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1)  Δίνονται  τα  αμινοξέα  σερίνη,  αλανίνη,  γλουταμικό,  
κυστεΐνη,  λυσίνη,  αργινίνη,  διαχωρίστε  τα  με  βάση  την  
πλευρική  αλυσίδα  R  και  την  πολικότητα  και  επεξηγήστε  
δίνοντας το χημικό τους τύπο. Όταν τα αμινοξέα βρίσκονται  
σε μια θέση κοντά στο μέσο μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας  
πώς επηρεάζεται το φορτίο τους; (Δίνονται pKR γλουταμικού 
και λυσίνης)

                   ΣΕΡΙΝΗ                       ΑΛΑΝΙΝΗ              ΑΡΓΙΝΙΝΗ 
ΛΥΣΙΝΗ

      ΚΥΣΤΕΪΝΗ            ΓΛΟΥΤΑΜΙΚΟ



Η σερίνη διαθέτει μια πλευρική ομάδα που περιέχει υδροξύλιο(-
ΟΗ).  Το υδροξύλιο έχει  έναν ομοιοπολικό δεσμό ανάμεσα σε 
ένα  άτομο  οξυγόνου  και  ένα  άτομο  υδρογόνου,  δύο  χημικά 
στοιχεία με μεγάλη διαφορά ηλεκτραρνητικότητας. Ως εκ τούτου, 
ο μεταξύ τους δεσμός είναι πολικός ομοιοπολικός και το αμινοξύ 
είναι πολικό και μη φορτισμένο. 

Η  αλανίνη  στην  πλευρική  της  ομάδα  δεν  έχει  πολικό 
ομοιοπολικό  δεσμό  καθώς  η  διαφορά  ηλεκτραρνητικότητας 
ανάμεσα στον άνθρακα και στο υδρογόνο είναι μικρή. Η αλανίνη 
είναι μη πολικό αμινοξύ.

Η αργινίνη και η λυσίνη διαθέτουν πλευρική ομάδα πολική και 
ιοντιζόμενη  (πρωτονιωμένη)  στο  pH του  κυττάρου  και  ως  εκ 
τούτου είναι πολικά και θετικά φορτισμένα αμινοξέα.

Η  κυστεΐνη  διαθέτει  ομάδα  –SH και  είναι  πολικό  και  μη 
φορτισμένο αμινοξύ.

Το  γλουταμικό  διαθέτει  καρβοξυλομάδα  (αποπρωτονιωμένη) 
στην  πλευρική  του  ομάδα  και  είναι  πολικό  και  αρνητικά 
φορτισμένο στο pH του κυττάρου.



Όταν ένα αμινοξύ βρίσκεται  πολυμερισμένο  σε  μια  πεπτιδική 
αλυσίδα,  η  αμινομάδα  και  η  καρβοξυλαομάδα  του  Cα  είναι 
δεσμευμένες  σε  πεπτιδικό  δεσμό και  έτσι  δε  συμβάλουν  στο 
φορτίο του. Το μόνο που καθορίζει τα φορτίο του αμινοξέος είναι 
η πλευρική ομάδα. Από τα προαναφερθέντα αμινοξέα στο  pH 
του κυττάρου φορτισμένα θα είναι το γλουταμικό και η λυσίνη.

Η  pKR του γλουταμικού είναι 4,25 άρα στο  pH του κυττάρου η 
πλευρική  ομάδα  είναι  αποπρωτονιωμένη  και  συνεπώς  το 
αμινοξύ είναι αρνητικά φορτισμένο.

Η  pKR της  λυσίνης  είναι  10,53  άρα  στο  pH του  κυττάρου  η 
πλευρική ομάδα είναι  πρωτονιωμένη και  συνεπώς το αμινοξύ 
είναι θετικά φορτισμένο.



2) Για την ένωση SO3 δώστε τη δομή κατά Lewis, και ποια η  
μοριακή του γεωμετρία με βάση τον υβριδισμό του; Δίνονται  
ΑΑ Ο:8 και S:16)

 Το θείο έχει ατομικό αριθμό 16 άρα η κατανομή ηλεκτρονίων 
στο άτομό του είναι 1s2 2s2  2p6 3s2 3p4

Το οξυγόνο έχει ατομικό αριθμό 8 άρα η κατανομή ηλεκτρονίων 
στο άτομό του είναι 1s2 2s2  2p4 

Συνεπώς η δομή της εξώτατης στοιβάδας τους είναι 

 

Συνεπώς, η δομή Lewis του SO3

Δομή συντονισμού

Η    θεωρία  του  Lewis  μας  βοηθά  να  εξηγήσουμε  και  να 
προβλέψουμε  τους  συνδυασμούς  ατόμων  που  σχηματίζουν 
σταθερά μόρια.  Όταν η θεωρία του Lewis συνδυαστεί  με την 
ιδέα  ότι  οι  ομάδες  ηλεκτρονίων  σθένους  απωθούν η  μια  την 
άλλη- η βάση της προσέγγισης η οποία είναι γνωστή ως θεωρία 
VSEPR-  μπορούμε  να  προβλέψουμε  το  γενικό  σχήμα  ενός 
μορίου από τη δομή Lewis. Η θεωρία VSEPR βασίζεται στην 
ιδέα ότι τα ηλεκτρόνια είτε μονήρη είτε σε δεσμούς απωθούνται 
μέσω  δυνάμεων  Coulomb.  Η  άπωση  μεταξύ  ομάδων 
ηλεκτρονίων  σε  εσωτερικά  άτομα  ενός  μορίου  καθορίζει  τη 
γεωμετρία  του  μορίου.  Η  προτιμώμενη  γεωμετρία  είναι  αυτή 
στην  οποία  οι  ομάδες  ηλεκτρονίων  έχουν  τη  μέγιστη  δυνατή 
απόσταση άρα και τη μικρότερη ενέργεια.



Η γεωμετρία  ενός  μορίου  καθορίζεται  από τον  τρόπο με τον 
οποίο  διευθετούνται  τα  τελικά  άτομα  γύρω  από  το  κεντρικό 
άτομο, το οποίο με τη σειρά του καθορίζεται από τον τρόπο με 
τον οποίο διευθετούνται οι  ομάδες ηλεκτρονίων γύρω από το 
κεντρικό άτομο. Οι ομάδες ηλεκτρονίων στα τελικά άτομα δεν 
επηρεάζουν  αυτή  τη  διεύθυνση.   Η  μοριακή  γεωμετρία  του 
μορίου είναι  επίπεδη τριγωνική καθώς το κεντρικό άτομο του 
μορίου το S έχει 3 ομάδες ηλεκτρονίων, οι οποίες συμμετέχουν 
σε δεσμούς.

3) Δώστε συνοπτικά τα σύμπλοκα, τα κυτοχρώματα και τα  
μόρια  από  τα  οποία  διέρχονται  τα  ηλεκτρόνια  κατά  τη  
διαδρομή τους από τη δεϋδρογονάση του NADH προς το  
οξυγόνο κατά την οξειδωτική φωσφορυλίωση.
Η  οξειδωτική  φωσφορυλίωση  είναι  μια  μεταβολική  διεργασία 
που λαμβάνει χώρα στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη. 
Αποτελεί  το  τελικό  στάδιο  της  πλήρους  οξείδωσης  των 
μεταβολικών  υποστρωμάτων,  τα  οποία  σε  προηγούμενες 
μεταβολικές οδούς έχουν μερικώς αποδώσει ηλεκτρόνια στους 
οικουμενικούς  φορείς  ηλεκτρονίων  NAD+,  FAD,  FMN.  Οι 
ανηγμένοι  οικουμενικοί  φορείς  που  παράγονται  στο 
κυτταρόπλασμα  (π.χ.  κατά  τη  γλυκόλυση)  εισέρχονται  με 
ιστοειδικούς  μηχανισμούς  στο  μιτοχόνδριο.  Στην  εσωτερική 
μιτοχονδριακή  μεμβράνη  εντοπίζονται  διατεταγμένα,  εν  σειρά, 
μεγάλα  πρωτεϊνικά  σύμπλοκα,  τα  ένζυμα  της  αναπνευστικής 
αλυσίδας.  Τα  ένζυμα  αυτά  αποτελούνται  από  πολλαπλές 
υπομονάδες και διαθέτουν εκτός από τους οικουμενικούς φορείς 
και μόρια με ικανότητα μεταφοράς ηλεκτρονίων. 



Συγκεκριμένα, συμμετέχουν:

• Η  Ουβικινόνη  ή  συνένζυμο  Q.  Είναι  μια  λιποδιαλυτή 
βενζοκινόνη με ικανότητα πρόσληψης είτε ενός είτε δύο  e-. 
Διαχέεται  ελεύθερα  μέσα  στη  λιπιδιακή  διπλοσιβάδα  της 
εσωτερικής  μιτοχονδριακής  μεμβράνης  και  μεταφέρει 
αναγωγικά ισοδύναμα. Συζεύγει τη ροή  e- με τη μετακίνηση 
πρωτονίων.

• Τα Κυτοχρώματα. Είναι πρωτεΐνες που απορροφούν ισχυρά 
το φως λόγω των προσθετικών σιδηρούχων ομάδων τους. 
Το  πρότυπο  απορρόφησης  της  αίμης  εξαρτάται  από  την 
πρωτεΐνη με την οποία είναι συνδεδεμένη. Τα κυτοχρώματα 
a,  b είναι  εσωτερικές  πρωτεΐνες,  ενώ  το  c είναι  διαλυτή 
πρωτεϊνη  που  εντοπίζεται  στην  εξωτερική  επιφάνεια  της 
εσωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης.

• Οι Σιδηρο-θειούχες πρωτεΐνες.  Συμμετέχουν σε  μεταφορές 
e-,  στις  οποίες  το  άτομο  σιδήρου  υφίσταται  οξείδωση  ή 
ανάγωγη. 

Κατά  την  οξειδωτική  φωσφορυλίωση  συμβαίνουν  3  τύποι  
μεταφοράς e- 

Α. Άμεση μεταφορά 

Β. Μεταφορά υπό μορφή υδρογόνου (Η+ + e-)

Γ.Μεταφορά υπό μορφή ιόντος υδριδίου (:Η-)



 Τα e- μετακινούνται  από ποικίλα μεταβολικά ενδιάμεσα προς 
εξειδικευμένους  φορείς  στα  πλαίσια  ενζυμικά  καταλυόμενων 
αντιδράσεων. Με τη σειρά τους αυτοί οι φορείς δωρίζουν e- σε 
δέκτες με υψηλότερη συγγένεια για τα ηλεκτρόνια.  Τα σύμπλοκα 
της αναπνευστικής αλυσίδας είναι διατεταγμένα με τέτοιο τρόπο 
ώστε τα ηλεκτρόνια που αποδίδονται από το NADH να «ρέουν» 
σε ένζυμα με αυξανόμενο πρότυπο αναγωγικό δυναμικό (Ε0). 
Συγκεκριμένα:

1ο Τα ηλεκτρόνια από το NADH αποδίδονται στο σύμπλοκο Ι, 
τη δεϋδρογονάση του NADH. Είναι ένα μεγάλο ένζυμο  με 
42  διαφορετικές  πολυπεπτιδικές  αλυσίδες,  μεταξύ  των 
οποίων μια φλαβοπρωτεΐνη και τουλάχιστον 6 κέντρα  Fe-S. 
Έχει  σχήμα  L και  καταλύει   τουλάχιστον  2  συζευγμένες 
αντιδράσεις, την μεταφορά ηλεκτρονίων από to NADH στην 
ουβικινόνη, μέσω ενδιάμεσων όπως το  FMN και τα κέντρα 
Fe-S και την άντληση 4 Η+ από τη μιτοχονδριακή μήτρα προς 
το διαμεμβρανικό χώρο.  Η ουβικινόλη διαχέεται  μέσω της 
λιπιδικής διπλοστιβάδας στο σύμπλοκο ΙΙΙ.

2ο  Το Σύμπλοκο II,  η δεϋδρογονάση του ηλεκτρικού, είναι 
το  μοναδικό  ένζυμο  του  κύκλου  του  Krebs  που  είναι 
μεμβρανικό,  και  διαθέτει  ειδική  θέση  πρόσδεσης  για  το 
ηλεκτρικό  το  οποίο  οξειδώνεται  προς  φουμαρικό 
αποδίδοντας  στο  σύμπλοκο  II ένα  μόριο  FADH.  Έχει  5 
προσθετικές  ομάδες  και  4  διαφορετικές  πρωτεΐνες.  Τα 
ηλεκτρόνια  από  το  FADH αποδίδονται  στην  ουβικινόνη 
ανάγοντας την σε ουβικινόλη. Η του Το συμπλόκο ΙΙ διαθέτει 
μία αίμη που δε βρίσκεται ακριβώς επάνω στην οδό των e-. 
H λειτουργία της συνίσταται στη μείωση της «διαρροής»  e-. 
Συγκεκριμένα αποτρέπει τη μετακίνηση  e- από το ηλεκτρικό 
προς  το  μοριακό  οξυγόνο  και  το  σχηματισμό  δραστικών 
παραγώγων του οξυγόνου, υπεροξείδιο του υδρογόνου και 
ρίζες υπεροξειδίου.



3ο  Το Σύμπλοκο  III,  η   Οξειδοαναγωγάση  της 
ουβικινόνης:  κυτοχρώματος bc1 μεταφέρει  e-  από  την 
ουβικινόλη προς στο κυτόχρωμα C με ταυτόχρονη άντληση 
Η+ στο διαμεμβρανικό χώρο. Το σύμπλοκο είναι ένα διμερές 
πανομοιότυπων μονομερών, με 11 υπομονάδες το καθένα. 
Το κάθε μονομερές έχει ένα κυτόχρωμα b με δύο μόρια αίμης 
bH και bL, ένα κέντρο σιδήρου-θείου και  ένα κυτόχρωμα c με 
ένα  μόριο  αίμης. Στο  σύμπλοκο  αυτό  πραγματοποιείται  ο 
κύκλος  Q που  συζεύγει  τη  μεταφορά  ηλεκτρονίων  από 
φορείς  που  μεταφέρουν  δύο  ηλεκτρόνια  με  φορείς  που 
μεταφέρουν  ένα  ηλεκτρόνιο.  Τελικά  τα  ηλεκτρόνια 
αποδίδονται στο κυτόχρωμα c.

4ο Το Σύμπλοκο IV, η οξειδάση του κυτοχρώματος είναι το 
ένζυμο που αποδίδει τα ηλεκτρόνια από το κυτόχρωμα c στο 
μοριακό οξυγόνο, το μόριο με το υψηλότερο Ε0. Το μοριακό 
οξυγόνο  με  τα  ηλεκτρόνια  και  πρωτόνια  από  τη 
μιτοχονδριακή  μήτρα  ανάγεται  σε  νερό,  ενώ  ταυτόχρονα 
αντλούνται Η+ προς το διαμεμβρανικό χώρο. Η αναγωγή του 
O2 από  4  e-  περιλαμβάνει  οξειδοαναγωγικά  κέντρα  που 
μεταφέρουν  1e-  τη  φορά.  Τα  ατελώς  ανηγμένα  ενδιάμεσα 
παραμένουν  στενά  συνδεδεμένα  στο  σύμπλοκο  έως  τη 
μετατροπή τους σε νερό, αποτρέποντας την απελευθέρωση 
οξειδωτικών  ριζών  που  θα  ήταν  καταστροφικές  για  το 
κύτταρο. 



Συνοπτικά  η  ροή  των  ηλεκτρονίων  οδηγεί  σε   άντληση 
πρωτονίων.  Για  κάθε  2e-  που  μεταφέρονται  προς  το  Ο2 
αντλούνται προς τα έξω 4Η+ από το Σ.I, 4Η+ από το Σ.ΙΙΙ και 
2Η+ από  το  Σ.  IV.  Η  άντληση  πρωτονίων  προς  το 
διαμεμβρανικό  χώρο  αντιπροσωπεύει  μια  πρόσκαιρη 
διατήρηση μεγάλου μέρους της μεταφοράς ηλεκτρονίων. Η 
ενέργεια  που  αποθηκεύεται  στη  βαθμίδωση   είναι  η 
πρωτονιοκινητική  δύναμη.  Σύμφωνα,  με  το  χημειωσμωτικό 
μοντέλο η πρωτονιοκινητική δύναμη θα δέσει «ώθηση» για 
τη σύνθεση του ΑΤΡ, από τη συνθάση του ΑΤΡ. 

4) Ποια είναι η σχέση της αρχικής ταχύτητας μιας ενζυμικά  
καταλυόμενης  αντίδρασης  με  τη  συγκέντρωση  του  
υποστρώματος στα αλλοστερικά ενζυμα.  Ποια η σημασία  
της;
 Τα ένζυμα είναι συνήθως πρωτεΐνες (σπανιότερα μόρια  RNA, 
ριβόζυμα) τα οποία έχουν καταλυτική δράση και επιταχύνουν τις 
βιοχημικές αντιδράσεις έως και 1017. Έχουν υψηλή εξειδίκευση 
καθώς  καταλύουν  συνήθως  μία  συγκεκριμένη  αντίδραση.  Ο 
κύριος  μηχανισμός  της  δράσης  τους  έγκειται  κυρίως  στην 
στερεοχημική  ειδικότητα  με  την  οποία  συνδέουν  στο  ενεργό 
τους κέντρο το υπόστρωμα ή τα υποστρώματα της αντίδρασης 
και αλληλεπιδρώντας με αυτά με ασθενείς δεσμούς εκλύεται η 
ενέργεια πρόσδεσης,  μειώνεται  η ενέργεια ενεργοποίησης και 
επιταχύνεται δραματικά η αντίδραση. Η κινητική των ενζύμων 
έχει μελετηθεί από τους  Michaelis-Menten, αλλά δεν ισχύει για 
μια ειδική κατηγορία ενζύμων, τα αλλοστερικά ένζυμα.



Τα αλλοστερικά ένζυμα υπόκεινται μεταβολές της τρισδιάστατης 
διαμόρφωσής τους σε απόκριση πρόσδεσης ενός ρυθμιστή. Τα 
ένζυμα  αυτά  έχουν  περισσότερες  από  μια  λειτουργικές 
πτυχώσεις,  με  διαφορά  στα  επίπεδα  ενζυμικής 
λειτουργικότητας.  Είναι  ένζυμα  που  αποτελούνται  από 
περισσότερες από μία υπομονάδες. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
κάποιες υπομονάδες έχουν ρυθμιστικό ρόλο και κάποιες άλλες 
έχουν ενζυμικό ρόλο. Οι πολλαπλές υπομονάδες εξυπηρετούν 
την αλλαγή τρισδιάστατης διαμόρφωσης του ενζύμου, καθώς οι 
υπομονάδες  επιδεικνύουν  συνεργασιμότητα  κατά  τη  σύνδεσή 
τους  με  το  υπόστρωμα  είτε  μετά  την  επίδραση  διαφόρων 
αλλοστερικών ρυθμιστών. Τα αλλοστερικά ένζυμα διακρίνονται 
ομότροπα,  όταν  η  ενεργότητά  τους  επηρεάζεται  από  το 
υπόστρωμά  τους  και  ετερότροπα  όταν  επηρεάζονται  από 
διάφορους  ρυθμιστές.  Οι  ρυθμιστές  αυτοί  μπορεί  να  έχουν 
θετική  επίδραση  στο  ένζυμο,  αυξάνοντας  τη  λειτουργικότητά 
τους ή αρνητική μειώνοντάς την. Ορισμένα αλλοστερικά ένζυμα 
επιδεικνύουν τόσο ομότροπη όσο και ετερότροπη ρύθμιση (π.χ. 
εξοκινάση). Τα αλλοστερικά ένζυμα παρουσιάζουν διαφορετική 
κινητική. 



Τα  ομότροπα  ένζυμα  στα  οποία  το  υπόστρωμα  δρα  κατά 
κανόνα θετικά, η συνεργασιμότητα των υπομονάδων οδηγεί σε 
μια σιγμοειδή καμπύλη εξάρτησης της αρχικής ταχύτητας της 
αντίδρασης  από  τη  συγκέντρωση  του  υποστρώματος.  Στα 
ετερότροπα αλλοστερικά  ένζυμα η  καμπύλη δεν  είναι  εύκολα 
προβλέψιμη. Κάποιοι ρυθμιστές επηρεάζουν την Κ0,5  χωρίς να 
επηρεάσουν τη  Vmax, ενώ άλλοι ρυθμιστές επηρεάζουν τη  Vmax 

χωρίς να επηρεάσουν Κ0,5.



Τα αλλοστερικά ένζυμα με την ιδιότητα να ρυθμίζουν το επίπεδο 
της  καταλυτικής  τους  δραστικότητας  είναι  ρυθμιστικά  ένζυμα 
πολλών  μεταβολικών  οδών,  καθορίζοντας  την  ταχύτητα  της 
οδού  ανάλογα  με  τις  μεταβολικές  ανάγκες  του  κυττάρου 
(αρνητική  ή  θετική  ανατροφοδότηση  από  ενδιάμεσα  ή  τελικά 
προϊόντα της οδού).


