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Η Βιοχημεία μεταλλάσσεται συνεχώς

Η έρευνα στο ανθρώπινο γονιδίωμα και ιδιαιτέρως ο 
έλεγχος γονιδίων υπήρξε ήδη από αρκετό καιρό ένας 
από τους κύριους οδηγούς της προόδου της Ιατρικής. 
Παρόμοια συστημική προσέγγιση ακολουθήθηκε σε 
τρία άλλα αναπτυσσόμενα πεδία: το μεταγράφωμα, 
το πρωτέωμα και το μεταβόλωμα (Εικόνα 1.1). Από 
την πλευρά της Βιοχημείας, ίσως το πιο εκπληκτικό 
γεγονός των τελευταίων ολίγων ετών ήταν η καλύτερη 
κατανόηση της συμμετοχής των πρωτεϊνών στη μετα-
φορά εξωτερικών μεταβολικών σημάτων σε ενδοκυττά-
ριες πορείες και προς και από το γονιδίωμα, καθώς και 
του ρόλου αυτών των δικτύων στη διαίρεση και στην 
ανάπτυξη των κυττάρων (Εικόνα 1.2). Αυτό προσέφερε, 
επίσης, νέα στοιχεία για την παθογένεση του καρκίνου 
και επέτρεψε νέες θεραπείες για αρκετές νόσους.

Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν αλλάξει τον τρόπο 
με τον οποίο εξετάζουμε τον μεταβολισμό. Εκτός από 
τη συμβολή των χημικών αντιδράσεων που απετέ-
λεσαν τη βάση της Βιοχημείας από την αρχή της, 
τώρα γνωρίζουμε τις αλληλουχίες (καταρράκτες) 
των αλληλεπιδρώντων σηματοδοτικών μορίων που 
συμπληρώνουν αυτές τις αντιδράσεις και είναι απα-
ραίτητα για τον έλεγχό τους. Αυτό δημιουργεί νέες 
προκλήσεις στον σπουδαστή της Βιοχημείας, που κα-
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BIOCHEMISTRY AND CLINICAL 
MEDICINE: INTRODUCTION  
AND OVERVIEW

Biochemistry is constantly changing

Research into the human genome  and particularly gene 
regulation has been one of  the main drivers of  medical pro-
gress for some time now. A similar systemic approach has 
been applied to three other expanding fields: the study of  
the transcriptome , the proteome , and the metabolome  
(Fig. 1.1 ). From the biochemistry perspective, perhaps the 
most exciting development in the last few years has been 
the expansion of  knowledge about proteins participating 
in the transfer of  external metabolic signals to intracellular 
pathways and to and from the genome as well as the role of  
these networks in the regulation of  cell division and growth 
(Fig. 1.2 ). This has also provided new insights into the patho-
genesis of  cancer and enabled new therapies for a range of   
diseases.

All these developments have changed the way we look at 
metabolism. In addition to the strings of  chemical reac -
tions that have been the essence of  biochemistry since 
its inception, we now recognize the sequences (cascades) 
of  interacting signaling molecules that complement 
these reactions and are essential to their control.  
This poses new challenges for the student of  biochemistry, 
who needs to face a novel and complex protein terminology. 

Familiarity with abbreviations and acronyms depicting sig -
naling molecules and transcription factors is now necessary 
to gain a complete picture of  metabolic pathways and their  
regulations.

Another dimension of  new knowledge is the growing 
understanding of  links between metabolism and diseases 
that are related to nutrition, lifestyle, and environment . 
Obesity, diabetes, atherosclerosis, and cardiovascular disease, 
on the one hand, and malnutrition and nutritional deficiencies, 
on the other, are major global health concerns.

Finally, the progress in neurochemistry  is facilitating a 
better grasp of  the science underpinning mental health 
problems.

Biochemistry has fuzzy borders

Biochemistry is not a discipline with clear borders. It links 
seamlessly to fields such as cell biology, anatomy, physiology, 
and pathology. In fact, it is not possible to understand or solve a 
clinical problem without crossing interdisciplinary borders. In 
this book, we cross these borders frequently, both in the text and 
in clinical boxes. The chapters covering nutrition, water and 
electrolytes, acid–base balance,  and specialized tissues  
and their functions are fundamentally interdisciplinary and 
address several such crossover issues.

A textbook is a snapshot of  rapidly changing knowledge

A doctor is constantly exposed to new developments in clinical 
medicine as he or she gains practical clinical experience. It is 
essential to integrate the new developments into everyday 
practice. What only a few years ago was theory and speculation 
is now a part of  the toolkit used during ward rounds and in 
case conferences.

We wrote Medical Biochemistry  because we are con -
vinced that understanding biochemistry helps in the 
practice of  medicine.  The question we asked ourselves many 
times during the writing process was, “How could this piece of  
information improve your clinical reasoning?” Throughout the 
text, we highlight the clinical issues that a physician encounters 
at the bedside and link them to basic concepts. We believe 
that such an approach provides knowledge based on under-
standing and not only on facts - the essence of  a cutting-edge  
education.

We believe that a textbook should provide a core education 
essential for a doctor in clinical practice but it should also 
flag emerging topics that are likely to become fundamental 
in the foreseeable future. Thus we continue to expand the 

Fig. 1.1  Human genes, proteins, and metabolites.  Data based on 
Human Genome Project, Human Proteome Map, and Human Metabolome 
Database (see websites). Numbers are approximate. 

Εικόνα 1.1 Γονίδια, πρωτεΐνες και μεταβολίτες του ανθρώ-
που. Τα στοιχεία βασίστηκαν στη Μελέτη του Ανθρώπινου 
Γονιδιώματος, στον Χάρτη του Ανθρώπινου Πρωτεώματος και 
στη Βάση Δεδομένων του Ανθρώπινου Μεταβολώματος (βλ. 
διαδικτυακούς τόπους). Οι αριθμοί είναι κατά προσέγγιση.

52.000  
Μεταβολίτες

30.000  
Πρωτεΐνες

20.500 Γονίδια

λείται να αντιμετωπίσει μια νέα και περίπλοκη ορολο-
γία των πρωτεϊνών. Η γνώση των συντμήσεων και των 
ακρωνυμίων που αναφέρονται σε σηματοδοτικά μόρια 
και μεταγραφικούς παράγοντες είναι τώρα απαραίτητη 
για να συμπληρώνεται η εικόνα των μεταβολικών πο-
ρειών και των ρυθμίσεών τους.

Μια άλλη διάσταση των νέων γνώσεων είναι η αυ-
ξανόμενη κατανόηση των σχέσεων μεταξύ μεταβολι-
σμού και νόσων που επηρεάζονται από τη διατροφή, 
τον τρόπο ζωής και το περιβάλλον. Η παχυσαρκία, 
ο διαβήτης, η αθηροσκλήρωση και η καρδιαγγειακή 
νόσος, αφενός, και ο υποσιτισμός και οι διατροφικές 
ανεπάρκειες, αφετέρου, είναι μείζονα προβλήματα της 
παγκόσμιας υγείας.

Τέλος, η ανάπτυξη της Νευροχημείας επιτρέπει 
καλύτερη γνώση της επιστήμης που ασχολείται με τα 
προβλήματα της ψυχικής υγείας.
Η Βιοχημεία έχει ασαφή όρια

Η Βιοχημεία δεν είναι επιστημονικός κλάδος με σαφή 
όρια. Υπεισέρχεται σε πεδία όπως η Κυτταρική Βιολο-
γία, η Ανατομία, η Φυσιολογία και η Παθολογία. Στην 
πραγματικότητα, είναι αδύνατη η κατανόηση ή επίλυ-
ση ενός κλινικού προβλήματος μέσα στα στενά όρια 
ενός κλάδου. Σε αυτό το βιβλίο υπερβαίνουμε συχνά 
αυτά τα όρια, τόσο στο κείμενο όσο και στα κλινικά 
παραδείγματα. Τα κεφάλαια που καλύπτουν διατρο-
φή, νερό και ηλεκτρολύτες, οξεοβασική ισορροπία 
και ειδικούς ιστούς και τις λειτουργίες τους είναι κατά 
βάση πολυκλαδικά και εξετάζουν αρκετά τέτοια θέματα 
αλληλεπικάλυψης.
Το διδακτικό βιβλίο είναι μια στιγμιαία φωτογραφία 
της ταχέως εξελισσόμενης γνώσης

Ο ιατρός έρχεται συνεχώς σε επαφή με νέες εξελίξεις 
της κλινικής Ιατρικής, όσο αυξάνεται η κλινική εμπειρία 
του. Πρέπει να συμπεριλάβει τις νέες εξελίξεις στην 
καθημερινή πράξη. Αυτό που πριν από λίγα μόλις χρό-
νια ήταν θεωρία και εικασία, σήμερα είναι μέρος των 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται στους θαλάμους των 
ασθενών και στις αναφορές περιστατικών. 

Γράψαμε την Ιατρική Βιοχημεία επειδή πιστεύου-
με ότι η γνώση της Βιοχημείας είναι χρήσιμη στην 
άσκηση της Ιατρικής. Η ερώτηση που κάναμε στους 
εαυτούς μας πολλές φορές κατά τη διάρκεια της συγ-
γραφής ήταν: «Πώς αυτές οι πληροφορίες θα μπορού-
σαν να βελτιώσουν την κλινική συλλογιστική σας;». Σε 
όλο το κείμενο παρουσιάζουμε τα κλινικά θέματα που 
συναντά ο ιατρός όταν εξετάζει τον άρρωστο και τα 
συνδέουμε με βασικές θεωρίες. Πιστεύουμε ότι με αυτόν 
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τον τρόπο αποκτάται γνώση βασισμένη στην κατανόη-
ση και όχι μόνο σε γεγονότα – ο σκοπός της σύγχρονης 
εκπαίδευσης.

Πιστεύουμε ότι ένα διδακτικό βιβλίο πρέπει να πα-
ρέχει τη βασική γνώση για έναν ιατρό στην άσκηση της 
Ιατρικής, αλλά πρέπει επίσης να παρουσιάζει θέματα 
που είναι πιθανό να αποκτήσουν σημασία στο προσεχές 
μέλλον. Έτσι, εξακολουθούμε να επεκτείνουμε το κεφά-
λαιο της Νευροχημείας και, ειδικά, να ενημερώνουμε 
τα στοιχεία για το DNA, το RNA και τη ρύθμιση της 
γονιδιακής έκφρασης.

Μην ξεχνάτε ότι η Ιατρική Βιοχημεία δεν έχει σχεδι-
αστεί ως εγχειρίδιο ανασκόπησης για την προετοιμασία 
σε εξετάσεις πολλαπλών επιλογών. Είναι ένα βοήθημα 
για την κλινική σταδιοδρομία σας. Το κείμενό μας είναι 
συντομότερο από πολλούς ογκώδεις τόμους της ειδικό-
τητάς μας και επικεντρώνεται στην ερμηνεία βασικών 
αρχών και σχέσεων που ελπίζουμε να συγκρατήσετε στη 
μνήμη σας και να χρησιμοποιήσετε στο μέλλον στην 
κλινική πράξη.

Αυτό το εισαγωγικό κεφάλαιο περιέχει τον Χάρ-
τη του Βιβλίου και τη συντομότερη κατά το δυνατόν 
ανασκόπηση του πεδίου της Βιοχημείας σε λίγες μόνο 
σελίδες.

Βελτιώσεις στην πέμπτη έκδοση

Αυτό το βιβλίο είναι μέχρι τώρα στη διάθεση της πα-
γκόσμιας φοιτητικής κοινότητας επί 19 χρόνια. Κατά 
την προετοιμασία της πέμπτης έκδοσης επιδιώξαμε να 
βελτιώσουμε την ποιότητα της επεξήγησης πολύπλοκων 
αρχών. Αλλάξαμε επίσης την αφήγηση, διαιρώντας το 
βιβλίο σε αρκετά μεγάλα θεματικά πεδία.

Αρχίζουμε με τα Μόρια και Κύτταρα και συνεχίζου-
με με τον Μεταβολισμό, τον πυρήνα της Βιοχημείας. 
Μετά εξετάζουμε τη Μοριακή βάση της κληρονομι-
κότητας, συζητώντας το DNA, το RNA, την πρωτεϊ-
νοσύνθεση, τον έλεγχο της γονιδιακής έκφρασης και 
τα συστημικά πεδία: Γονιδιωματική, Πρωτεωμική και 

Μεταβολομική. Επίσης, επεκτείνουμε την παρουσίασή 
μας στην Κυτταρική σηματοδότηση και ανάπτυξη και 
στη σχέση τους με τη γήρανση και τον καρκίνο. Κατόπιν 
εστιάζουμε στα Καύσιμα και Θρεπτικές ύλες, συζητώ-
ντας τη γαστρεντερική οδό, την απορρόφηση γλυκόζης 
και λιποπρωτεϊνών, τον μεταβολισμό και τη σχέση της 
Βιοχημείας με καίριους τομείς της δημόσιας υγείας.

Στην ενότητα για τους Ειδικούς ιστούς και τη λει-
τουργία τους περιγράφουμε το ιστικό περιβάλλον και 
τη λειτουργία του ήπατος, του μυός και του εγκεφάλου. 
Εδώ εξετάζεται, επίσης, ο μεταβολισμός ξένων ουσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των θεραπευτικών φαρμάκων. Η 
τελευταία ενότητα, Αίμα και Ανοσία, περιγράφει τους 
αμυντικούς μηχανισμούς της ομοιόστασης (πήξη του 
αίματος) και την ανοσοαπόκριση και τον αντίκτυπο της 
φλεγμονής και του οξειδωτικού στρες. Η Εικόνα 1.3 
δείχνει τον Χάρτη του Βιβλίου και απεικονίζει την εν-
σωμάτωση των βιοχημικών θεμάτων μέσα στο ευρύτερο 
βιολογικό πλαίσιο.

Εκτός από την παροχή βασικών πληροφοριών, δί-
νουμε οδηγίες και για περαιτέρω μελέτη. Η βιβλιογρα-
φία και οι διαδικτυακοί τόποι που υπάρχουν στο τέλος 
των κεφαλαίων θα επαυξήσουν όσα μάθατε, όταν ανα-
ζητήσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Ακόμη, μέσω του 
προγράμματος Συμβουλές για σπουδαστές, ο οίκος 
Elsevier προσφέρει προσβάσεις σε εγχειρίδια Ανατο-
μίας, Κυτταρικής Βιολογίας, Μικροβιολογίας, Φυσι-
ολογίας, Φαρμακολογίας, Ανοσολογίας, Παθολογίας 
και Κλινικής Χημείας. Αυτές οι πηγές συσχετίζονται 
κατάλληλα με πεδία της Βιοχημείας. 
Ο μελετητής της Βιοχημείας θέλει να κατανοήσει  
την αλληλεπίδραση διατροφής, μεταβολισμού  
και Γενετικής στην υγεία και στη νόσο:  
ας αρχίσουμε εδώ με τη συντομότερη δυνατή  
γενική ανασκόπηση του πεδίου
Ο ανθρώπινος οργανισμός είναι, αφενός, ένα αυστηρά 
ελεγχόμενο, ενιαίο και αυτοδύναμο μεταβολικό σύ-
στημα. Αφετέρου, είναι ένα σύστημα ανοιχτό και σε 

Εικόνα 1.2 Ολοκληρωμένη προβολή των ρυθμιστι-
κών βρόχων μεταξύ σηματοδοτικών πρωτεϊνών, εν-
ζύμων, γονιδιώματος και μεταβολισμού. Σημειώστε 
ότι πολλές σηματοδοτικές πρωτεΐνες είναι και ένζυμα. 
Υπάρχουν τόσο πρωτεϊνικές όσο και μη πρωτεϊνικές 
(από μεταβολίτες) ορμόνες.
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Fig. 1.2  Integrated view of regulatory loops between signal -
ling proteins, enzymes, genome, and metabolism.  Note 
that many signaling proteins are also enzymes. There are both 
protein and non-protein (metabolite-derived) hormones. 

neurochemistry chapter and, especially, update the chapters 
on DNA, RNA, and the regulation of  gene expression.

Keep in mind that Medical Biochemistry is not designed to 
be a review text or resource for preparation for multiple-choice 
exams. It is a resource for your clinical career. Our text is shorter 
than many of  the heavy tomes in our discipline, and it focuses 
on explanation of  key concepts and relationships that we hope 
you will retain in your recall memory and use in your future 
clinical practice.

Improvements in the fifth edition

This book has now served the global student community for 
19 years. During preparation of  the fifth edition, we sought 
to improve the quality of  explanation of  complex concepts. 
We also changed the narrative, dividing the book into several 
large thematic blocks.

We start with Molecules and Cell s and move on to 
Metabolism,  the core of  biochemistry. Then we address the 
Molecular Basis of  Inheritance,  discussing DNA, RNA, 
protein synthesis, regulation of  gene expression, and the 
systemic approaches: genomics, proteomics, and metabolomics. 
We also expand our presentation of  Cellular Signaling and 
Growth  and their links to aging and cancer. We then focus on 
Fuels and Nutrients,  discussing the gastrointestinal tract, 
glucose and lipoprotein absorption, and metabolism and linking 
the underlying biochemistry to major public health issues.

In the Specialized Tissues and Their Function  section, 
we describe the tissue environment and address the function  
of  the liver, muscle, and the brain. Here we also discuss 
metabolism of  foreign substances, including therapeutic drugs. 
The last section, Blood and Immunity,  describes the body 
defense mechanisms of  hemostasis (blood coagulation) and  
the immune response and the impact of  inflammation and 

oxidative stress. Fig. 1.3  shows our Map of  the Book and 
illustrates the integration of  biochemical topics in a broader 
biological context.

In addition to providing core information, we also suggest 
directions for further study. The references and websites listed 
at the end of  the chapters will expand on what has been learned, 
should you wish to look for more details. Further, through its 
Student Consult  program, Elsevier provides links to expanded 
discussions in textbooks in anatomy, cell biology, microbiology, 
physiology, pharmacology, immunology, pathology, and clinical 
chemistry. These resources are conveniently hyperlinked to 
topics in biochemistry.

One studies biochemistry to understand the interplay of  
nutrition, metabolism, and genetics in health and disease: 
let’s start here with the shortest possible overview of   
the field

The human organism is, on the one hand, a tightly controlled, 
integrated, and self-contained  metabolic system. On the 
other hand, it is a system that is open  and communicates 
with its environment. Despite these two seemingly contra-
dictory characteristics, the body manages to maintain its 
internal environment for decades. We regularly top up our 
fuel (consume food) and water and take up oxygen from 
inspired air to use for oxidative metabolism (which is, in fact, 
a chain of  low-temperature combustion reactions). We then 
use the energy generated from metabolism to perform work and 
maintain body temperature. We get rid of  (exhale or excrete) 
carbon dioxide, water, and nitrogenous waste. The amount 
and quality of  food we consume have a significant impact on 
our health - malnutrition, on the one hand, and obesity and 
diabetes, on the other, are currently major public health issues  
worldwide.
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επικοινωνία με το περιβάλλον του. Παρά τα δύο αυτά 
φαινομενικά αντικρουόμενα χαρακτηριστικά, το σώμα 
κατορθώνει να διατηρεί σταθερό το εσωτερικό περι-
βάλλον του επί δεκαετίες. Αναπληρώνουμε τακτικά 
τα καύσιμα (καταναλώνουμε τρόφιμα) και το νερό και 
προσλαμβάνουμε οξυγόνο από τον εισπνεόμενο αέρα 
για τον οξειδωτικό μεταβολισμό (που είναι, στην πραγ-
ματικότητα, μια σειρά αντιδράσεων καύσης σε χαμηλή 
θερμοκρασία). Κατόπιν, χρησιμοποιούμε την ενέργεια 
που παρήγαγε ο μεταβολισμός για εκτέλεση έργου 
και διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος. Απαλ-
λασσόμαστε (εκπνοή ή απέκκριση) από διοξείδιο του 
άνθρακα, νερό και αζωτούχα απόβλητα. Η ποσότητα 
και η ποιότητα της τροφής που καταναλώνουμε έχουν 
σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία μας – ο υποσιτισμός, 
αφενός, και η παχυσαρκία με τον διαβήτη, αφετέρου, 
συνιστούν τώρα μείζονα προβλήματα της δημόσιας 
υγείας παγκοσμίως.

Οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες και τα λιπίδια  
είναι τα κύρια δομικά στοιχεία του σώματος

Οι πρωτεΐνες είναι οικοδομικοί λίθοι και καταλύτες· 
ως δομικές μονάδες, σχηματίζουν το «αρχιτεκτονικό» 

Εικόνα 1.3 Ιατρική Βιοχημεία, πέμπτη έκδοση: Χάρτης του βιβλίου. Όλα τα τμήματα του βιβλίου έχουν στενή σχέση μεταξύ 
τους. Καθώς μαθαίνετε για τον μεταβολισμό, θα πληροφορηθείτε για τις βασικές κληρονομικές διαταραχές του μεταβολισμού 
και τις επιπτώσεις τους. Τα μείζονα σύγχρονα προβλήματα υγείας, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η αθηροσκλήρωση, η πα-
χυσαρκία και ο υποσιτισμός, εξετάζονται ειδικά σε σχετικά κεφάλαια. Σε όλο το βιβλίο θα βρείτε Κλινικά Πλαίσια και Πλαίσια 
Κλινικών Δοκιμασιών, στα οποία συνδυάζεται η βασική επιστήμη με την κλινική πράξη, και Πλαίσια εις βάθος ανάλυσης, που 
επεκτείνουν επιλεγμένα θέματα. Η ανανεωμένη βιβλιογραφία και αναφορά στο Διαδίκτυο θα διευκολύνει την περαιτέρω μελέτη. 
*(Σ.τ.Μ., Γονιδιωματική, Πρωτεωμική, Μεταβολομική)
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homeostatic environment in which metabolism takes place. 
Minute changes in this environment - for example, just a few 
degrees’ change in body temperature - can be life-threatening.

Biological membranes  partition metabolic pathways into 
di�erent cellular compartments. Their water-impermeable 
structure is dotted with an array of  “doors and gates” (mem -
brane transporters) and “locks” that accept a variety of  keys, 
including hormones and cytokines that initiate intracellular 
signaling cascades. They play a fundamental role in ion  and 
metabolite transport  and in signal transduction,  both 
within individual cells and between cells. In fact, most of  the 
body’s energy is consumed to generate heat for homeotherms 
and to maintain ion and metabolite gradients across mem-
branes. Cells throughout the body are critically dependent on 
electrical and chemical potentials across membranes  for 
nerve transmission, muscle contraction, nutrient transport, 
and the maintenance of  cell volume.

Carbohydrates and lipids are our primary sources  
of  energy,  but our nutritional requirements also include  
amino acids  (components of  proteins), inorganic molecules  

Proteins, carbohydrates, and lipids are the major 
structural components of  the body

Proteins  are building blocks and catalysts; as structural units, 
they form the “architectural” framework of  tissues; as enzymes, 
together with helper molecules (coenzymes  and cofactors ), 
they catalyze biochemical reactions. Proteins also play a 
fundamental role in the transfer of  information ( signaling ) 
at both the cell and the entire-organism level, processes that 
are essential for the function of  DNA and the regulation of  
gene expression .

Carbohydrates  and lipids  as monomers or relatively 
simple polymers are our major energy sources . They can 
be stored in tissues as glycogen and triglycerides. However, 
carbohydrates can also be linked to both proteins and lipids, 
forming complex structures (glycoconjugates) essential for cell-
signaling systems  and processes such as cell adhesion  and 
immunity . Lipids such as cholesterol  and phospholipids,  
form the backbone of  biological membranes.

Chemical variables, such as pH, oxygen tension,  and  
inorganic ion and bu�er concentrations,  define the 

Fig. 1.3  Medical Biochemistry , fifth edition: Map of the book.  All sections of the book are strongly interrelated. As you learn about metabolism, 
you’ll gain the knowledge of the key inherited metabolic errors and their e�ects. Major contemporary health issues, such as diabetes mellitus, 
atherosclerosis, obesity, and malnutrition, are emphasized in relevant chapters. Throughout the book, you will find Clinical Boxes and Clinical Test 
Boxes, which integrate basic science with clinical practice, and Advanced Concept Boxes that expand on selected issues. Updated literature and 
web references will facilitate further study. 
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πλαίσιο των ιστών· ως ένζυμα, μαζί με βοηθητικά μόρια 
(συνένζυμα και συμπαράγοντες), καταλύουν βιοχη-
μικές αντιδράσεις. Οι πρωτεΐνες έχουν επίσης βασικό 
ρόλο στη μεταβίβαση πληροφοριών (σηματοδότηση) 
τόσο προς το κύτταρο όσο και προς ολόκληρο τον ορ-
γανισμό, ενέργειες απαραίτητες για τη λειτουργία του 
DNA και τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης.

Οι υδατάνθρακες και τα λιπίδια, ως μονομερή ή 
σχετικώς απλά πολυμερή, είναι οι κύριες ενεργειακές 
πηγές μας, που αποθηκεύονται στους ιστούς ως γλυ-
κογόνο και τριγλυκερίδια. Εν τούτοις, οι υδατάνθρακες 
μπορούν επίσης να συνδεθούν με πρωτεΐνες και με λιπί-
δια, σχηματίζοντας σύμπλοκες δομές (γλυκοσυζεύγμα-
τα) απαραίτητες για τα συστήματα κυτταρικής σημα-
τοδότησης και για λειτουργίες όπως η προσκόλληση 
και η ανοσία. Λιπίδια, όπως η χοληστερόλη και τα 
φωσφολιπίδια, σχηματίζουν τον σκελετό των βιολο-
γικών μεμβρανών.

Χημικές μεταβλητές, όπως το pH, η μερική πίεση 
οξυγόνου και οι συγκεντρώσεις ανόργανων ιόντων 
και ρυθμιστικών, καθορίζουν το ομοιοστατικό περι-
βάλλον μέσα στο οποίο επιτελείται ο μεταβολισμός. 
Ελάχιστες μεταβολές αυτού του περιβάλλοντος –π.χ., 
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μεταβολή της θερμοκρασίας του σώματος κατά λίγους 
βαθμούς– μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή.

Οι βιολογικές μεμβράνες διαχωρίζουν μεταβολικές 
πορείες μέσα στα διάφορα διαμερίσματα του κυττάρου. 
Η αδιαπέραστη από το νερό δομή τους είναι διάστικτη 
από «θύρες και πύλες» (μεμβρανικοί μεταφορείς) και 
«κλειδαριές» που δέχονται διάφορα κλειδιά, όπως π.χ. 
ορμόνες και κυτταροκίνες που υποκινούν ενδοκυττά-
ριους σηματοδοτικούς καταρράκτες. Έχουν θεμελιώδη 
ρόλο στη μεταφορά ιόντων και μεταβολιτών και στη 
μεταγωγή σημάτων, τόσο εντός μεμονωμένων κυττά-
ρων όσο και μεταξύ κυττάρων. Στην πραγματικότητα, το 
μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας του σώματος κατανα-
λώνεται για την παραγωγή θερμότητας στα ομοιόθερμα 
και για τη διατήρηση βαθμιδώσεων ιόντων και μεταβο-
λιτών εκατέρωθεν των μεμβρανών. Τα κύτταρα σε όλο 
το σώμα εξαρτώνται απολύτως από τα ηλεκτρικά και 
χημικά δυναμικά εκατέρωθεν των μεμβρανών για τη 
νευρική μεταβίβαση, τη μυϊκή συστολή, τη μεταφορά 
θρεπτικών ουσιών και για τη διατήρηση του κυτταρικού 
όγκου.

Οι υδατάνθρακες και τα λιπίδια είναι οι κύριες 
ενεργειακές πηγές μας, αλλά οι διατροφικές ανάγκες 
μας περιλαμβάνουν επίσης αμινοξέα (συστατικά των 
πρωτεϊνών), ανόργανα μόρια (νάτριο, ασβέστιο, κά-
λιο, χλώριο, διττανθρακικά, φωσφορικά και άλλα) και 
μικροθρεπτικές ουσίες – βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

Η γλυκόζη (παρούσα στο αίμα σε καθαρή μορφή 
και αποθηκευμένη υπό μορφή γλυκογόνου) μεταβο-
λίζεται με τη γλυκόλυση, μια καθολική πορεία παρα-
γωγής ενέργειας που δεν χρειάζεται οξυγόνο (αναερό-
βια). Αποδίδει πυροσταφυλικό, θέτοντας τη βάση για 
τον οξειδωτικό μεταβολισμό στα μιτοχόνδρια. Παράγει 
επίσης μεταβολίτες που αποτελούν την αφετηρία για 
τη σύνθεση αμινοξέων, πρωτεϊνών, λιπιδίων και νου-
κλεϊκών οξέων.

Η γλυκόζη είναι η σπουδαιότερη καύσιμη ύλη για 
τον εγκέφαλο· γι’ αυτό η διατήρηση της συγκέντρωσής 
της στο πλάσμα είναι απαραίτητη για την επιβίωση. Η 
ομοιόσταση της γλυκόζης ρυθμίζεται από τις ορμόνες 
που συντονίζουν τις μεταβολικές δραστηριότητες με-
ταξύ κυττάρων και οργάνων – κυρίως ινσουλίνη και 
γλυκαγόνη, αλλά και επινεφρίνη και κορτιζόλη.
Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για την παραγωγή 
ενέργειας, αλλά μπορεί επίσης να αποβεί τοξικό

Στον αερόβιο μεταβολισμό, το πυροσταφυλικό, τελικό 
προϊόν της αναερόβιας γλυκόλυσης, μετατρέπεται σε 
ακετυλο-συνένζυμο Α (acetyl-CoA), το κοινό ενδιά-
μεσο προϊόν στον μεταβολισμό των υδατανθράκων, των 
λιπιδίων και των αμινοξέων. Το acetyl-CoA εισέρχεται 
στην κεντρική μεταβολική μηχανή του κυττάρου, τον 
κύκλο τρικαρβοξυλικού οξέος (tricarboxylic acid, 
TCA) που εδρεύει στα μιτοχόνδρια. Το acetyl-CoA 
οξειδώνεται προς διοξείδιο του άνθρακα και ανάγει τα 
σημαντικά συνένζυμα νικοτιναμιδο-αδενινο-δινου-
κλεοτίδιο (NAD+) και φλαβινο-αδενινο-δινουκλεο-

τίδιο (FAD). H αναγωγή αυτών των νουκλεοτιδίων 
αποθηκεύει την ενέργεια από την οξείδωση των καύ-
σιμων υλών.

Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας στα βιολογικά 
συστήματα λαμβάνεται με οξειδωτική φωσφορυλί-
ωση. Αυτή η διεργασία περιλαμβάνει κατανάλωση 
οξυγόνου (αναπνοή), διά της οποίας ο οργανισμός 
οξειδώνει τα NADH και FADH2 μέσα στην αλυσίδα 
μεταφοράς ηλεκτρονίων (electron transport chain, 
ETC) των μιτοχονδρίων, για να σχηματιστεί βαθμί-
δωση ιόντων υδρογόνου εκατέρωθεν της εσωτερικής 
μιτοχονδριακής μεμβράνης. Η ενέργεια στην εν λόγω 
ηλεκτροχημική βαθμίδωση μετατρέπεται κατόπιν 
στη χημική ενέργεια της τριφωσφορικής αδενοσί-
νης (ΑΤΡ). Οι βιοχημικοί αποκαλούν την ΑΤΡ «κοι-
νό νόμισμα του μεταβολισμού», επειδή επιτρέπει στην 
ενέργεια που παράγεται από μεταβολισμό καύσιμων 
υλών να χρησιμοποιείται για έργο, μεταφορά και βιο-
σύνθεση. Καίτοι το οξυγόνο είναι απαραίτητο για τον 
αερόβιο μεταβολισμό, μπορεί επίσης να δημιουργήσει 
οξειδωτικό στρες και εκτεταμένη ιστική βλάβη κατά 
τη διάρκεια φλεγμονής. Υπάρχουν ισχυρές αντιοξει-
δωτικές άμυνες που προστατεύουν τα κύτταρα και 
τους ιστούς από τη βλαπτική επίδραση του δραστικού 
οξυγόνου.
Ο μεταβολισμός συνεχώς παλινδρομεί μεταξύ 
νηστείας και μεταγευματικής κατάστασης

Η κατεύθυνση των κύριων πορειών του μεταβολι-
σμού των υδατανθράκων και των λιπιδίων αλλάζει σε 
σχέση με την πρόσληψη τροφής. Στη μεταγευματική 
κατάσταση, οι ενεργές πορείες είναι η γλυκόλυση, η 
σύνθεση γλυκογόνου, η λιπογένεση και η πρωτεϊ-
νοσύνθεση, ανανεώνοντας ιστούς και αποθηκεύοντας 
την περίσσεια των μεταβολικών καυσίμων. Στην κατά-
σταση της νηστείας, η κατεύθυνση του μεταβολισμού 
αντιστρέφεται: τα αποθέματα γλυκογόνου και λιπι-
δίων διασπώνται με γλυκογονόλυση και λιπόλυση, 
παρέχοντας μια συνεχή ροή υποστρωμάτων για την 
παραγωγή ενέργειας. Καθώς εξαντλούνται τα απο-
θέματα του γλυκογόνου, θυσιάζονται πρωτεΐνες για να 
σχηματιστεί γλυκόζη μέσω γλυκονεογένεσης, εξασφα-
λίζοντας τον συνεχή εφοδιασμό, ενώ άλλες βιοχημι-
κές πορείες επιβραδύνονται. Συχνές παθήσεις, όπως 
ο σακχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία και η αθη-
ροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος, που είναι τώρα 
σοβαρά θέματα της δημόσιας υγείας, προκύπτουν από 
διαταραχές της μεταφοράς και του μεταβολισμού των 
καυσίμων.
Οι ιστοί εκτελούν εξειδικευμένες λειτουργίες

Οι εξειδικευμένες ιστικές λειτουργίες περιλαμβάνουν 
τη μυϊκή συστολή· τη νευρική αγωγή· τον σχηματισμό 
οστού· την ανοσιακή επιτήρηση· την ορμονική σημα-
τοδότηση· τη διατήρηση του pH, των υγρών και της 
ισορροπίας των ηλεκτρολυτών· και την αποτοξίνωση 
ξένων ουσιών. Τα γλυκοσυζεύγματα (γλυκοπρωτεΐνες, 
γλυκολιπίδια και πρωτεογλυκάνες) είναι αναγκαία για 
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Εικόνα 1.4 Βιοχημεία: Όλα σε ένα. Δείτε μια γενική άποψη του πεδίου, εστιασμένη στον μεταβολισμό και στη Βιοενεργητική. 
Μπορεί να σας βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τη μελέτη σας ή την επανάληψη. Ανατρέξτε σε αυτό καθώς μελετάτε τα ακόλουθα 
κεφάλαια, και δείτε πόσο διευρύνεται ο ορίζοντας της Βιοχημείας. ΑΤΡ, τριφωσφορική αδενοσίνη· cyt, κυτόχρωμα· FAD/FADH2, 
φλαβινο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο (οξειδωμένο/ανηγμένο)· FP, φλαβοπρωτεΐνη· GABA, γ-αμινοβουτυρικό οξύ· NAD+/NADH, νικοτι-
ναμιδο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο (οξειδωμένο/ανηγμένο)· Q, ουβικινόνη/ουβικινόλη· Kύκλος TCA, κύκλος τρικαρβοξυλικού οξέος.

την οργάνωση των ιστών και την επικοινωνία μεταξύ 
των κυττάρων. Η πρόσφατη πρόοδος στην κατανόηση 
των κυτταρικών σηματοδοτικών συστημάτων βελτίω-
σε τις γνώσεις μας για την κυτταρική ανάπτυξη και 
τους μηχανισμούς επιδιόρθωσης. Η μείωσή τους με 
την πάροδο του χρόνου οδηγεί στη γήρανση, και η 
ανεπάρκειά τους προκαλεί νόσους εξαρτώμενες από 
την ηλικία, όπως νευροεκφυλιστική νόσο και καρκίνο.
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Fig. 1.4  Biochemistry: All in one.  Here is a bird’s-eye view of the field, focusing on metabolism and bioenergetics. It may help to structure your 
study or revision. Refer back to it as you study the following chapters, and see how your perspective on biochemistry broadens. ATP, adenosine 
triphosphate; cyt, cytochrome; FAD/FADH 2, flavin adenine dinucleotide (oxidized/reduced); FP, flavoprotein; GABA, γ-aminobutyric acid; glycerol-3-P, 
glycerol-3-phosphate; NAD +/NADH, nicotinamide adenine dinucleotide (oxidized/reduced); Q, ubiquinone/ubiquinol; TCA cucle, tricarboxylic acid cycle. 

Γλυκοπρωτεΐνες, σιαλικό 
οξύ, γαγγλιζίτες Γλυκόζη

Φωσφατιδυλοϊνοσιτόλη Σφιγγομυελίνη

Γλυκοζαμινογλυκάνες

Πορεία 
φωσφορικής 

πεντόζης

Γλυκογόνο

Φωσφατιδυλοχολίνη

Τριγλυκερίδια Λιποπρωτεΐνες

Αμινοξέα

Στεροειδή

Χολικά οξέα

Εικοσανοειδή

Γλουταμικό

Λιπαρά οξέα

Χοληστερόλη

Χολερυθρίνη

Αίμη

Αναπνευστική αλυσίδα

ΟυρίαΚύκλος 
ουρίας

Δομικά 
στοιχεία

Ανοσιακό 
σύστημα

Ορμόνες, 
αυξητικοί 

παράγοντες  
και κυτταροκίνες

Παράγοντες 
της πήξης

Αιμοσφαιρίνη, 
μυοσφαιρίνη

Μεταγραφικοί 
παράγοντες, 

σηματοδοτικά μόρια

Πρωτεΐνες
Ένζυμα

Ουρικό οξύ

Νουκλεϊκά οξέα

Πυριμιδίνες Πουρίνες

Φωσφορική 
πεντόζη

Κρεατίνη  
και φωσφορική 

κρεατίνη

3-Φωσφορική 
γλυκερόλη

Πυροσταφυλικό Αλανίνη

Κύκλος 
TCA

Οξαλοξικό

Σουκκινυλο-CoA

Ακετυλο-CoA

Κιτρικό

Ισοκιτρικό

α-κετογλουταρικό

Μονοξείδιο 
αζώτου Κετονο σώματα

Αμινοξέα

Κατεχολαμίνες

Οξαλοξικό

Μηλικό

Φουμαρικό

Όλα υποστηρίζονται από το γονιδίωμα

Το γονιδίωμα περιέχει τον μηχανισμό για τη διατή-
ρηση και μετάδοση της γενετικής πληροφορίας μέσω 
ρύθμισης της έκφρασης των συστατικών γονιδίων και 
ελέγχου της πρωτεϊνοσύνθεσης. Η σύνθεση κάθε πρω-
τεΐνης ελέγχεται με πληροφορίες κωδικευμένες στο 
δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ (DNA) και μεταγραμμένες 
στο ριβονουκλεϊκό οξύ (RNA), το οποίο στη συνέχεια 


