
ΤΔΑΣΑΝΘΡΑΚΕ

1. Πθγι ενζργειασ για το κφτταρο

ΓΛΤΚΟΖΗ

ΑΜΤΛΟ

ΓΛΤΚΟΓΟΝΟ

2. Δομικό ςυςτατικό των φυτικϊν 
κυττάρων

ΚΤΣΣΑΡΙΝΗ

3. Διακρίνονται ςε:

ΜΟΝΟΑΚΧΑΡΙΣΕ

ΔΙΑΚΧΑΡΙΣΕ

ΠΟΛΤΑΚΧΑΡΙΣΕ



ΜΟΝΟΑΚΧΑΡΙΣΕ

1. Σριόηεσ 3 6 3C H O
Ενδιάμεςα προϊόντα τθσ 
φωτοςφνκεςθσ και τθσ 
αναπνοισ

Γλυκεριναλδεχδθ

Διυδροξυκετόνθ

2. Πεντόηεσ 5 10 5C H O υςτατικά των
νουκλεοτιδίων

Ριβόηθ

Δε(ς)οξυριβόηθ

3. Εξόηεσ 6 12 6C H O
Δομικοί λίκοι των
διςακχαριτϊν και 
πολυςακχαριτϊν 

Γλυκόηθ

Φρουκτόηθ

Γαλακτόηθ



ΓΛΤΚΟΖΗ

Ο πιο διαδεδομζνοσ 
και πιο ςθμαντικόσ 
μονοςακχαρίτθσ

Κατά τθ φωτοςφνκεςθ τα φυτά παράγουν γλυκόηθ
από διοξείδιο του άνκρακα και νερό αξιοποιϊντασ
τθν θλιακι ακτινοβολία.

Κατά τθν κυτταρικι αναπνοι τα κφτταρα διαςποφν
τθ γλυκόηθ ελευκερϊνοντασ τθν αποκθκευμζνθ
ενζργεια.



ΔΙΑΚΧΑΡΙΣΕ

1. Μαλτόηθ Προκφπτει κατά τθν 
πζψθ του αμφλου

2. ακχαρόηθ Ζάχαρθ ςυςτατικό 
των φροφτων

3. Λακτόηθ
άκχαρο του 
γάλακτοσ

(Γλυκόηθ + Γλυκόηθ)

(Γλυκόηθ + Γαλακτόηθ)

(Γλυκόηθ + Φρουκτόηθ)



ΠΟΛΤΑΚΧΑΡΙΣΕ

1. Κυτταρίνθ

Αποτελεί δομικό ςυςτατικό των 
φυτικϊν κυττάρων αποτελείται 
από περιςςότερα από  10.000 
μόρια γλυκόηθσ και ζχει μορφι 
ευκείασ αλυςίδασ. 

2. Άμυλο

3. Γλυκογόνο
Αποτελεί αποκικθ ενζργειασ 
των ηϊων και των μυκιτων 
αποτελείται από 16 – 24 μόρια  
γλυκόηθσ και ζχει μορφι 
διακλαδιςμζνθσ αλυςίδασ. 

Αποτελεί αποκικθ ενζργειασ 
των φυτϊν αποτελείται από 
δεκάδεσ χιλιάδεσ μόρια γλυκόηθσ 
και ζχει μορφι ςπειροειδι. 

Προκφπτουν από τον πολυμεριςμό των μονοςακχαριτϊν

6 12 6 2 6 10 5( )C H O H O C H O   



Γλυκόηθ

Γλυκόηθ



ΛΙΠΙΔΙΑ
Εςτζρεσ λιπαρϊν οξζων με αλκοόλεσ

1. Δομικά ςυςτατικά των κυττάρων (μεμβράνεσ)

2. Λειτουργικά ςυςτατικά των κυττάρων(αποταμιευτζσ)

4. Διακρίνονται ςε:

ΟΤΔΕΣΕΡΑ  ΛΙΠΗ

ΦΩΦΟΛΙΠΙΔΙΑ

ΣΕΡΟΕΙΔΗ

3. Δεν διαλφονται ςτο νερό 



Αποτελοφνται:
από 3 μόρια λιπαρϊν οξζων
και 1 μόριο γλυκερόλθσ

1. Κορεςμζνα
Απλοί δεςμοί
τερεά
υχνότερα ςτα ηϊα 

ΟΤΔΕΣΕΡΑ ΛΙΠΗ - ΣΡΙΓΛΤΚΕΡΙΔΙΑ

2. Ακόρεςτα
Διπλοί δεςμοί
Τγρά
υχνότερα ςτα φυτά 

 Για το ίδιο βάροσ με τουσ υδατάνκρακεσ
περικλείουν διπλάςιο ποςό ενζργειασ
 Παίηουν και κερμομονωτικό ρόλο 



Αποτελοφνται:
1. Από μια υδρόφιλθ κεφαλι
(1 μόριο φωςφορικοφ οξζοσ 
και 1 πολικό μόριο)
2. Από μια υδρόφοβθ ουρά
(2 μόρια λιπαρϊν οξζων 
και 1 μόριο γλυκερόλθσ)

ΦΩΦΟΛΙΠΙΔΙΑ

 Οι υδρόφιλεσ κεφαλζσ ςτρζφονται προσ το
υδατικό εξωκυττάριο και ενδοκυττάριο περιβάλλον
ενώ οι υδρόφοβεσ κρφβονται ςτο εςωτερικό 
τθσ διπλοςτιβάδασ. Ζτςι ζχουμε ςτακερι δομι. 
 Κφριο δομικό ςυςτατικό των μεμβρανών του 
κυττάρου είναι τα φωςφολιπίδια. 



Αποτελοφνται:
Από 4 ανκρακικοφσ δακτφλιουσ

ΣΕΡΟΕΙΔΗ

Σοβαρότερεσ περιπτώςεισ: 
α. Εγκεφαλικά 
β. Εμφράγματα

1. Φτιάχνονται πολλζσ ορμόνεσ (χθμικά μθνφματα των οργανιςμϊν)

ΧΟΛΗΣΕΡΟΛΗ

2. Φτιάχνονται τα χολικά οξζα (που ςυντελοφν ςτθν πζψθ των λιπϊν)

3. Αρνθτικζσ ςυνζπειεσ 
θ αρτθριοςκλιρυνςθ,
φράξιμο των αρτθριϊν. 

Σο κάπνιςμα – θ κακιςτικι ηωι – το άγχοσ - κλθρονομικότθτα 
και θ διατροφι με τροφζσ πλοφςιεσ ςε ηωικά λίπθ
ευνοοφν τθν εναπόκεςθ λιπαρϊν ουςιϊν ςτισ αρτθρίεσ. 


