
 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

Τι είναι το 

μεταφορά του Οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη; Σε ποιά κατάσταση 

της αιμοσφαιρίνης 

δεσμών; Δώστε τις καμπύλες κορεσμού της αιμοσφαιρίνης για 

συγκεντρώσεις BPG

Οξυγόνου 13kPa στους πνεύμονες και 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Από το φυλλάδιο «

υπομονάδων της αιμοσφαιρίνης που αυξάνει την ικανότητά τους να 

προσδένουν οξυγόνο 

σε κατάσταση R με υψηλή συγγένεια για το οξυγόνο.
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 ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2017

1. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 

 BPG; Ποιο το φορτίο του; Πως επηρεάζει τη 

μεταφορά του Οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη; Σε ποιά κατάσταση 

της αιμοσφαιρίνης προσδένεται, με ποια αμινοξέα και με τι είδους 

δεσμών; Δώστε τις καμπύλες κορεσμού της αιμοσφαιρίνης για 

BPG 5mM και 8mM και μερικές πιέσεις του 

στους πνεύμονες και 4kPa στους ιστούς.

 

Από το φυλλάδιο «ΑΕΡΙΑ ΣΤΟ ΑΙΜΑ» (Σελ 7,14) του ΗΧΟΥ

 Η δεοξυαιμοσφαιρίνη, έχει ένα διάκενο στο κέντρο 

της όπου συνδέεται το οργανικό ανιόν 2,3

διφωσφογλυκερινικό (BPG) και το μόριο της είναι σε 

κατάσταση Τ με μικρή συγγένεια για το οξυγόνο. 

Όταν μία από τις τέσσερις υπο

δεοξυαιμοσφαιρίνης προσδένει ��
αλλαγή στο σχήμα της προκαλεί απόσπαση του 

και αρχίζει ένας καταρράκτης γεγονότων, κατά τον 

οποίο αλλάζει το σχήμα των υπολοίπων 

μονάδων της αιμοσφαιρίνης που αυξάνει την ικανότητά τους να 

 με αποτέλεσμα τη σταδιακή μετάβαση του μορίου 

με υψηλή συγγένεια για το οξυγόνο. 

2017:  

Ποιο το φορτίο του; Πως επηρεάζει τη 

μεταφορά του Οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη; Σε ποιά κατάσταση 

με ποια αμινοξέα και με τι είδους 

δεσμών; Δώστε τις καμπύλες κορεσμού της αιμοσφαιρίνης για 

και μερικές πιέσεις του 

στους ιστούς. 

(Σελ 7,14) του ΗΧΟΥ: 

έχει ένα διάκενο στο κέντρο 

της όπου συνδέεται το οργανικό ανιόν 2,3-

) και το μόριο της είναι σε 

κατάσταση Τ με μικρή συγγένεια για το οξυγόνο. 

υπομονάδες της 

�,  γίνεται μία 

αλλαγή στο σχήμα της προκαλεί απόσπαση του BPG 

και αρχίζει ένας καταρράκτης γεγονότων, κατά τον 

οποίο αλλάζει το σχήμα των υπολοίπων 

μονάδων της αιμοσφαιρίνης που αυξάνει την ικανότητά τους να 

με αποτέλεσμα τη σταδιακή μετάβαση του μορίου 
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Τι εκφράζει ο νόμος της ταχύτητας; Πώς εξάγεται; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Από το φυλλάδιο «Θερμοχημεία» του ΗΧΟΥ (Σελ.11,12): 

Ταχύτητα αντίδρασης. 

Είναι η χρονική μεταβολή της συγκέντρωσης των αντιδρώντων ή των 

προϊόντων της αντίδρασης. Π.χ. για την αντίδραση Α→Β 

� = −��	
�� 			ή			� = ���

��  

Η ταχύτητα είναι θετική ποσότητα , γι΄αυτό και επειδή το αντιδρών 

ελαττώνεται με το χρόνο, η ταχύτητα ορίζεται ως �− ���

�� �,	 ενώ όταν 

εκφράζεται μέσω του προϊόντος που αυξάνεται με το χρόνο, δεν τίθεται (-). 

Συνηθισμένη μονάδα ταχύτητας είναι 
���
�∙� = �

� . 

Στην αντίδραση : 2Α→Β φαίνεται ότι για να σχηματιστεί ένα μόριο Β 

καταναλώνονται 2 μόρια Α. Επομένως 	
� = −1

2
���

� 			ή			� = ��!


�  

Στην αντίδραση:   αΑ+ βΒ→ γΓ+ δΔ η ταχύτητα ορίζεται από τις σχέσεις 

� = − 1
"

���

� 		= − 1

#
��!

� = 1

$
��%

� 		= 1

&
��'

�  

Ο νόμος της ταχύτητας. 

Για την αντίδραση    αΑ+βΒ→γΓ+δΔ 

Ο νόμος της ταχύτητας δίνεται από τη σχέση      � = ( ∙ �)
* ∙ �+
, 

 Όπου (=η σταθερά του νόμου της ταχύτητας 

  *		-"., εκθέτες των συγκεντρώσεων των αντιδρώντων που 

υπολογίζονται πειραματικά  και δεν είναι	* = /	-".	, = 0  πάντα, παρά 

μόνο σε στοιχειώδεις αντιδράσεις που γίνονται σε ένα μοναδικό βήμα  

Το	άθροισμα	* + , είναι η τάξη της αντίδρασης και μπορεί να είναι 0, 

ακέραιος ή κλάσμα. 



 

 

Φωσφατιδυλοαιθανολαμίνη: Να δώσετε Δομή. 

άκρο της και ποιο το μη πολικό; Ποιο το καθαρό φορτίο της σε 

pH=7; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Από το φυλλάδιο «ΛΙΠΙΔΙΑ» Του ΗΧΟΥ
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Φωσφατιδυλοαιθανολαμίνη: Να δώσετε Δομή. Ποιό το πολικό 

άκρο της και ποιο το μη πολικό; Ποιο το καθαρό φορτίο της σε 

Από το φυλλάδιο «ΛΙΠΙΔΙΑ» Του ΗΧΟΥ:

Ποιό το πολικό 

άκρο της και ποιο το μη πολικό; Ποιο το καθαρό φορτίο της σε 

 



 

 

Δίνεται το πενταπεπτίδιο και οι αντίστοιχες 

α) Ποιες από αυτές τις ομάδες συμμετέχουν στη διαμόρφωση της 

δευτεροταγούς δομής;

β) Ποιες από αυτές τις ομάδες συμμετέχουν στη διαμόρφωση της 

τριτοταγούς δομής;

γ) Πώς συνδέονται τα αμινοξέα μεταξύ τους; Περιγράψτε.

δ) Αν μετρήσουμε το καθαρό φορτίο σε 

πενταπεπτίδιο είναι αμινοτελικό, τι αν είναι καρβοξυ

αν είναι ενδιάμεσο σε ένα πολυπεπτίδιο;
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Δίνεται το πενταπεπτίδιο και οι αντίστοιχες pKa: 

α) Ποιες από αυτές τις ομάδες συμμετέχουν στη διαμόρφωση της 

δομής; 

β) Ποιες από αυτές τις ομάδες συμμετέχουν στη διαμόρφωση της 

τριτοταγούς δομής; 

γ) Πώς συνδέονται τα αμινοξέα μεταξύ τους; Περιγράψτε.

δ) Αν μετρήσουμε το καθαρό φορτίο σε pH=7 τι θα βρούμε αν το 

πενταπεπτίδιο είναι αμινοτελικό, τι αν είναι καρβοξυ

αν είναι ενδιάμεσο σε ένα πολυπεπτίδιο; 

 

 

α) Ποιες από αυτές τις ομάδες συμμετέχουν στη διαμόρφωση της 

β) Ποιες από αυτές τις ομάδες συμμετέχουν στη διαμόρφωση της 

γ) Πώς συνδέονται τα αμινοξέα μεταξύ τους; Περιγράψτε. 

τι θα βρούμε αν το 

πενταπεπτίδιο είναι αμινοτελικό, τι αν είναι καρβοξυτελικό και τι 



 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Από το φυλλάδιο «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ» του ΗΧΟΥ, 

όπουστο ίδιο ακριβώς πενταπεπτίδιο

αναζήτηση του ισοηλεκτρικού σημείου. (φροντιστ. Κας Κουλοχέρη).

 

1) Στη δευτεροταγή δομή (α

με δεσμούς Υδρογόνου 

Οξυγόνου και Υδρογόνου της α

που βρίσκεται σε σωστή θέση (π.χ. τέταρτο στην α

�;<  και η =>? με την 

@ABC—)EF		
				G

														HII
2) Στην τριτοταγή δομή μετέχουν οι φορτισμένες πλευρικές αλυσί

τωνκατάλοιπων με ιοντικούς δεσμούς, δεσμούς Υδρογόνου ή 

γέφυρες άλατος ενώ αφόρτιστα μη πολικά αμινοξέα (

μετέχουν με δεσμούς υδροφοβικότητας.

3) Μεταξύ τους τα αμινοξέα στο πενταπεπτίδιο συνδέονται με 

πεπτιδικούς δεσμούς. 

• Οι πεπτιδικοί δεσ

αμινομάδα ενός αμινοξέος δρα ως πυρηνόφιλοκαι εκτοπίζει την 

υδροξυλομάδα του καρβοξύλιου ενός άλλου αμινοξέος

• Λόγω συντονισμού, ο πεπτιδικός δεσμός εχει χαρακτήρα 

«μερικώς διπλού δεσμού» και είναι άκαμπτος

• και τα έξι άτομα της πεπτιδικής ομάδας βρίσκονται στο ίδιο 

επίπεδο. 
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Από το φυλλάδιο «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ» του ΗΧΟΥ, 

στο ίδιο ακριβώς πενταπεπτίδιο αναπτύσσεται η μέθοδος για την 

αναζήτηση του ισοηλεκτρικού σημείου. (φροντιστ. Κας Κουλοχέρη).

Στη δευτεροταγή δομή (α-έλικαα , β-φύλλο και β στροφές

με δεσμούς Υδρογόνου JK L = M ∣∣∣ OP−Q			 μεταξύ καρβονυλικού 

Οξυγόνου και Υδρογόνου της α-αμινομάδας ενόςάλλου κατάλοιπου 

που βρίσκεται σε σωστή θέση (π.χ. τέταρτο στην α-έλικα)το 

με την OR? 

	— S	,E	— 	T/U		— )VW		—
G																						 G						

IX @ABC 		@ABC

AYE—
G							

J
Στην τριτοταγή δομή μετέχουν οι φορτισμένες πλευρικές αλυσί

με ιοντικούς δεσμούς, δεσμούς Υδρογόνου ή 

γέφυρες άλατος ενώ αφόρτιστα μη πολικά αμινοξέα (

μετέχουν με δεσμούς υδροφοβικότητας. 

Μεταξύ τους τα αμινοξέα στο πενταπεπτίδιο συνδέονται με 

πεπτιδικούς δεσμούς.  

Οι πεπτιδικοί δεσμοί σχηματίζονται με συμπύκνωση. Η α

αμινομάδα ενός αμινοξέος δρα ως πυρηνόφιλοκαι εκτοπίζει την 

υδροξυλομάδα του καρβοξύλιου ενός άλλου αμινοξέος

Λόγω συντονισμού, ο πεπτιδικός δεσμός εχει χαρακτήρα 

«μερικώς διπλού δεσμού» και είναι άκαμπτος.

τομα της πεπτιδικής ομάδας βρίσκονται στο ίδιο 

Από το φυλλάδιο «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ» του ΗΧΟΥ, 

αναπτύσσεται η μέθοδος για την 

αναζήτηση του ισοηλεκτρικού σημείου. (φροντιστ. Κας Κουλοχέρη). 

φύλλο και β στροφές) μετέχουν 

μεταξύ καρβονυλικού 

αμινομάδας ενόςάλλου κατάλοιπου 

έλικα)το Z?[ με την 

—HIIX

													
J\Q

 

Στην τριτοταγή δομή μετέχουν οι φορτισμένες πλευρικές αλυσίδες 

με ιοντικούς δεσμούς, δεσμούς Υδρογόνου ή 

γέφυρες άλατος ενώ αφόρτιστα μη πολικά αμινοξέα (όπως η ]^_) 

Μεταξύ τους τα αμινοξέα στο πενταπεπτίδιο συνδέονται με 

μοί σχηματίζονται με συμπύκνωση. Η α-

αμινομάδα ενός αμινοξέος δρα ως πυρηνόφιλοκαι εκτοπίζει την 

υδροξυλομάδα του καρβοξύλιου ενός άλλου αμινοξέος 

Λόγω συντονισμού, ο πεπτιδικός δεσμός εχει χαρακτήρα 

. 

τομα της πεπτιδικής ομάδας βρίσκονται στο ίδιο 
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• Το οξυγόνο φέρει μερικώς αρνητικό φορτίο και το άζωτο ένα 

μερικώς θετικό με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ένα μικρό 

ηλεκτρικό δίπολο. 

 

4) Σε pH<1 το πενταπεπτίδιο είναι εντελώς πρωτονιωμένο: 

@ABC—)EF		— S	,E	— 	T/U		— )VW		—
				⃒ ⃒																					 ⃒						

														HIIA @ABC 		@ABC

AYE—HIIA
⃒																			

J+Q
 

Και έχει φορτίο +4 

Σε pH=7 όλες οι ομάδες με pKa μικρότερη του 7 έχουν 

αποπρωτονιωθεί: η καρβοξυλομάδα της OR?  (καρβοξυτελικό άκρο 

του πενταπεπτίδιου), η καρβοξυλομάδα της πλευρικής αλυσίδας του 

Z?[και το ιμιδαζόλιο τηςOR?. Αντίθετα παραμένουν πρωτονιωμένο η 

α-αμινομάδα του Z?[ (αμινοτελικό άκρο του πενταπεπτίδιου), η 

αμινομάδα της πλευρικής αλυσίδας και το γουανιδίνιο της Z;<. 
To φορτίο είναι +1. 

@ABC—)EF		— S	,E	— 	T/U		— )VW		—
				⃒ ⃒																						 ⃒						

														HIIX @ABC 		@ABC

AYE—HIIX
⃒																			

J\Q
 

Αν το πεντα πεπτίδιο είναι αμινοτελικό σε ένα πολυπεπτίδιο σε 

pH=7, δεν θα εμφανίζει το (—) φορτίο της ιοντισμένης 

καρβοξυλομάδας της OR? αφού αυτή θα μετέχει σε πεπτιδικό δεσμό 

με κάποιο επόμενο κατάλοιποJabbQ. 
Το αμινοτελικό  πενταπεπτίδιο θα έχει φορτίο +2. 

@ABC—)EF		— S	,E	— 	T/U		— )VW		—
				⃒ ⃒																							 ⃒					

														HIIX @ABC 		@ABC

AYE—c//—c//—
⃒																															

J\Q
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Αν το πεντα πεπτίδιο είναι καρβοξυτελικό σε ένα πολυπεπτίδιο 

σε pH=7 δεν θα εμφανίζει το (+) φορτίο της πρωτονιωμένης 

αμινομάδας του Z?[  αφού αυτή θα μετέχει σε πεπτιδικό δεσμό με 

κάποιο προηγούμενο κατάλοιποJabbQ. 

Το καρβοξυτελικό πενταπεπτίδιο θα έχει φορτίο 0. 

—c//—)EF		— S	,E	— 	T/U		— )VW		—
				⃒ ⃒																						 ⃒							

														HIIX @ABC 		@ABC								

AYE—HIIX
⃒																			

J\Q
 

Αν το πενταπεπτίδιο είναι ενδιάμεσο σε ένα πολυπεπτίδιο σε 

pH=7 δεν θα εμφανίζει το (—) φορτίο της ιοντισμένης 

καρβοξυλομάδας της OR? αφού αυτή θα μετέχει σε πεπτιδικό δεσμό 

με κάποιο επόμενο κατάλοιπο, ούτε το το (+) φορτίο της 

πρωτονιωμένης αμινομάδας του Z?[   αφού αυτή θα μετέχει σε 

πεπτιδικό δεσμό με κάποιο προηγούμενο κατάλοιπο . 

Το ενδιάμεσο  πενταπεπτίδιο θα έχει φορτίο +1. 

—c//—)EF		— S	,E	— 	T/U		— )VW		—
				⃒ ⃒																					 ⃒						

														HIIX @ABC 		@ABC

AYE—c//—
⃒																			

J\Q
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2. ΦΥΣΙΚΗ 

1. Νόσος των δυτών. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Από το φυλλάδιο «Επανάληψη Cameron»του ΗΧΟΥ: 

Νόσος των δυτών Σελ.126 και 127. 

ΕΠΙΣΗΣ, Από το φυλλάδιο «Ερωτήσεις Cameron» 

15 Σε µεγάλα βάθη αυξάνεται η µερική πίεση τόσο του οξυγόνου όσο και 

του αζώτου. Γιατί τα προβλήµατα από ταχεία ανάδυση οφείλονται 

µόνο στο άζωτο και ποιά είναι αυτά; ΘΥΟ. 

2. Στους Υπέρηχους, γιατί χρησιμοποιείται η παλμική 

μετάδοση; Περιγράψετε τις τεχνικές A-mode και B-mode. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Από το φυλλάδιο Επανάληψης Ιατρικής Φυσικής του ΗΧΟΥ: 

Υπέρηχοι: Τμήμα 6: Απεικόνιση με Υπερήχους ( Σελ.413-418 

Πολλά θέματα…)..+Μέτρηση της αιματικής ροής Σελ,420 

 

3.Πώς ορίζονται οι χρόνοι ΤR και ΤΕ στην Απεικόνιση του 

Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού; Πώς επιλέγονται εικόνες 

Τ1 , Τ2 και πυκνότητας πρωτονίων; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Από το φυλλάδιο Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού του 

ΗΧΟΥ: 

Απεικόνιση πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού. 
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Από κάθε Voxel παίρνουμε σήματα που προέρχονται από την αποκατάσταση της ΜΖ 

(εικόνες Τ1), από την αποκατάσταση της ΜΧΥ (εικόνες Τ2)  και εικόνες πυκνότητας πρωτονίων. 

Όταν λέμε π.χ. «εικόνες Τ1» εννοούμε ότι έχει δοθεί έμφαση στα αντίστοιχα σήματα, 

«καταπνίγοντας» -κατά κάποιο τρόπο- τα άλλα σήματα αφού από κάθε Voxel εκπέμπονται και 

τα τρία είδη σημάτων. 

 

Εικόνες     Τ1 Εικόνες     Τ2 Εικόνες πυκνότητας πρωτονίων 

Μικρός     ΤΕ Μεγάλος  ΤΕ Μικρός      ΤΕ 

Μικρός       TR Μεγάλος     TR Μεγάλος     TR 

 

 

 

 

 

Μικρός ΤR δίνει διαφορετικής 
έντασης σήµατα (ευδιάκριτα) 
από τους διαφορετικούς 
ιστούς (α) και (β) δίνοντας 
έµφαση σε εικόνες Τ1 

Μικρός ΤΕ δίνει σχεδόν ίδιας 
έντασης σήµατα από τους 
ίδιους ιστούς «καταπνίγοντας» 
τις εικόνες Τ2 

Μεγάλος ΤR δίνει σχεδόν ίδιας 
έντασης σήµατα από τους 
διαφορετικούς ιστούς (α) και (β) 
«καταπνίγοντας» τις εικόνες Τ1 

Μεγάλος ΤΕ δίνει διαφορετικής 
έντασης σήµατα (ευδιάκριτα) 
από τους ίδιους ιστούς δίνοντας 
έµφαση σε τις εικόνες Τ2 

 

Μεγάλοι ΤRκαι µικροί ΤΕ, 
«καταπνίγουν» τις εικόνες Τ1 
και Τ2 δίνοντας έµφαση σε 
εικόνες πυκνότητας 
πρωτονίων. 

ΤR(Timeofrepetition) είναι ο χρόνος μεταξύ δύο παλμών 90
0
 και αυξάνει το χρόνο της 

εξέτασης. 

ΤΕ (Timeofecho) είναι ο χρόνος μεταξύ παλμού 90
0
 και ανάγνωσης του σήματος. Δεν 

επηρεάζει το χρόνο εξέτασης. 

 

4.Τι ονομάζεται ενεργότητα ραδιενεργού δείγματος; Πως 

εξαρτάται από το χρόνο; Μετά από 24h η ενεργότητα ενός 
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ραδιονουκλιδίου έχει μειωθεί στο 1/8 της αρχικής της τιμής. 

Ποιος είναι ο χρόνος ημιζωής του ραδιονουκλιδίου; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Από το φυλλάδιο «Ερωτήσεις Κεφαλαίου 2» του ΗΧΟΥ 

38.Ενεργότητα,είναι ο αριθμός διασπάσεων στη μονάδα του χρόνου.  

								ΑJtQ = −dΝ
dt = λ ∙ Ν = λΝinXkl = AJoQ ∙ eXkl 

Μετά από  p/� έχουν απομείνει το 1 2r  των αρχικών 

Μετά από 2∙ p/� έχουν απομείνει το 1 4r  των αρχικών 

Μετά από 3∙ p/� έχουν απομείνει το 1 8r  των αρχικών 

Μετά από 4∙ p/� έχουν απομείνει το 1 16r  των αρχικών 

Άρα:         4∙ p/�=24h⇒ p/� = �wx
w = 6ℎ 

Αλλιώς: 

zJ Q = No|12}
l/~�/�

 

P�
16 = No|12}

�w�/~�/� ⟹|12}
w
= |12}

�w�/~�/�
 

Άρα    
���
��/�

= � ⇒ ��/� = ���
� = �� 

 

  



 

 

Ποιες είναι οι κατηγορίες των στενών ιοντικών διαύλων, 

ανάλογα με τον τρόπο που ρυθμίζεται η ανοιχτή

κατάστασή τους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ από την παράδοση

Κυτταρικής Βιολογίας (

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ –
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Κ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

1. Οι δίαυλοι 
ανοιγοκλείνουν 
τυχαία.

2. Οι δίαυλοι 
διακρίνονται σε 
ελεγχόµενους
̟ροσδετο-
ελεγχόµενους
µηχανο-
ενεργο̟οιούµενους

12 

3. ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Ποιες είναι οι κατηγορίες των στενών ιοντικών διαύλων, 

ανάλογα με τον τρόπο που ρυθμίζεται η ανοιχτή-κλειστή 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ από την παράδοση-παρουσίαση του Κεφ. 12 της 

Κυτταρικής Βιολογίας (Alberts) στον ΗΧΟ: 

∆ΙΑΥΛΟΙ:
ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

ανοιγοκλείνουν 

διακρίνονται σε ταση-
ελεγχόµενους, 

ελεγχόµενους και 

ενεργο̟οιούµενους.

Ποιες είναι οι κατηγορίες των στενών ιοντικών διαύλων, 

κλειστή 

του Κεφ. 12 της 
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ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ – ∆ΙΑΥΛΟΙ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

*** Η 3
η
 διαφάνεια βασίζεται στην εικόνα 12.25 (σελ. 498) του 

προτεινόμενου για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις συγγράμματος η 

οποία ουσιαστικά αποτελεί την απάντηση του θέματος.*** 
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Ποια είναι η δράση των μοριακών συνοδών στα μιτοχόνδρια; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ από τις παραδόσεις-παρουσιάσεις των Κεφαλαίων 

15 και 4 της Κυτταρικής Βιολογίας (Alberts) στον ΗΧΟ: 

∆ΙΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΤΑ ΜΙΤΟΧΟΝ∆ΡΙΑ

� Σύνθεση εξ ολοκλήρου 
σε ελεύθερα 
ριβοσώµατα.

� Είσοδος α̟ό τα σηµεία 
ε̟αφής των 
µιτοχονδριακών
µεµβρανών 
(µεταθέτες).

� 2η αλληλουχία 
σήµατος: Ακριβής 
το̟οθέτηση της 
̟ρωτεΐνης στο στρώµα.

 

ΤΡΙΤΟΤΑΓΗΣ ∆ΟΜΗ

� Η συνολική διαµόρφωση 
ενός ̟ολυ̟ε̟τιδίου στο 
χώρο.

� Μη οµοιο̟ολικοί δεσµοί 
(εξωκυττάριες � + 
δισουλφιδικοί) µεταξύ 
των -R.

� Τρό̟ος µελέτης:
� - Κρυσταλλογραφία Χ.

- Φασµατοµετρία NMR.
(Μr > 40000 kD).

� Αναδί̟λωση: Ελάχιστη 
ενέργεια, µοριακοί 
συνοδοί

 

*** Η 1
η
 διαφάνεια βασίζεται στην εικόνα 15.11 (σελ. 616) του 

προτεινόμενου για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις συγγράμματος η 

οποία ουσιαστικά αποτελεί την απάντηση του θέματος.*** 
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Τι είναι η οικογένεια Bcl-2 και ποια η σημασία της στα κύτταρα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ από τις παραδόσεις-παρουσιάσεις των Κεφαλαίων 

18 και 16 της Κυτταρικής Βιολογίας (Alberts) στον ΗΧΟ: 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ

 

ΥΠΟ∆ΟΧΕΙΣ ΜΕ ΕΝΖΥΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

Κινάσες Tyr / JAK-STAT
Κινάσες Tyr / Οδός       

ΡΙ3-κινάσης

 

*** Η 1
η
 διαφάνεια βασίζεται στην εικόνα 18.40 (σελ. 782) του 

προτεινόμενου για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις συγγράμματος η 
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οποία ουσιαστικά αποτελεί την απάντηση του θέματος. Στην 

απάντηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στοιχεία από το 

Κεφ. 16, σχετικά με το πώς ρυθμίζεται μέσω κυτταρικής 

σηματοδότησης η ενεργότητα των προαποπτωτικών – 

αντιαποπτωτικών πρωτεϊνών της οικογένειας Bcl-2 (εικόνα 16.31, 

σελ. 681 – 2
η
 διαφάνεια)*** 

 

Ποια είναι η σημασία της γ-τουμπουλίνης στα ευκαρυωτικά 

κύτταρα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ από την παράδοση-παρουσίαση του Κεφ. 17 της 

Κυτταρικής Βιολογίας (Alberts) στον ΗΧΟ: 

ΜΙΚΡΟΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ

Πολυµερισµός ∆υναµική αστάθεια

 

*** Η 3
η
 διαφάνεια βασίζεται στην εικόνα 17.10 (σελ. 707) του 

προτεινόμενου για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις συγγράμματος η 

οποία ουσιαστικά αποτελεί την απάντηση του θέματος.*** 
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ΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΟΣ ΜΣ

� Στα κύτταρα γίνεται α̟οκλειστικά στο (+) άκρο.

� Το (-) άκρο καλύ̟τεται α̟ό τα κέντρα οργάνωσης ΜΣ
(̟.χ. κεντροσωµάτιο, βασικό σωµάτιο – γ 
τουµ̟ουλίνη).

� Τα κέντρα οργάνωσης ΜΣ ̟ολυµερίζουν ̟ρος όλες τις 
κατευθύνσεις.

� Εξαρτάται α̟ό τη σχετική ταχύτητα ̟ολυµερισµού ως 
̟ρος την ταχύτητα υδρόλυσης του GTP.

� Όταν Vpol > VGTP�GDP � Πολυµερισµός.

� Όταν Vpol < VGTP�GDP � Α̟ο̟ολυµερισµός.

� Σταµατά όταν κά̟οια δοµή καλύψει το (+) άκρο.

� Μελέτη µε κολχικίνη – ταξόλη.

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΜΣ

Οργάνωση µιτωτικής

ατράκτου

Πολωµένα Κύτταρα –

Οργάνωση Κυτ/τος

 

 

 


