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O ι έννοιες της στερεοδιάταξης και της δυναμικής που αναπτύχθηκαν στην 
Ενότητα Ι –ειδικά εκείνες που είχαν σχέση με την εξειδίκευση και την κα-

ταλυτική ισχύ των ενζύμων, τη ρύθμιση της καταλυτικής δραστικότητάς τους 
και τη μεταφορά μορίων και ιόντων διά μέσου των μεμβρανών– μας επιτρέπουν 
να ασχοληθούμε τώρα με δύο βασικά ερωτήματα της βιοχημείας:

1. Mε ποιον τρόπο το κύτταρο αντλεί ενέργεια και αναγωγική ισχύ από το περι-
βάλλον του;

2. Mε ποιον τρόπο ένα κύτταρο συνθέτει τις δομικές μονάδες των μακρομορίων 
του και στη συνέχεια αυτά τα ίδια τα μακρομόρια;

Αυτές οι διεργασίες διεκπεραιώνονται από ένα εξαιρετικά ολοκληρωμένο δί-
κτυο χημικών αντιδράσεων που είναι συνολικά γνωστές ως μεταβολισμός ή εν-
διάμεσος μεταβολισμός.

Περισσότερες από χίλιες χημικές αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα ακόμη και σε 
έναν οργανισμό τόσο απλό όπως η Escherichia coli. Εκ πρώτης όψεως, το φά-
σμα των αντιδράσεων μπορεί να φαίνεται κατακλυσμιαίο. Παρ’ όλα αυτά, μια 
πιο λεπτομερής εξέταση αποκαλύπτει ότι ο μεταβολισμός έχει έναν κατανοητό 
σχεδιασμό που περιέχει πολλά κοινά μοτίβα. Αυτά τα μοτίβα περιλαμβάνουν τη 
χρησιμοποίηση ενός νομίσματος ενέργειας και την επαναλαμβανόμενη εμφάνι-
ση ενός περιορισμένου αριθμού ενεργοποιημένων ενδιαμέσων. Στην πραγματι-

Απεριόριστος αριθμός βιβλίων μπορεί να γραφεί με τον περιορισμένο αριθμό 
γραμμάτων ενός αλφαβήτου, 26 στην αγγλική γλώσσα. Παρομοίως, η περίπλοκη 
βιοχημεία ενός κυττάρου –ο ενδιάμεσος μεταβολισμός– οικοδομείται από 
περιορισμένο αριθμό επαναλαμβανόμενων μοτίβων, αντιδράσεων και μορίων. Ένας 
από τους ρόλους του ενδιάμεσου μεταβολισμού είναι η μετατροπή της ενέργειας 
του περιβάλλοντος σε νόμισμα κυτταρικής ενέργειας, την ATP, που αναπαριστάνεται 
από το μοντέλο στα δεξιά. [(Aριστερά) MARKA/Alamy.]
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κότητα, μια ομάδα 100 περίπου μορίων παίζουν κεντρικό ρόλο σε όλες τις μορ-
φές της ζωής. Επιπλέον, αν και ο αριθμός των αντιδράσεων στον μεταβολισμό 
είναι μεγάλος, ο αριθμός των ειδών των αντιδράσεων είναι μικρός και οι μηχα-
νισμοί των αντιδράσεων αυτών είναι συνήθως πολύ απλοί. Oι μεταβολικές πο-
ρείες επίσης ρυθμίζονται με κοινούς τρόπους. O σκοπός του κεφαλαίου αυτού 
είναι να παρουσιάσει μερικές γενικές αρχές και μοτίβα του μεταβολισμού που 
θα αποτελέσουν το θεμέλιο για πιο λεπτομερείς μελέτες, οι οποίες θα ακολουθή-
σουν. Αυτές οι αρχές είναι:
1. Τα καύσιμα διασπώνται και βήμα προς βήμα κατασκευάζονται μεγάλα μόρια 
σε μια σειρά από συνδεδεμένες αντιδράσεις που ονομάζονται μεταβολικές πορείες.
2. Ένα νόμισμα ενέργειας κοινό σε όλες τις μορφές της ζωής, η τριφωσφορική 
αδενοσίνη (ΑΤΡ), συνδέει τις πορείες που απελευθερώνουν ενέργεια με τις πο-
ρείες που απαιτούν ενέργεια.
3. Η οξείδωση των καύσιμων οργανικών μορίων ωθεί τον σχηματισμό της ΑΤΡ.
4. Αν και υπάρχουν πολλές μεταβολικές πορείες, σε πολλές από αυτές είναι κοι-
νός ένας περιορισμένος αριθμός τύπων αντιδράσεων και ιδιαίτερων ενδιαμέσων. 
5. Οι μεταβολικές πορείες ρυθμίζονται σε πολύ υψηλό βαθμό. 

15.1 Ο μεταβολισμός αποτελείται από πολλές συζευγμένες  
 και διασυνδεδεμένες αντιδράσεις

Οι ζώντες οργανισμοί χρειάζονται συνεχή τροφοδότηση με ελεύθερη ενέργεια 
για τρεις κύριους σκοπούς: (1) την εκτέλεση μηχανικού έργου στη σύσπαση των 
μυών και στις κυτταρικές κινήσεις, (2) την ενεργό μεταφορά μορίων και ιόντων 
και (3) τη σύνθεση μακρομορίων και άλλων βιομορίων από απλά πρόδρομα μό-
ρια. Η ελεύθερη ενέργεια που χρησιμοποιείται στις διεργασίες αυτές, οι οποίες 
διατηρούν έναν οργανισμό σε μια κατάσταση που βρίσκεται μακριά από την 
ισορροπία, προέρχεται από το περιβάλλον.Οι φωτοσυνθετικοί, ή φωτότροφοι, 
οργανισμοί αποκτούν αυτή την ενέργεια παγιδεύοντας το ηλιακό φως, ενώ οι 
χημειότροφοι οργανισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται τα ζώα, αποκτούν τη 
χημική ενέργεια μέσω της οξείδωσης των τροφίμων που παράγονται από τους 
φωτότροφους οργανισμούς.

Ο μεταβολισμός αποτελείται από αντιδράσεις 
που παράγουν ενέργεια και από αντιδράσεις που 
απαιτούν ενέργεια

Ο μεταβολισμός είναι στην ουσία μια σειρά χημικών 
αντιδράσεων οι οποίες αρχίζουν με ένα ιδιαίτερο μό-
ριο και καταλήγουν στον σχηματισμό ενός άλλου μο-
ρίου ή μορίων με έναν προσεκτικά καθορισμένο τρόπο 
(Eικόνα 15.1). Στο κύτταρο υπάρχουν πολλές τέτοιες 
καθορισμένες πορείες (Eικόνα 15.2). Αργότερα θα εξε-
τάσουμε μερικές από αυτές λεπτομερέστερα. Οι πορεί-
ες αυτές είναι αλληλοεξαρτώμενες, και η δραστικότητά 
τους συντονίζεται από εξαιρετικά ευαίσθητα μέσα επι-
κοινωνίας στα οποία επικρατούν τα αλλοστερικά έν-
ζυμα (Υποκεφάλαιο 10.1). Εξετάσαμε τις αρχές αυτής 
της επικοινωνίας στο Κεφάλαιο 14.

Μπορούμε να διαιρέσουμε τις μεταβολικές πορείες 
σε δύο μεγάλες κατηγορίες: (1) εκείνες που μετατρέ-
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ΕΙΚΟΝΑ 15.1 Ο μεταβολισμός της 
γλυκόζης. Η γλυκόζη μεταβολίζεται σε 
πυροσταφυλικό σε 10 διασυνδεδεμένες 
αντιδράσεις. Υπό αναερόβιες συνθήκες, το 
πυροσταφυλικό μεταβολίζεται σε γαλακτικό 
και υπό αερόβιες συνθήκες σε ακετυλο-CoA. 
Τα άτομα του άνθρακα που προέρχονται από 
τη γλυκόζη οξειδώνονται στη συνέχεια σε CO2.
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ΕΙΚΟΝΑ 15.2 Μεταβολικές πορείες. Κάθε κόμβος 
αντιπροσωπεύει έναν συγκεκριμένο μεταβολίτη. [Από Kyoto 
Encyclopedia of Genes and Genomes (www.genome.ad.jp/kegg).]
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πουν την ενέργεια των καύσιμων σε βιολογικά χρήσιμες μορφές και (2) εκείνες 
που χρειάζονται ενέργεια για να προχωρήσουν. Αν και αυτή η διαίρεση συχνά 
δεν είναι ακριβής, είναι παρ’ όλα αυτά μια χρήσιμη διάκριση στην εξέταση του 
μεταβολισμού. Οι αντιδράσεις εκείνες που μετασχηματίζουν καύσιμα σε κυττα-
ρική ενέργεια ονομάζονται καταβολικές αντιδράσεις ή, πιο γενικά, καταβολισμός.

  ΚαταβολισμόςΚαύσιμα (υδατάνθρακες, λίπη)  uuuuy  CO2 + H2O + χρήσιμη ενέργεια

Εκείνες οι αντιδράσεις που χρειάζονται ενέργεια –όπως η σύνθεση της γλυκό-
ζης, των λιπών, ή του DNA– ονομάζονται αναβολικές αντιδράσεις ή αναβολι-
σμός. Οι χρήσιμες μορφές ενέργειας που παράγονται στον καταβολισμό χρησι-
μοποιούνται στον αναβολισμό για να παραχθούν πολύπλοκες δομές από απλές, 
ή να προκύψουν καταστάσεις πλούσιες σε ενέργεια από καταστάσεις ενεργει-
ακά φτωχές.

 AναβολισμόςXρήσιμη ενέργεια + μικρά μόρια   uuuy  πολύπλοκα μόρια

Μερικές πορείες μπορούν να είναι είτε αναβολικές είτε καταβολικές, αναλόγως 
της ενεργειακής κατάστασης του κυττάρου. Οι πορείες αυτές αναφέρονται ως 
αμφιβολικές πορείες.

Μια σημαντική γενική αρχή του μεταβολισμού είναι ότι οι βιοσυνθετικές και 
οι αποικοδομητικές πορείες είναι σχεδόν πάντα διακριτές. Όπως θα γίνει φανερό 
στα ακόλουθα κεφάλαια, αυτός ο διαχωρισμός είναι αναγκαίος για ενεργειακούς 
λόγους. Επίσης διευκολύνει τη ρύθμιση του μεταβολισμού.

Mια θερμοδυναμικά ευνοούμενη αντίδραση  
μπορεί να ωθήσει μια μη ευνοούμενη αντίδραση

Πώς είναι δομημένες οι ειδικές μεταβολικές πορείες από τις επιμέρους αντιδρά-
σεις; Μια πορεία πρέπει να ικανοποιεί κατ’ ελάχιστο δύο κριτήρια: (1) οι επιμέ-
ρους αντιδράσεις πρέπει να είναι ειδικές και (2) ολόκληρη η ομάδα των αντιδρά-
σεων που απαρτίζουν την πορεία πρέπει να ευνοείται θερμοδυναμικά. Μια ειδική 
αντίδραση θα παραγάγει μόνο ένα ιδιαίτερο προϊόν ή ομάδες προϊόντων από τα 
αντιδρώντα. Όπως συζητήθηκε στο Κεφάλαιο 8, μια λειτουργία των ενζύμων 
είναι να παρέχουν την εξειδίκευση αυτή. Η θερμοδυναμική του μεταβολισμού 
προσεγγίζεται πιο άμεσα σε συνάρτηση με την ελεύθερη ενέργεια, η οποία συ-
ζητήθηκε στα Κεφάλαια 1 και 8. Μια αντίδραση μπορεί να συμβεί αυθόρμητα 
μόνο εάν η �G, η μεταβολή της ελεύθερης ενέργειας, είναι αρνητική. Υπενθυμί-
ζεται ότι η �G για τον σχηματισμό των προϊόντων Γ και Δ από τα υποστρώματα 
Α και Β δίνεται από τη σχέση

 [Γ][Δ]
�G = �G°ʹ + RT ln ———

 [A][B]

Έτσι, η �G μιας αντίδρασης εξαρτάται από τη φύση των αντιδρώντων και των 
προϊόντων (όπως εκφράζεται από τον όρο �G°ʹ, τη μεταβολή της πρότυπης 
ελεύθερης ενέργειας) και από τις συγκεντρώσεις τους (όπως εκφράζονται από το 
λογαριθμικό μέρος).

Ένα σπουδαίο θερμοδυναμικό γεγονός είναι ότι η ολική μεταβολή της ελεύ-
θερης ενέργειας για μια σειρά χημικά συζευγμένων αντιδράσεων ισούται με το 
άθροισμα των επιμέρους μεταβολών ελεύθερης ενέργειας. Ας πάρουμε τις ακό-
λουθες αντιδράσεις:

 A ∆ B + Γ �G°ʹ = +21 kJ mol–1 (+5 kcal mol–1)
 B ∆ Δ  �G°ʹ = –34 kJ mol–1 (–8 kcal mol–1)
 A ∆ Γ + Δ  �G°ʹ = –13 kJ mol–1 (–3 kcal mol–1)
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Κάτω από πρότυπες συνθήκες, η ένωση A δεν μπορεί να μετατραπεί αυθόρμητα 
στις B και Γ διότι η �G°ʹ είναι θετική. Εντούτοις, η μετατροπή της B σε Δ κάτω 
από πρότυπες συνθήκες είναι θερμοδυναμικά εφικτή. Επειδή οι μεταβολές της 
ελεύθερης ενέργειας είναι προσθετικές, η μετατροπή της A σε Γ και Δ έχει �G°ʹ 
= –13 kJ mol–1 (–3 kcal mol–1), γεγονός που σημαίνει ότι η αντίδραση είναι δυ-
νατόν να λάβει χώρα αυθόρμητα κάτω από πρότυπες συνθήκες. Έτσι, μια αντί-
δραση θερμοδυναμικά ευνοούμενη είναι δυνατόν να ωθήσει μια αντίδραση θερμο-
δυναμικά μη ευνοούμενη, με την οποία είναι συζευγμένη. Στο παράδειγμα αυτό, 
οι αντιδράσεις συζευγνύονται από το κοινό χημικό ενδιάμεσο Β. Οι μεταβολικές 
πορείες σχηματίζονται από τη σύζευξη ενζυμικά καταλυόμενων αντιδράσεων, 
έτσι ώστε η συνολική ελεύθερη ενέργεια της πορείας να είναι αρνητική.

15.2 Η ATP είναι το παγκόσμιο νόμισμα ελεύθερης ενέργειας  
 στα βιολογικά συστήματα

Όπως το εμπόριο διευκολύνεται από τη χρησιμοποίηση ενός κοινού νομίσμα-
τος, έτσι και το εμπόριο του κυττάρου, ο μεταβολισμός, διευκολύνεται από τη 
χρησιμοποίηση της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ) ως κοινού νομίσματος. 
Μέρος της ελεύθερης ενέργειας που προέρχεται από την οξείδωση των τροφί-
μων και από το φως μετασχηματίζεται σε αυτό το πολύ προσιτό μόριο, το οποίο 
δρα ως δότης ελεύθερης ενέργειας στις περισσότερες πορείες που χρειάζονται 
ενέργεια, όπως είναι η κίνηση, η ενεργός μεταφορά και η βιοσύνθεση. Πράγ-
ματι, το μεγαλύτερο μέρος του καταβολισμού αποτελείται από αντιδράσεις που 
εξάγουν ενέργεια από καύσιμα όπως οι υδατάνθρακες και τα λίπη και τη μετα-
τρέπουν σε ΑΤΡ.

Η υδρόλυση της ΑΤΡ είναι εξώεργη

Η ATP είναι ένα νουκλεοτίδιο που αποτελείται από μια αδενίνη, μια ριβόζη και 
μια τριφωσφορική μονάδα (Eικόνα 15.3). H ενεργός μορφή της ATP είναι συνή-
θως ένα σύμπλοκο ATP με Mg2+ ή Mn2+. Θεωρώντας τον ρόλο της ATP ως φο-
ρέα ενέργειας, μπορούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στην τριφωσφορική 
ομάδα. Η ATP είναι ένα ενεργειακά πλούσιο μόριο διότι η τριφωσφορική ομάδα 
περιέχει δύο δεσμούς φωσφορικού ανυδρίτη. Όταν η ATP υδρολύεται σε διφω-
σφορική αδενοσίνη (ADP) και ορθοφωσφορικό (Pi), ή όταν η ATP υδρολύεται 
σε μονοφωσφορική αδενοσίνη (AMP) και πυροφωσφορικό (PPi), απελευθερώ-
νεται μεγάλη ποσότητα ελεύθερης ενέργειας.

ΕΙΚΟΝΑ 15.3 Δομές των ΑΤΡ, ADP, ΑΜΡ. 
Αυτές οι αδενυλικές ενώσεις αποτελούνται 
από αδενίνη (μπλε), ριβόζη (μαύρο) και 
μία τρι-, δι-, ή μονοφωσφορική μονάδα 
(κόκκινο). Το εσωτερικό άτομο φωσφόρου 
ορίζεται ως Ρα, το μεσαίο ως Ρβ και το 
εξωτερικό ως Ργ.
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ATP + H2O  ∆  ADP + Pi 
 �G°ʹ = –30,5 kJ mol–1 (–7,3 kcal mol–1)

ATP + H2O  ∆  AMP + PPi 
 �G°ʹ = –45,6 kJ mol–1 (–10,9 kcal mol–1)

H ακριβής τιμή της �G°ʹ των αντιδράσεων αυτών εξαρτάται από την ιοντική 
ισχύ του μέσου και από τις συγκεντρώσεις των Mg2+ και άλλων ιόντων μετάλ-
λων (ασκήσεις 23 και 34). Κάτω από τυπικές κυτταρικές συνθήκες, η πραγ-
ματική τιμή �G των υδρολύσεων αυτών είναι περίπου –50 kJ mol–1 (–12 kcal 
mol–1).

Η ελεύθερη ενέργεια που απελευθερώνεται από την υδρόλυση της ΑΤΡ χρη-
σιμοποιείται για να ωθήσει τις αντιδράσεις που χρειάζονται ελεύθερη ενέργεια, 
όπως η σύσπαση των μυών. Στη συνέχεια, η ΑΤΡ σχηματίζεται από ADP και Pi 
όταν οξειδώνονται τα καύσιμα μόρια στους χημειότροφους, ή όταν το φως δε-
σμεύεται από τους φωτότροφους οργανισμούς. Αυτός ο κύκλος ATP-ADP είναι ο 
βασικός τρόπος ανταλλαγής της ενέργειας στα βιολογικά συστήματα.

Μερικές βιοσυνθετικές αντιδράσεις ωθούνται από την υδρόλυση των τρι-
φωσφορικών νουκλεοζιτών που είναι ανάλογοι με την ATP, δηλαδή την τριφω-
σφορική γουανοσίνη (GTP), την τριφωσφορική ουριδίνη (UTP) και την τριφω-
σφορική κυτιδίνη (CTP). Oι διφωσφορικές μορφές των νουκλεοτιδίων αυτών 
συμβολίζονται με τα αρχικά GDP, UDP, CDP και οι μονοφωσφορικές μορφές 
με τα αρχικά GMP, UMP και CMP. Ένζυμα καταλύουν τη μεταφορά της τελικής 
φωσφορικής ομάδας από ένα νουκλεοτίδιο σε ένα άλλο. Η φωσφορυλίωση των 
μονοφωσφορικών νουκλεοζιτών, όπως συζητήθηκε στο Υποκεφάλαιο 9.4, κατα-
λύεται από μια οικογένεια κινασών των μονοφωσφορικών νουκλεοζιτών. Η φω-
σφορυλίωση των διφωσφορικών νουκλεοζιτών καταλύεται από την κινάση των 
διφωσφορικών νουκλεοζιτών, ένα ένζυμο με ευρεία εξειδίκευση. 

  Κινάση των μονοφωσφορικών
  νουκλεοζιτών

NMP   +   ATP    3::::4    NDP   +   ADP
 Μονοφωσφορικός 
 νουκλεοζίτης 

  Κινάση των διφωσφορικών
  νουκλεοζιτών

NDP   +   ATP    3::::4    NTP   +   ADP
 Διφωσφορικός
 νουκλεοζίτης

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και όλα τα τριφωσφορικά νουκλεοτίδια είναι ενεργει-
ακώς ισοδύναμα, η ΑΤΡ είναι ο βασικός φορέας ενέργειας. Επιπροσθέτως, δύο 
σημαντικοί φορείς ηλεκτρονίων, το NAD+ και το FAD, όπως και ο φορέας ακυ-
λικής ομάδας, το συνένζυμο Α, είναι παράγωγα της ΑΤΡ. Ο ρόλος της ΑΤΡ στον 
μεταβολισμό της ενέργειας είναι πρωταρχικός.

H υδρόλυση της ATP ωθεί τον μεταβολισμό μετατοπίζοντας την ισορροπία 
των συζευγμένων αντιδράσεων

Μια μη ευνοούμενη αντίδραση μπορεί να πραγματοποιηθεί με σύζευξη με την 
υδρόλυση της ΑΤΡ. Ας πάρουμε μια χημική αντίδραση η οποία χωρίς την εισ-
ροή ελεύθερης ενέργειας δεν ευνοείται θερμοδυναμικά, μια κατάσταση κοινή 
σε πολλές βιοσυνθετικές αντιδράσεις. Ας υποθέσουμε ότι η πρότυπη ελεύθερη 
ενέργεια της μετατροπής της ένωσης A στην ένωση B είναι +16,7 kJ mol–1 (+4 
kcal mol–1): 

A ∆ Β   �G°ʹ = +16,7 kJ mol–1 (+4 kcal mol–1)

H σταθερά ισορροπίας Kʹeq της αντίδρασης αυτής στους 25°C σχετίζεται με τη 
�G°ʹ (σε μονάδες kJ mol–1) ως εξής:

Kʹeq = [B]eq/[A]eq = 10–�G°ʹ/5,69 = 1,15 × 10–3
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Επομένως, η καθαρή μετατροπή της A σε Β δεν μπορεί να συμβεί όταν η μο-
ριακή αναλογία της Β ως προς την Α είναι ίση ή μεγαλύτερη από 1,15 × 10–3. 
Εντούτοις, η A μπορεί να μετατραπεί σε B κάτω από αυτές τις συνθήκες εάν η 
αντίδραση συζευχθεί με την υδρόλυση της ATP. Κάτω από πρότυπες συνθήκες, 
η �G°ʹ της υδρόλυσης ΑΤΡ είναι περίπου –30 kJ mol–1 (–7,3 kcal mol–1). H νέα 
συνολική αντίδραση τότε είναι

A + ATP + H2O ∆ B + ADP + Pi 
 �G°ʹ = –13,8 kJ mol–1 (–3,3 kcal mol–1)

H μεταβολή της πρότυπης ελεύθερης ενέργειάς της είναι –13,8 kJ mol–1 (–3,3 
kcal mol–1) και αποτελεί το άθροισμα των �G°ʹ της μετατροπής της A σε B 
[+16,7 kJ mol–1 (+4 kcal mol–1)] και της τιμής �G°ʹ για την υδρόλυση της ATP 
[–30,5 kJ mol–1 (–7,3 kcal mol–1)]. Σε pH 7, η σταθερά ισορροπίας αυτής της συ-
ζευγμένης αντίδρασης είναι 

  [B]eq  [ADP]eq[Pi]eq Kʹeq = ——— ×	—————— = 1013,8/5,69 = 2,67 × 102

  [A]eq  [ATP]eq

Σε κατάσταση ισορροπίας, ο λόγος [B] προς [A] δίνεται από

 [B]eq  [ATP]eq ——— = Kʹeq ——————
 [A]eq  [ADP]eq[Pi]eq

γεγονός που σημαίνει ότι η υδρόλυση της ATP επιτρέπει στην A να μετατραπεί 
στη B μέχρι την τιμή του λόγου [B]/[A] = 2,67 × 102. Αυτός ο λόγος ισορροπίας 
είναι εντυπωσιακά διαφορετικός από την τιμή του 1,15 × 10–3 για την αντίδραση 
Α → B που δεν περικλείει την υδρόλυση της ATP. Mε άλλα λόγια, η σύζευξη της 
υδρόλυσης της ATP με τη μετατροπή της Α σε Β σε πρότυπες συνθήκες άλλα-
ξε τον λόγο της ισορροπίας της B προς την A κατά έναν παράγοντα της τάξεως 
περίπου του 105. Εάν στους υπολογισμούς μας χρησιμοποιούσαμε τη �G της 
υδρόλυσης της ΑΤΡ σε κυτταρικές συνθήκες [–50,2 kJ mol–1 (–12 kcal mol–1)] 
αντί της �G° ,́ η μεταβολή στον λόγο ισορροπίας θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσι-
ακή, της τάξεως του 108.

Βλέπουμε εδώ τη θερμοδυναμική ουσία της δράσης της ATP ως παράγοντα 
ενεργειακής σύζευξης. Tα κύτταρα διατηρούν τα επίπεδα της ATP χρησιμοποι-
ώντας ως πηγές ελεύθερης ενέργειας τα υποστρώματα που μπορούν να οξει-
δωθούν ή το φως ώστε να συνθέσουν το μόριο ΑΤΡ. Στο κύτταρο, η υδρόλυση 
ενός μορίου ATP σε μια συζευγμένη αντίδραση αλλάζει τον λόγο ισορροπίας 
των προϊόντων προς τα αντιδρώντα κατά έναν μεγάλο παράγοντα, της τάξεως 
του 108. Γενικότερα, η υδρόλυση n μορίων ATP αλλάζει τον λόγο ισορροπίας 
των προϊόντων μιας συζευγμένης αντίδρασης (ή αλληλουχίας αντιδράσεων) κα-
τά έναν παράγοντα 108n. Παραδείγματος χάριν, η υδρόλυση τριών μορίων ATP 
σε μια συζευγμένη αντίδραση αλλάζει τον λόγο της ισορροπίας κατά έναν πα-
ράγοντα 1024. Mε τον τρόπο αυτό, μια σειρά θερμοδυναμικά μη ευνοούμενων 
αντιδράσεων μπορούν να μετατραπούν σε ευνοούμενες με τη σύζευξή τους μέσω 
της υδρόλυσης ικανού αριθμού μορίων ATP σε μια νέα αντίδραση. Θα πρέπει να 
τονιστεί ότι οι A και B στην προηγούμενη συζευγμένη αντίδραση μπορεί να ερ-
μηνευθούν πολύ γενικά και όχι μόνο ως διαφορετικές χημικές οντότητες. Πα-
ραδείγματος χάριν, οι A και B μπορεί να συμβολίζουν ενεργοποιημένη και μη 
ενεργοποιημένη στερεοδιάταξη μιας πρωτεΐνης η οποία ενεργοποιείται από φω-
σφορυλίωση με ΑΤΡ. Μέσω τέτοιων αλλαγών στη στερεοδιάταξη πρωτεϊνών, οι 
μοριακοί κινητήρες, όπως η μυοσίνη, η κινεσίνη και η δυνεΐνη, μετατρέπουν τη 
χημική ενέργεια της ΑΤΡ σε μηχανική (Κεφάλαιο 34). Πράγματι, αυτή η μετα-
τροπή είναι η βάση της μυϊκής σύσπασης.

Εναλλακτικά, οι A και B μπορεί να αναφέρονται σε συγκεντρώσεις ενός ιό-
ντος ή μορίου μέσα και έξω από το κύτταρο, όπως στην ενεργό μεταφορά μιας 
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θρεπτικής ουσίας. Η ενεργός μεταφορά του Na+ και του Κ+ διά μέσου της μεμ-
βράνης ωθείται από τη φωσφορυλίωση της αντλίας νατρίου-καλίου με δότη την 
ΑΤΡ και την επακόλουθη αποφωσφορυλίωσή της (Υποκεφάλαιο 13.2).

Το υψηλό δυναμικό μεταφοράς φωσφορικής ομάδας της ΑΤΡ προκύπτει 
από τις δομικές διαφορές μεταξύ της ΑΤΡ και των προϊόντων  
της υδρόλυσής της

Τι κάνει την ΑΤΡ έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό δότη φωσφορικής ομάδας; Aς 
συγκρίνουμε την πρότυπη ελεύθερη ενέργεια υδρόλυσης της ATP με εκείνη ενός 
φωσφορικού εστέρα, όπως η 3-φωσφορική γλυκερόλη:

 ATP + H2O ∆ ADP + Pi 
   �G°ʹ = –30,5 kJ mol–1 (–7,3 kcal mol–1)
  3-Φωσφορική γλυκερόλη + H2O ∆ γλυκερόλη + Pi 
   �G°ʹ = –9,2 kJ mol–1 (–2,2 kcal mol–1)

Το μέγεθος της �G°ʹ για την υδρόλυση της 3-φωσφορικής γλυκερόλης είναι πο-
λύ μικρότερο από εκείνο της ATP· αυτό σημαίνει ότι η ATP έχει μεγαλύτερη 
τάση να μεταφέρει την τελική φωσφορική ομάδα της στο νερό από ό,τι η 3-φω-
σφορική γλυκερόλη. Mε άλλα λόγια, η ATP έχει υψηλότερο δυναμικό μεταφοράς 
φωσφορικής ομάδας από ό,τι η 3-φωσφορική γλυκερόλη.

Το υψηλό δυναμικό μεταφοράς φωσφορικής ομάδας της ΑΤΡ μπορεί να εξη-
γηθεί από χαρακτηριστικά της δομής της ΑΤΡ. Επειδή η �G°ʹ εξαρτάται από τη 
διαφορά των ελεύθερων ενεργειών των προϊόντων και των αντιδρώντων, πρέπει 
να εξετάσουμε τόσο τις δομές της ATP όσο και των ADP και Pi ως προϊόντων 
υδρόλυσης, για να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση. Τέσσερις παράγοντες εί-
ναι σημαντικοί: η σταθεροποίηση συντονισμού, η ηλεκτροστατική άπωση, η αύξη-
ση της εντροπίας και η σταθεροποίηση που οφείλεται στην ενυδάτωση. 

1. Σταθεροποίηση συντονισμού. Το ορθοφωσφορικό, (Pi), ένα από τα προϊόντα 
της υδρόλυσης της ATP, έχει μεγαλύτερη σταθερότητα συντονισμού από ό,τι 
οποιαδήποτε από τις φωσφορικές ομάδες της ΑΤΡ. Το ορθοφωσφορικό έχει έναν 
αριθμό δομών συντονισμού παρόμοιας ενέργειας (Eικόνα 15.4), ενώ η φωσφο-
ρική ομάδα γ της ΑΤΡ έχει μικρότερο τέτοιο αριθμό. Μορφές όπως εκείνη της 
Εικόνας 15.5 δεν ευνοούνται διότι ένα θετικά φορτισμένο άτομο οξυγόνου γει-
τονεύει με ένα θετικά φορτισμένο άτομο φωσφόρου, μια γειτνίαση μη ευνοού-
μενη ηλεκτροστατικά. 

ΕΙΚΟΝΑ 15.4 Δομές συντονισμού του ορθοφωσφορικού.
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O–HO
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2. Ηλεκτροστατική άπωση. Σε pH 7, η τριφωσφορική μονάδα της ΑΤΡ φέρει 
περίπου τέσσερα αρνητικά φορτία. Αυτά τα φορτία απωθούν το ένα το άλλο 
διότι βρίσκονται πολύ κοντά. Η άπωση μεταξύ τους ελαττώνεται όταν υδρολύ-
εται η ΑΤΡ. 

3. Αύξηση της εντροπίας. Η εντροπία των προϊόντων της υδρόλυσης της ATP 
είναι μεγαλύτερη ως προς το ότι στη θέση του ενός μορίου της ATP, υπάρχουν 
πλέον δύο μόρια. Το μόριο του νερού που χρησιμοποιήθηκε για την υδρόλυση 
της ATP δεν λαμβάνεται υπόψη· δεδομένης της υψηλής συγκέντρωσης (55,5 
M), ουσιαστικά δεν υπάρχει μεταβολή στη συγκέντρωση του νερού κατά την 
αντίδραση.
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ΕΙΚΟΝΑ 15.5 Απίθανη δομή συντονισμού. 
Η δομή συνεισφέρει λίγο στο ακραίο τμήμα 
της ΑΤΡ, διότι δύο θετικά φορτία είναι 
τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο.
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4. Σταθεροποίηση που οφείλεται στην ενυδάτωση. Νερό προσδένεται στην ADP 
και στο Pi σταθεροποιώντας τα μόρια αυτά με ενυδάτωση και καθιστώντας την 
αντίστροφη αντίδραση, τη σύνθεση της ATP, μη ευνοϊκή.

Η ATP ονομάζεται συχνά φωσφορική ένωση υψηλής ενέργειας και οι δε-
σμοί του φωσφορικού ανυδρίτη ονομάζονται δεσμοί υψηλής ενέργειας. Πράγ-
ματι, μια «περισπωμένη» (~Ρ) χρησιμοποιείται συχνά για να δείξει έναν τέτοιο 
δεσμό. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερο γύρω από τους ίδιους 
τους δεσμούς. Είναι δεσμοί υψηλής ενέργειας, με την έννοια ότι απελευθερώνεται 
μεγάλη ποσότητα ελεύθερης ενέργειας όταν υδρολύονται, για τους προαναφερθέ-
ντες λόγους.

Tο δυναμικό μεταφοράς φωσφορικής ομάδας είναι μια σπουδαία μορφή 
μετασχηματισμού της κυτταρικής ενέργειας

Oι πρότυπες ελεύθερες ενέργειες της υδρόλυσης παρέχουν έναν κατάλληλο τρό-
πο σύγκρισης του δυναμικού μεταφοράς φωσφορικής ομάδας των φωσφορυλιω-
μένων ενώσεων. Τέτοιες συγκρίσεις αποκαλύπτουν ότι η ΑΤΡ δεν είναι η μονα-
δική ένωση με υψηλό δυναμικό μεταφοράς φωσφορικής ομάδας. Είναι γεγονός 
ότι μερικές ενώσεις στα βιολογικά συστήματα έχουν υψηλότερο δυναμικό με-
ταφοράς φωσφορικής ομάδας από ό,τι η ΑΤΡ. Αυτές οι ενώσεις περιλαμβάνουν 
το φωσφο-ενολοπυροσταφυλικό (ΡΕΡ), τη φωσφορική κρεατίνη και το 1,3-δι-
φωσφογλυκερικό (1,3-BPG) (Eικόνα 15.6). Έτσι, το ΡΕΡ μπορεί να μεταφέρει 
τη φωσφορική ομάδα του στην ADP για να σχηματίσει ΑΤΡ. Πράγματι, αυτός 
είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους παράγεται η ΑΤΡ κατά τη διάσπα-
ση των σακχάρων (Κεφάλαιο 16). Είναι σημαντικό ότι η ΑΤΡ έχει ένα δυναμικό 
μεταφοράς φωσφορικής ομάδας το οποίο είναι ενδιάμεσο μεταξύ των βιολογικά 
σπουδαίων φωσφορυλιωμένων μορίων (Πίνακας 15.1). Αυτή η ενδιάμεση θέση 
δίνει τη δυνατότητα στην ΑΤΡ να λειτουργεί αποτελεσματικά ως φορέας φωσφο-
ρικών ομάδων.

Η ποσότητα της ΑΤΡ στους μυς επαρκεί για να διατηρήσει τη συστολική δρα-
στηριότητα για λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Η φωσφορική κρεατίνη στους 
μυς των σπονδυλωτών λειτουργεί ως δεξαμενή υψηλού δυναμικού μεταφοράς 
φωσφορικών ομάδων οι οποίες μπορούν να μεταφερθούν εύκολα στην ΑDΡ. 
Πράγματι, κάθε φορά που ασκούμαστε εντατικά χρησιμοποιούμε τη φωσφορική 

ΕΙΚΟΝΑ 15.6 Ενώσεις με υψηλό δυναμικό 
μεταφοράς φωσφορικής ομάδας. Ο 
ρόλος της ATP ως κυτταρικού νομίσματος 
ενέργειας αποσαφηνίζεται μέσω της 
σχέσης της με άλλες φωσφορυλιωμένες 
ενώσεις. Η ATP έχει ενδιάμεσο δυναμικό 
μεταφοράς φωσφορικής ομάδας μεταξύ των 
σημαντικών φωσφορυλιωμένων μορίων. 
Οι ενώσεις με υψηλό δυναμικό μεταφοράς 
φωσφορικής ομάδας (1,3 BPG, PEP και 
φωσφορική κρεατίνη) προέρχονται από 
τον μεταβολισμό των καύσιμων μορίων και 
χρησιμοποιούνται για να προωθήσουν τη 
σύνθεση της ATP. Η ATP με τη σειρά της, δίνει 
μια φωσφορική ομάδα σε άλλα βιομόρια 
για να διευκολύνει τον μεταβολισμό τους. 
[Κατά D. L. Nelson και M. M. Cox, Lehninger 
Principles of Biochemistry, 5th ed. (W. H. 
Freeman and Company, 2009), Fig. 13-19.]
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κρεατίνη για να αναπαραγάγουμε ΑΤΡ από ADP. Αυτή η αντίδραση καταλύεται 
από την κινάση της κρεατίνης.
   Κινάση της
   κρεατίνης

Φωσφορική κρεατίνη + ADP + H+  3::4  ΑΤΡ + κρεατίνη

Σε pH 7, η πρότυπη ελεύθερη ενέργεια της υδρόλυσης της φωσφορικής κρεα-
τίνης είναι –43,1 kJ mol–1 (–10,3 kcal mol–1), σε σύγκριση με τα –30,5 kJ mol–

 

1 
(–7,3 kcal mol–1) για την ΑΤΡ. Επομένως, η μεταβολή της πρότυπης ελεύθε-
ρης ενέργειας κατά τον σχηματισμό της ΑΤΡ από τη φωσφορική κρεατίνη είναι 
–12,6 kJ mol–1 (–3,0 kcal mol–1), τιμή η οποία αντιστοιχεί σε μια σταθερά ισορ-
ροπίας ίση με 162.

 [ATP][κρεατίνη]Keq = ———————————— = e–�G°ʹ/2,47 = e12,6/2,47 = 162
 [ADP][φωσφορική κρεατίνη]

Στους μυς που βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας, οι τυπικές συγκεντρώσεις αυ-
τών των μεταβολιτών είναι [ΑΤΡ] = 4 mM, [ADP] = 0,013 mM, [φωσφορική 
κρεατίνη] = 25 mM και [κρεατίνη] = 13 mM. Λόγω της αφθονίας της φωσφο-

ρικής κρεατίνης και του υψηλού της δυναμικού μεταφοράς 
φωσφορικής ομάδας, σε σχέση με εκείνο της ΑΤΡ, η φωσφο-
ρική κρεατίνη καθίσταται μια πολύ αποτελεσματική δεξαμε-
νή φωσφορικών ομάδων. Πράγματι, η φωσφορική κρεατίνη 
είναι η κύρια πηγή φωσφορικών ομάδων για την αναπαρα-
γωγή της ΑΤΡ για έναν δρομέα κατά τα πρὠτα 4 δευτερόλε-
πτα ενός αγώνα 100 μέτρων. Το γεγονός ότι η φωσφορική 
κρεατίνη μπορεί να αναπληρώσει τα αποθέματα της ΑΤΡ εί-
ναι η βάσης της χρησιμοποίησης της κρεατίνης ως διαιτη-
τικού συμπληρώματος από τους αθλητές σε αθλήματα που 
απαιτούν απότομα ξεσπάσματα έντονης δραστηριότητας. 
Μετά από την κατανάλωση των αποθεμάτων της φωσφορι-
κής κρεατίνης, η ΑΤΡ πρέπει να παραχθεί από τον μεταβολι-
σμό (Eικόνα 15.7).

15.3 Η οξείδωση των καύσιμων οργανικών μορίων  
 είναι μια σπουδαία πηγή κυτταρικής ενέργειας

Η ATP χρησιμεύει ως ο κύριος άμεσος δότης ελεύθερης ενέργειας των βιολογικών 
συστημάτων, παρά ως μορφή μακρόχρονης αποθήκευσης ελεύθερης ενέργειας. 
Σε ένα τυπικό κύτταρο, ένα μόριο ATP καταναλώνεται σε ένα λεπτό από τον σχη-
ματισμό του. Αν και η συνολική ποσότητα της ΑΤΡ στο σώμα περιορίζεται σε 
περίπου 100 g, ο ρυθμός μετατροπής αυτής της μικρής ποσότητας είναι πολύ υψη-
λός. Παραδείγματος χάριν, ένας άνθρωπος σε ανάπαυση καταναλώνει περίπου 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15.1     Πρότυπες ελεύθερες ενέργειες υδρόλυσης μερικών  
      φωσφορυλιωμένων ενώσεων

Ένωση kJ mol–1 kcal mol–1

Φωσφο-ενολοπυροσταφυλικό – 61,9 – 14,8
1,3-Διφωσφογλυκερικό – 49,4 – 11,8
Φωσφορική κρεατίνη – 43,1 – 10,3
ATP (σε ADP) – 30,5 – 7,3
1-Φωσφορική γλυκόζη – 20,9 – 5,0
Πυροφωσφορικό – 19,3 – 4,6
6-Φωσφορική γλυκόζη – 13,8 – 3,3
3-Φωσφορική γλυκερόλη – 9,2 – 2,2

ΕΙΚΟΝΑ 15.7 Πηγές ΑΤΡ κατά τη διάρκεια 
άσκησης. Η κινητήρια δύναμη για τα πρώτα 
δευτερόλεπτα της άσκησης παρέχεται από 
τις υπάρχουσες ενώσεις με υψηλό δυναμικό 
μεταφοράς φωσφορικής ομάδας (ΑΤΡ, 
φωσφορική κρεατίνη). Ακολούθως, η ΑΤΡ 
πρέπει να αναπαραχθεί από τις μεταβολικές 
πορείες.

ATP

Φωσφορική κρεατίνη

Αναερόβιος
μεταβολισμός
(Κεφάλαιο 16)

Αερόβιος μεταβολισμός
(Κεφάλαια 17 και 18)

Δευτερόλεπτα Ώρες

Εν
έρ

γε
ια

Λεπτά
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40 kg ATP σε 24 ώρες. Σε καταστάσεις καταπόνησης ο ρυθμός χρησιμοποίησης 
της ATP φθάνει και το 0,5 kg ανά λεπτό. Για ένα τρέξιμο δύο ωρών χρησιμοποι-
ούνται 60 kg ΑΤΡ. Είναι σαφές ότι είναι ζωτικό να έχουμε μηχανισμούς για την 
αναπαραγωγή της ΑΤΡ. H κίνηση, η ενεργός μεταφορά, η ενίσχυση σημάτων και 
η βιοσύνθεση γίνονται μόνο εάν η ATP αναγεννάται συνεχώς από την ADP (Eι-
κόνα 15.8). Η παραγωγή της ΑΤΡ είναι ένας από τους πρωταρχικούς ρόλους του 
καταβολισμού. Ο άνθρακας στα καύσιμα μόρια, όπως είναι η γλυκόζη και τα λί-
πη, οξειδώνεται σε CO2. Τα ηλεκτρόνια που απελευθερώνονται παγιδεύονται και 
χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή της ΑΤΡ από την ADP και το Pi.

Στους αερόβιους οργανισμούς, το Ο2 είναι ο τελικός δέκτης ηλεκτρονίων κα-
τά την οξείδωση του άνθρακα, και το προϊόν της οξείδωσης είναι το CO2. Συνε-
πώς, όσο πιο ανηγμένος είναι ο άνθρακας αρχικά τόσο περισσότερη ελεύθερη 
ενέργεια προκύπτει από την οξείδωσή του. Η Εικόνα 15.9 δείχνει τη �G°ʹ της 
οξείδωσης μονοανθρακικών ενώσεων.

Αν και τα καύσιμα μόρια είναι πιο πολύπλοκα (Eικόνα 15.10) από τις μονο-
ανθρακικές ενώσεις της Εικόνας 15.9, όταν οξειδώνεται ένα καύσιμο, η οξεί-
δωση λαμβάνει χώρα σε ένα άτομο άνθρακα κάθε φορά. Σε ορισμένες περιπτώ-
σεις η ενέργεια της οξεί-
δωσης του άνθρακα χρη-
σιμοποιείται για να δημι-
ουργήσει μια ένωση με 
υψηλό δυναμικό μεταφο-
ράς φωσφορικής ομάδας, 
ενώ σε άλλες περιπτώ-
σεις για να δημιουργήσει 
μια βαθμίδωση συγκέ-
ντρωσης ιόντων. Σε κά-
θε περίπτωση, το τελικό 
αποτέλεσμα είναι ο σχη-
ματισμός της ΑΤΡ.

Eνώσεις με υψηλό δυναμικό μεταφοράς φωσφορικής ομάδας μπορούν  
να συζεύξουν την οξείδωση του άνθρακα με τη σύνθεση της ATP
Πώς μετατρέπεται σε ΑΤΡ η ενέργεια που απελευθερώνεται κατά την οξείδωση 
μιας ένωσης του άνθρακα; Ας πάρουμε ως παράδειγμα την 3-φωσφορική γλυκε-
ραλδεΰδη (δείχνεται στο περιθώριο), η οποία είναι ένας μεταβολίτης της γλυκό-
ζης και σχηματίζεται κατά την οξείδωση αυτού του σακχάρου. Ο C-1 (δείχνεται 
με κόκκινο) έχει τον ίδιο βαθμό οξείδωσης με ολόκληρη την αλδεΰδη, που δεν 
είναι και ο υψηλότερος δυνατός. Η οξείδωση της αλδεΰδης σε ένα οξύ θα απε-
λευθερώσει ενέργεια.

C OHH

CH2OPO3
2–

O
C

OHO
C

H

C OHH

CH2OPO3
2–

3-Φωσφορική γλυκεραλδεΰδη 3-Φωσφογλυκερικό οξύ

Οξείδωση

Εντούτοις, η οξείδωση δεν λαμβάνει χώρα απευθείας. Αντ’ αυτού, η οξείδωση 
του άνθρακα παράγει ένα ακυλοφωσφορικό, το 1,3-διφωσφογλυκερικό. Τα ηλε-

ΕΙΚΟΝΑ 15.8 Κύκλος ΑΤΡ-ADP. Αυτός 
ο κύκλος είναι ο θεμελιώδης τρόπος 
ανταλλαγής ενέργειας στα βιολογικά 
συστήματα.

Κίνηση
Ενεργός μεταφορά

Βιοσυνθέσεις
Ενίσχυση σήματος

ATP ADP

Οξείδωση
καύσιμων μορίων

ή
Φωτοσύνθεση

ΕΙΚΟΝΑ 15.9 Ελεύθερη ενέργεια 
οξείδωσης μονοανθρακικών ενώσεων.
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OH

C
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H
Μεθάνιο Μεθανόλη Φορμαλδεΰδη Μυρμηκικό οξύ Διοξείδιο του άνθρακα

Μέγιστη ενέργεια Ελάχιστη ενέργεια

ΔG°�οξείδωσης

(kcal mol–1)
–196 –168 –125 –68 0

ΔG°�οξείδωσης

(kJ mol–1)
–820 –703 –523 –285 0

ΕΙΚΟΝΑ 15.10 Καύσιμα πρώτης 
γραμμής. Τα λίπη είναι πιο αποδοτική 
πηγή καυσίμων από τους υδατάνθρακες, 
όπως π.χ. η γλυκόζη, διότι ο άνθρακας στα 
λίπη είναι πιο ανηγμένος.
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κτρόνια που απελευθερώνονται δεσμεύονται από το NAD+, το οποίο θα εξετα-
στεί σύντομα.

C
H

C OHH

CH2OPO3
2–

O
C

OPO3
2–

C OHH

CH2OPO3
2–

O

+ +

3-Φωσφορική γλυκεραλδεΰδη
(GAP)

1,3-Διφωσφογλυκερικό
(1,3-BPG)

NAD+ + HPO4
2– NADH + H+

Για λόγους παρόμοιους με εκείνους που συζητήθηκαν για την ΑΤΡ, το 1,3-διφω-
σφογλυκερικό έχει υψηλό δυναμικό μεταφοράς φωσφορικής ομάδας. Έτσι, η δι-
άσπαση του 1,3-BPG μπορεί να συζευχθεί με τη σύνθεση της ΑΤΡ.

O
C

OH

C OHH

CH2OPO3
2–

3-Φωσφογλυκερικό οξύ

O
C

OPO3
2–

C OHH

CH2OPO3
2–

+

1,3-Διφωσφογλυκερικό

+ ATPADP

Η ενέργεια της οξείδωσης αρχικά παγιδεύεται ως μια ένωση υψηλού δυναμικού 
μεταφοράς φωσφορικής ομάδας και στη συνέχεια χρησιμοποιείται για να σχημα-
τίσει ΑΤΡ. Η ενέργεια οξείδωσης ενός ατόμου άνθρακα μετασχηματίζεται σε δυ-
ναμικό μεταφοράς φωσφορικής ομάδας, πρώτα ως 1,3-διφωσφογλυκερικό και 
τελικά ως ΑΤΡ. Θα εξετάσουμε τις αντιδράσεις αυτές με μηχανιστική λεπτομέ-
ρεια στο Κεφάλαιο 16.

Oι βαθμιδώσεις συγκέντρωσης ιόντων μεταξύ των δύο πλευρών 
μεμβρανών παρέχουν μια σπουδαία μορφή κυτταρικής ενέργειας  
η οποία μπορεί να συζευχθεί με τη σύνθεση της ATP

Όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 13, το ηλεκτροχημικό δυναμικό είναι ένας 
αποτελεσματικός τρόπος για την αποθήκευση ελεύθερης ενέργειας. Πράγματι, 

το ηλεκτροχημικό δυναμικό των βαθμιδώσεων συγκέντρω-
σης ιόντων μεταξύ των δύο πλευρών μεμβρανών, που παρά-
γεται από την οξείδωση των καύσιμων μορίων ή από τη φω-
τοσύνθεση, τελικά παρέχει την ενέργεια για τη σύνθεση της 
μεγαλύτερης ποσότητας ΑΤΡ στα κύτταρα. Γενικά, οι βαθμι-
δώσεις συγκέντρωσης ιόντων είναι ένας πολλαπλά χρήσιμος 
τρόπος σύζευξης αντιδράσεων θερμοδυναμικά μη ευνοούμε-
νων με ευνοούμενες. Πράγματι, στα ζώα, για την παραγωγή 
του 90% και πλέον της ΑΤΡ είναι υπεύθυνες οι βαθμιδώσεις 
συγκέντρωσης πρωτονίων που παράγονται από την οξείδωση 
των καύσιμων οργανικών μορίων (Eικόνα 15.11). Αυτή η δι-
εργασία ονομάζεται οξειδωτική φωσφορυλίωση (Κεφάλαιο 
18). Η υδρόλυση της ΑΤΡ μπορεί τότε να χρησιμοποιηθεί για 
να σχηματίσει βαθμιδώσεις συγκέντρωσης ιόντων διαφορε-
τικών τύπων και λειτουργίας. Παραδείγματος χάριν, το ηλε-
κτροχημικό δυναμικό μιας βαθμίδωσης συγκέντρωσης Na+ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντληθεί Ca2+ έξω από τα 
κύτταρα ή για να μεταφερθούν θρεπτικά συστατικά, όπως 
σάκχαρα και αμινοξέα, μέσα στα κύτταρα.

Τα φωσφορικά παίζουν σημαντικό ρόλο στις βιοχημικές διεργασίες

Στο υποκεφάλαιο 10.3, στο Κεφάλαιο 14 και στο τρέχον κεφάλαιο, αναφερθή-
καμε στη σημασία της μεταφοράς φωσφορικών ομάδων από την ATP στα μό-
ρια-δέκτες. Πώς ακριβώς κατέληξε το φωσφορικό να διαδραματίζει έναν τόσο 

Δημιουργία 
βαθμίδωσης 
συγκέντρωσης
Πρωτόνια αντλούνται 
προς τα έξω, από την 
οξείδωση των 
καυσίμων.

Χρησιμοποίηση 
βαθμίδωσης 
συγκέντρωσης
Σχηματίζεται ΑΤΡ 
από την εισροή 
πρωτονίων.
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Καύσιμες 
οργανικές 

ενώσεις + O2 CO2 + H2O

ATP

ΕΙΚΟΝΑ 15.11 Βαθμιδώσεις συγκέντρωσης 
πρωτονίων. Η οξείδωση των καυσίμων μπορεί 
να παρέχει την ισχύ για τον σχηματισμό των 
βαθμιδώσεων συγκέντρωσης πρωτονίων 
με τη δράση ειδικών αντλιών πρωτονίων 
(κίτρινοι κύλινδροι). Αυτές οι βαθμιδώσεις 
συγκέντρωσης πρωτονίων μπορούν με τη 
σειρά τους να ωθήσουν τη σύνθεση της ΑΤΡ 
όταν τα πρωτόνια ρέουν μέσα από ένα ένζυμο 
που συνθέτει ΑΤΡ (κόκκινο σύμπλοκο).



καίριο ρόλο στη βιολογία; Το φωσφορικό και οι εστέρες του έχουν διάφορα χα-
ρακτηριστικά που τα καθιστούν χρήσιμα στα βιοχημικά συστήματα. Πρώτον, 
οι φωσφορικοί εστέρες έχουν μια σημαντικότατη ιδιότητα: είναι θερμοδυναμι-
κά ασταθείς ενώ παράλληλα είναι κινητικά σταθεροί. Είναι συνεπώς μόρια, των 
οποίων η απελευθέρωση ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένζυμα. Η 
σταθερότητα των φωσφορικών εστέρων οφείλεται στα αρνητικά φορτία που 
τους καθιστούν ανθεκτικούς στην υδρόλυση απουσία ενζύμων. Σε αυτό οφεί-
λεται και η παρουσία φωσφορικών στον κορμό του DNA. Επιπλέον, επειδή οι 
φωσφορικοί εστέρες είναι κινητικά τόσο σταθεροί, αποτελούν ιδανικά ρυθμιστι-
κά μόρια, τα οποία προστίθενται σε πρωτεΐνες από κινάσες και απομακρύνονται 
από φωσφατάσες. Οι φωσφορικές ομάδες συχνά προστίθενται και σε μεταβολί-
τες, οι οποίοι διαφορετικά θα διαχέονταν διά μέσου της κυτταρικής μεμβράνης. 
Στην πράξη, ακόμα και όταν υπάρχουν μεταφορείς για τη μη φωσφορυλιωμένη 
μορφή ενός μεταβολίτη, η προσθήκη μιας φωσφορικής ομάδας αλλάζει τη γεω-
μετρία και την πολικότητα των μορίων έτσι που να μην «ταιριάζουν» πλέον στις 
θέσεις δέσμευσης των μεταφορέων.

Κανένα άλλο ιόν δεν έχει τα χημικά χαρακτηριστικά του φωσφορικού. Το κι-
τρικό δεν είναι επαρκώς φορτισμένο έτσι ώστε να αποτρέπει την υδρόλυση. Το 
αρσενικό σχηματίζει εστέρες που είναι ασταθείς και ευαίσθητοι στην αυθόρμη-
τη υδρόλυση· είναι μάλιστα δηλητηριώδες για τα κύτταρα, διότι μπορεί να αντι-
καταστήσει το φωσφορικό σε αντιδράσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία 
ATP, παράγοντας ασταθείς ενώσεις και παρεμποδίζοντας τη σύνθεση της ATP. 
Τέλος, το πυριτικό είναι πιο άφθονο από το φωσφορικό, όμως τα άλατά του είναι 
σχεδόν πλήρως αδιάλυτα – στην πραγματικότητα, χρησιμοποιούνται για βιορυ-
κτοποίηση. Έτσι λοιπόν, μόνο το φωσφορικό έχει εντέλει τις χημικές ιδιότητες 
που έχουν ανάγκη τα ζωντανά συστήματα.

Η ενέργεια από τα τρόφιμα εξάγεται σε τρία στάδια

Ας πάρουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των διεργασιών μετατροπής ενέργειας 
στους ανώτερους οργανισμούς προτού τις εξετάσουμε λεπτομερώς στα κεφά-
λαια που ακολουθούν. Ο Hans Krebs περιέγραψε τρία στάδια παραγωγής ενέρ-
γειας από την οξείδωση των τροφίμων (Eικόνα 15.12).

Στο πρώτο στάδιο, τα μεγάλα μόρια των τροφών διασπώνται σε 
μικρότερες μονάδες. Αυτή η διεργασία είναι η πέψη. Οι πρωτεΐνες 
υδρολύονται στα 20 διαφορετικά αμινοξέα τους, οι πολυσακχαρί-
τες υδρολύονται σε απλά σάκχαρα, όπως η γλυκόζη, και τα λίπη 
υδρολύονται σε γλυκερόλη και λιπαρά οξέα. Στη συνέχεια, τα προ-
ϊόντα της αποικοδόμησης απορροφώνται από τα κύτταρα του εντέ-
ρου και κατανέμονται σε ολόκληρο το σώμα. Αυτό το στάδιο είναι 
αυστηρά ένα στάδιο προετοιμασίας· στη φάση αυτή δεν δεσμεύε-
ται χρήσιμη ενέργεια.

Στο δεύτερο στάδιο, αυτά τα πολυάριθμα μικρά μόρια αποικο-
δομούνται σε μερικές απλές μονάδες οι οποίες παίζουν κεντρικό ρό-
λο στον μεταβολισμό. Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες από αυτές 
(σάκχαρα, λιπαρά οξέα, γλυκερόλη και αρκετά αμινοξέα) μετατρέ-
πονται στην ακετυλική μονάδα του ακετυλο-CoA. Στο στάδιο αυτό 
παράγεται κάποια ποσότητα ΑΤΡ, αλλά είναι μικρή σε σύγκριση με 
εκείνη που αποκτάται στο τρίτο στάδιο.

Στο τρίτο στάδιο, η ΑΤΡ παράγεται από την πλήρη οξείδωση της 
ακετυλικής μονάδας του ακετυλο-CoA. Το τρίτο στάδιο αποτελεί-
ται από τον κύκλο του κιτρικού οξέος και την οξειδωτική φωσφο-
ρυλίωση, που αποτελούν τις τελικές κοινές πορείες στην οξείδω-
ση των καύσιμων μορίων. Το ακετυλο-CoA φέρνει τις ακετυλικές 
μονάδες μέσα στον κύκλο του κιτρικού οξέος [ονομάζεται επίσης 
κύκλος των τρικαρβοξυλικών οξέων (TCA) ή κύκλος του Krebs], 

ΛΙΠΗ

Λιπαρά οξέα και
γλυκερόλη

Γλυκόζη και
άλλα σάκχαρα

Ακετυλο-CoA
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φωσφορυλίωση

CoA

Κύκλος
κιτρικού

οξέος
2 CO2
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H2O

8 e–

Στάδιο ΙΙ
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15.3 Οξείδωση καύσιμων οργανικών μορίων

ΕΙΚΟΝΑ 15.12 Στάδια του καταβολισμού. Η εξαγωγή 
ενέργειας από τα καύσιμα μπορεί να διαιρεθεί σε τρία στάδια.
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όπου οξειδώνονται πλήρως σε CO2. Για κάθε ακετυλική ομάδα που οξειδώνεται 
μεταφέρονται τέσσερα ζεύγη ηλεκτρονίων (τρία στο NAD+ και ένα στο FAD). 
Στη συνέχεια, καθώς τα ηλεκτρόνια ρέουν από τις ανηγμένες μορφές αυτών των 
φορέων στο Ο2, παράγεται μια βαθμίδωση συγκέντρωσης πρωτονίων η οποία 
χρησιμοποιείται για τη σύνθεση της ΑΤΡ (Κεφάλαια 17 και 18).

15.4 Οι μεταβολικές πορείες περιέχουν  
 πολλά επαναλαμβανόμενα μοτίβα

Εκ πρώτης όψεως, ο μεταβολισμός προκαλεί δέος λόγω του τεράστιου αριθμού 
των αντιδρώντων και των αντιδράσεων. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν ενοποιητι-
κά στοιχεία που κάνουν πιο εύκολη την κατανόηση αυτής της πολυπλοκότη-
τας. Αυτά τα ενοποιητικά στοιχεία περιλαμβάνουν κοινούς μεταβολίτες, κοινές 
αντιδράσεις και ρυθμιστικά σχήματα που έχουν ρίζες σε μια κοινή εξελικτική 
κληρονομιά.

Oι ενεργοποιημένοι φορείς αποτελούν παράδειγμα του τμηματικού 
σχεδιασμού και της οικονομίας του μεταβολισμού

Είδαμε ότι η μεταφορά φωσφορικών ομάδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
ωθήσει τις κατ’ άλλον τρόπο ενδόεργες αντιδράσεις, να μεταβάλλει την ενέργεια 
στερεοδιάταξης μιας πρωτεΐνης, ή να χρησιμεύσει ως σήμα για να μεταβάλει τη 
δραστικότητα μιας πρωτεΐνης. Ο δότης της φωσφορικής ομάδας σε όλες αυτές 
τις αντιδράσεις είναι η ΑΤΡ. Με άλλα λόγια, η ΑΤΡ είναι ένας ενεργοποιημένος 
φορέας φωσφορικών ομάδων διότι η μεταφορά φωσφορικών ομάδων από την 
ΑΤΡ είναι μια εξώεργη διεργασία. Στη βιοχημεία, η χρησιμοποίηση ενεργοποιη-
μένων φορέων είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, και θα εξετάσουμε εδώ αρ-
κετούς τέτοιους φορείς. Πολλοί τέτοιοι ενεργοποιημένοι φορείς λειτουργούν ως 
συνένζυμα (Υποκεφάλαιο 8.1).

1. Ενεργοποιημένοι φορείς ηλεκτρονίων για την οξείδωση των καυσίμων. Στους 
αερόβιους οργανισμούς, ο βασικός δέκτης ηλεκτρονίων κατά την οξείδωση των 
καύσιμων μορίων είναι το Ο2. Εντούτοις, τα ηλεκτρόνια δεν μεταφέρονται απευ-
θείας στο Ο2. Αντ’ αυτού, τα καύσιμα μόρια μεταφέρουν τα ηλεκτρόνια σε ειδι-
κούς φορείς, οι οποίοι είναι είτε νουκλεοτίδια πυριδίνης είτε φλαβίνες. Στη συνέ-
χεια, οι ανηγμένες μορφές αυτών των φορέων μεταφέρουν τα υψηλού δυναμι-
κού ηλεκτρόνιά τους στο Ο2.

Κατά την οξείδωση των καύσιμων μορίων, το νικοτιναμιδο-αδενινο-δινου-
κλεοτίδιο (NAD+) είναι ένας από τους κύριους φορείς ηλεκτρονίων (Eικόνα 
15.13). Το δραστικό μέρος του NAD+ είναι ο δακτύλιος νικοτιναμιδίου, ένα πα-
ράγωγο πυριδίνης που συντίθεται από τη βιταμίνη νιασίνη. Κατά την οξείδωση 
ενός υποστρώματος, ο δακτύλιος νικοτιναμιδίου του NAD+ δέχεται ένα Η+ και δύο 
ηλεκτρόνια, τα οποία είναι ισοδύναμα με ένα ιόν υδριδίου (Η:–). Η ανηγμένη μορ-
φή αυτού του φορέα ονομάζεται NADH. Στην οξειδωμένη μορφή, το άτομο αζώ-
του φέρει ένα θετικό φορτίο, όπως υποδηλώνει και το σύμβολο + στην ονομασία 
NAD+. Το NAD+ είναι δέκτης ηλεκτρονίων πολλών αντιδράσεων του τύπου

OH

C
R R�

H
R

C

O

R�
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Στην αφυδρογόνωση αυτή, ένα άτομο υδρογόνου του υποστρώματος μεταφέρε-
ται απευθείας στο NAD+, ενώ το άλλο εμφα νίζεται ως πρωτόνιο στο διάλυμα. Και 
τα δύο ηλεκτρόνια που χάνονται από το υπόστρωμα μεταφέρονται στον δακτύλιο 
νικοτιναμιδίου.

Κατά την οξείδωση των καύσιμων μορίων, ο άλλος κύριος φορέας ηλεκτρο-
νίων είναι το συνένζυμο φλαβινο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο (FAD) (Eικόνα 15.14). 
Οι συντομογραφίες για την οξειδωμένη και την ανηγμένη μορφή αυτού του φο-

ΕΙΚΟΝΑ 15.13 Δομές των οξειδωμένων 
μορφών φορέων ηλεκτρονίων που 
προέρχονται από νικοτιναμίδιο. Το 
νικοτιναμιδο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο (NAD+) 
και το φωσφορικό νικοτιναμιδο-αδενινο-
δινουκλεοτίδιο (NADP+) είναι σημαντικοί 
φορείς ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας. Στο 
NAD+, R = H· στο NADP+, R = PO3

2–.
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ρέα είναι αντίστοιχα FAD και FADH2. Το FAD είναι δέκτης ηλεκτρονίων σε 
αντιδράσεις του τύπου

R

R R�
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+ +FAD FADH2C
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Το δραστικό μέρος του FAD είναι ο δακτύλιος ισοαλλοξα-
ζίνης, ένα παράγωγο της βιταμίνης ριβοφλαβίνης (Eικόνα 
15.15). Το FAD, όπως και το NAD+, μπορεί να δεχθεί δύο 
ηλεκτρόνια. Σε αντίθεση με το NAD+ όμως, κατά την απο-
δοχή των δύο ηλεκτρονίων προσλαμβάνει και δύο πρωτόνια. 
Αυτοί οι φορείς ηλεκτρονίων υψηλού δυναμικού, καθώς και 
το φλαβινο-μονο-νουκλεοτίδιο (FMN), ένας φορέας ηλε-
κτρονίων που σχετίζεται με το FAD χωρίς όμως το νουκλε-
οτίδιο αδενίνης, θα εξεταστούν λεπτομερέστερα στο Κεφά-
λαιο 18.

2. Ένας ενεργοποιημένος φορέας ηλεκτρονίων για την ανα-
γωγική βιοσύνθεση. Στις περισσότερες βιοσυνθέσεις χρει-
άζονται ηλεκτρόνια υψηλού δυναμικού διότι οι πρόδρομες 
ενώσεις είναι περισσότερο οξειδωμένες από ό,τι τα προϊό-
ντα. Επομένως, χρειάζεται αναγωγική ισχύς επιπλέον της ΑΤΡ. Παραδείγματος 
χάριν, στη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων, η κετονική ομάδα μιας προστιθέ-
μενης μονάδας δύο ατόμων άνθρακα ανάγεται σε μεθυλενική ομάδα σε αρκετά 
βήματα. Αυτή η αλληλουχία των αντιδράσεων χρειάζεται την είσοδο τεσσάρων 
ηλεκτρονίων.
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Στις περισσότερες αναγωγικές βιοσυνθέσεις ο δότης ηλεκτρονίων είναι το 
NADPH, η ανηγμένη μορφή του φωσφορικού νικοτιναμιδο-αδενινο-δινουκλε-
οτιδίου (NADP+, βλ. Eικό-
να 15.13). Το NADPH δι-
αφέρει από το NADH στο 
ότι η 2ʹ-υδροξυλική ομάδα 
της αδενοσίνης είναι εστε-
ροποιημένη με φωσφορικό. 
Το NADPH μεταφέρει ηλε-
κτρόνια με τον ίδιο τρόπο 
με το NADH. Εντούτοις, το 
NADPH χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά στην αναγωγική βιοσύνθεση, ενώ 
το NADH χρησιμοποιείται πρωταρχικά για την παραγωγή της ΑΤΡ. Η επιπλέον 
φωσφορική ομάδα του NADPH είναι μια ετικέτα που δίνει τη δυνατότητα στα 
ένζυμα να διακρίνουν τα ηλεκτρόνια υψηλού δυναμικού που θα χρησιμοποιη-
θούν στον αναβολισμό από εκείνα που θα χρησιμοποιηθούν στον καταβολισμό.

3. Ένας ενεργοποιημένος φορέας μο-
ρίων δύο ανθράκων. Το συνένζυμο Α 
(CoA), ένα άλλο κεντρικό μόριο στον 
μεταβολισμό, παράγωγο της βιταμίνης 
παντοθενικό οξύ, είναι ένας φορέας 
ακυλομάδων (Eικόνα 15.16). Οι ακυλο-
ομάδες είναι σημαντικά συστατικά τό-
σο του καταβολισμού, όπως στην οξεί-
δωση των λιπαρών οξέων, όσο και του 
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Θέσεις αντίδρασης
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ΕΙΚΟΝΑ 15.14 Δομή της οξειδωμένης 
μορφής του φλαβινο-αδενινο-
δινουκλεοτιδίου (FAD). Αυτός ο φορέας 
ηλεκτρονίων αποτελείται από μια μονάδα 
φλαβινο-μονο-νουκλεοτιδίου (FMN) 
(δείχνεται με μπλε) και μια μονάδα ΑΜΡ 
(δείχνεται με μαύρο).
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Αντιδραστική ομάδα

ΕΙΚΟΝΑ 15.16 Δομή του συνενζύμου Α 
(CoA-SH).

N

N

N

NH
H3C

H3C

O

O

R

N

N

N

NH
H3C

H3C

O

O

R

H

H

H

H

H

H

+

Οξειδωμένη μορφή
(FAD)

Ανηγμένη μορφή
(FADH2)

2 H+ + 2 e–

ΕΙΚΟΝΑ 15.15 Δομές των δραστικών 
μερών των FAD και FADH2. Τα ηλεκτρόνια 
και τα πρωτόνια μεταφέρονται από τον 
δακτύλιο ισοαλλοξαζίνης των FAD και FADH2.



4 5 2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Mεταβολισμός: 
βασικές έννοιες και σχεδιασμός

αναβολισμού, όπως στη σύνθεση των μεμβρανικών λιπιδίων. Η αντιδραστική 
θέση του CoA είναι η τελική σουλφυδρυλική ομάδα του. Οι ακυλικές ομάδες 
ενώνονται στο CoA με θειοεστερικούς δεσμούς. Το παράγωγο ονομάζεται ακυ-
λο-CoA. Μια ακυλική ομάδα που ενώνεται συχνά με το CoA είναι η ακετυλική 
ομάδα· αυτό το παράγωγο ονομάζεται ακετυλο-CoA. Η �G°ʹ της υδρόλυσης του 
ακετυλο-CoA έχει μεγάλη αρνητική τιμή:

Ακετυλο-CoA + Η2Ο ∆ οξικό + CoA + Η+

 �G°ʹ = –31,4 kJ mol–1 (–7,5 kcal mol–1)

Ένας θειοεστέρας είναι θερμοδυναμικά πιο ασταθής από έναν εστέρα οξυγόνου, 
διότι τα ηλεκτρόνια του δεσμού C�O δεν μπορούν να σχηματίσουν δομές συ-
ντονισμού με τον δεσμό C—S οι οποίες να είναι τόσο σταθερές όσο εκείνες που 
μπορούν να σχηματίσουν με τον δεσμό C—Ο. Επομένως, το ακετυλο-CoA έχει 
υψηλό δυναμικό μεταφοράς ακετυλομάδας διότι η μεταφορά της ακετυλομάδας 
είναι εξώεργη. Το ακετυλο-CoA μεταφέρει μια ενεργοποιημένη ακετυλομάδα, 
όπως η ΑΤΡ μεταφέρει μια ενεργοποιημένη φωσφορική ομάδα.

Η χρησιμοποίηση ενεργοποιημένων φορέων καταδεικνύει δύο βασικές όψεις 
του μεταβολισμού. Πρώτον, τα NADH, NADPH και FADH2 απουσία καταλύτη 
αντιδρούν αργά με το Ο2. Παρομοίως, απουσία καταλύτη η ΑΤΡ και το ακετυλο-
CoA υδρολύονται αργά (σε ώρες ή ακόμη και σε ημέρες). Αυτά τα μόρια έχουν 
πολύ μεγάλη κινητική σταθερότητα, παρ’ όλο που υπάρχει μεγάλη θερμοδυναμι-
κή ώθηση για αντίδραση με το Ο2 (αναφορικά με τους φορείς ηλεκτρονίων) και 
το Η2Ο (για την ΑΤΡ και το ακετυλο-CoA). Η κινητική σταθερότητα των μορίων 
αυτών απουσία ειδικών καταλυτών είναι ουσιαστική για τη βιολογική λειτουργία 
τους, διότι δίνει τη δυνατότητα στα ένζυμα να ελέγξουν τη ροή της ελεύθερης ενέρ-
γειας και της αναγωγικής ισχύος.

Δεύτερον, στον μεταβολισμό οι περισσότερες μεταφορές των ενεργοποιημέ-
νων ομάδων πραγματοποιούνται από μια μάλλον μικρή ομάδα φορέων (Πίνακας 
15.2). Η ύπαρξη μιας επαναλαμβανόμενης ομάδας ενεργοποιημένων φορέων σε 
όλους τους οργανισμούς είναι ένα από τα ενοποιητικά μοτίβα της βιοχημείας. 
Επιπλέον, δείχνει εμφανώς τον τμηματικό σχεδιασμό του μεταβολισμού. Μια 
μικρή ομάδα μορίων διεκπεραιώνει μια ευρεία κλίμακα δραστηριοτήτων. Ο με-
ταβολισμός είναι εύκολα κατανοητός λόγω της οικονομίας και της κομψότητας 
του βασικού σχεδιασμού του.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15.2  Μερικοί ενεργοποιημένοι φορείς στον μεταβολισμό

Μόριο-φορέας στην  Μεταφερόμενη Πρόδρομη 
ενεργοποιημένη μορφή ομάδα βιταμίνη

ATP Φωσφορική
NADH και NADPH Ηλεκτρόνια Νικοτινικό (νιασίνη) (βιταμίνη Β3)
FADH2 Ηλεκτρόνια Ριβοφλαβίνη (βιταμίνη B2)
FMNH2 Ηλεκτρόνια Ριβοφλαβίνη (βιταμίνη B2)
Συνένζυμο A Ακυλική Παντοθενικό
Λιποαμίδιο Ακυλική
Πυροφωσφορική θειαμίνη Αλδεϋδική Θειαμίνη (βιταμίνη B1)
Βιοτίνη CO2 Βιοτίνη (βιταμίνη Β7)
Τετραϋδροφυλλικό Μονοανθρακικές μονάδες Φυλλικό (βιταμίνη Β9)
S-Αδενοσυλομεθειονίνη Μεθυλική
Ουριδινοδιφωσφορική γλυκόζη Γλυκόζη
Κυτιδινοδιφωσφορική διακυλογλυκερόλη Φωσφατιδική
Τριφωσφορικοί νουκλεοζίτες Νουκλεοτίδια

Σημείωση: Πολλοί από τους ενεργοποιημένους φορείς είναι συνένζυμα τα οποία προέρχονται από υδατο διαλυτές 
βιταμίνες.
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Πολλοί ενεργοποιημένοι φορείς παράγονται από βιταμίνες

Σχεδόν όλοι οι ενεργοποιημένοι φορείς που δρουν ως συνένζυμα παράγονται 
από βιταμίνες. Οι βιταμίνες είναι οργανικά μόρια που χρειάζονται σε μικρές πο-
σότητες στη δίαιτα μερικών ανώτερων ζώων. Ο Πίνακας 15.3 καταγράφει τις 
βιταμίνες που δρουν ως συνένζυμα και η Εικόνα 15.17 δείχνει τις δομές μερικών 
από αυτές. Αυτή η σειρά των βιταμινών είναι γνωστή ως ομάδα της βιταμίνης 
Β. Σε όλες τις περιπτώσεις, η βιταμίνη πρέπει να τροποποιηθεί προτού χρησιμο-
ποιηθεί. Ήδη έχουμε αναφερθεί στους ρόλους της νιασίνης, της ριβοφλαβίνης 
και του παντοθενικού. Θα δούμε αυτές τις τρεις βιταμίνες και άλλες βιταμίνες Β 
πολλές φορές κατά τη μελέτη της βιοχημείας.

Οι βιταμίνες έχουν τους ίδιους ρόλους σε όλες σχεδόν τις μορφές της ζω-
ής, αλλά τα ανώτερα ζώα έχασαν την ικανότητα να τις συνθέτουν κατά 

τη διάρ κεια της εξέλιξης. Παραδείγματος χάριν, ενώ η E. coli μπορεί να ανα-
πτύσσεται σε γλυκόζη και οργανικά άλατα, ο άνθρωπος χρειάζεται τουλάχιστον 
12 βιταμίνες στη δίαιτά του. Οι βιοσυνθετικές πορείες για τις βιταμίνες μπορούν 
να είναι περίπλοκες· έτσι, είναι βιολογικά πιο αποτελεσματικό να λαμβάνονται 
οι βιταμίνες με την τροφή παρά να συντίθενται τα ένζυμα που απαιτούνται για 
να τις συνθέσουν από απλά μόρια. Αυτή η αποτελεσματικότητα έχει ως κόστος 
την εξάρτηση από άλλους οργανισμούς για παροχή ενώσεων που είναι απαραί-

ΠΙΝΑΚΑΣ 15.3   Οι βιταμίνες B

  Τυπικός τύπος Συνέπειες 
Βιταμίνη Συνένζυμο αντίδρασης ανεπάρκειας

Θειαμίνη  Πυροφωσφορική Μεταφορά αλδεΰδης Μπέρι-μπέρι (απώλεια βάρους,  
   (B1)  θειαμίνη    καρδιακά προβλήματα,  
      νευρική δυσλειτουργία)
Ριβοφλαβίνη  Φλαβινο-αδενινο-  Οξείδωση-αναγωγή Χείλωση και γωνιώδης  
   (B2)  δινουκλεοτίδιο    στοματίτιδα, δερματίτιδα
Πυριδοξίνη  Φωσφορική Μεταφορά ομάδας Κατάθλιψη, σύγχυση, 
   (B6)  πυριδοξάλη  σε ή από αμινοξέα  σπασμοί
Νικοτινικό οξύ Νικοτιναμιδο-αδενινο- Οξείδωση-αναγωγή Πελλάγρα (δερματίτιδα, 
   (νιασίνη) (Β3)  δινουκλεοτίδιο    κατάθλιψη, διάρροια)
Παντοθενικό Συνένζυμο Α Μεταφορά ακυλομάδας Υπέρταση 
   οξύ (Β5)
Βιοτίνη (Β7) Προϊόντα προσθήκης Καρβοξυλίωση Εξάνθημα γύρω από τα 
  βιοτίνης-λυσίνης  εξαρτώμενη από  φρύδια, μυϊκός πόνος, 
  (βιοκυτίνη)  ΑΤP και μεταφορά  κάματος (σπάνια) 
    καρβοξυλομάδας
Φυλλικό Τετραϋδροφυλλικό Μεταφορά μονανθρα- Αναιμία, ατέλειες του 
οξύ (Β9)    κικών ενώσεων·  νευρικού σωλήνα 
    σύνθεση θυμιδίνης  κατά την ανάπτυξη
Β12 5'-Δεοξυαδενοσυλο- Μεταφορά μεθυλομάδων· Αναιμία, μεγαλοβλαστική 
  κοβαλαμίνη  ενδομοριακές  αναιμία, μεθυλομηλονική 
    αναδιατάξεις  οξέωση
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ΕΙΚΟΝΑ 15.17 Δομές μερικών βιταμινών 
Β. Αυτές οι βιταμίνες συχνά αναφέρονται 
ως υδατοδιαλυτές βιταμίνες εξαιτίας της 
ευκολίας με την οποία διαλύονται στο νερό.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15.4  Βιταμίνες που δεν είναι συνένζυμα

Βιταμίνη Λειτουργία Ανεπάρκεια

A Ρόλος στην όραση,   Νυκταλωπία, βλάβη του κερατοειδούς  
  ανάπτυξη, αναπαραγωγή  χιτώνα, βλάβη στον αναπνευστικό  
    και τον γαστρεντερικό σωλήνα
C (ασκορβικό Αντιοξειδωτικό Σκορβούτο (πρησμένα ούλα που  
    οξύ)    αιμορραγούν, υποδερμική αιμορραγία)
D Ρύθμιση του μεταβολισμού Ραχίτιδα (παιδιά)∙ σκελετικές παραμορφώσεις,  
  ασβεστίου και φωσφόρου  διαταραχές στην ανάπτυξη 
   Οστεομαλάκυνση (ενήλικοι)∙ μαλακά,  
    κεκαμμένα οστά
E Αντιοξειδωτικό Αναστολή παραγωγής σπερματοζωαρίων∙ 
    αλλοιώσεις στους μυς και τα νεύρα (σπάνια)
K Πήξη αίματος Υποδερμική αιμοραγία

ΕΙΚΟΝΑ 15.18 Δομές μερικών βιταμινών οι οποίες δεν λειτουργούν ως συνένζυμα. Αυτές οι 
βιταμίνες συχνά καλούνται λιποδιαλυτές, λόγω της υδρόφοβης φύσης τους.

τητες για τη ζωή. Πράγματι, η ανεπάρκεια βιταμινών μπορεί να προκαλέσει 
ασθέ νειες σε όλους τους οργανισμούς που χρειάζονται αυτά τα μόρια (βλ. Πίνα-
κες 15.3 και 15.4).

  Δεν λειτουργούν όλες οι βιταμίνες ως συνένζυμα. Οι βιταμίνες που χαρα-
κτηρίζονται με τα γράμματα A, C, D, E και Κ (Εικόνα 15.18 και Πίνακας 15.4) 
έχουν μια ποικιλία λειτουργιών. Η βιταμίνη Α (ρετινόλη) είναι η πρόδρομος της 
ρετινάλης, της φωτοευαίσθητης ομάδας της ροδοψίνης και άλλων οπτικών χρω-
στικών (Υποκεφάλαιο 32.3), και του ρετινοϊκού οξέος, που είναι ένα σημαντικό 
σηματοδοτικό μόριο. Η ανεπάρκεια αυτής της βιταμίνης οδηγεί στη νυκταλωπία. 
Επιπλέον, τα νεαρά ζώα έχουν ανάγκη τη βιταμίνη Α για την ανάπτυξή τους. Η 
βιταμίνη C, ή ασκορβικό, ενεργεί ως αντιοξειδωτικό. Ανεπάρκεια της βιταμίνης 
C μπορεί να οδηγήσει στο σκορβούτο, μια ασθένεια που οφείλεται σε δύσμορφο 
κολλαγόνο και χαρακτηρίζεται από δερματικές αλλοιώσεις και ευθραυστότη-
τα των αιμοφόρων αγγείων (Υποκεφάλαιο 27.6). Ένας μεταβολίτης της βιταμί-
νης D είναι μια ορμόνη η οποία ρυθμίζει τον μεταβολισμό του ασβεστίου και 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15.5  Τύποι χημικών αντιδράσεων στον μεταβολισμό

Τύπος αντίδρασης Περιγραφή

Οξείδωση-αναγωγή Μεταφορά ηλεκτρονίων
Σύνδεση που χρειάζεται Σχηματισμός ομοιοπολικών δεσμών (δεσμοί άνθρακα- 
 διάσπαση της ATP  άνθρακα)
Ισομερείωση Αναδιατάξεις ατόμων για να σχηματίσουν ισομερή
Μεταφορά ομάδας Μεταφορά μιας λειτουργικής ομάδας από ένα μόριο σε άλλο
Υδρόλυση Διάσπαση δεσμών με προσθήκη νερού
Διάσπαση δεσμού άνθρακα- Δύο υποστρώματα δίνουν ένα προϊόν ή αντιστρόφως. Όταν 
 άνθρακα με τρόπους εκτός  το H2O ή το CO2 είναι προϊόν, σχηματίζεται διπλός δεσμός. 
 της οξείδωσης ή της υδρόλυσης  

του φωσφόρου. Ανεπάρκεια της βιταμίνης D διαταράσσει τον σχηματισμό των 
οστών στα αναπτυσσόμενα ζώα. Ανεπάρκεια της βιταμίνης Ε (α-τοκοφερόλη) 
προκαλεί ποικιλία νευρομυϊκών παθολογικών καταστάσεων. Αυτή η βιταμίνη 
απενεργοποιεί αντιδραστικές ρίζες οξυγόνου όπως οι ρίζες υδροξυλίου, προτού 
αυτές οξειδώσουν τα ακόρεστα λιπίδια των μεμβρανών, καταστρέφοντας τις δο-
μές του κυττάρου. Η βιταμίνη Κ είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική πήξη του 
αίματος (Υποκεφάλαιο 10.4). 

Σε όλο τον μεταβολισμό επαναλαμβάνονται βασικές αντιδράσεις 

Όπως ακριβώς υπάρχει οικονομία σχεδιασμού στη χρησιμοποίηση των ενεργο-
ποιημένων φορέων, έτσι υπάρχει οικονομία σχεδιασμού στις βιοχημικές αντι-
δράσεις. Οι χιλιάδες αντιδράσεις του μεταβολισμού, που εκ πρώτης όψεως δη-
μιουργούν σύγχυση λόγω της ποικιλομορφίας τους, είναι δυνατόν να υποδιαι-
ρεθούν σε έξι μόνο τύπους (Πίνακας 15.5). Οι ειδικές αντιδράσεις κάθε τύπου 
εμφανίζονται κατ’ επανάληψη, ελαττώνοντας περαιτέρω τον αριθμό των αντι-
δράσεων που πρέπει να μάθει ο φοιτητής.

1. Οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής είναι ουσιαστικά συνιστώσες πολλών πο-
ρειών. Η χρήσιμη ενέργεια προέρχεται συχνά από την οξείδωση των ενώσεων 
άνθρακα. Ας πάρουμε τις ακόλουθες δύο αντιδράσεις:
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+ + (1)

+ + (2)

Ηλεκτρικό Φουμαρικό

Μηλικό Οξαλοξικό

FAD FADH2

NAD+ NADH + H+

Οι δύο αυτές αντιδράσεις οξειδοαναγωγής είναι συνιστώσες του κύκλου του 
κιτρικού οξέος (Κεφάλαιο 17), ο οποίος οξειδώνει πλήρως το ενεργοποιημένο 
τμήμα των δύο ανθράκων του ακετυλο-CoA σε δύο μόρια CO2. Στην αντίδραση 
1, το FADH2 μεταφέρει τα ηλεκτρόνια, ενώ στην αντίδραση 2 τα ηλεκτρόνια με-
ταφέρονται από το NADH. 

2. Οι αντιδράσεις σύνδεσης σχηματίζουν δεσμούς χρησιμοποιώντας ελεύθερη 
ενέργεια από τη διάσπαση της ΑΤΡ. Η αντίδραση 3 δείχνει τον σχηματισμό δε-
σμού άνθρακα-άνθρακα που εξαρτάται από την ΑΤΡ, ο οποίος είναι αναγκαίος 
για την ένωση μικρότερων μορίων ώστε να σχηματιστούν μεγαλύτερα. Το οξα-
λοξικό σχηματίζεται από πυροσταφυλικό και CO2.
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Πυροσταφυλικό

Οξαλοξικό

CO2 + ATP + H2O

ADP + Pi + H+ (3)
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Το οξαλοξικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον κύκλο του κιτρικού οξέος ή να με-
τατραπεί σε αμινοξέα, όπως είναι το ασπαραγινικό οξύ.
3. Οι αντιδράσεις ισομερείωσης αναδιατάσσουν συγκεκριμένα άτομα μέσα σε 
ένα μόριο. Ο ρόλος τους συχνά είναι να προετοιμάσουν ένα μόριο για επόμενες 
αντιδράσεις, όπως είναι οι αντιδράσεις οξειδοαναγωγής που περιγράφηκαν στο 
σημείο 1. 

C
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HO

COO––OOC
C (4)

H H

H

OHH

Κιτρικό Ισοκιτρικό

C

COO–

C
H2

C
COO––OOC C

COO–

Η αντίδραση 4 είναι, και αυτή, συνιστώσα του κύκλου του κιτρικού οξέος. Η 
ισομερείωση αυτή προετοιμάζει το μόριο για την ακόλουθη οξείδωση και απο-
καρβοξυλίωσή του, μετακινώντας την υδροξυλική ομάδα του κιτρικού από μια 
τριτοταγή σε μια δευτεροταγή θέση.
4. Οι αντιδράσεις μεταφοράς ομάδας παίζουν ποικίλους ρόλους. Η αντίδραση 5 
είναι αντιπροσωπευτική μιας τέτοιας αντίδρασης. Στο πρώτο βήμα της γλυκό-
λυσης, βασική πορεία για παραγωγή ενέργειας από γλυκόζη (Κεφάλαιο 16), μια 
φωσφορική ομάδα μεταφέρεται από τον ενεργοποιημένο φορέα φωσφορικών 
ομάδων, την ΑΤΡ, στη γλυκόζη. Η αντίδραση αυτή παγιδεύει τη γλυκόζη μέσα 
στο κύτταρο έτσι ώστε να μπορεί να λάβει χώρα ο περαιτέρω καταβολισμός.
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6-Φωσφορική γλυκόζη
(G-6P)

ADP

––

–

2–
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2–

Όπως δηλώθηκε νωρίτερα, οι αντιδράσεις μεταφοράς ομάδας χρησιμοποιούνται 
για τη σύνθεση της ΑΤΡ. Είδαμε επίσης παραδείγματα χρησιμοποίησής τους στις 
πορείες σηματοδότησης (Κεφάλαιο 14).
5. Οι αντιδράσεις υδρόλυσης διασπούν δεσμούς με την προσθήκη νερού. Η 
υδρόλυση είναι ένας κοινός τρόπος που εφαρμόζεται για τη διάσπαση μεγάλων 
μορίων, είτε για να διευκολύνει περαιτέρω τον μεταβολισμό είτε για να ξαναχρη-
σιμοποιήσει μερικά από τα συστατικά για βιοσυνθετικούς σκοπούς. Οι πρωτεΐ-
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νες πέπτονται με υδρολυτική διάσπαση (Κεφάλαια 9 και 10). Η αντίδραση 6 δεί-
χνει την υδρόλυση ενός πεπτιδίου για την παραγωγή δύο μικρότερων πεπτιδίων.
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+H3NN

HH
R2R2

OO

–
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6. Αντιδράσεις διάσπασης δεσμών άνθρακα-άνθρακα με τρόπο διαφορετικό της 
υδρόλυσης ή της οξείδωσης, με δύο υποστρώματα να δίνουν ένα προϊόν ή αντι-
στρόφως. Όταν απελευθερώνεται CO2 ή H2O, σχηματίζεται διπλός δεσμός. Τα 
ένζυμα που καταλύουν αυτούς τους τύπους των αντιδράσεων ταξινομούνται ως 
λυάσες. Ένα σπουδαίο παράδειγμα, που φαίνεται στην αντίδραση 7, είναι η με-
τατροπή του μορίου της 1,6-διφωσφορικής φρουκτόζης, με έξι άτομα άνθρακα, 
σε 2 τμήματα των τριών ατόμων άνθρακα: τη φωσφορική διυδροξυακετόνη και 
την 3-φωσφορική γλυκεραλδεΰδη.
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Η αντίδραση αυτή είναι ένα καθοριστικό βήμα στη γλυκόλυση (Κεφάλαιο 16). 
Αφυδατώσεις για τον σχηματισμό διπλών δεσμών, όπως ο σχηματισμός του φω-
σφο-ενολοπυροσταφυλικού (Εικόνα 15.6) από το 2-φωσφογλυκερικό (αντίδρα-
ση 8), είναι σπουδαίες αντιδράσεις αυτού του τύπου.
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Η αφυδάτωση προετοιμάζει το επόμενο βήμα στην πορεία, μια αντίδραση μετα-
φοράς ομάδας η οποία χρησιμοποιεί το υψηλό δυναμικό μεταφοράς φωσφορι-
κής ομάδας του προϊόντος ΡΕΡ για να σχηματίσει ΑΤΡ από ADP.

Αυτοί οι έξι θεμελιώδεις τύποι αντιδράσεων είναι η βάση του μεταβολισμού. 
Υπενθυμίζεται ότι και οι έξι τύποι μπορούν να προχωρήσουν και προς τις δύο 
κατευθύνσεις, ανάλογα με την πρότυπη ελεύθερη ενέργεια της συγκεκριμένης 
αντίδρασης και τη συγκέντρωση των αντιδρώντων και των προϊόντων μέσα στο 
κύτταρο. Ένας αποτελεσματικός τρόπος εκμάθησης είναι να ψάξουμε για κοινά 
στοιχεία στις διάφορες μεταβολικές πορείες που θα μελετήσουμε. Υπάρχει μια 
χημική λογική η οποία, όταν αναλύεται, καθιστά την πολυπλοκότητα της χη μείας 
των ζώντων οργανισμών πιο διαχειρίσιμη και αποκαλύπτει την κομψότητά της.

Oι μεταβολικές διεργασίες ρυθμίζονται με τρεις κύριους τρόπους

Είναι φανερό ότι το πολύπλοκο δίκτυο των μεταβολικών αντιδράσεων πρέπει 
να ρυθμίζεται αυστηρά. Πρέπει να παρακολουθούνται τα επίπεδα των διαθέσι-
μων θρεπτικών ουσιών και πρέπει να μεταβάλλεται και να συντονίζεται η δρα-
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στικότητα των μεταβολικών πορειών για τη δημιουργία της ομοιόστασης, ενός 
σταθερού βιοχημικού περιβάλλοντος. Την ίδια στιγμή, ο μεταβολικός έλεγχος 
πρέπει να είναι ελαστικός, για να προσαρμόζει τη μεταβολική δραστηριότητα 
στις συνεχείς αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος των κυττάρων. Η Εικό-
να 15.19 απεικονίζει τα αποθέματα θρεπτικών ουσιών και τις μεταξύ τους σχέ-
σεις οι οποίες πρέπει να παρακολουθούνται και να ρυθμίζονται. Ο μεταβολισμός 
ρυθμίζεται με τον έλεγχο (1) της ποσότητας των ενζύμων, (2) της καταλυτικής 
δραστικότητάς τους και (3) της ευκολίας πρόσβασης στα υποστρώματα. 

Έλεγχος της ποσότητας των ενζύμων. Η ποσότητα ενός συγκεκριμένου ενζύ-
μου εξαρτάται από την ταχύτητα της σύνθεσης και από την ταχύτητα αποικοδό-
μησης. Το επίπεδο πολλών ενζύμων προσαρμόζεται με τη μεταβολή της ταχύτη-
τας μεταγραφής των γονιδίων που τα κωδικεύουν (Κεφάλαια 29 και 31). Παρα-
δείγματος χάριν, στην E. coli η παρουσία της λακτόζης επάγει μέσα σε λίγα λε-
πτά μια αύξηση κατά 50 φορές της ταχύτητας σύνθεσης της β-γαλακτοζιτάσης, 
ενός ενζύμου που απαιτείται για τη διάσπαση αυτού του δισακχαρίτη.

Έλεγχος της καταλυτικής δραστικότητας. Η καταλυτική δραστικότητα των 
ενζύμων ελέγχεται με αρκετούς τρόπους. O αλλοστερικός έλεγχος είναι ιδιαίτερα 
σπουδαίος. Παραδείγματος χάριν, η πρώτη αντίδραση σε πολλές βιοσυνθετικές 
πορείες αναστέλλεται αλλοστερικά από το τελικό προϊόν. H αναστολή της ασπα-
ραγινικής τρανσκαρβαμοϋλάσης από την τριφωσφορική κυτιδίνη (Υποκεφά-
λαιο 10.1) είναι ένα πλήρως κατανοητό παράδειγμα μιας ανατροφοδοτικής ανα-
στολής. Αυτός ο τύπος ελέγχου μπορεί να είναι σχεδόν ακαριαίος. Ένας άλλος 
επαναλαμβανόμενος μηχανισμός είναι η αντιστρεπτή ομοιοπολική τροποποίηση 

ΕΙΚΟΝΑ 15.19 Ομοιόσταση. Η διατήρηση 
ενός σταθερού κυτταρικού περιβάλλοντος 
απαιτεί πολύπλοκη μεταβολική ρύθμιση η 
οποία συντονίζει τη χρήση των αποθεμάτων 
των θρεπτικών ουσιών. [Κατά D. U. 
Silverthorn, Human Physiology: An Integrated 
Approach, 3rd ed. (Pearson, 2004), Figure 
22-2.]
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15.4 Επαναλαμβανόμενα μοτίβα

(Υποκεφάλαιο 10.1). Παραδείγματος χάριν, η φωσφορυλάση του γλυκογόνου, 
το ένζυμο που καταλύει τη διάσπαση του γλυκογόνου, μιας μορφής αποθηκευ-
τικού σακχάρου, ενεργοποιείται από τη φωσφορυλίωση ενός καταλοίπου μιας 
συγκεκριμένης σερίνης όταν υπάρχει έλλειψη γλυκόζης (Υποκεφάλαιο 21.1).

Οι ορμόνες συντονίζουν τις μεταβολικές σχέσεις μεταξύ διαφορετικών ιστών, 
συχνά με το να ρυθμίζουν την αντιστρεπτή τροποποίηση σημαντικών ενζύμων. 
Παραδείγματος χάριν, η ορμόνη επινεφρίνη πυροδοτεί έναν καταρράκτη μετα-
γωγής σήματος στους μυς, με αποτέλεσμα τη φωσφορυλίωση και ενεργοποίηση 
βασικών ενζύμων, που καταλήγει στη γρήγορη αποικοδόμηση του γλυκογόνου 
σε γλυκόζη, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιείται για να προμηθεύσει ΑΤΡ για 
τη μυϊκή σύσπαση. Όπως περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 14, πολλές ορμόνες δρουν 
μέσω ενδοκυτταρικών αγγελιαφόρων, όπως η κυκλική ΑΜΡ και το ιόν ασβε-
στίου, που συντονίζουν τις δραστικότητες πολλών πρωτεϊνών-στόχων.

Πολλές αντιδράσεις στον μεταβολισμό ελέγχονται από την ενεργειακή κατά-
σταση του κυττάρου. Ένας δείκτης της ενεργειακής κατάστασης είναι το ενερ-
γειακό φορτίο, το οποίο είναι ανάλογο προς το μοριακό κλάσμα της ATP συν το 
μισό μοριακό κλάσμα της ADP, δεδομένου ότι η ATP περιέχει δύο ανυδριτικούς 
δεσμούς, ενώ η ADP περιέχει έναν. Επομένως το ενεργειακό φορτίο ορίζεται ως

 [ΑΤΡ] + ½ [ADP]Ενεργειακό φορτίο = —————————— [ΑΤΡ] + [ADP] + [ΑΜΡ]

Tο ενεργειακό φορτίο μπορεί να έχει μια τιμή που ποικίλλει από το μηδέν (όλο 
AMP) έως το 1 (όλο ATP). Oι πορείες που παράγουν ATP (καταβολικές) ανα-
στέλλονται από υψηλό ενεργειακό φορτίο, ενώ οι πορείες που χρησιμοποιούν ATP 
(αναβολικές) διεγείρονται από υψηλό ενεργειακό φορτίο. Σε διαγράμματα της τα-
χύτητας αντίδρασης τέτοιων πορειών έναντι του ενεργειακού φορτίου, οι κα-
μπύλες έχουν μεγάλη κλίση κοντά σε τιμές ενεργειακού φορτίου 0,9, όπου συ-
νήθως τέμνονται (Eικόνα 15.20). Είναι φανερό ότι ο έλεγχος αυτών των πορειών 
έχει αναπτυχθεί ώστε να διατηρεί το ενεργειακό φορτίο σε σχετικά στενά όρια. 
Mε άλλα λόγια, το ενεργειακό φορτίο, όπως το pH ενός κυττάρου, ρυθμίζεται. 
Tο ενεργειακό φορτίο των περισσότερων κυττάρων κυμαίνεται μεταξύ 0,90 και 
0,95, αλλά μπορεί να πέσει κάτω από 0,7 στους μυς κατά την έντονη άσκηση. 
Ένας εναλλακτικός δείκτης της ενεργειακής κατάστασης είναι το δυναμικό φω-
σφορυλίωσης, που ορίζεται ως

 [ΑΤΡ]Δυναμικό φωσφορυλίωσης = —————  [ADP] + [Pi]

Tο δυναμικό φωσφορυλίωσης, σε αντίθεση με το ενεργειακό φορτίο, εξαρτάται 
από τη συγκέντρωση του Pi και έχει άμεση σχέση με την αποθήκευση ελεύθερης 
ενέργειας που είναι διαθέσιμη από την ATP.

Έλεγχος της ευκολίας πρόσβασης στα υποστρώματα. Ο έλεγχος της ροής των 
υποστρωμάτων είναι ένας άλλος τρόπος ρύθμισης του μεταβολισμού σε όλους 
τους οργανισμούς. Η διάσπαση της γλυκόζης μπορεί να συμβεί σε πολλά κύττα-
ρα μόνο εάν υπάρχει ινσουλίνη για να προαγάγει την είσοδο της γλυκόζης στο 
κύτταρο. Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, η μεταβολική ρύθμιση και η ευε-
λιξία ενισχύονται με τη διαμερισματοποίηση. Η μεταφορά ενός υποστρώματος 
από ένα διαμέρισμα του κυττάρου σε ένα άλλο μπορεί να χρησιμεύσει ως σημείο 
ελέγχου. Παραδείγματος χάριν, η οξείδωση των λιπαρών οξέων λαμβάνει χώρα 
στα μιτοχόνδρια, ενώ η σύνθεσή τους λαμβάνει χώρα στο κυτταρόπλασμα. H 
δια μερισματοποίηση διαχωρίζει αυτές τις αντίθετες αντιδράσεις.

Πτυχές του μεταβολισμού μπορεί να εξελίχθηκαν από έναν κόσμο RNA

Πώς εξελίχθηκαν οι πολύπλοκες πορείες που απαρτίζουν τον μεταβολι-
σμό; Η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι το RNA ήταν ένα πρώιμο βιομό-

ΕΙΚΟΝΑ 15.20 Το ενεργειακό φορτίο 
ρυθμίζει τον μεταβολισμό.  Όταν το 
ενεργειακό φορτίο είναι υψηλό η ATP 
αναστέλλει τις σχετικές ταχύτητες 
μιας τυπικής πορείας παραγωγής ΑΤΡ 
(καταβολική) και διεγείρει μια τυπική πορεία 
που χρησιμοποιεί ΑΤΡ (αναβολική).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Mεταβολισμός: 
βασικές έννοιες και σχεδιασμός

ριο που κυριαρχούσε στον μεταβολισμό χρησιμεύοντας και ως καταλύτης και ως 
μόριο αποθήκευσης πληροφοριών. Αυτή η υποθετική χρονική περιόδος ονομά-
ζεται κόσμος RNA.

Γιατί οι ενεργοποιημένοι φορείς, όπως η ΑΤΡ, το NADH, το FADH2 και το 
συνένζυμο Α, περιέχουν μονάδες διφωσφορικής αδενοσίνης; Μια πιθανή εξή-
γηση είναι ότι τα μόρια αυτά εξελίχθηκαν από τους πρώτους καταλύτες RNA. 
Μονάδες που δεν είναι RNA, όπως ο δακτύλιος της ισοαλλοξαζίνης, μπορεί να 
είχαν στρατολογηθεί για να υπηρετήσουν ως αποτελεσματικοί φορείς ενεργο-
ποιημένων ηλεκτρονίων και χημικών μονάδων, μια λειτουργία που δεν εκτελεί-
ται εύκολα από το ίδιο το RNA. Μπορούμε να φανταστούμε τον δακτύλιο αδενί-
νης του FADH2 προσδεμένο σε μια μονάδα ουρακίλης με ζευγάρωμα βάσεων σε 
έναν θώκο ενός RNA-ενζύμου (ριβοένζυμο), ενώ ο δακτύλιος ισοαλλοξαζίνης 
προεξέχει και λειτουργεί ως φορέας ηλεκτρονίων. Όταν οι πιο πολυσχιδείς πρω-
τεΐνες αντικατέστησαν το RNA ως οι κύριοι καταλύτες, τα ριβονουκλεοτιδικά 
συνένζυμα παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα διότι ήδη είχαν προσαρμοστεί 
καλά στους μεταβολικούς ρόλους τους. Παραδείγματος χάριν, η μονάδα νικοτι-
ναμιδίου του NADH μπορεί να μεταφέρει ηλεκτρόνια εύκολα, ανεξαρτήτως εάν 
η μονάδα αδενίνης αλληλεπιδρά με μια βάση σε ένα RNA-ένζυμο ή με τα κατά-
λοιπα αμινοξέων σε ένα πρωτεϊνικό ένζυμο. Με την άφιξη των πρωτεϊνικών εν-
ζύμων, αυτοί οι σπουδαίοι συμπαράγοντες εξελίχθηκαν ως ελεύθερα μόρια, δί-
χως να χάσουν τη διφωσφορική αδενοσίνη, κατάλοιπο της καταγωγής τους από 
τον κόσμο του RNA. Το ότι μόρια και μοτίβα του μεταβολισμού είναι κοινά σε 
όλες τις μορφές της ζωής, μαρτυρεί την κοινή τους προέλευση και τη διατήρηση 
των λειτουργικών τμημάτων στη διάρκεια των δισεκατομμυρίων ετών εξέλιξης. 
Η κατανόηση του μεταβολισμού, όπως εκείνη άλλων βιολογικών διεργασιών, 
εμπλουτίζεται από την αναζήτηση πληροφοριών για το πώς προήλθαν αυτά τα 
όμορφα ολοκληρωμένα πρότυπα των αντιδράσεων.

Περίληψη

Όλα τα κύτταρα μετασχηματίζουν ενέργεια. Εξάγουν ενέργεια από το περιβάλ-
λον τους και τη χρησιμοποιούν για να μετατρέψουν απλά μόρια σε κυτταρικά 
συστατικά.

15.1 Ο μεταβολισμός αποτελείται από πολλές συζευγμένες  
 και διασυνδεδεμένες αντιδράσεις

Η διεργασία μεταγωγής ενέργειας λαμβάνει χώρα μέσω του μεταβολισμού, 
ενός ιδιαίτερα ολοκληρωμένου δικτύου χημικών αντιδράσεων. Ο μεταβο-
λισμός μπορεί να υποδιαιρεθεί στον καταβολισμό (αντιδράσεις που χρησι-
μοποιούνται για την εξαγωγή ενέργειας από τα καύσιμα) και στον αναβολι-
σμό (αντιδράσεις που χρησιμοποιούν την ενέργεια αυτή για βιοσυνθέσεις). 
Η πιο πολύτιμη θερμοδυναμική έννοια για την κατανόηση της βιοενεργη-
τικής είναι η ελεύθερη ενέργεια. Μια αντίδραση μπορεί να συμβεί αυθόρ-
μητα μόνο εάν η μεταβολή στην ελεύθερη ενέργεια (�G) είναι αρνητική. 
Μια θερμοδυναμικά μη ευνοούμενη αντίδραση μπορεί να ωθηθεί από μια 
θερμοδυναμικά ευνοούμενη, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι η υδρό-
λυση της ΑΤΡ. 

15.2 Η ATP είναι το παγκόσμιο νόμισμα ελεύθερης ενέργειας  
 στα βιολογικά συστήματα

Η ενέργεια που παράγεται από τον καταβολισμό μετασχηματίζεται σε τρι-
φωσφορική αδενοσίνη. Η υδρόλυση της ΑΤΡ είναι εξώεργη και η ενέρ-
γεια που απελευθερώνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσει 
κυτταρικές διεργασίες, όπως η κίνηση, η ενεργός μεταφορά και η βιοσύν-
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θεση. Κάτω από κυτταρικές συνθήκες, η υδρόλυση της ΑΤΡ μετακινεί την 
ισορροπία μιας συζευγμένης αντίδρασης κατά έναν παράγοντα περίπου 
108. Η ΑΤΡ, το παγκόσμιο νόμισμα ενέργειας στα βιολογικά συστήματα, 
είναι ένα μόριο πλούσιο σε ενέργεια διότι περιέχει δύο δεσμούς φωσφο-
ανυδρίτη.

15.3 Η οξείδωση των καύσιμων οργανικών μορίων είναι  
 μια σπουδαία πηγή κυτταρικής ενέργειας

Ο σχηματισμός της ΑΤΡ είναι συζευγμένος με την οξείδωση των καύσιμων 
οργανικών μορίων, είτε άμεσα είτε μέσω του σχηματισμού βαθμιδώσεων 
συγκέντρωσης ιόντων. Οι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί μπορούν να χρησι-
μοποιούν το φως για να παραγάγουν τέτοιες βαθμιδώσεις. Η ΑΤΡ κατανα-
λώνεται για να προαγάγει ενδόεργες αντιδράσεις και στις διεργασίες μετα-
γωγής σήματος. Στο πρώτο στάδιο, μεγάλα μόρια διασπώνται σε μικρότε-
ρα, όπως είναι τα αμινοξέα, τα σάκχαρα και τα λιπαρά οξέα. Στο δεύτερο 
στάδιο, τα μικρά αυτά μόρια αποικοδομούνται σε λίγες απλές μονάδες, 
όπως το ακετυλο-CoA, οι οποίες έχουν πολυσχιδείς ρόλους στον μεταβολι-
σμό. Το τρίτο στάδιο του μεταβολισμού είναι ο κύκλος του κιτρικού οξέος 
και η οξειδωτική φωσφορυλίωση, απ’ όπου παράγεται ΑΤΡ καθώς τα ηλε-
κτρόνια ρέουν προς το Ο2, που είναι ο τελικός δέκτης ηλεκτρονίων, και τα 
καύσιμα οξειδώνονται πλήρως σε CO2.

15.4 Οι μεταβολικές πορείες περιέχουν πολλά  
 επαναλαμβανόμενα μοτίβα

Ο μεταβολισμός χαρακτηρίζεται από κοινά μοτίβα. Ένας μικρός αριθμός 
επανεμφανιζομένων ενεργοποιημένων φορέων, όπως η ΑΤΡ, το NADH και 
το ακετυλο-CoA, μεταφέρουν ενεργοποιημένες ομάδες σε πολλές μεταβο-
λικές πορείες. Το NADPH, το οποίο φέρει δύο ηλεκτρόνια υψηλού δυναμι-
κού, προμηθεύει την αναγωγική ισχύ στην αναγωγική βιοσύνθεση των συ-
στατικών του κυττάρου. Πολλοί ενεργοποιημένοι φορείς παράγονται από 
βιταμίνες, μικρά οργανικά μόρια απαραίτητα στη διατροφή πολλών ανώ-
τερων οργανισμών. Επιπλέον, στις μεταβολικές πορείες χρησιμοποιούνται 
κατ’ επανάληψη τύποι βασικών αντιδράσεων.

O μεταβολισμός ρυθμίζεται με πολλούς τρόπους. Oι ποσότητες ορι-
σμένων κρίσιμων ενζύμων ελέγχονται από τη ρύθμιση της ταχύτητας της 
σύνθεσης και αποικοδόμησης. Επιπροσθέτως, οι καταλυτικές δραστικότη-
τες πολλών ενζύμων ρυθμίζονται από αλλοστερικές αλληλεπιδράσεις και 
ομοιοπολικές μετατροπές. Επίσης, ελέγχεται η κίνηση πολλών υποστρω-
μάτων μέσα στα κύτταρα και στα κυτταρικά διαμερίσματα. Ένα υψηλό 
ενεργειακό φορτίο αναστέλλει τις πορείες παραγωγής ATP (καταβολικές) 
ενώ διεγείρει εκείνες που χρησιμοποιούν ATP (αναβολικές).
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1. Πολύπλοκα σχήματα. Τι σημαίνει ενδιάμεσος μεταβολισμός;

2. Αντίθετα. Κάνετε διάκριση μεταξύ του αναβολισμού και του 
καταβολισμού.

3. Γκράφιτι. Καθώς πηγαίνετε στο μάθημα βιοχημείας με έναν 
φίλο σας, στον τοίχο του κτιρίου επιστημών, βλέπετε το εξής 
γκράφιτι ζωγραφισμένο με σπρέυ: «Όταν ένα σύστημα βρίσκε-
ται σε ισορροπία, η ελεύθερη ενέργεια Gibbs είναι η μέγιστη». 
Σας προκαλεί αηδία όχι μόνο η καθαυτή πράξη βανδαλισμού, 
αλλά και η άγνοια που φαίνεται να έχει ο άνθρωπος που το έκα-
νε. Ο φίλος σας σας ζητά να εξηγήσετε γιατί.

4. Γιατί μπαίνετε στον κόπο να φάτε; Ποιες είναι οι τρεις κύριες 
χρήσεις για την κυτταρική ενέργεια;

5. Ταιριάξτε τα.

1.  Νόμισμα κυτταρικής  α. NAD+ 
   ενέργειας 
 2. Αναβολικός φορέας  β. Συνένζυμο Α 
  ηλεκτρονίων 
 3. Φωτότροφος οργανισμός γ. Πρόδρομη ένωση των
           συνενζύμων
 4. Καταβολική αντίδραση  δ. Παράγει ενέργεια
  φορέα ηλεκτρονίων 
 5. Αντίδραση οξείδωσης- ε. Απαιτεί ενέργεια
  αναγωγής 
 6. Ενεργοποιημένος φορέας  στ. ΑΤΡ 
  μορίων δύο ανθράκων
 7. Βιταμίνη ζ. Μεταφέρει ηλεκτρόνια
 8. Αναβολισμός η. NADP+

 9. Αμφιβολική αντίδραση θ. Μετατρέπει την ενέργεια του   
    φωτός σε χημική ενέργεια
 10. Καταβολισμός ι . Χρησιμοποιείται στον αναβο-
           λισμό και τον καταβολισμό

6. Φορτία. In vivo, το ATP απαντά συνήθως δεσμευμένο με ιό-
ντα μαγνησίου ή μαγγανίου. Γιατί συμβαίνει αυτό;

7. Ενέργεια για να καεί. Ποιοι παράγοντες ευθύνονται για το 
υψηλό δυναμικό μεταφοράς φωσφορικής ομάδας των τριφω-
σφορικών νουκλεοζιτών;

8. Πίσω στον χρόνο. Εξηγήστε το γεγονός ότι η ΑΤΡ, και όχι 
ένας άλλος τριφωσφορικός νουκλεοζίτης, είναι το κυτταρικό 
νόμισμα ενέργειας.

9. Θέματα νομίσματος. Γιατί φαίνεται λογικό να έχουμε έναν 
μοναδικό νουκλεοζίτη, την ΑΤΡ, να λειτουργεί ως κυτταρικό 
νόμισμα ενέργειας;

10. Περιβαλλοντικές συνθήκες. Η πρότυπη ελεύθερη ενέργεια 
της υδρόλυσης της ΑΤΡ είναι –30,5 kJ mol–1 (–7,3 kcal mol–1).

 ΑΤΡ + Η2Ο ∆ ADP + Pi

Ποιες συνθήκες θα μπορούσαν να αλλαχθούν για να μεταβλη-
θεί η ελεύθερη ενέργεια της υδρόλυσης;

11. Ωμή δύναμη; Συχνά οι μεταβολικές πορείες περιέχουν αντι-
δράσεις με θετικές τιμές πρότυπης ελεύθερης ενέργειας· εντού-
τοις οι αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα. Πώς είναι αυτό δυνατόν; 

12. Ροή ενέργειας. Ποια είναι η κατεύθυνση κάθε μίας από τις 

ακόλουθες αντιδράσεις, όταν η αρχική συγκέντρωση των αντι-
δρώντων είναι ισογραμμομοριακή; Να χρησιμοποιήσετε τα δε-
δομένα του Πίνακα 15.1.
(α) ATP + κρεατίνη ∆ φωσφορική κρεατίνη + ADP

(β) ATP + γλυκερόλη ∆ 3-φωσφορική γλυκερόλη + ADP

(γ) ATP + πυροσταφυλικό ∆ φωσφο-ενολοπυροσταφυλικό + ADP

(δ) ATP + γλυκόζη ∆ 6-φωσφορική γλυκόζη + ADP

13. Μια ορθή εξαγωγή συμπεράσματος. Ποιες πληροφορίες δί-
νουν τα δεδομένα για �G°ʹ του Πίνακα 15.1 αναφορικά με τις 
σχετικές ταχύτητες υδρόλυσης των πυροφωσφορικών και των 
ακετυλοφωσφορικών; 

14. Ένας ισχυρός δότης. Ας πάρουμε την ακόλουθη αντίδραση: 

ATP + πυροσταφυλικό ∆ φωσφο-ενολοπυροσταφυλικό + ADP

(α) Να υπολογίσετε τις �G°ʹ και Kʹeq στους 25°C για την αντί-
δραση αυτή, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του Πίνακα 15.1.
(β) Ποιος είναι ο λόγος ισορροπίας του πυροσταφυλικού προς 
το φωσφο-ενολοπυροσταφυλικό, εάν ο λόγος ATP προς ADP 
είναι 10; 

15. Ισομερική ισορροπία. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα του 
Πίνακα 15.1, να υπολογίσετε τη �G°ʹ της ισομερείωσης της 
6-φωσφορικής γλυκόζης σε 1-φωσφορική γλυκόζη. Ποιος είναι 
ο λόγος της ισορροπίας της 6-φωσφορικής γλυκόζης προς την 
1-φωσφορική γλυκόζη, στους 25°C;

16. Ενεργοποιημένη οξική ομάδα. O σχηματισμός του ακε-
τυλο-CoA από το οξικό είναι αντίδραση που ωθείται από την 
ATP: 

Oξικό + ATP + CoA ∆ ακετυλο-CoA + AMP + PPi

(α) Να υπολογίσετε τη �G°ʹ της αντίδρασης με τα δεδομένα 
αυτού του κεφαλαίου. 
(β) Tο PPi που σχηματίζεται στην αντίδραση αυτή υδρολύεται 
γρήγορα στον οργανισμό, λόγω της πανταχού παρουσίας της 
ανόργανης πυροφωσφατάσης. H �G°ʹ της υδρόλυσης του PPi 
είναι –19,2 kJ mol–1 (–4,6 kcal mol–1). Να υπολογίσετε τη �G°ʹ 
της συνολικής αντίδρασης. Ποια επίδραση έχει η υδρόλυση του 
PPi στον σχηματισμό του ακετυλο-CoA;

17. Ισχύς οξέος. Tο pK ενός οξέος είναι ένα μέτρο του δυναμι-
κού μεταφοράς ομάδας πρωτονίων.

(α) Να παραγάγετε μια σχέση μεταξύ �G°ʹ και pK. 

(β) Ποια είναι η �G°ʹ του ιοντισμού του οξικού οξέος, το 
οποίο έχει pK 4,8;

18. Λόγος ύπαρξης. Οι μύες μερικών ασπονδύλων είναι πλού-
σιοι σε φωσφορική αργινίνη. Να προτείνετε μια λειτουργία γι’ 
αυτό το κατάλοιπο αμινοξέος. 
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19. Επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Ποιο είναι το κοινό δομικό χα-
ρακτηριστικό των ATP, FAD, NAD+ και CoA;

20. Eργογενής βοήθεια ή παρεμπόδιση; Η κρεατίνη είναι ένα 
δημοφιλές, αλλά μη δοκιμασμένο, συμπλήρωμα της διατρο-
φής.
(α) Ποια είναι η βιοχημική λογική για τη χρησιμοποίηση της 
κρεατίνης;
(β) Ποιος τύπος άσκησης θα ωφεληθεί περισσότερο από το 
συμπλήρωμα κρεατίνης;

21. Πρότυπες συνθήκες εναντίον πραγματικής ζωής 1. Το ένζυ-
μο αλδολάση καταλύει την ακόλουθη αντίδραση στη γλυκολυ-
τική πορεία.

 Αλδολάση
1,6-Διφωσφορική φρουκτόζη 3:::::4 
 Φωσφορική διυδροξυακετόνη + 

3-Φωσφορική γλυκεραλδεΰδη

Η �G°ʹ της αντίδρασης είναι +23,8 kJ mol–1 (+5,7 kcal mol-1), 
ενώ η �G μέσα στο κύτταρο είναι –1,3 kJ mol–1 (–0,3 kcal 
mol–

 

1). Να υπολογίσετε την αναλογία των αντιδρώντων προς 
τα προϊόντα κάτω από συνθήκες ισορροπίας και κάτω από εν-
δοκυτταρικές συνθήκες. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματά 
σας, να εξηγήσετε πώς η αντίδραση μπορεί να είναι ενδόεργη 
κάτω από πρότυπες συνθήκες και εξώεργη κάτω από ενδοκυτ-
ταρικές συνθήκες.

22. Πρότυπες συνθήκες εναντίον πραγματικής ζωής 2. Στη σελ. 
441 δείξαμε ότι μια αντίδραση Α ∆ Β, με μια �Gοʹ = +16,7 
kJ mol–1 (+4 kcal mol–1) έχει K′eq = 1,15 × 10–3. Εάν η αντίδρα-
ση συνδέεται κάτω από πρότυπες συνθήκες με την υδρόλυση 
της ΑΤΡ, η K′eq αυξάνεται σε 2,67 × 102. Το κυτταρικό σύστημα 
παραγωγής ΑΤΡ διατηρεί τον λόγο [ΑΤΡ]/[ADP][Pi] σε υψηλό 
επίπεδο, τυπικά της τάξεως των 500 Μ–1. Να υπολογίσετε τον 
λόγο Β/Α σε κυτταρικές συνθήκες.

23. Όχι όλα όμοια. Οι συγκεντρώσεις των ΑΤΡ, ADP και Pi δι-
αφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κυττάρου. Επομένως, η απε-
λευθέρωση ελεύθερης ενέργειας με την υδρόλυση της ΑΤΡ θα 
ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο του κυττάρου. Χρησιμοποιώ-
ντας τον ακόλουθο πίνακα, να υπολογίσετε τη �G της υδρόλυ-
σης της ΑΤΡ στους μυς, στο ήπαρ και στα κύτταρα του εγκε-
φάλου. Σε ποιον τύπο κυττάρου είναι μεγαλύτερη η ελεύθερη 
ενέργεια υδρόλυσης της ΑΤΡ;

 ΑΤΡ (mM) ADP (mM) Pi (mM)

Ήπαρ 3,5 1,8 5,0
Μύες 8,0 0,9 8,0
Εγκέφαλος 2,6 0,7 2,7

24. Θέματα οξείδωσης. Εξετάστε τα ζεύγη των μορίων και 
προσδιορίστε σε κάθε ζεύγος το περισσότερο ανηγμένο μόριο.
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25. Τρέχοντας σε κατήφορο. Η γλυκόλυση είναι μια σειρά από 
10 συνδεδεμένες αντιδράσεις οι οποίες μετατρέπουν ένα μό-
ριο γλυκόζης σε δύο μόρια πυροσταφυλικού με την ταυτόχρο-
νη σύνθεση δύο μορίων ΑΤΡ (Κεφάλαιο 16). Η �G°ʹ για την 
ομάδα αυτή των αντιδράσεων είναι –35,6 kJ mol–1 (–8,5 kcal 
mol–1), ενώ η �G είναι –90 kJ mol–1 (–22 kcal mol–1). Να εξη-
γήσετε γιατί η απελευθέρωση ελεύθερης ενέργειας είναι τόσο 
μεγαλύτερη κάτω από ενδοκυτταρικές συνθήκες από ό,τι κάτω 
από πρότυπες συνθήκες.

26. Εξωτερική ανάθεση. Η εξωτερική ανάθεση, μια κοινή επι-
χειρηματική πρακτική, είναι ουσιαστικά η σύναψη συμφωνητι-
κού με μια άλλη επιχείρηση προκειμένου να εκτελέσει μια συ-
γκεκριμένη υπηρεσία. Οι ανώτεροι οργανισμοί ήταν οι αρχικοί 
αναθέτες, εξαρτώμενοι συχνά από τους κατώτερους οργανι-
σμούς για την πραγματοποίηση βασικών βιοχημικών λειτουρ-
γιών. Δώστε ένα παράδειγμα βιοχημικής εξωτερικής ανάθεσης 
από αυτό το κεφάλαιο.

27. Προϊόντα διάσπασης. Η πέψη είναι το πρώτο στάδιο στην 
εξαγωγή ενέργειας από τις τροφές, αλλά κατά τη διάρκεια αυ-
τού του σταδίου δεν προκύπτει χρήσιμη ενέργεια. Γιατί θεωρεί-
ται η πέψη ένα στάδιο στην εξαγωγή ενέργειας;

28. Ηλεκτρόνια υψηλής ενέργειας. Ποιοι είναι οι ενεργοποιη-
μένοι φορείς ηλεκτρονίων για τον καταβολισμό; Για τον ανα-
βολισμό;

29. Λιγότερη αντήχηση. Οι θειοεστέρες, κοινοί στη βιοχημεία, 
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είναι πιο ασταθείς (ενεργειακά πλούσιοι) από ό,τι οι εστέρες 
οξυγόνου. Εξηγήστε γιατί συμβαίνει αυτό.

30. Ταξινομώντας αντιδράσεις. Ποιοι είναι οι έξι κοινοί τύποι 
αντιδράσεων που εμφανίζονται στη βιοχημεία;

31. Διατηρώντας τον έλεγχο. Ποιοι είναι οι τρεις κύριοι τρόποι 
ελέγχου των μεταβολικών αντιδράσεων;

Ασκήσεις συνδυασμού ύλης από διάφορα κεφάλαια

32. Κινητική έναντι θερμοδυναμικής. Η αντίδραση του NADH 
με το οξυγόνο για την παραγωγή NAD+ και Η2Ο είναι πολύ 
εξώεργη· εντούτοις, η αντίδραση NADH και οξυγόνου λαμ-
βάνει χώρα πολύ αργά. Γιατί μια θερμοδυναμικά ευνοούμενη 
αντίδραση δεν συμβαίνει γρήγορα; 

33. Ενεργοποιημένο θειικό. Tο ινωδογόνο περιέχει O-θειική 
τυροσίνη. Να προτείνετε μια ενεργό μορφή θειικού ανιόντος 
που είναι σε θέση να αντιδράσει in vivo με το αρωματικό υδρο-
ξύλιο ενός καταλοίπου τυροσίνης μιας πρωτεΐνης, για να σχη-
ματίσει O-θειική τυροσίνη.

Άσκηση ερμηνείας δεδομένων

34. Τα αντίθετα έλκονται. Η ακόλουθη γραφική παράσταση 
δείχνει πώς η �G για την υδρόλυση της ΑΤΡ ποικίλλει ανάλογα 
με τη συγκέντρωση των Mg2+ (pMg = –log[Mg2+]).
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(α) Πώς η ελάττωση της [Mg2+] επηρεάζει τη �G της υδρόλυ-
σης για την ΑΤΡ;

(β) Πώς μπορείτε να εξηγήσετε το αποτέλεσμα αυτό;




