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Στόχοι 

Επισκόπηση της σύγχρονης κυτταρικής και μοριακής βιολογίας με 

έμφαση στον άνθρωπο και τα νοσήματά του 

 

Βασικοί όροι, αρχές και μηχανισμοί βιολογικών διεργασιών 

 

Κριτική σκέψη 

 



Δομή 

ΓΕΝΕΤΙΚΗ 
ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ 



Χρήσιμες πληροφορίες 

Ηλικία σύμπαντος: 12,5 δισ. Χρόνια 

Ηλικία Γης: 4,6 δισ. Χρόνια 
 

• Αρχικές συνθήκες: Εκρήξεις ηφαιστείων, βίαια καιρικά φαινόμενα, 
ακτινοβολία κλπ. 
 

• Σύσταση ατμόσφαιρας: νερό, μεθάνιο, αμμωνία, υδρογόνο, διοξείδιο 
του άνθρακα 
 

• Παραγωγή οργανικών ενώσεων – πείραμα Miller: 1953 



Πως εξελίχθηκαν οι οργανισμοί? 

Πριν από 4,5 δισ. Χρόνια 

Η αρχέγονη Γη, από πλευράς σύστασης και κλιματολογικών συνθηκών, 
αποτέλεσε εργοστάσιο παραγωγής απλών οργανικών ενώσεων από 
ανόργανα μόρια 



Απέδειξε τον σχηματισμό οργανικών ενώσεων 
απο ανόργανες 

 

Στο κλασικό πείραμα του Miller διοχετεύονται 
σε κλειστό δοχείο υδρατμοί μαζί με μεθάνιο, 
αμμωνία και υδρογόνο με ταυτόχρονη 
επίδραση ηλεκτρικών σπινθήρων (κεραυνών) 

STANLEY MILLER, 1953 



Η δημιουργία οργανικών ενώσεων 
οδήγησε στην διαμόρφωση της ζωής 

Μακρά πορεία χημικής και οργανισμικής εξέλιξης 

• Η συβολή των λιποκυστιδίων ήταν καθοριστική 
επιτρέποντας τη συγκέντρωση μορίων ώστε να 
αντιδράσουν μεταξύ τους 



Ζωντανός Οργανισμός 

 

Αυτοσυναρμολογούμενο 

Αυτορυθμιζόμενο 

Αυτοαναπαραγόμενο 

Ισοθερμικό  

Ανοικτό σύστημα μορίων  
που λειτουργεί κάτω από την αρχή της μεγίστης 

οικονομίας  



Μορφές Ζωής  

 
Μη βιοτικές μορφές  

 

Βιοτικές μορφές  
 

Ιοί  

Ιοειδή  

Prions  
 

Προκαρυωτικοί Οργανισμοί 
Αρχαία 

Ευβακτήρια 

Ευκαρυωτικοί Οργανισμοί  
Φυτικοί  

Ζωικοί  
 



Οργάνωση Ζωής 

ΚΥΤΤΑΡΟ ΟΡΓΑΝΙΔΙΑ 
ΠΥΡΗΝΑΣ, ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΟ, ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΗΣ,  

ΜΕΜΒΡΑΝΩΔΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΥΠΕΡΜΟΡΙΑΚΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ  
 

ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΙΑ, ΕΝΖΥΜΙΚΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ, ΣΥΣΤΑΛΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 

ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ 
 

ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΑ ΟΞΕΑ, ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ, ΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΤΕΣ, ΛΙΠΙΔΙΑ 
 

ΔΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ  ΜΟΝΟΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΑ, ΑΜΙΝΟΞΕΑ, ΣΑΚΧΑΡΑ, ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ 
 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΜΟΡΙΑ 
 

ΓΛΥΚΕΡΟΛΗ, ΠΥΡΟΥΒΙΚΟ, ΚΙΤΡΙΚΟ, ΜΑΛΟΝΙΚΟ, 3-Ρ-ΓΛΥΚΕΡΑΛΔΕΫΔΗ  

ΠΡΟΔΡΟΜΑ ΜΟΡΙΑ  
 

CO2, H2O, NH3, N2 
 



Η ζωή σήμερα 

• Υπάρχουν περίπου 3-30 εκατομύρια 
είδη μονοκύτταρων ή πολυκύτταρων 
οργανισμών στη Γή 

 

• Από πλευράς κυτταρικής οργάνωσης 
κατατάσσονται σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες: 
 

• ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟΙ (χωρίς πυρήνα) 

• ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΙ (με πυρήνα και οργανίδια) 



Οι οργανισμοί ταξινομούνται σε Βασίλεια 
και επικράτειες 



Προκαρυώτες 

Η πιο ετερογενής ομάδα κυττάρωv 
 



Τα βακτήρια πολλαπλασιάζονται με 
γρήγορο ρυθμό 

Ρυθμός αναπαραγωγής ~20 λεπτά 



Τα βακτήρια έχουν διάφορες μορφές 

Μορφολογικά, ομαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες: 

1. Κόκκοι, με σφαιρικό σχήμα και μέγεθος 0.5—1.0μm 

2. Βάκιλοι με ραβδοειδές σχήμα και διαστάσεις 0.2-1.25  Χ 1.5-8 μm μήκος 

3. Σπειρίλια με σχήμα σπειροειδές και διαστάσεις 0.09-0.18 Χ 6-20 μm 



Βακτηριακή Δομή  & Κυτταρικά Συστατικά 

Κυτταρόπλασμα 
DNA 

Πλασμίδια 

Ριβοσώματα 

Πρωτεΐνες  

 

 

Περίβλημα 
Κυτταροπλασματική μεμβράνη 

Κυτταρικό τοίχωμα 

Κάψουλα/βλεννώδες κάλυμμα 

Μαστίγια 

Τριχία 

Σπόρια 

 



Βακτηριακό χρωμόσωμα 
80% DNA (δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ) + 10% RNA (ριβονουκλεϊκό οξύ) + 10% πρωτείνη 

Πακεταρισμένο σε ειδική περιοχή γνωστή ως  «πυρηνοειδές» 

Το DNA είναι υπερπεριελιγμένο και περιέχει αρκετές αγκύλες (μεταγραφικά ενεργές περιοχές)  

 

Πλασμίδια 
Πρόκειται για εξωχρωμοσωμικό DNA 

Βρίσκονται σε ελεύθερη μορφή αλλά και ενσωματωμένα στο χρωμόσωμα 

Κυκλικά, μικρά σε μέγεθος και αυτοαναπαραγόμενα  

Κωδικοποιούν για σημαντικές ιδιότητες όπως είναι η αντίσταση στα αντιβιωτικά και η μολυσματικότητα  

 

Έγκλειστα σωμάτια 
Είναι γνωστά και ως «κυτταροπλασματικά κοκκία». Μερικά περικλείονται από μεμβρανώδεις σχηματισμούς. 

Η λειτουργία τους αφορά αποθήκευση προϊόντων του μεταβολισμού, αέρια, ειδικές πρωτείνες κ.α.  

Βακτηριακό κυτταρόπλασμα 



Ριβοσώματα 
Είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα των ευκαρυωτικών κυττάρων  
Αποτελούνται κατά 60% από rRNA και κατά 40% από πρωτείνες  

Το βακτηριακό ριβόσωμα χαρακτηρίζεται ως 70S (30S+50S υπομονάδες) 
 

Πρωτεΐνες 
Διαλυτές πρωτείνες, οι περισσότερες είναι ένζυμα. Π.χ. το Escherichia coli 
περιέχει περίπου 1.000 διαφορετικά ένζυμα. Το μέγεθος των πρωτεϊνών 

διαφέρει και κυμαίνεται από 8.000 μέχρι πάνω από 1.000.000 Da με μέσο ΜΒ 
γύρω στο 40.000 

 

 
 

Βακτηριακό κυτταρόπλασμα 



Βακτηριακό περίβλημα 

Στα Gram(-) βακτήρια το κυτταρικό τοίχωμα είναι πιο λεπτό (περίπου 10nm). 
Αποτελείται από ένα λεπτό στρώμα πεπτιδογλυκανών που περιβάλλεται από μια 
εξωτερική μεμβράνη. Στη μεμβράνη αυτή βρίσκονται τοποθετημένα μόρια 
λιποπολυσακχαριτών (LPS), γνωστά και ως ενδοτοξίνες 



Μετάβαση στην ευκαρυωτική 
κυτταρική οργάνωση 

• Οργάνωση γενετικού υλικού σε πυρήνα 

• Σχηματισμός ενδοκυτταρικών μεμβρανών 

• Σχηματισμός Golgi 

• Σχηματισμός οργανιδίων, μιτοχόνδρια, 

λυσοσώματα, υπεροξεισώματα 

• Δημιουργία μαστιγίων, βλεφαρίδων, ινιδίων 

 



Προκαρυωτικό Vs ευκαρυωτικό κύτταρο 



Πυρήνας 



 Μιτοχόνδρια 



Χλωροπλάστες 



Ενδοπλασματικό δίκτυο 



Συσκευή Golgi 



Μεμβρανικά οργανίδια 



Κυτταροσκελετός  



Ευκαρυωτικοί οργανισμοί 

Πρωτόζωα 

Φύκη 

Μύκητες 

Ζώα Φυτά 



Το δένδρο της ζωής 



Κάθετη οργάνωση της έμβιας ύλης 



Ομοιότητα μεταξύ των ειδών 

ΟΙ «ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ» ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΝΑΙ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΟΣΟ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΕ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

Τα διαφορετικά είδη οργανισμών διαθέτουν: 
• τα ίδια συστατικά άτομα και μόρια 

• τα ίδια συστατικά βιομόρια 

• την ίδια κυτταρική οργάνωση 

• τους ίδιους μηχανισμούς μεταβολισμού 



Το δόγμα της βιολογίας 



Ποιός είναι ο βιολογικός μηχανισμός της 
εξέλιξης; 

• Κάθε κύτταρο αναπαράγεται με διπλασιασμό του γενετικού υλικού του 

• Η αντιγραφή δεν είναι πάντοτε τέλεια και σποραδικά οι πληροφορίες 
αλλοιώνονται 

• Οι μεταβολές στο DNA αποκαλούνται μεταλλάξεις και μπορεί να είναι 
επωφελής, επιβλαβής ή ουδέτερες (σιωπηλές) 

• Επιπλέον η φυλετική αναπαραγωγή οδηγεί σε αναδιοργάνωση των 

γενετικών πληροφοριών σε νέους συνδυασμούς στην επόμενη γενιά 

 

• Αποτέλεσμα: ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ – ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ - ΕΠΙΒΙΩΣΗ 



Πρότυποι οργανισμοί 



Πρότυποι οργανισμοί 

Θεμελιώδεις ιδιότητές διατηρούνται κατά την εξέλιξη σε όλα τα είδη των 
κυττάρων μέχρι και σήμερα 

 

Οι πρότυποι οργανισμοί επιλέχθηκαν από τους βιολόγους επειδή είναι 
ευκολότερο να μελετηθούν στο εργαστήριο 

 

 Αναπαράγονται γρήγορα και προσφέρονται για πειράματα γενετικών 
παρεμβάσεων 

Προκαρυωτικό κύτταρο το βακτήριο Escherichia coli 

Ευκαρυωτικό κύτταρο ο ζυμομύκητας Saccharomyces cerevisiae 

Φυτά το αναριχόμενο ζιζάνιο Arabidopsis thaliana 

Ζώα μια μύγα, ένα σκουλήκι, ένα ποντίκι και ο άνθρωπος 



Homo-sapiens 

Ο ‘’σύγχρονος άνθρωπος’’ 



O ρόλος της βιολογίας στην ιατρική 



  

αλληλεπίδραση  

γονιδίων <–> περιβάλλοντος 
 

Πρόληψη 

Διάγνωση 

Πρόγνωση 

Θεραπεία 

Ο ρόλος της Βιολογίας σε ποικίλες 
εκφάνσεις της ιατρικής πράξης 




