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ΘΕΜΑΤΑ

1.Πώς οι κινητικές παράμετροι Κm και Kcat  χρησιμεύουν για να συγκριθεί η 
ανακύκλωση διαφορετικών υποστρωμάτων από το ίδιο ένζυμο?
2.  Πώς  η  περιεκτικότητα  των  μεμβρανών  σε  στερόλες  επηρεάζει  τα 
χαρακτηριστικά τους?
3.  Γιατί  το  μονοξείδιο  του  άνθρακα  έστω  και  σε  χαμηλότατες 
συγκεντρώσεις είναι ιδιαίτερα τοξικό?
4.Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά των μορφών  Α, Β,  Ζ του DNA?

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.        Οι κινητικές παράμετροι  Kcat,  Km γενικά χρησιμεύουν στη μελέτη και 
σύγκριση διαφορετικών ενζύμων, είτε με απλό είτε με περίπλοκο μηχανισμό 
αντίδρασης.
        Η Kcat είναι η σταθερά ταχύτητας αντίστροφου χρόνου  και αποκαλείται 
αριθμός  ανακύκλωσης.  Ισοδυναμεί  με  τον  αριθμό  των  μορίων 
υποστρώματος που μετατρέπονται σε προϊόν στη μονάδα χρόνου πάνω σε 
ένα μόριο ενζύμου, όταν αυτό είναι κορεσμένο με υπόστρωμα. 
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Η Km είναι η σταθερά Michaelis

Εξίσωση Michaelis-Menten   V0=Vmax [S]
                                                      Km+[S] 
Όπου  V0 και  Vmax η  αρχική  και  η  μέγιστη  ταχύτητα  της  αντίδρασης, 
αντίστοιχα, και  το [S] η συγκέντρωση του υποστρώματος. Όταν Km=[S], τότε 
V0=1/2Vmax 

Κάθε  ένζυμο  έχει  τιμές  Kcat και  Km που  αντικατοπτρίζουν  το  κυτταρικό 
περιβάλλον, τη συγκέντρωση του υποστρώματος στην οποία το υπόστρωμα 
βρίσκεται σε  in vivo συνθήκες και τη χημεία της καταλυόμενης αντίδρασης, 
Οι  παράμετροι  αυτοί  επιτρέπουν,  επίσης,  να  εκτιμηθεί  η  κινητική 
αποτελεσματικότητα των ενζύμων.  Καμία,  από μόνη της,  δεν  επαρκεί  για 
αυτό  τον  σκοπό.  Δύο  ένζυμα  που  καταλύουν  διαφορετικές  αντιδράσεις 
μπορεί να έχουν ίδια Kcat,  αλλά να επιταχύνουν διαφορετικά την αντίδραση. 
Ο  καλύτερος  τρόπος  για  να  συγκριθεί  η  καταλυτική  αποτελεσματικότητα 
διαφορετικών  ενζύμων  ή  εναλλακτικά  η  ανακύκλωση  διαφορετικών 
υποστρωμάτων στο ίδιο ένζυμο είναι να συγκριθεί ο λόγος Kcat/ Km για τις δύο 
αντιδράσεις. Αυτή η παράμετρος αποκαλείται σταθερά ειδικότητας και όταν 
Km>>[S], τότε V0= Kcat    

                                                                             Km 
Το πηλίκο αυτό έχει ανώτατο όριο, το οποίο επιβάλλεται από την ταχύτητα 
με την οποία το ένζυμο και το υπόστρωμα μπορούν να διαχυθούν μαζί σε 
υδατικό διάλυμα.
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2.               Οι στερόλες είναι δομικά λιπίδια που υπάρχουν στη μεμβράνη των 
περισσότερων ευκαρυωτικών κυττάρων. Η χαρακτηριστική δομή τους έχει 
ένα  στεροειδή  πυρήνα,  που  αποτελείται  από  τέσσερις  συμπαγείς 
δακτυλίους, τρεις με έξι άτομα άνθρακα και έναν με πέντε άτομα άνθρακα. Ο 
στεροειδής  πυρήνας  είναι  σχεδόν  επίπεδος  και  σχετικά  συμπαγής.  Η 
χοληστερόλη, η κυριότερη στερόλη των ζωικών ιστών, είναι αμφιπολική, με 
μια ομάδα κεφαλής που φέρει υδροξύλιο στον  C-3 (πολική ομάδα) και έναν 
μη  πολικό  υδρογονανθρακικό  σκελετό  με  μήκος  όσο  ένα  λιπαρό  οξύ  16 
ατόμων άνθρακα.  Τα βακτήρια δε συνθέτουν στερόλες,  αλλά κάποια είδη 
μπορούν να ενσωματώσουν εξωγενείς στερόλες στη μεμβράνη τους. Η δομή 
των στερολών επηρεάζει τη ρευστότητα της λιπιδικής διπλοστιβάδας καθώς 
ελατώνει  την  ελευθερία  κίνησης  των  γειτονικών   αλκυλομάδων  με 
περιστροφή γύρω από τους δεσμούς άνθρακα-άνθρακα και  αναγκάζει  τις 
ακυλομάδες  να  υιοθετήσουν  την  πιο  εκτεταμένη  άκαμπτη  δομή  τους.  Η 
παρουσία στερολών στην μεμβράνη ελαττώνει τη ρευστότητα στο κέντρο της 
διπλοστιβάδας  και  αυξάνει,  επίσης,  και  το  πάχος  του  φύλλου  της 
διπλοστιβάδας στο οποίο συμμετέχει. Η χοληστερόλη συμμετέχει, επίσης, σε 
μικροπεριοχές χοληστερόλης-σφιγγολιπιδίων στην εξωτερική διπλοστιβάδα 
της  κυτταρικής  μεμβράνη.  Οι  μικροπεριοχές  αυτές,  επονομαζόμενες  και 
«σχεδίες» είναι ελαφρώς παχύτερες και λιγότερο ρευστές από τις γειτονικές 
περιοχές της μεμβράνης. Στις «σχεδίες» αυτές συνεντοπίζονται μεμβρανικοί 
υποδοχείς  και  σηματοδοτικές  πρωτεΐνες,  πιθανότατα  προκειμένου  να 
αλληλεπιδράσουν. Εάν από τις «σχεδίες» αφαιρεθεί  η χοληστερόλη οι δομές 
αυτές καταστρέφονται. 
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3. Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι άχρωμο και άοσμο αέριο που παράγεται 
από ανθρώπινη δραστηριότητα (ατελής καύση οργανικών καυσίμων) αλλά 
και ως έλασσον παραπροϊόν του κυτταρικού μεταβολισμού. Το μονοξείδιο 
του  άνθρακα  προσδένεται  στα  ελεύθερα  μόρια  αίμης  20.000  φορές 
ισχυρότερα από το οξυγόνο. Ωστόσο, όταν η αίμη είναι συνδεδεμένη πάνω 
σε πρωτεΐνη (αιμοσφαιρίνη, μυοσφαιρίνη) η πρόσδεση του  CO πάνω στην 
αίμη είναι  μόνο 200 φορές ισχυρότερη.  Αυτό οφείλεται  στην στερεοταξική 
παρεμπόδιση της περιφερικής ιστιδίνης της υπομονάδας της αιμοσφαιρίνης 
στο μόριο του CO το οποίο ευθυγραμμίζεται με το άτομο σιδήρου της αίμης, 
σε σχέση με το μόριο οξυγόνου που σχηματίζει γωνία με τον σίδηρο. Το CO, 
λοιπόν,  προσδένεται  με  μεγαλύτερη  συγγένεια  από  το  οξυγόνο  στην 
αιμοσφαιρίνη,  προκαλώντας  διαταραχές  της  μεταφοράς  του  προς  τους 
περιφερικούς ιστούς. Όταν τα επίπεδα της αιμοσφαιρίνης που έχει συνδεθεί 
με  CO υπερβούν το 60% τότε επέρχεται ο θάνατος. Η πρόσδεση του  CO 
στην  αιμοσφαιρίνη  δεν  προκαλεί  απλώς  μείωση  στην  ποσότητα  της 
πρωτεΐνης  που  προσφέρεται  για  πρόσδεση  οξυγόνου,  αλλά  αυξάνει 
σημαντικά τη συγγένειά της για το οξυγόνο. Έτσι, ακόμα και εάν ένα μόριο 
αιμοσφαιρίνης  έχει  προσδέσει  οξυγόνο,  λόγω  υψηλής  συγγένειας,  δεν 
μπορεί να το αποδώσει στους ιστούς. Τα προβλήματα επιτείνονται από το 
γεγονός ότι το  CO προσδένεται σε όσες πρωτεΐνες έχουν, ως προσθετική 
ομάδα, αίμη. Το CO εκτοπίζεται από υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου. Ομάδες 
με μεγαλύτερη ευπάθεια είναι τα έμβρυα, καθώς η εμβρυική αιμοσφαιρίνη 
έχει  υψηλότερη  συγγένεια  για  το  CO,  οι  ασθενείς  με  αναιμία  ή 
καρδιοαναπνευστικά νοσήματα και οι καπνιστές.
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4.             Το DNA είναι ένα εύκαμπτο μόριο, με δυνατότητα περιστροφής γύρω 
από αρκετούς δεσμούς στο σακχαροφωσφορικό σκελετό. 

Η  δομή  των  Watson-Crick αναφέρεται  ως  Β-DNA και  υπό  φυσιολογικές 
συνθήκες  είναι  η  πιο  σταθερή  δομή.  Σε  αυτή  τη  διαμόρφωση  το  μόριο 
διευθετείται σε δεξιόστροφη διπλή έλικα, με διάμετρο περίπου 20Å, 10,5 ζεύγη 
βάσεων ανά στροφή έλικας,  κλίση έλικας  ανά ζεύγος 3,4Å,  κλίση βάσης σε 
σχέση  με  τον  άξονα της  έλικας  6ο,  διαμόρφωση δεοξυριβόζης  C-2’ενδο  και 
διαμόρφωση γλυκοζιτικού δεσμού «αντί». 
Η δομική παραλλαγή Α-DNA ευνοείται σε διαλύματα απαλλαγμένα από νερό, 
άρα εμφανίζεται σε περιπτώσεις κρυστάλλωσης του DNA. Είναι άγνωστο εάν τα 
κύτταρα  διαθέτουν  αυτή  τη  δομική  παραλλαγή.  Σε  αυτή  τη  διαμόρφωση  το 
μόριο διευθετείται σε δεξιόστροφη διπλή έλικα, με διάμετρο περίπου 26Å, 11 
ζεύγη βάσεων ανά στροφή έλικας, κλίση έλικας ανά ζεύγος 2,6Å, κλίση βάσης 
σε σχέση με τον άξονα της έλικας 20ο, διαμόρφωση δεοξυριβόζης C-3’ενδο και 
διαμόρφωση  γλυκοζιτικού  δεσμού  «αντί».  Αυτές  οι  δομικές  αλλαγές 
μεγαλώνουν την μείζονα αύλακα και μειώνουν την ελάσσονα. 
Η δομική παραλλαγή Ζ-DNA πιθανότατα υπάρχει  σε  ίχνη σε προκαρυωτικά 
αλλά και σε ευκαρυωτικά κύτταρα. Σε αυτή τη διαμόρφωση το μόριο διευθετείται 
σε αριστερόστροφη διπλή έλικα, με διάμετρο περίπου 18Å, 12 ζεύγη βάσεων 
ανά στροφή έλικας, κλίση έλικας ανά ζεύγος 3,7Å, κλίση βάσης σε σχέση με τον 
άξονα της έλικας 7ο, διαμόρφωση δεοξυριβόζης C-3’ενδο για πουρίνες και C-2’ 
ένδο  για  πυριμιδίνες  και  διαμόρφωση  γλυκοζιτικού  δεσμού  «αντί»  για 
πυριμιδίνες  και  «συν»  για  πουρίνες.  Αυτές  οι  δομικές  αλλαγές  μικραίνουν 
εξαιρετικά  την  μείζονα  αύλακα  και  κάνουν  την  ελάσσονα  αύλακα  στενή  και 
βαθιά.  Τα  ίχνη  Z-DNA ίσως  παίζουν  ρόλο  στη  ρύθμιση  της  έκφρασης  των 
γονιδίων ή στο γενετικό ανασυνδυασμό. Η παρουσία της 5-μεθυλοκυτοσίνης σε 
μια εναλλασσόμενη αλληλουχία  CpG (επιγενετική ρύθμιση γονιδίων)  αυξάνει 
σημαντικά  την  τάση  του  συγκεκριμένου  τμήματος  DNA να  αποκτήσει 
διαμόρφωση Ζ. 
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