
ΒΣ2    Yδατάνθρακες-
Βιταμίνες



Η έκφραση «το αυτοκίνητό μου τρώει πολλή βενζίνη» δείχνει μια 
πραγματικότητα. Οι υδρογονάνθρακες είναι αποθήκες ενέργειας τις οποίες 
καίει το αυτοκίνητο, για να λειτουργήσει. 
Σε ορισμένες χώρες, όπως η Βραζιλία, ως αποθήκες ενέργειας στα αυτοκίνητα 
χρησιμοποιούνται και οι αλκοόλες. Όπως τα αυτοκίνητα έτσι και οι ζωντανοί 
οργανισμοί καίνε άλλες αποθήκες ενέργειας που τις βρίσκουν στις τροφές. Οι 
αποθήκες αυτές είναι οργανικές ενώσεις που «καίνε» οι οργανισμοί

Yδατάνθρακες-Πρωτεΐνες-Λίπη



Όταν θα έχετε μελετήσει την ενότητα αυτή, θα μπορείτε:

1.Να διαπιστώνετε πειραματικά την ύπαρξη του άνθρακα σε 
ορισμένες οργανικές ουσίες.
2.Να αναφέρετε τους σημαντικότερους υδατάνθρακες.
3.Να αναφέρετε ποιες ουσίες ονομάζονται πρωτεΐνες.
4.Να αναφέρετε τις κυριότερες βρώσιμες λιπαρές ουσίες και τη 
βιολογική αξία τους.
5.Να εκτιμάτε το ρόλο των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και 
των λιπών στους οργανισμούς.



Θρεπτικά συστατικά ονομάζονται οι ουσίες που περιέχονται στις τροφές και είναι
απαραίτητες για την ανάπτυξη και συντήρηση του οργανισμού.
Τα θρεπτικά συστατικά:
•παρέχουν στον οργανισμό την απαιτούμενη ενέργεια για τη συντήρησή του,

•παρέχουν τις πρώτες ύλες από τις οποίες σχηματίζονται τα δομικά συστατικά των ιστών 
του οργανισμού και

•ρυθμίζουν τη λειτουργία του μεταβολικού ρυθμού, δηλαδή των αντιδράσεων που 
πραγματοποιούνται στα κύτταρα.

Τα θρεπτικά συστατικά ταξινομούνται σε μακροθρεπτικά που προσφέρουν ενέργεια στον
οργανισμό και σε μικροθρεπτικά που χωρίς να προσφέρουν ενέργεια βοηθούν τη
λειτουργία του.



Η ταξινόμηση αυτή φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 6: Θρεπτικά συστατικά

Μακροθρεπτικά παρεχόμενη ενέργεια 
θερμίδα /g

Μικροθρεπτικά

υδατάνθρακες (4 kcal/g) βιταμίνες

πρωτεΐνες (4 kcal/g)

μεγάλη θερμίδα ή kcal 
είναι μία μονάδα 
ενέργειας με την οποία 
μετριέται η ενεργειακή 
αξία ενός τροφίμου 1kcal = 
4,184 kJ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ

λίπη και έλαια (9 kcal/g) νερό



Η ζάχαρη (C12H22O11) ανήκει σε μια μεγάλη κατηγορία οργανικών ενώσεων, τους υδατάνθρακες. 
Οι υδατάνθρακες, περιέχουν άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο και είναι η πιο διαδεδομένη 
κατηγορία θρεπτικών συστατικών. Στο μοριακό τύπο της ζάχαρης η αναλογία ατόμων υδρογόνου 
και ατόμων οξυγόνου είναι 2/1, δηλαδή ίδια με αυτή που συναντάμε στο μόριο του νερού (Η2Ο).

Η ονομασία υδατάνθρακες για τις ενώσεις αυτές προέκυψε από τη σύνθεση των 
λέξεων ύδωρ + άνθρακας, γιατί πολλές από αυτές περιέχουν τα άτομα Η και Ο σε αναλογία 
2/1 αντίστοιχα. Οι υδατάνθρακες είναι το καύσιμο των ζώντων οργανισμών.

Yδατάνθρακες



Οι υδατάνθρακες ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες:

Τα απλά σάκχαρα ή μονοσακχαρίτες, όπως για παράδειγμα 
η γλυκόζη και η φρουκτόζη με ίδιο μοριακό τύπο C6H12O6. Η 
γλυκόζη, που ονομάζεται και σταφυλοσάκχαρο, είναι το πιο 
διαδεδομένο σάκχαρο. Βρίσκεται στα σταφύλια, στο μέλι και σε 
άλλους ώριμους καρπούς. Συντίθεται στα πράσινα μέρη των 
φυτών και κυρίως στα φύλλα κατά τη λειτουργία της 
φωτοσύνθεσης.
Η φωτοσύνθεση είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο φαινόμενο που 
αποδίδεται συνοπτικά από τη χημική εξίσωση:

Κατά τη φωτοσύνθεση, η ηλιακή ενέργεια αποθηκεύεται με τη μορφή χημικής ενέργειας στα 
μόρια της γλυκόζης και χρησιμοποιείται από τους ζωικούς οργανισμούς, όταν οι υδατάνθρακες 
καταναλωθούν ως τροφή. Η γλυκόζη είναι πολύ σημαντική για τους οργανισμούς, γιατί ρυθμίζει 
το μεταβολισμό, είναι πηγή ενέργειας για τον εγκέφαλο και ρυθμιστικός παράγοντας για την 
αρτηριακή πίεση. Αποτελεί συστατικό του αίματος σε περιεκτικότητα 75-110 mg/100mL, που 
αυξάνεται σε παθολογικές καταστάσεις (σακχαρώδης διαβήτης).



Στους σύνθετους υδατάνθρακες, οι οποίοι διακρίνονται σε:
1. ολιγοσακχαρίτες ή σακχαροειδείς, που προκύπτουν από συνένωση μικρού αριθμού

μορίων απλών σακχάρων με ταυτόχρονη αποβολή μορίων νερού και έχουν γλυκιά γεύση,
όπως το καλαμοσάκχαρο ή σακχαρόζη που είναι η κοινή ζάχαρη, η μαλτόζη και η
λακτόζη, με ίδιο μοριακό τύπο C12H22O11.

C6H12O6 + C6H12O6→C12H22O11 + Η2Ο

γλυκόζη + φρουκτόζη → σακχαρόζη + νερό

Το καλαμοσάκχαρο είναι ο πιο γνωστός δισακχαρίτης, 
γνωστός και ως σακχαρόζη ή ζάχαρη. Σχηματίζεται στους 
χλωροπλάστες και από εκεί μεταφέρεται στα διάφορα 
όργανα και τους ιστούς, όπου μεταβολίζεται. Ως 
αποταμιευτική ουσία βρίσκεται στο βλαστό του 
σακχαροκάλαμου που καλλιεργείται στην τροπική και 
υποτροπική ζώνη και στη ρίζα των σακχαρότευτλων που 
καλλιεργούνται στην εύκρατη ζώνη. Η ζάχαρη αποτελεί 
πηγή ενέργειας για τον άνθρωπο, στον οργανισμό του 
οποίου διασπάται αρχικά σε γλυκόζη και φρουκτόζη. H 
μεγάλη όμως κατανάλωση ζάχαρης οδηγεί στην 
παχυσαρκία.



2. πολυσακχαρίτες ή μη σακχαροειδείς, που προκύπτουν από συνένωση μεγάλου
αριθμού μορίων απλών σακχάρων, συνήθως γλυκόζης, με ταυτόχρονη αποβολή μορίων
νερού και δεν έχουν γλυκιά γεύση.
Οι σημαντικότεροι πολυσακχαρίτες είναι το άμυλο, η κυτταρίνη και το γλυκογόνο με κοινό
μοριακό τύπο (C6H10O5)v. Οι ενώσεις αυτές είναι αποτέλεσμα πολυμερισμού που γίνεται από
την ίδια τη φύση και χαρακτηρίζονται ως φυσικά πολυμερή.

γλυκόζη + γλυκόζη + … + γλυκόζη → άμυλο (ή κυτταρίνη ή γλυκογόνο) + νερό

Το άμυλο αποτελεί τη μορφή με την οποία αποθηκεύεται η 
γλυκόζη στους φυτικούς οργανισμούς. Χρησιμοποιείται για την 
ανάπτυξη του φυτού και αποθηκεύεται στα φυτικά κύτταρα με 
τη μορφή των αμυλόκοκκων. Τροφές πλούσιες σε άμυλο είναι οι 
πατάτες, τα δημητριακά, το ρύζι και τα όσπρια. Στον ανθρώπινο 
οργανισμό, η διάσπαση του αμύλου αρχίζει στη στοματική 
κοιλότητα, όπου με τη βοήθεια του ενζύμου πτυελίνη, που 
υπάρχει στο σάλιο, διασπάται και μετατρέπεται σε μαλτόζη, η 
οποία στη συνέχεια μετατρέπεται σε γλυκόζη με τη βοήθεια του 
ενζύμου μαλτάση που υπάρχει στο έντερο. Οι άνθρωποι 
καλύπτουν το 50 – 80% των ενεργειακών τους αναγκών με 
αμυλούχες τροφές.



Το γλυκογόνο είναι υδατάνθρακας ζωικής προέλευσης και αποτελεί τη μορφή με την
οποία αποθηκεύεται η γλυκόζη στους ζωικούς οργανισμούς.
Το γλυκογόνο είναι για τους ζωικούς οργανισμούς το αντίστοιχο του αμύλου των φυτικών
οργανισμών, γι' αυτό και χαρακτηρίζεται ως «ζωικό άμυλο». Βρίσκεται στο συκώτι και
στους μυς.

Η κυτταρίνη αποτελεί το κύριο συστατικό των κυτταρικών τοιχωμάτων των φυτικών
κυττάρων και είναι η πιο διαδεδομένη οργανική ένωση στη φύση.
Πολλά από τα παράγωγα της κυτταρίνης, όπως το χαρτί, το τεχνητό μετάξι (ρεγιόν), το
σελοφάν που χρησιμοποιείται στη συσκευασία τροφίμων, η νιτροκυτταρίνη που
χρησιμοποιείται ως εκρηκτικό, έχουν τεράστια βιομηχανική αξία.
Η κυτταρίνη δεν έχει θρεπτική αξία για τον άνθρωπο και για πολλά ζώα, εκτός από τα

μηρυκαστικά, γιατί ο οργανισμός τους δε διαθέτει τα κατάλληλα ένζυμα για τη διάσπασή
της. Είναι όμως απαραίτητη ουσία για την καλή λειτουργία του εντέρου.



ΒΣ2    Βιταμίνες





βιταμίνες

Οι βιταμίνες (από τη λατινική vita δηλ. "ζωή" + αμίνη) είναι τάξη οργανικών χημικών ενώσεων, οι οποίες 

είναι απαραίτητες για την διατήρηση ενός ζωντανού οργανισμού, ο οποίος δεν είναι σε θέση να τις συνθέσει. 

Δρουν ακόμη και όταν ανευρίσκονται σε πολύ μικρές ποσότητες, ενώ δεν έχουν θερμιδική αξία. Η δράση 

τους έγκειται στην ρύθμιση της μεταβολικής διαδικασίας και των ενεργειακών μετατροπών που συμβαίνουν 

στον οργανισμό

Οι βιταμίνες έχουν διαφορές μεταξύ τους ως προς τη δομή και τη λειτουργία τους και διακρίνονται σε τρεις 

βασικές κατηγορίες, στις υδατοδιαλυτές και λιποδιαλυτές,[1] καθώς και στις αντιοξειδωτικές βιταμίνες.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7#cite_note-gbarnalex-1


Υδατοδιαλυτές βιταμίνες

Οι υδατοδιαλυτές βιταμίνες περιλαμβάνουν τη βιταμίνη C

και την ομάδα των βιταμινών Β.

Λιποδιαλυτές βιταμίνες

Οι λιποδιαλυτές βιταμίνες εξαρτώνται από τα διατροφικά λιπαρά 

για την απορρόφηση και μεταφορά τους. Κατανέμονται σε 4 ομάδες Α, D , E και Κ.

Οι βιταμίνες αυτές δεν προσφέρονται όλες από τροφικές πηγές και μερικές 

δημιουργούνται και συντίθενται από τους οργανισμούς.



Οι σπουδαιότερες   βιταμίνες



Βιταμίνη Α

Είναι βιταμίνη λιποδιαλυτή και βρίσκεται σε αφθονία στα ψάρια, στα αβγά των ψαριών και κυρίως στο 

ηπατέλαιο τους (μουρουνέλαιο). Ακόμα βρίσκεται στο βούτυρο, στο γάλα και στο ήπαρ διαφόρων ζώων.

Στα βρέφη και στα παιδιά έλλειψη της βιταμίνης μπορεί να προκαλέσει την ασθένεια ξηροφθαλμία. Τα 

μάτια γίνονται πολύ ευαίσθητα στο φως, ενώ περιορίζεται ή και σταματά η έκκριση δακρύων, που τα 

υγραίνουν.

Βιταμίνη Β1

Ανήκει στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β και είναι υδατοδιαλυτή. Η θειαμίνη αναγνωρίστηκε ως βιταμίνη το 1912 και η 

δομή της αποσαφηνίστηκε το 1936. Βρίσκεται σε αφθονία στους σπόρους των δημητριακών και στη μαγιά της 

μπύρας..

Σήμερα η αβιταμίνωση Β1 είναι δύσκολη. Μπορεί να προέλθει από κατανάλωση αποφλοιωμένου ρυζιού ή από βλάβη 

της εντερικής απορρόφησης εξαιτίας εντερικών παθήσεων, όπως οι χρόνιες κολίτιδες. Ακόμα ο αλκοολισμός μπορεί 

να οδηγήσει σε αβιταμίνωση Β1. Η έλλειψη της βιταμίνης Β1 προκαλεί την ασθένεια μπέρι-μπέρι (ελλ. πολυνευρίτις), 

η οποία χαρακτηρίζεται από αλλοιώσεις των νεύρων, ατονία και δυσκαμψία των μελών και, στη συνέχεια, μυϊκή 

ατροφία και καρδιακή ανεπάρκεια. Σε περιπτώσεις ασθένειας μπέρι-μπέρι, η θειαμίνη, όταν ληφθεί από το στόμα ή 

υπό μορφήν ενέσεων, έχει ως αποτέλεσμα την γρήγορη βελτίωση του οργανισμού σε λίγες μέρες.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%85%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/1912


Βιταμίνη Β2

Μέλος του συμπλέγματος των βιταμινών Β, υδατοδιαλυτή. Είναι κίτρινη και, χημικά, αζωτούχος οργανική 

ένωση. Βρίσκεται σε αφθονία στο γάλα και στο ασπράδι του αβγού.

Η βιταμίνη Β2 λειτουργεί ως τμήμα των διαφόρων ενζυμικών συστημάτων που ασχολούνται με την οξείδωση 

των αμινοξέων και των υδατανθράκων. Αναγνωρίστηκε ως βιταμίνη το 1933 και η δομή της αποσαφηνίσθηκε 

το 1936.

Η ριβοφλαβίνη δεν δρα στην ελεύθερη μορφή της, αλλά μετά από πολύπλοκες διεργασίες που λαμβάνουν 

χώρα στον οργανισμό. Ένα ενήλικο άτομο χρειάζεται 1,3-1,7 mg βιταμίνης Β2 την ημέρα. Η έλλειψη της 

προκαλεί κοκκίνισμα και σκάσιμο των χειλιών, φλεγμονή της γλώσσας, οφθαλμικές διαταραχές καθώς και 

απολεπιστική φλεγμονή του δέρματος. Έλλειψη βιταμίνης Β2 μπορεί να παρουσιαστεί σε γυναίκες κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας.



Βιταμίνη Β3

Γνωστότερη ως βιταμίνη PP και με τις ονομασίες νικοτινικό οξύ ή νικοτιναμίδιο Υδατοδιαλυτή και μέλος του 

συμπλέγματος Β. Η Β3 βρίσκεται άφθονη στις τροφές ζωικής προέλευσης, λίγο στις φυτικές και απουσιάζει από 

ορισμένες, όπως οι πατάτες, το λάδι, τα άλευρα αραβοσίτου και σίκαλης.

Η έλλειψή της προκαλεί την ασθένεια πελλάγρα εξ ου και η ονομασία της PP (pellagra preventive = πρόληψη 

πελλάγρας). Η ασθένεια αυτή εκδηλώνεται με δερματίτιδες και φυσαλίδες στο σώμα, διάρροιες, ναυτίες, εμέτους 

και, σε βαριές περιπτώσεις, οδηγεί στο θάνατο. Αναπτύσσεται κυρίως σε περιοχές όπου η διατροφή είναι φτωχή 

και μονότονη όπως σε πολλές περιοχές της Αφρικής. Η αβιταμίνωση αυτής της μορφής θεραπεύεται πολύ εύκολα 

με χορήγηση 500 mg νιασίνης.

Βιταμίνη Β4

Μέλος του συμπλέγματος Β. Πέρα από τη δράση της ως βιταμίνη ευνοεί και το σχηματισμό των λευκοκυττάρων. 

Βρίσκεται άφθονη στο κρέας και στο ψάρι και η παροχή της καλύπτει μερικές παθήσεις λευκοκυτταροπενίας. 

Σήμερα δεν κατατάσσεται πλέον στις βιταμίνες.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82


Βιταμίνη Β5

Ανήκει στο σύμπλεγμα των βιταμινών Β, βρίσκεται σε όλους τους ιστούς και είναι αναγκαία στο μεταβολισμό των 

υδατανθράκων. Στον άνθρωπο δεν έχει διαπιστωθεί αβιταμίνωση παντοθενικού οξέος, γιατί παράγεται 

συνθετικά από τη μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου και η διάδοσή του στις τροφές είναι πολύ μεγάλη (γι' αυτό 

πήρε και την ονομασία, από τη λέξη πάντοθεν).

Βιταμίνη Β6

Θρεπτικό συστατικό απαραίτητο στα ζώα και στους μικροοργανισμούς, υδατοδιαλυτή και μέλος του 

συμπλέγματος Β. Απομονώθηκε ως καθαρή μορφή βιταμίνης το 1938. Λειτουργεί στο σχηματισμό των 

αμινοξέων και υπεισέρχεται σε ορισμένες διαδικασίες μεταβολισμού των λιπών και των υδατανθράκων.



Η πιο κοινά γνωστή από όλες τις βιταμίνες, η βιταμίνη C είναι μια υδατοδιαλυτή ουσία, που απομονώθηκε 

από τα επινεφρίδια το 1928 από το βιοχημικό Ούγγρο νομπελίστα Άλμπερτ Ζεντ Γκιόργκι και αναγνωρίστηκε 

ως παράγοντας θεραπείας του σκορβούτου το 1932. Η ονομασία της ασκορβικό οξύ προέρχεται από την 

έκφραση αντισκορβουτική βιταμίνη, δηλαδή την βιταμίνη που θεραπεύει και προλαβαίνει το σκορβούτο.

Η βιταμίνη C έχει τεράστια σημασία για τον ανθρώπινο οργανισμό και είναι αναγκαία για τις διάφορες 

μεταβολικές λειτουργίες, αφού συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού 

συστήματος κατά τη διάρκεια και μετά την έντονη σωματική άσκηση, στο σχηματισμό του κολλαγόνου του 

δέρματος, στη φυσιολογική λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων, των οστών, του δέρματος, των δοντιών, στο 

φυσιολογικό μεταβολισμό της ενέργειας, στη φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος, στη 

φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία, στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες, στη μείωση της 

κούρασης και της κόπωσης, στην αναγέννηση της ανηγμένης μορφής της βιταμίνης Ε, καθώς και στην 

αύξηση της απορρόφησης του σιδήρου.[4]

Βιταμίνη C

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CF%86%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B7#cite_note-4


Βιταμίνη Ε

Η βιταμίνη Ε είναι λιποδιαλυτή οργανική ένωση. Βρίσκεται κυρίως στο έλαιο ορισμένων φυτών, όπως το 

σιτάρι που είναι ιδιαίτερα πλούσια πηγή. Έχει ανακαλυφθεί ένας αριθμός ενώσεων που διαθέτουν παρόμοια 

λειτουργικότητα με τη βιταμίνη Ε, λέγονται τοκοφερόλες και διακρίνονται με τα γράμματα του ελληνικού 

αλφαβήτου α, β, γ, δ, ε, ζ και η. Η πιο σημαντική είναι η α τοκοφερόλη.

Η βιταμίνη Ε διαθέτει αντικαρκινική δράση (Ca μαστού) και ανασταλτική σε χρόνιες παθήσεις (καρδιαγγειακές 

παθήσεις, καταρράκτης, διαβήτης, νόσος Αλτσχάιμερ, νόσος Πάρκινσον). 

Η αβιταμίνωση Ε προκαλεί στείρωση, τόσο στον άνδρα όσο και στη γυναίκα, καθώς και βλάβες των ιστών, 

ιδιαίτερα του νευρικού και του μυϊκού. Στον άνθρωπο πραγματική αβιταμίνωση Ε είναι πολύ δύσκολο να 

εμφανιστεί, λόγω της διάδοσης της στα φυτά. 

Βιταμίνη Ε χορηγείται θεραπευτικά σε περιπτώσεις συχνών αποβολών (εξ ου και "τοκοφερόλη") καθώς και 

μυϊκής δυστροφίας με πολύ καλά αποτελέσματα. Υπάρχουν μελέτες, που απέδειξαν ότι η βιταμίνη Ε μπορεί 

να βοηθήσει στην παράταση της ζωής, αφού επιβραδύνει τη καταστροφή των βιολογικών μεμβρανών.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CF%85%CF%84%CF%8C

