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 Αναλυτική περιγραφή της ύλης  
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Εισαγωγή (τι είναι Βιοφυσική, η σχέση της µε τις άλλες Φυσικές 
επιστήµες και τη  Βιολογία, κλάδοι της Βιοφυσικής)  
∆υνάµεις - αλληλεπιδράσεις µεταξύ µορίων  
Το νερό και ο ρόλος του στη δοµή της έµβιας ύλης  
Βιοπολυµερή: δοµή, λειτουργία και φυσικές ιδιότητες των πρωτεϊνών 
και των νουκλεϊνικών οξέων  
Φυσικές µέθοδοι µελέτης µακροµορίων και κυττάρων: φυγοκέντρηση, 
ηλεκτροφόρηση, οπτική και ηλεκτρονική µικροσκοπία, µικροσκοπία 
σάρωσης, φασµατοσκοπικές τεχνικές και τεχνικές σκέδασης, 
Μεµβράνες: δοµή και λειτουργία των βιολογικών µεµβρανών  
Φαινόµενα µεταφοράς στις βιολογικές µεµβράνες (ώσµωση, διάχυση, 
παθητική και ενεργός µεταφορά, τεχνητός νεφρός, ιοντικά κανάλια)   
∆ηµιουργία και διάδοση του νευρικού παλµού  
Βιοηλεκτρικά δυναµικά ζωτικών οργάνων και τεχνικές καταγραφής 
τους   
Μηχανικά φαινόµενα και συστολή των µυών  
Θερµοδυναµική των βιοσυστηµάτων    
Βιοφυσική της όρασης  
Βιοφυσική της ακοής  
Επίδραση φυσικών παραγόντων (ηλεκτροµαγνητικών ακτινοβολιών, 
θερµότητας και πίεσης στην έµβια ύλη)  

 
 Εργαστηριακές ασκήσεις  

Φασµατοφωτοµετρία: φάσµατα απορρόφησης βιοπολυµερών, 
συσχέτιση των οπτικών ιδιοτήτων µε τη δοµή και τη 
συµπεριφορά των µακροµορίων σε διάφορες συνθήκες.   
Οπτική µικροσκοπία βιολογικών δειγµάτων   

 
 Βιβλιογραφία  
 
 

 

Σηµειώσεις της διδάσκουσας που θα καλύπτουν την παραπάνω ύλη  
Βιβλία Βιοφυσικής των αντίστοιχων εργαστηρίων των 
Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων της χώρας  
Ξενόγλωσσα βιβλία – άρθρα – ιστοσελίδες  
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 Εισαγωγή - Ιστορική αναδροµή  
 

Η Βιοφυσική είναι ο κλάδος εκείνος των φυσικών επιστηµών που 
ασχολείται µε: 

 
1) τη µελέτη των φυσικών φαινοµένων που υπεισέρχονται στη δοµή, 

οργάνωση και λειτουργία των βιολογικών συστηµάτων,  
2) τη χρησιµοποίηση των αρχών και µεθόδων της Φυσικής στην 

έρευνα των φαινοµένων της ζωής,  
3) τη µελέτη των βιολογικών αποτελεσµάτων από την επίδραση των 

φυσικών παραγόντων στην έµβια ύλη.  
 
 

 

 

 

 

Η πρώτη περίοδος ανάπτυξης της Βιοφυσικής σηµατοδοτείται από 
τις εργασίες του Luigi Galvani (1737-1798), ο οποίος το 1786 
µελέτησε πειραµατικά την επίδραση του στατικού ηλεκτρισµού 
στους µύες του βατράχου.  
Ο Thomas Young διατύπωσε τη θεωρία της όρασης των χρωµάτων, 
καθώς και την υδροδυναµική φύση της λειτουργίας της καρδιάς.  
Ο Julius Robert Mayer (1814-1878) επεσήµανε ότι στα έµβια 
συστήµατα υπάρχει ανακύκλωση όλων των µορφών ενέργειας: 
θερµότητας, ηλιακής, χηµικής ενέργειας και µηχανικού έργου.  
Ένας κορυφαίος βιοφυσικός, ο Herman von Helmholtz (1821-
1894), µελέτησε την ταχύτητα διάδοσης των νευρικών παλµών, τη 
µυϊκή συστολή, ανέπτυξε την τριχρωµατική θεωρία της όρασης, 
ανακάλυψε το οφθαλµοσκόπιο για την παρατήρηση του 
αµφιβληστροειδή και διατύπωσε τη θεωρία της συνήχησης.  
Μετά το 1930, χάρις και στις προόδους της Φυσικής και τις νέες 
τεχνικές που εµφανίστηκαν (φασµατοσκοπία, περίθλαση ακτίνων 
Χ, κ.λ.π.), η Βιοφυσική δίνει στον κόσµο σηµαντικές ανακαλύψεις 
και επιτεύγµατα, που επιβραβεύονται πολλές φορές µε βραβεία 
Nobel Ιατρικής, Φυσιολογίας ή και Χηµείας. Από την 
αποκωδικοποίηση της στερεοδιάταξης του DNA από τους J. Watson 
και F. Crick (βραβείο Nobel, 1962) έως τη χαρτογράφηση της 
αλληλουχίας του ανθρώπινου γονιδιώµατος στην ανατολή του 21ου 
αιώνα, έχουν περάσει περίπου 50 χρόνια επίπονων ερευνών που 
άλλαξαν σηµαντικά το τοπίο στην επιστήµη, αλλά και στον άµεσο 
αποδέκτη των επιτευγµάτων της, τον άνθρωπο και την κοινωνία.  

 
 
 
 



Αντικείµενο της Βιοφυσικής  
 

Η πολυπλοκότητα και η ποικιλοµορφία της έµβιας ύλης, καθώς και η οργάνωση των 
ζωντανών οργανισµών σε πολλά επίπεδα, καθορίζουν και το αντικείµενο των συναφών 
επιστηµών. Για να κατανοήσουµε καλύτερα το ιδιαίτερο αντικείµενο της βιοφυσικής 
επιστήµης θα αναφέρουµε περιληπτικά τα διάφορα επίπεδα οργάνωσης της ζωής:  
• Χηµικό επίπεδο: Περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εµφάνιση 

και διατήρηση της ζωής (από ιχνοστοιχεία έως το νερό και τα µακροµόρια).  
• Κυτταρικό επίπεδο: Τα κύτταρα είναι η βασική δοµική και λειτουργική µονάδα ενός 

ζωντανού οργανισµού. Υπάρχουν πολλά είδη κυττάρων σε έναν οργανισµό, που το 
καθένα έχει διαφορετική δοµή και λειτουργία (π.χ. µυϊκά κύτταρα, νευρικά κύτταρα, 
ερυθροκύτταρα).  

• Ιστός: Οι ιστοί είναι οµάδες παρόµοιων κυττάρων και το διακυτταρικό υλικό ανάµεσά 
τους, που έχουν την ίδια εµβρυολογική καταγωγή και πραγµατοποιούν κάποια ειδική 
λειτουργία (π.χ. επιθηλιακός ιστός, συνδετικός ιστός, µυϊκός ιστός).  

• Όργανα: Τα όργανα είναι δοµές συγκεκριµένης µορφής και λειτουργίας, που 
αποτελούνται από έναν ή περισσότερους ιστούς, έχουν δε συνήθως κάποιο αναγνωρίσιµο 
σχήµα (π.χ. καρδιά, ήπαρ, εγκέφαλος, στοµάχι).  

• Σύστηµα: Το σύστηµα είναι ένας συνδυασµός οργάνων µε κοινή λειτουργία. Για 
παράδειγµα, το πεπτικό σύστηµα, που έχει σαν κύρια λειτουργία του την πέψη των 
τροφών, αποτελείται από το στόµα, τη σίελο, το φάρυγγα, τον οισοφάγο, το στοµάχι, το 
λεπτό έντερο, το παχύ έντερο, το σηκώτι, τη χολή και το πάγκρεας.  

• Οργανισµός: Αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο οργάνωσης της ζωής. Είναι γνωστό ότι, 
από τους διάφορους ζωντανούς οργανισµούς, ο άνθρωπος είναι το τελειότερο και 
πολυπλοκότερο ον στον πλανήτη µας.  

• Ανώτερα επίπεδα: Οι ζωντανοί οργανισµοί οργανωµένοι σε οµοειδείς οµάδες αποτελούν 
τους πληθυσµούς, οι οποίοι εξελίσσονται στη Βιοκοινωνία, το Οικοσύστηµα, τη 
Βιόσφαιρα. 
Αν θεωρήσει κανείς τα διάφορα επίπεδα οργάνωσης της ζωής, από τα βιοµόρια έως το 

οικοσύστηµα, µπορεί να διακρίνει ως αντικείµενα µελέτης της Βιοφυσικής τα απλούστερα εξ 
αυτών και συγκεκριµένα τα µόρια, τα κύτταρα και τους ιστούς-όργανα. Τα ανώτερα επίπεδα 
οργάνωσης της ζωής αποτελούν αντικείµενο µελέτης της Ιατρικής Φυσικής και της 
Υγειοφυσικής. Βέβαια, όπως και στα περισσότερα διεπιστηµονικά γνωστικά πεδία, τα όρια 
της βιοφυσικής επιστήµης είναι πλατιά και ασαφή, ανάµεσα σε άλλες βιο-επιστήµες 
(βιοχηµεία, µοριακή βιολογία, κυτταρική βιολογία, βιοτεχνολογία, νευροφυσιολογία κ.ά.). 
Επίσης η Βιοφυσική µοιράζεται τα σύνορά της µε τη Φυσική, τη Χηµεία, τη Γενετική, τα 
Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (θεωρία ελέγχου, θεωρία πληροφορίας), τη Μικρο-µηχανική και 
τη Νανοτεχνολογία.  

Επειδή πολλές φορές, στους µη ειδικούς, υπάρχει σύγχιση ανάµεσα στις δύο κύριες 
κατευθύνσεις της Φυσικής στο χώρο των βιο-επιστηµών, τη Βιοφυσική και την Ιατρική 
Φυσική, θα δώσουµε εδώ ένα σύντοµο ορισµό της Ιατρικής Φυσικής, για καλύτερη 
κατανόηση του περιεχοµένου της Βιοφυσικής. Η Ιατρική Φυσική είναι πρωταρχικά ένας 
κλάδος της εφαρµοσµένης Φυσικής, ο οποίος έχει σαν αντικείµενο τις εφαρµογές των 
αντιλήψεων και των µεθόδων της Φυσικής στη διάγνωση, τη θεραπεία και αποκατάσταση 
ανθρώπινων παθήσεων. Η Ιατρική Φυσική συνδέεται άµεσα µε τη Βιο-ηλεκτρονική 
(ανάπτυξη κατάλληλων ηλεκτρονικών διατάξεων σε ιατρικά όργανα και εργαλεία), τη 
Βιοϊατρική Τεχνολογία (εφαρµογές της τεχνολογίας στη Βιολογία και την Ιατρική), την 
Υγειοφυσική (δοσιµετρία - ακτινοπροστασία κατά τις ποικίλες εφαρµογές των ιοντιζουσών 
κυρίως αλλά και των µη ιοντιζουσών ακτινοβολιών), τα Βιοµαθηµατικά, τη Βιοπληροφορική 
και άλλες διεπιστηµονικές περιοχές. Η Ιατρική Φυσική υποδιαιρείται στην Ακτινοφυσική, 
την Εµβιοµηχανική, τη Φυσική της Ιατρικής Απεικόνισης, Ιατρική Φυσική στην περιοχή των 
µη ιοντιζουσών ακτινοβολιών (lasers, µικροκύµατα, υπέρηχοι), τη Βιονική κ.ά.   

 



 ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ 
 

 Η Βιοφυσική υποδιαιρείται σε επιµέρους κλάδους: Μοριακή Βιοφυσική, 
Κυτταρική Βιοφυσική και  Βιοφυσική των πολύπλοκων συστηµάτων. 
 Ξεχωρίζουν επίσης η Βιοφυσική των µεµβρανών, η Νευροβιοφυσική, η 
Ακτινοβιοφυσική, η Ιατρική Βιοφυσική, η Περιβαλλοντική Βιοφυσική και η 
Υπολογιστική Βιοφυσική.  

 
Μοριακή Βιοφυσική  
 

 Η έµβια ύλη αποτελείται από µικρά και µεγάλα µόρια, τα οποία δεν έχουν 
ζωή. Τα ηλεκτρόνια, τα άτοµα και τα µόρια που συνθέτουν τη ζωή 
χαρακτηρίζονται από σταθερές φυσικές ιδιότητες, ανεξάρτητες από την 
προέλευσή τους και την ιστορική εξέλιξη.  
 Τα σύνθετα βιοσυστήµατα που δηµιουργούνται από αυτά τα άβια συστατικά, 
εκδηλώνουν εξαιρετικές ιδιότητες, που δεν τις έχει η ανόργανη ύλη, όπως:  

µεταβολισµό, αυτο-αναπαραγωγή, αυτορύθµιση, αυτο-επιδιόρθωση, 
ανάπτυξη, εξέλιξη, κίνηση, αντίδραση, προσαρµογή. 

 
 
 
 
 
 
Τέσσερα µόνον απλά στοιχεία αποτελούν το 99% της µάζας των κυττάρων και αυτά 
είναι  
το υδρογόνο, το οξυγόνο ο άνθρακας και το άζωτο.  
 
Τα συστατικά της ζωής είναι:  
α) µικροϊόντα, όπως: Na+,  K+,       Cl-, Ca2+, H+,  OH- κ.λ.π.  

Πως και γιατί η έµβια ύλη, αν και αποτελείται 
από απλά συστατικά, παρουσιάζει τόσο σύνθετες 

και µοναδικές ιδιότητες στη φύση; 

β) µικροµόρια, όπως: νερό, λιπαρά οξέα, αµινοξέα, µονοσακχαρίτες κ.λ.π.  
γ) µακροµόρια, όπως: πρωτεϊνες, νουκλεϊνικά οξέα, πολυσακχαρίτες και λιπίδια.  
δ) υπερµοριακά συµπλέγµατα, όπως: ριβοσώµατα, λιποπρωτεΐνες, γλυκοπρωτεΐνες 
κ.ά.  
 

Η Μοριακή Βιοφυσική µελετά τη δοµή και τις βιοφυσικές ιδιότητες των 
βιοµορίων - συστατικών της έµβιας ύλης.  

• 

• 

• 

• 

Τα θεωρητικά εργαλεία της Μοριακής Βιοφυσικής είναι η θερµοδυναµική, η 
στατιστική φυσική, η κβαντοµηχανική και η φυσικοχηµεία.  
Τα πειραµατικά εργαλεία της είναι η υπερφυγοκέντρηση, η σκέδαση της Η/Μ 
ακτινοβολίας (ακτίνες -Χ, ακτινοβολία laser), φασµατοφωτοµετρία 
ορατού/υπεριώδους/υπερύθρου, φασµατοσκοπία Raman, φασµατοσκοπία 
πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού, φασµατοσκοπία Mossbauer, 
ηλεκτρονική µικροσκοπία, µικροσκοπία ατοµικής δύναµης κ.α.  
Τα περισσότερα πειράµατα της Μοριακής Βιοφυσικής εκτελούνται in vitro, 
δηλαδή έξω από τους ζωντανούς οργανισµούς, σε εργαστηριακές διατάξεις.  



 
 
 
Κυτταρική Βιοφυσική  
 
• 

• 

• 

• 

• 

Η Κυτταρική Βιοφυσική έχει ως αντικείµενο τα κύτταρα (π.χ. ερυθροκύτταρα, 
λυµφοκύτταρα, νευρώνες, µυϊκές ίνες, κύτταρα - υποδοχείς) και τη συµπεριφορά 
τους σε διάφορες φυσιολογικές διεργασίες.  
Το κύτταρο είναι η βασική, αυτόνοµη δοµική και λειτουργική µονάδα των 
έµβιων όντων που µπορεί και µόνη της να εκδηλώνει το φαινόµενο της ζωής 
(κίνηση, ερεθιστικότητα, αναπαραγωγή, αύξηση). Κατά τη διάρκεια της 
εξέλιξης, τα κύτταρα έχουν διαφοροποιηθεί, τόσο από άποψη δοµής όσο και 
λειτουργίας, ώστε να επιτελούν συγκεκριµένο έργο.  
Η Κυτταρική Βιοφυσική µελετά επίσης τη δοµή και τη λειτουργία των 
βιολογικών µεµβρανών, την βιοηλεκτρική διεγερσιµότητα και τις 
βιοενεργητικές διεργασίες, την παραγωγή και διάδοση του νευρικού παλµού, τα 
φωτοβιολογικά φαινόµενα (όραση, φωτοσύνθεση), καθώς και τα φαινόµενα 
αλληλεπίδρασης µεταξύ των κυττάρων.  
Η Κυτταρική Βιοφυσική χρησιµοποιεί παρόµοιες θεωρητικές προσεγγίσεις και 
πειραµατικές τεχνικές της φυσικής µε τη Μοριακή Βιοφυσική, προσαρµοσµένες 
βέβαια στις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα των βιολογικών δοµών που 
µελετά.  
Τα πειράµατα της Κυτταρικής Βιοφυσικής εκτελούνται είτε in vitro, δηλαδή 
έξω από τους ζωντανούς οργανισµούς, είτε in vivo, δηλαδή σε πειραµατόζωα ή 
κυτταροκαλλιέργειες.  

 
Βιοφυσική των πολύπλοκων συστηµάτων  

 
• 

• 

• 

• 

Η Βιοφυσική των πολύπλοκων συστηµάτων προσεγγίζει όχι µόνον τη δοµή, 
αλλά και τη συµπεριφορά κυτταρικών συνόλων (π.χ. ιστών, οργάνων), η 
οποία αποτελεί την ολοκληρωµένη έκφραση των επιµέρους δραστηριοτήτων 
των συστατικών κυττάρων.  
Οι εξελίξεις της Βιοφυσικής των πολύπλοκων συστηµάτων, σε συνδυασµό µε 
την ανάπτυξη θεωρητικών - µαθηµατικών και υπολογιστικών - εργαλείων 
προσοµοίωσης των πολύπλοκων βιοσυστηµάτων, οδηγούν στην ανάπτυξη 
νέων γνωστικών πεδίων, όπως το πεδίο των Νευρωνικών ∆ικτύων.  
Σε πολλές περιπτώσεις, η Βιοφυσική των πολύπλοκων συστηµάτων 
αναφέρεται κυρίως σε θέµατα θεωρητικής και υπολογιστικής Βιοφυσικής, 
αξιοποιώντας την αύξηση της υπολογιστικής ισχύος των σύγχρονων µηχανών 
και τη διεπιστηµονική συνεργασία µέσω διαδικτύου.  
Σε αναλογία µε την ορολογία in vitro και in vivo που χρησιµοποιείται για τα 
πειράµατα των βιοεπιστηµών, τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί και ο όρος in 
silico, που υποδηλώνει τα ''πειράµατα'' ή καλύτερα τις προσοµοιώσεις 
ζωτικών λειτουργιών που γίνονται µέσω υπολογιστή.  

 



∆υνάµεις µεταξύ βιοµορίων  
 

 Ηλεκτροδυναµικές δυνάµεις - Αλληλεπιδράσεις van der Waals  
 
 

 

 

 

 

 

Οι αλληλεπιδράσεις van der Waals είναι ηλεκτροδυναµικού τύπου αλληλεπιδράσεις 
και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:  

a) αλληλεπιδράσεις προσανατολισµού (πολυπολικές), οι οποίες ασκούνται µεταξύ 
µονίµων πολυπόλων (µονόπολα ή φορτία, δίπολα, τετράπολα και οκτάπολα) και 
φέρουν το όνοµα αλληλεπιδράσεις Keesom,  

b) αλληλεπιδράσεις επαγωγής, οι οποίες ασκούνται µεταξύ ενός µόνιµου διπόλου 
στο ένα µόριο και του επαγόµενου διπόλου στο άλλο µόριο, είναι δε γνωστές µε 
το όνοµα αλληλεπιδράσεις Debye,  

c) αλληλεπιδράσεις διασποράς, οι οποίες ασκούνται µεταξύ στιγµιαίων, 
πρόσκαιρων, διπόλων και φέρουν το όνοµα αλληλεπιδράσεις London.  
 

Συχνά, ως αλληλεπιδράσεις van der Waals αναφέρονται (λανθασµένα βέβαια) οι 
ελκτικές δυνάµεις διασποράς µεταξύ στιγµιαίων διπόλων - επαγόµενων διπόλων.  
Οι αλληλεπιδράσεις van der Waals είναι ιδιαίτερα ασθενείς (~0.1 Kcal/mole η 

αλληλεπίδραση ατόµου - ατόµου), αλλά εξαιρετικά σηµαντικές για τα βιοσυστήµατα.  
Οι δυνάµεις αυτές είναι σηµαντικές για τον καθορισµό της στερεοδιάταξης των 

βιοδοµών, τη σταθερότητα των βιολογικών µεµβρανών, καθώς και για τις 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ βιοµορίων.  
Με τη βοήθεια της κβαντοµηχανικής και της ηλεκτροδυναµικής θεωρίας (θεωρία 

διαταραχών, προσέγγιση πρώτης και δεύτερης τάξης) υπολογίζονται οι ενέργειες των 
αλληλεπιδράσεων van der Waals και στις τρεις παραπάνω κατηγορίες (προσανατο-
λισµού, επαγωγής και διασποράς).  
Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι η ενέργεια αλληλεπίδρασης των ελκτικών δυνάµεων 

διασποράς ανάµεσα στα στιγµιαία δίπολα  i και j, τα οποία απέχουν απόσταση rij, 
είναι:  

WLA = -Aij/r6
ij 

όπου Aij είναι ένας συντελεστής που εξαρτάται από τις ιδιότητες (και συγκεκριµένα 
από την πολωσιµότητα) των ατόµων (ή µορίων) που αλληλεπιδρούν.  
 Στην περίπτωση της αλληλοεισδοχής των ηλεκτρονικών νεφών δύο ατόµων που 
έχουν πλησιάσει αρκετά κοντά (απόσταση rij), οι δυνάµεις διασποράς είναι απωστικές 
και η ενέργειά τους περιγράφεται από τη συνάρτηση Lennard-Jones:  

WLR = Bij/r12
ij 

όπου Bij είναι συντελεστής εξαρτώµενος από την πολωσιµότητα των ατόµων και 
µπορεί να συσχετισθεί µε τον συντελεστή Aij.  
 



 Το νερό στα βιολογικά συστήµατα: δοµή, ιδιότητες, σπουδαιότητα  
 

• 

• 

• 

Το νερό είναι το πλέον διαδεδοµένο υγρό στη Γη (καταλαµβάνει τα ¾ περίπου 
της επιφάνειας του πλανήτη) και, χωρίς υπερβολή, το πλέον σηµαντικό στοιχείο της 
ζωής. Σύµφωνα µε τον Albert Szent-Györgyi, το νερό είναι η ‘µήτρα της ζωής’.  

Η περιεκτικότητα σε νερό των διαφόρων ειδών ποικίλλει από 50% (π.χ. στα 
σπορόζωα) σε 97% (π.χ. στα κοιλέντερα, τα οποία χαρακτηρίζονται από την 
µεταφορική έκφραση «το νερό που ζει»).  

Η κατανοµή του νερού στους διάφορους ιστούς του ανθρώπου ποικίλλει από 
4% (τρίχα) έως 97% (εµβρυϊκός ιστός) και φαίνεται ενδεικτικά στον παρακάτω 
πίνακα.  

 
       Πίνακας. Κατανοµή νερού σε διάφορους ανθρώπινους ιστούς 

Ιστός Περιεκτικότητα σε νερό (%) 
Τρίχα  4 
Οδοντίνη  9 
Σκελετός και λιπώδης ιστός  30 
Χόνδρος  50 
Νευρικός ιστός (λευκή ουσία)  70 
Ηπαρ  75 
Μύες  76 
Νεφροί  76 
Καρδιά 77 
Πνεύµονες 81 
Νευρικός ιστός (φαιά ουσία) 85 
Πλάσµα αίµατος  93 
Εµβρυϊκός ιστός  97 

 
Το νερό των ανώτερων βιολογικών οργανισµών κατατάσσεται σε διάφορες 

κατηγορίες, ανάλογα µε ορισµένα κριτήρια, όπως π.χ.:  
α) ανάλογα µε τη θέση που βρίσκεται, ως προς τα κύτταρα, το νερό 

ονοµάζεται:  
• ενδοκυττάριο (αποτελεί το 70% περίπου του νερού των κυττάρων)  
• εξωκυττάριο (αποτελεί το 30% περίπου του νερού των κυττάρων)  
β) ανάλογα µε την κατανοµή του στους ιστούς, το νερό ονοµάζεται:  
• ενδοϊστικό  
• εξωϊστικό, όπως είναι το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, το αίµα, το υαλώδες υγρό   
γ) ανάλογα µε τον τρόπο αλληλεπίδρασης του νερού µε τα βιοµόρια, 
διακρίνουµε τις εξής δύο κατηγορίες νερού:  
• ελεύθερο νερό  
• δεσµευµένο νερό, το οποίο αλληλεπιδρά µε τις υδρόφιλες οµάδες των 

πρωτεϊνών, των πυρηνικών οξέων, των γλυκιδίων και των λιπιδίων  
δ) ανάλογα µε την προέλευσή του στον οργανισµό διακρίνεται σε:  
• εξωγενές (εισάγεται στον οργανισµό απ’ έξω)  
• ενδογενές (παράγεται µέσα στον οργανισµό, ως αποτέλεσµα βιοχηµικών 

αντιδράσεων, όπως π.χ. κατά την αερόβια οξείδωση).  
 
 



2.1. ∆εσµοί υδρογόνου  
 

Εξ αιτίας της ηλεκτρονικής του δοµής, το µόριο του νερού µπορεί να 
σχηµατίσει δεσµούς ή γέφυρες υδρογόνου. Ο δεσµός ή γέφυρα υδρογόνου έχει 
µελετηθεί κατά τα τελευταία 50 χρόνια και χαρακτηρίζει την επίδραση (οµοιοπολικό 
δεσµό) µεταξύ ατόµων υδρογόνου και ηλεκτραρνητικών ατόµων, όπως το οξυγόνο, 
το φθόριο, το χλώριο, το άζωτο και το θείο. Η ενέργειά τους είναι της τάξης των 0.13 
- 0.31 eV ή µεταξύ 1 και 12 Kcal/mole. Σε σύγκριση µε την ισχύ άλλων τύπων 
άλληλεπιδράσεων, ο δεσµός υδρογόνου είναι περίπου µια τάξη µεγέθους ισχυρότερος 
από την αλληλεπίδραση Van der Waals και µια τάξη µεγέθους ασθενέστερος από τον 
απλό οµοιοπολικό δεσµό. Παρά το µικρό µέγεθος ισχύος του δεσµού υδρογόνου, η 
σηµασία του είναι µεγάλη στον καθορισµό των περίεργων ιδιοτήτων του νερού και 
κατά συνέπεια στο φαινόµενο της ζωής. Ενδοµοριακοί δεσµοί υδρογόνου, 
διαµοριακοί (δηλ. µεταξύ διαφορετικών µορίων) και επίσης δεσµοί υδρογόνου 
µεταξύ πολικών οµάδων και µορίων νερού, παίζουν σπουδαιότατο ρόλο στον 
καθορισµό της στερεοδιάταξης βιοµορίων και στην οργάνωση βιολογικών δοµών.  

 
  ≅1Å 
                    -          - 

 
                +                 +             
 
Σχήµα 1. Το µόριο του νερού στο επίπεδο. Το κέντρο των θετικών φορτίων δεν συµπίπτει µε 
το κέντρο των αρνητικών φορτίων, δηµιουργώντας έτσι ηλεκτρική διπολική ροπή, p, η οποία 
δίνεται από τη σχέση: p=ql, όπου q το φορτίο και l το µήκος του διπόλου. Η τιµή της 
ηλεκτρικής διπολικής ροπής είναι p=1,858 D (Debye).  

 



  Μοριακή αρχιτεκτονική του νερού στα βιολογικά συστήµατα  
 
• 

• 

Τα µόρια του νερού συνδέονται µεταξύ τους µε γέφυρες υδρογόνου, 
δηµιουργώντας τοπικά δίκτυα, των οποίων η σταθερότητα και η τάξη 
αυξάνεται όσο η θερµοκρασία κατεβαίνει.  
Η δοµή της στερεάς φάσης του νερού, δηλαδή του πάγου, είναι 
εξαγωνική κρυσταλλική δοµή, όπου κάθε µόριο Η2Ο βρίσκεται στο 
κέντρο ενός κανονικού τετραέδρου και περιβάλλεται από 4 µόρια 
Η2Ο, που βρίσκονται στις κορυφές του υποθετικού τετραέδρου, όπως 
έδειξαν µελέτες περίθλασης ακτίνων Χ και νετρονίων. Η πυκνότητα 
του πάγου είναι 0.916 g/cm3,  µικρότερη από την πυκνότητα του 
υγρού νερού στην ίδια θερµοκρασία και αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ο 
πάγος να επιπλέει στο νερό, µε τα συνεπακόλουθα βιολογικά 
αποτελέσµατα.  

• Στη θερµοκρασία των 0ο C (θερµοκρασία τήξης του πάγου σε 
κανονική πίεση) µόνο ένα ποσοστό 15% των δεσµών υδρογόνου 
θραύεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα το νερό να διατηρεί 
«µικροκρυσταλλικές» διευθετήσεις, µεταβαλλόµενες µε το χρόνο. 
∆εσµοί και «µικροκρύσταλλοι» δηµιουργούνται και «θραύονται» 
διαρκώς έτσι, ώστε η δοµή του νερού να είναι δυναµική και όχι 
στατική. Ο χρόνος ηµιζωής κάθε υδρογονοδεσµού είναι 10 –10 έως 10 
–11 δευτερόλεπτα.  

• Στη θερµοκρασία των 4ο C, ελεύθερα µόρια νερού (µονοµερή) 
αποµακρύνονται από τα µικροκρυσταλλικά δίκτυα, λόγω της 
αύξησης της θερµικής κίνησης, αυξάνοντας έτσι τον όγκο του νερού 
(µε αντίστοιχη ελάττωση της πυκνότητας).  

• Κοντά στη θερµοκρασία των 40ο C περίπου το 50% των υδρογονικών 
δεσµών θραύεται και το νερό γίνεται περισσότερο ρευστό, όπως 
φαίνεται και από την αντίστοιχη ελάττωση του συντελεστού ιξώδους 
σε θερµοκρασία 0ο C και 37ο C αντίστοιχα: η0=1,79.10-3daP, 
η37=0.69.10-3daP.  Η σταθεροποίηση της θερµοκρασίας των 
περισσότερων ζωντανών οργανισµών, κατά την πορεία της εξέλιξης 
των ειδών, µεταξύ 35ο C και 41ο C συνδέεται άµεσα µε τις φυσικές 
ιδιότητες του νερού στο συγκεκριµένο διάστηµα και την παράξενη 
βιοχηµική συµπεριφορά του.  

• Στην αέρια φάση θραύονται περίπου όλοι οι δεσµοί υδρογόνου, εξ 
αιτίας της έντονης θερµικής κίνησης και τα µόρια του νερού 
κινούνται ελεύθερα.  

 
Συµπερασµατικά, το νερό παρουσιάζει καλά οργανωµένη, περίπου 
κρυσταλλική δοµή στη στερεά φάση, είναι τοπικά δοµηµένο σε υγρή 
φάση και πρακτικά δεν έχει καµµιά οργάνωση στη φάση του ατµού. 



 Η κατάσταση του νερού στα βιολογικά συστήµατα  
 
Πειραµατικές µελέτες έδειξαν ότι ένα µέρος του κυτοπλασµατικού νερού έχει 
ιδιότητες διαφορετικές από αυτές του υγρού νερού:  

• αντιστέκεται στην αφυδάτωση,  
• δεν παγώνει ακόµη και σε θερµοκρασίες κάτω των -20ο C,  
• δεν έχει τις συνήθεις ιδιότητες ενός διαλύτη,  
• δεν διαπερνά τη µεµβράνη, κατά τη διάρκεια των ωσµωτικών 

ανταλλαγών µεταξύ κυττάρου – εξωκυττάριου χώρου,  
Το κυτοπλασµατικό νερό που έχει τις παραπάνω ιδιότητες χαρακτηρίζεται µε 
διάφορες ονοµασίες, µε επικρατέστερη αυτήν του δεσµευµένου νερού ή δοµηµένου 
νερού. Το δεσµευµένο νερό είναι σε αναλογία 5-10% περίπου σε τυπικούς ζωϊκούς 
ιστούς. Το υπόλοιπο ποσοστό µέχρι το 55-70% είναι νερό µερικά δεσµευµένο ή 
ελεύθερο.   
Η κατάσταση του νερού στην έµβια ύλη ενδιαφέρει και την κρυοβιολογία, για τη 
διατήρηση και τον έλεγχο της ζωτικότητας οργάνων ή ιστών που πρόκειται να 
µεταµοσχευθούν, αλλά και τη βιοµηχανία τροφίµων, για τη διατήρηση της ποιότητας 
των τροφίµων που καταψύχονται.  
 

 Η σηµασία του νερού στον έµβιο κόσµο  
 
Οι κυριότερες βιολογικές και βιοφυσικές διεργασίες που εµπλέκεται το νερό είναι:   

Το νερό αποτελεί τον καθολικό διαλύτη της έµβιας ύλης  1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Το νερό παρεµβαίνει σε µια σειρά από βιοχηµικές αντιδράσεις στο 
εσωτερικό των κυττάρων, όπως για παράδειγµα η υδρόλυση, η 
οξείδωση και η συµπύκνωση.  
Στην περίπτωση των φυτών, το νερό είναι το ένα από τα δύο 
αντιδρώντα συστατικά της φωτοσύνθεσης (το άλλο συστατικό είναι το 
διοξείδιο του άνθρακα).  
Το νερό αποτελεί το µέσο µεταφοράς µορίων, ιόντων, µακροµορίων 
και κυττάρων από το ένα όργανο σε άλλο.  
Το νερό είναι παράγοντας αποβολής από τον οργανισµό τοξικών 
ουσιών, προϊόντων καταβολισµού, µέσω της εφίδρωσης.  
Το νερό αποτελεί το µέσο στο οποίο επιπλέουν κάποια ελεύθερα 
κύτταρα, όπως τα ερυθροκύτταρα, τα λυµφοκύτταρα και τα 
λευκοκύτταρα.  
Το νερό προστατεύει από µηχανικές καταπονήσεις και τραυµατισµούς 
κάποια ευαίσθητα όργανα ή συστήµατα (όπως το κεντρικό νευρικό 
σύστηµα), καθώς και το έµβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.  
Το νερό παρεµβαίνει δυναµικά στους θερµορυθµιστικούς 
µηχανισµούς, εξασφαλίζοντας θερµική οµοιοστασία (οµοιοθερµία) 
στους ζωντανούς οργανισµούς.  
 

 
 



 ΟΜΟΙΟΘΕΡΜΙΑ 
 

 

 

 

 

Η οµοιοθερµία είναι µια από τις εκφράσεις της οµοιοστασίας, µε 
την οποία χαρακτηρίζουµε το σύνολο εκείνων των διεργασιών που 
οδηγούν στη διατήρηση των δοµικών και λειτουργικών παραµέτρων 
του οργανισµού µέσα σε ορισµένα φυσιολογικά όρια, παρά τις 
όποιες εσωτερικές ή εξωτερικές διαταραχές.  
Η οµοιοθερµία παρουσιάζει δύο ανταγωνιστικές όψεις, που 
ανάλογα µε τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος επικρατεί πότε η 
µια και πότε η άλλη: τη θερµόλυση και τη θερµογένεση.  
Οι βιοφυσικές και βιοχηµικές διαδικασίες µε τις οποίες 
επιτυγχάνεται η θερµορύθµιση µέσω του νερού αναφέρονται στο 
παρακάτω σχήµα.  

 
ΘΕΡΜΟΡΥΘΜΙΣΗ  

 
 

ΘΕΡΜΟΛΥΣΗ                                               ΘΕΡΜΟΓΕΝΕΣΗ 
 
 

Εφίδρωση (εύδηλος)                                               Αγγειοσυστολή 
(περιφερική)  

Εφίδρωση (άδηλος)                                                Μυϊκή συστολή, ελεγχόµενη  
Αναπνοή                                                                       (φυσική εξάσκηση)  
Ακτινοβολία (στο υπέρυθρο)                                  Μυϊκή συστολή, µη 

ελεγχόµενη 
Θερµική αγωγιµότητα                                                            (ρίγη)  
Αγγειοδιαστολή (περιφερική)                                  Μεταβολές του 

µεταβολισµού  
 
 
Το νερό εµπλέκεται έµµεσα ή άµεσα στις λειτουργίες της εφίδρωσης, της αναπνοής 
και της περιφερικής κυκλοφορίας του αίµατος λόγω:  

α) της µεγάλης περιεκτικότητάς του στον οργανισµό,  
β) της υψηλής ειδικής θερµότητας,  
γ) της µεγάλης ειδικής λανθάνουσας θερµότητας (για εξάτµιση), και 
δ) της υψηλής θερµικής αγωγιµότητας.  

 
Οι µεταβολές της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος «εξοµαλύνονται» λόγω 

της µεγάλης «θερµικής αδράνειας» του νερού και αυτό µπορεί να το εκφράσει κανείς 
ως εξής:  

∆t = Q/mc = µικρή τιµή, 
όπου Q = θερµότητα που ανταλλάσεται µε το περιβάλλον, ∆t = διαφορά 
θερµοκρασίας του οργανισµού και c = ειδική θερµότητα.  

Κατά την πνευµονική εξάτµιση αποδίδονται 0,73 .106 J/ηµέρα (8,43%), κατά 
την άδηλο αναπνοή (εφίδρωση) 1,73 .106 J/ηµέρα (20%), ενώ κατά την εύδηλο 
εφίδρωση αποδίδονται ακόµη µεγαλύτερα ποσοστά θερµότητας.  
 



 Μοριακά φαινόµενα µεταφοράς σε διαλύµατα βιολογικών υγρών  
 
Το ιξώδες και η σηµασία του  
 
 Οι ελκτικές δυνάµεις van der Waals, οι οποίες αντιτίθενται στη σχετική 

µετατόπιση γειτονικών µορίων, είναι υπεύθυνες για την εµφάνιση µιας δύναµης 
εσωτερικής τριβής στα υγρά, η οποία ονοµάζεται ιξώδες.  
• 

• 

Τα ιδανικά υγρά θεωρούνται ότι είναι ασυµπίεστα και δεν παρουσιάζουν 
ιξώδες. 

Τα πραγµατικά ρευστά είναι σε κάποιο βαθµό συµπιεστά και έχουν ιξώδες.  
 
                                                              S 
                                                                                                                         υ+dυ 
                                                                Fυ                                                              dχ 
                        υ                                     
                                                              Fυ  
 
Σχηµατική αναπαράσταση των δυνάµεων ιξώδους, Fυ, µεταξύ δύο στρωµάτων υγρού, το οποίο 

κινείται µε διαφορετικές ταχύτητες. S=επιφάνεια επαφής µεταξύ των δύο στρωµάτων, 
dχ=απόσταση των δύο στρωµάτων, υ, υ+dυ=ταχύτητες γειτονικών στρωµάτων.  

 
 Οι δυνάµεις εσωτερικής τριβής έχουν τη διεύθυνση της εφαπτοµένης στην 

επιφάνεια επαφής των διαδοχικών στρωµάτων και φορά αντίθετη της ταχύτητας του 
αντίστοιχου στρώµατος. Αν κατά τη διάρκεια της ροής του υγρού παραµένουν 
παράλληλες, η ροή ονοµάζεται στρωτή και η δύναµη ιξώδους, Fυ, δίνεται από τον 
νόµο του Νεύτωνα:  

         Fυ = η. S. dυ/dχ                                                 
όπου: η = ο συντελεστής ιξώδους του υγρού, dυ/dχ = η βαθµίδα της ταχύτητας, ενώ S = 
η κοινή επιφάνεια των στρωµάτων. Η µονάδα µέτρησης του συντελεστού ιξώδους στο 
διεθνές σύστηµα µονάδων είναι το Poiseuille, (P): [η]SI =N.s.m-2 = P.  
 Ο συντελεστής ιξώδους εξαρτάται από τη φύση του υγρού και τη θερµοκρασία 

(ελαττώνεται µε την αύξηση της θερµοκρασίας). Το αντίστροφο του ιξώδους είναι η 
ρευστότητα.  
 Τα υγρά στα οποία ισχύει η παραπάνω σχέση ονοµάζονται επίσης νευτώνεια 

ρευστά και τέτοια είναι τα περισσότερα βιολογικά υγρά (π.χ. το εγκεφαλονωτιαίο 
υγρό, το πλάσµα του αίµατος, ο ορρός του αίµατος, τα ούρα).  
 Άλλα υγρά δεν υπακούουν στο νόµο του Νεύτωνα και για αυτό 

χαρακτηρίζονται µε την ονοµασία µη νευτώνεια ρευστά. Π.χ. το αίµα σε θερµοκρασία 
37ο C έχει τετραπλάσιο ιξώδες από αυτό του νερού και είναι µη νευτώνειο ρευστό.  
 Στην κατηγορία των µη νευτώνειων ρευστών είναι και τα διαλύµατα 

µακροµορίων και κολλοειδών, στα οποία ο συντελεστής ιξώδους εξαρτάται από τη 
συγκέντρωση των διαλυµένων σωµατιδίων, σύµφωνα µε τη σχέση του Αϊνστάιν:  

η = ηd. (1+KV) 
όπου: ηd = συντελεστής ιξώδους του διαλύτη, V = όγκος  της διαλυµένης φάσης στην 
µονάδα του όγκου του διαλύµατος, K = σταθερά, η οποία εξαρτάται από το µέγεθος και 
τη φύση των διαλυµένων σωµατιδίων (για παράδειγµα, Κ = 4÷10 για τις σφαιρικές 
πρωτεΐνες). 
 
 



 Μοριακά φαινόµενα µεταφοράς σε διαλύµατα βιολογικών υγρών (συνέχεια)  
 
Στρωτή και τυρβώδης ροή  
 
 Σε µικρές ταχύτητες ροής, τα διάφορα στρώµατα του υγρού 

µετακινούνται παράλληλα το ένα ως προς το άλλο, χωρίς να 
αναµιγνύονται, οπότε τότε λέµε ότι η ροή είναι στρωτή. Τέτοια ροή 
συναντάµε στα τριχοειδή αιµοφόρα αγγεία, όπου η ταχύτητα του αίµατος 
είναι µικρή.  
 Αν η ταχύτητα του υγρού αυξηθεί και περάσει κάποια κρίσιµη τιµή 

(ή/και αν η διατοµή του αγγείου µεγαλώσει) εµφανίζονται στρόβιλοι στο 
υγρό και η ροή γίνεται τυρβώδης, που απαιτεί κατανάλωση ενέργειας.  
 Για υγρά που ρέουν σε σωλήνες υπάρχει ένας χαρακτηριστικός όρος,           
ο αριθµός Reynolds, Re:  

Re = ρ υ r/η                       
όπου ρ = η πυκνότητα του υγρού, υ =  η ταχύτητα ροής, η = ο 
συντελεστής ιξώδους του υγρού και r = η ακτίνα του σωλήνα.  

 Για το αίµα των µεγάλων αρτηριών υπάρχει µια κρίσιµη τιµή του 
αριθµού Reynolds, Re

κρ, ίση µε 1000. Ανάλογα µε την τιµή αυτή 
χαρακτηρίζονται και οι διάφοροι τύποι αιµατικής ροής:  
α) για Re < Re

κρ, η ροή είναι στρωτή, 
β) για Re

κρ = 1000 < Re < 2000, η ροή είναι ασταθής,  
γ) για Re > 2000, η ροή γίνεται τυρβώδης (µε στροβίλους).  

• 

• 

 Στο καρδιαγγειακό σύστηµα του ανθρώπου, τυρβώδης ροή µπορεί να 
εµφανιστεί στην αορτή και συνοδεύεται από χαρακτηριστικό ήχο.   

 
∆ιάχυση  

 
Οι ζωντανοί οργανισµοί αποτελούν ανοικτά συστήµατα, τα οποία 
συνεχώς ανταλλάσουν ύλη, ενέργεια και πληροφορία µε το περιβάλλον 
τους. Η µεταφορά ουσιών από το εξωτερικό προς το εσωτερικό (εισροή) 
και από το εσωτερικό προς το εξωτερικό περιβάλλον (εκροή) απαντάται 
σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής.  
Η µεταφορά ουσιών πραγµατοποιείται στις διαχωριστικές επιφάνειες 
των διαφόρων συστατικών των βιοσυστηµάτων ή µεταξύ αυτών και του 
άµεσου περιβάλλοντός τους. Π.χ. µεταφορά ουσιών γίνεται δια µέσου 
των: 
o 
o 
o 
o 
o 

ενδοκυτταρικών µεµβρανών (πυρηνική και µεµβράνη µιτοχονδρίων),  
κυτταρικών µεµβρανών,  
πολυκυτταρικών µεµβρανών (επιθήλιο),  
ενδοϊστικού υγρού (εξωκυττάριο),  
πρωτοπλάσµατος.   

 
 



 Μοριακά φαινόµενα µεταφοράς σε διαλύµατα βιολογικών υγρών (συνέχεια)  
 
 

 

Μερικά φαινόµενα µεταφοράς, όπως η παθητική διάχυση και η ώσµωση, 
οφείλονται στην θερµική κίνηση των µορίων, που τείνει σε µια οµοιόµορφη κατανοµή 
των µορίων (και των ιόντων), ώστε να εξισωθούν τυχόν διαφορές στη συγκέντρωση, 
στην πυκνότητα ή στην ωσµωτική πίεση. Το φαινόµενο της παθητικής  διάχυσης 
λαµβάνει χώρα αυθόρµητα, χωρίς κατανάλωση ενέργειας (παθητικά), προς την 
κατεύθυνση της αύξησης της εντροπίας του συστήµατος.  
 

Η παθητική διάχυση σε οµογενές µέσο υπακούει στους δύο νόµους του Fick.   
 
  
• 

• 

Πρώτος νόµος του Fick: Η ταχύτητα διάχυσης µιας ουσίας (ή η 
ροή µάζας της ουσίας) µέσα από µια επιφάνεια είναι ανάλογη του εµβαδού 
της επιφάνειας, S, και της αρνητικής βαθµίδας της συγκέντρωσης, 
σύµφωνα µε τη σχέση:  

dm/dt = –D. S. dρ/dχ,            
όπου D = συντελεστής διάχυσης (σε m2.s-1) και ρ = πυκνότητα της ουσίας 
που διαχέεται (σε Kg.m-3). Το αρνητικό πρόσηµο υποδηλώνει ότι η 
διάχυση πραγµατοποιείται από περιοχή µεγαλύτερης συγκέντρωσης προς 
περιοχή µικρότερης συγκέντρωσης της ουσίας.  
 

∆εύτερος νόµος του Fick: Η χρονική µεταβολή της 
συγκέντρωσης, σε κάθε σηµείο του διαλύµατος, είναι ανάλογη της 
χωρικής µεταβολής της βαθµίδας της συγκέντρωσης, σύµφωνα µε τη 
σχέση:  

dc/dt = − D. d2c/dχ2                  
 
 Η γραφική αναπαράσταση της µεταβολής της συγκέντρωσης της διαλυµένης 

ουσίας µε την απόσταση (µέσα σε διάλυµα) φαίνεται στο σχήµα. Οι συγκεντρώσεις 
στις θέσεις x1 και x2 είναι c1 και c2 αντίστοιχα, όπου c1 > c2.  
c1                               c2                                                 c 
                                                             
                                                                              c1 
                                                                              
 
                                                           c2 
                                                                        x1                         x2         x  
 
Σχηµατική αναπαράσταση της χωρικής κατανοµής της συγκέντρωσης διαλυµένης ουσίας, η 

οποία εισέρχεται στην αριστερή µεριά του διαλύτη. 
 
 
 
 
 
 



 Μοριακά φαινόµενα µεταφοράς σε διαλύµατα βιολογικών υγρών (συνέχεια)  
 
∆ιάχυση σωµατιδίων µέσω µεµβρανών  
 

Στην περίπτωση που µια µεµβράνη, διαπερατή στα µόρια της διαλυµένης ουσίας, 
διαχωρίζει δύο διαλύµατα διαφορετικής συγκέντρωσης, η βαθµίδα συγκέντρωσης 
εκδηλώνεται κυρίως στη µάζα της µεµβράνης, δεδοµένου ότι οι ταχύτητες των 
µορίων (ή των ιόντων) στη µεµβράνη είναι πολύ µικρότερες από τις αντίστοιχες 
στο διαλύτη.  

 

 

 

 
                                                                     Μ 
 
                                               c1                                  c2 
 
                      
 
 
                                                                     δ 
 
                                               c1  
 
                                               c2 
                                                                                              x 
                                                                     δ = ∆x 
Σχηµατική αναπαράσταση της χωρικής κατανοµής της συγκέντρωσης διαλυµένης ουσίας σε 
δοχείο στο οποίο µια µεµβράνη (Μ) πάχους δ χωρίζει δύο διαµερίσµατα µε διαφορετικές 

συγκεντρώσεις (c1 > c2). 
 

Στην περίπτωση των µεµβρανών, ορίζεται µια νέα παράµετρος, ο συντελεστής 
διαπερατότητας, από τη σχέση:  

δ
DP = 








s
m

Γενικά, οι βιολογικές και οι τεχνητές µεµβράνες παρουσιάζουν διαφορετικό 
συντελεστή διαπερατότητας για διαφορετικούς διαλύτες. Μια µεµβράνη µπορεί να 
είναι επιλεκτικά διαπερατή για κάποια σωµατίδια και αδιαπέρατη σε άλλα.  

 
 
                                                                                                 Πολυκυτταρικές  
                          Αδιαπέραστες                                  Φυσικές          Μονοκυτταρικές  
                                                                                                          Κυτταρικές  
Μεµβράνες        ∆ιαπερατές         Ηµιπερατές  
                                                                                                        Οργανικές  
                           Επιλεκτικά                                     Τεχνητές        
                           διαπερατές          Μονόδροµα                              Ανόργανες  
                                                        διαπερατές  
 

Ταξινόµηση φυσικών και τεχνητών µεµβρανών ανάλογα µε τη διαπερατότητα τους. 
 

 



 Μοριακά φαινόµενα µεταφοράς σε διαλύµατα βιολογικών υγρών (συνέχεια)  
  

∆ιήθηση - ∆ιαπίδυση (ή διύλιση)  
 

 

 

 

Η διήθηση περιγράφει το φαινόµενο µεταφοράς υδατοδιαλυτών, κυρίως, χηµικών 
ενώσεων διαµέσου µιας εκλεκτικά διαπερατής µεµβράνης. Η βιοµεµβράνη 
επιτρέπει τη διέλευση µορίων µικρού µοριακού βάρους (π.χ. νερό, γλυκόζη), ενώ 
παρεµποδίζει τη µετακίνηση µεγαλοµοριακών ενώσεων (π.χ. πρωτεϊνες), ή 
µικροµορίων συζευγµένων µε µεγάλα µόρια.  
Η διήθηση πραγµατοποιείται όταν υπάρχει βαθµίδωση πίεσης (µηχανικής ή 
υδροστατικής) από τη µια και την άλλη πλευρά της µεµβράνης. Με διήθηση ο 
οργανισµός αποβάλλει βλαβερές ουσίες (π.χ. ουρία) από τα αιµοφόρα αγγεία προς 
τα νεφρικά σωληνάρια των νεφρών, ενώ οι χρήσιµες ουσίες (π.χ. πρωτεΐνες) 
παραµένουν στο αίµα.  
Η διαπίδυση ή διύλιση είναι µια τεχνική διάχυσης διαλυτών ουσιών διαµέσου µιας 
εκλεκτικά διαπερατής µεµβράνης, η οποία µεµβράνη συνήθως είναι τεχνητή και 
χωρίζει ένα διάλυµα και το διαλύτη του (π.χ. νερό). Η τεχνική αυτή 
χρησιµοποιείται στις µονάδες τεχνητού νεφρού για αιµοκάθαρση, όταν οι 
φυσιολογικοί νεφροί δεν µπορούν να επιτελέσουν τη λειτουργία τους.  

 
 Ώσµωση  
 

 Η ώσµωση περιγράφει το φαινόµενο της παθητικής διάχυσης των µορίων του 
διαλύτη ενός διαλύµατος, από µια περιοχή χαµηλής συγκέντρωσης διαλυµένης 
ουσίας σε περιοχή µεγαλύτερης συγκέντρωσης, µέσω µιας ηµιπερατής µεµβράνης.  

 Η ηµιπερατή µεµβράνη, η οποία χωρίζει τα δύο δοχεία που περιέχουν το ίδιο 
διάλυµα αλλά µε διαφορετικές συγκεντρώσεις, επιτρέπει την αυθόρµητη διάχυση 
µορίων του διαλύτη (τα µόνα που µπορούν να περάσουν τη µεµβράνη) από το 
δοχείο του πλέον αραιού διαλύµατος προς το δοχείο µε τη µεγαλύτερη 
συγκέντρωση διαλυµένης ουσίας (πυκνότερο διάλυµα), µε σκοπό την εξίσωση των 
συγκεντρώσεων στα δύο επικοινωνούντα δοχεία.  

 Η εισροή διαλύτη στο πυκνότερο διάλυµα προκαλεί αύξηση του όγκου του 
διαλύµατος που συνεπάγεται την εµφάνιση διαφοράς στην υδροστατική πίεση, η 
οποία σταµατά και το φαινόµενο της ώσµωσης. Φαίνεται σαν να ασκεί ο διαλύτης 
µια πίεση πάνω στο διάλυµα, η οποία εξισορροπείται από την υδροστατική πίεση 
της υπερκείµενης στήλης υγρού. Αυτή η πίεση ονοµάζεται ωσµωτική πίεση, π, 
δίνεται δε από τη σχέση:  

π = ρ. g. h                        
όπου ρ η πυκνότητα του υγρού, g η επιτάχυνση της βαρύτητας και h η υψοµετρική 
διαφορά της στάθµης των δύο διαλυµάτων.  

 
 

 
 
 
 
 



 Η ωσµωτική πίεση ακολουθεί το νόµο του Van’t Hoff, σύµφωνα µε τον οποίο 
υπάρχει µια αναλογία µεταξύ της πίεσης των τελείων αερίων και της ωσµωτικής 
πίεσης. Έτσι, η ωσµωτική πίεση που ασκεί αραιό διάλυµα µη ηλεκτρολυτών 
ισούται αριθµητικά µε την πίεση που θα ασκούσε η διαλυµένη ουσία αν ήταν σε 
αέρια φάση και κατελάµβανε ίδιο όγκο µε αυτό του διαλύµατος, στην ίδια 
θερµοκρασία:  

TR
m

V s ..
µ

π =

όπου: π η ωσµωτική πίεση του διαλύµατος, V ο όγκος του διαλύµατος, ms η µάζα 
της διαλυµένης ουσίας, µ το µοριακό βάρος της διαλυµένης ουσίας, R η παγκόσµια 
σταθερά των αερίων και T η απόλυτη θερµοκρασία του διαλύµατος.  

 Ο νόµος του Van’t Hoff δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις. Σε υψηλές 
συγκεντρώσεις της ουσίας, σε θερµοκρασίες µεγαλύτερες από 40 οC, σε διαλύµατα 
ηλεκτρολυτών ή µακροµοριακών ενώσεων και σε πολλές βιολογικές µεµβράνες, οι 
νόµοι που διέπουν την ώσµωση και την ωσµωτική πίεση είναι αρκετά περίπλοκοι 
και πολυπαραγοντικοί.  

 Ο ρόλος της ώσµωσης είναι ιδιαίτερα σηµαντικός σε µια σειρά βιολογικών 
φαινοµένων, όπως:  

Στη διατήρηση του όγκου και της αρχιτεκτονικής δοµής των κυττάρων σε 
ισοτονικά διαλύµατα,  

• 

• 

• 

Στη ρύθµιση της κυκλοφορίας του αίµατος σε συνδυασµό µε την 
ενδοτριχοειδική υδροστατική πίεση,  
Σε όλα τα στάδια της νεφρική λειτουργίας (διήθηση του πλάσµατος στα 
µαλπιγγειανά σωµάτια, επαναρρόφηση του νερού του διηθήµατος προς τα 
αιµοφόρα αγγεία, αποβολή ούρων).  

 
Ο ρόλος της ώσµωσης στην κυκλοφορία του αίµατος  
 
 

 

Η ωσµωτική πίεση των βιολογικών υγρών (αίµα, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, ούρα) 
οφείλεται κυρίως στα ιόντα (Na+, Cl-, K+, Ca2+ κ.λ.π.) και στα µικροµόρια µε 
διαστάσεις κάτω από 10 Å. Έτσι, τα µικροµόρια και τα ιόντα του αίµατος (τα 
οποία αποτελούν µόνο 1% της µάζας του αίµατος) καθορίζουν, σε 37 οC, µια 
ωσµωτική πίεση 7-8 atm, την στιγµή που τα κολλοειδή µακροµόρια (πρωτεϊνες, 
λιποπρωτεϊνες), που βρίσκονται σε ποσοστό 9%, ασκούν µια πίεση µόνο 0,037 atm 
(28 mmHg), γνωστή ως κολλοειδωσµωτική πίεση.  
Το πλάσµα του αίµατος είναι ένα υδατικό διάλυµα ιόντων, αδιάλυτων 
µικροµορίων (γλυκόζη, ουρία) και πρωτεϊνικών µακροµορίων (λιπίδια, 
αλβουµίνες, σφαιρίνες, ινωδογόνο). Η ωσµωτική πίεση του πλάσµατος του 
αίµατος, ππλ, είναι το άθροισµα των ωσµωτικών πιέσεων που οφείλονται στους 
τρεις τύπους των συστατικών του:  
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όπου τα σύµβολα (i), (m) και (M) στους εκθέτες δηλούν την ωσµωτική πίεση, πk, 
των ιόντων τύπου k, των µικροµορίων τύπου k και των µακροµορίων τύπου k 
αντίστοιχα.  

 
 



Στο αίµα δηµιουργείται επίσης υδροστατική πίεση, Πυ, η οποία οφείλεται στην 
συστολή του καρδιακού µυός και στις µηχανικές τάσεις που ασκούν τα 
τοιχώµατα των αιµοφόρων αγγείων. Η πίεση αυτή µεταβάλλεται από σηµείο σε 
σηµείο, στους διάφορους κλάδους του καρδιακού δικτύου. Π.χ., στο επίπεδο των 
αρτηριακών τριχοειδών αγγείων η υδροστατική πίεση του αίµατος είναι Πυα≈34 
mmHg, ενώ στα φλεβικά τριχοειδή αγγεία είναι Πυφ≈12 mmHg.   

 

 

 

 

Η υδροστατική πίεση του αίµατος προσδιορίζει µια διαδικασία υπερδιήθησης, 
δηλαδή µια διαδικασία µεταφοράς ιόντων και µικροµορίων, 
συµπεριλαµβανοµένων µορίων νερού, από τον αυλό των τριχοειδών προς τον 
διάµεσο χώρο, σε αντίθετη δηλαδή κατεύθυνση από αυτήν που οφείλεται στην 
ωσµωτική πίεση.  
Η υδροστατική πίεση του διάµεσου υγρού, Πυυ, ορίζει µεταφορά ουσιών αντίθετης 
φοράς και η τιµή της είναι µικρότερη από την αγγειακή: Πυυ= 1÷9 mmHg, (για 
ευκολία θεωρούµε τη µέση τιµή της, Πυυ= 5 mmHg). Με βάση τα παραπάνω 
µπορεί κανείς να θεωρήσει την ολική ενεργή πίεση του αίµατος, ∆Π, ως:   

∆Π = Πυα - Πυυ - (ππλ- πυυ)                     
Η ολική ενεργή πίεση του αίµατος µπορεί εποµένως να πάρει τιµές θετικές ή 
αρνητικές, δηµιουργώντας αντίστοιχα συνθήκες για υπερδιήθηση (µεταφορά 
υγρού από τον ενδαγγειακό χώρο προς τον διάµεσο χώρο) ή επαναρρόφηση 
(εισροή υγρού από τον διάµεσο χώρο προς τα αγγεία).  

 
                      ∆Π > 0                                  ∆Π < 0  
 

                                                                                                                 Μεµβράνη                        
Αγγείου  

 
             Αυλός αγγείου                                                                                 Αυλός αγγείου 
                                   Πυα - Πυυ= 29 mmHg          Πυα - Πυυ= 7 mmHg 
                                   ππλ - πυυ =  22 mmHg           ππλ - πυυ  = 22 mmHg  
 

                        
Μεµβράνη                        
Αγγείου  

                      Τριχοειδής αρτηρία                                      Τριχοειδής φλέβα  
 
Σχηµατική αναπαράσταση των διαδικασιών υπερδιήθησης (∆Π>0) και επαναρρόφησης (∆Π<0) 

στο επίπεδο των τριχοειδών αγγείων του αίµατος.  
 
Ο ρόλος της ώσµωσης και της υδροστατικής πίεσης στο σχηµατισµό των ούρων  
 
 Η σπειραµατική διήθηση συµβαίνει στην κάψα του Bowman, κάτω από την 
επίδραση της αυξηµένης αρτηριακής (υδροστατικής) πίεσης στο προσαγωγό 
αρτηρίδιο (75 mmHg), σύµφωνα µε τη σχέση: ∆Π = Πυα - ΠυυΒ - (ππλ - πυυΒ) όπου 
ΠυυΒ είναι η υδροστατική πίεση και πυυΒ είναι η ωσµωτική πίεση του διάµεσου 
υγρού στην κάψα του Bowman. Αν οι τιµές των πιέσεων στο επίπεδο της κάψας 
του Bowman είναι Πυα=75 mmHg, ΠυυΒ=5 mmHg, ππλ=28 mmHg, και πυυΒ=5 
mmHg, η ολική πίεση φθάνει σε µια σχετικά µεγάλη θετική τιµή, ∆Π=47 mmHg, η 
οποία προκαλεί έντονη υπερδιήθηση και ταυτόχρονα ωθεί τα ούρα (νερό, ουρία, 
ιόντα κ.λ.π.) προς το εγγύς εσπειραµένο σωληνάριο. Στην κάψα του Bowman 
διηθούνται ουσίες από το αίµα µε µοριακό βάρος µέχρι 70 000.  



Βιοπολυµερή (δοµή, λειτουργία  και βιοφυσικές ιδιότητες)  
 

 

 

Πρωτεΐνες 
 

Οι πρωτεΐνες αποτελούν δοµικά και λειτουργικά συστατικά των κυττάρων και 
των ιστών.  
 

 

 

Οι πρωτεΐνες είναι µεγαλοµοριακές ενώσεις, αποτελούµενες από αλληλουχία 
διαφόρων αµινοξέων ενωµένων µεταξύ τους µε πεπτιδικό δεσµό  
Στη πρωτεϊνική δοµή συµµετέχουν υδρογονικοί δεσµοί µεταξύ των πλευρικών 
αλυσίδων των αµινοξέων, µεταξύ των ατόµων υδρογόνου και οξυγόνου του 
πεπτιδικού δεσµού και µεταξύ ατόµων της πρωτεϊνικής επιφάνειας και του 
περιβάλλοντος νερού.  
Οι µη πολικές πλευρικές αλυσίδες των ουδέτερων αµινοξέων συνδέονται µε 
υδρόφοβες οµάδες.  

 
 Ο ρόλος των πρωτεϊνών είναι σηµαντικός για όλες σχεδόν τις λειτουργίες των 

έµβιων συστηµάτων. Η σηµασία τους διαφαίνεται από τις παρακάτω λειτουργίες:  
• Ενζυµική δράση. Όλα τα γνωστά ένζυµα-καταλύτες των βιοχηµικών 

αντιδράσεων είναι πρωτεϊνικής φύσης. Συνήθως τα ένζυµα αυξάνουν την 
ταχύτητα κάποιων αντιδράσεων τουλάχιστον 106 φορές.   

• Μηχανική στήριξη. Η µεγάλη αντοχή του δέρµατος και των οστών οφείλονται 
στην παρουσία του κολλαγόνου, µιας πρωτεΐνης που σχηµατίζει ίνες.  

• Κίνηση - συστολή. Οι πρωτεΐνες είναι τα κύρια συστατικά των µυών, των 
οποίων η συστολή επιτυγχάνεται µε την ολισθητική κίνηση δύο ειδών 
πρωτεϊνικών νηµατίων, της ακτίνης και της µυοσίνης. Επίσης η κίνηση των 
χρωµοσωµάτων στη µίτωση και η µέσω µαστιγίων προώθηση του σπέρµατος 
επιτυγχάνεται µε συσταλτά πρωτεϊνικά συγκροτήµατα.  

• Μεταφορά και αποθήκευση. Οι πρωτεΐνες χρησιµεύουν στη µεταφορά 
µικροµορίων και ιόντων. Π.χ. η αιµοσφαιρίνη µεταφέρει οξυγόνο στα 
ερυθροκύτταρα και η µυοσφαιρίνη στους µυς. Η τρανσφερρίνη µεταφέρει 
σίδηρο στο πλάσµα του αίµατος, ο οποίος αποθηκεύεται στο συκώτι σαν 
σύµπλοκο µε φερριτίνη, µια άλλη πρωτεΐνη.  

• Έλεγχος της ανάπτυξης και διαφοροποίησης. Οι πρωτεΐνες χρησιµεύουν στην 
ελεγχόµενη έκφραση των γενετικών πληροφοριών, ουσιώδη διαδικασία για την 
κανονική ανάπτυξη και διαφοροποίηση των κυττάρων.  

• Ρύθµιση λειτουργιών. Πολλές λειτουργίες ρυθµίζονται από ειδικές πρωτεΐνες, 
όπως π.χ. η όραση που ρυθµίζεται από τη ροδοψίνη (πρωτεΐνη-φωτοϋποδοχέας 
στα ραβδία του αµφιβληστροειδή), η µετάδοση των νευρικών παλµών που 
ρυθµίζεται από την ακετυλχολίνη κ.ά.  

• Ανοσοπροστασία. Τα αντισώµατα είναι πολύ ειδικές πρωτεΐνες που 
αναγνωρίζουν ξένους εισβολείς, όπως οι ιοί, τα βακτήρια και κύτταρα άλλων 
οργανισµών και προσδένονται σε αυτούς µε σκοπό την εξουδετέρωση του 
εισβολέα.  

 
 
 
 
 
 



 Ταξινόµηση πρωτεϊνών µε βάση τον βιολογικό τους ρόλο  
 
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΕΙ∆Η  
Ένζυµα  Καταλυτική δράση  Οξειδοαναγωγάσες, 

τρανσφεράσες, υδρολάσες, 
λυάσες, ισοµεράσες, λιγάσες  

Στηρικτικές  Μηχανική στήριξη και 
σύνδεση ιστών  

Κολλαγόνο, ελαστίνη, 
κερατίνη, λιποπρωτεΐνη  

Συσταλτές  Μυϊκές κινήσεις  Μυοσίνη, ακτίνη  
Μεταφορικές  Μεταφορά αδιάλυτων ή 

τοξικών ουσιών  
Αιµοσφαιρίνη, αλβουµίνες  

Γενετικές  Ρύθµιση γονιδίων  Ιστόνες, νουκλεοπρωτεϊνες  
Ρυθµιστικές ή 
ορµονικές 

Ρύθµιση λειτουργίας 
οργάνων, ιστών και αδένων  

Ινσουλίνη, γλυκαγόνη, ACTH 

Ανοσοπρωτεϊνες  Ανοσολογική προστασία  Ιντερφερόνη, γ-σφαιρίνες  

• 

• 

 
 ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ  

o

o

 Η κρυστάλλωση των πρωτεϊνών είναι µια τεχνική που αρχικά χρησιµοποιήθηκε για την 
αποµόνωση και τον έλεγχο καθαρότητας των πρωτεϊνών, καθώς η µικροκρυσταλλι-
κότητα των µορίων είναι ένδειξη καθαρότητάς τους. Τα τελευταία χρόνια η χρήση της 
κρυστάλλωσης για το σκοπό αυτόν έχει εγκαταλειφθεί καθώς οι κρύσταλλοι µπορούν να 
περιέχουν µέχρι και 10% άλλες προσµίξεις.  
 Για την δοµική µελέτη µορίων µε ακτίνες Χ η κρυστάλλωση του µορίου αποτελεί το 
πρωταρχικό βήµα. Τα πρώτα περιθλασιγράµµατα ακτίνων-Χ από κρυστάλλους πρωτεϊνών 
πάρθηκαν από κρυστάλλους πεψίνης από τους Bernal και Crowfoot (D.Hodgkin) το 
1934.  

 
 
 

Τα βιολογικά µακροµόρια σαν πολυµερή αµινοξικών καταλοίπων ή νουκλεοτιδίων 
διπλώνονται σε τριτοταγή και τεταρτοταγή δοµή κυρίως λόγω αλληλεπιδράσεων Van der 
Waals, διπόλου-διπόλου, δεσµών υδρογόνου (C-O.......H-N), γεφυρών S-S και 
περιστασιακά λόγω γεφυρών άλατος µεταξύ φορτισµένων αµινοξικών καταλοίπων (-
COO-...+H3N-).  

Οι υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες διατάσσουν τις υδροφοβικές οµάδες τους προς τον 
πυρήνα εκθέτοντας τις υδρόφιλες οµάδες στην επιφάνεια, µε αποτέλεσµα να θεωρούνται 
σαν πολυ-ηλεκτρολύτες ικανοί να διαλυτοποιηθούν στο νερό (πρωτικός πολικός 
διαλύτης). Η σταθερότητα των µακροµορίων στο διάλυµα βασίζεται στον ανταγωνισµό 
µεταξύ αλληλεπιδράσεων διαλύτη-διαλελυµένης ουσίας και ενδοµοριακών 
αλληλεπιδράσεων που οδηγούν στην απόκτηση της τεταρτοταγούς δοµής.  
 
 
 
 
 
 
 



• Η ισορροπία µεταξύ των αλληλεπιδράσεων που ελέγχουν την διαλυτότητα 
και/ή την διαµόρφωση των πρωτεϊνών στον χώρο τροποποιείται από τους 

παρακάτω παράγοντες : 
 
α) Θερµοκρασία: αύξηση της θερµοκρασίας ,προκαλεί αύξηση της αταξίας των 
διαλελυµένων µορίων αλλά επίσης επιτρέπει µακροµοριακές διευθετήσεις υψηλότερης 
ελεύθερης ενέργειας.  
β) pH: Αλλαγές του pH επηρεάζουν τόσο τον διαλύτη όσο και την διαλελυµένη ουσία  
γ) Αλάτια: δρουν µε διαφόρους τρόπους:  

(i) Είναι υπεύθυνα για την ιοντική ισχύ και επηρεάζουν τις µακροµοριακές 
ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις. Η άπωση µεταξύ ηλεκτρολυτών του ιδίου 
φορτίου µειώνεται.  
(ii) Μπορούν να σχηµατίζουν απ’ ευθείας αλληλεπιδράσεις µε φορτισµένα 
αµινοξικά κατάλοιπα (αργινίνη, λυσίνη ασπαρτικό, γλουταµικό) στην επιφάνεια 
των πρωτεϊνών  
(iii) ∆ρουν µε διπολικές-µονοπολικές αλληλεπιδράσεις µε τις διπολικές οµάδες 
των µακροµορίων (πεπτιδικοί δεσµοί, αµινο, υδροξυ, καρβοξυλικές οµάδες και 
αµίδια) και µπορούν να οδηγήσουν σε µερική αποδιάταξη της πρωτεΐνης).  
(iv) Σχηµατίζουν µη πολικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των υδροφοβικών 
καταλοίπων εκτεθειµένων στο διαλύτη και των υδροφοβικών τµηµάτων των 
οργανικών αλατιών (σουλφονικών, καρβοξυλικών, αµµωνιακών ).  

δ) Ανταγωνιστές δεσµών υδρογόνου. Μόρια όπως η ουρία, τα φορµαµίδια, τα 
γουανιδινικά αλάτια σε υψηλές συγκεντρώσεις (>=4 Μ) ανταγωνίζονται τους δεσµούς 
υδρογόνου των µορίων του νερού και τους ενδοµοριακούς δεσµούς υδρογόνου της 
πρωτεΐνης δρώντας σαν αποδιατακτικοί παράγοντες, ενώ στην αντίθετη περίπτωση 
σταθεροποιούν τους υδροφοβικούς δεσµούς.  
ε) Οργανικοί διαλύτες : Τροποποιούν την διηλεκτρική σταθερά και έτσι προκαλούν 
αλλαγές σε διάφορες αλληλεπιδράσεις.  
  

 
 
 

 

Οι αλληλεπιδράσεις που κρατούν τις πρωτεΐνες στο κρυσταλλικό πλέγµα 
ονοµάζονται κρυσταλλικές επαφές (ίδιες σε κάθε οργανωµένη βασική µονάδα 
µορίων που περιέχεται στην στοιχειώδη κυψελίδα του κρυσταλλικού πλέγµατος).  
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2. "Crystallization of Nucleic Acids and Proteins. A Practical Approach" (1992) A.Ducruix 
and R.Giege, Oxford University Press, Oxford-New York-Tokyo.  
3. "Protein Crystallography" (1976) Blundell, T.L. & Johnson, L.N., Academic Press, 
London-New York-San Francisco.  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

∆εσοξυριβοζονουκλεϊνικό οξύ (DNA)  
 

Το DNA είναι το χηµικό µόριο στο οποίο έχει αποτυπωθεί ο γενετικός κώδικας των 
έµβιων όντων. Το DNA είναι ένα µεγάλου µήκους, υπό µορφή διπλής έλικας, 
µεγαλοµόριο πολυδεσοξυριβοζονουκλεοτιδίων.  
Κάθε µόριο δεσοξυριβοζο-νουκλεοτιδίου αποτελείται από τρία τµήµατα: την 
αζωτούχο βάση (τύπου πουρίνης ή πυριµιδίνης), ένα σάκχαρο (δεσοξυριβόζη) και ένα 
φωσφορικό οξύ.  
Το DNA περιέχει 4 είδη αζωτούχων βάσεων: την αδενίνη (Α) και τη γουανίνη (G) 
(πουρίνες διπλής αλυσίδας), τη θυµίνη (Τ) και την κυτοσίνη (C) (πυριµιδίνες απλής 
αλυσίδας).   
Το 1953, o J. Watson και ο F. Crick πρότειναν µια τρισδιάστατη δοµή του DNA 
βασισµένη σε πρότυπα που ανέπτυξαν ως αποτέλεσµα ανάλυσης φασµάτων ακτίνων 
-Χ ινών DNA ο M. Wilkins και η R. Franklin.  
Σύµφωνα µε το µοντέλο της ''διπλής έλικας'', το µόριο του DNA αποτελείται από δυο 
αντιπαράλληλους κλώνους που περιελίσσονται γύρω από έναν κοινό άξονα.  
Το ''βήµα'' της έλικας είναι 34 Å και έχει 10 νουκλεοτίδες.  
Κάθε κλώνος του DNA αποτελείται από την εναλλαγή των τεσσάρων βάσεων, 
διαταγµένων µε συγκεκριµένη σειρά κατά µήκος του κάθε κλώνου.  
Οι ''οδηγίες'' για την αναπαραγωγή των κυττάρων βρίσκονται κωδικοποιηµένες στη 
διαδοχή των βάσεων, το αλφάβητο της ζωής! ∆ηλαδή η γενετική πληροφορία 
αποτελείται από ''µηνύµατα'' γραµµένα στο αλφάβητο των 4 γραµµάτων: Α C G T 
(σύµβολα των αζωτούχων βάσεων του DNA).  
Μια σειρά µερικών χιλιάδων βάσεων αποτελεί ένα γονίδιο και κάθε µόριο DNA 
περιλαµβάνει χιλιάδες γονίδια. Ένα συγκεκριµένο γονίδιο καθορίζει την αντίστοιχη 
δοµή µιας ειδικής πρωτεΐνης, ή τµήµατος πρωτεΐνης.  
Πριν από τη διαίρεση ενός κυττάρου, η οποία θα οδηγήσει σε δυο θυγατρικά 
κύτταρα, τα µόρια του DNA του κυττάρου - γονέα διπλασιάζονται έτσι, ώστε τα 
θυγατρικά κύτταρα να έχουν από ένα πλήρες set γονιδίων. ∆ηλαδή τα µόρια του 
DNA αυτοαντιγράφονται. Κατά µέσο όρο υπάρχουν 1015 κύτταρα στο σώµα ενός 
ανθρώπου και, µε µερικές εξαιρέσεις, το καθένα τους περιέχει ένα τέλειο αντίγραφο 
του DNA αυτού του ανθρώπου, ίδιο µε αυτό του αρχικού κυττάρου της 
γονιµοποίησης.  
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Η κυτταρική µεµβράνη 
 

Tο κύτταρο και τα οργανίδια του (π.χ. ο πυρήνας, τα µιτοχόνδρια, οι χλωροπλάστες) 
χωρίζονται από το περιβάλλον τους και επικοινωνούν µε αυτό µε µεµβράνες (µε το 
γενικό όνοµα βιολογικές µεµβράνες) που επιτελούν σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη της 
ζωής. To κύτταρο έχει πολλές µεµβράνες, την εξωτερική που ονοµάζεται 
πλασµατική µεµβράνη και εσωτερικές: στο ενδοπλασµατικό δίκτυο, στα 
µιτοχόνδρια, τους χλωροπλάστες κ.λ.π. 
Οι µεµβράνες εξυπηρετούν και δοµικούς αλλά και λειτουργικούς σκοπούς στο 
κύτταρο (διαχωριστικές επιφάνειες, ρύθµιση διαπερατότητας ιόντων και µορίων, 
αγωγή νευρικού παλµού και διάδοση πληροφορίας από και προς το κύτταρο, 
µετατροπή φωτός σε βιοχηµική ενέργεια, µορφογένεση, αναγνώριση προτύπων 
κ.λ.π.). Ταυτόχρονα, οι µεµβράνες αποτελούν συνήθως και τον πρωταρχικό στόχο 
στην εισβολή βακτηρίων και ιών, στη δράση χηµικών και φαρµακευτικών ουσιών, 
καθώς και στην έκθεση σε φυσικούς παράγοντες του περιβάλλοντος κόσµου.  
Συνοπτικά, ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σηµαντικός στις εξής τέσσερις κύριες 
διεργασίες:  

 Μετατροπή ενέργειας, 
 Μεταφορά ύλης, 
 Μετάδοση σήµατος, 
 Επεξεργασία πληροφορίας.  

 
Σύνθεση και αρχιτεκτονική δοµή των µεµβρανών 

 
Στη σύνθεση όλων των κυτταρικών µεµβρανών συµµετέχουν, σε διαφορετικό 
ποσοστό, τα εξής κύρια συστατικά: πρωτεΐνες, λιπίδια, υδρογονάθρακες, 
γλυκοπρωτεΐνες, λιποπρωτεΐνες, ιόντα και νερό.  
Ο τρόπος µε τον οποίο συντάσσονται τα επιµέρους συστατικά των µεµβρανών για να 
σχηµατίσουν τη χωρική δοµή της µεµβράνης των έµβιων συστηµάτων, προϋποθέτει 
την ύπαρξη µιας λιπιδικής διπλοστοιβάδας στη δοµή όλων των βιολογικών 
µεµβρανών, που ταιριάζει µε τη χαρακτηριστική θερµοδυναµική σταθερότητα τους. 
Οι λιπιδικές διπλοστοιβάδες είναι αυτο-συναρµολογούµενες δοµές, επίπεδες ή 
σφαιρικές (λιποσώµατα) και έχουν χρησιµοποιηθεί µέχρι σήµερα σε ποικίλες βιο-
εφαρµογές.  
Η βασική δοµή όλων των βιολογικών µεµβρανών είναι ενιαία και αποτελείται 
σχηµατικά από ένα βασικό πλέγµα φωσφολιπιδίων, τα οποία είναι διατεταγµένα σε 
διπλοστοιβάδα, µε τις πολικές κεφαλές προς την εξωτερική υδατική φάση και τις 
υδρόφοβες λιπαρές αλυσίδες προς το εσωτερικό. Βυθισµένες σε αυτό το λιπιδικό 
πλέγµα µε τυχαία κατανοµή βρίσκονται οι πρωτεΐνες. Άλλες είναι βυθισµένες στο 
εσωτερικό της µεµβράνης, άλλες διαχέονται παράλληλα µε την επιφάνεια της 
µεµβράνης (περιφερειακές) και άλλες διασχίζουν τη φωσφολιπιδική διπλοστοιβάδα 
(διαµεµβρανικές), σχηµατίζοντας µε αυτόν τον τρόπο ένα µωσαϊκό, το οποίο όµως 
δεν είναι άκαµπτο αλλά δυναµικά «ρευστό».  
Οι κύριες δυνάµεις που προσδιορίζουν την οργάνωση της µεµβρανικής δοµής είναι 
δυνάµεις ηλεκτροστατικής υφής (ανάµεσα σε ιόντα) και δυνάµεις Van der Waals 
(υδρόφοβες/υδρόφιλες αλληλεπιδράσεις και δεσµοί υδρογόνου στο υδάτινο 
περιβάλλον της κυτταρικής µεµβράνης).  
Οι κυτταρικές µεµβράνες έχουν πάχη που ποικίλλουν από 50 έως 90 Å.  

 
 



 Φαινόµενα µεταφοράς  µέσω των κυτταρικών  µεµβρανών 
 
 

 

 

 

 

 

 

Η διαβατότητα ή εκλεκτική διαπερατότητα της βιολογικής µεµβράνης 
είναι µια από τις σπουδαιότερες ιδιότητες αυτής της βιολογικής δοµής. 
Ανάλογα µε το µέγεθος των µεταφεροµένων ουσιών, διακρίνουµε δυο 
κύριους τρόπους µεταφοράς ουσιών µέσω των κυτταρικών µεµβρανών, 
τη µικροµεταφορά και τη µακροµεταφορά.  

 
Η µικροµεταφορά αναφέρεται στη µεταφορά µικροσωµατιδίων µέσω 
της µεµβράνης, όπως τα ιόντα, τα µικροµόρια, το νερό.  
Η µακροµεταφορά αναφέρεται στη µεταφορά κάποιων µοριακών 
συµπλεγµάτων, στερεών ή υγρών, όπως στην περίπτωση της 
φαγοκύττωσης ή της πινοκύττωσης.  

Η κυτταροφαγία ή φαγοκύττωση οδηγεί στον εγκλωβισµό, µεγάλων 
σχετικά, στερεών σωµατιδίων που επιτυγχάνεται µε προεκτάσεις του 
πρωτοπλάσµατος (ψευδοπόδια) που αγκαλιάζουν το σωµατίδιο και 
ενώνονται πίσω του, φέρνοντάς το έτσι στο εσωτερικό του κυττάρου.  
Η κυτταροποσία ή πινοκύττωση οδηγεί στον εγκλωβισµό 
µικροσκοπικών σταγόνων υγρού, στο οποίο αιωρούνται σωµατίδια 
και µακροµόρια. Αυτά τα σωµατίδια προσκολλώνται στην επιφάνεια 
του κυττάρου, η οποία εγκολπώνεται και τα ''καταπίνει''.  

 
Η απλούστερη διαδικασία µικροµεταφοράς, µε την οποία µόρια ύλης 
διαπερνούν τη µεµβράνη, είναι η ελεύθερη διάχυση. Ο ρυθµός διάχυσης 
είναι συνάρτηση της διαλυτότητας των µορίων στα λιπίδια, που 
εκφράζεται µε το λόγο της συγκέντρωσης της ουσίας στα λίπη ως προς 
την αντίστοιχη συγκέντρωση στο νερό (Cλίπη/ Cνερό). Για ουσίες που δεν 
διαλύονται στα λιπίδια (π.χ. Na+, K+, Cl-, γλυκόζη, αµινοξέα κ.ά), ο 
ρυθµός διάχυσης είναι συνάρτηση του µεγέθους των µορίων 
συγκρινόµενου µε αυτό των ''πόρων'' της µεµβράνης. Όλα τα παραπάνω 
(ελεύθερη διάχυση, διάλυση µορίων στα λιπίδια, διέλευση µικρών 
ουσιών από πόρους) συνιστούν διαδικασίες παθητικής µεταφοράς 
µορίων µέσα από τη µεµβράνη, χωρίς κατανάλωση ενέργειας.  
 Σε πολλές περιπτώσεις η ανταλλαγή ύλης µε το περιβάλλον της 
κυτταρικής µεµβράνης γίνεται µε ενεργό µεταφορά ουσιών ή και µε 
διευκολυνόµενη διάχυση. Με διευκολυνόµενη διάχυση µεταφέρονται 
µόρια που δεν µπορούν να περάσουν µέσα από ιοντικά κανάλια, ούτε και 
από το στρώµα των λιπιδίων (µη λιποδιαλυτά µόρια), όπως είναι π.χ. 
ορισµένα σάκχαρα απαραίτητα στο µεταβολισµό του κυττάρου.  

 
 
 



 

 

Τα µόρια που αναλαµβάνουν ρόλο ''µεσάζοντα'' στη διευκολυνόµενη διάχυση 
λέγονται ιονοφόρα και παίζουν το ρόλο τους είτε σαν µεταφορείς αυτοί καθαυτοί, 
είτε σχηµατίζοντας προσωρινούς πόρους για να περάσουν ουσίες. Τα ιονοφόρα 
δρουν µε έναν από τους παρακάτω τρόπους:  

α) παραλαµβάνουν κατιόντα από το εξωτερικό περιβάλλον της µεµβράνης και, 
παρέχοντας τους ένα υδροφοβικό κάλυµµα, τα µεταφέρουν και τα αποθέτουν στο 
εσωτερικό,  

• 

• β) δηµιουργούν ''κανάλια'' στη µεµβράνη µέσα από τα οποία περνούν εκλεκτικά 
τα κατάλληλα ιόντα. Ένα παράδειγµα ιονοφόρου µεταφορέα είναι η 
βαλινοµυκίνη (valinomycin), η οποία ''ενσωµατώνεται'' στην κυτταρική 
µεµβράνη, λόγω των υδρόφοβων απολήξεων του µορίου της, αυξάνοντας 
σηµαντικά την ταχύτητα µεταφοράς των ιόντων K+. Ένα µόνο µόριο 
βαλινοµυκίνης διευκολύνει την (παθητική) διάχυση των ιόντων K+ έτσι, ώστε η 
ταχύτητα διάχυσης να φθάνει τα 104 K+/s. Ένα άλλο παράδειγµα ιονοφόρου 
µορίου είναι ένα αντιβιοτικό, η γραµισιδίνη Α (gramicydin A), το οποίο 
''ενσωµατώνεται'' στη λιπιδική διπλοστοιβάδα αυξάνοντας σηµαντικά την 
ηλεκτρική αγωγιµότητα της µεµβράνης, µέσω της δηµιουργίας πόρων, πολύ 
επιλεκτικών στη διαπερατότητα ιόντων Να+. Η ροή ιόντων Να+ ανά πόρο 
γραµισιδίνης φθάνει τα 107 Να+/s. Τα ιονοφόρα-µεταφορείς ιόντων είναι κυρίως 
αντιβιοτικά ή ουσίες βακτηριακής προέλευσης (π.χ. τοξίνες βακτηρίων), που 
ανταγωνίζονται τη δράση άλλων, βλαβερών, µικρο-οργανισµών (βακτήρια, 
βάκιλοι) διαταράσσοντας τις µεµβρανικές λειτουργίες τους.  

Η ενεργός µεταφορά πραγµατοποιείται µε ταυτόχρονη κατανάλωση ενέργειας, η 
οποία προέρχεται από τον µεταβολισµό των τροφών και βρίσκεται αποθηκευµένη 
στο µόριο της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ).  
 Η διευκολυνόµενη διάχυση γίνεται µε τη βοήθεια φορέων, δηλαδή πολύ ειδικών 
πρωτεϊνών. Κάθε µια από τις πρωτεΐνες-φορείς µπορεί να αντιδράσει µόνο µε µια 
ειδική χηµική οµάδα της ουσίας που διαχέεται και, τελικά, µετά την πρόσκαιρη αυτή 
σύνδεση, η ουσία αποδίδεται στην άλλη πλευρά της µεµβράνης και ο φορές 
παραµένει ανέπαφος.  

 
                                                                                                         Μέσω της υδρόφοβης  
                                                                                                                              λιπιδικής µήτρας  
                                                                          Απλή διάχυση  
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Φαινόµενα µικρο-διαπερατότητας της κυτταρικής µεµβράνης 
 
 
 



• Ασύµµετρη κατανοµή ιόντων στις δυο πλευρές της µεµβράνης 
 
☛ 

☛ 

☛ 

☛ 

Η ασύµµετρη κατανοµή των ιόντων γεννά µια διαφορά ηλεκτρικού δυναµικού, η 
οποία ονοµάζεται διαµεµβρανικό δυναµικό ανάπαυσης και είναι της τάξης των 
δεκάδων mV.  
Τα ηλεκτρικά δυναµικά στα βιολογικά συστήµατα µπορούν να δηµιουργηθούν από 
διάφορες πηγές, όπως ελεύθερα ιόντα, φορτισµένες χηµικές οµάδες ή απολήξεις µε 
ηλεκτρική πόλωση σε βιοµόρια, οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις και αντιδράσεις 
µεταφοράς ηλεκτρονίων σε ορισµένα βιοσυστήµατα, καθώς και άλλα 
ηλεκτροχηµικά, ηλεκτροµηχανικά ή θερµοηλεκτρικά φαινόµενα.  
Τα βιοηλεκτρικά δυναµικά καταγράφονται µε τη βοήθεια µικροηλεκτροδίων και 
κατάλληλων συσκευών µέτρησης.  

 
Η διαµεµβρανική διαφορά δυναµικού, VMR, είναι εξ ορισµού:  

VMR = Vi - Ve 
όπου Vi είναι το ενδοκυττάριο δυναµικό και Ve το εξωκυττάριο δυναµικό.  
Το δυναµικό στο εσωτερικό του κυττάρου είναι αρνητικό σε σχέση µε το 
δυναµικό στο εξωτερικό, εξαιτίας της παρουσίας οργανικών ανιόντων κύρια 
πρωτεϊνικής φύσης στο εσωτερικό. Επειδή Vi <0 και Ve >0, συµπεραίνουµε ότι 
VMR <0. Τα ιόντα Na+ και Cl- επικρατούν στο εξωτερικό του κυττάρου ενώ τα 
ιόντα K+ στο εσωτερικό.  

 



 

☛ 

Φυσικές  µέθοδοι µελέτης  βιολογικών  φαινοµένων 
 

Υπερφυγοκέντρηση  
 
• 

• 

• 

Η υπερφυγοκέντρηση χρησιµοποιείται πλατιά για το διαχωρισµό ή την µελέτη 
µακροµορίων, συµβάλλοντας κύρια στη γνώση της µορφής και του µοριακού 
βάρους βιοπολυµερών, όπως π.χ. οι πρωτεΐνες, τα νουκλεϊνικά οξέα κ.λ.π.  
Στην υπερφυγόκεντρο οι ουσίες κινούνται µε τον ίδιο τρόπο που κινούνται σε 
πεδίο βαρύτητας, µε τη διαφορά ότι η φυγόκεντρος δύναµη υπερτερεί κατά πολύ 
της βαρύτητας. Με τη φυγοκέντρηση επιτυγχάνεται η επιλεκτική καθίζηση 
µακροµορίων σε διάλυµα ή κυτταρικό εναιώρηµα.  
Αν ένα µόριο περιστρέφεται µε γωνιακή ταχύτητα ω (rad/s) θεωρούµε ότι 
υφίσταται µια φυγόκεντρο δύναµη µέτρου FC=mω2r, όπου m η µάζα του µορίου 
και r η απόσταση του από το κέντρο περιστροφής. Το µόριο εκτοπίζει κάποια 
µάζα διαλύµατος, ασκώντας µια δύναµη µέτρου Fα=-m0ω2r, όπου m0 η µάζα του 
εκτοπιζόµενου διαλύµατος. Επιπλέον υπάρχει η δύναµη τριβής, µε µέτρο Ff=-fu, 
όπου f ο συντελεστής τριβής και u το µέτρο της ταχύτητας που αποκτά το µόριο. 
Αν θεωρήσουµε ένα µόριο σφαιρικής µορφής µε ακτίνα r0, το οποίο βρίσκεται σε 
διάλυµα του οποίου ο συντελεστής ιξώδους είναι η, τότε η δύναµη τριβής 
(δύναµη Stokes) γράφεται:  

Ff=6πr0 η u  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 

• 

Στη φυγοκέντρηση µπορεί να ορισθεί ο παράγοντας επιτάχυνσης, β, ο οποίος 
δείχνει πόσες φορές είναι µεγαλύτερη η φυγόκεντρος δύναµη, την οποία 
υφίσταται το µόριο, από τη δύναµη της γήινης βαρύτητας, ή πόσες φορές είναι 
µεγαλύτερη η κεντροµόλος επιτάχυνση, g, της επιτάχυνσης της βαρύτητας, 
g0=9,81 m/s2. Έτσι β=g/g0.  
Ανάλογα µε την τιµή του παράγοντα β οι συσκευές φυγοκέντρησης που 
χρησιµοποιούνται στην βιοφυσική έρευνα και στην κλινική πράξη διακρίνονται 
στους παρακάτω τύπους:  

a) Συνήθεις, επιτραπέζιες, φυγόκεντροι, 1000<β<6240 
b) Φυγόκεντροι υψηλής ταχύτητας, 10 000<β<20 000  
c) Υπερφυγόκεντροι, 20 000<β<400 000,  
d) Υπερ-υπερφυγόκεντροι, β>400 000.  

 



• 

• 

• 

• 

• 

Κατανοµή των συστατικών του αίµατος σε σωλήνα φυγοκέντρησης. Το ύψος της στήλης 
των ερυθρών κυττάρων σαν ποσοστό του όλου ύψους του σωλήνα φυγοκέντρησης 

εκφράζει τον αιµατοκρίτη. 

Οι  φυγόκεντροι  υψηλής  ταχύτητας  και  οι  υπερφυγόκεντροι  έχουν  
ενσωµατωµένο  σύστηµα  ψύξης  για  την  αποφυγή  υπερθέρµανσης  των  
βιολογικών  δειγµάτων  λόγω  τριβών  και  διατήρηση  της  
θερµοκρασίας  σε  κανονικά ,  βιοσυµβατά ,  επίπεδα .  Σε  ταχύτητες  άνω  
των  40 000 απαιτείται  επίσης  λειτουργία  σε  πολύ  υψηλό  κενό ,  γιατί  
οι  θερµοκρασίες  που  αναπτύσσονται  είναι  υπερβολικά  υψηλές .   
Η  οριακή  ταχύτητα  που  αποκτά  το  µόριο  στη  φυγόκεντρο  
υπολογίζεται  από  τον  β’ νόµο  του  Νεύτωνα  (όπου  η  συνισταµένη  
των  δυνάµεων  πρέπει  να  είναι  µηδέν),    

0FFF Cfα =++
→→→

 
και  εποµένως  η  οριακή  ταχύτητα  που  αποκτά  το  µόριο  

καθορίζεται  από  τη  σχέση :   

f
)ρrV(ρω

u 0
2 −

=

 
όπου  ρ ,  ρ0  οι  πυκνότητες  του  µορίου  και  του  διαλύµατος  αντίστοιχα  
και  V ο  όγκος  του  σωµατιδίου .   
Στη  φυγοκέντρηση  χρησιµοποιείται  ο  όρος   S=u/ω2r ,  ο  οποίος  
ονοµάζεται  συντελεστής  καθίζησης  και  µετριέται  σε  µονάδες  
χρόνου ,  s.  Συνήθως  ο  συντελεστής  καθίζησης  εκφράζεται  σε  
µονάδες  S (από  το  όνοµα  του  ερευνητή  που  µελέτησε  το  θέµα  αυτό ,  
του  Svedberg). Η  τιµή  10- 1 3 s ορίζεται  ως  1 S .   
Ο  συντελεστής  S χαρακτηρίζει  τις  διάφορες  πρωτεΐνες ,  έτσι  για  
παράδειγµα  αν  τα  µόρια  της  αιµοσφαιρίνης  περιστρέφονται  µε  
γωνιακή  ταχύτητα  30000 στροφές /λεπτό ,  σε  ακτίνα  περιστροφής  
r=10 cm, αποκτούν  ταχύτητα  u=1,6 mm/h και  τότε  ο  συντελεστής  
καθίζησης  έχει  την  τιµή  4,4 S ή  0.44 ps. Αν  µ ια  άγνωστη  πρωτεΐνη  
στις  ίδιες  συνθήκες  παρουσιάζει  τον  ίδιο  συντελεστή  S, 
χαρακτηρίζεται  σαν  αιµοσφαιρίνη .   
Ο  ρυθµός  καθίζησης  του  ολικού  αίµατος  αυξάνεται  σε  οξείες  
µολύνσεις  και  σε  µερικές  χρόνιες  παθήσεις  (π .χ .  φυµατίωση).   
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☛ Ηλεκτροφόρηση  
 
❂ 

❂ 

❂ 

• 

• 

• 
❂ 

❂ 

❂ 

Η ηλεκτροφόρηση είναι µια µέθοδος διαχωρισµού φορτισµένων ουσιών, κύρια 
πρωτεϊνών. Κατά την ηλεκτροφόρηση, ηλεκτρικά φορτισµένα µακροµόρια 
µεταναστεύουν προς τον ένα ή τον άλλο πόλο ενός ηλεκτρικού πεδίου. Η µέθοδος 
αυτή εφαρµόζεται ευρύτατα για το διαχωρισµό, αποµόνωση και ανάλυση των 
πρωτεϊνικών µιγµάτων και ιδιαίτερα σε κλινικές αιµατολογικές εξετάσεις. Είναι 
µια κλασσική εργαστηριακή µέθοδος ανάλυσης τόσο στην βιοϊατρική έρευνα, 
αλλά, κυρίως, στην καθηµερινή κλινική πράξη.  
Οι πρωτεΐνες σε διάλυµα παρουσιάζονται ιονισµένες χάρη κυρίως στις οµάδες -
COO- και -NH3

+ των αµινοξέων και αυτή η ηλεκτρική συµπεριφορά εξαρτάται 
βέβαια από τη χηµική τους σύσταση, αλλά επίσης και από το pH του διαλύµατος.  
Οι δυνάµεις που ασκούνται στη φορτισµένη πρωτεΐνη (την οποία υποθέτουµε 
σφαιρική) είναι:  

Η δύναµη Coulomb, Fe, λόγω ηλεκτρικού πεδίου έντασης E σε φορτίο q, 
Fe=qE.  
Η δύναµη τριβής (νόµος Stokes), Ff, η οποία ασκείται σε µόριο ακτίνας R, που 
βρίσκεται σε υγρό µε συντελεστή ιξώδους η, Ff=6πηRu.  
Η δύναµη του πεδίου βαρύτητας, Fg=mg.  

Η δύναµη βαρύτητας θεωρείται αµελητέα και εποµένως για οµαλή κίνηση του 
µορίου πρέπει:  

Fe=Ff   και άρα   qE=6πηRu 
Από τα παραπάνω συνάγεται η ταχύτητα µε την οποία κινούνται τα µόρια, 
έχοντας καθαρό φορτίο q, σ' ένα ηλεκτρικό πεδίο έντασης Ε:  

Οι διαφορές στις ταχύτητες µεταφοράς των σωµατιδίων κατά την ηλεκτροφόρηση 
χρησιµοποιούνται για το διαχωρισµό των βιολογικών µακροµορίων 
(νουκλεϊνικών οξέων, πολυσακχαριτών, πρωτεϊνών, πεπτιδίων).  

ηπR6
qEu =

Η ηλεκτροφόρηση µπορεί να γίνει είτε σε αέρια ή σε υγρή φάση, η οποία είναι και η 
πλέον διαδεδοµένη και γίνεται µε διάφορους τρόπους: ηλεκτροφόρηση σε στήλη 
υγρού, σε χαρτί διηθητικό, σε συνήθη τάση, σε υψηλή τάση κ.α. Σε ηλεκτρολυτικό 
φυσιολογικό διάλυµα, δηλαδή ένα ισοτονικό προς κάποιο βιολογικό υγρό 
διάλυµα (π.χ. το πλάσµα του αίµατος), σε θερµοκρασία 37ο C το pH είναι 7,2. 
Ισοηλεκτρικό σηµείο µιας πρωτεΐνης καλείται εκείνο το pH για το οποίο η 
ηλεκτροφορητική κινητικότητα της πρωτεΐνης µηδενίζεται.  
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Γραφική αναπαράσταση τυπικής συσκευής ηλεκτροφόρησης. 
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Περίθλαση  ακτίνων  - Χ 
 

Η ανακάλυψη της περίθλασης των ακτίνων - Χ από κρυστάλλους το 1912, από 
τον Max von Laue αρχικά και τους W.H. Bragg και W.L. Bragg στη συνέχεια, 
σηµείωσε τη γέννηση της κρυσταλλογραφίας ακτίνων –Χ.  
Σηµαντικοί σταθµοί στην πορεία της βιοφυσικής έρευνας µε τη βοήθεια αυτής της 
µεθόδου είναι οι ανακαλύψεις της δεκαετίας 1950-1960 πάνω στη δοµή 
σφαιρικών πρωτεϊνών (Perutz και συν., 1953), στη δοµή του DNA (εργασίες των 
Wilkins και Franklin, στις οποίες βασίστηκαν οι Watson και Crick για να 
διατυπώσουν την περίφηµη δοµή της διπλής έλικας για το µόριο του DNA, το 
1953). Η περίθλαση των ακτίνων - Χ έδωσε επίσης πολύτιµες πληροφορίες για τη 
δοµή των ιών, ενώ σχετικά πρόσφατα η µέθοδος αυτή, σε συνδυασµό µε την 
περίθλαση νετρονίων, έδωσε αποτελέσµατα πάνω στη δοµή των µεµβρανών και 
υποκυτταρικών σχηµατισµών όπως τα ριβοσώµατα και η χρωµατίνη.  
Η περίθλαση των ακτίνων - Χ ως βιοφυσική µεθοδολογία προσδιορισµού της 
δοµής βιοµορίων και βιολογικών δοµών βασίζεται στις φυσικές αρχές της 
περίθλασης ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. Επειδή πολλά πρωτεϊνικά µόρια έχουν 
διαστάσεις µερικών δεκάδων Å και οι χηµικές οµάδες τους έχουν διαστάσεις 
µερικών Å, είναι φανερό ότι για να διακρίνουµε λεπτοµέρειες της µοριακής δοµής 
πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ''φως'' µε µήκος κύµατος της τάξης του 1 Å, άρα 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα ή σωµατίδια που ισοδυναµούν µε ηλεκτροµαγνητικό 
κύµα αυτού του µήκους κύµατος. Οι ακτίνες -Χ, τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια, 
µε επιµέρους πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, χρησιµοποιούνται στη µελέτη 
και αποτύπωση βιοδοµών.  
Για µια πολύ συνοπτική παρουσίαση των βασικών αρχών της περίθλασης ακτίνων 
-Χ και της µεθόδου Bragg-Bragg, θα θεωρήσουµε έναν κρύσταλλο σαν µια 
διαδοχή από παράλληλα, ισαπέχοντα επίπεδα π1, π2, π3 (κάθετα στο επίπεδο του 
σχήµατος), των οποίων τα σηµεία του πλέγµατος καταλαµβάνονται από άτοµα.  
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Περίθλαση Bragg ακτίνων -Χ από τα σηµεία διαδοχικών επιπέδων που απέχουν 
απόσταση dh k l , όπου οι δείκτες h, k, l είναι οι κλασσικοί δείκτες Miller. Η γωνία που 
σχηµατίζει η προσπίπτουσα και η ανακλώµενη  δέσµη µε τα επίπεδα είναι θ και φ 

αντίστοιχα. 
 

Η συνθήκη ενισχυτικής συµβολής των σκεδαζόµενων ακτίνων είναι:  
dh kl  (sinθ  + sinφ) =nλ ,  όπου  n=1,2,3, … 

 Η ένταση της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας µεγιστοποιείται όταν θ=φ και στην 
περίπτωση αυτή η συνθήκη Bragg παίρνει την κλασσική της µορφή:  

2 dh kl  sinθn =nλ ,  όπου  n=1,2,3, … 
 Με την εισαγωγή του αντίστροφου πλέγµατος, η συνθήκη Bragg γράφεται:  

2 sinθn =nλ  d*
h kl ,  όπου  d*

h kl  = 1/ dh kl  



 

 

Τα περιθλασίµετρα ακτίνων -Χ είναι συνήθως µεγάλες διατάξεις που 
περιλαµβάνουν µηχανικά µέρη για τον κατάλληλο προσανατολισµό των 
κρυστάλλων-δειγµάτων ως προς τη δέσµη των ακτίνων -Χ, συστήµατα 
καταγραφής των διαγραµµάτων περίθλασης (φωτογραφικά φιλµς ή 
απαριθµητές), καθώς και κατάλληλα υπολογιστικά συστήµατα για υπολογισµούς 
και καταγραφή των ποσοτικών δεδοµένων (π.χ. εντάσεις των ανακλώµενων 
δεσµών).  
Ο προσδιορισµός της τρισδιάστατης δοµής ενός βιολογικού µακροµορίου είναι 
ένα πολύ δύσκολο πρόβληµα. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα διάφορα στάδια για τη 
''λύση'' της δοµής µια πρωτεΐνης:  

• Αποµόνωση - καθαρισµός: Στο στάδιο αυτό επιδιώκεται η αποµόνωση του 
µακροµορίου και η λήψη µιας καθαρής ποσότητας της τάξης των µg, στην οποία 
βρίσκονται 1015-1018 ίδια µακροµόρια.  

• Κρυστάλλωση: Στο στάδιο αυτό επιδιώκεται η κρυστάλλωση του µακροµορίου, 
π.χ. της πρωτεΐνης, για να ληφθούν διαγράµµατα περίθλασης πολύ καλής 
ποιότητας. Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο στάδιο, γιατί κάθε πρωτεΐνη 
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και απαιτούνται πολλές προσπάθειες µέχρι να 
επιτευχθεί η βέλτιστη κρυστάλλωση (µικρή διάσταση κρυστάλλου, απουσία 
''προσµίξεων'' ή άλλων ελαττωµάτων στο πλέγµα). Στο στάδιο αυτό 
παρασκευάζονται και παράγωγα του µακροµορίου µε ''βαριά'' άτοµα, ισόµορφα 
της φυσικής δοµής του κρυστάλλου.  

• Περίθλαση ακτίνων -Χ (συλλογή - καταγραφή διαγραµµάτων περίθλασης): 
Στο στάδιο αυτό καταγράφονται τα διαγράµµατα περίθλασης των κρυστάλλων 
και τουλάχιστον δύο ισόµορφων παραγώγων τους, αρχίζοντας από χαµηλή 
διακριτική ικανότητα (≈5Å) και φθάνοντας σε καλύτερες τιµές διακριτικής 
ικανότητας της τάξης του µεγέθους των χηµικών δεσµών (≈2Å).  

• Παραγωγή χαρτών ηλεκτρονικής πυκνότητας: Στο στάδιο αυτό γίνεται πρώτα 
ο προσδιορισµός των ηλεκτρονικών πυκνοτήτων µε τη βοήθεια της ανάλυσης 
Fourier και υπολογιστή. Έπειτα γίνεται η αναπαράσταση σε χώρους δύο και τριών 
διαστάσεων των ηλεκτρονικών πυκνοτήτων που έχουν υπολογισθεί (χάρτης 
ηλεκτρονικής πυκνότητας) που δίνει µια στερεοσκοπική άποψη του µακροµορίου.  

• Ερµηνεία των χαρτών - βελτίωση της δοµής: Στο στάδιο αυτό συνδυάζονται οι 
πληροφορίες που δίνει ο χάρτης ηλεκτρονικής πυκνότητας µε αυτές της 
δευτεροταγούς και πρωτοταγούς δοµής του µακροµορίου για να κατασκευαστεί 
ένα ατοµικό ή µοριακό µοντέλο. Στη συνέχεια ακολουθούν διορθώσεις της δοµής, 
µε διαδοχικές συσχετίσεις µε διάφορους συντελεστές ακριβείας, που καταλήγουν 
στη βελτίωση της προτεινόµενης δοµής. Η αύξηση της υπολογιστικής ικανότητας 
των σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει συµβάλλει θεαµατικά στην 
επιτάχυνση των διαδικασιών ερµηνείας - βελτίωσης της δοµής µακροµορίων και 
στην ανάπτυξη ευκολότερου στη χρήση λογισµικού για την τεχνική της 
περίθλασης των ακτίνων -Χ σε βιοδοµές.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 πυρηνικός µαγνητικός συντονισµός - MRI 

 

• τα πρωτόνια έχουν θετικό ηλεκτρικό φορτίο, έχουν σπιν,
κινούνται και εποµένως ισοδυναµούν µε µικρούς µαγνήτες. 

• τα πρωτόνια προσανατολίζονται κάτω από την επίδραση
εξωτερικού µαγνητικού πεδίου και κινούνται
µεταπτωτικά γύρω από τις γραµµές του πεδίου µε
συχνότητα που δίνεται από την εξίσωση Larmor: ω = γ Β,
όπου ω η συχνότητα µετάπτωσης, Β η ένταση του
εξωτερικού µαγνητικού πεδίου και γ ο γυροµαγνητικός
λόγος.  

• µε την εφαρµογή κατάλληλης ραδιοσυχνότητας (RF) σε
παλµούς προκύπτει µεταφορά ενέργειας στα πρωτόνια,
συντονισµός, µαγνήτιση.   

• το άτοµο του υδρογόνου έχει µόνον ένα πρωτόνιο στον
πυρήνα (περιττό αριθµό πρωτονίων) και δίνει ισχυρό σήµα
πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού.  
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• Οι χρόνοι αποκατάστασης των πυρήνων, 
όταν πάψει να εφαρµόζεται ο παλµός RF, 
είναι χαρακτηριστικοί και µε κατάλληλη 
επεξεργασία σε υπολογιστή οδηγούν στην 
απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού, τη  
γνωστή ως µαγνητική τοµογραφία.    



∆υναµικά ισορροπίας  των ιόντων • 
 

Η παθητική µεταφορά των ιόντων µέσω των βιολογικών µεµβρανών 
προσδιορίζεται αφενός µεν από την απλή διάχυση (βαθµίδα συγκέντρωσης), 
αφετέρου δε από τη διαµεβρανική διαφορά δυναµικού (βαθµίδα δυναµικού) που 
δηµιουργεί ένα ''ρεύµα'' ιόντων.  

☛ 

☛ 

☛ 

Για να µελετήσουµε το δυναµικό ισορροπίας µιας µεµβράνης, θα θεωρήσουµε 
για απλούστευση ότι η µεµβράνη αυτή είναι διαπερατή µόνο σε ένα ιόν, π.χ. στο 
µονοσθενές ιόν του καλίου, χωρίζει δε ένα διάλυµα KCl µε διαφορετικές 
συγκεντρώσεις στη µια και στην άλλη πλευρά.   
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Μεµβράνη διαπερατή µόνο στο Κ+. Η διαφορά συγκέντρωσης από τη µια και την άλλη 
πλευρά δηµιουργεί µια διαφορά ηλεκτρικού δυναµικού. 

 
Σε ισορροπία, η συνολική ροή των ιόντων Κ+ µέσω της µεµβράνης είναι µηδέν  

Jkd + Jke = 0  
όπου Jkd και Jke είναι αντίστοιχα οι πυκνότητες της ροής που οφείλεται στη διάχυση 
(θερµική κίνηση) και στο ηλεκτρικό ''ρεύµα'' (διαφορά δυναµικού Vi - Ve).  

Σύµφωνα µε τον πρώτο νόµο του Fick (σε µια διάσταση) η ποσότητα Jkd είναι:  ☛ 
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 Η διάχυση των ιόντων Κ+ µέσω της µεµβράνης, εξαιτίας της αδυναµίας διάχυσης 
των ιόντων χλωρίου, δηµιουργεί ένα διαµεµβρανικό ηλεκτρικό δυναµικό, VMΚ. 
Σύµφωνα µε το νόµο του Ohm:  
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όπου JΚ+ είναι η πυκνότητα ρεύµατος των ιόντων Κ+, σΚ η αγωγιµότητα της 
µεµβράνης για τα ιόντα Κ+, ενώ Ε είναι η ένταση του διαµεµβρανικού ηλεκτρικού 
πεδίου.  

Επειδή η πυκνότητα ροής των ιόντων Κ+, που µεταφέρονται από το ηλεκτρικό 
πεδίο,  είναι εξ ορισµού  
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συνεπάγεται ότι   
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και θεωρώντας τη σχέση   

[ ] ANKn ⋅= +

έχουµε   

[ ] AKKK NKez ⋅= + µσ
 
όπου zK το σθένος του ιόντος Κ+ (στη συγκεκριµένη περίπτωση z=+1), eτο 
στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο και µK η κινητικότητα των ιόντων Κ+.   

Λαµβάνοντας υπόψη την τελευταία σχέση, έχουµε:  

Αντικαθιστώντας τις εκφράσεις για τις πυκνότητες ροής λόγω διάχυσης και 
λόγω ηλεκτρικού ρεύµατος, Jkd και Jke αντίστοιχα, παίρνουµε:  
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Γνωρίζουµε ότι ο συντελεστής διάχυσης, DK, ενός σωµατιδίου ηλεκτρικά 
φορτισµένου είναι, σύµφωνα µε τη σχέση του Einstein   
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οπότε η έκφραση για τη διαφορά δυναµικού στα άκρα της µεµβράνης γίνεται:  
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Ολοκληρώνοντας την παραπάνω έκφραση µεταξύ των ορίων x1 και x2 και έχοντας 
υπόψη ότι VM(x1)=Ve και VM(x2) = Vi, παίρνουµε τη σχέση:  
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Αντικαθιστώντας zK=1, k=R/NA και NA .e=F (όπου F ο αριθµός  Faraday), 
καταλήγουµε στη σχέση  
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η οποία ονοµάζεται εξίσωση Nernst. Η εξίσωση αυτή ισχύει προφανώς και για τα 
ιόντα νατρίου, ενώ για τα ιόντα χλωρίου, των οποίων το σθένος είναι -1, το πρόσηµο 
της γίνεται θετικό. Ένα µειονέκτηµα των εξισώσεων Nernst είναι ότι αναφέρονται σε 
ένα ιόν και αγνοούν τη σύζευξή του µε τις βαθµίδες των ηλεκτροχηµικών δυναµικών 
των άλλων ιόντων.  

Ενδεικτικά, δίνουµε µερικές τιµές δυναµικών ισορροπίας ιόντων της 
µεµβράνης µυϊκής ίνας: VNa

+=+56 mV, VK
+=-105 mV, VCl

-=-86 mV.  Επειδή η 
διαφορά δυναµικού στα άκρα της µεµβράνης είναι, στην περίπτωση αυτή, VMR=-90 
mV, υποθέτουµε ότι, ενώ η κατανοµή των ιόντων Κ+ και Cl- προσδιορίζεται από 
παθητική µεταφορά, τα ιόντα Na+ θα πρέπει να κινούνται µε κάποιο άλλο τρόπο, 
αντίθετα στη βαθµίδα ηλεκτροχηµικού δυναµικού, µε ενεργό µεταφορά. 
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Ισορροπία Donnan 
 

Η ισορροπία Donnan δηµιουργείται όταν µια µεµβράνη διαχωρίζει δυο διαλύµατα 
και είναι διαπερατή σε κάποια ιόντα, π.χ. στα ιόντα Κ+ και Cl-, αλλά µη περατή σε 
κάποια άλλα ιόντα, π.χ. στο οργανικό µακροϊόν Ρ- (π.χ. µακροµόριο πρωτεϊνικής 
φύσης).  

                                                                  Μεµβράνη  
 
 
                                                            Κ+                             Κ+ 
                                                            Cl-                  Cl-, 
                                                                      Ρ- 

Συνθήκη για ισορροπία Donnan. 
 

Σε συνθήκες ισορροπίας, όπου µηδενίζονται οι πυκνότητες ροής για κάθε ιόν στο 
οποίο η µεµβράνη είναι διαπερατή, οι εξισώσεις Nernst δίνουν:  
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η τελευταία εξίσωση περιγράφει την ισορροπία της µεµβράνης κατά τη συνθήκη 
Donnan. Αν θεωρήσει κανείς και το δισθενές ιόν Ca++ (zCα

++=+2), τότε η συνθήκη 
Donnan οδηγεί στην παρακάτω ισότητα, όπου το πηλίκο r λέγεται πηλίκο Donnan:  
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Αν υπολογίσουµε το πηλίκο r, µπορούµε να υπολογίσουµε θεωρητικά το 
δυναµικό στα άκρα της µεµβράνης. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούµε την 
κλασσική συνθήκη ηλεκτρικής ουδετερότητας, που ισχύει σίγουρα για 
''µακροσκοπικές'' περιοχές. Στη συνθήκη ηλεκτρικής ουδετερότητας λαµβάνουµε 
υπόψη και το µακροϊόν Ρ, µε σθένος z, που δεν διαχέεται µέσω της µεµβράνης, 
αλλά επηρεάζει την κατανοµή των ιόντων στα οποία η µεµβράνη είναι διαπερατή.  
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 Από τις παραπάνω σχέσεις βγαίνει ότι:  
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Ανάλογα λοιπόν µε το σθένος και τη συγκέντρωση του µακροϊόντος, στο οποίο η 
βιολογική µεµβράνη είναι µη περατή, καθορίζεται και η κατεύθυνση προς την 
οποία επιτυγχάνεται η ισορροπία Donnan και το πρόσηµο του δυναµικού στα 
άκρα της µεµβράνης.  
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Ενεργός µεταφορά 
 

Η ενεργός µεταφορά ορισµένων ουσιών µέσα από τις κυτταρικές µεµβράνες 
αποτελεί έναν τρόπο διαπερατότητας χαρακτηριστικό των ζωντανών κυττάρων!  
Η µεταφορά αυτή γίνεται αντίθετα από ότι προβλέπουν οι βαθµίδες 
συγκέντρωσης, οι βαθµίδες ηλεκτρικού δυναµικού ή η ωσµωτική πίεση, δηλαδή 
αντίθετα από την τάση που, σύµφωνα µε το δεύτερο θερµοδυναµικό νόµο, οδηγεί 
στην αναίρεση των παραπάνω βαθµίδων.  
Η µεταφορά ουσιών αυτού του τύπου είναι δυνατή µόνον µε κατάλληλη 
ενεργειακή σύζευξη µε βιοχηµικές αντιδράσεις που παρέχουν ελεύθερη ενέργεια, 
προϊόντα του µεταβολισµού του κυττάρου.  
Η ύπαρξη της ενεργού µεταφοράς ουσιών έρχεται σαν φυσικό επακόλουθο της 
ασύµµετρης κατανοµής των ιόντων στο περιβάλλον των βιολογικών µεµβρανών.  
Η βιοφυσική έρευνα προσπάθησε για πολύ καιρό να αποσαφηνίσει τον ή τους 
µηχανισµούς της ενεργού µεταφοράς, έχοντας ως κύριο εργαλείο µελέτης τη 
χρήση ραδιοϊσοτόπων (24Na+, 42K+). Τα κυριότερα συµπεράσµατα των σχετικών 
ερευνών καταλήγουν στις εξής διαπιστώσεις: 

Η ενεργός µεταφορά εξαρτάται από τη θερµοκρασία (ελάττωση της 
θερµοκρασίας οδηγεί σε µείωση της ταχύτητας εξεργονικών µεταβολικών 
αντιδράσεων, που παρέχουν την απαραίτητη ελεύθερη ενέργεια),  
Η ενεργός µεταφορά εξαρτάται από χηµικούς παράγοντες που αναστέλλουν 
τον κυτταρικό µεταβολισµό (π.χ. η ανοξία µειώνει την ενεργό µεταφορά),  
Η ενεργός µεταφορά πραγµατοποιείται µε κατανάλωση ΑΤΡ,  
Η ενεργός µεταφορά σταµατά όταν επέλθει ο θάνατος του κυττάρου. 
Ο κυριότερος µηχανισµός ενεργού µεταφοράς πραγµατοποιείται µέσω 
''ιοντικών αντλιών'', όπως η αντλία  Na+/K+. 

 
☛ 

 

 

Αντλία  Na+/K+ 
 

Με τον όρο ''αντλία'' θεωρούµε τις διαµεµβρανικές πρωτεΐνες των κυτταρικών 
µεµβρανών που αλλάζουν δοµή ή προσανατολισµό ή και τα δύο για να 
µεταφέρουν κάποια (ορισµένη!) χηµική ένωση. Οι ''αντλίες'' διαφέρουν από τις 
πρωτεΐνες - φορείς της διευκολυνόµενης διάχυσης γιατί κατά τη δράση τους 
έχουν και ρόλο ενζύµου: υδρολύουν το µόριο της τριφωσφορικής αδενοσίνης 
(ΑΤΡ) και έτσι εκλύεται η απαραίτητη ενέργεια.  
Η ιοντική ''αντλία'', η υπεύθυνη για την ενεργό µεταφορά των ιόντων Na+/K+, 
είναι µια πρωτεΐνη-ένζυµο, η Na+-K+-ΑΤΡ-άση.  Αυτό το ένζυµο διαιρεί το 
µόριο της τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ) σε διφωσφορική αδενοσίνη (ADP) 
και µια ανόργανη φωσφορική ρίζα, Pi, απαιτώντας γιαυτό ιόντα Na+ και K+ για 
βέλτιστη δράση. Κάθε πρωτεϊνικό µόριο Na+-K+-ΑΤΡ-άσης διαιρεί περίπου 100 
µόρια ADP το δευτερόλεπτο, αντλώντας στο εξωτερικό Na+ και στο εσωτερικό 
K+, σε αναλογία 3:2, σύµφωνα µε τη γενική εξίσωση:  

 
3 Na+

i +2 K+
e  +ATPi → 3 Na+

e +2 K+
i  +ADPi +(Pi)I 

(οι δείκτες i και e αναφέρονται στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της µεµβράνης αντίστοιχα).  
 
 Στις κυτταρικές µεµβράνες, καθώς και στις µεµβράνες υποκυτταρικών 
σχηµατισµών, υπάρχουν και άλλοι τύποι ιοντικών αντλιών, όπως η αντλία της 
Ca2+-ATP-άσης στα νευροµυϊκά κύτταρα, η Η+-Κ+-ΑΤΡ-άση στη µεµβράνη του 
γαστρικού επιθηλίου, η Η+-ΑΤΡ-άση στη µεµβράνη ορισµένων βακτηρίων κ.ά.  



 

 

Ο µηχανισµός λειτουργίας της ''αντλίας'' δεν είναι εντελώς γνωστός. Η 
επικρατέστερη αντίληψη θεωρεί ότι η µεταφορά των ιόντων γίνεται µέσω 
µετασχηµατισµών αντιστρεπτών και κυκλικών, τύπου ''πινγκ-πονγκ'', των 
πρωτεϊνικών υποµονάδων της Na+-K+-ΑΤΡ-άσης.  
Στην κατάσταση ''πονγκ'' οι θέσεις σύνδεσης για το Na+ εκτίθενται προς τον 
εξωκυττάριο χώρο, όπου ελευθερώνονται τα κατιόντα Na. Στην κατάσταση αυτή 
προσδένονται τα κατιόντα Κ και έπειτα η πρωτεΐνη περνά στην κατάσταση 
''πινγκ'', όταν οι θέσεις σύνδεσης για το Κ+ εκτίθενται προς τον εσωκυττάριο χώρο 
όπου και ελευθερώνονται τα ιόντα Κ+. Η πρωτεΐνη είναι πλέον έτοιµη να 
συνδεθεί µε ιόντα Na+ και η διαδικασία επαναλαµβάνεται ξανά και ξανά 
(αντιστρεπτή διαδικασία).  

 



☛ 

 

 

 

Αγωγιµότητα της µεµβράνης 
 

Η δηµιουργία και η διάδοση του νευρικού παλµού είναι ένα φαινόµενο κατεξοχήν 
ηλεκτροχηµικό, το οποίο συµβαίνει στο επίπεδο των διεγέρσιµων βιολογικών 
µεµβρανών. Το φαινόµενο αυτό συνίσταται είτε στην δηµιουργία και διατήρηση 
ηλεκτρικής πολικότητας διαµέσου της κυτταρικής µεµβράνης, είτε στην 
πρόσκαιρη µεταβολή αυτής της ηλεκτρικής κατάστασης, σαν αποτέλεσµα 
αλληλεπίδρασης της έµβιας ύλης µε διεγέρσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού 
περιβάλλοντος, µεταβολή που µπορεί να µεταδοθεί σε απόσταση.  
Η µελέτη της νευρικής ώσης ξεκίνησε µε τα πειράµατα του Ιταλού φυσιολόγου 
Galvani το 1789, ο οποίος ανακάλυψε τον ''ζωικό ηλεκτρισµό'' µελετώντας τη 
συστολή των µυών του βατράχου σε διάφορες συνθήκες διέγερσης. Στη συνέχεια 
διάσηµοι φυσικοί, όπως οι Faraday, Maxwell, Helmholtz, Herts και Plank 
ενδιαφέρθηκαν να µελετήσουν τα βιοηλεκτρικά φαινόµενα, θεωρητικά και 
πειραµατικά. Στα µέσα του εικοστού αιώνα, οι Hodgkin και Huxley ανέπτυξαν 
την ιοντική θεωρία της νευρικής αγωγιµότητας, εφαρµόζοντας την τεχνική της 
''παγίδευσης της τάσης'' στη µεµβράνη του γιγαντιαίου άξονα του καλαµαριού και 
από εκεί και πέρα η έρευνα προχώρησε αλµατωδώς, αποσαφηνίζοντας πολλά 
προβλήµατα της βιοφυσικής των διεγέρσιµων κυττάρων.  
Η αγωγιµότητα των βιολογικών µεµβρανών οφείλεται στην εµφάνιση διαφοράς 
δυναµικού λόγω των διαφορετικών συγκεντρώσεων ενός ή περισσοτέρων ιόντων 
στις δυο πλευρές της µεµβράνης (ιόντα Na+, K+, Cl-, οργανικά ανιόντα κύρια 
πρωτεϊνικής φύσης Ρ-). Η ιοντική ασυµµετρία στην µια και την άλλη πλευρά της 
µεµβράνης γεννά ηλεκτρική ασυµµετρία, δηλαδή η µεµβράνη αποκτά 
πολικότητα. Το δυναµικό στο εσωτερικό του κυττάρου είναι αρνητικό σε σχέση 
µε το δυναµικό στο εξωτερικό, εξαιτίας της παρουσίας των Ρ- στο εσωτερικό, η δε 
διαφορά δυναµικού σε φυσιολογικές συνθήκες ''ανάπαυσης'' είναι της τάξης των 
70-90 mV.  

 
Εξωτερική περιοχή  
 
 
  

               CM                   RNa                                    RK                               RL   

   VMR                                                                                                                                                           Να+-Κ+-ΑΤΡ-άση 
                                                                               VNa                                    VK                      VL  

                               IC                                     INa                         IK                                   IL    
                                                                                                                   I'Na       I'K  

 

                            Αξόπλασµα                                                                                       Ri  
           
     Εσωτερική περιοχή  
 
Ηλεκτρικό µοντέλο της κυτταρικής µεµβράνης.. Τα επιµέρους στοιχεία του κυκλώµατος είναι: 

CM= χωρητικότητα της µονάδας της επιφάνειας της µεµβράνης∴ RNa, RK, RL= (µεταβλητές) 
αντιστάσεις της µεµβράνης για τα ιόντα νατρίου, καλίου και τα υπόλοιπα ιόντα∴ VNa, VK, 
VL= διαφορές δυναµικού ηλεκτροχηµικής ισορροπίας για τα ιόντα νατρίου, καλίου και τα 
υπόλοιπα ιόντα∴VMR= διαφορά δυναµικού διαµέσου της µεµβράνης∴ INa, IK, IL= ιοντικά 
ρεύµατα οφειλόµενα στην παθητική µεταφορά ιόντων διαµέσου της µεµβράνης∴ INa, IK= 
ιοντικά ρεύµατα οφειλόµενα στην ενεργό µεταφορά ιόντων διαµέσου της µεµβράνης∴IC= 

ρεύµα στον πυκνωτή∴Ri=η εσωτερική αντίσταση της µεµβράνης. 



 
☛ 

☛ 

☛ 

☛ 

☛ 

☛ 

☛ 

Το νευρικό κύτταρο και ο νευράξονας 
 

Τα νευρικά κύτταρα ή νευρώνες είναι εξαιρετικά διαφοροποιηµένα κύτταρα, αλλά 
έχουν χάσει την δυνατότητα κυτταρικής διαίρεσης, δηλαδή δεν 
πολλαπλασιάζονται!  
Ο νευρώνας είναι η λειτουργική µονάδα του εγκεφάλου, ο οποίος αποτελείται από 
100 δισεκατοµµύρια κύτταρα (εκτός από τους νευρώνες υπάρχουν και τα 
νευρογλοιακά κύτταρα). Υπάρχουν πολλών ειδών νευρώνες, µε πολλαπλότητα 
σχηµάτων και µορφών, ανάλογα µε το που βρίσκονται και τι λειτουργία 
επιτελούν.  
Το νευρικό κύτταρο των σπονδυλωτών, ο νευρώνας, αποτελείται από το σώµα, 
τους δενδρίτες, τον άξονα και τις συνάψεις, ενώ το σχήµα του είναι 
απροσδιόριστο. Στο σώµα υπάρχει ο πυρήνας που περιέχει DNA, όπως και σε 
κάθε άλλο κύτταρο. Υπάρχουν επίσης µιτοχόνδρια, ενδοπλασµατικό δίκτυο, 
µεµβράνες. Από το σώµα ξεκινούν οι δενδρίτες, οι οποίοι διακλαδίζονται και 
συνδέονται, χωρίς επαφή, µε τις συνάψεις άλλου νευρώνα, εξασφαλίζοντας τη 
συνδεσµολογία ''σε σειρά'' των επιµέρους νευρικών κυττάρων ενός νεύρου. 
Ο άξονας είναι µια ίνα µε διάµετρο 30-50 µm και µήκος που ποικίλλει από µερικά 
µικρόµετρα (50 µm) έως µερικά µέτρα. Ο άξονας µπορεί να µεταδίδει 
ερεθίσµατα-σήµατα και µάλιστα µε κάποια εξειδίκευση: ορισµένοι άξονες 
µεταφέρουν σήµατα προς τον εγκέφαλο µόνον, ενώ άλλοι µεταφέρουν σήµατα 
από τον εγκέφαλο προς την περιφέρεια (νευρωνικοί οδοί). Στα περισσότερα 
νευρικά κύτταρα, κυρίως σε αυτά των θηλαστικών, ο άξονας περιβάλλεται από 
µια θήκη µυελίνης (έλυτρο µυελίνης) που διακόπτεται περιοδικά στους κόµβους ή 
περισφίξεις Ranvier. Κατά µήκος της µυελίνης βρίσκονται δορυφόρα κύτταρα, τα 
κύτταρα Schwan. Το έλυτρο ''µονώνει'' το νευράξονα και έτσι αποφεύγονται 
''βραχυκυκλώµατα'' µε γειτονικούς νευρώνες. Το στρώµα της µυελίνης αυξάνει 
την ηλεκτρική αντίσταση στη διαρροή ρεύµατος προς τα έξω, ελαττώνοντας την 
µεταβολική ενέργεια που απαιτείται για τις επανενισχύσεις του παλµού. Στον 
κόµβο, που ο νευράξονας είναι σε στενότερη επαφή µε το εξωκυττάριο υγρό, 
γίνεται η ενίσχυση.  
Στους αµύελους άξονες τα σήµατα ενισχύονται σε όλο το µήκος των νευραξόνων. 
∆εσµίδες πολλών αξόνων µαζί σχηµατίζουν το νεύρο, ενώ οµάδες σωµάτων 
νευρικών κυττάρων συναθροίζονται στα γάγγλια. Η ανέπαφη σύνδεση των 
νευρώνων στις συνάψεις γίνεται µε την έκκριση ειδικών βιοχηµικών ουσιών, των 
νευροδιαβιβαστών. Ανάλογα µε τον νευροδιαβιβαστή, η δραστηριότητα του 
κυττάρου-αποδέκτη ενός ερεθίσµατος-µηνύµατος µπορεί είτε να ανασταλεί, είτε 
να υποστηριχτεί από το µήνυµα. Υποστήριξη της δραστηριότητας αυτής σηµαίνει 
ότι το νευρικό κύτταρο-αποδέκτης µεταδίδει περαιτέρω τον δικό του 
νευροδιαβιβαστή - κάτι που δεν το κάνει σε περίπτωση αναστολής.  
Μια από τις ιδιότητες των συνάψεων είναι ο καθορισµός της κατεύθυνσης αγωγής 
του νευρικού παλµού (ή της νευρικής ώσης), από ή προς το Κεντρικό Νευρικό 
Σύστηµα (ΚΝΣ). Έτσι οι νευρικές ίνες διακρίνονται σε φυγόκεντρες (µεταφέρουν 
την εντολή από το ΚΝΣ στα εκτελεστικά όργανα, π.χ. µυς, αδένες) και 
κεντροµόλες (µεταφέρουν την πληροφορία από το περιβάλλον στο νευρώνα).  

 
 
 
 



☛ 

☛ 

☛ 

☛ 

☛ 

☛ 

☛ 

Το δυναµικό δράσης 
 

Όταν ο νευράξονας διεγείρεται, το δυναµικό της επιφάνειας του αλλάζει και 
παίρνει µια χαρακτηριστική µορφή που ονοµάζεται δυναµικό δράσης. Τα αίτια 
διέγερσης, τα ερεθίσµατα, µπορεί να είναι: ηλεκτρικά ερεθίσµατα, µεταβολές 
θερµότητας (ζεστό-κρύο), χηµικές αλλοιώσεις, µηχανικές πιέσεις, οπτικά 
ερεθίσµατα κ.ά. Στο σηµείο της διέγερσης η πολικότητα της µεµβράνης 
αντιστρέφεται (εκφορτίζεται και µετά φορτίζεται θετικά το εσωτερικό της, επειδή 
εισέρχονται κατιόντα νατρίου) και επανέρχεται γρήγορα (σε χρονικό διάστηµα 
ολίγων ms) στη φυσιολογική της κατάσταση.  
∆υο διαδοχικά δυναµικά δράσης χωρίζονται µεταξύ τους µε µια µικρή χρονική 
περίοδο, της τάξης του 1 ms. Η µετάδοση της πληροφορίας (του ερεθίσµατος) 
γίνεται µε έναν ηλεκτρικό παλµό τάσης κατά µήκος του νευράξονα και από εκεί 
και πέρα µεταδίδεται  µέσω των συνάψεων σε άλλες περιφερειακές νευρικές ίνες 
ή σε νευροµυϊκές επαφές µε τη βοήθεια βιοχηµικών µεταβιβαστών 
(ακετυλχολίνη, ακετυλχολινεστεράση). Κατά µήκος του νευράξονα, στα κύτταρα 
που καλύπτονται από έλυτρα µυελίνης, η αγωγή της νευρικής ώσης γίνεται µε 
άλµατα, από τον ένα κόµβο Ranvier στον επόµενο κόµβο Ranvier, αυξάνοντας 
έτσι την ταχύτητα µετάδοσης του παλµού. Η ταχύτητα διάδοσης της πληροφορίας 
είναι ανάλογη της διαµέτρου της νευρικής ίνας. Στην περίπτωση του µυϊκού 
κυττάρου το δυναµικό δράσης οδηγεί στη µυϊκή σύσπαση.  
Όλες οι παραπάνω αλλαγές είναι αντιστρεπτές. ∆ηλαδή, όταν περάσει η νευρική 
ώση, όλα τα τµήµατα του άξονα, όπως και οι περιοχές γύρω απ' αυτόν, γυρίζουν 
στην αρχική τους κατάσταση.  
Μπορούµε εύκολα σχετικά να καταγράψουµε όλη τη διαδικασία δηµιουργίας και 
διάδοσης του νευρικού παλµού, χρησιµοποιώντας κατάλληλα µικροηλεκτρόδια 
και κυκλώµατα ενίσχυσης και καταγραφής του ηλεκτρικού σήµατος διέγερσης του 
νευρώνα του άξονα του καλαµαριού, που λόγω µεγέθους έχει αποτελέσει για 
πολλά χρόνια το βασικό µοντέλο σε πειράµατα Νευροβιοφυσικής.  
Το δυναµικό δράσης υπακούει στο νόµο του ''όλα ή τίποτα'', δηλαδή εµφανίζεται 
µόνον όταν το ερέθισµα ξεπεράσει σε ένταση µια ορισµένη τιµή (ουδός ή 
κατώφλι) και από κει και πέρα είναι ανεξάρτητο του πλάτους του ερεθίσµατος. 
∆ηλαδή τα σήµατα-ερεθίσµατα είναι ηλεκτρικοί παλµοί των οποίων αλλάζει η 
συχνότητα ενώ το ύψος (ή πλάτος) παραµένει σταθερό, άρα τα σήµατα 
κωδικοποιούνται και διαδίδονται κατά µήκος των νεύρων µε «διαµόρφωση 
συχνότητας» (frequency modulation, FM).  Μπορούµε να πούµε ότι η διαδικασία 
πρόκλησης και διάδοσης της νευρικής ώσης λειτουργεί από πρώτη άποψη µε 
ψηφιακό τρόπο. Οι νευρικοί παλµοί µπορούν εύκολα να εξετασθούν σαν δίτιµοι 
σηµειωτές. Μόνο µερικοί συγχρονισµένοι και κατάλληλα συνδυασµένοι 
πρωταρχικοί παλµοί µπορούν να διαδοθούν, προκαλώντας δευτερογενείς 
παλµούς, όλοι οι άλλοι θα αποτύχουν. Σε συνδυασµό µε όσα αναφέραµε 
παραπάνω για τους νευροδιαβιβαστές, η στοιχειώδης ''γλώσσα'' επικοινωνίας των 
νευρικών κυττάρων περιλαµβάνει µόνο τις έννοιες ''αναστολή'' ή ''υποστήριξη''. 
Οι έννοιες αυτές αναφέρονται στα νευρικά κύτταρα που έχουν διεγερθεί, 
διαφορετικά λέµε ότι τα κύτταρα είναι σε ηρεµία και το ηλεκτρικό δυναµικό της 
µεµβράνης τους είναι το δυναµικό ηρεµίας, σε αντιδιαστολή από το δυναµικό 
δράσης.  
Οι ερευνητές της Τεχνητής Νοηµοσύνης προσπαθούν από τη διψηφιακή γλώσσα 
των νευρώνων να ανακαλύψουν τη ''γραµµατική'' του εγκεφάλου, ώστε να 
µιµηθούν την εγκεφαλική δραστηριότητα φτιάχνοντας σκεπτόµενες µηχανές. 



Παράλληλα, ορισµένοι ερευνητές χρησιµοποιούν για το νευρώνα τον όρο 
''νευρόνιο'' και σχηµατίζουν ''ηλεκτρονικά κυκλώµατα'' µε όλους τους δυνατούς - 
γνωστούς - τρόπους σύνδεσης των νευρώνων ή τον όρο ''νευρίστορ'' (κατά το 
τρανζίστορ και το θυρίστορ) και αναπτύσσουν αντίστοιχα ''κυβερνητικά'' 
µοντέλα. Στις πρώτες προσεγγίσεις των παραπάνω και των Νευρωνικών ∆ικτύων 
ο νευρώνας αντιµετωπίζεται σαν ''µαύρο κουτί'', το οποίο λαµβάνει ορισµένα 
σήµατα εισόδου και παράγει ορισµένα σήµατα εξόδου. Με αυτόν τον τρόπο οι 
επιστήµονες ξεπέρασαν τους πολύπλοκους βιοφυσικούς µηχανισµούς που διέπουν 
τη λειτουργία του νευρώνα και επικεντρώθηκαν στη µελέτη της µη-γραµµικής 
δυναµικής µιας οµάδας νευρώνων.  

 
☛ 

 

 

 

 

☛ 

Βιοηλεκτρικά φαινόµενα στους ιστούς και τα όργανα - βασικές έννοιες 
 

Η βιοηλεκτρική δραστηριότητα ενός ιστού ή ενός οργάνου είναι η συνισταµένη 
των βιοηλεκτρικών φαινοµένων κάθε διεγέρσιµου κυττάρου χωριστά και ανάλογα 
µε τον τρόπο που αθροίζονται τα επιµέρους βιορεύµατα παίρνουµε δυναµικά σε 
αξιόλογες τιµές για ορισµένα είδη (π.χ. ορισµένα ψάρια) ή ασθενή δυναµικά που 
χρειάζονται παραπέρα ενίσχυση για να καταγραφούν.  
Η καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς δίνει το ηλεκτρο-
καρδιογράφηµα (ΗΚΓ), από το οποίο µε κατάλληλη ανάλυση της κυµατοµορφής 
του παίρνουµε σηµαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία της καρδιάς. Το 
σύστηµα αγωγιµότητας της καρδιακής ώσης γεννάει πολύ µικρά ηλεκτρικά 
ρεύµατα, τα οποία διαχέονται µέσω των ιστών και φθάνουν στην επιφάνεια του 
σώµατος απ’ όπου συλλέγονται στο ΗΚΓ. Μεταβολές του ΗΚΓ, από αυτό που 
αντιστοιχεί σε φυσιολογική λειτουργία του οργάνου, δείχνουν παθολογικές 
καταστάσεις όπως αρρυθµία, βραδυκαρδία, ταχυκαρδία, έµφραγµα κ.α.  
Η ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου, κύρια του εγκεφαλικού φλοιού, 
µπορεί να συλλεγεί µε κατάλληλα ηλεκτρόδια που τοποθετούνται στην επιφάνεια 
του κρανίου ή και ενδοκρανιακά σε κάποιες παθήσεις και να αποτυπωθεί στο 
ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα (ΗΕΓ). Το ΗΕΓ αποτελείται από κύµατα διαφορετικά 
σε πλάτος και συχνότητα, τους ρυθµούς. ∆ιακρίνονται 4 κύριοι ρυθµοί: α, β, θ και 
δ, χαρακτηριστικοί για ενήλικες, παιδιά, καταστάσεις ύπνου κ.λ.π. Το ΗΕΓ 
αποτελεί διαγνωστική µέθοδο για µια σειρά παθήσεων που έχουν σχέση µε τη 
λειτουργία του εγκεφάλου, π.χ. επιληψία, διάσειση, λήψη ορισµένων φαρµάκων.    
Η καταγραφή της ηλεκτρικής δραστηριότητας των µυών κατά την περίοδο της 
µυϊκής συστολής µας δίνει το γενικό ηλεκτροµυογράφηµα (ΗΜΓ), χρήσιµο στη 
µελέτη του µυϊκού κάµατου ή στη διάγνωση παθήσεων του µυϊκού συστήµατος 
(µυασθένεια, τετανία, νευροµυϊκά σύνδροµα). Επίσης µπορεί να καταγραφεί το 
βιοηλεκτρικό δυναµικό των µυών έπειτα από κατάλληλη ηλεκτρική διέγερση µε 
επιφανειακά ηλεκτρόδια ή ηλεκτρόδια-βελόνες.  
Με τη βοήθεια κατάλληλων φακών επαφής - ηλεκτροδίων καταγράφεται η 
ηλεκτρική δραστηριότητα του αµφιβληστροειδή στο ηλεκτροαµφιβληστρο-
ειδογράφηµα (ΗΑΓ).  

 
Παρακάτω δίνονται η κλασσική κυµατοµορφή ηλεκτροκαρδιογραφήµατος, καθώς και 
µερικά ηλεκτροκαρδιογραφήµατα από το διαδίκτυο (η κακή ποιότητα οφείλεται στη 
σάρωση των γραφηµάτων).  
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An 84 year old lady with hypertension 

 
 

A 34 year old lady with asthma. 

 
Sinus tachycardia, P wave rate greater than 100 bpm 



 
Wolf-Parkinson-White syndrome 
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ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ 
 

Τα µάτια δέχονται ερεθίσµατα από τον περιβάλλοντα κόσµο. Τα κατάλληλα 
ερεθίσµατα για τους ανθρώπινους οφθαλµούς είναι ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που 
βρίσκονται σε µια πολύ µικρή περιοχή του φάσµατος ηλεκτροµαγνητικής 
ακτινοβολίας, την περιοχή του  «ορατού», µε µήκη κύµατος περίπου 400-780 nm. Οι 
φωτοϋποδοχείς στους οφθαλµούς δέχονται φως και δηµιουργούν νευρικό παλµό.  

Το φως εισέρχεται στον οφθαλµό, διαθλάται στα διάφορα µέσα, φτάνει στον 
αµφιβληστροειδή, όπου µετατρέπεται σε νευρικό παλµό που οδεύει µε τα νευρικά 
κύτταρα του οπτικού νεύρου προς τον εγκέφαλο.   
 

Η αίσθηση της όρασης έχει εποµένως τρεις κύριες συνιστώσες:   
Τους οφθαλµούς, που εστιάζουν µια εικόνα από τον εξω κόσµο στον φωτο-
ευαίσθητο αµφιβληστροειδή χιτώνα  
Ένα σύστηµα εκατοµµυρίων νευρώνων που µεταφέρουν την πληροφορία στον 
εγκέφαλο 
Τον εγκέφαλο, όπου γίνεται η επεξεργασία της πληροφορίας  

 
Οι οφθαλµοί αποτελούν ένα σηµαντικό «παράθυρο» επικοινωνίας του ανθρώπου 

µε τον περιβάλλοντα κόσµο. Βρίσκονται προστατευµένοι µέσα σε µια οστική 
(κρανιακή)  κοιλότητα, την οφθαλµική κόγχη, περιβάλλονται από ένα δίκτυο 
αιµοφόρων αγγείων που τους οξυγονώνουν και κινούνται µε τη βοήθεια κατάλληλων 
µυών. Στον άνθρωπο, ο οφθαλµός αποτελείται από τον περίπου σφαιρικό βολβό και 
βοηθητικά – προστατευτικά όργανα (µύες, βλέφαρα, βλεφαρίδες, δακρυϊκοί πόροι 
κ.λ.π).  

Ο βολβός, ο οποίος σε φυσιολογικό µάτι έχει διάµετρο περίπου 25 mm,  
αποτελείται από τρεις οµόκεντρους χιτώνες: εξωτερικά διακρίνουµε τον ινώδη 
χιτώνα, ο οποίος στο πρόσθιο µέρος είναι διαφανής και ονοµάζεται κερατοειδής και 
το υπόλοιπο τµήµα του είναι αδιαφανές και αποτελεί τον σκληρό χιτώνα. Ο µεσαίος 
χιτώνας είναι ο χοριοειδής (µε έντονη αγγείωση) και ο εσωτερικός χιτώνας είναι ο 
αµφιβληστροειδής (ή νευρικός χιτώνας). Τµήµα του χοριοειδή χιτώνα είναι ένα 
κυκλικό διάφραγµα, η ίρις, µια κυκλική οπή που βρίσκεται στο κέντρο της ίριδας, η 
κόρη, καθώς και το ακτινωτό σώµα, του οποίου η συστολή ή διαστολή µεταβάλλει το 
σχήµα του φακού του οφθαλµού.  

Τα διαθλαστικά µέσα του οφθαλµού είναι 4: ο κερατοειδής (η≅1,38), το 
υδατοειδές υγρό (η≅1,34), ο κρυσταλλοειδής φακός (η≅1,37-1,42) και το υαλώδες 
σώµα (η≅1,34). Η µεταβολή της κυρτότητας των επιφανειών του φακού, µε τη 
βοήθεια των ακτινικών και κυκλικών µυϊκών ινών που τον περιβάλλουν, επιτρέπει 
στον οφθαλµό να εστιάζει αντικείµενα σε διάφορες αποστάσεις.  
 
Ο αµφιβληστροειδής  

 
Ο αµφιβληστροειδής  µετατρέπει τις οπτικές εικόνες σε βιοηλεκτρικά σήµατα 

που στέλνονται έπειτα για επεξεργασία στον εγκέφαλο. Αποτελείται από 6-7 
στρώµατα φωτοευαίσθητων κυττάρων (γαγγλιακά κύτταρα, οριζόντια κύτταρα, 
διπολικά κύτταρα, αµακρινικά κύτταρα και κύτταρα-φωτοϋποδοχείς). Το επιφανειακό 
στρώµα των φωτοϋποδοχέων του αµφιβληστροειδούς αποτελείται από τα ραβδία και 
τα κωνία. Στις άκρες των ραβδίων κυκλοφορεί µια διαµεµβρανική πρωτεΐνη -  
χρωστική, η ροδοψίνη, η οποία έπειτα από φωτοδιέγερση («φωτεινό µέρος» του 



κύκλου της ροδοψίνης) υδρολύεται σε οψίνη και ρετινάλη, για να ανασχηµατισθεί 
πάλι στο «σκοτεινό µέρος» του κύκλου της. Το επόµενο βήµα είναι η υπερπόλωση 
της πλασµατικής µεµβράνης του εξωτερικού τµήµατος των ραβδίων (ελάττωση της 
διαπερατότητάς της σε Na+) και η δηµιουργία νευρικού παλµού.  
 
Ροδοψίνη 
                                                           Φως  
                                                                                            Οψίνη                  Ρετινάλη                                  
 
                                                          Σκοτάδι  
 
 
 
Η ρετινάλη είναι παράγωγο της βιταµίνης Α και η οψίνη µια πρωτεΐνη.  
 
Τα ραβδία είναι περίπου 120 εκατοµµύρια σε κάθε µάτι, ανοµοιόµορφα 
κατανεµηµένα στον αµφιβληστροειδή, πολύ ευαίσθητα σε φωτεινή ακτινοβολία 
µήκους κύµατος 360-680 nm (µέγιστη ευαισθησία : λ=550 nm). Είναι ευαίσθητα στο 
αµυδρό φως, στην κίνηση και σε µικρές διαφορές της φωτεινής έντασης, θυσιάζοντας 
βέβαια ποσοστό των λεπτοµερειών και του χρώµατος των αντικειµένων (σκοτοπική 
όραση - περιφερειακή όραση).  
 
Τα κωνία είναι περίπου 6-7 εκατοµµύρια σε κάθε µάτι, βρίσκονται συγκεντρωµένα 
στην περιοχή της ωχράς κηλίδας και, όπως και τα ραβδία, απουσιάζουν εντελώς από 
το τυφλό σηµείο. Είναι ευαίσθητα στο λαµπρό φως, οι χρωστικές τους εµφανίζουν 
διαφορετικά φάσµατα απορρόφησης του φωτός, µε κορυφές στα 570, 540 και 450 nm 
που συσχετίζονται µε την τριχρωµατική θεωρία της έγχρωµης όρασης.  
 
Οι οπτικές νευρικές ίνες είναι περίπου 1 εκατοµµύριο. Τα κωνία του κεντρικού 
βοθρίου συνδέονται το καθένα χωριστά µε µια νευρική ίνα, ενώ τα υπόλοιπα κωνία 
και τα ραβδία (100 ραβδία µαζί) µοιράζονται µία οπτική νευρική ίνα.  
 
Ο αµφιβληστροειδής  αντιστοιχεί περισσότερο στο φωτοευαίσθητο τµήµα του 
σωλήνα της τηλεόρασης παρά στο φωτοευαίσθητο φιλµ µιας φωτογραφικής µηχανής!   
 

Βιοφυσική της όρασης ☛ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

(a) 

(b) 

(c) 

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ 
 

Η αίσθηση της ακοής είναι µια από τις πλέον σηµαντικές αισθήσεις µας, πολύ 
σηµαντική για την επικοινωνία µας µε τον υπόλοιπο κόσµο αλλά και για να 
ακούµε τον ίδιο µας τον εαυτό!  
Το εύρος των εντάσεων των ήχων που µπορούµε να ακούµε ξεπερνά το 1012, 
ενώ οι συχνότητες που µπορεί να ακούει το ανθρώπινο αυτί διαφέρουν κατά 
ένα παράγοντα ίσο µε 1000 (16 Hz έως 20 000 Hz).  
 Η αίσθηση της ακοής έχει τρεις κύριες συνιστώσες:   

Το µηχανικό σύστηµα που συλλέγει και µεταδίδει τις ηχητικές 
πληροφορίες, ώστε να διεγερθούν τα τριχωτά κύτταρα στον κοχλία,  
Τα αισθητήρια κύτταρα που παράγουν νευρικό παλµό, ο οποίος 
µεταδίδεται µέω των κοχλιακών νεύρων, 
Τον ακουστικό φλοιό, το τµήµα δηλαδή του εγκεφάλου που 
αποκωδικοποιεί και µεταφράζει τα ηλεκτρικά σήµατα των κοχλιακών 
νεύρων.  

 Η κώφωση ή η βαρηκοΐα προέρχεται από τη δυσλειτουργία οποιουδήποτε 
από αυτά τα µέρη.   

 Το αυτί είναι ένας βιοφυσικός µετατροπέας των πολύ ασθενών µηχανικών 
ηχητικών κυµάτων του αέρα σε ηλεκτρικές ώσεις.  

 Το αυτί συνήθως χωρίζεται σε τρία µέρη: το εξωτερικό αυτί (ή έξω ους), το 
µέσο και το εσωτερικό (ή έσω ους).  

 Στο µέσο αυτί ενισχύεται η ηχητική πίεση που φθάνει µέσω του τυµπάνου 
διότι τα τρία οστάρια δρουν ως µοχλός. Περαιτέρω ενίσχυση 
επιτυγχάνεται λόγω της διαφοράς στα εµβαδά του τυµπάνου και της 
ωοειδούς θυρίδας (το τµήµα της αιθουσαίας κλίµακας του κοχλία, στο 
οποίο ακουµπά ο αναβολέας).  

 Η συνθήκη ισορροπίας στο σύστηµα τύµπανο – µοχλός – ωοειδής θυρίδα 
δίνει τη σχέση:  

PmAmLm = PoAoLo 
  όπου Pm, Po η πίεση στο τύµπανο και στην ωοειδή θυρίδα αντίστοιχα, Am, 

Αo η επιφάνεια του τυµπάνου και της ωοειδούς θυρίδας αντίστοιχα και Lm, 
Lo οι  µοχλοβραχίονες.  

 
 
    Αm                Lm 
                                    Lo  

                                        Αo 
                            
Pm                        Fo 
                  Fm            Ωοειδής θυρίδα  
 
                          
       Τύµπανο  
 



 

☛ 

☛ 

☛ 

☛ 

☛ 

☛ 

☛ 

Βιοφυσικός ακουστικός αναλυτής 
 
Το µηχανικό ερέθισµα (ηχητικό κύµα) µέσω των οσταρίων φθάνει 
στον κοχλία, όπου µετατρέπεται σε παλµό ηλεκτρικού δυναµικού. Ο 
κοχλίας και το εσωτερικό αυτί περιέχουν υγρό (λέµφο) και η 
µετάδοση των πιέσεων στην περιοχή αυτή γίνεται µε υδραυλικά 
κύµατα πίεσης.  

 
Η διαδροµή του ακουστικού ερεθίσµατος στα επιµέρους όργανα του 
αισθητήριου της ακοής, ή στον βιοφυσικό ακουστικό αναλυτή, δίνεται 
περιληπτικά και σχηµατικά:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Σήµα 
εισόδου 

Μηχανο-ηλεκτρικός µετατροπέας Κωδικοποίηση 
πληροφορίας 

Επεξεργασία 
πληροφορίας 

Έξω 
αυτί 

Μέσο 
αυτί 

Έσω αυτί - 
Όργανο Corti

Ακουστικό 
νεύρο 

Εγκέφαλος

Ήχος  
∆υναµικό 
κοχλία  

 
Ο βασικός υµένας του κοχλία διαχωρίζει τους ήχους ανάλογα µε τη 
συχνότητά τους. Η µεµβράνη του βασικού υµένα είναι λεπτή και 
σφικτά πακτωµένη στο ένα άκρο (προς τον αναβολέα) και παχιά και 
χαλαρή στο αντίθετο άκρο.  
Οι ήχοι υψηλής συχνότητας δηµιουργούν µέγιστο κύµανσης του 
βασικού υµένα εκεί που η µεµβράνη είναι σφικτή, ενώ οι ήχοι 
χαµηλής συχνότητας δηµιουργούν µέγιστο κύµανσης προς το αντίθετο 
άκρο.  
Η θέση του µεγίστου κύµανσης της βασικής µεµβράνης καθορίζει 
ποιές νευρικές ίνες θα διεγερθούν και έτσι, µέσω του οργάνου του 
Corti, µεταφέρεται στον εγκέφαλο κωδικοποιηµένη η πληροφορία για 
τη συχνότητα του ήχου. Το πλάτος κύµανσης της βασικής µεµβράνης 
σχετίζεται µε την ένταση του ερεθίσµατος.  
Οι κυµάνσεις των µεµβρανών του κοχλία κάµπτουν ανάλογα τις 
βλεφαρίδες των τριχωτών κυττάρων του οργάνου του Corti και η 
κάµψη αυτή αποτελεί το αίτιο δηµιουργίας ηλεκτροχηµικού 
δυναµικού, δηλαδή νευρικού παλµού.  
Τελικά από το όργανο του Corti µεταφέρονται στον εγκέφαλο µε βιο-
ηλεκτρικό τρόπο πληροφορίες για το ύψος, την ακουστότητα και τη 
χροιά των ήχων.  
 

 



Μερικές πληροφορίες από βιβλιογραφία στα αγγλικά (από ιστοσελίδες και 
άρθρα στο διαδίκτυο): 

 
Travelling waves on the basilar membrane of the cochlea. (A) 

A longitudinal section of the uncoiled cochlea is represented with vertical 
dimension expanded by about three times. A travelling wave elicited by a 3 kHz tone 
is shown as a red line displacing the basilar membrane (unbroken black line) from its 
resting position (the wave amplitude has been magnified about 106 times for clarity). 
Arrows around wave peaks indicate the direction of local fluid flow. The fluid mass 
affects the dynamics of the basilar membrane, loading its different parts by amounts 
that depend upon the local wave length. Notice the progressive shortening of the wave 
length up to a critical point beyond which both the basilar membrane and the fluid 
remain at rest. (B) Cross-section of the cochlear duct, showing that the basilar 
membrane is laterally clamped across the duct and supports the organ of Corti that 
hosts two types of sensory hair cells: inner hair cells, that transmit signals to the 
acoustic nerve, and outer hair cells (OHC), that provide mechanical amplification to 
the basilar membrane motion. (C) Two travelling waves, produced by a low-level 
input, are shown for different amplification levels (broken lines). Solid lines are 
wave-amplitude envelopes. (D) Basilar membrane velocity (in dB relative to 1 
m sec–1) versus input sound pressure level (in dB SPL) at fixed input characteristic 
frequency for the same two amplification levels as in (C). When the OHCs function 
properly (red line), the basilar membrane motion at low-input levels (below 
20 dB SPL) is linear but greatly enhanced (40–60 dB) compared with the passive case 
(blue line). At higher input levels transducer currents saturate, limiting the undamping 
action provided by OHCs, and producing a compressive non-linearity in the basilar 
membrane response between 30 and 90 dB SPL. Above 90 dB SPL OHC forces are 
negligible compared with the intrinsic viscous forces and the response approaches the 
linear, passive case.  



 

Organ of Corti mechanics. (A) 

The basilar membrane (BM) supports a rigid structure formed by the pillar 
cells (PC) and the reticular lamina (RL). One inner hair cell (IHC) sits at the left of 
the pillars with its stereocilia (St) close to, but not inserted in, the overlying tectorial 
membrane. A triplet of outer hair cells (OHCs), firmly anchored at their apex within 
the reticular lamina and cupped by Deiters' cells (DC), have their tallest stereocilia 
inserted in the tectorial membrane (TM). Deiters' cells provide visco-elastic coupling 
between the motile OHCs and the elastic basilar membrane. (B) The organ of Corti 
distorts under hair-cell contraction: the lever effect associated with cell-length change 
forces the arch structure formed by PCs to pivot around the inner attachment of the 
basilar membrane. The outermost basilar membrane segment keeps almost at rest. (C) 
Functional representation of the organ of Corti with the OHCs represented as a 
displacement generator and the visco-elastic components added as shown. The 
tectorial membrane is coupled visco-elastically to the reticular lamina through the cell 
stereocilia and the interposed fluid layer. Viscosity plays an important role in organ of 
Corti dynamics: the viscosity of the organ of Corti itself acts as a mechanical high-
pass filter that compensates for the electrical low-pass filtering of the OHC receptor 
potential. An analogous compensation for the IHC capacitance might be provided by 
the high-pass filtering properties of the coupling between the stereocilia and the 
tectorial membrane.  

 
 
 



 

Bionic Ears and The Cochlear Implant: 
What Did You Say? 

 
  

Step 2 on the way to achieving the ultimate goal is already in place 
with the increasing use of the cochlear implant that allows 
profoundly deaf people to “hear”. The development of the cochlear 
implant, which uses implanted electrodes to stimulate nerves, is 
now serving as a guide to how a full connection between brain and 
artificial body parts may one day be possible.  Unlike prosthetic 
limbs, cochlear implants, have been able to overcome the obstacle 
of sending feedback to the brain. The cochlear implant has meant 
that scientists can now, not only translate electrical impulses into 
mechanical action, but also they can use technology to send the 
information back to the brain. Although the implant is rather 
complex, and requires a network of microphone, receiver, 
transmitter, and processor, the concept behind it is simple.  
How does the Cochlear Implant Work?  

The human ear is made up of thousands of hair cells, which when 
working properly are stimulated by sound, and then begin to vibrate, 
passing electrical impulses on to the auditory nerve fibers. In people 
having sensorineural deafness, the hair cells are unable to function, 
therefore severing 
the path of sound to 
the brain. To restore 
this important 
connection, a lead 
of electrodes 
is implanted in the 
ear to replicate the 
function of hair 
cells and stimulate 
the cochlea. The 
implanted lead 
contains anywhere 
from 1 to 22 electrodes, each being stimulated by different frequencies 
and pitches. These electrodes then stimulate the nerves and then send it to 
the brain via the hearing nerve.  
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Why Does a Cochlear implant work?  

Muscles can change electrical energy into mechanical energy, as seen 
when the ear changes the mechanical energy of sound into electrical 
impulses. Electrodes can give off such electrical impulses, stimulating 
surrounding nerves. This allows for signals to by-pass damaged parts, 
such as hair cells or the ear, yet still stimulate the nerve.  

Cochlear implants are also dependent on the electromagnetic spectrum 
and quantum mechanics for getting the external sound to the electrodes. 
Once picked up by the external microphone and transmitted to the speech 
processor, the translated frequencies must be sent to the receiver 
implanted in the head. This is generally done by transmitting radio waves 
through the ear, however metal induction or other types of signal transfer 
could be used. The radio waves must also be of certain frequency and 
wavelength. The principles of spectroscopy, in terms of the 
electromagnetic spectrum, help to explain this transfer of sound in the 
form of radio waves.  

What needs to be figured out to move onto the ultimate goal?   

With the brain being so complex, and functioning 
so differently for everyone, it is nearly impossible 
to know how the brain really interprets data. In the 

case of hearing, scientists are still working 
diligently to solve the puzzles of how the brain 

interprets pitch, loudness, quality, and direction of 
sound. Although cochlear implants work 

efficiently without this knowledge, for further 
advancement in the field of bionics, a better 

understanding of the brain is necessary. 

Another problem with the cochlear implant is that 
the function of thousands of damaged hair cells must be replicated, and it 
is not feasible to implant near that many electrodes. Although 22 
electrodes do allow a person to hear, it is much different than the actual 
sound they would be hearing had they the thousands of working hair 
cells. These electrodes can compensate for the loss of thousands of hair 
cells, but they cannot truly make up for them.  
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☛ 

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
 

∆ιακρίνουµε τρεις φάσεις στη διαδικασία της αίσθησης: το ερέθισµα 
(µεταβολές φυσικο-χηµικών παραγόντων του έξω κόσµου), τη 
διέγερση (µεταβολές στο επίπεδο των διεγέρσιµων κυττάρων) και τη 
επεξεργασία - απόκριση (µετατροπή του ερεθίσµατος σε νευρικό 
παλµό, διάδοση και επεξεργασία στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα - 
ΚΝΣ).     

 
Ερεθίσµατα και βιοφυσικοί αναλυτές  
 
Ερέθισµα = πληροφορία από το περιβάλλον 
Αναλυτές = σύνθετα αισθητήρια βιοσυστήµατα (π.χ. όραση - οπτικός αναλυτής, 
ακοή - ακουστικός αναλυτής, όσφρηση - οσφρητικός αναλυτής).  
Αισθητήριοι υποδοχείς = απολήξεις αισθητηρίων νευρώνων ή και ολόκληρα 
κύτταρα που έχουν διαφοροποιηθεί ώστε να δέχονται συγκεκριµένα ερεθίσµατα. 

Αν και οι αναλυτές αποτελούν µια µορφολειτουργική µονάδα, 
διακρίνουµε τρεις επιµέρους ενότητες: α) το τµήµα υποδοχής (Υ), το 
οποίο αλληλεπιδρά άµεσα µε το τον έξω κόσµο και τα ερεθίσµατα, 
αποτελούµενο από κατάλληλα διαµορφωµένους νευρώνες, β) το 
ενδιάµεσο τµήµα (Ε), το οποίο συνδέει τα ακραία µέρη του αναλυτή, 
αποτελούµενο από τους ενδιάµεσους νευρώνες ή νευρώνες σύνδεσης, 
και γ) το κεντρικό τµήµα (Κ), το οποίο βρίσκεται στο ΚΝΣ και 
επεξεργάζεται τις πληροφορίες που έχουν µεταφερθεί από τις νευρικές 
ώσεις, τις ερµηνεύει και απαντά µε εντολές προς τους εκτελεστές 
αυτών των εντολών (µυς, νεύρα, αδένες κ.λ.π.).  

☛ 

 
                                                               1  
                                                               2  
 

                                                                           3                      yFi                         yc   
 
 

Πηγή                                                                                              
Κέντρο 

Ερεθισµάτων   χ                                                                                              y1           Ανώτερης  
                                             Υ                              Ε                              Κ                       Νευρικής  
                                                                                                                                         ∆ραστηριότητας  
                                                                                                y2 
                                                              yFi             4                                               7  
                                                                               5         KE 
                                                                               6   
 

Κυβερνητικό µοντέλο ενός αναλυτή. Υ, Ε, Κ: τµήµατα υποδοχής, ενδιάµεσο και 
κεντρικό αντίστοιχα, ΚΕ: κύτταρα εκτελεστές των εντολών, χ: βάρος εισόδου 

(ερέθισµα), yi (i=1,2): βάρος εξόδου, yFi (i=1÷7): αναδράσεις (feed-back), yc: εντολή 
απόκρισης. 



☛ Οι υποδοχείς των ερεθισµάτων διακρίνονται σε:  
 
• µηχανοϋποδοχείς, ειδικευµένους στην ανίχνευση µηχανικών 

ερεθισµάτων (απτικό ερέθισµα - αφή, πίεση-δύναµη και 
τασεοϋποδοχείς, θέση, κίνηση, ακουστικό ερέθισµα και τριχωτά 
κύτταρα οργάνου Corti),  

• θερµοϋποδοχείς, ειδικευµένους στην ανίχνευση θετικών διαφορών 
θερµοκρασίας (αίσθηµα ζέστης - σωµατίδια Ruffini) ή αρνητικών 
διαφορών (αίσθηµα κρύου -σωµατίδια Krause),  

• χηµιοϋποδοχείς, ειδικευµένους στην ανίχνευση µεταβολών στη 
χηµική σύσταση του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού περιβάλλοντος 
(π.χ. γευστικοί κάλυκες, οσφρητικά κύτταρα),  

• ηλεκτροµαγνητικοί υποδοχείς, ειδικευµένους στην ανίχνευση 
ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας (φωτοϋποδοχείς για όραση, 
θερµοϋποδοχείς που ανιχνεύουν υπέρυθρη ακτινοβολία),  

• ηλεκτροϋποδοχείς, ειδικευµένους στην ανίχνευση µεταβολών του 
γήϊνου ηλεκτρικού πεδίου, (συναντώνται π.χ. σε µερικά ψάρια που 
τους χρησιµοποιούν για προσανατολισµό),  

• µαγνητοϋποδοχείς, ειδικευµένους στην ανίχνευση µεταβολών του 
γήϊνου µαγνητικού πεδίου, (συναντώνται π.χ. σε αποδηµητικά πουλιά, 
έντοµα ακόµη και µικρο-οργανισµούς),  

• υποδοχείς πόνου, πολλοί σηµαντικοί για την άµυνα και προστασία 
του οργανισµού σε διάφορους εισβολείς.  

 
☛ 

(a) 

(b)

(c) 

Βασικές βιοφυσικές αρχές της αισθητηριακής υποδοχής  
 

• 
• 
• 

επιλεκτική επιλογή του σήµατος,  
µετατροπή  
ενίσχυση της επίδρασης του ερεθίσµατος  

Τα κύτταρα - υποδοχείς παρουσιάζουν µια µέγιστη ευαισθησία για 
ορισµένες περιοχές της ενέργειας των ερεθισµάτων, αγνοώντας άλλες.  
 Όλα τα κύτταρα - υποδοχείς µετατρέπουν ερεθίσµατα διαφορετικής 
φύσης σε διαµεµβρανικά βιο-ηλεκτρικά δυναµικά, τα οποία 
διαδίδονται µε δυναµικά δράσης στα νεύρα.  
Η ενίσχυση της δράσης του ερεθίσµατος συνίσταται στην ελευθέρωση 
ενέργειας αποθηκευµένης στα διεγέρσιµα κύτταρα, η οποία 
αναπληρώνεται από την µεταβολική ενέργεια που παράγει το ΑΤΡ. 
Αυτή ακριβώς η ενέργεια εξασφαλίζει την χωρίς απώλειες διάδοση 
των δυναµικών δράσης που µεταφέρουν την πληροφορία µακριά.  



 

☛ 

☛ 

Μηχανισµός δίψας 
 

Tο όργανο που ρυθµίζει την ποσότητα των υγρών του σώµατος είναι 
οι νεφροί (ή τα νεφρά). Αν τα υγρά του σώµατος είναι λίγα, τότε 
σχηµατίζονται µικρές ποσότητες ούρων. Αν για κάποιο λόγο, έξω από 
τις φυσιολογικές συνθήκες για το άτοµο, υπάρξει µείωση των υγρών 
του σώµατος, π.χ. λόγω αιµορραγίας ή υπερβολικής εφίδρωσης ή 
αφυδάτωσης, τότε ενεργοποιείται ο βιοφυσικός µηχανισµός της 
δίψας για την αναπλήρωση των σωµατικών υγρών και τη διατήρηση 
της οµοιοστασίας του οργανισµού.  
Ο µηχανισµός της δίψας είναι ένας θαυµάσιος, όσο και πολύπλοκος 
µηχανισµός ανάδρασης, ο οποίος µπορεί να παρασταθεί σχηµατικά 
µε τη βοήθεια των ενζύµων που υπεισέρχονται στη λειτουργία του.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Μείωση ή απώλεια υγρών 
(Εφίδρωση, αφυδάτωση, 

αιµορραγία) 

Επινεφρίδια 

Αλδοστερόνη 
(συγκράτηση 
αλάτων) 

Ρενίνη 

 
 

Αγγειοτενσινογόνο 
ένζυµο
Αγγειοτενσίνη 
(συστολή αιµοφόρων αγγείων, 

διατήρηση πίεσης) 

Βαζοπρεσίνη
Υποθάλαµος 

(αίσθηση δίψας)  



 Οι σημειώσεις για την έβδομη εβδομάδα του μαθήματος βρίσκονται 
με την μορφή δύο αρχείων από την αγγλική βιβλιογραφία, σχετικών 
με του μυς του ανθρώπινου σώματος (στα ενδιαφέροντα ζητήματα), 

μέχρι να ετοιμασθεί το ελληνικό κείμενο.  
  
 
 
 
 

 Επίδραση ηλεκτρικού ρεύματος 
 
Το ηλεκτρικό ρεύμα έχει τρεις κύριους τρόπους δράσης στο ανθρώπινο σώμα: την 
ηλεκτρόλυση, τη μετατροπή σε θερμότητα και την διέγερση νεύρων και μυών. 

 
Ηλεκτρόλυση: Ως γνωστόν η ηλεκτρόλυση προκαλείται κατά τη δίοδο 
συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος σε μέσο που περιέχει ελεύθερα ιόντα.  
∗ Γενικά στον άνθρωπο δεν επιτρέπεται δίοδος συνεχούς ρεύματος με 

ένταση μεγαλύτερη από 10 μΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ρεύμα των 
10 μΑ είναι ασφαλές, αφού αν περάσει για λίγα λεπτά μέσα από το 
δέρμα προκαλεί έλκη στα σημεία επαφής των ηλεκτροδίων.  

 
Μετατροπή ρεύματος σε θερμότητα: Τα υψίσυχνα εναλλασσόμενα 
ρεύματα δημιουργούν επιδερμικά φαινόμενα, δηλαδή διέρχονται από το 
δέρμα και μετατρέπονται σε θερμότητα. Τη δράση αυτή του υψίσυχνου 
ρεύματος αξιοποιούν οι ηλεκτροχειρουργικές διαθερμίες και οι 
διαθερμίες στη φυσιοθεραπεία.  
 
Διέγερση νεύρων και μυών:  Το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί διέγερση 
νεύρων και μυών, η οποία διέγερση προκαλεί είτε πόνο, είτε σύσπαση 
μυών (ηλεκτροπληξία).  
∗ Τα σωματικά αποτελέσματα της ηλεκτροπληξίας είναι ανάλογα με 

την ένταση του ρεύματος, τη διαδρομή του στο σώμα και τη 
διάρκεια ροής του. Αν π.χ. περάσει από την καρδιά, η βιο-ηλεκτρική 
δραστηριότητα του μυοκαρδίου διαταράσσεται και μπορεί να προκληθεί κολπική 
μαρμαρυγή ή ινιδισμός των κοιλιών, με αποτέλεσμα κάποια προσωρινή βλάβη ή 
το θάνατο του ανθρώπου.  

∗ Τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος των 50 Hz εξαρτώνται 
από την ένταση του ρεύματος και διακρίνονται στις παρακάτω 
περιοχές εντάσεων:  

 0,5 - 1 mA: Το ρεύμα γίνεται μόλις αντιληπτό, προκαλεί ασθενείς μυϊκές 
συσπάσεις. Το κατώφλι αντίληψης του ρεύματος (≈ 0,5 mA) ποικίλει από 
άνθρωπο σε άνθρωπο και ανάλογα με τις συνθήκες μέτρησης (π.χ. υγρασία).  



 5 - 15 mA: Το ρεύμα δημιουργεί ισχυρές (τετανικές) συσπάσεις των σκελετικών 
μυών, τίναγμα του σώματος και κατά συνέπεια μπορεί να προκληθούν 
τραυματισμοί και κατάγματα.  

 15 - 100 mA: Προκαλείται έντονος πόνος και αναπνευστική δυσχέρεια, λόγω 
τετανικών συσπάσεων των αναπνευστικών μυών. Μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης 
αναπνευστικής παράλυσης και ελαφρών εγκαυμάτων.  

 100- 500 mA: Προκαλείται ινιδισμός των κοιλιών, που παραμένει και μετά την 
επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος, αναπνευστική παράλυση, εξαιρετικά ισχυρές 
μυϊκές συσπάσεις και σοβαρά εγκαύματα.  

 > 500 mA: Προκαλείται αυτόματη έναρξη της λειτουργίας της καρδιάς μετά την 
άρση της επίδρασης του ρεύματος (καρδιακή απινίδωση).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. Επίδραση φυσικών παραγόντων στην έμβια ύλη  
 

Όπως είδαμε και στην εισαγωγή, στον ορισμό της βιοφυσικής επιστήμης, η 
Βιοφυσική είναι ο κλάδος εκείνος των φυσικών επιστημών που ασχολείται εκτός των 
άλλων και με τη μελέτη των βιολογικών αποτελεσμάτων από την επίδραση των 
φυσικών παραγόντων στην έμβια ύλη. Με τον όρο «φυσικοί παράγοντες» εννοούμε 
κυρίως όλες τις μορφές δυνάμεων και ενέργειας με τις οποίες αλληλεπιδρούν οι 
βιολογικοί σχηματισμοί, ανεξάρτητα από το βαθμό πολυπλοκότητάς τους. Έτσι 
αναφερόμαστε στην αλληλεπίδραση της έμβιας ύλης με τις ηλεκτρομαγνητικές 
ακτινοβολίες, τη θερμότητα, το ηλεκτρικό ρεύμα, την πίεση κ.λ.π. Στη συνέχεια θα 
αναφερθούμε συνοπτικά στην βιολογική δράση του ηλεκτρικού ρεύματος και των μη 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Θέματα σχετικά με τη θερμότητα και τη θερμική 
ομοιοστασία έχουν αναφερθεί αποσπασματικά σε άλλα κεφάλαια.  
 
14.1. Επίδραση ηλεκτρικού ρεύματος 
 

Το ηλεκτρικό ρεύμα έχει τρεις κύριους τρόπους δράσης στο ανθρώπινο σώμα: 
την ηλεκτρόλυση, τη μετατροπή σε θερμότητα και την διέγερση νεύρων και μυών. 

Ηλεκτρόλυση: Ως γνωστόν η ηλεκτρόλυση προκαλείται κατά τη δίοδο 
συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος σε μέσο που περιέχει ελεύθερα ιόντα. Με τα μέχρι 
σήμερα επιστημονικά και εμπειρικά δεδομένα, δεν επιτρέπεται δίοδος συνεχούς 
ρεύματος στον άνθρωπο με ένταση μεγαλύτερη από 10 μΑ. Αυτό δεν σημαίνει ότι το 
ρεύμα των 10 μΑ είναι ασφαλές, αφού αν περάσει για λίγα λεπτά μέσα από το δέρμα 
προκαλεί έλκη (πληγές) στα σημεία επαφής των ηλεκτροδίων.  

Μετατροπή ρεύματος σε θερμότητα: Τα υψίσυχνα εναλλασσόμενα ρεύματα 
δημιουργούν επιδερμικά φαινόμενα, δηλαδή διέρχονται από το δέρμα και 
μετατρέπονται σε θερμότητα. Τη δράση αυτή του υψίσυχνου ρεύματος αξιοποιούν οι 
ηλεκτροχειρουργικές διαθερμίες και οι διαθερμίες στη φυσιοθεραπεία.  

Διέγερση νεύρων και μυών:  Το ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί διέγερση νεύρων 
και μυών, η οποία διέγερση προκαλεί είτε πόνο, είτε σύσπαση μυών (ηλεκτροπληξία). 
Τα σωματικά αποτελέσματα της ηλεκτροπληξίας είναι ανάλογα με την ένταση του 
ρεύματος, τη διαδρομή του στο σώμα και τη διάρκεια ροής του. Αν π.χ. περάσει 
από την καρδιά, η βιοηλεκτρική δραστηριότητα του μυοκαρδίου διαταράσσεται και 
μπορεί να προκληθεί κολπική μαρμαρυγή ή ινιδισμός των κοιλιών, με αποτέλεσμα 
κάποια προσωρινή βλάβη ή το θάνατο του ανθρώπου.  

Τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος των 50 Hz (ρεύμα οικιακής 
κατανάλωσης) εξαρτώνται από την ένταση του ρεύματος και διακρίνονται στις 
παρακάτω περιοχές εντάσεων:  
• 0,5 - 1 mA: Το ρεύμα γίνεται μόλις αντιληπτό, προκαλεί ασθενείς μυϊκές 

συσπάσεις. Το κατώφλι αντίληψης του ρεύματος (≈ 0,5 mA) ποικίλει από 
άνθρωπο σε άνθρωπο και ανάλογα με τις συνθήκες μέτρησης (π.χ. υγρασία).  

• 5 - 15 mA: Το ρεύμα δημιουργεί ισχυρές (τετανικές) συσπάσεις των 
σκελετικών μυών, τίναγμα του σώματος και κατά συνέπεια μπορεί να 
προκληθούν τραυματισμοί και κατάγματα.  

• 15 - 100 mA: Προκαλείται έντονος πόνος και αναπνευστική δυσχέρεια, λόγω 
τετανικών συσπάσεων των αναπνευστικών μυών. Μεγάλη πιθανότητα 
πρόκλησης αναπνευστικής παράλυσης και ελαφρών εγκαυμάτων.  

• 100- 500 mA: Προκαλείται ινιδισμός των κοιλιών, που παραμένει και μετά 
την επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος, αναπνευστική παράλυση, εξαιρετικά 
ισχυρές μυϊκές συσπάσεις και σοβαρά εγκαύματα.  



• > 500 mA: Προκαλείται αυτόματη έναρξη της λειτουργίας της καρδιάς μετά 
την άρση της επίδρασης του ρεύματος (καρδιακή απινίδωση).  

 
14.2. Επίδραση της μη ιοντίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την έμβια ύλη  
 

Με τον όρο «μη ιοντίζουσα» ακτινοβολία εννοούμε την ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία (Η/Μ ακτινοβολία) που έχει συχνότητες μικρότερες από τις συχνότητες 
των ακτίνων Χ και των άλλων ιοντιζουσών ακτινοβολιών, επομένως με ενέργειες 
φωτονίων μικρότερες από τις αντίστοιχες που μπορούν να προκαλέσουν ιονισμό των 
ατόμων και των μορίων που θα βρεθούν στην πορεία τους. Το φάσμα των μη 
ιοντιζουσών ακτινοβολιών περιλαμβάνει τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, το ορατό 
τμήμα, τις υπέρυθρες ακτινοβολίες, τα μικροκύματα και τα ραδιοκύματα. Παρακάτω 
δίνονται δύο εικόνες από το διαδίκτυο, στις οποίες αναπαρίσταται το πλήρες φάσμα 
της Η/Μ ακτινοβολίας και οι πρωταρχικές αλληλεπιδράσεις με την ύλη, έμβια ή άβια 
ύλη.  
 

  

 
    

Σχήμα 14.1 Φάσμα Η/Μ ακτινοβολίας (Πηγή: http://www.lbl.gov/). 
  
14.2.1. Αλληλεπίδραση της υπεριώδους  ακτινοβολίας με την έμβια ύλη  
 

Η υπεριώδης ακτινοβολία (UltraViolet, UV) έχει μήκη κύματος μεταξύ 100 και 
400 nm. Για πρακτικούς λόγους, η υπεριώδης ακτινοβολία διαιρείται συμβατικά σε 
υποπεριοχές, ανάλογα με το μήκος κύματος ή την απόστασή τους από το ορατό φάσμα. 
Έτσι διακρίνουμε την εγγύς (UV-A), τη μεσαία (UV-B) και την μακράν (UV-C) 
υποπεριοχή, ανάλογα με την απόσταση από την περιοχή του ορατού (400-800 nm).  

UVA 400–315nm 
UVB 315–280nm 
UVC 280–100nm 

Η ενέργεια των φωτονίων στο υπεριώδες είναι περίπου 3.1 – 12.4 eV, 
μικρότερη σε γενικές γραμμές από την ενέργεια ιονισμού των ατόμων.  

 

http://www.lbl.gov/


Από την έναρξη της ζωής στον πλανήτη μας έως σήμερα η υπεριώδης 
ακτινοβολία έχει σημαντική συνεισφορά στην εξέλιξη ποικίλων βιολογικών 
φαινομένων. Σύμφωνα με κάποιες επιστημονικές θεωρίες, που επιβεβαιώθηκαν 
πειραματικά σε ερευνητικά εργαστήρια, φαίνεται ότι στην εποχή της αρχέγονης 
«σούπας» του Oparin η έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία (200 – 250 nm) απλών 
αερίων μορίων της πρωταρχικής γήινης ατμόσφαιρας οδήγησε στον σχηματισμό των 
απλούστερων οργανικών ενώσεων, που οδήγησαν έπειτα στη σύνθεση των 
αμινοξέων, τα οποία είναι οι βασικές μονάδες των πρωτεϊνών κ.λ.π. Στη σύγχρονη 
ατμόσφαιρα το στρώμα του όζοντος απορροφά αυτά τα μήκη κύματος και μόνον 
μακροκυματική υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να φθάσει στην επιφάνεια της γης.  

Στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας γίνονται οι αντιδράσεις:  
hν+Ο2 → Ο. +Ο.          (λ = 190 nm)  
Ο. + Ο2 → O3   
hν+Ο3 → Ο2+Ο.          (λ < 300 nm)  

 
 

 
 
Σχήμα 14.1  Πρωταρχική αλληλεπίδραση Η/Μ ακτινοβολίας με την ύλη  
(Πηγή: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/mod3.html#c5)  
 

Ο βιοφυσικός μηχανισμός αλληλεπίδρασης της υπεριώδους ακτινοβολίας 
βασίζεται στην ισχυρή απορρόφησή της από πολλά σημαντικά βιομόρια και κυρίως 
από τις πρωτεΐνες, το DNA και χρωμοφόρα συστατικά των ιστών. Η προσπίπτουσα 
δέσμη των φωτονίων UV μεταφέρει την ενέργειά της στα βιομόρια με αποτέλεσμα 
ηλεκτρονιακές διεγέρσεις ή ακόμη και ιονισμό, ανάλογα με τη συχνότητα των 
φωτονίων.  

Όπως είπαμε, τα κυριότερα βιομόρια, των οποίων το φάσμα απορρόφησης 
παρουσιάζει κορυφές στο υπεριώδες, είναι η μελανίνη, η αιμοσφαιρίνη, τα 
κυτοχρώματα και οι αιμοπρωτεΐνες και το DNA.  

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/mod3.html#c5


Η μελανίνη είναι η χρωστική που «χρωματίζει» το δέρμα. Βρίσκεται στα 
μελανοσώματα των μελανοκυττάρων, κοντά στην επιφάνεια του δέρματος και το 
προστατεύει από ερυθήματα και εγκαύματα, κύρια λόγω της εξασθένησης που 
προκαλεί στο υπεριώδες τμήμα της ηλιακής ακτινοβολίας. Η μελανίνη εξασθενεί το 
φως με ρυθμό ανάλογο του λ-4, χαρακτηριστικό της σκέδασης Rayleigh.  

Η αιμοσφαιρίνη είναι η χρωστική των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Είναι ένα 
μακρομόριο με 4 άτομα σιδήρου, τα οποία συνδέονται αντιστρεπτά με το οξυγόνο και 
το μεταφέρουν στους ιστούς. Το φάσμα απορρόφησης της αιμοσφαιρίνης έχει 
κορυφές στο UV και στο ορατό, ενώ απορροφά ελάχιστα στο κοντινό υπέρυθρο.   

Τα κυτοχρώματα είναι μια σειρά ενζύμων σημαντικών για τον μεταβολισμό 
των κυττάρων. Περιέχουν αιμοπρωτεΐνες και λόγω του σιδήρου που υπάρχει στο 
μόριό τους έχουν κορυφές απορρόφησης στο υπεριώδες και στο ορατό.  

Το μακρομόριο του DNA έχει διπλούς συζυγείς δεσμούς και απορροφά ισχυρά 
στα 240-290 nm. Η απορρόφηση φωτονίων UV έχει σαν αποτέλεσμα αντιστρεπτές 
και μη αντιστρεπτές μεταβολές, όπως: διμερισμός των αζωτούχων βάσεων και 
ιδιαίτερα της θυμίνης, υδάτωση των βάσεων, θραύση δεσμών υδρογόνου,  θραύση 
ενός κλώνου, διασταύρωση DNA και πρωτεϊνών (crosslinking) κ.ά.  
 
Δράση της υπεριώδους ακτινοβολίας στα κύτταρα και στους ιστούς  

Όπως είδαμε, η απορρόφηση της υπεριώδους ακτινοβολίας από τα βιομόρια, 
τα οποία μπορούμε να τα αποκαλούμε γενικά χρωμοφόρα (επειδή απορροφούν 
κάποιο “χρώμα”, δηλαδή κάποιο ή κάποια μήκη κύματος), οδηγεί σε φωτο-
επαγόμενες μεταβολές της μοριακής δομής και πιθανά σε αντιστρεπτές ή μη 
αντιστρεπτές βιοχημικές αλλοιώσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα ακόμη και τον 
θάνατο του κυττάρου. Στον άνθρωπο και στα ζώα οι πύλες εισόδου της υπεριώδους 
ακτινοβολίας είναι το δέρμα και οι οφθαλμοί. Η βιολογική δράση της υπεριώδους 
ακτινοβολίας διακρίνεται κυρίως σε βακτηριοκτόνο δράση και βλάβες στο δέρμα και 
τα μάτια.  

Η βακτηριοκτόνος δράση των φωτονίων UV οφείλεται κυρίως στο 
φωτοδιμερισμό της θυμίνης του DNA των βακτηρίων, καθώς και σε άλλες 
αντιστρεπτές και μη αντιστρεπτές μεταβολές, όπως καθυστέρηση ή αναστολή της 
σύνθεσης πρωτεϊνών και DNA, επιβράδυνση του κύκλου της μίτωσης, ελάττωση του 
ρυθμού αναπνοής και του μεταβολισμού των βακτηρίων κ.ά. Παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχουν βακτήρια ανθεκτικά στο υπεριώδες, π.χ. το 
βακτήριο Micrococus radiodurans.  

Οι βλάβες στο δέρμα και τους οφθαλμούς ποικίλουν, ανάλογα με την 
υποπεριοχή της υπεριώδους ακτινοβολίας και την συνολική φωτεινή ένταση που 
απορροφάται. Σε σύντομο χρόνο (ακόμη και σε μερικά λεπτά της ώρας) μετά από 
έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία μπορεί να εμφανισθεί ερύθημα, το οποίο οφείλεται 
σε βλάβες των φωσφολιπιδίων της κυτταρικής μεμβράνης, ενώ σε 3-4 ημέρες μπορεί 
να παρουσιασθεί έγκαυμα, ανάλογα με την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. 
Οι σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι το βάθος διείσδυσης της υπεριώδους 
ακτινοβολίας στο δέρμα είναι της τάξης των 1-50 μm. Στους οφθαλμούς η δράση των 
φωτονίων UV περιορίζεται σε βλάβες στον κερατοειδή χιτώνα, επειδή απορροφώνται 
ισχυρά από αυτόν τον ιστό και δεν διεισδύουν βαθύτερα. Προκαλούνται φλεγμονές 
στον κερατοειδή και για αυτόν το λόγο είναι απαραίτητη η χρήση ειδικών γυαλιών 
προστασίας από όσους εκτίθενται θεραπευτικά ή επαγγελματικά στην υπεριώδη 
ακτινοβολία.  

Στο επόμενο σχήμα φαίνεται το βάθος διείσδυσης της υπεριώδους 
ακτινοβολίας στα διάφορα στρώματα του δερματικού ιστού.  



Θεραπευτικές εφαρμογές της υπεριώδους ακτινοβολίας  
Η υπεριώδης ακτινοβολία χρησιμοποιείται στη φωτοθεραπεία πολλών 

ασθενειών, όπως για παράδειγμα:  
• Θεραπεία ραχιτισμού (μετατροπή της εργοστερόλης σε βιταμίνη D2),  
• Φωτοχημειοθεραπεία ή θεραπεία PUVA σε περιστατικά ψωρίασης, 

λεύκης, έρπητα ζωστήρα, μυκητίασης, μικροβιακού εκζέματος κ.ά.  
• Φωτοθεραπεία του νεογνικού ίκτερου (υπερχολερυθριναιμία).  
Άλλες βιοϊατρικές εφαρμογές της υπεριώδους ακτινοβολίας αξιοποιούν τη 

βακτηριοκτόνο δράση της για ακτινο-αποστείρωση ολικού αίματος και των 
παραγώγων του (π.χ. αιμοπετάλια). Με τη χρήση φωτοευαισθητοποιών ουσιών (π.χ. 
φθαλοκυανίνες, διαιματοπορφυρινικός αιθέρας, ψωραλένιο) και φωτοδιέγερση με 
υπεριώδη ή/και ορατή ακτινοβολία προκαλείται αδρανοποίηση των ιών, 
συμπεριλαμβανομένου και του HIV-1, σε ολικό αίμα.   

Οι πηγές υπεριώδους ακτινοβολίας που χρησιμοποιούνται στη δερματολογία 
είναι λυχνίες ξένου, λυχνίες τόξου άνθρακα, λυχνίες αλογόνου, λυχνίες ατμών 
υδραργύρου. Όλες οι λυχνίες περιβάλλονται από ειδικό υλικό (συνήθως χαλαζία) 
γιατί το κοινό γυαλί τις απορροφά. Η διάταξη των πηγών υπεριώδους ακτινοβολίας 
στις φωτοθεραπευτικές συσκευές είναι τέτοια που να επιτρέπει τοπική ή ολόσωμη 
ακτινοβόληση του σώματος. Στο επόμενο σχήμα φαίνεται η φασματική κατανομή 
τριών συμβατικών λυχνιών, που χρησιμοποιούνται στη φωτοθεραπεία με υπεριώδες.  

 
(Από το άρθρο του Brian L. Di.ey, «Sources and measurement of ultraviolet radiation», 

Methods 28 (2002) 4–13) 



14.2.2. Βιολογική δράση των μικροκυμάτων, των ραδιοκυμάτων και των radar  
 

Η αλματώδης αύξηση της χρήσης ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών στην 
καθημερινή ζωή κατά τις τελευταίες δεκαετίες οδήγησε πολλούς επιστήμονες στην 
αναζήτηση του τρόπου αλληλεπίδρασης της μη ιοντίζουσας ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας με την έμβια ύλη για τον καθορισμό ασφαλών ορίων έκθεσης σε αυτήν.  
Η γενικά αποδεκτή άποψη για τη βιολογική δράση της Η/Μ ακτινοβολίας ήταν ότι 
αυτή είναι μόνο θερμικού χαρακτήρα, όταν το μήκος κύματος της ακτινοβολίας είναι 
μεγαλύτερο από 0.5 μm. Πρόσφατες έρευνες διερευνούν τυχόν μη θερμικά 
(αθερμικά) αποτελέσματα των Η/Μ κυμάτων με τα βιολογικά συστήματα.  
 Η ενέργεια της Η/Μ ακτινοβολίας απορροφάται από τους βιολογικούς 
σχηματισμούς και οδηγεί σε αύξηση της θερμοκρασίας, λόγω αύξησης της κινητικής 
ενέργειας των βιομορίων (π.χ. του νερού), με τρεις κυρίως μηχανισμούς:  

(α) αύξηση της κινητικής ενέργειας των φορέων ηλεκτρικού φορτίου (ιόντων),  
(β) δημιουργία ηλεκτρικών διπόλων και επαγωγή πόλωσης στα μόρια,  
(γ) προσανατολισμός ήδη υπαρχόντων διπόλων προς μια κατεύθυνση.  
Η απορρόφηση των Η/Μ κυμάτων και η κατανομή του ηλεκτρομαγνητικού 

πεδίου στα βιολογικά συστήματα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως:  
• τις διηλεκτρικές ιδιότητες των ιστών, 
• την προσπίπτουσα πυκνότητα ισχύος (W/m2),  
• τη γεωμετρία και η μάζα του ιστού,   
• την πόλωση του προσπίπτοντος κύματος, 
• τη μορφή του ακτινοβολητή, το μήκος κύματος της ακτινοβολίας,  
• τον χρόνο έκθεσης.   

Για τη μέτρηση της βιολογικής δράσης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας 
χρησιμοποιείται ο όρος «Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης, ΕΡΑ» (στην αγγλική 
ορολογία Specific Absorption Rate, SAR) που μετράται σε W/Kg και ορίζεται ως:  

SAR = (1/103) (σ/ρ) Ε2          (W/Kg) 
όπου σ = αγωγιμότητα του ιστού σε s/m, ρ = πυκνότητα μάζας του ιστού σε g/cm3,   
Ε = ένταση ηλεκτρικού πεδίου σε V/m (μέση τετραγωνική ένταση, rms). 
 

 
 

Τα μη θερμικά βιολογικά αποτελέσματα των Η/Μ κυμάτων που έχουν 
αναφερθεί στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία είναι για παράδειγμα:  
• Δέσμευση και απελευθέρωση ιόντων ασβεστίου (Ca++) στον εγκέφαλο,  
• Επιτάχυνση της συγκόλλησης καταγμάτων με παλμικά ηλεκτρικά πεδία,  
• Επαγωγή ιού από καρκινικά κύτταρα.  



 Διάφοροι εθνικοί και διεθνείς οργανισμοί έχουν θεσπίσει όρια 
επικινδυνότητας για έκθεση σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, τα οποία 
διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα και στους διάφορους επιστημονικούς 
οργανισμούς. Τα όρια επικινδυνότητας διαφοροποιούνται επίσης ανάλογα με το σε 
ποιους απευθύνονται, στον γενικό πληθυσμό ή στους επαγγελματικά 
απασχολούμενους. Έτσι για παράδειγμα, τα όρια έκθεσης για ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία στη συχνότητα των 900 MHz (συχνότητα κινητής τηλεφωνίας), τα οποία 
καθιερώθηκαν το 1988 από τη “Διεθνή Επιτροπή Ακτινοπροστασίας, IRPA”  
(“International Radiation Protection Association”) [IRPA, 1988] και ισχύουν έως 
τώρα, αφού επιβεβαιώθηκαν το 1998 από τη “Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τη 
Μη-Ιοντίζουσα Ακτινοβολία, ICNIRP”, (“International Commission on Non-Ionising 
Radiation Protection”) [ICNIRP, 1998], είναι:  

(α) για τους επαγγελματικά εκτιθέμενους: μέση τιμή Πυκνότητας Ισχύος = 
2.25 mW/cm2, ή ολόσωμη μέση τιμή Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης, (SAR) = 
0.4 W/Kg. Οι μέσες τιμές αυτές αναφέρονται για οποιοδήποτε χρονικό 
διάστημα 6min κατά τη διάρκεια ενός εικοσιτετραώρου. 
(β) για τον γενικό πληθυσμό: μέση τιμή Πυκνότητας Ισχύος = 0.45 mW/cm2, 
ή ολόσωμη μέση τιμή Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης, (SAR) = 0.08 W/Kg. Οι 
μέσες τιμές αυτές αναφέρονται για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα 6min, κατά 
τη διάρκεια ενός εικοσιτετραώρου. 

Τα όρια αυτά έχουν υιοθετηθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Άλλα όρια έκθεσης έχουν προταθεί από άλλες επιστημονικές οργανώσεις, όπως: 

ANSI (“American National Standards Institute”) [ANSI, 1982], IEEE, (“Institute of 
Electrical and Electronic Engineers”) [IEEE, 1992] και NCRP, (“National Council on 
Radiation Protection and Measurements” - ΗΠΑ) [NCRP, 1995], με ελαφρά 
μεγαλύτερες τιμές ορίων έκθεσης.   
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