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0 Εισαγωγή0. Εισαγωγή

• 1877: πρώτη χρήση του όρου Enzym
‘ένζυμο’ από τον γερμανό φυσιολόγο ζ μ γ ρμ φ γ
Wilhelm Kühne (1837-1900).

• από τις ελληνικές λέξεις εν + ζύμη• από τις ελληνικές λέξεις εν + ζύμη.



0 Εισαγωγή0. Εισαγωγή
Έ ζ έ ί ϊ ά ό• Ένζυμα: φυσικές ουσίες, πρωτεϊνικά μόρια που 
μετέχουν σε όλες τις βιοχημικές αντιδράσεις του 
οργανισμού δρώντας ως καταλύτεςοργανισμού δρώντας ως καταλύτες

(επιτάχυνση αντιδράσεων). 
• Διαθέτουν το ενεργό κέντρο= χαρακτηριστική 
περιοχή για το κάθε ένζυμο και αποτελεί το 
σημείο πρόσδεσης του υποστρώματος (μόριο 
που προσδένεται ειδικά με το ένζυμό του)που προσδένεται ειδικά με το ένζυμό του). 

• Η πρόσδεση του υποστρώματος με το ένζυμο 
είναι τόσο μοναδική όσο η σχέση κλειδιού -είναι τόσο μοναδική όσο η σχέση κλειδιού 

κλειδαριάς. 



0 Εισαγωγή0. Εισαγωγή

• Τα ένζυμα εμφανίζουν υψηλό βαθμό 
εξειδίκευσης. ξ ης

• Κάθε ένζυμο έχει μοναδικό έργο:
δέ δ ά έ ό• προσδένεται ειδικά με συγκεκριμένο μόνο 

υπόστρωμα 
• καταλύει μικρό αριθμό χημικών 

αντιδράσεωναντιδράσεων. 



0 Εισαγωγή0. Εισαγωγή
• Corpus• Corpus
• Biochemistry (20015) των J. Berg, J. Tymoczko & L. Stryer, μεταφρασμένο 

στα ελληνικά (2001) με τον τίτλο Βιοχημεία, από το ηλεκτρονικό λεξικό 
χημείας του ΕΚΠΑ (www.chem.uoa.gr/vocabulary/login.asp), χημ ς ( g y g p)

• Oxford Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology - Oxford
(www.oxfordreference.com/view) 

• διαδίκτυο. 
100 ό έ ό ίθ ά• 100 όροι κατασκευασμένοι με το επιστημονικό επίθημα -άση και 
αναφέρονται σε ένζυμα: αμυλάση, λακτάση, λιπάση, οξειδάση, πεπτιδάση, 
πρωτεϊνάση, σακχαράση. 

• Η ανάγκη για κατονομασία των ενζύμων με ειδικό επίθημα (-άση) προέκυψε γ η γ μ ζ μ μ ημ ( η) ρ ψ
από τον μοναδικό ρόλο τους. 

• Οι ετυμολογικές παρατηρήσεις αντλήθηκαν και από τα λεξικά: 
• Liddell & Scott
• Rey 
• Χαραλαμπάκη.



1 Ανάλυση του άση1. Ανάλυση του -άση
Τ ίθ ά άζ ό όλ• Το επίθημα -άση απουσιάζει από όλες τις 
γραμματικές και τα λεξικά της ΝΕ. 

• Θεωρητικό πλαίσιο της Κατασκευαστικής 
Μορφολογίας της D. Corbin. ρφ γ ς ης

• Οι όροι (ουσιαστικά) κατασκευάζονται με 
την εφαρμογή του επιθήματος -άση σετην εφαρμογή του επιθήματος -άση σε 
βάση ουσιαστικό σύμφωνα με τον 

Κα ό α Κα ασ ε ής Όρ (ΚΚΟ)Κανόνα Κατασκευής Όρων (ΚΚΟ):
• [[Χ]Ο (-άσ(η))Επθ.]Ο



1 Ανάλυση του άση1. Ανάλυση του -άση
Σημασιολογική κατηγορία Οβ:• Σημασιολογική κατηγορία Οβ:

• Α) Δηλώνει το υπόστρωμα στο οποίο δρα το 
αντικείμενο αναφοράς που είναι ουσία που διασπά το μ φ ρ ς
ένζυμο, δηλ. δηλώνει την ένωση με την οποία γίνεται η 

χημική μεταβολή:
• Ουρεάση: το ένζυμο που καταλύει την ουρίαΟυρεάση: το ένζυμο που καταλύει την ουρία 
• Λιπάσες: τα ένζυμα που διασπούν τα λιπίδια
• Πρωτεάσες ή πρωτεϊνάσες: τα ένζυμα που διασπoύν τις 

ΐπρωτεΐνες  
• Αμινοπεπτιδάση, αμυλάση, γλυκοζιτάση, DNAάση,
ελικάση, εστεράση, κατεχολάση, κυτταρινάση, λακτάση,ελικάση, εστεράση, κατεχολάση, κυτταρινάση, λακτάση, 
μαλτάση, πενικιλινάση, πεπτιδάση, πηκτινάση,
ριβονουκλεάση, σακχαράση, φωσφολιπάση.



1 Ανάλυση του άση1. Ανάλυση του -άση
Β) Όταν το Οβ δηλώνει ενέργεια π χ αναγωγή• Β) Όταν το Οβ δηλώνει ενέργεια, π.χ. αναγωγή, 
ισομερίωση, κατάλυση, πολυμερισμός, οξείδωση, 
υδρόλυση, ο παράγωγος όρος αναφέρεται στον           

ύ ίδ λύτύπο της αντίδρασης που καταλύεται: 
υδρολάση: τύπος αντίδρασης για την υδρόλυση 

υποστρώματος,ρ μ ς,
αφυδρογονάση: τύπος αντίδρασης που αφορά αφαίρεση 

υδρογόνου, 
απαμινάση: τύπος αντίδρασης που αφορά αφαίρεσηαπαμινάση: τύπος αντίδρασης που αφορά αφαίρεση 

αμίνης.
• αναγωγάση, αποκαρβοξυλάση, ισομεράση, καταλάση, γ γ η ρβ ξ η μ ρ η η
κινάση, οξυγονάση, οξειδάση, οξειδοαναγωγάση, 
ρεδουκτάση, πολυμεράση, ρακεμάση, υδρολάση,
υδροξυλάση, υπεροξειδάση, φωσφατάση, φωσφορυλάση.ρ ξ η, ρ ξ η, φ φ η, φ φ ρ η



1 Ανάλυση του άση1. Ανάλυση του -άση
Π όβλ ό Οβ δ λώ ό• Πρόβλεψη πότε το Οβ δηλώνει το υπόστρωμα 
και πότε η ονομασία του ενζύμου αναφέρεται 
στον τύπο της αντίδρασης που καταλύει.στον τύπο της αντίδρασης που καταλύει. 

• Το Οβ μετέχει γυμνό (χωρίς κλιτικό): 
• άμυλ(ο) αμυλάση, αναγωγ(ή) αναγωγάση,άμυλ(ο) αμυλάση, αναγωγ(ή) αναγωγάση, 
κυτταρίν(η) κυτταρινάση, 
λακτάμ(η) λακταμάση, 
πενικιλίν(η) πενικιλινάση, 
πηκτίν(η) πηκτινάση, 
πρωτεΐν(η) πρωτεϊνάση, 
σάκχαρ(α) σακχαράση.



1 Ανάλυση του άση1. Ανάλυση του -άση
Τ Οβ έ ό ( ί ίθ )• Το Οβ μετέχει γυμνό (χωρίς επίθημα):

-ικός: γλυκοζιτ(ικός) (δεσμός) γλυκοζιτάση, 
ί ση σο ερ(ί ση) σο εράση-ίωση: ισομερ(ίωση) ισομεράση, 

-όζη: λακτ(όζη) λακτάση, μαλτ(όζη) μαλτάση, 
ίνη: πρωτε(ΐνη) πρωτεάση-ίνη: πρωτε(ΐνη) πρωτεάση, 

-ση: κατάλυ(ση) καταλάση, 
οξείδω(ση) οξειδάσηοξείδω(ση) οξειδάση, 
υδρόλυ(ση) υδρολάση.



1 Ανάλυση του άση1. Ανάλυση του -άση
Τ Οβ• Το Οβ:

• Απλό: εστέρ(ας) εστεράση 
• Παράγωγο: κυτταρ ίν(η) κυτταρινάση• Παράγωγο: κυτταρ-ίν(η) κυτταρινάση 
• μονολεκτικό σύνθετο: αμιν-ο-πεπτίδ(ιο) 

αμινοπεπτιδάσηαμινοπεπτιδάση 
• πολυλεκτικό σύνθετο: ρακεμ(ικό μίγμα) ρακεμάση, 

ριβονουκλε(ϊκό οξύ) ριβονουκλεάση. 
• α΄ συνθετικό ουσιαστικό, β΄ συνθετικό ‘ένζυμο’:
πολυφαινυλοξειδάση < πολυφαινόλ(ες) + οξειδάση, 
πηκτινεστεράση < πηκτίν(η) + εστεράσηπηκτινεστεράση < πηκτίν(η) + εστεράση. 

• α΄ συνθετικό επίρρημα: εξωπεπτιδάση < έξω + 
πεπτιδάση.η



1 Ανάλυση του άση1. Ανάλυση του -άση

• -άση: επιστημονικό επίθημα της βιοχημείας.
• κατασκευάζει από Οβ ουσιαστικά που δηλώνουν ένζυμοκατασκευάζει από Οβ ουσιαστικά που δηλώνουν ένζυμο. 
• Ο τρόπος αυτός κατονομασίας των ενζύμων έχει 
καθοριστεί κατά παράδειγμα του Buchner. 
Μ ό θ ό ό δ λώ έ ζ ί• Μικρός αριθμός όρων που δηλώνουν ένζυμα με το -ίνη: 
αδενοσίνη, αργινίνη, θρομβίνη, θρυψίνη, καθεψίνη, 
παπαΐνη, πεψίνη (pepsine), χυμοζίνη, χυμοθρυψίνη.( ) ζ

• Έλαβαν την ονομασία τους πριν επικρατήσει αυτό το 
σύστημα οροδοσίας και παγιωθεί επιστημονικά η 
συστηματική λειτουργία των ενζύμων ως καταλυτώνσυστηματική λειτουργία των ενζύμων ως καταλυτών. 



2. Προέλευση των όρων που 
δηλώνουν ένζυμο

• Οι όροι κατασκευάστηκαν σε ξένες γλώσσες• Οι όροι κατασκευάστηκαν σε ξένες γλώσσες
• Ανάγκη εισαγωγής τους στην ελληνική γλώσσα: δάνεια
• Ι. Άμεσα δάνεια:

δ ά di t• δισμουτάση < dismutase 
• ιμβερτάση < invertase ‘ένζυμο που αναστρέφει’ 
• κρεσολάση < cresolase
• λακτάση < γαλλ. lactase 
• λιγάση < αγγλ. ligase ‘ένζυμο που συνδέει, δημιουργεί δεσμούς’ 

μαλτάση < maltase
• μουτάση < mutase < λατ. mutare ‘αλλάζω’
• ρεδουκτάση < reductase < λατ. reducere ‘μειώνω’
• τρανσαμινάση < transaminase ‘ένζυμο που μεταβολίζει αμινοξέα’ρ μ η ζ μ μ β ζ μ ξ
• τρανσφεράση < αγγλ. transferase ‘ένζυμο που καταλύει τη μεταφορά 

ομάδας ατόμων’.



2. Προέλευση των όρων που 
δηλώνουν ένζυμο

• ΙΙ Έμμεσα δάνεια που προκύπτουν από• ΙΙ. Έμμεσα δάνεια που προκύπτουν από 
Α) Δάνεια από αναγνώριση:
αμυλάση < γαλλ. amylase < ΑΕ ἄμυλον

δ ά h d ΑΕ ὕδανυδράση < anhydrase < ΑΕ ὕδρ-
καταλάση < catalase < ΑΕ κατάλυσις
πεπτιδάση < peptidase < peptide < pepsine (< ΑΕ πέψις) + protide < 

ΑΕ ώ ΑΕ ῶ )ΑΕ πρώτειος < ΑΕ πρῶτος),  
πρωτεάση/πρωτεϊνάση < γαλλ. protéase < protéine < ΑΕ πρῶτος +    

-ine 
ά hσακχαράση < saccharase

υδρολάση < hydrolase 
φωσφολιπάση < phospholipase.

• Β) Μεταφραστικά δάνεια: Κυτταρινάση < cellulase.



2. Προέλευση των όρων που 
δηλώνουν ένζυμο

• ΙΙΙ. Μικτοί τύποι:
• αφυδρογονάση < dehydrogenaseαφυδρογονάση < dehydrogenase 
δεϋδρογενάση (=αφυδρογονάση) < 

dehydrogenasedehydrogenase   
καρβοξυλάση < carboxylase 
καρβοξυλεστεράση < carboxylesterase
οξειδορεδουκτάση < oxydoreductaseοξειδορεδουκτάση  oxydoreductase
(οξειδοαναγωγάση) < oxydoreductase



3 Προέλευση του άση3. Προέλευση του -άση

• -άση: δάνειο επίθημα < γερμ. -ase < 
diastase < ΑΕ διάστασις ‘διαχωρισμός’ ς χ ρ μ ς

• διάστασις [[δια-+στα- (< ἵστημι)]+ -σις]:
[[(δ ) [ἵ ] ] ( ) ]• [[(δια-)ΠΡ [ἵστημι]P]P (σις)Επθ]O. 



3 Προέλευση του άση3. Προέλευση του -άση
• Παράγωγο θηλυκό ουσιαστικό προθηματοποιημένου ρήματος• Παράγωγο θηλυκό ουσιαστικό προθηματοποιημένου ρήματος. 
• Σημασιολογικά κριτήρια: διίστημι ‘διαχωρίζω’, διάστασις ‘διαχωρισμός.
• ΑΕ και ελληνιστική ορολογία Διίστημι, διάστασις:
• α) απομάκρυνση τριχών ουράς οστών από το ανθρώπινο ή ζωικό σώμα:• α) απομάκρυνση τριχών, ουράς, οστών από το ανθρώπινο ή ζωικό σώμα: 

διάστασις οὐρέων ‘απομάκρυνση των ουρών’ [Ηρόδοτος], 
διάστασις ὀστέων ‘απομάκρυνση οστών’ [Ιπποκράτης] 

• β) κατάλυση σε υγρά: διεστηκότα οὖρα ‘μη ομοιογενή ούρα’ [Ιπποκράτης] β) η γρ η ρ μη μ γ ή ρ [ ρ ης]
• ΑΕ διάστα-σις
• Γερμανικά diast-ase - διάστ-ασις
• Μετατόπιση των ορίων των μορφημάτων της ελληνικής 
• δημιουργία νέου επιστημονικού επιθήματος
• με άλλο ΚΚΛ/ΚΚΟ
• με διαφορετικό μορφολογικό παράδειγμα
• με διαφορετική σημασιολογική οδηγία.



3 Προέλευση του άση3. Προέλευση του -άση
Διατηρείται στο επίθημα άση το θηλυκό γένος του σις• Διατηρείται στο επίθημα -άση το θηλυκό γένος του -σις.

• Οι πρώτες κατασκευές στη γερμανική ανήκουν στην 
κατηγορία των συμμειγμάτων (blends), ηγ ρ μμ γμ ( )

• Το -ase λειτουργεί ως επιστημονικό επίθημα και όχι ως 
δεύτερο συνθετικό με συντομευμένη μορφή. 

• Με το μηχανισμό μετατόπισης των ορίων των• Με το μηχανισμό μετατόπισης των ορίων των 
μορφημάτων  αναδύθηκαν και άλλα επιστημονικά 
επιθήματα που έχουν την αφετηρία τους στην ΑΕ, π.χ. 

ί• -ωμα: καρκίν-ωμα 
• -ημα: φών-ημα 
• -ισμός: εθνικ-ισμός• -ισμός: εθνικ-ισμός 
• -ιστής: βιολ-ιστής.



3 Προέλευση του άση3. Προέλευση του -άση
• Ο δανεισμός του επιθήματος από την ΑΕ διευκολύνθηκε επειδή:• Ο δανεισμός του επιθήματος από την ΑΕ διευκολύνθηκε, επειδή:
• Α) Λεξιλογική συνθήκη: η ΝΕ δανείζεται πολλούς όρους με το -άση. 
• Β) Μορφοσημασιολογική συνθήκη: η ελληνική είτε 

δ ίζ Οβ ά δά έ ά• δανείζεται και το Οβ ως άμεσο δάνειο, π.χ. εστέρες εστεράση, 
λακτάμη λακταμάση είτε 

• ήδη διέθετε στο λεξιλόγιό της το Οβ, π.χ. ἄμυλον αμυλάση, 
σάκχαρον σακχαράσησάκχαρον σακχαράση.

• Γ) Σημασιολογική συνθήκη: αναγνωρίζεται η σημασιολογική 
συνεισφορά του επιθήματος -άση. 

Από τη στιγμή αυτή το -άση αποτελεί υποψήφιο μέλος του 
καταλόγου επιστημονικών επιθημάτων της ΝΕ και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή όρων με ελληνικό υλικό:χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή όρων με ελληνικό υλικό: 
cellulase > κυτταρινάση. 



4 Επίλογος4. Επίλογος
Η ΝΕ δ θέ ό ίθ ά• Η ΝΕ διαθέτει το επιστημονικό επίθημα -άση:

• Στην ορολογία της βιοχημείας κατασκευάζει ουσιαστικά 
από βάση ουσιαστικό που δηλώνουν ένζυμααπό βάση ουσιαστικό που δηλώνουν ένζυμα.

• Προέρχεται από το -ase που κατασκευάστηκε στη 
γερμανική από το τέρμα του όρου diast-ase < ΑΕ ρμ ρ
διάστασις ‘διαχωρισμός’ μέσω της επανανάλυσης, που 
είχε ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση των ορίων των 
μορφημάτων της ελληνικήςμορφημάτων της ελληνικής. 

• Το  -άση αλλά και τα περισσότερα επιστημονικά 
επιθήματα δεν έχουν περιγραφεί στις διαθέσιμες ήμ χ ρ γρ φ ς μ ς
Γραμματικές.

• Απαιτείται η συγγραφή της ΓΝΕΛ.
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