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  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 
 
 
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη 
φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση. 

1. Οι πρωτεΐνες ανάλογα µε τα προϊόντα υδρόλυσής τους διακρίνονται σε 
α. ανόργανες πρωτεΐνες και οργανικές πρωτεΐνες 
β. απλές πρωτεΐνες και σύνθετες πρωτεΐνες 
γ. πεπτίδια και πρωτεΐδια 
δ. νουκλεοπρωτεΐνες και γλυκοπρωτεΐνες. 
 

2. Η πρωτοταγής δοµή µιας πρωτεΐνης καθορίζεται από 
α. το είδος  των αµινοξέων που απαρτίζουν την πρωτεΐνη 
β. το είδος και την ποσότητα των αµινοξέων που απαρτίζουν την πρωτεΐνη 
γ. το είδος και την αλληλουχία των αµινοξέων που απαρτίζουν την πρωτεΐνη 
δ. τα προϊόντα υδρόλυσης της πρωτεΐνης. 
 

3. ∆ίνονται  τα τετραπεπτίδια:   (Ι) Gly-Gly-Ser-Ser   (II) Ser-Ser-Gly-Gly  
(III)  Gly-Ser-Ser-Gly και (IV) Ser-Gly-Gly-Ser 
α. Όλα τα  τετραπεπτίδια έχουν την ίδια πρωτοταγή δοµή 
β. Τα τετραπεπτίδια (Ι) και (ΙΙ) έχουν την ίδια πρωτοταγή δοµή 
γ. Τα τετραπεπτίδια (ΙΙΙ) και (ΙV) έχουν την ίδια πρωτοταγή δοµή 
δ. Όλα τα τετραπεπτίδια έχουν διαφορετικές πρωτοταγείς δοµές. 
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4. Η µέθοδος Edman χρησιµοποιείται 
α. για τον προσδιορισµό της πρωτοταγούς δοµής ενός πολυπεπτιδίου 
β. ως συµπληρωµατική µέθοδος για τον προσδιορισµό της δευτεροταγούς 

δοµής ενός πολυπεπτιδίου 
γ. για τον προσδιορισµό της τριτοταγούς δοµής ενός πολυπεπτιδίου 
δ. για τον προσδιορισµό της τεταρτοταγούς δοµής ενός πολυπεπτιδίου. 

 
5. Στη διαµόρφωση των αναδιπλώσεων της δευτεροταγούς δοµής µιας 

πρωτεΐνης συµβάλλουν 
α. η α-έλικα και η β-πτυχωτή επιφάνεια 
β. οι δεσµοί υδρογόνου και οι ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις 
γ. η τριτοταγής και η τεταρτοταγής δοµή 
δ. οι δισουλφιδικοί δεσµοί και οι δυνάµεις  Van der Waals. 

 
6. Η µελέτη της δευτεροταγούς διαµόρφωσης µιας πρωτεΐνης γίνεται µε τη βοή-

θεια 
α. κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ 
β. χρωµατογραφίας µοριακής διήθησης 
γ. χηµικής υδρόλυσης 
δ. ενζυµικής υδρόλυσης. 

 
7. Με τον όρο τριτοταγής δοµή µιας πρωτεΐνης εννοούµε 

α. τη δοµή που προκύπτει από τη συνένωση δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών 
για το σχηµατισµό πρωτεϊνικού συµπλόκου 

β. την αναδίπλωση της πρωτεϊνικής αλυσίδας που συµβαίνει στις πρωτεΐνες 
οι οποίες δεν έχουν δευτεροταγή δοµή 

γ. την αναδίπλωση  της - ήδη αναδιπλωµένης λόγω της δευτεροταγούς δοµής 
- πρωτεϊνικής αλυσίδας σε διάφορα σηµεία 

δ. το συνδυασµό πρωτοταγούς και δευτεροταγούς δοµής. 
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8. Από το συνδυασµό των τεσσάρων επιπέδων της δοµής µιας πρωτεΐνης αυτή 
αποκτά τελικά ένα σχήµα στο χώρο που µπορεί να είναι 
α.  ευθύ ή αναδιπλωµένο 
β. ελικοειδές ή πτυχωτό 
γ. σφαιρικό ή ινώδες 
δ. κυκλικό ή τριγωνικό. 

 
9. Οι πρωτεΐνες είναι αµφολύτες, δηλαδή 

α. έχουν τόσο όξινο όσο και βασικό χαρακτήρα 
β. διαλύονται τόσο σε όξινο όσο και σε βασικό περιβάλλον 
γ. µπορούν να υδρολυθούν τόσο χηµικά όσο και ενζυµικά 
δ. µπορούν να υδρολύουν άλλες πρωτεΐνες τόσο χηµικά όσο και ενζυµικά. 

 
10. Ισοηλεκτρικό σηµείο πρωτεΐνης λέγεται 

α. το pH στο οποίο διαλύεται η πρωτεΐνη  
β. το pH στο οποίο µια πρωτεΐνη αποκτά σφαιρικό σχήµα 
γ. το pH από το οποίο αρχίζει η µετουσίωση της πρωτεΐνης 
δ. το pH στο οποίο η πρωτεΐνη εµφανίζεται ως δίπολο. 

 
11. Με τον όρο υδρόλυση µιας πρωτεΐνης εννοούµε 

α. την καταστροφή της δευτεροταγούς δοµής της πρωτεΐνης 
β. τη διάσπαση ενός ή περισσοτέρων πεπτιδικών δεσµών 
γ. µία από τις αντιδράσεις που χρησιµοποιούνται για την ανίχνευση των 

πρωτεϊνών 
δ. την αλλαγή του σχήµατος µιας πρωτεΐνης από σφαιρικό σε ινώδες. 
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12. Μετουσίωση µιας πρωτεΐνης λέγεται η τροποποίηση 
α. της πρωτοταγούς, της δευτεροταγούς και της τριτοταγούς δοµής µιας 

πρωτεΐνης 
β. της πρωτοταγούς, της δευτεροταγούς και της τεταρτοταγούς δοµής µιας 

πρωτεΐνης 
γ. της δευτεροταγούς, της τριτοταγούς και της τεταρτοταγούς δοµής µιας 

πρωτεΐνης 
δ. της πρωτοταγούς, της τριτοταγούς και της τεταρτοταγούς δοµής µιας 

πρωτεΐνης. 
 

13. Η αντίδραση διουρίας χρησιµοποιείται για 
α. την ανίχνευση των πρωτεϊνών 
β. την ενζυµική υδρόλυση των πρωτεϊνών 
γ. τον προσδιορισµό της δευτεροταγούς δοµής των πρωτεϊνών 
δ. τον προσδιορισµό της τριτοταγούς δοµής των πρωτεϊνών. 

 
14. Σε ποιες από τις παρακάτω δοµές συµβάλλουν µεταξύ των άλλων και δεσµοί 

υδρογόνου; 
α. Στην πρωτοταγή και δευτεροταγή 
β. Στη δευτεροταγή και τριτοταγή 
γ.  Στην πρωτοταγή και τριτοταγή 
δ.  Στην πρωτοταγή και τεταρτοταγή. 
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• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 

Να αντιστοιχίσετε τους όρους ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη Ι µε 
τις έννοιες  ή τις φράσεις που αναφέρονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να 
γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που ταιριάζει από τη 
στήλη ΙΙ (π.χ. Α-1). 

1.  
Ι ΙΙ 
 

Α. ...... Ορµόνες 

Β. ...... Πρωτεΐνες µυικού ιστού 

Γ. ...... Ένζυµα 

∆. ...... Μεταφορικές πρωτεΐνες 

Ε. ...... Αποθηκευτικές πρωτεΐνες 

 

 

1. Πρωτεάση 
2. Γλυκαγόνο 
3. Ακτίνη 
4. Αιµοσφαιρίνη 
5. Μυοσφαιρίνη 
6. Ινσουλίνη 

7. Ωαλβουµίνη 

8. Μυοσίνη 

9. Ριβονουκλεάση 

10. Καζεΐνη 

 

2.  
Ι ΙΙ 
 

Α. ...... Απλές πρωτεΐνες 

Β. ...... Λιποπρωτεΐνες 

Γ. ...... Νουκλεοπρωτεϊνες 

∆. ...... Γλυκοπρωτεΐνες 

Ε. ...... Μεταλλοπρωτεΐνες 

 

 
1. Γλυκόζη 

2. Σίδηρος 

3. Αµινοξέα 

4. ∆εοξυριβονουκλεϊνικό οξύ 

5. Γαλακτικό οξύ 

6. Φωσφολιπίδια (λίπη) 
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3.  
Ι ΙΙ 

 

Α. ...... Χρωµατογραφία 

Β. ...... Ενζυµική υδρόλυση 

Γ. ...... Αποικοδόµηση κατά 
Edman 

∆. ...... Κρυσταλλογραφία  
ακτίνων Χ 

Ε. ...... Αντίδραση διουρίας 

 

1. Σχηµατισµός αµινοξέων και πεπτιδίων 

2. ∆ιαχωρισµός πρωτεϊνών 

3. Μελέτη δευτεροταγούς δοµής 

4. Ανίχνευση πρωτεϊνών 

5. Προσδιορισµός αλληλουχίας 
αµινοξέων 

6. ∆ιάλυση της πρωτεΐνης 

 

• Ερωτήσεις διάταξης ή κατάταξης 

1. Η µέθοδος Edman ακολουθεί  τα παρακάτω στάδια: 
Α. Ταυτοποίηση του αµινοξέος που έχει αποσπαστεί. 
Β. Υδρόλυση του πεπτιδίου που οδηγεί σε απόσπαση του ακραίου αµινοξέος. 
Γ. Επανάληψη των προηγουµένων σταδίων. 
∆. Μετατροπή του ακραίου αµινοξέος σε κάποιο παράγωγό του. 

Να διατάξετε τα γράµµατα Α, Β, Γ και ∆ κατά σειρά, έτσι ώστε να 
αποκατασταθεί η σωστή σειρά των σταδίων. 

 

    

2. Για τον προσδιορισµό της πρωτοταγούς δοµής µιας πρωτεΐνης ακολουθού-
νται τα παρακάτω στάδια: 
Α. ∆ιαχωρισµός των ολιγοπεπτιδίων µε χρωµατογραφία. 
Β. Κατασκευή πεπτιδικού χάρτη των επικαλυπτόµενων θραυσµάτων. 
Γ. Υδρόλυση της πρωτεΐνης µε τη βοήθεια ενζύµων για τη δηµιουργία 

ολιγοπεπτιδίων. 
∆. Εύρεση της αλληλουχίας των αµινοξέων µε τη µέθοδο Edman. 

Να διατάξετε τα γράµµατα Α, Β, Γ και ∆ κατά σειρά, έτσι ώστε να 
αποκατασταθεί η σωστή σειρά των σταδίων. 
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3. Να κατατάξετε τις παρακάτω ενώσεις σε δύο κατηγορίες: 
α. ∆ιουρία 
β. Αλανίνη 
γ. ∆ιπεπτίδιο Ala-Ala 
δ. Αιµοσφαιρίνη 
ε. Γλυκοπρωτεΐνη 
στ. Αµίνη 
ζ.  Γλυκαγόνο 
η. Υδρογόνο  
θ. Κολλαγόνο 

 

Κατηγορία Α -  
δίνουν την αντίδραση διουρίας 

Κατηγορία Β -  
δε δίνουν την αντίδραση διουρίας 

 

.................................................... 
 

.................................................... 
 

....................................................  

 

....................................................  

 

....................................................  

 

....................................................  

 

....................................................  

 

....................................................  

 

....................................................  

 

 

.................................................... 
 

.................................................... 
 

....................................................  

 

....................................................  

 

....................................................  

 

....................................................  

 

....................................................  

 

....................................................  

 

....................................................  
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης 

Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

1. Οι πρωτεΐνες έχουν ένα άκρο µε µια ελεύθερη καρβοξυλοµάδα και ένα άκρο 
µε ελεύθερη αµινοµάδα. Έτσι εµφανίζουν τόσο ................... όσο και 
...................... χαρακτήρα.  ∆ηλαδή είναι ....................... . 

2. Τα ένζυµα, που προκαλούν υδρόλυση των πρωτεϊνών, ονοµάζονται 
.......................... ένζυµα ή ................... . 

3. Σε ακραίες τιµές pH και σε  υψηλές θερµοκρασίες καταστρέφονται οι δεσµοί  
που ισχυροποιούν .................., ........................ και...................... δοµή µιας 
πρωτεΐνης. Αποτέλεσµα αυτού είναι τροποποίηση των παραπάνω δοµών, 
που αλλιώς ονοµάζεται ....................... της πρωτεΐνης. 

4. Την αντίδραση διουρίας δίνουν ........................, ....................... και γενικά 
όλες οι ενώσεις που περιέχουν στο µόριό τους .....................    ..................... . 

5. Όλες οι πρωτεΐνες αποτελούνται από τα ίδια δοµικά συστατικά, ..................... 
. Εν τούτοις διαφοροποιούνται ως προς το βιολογικό τους ρόλο. Αυτό 
οφείλεται στη διαφορετική  .................... δοµή, η οποία επηρεάζει τελικά τη 
διαµόρφωση της πρωτεΐνης στο χώρο. 

6. Σηµαντικές µεταβολές ...................... ή ...................... είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν ......................... της πρωτεΐνης και κατά συνέπεια να χάσει 
αυτή το βιολογικό της ρόλο. 

7. Στη δοµή ………………… η πρωτεΐνη αναδιπλώνεται µε τη βοήθεια 
δεσµών ……………….. µεταξύ αµινοξέων της ίδιας πολυπεπτιδικής 
αλυσίδας. 

8. Ο προσδιορισµός της ........................... των αµινοξέων στηρίζεται στη 
µέθοδο ............................ κατά Edman. 

9. Σε ότι αφορά το σχήµα τους οι πρωτεΐνες διακρίνονται σε ...................... και 
.......................................... . 
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Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις τύπου «σωστό – λάθος» µε αιτιολόγηση 

 Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω 
προτάσεις. Να εξηγήσετε γιατί δεν ισχύουν οι προτάσεις που χαρακτηρίσατε ως 
λανθασµένες.  

1. Η αλληλουχία των αµινοξέων δεν επηρεάζει τις ιδιότητες µιας 
πρωτεΐνης, οι οποίες καθορίζονται µόνο από το είδος των αµινο-
ξέων που την αποτελούν. 

 
 

(    ) 
2. Η µέθοδος Edman περιλαµβάνει τη διαδοχική υδρόλυση, από-

σπαση και ταυτοποίηση του πρώτου αµινοξέος ενός πολυπεπτι-
δίου και την επανάληψη της ίδιας διαδικασίας για όλα τα επόµενα 
αµινοξέα. 

 
 
 

(    ) 
3. Η πρωτοταγής δοµή των πρωτεϊνών δεν επηρεάζει τη 

δευτεροταγή διαµόρφωσή τους. 
 

(    ) 
4. Οι αναδιπλώσεις των αλυσίδων των αµινοξέων µιας πρωτεΐνης, 

προσδίδουν στο µόριο ένα συγκεκριµένο σχήµα στο χώρο. 
 

(    ) 
5. Στην α-έλικα η πρωτεΐνη αναδιπλώνεται µε τη βοήθεια δεσµών 

υδρογόνου µεταξύ διαφορετικών πολυπεπτιδικών αλυσίδων του 
ίδιου µορίου. Αντίθετα, στη β-πτυχωτή επιφάνεια η αναδίπλωση 
γίνεται µε δεσµούς υδρογόνου, που αναπτύσσονται µεταξύ 
αµινοξέων της ίδιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας. 

 
 
 
 

(    ) 
6. Μια πολυπεπτιδική αλυσίδα µπορεί να έχει σε κάποιο τµήµα της 

τη δοµή της α-έλικας και σε κάποιο άλλο τη δοµή της β-πτυχωτής 
επιφάνειας. 

 
 

(    ) 
7. Η τεταρτοταγής δοµή αφορά πρωτεϊνικά σύµπλοκα και αναφέρεται 

στο τελικό σχήµα που αποκτά το πρωτεϊνικό σύµπλοκο στο χώρο. 
 

(    ) 
8. Η µετουσίωση µιας πρωτεΐνης δεν επηρεάζει καθόλου τις 

λειτουργικές της ιδιότητες. 
 

(    ) 
9. Την αντίδραση διουρίας δίνουν όλες οι ενώσεις που περιέχουν 

στο µόριό τους διπλό ή τριπλό δεσµό. 
 

(    ) 
10. Ο τρόπος µε τον οποίο αναδιπλώνεται στο χώρο το µόριο µιας 

πρωτεΐνης δεν εξαρτάται από την αλληλουχία των αµινοξέων. 
 

(    ) 
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11. Μία πρωτεΐνη  µπορεί να είναι ταυτόχρονα: σύνθετη πρωτεΐνη , 
σφαιρική πρωτεΐνη και µεταφορική πρωτεΐνη . 

 
(    ) 

12. Οι οµοιοπολικοί δισουλφιδικοί δεσµοί είναι δεσµοί µεταξύ 
ατόµων θείου δύο κυστεϊνών. 

 
(    ) 

13. Οι γλυκοπρωτεΐνες είναι σύνθετες πρωτεΐνες. Αποτελούνται από 
ένα πρωτεϊνικό τµήµα και ένα µη πρωτεϊνικό τµήµα, που µπορεί 
να είναι είτε µέταλλο είτε λιποειδές είτε υδατάνθρακας. 

 
 

(    ) 
14. ∆εν είναι δυνατόν να συνυπάρχουν σε µια πολυπεπτιδική αλυσίδα 

τόσο η δοµή α-έλικας, όσο και η  δοµή β-πτυχωτής επιφάνειας. 
 

(    ) 
 
 

• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

 Να απαντήσετε σύντοµα στις παρακάτω ερωτήσεις (10-20 λέξεις): 

1. Σε τι χρησιµεύει η µέθοδος αποικοδόµησης κατά Edman; 
2. Να γράψετε τα είδη των δεσµών που συµβάλλουν στη δευτεροταγή δοµή. 
3. Ποια είναι τα είδη των δεσµών που συµβάλλουν στην τριτοταγή δοµή; 
4. Να εξηγήσετε  πώς επιτυγχάνονται  

α) η χηµική και  
β) η ενζυµική υδρόλυση. 

5. Σε ποιες κατηγορίες θα κατατάξουµε τις πρωτεΐνες, εάν λάβουµε υπόψη το 
βιολογικό τους ρόλο; Να δώσετε από ένα παράδειγµα πρωτεΐνης για κάθε 
κατηγορία. 

6. Ποιος είναι, κατά την άποψή σας, ο βιολογικός ρόλος  
α) των µεταφορικών και 
β) των αποθηκευτικών πρωτεϊνών; 
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• Ερωτήσεις ανάπτυξης 

 Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µία (20-50 λέξεις): 

1. Να περιγράψετε τη µέθοδο αποικοδόµησης κατά Edman. Πού χρησιµοποιεί-
ται η µέθοδος αυτή; 

2. Πώς προσδιορίζεται η πρωτοταγής δοµή µιας πρωτεΐνης µεγάλου µοριακού 
βάρους; 

3. Τι εννοούµε µε τον όρο µετουσίωση πρωτεϊνών; Να αναφέρετε ένα σχετικό 
παράδειγµα από την καθηµερινή ζωή. 

4. Να εξηγήσετε γιατί η αύξηση της θερµοκρασίας και οι ακραίες τιµές pH 
προκαλούν µετουσίωση των πρωτεϊνών. 

5. Να περιγράψετε πώς γίνεται ο προσδιορισµός της αλληλουχίας των 
αµινοξέων ενός πεπτιδίου. Τι συµβαίνει στην περίπτωση που έχουµε ένα 
αρκετά µεγάλο πολυπεπτίδιο ή µια  πρωτεΐνη ; 

 
 

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 

1. Ένα δεκαπεπτίδιο υδρολύθηκε µε το ένζυµο  Χ και αποµονώθηκαν τρία 
µικρότερα πεπτίδια, των οποίων η αλληλουχία των αµινοξέων υπολογίσθηκε 
και είναι η ακόλουθη: 
Lys-Asp-Tyr-Leu 
Ser-Val 
His-Lys-Gly-Ala  
Το ίδιο δεκαπεπτίδιο υδρολύθηκε µε το ένζυµο Ψ και αποµονώθηκαν τρία 
µικρότερα πεπτίδια, των οποίων η αλληλουχία των αµινοξέων υπολογίσθηκε 
και είναι η ακόλουθη: 
Gly-Ala 
Ser-Val-Lys-Asp 
Tyr-Leu-His-Lys 
Να κατασκευάσετε τον πεπτιδικό χάρτη των επικαλυπτόµενων θραυσµάτων 
και να δώσετε την αλληλουχία των αµινοξέων του αρχικού πεπτιδίου. 
 

 45



 

2. Το πεπτίδιο (Ι) υποβλήθηκε σε υδρόλυση µε τα ένζυµα Α και Β.  Αντίστοιχα 
το πεπτίδιο (ΙΙ) υποβλήθηκε σε υδρόλυση µε τα ένζυµα Χ και Ψ. Στη 
συνέχεια υπολογίστηκε η αλληλουχία όλων των µικρότερων πεπτιδίων που 
προέκυψαν και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί. 

 

 ΠΕΠΤΙ∆ΙΟ Ι ΠΕΠΤΙ∆ΙΟ ΙΙ 
Υδρόλυση µε 
ένζυµο Α 

Lys-Asp-His-Leu-Arg 
Gly-Gly 
Lys-His 

- 

Υδρόλυση µε 
ένζυµο Β 

His-Leu-Arg-Gly-Gly 
Lys-His-Lys-Asp 

- 

Υδρόλυση µε 
ένζυµο X 

- Lys- Asp 
Gly-Ala-Tyr-Gly 
His-Leu-Arg-Gly 

Υδρόλυση µε 
ένζυµο Ψ 

- Tyr-Gly 
Arg-Gly-Gly-Ala 
Lys-Asp-His-Leu 

 

α) Να κατασκευάσετε τους πεπτιδικούς χάρτες και να δώσετε την 
αλληλουχία των αµινοξέων των δύο αρχικών πεπτιδίων Ι και ΙΙ. 

β) Αφού συγκρίνετε τις αλληλουχίες των πεπτιδίων Ι και ΙΙ, να εκτιµήσετε 
ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασµένες 
(Λ):  
i. Tα πεπτίδια Ι και ΙΙ έχουν την ίδια πρωτοταγή δοµή 

εποµένως είναι ταυτόσηµα. 
 

(    ) 
ii. Από τη σύγκριση των αλληλουχιών των αµινοξέων, προκύ-

πτει ότι τα πεπτίδια Ι και ΙΙ δεν παρουσιάζουν καµία οµο-
λογία και συνεπώς πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά 
πεπτίδια. 

 
 
 

(    ) 
iii. Τα πεπτίδια Ι και ΙΙ παρουσιάζουν µία αξιοσηµείωτη αλλη-

λοεπικάλυψη. Έτσι είναι πιθανό να αποτελούν θραύσµατα 
της ίδιας πρωτεΐνης, που προέκυψαν από την  υδρόλυσή 
της µε δύο διαφορετικά ένζυµα. 

 
 
 

(    ) 
iv. Τα πεπτίδια Ι και ΙΙ έχουν παραπλήσιες αλληλουχίες αµινο-  
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ξέων. Εποµένως παρουσιάζουν την ίδια πρωτοταγή δοµή. (    ) 

∆. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 

Αντικείµενο εξέτασης: Πρωτεΐνες  
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση, κατανόηση  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ: 
Όνοµα: ………………… Επώνυµο: …………………………………… 
Τάξη: ………………… Τµήµα: ……………… 
Ηµεροµηνία: ………………………………… 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση που συµπληρώνει 
σωστά την πρόταση. 

• ∆ύο πρωτεΐνες παρουσιάζουν την ίδια πρωτοταγή δοµή όταν 
α. αποτελούνται από τον ίδιο αριθµό αµινοξέων 
β. αποτελούνται από το ίδιο είδος αµινοξέων 
γ. τα ποσοστά περιεκτικότητας σε κάθε αµινοξύ είναι τα ίδια και στις δύο 

πρωτεΐνες 
δ. παρουσιάζουν την ίδια αλληλουχία αµινοξέων. 

Μονάδες 2 
 
2. Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 

• Στη β- πτυχωτή επιφάνεια η αναδίπλωση γίνεται µε τη βοήθεια 
πεπτιδικών δεσµών µεταξύ αµινοξέων διαφορετικών πολυπε-
πτιδικών αλυσίδων. 

 
 

(    ) 

• Ο προσδιορισµός της πρωτοταγούς δοµής µιας πρωτεϊνης 
γίνεται µε τη βοήθεια κρυσταλλογραφίας ακτίνων Χ. 

 
(    ) 

• Η τεταρτοταγής δοµή των πρωτεϊνών αναφέρεται στο τελικό 
σχήµα που αποκτά το πρωτεϊνικό µόριο στο χώρο ως συνέπεια 
της συνένωσης διαφορετικών πολυπεπτιδικών αλυσίδων (υπο-
µονάδων). 

 
 

(    ) 

Μονάδες 3 
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3. Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις: 
Η υδρόλυση µιας πρωτεΐνης έχει ως αποτέλεσµα των απελευθέρωση των  
δοµικών µονάδων της, που λέγονται …………………. . Όταν από την 
υδρόλυση προκύψουν αποκλειστικά και µόνο …………………., η πρωτεΐνη 
ονοµάζεται …………………. . Εκτός όµως από την κατηγορία αυτή,  
υπάρχουν και οι …………………. πρωτεΐνες ή …………………. . Οι 
πρωτεΐνες αυτές περιέχουν στο µόριό τους και ένα µη …………………. 
τµήµα, το οποίο απελευθερώνεται κατά την υδρόλυση. Για παράδειγµα 
υπάρχουν πρωτεΐνες που περιέχουν µέταλλο και ονοµάζονται 
…………………. ή υδατάνθρακες και ονοµάζονται …………………. . 

Μονάδες 8 
 
4. Τι εκφράζει η τριτοταγής δοµή µιας πρωτεΐνης; Ποια είδη δεσµών συµβάλ-

λουν στην τριτοταγή δοµή µιας πρωτεΐνης; 
Μονάδες 7 
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2ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 

Αντικείµενο εξέτασης: Πρωτεΐνες 
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση, κατανόηση  
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ: 
Όνοµα: ………………… Επώνυµο: …………………………………… 
Τάξη: ………………… Τµήµα: ……………… 
Ηµεροµηνία: ………………………………… 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση που συµπληρώνει 
σωστά την πρόταση. 

• Η χηµική υδρόλυση των πρωτεϊνών συνίσταται 
α. στην καταστροφή των πεπτιδικών δεσµών που γίνεται µε βρασµό σε 

όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον 
β. στην καταστροφή των πεπτιδικών δεσµών που γίνεται µε τη βοήθεια 

ενζύµων 
γ. στην κατεργασία των πρωτεϊνών µε πρωτεάσες και γίνεται µε βρασµό σε 

όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον 
δ. στον βρασµό των πρωτεϊνών παρουσία διουρίας. 

Μονάδες 2 
 
2. Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 

• Οι πρωτεΐνες είναι αµφολύτες. Αυτό συµβαίνει µόνο όταν το 
pH  είναι ίσο µε το ισοηλεκτρικό σηµείο. 

 
(    ) 

• Η µετουσίωση  µιας πρωτεΐνης δεν επηρεάζει τις λειτουργικές 
ιδιότητές της. 

 
(    ) 

• Όλες οι πρωτεΐνες είναι δυσδιάλυτες στο νερό. (    ) 

Μονάδες 3 
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3. Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 
Η …………………. δοµή καθορίζει και τις υπόλοιπες δοµές. Εποµένως,  
πρωτεΐνες µε διαφορετική …………………. αµινοξέων  αποκτούν 
διαφορετική διαµόρφωση του πρωτεϊνικού µορίου στο χώρο. Μεταβολές 
των εξωτερικών συνθηκών και συγκεκριµένα στη …………………. ή στο  
…………………. έχουν σαν αποτέλεσµα την καταστροφή των δεσµών που 
συµβάλλουν στις ανώτερες δοµές, ενώ αντίθετα δεν επηρεάζουν 
…………………. δεσµούς οι οποίοι είναι ισχυροί και στους οποίους 
στηρίζεται η πρωτοταγής δοµή. Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι 
………………. της τρισδιάστατης διαµόρφωσης του πρωτεϊνικού µορίου, 
ένα φαινόµενο γνωστό µε τον όρο …………………. . 

Μονάδες 7 
 
4.  

• Να εξηγήσετε µε ποιο τρόπο επηρεάζεται ο βιολογικός ρόλος των 
πρωτεϊνών από τη δοµή τους. 

• Να αναφέρετε όσες κατηγορίες πρωτεϊνών γνωρίζετε ως προς το βιο-
λογικό τους ρόλο. 

Μονάδες 8 
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Παράδειγµα  ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 

Αντικείµενο εξέτασης: Πρωτεϊνες 
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση, κατανόηση, κριτική σκέψη  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ: 
Όνοµα: ………………… Επώνυµο: …………………………………… 
Τάξη: ………………… Τµήµα: ……………… 
Ηµεροµηνία: ………………………………… 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση που συµπληρώνει 
σωστά την πρόταση. 

• Στη διαµόρφωση των αναδιπλώσεων της δευτεροταγούς δοµής µιας 
πρωτεΐνης συµβάλλουν 
α. πεπτιδικοί δεσµοί 
β. δεσµοί υδρογόνου 
γ. δυνάµεις Van der Waals 
δ. οµοιοπολικοί δισουλφιδικοί δεσµοί. 

 
• Ο αµφολυτικός χαρακτήρας µιας πρωτεΐνης οφείλεται 

α. στην ταυτόχρονη ύπαρξη στο µόριο της πρωτεϊνης µιας ελεύθερης αµινο-
µάδας και µιας ελεύθερης καρβοξυλοµάδας 

β. στη δευτεροταγή δοµή της πρωτεΐνης 
γ. στο συνδυασµό της δοµής της προτείνεις µε το βιολογικό της ρόλο 
δ. στην ταυτόχρονη  ύπαρξη α-έλικας και β-πτυχωτής επιφάνειας. 

Μονάδες 4 
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2. Να αντιστοιχίσετε τα είδη των δεσµών της οµάδας (ΙΙ) µε τις δοµές της οµάδας (Ι) 
(σε κάθε δοµή µπορεί να αντιστοιχούν περισσότερα από ένα είδη δεσµών). 

 

Ι ΙΙ 
 

Α. ...... Πρωτοταγής ∆οµή 

Β. ...... ∆ευτεροταγής ∆οµή 

Γ. ...... Τριτοταγής ∆οµή 
 

 

1. Υδρόφοβοι ∆εσµοί 

2. Πεπτιδικοί ∆εσµοί 

3. Ηλεκτροστατικές Έλξεις 

4. ∆εσµοί Υδρογόνου 

5. ∆ισουλφιδικοί ∆εσµοί 

6. ∆υνάµεις Van der Waals 

Μονάδες 3 
 

3. Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 
• Η διάσπαση ενός ή περισσοτέρων  πεπτιδικών δεσµών στο µόριο µιας 

πρωτεΐνης λέγεται ………….. και διακρίνεται στην   …………………… 
και την ……………….. . 

• Για  κάθε πρωτεΐνη υπάρχει µία και µοναδική τιµή ………………….. 
στην οποία η πρωτεΐνη εµφανίζεται ως ………………. µε συνολικό 
……………. µηδέν. 

• Οι πρωτεΐνες λόγω των τεσσάρων επιπέδων της δοµής αποκτούν 
συγκεκριµένο σχήµα που µπορεί να είναι ………………… ή 
…………………  

Μονάδες 3 
 

4. Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 
• Οι δεσµοί υδρογόνου επειδή είναι πολύ ισχυροί, είναι και οι 

µόνοι που δεν επηρεάζονται από την αύξηση της θερµο-
κρασίας και το pH. 

 
 

(    ) 

• Τα πρωτεΐδια αποτελούνται από ένα πρωτεϊνικό και ένα µη 
πρωτεϊνικό τµήµα. 

 
(    ) 

• Η µέθοδος Edman χρησιµοποιείται για την µελέτη της 
δευτεροταγούς δοµής των πρωτεϊνών. 

(    ) 

Μονάδες 3 
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5. Ένα ενδεκαπεπτίδιο υδρολύθηκε µε το ένζυµο Χ και αποµονώθηκαν 
τέσσερα µικρότερα πεπτίδια, των οποίων η αλληλουχία των αµινοξέων 
υπολογίσθηκε και είναι η ακόλουθη: 
Ala-Lys-Ser-Asp, 
Thr-Ala-His, 
Gly-Arg, 
Pro-Val. 
Το ίδιο ενδεκαπεπτίδιο υδρολύθηκε µε το ένζυµο Ψ και αποµονώθηκαν τρία 
µικρότερα πεπτίδια, των οποίων η αλληλουχία των αµινοξέων υπολογίσθηκε 
και είναι η ακόλουθη: 
His-Pro-Val, 
Gly-Arg-Ala-Lys, 
Ser-Asp-Thr-Ala. 
Να κατασκευάσετε τον πεπτιδικό χάρτη των επικαλυπτόµενων θραυσµάτων 
και να δώσετε την αλληλουχία των αµινοξέων του αρχικού πεπτιδίου. 

Μονάδες 7 
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4ο
  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 

ΕΝΖΥΜΑ 
 
 
Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη 
φράση που συµπληρώνει σωστά την πρόταση. 

1. Τι ονοµάζεται ενέργεια ενεργοποίησης; 
α. Η ενέργεια που περικλείει το µόριο των ενζύµων. 
β. Η ενέργεια που περικλείουν τα αντιδρώντα σώµατα. 
γ. Η ενέργεια  στην ενδιάµεση κατάσταση. 
δ. Η διαφορά µεταξύ της ενέργειας των αντιδρώντων σωµάτων και της 

ενέργειας της ενδιάµεσης κατάστασης. 
 

2. Η ενέργεια ενεργοποίησης µπορεί να θεωρηθεί ως 
α. ενδιάµεση κατάσταση 
β. ενεργειακό φράγµα 
γ. ενεργειακή στάθµη αντιδρώντων 
δ. ενεργειακή στάθµη προϊόντων. 
 

3. ∆ύο γνωστοί τρόποι για την ελάττωση της ενέργειας ενεργοποίησης είναι 
α. η χρήση συνενζύµων και αποενζύµων 
β. η χρήση καταλυτών και ενζύµων 
γ. η αύξηση της θερµοκρασίας και η αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης 
δ. η αύξηση της θερµοκρασίας και η χρήση καταλυτών. 
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4. Οι καταλύτες είναι ουσίες που 
α. µεταβάλλουν την ταχύτητα της αντίδρασης και τη θέση της χηµικής 

ισορροπίας 
β. δεν επηρεάζουν ούτε την ταχύτητα της αντίδρασης ούτε τη θέση της 

χηµικής ισορροπίας 
γ. µεταβάλλουν την ταχύτητα της αντίδρασης χωρίς να επηρεάζουν τη θέση 

της χηµικής ισορροπίας 
δ. µεταβάλλουν τη θέση της χηµικής ισορροπίας χωρίς να επηρεάζουν την 

ταχύτητα της αντίδρασης. 
 

5. Από χηµική άποψη και από άποψη δοµής, τα ένζυµα είναι 
α. πρωτεϊνες 
β. καταλύτες 
γ. υποστρώµατα 
δ. συνένζυµα. 
 

6. Από άποψη βιολογικού ρόλου, τα ένζυµα είναι 
α. πρωτεΐνες 
β. καταλύτες 
γ. υποστρώµατα 
δ. συνένζυµα. 
 

7. Τα ένζυµα µε υψηλή εξειδίκευση 
α. δεν µπορούν να καταλύσουν ενζυµικές αντιδράσεις 
β. καταλύουν µία µόνο ενζυµική αντίδραση 
γ. καταλύουν περιορισµένο αριθµό ενζυµικών αντιδράσεων 
δ. καταλύουν ένα µεγάλο αριθµό ενζυµικών αντιδράσεων. 
 

8. Η σύνδεση ενζύµου - υποστρώµατος γίνεται 
α. στο ενεργό κέντρο του συνενζύµου. 
β. στο ενεργό κέντρο του υποστρώµατος. 
γ. στο ενεργό κέντρο του ενζύµου. 
δ. στο ενεργό κέντρο του αναστολέα. 

9. Το ενεργό κέντρο σχηµατίζεται από  
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α. γειτονικά αµινοξέα 
β. αµινοξέα τα οποία προέρχονται από διαφορετικές περιοχές της γραµµικής 

αλληλουχίας 
γ. αµινοξέα που προέρχονται από διαφορετικά πεπτίδια 
δ. αµινοξέα που προέρχονται από διαφορετικές περιοχές διαφορετικών 

πολυπεπτιδικών αλυσίδων.  
 

10. Σύµφωνα µε το µοντέλο της επαγόµενης προσαρµογής, το ενεργό κέντρο του 
ενζύµου 
α. έχει συµπληρωµατικό σχήµα ως προς το συνένζυµο 
β. αποκτά συµπληρωµατικό σχήµα ως προς το υπόστρωµα, µετά την 

ολοκλήρωση της αντίδρασης 
γ. έχει συµπληρωµατικό σχήµα ως προς το υπόστρωµα 
δ. αποκτά συµπληρωµατικό σχήµα ως προς το υπόστρωµα, µετά την 

πρόσδεση του υποστρώµατος. 
 

11. Κάθε ένζυµο παρουσιάζει την άριστη δράση του 
α. σε µία συγκεκριµένη τιµή pH 
β. σε ένα µεγάλο εύρος τιµών pH 
γ. σε ακραίες (όξινες ή αλκαλικές)  τιµές pH 
δ. σε όλη την κλίµακα του pH. 
 

12. Τι ονοµάζεται µέτρο της  ενεργότητας ενός ενζύµου; 
α. Η ταχύτητα της αντίδρασης που καταλύει το ένζυµο. 
β. Η ταχύτητα του ενζύµου. 
γ. Ο χρόνος υποδιπλασιασµού της συγκέντρωσης του ενζύµου. 
δ. Ο χρόνος που χρειάζεται για να µετουσιωθεί το ένζυµο. 
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13. Ως ταχύτητα της αντίδρασης ορίζουµε  
α. τη µεταβολή της απόστασης του υποστρώµατος στη µονάδα του χρόνου 

(v = ∆[S] / ∆t) 
β. τη µεταβολή της συγκέντρωσης του ενζύµου στη µονάδα του χρόνου (v = 

∆[E] / ∆t) 
γ. τη µεταβολή της συγκέντρωσης του υποστρώµατος στη µονάδα του 

χρόνου (v = ∆[S] / ∆t) 
δ. τη µεταβολή της συγκέντρωσης του υποστρώµατος προς τη µεταβολή της 

συγκέντρωσης του ενζύµου (v = ∆[S] / ∆[E]). 
 

14. To 1 Unit (µονάδα µέτρησης της ενζυµικής ενεργότητας) 
α. αντιστοιχεί στην κατανάλωση 1 µmol ενζύµου σε  1 min 
β. αντιστοιχεί στη µετατροπή 1 µmol υποστρώµατος σε  1 min 
γ. αντιστοιχεί στη µετατροπή 1 mg υποστρώµατος σε  1 sec 
δ. αντιστοιχεί στη µετατροπή 1 µg συνενζύµου σε  1 sec. 
 

15. Τι ονοµάζεται κορεσµός του ενζύµου; 
α. Η κατανάλωση της µεγαλύτερης ποσότητας του ενζύµου. 
β. Η κατάληψη των ενεργών κέντρων όλων των διαθέσιµων µορίων του 

ενζύµου από µόρια µη συναγωνιστικού αναστολέα. 
γ. Η κατάληψη των ενεργών κέντρων όλων των διαθέσιµων µορίων του 

ενζύµου από µόρια συναγωνιστικού αναστολέα. 
δ. Η κατάληψη των ενεργών κέντρων όλων των διαθέσιµων µορίων του 

ενζύµου από µόρια υποστρώµατος. 
 

16. Η µαθηµατική έκφραση της πορείας µιας ενζυµικής αντίδρασης κατά 
Michaelis - Menten δίνεται από τη σχέση 
α. v = Vmax[S] / Km + [S] 
β. v = Vmax + [S] / Km [S] 
γ. Vmax = v [S] / Km + [S] 
δ.  E + S → ES → E + P 
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17. Όταν η ταχύτητα της ενζυµικής αντίδρασης είναι η µισή της µέγιστης, τότε η 
σταθερά Michaelis ισούται µε 
α. την Km 
β. τη µισή συγκέντρωση υποστρώµατος 
Γ. τη συγκέντρωση του υποστρώµατος 
∆. την Vmax. 
 

18. Οι δύο σταθερές που χαρακτηρίζουν µια ενζυµική αντίδραση είναι  
α. η [S] και η  Vmax 
Β. η Km και η [S] 
γ. η Km και η Vmax 
∆. η Ε και η Vmax. 
 

19. H Vmax µας πληροφορεί για το 
α. πόσα µόρια ενζύµου µετατρέπονται κάθε λεπτό από ένα µόριο 

υποστρώµατος 
β. πόσα µόρια υποστρώµατος µετατρέπονται κάθε λεπτό από ένα µόριο 

ενζύµου 
γ. πόσα µόρια συνενζύµου δεσµεύονται κάθε λεπτό από ένα µόριο ενζύµου 
δ. πόσα µόρια αναστολέα δεσµεύονται κάθε λεπτό από ένα µόριο ενζύµου. 
 

20. Ενζυµικοί αναστολείς λέγονται οι ενώσεις οι οποίες  
α. µειώνουν την ενεργότητα των ενζύµων 
β. µειώνουν τον κορεσµό των ενζύµων 
γ. µειώνουν την εξειδίκευση των ενζύµων 
δ. µειώνουν τα αλλοστερικά κέντρα των ενζύµων. 
 

21. Οι κυριότεροι τύποι αντιστρεπτής αναστολής είναι 
α. η εστερική και η αλλοστερική 
β. η συναγωνιστική και η µη-συναγωνιστική 
γ. η µόνιµη και η µη-µόνιµη 
δ. η χηµική και η ενζυµική. 

22. Ο συναγωνιστικός αναστολέας προσδένεται 
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α. στο ενεργό κέντρο του συνενζύµου 
β. στο αλλοστερικό κέντρο του ενζύµου 
γ. στο ενεργό κέντρο του ενζύµου 
δ. σε όλα τα παραπάνω. 
 

23. Η έκταση της συναγωνιστικής αναστολής εξαρτάται από 
α. τη συγκέντρωση του αναστολέα 
β. τη συγκέντρωση του υποστρώµατος 
γ. τη συγγένεια του ενζύµου ως προς το υπόστρωµα και ως προς τον 

αναστολέα 
δ. όλα τα παραπάνω. 
 

24. Η έκταση της µη-συναγωνιστικής αναστολής εξαρτάται από 
α. τη συγκέντρωση του αναστολέα και τη συγγένεια του ενζύµου ως προς 

τον αναστολέα 
β. τη συγκέντρωση του αναστολέα και τη συγκέντρωση του υποστρώµατος 
γ. τη συγγένεια του ενζύµου ως προς το υπόστρωµα και ως προς τον 

αναστολέα 
δ. τη συγκέντρωση του υποστρώµατος και τη συγγένεια του ενζύµου ως 

προς το υπόστρωµα. 
 

25. Κατά τη συναγωνιστική αναστολή 
α. η Km µειώνεται ενώ η Vmax παραµένει σταθερή 
β. η Vmax µειώνεται ενώ η Km παραµένει σταθερή 
γ. τόσο η Km όσο και η Vmax µειώνονται 
δ. τόσο η Km όσο και η Vmax παραµένουν σταθερές. 
 

26. Κατά τη µη-συναγωνιστική αναστολή 
α. η Km µειώνεται ενώ η Vmax παραµένει σταθερή 
β. η Vmax µειώνεται ενώ η Km παραµένει σταθερή 
γ. τόσο η Km όσο και η Vmax µειώνονται 
δ. τόσο η Km όσο και η Vmax παραµένουν σταθερές. 

27. Οι αλλοστερικοί τροποποιητές είναι ενώσεις οι οποίες 
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α. ρυθµίζουν τη δράση ενός ενζύµου, δρώντας ως ενεργοποιητές του 
συγκεκριµένου ενζύµου 

β. ρυθµίζουν τη δράση ενός ενζύµου, δρώντας ως αναστολείς του 
συγκεκριµένου ενζύµου 

γ. ρυθµίζουν τη δράση ενός ενζύµου, δρώντας είτε ως ενεργοποιητές είτε ως 
αναστολείς του συγκεκριµένου ενζύµου 

δ. ρυθµίζουν µε ανάδραση τη δράση ενός ενζύµου. 
 

28. Ο αλλοστερικός τροποποιητής προσδένεται 
α. στο αλλοστερικό κέντρο του συνενζύµου 
β. στο αλλοστερικό κέντρο του ενζύµου 
γ. στο αλλοστερικό κέντρο του αναστολέα 
δ. στο αλλοστερικό κέντρο του τροποποιητή. 
 

29. Τι ονοµάζεται αλλοστερική µετάπτωση; 
α. Η τροποποίηση της δοµής του ενζύµου, που προκαλείται από την 

πρόσδεση του υποστρώµατος σε αυτό. 
β. Η τροποποίηση της δοµής του αλλοστερικού τροποποιητή, που 

προκαλείται από την πρόσδεσή του στο ένζυµο. 
γ. Η τροποποίηση της δοµής του αλλοστερικού τροποποιητή, που 

προκαλείται από την πρόσδεσή του στο υπόστρωµα.  
δ. Η τροποποίηση της δοµής του ενζύµου, που προκαλείται από την 

πρόσδεση του αλλοστερικού τροποποιητή σε αυτό. 
 

30. Σε κάθε περίπτωση, ο αλλοστερικός τροποποιητής 
α. έχει δοµή που µοιάζει µε τη δοµή του ενζύµου 
β. έχει δοµή που µοιάζει µε τη δοµή του υποστρώµατος 
γ. έχει δοµή που µοιάζει µε τη δοµή του συνενζύµου 
δ. δεν έχει καµία από τις δοµές που αναφέρονται παραπάνω. 
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31. ∆ύο διαφορετικά ένζυµα λέγονται ισοένζυµα όταν 
α. είναι προϊόντα διαφορετικών γονιδίων αλλά καταλύουν την ίδια ενζυµική 

αντίδραση 
β. διαφέρουν ως προς την πρωτοταγή δοµή 
γ. διαφέρουν ως προς ορισµένες φυσικοχηµικές ιδιότητες 
δ. ισχύουν όλα τα παραπάνω. 
 

32. Τα ένζυµα, που είναι προϊόντα διαφορετικών γονιδίων, αλλά καταλύουν την 
ίδια ενζυµική αντίδραση λέγονται 
α. συνένζυµα 
β. αποένζυµα 
γ. ισοένζυµα 
δ. ολοένζυµα. 
 

33. Οι προσθετικές οµάδες είναι 
α. οργανικές ενώσεις πολύ ισχυρά δεµένες επάνω στα ένζυµα και οι οποίες 

δεν µπορούν να αποµακρυνθούν από αυτά 
β. οργανικές ενώσεις χαλαρά δεµένες επάνω στα ένζυµα και οι οποίες 

µπορούν εύκολα να αποµακρυνθούν από αυτά 
γ. οργανικές ενώσεις που προσδένονται στο καταλυτικό κέντρο και 

αποµακρύνονται µόνο µετά τη δηµιουργία του συµπλόκου ενζύµου – 
υποστρώµατος 

δ. οργανικές ενώσεις που προσδένονται στο αλλοστερικό κέντρο και 
αποµακρύνονται µόνο µετά τη δηµιουργία του συµπλόκου ενζύµου – 
αναστολέα. 
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34. Τι είναι τα συνένζυµα; 
α. Οργανικές ενώσεις πολύ ισχυρά δεµένες επάνω στα ένζυµα, οι οποίες δεν 

µπορούν να αποµακρυνθούν από αυτά.  
β. Οργανικές ενώσεις χαλαρά δεµένες επάνω στα ένζυµα, οι οποίες µπορούν 

εύκολα να αποµακρυνθούν από αυτά. 
γ. Οργανικές ενώσεις, που προσδένονται στο καταλυτικό κέντρο και 

αποµακρύνονται µόνο µετά τη δηµιουργία του συµπλόκου ενζύµου – 
υποστρώµατος. 

δ. Οργανικές ενώσεις, που προσδένονται στο αλλοστερικό κέντρο και 
αποµακρύνονται µόνο µετά τη δηµιουργία του συµπλόκου ενζύµου – 
αναστολέα. 

 
35. Τα συνένζυµα των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων 

α. µεταφέρουν ιόντα σιδήρου 
β. µεταφέρουν ιόντα ασβεστίου 
γ. µεταφέρουν ιόντα υδρογόνου και ηλεκτρόνια 
δ. µεταφέρουν ιόντα οξυγόνου και ηλεκτρόνια. 
 

36. Το ΑΤΡ εκτός από ενεργειακό νόµισµα του κυττάρου είναι και 
α. συνένζυµο 
β. προσθετική οµάδα 
γ. ισοένζυµο 
δ. αποένζυµο. 
 

37. Συνένζυµα των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων είναι τα: 
α. NAD+, NADP+, ΑDP και DDT 
β. ΑTP, DNA και RNA 
γ. NAD+, FAD, DNA και AUG 
δ. NAD+, NADP+ και FAD. 
 

 62



 

38. Τις βιταµίνες που χρειάζεται ο οργανισµός 
α. τις συνθέτει µε τη βοήθεια ενζύµων 
β. τις συνθέτει µε τη βοήθεια αµινοξέων 
γ. τις συνθέτει µε φωτοσύνθεση 
δ. τις προσλαµβάνει από τις τροφές. 
 

39. Οι βιταµίνες αποτελούν συστατικά των 
α. ενζύµων 
β. συνενζύµων 
γ. υποστρωµάτων 
δ. αλλοστερικών τροποποιητών. 
 

40. Από τις βιταµίνες  
α. οι B και C είναι υδατοδιαλυτές ενώ οι A, D, E  και Κ είναι λιποδιαλυτές 
β. οι A και B είναι υδατοδιαλυτές ενώ οι C, D, E και K είναι λιποδιαλυτές 
γ. οι K και E είναι υδατοδιαλυτές ενώ οι A, B, C και D είναι λιποδιαλυτές 
δ. οι A, B, C και D είναι υδατοδιαλυτές ενώ οι K και E είναι λιποδιαλυτές. 

 

• Ερωτήσεις αντιστοίχισης 

Να αντιστοιχίσετε του όρους ή τις φράσεις που αναγράφοτναι στη στήλη Ι µε 
τις έννοιες  ή τις φράσεις που αναφέρονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να 
γράψετε δίπλα από κάθε γράµα της στήλης Ι τον αριθµό που ταιριάζει από τη 
στήλη ΙΙ (π.χ. Α-1). 

1.  
Ι ΙΙ 
 

Α. ...... Km 

Β. ...... v 

Γ. ...... Vmax 

∆. ...... [S] 

 

 

1. ταχύτητα αντίδρασης 
2. συγκέντρωση υποστρώµατος 
3. µέγιστη ταχύτητα αντίδρασης 
4. µέγιστος όγκος υποστρώµατος 
5. σταθερά Michaelis 

2.  
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Ι ΙΙ 
 

Α. ...... Κορεσµός 

Β. ...... Ρύθµιση µε ανάδραση 

Γ. ...... Συναγωνιστική 
αναστολή 

∆. ...... Μη-συναγωνιστική  
αναστολή 

 

1. Αναστολή λόγω πρόσδεσης χηµικού 
µορίου σε περιοχή του ενζύµου 
διαφορετική από το ενεργό κέντρο. 

2. Αναστολή η οποία συνεχίζεται και 
µετά την αποµάκρυνση του 
αναστολέα. 

3. Κατάληψη των ενεργών κέντρων 
από µεγάλες ποσότητες 
υποστρώµατος. 

4. Αναστολή λόγω κατάληψης θέσεων 
του ενεργού κέντρου από µόριο που 
δεν είναι υπόστρωµα 

5. Αναστολή από το ίδιο το προϊόν της 
αντίδρασης. 

 

3.  
Ι ΙΙ 
 

Α. ...... Αλλοστερικό κέντρο 

Β. ...... Ενεργό κέντρο 

Γ. ...... Τυχαία θέση του 
ενζύµου 

 

 

1. συνένζυµο 
2. υπόστρωµα 
3. µη-συναγωνιστικός αναστολέας 
4. προσθετική οµάδα 
5. αλλοστερικός τροποποιητής 
6. συναγωνιστικός αναστολέας 

 

 64



 

4.  
Ι ΙΙ 
 

Α. ...... Αίµη 

Β. ...... ΑΤΡ 

Γ. ...... Ασκορβικό οξύ 

∆. ...... Φωσφοκινάση 

 

1. ένζυµο 
2. συνένζυµο 
3. ισοένζυµο 
4. βιταµίνη 
5. προσθετική οµάδα 

 

5.  
Ι ΙΙ 
 

Α. ...... NAD+ 

Β. ...... NADP+ 

Γ. ...... ATP 

∆. ...... FAD 

 

1. νικοτιναµιδο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο 
2. τριφωσφορική αδενοσίνη 
3. δεοξυ-ριβονουκλεϊκό οξύ 
4. φλαβινο-αδενινο-δινουκλεοτίδιο 
5. φωσφορικό νικοτιναµιδο-αδενινο-

δινουκλεοτίδιο 

 

 

• Ερωτήσεις διάταξης ή κατάταξης 

1. Να διατάξετε κατά σειρά αυξανόµενου ποσού ενέργειας τις παρακάτω τιµές 
ενεργειών: 
Ε1: ελεύθερη ενέργεια υποστρώµατος 
Ε2: ελεύθερη ενέργεια προϊόντος 
Ε3: ελεύθερη ενέργεια ενδιάµεσης κατάστασης απουσία καταλύτη 
Ε4: ελεύθερη ενέργεια ενδιάµεσης κατάστασης παρουσία καταλύτη 
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2. Η Οµάδα Α περιλαµβάνει σώµατα που µετά την ενζυµική κατάλυση δεν 
έχουν υποστεί καµία χηµική µεταβολή και η Οµάδα Β περιλαµβάνει σώµατα 
τα οποία κατά την ενζυµική κατάλυση υφίστανται χηµική µεταβολή. Να 
κατατάξετε τα παρακάτω στις οµάδες Α και Β: 

α. υπόστρωµα 
β. ένζυµο 
γ. συνένζυµο 
δ. προσθετική οµάδα 
 ε. αλλοστερικός τροποποιητής 

 στ. µη-συναγωνιστικός αναστολέας 
 

Οµάδα Α Οµάδα Β 
 

.................................................... 
 

.................................................... 
 

....................................................  

 

....................................................  

 

....................................................  

 

....................................................  

 

 

.................................................... 
 

.................................................... 
 

....................................................  

 

....................................................  

 

....................................................  

 

....................................................  
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3. Η Οµάδα Α περιλαµβάνει σώµατα που δεσµεύονται στο ενεργό κέντρο του 
ενζύµου και η  Οµάδα Β περιλαµβάνει σώµατα τα οποία δε δεσµεύονται στο 
ενεργό κέντρο του ενζύµου. Να κατατάξετε τα παρακάτω στις οµάδες Α και 
Β. 

α. συναγωνιστικός αναστολέας 
β. µη-συναγωνιστικός αναστολέας 
γ. συνένζυµο 
δ. αλλοστερικός τροποποιητής 
 ε. υπόστρωµα 
 στ. προσθετική οµάδα 
 ζ. βιταµίνη 

 

Οµάδα Α Οµάδα Β 
 

.................................................... 
 

.................................................... 
 

....................................................  

 

....................................................  

 

....................................................  

 

....................................................  

 

....................................................  

 

 

.................................................... 
 

.................................................... 
 

....................................................  

 

....................................................  

 

....................................................  

 

....................................................  

 

....................................................  
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• Ερωτήσεις συµπλήρωσης 

Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 
  

1. Η ενέργεια ενεργοποίησης καθορίζει ………………… µιας αντίδρασης. 
Όσο µικρότερη είναι ………………… τόσο πιο γρήγορα προχωρεί η 
………………… . 

2. Ως προς τη χηµική δοµή τους τα ένζυµα ανήκουν …………………, ενώ ως 
προς το βιολογικό τους ρόλο τα κατατάσσουµε  ………………… . 

3. Τα ένζυµα ως προς την εξειδίκευσή τους διακρίνονται σε ένζυµα 
......................., ........................... και ........................  εξειδίκευσης. 

4. Πολλά ένζυµα, προκειµένου να είναι δραστικά χρειάζονται και ένα πρόσθετο 
µη ………………… τµήµα στο µόριό τους. Το τµήµα αυτό, συνήθως είναι 
ένα µικρό οργανικό µόριο και ονοµάζεται ……………… . Το πρωτεϊνικό 
µέρος του ενζύµου ονοµάζεται …………………, ενώ το σύµπλοκο και των 
δύο λέγεται ………………… . 

5. Τα αµινοξέα που απαρτίζουν ………………… κέντρο του ενζύµου 
βρίσκονται σε µεγάλη απόσταση µεταξύ τους σε ότι αφορά την 
………………… δοµή του πρωτεϊνικού µορίου. Ωστόσο, η αναδίπλωση της 
πολυπεπτιδικής αλυσίδας στο χώρο, έχει σαν αποτέλεσµα αποµακρυσµένα 
………………… να πλησιάζουν, να αλληλεπιδρούν και έτσι να σχηµατίζουν 
το  ………………… ………………… . 

6. Σύµφωνα µε το µοντέλο …………………  ………………… το ενεργό 
κέντρο του ενζύµου έχει συµπληρωµατικό σχήµα ως προς το σχήµα του 
………………… . 

7. Σύµφωνα µε το µοντέλο ………………… ………………… το ενεργό 
κέντρο του ενζύµου αποκτά  συµπληρωµατικό σχήµα ως προς το σχήµα του 
………………… µετά από την πρόσδεσή του σε αυτό. 

8. Η µονάδα µέτρησης της ενζυµικής ………………… συνήθως είναι το ένα 
(1) unit, το οποίο αντιστοιχεί στη µετατροπή ενός (1) ………………… 
………………… σε ένα (1) ………………… . 

9. Η σταθερά Michaelis συµβολίζεται µε …………………, µας πληροφορεί 
για το βαθµό συγγένειας ………………… - υποστρώµατος και ισούται µε τη 
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………………… του υποστρώµατος, όταν ………………… της ενζυµικής 
αντίδρασης είναι η µισή της µέγιστης. 

10. Η Vmax µας πληροφορεί για το πόσα ………………… υποστρώµατος 
µετατρέπονται κάθε λεπτό από ένα µόριο ………………… . 

11. ………………… λέγονται οι ουσίες που µπορούν να προκαλέσουν µείωση 
της δράσης των ενζύµων. Η επίδραση των αναστολέων µπορεί να είναι 
µόνιµη ή ………………… . Στη δεύτερη περίπτωση η αναστολή διακρίνεται 
σε ………………… και σε ………………… . 

12. Ο ………………… αναστολέας προσδένεται στο ενεργό κέντρο του 
ενζύµου και παρεµποδίζει την πρόσδεση του ………………… . 

13. Ο ………………… αναστολέας προσδένεται στο ένζυµο, αλλά σε περιοχή 
του ενζύµου διαφορετική από το ενεργό κέντρο. Η πρόσδεση αυτή έχει σαν 
αποτέλεσµα την τροποποίηση της ………………… δοµής του ενζύµου. 
Έτσι η δέσµευση του ………………… δε µπορεί να γίνει αποτελεσµατικά. 

14. Σε µια αλυσίδα ενζυµικών …………………, το τελικό προϊόν µπορεί να 
ρυθµίζει τη σύνθεσή του. Αυτό γίνεται όταν η συγκέντρωσή του υπερβεί µια 
ορισµένη τιµή, οπότε δρα ως ………………… ενός από τα ένζυµα που 
συµµετέχουν στην αντίδραση. Το φαινόµενο αυτό λέγεται ρύθµιση 
………………… ………………… . 

15. Ο αλλοστερικός ………………… ενός ενζύµου, προσδένεται στο  
………………… κέντρο του, το οποίο συνήθως βρίσκεται µακριά από το 
…………………  ………………… . 

16. Τα ένζυµα που καταλύουν την ίδια αντίδραση αλλά είναι προϊόντα 
διαφορετικών ………………… λέγονται  ………………… . Τα ένζυµα 
αυτά παρουσιάζουν ορισµένες διαφορές µεταξύ τους, τόσο ως προς την 
πρωτοταγή δοµή όσο και ως προς τις ………………… και ………………… 
ιδιότητες. 

17. ………………… είναι χαλαρά δεµέν.. στο µόριο του ενζύµου και γι αυτό 
αποµακρύνονται εύκολα από αυτό. Αντίθετα, …………………  
………………… είναι ισχυρά δεµέν.. στο µόριο του ενζύµου και έτσι 
αποµακρύνονται δύσκολα από αυτό. 

18. Το ΑΤΡ αποτελείται από το σάκχαρο …………………, τη βάση 
………………… και τρεις ………………… οµάδες. 
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19. Τα ………………… των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων δρουν ως φορείς 
………………… και ………………… . 

20. Οι βιταµίνες είναι µία οµάδα ………………… ενώσεων οι οποίες είναι 
απαραίτητες στον ………………… σε πολύ µικρές ποσότητες. 

21. Η βιταµίνη C καθώς και οι βιταµίνες ………………… είναι 
…………………, ενώ οι βιταµίνες A, D, E  και K είναι ………………… . 

 
 
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

• Ερωτήσεις τύπου «σωστό – λάθος» µε αιτιολόγηση 

 Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) καθεµιά από τις παρακάτω 
προτάσεις. Να εξηγήσετε γιατί δεν ισχύουν οι προτάσεις που χαρακτηρίσατε ως 
λανθασµένες.  

1. Η διαφορά µεταξύ της ενέργειας των αντιδρώντων και της 
ενέργειας των προϊόντων λέγεται ενέργεια ενεργοποίησης. 

 
(    ) 

2. Οι καταλύτες µειώνουν την ενέργεια ενεργοποίησης µιας 
αντίδρασης και έτσι η αντίδραση προχωρεί µε µεγαλύτερη 
ταχύτητα. 

 
(    ) 

3. Οι βιοχηµικές αντιδράσεις πρέπει να ολοκληρωθούν µέσα σε πολύ 
µικρό χρονικό διάστηµα. Έτσι η συνδυασµένη αύξηση της 
θερµοκρασίας µαζί µε τη δράση των ενζύµων οδηγεί στην 
επιτάχυνση των αντιδράσεων. 

 
 
 

(    ) 
4. Μετά το τέλος µιας βιοχηµικής αντίδρασης το ένζυµο παραµένει 

αναλλοίωτο. Κατά συνέπεια το ίδιο µόριο ενζύµου µπορεί να 
καταλύσει την ίδια αντίδραση πολλές φορές. 

 
 

(    ) 
5. Τα ένζυµα µε υψηλή εξειδίκευση καταλύουν  ένα περιορισµένο 

αριθµό αντιδράσεων. 
 

(    ) 
6. Τα συνένζυµα είναι µία κατηγορία ενζύµων τα οποία για να 

δράσουν χρειάζονται και ένα πρόσθετο, µη πρωτεϊνικό τµήµα. 
 

(    ) 
7. Η επιτάχυνση µιας αντίδρασης, µε την παρουσία του κατάλληλου 

ενζύµου, εξηγείται από το γεγονός ότι το ένζυµο ελαττώνει την 
ενέργεια ενεργοποίησης που απαιτείται για να φθάσει το 
υπόστρωµα στην ενδιάµεση κατάσταση. 

 
 
 

(    ) 
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8. Για κάθε ένζυµο υπάρχει ένα πολύ µεγάλο εύρος τιµών pH µέσα 
στο οποίο το ένζυµο παρουσιάζει την άριστη δράση του. 

 
(    ) 

9.  Σε µία ενζυµική αντίδραση, όταν η θερµοκρασία υπερβεί ένα 
ορισµένο επιτρεπτό όριο, προκαλείται αποδιάταξη της ενζυµικής 
πρωτεΐνης µε αποτέλεσµα το ένζυµο να χάνει το βιολογικό του 
ρόλο και έτσι η ταχύτητα της αντίδρασης να ελαττώνεται. 

 
 
 

(    ) 
10. Η ταχύτητα της αντίδρασης, τις περισσότερες φορές, είναι ανάλογη 

της συγκέντρωσης του ενζύµου. 
 

(    ) 
11. Η ταχύτητα µιας ενζυµικής αντίδρασης ορίζεται ως η µεταβολή του 

διαστήµατος (∆[S])   προς τη µεταβολή του χρόνου (∆t) δηλαδή v 
= ∆[S] / ∆t. 

 
 

(    ) 
12. Στις χαµηλές συγκεντρώσεις υποστρώµατος, η ταχύτητα της 

ενζυµικής αντίδρασης είναι ανεξάρτητη από τη συγκέντρωση 
υποστρώµατος. Αντίθετα, στις υψηλές συγκεντρώσεις 
υποστρώµατος, η ταχύτητα είναι τόσο πιο µεγάλη όσο µεγαλύτερη 
είναι η συγκέντρωση υποστρώµατος. 

 
 
 
 

(    ) 
13. Όσο µικρότερη είναι η τιµή της Km, τόσο µεγαλύτερη είναι η 

συγγένεια ενζύµου - υποστρώµατος. 
 

(    ) 
14. Αντιστρεπτή λέγεται η αναστολή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το 

ένζυµο επανακτά την ενεργότητά του όταν αφαιρεθεί ο αναστολέας. 
 
 

(    ) 
15. Τα κυριότερα είδη µη-συναγωνιστικής αναστολής είναι η µόνιµη 

και η αντιστρεπτή. 
 

(    ) 
16. Ο µη-συναγωνιστικός αναστολέας προσδένεται στο ενεργό κέντρο 

του ενζύµου και εµποδίζει την πρόσδεση του υποστρώµατος. 
 

(    ) 
17. Κατά τη µη-συναγωνιστική αναστολή ελαττώνεται η συγγένεια 

ενζύµου-υποστρώµατος, µε άλλα λόγια αυξάνεται η τιµή της Km. 
 

(    ) 
18. Ρύθµιση µε ανάδραση λέγεται το φαινόµενο κατά το οποίο σε µια 

αλυσίδα αντιδράσεων συµµετέχουν περισσότερα του ενός ένζυµα, 
ένα από τα οποία δρά ως αναστολέας παρεµποδίζοντας έτσι τη 
σύνθεση του τελικού προϊόντος. 

 
 
 

(    ) 
 

19. Το αλλοστερικό κέντρο του ενζύµου µπορεί να βρίσκεται µακριά  
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από το ενεργό κέντρο του ενζύµου. (    ) 
20. Αλλοστερική µετάπτωση λέγεται το σύνολο των αντιδράσεων που 

προκαλούνται σαν συνέπεια της δηµιουργίας του συµπλόκου 
ενζύµου – αλλοστερικού τροποποιητή. 

 
 

(    ) 
21. Ο αλλοστερικός τροποποιητής µεταβάλλει ελαφρώς τη 

χωροδιάταξη του ενζύµου γύρω από το ενεργό κέντρο µε 
αποτέλεσµα να µεταβάλλεται η βιολογική δράση του ενζύµου. 

 
 

(    ) 
22. Η δοµή του αλλοστερικού τροποποιητή µοιάζει µε τη δοµή που 

υποστρώµατος. Εν τούτοις δεν είναι απαραίτητο να δεσµεύεται στο 
ενεργό κέντρο του ενζύµου. 

 
 

(    ) 
23. Ισοένζυµα λέγονται τα ένζυµα που είναι µεν προϊόντα δια-

φορετικών γονιδίων αλλά καταλύουν την ίδια ενζυµική αντίδραση. 
 

(    ) 
24. Τα συνένζυµα, που αλλιώς λέγονται και προσθετικές οµάδες, είναι 

µικρά οργανικά µόρια που είναι ισχυρά συνδεδεµένα πάνω στα ένζυµα. 
 

(    ) 
25. Τα συνένζυµα συµµετέχουν στην κατάλυση και έτσι το µόριό τους 

υφίσταται χηµική µεταβολή, επανέρχονται δε στην αρχική  τους 
κατάσταση συµµετέχοντας σε µια δεύτερη αντίδραση. 

 
 

(    ) 
26. Οι βιταµίνες είναι οργανικές ενώσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες 

στον οργανισµό αλλά σε πολύ µικρές ποσότητες. 
 

(    ) 
27. Όλες οι βιταµίνες είναι υδατοδιαλυτές εκτός από τη βιταµίνη C η 

οποία είναι λιποδιαλυτή. 
 

(    ) 
28. Η δοµή του αλλοστερικού τροποποιητή µοιάζει µε τη δοµή του 

υποστρώµατος και συνεπώς δεσµεύεται στο ενεργό κέντρο του 
ενζύµου. 

 
 

(    ) 
29. Κατά τη µη-συναγωνιστική αναστολή αυξάνεται η τιµή της Km, 

δηλαδή ελαττώνεται η συγγένεια ενζύµου-υποστρώµατος. 
 

(    ) 
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• Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 

 Να απαντήσετε σύντοµα στις παρακάτω ερωτήσεις (10-20 λέξεις): 

1. Να εξηγήσετε τι είναι το ενεργό κέντρο του ενζύµου. 
2. Να αναφέρετε τα είδη των δεσµών, οι οποίοι συµβάλλουν στην πρόσδεση 

του υποστρώµατος στο ενεργό κέντρο.  
3. Να αναφέρετε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα των 

ενζυµικών αντιδράσεων.  
4. Γιατί οι υψηλές θερµοκρασίες ελαττώνουν την ταχύτητα των ενζυµικών 

αντιδράσεων; 
5. Να κατασκευάσετε το διάγραµµα της ταχύτητας v µιας ενζυµικής 

αντίδρασης σε συνάρτηση µε τη συγκέντρωση υποστρώµατος [S]. 
6. Να εξηγήσετε πώς επηρεάζουν οι διάφορες τιµές της συγκέντρωσης 

υποστρώµατος την ταχύτητα µιας ενζυµικής αντίδρασης. 
7. Τι εννοούµε µε τον όρο κορεσµός ενός ενζύµου; 
8. Από ποια σχέση δίνεται η µαθηµατική έκφραση της πορείας µιας ενζυµικής 

αντίδρασης; 
9. Να υπολογίσετε µε τι ισούται η Km όταν v = Vmax. 

10. Να γράψετε τι είναι η ενζυµική αναστολή και να αναφέρετε τα είδη των 
αναστολέων. 

11. Να σχεδιάσετε το διάγραµµα v / [S] για τη συναγωνιστική αναστολή 
απουσία και παρουσία αναστολέα. 

12. Να σχεδιάσετε το διάγραµµα v / [S] για τη µη-συναγωνιστική αναστολή 
απουσία και παρουσία αναστολέα 

13. Τι είναι η ρύθµιση µε ανάδραση; 
14. Ποια είναι η βασική διαφορά ανάµεσα στα συνένζυµα και τις προσθετικές 

οµάδες; 
15. Να αναφέρετε ποια είναι τα συνένζυµα των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων. 
16. Με ποιο τρόπο συµµετέχουν στις αντιδράσεις τα συνένζυµα των 

οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων; 
17. Με ποιο τρόπο το ΑΤΡ παίζει το ρόλο του ως συνένζυµο; 
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• Ερωτήσεις ανάπτυξης 

 Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις µε µία παράγραφο (20-50 λέξεις): 

1. ∆ύο από τους γνωστούς τρόπους ελάττωσης της ενέργειας ενεργοποίησης, 
είναι η αύξηση της θερµοκρασίας και η χρήση καταλυτών. Να εξηγήσετε 
γιατί στους ζωντανούς οργανισµούς η ελάττωση της ενέργειας ενεργο-
ποίησης γίνεται σχεδόν αποκλειστικά  µε την δράση καταλυτών (ενζύµων). 

2. Να περιγράψετε τα δύο µοντέλα που εξηγούν την εξειδίκευση της 
πρόσδεσης του υποστρώµατος στο ένζυµο. 

3. Να εξηγήσετε τους τρόπους µε τους οποίους το pH επιδρά στην ταχύτητα 
µιας ενζυµικής αντίδρασης. 

4. Να γράψετε ότι γνωρίζετε για τους συναγωνιστικούς αναστολείς. 
5. Να γράψετε ότι γνωρίζετε για τους µη-συναγωνιστικούς αναστολείς. 
6. Να περιγράψετε τον τρόπο δράσης των ενζύµων. 
7. Tι είναι οι αλλοστερικοί ενεργοποιητές; Εξηγείστε το φαινόµενο της 

αλλοστερικής µετάπτωσης.  
8. Να εξηγήσετε τι είναι τα συνένζυµα και τι οι προσθετικές οµάδες και να 

αναφέρετε δύο ενδεικτικά  παραδείγµατα από κάθε κατηγορία. Να 
εξηγήσετε το ρόλο του ΑΤΡ ως συνενζύµου. 
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Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 

1. Το ένζυµο Ε µπορεί να καταλύει τις παρακάτω τρεις αντιδράσεις: Α → Β,  
Κ → Λ  και   Χ → Ψ, οι οποίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν στο 
εργαστήριο ακόµα και ταυτόχρονα (ανά δύο ή και οι τρεις µαζί) µέσα στον 
ίδιο  δοκιµαστικό σωλήνα. Να εξηγήσετε σύντοµα γιατί καθεµία από τις 
παρακάτω προτάσεις είναι σωστή ή λάθος. 
i. Το ένζυµο Ε παρουσιάζει υψηλή εξειδίκευση. 
ii. Τα Α,  Κ   και  Χ είναι υποστρώµατα του Ε. 
iii. Με βάση τα όσα πρότειναν οι Michaelis και Menten, ο µηχανισµός της 

πρώτης από τις αντιδράσεις θα µπορούσε να παρασταθεί: Ε + Α  → 
  ΕS  → Β + Ρ 

iv. Στην περίπτωση που οι αντιδράσεις γίνονται ταυτόχρονα µέσα στον ίδιο 
δοκιµαστικό σωλήνα, τότε το Χ δρα ως συναγωνιστικός αναστολέας στις 
δύο πρώτες αντιδράσεις. Αντίστοιχο φαινόµενο παρατηρούµε και µε τα Α 
και Κ. 

v. Εάν οι σταθερές της πρώτης αντίδρασης είναι Km και Vmax, όταν 
πραγµατοποιείται µόνη της και Km΄ και Vmax΄, όταν πραγµατοποιείται 
ταυτόχρονα µε τη δεύτερη αντίδραση τότε θα ισχύει Km΄ <  Km και  
Vmax΄ < Vmax. 
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∆. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 
 

Αντικείµενο εξέτασης: Ένζυµα 
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση, κατανόηση, κριτική σκέψη 
 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ: 
Όνοµα: ………………… Επώνυµο: …………………………………… 
Τάξη: ………………… Τµήµα: ……………… 
Ηµεροµηνία: ………………………………… 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση που συµπληρώνει 
σωστά την πρόταση. 

• Η ελάττωση της ενέργειας ενεργοποίησης µπορεί να γίνει µε 
α. χρήση συνενζύµων και αποενζύµων 
β. χρήση καταλυτών και αύξηση της θερµοκρασίας της αντίδρασης 
γ. αύξηση της θερµοκρασίας και αύξηση της ταχύτητας της αντίδρασης 
δ. αύξηση της θερµοκρασίας και του pH.  

Μονάδες 2 
 
2. Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις: 

• Τα ένζυµα µε χαµηλή εξειδίκευση καταλύουν ένα περιορισµένο 
αριθµό αντιδράσεων. 

 
(    ) 

• Μετά το τέλος µιας ενζυµικής αντίδρασης, η δοµή του ενζύµου 
µεταβάλλεται. Το ίδιο µόριο ενζύµου µπορεί να αναγεννηθεί σε 
µία δεύτερη αντίδραση. Στη συνέχεια µπορεί να καταλύσει την 
ίδια αντίδραση πολλές φορές. 

 
 
 

(    ) 
• Για κάθε ένζυµο υπάρχει ένα αρκετά µεγάλο εύρος τιµών pH 

µέσα στο οποίο το ένζυµο παρουσιάζει την άριστη δράση του. 
 

(    ) 
Μονάδες 6 
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3. Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 
Σε κάθε ένζυµο υπάρχει µία περιοχή στην οποία προσδένεται το 
..................... και η οποία ονοµάζεται ενεργό κέντρο. Η πρόσδεση του 
υποστρώµατος γίνεται µε τριών ειδών δεσµούς: ............................ 
..........................., .............................. ........................... και .......................... 
........................... . 

Μονάδες 4 
 

4. Σε ένα ένζυµο προσδιορίστηκε πειραµατικά ότι, για το σχηµατισµό του 
ενεργού του κέντρου, συµµετέχουν τα αµινοξέα µε  αύξοντα αριθµό στην 
αµινοξική αλληλουχία 38, 45, 61, 127 και 139. Να εξηγήσετε αν µπορεί να 
ισχύει κάτι τέτοιο ή πρόκειται για πειραµατικό σφάλµα. 

Μονάδες 8 
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2ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 

Αντικείµενο εξέτασης: Ένζυµα 
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση, κατανόηση  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ: 
Όνοµα: ………………… Επώνυµο: …………………………………… 
Τάξη: ………………… Τµήµα: ……………… 
Ηµεροµηνία: ………………………………… 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση που συµπληρώνει 
σωστά την πρόταση. 

• Η µαθηµατική έκφραση της πορείας µιας ενζυµικής αντίδρασης κατά Mi-
chaelis - Menten δίνεται από τη σχέση 
α. v = Vmax + [S] / Km  + [S] 
β. v = Vmax + [S] / Km [S] 
γ. Vmax = v [S] / Km + 1 / 2[S] 
δ. v = Vmax[S] / Km + [S] 
 

• H Km αυξάνεται ενώ η Vmax παραµένει σταθερή 
α. κατά τη συναγωνιστική αναστολή. 
β. κατά τη µη-συναγωνιστική αναστολή. 
γ. και στις δύο περιπτώσεις. 
δ. σε καµία από τις δύο περιπτώσεις. 

Μονάδες 5 
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2. Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω 
προτάσεις. 
• Για να υπολογισθεί η ενεργότητα ενός ................... αρκεί να µετρηθεί η 

........... ............... της αντίδρασης που καταλύει. Αρκεί δηλαδή να 
υπολογίσουµε τη µεταβολή της ........................... του υποστρώµατος στη 
µονάδα του χρόνου. 

• Ο αλλοστερικός ……………. ενός  ……………, προσδένεται στο  
………………. κέντρο του ενζύµου το οποίο συνήθως βρίσκεται µακριά 
από ……………  ……………. 

Μονάδες 5 
 
3. Να απαντήσετε σύντοµα στις παρακάτω ερωτήσεις: 

• Τι είναι οι συναγωνιστικοί αναστολείς; 
• Να σχεδιάσετε το διάγραµµα v / [S] για τη συναγωνιστική αναστολή 

απουσία και παρουσία αναστολέα. 
Μονάδες 10 
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3ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης σύντοµης διάρκειας 
 

Αντικείµενο εξέτασης: Ένζυµα 
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση, κατανόηση  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ: 
Όνοµα: ………………… Επώνυµο: …………………………………… 
Τάξη: ………………… Τµήµα: ……………… 
Ηµεροµηνία: ………………………………… 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 
1. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση που συµπληρώνει 
σωστά την πρόταση. 

• ∆ύο διαφορετικά µόρια ενζύµων λέγονται ισοένζυµα όταν 
α. είναι προϊόντα διαφορετικών γονιδίων και διαφέρουν ως προς την 

πρωτοταγή δοµή αλλά καταλύουν την ίδια ενζυµική αντίδραση 
β. έχουν υψηλή εξειδίκευση αλλά καταλύουν τη µετατροπή του ίδιου υπο-

στρώµατος 
γ. διαφέρουν ως προς την πρωτοταγή δοµή αλλά έχουν την ίδια διαµόρφωση 

στο χώρο 
δ. περιέχουν το ίδιο συνένζυµο σε ίσες ποσότητες. 

Μονάδες 2 
 
 

2. Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω ερωτήσεις: 
• Τα συνένζυµα ή αποένζυµα είναι µικρά οργανικά µόρια  

τα οποία είναι χαλαρά συνδεδεµένα πάνω στα ένζυµα  
και αποµακρύνονται εύκολα από αυτά.    (   ) 

• Οι βιταµίνες αποτελούν συστατικά των ενζύµων και  
είναι απαραίτητες για τη δράση τους.     (   ) 

Μονάδες: 2 
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3. Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 
α. O ρόλος του ΑΤΡ ως συνενζύµου είναι η ……………….. διαφόρων 

υποστρωµάτων, δηλαδή η προσθήκη ………………. οµάδων σε ένα 
…………….. 

β. Η βιταµίνη C καθώς και οι βιταµίνες …….. είναι …………………., ενώ 
οι βιταµίνες A, D, E  και K είναι ………….. 

Μονάδες 6 
 
4. Να απαντήσετε σύντοµα στις παρακάτω ερωτήσεις: 

• Ποια είναι η βασική διαφορά ανάµεσα στα ένζυµα και τις προσθετικές 
οµάδες; 

• Ποια είναι τα κυριώτερα συνένζυµα των οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων 
και µε ποιο τρόπο συµµετέχουν στην κατάλυση; 

Μονάδες 10 
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Παράδειγµα  ωριαίου κριτηρίου αξιολόγησης 
 

Αντικείµενο εξέτασης: Ένζυµα 
Στόχοι που ελέγχονται: Ανάκληση, κατανόηση  
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ: 
Όνοµα: ………………… Επώνυµο: …………………………………… 
Τάξη: ………………… Τµήµα: ……………… 
Ηµεροµηνία: ………………………………… 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση που συµπληρώνει 
σωστά την πρόταση. 

• Η έκταση της µη-συναγωνιστικής αναστολής εξαρτάται από 
α. τη συγκέντρωση του αναστολέα 
β. τη συγκέντρωση του υποστρώµατος 
γ. τη συγκέντρωση του αναστολέα και τη συγγένεια του ενζύµου ως προς 

τον αναστολέα 
δ. το pH, τη θερµοκρασία, τη συγκέντρωση του υποστρώµατος και τη 

συγκέντρωση του ενζύµου.   
• Στο ενεργό κέντρο του ενζύµου 

α. γίνεται η σύνδεση ενζύµου-υποστρώµατος 
β. δεσµεύεται ο αλλοστερικός προποποιητής 
γ. δεσµεύεται ο µη-συναγωνιστικός αναστολέας 
δ. δεσµεύεται το υπόστρωµα 
ε. προσδένονται τα συνένζυµα. 

Μονάδες 2 
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2. Να αντιστοιχίσετε τους όρους ή τις φράσεις που αναγράφονται στη στήλη Ι µε 
τις έννοιες ή τις φράσεις που αναφέρονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να 
γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της στήλης Ι τον αριθµό που ταιριάζει από τη 
στήλη ΙΙ (π.χ. Α-1). 

Ι ΙΙ 
 

Α. ...... Αλλοστερική 
µετάπτωση 

Β. ...... Κορεσµός ενζύµου 
Γ. ...... Ελάττωση της ενέργειας 

ενεργοποίησης 
∆. ...... Μη-συναγωνιστική 

αναστολή 
Ε. ...... Ρύθµιση µε ανάδραση 

 

 

1. Αναστολή η οποία δεν εξαρτάται από 
τη συγκέντρωση του υποστρώµατος. 

2. Αναστολή της ενζυµικής αντίδρασης 
από το προϊόν της αντίδρασης. 

3. Κατάληψη των ενεργών κέντρων του 
ενζύµου από µεγάλες ποσότητες 
υποστρώµατος. 

4. Μικρή τροποποίηση στη δοµή του 
ενζύµου, η οποία έχει ως αποτέλεσµα 
την ενεργοποίηση ή την αναστολή 
του ενζύµου. 

Μονάδες 2 
 
3. Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις. 

• Πολλά ένζυµα, προκειµένου να είναι δραστικά, χρειάζονται και ένα 
πρόσθετο µη .................... τµήµα στο µόριό τους. Το τµήµα αυτό, 
συνήθως είναι ένα µικρό οργανικό µόριο και ονοµάζεται ........................ 
Το πρωτεϊνικό µέρος του ενζύµου ονοµάζεται ............................, ενώ το 
σύµπλοκο και των δύο λέγεται ........................ 

• Η δοµή του ………………… αναστολέα µοιάζει µε αυτή του 
……………….. Έτσι τα δύο µόρια συναγωνίζονται για το ποιο θα 
καταλάβει το ……………  κέντρο του ενζύµου.  

Μονάδες 4 
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4. Να εξηγήσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασµένες: 
• Σε µία ενζυµική αντίδραση, όταν το pH πάρει ακραίες τιµές, 

προκαλείται αποδιάταξη της ενζυµικής πρωτεϊνης µε 
αποτέλεσµα το ένζυµο να χάνει το βιολογικό του ρόλο και έτσι 
η ταχύτητα της αντίδρασης να ελαττώνεται. 

 
 
 

(    ) 

• Η αύξηση της ταχύτητας µιας αντίδρασης µε την παρουσία του 
κατάλληλου ενζύµου εξηγείται από το γεγονός ότι το ένζυµο 
δεσµεύει το υπόστρωµα σε µία ειδική θέση, που λέγεται 
ενεργό κέντρο. 

 
 
 

(    ) 

Μονάδες 6 
 
5. Να περιγράψετε τα δύο µοντέλα που εξηγούν την εξειδίκευση της 

πρόσδεσης του υποστρώµατος στο ένζυµο. 
Μονάδες 6 
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