


ΠοιαΠοια κύτταρακύτταρα έχουνέχουν τοίχωµατοίχωµα

όλαόλα τατα κύτταρακύτταρα τωντων ανώτερωνανώτερων φυτώνφυτών
τατα φύκηφύκη
τατα βακτήριαβακτήρια
οιοι µύκητεςµύκητες



ΑπόΑπό τιτι αποτελείταιαποτελείται τοτο κυτταρικόκυτταρικό
τοίχωµατοίχωµα

κυτταρίνηκυτταρίνη ((σεσε µικροϊνίδιαµικροϊνίδια))
ηµικυτταρίνεςηµικυτταρίνες
πηκτίνεςπηκτίνες
γλυκοπρωτεΐνεςγλυκοπρωτεΐνες
λιγνίνηλιγνίνη ((σεσε ειδικάειδικά κύτταρακύτταρα))



ΤοΤο πρωτογενέςπρωτογενές καικαι τοτο δευτερογενέςδευτερογενές
κυτταρικόκυτταρικό τοίχωµατοίχωµα

ΤαΤα νεαράνεαρά κύτταρακύτταρα σταστα αναπτυσσόµενααναπτυσσόµενα µέρηµέρη
τωντων φυτώνφυτών έχουνέχουν πρωτογενέςπρωτογενές κυτταρικόκυτταρικό
τοίχωµατοίχωµα πουπου είναιείναι λεπτόλεπτό καικαι ελαστικόελαστικό..
ΟρισµέναΟρισµένα κύτταρακύτταρα ότανόταν φτάσουνφτάσουν στοστο τελικότελικό
τουςτους µέγεθοςµέγεθος αναπτύσσουναναπτύσσουν δευτερογενέςδευτερογενές
τοίχωµατοίχωµα..



ΜεριστωµατικάΜεριστωµατικά κύτταρακύτταρα µεµε πρωτογενήπρωτογενή
κυτταρικάκυτταρικά τοιχώµατατοιχώµατα



ΤοΤο πρωτογενέςπρωτογενές καικαι τοτο δευτερογενέςδευτερογενές
κυτταρικόκυτταρικό τοίχωµατοίχωµα

εφυµενίδα

πρωτογενές κ.τα.
δευτερογενές κ.τ.

βοθρίο



µικροϊνίδια κυτταρίνης
πρωτογενές κ.τα.

δευτερογενές κ.τ.

βοθρίο

πλασµοδέσµη

µεσοτοίχιο
ηµικυτταρίνες



ΗΗ επικοινωνίαεπικοινωνία τωντων φυτικώνφυτικών κύττάρωνκύττάρων

ΓίνεταιΓίνεται µέσωµέσω µιαςµιας µορφήςµορφής χασµοσυνδέσµωνχασµοσυνδέσµων, , 
τωντων πλασµοδεσµώνπλασµοδεσµών..
ΟιΟι πλασµοδέσµεςπλασµοδέσµες είναιείναι δίαυλοιδίαυλοι µεταξύµεταξύ
γειτονικώνγειτονικών κυττάρωνκυττάρων πουπου είναιείναι επιστρωµένοιεπιστρωµένοι
µεµε πλασµατικήπλασµατική µεµβράνηµεµβράνη εξασφαλίζονταςεξασφαλίζοντας
έτσιέτσι τητη µεταφοράµεταφορά ορισµένωνορισµένων συστατικώνσυστατικών απόαπό
κύτταροκύτταρο σεσε κύτταροκύτταρο..



Αλωφόρα βοθρία

άβακας



Το κυτταρικό τοίχωµα κυττάρου µεταφοράς



Πρωτοξυλικό αγγείο



ΟΟ σχηµατισµόςσχηµατισµός τουτου κκ..ττ.. γίνεταιγίνεται µεµε τηντην
εναπόθεσηεναπόθεση προδρόµωνπροδρόµων ουσιώνουσιών πουπου

µεταφέρονταιµεταφέρονται µεµε κυστίδιακυστίδια



Χαρτί µε το ΗΜΣ

Φυτικές ίνες για
βιοµηχανική χρήση



ΟργανίδιαΟργανίδια
µετατροπήςµετατροπής
ενέργειαςενέργειας

τατα µιτοχόνδριαµιτοχόνδρια καικαι τατα
πλαστίδιαπλαστίδια



ΜιτοχόνδριαΜιτοχόνδρια καικαι χλωροπλάστεςχλωροπλάστες..

ΥπάρχουνΥπάρχουν πολλοίπολλοί λόγοιλόγοι πουπου µαςµας
υπαγορεύουνυπαγορεύουν τητη σύγχρονησύγχρονη αναφοράαναφορά αυτώναυτών
τωντων δυοδυο οικογενειώνοικογενειών οργανιδίωνοργανιδίων. . 

ΟιΟι οµοιότητεςοµοιότητες πουπου έχουνέχουν είναιείναι πολλέςπολλές καικαι
αφορούναφορούν τητη δοµήδοµή, , λειτουργίαλειτουργία, , περιεχόµενοπεριεχόµενο
αλλάαλλά καικαι τηντην προέλευσήπροέλευσή τουςτους..



O2

CO2 + H2O

φως µιτοχόνδριο

χλωροπλάστης
υδατάνθρακες

ΑΤΡ

Η σχέση της φωτοσύνθεσης µε την αναπν



ΗΗ θεωρίαθεωρία τηςτης ενδοσυµβίωσηςενδοσυµβίωσης

λέειλέει ότιότι οιοι χλωροπλάστεςχλωροπλάστες καικαι τατα µιτοχόνδριαµιτοχόνδρια ήτανήταν
αρχικάαρχικά ανεξάρτητοιανεξάρτητοι προκαρυωτικοίπροκαρυωτικοί οργανισµοίοργανισµοί οιοι
οποίοιοποίοι ήδηήδη συµβίωνανσυµβίωναν στοστο εσωτερικόεσωτερικό τωντων
ευκαρυωτικώνευκαρυωτικών κυττάρωνκυττάρων πρινπριν απόαπό περίπουπερίπου 1.51.5ΧΧ101099

χρόνιαχρόνια.  .  
ΈτσιΈτσι πιστεύεταιπιστεύεται ότιότι τατα σύγχρονασύγχρονα µιτοχόνδριαµιτοχόνδρια
προήλθανπροήλθαν απόαπό αερόβιααερόβια βακτήριαβακτήρια ενώενώ οιοι
χλωροπλάστεςχλωροπλάστες απόαπό φωτοσυνθετικάφωτοσυνθετικά βακτήριαβακτήρια..



ΗΗ θεωρίαθεωρία τηςτης ενδοσυµβίωσηςενδοσυµβίωσης
υποστηρίζεταιυποστηρίζεται απόαπό τατα εξήςεξής::

•Τα µιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες είναι παρόµοια
σε µέγεθος και δοµή µε τα βακτήρια.

•Και τα δυο οργανίδια περιβάλλονται από φάκελο.

•Και τα δυο είδη οργανιδίων σχετίζονται µε τη
µετατροπή ενέργειας.

•Και τα δυο περιέχουν κυκλικό DNA και
αυτοδιπλασιάζονται µόνο µέσα στα κύτταρα
«ξενιστές».



ΕχουνΕχουν δικόδικό τουςτους µηχανισµόµηχανισµό
πρωτεϊνοσύνθεσηςπρωτεϊνοσύνθεσης..
ΈχουνΈχουν καικαι τατα δυοδυο προκαρυωτικούπροκαρυωτικού τύπουτύπου
ριβοσώµαταριβοσώµατα..
ΚαιΚαι τατα δυοδυο παράγουνπαράγουν ΑΤΡΑΤΡ µέσωµέσω αλυσίδωναλυσίδων
µεταφοράςµεταφοράς ηλεκτρονίωνηλεκτρονίων



ΠλαστίδιαΠλαστίδια -- χλωροπλάστεςχλωροπλάστες
ΠροπλαστίδιαΠροπλαστίδια
ΕτιοπλάστεςΕτιοπλάστες
ΧλωροπλάστεςΧλωροπλάστες -- φωτοσύνθεσηφωτοσύνθεση
ΑµυλοπάστεςΑµυλοπάστες -- αποθήκευσηαποθήκευση αµύλουαµύλου
ΕλαιοπλαστεςΕλαιοπλαστες -- αποθήκευσηαποθήκευση ελαίωνελαίων
ΠρωτεϊνοπλάστεςΠρωτεϊνοπλάστες -- αποθήκευσηαποθήκευση πρωτεϊνώνπρωτεϊνών
ΧρωµοπλάστεςΧρωµοπλάστες -- προσδίδουνπροσδίδουν χρώµαχρώµα



ΟιΟι αλληλοµετατροπέςαλληλοµετατροπές τωντων
πλαστιδίωνπλαστιδίων



Ο χλωροπλάστης

αµυλόκοκκος

πλαστοσφαιρίδιο

granum

εξωτερική µεµβράνη

εσωτερική µεµβράνη

στρώµα

µόριο
DNA
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Χλωροπλάστες µε το ΗΜ∆

αµυλόκοκκος grana

χυµοτόπιο



ΤαΤα grana grana τωντων χλωροπλαστώνχλωροπλαστών

grana

πλαστοσφαιρίδιο



Τα θηλακοειδή ενός χλωροπλάστη µε το ΗΜ∆.
∆ιακρίνεται καθαρά ο φάκελος του χλωροπλάστη
και τα δυο είδη ριβοσωµάτων.



∆ιαίρεση∆ιαίρεση χλωροπλαστώνχλωροπλαστών



Χλωροπλάστες και πλαστίδια σε αποδιαφοροποιούµενο κύτταρο



ΧλωροπλάστηςΧλωροπλάστης σεσε
αποδιαφοροποιούµενοαποδιαφοροποιούµενο κύτταροκύτταρο



Προπλαστίδια που διαιρούνται σε κύτταρο
που διαφοροποιείται



Πλαστίδιο από επιδερµικό κύτταρο



Το
µιτοχόνδριο



∆ιάφορα µιτοχόνδρια
Από φυτικά κύτταρα



Το µιτοχόνδριο όπως φαίνεται µε το ΗΜ∆



ΟΟ µεταβολισµόςµεταβολισµός τηςτης γλυκόζηςγλυκόζηςγλυκόζη C6

γλυκόλυση2ΑΤΡ

αλκοολική ζύµωση

γαλακτική ζύµωση
πυροσταφυλικό C3

C2
αναπνευστική

αλυσίδα

CO2

CO2 H2O

O2

2ΑΤΡ 2ΑΤΡ

κύκλος
Krebs


