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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το βιβλίο «Οι Χημικές Ενώσεις που Δημιούργησαν τη Ζωή στον Πλανήτη Γη» ήταν
για πολλά χρόνια βαθύτερη επιθυμία ώστε να συμπεριληφθούν οι επιστημονικές εξελίξεις
στον τομέα της προέλευσης της ζωής μετά την έκδοση του πρώτου βιβλίου «Χημική Εξέλιξη
και η Προέλευσης της Ζωής» (Εκδ. Β. Παπαζήση, Αθήνα 1974 και 2η έκδοση 1976).
Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν γίνει σημαντικές ανακαλύψεις για τις προβιοτικές
συνθήκες στην πρωτόγονη Γη, μετά τα πρώτα εκατομμύρια χρόνια της δημιουργίας της
από διαστρική σκόνη και αέρια σε υψηλές θερμοκρασίες. Παράλληλα, έχουν επιτευχθεί
αρκετές οργανικές συνθέσεις σε πρωτόγονες και σε οξειδωτικές συνθήκες και με
ηφαιστειακά αέρια, που πιστεύεται ότι επικρατούσαν στην Αρχαϊκή Εποχή.
Το ΝΕΡΟ, το ΟΞΥΓΟΝΟ, το ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ του ΑΝΘΡΑΚΑ, το ΜΕΘΑΝΙΟ, ο ΣΙΔΗΡΟΣ και
μερικές άλλες απλές ανόργανες και οργανικές ενώσεις αποτελούν ακρογωνιαία χημικά
μόρια που πρωτοστάτησαν, δημιούργησαν και βοήθησαν στην εξέλιξη της προβιοτικής
ζωής και αργότερα οδήγησαν στους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς.
Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται ενδιαφέροντα στοιχεία για το ρόλο του Νερού
(Η2Ο), όχι μόνο ως παγκόσμιου διαλύτη με εκπληκτικές φυσικοχημικές ιδιότητες, αλλά και
ως φορέα ζωής ή ελιξίριο ζωής, όπως το αποκαλούν οι επιστήμονες, και ως καταλύτη σε
πολλές βιολογικές και ενζυμικές αντιδράσεις. Στο νερό και στον ευεργετικό του ρόλο
οφείλεται η επιβίωση του ανθρώπινου πολιτισμού. Το νερό όμως αποτελεί χρήσιμο
υπόστρωμα για την ανάπτυξη μικροβίων, ιών και βακτηρίων που προκάλεσαν μεγάλες
επιδημίες και καταστροφές με εκατομμύρια θύματα ανά τους αιώνες.
Το Οξυγόνο (Ο2) είναι ένα άλλο χημικό μόριο με εκπληκτικές ιδιότητες και
σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη και την πολυπλοκότητα των ζωντανών οργανισμών. Ενώ η
αρχική ατμόσφαιρα ήταν ελεύθερη οξυγόνου, η φωτοσύνθεση των κυανοβακτηρίων
δημιούργησε τεράστιες ποσότητες οξυγόνου και το 21% στην ατμόσφαιρα έχει καθιερώσει
τα τελευταία 600 εκατομμύρια χρόνια την αερόβια ζωή και την τεράστια ποικιλία των
ευκαρυωτικών οργανισμών.
Το Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2) και το Μεθάνιο (CH4) είναι άλλες απλές ενώσεις που
συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στις συνθήκες που δημιούργησαν τη ζωή στον πλανήτη Γη.
Ο Σίδηρος (Fe) που αποτελεί το δεύτερο πιο διαδεδομένο μέταλλο στην επιφάνεια
του πλανήτη. Ο σίδηρος έχει παίξει σημαντικό ρόλο στους αερόβιους οργανισμούς λόγω
των φυσικοχημικών του ιδιοτήτων, αλλά και λόγω της παραγωγής δραστικών
οξυγονούχων ενώσεων συμβάλλει στη γήρανση και σε διάφορες ασθένειες φθοράς.
Τέλος, το βιβλίο περιγράφει μία σειρά από άλλες απλές χημικές ενώσεις που
συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην εξέλιξη των ζωντανών οργανισμών και σε βασικές
βιολογικές λειτουργίες.
Οι επιστημονικές περιγραφές υποστηρίζονται από πολυάριθμη επιστημονική
βιβλιογραφία και ενδιαφέρουσες εικόνες και διαγράμματα.
Α. Βαλαβανίδης και Θ. Βλαχογιάννη
Αθήνα, 2011
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Κεφάλαιο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η Μεγάλη Έκρηξη, η δημιουργία του Σύμπαντος, του
Ηλιακού Συστήματος και του Πλανήτη Γη
Ο έναστρος ουρανός με τις χιλιάδες μικρές φωτεινές κουκίδες πρέπει να
προκαλούσε τον θαυμασμό των πρωτόγονων ανθρώπων. Για χιλιάδες χρόνια, οι
πρωτόγονοι άνθρωποι ατένιζαν και προσπαθούσαν να βρουν απαντήσεις στα πολλά
ερωτηματικά που πρόβαλαν από τα ανεξήγητα αστρικά φαινόμενα. Η έλλειψη της
κατανόησης των φυσικών φαινόμενων ήταν φυσικό να προωθήσει την επινόηση
φανταστικών κόσμων και μυθολογικών ιστοριών. Η δίψα του ανθρώπου να
κατανοήσει το σύμπαν και τα αστρικά φαινόμενα, ίσως είναι τόσο παλιά, όσο και η
παρουσία του πάνω στη Γη, ως σκεπτόμενος άνθρωπος (homo sapiens). Από την
εποχή του πρώτου αγροτικού πολιτισμού, οι άνθρωποι στράφηκαν στην
αστρονομία, μια ανάγκη που γεννήθηκε από την αναζήτηση απαντήσεων στα
διάφορα ερωτήματα. Η ανθρώπινη τεχνική και διανόηση ήταν όμως πολύ αργές
διεργασίες και διήρκησαν πολλούς αιώνες, ώσπου να δώσουν τα κατάλληλα
εργαλεία για την κατανόηση των φαινόμενων. Μέσα από την επίμονη αυτή
προσπάθεια για απαντήσεις, οι άνθρωποι δεν είχαν άλλη διέξοδο παρά να
στραφούν στις θρησκευτικές ερμηνείες, σε μυθολογικά τέρατα και θεότητες. Οι
προσπάθειες αυτές, αντανακλώνται στα ζωγραφικά έργα και τα κείμενα
πανάρχαιων πολιτισμών, όπως των Βαβυλωνίων, των Ινδουιστών, των Ίνκας και τα
κοσμογονικά μοντέλα των αρχαίων Ελλήνων. Εάν δούμε την εξέλιξη των
επιστημών, η αστρονομία δίκαια θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως η αρχαιότερη
επιστήμη των ανθρώπων.
Ο άνθρωπος, ακόμη και στις πρωτόγονες συνθήκες ζωής αναρωτιόνταν τι
ήταν ο ‘Ήλιος και τα αστέρια στον ουρανό, γιατί αλλάζουν οι εποχές, τι ρόλο
έπαιζε η Σελήνη περιστρεφόμενη γύρω από τη Γη. Στην προσπάθεια του
προϊστορικού ανθρώπου να δώσει «λογικές εξηγήσεις», με τις απλοϊκές γνώσεις
του, στα φαινόμενα αυτά, εμφανίσθηκαν διάφορες ερμηνείες που αναπόφευκτα
συνδέθηκαν με ποικίλες θρησκευτικές δοξασίες. Ήταν αναπόφευκτο οι ερμηνείες
για τα φυσικά φαινόμενα αλλά και τα ερωτήματα για τη φύση του σύμπαντος και
των ζωντανών όντων στη Γη, να διαμορφωθούν ανάλογα με τις επικρατούσες
θρησκευτικές τάσεις δια μέσου των αιώνων.

1.1. Διαφορετικοί Πολιτισμοί. Πολλές Κοσμογονικές Μυθολογίες;
Εάν ανατρέξει ο ερευνητής στις παραδοσιακές θρησκευτικές αντιλήψεις και
μύθους για τη δημιουργία του σύμπαντος ή κοσμογονικούς μύθους (creation myths,
cosmogonic myths) θα συναντήσει μεγάλο αριθμό μύθων κοσμογονίας. Οι μύθοι
αυτοί, με τις υπερφυσικές θεότητες που «δημιουργούν» και «διαχωρίζουν» το καλό
από το κακό και επιφέρουν την «τάξη» από το χάος είναι εξαιρετικά ποικίλες
ανάμεσα στους αρχαίους πολιτισμούς. Οι θεότητες δημιουργούν θάλασσα, ουρανό
και γη, δίνουν ζωή σε οργανισμούς που αναβλύζουν από το νερό και το έδαφος.
Συνήθως είναι μύθοι και κατασκευάσματα ιερέων τοπικών θρησκευτικών
δοξασιών ή μικρών ομάδων ανθρώπων με ανώτατες διοικητικές και κοινωνικές
εξουσίες. Χρησιμοποιούν κυρίως παραδείγματα από τη φύση έτσι όπως τα
1
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αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι της εποχής. Η «τάξη» που προκύπτει από το
πρωταρχικό χάος, με τη γη, το νερό και τον αέρα να γεμίζουν τον πλανήτη. Η
εικόνα του «πατέρα» που προστατεύει και «προστάζει» για τις κατευθύνσεις της
δημιουργίας, της «μητέρας» που γεννά και πολλαπλασιάζει τη ζωή, το αυγό που
περιέχει όλα τα συστατικά μέρη και σε κάποια στιγμή «ανοίγει» για να ξεχειλίσει
τον ζωντανό οργανισμό, που θα αναπτυχθεί μετά μόνος του, είναι μερικά από τα
κοινά στοιχεία των περισσότερων μυθολογιών κοσμογονίας. Οι περισσότεροι μύθοι
λαμβάνουν στοιχεία από τα τοπικά ζώα και φυτά, θεότητες που λατρεύτηκαν ή
δημιούργησαν οπαδούς, και πιστούς «αγίων» μέσα από υποτιθέμενα
«θαυματουργά» επιτεύγματα.
Οι πρώτοι προϊστορικοί πολιτισμοί που διαμορφώθηκαν και άρχισαν να
ερμηνεύουν τα φυσικά ορατά φαινόμενα, αναπόφευκτα ήταν οι πρώτες
οργανωμένες αγροτικές κοινωνίες της Μέσης Ανατολής. Μέσα από μύθους και
απόκρυφες δοξασίες οι θρησκευτικοί καθοδηγητές της εποχής διαμόρφωσαν
θεωρίες για τους «θεούς» που δημιούργησαν τα ουράνια σώματα και τις μαγικές
εικόνες του ορατού κόσμου.

Σχήμα 1.1. Η δράκαινα Τιαμάτ (Ασσύριοι-Βαβυλώνιοι δέχονταν ότι ο Μαρντούκ,
υιός του Έα, θεός των νερών μονομάχησε με τη δράκαινα Τιαμάτ).
Οι Ασσύριοι και οι Βαβυλώνιοι δέχονταν ότι ο Μαρντούκ (γιός του Έα, θεός
των νερών) μονομάχησε με τη δράκαινα Τιαμάτ και τον άντρα της Κίγκον
(εκπρόσωποι του χάους) και μετά από νίκη και εξολόθρευση των έντεκα τεράτων
της ακολουθίας τους, έκοψε το σώμα της Τιαμάτ και το ένα κομμάτι έγινε το
στερέωμα και με το άλλο κατασκευάσθηκε η Γη. Ταυτόχρονα, ο Έα με το αίμα από
το κρεουργημένο σώμα του Κιγκόν έφτιαξε τον άνθρωπο.
Οι Αιγύπτιοι διαμόρφωσαν το μύθο των δικών τους θεών για τη δημιουργία
του σύμπαντος. Η δημιουργία του σύμπαντος και του ηλιακού συστήματος έγινε
από τον θεό Άμμων-Ρά (ηλιακός θεός) ενώ με τη συμβολή των τριών παιδιών του
(Νούτ, Σου και Κέμπ) δημιουργήθηκαν οι ποικίλες μορφές ζωής.
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Σχήμα 1.2. Θεότητες κοσμογονίας κατά τις Αιγυπτιακές θρησκευτικές αντιλήψεις.
Αιγυπτιακός θεός κοσμογονίας.
Στην Ινδία, οι φιλοσοφικές σχολές της θρησκευτικής κοινότητας
διαμόρφωσαν μύθους για τη δημιουργία του κόσμου. Κατά τις ινδικές Βέδες η
δημιουργία του κόσμου περιγράφεται με τη δήλωση ότι στην αρχή δεν υπήρχε
τίποτα, εκτός από το αυτοδύναμο Έν. Το Έν που ανέπνεε αυθύπαρκτο, κάποτε
ξύπνησε η βούλησή του και δημιούργησε την ενεργό δύναμη και την παθητική ύλη,
ενώ στη συνέχεια, και ύστερα από επιθυμία του, δημιουργήθηκε το σπέρμα της
γνώσης και με σειρά εξελίξεων ο πολυσύνθετος κόσμος. Η Εβραϊκή εκδοχή θέλει
τον Ιεχωβά να δημιουργεί τη Γη, ενώ μετά έκανε το στερέωμα-ουρανό και διέταξε
τα νερά να συναχθούν σε ένα τμήμα για να εμφανισθούν οι στεριές. Αργότερα
δημιουργήθηκε το φως που κατανεμήθηκε σε πηγές όπως ο Ήλιος, τα άστρα και οι
πλανήτες με τους δορυφόρους τους.

Σχήμα 1.3. Ινδική θεότητα κοσμογονίας Matsya Avatar, Vishnu. Εικόνα από
Ινδουιστική μυθολογία κοσμογονίας.
Αντίθετα, η Ελληνική μυθολογία δεν περιείχε μύθους για τη δημιουργία του
κόσμου, θεωρούσαν ότι οι θεοί του Ολύμπου υπήρχαν από τη αρχή της δημιουργίας
σε διάφορα ουράνια σώματα που τα θεωρούσαν ότι υπήρχαν ανέκαθεν σε ένα
σύμπαν αυθύπαρκτο χωρίς αρχή και τέλος.
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Οι δογματικές αυτές δοξασίες και μύθοι ήταν φυσικό ότι εξυπηρετούσαν τις
πρωτόγονες αντιλήψεις των προϊστορικών ανθρώπων για τα φυσικά φαινόμενα,
αλλά περιείχαν και πρακτικές πλευρές που συνδέονταν με τις εποχές, τη γεωργία,
τις αγροτικές πρακτικές, την υγεία, την αναπαραγωγή και τις κοινωνικές
διακρίσεις ανάμεσα στα άτομα αλλά και τους θρησκευτικούς διαχωρισμούς
ανάμεσα σε πρωτόγονες κοινωνίες. Με το πέρασμα των αιώνων, ο άνθρωπος
άρχισε να εξερευνά τα φυσικά φαινόμενα με περισσότερο σκεπτικισμό, ενώ οι
γνώσεις του εμπλουτίζονταν με πειραματικά και εμπειρικά δεδομένα.
Ανασκόπηση των μύθων της κοσμογονίας παρουσιάζει έναν τεράστιο αριθμό
μυθολογικών ιστοριών και ποικιλία θεοτήτων που «δημιούργησαν», ιεράρχηση
προτεραιοτήτων, τάξη από χάος και αστέρια, πλανήτες, ζώα, φυτά, ωκεανούς,
ποτάμια και ανθρώπινες αξίες. Η μεγαλύτερη ποικιλία μυθολογιών κοσμογονίας
προέρχονται από τους λαούς της Ασίας, ιδιαίτερα από την Κίνα και την Ινδία, αλλά
και από λαούς της Κορέας, του Βιετνάμ και της Μογγολίας.

Σχήμα 1.4. Μεσαιωνική εικονογράφηση του γεωκεντρικού μοντέλου. Η Γη είναι στο
κέντρο και ο Ήλιος περιστρέφεται γύρω της, όπως και τα άλλα αστέρια του
σύμπαντος.
Στην Αφρική η ποικιλία είναι εξαιρετικά μεγάλη, ακόμη και μεταξύ φυλών
στην ίδια χώρα, αλλά ξεχωρίζουν οι μύθοι των Μασάι, Γιορούντα, Ζουλού,
Μαντίνκα και Μπακούμπα. Στην Ινδία των πολυάριθμων θρησκευτικών δοξασιών
έχουμε μύθους κοσμογονίας από τους Βουδιστές, τους Ινδουιστές, τα θρησκευτικά
κινήματα Jainism, Sikhism, Surai Shabda και Yoga. Οι Βαβυλώνιοι, οι Ασσύριοι και
οι Αιγύπτιοι με τις πανάρχαιες θρησκευτικές τους αντιλήψεις έχουν μερικές από τις
πιο ενδιαφέρουσες κοσμογονικές μυθολογίες με πολυάριθμες θεότητες. Το Ισλάμ, ο
Ιουδαϊσμός, η Χριστιανική θρησκεία έχουν διαμορφώσει αντίστοιχες μυθολογικές
δοξασίες για την προέλευση του σύμπαντος, των αστεριών και της ζωής. Η
Βόρειος Αμερική έχει πλέον, πάνω από 20 μυθολογίες των διαφόρων φυλών των
ινδιάνων. Η Ν. Αμερική των Ίνκας και των Μάγια παρουσιάζουν μυθολογίες με τις
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πιο περίπλοκες κοσμογονικές θεωρίες. Οι Αβοριγίνες της Αυστραλίας, οι
Πολυνήσιοι, οι κάτοικοι της Χαβάης και οι Μάορι έχουν επίσης ενδιαφέρουσες
κοσμογονικές θεότητες. Αλλά και τις τελευταίες δεκαετίες στον αναπτυγμένο
βιομηχανικό κόσμο έχουν παρουσιασθεί «μοντέρνες» κοσμογονικές θεωρίες με
διάφορα ονόματα Scientology, Wicca, Randomness, Raelism, Mormonism,
evolutional spirituality, κ.λπ.

Σχήμα 1.5. Ιαπωνική αναπαράσταση της κοσμογονίας (συνδυασμός Σιντοϊσμού και
Βουδισμού). Ο θεός κοσμογονίας Viracocha, στη Λατινική Αμερική, προ-΄Ινκα
εποχή.
Όλες αυτές οι μυθολογίες εξυπηρετούσαν θρησκευτικές και δογματικές
αντιλήψεις για τον κόσμο και τη δημιουργία του χωρίς να εξετάζουν τους
φυσικοχημικούς νόμους και την εξέλιξη του φυσικού κόσμου. Παρά την πρόοδο
που πέτυχαν οι άνθρωποι σε παλαιότερες εποχές με τα μαθηματικά, την
αστρονομική παρατήρηση και διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές στον αγροτικό
τομέα, οι αντιλήψεις τους για το σύμπαν και το ηλιακό σύστημα ήταν τελείως
θεωρητικές και δύσκολο να τεκμηριωθούν με πειραματικά δεδομένα, όπως στην
περίπτωση των αλχημιστών.
Οι αστρονομικές παρατηρήσεις ήταν αρκετά χρήσιμες για την διαπίστωση
διαφόρων εποχιακών αλλαγών ή για τα ναυτικά ταξίδια, αλλά από τον 15ο αιώνα
έγιναν πιο συστηματικές. Ο άνθρωπος άρχισε να διερευνά τη φυσική υπόσταση των
φαινόμενων που ήταν ορατά, αλλά και να εκφράζει υποθέσεις για τη φυσική τους
εξήγηση χωρίς τις παρεμβάσεις των «θεών» ή υπερφυσικών καταστάσεων. Φυσικά
υπήρχαν αντιδράσεις και κατεστημένες δογματικές θεωρίες που απέκλειαν άλλες
ερμηνείες. Συνήθως τις αποκαλούσαν αιρετικές ή αντί-θρησκευτικές, λόγω του ότι
η αυθεντία της εκκλησίας ή των θρησκευτικών δογμάτων ήταν παραδοσιακά μέχρι
και σήμερα αμετάβλητη. Το πλέον γνωστό παράδειγμα από ιστορική άποψη είναι η
ανακάλυψη του Γαλιλαίου, ο οποίος το 1609-1610 με το πρωτόγονο τηλεσκόπιο του
παρατήρησε τη κίνηση των πλανητών και των δορυφόρων τους. Μετά από ώριμη
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σκέψη και πολυετείς έρευνες συμπέρανε ότι, σύμφωνα με τα φυσικά φαινόμενα
που είδε με τις αστρονομικές του παρατηρήσεις, η Γη δεν μπορεί να είναι στο
κέντρο του ηλιακού συστήματος, αλλά ο Ήλιος, και ότι όλοι οι πλανήτες
περιστρέφονται γύρω από αυτόν. Το ηλιοκεντρικό σύστημα δεν ήταν ένα
θεωρητικό κατασκεύασμα αλλά αποτέλεσμα αστρονομικών παρατηρήσεων που
επιβεβαιώθηκαν και με πρόσθετες επιστημονικές ανακαλύψεις στους επόμενους
αιώνες. Συγχρόνως, τα πειράματα αυτά άλλαξαν και άλλες δογματικές απόψεις για
την προέλευση και εξέλιξη της ζωής.

1.2. Αποδείξεις της Προέλευσης του Σύμπαντος και των Γαλαξιών.
Πυρηνοσύνθεση Στοιχείων.
Το πρώτο και βασικό ερώτημα για το σύμπαν που παρατηρούμε στον
έναστρο ουρανό είναι πως «δημιουργήθηκε; Σήμερα, μετά από σημαντικές
επιστημονικές ανακαλύψεις των τελευταίων 150 ετών, είναι γνωστό ότι η θεωρία
της “Μεγάλης Έκρηξης” (Big Bang) είναι η επικρατούσα άποψη για τη δημιουργία
του σύμπαντος. Η άλλη θεωρία της «Σταθερής Κατάστασης» (“Steady State”) του
σύμπαντος, που είχε προταθεί από τους αστρονόμους Hoyle, Bondi και Gold, δεν
μπόρεσε να τεκμηριωθεί με επιστημονικά δεδομένα των αστρονομικών
παρατηρήσεων και απορρίφθηκε.

Σχήμα 1.6. Η ισότροπη κατανομή της υπολειμματικής κοσμικής ακτινοβολίας
μικροκυμάτων (WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe).
Σύμφωνα με τη θεωρία της “Μεγάλης Έκρηξης”, πριν από 13-14
δισεκατομμύρια χρόνια (ορισμένοι επιστήμονες θέτουν την ηλικία σε 13,7±0,2
δισεκατ. χρόνια, Ga) συνέβηκε μία κοσμική «έκρηξη» που προκάλεσε τη «γέννηση»
του σημερινού σύμπαντος. Πριν από τη στιγμή αυτή, όλη η ενέργεια και η ύλη ήταν
συμπυκνωμένες σε μία εξαιρετικά μικρή περιοχή υπό μορφή πλάσματος (όπου οι
πυρήνες ατόμων και τα ηλεκτρόνιά τους είναι χωρισμένα) και σε υψηλές
θερμοκρασία μερικών δισεκατομμυρίων βαθμών.
Η ομοιομορφία για την κατανομή της ισότροπης κοσμικής ακτινοβολίας
μικροκυμάτων, χαμηλής θερμοκρασίας, περίπου (cosmic microwave background
radiation) από την διαστημοσυσκευή WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy
Probe) είναι μία από τις αποδείξεις για την «έναρξη» του σύμπαντος σε κεντρικό
σημείο. Οι Αμερικανοί επιστήμονες Α. Penzias και R. Wilson βραβεύθηκαν για την
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ανακάλυψή της κοσμικής ακτινοβολίας μικροκυμάτων με το Βραβείο Νόμπελ
Φυσικής το 1978.

Σχήμα 1.7. Κατανομή της θερμοκρασίας. Οι κόκκινες περιοχές είναι θερμότερες, οι
μπλε περιοχές πιο ψυχρές. Διακύμανση θερμοκρασίας ( 200 microKelvin). Σημεία
με πόλωση και μεγαλύτερη διακριτικότητα.
Την θεωρία της «μεγάλης έκρηξης» πρότεινε αρχικά ο Βέλγος Αβάς και
αστρονόμος Georges Lemaitre, που θεώρησε ότι η αρχή του σύμπαντος ξεκίνησε
από το «αρχικό άτομο», όπου ολόκληρη η μάζα του σύμπαντος ήταν
συγκεντρωμένη σε ένα και μοναδικό σημείο και ο χωροχρόνος δεν είχε ακόμα
δημιουργηθεί. Το «άτομο» αυτό εξερράγη και η ύλη που εκτοξεύθηκε και άρχισε
τμηματικά να ψύχεται, δημιούργησε τους γαλαξίες, τα αστέρια και αργότερα τους
πλανήτες. Το 1948 ο φυσικός George Gamow, από τη θεωρητική μελέτη της
υπερβολικά πυκνής και υπέρθερμης κατάστασης του πλάσματος-ύλης του
σύμπαντος, πρότεινε τη “Μεγάλη Έκρηξη” που τμηματικά δημιούργησε τους
γαλαξίες. Μεταξύ των άλλων πρότεινε την ύπαρξη μιας διάχυτης ισότροπης
ακτινοβολίας, υπολειμματική ακτινοβολία της έκρηξης, που θα πρέπει να είναι
ανιχνεύσιμη και σήμερα.
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Σχήμα 1.8. Σχηματική αναπαράσταση της Μεγάλης Έκρηξης που σχημάτισε το
σημερινό σύμπαν.
Αν και διαμορφώθηκαν διάφορες θεωρίες κοσμογονίας τις τελευταίες
δεκαετίες, η θεωρία της μεγάλης έκρηξης επιβεβαιώθηκε από τουλάχιστον τρεις
πολύ σημαντικές αστρονομικές παρατηρήσεις. Πρώτη απόδειξη είναι το γνωστό
φαινόμενο της διαστολής του σύμπαντος, που επιβεβαιώνεται με το φαινόμενο
μετατόπισης της ακτινοβολίας προς το ερυθρό τμήμα του φάσματος (red shift).
Αστρονομικές παρατηρήσεις έδειξαν ότι το σύμπαν διαστέλλεται και οι γαλαξίες
απομακρύνονται μεταξύ τους με τεράστιες ταχύτητες. Αυτό είναι πρόσθετη
απόδειξη της κοινής «εκκίνησης» πριν από πολλά δισεκατομμύρια χρόνια από ένα
σημείο του τεράστιου κενού που το περιβάλλει. Το φαινόμενο ονομάζεται Νόμος
του Hubble (“Hubble’s Law”, αστρονόμος, Edwin Hubble 1889-1953).
Η ‘Μεγάλη Έκρηξη’

13.7 δισεκατομμύρια χρόνια
Σχήμα 1.9. Διαγραμματική παρουσίαση της ‘Μεγάλης Έκρηξης’ (Big Bang) πριν
13,7 δισεκατομμύρια χρόνια.
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Η δεύτερη απόδειξη της «έκρηξης» πραγματοποιήθηκε το 1965, όταν οι
ραδιοαστρονόμοι Arno Penzias και Robert Wilson (Βραβείο Νόμπελ Φυσικής το
1978) παρατήρησαν ότι η Γη βομβαρδίζεται συνεχώς από μία μικρού μήκους
κύματος ισότροπης ακτινοβολίας, που είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη προς όλες
τις κατευθύνσεις του διαστήματος, χαμηλής θερμοκρασίας, περίπου 2,725 K
(βαθμών Kelvin) (cosmic microwave background radiation).
Το τρίτο φαινόμενο που επιβεβαιώνει τη θεωρία της μεγάλης έκρηξης είναι η
αφθονία του υδρογόνου (Η) (το ελαφρότερο των στοιχείων) και του Ηλίου (He),
που ανιχνεύεται στο παρατηρούμενο σύμπαν. Είναι γνωστό ότι τα δύο αυτά
στοιχεία αποτελούν τη μάζα του Ήλιου.
Στην περίοδο που επακολούθησε τη Μεγάλη έκρηξη (μερικά δευτερόλεπτα ή
λεπτά), οι τεράστιες θερμές μάζες αερίων και σκόνης εκτοξεύθηκαν στο διάστημα
και άρχισε η διεργασία της αστρικής πυρηνοσύνθεσης (stellar nucleosynthesis). Tο
υδρογόνο, πρωταρχικό στοιχείο με αρχέγονη προέλευση, προήλθε από μίγμα
κουάρκς (quarks) που πλημμύριζαν το σύμπαν στα πρώτα στάδια της Μεγάλης
έκρηξης. Βαρύτερα στοιχεία όπως το ήλιο (He), ο άνθρακας (C), το οξυγόνο (O), το
άζωτο (N), το θείο (S) και ο φωσφόρος (P) σχηματίσθηκαν με πυρηνική σύνθεση
στους υπέρθερμους πυρήνες των άστρων. Η πυρηνοσύνθεση του Άνθρακα από
πειραματικά δεδομένα φαίνεται ότι ήταν μία τριπλή διεργασία 3 ατόμων ηλίου 3 Χ
4
He  12C, αφού πρώτα σχηματίσθηκε το ήλιο με πυρηνική σύντηξη 4 ατόμων
υδρογόνου (4 Χ 1Η = 4Ηe).
Ακολούθησε η πυρηνοσύνθεση του Οξυγόνου από την πυρηνική σύντηξη
άνθρακα και ηλίου:
12
C + 4He  16Ο.
Με παρόμοιες πυρηνικές συντήξεις (καλείται πυρηνικό «κάψιμο», nuclear
burning) σχηματίσθηκαν το Θείο και ο Φωσφόρος.
4 Χ 4Ηe  32S
16
O + 16O  31P + 1H
Η περίπτωση του Αζώτου ήταν διαφορετική. Το άζωτο είναι δευτερογενές
υλικό της πυρηνοσύνθεσης, προϊόν της σύντηξης του υδρογόνου με ήλιο μέσω των
κύκλων άνθρακα-αζώτου (C-N) και άνθρακα-αζώτου-οξυγόνου (C-N-O), στους
πυρήνες τεράστιων άστρων και στο κέλυφος αναδυόμενων μικρότερων αστέρων με
καταλύτη μικρές ποσότητες άνθρακα. Τέσσερα υδρογόνα προστίθενται ένα προς
ένα στον πυρήνα του άνθρακα για να σχηματίσουν διαδοχικά ενεργοποιημένους
(ασταθείς) πυρήνες άνθρακα, αζώτου και οξυγόνου.
Οι πυρήνες των στοιχείων αυτών μετά τη σύνθεσή τους εκτοξεύονταν στο
αστρικό διάστημα (interstellar medium, ISM) με αστρικούς ανέμους και αστρικά
νεφελώματα και μέσα από εκρήξεις υπερκαινοφανών αστέρων. Καθώς τα αέρια και
η σκόνη συσσωρεύονταν, δυνάμεις βαρύτητας, που προκαλούνται από την
αστάθεια των νεφελωμάτων προκάλεσαν το σχηματισμό αστέρων, οι οποίοι με τη
σειρά τους δημιούργησαν πλανητικά συστήματα. Τις τελευταίες δεκαετίες,
αστρονομικές παρατηρήσεις και δορυφορικές πληροφορίες (NASA, Ames
Laboratory) ανίχνευσαν στο διάστημα αλλά και σε γαλαξίες μεγάλες ποσότητες
νερού (υπό μορφή σκόνης πάγου), πυρήνες πυριτικών ή ανθρακούχων
μικροσωματιδίων, μεθανόλη, μονοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, αμμωνία,
υδροκυάνιο, νιτρίλια και άλλες απλές χημικές ενώσεις. Επίσης έχουν ανιχνευθεί
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μόρια με 15 άτομα άνθρακα (σε πολυμερισμένη μορφή) και αμίνες, όπως οι
εξαμεθυλενο-τετρααμίνες (hexamethylnetetramines).
Τις τελευταίες δεκαετίες με αστρονομικές και δορυφορικές παρατηρήσεις, οι
αστροφυσικοί με τα περίφημα πλέον διαστημικά τηλεσκόπια και οι αστρονόμοι με
τις συστηματικές μετρήσεις τους και με φασματοσκοπικές τεχνικές, ανακαλύπτουν
συνέχεια νέα δεδομένα για τις διεργασίες σχηματισμού διαφόρων στοιχείων και
χημικών μορίων, τη σύσταση και την εξέλιξη του σύμπαντος, των γαλαξιών, των
αστέρων και των πλανητών σε γαλαξίες και αστρικά συμπλέγματα που απέχουν
εκατομμύρια ή και δισεκατομμύρια έτη φωτός από την Γη.

1.3. Η Προέλευση του Ηλιακού Συστήματος και των Πλανητών
Η επιστημονική θεωρία για την δημιουργία του ηλιακού συστήματος έχει
τεκμηριωθεί από παρατηρήσεις τηλεσκοπίων και δορυφόρων, αλλά και άλλες
επιστημονικές ανακαλύψεις των κοσμολογικών και αστροφυσικών επιστημών. Μετά
τη Μεγάλη έκρηξη, το νέφος του διαστρικού αερίου και σκόνης άρχισε να
εξαπλώνεται σε κάθε κατεύθυνση ενώ η θερμοκρασία του άρχισε να μειώνεται
σημαντικά σε σχέση με την αρχική. Το νεφέλωμα τότε πέρασε από φάση
διαταραχής και αστάθειας που οδήγησε σε κατάρρευση κάτω από την πίεση της
βαρύτητάς του. Καθώς το νεφέλωμα καταρρέει, θερμαίνεται και συμπιέζεται στο
κέντρο του. Το κέντρο συμπιέζεται υπερβολικά και αρχίζει να δημιουργείται ένας
πρωτοαστέρας (protostar) ενώ το υπόλοιπο των αερίων και σκόνης αρχίζει να
περιφέρεται γύρω από αυτό. Αν και το μεγαλύτερο μέρος συγκεντρώνεται στο
κέντρο, στο εσωτερικό της μάζας του πρωτοαστέρος, η φυγόκεντρος δύναμη της
περιστροφής αποτρέπει κάποιες ποσότητες να πέσουν στο κέντρο και σχηματίζουν
έναν «δίσκο προσαύξησης» γύρω από τον πρωτοαστέρα που ακτινοβολούν
ενέργεια και ψύχονται συνεχώς. Τα σωματίδια της σκόνης συγκρουόμενα
σχηματίζουν μεγάλα σώματα (μεταλλικά και βραχώδη) και η ανάπτυξή τους
επιταχύνεται με τη δύναμη της βαρύτητας. Στον δίσκο αυτό γύρω από τον
πρωτοαστέρα σχηματίζονται οι πλανήτες σε διάφορες αποστάσεις και η ψύξη τους
συνεχίζεται με το πέρασμα του χρόνου.
Η θεωρία της υπόθεσης του νεφελώματος (nebular hypothesis) προτάθηκε το
1755 από το Γερμανό φιλόσοφο Καντ (Immanuel Kant), ο οποίος πρότεινε ότι η
προέλευση του Ηλιακού συστήματος ήταν αποτέλεσμα ενός περιστρεφόμενου
νεφελώματος αερίων και σκόνης στο διάστημα. Οι αστρονομικές παρατηρήσεις των
τελευταίων δεκαετιών επιβεβαίωσαν την θεωρία του Καντ και τα μοντέρνα
τηλεσκόπια παρατήρησαν ότι το διάστημα δεν είναι κενό αλλά περιέχει μεγάλο
αριθμό νεφελωμάτων, ενώ συγχρόνως επιβεβαιώθηκε και το είδος των υλικών που
τα αποτελούσαν. Τα αέρια είναι κυρίως υδρογόνο (H) και ήλιο (He) και η σκόνη
αποτελείται από πυριτικά σωματίδια διαφόρων μεγεθών, των οποίων η σύσταση
είναι παρόμοια με τα πετρώματα που σχηματίζουν τη Γη ή και με ανθρακούχα
σύσταση, όπως βρίσκονται σε διάφορους κομήτες του ηλιακού συστήματος.
Με την επίδραση της βαρύτητας, τα υλικά του νεφελώματος μετακινήθηκαν
προς το κέντρο του σχηματίζοντας τον πρωτοαστέρα (protostar), πρόγονος του
Ήλιου. Η υπερβολική συμπίεση από τις τεράστιες μάζες ύλης έκανε το
πρωτοαστέρα εξαιρετικά πυκνό και θερμό. Η θερμοκρασία ανήλθε σε εκατομμύρια
βαθμούς και το φαινόμενο αυτό ξεκίνησε την πυρηνική σύντηξη (περίπτωση της
βόμβας Υδρογόνου). Κατά την πυρηνική σύντηξη, αντίδραση που συμβαίνει στον
Ήλιο μέχρι και σήμερα, τα υδρογόνα (Η2) συγχωνεύονται και σχηματίζουν το αέριο
10

Οι Χημικές Ενώσεις που Δημιούργησαν τη Ζωή στον Πλανήτη Γη

Κεφάλαιο 1

ήλιο (He). Μικρό μέρος της ύλης κατά τη διεργασία αυτή χάνεται μετατρεπόμενη σε
ενέργεια. Σύμφωνα με την εξίσωση του Αϊνστάιν E= mc2 , (c = ταχύτητα του φωτός
300.000 km/s) ένα μικρό ποσό μάζας παράγει τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Ο
Ήλιος (αστέρι κατηγορίας G, περιέχει το 99,9% της μάζας του Ηλιακού συστήματος)
ακτινοβολεί μέρος της ενέργειας αυτής θερμαίνοντας και φωτίζοντας
τους
πλανήτες.
Η Γη, όπως και οι άλλοι πλανήτες, σχηματίσθηκαν από τον δίσκο σκόνης και
αερίων (solar nebula). Ο δίσκος αυτός εξελίσσονταν όλο και πιο θερμός και
πεπλατυσμένος αλλά και πυκνός στο εσωτερικό του. Με τη μείωση της
θερμοκρασίας τα αέρια συμπυκνώθηκαν και μετατράπηκαν σε υγρά ή στερεά
ανάλογα με τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες. Οι δυνάμεις της βαρύτητας
συμπύκνωσαν τη σκόνη σε μεγαλύτερα και ογκώδη συσσωματώματα μερικών
χιλιομέτρων (planetesimals), τα οποία εξελίχθηκαν σε μεγέθη της τάξης της
Σελήνης και παρέσυραν άλλα μικρότερα αστρικά σώματα δημιουργώντας τους 9
πλανήτες και τους δορυφόρους τους όπως τους γνωρίζουμε σήμερα.

Σχήμα 1.10. Ηλιακό σύστημα σχηματίσθηκε από δίσκο σκόνης και αερίων.
Ανάλογα με την απόστασή της τροχιάς τους από τον ΄Ηλιο, οι πλανήτες
δημιούργησαν ξεχωριστή σύσταση της μάζας τους και αέρια ατμόσφαιρα. Η πορεία
σχηματισμού τους θεωρείται ότι κράτησε γύρω στα 100 εκατομμύρια χρόνια. Η
σύσταση των εσωτερικών πλανητών είναι διαφορετική από τους πλανήτες που
βρίσκονται σε απομακρυσμένες αποστάσεις. Επίσης στο ηλιακό σύστημα υπάρχουν
χιλιάδες μικρότερα αστρικά σώματα, αστεροειδείς και κομήτες και μικρού μεγέθους
αστρική σκόνη.
Οι τέσσερεις εσωτερικοί πυκνοί και βραχώδεις πλανήτες Ερμής, Αφροδίτη,
Γη, Άρης και ο Πλούτωνας (Mercury, Venus, Earth, Mars, Pluto) είναι γνωστοί ως
γήινοι πλανήτες (terrestrial planets, “earthlike”) μικρού μεγέθους και η σύστασή
τους είναι κυρίως από βραχώδη υλικά και μέταλλα, ενώ τα πλέον πτητικά χημικά
συστατικά τους εξατμίσθηκαν. Ο Πλούτωνας, ο πιο απομακρυσμένος, είναι
εξαιρετικά μικρός, ανακαλύφθηκε πρόσφατα και αποτελείται κυρίως από μεθάνιο,
11
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νερό και πυριτικούς βράχους. Οι απόμακροι γιγάντιοι, χαμηλής πυκνότητας,
πλανήτες: Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας (Jupiter, Saturn, Uranus,
Neptune), εκτός από τον Πλούτωνα, παρουσιάζουν σύστημα δακτυλίων. Όλοι οι
πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο σε ελλειπτικές τροχιές οι οποίες
βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, το επίπεδο της εκλειπτικής. Ο Δίας είναι ο
μεγαλύτερος πλανήτης και αν είχε μεγαλύτερη μάζα θα είχε μετατραπεί και αυτός
σε αστέρι όπως ο Ήλιος.
Για αιώνες οι επιστήμονες και οι φιλόσοφοι προέβλεπαν ότι πρέπει να υπάρχουν
και άλλοι πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από πρωτοαστέρες όπως και στην
περίπτωση του δικού μας ηλιακού συστήματος. Στην δεκαετία του 1990 οι
αστρονόμοι, με τη χρήση ισχυρών τηλεσκοπίων, παρατήρησαν άλλα πλανητικά
συστήματα που περιφέρονται γύρω από αστέρια όπως ο Ήλιος. Το 1999
ανακαλύφθηκε η πρώτη οικογένεια εξωπλανητών (exoplanets) σε απόσταση
εκατομμυρίων ετών φωτός. Το φως που εκπέμπουν οι πλανήτες αυτοί είναι
εξαιρετικά ασθενές και οι αστρονόμοι προέβλεψαν την ύπαρξή τους από την
ελαφρά βαρυτική έλξη που προκαλούν στην τροχιά των αστέρων. Μέχρι τώρα
έχουν βρεθεί πάνω από 100 εξωπλανήτες. Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές οι
αστρονόμοι πιστεύουν ότι μπορούν να υπάρχουν εξωπλανήτες με παρόμοια
σύσταση της Γης, οι οποίοι θεωρητικά θα μπορούσαν να διατηρήσουν είδη ζωής,
έστω και πρωτόγονης μορφής, όπως της Γης, αν και με άγνωστο μεταβολισμό και
σύσταση.

1.4. Ο Πλανήτης Γη στο Ηλιακό Σύστημα
Είναι γνωστό από επιστημονικές μετρήσεις ραδιενεργών υλικών ότι ο
πλανήτης Γη δημιουργήθηκε πριν από 4,6-4,7 δισεκατομμύρια χρόνια. Η Γη
δημιουργήθηκε μέσα από ένα σφαιρικό νεφέλωμα στερεών υλικών σε ημίρρευστη
κατάσταση, υδρατμών και αερίων που βρίσκονταν σε υψηλές θερμοκρασίες.
Βαθμιαία, με το πέρασμα περίπου 500 εκατομμυρίων ετών, η επιφανειακή
θερμοκρασία μειώθηκε και σημαντικό μέρος του νερού εγκλωβίσθηκε σε υπόγειες
υδροφόρες λίμνες, ενώ το επιφανειακό νερό διαχωρίστηκε σε διάφορα υδατικά
συστήματα. Το μεγαλύτερο μέρος συγκεντρώθηκε στους ωκεανούς, λίμνες,
ποταμούς και υδροβιότοπους. Στη συνέχεια, μεγάλο τμήμα του νερού εξατμίσθηκε
από τον συνεχή «βομβαρδισμό» μετεωριτών και κομητών που δέχονταν η Γη, αλλά
και με τις συνεχείς εκρήξεις των ηφαιστείων που εκτόξευσαν τεράστιες ποσότητες
στερεών υλικών, αερίων και νερού στην ατμόσφαιρα. Τελικά, μετά από μεγάλες
περιόδους αναταραχών, το νερό σταθεροποιήθηκε στη επιφάνεια του πλανήτη και
στην ατμόσφαιρα, ενώ με τον υδρολογικό κύκλο καθημερινά μεταφέρονται
τεράστιες ποσότητες νερού με εξάτμιση στην ατμόσφαιρα και μετά τα
σχηματιζόμενα σύννεφα πέφτουν με βροχές αναπληρώνοντας τους υδάτινους
πόρους της επιφάνειας και στις υπόγειες υδροφόρους ζώνες. Μετά από πολλές
χιλιάδες εκατομμύρια χρόνια ανακατατάξεων, περίπου το 70% της επιφάνειας του
πλανήτη Γη καλύπτεται από νερό.
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Σχήμα 1.11. Το Ηλιακό σύστημα με τους πλανήτες.
Η εξέλιξη της Γης ήταν μακροχρόνια και συνεχής όπως συμβαίνει ακόμη και
σήμερα αλλά με πιο ήπιες αλλαγές. Οι τυχαίες ανακατατάξεις των βράχων και η
διαφοροποίηση των υλικών που αποτελούσαν τον πλανήτη διαμόρφωσαν
ομόκεντρα επίπεδα που διαφέρουν σε χημική και φυσική σύσταση όταν ο πλανήτη
βρίσκονταν σε θερμή κατάσταση και τα υλικά ήταν σε ημίρρευστη μορφή. Μεγάλο
μέρος της θερμότητας που αναπτύχθηκε στην επιφάνεια ήταν αποτέλεσμα της
σύγκρουσης μικρών και μεγάλων αστεροειδών και κομητών, αλλά και άλλων
ογκωδών σωμάτων.
Η Γη άρχισε να κρυώνει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια μετά τις
πρώτες βίαιες ανακατατάξεις της επιφάνειάς της. Τεράστια ηφαίστεια εκτόξευαν
υπέρθερμη μάζα υλικών από το εσωτερικό. Λάβα και αέρια βγήκαν στην επιφάνεια.
Με τη ψύξη σχηματίσθηκαν τεράστιες θάλασσες, ενώ βροχές πλημμύριζαν την
επιφάνειά της. Πηγή θερμότητας από το εσωτερικό ήταν και οι πυρηνικές
διασπάσεις του ραδιενεργού Ουρανίου και άλλων ραδιενεργών στοιχείων. Άζωτο,
διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο και υδρατμοί περιέβαλαν τη Γη σχηματίζοντας την
πρωτόγονη ατμόσφαιρα.
Η δημιουργία του δορυφόρου της Γης, της Σελήνης, είναι ένα εξαιρετικά
ενδιαφέρον γεγονός και συνέβαλε αποφασιστικά στις φυσικοχημικές ιδιαιτερότητες
που παρουσιάζει ο πλανήτης Γη. Η επικρατούσα θεωρία είναι ότι, πριν από 4,4
δισεκατομμύρια χρόνια ένα διαστημικό σώμα (μεγάλο όσο ο Άρης) συγκρούσθηκε
με τον πλανήτη μας. Το πλανητικό αυτό σώμα που έπεσε πάνω στη Γη πρέπει να
μορφοποιήθηκε στην ίδια απόσταση από τον Ήλιο όπως και η Γη, στο περίφημο
σημείο Lagrangian, ένα σημείο όπου εξουδετερώνονται οι δυνάμεις της βαρύτητας.
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Σχήμα 1.12. Ο σχηματισμός της Σελήνης 4,4 δισεκατομμύρια χρόνια με την
τεράστια σύγκρουση μεγάλου πλανήτη στη Γη.
Η σύγκρουση ήταν τρομακτική, πλαγιομετωπική και απέσπασε τεράστιες
ποσότητες υλικών της επιφάνειας της Γης, τα οποία με τη βαρύτητα συνενώθηκαν
ξανά και σχημάτισαν τη Σελήνη (είναι περίπου 10 φορές μικρότερη της Γης). Η
Σελήνη έχει παρόμοια σύνθεση με εκείνη των υψηλότερων στρωμάτων εδάφους της
Γης. Προσομοιώσεις που έχουν κάνει διάφοροι επιστήμονες για τη σύγκρουση
αυτή, δείχνουν ότι οι πιθανότητες ήταν αρκετά μεγάλες για να συμβεί την εποχή
εκείνη όπου η Γη ήταν σε ημίρρευστη κατάσταση. Η σύγκρουση είχε ως
αποτέλεσμα την απόκλιση της Γης από το κατακόρυφο κατά 23ο, ενώ η Σελήνη ως
μικρότερη από τη Γη έγινε δορυφόρος της λόγω της ισχυρής έλξης της Γης. Οι
αστροναύτες των διαστημοπλοίων του Apollo-11 (21 Ιουλίου 1969) που
προσγειώθηκαν στη Σελήνη έφεραν πίσω πετρώματα ηλικία 4,4 ετών που έχουν
παρόμοια ισοτοπική σύνθεση με αυτά της επιφάνειας της Γης.

Σχήμα 1.13. Η Γη όπως φαίνεται από την επιφάνεια της Σελήνης.
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1.5. Σχηματισμός και Εξέλιξη της Πρωτόγονης Ατμόσφαιρας του
Πλανήτη Γη
Ο πλανήτης Γη στο ηλιακό σύστημα βρίσκεται μεταξύ των πλανητών
Αφροδίτη και Άρη, των οποίων η ατμόσφαιρα αποτελείται κυρίως από διοξείδιο του
άνθρακα (CO2). Αντίθετα, η σύσταση των εξωτερικών πλανητών Δίας, Κρόνος,
Ουρανός, και Ποσειδώνας, είναι διαφορετική, η ατμόσφαιρά τους αποτελείται
κυρίως από μεθάνιο (CH4). Τα αέρια αυτά βρίσκονται σε πολύ μικρές ποσότητες
στην ατμόσφαιρα της σημερινής Γης και τα αέρια άζωτο (78 %, Ν2) και οξυγόνο
(21%, Ο2) που επικρατούν είναι αποτέλεσμα μεταγενέστερων εκπομπών, κυρίως
από βιολογικά συστήματα που αναπτύχθηκαν στα τελευταία 3 δισεκατομμύρια
χρόνια.
Η σύσταση της πρωτόγονης ατμόσφαιρας της Γης ήταν και παραμένει ένα
σημαντικό επιστημονικό πρόβλημα, που αποτελεί ακόμη και σήμερα πεδίο έρευνας,
με αρκετές θεωρίες και αμφισβητήσεις μεταξύ των επιστημόνων, αν και ορισμένα
δεδομένα έχουν τεκμηριώσει ότι η πρωταρχική ατμόσφαιρα ήταν κυρίως
αναγωγική, χωρίς Οξυγόνου, το οποίο λόγω της οξειδωτικής του δράσης είχε
δεσμευθεί σε οξείδια μετάλλων.
Οι επιστήμονες πάντοτε ξεκινούν τις υποθέσεις τους με ποιοτικά και
ποσοτικά στοιχεία που ήδη υπάρχουν και έχουν μελετηθεί. Έτσι, μία ερμηνεία της
ατμόσφαιρας στη Γη μπορεί να μας δώσουν τα στοιχεία των πλέον πέντε άφθονων
χημικών στοιχείων στην ατμόσφαιρα, υδρόσφαιρα, βιόσφαιρα, φλοιό, μανδύα και
πυρήνα της Γης.
Τα τέσσερα πιο άφθονα στοιχεία της ατμόσφαιρας της Γης (N, O, H και C)
είναι και τα πλέον άφθονα χημικά στοιχεία της βιόσφαιρας. Αυτό σημαίνει ότι οι
βιολογικές διεργασίες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ατμόσφαιρας της
Γης και στην τελική σύστασή της. Αντίθετα, τα δεδομένα για την πρωταρχική
ατμόσφαιρα κατά το σχηματισμό της Γης και οι κλιματολογικές συνθήκες που
επικρατούσαν συγκλίνουν στην υπόθεση ότι η αρχική αέρια σύστασή της ήταν
εντελώς διαφορετική.
Πίνακας 1.1. Τα πέντε πιο άφθονα χημικά στοιχεία στη σύσταση των έξι
διαφορετικών στρωμάτων της Γης
Ατμόσφαιρα

Υδρόσφαιρα

Βιόσφαιρα

Φλοιός

Μανδύας

Πυρήνας*

Άζωτο (Ν)

Υδρογόνο
(Η)

Υδρογόνο
(Η)

Οξυγόνο
(O)

Οξυγόνο

Σίδηρος
(Fe)

Οξυγόνο (Ο)

Οξυγόνο (Ο)

Οξυγόνο

Πυρίτιο (Si)

Πυρίτιο

Νικέλιο (Ni)

Υδρογόνο

Άνθρακας
(C)

Χλώριο (Cl)

Αργίλιο
(Al)

Μαγνήσιο
(Mg)

Άνθρακας
(C)

Αργό (Ar)

Άζωτο (Ν)

Νάτριο (Na)

Σίδηρος
(Fe)

Σίδηρος
(Fe)

Θείο (S)

Άνθρακας ©

Ασβέστιο
(Ca)

Μαγνήσιο
(Mg)

Μαγνήσιο
& ασβέστιο

Αργίλιο

Πυρίτιο (Pi)

* Η σύσταση του πυρήνα της Γης δεν είναι επιβεβαιωμένη πλήρως.
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Σε σύγκριση με τον Ήλιο και τα άλλα αστρικά σώματα, η ατμόσφαιρα της
Γης δεν περιέχει ελαφρά-πτητικά στοιχεία, όπως το υδρογόνο και τα ευγενή ή
αδρανή αέρια, ήλιο, νέο, αργό , κρυπτόν και ξένον (He, Ne, Ar, Kr, Xe), πράγμα
που σημαίνει ότι πιθανόν εξατμίσθηκαν και χάθηκαν στο σύμπαν κατά το
σχηματισμό της. Τα αρχικά μοντέλα της εξέλιξης της ατμόσφαιρας της Γης
υποστηρίζουν την υπόθεση ότι ο σχηματισμός της έγινε με αργούς ρυθμούς. Ο
αρχικός, σχετικά, κρύος πυρήνας αποτελούνταν από μάζες υγρών-αερίωνστερεών, οποίος θερμάνθηκε αργότερα με την απελευθέρωση ενέργειας από τη
ραδιενεργό διάσπαση των ραδιενεργών στοιχείων του πυρήνα. Η διεργασία αυτή
θα επέτρεπε την έκλυση μεγάλων ποσοτήτων υδρατμών και αερίων (που
βρίσκονταν εγκλωβισμένα στα αρχικά συσσωρευμένα στερεά υλικά) με τις εκρήξεις
ηφαιστείων, και των οποίων η πλειοψηφία τους θα ήταν αναγωγικής μορφής,
δηλαδή, θα υπήρχαν τα αέρια υδρογόνο (H2), μεθάνιο (CH4) και αμμωνία (NH3). Η
ατμόσφαιρα αυτή
αποκαλείται δευτερογενής (secondary atmosphere) γιατί
δημιουργήθηκε αργότερα. Οι επιστήμονες με θεωρητικά μοντέλα και με
παραμέτρους που προσομοιώνουν τις αρχικές συνθήκες της δημιουργίας των
πλανητών, προσπαθούν να συγκλίνουν τις διάφορες απόψεις για την πρωτόγονη
ατμόσφαιρα της Γης σε εποχές 4,5-3,8 δισεκατομμυρίων ετών. Τα δεδομένα των
επιστημόνων λαμβάνουν υπόψη τους διάφορα δεδομένα και γίνονται και σε
σύγκριση με τη σύσταση των άλλων πλανητών του ηλιακού συστήματος, που έχουν
παραμείνει μέχρι τώρα σε «πρωτόγονη» αρχική μορφή. Επίσης, εξετάζεται η
σύσταση των κομητών και μετεωριτών που «βομβάρδιζαν» για πολλά εκατομμύρια
χρόνια την επιφάνεια της Γης και για τους οποίους θεωρείται ότι έπαιξαν σημαντικό
ρόλο στα πρώτα στάδια σχηματισμού της ατμόσφαιρας.

1.6. Αναγωγική ή Οξειδωτική η Πρωτόγονη Ατμόσφαιρα;
Μετά τον αρχικό σχηματισμό της δευτερογενούς ατμόσφαιρας και με το
σχηματισμό του πυρήνα της Γης που άρχισε να υπερθερμαίνεται, τα αέρια που
εκλύονταν με ηφαιστειακή δραστηριότητα πρέπει να ήταν νερό (H2O), διοξείδιο
του άνθρακα (CO2), και άζωτο (N2) και μικρές ποσότητες θειούχων ενώσεων. Οι
επιστημονικές ομάδες τις τελευταίες δεκαετίες που διερευνούν και έχουν
διαμορφώσει επιστημονικά μοντέλα της πρωτόγονης Γης, προτείνουν ότι την εποχή
εκείνη επικρατούσαν υψηλές θερμοκρασίες λόγω του συνεχούς βομβαρδισμού
μετεωριτών και κομητών, εποχή κατά την οποία σχηματίσθηκε και η Σελήνη. Τότε ο
πυρήνας της Γης, που πρέπει να είχε σχηματισθεί νωρίτερα, εκτόξευσε σημαντικές
ποσότητες αέριων μαζών με ηφαιστειακές εκρήξεις, κυρίως ουδέτερα αέρια,
παρόμοια με τις σημερινές εκπομπές, δηλαδή, εκπομπές H2O, CO2, N2 και
θειούχων ενώσεων.
Όταν η περίοδος αυτή της συσσώρευσης των ημίρρευστων στερεών υλικών,
ηφαιστειακών εκρήξεων και ο βομβαρδισμός με μετεωρίτες πέρασε (4,3-3,8
δισεκατομμύρια χρόνια), η θερμοκρασία της Γης άρχισε να μειώνεται αισθητά. Τα
σύννεφα των υδρατμών στην ατμόσφαιρα συμπυκνώθηκαν και οι βροχές που
επακολούθησαν σχημάτισαν τους ωκεανούς. Η ατμόσφαιρα που παρέμεινε μετά τη
μείωση των υδρατμών είχε σύσταση κυρίως από διοξείδιο του άνθρακα (CO2),
μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και άζωτο (N2). Επίσης, οι κομήτες πιθανόν να
ενίσχυσαν την ατμόσφαιρα και με τα αέρια, όπως CO και οξείδια του αζώτου (NOx)
που είχαν εγκλωβισθεί στη μάζα τους.
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Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η αναγωγική ατμόσφαιρα στους πρωτοσχηματιζόμενους πλανήτες του ηλιακού συστήματος δεν διατηρήθηκε για μεγάλο
χρονικό διάστημα και για μία ακόμη αιτία. Λόγω της φωτόλυσης των υδριδίων από
την ισχυρή ηλιακή υπεριώδη ακτινοβολία, ιδιαίτερα στα ανώτερα στρώματα της
ατμόσφαιρας. Η εξέλιξη των αντιδράσεων φωτόλυσης οδηγεί σε ουδέτερη
ατμόσφαιρα, η οποία αποτελείται κυρίως από διοξείδιο του άνθρακα και άζωτο,
αλλά χωρίς την παρουσία μοριακού οξυγόνου. Το οξυγόνο είναι αρκετά δραστικό
και είτε ενώνεται με το υδρογόνο για το σχηματισμό νερού είτε με μεταλλικά ιόντα
για τη δημιουργία οξειδίων.
Παρόμοια σύσταση ουδέτερης ατμόσφαιρας έχει παρατηρηθεί και μετρηθεί
με φασματοσκοπικές μεθόδους στους πλανήτες Αφροδίτη και Άρη. Όπου στην
Αφροδίτη τα αέρια CO2 είναι 96,5% και το Ν2 3,5%, ενώ στον Άρη 95,3% και 2,7%
αντίστοιχα. Το οξυγόνο βρίσκεται με μικρές ποσότητες, της τάξης του 0,003 και
0,13%, το νερό 0,05 και 0,03% και το Αργόν 0,003 και 1,6% αντίστοιχα.
Αντίθετα, η Γη λόγω της απόστασης από τον Ήλιο, του μεγέθους της, το
πεδίο βαρύτητας και τις θερμοκρασίες (στο επίπεδο που δεν ξεπέρασαν τους 75-80
ο
C) που επικρατούσαν σε αυτά τα πρωτογενή στάδια της εξέλιξής της, κατάφερε να
συσσωρεύσει αρκετό CO2 και υδρατμούς, καθώς και μερικά ακόμα αέρια αλλά σε
μικρότερες ποσότητες.
Παρόλα αυτά, οι ερευνητές συνεχίζουν τις έρευνες και τα μοντέλα της
πρωτόγονης ατμόσφαιρας της Γης έχουν δώσει μερικές ενδιαφέρουσες παραλλαγές
του επικρατέστερου μοντέλου. Oι ερευνητές Tian, Toon, Pavlov & De Sterck (CUBoulder-Laboratory for Atmospheric and Space Physics & University of Waterloo,
2005) στη μελέτη τους με μοντέλα της Γης βρήκαν ότι πιθανόν το υδρογόνο της
ατμόσφαιρας να διέφευγε στο διάστημα με αργούς ρυθμούς και η συγκέντρωσή του
ήταν σχετικά υψηλότερη από αυτή που πιθανολογείται στην πρωτόγονη
ατμόσφαιρα.
Πρόσφατη ανασκόπηση διαφόρων ερευνών και ισοτοπικών μετρήσεων
οξυγόνου, θεωρεί ότι η ύπαρξη μεθανίου και αμμωνίας είναι απίθανη, ενώ οι
συγκεντρώσεις υδρογόνου ακόμη και για χαμηλή ταχύτητα έκλυσης πρέπει να ήταν
της τάξης του 0,1%. Συνήθως οι έρευνες αυτές στηρίζονται σε αναλύσεις παλαιών
πετρωμάτων ως προς τις συγκεντρώσεις ορισμένων ραδιενεργών στοιχείων ή τις
αναλογίες τους.

1.7. Κλιματολογικές Συνθήκες στην Ατμόσφαιρα της Γης
Ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει από τις επιστημονικές έρευνες είναι οι
παλαιο-κλιματικές συνθήκες στην επιφάνεια της πρωτόγονης Γης. Οι αποδείξεις για
εποχή παγετώνων στον Προτεροζωικό αιώνα (Proterozoic, 2,5 δισεκατομ.) και
πιθανόν στον Αρχαιοζωικό αιώνα (Archaean, 3,8-2,5 δισεκατομ.) βρίσκονται σε
διάσταση με τα ισότοπα του Οξυγόνου (που βρέθηκαν σε παλαιά πετρώματα) τα
οποία τείνουν να αποδεικνύουν ότι η πρωτόγονη Γη ήταν θερμή. Οι επιστημονικές
συζητήσεις για το αρχαίο κλίμα της Γης προσκρούουν στο ερώτημα, γιατί όλα τα
Προκαβριανά (Precambrian) ιζηματογενή πετρώματα δεν έχουν καθόλου 18O, σε
σχέση με τα νεότερα πετρώματα; Υψηλή επιφανειακή θερμοκρασία προωθεί την
ισότιμη υποδιαίρεση του 18Ο μεταξύ της θαλάσσιου νερού και των ιζημάτων. Με την
ισοτοπική ανάλυση των καρβονικών πυρήνων σε θαλασσινό νερό σε μεγάλα βάθη,
οι επιστήμονες λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για την ποικιλία παγετώδωνενδοπαγετώδων θερμοκρασιών για τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια. Παρόμοια
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τεχνική χρησιμοποιείται για μακροχρόνιες χρονολογήσεις, λόγω του γεγονότος ότι
οι παγετώνες των πόλων απουσίαζαν εδώ και 35 εκατομμύρια χρόνια και στη
μεγαλύτερη πορεία της ιστορίας της Γης. Παρά τις επιστημονικές διαμάχες, οι
αποδείξεις μέχρι τώρα δείχνουν ότι η θερμοκρασία των θαλασσών ήταν στην
περιοχή των 75  15 οC πριν από 3,3 δισεκατομμύρια χρόνια (Ga), και παρέμεινε σε
θερμοκρασία άνω των 45 οC μέχρι πριν από 350 εκατομμύρια χρόνια (Ma).
Με βάση τα δεδομένα αυτά, οι επιστήμονες με διάφορα μοντέλα προτείνουν
ότι στην πρώτη φάση της Αρχαϊκής εποχής (Hadean Aeon) η Γη γνώρισε υψηλές
θερμοκρασίες περιβαλλόμενη από πυκνά ατμοσφαιρικά σύννεφα CO2 (10 bars) που
προκαλούσαν θερμοκρασίες γύρω στους 80οC πριν από 4,5 δισεκατομ., αν και ο
Ήλιος είχε 30% χαμηλότερη φωτεινότητα (ήταν νεαρό αστέρι την εποχή εκείνη). Οι
μόνες ενδείξεις για τη θερμοκρασία της πρωτόγονης Γης προέρχονται από
μετρήσεις ισοτόπων σε αρχαία πετρώματα ζιρκονίου (Zircon, ZrSiO4). Επίσης, τα
δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η επιφάνεια της Γης είχε υγρό νερό ακόμη και στα
αρχικά στάδια της ύπαρξής της, δηλαδή πριν 4,4 δισεκατομ. γιατί ακόμη και μέχρι
την κρίσιμη θερμοκρασία των 374 οC, το νερό μπορεί να παραμένει σε υγρή
μορφή.
Στην πορεία της εξέλιξης της Γης, οι επιστήμονες πιθανολογούν μία περίοδο
αναθέρμανσης με την έκλυση μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα στην περίοδο
πριν 2,8 δισεκατομ. χρόνια (φωτεινότητα Ήλιου 80% της σημερινής) σε αναλογία
100/10 και διατήρηση της θερμοκρασίας σε 70 οC. Τα μοντέλα αυτά βρίσκουν
διάφορες δυσκολίες με τα δεδομένα από πετρώματα και ισοτοπικές αναλύσεις.

%
O2
&
CO2

Χρόνος (εκατομμύρια έτη)
Σχήμα 1.14. Οι συγκεντρώσεις Οξυγόνου και Διοξειδίου του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα της Γης διακυμάνθηκαν τα τελευταία 600 εκατομμύρια χρόνια
αντίστροφα. Τελικά διαμορφώθηκαν οι συγκεντρώσεις, για το Ο2 ~ 21% και για το
CO2 ~0.5%.
Μία άλλη περίοδος κλιματικών αλλαγών που έχει μελετηθεί είναι οι
παγετώνες της Μέσης Αρχαιοζωικής περιόδου (~2,9 δισεκατομ., Gyr years ago,
Ga). Τα επεισόδια των παγετώνων αυτών συμπίπτουν με την ανωμαλία που
υπάρχει στην ισοτοπική ισορροπία του Θείου (S). Πετρώματα αυτής περιόδου
(Hardey formation 2,76 Ga και Mosquito Creek 3,0 Ga Αυστραλία, Kameeldoorns
formation 2,71 Ga Νότιος Αφρική) έδειξαν μετατόπιση των ισοτοπικών γραμμών
για τα άφθονα 32S and 34S. Οι διαφορές αυτές πιστεύεται ότι προκλήθηκαν από τη
φωτόλυση του SO2 στην ατμόσφαιρα, είτε με την επίδραση του Ο2 που παράγονταν
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από τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς, είτε με τον εμπλουτισμό της ατμόσφαιρας
σε Η2 και μετατροπής του θείου σε Η2S, είτε με το σχηματισμό ομίχλης μεθανίου που
σκέπασε το SO2 και βοήθησε στη φωτόλυσή του.
Η επιστημονική βιβλιογραφία είναι εκτενέστατη στον τομέα των κλιματικών
αλλαγών και της σύστασης της πρωτόγονης ατμόσφαιρας της Γης στα πρώτα
εκατομμύρια χρόνια της διαμόρφωσής της. Η δυσκολία να βρεθούν πετρώματα και
απολιθώματα του Αϊδείου Αιώνος (Hadean Aeon) για να διεξαχθούν ακριβείς
ισοτοπικές αναλύσεις είχε ως αποτέλεσμα να διατυπωθούν διάφορες υποθέσεις και
μοντέλα ερμηνείας των αλλαγών αυτών και των επιπτώσεων που είχαν αργότερα
στην χημική σύνθεση των πρώτων οργανικών ενώσεων και των προβιοτικών
σχηματισμών.

1.8. Γιατί δεν Υπήρχε Οξυγόνο στην Πρωταρχική Ατμόσφαιρα της
Γης;
Το οξυγόνο (Ο2) είναι κυρίαρχο και ακρογωνιαίο στοιχείο για όλους τους
αερόβιους οργανισμούς. Ως εξαιρετικά δραστική και οξειδωτική ένωση δεν υπήρχε
στην πρωτόγονη ατμόσφαιρας της Γης, είτε γιατί αντέδρασε με το υδρογόνο για να
σχηματίσει νερό, είτε με άλλες ενώσεις και μέταλλα για να σχηματίσει οξείδια.
Αντίθετα, πιστεύεται ότι εάν υπήρχε πολύ οξυγόνο θα οξείδωνε τα ευαίσθητα
πρωτόγονα βακτήρια και πρωτόζωα και πιθανόν να προκαλούσε βλάβες στο
μεταβολισμό τους. Τα αρχικά βακτήρια ήταν αναερόβια και λειτουργούσαν με την
διάσπαση άλλων χημικών ενώσεων για τις ανάγκες τους σε ενέργεια μεταβολισμού.
Υπάρχουν πολλές επιστημονικές ενδείξεις ότι η ατμόσφαιρα της Γης τα
πρώτα 2 δισεκατομμύρια χρόνια (~2.5 Ga) είχε εξαιρετικά χαμηλή συγκέντρωση
Οξυγόνου (υπολογίζεται σε 10-5 χαμηλότερη της σημερινής) στην ατμόσφαιρά της.
Το ισχυρότερο επιχείρημα είναι η παρουσία ιζηματογενών σουλφιδίων σε βράχους
που είναι παλαιότεροι των 2,8 Ga, πράγμα που απαιτεί απουσία οξειδωτικού
οξυγόνου και παρουσία αναγωγικών αερίων, όπως το μεθάνιο. Η απουσία
οξειδωμένων παλαιολιθικών πετρωμάτων δείχνουν την απουσία Ο2 στην Αρχαϊκή
εποχή. Ακόμη και το οξυγόνο που παράχθηκε από τις ηφαιστειακές εκρήξεις πρέπει
να καταναλώνονταν ταχύτατα από το σίδηρο (Fe2+) που βρίσκονταν στις
υδροθερμικές πηγές στα βασαλτικά πετρώματα του πυθμένα των θαλασσών ή
διαλυμένος στο ανοξικό θαλασσινό νερό.
Γεωχημικές αποδείξεις δείχνουν ότι το φωτοσυνθετικό οξυγόνο αποτέλεσε
την κυριότερη πηγή Ο2 στην ατμόσφαιρα της Γης. Οι επιστήμονες έχουν βρει
αποδείξεις για προκαρυωτικά κυανοβακτήρια 3,4 δισεκατομμυρίων ετών (Νότιος
Αφρική, Buck Reef Chert), αλλά η αρχική τους διεργασία ήταν ένα είδος
ανοξυγονικής φωτοσύνθεσης όπου η πηγή ηλεκτρονίων ήταν το μοριακό υδρογόνο
ή κάποια ανόργανα μόρια. Το οξυγόνο που άρχισε να παράγεται αργότερα
πιστεύεται ότι καταναλώνονταν σε διάφορες οξειδώσεις και έτσι το επίπεδο των
συγκεντρώσεων στην ατμόσφαιρα παρέμεναν εξαιρετικά χαμηλές. Οι επιστήμονες
πιστεύουν ότι οι δύο ομάδες των φωτοσυνθετικών γονιδίων (φωτοσύστημα Ι και ΙΙ)
εξελίχθηκαν και ενσωματώθηκαν σε νέες γενιές κυανοβακτηρίων. Η κατάλυση της
παραγωγής του φωτοσυνθετικού οξυγόνου υποβοηθείται από 4 μεταλλικά ιόντα
Μαγγανίου (Mn) και ένα του Ασβεστίου (Ca) (σύμπλεγμα Mn4Ca), τα οποία
συγκρατούνται από πρωτεΐνες στο καταλυτικό σημείο του φωτοσυστήματος ΙΙ που
αποκαλείται σύμπλοκο διάσπασης-νερού (water-splitting complex of photosystem
II). Η παραγωγή οξυγόνου με την φωτοσύνθεση πρέπει να ενισχύθηκε και να
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βελτιώθηκε με την παρουσία φωτο-ευαίσθητων χρωστικών ουσιών όπως η
χλωροφύλλη και άλλες χρωστικές ουσίες.
Οι επιστήμονες που μελετούν την αύξηση των συγκεντρώσεων Ο2 στην
ατμόσφαιρα της Γης, πιστεύουν ότι η καθυστέρηση στην αύξηση, παρά την
παρουσία φωτοσυνθετικών κυανοβακτηρίων σε παλαιότερες των 2,5-2,4 Ga
εποχές, οφείλεται πιθανότητα στην ανάλωσή τους από αναγωγικά αέρια των
ηφαιστειακών εκρήξεων και η οξείδωση της οργανικής ύλης, παρά στη
φωτοσυνθετική διεργασία. Αντίθετα, οι τεκτονικές ανακατατάξεις των στερεών
πετρωμάτων της Γης
πριν από 2,7 Ga, πρέπει να μείωσαν τις εκπομπές
αναγωγικών αερίων, δίνονταν την ευκαιρία στο Ο2 να συγκεντρωθεί στην
ατμόσφαιρα (αντί να εξουδετερωθεί). Η αύξηση του Ο2 στην ατμόσφαιρα πιστεύεται
ότι ήταν ο καταλύτης για την βιολογική εξέλιξη σε πιο σύνθετους οργανισμούς με
αερόβιες διεργασίες και μεταβολισμούς και μεγαλύτερο ενεργειακό υπόστρωμα
στις κυτταρικές λειτουργίες.

1.9. Ο Πυρήνας της Γης μίγμα από Σίδηρο και διάφορα Μέταλλα
Η θεωρία ότι ο πλανήτης Γη περιέχει σίδηρο στον πυρήνα του επηρεάζοντας
τη μαγνητική βελόνα των πυξίδων είχε διατυπωθεί από τον 15ο αιώνα και τον 19ο
αιώνα επιβεβαιώθηκε με την ανάλυση της σύστασης των μετεωριτών.

Σχήμα 1.15. Το εσωτερικό της Γης και ο πυρήνας σιδήρου στο κέντρο.
Η ύπαρξη του σιδήρου στον πυρήνα της Γης ήταν αναμενόμενη εξήγηση και
από τη συνολική πυκνότητα μάζας της Γης, που εκτιμάται σε 5,52 g/cm3, ενώ τα
επιφανειακά πετρώματα είναι σχετικώς ελαφρότερα (~3 g/cm3) αλλά ακόμη και τα
βαθύτερα στρώματα έχουν μικρότερη πυκνότητα (~4,5 g/cm3). Ο σίδηρος από την
άλλη μεριά έχει υψηλή πυκνότητα της τάξης των 7,6 g/cm3. Η σύνθεση των
πετρωμάτων της Γης (που περιέχουν άλλα μέταλλα, πυριτικά άλατα, κ.λπ.)
μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με αυτή των μετεωριτών, που θεωρούνται ότι
αποτελούν τμήματα της πρωτόγονης μάζας των πλανητικών σωμάτων που
συσσωματώθηκαν και αποκρυσταλλώθηκαν με την πτώση της θερμοκρασίας.
Άλλα αέρια και υγρά υλικά βρίσκονταν αναμιγμένα με τις μάζες των
συσσωματωμάτων των πετρωμάτων που σχημάτισαν το αρχικό πλανητικό υλικό
υπό μορφή τηγμένου μάγματος, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που
επικρατούσαν από την ενέργεια που απελευθερώθηκε με το σχηματισμό του
υπέρθερμου πυρήνα. Παράδειγμα αποτελούν οι βασαλτικές θάλασσες της Σελήνης
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που στερεοποιήθηκαν από τα υγροποιημένα μάγματα πετρωμάτων. Συνεχείς
εκρήξεις ηφαιστείων την ίδια περίοδο εκτόξευσαν μεγάλο τμήμα των αερίων και
πτητικών ουσιών που σχημάτισαν την πρωτόγονη δευτερογενή ατμόσφαιρα. Από
πειράματα με μετεωρίτες (χονδρίτες) σε θερμοκρα-σίες1.000-1.500 βαθμούς Κ
παράγονται αναγωγικά αέρια, όπως μεθάνιο, άζωτο, υδρογόνο, αμμωνία και νερό,
και μικρότερες ποσότητες μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα και υδρόθειο (H2S).
Το οξυγόνο είναι αρκετά δραστικό αέριο και απαντάται κυρίως υπό μορφή νερού
(H2O) , οξειδίων των μετάλλων και οξειδίων του πυριτίου (SiO2) και αργιλίου
(Al2O3).

1.10. Η Προβιοτική Ατμόσφαιρα της Γης και η Προέλευση της Ζωής
Η πρώτη περίοδος της πρωτόγονης εξέλιξης της Γης ήταν αρκετά ταραγμένη
και δεν υπάρχει περίπτωση να σχηματίσθηκαν οργανικές ενώσεις με βιολογική
σημασία ή να εξελίχθηκαν σε μικροσφαιρίδια πολυμερισμένων οργανικών μορίων.
Οι επιστήμονες για να μπορούν να διακρίνουν τις διάφορες εποχές και περιόδους
της εξέλιξης της Γης έχουν διαμορφώσει τον παρακάτω Πίνακα με τις αντίστοιχες
χρονολογίες.
Πίνακας 1.2. Οι χρονολογικές περίοδοι εξέλιξης της Γης.
Αιώνες

Εποχές

Phanerozoic
Tertiary
(Φανεροζωική) (Καινοζωική)

Mesozoic
(Μεσοζωική)

Περίοδοι

Palaeocene–Eocene-OligocenePleistocene. Υποπερίοδοι
(Παλαιόκαινη-ΗώκαινηΟλιγόκαινη-Πλειστόκαινη)
Triasic- Jurassic-Cretaceous
(Τριασική-Ιουρασική-Κρητιδική)

Paleozoic
(Παλαιοζωική)

Precambrian
(Προκάμβριος)

Cambrian – Ordovician-Silurian Devonian-CarboniferousPermian
(Κάμβριος-Ορδοβίνια-ΣιλούριαΔεβόνια-Λιθανθρακοφόρος)
Proterozoic
Late
(Προτεροζωική) Middle
Early
Archaean
Late (‘Υστερη)
(Αρχαιοζωική)
Middle (Μέση)
Early (Πρώιμη)
Hadean (Αΐδειος Αιώνας)

Βασικές
χρονολογικές
περίοδοι
(X106)
63

240
570

900
1600
2500
2900
3300
3900
4500
Ga)

(4.5

* Ga [G = 106 years ago ή 1.000.000]
Τα πρώτα απολιθωμένα δείγματα προβιοτικών μορφών ζωής έχουν καταγραφεί
πριν 3,8-3,4 δισεκατομμύρια χρόνια. Είναι απολιθώματα με τη μορφή ανθρακούχων
αιωρημάτων, που μοιάζουν με πίσσα και περιέχουν αρκετό γραφίτη. Τα
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απολιθώματα αυτά έχουν ανακαλυφθεί στην περιοχή Isua και στο νησί Akilia της
δυτικής Γροιλανδίας (3.800 δισεκατομ. χρόνια), στις περιοχές Warrawoon και Sark
Bay της βορειοδυτικής Αυστραλίας (3.450 εκατομ.), στην περιοχή Fig tree (Νότιος
Αφρική) και Gavish Sabkha (Κόκκινη Θάλασσα). Τα απολιθώματα αυτά
χρονολογήθηκαν από το πηλίκο του 12C προς 13C που τεκμηριώνει την κύρια
αντίδραση σταθεροποίησης του άνθρακα σε μικροοργανισμούς με φωτοσυνθετική
δραστηριότητα. Τα πρωτόγονα κυανοβακτήρια (blue-green algae) ξεκίνησαν
αρχικά με ένα απλό φωτοσύστημα που μπορούσε να απορροφήσει την ηλιακή
ακτινοβολία και μέσω της μεταφοράς ηλεκτρονίων και της διάσπασης του νερού να
παράγουν ενέργεια.
Αργότερα η πρωτόγονη φωτοσυνθετική διεργασία έγινε πιο πολύπλοκη. Οι
προκαρυωτικοί οργανισμοί εξελίχθηκαν με αργούς ρυθμούς. οι μικροοργανισμοί
εξελίχθηκαν από αναερόβιους σε αερόβιους μετά την αυξημένη συγκέντρωση
οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Οι προκαρυωτικοί οργανισμοί εξελίχθηκαν σε
ευκαρυωτικούς και αργότερα σε πολυκυτταρικούς οργανισμούς με εξειδικευμένες
λειτουργίες και μεταβολικές διεργασίες.

1.11. Δορυφόροι και Ραδιοτηλεσκόπια στο Διάστημα
Αν και οι αστροφυσικές επιστήμες και η αστρονομία ιδιαίτερα έχουν κάνει
τεράστια βήματα στην κατανόηση του σύμπαντος και των φυσικών νόμων που
επικρατούν, παραμένουν ακόμη πολλά ερωτηματικά για μια σειρά από φαινόμενα
και αστρονομικές παρατηρήσεις. Οι αστρονομικές παρατηρήσεις εκτός από τα
επίγεια τηλεσκόπια γίνεται από το 1990 και με δορυφόρους.
Το 1990 εκτοξεύθηκε το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble Space Telescope
(NASA & European Space Agency) που περιφέρεται κάθε 96 λεπτά σε ύψος 575
χιλιομέτρων πάνω από τη Γη και φωτογραφίζει με το 2,5 μέτρων παραβολικό
καθρέπτη του απομακρυσμένους γαλαξίες και αστέρια σε όλο το φάσμα από το
υπεριώδες μέχρι το ορατό. Οι διαστημικές του εικόνες του έχουν αποκαλύψει
μερικά από τα πιο ωραία αστρικά συμπλέγματα σε περιοχές που προσεγγίζουν τα
10-12 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Πρόσφατα, 14.4. 2009, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
του Διαστήματος (European Space Agency) εκτόξευσε στο διάστημα το διαστημικό
τηλεσκόπιο Herschel Space Observatory με καθρέπτη 3,5 μέτρων αλλά που κάνει
παρατηρήσεις στο υπέρυθρο. Ο δορυφόρος Herschel μεταφέρει τρία αστρονομικά
όργανα: Heterodyne Instrument for the Far Infrared (HIFI) υψηλής ευκρίνειας
φάσματα σε διάφορα μήκη κύματος (160-200 & 240-600 μm), Spectral and
Photometric Imaging Receiver (SPIRE) κάμερα και φασματόμετρο σε μήκη κύματος
250, 350 και 500 μm), Photoconductor Array Camera and Spectrometer (PACS)
κάμερα σε υπέρυθρο στα 60-210 μm (Rowan-Robinson M. Probing the cold
universe. Science 325:546-547, 2009). Τα τελευταία χρόνια των ραδιοαστρονομικών
παρατηρήσεων έγιναν εκπληκτικές ανακαλύψεις άλλων πλανητών με ύπαρξη νερού
στη επιφάνειά τους και τα αποτελέσματα αυτά έχουν αποτελέσει γεγονότα
εξαιρετικής επιστημονικής σπουδαιότητας και έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα.
Η δημιουργία του σύμπαντος με τη «Μεγάλη Έκρηξη» είναι πλέον η
καθιερωμένη επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση στα ζητήματα της
κοσμογονίας. Οι γαλαξίες με τα δισεκατομμύρια αστέρια και τους πλανήτες είναι
μία φυσιολογική εξέλιξη της εκτόνωσης των τεράστιων μαζών σωματιδιακής ύλης
και αερίων που δημιουργήθηκαν με την εκτόνωση προς το άπειρο κενό. Το Ηλιακό
σύστημα είναι ένα τυπικό μοντέλο περιστρεφόμενης αστρικής ύλης που με
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βαρυτικές δυνάμεις κατέρρευσε και δημιούργησε τους πλανήτες που
περιστρέφονται γύρω από τον Ήλιο. Ο πλανήτη Γη έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες
και συνθήκες (ατμόσφαιρα, νερό, πυρήνας σιδήρου, δορυφόρος που έλκει υπό
γωνία την Γη, κ.λπ.) που τον κατέστησαν πρόσφορο αστρικό σώμα για την
ανάπτυξη ζωντανών οργανισμών και εξέλιξης σε πιο σύνθετα βιολογικά
συστήματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η Προέλευση και Εξέλιξη της Πρωτόγονης Ζωής στον
Πλανήτη Γη
Η Γη όταν σχηματίσθηκε πριν από 4,6-4,7 δισεκατομμύρια χρόνια ήταν ένας
πλανήτης με πολυάριθμα ανόργανα και μεταλλικά χημικά συστατικά (αέρια, υγρά
και στερεά) στον πυρήνα και στο μανδύα του, ενώ στην επιφάνεια της Γης και στην
ατμόσφαιρά της υπήρχε διαφορετική ποικιλία στοιχείων και χημικών ενώσεων. Τις
πρώτες πρωτόγονες εποχές σχηματισμού δεν υπήρχαν οργανικές ενώσεις, εκτός
πιθανόν του μεθανίου και απλών υδρογονανθράκων, λόγω της ευαισθησίας τους
στις υψηλές θερμοκρασίες και φυσικά κανένα ίχνος βιολογικών συστημάτων.
Όπως γνωρίζουμε σήμερα οι ζωντανοί οργανισμοί, έστω και με τη μορφή των πιο
απλών
προκαρυωτικών
βακτηρίων
ή
πρωτόγονων
μικροοργανισμών,
αναπτύχθηκαν αργότερα, τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο χρόνια αφότου
σχηματίσθηκε η Γη και δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες
για οργανικές συνθέσεις και συσσώρευση οργανικών ουσιών σε πυκνά διαλύματα
στους πρωτόγονους ωκεανούς και υδάτινα συστήματα. Η πορεία δημιουργίας
οργανικών ουσιών και συμπλόκων μεγαλομοριακών ενώσεων, αν και δεν άφησε
κανένα ίχνος υπολειμμάτων, αποτέλεσε αντικείμενο υποθέσεων και αναζήτησης
των επιστημόνων επί πολλούς αιώνες.

2.1. Αντιλήψεις των Ανθρώπων για τη Ζωή στον Πλανήτη Γη
Ο σκεπτόμενος άνθρωπος είχε πολλά ερωτήματα για το πώς
δημιουργήθηκαν τα έμβια όντα στον πλανήτη Γη. Η έλλειψη γνώσεων για τη
σύσταση, το μεταβολισμό, την εξελικτική αλληλουχία των ειδών και τη διασύνδεσή
τους με το αβιοτικό περιβάλλον, ήταν φυσικό να στρέψουν την προσοχή του
πρωτόγονου ανθρώπου στις υπερφυσικές δυνάμεις. Κατά την πορεία της
διαμόρφωσης των διαφόρων πολιτισμών αναπτύχθηκαν διάφορες θεοκρατικές
αντιλήψεις για διάφορες θεότητες της κοσμογονίας. Οι πρώτες αντιλήψεις των
ανθρώπων για τη ζωή στη Γη συνδύασαν τις θρησκευτικές αντιλήψεις για την
«ζωογόνο» θεϊκή δύναμη που πρέπει να βρίσκεται ενσωματωμένη στη μορφή των
οργανισμών και την αυτόματη γένεσή τους από ανόργανα συστατικά, μετά από
υπερφυσική «εντολή» για την εμφάνισή τους.
Ιερά κείμενα από την Ινδία κάνουν αναφορές για την αυτόματη γένεση
διαφόρων παρασίτων, εντόμων και μυγών από τον ιδρώτα και την κοπριά. Στην
Αίγυπτο πιστεύονταν ότι οι ζωντανοί οργανισμοί (βατράχια, φίδια, σκουλήκια,
κ.λπ.) ξεπετάγονταν αυτόματα από τη λάσπη του Νείλου με την επίδραση του
ηλιακού φωτός. Οι Μιλήσιοι φιλόσοφοι πίστευαν ότι η ζωή είναι σύμφυτη με την
ύλη και θεωρούσαν ότι η αυτόματη γένεση μικροοργανισμών από λάσπη και κοπριά
ήταν αυτοσχηματισμός («αυτόματη γένεση»), χωρίς όμως την επέμβαση κάποιας
ειδικής μυστικιστικής ή θεϊκής δύναμης. Ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε φιλοσοφικά με
το μυστήριο της ζωής και πίστευε στην αυτόματη γένεσή της από άζωη ύλη
(«παθητική αρχή») με την επίδραση μιας ενεργητικής αρχής («μορφή»). Η μορφή
για τα ζωντανά πλάσματα ήταν η «εντελέχεια» ή ψυχή, που διαμόρφωνε το σώμα
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και έδινε κίνηση. Η ύλη από μόνη της δεν μπορεί να οργανωθεί, αλλά με τη δύναμη
της ψυχής μετατρέπονταν σε ζωή.
Οι αντιλήψεις του Αριστοτέλη για τα έμβια όντα είχαν σημαντική επίδραση
στην ιστορία των φυσικών επιστημών και ιδιαίτερα στο πρόβλημα της προέλευσης
της ζωής στον πλανήτη Γη για τους επόμενου αιώνες. Οι βασικοί καθοδηγητές της
Χριστιανικής Εκκλησίας, ιδιαίτερα ο Άγιος Αυγουστίνος, δέχονταν την αυτόματη
γένεση ως κάτι το αναμφισβήτητο και με τις διδασκαλίες τους κατοχύρωσαν το
φαινόμενο ώστε να συμφωνεί φιλοσοφικά και διανοητικά με το δόγμα των
θρησκευτικών αντιλήψεων. Η είσοδος της ζωής στην αδρανή ύλη με τη μορφή
ζωογόνας ψυχής θεωρήθηκε ένα είδος θείας δικαιοσύνης και συγχρόνως απόδειξη
της ύπαρξης της θεϊκής δύναμης.
Η ποικιλία των ζωντανών ειδών και η αρμονική συμβίωση μεταξύ τους και με
το περιβάλλον τους θεωρήθηκε ως προφανής απόδειξη της επέμβασης της θεϊκής
οντότητας για τη δημιουργία τους με βάση ένα «σχέδιο» που μόνο ένα ανώτατο ή
ευφυές όν, με απεριόριστες (θεϊκές) δυνατότητες, θα μπορούσε να σκεφθεί και να
πραγματοποιήσει. Ο δημιουργισμός (creationism) στην ευρεία έννοιά του είναι η
θρησκευτική πίστη ότι το σύμπαν και η ζωή δημιουργήθηκαν εκ του μηδενός από
μία θεϊκή οντότητα, απορρίπτοντας τις επιστημονικές εξηγήσεις και τις αποδείξεις
της αστρονομίας, της αστροφυσικής και της εξελικτικής βιολογίας.
Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μία εξαιρετικά έντονη διαμάχη, με
επίκεντρο τις ΗΠΑ, από θρησκευτικούς κύκλους που θέλουν να επιβάλλουν τη
διδασκαλία της θεωρίας του «ευφυούς σχεδιασμού» (Intelligent design) στα
σχολεία, παράλληλα με την εξελικτική βιολογία μέσω της φυσικής επιλογής
(Δαρβίνεια εξέλιξη) που έχει καθιερωθεί με πληθώρα επιστημονικών ανακαλύψεων
και αποδείξεων. Οι πλέον φανατικοί θιασώτες της θεωρίας του «ευφυούς
σχεδιασμού» θεωρούν ότι η Γη και η ζωή πάνω σε αυτή δημιουργήθηκε από το
«Θεό» πριν 6-10.000 χρόνια, ερμηνεύοντας κυριολεκτικά το βιβλίο της Γένεσης.
Άλλοι δέχονται μεν τα γεωλογικά και βιολογικά ευρήματα και τις επιστημονικές
μεθόδους χρονολόγησης, αλλά απορρίπτουν την εξέλιξη των ειδών. Τα
επιχειρήματά τους δεν στηρίζονται σε αποδείξεις που προκύπτουν μέσα από τη
μελέτη του φυσικού κόσμου, αλλά στην πίστη των υπερφυσικών παρεμβάσεων που
δεν επιδέχονται επιστημονικού ελέγχου ή πειραματικής επιβεβαίωσης. Οι διάφορες
μορφές δημιουργισμού θεωρούνται ότι αποτελούν θρησκευτικές πεποιθήσεις και
όχι επιστημονικές θεωρίες, από την άποψη δε αυτή έχουν κριθεί αντισυνταγματικές
(από δικαστικές αρχές) για να διδαχθούν σε σχολεία των ΗΠΑ. Οι επιστημονικές
οργανώσεις θεωρούν ότι οι αντιλήψεις του «ευφυούς σχεδιασμού» είναι
ψευδοεπιστημονικές και δεν έχουν τουλάχιστον θέση στη διδασκαλία των
βιολογικών επιστημών. Η Εθνική Ακαδημία Επιστημών (National Academy of
Sciences) των ΗΠΑ έχει εκδώσει βιβλία για το θέμα αυτό και εξηγεί με απλό και
επιστημονικό τρόπο τις αποδείξεις της εξελικτικής βιολογίας για την δημιουργία της
ζωής στη Γη και της ποικιλίας των ειδών (National Academy of Sciences. Science,
Evolution and Creationism. The National Academy Press, Washington DC, 2008).
Σημαντικές πειραματικές αποδείξεις παραθέτει και ο γνωστός επιστήμονας Richard
Dawkins με το τελευταίο του βιβλίο («The Greatest Show on Earth. The Evidence
for Evolution”, Free Press, New York, 2009). Το βιβλίο που έρχεται πρώτο τα
τελευταία χρόνια σε πωλήσεις εκλαϊκευμένων επιστημονικών βιβλίων σε πολλές
χώρες, αναλύει διεξοδικά και με επιστημονική επιδεξιότητα τις πολυάριθμες
αποδείξεις για την εξελικτική θεωρία και απορρίπτει βήμα προς βήμα τα
αντιεπιστημονικά επιχειρήματα του «ευφυούς σχεδιασμού».
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Από τα μέσα του 16ου αιώνα και ιδιαίτερα τον 17ο οι παρατηρήσεις των
φυσικών φαινόμενων έγιναν πιο συστηματικές και τεκμηριώθηκαν με πρότυπα
πειράματα, ενώ αντίθετα πολλές παλιές αντιλήψεις ανατράπηκαν ή διαψεύσθηκαν
από πειραματικά αποτελέσματα. Ενώ ο Κοπέρνικος (1473-1543) και ο Γαλιλαίος
(1564-1642) ανέτρεψαν το παλαιό Πτολεμαϊκό σύστημα (που θεωρούσε τη Γη το
κέντρο του κόσμου), οι αντιλήψεις για την αυτόματη γένεση και τα βιολογικά
φαινόμενα ήταν ακόμη σε πρωταρχικό στάδιο. Οι γνωστοί επιστήμονες Βαν Χέλμοντ
(1577-1644), Χάρβεϋ (1578-1657) και Φράνσις Μπέικον (1561-1626) παραδέχονταν
ακόμη την αυτόματη γένεση. Η πρώτη αμφισβήτηση της υπόθεσης οφείλονταν στα
πειράματα του Ιταλού γιατρού Φραντζέσκο Ρέντι (1626-1698), ο οποίος σε
προσεκτικά πειράματα με ένα κομμάτι κρέατος που είχε σκεπασθεί συστηματικά με
ναπολιτάνικη μουσελίνα παρατήρησε ότι δεν σχηματίσθηκαν άσπρες προνύμφες
κάμπιας ή μύκητες. Συμπέρανε ότι στο σάπιο κρέας οι μύγες εναπόθεταν τα αυγά
τους που αναπτύσσονταν αργότερα σε προνύμφες.

Σχήμα 2.1. Πειράματα του Φραντζέσκο Ρέντι και Παστέρ που απέκλεισαν την
αυτόματη γένεση. Σε δοχεία που αποκλείονταν η είσοδος μικροοργανισμών από τον
αέρα ή μυγών δεν αναπτύσσονταν μύκητες ή βακτήρια.
Η πειραματική απόρριψη της αυτόματης γένεσης ανήκει στον Λουί Παστέρ.
Με τα ευφυή του πειράματα (1862) απέδειξε ότι οι μικροοργανισμοί που
αναπτύσσονταν σε ζωμό κρέατος μεταφέρονταν από τον αέρα. Ειδικά δοχεία με
μακρόστενους και λεπτούς υάλινους λαιμούς δεν επέτρεπαν την εισδοχή
μικροοργανισμών από τον αέρα. Καλή απολύμανση με βράσιμο και περιορισμός της
έκθεσης στον αέρα έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα.
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Louis Pasteur (1822-1895)

Aleksandr Oparin (1994-1980)

Charles Darwin (1809-1892)

John Desmond Bernal (1901-1971)

Σχήμα 2.2. Οι επιστήμονες Louis Pasteur, Charles Darwin, Aleksandr Oparin και
J.D. Bernal που πρωτοστάτησαν στην θεωρητική προσέγγιση των προβλημάτων της
προβιοτικής προέλευσης της ζωής.
Ακόμη και στον 19ο αιώνα, οι θεωρίες για την προέλευση της ζωής
παρέμειναν άγνωστες χωρίς πειστικά πειραματικά αποτελέσματα. Το 1924, ο
Ρώσος επιστήμονας Αλεξάντερ Οπάριν (Aleksandr Oparin) παρουσίασε το μικρό του
βιβλίο «Η Προέλευση της Ζωής» όπου προσπάθησε να τεκμηριώσει την υπόθεση της
αβιογενούς προέλευσης και σύνθεσης των απλούστερων οργανικών ενώσεων
(αμινοξέα, πρωτεΐνες, κ.λπ.) κάτω από πρωτόγονες συνθήκες στην επιφάνεια της
Γης. Αργότερα, τις ίδιες ιδέες ανέπτυξε ο γνωστός Άγγλος βιολόγος John B.S.
Haldane (1892-1964) που πίστευε ότι η αρχική αβιογενής σύνθεση ακολούθησε
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εξελικτικές διεργασίες που οδήγησαν στους πρώτους πρωτόγονους οργανισμούς.
Αν και η αρχική ιδέα της προέλευσης της ζωής πιστεύεται ότι αναφέρεται σε ένα
ιδιωτικό γράμμα του Charles Darwin (Δαρβίνος), ο οποίος έγραφε το 1871 «… θα
μπορούσαμε να σκεφθούμε μία μικρή ζεστή λιμνούλα όπου διάφορες χημικές ουσίες, όπως
αμμωνία και φωσφορικά άλατα, φως, θερμότητα, ηλεκτρική ενέργεια, κ.λπ., ώστε ένα
πρωτεϊνικό μόριο να σχηματίζονταν με χημική αντίδραση, και το οποίο ήταν έτοιμο να
υποστεί πιο σύνθετες αλλαγές. Σήμερα μια τέτοια ουσία θα καταστρέφονταν ή θα
απορροφούνταν πολύ γρήγορα, αλλά κάτι που δεν μπορούσε να γίνει πριν από τη
δημιουργία των ζωντανών οργανισμών...» [“… we could conceive in some warm little pond
with all sorts of ammonia and phosphoric salts, light, heat, electricity, etc, present, that a protein
compound was chemically formed, ready to undergo still more complex changes. At the present
day, such matter would be instantly devoured or absorbed which could not have been the case
before living creatures were formed..” (1871)]

Οι ιδέες αυτές βρίσκονταν στο προσκήνιο των επιστημονικών συζητήσεων
και ίσως ορισμένοι να προσπάθησαν πειραματικά να πετύχουν κάτι τέτοιο χωρίς
επιτυχία. Η αναζήτηση της προβιοτικής προέλευσης οργανικών ενώσεων στην
πρωτόγονη επιφάνεια της Γης οδήγησε στο διάσημο πείραμα των Miller και Urey.

2.2. Το Πείραμα Miller-Urey: Σύνθεση Οργανικών Ενώσεων από
Ανόργανα Συστατικά σε Προβιοτικές Συνθήκες
Με βάση τις παρατηρήσεις για τη σύσταση της ατμόσφαιρας άλλων
πλανητών, τις θεωρητικές υποθέσεις για τις συνθήκες που επικρατούσαν στην
επιφάνεια της Γης τις πρωτόγονες εποχές και τις ανόργανες χημικές ουσίες που
πιθανόν υπήρχαν σε αφθονία την εποχή εκείνη, ο Harold Urey (1893-1981,
Καθηγητής, Παν/μιο του Σικάγου) πρότεινε το 1952 στον πτυχιούχο μαθητή του
Stanley L. Miller (μόλις είχε ξεκινήσει τη διδακτορική του διατριβή) να τοποθετήσει
τα αέρια αμμωνία (NH3), μεθάνιο (CH4), ατμούς νερού (H2O) και υδρογόνο (H2) σε
μία κλειστή φιάλη και να τα βομβαρδίσει με ηλεκτρικούς σπινθήρες. Ο Urey που
είχε κάνει έρευνες για την πρωτόγονη ατμόσφαιρα των πλανητών, θεωρούσε ότι
αυτά τα αέρια πρέπει να βρίσκονταν σε σχετική αφθονία, ενώ οι ηλεκτρικοί
σπινθήρες αντιπροσώπευαν τις καταιγίδες που σάρωναν τις εποχές εκείνες τον
ουρανό και παρείχαν την απαιτούμενη ενέργεια για τις αντιδράσεις. Ο Urey
θεωρούσε ότι η ατμόσφαιρα ήταν αναγωγική, απουσία οξυγόνου (Ο2). Μετά από
μία εβδομάδα το πείραμα έδειξε ότι είχαν σχηματισθεί σημαντικές ποσότητες
αμινοξέων, οργανικών οξέων και διάφορες άλλες οργανικές ενώσεις. Τα αμινοξέα
ήταν γλυκίνη, αλανίνη, ασπαρτικό και γλουταμινικό οξύ και σαρκοσίνη. Επίσης,
βρέθηκαν τα οξέα μυρμηγκικό, οξικό, λακτικό, αδιπικό οξύ και ουρία.
Μετά το θάνατο του Μίλερ (Μάιος 2008) οι συνεργάτες του Jeffrey Bada και
Antonio Lazcano βρήκαν υπολείμματα των δειγμάτων των πρώτων προβιοτικών
πειραμάτων. Με πιο εξελιγμένη χρωματογραφική ανάλυση και φασματομετρία
μάζας (HPLC-MS) των προϊόντων βρέθηκαν ότι σε ορισμένα πειράματα, όπου
χρησιμοποιήθηκαν έντονες συνθήκες ηλεκτρικών σπινθήρων και ηφαιστειακών
εκπομπών, είχαν σχηματισθεί όχι απλώς 5 αμινοξέα, αλλά 14 αμινοξέα και 5
αμίνες, ενώ σε μερικά δείγματα βρέθηκαν 22 αμινοξέα και αμίνες, αν και οι
συγκεντρώσεις τους ήταν χαμηλότερες.
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Το σφαιρικό δοχείο περιέχει το μίγμα
αερίων και με τα δύο ηλεκτρόδια
παράγει
του
σπινθήρες
που
δημιουργούν τις συνθήκες σύνθεσης
οργανικών ουσιών.
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Τα αέρια Μεθάνιο, Αμμωνία και Υδρογόνο με
υδρατμούς που παράγονται στη σφαιρική
φιάλη και κυκλοφορούν σε όλη τη συσκευή
δέχονται
τους
σπινθηρισμούς
για
να
αντιδράσουν. Τα προϊόντα συμπυκνώνονται
στο Trap.

Σχήμα 2.3. Πείραμα Miller-Urey για την προβιοτική σύνθεση αμινοξέων.

Stanley Miller (1930-2007)

Harold Clayton Urey (1893-1981)

Σχήμα 2.4. Οι επιστήμονες Stanley Miller και Harold C. Urey.
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Το αρχικό πείραμα Miller-Urey που δημοσιεύθηκε το 1953 (Science 117:528531, 1953) ήταν βασικά ιδέα του νεαρού Μίλερ, αν και με σοφή καθοδήγηση από
τον καθηγητή του Γιούρεϋ και με θεωρητικές υποθέσεις των πρωτόγονων
συνθηκών που επικρατούσαν στους πλανήτες όπως η Γη. Η δημοσίευση αποτέλεσε
διεθνής «είδηση» και αντικείμενο μεγάλης συζήτησης στους κύκλους της
επιστημονικής κοινότητας. Ο Μίλερ ήταν αρκετά νέος, ο Γιούρεϋ είχε ήδη πάρει το
Βραβείο Νόμπελ Χημείας για την ανακάλυψη του βαρέος ύδατος, (1934). Αν και
προτάθηκαν στην επιτροπή των βραβείων Νόμπελ, τελικά δεν τους απονεμήθηκε,
αλλά η ανακάλυψή τους θεωρείται ακόμη και σήμερα εξαιρετικά σημαντική, όπως
και η ανακάλυψη του διπλού έλικα του DNA, που έγινε την ίδια χρονιά από τους
Crick, Watson, Wilkins και Franklin. Το πείραμα από ιστορική άποψη θεωρείται ότι
άλλαξε ριζοσπαστικά την προβιοτική χημεία και ίδρυσε ολόκληρη «σχολή»
επιστημονικής έρευνας.
Το πείραμα αυτό αποτέλεσε την πρώτη πειραματική απόδειξη για οργανικές
συνθέσεις κάτω από πρωτόγονες προβιοτικές συνθήκες που οδηγεί στην παραγωγή
χρήσιμων βιοχημικών ουσιών για βιολογικούς οργανισμούς. Αν και αποδείχθηκε ότι
οι αναγωγικές συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν και οι πρώτες ύλες-αέρια δεν ήταν
αυτές που επικρατούσαν τις προβιοτικες εποχές εκείνες στην ατμόσφαιρα της Γης.
Αλλά αυτό δεν μειώνει τη σπουδαιότητα του πειράματος. Πιστεύεται ότι η
πρωτόγονη ατμόσφαιρα μετά από μία σύντομη αναγωγική φάση έγινε ουδέτερη, με
κύρια συστατικά CO2, CO, N2, HCN, CH2O, H-C(=NH)-CΞN, υδρατμοί και πιθανόν
CH4, NH3 και H2 σε χαμηλές συγκεντρώσεις. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι δεν
υπήρχε το Οξυγόνο. Απλώς με τις συνθήκες αυτές η απόδοση των αμινοξέων είναι
μειωμένη. Αλλά εάν αποφευχθεί η οξείδωση (με Fe2+) των προϊόντων η απόδοση
αυξάνει ικανοποιητικά.
Με βάση το πείραμα Μίλερ, άλλοι επιστήμονες συνθέσανε τις επόμενες
δεκαετίες διάφορες βιοχημικής σημασίας ενώσεις (αμινοξέα, πρωτεΐνες, σάκχαρα,
κ.λπ.) κάτω από προβιοτικές συνθήκες από απλές ανόργανες ενώσεις. Επίσης, οι
βάσεις των νουκλεϊνικών οξέων αδενίνη, γουανίνη και οι πουρίνες, όπως
υποξανθίνη, ξανθίνη και διαμινοπουρίνη έχουν παρασκευασθεί συνθετικά με
διάφορες παραλλαγές συνθετικών διεργασιών κάτω από προβιοτικές συνθήκες. Οι
πυριμιδίνες, για παράδειγμα, παρασκευάσθηκαν με αρχική ένωση το
κυανοακετυλένιο, που παρασκευάζεται με καλές αποδόσεις από την επίδραση
ηλεκτρικών σπινθήρων σε μίγμα μεθανίου και αζώτου ή με αντίδραση
κυανοακετυλενίου και κυανικών αλάτων. Σε άλλες αντιδράσεις η κυτοσίνη
μετατρέπεται κάτω από προβιοτικές συνθήκες σε ουρακίλη. Υπάρχει τεράστιος
κατάλογος τέτοιων συνθέσεων στην επιστημονική βιβλιογραφία.
Προβιοτικές συνθήκες χρησιμοποιήθηκαν και για την συνθετική παρασκευή
σακχάρων. Η διεργασία αυτή αυτοκαταλύεται ξεκινώντας από φορμαλδεΰδη, η
οποία μετατρέπεται σε γλυκοαλδεΰδη και γλυκεραλδεΰδη για να καταλήξει σε
σάκχαρα με 4 ή 5 άτομα άνθρακα. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν επιτευχθεί
αρκετές αβιογενείς συνθέσεις για μεγάλη ποικιλία οργανικών ενώσεων με
βιοχημική σημασία, όπως λιπαρά οξέα, ιμιδαζόλια, πορφυρίνες, κ.λπ., που
θεωρούνται ότι θα μπορούσαν να παρασκευασθούν κάτω από προβιοτικές
συνθήκες στα πρώτα στάδια εξέλιξης της Γης.
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Σχήμα 2.5. Συνθετικές διεργασίες που έλαβαν χώρα σε προβιοτικές συνθήκες.
Προβιοτική σύνθεση αδενίνης από υδροκυάνιο (J. Oro, 1960) και προβιοτική
σύνθεση πυριμιδινών των νουκλεϊνικών οξέων από κυανοακετυλένιο (Miller,1968).

2.3. Βιοχημικές Ουσίες από Μετεωρίτες και Αστρική Σκόνη.
Υπέρθερμες Πηγές στα Βάθη των Ωκεανών
Η αναγωγική σύσταση της ατμόσφαιρας σίγουρα διευκόλυνε την παραγωγή
με υψηλές αποδόσεις αμινοξέων και άλλων χημικών ενώσεων με ηλεκτρικούς
σπινθήρες, αλλά κάτω από οξειδωτικές συνθήκες οι αποδόσεις ήταν πολύ πιο
μικρές. Αν και οι επιστήμονες δεν αποκλείουν κάποιο είδος αναγωγικών συνθηκών
σε πρωτόγονες εποχές ή την εξειδικευμένη παρουσία μεθανίου, αμμωνίας και
υδρογόνου σε ορισμένες περιοχές της επιφάνειας που θα ευνοούσαν τις συνθήκες
τέτοιων οργανικών συνθέσεων.
Από το 1961 διάφοροι επιστήμονες πρότειναν και μία άλλη εκδοχή όσον
αφορά την αφθονία προβιοτικών ουσιών στην επιφάνεια της Γης, τις
εξωπλανητικές μεταφορές οργανικών ουσιών μέσω κομητών, μετεωριτών και
διαστρικής σκόνης. Επιστήμονες όπως Juan Oro (University of Houston), Sherwood
Chang (NASA Ames Institute) και Christopher Chyba and Carl Sagan (SETI, Cornell
University) πρότειναν διάφορες παραλλαγές. Ο Juan Oro το 1961 βομβάρδισε μίγμα
υδροκυανίου και αμμωνίας με ηλεκτρικούς σπινθήρες και συνέθεσε διάφορα
αμινοξέα, και άφθονη αδενίνη, που είναι η μία από τις νουκλεοβάσεις στο DNA και
RNA. Οι πρωταρχικές ενώσεις, όπως HCN, C2N2 και HC3N έχουν παρατηρηθεί σε
διαστρική σκόνη στο Σύμπαν. Σύμφωνα με τις θεωρίες αυτές οι κομήτες,
μετεωρίτες και διαστρική σκόνη μετέφεραν μεγάλες ποσότητες αερίων και νερού
αλλά και οργανικών ουσιών με βιοχημική σημασία. Οι ποσότητες αυτές
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συγκεντρώθηκαν στα νερά της επιφάνειας της Γης μετά από εκατομμύρια χρόνια
βομβαρδισμών από περιπλανώμενα διαστρικά σώματα στην περιοχή του Ηλιακού
συστήματος.
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Η σύνθεση της φορμόζης από φορμαλδεΰδη (Miller 1998)
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Σύνθεση διαφόρων πουρινών, πυριμιδινών και αμινοξέων από την υδρόλυση ολιγομερών του
υδροκυανίου

Σχήμα 2.6. Διάφορες συνθέσεις προβιοτικών βιοχημικών ενώσεων από απλά
συστατικά: φορμόζης και ριβόζης από φορμαλδεΰδη, ριβόζης, πουρινών,
πυριμιδινών και αμινοξέων από υδρόλυση ολιγομερών του υδροκυανίου.
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Διαστημικό κενό
Κομήτες
Υδρογονάνθρακες
CH, CH4, HC2,
C,C+, CH, CH+,
HC2H, HC2CH3
C2, C3
Αλκοόλες
OH, H2Ο, CH3OH,
O, OH, OH+,
C2H5OH
H2O, H2O+
Αλδεΰδες & Κετόνες
HCO, HCO+, H2CO,
C, CO, CO+,
CH3CHO
HCO
Οξέα & παράγωγα
CO, C3O,
C, O, CO+,
CH2=C=O, HCO2H,
CO2+
HCO2CH3
Αμίνες & παράγωγα
NH3, CH2NH,
NH, NH+, NH2,
CH3NH2, NH2CHO,
NH3, N2+
NH2CN, HNCO
Νιτρίλια
CN, HCN, HNC,
CN, CN+, HCN,
NH2CN, C2CN,
CH3CN
CH2=CHCN,
CH3CN, C2H5CN,
HCH3CCCN,
H(CC)nCN (n=1-5)
Διάφορες ενώσεις
H2, H2CS, CS, SO,
H, CS, S, S2,
OCS, H2S, SO2, NS, H2S+, μέταλλα
SiO, N2H+,
CH3OCH3
Σχήμα 2.7. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι οι μετεωρίτες μπόρεσαν να μεταφέρουν

σημαντικές ποσότητες οργανικών ενώσεων στη Γη, αλλά και απλών βιοχημικών
ενώσεων (όπως αμινοξέα) από το διάστημα.
Η υπόθεση για τη μεταφορά χημικών ουσιών με βιολογική σημασία
ενισχύεται και από το γεγονός ότι η ανάλυση μετεωριτών, αστεροειδών και
διαστρικής σκόνης έδειξε την παρουσία αμινοξέων, πολυμερισμένων οργανικών
ενώσεων (με εναλλασσόμενους διπλούς και τριπλούς δεσμούς), ελεύθερες ρίζες με
μονήρες ασύζευκτο ηλεκτρόνιο (CCH, CCCH), καρβένια με δύο ασύζευκτα
ηλεκτρόνια (:CH2, :C3H2), μοριακά ιόντα (HCO+, HNN+, HCO2+) και άλλα οργανικά
μόρια. Μέχρι τώρα οι αστρονομικές παρατηρήσεις έχουν πιστοποιήσει
φασματοσκοπικά πάνω από 130 μόρια ή μίγμα μορίων στον διαστρικό χώρο καθώς
και την ύπαρξη αφθονίας βιογενών στοιχείων, όπως H, C, N, O, S και P αλλά και
στοιχείων όπως Si, F, Mg, Cl, Na, K και Al υπό μορφή κυανιούχων αλάτων.
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Δείγμα τεράστιου Μετεωρίτη Villamete
σε μουσείο

Σχήμα 2.8. Διάφοροι μετεωρίτες που έχουν πέσει στην Γη.

Σχήμα 2.9. Ο περίφημος κρατήρας του μετεωρίτη στην έρημο της Αριζόνας (USA,
Barringer Meteor Crater), με διάμετρο 1200 m, 170 m βάθος, ηλικίας 49.000 ετών.
Τα τελευταία χρόνια, οι επιστήμονες προσανατολίζονται και σε ένα άλλο
σημαντικό γεωλογικό χώρο παραγωγής οργανικών ενώσεων, τις υπέρθερμες
υδρορωγμές (ή υδρόθερμες πηγές) στο φλοιό της Γης στα βάθη των ωκεανών
(deep-sea hydrothermal vents) από όπου αναβλύζουν διάφορα αέρια και
επικρατούν θερμοκρασίες άνω των 100ο C. Οι συνθήκες αυτές είναι ικανές για την
προώθηση αντιδράσεων σύνθεσης οργανικών μορίων, λόγω της αναγωγικής τους
σύστασης, ιδιαίτερα λόγω της παρουσίας υδρόθειου (H2S) και την αφθονία
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μεταλλικών ιόντων. Οι υπέρθερμες αυτές υδρορωγμές είναι ακόμη και σήμερα
πηγές μεγάλης βιολογικής δραστικότητας (με την παρουσία υπερθερμόφιλων
βακτηρίων, hyperthermophilic bacteria, σε θερμοκρασίες 113-121οC χωρίς την
παρουσία ηλιακής ενέργειας). Οι συνθήκες των υπέρθερμων ρωγμών του φλοιού
στους ωκεανούς έχουν προσομοιωθεί με πειράματα στο εργαστήριο και τα
αποτελέσματα είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Με τις συνθήκες των υψηλών
θερμοκρασιών και των διάφορων ενώσεων που βρίσκονται στις περιοχές αυτές
έχουν παρασκευασθεί λιπίδια και ανάλογες ενώσεις, αμινοξέα, νουκλεοτίδια και
πυρουβικές ενώσεις.

Σχήμα 2.10. Υψηλής θερμοκρασίας υδρόθερμες πηγές στους ωκεανούς,
αναβλύζοντα αέρια και με παρουσία θερμόφιλων βακτηρίων ανθεκτικά σε υψηλές
θερμοκρασίες.
Επιπλέον, οι υπέρθερμες υδρορωγμές και οι υψηλές πιέσεις στα βάθη των
ωκεανών θεωρούνται καλές πηγές αβιογενούς σύνθεσης λόγω της τάσης να
αναμιγνύονται με τα ψυχρότερα στρώματα νερού. Με τον τρόπο αυτό οι ενώσεις
που σχηματίζονται μεταφέρονται σε ψυχρότερα τμήματα του νερού (που σε
ορισμένες περιπτώσεις είναι σε -10οC) και σταθεροποιούνται λόγω κατάψυξης, για
να αντιδράσουν αργότερα όταν οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές. Οι μεταβολές της
θερμοκρασίας στις περιπτώσεις αυτές ταιριάζουν με τις κοινές πρακτικές της
συνθετικής οργανικής χημείας, όπου υψηλές θερμοκρασίες προωθούν διάφορες
αντιδράσεις και χαμηλές θερμοκρασίες διατηρούν και σταθεροποιούν ευαίσθητες
οργανικές ενώσεις.
Επίσης, τα ηφαίστεια για πολλούς επιστήμονες αποτέλεσαν μία εξαιρετικά
πλούσια και διαρκής πηγή εκπομπής αερίων και υγρών μαζών απλών χημικών
ενώσεων και υδρατμών που κατακρημνίσθηκαν αργότερα σε υδάτινα συστήματα
και μετά από συμπυκνώσεις και με κατάλληλες προβιοτικές συνθήκες ξεκίνησαν
νέες συνθετικές πορείες παρασκευάζοντας ενδιαφέρουσες βιοχημικές ουσίες.
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Γίνεται λοιπόν προφανές στην πρωτόγονη Γη υπήρχαν πολλές πιθανές πηγές
απλών χημικών ουσιών που συνέβαλαν σε προβιοτικές συνθήκες στη δημιουργία
της περίφημης «σούπας» οργανικών ενώσεων με βιολογική σημασία. Η διεργασία
αυτή πρέπει να κράτησε πολλά εκατομμύρια χρόνια και στην πορεία της πρέπει να
λάβουμε υπόψη και διάφορες καταλυτικές παρεμβολές από πυριτικά, αργιλικά και
σιδηρομεταλλικά στερεά.

2.4. Σχηματισμός των πρώτων Βιομορίων: Οργάνωση
Μικροσφαιρίδια Πρωτόγονων Μικροοργανισμών

σε

Μετά από την προβιοτική σύνθεση οι επιστήμονες άρχισαν να
πειραματίζονται με τους πιθανούς τρόπους αλληλεπίδρασης των οργανικών μορίων
μεταξύ τους και με το υδατικό τους περιβάλλον. Τα πρώτα αβιοτικά οργανικά
μόρια δημιουργήθηκαν μέσα σε διάλυμα νερού και όπως ήταν φυσικό λόγω της
περιορισμένης διαλυτότητας δημιούργησαν μικροσφαιρίδια με το υδρόφοβο τμήμα
στο εσωτερικό τους και το υδρόφιλο στην εξωτερική επιφάνεια. Την διεργασία
αυτή δείχνουν
πολυάριθμα εργαστηριακά πειράματα. Ο πολυμερισμός των
μονομερών αυτών μέσα στο υδάτινο περιβάλλον τους είναι θερμοδυναμικά
δύσκολος, αλλά πειραματικές αποδείξεις δείχνουν ότι μεταλλικά κατιόντα,
άμορφες επιφάνειες πυριτικών αλάτων (πηλός) και παράγωγα του ιμιδαζολίου,
μπορούν
να
καταλύσουν
αποτελεσματικά
διάφορες
αντιδράσεις,
συμπεριλαμβανομένου του πολυμερισμού τους. Εκλεκτική προσρόφηση των μορίων
αυτών σε μεταλλικές επιφάνειες επιταχύνει την αύξηση της συγκέντρωσης και τον
πολυμερισμό τους. Επειδή η προσρόφηση έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
ασθενών μη ομοιοπολικών δεσμών όπου τα μεταλλικά ιόντα πιστεύεται ότι έπαιξαν
σημαντικό ρόλο σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επίσης, άλλες διεργασίες, όπως η
εξάτμιση του νερού σε παλιρροιακές λιμνούλες και πάγωμα των αραιών
διαλυμάτων βοήθησαν στην αύξηση των συγκεντρώσεων. Ιδιαίτερα η τελευταία
διεργασία είναι εξαιρετικά σημαντική συνθήκη για την μη ενζυμική σύνθεση
ολιγονουκλεοτιδίων.
Καθώς τα πολυμερισμένα μόρια έγιναν πιο σύνθετα και πολύπλοκα σε δομή,
ορισμένα άρχισαν «διπλώνονται» σε διάφορες μορφές που μπορούσαν να
αντιδρούν και να αλληλεπιδρούν με άλλα μόρια. Με τον τρόπο αυτό
δημιουργήθηκαν, πιθανόν, πρωτόγονοι καταλύτες που προωθούσαν μη ενζυμικές
αντιδράσεις, ιδιαίτερα αυτές που ευνοούσαν το σχηματισμό δεσμών-υδρογόνου και
άλλων διαμοριακών επιδράσεων. Στην πορεία αυτή, πιστεύεται, ότι ορισμένα
πολυμερισμένα βιοχημικά μόρια άρχισαν να καταλύουν την «ατελή» αλλά
πρωτόγονη ενδο-αναπαραγωγή τους (self-replication) και άλλων ανάλογων
μορίων. Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει σαφές ότι οι πειραματικές αποδείξεις
συσχετίζονται και με τις γνώσεις των επιστημόνων για τα υπάρχοντα βιολογικά
συστήματα. Οι επιστήμονες γνωρίζουν δομές με λιπιδικές κυτταρικές μεμβράνες και
τον ρόλο τους στις λειτουργίες των κυττάρων, καθώς και στη πορεία των
μεταβολικών διεργασιών σε μικροοργανισμούς.
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Μικρόσφαιρες που διαχωρίζονται ανάλογα με το pH

Ηλεκτρονική μικρογραφία
μικροσφαιρών με διπλή μεμβράνη
Από χαοτική διάταξη τα σφαιρίδια
αποκτούν κυκλική διαμόρφωση

Φωσφολιπίδια σε υδατικά διαλύματα. Υδρόφιλα και υδρόφοβα άκρα επιφέρουν
την οργανωμένη διάταξη σε μικκύλια, λιποσώμματα, διπλοστοιβάδες.

Σχήμα 2.11. Σχηματικές παραστάσεις μικροσφαιριδίων βιολογικού υλικού,
σφαιρική μορφοποίηση ανάλογα με τα υδρόφοβα και υδρόφιλα τμήματα των
χημικών αλυσίδων. Φωσφολιπίδια σε υδατικά διαλύματα, διπλές μεμβράνες.
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2.5. Υπάρχουν αποδείξεις για τη Δομή των Πρωτόγονων Βιοχημικών
Μικροοργανισμών;
Οι αποδείξεις για την ύπαρξη βιοχημικών δομών με πρωτόγονη δομή και
σφαιρικό σχήμα βρίσκονται σε απολιθώματα που έχουν ηλικίες 3.5-3.3
δισεκατομμύρια χρόνια. Τα απολιθώματα των αναερόβιων και ετεροτροφικών
πρωτόγονων μικροοργανισμών μας προσφέρουν μία εξαιρετικά διεισδυτική εικόνα
της δομής και της διαμόρφωσης των πρώτων εκατομμυρίων χρόνων, όταν οι
μικροοργανισμοί υπόκεινται σε εξελικτική πορεία κάτω από προβιοτικές συνθήκες.
Απολιθώματα που χρονολογούνται σε 3,5-3.3 δισεκατομμύρια xρόνια βρέθηκαν
στις περιοχές Isua (Γροιλανδία), Gavish Sabkha (Κόκκινη θάλασσα, Red Sea),
Warrawoona και Shark Bay (Αυστραλία) και Fig Tree (Νότιος Αφρική). Τα πρώτα
απολιθώματα πρωτόγονων μορφών ζωής ανακαλύφθηκαν και πιστοποιήθηκαν το
1965 από τον διάσημο καθηγητή Schopf JW (Earth and Geoscience, Univ.
California, Los Angeles) στην Αυστραλία.
Η εξέλιξη των πρωτόγονων αυτών μορφών ζωής ήταν μακροχρόνια και
εξαιρετικά αργή. Υπήρχαν μερικά κρίσιμα στάδια για αλλαγές σε πιο σύνθετα
βιολογικά
συστήματα.
Παρόλα
αυτά
οι
πρωτόγονοι
προκαρυωτικοί
μικροοργανισμοί ήταν για αρκετά δισεκατομμύρια χρόνια εξαιρετικά απλοί σε δομή
και λειτουργία σε σχέση με τον πλούτο και την βιοποικιλότητα που υπάρχει τα
τελευταία 500 εκατομμύρια χρόνια. Τα απολιθώματα που έχουν βρεθεί μέχρι
σήμερα ρίχνουν φως στα εξαιρετικά αργά και πολύχρονα στάδια εξέλιξης, που
είναι δύσκολο ή ακατόρθωτο να πραγματοποιηθούν κάτω από πειραματικές
συνθήκες.

Σχήμα 2.12. Απολιθωμένα υπολείμματα προβιοτικής ζωής (Schopf and Barghorn)
και μικροοργανισμοί της πρώιμης φωτοσύνθεσης.
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Απολιθώματα πρωτόγονων
μικροοργανισμών

Πρωτεροζωικοί στρωματόλιθοι
απολιθώματα προβιοτικής ζωής
(Warrawoona Group, Αυστραλία)

Στρωματόλιθοι (stromatolites)

Εικόνες ηλεκτρονικής μικροσκοπίας για
απολιθώματα κυανοβακτηρίων

Σχήμα 2.12. Φωτογραφίες απολιθωμάτων πρωτόγονων μικροοργανισμών. Εικόνες
από στρωματόλιθους ή στρωματολίτες. Ηλεκτρονική μικροσκοπία για απολιθώματα
κυανοβακτηρίων.
Παρόλα αυτά, προσανατολίζουν τις προσπάθειες των επιστημόνων να
τεκμηριώσουν τα κυριότερα στάδια της εξέλιξης των αναερόβιων μορφών σε
κυανοβακτήρια με φωτοσυνθετική μεταβολική ικανότητα, παραγωγή οξυγόνου και
μετατροπής τους σε αερόβιους οργανισμούς, οι οποίοι αρχικά ήταν προκαρυωτικοί
και αργότερα μετατράπηκαν σε ευκαρυωτικούς πολυκύτταρους οργανισμούς,
δηλαδή σε οργανισμούς των οποίων το γενετικό υλικό των νουκλεοτιδίων (DNA,
RNA) έχει το δικό του πυρήνα μέσα στο κύτταρο και περικλείεται με ειδική
κυτταρική μεμβράνη από τα άλλα οργανίδια του κυττάρου.
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Μορίων,

Πρωτεΐνες,

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια κοινή θεωρητική συνισταμένη μεταξύ των
επιστημόνων, η υπόθεση του «βιολογικού κόσμου» του RNA για τα πρώτα χρόνια
της λειτουργίας των βιολογικών συστημάτων. Οι επιστήμονες θεωρούν πως το
μόριο του RNA από μόνο του (σε αντίθεση με το DNA που είναι μόριο με μεγάλο
μοριακό βάρος και πιο πολύπλοκη δομή) θα μπορούσε να λειτουργεί και ως
γενετικό υλικό (κυτταρικός πολλαπλασιασμός) και ως ένζυμο-καταλύτης (RNA selfcontained biological world, functioning as genetic materials and enzyme-like
catalysts).
Η υπόθεση αυτή άλλαξε σημαντικά την κατεύθυνση της έρευνας για την
προβιοτική προέλευσης της ζωής. Η υπόθεση του «κόσμου RNA» μετατοπίζει το
επιστημονικό ενδιαφέρον στη σύνθεση του μορίου αυτού ή ότι προϋπήρξε ως
πρόδρομός του, και θεωρεί ότι άλλα βιολογικά μόρια, όπως οι πρωτεΐνες, είναι
αποτέλεσμα της καταλυτικής επέμβασης του RNA. Αν και υπάρχουν πολλά
ερωτηματικά, μερικά πειράματα με RNA επιβεβαιώνουν τις πιθανότητες να είναι ο
πολύτιμος υποψήφιος και ο ακρογωνιαίος λίθος για την εξελικτική διεργασία των
βιολογικών συστημάτων. Γιατί με τη σημερινή κατάσταση είναι γνωστοί οι διακριτοί
ρόλοι του RNA προς το σύστημα DNA για τη σύνθεση πρωτεϊνών των ζωντανών
οργανισμών.
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι από την εποχή που δημιουργούνται
πολυμερισμένα βιομόρια τα οποία διευθετούν τις γενετικές πληροφορίες, η
θερμοκρασία του περιβάλλοντος πρέπει να καταστεί αρκετά χαμηλή για
διασφαλίσει τη μακροχρόνια σταθερότητα των οργανικών μορίων. Από πειράματα
που έχουν πραγματοποιηθεί με απολιθώματα ζωντανών οργανισμών, το αρχαίο
DNA διατηρείται περίπου 100.000 χρόνια σε ψυχρές συνθήκες, ενώ μόνο 1.00010.000 χρόνια σε πιο ζεστά κλίματα. Το RNA είναι ακόμη πιο ευαίσθητο στις υψηλές
θερμοκρασίες. Η υπόθεση της «προβιοτικής σούπας» όπου αναμίχθηκαν οι πρώτες
οργανικές ενώσεις και τα πολυμερή τους, απαιτεί χαμηλές θερμοκρασίες για την
πορεία εξέλιξης από το RNA στο σύστημα DNA/πρωτεΐνες των πρωτόγονων
μικροοργανισμών. Άρα υποθέτουν οι επιστήμονες ότι, η Γη μετά την αρχική θερμή
περίοδο (μετεωρίτες, ηφαίστεια, υδρόθερμες πηγές, κ.λπ.) πρέπει να πέρασε μία
περίοδο παγετώνων (άλλωστε η λαμπρότητα του νέου Ήλιου ήταν περιορισμένη
στα πρώτα εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια) όπου οι πρώτοι μικροοργανισμοί, οι
οποίοι θα μπορούσαν να αναπαραχθούν με κυτταρικό πολλαπλασιασμό, επιβίωσαν
τελικά και διατηρήθηκαν για τα επόμενα στάδια της ανάπτυξης της ζωής στη Γη.
Τα τελευταία χρόνια έχει προταθεί και μία ακόμη θεωρία της προβιοτικής
εξέλιξης λόγω των δυσκολιών που προκύπτουν από τα πειραματικά δεδομένα για
τον πολυμερισμών των απλών προβιοτικών οργανικών ουσιών. Σύμφωνα με τη νέα
υπόθεση, τα πρώτα ζωντανά βιολογικά συστήματα στη Γη είχαν πρωτόγονη
(απλοποιημένη) μεταβολική ζωή, που χαρακτηρίζονταν από μία σειρά αυτοαναπαραγόμενες αντιδράσεις οι οποίες βασίζονταν σε οργανικά μονομερή, και τα
οποία προέκυψαν από απλές ενώσεις, όπως CO2, CO, και με την καταλυτική
παρουσία μεταλλικών σουλφιδίων. Ως μοντέλο για την υπόθεση αυτή αναφέρεται ο
αναγωγικός κύκλος του κιτρικού οξέος που αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα
βιοχημικής κυκλικής διεργασίας.
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νουκλεοβάσεις

Σκελετός από
σάκχαρο &
φωσφορικό
οξύ

DNA
RNA
Σχήμα 2.13. Οι δομές του RNA (ριβονουκλεϊκό οξύ) και DNA (δεοξυ ριβονουκλεϊκό
οξύ). Το RNA είναι πιο απλό σε δομή και μονόκλωνο και υπάρχει διαφορά σε μία
νουκλεοβάση (θυμίνη, ουρακίλη).
Η θεωρία «το RNA πρώτα» έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι στην ουσία
το ακρογωνιαίο στάδιο που ξεκίνησε την εξέλιξη και τη γενετική αντιγραφή σε
βιολογικά συστήματα. Το μονόκλωνο μόριο του RNA είναι ευπροσάρμοστο και
σχηματίζεται από νουκλεοτιδικά δομικά τμήματα που έχουν πολυδιάστατο ρόλο στα
κύτταρα. Κατά τη μεταφορά πληροφοριών το RNA μπορεί να πάρει τη μορφή
διπλής έλικας, όπως και το DNA, αλλά και τη μορφή αναδιπλωμένου μονού κλώνου
που μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με αυτό των πρωτεϊνών.
Ο καθηγητής Walter Gilbert (Βραβείο Νόμπελ Χημείας, 1980, Πανεπιστήμιο
Χάρβαρντ) πρωτοστάτησε στην ιδέα του «κόσμου του RNA» (“RNA world”), με την
προϋπόθεση ότι θα λειτουργούσε και ως καταλύτης της ίδιας του της σύνθεσης.
Σύμφωνα με τη θεωρία, στα πρώτα στάδια της εξέλιξης των βιολογικών
συστημάτων το RNA επιτελεί τις απαραίτητες καταλυτικές διεργασίες ώστε να αυτόσυναρμολογείται από την νουκλεοτιδική «σούπα». Στα πρώτα λοιπόν αυτοαναπαραγώμενα μόρια του RNA που αναδύθηκαν από μη ζώσα ύλη οφείλονται
ποικίλες λειτουργίες, οι οποίες τώρα πραγματοποιούνται από τρία είδη βιομορίων,
το RNA, το DNA και τις πρωτεΐνες. Διάφορα πειραματικά δεδομένα και βιολογικές
λειτουργίες υποστηρίζουν την ιδέα της εμφάνισης του RNA πριν από το DNA και τις
πρωτεΐνες στην εξέλιξη της ζωής. Οι συμπαράγοντες, μικρά μόρια που παίζουν
σημαντικό ρόλο στις αντιδράσεις που καταλύονται από ένζυμα, συχνά φέρνουν ένα
προσαρτισμένο νουκλεοτίδιο RNA στο μόριο τους (αν και λειτουργία του δεν είναι
ακόμη γνωστή). Οι δομές αυτές έχουν θεωρηθεί από τους επιστήμονες «μοριακά
απολιθώματα», απομεινάρια της εποχής που το RNA κυριαρχούσε μόνο του στο
βιοχημικό κόσμο.
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2.7. Ο ρόλος των Αργιλοπυριτικών Ορυκτών στην Κατάλυση
Προβιοτικών Αντιδράσεων
Ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν εξαιρετικά απίθανη την αυθόρμητη ανάδυση
του RNA μέσα από την προβιοτική «σούπα», αλλά υπάρχουν και ερευνητικές
προσπάθειες που υποστηρίζουν το μοντέλο αυτό, αν και με αρκετά θεωρητικά
προβλήματα στην εξελικτική αλυσίδα των πρωτόγονων έμβιων όντων. Πολλοί
επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η «προβιοτική σούπα» περιείχε επίσης σημαντικό
αριθμό μεταλλικών ιόντων και αργιλοπυριτικών αλάτων με πορώδεις επιφάνειες
που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη σύνθεση οργανικών μορίων. Ιδιαίτερα το
αργιλοπυριτικό ορυκτό μοντμοριλλονίτης έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των
επιστημόνων (clay minerals, Montmorillonite) λόγω της αφθονίας του στην
επιφάνεια της Γης και από το γεγονός ότι δημιουργείται από τη διάβρωση της
ηφαιστειακής σκόνης. Τα ηφαίστεια πρέπει να εκτόξευσαν τεράστιες μάζες
πυριτικών και μεταλλικών ορυκτών. Στις επιφάνειες των ορυκτών αυτών λόγω του
πορώδους τους πρέπει να καταλύονται εύκολα διάφορες οργανικές αντιδράσεις,
όπως έδειξαν και διάφορα πειράματα, ιδιαίτερα η σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων και
πιθανόν του RNA που θεωρείται το μόριο-κλειδί για την εξέλιξη των πρωτόγονων
οργανισμών. Σε πολλά πυριτικά ορυκτά, όπως και στον Μοντμοριλλονίτη, το
πυρίτιο και το αργίλιο αντικαθίσταται με σίδηρο (δισθενή και τρισθενή) και
μαγνήσιο, γεγονός που τους προσδίδει καταλυτικές ιδιότητες. Η υπόθεση αυτή της
καταλυτικής δράσης πυριτικών ορυκτών στην προέλευση της ζωής έχει προωθηθεί
τα τελευταία χρόνια από γνωστούς επιστήμονες ως ιδιαίτερης σημασίας θεωρία για
την προέλευση της ζωής στον πλανήτη Γη στα πρώτα στάδια της προβιοτικής
οργανικής σύνθεσης.

Κρυσταλλική δομή Μοντμοριλλονίτη

Καολινίτης (Kaolinite)

Na0.2Ca0.1Al2Si4O10(OH)2(H2O)10

Al2Si2O5 (OH)4

Σχήμα 2.14. Δομές των αργιλοπυρητικών ορυκτών Μοντμοριλλονίτη και Καολινίτη
πού υποθέτουν ότι έπαιξαν καταλυτικό ρόλο σε συνθέσεις.

Για αρκετό διάστημα οι επιστήμονες αντιμετώπισαν προβλήματα με τη
σύνθεση της ριβόζης (το σάκχαρο, που χαρακτηρίζει τον σκελετό του RNA) σε
προβιοτικές συνθήκες λόγω της καρβονυλομάδας (>C=O). Άλλοι όμως επιστήμονες
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με την παρουσία Βορίου πέτυχαν έναν υψηλής απόδοσης σχηματισμό της ριβόζης.
Η σύνθεση της ριβόζης και γενικά σακχάρων είναι δυνατόν να επιτευχθεί λόγω της
σταθεροποίησης που προσδίδει το Βόριο στη δομή τους. Επίσης, έχει βρεθεί ότι
όταν οξείδια του Βορίου και οργανικές ουσίες που υπάρχουν σε αφθονία σε
μετεωρίτες υποστούν βομβαρδισμό με ηλεκτρικές εκκενώσεις, σχηματίζεται
φορμαλεΰδη και αρκετή ποσότητα ριβόζης.

2.8. Διάφορα Μοντέλα Θεωριών για την Προέλευση της Ζωής
Υπάρχουν τα τελευταία χρόνια διάφορα μοντέλα θεωριών για την προέλευση
της ζωής στον πλανήτη Γη. Μία από τις θεωρίες αυτές που έχει διερευνηθεί από
διάφορους επιστήμονες είναι το μοντέλο «Ο μεταβολισμός πρώτα», δηλαδή ένα
σύστημα αυτοσυντηρούμενων κύκλων αντιδράσεων, παρουσία μεταλλικών
καταλυτών, που εξελίσσονται σε δίκτυο και που μεταβάλλονται με την πάροδο του
χρόνου. Σε πειράματα, που είναι όμως περιορισμένα, έχουν αποδείξει την
πραγματική κατάσταση ξεχωριστών βημάτων διαφόρων προτεινόμενων κύκλων. Ο
κύριος ερευνητής είναι ο Gunter Warhtershauser (Polytechnic of Munich) και οι
συνεργάτες του, οι οποίοι παρουσίασαν διάφορες μελέτες με κύκλους συνδυασμού
και διαχωρισμού αμινοξέων κατά την παρουσία θειούχων μετάλλων (FeS) ως
καταλυτών. Η θεωρία έχει αναπτυχθεί από το 1990 και παρουσιάσθηκε ως μία
χημειο-αυτοτροφική προέλευση ή «κόσμος του σιδήρου-θείου» (chemoautotropic
origin, “iron-sulphur world”). Αλλά παρά τα διάφορα πειράματα, τα προβλήματα
συνδυασμού εξωτερικής ενεργειακής κινητήριας δύναμης, η ικανότητα
αυτοσυντήρησης και εξέλιξης (με έναν απλό μηχανισμό αναπαραγωγής) είναι
ακόμη προβληματικά για την μικρομοριακή αυτή προσέγγιση της προέλευσης της
ζωής.
Το 2006, επιστήμονες από το Penn State University (ΗΠΑ), James Ferry και
Christopher House ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα των ερευνών τους που έδειχναν
ότι θαλάσσια αρχαϊκά μικρόβια (Methanosarcina acetivorans) μεταβολίζουν το
μονοξείδιο του άνθρακα (CO) σε μεθάνιο και οξικό εστέρα (CH3COOR). Η βιοχημική
αυτή μεταβολική διεργασία τους οδήγησε και στην διατύπωση μίας ακόμη θεωρίας
για την προέλευση της ζωής. Τα μικρόβια αναπτύσσονται σε ανοξικές συνθήκες
μέσα σε ιζήματα και κάτω από φύκια. Η νέα αυτή «θερμοδυναμική θεωρία»
(“thermodynamic theory”) της προέλευσης και αρχαϊκής εξέλιξης της ζωής
αποτελεί, κατά τη γνώμη των δύο επιστημόνων, βελτίωση στις δύο επικρατούσες
μέχρι σήμερα θεωρίες , της «ετεροτροφικής θεωρίας» (“heterotrophic theory”)
των Lazcano, Miller & Bada (Lazcano & Miller, 1999; Bada & Lazcano , 2002) που
θεωρεί ότι η προβιοτική ζωή αναπτύχθηκε από την «οργανική σούπα» (“organic
soup”) οργανικών ενώσεων που παρασκευάσθηκαν κάτω από αβιοτικές συνθήκες
με την επίδραση ηλεκτρικών εκκενώσεων, όπως υποστηρίζουν διάφορα
πειραματικά δεδομένα και μετέπειτα μεταβολικές διεργασίες. Η άλλη θεωρία τη
προέλευσης της ζωής, που έχει γίνει αποδεκτή επιστημονικά, η
«χημειοαυτοτροφική θεωρία»
(“chemoautotrophic theory”) θεωρεί ότι η
πρωτογενής προ-βιοτική έναρξη για τη σύνθεση ανθρακούχων ενώσεων έγινε στην
επιφάνεια
καταλυτών (αργιλοσιδηροπυριτών) μέσω οξικού θειο-εστέρα από
μονοξείδιο του άνθρακα (CO) και υδρόθειο (H2S) με γεωθερμική πηγή ενέργειας
(Russell et al, 1988; Wachtershauser 1988 & 1990; Russell and Hall, 1997).
Οι επιστήμονες προτείνουν ένα τρίτο δρόμο όπου η ενεργειακή διατήρηση
παίζει καθοριστικό ρόλο για την προέλευση της ζωής. Θεωρούν ότι η πορεία της
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ενεργειακής διατήρησης (energy-conservation) έπαιξε σημαντικό ρόλο στην
προώθηση της αρχικής εξέλιξης της κυτταρικής λειτουργίας των αναερόβιων
μικροοργανισμών. Προτείνουν ένα κυκλικό επίπεδο φωσφορυλίωσης με
ενεργειακή διατήρηση ως την κινητήριο δύναμη για την προώθηση της εξέλιξης
του πρωτόγονου μεταβολισμού, ενώ ως πρωτογενή ενεργειακή πηγή θεωρούν πιο
πιθανή την γεωθερμική.

2.9. Η Εξέλιξη των Βιολογικών Συστημάτων σε Ευκαρυωτικούς
Πολυκύτταρους Οργανισμούς
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν ανακαλυφθεί εξαιρετικά παλεοντολογικά
απολιθώματα που έχουν εμπλουτίσει τις γνώσεις των επιστημόνων για την
εξελικτική πορεία της ζωής στον πλανήτη Γη. Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι: α.
τμηματική πολυπλοκότητα και αυξημένη βιοποικιλότητα, β. σημαντικά γεγονότα,
τα οποία αν και είχαν μικρή διάρκεια μετέβαλαν δραστικά την δομή και λειτουργία
των οργανισμών ακολουθούμενες από μεγάλες περιόδους σταθερότητας, και γ.
εξωτερικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες οι οποίοι προκάλεσαν κατά καιρούς
μαζικές εξαφανίσεις πληθυσμών και επέφεραν ριζοσπαστικές μεταβολές στην
ποικιλία και διαμόρφωση του σώματος των ειδών και των οικοσυστημάτων. Μετά
από συστηματικές ανακαλύψεις και μελέτες, οι επιστήμονες έχουν καταλήξει στις
κυριότερες φάσεις των πιο σημαντικών εξελικτικών μεταβολών για τα έμβια όντα
είναι:
 3.5-3.7
δισεκατ.(Ga):
Αναερόβιες
ετεροτροφικές
μορφές
μικροοργανισμών. Αναερόβια, ετεροτροφικά βακτήρια, κυανοφύκη και
στροματολίτες ή στρωματόλιθοι (bacteria, cyanophytes, stromatolites). Τα
είδη αυτά δεν χρησιμοποιούσαν οξυγόνο αλλά παραλαμβάνουν όλη την
τροφή τους από τη διάσπαση χημικών ενώσεων του περιβάλλοντος
(θρεπτικά συστατικά). Είχαν την ικανότητα να απορροφήσουν CO2 και
υδρογόνο (από διάφορες χημικές ουσίες-δότες
H2, H2S) και να το
μετατρέψουν σε οργανική ύλη. Η ενέργεια προέρχονταν κυρίως από τη
διάσπαση χημικών ουσιών. Η εξέλιξη των σημερινών ευκαρυωτικών
οργανισμών έγινε με τη συμβίωση αερόβιων μικροοργανισμών με αναερόβια
μονοκύτταρα βακτήρια.
 2.5 δισεκατ.(Ga): η εμφάνιση κυανοβακτηρίων με φωτοσυνθετική
μεταβολική ικανότητα, και με παραγωγή Οξυγόνου. Χρησιμοποίηση του
νερού για την παραλαβή υδρογόνου με διάσπαση.
 ~2.2 δισεκατ.: Εξελικτική δημιουργία προκαρυωτικών μικροοργανισμών.
Οι μικροοργανισμοί έχουν την ικανότητα αερόβιας αναπνοής.
 ~1.5 δισεκατ.: πρώτες ενδείξεις από απολιθωμένα δείγματα ευκαρυωτικών
οργανισμών, δηλαδή κύτταρα που περιείχαν ξεχωριστή κυτταρική μεμβράνη
στον πυρήνα τους που περιόριζε το γενετικό υλικό (DNA), μιτοχόνδρια,
ενδοκυτταρική αρχιτεκτονική ,
 ~1.000 εκατομ.: Εξελικτική δημιουργία πολυκύτταρων φυκών. Τα οποία
αργότερα εξελίχθηκαν στους σημερινούς φυτικούς οργανισμούς.
 ~700-600 εκατομ. Παγετώνες, η Γη πέρασε περίοδο, για περίπου 80-100
εκατομμύρια χρόνια με την επιφάνειά της να είναι παγωμένη (Snowball
Earth). Στη μακρά ιστορία του ο πλανήτης Γη γνώρισε τουλάχιστον τέσσερις
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μεγάλες περιόδους μεγάλου ψύχους (παγετώδεις περίοδοι), όπου σημαντικό
μέρος της επιφάνειάς του καλυπτόταν από πάγους (-40 οC)

Προκαρυωτικό κύτταρο
Ευκαρυωτικό κύτταρο
Σχήμα 2.15. Δομικές διαφορές μεταξύ προκαρυωτικών κυττάρων (Prokayotic cell) και
ευκαρυωτικών κυττάρων (Eukaryotic cell). Ο πυρήνας με το γενετικό υλικό είναι στο

κέντρο και προστατεύεται από κυτταρική μεμβράνη.

Σχήμα 2.16. Διάγραμμα εξέλιξης των προκαρυωτικών κυττάρων προς τα
ευκαρυωτικά κύτταρα και αργότερα προς τα φυτά, ζώα και μύκητες.
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 ~600 εκατομ.: πολυκύτταροι οργανισμοί, μεγάλη ποικιλία ζωντανών
μορφών, πολυπλοκότητα μεταβολικών διεργασιών.
Στα τελευταία 550 εκατομμύρια χρόνια στην ιστορία της Γης έγινε μία
εξαιρετική εξελικτική έκρηξη με πολυκύτταρους και ισομετρικούς–αμφίπλευρους
οργανισμούς που ήταν αερόβιοι και με αναπτυγμένο μεταβολισμό.
 ~545-530 εκατομ.: Κάμβριος έκρηξη (Cambrian explosion), μοντέρνα είδη
και κατηγορίες ειδών, νέοι οργανισμοί, ασπόνδυλα, υδρόβιοι οργανισμοί,
ερπετά, και μετέπειτα εξελικτική πορεία για τη σημερινή ποικιλία. Η
Κάμβριος έκρηξη αποτέλεσε το πιο σημαντικό αλλά και συγχρόνως το πλέον
μυστηριώδες γεγονός στην ιστορία της ζωής στη Γη. Πιστεύεται ότι
«πειράματα» της φύσης σε παλαιότερες εποχές δημιούργησαν κάποια είδη
με πολύπλοκη διαμόρφωση βιομορίων αλλά δεν επικράτησαν και
εξαφανίσθηκαν γρήγορα πριν σταθεροποιηθούν και πολλαπλασιασθούν. Οι
οργανισμοί που επικράτησαν μετά την Κάμβριο έκρηξη ήταν πιο σύνθετοι σε
δομές και μεταβολικές διεργασίες, είχαν καλύτερο μεταβολισμό,
σταθερότητα και αρμονική σχέση με το εξωγενές περιβάλλον, το αβιογενές
περιβάλλον και την οικολογία της περιοχής.
 ~65 εκατομ.: Μαζική εξαφάνιση των δεινοσαύρων (περίοδος CretaceousTertiary).
 ~6-6,5 εκατομ.: εμφάνιση των ανθρωποειδών θηλαστικών ως ξεχωριστός
κλάδος εξέλιξης από πιθηκοειδή (χιμπατζής) (πρόγονοι του σκεπτόμενου
ανθρώπου, Homo sapiens).
 ~10.000-8.000 χρόνια: εμφάνιση του αγροτικού πολιτισμού στη
Μεσοποταμία.
Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις μεγάλες διαφορές στη δομή και στη
διαμόρφωση του σώματος των ζωντανός οργανισμός πριν την «Κάμβριο έκρηξη»
τα κοινά σχήματα σώματος των
μπορούμε να δούμε στο Σχήμα 2.19
μικροσκοπικών οργανισμών στο Μειοβένθος. Οι οργανισμοί είναι μικροσκοπικοί
και περιορισμένο μεταβολικό και διατροφικό σύστημα. Υπάρχει ένας κεντρικός
πεπτικός σωλήνας για την πέψη απλών θρεπτικών υλικών από τα οποία
εκχυλίζονταν χημικές ουσίες.
Η μεγάλη ποικιλία ζωντανών οργανισμών στη Γη είναι αποτέλεσμα της
πολύχρονης εξέλιξης, και την φυσική προσαρμογή στις συνθήκες του
περιβάλλοντος. Η Δαρβίνεια εξέλιξη ήταν η μόνη που εξήγησε την τεράστια
ποικιλία ειδών και δημιούργησε το επιστημονικό υπόβαθρο για τη μελέτη των
βιολογικών συστημάτων στον πλανήτη Γη και τις πιθανές ζωντανές μορφές που θα
αναμέναμε σε άλλους πλανήτες του σύμπαντος.
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Anomalocaris

Aysheaia

Wiwaxia

Hallucigenia απολίθωμα

Σχήμα 2.17. Η Κάμβριος έκρηξη (545-550 εκατομ. χρόνια).ήταν μία εκπληκτική
περίοδος στην ιστορία της εξέλιξης της ζωής πάνω στη Γη. Τα απολιθωμένα
παραπάνω δείγματα προέρχονται από το περίφημο Burgess Shale στον Καναδά.
Είναι ζώντες οργανισμοί, πολύπλοκοι και με διαφοροποιημένο σώμα και όργανα με
αμφίπλευρη διάταξη (ισομετρικό σχήμα, με δύο ισότιμες πλευρές και κεντρικό
άξονα σκελετού) του σώματος και αισθητήρες όσφρησης και όρασης, ανάλογα με
την φωτεινότητα του περιβάλλοντος. (Gould SJ. Wonderful Life: The Burgess Shale
and the Nature of History. WW Norton, New York, 1989).
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Flat worms (πλατιά σκουλίκια) &
nematodes (νηματοειδή)

Jaw worm

Gastrotrich
(γαστρότριχοι μικροοργανισμοί)

Kinorhynch (κινόρρυγχα)

Σχήμα 2.18. Μειοβένθος. Για περιόδους εκατομμυρίων ετών οι ζωντανοί
οργανισμοί ήταν μικροσκοπικοί (0,1-1 mm), χωρίς σχεδιασμό ισομετρικού σώματος,
με απλό μεταβολισμό και πρωτόγονα αισθητήρια όργανα, και ζούσαν κυρίως στα
ιζήματα πυθμένων λάσπης υδάτινων συστημάτων: flat worms (tubellarian),
kinorhynch, jaw worm, gastrotrich, round worm, nematodes.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΝΕΡΟ: Ο Ρόλος του Νερού στη Δημιουργία της Ζωής στον
Πλανήτη Γη
Το νερό είναι το πιο σημαντικό και άφθονο χημικό μόριο στα βιολογικά
συστήματα. Όλοι οι οργανισμοί είναι κατά το 70% του βάρους τους νερό. Όλα τα
βιολογικά συστήματα αναπτύχθηκαν στα πρώτα δισεκατομμύρια χρόνια μέσα στο
νερό αντλώντας υδατοδιαλυτές θρεπτικές ύλες που απαιτούνταν για την ανάπτυξή
τους και προστατευόμενα από τις βλαπτικές υπεριώδεις ακτίνες του Ήλιου. Η
πορεία της εξέλιξης της ζωής στον πλανήτη Γη διαμορφώθηκε από τις
φυσικοχημικές ιδιότητες του υδάτινου περιβάλλοντος.
Το νερό (Η2Ο) θεωρείται το σπουδαιότερο χημικό μόριο, παγκόσμιος
διαλύτης, (the “universal solvent”), που διαμόρφωσε τις προβιοτικές χημικές
αντιδράσεις για τη σύνθεση οργανικών ενώσεων σε βιολογική συστήματα. Στη
συνέχεια το νερό με το σχηματισμό των ωκεανών και άλλων υδάτινων πόρων,
πρωτοστάτησε στη χημική εξέλιξη πρωτόγονων βιοχημικών μικροσφαιρών με
βιολογική σπουδαιότητα και αργότερα υδρόβιων μικροοργανισμών.
Αν και το νερό αποτελεί το 0,5% του βάρους της Γης, το 75% περίπου της
επιφάνειας της λιθόσφαιρας καλύπτεται από νερό. Αλλά από το νερό που ήδη
υπάρχει στη Γη το 97% είναι αλμυρό και βρίσκεται στους ωκεανούς, ενώ από το
γλυκό νερό μόνο 3%. Από αυτό, το 2,15% παραμένει στους παγετώνες και στους
δύο πόλους, το 0,001% στην ατμόσφαιρα, το 0,35% σε υπόγειους υδροφόρους
ορίζοντες και το υπόλοιπο σε ποτάμια, λίμνες και υδροβιότοπους. Από τις
τεράστιες αυτές νερού μόνο το 1% είναι διαθέσιμο για πόσιμο νερό. Επίσης,
σημαντικές ποσότητες νερού υπάρχουν με τη μορφή υδριτών με πυριτικά άλατα και
οξείδια μετάλλων της λιθόσφαιρας.

3.1. Νερό στην Πρωτόγονη Γη
Αρχικά το νερό πιστεύεται ότι σχηματίσθηκε στο ηλιακό νεφέλωμα από την
αντίδραση υδρογόνου και οξυγόνου, αλλά μεγάλο μέρος του χάθηκε στα πρώτα
εκατομμύρια χρόνια της θερμής φάσης της δημιουργίας των πλανητών. Ειδικά για
τη Γη, καθώς οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια του πλανήτη μειώθηκαν (θεωρείται
ότι έπεσαν κάτω των 100 οC, περίπου, πριν 4,4 δισεκατομ. χρόνια), οι απώλειες
νερού λόγω εξάτμισης σημείωσαν σημαντική πτώση. Μεγάλο μέρος του νερού
διασπάσθηκε στα στοιχεία του κατά την αντίδρασή του με μεταλλικά ιόντα,
ιδιαίτερα τον δισθενή σίδηρο του μανδύα και της επιφανειακής ζεστής κρούστας
του εδάφους. Το υδρογόνο χάθηκε στο διάστημα λόγω της μικρής του μάζας και
της υψηλής πτητικότητας, ενώ το οξυγόνο πρέπει να αντέδρασε με τα πετρώματα
του τρισθενούς σιδήρου (οξείδια), ενώ μία πολύ μικρή ποσότητα απελευθερώθηκε
στην ατμόσφαιρα. Λόγω της έλλειψης στιβάδας του όζοντος, ένα σημαντικό μέρος
του νερού της ατμόσφαιρας και στρατόσφαιρας πρέπει να αποσυντέθηκε με την
επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας του Ήλιου.
Οι τεράστιες ποσότητες του νερού που υπάρχουν σήμερα στη Γη
θεωρούνται ότι ήδη προϋπήρξε από τα πρώτα εκατομμύρια χρόνια της δημιουργίας
του σύμπαντος, των αστέρων και αργότερα των πλανητών. Αλλά το ερώτημα είναι
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γιατί οι άλλοι πλανήτες του Ηλιακού συστήματος δεν έχουν νερό. Οι αστροφυσικοί
θεωρούν ότι ο Ερμής έχει χάσει το νερό του λόγω μικρής βαρυτικής έλξης και των
υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην επιφάνειά του λόγω της μικρής
απόστασης από τον Ήλιο. Η Αφροδίτη, αν και το μέγεθός της είναι παρόμοιο με
αυτό της Γης, είναι πιο κοντά στον Ήλιο και περιστρέφεται με αργότερο ρυθμό, με
αποτέλεσμα να έχει επιφανειακή θερμοκρασία 600-700οC. Η περίπτωση του Άρη
είναι πιο δύσκολη να ερμηνευθεί. Πιθανόν να έχασε το επιφανειακό νερό λόγω της
έλλειψης ατμόσφαιρας και απουσίας τεκτονικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας.
Παρόλα αυτά οι επιστήμονες πιστεύουν ότι ο Άρης πιθανόν να έχει νερό στο
εσωτερικό του. Τα τελευταία χρόνια γίνονται εξερευνήσεις και μελέτες της
επιφάνειας του Άρη με τηλεκατευθυνόμενα μικρο-οχήματα για την ανεύρεση νερού.
Τα τελευταίες έρευνες δείχνουν πιθανή ύπαρξη νερού σε παλαιότερες εποχές.
Άρα, ορισμένοι πλανήτες δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν μεγάλες ποσότητες
νερού, είτε λόγω γειτνίασης με τον Ήλιο είτε ταχύτατης εξάτμισης στις πρώτες
γεωλογικές μεταβολές, ή η απώλεια νερού έγινε βαθμιαία για διάφορους
παράγοντες, όπως βαρύτητα, πτώση μετεωριτών, έλλειψη αέριας ατμόσφαιρας
και υψηλές ηφαιστειακές και επιφανειακές θερμοκρασίες.

Σχήμα 3.1. Η επιφάνεια της Γης διαμορφώθηκε με τα ποτάμια και λίμνες που έγιναν
πηγές υδρόβιων οργανισμών.
Η Γη είχε την τύχη να βρίσκεται σε σχετικά μέση απόσταση από τον Ήλιο σε
σχέση με τους άλλους πλανήτες και η βαρύτητά της ήταν ικανή να συγκρατήσει την
ατμόσφαιρα των αερίων και των υδρατμών που δημιουργήθηκαν από ηφαιστειακή
δραστηριότητα, τα οποία τελικά δεν χάθηκαν στο διάστημα γιατί μειώθηκαν
απότομα οι επιφανειακές θερμοκρασίες. Παλαιοντολογικές ενδείξεις δείχνουν ότι
μετά από 500 εκατομμύρια χρόνια από τη δημιουργία της Γης, η επιφανειακή
θερμοκρασία μειώθηκε απότομα και σημαντικό μέρος του νερού εγκλωβίσθηκε σε
υπόγειες υδροφόρες λίμνες, ενώ το επιφανειακό νερό διαχωρίστηκε σε διάφορα
υδατικά συστήματα. Το μεγαλύτερο μέρος συγκεντρώθηκε στους ωκεανούς,
λίμνες, ποταμούς και υδροβιότοπους. Στη συνέχεια, μεγάλο τμήμα του νερού
εξατμίσθηκε στην ατμόσφαιρα από τον συνεχή «βομβαρδισμό» μετεωριτών και
κομητών που δέχονταν η Γη, αλλά μέρος του αναπληρώθηκε με τις συνεχείς
εκρήξεις των ηφαιστείων που εκτόξευσαν τεράστιες ποσότητες στερεών υλικών,
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αερίων και νερού στην ατμόσφαιρα. Τελικά, μετά από μεγάλες περιόδους
γεωλογικών ανακατατάξεων, επιφανειακών αναταραχών και αυξομειώσεων
θερμοκρασιών, το νερό σταθεροποιήθηκε στη επιφάνεια και στην ατμόσφαιρά της
Γης.
Ο υδρολογικός κύκλος λειτούργησε καθοριστικά για να συγκρατήσει το νερό
στην επιφάνεια. Καθημερινά μεταφέρονται τεράστιες ποσότητες νερού στην
ατμόσφαιρα με την εξάτμιση των ωκεανών και μετά κατακρημνίζονται τα
σχηματιζόμενα σύννεφα με βροχές αναπληρώνοντας τους υδάτινους πόρους και τις
υπόγειες υδροφόρες ζώνες. Οι υδάτινες μάζες επικράτησαν στην επιφάνεια και
σήμερα περίπου το 75% της επιφάνειας του πλανήτη Γη σκεπάζεται από νερό και
δημιουργεί το υπόβαθρο για την ανάπτυξη της ζωής.

Σχήμα 3.2. Ωκεανοί και ατμόσφαιρα σχηματίζουν ένα ενδιάμεσο στρώμα επαφής
που παρέχει πολλαπλές ευνοϊκές συνθήκες για προβιοτικές αντιδράσεις και
συνθήκες ανάπτυξης διπλών στοιβάδων όπως στα κύτταρα.
Οι επιστήμονες έχουν εντοπίσει μία εξαιρετικά σημαντική περιοχή για την
ανάπτυξη αβιοτικών συνθέσεων και δημιουργίας πρωτόγονων μορφών ζωής, την
περιοχή επαφής των ωκεανών με την ατμόσφαιρα (ocean-atmosphere interface). Η
λεπτή αυτή περιοχή μεταξύ ωκεανών και ατμόσφαιρας (μέχρι βάθος 100 μέτρων),
παρουσιάζει μεγάλη ενεργότητα ανάμιξης νερού και αερίων και κυματισμού λόγω
του ανέμου. Η αναμιξιμότητα και τα υλικά που σχηματίζονται αρχικά στην
ατμόσφαιρα και αργότερα διαλύονται στο επιφανειακό νερό των ωκεανών,
καθιστούν το λεπτό αυτό στρώμα πλούσιο σε φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, τα
οποία με τη σειρά τους επέτρεψαν αβιογενείς αντιδράσεις και άλλα φαινόμενα που
ευνοούσαν τη δημιουργία ζωής. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το στρώμα αυτό
εμπλουτίσθηκε σε πολυφωσφορικά άλατα και άλλες οργανικές ενώσεις που ήταν
κατάλληλες για φωσφορυλιώσεις και άλλες αβιογενείς ή βιογενείς αντιδράσεις. Οι
φυσαλίδες που σχηματίζονται στην επιφάνεια είναι ένα ακόμη θετικό γεγονός για
την πορεία ορισμένων αντιδράσεων οργανικών ενώσεων. Η περιοχή είναι
πρόσφορη για τη δημιουργία μεμβρανών με δύο στοιβάδες και σε επόμενα
εξελικτικά στάδια στο σχηματισμό μικροσφαιριδίων που προσομοιάζουν με
κύτταρα. Η επιφάνεια αυτή δέχεται την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας, μπορεί
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να δεχθεί ηλεκτρικές εκκενώσεις και κοσμική ακτινοβολία, που της παρέχουν την
απαραίτητη ενέργεια για διάφορες αβιογενείς αντιδράσεις.
Συγχρόνως, το νερό απορροφούσε την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία
(UV) ή οποία είναι επιβλαβής για οποιονδήποτε βιολογικό σύστημα, ενώ στα
τελευταία 500 εκατομμύρια χρόνια η αυξημένη συγκέντρωση οξυγόνου, προϊόν της
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, δημιούργησε το στρώμα του στρατοσφαιρικού
όζοντος προστατεύοντας από τις ακτινοβολίες UV τους πρωτόγονους υδρόβιους
οργανισμούς, οι οποίοι έγιναν αρχικά αμφίβιοι και μετά χερσαίοι. Είναι γνωστό ότι
οι προβιοτικοί βιολογικοί σχηματισμοί και τα πρωτόγονα βακτήρια σχηματίσθηκαν
στο νερό, περιβάλλον ήταν πρόσφορο για την εξέλιξή τους. Το ενδιάμεσο λοιπόν
αυτό στρώμα μπορεί να θεωρείται ως ένα από τα «λίκνα» των πρωτόγονων
αβιογενών αντιδράσεων που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την προέλευση
της ζωής στη Γη.

3.2. Οι Φυσικοχημικές Ιδιότητες του Νερού: Παγκόσμιος Διαλύτης
και “Λίκνο της Ζωής”
Το νερό είναι χημικό μόριο με φυσικοχημικές ιδιότητές που το καθιστούν
«λίκνο» της προβιοτικής ζωής και ακρογωνιαίο παράγοντα στη σταθερότητα,
μεταβολισμό και λειτουργία των βιολογικών συστημάτων. Οι πρώτοι ζωντανοί
οργανισμοί αναπόφευκτα αναπτύχθηκαν μέσα στο νερό και η πορεία της εξέλιξής
τους σημαδεύτηκε από τις φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού. Οι ιδιότητες αυτές
του νερού καθόρησαν τη κυτταρική δομή των έμβιων όντων, την λειτουργία τους
σε ενδοκυτταρικό επίπεδο, το μεταβολισμό τους και τις αλληλεπιδράσεις τους με το
αβιογενές περιβάλλον.

Σχήμα 3.3. Τα μόρια του νερού (Η2Ο) σχηματίζουν δεσμούς υδρογόνου που
διατηρούν αποστάσεις μεταξύ των μορίων και σε χαμηλές θερμοκρασίες μειώνουν
την πυκνότητα.
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Το νερό είναι το μοναδικό υγρό του οποίου η πυκνότητα σε στερεή μορφή
είναι ελαφρά μικρότερη από αυτή του υγρού. Έτσι, ο πάγος επιπλέει στην
επιφάνεια του νερού αντί να βυθίζεται στον πυθμένα λιμνών, ποταμών και
θαλασσών. Το γεγονός αυτό κάνει το νερό ιδανικό μέσο ανάπτυξης ζωντανών
οργανισμών σε βαθύτερα υδατικά στρώματα που σε ψυχρές εποχές καλύπτονται με
πάγο. Επιπλέον, το νερό διατηρεί τη θερμοκρασία του αρκετά σταθερή λόγω της
μεγάλης θερμοχωριτικότητάς του. Το νερό έχει σημείο τήξης και ζέσης εντελώς
διαφορετικά από χημικά μόρια με παρόμοια μοριακό βάρος, όπως για παράδειγμα
το υδρόθειο (H2S). Το νερό λόγω της ειδικής θερμοχωρητικότητας (specific heat
capacity) απαιτεί αρκετή ποσότητα ενέργειας για να εξατμισθεί. Επίσης, διαλύει
αρκετά εύκολα τα άλατα, άλλα σχεδόν καθόλου τις οργανικές και πολυμερισμένες
βιοχημικές ενώσεις.
Όλες αυτές οι ιδιότητες είναι αποτέλεσμα της μη γραμμικής δομής του
μορίου του και του σχηματισμού δεσμών-υδρογόνου μεταξύ των μορίων του νερού.
Η γωνία που σχηματίζουν τα δύο υδρογόνα και το οξυγόνο είναι 104,5ο και λόγω
της ισχυρότερης ηλεκτραρνητικής ιδιότητας του οξυγόνου σε σχέση με το υδρογόνο
τα ηλεκτρόνια των ομοιοπολικών δεσμών είναι μετατοπισμένα προς την πλευρά του
οξυγόνου. Το μόριο του νερού παρουσιάζει προς την πλευρά των υδρογόνων
θετικό κλάσμα φορτίου (δ+) και προς την πλευρά οξυγόνου αρνητικό κλάσμα
φορτίου (δ), έτσι όταν δύο μόρια νερού πλησιάσουν σε απόσταση μερικών nm
σχηματίζεται ο ασθενής δεσμός-υδρογόνου (δ-Η). Ο δεσμός υδρογόνου
συμβολίζεται (δH).
Στο νερό απαιτείται, περίπου, 23 kJ/mol για να διασπασθεί ο δεσμός
υδρογόνου, ενώ ο ομοιοπολικός δεσμός Ο--Η απαιτεί
470 kJ/mol και ο
ομοιοπολικός δεσμός C--C 348 kJ/mol. Έτσι εξηγείται γιατί σχηματίζεται όταν
πλησιάσουν πολύ κοντά τα μόρια και διασπάται σχετικά εύκολα με μικρή δόση
ενέργειας. Ο δεσμός-υδρογόνου (δ....Η) είναι μόνο κατά 10% ομοιοπολικός λόγω της
επικάλυψης των ατομικών τροχιακών των ατόμων και περίπου 90%
ηλεκτροστατικός. Σε κανονικές συνθήκες τα μόρια του νερού δημιουργούν
δεσμούς-Η μεταξύ τους με αποτέλεσμα να προσδίδει στο υγρό νερό εσωτερική
σταθερότητα. Όταν το νερό παγώσει οι δεσμοί-Η αυξάνονται και συγκρατούν το
σύνολο των μορίων σε ελαφρά μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους μέσα σε ένα
κρυσταλλικό πλέγμα, καθιστώντας την πυκνότητα του πάγου μικρότερη σε σχέση
με την υγρή φάση. Το επιφανειακό νερό παγώνει αλλά δεν καταβυθίζεται γιατί
επιπλέει, κάτω όμως από την παγωμένη επιφάνεια το νερό είναι θερμοκρασιακά
ικανοποιητικό για μικροοργανισμούς και ζωντανά όντα ώστε να επιβιώσουν
προφυλαγμένα και από την βλαβερή υπεριώδη ακτινοβολία.
Η σχεδόν τετραεδρική διαμόρφωση των τροχιακών γύρω από το άτομο του
οξυγόνου επιτρέπει κάθε μόριο νερού σε υγρή μορφή να σχηματίσει δεσμούς-Η με 4
άλλα μόρια νερού, αλλά ένα 25% των δ-Η διασπώνται λόγω της κινητικής
ενέργειας, Στην περίπτωση όμως του σχηματισμού πάγου τα μόρια «παγώνουν»
στο χώρο και οι 4 δ-Η διατηρούν τα άλλα 4 μόρια σε μία σταθερή κρυσταλλική
δομή. Για να διασπασθούν οι δ-Η του πάγου απαιτείται αρκετή θερμική ενέργεια
και αυτός είναι ο λόγος που το σημείο τήξης του νερού είναι τόσο υψηλό, σε σχέση
με ενώσεις του ίδιου ή μεγαλύτερου μοριακού βάρους. Το ίδιο συμβαίνει και με το
σημείο ζέσης του νερού (100οC). Οι δ-Η δεν περιορίζονται μόνο στο νερό, αλλά
παρουσιάζονται και σε άλλα μόρια που έχουν άτομα F, O και N (τα πλέον
ηλεκτραρνητικά στοιχεία). Οι δεσμοί-Η που παρουσιάζονται στις πρωτεΐνες, στο
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δίκλωνο DNA και σε άλλα βιομόρια παίζουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο. Με το
σχηματισμό των δ-Η διαμορφώνονται οι τριτοταγείς δομές των ενζύμων, οι οποίες
προσδίδουν συγκεκριμένες καταλυτικές ιδιότητες λόγω των «πόρων» της
τρισδιάστατης δομής. Επίσης, τα μόρια του νερού σχηματίζουν δεσμούς-Η και με
αλκοόλες, κετόνες, αμίνες και γενικά μόρια που φέρουν ομάδες, όπως Ο-Η, Ν-Η,
C=Ο, στο μόριο τους.

Κατανομή κλασμάτων φορτίου σε δύο
μόρια νερού που σχηματίζουν δεσμούς
υδρογόνου

ΝΕΡΟ, μ = 1,84 D (διπολική ροπή) λόγω
διαφορετικής ηλεκτραρνητικότητας του
οξυγόνου και των υδρογόνων

Σχήμα 3.4. Το μόριο του νερού, σχηματισμός δεσμών-υδρογόνου (δ-Η) λόγω της
διαφοράς ηλεκτραρνητικότητας οξυγόνου και υδρογόνου.
Η γωνιακή διαμόρφωση του νερού των 104,5ο μοιρών ανάμεσα στα
υδρογόνα και το οξυγόνο προσδίδουν στο νερό μεγάλη διπολική ροπή (dipole
moment) σταθερά (μ = 1,84 Debye). Το νερό είναι πολικός διαλύτης και διαλύει
εύκολα πολικές ενώσεις, όπως τα άλατα (π.χ. το χλωριούχο νάτριο, με ενυδάτωση
και σταθεροποίηση των ιόντων Na+ και Cl) και πολικά ή φορτισμένα βιομόρια.
Αλλά συγχρόνως το νερό δεν διαλύει άπολες ενώσεις όπως τα λίπη, τους κηρούς,
πολυμερή και ενώσεις με αρωματικούς δακτυλίους. Από την άποψη αυτή οι χημικές
ενώσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : υδρόφιλες (υδατοδιαλυτές) και υδρόφοβες
(αδιάλυτες), γεγονός που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις βιολογικές
κυτταρικές διεργασίες και την λειτουργία των βιολογικών συστημάτων.
Τα αέρια CO2, N2 και O2 που έχουν βιολογική σημασία είναι μη πολικές
ενώσεις και η μείωση της εντροπίας όταν βρίσκονται σε υδατικό διάλυμα τα
καθιστά ελαφρώς διαλυτά στο νερό. Μερικοί οργανισμοί έχουν υδατοδιαλυτούς
πρωτεϊνικούς μεταφορείς (όπως η αιμοσφαιρίνη και η μυοσφαιρίνη ) που
διευκολύνουν τη μεταφορά του οξυγόνου. Το διοξείδιο του άνθρακα υπάρχει με τη
μορφή του καρβονικού οξέος (H2CO3) σε υδατικά διαλύματα και μεταφέρεται υπό
τη μορφή του δικαρβονικού ιόντος (HCO3) που είναι εξαιρετικά διαλυτό στο νερό ή
δεσμευμένο με αιμοσφαιρίνη.
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Σχήμα 3.5. Πολικές και μη πολικές ενώσεις σε υδατικά διαλύματα. Σχηματισμός
μυκηλίων, συσσώρευση λόγω διαμοριακών δυνάμεων.
Βιολογικής σημασίας χημικές ενώσεις που έχουν πολικές και μη πολικές
περιοχές στο μόριο τους καλούνται αμφιπαθητικές ενώσεις (amphipathic). ΄Οταν
αναμιχθούν με το νερό, η πολική περιοχή, που είναι υδρόφιλη προσανατολίζεται
προς το νερό, ενώ η μη πολική περιοχή, υδρόφοβη, απομακρύνεται από το νερό
και συσσωρεύεται μαζί με τις άλλες μη πολικές ομάδες. Οι σταθερές αυτές δομές
καλούνται μυκήλια (micelles) και οι δυνάμεις που τις συγκρατούν μαζί σε σταθερά
διάταξη καλούνται υδροφοβικές διαμοριακές αλληλεπιδράσεις (hydrophobic
interactions). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται στο υδάτινο σύστημα
θερμοδυναμική σταθερότητα, με τα μόρια του νερού να διατάσσονται γύρω από τα
υδρόφοβα τμήματα των βιομορίων. Πρωτεΐνες, χρωστικές, ορισμένες βιταμίνες, οι
στερόλες και τα φωσφολιπίδια των μεμβρανών έχουν πολικές και μη πολικές
περιοχές στα μόριά τους και παρουσιάζουν αμφιπαθητικές ιδιότητες. Οι δομές των
μορίων αυτών σταθεροποιούνται λόγω των υδρόφοβων διαμοριακών δυνάμεων. Τα
λιπίδια και οι πρωτεΐνες σχηματίζουν υδρόφοβες διαμοριακές δυνάμεις και με τον
τρόπο αυτό διαμορφώνουν τις δομές των βιολογικών μεμβρανών. Οι υδρόφοβες
διαμοριακές δυνάμεις μεταξύ μη πολικών αμινοξέων σταθεροποιούν την
τρισδιάστατη δομή των πρωτεϊνών.
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3.3. Ο Ρόλος του Νερού στη Διαμόρφωση και Λειτουργία των
Βιομορίων
Οι μη πολικές βιοχημικές ενώσεις ή τα μη πολικά τμήματα των ενώσεων
αυτών, όπως είδαμε, συσσωρεύονται σε μία περιοχή λόγω των υδρόφοβων τάσεων
που αναπτύσσονται όταν διαλυθούν στο νερό. Καθώς τα μη πολικά τμήματα των
μορίων έρχονται κοντά το ένα με το άλλο αναπτύσσονται διάφορες ελκτικές
δυνάμεις, οι οποίες αν και αρκετά πιο ασθενείς από τους ομοιοπολικούς δεσμούς
(που σχηματίζονται με μεγάλη κάλυψη των τροχιακών τους ηλεκτρονικών νεφών)
είναι αρκετά ισχυρές για να τα συγκρατήσουν και να διαμορφώσουν ορισμένες
χαρακτηριστικές ιδιότητές τους. Οι δυνάμεις αυτές είναι: δεσμοί υδρογόνου (δ-Η),
ιονικές (ή ιοντικές) έλξεις λόγω σχηματισμού φορτίων, υδροφοβικές δυνάμεις και
δυνάμεις van der Waals (* αναπτύσσονται μόνο όταν τα μόρια πλησιάσουν πολύ
κοντά, 0,1-0,2 nm, και είναι αποτέλεσμα ασθενών έλξεων των παροδικών
ηλεκτρικών διπόλων που σχηματίζονται από την άτακτη διάταξη των ηλεκτρονίων
γύρω από πυρήνα των ατόμων).
Σε ένα υδατικό διάλυμα οργανικών βιομορίων οι 4 αυτές δυνάμεις που
σχηματίζονται, αφενός μεν συγκρατούν τα μόρια (ή τα μη πολικά τμήματα) μεταξύ
τους, αλλά και η έλξη τους δεν είναι παραπάνω από 10% της δύναμης έλξης ενός
ομοιοπολικού δεσμού. Ο συνδυασμός των τεσσάρων αυτών δυνάμεων ανάμεσα σε
μη πολικά μόρια με βιολογική σημασία είναι εξαιρετικής σπουδαιότητας για τα
βιολογικά συστήματα. Για παράδειγμα, η διασύνδεση ενός ενζύμου με το
υπόστρωμά του περιλαμβάνει αρκετούς δεσμούς-Η και μία ή δύο ιονικές έλξεις,
υδρόφοβες και van der Waals δυνάμεις. Ο σχηματισμός των διαμοριακών αυτών
δυνάμεων μειώνει σημαντικά την ελεύθερη ενέργεια του συστήματος και το καθιστά
σταθερότερο. Μακρομόρια, όπως οι πρωτεΐνες, νουκλεοτιδικές αλυσίδες DNA και
RNA και λιπίδια μεμβρανών, περιέχουν αρκετό αριθμό δεσμών-Η, υδρόφοβων και
van der Waals διαμοριακών έλξεων, οι οποίες συνολικά συνεισφέρουν στη
σταθερότητα και μοριακή συνοχή. Η διαμόρρφωση της τριτοταγούς δομής των
πολυπεπτιδίων και των νουκλεοτιδίων κλώνων εξαρτάται άμεσα από αυτές τις
ασθενείς αλλά συνεκτικές διαμοριακές δυνάμεις. Η διασύνδεση ενός αντιγόνου στο
ειδικό αντίσωμα εξαρτάται από το συνδυασμό των δυνάμεων αυτών. Η ενέργεια
που απελευθερώνεται όταν ένα ένζυμο που είναι ενωμένο με το υπόστρωμά του με
τις δυνάμεις αυτές αποσπάται, είναι η κύρια ενεργειακή πηγή της ενζυμικής
καταλυτικής ικανότητας. Η διασύνδεση μίας ορμόνης ή ενός νευροδιαβιβαστή στον
κυτταρικό του πρωτεϊνικό υποδοχέα είναι αποτέλεσμα των ασθενών αυτών
διαμοριακών δυνάμεων. Τα ένζυμα έχουν μεγαλομοριακές δομές με πολλές
επιφάνειες που μπορούν να αναπτύξουν τις διαμοριακές αυτές δυνάμεις.
Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα είναι η πρωτεϊνική σύσταση της αιμοσφαιρίνης.
Όταν μελετήθηκε το κρυσταλλικό της μόριο με ακτίνες-Χ βρέθηκαν αρκετά μόρια
νερού προσκολλημένα πάνω στη δομή της, όπως συμβαίνει και με την κρυσταλλική
δομή των DNA και RNA. Τα σταθεροποιημένα μόρια αυτά του νερού έχουν εντελώς
διαφορετικές ιδιότητες από τα κοινά μόρια νερού (διαλύτης). Τα μόρια αυτά του
νερού δεν είναι ενεργά από οσμωτική άποψη, αλλά παίζουν καθοριστικό ρόλο στη
δράση των πρωτεϊνών. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η φωτοσυνθετική διεργασία,
όπου η πρωτεΐνη κυτόχρωμα f φέρει μία αλυσίδα πέντε μορίων νερού στην
κρυσταλλική δομή της, τα οποία δημιουργούν μία δίοδο για τη μεταφορά
πρωτονίων κατά μήκος βιολογικών μεμβρανών από το φως, ενώ τα ηλεκτρόνια
προωθούνται μέσω μίας σειράς πρωτεϊνών. Η διεργασία αυτή καλείται «proton
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hopping» και είναι εξαιρετικά σημαντική για τη φωτοσύνθεση. Ένα άλλο
παράδειγμα προώθησης πρωτονίων από το φως είναι η βακτηριοροδοψίνη
(bacteriorhodopsin), η οποία χρησιμοποιεί μία αλυσίδα προσανατολισμένων μορίων
νερού, προσκολλημένα στη δομή της, για την διαμεμβρανική μεταγωγή πρωτονίων.

Σχήμα 3.6. Τα μόρια του νερού προσδίδουν καταλυτικές ιδιότητες σε πολλά
βιομόρια, όπως οι πρωτεΐνες. Τα μόρια νερού (πράσινο χρώμα) προσδίδουν
καταλυτική δράση στο εσωτερικό πρωτεϊνών.
Το νερό ως διαλύτης παίζει ενδιαφέροντα ρόλο στην μεταφορά αλάτων και
θρεπτικών υλικών μέσω των κυτταρικών μεμβρανών. Όταν δύο υδατικά διαλύματα
με διαφορετικές συγκεντρώσεις διαχωρίζονται από μία ημιδιαπερατή μεμβράνη,
τότε αφήνει να περνούν μόνο τα μόρια του νερού και το νερό διαχέεται από την
περιοχή με την υψηλότερη συγκέντρωση σε αυτή με την χαμηλότερη συγκέντρωση
με αποτέλεσμα να δημιουργεί οσμωτική πίεση. Η όσμωση (osmosis) με την διαρροή
νερού μέσω ημιδιαπερατών μεμβρανών λόγω της οσμωτικής πίεσης είναι μία από
τις πλέον σημαντικές διεργασίες στην λειτουργία των κυττάρων και των
βιολογικών οργάνων.
Επίσης, το νερό παίζει σημαντικό ρόλο σε βιολογικά συστήματα με την
αλλαγή της οξύτητας και της βασικότητας των διαλυμάτων, δηλαδή του pH. Αν και
οι ιδιότητες του νερού μπορούν να εξηγηθούν με το μη ιονισμένο μόριο, H2O, ένα
μικρό τμήμα του νερού ιονίζεται και παράγει πρωτόνια και ανιόντα υδροξυλίου.
Η2Ο  Η + ΗΟ ,

Η+ + Η2Ο  Η3Ο+

Τα ελεύθερα πρωτόνια δεν παραμένουν παρά υπό τη μορφή των ιόντων
υδροξονίου , Η3Ο. Η λογαριθμική ολική συγκέντρωση των ιόντων πρωτονίου (log[H+] ) αντιπροσωπεύει το pH του διαλύματος. Το pH ενός υδατικού διαλύματος
επηρεάζει άμεσα την δομή και την δραστικότητα των βιολογικών μακρομορίων,
όπως είναι για παράδειγμα η καταλυτική δράση των ενζύμων. Η βιοχημεία
ενδιαφέρεται για τη συμπεριφορά των υδατικών διαλυμάτων ασθενών οξέων σε
βιολογικά συστήματα γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό τους. Κάθε
βιολογική διεργασία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το pH στο οποίο λαμβάνει
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χώρα, ενώ μικρές αλλαγές του pH μεταβάλουν την ταχύτητα των αντιδράσεων και
το τελικό αποτέλεσμα. Τα ένζυμα που καταλύουν κυτταρικές αντιδράσεις, και
πολλά μόρια στα οποία επενεργούν, περιέχουν ιονισμένες ομάδες που
χαρακτηρίζονται από τις σταθερές διάστασης (dissociation constants, Ka), δηλαδή
από το pH του διαλύματος. Η πρωτονιωμένη αμινομάδα και η καρβοξυλομάδα των
αμινοξέων και η φωσφορική ομάδα των νουκλεοτιδίων λειτουργούν ως ασθενή
οξέα, ενώ η ιονισμένη μορφή τους εξαρτάται άμεσα από το pH του διαλύματος. Οι
καταστάσεις αυτές επηρεάζουν τη δομή και τη λειτουργία τους, αφού οι ιονικές
αλληλεπιδράσεις σταθεροποιούν τη δομή πρωτεϊνών και επιτρέπουν στα ένζυμα να
αναγνωρίσουν και να αντιδράσουν με το υπόστρωμα.
Τα κύτταρα και οι οργανισμοί γενικά διατηρούν σταθερό το pH του
κυτοσολίου (cytosol), διαλυτό κυτταρόπλασμα, διατηρώντας τα βιομόρια στην
υψηλότερη ιοντισμένη κατάσταση, συνήθως σε pH 7,0-7,4. Σε πολυκύτταρους
οργανισμούς, το pH των εξωκυτταρικών υγρών ρυθμίζεται με μεγάλη ακρίβεια,
ενώ η σταθερότητά του διατηρείται με βιολογικούς ρυθμιστικούς (buffers)
παράγοντες, που είναι κυρίως ασθενή οξέα και τις αντίστοιχες βάσεις τους. Στον
άνθρωπο, για παράδειγμα, η ρύθμιση του pH των κυτταρικών υγρών ρυθμίζεται με
φωσφορικά και ανθρακικά ρυθμιστικά διαλύματα. Τα ενδοκυτταρικά και
εξωκυτταρικά υγρά στους πολυκύτταρους οργανισμούς έχουν χαρακτηριστικό
σταθερό pH, ενώ οι αμυντικοί μηχανισμοί τους παρακολουθούν και επιδιορθώνουν
οποιαδήποτε μεταβολή λειτουργούν με ρυθμιστικούς παράγοντες. Το
κυτταρόπλασμα στα περισσότερα κύτταρα έχει υψηλές συγκεντρώσεις πρωτεϊνών
που με τις βασικές και όξινες ομάδες τους διατηρούν το pH κοντά σε ουδέτερο
σημείο (~7,0). Τα νουκλεοτίδια, όπως το αδενοσινοτριφωσφορικό οξύ (ATP),
καθώς και πολλοί χαμηλού μοριακού βάρους μεταβολίτες, περιλαμβάνουν στη δομή
τους ομάδες που ιονίζονται για να ρυθμίσουν το pH στο κυτταρόπλασμα. Ορισμένα
εξειδικευμένα οργανίδια και εξωκυτταρικά διαμερίσματα έχουν υψηλές
συγκεντρώσεις χημικών ενώσεων που συνεισφέρουν στη ρύθμιση του pH.
Το πλάσμα του αίματος στον άνθρωπο έχει pH κοντά στο 7,4. Σε
περιπτώσεις ασθενειών, όπου το pH μεταβάλλεται και δεν είναι δυνατόν να
ρυθμισθεί με τους εσωτερικούς ρυθμιστικούς μηχανισμούς, όπως στην περίπτωση
του σακχαρώδους διαβήτη, οι τιμές του πέφτουν κάτω από 6,8. Η κατάσταση αυτή
καλείται ασίδοση (acidosis, από το acid, οξύ). Στις περιπτώσεις αυτές έχουμε μη
ανατρέψιμη κυτταρική βλάβη και πιθανόν κυτταρικό θάνατο.
Αν και οι πιο σημαντικές κυτταρικές λειτουργίες και δομές επηρεάζονται από
το pH, τα ένζυμα είναι εκείνα των οποίων η καταλυτική τους δραστικότητα είναι
εξαιρετικά ευαίσθητη στις αλλαγές του pH. ΄Ολα τα ένζυμα έχουν την κορυφαία
δραστικότητά τους μέσα σε στενά όρια του pH (pH optimum), ενώ εκτός αυτών των
ορίων η δραστικότητα μειώνεται δραματικά, άρα η ρύθμιση του pH παίζει
εξαιρετικό ρόλο στον κεντρικό κυτταρικό μεταβολισμό και σε μία σειρά σημαντικών
κυτταρικών διεργασιών και βιολογικών λειτουργιών. Άρα, όχι μόνο το νερό ως
διαλύτης αλλά και το βασικό ή όξινο του υδατικού κυτταρικού διαλύματος έχει
ακρογωνιαία σημασία για την σωστή λειτουργία των βιολογικών συστημάτων και
για τη ζωή γενικά.
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3.4. Το Νερό ως Αντιδραστήριο σε Ενζυμικές και Βιολογικές
Διεργασίες
Το νερό εκτός από παγκόσμιος διαλύτης είναι εξαιρετικό αντιδραστήριο σε
πολλές και ενδιαφέρουσες βιολογικές αντιδράσεις. Δύο από τις πιο σημαντικές
αντιδράσεις, που λαμβάνουν χώρα στα κύτταρα είναι η συμπύκνωση και η
υδρόλυση. Κατά τη συμπύκνωση δύο ενώσεων ένα μόριο νερού απομακρύνεται,
αντίδραση που έχει πολλές εφαρμογές στη βιοχημεία (το νερό λόγω της
σταθερότητάς του απομακρύνεται εύκολα).

Σχήμα 3.7. Τρισδιάστατη δομή πρωτεϊνών όπου μόρια νερού διαδραματίζουν
καταλυτικό ρόλο κατά τις ενζυμικές λειτουργίες. Στην εικόνα Α πρωτεΐνη και το
μόριο
του
νερού
με
κόκκινη
σφαίρα
(www.isgtw.org/images/CHARMMfirstimageM.jpg).
Β.
Ενζυμο
PHBH
που
μεταβολίζει αρωματικές ενώσεις. Η πρωτεΐνη με το καταλυτικό κέντρο και στιβάδα
μορίων νερού (www.theochem.uni-stuttgart.de/~kaestner/image).
Οι αντιδράσεις υδρόλυσης είναι πολυάριθμες στη βιοχημεία. Οι υδρολύσεις
είναι υπεύθυνες για ενζυμικές αντιδράσεις αποπολυμερισμού πρωτεϊνών,
σακχάρων και νουκλεϊνικών οξέων. Τα ένζυμα που καταλύουν αντιδράσεις
υδρόλυσης οργανικών βιομορίων καλούνται υδρολάσες και ο ρόλος τους είναι
καθοριστικός για τη λειτουργία των βιολογικών συστημάτων.

3.5. Ο Υδρολογικός Κύκλος και οι Υδάτινοι Πόροι στη Διαμόρφωση
της Επιφάνειας της Γης
Το νερό των ωκεανών και άλλων υδατικών συστημάτων αποτέλεσε το
«λίκνο» για την ανάδυση και εξέλιξη των πρωτόγονων ζωντανών οργανισμών Οι
οργανισμοί που σχηματίσθηκαν και η ποικιλία των οικοσυστημάτων εξελίχθηκαν με
απώτερο σκοπό να χρησιμοποιήσουν τις εξαιρετικές ιδιότητες του νερού. Σήμερα
υπάρχουν μερικά εκατομμύρια αερόβια και αναερόβια είδη ζωντανών οργανισμών,
τα οποία εξαρτώνται από το νερό σε οποιοδήποτε οικοσύστημα ζουν,
αναπαράγονται και εξελίσσονται. Το 75-84% του βάρους των περισσότερων
ζωντανών οργανισμών αποτελείται από νερό. Αλλά το νερό, εκτός από τις
εξαιρετικές του ιδιότητες, επιδρά και διαμορφώνει με την αέναη κυκλική εναλλαγή
του υδρολογικού κύκλου την επιφάνεια της Γης. Με τις βροχές, τις πλημμύρες, τις
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ποτάμιες και λιμναίες διαμορφώσεις, τη διάβρωση των ορυκτών και
αργιλοπυριτικών εδαφών και με την εμπότιση του εδάφους με υγρασία και χρήσιμα
θρεπτικά οργανικά και ανόργανα συστατικά διαμορφώνει το αβιογενές
περιβάλλον.
Τα έμβια όντα αναπτύχθηκαν πρωταρχικά μέσα στο νερό, προστατευόμενα
από τις επιβλαβείς δράσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας του ήλιου (λόγω της
στοιβάδας του όζοντος) σε ανοξικές συνθήκες. Εκτός από την προστασία που
προσφέρει το νερό στους υδρόβιους πρωτόγονους οργανισμούς αποτέλεσε και τη
βασική πηγή τροφοδοσίας με άλατα, οργανικές ενώσεις και άλλα ιχνοστοιχεία για
την κυτταρική τους λειτουργία. Αλλά το νερό έχει και μία ακόμη ιδιότητα, την
υψηλή ειδική θερμότητα (specific heat) [ποσότητα θερμικής ενέργειας που
απαιτείται για να αυξήσει τη θερμότητα 1 γραμμαρίου (g) νερού κατά 1οC], που
είναι χρήσιμη για τη λειτουργία των κυττάρων και των οργανισμών. Οι οργανισμοί
χρησιμοποιούν το νερό ως «ρυθμιστή θερμότητας» (heat buffer)
για να
σταθεροποιήσει την εσωτερική τους θερμοκρασία, σε σχέση με τις αυξομειώσεις
του εξωτερικού περιβάλλοντος, αλλά και της θερμότητας που παράγεται εσωτερικά
ως παραπροϊόν του μεταβολισμού, κυρίως από οξειδώσεις και διασπάσεις της
τροφής. Με παρόμοιο τρόπο μερικά σπονδυλωτά ζώα εκμεταλλεύονται την υψηλή
θερμοκρασία που απαιτείται για την εξάτμιση του νερού για να απωλέσουν
θερμότητα του σώματος, κυρίως μέσω του ιδρώτα που παράγουν κατά τις θερμές
εποχές του έτους.
Οι ιδιότητες του νερού και η κυκλοφορία του στα φυτά είναι ο βασικός
τρόπος με τον οποίο μεταφέρονται διαλυμένα θρεπτικά υλικά από τις ρίζες στα
ανώτερα τμήματα και στα φύλλα. Τα δένδρα και τα φυτά ουσιαστικά διαχωρίζονται
σε εκείνα που αντέχουν στην έλλειψη νερού και σε εκείνα που απαιτούν πολύ νερό
για την ανάπτυξή τους. Η υδροπονία είναι ειδικός κλάδος της γεωργικής
τεχνολογίας για την ανάπτυξη φυτών σε σχέση με το νερό. Νερό και γεωργία είναι
παράλληλες έννοιες για την καλλιέργεια φυτών.
Ο επιστημονικός διαχωρισμός των οικοσυστημάτων ζώων και φυτών (πανίδα
και χλωρίδα) γίνεται με γνώμονα την επάρκεια νερού, τη μέση εποχιακή
θερμοκρασία και την ηλιακή έκθεση που επικρατεί στις διάφορες εποχές. Τα
οικοσυστήματα έχουν δημιουργηθεί μετά από χρόνιες εξελικτικές προσαρμογές στις
υδρολογικές συνθήκες της περιοχής και την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος
από την άποψη της επάρκειας σε νερό.
Ο αέναος υδρολογικός κύκλος στην επιφάνεια της Γης, μέσα από τους
αιώνες ανακατατάξεων και διάβρωσης που επέφερε στο έδαφος, τις υδάτινες
πηγές και τα οικοσυστήματα, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη σημερινή εικόνα της Γης.
Οι υδάτινοι πόροι στη Γη παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
Όπως δείχνει ο πίνακας 3.1, το φρέσκο νερό που είναι διαθέσιμο για
ανθρώπινη κατανάλωση δεν υπερβαίνει το 1% του συνολικού νερού της επιφανείας
του πλανήτη. Η κατά κεφαλή ετήσια κατανάλωση των τελευταίων χρόνων είναι
~700 m3/y (κυβικά μέτρα κατ’ έτος) και το σύνολο της ετήσιας κατανάλωση σε
παγκόσμια κλίμακα ήταν το 2005 3.850 km3/y (κυβικά χιλιόμετρα κατ’ έτος). Αλλά
σε ορισμένες αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες η κατανάλωση κατά κεφαλή είναι
3-10 φορές μεγαλύτερη σε ορισμένες σε σχέση με αναπτυσσόμενες χώρες ή χώρες
του Τρίτου Κόσμου (π.χ. οι ΗΠΑ καταναλώνουν 1.850 m3/y. Σύμφωνα με
υπολογισμούς η ετήσια κατανάλωση το 2005 ήταν περίπου 6.200 m3/yr, που
αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ποσοστό του φυσικού γλυκού νερού στον πλανήτη.
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Η ολική ποσότητα νερού κατ’ έτος που εκρέει-μεταφέρεται (runoff) από τους
ποταμούς του πλανήτη, και το περισσότερο καταλήγει στη θάλασσα, είναι,
περίπου,
44.800 km3/y, αλλά το 30% βρίσκεται σε περιοχές που είναι
απομακρυσμένες από σημαντικά αστικά κέντρα του πληθυσμού.

Περιοχή

Πίνακας 3.1. Οι υδάτινοι πόροι του πλανήτη Γη
Επιφάνεια
όγκος του νερού
% του
Μέσος όρος
(km2)
(km3)
ολικού
ετών που
νερού
παραμένει

Ωκεανοί

316.000.000

1.230.000.000

97

Χιλιάδες έτη

Ατμόσφαιρα

510.000.000

12.700

0,001

9 ημέρες

--

1.200

0,0001

2 εβδομάδες

Ποτάμια και
ρυάκια
Υπόγειο
νερό (βάθος
μέχρι 0,8 m)
Λίμνες
(γλυκό νερό)
Παγετώνες
και
παγωμένοι
πόλοι της
Γης

Βροχές
(κατ’ έτος)

130.000,000

4.000.000

0,31

Εκατοντάδες
μέχρι
χιλιάδες έτη

855.000

123.000

0,009

Δεκάδες έτη

28.200.000

28.600.000

2,15

Μερικές
χιλιάδες έτη

119.000
(60% εξατμίζεται
40%
μεταφέρεται
στους ωκεανούς
ή σε υπόγειες
πηγές)

Ο υδρολογικός κύκλος του νερού και η υδρόσφαιρα του πλανήτη Γη είναι οι
πιο σπουδαίοι παράγοντες για την πανίδα και τη χλωρίδα και τις ανάγκες του
ανθρώπου. Οι πιο σημαντικές διεργασίες του υδρολογικού κύκλου είναι: εξάτμιση
(evaporation), συμπύκνωση (condensation), κατακρημνίσεις (precipitation),
διείσδυση (infiltration) και εκροή (runoff). Η ενέργεια του ήλιου που προσπίπτει
στην επιφάνεια της Γης εξατμίζει τεράστιες ποσότητες νερού από τους ωκεανούς,
τις άλλες υδάτινες πηγές και το έδαφος. Επίσης, μεγάλες ποσότητες νερού
εξατμίζονται από την διαπνοή των φυτών (transpiration), που συμβάλλει στο 10%
του νερού που εξατμίζεται ετησίως. Στην ατμόσφαιρα, οι ατμοί του νερού
μεταφέρονται από τους ανέμους και τελικά συμπυκνώνονται με την ψύξη σε
ανώτερα στρώματα σχηματίζοντας σύννεφα, τα οποία αργότερα κατακρημνίζονται
ως βροχή, χιόνι ή χαλάζι. Το μεγαλύτερο μέρος του νερού καταλήγει στους
ωκεανούς, ένα τμήμα του στο έδαφος, όπου ανάλογα με το είδος του εδάφους
διεισδύει στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες ή υπόκειται σε εκροή προς
ποτάμια, λίμνες, ωκεανούς και υδροβιότοπους.
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Σχήμα 3.8. Ο υδρολογικός κύκλος στον πλανήτη Γη. Εξάτμιση, διαπνοή και
κατακρημνίσεις με βροχές κάνουν τον κύκλο του νερού ως ένα από τα πιο πολύτιμα
φαινόμενα ανανέωσης των υδάτινων πόρων και επιβίωσης της ζωής στον πλανήτη
Γη.
Κατά τον υδρολογικό κύκλο σε πλανητική κλίμακα, κάθε χρόνο εξατμίζονται
από τους ωκεανούς ~500x1012 m3/y και από το έδαφος ~75X1012 m3/y, αυτές οι
ποσότητες είναι 30 φορές μεγαλύτερες από το μέγεθος που μπορεί να συγκρατήσει
η ατμόσφαιρα υπό μορφή ατμού και αναπόφευκτα οδηγούν σε συμπύκνωση και
βροχές που επαναφέρουν ~460x1012 m3/y νερού στους ωκεανούς και 115x1012 m3/y
στα επιφανειακά εδάφη του πλανήτη. ΄Ενα σημαντικό τμήμα δεν μπορεί να
απορροφηθεί από το έδαφος και εκρέει μέσω ποταμών, ~40x1012 m3/y, στους
ωκεανούς και στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες. ΄Ετσι, υπολογίζεται ότι
97,5% του νερού είναι αλμυρό και βρίσκεται στους ωκεανούς, και 2,5% είναι γλυκό
νερό. Το γλυκό νερό κατά 69% είναι δεσμευμένο υπό μορφή πάγου, 29,6% σε
υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, το 1,4% σε λίμνες, ποτάμια, κ.λπ, και 0.001%
στην ατμόσφαιρα.
Οι σημαντικότερες μεταφορές ατμών νερού στην ατμόσφαιρα και τα ρεύματα
που τις επηρεάζουν γίνονται με την Παγκόσμια Ωκεάνια Κυκλοφορία ή Ωκεάνιο
Ζώνη Μεταφοράς (Ocean Conveyor Belt). Τα ωκεάνια επιφανειακά ρεύματα με
μεταφορά θερμών επιφανειακών νερών από το Βόρειο τμήμα του πλανήτη και με
ταυτόχρονη, επαναλαμβανόμενη ψύξη, βύθιση και πυθμενική επαναφορά προς το
Νότιο τμήμα προκαλούν την αλλαγή της αλατότητας (θερμόαλος κυκλοφορία) των
ωκεάνιων νερών, σημαντικό βήμα στην ανανέωση των νερών και στα θρεπτικά
υλικά των ζωντανών οργανισμών.
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Σχήμα 3.9. Σχηματική αναπαράσταση του ιμάντα των Ωκεάνιων επιφανειακών
ρευμάτων (Ocean Conveyor Belt). Με τη μεταφορά θερμών επιφανειακών νερών
από το Βορρά, και ταυτόχρονη ψύξη, βύθιση και πυθμενική επαναφορά προς το
Νότο προκαλείται αλλαγή της αλατότητας των ωκεάνιων νερών.

3.6. Ο Κύκλος του Νερού και ο Ρόλος του στη Βιοποικιλότητα και τα
Οικοσυστήματα.
Οικοσύστημα (ecosystem, όρος που προτάθηκε το 1930 από τον Roy
Clapham) είναι μία φυσική μονάδα από φυτά, ζώα και μικροοργανισμούς (βιοτικοί
παράγοντες) σε μία περιοχή που λειτουργούν ως σύνολο και σε άμεση εξάρτηση
από όλους τους αβιογενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες (έδαφος, νερό, αέρας).
Οι ζωντανοί οργανισμοί ενός οικοσυστήματος αλληλοεξαρτούνται σε μεγάλο βαθμό
μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν με τους αβιογενείς παράγοντες. Τα οικοσυστήματα
καθορίζονται και από τον αριθμό τροφικών πλεγμάτων ή αλυσίδων (food chains or
food webs) που λειτουργούν για τη ροή ενέργειας και για τη λειτουργία των έμβιων
όντων. Ο υδρολογικός κύκλος του νερού, μαζί με τους κύκλους του άνθρακα, του
αζώτου, του φωσφόρου και του θείου, αποτελούν τον αιμοδότη της βιόσφαιρας και
καθορίζουν την λειτουργία και εξέλιξη των οικοσυστημάτων. Το νερό παίζει το
σημαντικότερο ρόλο για το είδος του οικοσυστήματος, την βιοποικιλότητα της
πανίδας και της χλωρίδας, καθώς και την παραγωγικότητα και τη σταθερότητα του
οικοσυστήματος.
Ο γνωστός οικολόγος E. Odum, ο οποίος ήταν ένας από τους πρωτεργάτες
της επιστήμης της οικολογίας, καθόρισε το όρο οικοσύστημα ως «οποιαδήποτε
φυσική μονάδα που περιλαμβάνει όλους τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς σε
ενεργή αλληλεπίδραση με το φυσικό τους περιβάλλον, έτσι ώστε να υπάρχει ροή
ενέργειας που οδηγεί σε ορισμένες τροφικές δομές, βιολογική ποικιλότητα και
φυσικούς κύκλους».
Παραδείγματα οικοσυστημάτων υπάρχουν πολλά και καθορίζονται από το
φυσικό περιβάλλον, την ετήσια ποσότητα βροχής, τη θερμοκρασία, τη γεωγραφική
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περιοχή, το κλίμα, και τη βιοποικιλότητα της χλωρίδας και πανίδας. Τέτοια
οικοσυστήματα είναι:
 Υδρόβια οικοσυστήματα , θαλάσσιο οικοσύστημα, κορραλιογενές, ευρύαλο
θαλάσσιο οικοσύστημα, παράχθιας ζώνης οικοσύστημα (Littoral zone, area
of shallow fresh water and around lake shores, light penetrates to the
bottom sediments, marine ecosystems in the shore area or intertidal zone),
ποτάμιο , λιμναίο οικοσύστημα,
 Χερσαία οικοσυστήματα, τροπικό δάσος (tropical forest), Δασώδες-ορεινό
οικοσύστημα (Chaparral, California woodlands and grasslands), Ημι-έρημο
(Semi-desert), Έρημος (Desert), Σαβάννα (Savanna), Τάιγκα (Taiga),
Τούντρα
(Tundra),
Αστικό
οικοσύστημα
(Urban
ecosystem),
Λιθοαυτοτροφικό μικροβιακό οικοσύστημα (Lithoautotrophic microbial
ecosystem)
 Υπόγειο ετεροτροφικό ιζηματογενές οικοσύστημα της Αρχαϊκής εποχής
(Subsurface ecosystem, heterotrophic Archaea dominated sedimentary
subsurface ecosystem)
Η βιοποικιλότητα ή βιολογική ποικιλότητα (biodiversity or biological diversity)
ενός οικοσυστήματος είναι σημαντική παράμετρος και παίζει καθοριστικό ρόλο
στην ευελιξία, ανθεκτικότητα και παραγωγικότητα, καθώς και στην σταθερότητά
του όταν εμφανισθούν ξαφνικές και σημαντικές αλλαγές (μεγάλες πυρκαγιές,
πλημμύρες, θάνατος μεγάλου αριθμού φυτών και ζώων από μεγάλης έκτασης
ρύπανση, κ.λπ.). Μεγάλη βιοποικιλότητα (μεγάλος αριθμός ειδών χλωρίδας και
πανίδας και τροφικών αλυσίδων) παρουσιάζει το οικοσύστημα του τροπικού
δάσους, ενώ πολύ περιορισμένη βιοποικιλότητα έχει το οικοσύστημα της ερήμου.
Το νερό και ο υδρολογικό του κύκλος είναι εξαιρετικής σημασίας παράγοντας για
να αναπτυχθούν ποικίλες μορφές ζωής και ειδών, αλλά και για να συντηρηθούν
μεγάλοι πληθυσμοί. Το νερό μεταφέρει θρεπτικά υλικά, άλατα, ιχνοστοιχεία και
αποτελεί τον διαλύτη για πολλές βιολογικές λειτουργίες. Η επάρκεια νερού
συμβάλλει και στη δυναμική του οικοσυστήματος, με πολλαπλές αλληλεπιδράσεις
αβιογενών και βιογενών παραγόντων και τροφικών αλυσίδων σε διάφορα τροφικά
επίπεδα, καθώς και εξελικτικών μεταβολών που ανανεώνουν και ενισχύουν τη
δομή και τη λειτουργία ενός οικοσυστήματος.
Τα οικοσυστήματα του πλανήτη Γη υπέστησαν επί δεκαετίες μεγάλης
εκμετάλλευσης από τον άνθρωπο. Ιδιαίτερα καταστροφική εκμετάλλευση
υπέστησαν τα τροπικά δάση για την ξυλεία τους, για αγροτικές καλλιέργειες, για
φαρμακευτικές πρώτες ύλες, καουτσούκ, ρετσίνι και άλλα υλικά. Το 1992 τα
οικοσυστήματα έγιναν αντικείμενο προστασίας από τη Διεθνή Σύμβαση για την
Βιολογική Ποικιλότητα ή Βιοποικιλότητα (Convention on Biological Diversity, Rio de
Janeiro, Βραζιλία, 1992) που υπέγραψαν 175 χώρες. Με την Σύμβαση αυτή άρχισαν
να προστατεύονται τα οικοσυστήματα του πλανήτη και οι φυσικοί βιότοποι φυτών
και ζώων. Νομοθετήθηκε δε η συντήρηση και η προστασία τους μαζί με τους
πληθυσμούς των ειδών που ζουν μέσα σε αυτά. Επίσης, δόθηκε προτεραιότητα
στην προστασία σπάνιων ειδών που απειλούνταν με εξαφάνιση. Συγχρόνως
αναπτύχθηκαν νέοι οικολογικοί κλάδοι έρευνας και μελέτης της οικολογίας των
οικοσυστημάτων και της οικολογίας συστημάτων (Systems Ecology) για την
καλύτερη μελέτη των σύνθετων προβλημάτων που παρουσιάζουν.
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Σχήμα 3.10. Η βιοποικιλότητα οργανισμών στις θάλασσες είναι αποτέλεσμα των
ιδιοτήτων του νερού, τα θρεπτικά υλικά που διαλύει και τη σταθερή του
θερμοχωρητικότητα που παρέχουν ιδανικές συνθήκες ανάπτυξης.
Το 2005 ολοκληρώθηκε μία μεγάλης κλίμακας έρευνα για τα οικοσυστήματα
του πλανήτη. Συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα πάνω από 1.000 επιστήμονες
(Millennium Ecosystem Assessment) και για πρώτη φορά έγινε η εκτίμηση της
ποιότητας και της υγείας των οικοσυστημάτων (http://www.maweb.org). Τα
βασικά συμπεράσματα της εκτίμησης των οικοσυστημάτων ήταν από τη μία μεριά η
μεγάλη τους σημασία για τα έμβια είδη, την βιολογική ποικιλότητα και τις πλούσιες
πηγές για πολλά προϊόντα, από την άλλη η τάση για μείωση της βιοποικιλότητας
και οι απώλειες λόγω ρύπανσης και γεωργικών καλλιεργειών σε πολλές περιοχές
των τροπικών δασών. Ο βασικός παράγοντας κλειδί για την διάβρωση της
ευρωστίας και λειτουργίας των οικοσυστημάτων αποδείχθηκε ότι ήταν το νερό και
οι φυσικές πηγές του.
Από όλα αυτά γίνεται προφανές ότι το νερό είναι το ακρογωνιαίο χημικό μόριο
της ζωής αλλά και ολόκληρου του πλανήτη. Χωρίς την ύπαρξη νερού δεν νοείται
ζωή και βιολογικά συστήματα. Είναι ο διεθνής διαλύτης, το «λίκνο» και το
«ελιξίριο» της ζωής. Αν και οι επιστήμονες έχουν κάνει διάφορες υποθέσεις για
άλλα είδη ζωής χωρίς νερό, π.χ. με αμμωνία ή μεθάνιο (σε υγρή μορφή), η
αλκοόλη ή ακετόνη, δεν μπόρεσαν να καταλήξουν πως θα εξελίσσονταν η
βιοχημεία των ζωντανών αυτών οργανισμών. Αυτός είναι και ο λόγος που οι αστροφασματοσκοπικές και ραδιοαστρονομικές εξερευνήσεις του σύμπαντος τις
τελευταίες δεκαετίες εστιάσθηκαν στην ανακάλυψη πλανητών με επάρκεια νερού ,
και κατ’ επέκταση στην ύπαρξη κάποιου είδους ζωής έστω και πρωτόγονης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Υδάτινοι Πόροι στον Πλανήτη Γη, Υδρολογικός Κύκλος, Χρήσεις και
Κατανάλωση Νερού και Ανθρώπινη Υγεία
Οι πηγές νερού στην επιφάνεια του πλανήτη Γη αποτέλεσαν τον καθοριστικό
παράγοντα για την ανάπτυξη των έμβιων όντων, αλλά από αρχαιοτάτων χρόνων
έπαιξαν ακρογωνιαίο ρόλο στην ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας και
αποτέλεσαν παράγοντα πολιτισμού και υγείας.
Όλες οι μελέτες για τους πρώτους
ανθρώπους που ήταν κυνηγοίτροφοσυλλέκτες (hunter-gatherers) δείχνουν ότι το κύριο μέλημα τους στην
καθημερινή τους απασχόληση ήταν η συλλογή τροφής, νερού και κάποιο είδος
πρωτόγονης κατοικίας, που αρχικά ήταν διάφορες σπηλιές, (αποκαλούνται
«άνθρωποι των σπηλαίων»,“Cavemen”). Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι
οι πρωτόγονες περιοχές περιοδικής διαμονής των ανθρώπων της Παλαιολιθικής
εποχής (2.000.000-10.000 π.Χ.) ήταν λίμνες, παράκτιες περιοχές, οι όχθες ποταμών
και υδροβιότοποι. Οι άνθρωποι έβλεπαν ότι οι πηγές φρέσκου νερού ήταν πολύ
σημαντικές για την επιβίωσή τους και φρόντιζαν στις μετακινήσεις τους να
προμηθεύονται το απαραίτητο πόσιμο νερό. Γνώριζαν επίσης ότι στις πηγές νερού
θα συναντήσουν άγρια ζώα που χρησιμοποιούσαν για τη διατροφή τους. Το νερό
εκτός από πόσιμο, ήταν χρήσιμο για τον καθαρισμό του σώματος, για το πλύσιμο
των δερμάτων ζώων, την προετοιμασία φυτικών εκχυλισμάτων, ανάμιξη με χώμα
για τη δημιουργία πηλού και άλλων υλικών και για πολλές άλλες απλές χρήσεις.
Η αφθονία των πηγών του νερού και η ποιότητά τους καθόρισαν όχι μόνο τη
διάρκεια διαμονής των ανθρώπων στις διάφορες παράκτιες περιοχές, αλλά και την
ποιότητα ζωής των πρωτόγονων ομάδων και συγχρόνως την υγεία τους. Αν και η
διάρκεια ζωής των ανθρώπων ήταν πολύ μικρή με τα σημερινά δεδομένα, πολλές
ομάδες ανθρώπων στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή επέζησαν και
πολλαπλασιάσθηκαν ανάλογα με την επάρκεια νερού και τροφής. Οι νομάδες αυτοί
με το πέρασμα των αιώνων άρχισαν να διερευνούν το περιβάλλον τους και
οδηγούμενοι πάντοτε κατά μήκος στις όχθες των ποταμών, παραθαλάσσιες
περιοχές, λίμνες και υδροβιότοπους επεκτάθηκαν και σε άλλες περιοχές και
μετανάστευσαν σε άλλες ηπείρους.
Ο άνθρωπος της Παλαιολιθικής εποχής που χρησιμοποιούσε πέτρινα
εργαλεία (Homo habilis) εξελίχθηκε στο μοντέρνο τύπο ανθρώπου (Homo sapiens
sapiens) πριν από 300.000 χρόνια και χρησιμοποίησε πάντοτε τις υδάτινες πηγές
για την επιβίωσή του. Οι μικρές ομάδες ανθρώπων άρχισαν να χρησιμοποιούν όλο
και πιο συχνά εργαλεία από ξύλο και οστά ζώων για τις ανάγκες τους και
πρωτόγονες δεξαμενές και δοχεία νερού (αρχικά δερμάτινα). Τέτοια εργαλεία
έχουν βρεθεί σε πρωτόγονες κατασκηνώσεις και σε απλά χωματουργικά έργα σε
παραλιακές περιοχές, κατά μήκος ποταμών, λιμνών και παραλιακών περιοχών.
Στη διάρκεια των τριών υποπεριόδων της Παλαιολιθικής εποχής (Lower,
Middle, Upper Paleolithic), μικρές ομάδες ανθρώπων (20-30 άτομα ή και μέχρι 100
άτομα αποτελούμενα από πολλές οικογένειες) ευνοήθηκαν από τις κλιματικές
αλλαγές, που περιλάμβανε περιόδους παγετώνων και μείωση της στάθμης της
θάλασσας, φαινόμενα που έδωσαν την ευκαιρία για μεγάλες μετακινήσεις με την
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αποκάλυψη χερσαίων εκτάσεων. Επίσης υπήρχαν και περίοδοι με κλιματικές
συνθήκες παρόμοιες με τις σημερινές, ήπιο κλίμα και βροχές, που προσέφεραν
άφθονα θηράματα, μεγάλη φυτική ποικιλία και ευκολίες για εγκατάσταση σε μία
περιοχή για μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.

Σχήμα 4.1. Νομάδες, κυνηγών-τροφοσυλλεκτών, όπου οι άντρες κυνηγούσαν και
οι γυναίκες συγκέντρωναν την τροφή, προετοίμαζαν τα γεύματα και ανάτρεφαν τα
παιδιά. Οι πηγές νερού αποτελούσαν ακρογωνιαίο λίθο στις περιοχές όπου
κατοικούσαν οι πρωτόγονες ομάδες ανθρώπων.

4.1. Το Νερό και ο Ρόλος του στην Μεσολιθική Εποχή της Αγροτικής
Επανάστασης
Ο νομαδικός τρόπος ζωής, με γνώμονα πάντοτε την εξασφάλιση
ικανοποιητικής τροφής (κυρίως κυνήγι άγριων ζώων) και πόσιμου νερού, ήταν μία
κατάσταση που με μερικές σημαντικές βελτιώσεις σε ότι αφορά λίθινα εργαλεία,
όπλα και δερμάτινα καλύμματα για προστασία από το κρύο συνεχίσθηκε επί
πολλούς αιώνες.
Την περίοδο 10.000-6.000 χρόνια π.Χ. οι άνθρωποι της προϊστορικής αυτής
εποχής άρχισαν να εγκαθίστανται μόνιμα στις περιοχές που ονομάζεται από τους
επιστήμονες Fertile Crescent (Εύφορη Ημισέληνος), μια περιοχή που εξαπλώνεται
στη Μέση Ανατολή (σε σημερινές χώρες όπως Συρία, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Τουρκία,
Λίβανος και Ιορδανία). Ιδιαίτερα στη Μεσοποταμία (Συρία και Ιράκ) οι δύο μεγάλοι
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ποταμοί της εποχής εκείνης Τίγρης και Ευφράτης πλημμύριζαν τις όχθες τους κάθε
χρόνο και με την λάσπη που μετέφεραν δημιουργούσαν υδροβιότοπους πλούσιους
σε θρεπτικά υλικά και άλατα. Στις περιοχές αυτές τα φυτά αναπτύσσονταν πολύ
γρήγορα και με καλές αποδόσεις (κριθάρι, φακές, σιτάρι, κ.ά.). Οι ποσότητες που
παράγονταν ετησίως επαρκούσαν για να θρέψουν τις μικρές ομάδες του πληθυσμού
(που ενίσχυαν τη διατροφή τους και με περιοδικό κυνήγι άγριων ζώων) και
παρέμενε ένα μέρος για να αποθηκευτεί. Επίσης, τα σιτηρά μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν για τη ζωοτροφή χρήσιμων ζώων που με τον καιρό
προσαρμόσθηκαν ως κατοικίδια (πρόβατα, χοίροι, κατσίκες). Η κτηνοτροφία έδωσε
το πολύτιμο πρωτεϊνικό διατροφικό υλικό που απαιτούσε η ζωή των ανθρώπων της
εποχής. Τα πρώτα χωριά της νεολιθικής «αγροτικής επανάστασης» (Neolithic, first
agricultural revolution) έχουν ανακαλυφθεί σε αυτές τις περιοχές.
Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών με την πλουσιοπάροχη απόδοση των
χωραφιών και την αφθονία της τροφής προχώρησαν στην μονιμοποίηση των
κατοικιών τους. Απαραίτητες ήταν και αποθήκες για το περίσσευμα των σιτηρών. Η
πρώτη «αγροτική επανάσταση» και η εξέλιξη της δημιούργησε με αυτό τον τρόπο
καλύτερη ποιότητα ζωής, μείωση της θνησιμότητας, ιδιαίτερα της παιδικής, και
δραματική αύξηση του πληθυσμού. Οι πρώτες πόλεις Ur και Uruk, Catar Huyuk την
περίοδο 4.000-3.000 π.Χ. είχαν 2-3 χιλιάδες πληθυσμό, η Ιεριχώ ήταν πόλη 2
χιλιάδων με ενισχυμένα τείχη και προστατευτική τάφρο. Πολυάριθμα χωριά και
χωράφια ήταν διεσπαρμένα σε μεγάλη έκταση γύρω από τις πόλεις.
Οι περιοχές της Μεσοποταμίας αναπτύχθηκαν αρκετά γρήγορα και
δημιούργησαν αξιοθαύμαστο πολιτισμό με κοινωνικές τάξεις, ιεραρχία, εμπόριο,
θρησκείες και πολιτισμό με γραφή. Η εισαγωγή του αρότρου, και αργότερα του
τόρνου για κεραμικά , μετρολογικό σύστημα και αριθμοί ήταν μερικές χρήσιμες
εξελίξεις. Αλλά οι αγροτικές αυτές κοινωνίες κατά καιρούς κατακλύζονταν από
πλημμύρες στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη (που θεωρούνταν
τα πιο παραγωγικά εδάφη) ή μακροχρόνιες ξηρασίες, καταιγίδες, ανεμοθύελλες,
υψηλές θερμοκρασίες, και μαζί με αυτά μεγάλης κλίμακας ασθένειες και επιδημίες
με σημαντικό αριθμό θανάτων. Μέσα όμως από τις εμπειρίες αρκετών γενεών για
τις καταστροφικές πλημμύρες και ξηρασίες, οι Σουμέριοι του βαβυλωνιακού
πολιτισμού (~3.500 π.Χ.), που είχαν αναπτύξει τον πολιτισμό τους στην περιοχή της
Μεσοποταμίας, ανακάλυψαν τα αρδευτικά κανάλια, τα φράγματα, τις τάφρους και
τις απαραίτητες τεχνικές για αποθήκευση και διαχείριση των αποθεμάτων των
νερών των ποταμών. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος των προϊστορικών αυτών
χρόνων τιθασεύει τους υδάτινους πόρους για την προστασία των οικισμών και την
εξασφάλιση της αποδοτικότητα των γεωργικών καλλιεργειών.
Στη Νεολιθική εποχή (10.000-5.500 π.Χ) οι ανάγκες για νερό αυξήθηκαν
καθώς οι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν μόνιμα σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη και
ξεκίνησαν την καλλιέργεια φυτών και τη κτηνοτροφία. Η αγροτική επανάσταση
επέφερε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο ζωής και στην ανάπτυξη ανθρώπινων
κοινωνιών. Ο μέσος όρος ζωής αυξήθηκε δραματικά, ενώ παλαιότερα οι νομαδικές
ομάδες θανάτωναν τα επιπλέον παιδιά τους λόγω έλλειψης τροφίμων, τώρα οι
αγροτικές οικογένειες εξαρτιόνταν από το μεγάλο αριθμό των παιδιών που από
μικρή ηλικία ασχολούνταν με τις γεωργικές εργασίες. Ενώ οι προηγούμενες
ανθρώπινες νομαδικές ομάδες πληθυσμού συνέχισαν αναλλοίωτα τις ίδιες
κυνηγητικές και συλλεκτικές τους δραστηριότητες επί εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια,
η γεωργική επανάσταση επέφερε δραματικές αλλαγές των κοινωνικών,
οικονομικών και θεσμικών δομών σε μερικές χιλιάδες χρόνια. Αργότερα οι εξελίξεις
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των πολιτισμών οδήγησαν στη ανακάλυψη της κεραμικής, της μεταλλουργίας, της
υφαντουργίας και πολλών άλλων τεχνικών που μετέβαλαν τους ρυθμούς της ζωής
αλλά και τη μορφή του πλανήτη.

Σχήμα 4.2. Η περιοχή της Εύφορης Ημισελήνου στην περιοχή των ποταμών Τίγρη
και Ευφράτη (Fertile Crescent).

4.2. Υδρολογικός Κύκλος και Παγκόσμια Αποθέματα Νερού
Τα παγκόσμια αποθέματα γλυκού νερού στην επιφάνεια του πλανήτη Γη
είναι αποτέλεσμα του Υδρολογικού Κύκλου. Η συνεχής ανακύκλωση του νερού της
επιφάνειας της Γης επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεχή κυκλική διαδικασία εξαιτίας
της ηλιακής ακτινοβολίας με τις τρεις κυρίως υδρολογικές διεργασίες:
κατακρημνίσεις (βροχές), εξάτμιση (εξάχνωση, εξατμοδιαπνοή) και απορροή
(runoff). Απορροή γίνεται και κατά το λιώσιμο των πάγων και του χιονιού, τη ροή
σε υδατορεύματα, κ.λπ., που καταλήγουν στις θάλασσες και τις λίμνες. Μεγάλες
ποσότητες νερού συγκεντρώνονται στο έδαφος και σε υπόγειες υδροφόρες πηγές,
ένα μέρος του υπόγειου νερού μεταφέρεται στις θάλασσες. Με τον υδρολογικό
κύκλο ρυθμίζεται η υγρασία του εδάφους, το κλίμα, το είδος της πανίδας και της
χλωρίδας και εξυπηρετούνται οι ανάγκες του ανθρώπου (βιομηχανικές και αστικές
δραστηριότητες).
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Σχήμα 4.3. Ο Υδρολογικός κύκλος στον πλανήτη Γη.

Πίνακας 4.1. Παγκόσμια αποθέματα νερού με το υδρολογικό κύκλο ανά ήπειρο
(υπολογισμοί τη δεκαετία του 1990).
Υδρολογικός
Κύκλος

Βόρειος
Αμερική

Νότιος
Αμερική

Ευρώπη

Αφρική

18.800
km3

28.400
km3

8.290
km3

22.300
km3

32.200
km3

7.080 km3

55%
Εξάτμιση
(Evaporation)(%)

57%

65%

80%

55%

65%

45%

43%

35%

20%

45%

35%

Κατακρημνίσεις
(Precipitation)

Απορροή
(Runoff) (%)

Ασία

Αυστραλία
Ωκεανία

Τα αποθέματα νερού προέρχονται κυρίως από βροχές και όπως φαίνεται
από τον Πίνακα 4.1. η σημαντικότερες βροχοπτώσεις συμβαίνουν κυρίως στην
Ασία, στην Νότιο Αμερική και στην Βόρεια Αμερική.
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Σχήμα 4.4. Τα παγκόσμια υδάτινα επιφανειακά αποθέματα κατά περιοχή (km3)
(κατακρημνίσεις, εξάτμιση και απορροή). Πηγή: United Nations Environment
Programme (UNEP) Vital Water Graphics.

4.3. Επάρκεια Υδάτινων Πόρων για τις Ανάγκες του Ανθρώπου
Οι ανθρώπινες κοινωνίες εξαρτώνται άμεσα από τους υδατικούς πόρους για
τις αστικές και βιομηχανικές δραστηριότητες, για τις μεταφορές και κυρίως για τις
γεωργικές καλλιέργειες. Το 1995 χρησιμοποιούνταν σε διεθνή κλίμακα 3.900
κυβικά χιλιόμετρα (km3). Για το 2025 υπολογίζεται ότι οι ποσότητες των
ανθρώπινων αναγκών σε νερό θα αυξηθούν κατά 50% (4.900 km3) με τους
σημερινούς ρυθμούς. Αλλά λόγω των περιορισμένων αποθεμάτων, της ρύπανσης
και της ξηρασίας λόγω κλιματικών αλλαγών, ή αύξηση των αρδευομένων
καλλιεργειών θα είναι περιορισμένη (~ 4-5%) με αποτέλεσμα να μειωθεί η γεωργική
παραγωγή σε σχέση με τις ανάγκες του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού. Σήμερα,
250 εκατομμύρια εκτάρια (1 εκτάριο=10 στρέμματα,1.000 m2) αρδεύονται σε διεθνή
κλίμακα, δηλαδή πέντε φορές περισσότερο σε σχέση με την αρχή του 20ου αιώνα.
Σε πολλές χώρες η γεωργία και η κτηνοτροφία καταναλώνουν το 70-80% των
επιφανειακών γλυκών νερών, πράγμα που δημιουργεί εξαιρετικά σημαντικά
προβλήματα επάρκειας αποθεμάτων νερού για το μέλλον. Οι αναπτυσσόμενες
χώρες (2/3 του πληθυσμού) αναμένεται ότι θα αυξήσουν την κατανάλωσή τους
κατά 30% (1995-2025) λόγω της σημαντικής αύξησης του βιοτικού τους επιπέδου
και της αστικοποίησης, ενώ οι αναπτυγμένες χώρες μόνο κατά 5% και σε πολλές
περιπτώσεις ίσως το μειώσουν με διάφορα έργα ανακύκλωσης και μέτρων
εξοικονόμησης νερού. Η οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον
(United Nations Environmental Programme), από μελέτες βρήκε ότι η επάρκεια
φρέσκου νερού το 2000 στις διάφορες περιοχές του πλανήτη ήταν σε οριακό
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σημείο. Η Βόρειος και Νότιος Αμερική έχουν αρκετά αποθέματα και πλούσιες πηγές
φρέσκου νερού, ενώ η Αφρική στο μεγαλύτερο μέρος της έχει εξαιρετικά
προβλήματα λειψυδρίας (κίτρινο χρώμα), όπως και η Ινδία, το Πακιστάν και η Μ.
Ανατολή. Επίσης προβλήματα παρουσιάζονται και στα αποθέματα φρέσκου νερού
στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Σχήμα 4.5. Επάρκεια και προσβασιμότητα γλυκού νερού σε διάφορες περιοχές των
ηπείρων του πλανήτη. Η Αφρική ( και ιδιαίτερα η Σαχάρα και οι υπο-Σαχάριες
περιοχές) όπως φαίνεται και από το χάρτη έχουν τα μικρότερα αποθέματα νερού. Η
Ινδία και η Μέση Ανατολή είναι επίσης περιοχές με μικρές ποσότητες αποθεμάτων
νερού. Πηγή: UNEP Vital Water Grahpics.

4.4. Πρόσβαση σε Αποθέματα Φρέσκου Νερού
Αν και τα αποθέματα των υδάτινων πόρων φρέσκου νερού στον πλανήτη
έχουν παραμείνει τα ίδια τους τελευταίους αιώνες, η άνιση κατανομή των πόρων
στις διάφορες ηπείρους και περιοχές του πλανήτη δημιουργεί σημαντικά
προβλήματα στις ανθρώπινες κοινότητες και ιδιαίτερα σε μεγάλες αστικές περιοχές
της Αφρικής και της Ασίας. Σύμφωνα με Διεθνή Οργάνωση για τον Παγκόσμιο
Πληθυσμό του ΟΗΕ (United Nations Population Action International) περισσότεροι
από 2,8 δισεκατομμύρια κάτοικοι του πλανήτη σε 48 χώρες έχουν σημαντικούς
περιορισμούς σε φρέσκο πόσιμο νερό και θα αντιμετωπίσουν μεγαλύτερα
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προβλήματα από το 2025. Από τις χώρες αυτές οι 40 είναι στην Δυτική Ασία (Μέση
Ανατολή) ή της υπο-Σαχάριας Αφρικής (Sub-Saharan Africa). Από το 2050 λόγω της
αύξησης του πληθυσμού και της αυξημένης ζήτησης για φρέσκο νερό. Οι χώρες με
ελλείψεις θα αυξηθούν σε 54 και ο συνολικός τους πληθυσμός στα 4
δισεκατομμύρια (δηλαδή το 40% του υπολογιζόμενου πληθυσμού των 9,4
δισεκατομμυρίων το 2050). Ήδη πολλές Αφρικανικές χώρες με συνολικό πληθυσμό
200 εκατομμυρίων έχουν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λειψυδρίας και εύρεσης
αποθεμάτων νερού για τις ανάγκες τους. Το 2025 υπολογίζεται ότι ο αριθμός τους
θα αυξηθεί σε 460 εκατομμύρια στην Αφρική. Οι χώρες που έχουν ήδη σημαντικά
προβλήματα με αποθέματα φρέσκου νερού είναι η Αιθιοπία, η Κένυα και η Νιγηρία
και στην Ασία η Ινδία και στην Λ. Αμερική το Περού. Επίσης, πιστεύεται ότι η χώρα
που θα αντιμετωπίσει μεγάλα προβλήματα για φρέσκο νερό τα επόμενα 25 χρόνια
είναι η Κίνα λόγω της αλματώδης αύξησης του αστικού πληθυσμού της.
Η γεωργία σε όλες τις χώρες είναι ο κυριότερος τομέας της οικονομίας που
καταναλώνει το μεγαλύτερο ποσοστό του φρέσκου νερού, και έπονται ο
βιομηχανικός τομέας και ο οικιακός τομέας. Σύμφωνα με τις στατιστικές διεθνών
οργανισμών, η γεωργία και η κτηνοτροφία χρησιμοποιούν το 70-80% του φρέσκου
νερού, ο βιομηχανικός τομέας το 20-22% και ο οικιακός τομέας το 8-10%. Η
υπερβολική εξάρτιση του γεωργικού τομέα από τα αποθέματα του φρέσκου νερού
είναι ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη λόγω
της αλματώδους αύξησης του πληθυσμού και της ανάγκης για μεγαλύτερες
αποδόσεις των γεωργικών εκτάσεων με συστήματα τεχνητής άρδευσης.
Η λειψυδρία και οι κλιματικές αλλαγές λόγω του φαινόμενου του
θερμοκηπίου, καθώς και διάφορες φυσικές καταστροφές που πλήττουν κατά
καιρούς τις διάφορες περιοχές του πλανήτη, έχουν επιπτώσεις κυρίως στον
γεωργικό τομέα. Σημαντική μείωση της κατανάλωσης νερού στον γεωργικό τομέα
πιστεύεται ότι θα σημειωθεί με τη χρήση νέων ανθεκτικών τύπων φυτών που
αντέχουν στην ξηρασία, νέες μεθόδους άρδευσης και ποτίσματος, ανακύκλωση
νερού, και με μεθόδους βιολογικής μηχανικής για γονιδιακή βελτίωση των
υπαρχουσών καλλιεργειών (μεταλλαγμένα φυτά) ώστε να απαιτούν μικρότερες
ποσότητες νερού. Στον τομέα αυτό έχουν επιτευχθεί σημαντικές ανακαλύψεις και
βελτιώσεις που πιστεύεται ότι θα μειώσουν τις ποσότητες φρέσκου νερού που
καταναλώνονται από τον γεωργικό τομέα. Παρόμοια κατάσταση υπάρχει και στον
βιομηχανικό τομέα. Πολλές βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν βελτιώσει τις
απαιτήσεις τους σε νερό και ανακυκλώνουν σημαντικό μέρος του μετά τη χρήση.
Τέλος, και για την αστική κατανάλωση νερού έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια
σημαντικές βελτιώσεις για την εξοικονόμηση νερού. Αλλά η αύξηση του πληθυσμού
και η αστικοποίηση δεν αφήνουν περιθώρια για αισιόδοξες προοπτικές.
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Σχήμα 4.6. Κατανάλωσης φρέσκου νερού σε σχέση με το σύνολο των αποθεμάτων
κατά περιοχή του πλανήτη το 1995 και το 2025 (προβλέψεις). Περιοχές της Αφρικής
και της Μέσης Ανατολής, ιδιαίτερα η Ινδία και η Κίνα θα παρουσιάσουν μελλοντικά
προβλήματα σε καθαρό φρέσκο νερό. Πηγή: UNEP Vital Water Grahpics.

4.5. Νερό, Υδάτινοι Πόροι και Ανθρώπινη Υγεία
Η κατανάλωση καθαρού φρέσκου νερού είναι εντελώς διαφορετική στις
αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες, έτσι ο μέσος κάτοικος της Β. Αμερικής
καταναλώνει κάθε ημέρα 400-450 λίτρα νερού, ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης,
περίπου, 200 λίτρα, ενώ ο μέσος κάτοικος των αναπτυσσόμενων χωρών μόνο 10
λίτρα την ημέρα (πόσιμο, προετοιμασία φαγητού και καθαριότητα). Το 2000 1,1
δισεκατομμύρια άτομα του πληθυσμού του πλανήτη μας δεν είχαν πρόσβαση σε
ασφαλές πόσιμο νερό (μικροβιακή μόλυνση). Η έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού
συνδυάζεται και με την έλλειψη αποχέτευσης και οικιακής υγιεινής σε χωριά και
κωμοπόλεις, με αποτέλεσμα 2,4 δισεκατομμύρια άτομα (τα 2/5 του παγκόσμιου
πληθυσμού) να στερούνται τα απαραίτητα μέσα υγιεινής που έχουν άμεσες
επιπτώσεις στην υγεία τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι κάθε χρόνο (στοιχεία του
2000) πάνω από 3,4 εκατομμύρια άτομα πεθαίνουν από λοιμώδη και παρασιτικά
νοσήματα που σχετίζονται με ακάθαρτο πόσιμο νερό και έλλειψη εγκαταστάσεων
υγιεινής, εκ των οποίων, περίπου, τα 1,4 εκατομμύρια είναι παιδιά. Η πλειοψηφία
των παιδιών πεθαίνουν από διάρροια λόγω μολυσμένου πόσιμου νερού, κυρίως
στις αποκαλούμενες χώρες του Τρίτου Κόσμου. Αντίθετα, η παιδική θνησιμότητα
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σε όλες τις χώρες με καθαρό πόσιμο νερό, αποχέτευση και κανόνες οικιακής
υγιεινής, είναι εξαιρετικά χαμηλή. Από την εποχή της καθολικής εγκατάστασης
συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης ο μέσος όρος ζωής του ανθρώπου
βελτιώθηκε τουλάχιστον (π.χ. στη Μ. Βρετανία) κατά 15-20 χρόνια στην περίοδο
1880-1920. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, κατά τον τελευταίο αιώνα το ασφαλές
πόσιμο νερό, οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης και η υγιεινή διατροφή (στην οποία
συνέβαλε το πλύσιμο με καθαρό νερό και η χρήση ψυγείων) συνέβαλαν στην
αύξηση του μέσου όρου ζωής του ανθρώπου (μακροβιότητα) κατά 30-35 χρόνια. Η
διαφορά οφείλονταν στην δραματική μείωση της βρεφικής και παιδικής
θνησιμότητας.
Η Αφρική είναι η ήπειρος με τα σημαντικότερα προβλήματα ακάθαρτου ή
μολυσμένου πόσιμου νερού, απουσία αποχετευτικών δικτύων και παρουσία
υψηλών συγκεντρώσεων παρασίτων που αναπτύσσονται σε στάσιμα ή ελώδη νερά.
Έτσι, η Αφρική παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας
σε συνάρτηση με την ποιότητα του πόσιμου νερού (δυσεντερία). Οι παρασιτικές
ασθένειες, όπως ελονοσία, τυφοειδής πυρετός, ηπατίτιδα, γαστρεντερίτιδα,
χολέρα, κ.λπ., είναι εξαιρετικά συχνές στην Αφρική. Η Παγκόσμια Οργάνωση
Υγείας (Π.Ο.Υ, World Health Organization, WHO) στην έκθεση του 2002, υπολόγισε
ότι υπήρξαν 1,7 εκατομμύρια θάνατοι στην Αφρική που οφείλονταν σε ακάθαρτο
πόσιμο νερό. Το 90% των περιπτώσεων ήταν παιδιά και οι θάνατοι προήλθαν από
διαρροϊκές ασθένειες. Η ΠΟΥ υπολογίζει ότι περίπου 4 εκατομμύρια άτομα
παγκοσμίως κάθε χρόνο ασθενούν σοβαρά από διάφορα υδατογενή παθογόνα
μικρόβια και βακτήρια.
Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών των ΗΠΑ (Center for Disease
Control, CDC) οι κυριότερες ασθένειες που οφείλονται σε ακάθαρτο πόσιμο νερό
είναι: Amebiasis (αμοιβαδοσίαση), Cambylobacteriosis, Chickenpox (Ανεμοβλογιά)
(Varicella), Cholera (Χολέρα), cryptosporiasis (Κρυπτοσπορίαση), diarrhea
(διάρροια), E.coli (Escherichia coli), Giardiasis (Γκιαρντίαση), Hepatitis
(Ηπατίτιδα), Leptosporiasis (Λεπτοσπορίαση), Malaria (Ελονοσία), Nerovirus
infection, Polyomyelitis (Πολιομυελίτιδα), Rotavirus, Salmonella infection (μόλυνση
από Σαλμονέλλα) (Salmonellosis), Schistosomiasis (Σχιστοσωμιάση, βιλαρζία),
Shigellosis (βακτηριακή δυσεντερία), Smallpox (Ευλογιά), Streptococcus
pneumoniac (πνευμονικό στρεπτόκοκκος) (Pneumococcal), Typhoid fever
(τυφοειδής πυρετός), Typhus fever (τύφος, εξανθηματικός), Rickettsial infections,
Vibrio parahaemolyticus. Υπάρχουν επίσης και άλλες ασθένειες που σχετίζονται με
ακάθαρτο νερό αλλά υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά για τις αιτίες τους :
Diphtheria (Διφθερίτιδα), Encephalitis (Εγκεφαλίτιδα), Histoplasmosis, Meningitis
(Μηνιγγίτιδα), Τράχωμα (trachoma) Viral hemorrhagic fevers (αιμορραγικοί ιϊκοί
πυρετοί) (Ebola, Lassa, Marburg, Rift Valey).
Η ΠΟΥ (WHO facts and figures: Water, sanitation and hygiene links to
health, www.who.int/water_sanitation_health/publications/factsfigures 04/en/)
δίνει μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τις σημαντικότερες ασθένειες:
Διάρροια (diarrhea): Τα τελευταία χρόνια (μετά το 2000) 1,8 εκατομμύρια
άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο από διαρροϊκές ασθένειες (περιλαμβανομένης και της
χολέρας), το 90% είναι παιδιά κάτω των 5 ετών, κυρίως στις αναπτυσσόμενες
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χώρες. Το 88% των διαρροϊακών ασθενειών οφείλονται στο ακάθαρτο πόσιμο νερό,
έλλειψη υγιεινής και αποχέτευσης. Βελτίωση των συνθηκών αυτών μπορούν να
μειώσουν τους θανάτους κατά 50%. Μόνο το πλύσιμο των χεριών μπορεί να μειώσει
τους θανάτους κατά 35%. Επιπλέον μείωση κατά 35% μπορεί να επιτευχθεί με σωστή
απολύμανση του νερού (κυρίως χλώριο).
Ελονοσία (Malaria): η ελονοσία είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης στάσιμων
νερών, αρδευτικών καναλιών σε κατοικημένες περιοχές και υψηλών
θερμοκρασιών. Αν και έχει μειωθεί σε σημαντικό βαθμό η ελονοσία σε μεγάλες
περιοχές του πλανήτη (με τη χρήση εντομοκτόνων και αποξήρανσης ελών και
υδροβιοτόπων) ακόμη και σήμερα 1,2 εκατομμύρια πεθαίνουν από ελονοσία κάθε
χρόνο, το 90% παιδιά κάτω των 5 ετών. Περίπου 400 εκατομμύρια περιπτώσεις
ελονοσίας σημειώνονται κάθε χρόνο, κυρίως στην Αφρική και ιδιαίτερα σε χώρες
νοτίως της Σαχάρας. Πρόσφατα η ΠΟΥ άρχισε να χρησιμοποιεί σε μεγαλύτερη
κλίμακα το αποτελεσματικό εντομοκτόνο DDT (αν και έχει απαγορευθεί από το
1975) σε ορισμένες χώρες της Αφρικής και Ασίας για μα μειώσει τους θανάτους
παιδιών.

Σχήμα 4.7. Το νερό μεταφέρει πολλούς μολυσματικούς παράγοντες, παράσιτα και
μικρόβια. Σημαντικός αριθμός μολυσματικών και παρασιτικών ασθενειών, ιδιαίτερα
σε αναπτυσσόμενες και χώρες του Τρίτου Κόσμου, προκαλούν υψηλή νοσηρότητα
και θνησιμότητα, ιδιαίτερα σε παιδιά.
Σχιστοσωμίαση ή βιλαρζία (Schistosomiasis) : 160 εκατομμύρια άτομα κάθε
χρόνο αρρωσταίνουν κάθε χρόνο από την παρασιτική αυτή ασθένεια. Μερικές
δεκάδες χιλιάδες πεθαίνουν κάθε χρόνο, κυρίως σε υπο-Σαχάριες περιοχές. Η
ασθένεια σχετίζεται άμεσα με την ανθυγιεινή απόρριψη κοπράνων και την απουσία
καθαρού πόσιμου νερού. Βασικές αρχές υγιεινής και αποχέτευσης μπορούν να
περιορίσουν την εμφάνιση της ασθένειας κατά 77%.
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Τράχωμα (Trachoma): υπολογίζονται σε 500 εκατομμύρια τα άτομα που
κινδυνεύουν από τράχωμα, 146 εκατομμύρια κινδυνεύουν να τυφλωθούν από
τράχωμα, 6 εκατομμύρια έχουν περιορισμένη όραση λόγω τραχώματος. Η ασθένεια
είναι αποτέλεσμα της έλλειψης καθαρού νερού για να πλύνουν το πρόσωπό τους,
ενώ καλύτερες συνθήκες υγιεινής θα μείωνε το τράχωμα κατά 30%.
Εντερικές ελμίνθες (intestinal helminthes, Ascariasis, Trichuriasis,
Hookworm disease): 133 εκατομμύρια άτομα υποφέρουν από τις μολύνσεις αυτές,
οι οποίες οδηγούν σε δυσεντερία, αναιμία και πνευματική άνοια. Τα τελευταία
χρόνια σημειώνονται, περίπου, 10.000 θάνατοι. Καθαρό νερό και κανόνες υγιεινής
μπορούν να μειώσουν τις ασθένειες αυτές κατά 35%.
Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα (Japanese encephalitis): ασθένεια λόγω έλλειψης
καθαρού πόσιμου νερού, με 20% των κλινικών περιπτώσεων να οδηγούν σε θάνατο
και 35% να υπόκεινται σε βλάβες του εγκεφάλου. Εμφανίζεται σε περιοχές της
νότιας, νοτιοανατολικής και ανατολικής Ασίας.

4.6. Θανατηφόρες Επιδημίες (λοιμοί) και Ανθρώπινη Κοινωνία
Οι αρχαίοι λαοί που εξαπλώθηκαν στις διάφορες ηπείρους κατά τα τελευταία
20.000 χρόνια βρίσκονταν καθημερινά αντιμέτωποι με μικρόβια, παράσιτα και
μεταδοτικές ασθένειες που συνδέονταν άμεσα με το υδάτινο περιβάλλον, το πόσιμο
νερό και την έλλειψη υγιεινής σε χωριά και πόλεις. Μεγάλες και θανατηφόρες
επιδημίες (λοιμοί) που οφείλονταν σε παρασιτικές και λοιμώδεις ασθένειες (άμεσα
συνδεδεμένες με υδάτινους πόρους και το πόσιμο νερό) έχουν σημαντική θέση στην
ιστορία των αρχαίων πολιτισμών. Οι διάφορες θανατηφόρες πανδημίες αποτέλεσαν
τους παράγοντες που συγκράτησαν την αύξηση του πληθυσμού για αιώνες, αλλά
και σε πολλές περιπτώσεις θανάτωσαν εκατομμύρια ανθρώπους και οδήγησαν στην
κατάρρευση αυτοκρατοριών και πολιτισμών. Οι σημαντικότερες επιδημίες που
έχουν καταγραφεί από ιστορικούς με λεπτομέρειες για τα συμπτώματα και την
έκταση της νοσηρότητας και θνησιμότητας ήταν:
Σχισοστωμίαση στην Αίγυπτο. Ήταν μία από τις παρασιτικές ασθένειες που
επικρατούσε από αρχαιοτάτων χρόνων στην Αίγυπτο. Περιγραφές της ασθένειας σε
πάπυρους του 1850 π.χ. (Kahun papyri) και 1550 π.Χ (Ebers papyrus). Τα αυγά του
παράσιτου (σχιστόσωμος, schistosome) έχουν βρεθεί και τεκμηριωθεί επιστημονικά
σε μούμιες της 20ης Δυναστείας (1250-1000 π.Χ). Το μικρόβιο αναπτύσσονταν στα
έλη του Νείλου και με την εισαγωγή στο σώμα του ασθενούς προκαλούσε μόλυνση
και έλκος στην ουροδόχο κύστη και τα έντερα, οδηγώντας σε αιματουρία, διάρροια
και θάνατο από καταστροφή του ήπατος ή των νεφρών. Το μικρόβιο μπορεί να
προκαλέσει και καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Η πραγματική αιτία της ασθένειες
και η εξακρίβωση του σχιστόσωμου (Bilharzia worm) ανακαλύφθηκαν από τον
Γερμανό γιατρό Theodore Bilharz το 1852 στο Κάιρο. Η σχισοστωμίαση
αποδεκάτισε τα στρατεύματα του Ναπολέων στην Αίγυπτο το 1800. Η
σχισοστωμίαση θεωρείται ότι παρέμεινε ως σοβαρή αιτία θανάτου στην Αίγυπτο
των Φαραώ για πολλές χιλιάδες χρόνια.
Ο Μέγας λοιμός των αρχαίων Αθηνών το 430 π.Χ., κατά το πόλεμο
Αθήνας-Σπάρτης, είναι μία άλλη σημαντική ιστορική επιδημία που περιγράφεται
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με λεπτομέρειες από τον Θουκυδίδη. Ο λοιμός ήταν αποφασιστικός παράγοντας για
την έκβαση του Πελοποννησιακού Πολέμου. Η ασθένεια ξεκίνησε απότομα και για
3 χρόνια (430-428 π.Χ) σκότωσε περίπου το ¼ του πληθυσμού και σημαντικό τμήμα
του στρατού και των ιππέων (4.400 και 300 αντίστοιχα). Η επιδημία ξέσπασε ξανά
στη διάρκεια του χειμώνα του 427 και διάρκεσε μέχρι το χειμώνα του 426 π.Χ.
Υπολογίζεται ότι περίπου ο ένας στους τρεις κατοίκους της Αθήνας χάθηκε στην
επιδημία. Ο Περικλής ήταν επίσης ένα από τα θύματα της επιδημίας. Τα
συμπτώματα της ασθένειας ήταν πόνος στα μάτια και τον λαιμό, βήχας, φουσκάλες
στο δέρμα και κακή οσμή στο στόμα. Ο ασθενής μετά από λίγες ημέρες
καταλαμβάνονταν από συσπάσεις, κοκκινίλα του δέρματος, διάρροια, γάγγραινα,
απώλεια μνήμης και τελικά το θάνατο. Από τις περιγραφές και τα συμπτώματα, οι
ειδικοί αποφαίνονται ότι επρόκειτο μάλλον για ευλογιά, ενώ άλλοι προτείνουν
ιλαρά ή τυφοειδή πυρετό ή και συνδυασμός όλων αυτών. Οι Σπαρτιάτες δεν
προσβλήθηκαν από τα μικρόβια αυτά, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι είχαν είδη
αναπτύξει αντισώματα και πιθανόν να μετέφεραν τα μικρόβια της επιδημίας στην
Αθήνα. Υλικά της αρχαιολογικής ανασκαφής (1994-95) έδειξαν ότι ο Μέγας Λοιμός
των Αθηνών ήταν τελικά τυφοειδής πυρετός.
O Λοιμός του Αντονίνου (Antonine Plague or Plague of Galen): που έχει
καταγραφεί με λεπτομέρειες από τον ΄Ελληνα γιατρό Γαληνό και εμφανίσθηκε στη
Ρωμαϊκή αυτοκρατορία τις ημέρες της δόξας της, προκαλώντας το θάνατο
περισσοτέρων των 5 εκατομμυρίων κατοίκων. Το 165 μ.Χ. αυτοκράτορας ήταν ο
Marcus Aurelius Antoninus (121-180 AD) και ο Ρωμαϊκός στρατός πολιόρκησε την
πόλη Seleucia, κοντά στη Βαγδάτη (ποταμός Τίγρης), όταν ξεκίνησε η επιδημία και
με τους επιστρέφοντες στρατιώτες εξαπλώθηκε μέχρι και την Ρώμη. Στο
αποκορύφωμα της επιδημίας 4-5.000 άτομα πέθαιναν ημερησίως μόνο στη Ρώμη. Οι
ειδικοί με βάση τα συμπτώματα θεωρούν ότι ήταν επιδημία ευλογιάς (πυρετός,
διάρροια, εμετός, μαύρες πληγές σκέπαζαν το σώμα από ξεραμένο αίμα, γρήγορος
θάνατος), ενώ άλλοι θεωρούν ότι ήταν τύφος. Ο λοιμός προκάλεσε το θάνατο δύο
αυτοκρατόρων, κατάστρεψε πόλεις ερήμωσε την ύπαιθρο και η αποδεκατισμένη
αυτοκρατορία από στρατό και κατοίκους συνέχισε να υποβαθμίζεται τα επόμενα
100 χρόνια.
Το 251-270 μ.Χ. εμφανίσθηκε ο Λοιμός των Cyprian (plague of Cyprian),
ονομασία που δόθηκε από μοναχό St. Cyprian που τον περιέγραψε. Η επιδημία
προκάλεσε χιλιάδες θανάτους, κράτησε 19 χρόνια, στην κορύφωση της πέθαιναν
4.000 άτομα μόνο στη Ρώμη κάθε ημέρα. Ο αυτοκράτορας Claudius II Gothicus
(268-270 m.X) ήταν ένα από τα θύματα. Ορισμένοι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι
ήταν πανδημία ευλογιά, αλλά άλλοι, από τα συμπτώματα, την θεωρούν
ως
επιδημία ιλαράς.
Ο Λοιμός του Ιουστινιανού (Justinian Plague): τον 6ο αιώνα μ.Χ. Ο
αυτοκράτορας Ιουστινιανός, μετά από σημαντικές νίκες στη Β. Αφρική, Ιταλία κα
Ισπανία, κατάφερε να αναβιώσει την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Αλλά την περίοδο
541-542 μ.Χ. ξέσπασε μία φονική επιδημία, περιλαμβανομένης και της
πρωτεύουσας Κωνσταντινούπολης, από βουβωνική πανώλη (bubonic plague,
λατινικό panicula, πανούκλα). Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το αίτιο της
πανούκλας είναι το εντεροβακτήριο Yersinia pestis. Η επιδημία στην αποκορύφωσή
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προκαλούσε το θάνατο 5.000 ατόμων την ημέρα, μόνο στην Κωνσταντινούπολη, και
τελικά εξόντωσε το 40% του πληθυσμού της. Η επιδημία εξαπλώθηκε στην
Ανατολική Μεσόγειο και πιστεύεται ότι σκότωσε το ¼ του πληθυσμού της. Κύματα
της επιδημίας της πανούκλας εμφανίσθηκαν ξανά το 6ο, 7ο και 8ο αιώνα μ. Χ, με
καταστροφικές συνέπειες. Υπολογίζεται από ιστορικούς ότι ο λοιμός του
Ιουστινιανού εξόντωσε, περίπου, 100 εκατομμύρια άτομα σε παγκόσμια κλίμακα.
Ορισμένοι ιστορικοί από την ανάλυση στοιχείων πληθυσμών της εποχής, θεωρούν
ότι η πανούκλα (πανώλη) προκάλεσε την απώλεια του 50-60% του πληθυσμού της
Ευρώπης μεταξύ του 541-700 μ.Χ.
Η επιδημία της πανώλης ή του «Μαύρου Θανάτου» (“Black Death”
epidemic): Μετά το 750 μ.Χ. δεν εμφανίσθηκαν επιδημίες στην Ευρώπη, μέχρι τον
14ο αιώνα, όταν έκανε με την εμφάνισής της θανατηφόρος επιδημία βουβωνικής
πανώλης (buboes, πρήξιμο των λεμφαδένων, swelling in lymph nodes). Υπάρχουν
αρκετές διαμάχες μεταξύ των ιστορικών για το που ξεκίνησε η επιδημία, αλλά το
πιο πιθανό να εμφανίσθηκε στην Κίνα ή την Κεντρική Ασία (λίμνη Issk Kul) σε είδη
σκιούρων (marmot), διαδόθηκε με τους ψύλλους των αρουραίων (fleas, black rats,
Rattus rattus) και τελικά στους ανθρώπου. Ο παλαιός δρόμος του Μεταξιού μεταξύ
Συρίας-Κίνας, το εμπόριο που ξεκίνησε μετά το επιτυχημένο ταξίδι το 1271 του
Μάρκο Πόλο (1254-1324) μέσω της Αρμενίας, Περσίας, Αφγανιστάν και Κίνα,
έφεραν χιλιάδες άτομα σε επαφή με μικρόβια που ήταν ενδημικά σε κατοίκους
χωρών της Ασίας.
Την δεκαετία 1320-1330 μ.Χ., έμποροι και στρατιώτες που μετακινούνταν
στους δρόμους των καραβανιών μετέφεραν το εντερικό βακτήριο (Yersinia pestis),
Ανακαλύφθηκε από τον Ελβετό μικροβιολόγο Alexander Yersin που είχε
εκπαιδευθεί από τον Λουί Παστέρ. Το βακτήριο πιστεύεται ότι τελικά το 1346
έφθασε στην Κριμαία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και από εκεί μεταφέρθηκε στη
Δ. Ευρώπη και τη Β. Αφρική. Ο συνολικός αριθμός που πέθαναν από την επιδημία
πανώλης («μαύρος θάνατος») υπολογίζονται σε 75 εκατομμύρια, εκ των οποίων 2550 εκατομμύρια στην Ευρώπη. Τελικά, ο «μαύρος θάνατος» εξόντωσε, σύμφωνα με
μελέτες, το 50-60% του Ευρωπαϊκού πληθυσμού. Σε παγκόσμια κλίμακα, οι έρευνες
βρίσκουν ότι ο συνολικός πληθυσμός των 450 εκατομμυρίων (1400 μ.Χ) της εποχής
εκείνης μειώθηκε σε 350-375 εκατομμύρια λόγω της επιδημίας της πανούκλας.
Η επιδημία της πανούκλας επέστρεψε ξανά και ξανά σε διάφορες εποχές
μέχρι το 1700 μ.Χ. σε διάφορες πόλεις. Το 1603 η επιδημία σκότωσε 38.000
κατοίκους του Λονδίνου. Άλλες επιδημίες με μεγάλες απώλειες πληθυσμού, στη
Ιταλία 1629-1631 (Italian plague), στη Σεβίλλη της Ισπανίας, 1647-1652 (Great
Plague of Seville), στο Λονδίνο 1665-1666 (Great Plague of London), στη Βιέννη
1679 (Great Plague of Vienna), στη Μασσαλία τη Γαλλίας 1720-1722 (Great Plague
of Marseille), στην Ανατολική Ευρώπη 1738 (Great Plague of Eastern Europe), και
στη Ρωσία 1770-1772 (Russian plague).
Επίσης, η επιδημία πανούκλας
εμφανίσθηκε τον 14ο αιώνα στην Κίνα και πιστεύεται ότι εξόντωσε το 1/3 του
πληθυσμού.
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Ειδική μάσκα για μολυσματικές προφυλάξεις
σε περιόδους λοιμού
(http://bcm.bc.edu/issues/winter_2005/im
ages?11_plague.jpg)

Λοιμός στα Μεσαιωνικά χρόνια

Εικόνα από λοιμό σε Μεσαιωνική πόλη

Σχήμα 4.8. Οι μεγάλοι λιμοί και επιδημίες σε παλαιότερες εποχές αποτέλεσαν αιτία
μεγάλου αριθμού θανάτων και σε πολλές περιπτώσεις δραματικής μείωσης του
πληθυσμού. Το ακάθαρτο πόσιμο νερό ήταν η κυριότερη αιτία.
Οι επιδημίες χολέρας (Cholera) προκαλούνται από το βακτήριο Vibrio
cholerae που ζει στο νερό. Το βακτήριο της χολέρας εξαπλώνεται στον άνθρωπο
μέσω της μόλυνσης με κόπρανα του πόσιμου νερού . Όσα από τα βακτήρια
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επιζήσουν στο όξινο περιβάλλον του στομαχιού, εκκρίνουν διάφορες τοξίνες
προκαλώντας επιδημίες όπου δεν υπάρχει αποχέτευση και το πόσιμο νερό έχει
μολυνθεί από κόπρανα. Μεγάλη πανδημία χολέρας συνέβηκε το 1817 στην Βεγγάλη
της Ινδίας λόγω των καταρρακτωδών βροχών και τις πλημμύρες της εποχής.
Μετακινήσεις των βρετανικών στρατευμάτων την περίοδο αυτή και εμπόρων σε
άλλες ασιατικές χώρες εξάπλωσε την ασθένεια στην Κίνα , Ιαπωνία, χώρες της
Μέσης Ανατολής, Αν. Αφρικής και Ρωσία. Η επιδημία κράτησε μέχρι το 1824 με
μερικές εκατοντάδες χιλιάδες θύματα. Η επιδημία χολέρας εξαπλώθηκε στην Κίνα
και στην Ινδονησία (100.000 θάνατοι μόνο στο νησί Java).
Στην Ινδία μεταξύ 1817-1860 οι θάνατοι από χολέρα υπολογίζονται σε 15
εκατομμύρια και άλλα 23 εκατομμύρια στην περίοδο 1865-1917. Επιδημία χολέρας
στη Ρωσία την ίδια περίοδο υπολογίζεται ότι κόστισε τη ζωή σε 2 εκατομμύρια
άτομα. Ο Robert Koch ακολούθησε την επιδημία χολέρας το 1883 στην Καλκούτα,
Βομβάη και το 1884 στο Κάιρο όπου διαπίστωσε την ύπαρξη του βακτηρίου στα
έντερα των θυμάτων. Στα τέλη του 1880 δημιουργήθηκε το πρώτο εμβόλιο κατά της
χολέρας. Άλλες επιδημίες χολέρας εμφανίσθηκαν αργότερα: 1826-1832 στην
Ευρώπη. Στο Λονδίνο 1830 (55.000 νεκροί), Παρίσι 1832 (20.000 νεκροί και
περίπου 100.000 σε όλη τη Γαλλία), 1829-51 Ρωσία, Ουγγαρία (100.000 νεκροί).
Αργότερα το βακτήριο μεταφέρθηκε από Ιρλανδούς μετανάστες στην Αμερική, 1834
Οντάριο και Νέα Υόρκη. Το 1831 η χολέρα σκοτώνει 150.000 άτομα στην Αίγυπτο.
Επιδημία χολέρας το 1848 στην Αγγλία-Ουαλία σκοτώνει 52.000. Επιδημία χολέρας
στο Σικάγο το 1854 σκοτώνει το 5% του πληθυσμού (3.500 άτομα). Νέα επιδημία
χολέρας στο Λονδίνο 1853-54 (10.000 νεκροί). Χολέρα στη Ρωσία το 1866 (90.000
θύματα).
Επιδημία χολέρας κατά τον Αυστρο-Πρωσσικό πόλεμο (1866) σκοτώνει
165.000 άτομα. Το 1867 επιδημία χολέρας στην Ιταλία (113.000 θύματα). Την
περίοδο 1881-1896 η 5η κατά σειρά πανδημία χολέρας στην Ευρώπη (250.000 στην
Ευρώπη και 50.000 στην Αμερική). 1899-1923 6η πανδημία χολέρας αλλά λόγω των
καλύτερων συνθηκών υγιεινής, αποχέτευσης κα πόσιμου νερού δεν σημειώνονται
θύματα, αλλά σε πόλεις της Ρωσίας οι νεκροί ήταν 500.000 άτομα τα πρώτα 25
χρόνια του 20ου αιώνα. 1961-1970, η 7η πανδημία χολέρας, κυρίως σε χώρες της
Ασίας. 1991-1994 επιδημία χολέρας σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Εκδηλώθηκε
αρχικά στο Περού από απόνερα (ballast water) πλοίων σε λιμάνια. ΄Ενα
εκατομμύριο άτομα ασθένησαν και συνέβησαν 10.000 θάνατοι. Η επιδημία χολέρας
είναι ενδημική στο Δέλτα του ποταμού Γάγγη (Ganges Delta) όπου εμφανίσθηκε το
1961 και διαρκεί μέχρι τώρα. Παρόμοια περίπτωση εμφανίσθηκε στο Ζαΐρ το 1994,
μεταξύ προσφύγων του εμφυλίου στη Ρουάντα (ιδιαίτερα στο στρατόπεδο Goma με
άσχημες συνθήκες υγιεινής και έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού), προκαλώντας
12.000 θανάτους σε 3 εβδομάδες. Πρόσφατα, επιδημίες χολέρας, 2007 (Ιράκ),
Ορίσσα-Ινδία , 2008 Βιετνάμ, και Δημοκρατία του Κονγκό, η τελευταία περίπτωση
χολέρας εμφανίσθηκε το 2009 Ζιμπάμπουε (Αφρική) λόγω της έλλειψης τροφίμων
και καθαρού πόσιμου νερού.
Πολλές επιδημίες που συσχετίζονται με μολύνσεις από μικροοργανισμούς και
παράσιτα του πόσιμου νερού και την έλλειψη αποχέτευσης και κανόνων υγιεινής
συμβαίνουν κάθε χρόνο στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες, Οι θάνατοι από
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λοιμώδεις και παρασιτικές ασθένειες αποτελούν τις σημαντικότερες αιτίες
νοσηρότητας και θνησιμότητας των κατοίκων αναπτυσσομένων χωρών και χωρών
του Τρίτου Κόσμου.

4.7. Η Κατάσταση των Πηγών Φρέσκου Νερού και οι Φόβοι για τη
Μελλοντική Επάρκεια Νερού στον Πλανήτη Γη
Το νερό είναι ακρογωνιαίος λίθος για τον ανθρώπινο πολιτισμό, την
διατροφή και την υγεία του ανθρώπου. ‘ Όπως διευκρινίσθηκε και προηγούμενα οι
πηγές φρέσκου νερού που μπορεί να εκμεταλλευθεί με ευκολία ο άνθρωπος για τις
ανάγκες του είναι μόλις το 1% όλων των αποθεμάτων φρέσκου νερού και μόνο το
0,01% του συνόλου των πηγών νερού στην επιφάνεια του πλανήτη Γη. Η κύρια
πηγή φρέσκου νερού είναι η εξάτμιση των επιφανειακών νερών των ωκεανών,
περίπου 505.000 km3, (περίπου ένα στρώμα πάχους 1,4 μέτρων ωκεάνιας
επιφάνειας) και των εδαφών, περίπου 72.000 km3, που εξατμίζεται κάθε χρόνο και
αργότερα κατακρημνίζεται υπό μορφή βροχών. Το 80% του βρόχινου νερού
επιστρέφει ξανά στις θάλασσες και μόνο το 20% παραμένει στο έδαφος, ρέει στα
ποτάμια, λίμνες και υγροβιότοπους. Ο Αμαζόνιος ποταμός, με μέγεθος 6.000 km3
είναι η μεγαλύτερη ποσότητα ποταμίσιου νερού που ρέει κάθε χρόνο. Αν και οι
ποσότητες αυτές νερού φαίνονται εξαιρετικά μεγάλες, οι ανθρώπινες κοινωνίες
καταναλώνουν ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες με αποτέλεσμα σε ορισμένες
περιοχές να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις. Μελλοντικά, οι ειδικοί θεωρούν ότι
υπάρχει φόβος για μεγάλης έκτασης λειψυδρία με επιπτώσεις στο περιβάλλον και
την ανθρώπινη υγεία.
Οι τελευταίες στατιστικές έρευνες για την κατανάλωση νερού και τα υδατικά
αποθέματα του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP, Global
Environment Outlook, 3, Earthscan, London, 2002) δείχνουν ότι 80 χώρες με το 40%
του παγκόσμιου πληθυσμού υποφέρουν από έλλειψη φρέσκου νερού και ότι σε 25
χρόνια τα 2/3 του πληθυσμού θα ζουν σε περιοχές με σημαντική έλλειψη φρέσκου
νερού λόγω της αύξησης κατά 40% της γενικής κατανάλωσης και κατά 17% για το
νερό που απαιτείται στην παραγωγή τροφίμων. Οι κυριότεροι λόγοι της αύξησης
είναι η πληθυσμιακή αύξηση, η βιομηχανική ανάπτυξη και πολλαπλασιαζόμενες
αρδευτικές επεκτάσεις στη γεωργία, όπου καταναλώνεται και το μεγαλύτερο τμήμα
του νερού (σε χώρες όπως η Ελλάδα, το 80% της κατανάλωσης νερού γίνεται στον
γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα).
Οι ανάγκες της γεωργίας σε φρέσκο νερό έχει υποχρεώσει πολλές χώρες να
δημιουργήσουν φράγματα σε ποταμούς, με έμφαση τον περιορισμό των πλημμυρών
αλλά κυρίως για την άρδευση γεωργικών εκτάσεων. Τα τελευταία 50 χρόνια έχει
υπολογισθεί ότι το 60% των 227 μεγαλύτερων ποταμών στον πλανήτη Γη έχουν
κατακερματισθεί σε πολλά σημεία με φράγματα, παροχετεύσεις και κανάλια,
επηρεάζοντας σε σημαντικό βαθμό τα υδατικά οικοσυστήματα των περιοχών και
απομακρύνοντας 50-60 εκατομμύρια άτομα από παλιές κατοικημένες περιοχές. Τα
τελευταία χρόνια η έμφαση δίνεται στην διαχείριση της κατανάλωσης νερού και την
ανακύκλωση και όχι στην ανάπτυξη διαχείρισης των αποθεμάτων-πηγών.
Θεωρείται η μόνη προοπτική αειφορίας. Η έλλειψη νομοθετικών πλαισίων
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προστασίας υδατικών αποθεμάτων και ανακύκλωσης έχει δημιουργήσει σημαντικά
προβλήματα σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες. Πολλοί διεθνείς
οργανισμοί έχουν προσανατολισθεί στην ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού και
των αποθεμάτων του με σχέδια πρόληψης της ρύπανσης, ανακύκλωσης και
μειωμένης κατανάλωσης, γιατί πιστεύουν ότι τα προβλήματα του φρέσκου νερού
θα δημιουργήσουν διασυνοριακές εντάσεις, κοινωνική αναταραχή και φτώχεια στο
μέλλον.
Η αλματώδης ανάπτυξη του πληθυσμού (διπλασιασμός τα τελευταία 50
χρόνια) ήταν φυσικό να δημιουργήσει αυξημένες απαιτήσεις για τρόφιμα. Σήμερα,
το 40% των τροφίμων παράγεται σε περιοχές που αρδεύονται και οι περιοχές
αυξάνονται συστηματικά κάθε δεκαετία κατά 15-20%. Η παγκόσμια κατανάλωση
φρέσκου νερού για άρδευση από 2.500 km3 (1970) αυξήθηκε σε (2000) 3.500 km3.
Η υπερβολική αυτή κατανάλωση σε συνδυασμό με την ανοργάνωτη διαχείριση των
πόρων φρέσκου νερού, οδήγησε στην αυξημένη συγκέντρωση αλάτων (αλάτωση,
αλμύρωση, υφαλμύρυνση, salinization) στο 20% των καλλιεργημένων-αρδευομένων
εκτάσεων παγκοσμίως, με περίπου 1,5 εκατομ. εκτάρια προστιθέμενα κάθε χρόνο
που έχουν αυξημένη αλάτωση. Κάθε χρόνο τεράστιες εκτάσεις μετατρέπονται
τμηματικά σε άγονες εκτάσεις με υψηλή διάβρωση και με μείωση της γεωργικών
αποδόσεων.
Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί στον τομέα της
προμήθειας-διανομής καθαρού πόσιμου νερού (4,1 δισεκατομ. ή 79% του
πληθυσμού, το 1979 σε 4,9 δισεκατομ, ή 82% , το 2000), ακόμη και σήμερα 1,1
δισεκατομ. άτομα στερούνται καθαρού πόσιμου νερού και 2,4 δισεκατομ. άτομα
δεν έχουν αποχέτευση και συνθήκες υγιεινής στα σπίτια τους (αποκομιδή και
υγειονομική ταφή σκουπιδιών, σηπτικοί βόθροι, κ.λπ.). Οι πιο πολλές χώρες με
προβλήματα έλλειψης συνθηκών υγιεινής βρίσκονται στην Αφρική και την Ασία.
Κάθε χρόνο, υπολογίζεται από την ΠΟΥ, ότι πεθαίνουν πρόωρα 4-5 εκατομ. άτομα
από ασθένειες που σχετίζονται με μολυσμένο πόσιμο νερό και ελλείψεις
αποχέτευσης και αποκομιδής σκουπιδιών. Τα Ηνωμένα Έθνη κήρυξαν την δεκαετία
1981-1990 ως Διεθνή Δεκαετία Πόσιμου Νερού και Υγιεινής (International Drinking
Water Supply and Sanitation Decade) σε μία προσπάθεια να ενεργοποιήσουν τις
διεθνείς οργανώσεις και τις εθνικές κυβερνήσεις για να μειώσουν τη νοσηρότητα
και θνησιμότητα με δράσεις για τις βασικές ανάγκες σε πόσιμο νερό, υγειονομική
διάθεση σκουπιδιών και έργα αποχέτευσης. Οι προσπάθειες αυτές κάλυψαν τις
ανάγκες (μέχρι το 2000) σε 170 εκατομ. άτομα για πόσιμο νερό σε αστικές περιοχές
και 70 εκατομ. άτομα για αποχέτευση, αλλά την ίδια περίοδο ο πληθυσμός σε
αστικές περιοχές αυξήθηκε με αλματώδεις ρυθμούς και περίπου 900 εκατομ.
προστέθηκαν σε αυτούς που έχουν ανάγκες σε αυτά τα πολύτιμα αγαθά για την
ποιότητα της ζωής τους. Την ίδια περίοδο σημειώθηκαν σημαντικές επιτυχίες στον
τομέα της ανακύκλωσης και καθαρισμού των υδάτινων αστικών και βιομηχανικών
αποβλήτων, με αποτέλεσμα να μειωθεί η ρύπανση των επιφανειακών νερών. Στη
δεκαετία του 1990 έγιναν επίσης σημαντικές προσπάθειες να απορρυπανθούν
πολλοί ποταμοί (Ρήνος, Δούναβης, Μεκόνγκ, Νείλος) και να γίνουν εγκαταστάσεις
απορρύπανσης (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα, πετρελαιοειδή,

92

Οι Χημικές Ενώσεις που Δημιούργησαν την Ζωή στον Πλανήτη Γη

Κεφάλαιο 4

αρωματικές οργανικές ουσίες, κ.λπ.) που βελτίωσαν σημαντικά την ποιότητα των
νερών τους.

4.8. Υδάτινοι Πόροι και Οικοσυστήματα
Τεράστια έργα εκμετάλλευσης (επέκταση ή διαμόρφωση) υδάτινων πόρων
έχουν γίνει καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ος αιώνα σε όλες τις χώρες για να καλύψουν
τις μεγάλες ανάγκες σε νερό των διαφόρων τομέων της οικονομίας και των νέων
αστικών περιοχών που διαμορφώθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες της αύξησης
του πληθυσμού. Τα περισσότερα από τα έργα αυτά είχαν σημαντικές επιδράσεις
στα οικοσυστήματα λόγω φραγμάτων, νέας διευθέτησης της ροής ποταμών,
εξαφάνισης ελών και υγροβιότοπων, μερική αποξήρανση λιμνών, και αυξημένης
ρύπανσης υδάτινων πόρων με υγρά και στερεά απόβλητα. Η υψηλή ζήτηση
φρέσκου νερού και οι απαιτούμενες υδατοληψίες μείωσαν τα επίπεδα ποταμών και
λιμνών απειλώντας τη ζωή πολλών ειδών, ενώ συγχρόνως οδήγησαν στη μείωση
πληθυσμών στα κατώτερα τροφικά πλέγματα και στον περιορισμό ή θάνατο ειδών
της άγριας φύσης που βρίσκονται στα ανώτερα τροφικά επίπεδα, λόγω υψηλών
βιοσυγκεντρώσεων ρύπων και επιδράσεις στο αναπαραγωγικό τους σύστημα
(κλασικό παράδειγμα του DDT και άλλα πολυχλωριωμένα φυτοφάρμακα).
Οι υγροβιότοποι, τα τροπικά δάση, οι παραθαλάσσιες περιοχές, οι εκβολές
ποταμών, οι ορεινές λίμνες και οι κλειστοί θαλάσσιοι κόλποι είναι τα κυριότερα
οικοσυστήματα που έχουν υποστεί τις τελευταίες δεκαετίες σημαντικές
καταστροφές λόγω της κακής διαχείρισης υδάτινων πόρων και αυξημένης
ρύπανσης. Οι υγροβιότοποι είναι σπουδαία οικοσυστήματα φρέσκου νερού που
επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την κατανομή και βιοποικιλότητα των ζωντανών
έμβιων όντων. Οι υγροβιότοποι (wetlands, επιφάνεια ελώδης, τυρφώδης ή μία
υδατοσυλλογή με στάσιμο ή τρεχούμενο νερό, γλυκό ή αλμυρό, περιλαμβανομένων
τμημάτων θάλασσας μέχρι βάθος 6 μέτρων) προμηθεύουν φυσικές ύλες-τροφή,
αποτελούν πηγή άνθρακα, διηθούν το νερό από τοξικές ουσίες και περιέχουν
μεγάλη ποικιλία υδρόβιων οργανισμών. Έχει υπολογισθεί ότι υπάρχουν 12,8 km3
υγροβιότοπων στην επιφάνεια του πλανήτη Γη.
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες και η αστική επέκταση μείωσε κατά 50% στην
διάρκεια του 20ου αιώνα την έκταση των υγροβιότοπων που υπήρχε σε παλαιότερες
εποχές. Είναι γεγονός ότι τεράστιες εκτάσεις ελών και άλλων στάσιμων νερών
αποξηράνθηκαν για να μειωθούν οι κίνδυνοι από ελονοσία και άλλες υδατογενείς
ασθένειες, ενώ η συντήρηση, απορρύπανση και οικολογική ανάπτυξή τους
απαιτούσε σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Αλλά η απώλειά τους επέφερε
σημαντικές οικολογικές καταστροφές και περιορισμό της ποιότητας των νερών που
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ανθρώπινη κατανάλωση. Η έκθεση Ramsar
του 1992, για τους υγροβιότοπους διεθνούς σημασίας, ειδικά τα ενδιαιτήματα
(habitat) για νεροπούλια (Convention on “Wetlands of International Importance
Especially as Waterfowl Habitat”), βρήκε ότι το 84% των υγροβιότοπων
απειλούνται ή υπόκεινται οικολογικές αλλαγές που μπορούν να αποβούν
καταστροφικές μελλοντικά.
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Τις τελευταίες δεκαετίες οι περισσότερες αναπτυγμένες χώρες αλλά και
πολλές αναπτυσσόμενες αναθεώρησαν τα σχέδια της διαχείρισης των υδάτινων
πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στην εξοικονόμηση, ανακύκλωση και τεχνολογικές
αλλαγές στη χρήση νερού από τον γεωργικό και βιομηχανικό τομέα. Στον γεωργικό
τομέα, που χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο ποσοστό νερού, εφαρμόζονται νέες
τεχνικές ποτίσματος (drip irrigation technology), άρδευσης και ανακύκλωσης.
Επίσης, αναπτύχθηκαν νέα είδη φυτών και καλλιεργειών που δεν απαιτούν μεγάλες
ποσότητες νερού. Η βιομηχανία ήδη εφαρμόζει τεχνικές εξοικονόμησης νερού,
ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης των υδάτινων πόρων. Για τις αστικές
χρήσεις γίνονται προσπάθειες αντικατάστασης των δικτύων (περιορισμός των
διαρροών) αύξηση της τιμής του νερού για να επιτευχθεί οικονομία και περιορισμοί
στη σπατάλη υδάτινων πόρων. Επίσης, όλες οι χώρες εφαρμόζουν πολιτικές
διαχείρισης και προστασίας των υγροβιότοπων και των οικοσυστημάτων που
σχετίζονται με αυτές, ενώ δίνουν έμφαση στη ρύπανση και στον καθαρισμό των
ρυπογόνων παραγόντων που βλάπτουν τα οικοσυστήματα. Είναι γνωστό από
έρευνες και συστηματικές εκθέσεις διεθνών και εθνικών οργανισμών, ότι τα
οικοσυστήματα και οι υδάτινοι πόροι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην εξάλειψη
των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής. Η προστασία λοιπόν των υδάτινων
πόρων είναι ακρογωνιαία ελπίδα για τις άμεσες ανάγκες του ανθρώπινου
πολιτισμού, αλλά και των περιβαλλοντικών αλλαγών που αναμένεται να συμβούν
από το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου.

Σχήμα 4.9. Τα οικοσυστήματα διαχωρίζονται ανάλογα με την επάρκεια νερού και
την ποσότητα της βροχόπτωσης σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.
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Το 2000 οι υπουργοί 120 χωρών υπέγραψαν στο Δεύτερο Φόρουμ για το
Νερό (Χάγη, Second World Water Forum, March 2000) τη διακήρυξη για τις
κυριότερες αλλαγές που πρέπει να επιτευχθούν τις επόμενες δεκαετίες για το νερό:
α) προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των βασικών αναγκών σε καθαρό πόσιμο
νερό και υγιεινών εγκαταστάσεων (αποχέτευση, σκουπίδια), ειδικότερα για τις
γυναίκες που αντιμετωπίζουν τις οικιακές ανάγκες και τη συμμετοχή τους στη
διαχείρισης των υδάτινων πόρων, β) ασφάλεια τροφίμων, ιδιαίτερα για τους
φτωχούς και τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, με καλύτερες μεθόδους χρήσης του
νερού στη γεωργία και καλύτερη κατανομή των υδάτινων πόρων, γ) προστασία
των οικοσυστημάτων, με αειφόρους διαχειριστικές μεθόδους και πρακτικές που θα
προστατεύσουν τους υδάτινους πόρους, δ) προώθηση της ισοκατανομής και
δίκαιου μοιράσματος των υδάτινών πόρων με ειρηνικές και διεθνείς συμφωνίες.
Όπως είναι γνωστό πολλές χώρες έχουν διαμάχες για διασυνοριακά ποτάμια και
λίμνες στα σύνορά τους, που γίνονται αιτίες πολέμου ή διεθνών διενέξεων και οι
οποίες πιστεύεται ότι θα αυξηθούν στο μέλλον. Επίσης χρειάζονται και συνεργασίες
ανάμεσα στις ενδιαφερόμενες χώρες για τα αποθέματα νερού και. προώθηση
αειφόρων διαχειριστικών σχεδίων για υδάτινους πόρους, ε) διαχείριση κινδύνων,
όπως ρύπανση, πλημμύρες, ξηρασία και άλλοι κίνδυνοι που σχετίζονται με τους
υδάτινους πόρους, ζ) εκτίμηση της αξίας του νερού και των φυσικών του πόρων,
με έμφαση στην οικολογική, οικονομική και κοινωνική του σημασία.
Οι τιμές του νερού για διάφορες υπηρεσίες πρέπει να γίνεται μετά από
εκτίμηση για την σημασία του στην υγεία, την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον και τα
οικοσυστήματα, η) σωστή συμμετοχή και διακυβέρνηση της χρήσης του νερού,
συμμετοχή των πολιτών, των τοπικών αρχών και των κοινωνικών ομάδων στη
λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση και χρήση των υδάτινων πόρων.

4.9. Παραλιακές και Θαλάσσιες Περιοχές: Ποιότητα Νερού και
Ανθρώπινες Κοινωνίες
Τα τελευταία 30 χρόνια οι παραλιακές περιοχές σε διάφορες χώρες έχουν
γίνει στόχος νομοθετικών και διαχειριστικών βελτιώσεων λόγω της ταχύτατης
υποβάθμισης και της αυξημένης ρύπανσης που υπέστησαν τους τελευταίους δύο
αιώνες. Συγχρόνως, έχει γίνει αποδεκτό σε διεθνές επίπεδο ότι οι θαλάσσιες
περιοχές, που αποτελούν πηγή αλιευτικού πλούτου και διατροφής, θαλάσσιων
μεταφορών, τουρισμού και άλλων δραστηριοτήτων, έχουν ανάγκη για αυξημένη
προστασία από διάφορα είδη ρύπανσης και σωστή διαχείριση των οικοσυστημάτων
τους. Η υπερβολική εκμετάλλευση των θαλάσσιου αλιευτικού πλούτου, η
υποβάθμιση ορισμένων θαλάσσιων ενδιαιτημάτων, η ναυτιλιακή ρύπανση από
πετρελαιοειδή και άλλα απόβλητα των διεθνών μεταφορών, ο παραθαλάσσιος
τουρισμός που υποβαθμίζει περιοχές περιβαλλοντικής σημασίας, η μείωση των
πληθυσμών ορισμένων ψαριών και άλλων εμπορικών ειδών είναι μερικά από τα
περιβαλλοντικά προβλήματα.
Επίσης, οι παραλίες και ορισμένες θαλάσσιες περιοχές έχουν υποστεί τις
τελευταίες δεκαετίες σημαντική αύξηση του πληθυσμού τους (το 1994
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υπολογίσθηκε ότι το 37% τους παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε ακτίνα 60 χιλιομέτρων
από κάποια παραλία. Αστικοποίηση, εγκατάσταση βιομηχανιών, τουρισμός,
αλιευτικές και μεταφορικές δραστηριότητες αποτελούν σημαντικές πηγές ρύπανσης
για τις παραθαλάσσιες περιοχές.
Από το Διεθνές Συνέδριο του 1972 στη Στοκχόλμη, η διεθνής κοινότητα
επικέντρωσε την προσοχή της στη θαλάσσια ρύπανση και την αλόγιστη αλιεία και
άρχισε μία σειρά διεθνών νομοθετικών συμβάσεων για την προστασία τους: London
Dumping Convention (1972, Protocol 1996), Basel Convention on the Control of
Transboundary Movement of Hazardous Wastes and their Disposal (1989), Global
Programme of Action for the Protection of Marine Environment from Land-Base
Activities (1995), Convention on the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL,
International Maritime Organization, 1978), Agreement on the Conservation and
Management of Straddling and Highly Migratory Fish Stocks (Food and Agriculture
Organization, Rome, 1995), Code of Conduct for Responsible Fisheries (FAO, 1995).
Παρόλα αυτά, τα υγρά και στερεά απόβλητα παραμένουν το σημαντικότερο
πρόβλημα υποβάθμισης των παραθαλάσσιων περιοχών. Ο ευτροφισμός των
παραθαλάσσιων περιοχών από φωσφορικά και νιτρικά άλατα, αζωτούχα
λιπάσματα, θρεπτικά οργανικά υλικά και άλλους ρύπους έχει καταστεί ένα άλλο
σοβαρό πρόβλημα παραθαλάσσιας ρύπανσης. Η ρύπανση από πετρελαιοειδή των
θαλάσσιων μεταφορών (ιδιαίτερα από ατυχήματα με πετρελαιοφόρα) αν και έχουν
μειωθεί τα τελευταία χρόνια μετά από την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και
τα διπλά τοιχώματα των πλοίων, έχει αυξηθεί η κατακρήμνιση τοξικών αέριων
ρύπων και αιωρούμενων σωματιδίων των χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών και
της βιομηχανικής δραστηριότητας. Τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται συστηματικές
έρευνες και δειγματοληψίες σε διάφορες παραθαλάσσιες περιοχές για τον
εντοπισμό επεισοδίων ρύπανσης και παράνομων απορρίψεων μη βιοδιασπώμενων
αλογονωμένων οργανικών ενώσεων (οργανοχλωριωμένα φυτοφάρμακα και
διαλύτες), βαρέων μετάλλων, πλαστικών, υγρών και στερεών αποβλήτων, και
μολυσματικών αποβλήτων (νοσοκομειακά, αγροτικά και βιομηχανικά απόβλητα).
Επίσης, διεξάγονται συστηματικές έρευνες σε θαλάσσια ιζήματα και βενθικούς
πληθυσμούς
που
αποτελούν
δείκτες
βιωσιμότητας
των
θαλάσσιων
οικοσυστημάτων.
Επίσης από το 1972 έγινε μία πρώτη αποτίμηση της αλιευτικής
δραστηριότητας σε παγκόσμια κλίμακα. Βρέθηκε ότι οι ποσότητες των θαλάσσιων
αλιευμάτων διπλασιάσθηκαν (40-45 εκατομ. τόνοι σε προηγούμενες δεκαετίες)
έφθασαν τους 80-90 εκατομμύρια τόνους προς το έτος 2000 με αυξητικές τάσεις. Η
αύξηση της αλιευτικής δραστηριότητας και των υδατοκαλλιεργειών ήταν τόσο
αλματώδης ώστε σε πολλές περιοχές επήλθε κατάρρευση των αποθεμάτων ψαριών
(όπως της αντσούγιας στην περιοχή του Περού) και τις τελευταίες δεκαετίες η
ποσότητα ψαριών μειώνεται αντί να αυξάνεται. Οι υδατοκαλλιέργειες, οι οποίες
είναι στην πλειοψηφία τους στην Ασία και στον Ειρηνικό Ωκεανό, έχουν αυξηθεί
δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες (1970, 5 εκατομ. τόνοι, 1990, 15 εκατομ. τόνοι,
2000, 45 εκατομ. τόνοι).
Ενώ πριν 30 χρόνια τα προβλήματα της αλιευτικής δραστηριότητας
περιορίζονταν στις οικονομικές πλευρές τους, σήμερα αναγνωρίζονται ως σοβαρό
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περιβαλλοντικό πρόβλημα με τη γενικότερη έννοια. Πολλές παραδοσιακές
αλιευτικές μέθοδοι έχουν απαγορευθεί για να προστατευθούν τα ευαίσθητα
θαλάσσια οικοσυστήματα. Σε ορισμένες εποχές του έτους απαγορεύεται το ψάρεμα
και ορισμένα είδη εμπορικών ψαριών έχουν τεθεί υπό περιορισμούς. Το ανώτατο
όριο αλίευσης σε πολλές περιοχές κάθε χρόνο έχει ορισθεί βάση μελετών των
πληθυσμών των αλιευμάτων, των περιβαλλοντικών συνθηκών και του Φαινόμενου
του Θερμοκηπίου. Η προστασία ορισμένων κοραλλιογενών περιοχών είναι επίσης
επιτακτική ανάγκη λόγω των πολλών καταστροφών που έχουν υποστεί από
ορισμένες αλιευτικές τεχνικές.

Σχήμα 4.10. Οι παραλιακές περιοχές αποτέλεσαν πάντοτε τόποι κατοικίας για τον
άνθρωπο λόγω του θαλάσσιου πλούτου και της ποιότητας ζωής.
Συμπερασματικά, το νερό και οι υδάτινοι πόροι αποτέλεσαν από
αρχαιοτάτων χρόνων τον συνδετικό κρίκο των ανθρώπινων κοινωνιών και
συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη του πολιτισμού, της γεωργίας και της
βιομηχανίας. Αλλά οι ανθρώπινες δραστηριότητες και λόγω της ευκολίας με την
οποία αναπτύσσονται μικροοργανισμοί και μολυσματικοί παράγοντες, έκανε το
ακάθαρτο ή μολυσμένο νερό αιτία μεγάλων λοιμών και θανατηφόρων επιδημιών.
Οι πόροι του φρέσκου νερού καταναλώνονται με γρήγορους ρυθμούς και δεν
αντικαθίστανται με την ίδια ευκολία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές
απώλειες και καταχρήσεις. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τα υδάτινα αποθέματα και
η έλλειψη νερού σε ορισμένες περιοχές θα καταστούν αιτία πολέμων και
κοινωνικών ταραχών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΟΞΥΓΟΝΟ. Η Εμφάνιση του Οξυγόνου στην Ατμόσφαιρα και Ο Ρόλος
του για την Αερόβια Ζωή στον Πλανήτη Γη
Στην αρχή της δημιουργίας της Γης δεν υπήρχε Οξυγόνο (O2), δηλαδή με τη
μορφή του διατομικού οξυγόνου που υπάρχει σήμερα στην ατμόσφαιρά της. Η Γη
δημιουργήθηκε με τη συσσώρευση μικρού μεγέθους πετρωμάτων σε ημίρρευστη
μορφή που σχημάτισαν τον πυρήνα και τα επιφανειακά τμήματα από μίγματα
πυριτικών, μετάλλων και εγκλωβισμένων αερίων. Το οξυγόνο υπήρχε στην
αρχέγονη Γη αλλά υπό τη μορφή νερού και οξειδίων μετάλλων. Αν και η αρχική
θερμοκρασία ήταν αρκετά υψηλή, η βαρύτητα της Γης ήταν αρκετή για να
συγκρατήσει τα περισσότερα από τα αέρια, δηλαδή CH4, N2, NH3, H2O, H2S, ενώ τα
αέρια υδρογόνο (H2) και Ήλιο (He) ως ελαφρότερα εκτοξεύθηκαν και χάθηκαν στο
διάστημα. Στην περίπτωση των πλανητών Δία, Ποσειδώνα και Ουρανό που είναι πιο
ογκώδεις, παρέμειναν τα δύο αέρια στην ατμόσφαιρα λόγω της μεγαλύτερης
βαρύτητας δημιουργώντας πλούσια ατμόσφαιρα σε μίγμα H2 και He. Η πορεία της
παρουσίας του οξυγόνου στην επιφάνεια και την ατμόσφαιρα της Γης είναι
σημαντικός επιστημονικός κλάδος με πολυάριθμες επιστημονικές δημοσιεύσεις
αλλά και πολλές υποθέσεις για τα στάδια της εξελικτικής παρουσίας του και τους
αερόβιους οργανισμούς.
Στην επιφάνεια της Γης, με φωτόλυση από την επίδραση της ηλιακής
ακτινοβολίας του νερού (Η2Ο), της αμμωνίας (ΝΗ3) και του υδρόθειου (H2S)
απελευθερώθηκε ελεύθερο οξυγόνο (Ο2), άζωτο (Ν2) και θείο (S) Αλλά το οξυγόνο
αυτό ως οξειδωτικό αέριο αντέδρασε πολύ γρήγορα κατά την οξείδωση του
μεθανίου και του υδρόθειου, παράγοντας διοξείδιο και μονοξείδιο του άνθρακα
(CO2, CO) και διοξείδιο του θείου (SO2) καθώς και οξείδια των μετάλλων, ιδιαίτερα
του σιδήρου (Fe). Αν και τα πρώτα ίχνη ζωής πρέπει να ξεκίνησαν πριν 3,8-3,5
δισεκατομμύρια χρόνια στην Γη , οι συνθήκες ήταν ανοξικές και οι πρωτόγονοι
οργανισμοί στηρίζονταν σε αναερόβιες διεργασίας για την πρόσληψη ενέργειας και
χημικών συστατικών από το ανόργανο περιβάλλον τους.1,2
Οι επιστήμονες επί δεκαετίες είχαν διαμάχες και αμφιβολίες για τη διάρκεια
της περιόδου κατά την οποία ο πλανήτης παρέμεινε σε ανοξικές συνθήκες, πράγμα
που είχε ως συνέπεια να συντηρεί μόνο μικροσκοπικούς οργανισμούς που
επιβίωναν με πολύ αργές μεταβολικές διεργασίες. Η αρχική θεωρία του Heinrich
Holland (γεωχημικός, Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ), θεωρούσε ότι η ανοξική
κατάσταση διάρκεσε περίπου 2 δισεκατομμύρια χρόνια. Αν και η θεωρία του αυτή
αμφισβητήθηκε ορισμένες φορές, τελικά επικράτησε με βάση τις επιστημονικές
ανακαλύψεις ιζημάτων ηλικίας 2,2-2,4 δισεκατομμυρίων ετών σε αρχαία εδάφη
που δεν είχαν ίχνη οξείδωσης. Η επιφάνεια του πλανήτη με την υψηλή
συγκέντρωση CO2 και CH4 δημιούργησε ένα ισχυρό φαινόμενο του θερμοκηπίου
κατά την αρχαϊκή περίοδο, που διατήρησε την θερμοκρασία, περίπου, στους 90οC,
παρά την χαμηλή ηλιακή ακτινοβολία στην αρχαϊκή εποχή όταν ο Ήλιος ήταν νεαρό
αστέρι και η φωτεινότητά του ήταν αρκετά περιορισμένη.3
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Σχήματα 5.1. Η πρωτόγονη Γη διαμορφώθηκε σε ανοξικές συνθήκες.

5.1. Απουσία Οξυγόνου στην Ατμόσφαιρα της Γης κατά την Αρχαϊκή
Εποχή
Οι βασικές ιδέες για την πρωτόγονη εξέλιξη της ατμόσφαιρας της Γης, και τα
διάφορα αέρια που την αποτελούσαν, όπως το οξυγόνο, το όζον, τον άνθρακα και
το θείο οφείλονται στις έρευνες του Walker.5,6 Η προβιοτική ατμόσφαιρα (πριν την
εμφάνιση της ζωής) ρυθμίζονταν κυρίως από τη σύσταση των αερίων που
εκπέμπονταν από τα ηφαίστεια. Η εκπομπή οξυγόνου μαζί με τα ηφαιστειακά αέρια
δεν έφτανε στην ατμόσφαιρα γιατί αντιδρούσε γρήγορα με τα σιδηρούχα
πετρώματα, τα σουλφίδια και άλλες αναγωγικές ενώσεις συνεισφέροντας στην
οξείδωση της κρούστας στην επιφάνεια της Γης.
Υπάρχουν αρκετές γεωχημικές αποδείξεις που υποστηρίζουν την άποψη ότι
οι συγκεντρώσεις του ατμοσφαιρικού οξυγόνου στην Αρχαϊκή (Archean) και στην
πρώιμη Προτεροζωική (Proterozoic) εποχή ήταν εξαιρετικά χαμηλές. Η παρουσία
πυρίτη (pyrite) και ουρανινίτη (uraninite) σε μεγάλης ηλικίας ιζήματα δείχνει ότι η
αρχαϊκή ατμόσφαιρα ήταν ελεύθερη οξυγόνου.7,8 Επίσης υπάρχουν διάφορα
αρχαιολιθικά πετρώματα που δείχνουν ότι σχηματίσθηκαν κάτω από αναγωγικές
συνθήκες στην Δυτική Αυστραλία (όπως το 2,75 δισεκατομμυρίων ετών πέτρωμα,
Mount Roe 2 paleosol, Western Australia). Τα πετρώματα αυτά και άλλα που
ανακαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνουν την απουσία οξυγόνου, ενώ
σε άλλα πετρώματα η απουσία οξείδωσης του Δημητρίου (Cerium, Ce) είναι μία
πρόσθετη απόδειξη.9-11 Διάφορες άλλες έρευνες που υποστηρίζουν την παρουσία
εξαιρετικά χαμηλών συγκεντρώσεων οξυγόνου κατά την Αρχαϊκή εποχή είναι οι
μελέτες των ισοτόπων θείου. Η φωτοχημική οξείδωση του ηφαιστειακού θείου, σε
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αντίθεση με την οξείδωση της υδατικής φάσης και η διαλυτοποίηση που
χαρακτηρίζει το μοντέρνο κύκλο θείου, πρέπει να ήταν η κύρια πηγή θειικών
αλάτων στους ωκεανούς κατά την Αρχαϊκή εποχή.12,13
Επίσης, μελέτες με ισότοπα αζώτου και θείου σε Αρχαϊκούς ιζηματογενείς
βράχους ήταν μία άλλη ένδειξη για την παρουσία αμελητέων ποσοτήτων Ο2. Με την
απουσία Ο2 στο περιβάλλον, το άζωτο θα υπήρχε υπό τη μορφή αερίου (Ν2) και
στην αναγωγική του μορφή, δηλαδή αμμωνία (ΝΗ3). Νιτρικά και νιτρώδη που θα
μπορούσαν να παρασκευασθούν με φωτόλυση θα υπόκεινταν ταχύτατη αναγωγή
από το δισθενή σίδηρο (Fe2+). Η περιορισμένη συγκέντρωση θειικών αλάτων στους
ωκεανούς της Αρχαϊκής εποχής δείχνει ότι η κύρια πηγή θειικών ήταν αέρια των
ηφαιστειακών εκρήξεων, επειδή η οξειδωτική διάβρωση των σουλφιδικών ορυκτών
δεν μπορούσε να συμβεί με την απουσία οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Ιζηματογενή
σουλφίδια ηλικίας 2,7 δισεκατομμυρίων ετών, τα οποία δεν έχουν το ισότοπο 34S,
σε σχέση με τα θειικά άλατα, έχουν ανιχνευθεί, πράγμα που σημαίνει αναγωγή
θειικών αλάτων.14

5.2. Η Εξέλιξη της Φωτοσυνθετικής Παραγωγής του Οξυγόνου στην
Ατμόσφαιρα της Γης
Στην πρώιμη Αρχαϊκή εποχή η μεθανογένεση (η αντίδραση H2 + CO2 για την
παραγωγή μεθανίου, CH4) πιστεύεται ότι ήταν η σημαντικότερη πηγή πρωτογενούς
παραγωγής οργανικής χημικής ύλης. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι ενώ η
συγκέντρωση οξυγόνου ήταν περιορισμένη λόγω αντίδρασης με σίδηρο, θείο και
αναγωγικά αέρια, το μεθάνιο πρέπει να βρίσκονταν σε υψηλές συγκεντρώσεις στην
ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να σχηματίσει ένα πλούσιο σε υδρογονάνθρακες
νέφος, το οποίο θα μπορούσε να προστατεύσει την πρωτόγονη ζωή από τις
Επίσης, άλλο είδος προστασίας από υπεριώδη
υπεριώδεις ακτινοβολίες.15
ακτινοβολία στην Αρχαϊκή εποχή μπορεί να ήταν η βιο-ορυκτοποίηση
(biomineralization) των κυανοβακτηρίων μέσα σε πετρώματα σιδήρου-πυριτικών
αλάτων.16
Ένα σύστημα που μπορεί να αντιπροσωπεύει μοντέλο της πρώιμης Αρχαϊκής
βιολογικής παραγωγικότητας, είναι μικροβιακά στρώματα (microbial mats) σε
παραθαλάσσιες λίμνες με υψηλή συγκέντρωση αλάτων. Τα κυανοβακτήρια των
στρωμάτων αυτών παρήγαγαν Η2 και CO τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως υποστρώματα για αυτότροφους (autotrophs) οργανισμούς και για σημαντική
παραγωγή μεθανίου.17 Με τον τρόπο αυτό πιστεύεται ότι τα στρώματα των
μικροοργανισμών-κυανοβακτηρίων αντιπροσωπεύουν πηγές φωτοσυνθετικού
οξυγόνου,
χημειο-αυτοτροφίας
(chemoautotrophy)
και
μεθανογένεσης
(methanogenesis). Οι πρωτόγονες αυτές κοινότητες συνέβαλαν στην παραγωγή
ατμοσφαιρικού CH4 και υδρογόνου (που διέφυγε όμως στο διάστημα). Πιστεύεται
ότι το Ο2 που παράχθηκε από την φωτοσυνθετική αυτή εξέλιξη δεν συγκεντρώθηκε
στην ατμόσφαιρα αλλά αντέδρασε με πετρώματα.18
Γεωχημικές αποδείξεις από αρχαϊκές εποχές δείχνουν ότι πριν από 3,5-3,3
δισεκατομμύρια χρόνια το οξυγόνο άρχισε να παράγεται μέσω της φωτοσυνθετικής
δράσης κυανοβακτηρίων (προκαρυωτικοί οργανισμοί). Οι παλαιότερες ενδείξεις για
οξυγονούχο φωτοσύνθεση προέρχεται από «υπογραφές» ισοτόπου του άνθρακα σε
βράχους της Αρχαϊκής εποχής. Απολιθώματα πρωτόγονων φωτοσυνθετικών
οργανισμών της αρχαϊκής περιόδου έχουν ανακαλυφθεί σε στρωματολίτες (ή
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στρωματόλιθους) (stromatolites). Οι στρωματολίτες βρίσκονται σε φυλλοειδή
ιζήματα από απολιθωμένα κατάλοιπα βακτηρίων (κυρίως φυλλοειδείς αποθέσεις σε
βολβοειδείς κεφαλές ή σωροί ανθρακούχων πετρωμάτων).19-21 Αποτελούνται από
εναλλασσόμενα επίπεδα πλούσια σε οργανικής ύλη και επίπεδα ελάχιστης
οργανικής ύλης, εκ των οποίων το πρώτο είναι σε φυλλοειδή στρώματα
κυανοβακτηρίων. Στρωματολίτες έχουν βρεθεί ιδιαίτερα σε αβαθείς παράκτιες
περιοχές της Αυστραλίας, αλλά και σε αρχαϊκούς βράχους της Γροιλανδία, της
Αυστραλία, της Νότιος Αφρική και του Καναδά. Τα απολιθωμένα ευρήματα αυτά
μελετήθηκαν χρονολογικά (έμμεσα) και από την γεωχημεία ισοτόπων άνθρακα.
Επίσης, άλλες αποδείξεις προέρχονται από απολιθώματα κυανοβακτηρίων, τα
οποία χαρακτηρίζονται από την παρουσία 2α-μεθυλοπροπανίων στην κυτταρικής
τους μεμβράνη και μία ομόλογη σειρά από C27 μέχρι C30 στερανίων (προερχόμενα
από στερόλες). Η παρουσία των ουσιών αυτών προδικάζει την παρουσία Ο2 άρα
εμμέσως και της φωτοσυνθετικής παραγωγής οξυγόνου.22
Αν και υπάρχουν αποδείξεις για την εξέλιξη της φωτοσυνθετικής παραγωγής
οξυγόνου την περίοδο της Αρχαϊκής εποχής, η υψηλής έντασης υπεριώδης
ακτινοβολία αντιδρώντας με το Ο2 που θα δημιουργούσε επιβλαβείς οξυγονούχες
ενώσεις (δραστικές οξυγονούχες ενώσεις, reactive oxygen species, ROS) για την
ανάπτυξη του πληθυσμού των φωτοαυτότροφων κυανοβακτηρίων. Το πιο πιθανόν
είναι ότι τα κυανοβακτήρια πρέπει να ανέπτυξαν αμυντικούς μηχανισμούς για να
προστατεύσουν τα κύτταρά τους από οξειδωτικές βλάβες, και ενζυμικούς
επιδιορθωτικούς μηχανισμούς για να επιδιορθώνουν τις βλάβες. Η ανάπτυξη τους
μέσα σε ρηχές παράκτιες λίμνες ίσως να επέτρεψε αρκετή ηλιακή ακτινοβολία για
να πραγματοποιηθεί η φωτοσύνθεση, ενώ συγχρόνως το νερό απορροφούσε ένα
τμήμα της βιολογικά βλαβερής υπεριώδους ακτινοβολίας-B (UV-B).23-25
Πλαγκτονική μορφή ζωή δεν έχει βρεθεί κατά την Αρχαϊκή και πρώιμη
Πρωτεροζωική περίοδο. Η μοριακή εξέλιξη, ιδιαίτερα για πρωτεΐνες, που είναι
απαραίτητες για τη δόμηση κυστιδίων αερίων, απαραίτητα για πλαγκτονική ζωή,
έχουν περισωθεί σε όλα τα κυανοβακτήρια. Οι επιστήμονες υποθέτουν ότι τα
πλαγκτονικά κυανοβακτήρια πρέπει να υπήρχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας
της Γης στην περίοδο της ύστερης Αρχαϊκής περιόδου.
Από την προ-Kάμβρια εποχή, το όζον στην στρατόσφαιρα (που είχε
σχηματισθεί από τις υψηλές συγκεντρώσεις Ο2 στην ατμόσφαιρα με την επίδραση
της υπεριώδους ακτινοβολία, UV) απορροφά αποτελεσματικά την UV ακτινοβολία
και προστατεύει τους ζωντανούς οργανισμούς. Το στρώμα του όζοντος (Ο3)
πιστεύεται ότι άρχισε να σχηματίζεται όταν η συγκέντρωση του Ο2 έφθασε το ~10-2
PAL (present atmospheric level), δηλαδή πριν 2,4-2,3 δισεκατομ. χρόνια. Αυτή η
περίοδος καλείται «Η Μεγάλη Οξείδωση» (“Great Oxidation”) όπου η συγκέντρωση
του Ο2 από χαμηλότερη του 10-5 PAL αυξήθηκε σε 0,01 PAL 26 Αν και οι έρευνες
συνεχίζονται, μεταξύ των επιστημόνων υπάρχουν διάφορες απόψεις για την
εξελικτική πορεία της συγκέντρωσης του Ο2 στην ατμόσφαιρα της Γης.27-30
Το θαλασσινό νερό πρέπει να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προστασία των
ζωντανών οργανισμών από την υπεριώδη (UV) ακτινοβολία, γιατί απορροφά το
μεγαλύτερο τμήμα της σε βάθος 6-25 μέτρων, ιδιαίτερα εάν είχε και άφθονο
διαλυμένο δισθενή σίδηρο (Fe2+). Επίσης, νερά πλούσια σε χουμικά οξέα, όπως τα
σημερινά παραλιακά ωκεάνια νερά, είναι τελείως αδιαφανή στην υπεριώδη
ακτινοβολία (UV).31 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι από τα προβιοτικά στάδια εξέλιξης
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μέχρι και την Κάμβρια εποχή, οι οργανισμοί ήταν υδρόβιοι και μόνο μετά το
σχηματισμό της στοιβάδας του όζοντος βγήκαν στη στεριά και έγιναν χερσαίοι.

Στρωματολίτες (Stromatolites)

Επιφανειακή διατομή στρωματολιτών

Ζωντανοί στρωματολίτες στην περιοχή Στρωματολίτες, Hamelin Pool, Shark
Shark Bay, Δυτική Αυστραλία
Bay, Αυστραλία

Σχήμα 5.2. Στρωματολίτες ή στρωματόλιθοι. Φυλλοειδείς σχηματισμοί
απολιθωμένων κυανοβακτηρίων που αποτελούν τις πλέον παλαιές μορφές ζωής της
Αρχαϊκής εποχής.
Το Oξυγόνο στην ατμόσφαιρα της Γης, έτσι όπως το ξέρουμε σήμερα: (κατ’
όγκο) Οξυγόνο 20,99% , Άζωτο 78,03%, CO2 0,04%, Aργόν (Α) 0,93%, H2 0,1x10-5,
άλλα αδρανή αέρια (He, Ne, Xe, Kr) 0,002% είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης της
ζωής στον πλανήτη Γη, της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας και της οξειδωτικής
ισορροπίας ανάμεσα στα επιφανειακά στρώματα και το ατμοσφαιρικό οξυγόνο. Η
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αρχική ανοξική ατμόσφαιρα άρχισε να οξειδώνεται (αλλά όχι να οξυγονώνεται)
με το Ο2 της φωτοσυνθετικής διεργασίας των κυανοβακτηριδίων, το οποίο όμως
εξουδετερώνονταν από το υδρογόνο ή καταναλώνονταν στην οξείδωση των
επιφανειακών στρωμάτων της Γης.

Σχήμα 5.3. Οι συγκεντρώσεις για Οξυγόνο (%) στην ατμόσφαιρα της Γης τα
τελευταία 500 εκατομμύρια χρόνια. Οι συγκεντρώσεις αντίστοιχα για το διοξείδιο
του άνθρακα. είναι συμπληρωματικές σε σχέση με το Οξυγόνο.
Σε νεότερες εποχές όμως με τη φωτοσύνθεση των φυτών και των δένδρων,
η ισορροπία του Ο2 στην ατμόσφαιρα είναι ένας ακόμη βασικός παράγοντας
σταθερότητας για την ζωή στον πλανήτη Γη. Επίσης, διακυμάνσεις στον κύκλο του
άνθρακα και θείου, σε παλαιότερες εποχές με την εμφάνιση παγετώνων (snowball
glaciation) προκάλεσαν απότομες ανοξικές συνθήκες, αλλά γρήγορα
αποκαταστάθηκαν. Η υψηλή συγκέντρωση Ο2 στο όριο της προ-Κάμβριας και
Κάμβριας περιόδου έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του σκελετού των
μεταζώων.32

5.3.

Ο Μηχανισμός Παραγωγής Οξυγόνου Μέσω της Φωτοσύνθεσης στην
Γη

Ο σημαντικότερος μηχανισμός με τον οποίο παράγεται οξυγόνο στην
επιφάνεια της Γης είναι η βιολογική διεργασία της φωτοσύνθεσης. Η φωτοσύνθεση
συμβαίνει στα ανώτερα φυτά, στα ευκαρυωτικά πρώτιστα (eucaryotic protists) που
καλούνται φύκη
(algae), και σε προκαρυωτικά κυανοβακτήρια και
προχλωροφύτες (prokaryote cyanobacteria & prochlorophytes). Η φωτοσύνθεση
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είναι ο τρόπος με τον οποίο οι βιολογικοί οργανισμοί τιθασεύουν την ηλιακή
σε απλά οργανικά μόρια, π.χ. τα σάκχαρα,
ενέργεια και ανάγουν το CO2
32
παράγοντας συγχρόνως Ο2.
6CO2 + 6H2O + hv (ακτινοβολία)  (CH2O)6 + 6O2

Χλωροφύλλη α
Διαγραμματική παρουσίαση της πορείας
των αντιδράσεων της φωτοσύνθεση
μέσω του Κύκλου Κάλβιν

Χημικός τύπος Χλωροφύλλης α,
χρωστική (καταλύει την φωτοσύνθεση
στα φυτά)

Σχήμα 5.4. Κατά την φωτοσύνθεση η ακτινοβολία (φως) μετατρέπεται σε χημική
ενέργεια που χρησιμοποιείται για να διασπάσει το νερό σε υδρογόνο και οξυγόνο
ενώ το CO2 μετατρέπεται σε οργανικά μόρια (σάκχαρα).
Στο πρώτο στάδιο η ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας (με τη βοήθεια της
χρωστικής της χλωροφύλλης στα φυτά) μετατρέπεται σε χημική ενέργεια που
χρησιμοποιείται για τη διάσπαση του νερού και την παραγωγή οξυγόνου και
υδρογόνου. Στο δεύτερο στάδιο, ενέργεια
υπό τη μορφή ATP
υπό τη μορφή του
(αδενοσινοτριφωσφορικό οξύ) και με βιοχημική αναγωγή
NADPH (από NADP+), μέσω του κύκλου Calvin (Calvin cycle), γίνεται απόδοση
ηλεκτρονίων στο CO2 για την αρχική αναγωγή του σε φωσφορογλυκεραλδεΰδη και
τελικά για την παραγωγή σακχάρων. Στα ανώτερα φυτά και τα φύκη, ο κύκλος
Calvin λειτουργεί σε ειδικά οργανίδια που καλούνται χλωροπλάστες, ενώ στα
βακτήρια διεξάγεται στο κυτοσόλιο. Το ένζυμο Καρβοξυλάση 1,5-διφωσφορικής
ριβουλόζης (ribulose-1,5-biphosphate carboxylase, rubisco) καταλύει την αναγωγή
του CO2 σε φωσφορογλυκερικούς εστέρες και τελικά μέσω των ATP και NADPH
παράγει φωσφορογλυκεραλδεΰδη.33
Η παγκόσμια παραγωγή οξυγόνου στη Γη έχει υπολογισθεί από την αφθονία
της ισοτοπικής σύστασης του ατμοσφαιρικού Ο2. Οι υπολογισμοί είναι μεταξύ 23
Χ1015 mol yr-1 μέχρι 26X1015 mol yr-1, εκ των οποίων τα 14X 1015 mol yr-1
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προέρχονται από την πρωτογενή χερσαία παραγωγή (φυτά, δένδρα) και τα
12X1015mol yr-1 από την πρωτογενή θαλάσσια παραγωγή.34,35 Υπολογίζεται ότι
~50% της φωτοσυνθετικής πρόσληψης του CO2 προέρχεται από τα επιφανειακά
νερά των θαλασσών, που πραγματοποιείται μέσω των φυτοσυνθετικών
μικροοργανισμών του φυτοπλαγκτόν. Το φυτοπλαγκτόν είναι ευκαρυωτικά φύκη
(dinoflagellates, diatoms, red, green, brown and golden algae), διάφορα είδη
κυανοβακτηρίων (Synechococcus,Trichodesmium) και τα κοινά προχλωροφυτά
(Phochlotococcus).32
Δορυφορικές μετρήσεις της εποχιακής και ετήσιας αφθονίας χλωροφύλλης
στα θαλάσσια συστήματα και πράσινης βλάστησης (χερσαία οικοσυστήματα)
μπορούν να δώσουν στους επιστήμονες ένα μέτρο της πρωτογενούς
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας.
Είναι γνωστό ότι στους ωκεανούς η
φωτοσύνθεση εξαρτάται από την ένταση του φωτός, τα θρεπτικά συστατικά και τη
θερμοκρασία. Η κύρια παραγωγή πραγματοποιείται την άνοιξη και το καλοκαίρι.
Στα χερσαία οικοσυστήματα επίσης επικρατούν εποχιακοί παράγοντες. Η
υψηλότερη παραγωγή γίνεται στον ισημερινό, ιδιαίτερα στα τροπικά δάση της Ν.
Αμερικής, Αφρικής και Νοτιοανατολικής Ασίας.

5.4. Κατανομή του Οξυγόνου στην Ατμόσφαιρα. Κύκλος Οξυγόνου
στον Πλανήτη Γη.
Η μεταφορά του Ο2 μεταξύ της ατμόσφαιρας και των επιφανειακών
ωκεάνιων νερών και άλλων υδάτινων πόρων ρυθμίζεται από την ανταλλαγή αερίων
μεταξύ ατμόσφαιρας και της επιφάνειας των υδάτινων επιφανειών. Στην
ατμόσφαιρα, η μερική πίεση του οξυγόνου της σημερινής Γης είναι, περίπου, 0,21
bar (που αντιπροσωπεύει, περίπου, 34 X 1018 mol O2 ).32 Υπάρχει σχεδόν παντού
ένα ομοιογενές μίγμα οξυγόνου, αζώτου και αργού στην επιφάνεια της Γης μέχρι το
ύψος των 80 χιλιομέτρων (περιλαμβάνει την ατμόσφαιρα, μεσόσφαιρα και
στρατόσφαιρα). Αλλά καθώς η συγκέντρωση των αερίων μειώνεται γεωμετρικά, το
μεγαλύτερο μέρος του μοριακού οξυγόνου βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα πάνω από την
επιφάνεια της Γης. Σε ύψος 120 χιλιόμετρα το οξυγόνο με την επίδραση της
υπεριώδους ακτινοβολίας υπάρχει μόνο με την μορφή του ατομικού οξυγόνου (Ο).
Αν και υπάρχουν στρόβιλοι και μετακινήσεις αερίων, η συγκέντρωση του Ο2
στην ατμόσφαιρα αυξομειώνεται ελάχιστα (έχουν μετρηθεί διακυμάνσεις της τάξης
των ±15 ppm).34 Ορισμένες διακυμάνσεις του ατμοσφαιρικού Ο2 έχουν μετρηθεί με
δείγματα πάγου σε μεγάλο βάθος (όπου έχουν εγκλωβιστεί φυσαλίδες από αέρα)
από τους πόλους. Τα δείγματα έδειξαν ότι υπήρξε μείωση (αν και πολύ μικρή) του
ατμοσφαιρικού Ο2 κατά την περίοδο της “Βιομηχανικής Επανάστασης” (1780-1850)
λόγω της καύσης των ορυκτών καυσίμων.36
Το οξυγόνο μπορεί να διαλυθεί στο νερό σε συγκεντρώσεις που εξαρτώνται
από την θερμοκρασία και το νόμο του Henry (σταθερά kH). Σε καθαρό νερό και σε
θερμοκρασία 0οC η συγκέντρωση κορεσμού του Ο2 είναι 450 μM, ενώ στους 25oC η
συγκέντρωση κορεσμού είναι 270 μM. Σε θαλασσινό νερό ο κορεσμός επηρεάζεται
από το βαθμό αλατότητας και είναι μικρότερος κατά ~25% σε σχέση με το φρέσκο
νερό. Η φωτοσύνθεση που λαμβάνει χώρα με το φυτοπλαγκτόν στα νερά μπορεί να
αυξήσει τοπικά τη συγκέντρωση οξυγόνου, ενώ η αερόβια αναπνοή κάτω από την
επιφάνεια του νερού μπορεί να μειώσει τη συγκέντρωση Ο2 και να προκαλέσει
ανοξία.
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Σχήμα 5.5. Ο κύκλος Οξυγόνου (Ο2) στην ατμόσφαιρα της Γης.
Η ανταλλαγή αερίων στο επίπεδο αέρα-θάλασσας και ο εγκλωβισμός
φυσαλίδων στα νερά βοηθάει στη μόνιμη παρουσία Ο2 στα θαλασσινά νερά. Οι
συγκεντρώσεις Ο2 είναι μεγαλύτερες σε υψηλό γεωγραφικό πλάτος λόγω της
χαμηλής θερμοκρασίας σε σχέση με τα ζεστά επιφανειακά νερά στον ισημερινό. Σε
θάλασσες με ισχυρή βιολογική παραγωγικότητα το φωτοσυνθετικό Ο2
καταναλώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το ρυθμό παραγωγής του,
δημιουργώντας ζώνες ελάχιστης συγκέντρωσης Ο2 (O2 minimum zones, OMZ) σε
βάθος μερικών εκατοντάδων μέτρων (από ~300 μΜ στην επιφάνεια σε ~160 μΜ στα
800 μέτρα). Στο Βόρειο Ειρηνικό οι περιοχές ΟΜΖ επεκτείνονται σε μεγαλύτερα
βάθη με συγκεντρώσεις ~100 μΜ. Σε ορισμένες ωκεάνιες λεκάνες τα ιζήματα είναι
ανοξικά λόγω της ταφής μεγάλων ποσοτήτων οργανικών υλικών.
Η κυκλοφορία μεγάλων ποσοτήτων θαλασσινού νερού στους ωκεάνιους
υδάτινους πόρους μέσω της θερμοαλατικής κυκλοφορίας (thermohaline
circulation) με τα υπόγεια ρεύματα αναπληρώνει το Ο2 στον πυθμένα όπου
βρίσκεται σε μικρότερη συγκέντρωση. Υπάρχουν περιοχές θαλασσών όπου η
απουσία Ο2 (ανοξία) είναι πιο μόνιμη (λόγω ευτροφικών φαινόμενων), ιδιαίτερα σε
περιοχές με υψηλή παραγωγή οργανικής ύλης, όπως στενά φιόρντ, κλειστές
θάλασσες, εκβολές ποταμών, κ.λπ (mouth Mississippi River, Chesapeake Bay, Black
Sea, Cariaco Basin, Arabian Sea, southern California basins).37,38
Οι συγκεντρώσεις του Ο2 σε υδάτινα συστήματα ρέοντος ή στάσιμου
φρέσκου νερού (λίμνες, ποτάμια, υδροβιότοποι) είναι στο όριο των τιμών αέρα109
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κορεσμένο νερό, λόγω της τυρβώδους ανάμιξης. Σε ορισμένα στάσιμα όμως νερά
(λίμνες που παγώνουν) η εξάντληση του Ο2 είναι παρόμοια με αυτή των ωκεανών.
Σε ορισμένες λίμνες η υψηλή βιολογική παραγωγικότητα κατά την άνοιξη και το
καλοκαίρι προκαλεί μείωση της συγκέντρωσης του διαλυμένου Ο2 σε αρκετό βάθος
από την επιφάνεια. Η παρουσία του Ο2 σε συστήματα φρέσκου νερού είναι
καθοριστική για την φυσιολογική λειτουργία των ψαριών και άλλων υδρόβιων
οργανισμών, ενώ προσωρινή ανοξία των νερών μπορούν να προκαλέσουν
θανάτους υδρόβιων οργανισμών.39

5.5. Μηχανισμοί Ανάλωσης του Οξυγόνου. Αερόβια Κυτταρική
Αναπνοή και Μεταβολικές Διεργασίες
Το οξυγόνο είναι το σημαντικότερο χημικό μόριο μαζί με το νερό στους
αερόβιους οργανισμούς για την επιβίωσή τους. Η αερόβιος αναπνοή στην ουσία
είναι η οξείδωση οργανικού υποστρώματος (υδατάνθρακες) από το οξυγόνο για να
παραχθεί χημική ενέργεια υπό τη μορφή ATP και NADH. Στα ευκαρυωτικά κύτταρα
η αναπνοή διεξάγεται σε τρία στάδια:
1. Γλυκόλυση υδατανθράκων,
2. Κύκλος Krebs κιτρικού οξέος, και
3. Οξειδωτική φωσφορυλίωση.
Η γλυκόλυση λαμβάνει χώρα στο κυτοσόλιο και δεν απαιτεί ελεύθερο Ο2. Ο
κύκλος Krebs
και η φωσφορυλίωση διεξάγονται στα μιτοχόνδρια των
ευκαρυωτικών κυττάρων και κατά μήκος των κυτταρικών μεμβρανών στα
προκαρυωτικά κύτταρα.

Σχήμα 5.6. Τα τρία στάδια της αερόβιας αναπνοής (σάκχαρα παράγουν χημική
ενέργεια που αποθηκεύεται υπό τη μορφή του ΑΤΡ και ανηγμένη (σε αναγωγική
μορφή συνενζύμων) ενέργεια που αποθηκεύεται υπό τη μορφή NADH και FADH2).
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Το προϊόν της γλυκόλυσης είναι το πυρουβικό οξύ που μετατρέπεται σε
Ακετυλο CoA (ακετυλο συνένζυμο Α) που εισέρχεται στον κύκλο Krebs. Μέσα στον
κύκλο, το πυρουβικό οξειδώνεται περαιτέρω προς CO2 προμηθεύοντας χημική
ενέργεια με τη μορφή ATP (τριφωσφορική αδενοσίνη), και τα ανηγμένα μόρια των
συνενζύμων NADH (Nicotinamide adenine dinucleotide, νικοτιναμιδο-αδενινο(Flavin Adenine Dinucleotide, φλαβινο-αδενινοδινουκλεοτίδιο) και FADH2
δινουκλεοτίδιο) στο τρίτο στάδιο. Η ενέργεια στην περίπτωση των δύο συνενζύμων
μεταφέρει τα ηλεκτρόνια στο
μεταφέρεται μέσω ηλεκτρονίων. Η
FADH2
κυτόχρωμα ΙΙ, αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο ενέργειας (κατά 1/3 λιγότερο από το
ΑΤΡ). Τα τρία αυτά στάδια αερόβιας αναπνοής λειτουργούν σε όλους τους
ευκαρυωτικούς οργανισμούς (ζώα, φυτά και μύκητες) και σε ορισμένους
αερόβιους προκαρυωτικούς. Ο σκοπός των αντιδράσεων αυτών είναι να
οξειδώσουν τα σάκχαρα (ή υδατάνθρακες) σε Ο2 και CO2 και να παραχθεί χημική
ενέργεια υπό τη μορφή του ΑΤΡ. Η μικροπανίδα απαιτεί την ελάχιστη παρουσία Ο2
της τάξης ~0,05-0,1 bar (~ 10 μM) για να επιβιώσει.32
Εκτός από το μεταβολισμό των σακχάρων υπάρχουν πολλές μεταβολικές
διεργασίες στους προκαρυωτικούς οργανισμούς κατά τις οποίες χρησιμοποιείται η
οξειδωτική δράση του Ο2. Για παράδειγμα οι μεθυλοτροπικοί οργανισμοί μπορούν
να μεταβολίσουν ενώσεις C1 (μεθάνιο, μεθανόλη και φορμαλδεΰδη, CH4, CH3OH,
HCOH) με τη βοήθεια συνενζύμων (NADH, PQQ, NAD+). Αυτές οι ενώσεις βρίσκονται
σε αφθονία στο έδαφος και τα ιζήματα ως προϊόντα αναερόβιας ζύμωσης. Οι
οξειδωτικοί μεταβολισμοί των ενώσεων C1 είναι μία σημαντική μικροβιακή
διεργασία στο έδαφος και ιζήματα.32
Η βιολογική εξέλιξη στη Γη χωρίζεται σε δύο μεγάλους εξελικτικούς αιώνες
σε σχέση με το Οξυγόνο. Στον πρώτο, μέχρι την οξυγόνωση της ατμόσφαιρας με
21% σε Ο2, χαρακτηρίζεται ως ο “αιώνας της καινοτομίας” (“aeon of biological
innovation”) όταν οι πιο σημαντικές μεταβολικές διεργασίες της ζωής
διευκολύνθηκαν από μεταφορά ηλεκτρονίων και μετατράπηκαν σε κλειστούς και
αλληλοεξαρτόμενους βιογεωχημικούς κύκλους. Το άλλο δεύτερο μισό της
βιολογικής εξέλιξης της ζωής στη Γη αποκαλείται ο “αιώνας της βιολογικής
προσαρμογής“ (“biological adaptation”). Οι οργανισμοί χρησιμοποίησαν
μεταβολικές διεργασίες που είχαν εξελιχθεί παλαιότερα, αλλά τις
«ανακατασκεύασαν» ώστε να προσαρμοσθούν στις νέες τους ανάγκες.40-41
Οι κυριότερες μεταβολικές διεργασίες στους αερόβιους οργανισμούς
αποτελούνται από πολυμερισμένες νανομηχανές που περιέχουν πρωτεΐνες, λιπίδια,
υδατάνθρακες, ένζυμα και μεγάλη ομάδα άλλων οργανικών και ανόργανων
ουσιών. Η φωτοσύνθεση για την παραγωγή οξυγόνου, για παράδειγμα, είναι μία
από τις πιο περίπλοκες μεταβολικές νανομηχανές που γνωρίζουμε στη φύση. Οι
επιστήμονες έχουν εργασθεί συστηματικά επί δεκαετίες για να μελετήσουν και να
διαλευκάνουν τα στάδια της φωτοσύνθεσης.
Το βασικό ερώτημα λοιπόν που προκύπτει, όπως το θέτουν ορισμένοι
επιστήμονες, είναι «Γιατί η φύση δεν δημιούργησε πιο απλή διεργασία για τη
φωτοσύνθεση;», πιθανόν η απάντηση είναι (σύμφωνα με τη γνώμη ενός διάσημου
επιστήμονα) «γιατί δεν μπορεί».42 Στα 2,4 δισεκατομμύρια εξελικτικής πορείας των
πρωτεϊνών, πρέπει να έγιναν πολλές μεταλλάξεις (μεταβολές αμινοξέων και σε
κάθε δυνατή θέση), παρόλα αυτά η πρωτεΐνη D1 (στο κέντρο της διάσπασης του
νερού στο φωτοσύστημα PS II του μηχανισμού φωτοσύνθεσης) είναι η πλέον
συντηρημένη πρωτεΐνη στον φωτοσυνθετικό μηχανισμό. Η αλληλουχία των
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αμινοξέων της είναι κατά 80% παρόμοια με εκείνη των κυανοβακτηρίων και των
ανώτερων φυτών. Αν και υπόκειται σε οξειδωτικές βλάβες, η πρωτεΐνη αυτή έχει
διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό για 2,4 δισεκατομμύρια χρόνια.
Άρα, συμπεραίνουν οι επιστήμονες, οι νεότεροι οργανισμοί έπρεπε να
προσαρμοσθούν σε ένα νανομηχανισμό, του οποίου τα χημικά συστατικά του
Κλασικό
αναπτύχθηκαν στο παρελθόν και είχαν πρωτόγονη σύσταση.43,44
παράδειγμα είναι το ένζυμο Rubisco (μία νιτρογενάση που κάνει καθήλωση αζώτου,
nitrogen-fixing nitrogenase) και που εξελίχθηκε σε ανοξικές συνθήκες. Παρουσία
όμως οξυγόνου το ένζυμο αυτό αλλάζει, και αντί να προκαλεί καρβοξυλίωση
καταλύει μία μη παραγωγική αντίδραση οξυγενάσης που οδηγεί στο σχηματισμό
γλυκερινο- και γλυκολικο- εστέρων. Τα δύο προϊόντα οδηγούν σε μία μη
παραγωγική κατανάλωση της φωτοσυνθετικής αναγωγικής ενέργειας.45 Αρκετοί
μύκητες ανέπτυξαν μηχανισμούς συγκέντρωσης άνθρακα που επιτρέπουν στο
κύτταρό τους να αυξήσει τη συγκέντρωση του CO2 κοντά στο ένζυμο Rubisco.46 Η
διεργασία αυτή υποβαθμίζει αλλά δεν καταργεί την δράση της οξυγενάσης του
ενζύμου.47

5.6. Η Εξελικτική Παρουσία του Οξυγόνου στη Διαμόρφωση των
Ζωικών Ειδών του Πλανήτη Γη
Οι επιστήμονες έχουν συνθέσει τα τμήματα του πάζλ για την εξελικτική
πορεία των πρωτόγονων οργανισμών μέσα από την εμφάνιση του οξυγόνου. Οι
πρωτόγονοι οργανισμοί που τελικά επικράτησαν στην επιφάνεια της Γης τα πρώτα
2,3 δισεκατομ χρόνια, πολύ πριν αρχίσει η παραγωγή ελεύθερου Ο2, μπορεί να
μελετηθεί μέσα από το πρίσμα των οξειδοαναγωγικών διεργασιών στους
οργανισμούς, το αβιογενές περιβάλλον και της ροής ηλεκτρονίων υπό μορφή
ενέργειας. Τα ηλεκτρόνια αυτά είτε παρήχθησαν με την απελευθέρωση ενέργειας
από δότες όπως το Η2, το H2S και το CH4 ή με τη βοήθεια χαμηλής ενέργειας
ηλιακών φωτονίων (υπερύθρου) και δόθηκαν σε αποδέχτες όπως το CO2 και
λιγότερο σε θειικές ομάδες (SO4). Στην πορεία αυτή, οι μεταβολικές διεργασίες που
δημιουργήθηκαν και ανακατανεμήθηκαν σε ομάδες αναερόβιων μικροβίων,
παρέμειναν προσκολλημένες σε μικρές ομάδες οξειδοαναγωγικών διεργασιών. Το
νερό για να διασπαστεί οξειδωτικά χρειάζεται πολύ ενέργεια και παρέμεινε
βιολογικά απομονωμένο.48
Πότε και κάτω από ποιες συνθήκες άρχισε η πρώτη φωτοσυνθετική
βιολογική μηχανή να λειτουργεί, ικανή να οξειδώνει το νερό σε οξυγόνο παραμένει
ένα μεγάλο μυστήριο της εξέλιξης της ζωής στον πλανήτη μας.48 Αλλά όπως
δείχνουν διάφορες υποθέσεις ύπαρξης πρωτόγονων οργανισμών, στο διάστημα 3,2
μέχρι 2,4 δισεκατομμύρια χρόνια, είτε μέσω του εξελικτικού αναδιπλασιασμού του
γονιδιώματος και επιλογών, είτε μέσω πλάγιας μεταφοράς γονιδίων ή και των
δύο, ένας οργανισμός αναδύθηκε με την ικανότητα να παραλαμβάνει 4 ηλεκτρόνια
από 2 μόρια νερού για να σχηματίσει ελεύθερο οξυγόνο μέσα από μία μεταβολική
διεργασία. Το οξυγόνο αποδείχθηκε από τη μια μεριά ένας καλός δέκτης
ηλεκτρονίων αλλά και συγχρόνως επιβλαβής, λόγω της οξειδωτικής του δράσης,
στις μεταβολικές διεργασίες των αναερόβιων οργανισμών που αναπτύχθηκαν στα
πρώτα δύο δισεκατομμύρια χρόνια ζωής του πλανήτη. 49,50
Η οξείδωση του νερού απαιτεί αρκετή ενέργεια και η μόνη πηγή που θα
μπορούσε να διατηρήσει την αντίδραση αυτή ήταν η ηλιακή ακτινοβολία.51,52 Έτσι,
η φωτοσύνθεση που παράγει οξυγόνο μέσω ενός εξαιρετικά πολύπλοκου
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βιοχημικού μηχανισμού, πιστεύεται ότι ξεκίνησε πριν από 2,2 δισεκατομ. χρόνια
και μέσα σε διάστημα 400 εκατομμυρίων χρόνων το Ο2 καθιερώθηκε ως δεύτερο
κυρίαρχο αέριο στην ατμόσφαιρα (μετά το άζωτο) και το ποσοστό του κυμάνθηκε
μεταξύ 15-35% κατά τη διάρκεια των περιόδων εμφάνισης ευκαρυωτικών
κυττάρων.53,54 Τα επόμενα 1,5 δισεκατομ. χρόνια, η οξείδωση της ατμόσφαιρας και
τελικά των ωκεανών, εξουδετέρωσε το μεγαλύτερο μέρος από τις αναγωγικές
μάζες ουσιών που είχαν συγκεντρωθεί και επικρατούσαν στο πρώτο μισό της
ιστορίας της επιφάνειας της Γης.
Μερικοί αναερόβιοι μηχανισμοί σε οργανισμούς αποκρυσταλλώθηκαν λόγω
των οξειδωτικών συνθηκών σε μικρά υπο-οξικά ή αναερόβια αποθέματα. Μερικά
όμως μικρόβια αποσπάστηκαν και είτε μετέτρεψαν τους μεταβολικούς μηχανισμούς
τους ή δημιούργησαν συμβιωτικές συνθήκες που τους επέτρεψαν να συνδυάσουν
την οξείδωση της οργανικής ύλης με την αναγωγή του οξυγόνου προς το νερό. Τα
επίπεδα των συγκεντρώσεων του ατμοσφαιρικού οξυγόνου συσχετίζονται, όπως
δείχνουν πολλές εργασίες, με την πολυπλοκότητα των μεταβολικών δικτύων και
των διαφόρων τύπων των κυττάρων. 44,55

Σχήμα 5.6. Φυλογενετικό δένδρο της πιθανής εξέλιξης των μιτοχονδρίων και
χλωροπλαστών από τους βακτηριακούς προγόνους και της δημιουργίας των
ευκαρυωτικών οργανισμών. Η αερόβια ζωή θεωρείται ότι ξεκίνησε πριν δύο
δισεκατομμύρια χρόνια.
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5.7. Οξειδωτική Δράση του Οξυγόνου στα Βιολογικά Συστήματα
Αλλά οι μεταβολικοί μηχανισμοί αξιοποίησης του οξυγόνου είχαν και τις
αρνητικές πλευρές της τοξικής-οξειδωτικής δράσης του οξυγόνου. Όλες οι αερόβιες
αναπνευστικές διεργασίες των οργανισμών παρουσιάζουν «διαρροές» ηλεκτρονίων
που αντιδρούν με το οξυγόνο , του οποίου η τριπλή βασική κατάσταση (triplet
ground state), είναι εξαιρετικά δραστική και παράγει υπεροξείδια (-Ο-Ο-),
υπεροξειδικό ανιόν (Ο2) και/ή ρίζες υδροξυλίου (ΗΟ) , που ονομάζονται
συλλογικά δραστικές οξυγονούχες ενώσεις (ROS, reactive oxygen species). Οι
οξυγονούχες αυτές ενώσεις, ιδιαίτερα οι ελεύθερες ρίζες, είναι εξαιρετικά
δραστικές και οξειδωτικές και καταστρέφουν πρωτεΐνες, σάκχαρα, λιπίδια
μεμβρανών και νουκλεϊνικά οξέα (DNA).56-58 Αναπόφευκτα οι ευκαρυωτικοί
οργανισμοί για να επιβιώσουν ανέπτυξαν στην εξέλιξή τους αντιοξειδωτικούς
ενζυμικούς και μη ενζυμικούς αντιοξειδωτικούς αμυντικούς μηχανισμούς για να
προστατεύσουν το γενετικό τους υλικό και τις πρωτεΐνες τους.59,60
Αλλά η επίδραση του οξυγόνου στην εξέλιξη των ευκαρυωτικών οργανισμών
και τις μεταβολικές τους διεργασίες επεκτάθηκε. Δευτερογενή γονιδιακά προϊόντα,
περιλαμβανομένων των στερολών και των παραγώγων τους, ινδολών,
αλκαλοειδών, αρκετών αντιβιοτικών (περιλαμβανομένης της πενικιλίνης) και
μερικές διεργασίες αποτοξίνωσης αναπτύχθηκαν στα βιολογικά συστήματα με
πλήρη εξάρτηση από το οξυγόνο. Από την ανάλυση πολλών γονιδιωμάτων
οργανισμών, το οξυγόνο συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε πάνω από χίλιες
μεταβολικές αντιδράσεις που δεν υπάρχουν στους αναερόβιους οργανισμούς.61
Πιστεύεται λοιπόν από αρκετούς επιστήμονες ότι η εμφάνιση του οξυγόνου δεν
δημιούργησε μόνο οξειδοαναγωγικά ενεργειακά ζεύγη (redox energy couples),
αλλά οδήγησε σε πολυποίκιλη και σύνθετη ζωή στις περιόδους Εδιακρανική και
Κάμβριος (Ediacaran 636-542 και Cambrian 460-450 εκατομμύρια χρόνια πριν).62 Ο
κυτταρικός κύκλος των ζωντανών οργανισμών είναι στην ουσία ένα σύμπλεγμα
οξειδοαναγωγικών μεταβολισμών (redox).63 Ουσίες όπως το υπεροξείδιο του
υδρογόνου (Η2Ο2) παίζει σημαντικό ρόλο στη μεταβίβαση ενδοκυτταρικών
σημάτων.64 Ενώ μία πολύ γνωστή οικογένεια αιμοπρωτεϊνών όπως το κυτόχρωμα
Ρ450 (Cytochrome P450, CYP450, hemoproteins) είναι η πλέον διαδεδομένη σε όλες
τις ποικιλίες ζωντανών ειδών και συμμετέχει σε ενζυμικές διεργασίες μεταφοράς
ηλεκτρονίων που ονομάζονται Ρ450 συστήματα.65
Υπάρχουν ακόμη πολλά κενά στις γνώσεις των επιστημόνων για την εξέλιξη
της ζωής στον πλανήτη Γη και κατά πόσο η εμφάνιση του οξυγόνου μετέβαλε την
πορεία της εξελικτικής πορείας των ζωντανών ειδών. Αλλά οι βασικές γνώσεις που
έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα δείχνουν τη μη γραμμική πορεία της εξέλιξης, τις
συγχωνεύσεις παλαιότερων ανοξικών μηχανισμών και τους βιομετασχηματισμούς
με την ενσωμάτωση νέων οξειδοαναγωγικών διεργασιών στο μεταβολισμό λόγω
της παρουσίας των υψηλών συγκεντρώσεων του οξυγόνου.44 Γιατί σε σχέση με
τους αναερόβιους οργανισμούς, τα αερόβια κυτταρικά συμπλέγματα που
αναπνέουν μέσω οξυγόνου είναι πολύ καλύτεροι μηχανισμοί δέσμευσης ενέργειας,
αλλά και παραλαβής της μέγιστης ενέργειας από την κατεργασία των υλικών της
διατροφής.
Παράλληλα, το οξυγόνο επιτρέπει πάνω από 1000 και πλέον
μεταβολικές διεργασίες σε σχέση με τους οργανισμούς σε ανοξικές συνθήκες.66,67
Το οξυγόνο και το υπεροξείδιο του υδρογόνου χρησιμοποιούνται σε πολλές
οξειδωτικές βιοχημικές διεργασίες. Ιδιαίτερα από τα υπεροξεισώματα
(peroxisomes) που περιέχουν ένα ή περισσότερα ένζυμα και που βασικό στόχο τους
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έχουν την οξείδωση των λιπιδίων ( β οξείδωση) για την παραγωγή ενέργειας. Τα
υπεροξεισώματα παίζουν σημαντικό ρόλο και στα φυτά.68
Οι στερόλες (χοληστερόλη, εργοστερόλη και διάφορες φυτοστερόλες) είναι
βασικές ενώσεις με σημαντικό ρόλο στους αερόβιους οργανισμούς, ιδιαίτερα για
την προστασία από οξειδωτικές βλάβες σε αερόβιες συνθήκες. Η σύνθεση
στερολών στα ευκαρυωτικά κύτταρα είναι μία βιοχημική διεργασία που απαιτεί
επάρκεια οξυγόνου. Ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι η δημιουργία των
στερολών ήταν αποτέλεσμα της αύξησης του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα και
αντίστοιχα οι στερόλες πραγματοποιούν το σημαντικό τους ρόλο προστασίας και
προσαρμογής των κυττάρων των αερόβιων
οργανισμών στις επιβλαβείς
οξειδωτικές συνθήκες της αερόβιας ζωής.69,70

Σχήμα 5.7. Παλαιοντολογικός πίνακας με τις γεωλογικές περιόδους των τελευταίων
570 εκατομμυρίων ετών και την εξέλιξη των αερόβιων οργανισμών στον πλανήτη
Γη.
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Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων
οξυγόνου στην επιφάνεια (νερά ωκεανών) και την ατμόσφαιρα της Γης έπαιξε
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των ζωντανών οργανισμών. Η επάρκεια οξυγόνου
έπαιξε ακρογωνιαίο ρόλο στην αερόβια ζωής που είναι πολύ πιο αποτελεσματική
για την παραγωγή ενέργειας των ευκαρυωτικών κυττάρων. Χωρίς την παρουσία
οξυγόνου, η ζωή θα εξελίσσονταν με πολύ πρωτόγονους απλούς οργανισμούς, με
χαμηλές βιοχημικές ενεργειακές διεργασίες και σε περιορισμένο περιβάλλον
ανοξικών συνθηκών. Η ποικιλία ειδών και η εξελικτική πορεία που ακολουθήθηκε
μετά την «Κάμβριο έκρηξη» (545 εκατομ. χρόνια) θεωρείται ότι ήταν αποτέλεσμα
της παρουσίας του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα της Γης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΟΞΥΓΟΝΟ και Δραστικές Οξυγονούχες Ενώσεις Φυσιολογικός και
Φυσιοπαθολογικός Ρόλος τους στα Βιολογικά Συστήματα
Οι ζωντανοί οργανισμοί εξελίχθηκαν εξαιρετικά αργά στα πρώτα στάδια της
ύπαρξής τους μέχρι να αναπτύξουν τους κατάλληλους ενεργειακούς μηχανισμούς.
και την κυτταρική οργάνωση που θα τους επέτρεπε να επιβιώσουν στο περιβάλλον
τους. Τα πρωτόγονα βιολογικά συστήματα στην περίοδο 3,5-2,1 δισ. χρόνια ήταν
αναερόβια μονοκύτταρα βακτήρια λόγω έλλειψης οξυγόνου. Οι ενεργειακές τους
ανάγκες ήταν περιορισμένες γιατί και το σύστημα παραγωγής ενέργειας ήταν
εξαιρετικά χαμηλής παραγωγικότητας μέσω των μεταβολικών αντιδράσεων
διάσπασης χημικών μορίων. Αναπόφευκτα οι οργανισμοί ήταν απλοί σε οργάνωση
και περιορισμένης προσαρμοστικότητας στο αφιλόξενο περιβάλλον της Αρχαϊκής
περιόδου.
Ο μεταβολισμός των πρωτόγονων ζωντανών οργανισμών ήταν σειρά
χημικών αντιδράσεων που βασικά παρείχαν ενέργεια για να μπορέσουν τα έμβια
όντα να αναπαραχθούν, να επιδιορθώσουν βλάβες, να απορρίψουν άχρηστες
ουσίες, καθώς και μια σειρά από άλλες απαραίτητες διεργασίες. Η ενέργεια στα
βιολογικά συστήματα με απλούς όρους ήταν ουσιαστικά μεταφορά ηλεκτρονίων
αποδεκτά στην αρχή της διεργασίας και μεταφερόμενα κλιμακωτά σε άλλα μόρια
κατά την πορεία της ενεργειακής απελευθέρωσης.
Οι πρώτοι οργανισμοί χωρίς την παρουσία οξυγόνου ήταν αναπόφευκτα
αναερόβιοι και πειραματίσθηκαν (μέσα από μεταλλάξεις) επί εκατομμύρια χρόνια
σε ανοξικές συνθήκες για να δημιουργήσουν τρόπους μεταφοράς της ενέργειας στο
εσωτερικό των προκαρυωτικών τους κυττάρων. Σε ανοξικές συνθήκες οι αποδέκτες
των ηλεκτρονίων ήταν το θείο (π.χ. οξείδωση θείου σε βακτήρια σε υδροθερμικές
πηγές των ωκεανών), το άζωτο, το μεθάνιο και άλλες οργανικές ενώσεις. Τα
αρχαιοβακτήρια πειραματίσθηκαν με διάφορους μεταβολικούς μηχανισμούς που
ακόμη και σήμερα βρίσκονται σε αναερόβια βακτήρια στα βάθη των ωκεανών και
του εδάφους. Αλλά ο αναερόβιος μεταβολισμός παράγει σημαντικά χαμηλότερες
ποσότητες ενέργειας από τον αερόβιο μεταβολισμό. Οι ενεργειακές διεργασίες στα
αναερόβια συστήματα δεν ρυθμίζονται αυστηρά και λαμβάνουν χώρα μέσα στο
υγρό των κυττάρων. Η πλειοψηφία των αναερόβιων οργανισμών είναι
μονοκύτταροι, είτε είναι βακτήρια είτε πιο πολύπλοκα κύτταρα όπως οι ζύμες
(yeasts). Οι πολυκύτταροι οργανισμοί απαιτούν πολύ μεγαλύτερη ενέργεια για
πολύπλοκες μεταφορές υλικών, συνεργασία κυττάρων με διαφορετικές ειδικότητες
και ενεργοβόρες μεταβολικές διεργασίες.

6.1.Η Εμφάνιση του Οξυγόνου Προκάλεσε την Εξέλιξη των
Βιολογικών Συστημάτων;
Οι επιστήμονες, με βάση τα παλαιοντολογικά ευρήματα, θεωρούν ότι η
κυριότερη εξελικτική «επανάσταση» στα βιολογικά συστήματα επιτεύχθηκε με την
εμφάνιση του οξυγόνου, το οποίο ήταν αποτέλεσμα της φωτοσύνθεσης των
κυανοβακτηρίων. Η εμφάνιση του οξυγόνου άλλαξε δραματικά το είδος, την
ποικιλία και την εξέλιξη των ζωντανών οργανισμών με την εμφάνιση των
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ευκαρυωτικών κυτταρικών συστημάτων (απομονωμένος πυρήνας με πυρηνική
μεμβράνη) στην περίοδο 2,1 μέχρι 1,8 δισεκατομμύρια χρόνια μετά τη δημιουργία
της Γης. Οι ευκαρυωτικοί οργανισμοί είναι κυρίως πολυκύτταροι και αερόβιοι. Ο
αερόβιος μεταβολισμός παράγει αρκετή ενέργεια για ανταποκριθεί στις ανάγκες
πολύπλοκων οργανισμών. Αναπόφευκτα, με την παρουσία οξυγόνου οι αναερόβιοι
περιορίσθηκαν δραματικά.
Στο ευκαρυωτικό αερόβιο κύτταρο ο μεταβολισμός παραγωγής ενέργειας
διεξάγεται στα μιτοχόνδρια (ημιαυτόνομα οργανίδια του κυττάρου με το δικό τους
DNA, αναπαράγονται χωρίς να διαιρεθεί το κύτταρο). Κατά την αερόβια αναπνοή, η
μεταφορά ηλεκτρονίων γίνεται με την οξειδωτική φωσφορυλίωση, ενέργεια που
απελευθερώνεται κατά την οξείδωση των τροφών. Η όλη διεργασία στηρίζεται στο
μόριο ΑΤΡ (τριφωσφορική αδενοσίνη, adenosine triphosphate) που διασπά αερόβια
ένα δεσμό της για να γίνει ADP (διφωσφορική αδενοσίνη, adenosine diphosphate)
παραλαμβάνοντας ενέργεια από ηλεκτρόνια με κλιμακωτή αλυσίδα και με την
οποία ξανασυνθέτει το ATP από το ADP. Η διαφορά μεταξύ αναερόβιων και
αερόβιων οργανισμών στην παραγωγή ενέργειας είναι σημαντική. Αναερόβιος
μεταβολισμός σακχάρων (γλυκόζη) από ζύμη μπορεί να συνθέσει δυο ATP με την
χημική ενέργεια ενός μορίου γλυκόζης, ενώ ο αερόβιος μεταβολισμός παράγει 36
μόρια ATP με ενέργεια από ένα μόριο γλυκόζης, δηλαδή 18 φορές περισσότερη
ενέργεια.

Σχήμα 6.1. Ο ρόλος του οξυγόνου στα μιτοχόνδρια: αποδοχή ηλεκτρονίων σε
κλιμακωτή αλυσίδα μεταφοράς, παραγωγή νερού και ενέργειας κατά τον αερόβιο
μεταβολισμό ευκαρυωτικών κυττάρων.
Η αερόβια παραγωγή ενέργειας είναι μία σειρά αντιδράσεων όπου τα
ηλεκτρόνια κλιμακωτά διέρχονται μέσα από αλυσίδα μορίων. Στον αερόβιο
μεταβολισμό το υδρογόνο (Η+) είναι ο δότης ηλεκτρονίων και το οξυγόνο (Ο2) ο
παραλήπτης τους. Η όλη πορεία της μεταφοράς ρυθμίζεται προσεκτικά από
πρωτεΐνες που βρίσκονται ενσωματωμένες στις μεμβράνες των μιτοχονδρίων.
Ο2 + 4Η+ + 4e_  2Η2Ο
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Σχήμα 6.2. Οξειδωτική φωσφορυλίωση στα μιτοχόνδρια. Η αλυσιδωτή παραγωγή
ηλεκτρονίων μέσω 4 πρωτεϊνικών συμπλόκων (I, II, III & IV) . Η ενέργεια που
παράγεται δεσμεύεται από την μιτοχονδριακή μεμβράνη οδηγώντας στη σύνθεση
του ATP από το ADP.
Ενώ η μιτοχονδριακή παραγωγή ενέργειας είναι ακρογωνιαία για την
λειτουργία των πολυκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισμών, δεν είναι όμως
απολύτως ασφαλής. Μερικά ηλεκτρόνια κατά την αλυσιδωτή πορεία μεταφοράς
τους διαφεύγουν από το μιτοχονδριακό περίβλημα και δεσμεύονται από μόρια Ο2
μετατρέποντας τα σε υπεροξειδικό ανιόν O2 (superoxide anion) και
υδροϋπεροξυλο ρίζα ΗO2 (hydroperoxyl radical). Οι ενώσεις (ρίζες) αυτές είναι
μεσαίας οξειδωτικής δράσης και προκαλούν βλάβες (κυρίως οξειδώσεις) σε
οργανικά βιομόρια. Ένα μέρος του O2 αντιμετωπίζεται από ειδικό αντιοξειδωτικό
ένζυμο (που έχουν όλοι οι αερόβιοι οργανισμοί) την υπεροξειδική δισμουτάση
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(superoxide dismutase, SOD) και το μετατρέπει σε υπεροξείδιο του υδρογόνου,
Η2Ο2 (hydrogen peroxide). Μόριο που βρίσκεται στο κυτταρικό υγρό και συντελεί
στον φυσιολογικό μεταβολισμό. Το αρνητικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι το Η2Ο2
αντιδρά με δισθενή σίδηρο και παράγει την εξαιρετικά ασταθή ρίζα υδροξυλίου,
ΗΟ (hydroxyl radical), η οποία είναι εξαιρετικά δραστική. Η ΗΟ «επιτίθεται» σε
κάθε οργανικό βιομόριο που βρίσκεται κοντά της και αποσπά ένα υδρογόνο,
παράγοντας καινούργια ελεύθερη ρίζα και αλυσιδωτά προκαλεί βλάβες σε λιπίδια
μεμβρανών, πρωτεΐνες-ένζυμα, DNA, κ.λπ. Οι αντιδράσεις αυτές είναι
αναπόφευκτες, μέρος της φυσιολογικής λειτουργίας του Ο2 και των ελευθέρων
ριζών στα αερόβια κύτταρα κατά την παραγωγή ενέργειας.

Σχηματικό διάγραμμα για την ενεργοποίηση μιτοχονδριακών φορέων (UCPs & ANT) από το
υπεροξειδικό ανιόν μέσω της έναρξης της λιπιδικής υπεροξείδωσης. Το υπεροξειδικό ανιόν (O2)
και η υδροϋπεροξυ ρίζα (HO2) παράγονται πρωταρχικά από την από την αλυσίδα μεταφοράς
ηλεκτρονίων (Electron transport chain, ETC). Το υπεροξειδικό ανιόν μετατρέπεται σε
υπεροξεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) με το ένζυμο Μαγγάνιο-υπεροξειδική δισμουτάση [Mnsuperoxide dismutase (MnSOD)].

Σχήμα 6.3. Μιτοχονδριακή μεταφορά ηλεκτρονίων [εδώ οι μεταφορείς είναι οι UCPs
(uncoupling protein) και ANT (adenine nucleotide translocase)] και της
αναπόφευκτης παραγωγής O2 και άλλων δραστικών οργανικών ενώσεων (ROS),
συμπεριλαμβανομένων και δραστικών ελευθέρων ριζών (ΗΟ).

6.2. Φυσιολογικός
Ρόλος
Οξυγονούχων Ενώσεων

του

Οξυγόνου

και

Δραστικών

Η αύξηση του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα προώθησε όπως αναφέραμε την
ανάπτυξη αερόβιων οργανισμών που μπορούσαν να παράγουν σημαντικά
μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας (αλυσιδωτή μεταφοράς ηλεκτρονίων), αλλά και
συγχρόνως να αναπτύξουν αντιοξειδωτικούς αμυντικούς μηχανισμούς για να
προστατευθούν από την τοξικότητα του οξυγόνου. Αυτό το φαινόμενο καλείται
«παράδοξο του οξυγόνου» (“Oxygen paradox”). H ρύθμιση της ομοιόστασης
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αντιοξειδωτικών/οξειδωτικών καταστάσεων στα αερόβια κύτταρα συνέβαλε
αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των οξυγονούχων δραστικών ενώσεων
(Reactive Oxygen Species, ROS), στον έλεγχο του οξειδωτικού stress, και συνέτεινε
στη μακροβιότητα των βιολογικών συστημάτων.
Ωστόσο, οι αερόβιοι οργανισμοί που εξελίχθηκαν επιτυχώς στην ατμόσφαιρα
Οξυγόνου-Αζώτου με ταχύτατο πολλαπλασιασμό των ειδών πανίδας και χλωρίδας
και τον εγκλιματισμό τους σε όλα τα οικοσυστήματα του πλανήτη μας, οδηγούνται
με τον χρόνο στη γήρανση κυρίως λόγω των οξειδωτικών βλαβών και μεταλλάξεων
στο DNA που προκαλούνται από τις ROS. Αυτό είναι αποτέλεσμα της μείωσης της
αποτελεσματικής δράσης των αντιοξειδωτικών αμυντικών μηχανισμών και της
συσσώρευσης
βλαβών
(θραύσεις
βιολογικών
αλυσίδων,
μεταλλάξεις,
υπεροξειδώσεις) στα βιομόρια, όπως το μιτοχονδριακό DNA, τις πρωτεΐνες, τα
ένζυμα, το κυτταρικό DNA και κυρίως υπεροξείδωση λιπιδίων των κυτταρικών
μεμβρανών.
Έτσι, ενώ οι ελεύθερες ρίζες σχηματίζονται φυσιολογικά από τις διάφορες
ενδογενείς κυτταρικές διεργασίες και το μεταβολισμό, αλλά και από την επίδραση
εξωγενών παραγόντων (διατροφή, ακτινοβολία, ρύπανση, περιβαλλοντικό
οξειδωτικό stress, κ.λπ.) μπορούν να έχουν και επιβλαβείς συνέπειες.
Για παράδειγμα, το υπεροξειδικό ανιόν (Ο2), προϊόν της αλυσιδωτής
παραγωγής ενέργειας στα μιτοχόνδρια, διαρρέει σε ένα ποσοστό 1-3% κατά τη
λειτουργία της. Δεν είναι ισχυρή οξειδωτική μορφή οξυγόνου και οι οργανισμοί το
αντιμετωπίζουν με το αντιοξειδωτικό ένζυμο SOD) Ωστόσο, ένα μέρος του
διαφεύγει, αντιδρά με μεταλλικά ιόντα ή μετατρέπεται (με ιόντα Η+) σε ρίζα
υδροϋπεροξυλίου Η-Ο-Ο, είτε σε δραστική ρίζα υδροξυλίου (ΗΟ), η οποία είναι
επιβλαβής στα βιομόρια. Επίσης, το υπεροξειδικό ανιόν μπορεί να παραχθεί κατά
τη διεργασία δέσμευσης του Ο2 από την αίμη:
αίμη—Fe2+ --O2  αίμη—F3+--- Ο2
Επίσης, το Ο2 παράγεται στο ενδοπλασματικό δίκτυο και σε διάφορους
ιστούς από την παρουσία του
NADPH (φλαβοπρωτεϊνικό ένζυμο, ανηγμένο
δινουκλεοτίδιο της νικοτιναμιδικής φωσφορικής αδενίνης, Nicotinamide Adenine
Dinucleotide Phosphate, reduced). Το Ο2 παράγεται και από τα ενεργοποιημένα
φαγοκύτταρα καθώς εισρέουν σε περιοχές του σώματος των οργανισμών για να
καταπολεμήσουν μολύνσεις από μικρόβια και ιούς με Η2Ο2.
Όλοι οι αερόβιοι οργανισμοί χρησιμοποιούν τις οξυγονούχες ελεύθερες
ρίζες, τις ROS και δραστικές αζωτούχες ενώσεις (Reactive Nitrogen Species, RNS)
για τη λειτουργία των ενζυμικών διεργασιών που παράγουν ενέργεια και
πολλαπλές βιολογικές πορείες στα κύτταρα. Η οξειδοαναγωγική χημεία (redox
chemistry) παίζει σημαντικό ρόλο στους αερόβιους οργανισμούς. Μία από τις πιο
ενδιαφέρουσες πλευρές των ROS και των RNS είναι η μεταγωγή σημάτων με τα
οποία ρυθμίζονται πολλές βιολογικές λειτουργίες. Η οξειδοαναγωγική μεταβίβαση
σημάτων (redox signaling) είναι σημαντική για τη συνεννόηση και ενδοκυτταρική
επικοινωνία των κυττάρων των διαφόρων οργάνων.
Οι ευκαρυωτικοί αερόβιοι οργανισμοί με την εξέλιξη δημιούργησαν
αντιοξειδωτικούς αμυντικούς μηχανισμούς (ενζυμικούς και μη ενζυμικούς). Η
ισορροπία μεταξύ των οξειδωτικών μηχανισμών και των αμυντικών
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αντιοξειδωτικών λειτουργιών του κυττάρου καλείται Οξειδοαναγωγική
Ομοιόσταση (redox homeostasis). Η ομοιόσταση επιτυγχάνεται όταν τα ROS
ενεργοποιούν ευαίσθητα μηνύματα μέσω γονιδιακής έκφρασης και αυξάνουν την
παραγωγή αντιοξειδωτικών ενζύμων και μικρού μοριακού βάρους αντιοξειδωτικών
ουσιών (όπως βιταμίνη C και E, ουρία, αλβουμίνη, κ.λπ.). Η ενδογενής
φυσιολογική ισορροπία, ομοιόσταση, είναι απαραίτητη για την υγεία των αερόβιων
ευκαρυωτικών οργανισμών.

Σχήμα 6.4. Γενικό διάγραμμα της Οξειδοαναγωγικής Ομοιόστασης. Μηχανισμοί
παραγωγής των ROS και εκκαθάριση από αντιοξειδωτικά ένζυμα.

6.3. Φυσιοπαθολογικός Ρόλος των
Ενώσεων και Οξειδωτικό Stress

Δραστικών

Οξυγονούχων

Οι ευκαρυωτικοί αερόβιοι οργανισμοί κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής
λειτουργίας τους προσπαθούν να διατηρήσουν την οξειδοαναγωγική ομοιόσταση
και να ενισχύσουν τους αντιοξειδωτικούς αμυντικούς μηχανισμούς. Σε αντίθετη
περίπτωση, εάν η ομοιόσταση ανατραπεί, είτε λόγω γήρανσης είτε από ενδογενείς
και εξωγενείς παράγοντες (έλλειψη βιταμινών, κακή διατροφή, έκθεση σε τοξικές
χημικές ουσίες, ασθένειες, κ.λπ.), προκύπτει οξειδωτικό stress (oxidative stress).
Μεγάλης έκτασης ή οξύ οξειδωτικό stress (acute oxidative stress) προκαλεί τις
διάφορες ασθένειες, αλλοιώσεις σε βασικά βιομόρια, οξείδωση των λιπιδίων των
μεμβρανών, μείωση της ενζυμικής λειτουργίας, αλλοίωση πρωτεϊνών και
μεταλλάξεις στο DNA.
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Σχήμα 6.5. Διάγραμμα για τις αιτίες, τους μηχανισμούς και τις συνέπειες του
οξειδωτικού stress σε βασικά βιομόρια και ρυθμιστικούς παράγοντες.

6.4. Ο Ρόλος των Οξυγονούχων Ενώσεων και των Ελευθέρων Ριζών
στις Ασθένειες του Ανθρώπου
Οι ελεύθερες ρίζες και τα ROS παίζουν σημαντικό ρόλο σε κυτταρικές
βλάβες μέσω χρόνιων φλεγμονωδών καταστάσεων, οξειδωτικών βλαβών σε
μεμβράνες και αλλοιώσεων στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ορισμένες ασθένειες
για τις οποίες οι ελεύθερες ρίζες και τα ROS θεωρούνται υπεύθυνες ή συμβάλλουν
αποφασιστικά σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες είναι η αθηροσκλήρυνση, η
ρευματοειδής αρθρίτιδα, το πνευμονικό εμφύσημα, οι φλεγμονώδεις ασθένειες των
εντέρων, οι περιοδοντικές παθήσεις, διάφοροι τύποι καρκίνου (πνεύμονα και του
δέρματος, κ.λπ), νευροεκφυλιστικές ασθένειες.
Οι ελεύθερες ρίζες και ROS όταν δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά
συμβάλλουν σε παθολογικές καταστάσεις του εγκεφάλου και του νευρικού
κεντρικού συστήματος, όπως νευρωνική λιποφουσκίνωση, ασθένεια Πάρκινσον
(Parkinson’s disease), ασθένεια Alzheimer’s. Επίσης, κ.ά. Επίσης, συμβάλλουν
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μέσω οξειδωτικών βλαβών στις χρόνιες κοκκιωματώδεις ασθένειες, στον
σακχαρώδη διαβήτη (ανώμαλη οξείδωση υποστρωμάτων), στο άσθμα (υπερβολική
παραγωγή ROS από ενεργοποιημένα φαγοκύτταρα), στην ρευματοειδή αρθρίτιδα
(μέσω της χρόνιας φλεγμονής και της παραγωγής υπερβολικών συγκεντρώσεων
ROS στις αρθρώσεις από ενεργοποιημένα φαγοκύτταρα).
Οι ελεύθερες ρίζες και ROS είναι υπεύθυνες για ασθένειες της
υπερσιδήρωσης, όπως ιδιοπαθής αιμοχρωμάτωση και θαλασσαιμία. Πολλές
αναπνευστικές ασθένειες οφείλονται σε ROS που παράγονται από ινώδη ορυκτά
(αμίαντος) και εισπνεόμενες πυριτικές και μη πυριτικές σκόνες (κάρβουνο,
αργιλοπυρικά πετρώματα, τάλκ, κ.λπ). Ορισμένες καρκινογόνες ουσίες, όπως ο
τετραχλωράνθρακας, και διάφορα μέταλλα (Χρώμιο VI, Κάδμιο, Σίδηρος, κ.λπ.)
μπορούν να προκαλέσουν κακοήθεις νεοπλασίες μέσω μηχανισμών ελευθέρων
ριζών. Επίσης, η ηλιακή ακτινοβολία και οι υπεριώδεις ακτινοβολίες (UV-A, UV-B,
UV-C) προκαλούν καρκίνο του δέρματος μέσω μηχανισμών ελευθέρων ριζών.
Αντίθετα, η προστασία του δέρματος στηρίζεται στη μελανίνη του δέρματος που
είναι μεγάλου μοριακού βάρους ελεύθερη ρίζα και βοηθάει στην απορρόφηση και
διαχέει την ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας.
Αν και η συμμετοχή των ελευθέρων ριζών και ROS δεν είναι προφανής σε
ορισμένες ασθένειες, υπάρχουν και έχουν μελετηθεί συστηματικά πολλοί
μηχανισμοί οξειδωτικών βλαβών σε βιομόρια, βιοχημικά συστήματα και όργανα, με
τους οποίους εκκινούν οι βλάβες με τις οποίες σε μακροχρόνια βάση εμφανίζονται
οι φλεγμονές, οι ενζυμικές βλάβες, η συσσώρευση αλλοιωμένων πρωτεϊνών και
οργανικές βλάβες που οδηγούν τελικά σε κλινικές καταστάσεις. Συμπερασματικά,
αν και το οξυγόνο και οι ROS έχουν σημαντικό φυσιολογικό ρόλο στη λειτουργία
των αερόβιων ευκαρυωτικών οργανισμών, υπάρχουν όμως και αρκετές αρνητικές
πλευρές τους με τις οποίες μπορούν να καταστούν αιτίες κλινικών συμπτωμάτων
και χρόνιων ασθενειών, ιδιαίτερα όταν υπερβούν την οξειδοαναγωγική
ομοιόσταση.

6.5. Ελεύθερες Ρίζες και Κυτταρική Γήρανση
Η γήρανση των βιολογικών οργανισμών είναι μία φυσιολογική
πολυπαραγοντική διεργασία με αναπόφευκτες συνέπειες την εμφάνιση ασθενειών
και του θανάτου. Οι ζωντανοί αερόβιοι οργανισμοί είναι γνωστό ότι επενδύουν
σημαντική ενέργεια για τη διατήρηση των λειτουργιών των οργάνων και του
σώματος και για την αναπαραγωγική τους διαδικασία. Με το πέρας της
παραγωγικής περιόδου και με τη συσσώρευση διαφόρων οξειδωτικών βλαβών,
είναι φυσικό να επέρχεται ωρίμανση και μείωση της ενεργότητας των βιολογικών
συστημάτων. Τα κύτταρα δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνεχίσουν να
πολλαπλασιάζονται (όριο Hayflick) και οι συσσωρευμένες βλάβες δεν μπορούν να
επιδιορθωθούν από τους κατάλληλους ενζυμικούς επιδιορθωτικούς μηχανισμούς
(ιδιαίτερα στο DNA των κυττάρων). Η αποτελεσματικότητα του ανοσικού
(ανοσοποιητικού) συστήματος αρχίζει να μειώνεται και οι φλεγμονές είναι δύσκολο
να αντιμετωπισθούν.
Η έρευνα των τελευταίων 50 ετών για το βιολογικό φαινόμενο της γήρανσης
των αερόβιων οργανισμών έχει καταλήξει σε πέντε βασικές θεωρίες:
i. Κυτταρικές θεωρίες (cellular theories), προγραμματισμένος κυτταρικός
θάνατος και συσσώρευση άχρηστων κυτταρικών υποπροϊόντων,
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Φυσιολογικές θεωρίες (physiological theories)
εξάντληση βιολογικών
υλικών, ενζύμων κ.λπ.,
iii.
Φθορές διαφόρων οργάνων (organ-based theories), που υπόκεινται σε
βλάβες και δεν λειτουργούν ικανοποιητικά επιταχύνοντας τη γήρανση (όπως
το νευροενδοκρινικό),
iv. Γενετικές θεωρίες ή προγραμματισμού (programmed genetic theories),
γενετικός έλεγχος, κληρονομικότητα, σύνδρομα πρόωρης γήρανσης,
τροποποιημένα γονίδια,
v. Στοχαστικές θεωρίες ή θεωρίες της συσσώρευσης βλαβών σε βασικά
βιομόρια (stochastic theories), όπως μείωση μήκους τελομερών, οξειδωτικές
βλάβες σε πρωτεΐνες, θεωρία γήρανσης των ελευθέρων ριζών (Hartman).
Η θεωρία της γήρανσης μέσω της δράσης των ελευθέρων ριζών (free radical
theory of aging) διατυπώθηκε στη δεκαετία του 1950 από τον D. Hartman
(Hartman D. Aging: a theory based on free radical and radiation chemistry. J
Gerontol 11:227-229, 1957). Η θεωρία βασίσθηκε σε πειραματικά και κλινικά
δεδομένα που έδειχναν ότι η συσσώρευση βλαβών σε πρωτεΐνες, ένζυμα, λιπίδια
μεμβρανών και νουκλεϊνικά οξέα, από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες (π.χ.
διατροφή, καπνός του τσιγάρου) συνεισφέρουν με το πέρασμα του χρόνου στην
κυτταρική γήρανση. Επίσης, συμβάλλουν σε δυσλειτουργίες σε διάφορα όργανα,
καρδιαγγειακές ασθένειες, κακοήθη νεοπλάσματα και νευροεκφυλιστικές
καταστάσεις. Αν και οι αερόβιοι οργανισμοί ενσωμάτωσαν διάφορους
αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς και επιδιορθώσεις στην εξελικτική τους πορεία, οι
βλάβες αυτές είναι αναπόφευκτες και οδηγούν αναπόφευκτα στη γήρανση και το
θάνατο.
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες ζωής του ανθρώπου
και ο μέσος όρος ζωής έχει διπλασιασθεί σε σχέση με το προσδόκιμο ζωής στην
αρχή του 20ου αιώνα. Φυσικά σε αυτό συνέβαλαν η κατακόρυφη μείωση της
παιδικής θνησιμότητας, η χρήση των αντιβιοτικών, η δραματική μείωση
παρασιτικών και μολυσματικών ασθενειών και η παρεμβατική ιατρική και
φαρμακολογία. Παρόλα αυτά, ο άνθρωπος επιθυμεί να ζήσει όλο και περισσότερα
χρόνια, χωρίς τις αναπηρίες και τις χρόνιες ασθένειες που μειώνουν την ποιότητα
ζωής των ώριμων χρόνων. Στην προσπάθεια αυτή έχουν διατυπωθεί διάφορες
θεωρίες και έχουν εφαρμοσθεί διάφορες πρακτικές μακροβιότητας. Η πιο σοβαρή
παρέμβαση είναι φυσικά η αλλαγή των διατροφικών συνηθειών. Περισσότερα
φρούτα και λαχανικά, λιγότερα ζωικά λίπη και υδατάνθρακες, ισορροπημένη
κατανάλωση βιταμινών και κυρίως άσκηση του σώματος είναι οι παράγοντες που
συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην αποφυγή χρόνιων ασθενειών, αλλά η
μακροβιότητα δεν έχει αλλάξει δραστικά, παρά κατά μερικά πρόσθετα χρόνια.
Ο θερμιδικός περιορισμός (calorie or caloric restriction) που περιορίζει τις
οξειδωτικές βλάβες μέσω του περιορισμού της διατροφής και της μέσης
θερμοκρασίας του εσωτερικού του σώματος θεωρείται αρκετά επιτυχής πρακτική
για την αύξηση της διάρκειας ζωής, χωρίς αναπηρίες και χρόνιες καρδιαγγειακές
και νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Η μείωση των επιπέδων του ινσουλινικού
παράγοντα ανάπτυξης (insuline-like growth factor, IGF-1), μίας πρωτεΐνη που
προστατεύει από τις οξειδωτικές βλάβες στους ιστούς του ανθρωπίνου σώματος,
είναι μια ακόμη σημαντική ανακάλυψη των επιστημόνων. Συνδέεται με τη μείωση
των θερμίδων της διατροφής και προσφέρει καλές υπηρεσίες για την αποφυγή της
πρόωρης γήρανσης. Σε αντίθεση με την εκλαϊκευμένη άποψη, η λήψη μεγάλων
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ποσοτήτων βιταμινών και άλλων πρόσθετων διατροφής (food supplements) δεν
φαίνεται να συντελεί στην αύξηση του μέσου όρου ζωής, αντίθετα θεωρείται ότι
μπορεί και να αποβεί βλαβερή όταν γίνεται με υπερβολικές δόσεις.
Σύμφωνα με τη θεωρία του διαθέσιμου σώματος (disposable soma theory)
του αρκετά γνωστού γεροντολόγου, καθηγητή Kirkwood Thomas (University of
Newcastle, UK), οι ζωντανοί οργανισμοί επενδύουν κατά προτεραιότητα την
ενέργεια που παράγουν κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους στην διατήρηση της
ζωτικότητας του οργανισμού και την αναπαραγωγή του. ΄Ετσι, όταν καλύψει τον
προορισμό αυτό αποβάλλουν το «διαθέσιμο σώμα» (τα σωματικά κύτταρα που δεν
χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή), ενώ προωθούν ένα ποσοστό των γαμετικών
ή γεννητικών κυττάρων (germ cells) για τη συνέχιση του είδους, και συγχρόνως
επενδύουν την εναπομένουσα ενέργεια για επιδιόρθωση πιθανών βλαβών σε αυτά
τα μόρια για τη συνέχιση του είδους.
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάσθηκαν ο σημαντικός ρόλος του Οξυγόνου και των
ROS στους αερόβιους οργανισμούς, αλλά και τις επιβλαβείς δράσεις του λόγω της
ισχυρής οξειδωτικής τους δράσης. Επιστημονικά πειράματα και κλινικές έρευνες
παρέχουν δεδομένα με τα οποία διαπιστώνεται ότι οι προκαρυωτικοί αερόβιοι
οργανισμοί, με πολύπλοκο πολυκυτταρικό υπόστρωμα, ήταν συνέπεια της αύξησης
του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα και της άφθονης ενέργειας για το μεταβολισμός
τους. Αλλά συγχρόνως πρέπει να προστατεύονται από ενδογενή αντιοξειδωτικά
ένζυμα και μικρού μοριακού βάρους αντιοξειδωτικές ουσίες. Το Οξυγόνο και οι
οξυγονούχες δραστικές ενώσεις (ROS) συνέβαλαν στην εξέλιξη των ζωντανών
οργανισμών σε σύνθετα ευκαρυωτικά βιολογικά συστήματα με μεγάλη ποικιλία
ειδών και μεγεθών, αλλά συγχρόνως λόγω της οξειδωτικής τους ικανότητας
οδηγούν σε βλαβερές οξειδωτικές αλλοιώσεις σε βασικά βιομόρια που επιφέρουν
χρόνιες ασθένειες, γήρανση και τελικά το θάνατο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Διοξείδιο του Άνθρακα και Μεθάνιο.
Ο Κύκλος του Άνθρακα στην Εξέλιξη της Ζωής
Οι οργανικές ενώσεις είναι αποκλειστικά δομικά υλικά για το σώμα των
βιολογικών συστημάτων. Υπάρχει τεράστια ποικιλία οργανικών ουσιών λόγω της
ικανότητας σχηματισμού ανθρακικών αλυσίδων. Ο αριθμός των οργανικών
ενώσεων υπολογίζεται σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια ενώ οι ανόργανες δεν
ξεπερνούν, περίπου, τις διακόσιες χιλιάδες. Οι οργανικές ενώσεις ή ενώσεις
άνθρακα μπορούν να σχηματίσουν απεριόριστο αριθμό ανθρακικών αλυσίδων
(πολυμερή) με ποικίλες δομές και πολυάριθμες χαρακτηριστικές ομάδες. Τα
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των οργανικών ενώσεων είναι ποικίλα και έχουν την
ικανότητα να αντιδρούν μεταξύ τους, να οξειδώνονται, να ανάγονται, να
υδρολύονται και να συμπυκώνονται σε υδατικά διαλύματα ή να δίνουν ταχύτατες
αντιδράσεις με τη βοήθεια ενζύμων. Είναι φυσικό λοιπόν οι οργανικές ενώσεις να
αποτελούν το βασικό σκελετό των βιοχημικών ενώσεων που συμμετέχουν στη
κυτταρική δομή και στα βιολογικά συστήματα.
Το Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και το Μεθάνιο (CH4) είναι δύο πολύ απλές
αλλά σημαντικές ενώσεις για την προέλευση της ζωής. Με την αρχική τους
παρουσία στην προβιοτική ατμόσφαιρα της Γης και στα μετέπειτα στάδια της
εξέλιξης, βοήθησαν στη σύνθεση οργανικών ενώσεων με βιολογική σημασία. Το
CO2 αποτελεί μαζί με τις άλλες απλές ανόργανες και οργανικές ενώσεις το βασικό
μόριο της προβιοτικής ατμόσφαιρας, που μαζί με άλλες ανθρακούχες ενώσεις
συνέβαλε στη σύνθεση βιοχημικών μορίων. Συγχρόνως, το CO2 στην ατμόσφαιρα,
αν και σε χαμηλές συγκεντρώσεις, αποτέλεσε το κυρίαρχο αέριο που δημιούργησε
το φαινόμενο του θερμοκηπίου, διατηρώντας τη θερμοκρασία της Γης σε όρια που
είναι ανεκτά από τους ζωντανούς οργανισμούς. Οι σταθερές θερμοκρασιακές
συνθήκες ήταν απαραίτητες για να προσαρμοσθούν μακροχρόνια οι ζωντανοί
οργανισμοί. Το CO2 δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ηφαιστειακών εκρήξεων,
αναθυμιάσεων από το εσωτερικό της Γης και άλλων φυσικοχημικών διεργασιών
στα πετρώματα. Το CO2 είναι και αποτέλεσμα της αναπνοής των φυτών, της
διάσπασης ανθρακικών αλάτων στους ωκεανούς, ενεργειακό προϊόν των καύσεων
οργανικής ύλης και γενικά ένα από τα σημαντικότερα μόρια του μεταβολισμούς
των έμβιων όντων.
Το Μεθάνιο (CH4) από την άλλη μεριά, το πιο απλό οργανικό μόριο, είναι
γνωστό μας ως το φυσικό αέριο που αναβλύζει στις πετρελαιοπηγές, εκπέμπεται
από τα ηφαίστεια και τις θερμές υδάτινες πηγές και βρίσκεται θαμμένο υπό μορφή
πάγου σε ψυχρές θαλάσσιες περιοχές. Είναι αναγωγικό αέριο λόγω των 4
υδρογόνων και θεωρείται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προέλευση της ζωής
στον πλανήτη Γη, λόγω της συμμετοχής του σε οργανικές συνθέσεις. Επίσης, το
μεθάνιο συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στο φαινόμενο του θερμοκηπίου που
διατήρησε την επιφανειακή θερμοκρασία του πλανήτη Γη σε όρια που ευνοούν την
ανάπτυξη ευαίσθητων βιολογικών συστημάτων.
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7.1. Εξελικτικά Στάδια στη Διαμόρφωση της Ατμόσφαιρας στον
Πλανήτη Γη
Η αρχική ατμόσφαιρα της Γης κατά το σχηματισμό της πριν 4,7
δισεκατομμύρια χρόνια και για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν αποτέλεσμα των
υψηλών θερμοκρασιών, της ημίρρευστης κατάστασης του φλοιού και του πυρήνα
της, των ενεργών ηφαιστείων και του βομβαρδισμού από μετεωρίτες, κομήτες και
αστρική σκόνη. Οι επιστήμονες δεν έχουν στοιχεία για τη σύσταση παρά μόνο για
το τελευταίο τέταρτο της εξέλιξης του πλανήτη, αλλά με υπολογισμούς και
υποθέσεις, απολιθωμένα ευρήματα και μετρήσεις σε μεγάλα βάθη έχουν διαχωρίσει
την ιστορία της ατμόσφαιρας σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις ανάλογα με την
ανοξική σύστασή της και την οξυγονούχα τελευταία περίοδο με την παρέμβαση των
ζωντανών οργανισμών.
Η αρχική ατμόσφαιρα, αποκαλούμενη «πρώτη ατμόσφαιρα» (first
atmosphere) είχε σύσταση αποκλειστικά από υδρογόνο και ήλιο (H2, He) που
εκλύονταν από την ημίρρευστη επιφάνεια. Τα πτητικά αυτά αέρια είναι πλέον
σπάνια στη Γη, σε σχέση με άλλες περιοχές του διαστήματος (πλανητών και
αστέρων), και πιθανόν χάθηκαν στο διάστημα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών
και της μικρής βαρυτικής έλξης που εξασκεί η μικρή (σχετικά) μάζα της Γης σε
πτητικά αέρια. Η Γη δεν είχε ακόμη δημιουργήσει διαφοροποιημένο μανδύα και
πυρήνα (στερεός πυρήνας, ημίρρευστος μανδύας) που είχε ως αποτέλεσμα το
σχηματισμό ισχυρού μαγνητικού πεδίου (magnetosphere, Van Allen Belt) το οποίο
αντανακλά τους ηλιακούς ανέμους (solar winds). Από την εποχή που
διαφοροποιήθηκε ο πυρήνας, τα βαρύτερα αέρια (μη πτητικά) μπόρεσαν να
εγκλωβισθούν στην ατμόσφαιρα της Γης και να διαμορφώσουν τη σύστασή της.
Μετά τη δημιουργία της Γης και στην περίοδο 3,8-3,5 δισεκατομ. χρόνια, η
επιφάνεια έγινε ψυχρότερη, η κρούστα διαμορφώθηκε σε στερεή μάζα, οι
θερμοκρασίες διακυμάνθηκαν με μικρό εύρος και η βασικότερη επιφανειακή
δραστηριότητα προέρχονταν από τα ενεργά ηφαίστεια. Τα ηφαίστεια εκτόξευαν
τεράστιες ποσότητες υδρατμών (H2O), διοξειδίου του άνθρακα (CO2), μεθανίου
(CH4) και αμμωνίας (NH3). Επίσης, άλλα αέρια των ηφαιστειακών εκρήξεων ήταν
διοξείδιο του θείου (SO2), μονοξείδιο του άνθρακα (CO), θείο (S3), χλώριο (Cl2),
άζωτο (N2) και μικρές ποσότητες υδρογόνου (H2). Τα αέρια αυτά οδήγησαν πολύ
σύντομα στην «δεύτερη ατμόσφαιρα» (second atmosphere). Δεν υπήρχε καθόλου
οξυγόνο (Ο2) , αλλά και αν σχηματίζονταν κάποιες ποσότητες από διάσπαση
οξυγονούχων ενώσεων θα αντιδρούσε πολύ γρήγορα με μέταλλα (οξείδια) και με
αναγωγικά αέρια. Η πυκνότητα ή συγκέντρωση σε αέρια της «δεύτερης
ατμόσφαιρας» πιστεύεται ότι ήταν, περίπου, 100 φορές μεγαλύτερη από την
σημερινή συγκέντρωση αερίων.
Καθώς το CO2 ήταν ένα από τα κυριότερα αέρια στην ατμόσφαιρα και σε
αρκετά υψηλές συγκεντρώσεις, δημιούργησε το φαινόμενο του θερμοκηπίου λόγω
των φυσικοχημικών του χαρακτηριστικών (δεσμεύοντας τη θερμοκρασία που
παράγονταν στην επιφάνεια από τις διάφορες διεργασίες) και με τον τρόπο αυτό
προστάτευσε τη Γη από το να παγώσει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΄Ηλιος την
εποχή εκείνη ήταν νεαρό αστέρι και η ενέργεια που εξέπεμπε ήταν πολύ πιο
χαμηλή σε σχέση με τη σημερινή.
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Σχήμα 7.1. Η ατμόσφαιρα της Γης είναι μίγμα αερίων όπως το Άζωτο, το Οξυγόνο,
ευγενή αέρια, Διοξείδιο του Άνθρακα, Μεθάνιο και υδρατμοί.
Σε αυτή την περίοδο των επόμενων εκατομμυρίων ετών (αποκαλείται πρώιμη
Αρχαϊκή εποχή), οι υδρατμοί στην ατμόσφαιρα συμπυκνώθηκαν σχηματίζοντας
τεράστιες ποσότητες νερού που με κατακρημνίσεις υπό μορφή βροχών σχημάτισαν
τους ωκεανούς. Οι ωκεανοί καταλαμβάνουν περίπου το 70-75% της επιφάνειας της
Γης και διαλύουν σε μεγάλο βαθμό το CO2. Υπολογίζεται ότι το 50% του CO2 της
Γης είναι διαλυμένο στους ωκεανούς. Σε αυτή την περίοδο άρχισαν να εμφανίζονται
τα κυανοβακτήρια που με τους φωτοσυνθετικούς μηχανισμούς τους
χρησιμοποιούσαν το CO2 παράγοντας συγχρόνως οξυγόνο. Με την πάροδο των
εκατομμυρίων ετών, το CO2 που βρίσκονταν σε περίσσεια άρχισε να δεσμεύεται στα
ορυκτά καύσιμα, σε ιζηματογενείς βράχους (κυρίως ως ανθρακικό ασβέστιο,
limestone, CaCO3), και σε κελύφη θαλασσίων ζώων.
Στην ίδια εποχή το οξυγόνο άρχισε να αντιδρά (οξείδωση) με την αμμωνία
παράγοντας άζωτο, αλλά και επιπλέον μεγάλος αριθμός βακτηρίων μετέτρεψαν την
αμμωνία σε άζωτο. Τα δύο αέρια, οξυγόνο-άζωτο, που επικρατούν σήμερα στην
ατμόσφαιρα, δημιουργήθηκαν αποκλειστικά από τους ζωντανούς οργανισμούς
(φωτοσυνθετικά και με βακτηριακή δράση).
Τα φύκια και φυτά, που εμφανίσθηκαν, περίπου, πριν από 1000-500
εκατομμύρια χρόνια, με την φωτοσυνθετική τους δράση άρχισαν να παράγουν
οξυγόνο και φυσικά αυξήθηκε δραματικά. Τα επίπεδα του οξυγόνου που υπάρχουν
σήμερα , 20,9%, επιτεύχθηκαν πριν από 400 εκατομμύρια χρόνια. Συγχρόνως με
την άνοδο του οξυγόνου, οι συγκεντρώσεις του CO2 μειώθηκαν. Η σημερινή
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σύσταση οξυγόνου-αζώτου καλείται η «τρίτη ατμόσφαιρα» (third atmosphere),
ακρογωνιαίος παράγοντας επιβίωσης των αερόβιων, ευκαρυωτικών, οργανισμών.
Η σημερινή σύσταση της ατμόσφαιρας (μέση θερμοκρασία της επιφάνειας
της Γης 14 οC) :
Ν2 =78,08% κατ’ όγκο (ή 780,840.0 parts per million, ppm, μέρη ανά εκατομμύριο),
Ο2 = 20,94 % κατ’ όγκο (209,460.0 ppm),
CO2 = 0,036% (360.0 ppm)
Αργόν, Argon (Ar) = 0,93 % κατ’ όγκο (9,340.0 ppm)
Νέον, Neon (Ne) = 0.0018% κατ’ όγκο (18.2 ppm)
Ήλιο, Helium (He) = 0.0005% κατ’ όγκο (5.24 ppm)
Μεθάνιο, Methane (CH4) = 0,00015% κατ’ όγκο (1.5 ppm)
Ατμοί νερού (water vapor) = ~0.40 %
Η ατμόσφαιρα στη Γη χωρίζεται σε τέσσερις στοιβάδες:
 τροπόσφαιρα (ύψος, 0-7 στους πόλους /0-17 km στον ισημερινό),
 στρατόσφαιρα (7-50 πόλους /17-50 km ισημερινό, και στοιβάδα του
όζοντος, με συγκέντρωση 2-8 ppm Ο3, σε ύψος 15-35 km),
 μεσόσφαιρα (50-80 km),
 θερμόσφαιρα (80-640+ km).

Σχήμα 7.2. Οι στοιβάδες της ατμόσφαιρας της Γης: τροπόσφαιρα, στρατόσφαιρα,
μεσόσφαιρα και θερμόσφαιρα.
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Η σύσταση και η πυκνότητα των αερίων μειώνεται με το ύψος. Επίσης, η
θερμοκρασία μειώνεται δραματικά με το ύψος από την επιφάνεια της Γης
(μειώνεται τμηματικά κάτω του μηδενός σε κάθε χιλιόμετρο, περίπου -50ο C σε
ύψος 10 χιλιόμετρα). Η ατμοσφαιρική πίεση πέφτει κατά 50% σε ύψος 5 km. Η
μέση πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας είναι 101,3 kilopascal, ή 14,7
pounds/square inch). H ολική μάζα της ατμόσφαιρας είναι 5,1 x1018 kg.
Επίσης υπάρχουν και άλλες ατμοσφαιρικές περιοχές: ιονόσφαιρα, περιέχει
ιόντα αερίων (50-550 km), εξώσφαιρα (πάνω από την ιονόσφαιρα), οζονόσφαιρα
(10-50 km), μαγνητόσφαιρα (η περιοχή όπου το μαγνητικό πεδίο της Γης
αλληλοεπιδρά με τον ηλιακό άνεμο).

7.2. Διοξείδιο του Άνθρακα
Κύκλος του Άνθρακα

στην Ατμόσφαιρα, Εκπομπές και ο

Η παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα της Γης και
αργότερα στους ωκεανούς ήταν καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση
κατάλληλων κλιματικών συνθηκών που βοήθησαν στην ανάπτυξη ζωντανών
οργανισμών. Το CO2 χρησιμοποιήθηκε από τους ζωντανούς οργανισμούς για να
δημιουργήσουν τελικά ασβεστολιθικά υλικά, ανθρακικό ασβέστιο, δολομίτες και
μάρμαρο (limestone, dolomite, marble) με αποτέλεσμα να μειωθεί σημαντικά στην
ατμόσφαιρα σε εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις. Εάν δεν αναπτύσσονταν ζωή
στη Γη, τότε η ατμόσφαιρά της θα έμοιαζε με αυτή της Αφροδίτης που είναι
αδρανής και 96,5% CO2.
Οι πηγές του CO2 στην ατμόσφαιρα και τους ωκεανούς είναι αποτέλεσμα
πολλών πηγών εκπομπής. Η αναπνοή (respiration) των διαφόρων χερσαίων και
θαλάσσιων οργανισμών συνεισφέρει τεράστιες ποσότητες CO2, που αποτελούν τον
ένα μέρος τροφοδοσίας του κύκλου του άνθρακα. Υπολογίζεται ότι η αυτοτροφική
αναπνοή οργανισμών στο έδαφος συνεισφέρει 60 δισεκατομμύρια τόνους άνθρακα
(60 Pg C, petagrams = 1015 grams = 1012 kilograms = 1 billion metric tons of carbon)
στην ατμόσφαιρα κάθε χρόνο, ενώ οι αναπνοή ετερότροφων οργανισμών 55
δισεκατ. τόνους. Στις θάλασσες, η αυτότροφη αναπνοή συνεισφέρει, περίπου, 58
δισεκατ. τόνους διαλυτού ανόργανου άνθρακα στα επιφανειακά νερά κάθε χρόνο,
ενώ η ετεροτροφική αναπνοή συνεισφέρει 34 δισεκατ. τόνους άνθρακα.
Τα ηφαίστεια συνεισφέρουν με τις εκρήξεις τους και τις εκπομπές τους
μικρότερες ποσότητες, της τάξης των 0,02-0,05 δισεκατ. τόνους άνθρακα Pg (Pg =
billion tones), υπό τη μορφή CO2. Οι αλλαγές στη χρήση γης, από δάση σε
αγροτικές εκτάσεις, έχουν επίσης συμβάλλει στην εκπομπή CO2 προς την
ατμόσφαιρα . Τα δάση είναι σημαντικοί φορείς δέσμευσης CO2. Τα τροπικά δάση
περιέχουν το 40% του άνθρακα που είναι αποθηκευμένος στη Γη και συνεισφέρουν
στο 1/3 της ετήσιας ανταλλαγής άνθρακα μεταξύ βιόσφαιρας και ατμόσφαιρας.
Υπολογίζεται ότι οι αλλαγές γης δημιουργούν εκπομπές CO2 της τάξης των 1,7 Pg
Carbon
κάθε χρόνο στις τροπικές περιοχές (λόγω της αποδάσωσης,
deforestration). Αλλά οι σημαντικότερες εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα
προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίμων (κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό
αέριο, κ.λπ.) υπολογιζόμενο της τάξης των 6,5 Pg κάθε χρόνο, εκ των οποίων το
40% οφείλεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιαίτερα από τη χρήση
κάρβουνου.
Οι μεταφορές συνεισφέρουν άμεσα στην εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων CO2
με σημαντική αύξηση τις τελευταίες δεκαετίες. Οι μεταφορές κάθε είδους
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(τροχοφόρα, αεροπλάνα, πλοία, κ.λπ.) συνεισφέρουν στο 24% των ανθρωπογενών
εκπομπών CO2 κατά μέσο όρο, ενώ σε μερικές χώρες, όπως οι ΗΠΑ, οι μεταφορές
συνεισφέρουν στο 30% των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα, όπου τα 2/3
οφείλονται στα καύσιμα των αυτοκινήτων. Τέλος, η άντληση πετρελαιοειδών, οι
αστικές χρήσεις ορυκτών καυσίμων για θέρμανση, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις
και η καύση βιομάζας (ξύλα, φυτά) συμβάλλουν με σημαντικές ποσότητες στις
εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα.
Τις τελευταίες δεκαετίες η συγκέντρωση του CO2 στην ατμόσφαιρα
αυξάνεται συστηματικά. Ο επιστήμονας Charles David Keeling άρχισε να μετράει τη
συγκέντρωση του CO2 από το 1959 κοντά στο αστεροσκοπείο της Mauna Loa της
Χαβάης σε μεγάλο υψόμετρο για να μην επιδέχεται παρεμβολές από την
ατμοσφαιρική ρύπανση. Στην περίοδο 1959-2004 η συγκέντρωση CO2 από 317
ppmv (μέρη ανά εκατομμύριο κατ’ όγκο) αυξήθηκε σε 377 ppmv. Επίσης, πιο
μεγάλης χρονικής διάρκειας μετρήσεις του CO2 έχουν γίνει με τη βοήθεια του
γεωτρυπανισμού ενός κυλίνδρου πάγου από την περιοχή Vostok της Ανταρκτικής
μέχρι βάθος 2.083 μέτρα. Μέσα στον κύλινδρο πάγου είχαν εγκλωβισθεί φυσαλίδες
αέρα από την ατμόσφαιρα παλαιότερων εποχών. Οι μετρήσεις της συγκέντρωσης
του CO2. έχουν επεκταθεί μέχρι 400.000 χρόνια πριν. Τα αποτελέσματα έδειξαν
συγκεντρώσεις από 280-290 ppmv με διάφορες διακυμάνσεις μέχρι και 200 ppmv.
Επίσης, από τις μετρήσεις αυτές και το πηλίκο των ισοτόπων του οξυγόνου ως προς
δευτέριο (D) προσδιορίσθηκαν οι θερμοκρασίες που δείχνουν ότι στην περίοδο
400.000-50.000 χρόνια πριν κυμαίνονταν μεταξύ -8οC και 2οC. Μεγάλης ακρίβειας
μετρήσεις της συγκέντρωσης του CO2, στην περίοδο 1880-2009 δείχνουν τιμές 290
μέχρι 380 ppmv. Ενώ οι αντίστοιχες παγκόσμιες μέσες θερμοκρασίες από μετρήσεις
σε διάφορα μέρη του κόσμου, έδειξαν σε βαθμούς Φαρενάιτ (1880) 56,5 oF, (2005)
58,1 οF.
Μετά το 1950 παρουσιάζεται μία ξεκάθαρη τάση αύξησης των
ανθρωπογενών εκπομπών του CO2 με αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης
του CO2 στην ατμόσφαιρα, συμβάλλονταν έτσι στο ανησυχητικό φαινόμενο του
θερμοκηπίου.
Ο κύκλος του άνθρακα (carbon cycle) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα
αποθήκευσης στην λιθόσφαιρα και βιόσφαιρα, χρησιμοποίησης από οργανισμούς
για τη δημιουργία οργανικών ενώσεων, εκπομπών προς την ατμόσφαιρα υπό
μορφή κυρίως CO2 και επαναφοράς στη βιόσφαιρα μέσω της φωτοσύνθεσης. Οι
κυριότερες πηγές του άνθρακα στον πλανήτη Γη είναι:
1. Ατμόσφαιρα (CO2): 578 (~ 1700 μ.Χ.) και 766 δισ. μετρικοί τόνοι (billions of
metric tons, bmt)
2. Έδαφος (οργανική ύλη) : 1.500-1.600 bmt
3. Ωκεανοί (διαλυμένο CO2 και ως CaCO3 σε σκελετό και κέλυφος θαλάσσιων
οργανισμών): 38.000-40.000 bmt
4. Θαλάσσια ιζήματα και ιζηματογενείς βράχοι (ασβεστόλιθος, δολομίτες, κιμωλία)
: 66.000-100.000.000 bmt
5. Χερσαία φυτά-δένδρα: 540-610 bmt
6. Ορυκτά καύσιμα , αποθέματα : 4.000-5.000 bmt
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Σχήμα 7.3. Η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα προσδιορίζεται
συστηματικά στο αστεροσκοπείο Manua Loa (Hawaii) από το 1959. Η ετήσια
διακύμανση (annual cycle) της συγκέντρωσης φαίνεται με την κλιμακωτή γραμμή.
Τα οικοσυστήματα όπως είναι γνωστό παραλαμβάνουν το CO2 από την
ατμόσφαιρα και με τη βοήθεια του νερού και της ηλιακής ακτινοβολίας το
μετατρέπουν φωτοσυνθετικά σε σάκχαρα. Κάθε χρόνο η φωτοσυνθετική διεργασία
των χερσαίων φυτών δεσμεύει 110 bmt άνθρακα από την ατμόσφαιρα και τα
ενσωματώνει στο σώμα των φυτών και ζώων, μετά από μεταβολικές πολύπλοκες
πορείες ως οργανικές ουσίες (πρωτεΐνες, λιγνίνη, λίπη κ.λπ.). Το CO2 όμως
εκπέμπεται ξανά στην ατμόσφαιρα μέσω της αναπνοής των ζώων και φυτών,
περίπου 50 δισεκατομμύρια τόνοι, κάθε χρόνο. Ένα άλλο τμήμα της οργανικής ύλης
διασπάται από διάφορους οργανισμούς σε μικρότερα οργανικά μόρια και ένα μέρος
του CO2 εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα. Μέρος της διασπώμενης οργανικής ύλης
ενσωματώνεται στο έδαφος της λιθόσφαιρας και αποτελεί αποθηκευμένο τμήμα του
κύκλου του άνθρακα, ενώ ένα μέρος του άνθρακα της ατμόσφαιρας που
παραλαμβάνεται με τη φωτοσύνθεση επανέρχεται, αλλά όχι ολόκληρο, μέσω των
διαφόρων εκπομπών.
Οι ωκεανοί απορροφούν να σημαντικό μέρος του CO2 στα επιφανειακά τους
νερά, το οποίο μπορεί να παραμείνει ως διαλυμένο αέριο ή να μετατραπεί σε
καρβονικά ή όξινα καρβονικά άλατα:
CO2 + H2O  H2CO3 ,

H2CO3  Η+ + HCO3

Ορισμένοι θαλάσσιοι οργανισμοί δεσμεύουν βιολογικά τα δικαρβονικά άλατα
υπό μορφή ασβεστίου (CaCO3) για τα κελύφη ή το σκελετό τους (κοράλλια,
πρωτόζωα, φύκια, αχιβάδες, δίθυρα). Τα ιζήματα που σχηματίζονται με το θάνατο
των ζώων αυτών εναποτίθενται στον πυθμένα των θαλασσών και με το πέρασμα
του χρόνου μετατρέπονται σε ιζηματογενείς βράχους. Τα ωκεάνια ιζήματα
αποτελούν τα μεγαλύτερα αποθέματα άνθρακα στον πλανήτη Γη.
Ο άνθρακας αποθηκεύεται και στη λιθόσφαιρα σε ανόργανες και οργανικές
ουσίες. Τα ανόργανα ιζήματα της λιθόσφαιρας περιλαμβάνουν τα ορυκτά καύσιμα,
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κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ασβεστολιθικά πετρώματα. Η οργανική
μορφή του άνθρακα στη λιθόσφαιρα είναι απόβλητα, οργανική ύλη και χουμικά
οξέα. ΄Ενα μέρος του CO2 από την λιθόσφαιρα εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα μέσω
των ηφαιστειακών εκρήξεων

Σχήμα 7.4. Ο κύκλος του άνθρακα στην επιφάνεια της Γης.
Από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, πριν 250 χρόνια, οι
ανθρωπογενείς δραστηριότητες και η παραγωγή ενέργειας με τη χρήση ορυκτών
καυσίμων είχε ως αποτέλεσμα την εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων CO2 στην
ατμόσφαιρα. Ενώ μέχρι εκείνη την εποχή οι εκπομπές ήταν σχετικά ελάχιστες μόνο
από την καύση ξύλων και βιομάζας. Το 2000 η ανθρωπότητα χρησιμοποίησε ως
καύσιμα 4,6 δισεκατ. μετρικούς τόνους κάρβουνου, 28,1 δισεκατ. βαρέλια
πετρελαίου, και 89 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια (trillion cubic feet) φυσικού
αερίου. Επίσης, άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες συνέβαλαν στην αύξηση του
CO2 στην ατμόσφαιρα όπως η αποδάσωση και οι αλλαγές στη χρήση γης για
αγροτικές καλλιέργειες. Οι δύο αυτοί παράγοντες υπολογίζεται ότι συνέβαλαν σε
1-2 δισεκατ. μετρικούς τόνους άνθρακα να διαρρεύσουν από την χλωρίδα και
πανίδα στην ατμόσφαιρα.
Η αυξημένη συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά ανησυχητικό
φαινόμενο ρύπανσης. Λόγω της ισορροπίας που υπάρχει και της μεγαλύτερης
διαλυτότητας του CO2 στο νερό, αναγκάζει ένα μέρος του να διαλυθεί στους
ωκεανούς. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι η διαρροή του CO2 από την ατμόσφαιρα στους
ωκεανούς είναι περίπου 2 δισεκατ. μετρικοί τόνοι μεγαλύτερη από τη διαφυγή CO2
από τους ωκεανούς προς την ατμόσφαιρα. Καθώς το CO2 διαλύεται στους ωκεανούς
μειώνει το pH τους, δηλαδή το κάνει πιο όξινο, με αποτέλεσμα να επηρεάσει
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αρνητικά τα θαλάσσια οικοσυστήματα και να οξύνει ακόμη περισσότερο τα
προβλήματά τους στο μέλλον.
Επίσης, υπάρχει σε όλους αυτούς τους υπολογισμούς του κύκλου του
άνθρακα, ένα τμήμα «χαμένου» άνθρακα (“missing” carbon) που δεν μπορεί να
εξισώσει την αποθήκευση με την διαφυγή στην ατμόσφαιρα. Την δεκαετία του 1990
οι επιστημονικές μετρήσεις και οι υπολογισμοί έδειχναν μία απώλεια CO2 από την
ατμόσφαιρα της τάξης των 3 δισεκατ. μετρικών τόνων. Το ποσό αυτό του
«χαμένου» άνθρακα συνδέεται με μία άγνωστη αποθήκη άνθρακα
(«καταβαραθρωτή», carbon sink). Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η αποθήκη αυτή
είναι ένας άγνωστος μηχανισμός δέσμευσης άνθρακα από την ατμόσφαιρα ή μία
ταχύτερη διεργασία που δεν έχουν εισάγει στους υπολογισμούς τους. Άλλοι
πιστεύουν ότι όσο αυξάνει το CO2 στην ατμόσφαιρα τόσο αυξάνεται και η παραλαβή
του από τα φυτά στην πρωτογενή παραγωγή. Μία άλλη εκδοχή θεωρεί ότι η
κλιματική αλλαγή έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Καθώς οι θερμοκρασίες αυξάνονται
ενισχύουν την ανάπτυξη των φυτών και η ταχύτητα με την οποία παραλαμβάνουν
το CO2 από την ατμόσφαιρα. Η αλλαγή αυτή στην ανάπτυξη των φυτών έχει
υπολογισθεί για τα τελευταία 18 χρόνια σε 6%, πράγμα που σημαίνει 3,4 δισεκατ.
μετρικοί τόνοι άνθρακα. Η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρήθηκε στα τροπικά δάση.
Τα τροπικά δάση βροχής του Αμαζονίου (rain forest, Amazon) έχει υπολογισθεί ότι
περιέχουν, περίπου, το 40% της παγκόσμιας πρωτογενούς παραγωγής οργανικής
ύλης ενσωματώνοντας το CO2 της ατμόσφαιρας μέσω της φωτοσύνθεσης.

7.3. Διοξείδιο του Άνθρακα και Οργανική Σύνθεση Προβιοτικών
Μορίων
Το περίφημο πλέον πείραμα Miller-Urey όπως είναι γνωστό χρησιμοποίησε
μεθάνιο, αμμωνία, υδρογόνο, υδρατμούς και ηλεκτρικούς σπινθήρες για τη
σύνθεση αμινοξέων και άλλων οργανικών μορίων. Αλλά όπως είναι γνωστό με
νεότερα δεδομένα, η αναγωγική ατμόσφαιρα που χρησιμοποιήθηκε στο πείραμα
προσομοίαζε στη σύσταση για την εποχή εκείνη, πριν 3,8-3,5 δισεκατ. χρόνια. Η
κλασική αντίληψη του μίγματος αερίων για τη δημιουργία της προβιοτικής
«σούπας» έχει αναθεωρηθεί εδώ και πολλά χρόνια.
Το πλέον πιθανό σενάριο για την πραγματική κατάσταση την εποχή εκείνη
είναι αντί μεθανίου, υπήρχε άφθονο διοξείδιο του άνθρακα (CO2), άζωτο (N2) αντί
της αμμωνίας (NH3), και μικρές ποσότητες μεθανίου, πολύ χαμηλή συγκέντρωση
υδρογόνο και φυσικά άφθονο νερό υπό μορφή υδρατμών. Οι επιστήμονες
πειραματίσθηκαν με αυτό το μίγμα. Η επανάληψη των πειραμάτων Miller-Urey με
διαφορετική σύσταση αερίου μίγματος, όπου αποκλείονται οι ισχυρές αναγωγικές
συνθήκες, έδειξαν ότι παρασκευάζονται αμινοξέα και άλλες οργανικά οξέα αλλά
σε χαμηλές αποδόσεις. Παρόλα αυτά οι επιστήμονες επιχείρησαν παραλλαγές
συνθηκών, πειραματίσθηκαν με διάφορες αναλογίες αερίων και με την παρουσία
αλάτων για να αυξηθούν οι αποδόσεις. Το αποτέλεσμα ήταν μέτριες αποδόσεις
στην παραγωγή αμινοξέων σε συνθήκες της προβιοτικής χημείας. Φαίνεται ότι οι
συνθήκες και το είδος των χημικών πρώτων υλών της προβιοτικής χημείας είναι πιο
σύνθετο απ’ ότι αρχικά πιστεύονταν. Το ερώτημα λοιπόν που δημιουργήθηκε ήταν
εάν το CO2 θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο αέριο του μίγματος για
προβιοτικές οργανικές συνθέσεις βιοχημικών μορίων.
Οι περισσότεροι επιστήμονες πιστεύουν ότι υπήρχαν και άλλα αέρια των
ηφαιστείων την εποχή εκείνη, που εκτοξεύονταν σε τεράστιες ποσότητες στην
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ατμόσφαιρα, όπως CO2, S2, N2, CO, SO2, Cl2 και σε μικρότερες ποσότητες NH3 και
CH4. Τα αέρια αυτά πρέπει να έπαιξαν σημαντικό ρόλο, αρχικά ως πρώτη ύλη,
αλλά και μέσω σχηματισμού ενδιάμεσων ενώσεων, όπως το υδροκυάνιο (HCN),
απλές αλδεΰδες (φορμαλδεΰδη)
και κετόνες (ακετόνη). Αυτές οι ουσίες
προώθησαν άλλες αντιδράσεις που έδωσαν οργανικά μόρια με βιολογική σημασία.
Ορισμένοι επιστήμονες με διάφορες πειραματικές διατάξεις, αέρια μίγματα και με
ποικιλία ενεργειακών πηγών πέτυχαν να συνθέσουν αρκετά αμινοξέα και άλλες
οργανικές ενώσεις σε προβιοτικές συνθήκες (Oro, 1960; Orgel, 2000; Orgel, 2004,
Pereto, 2005).
Μία εναλλακτική πρόταση για την προβιοτική χημεία είναι του γνωστού
επιστήμονα Günter Wächtershäuser για μία θερμοφιλική και αυτοτροφική
προέλευση της ζωής μέσα από το σύστημα των υποθαλάσσιων θερμοπηγών ή
καπνιστών (submarine chimneys). Προτάθηκε ότι οι ανοξικές συνθήκες οδήγησαν
πηγή ενέργειας και
στη σύνθεση του πυρίτη (pyrite, Fe2+S2), που ήταν
ηλεκτρονίων και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, παρουσία CO2 και άλλων αερίων,
στη σύνθεση των βιοχημικών συστατικών. Τα απλά αυτά βιοχημικά μόρια πιθανόν
βοήθησαν στο να ξεκινήσει ο πρωτόγονος μεταβολισμό μονοκύτταρων οργανισμών
(Wächtershäuser, 1988).
Οι αναγωγικές συνθήκες στο πείραμα Miller-Urey μπορεί να μην είναι η
ακριβής απάντηση στην προβιοτική σύνθεση, λόγω της διαφορετικής σύστασης της
ατμόσφαιρας την εποχή εκείνη. Παρέχει όμως τη βάση για μια σειρά από
διαφορετικά πειράματα οργανικής σύνθεσης με πρώτες ύλες CO2, Ν2, ΝΗ3, HCN,
CH4 (μικρές ποσότητες). Οι ενώσεις αυτές παρουσία μεταλλικών ιόντων ή αλάτων
(όπως έδειξαν πειράματα) βοήθησαν καταλυτικά τις αντιδράσεις προβιοτικής
σύνθεσης. Η υπόθεση αυτή συμπίπτει και από την παρουσία τέτοιων απλών
χημικών ουσιών ή απλών βιομορίων στην διαστρική σκόνη, στους μετεωρίτες,
στους κομήτες και κατά την Αρχαϊκή εποχή πάνω στη Γη (Ehrefreund, et al., 2002;
Llorca, 2004; Llorca, 2005; Orgel, 2004).
Οι οργανικές συνθέσεις που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα σε εργαστηριακό
επίπεδο διαφόρων βιοχημικών μορίων (ριβόζη, νουκλεοτιδικές βάσεις, αδενίνη,
συνένωση νουκλεοβάσης με φωσφορική ομάδα, κ.λπ.) χρησιμοποίησαν
αργιλοπυριτικά ορυκτά ή βορικούς εστέρες. Ορισμένες από αυτές τις αντιδράσειςσυνθέσεις θα μπορούσε να ισχυρισθεί κανείς ότι είναι απίθανο να επιτεύχθηκαν
κάτω από προβιοτικές συνθήκες. Ωστόσο, δεν αποκλείουν οριστικά για «σπάνιες» ή
«μεμονωμένες» πιθανότητες να έγιναν τέτοιες αντιδράσεις στην πρωτόγονη
«σούπα» της προβιοτικής επιφάνειας της Γης. Οι επιστήμονες της προβιοτικής
χημείας διερεύνησαν όλες τις πιθανότητες και έχουν επιτευχθεί πειραματικά
σημαντικές συνθέσεις βιολογικών μορίων (Bada & Lazcano, 2002; Ferris, 2002).
Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι τα αέρια CO2, CH4, N2, NH3, CO,
NOx, και SOx, μπορούν να συμμετείχαν σε προβιοτικές αντιδράσεις στην
ατμόσφαιρα και σε υδατικά διαλύματα στα πρώτα εκατομμύρια χρόνια της ύπαρξης
της Γης. Πειραματικές συνθέσεις δημιούργησαν μίγμα οργανικών ενώσεων με
βιολογική σημασία, οι οποίες με δευτερογενείς αντιδράσεις ή παρουσία
καταλυτικών πυριτικών αλάτων παρήγαγαν πιο σύθετες οργανικές ενώσεις.
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Μόριο με Πολύτιμη Συνεισφορά στην

Το Μεθάνιο (CH4) όπως και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι το αέριο
που θεωρείται ότι πρέπει να έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προέλευση της ζωής στον
πλανήτη Γη. Οι επιστημονικές ενδείξεις δείχνουν ότι μετά τη δημιουργία της Γης
(4,6-4,7 δισεκατ. χρόνια) οι συνθήκες στην επιφάνεια και στην ατμόσφαιρα της Γης
πέρασαν μέσα από διάφορα στάδια εξέλιξης. Από τη στιγμή που οι ζωντανοί
προβιοτικοί οργανισμοί εμφανίσθηκαν και ο Ήλιος ως πολύ νέο αστέρι εξέπεμπε
25-30% μικρότερη ενέργεια, έπρεπε να υπήρχαν αέρια του θερμοκηπίου στην
ατμόσφαιρα για να διατηρήσουν την επιφάνεια θερμή και να διευκολύνουν την
ανάπτυξή τους. Το CH4 και το CO2 είναι τα ιδανικά αέρια για το σκοπό αυτό,
μάλιστα το CH4 είναι 21 φορές πιο ενεργό από το CO2 στην δέσμευση της
ακτινοβολούμενης θερμότητας από τη Γη προς το Σύμπαν, ιδιαίτερα στην υπέρυθρο
περιοχή του φάσματος των ακτινοβολιών.
Η έρευνα για την ατμόσφαιρα των πρώτων εκατομμυρίων ετών της ύπαρξης
της Γης και η διαμόρφωση του κλίματος απασχόλησε τους επιστήμονες εδώ και
πολλές δεκαετίες. Οι διάφορες θεωρίες του Αρχαϊκού κλίματος στηρίχθηκαν σε
επιστημονικά δεδομένα. Η προσοχή τους από την αρχή της έρευνας επικεντρώθηκε
στο CH4. Οι προσομοιώσεις (simulations) είναι η συνήθης μεθοδολογία με την οποία
οι επιστήμονες εισάγουν αριθμό παραγόντων σε εξειδικευμένα προγράμματα
ηλεκτρονικών υπολογιστών και
μέσω
πολυπαραγοντικών υπολογισμών
λαμβάνουν διάφορα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων έδειξαν
ότι το CH4 μπορεί να διατηρηθεί για πάνω από 10.000 χρόνια, απουσία οξυγόνου,
ενώ τις σημερινές εποχές, με το οξυγόνο του αέρα στο 21%, το μεθάνιο μπορεί να
διατηρηθεί μόνο 10 περίπου χρόνια στην ατμόσφαιρα λόγω της αργής οξείδωσής
του.
Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία πρέπει να υπήρχαν πρωτόγονα μονοκύτταρα
μεθανογόνα βακτήρια (methanogenic bacteria) ή μικρόβια που την περίοδο της
ακμής τους μπορούσαν να παράγουν μεγάλες ποσότητες CH4. Η παρουσία του
μεθανίου στην ατμόσφαιρα δημιούργησε ένα προστατευτικό στρώμα που
αποσόβησε την κατάψυξη του πλανήτη Γη. Πιστεύεται ότι όταν πέρασε η κυριαρχία
των μεθανογόνων μικροβίων, η πτώση της θερμοκρασίας ήταν κατακόρυφη και
έτσι εξηγείται η πρώτη παγκόσμια εποχή των παγετώνων. Οι επιστήμονες,
λαμβάνονταν υπόψη την ατμόσφαιρα του μεγαλύτερου δορυφόρου του Κρόνου,
του Τιτάνα, που αποτελείται αποκλειστικά από CH4, πιστεύουν ότι η Γη την εποχή
εκείνη καλύπτονταν από μία ροδοπορτοκαλόχρωμη ομίχλη μεθανίου.
Άλλοι επιστήμονες (Carl Sagan και G.H. Mullen) πίστευαν ότι το άζωτο ήταν
το αέριο του θερμοκηπίου που κράτησε την επιφάνεια της Γης θερμή και απέκλεισε
τη δημιουργία παγετώνων. Το άζωτο είναι πολύ ισχυρότερο του CH4 ως αέριο του
φαινόμενου του θερμοκηπίου. Παρόλα αυτά, μεταγενέστερες έρευνες έδειξαν ότι το
άζωτο μπορεί να διασπαστεί από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες (UV) του ‘Ηλιου σε
ατμόσφαιρα με απουσία οξυγόνου (όπως είναι σήμερα), και η θεωρία αυτή
απορρίφθηκε. ΄Αλλοι επιστήμονες προτίμησαν το CO2 που εκλύονταν από τα
ηφαίστεια για την διεργασία του θερμοκηπίου. Αλλά ενώ η θεωρία διατηρήθηκε επί
δύο δεκαετίες, αργότερα ορισμένα γεωχημικά στοιχεία από άλλους ερευνητές
έδειξαν ότι τα επίπεδά του CO2 στην αρχέγονη Γη ήταν πολύ χαμηλότερα για να
μπορέσουν να διατηρήσουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αυτό στηρίχθηκε στην
απουσία του ορυκτού σιδηρίτη (FeCO3) στα ανώτερα στρώματα του εδάφους, ο
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οποίος θα σχηματίζονταν αν αντιδρούσε το CO2 στην αναερόβια αρχέγονη
ατμόσφαιρα με τον σίδηρο των αρχαϊκών πετρωμάτων, αλλά δείγματα εδαφών
ηλικίας 2,8-2,2 δισεκατομμυρίων ετών δεν έδειξαν ίχνη του ορυκτού αυτού.
Δικαιολογημένα λοιπόν, οι επιστήμονες θεωρούν ότι το Μεθάνιο έπαιξε σημαντικό
ρόλο στην αποφυγή των παγετώνων, οι οποίοι αναπόφευκτα θα σκότωναν τους
αρχέγονους μονοκύτταρος αναερόβιους οργανισμούς (μεθανογόνα).

Σχήμα 7.5. Μεθανογόνα βακτήρια (methanogenic bacteria).
Τα μεθανογόνα βακτήρια προτιμούν το υγρό και θερμό κλίμα και η ο
μεταβολισμός τους ενισχύονταν από αυτούς τους παράγοντες. Το θερμό κλίμα που
δημιουργούσε το μεθάνιο έκανε πιο έντονο τον υδρολογικό κύκλο. Καταρρακτώδεις
βροχές και εξατμίσεις τεράστιων ποσοτήτων νερού από τους ωκεανούς
επικράτησαν επί εκατομμύρια χρόνια. Αυτό ενίσχυσε τη διάβρωση και την
αποσάθρωση των πετρωμάτων των ηπείρων, μία διαδικασία που επέτεινε την
απομάκρυνση του CO2 από την ατμόσφαιρα, λόγω της αντίδρασης με το σίδηρο και
άλλα μεταλλικά και μη μόρια. Το CH4 πιστεύεται ότι ενώ αυξάνονταν στην
ατμόσφαιρα, ορισμένα μόριά του άρχισαν να αντιδρούν μεταξύ τους στις
υψηλότερες θερμοκρασίες και να σχηματίζουν σύνθετους υδρογονάνθρακες με
περισσότερα άτομα άνθρακα (-CH2-CH2-CH2-CH2-), εκ των οποίων πολλοί
συμπυκνώθηκαν σε αιωρούμενα σωματίδια και με τις βροχές συγκεντρώθηκαν σε
προβιοτικές λίμνες. Πολλοί υδρογονάνθρακες με τη επαφή σε επιφάνειες
αργιλοπυριτικών πετρωμάτων μπορούσαν να υποστούν καταλυτικές αντιδράσεις
και να παράγουν πιο σύνθετες οργανικές ενώσεις.
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7.5. Γεωλογικές Έρευνες και Αναλύσεις για το Ρόλο του Μεθανίου
στην Προέλευση της Ζωής
Γεωλογικές ανασκαφές που έγιναν το 2004 σε απολιθωμένους βράχους
ηλικίας 3,5-3,2 δισ. χρόνων (Νότιος Αφρική και Δ. Αυστραλία) έδωσαν ενδείξεις
από τις θερμοκρασιακές συνθήκες που
για αφθονία του
CO2. Επίσης,
υπολογίσθηκαν, υποδείχθηκε και η παρουσία CH4.
Οι ενδείξεις αυτές δεν είναι ακριβώς τα «δακτυλικά» αποτυπώματα των δύο
αερίων, αλλά από τους βράχους της εποχής εκείνης οι επιστήμονες βρήκαν ότι
σίγουρα υπήρχε απουσία Ο2, ανθρακικός σίδηρος στα ορυκτά και ίχνη στους
βράχους, που πιθανολογείται ότι είναι ροή νερού (ρυάκια), και άλατα που πρέπει
να προήλθαν από την εξάτμιση ωκεανών. Το συμπέρασμα είναι ότι τουλάχιστον το
CΟ2 και το CH4 ως αναγωγικό αέριο, ήταν ικανά να δεσμεύσουν την εκλυόμενη
θερμότητας στην πρωτόγονη ατμόσφαιρα της Γης.
Πειράματα με λεπτές φέτες γεωλογικών δειγμάτων που υπέστησαν
μικροσκοπική ανάλυση, χημική ανάλυση και ραδιοχρονολόγηση διεξήγαν οι
γεωλόγοι Tice M και Lowe D, (University of Stanford NASA's Exobiology Program).
Αφού βρήκαν ότι υπήρχε ρέον νερό και άλατα, οι θερμοκρασίες δεν πρέπει να ήταν
πάνω από 100οC, αλλά και όχι πολύ χαμηλές, ώστε να προστατευθούν τα βιομόρια.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς τους θεωρείται ότι η θερμοκρασία κυμαίνονταν
στην περιοχή των 70±10 οC. Οι επιστήμονες με διάφορα μοντέλα προσπάθησαν να
καθορίσουν τις διεργασίες που καθόρισαν τη μορφή και τη σύστασή καθώς και τις
μεγάλες πιθανότητες για τα δύο αέρια CΟ2 και το CH4 να συνδυάζονταν τις
πρωτόγονες εποχές για να διατηρήσουν τις υψηλές θερμοκρασίες της επιφάνειας
της Γης.
Το CΟ2 , σύμφωνα με τις ενδείξεις και τους υπολογισμούς, πιστεύεται ότι
διαλύθηκε
στους ωκεανούς και ένα μεγάλο μέρος του μετατράπηκε και
δεσμεύθηκε υπό μορφή ανθρακικών αλάτων, ώστε η αναλογία του να είναι σε
κάποια φάση παρόμοια με αυτή του CH4. Το CH4 στις θερμοκρασίες αυτές
εξαερώθηκε σε ομίχλη που πρέπει να ήταν παρόμοια με την ατμόσφαιρα του
Τιτάνα, δορυφόρου του Κρόνου, όπου έχει πιστοποιηθεί η παρουσία μεγάλων
ποσοτήτων CH4. Πιθανολογείται ότι η ομίχλη αυτή του μεθανίου προκάλεσε τη
συνεχιζόμενη σταθεροποίηση της θερμοκρασίας στους 50-40ο C, που είναι μία
μέτρια θερμοκρασία για τα ευαίσθητα υδρόβια βιολογικά συστήματα.
Οι επιστήμονες μέσω των αναλύσεων των πετρωμάτων παρατηρούν μία
εξαφάνιση του φαινόμενου του θερμοκηπίου γύρω στα 3,0-2,9 δισεκ. χρόνια,
εποχή για την οποία πιστοποιείται η εμφάνιση των πρώτων παγετώνων
(glaciation). Την εποχή εκείνη δεν υπάρχουν κυανοφύκη, φυτά ή ζώα για να
επηρεάσουν την ατμόσφαιρα, η Γη στην ουσία ήταν ένας απέραντος ωκεανός.
Υπήρχαν μόνο μερικά πρωτόγονα φωτοσυνθετικά μικρόβια-βακτήρια που θα
μπορούσαν να παίξουν σημαντικό ρόλο στη σύνθεση και εκπομπή CH4 και CO2. Οι
γεωλογικές ενδείξεις δείχνουν ότι πιθανόν τα ηφαίστεια άρχισαν να εκπέμπουν
ξανά αέρια, ιδιαίτερα CΟ2 και CH4, τα οποία ξαναδημιούργησαν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου.
Αυτή είναι η εποχή, σύμφωνα με τους επιστήμονες, που δημιουργήθηκαν
χερσαίες περιοχές ηπείρων (σε έκταση 10-15% των σημερινών), ενώ αργότερα την
περίοδο των 2,5 δισεκατ. ετών σχηματίσθηκε μία τεράστια ηπειρωτική περιοχή
(περίπου έκτασης 50-60% της σημερινής, που καλείται Παγγαία, Παν-γαία,
Pangaea) στην επιφάνεια του πλανήτη. Οι κύκλοι του φαινόμενου του θερμοκηπίου
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και των παγετώνων με αντίστοιχη πτώση των θερμοκρασιών λόγω απωλειών του
CΟ2 και του CH4 , πρέπει να συνέβησαν αρκετές φορές στα τελευταία 2,5 δισ.
χρόνια (εποχές παγετώνων, glacial, ενδοπαγετώνων, interglacial epochs) (Lowe &
Tice, 2004; Tice et al, 2004; Tice & Lowe, 2004; Tice & Lowe, 2006; Diedrich et al,
2006) .
Το μεθάνιο (CH4) επανήλθε στο προσκήνιο της επιστημονικής επικαιρότητας με
ορισμένες άλλες επιστημονικές ανακαλύψεις. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η
επιστημονική παρατήρηση το 2003, ότι στον Άρη παρατηρήθηκε από δορυφορικές
παρατηρήσεις και χερσαίες αστρονομικές παρατηρήσεις μικρή ποσότητα CH4 στην
ατμόσφαιρά του (Planetary Fourier Spectrometer on Mars Express, Canada-FrenchHawaii Telescope). Όλες οι μέχρι σήμερα παρατηρήσεις του πλανήτη Άρη δεν έχουν
δείξει την παρουσία έστω και πρωτόγονης μικροβιακής ζωής, που θα μπορούσε
να συμβάλλει στην εκπομπή οργανικών μορίων και ιδιαίτερα CH4. Τελικά, οι
επιστήμονες θεώρησαν ότι δεν είναι ζωντανοί οργανισμοί η πηγή των ιχνών CH4
αλλά κάποιες ανεξήγητες ανόργανες πηγές, ηφαίστεια που έχουν εξαφανισθεί εδώ
και εκατομμύρια χρόνια ή πτώση μετεωριτών (Athreya et al, 2007).
To 2005 οι επιστήμονες Tung, Bramall και Price (Πανεπιστήμιο της
Καλιφόρνιας, Berkeley) ανακάλυψαν CH4 που είχε εγκλωβισθεί σε βάθος 3.053
μέτρων σε πάγο της Γροιλανδίας (Greenland Ice Sheet Project 2). Τα δείγματα
αυτά δείχνουν σταγονίδια ατμοσφαιρικού CH4 που δεσμεύτηκαν στον πάγο. Στα
ίδια δείγματα βρέθηκαν από άλλους επιστήμονες υψηλές συγκεντρώσεις
μικροβίων. Τα δείγματα σε διάφορα βάθη έδειξαν διαφορετικές συγκεντρώσεις
CH4, ιδιαίτερα στα 90 μέτρα. Οι συγκεντρώσεις ήταν 10 φορές μεγαλύτερες από τα
άλλα βάθη. Το CH4 θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα εκπομπών από αρχαϊκή
μικροβιακή ζωή, τα αποκαλούμενα μεθανογενή αρχαϊκά και βακτήρια. Το CH4 αυτό
πιστεύεται ότι είναι αποτέλεσμα εκπομπών από υδροβιότοπους και εξαρτάται από
τις θερμοκρασίες, τα ιζήματα και την παραγωγή των οικοσυστημάτων. Οι
εναλλαγές στη συγκέντρωση του CH4 στους παγοπυρήνες αντανακλά τις μεταβολές
σε πλανητική κλίμακα των αποθεμάτων CH4 (Tung et al., 2005; Price & Sowers,
2004; Pohde et al, 2008).
Το 2006 δύο επιστήμονες από το Penn State University (ΗΠΑ), Ferry και
House ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα των ερευνών τους που έδειχναν ότι θαλάσσια
αρχαϊκά μικρόβια (Methanosarcina acetivorans) μεταβολίζουν το μονοξείδιο του
άνθρακα (CO) σε CH4 και οξικό εστέρα (CH3COOR). Η βιοχημική αυτή μεταβολική
διεργασία τους οδήγησε και στην διατύπωση μίας νέας θεωρίας για την προέλευση
της ζωής.
Τα μεθανογόνα αυτά μικρόβια αναπτύσσονταν σε ανοξικές συνθήκες μέσα
σε ιζήματα και κάτω από φύκια. Η νέα αυτή «θερμοδυναμική θεωρία»
(thermodynamic theory) της προέλευσης και αρχαϊκής εξέλιξης της ζωής αποτελεί,
κατά τη γνώμη των δύο επιστημόνων, βελτίωση στις δύο επικρατούσες μέχρι
σήμερα θεωρίες, της «ετεροτροφικής θεωρίας» (heterotrophic theory) και της
«χημειοαυτοτροφικής θεωρίας» (chemoautotrophic theory).
Οι θεωρίες αυτές των Lazcano, Miller και Bada (Lazcano & Miller, 1999;
Bada & Lazcano , 2002) θεωρεί ότι η προβιοτική ζωή αναπτύχθηκε από την
«οργανική σούπα»
οργανικών ενώσεων που παρασκευάσθηκαν κάτω από
αβιοτικές συνθήκες με την επίδραση ηλεκτρικών εκκενώσεων. Η άλλη θεωρία της
«χημειοαυτοτροφικής» τάσης θεωρεί ότι η πρωτογενής προ-βιοτική έναρξη για τη
σύνθεση ανθρακούχων ενώσεων έγινε στην επιφάνεια καταλυτών (αργιλο-σιδηρο146
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πυριτικών) μέσω οξικού θειοεστέρα από μονοξείδιο (CO) και υδρόθειο (H2S) με
γεωθερμική πηγή ενέργειας (Russell et al, 1988; Wachtershauser 1988 & 1990;
Russell and Hall, 1997).

Σχήμα 7.6. Η ενιαία ήπειρος Παγγαία (Παν-γαία) που περιβάλλονταν από την
τεράστια Τηθύ θάλασσα, κατακερματίσθηκε πριν 225 εκατομ. χρόνια σχηματίζοντας
τις ηπείρους Λαυρασία (Ευραμερική) και την Γκοντβάνα. Η κίνηση των
λιθοσφαιρικών πλακών διέσπασε ξανά τις ηπείρους σε μικρότερα τμήματα για να
σχηματίσουν τελικά τις 5 γνωστές ηπείρους και την Ανταρκτική.
Οι Ferry και House προτείνουν ένα τρίτο δρόμο όπου η ενεργειακή
συντήρηση παίζει καθοριστικό ρόλο για την προέλευση της ζωής. Θεωρούν ότι η
πορεία της ενεργειακής διατήρησης (energy-conservation) έπαιξε σημαντικό ρόλο
στην προώθηση της αρχικής εξέλιξης της κυτταρικής λειτουργίας των αναερόβιων
μικροοργανισμών. Προτείνουν ένα κυκλικό επίπεδο φωσφορυλίωσης με ενεργειακή
διατήρηση ως την κινητήριο δύναμη για την προώθηση της εξέλιξης των
πρωτόγονου μεταβολισμού, ενώ ως πρωτογενή ενεργειακή πηγή θεωρούν πιο
πιθανή την γεωθερμική (Ferry και House, 2006; Lessner et al., 2006).
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7.6. Πηγές Μεθανίου στον Πλανήτη Γη
Οι κυριότερες πηγές CH4 στη Γη σήμερα είναι οι περισσότερες βιολογικής
προέλευσης, κυρίως μεταβολικές διεργασίες, όπως ζύμωση στα έντερα αγελάδων
που καταναλώνουν χορτάρι και στο σώμα διαφόρων ζώων η διάσπαση οργανικής
ύλης κάτω από αναερόβιες συνθήκες. Αυτές οι συνθήκες επικρατούσαν στη Γη επί
πολλά εκατομμύρια χρόνια με τη διάσπαση της ζωικής ύλης σε υδροβιοτόπους ή με
την αποσύνθεση οργανικής ύλης κάτω από υψηλή πίεση εδαφικών μαζών που
σκέπασαν φυτά και δένδρα. Οι κυριότερες πηγές είναι :
1. Υδροβιότοποι, έλη: 21%
2. Ζύμωση στα έντερα ζώων (αγελάδες): 20%
3. Τερμίτες, άλλες βιογενείς διεργασίες: 15%
4. Φυσικό αέριο, πετρελαιοπηγές, ανθρακωρυχεία : 14%
5. Kαλλιέργειες ρυζιού (ορυζώνες), ελώδεις περιοχές : 12%
6. Καύση βιομάζας : 8%
7. Άλλες μη βιογενείς διεργασίες : 6%
8. Ωκεανοί και λίμνες : 3%
9. Υδρίτες μεθανίου (CH4 hydrates) : 1%
10. Ηφαίστεια : 0,2 %

Σχήμα 7.7. Υδρίτες Μεθανίου Υπεδάφιοι υδρίτες σε παγωμένα εδάφη και στον
πυθμένα ωκεανών.
Στην σημερινή ατμόσφαιρα της Γης που είναι πλούσια σε Οξυγόνο, Άζωτο
και υδρατμούς, το CH4 είναι μόνο 1,5 μέρη στο εκατομμύριο (ppm). Ο άνθρακας
του CH4 αντιδρά με τις δραστικές ρίζες υδροξυλίου (ΗΟ) που παράγονται
καθημερινά υπό την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας στο οξυγόνο και στους
υδρατμούς. Οι αντιδράσεις αυτές δίνουν CO2 , CO και H2O. Η συγκέντρωση CH4
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στην ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά χαμηλή και λόγω της οξειδωτικής δράσης του
οξυγόνου μπορεί να παραμείνει μόνο για περίπου 10, περίπου, χρόνια.

Σχήμα 7.8. Το Μεθάνιο σήμερα είναι σημαντικό φυσικό αέριο που προήλθε από τη
διάσπαση ζωντανών οργανισμών σε υψηλές θερμοκρασίες και πίεση.
Συμπερασματικά, για το κεφάλαιο αυτό μπορούμε να αναφέρουμε, ότι το
διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές ενδείξεις
αποτέλεσαν αέρια της πρωτόγονης φάσης εξέλιξης του πλανήτη Γη Σε παλαιότερες
ανοξικές συνθήκες το μεθάνιο βρίσκονταν σε υψηλές συγκεντρώσεις στην
ατμόσφαιρα της Γης. Η έντονη θερμομονωτική δράση των δύο αυτών αερίων
πρέπει να έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της υψηλής σχετικά θερμοκρασίας
και του φαινόμενου του θερμοκηπίου που αποτέλεσε προστατευτική ασπίδα στους
παγετώνες βοήθησε στην επιβίωση των πρωτόγονων βιολογικών συστημάτων.
Συγχρόνως τα δύο αέρια πρέπει να προσέφεραν άφθονη πηγή για τη σύνθεση
προβιοτικών οργανικών ενώσεων.

149

Οι Χημικές Ενώσεις που Δημιούργησαν τη Ζωή στον Πλανήτη Γη

Κεφάλαιο 7

7.7.Βιβλιογραφία
Βιοχημικοί κύκλοι στην Γη Διοξείδιο του Άνθρακα, Μεθάνιο
1.
Butcher SS, Charlson RJ, et al. Eds. Global Biogeochemical Cycles. Academic Press,
San Diego , CA, 1992.
2.
Heiman M. Dynamics of carbon cycle. Nature 375:629-630, 1995.
3.
Simquist ET. The global carbon dioxide budget. Science 259:934-941, 1993.
4.
Stanley SM. Earth System History. WH Freeman & Co, New York, 1999.
5.
Ehleringer JR, Cerling JE, Dearing MD, Eds. A History of Atmospheric CO2 and Its
Effects on Plants, Animals and Ecosystems. Series: Ecological Studies, Vol. 177,
Springer, Berlin, 2005.
6.
Trabalka JR. Atmospheric Carbon Dioxide and the Global Carbon Cycle. University
Press of the Pacific, 2005.
7.
Falkowski PG, Fenchel T, Delong EF. The microbial engines that drive Earth’s
biogeohemical cycles. Review. Science 320:1034-1037, 2008.
8.
Lutgens FK, Tarbuck EJ. The Atmosphere. An Introduction to Meteorology, 10th ed,
Prentice Hall, Pearson Education, New York, 2009.
9.
Stewart R. Oceanography in the 21st Century-An Online Textbook. 2007. Texas A & M
University.
Ocean
World.
http://oceanworld.tamu.edu/
resources/oceanographybook/co2.problem.htm .
10. Petit JP, Jouzel J, et al. Climate and atmospheric history of the past 420.000 years
from the Vostok ice core in Antarctica. Nature 399: 429-436, 1999. Data Source for
CO2 (Mauna Loa): http://cidiac.esd.oml.gov/ftpp/trends/co2/maunaloa.co2.
Προέλευση της ζωής, προβιοτικές συνθήκες, ρόλος CO2 και CH4
1.
Oró J. Synthesis of adenine from ammonium cyanide. Biochem Biophys Res Comm 2:
407-412, 1960.
2.
Wächtershäuser G. Before enzymes and templates: theory of surface metabolism.
Microbiol Rev 52:452-484, 1998.
3.
Orgel LE. Self-organizing biochemical cycles. Proc Natl Acad Sci USA 97:1250312507, 2000.
4.
Orgel LE.Prebiotic chemistry and the origin of the RNA world. Crit Rev Biochem Mol
Biol 39:99-123, 2004.
5.
Ehrefreund P, Irvine W, Becker L, Blank J, Brucato JR, Colangeli Derenne S, Despois
D, Dutrey A, Fraaije H, Lazcano A, Owen T,Robert F, ISSI-Team. Astrophysical and
astrochemical insights into the origin of life. Rep Progr Phys 65:1427-1487, 2002.
6.
Llorca J. Organic matter in meteorites. Intl Microbiol 7:239-248, 2004.
7.
Llorca J. Organic matter in comets. Intl Microbiol 8:5-12, 2005.
8.
Juli Peretó. Controversies on the origin of life. Int Microbiol 8(1):23-31, 2005.
9.
Orgel LE. Prebiotic chemistry and the origin of the RNA world.. Crit Rev Biochem Mol
Biol 39:99-123, 2004.
10. Bada JL, Lazcano A The origin of life: some like it hot, but not the first
biomolecules. Science 296:1982-1983, 2002.
Αρχαϊκή ατμόσφαιρα, φωτοσύνθεση, μεθάνιο
1.
Sagan C, Mullen GH. Earth and Mars: evolution of atmospheres and surface
temperatures. Icarus 177:52-56, 1972.
2.
Kasting JF, Zahnie KJ, Walker JCG. Photochemistry of methane in the Earth’s early
atmosphere. Precambrian Res 20:121-148, 1983.
3.
Casting JF, Toon OB, Pollack JB. How climate evolved on the terrestrial planets.
Scientific American Febr. 1988.
4.
Russel MJ, Hall AJ. The emergence of life from iron monosulphide bubbles at a
submarine hydrothermal redox and pH front. J Geolog Soc London 154:377-402, 1997.

150

Οι Χημικές Ενώσεις που Δημιούργησαν τη Ζωή στον Πλανήτη Γη

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Κεφάλαιο 7

Russell MJ, Hall AJ, Cairns-Smith AG, Baterman PS. Submarine hot springs and the
origin of life. Nature 336:117-119, 1988.
Wachtershauser G. Before enzymes and templates. Theory of surface metabolism.
Microbiol Rev 52:452-484, 1988.
Wachtershauser G. Evolution of the first metabolic cycle. Proc Natl Acad Sci USA
87:200-204, 1990.
Lazcano A, Miller SL. On the origin of metabolic pathways. J Mol Evol 49:424-431,
1999.
Lowe DR, Tice MM. Geologic evidence for the Archaean atmospheric and climatic
evolution: Fluctuating levels of CO2, CH4 and O2 with the overriding tectonic control.
Geology 32:493-496, 2004.
Tice MM, Bastick BC, Lowe DR. Thermal history of the 3.5-3.4 Ga Onvewacht and Fig
Tree Groups. Barberton greenstone belt South Africa, inferred by Raman
microspectroscopy of carbonaceous material. Geology 32:37-40, 2004.
Tice MM, Lowe DR. Photosynthetic microbial mats in the 3,416-Myr-old ocean. Nature
431:549-552, 2004.
Tice MM, Lowe DR. Hydrogen-based carbon fixation in the earliest known
photosynthetic organisms. Geology 34:37-40, 2006.
Diedrich LEP, Tice MM, Newman DK. Coevolution of life on Earth. Review. Current
Biol 16:R395-R400, 2006.
Kasting JF. ΄Όταν το Μεθάνιο διαμόρφωσε το κλίμα. Scientific American (ελληνική
έκδοση) 2(9)¨68-73, 2004.
Kasting JF. Paleoclimatology: Archean atmosphere and climate. Nature 432:395-399,
2004.
Kasting JF. The rise of atmospheric oxygen. Science 293:819-820, 2001.
Kasting JF, Pavlov AA, Siefert JL. A coupled ecosystem-climate model for predicting
the methane concentrations in the Archean atmosphere. Orig Life Evol Biosph
31:271-285, 2001.
Pavlov AA, Kasting JF, Brown LL, Rages KA, Freedman R. Greenhouse warming by CH4
in the atmosphere of the early Earth. J Geophys Res 105:981-911, 2000.
Bada JL, Lazcano A The origin of life: some like it hot, but not the first biomolecules.
Science 296:1982-1983, 2002.
Pavlov AA, Hurtgen MT, Kasting JF, Arthur MA. Methane-rich proterozoic atmosphere.
Geology 31:87-90, 2003.
Bada JL, Lazcano A . Prebiotic soup-revisiting the Miller experiment.
Science
300:745-746, 2003.
Tung HC, Bramall NE, Price PB. Microbial origin of excess methane in glacial ice and
implications for life on Mars. Proc Natl Acad Sci USA 102:18292-18296, 2005.
Kasting JF. Methane and climate during the Precambrian era. Precambrian Res
137:119-129, 2005.
Athreya SK, Mahaffy PR, Wong A-S. Methane and related species on Mars: origin, loss,
implications for life, and habitability. Planetary Space Sci 55:358-369., 2007.
Price PB, Sowers T. Temperature dependence of metabolic rates for
microbial
growth maintenance and survival. Proc Natl Acad Sci USA 101:4631-4636, 2004.
Pohde RA, Price PB, Bay RC, Bramall NE. In situ microbial metabolism as a cause of
gas anomalies in ice. Proc Natl Acad Sci USA 105:8667-8672, 2008.
Ferry JG, House CH. The step-wise evolution of early life driven by energy
conservation. Molecular Biology and Evolution 31/3/2006 (doi:1093/molbev/msk014)
Lessner DJ, Li L, Li Q, Rejtar T, Andreev VP, Reichlen M, Hill K, Moran JJ, Karger BL,
Ferry JG. An unconventional pathway for reduction of CO2 to methane in CO-grown
Methanosarcina acetivorans revealed by proteomics. Proc Natl Acad Sci USA 103:
17921-17926, 2006.

151

Οι Χημικές Ενώσεις που Δημιούργησαν τη Ζωή στον Πλανήτη Γη

152

Κεφάλαιο 7

Οι Χημικές Ενώσεις που Δημιούργησαν τη Ζωή στον Πλανήτη Γη

Κεφάλαιο 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΣΙΔΗΡΟΣ και άλλα Ορυκτά στην Προέλευση της Ζωής. Ο
ρόλος του Σιδήρου στα Βιολογικά Συστήματα
Η προέλευση της ζωής στην πρωτόγονη Γη στηρίχθηκε σε χημικές διεργασίες
κάτω από τις προβιοτικές συνθήκες που επικρατούσαν στα πρώτα εκατομμύρια
χρόνια. Η ατμόσφαιρα και οι ωκεανοί, δηλαδή αέριες ενώσεις και το νερό, κάτω
από πρωτόγονες ενεργειακά συνθήκες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των
πρώτων χημικών οργανικών μορίων με βιολογική σημασία. Τις τελευταίες όμως
δεκαετίες οι επιστήμονες αναγνωρίζουν και έναν τρίτο παράγοντα που έπαιξε
καθοριστικό ρόλο στην προέλευση της ζωής στη Γη, τις βραχώδεις επιφάνειες, τα
ορυκτά κα τα αργιλο-σιδηρούχα πετρώματα. Τα σιδηρούχα πετρώματα, που ήταν
και τα πλέον άφθονα στον πλανήτη Γη, φαίνεται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και
στις μετέπειτα βιολογικές εξελίξεις των ζωντανών οργανισμών.
Οι ανθρακούχες χημικές ενώσεις που δημιουργήθηκαν στην πρωτόγονη
«σούπα» των ωκεανών, μικρών λιμνών και στις όχθες ποταμών από μόνες τους δεν
μπορούν να πολυμερισθούν. Οι επιστήμονες τώρα πιστεύουν, και αρκετά
πειράματα το απέδειξαν, ότι οι κρυσταλλικές επιφάνειες των ορυκτών και οι πόροι
τω μεταλλευμάτων θα μπορούσαν να προστατεύσουν τα χημικά μόρια και θα
μπορούσαν να αποτελέσουν καταλυτικές επιφάνειες για περαιτέρω χημικές
αντιδράσεις. Τα μεταλλικά ιόντα έχουν τις ικανότητες να επιδρούν καταλυτικά στις
αντιδράσεις αυτές, αλλά και μερικά από τα υδατοδιαλυτά να ενσωματώνονται σε
σύμπλοκα βιολογικά μόρια. Τα μεταλλικά ιόντα, όπως του σιδήρου, δεν πήραν
μόνο μέρος στις διεργασίες της προέλευση της ζωής αλλά αποτελούν και τμήμα των
βιολογικών συστημάτων. Ο πρώτος που αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στον
καταλυτικό ρόλο των ορυκτών στην προέλευση της ζωής ήταν ο διάσημος
επιστήμονας (καθηγητής κρυσταλλογραφίας Birbeck College, Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου) John Desmond Bernal. Σύμφωνα με την θεωρία του Μπέρναλ οι
οργανικές χημικές ενώσεις τις όχθες λιμνών και ποταμών με την κίνηση του νερού
μπορούσαν να συγκεντρωθούν στους πόρους ορυκτών και αργιλούχων
πετρωμάτων, όπως ο καολινίτης (καολίνης) και ο μοντμοριλονίτης, και να
συμπυκνωθούν προς πολυμερείς ενώσεις.

8.1. Αργιλικά Ορυκτά και Σίδηρος στην Προέλευση της Ζωής
Ο σίδηρος εκτός από το γεγονός ότι είναι το πλέον άφθονο μέταλλο στην Γη
είναι επίσης το μέταλλο με τις μεγαλύτερες τεχνολογικές εφαρμογές και τις
εξαιρετικές μαγνητικές του ιδιότητες. Τα τελευταία χρόνια αναπόφευκτα
αναγνωρίζεται και ο σημαντικός του ρόλος στην προέλευση της ζωής και στα
βιολογικά συστήματα. Τα σιδηρομαγνητικά ορυκτά μαγνητίτης (Fe3O4 ή FeO.Fe2O3)
και μαγνεμίτης βρίσκονται συχνά στο έδαφος. Η ανακάλυψη μαγνητικών
βακτηρίων, τα οποία περιέχουν μαγνητοσώματα και ήταν μοναδικά οργανίδια
νανο-μεγέθους με μαγνητικούς κρυστάλλους σιδήρου κατανεμημένα σε
ενδομοριακές αλυσίδες (magnetosome, unique prokaryotic organelles of nano-sized
crystals of magnetic iron mineral aligned in well-ordered intracellular chains),
θεωρήθηκε από πολλούς επιστήμονες μία σημαντική ένδειξη για τη συμμετοχή του
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σιδήρου στο σχηματισμό προκαρυωτικών οργανιδίων των κυττάρων. Επίσης,
ενώσεις του σιδήρου με θείο θεωρούνται ότι συνέβαλαν στη δημιουργία
πρωτότυπων οργανισμών στα πρώτα στάδια της δημιουργίας ζωντανών
οργανισμών.
Ο δισθενής σίδηρος (Fe2+) σε πειράματα με ουδέτερες ατμόσφαιρες (που
περιέχουν CO2 και N2) φαίνεται να παίζει το ρόλο του αναστολέα οξείδωσης, ενώ
συγχρόνως αυξάνει την απόδοση της παραγωγής των αμινοξέων που παράγονται
με τις συνθήκες του πειράματος Μίλλερ. Ενώ η θεωρία της προέλευσης της ζωής
με αυτότροφα συστήματα σε ηφαιστειακές περιοχές θεωρεί ότι ένας κόσμος
σιδήρου-θείου (iron-sulfur world) πρέπει να βοήθησε στην ανάδειξη οργανισμών με
ανόργανη υποδομή και οργανική υπερδομή, όπου ο σίδηρος, το κοβάλτιο, το
νικέλιο και άλλα μέταλλα προώθησαν καταλυτικά τη δόμηση της οργανικής
υπερδομής με τη σταθεροποίηση του άνθρακα.
Η ανακάλυψη μαγνητικών βακτηρίων, τα οποία περιέχουν διάφορες μορφές
σουλφιδίων του σιδήρου και οξειδίων του, ζουν κάτω από αναερόβιες συνθήκες και
αρχικά πιστεύονταν ότι ήταν πρωτότυπος τύπος ζωής. Αλλά θεωρείται ότι δεν είναι
εύκολο οι μεταβολικές αυτές διεργασίες να πραγματοποιηθούν μέσα σε ένα
βιολογικό κύτταρο. Θα πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερα γονίδια που να επιτρέπουν
την κρυστάλλωση των δύο σιδηρούχων ορυκτών. Οι επιστήμονες οδηγούνται στο
συμπέρασμα ότι η αποθήκευση σιδήρου πρέπει να ήταν απαραίτητη για να παίξει το
σημαντικό του ρόλο σε ενζυμικές διεργασίες (με το ίδιο τρόπο το ασβέστιο
αποθηκεύεται στα οστά). Τα ομοιοστατικά επίπεδα σιδήρου στα κύτταρα, όπως
γνωρίζουμε, παίζουν σημαντικό ρόλο σε μεγάλη ποικιλία ενζύμων που είναι
απαραίτητα για βιοενεργητικές διεργασίες. Η ρύθμιση του επιπέδου του σιδήρου
στα αερόβια κύτταρα επιτυγχάνεται μέσω της φερριτίνης, μία σφαιρική πρωτεΐνη
που αποθηκεύει το σίδηρο σε διαλυτή και μη τοξική μορφή.
Τα περισσότερα ορυκτά που αποτελούν τις βραχώδεις εκτάσεις της
επιφάνειας της Γης είναι πυριτικά ορυκτά (χαλαζίας, άμμος), αργιλικά ορυκτά και
πυρογενή πετρώματα σκουρόχρωμης απόχρωσης (βασάλτες, σκουρόχρωμα
σιδηρομαγνητικά υλικά). Τα αργιλικά ορυκτά , όπως ο καολiνίτης (Καολίνης)
[Al4Si4O10(OH)8], ο μοντμοριλονίτης, ο βερμικουλίτης και ο ιλλίτης έχουν μεγάλη
εδαφολογική και περιβαλλοντική σημασία στην επιφάνεια των εδαφών του
πλανήτη Γη.
Ο μοντμοριλονίτης (montmorillonite) είναι ένα 2:1 αργιλικό ορυκτό με
σύσταση [(Na,Ca)0.3 (Al, Mg)2 (Si4O10)(OH)2nH2O, και με κατιόντα K, Fe, και άλλων
μετάλλων], που έχει έλξει το ενδιαφέρον των επιστημόνων για το ρόλο του στις
διεργασίες της προέλευση της ζωής στα πρώτα αβιογενή στάδια.
Ο
μοντμοριλονίτης είναι εξαιρετικά ορυκτό για απορρόφηση οργανικών ενώσεων,
λόγω της μεγάλης επιφάνειας και της υψηλής κατιονικής ικανότητας ανταλλαγής
σε ενδοεπιφανειακά επίπεδα. Επιπλέον, οι επιστήμονες θεωρούν ότι το αργιλικό
ορυκτό δρα ως καταλύτης για προβιοτικές αντιδράσεις οργανικών μορίων.
Οι καταλυτικές ιδιότητές τους θεωρούνται ότι είναι αποτέλεσμα των
φυσικοχημικών τους χαρακτηριστικών, όπως υψηλές επιφανειακές κατανομές των
στοιχείων, ανταλλαγή των μεταλλικών ιόντων στην επιφάνεια και ποικίλη
απορροφητική ικανότητα για διάφορες οργανικές ενώσεις. Το ορυκτό
μοντμοριλονίτης και οι ιδιότητές του προσομοιάζουν κατά τους επιστήμονες στα
ένζυμα και θεωρούν ότι οι καταλυτικές του επιφάνειες έπαιξαν παρόμοιο ρόλο. Το
ορυκτό επιτυγχάνει να τοποθετήσει αντικριστά τα αντιδρώντα, να προσφέρει
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καταλυτικές επιφάνειες και να σταθεροποιήσει τις ενδιάμεσες ενώσεις των
αντιδράσεων. Ακόμη και σε περίπτωση που δεν έχουν τις καταλυτικές ιδιότητες, τα
αργιλικά ορυκτά μπορούν να προσροφήσουν άλλους καταλύτες στα ενδιάμεσα
επίπεδα της κρυσταλλικής τους δομής. Οι ιδιότητες αυτές έχουν τραβήξει την
προσοχή των επιστημόνων, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι βραχώδεις μετεωρίτες και τα
αργιλικά ορυκτά τους έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη σύνθεση προβιοτικών ουσιών
κατά το βομβαρδισμό της επιφάνειας της Γης με οργανική ύλη.

Kaolinite
Al4Si4O10(OH)8

Montmorillonite
(Na,Ca)0.33(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O

Σχήμα 8.1. Καολινίτης και Μοντμοριλονίτης, αργιλοπυρητικά ορυκτά που
θεωρούνται ότι έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην προβιοτική χημεία.
Ο σίδηρος πρέπει να συμμετείχε στην προέλευση της ζωής γιατί είναι το
επικρατέστερο μέταλλο, σε σχέση με τα άλλα μέταλλα και ανόργανα στοιχεία, στη
σύσταση της Γης: Fe 35%, Oxygen 30%, Πυρίτιο (Si)=15%, Μαγνήσιο (Mg) =13%,
Νικέλιο (Ni) =2,4%, Θείο (S) =1,9%, Αργίλιο (Al) =1,1% και Ασβέστιο (Ca) = 1,1%.

8.2. Η Βιοχημεία του Σιδήρου και ο Ρόλος του στα Αερόβια
Βιολογικά Συστήματα
Ο σίδηρος δεν είναι μόνο το πλέον άφθονο μέταλλο στην Γη αλλά βρίσκεται
στους μοντέρνους βιολογικούς οργανισμούς και με ακρογωνιαίο βιολογικό ρόλο.
Ενώ πριν 500 εκατομμύρια χρόνια ο σίδηρος θα εμφανίζονταν σε μεγάλο ποσοστό
υπό την ανηγμένη μορφή του δισθενούς σιδήρου (FeII ή Fe2+)), λόγω της χαμηλής
συγκέντρωσης οξυγόνου στην ατμόσφαιρα, τώρα ο σίδηρος βρίσκεται κυρίως υπό
τη μορφή του τρισθενούς σιδήρου (FeIII ή Fe3+), που είναι και η πιο αδιάλυτη
μορφή του. Οι υδατοδιαλυτές μορφές του είναι ακρογωνιαίες για τη μεταφορά
οξυγόνου στους αερόβιους οργανισμούς και σε σημαντικές ενζυμικές διεργασίες.
Το ερώτημα λοιπόν που θέτουν οι επιστήμονες, γιατί ο σίδηρος και όχι άλλο
μέταλλο; Οι λογικές εξηγήσεις σίγουρα λαμβάνουν υπόψη τους την αφθονία του
στα ορυκτά (αν και ορισμένα μέταλλα είναι χρήσιμα παρόλο που βρίσκονται σε
μικρότερες ποσότητες στα επιφανειακά ορυκτά), την χημική του διάθεση σε δύο
μόνο είδη σθένους, την ευκολία των οξειδοναγωγικών αλληλομετατροπών, την
ευκολία συμπλοκοποίησης και τη ισχυρή συγγένεια με το οξυγόνο. Άρα, εδώ θα
μπορούσε να εφαρμοσθεί ο τίτλος του βιβλίου του Ζακ Μονό «Τύχη και
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Αναγκαιότητα» (Le Hasard et la Nécessité), τύχη μέσα στις πολλαπλές εξελικτικές
επιλογές, ανάγκη γιατί οι φυσικοχημικές του ιδιότητες ταιριάζουν σε αυτό που
θέλουν για τη λειτουργία τους οι οργανισμοί.
Η ιοντική μορφή του σιδήρου το καθιστά πρωταγωνιστή σε αντιδράσεις
ελευθέρων ριζών, που έχουν καταλυτικό και φυσιολογικό ρόλο στο μεταβολισμό
των ευκαρυωτικών κυττάρων. Συγχρόνως ο σίδηρος είναι και τοξικός Η δυαδική
αυτή και αντικρουόμενη ιδιότητα του σιδήρου έχει αντιμετωπισθεί κατά την εξέλιξη
των βιολογικών συστημάτων. ΄Ετσι, ο σίδηρος δεν κυκλοφορεί ελεύθερος στα
βιολογικά συστήματα αλλά μόνο υπό μορφή δεσμευμένης ένωσης με κατάλληλες
πρωτεΐνες. Μόνο έτσι ο «δεσμευμένος» σίδηρος μεταφέρεται και λειτουργεί
καταλυτικά χωρίς να παρουσιάζει τις αρνητικές πλευρές της χημικής του
οξειδωτικής δραστικότητας. Στα θηλαστικά και στον άνθρωπο, ο σίδηρος του
πλάσματος του αίματος είναι ενωμένος με την τρασφερρίνη και ο περισσότερος
σίδηρος στο σώμα μας βρίσκεται σε σύμπλοκα πορφυρίνης, όπως στην
αιμοσφαιρίνη, μυοσφαιρίνη και ένζυμα που περιλαμβάνουν την αίμη (haemoglobin
ή hemoglobin, myoglobin, haem-containing enzymes). Επίσης, ο σίδηρος βρίσκεται
αποθηκευμένος για τις ανάγκες του οργανισμού σε σύμπλοκα που τον δεσμεύουν
με ασφάλεια, όπως η φερριτίνη και η αιμοσιδερίνη (ferritin, haemosiderin). Οι
διατροφικές ανάγκες των διάφορων οργανισμών σε σίδηρο εξαρτάται από τον
κεντρικό ρόλο που παίζει στον ενεργειακό μεταβολισμό των κυττάρων. Ιδιαίτερα
στον άνθρωπο, η μειωμένη πρόσληψη σιδήρου οδηγεί στην αναιμία. Ο σίδηρος
λαμβάνει μέρος σε οξειδοαναγωγικές διεργασίες και κρίσιμες ενζυμικές
αντιδράσεις, αλλά και σε μεταφορά οξυγόνου είτε ελεύθερο είτε υπό
συμπλοκοποιημένη μορφή.
Ο άνθρωπος παραλαμβάνει καθημερινά με τη διατροφή του ~12 mg/d
(χιλιοστά του γραμμαρίου/ημέρα) , εκ των οποίων ~10 mg/d δεν διαλύονται και
περνούν αυτόματα στα κόπρανα, 0,5-2 mg/d απορροφούνται από την εντερική
μεμβράνη και διοχετεύονται στο σώμα. Μέσω του πλάσματος οι ποσότητες του
σιδήρου διαμοιράζονται:
 180 mg στα ένζυμα,
 400 mg στους μυώνες (για τις ανάγκες του μυοσφαιρίνης και του δέρματος),
 150 mg στο μυελό των οστών,
 2300 mg στα ερυθρά αιμοσφαίρια (αιμογλοβίνη), για απώλειες από
τραύματα, και για την απώλεια αίματος κατά την περίοδο στις γυναίκες (~20
mg ),
 2 mg αποστέλλονται από τα ερυθρά αιμοσφαίρια στο ήπαρ και τα
διαδικτυακά-ενδοθηλιακά κύτταρα. Από το ήπαρ ένα ποσό 0,24 mg/d
περνάει στη χοληδόχο κύστη και μετά εκκρίνεται στα κόπρανα. Οι τιμές
αυτές ισχύουν για ένα μέσο άνθρωπο χωρίς λειτουργικά προβλήματα υγείας.
Ο περισσότερος σίδηρος, περίπου τα 2/3, χρησιμοποιούνται στη μεταφορά
οξυγόνου μέσω της αιμοσφαιρίνης και με μικρότερα ποσά στην μυοαιμοσφαιρίνη.
Το άλλο 1/3 του σιδήρου υπάρχει σε ένζυμα, σε πρωτεΐνες μεταφοράς όπως η
τρανσφερρίνη και η λακτοφερρίνη, σε πρωτεΐνες αποθήκευσης, όπως φερριτίνη
και αιμοσιδερίνη, και τέλος σε διάφορα σύμπλοκα με βιολογική σημασία.
Το σώμα ενός κανονικού ανθρώπου περιέχει , περίπου, 4,5 γραμμάρια (g)
σιδήρου και η καθημερινή απορρόφηση σιδήρου από τη διατροφή του είναι,
περίπου, 1 χιλιοστό του γραμμαρίου (mg). Η βιολογική ισορροπία του σιδήρου
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στον οργανισμό επιτυγχάνεται με εξαιρετικό συντονισμό μεταβολικών διεργασιών,
όταν σκεφθούμε ότι η συνολική καθημερινή ανακύκλωση στο πλάσμα του αίματος
του ανθρώπου είναι της τάξης των 35 mg. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ο σίδηρος
απαιτεί πολύ καλή και συντονισμένη κυκλοφορία, αποθήκευση και μεταβολισμό σε
ένα οργανισμό. Μειωμένη συγκέντρωση σιδήρου στον άνθρωπο επιφέρει διάφορες
ασθένειες, με σπουδαιότερη την αναιμία.

8.3. Μεταφορά και Αποθήκευση του Σιδήρου στα Βιολογικά
Συστήματα και ο Ρόλος των Πρωτεϊνών
Ο σίδηρος δεν μπορεί να μεταφερθεί ελεύθερος στο σώμα των αερόβιων
οργανισμών λόγω της οξείδωσης που υπόκειται εύκολα από το οξυγόνο και γιατί
παράγει ελεύθερες οξυγονούχες ρίζες (oxygen free radicals) με διάφορα
υπεροξείδια και το υπεροξειδικό ανιόν (O2). Κατά την εξέλιξη των έμβιων όντων
πρέπει να επικράτησαν ειδικές πρωτεΐνες για τη μεταφορά του σιδήρου
(τρανσφερρίνη) και για την αποθήκευσή του σε δισθενή μορφή, όπως η φερριτίνη
και η αιμοσιδερίνη, οι οποίες κρατούν το σίδηρο συμπλοκοποιημένο και ασφαλή
μέχρι να παραδοθεί στα συγκεκριμένα σημεία των οργάνων όπου χρειάζεται. Αλλά
εκτός από τις πρωτεΐνες αυτές, ο σίδηρος υπάρχει και σε σημαντικές λειτουργικές
μορφές, όπως η αιμοσφαιρίνη στα ερυθρά αιμοσφαίρια, η μυοσφαιρίνη στους
μυώνες, οι διάφοροι τύποι του ενζύμου κυτόχρωμα, οι πρωτεΐνες σιδήρου-θείου,
άλλα ένζυμα που φέρουν σίδηρο στο ενεργό κέντρο και η λακτοφερρίνη.
Για να μελετηθεί η ομοιόσταση του σιδήρου στα βιολογικά συστήματα
απαιτούνται αρκετές γνώσεις για τις κυριότερες μορφές του, τις ανταλλαγές
σιδήρου μεταξύ των διαφόρων οργάνων και η λήψη και απώλεια σιδήρου κατά την
κυτταρική λειτουργία των οργανισμών. Οι πρωτεΐνες του μεταβολισμού του
σιδήρου θα εξετασθούν πρώτες, θα ακολουθήσουν η ενδο- κυτταρική και εξωκυτταρική ανταλλαγή σιδήρου, και τέλος η ρύθμιση της σύνθεσης και διάσπασης
των πρωτεϊνών που ρυθμίζουν το μεταβολισμό του.
Η Τρασφερρίνη (Transferrin) είναι η πρωτεΐνη που μεταφέρει ον σίδηρο στο
πλάσμα του αίματος και είναι παρόμοια με την λακτοφερρίνη που βρίσκεται στα
μεγαλοκύτταρα (granulocytes) και στο γάλα. Είναι γλυκοπρωτεΐνη με μοριακό
βάρος περίπου 80 kDa, (KiloDalton). Η πολυπεπτιδική αλυσίδα της ανθρώπινης
τρανσφερρίνης έχει 679 αμινοξέα που είναι διατεταγμένα σε δύο ομόλογα τμήματα
(lobes). Η πρωτεΐνη περιέχει 6% υδατάνθρακες . Κάθε τμήμα έχει μία μοναδική
περιοχή πρόσδεσης με σίδηρο (single iron-binding site) που απαιτεί τον τρισθενή
σίδηρο Fe(III) και ένα ακόμη ιόν (συνήθως ανθρακικό ή δισανθρακικό). Η
συγγένεια της τρανσφερρίνης με το σίδηρο είναι εξαιρετικά υψηλή (σε pH 7.4 και
παρουσία δισανθρακικού ο συντελεστής συγγένειας είναι 1020 Μ-1) . Αλλά ο σίδηρος
μπορεί να αποδεσμευτεί εύκολα και από τις δύο περιοχές με την μείωση του pH σε
5,5 και χαμηλότερα. Ένα χιλιοστό του γραμμαρίου (1 mg) τρανσφερρίνης μπορεί
να δεσμεύσει 1,4 μg σιδήρου και είναι γνωστό ότι η πρωτεΐνη είναι κορεσμένη κατά
20-40% με σίδηρο. Ένας κανονικός μεσήλικας φέρει περίπου 2,4 g/L
τρανσφερρίνης στο πλάσμα του αίματος του.
Ο σίδηρος απελευθερώνεται από την τρασφερρίνη κατά την μείωση του pH
(οξύνιση), αλλά η παράδοση του σιδήρου στα κύτταρα για να συνθέσουν
αιμοσφαιρίνη γίνεται με την βοήθεια ειδικών υποδοχέων στην κυτταρική μεμβράνη.
Οι υποδοχείς αυτοί στη συνέχεια βοηθούν στην ενδοκυττάρωση (endocytosis) και
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στην απομάκρυνση του σιδήρου με ταυτόχρονη απελευθέρωση της
αποτρανσφερρίνης (apotransferrin, το πρωτεϊνικό μόριο χωρίς σίδηρο) μέσα στο
κύτταρο (Σχήμα 8.1).

Τρανσφερρίνη, transferrin
Δίοδοι μεταβολισμού του σιδήρου
Σχήμα 8.2. Σχηματική αναπαράσταση της ανθρώπινης τρανσφερρίνης στη
μεταφορά του σιδήρου στα κύτταρα. Τρισδιάστατη απεικόνιση του πρωτεϊνικού
μορίου της τρανσφερρίνης.
Ο υποδοχέας της τρανσφερρίνης είναι μία ενδομεμβρανική γλυκοπρωτεΐνη
που αποτελείται από δύο παρόμοια τμήμα (το καθένα με μοριακή μάζα 95 kDa)
ενωμένα με δισουλφιδικό δεσμό. Τα γονίδια της τρανσφερρίνης και του υποδοχέα
της βρίσκονται στο μεγάλο βραχίονα του ανθρώπινου χρωμοσώματος 3. Η
απελευθέρωση του σιδήρου από τους υποδοχείς της τρανσφερρίνης σε pH 7,4
διαλύματος είναι αργή, ενώ σε pH 5,6 είναι ταχύτερη.
H μία πρωτεΐνη που αποθηκεύει το σίδηρο είναι η Φερριτίνη (Ferritin). Ο
σίδηρος αποθηκεύεται στα κύτταρα ως σύμπλοκο φερριτίνης που είναι σφαιρική
πρωτεΐνη. Μεγάλες συγκεντρώσεις φερριτίνης υπάρχουν στο ήπαρ, την σπλήνα και
τον μυελό των οστών. Φερριτίνη σε χαμηλότερες συγκεντρώσεις βρίσκεται στο
πλάσμα του αίματος και τα ούρα. Η ανθρώπνη αποφερριτίνη (χωρίς τον σίδηρο)
έχει μοριακή μάζα περίπου 480 kDa και αποτελείται από 24 υπομονάδες, οι οποίες
είναι κυλινδρικού σχήματος και σχηματίζουν ένα σφαιρικό κέλυφος που περικλείει
τον κεντρικό πυρήνα, αποτελούμενος από 4.500 άτομα σιδήρου, υπό τη μορφή
υδροξυφωσφορικού σιδήρου ΙΙΙ (ferric hydroxyphosphate). Συνήθως, η φερριτίνη
του ήπατος, σπλήνας, καρδιάς και νεφρών περιέχει , περίπου, 1.500 άτομα
σιδήρου ανά μόριο πρωτεΐνης. Η αλληλουχία των αμινοξέων της φερριτίνης έχει
πιστοποιηθεί με κρυσταλλογραφία ακτίνων-Χ.
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Άτομο σιδήρου (κόκκινο) στο
οξειδωαναγωγικό κέντρο της
φερριτίνης

Σχήμα 8.3. Φερριτίνη. Σχηματική παράσταση των 5 ελικοειδών υπομονάδων Α, Β,
Γ, Δ και Ε. Σχηματική παράσταση του μορίου της φερριτίνης με τις 24 υπομονάδες
περιβάλλοντας το κεντρικό πυρήνα (N = N-terminus, E = N-terminal end of E
helix).
Η ανθρώπινη φερριτίνη σχηματίζεται από δύο υπομονάδες σε διάφορες
αναλογίες. Στο ήπαρ και την σπλήνα, η “L” (subunit) υπομονάδα επικρατεί, ενώ σε
πιο όξινες ισοφερριτίνες της καρδιάς και των ερυθρών αιμοσφαιρίων επικρατεί η
“Η” υπομονάδα. Τα γονίδια για την φερριτίνη βρίσκονται στο χρωμόσωμα 19 και
11. Ο σίδηρος στην φερριτίνη είναι «προστατευμένος» στο κέντρο του κελύφους ως
FeIII Αν και η διάταξη του σιδήρου στο πρωτεϊνικό μόριο είναι πιο σύνθετη, τα δύο
κέντρα σιδήρου στη φερριτίνη είναι πιθανόν FeII - FeII τα οποία επανοξειδώνονται
σε FeIII - FeIII με μία σχετικά αργή αντίδραση που περιλαμβάνει οξυγόνο. Με τον
τρόπο αυτό ρυθμίζεται η περαιτέρω λήψη σιδήρου. Έχει προταθεί μετά από
έρευνες, ότι η αντίδραση με οξυγόνο παράγει H2O2 και μέσω της αντίδρασης
Fenton παράγονται ρίζες υδροξυλίου (ΗΟ). Αλλά κάτι τέτοιο για άλλους
επιστήμονες δεν μπορεί να συμβεί γιατί ο ζεύγος Fe—Fe είναι εγκλωβισμένο στην
πρωτεΐνη και οι ρίζες υδροξυλίου θα προκαλούσαν βλάβες στη φερριτίνη.
Η απελευθέρωση σιδήρου από την φερριτίνη είναι μία αναγωγική διεργασία
και ενισχύεται με την παρουσία χηλικών συμπλοκοποιητών σιδήρου (iron
chelators). Ο σίδηρος απελευθερώνεται με ορισμένες φλαβοπρωτεϊνικές οξειδάσες
και υδρογενάσες, αλλά και με βιολογικά μόρια, όπως το ασκορβικό οξύ, οι ουρικοί
εστέρες, οι κιτρικοί εστέρες κ.λπ. Επίσης η συνένωση της αίμης με την φερριτίνη
υποβοηθά την απελευθέρωση σιδήρου. Λόγω της δέσμευσης του σιδήρου από την
φερριτίνη και την αιμοσιδερίνη, τα δύο μόρια θεωρούνται ότι δρουν ως
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προστατευτικές εφεδρείες για τον αποκλεισμό δημιουργίας βλαβερών ελευθέρων
ριζών. Αλλά ακόμη και σε διαρροές σιδήρου, ως αποτέλεσμα οξειδωτικού stress,
φαίνεται ότι δεν γίνεται μέσα στον πυρήνα του κυττάρου, αλλά σε μάζες σιδήρου
στην εξωτερική επιφάνεια.
Η αιμοσιδερίνη (haemosiderin) είναι μία υποβαθμισμένη μορφή της
φερριτίνης στην οποία τα πρωτεϊνικά κελύφη έχουν αποσυντεθεί επιτρέποντας
στους πυρήνες του σιδήρου να συσσωρευθούν. Η αιμοσιδερίνη βρίσκεται κυρίως
στα λυσοσώματα (lysosomes) των ιστών. Σε έναν κανονικό άνθρωπο η πλειονότητα
του σιδήρου είναι αποθηκευμένη στην φερριτίνη, αλλά για περιπτώσεις αυξημένης
συσσώρευσης σιδήρου στο σώμα ενός ανθρώπου η αιμοσιδερίνη δεσμεύει και
αποθηκεύει την περίσσεια σιδήρου.

8.4. Ανακύκλωση
στο
Πλάσμα
Ενδοκυτταρικού Σιδήρου

και

Δίοδοι

Μεταφοράς

Ο σίδηρος ανακυκλώνεται στο πλάσμα του αίματος μέσω της τρασφερρίνης
και κυρίως προσανατολίζεται στη βιοσύνθεση και διάσπαση της αιμοσφαιρίνης. Η
τρανσφερρίνη κυκλοφορεί μέσω των διάμεσων διαστημάτων (interstitial spaces)
στο ήπαρ, σπλήνα και μυελό των οστών και με αργότερους ρυθμούς μέσω του
δέρματος και των μυώνων και ξαναγυρίζει στο αίμα μέσω των λεμφικών αγγείων.
Το μεγαλύτερο μέρος του σιδήρου που φεύγει από το πλάσμα παραλαμβάνεται από
τους ερυθροβλάστες (erythroblasts) στο μυελό των οστών για να ενσωματωθεί
στην αίμη. Ο περισσότερος σίδηρος εισέρχεται στα ερυθροκύτταρα του αίματος ως
αιμοσφαιρίνη. Τα ερυθροκύτταρα τελικώς καταστρέφονται στο δικτυο-ενδοθηλιακό
σύστημα (reticulo-endothelial system), ενώ η αιμοσφαιρίνη καταστρέφεται στα
λυσοσώματα. Ο σίδηρος αργότερα απελευθερώνεται από την αίμη με την οξυγενάση της
αίμης και ξαναγυρίζει στο πλάσμα του αίματος. Αυτός είναι ο πολύπλοκος κύκλος του
μεταβολισμού του σιδήρου. ΄Όπως παρατηρεί κανείς ο σίδηρος είναι ακρογωνιαίος
στην παραλαβή οξυγόνου για τους αερόβιους οργανισμούς αλλά και συγχρόνως
επιβλαβής εάν παραμείνει ελεύθερος στο σώμα. Επιπλέον, υπάρχει και μία
ανταλλαγή σιδήρου μεταξύ όλων των άλλων κυττάρων και ιστών με το πλάσμα,
αλλά τα ποσοστά είναι σχετικώς μικρά. Οι κυριότεροι δίοδοι του μεταβολισμού του
σιδήρου και μεταφοράς στο πλάσμα του αίματος του σιδήρου με την τρανσφερρίνη
στο Σχήμα 8.4
Η Απτοαιμοσφαιρίνη (Haptoglobin) είναι μία γλυκοπρωτεΐνη του πλάσματος
που δεσμεύει εύκολα την αιμοσφαιρίνη και η οποία απελευθερώνεται στο
Το σύμπλοκο αιμοσφαιρίνηςκυκλοφοριακό αίμα κατά την αιμοδιάλυση.
απτοαιμοσφαιρίνης (haemoglobin-haptoglobin complex) απομακρύνεται ταχύτατα
από το πλάσμα με κατάλληλους υποδοχείς που υπάρχουν στα παρεγχυματικά
κύτταρα του ήπατος. Το γονίδιο της χαπτοαιμοσφαιρίνης εντοπίζεται στο
χρωμόσωμα 16 (16q22.1) Η Απτοπεξίνη (haptopexin) είναι μία γλυκοπρωτεΐνη
του πλάσματος με μοριακό βάρος 60 kDa, η οποία συνδέεται με την αίμη και τη
μεταφέρει στα κύτταρα με μία διεργασία που περιλαμβάνει ενδοκυττάρωση μέσω
του υποδοχέα της αιμοπεξίνης και ανακύκλωση της αυτούσιας πρωτεΐνης. Το
γονίδιο της αιμοπεξίνης βρίσκεται στο χρωμόσωμα 11 (11p15.5-15.4).
Η Φερριτίνη (Ferritin) όπως αναφέραμε και πριν είναι μία σημαντική
πρωτεΐνη για την αποθήκευση του σιδήρου. Σε υγιείς ανθρώπους η φερριτίνη
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βρίσκεται σε χαμηλές συγκεντρώσεις στο πλάσμα του αίματος και αντιπροσωπεύει
τα επίπεδα του αποθηκευμένου σιδήρου στο σώμα. Η περισσότερη φερριτίνη
φαίνεται ότι είναι γλυκοζυλιωμένη (glycosylated) και με αυτό τον τρόπο διαρκεί
αρκετά στο αίμα (μέση ημιζωή 30 h). Η φερριτίνη μπορεί να απελευθερωθεί στο
κυκλοφορούν αίμα από τραυματισμό ιστών και κυρίως μετά από νέκρωση του
ήπατος, ενώ η φερριτίνη των ιστών μπορεί να εκκαθαριστεί ταχύτατα (σε 10 λεπτά)
από το ήπαρ. Ο ρόλος των υποδοχέων της φερριτίνης είναι να εκκαθαρίζουν της
εξωκυτταρική φερριτίνη

1

1

Πλάσμα/εξτραγγειακή
(τρασφερρίνη)
3

7
5
Παρεγχυματικ
οί ιστοί
Μύες, δέρμα
400
Ηπατοκύτταρα
200

Δικυοενδοθηλικ
ά κύτταρα
Ήπαρ, σπλήνα
Μυελός οστών

30
Ερυθροειδής
μυελός
(αίμη)
150

28

6

(φεριριτίνη &
αιμοσιδερίνη)
500

24
2

Κυκλοφορούντα ερυθρά
κύτταρα
(αίμη)
2300

Fe-Τρασφερρίνη

22

Απότρασφερρίνη

Σχήμα 8.4. Οι κυριότερες δίοδοι του μεταβολισμού του σιδήρου στον άνθρωπο.
Μεταφορά του σιδήρου στα κύτταρα (Tf = transferring, Apo Tf = apoprotein). Οι
αριθμοί στα βέλη είναι mg Fe/ημέρα. Τρισδιάστατες δομές της αποτρασφερρίνης
και Fe-Τρασφερρίνης.
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8.5. Ενδοκυτταρική Κυκλοφορία του Σιδήρου και Σύνθεση της
Αίμης
Λόγω της περίπλοκης χημείας του σιδήρου δεν έχουν γίνει πλήρως
κατανοητοί μέχρι σήμερα οι μηχανισμοί της μεταφοράς σιδήρου από τις μεμβράνες
και η μεταφορά του μέσα στο κυτοσόλιο. Τα προκαρυωτικά; κύτταρα μπορούν και
παράγουν χηλικούς συμπλοκοποιητές σιδήρου (σιδηροφόρoι, siderophores) που
δεσμεύουν το σίδηρο και τον μεταφέρουν μέσα στα κύτταρα με ειδικούς υποδοχείς.
Συστήματα σιδηρο-αναγωγασών (ferri-reductases) μπορούν να προσφέρουν
μεταφορά από τα ενδοσώματα στο κυτοσόλιο, μέσω της αναγωγής του σιδήρου
που αυξάνει την διαλυτότητα, κατά την παράδοση σιδήρου από την τρασφερρίνη.
Παρόμοια γίνεται η μεταφορά σιδήρου στις μιτοχονδριακές μεμβράνες για τη
σύνθεση της αίμης και μεταφορά από τη λυσοσωμική μεμβράνη στο κυτοσόλιο.
Παρόλες τις ανακαλύψεις των τελευταίων δεκαετιών για τη μεταφορά σιδήρου,
παραμένουν αρκετά κενά στη γνώση των επιστημόνων για τους ακριβείς
μηχανισμούς της μεταφοράς στο κυτοσόλιο των κυττάρων.
Η κυριότερη διεργασία του μεταβολισμού του σιδήρου περιλαμβάνει τη
βιοσύνθεση της αίμης (χρωστική της αιμοσφαιρίνης) και της διάσπασής της. Η αίμη
είναι ένα μόριο που αποτελείται από 4 πυρρολικές ομάδες που ενώνονται με
μεθυλενικές γέφυρες (--CH=) και στο κέντρο υπάρχει ένα συμπλοκοποιημένο άτομο
σιδήρου. Ο πορφυρινικός δακτύλιος της αίμης με το σίδηρο στο κέντρο θεωρείται
ότι εξελίχθηκε από τον πορφυρινικό δακτύλιο της χλωροφύλλης των φυτών που
έχει μαγνήσιο στο ενεργό κέντρο του. Είναι πολύ ενδιαφέρον το σημείο αυτό γιατί
στο ζωικό και φυτικό βασίλειο έχουμε ένα μόριο με παρόμοιο σκελετό, τον
πορφυρινικό δακτύλιο, με αλλαγή του μετάλλου στο κέντρο του αλλάζει ριζικά η
λειτουργία του. Στη χλωροφύλλη έχουμε λειτουργία φωτοσύνθεσης λόγω του
συμπλοκοποιημένου Μαγνησίου, ενώ στην αίμη πρόσληψη οξυγόνου από τον
συμπλοκοποιημένο σίδηρο.
Ο μηχανισμός της βιοσύνθεσης περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό ενζύμων στα
μιτοχόνδρια και στο κυτταρόπλασμα, αλλά το πλέον σημαντικό είναι η συνθάση του
5-αμινο λεβουλινικό οξύ (ALA, 5-amino levulinic acid synthase) στο ήπαρ
Ο καταβολισμός της αίμης (catabolism) είναι μία ενζυμική διεργασία που
διευκολύνεται από την οξυγενάση της αίμης, η οποία εντοπίζεται στο
ενδοπλασματικό δίκτυο (endoplasmic reticulum). Το ένζυμο απαιτεί το
NADPH
Η τύχη του σιδήρου που απελευθερώνεται με τον
και μοριακό οξυγόνο.
καταβολισμό δεν είναι γνωστή, αλλά ο σίδηρος ξαναγυρνάει ταχύτατα στο πλάσμα
και ενσωματώνεται στην φερριτίνη των κυττάρων.
Η μεταφορά και αποθήκευση του σιδήρου έχει προορισμό, από την εξέλιξη
των βιολογικών συστημάτων, να αποτρέψει την απελευθέρωση του σε δισθενή
μορφή (Fe2+) και να προλάβει τη δημιουργία οξυγονούχων ελευθέρων ριζών. Γι’
αυτό η τρασφερρίνη του πλάσματος είναι μόνο 30% κορεσμένη με σίδηρο και έτσι
αποφεύγεται η διαφυγή του στο διάλυμα. Στην ουσία, ένας φυσιολογικός ορός
αίματος έχει την ικανότητα να δεσμεύσει τον σίδηρο και να αποτρέψει την λιπιδική
υπεροξείδωση. Επίσης, στους ιστούς ό σίδηρος είναι ενωμένος στη φερριτίνη ή
στην πιο αδιάλυτη μορφή του της αιμοσιδερίνης. Οι πρωτεΐνες που
συμπλοκοποιούν τον σίδηρο αντιδρούν πολύ αργά με το H2O2 που κυκλοφορεί
φυσιολογικά στα κύτταρα. Παρόλα αυτά, μικρής κλίμακας οξειδωτικό stress
συμβαίνει αναπόφευκτα σε ένα ποσοστό από αυτές τις μεταβολικές διεργασίες του
σιδήρου, ξεφεύγοντας από τους προστατευτικούς αντιοξειδωτικούς μηχανισμούς,
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που όπως είναι γνωστό είναι ενζυμικοί ή μικρού μοριακού βάρους αντιοξειδωτικές
ουσίες.

Αιμοσφαιρίνη (Haemoglobin)

Χημική δομή της αίμης

Τρισδιάστατη δομή αιμοσφαιρίνης

Τρισδιάστατη δομή τρανσφερρίνης και
λακτοφερρίνης

Σχήμα 8.5. Το χημικό μόριο της αίμης. Τρισδιάστατη πρωτεϊνική δομή της

αιμοσφαιρίνης, τρανσφερρίνης και λακτοφερρίνης.
Οι τραυματισμοί των ιστών του σώματος και η ταχύτατη ανταπόκριση που
διαπιστώνεται με αντιοξειδωτικές παρεμβάσεις, πιστοποιεί την οξειδωτική
δραστικότητα των διαφόρων ιστών και το ρόλο του σιδήρου. Φυσικό τραύμα,
αιμάτωμα, μόλυνση και άλλες βλάβες των ιστών ενεργοποιούν τα ουδετερόφιλα
(neutrophils) και οδηγούν στην κάθοδο μακροφάγων (macrophages) που για να
καταπολεμήσουν το τραύμα εκκρίνουν δραστικές κυτοκίνες (cytokines). Οι
αντιδράσεις αυτές είναι πρακτικά ωφέλιμες, τουλάχιστον για μικρό διάστημα, και
τείνουν να επανορθώνουν τις βλάβες στους ιστούς ή καταπολεμούν τη μόλυνση και
περιορίζουν την λιπιδική υπεροξείδωση (lipid peroxidation), αλλά για μεγαλύτερη
διάρκεια προκαλούν φλεγμονές.
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8.6. Σίδηρος και ο ρόλος του σε ορισμένες Ασθένειες του Ανθρώπου
Ο σίδηρος όπως και το οξυγόνο, ενώ είναι απαραίτητος για όλα τα αερόβια
έμβια όντα, είναι συγχρόνως και επιβλαβής εφόσον δεν βρίσκεται δεσμευμένος με
τις σιδηρο-πρωτεΐνες ή σε περίσσεια στα κυτταρικά διαμερίσματα. Υπερβολική
ποσότητα σιδήρου στο ανθρώπινο σώμα είναι φυσικό να συμμετέχει σε διάφορες
οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, οπότε μέσω μηχανισμών ελευθέρων ριζών και ROS
προκαλεί επιβλαβείς οξειδωτικές βλάβες σε βασικά βιομόρια, ιδιαίτερα λιπιδική
υπεροξείδωση, οξείδωση πρωτεϊνών και βλάβες στο DNA των κυττάρων.
Έλλειψη σιδήρου (σιδηροπενία) και αναιμία: Παλαιότερα, η έλλειψη καλής
διατροφής κατά την διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων, είχε ως αποτέλεσμα
τα παιδιά και ευαίσθητοι ενήλικες να υστερούν σε σίδηρο και να παρουσιάζεται σε
μεγάλο ποσοστό την σοβαρή ασθένεια της αναιμίας. Η αναιμία είναι στην ουσία
έλλειψη ερυθρών αιμοσφαιρίων. Ακόμη και σήμερα τα παιδιά των χωρών του
Τρίτου Κόσμου λόγω υποσιτισμού και παρασιτικών ασθενειών (ελονοσία,
σχισοστωμίαση, κ.λπ) πάσχουν από αναιμία. Ένα μέρος της ετήσιας αυξημένης
παιδικής θνησιμότητας στις αναπτυγμένες χώρες, ηλικίας μέχρι 5 ετών, οφείλεται
στην έλλειψη καλής διατροφής (ιδιαίτερα κρέατος) για επάρκεια σιδήρου στο
σώμα.
Η σιδηροπενική αναιμία (sideropenic anaemia) συμβαίνει όταν τα επίπεδα
σιδήρου της διατροφής ή η απορρόφησή του είναι ανεπαρκής και δεν μπορεί να
δημιουργηθεί αιμοσφαιρίνη. Σε πολλές χώρες (όπως οι ΗΠΑ) το 20% των νεαρών
γυναικών παρουσίαζουν αναιμία σε σχέση μόνο το 2% των ανδρών λόγω της
απώλειας αίματος κατά την εμμηνορρυσία.
Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World Health Organization, WHO) θεωρεί
την αναιμία λόγω έλλειψης σιδήρου (iron deficiency) την πιο σοβαρή και ευρύτατα
διαδεδομένη ασθένεια. Υπολογίζεται ότι από αναιμία πάσχουν περίπου 2
δισεκατομμύρια άνθρωποι (ή το 30% του πληθυσμού). Η αναιμία σε
αναπτυσσόμενες χώρες είναι και αποτέλεσμα των παρασιτικών ασθενειών που
συνεισφέρουν στην έλλειψη σιδήρου μαζί με την φτωχή διατροφή
(WHO, Anaemia. http://www.who.int/nutrition/topics/ida/en/print.html )
To Ινστιτούτο για τις Ασθένειες του Σιδήρου (IRON Disorders Institute,
Taylors, SC, 29687, USA) είναι το εξειδικευμένο ινστιτούτο μελέτης των ασθενειών
που προκαλεί η έλλειψη σιδήρου στο σώμα του ανθρώπου. Αλλά και σημαντικός
αριθμός ασθενειών στον άνθρωπο οφείλονται στην υπερβολική κατανάλωση
τροφών με σίδηρο και υπερβολικής συγκέντρωσης σιδήρου στο σώμα.
Ιδιοπαθής αιμοχρωμάτωση (Idiopathic haemochromatosis): Κληρονομική
ασθένεια με βλάβη σε γονίδιο στο χλωρόσωμα 6. Είναι ασθένεια που συνδέεται με
την ελαττωματική αποθήκευση του σιδήρου με αποτέλεσμα ο σίδηρος
συγκεντρώνεται στα έντερα και να καθιζάνει στα όργανα, όπως το ήπαρ,
πάγκρεας, καρδιά και τις κλειδώσεις των οστών. Η ασθένεια μπορεί να γίνει αιτία
για οστεοαρθρίτιδα, διαβήτη, κίρρωση ήπατος και ηπατικός καρκίνος, μείωση της
γονιμότητας, καρδιακές προσβολές, κ.λπ. Υπάρχουν 4 τύποι αιμοχρωμάτωσης, I,
II, III & IV.
Β-θαλασσαιμία ή μεσογειακή αναιμία (β-Thalassaemia): Κληρονομική
ασθένεια. Θεωρείται κλασική ασθένεια των λαών της Μεσογείου, κατά την οποία η
σύνθεση μίας αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης (β) είναι ελαττωματική λόγω γονιδιακής
κληρονομικής βλάβης. Το αποτέλεσμα είναι αυξημένη παραγωγή ερυθρών
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αιμοσφαιρίων (erythropoiesis) και αυξημένη παρουσία σιδήρου στο σώμα του
ασθενούς. Υπάρχουν θαλασσαιμίες α και β από τις δύο πρωτεΐνες της
αιμοσφαιρίνης. Υπάρχουν και άλλες μορφές θαλασσαιμίας, όπως minima,
intermedia & E-thalassaemia.
Δρεπανοκυτταρική αναιμία (Sickle cell anaemia): Κληρονομική ασθένεια
που επηρεάζει τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Θεωρείται ότι η ασθένεια αυτή
αναπτύχθηκε κατά τη αντίσταση του οργανισμού στην ελονοσία. Η ασθένεια
βρίσκεται συχνά σε περιοχές που υπάρχει μεγάλη επίπτωση ελονοσίας (Ινδία,
Αφρική, Μεσόγειος). Τα ερυθρά αιμοσφαίρια έχουν σχήμα δισκίων και παράγονται
με ρυθμό 2 εκατομμυρίων ανά δευτερόλεπτο με μέση διάρκεια ζωής 120 ημέρες. Τα
ερυθρά αιμοσφαίρια σε ασθενείς έχουν σχήμα ημισελήνου (και η ονομασία
δρεπάνου), με αποτέλεσμα να μην παραλαμβάνουν κανονικά οξυγόνο. Τα άτομα με
την δρεπανοκυτταρική αναιμία δεν έχουν καλή οξυγόνωση. Η πτώση των επιπέδων
οξυγόνου προκαλεί στα άτομα πυρετό, υποθερμία ή αφυδάτωση.
Σίδηρος και κακοήθεις νεοπλασίες: Η έλλειψη καλής διατροφής, ιδιαίτερα
κατά την διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων, είχε ως αποτέλεσμα τα παιδιά να
υστερούν σε σίδηρο και να παρουσιάζεται το φαινόμενο της αναιμίας. Αυτό
οδήγησε διάφορες χώρες να προσθέσουν σίδηρο στο αλεύρι και να προτείνουν
υψηλότερη κατανάλωση τροφίμων με σίδηρο. Σήμερα όμως είναι γνωστό, μετά από
πολυάριθμες επιδημιολογικές έρευνες, ότι ο αυξημένος διατροφικός σίδηρος
προκαλεί κλινικά προβλήματα και αυξάνει τον κίνδυνο για διάφορους τύπους
καρκίνου.
Ο σίδηρος στο σώμα του ανθρώπου εκτός από την έναρξη μηχανισμών
καρκινογένεσης, μέσω της δημιουργίας οξυγονούχων ελευθέρων ριζών, συμβάλλει
και στην διατροφή και ανάπτυξη των κακοήθων κυττάρων (που έχουν διαφορετική
εναπόθεση του σιδήρου ενδοκυτταρικά), λόγω της υποβάθμισης των αμυντικών
μηχανισμών των μακροφάγων.
Το κάπνισμα επίσης επηρεάζει τον σίδηρο. Η φερριτίνη που αποθηκεύει τον
σίδηρο και τον απελευθερώνει αργά στο σώμα επηρεάζεται άμεσα από τις
οξειδωτικές ουσίες του καπνού του τσιγάρου στους πνεύμονες. Έτσι,
απελευθερώνει κατά τη διάρκεια του καπνίσματος τον σίδηρό στα ενδοθηλιακά
κύτταρα των πνευμονικών αρτηριών. Οι πνεύμονες καπνιστών κατά τις εγχειρίσεις
δείχνουν υπερβολική παρουσία σιδήρου, που θεωρείται ότι συμβάλλει μαζί με
άλλες καρκινογόνες ουσίες του καπνού στις βλάβες του DNA των πνευμονικών
κυττάρων.
Οι εργαζόμενοι με αμίαντο και άλλες ινώδεις πυριτικές ουσίες παρουσιάζουν
αυξημένα ποσοστά από καρκίνο του πνεύμονα. Η καρκινογένεσης γίνεται μέσω
μηχανισμών παραγωγής ελευθέρων ριζών, όπου ο δισθενής σίδηρος (τμήμα της
δομής των ινών αμιάντου) παίζει καταλυτικό ρόλο στη διάσπαση του υπεροξειδίου
του υδρογόνου. Οι ινώδεις ύλες και τα εισπνεόμενες σωματίδια περιέχουν σίδηρο
και λόγω του μεγέθους τους εγκλωβίζονται στο κυψελιδικό παρέγχυμα
προκαλώντας οξειδωτικές βλάβες στο κυτταρικό υπόστρωμα.
Επιδημιολογικές έρευνες δείχνουν ότι κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε
σίδηρο (βοδινό κρέας) γίνεται αιτία για αυξημένο κίνδυνο καρκινογένεσης του
γαστροεντερικού συστήματος και ιδιαίτερα του παχέος εντέρου, στομάχου και του
παγκρέατος.
Σίδηρος και καρδιαγγειακές ασθένειες: Επιδημιολογικές διατροφικές
έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι αυξημένη κατανάλωση τροφίμων με αυξημένο
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σίδηρο (κόκκινο κρέας) μπορεί να προκαλέσει αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης και
κατά συνέπεια ασθένειες των στεφανιαίων αρτηριών. Γενικά, αυξημένος σίδηρος
προκαλεί αύξηση του κινδύνου για τις καρδιοαγγειακά νοσήματα.
Αθηροσκλήρυνση, οξείδωση λιποπρωτεΐνών και σίδηρος: Οι ασθένειες
των αρτηριών είναι αποτέλεσμα της δημιουργίας αθηρωματικών πλακών, οι οποίες
έχουν συσχετισθεί με μηχανισμούς οξυγονούχων ελευθέρων ριζών, όπου ο σίδηρος
συμμετέχει ενεργά στην αναπόφευκτη λιπιδική υπεροξείδωση των μεμβρανών των
κυττάρων. Η αρτηριοσκλήρυνση των αρτηριών και φλεβών είναι αποτέλεσμα της
γήρανσης, της μείωσης των αντιοξειδωτικών ενζύμων και των αντιοξειδωτικών στο
αίμα, και της χρόνιας συσσώρευσης οξειδωμένων χαμηλής πυκνότητας
λιποπρωτεϊνών (LDL). Οι οξειδωμένες λιποπρωτεΐνες οδηγούν με το χρόνο σε
οξειδωμένα ή αφρώδη κύτταρα (foam cells), κυρίως εστέρες της χοληστερόλης,
που λόγω της μορφής τους προσκολλώνται στα ενδοθηλιακά τοιχώματα. Η
συγκέντρωση αθηρωματικών πλακών (ή αθηρωματώδεις πλάκες) στα πλευρικά
τοιχώματα των αρτηριών εξελίσσεται σε αθηροσκλήρυνση και καρδιαγγειακές
ασθένειες.
Σίδηρος και νευροεκφυλιστικές ασθένειες, ανάπτυξη του εγκεφάλου στα
νεογέννητα: Οι ιστοί του εγκέφαλου περιέχουν χαμηλές συγκεντρώσεις σιδήρου
αλλά όχι ως αίμη, ενώ μερικές περιοχές, όπως globus pallidus, substantial nigra
και red nucleus, έχουν υψηλότερες συγκεντρώσεις. Ο σίδηρος στους εγκεφαλικούς
ιστούς είναι σε δισθενή μορφή για τις ανάγκες σε κατεχολαμίνες, σεροτονίνη κ.λπ.
Η έλλειψη σιδήρου κατά τη γέννηση και η αναιμία προκαλούν βλάβες στο νευρικό
σύστημα και ψυχολογικές επιπτώσεις στην ομιλία και την ισορροπία του σώματος
καθώς και στην διανοητική κατάσταση των παιδιών.
Σίδηρος, κεντρικό νευρικό σύστημα, ασθένεια Parkinson, και ασθένεια
Alzheimer, ρευματοειδής αρθρίτιδα και διαβήτης: Υπερβολική παρουσία σιδήρου
στο σώμα μπορεί να αποβεί βλαβερή λόγω των μηχανισμοί οξειδωτικών βλαβών σε
λιπιδικές μεμβράνες, που οδηγούν σε οξειδωτικό stress. Oι νευροεκφυλιστικές
ασθένειες των μεγάλων ηλικιών, Parkinson και Alzheimer, δείχνουν ότι η
συγκέντρωση του σιδήρου στον εγκέφαλο των ασθενών είναι αρκετά υψηλή.
Παρόμοια, υψηλές συγκεντρώσεις οξειδωτικών βλαβών σε κυτταρικές μεμβράνες
και συγκεντρώσεις λιποφουσκίνης και αφρωδών κυττάρων έχει ως αποτέλεσμα να
επιβαρύνουν τις κλινικές περιπτώσεις της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και του
σακχαρώδη διαβήτη.
Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ο σίδηρος είναι μία ακόμη χημική
ένωση που πρέπει να έπαιξε ζωτικό ρόλο στην προέλευση και την εξέλιξη της ζωής
στον πλανήτη Γη. Ο σίδηρος δεν είναι μόνο ένα από τα άφθονα μέταλλα στο φλοιό
και στον μανδύα της Γης αλλά έχει πλούσια συμμετοχή σε βιολογικά συστήματα,
και ιδιαίτερα στους αερόβιους οργανισμούς για τη μεταφορά του οξυγόνου με την
αίμη στα πιο σημαντικά πρωτεϊνικά βιομόρια. Όπως είδαμε στο κεφάλαιο αυτό ο
ρόλος του σιδήρου είναι πολυπαραγοντικός λόγω των οξειδωτικών και
αναγωγικών του καταστάσεων και αναπόφευκτα λόγω της αφθονίας στην
επιφάνεια του πλανήτη Γη συμμετείχε στην οργάνωση και την εξέλιξη της
προβιοτικής ζωής αλλά και στα επόμενα στάδια της εξέλιξης όπου τα έμβια όντα
έγιναν πολύπλοκα .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ
Άλλες Χημικές Ενώσεις που Συνέβαλαν στην Εξέλιξη της
Ζωής των Ευκαρυωτικών Οργανισμών
Στα προηγούμενα κεφάλαια αναφερθήκαμε στην δημιουργία του σύμπαντος,
του ηλιακού συστήματος και του πλανήτη Γη. Ακολούθησαν τα κεφάλαια με τις πιο
απλές χημικές ενώσεις αλλά που έπαιξαν ακρογωνιαίο ρόλο στην προβιοτική
σύνθεση και στην εξέλιξη των ζωντανών βιολογικών συστημάτων. Τα χημικά αυτά
μόρια ήταν το νερό, το οξυγόνο, το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, ο σίδηρος
και μερικές ακόμη απλές χημικές ενώσεις που χρησιμοποιήθηκαν σε προβιοτικές
συνθέσεις.
Αλλά όπως είδαμε στα προηγούμενα κεφάλαια οι προκαρυωτικοί και οι
ευκαρυωτικοί οργανισμοί στηρίζονται σε μια σειρά μεταβολικών βιοχημικών
διεργασιών με τις οποίες δημιουργείται ενέργεια και διασπώνται θρεπτικά υλικά
για την παραγωγή χρήσιμων κυτταρικών υλικών. Συγχρόνως, ορισμένες βιοχημικές
ουσίες μεταβολίζονται και λειτουργούν μέσω ενζυμικών και μη ενζυμικών
διεργασίες με τις οποίες τα βιολογικά συστήματα επιβιώνουν και αναπτύσσονται
μέσα στις περιβαλλοντικές συνθήκες, αρχικά της αναερόβιας και αργότερα της
αερόβια ζωή τους.
Στο κεφάλαιο αυτό θα επιλεγούν για περιγραφή ορισμένες απλές χημικές και
βιοχημικές ουσίες που παίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία, πολλαπλασιασμό
και ανάπτυξη των ευκαρυωτικών κυττάρων. Επίσης θα εξετασθούν μερικοί
βιοχημικοί κύκλοι που αποτελούν ακρογωνιαίες μεταβολικές λειτουργίες στα
περισσότερα βιολογικά συστήματα. Ο σκοπός είναι να αναδειχθούν μερικά ακόμη
απλά οργανικά μόρια και βιοχημικοί κύκλοι μέσω των οποίων διεξάγονται
πολύτιμες λειτουργίες για την επιβίωσή των ζωντανών οργανισμών.
Οι αερόβιοι οργανισμοί είναι φυσικά εξαιρετικά πολύπλοκα βιολογικά
συστήματα με πλήθος μεταβολικών διεργασιών και βιολογικών συντονισμένων
διαδικασιών όπου συμμετέχουν πολλά όργανα. Οι ζωντανοί οργανισμοί στηρίζονται
στο μεταβολισμό, πολλαπλασιασμό, μεταγωγή σημάτων, εξειδικευμένες ενζυμικές
διεργασίες, αναγνώριση ερεθισμάτων, όσμωση ανόργανων συστατικών μέσω
κυτταρικών μεμβρανών, μεταγραφή και αντιγραφή αλληλουχιών βάσεων σε
νουκλεοτίδια, σύνθεση αμινοξέων και πεπτιδίων σε ριβοσώματα, αλυσιδωτές
πορείες ηλεκτρονίων για παραγωγή ενέργειας, κ.λπ. Από τα απλούστερα
βακτήρια, μικροοργανισμούς και πρωτόζωα μέχρι τα πιο πολυκύτταρα σύνθετα
ζώα και φυτά, οι βιοχημικοί μηχανισμοί έχουν κοινές υποδομές και ορισμένα
ακρογωνιαία χημικά μόρια των οποίων οι καταβολές τους πάνε πίσω στις
προκαρυωτικές κυτταρικές συνθήκες.

9.1. Το Μονοξείδο του Αζώτου (NO) και ο Βιολογικός του Ρόλος
Το Μονοξείδιο του Αζώτου (ΝΟ) είναι ένα απλό χημικό μόριο αλλά ο
βιολογικός του ρόλος είναι εξαιρετικά σημαντικός. Η ανακάλυψη του ρόλου του ΝΟ
το 1987 ήταν μία από τις σημαντικότερες βιολογικές ανακαλύψεις στον τομέα της
κυτταρικής λειτουργίας και φυσιολογίας των βιολογικών οργανισμών. Το 1992
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ήταν το Μόριο της Χρονιάς (σύμφωνα με το περιοδικό Science). Οι επιστήμονες
Furchgott, Murad και Ignaro πήραν το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής και Φυσιολογίας το
1998 για την έρευνα και την αποκάλυψη του ρόλου του ΝΟ στη φυσιολογία του
κυττάρου. Το ΝΟ είχε ανακαλυφθεί αρχικά από τον Moncada και τους συνεργάτες
του το 1987.
Οι έρευνες ανακάλυψαν ότι το ΝΟ είναι ένας μικρής διάρκειας ζωής
ενδοκυτταρικός χημικός διαβιβαστής σημάτων με καθοριστικό ρόλο στην πίεση του
αίματος (αγγειοδιαστολή), την προσκόλληση των αιμοπεταλίων (platelet
adhesion), τη σύσπαση των λείων μυϊκών ινών, τη συναπτική πλαστικότητα του
εγκεφάλου και την νευροδιαβίβαση του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η
ανακάλυψη του ΝΟ οδήγησε σε νέους τομείς της κυτταρικής φυσιολογίας. Το ΝΟ
είναι συγχρόνως κυτταροτοξικό όταν ενώνεται με το υπεροξειδικό ανιόν (Ο2) και
σχηματίζει
το
υπεροξυνιτρώδες ανιόν
(peroxynitrite,
O=N-O-O).
Το
υπεροξυνιτρώδες ανιόν σχηματίζεται ενδογενώς και λόγω της ισχυρής οξειδωτικής
του δράσης μπορεί να προκαλέσει βλαβερές οξειδώσεις όπως και οι ελεύθερες
οξυγονούχες ρίζες.
Το ΝΟ ως χημικό μόριο είναι ελεύθερη ρίζα [πρέπει να γράφεται ως ΝΟ],
παρουσιάζει μικρή διάρκεια ζωής, είναι υδρόφοβο, διαχέεται εύκολα μέσω των
μεμβρανών, αντιδρά με το οξυγόνο και τον σίδηρο της αίμης και με τον τρόπο αυτό
γίνεται ιδανικό μόριο για νευροδιαβιβάσεις σημάτων. Λόγω της απλής χημικής
δομής του το ΝΟ μεταβιβάζει σήματα-πληροφορίες σε νευρώνες του εγκεφάλου με
την απλή διαβάθμιση της συγκέντρωσής του. Με τη μικρή διάρκεια ημιζωής του ΝΟ
και τη μικρής απόστασης διάχυσης στα κύτταρα καταφέρνει να εξειδικεύει τη
δράση του, επιτρέποντας στον ιστό-στόχο να αποκωδικοποιήσει την πληροφορία
μόνο με την κλιμακούμενη διαβάθμιση της συγκέντρωσής του. Αν και είναι δύσκολο
να κατανοήσουμε πλήρως την νευροδιαβιβαστική δράση του ΝΟ, η κυτταρική
φυσιολογία έκανε σοβαρά βήματα με την ανακάλυψη του ΝΟ, που είναι ο
συνδετικός κρίκος της λειτουργίας μεταγωγής σημάτων στους αερόβιους
οργανισμούς, μέσω της επενέργειας στη συναπτική πλαστικότητα.
Συγχρόνως το ΝΟ με τη δράση του ρυθμίζει την πίεση του αίματος στα
ενδοθηλιακά κύτταρα που βρίσκονται κατά μήκος των αιμοφόρων αγγείων. Το ΝΟ
προκαλεί τοπική χαλάρωση στον αρτηριακό λείο μυώνα. Η στροβιλώδης ροή του
αίματος στα αγγεία ρυθμίζεται με την έγχυση του ΝΟ στο ενδοθήλιο, προκαλώντας
αγγειοδιαστολή και ρύθμιση της ροής του αίματος εξουδετερώνοντας τη μυογενή
ανταπόκριση.
Το ΝΟ παίζει ρόλο κλειδιού στους νευρώνες του εγκεφάλου και μεταφέρει
παλινδρομικά τις πληροφορίες. Η σύνθεση του ΝΟ στους νευρώνες ρυθμίζεται
προσεκτικά ώστε να μην αυξηθεί η συγκέντρωσή του ξαφνικά. Το ΝΟ παίζει ρόλο
στον έλεγχο της συναπτικής πλαστικότητας της παρεγκεφαλίδας (cerebellum) και
στην απαγωγή της μακράς διάρκειας ενεργοποίησης του ιππόκαμπου, που είναι το
νευρωνικό κέντρο γνώσης και μνήμης στον ανθρώπινο εγκέφαλο.
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Σχήμα 9.1. Διάγραμμα για τη δράση του ΝΟ στη ρύθμιση της συναπτικής
πλαστικότητας των νευρώνων. Το ΝΟ διαχέεται στις συνάψεις μεταφέροντας την
πληροφορία στην αντίθετη κατεύθυνση της νευρωνικής μεταβίβασης.

9.2. Ο Κύκλος του Κιτρικού Οξέος ή Κύκλος του Krebs.
Οι αντιδράσεις που πραγματοποιούνται στα κύτταρα των αερόβιων
οργανισμών καλούνται συνολικά κυτταρικός μεταβολισμός. Κατά την πορεία του
μεταβολισμού, όπου τα μεγαλύτερα μόρια (στην ουσία τα διάφορα τρόφιμα)
διασπώνται σε μικρότερα μόρια, ονομάζεται καταβολισμός, με αποτέλεσμα να
εκλύεται ενέργεια που χρησιμοποιούν τα βιολογικά συστήματα. Η πορεία του
μεταβολισμού κατά τον οποίο σχηματίζονται μεγαλύτερα μόρια από μικρότερα
λέγεται αναβολισμός και συνήθως απαιτείται απορρόφηση ενέργειας κατά την
πορεία της λειτουργίας του.
Η τροφή (πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες και λίπη) κατά πρώτο στάδιο της
πέψης διασπάται με μηχανισμούς υδρόλυσης σχηματίζοντας αμινοξέα, απλά
σάκχαρα και λιπαρά οξέα και γλυκερόλη. Τα προϊόντα αυτά διασπώνται στο
173

Οι Χημικές Ενώσεις που Δημιούργησαν τη Ζωή στον Πλανήτη Γη

Κεφάλαιο 9

δεύτερο στάδιο καταβολισμού σχηματίζοντας ακετυλο ομάδες που βρίσκονται
ενωμένες μέσω θειολο-εστερικού δεσμού (CH3-CO-S-CoA) με το Συνένζυμο Α
(ακετυλο συνένζυμο Α, Acetyl Coenzyme A, Ακετυλο CoA), που είναι ενδιάμεσο
όλων σχεδόν των μορίων της τροφής. Κατά το στάδιο αυτό παράγεται
περιορισμένη ποσότητα ATP (τριφωσφορική αδενοσίνη) και NADH (ανηγμένο
νικοτιναμιδο αδενινο δινουκλεοτίδιο). Στο τρίτο στάδιο του καταβολισμού οι
ακετυλο- ομάδες οξειδώνονται μέσω του κύκλου του κιτρικού οξέος κατά το οποίο
εκλύεται μεγάλη ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιείται στο επόμενο στάδιο της
αναπνευστικής αλυσίδας (respiratory chain) για την παραγωγή μορίων ΑΤΡ στα
μιτοχόνδρια. Συγχρόνως σε αυτό το στάδιο παράγεται CO2 και H2O. Η ενέργεια που
παράγεται με αυτό τον τρόπο καλείται «ενεργειακό απόθεμα» του κυττάρου και
χρησιμοποιείται για τις δραστηριότητες των βιολογικών συστημάτων. Στο τέλος της
διεργασίας καταβολισμού παράγονται αμμωνία και απορρίμματα. Η συνολική
διεργασία της παραγωγής ενέργειας στους αερόβιους οργανισμούς είναι η
αλληλομετατροπή του ΑΤΡ σε ADP (διφωσφορική αδενοσίνη). Η παραγωγή
ενέργειας σε κάθε στάδιο υδρόλυσης μίας φωσφορικής ομάδας παρουσιάζεται
παρακάτω:
--8000 cal
ATP ---υδρόλυση  ADP + H3PO4
--6500 cal
ADP ---υδρόλυση  AMP + H3PO4
--2200 cal
AMP ---υδρόλυση  αδενοσίνη + H3PO4

Σχήμα 9.2. Οι χημικές δομές των
ATP (τριφωσφορική αδενοσίνη),
(διφωσφορική αδενοσίνη) και ΑΜΡ (μονοφωσφορική αδενοσίνη).
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Σχήμα 9.3. Τα τρία στάδια του κυτταρικού μεταβολισμού κατά την διάσπαση των
τροφίμων για την παραγωγή ενέργειας σε αερόβιους οργανισμούς. Ο κύκλος του
κιτρικού οξέος βρίσκεται στο κέντρο του κυτταρικού μεταβολισμού.
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Σχήμα 9.4. Ο κύκλος του Κιτρικού Οξέος. Αποτελεί έναν από του σημαντικότερους
κύκλους κυτταρικού μεταβολισμού, όπου με μικρές χημικές αλλαγές παράγονται
ενέργεια και αφομοιώνονται ή εκλύονται χημικές ουσίες που είναι προϊόντα της
κυτταρικής αναπνοής.

9.3.Η Αλυσίδα Μεταφοράς Ηλεκτρονίων στα Ευκαρυωτικά Βιολογικά
Συστήματα
Η παραγωγή και μεταφορά ενέργειας είναι ακρογωνιαία για τον οργανωμένο
κυτταρικό μεταβολισμό. Ο κύριος μηχανισμός παραγωγής ενέργειας που
επικράτησε τελικά με την εξέλιξη των οργανισμών είναι ο χημειοσμωτικός
μηχανισμός (που ανακαλύφθηκε το 1961 από τον P. Mitchell). Η διεργασία αυτή
γίνεται σε μια ημιδιαπερατή μεμβράνη που εφάπτεται από τη μία πλευρά με το
κυτταρόπλασμα από το οποίο αντλεί δότες ηλεκτρονίων (NADH ή άτομα
υδρογόνου, Η), και από την άλλη με χώρο μεταξύ των δύο μεμβρανών στην
κυτταροπλασματική μεμβράνη, που απελευθερώνει οξειδωμένους δότες
(πρωτονιόντα, Η+). Με τον τρόπο αυτό τα παραγόμενα ηλεκτρόνια προχωρούν
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κατά μήκος της μεμβράνης προς αποδοχέα μέσω αλληλουχίας οξειδοαναγωγικών
αντιδράσεων. Το φαινόμενο αυτό λειτουργεί στα μιτοχόνδρια των ευκαρυωτικών
οργανισμών και στους χλωροπλάστες των φωτοσυνθετικών οργανισμών.

Σχήμα 9.5. Η αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων στα μιτοχόνδρια είναι το σημείο της
οξειδωτικής φωσφορυλίωσης στα ευκαρυωτικά κύτταρα. NADH και ηλεκτρικό οξύ
παραγόμενα από τον κύκλο του κιτρικού οξέος οξειδώνονται, παρέχοντας ενέργεια
για την συνθάση του ΑΤΡ. Η βιοχημική αυτή διεργασία είναι το κυριότερο μέσο κατά
την οποία οι αερόβιοι οργανισμοί λαμβάνουν ενέργεια από τις τροφές.

Στους χλωροπλάστες [πλαστίδια που περιέχουν χλωροφύλλη και βρίσκονται
στα κύτταρα των φυκών (algae) και τα ανώτερα φυτά] το φως μετατρέπει το νερό
(Η2Ο) σε οξυγόνο (Ο2) και το μόριο του συνένζυμου NADP+ (νικοτιναμιδο- αδενινο
δινουκλεοτίδιο)
NADPH (ανηγμένο νικοτιναμιδο αδενινο δινουκλεοτίδιο) και
προωθεί τη μεταφορά ενός ιόντος υδρογόνου, H+. Το NADPH χρησιμοποιείται ως
δότης ηλεκτρονίων.
NADPH + 2O2  NADP+ + 2O2- + H+
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Σχήμα 9.6. Φωτοσυνθετική Αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων σε χλωροπλάστες για
την παραγωγή ενέργειας σε φύκη και ανώτερα φυτά.

Η αναπνευστική μεταφορά ηλεκτρονίων (respiratory electron transport) και
η φωτοσυνθετική μεταφορά ηλεκτρονίων (photosynthetic electron transfer) είναι
επίσης οι περιοχές όπου γίνεται η πρόωρη διαρροή οξυγόνου και ηλεκτρονίων με
αποτέλεσμα την παραγωγή υπεροξειδικού ανιόντος (Ο2) και δραστικών
οξυγονούχων ενώσεων (ROS), τα οποία με τη σειρά τους προκαλούν οξειδωτικό
stress στους αερόβιους οργανισμούς.

9.4. Τα Συνένζυμα NAD+ και
Κυτταρικό Μεταβολισμό

NADP+ και ο Ρόλος τους στον

Το
νικοτιναμιδοαδενινο
δινουκλεοτίδιο
(Nicotinamide-adenine
+
dinucleotide, NAD ) και το νικοτιναμιδο- αδενινο φωσφορικό δινουκλεοτίδιο
(Nicotinamide-adenine niducleotide phosphate, NADP)
είναι συνένζυμα που
βρίσκονται σε όλα τα ζωντανά κύτταρα. Κατά τον κυτταρικό μεταβολισμό
συμμετέχουν σε οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις (redox reactions), μέσω της
μεταφοράς ηλεκτρονίων. Η οξειδωμένη μορφή του NAD+ δέχεται ηλεκτρόνια από
άλλα μόρια που το ανάγουν προς την ανηγμένη μορφή του NADH και αυτή με τη
σειρά της λειτουργεί ως αναγωγική ουσία.
RH2 + NAD+  NADH + H+ + R
Έτσι, το NAD+ συμμετέχει δραστικά σε αντιδράσεις μεταφοράς ηλεκτρονίων.
Τα δύο συνένζυμα συμμετέχουν ως υποστρώματα σε αφυδρογονάσες. Αλλά
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συγχρόνως είναι υπόστρωμα και διαφόρων ενζύμων που προσθέτουν ή αποσπούν
χημικές ομάδες από πρωτεΐνες. Σε όλους τους οργανισμούς το NAD+ μπορεί να
παρασκευασθεί από την αρχή με πρώτες ύλες τα αμινοξέα θρυπτοφάνη και
ασπαρτικό οξύ. Εναλλακτικά, ορισμένα συστατικά των συνενζύμων αυτών μπορούν
να προσληφθούν από τη βιταμίνη Νιασίνη (niacin). Το NAD+ μπορεί επίσης με την
προσθήκη μίας επιπλέον φωσφορικής ομάδας να μετατραπεί στο συνένζυμο
NADP+ , το οποίο είναι παρόμοιο αλλά έχει διαφορετικό ρόλο στον κυτταρικό
μεταβολισμό.

Σχήμα 9.7. Οι χημικές δομές των NAD+ και NADP+
To NADP+ διαφέρει από το NAD+ γιατί έχει μία επιπλέον φωσφορική ομάδα
που είναι ενωμένη στο σημείο 2’- του δακτυλίου της ριβόζης που φέρει την
αδενίνη. Στους χλωροπλάστες, η NADP
ανάγεται από την αναγωγάση
+
φερρεδοξίνη-NADP στο τελευταίο στάδιο της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων
κατά τη φωτοσύνθεση. Το NADPH προμηθεύει στον κυτταρικό μεταβολισμό το
αναγωγικό υπόβαθρο για βιοσυνθετικές αντιδράσεις στον κύκλο Calvin της
φωτοσύνθεσης. Η NADPH με την αναγωγική της παρουσία προστατεύει το κύτταρο
από την τοξικότητα των ROS, μέσω της ανανέωσης της γλουταθειόνης. Το NADPH
χρησιμοποιείται σε αναβολικές κυτταρικές διεργασίες, όπως η σύνθεση λιπιδίων
και χοληστερόλης και αύξηση της ανθρακικής αλυσίδας λιπαρών οξέων.
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στην φωτοσύνθεση και στηn αναγέννηση της
Σχήμα 9.8. Ο Ρόλος του NADP+
γλουταθειόνης για την εξουδετέρωση των δραστικών οξυγονούχων ενώσεων (ROS).

9.5. Βιταμίνη Β12 ή Κυανοκοβαλαμίνη
Η Βιταμίνη Β12 ή κυανοκοβαλαμίνη (Vitamin B12, cyanocobalamin) είναι
υδατοδιαλυτή βιταμίνη που παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του εγκεφάλου,
στο νευρικό σύστημα (έλλειψη της βιταμίνης προκαλεί νευρολογικές διαταραχές)
και στο σχηματισμό του αίματος. Υπάρχουν οκτώ τύποι βιταμινών Β και οι
περισσότερες παίζουν σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό των αερόβιων οργανισμών.
Η βιταμίνη Β12 είναι η πιο πολύπλοκη από χημική άποψη και περιέχει το σπάνιο
μέταλλο Κοβάλτιο.
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Η Βιταμίνη Β12 ανακαλύφθηκε σε σχέση με την κακοήθη αναιμία
(μεγαλοβλαστική αναιμία), η οποία είναι μία αυτοάνοσος ασθένεια που
καταστρέφει τα βρεγματικά (τοιχωματικά) κύτταρα στο στομάχι. Η βιταμίνη
υπόκειται σε μεταβολισμό στο ήπαρ και απεκκρίνεται από τα νεφρά. Η βιοσύνθεσή
των βασικών δομών της βιταμίνης επιτυγχάνεται από βακτήρια αλλά οι μετατροπές
στους διάφορους τύπους της βιταμίνης μπορεί να επιτευχθεί το ανθρώπινο σώμα.
Άλλες βιταμίνες Β είναι η Θειαμίνη (Βιταμίνη Β1), η Ριβοφλαβίνη (Βιταμίνη Β2) και η
Πυριδοξίνη (Βιταμίνη Β6)

Σχήμα 9.9. Η χημική δομή της Βιταμίνης Β12.

9.6. Οι Νουκλεοβάσεις των Κλώνων του DNA και RNA
Τα μόρια που μεταφέρουν την γενετική πληροφορία από τον πυρήνα των
ευκαρυωτικών κυττάρων είναι τα νουκλεϊνικά οξέα Δεοξυριβονουκλεϊνικό οξύ
(Deoxyribo Nucleic Acid, DNA) και το ριβονουκλεϊνικό οξύ (Ribonucleic Acid, RNA).
Στα μόρια αυτά που υπάρχουν σε όλα τα κύτταρα βρίσκονται κωδικοποιημένες όλες
οι πληροφορίες που προσδιορίζουν τη φύση, ανάπτυξη και λειτουργία του
κυττάρου, ιδιαίτερα την βιοσύνθεση των πρωτεϊνών που είναι ακρογωνιαία μόρια
για τη φυσιολογία των κυττάρων.
Τα νουκλεϊνικά οξέα είναι πολυμερή. Είναι μεγάλου μοριακού βάρους
αλυσίδες των οποίων ο σκελετός είναι φωσφορικές ομάδες και σάκχαρα (ριβόζη
στο RNA και 2’-δεοξυριβόζη στο DNA) που είναι συνδεδεμένα με μία ετεροκυκλική
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βάση πουρίνης ή πυριμιδίνης. Οι νουκλεοβάσεις είναι : Αδενίνη, (Adenine, A),
Γουανίνη (Guanine, G),
Κυτοσίνη (Cytosine, C), Θυμίνη (Thymine, T) και
Ουρακίλη (Uracil, U). Οι τέσσερεις πρώτες είναι νουκλεοβάσεις του DNA και η
ουρακίλη αντικαθιστά την θυμίνη στο RNA.
Οι νουκλεοβάσεις παίζουν εξαιρετικά σπουδαία ρόλο για τη μεταφορά της
γενετικής πληροφορίας.Η διάταξη που έχουν στους δύο κλώνους της διπλής έλικας
των νουκλεϊνικών οξέων και τους δεσμούς-υδρογόνου (Η…) που σχηματίζουν
μεταξύ τους διατηρούν τους δύο κλώνους ενωμένους. Συγχρόνως μπορούν να
διανοίγονται εύκολα (ενζυμικά) για να εκθέσουν τις νουκλεοβάσεις τους και να τις
χρησιμοποιήσουν ως συμπληρωματικό καλούπι για το ζευγάρωμα των βάσεων:
Αδενίνη…Θυμίνη (A…T) και Κυτοσίνη…Γουανίνη (C…G). Στο πρώτο ζευγάρι
σχηματίζονται δύο δεσμοί-υδρογόνου, ενώ στο δεύτερο τρείς δεσμοί-υδρογόνου.
΄Ετσι οι δύο κλώνοι του
DNA είναι συμπληρωματικοί και περιελίσσονται
σχηματίζοντας διπλό έλικα. Τα μόρια του DNA έχουν τεράστιο μοριακό βάρος που
μπορεί να φθάσει και τα 150 δισεκατομμύρια, ενώ τα μόρια του RNA είναι πολύ
μικρότερα, περίπου, μοριακό βάρος 35.000.

Σχήμα 9.10. Οι χημικές δομές των νουκλεοβάσεων Αδενίνη, Θυμίνη, Κυτοσίνη και
Γουανίνη.
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Σχήμα 9.11. Η μεταφορά της γενετικής πληροφορίας γίνονται με διεργασίες της
αντιγραφής, μεταγραφής και μετάφρασης.
Η μεταφορά της γενετικής πληροφορίας στο κυτταρικό υπόστρωμα γίνονται
οι διεργασίες της αντιγραφής (παραγωγή πανομοιότυπων μορίων γονιδιακών
περιοχών του DNA), μεταγραφή κατά την οποία μεταφέρονται εκτός του πυρήνα
του κυττάρου στα ριβοσώματα, μετάφραση όπου οι γενετικές πληροφορίες
αποκωδικοποιούνται (ανά τρείς βάσεις για ένα αμινοξύ) και βοηθούν στη
βιοσύνθεση των πρωτεϊνών.
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Τα μόρια του RNA και DNA υπόκεινται καθημερινά βλαβερές επιδράσεις από
ενδογενή δραστικά χημικά μόρια (ROS) και ακτινοβολίες, αλλά οι βλάβες
επιδιορθώνονται ενζυμικά. Με τη γήρανση των οργανισμών και τηn συσσώρευση
των βλαβών (μεταλλάξεις) επέρχεται η γήρανση, αλλά και χρόνιες ασθένειες
φθοράς όπως οι κακοήθεις νεοπλασίες και νευροεκφυλιστικές ασθένειες.
Οι χημικές ενώσεις που επιλέχθηκαν για το κεφάλαιο αυτό είναι απλές από
την άποψη της χημικής δομής αλλά με σημαντικό ρόλο για τη κυτταρική λειτουργία
των ευκαρυωτικών οργανισμών. ‘Άλλες όμως βιοχημικές ενώσεις, όπως οι
πρωτεΐνες, τα ένζυμα, τα νουκλεϊνικά οξέα και αρκετές χημικές ενώσεις με
βιολογική σημασία είναι μεγάλου μοριακού βάρους, πολύπλοκη τρισδιάστατη
χημική δομή και σύνθετη βιολογική λειτουργία.
Υπάρχουν αναρίθμητα μικρού ή μεσαίου μοριακού βάρους χημικά μόρια που
παίζουν εξαιρετικά σπουδαίο βιολογικό ρόλο, όπως τα λιπίδια (κορεσμένα,
ακόρεστα, πολυακόρεστα), τα φωσφολιπίδια (εστέρες φωσφορικού οξέος), τα
στεροειδή (οι γεννητικές ορμόνες, τεστοστερόνη, κλπ), οι προσταγλαδίνες, οι
πολυσακχαρίτες (άμυλο, κυτταρίνη) , αμινοξέα και ορισμένες πρωτεΐνες (όπως η
ινσουλίνη), τα τερπένια (αιθέρια έλαια), βιταμίνες, οργανομεταλλικές ενώσεις,
πολυφαινόλες κ.λπ. Σε πολλές περιπτώσεις οι χημικές αυτές ενώσεις διαχειρίζονται
ευαίσθητους βιοχημικούς ρόλους που είναι ακρογωνιαίοι για τη λειτουργία των
ευκαρυωτικών κυττάρων των αερόβιων οργανισμών.
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