
ΒΣ2    Πρωτεΐνες-Λίπη



Πρωτεΐνες

Ο όρος πρωτεΐνη προέρχεται από τη λέξη πρώτος, για να τονιστεί ο
πρωτεύων ρόλος της ως συστατικό του πρωτοπλάσματος των ζωικών και
φυτικών κυττάρων. Οι πρωτεΐνες είναι μεγαλομοριακές ενώσεις που
αποτελούν απαραίτητο συστατικό όλων των έμβιων οργανισμών.

Οι πρωτεΐνες περιέχουν απαραίτητα τα στοιχεία άνθρακα (C), οξυγόνο (O), 
υδρογόνο (H), άζωτο (N) και σπανιότερα θείο (S), φωσφόρο (P), σίδηρο (Fe), 
χαλκό (Cu), μαγνήσιο (Mg), ψευδάργυρο (Zn) και ιώδιο (I). Δομική μονάδα όλων 
των πρωτεϊνών είναι τα αμινοξέα. Η κάθε πρωτεΐνη προκύπτει από τη συνένωση 
πολλών μορίων αμινοξέων τα οποία συνδέονται με έναν ειδικό δεσμό, 
τον πεπτιδικό.

πρωτεΐνη πρόσθετο 
στοιχείο

αιμοσφαιρίνη σίδηρος (Fe)

καζεΐνη φωσφόρος (P)

Τα αμινοξέα είναι οργανικές ενώσεις με κοινά χαρακτηριστικά 

την καρβοξυλομάδα (-COOH) και την αμινομάδα –ΝH2.



•τη συντήρησή του και την αντικατάσταση των 
πρωτεϊνών που χάνονται από τους ιστούς με τα 
βιολογικά υγρά,

•την παραγωγή ενέργειας έμμεσα, όταν η πρωτεΐνη 
χρησιμοποιείται για την παραγωγή γλυκόζης, σε 
περιπτώσεις έντονης μυϊκής άσκησης,

•τη σύνθεση ενζύμων, δηλαδή βιοκαταλυτών, 
ορμονών, όπως η αδρεναλίνη, καθώς και μορίων 
που μεταφέρουν άλλες ουσίες,

•την παραγωγή αντισωμάτων, δηλαδή ειδικών 
πρωτεϊνών, που αντιστέκονται σε ουσίες-εισβολείς 
στον οργανισμό που τον κάνουν να νοσεί.

Η επαρκής πρόσληψη πρωτεϊνών από τον
οργανισμό σε καθημερινή βάση είναι αναγκαία για:
•την ανάπτυξή του



Λίπη και έλαια

• Τα λίπη και τα έλαια είναι βασική 
κατηγορία θρεπτικών υλών και 
αποτελούν σημαντική πηγή 
ενέργειας. Ανήκουν στην ομάδα των 
φυσικών υλών που 
ονομάζονται λιπίδια. Από χημική 
άποψη, τόσο τα λίπη όσο και τα 
έλαια είναι μείγματα ενώσεων 
(εστέρων) που προκύπτουν από την 
αντίδραση οργανικών οξέων με 
γλυκερίνη. Οι ενώσεις αυτές 
ονομάζονται γλυκερίδια.





Λίπη ονομάζονται τα μείγματα γλυκεριδίων που είναι στερεά σε συνήθεις 
θερμοκρασίες και έλαια αυτά που είναι υγρά.

Σε ό,τι αφορά την προέλευσή τους διακρίνονται σε:
•ζωικά λίπη και έλαια
•φυτικά λίπη και έλαια

Τα λίπη και τα έλαια έχουν μεγάλη βιολογική αξία, γιατί:
α. εξασφαλίζουν σημαντικό μέρος της απαιτούμενης ενέργειας. Κατά το μεταβολισμό, 1 g
λίπους αποδίδει 9 kcal, ενώ 1 g υδατάνθρακα ή πρωτεΐνης αποδίδει 4 kcal,

β. εξασφαλίζουν τα απαραίτητα λιπαρά οξέα, που δεν μπορεί να συνθέσει ο οργανισμός,

γ. μεταφέρουν τις απαραίτητες λιποδιαλυτές βιταμίνες A, D, E, K,

δ. εμποδίζουν την απώλεια θερμότητας από το σώμα και έτσι συμβάλλουν στη διατήρηση 
της θερμοκρασίας του σε φυσιολογικά επίπεδα.



1.H ζάχαρη ανήκει στις οργανικές ενώσεις. Nα περιγράψετε μια πειραματική 
μέθοδο η οποία να αποδεικνύει ότι η ζάχαρη περιέχει άνθρακα..

2.Σε ποιες μεγάλες ομάδες διακρίνονται οι υδατάνθρακες;

3.Ποιες είναι οι δομικές μονάδες των πρωτεϊνών;

4.Ποια είναι η βιολογική αξία των πρωτεϊνών για τον ανθρώπινο οργανισμό;

5.α. Ποιες είναι οι κυριότερες λιπαρές ουσίες;
β. Ποιες λιπαρές ουσίες χαρακτηρίζονται ως λίπη και ποιες ως έλαια;
γ. Nα αναφέρετε ορισμένα είδη λιπών και ελαίων.

6.Ποια είναι η βιολογική αξία των λιπαρών ουσιών για τον ανθρώπινο 
οργανισμό;

1.Σε 100 mL φρέσκου γάλακτος (πλήρους) περιέχονται 3,2 g πρωτεϊνών, 
4,6 g υδατανθράκων και 3,5 g λιπαρών. Πόση ενέργεια εξασφαλίζετε, αν 
πιείτε ένα ποτήρι φρέσκο γάλα; Περιεχόμενο ποτηριού 200 mL.

Ερωτήσεις  



Στήλη I Στήλη II Στήλη III

Λιπαρή ουσία Eίδος λιπαρής ουσίας Προέλευση

• ελαιόλαδο • ζωική

• σογιέλαιο • λίπος

• βούτυρο

• μουρουνέλαιο

• βούτυρο του κακάο • έλαιο

• ηλιέλαιο • φυτική

8.Nα αντιστοιχίσετε τις ουσίες της στήλης I με τα στοιχεία των στηλών II και III


