
Eduard Buchner – βιογραφία 

Το  Eduard  Buchner  γεννήθηκε  στο  Μόναχο  στις  20 
Μαΐου  1860,  γιος  του  Δρ  Ernst  Buchner, 
καθηγητή  της    ιατρικής στο  πανεπιστήμιο, 
και  της  Friederike  née  Martin. 

Προσανατολίστηκε  αρχικά  για  να 
ακολουθήσει  μια  εμπορική  σταδιοδρομία 
αλλά,  μετά  από  τον  πρόωρο  θάνατο  του 
πατέρα του το 1872, ο αδελφός του Hans, 
δέκα  χρόνια  μεγαλύτερός  του,  τον  έπεισε 
να  πάρει  μια  γενικότερη  εκπαίδευση. 

Τελείωσε  το  σχολείο  μέσης  εκπαίδευσης  στον  τόπο 
γεννήσεώς  του  και  μετά  από  μια  μικρή  χρονική  περίοδο 
μελέτης  στο  πολυτεχνείο  του  Μόναχου  στο  χημικό 
εργαστήριο  του Ε. Erlenmeyer, άρχισε  την μελέτη  του σε 
μια  κονσέρβα  σε  ένα  εργοστάσιο  κονσερβοποιίας,  από 
όπου  αργότερα  κινήθηκε  προς  το  Mombach  στο  Μάιντς. 

Τα  προβλήματα  της  χημείας  τον  είχαν  προσελκύσει  πολύ 
στο  πολυτεχνείο  και  το  1884  γύρισε  εκ  νέου  στις  νέες 
μελέτες στην καθαρή επιστήμη, κυρίως στη χημεία με το 
Adolf von Baeyer και στη βοτανική με τον καθηγητή C. von 
Naegeli στο βοτανικό ίδρυμα στο Μόναχο. 

Μελέτησε  κάτω  από  τη  πρόσθετη  επίβλεψη  του  αδελφού 
του  Hans  (που  έγινε  αργότερα  γνωστός  ως 
βακτηριολόγος), και η πρώτη του δημοσίευση «Η επιρροή 
του  οξυγόνου  στις  ζυμώσεις»  είδε  το  φως  της 
δημοσιότητας  το 1885. Κατά τη διάρκεια της έρευνάς του 
στην οργανική χημεία έλαβε τη πρόσθετη βοήθεια και την 
υποκίνηση  από  τους  Τ.  Curtius  και  Χ.  von  Pechmann,  οι 
οποίοι  ήταν  βοηθοί  στο  εργαστήριο  εκείνο  τον  καιρό. 

Μία  υποτροφία  που  του  απονεμήθηκε  για  τρία  έτη  τον 
κατέστησε  ικανό  για  τον  να  συνεχίσει  τις  μελέτες  του. 

Μετά από ένα διάστημα στο  Erlangen στο εργαστήριο του 
Otto  Fischer,  όπου  εν  τω  μεταξύ  ο  Curtius  ήταν 
διορισμένος  διευθυντής  του  αναλυτικού  τμήματος,  πήρε 
τον  τίτλο  του  διδάκτορα  στο  πανεπιστήμιο  του Μόναχου
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το 1888. Το επόμενο έτος διορίστηκε βοηθός λέκτορα στο 
εργαστήριο  οργανικής  χημείας  του  Α.  von  Baeyer,  και 
έγινε  λέκτορας  το  1891  στο  ίδιο  πανεπιστήμιο. 

Με τη βοήθεια μιας πρόσθετης νομισματικής επιχορήγησης 
από  τον  von  Baeyer,  επέτρεψε  στον  Buchner  να 
δημιουργήσει  ένα  μικρό  εργαστήριο  για  τη  χημεία  της 
ζύμωσης  και  να  εκτελεστούν  τα  πειράματα  στις  χημικές 
ζυμώσεις.  Το  1893  τα  πρώτα  πειράματα  έγιναν  στη  ρήξη 
των  κυττάρων  ζύμης  αλλά  επειδή  η  επιτροπή  του 
εργαστηρίου  ήταν  της  άποψης  ότι  «τίποτα  δεν  θα 
επιτευχθεί από αυτό»  η λείανση των κυττάρων ζύμης είχε 
περιγραφεί  ήδη  κατά  τη  διάρκεια  των  προηγούμενων  40 
ετών,  οι μελέτες για το περιεχόμενο των κυττάρων ζύμης 
τέθηκε  κατά  μέρος  για  τρία  έτη. 

Το φθινόπωρο 1893  ο Buchner  ανέλαβε  τη  επίβλεψη  του 
τμήματος  αναλυτικής  χημείας  στο  εργαστήριο  Τ.  Curtius' 
στο πανεπιστήμιο  του Κίελο και  καθιερώθηκε  εκεί, με  τον 
τίτλο  του  καθηγητή  το  1895. 

Το  1896  ανέλαβε  ως  καθηγητής  της  αναλυτικής  και 
φαρμακευτικής  χημείας  στο  χημικό  εργαστήριο  Χ.  von 
Pechmann  στο  πανεπιστήμιο  Tübingen. 

Κατά τη διάρκεια των διακοπών του φθινοπώρου στο  ίδιο 
έτος οι έρευνές του στο περιεχόμενο των κυττάρων ζύμης 
ξανάρχισαν επιτυχώς στο Ινστιτούτο Υγιεινής στο Μόναχο, 
όπου ο αδελφός του ήταν στο διοικητικό συμβούλιο. Ήταν 
τώρα ικανός να εργαστεί σε μεγαλύτερης κλίμακας έρευνα 
καθώς οι απαραίτητες εγκαταστάσεις και τα κεφάλαια ήταν 
διαθέσιμα. 

Στις 9 Ιανουαρίου 1897, ήταν έτοιμος να στείλει το πρώτο 
έγγραφό  του,  Über  alkoholische  Gärung  ohne  Hefezellen 
(στην  αλκοολική  ζύμωση  χωρίς  κύτταρα  ζύμης),  στους 
συντάκτες  του  Berichte  der  Deutschen  Chemischen 
Gesellschaft. 

Τον  Οκτωβρίου  του  1898,  διορίστηκε  στην  έδρα  της 
γενικής  χημείας  στο  γεωργικό  κολλέγιο  στο  Βερολίνο 
όπου ασχολήθηκε με τα γεωργικά χημικά πειράματα καθώς 
επίσης  και  με  πειράματα  σε  θέματα  ζύμωσης  στη
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βιομηχανία  ζάχαρης.  Προκειμένου  να  του  χορηγηθεί 
επαρκής βοήθεια για την επιστημονική έρευνα, και για να 
είναι σε θέση να εκπαιδεύσει πλήρως τους βοηθούς του ο 
ίδιος, έγινε καθηγητής στο πανεπιστήμιο του Βερολίνου το 
1900. 

Το  1909  μεταφέρθηκε  στο  πανεπιστήμιο  Breslau  και  από 
εκεί,  το  1911,  σε  Würzburg.  Τα  αποτελέσματα  των 
ανακαλύψεων  του  Buchner  στην  αλκοολική  ζύμωση  της 
ζάχαρης  εκτέθηκαν  στο  βιβλίο  Zymasegärung  (Zymosis), 
το 1903, σε συνεργασία με τον αδελφό του καθηγητή Hans 
Buchner  και  Martin  Hahn.  Του  απονεμήθηκε  το  βραβείο 
Νόμπελ  το  1907  για  τις  βιοχημικές  έρευνές  του  και  τις 
ανακαλύψεις  του  σε  θέματα  ζύμωσης. 

Παντρεύτηκε  την  Lotte  Stahl  το  1900.  Ο  Buchner 
τραυματίστηκε  κατά  τη  διάρκεια  του  Α΄Παγκοσμίου 
πολέμου,  στις  3  Αυγούστου  1917  όταν  υπηρετούσε  ως 
ταγματάρχης  του  γερμανικού  στρατού.  Από  αυτές  τις 
πληγές πέθανε στο Μόναχο στο 12 Αυγούστου 1917. 

Από  τις  διαλέξεις  Νόμπελ,  χημεία  19011921,  Elsevier 
Publishing Company, Άμστερνταμ, 1966 

Αυτή  η  αυτοβιογραφία/η  βιογραφία  γράφτηκε  κατά  την 
διάρκεια  του  βραβείου  και  δημοσιεύθηκε  αργότερα  στις 
σειρές Les Prix Nobel/Nobel Lectures.
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