
ΚΤΣΣΑΡΟ ΙΙ

Πρωτόπλαςμα         Κυτταρόπλαςμα

= Δομζσ που επιτελοφν ςυγκεκριμζνθ λειτουργίαΟργανίδια                            

Πυρήνασ = Σο κζντρο ελζγχου του κυττάρου

= Ημίρρευςτθ και οριοκετθμζνθ

ομογενισ μάηα. 

Κυτταρόπλαςμα 

Κυτταρικό 
τοίχωμα

Ανκεκτικό εξωτερικό περίβλθμα 
= αποτελοφμενο κυρίωσ από κυτταρίνθ. 

Σο ζχουν μόνο τα φυτικά κφτταρα



ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΙΟ ΕΤΔΙΑΚΡΙΣΟ ΟΡΓΑΝΙΔΙΟ ΣΩΝ ΚΤΣΣΑΡΩΝ 

ΠΥΡΗΝΑ

Ο ΠΤΡΗΝΑ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ:

ΚΑΣΑ ΚΑΝΟΝΑ ΤΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΠΤΡΗΝΑ Ε ΚΑΘΕ ΚΤΣΣΑΡΟ 

Δφο πυρινεσ = το πρωτόηωο Παραμζτςιουμ
Πολλοφσ πυρινεσ = τα μυϊκά κφτταρα
Χωρίσ πυρινα = τα ερυκρά κατά τθ διάρκεια τθσ διαφοροποίθςθσ.

1. Από τον πυρθνικό φάκελο

3. Από τον πυρθνίςκο

2. Από το πυρθνόπλαςμα



1. Πυρθνικόσ φάκελοσ

Αποτελείται από δφο ςτοιχειϊδεισ 
μεμβράνεσ, μια εςωτερικι και μια 
εξωτερικι . Οι μεμβράνεσ ζχουν 
πόρουσ για να επικοινωνεί ο πυρινασ 
με το κυτταρόπλαςμα.  

2.  Πυρθνόπλαςμα

Είναι μια θμίρρευςτθ ουςία ςτθν 
οποία περιζχονται: 
α. Σο ςφνολο ςχεδόν του DNA 
β. Ζνασ ι περιςςότεροι πυρθνίςκοι
γ. Διάφορεσ χθμικζσ ουςίεσ 
(νουκλεοτίδια, ζνηυμα, πρωτεΐνεσ).   



3. Πυρθνίςκοσ

 Ζχει ςχιμα ςφαιρικό και πυκνι υφι.

 Αποτελείται κυρίωσ από RNA και DNA

 Δεν περιβάλλεται από ςτοιχειϊδθ μεμβράνθ

 Εδϊ ςυντίκεται το rRNA. 

 Κφτταρα που ζχουν χάςει τον πυρινα τουσ δεν 
αναπαράγονται και δεν ηουν πολφ. 



 Ο ρόλοσ του πυρθνίςκου για τθ ηωι των κυττάρων 

Φυλάςςει το γενετικό υλικό και με βάςθ τισ πλθροφορίεσ 
που είναι καταγραμμζνεσ ς’ αυτό κακορίηονται οι ιδιότθτεσ 
του κυττάρου και ελζγχονται οι κυτταρικζσ δραςτθριότθτεσ.

 ’ αυτόν διπλαςιάηεται το γενετικό υλικό, ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ μεταβίβαςθ των πλθροφοριϊν από κφτταρο 
ςε κφτταρο και από γενιά ςε γενιά. 

 το εςωτερικό του ςυντίκενται τα διάφορα είδθ RNA από 
γενετικζσ πλθροφορίεσ που φζρει το DNA.  



ΠΕΡΙΗΓΗΗ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΣΟΤ ΚΤΣΣΑΡΟΤ





ΕΝΔΟΜΕΜΒΡΑΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ

Πολυδαίδαλο ςφνολο αγωγϊν και 
κφςτεων που επιτρζπει τθ μεταφορά 
ουςιϊν μεταξφ των διαφόρων τμθμάτων 
του κυτταροπλάςματοσ , του πυρινα και 
του εξωκυτταρικοφ περιβάλλοντοσ 

1. Ενδοπλαςματικό
δίκτυο        

1α. Αδρό ενδοπλαςματικό
δίκτυο                           

Φζρει ςτθν εξωτερικι επιφάνεια των 
μεμβρανϊν μικροφσ ςχθματιςμοφσ 
τα ριβοςώματα ςτα οποία γίνεται θ 
ςφνκεςθ των πρωτεϊνϊν, οι οποίεσ 
ςτθ ςυνζχεια ειςζρχονται ςτο 
εςωτερικό των αγωγϊν.



1β. Λείο ενδοπλαςματικό
δίκτυο

Αποτελεί ςυνζχεια του αδροφ δεν ζχει 
όμωσ ριβοςϊματα και ζχει ςωλθνοειδι 
εμφάνιςθ . 

1γ. φμπλεγμα Golgi

 Αποτελείται από ομάδεσ παράλλθλων 
πεπλατυςμζνων ςάκων από ςτοιχειϊδθ 
μεμβράνθ.

 Είναι οργανίδιο που ςυγκεντρϊνει και 
τροποποιεί τισ πρωτεΐνεσ που παράγονται

Η μεταφορά γίνεται μζςω τθσ ςφνδεςθσ των 
μεμβρανϊν ι με τθ βοικεια κυςτιδίων.



Λυςοςώματα

 Είναι ςφαιρικά οργανίδια που περι-
βάλλονται από απλι ςτοιχειϊδθ μεμβράνθ

 Περιζχουν υδρολυτικά ζνηυμα που

βοθκοφν ςτθν πζψθ των μεγαλομοριακϊν
ενϊςεων .

 τα φυτικά κφτταρα ςαν λυςοςϊματα
λειτουργοφν τα χυμοτόπια. 

Κενοτόπια

 Κάκε κυςτίδιο που περιβάλλεται από 
απλι ςτοιχειϊδθ μεμβράνθ και περιζχει 
υδατϊδεσ υγρό.

 Σα κενοτόπια των φυτικϊν κυττάρων 
ονομάηονται χυμοτόπια και είναι 
αποκικεσ κρεπτικϊν ουςιϊν .



Υπεροξειδιοςώματα

 Είναι μικρά ςφαιρικά κυςτίδια που περιβάλλονται 
από απλι ςτοιχειϊδθ μεμβράνθ

 Περιζχουν οξειδωτικά ζνηυμα που βοθκοφν ςτισ 
διάφορεσ μεταβολικζσ διεργαςίεσ.

 τα θπατικά και νεφρικά κφτταρα γίνεται θ 
μετατροπι του οινοπνεφματοσ ςε ακεταλδεΰδθ και 
ζτςι εξαςφαλίηεται θ αποτοξίνωςθ του οργανιςμοφ.

Μετατρζπουν ςε οξυγόνο το υπεροξείδιο του 
υδρογόνου που είναι τοξικό. 



Μιτοχόνδρια 

 Τπάρχουν ςε όλα τα ευκαρυωτικά
κφτταρα εκτόσ από τα ϊριμα ερυκρά

 Ζχουν ςχιμα επίμθκεσ, ςφαιρικό ι 
ωοειδζσ

 Είναι περιςςότερα εκεί που οι 
απαιτιςεισ ενζργειασ είναι αυξθμζνεσ

 Περιβάλλονται από διπλι ςτοιχειϊδθ 
μεμβράνθ

 Η εςωτερικι μεμβράνθ καλφπτεται από 
μια παχφρευςτθ μάηα τθ μιτρα όπου 
υπάρχουν DNA, ζνηυμα, ριβοςϊματα

Είναι τα οργανίδια όπου γίνεται η μετατροπή τησ ενζργειασ 

ςε μορφή που μπορεί να αξιοποιηθεί από το κφτταρο.   

ή ί 

ή ό 

Μποροφν να διπλαςιαςτοφν ανεξάρτητα από το διπλαςιαςμό του κυττάρου. 



Χλωροπλάςτεσ

 Περιβάλλονται από διπλι 
ςτοιχειϊδθ μεμβράνθ

το εςωτερικό τθσ υπάρχει 
λεπτι μάηα το ςτρϊμα

 Σα grana αποτελοφνται από 
τα κυλακοειδι, περιζχουν 
μόρια χλωροφφλλθσ και 
ςυνδζονται με τα ελάςματα

Είναι τα οργανίδια όπου γίνεται η μετατροπή τησ ενζργειασ 

ςε μορφή που μπορεί να αξιοποιηθεί από το κφτταρο.   

Γίνεται θ φωτοςφνκεςθ

 Τπάρχουν μόνο ςτα κφτταρα των πράςινων τμθμάτων των φυτϊν

Μποροφν να διπλαςιαςτοφν ανεξάρτητα από το διπλαςιαςμό του κυττάρου. 

Οι χλωροπλάςτεσ ανικουν ςτα πλαςτίδια όπωσ οι αμυλοπλάςτεσ και χρωμοπλάςτεσ



Κυτταρικόσ ςκελετόσ

Ο κυτταρικόσ ςκελετόσ αποτελείται 
από ινίδια, μικροϊνίδια, ενδιάμεςα 
ινίδια και μικροςωληνίςκουσ .

 Χάρθ ςτο ςκελετό τα κφτταρα 
υποςτθρίηονται μθχανικά

 Χάρθ ςτο ςκελετό τα οργανίδια 
ςυγκρατοφνται ςτισ κζςεισ τουσ

 Ο κυτταρικόσ ςκελετόσ βοθκά τθν 
κίνθςθ του ίδιου του κυττάρου όταν 
είναι απαραίτθτο

τα ηωικά κφτταρα ςχθματίηεται από μικρο-
ςωλθνίςκουσ το κεντροςωμάτιο το οποίο 
αποτελείται από δφο κεντρίλια και ςυμβάλλει 
ςτθν κυτταρικι διαίρεςθ.



Κυτταρικό τοίχωμα

 Πρόςκετο περίβλθμα των φυτικϊν κυττάρων

 Αποτελείται από πολυςακχαρίτεσ (κυτταρίνθ)

 Είναι ςυμπαγζσ ανκεκτικό και προςτατεφει το φυτό 
από διάρρθξθ 


