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1. Δίνεται ο χημικός τύπος της γαλακτόζης  

 

 
 

 

α) Να σχεδιάσετε έναν δεσμό ανάμεσα στον C1 και C3, 

δύο μορίων γαλακτόζης 
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β) Εάν ενωθούν 5 μόρια γαλακτόζης, ποιος είναι ο μοριακός 

τύπος του ολιγοσακχαρίτη που σχηματίζεται 

Τα σάκχαρα ενώνονται μεταξύ τους με ομοιοπολικό δεσμό 

(γλυκοζιτικός δεσμός) ο οποίος σχηματίζεται με αντίδραση 

συμπύκνωσης. Συνεπώς, για κάθε γλυκοζιτικό δεσμό που 

σχηματίζεται απομακρύνεται ένα μόριο νερού. Προκειμένου να 

σχηματιστεί ένας ολιγοσακχαρίτης από πέντε μόρια γαλακτόζης 

θα σχηματιστούν  τέσσερις γλυκοζιτικοί δεσμοί.  

 

 
 

 γ) Ποιες ασθενείς δυνάμεις αναπτύσσονται ανάμεσα στα 

μόρια του ολιγοσαγχαρίτη (υδρόφοβες, υδρογόνου, London). 

 

Ο ολιγοσακχαρίτης που προκύπτει διαθέτει πληθώρα 

υδροξυλομάδων, συνεπώς ανάμεσα στα μόρια του αναπτύσσονται 

πολυάριθμοι δεσμοί υδρογόνου.  

Εκτός από τους δεσμούς υδρογόνου τα μόρια του ολιγοσακχαρίτη 

αναπτύσσουν και δυνάμεις  London. Οι δυνάμεις London, είναι οι 

διαμοριακές δυνάμεις διασποράς ή αλλιώς οι δυνάμεις στιγμιαίου 

διπόλου-επαγόμενου διπόλου. Οι δυνάμεις αυτές οφείλονται στη 

μεταβατική διπολική ροπή που προκύπτει από ένα παροδικό 

ασύμμετρο προσανατολισμό των ηλεκτρονίων και του πυρήνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Δώστε τη δομή της βιταμίνης που προέρχεται από τα 

συνένζυμα NAD/NADP, πότε προκύπτει ανεπάρκεια της και 

ποιες είναι οι επιπτώσεις; Πώς αναπληρώνεται η έλλειψή 

της; 

Ο πυριδινικος δακτύλιος στο NAD και στο NADP προέρχεται από 

τη βιταμίνη νιασίνη (νικοτινικό οξύ) η οποία συντίθεται από το 

αμινοξύ τρυπτοφάνη. Γενικά ο άνθρωπος δεν μπορεί να συνθέσει 

επαρκείς ποσότητες νιασίνης, ιδίως όταν η δίαιτα του είναι 

χαμηλής περιεκτικότητας σε τρυπτοφάνη. Παραδείγματος χάριν, οι 

λαοί που διατρέφονται με καλαμπόκι δεν λαμβάνουν επαρκείς 

ποσότητες τρυπτοφάνης σε σχέση με τους λαούς που 

διατρέφονται με σιτάρι. Η ανεπάρκεια της νιασίνης επηρεάζει την 

παραγωγή των συνένζυμων NAD και NADP και έτσι επηρεάζει 

όλες τις αφυδρογονασες που χρησιμοποιούν αυτά τα συνένζυμα, 

οδηγώντας σε μία νόσο που ονομάζεται πελλάγρα στον άνθρωπο 

και ένα παρόμοιο νόσημα στο σκύλο. Αυτά τα νοσήματα 

χαρακτηρίζονται από δερματίτιδα, διάρροια, άνοια και πολλές 

φορές είναι θανατηφόρα. Πριν από ένα αιώνα σε περιοχές που το 

καλαμπόκι ήταν η βάση της διατροφής η πελλάγρα ήταν ένα κοινό 

νόσημα. Συμπλήρωση της διατροφής με νιασίνη εξαφάνισε την 

πελλάγρα στον αναπτυγμένο κόσμο.  Εξαίρεση αποτελούν οι 

αλκοολικοί. Στα άτομα αυτά η απορρόφηση της νιασίνης από το 

έντερο είναι ελλειμματική καθώς οι θερμιδικές ανάγκες συνήθως 

καλύπτονται από τα αλκοολούχα  ποτά τα οποία δεν περιέχουν 

καθόλου βιταμίνες συμπεριλαμβανομένης και της νιασίνης.  

 

 



 

 

 

 

3. Κατατάξτε κατά αύξουσα σειρά τα μήκη των ανάλογων σ 

δεσμών άνθρακα – άνθρακα (C-CH3) στο προπάνιο, 

προπένιο, προπίνιο αναγράφοντας τους χημικούς τύπους. 

Δίδονται ΑΑ C=6 και ΑΑ Η=1. Αιτιολογήστε. 

 

 
 

Το προπάνιο, ως αλκάνιο έχει όλους τους δεσμούς 

κορεσμένους, συνεπώς τα άτομα C έχουν υβριδισμό sp3.  

Στο προπένιο, ο ακόρεστος δεσμός αποτελείται από έναν σ και 

ένα π δεσμό και οι άνθρακες του διπλού δεσμού έχουν 

υβριδισμό sp2.  

Αντίστοιχα στο προπίνιο ο ακόρεστός δεσμός αποτελείται από 

έναν σ και δύο π δεσμούς και οι άνθρακες του τριπλού δεσμού 

έχουν υβριδισμό sp.  

Το μήκος του δεσμού C–CH3 επηρεάζεται, εξαιτίας του 

συντονισμού, από τους ακόρεστους δεσμούς. Έτσι, ο δεσμός 

ανάμεσα στον C2 και C3 στο προπένιο έχει εν μέρει χαρακτήρα 

διπλού δεσμού και ο αντίστοιχος δεσμός στο προπίνιο έχει εν 

μέρει χαρακτήρα τριπλού δεσμού. Συνεπώς, ο βραχύτερος 

δεσμός C-CH3 είναι στο προπίνιο, ακολουθεί ο αντίστοιχος 

δεσμός στο προπένιο και ο μακρύτερος δεσμός είναι στο 

προπάνιο.  



 

4. Η χυμοθρυψίνη και η θρυψίνη είναι πρωτεάσες σερίνης 

και αναγνωρίζουν ειδικά κατάλοιπα αμινοξέων σε ειδικές 

θέσεις. Η χυμοθρυψίνη αναγνωρίζει κατάλοιπα αρωματικών 

αμινοξέων ενώ η θρυψίνη αναγνωρίζει Lys/Arg. Γι’αυτό ο 

θύλακος της χυμοθρυψίνης είναι ευρύς και υδρόφοβος για 

να δεχθεί τον όγκο των αρωματικών αμινοξέων. Με βάση 

αυτά εξάγετε ένα συμπέρασμα για το μέγεθος-σχήμα του 

θύλακα της θρυψίνης και τι αλληλεπιδράσεις 

πραγματοποιούνται. Τι αμινοξέα αναμένετε να υπάρχουν 

στο ενεργό κέντρο; 

 

Στις συνθήκες της ζωής η θερμοκρασία είναι χαμηλή και το pH 
ουδέτερο και έτσι οι περισσότερες κοινές χημικές αντιδράσεις είναι 
αδύνατον να πραγματοποιηθούν χωρίς κατάλυση. Η ενζυμική 
κατάλυση των αντιδράσεων είναι θεμελιώδης για τα έμβια 
συστήματα και πραγματοποιείται από τα ένζυμα, που κατά κανόνα 
είναι πρωτεΐνες. Tα ένζυμα διαθέτουν έναν θύλακα ο οποίος 
ονομάζεται ενεργό κέντρο. Το ενεργό κέντρο του ενζύμου είναι 
στερεοχημικά συμπληρωματικό με το αντιδρόν της καταλυόμενης 
αντίδρασης (υπόστρωμα). Η στερεοχημική συμπληρωματικότητα 
του ενεργού κέντρου συνιστάται στο γεγονός ότι επενδύεται από 
κατάλοιπα αμινοξέων τα οποία μπορούν να προσδέσουν το 
υπόστρωμα και να καταλύσουν την αντίδραση. 

Χημικές αντιδράσεις πολλών ειδών λαμβάνουν χώρα μεταξύ 
υποστρωμάτων και λειτουργικών ομάδων των ενζύμων (πλευρικές 
αλυσίδες αμινοξέων,  μεταλλικά ιόντα και συνένζυμα). Οι 
λειτουργικές καταλυτικές ομάδες ενός ενζύμου μπορούν να 
σχηματίσουν ένα μεταβατικό ομοιοπολικό δεσμό με το υπόστρωμα 
και να το ενεργοποιήσουν ή μπορεί μία ομάδα να μεταφερθεί 
μεταβατικά από το υπόστρωμα στο ένζυμο. Οι αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ ενζύμων και υποστρωμάτων χαμηλώνουν την ενέργεια 
ενεργοποίησης καθώς παρέχουν μία εναλλακτική οδό αντίδρασης 
η οποία διαθέτει χαμηλότερη ενέργεια ενεργοποίησης και έτσι 
επιταχύνουν σημαντικά την αντίδραση. 

Στο ενεργό κέντρο των πρωτεασών σερίνης υπάρχει ένα 
κατάλοιπο σερίνης που δρα ως πυρηνόφιλο. Εκτός όμως από τη 
σερίνη στο ενεργό κέντρο των ενζύμων υπάρχουν κι άλλα 
κατάλληλα αμινοξέα τα οποία σχηματίζουν μία καταλυτική τριάδα. 



Η θρυψίνη αναγνωρίζει τα κατάλοιπα λυσίνη και αργινίνη τα οποία 
έχουν πλευρικές ομάδες που είναι θετικά φορτισμένες στο pH του 
κυττάρου. Προκειμένου, λοιπόν, να γίνει η πρόσδεση του 
υποστρώματος στο ενεργό κέντρο της θρυψίνης θα πρέπει να 
υπάρχουν κατάλληλα αμινοξέα τα οποία να μπορούν να 
αναπτύξουν ασθενείς δεσμούς με τη λυσίνη και την αργινίνη. Τα 
καταλληλότερα κατάλοιπα είναι τα αρνητικά φορτισμένα αμινοξέα 
γλουταμικό και ασπαρτικό καθώς επίσης και αμινοξέα τα οποία 
μπορούν να σχηματίσουν δεσμούς υδρογόνου π.χ. σερίνη, 
θρεονίνη.  
Εκτός από τα προαναφερθέντα κατάλοιπα αμινοξέων που θα 
πρέπει να υπάρχουν στο ενεργό κέντρο ο θύλακας θα πρέπει να 
έχει και το κατάλληλο σχήμα. Κρίνοντας από τις πλευρικές 
αλυσίδες της λυσίνης και της αργινίνης που αναγνωρίζονται από το 
ενεργό κέντρο, το σχήμα του θύλακα θα πρέπει να είναι στενό και 
σχετικά μακρύ. 
 

 

 


