
 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 2017: 

2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

1. Ποια είναι η λειτουργία του rRNA; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ από την παράδοση-παρουσίαση του Κεφ. 7 της 

Κυτταρικής Βιολογίας (Alberts) στον ΗΧΟ: 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΡΙΒΟΣΩΜΑΤΑ

� 2 υ̟οµονάδες (rRNA 

και ̟ρωτεΐνες):

1. Μικρή: Σύνδεση µε 

το mRNA (5’-UTR).

2. Μεγάλη: 3 θέσεις 

σύνδεσης του tRNA:

Α: είσοδος.

Ρ: έναρξη 

̟ρωτεϊνοσύνθεσης  

Ε: έξοδος.

 

Η διαφάνεια αυτή, βασίζεται στην Εικ. 7.29 (σελ. 302) του 

βιβλίου «Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας» (Alberts και 

συν., 2011) που αποτελεί και τη βάση της απάντησης του 

ερωτήματος. Γενικά, το rRNA με τη διαμόρφωση που λαμβάνει 

επιτελεί λειτουργία ριβοενζύμου (καταλυτική δράση στην 

πρωτεϊνοσύνθεση). 

  



 

 

2. Τι είναι οι παράγοντες μεταμόρφωσης στα βακτήρια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ από την παράδοση-παρουσίαση του Κεφ. 9 της 

Κυτταρικής Βιολογίας (Alberts) στον ΗΧΟ. 

Η απάντηση βασίζεται στο Κεφάλαιο 9 προηγούμενης 

έκδοσης του συγγράμματος (1998) το οποίο δίνεται κατά τις 

παραδόσεις του μαθήματος Βιολογίας 

ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ!! 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΑΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ ΣΤΑ

ΒΑΚΤΗΡΙΑ

� Μεταγωγή: Η µεταφορά
γονιδίων µέσω φάγων
(λυσιγονία).

� Μεταµόρφωση: Η 
̟ρόσληψη DNA α̟ό 
νεκρούς µικροοργανισµούς.

� Σύζευξη: Η µεταφορά 
̟λασµιδιακού DNA 
(κυτταρο̟λασµατική
γέφυρα).

� Εισαγωγή νέων 
γονιδίων.

� ∆ι̟λασιασµός γονιδίων 
(και α̟όκλιση)

 

 

  



 

 

3. Συσκευή Golgi: Δομή και λειτουργία 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ από την παράδοση-παρουσίαση του Κεφ. 15 της 

Κυτταρικής Βιολογίας (Alberts) στον ΗΧΟ. 

ΣΥΣΚΕΥΗ GOLGI

� Cis – Golgi: Προς το Ε∆.

� Trans- Golgi: Προς την 

κυτταρική µεµβράνη.

� ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: 

α) Εκκριτική οδός: 

Ε∆�CGN�TGN�

κυττ. µεµβράνη 

(κυστίδια µεταφοράς).

β) ∆ιαλογή ̟ρωτεϊνών.

γ) Μετασυνθετικές

τρο̟ο̟οιήσεις 

(γλυκοζυλίωση).

 

 

4. Με ποιο μηχανισμό γίνεται η επιδιόρθωση των 

σφαλμάτων κατά την αντιγραφή του DNA; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ από την παράδοση-παρουσίαση του Κεφ. 6 της 

Κυτταρικής Βιολογίας (Alberts) στον ΗΧΟ. 

ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ DNA

 



 

 

ΟΙ απαντήσεις δίνονται με  αποσπάσματα από τα  φυλλ

του ΗΧΟΥ…. 

Προσταγλανδίνες. 

3. ΧΗΜΕΙΑ 

ήσεις δίνονται με  αποσπάσματα από τα  φυλλ

 

ήσεις δίνονται με  αποσπάσματα από τα  φυλλάδια 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΗΠΑΡΙΝΗ 

 

 



 

 

Εξίσωση Lineweiver-Burk 

Εάν πάρουµε το αντίστροφο της εξίσωσης MichaelisMenten�� = ����
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προκύπτει η εξίσωση κατά Lineweiver – Burk :                     
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 Η εξίσωση αυτή παριστά µια συνάρτηση α΄ βαθµού του αντιστρόφου 

της ταχύτητας (1/�) συναρτήσει του αντιστρόφου του υποστρώµατος 1/��	. H 

γραφική της παράστασης είναι µια ευθεία γραµµή που φαίνεται στο 

σχήµα.Από τη γραφική παράσταση αυτής της εξίσωσης µπορούµε να 

προσδιορίσουµε το 1/���� , και το 1/��  σαν σηµεία, άρα µε µεγαλύτερη 

ακρίβεια. Η γραφική παράσταση της εξίσωσης  είναι : 

 

 

Δίνονται οι ημιαντιδράσεις: 

���� + ��� → ��													� = −".## 

$%&� + &�� → $%												� = − , "( 

Να γράψετετη συνολική αντίδραση οξειδοαναγωγής και να εξετάσετε αν είναι 

αυθόρμητη. 

Οξείδωση (αύξηση του αριθμού οξείδωσης) συμβαίνει στο Alπου εμφανίζει το μικρότερο 

κανονικό δυναμικό αναγωγής. .Αντιστρέφουμε την αντίδραση και το πρόσημο του 

δυναμικού της. 



 

 

)* → )*3+ + 3,−-0 = +1.66 

Προκειμένου να γραφεί η συνολική αντίδρασης οξειδοαναγωγής, ισοσταθμίζουμε το 

πλήθος των ηλεκτρονίων στις δύο ημιαντιδράσεις: 

															2)* → 2)*3+ + 6,−-0 = +1.66 

3�12� + 6,� → 3�1-� = −0,14-__________  

2)* + 3�12+ → 2)*
3+

+ 	3�14-0 = +1.52 

Θετική 460 υποδεικνύει αυθόρμητη αντίδραση διότι σημαίνει αρνητική  47�αφού 

47� = −1846� . 

 


