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1)Πώς  το  φαινόμενο  Bohr  επηρεάζει  την  πρόσδεση  
οξυγόνου  στην  αιμοσφαιρίνη;  Που  συνδέονται  τα  ιόντα  
υδρογόνου,  το  διοξείδιο  του  άνθρακα και  το  οξυγόνο στην  
αιμοσφαιρίνη;
Η  απάντηση  είναι  ξεκάθαρη  στο  βιβλίο  (Κεφάλαιο  5  «Η 
αιμοσφαιρίνη  μεταφέρει  επίσης  Η+ και  CO2”  σελίδες 
219,222,223,224)

2)Δομή  και  λειτουργία  χοληστερόλης.  Σε  ποια  ομάδα  
βιομορίων ανήκει; Ποια είναι τα παράγωγά της;

Οι  στερόλες  είναι  δομικά  λιπίδια  που  υπάρχουν  στη 
μεμβράνη  των  περισσότερων  ευκαρυωτικών  κυττάρων.  Η 
χαρακτηριστική  δομή  τους  είναι  ο  στεροειδής  πυρήνας,  που 
αποτελείται  από  τέσσερις  συντηγμένους  δακτυλίους,  τρεις 
δακτυλίους με έξι άτομα άνθρακα και ένας δακτύλιος με πέντε. Ο 
στεροειδής  πυρήνας  είναι  σχεδόν  επίπεδος  και  συμπαγής.  Οι 
συντηγμένοι δακτύλιοι δεν επιτρέπουν την περιστροφή γύρω από 
τους  δεσμούς  άνθρακα-άνθρακα.  Η  χοληστερόλη,  η  κυριότερη 
στερόλη των ζωικών κυττάρων, είναι  αμφιπολική,  με μια πολική 



ομάδα  κεφαλής  (η  υδροξυλομάδα  στο  C3)  και  έναν  μη  πολικό 
υδρογονανθρακικό  σκελετό  (ο  στεροειδής  πυρήνας  και  η 
υδρογονανθρακική  πλευρική  αλυσίδα  στον  C-17)  με  μήκος  όσο 
ενός λιπαρού οξέος 16 ατόμων άνθρακα σε εκτεταμένη μορφή. Οι 
στερόλες  όλων  των  ευκαρυωτικών  συντίθενται  από  απλές 
ισοπρενικές υπομονάδες πέντε ατόμων άνθρακα. 

Εκτός από τη λειτουργία τους ως συστατικά των μεμβρανών, 
οι  στερόλες  λειτουργούν  ως  πρόδρομες  ενώσεις  για  ποικίλα 
προϊόντα με ειδικές βιολογικές ιδιότητες. Η χοληστερόλη είναι το 
πρόδρομο  μόριο  για  την  παραγωγή  των  χολικών  αλάτων 
(γαλακτοματοποιητών  της  πεπτικής  οδού).  Επίσης,  αποτελεί  το 
πρόδρομο μόριο για την παραγωγή στεροειδών ορμονών, μορίων 
που  δρουν  σηματοδοτικά  και  ελέγχουν  την  έκφραση  πολλών 
διαφορετικών  γονιδίων.   Η  χοληστερόλη,  είναι,  επίσης,  δομικό 
λιπίδιο των μεμβρανών. Παρεμβάλλεται  ανάμεσα στο μόρια των 
φωσφολιπιδίων, αυξάνοντας το πάχος του φύλλου της μεμβράνης 
που  εντοπίζονται,  και  μειώνοντας  την  ελευθερία  κίνησης  των 
ουρών των φωσφολιπιδίων. Η χοληστερόλη, δηλαδή, επηρεάζει τη 
ρευστότητα της  μεμβράνης,  ιδιότητα που καθορίζει  το  βιολογικό 
ρόλο  της  μεμβράνης.  Στην  εξωτερική  επιφάνεια  της  μεμβράνης 
υπάρχουν  μικροπεριοχές  στις  οποίες  συναθροίζονται 
σφιγγολιπίδια  και  χοληστερόλη,  οι  οποίες  είναι  ελαφρώς 
παχύτερες και λιγότερο ρευστές από τις γειτονικές περιοχές που 
αποτελούνται από φωσφολιπίδια. Συμπεριφέρονται σαν «σχεδίες» 
που επιπλέουν στη μεμβράνη. Συχνά τέτοιες «σχεδίες» περιέχουν 
μεμβρανικούς  υποδοχείς  και  σηματοδοτικές  πρωτεΐνες,  γεγονός 
που  πιθανότατα  οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  ο  συνεντοπισμός 
αυξάνει δραστικά την πιθανότητα της βιολογικές αλληλεπίδρασης 
ανάμεσα στα βιομόρια. 



3)Η  ταχύτητα  μιας  α)  στοιχειώδους  αντίδρασης  και  μιας  
β)αντίδρασης με πολλά βήματα επηρεάζεται από τα προϊόντα  
της αντίδρασης; Σχολιάστε.
α) Σε μια στοιχειώδη αντίδραση
                   Α Β
Ο νόμος της ταχύτητας ορίζει ότι η ταχύτητα Rate= k [A]n

Όπου  [Α]  η  συγκέντρωση  του  αντιδρώντος,  k η  σταθερά  της 
αντίδρασης η οποία καθορίζεται από την εξίσωση Arrhenius και n 
είναι η τάξη της αντίδρασης.
Συγκεκριμένα, η σταθερά k=A e –Ea/RT= p z e –Ea/RT, όπου A είναι ο 
παράγοντας  συχνότητας  που αναλύεται  σύμφωνα με τη  θεωρία 
των  συγκρούσεων  στο  γινόμενο  των  p (στερεοχημικός 
παράγοντας προσανατολισμού) επί  z ( συχνότητα σύγκρουσης), 
ενώ  Ea είναι  η  ενέργεια  ενεργοποίησης  της  αντίδρασης,  R η 
παγκόσμια  σταθερά  των  αερίων  και  Τ η  απόλυτη  θερμοκρασία 
στην οποία πραγματοποιείται η αντίδραση.
Ο εκθέτης n καθορίζει την τάξη της αντίδρασης. Συγκεκριμένα, εάν 
n=0,  η  αντίδραση  είναι  μηδενικής  τάξης  και  η  ταχύτητα  είναι 
ανεξάρτητη της [Α], εάν n=1, η αντίδραση είναι πρώτης τάξης και η 
ταχύτητα είναι ευθέως ανάλογη της [Α], ενώ εάν n=2, η αντίδραση 
είναι δεύτερης τάξης και η ταχύτητα είναι κατευθείαν ανάλογη με το 
τετράγωνο της [Α]. 
Όπως  φαίνεται  από  τα  ανωτέρω  η  ταχύτητα  μια  στοιχειώδους  
αντίδρασης  είναι  ανεξάρτητη  της  συγκέντρωσης  των  προϊόντων  
της.



Β)  Έστω  η  αντίδραση  A B ,  η  οποία  είναι  αθροιστική  των 
στοιχειωδών αντιδράσεων Α Γ και 
                      Γ Β
                    ----------
                    Α Β
Η  ταχύτητα  μια  αθροιστικής  αντίδρασης  εξαρτάται  από  τα 
στοιχειώδη  βήματα.  Το  βήμα  εκείνο  που  προχωρά  με  την 
μικρότερη ταχύτητα, ονομάζεται περιοριστικό βήμα της αντίδρασης 
και  έχει  τη μεγαλύτερη ενέργεια ενεργοποίησης σε σχέση με τα 
άλλα στοιχειώδη βήματα.
Εάν  στο  ανωτέρω  παράδειγμα  το  περιοριστικό  βήμα  της 
αντίδρασης είναι  η στοιχειώδης αντίδραση ΓΒ τότε  η ταχύτητα 
της αθροιστικής αντίδρασης καθορίζεται από αυτό το βήμα και     
                                                      Rate=k [Γ ]n 
συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η συγκέντρωση ενός ενδιάμεσου  
προϊόντος  επηρεάζει καθοριστικά την ταχύτητα της αντίδρασης



 
4)Πώς ο Fe συντονίζεται στη δεοξυαιμοσφαιρίνη. Ποιες είναι  
οι  θέσεις συντονισμου. Δώστε ένα σχήμα. Ο Fe είναι οξύ ή  
βάση κατά Lewis; Εξηγείστε. 
             Η δεοξυαιμοσφαιρίνη αποτελείται  από 4 αλυσίδες 
σφαιρίνης (δύο α και δύο β) κάθε μία από τις οποίες διαθέτει έναν 
δακτύλιο αίμης, απομονωμένο στο βάθος της πρωτεϊνικής δομής. 
Η  δεοξυαιμοσφαιρίνη  δεν  έχει  συνδεδεμένο  οξυγόνο. Η  αίμη 
αποτελείται  από  τα  έναν  περίπλοκο  οργανικό  δακτύλιο 
(πρωτοπορφυρίνης)  στον  οποίο  είναι  προσδεδεμένο  ένα  άτομο 
σιδήρου σε δισθενή κατάσταση (Fe2+). Το άτομο του σιδήρου έχει 
έξι δεσμούς συντονισμού. Τέσσερις από αυτούς μεσολαβούν στη 
σύνδεση με άτομα αζώτου που ανήκουν στο επίπεδο σύστημα του 
δακτυλίου της πορφυρίνης,  ενώ οι  άλλοι  δύο είναι  κάθετοι  στην 
πορφυρίνη.  Τα  συντονισμένα  άτομα  αζώτου  δρουν  ως  δότες 
ηλεκτρονίων  αποτρέποντας  τη  μετατροπή  του  σιδήρου  στην 
τρισθενή κατάσταση. Ο ένας, από τους κάθετους στον δακτύλιο, 
δεσμούς  συντονισμού  καταλαμβάνεται  από  ένα  κατάλοιπο 
ιστιδίνης της αλυσίδας της σφαιρίνης, ενώ ο άλλος προσδένει το 
μοριακό οξυγόνο στην οξυαιμοσφαιρίνη. 

Το ΑΒ του σιδήρου 26 άρα η ηλεκτρονιακή του δομή είναι 
1s1 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6

Συνεπώς η ηλεκτρονιακή δομή του Fe2+ είναι 
1s1 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6



Συνεπώς, δότες ηλεκτρονίων είναι τα άτομα αζώτου της 
πορφυρίνης  και  το  άζωτο  της  ιστιδίνης  στη  δεοξυαιμοσφαιρίνη, 
ενώ στην οξυαιμοσφαιρίνη και  το μοριακό οξυγόνο δρα ως δότης, 
ενώ ο σίδηρος της αίμης δρα πάντα ως δέκτης ηλεκτρονίων, άρα 
ο σίδηρος της δεοξυαιμοσφαιρίνης είναι οξύ κατά Lewis.


