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Στόχος Μαθήματος 
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές αρχές 

της κυτταρικής θεωρίας, τη  δομή και τη λειτουργία του κυττάρου, η 

κατανόηση των βασικών μεταβολικών οδών των κυττάρων. Η γνωριμία με 

τα χαρακτηριστικά του γενετικού υλικού. Η κατανόηση των μηχανισμών 

εξέλιξης των οργανισμών. Η εξοικείωση των φοιτητών με την ορολογία της 

Οικολογίας. 

Μαθησιακά 

Αποτελέσματα 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι διδασκόμενοι αναμένεται να είναι σε 

θέση να: 

-κατανοούν την παθολογία του κυττάρου και τα διάφορα κληρονομικά 

νοσήματα που πιθανόν να σχετίζονται με την διατροφή.  

- γνωρίζουν την ανατομία των κυττάρων  

-κατανοούν τη βιοχημεία των κυττάρων και τις διαδικασίες του 

μεταβολισμού.  

-να αναγνωρίζουν την επίδραση του περιβάλλοντος στην αλυσίδα της 

διατροφής μας 

Προαπαιτούμενα κανένα Συναπαιτούμενα κανένα 

Περιεχόμενο 

Μαθήματος 

Κυτταρική θεωρία Περιγραφή βασικών αρχών κυτταρικής θεωρίας   

Μέθοδοι και τεχνικές μελέτης του κυττάρου φωτονική μικροσκοπία, 

ηλεκτρονική μικροσκοπία, ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης, χρώσεις, 

ανοσοκυτταροχημεία Βιολογικά μακρομόρια: Δομή και λειτουργία 



πρωτεϊνών, νουκλεϊκών οξέων (DNA – RNA, διαφορές μεταξύ τους), 

πολυσακχαριτών (άμυλο, κυτταρίνη, γλυκογόνο), λιπιδίων. Ο ρόλος του 

νερού και των αλάτων στα ζωντανά κύτταρα  

Δομή ευκαρυωτικού κυττάρου: Περιγραφή ευκαρυωτικού κυττάρου και 

σύγκρισή του με τα προκαρυωτικά κύτταρα  

Κυτταρικά οργανίδια: Κυτταρική μεμβράνη (λειτουργικότητα κυτταρικής 

μεμβράνης, διαβατότητα κυτταρικής μεμβράνης), ενδοπλασματικό δίκτυο, 

ριβοσώματα, σύστημα Golgi, μιτοχόνδρια, λυσοσώματα, 

υπεροξειδιοσώματα, κυτταρικός σκελετός, κεντρόσωμα, κυτταρικός 

πυρήνας  

Κυτταρικά οργανίδια φυτικών κυττάρων: κυτταρικό τοίχωμα, 

χλωροπλάστες, χυμοτόπια, διαφορές φυτικών – ζωικών κυττάρων  

Μεταβολισμός του κυττάρου: Αναβολισμός – καταβολισμός, ο ρόλος του 

ΑΤΡ ως ενεργειακό νόμισμα του κυττάρου, ένζυμα και ενζυμική δράση, 

φωτοσύνθεση (φωτεινές – σκοτεινές αντιδράσεις), στάδια κυτταρικής 

αναπνοής (γλυκόλυση, κύκλος του κιτρικού οξέος, οξειδωτική 

φωσφορυλίωση), σχέσεις αποικοδόμησης λιπών, πρωτεϊνών και σακχάρων  

Γενετικό υλικό: Ορισμός γονιδίου, δομή και σημασία χρωμοσωμάτων, 

ιδιότητες γενετικού υλικού κατά Sutton  

Προέλευση της ζωής: Ποικιλομορφία και βιοχημική ενότητα των 

οργανισμών, προέλευση της ζωής, προέλευση του κυττάρου  

Εξέλιξη των οργανισμών: Δαρβινική θεωρία για την εξέλιξη των 

οργανισμών, σύγχρονες απόψεις για την εξέλιξη των οργανισμών, 

παράγοντες εξέλιξης των οργανισμών  

Βασικές έννοιες της Οικολογίας: Οικοσύστημα, βιοτικοί – αβιοτικοί 

παράγοντες, παραγωγοί, παραγωγικότητα οικοσυστήματος, καταναλωτές, 

τροφικές αλυσίδες, αποικοδομητές, ο ρόλος των λιπασμάτων, ο κύκλος του 

διοξειδίου του άνθρακα σε ένα οικοσύστημα, ροή ενέργειας σε ένα 

οικοσύστημα, πληθυσμοί και κοινωνίες οικοσυστήματος  

Χερσαία και υδατικά οικοσυστήματα: γενικά χαρακτηριστικά, 

φωτοσύνθεση και διαθεσιμότητα οξυγόνου στο υδατικό περιβάλλον, νερό 

και χερσαίοι οργανισμοί Επεμβάσεις του ανθρώπου στο οικοσύστημα: 

ρύπανση του εδάφους, ρύπανση του νερού, ρύπανση του αέρα 

 

Μέτρα για την αποφυγή, άρση και ελάττωση των επιβαρύνσεων του 

περιβάλλοντος: Προστασία περιβάλλοντος. Προδιαγραφές στον τομέα της 



προστασίας του περιβάλλοντος. Προστασία περιβάλλοντος και προστασία 

στο χώρο εργασίας. Περιβάλλον και διατροφή  

 

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος περιλαμβάνει τις 

συγκεκριμένες ασκήσεις: 

I. Ασκήσεις συμπληρωματικότητας των αζωτούχων βάσεων 

II. Ασκήσεις πάνω στην κυτταρική αναπνοή 

III. Bασικές τεχνικές για τη μελέτη του κυττάρου, Mικροσκόπια και 

Mικροσκοπία. 

Μεθοδολογία 

Διδασκαλίας 

Το μάθημα θα πραγματοποιείται με τη χρήση p.point και οπτικοακουστικών 

μέσων. Εικόνες και βίντεο θα παρέχονται στους φοιτητές όταν και όπου 

χρειάζεται για περαιτέρω κατανόηση των βασικών εννοιών του κάθε 

μαθήματος. Το εργαστήριο του μαθήματος της Βιολογίας γίνεται στο 

εργαστήριο Βιοχημείας. 

Βιβλιογραφία 
Κύριο Διδακτικό Βιβλίο:  
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2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ, Λ.Χ. Μαργαρίτης, Β.Κ Γαλανόπουλος 

et.al, Ιατρικές Εκδόσεις Λίτσας, 2004 

3. Συνοπτική Κυτταρική Βιολογία, ΑΙΚ. ΧΑΡΒΑΛΟΥ, Π.Χ. Πασχαλίδης, 

2002 

4. Molecular Biology of the Cell, Bruce Alberts, Garland Science (2005) 

5. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, Γ.Κ Ροδάκης, Ιατρικές 

Εκδόσεις Λίτσας – Αθήνα 2001   

6. ΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, Θ. 

Κεβρεκίδης, University Studio Press, Εκδόσεις Επιστημονικών 

Βιβλίων και Περιοδικών, Θεσσαλονίκη 1996 

7. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Cl. Dieter Paul, 

Εκδοτικός Όμιλος Ίων 1997 

8. Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία (ενότητες 1 και 2), Γ.Παναγουλάτος, 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

9. Κυτταρική Βιολογία, Λ.Χ.Μαργαρίτης, ΙΩΝ 

10. ΒΙΟΛΟΓΙΑ, Τ.Χαραλάμπους, Εκδόσεις Αλωνεύτης 



Αξιολόγηση Τελική εξέταση (θεωρία & εργαστήριο): 50% 

Ενδιάμεση αξιολόγηση (θεωρία): 20% 

Ενδιάμεση αξιολόγηση (εργαστήριο) : 20% 

Παρουσία και συμμετοχή στην τάξη: 10% 

Γλώσσα Ελληνική 

 


