


Τα χημικά στοιχεία 
στον άβιο και στον 

έμβιο κόσμο 



Figure 2-7  Essential Cell Biology (© Garland Science 2010) 

Τα κύτταρα αποτελούνται από λίγα χημικά στοιχεία 



Χημικοί δεσμοί 





Τα εξώτατα e-
 καθορίζουν τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ατόμων 



Ομοιοπολικός δεσμός: 
αμοιβαία συνεισφορά e- 



Γεωμετρία των ομοιοπολικών δεσμών 



Διαφορετικά είδη ομοιοπολικών δεσμών 

Ανάλογα με την ηλεκτραρνητικότητα των στοιχείων που 
συμβάλλουν σε έναν ομοιοπολικό δεσμό οι δεσμοί αυτοί 
χωρίζονται σε : 

 

Καθαρούς ομοιοπολικούς δεσμούς, οι οποίοι αναπτύσσονται 
ανάμεσα σε άτομα με καθόλου ή μικρή διαφορά 
ηλεκτραρνητικότητας 

Πολικούς ομοιοπολικούς δεσμούς, οι οποίοι αναπτύσσονται 
ανάμεσα σε άτομα χημικών στοιχείων με σημαντική διαφορά 
ηλεκτραρνητικότητας 



Πολικοί ομοιοπολικοί δεσμοί 



Ιοντικός δεσμός 





Οι ομοιοπολικοί δεσμοί συγκροτούν τα βιομόρια, αλλά 
οι μη ομοιοπολικοί δεσμοί καθορίζουν τη φάση στην 

οποία βρίσκονται και τη διαλυτότητά τους 

• Φάσεις ύλης: στερεή, υγρή, αέρια 

 

• Η φάση καθορίζεται από την ισχύ των δεσμών ανάμεσα στα 
μόρια (διαμοριακές δυνάμεις) 
 

• Οι διαμοριακές δυνάμεις είναι ασθενείς και διακρίνονται σε: 
δυνάμεις διασποράς (London), δεσμούς υδρογόνου, ιοντικές 
αλληλεπιδράσεις 

 

• Οι δυνάμεις διασποράς για τα υδατικά διαλύματα ονομάζονται 
και υδρόφοβες αλληλεπιδράσεις 

 



Δεσμός υδρογόνου 





Στο H2O ορισμένα πολικά μόρια σχηματίζουν οξέα και βάσεις 





Υδροφιλικότητα και υδροφοβικότητα 

• Υδρόφοβα είναι τα μόρια εκείνα που δεν μπορούν να 
αναπτύξουν με το νερό πολικές δυνάμεις, ιοντικές 
δυνάμεις ή δεσμούς υδρογόνου. Ως εκ τούτου, 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με υδρόφοβες 
αλληλεπιδράσεις και δεν μπορούν να διαλυθούν στο 
νερό 

• Υδρόφιλα είναι τα μόρια που αναπτύσσουν με το 
νερό είτε πολικές δυνάμεις, είτε δεσμούς υδρογόνου, 
είτε ιοντικές δυνάμεις. Με αυτόν τρόπο διαλύονται 
στο νερό 



Η2Ο: παγκόσμιος διαλύτης 



Ισχυρά οξέα, είναι τα οξέα που διίστανται πλήρως στο νερό και δεν παραμένει καμία ποσότητα 
οξέος, αλλά όλο παράγει πρωτόνια και ανιόντα. Τα πρωτόνια που παράγονται είναι 
στοιχειομετρικά ανάλογα με το οξύ.  

Ασθενή οξέα, είναι τα οξέα που δεν διίστανται πλήρως στο νερό και πάντα παραμένει μια 
ποσότητα οξέος. Τα πρωτόνια που παράγονται δεν είναι ανάλογα με την ποσότητα του οξέος.  

 







Σκελετοί από άνθρακα 



Συζυγιακοί δεσμοί 







ΒΙΟΜΟΡΙΑ 

Τα κύτταρα περιέχουν 4 κύριες οικογένειες μικρών οργανικών μορίων 



Figure 2-27  Essential Cell Biology (© Garland Science 2010) 



Figure 2-28  Essential Cell Biology (© Garland Science 2010) 

Ο πολυμερισμός γίνεται με συμπύκνωση 



Figure 2-26  Essential Cell Biology (© Garland Science 2010) 



Σάκχαρα 





Γλυκοζιτικός δεσμός 





Βιολογικός ρόλος σακχάρων 

• Ενεργειακά μόρια π.χ. γλυκόζη 

• Αποθηκευτικά μόρια ενέργειας π.χ. γλυκογόνο, άμυλο 

• Δομικό συστατικό κυτταρικού τοιχώματος 

• Δομικό συστατικό εξωσκελετού εντόμων 

• Δομικά συστατικά χόνδρων, βλέννας, γλοίας 

• Καθορίζουν τις ομάδες αίματος 

• Σάκχαρα + πρωτεΐνες= γλυκοπρωτεΐνες 

    Σάκχαρα + λιπίδια = γλυκολιπίδια 



Αμινοξέα 



20 διαφορετικές R  

20 διαφορετικά αμινοξέα 



Πεπτιδικός δεσμός: αντίδραση συμπύκνωσης 

Η2Ο 



Τα πεπτίδια έχουν ένα αμινοτελικό και 
ένα καρβοξυτελικό άκρο 

Τα αμινοξέα είναι αμφολύτες 



Βιολογικός ρόλος αμινοξέων 

• Είναι τα δομικά συστατικά των 
πεπτιδίων και των πρωτεϊνών 



Νουκλεοτίδια 



Πεντόζη: σάκχαρο με 5 άτομα άνθρακα 



Αζωτούχες βάσεις: πουρίνες  και πυριμιδίνες 





Φωσφοδιεστερικός δεσμός: προσανατολισμός 5’3’ 





Βιολογικός ρόλος νουκλεοτιδίων 



Figure 3-31  Essential Cell Biology (© Garland Science 2010) 



Λιπαρά οξέα 











Βιολογικός ρόλος λιπιδίων 

1. Μεταβολικά υποστρώματα για παραγωγή ενέργειας 

2. Σχηματίζουν βιολογικές μεμβράνες 

3. Ορισμένα λιπίδια είναι ορμόνες 



Τα βιολογικά μακρομόρια έχουν κάποια κοινά: 

• Είναι πολυμερή απλούστερων μορίων 

• Ενώνονται με αντίδραση συμπύκνωσης 

• Ο πολυμερισμός καταλύεται από εξειδικευμένα ένζυμα 

• Η προσθήκη των μονομερών δεν είναι τυχαία αλλά γίνεται με 
συγκεκριμένη σειρά ή αλληλουχία 

• Η δυνατότητα διαφορετικών αλληλουχιών προσδίδει τεράστια 
ποικιλία στα πολυμερή 



Η διαμόρφωση στο χώρο ενός μακρομορίου 
καθορίζεται από μη ομοιοπολικούς δεσμούς 










