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Τα νευροτοξικά αέρια και τα
εντομοκτόνα δρουν με τον 
ίδιο τρόπο: αναστέλλουν 
ένα πολύ σημαντικό 
ένζυμο.     

Εδώ και χιλιάδες χρόνια, ο άνθρωπος 
εκμεταλλεύεται το φαινόμενο της όσμωσης για
την συντήρηση των τροφίμων, όπως, για 
παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το αλάτι στα
παστά τρόφιμα ή τη ζάχαρη στα γλυκά.  

 Για να καταναλωθούν οι θερμίδες που περιέχονται
σε ένα μεγάλο κομμάτι πίτσα με αλλαντικά χρειάζονται
πάνω από δύο ώρες περπάτημα. 



Νανοτεχνολογία ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Βασικές ενεργειακές έννοιες   ???

Μετατροπές ενέργειας: ΑΤΡ και κυτταρικό έργο  ???

Ένζυμα   ???

Η λειτουργία των μεμβρανών   ???

ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Νανοτεχνολογία 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Αξιοποιώντας τις δομές των κυττάρων   ???

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα τροποιημένα
ένζυμα;  ???

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ Η προέλευση των μεμβρανών   ???
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Αξιοποιώντας τις δομές των κυττάρων 
Φανταστείτε ένα όχημα σε μέγεθος μορίου, στο οποίο οι τροχοί
είναι σφαιρικά άτομα άνθρακα ή ένα τριδιάστατο ανάγλυφο
του παγκόσμιου χάρτη, το οποίο έχει σκαλιστεί πάνω σε
ένα αντικείμενο 1000 φορές μικρότερο από έναν κόκκο
άμμου. Δεν πρόκειται για εικόνες από κάποιο μυθιστόρη-
μα επιστημονικής φαντασίας αλλά για υπαρκτά παραδείγ-
ματα εφαρμογών ενός νέου επιστημονικού κλάδου που
ονομάζεται νανοτεχνολογία και αφορά τον χειρισμό της
ύλης σε μοριακή κλίμακα. Οι ερευνητές που σχεδιάζουν
τέτοιες μικροσκοπικές συσκευές, εμπνέονται πολύ συχνά
κύτταρα. Και δεν έχουν άδικο, καθώς τα κύτταρα μπορούν
πράγματι να παρομοιαστούν με ακούραστες μηχανές που
ακατάπαυστα φέρουν με επιτυχία εις πέρας ένα μεγάλο εύ-
ρος λειτουργιών, όπως η κίνηση, οι ενεργειακές διεργασίες
αλλά και η παραγωγή μιας μεγάλης ποικιλίας προϊόντων. Ας
δούμε τώρα μια εφαρμογή της νανοτεχνολογίας που έχει βασι-
στεί στο κύτταρο και τη λειτουργία του. 

Ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Cornell προσπάθησαν να αξιοποι-
ήσουν την μεγάλη ικανότητα που χαρακτηρίζει τα σπερματοζωάρια
του ανθρώπου σε ό,τι αφορά την παραγωγή ενέργειας. Τα σπερμα-
τοζωάρια, όπως και άλλα κύτταρα, παράγουν ενέργεια διασπώντας
σάκχαρα ή διάφορα άλλα μόρια τα οποία περνούν την κυτταροπλα-
σματική τους μεμβράνη και καταλήγουν στον ενδοκυττάριο χώρο.
Στο εσωτερικό του κυττάρου υπάρχουν εξειδικευμένα μόρια, ένζυ-
μα, τα οποία επιτελούν μια βιοχημική διεργασία που ονομάζεται γλυκόλυση. Κατά τη διάρκεια της γλυκόλυσης, η ενέργεια
που απελευθερώνεται από τη διάσπαση της γλυκόζης χρησιμοποιείται για να παραχθούν μόρια ΑΤΡ. Τα μόρια ΑΤΡ που
παράγονται από τη γλυκόλυση και ορισμένες άλλες διεργασίες που συντελούνται στο σπερματοζωάριο, τροφοδοτούν την
κίνησή του κατά μήκος του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας. Η ομάδα των ερευνητών του Cornell προσπάθησε
να αξιοποιήσει αυτό το σύστημα παραγωγής ενέργειας συνδέοντας τρία γλυκολυτικά ένζυμα των σπερματοζωαρίων σε ένα
μικροτσίπ υπολογιστή. Τα ένζυμα, παρά το γεγονός ότι ήταν σταθεροποιημένα και συνδεδεμένα σε τεχνητή διάταξη, συνέ-
χισαν να διασπούν τη γλυκόζη και να παράγουν ενέργεια. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι στο μέλλον θα μπορέσουν να συνδέ-
σουν σε μικροτσίπ έναν μεγαλύτερο αριθμό ενζύμων και με αυτόν τον τρόπο να τροφοδοτήσουν μικροσκοπικά ρομπότ.
Αυτά τα νανορομπότ θα μπορούν ενδεχομένως να τροφοδοτούνται ενεργειακά από τη γλυκόζη του αίματος και να μετα-
φέρουν φάρμακα στους ιστούς του σώματος ή να εκτελούν κάποια άλλη εργασία. Η συγκεκριμένη ιδέα είναι μία, μόνο,
από τις αμέτρητες δυνατότητες που προκύπτουν από τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες βασίζονται στη γνώση της λειτουργίας
των κυττάρων. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα εξερευνήσουμε τρεις διεργασίες που είναι κοινές σε όλα τα ζωντανά κύτταρα, τον ενεργειακό
μεταβολισμό, την επίδραση των ενζύμων στην ταχύτητα των χημικών αντιδράσεων και τη ρύθμιση της μεταφοράς υλικών
μέσω της κυτταροπλασματικής μεμβράνης. Καθώς θα προχωρούμε, θα δούμε και άλλες εφαρμογές νανοτεχνολογίας που
μιμούνται τις φυσικές διεργασίες των ζωντανών κυττάρων. 

Κυτταρικές δομές. Ακόμη και το πιο μικρό κύτταρο, όπως το απει-
κονιζόμενο παγκρεατικό κύτταρο ανθρώπου, είναι στην πραγματικό-
τητα μια μικροσκοπική μηχανή με εντυπωσιακή πολυπλοκότητα.



Βασικές ενεργειακές έννοιες 
Tα πάντα στο σύμπαν κινούνται xάρη στην ενέργεια. Κι αυτό ισχύει όχι μόνο για τα άστρα και
τους πλανήτες αλλά και για τα κύτταρα. Αλλά τι ακριβώς είναι η ενέργεια; Το πρώτο βήμα που
θα κάνουμε για να κατανοήσουμε ένα ζωντανό κύτταρο είναι να μάθουμε ορισμένες βασικές έν-
νοιες για την ενέργεια. 

Η διατήρηση της ενέργειας 
Ως ενέργεια ορίζεται η ικανότητα πρόκλησης μιας μεταβολής. Ορισμένες μορφές ενέργειας
χρησιμοποιούνται για να παραχθεί μηχανικό έργο, όπως η κίνηση ενός αντικειμένου έναντι κά-
ποιας δύναμης –π.χ. η άρση ενός βάρους αντίθετα προς τη δύναμη της βαρύτητας. Ας φαντα-
στούμε τώρα, έναν καταδύτη που ανεβαίνει στον βατήρα και στη συνέχεια κάνει μια βουτιά (Ει-
κόνα 5.1). Για να μπορέσει να ανέβει στην πλατφόρμα με τον βατήρα, θα πρέπει να παράγει μη-
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EIKONA 5.1 Μετατροπές ενέργειας κατά τη διάρκεια μιας κατάδυσης. 



χανικό έργο το οποίο να αντισταθμίζει την αντίθετη δύναμη της βαρύτητας. Πιο συγκεκριμένα, η
χημική ενέργεια από τις τροφές μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια, δηλαδή τη μορφή της ενέρ-
γειας, που είναι απαραίτητη για να εκτελεστεί μια κίνηση. Στην περίπτωση του παραδείγματός
μας, η κινητική ενέργεια παίρνει τη μορφή των μυικών κινήσεων που οδηγούν τον καταδύτη
στην άκρη του βατήρα. 

Τι ακριβώς παθαίνει η κινητική ενέργεια όταν ο καταδύτης ανέβει στον βατήρα; Μήπως εξα-
φανίζεται; Όχι. Στη Φυσική υπάρχει μια αρχή που ονομάζεται αρχή διατήρησης της ενέργειας
σύμφωνα με την οποία, η ενέργεια ούτε καταστρέφεται ούτε δημιουργείται. Η ενέργεια απλώς
μετατρέπεται από μια μορφή σε μιαν άλλη. Για παράδειγμα, τα εργοστάσια ενέργειας δεν «πα-
ράγουν» ενέργεια αλλά απλώς την μετατρέπουν από τη μια μορφή (όπως είναι π.χ. η ενέργεια
που είναι αποθηκευμένη στο κάρβουνο) σε μια πιο εύχρηστη μορφή (όπως είναι ο ηλεκτρι-
σμός). Το ίδιο συμβαίνει και με το ανέβασμα του καταδύτη στην πλατφόρμα με τον βατήρα. Με
την ανάβαση, η κινητική ενέργεια των μυικών κινήσεων μετατρέπεται σε δυναμική ενέργεια, δη-
λαδή στην ενέργεια που έχει ένα αντικείμενο λόγω της θέσης του ή λόγω της
δομής του. Παραδείγματα δυναμικής ενέργειας είναι η ενέργεια που εμπεριέχε-
ται στο νερό ενός φράγματος ή η ενέργεια ενός πιεσμένου ελατηρίου. Στο δικό
μας παράδειγμα, ο καταδύτης που βρίσκεται στον βατήρα έχει δυναμική ενέρ-
γεια λόγω του ύψους στο οποίο βρίσκεται ο βατήρας. Με την κατάδυσή του στο
νερό, η δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική. Είναι απαραίτητο να συμ-
βούν αναρίθμητες μετατροπές ενέργειας από τη μια μορφή στην άλλη, σαν και
αυτή που μόλις περιγράψαμε για την κατάδυση, για να μπορέσει να υπάρξει
ζωή. 

Θερμότητα 
Αφού η ενέργεια δεν μπορεί να καταστραφεί, τότε τι ακριβώς παθαίνει τη στιγμή που ο καταδύτης
μπαίνει στο νερό; Η απάντηση είναι ότι μετατρέπεται σε θερμότητα, έναν τύπο κινητικής ενέργει-
ας που περιέχεται στην τυχαία κίνηση των ατόμων και των μορίων. Θερμότητα παράγεται από την
τριβή του σώματος με το περιβάλλον του, τόσο στον αέρα όσο και, εν συνεχεία, στο νερό. 

Δεν υπάρχει μετατροπή ενέργειας που να μην συνοδεύεται από παραγωγή θερμότητας. Η
παραγόμενη θερμότητα δεν συνιστά καταστροφή της ενέργειας, όμως η εκμετάλλευση αυτής
της μορφής ενέργειας για την παραγωγή ωφέλιμου έργου είναι, πράγματι, δύσκολη. Η θερμό-
τητα είναι η πιο άτακτη και χαοτική μορφή ενέργειας και προκύπτει από την τυχαία κίνηση των
μορίων. 

Εντροπία ονομάζουμε το μέτρο της αταξίας ή τυχαιότητας ενός συστήματος. Ας πάρουμε για
παράδειγμα ένα δωμάτιο που είναι τακτοποιημένο. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πολύ εύκολο να
αυξήσουμε το χάος στο δωμάτιο –και θα μπορούσαν πολλοί από μας να ισχυριστούν ότι αυτό
προκύπτει αυθόρμητα! Όμως απαιτείται η κατανάλωση σημαντικού κόπου, και επομένως ενέρ-
γειας, για να αποκατασταθεί η αρχική κατάσταση του δωματίου. 

Κάθε φορά που η ενέργεια μετατρέπεται από την μια μορφή στην άλλη, η εν-
τροπία αυξάνεται. Οι μετατροπές της ενέργειας, που λαμβάνουν χώρα ενόσω ο
καταδύτης ανεβαίνει τη σκάλα της πλατφόρμας ή πέφτει στο νερό, αυξάνουν την
εντροπία δεδομένου ότι ο καταδύτης απελευθερώνει θερμότητα στο περιβάλλον.
Κάθε φορά που ο καταδύτης ανεβαίνει τη σκάλα για να πάρει θέση στον βατήρα,
καταναλώνει μια πρόσθετη ποσότητα ενέργειας από αυτήν που προηγουμένως
αποθήκευσε έχοντας αξιοποιήσει την τροφή του. Όμως, η εντροπία αυξάνεται
ακόμη και από αυτήν την μετατροπή, δηλ. την μετατροπή της ενέργειας των τρο-
φών σε αποθηκεύσιμη ενέργεια, επειδή κατ' αυτήν παράγεται θερμότητα. 
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 ΣΗΜΕIO ΕΛEΓΧΟΥ 

Μπορεί να εμπεριέχει ενέργεια
ένα ακίνητο αντικείμενο; 

Απάντηση: Ναι, μπορεί να διαθέτει
δυναμική ενέργεια είτε λόγω της
θέσης του είτε λόγω της δομής
του. 

 ΣΗΜΕIO ΕΛEΓΧΟΥ 

Ποια μορφή ενέργειας χαρακτη-
ρίζεται από τη μεγαλύτερη ατα-
ξία και από τη μεγαλύτερη δυ-
σκολία στο να παραγάγει έργο;

Απάντηση: Η θερμότητα. 



Χημική ενέργεια 
Με ποιον τρόπο είναι δυνατόν να παραχθεί ενέργεια από τα μόρια της τροφής και αυτή η ενέρ-
γεια να είναι διαθέσιμη στα κύτταρά μας για την επιτέλεση κυτταρικού έργου; Τα μόρια της τρο-
φής μας, της βενζίνης αλλά και άλλων μορίων περιέχουν μια μορφή δυναμικής ενέργειας που
ονομάζεται χημική ενέργεια, η οποία προκύπτει από τη διάταξη των ατόμων και μπορεί να απε-
λευθερωθεί μέσω χημικών αντιδράσεων. Ιδιαιτέρως πλούσια σε χημική ενέργεια είναι, λόγω της
δομής τους, τα μόρια των υδατανθράκων, των λιπών και της βενζίνης. 

Τα ζωντανά κύτταρα και οι μηχανές των αυτοκινήτων χρησιμοποιούν την ίδια βασική διεργα-
σία για να μετατρέψουν τη χημική ενέργεια η οποία είναι αποθηκευμένη στη καύσιμη ύλη που
χρησιμοποιούν, σε μια μορφή ενέργειας κατάλληλη για την εκτέλεση έργου (Εικόνα 5.2). Και
στις δύο περιπτώσεις, η διεργασία αυτή συνίσταται στην διάσπαση των αρχικών οργανικών μο-
ρίων των καυσίμων σε μικρότερα μόρια, τα οποία έχουν πολύ λιγότερη χημική ενέργεια από τα
αρχικά μόρια, με αποτέλεσμα να απελευθερώνεται ενέργεια η οποία μπορεί στη συνέχεια να
χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση έργου. 

Για παράδειγμα, η μηχανή του αυτοκινήτου αναμιγνύει οξυγόνο με βενζίνη (γι’ αυτό τα αυτο-
κίνητα διαθέτουν σύστημα πρόσληψης αέρα) με αποτέλεσμα μια εκρηκτική χημική αντίδραση
που οδηγεί στην διάσπαση των μορίων της βενζίνης και την ώθηση των πιστονιών, προκαλώντας
την κίνηση των τροχών. Τα τελικά προϊόντα που εκπέμπονται από την εξάτμιση του αυτοκινήτου
είναι κυρίως διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Στο αυτοκίνητο, το ποσοστό της ενέργειας των
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EIKONA 5.2 Μετα-
τροπές ενέργειας σε
ένα αυτοκίνητο και
ένα κύτταρο. 
Σε ένα αυτοκίνητο αλ-
λα και σε ένα κύτταρο,
η χημική ενέργεια από
τα καύσιμα οργανικά
μόρια αξιοποιείται με
τη χρήση οξυγόνου.
Αυτή η χημική αποικο-
δόμηση απελευθερώ-
νει ενέργεια που είναι
αποθηκευμένη στην
καύσιμη ύλη και παρά-
γει διοξείδιο του αν-
θρακα και νερό. Η
ενέργεια που απελευ-
θερώνεται μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να
παραχθεί έργο.



καυσίμων που μετατρέπεται σε ωφέλιμη κινητική ενέργεια είναι μόλις 25%. Επομένως, το μεγα-
λύτερο μέρος της ενέργειας μετατρέπεται σε θερμότητα –το ποσό της οποίας μάλιστα είναι τόσο
μεγάλο που θα μπορούσε να προκαλέσει το λιώσιμο της μηχανής αν δεν υπήρχε το σύστημα
ψύξης του αυτοκινήτου για να την αποβάλλει στο περιβάλλον. Αυτός ο κίνδυνος της υπερθέρ-
μανσης είναι και ο λόγος που τα αγωνιστικά αυτοκίνητα χρειάζονται τόσο τελειοποιημένα συστή-
ματα αεραγωγών. 

Η συμμετοχή του οξυγόνου στις αντιδράσεις παραγωγής ενέργειας είναι κάτι που συναντάμε
και στα κύτταρα. Όπως και στα αυτοκίνητα, τα παραπροϊόντα της καύσης στα κύτταρα είναι τα
ίδια, δηλ. κυρίως το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό. Στα κύτταρα, η καύση των ενεργειακώς
πλούσιων μορίων ονομάζεται κυτταρική αναπνοή. Στα κύτταρα όμως, είναι μια διεργασία που
συμβαίνει σε πολύ περισσότερα στάδια και είναι πολύ πιο αποτελεσματική σε σχέση με την
εκρηκτική καύση της βενζίνης στην μηχανή των αυτοκινήτων. Κυτταρική αναπνοή είναι η χημική
διάσπαση των καύσιμων μορίων και η αποθήκευση της εκλυόμενης ενέργειας σε μορφή την
οποία να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κύτταρα για να παράγουν έργο. (Θα εξετάσουμε την
κυτταρική αναπνοή με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο Κεφάλαιο 6.) Στο σώμα μας, το ποσοστό της
χημικής ενέργειας των τροφών που μετατρέπεται σε ωφέλιμο έργο, όπως π.χ. για την κίνηση
των μυών, είναι περίπου 34%. Το υπόλοιπο μέρος της ενέργειας που απελευθερώνεται από τη
διάσπαση των καύσιμων μορίων παράγει τη θερμότητα του σώματος. Ο άνθρωπος και πολλά
ζώα χρησιμοποιούν αυτή τη θερμότητα για να διατηρούν σχεδόν σταθερή τη θερμοκρασία του
σώματος (37oC για τον άνθρωπο), ακόμη κι όταν ο αέρας του περιβάλλοντος είναι πολύ πιο ψυ-
χρός. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι ένας χώρος με πολυκοσμία θερμαίνεται πο-
λύ γρήγορα, γεγονός που οφείλεται στην θερμότητα που παράγεται από τον
μεταβολισμό των ατόμων. Η απελευθέρωση θερμικής ενέργειας εξηγεί επί-
σης γιατί ζεσταινόμαστε μετά από μια έντονη άσκηση. Το σώμα μας διαθέ-
τει ειδικούς μηχανισμούς για να αποβάλλει την περίσσεια θερμότητας
(όπως π.χ. η εφίδρωση), όπως συμβαίνει και με το αυτοκίνητο που διαθέ-
τει το σύστημα ψύξης ως μέσον προστασίας από την υπερθέρμανση. 

Οι θερμίδες των τροφών 
Τα συσκευασμένα τρόφιμα φέρουν μια ετικέτα που αναφέρει τον αριθμό των θερ-
μίδων (ανά μερίδα τροφίμου). Οι θερμίδες είναι μονάδες ενέργειας. Θερμίδα (cal) ονομάζεται η
ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται για να ανέβει η θερμοκρασία ενός γραμμαρίου (1g) νε-
ρού κατά 1οC. Μπορούμε να μετρήσουμε το θερμιδικό περιεχόμενο ενός φιστικιού βάζοντάς το
κάτω από ένα δοχείο νερού και καίγοντάς το έτσι ώστε να μετατραπεί σε θερμότητα το σύνολο
της αποθηκευμένης χημικής ενέργειας που περιέχει, μετρώντας κατόπιν την αύξηση της θερμο-
κρασίας του νερού. 

Στην πράξη, η θερμίδα είναι πολύ μικρή ως μονάδα ενέργειας και για αυτό η
χρήση της για την μέτρηση του θερμιδικού περιεχομένου των τροφών δεν είναι
πρακτική. Έτσι, αντί για αυτήν χρησιμοποιείται η χιλιοθερμίδα (kcal) που είναι
ίση με χίλιες θερμίδες. Αν μάλιστα διαβάσουμε με προσοχή τις ετικέτες των τρο-
φίμων θα δούμε ότι η μονάδα συμβολίζεται με C (Calories με κεφαλαίο C) που
είναι ο συμβατικός τρόπος περιγραφής της χιλιοθερμίδας. Ένα φιστίκι, για πα-
ράδειγμα, περιέχει περίπου 5 Calories (δηλαδή, 5 χιλιοθερμίδες). Πρόκειται για
ένα σημαντικό ποσό ενέργειας, ικανό να ανεβάσει την θερμοκρασία ενός χιλιό-
γραμμου (1Kg) νερού κατά 5οC. Μια χούφτα φιστικιών περιέχει αρκετές χιλιο-
θερμίδες που, αν μετατραπούν σε θερμότητα, μπορούν να οδηγήσουν ένα κιλό
νερού σε βρασμό. Βεβαίως, η τροφή δεν χρησιμοποιείται από τους οργανι-
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Για
να καταναλω-

θούν οι θερμίδες που
περιέχονται σε ένα με-

γάλο κομμάτι πίτσα με αλ-
λαντικά χρειάζονται πε-

ρισσότερες από δύο
ώρες περπάτημα. 

 ΣΗΜΕIO ΕΛEΓΧΟΥ 

Σύμφωνα με την Εικόνα 5.3, πό-
σην ώρα θα πρέπει να κάνουμε
ποδήλατο για να κάψουμε την
ενέργεια που περιέχεται σε ένα
τσήζμπεργκερ; 

Απάντηση: Λίγο περισσότερο από
μισή ώρα (1 τσήζμπεργκερ = 295
θερμίδες,. 1 ώρα ποδηλασίας =
κατανάλωση 490 θερμίδων, επομέ-
νως 295/490 = 0,6 ώρες ή περί-
που 36 λεπτά).



σμούς για τον βρασμό του νερού αλλά για την παροχή ενέργειας στις διάφορες δραστηριότητες
της ζωής. Στην Εικόνα 5.3 αναγράφεται ο αριθμός των χιλιοθερμίδων που περιέχονται σε ορι-
σμένες τροφές καθώς και ο αριθμός των χιλιοθερμίδων που καταναλώνουμε κατά τη διάρκεια
ορισμένων συνηθισμένων δραστηριοτήτων. 
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EIKONA 5.3 Μερικοί υπολογισμοί θερμίδων
*Δεν συνυπολογίζεται η ενέργεια που είναι απαραίτητη για τις
βασικές λειτουργίες όπως η αναπνοή και ο καρδιακός παλμός



Οι υδατάνθρακες, τα λίπη και τα άλλα καύσιμα μόρια των τροφών δεν μπορούν να αξιοποι-
ηθούν άμεσα από τα κύτταρα ως πηγή ενέργειας. Εκείνο που συμβαίνει είναι κάτι διαφορετικό.
Η χημική ενέργεια που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της κυτταρικής αναπνοής από τη διά-
σπαση των οργανικών μορίων χρησιμοποιείται για να παραχθούν μόρια ΑΤΡ. Τα μόρια ΑΤΡ εί-
ναι εκείνα που κατόπιν θα τροφοδοτήσουν την εκτέλεση του κυτταρικού έργου. Τα μόρια του
ΑΤΡ λειτουργούν ως το ενεργειακό όχημα στο οποίο αποθηκεύεται η ενέργεια των μορίων της
τροφής προκειμένου να απελευθερωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, αναλόγως με τις ανάγκες του
κυττάρου. Ενεργειακούς μετασχηματισμούς αυτού του τύπου συναντάμε σε κάθε μορφή ζωής
στη Γη. 

Η δομή του ΑΤΡ 
Η συντομογραφία ΑΤΡ προέρχεται από την αγγλική ονομασία της τριφωσφορικής αδενοσίνης
(Adenosine Triphosphate). Το ΑΤΡ αποτελείται από ένα οργανικό μόριο που ονομάζεται αδενο-
σίνη και μια «ουρά» από τρεις φωσφορικές ομάδες (Εικόνα 5.4). Το τμήμα του ΑΤΡ που εκτελεί
τις ενεργειακές «δοσοληψίες», δηλαδή εκείνο που παρέχει την ενέργεια για την εκτέλεση του
κυτταρικού έργου, είναι αυτή ακριβώς η τριφωσφορική «ουρά». Καθεμία από τις τρεις φωσφορι-
κές ομάδες είναι αρνητικά φορτισμένη. Τα αρνητικά φορτία απωθούνται μεταξύ τους. Αυτή η
στενή γειτονία των αρνητικών φορτίων στην τριφωσφορική «ουρά» συμβάλλει σημαντικά στην
δυναμική ενέργεια που περιέχει το μόριο του ΑΤΡ. Είναι κάτι ανάλογο με την αποθήκευση
ενέργειας σε ένα πιεσμένο ελατήριο. Αν αφήσουμε το ελατήριο ελεύθερο, τότε αυτό θα κινηθεί
προς τη θέση ισορροπίας του, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε την ελαστικότητά
του για την εκτέλεση ωφέλιμου έργου. Στην περίπτωση του ΑΤΡ, η ενέργεια προέρχεται από την
απελευθέρωση της τελευταίας φωσφορικής ομάδας, δηλαδή εκείνης που βρίσκεται στην άκρη
της «ουράς», και παρέχει στο κύτταρο την ενέργεια που χρειάζεται για τις διάφορες λειτουργίες
του. Μετά από αυτή την απελευθέρωση, το εναπομείναν μόριο ονομάζεται ADP (από τις αγγλι-
κές λέξεις Adenosine Diphosphate), δηλαδή διφωσφορική αδενοσίνη, δεδομένου ότι αντί για
τρεις έχει πλέον δύο φωσφορικές ομάδες, όπως φαίνεται και στο δεξί μέρος της Εικόνας 5.4. 
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Μετατροπή 
Ενέργειας ΑΤΡ και κυτταρικό έργο 

EIKONA 5.4 Η ενέργεια του ΑΤΡ. Κάθε σύμβολο Ρ στο τριφωσφορικό τμήμα του ΑΤΡ αναπαριστά μια φωσφορική ομάδα, δηλαδή ένα άτομο φωσφόρου ενωμένο με
άτομα οξυγόνου. Η μεταφορά μια φωσφορικής ομάδας από το τριφωσφορικό τμήμα του ΑΤΡ σε άλλα μόρια παρέχει ενέργεια που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση
κυτταρικού έργου. 



Η μεταφορά της φωσφορικής ομάδας 
Κατά την μετατροπή του ΑΤΡ σε ADP και την συνακόλουθη ενεργειακή τροφοδοσία του κυττά-
ρου, η ελεύθερη φωσφορική ομάδα δεν εξαφανίζεται. Το ΑΤΡ μεταβιβάζει την ενέργειά του σε
άλλα κυτταρικά μόρια μεταφέροντας τις φωσφορικές του ομάδες σε αυτά. Όταν το μόριο-στό-
χος προσλάβει την τρίτη φωσφορική ομάδα τότε ενεργοποιείται και πλέον μπορεί να επιτελέσει
την κυτταρική λειτουργία για την οποία είναι εξειδικευμένο. Ας φανταστούμε έναν ποδηλάτη που
ανεβαίνει μιαν ανηφόρα. Στα μυϊκά κύτταρα του ποδηλάτη, τα μόρια του ΑΤΡ μεταφέρουν τις
φωσφορικές ομάδες τους σε ειδικές κινητικές πρωτεΐνες. Με την δέσμευση της φωσφορικής
ομάδας, οι συγκεκριμένες πρωτεΐνες μεταβάλλουν τη δομή τους και προκαλούν τη συστολή των
μυϊκών κυττάρων (Εικόνα 5.5Α). Με τη σειρά της, αυτή η συστολή παρέχει την κινητική ενέργεια
που είναι απαραίτητη για την κίνηση του ποδηλάτη. Παράλληλα, το ΑΤΡ επιτρέπει τη μεταφορά
ιόντων και άλλων διαλυτών ενώσεων μέσω της μεμβράνης των νευρικών κυττάρων του ποδηλά-
τη (Εικόνα 5.5Β), βοηθώντας τα έτσι ώστε να στείλουν σήματα στα πόδια του. Επίσης, το ΑΤΡ
τροφοδοτεί ενεργειακώς την σύνθεση μεγάλων μορίων από μικρά δομικά μόρια (Εικόνα 5.5Γ). 
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EIKONA 5.5 Πώς το ΑΤΡ τροφοδοτεί ενεργειακά το κυτταρικό έργο. Κάθε μορφή έργου που περιγράφεται εδώ ενεργοποιείται όταν ένα ένζυμο μεταφέρει μια φω-
σφορική ομάδα από το ATP σε ένα μόριο-δέκτη. 



Ο κύκλος του ΑΤΡ 
Τα κύτταρά μας, όσο ζουν, καταναλώνουν ΑΤΡ, συνεχώς. Ευτυχώς, πρόκειται για έναν ανανεώ-
σιμο πόρο. Το ΑΤΡ ανασυντίθεται με την προσθήκη στο ADP μιας φωσφορικής
ομάδας. Ωστόσο, αυτή η διεργασία απαιτεί ενέργεια, όπως π.χ. όταν θέλουμε
να συμπιέσουμε εκ νέου ένα ελατήριο που αποσυμπιέστηκε. Σε αυτό ακριβώς
το σημείο είναι που αποκτά σημασία η τροφή μας. Η χημική ενέργεια που πα-
ράγεται με την κυτταρική αναπνοή από τα σάκχαρα και τα άλλα οργανικά μόρια,
χρησιμοποιείται για να ανασυσταθεί η προμήθεια των κυττάρων σε ΑΤΡ. Το
ΑΤΡ καταναλώνεται για την εκτέλεση κυτταρικού έργου και ανασυντίθεται από
την ένωση φωσφορικών ομάδων και ADP, χρησιμοποιώντας την ενέργεια που
απελευθερώνεται κατά την κυτταρική αναπνοή (Εικόνα 5.6). Βλέπουμε λοιπόν,
ότι η ενέργεια από τις διεργασίες που αποδίδουν ενέργεια, όπως η διάσπαση
οργανικών μορίων, μεταβιβάζεται σε διεργασίες που καταναλώνουν ενέργεια,
όπως η συστολή των μυών ή άλλες μορφές κυτταρικού έργου. Ο κύκλος του
ΑΤΡ μπορεί να φτάσει σε εντυπωσιακά μεγέθη. Για παράδειγμα, σε ένα εν
ενεργεία μυϊκό κύτταρο καταναλώνονται μέχρι και 10 εκατομμύρια μορίων ΑΤΡ
ανά δευτερόλεπτο. 

Ένζυμα 
Ένας ζωντανός οργανισμός περιέχει ένα τεράστιο αριθμό χημικών ενώσεων, ενώ κάθε στιγμή
λαμβάνουν χώρα αναρίθμητες χημικές αντιδράσεις οι οποίες μεταβάλλουν διαρκώς τη μοριακή
σύστασή του. Κατά μία έννοια, ο ζωντανός οργανισμός είναι ένας αέναος χημικός χορός, στον
οποίο τα μόρια, σαν χορευτές, αλλάζουν διαρκώς παρτενέρ μέσω των χημικών αντιδράσεων. Το
σύνολο όλων των χημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα σε έναν οργανισμό ονομάζεται
μεταβολισμός. Αλλά σχεδόν ποτέ δεν γίνεται μια χημική αντίδραση χωρίς βοήθεια. Οι περισσό-
τερες χημικές αντιδράσεις χρειάζονται την παρουσία ενζύμων, δηλαδή ορισμένων πρωτεϊνών
που επιταχύνουν τις χημικές αντιδράσεις χωρίς όμως να καταναλώνονται κατά τη διάρκειά τους.
Όλα τα ζωντανά κύτταρα περιέχουν χιλιάδες διαφορετικά ένζυμα, καθένα από τα οποία επιταχύ-
νει (καταλύει) μια διαφορετική αντίδραση. 

Ενέργεια ενεργοποίησης 
Για να μπορέσει να ξεκινήσει μια χημική αντίδραση θα πρέπει να διασπαστούν ορισμένοι χημι-
κοί δεσμοί στα μόρια των αντιδρώντων. (Όταν σε έναν χορό πρόκειται να αλλάξουμε παρτενέρ,
το πρώτο βήμα είναι να αφήσουμε τα χέρια του ατόμου με το οποίο χορεύαμε προηγουμένως.)
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EIKONA 5.6 Ο κύκλος του ΑΤΡ. 

 ΣΗΜΕIO ΕΛEΓΧΟΥ 

1. Εξηγήστε με ποιον τρόπο το
ΑΤΡ τροφοδοτεί ενεργειακά
το κυτταρικό έργο. 

2. Ποια είναι η πηγή της ενέρ-
γειας με την οποία γίνεται η
επανασύνθεση του ΑΤΡ από
ADP; 

Απαντήσεις: 1.Το ΑΤΡ μεταφέρει
μια φωσφορική ομάδα σε κάποιο
άλλο μόριο αυξάνοντας έτσι την
ενέργεια αυτού του μορίου. 2. Η
χημική ενέργεια που λαμβάνεται,
μέσω της κυτταρικής αναπνοής,
από τα σάκχαρα ή άλλα οργανικά
μόρια. 



Σε αυτό το στάδιο όμως, τα μόρια πρέπει να απορροφήσουν ενέργεια από το περιβάλλον τους.
Με άλλα λόγια, το κύτταρο πρέπει, προκειμένου να θέσει σε κίνηση το μηχανισμό της αντίδρα-
σης, να ξοδέψει λίγη ενέργεια. Και αυτό είναι μια προϋπόθεση η οποία ισχύει στην πλειονότητα
των χημικών αντιδράσεων των κυττάρων. Υπάρχει κάτι παρόμοιο που το γνωρίζουμε από την
προσωπική μας ζωή: η τακτοποίηση του δωματίου μας απαιτεί να καταβάλουμε λίγο κόπο αλλά
μακροπρόθεσμα μας εξοικονομεί πολύ περισσότερη ενέργεια, γιατί γλυτώνουμε χρόνο όταν
ψάχνουμε να βρούμε τα πράγματά μας. Η ενέργεια που πρέπει να επενδυθεί από το κύτταρο
προκειμένου να ξεκινήσει μια αντίδραση ονομάζεται ενέργεια ενεργοποίησης επειδή ενεργο-
ποιεί τα αντιδρώντα σώματα και πυροδοτεί τη χημική αντίδραση. 

Τα ένζυμα που συμμετέχουν στον μεταβολισμό μειώνουν την ενέργεια ενεργοποίησης που
απαιτείται για να διασπαστούν οι δεσμοί των αντιδρώντων μορίων. Αν θεωρήσουμε την ενέργεια
ενεργοποίησης ως ένα φράγμα πριν από μια χημική αντίδραση, τότε το ένζυμο χαμηλώνει αυτό
το φράγμα (Εικόνα 5.7). Ο τρόπος που το επιτυγχάνει είναι με το να ενώνεται με τα μόρια των
αντιδρώντων και να τα θέτει σε φυσική ή χημική δοκιμασία, καθιστώντας ευκολότερη τη διάσπα-
ση των δεσμών τους και την έναρξη της χημικής αντίδρασης. Στο παράδειγμα με την τακτοποί-

ηση του δωματίου, το ανάλογο του ενζύμου θα ήταν ένας φίλος ο οποίος προ-
σφέρεται να μας βοηθήσει. Πρέπει πάντως να επισημάνουμε ότι, είτε είμαστε
μόνοι είτε με παρέα, ξεκινάμε από το ίδιο σημείο και καταλήγουμε στο ίδιο
αποτέλεσμα. Η συμπαράσταση του φίλου μας ισοδυναμεί με τη μείωση της
ενέργειας ενεργοποίησης, γεγονός που αυξάνει τις πιθανότητες να ξεκινήσουμε
τη συγκεκριμένη εργασία. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στην νανοτεχνολογία
και θα δούμε πώς είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε ένζυμα με ακόμη μεγαλύ-
τερη αποτελεσματικότητα. 
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EIKONA 5.7 Ένζυμα και ενέργεια ενεργοποίησης. 

 ΣΗΜΕIO ΕΛEΓΧΟΥ 

Πώς επιδρούν τα ένζυμα στην
ενέργεια ενεργοποίησης των
χημικών αντιδράσεων; 

Απάντηση: Τα ένζυμα ελαττώνουν
την ενέργεια ενεργοποίησης. 
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Νανοτεχνολογία ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα τροποιημένα ένζυμα;
Τα ένζυμα, όπως και οι υπόλοιπες πρωτεΐνες, κωδικοποιούνται από γονίδια. Από τη μελέτη δηλ. την παρατήρηση των νου-
κλεοτιδικών αλληλουχιών τους προκύπτει ότι πολλά από τα γονίδιά μας σχηματίστηκαν μέσα από εξελικτικές διεργασίες
στο μοριακό επίπεδο. Από τον διπλασιασμό ενός προγονικού γονιδίου προέκυψαν δύο αντίγραφα, τα οποία, με την πάρο-
δο του χρόνου και την επίδραση τυχαίων μεταλλάξεων, διαφοροποιήθηκαν σε δύο ξεχωριστά γονίδια που πλέον κωδικο-
ποιούν δύο ένζυμα με διαφορετική λειτουργία. 

Σχετικά με την φυσική εξέλιξη των ενζύμων, προκύπτει το εξής ερώτημα: Θα μπορούσαμε να μιμηθούμε την φυσική
εξέλιξη δημιουργίας των ενζύμων χρησιμοποιώντας κάποια εργαστηριακή μέθοδο τεχνητής επιλογής; Μια ομάδα ερευνη-
τών από δύο βιοτεχνολογικές εταιρείες της Καλιφόρνιας διετύπωσε την υπόθεση ότι θα μπορούσαμε πράγματι να τροπο-
ποιήσουμε, με τεχνητό τρόπο, το γονίδιο που κωδικοποιεί την λακτάση (δηλ. το ένζυμο που διασπά το σάκχαρο λακτόζη)
και να δημιουργήσουμε ένα νέο γονίδιο το οποίο θα κωδικοποιεί ένα ένζυμο με διαφορετική λειτουργία. Ξεκίνησαν λοι-
πόν να κάνουν πειράματα στα οποία χρησιμοποίησαν μια διαδικασία που ονομάζεται κατευθυνόμενη εξέλιξη. Δημιούργη-
σαν πολλά αντίγραφα του αρχικού γονιδίου της λακτάσης και στη συνέχεια προκάλεσαν σε αυτά τυχαίες μεταλλάξεις (Ει-
κόνα 5.8). Στη συνέχεια υπέβαλαν το ένζυμο που προέκυπτε από καθένα από τα μεταλλαγμένα γονίδια σε έλεγχο διαλο-
γής προκειμένου να εντοπίσουν αν κάποια από αυτά εμφανίζουν δραστικότητα νέου ενζύμου (εν προκειμένω, αν μπορούν
να διασπάσουν κάποιο άλλο σάκχαρο). Τα ένζυμα που εμφάνιζαν χαρακτηριστικά νέας δραστικότητας τα υπέβαλαν σε με-
ρικούς επιπλέον κύκλους διπλασιασμού, μετάλλαξης και διαλογής. 

Τα αποτελέσματα υπέδειξαν ότι, μετά από επτά τέτοιους κύκλους, η τεχνητή εξέλιξη παρήγαγε ένα νέο ένζυμο το οποίο
διέθετε μια νέα λειτουργία. Με παρόμοιες μεθόδους έχει καταστεί δυνατό να συντεθεί τεχνητά ένας μεγάλος αριθμός εν-
ζύμων τα οποία έχουν νέες, επιθυμητές ιδιότητες. Ανάμεσα στα νέα αυτά ένζυμα είναι ένα που παράγει ένα αντιβιοτικό με
δεκαπλάσια αποτελεσματικότητα καθώς και ορισμένα ένζυμα που διατηρούν τη δομή τους και παραμένουν λειτουργικά σε
πολύ υψηλές θερμοκρασίες, δηλαδή στις ακραίες συνθήκες που απαιτούνται σε ορισμένες εργοστασιακές εφαρμογές.
Ένα άλλο ένζυμο βελτιώνει σημαντικά την παραγωγή φαρμάκων που μειώνουν τα επίπεδα της χοληστερόλης. Βλέπουμε
λοιπόν ότι η κατευθυνόμενη εξέλιξη είναι ένα ακόμη παράδειγμα για το πώς οι επιστήμονες μπορούν να μιμηθούν τη φυ-
σική λειτουργία των κυττάρων προς όφελός τους. 

EIKONA 5.8 Κατευθυνόμενη εξέλιξη ενός ενζύμου. Κατά τη διάρκεια των
επτά κύκλων μιας διεργασίας κατευθυνόμενης εξέλιξης, το ένζυμο της λα-
κτάσης αρχίζει σταδιακά να αποκτά νέα λειτουργία. 



Τα ένζυμα είναι πολύ επιλεκτικά στις αντιδράσεις που καταλύουν. Αυτή η επιλεκτικότητα βασίζε-
ται στην ικανότητα του κάθε ενζύμου να αναγνωρίζει και να δρα σε ένα συγκεκριμένο μόριο,
που ονομάζεται υπόστρωμα. Κάθε ένζυμο διαθέτει μια ειδική περιοχή που ονομάζεται ενεργό
κέντρο, η οποία έχει δομή και χημικές ιδιότητες που είναι προσαρμοσμένες στο μόριο του υπο-
στρώματος. Κατά κανόνα, το ενεργό κέντρο είναι μια μικρή κοιλότητα στην επιφάνεια του ενζύ-
μου και μοιάζει με υποδοχή. Όταν το υπόστρωμα «ελλιμενιστεί» σε αυτήν τη θέση, η δομή του
ενεργού κέντρου μεταβάλλεται ελαφρώς με τρόπο ώστε να αγκαλιάσει το υπόστρωμα και να κα-
ταλύσει τη χημική αντίδραση. Αυτή η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο ένζυμο και το υπόστρωμα
ονομάζεται επαγόμενη προσαρμογή επειδή η αλλαγή της δομής του ενζύμου οφείλεται στην εί-
σοδο του υποστρώματος στο ενεργό κέντρο. Η επαγόμενη προσαρμογή αυξάνει ακόμη πιο πο-
λύ το «δέσιμο» ανάμεσα στο υπόστρωμα και το ενεργό κέντρο. Αυτό το φαινόμενο μοιάζει κατά
κάποιον τρόπο με τη χειραψία. Μόλις το χέρι μας έρθει σε επαφή με το άλλο χέρι, μεταβάλλει
λίγο το αρχικό του σχήμα ώστε να επιτευχθεί ακόμη πιο καλή προσαρμογή ανάμεσα στα δύο χέ-
ρια. 

Όταν ολοκληρωθεί η κατάλυση και απελευθερωθούν τα προϊόντα από το
ενεργό κέντρο, το ένζυμο είναι σε θέση να δεσμεύσει ένα νέο μόριο υποστρώ-
ματος. Η ιδιότητα των ενζύμων να λειτουργούν χωρίς διακοπή είναι ένα καθορι-
στικό χαρακτηριστικό τους. Η Εικόνα 5.9 παρουσιάζει τα στάδια λειτουργίας του
ενζύμου λακτάση, το οποίο διασπά τον δισακχαρίτη λακτόζη (το υπόστρωμα).
Στα άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη, το ένζυμο της λακτάσης είτε είναι ελαττω-
ματικό είτε δεν παράγεται σε αρκετή ποσότητα. Πολλά ένζυμα, όπως άλλωστε
και η λακτάση, παίρνουν την ονομασία τους από το χαρακτηριστικό τους υπό-
στρωμα σε συνδυασμό με την κατάληξη -άση. 
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Δομή/
Λειτουργία Η ενζυμική δραστικότητα 

 ΣΗΜΕIO ΕΛEΓΧΟΥ 

Πώς ένα ένζυμο αναγνωρίζει το
υπόστρωμά του; 

Απάντηση: Το υπόστρωμα και το
ενεργό κέντρο του ενζύμου είναι
συμπληρωματικά μεταξύ τους, ως
προς τη δομή και τις χημικές ιδιό-
τητες.

EIKONA 5.9 Πώς λειτουρ-
γεί ένα ένζυμο. Ως παρά-
δειγμα χρησιμοποιούμε εδώ
το ένζυμο λακτάση, το
οποίο ονομάστηκε έτσι λό-
γω του υπόστρωματός του,
που είναι ο υδατάνθρακας
λακτόζη. 



Αναστολείς ενζύμων 
Ορισμένα μόρια έχουν την ικανότητα να αναστέλλουν τις μεταβολικές αντιδράσεις με το να δε-
σμεύονται στα αντίστοιχα ένζυμα εμποδίζοντας τη λειτουργία τους (Εικόνα 5.10).
Μερικοί από αυτούς τους ενζυμικούς αναστολείς λειτουργούν σαν μοριακοί
«απατεώνες» καθώς μιμούνται το μόριο του υποστρώματος και δεσμεύον-
ται στο ενεργό κέντρο του ενζύμου. (Είναι αδύνατον να κάνουμε μια χει-
ραψία αν κάποιος τρίτος προλάβει και βάλει στο χέρι μας μια μπανάνα!)
Υπάρχουν πάντως και αναστολείς οι οποίοι αναστέλλουν τη δράση του
ενζύμου μεταβάλλοντας τη δομή του, χωρίς να δεσμεύονται στο ενεργό
κέντρο. Αυτοί οι αναστολείς δεσμεύονται σε κάποια περιοχή του ενζύμου
που βρίσκεται μακριά από το ενεργό κέντρο. (Φανταστείτε να προσπαθείτε
να κάνετε μια χειραψία την ώρα που κάποιος τρίτος σας γαργαλά στα πλευ-
ρά, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο την αντανακλαστική απόσυρση του βραχίο-
νά σας.) Και στις δύο περιπτώσεις, ο αναστολέας εμποδίζει την ενζυμική λειτουργία με το να με-
ταβάλλει τη δομή του ενζύμου, κάτι που δείχνει
για άλλη μια φορά πόσο στενή είναι η σχέση δο-
μής και λειτουργίας. 

Σε μερικές περιπτώσεις, η σύνδεση του ανα-
στολέα με το ένζυμο είναι αντιστρεπτή. Για παρά-
δειγμα, όταν ένα κύτταρο παράγει ένα συγκεκρι-
μένο προϊόν σε μεγαλύτερη ποσότητα απ’ όση
χρειάζεται, το ίδιο το προϊόν είναι δυνατόν να
αναστέλλει αντιστρεπτά το ένζυμο που είναι
υπεύθυνο για την παραγωγή του προϊόντος. Αυ-
τή η αναδραστική αναστολή προφυλάσσει το
κύτταρο από τη σπατάλη πρώτων υλών δίνοντας
τη δυνατότητα αυτές να χρησιμοποιηθούν για
κάποιον άλλο σκοπό. 

Πολλά φάρμακα επιφέρουν τη θεραπευτική
τους δράση αναστέλλοντας κάποιο ένζυμο. Η
πενικιλίνη για παράδειγμα, συνδέεται και αδρα-
νοποιεί το ενεργό κέντρο ενός ενζύμου που χρη-
σιμοποιούν τα βακτήρια για να συνθέσουν το
κυτταρικό τους τοίχωμα. Το αναλγητικό ibupro-
fen αναστέλλει ένα ένζυμο που συμμετέχει στη
μετάδοση των νευρικών σημάτων του πόνου.
Πολλά αντικαρκινικά φάρμακα αναστέλλουν έν-
ζυμα τα οποία επάγουν την κυτταρική διαίρεση.
Ως αναστολείς ενζύμων λειτουργούν επίσης και
πολλές τοξίνες καθώς και πολλά δηλητήρια. Τα
νευροτοξικά αέρια (όπλα του χημικού πολέμου)
δεσμεύονται με μη αντιστρεπτό τρόπο στο ενερ-
γό κέντρο ενός ενζύμου που είναι σημαντικό στη
μετάδοση των νευρικών ώσεων, προκαλώντας
ταχεία παράλυση και θάνατο. Πολλά ζιζανιοκτό-
να είναι τοξικά για τα έντομα επειδή αναστέλ-
λουν το ίδιο ένζυμο. 
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Τα
νευροτοξικά

αέρια και τα εντομο-
κτόνα δρουν με τον
ίδιο τρόπο: αναστέλ-
λουν ένα πολύ ση-

μαντικό ένζυμο.

EIKONA 5.10 Ενζυμικοί αναστολείς. 



Η λειτουργία των μεμβρανών 
Μέχρι στιγμής έχουμε εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο τα κύτταρα ελέγχουν τη ροή της ενέργει-
ας και το πώς τα ένζυμα επηρεάζουν τον ρυθμό των χημικών αντιδράσεων. Εκτός από αυτές τις
δύο πολύ βασικές λειτουργίες, τα κύτταρα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν και τη ροή των
διαφόρων υλικών από και προς το περιβάλλον. Η κυτταροπλασματική μεμβράνη αποτελείται
από μια διπλή στοιβάδα λιπιδίων (για την ακρίβεια φωσφολιπιδίων) στην οποία είναι ενσωματω-
μένες πρωτεΐνες (βλ. Εικ. 4.4). Οι κυριότερες λειτουργίες αυτών των μεμβρανικών πρωτεϊνών
παρουσιάζονται στην Εικόνα 5.11. Ωστόσο, μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες τους είναι ο
έλεγχος της μεταφοράς των ουσιών που εισέρχονται ή εξέρχονται από το κύτταρο. Μέσω της
κυτταροπλασματικής μεμβράνης υπάρχει μια σταθερή ροή μικρών μορίων και προς τις δύο κα-
τευθύνσεις, δηλαδή τόσο προς το εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό του κυττάρου. Αλλά αυ-
τή η ροή δεν είναι ποτέ τυχαία. Αντίθετα, όλες οι βιολογικές μεμβράνες είναι εκλεκτικά διαπερα-
τές, πράγμα που σημαίνει ότι επιτρέπουν τη διέλευση ορισμένων, μόνο, μορίων. Ας το δούμε
αυτό λίγο πιο αναλυτικά. 
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EIKONA 5.11 Οι κυριότερες λειτουργίες των μεμβρανικών πρωτεϊνών. Στην πραγματικότητα, ένα κύτταρο μπορεί να μην διαθέτει όλους τους τύπους των πρωτεϊ-
νών που παρουσιάζονται εδώ, όμως μπορεί να έχει πολλά μόρια από κάθε είδος πρωτεΐνης από εκείνες που διαθέτει. 



Παθητική μεταφορά: Διάχυση μέσω των μεμβρανών 
Τα μόρια δεν σταματούν ποτέ να κινούνται. Ταλαντώνονται, περιστρέφονται και κινούνται συνε-
χώς προς τυχαίες κατευθύνσεις. Αποτέλεσμα αυτών των κινήσεων είναι η διάχυση, δηλαδή η κί-
νηση των μορίων εξίσου προς κάθε διαθέσιμο χώρο γύρω τους. Κάθε μόριο κινείται τυχαία, αλ-
λά η συνολική διάχυση ενός πληθυσμού μορίων έχει κατά κανόνα συγκεκριμένη κατεύθυνση
δηλαδή από την περιοχή όπου τα εν λόγω μόρια βρίσκονται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση προς
την περιοχή μικρότερης συγκέντρωσης. Για παράδειγμα, ας φανταστούμε τα μόρια ενός αρώμα-
τος που βρίσκονται μέσα σε ένα φιαλίδιο και κινούνται τυχαία προς όλες τις κατευθύνσεις. Αν
ανοίξουμε το καπάκι, τα μόρια του αρώματος θα συνεχίσουν να κινούνται τυχαία προς κάθε κα-
τεύθυνση αλλά το αποτέλεσμα όλων αυτών των κινήσεων, δηλ. η συνισταμένη των κινήσεών
τους, θα είναι να βγουν έξω από το φιαλίδιο, και το άρωμα θα απλωθεί σε όλο το δωμάτιο.
Ίσως να μπορούσαμε, μετά από μεγάλες προσπάθειες και πολύ κόπο, να επιβάλλουμε την επι-
στροφή των μορίων του αρώματος στο φιαλίδιο, αλλά αυτό δεν θα γινόταν ποτέ αυθόρμητα από
τις κινήσεις των ίδιων των μορίων. 

Ας δούμε όμως ένα άλλο παράδειγμα, πιο συναφές με τα ζωντανά κύτταρα. Ας φανταστούμε
μια μεμβράνη η οποία διαχωρίζει καθαρό νερό από το υδατικό διάλυμα μιας χρωστικής ουσίας
(Εικόνα 5.12). Ας υποθέσουμε ακόμη ότι αυτή η μεμβράνη έχει μικρές οπές που επιτρέπουν την
διέλευση των μορίων της χρωστικής ουσίας. Παρότι κάθε μόριο της χρωστικής κινείται τυχαία, η
καθαρή, δηλαδή η συνισταμένη, κίνηση
του συνόλου των μορίων θα είναι προς
την πλευρά όπου αρχικώς υπήρχε το κα-
θαρό νερό. Η κίνηση των μορίων της
χρωστικής θα συνεχίσει μέχρις ότου οι
δύο πλευρές της μεμβράνης αποκτήσουν
ίσες συγκεντρώσεις της χρωστικής. Μετά
από αυτή τη στιγμή, αυτό που θα επικρα-
τήσει θα είναι μια δυναμική ισορροπία,
δηλαδή τα μόρια της χρωστικής θα συνε-
χίσουν τις αυθόρμητες κινήσεις τους αλλά
ο αριθμός των μορίων που κινούνται
προς τη μια κατεύθυνση θα είναι ίσος με
εκείνον προς την άλλη κατεύθυνση. 

Η διάχυση της χρωστικής μέσω μιας
μεμβράνης είναι ένα παράδειγμα παθητι-
κής μεταφοράς. Ονομάζεται παθητική
επειδή το κύτταρο δεν ξοδεύει ενέργεια
για την εκτέλεση της διάχυσης. Εδώ όμως
πρέπει να κρατήσουμε κατά νου ότι η
μεμβράνη εμφανίζει εκλεκτική διαπερατό-
τητα. Για παράδειγμα, πολλά μικρά μόρια,
όπως το οξυγόνο (O2), περνούν μέσα από
τη μεμβράνη πολύ ευκολότερα απ’ ότι με-
γαλύτερα μόρια όπως τα αμινοξέα. Από
την άλλη, η μεμβράνη είναι σχεδόν αδια-
πέραστη για ορισμένες ουσίες που μπορεί
να είναι και πάρα πολύ μικρές σε μέγε-
θος, όπως είναι π.χ. τα περισσότερα ιόν-
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EIKONA 5.12 Παθητική μεταφορά: διάχυση μέσω της μεμβράνης. Μια χημική ουσία θα δια-
χυθεί από την περιοχή υψηλής συγκέντρωσής της προς την περιοχή χαμηλότερης συγκέν-
τρωσης. Με άλλα λόγια, οι ουσίες τείνουν να διαχυθούν σύμφωνα με την διαβάθμιση της συγ-
κέντρωσής τους. 



τα, τα οποία είναι πολύ υδρόφιλα για να μπορέσουν να περάσουν μέσα από την διπλοστοιβάδα
των φωσφολιπιδίων. Στην παθητική μεταφορά, οι ουσίες διαχέονται σύμφωνα με τη διαβάθμιση
της συγκέντρωσής τους, κινούμενες από την περιοχή όπου βρίσκονται σε μεγαλύτερη συγκέν-
τρωση προς την περιοχή όπου βρίσκονται σε μικρότερη συγκέντρωση. Στους πνεύμονές μας για
παράδειγμα, υπάρχει περισσότερο αέριο οξυγόνο (O2) στον αέρα των κυψελίδων σε σχέση με
το αίμα. Έτσι, το οξυγόνο κινείται με παθητική μεταφορά από τον αέρα στην κυκλοφορία του αί-
ματος. 

Όσες ουσίες δεν καταφέρνουν να περάσουν αυθόρμητα μέσω των μεμβρανών (ή περνούν πο-
λύ αργά), είναι δυνατόν να μεταφέρονται μέσω ειδικών πρωτεϊνών, οι οποίες λειτουργούν ως
«διάδρομοι μεταφοράς» για συγκεκριμένα μόρια (βλ. Εικόνα 5.11). Αυτή είναι μια υποβοηθούμε-
νη μεταφορά που ονομάζεται διευκολυνόμενη διάχυση. Για παράδειγμα, τα μόρια του νερού
περνούν μέσα από τη μεμβράνη ορισμένων κυττάρων μέσω ειδικών μεταφορικών πρωτεϊνών ή
μεταφορέων, καθεμιά από τις οποίες μπορεί να διευκολύνει τη διέλευση μέχρι και τριών δισεκα-
τομμυρίων μορίων νερού ανά δευτερόλεπτο! Τα άτομα που φέρουν μια σπάνια μετάλλαξη στο
γονίδιο που κωδικοποιεί μία από τις πρωτεΐνες μεταφοράς νερού έχουν βλάβη στους νεφρούς, οι
οποίοι χαρακτηρίζονται από αδυναμία επαναρρόφησης του νερού. Έτσι, αυτά τα άτομα πρέπει να

πίνουν είκοσι λίτρα νερό την ημέρα για να προφυλαχθούν από την αφυδάτωση.
Επίσης, μια πολύ συνηθισμένη επιπλοκή της εγκυμοσύνης είναι η κατακράτηση
υγρών που προκαλεί πρήξιμο στους αστραγάλους και τα πόδια και οφείλεται
στην σύνθεση περίσσειας πρωτεϊνών μεταφοράς νερού. Άλλες ειδικές μεταφορι-
κές πρωτεΐνες είναι οι πρωτεΐνες μεταφοράς της γλυκόζης διαμέσου της κυτταρο-
πλασματικής μεμβράνης. Αυτές οι πρωτεΐνες μεταφέρουν τη γλυκόζη 50.000 φο-
ρές ταχύτερα συγκριτικά με τη διάχυση. Ακόμη και με αυτή την ταχύτητα πάντως,
η διευκολυνόμενη διάχυση κατατάσσεται, και αυτή, στην κατηγορία της παθητι-
κής μεταφοράς διότι δεν απαιτεί την κατανάλωση ενέργειας από το κύτταρο. Κι-
νητήρια δύναμη σε όλες τις περιπτώσεις παθητικής μεταφοράς είναι η διαφορά
συγκέντρωσης μεταξύ των δύο πλευρών της μεμβράνης. 

Όσμωση και υδατική ισορροπία 
Όταν η ουσία που διαχέεται μέσω μιας εκλεκτικά διαπερατής μεμβράνης είναι το νερό, τότε η
διάχυση ονομάζεται όσμωση (Εικόνα 5.13). Μια ουσία που διαλύεται σε έναν υγρό διαλύτη
ονομάζεται διαλυμένη ουσία ενώ το μίγμα που προκύπτει από αυτή τη διάλυση ονομάζεται διά-
λυμα. Για παράδειγμα, το αλατόνερο περιέχει αλάτι (τη διαλυμένη ουσία) το οποίο είναι διαλυ-
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 ΣΗΜΕIO ΕΛEΓΧΟΥ 

Γιατί λέμε ότι η διευκολυνόμενη
διάχυση είναι μια μορφή παθητι-
κής διάχυσης; 

Απάντηση: Επειδή χρησιμοποιεί
πρωτεΐνες για να μεταφέρει υλικά
σύμφωνα με την διαβάθμιση της
συγκέντρωσής τους, χωρίς να κα-
ταναλώνεται ενέργεια κατά τη
διάρκεια αυτής της μεταφοράς. 

EIKONA 5.13 Όσμωση. Δύο διαλύματα δια-
φορετικών συγκεντρώσεων γλυκόζης χωρίζον-
ται από μια μεμβράνη. Τα μόρια του νερού
μπορούν να διαπεράσουν την μεμβράνη αλλά
όχι και η γλυκόζη 



μένο στο νερό (τον διαλύτη). Ας φανταστούμε δύο διαλύματα με διαφορετικές συγκεντρώσεις
της ίδιας διαλυμένης ουσίας τα οποία χωρίζονται από μια μεμβράνη. Το διάλυμα με την μεγαλύ-
τερη συγκέντρωση ονομάζεται υπέρτονο ως προς το άλλο διάλυμα και το διάλυμα με τη μικρότε-
ρη συγκέντρωση ονομάζεται υπότονο ως προς το πρώτο διάλυμα. Εδώ πρέπει να παρατηρήσου-
με ότι εφόσον το υπότονο διάλυμα έχει μικρότερη συγκέντρωση της διαλυμένης ου-
σίας, θα έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση νερού (λιγότερη διαλυμένη ουσία = πε-
ρισσότερο νερό). Κατά συνέπεια, το νερό θα διαχυθεί μέσω της μεμβράνης
ακολουθώντας τη διαβάθμιση της συγκεντρώσεώς του, δηλαδή από την
περιοχή της μεγαλύτερης συγκέντρωσης νερού (το υπότονο διάλυμα)
προς την περιοχή μικρότερης συγκέντρωσης νερού (το υπέρτονο διάλυ-
μα). Αυτή η μετακίνηση του νερού έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η
διαφορά συγκέντρωσης της διαλυμένης ουσίας στα δύο διαλύματα αλλά
ταυτόχρονα, να μεταβληθεί ο όγκος τους. 

Το φαινόμενο της όσμωσης χρησιμεύει στη συντήρηση των τροφίμων.
Χρησιμοποιούμε αλάτι για να παστώσουμε διάφορα είδη κρεάτων -όπως το
χοιρινό ή το μπακαλιάρο- επειδή το αλάτι προκαλεί την έξοδο του νερού από
βακτήρια και μύκητες που προκαλούν αλλοιώσεις στα τρόφιμα. Ένα άλλο μέσον συν-
τήρησης τροφίμων είναι το μέλι, δεδομένου ότι η υψηλή συγκέντρωση σακχάρων που το χαρα-
κτηρίζει, προκαλεί την έξοδο του νερού από τα τρόφιμα. 

Όταν η συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας είναι ίδια και στις δυο πλευρές της μεμβράνης,
τότε τα μόρια του νερού κινούνται με την ίδια ταχύτητα και προς τις δύο κατευθύνσεις κι ως εκ
τούτου δεν προκαλείται καθαρή μεταβολή στη συγκέντρωση της διαλυμένης ουσίας. Τα διαλύ-
ματα που έχουν ίση συγκέντρωση διαλυμένης ουσίας ονομάζονται ισότονα. Για παράδειγμα,
πολλά θαλάσσια ζώα, όπως οι αστερίες και τα καβούρια, είναι ισότονα προς το θαλασσινό νερό
κι επομένως ούτε χάνουν ούτε προσλαμβάνουν νερό από το περιβάλλον τους. Στα νοσοκομεία,
τα υγρά που χορηγούνται ενδοφλεβίως πρέπει να έχουν την ίδια τονικότητα με εκείνη των κυτ-
τάρων του αίματος για να μην υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη σε αυτά. 

Η υδατική ισορροπία στα ζωϊκά κύτταρα 
Η επιβίωση των κυττάρων εξαρτάται από την
ικανότητά τους να ισορροπούν την πρόσλη-
ψη και την απώλεια νερού. Όταν ένα ζωϊκό
κύτταρο βυθιστεί σε ένα ισότονο υδατικό διά-
λυμα, ο όγκος του κυττάρου παραμένει στα-
θερός επειδή το κύτταρο χάνει νερό με τον
ίδιο ρυθμό με τον οποίο το προσλαμβάνει
(Εικόνα 5.14Α, επάνω μέρος). Αλλά τι θα
συμβεί αν το κύτταρο βρεθεί σε ένα υπότονο
διάλυμα, το οποίο έχει μικρότερη συγκέν-
τρωση διαλυμένων ουσιών απ’ ό,τι το κύττα-
ρο; Λόγω της όσμωσης, το νερό θα εισέλθει
στο κύτταρο προκαλώντας τη διόγκωση και
πιθανώς και τη διάρρηξή του, όπως συμβαί-
νει σε ένα παραφουσκωμένο μπαλόνι (Εικό-
να 5.14Β, επάνω μέρος). Εξίσου βλαπτικό θα
ήταν και ένα υπέρτονο διάλυμα, καθώς το
κύτταρο θα συρρικνωνόταν από την απώλεια
νερού (Εικόνα 5.14Γ, επάνω μέρος). 
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Εδώ
και χιλιάδες χρό-

νια, ο άνθρωπος αξιο-
ποιεί το φαινόμενο της

όσμωσης για την συντήρηση
των τροφίμων, όπως για πα-

ράδειγμα με το αλάτι στα
παστά τρόφιμα ή με τη

ζάχαρη στα 
γλυκά. 

EIKONA 5.14 Οσμωτικά περιβάλλοντα. Τα ζωικά κύτταρα (όπως ένα ερυθροκύτταρο)
και τα φυτικά κύτταρα συμπεριφέρονται διαφορετικά σε διαφορετικά οσμωτικά περιβάλ-
λοντα.


