
Υποενότητα 3.2 
1. Τι είναι ενέργεια ενεργοποίησης και ποια η σχέση ενός ενζύμου με αυτήν. 

Η απάντηση βρίσκεται στην παράγραφο του σχολικού βιβλίου «Μηχανισμός 
δράσης των ενζύμων». 

2 .0 τρόπος δράσης των ενζύμων δείχνει ότι τα ένζυμα: 
α. Είναι ειδικά. 
β. Επηρεάζονται από τη θερμοκρασία. 
γ. Είναι πρωτεΐνες. 
δ. Όλα τα προηγούμενα είναι σωστά. 
Σημειώστε τη σωστή απάντηση. 
Σωστή απάντηση είναι η δ. 

3. Περιγράψτε τον μηχανισμό δράσης των ενζύμων. Αναφέρατε τους παράγο-
ντες που μπορούν να επηρεάσουν τη δράση αυτή. 
Η απάντηση βρίσκεται στις παραγράφους του σχολικού βιβλίου «Μηχανισμός 
δράσης των ενζύμων» και «Παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των ενζύμων». 

4. Ποιες είναι οι ιδιότητες των ενζύμων; Πώς εξηγείται το γεγονός ότι μια μι-
κρή ποσότητα ενζύμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διεξαγωγή μιας αντί-
δρασης, στην οποία μετέχει πολλαπλάσια ποσότητα υποστρώματος; 
Σχετικά με τις ιδιότητες των ενζύμων, η απάντηση βρίσκεται στην αντίστοιχη 
παράγραφο του σχολικού βιβλίου. 
Επειδή παραμένει το ένζυμο αναλοίωτο μετά το τέλος της αντίδρασης την ο-
ποία καταλύει, μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί πολλές φορές μέχρι να κατα-
στραφεί. 

5. Πώς εξηγείται η εξειδίκευση των ενζύμων και η έλλειψη δραστικότητας 
τους, όταν βρεθούν σε υψηλές θερμοκρασίες; Αιτιολογήστε την απάντησή 
σας. 
Η εξειδίκευση των ενζύμων εξηγείται από το γεγονός ότι το ενεργό κέντρο κα-
θενός απ' αυτά είναι για ένα συγκεκριμένο υπόστρωμα, που η σύνδεση του μοι-
άζει με το «ταίριασμα του κλειδιού στην κλειδαριά». 
Επειδή όλα τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες, η έλλειψη δραστηριότητάς τους σε υψη-
λές θερμοκρασίες οφείλεται στην καταστροφή της δευτεροταγούς και (κατ' ε-
πέκταση) τηςτριτοταγούς δομής τους και επομένως του ενεργού τους κέντρου. 

6. Ποιος είναι ο ρόλος των συνενζύμων στον κυπαρικό μεταβολισμό; 
Βοηθούν τη λειτουργία πολλών ενζύμων που καταλύουν αντιδράσεις του κυτ-
ταρικού μεταβολισμού. 



7. Τοποθετήστε τα γράμματα Ε (ένζυμο), Υ(υπόστρωμμα), ΕΥ(σύμπλοκο ενζύ-
μου υποστρώματος) και Π (προϊον) στις γραμμές, έτσι ώστε να περιγράψε-
τε, μια ενζυμική αντίδραση. Κάθε γράμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισ-
σότερες από μία φορές. 

+ ^ + + 
Ε + Υ - Ε Υ - Π + Π + Ε 

8. Σημειώστε σωστό ή λάθος σε καθεμιά από τις απαντήσεις που ακολου-
θούν. 
Ένα ένζυμο επιταχύνει την ταχύτητα μιας αντίδρασης: 
α. Προκαλώντας την απελευθέρωση θερμότητας ( ) 
β. Αυξάνοντας την κίνηση των μορίων ( ) 
γ. Ελαττώνοντας την ενέργεια ενεργοποίησης ( ) 
δ. Αλλάζοντας την ενέργεια μεταξύ υποστρώματος και προϊόντων ( ) 
α. Λάθος, β. Λάθος, γ. Σωστό, δ. Λάθος. 

9. Ποια καμπύλη από τις παρακάτω εκφράζει, κατά την άποψή σας, τη σχέση ρΗ 
και δραστικότητας ενζύμου; Βάλτε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση. 

δραστικότητα 
ενζύμου 

ΡΗ 
1 

ΡΗ 
2 

ΡΗ 
3 

ΡΗ 
4 

Η καμπύλη που εκφράζει τη σχέση ρΗ και δραστικότητας ενζύμου είναι η 3. 

10. Βάλετε σε κύκλο το Σ, αν αυτό που εκφράζει καθεμιά από τις παρακάτω 
προτάσεις είναι σωστό, ή το Λ, αν είναι λάθος: 

α. Ένα μόριο καταλάσης έχει καταλύσει τη διάσπαση ενός μορίου υπερο-
ξειδίου του υδρογόνου. Το ίδιο μόριο μπορεί να καταλύσει τη διάσπαση και 
άλλων μορίων υπεροξειδίου του υδρογόνου Σ Λ 
β. Η αμυλάση του σάλιου διασπά πρωτείνες Σ Λ 
γ. Όλες οι πρωτεΐνες είναι ένζυμα Σ Λ 
δ. Η διαφορά ενέργειας μεταξύ αντιδρώντων και προϊόντων είναι 
μεγαλύτερη, όταν η αντίδραση δεν είναι ενζυμική Σ Λ 
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11. Υποθέστε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη, σε τρεις διαφορετικές θερμοκρα-
σίες, η διάσπαση μιας πρωτείνης στα αμινοξέα που την αποτελούν. Με-
τράμε την ποσότητα των αμινοξέων που προκύπτουν από τη διάσπαση 
της πρωτείνης, σε κάθε περίπτωση, μετά από τρεις ώρες και μετά από 
πενήντα ώρες. Τα αποτελέσματα καταγράφονται στον πίνακα που ακο-
λουθεί: 

-^θερμοκρασία 
Χρόνος 

10°C 20°C 60°C 

Μετά 3h 50mg 110mg 100mg 

Μετά 50h 650mg 820mg 130mg 

Από που μπορείτε να συμπεράνετε αν μετέχει ένζυμο στην παραπάνω α-
ντίδραση και, αν ναι, σε ποια κατηγορία ενζύμων ανήκει; 
Συμπεραίνουμε ότι η αντίδραση είναι ενζυμική, διότι στους 60° C η ποσότητα 
των αμινοξέων που απελευθερώνονται μειώνεται αισθητά. 
Ανήκει στην κατηγορία των πρωτεασών. 

12. Πολλά απορρυπαντικά χαρακτηρίζονται ως βιολογικά επειδή περιέ-
χουν ένα ένζυμο που δρα σε λεκέδες που περιέχουν πρωτείνες. Το 
ένζυμο αυτό είναι μια πρωτεάση, που προέρχεται από ένα βακτήριο. 
Για την άριστη απόδοση του απορρυπαντικού χρειάζεται να υπάρχει 
ήπιο αλκαλικό περιβάλλον και κατάλληλη θερμοκρασία (μεταξύ 45°C 
και 55°C): 

α. Να αναφέρετε δυο παραδείγματα λεκέδων που θα μπορούσε να απομα-
κρύνει το παραπάνω βιολογικό απορρυπαντικό. 

β. Αν η θερμοκρασία στο νερό του πλυντηρίου φθάσει τους 70°C, νομίζετε 
ότι θα επηρεαστεί η δράση της πρωτεάσης; 

γ. Η πρωτεάση θα λειτουργεί με ταχύτερο ή βραδύτερο ρυθμό, όταν το α-
πορρυπαντικό γίνει ελαφρά όξινο; 

α) Λεκέ από αίμα ή αυγό. 
β) Ναι, θα επιρεαστεί αρνητικά, γιατί θα καταστραφεί η τριτοταγής δομή 

της. 
γ) Σε βραδύτερο ρυθμό, γιατί το ρΗ επηρεάζει τη δράση των ενζύμων. 

13. Η εικόνα, στην επόμενη σελίδα, παριστάνει σχηματικά μια ενζυμική αντίδραση: 
α. Ποιο είναι το ένζυμο και ποια τα υποστρώματα; 
β. Να ονομάσετε την περιοχή Α. Ποια είναι η λειτουργία της; 
γ. Να αναφέρετε δυο ιδιότητες του Ζ που προκύπτουν από την εικόνα. 
δ. Περιγράψτε τρεις άλλες ιδιότητες του Ζ. 
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* : €> s 

α) Ζ = ένζυμο, Β, Γ = υποστρώματα, 
β) Α = ενεργό κέντρο. Στο ενεργό κέντρο του ενζύμου γίνεται η σύνδεση των 

υποστρωμάτων. 
γ) Το Ζ παραμένει αναλλοίωτο μετά την κατάλυση της αντίδρασης. 
• Το ενεργό κέντρο είναι ειδικό για τα μόρια Β και Γ. 
δ) Το Ζ ελαπώνει την ενέργεια ενεργοποίησης και έτσι αυξάνει την ταχύτητα 

της αντίδρασης. 
• Επηρεάζεται από τη θερμοκρασία, διότι καταστρέφεται η τριτοταγής δομή του. 
• Δρα πολύ γρήγορα. 

14. Η αμυλάση του σάλιου του ανθρώπου διασπά το άμυλο σε μικρότερα κομ-
μάτια. Η ταχύτητα με την οποία δρα εξαρτάται από τη θερμοκρασία. Τα α-
ποτελέσματα του παράκατω πίνακα προέρχονται από ένα πείραμα που έγι-
νε για να διαπιστωθεί η επίδραση της θερμοκρασίας στη δράση της αμυλά-
σης. Στο πείραμα αυτό σε καθέναν από τους έξι δοκιμαστικούς σωλήνες 
τοποθετήθηκαν 5ml διαλύματος αμύλου και 1 ml αμυλάσης. 

Θ (°C) 20 25 30 35 40 45 

Χρόνος (sec) 
για τη διάσπαση του αμύλου 601 315 216 180 198 417 

α. Να γίνει η γραφική παράσταση των αποτελεσμάτων (στον οριζόντιο άξο-
να τοποθετήσετε τη θερμοκρασία και στον κάθετο άξονα το χρόνο), 

β. Σε ποιά θερμοκρασία η αμυλάση λειτουργεί άριστα; 
γ. Γιατί στην αρχή του πειράματος προστέθηκε η ίδια ποσότητα διαλύματος 

αμύλου και αμυλάσης σε καθένα δοκιμαστικό σωλήνα; 
δ. Η ταχύτητα των χημικών αντιδράσεων συνήθως αυξάνεται με την αύξηση 

της θερμοκρασίας. Γιατί στο πείραμα η διάσπαση του αμύλου ελαττώνε-
ται πάνω από τους 40°C; 

ε. Να αναφέρετε ένα άλλο παράγοντα που θα επηρέαζε αρνητικά τη δράση 
της αμυλάσης. 
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20 25 30 35 40 45 (Θερμοκρασία, "C) 

β) Σε θερμοκρασία 35° C. 
γ) Γιατί η συγκέντρωση του υποστρώματος και του ενζύμου επηρεάζουν τη 
δράση των ενζύμων. Επομένως, για να μελετηθεί η επίδραση της θερμοκρα-
σίας στη δράση της αμυλάσης, έπρεπε να διατηρηθούν σταθεροί οι παρα-
πάνω παράγοντες (το ρΗ θεωρείται σταθερό). 
δ) Γ ιατί καταστρέφεται η δευτερογενής και (κατ' επέκταση) η τριτοταγής 
δομή της αμυλάσης και έτσι χάνεται η δραστηριότητά της. 
ε) Το ρΗ. 

15. Σε μια τάξη ο ξαθηγητής της Βιολογίας ζήτησε από τους μαθητές να απει-
κονίσουν διαγραμματικά την πορεία της εξώθερμης αντίδρασης: Α — Β 
+ Ενέργεια. Οι μαθητές πρότειναν 4 διαφορετικά διαγράμματα, που συ-
σχετίζουν την ενέργεια των σωμάτων που παίρνουν μέρος σ' αυτήν με την 
πορεία της. Και τα 4 όμως θεωρήθηκαν λανθασμένα από τον καθηγητή. Να 
εξηγήσετε ποιό λάθος και γιατί, υπάρχει σε καθένα από αυτά: 

Εν. 

-Β_ 
πρόοδος αντίδρασης 

2 

Εν.! Εν. Εν. 

Α ^ 

πρόοδος αντίδρασης πρόοδος αντίδρασης 

. . χ Β 

πρόοδος αντίδρασης 

αντίδραση χωρίς ένζυμο 

αντίδραση με ένζυμο 
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Η 1 απορρίπτεται διότι δείχνει την αντίδραση με καταλύτη να έχει μεγαλύτερη 
ενέργεια ενεργοποίησης των αντιδρώντων από ότι η αντίδραση χωρίς καταλύ-

• τη. Η 2 απορρίπτεται διότι απεικονίζει μία ενδόθερμη αντίδραση. Οι 3 και 4 α-
πορρίπτονται διότι δείχνουν ενδιάμεσα προϊόντα να έχουν λιγότερη ενέργεια 
από τα τελικά προϊόντα Β. Η 4 επίσεις μπορεί να απορριφθεί και για τον ίδιο 
λόγο που απορρίπτεται και η 1. 

Υποενότητα 3.3. 

1. Να σημειώσετε δίπλα από κάθε αριθμό της πρώτης στήλης το γράμμα που α-
ντιστοιχεί από τη δεύτερη στήλη: 

1 Καροτενο
0i 
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pankintas
Text Box
Η 1 απορρίπτεται διότι δείχνει την αντίδραση με καταλύτη να έχει μεγαλύτερηενέργεια ενεργοποίησης των αντιδρώντων από ότι η αντίδραση χωρίς καταλύ-• τη. Η 2 απορρίπτεται διότι απεικονίζει μία ενδόθερμη αντίδραση. Οι 3 και 4 α-πορρίπτονται διότι δείχνουν ενδιάμεσα προϊόντα να έχουν λιγότερη ενέργειααπό τα τελικά προϊόντα Β. Η 4 επίσεις μπορεί να απορριφθεί και για τον ίδιολόγο που απορρίπτεται και η 1.

pankintas
Text Box
Η 1 απορρίπτεται διότι δείχνει την αντίδραση με καταλύτη να έχει μεγαλύτερη   ενέργεια ενεργοποίησης των αντιδρώντων από ότι η αντίδραση χωρίς καταλύ-  • τη. Η 2 απορρίπτεται διότι απεικονίζει μία ενδόθερμη αντίδραση. Οι 3 και 4 α-  πορρίπτονται διότι δείχνουν ενδιάμεσα προϊόντα να έχουν λιγότερη ενέργεια   από τα τελικά προϊόντα Β. Η 4 επίσεις μπορεί να απορριφθεί και για τον ίδιο   λόγο που απορρίπτεται και η 1.   




