράσεις που 

καταναλώνουν ενέργεια λέγονται ενδόθερμες. Η ενέργεια που παράγεται στα 

κύτταρα των οργανισμών αποθηκεύεται σαν χημική ενέργεια με τη μορφή των 

χημικών δεσμών στα βιομόρια.Οι δεσμοί για να σχηματιστούν απαιτούν ενέργεια 

την οποία αποδίδουν όταν διασπαστούν. 

Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα 

Στα κύτταρα η ενέργεια παράγεται με τη διάσπαση χημικών δεσμών στις εξώθερμες 

αντιδράσεις και καταναλώνεται με τη δημιουργία χημικών δεσμών στις ενδόθερμες 

αντιδράσεις.Η μεταφορά της ενέργειας από την περιοχή παραγωγής στην περιοχή 

κατανάλωσης γίνεται με τη σύζευξη εξώθερμων με ενδόθερμες αντιδράσεις.  

Πιο αναλυτικά η ενέργεια αποδίδεται από μια εξώθερμη αντίδραση όπου ενα μέρος 

της αποβάλλεται σαν θερμότητα στο περιβάλλον και το υπόλοιπο χρησιμοποιείται 

για τη δημιουργία ενός χημικού δεσμού και αποθηκεύεται με αυτή τη μορφή.Με 

διαδοχικές εξώθερμες – ενδόθερμες αντιδράσεις γίνεται η μεταφορά της 

ενέργειας.Για τη μεταφορά της ενέργειας από μια εξώθερμη αντίδραση σε μια 



ενδόθερμη χρησιμοποιείται κυρίως το μόριο τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP), που 

είναι τριφωσφορικό νουκλεοτίδιο και οι τρεις φωσφορικές ομάδες βρίσκονται σε 

σειρά.Οι δεσμοί τους περικλείουν μεγάλα ποσά ενέργειας και μπορούν να 

δημιουργηθούν και καταστραφούν εύκολα, λαμβάνοντας ή αποδίδοντας ενέργεια. 

Το ATP παραλαμβάνει, μεταφέρει και  αποδίδει  ενέργεια σε οποιοδήποτε σημείο 

του κυττάρου. Αυτό το καταφέρνει λόγω της δομής του.Δηλαδή μπορεί να 

σχηματιστεί από ADP με την προσθήκη μιας φωσφορικής ομάδας και με την 

προσφορά ενέργεια και να αποδόσει την ενέργεια μετατρεπόμενο σε ADP. 

 Για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται και σαν ενεργειακό νόμισμα του κύτταρου. Γενικά 

το σύστημα ATP – ADP μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα είδος μπαταρίας, όπου η 

φόρτιση γίνεται με μετατροπή του ADP σε ΑΤΡ και η αποφόρτιση γίνεται με 

μετατροπή του ΑΤΡ σε ADP. 

Η ενέργεια στα κύτταρα προέρχεται  από τη φωτοσύνθεση, με μετατροπή της 

φωτινής ενέργειας σε χημική και με τη διάσπαση των οργανικών ενώσεων, όπως η 

οξείδωση της γλυκόζης. 

 

Ένζυμα – βιολογικοί καταλύτες 

Μηχανισμός δράσης των ενζύμων 

 Για να πραγματοποιηθούν οι χημικές αντιδράσεις, ακόμα και οι εξώθερμες, πρέπει 

πρώτα να δοθεί στα αντιδρώντα μόρια μια ποσότητα ενέργειας, που ονομάζεται 

ενέργεια ενεργοποίησης.Υπάρχει όμως ενα πρόβλημα.Το πρόβλημα αυτό είναι ότι: 

στο περιβάλλον ή στο χημικό εργαστήριο η ενέργεια αυτή δίνεται με τη μορφή 

θερμότητας, που για το κύτταρο θα ήταν καταστροφική.Ακόμα ο χρόνος για την 

ολοκλήρωση της αντίδρασης θα ήταν πολύ μεγάλος, πράγμα επίσης απαγορευτικό 

για το κύτταρο που πρέπει να καλύψει τις ανάγκες του άμεσα.  Το κύτταρο λύνει το 

πρόβλημα με τη βοήθεια ειδικών πρωτεϊνών, των ενζύμων, που μπορούν και 

χαμηλώνουν την ενέργεια ενεργοποίησης και οι αντιδράσεις γίνονται σε 

περιβάλλον και θερμοκρασίες κατάλληλες για το κύτταρο και σε πολύ μικρά 

χρονικά διαστήματα. 

Τα ένζυμα ωστόσο καταλύουν αντιδράσεις που γίνονται και χωρίς αυτά, όμως με τα 

ένζυμα γίνονται μέχρι και 100 εκατομμύρια φορές πιο γρήγορα.Αυτό γίνεται με 

κατάλληλο προσανατολισμό των αντιδρώντων μορίων ή μορίων υποστρωμάτων στο 

ενεργό κέντρο του ενζύμου, που είναι μια μικρή περιοχή, στην οποία τα αντιδρώντα 

ταιριάζουν σαν το ‘κλειδί στην κλειδαριά.Η σύνδεση υποστρωμάτων-ενεργού 

κέντρου έχει σαν αποτέλεσμα να γίνονται ασταθείς οι δεσμοί των μορίων του 



υποστρώματος και να σπάνε πιο εύκολα.Συχνά το ενεργό κέντρο αποκτά 

συμπληρωματικό σχήμα με τα αντιδρώντα.  

 

Ιδιότητες των ενζύμων 

Τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες και έχουν ανάλογες ιδιότητες.Η καταλυτική δράση 

καθορίζεται από την τριτοταγή δομή, δρουν πολύ γρήγορα, δεν συμμετέχουν στην 

αντίδραση που καταλύουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές και 

εμφανίζουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, δηλαδή, συνήθως δρουν σε ένα είδος 

υποστρώματος, που οφείλεται στη διάταξή τους στο χώρο και στη δυνατότητα 

σύνδεσης ενεργού κέντρου–υποστρώματος.Η δραστικότητά τους επηρεάζεται από 

διάφορους παράγοντες όπως η θερμοκρασία, το ρH κ.α.                                               

Τα ένζυμα διακρίνονται σε ενδοκυτταρικά, αν δρουν μέσα στα κύτταρα του 

οργανισμού και εξωκυτταρικά, αν εκκρίνονται έξω από τα κύτταρα, σε κοιλότητες 

όπως το στομάχι.Μέσα στο κύτταρο τα ένζυμα βρίσκονται ελεύθερα ή δεσμευμένα 

σε μεμβράνες και συνήθως λειτουργούν σε ομάδες, όπου το προϊόν της αντίδρασης 

του ενός είναι υπόστρωμα για το άλλο. Με το τρόπο αυτό εξυπηρετούνται σειρές 

βιοχημικών αντιδράσεων, που λέγονται μεταβολικές οδοί.Τα ένζυμα ονομάζονται 

συνήθως με την κατάληξη –άση, στο όνομα του υποστρώματος ή της αντίδρασης 

που καταλύουν. Τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες, έχουν συγκεκριμένη δομή στο χώρο και 

αυτό καθορίζει τη λειτουργία τους, επομένως παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή 

των πρωτεϊνών, επηρεάζουν και τη λειτουργία των ενζύμων. Όπως και στις χημικές 

αντιδράσεις η ταχύτητα αντίδρασης μεταβάλλεται με τη θερμοκρασία.Για κάθε 

ένζυμο υπάρχει μια θερμοκρασία που η ταχύτητα αντίδρασης είναι η μέγιστη.Τα 

περισσότερα ένζυμα έχουν άριστη θερμοκρασία μεταξύ 36-38ο, που είναι και η 

θερμοκρασία του σώματος.Από τη θερμοκρασία των 50ο και πάνω, η ταχύτητα 

μειώνεται, γιατί η πρωτεΐνη αρχίζει να χάνει την τριτοταγή της δομή και επομένως 

τη λειτουργικότητά της. Το φαινόμενο αυτό συνήθως είναι και μόνιμο.Επίσης για 

κάθε ένζυμο υπάρχει μια ορισμένη τιμή pH, στην οποία η ταχύτητα αντίδρασης 

είναι μέγιστη.Για τα περισσότερα ένζυμα η τιμή αυτή είναι μεταξύ 5-9.Τα 

ενδοκυτταρικά ένζυμα δρουν συνήθως σε pH 7.Ισχυρά όξινο ή αλκαλικό pH, μπορεί 

να προκαλέσει μερική ή ολική καταστροφή τους.Η αύξηση του υποστρώματος 

οδηγεί σε αύξηση της ταχύτητας αντίδρασης, μέχρι ένα σημείο.Όταν καλυφθούν 

εντελώς τα ενεργά κέντρα όλων των μορίων του ενζύμου, τότε όσο και να αυξηθεί η 

συγκέντρωση υποστρώματος δεν έχουμε αύξηση της ταχύτητας, γιατί τα επιπλέον 

αντιδρώντα πρέπει να περιμένουν να ελευθερωθούν τα ενεργά κέντρα.Ακόμα με 

αύξηση της ποσότητας του ενζύμου έχουμε αύξηση της ταχύτητας. 

 

 



Αναστολείς της δράσης των ενζύμων 

Αναστολείς είναι οι ουσίες που εμποδίζουν τη δράση των ενζύμων. Διακρίνονται σε 

μη αντιστρεπτούς, που συνδέονται μόνιμα με το ένζυμο, όπως διάφορα αέρια και 

ιόντα μετάλλων, και σε αντιστρεπτούς, που εμποδίζουν μόνο παροδικά τη δράση 

των ενζύμων.Ακόμα, σε μια σειρά βιοχημικών αντιδράσεων η συσσώρευση του 

προϊόντος μιας από αυτές, μπορεί να προκαλέσει προσωρινή αναστολή της δράσης 

ενός αρχικού ενζύμου  

Πολλά ένζυμα είναι δραστικά μόνο αν είναι ενωμένα με μια μη πρωτεϊνική ουσία, 

όπως ανόργανα ιόντα ή διάφορες οργανικές ενώσεις, τα συνένζυμα.Για να 

λειτουργήσει το ένζυμο πρέπει να συνδεθεί με το συνένζυμο, διαφορετικά είναι 

ανενεργό.Πολλά συνένζυμα είναι βιταμίνες ή περιέχουν στο μόριό τους βιταμίνες. 

 

Φωτοσύνθεση 

Φωτοσυνθεση, ονομζεται η διαδικασια της μετατροπης της φωτεινης ενεργειας σε 

χημικη.Πραγματοποιειται στους οργανισμος που φερουν φωτοσυνθετικες 

χρωστικες.προκει ται για τους παραγωγους ή αυτοτροφος οργανισμους, που 

παραγουν τις οργανικες ουσιες τις οποιες εκμεταλευονται οι καταναλωτες ή 

ετεροτροφοι οργανισμοι οι οποιοι μπορει να ειναι φυτοφαγοι ή σαρκοφαγοι.  

Η φωτοσυνθεση πραγματοποιειται στα πρασινα μερη των φυτων, και κυριως στα 

φυλλα.Προσλαμβανουν με τα στοματα το co2 κι αποβαλλουν o2 ενω μετις ριζες 

τους προσλαμβανουν νερο. 

Η φωτεινη ακτινοβολια δεσμευεται απο τις φωτοσυνθετικες χρωστικες, τις 

χλωροφυλλες και τα καροτενια. 

Η φωτοσυνθεση διακρινεται στη φωτεινη φαση και στη σκοτεινη φαση.Στις 

αντιδρασεις της φωτεινης φασης δεσμευεται η φωτεινη ενεργεια, φωτολυεται το 

νερο σε υδρογονο και οξυγονο και παραγεται ATP.Το οξυγονο ελευθερωνεται στην 

ατμοσφαιρα ενώ το υδρογονο δεσμευεται στο NADP.Στις αντιδρασεις της σκοτεινης 

φασης χρησιμοποιουνται το ATP και το NADP που παραγεται στη φωτεινη φαση 

ενω δεσμευεται το CO2 σχηματιζοντας μορια γλυκοζης. 

Η αποδοση της φωτοσυνθεσης επηρεαζεται απο τη θερμοκρασια, το φως, το 

διοξειδιο του ανθρακα, το νερο και τα ανοργανα αλατα. 

 

Κυτταρική Αναπνοή 



Η παραγωγή ενέργειας στο κυτταρο γινεται με μια σειρα οξειδωτικων αντιδρασεων,  

την κυτταρικη αναπνοη.Διακρινεται στην αεροβια και την αναεροβια.Ως πηγη 

ενεργειας χρησιμοποιει τους υδατανθρακες,τα λιπη και τις πρωτεινες. 

Ο καταβολισμος των υδατανθρακων διακρινεται στη γλυκολυση, τονκυκλο του 

Krebs και στην οξειδωτικη φωσγορυλιωση.Η γλυκολυση πραγματοποιειται στο 

κυτταροπλασμα, καταληγει στον σχηματισμο δυο μοριων πυροσταφυλικου οξεος, 2 

ATP KAI 2 NADP ανα μοριο γλυκοζης. 

Το πυροσταφυλικο οξυ μετατρεπεται σε ακετυλοσυνενζυμο A το οποιο εισερχεται 

στα μιτοχονδρια, στον κυκλο του Krebs σχηματιζοντας CO2, NADH, FADH2 και δυο 

μορια ATP ανα μοριο γλυκοζης. Τα NADH και FADH2 χρησιμοποιουνται στις 

οξειδοαναγωγικες αντιδρασεις της αναπνευστικης αλυσιδας που γινονται στις 

αναδιπλωσεις της εσωτερικης μεμβρανης του μιτοχονδριου καταληγουν στο 

ατμοσφαιρικο οξυγονο σχηματιζοντας μορια H2O και 32 μορια  ATP ανα μοριο 

γλυκοζης.Παραγονται συνολικα 36 μορια  ATP ανα μοριο γλυκοζης. 

Ο ρυθμος της κυτταρικης αναπνοης εξαρταται απο την διαθεσιμη ποσοτητα ATP 

που υπαρχει στο κυτταρο. 

Σε περιπτωση απουσιας οξυγονου πραγματοποιειται αναεροβια αναπνοη.Σε αυτη 

την περιπτωση η γλυκολυση πραγματοποιειται οπως και στην αεροβια αναπνοη 

αλλα το πυροσταφυλικο συμμετεχει ειτε στην αλκοολικηειτε στην γαλακτικη 

ζυμωση.Στην αλκοολικη ζυμωση που γινεται στις ζυμες παραγονται 2 μορια 

αιθυλικης αλκοολης και 2 μορια CO2 ενω στη γαλακτικη ζυμωση που γινεται σε 

βακτηρια και σε μυικα κυτταρα παραγονται δυο μορια γαλακτικου οξεος.  


