
Η χημεία εν δράσει. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες 
απαιτούν ενέργεια. Η αλληλομετατροπή διαφορετικών μορφών 
ενέργειας προϋποθέτει μεγάλες βιοχημικές μηχανές αποτελούμενες 
από χιλιάδες άτομα, όπως αυτή που φαίνεται επάνω. Παρ’ όλα 
αυτά, οι λειτουργίες τέτοιων συγκροτημάτων εξαρτώνται από 
απλές χημικές διεργασίες όπως η πρωτονίωση ή αποπρωτονίωση 
καρβοξυλομάδων (επάνω δεξιά). Στη φωτογραφία απεικονίζονται 
οι νικητές του βραβείου Νομπέλ Peter Agre, M.D., και Carol Greider, 
Ph.D., οι οποίοι χρησιμοποίησαν βιοχημικές μεθόδους για να 
αποκαλύψουν ζωτικής σημασίας μηχανισμούς σχετικούς με το πώς 
μεταφέρεται το νερό μέσα και έξω από το κύτταρο και με το πώς τα 
χρωμοσώματα αντιγράφονται με ακρίβεια, αντίστοιχα [Keith Weller 
για το Johns Hopkins Medicine]. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  1Bιοχημεία: μια εξελισσόμενη επιστήμη

Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Μ Μ Α

 1.1 Το ενιαίο των βιοχημικών 
διεργασιών είναι το υπόβαθρο  
της βιολογικής ποικιλομορφίας 

 1.2 Το DNA καταδεικνύει την 
αμφίδρομη σχέση μεταξύ μορφής 
και λειτουργίας

 1.3 Οι έννοιες της χημείας εξηγούν τις 
ιδιότητες των βιολογικών μορίων 

 1.4 Η γονιδιωματική επανάσταση 
μετασχηματίζει τη βιοχημεία, την 
ιατρική και άλλα γνωστικά πεδία

Μ Α Θ Η Σ Ι Α Κ Ο Ι  Σ Τ Ο Χ Ο Ι

Στο τέλος του κεφαλαίου αυτού θα πρέπει να είστε σε θέση να:

1. Συγκρίνετε το ενιαίο της Βιολογίας σε βιοχημικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο οργανισμού.

2. Περιγράψετε τη δομή της διπλής έλικας του DNA, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού 
της από τους δύο συστατικούς κλώνους της. 

3. Συζητήσετε για σημαντικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα άτομα, συμπεριλαμβανομένων 
των ομοιοπολικών δεσμών, των ιοντικών αλληλεπιδράσεων, των δεσμών υδρογόνου και 
των αλληλεπιδράσεων van der Waals.

4. Περιγράψετε τη δομή του νερού και τη συμβολή του στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων 
μέσω του φαινομένου της υδροφοβικότητας.

5. Συζητήσετε τη διατήρηση της ενέργειας και τον πρώτο νόμο τη θερμοδυναμικής.

6. Συζητήσετε τις έννοιες της εντροπίας και της ενθαλπίας και τον δεύτερο νόμο της 
θερμοδυναμικής.

7. Συζητήσετε τις αντιδράσεις οξέος-βάσης και να κάνετε υπολογισμούς χρησιμοποιώντας 
τους ορισμούς των pH και pKa, καθώς και την εξίσωση Henderson-Hasselbach. 

8. Εξηγήσετε τους ρόλους των ρυθμιστικών διαλυμάτων στη σταθεροποίηση του pH  
των διαλυμάτων.

9. Περιγράψετε σύντομα τον ρόλο των γονιδιακών αλληλουχιών στη βιοχημεία και την 
πρόοδο που έγινε δυνατή χάρη στις βελτιώσεις στις τεχνολογίες της γονιδιωματικής 
αλληλούχησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Βιοχημεία:  μια εξελισσόμενη 
επιστήμη

Η βιοχημεία είναι η μελέτη της χημείας των διεργασιών της ζωής. Μετά την 
ανακάλυψη, το 1828, ότι βιολογικά μόρια όπως η ουρία είναι δυνατόν να συντε-
θούν στο εργαστήριο από ανόργανες ουσίες, οι επιστήμονες συνεχίζουν να εξε-
ρευνούν τη χημεία των διεργασιών της ζωής με μεγάλο ζήλο. Με τις έρευνες αυ-
τές έχουν λυθεί πολλά από τα πιο θεμελιώδη μυστήρια αναφορικά με τη λειτουρ-
γία των ζώντων οργανισμών σε βιοχημικό επίπεδο. Ωστόσο, παραμένουν προς 
διερεύνηση πολλά ακόμη. Όπως συνήθως συμβαίνει, κάθε νέα ανακάλυψη εγεί-
ρει τουλάχιστον τόσα ερωτήματα όσα και εκείνα στα οποία απαντά. Επι πλέον, 
βρισκόμαστε τώρα σε μια χωρίς προηγούμενο εποχή ευκαιριών για την εφαρμο-
γή αυτής της τεράστιας γνώσης της βιοχημείας σε προβλήματα της ιατρικής, της 
οδοντιατρικής, της γεωργίας, της ιατροδικαστικής, της ανθρωπολογίας, των επι-
στημών του περιβάλλοντος, της ενέργειας καθώς και πολλών άλλων γνωστικών 
πεδίων. Αρχίζουμε το ταξίδι μας στη βιοχημεία με μία από τις πιο αναπάντεχες 
ανακαλύψεις του περασμένου αιώνα: το ενιαίο των βιοχημικών διεργασιών σε 
όλους τους ζώντες οργανισμούς. 

1.1 Το ενιαίο των βιοχημικών διεργασιών είναι το υπόβαθρο 
της βιολογικής ποικιλομορφίας

Ο κόσμος των έμβιων όντων συνιστά ένα μεγαλείο ποικιλομορφίας. Το ζωικό 
βασίλειο είναι πλούσιο σε είδη: από σχεδόν μικροσκοπικών διαστάσεων έντομα 
μέχρι ελέφαντες και φάλαινες. Το φυτικό βασίλειο περιέχει, κατ’ αναλογία, είδη 
μικρά και σχετικά απλά όπως τα φύκη, όσο και μεγάλα και πολύπλοκα όπως οι 
σεκόιες. Αυτή η ποικιλομορφία διευρύνεται ακόμη περισσότερο αν εξετάσουμε 
τους οργανισμούς στη μικροσκοπική κλίμακα. Το νερό, το έδαφος ή οι μεγαλύ-
τεροι οργανισμοί περιέχουν μια μεγάλη ποικιλομορφία μονοκύτταρων οργανι-
σμών όπως πρωτόζωα, μύκητες και βακτήρια. Μερικοί οργανισμοί μπορούν να 
επιβιώσουν ή ακόμη και να ευδοκιμήσουν σε φαινομενικά εχθρικά περιβάλλο-
ντα, όπως είναι οι θερμές πηγές και οι παγετώνες. 

Η ανακάλυψη και η ανάπτυξη του μικροσκοπίου αποκάλυψαν ένα καθορι-
στικό ενοποιητικό στοιχείο που συνιστά το υπόβαθρο της ποικιλομορφίας. Οι 
μεγάλοι οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα τα οποία μοιάζουν μέχρις ενός 
ση μείου με τους μονοκύτταρους οργανισμούς. Η συγκρότηση των ζώων, των 
φυτών και των μικροοργανισμών από κύτταρα υποδηλώνει ότι όλοι αυτοί οι 
οργανισμοί μπορεί να έχουν πολύ περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά από όσα 
εμφανίζουν εξωτερικά. Με την ανάπτυξη της βιοχημείας, αυτή η εικασία έχει 
επαληθευθεί και διευρυνθεί σε εξαιρετικό βαθμό. Σε βιοχημικό επίπεδο, όλοι οι 
οργανισμοί έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά (Εικόνα 1.1).

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η Βιοχημεία είναι η μελέτη της χημείας 
των διεργασιών της ζωής. Οι διεργασίες αυτές περιλαμβάνουν την αλληλεπίδρα-
ση δύο διαφορετικών κατηγοριών μορίων: μεγάλων μορίων, όπως οι πρωτεΐνες 
και τα νουκλεϊκά οξέα, τα οποία ονομάζονται βιολογικά μακρομόρια, και μορί-
ων μικρού μοριακού βάρους, όπως η γλυκόζη και η γλυκερόλη, γνωστών και 
ως μεταβολιτών, τα οποία μετασχηματίζονται χημικά μέσα από τις βιολογικές 
διεργασίες. 

Μέλη αυτών των δύο κατηγοριών μορίων, με μικρές παραλλαγές, είναι κοι-
νά σε όλους τους ζώντες οργανισμούς. Παραδείγματος χάριν, το δεοξυριβονου-
κλεϊκό οξύ (DNA) αποθηκεύει τις γενετικές πληροφορίες σε όλους τους ζώντες 
οργανισμούς. Οι πρωτεΐνες, τα μακρομόρια που είναι σημαντικά για την πραγ-
μάτωση της πλειονότητας των βιολογικών διεργασιών, δομούνται από το ίδιο 
σύνολο των 20 δομικών λίθων σε όλους τους οργανισμούς. Επιπλέον, οι πρωτεΐ
νες που έχουν παρόμοιους ρόλους σε διαφορετικούς ζώντες οργανισμούς συχνά 
έχουν και πολύ παρόμοιες τριδιάστατες δομές (βλ. Εικόνα 1.1).

Οι κύριες μεταβολικές διεργασίες είναι επίσης κοινές σε πολλούς οργανι-
σμούς. Λόγου χάρη, το σύνολο των χημικών μετασχηματισμών που μετατρέ-
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πουν τη γλυκόζη και το οξυγόνο σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό είναι ουσια
στικά ταυτόσημο σε απλά βακτήρια, όπως η Escherichia coli (E. coli), και τα 
ανθρώπινα όντα. Ακόμη και διεργασίες που εμφανίζονται να είναι αρκετά δια-
κριτές μεταξύ τους έχουν κοινά γνωρίσματα σε βιοχημικό επίπεδο. Είναι αξιο
σημείωτο ότι οι βιοχημικές διεργασίες μέσω των οποίων τα φυτά συλλέγουν τη 
φωτεινή ενέργεια και τη μετατρέπουν σε πιο χρήσιμες μορφές είναι εκπληκτι-
κά παρόμοιες με τα βήματα που χρησιμοποιούν τα ζώα για να παγιδεύσουν την 
ενέργεια η οποία απελευθερώνεται από την αποικοδόμηση της γλυκόζης. 

Οι παρατηρήσεις αυτές δείχνουν χωρίς αμφιβολία ότι όλοι οι ζώντες οργα-
νισμοί στη Γη έχουν έναν κοινό πρόγονο και ότι οι σύγχρονοι οργανισμοί έχουν 
εξελιχθεί από τον πρόγονο αυτό στην παρούσα τους μορφή. Γεωλογικά και βιο
χημικά ευρήματα στηρίζουν ένα χρονοδιάγραμμα γι’ αυτή την εξελικτική πο-
ρεία (Εικόνα 1.2). Με βάση τα βιοχημικά χαρακτηριστικά τους, οι οργανισμοί 
στον σύγχρονο κόσμο είναι δυνατόν να χωριστούν σε τρεις θεμελιώ δεις ομάδες, 
που ονομάζονται επικράτειες: τα Ευκάρυα (ευκαρυώτες), τα Βακτήρια και τα Αρ-
χαία. Τα Ευκάρυα απαρτίζονται από όλους τους πολυκύτταρους οργανισμούς, 
συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου, καθώς και από πολλούς μικροσκοπικούς 
μονοκύτταρους οργανισμούς, όπως είναι οι ζυμομύκητες. Το καθοριστικό χαρα-
κτηριστικό των ευκαρυωτών ή ευκαριωτικών οργανισμών είναι η παρουσία ενός 
πολύ καλά καθορισμένου πυρήνα μέσα σε κάθε κύτταρο. Οι μονοκύτταροι ορ-
γανισμοί που δεν έχουν πυρήνα, όπως τα βακτήρια, ονομάζονται προκαρυώτες ή 
προκαρυωτικοί οργανισμοί. Οι οργανισμοί αυτοί ταξινομήθηκαν εκ νέου σε δύο 
χωριστές επικράτειες μετά την ανακάλυψη του Carl Woese το 1997 ότι ορισμέ-

Sulfolobus archaea Arabidopsis thaliana Homo sapiens

EIKONA 1.1 Βιολογική ποικιλομορφία 
και ομοιότητα. Το σχήμα ενός μορίου 
σημαντικού για τη γονιδιακή ρύθμιση 
(η πρωτεΐνη που δεσμεύεται στο πλαίσιο 
ΤΑΤΑ) είναι παρόμοιο σε τρεις οργανισμούς 
πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους, που 
τους χωρίζουν στην εξελικτική κλίμακα 
δισεκατομμύρια χρόνια. [(Αριστερά) Eye of 
Science/Science Source. (μεσαία εικόνα), 
Nigel Cattlin/Science Source. (δεξιά) 
Photo by J. R. Eyerman/ The LIFE Picture 
Collection/Getty Images. Σ.τ.Μ.: Εικονίζεται 
ο Linus Pauling, από τους μεγαλύτερους 
χημικούς του 20ού αιώνα, με σημαντικότατη 
συνεισφορά στη βιοχημεία.]
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Σχηματίζεται
ατμόσφαιρα
με οξυγόνο

Δισεκατομμύρια χρόνια

EIKONA 1.2 Ένα πιθανό χρονοδιάγραμμα 
για τη βιοχημική εξέλιξη. Παρουσιάζονται 
ορισμένα σημαντικά γεγονότα. Επισημαίνεται 
ότι η ζωή στη Γη εμφανίστηκε περίπου 
3,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν, ενώ η 
εμφάνιση των ανθρώπινων όντων είναι πολύ 
πρόσφατη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Βιοχημεία:  μια εξελισσόμενη 
επιστήμη

νοι βακτηριοειδείς οργανισμοί είναι, από βιοχημικής άποψης, αρκετά διαφορε-
τικοί από τα καλώς χαρακτηρισμένα βακτηριακά είδη. Οι οργανισμοί αυτοί, που 
θεωρείται σήμερα ότι απέκλιναν από τα βακτήρια στην αρχή της εξέλιξης, είναι 
τα Aρχαία. Οι εξελικτικές πορείες από έναν κοινό πρόγονο μέχρι τους σύγχρο-
νους οργανισμούς είναι δυνατόν να συναχθούν με βάση τις βιοχημικές πληρο-
φορίες για κάθε οργανισμό. Μια πιθανή τέτοια πορεία φαίνεται στην Εικόνα 1.3.

Μεγάλο μέρος αυτού του βιβλίου εξετάζει τις χημικές αντιδράσεις, τα συ-
νοδά βιολογικά μακρομόρια και τους μεταβολίτες που συμμετέχουν στις βιο

λογικές διεργασίες οι οποίες είναι κοινές για όλους τους 
οργανισμούς. Αυτή η προσέγγιση είναι εφικτή λόγω του 
ενιαίου των βιολογικών διεργασιών σε βιοχημικό επίπεδο. 
Ταυτόχρονα, αναδεικνύεται ότι διαφορετικοί οργανισμοί 
έχουν συγκεκριμένες ανάγκες, ανάλογα με τον οικολογικό 
θώκο στον οποίο βρίσκονται λόγω της εξέλιξής τους. Με 
τη σύγκριση και την αντιπαραβολή των λεπτομερειών για 
συγκεκριμένες βιοχημικές πορείες σε διαφορετικούς οργα-
νισμούς, μπορούμε να μάθουμε πώς έχουν αντιμετωπιστεί 
οι βιολογικές προκλήσεις σε βιοχημικό επίπεδο. Στις πε-
ρισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι προκλήσεις έχουν αντι-
μετωπιστεί με την προσαρμογή των υπαρχόντων μακρομο-
ρίων σε νέους ρόλους, και όχι με την εξέλιξη τελείως νέων 
μορίων. 

Η βιοχημεία έχει εμπλουτιστεί σε σημαντικότατο βαθ-
μό λόγω της ικανότητας των επιστημόνων να εξετάζουν 
λεπτομερώς τις τριδιάστατες δομές βιολογικών μακρομο-
ρίων. Ορισμένες από τις δομές αυτές είναι απλές και κομ-

ψές, ενώ κάποιες άλλες είναι απίστευτα πολύπλοκες. Σε κάθε περίπτωση, τούτες 
οι δομές παρέχουν το απαραίτητο πλαίσιο για την κατανόηση της λειτουργίας 
των μακρομορίων. Ξεκινάμε, λοιπόν, την εξερεύνηση της σχέσης μεταξύ βιολο-
γικής δομής και λειτουργίας με το γενετικό υλικό, το DNA. 

1.2 Το DNA καταδεικνύει την αμφίδρομη σχέση μεταξύ μορφής  
και λειτουργίας

Ένα θεμελιώδες βιοχημικό γνώρισμα όλων των ζώντων οργανισμών είναι η 
χρήση του DNA για την αποθήκευση γενετικών πληροφοριών. Η ανακάλυψη 
ότι το DNA παίζει κεντρικό ρόλο σ’ αυτό το ζήτημα έγινε τη δεκαετία του 1940 
σε μελέτες βακτηρίων. Ακολούθησε ο προσδιορισμός της τριδιάστατης δομής 
του DNA, το 1953, γεγονός που έθεσε τις βάσεις για την επίτευξη σημαντικής 
προό δου στη βιοχημεία και σε άλλες επιστήμες, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι 
και σήμερα. 

Η δομή του DNA καταδεικνύει με πολύ άμεσο τρόπο μια βασική αρχή, κοινή 
για όλα τα βιολογικά μακρομόρια: την πολύ στενή σχέση μεταξύ δομής και λει-
τουργίας. Οι αξιοσημείωτες ιδιότητες αυτής της χημικής ουσίας τής επιτρέπουν 
να λειτουργεί ως ένα πολύ αποτελεσματικό και ανθεκτικό μέσο για την αποθή-
κευση πληροφοριών. Αρχίζουμε με την ομοιοπολική δομή του DNA, καθώς και 
την προέκτασή της στις τρεις διαστάσεις. 

Το DNA κατασκευάζεται από τέσσερις δομικούς λίθους

Το DNA είναι ένα γραμμικό πολυμερές που αποτελείται από τέσσερα διαφορε-
τικά μονομερή. Έχει έναν καθορισμένο κορμό από τον οποίο προβάλλουν διά-
φοροι υποκαταστάτες, γνωστοί ως βάσεις (Eικόνα 1.4). Ο κορμός δομείται από 
επαναλαμβανόμενες μονάδες σακχάρουφωσφορικού. Τα σάκχαρα είναι μόρια 
δεοξυριβόζης, από την οποία το DNA έχει πάρει το όνομά του. Κάθε σάκχα-
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EIKONA 1.3 Το δέντρο της ζωής. Μια 
πιθανή εξελικτική πορεία από έναν κοινό 
πρόγονο περίπου 3,5 δισεκατομμύρια 
χρόνια πριν (στο κάτω μέρος της εικόνας). 
Οι σύγχρονοι οργανισμοί εμφανίζονται στο 
επάνω μέρος της εικόνας. 
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1.2 To DNA: μορφή και λειτουργία

ρο συνδέεται με δύο φωσφορικές ομάδες, μέσω διαφορετικών συνδέσεων. Επι
πλέον,  κάθε σάκχαρο έχει τον ίδιο προσανατολισμό, οπότε καθεμία από τις δύο 
αλυσίδες του DNA έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση (φορά), ώστε το ένα άκρο 
της να είναι διακρι τό από το άλλο. Κάθε μόριο δεοξυριβόζης είναι ομοιοπολικά 
συνδεδεμένο με μία από τέσσερις πιθανές βάσεις: αδενίνη (Α), κυτοσίνη (C), 
γουανίνη (G) και θυμίνη (Τ).
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Οι βάσεις αυτές συνδέονται με τις σακχαριτικές συνιστώσες στον κορμό του 
DNA μέσω δεσμών που φαίνονται με μαύρο χρώμα, στην Εικόνα 1.4. Όλες είναι 
επίπεδες, διαφέρουν όμως σημαντικά μεταξύ τους σε άλλα 
χαρακτηριστικά. Συνεπώς, τα μονομερή του DNA αποτελού-
νται από μία μονάδα σακχάρουφωσφορικού, με μία από τις 
τέσσερις βάσεις να είναι συνδεδεμένη στο σάκχαρο. Αυτές 
οι βάσεις είναι δυνατόν να βρίσκονται με οποιαδήποτε σειρά 
κατά μήκος της αλυσίδας του DNA. 

Δύο μονές αλυσίδες του DNA συνδυάζονται    
για να σχηματίσουν μια διπλή έλικα

Τα περισσότερα μόρια του DNA δεν αποτελούνται από μία αλλά από δύο αλυσί-
δες, ή κλώνους (Eικόνα 1.5). Το 1953, οι James Watson και Francis Crick συνήγα-
γαν τη διάταξη των δύο αλυσίδων και πρότειναν μια λύση για την τριδιάστατη δο-
μή των μ ορίων του DNA βασισμένη, εν μέρει, σε πειραματικά δεδομένα της Ro-
salind Franklin. Αυτή η δομή είναι μια διπλή έλικα που αποτελείται από δύο δια
πλεκόμενες αλυσίδες σε τέτοια διάταξη, ώστε ο κορμός σακχάρουφωσφορικού 
να βρίσκεται στο εξωτερικό και οι βάσεις στο εσωτερικό. Το κλειδί στη δομή αυτή 
είναι ότι οι βάσεις σχηματίζουν συγκεκριμένα ζεύγη βάσεων (bp) τα οποία συγκρα-
τούνται μέσω δεσμών υδρογόνου (Υποκεφάλαιο 1.3): η αδενίνη ζευγαρώνει με τη 
θυμίνη (Α―Τ) και η γουανίνη με την κυτοσίνη (G―C), όπως φαίνεται στην Eικό-
να 1.6. Οι δεσμοί υδρογόνου είναι ασθενέστεροι από τους ομοιοπολικούς δεσμούς, 
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EIKONA 1.4 Ομοιοπολική δομή του DNA. 
Κάθε μονάδα του πολυμερούς αποτελείται 
από ένα σάκχαρο (δεοξυριβόζη), ένα 
φωσφορικό και μία από τις τέσσερις 
διαφορετικές αζωτούχες βάσεις, οι οποίες 
προεξέχουν από τον κορμό σακχάρου-
φωσφορικού. 

EIKONA 1.5 Η διπλή έλικα. Η δομή διπλής 
έλικας του DNA που προτάθηκε από τους 
Watson και Crick. Οι κορμοί σακχάρου-
φωσφορικού των δύο αλυσίδων είναι με 
μπλε και πορφυρό χρώμα, ενώ οι βάσεις είναι 
με πράσινο, μοβ, πορτοκαλί και κίτρινο. Οι 
δύο αλυσίδες (κλώνοι) είναι αντιπαράλληλες, 
με αντίθετες κατευθύνσεις αναφορικά με τον 
άξονα της διπλής έλικας, όπως φαίνεται και 
από τα βέλη.
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EIKONA 1.6 Ζεύγη βάσεων σύμφωνα με 
τους Watson και Crick. Η αδενίνη ζευγαρώνει 
με τη θυμίνη (Α—Τ) και η γουανίνη με την 
κυτοσίνη (G—C). Οι διακεκομμένες γραμμές 
αντιπροσωπεύουν δεσμούς υδρογόνου.
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όπως είναι οι δεσμοί άνθρακαάνθρακα ή άνθρακααζώτου, οι οποίοι καθορίζουν 
τις δομές των συγκεκριμένων βάσεων. Τέτοιοι ασθενείς δεσμοί είναι καθοριστικοί 
για τα βιοχημικά συστήματα: είναι αρκετά ασθενείς ώστε να μπορούν αντιστρε-
πτά να διασπαστούν κατά τη διάρκεια μιας βιοχημικής διεργασίας, αλλά και αρκε-
τά ισχυροί, όταν υπάρχει πληθώρα απ’ αυτούς σε ένα σύστημα, ώστε να μπορούν 
να σταθεροποιούν δομές όπως η διπλή έλικα.

Η δομή του DNA εξηγεί τις ιδιότητες της κληρονομικότητας  
και τη δυνατότητα αποθήκευσης πληροφοριών

Η δομή που προτάθηκε από τους Watson και Crick έχει δύο ιδιότητες κεφαλαιώ
δους σημασίας για τον ρόλο του DNA ως γενετικού υλικού. Πρώτον, η δομή  είναι 
συμβατή με οποιαδήποτε αλληλουχία βάσεων. Αν και οι βάσεις διαφέρουν ως 
προς τη δομή τους, τα ζεύγη τους έχουν ουσιαστικά το ίδιο σχήμα (Eικόνα 1.6) 
και συνεπώς ταιριάζουν εξίσου καλά στο κέντρο της διπλής έλικας. Χωρίς περι-
ορισμούς, η αλληλουχία βάσεων σε μια αλυσίδα DNA μπορεί να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά ως αποθήκη γενετικών πληροφοριών. Πράγματι, η αλληλουχία 
βάσεων στις αλυσίδες του DNA είναι ο τρόπος με τον οποίο αποθηκεύονται γενε-
τικές πληροφορίες. Η αλληλουχία βάσεων στο DNA προσδιορίζει με τη σειρά της 
την αλληλουχία στο ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA), καθώς και στα μόρια πρωτεΐνης, 
τα οποία διεκπεραιώνουν τις περισσότερες διεργασίες μέσα στα κύτταρα. 

Δεύτερον, λόγω των συγκεκριμένων ζευγών, η αλληλουχία των βάσεων στη 
μία αλυσίδα καθορίζει απόλυτα την αλληλουχία των βάσεων στην άλλη αλυσί-
δα. Όπως τόσο χαρακτηριστικά έγραψαν οι Watson και Crick, «δεν διέλαθε της 
προσοχής μας ότι ο συγκεκριμένος σχηματισμός ζευγών (βάσεων) που έχουμε 
προτείνει παραπέμπει άμεσα και σε έναν πιθανό μηχανισμό αντιγραφής του γε-
νετικού υλικού». Άρα, αν η διπλή έλικα του DNA χωριστεί σε δύο μονές αλυσί-
δες, κάθε αλυσίδα μπορεί να λειτουργήσει ως εκμαγείο για την παραγωγή της 
άλλης αλυσίδας της έλικας μέσω του σχηματισμού συγκεκριμένων ζευγών βά-
σεων (Eικόνα 1.7). Η τριδιάστατη δομή του DNA καταδεικνύει υπέροχα τη στε-
νή σχέση μεταξύ μοριακής δομής και λειτουργίας. 

1.3 Οι έννοιες της χημείας εξηγούν τις ιδιότητες  
των βιολογικών μορίων 

Έχουμε δει με ποιον τρόπο η χημική κατανόηση αναφορικά με τις δυνατότητες 
σχηματισμού δεσμών υδρογόνου από τις βάσεις του DNA οδήγησε στη βαθύτε-
ρη κατανόηση μιας θεμελιώδους βιολογικής διεργασίας. Για να θέσουμε τις βά-
σεις για τη μελέτη της βιοχημείας σ’ αυτό το βιβλίο θα ξεκινήσουμε εξετάζοντας 
ορισμένες έννοιες της χημείας και δείχνοντας πώς αυτές βρίσκουν εφαρμογή στα 
βιο λογικά συστήματα. Τούτες οι έννοιες περιλαμβάνουν τους τύπους των χημικών 
δεσμών, τη δομή του νερού (του διαλύτη μέσα στον οποίο λαμβάνουν χώρα οι πε-
ρισσότερες βιοχημικές διεργασίες), τον πρώτο και τον δεύτερο νόμο της θερμοδυ-
ναμικής, καθώς και τις αρχές της χημείας οξέων και βάσεων. 

Ο σχηματισμός της διπλής έλικας του DNA ως χαρακτηριστικό παράδειγμα

Θα χρησιμοποιήσουμε τις έννοιες αυτές για να εξετάσουμε μια πρωταρχική βιο-
χημική διεργασία – συγκεκριμένα, τον σχηματισμό της διπλής έλικας του DNA 
από τις συνιστώσες μονές αλυσίδες. Η συγκεκριμένη διεργασία είναι ένα από τα 
πολλά παραδείγματα που μπορούσαμε να επιλέξουμε για να καταδείξουμε τις 
παραπάνω αρχές. Έχετε, λοιπόν, υπ’ όψιν σας ότι η παρακάτω συζήτηση αφορά 
μεν τον σχηματισμό της διπλής έλικας του DNA, οι έννοιες όμως που χρησιμο-
ποιούνται είναι γενικές και θα τις δείτε να εφαρμόζονται σε πολλές άλλες κατη-
γορίες μο ρίων και διεργασίες που θα παρουσιαστούν στο υπόλοιπο του βιβλίου. 
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EIKONA 1.7 Αντιγραφή του DNA. Αν ένα 
μόριο DNA χωριστεί σε δύο μονές αλυσίδες, 
κάθε αλυσίδα μπορεί να λειτουργήσει ως το 
εκμαγείο για την παραγωγή και της άλλης.
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1.3 Χημικές έννοιες

Στην ανάλυση που ακολουθεί θα θίξουμε τις ιδιότητες του νερού και τις έν νοιες 
του pKa καθώς και ρυθμιστικών διαλυμάτων που έχουν μεγάλη σημασία για 
πολλά θέματα της βιοχημείας.

Η διπλή έλικα του DNA μπορεί να σχηματιστεί από τις συνιστώσες 
αλυσίδες της

Η ανακάλυψη ότι το DNA από φυσικές πηγές υπάρχει στη μορφή της διπλής έλι-
κας με ζευγάρωμα βάσεων κατά WatsonCrick αποτέλεσε ισχυρή ένδειξη, χωρίς 
όμως να το αποδεικνύει, ότι τέτοιες διπλές αλυσίδες μπορεί να σχηματίζονται 
αυθόρμητα και εκτός βιολογικών συστημάτων. Ας υποθέσουμε ότι είχαν 
 συντεθεί χημικά δύο μικρού μήκους κλώνοι DNA με συμπληρωματικές 
αλληλουχίες, έτσι ώστε αυτές να μπορούν, κατ’ αρχήν, να σχηματίσουν 
μια διπλή έλικα με ζεύγη βά σεων τύπου WatsonCrick. Δύο τέτοιες αλ-
ληλουχίες θα μπορούσαν να είναι οι CGATTAAT και ATTAATCG. Οι 
δομές αυτών των δύο μορίων σε διάλυμα είναι δυνατόν να διερευνηθούν 
μέσω μιας ποικιλίας μεθόδων. Η κάθε αλυσίδα μόνη της υπάρχει μόνον 
σε μορφή μονόκλωνου μορίου. Όμως, όταν οι δύο αλληλουχίες ανα-
μειχθούν, σχηματίζεται διπλή έλικα με ζευγάρωμα βάσεων τύπου WatsonCrick 
(Εικόνα 1.8). Τούτη η αντίδραση προχωρεί στον σχηματισμό, σχεδόν αποκλει-
στικά, του δίκλωνου μορίου. 

Ποιες είναι οι δυνάμεις που υποχρεώνουν τους δύο κλώνους DNA να προσδέ-
νονται ο ένας στον άλλον; Για να αναλυθεί αυτή η αντίδραση πρόσδεσης, πρέπει 
να λάβουμε υπ’ όψιν πολλούς παράγοντες: τους τύπους των αλληλεπιδρά σεων 
και των δεσμών των βιοχημικών συστημάτων, καθώς και το αν η αντίδραση μπο-
ρεί να συμβεί αυθόρμητα. Πρέπει, επίσης, να λάβουμε υπ’ όψιν τον ρόλο των 
συνθηκών του διαλύματος, ήτοι τις συνέπειες των αντιδράσεων οξέοςβάσης.

Οι ομοιοπολικοί και οι μη ομοιοπολικοί δεσμοί είναι σημαντικοί  
για τη δομή και τη σταθερότητα των βιολογικών μορίων

Τα άτομα αλληλεπιδρούν μέσω χημικών δεσμών. Σ’ αυτούς συγκαταλέγονται οι 
ομοιοπολικοί δεσμοί, οι οποίοι καθορίζουν τη δομή των μορίων, καθώς και μια 
ποικιλία μη ομοιοπολικών δεσμών, οι οποίοι έχουν μεγάλη σπουδαιότητα για τη 
βιοχημεία.

Ομοιοπολικοί δεσμοί. Οι πιο ισχυροί δεσμοί που υπάρχουν είναι οι ομοιοπολι-
κοί, όπως είναι εκείνοι μεταξύ των ατόμων που διατηρούν ως  ενιαίο μόριο τις 
αζωτούχες βάσεις της Εικόνας 1.4. Ο ομοιοπολικός δεσμός σχηματίζεται όταν 
δύο γειτονικά άτομα μοιράζονται ένα ζεύγος ηλεκτρονίων. Ένας συνήθης ομοιο
πολικός δεσμός άνθρακαάνθρακα (C―C) έχει μήκος δεσμού 1,54 Å και ενέρ-
γεια δεσμού 355 kJ mol–1 (85 kcal mol–1). Επειδή οι ομοιο πολικοί δεσμοί είναι 
πολύ ισχυροί, χρειάζεται αρκετή ενέργεια για τη διάσπασή τους. Δύο άτομα μπο-
ρεί να μοιράζονται περισσότερα του ενός ζεύγη ηλεκτρονίων, οπότε σχηματί-
ζουν πολλαπλούς ομοιοπολικούς δεσμούς. Παραδείγματος χάριν, τρεις βάσεις 
στην Εικόνα 1.6 περιέχουν διπλό δεσμό άνθρακαοξυγόνου (C≠O). Οι δεσμοί 
αυτοί είναι ακόμη ισχυρότεροι από τους απλούς δεσμούς C―C, με ενέργεια πε-
ρίπου 730 kJ mol–1 (175 kcal mol–1) και κατά τι βραχύτεροι. 

Για ορισμένα μόρια είναι δυνατόν να υπάρξουν περισσότερα του ενός σχή-
ματα ομοιοπολικών δεσμών. Λόγου χάρη, η αδενίνη μπορεί να γραφεί με δύο 
ισοδύναμους τρόπους που ονομάζονται δομές συντονισμού. 
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Μονάδες απόστασης και ενέργειας
 Οι αποστάσεις μεταξύ των ατόμων και τα 
μήκη των δεσμών μετρώνται συνήθως σε 
μονάδες angstrom (Å): 

1 Å = 10–10 m = 10–8 cm = 0,1 nm

Για την ενέργεια χρησιμοποιούνται διάφορες 
μονάδες. Ένα joule (J) είναι η ενέργεια που 
μεταβιβάζεται σε ένα σώμα όταν δρα σ’ αυτό 
το σώμα μια δύναμη ίση με 1 newton κατά 
την κατεύθυνση της κίνησης του σώματος επί 
απόσταση 1 μέτρου. Ένα kilojoule (kJ) ισούται 
με 1.000 joule. Μία θερμίδα (calory, cal) είναι 
η ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται 
για την αύξηση της θερμοκρασίας 
ενός γραμμαρίου νερού κατά 1°C. Μία 
χιλιοθερμίδα (kcal) ισούται με 1.000 θερμίδες. 
Ένα joule ισούται με 0,239 cal.

EIKONA 1.8 Σχηματισμός της διπλής 
έλικας. Όταν αναμειχθούν δύο αλυσίδες DNA  
με τις σωστές συμπληρωματικές αλληλουχίες, 
τότε συσσωματώνονται αυθόρμητα για τον 
σχηματισμό διπλής έλικας. 
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Τούτες οι δομές αδενίνης εμφανίζουν τις εναλλακτικές διατάξεις απλών και 
διπλών δεσμών οι οποίες είναι πιθανές μέσα στο ίδιο μοριακό πλαίσιο. Οι δομές 
συντονισμού απεικονίζονται να συνδέονται μεταξύ τους με ένα αμφίδρομο βέ-
λος. Η πραγματική δομή της αδενίνης είναι η συνισταμένη αυτών των δύο δο-
μών συντονισμού. Η συνισταμένη δομή αποκαλύπτεται στα μήκη των δεσμών 
του μορίου, όπως εκείνο του δεσμού που ενώνει τα άτομα άνθρακα C4 και C5. 
Το παρατηρούμενο μήκος του 1,40 Å βρίσκεται μεταξύ του αναμενόμενου μή-
κους για απλό δεσμό C—C (1,54 Å) και ενός διπλού δεσμού C≠C (1,34 Å). 
Κάθε μόριο που μπορεί να γραφεί ως συνισταμένη δύο ή περισσότερων δομών 
συντονισμού, περίπου ίδιας ενέργειας η καθεμία, έχει μεγαλύτερη σταθερότητα 
από ό,τι μόρια χωρίς πολλαπλές δομές συντονισμού. 

Μη ομοιοπολικοί δεσμοί. Οι μη ομοιοπολικοί δεσμοί είναι ασθενέστεροι των 
ομοιοπολικών, είναι όμως κρίσιμοι για βιοχημικές διεργασίες όπως ο σχηματι-
σμός της διπλής έλικας. Oι τέσσερις βασικοί μη ομοιοπολικοί δεσμοί είναι οι ιο-
ντικές αλληλεπιδράσεις, οι δεσμοί υδρογόνου, οι αλληλεπιδράσεις van der Waals 
και οι υδροφοβικές αλληλεπιδράσεις (φαινόμενο της υδροφοβικότητας). Αυτοί 
διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη διαμόρφωση, την ένταση και την εξειδίκευ-
ση. Επίσης, επηρεάζονται σημαντικά, αν και με πολύ διαφορετικό τρόπο ο καθέ-
νας, από την ύπαρξη νερού. Aς δούμε, λοιπόν, τα χαρακτηριστικά τους:

1. Ιοντικές (ή ηλεκτροστατικές) αλληλεπιδράσεις. Mια φορτισμένη ομάδα σε ένα 
μόριο μπορεί να έλξει μια αντίθετα φορτισμένη ομάδα στο ίδιο ή σε άλλο μόριο. 
H ενέργεια μιας ιοντικής αλληλεπίδρασης δίνεται από τον νόμο του Coulomb:

Ε = kq1q2/Dr

όπου Ε είναι η ενέργεια, q1 και q2 είναι τα φορτία των δύο ατόμων (σε μονάδες 
ηλεκτρονιακού φορτίου), r είναι η απόσταση μεταξύ τους (σε angstrom), D  είναι 
η διηλεκτρική σταθερά του μέσου (η οποία είναι υπεύθυνη για την επίδραση του 
παρεμβαλλόμενου μεταξύ των φορτίων μέσου) και k είναι μια σταθερά αναλο-
γικότητας (ίση με 1.389, για να προκύψει ενέργεια σε kJ mol–1, ή με 332, για να 
προκύψει ενέργεια σε kcal mol–1). 

Κατά σύμβαση, μια ελκτική αλληλεπίδραση έχει αρνητική ενέργεια. Η ιο-
ντική αλληλεπίδραση μεταξύ δύο ιόντων τα οποία έχουν φορτία +1 και –1 και 
απέχουν μεταξύ τους 3 Å σε υδάτινο περιβάλλον (όπου η διηλεκτρική σταθερά 
ισούται με 80) έχει ενέργεια ίση με –5,8 kJ mol–1 (–1,4 kcal mol–1). Παρατηρή-
στε πόσο σημαντική είναι η διηλεκτρική σταθερά του μέσου. Για τα δύο ίδια 
αντίθετα φορτισμένα ιόντα που απέχουν μεταξύ τους 3 Å σε έναν μη πολικό δια
λύτη, όπως το εξάνιο (με διηλεκτρική σταθερά ίση με 2), η ενέργεια αλληλεπί-
δρασης είναι –232 kJ mol–1 (–55 kcal mol–1).

2. Δεσμοί υδρογόνου. Oυσιαστικά είναι ιοντικές αλληλεπιδράσεις, με τα μερικά 
φορτία γειτονικών ατόμων να έλκονται αμοιβαία. Οι δεσμοί υδρογόνου είναι 
υπεύθυνοι για τον σχηματισμό συγκεκριμένων ζευγών βάσεων στη διπλή έλικα 
του DNA. Σε έναν δεσμό υδρογόνου, το άτομο υδρογόνου ανήκει ταυτοχρόνως 
σε δύο διαφορετικά ηλεκτροαρνητικά άτομα, όπως το οξυγόνο ή το άζωτο. Ο δό-
της δεσμού υδρογόνου είναι η ομάδα εκείνη που περιέχει τόσο το άτομο υδρογό-
νου όσο και το άτομο στο οποίο το υδρογόνο είναι πιο ισχυρά δεσμευμένο. Αντι-
θέτως, ο δέκτης δεσμού υδρογόνου είναι το άτομο με την ασθενέστερη δέσμευση 
στο υδρογόνο (Eικόνα 1.9). Το σχετικά πιο ηλεκτροαρνητικό άτομο στο οποίο 
το υδρογόνο είναι δεσμευμένο ομοιοπολικά έλκει τα ηλεκτρόνια του δεσμού μα-
κριά από το άτομο υδρογόνου, ώστε το τελευταίο να αναπτύσσει μερικώς θετικό 
φορτίο (δ+). Άρα μπορεί να έχει ιοντική αλληλεπίδραση με άτομο το οποίο έχει 
μερικώς αρνητικό φορτίο (δ–).

Oι δεσμοί υδρογόνου είναι πολύ ασθενέστεροι από τους ομοιοπολικούς 
 δεσμούς. Η ενέργειά τους κυμαίνεται από 4 έως 20 kJ mol–1 (15 kcal mol– 

1). Tο 

q1 q2

r

N     H            N

N     H            O

O     H            N

O     H            O 

Δότης δεσμού 
υδρογόνου

Δέκτης δεσμού 
υδρογόνου

δ+δ− δ−

N     H            O
0,9 Å 2,0 Å

180°

Δότης δεσμού 
υδρογόνου

Δέκτης δεσμού 
υδρογόνου

EIKONA 1.9 Δεσμοί υδρογόνου. Οι δεσμοί 
υδρογόνου εμφανίζονται ως διακεκομμένες 
πράσινες γραμμές. Φαίνονται οι θέσεις των 
μερικών φορτίων (δ+ και δ–).
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1.3 Χημικές έννοιες

μήκος ενός δεσμού υδρογόνου είναι κάπως μεγαλύτερο από εκείνο του ομοιο
πολικού δεσμού. Τα μήκη των δεσμών υδρογόνου (από το άτομο υδρογόνου) κυ
μαίνονται μεταξύ 1,5 Å και 2,6 Å. Άρα, σε έναν δεσμό υδρογόνου τα δύο άτομα 
εκτός του ατόμου υδρογόνου έχουν μεταξύ τους απόσταση από 2,4 Å έως 3,5 Å. 

Oι πιο ισχυροί δεσμοί υδρογόνου έχουν την τάση να είναι σχεδόν ευθείς, 
δηλαδή τα άτομα του δότη δεσμού υδρογόνου, του υδρογόνου και του δέκτη 
δεσμού υδρογόνου βρίσκονται σε ευθεία γραμμή. Η τάση αυτή μπορεί να είναι 
σημαντική για τον προσανατολισμό μεταξύ των αλληλεπιδρώντων μορίων. Οι 
αλληλεπιδράσεις αυτές είναι επίσης υπεύθυνες για πολλές από τις ιδιότητες του 
νερού οι οποίες το καθιστούν έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό διαλύτη, όπως θα 
περιγράψουμε σύντομα.

3. Αλληλεπιδράσεις van der Waals. Η βάση των αλληλεπιδράσεων van der Waals 
είναι το γεγονός ότι η κατανομή των ηλεκτρονιακών φορτίων γύρω από ένα 
άτομο αλλάζει με την πάροδο του χρόνου. Σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή, 
η κατανομή του φορτίου δεν είναι απολύτως συμμετρική. Aυτή η πρόσκαιρα 
ασύμμετρη κατανομή ηλεκτρονιακών φορτίων γύρω από ένα άτομο προκαλεί, 
μέσω ιοντικών αλληλεπιδράσεων, μια συμπληρωματική ασυμμετρία στην κατα-
νομή των ηλεκτρονίων γύρω από τα γειτονικά του άτομα. Αναπτύσσονται τότε 
ελκτικές δυνάμεις ανάμεσα στο άτομο και τα γειτονικά του. H έλξη αυτή μετα-
ξύ ενός ζεύγους ατόμων αυξάνεται καθώς αυτά πλησιάζουν, μέχρι να φθάσουν 
στην απόσταση επαφής van der Waals (Eικόνα 1.10). Σε αποστάσεις μικρότερες 
από αυτήν αναπτύσσονται πολύ ισχυρές απωστικές δυνάμεις, διότι τα εξωτερικά 
νέφη των ηλεκτρονίων αλληλεπικαλύπτονται. 

H ενέργεια που σχετίζεται με την αλληλεπίδραση van der Waals είναι πολύ μι-
κρή. Οι συνήθεις αλληλεπιδράσεις συνεισφέρουν από 2 kJ mol–1 έως 4 kJ mol– 

1 
(0,5 kcal mol–1 έως 1,0 kcal mol–1) ανά ζεύγος ατόμων. Ωστόσο, όταν πλησιά-
ζουν οι επιφά νειες δύο μεγάλων μορίων, τότε ένας μεγάλος αριθμός ατόμων βρί-
σκονται σε επαφή van der Waals μεταξύ τους, οπότε η ενέργεια που προκύπτει, 
αθροιζόμενη για πολλά ζεύγη ατόμων, μπορεί να είναι σημαντική. 

Θα καλύψουμε την τέταρτη μη ομοιοπολική αλληλεπίδραση, την υδροφοβι-
κή, αφού εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά του νερού, τα οποία είναι θεμελιώδη 
για την κατανόησή της.

Οι ιδιότητες του νερού. Το νερό είναι ο διαλύτης μέσα στον οποίο λαμβάνουν 
χώρα οι περισσότερες βιοχημικές αντιδράσεις, και οι ιδιότητές του είναι ουσιώ-
δεις για τον σχηματισμό των μακρομοριακών δομών και την πρόοδο των χημι-
κών αντιδράσεων. Δύο ιδιότητες του νερού είναι ιδιαίτερα σημαντικές:

1. Tο νερό είναι πολικό μόριο. Tο σχήμα του μορίου είναι τριγω-
νικό, και όχι ευθύγραμμο, επομένως υπάρχει ασύμμετρη κατανο-
μή φορτίων. O πυρήνας του οξυγόνου έλκει ηλεκτρόνια μακριά 
από τους δύο πυρήνες υδρογόνου και αφήνει την περιοχή γύρω 
από τους πυρήνες αυτούς θετικά φορτισμένη. Έτσι, το μόριο του 
ύδατος είναι μια ηλεκτρικά πολωμένη ένωση.

2. Tο νερό έχει πολύ μεγάλη συνοχή. Τα μόρια του ύδατος αλλη-
λεπιδρούν ισχυρά μέσω δεσμών υδρογόνου. Οι αλληλεπιδράσεις 
αυτές είναι εμφανείς στη δομή του πάγου (Eικόνα 1.11). Η δομή 
διατηρείται μέσω δικτύων δεσμών υδρογόνου. Παρόμοιες αλλη-
λεπιδράσεις συνδέουν τα μόρια του νερού στην υγρή κατάσταση 
και είναι υπεύθυνες για πολλές από τις ιδιότητες του νερού, αν 
και στην κατάσταση αυτή έχει διασπαστεί το ένα τέταρτο των δεσμών υδρο-
γόνου που υπάρχουν στον πάγο. Η πολική φύση του νερού είναι υπεύθυνη για 
την υψηλή διηλεκτρική σταθερά του, που ισούται με 80. Τα μόρια μέσα σε ένα 
υδατικό διάλυμα αλληλεπιδρούν με τα μόρια ύδατος μέσω του σχηματισμού δε-
σμών υδρογόνου και ιοντικών αλληλεπιδρά σεων. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις κα-
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van der Waals
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EIKONA 1.10 Η ενέργεια μιας αλληλεπί
δρασης van der Waals κατά την προσέγγιση 
δύο ατόμων. Η ενέργεια έχει την πιο ευνοϊκή 
τιμή όταν η απόσταση μεταξύ των πυρήνων 
ισούται με την απόσταση επαφής van 
der Waals. Η προσέγγιση των ατόμων σε 
απόσταση μικρότερη απ’ αυτήν οδηγεί σε 
θεαματική αύξηση της ενέργειας λόγω της 
άπωσης μεταξύ ηλεκτρονίων.

O
H H +

–

Ηλεκτρικό
δίπολο

EIKONA 1.11 Δομή του πάγου. 
Δεσμοί υδρογόνου (απεικονίζονται 
ως διακεκομμένες πράσινες γραμμές) 
σχηματίζονται μεταξύ μορίων ύδατος, ώστε 
να προκύψει μια εξαιρετικά οργανωμένη και 
ανοιχτή δομή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Βιοχημεία:  μια εξελισσόμενη 
επιστήμη

θιστούν το νερό έναν πολυχρηστικό διαλύτη, ικανό να διαλύσει αμέσως πολλά 
μόρια, ιδίως πολικά και φορτισμένα μόρια τα οποία μπορούν να συμμετάσχουν 
σε τέτοιες αλληλεπιδράσεις. 

Το φαινόμενο της  υδροφοβικότητας. 
Η τελευταία θεμελιώδης αλληλεπί-
δραση ονομάζεται φαινόμενο υδρο-
φοβικότητας και είναι αποτέλεσμα 
των ιδιοτήτων του νερού. Ορισμένα 
μόρια, τα οποία ονομάζονται μη πολι-
κά ή άπολα, δεν μπορούν να συμμετέ-
χουν σε δεσμούς υδρογόνου ή σε ιο-
ντικές αλληλεπιδράσεις. Οι αλληλε-
πιδράσεις μεταξύ μη πολικών μο ρίων 
και μορίων ύδατος δεν ευνοούνται τό-
σο όσο εκείνες μεταξύ των ίδιων των 

μορίων ύδατος. Τα μόρια ύδατος που βρίσκονται σε επαφή μ’ αυτά τα άπολα 
μόρια σχηματίζουν «κλωβούς» γύρω από τα μη πολικά μόρια, αποκτώντας έτσι 
μεγαλύτερη τάξη (και συνεπώς μικρότερη εντροπία) από ό,τι μόρια ύδατος ελεύ-
θερα σε διάλυμα. Ωστόσο, η συνένωση δύο τέτοιων μη πολικών μορίων απελευ-
θερώνει κάποια μόρια ύδατος, τα οποία αλληλεπιδρούν ελεύθερα με το υπόλοι-
πο νερό (Eικόνα 1.12). Η απελευθέρωση νερού από τέτοιους κλωβούς ευνοείται 
για λόγους που θα εξηγηθούν παρακάτω. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα μη πολι-
κά μόρια δείχνουν αυξημένη τάση να συσσωματώνονται σε υδατικό διάλυμα, 
σε σύγκριση με άλλους, μη πολικούς διαλύτες με μικρότερη συνεκτικότητα. Το 
φαινόμενο αυτό ονομάζεται φαινόμενο υδροφοβικότητας και οι σχετικές αλλη-
λεπιδράσεις ονομάζονται υδροφοβικές αλληλεπιδράσεις. 

Η διπλή έλικα είναι έκφραση των κανόνων της χημείας

Ας δούμε τώρα με ποιον τρόπο αυτές οι τέσσερις μη ομοιοπολικές αλληλεπιδρά-
σεις οδηγούν συνεργειακά στο ζευγάρωμα δύο κλώνων DNA ώστε να σχηματι-
στεί η διπλή έλικα. Πρώτον, κάθε φωσφορική ομάδα σε κάθε αλυσίδα του DNA 
έχει αρνητικό φορτίο. Αυτές οι αρνητικά φορτισμένες ομάδες απωθούν η μία την 
άλλη σε μεγάλες αποστάσεις. Συνεπώς, όταν δύο αλυσίδες DNA ζευγαρώνουν, 
εμφανίζονται μη ευνοϊκές ιοντικές αλληλεπιδράσεις. Οι φωσφορικές ομάδες εί-
ναι αρκετά μακριά η μία από την άλλη στη διπλή έλικα, σε αποστάσεις άνω των 
10 Å, όμως συμβαίνουν ταυτόχρονα πολλές τέτοιες αλληλεπιδράσεις (Εικόνα 
1.13). Συνεπώς, οι ηλεκτροστατικές αυτές αλληλεπιδράσεις ανθίστανται στον 
σχηματισμό διπλής έλικας. Η ισχύς των απωστικών ηλεκτροστατικών αλληλεπι-
δράσεων μειώνεται από την υψηλή διηλεκτρική σταθερά του νερού και την πα-
ρουσία ιόντων, π.χ. Na+ και Mg2+, στο διάλυμα. Τούτα τα θετικώς φορτισμένα 
ιόντα αλληλεπιδρούν με τις φωσφορικές ομάδες και εξουδετερώνουν εν μέρει τα 
αρνητικά φορτία τους. 

Δεύτερον, όπως ήδη σημειώθηκε, οι δεσμοί υδρογόνου είναι πολύ σημαντι-
κοί για τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων ζευγών βάσεων στη διπλή έλικα. 
Ωστόσο, στη μονή αλυσίδα του DNA οι δότες και οι δέκτες δεσμών υδρογόνου 
είναι εκτεθειμένοι στο διάλυμα και μπορούν να σχηματίσουν δεσμούς υδρογό-
νου με τα μόρια ύδατος. 
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EIKONA 1.12 Το φαινόμενο της 
υδροφοβικότητας. Η συσσωμάτωση 
μη πολικών ομάδων στο νερό οδηγεί 
στην απελευθέρωση μορίων ύδατος 
(που αρχικά αλληλεπιδρούσαν με τη μη 
πολική επιφάνεια) προς το υπόλοιπο νερό. 
Η απελευθέρωση των μορίων ύδατος στο 
διάλυμα ευνοεί τη συσσωμάτωση των 
μη πολικών ομάδων. 

EIKONA 1.13 Ιοντικές αλληλεπιδράσεις 
στο DNA. Κάθε μονάδα μέσα στη διπλή 
έλικα περιλαμβάνει μια φωσφορική ομάδα 
(το άτομο φωσφόρου απεικονίζεται με 
πορφυρό χρώμα) η οποία είναι αρνητικά 
φορτισμένη. Οι αρνητικές αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ φωσφορικών ομάδων 
παρουσιάζονται με κόκκινο χρώμα. Αυτές 
οι απωστικές αλληλεπιδράσεις αντιτίθενται 
στον σχηματισμό της διπλής έλικας. 



Όταν δύο μονές αλυσίδες ζευγαρώνουν, διασπώνται οι δεσμοί υδρογόνου των 
βά σεων με το νερό και σχηματίζονται νέοι μεταξύ των βάσεων. Επειδή ο αριθ-
μός δεσμών υδρογόνου που διασπώνται είναι ίσος με τον αριθμό δεσμών υδρο-
γόνου που σχηματίζονται, οι συγκεκριμένοι δεσμοί δεν συνεισφέρουν σημαντι-
κά στην ώθηση της διεργασίας του σχηματισμού της διπλής έλικας. Συνεισφέ-
ρουν, ωστόσο, τα μέγιστα στην εξειδίκευση του ζευγαρώματος. Υποθέστε ότι 
ζευγαρώνουν δύο βάσεις οι οποίες δεν μπορούν να σχηματίσουν ζεύγη κατά 
WatsonCrick. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να λυθούν οι δεσμοί υδρογόνου 
με το νερό καθώς οι βάσεις πλησιάζουν η μία την άλλη. Επειδή όμως λείπει από 
το συγκεκριμένο ζεύγος βάσεων η συμπληρωματικότητα των δομών, δεν είναι 
δυνατόν όλοι αυτοί οι δεσμοί υδρογόνου με το νερό να αντικατασταθούν ταυτό-
χρονα από άλλους δεσμούς μεταξύ βάσεων. Συνεπώς, ο σχηματισμός της διπλής 
έλικας μεταξύ μη συμπληρωματικών βάσεων δεν ευνοείται. 

Τρίτον, μέσα στη διπλή έλικα τα ζεύγη βάσεων είναι παράλληλα και στοι-
βαγμένα σχεδόν απόλυτα το ένα επάνω στο άλλο. Η συνήθης απόσταση μεταξύ 
των επιπέδων διαδοχικών ζευγών βάσεων είναι 3,4 Å και οι αποστάσεις μεταξύ 
των πλησιέστερων γειτονικών ατόμων είναι περίπου 3,6 Å. Αυτή η απόσταση 
αντιστοιχεί ακριβώς στην απόσταση επαφής van der Waals (Εικόνα 1.14). Οι 
βάσεις έχουν την τάση να στοιβάζονται ακόμη και σε μια μονή αλυσίδα DNA. 
Εντούτοις, το στοίβαγμα των βάσεων και οι σχετικές αλληλεπιδράσεις van der 
Waals είναι σχεδόν βέλτιστες στη δομή της διπλής έλικας. 

Τέταρτον, το φαινόμενο της υδροφοβικότητας συμβάλλει επίσης στο να ευ-
νοείται το στοίβαγμα των βάσεων. Το πλήρες στοίβαγμα απομακρύνει τις υδρό-
φοβες επιφάνειες των βάσεων από την επαφή με το νερό και τις φέρνει σε επαφή 
μεταξύ τους. 

Οι αρχές για τον σχηματισμό της διπλής έλικας του DNA βρίσκουν εφαρμογή 
σε πολλές βιοχημικές διεργασίες. Πολλές ασθενείς αλληλεπιδράσεις συμβάλλουν 
στη συνολική ενεργειακή θεώρηση μιας διεργασίας, άλλες θετικά και άλλες αρ-
νητικά. Επιπλέον, η συμπληρωματικότητα των επιφανειών είναι ένα καθοριστι-
κό γνώρισμα: όταν συναντώνται συμπληρωματικές επιφάνειες, οι δότες δεσμών 
υδρογόνου στοιχίζονται με τους δέκτες δεσμών υδρογόνου και οι μη πολικές επι-
φάνειες ενώνονται με τις αντίστοιχές τους, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν οι αλ-
ληλεπιδράσεις van der Waals και να ελαχιστοποιηθεί το μέγεθος της μη πολικής 
επιφάνειας που είναι εκτεθειμένη στο νερό. Οι ιδιότητες του νερού παίζουν ση-
μαντικό ρόλο στον καθορισμό της σπουδαιότητας αυτών των αλληλεπιδράσεων. 

Οι νόμοι της θερμοδυναμικής καθορίζουν τη συμπεριφορά  
των βιοχημικών συστημάτων

Μπορούμε να προσεγγίσουμε τον σχηματισμό της διπλής έλικας από διαφορετι-
κή σκοπιά, υπό το πρίσμα των νόμων της θερμοδυναμικής. Οι νόμοι αυτοί είναι 
γενικές αρχές οι οποίες διέπουν όλες τις φυσικές (και βιολογικές) διεργα σίες. 
Έχουν μεγάλη σπουδαιότητα διότι προσδιορίζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες 
συγκεκριμένες διεργασίες μπορούν ή όχι να λάβουν χώρα. Θα εξετάσουμε τους 
νόμους αυτούς πρώτα από τη γενική σκοπιά και στη συνέχεια θα τους μελετήσου-
με στο πλαίσιο του σχηματισμού της διπλής έλικας.

Οι νόμοι της θερμοδυναμικής κάνουν διάκριση μεταξύ ενός συστήματος και 
του περιβάλλοντός του. Σύστημα θεωρούμε την ύλη που βρίσκεται σε μια καλά 
καθορισμένη περιοχή του χώρου. Η ύλη στο υπόλοιπο σύμπαν θεωρείται το πε-
ριβάλλον. Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο της θερμοδυναμικής, η συνολική ενέργεια 
ενός συστήματος και του περιβάλλοντός του παραμένει σταθερή. Με άλλα λόγια, 
η ενέργεια που υπάρχει στο Σύμπαν παραμένει σταθερή· δεν είναι δυνατόν να 
παραχθεί ενέργεια από το μηδέν, αλλά ούτε και να εκμηδενιστεί μια ποσότητα 
ενέργειας. Ωστόσο, η ενέργεια μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές. Η θερμό-
τητα, παραδείγματος χάριν, είναι μια μορφή ενέργειας· αποτελεί την έκφραση 
της κινητικής ενέργειας που σχετίζεται με την τυχαία κίνηση των μορίων. Εναλ-
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Επαφές
van der Waals

EIKONA 1.14 Στοίβαγμα βάσεων. Μέσα 
στη διπλή έλικα του DNA γειτονικά ζεύγη 
βάσεων στοιβάζονται το ένα επάνω στο 
άλλο, έτσι ώστε πολλά άτομα σε δύο 
γειτονικά ζεύγη βάσεων να απέχουν το 
ένα από το άλλο όσο και η μεταξύ τους 
απόσταση επαφής van der Waals. Το ζεύγος 
βάσεων αναφοράς φαίνεται με σκούρο 
μπλε χρώμα, ενώ τα δύο γειτονικά ζεύγη 
βάσεων είναι με ανοιχτό μπλε χρώμα. 
Διάφορα σημεία επαφής van der Waals 
υποδεικνύονται με κόκκινο.



λακτικά, η ενέργεια μπορεί να εμφανιστεί ως δυναμική ενέργεια – ενέργεια που 
θα απελευθερωθεί λόγω κάποιας διεργασίας. Ας θεωρήσουμε, λόγου χάρη, μια 
μπάλα στην κορυφή ενός πύργου. Η μπάλα αυτή έχει αξιοσημείωτη δυναμική 
ενέργεια διότι, όταν αφεθεί, θα αποκτήσει αρκετή κινητική ενέργεια λόγω της 
πτώσης της. Σε χημικά συστήματα, η δυναμική ενέργεια σχετίζεται με τη δυ-
νατότητα των ατόμων να αντιδράσουν μεταξύ τους. Παραδείγματος χάριν, ένα 
μείγμα βενζίνης και οξυγόνου έχει μεγάλη δυναμική ενέργεια, επειδή η μετα-
ξύ τους αντίδραση παράγει διοξείδιο του άνθρακα και νερό και απελευθερώνει 
ενέργεια ως θερμότητα. Ο πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής απαιτεί η ενέργεια 
που απελευθερώνεται από τον σχηματισμό κάποιων δεσμών είτε να χρησιμοποι-
ηθεί για τη διάσπαση κάποιων άλλων δεσμών, είτε να απελευθερωθεί ως θερμό-
τητα ή φως, είτε να αποθηκευθεί με μια άλλη μορφή ενέργειας.

Μια άλλη σημαντική έννοια της θερμοδυναμικής είναι εκείνη της εντρο πίας, 
ενός μέτρου του βαθμού τυχαιότητας ή αταξίας ενός συστήματος. Σύμφωνα με 
τον δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής, η συνολική εντροπία ενός συστήματος και 
του περιβάλλοντός του πάντοτε αυξάνεται. Παραδείγματος χάριν, η απελευθέρω-
ση νερού από μη πολικές επιφάνειες, η οποία είναι υπεύθυνη για το φαινόμενο 
της υδροφοβικότητας, ευνοείται διότι τα ελεύθερα μόρια ύδατος στο διάλυμα 
βρίσκονται σε μεγαλύτερη αταξία από ό,τι όταν βρίσκονται σε επαφή με τις μη 
πολικές επιφάνειες. Εκ πρώτης όψεως, ο νόμος αυτός φαίνεται να αντιβαίνει 
στην κοινή εμπειρία μας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα βιολογικά συστήματα. Πολ-
λές βιολογικές διεργασίες, όπως είναι η παραγωγή ενός φύλλου, που ξεκινά από 
το διοξείδιο του άνθρακα και άλλες θρεπτικές ουσίες, οπωσδήποτε αυξάνουν 
την τάξη και επομένως μειώ νουν την εντροπία. Η εντροπία μπορεί να μειωθεί σε 
τοπικό επίπεδο κατά τον σχηματισμό τόσο καλά καθορισμένων δομών μόνο εάν 
η εντροπία σε άλλα μέρη του Σύμπαντος αυξάνεται κατά την ίδια ή μεγαλύτερη 
ποσότητα. Η τοπική μείωση της εντροπίας συχνά συνοδεύεται από απελευθέρω-
ση θερμότητας, η οποία αυξάνει την εντροπία του περιβάλλοντος. 

Μπορούμε να αναλύσουμε τη διεργασία αυτή με ποσοτικούς όρους. Ας θεω
ρήσουμε κατ’ αρχάς το σύστημα. Η εντροπία (S) του συστήματος μπορεί να 
αλλάξει στην πορεία μιας χημικής αντίδρασης κατά μια ποσότητα Sσυστήματος. 
Αν ρέει θερμότητα από το σύστημα προς το περιβάλλον, τότε η περιεκτικότητα 
σε θερμότητα, συχνά αναφερόμενη ως ενθαλπία (Η), του συστήματος θα μειω
θεί κατά την ποσότητα Ησυστήματος. Για να εφαρμόσουμε τον δεύτερο νόμο 
της θερμοδυναμικής θα πρέπει να προσδιορίσουμε την αλλαγή εντροπίας στο 
περιβάλλον. Αν η θερμότητα ρέει από το σύστημα προς το περιβάλλον, τότε η 
εντροπία του περιβάλλοντος θα αυξηθεί. Η ακριβής αλλαγή της εντροπίας του 
περιβάλλοντος εξαρτάται από τη θερμοκρασία· η αλλαγή είναι μεγαλύτερη αν 
η θερμότητα προστίθεται σε σχετικά ψυχρό περιβάλλον παρά σε περιβάλλον με 
υψηλή θερμοκρασία, το οποίο ήδη έχει μεγάλο βαθμό αταξίας. Πιο συγκεκρι-
μένα, η μεταβολή στην εντροπία (S) του περιβάλλοντος θα είναι ευθέως ανά-
λογη της ποσότητας θερμότητας που έχει μεταφερθεί σ’ αυτό από το σύστημα 
και αντιστρόφως ανάλογη της θερμοκρασίας (Τ) του περιβάλλοντος. Στα βιο-
λογικά συστήματα, η Τ (απόλυτη θερμοκρασία σε βαθμούς Kelvin, Κ) θεωρεί-
ται σταθερή. Επομένως, η αλλαγή της εντροπίας του περιβάλλοντος δίνεται από 
την εξίσωση

	 	 	 	 	 	 	Sπεριβάλλοντος = – Hσυστήματος/T  (1)

Η συνολική μεταβολή της εντροπίας καθορίζεται από τη σχέση:

	 	 	 	 	 Sολική = Sσυστήματος + Sπεριβάλλοντος  (2)

Η αντικατάσταση της Sπεριβάλλοντος της (2) από τη Ησυστήματος/Τ της (1) μας 
δίνει:

	 	 	 	 	 Sολική = Sσυστήματος – Hσυστήματος/T  (3)
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Πολλαπλασιάζοντας και τις δύο πλευρές με –Τ έχουμε:

     –TSολική = Hσυστήματος – TSσυστήματος  (4)

Η συνάρτηση –ΤS έχει μονάδες ενέργειας και ονομάζεται ελεύθερη ενέργεια ή 
ελεύθερη ενέργεια Gibbs, προς τιμήν του Josiah Willard Gibbs, ο οποίος την επι-
νόησε το 1878:

     G = Hσυστήματος – TSσυστήματος  (5)

Η μεταβολή ελεύθερης ενέργειας, G, θα χρησιμοποιείται σε όλο το βιβλίο για 
να περιγράψει την ενεργειακή θεώρηση των βιοχημικών αντιδράσεων. Η ελεύ-
θερη ενέργεια Gibbs είναι ουσιαστικά ένα λογιστικό εργαλείο το οποίο παρα-
κολουθεί τόσο την εντροπία του συστήματος (άμεσα) όσο και την εντροπία του 
περιβάλλοντος (με τη μορφή της θερμότητας που απελευθερώνεται από το σύ-
στημα).

Υπενθυμίζεται ότι ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής ορίζει ότι, για να 
λάβει χώρα μια διεργασία, η εντροπία του σύμπαντος πρέπει να αυξηθεί. Η εξί-
σωση (3) δείχνει ότι η εντροπία του σύμπαντος αυξάνεται όταν και μόνο όταν

	 	 	 	 	 Sσυστήματος > Hσυστήματος/T  (6)

Με ανακατανομή των όρων έχουμε ΤSσυστήματος > Hσυστήματος ή, με άλλα λό-
για, η εντροπία του συστήματος θα αυξηθεί όταν και μόνο όταν

	 	 	 	 	 G = ΔHσυστήματος – TSσυστήματος < 0  (7)

Συνεπώς, η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας μιας διεργασίας πρέπει να είναι 
αρνητική για να είναι η διεργασία αυθόρμητη. Η αρνητική μεταβολή της ελεύθε-
ρης ενέργειας μιας διεργασίας συνοδεύεται πάντοτε από αύξηση της εντροπίας τού 
Σύμπαντος. Εν ολίγοις, η ελεύθερη ενέργεια αντιπροσωπεύει έναν μόνο όρο, ο 
οποίος λαμβάνει υπ’ όψιν τόσο την εντροπία του συστήματος όσο και εκείνη του 
περιβάλλοντος. 

Ο σχηματισμός της διπλής έλικας συνοδεύεται από απελευθέρωση 
θερμότητας

Ας δούμε τώρα πώς εφαρμόζονται οι αρχές της θερμοδυναμικής στον σχημα-
τισμό της διπλής έλικας (Εικόνα 1.15). Υποθέστε ότι αναμειγνύουμε δύο δια-
λύματα, καθένα από τα οποία περιέχει έναν από τους δύο κλώνους DNA. Πριν 
σχηματιστεί η διπλή έλικα, κάθε αλυσίδα είναι ελεύθερη να μετατοπίζεται και 
να περιστρέφεται στο διάλυμα, ενώ μετά τον σχημα τισμό της διπλής έλικας οι 
δύο αλυσίδες πρέπει πά ντα να βρίσκονται μαζί. Επιπλέον, κάθε μονή αλυ σίδα 
στο διάλυμα έχει περισσότερες στερεοδια τάξεις από ό,τι όταν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη διπλή έλικα. Συνεπώς, ο σχηματισμός της διπλής έλικας από δύο 
μονές αλυσίδες οδηγεί σε αύξηση της τάξης τού συστήματος, δηλαδή σε μείω-
ση της εντροπίας του.

Με βάση αυτή την ανάλυση, περιμένουμε ότι η διπλή έλικα δεν μπορεί να 
σχηματιστεί χωρίς να παραβιαστεί ο δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής, εκτός 
αν απελευθερωθεί θερμότητα ώστε να αυξηθεί η εντροπία του περιβάλλοντος. 
Πειραματικά, έχουμε τη δυνατότητα να μετρήσουμε τη θερμότητα που απελευ-
θερώνεται τοποθετώντας το διάλυμα με τις δύο αλυσίδες σε ένα υδατόλουτρο, 
το οποίο εν προκειμένω θα αντιπροσωπεύει το περιβάλλον. Προσδιορίζουμε στη 
συνέχεια πόση θερμότητα πρέπει να απορροφηθεί ή να απελευθερωθεί από το 
υδατόλουτρο, ώστε να δια τηρηθεί η θερμοκρασία του σταθερή. Το πείραμα αυ-
τό αποκαλύπτει ότι απελευθερώνεται πολύ μεγάλη ποσότητα θερμότητας – πε-
ρίπου 250 kJ mol–1 (60 kcal mol–1). Τούτο το αποτέλεσμα δείχνει ότι η αλλαγή 
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στην ενθαλπία για τη διεργασία αυτή είναι πολύ μεγάλη, –250 kJ mol–1, γεγονός 
που συμφωνεί με τις προσδοκίες μας ότι θα έπρεπε να απελευθερωθεί σημαντική 
ποσότητα θερμότητας στο περιβάλλον για να μην παραβιαστεί ο δεύτερος νόμος 

της θερμοδυναμικής. Βλέπουμε λοιπόν, σε πο-
σοτικούς όρους, με ποιον τρόπο η τάξη σε ένα 
σύστημα μπορεί να αυξηθεί με την απελευθέρω-
ση θερμότητας στο περιβάλλον, διασφαλίζοντας 
έτσι την αύξηση της εντροπίας του Σύμπαντος. 
Θα συναντάμε τούτο το γενικό θέμα διαρκώς, σε 
όλη την έκταση αυτού του βιβλίου.

Οι αντιδράσεις οξέοςβάσης κατέχουν 
κεντρική θέση σε πολλές βιοχημικές 
διεργασίες 

Κατά την εξέταση του σχηματισμού της διπλής 
έλικας ασχοληθήκαμε μόνο με τους μη ομοιο-
πολικούς δεσμούς οι οποίοι σχηματίζονται ή 
διασπώνται στη συγκεκριμένη διεργασία. Πολ-
λές βιοχημικές διεργασίες, όμως, αφορούν τον 
σχηματισμό και τη διάσπαση ομοιοπολικών δε-
σμών. Μια ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία αντι-
δράσεων στη βιοχημεία είναι οι αντιδράσεις 
 οξέος-βάσης. 

Στις αντιδράσεις οξέοςβάσης, ιόντα υδρο-
γόνου προστίθενται σε μόρια ή αφαιρούνται απ’ 
αυτά. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις σ’ αυτό το βι-
βλίο θα συναντήσουμε διεργασίες στις οποίες η 
προσθήκη ή η αφαίρεση ενός ιόντος υδρογόνου 
είναι κρίσιμη (π.χ. στις μεταβολικές διεργασίες 
κατά τις οποίες οι υδατάνθρακες αποικοδομού-
νται για την απελευθέρωση ενέργειας για άλ-
λους σκοπούς). Συνεπώς, η σε βάθος κατανόη-
ση των βασικών αρχών αυτών των αντιδράσεων 
 είναι απαραίτητη.

 Ένα ιόν υδρογόνου, που συμβολίζεται ως 
Η+, αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό πρωτόνιο. Στην 
πραγματικότητα, τα ιόντα υδρογόνου υπάρχουν 
στο διάλυμα δεσμευμένα σε μόρια ύδατος, σχη-
ματίζοντας έτσι οντότητες που λέγονται ιόντα 
οξωνίου, Η3Ο

+. Για λόγους απλούστευσης θα 
συνεχίσουμε να γράφουμε Η+, ενθυμούμενοι, 

όμως, ότι αυτό αποτελεί συντομογραφία για το οξώνιο, που πράγματι υπάρχει.
Η συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου σε ένα διάλυμα εκφράζεται ως το pH 

του διαλύματος. Συγκεκριμένα, το pH ενός διαλύματος ορίζεται ως

pH = –log [H+]

όπου η [Η+] είναι σε μονάδες γραμμομορίων/λίτρο. Άρα, η τιμή pH 7,0 αφορά 
ένα διάλυμα στο οποίο –log [H+] = 7,0, οπότε log [H+] = –7,0 και [Η+] = 10log[H+] 
= 10–7,0 =1,0 × 10–7 M.

To pH εκφράζει εμμέσως και τη συγκέντρωση ιόντων υδροξυλίου [ΟΗ–] στο 
διάλυμα. Για να καταλάβουμε πώς προκύπτει αυτό, πρέπει να συνειδητοποιή-
σουμε ότι το μόριο του ύδατος διίσταται σε Η+ και ΟΗ– στο πλαίσιο μιας διερ-
γασίας που βρίσκεται σε ισορροπία.

Η2Ο ÷ Η+ + ΟΗ–

EIKONA 1.15 Σχηματισμός διπλής έλικας 
και εντροπία. Όταν αναμειχθούν δύο 
διαλύματα που περιέχουν αλυσίδες DNA 
με συμπληρωματικές αλληλουχίες, τότε οι 
αλυσίδες αντιδρούν για να σχηματιστούν 
διπλές έλικες. Η διεργασία οδηγεί σε μείωση 
της εντροπίας του συστήματος, γεγονός που 
υποδηλώνει ότι θα πρέπει να απελευθερωθεί 
θερμότητα προς το περιβάλλον ώστε να 
αποκλειστεί η παραβίαση του δεύτερου 
νόμου της θερμοδυναμικής. 
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Η σταθερά ισορροπίας K για τη διάσταση του νερού ορίζεται ως

Κ = [Η+] [ΟΗ–] / [Η2Ο]

και έχει τιμή Κ = 1,8 × 10–16. Ας σημειωθεί ότι η σταθερά ισορροπίας δεν έχει 
πάντα μονάδες. Παρ’ όλα αυτά, η τιμή της σταθεράς ισορροπίας που δίνεται 
υποθέτει ότι χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες μονάδες μέτρησης της συγκέ-
ντρωσης (που μερικές φορές αναφέρεται ως πρότυπες συνθήκες)· στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση, καθώς και σε πολλές άλλες, χρησιμοποιούνται μονάδες μορια-
κότητας κατ’ όγκον (Μ).

Η συγκέντρωση του νερού, [Η2Ο], σε καθαρό νερό είναι 55,5 Μ, και είναι 
σταθερή στις περισσότερες καταστάσεις. Συνεπώς, μπορούμε να ορίσουμε μια 
καινούργια σταθερά, την Κw:

Kw = K[Η2Ο] = [Η+] [ΟΗ–]

K[Η2Ο] = 1,8 × 10–16 × 55,5 = 1,0 × 10–14

Επειδή Kw = [Η+][ΟΗ–] = 1,0 × 10–14, μπορούμε να υπολογίσουμε τις συγκε-
ντρώσεις

[ΟΗ–] = 10–14 /[Η+] και [Η+] = 10–14 / [ΟΗ–]

Μ’ αυτές τις σχέσεις μπορούμε να υπολογίσουμε τη συγκέντρωση ιόντων 
υδροξυλίου σε ένα υδατικό διάλυμα του οποίου το pH είναι γνωστό. Παραδείγ-
ματος χάριν, σε pH = 7,0 γνωρίζουμε ότι [Η+] = 10–7 Μ και [ΟΗ–] = 10–14/10–7 
= 10–7 Μ. Στα όξινα διαλύματα, η συγκέντρωση των ιόντων υδρογόνου είναι με-
γαλύτερη από 10–7 Μ και συνεπώς το pH είναι κάτω του 7. Λόγου χάρη, σε 0,1 
Μ HCl, [Η+] = 10–1 Μ και επομένως pH = 1,0 και [ΟΗ–] = 10–14 / 10–1 = 10–13 Μ.

Οι αντιδράσεις οξέοςβάσης μπορούν να αποδιατάξουν τη διπλή έλικα

Η αντίδραση μεταξύ των δύο κλώνων του DNA για τον σχηματισμό διπλής έλι-
κας που εξετάσαμε γίνεται αυθόρμητα σε pΗ 7,0. Ας υποθέσουμε ότι παίρνουμε 
το διάλυμα που περιέχει το δίκλωνο DNA και το εκθέτουμε σε διάλυμα πυκνής 
βάσης (δηλαδή με υψηλή συγκέντρωση ΟΗ–). Ενώ προστίθεται όλο και μεγα-
λύτερη ποσότητα βάσης, παρακολουθούμε το pH του διαλύματος, καθώς και 
το κλάσμα του DNA που είναι σε μορφή διπλής έλικας (Εικόνα 1.16). Με την 
πρώτη προσθήκη βάσης, το pH αυξάνεται, χωρίς όμως να αλλάζει αισθητά η συ-
γκέντρωση της διπλής έλικας DNA. Ωστόσο, καθώς το pH πλησιάζει την τιμή 
του 9, η διπλή έλικα του DNA διίσταται στους δύο μονούς κλώνους της. Ενώ το 
pH συνεχίζει να αυξάνεται από 9 σε 10, η διάσταση ουσιαστικά ολοκληρώνεται. 
Γιατί, λοιπόν, διίστανται οι δύο κλώνοι; Τα ιόντα υδροξυλίου αντιδρούν με τις 
ζευγαρωμένες βάσεις στο DNA αφαιρώντας ορισμένα πρωτόνια. Το πιο ευαί-
σθητο πρωτόνιο σε τούτη τη διεργασία είναι εκείνο που δεσμεύεται στο άτομο 
αζώτου Ν1 στη βάση της γουανίνης.
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Η διάσταση ενός πρωτονίου από μια ουσία ΗΑ (όπως αυτό που δεσμεύεται στο 
Ν1 της γουανίνης) έχει σταθερά ισορροπίας η οποία ορίζεται ως 

Κa = [Η+] [Α–] / [ΗΑ]

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

7 8 9 10 11

Κλ
άσ

μα
 μ

ορ
ίω

ν 
σε

 μ
ορ

φ
ή

δι
πλ

ής
 έ

λι
κα

ς

pH

EIKONA 1.16 Αποδιάταξη του DNA με 
την προσθήκη βάσης. Η προσθήκη βάσης 
σε ένα διάλυμα διπλής έλικας DNA που 
βρίσκεται αρχικά σε pH 7 ωθεί τη διπλή 
έλικα να διαχωριστεί σε δύο μονές αλυσίδες. 
Η διεργασία ολοκληρώνεται κατά το ήμισυ 
σε pH ελαφρώς υψηλότερο του 9. 
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Η επιδεκτικότητα του πρωτονίου σε απομάκρυνση λόγω αντίδρασης με προστι-
θέμενη βάση καθορίζεται από την τιμή pΚα της αντίδρασης, όπου 

pΚa = –log (Κα)

Όταν η τιμή του pH ισούται με pΚa, τότε

pH = pΚa = –log [H+]

Συνεπώς, η πιο πάνω εξίσωση της σταθεράς ισορροπίας μετασχηματίζεται σε 

–log [H+] = –log ([Η+] [Α–] / [ΗΑ]),  οπότε  [H+] = [Η+] [Α–] / [ΗΑ]

Διαιρώντας με [Η+] έχουμε 1 = [Α–] / [ΗΑ], οπότε [Α–] = [ΗΑ]
Ως εκ τούτου, όταν το pH ισούται με το pKa, τότε η συγκέντρωση της απο-

πρωτονιωμένης μορφής της ομάδας ή του μορίου ισούται με τη συγκέντρωση 
της πρωτονιωμένης μορφής· η διεργασία της αποπρωτονίωσης βρίσκεται στο 
μέσον της ολοκλήρωσής της. 

Η τιμή του pKa για το πρωτόνιο της γουανίνης στο άτομο Ν1 είναι συνή-
θως 9,7. Όταν το pH πλησιάζει αυτή την τιμή, το 50 % των μορίων της βάσης 
χάνουν το συγκεκριμένο πρωτόνιο (βλ. Εικόνα 1.16). Επειδή το πρωτόνιο αυτό 
συμμετέχει σε έναν σημαντικό δεσμό υδρογόνου, η απώλειά του οδηγεί σε με-
γάλη αποσταθεροποίηση της διπλής έλικας του DNA. Η διπλή έλικα του DNA 
αποσταθεροποιείται και από χαμηλές τιμές pH. Σε τιμές pH χαμηλότερες του 5, 
ορισμένοι από τους δέκτες δεσμών υδρογόνου, οι οποίοι συμμετέχουν στο ζευ-
γάρωμα των βάσεων, πρωτονιώνονται. Στην πρωτονιωμένη τους μορφή όμως, 
αυτές οι βάσεις δεν μπορούν να σχηματίσουν τους απαραίτητους δεσμούς υδρο-
γόνου και έτσι η διπλή έλικα διαχωρίζεται. Συνεπώς, αντιδράσεις οξέοςβάσης 
οι οποίες οδηγούν σε απώλεια ή προσθήκη πρωτονίων σε συγκεκριμένες θέσεις 
των βάσεων του DNA μπορούν να αποδιατάξουν τη διπλή έλικα.

Τα ρυθμιστικά διαλύματα ρυθμίζουν το pH τόσο σε ζώντες οργανισμούς 
όσο και στο εργαστήριο

Οι παρατηρήσεις αυτές αναφορικά με το DNA αποκαλύπτουν ότι μια σημαντική 
αλλαγή στο pH μπορεί να αποδιατάξει τη μοριακή δομή. Το ίδιο ισχύει και για 
πολλά άλλα βιολογικά μακρομόρια· οι αλλαγές στο pH οδηγούν στην πρωτο
νίω ση ή την αποπρωτονίωση καθοριστικών ομάδων, διαταράσσοντας δυνητικά 
συγκεκριμένες δομές και εκκινώντας βλαβερές αντιδράσεις. Ως εκ τούτου, στα 
βιο λογικά συστήματα έχουν εξελιχθεί τρόποι ώστε να μετριάζονται οι αλλαγές 
στο pH. Τα διαλύματα που ανθίστανται σε τέτοιες αλλαγές ονομάζονται ρυθμι-
στικά (buffer). Συγκεκριμένα, όταν προστεθεί οξύ σε αρρύθμιστο υδατικό διάλυ-
μα, τότε η μείωση στο pH θα είναι ευθέως ανάλογη της συγκέντρωσης του οξέος 
σ’ αυτό. Αντιθέτως, όταν προστεθεί οξύ σε ένα ρυθμιστικό διάλυμα, η πτώση του 
pH είναι βαθμιαία. Τα ρυθμιστικά διαλύματα μετριάζουν επίσης την αύξηση του 
pH που προκαλεί η προσθήκη μιας βάσης και τις αλλαγές του pH που οφείλο-
νται σε αραίωση. 

Συγκρίνετε, παραδείγματος χάριν, το αποτέλεσμα της προσθήκης διαλύμα-
τος 1 Μ του ισχυρού οξέος HCl, σταγόνα σταγόνα σε καθαρό νερό, με την 
προσθήκη του ίδιου διαλύματος οξέος σε ρυθμιστικό διάλυμα 100 mΜ οξικού 
νατρίου (Na+CH3COO–, Εικόνα 1.17). Η διεργασία της βαθμιαίας προσθήκης 
γνωστής ποσότητας ενός αντιδραστηρίου σε ένα διάλυμα με το οποίο το αντι-
δραστήριο αντιδρά, ενώ καταγράφονται τα αποτελέσματα, λέγεται τιτλοδότη-
ση. Η προσθήκη λίγων σταγόνων του συγκεκριμένου οξέος σε καθαρό νερό θα 
μειώ σει το pH από 7 σε περίπου 2. Ωστόσο, στην περίπτωση του διαλύματος 
οξικού νατρίου, αρχικά η μείωση του pH από την τιμή του 10 είναι ραγδαία, 
στη συνέχεια όμως οι αλλαγές είναι πολύ πιο ήπιες μέχρι την τιμή του 3,5, οπό-
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EIKONA 1.17 Δράση ρυθμιστικού 
διαλύματος. Η προσθήκη ενός ισχυρού 
οξέος, 1 Μ ΗCl , σε καθαρό νερό έχει ως 
αποτέλεσμα την απότομη πτώση του pH 
κοντά στο 2. Αντίθετα, η προσθήκη οξέος σε 
ένα διάλυμα 0,1 Μ οξικού νατρίου  
(Na+ CH3COO–) οδηγεί σε σταδιακή μείωση 
του pH μέχρι αυτό να φθάσει σε τιμή 
χαμηλότερη του 3,5.



τε μεγαλώνουν και πάλι. Γιατί, όμως, είναι τόσο ήπια η αλλαγή του pH στη 
μέση της τιτλοδότησης; Η απάντηση έγκειται στο ότι μόλις προστεθούν ιόντα 
υδρογόνου στο συγκεκριμένο διάλυμα, αυτά αντιδρούν με τα ανιόντα οξικού 
για τον σχηματισμό οξικού οξέος. Η αντίδραση καταναλώνει μέρος των προ-
στιθέμενων ιόντων υδρογόνου, οπότε η πτώση του pH μετριάζεται πάρα πο-
λύ. Τα προστιθέμενα ιόντα υδρογόνου εξακολουθούν να αντιδρούν με τα οξικά 
ανιό ντα, μέχρι να μετατραπούν όλα τα τελευταία σε οξικό οξύ. Μετά το σημείο 
 αυτό, τα προστιθέμενα πρωτόνια είναι ελεύθερα στο διάλυμα, οπότε η πτώση 
του pH γίνεται και πάλι ραγδαία.

Μπορούμε να αναλύσουμε τη δράση του ρυθμιστικού διαλύματος ποσοτικά 
ως εξής. Η σταθερά ισορροπίας για τη διάσταση του οξέος είναι 

Κa = [Η+] [Α–] / [ΗΑ]

Λογαριθμίζοντας και τις δύο πλευρές της εξίσωσης, έχουμε

log(Κa) = log ([Η+]) + log ([Α–] / [ΗΑ])

Αντικαθιστώντας σύμφωνα με τους ορισμούς για pH και pKa, και με αναδιάταξη 
των όρων έχουμε

pΗ = pΚa + log ([Α–] / [ΗΑ])

Η εξίσωση αυτή ονομάζεται εξίσωση Henderson-Hasselbalch. 
Μπορούμε να εφαρμόσουμε την εξίσωση αυτή στην τιτλοδότηση του οξικού 

νατρίου. Η τιμή pΚa του οξικού οξέος είναι 4,75. Είναι δυνατόν να υπολογίσου-
με τον λόγο της συγκέντρωσης του οξικού ανιόντος ως προς εκείνη του οξικού 
οξέος, συναρτήσει του pH, χρησιμοποιώντας μια ελαφρώς τροποποιημένη μορ-
φή της εξίσωσης HendersonHasselbalch.

[Οξικό ανιόν] / [Οξικό οξύ] = [Α–] / [ΗΑ] = 10pHpΚa

Σε pΗ 9,0 ο λόγος αυτός ισούται με 109–4,75 = 104,25 = 17.800, οπότε πολύ λίγο 
οξικό οξύ έχει σχηματιστεί. Σε pH 4,75 (όταν δηλαδή pH = pΚa), ο λόγος ισού-
ται με 104,75–4,75 = 100 = 1. Σε pH 3,0 ο λόγος ισούται με 103–4,75 = 10–1,75 = 0,02, 
δηλαδή σχεδόν όλο το οξικό ανιόν έχει μετατραπεί σε οξικό οξύ. Μπορούμε να 
παρακολουθήσουμε τη μετατροπή του οξικού ανιόντος σε οξικό οξύ σε όλο το 
φάσμα της τιτλοδότησης (Εικόνα 1.18). Η γραφική παράσταση δείχνει ότι η πε-
ριοχή σχετικά σταθερής τιμής του pH αντιστοιχεί ακριβώς στην περιοχή όπου το 
οξικό ανιόν πρωτονιώνεται για τον σχηματισμό οξικού οξέος. 

Από τη συζήτηση αυτή βλέπουμε ότι τα ρυθμιστικά διαλύματα λειτουργούν 
καλύτερα κοντά στις τιμές pΚa των όξινων συνιστωσών τους. Το φυσιολογικό 
(Σ.τ.Μ.: εξωκυτταρικό) pH είναι συνήθως 7,4. Ένα σημαντικό ρυθμιστικό διά-
λυμα για τα βιολογικά συστήματα είναι εκείνο του φωσφορικού οξέος (Η3PO4). 
Το οξύ μπορεί να αποπρωτονιωθεί σε τρία στάδια για τον σχηματισμό φωσφο-
ρικών ιόντων.

                       Η+                              Η+                              Η+

 Η3PO4     Η2PO4
– 

   
ΗPO4

2–       PO4
3–

                 pΚa1 = 2,12         pΚa2 = 7,21                     pΚa3 = 12,67

Σε τιμή pH γύρω στο 7,4, το ανόργανο φωσφορικό υπάρχει κυρίως ως ισομορια
κό μείγμα Η2PO4

– και ΗPO4
2–. Άρα τα διαλύματα φωσφορικού λειτουργούν ως 

αποτελεσματικά ρυθμιστικά διαλύματα σε pH κοντά στο 7,4. Συνήθως η συγκέ-
ντρωση του ανόργανου φωσφορικού ανιόντος στο αίμα είναι περίπου 1 mM, 
λειτουργώντας ως χρήσιμο ρυθμιστικό διάλυμα έναντι διεργασιών οι οποίες πα-
ράγουν είτε οξύ είτε βάση. Μπορούμε να εξετάσουμε αυτήν τη χρησιμότητα 
ποσοτικώς, μέσω της εξίσωσης HendersonHasselbalch. Τι συγκέντρωση οξέος 
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EIKONA 1.18 Πρωτονίωση ρυθμιστικού 
διαλύματος. Στην προσθήκη οξέος σε 
διάλυμα οξικού νατρίου, τα προστιθέμενα 
ιόντα υδρογόνου χρησιμοποιούνται για να 
μετατραπούν τα ανιόντα οξικού σε οξικό 
οξύ. Επειδή η συγκέντρωση πρωτονίων 
δεν αυξάνεται σημαντικά, το pH παραμένει 
σχετικά σταθερό έως ότου όλα τα ανιόντα 
οξικού μετατραπούν σε μόρια οξικού οξέος. 
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πρέπει να προστεθεί ώστε να αλλάξει το pH ενός ρυθμιστικού διαλύματος φω-
σφορικού, συγκέντρωσης 1 mM, από 7,4 σε 7,3; Χωρίς ρυθμιστικό διάλυμα, 
τούτη η αλλαγή σε [Η+] αντιστοιχεί σε μια αλλαγή από 10 –7,3 – 10–7,4 Μ = (5 × 
10 –8 – 4 × 10–8) Μ = 1 × 10–8 Μ. Ας δούμε λοιπόν τι θα γίνει στις συνιστώσες 
του ρυθμιστικού διαλύματος. Σε pH 7,4,

[ΗPO4
2–] / [Η2PO4

–] = 10 7,4–7,21 = 100,19 = 1,55 

Η συνολική συγκέντρωση φωσφορικού, [ΗPO4
–2] + [Η2PO4

–], είναι 1 mM. Συ-
νεπώς, 

[ΗPO4
2–] = (1,55/2,55) × 1 mM = 0,608 mM

και

[Η 2PO4
–] = (1/2,55) × 1 mM = 0,392 mM 

Σε pH 7,3,

[ΗPO4
2–] / [Η2PO4

–] = 107,3–7,21 = 100,09 = 1,23 

οπότε

[ΗPO4
2–] = (1,23/2,23) × 1 mM = 0,552 mM

και

[Η2PO4
–] = (1/2,23) × 1 mM = 0,448 mM 

Συνεπώς, (0,608 – 0,552) = 0,056 mM ΗPO4
2– μετατρέπονται σε Η2PO4

– κα-
ταναλώνοντας 0,056 mM = 5,6 × 10–5 M [Η+]. Άρα, το ρυθμιστικό διάλυμα 
αυξάνει την ποσότητα οξέος που απαιτείται για να μειωθεί το pH από 7,4 σε 
7,3 κατά έναν παράγοντα 5,6 × 10–5 / 1,0 × 10–8 = 5.600, σε σύγκριση με το 
καθαρό νερό. 

1.4  Η γονιδιωματική επανάσταση μετασχηματίζει  
τη βιοχημεία, την ιατρική και άλλα γνωστικά πεδία

Η ανακάλυψη της δομής του DNA από τους Watson και Crick οδήγησε στην 
υπόθεση ότι οι κληρονομούμενες πληροφορίες είναι αποθηκευμένες στην αλ-
ληλουχία των βάσεων του DNA. Αυτή η αξιοσημείωτη ιδέα προσέφερε στους 
επιστήμονες έναν τελείως νέο τρόπο σκέψης σχετικά με τα ζητήματα της βιο-
λογίας. Ωστόσο, την εποχή που έγινε η ανακάλυψη Watson και Crick, μολονότι 
σαφώς εμπεριείχε πολλές δυνατότητες, εντούτοις έπρεπε να επιβεβαιωθεί και να 
διευκρινιστούν πολλά θέματα. Πώς διαβάζεται, λόγου χάρη, η αλληλουχία των 
βάσεων και πώς μεταφράζεται η πληροφορία σε δράση; Ποιες είναι οι αλληλου-
χίες του φυσικού DNA και πώς είναι δυνατόν να προσδιοριστούν πειραματικά; 
Με την πρόο δο της βιοχημείας και των σχετικών επιστημών έχουμε πλέον ολο-
κληρωμένες απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα. Για την ακρίβεια, την τελευταία 
δεκαετία περίπου, οι επιστήμονες έχουν προσδιορίσει την πλήρη αλληλουχία 
βάσεων των γονιδιωμάτων χιλιάδων διαφορετικών οργανισμών, συμπεριλαμβα-
νομένων απλών μικροοργανισμών, φυτών, ζώων ποικίλης πολυπλοκότητας και 
ανθρώπινων όντων. Οι συγκρίσεις τούτων των γονιδιωματικών αλληλουχιών με 
τη βοήθεια μεθόδων που εισάγονται στο Κεφάλαιο 6 έχουν αποτελέσει πηγές 
βαθύτερης γνώσης οι οποίες έχουν μετασχηματίσει τη βιοχημεία. Πέρα από την 
πειραματική και την κλινική της πτυχή, η βιοχημεία αποτελεί πλέον και τμήμα 
της επιστήμης της πληροφορικής. 



Ο προσδιορισμός της αλληλουχίας του γονιδιώματος  
έχει μετασχηματίσει τη βιοχημεία και άλλα γνωστικά πεδία

Ο προσδιορισμός της αλληλουχίας (αλληλούχηση) του ανθρώπινου γονιδιώματος 
ήταν ένας πολύ δύσκολος στόχος, επειδή το γονιδίωμα αποτελείται από περίπου 
3 δισεκατομμύρια (3 × 109) ζεύγη βάσεων. Παραδείγματος χάριν, η αλληλουχία 

ACATTTGCTTCTGACACAACTGTGTTCACTAGCAACCTC  
AAACAGACACCATGGTGCATCTGACTCCTGAGGAGAAGT 
CTGCCGTTACTGCCCTGTGGGGCAAGGTGAACGTGGA …

είναι τμήμα ενός από τα γονίδια τα οποία κωδικεύουν την αιμοσφαιρίνη, τον 
φορέα οξυγόνου στο αίμα μας. Το συγκεκριμένο γονίδιο βρίσκεται στο τέλος 
του χρωμοσώματος 9, ενός από τα 24 χρωμοσώματά μας. Αν θα έπρεπε να συ-
μπεριλάβουμε την πλήρη αλληλουχία του συνολικού γονιδιώματός μας, αυτό 
το κεφάλαιο θα είχε περισσότερες από 500.000 σελίδες. Ο προσδιορισμός της 
αλληλουχίας του γονιδιώματός μας αποτελεί ορόσημο στην ανθρώπινη ιστορία. 
Εμπεριέχει τεράστιο πλήθος πληροφοριών, ορισμένες από τις οποίες μπορούμε 
σήμερα να τις εξαγάγουμε και να τις ερμηνεύσουμε, αλλά το μεγαλύτερο μέρος 
τους μόλις αρχίσαμε να το κατανοούμε. Παραδείγματος χάριν, ορισμένες νόσοι 
του ανθρώπου έχουν συσχετιστεί με συγκεκριμένες παραλλαγές στη γονιδιω-
ματική αλληλουχία. Η δρεπανοκυτταρική αναιμία, την οποία πραγματευόμαστε 
λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 7, οφείλεται σε μια απλή αλλαγή μιας βάσης Α (αυτή 
που φαίνεται έντονα στην παραπάνω αλληλουχία) σε Τ. Θα συναντήσουμε πολ-
λά άλλα παραδείγματα νόσων οι οποίες οφείλονται σε συγκεκριμένες αλλαγές 
στην αλληλουχία βάσεων του DNA. 

Ο καθορισμός των πρώτων αλληλουχιών του ανθρώπινου γονιδιώματος 
αποτέλεσε τεράστια πρόκληση. Χρειάστηκε τις συντονισμένες προσπάθειες πο-
λυμελών ομάδων γενετιστών, μοριακών βιολόγων, βιοχημικών και επιστημό-
νων της Πληροφορικής, καθώς επίσης και δισεκατομμύρια δολαρίων, αφού δεν 
υπήρχε προηγούμενο πλαίσιο για τη στοίχιση αλληλουχιών από ποικίλα τμήμα-
τα DNA. Το αποτέλεσμα, όμως, τούτου του εγχειρήματος ήταν σημαντικότατο: 
έχουμε πλέον στη διάθεσή μας πλήθος αλληλουχιών αναφοράς, δηλαδή ακολου-
θιών από το ανθρώπινο γονιδίωμα που είναι 
δυνατόν να χρησιμεύσουν ως «σημεία αναφο-
ράς» για άλλες αλληλουχίες. Η διαθεσιμότητα 
τέτοιων αλληλουχιών αναφοράς επιτρέπει τον 
κατά πολύ ταχύτερο χαρακτηρισμό μερικών ή 
ολόκληρων γονιδιωμάτων από άλλα άτομα. 
Μάλιστα, όπως θα δούμε στο Κεφάλαιο 5, 
υπάρχουν πια συστοιχίες που περιέχουν εκα-
τομμύρια μόρια μονόκλωνου DNAστόχου 
με αλληλουχίες από το γονιδίωμα αναφοράς 
και από γνωστά ή πιθανά παραλλάγματα, και 
οι οποίες αποτελούν εξαιρετικά ισχυρά εργα-
λεία. Οι συστοιχίες αυτές μπορούν να εκτε-
θούν σε μείγματα θραυσμάτων DNA από ένα 
συγκεκριμένο άτομο και κατόπιν να προσδιοριστούν εκείνα τα μονόκλωνα μό-
ριαστόχοι που προσδένονται στις συμπληρωματικές τους αλυσίδες. Αυτό ουσι-
αστικά καθιστά εφικτή την ταυτόχρονη εξέταση πολλαπλών θέσεων μέσα στο 
γονιδίωμα ενός ατόμου.

Παράλληλα με την ανάπτυξη των συστοιχιών, βελτιώθηκαν ταχύτατα και οι 
ίδιες οι μέθοδοι αλληλούχησης του DNA· και τούτο χάρη στη βαθύτερη κατανό-
ηση της αντιγραφής του DNA και άλλων μοριακών διεργασιών. Αυτό οδήγησε σε 
μια δραματική αύξηση του ρυθμού προσδιορισμού της αλληλούχησης του DNA, 
αλλά και σε ταυτόχρονη μείωση του κόστους της (Εικόνα 1.19). Μολονότι απομέ-
νουν πολλά ακόμα να γίνουν προκειμένου να βελτιωθεί η ακρίβεια στην ερμηνεία 
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1.4 Η γονιδιωματική επανάσταση

EIKONA 1.19 Ελάττωση του κόστους 
αλληλούχησης του DNA. Μέσω του 
Προγράμματος του Ανθρώπινου 
Γονιδιώματος (Human Genome Project), 
το κόστος για την αλληλούχηση του 
DNA ολοένα και μειωνόταν. Με την 
έλευση νέων μεθόδων, το κόστος έπεσε 
δραματικά, και σήμερα πλέον ανέρχεται 
περίπου στα 1.000 δολάρια για μια πλήρη 
αλληλουχία ανθρώπινου γονιδιώματος. 
[Εθνικό Ινστιστούτο Έρευνας Ανθρώπινου 
Γονιδιώματος. www.genome.gov/
sequencingcosts]  
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των ογκοδέστατων συνόλων γονιδιωματικών και άλλων δεδομένων που προκύ-
πτουν, το γεγονός ότι διαθέτουμε πλέον τέτοιας ισχύος τεχνολογία «μεταμορφώ-
νει» πολλά πεδία, μεταξύ των οποίων η ιατρική, η οδοντιατρική, η μικροβιολογία, 
η φαρμακολογία και η οικολογία. 

Επειδή κάθε άτομο έχει μια μοναδική αλληλουχία ζευγών βάσεων DNA, εύ-
λογα θα αναρωτηθεί κανείς πόσο ακριβώς διαφέρουμε μεταξύ μας σε επίπεδο 
γονιδιώματος. Η εξέταση της γονιδιωματικής ποικιλίας αποκαλύπτει ότι, κατά 
μέσο όρο, κάθε ζευγάρι ατόμων έχει μια διαφορετική βάση σε μία θέση ανά 200 
βάσεις, δηλαδή η διαφορά κυμαίνεται περίπου στο 0,5%. Μάλιστα, τούτη η ποι-
κιλία μεταξύ ατόμων που δεν έχουν στενή συγγένεια είναι αρκετά σημαντική 
συγκριτικά με τις διαφορές μεταξύ πληθυσμών. (Η μέση διαφορά μεταξύ δύο 
ατόμων μιας εθνοτικής ομάδας είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά μεταξύ των 
μέσων όρων δύο διαφορετικών εθνοτικών ομάδων.) 

Αξίζει, ωστόσο, να σημειώσουμε εδώ ότι η σημασία ενός μεγάλου τμήματος 
τούτης της γενετικής ποικιλίας δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητή. Όπως ανα-
φέραμε και προηγουμένως, η αλλαγή σε μία και μόνο βάση μέσα στο γονιδίω-
μα μπορεί να οδηγήσει σε ένα νόσημα όπως η δρεπανοκυτταρική αναιμία. Από 
τη μια, οι επιστήμονες έχουν πλέον ταυτοποιήσει τις γενετικές παραλλαγές που 
σχετίζονται με χιλιάδες νόσους, για τις οποίες ο αιτιολογικός παράγων μπορεί 
να εντοπιστεί σε ένα μοναδικό γονίδιο. Από την άλλη, όμως, υπάρχουν νοσήμα-
τα και χαρακτηριστικά για τα οποία γνωρίζουμε ότι ευθύνονται παραλλαγές σε 
πολλά διαφορετικά γονίδια, οι οποίες συνεισφέρουν με σημαντικούς και συχνά 
σύνθετους τρόπους. Πολλές από τις πλέον κυρίαρχες ανθρώπινες νόσους, όπως 
οι καρδιακές παθήσεις, συνδέονται με την ύπαρξη ποικιλομορφίας σε πολλά γο-
νίδια. Πέρα απ’ αυτό, στις περισσότερες περιπτώσεις, η παρουσία μιας συγκε-
κριμένης παραλλαγής ή συνόλου παραλλαγών δεν οδηγεί αναπόφευκτα στην 
έναρξη μιας νόσου, αλλά, αντιθέτως, οδηγεί σε προδιάθεση για την ανάπτυξη 
της νόσου. 

Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε στο σημείο αυτό ότι τα δικά μας 
γονίδια δεν είναι τα μοναδικά που μπορούν να συμβάλλουν στην υγεία και τη 
νόσο. Η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική: τα σώματά μας –το δέρμα, 
το στόμα, ο πεπτικός σωλήνας, η ουρογεννητική οδός, η αναπνευστική οδός 
και άλλες περιοχές– περιέχουν μεγάλο αριθμό μικροοργανισμών. Οι σύνθετες 
μικροβιακές κοινότητες που σχηματίζουν έχουν πια χαρακτηριστεί μέσω ποικί-
λων μεθόδων, οι οποίες επιτρέπουν την αλληλούχηση του DNA που προέρχεται 
από τέτοια βιο λογικά δείγματα, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνώση των 
παρόντων οργανισμών. Μάλιστα, πολλοί εξ αυτών δεν είχαν ανακαλυφθεί στο 
παρελθόν, επειδή αναπτύσσονται μόνο ως τμήμα μιας περίπλοκης κοινότητας 
και άρα δεν μπορούν να απομονωθούν με κλασικές μικροβιολογικές τεχνικές. 
Εκείνο δε που είναι πραγματικά αξιοσημείωτο είναι ότι, μέσα στα σώματά μας, 
οι αριθμοί των μικροοργανισμών αυτών ξεπερνούν κατά πολύ τους αριθμούς 
των δικών μας κυττάρων! Για του λόγου το αληθές, καθένας από εμάς περιέχει 
περίπου δέκα φορές περισσότερα μικροβιακά κύτταρα από ό,τι ανθρώπινα, και 
μάλιστα τα πρώτα περιλαμβάνουν πολλά περισσότερα γονίδια απ’ ό,τι τα δικά 
μας γονιδιώματα. Τα λεγόμενα αυτά μικροβιώματα (το σύνολο δηλαδή των μι-
κροοργανισμών που διαβιώνουν μέσα στο ανθρώπινο σώμα) διαφέρουν από το 
ένα μέρος του σώματος στο άλλο, από το ένα άτομο στο άλλο, αλλά και από τη 
μια εποχή στην άλλη στο ίδιο άτομο. Φαίνεται, δε, ότι παίζουν ρόλο στην υγεία 
όσο και σε νοσήματα όπως η παχυσαρκία ή η οδοντική τερηδόνα (Εικόνα 1.20).

Πέραν των επιπτώσεων που έχει στην κατανόηση της υγείας και των νοσημά-
των του ανθρώπου, η γονιδιωματική αλληλουχία αποτελεί πηγή βαθιάς γνώσης 
σχετικά με άλλες εκφάνσεις της ανθρώπινης βιολογίας και του πολιτισμού. Πα-
ραδείγματος χάριν, με τη σύγκριση των γονιδιακών αλληλουχιών διαφορετικών 
ατόμων και πληθυσμών, μπορούμε να μάθουμε πολλά για την ανθρώπινη ιστο-
ρία. Με βάση μια τέτοια ανάλυση μπορεί να υποστηριχθεί με μεγάλη αξιοπιστία 
ότι το ανθρώπινο είδος εμφανίστηκε στην Αφρική, αλλά και να καταδειχθούν 

EIKONA 1.20 Το ανθρώπινο μικροβίωμα. 
Ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα καλύπτεται 
από μικροοργανισμούς. Η εξέταση των 
μικροβιακών κοινοτήτων χρησιμοποιώντας 
μεθόδους αλληλούχησης του DNA έχει 
αποκαλύψει πολλά είδη που στο παρελθόν 
δεν είχαν αναγνωριστεί. Τα διαγράμματα 
Venn αναπαριστούν πληθυσμούς από είδη 
που συγγενεύουν, όπως αυτά καθορίστηκαν 
έπειτα από συγκρίσεις αλληλουχιών DNA. 
Οι πληθυσμοί που απαντούν σε 
διαφορετικές επιφάνειες του σώματος είναι 
εν πολλοίς διακριτοί. [Προσαρμοσμένη από: 
www.nature.com/nature/journal/v486/
n7402/fig_tab/nature11234_F1.html]
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η εμφάνιση και η χρονική περίοδος των μεγάλων πληθυσμιακών μεταναστεύ
σεων (Εικόνα 1.21). Τέλος, η σύγκριση του ανθρώπινου γονιδιώματος με εκείνα 
άλλων οργανισμών επιβεβαιώνει την εκπληκτική ομοιό τητα που υπάρχει σε βιο
χημικό επίπεδο μεταξύ οργανισμών και αποκαλύπτει τα σημαντικά βήματα τα 
οποία έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της εξέλιξης από σχετικά απλούς, μονοκύτ-
ταρους οργανισμούς σε πολύπλοκους, πολυκύτταρους όπως τα ανθρώπινα όντα. 
Φέρ’ ειπείν, πολλά γονίδια τα οποία είναι σημαντικά για τη λειτουργία του αν-
θρώπινου εγκεφάλου και του υπόλοιπου νευρικού συστήματος έχουν εξελικτι-
κούς και λειτουργικούς συγγενείς στο γονιδίωμα των βακτηρίων. Επειδή πολλές 
μελέτες που μπορούν να γίνουν σε οργανισμούςμοντέλα είναι δύσκολες ή ηθικά 
ανεπίτρεπτες στον άνθρωπο, οι ανακαλύψεις αυτές έχουν πολλές πρακτικές επι-
πτώσεις. Έτσι, η συγκριτική γονιδιωματική έχει καταστεί μια καλά θεμελιωμένη 
επιστήμη, η οποία συνδέει την εξέλιξη με τη βιοχημεία. 

Περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν την ανθρώπινη βιοχημεία 

Μολονότι η γενετική μας σύσταση (όπως και εκείνη των μικροβιωμάτων μας) 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα που συνεισφέρει στην ευαισθησία σε νοσήμα-
τα και άλλα χαρακτηριστικά, εντούτοις εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν και οι 
παράγοντες του περιβάλλοντος. Σε ποιους, όμως, περιβαλλοντικούς παράγοντες 
αναφερόμαστε ακριβώς; Οι πλέον προφανείς ίσως είναι οι χημικές ουσίες που 
προσλαμβάνουμε μέσω της τροφής ή στις οποίες εκτιθέμεθα με κάποιον άλλον 
τρόπο. Η έκφραση «είμαστε ό,τι τρώμε» συνιστά μια σημαντική αλήθεια·  ισχύει 
τόσο για τις ουσίες που καταναλώνουμε σε σημαντικές ποσότητες όσο και για 
εκείνες που προσλαμβάνουμε σε απειροελάχιστα ίχνη. Κατά τη μελέτη της βιο-
χημείας, θα συναντήσουμε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, καθώς και παράγωγά τους, 
που διαδραματίζουν καίριο ρόλο σε πληθώρα διεργασιών. Σε πολλές περιπτώσεις, 
ο ρόλος των χημικών αυτών ουσιών αρχικά αποκαλύφθηκε κατά τη διερεύνηση 
διαταραχών λόγω ανεπάρκειας που παρατηρούνται σε άτομα τα οποία δεν προσ
λαμβάνουν επαρκείς ποσότητες μιας συγκεκριμένης βιταμίνης ή ιχνοστοιχείου. 
Παρότι γνωρίζουμε τους περισσότερους απαραίτητους διατροφικούς παράγοντες 
εδώ και αρκετά χρόνια, οι επιστήμονες εξακολουθούν να ανακαλύπτουν ότι έχουν 
και άλλους ρόλους.
 Μια υγιής διατροφή προϋποθέτει την εξισορροπημένη πρόσληψη των κυριό-
τερων διατροφικών ομάδων. Εκτός από τις βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία, η τρο-

EIKONA 1.21  Μεταναστεύσεις 
ανθρώπινων πληθυσμών που 
υποστηρίζονται από συγκρίσεις 
αλληλουχιών DNA. Οι σύγχρονοι άνθρωποι 
προήλθαν από την Αφρική· κατόπιν 
μετανάστευσαν πρώτα στην Ασία και έπειτα 
στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τη Βόρεια 
και Νότια Αμερική. [Προσαρμοσμένη από 
το: S. Oppenheimer, 2012 Out-of-Africa, the 
peopling of continents and islands: Tracing 
uniparental gene trees across the map. 
Philos. Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci. 367:770-
784]
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φή παρέχει και θερμίδες υπό τη μορφή ενώσεων που δύναται να διασπαστούν, 
ούτως ώστε να απελευθερωθεί ενέργεια η οποία προωθεί διάφορες βιοχημικές 
διεργασίες. Κοντολογίς, οι πρωτεΐνες, τα λίπη και οι υδατάνθρακες παρέχουν 
τους δομικούς λίθους που χρησιμοποιούνται για να κατασκευαστούν τα μόρια 
της ζωής (Εικόνα 1.22). Από την άλλη, βέβαια, είναι πιθανό να προσλάβει κανείς 
υπερβολική ποσότητα ενός «καλού δομικού λίθου». Με τον ισχυρισμό αυτό, 

εννοούμε το εξής: ο άνθρωπος εξελίχθηκε κά-
τω από συνθήκες σύμφωνα με τις οποίες η τρο-
φή, και ιδίως η πλούσια τροφή όπως το κρέας, 
ήταν σπάνια. Με την ανάπτυξη, όμως, της γεωρ
γίας και των σύγχρονων οικονομιών, οι πλού
σιες τροφές έγιναν άφθονες σε ορισμένα μέρη 
του κόσμου. Έτσι, κάποιες από τις κυρίαρχες 
νόσους στον «ανεπτυγμένο» κόσμο, όπως ο δια-
βήτης και οι καρδιοπάθειες, άρχισαν να εμφα-
νίζονται εξαιτίας της μεγάλης ποσότητας λιπών 
και υδατανθράκων που περιέχει η σύγχρονη 
δια τροφή· μόλις τώρα αρχίζουμε να κατανοού-
με βαθύτερα τις βιοχημικές επιπτώσεις μιας τέ-
τοιας διατροφής και των αλληλεπιδρά σεών της 
με γενετικούς παράγοντες.

 Πέρα από τις χημικές ουσίες, η ίδια μας η συμπεριφορά λειτουργεί ως πε-
ριβαλλοντικός παράγοντας που επηρεάζει τη βιοχημεία μας. Μέσω της σω-
ματικής δραστηριότητας, καταναλώνουμε τις θερμίδες που προσλαμβάνουμε, 
εξισορροπώντας την πρόσληψη τροφής και τη δαπάνη ενέργειας. Μάλιστα, οι 
δραστηριότητές μας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν από σωματική άσκη-
ση μέχρι συναισθηματικές αποκρίσεις (π.χ. αίσθημα φόβου ή αγάπης), ενδέ-
χεται να ενεργοποιήσουν συγκεκριμένες βιοχημικές πορείες που οδηγούν σε 
μεταβολές της γονιδιακής έκφρασης, απελευθέρωση ορμονών, και άλλες συνέ-
πειες. Επιπλέον, η αλληλεπίδραση μεταξύ βιοχημείας και συμπεριφοράς είναι 
αμφίδρομη· όσο δηλαδή επηρεάζεται η βιοχημεία μας από τη συμπεριφορά 
μας, τόσο επηρεάζεται και η δεύτερη (αν και ασφαλώς δεν καθορίζεται πλή-
ρως) από τη γενετική μας σύσταση και άλλους βιοχημικούς παράγοντες. Είναι 
δε αξιοσημείωτο ότι σήμερα, πλέον, κάποιοι γενετικοί παράγοντες που σχετί-
ζονται με πλήθος συμπεριφορικών χαρακτηριστικών έχουν ταυτοποιηθεί, του-
λάχιστον εν μέρει.
 Όπως η ανεπάρκεια βιταμινών και τα γενετικά νοσήματα έχουν αποκαλύψει 
θεμελιώδεις αρχές της Βιοχημείας και Βιολογίας, έτσι και οι έρευνες της ποικι-
λίας στην ανθρώπινη συμπεριφορά και της σχέσης της με γενετικούς και βιοχη-
μικούς παράγοντες αποτελούν πιθανές πηγές σημαντικότατων πληροφοριών για 
τους μηχανισμούς που λειτουργούν στον εγκέφαλο. Οι μελέτες εθισμού σε ναρ-
κωτικές ουσίες, λόγου χάρη, έχουν αποκαλύψει νευρικά κυκλώματα και βιοχη-
μικές πορείες που επηρεάζουν σε τεράστιο βαθμό πολλές πτυχές της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς. Εύκολα μπορεί, λοιπόν, κανείς να αναλογιστεί ότι η σε βάθος κα-
τανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ βιολογίας και συμπεριφοράς συνιστά μια 
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης επιστήμης, και το ευτύχημα είναι 
ότι η Βιοχημεία παρέχει ορισμένες από τις σημαντικότερες έννοιες και εργαλεία 
για τούτο το συναρπαστικό εγχείρημα.

Οι γονιδιακές αλληλουχίες κωδικεύουν πρωτεΐνες  
και πρότυπα έκφρασής τους 

Η δομή του DNA έχει αποκαλύψει με ποιον τρόπο οι πληροφορίες είναι αποθη-
κευμένες στην αλληλουχία των βάσεων κατά μήκος ενός κλώνου DNA. Ποιες 
πληροφορίες, όμως, είναι αποθηκευμένες και πώς ακριβώς εκφράζονται; Ο πιο 
θεμελιώδης ρόλος του DNA είναι η κωδίκευση των πρωτεϊνικών αλληλου χιών. 

EIKONA 1.22  Διατροφή. O κατάλληλος 
συνδυασμός διατροφικών ομάδων (φρούτα, 
λαχανικά, πρωτεΐνη, σιτηρά, γαλακτοκομικά) 
(αριστερά) παρέχει στον οργανισμό το βέλτι-
στο μείγμα βιοχημικών ουσιών (υδατάνθρα-
κες, πρωτεΐνες, λίπη, βιταμίνες και μεταλλικά 
στοιχεία) (δεξιά), και κατ’ επέκταση μια καλή 
κατάσταση υγείας. [Προσαρμοσμένη από το 
www.choosemyplate.gov] 

Υδατάνθρακες

Πρωτεΐνη

Λίπη

Βιταμίνες 
και μεταλλικά στοιχεία

Φρούτα
Σιτηρά

Λαχανικά
Πρωτεΐνη

Γαλακτο-
κομικά
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Οι πρωτεΐνες, όπως και το DNA, είναι γραμμικά πολυμερή. Ωστόσο, διαφέρουν 
απ’ αυτό σε δύο σημαντικά σημεία: πρώτον, οι πρωτεΐνες δομούνται από 20 δο-
μικούς λίθους, που ονομάζονται αμινοξέα, αντί μόνον τεσσάρων, όπως το DNA. 
Η χημική πολυπλοκότητα η οποία προκύπτει απ’ αυτή την ποικιλία δομικών λί-
θων επιτρέπει στις πρωτεΐνες να επιτελούν ευρύ φάσμα λειτουργιών. Δεύτερον, 
οι πρωτεΐνες αναδιπλώνονται αυθόρμητα σε περίπλοκες τριδιάστατες δομές, 
των οποίων κάθε λεπτομέρεια καθορίζεται μόνον από την αλληλουχία των αμι-
νοξέων τους (Εικόνα 1.23). Έχουμε ήδη μελετήσει αναλυτικά πώς διαλύματα τα 
οποία περιέχουν δύο συμπληρωματικούς κλώνους του DNA συσσωματώνονται 
για να σχηματίσουν ένα διάλυμα μορίων με διπλή έλικα. Μια παρόμοια αυθόρ-
μητη διεργασία αναδίπλωσης προσδίδει στις πρωτεΐνες την τριδιάστατη δομή 
τους. Ένα ισορροπημένο σύνολο δεσμών υδρογόνου, αλληλεπιδράσεων van der 
Waals και υδροφοβικών αλληλεπιδράσεων υπερνικούν την απώλεια εντροπίας 
κατά τη μετάβαση από το σύνολο των ξεδιπλωμένων πρωτεϊνών σε ένα ομοιογε-
νές σύνολο καλά αναδιπλωμένων μορίων. Οι πρωτεΐνες και η αναδίπλωσή τους 
θα συζητηθούν εκτεταμένα στο Κεφάλαιο 2. 

Η θεμελιώδης μονάδα των κληρονομούμενων πληροφοριών, το γονίδιο, κα-
θίσταται όλο και πιο δύσκολο να οριστεί επακριβώς, καθώς αυξάνονται οι γνώ-
σεις μας γύρω από τη γενετική και τη γονιδιωματική. Τα γονίδια που ορίζονται 
πιο εύκολα είναι εκείνα που κωδικεύουν αλληλουχίες πρωτεϊνών. Γι’ αυτά τα 
γονίδια, ένα τμήμα μιας αλληλουχίας βάσεων DNA κωδι κεύει την αλληλουχία 
αμινοξέων ενός συγκεκριμένου μορίου πρωτεΐνης. Ένα σύνολο τριών διαδοχι-
κών βάσεων επάνω στην αλυσίδα του DNA, που ονομάζεται κωδικόνιο, προσδι-
ορίζει την ταυτότητα ενός αμινοξέος μέσα στην πρωτεϊ νική αλληλουχία. Το σύ-
νολο των κανόνων το οποίο συνδέει την αλληλουχία του DNA με εκείνη της κω-
δικευόμενης πρωτεϊνικής αλληλουχίας ονομάζεται γενετικός κώδικας. Μάλιστα 
μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που μας επεφύλασσε ο προσδιορισμός της 
αλληλουχίας του ανθρώπινου γονιδιώματος είναι ο μικρός αριθμός γονι δίων που 
κωδικεύουν πρωτεΐνες. Πριν ξεκινήσει αυτή η μεγάλη προσπάθεια, όλοι συμ-
φωνούσαν ότι ο αριθμός των ανθρώπινων γονιδίων που κωδικεύουν πρωτεΐ νες 
θα ήταν γύρω στις 100.000. Η τωρινή ανάλυση τοποθετεί τον αριθμό αυτό με-
ταξύ 19.000 και 23.000. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό των 20.000 σε 
όλο το βιβλίο. Συγκρατήστε, ωστόσο, ότι πρόσθετοι μηχανισμοί επιτρέπουν σε 
πολλά γονίδια να κωδικεύουν περισσότερες από μία πρωτεΐνες. Παραδείγματος 
χάριν, οι γενετικές πληροφορίες σε ορισμένα γονίδια επιτρέπουν τη μετάφρασή 
τους με περισσότερους από έναν τρόπους, έτσι ώστε να προκύπτει ένα σύνολο 

1 2 3

1 2 3

Αλληλουχία αμινοξέων αρ. 1

Αλληλουχία αμινοξέων αρ. 2

EIKONA 1.23 Αναδίπλωση πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες είναι γραμμικά πολυμερή αμινοξέων τα οποία 
αναδιπλώνονται σε περίπλοκες δομές. Η αλληλουχία των αμινοξέων καθορίζει την τριδιάστατη δομή 
της πρωτεΐνης. Συνεπώς, από την αλληλουχία αρ. 1 μπορεί να προκύψει μόνον η πρωτεΐνη με το 
σχήμα που φαίνεται με μπλε, αλλά όχι εκείνη με το σχήμα που φαίνεται με κόκκινο. 
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πρωτεϊ νών που διαφέρουν μεταξύ τους σε κάποια τμήματα των αμινοξικών αλ-
ληλουχιών τους. Σε άλλες περιπτώσεις, οι πρωτεΐνες τροποποιούνται μετά τη 
βιοσύνθεσή τους με την προσθήκη χημικών ομάδων. Έτσι, μέσω τέτοιων έμμε-
σων μηχανισμών είναι τελικά κωδικευμένη στο γονιδίωμά μας πολύ μεγαλύτερη 
πολυπλοκότητα από ό,τι θα περιμέναμε από τον αριθμό των γονιδίων που κωδι
κεύουν μόνο πρωτεΐνες. 

Με βάση τις σημερινές γνώσεις μας, οι περιοχές του DNA που κωδικεύουν 
πρωτεΐνες αποτελούν περίπου το 3% του ανθρώπινου γονιδιώματος. Ποια είναι 
η λειτουργία του υπόλοιπου DNA; Ένα τμήμα του περιέχει πληροφορίες για 
τη ρύθμιση της έκφρασης συγκεκριμένων γονιδίων (δηλαδή την παραγωγή των 
αντίστοιχων πρωτεϊνών) σε δεδομένους τύπους κυττάρων και κάτω από συγκε-
κριμένες φυσιολογικές συνθήκες. Ουσιαστικά, κάθε ανθρώπινο κύτταρο περι-
έχει το ίδιο γονιδίωμα DNA, αλλά οι κυτταρικοί τύποι διαφέρουν πάρα πολύ 
μεταξύ τους ως προς τα είδη πρωτεϊνών που εκφράζουν. Παραδείγματος χάριν, 
η αιμοσφαιρίνη εκφράζεται μόνον στα πρόδρομα κύτταρα των ερυθροκυττά-
ρων, παρότι τα γονίδιά της υπάρχουν στην ουσία σε όλα τα κύτταρα. Επίσης, 
συγκεκριμένα γονίδια εκφράζονται ως απόκριση σε ορισμένες ορμόνες, παρότι 
δεν εκφράζονται στο ίδιο κύτταρο χωρίς την παρουσία των ορμονών αυτών. Οι 
περιο χές ελέγχου οι οποίες ρυθμίζουν τέτοιες διαφορές αποτελούν μικρό μόνο 
ποσοστό του υπόλοιπου γονιδιώματός μας. Είναι, πάντως, γεγονός ότι δεν κατα-
νοούμε ακόμη όλες τις λειτουργίες μεγάλου μέρους του υπόλοιπου DNA. Ένα 
μέρος του αναφέρεται μερικές φορές ως «απομεινάρι», «σκουπίδι» – τμήματα 
δηλαδή του DNA τα οποία εισήχθησαν σε κάποιο στάδιο της εξέλιξης και έχουν 
παραμείνει. Στην πραγματικότητα, αυτό το DNA μπορεί σε ορισμένες περιπτώ-
σεις να έχει σημαντικές λειτουργίες. Σε άλλες περιπτώσεις, ίσως να μην έχει κα-
νέναν ρόλο αλλά, επειδή δεν προκαλεί κανένα κακό, έχει παραμείνει.

Οι συγγραφείς βιβλίων βιοχημείας αντιμετωπίζουν το πρόβλη-
μα του πώς να απεικονίσουν τις τρεις διαστάσεις των μορίων 
στις δύο διαστάσεις που είναι διαθέσιμες στη σελίδα του χαρ-
τιού. Η αλληλεπίδραση της τριδιάστατης δομής των μορίων και 
των βιολογικών τους δράσεων θα εξεταστεί διεξοδικά στο πα-
ρόν βιβλίο. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουμε συχνά 
αναπαραστάσεις οι  οποίες εξ ανάγκης είναι σε δύο διαστάσεις, 
όμως δίνουν έμφαση στις τριδιάστατες δομές των μορίων.

Στερεοχημικές αναπαραστάσεις
Οι περισσότεροι από τους χημικούς τύπους στο βιβλίο είναι 
σχεδιασμένοι έτσι ώστε να φανεί, με όσο το δυνατόν μεγαλύ-
τερη ακρίβεια, η γεωμετρική διάταξη των ατόμων στον χώρο, 
η οποία έχει καίρια σημασία για την αντιδραστικότητα των μο-
ρίων και τον σχηματισμό χημικών δεσμών. Παραδείγματος χά-
ριν, το άτομο άνθρακα του μεθανίου είναι τετραεδρικό, με τις 
γωνίες H―C―H να είναι 109,5°, ενώ το άτομο άνθρακα της 
φορμαλδεΰδης έχει γωνίες δεσμών 120°.

H
C

H

HH

H
C

H

O

Μεθάνιο Φορμαλδεΰδη

Η σωστή στερεοχημεία των τετραεδρικών ατόμων άνθρα-
κα απεικονίζεται με τη βοήθεια σφηνών, ώστε να φαίνεται αν 
η κατεύθυνση ενός δεσμού βρίσκεται στο επίπεδο της σελίδας 
ή είναι έξω απ’ αυτό. Μια συμπαγής σφήνα με τη βάση μα-
κριά από το άτομο άνθρακα σημαίνει δεσμό που έρχεται από 

το επίπεδο της σελίδας προς τον αναγνώστη. Μια σφήνα που 
αποτελείται από διακεκομμένες γραμμές και η βάση της είναι 
δίπλα στο άτομο άνθρακα αντιπροσωπεύει δεσμό που απομα-
κρύνεται από τον αναγνώστη πέρα από το επίπεδο της σελί-
δας. Οι δύο άλλοι δεσμοί από το άτομο άνθρακα αναπαριστά-
νονται ως ευθείες γραμμές (Σ.τ.Μ.: και είναι στο επίπεδο της 
σελίδας).

Προβολές Fischer
Παρότι οι στερεοχημικές αναπαραστάσεις είναι πιο αντιπρο-
σωπευτικές της πραγματικής δομής ενός μορίου, πολλές φορές 
δεν είναι εύκολο να τις σχεδιάσουμε γρήγορα. Μια εναλλακτι-
κή μέθοδος για την απεικόνιση μορίων με κέντρα τετραεδρι-
κών ανθράκων βασίζεται στη χρήση των προβολών Fischer. 

Z X = =

W

Y

Z X

W

C

Y

Προβολή
Fischer

Στερεοχημική
αναπαράσταση

XY

Z W

Σε μια προβολή Fischer, οι δεσμοί στο κεντρικό άτομο άν-
θρακα απεικονίζονται ως οριζόντιες και κατακόρυφες γραμ-
μές από τα άτομαυποκαταστάτες προς το άτομο άνθρακα, το 
οποίο βρίσκεται στο κέντρο του σταυρού. Συμβατικά, οι οριζό-
ντιοι δεσμοί θεωρείται ότι προεκτείνονται έξω από το επίπεδο 
της σελίδας προς τον αναγνώστη, ενώ οι κατακόρυφοι δεσμοί 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α

Απεικόνιση μοριακών δομών: μικρά μόρια
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θεωρείται ότι προεκτείνονται πέρα από το επίπεδο της σελίδας 
και μακριά από τον αναγνώστη. 

Μοριακά μοντέλα για μικρά μόρια
Για να απεικονίσουμε τη μοριακή αρχιτεκτονική μικρών μο
ρίων με μεγαλύτερη λεπτομέρεια θα χρησιμοποιήσουμε δύο 
τύπους ατομικών μοντέλων: το χωροπληρωτικό μοντέλο και το 
μοντέλο με σφαίρες και ράβδους. Αυτά τα μοντέλα δείχνουν 
δομές σε ατομικό επίπεδο.

1. Χωροπληρωτικά μοντέλα. Tα χωροπληρωτικά μοντέλα είναι 
τα πιο ρεαλιστικά. Tο μέγεθος και η θέση των ατόμων σε ένα 
χωροπληρωτικό μοντέλο καθορίζονται από την ικανότητά τους 
να δημιουργούν δεσμούς και από την ακτίνα van der Waals ή 
την απόσταση επαφής. Η ακτίνα van der Waals δείχνει πόσο 
κοντά μπορεί να είναι δύο άτομα που δεν σχηματίζουν μεταξύ 
τους ομοιοπολικό δεσμό. Tα χρώματα στα ατομικά μοντέλα εί-
ναι συμβατικά:

Άνθρακας = μαύρο Yδρογόνο = άσπρο Άζωτο = μπλε 
Oξυγόνο = κόκκινο Θείο = κίτρινο Φωσφόρος = πορφυρό

Χωροπληρωτικά μοντέλα για μερικά απλά μόρια δίνονται στην 
Eικόνα 1.24. 

2. Μοντέλα με σφαίρες και ράβδους. Tα μοντέλα με σφαίρες και 
ράβδους δεν είναι τόσο ρεαλιστικά όσο τα χωροπληρωτικά, δι-
ότι τα άτομα εμφανίζονται σαν σφαίρες με ακτίνα μικρότερη 
από ό,τι η ακτίνα van der Waals. Πάντως, ο τρόπος δέσμευσης 
είναι πιο εύκολα κατανοητός, διότι φαίνεται σαφώς με τις ρά-
βδους. Σε μια τέτοια απεικόνιση, το πάχος της ράβδου καθορί-
ζει αν η κατεύθυνση του δεσμού είναι εμπρός ή πίσω από το 
επίπεδο της σελίδας. Mια πιο περίπλοκη δομή μπορεί να φα-
νεί σαφέστερα στην απεικόνιση αυτή παρά στο χωροπληρωτι-
κό μοντέλο. Μοντέλα με σφαίρες και ράβδους αρκετών απλών 
μορίων φαίνονται στην Εικόνα 1.24.

Τα μοριακά μοντέλα για πιο μεγάλα μόρια θα συζητηθούν 
στο παράρτημα του Κεφαλαίου 2. 

Νερό ΚυστεΐνηΦορμαμίδιοΟξικό*
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+H3N
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EIKONA 1.24 Μοριακές αναπαραστάσεις. Φαίνονται οι μοριακοί τύποι (κάτω), τα 
χωροπληρωτικά μοντέλα (μέση) και τα μοντέλα με σφαίρες και ράβδους (πάνω), επιλεγμένων 
μικρών μορίων. Μαύρο = άνθρακας, κόκκινο = οξυγόνο, άσπρο = υδρογόνο, κίτρινο = θείο, 
μπλε = άζωτο. 

* Σ.τ.Μ.: Στον ελληνικό προφορικό λόγο δεν γίνεται διά κριση 
μεταξύ του οξέος (π.χ. οξικό οξύ) και του ανιόντος του (οξικό 
 ανιόν). Προς διευκόλυνση των αναγνωστών, το οξύ θα συνο-
δεύεται πάντα από τη λέξη οξύ, ενώ το ανιόν όχι, ώστε να είναι 
εύκολη η μεταξύ τους διάκριση.
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Η βιοχημεία εξαρτάται από πολλές έννοιες και αρχές της οργα-
νικής χημείας. Οι ιδιότητες ενός συγκεκριμένου ατόμου επη
ρεάζονται σημαντικά από τα άλλα άτομα με τα οποία είναι συν-
δεδεμένο. Λειτουργικές (ή χαρακτηριστικές) ομάδες ονομάζο-
νται συγκεκριμένοι συνδυασμοί μικρού αριθμού ατόμων μέσα 
σε μόρια, οι οποίοι συχνά έχουν ορισμένες ιδιότητες που είναι 
σχετικά ανεξάρτητες από τα άλλα χαρακτηριστικά των μο ρίων 
στα οποία απαντούν. Υπάρχουν πολλές λειτουργικές ομάδες 
στην Οργανική Χημεία, αλλά σχετικά λίγες από αυτές παίζουν 
σημαντικό ρόλο στη Βιοχημεία.

Η πρώτη λειτουργική ομάδα που θα συζητήσουμε είναι 
η υδροξυλική ομάδα ή υδροξύλιο, –ΟΗ. Η λειτουργική αυτή 
ομάδα περιλαμβάνει ένα άτομο οξυγόνου συνδεδεμένο με ένα 
άτομο υδρογόνου. Το άτομο του οξυγόνου έχει την ικανότητα να 
σχηματίσει δεσμό με ένα επιπλέον άτομο. Η υδροξυλική ομάδα 
μπορεί τόσο να δώσει όσο και να δεχτεί δεσμούς υδρογόνου. Η 
υδροξυλική ομάδα είναι ταυτόχρονα ένα πολύ ασθενές οξύ και 
μια πολύ ασθενής βάση.

Οι άλλες λειτουργικές ομάδες που έχουν πολύ μεγάλη ση-
μασία για τη Βιοχημεία παρουσιάζονται περιληπτικά πιο κάτω;

► Η αμινομάδα ή αμινική ομάδα,–ΝΗ2, αποτελείται από 
ένα άτομο αζώτου συνδεδεμένο με δύο άτομα υδρογόνου. 
Η αμινική ομάδα μπορεί τόσο να δώσει όσο και να δεχτεί 
δεσμούς υδρογόνου. Η αμινική ομάδα είναι μια σχετικά 
ισχυρή βάση, η οποία δέχεται ένα ιόν υδρογόνου και σχη-
ματίζει μια πρωτονιωμένη ομάδα, –ΝΗ3

+.

► Η καρβονυλική ομάδα ή καρβονυλομάδα, > C A O απο-
τελείται από ένα άτομο άνθρακα ενωμένο με διπλό δεσμό 
με ένα άτομο οξυγόνου. Η καρβονυλική ομάδα μπορεί να 
δράσει ως δέκτης δεσμού υδρογόνου αλλά όχι ως δότης. 
Η καρβονυλική ομάδα απαντά σε πολλές διαφορετικές κα-
τηγορίες ενώσεων, ανάλογα με τις άλλες ομάδες που είναι 
συνδεδεμένες με το άτομο του άνθρακα. Από τις λειτουργι-
κές ομάδες που περιέχουν καρβονυλική ομάδα σημαντικό-
τερη για τη βιοχημεία είναι το αμίδιο, στο οποίο ο άνθρα-
κας της καρβονυλικής ομάδας είναι συνδεδεμένος με ένα 
άτομο άνθρακα και ένα άτομο αζώτου.

Μηχανισμοί αντίδρασης και «κυρτά βέλη»
Πολλές πλευρές της βιοχημείας εξαρτώνται από χημικές αντι-
δράσεις στις οποίες διασπώνται και σχηματίζονται ομοιοπολι-
κοί δεσμοί. Αυτές οι αντιδράσεις περιλαμβάνουν τη ροή ηλε-
κτρονίων εκτός δεσμών σε χώρους ανάμεσα σε άτομα μεταξύ 
των οποίων σχηματίζονται νέοι δεσμοί. Συχνά είναι χρήσιμο 
να αναλύσουμε τέτοιες αντιδράσεις απεικονίζοντας αυτήν τη 
ροή ηλεκτρονίων με κυρτά (ή καμπύλα) βέλη, μια διαδικασία 
ανάλυσης των αντιδράσεων που αναφέρεται μερικές φορές, 
άτυπα, ως «σπρώξιμο ηλεκτρο νίων».

Ας θεωρήσουμε την αντίδραση της αμμωνίας, ΝΗ3, με το 
μεθυλοϊωδίδιο, Η3C—I. Η ΝΗ3 έχει ένα ασύζευκτο (μονήρες) 
ζεύγος ηλεκτρονίων στο άτομο του αζώτου που μπορεί να με-
τάσχει στον σχηματισμό δεσμού. Το άτομο του ιωδίου στο 
Η3C—I μπορεί να δεχτεί ηλεκτρόνια για να σχηματίσει το σχε-
τικά σταθερό ιόν ιωδίου (Ι–). Η αντίδραση και ο μηχανισμός 
της φαίνονται παρακάτω:

  
Η3Ν: + Η3C — I ⎯→ Η3Ν

+ — CΗ3 + I–

Το πρώτο κυρτό τόξο απεικονίζει τη ροή ενός ζεύγους ηλε-
κτρονίων από το άτομο του αζώτου στον χώρο ανάμεσα στο 
άτομο του αζώτου και σ’ αυτό του άνθρακα για τον σχηματι-
σμό του νέου δεσμού αζώτουάνθρακα. Το δεύτερο κυρτό τό-
ξο απεικονίζει τη ροή ηλεκτρονίων από τον δεσμό άνθρακα 
ιωδίου στο ιώδιο για τον σχηματισμό του ιόντος ιωδίου. Το αρ-
χικό προϊόν της αντίδρασης αυτής είναι το ιόν μεθυλαμμωνί-
ου, η μεθυλαμίνη στην πρωτονιωμένη της μορφή. Σημαντικός 
 είναι επίσης ο όρος πυρηνόφιλο, ο οποίος αναφέρεται σε μόριο 
ή ομάδα που δίνει ένα ζεύγος ηλεκτρονίων κατά τις αντιδρά-
σεις αυτές. Στη συγκεκριμένη αντίδραση πυρηνόφιλο είναι η 
αμμωνία. 

Θα συναντήσουμε πολλά παραδείγματα μηχανισμών αντί-
δρασης, ιδιαίτερα όταν θα συζητήσουμε τις δράσεις των ενζύ-
μων – των απαραίτητων καταλυτών που διευκολύνουν τόσες 
και τόσες αντιδράσεις της βιοχημείας.

βιολογικό μακρομόριο, σελ. 2
μεταβολίτης, σελ. 2
δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA), σελ. 2
πρωτεΐνη, σελ. 2
Ευκάρυα, σελ. 3
Βακτήρια, σελ. 3
Αρχαία, σελ. 3
ευκαρυώτες, σελ. 3
προκαρυώτες, σελ. 3
διπλή έλικα, σελ. 5

ομοιοπολικός δεσμός, σελ. 5
δομή συντονισμού, σελ. 7
ιοντική αλληλεπίδραση, σελ. 8
δεσμός υδρογόνου, σελ. 8
αλληλεπίδραση van der Waals,  

σελ. 9
φαινόμενο υδροφοβικότητας, σελ. 10
υδροφοβική αλληλεπίδραση, σελ. 10
εντροπία, σελ. 12
ενθαλπία, σελ. 12

ελεύθερη ενέργεια (ελεύθερη ενέργεια 
Gibbs), σελ. 13

pH, σελ. 14
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γενετικός κώδικας, σελ. 23
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Ασκήσεις

1. Δότες και δέκτες. Ταυτοποιήστε τους δότες και τους δέκτες 
δεσμών υδρογόνου σε καθεμία από τις τέσσερις βάσεις στη σε-
λίδα 5. 3

2. Δομές συντονισμού. Η δομή της τυροσίνης, ενός αμινοξέος, 
φαίνεται παρακάτω. Σχεδιάστε την εναλλακτική δομή συντο-
νισμού.

+H3N COO−

H CH2

OH
H

H

H

H

C

3. Καθένας έχει τον ρόλο του. Τι είδους μη ομοιοπολικοί δε-
σμοί συγκρατούν τα παρακάτω στερεά; 3

(α) Κοινό μαγειρικό αλάτι (NaCl), το οποίο περιέχει Na+ και 
Cl–.
(β) Γραφίτης (C), που αποτελείται από φύλλα ομοιοπολικά δε-
σμευμένων ατόμων άνθρακα.

4. Μη παραβαίνετε τον νόμο. Με δεδομένες τις παρακάτω τι-
μές για αλλαγές στην ενθαλπία (Η) και την εντροπία (S), 
ποιες από τις παρακάτω διεργασίες μπορούν να λάβουν χώρα 
στους 298 Κ χωρίς να παραβιάζεται ο δεύτερος νόμος της θερ-
μοδυναμικής; 6

(α) Η = –84 kJ mol–1 (–20 kcal mol–1), 
 S = + 125 J mol–1 K–1 (+30 cal mol–1 K–1)
(β) Η = –84 kJ mol–1 (–20 kcal mol–1), 
 S = – 125 J mol–1 K–1 (–30 cal mol–1 K–1)
(γ) Η = +84 kJ mol–1 (+20 kcal mol–1), 
 S = +125 J mol–1 K–1 (+30 cal mol–1 K–1)
(δ) Η = +84 kJ mol–1 (+20 kcal mol–1), 
 S = –125 J mol–1 K–1 (–30 cal mol–1 K–1)

5. Εντροπία για τον σχηματισμό διπλής έλικας. Για τον σχημα-
τισμό διπλής έλικας, η μέτρηση της ΔG δίνει –54 kJ mol–1 (–13 
kcal mol–1), σε pH 7 σε διάλυμα 1 Μ NaCl στους 25οC (298 K). 
Η θερμότητα που απελευθερώνεται δείχνει ότι η αλλαγή εν-
θαλπίας είναι –251 kJ mol–1 (–60 kcal mol–1). Να υπολογίσετε 
την αλλαγή εντροπίας γι’ αυτήν τη διεργασία τόσο στο σύστη-
μα όσο και στο περιβάλλον. 6

6. Βρείτε το pH. Ποιες είναι οι τιμές του pH για τα παρακάτω 
διαλύματα; 7

(α) 0,1 M HCl
(β) 0,1 M NaOH
(γ) 0,05 M HCl
(δ) 0,05 M NaOH

7. Ένα ασθενές οξύ. Ποιο είναι το pH ενός διαλύματος 0,1 Μ 
οξικού οξέος (pKa = 4,75); 7

(Υπόδειξη: ας θεωρήσουμε ως x τη συγκέντρωση ιόντων 
υδρογόνου τα οποία διίστανται από το οξικό οξύ. Θυμίζουμε 
ότι η λύση της δευτεροβάθμιας εξίσωσης αx2 + βx + γ = 0 είναι 
x = (–β ± (œwβ2 ∑–∑ 4∑wαγ)/2α. )

8. Δράσεις υποκαταστατών. Ποιο είναι το pH ενός διαλύματος 
0,1 Μ χλωροξικού οξέος (ClCH2COOH, pKa = 2,86); 7

9. Νερό μέσα σε νερό. Δεδομένης μιας πυκνότητας 1 g/ml και 
ενός μοριακού βάρους 18 g/mol, υπολογίστε τη συγκέντρωση 
του νερού μέσα στο νερό.

10. Βασικό δεδομένο. Ποιο είναι το pH ενός διαλύματος 0,1 Μ 
αιθυλαμίνης, με δεδομένο ότι το pKa του ιόντος αιθυλαμμω
νίου (CH3CH2NH3

+) είναι 10,70; 7

11. Σύγκριση. Ένα διάλυμα παρασκευάζεται με προσθήκη σε 
νερό 0,01 Μ διαλύματος οξικού οξέος και 0,01 Μ διαλύματος 
αιθυλαμίνης και ρύθμιση του pH σε 7,4. Ποιος είναι ο λόγος 
οξικού ανιόντος προς οξικό οξύ; Ποιος είναι ο λόγος αιθυλαμί-
νης προς ιόν αιθυλαμμωνίου; 7

12. Πυκνό διάλυμα. Πυκνό οξικό οξύ προστίθεται σε νερό έως 
ότου η τιμή του pH γίνει 4,0. Ποια είναι η τελική συγκέντρωση 
οξικού οξέος στο διάλυμα που έχει παρασκευαστεί; 7

13. Αραίωση. 100 mL διαλύματος υδροχλωρικού οξέος, με pH 
= 5,0, αραιώνονται σε τελικό όγκο 1 L. Ποιο είναι το pH του 
τελικού διαλύματος; 8

14. Αραίωση ρυθμιστικού. Αραιώνουμε 100 mL ρυθμιστικού 
διαλύματος 0,1 mM οξικού οξέος και οξικού νατρίου με pH = 
5,0 με νερό, σε τελικό όγκο 1 L. Ποιο είναι το pH του αραιωμέ-
νου διαλύματος; 8

15. Βρείτε το pKa. Σε ένα οξύ ΗΑ η συγκέντρωση των μορφών 
ΗΑ και Α– είναι 0,075 mM και 0,025 mM, αντίστοιχα, σε pH 6. 
Ποια είναι η τιμή pKa για το οξύ ΗΑ; 7

16. Δείκτης pH. Μια χρωστική η οποία είναι οξύ και έχει δια
φορετικά χρώματα στην πρωτονιωμένη και την αποπρωτο-
νιωμένη της μορφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης pH 
(Σ.τ.Μ.: κοινώς, δείκτης). Υποθέστε ότι έχετε ένα διάλυμα δεί-
κτη, με pKa = 7,2, συγκέντρωσης 0,001 Μ. Από το χρώμα του 
δείκτη προσδιορίζετε ότι η συγκέντρωση της πρωτονιωμένης 
μορφής στο διάλυμα είναι 0,0002 Μ. Υποθέστε ότι ο υπόλοι-
πος δείκτης είναι στην αποπρωτονιωμένη μορφή. Ποιο είναι το 
pH του διαλύματος; 7

17. Ποιος είναι ο λόγος; Ένα οξύ με τιμή pKa ίση με 8,0 βρί-
σκεται σε διάλυμα με pH 6,0. Ποιος είναι ο λόγος της πρωτο-
νιωμένης προς την αποπρωτονιωμένη μορφή του οξέος; 7

18. Περισσότεροι λόγοι. Με τη χρήση της φασματοσκοπίας πυ-
ρηνικού μαγνητικού συντονισμού είναι δυνατόν να προσδιορί-
σουμε τον λόγο των πρωτονιωμένων προς τις αποπρωτονιωμέ-
νες μορφές των ρυθμιστικών διαλυμάτων. (α) Ας υποθέσουμε 
ότι ο λόγος της [Α–] προς την [ΗΑ] έχει προσδιοριστεί ότι είναι 
0,1 για ένα ρυθμιστικό διάλυμα με pKa = 6.0. Ποιο είναι το pH; 
(β) Για ένα διαφορετικό ρυθμιστικό διάλυμα, ας υποθέσουμε 
ότι ο λόγος της [Α–] προς την [ΗΑ] έχει προσδιοριστεί ότι είναι 
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0,1 και το pH είναι 7,0. Σ’ αυτή την περίπτωση ποια είναι η pKa 
του ρυθμιστικού διαλύματος; (γ) Για άλλο ρυθμιστικό διάλυμα, 
με pKa = 7,5 και pH 8,0, ποιος είναι ο αναμενόμενος λόγος της 
[Α–] προς την [ΗΑ]; 7

19. Ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών. Ποιος είναι ο λόγος των 
συγκεντρώσεων Η2ΡΟ4

– και ΗΡΟ4
2– σε (α) pH 7,0, (β) pH 7,5, 

(γ) pH 8,0; 7

20. Εξουδετέρωση του φωσφορικού. Δεδομένου ότι το φωσφο-
ρικό οξύ (H3PO4) μπορεί να δώσει έως και τρία πρωτόνια με 
δια φορετικές τιμές pKa, να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα του pH 
ως συνάρτηση των προστιθέμενων στογονιδίων διαλύματος 
υδροξειδίου του νατρίου, ξεκινώντας από ένα διάλυμα φωσφο-
ρικού οξέος με pH 1,0. 8

21. Ρυθμιστικό διάλυμα θειικού; Στο εργαστήριό σας τα υλι-
κά για την παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος φωσφορικού 
εξαντλήθηκαν και σκέφτεστε να παρασκευάσετε ρυθμιστι-
κό διάλυμα χρησιμοποιώντας θειικό οξύ. Οι τιμές pKa για τα 
δύο υδρογόνα του H2SO4 είναι –10 και 2. (α) Θα μπορέσετε με 
 αυτή την προσέγγιση να παρασκευάσετε ένα ρυθμιστικό διάλυ-
μα που θα είναι αποτελεσματικό για τιμές pH κοντά στο 7; (β) 
Σε ποιες τιμές pH θα μπορούσε να είναι χρήσιμο ένα ρυθμιστι-
κό διάλυμα θειικού; 8

22. Ρυθμιστική χωρητικότητα. Έχουν παρασκευαστεί δύο δια-
λύματα οξικού νατρίου, το ένα συγκέντρωσης 0,1 Μ και το 
άλλο 0,01 Μ. Να υπολογίσετε τις τιμές pH στα διαλύματα με-
τά από την προσθήκη HCl, ώστε να υπάρχουν οι παρακάτω 
τελικές συγκεντρώσεις: 0,0025 Μ, 0,005 Μ, 0,01 Μ και 0,05 
Μ. 8

23. Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος. Θέλετε να παρα
σκευά  σετε ένα ρυθμιστικό διάλυμα που να αποτελείται από οξι-
κό οξύ και οξικό νάτριο, συνολικής συγκέντρωσης οξικού οξέος 
και οξικού νατρίου ίσης με 250 mM και pH = 5,0. Ποιες θα είναι 
οι συγκεντρώσεις οξικού οξέος και οξικού νατρίου σε αυτό το 
ρυθμιστικό διάλυμα; Υποθέτοντας ότι θέλετε να παρασκευάσε
τε δύο λίτρα αυτού του διαλύματος, πόσα γραμμομόρια  οξικού 
οξέος και πόσα οξικού νατρίου θα χρειαστείτε; Σε πόσα γραμ-
μάρια από το καθένα αντιστοιχεί αυτό; (Μοριακά βάρη: οξικού 
οξέος 60,05 g mol–1 και οξικού νατρίου 82,03 g mol–1.) 8

24. Εναλλακτική προσέγγιση. Ενώ έχετε ξεκινήσει να παρα-
σκευάζετε το ρυθμιστικό διάλυμα στην Άσκηση 23, ανακαλύ-
πτετε ότι στο εργαστήριό σας δεν υπάρχει οξικό νάτριο, αλλά 
υδροξείδιο του νατρίου. Πόσο οξικό οξύ και υδροξείδιο του να-
τρίου (σε γραμμάρια και γραμμομόρια) θα χρειαστείτε για να 
παρασκευάσετε το συγκεκριμένο ρυθμιστικό διάλυμα; 8

25. Άλλη μια εναλλακτική προσέγγιση. Ο φίλος σας από το άλ-
λο εργαστήριο δεν έχει καθόλου οξικό οξύ, οπότε προσπαθεί 
να κάνει το ρυθμιστικό διάλυμα της Άσκησης 23 με τη διάλυ-
ση 41,02 g οξικού νατρίου σε νερό, προσθέτοντας με προσοχή 
180 mL από διάλυμα 1 M HCl και, στη συνέχεια, προσθέτο-
ντας νερό μέχρι τον όγκο των 2 L. Ποια είναι η συνολική συ-
γκέντρωση οξικού οξέος και οξικού νατρίου σε αυτό το διά-
λυμα; Θα έχει το συγκεκριμένο διάλυμα pH = 5,0; Θα είναι 
ταυτόσημο με το επιθυμητό ρυθμιστικό διάλυμα; Αν όχι, σε τι 
θα  διαφέρει; 8

26. Υποκατάστατο αίματος. Όπως έχει αναφερθεί σ’ αυτό το 
κεφάλαιο, το αίμα περιέχει συγκέντρωση φωσφορικών κατά 
προσέγγιση ίση με 1 mM και pH = 7,4. Θέλετε να ετοιμάσετε 
ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών όγκου 100 L και pH = 7,4 
από NaH2PO4 (ΜΒ = 119,98 g mol–1) και Na2HPO4 (ΜΒ = 
141,96 g mol–1). Πόση ποσότητα (σε γραμμάρια) χρειάζεστε 
από το καθένα; 8

27. Εν δυνάμει πρόβλημα. Θέλετε να παρασκευάσετε ρυθμι-
στικό διάλυμα με pH = 7,0. Αναμειγνύετε 0,060 γραμμάρια οξι-
κού οξέος και 14,59 γραμμάρια οξικού νατρίου και προσθέτετε 
νερό μέχρι τελικού όγκου ενός λίτρου. Ποιο θα είναι το pH; Το 
συγκεκριμένο διάλυμα θα είναι όντως το χρήσιμο ρυθμιστικό 
διάλυμα pH = 7,0 που επιθυμείτε; 8

28. Ρυθμιστικά διαλύματα Good. Ο Norman Good και οι συ-
νεργάτες του ανέπτυξαν μια σειρά χημικών ενώσεων που απο-
τελούν χρήσιμα ρυθμιστικά διαλύματα κοντά σε ουδέτερο pH. 
Οι συντομογραφίες τριών από αυτά τα ρυθμιστικά διαλύμα-
τα είναι: MES (pKa = 6,15), MOPS (pKa = 7,15) και HEPPS 
(8,00). (α) Ποιο απ’ αυτά τα ρυθμιστικά διαλύματα θα ήταν 
πιο αποτελεσματικό σε pH κοντά στο 7,00; (β) Κοντά στο 
6,00; 8

29. Περισσότερα ρυθμιστικά διαλύματα Good. Έχει παρασκευ-
αστεί ένα λίτρο ρυθμιστικού διαλύματος που αποτελείται από 
100 mM HEPPS με pH 8,0. Ποια είναι η συγκέντρωση της 
πρωτονιωμένης μορφής του HEPPS στο διάλυμα αυτό; 8

30. DNA στο νερό. Θα περιμένατε η διπλή έλικα ενός μικρού 
τμή ματος DNA να είναι πιο σταθερή σε 100 ρυθμιστικό διάλυμα 
φωσφορικού νατρίου με pH 7,0 ή σε καθαρό νερό; Γιατί; 2

31. Φορτίο! Υποθέστε ότι δύο φωσφορικές ομάδες στο DNA 
(η κάθε μία με φορτίο –1) χωρίζονται από μια απόσταση ίση με 
12 Å. Ποια είναι η ενέργεια ιοντικής αλληλεπίδρασης μεταξύ 
των δύο αυτών φωσφορικών ομάδων, αν η διηλεκτρική σταθε-
ρά ισούται με 80; Επαναλάβετε τους υπολογισμούς με διηλε-
κτρική σταθερά ίση με 2. 2

32. Λάδι και νερό; Ποια δύναμη είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυ-
νη για το γεγονός ότι λάδι και νερό δεν αναμειγνύονται εύκο
λα; 4

33. Vive la différence! Κατά μέσον όρο, πόσες είναι οι διαφο-
ρετικές βάσεις μεταξύ δύο ανθρώπινων όντων; 9

34. Επιγονιδιωματική. Το ανθρώπινο σώμα περιέχει πολλούς 
διαφορετικούς κυτταρικούς τύπους, όμως, σχεδόν όλα τα αν-
θρώπινα κύτταρα περιέχουν το ίδιο γονιδίωμα, αποτελούμενο 
από 21.000 γονίδια. Οι διαφορετικοί τύποι κυττάρων οφείλο-
νται κυρίως σε διαφορές στη γονιδιακή έκφραση. Υποθέστε 
ότι ένα σύνολο 1.000 γονιδίων εκφράζεται σε όλους τους κυτ-
ταρικούς τύπους και ότι τα υπόλοιπα 20.000 μπορούν να χω-
ριστούν σε ομάδες των 1.000 γονιδίων, τα οποία είτε εκφρά-
ζονται όλα είτε δεν εκφράζονται όλα σε έναν δεδομένο κυττα-
ρικό τύπο. Πόσοι διαφορετικοί τύποι κυττάρων είναι πιθανοί 
εάν κάθε τύπος εκφράζει 10 σύνολα αυτών των γονιδίων; Ση-
μειώστε ότι ο αριθμός των συνδυασμών n αντικειμένων σε m 
σύνολα δίνεται από τον τύπο n!/(m!(nm)!), όπου n!=1*2*…
*(n – 1)*n. 9
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35. Προδιάθεση στους πληθυσμούς. Υποθέστε ότι το 10% των 
μελών ενός πληθυσμού θα νοσήσει με μια συγκεκριμένη ασθέ-
νεια κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής του. Μελέτες γονι-
διωματικής αποκαλύπτουν ότι το 5% του πληθυσμού έχει στο 
γονιδίωμά του αλληλουχίες τέτοιες που η πιθανότητα εμφάνι-

σης της νόσου στη διάρκεια της ζωής του ανέρχεται στο 50%. 
Ποιος είναι ο μέσος κίνδυνος της εν λόγω ασθένειας για το 
υπόλοιπο 95% του πληθυσμού που δεν έχει τις συγκεκριμένες 
αλληλουχίες; 9
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