


Μεταβολισμός 

Αναβολισμός Καταβολισμός 

Οι μεταβολικές οδοί 



Μεταβολική οδός 





Θερμοδυναμική 



Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος αποτελεί μια έκφραση 

της αρχής διατήρησης της ενέργειας, δηλαδή του γεγονότος 

ότι σε ένα απομονωμένο σύστημα η ενέργεια ούτε 

καταστρέφεται ούτε δημιουργείται από του μηδενός, αλλά 

μετατρέπεται από τη μια μορφή σε μια άλλη.   

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%AE_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1


Δεύτερος Νόμος Θερμοδυναμικής:  
Η εντροπία (S) ενός συστήματος 
τείνει να αυξηθεί 





Θερμοδυναμική ανάλυση ενός κυττάρου 



Αλληλομετατροπές μορφών ενέργειας 



Μόρια 
τροφών 

Τα πολλά μόρια που 
απαρτίζουν το κύτταρο 

Αναβολικές 
οδοί 

Καταβολικές 
οδοί 

Χρήσιμες 
μορφές 
ενέργειας 

 

Θερμότητα 

 

Τα κύτταρα χρησιμοποιούν την ενέργεια που προέρχεται από 
τον καταβολισμό στις ενδόθερμες αντιδράσεις του αναβολισμού 

Η εντροπία του κυττάρου μειώνεται, οπότε 
αντισταθμιστικά αυξάνεται η εντροπία του 
περιβάλλοντος  



Θερμότητα 



hv +CO2 +H2OΓΛΥΚΟΖΗ +Ο2 +ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ 





Γιατί η φωτοσύνθεση εκλύει 
θερμότητα; 

? 



Κυτταρική αναπνοή 



Η φωτοσύνθεση και η κυτταρική αναπνοή είναι 
συμπληρωματικές διεργασίες 



Οξείδωση - Αναγωγή 

Οξείδωση: προσθήκη Ο2 ή γενικότερα αφαίρεση e- 

Αναγωγή: προσθήκη e- 



Πολικός ομοιοπολικός δεσμός: μια περίπτωση οξειδοαναγωγής 

Οξειδώθηκε 

Ανάχθηκε 

Οι αντιδράσεις υδρογόνωσης είναι αναγωγές και  

οι αντιδράσεις αφυδρογόνωσης είναι οξειδώσεις 



Ένα μόριο οξειδώνεται όσο 
μειώνονται οι δεσμοί C-H 



Ελεύθερη ενέργεια κατά Gibbs (G): 

•  Ο θεωρητικός φυσικός Gibbs όρισε ένα νέο 
θερμοδυναμικό μέγεθος για το σκοπό αυτό το οποίο 
ονόμασε ελευθέρα ενέργεια (κατά Gibbs) και 
συμβολίζεται προς τιμήν του με G από το αρχικό του 
ονόματός του. 
Η ελευθέρα ενέργεια, G, ορίζεται : 
G = H – TS 

 

• Η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας για μια 
αντίδραση που διεξάγεται σε σταθερή θερμοκρασία 
και πίεση είναι: 
ΔG = ΔH - TΔS 



Σε κάθε αυθόρμητη μεταβολή η ελεύθερη ενέργεια του συστήματος μειώνεται  

Αν ΔG > 0 τότε η αντίδραση δε γίνεται αυθόρμητα 

Αν ΔG < 0 τότε η αντίδραση γίνεται αυθόρμητα 

 

Αν ΔG = 0 η αντίδραση βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας 



Τα αντιδρώντα στις κυτταρικές συνθήκες πρέπει να ξεπεράσουν ένα ενεργειακό 
φράγμα προκειμένου να αντιδράσουν 



Τα ένζυμα μειώνουν την ενέργεια ενεργοποίησης μιας αντίδρασης 





Ενεργό κέντρο ενζύμων 



Τα ένζυμα επιταχύνουν αντιδράσεις 

Δεν αλλάζουν το σημείο 
ισορροπίας 

Η σύζευξη ενδόθερμων με 
εξώθερμες αντιδράσεις  



Τα ένζυμα προσδίδουν τεράστιες ταχύτητες στις 
αντιδράσεις και «συναντούν» τα υποστρώματά τους 

λόγω των θερμικών κινήσεων 

Το σύμπλοκο σταθεροποείται λόγω πολυάριθμων 
ασθενών αλληλεπιδράσεων και έτσι γίνεται η 
«επιλογή» του κατάλληλου υποστρώματος 



A B 

• Για να γίνει η αντίδραση πρέπει η [Α] να είναι πολύ μεγαλύτερη από τη [Β] 

• Η ΔG  μιας αντίδρασης εξαρτάται από το λόγο [Β]/[Α] και τη ΔG0 

  

 ΔG = ΔG0 + 0,616 ln[B]/[A] 

• Όσο ελαττώνεται ο λόγος [Β]/[Α], τόσο πιο αρνητική γίνεται η ΔG, άρα τόσο 

πιο ευνοϊκή ενεργειακά είναι η αντίδραση 

 

• Χημική ισορροπία: όταν [Β]=[Α] τότε ΔG=0  

                       Κ=[Β]/[Α], σταθερά ισορροπίας αντίδρασης 

 



ΧΥ 

Keq= 



Η σταθερά ισορροπίας 
υποδηλώνει την ισχύ 

των μοριακών 
αλληλεπιδράσεων  



Διαφορές καταλυτών και ενζύμων; 

? 



Κατηγορίες αντιδράσεων ανάλογα 
με το ΔGo 



ΔGo <0 kcal/mole 



ΔGo >0 kcal/mole 



Σύζευξη ενδόθερμων και εξώθερμων αντιδράσεων 



Οι τιμές ΔG0 διαδοχικών αντιδράσεων αθροίζονται 

Χ Υ 

Υ Ζ 

ΔG0
1= +5 kcal/mole 

ΔG0
2= -13 kcal/mole 

Χ Ζ ΔG0= ΔG0
1 + ΔG0

2= 5-13=- 8 kcal/mole 



Οι τιμές των Vmax και Km μετρούν την επίδοση ενός ενζύμου 



Μοντέλο επαγώμενης προσαρμογής 



Figure 3-29  Essential Cell Biology (© Garland Science 2010) 

Ενεργοποιημένα μόρια-φορείς και 
βιοσύνθεση 







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

ΑΤΡ: το οικουμενικό ενεργειακό «νόμισμα»    



Η υδρόλυση του ΑΤΡ προωθεί μια 
ενδόθερμη βιοσυνθετική διεργασία 

Βιοσύνθεση της γλουταμίνης 

Ενεργοποίηση δεσμού για την 
αντίδραση συμπύκνωση 



NAD+/NADH                                 NADP+/NADPH 



NAD+ + H-    NADH 

Οξειδωμένο              Ανηγμένο 

 

 

NADP+ + H- NADPH 

Οξειδωμένο                        Ανηγμένο 

 

H- 



Διαφορές NAD+/ NADP+ 

 

•Μεταφέρουν με τον ίδιο τρόπο τα e- 

•Η φωσφορική ομάδα του NADΡ διαφορετικό σχήμα και έτσι τα 
συνένζυμα συνδέονται με διαφορετικά ένζυμα  

•Ο σχηματισμός τους γίνεται από διαφορετικά μονοπάτια που 
ρυθμίζονται ανεξάρτητα 

•Ο λόγος NAD+/NADH είναι υψηλός, ενώ ο λόγος NADP+/NADPH είναι 
χαμηλός. Έτσι υπάρχει άφθονο ΝΑD+ ως οξειδωτικός παράγοντας στον 
καταβολισμό και άφθονο NADPH ως αναγωγικός παράγοντας στον 
αναβολισμό 



Ακέτυλο συνένζυμο Α (ακέτυλο-CoA) 



Αντίδραση μεταφοράς καρβοξυλομάδας 



Ο πολυμερισμός των βιομορίων απαιτεί παροχή ενέργειας 



Μια εναλλακτική οδός υδρόλυσης του ΑΤΡ, σχηματίζεται 
πυροφωσφορικό οξύ το οποίο στη συνέχεια υδρολύεται 




