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Σχολιασμός θεμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ιατρικής, έτους 2022, στο Παν. 

Αθηνών (ΕΚΠΑ). 

 

Εξεταζόμενο μάθημα Ιατρικής Χημείας

 

Θέμα 1 

A) i) Τι είναι οι λεκτίνες, με ποιες χημικές υπομονάδες των γλυκοπρωτεινών 

αλληλεπιδρούν και ποιοι δεσμοί/δυνάμεις κυρίως σταθεροποιούν αυτή την 

αλληεπίδραση; 

ii) Ποιος ο ρόλος τους στην μετάδοση του ιού της γρίπης 

iii) Πως δρούν τα αντιϊκά;

Θεωρητικό θέμα σχετικά απλό για άτομα που έχουν καλύψει σωστά όλη την ύλη.

 

Θέμα 2 

Το metformin είναι το χημικό όνομα ενός υπογλυκαιμικού φαρμάκου που μειώνει τα 

επίπεδα σακχάρου στους διαβητικούς. Η δομή 

ακόλουθη: 

Προβλέψατε την ηλεκτρονική

Ν(3) και Ν(4) βάσει της θεωρίας 

Ενα κλασικό και απλό θέμα ανόργανης χημείας.

 

Θέμα 3  

Ποιες είναι οι ιδιότητες των καταστατικών συνάρτήσεων. Πότε καλούνται εκτατικές. 

Δώστε παραδείγματα. 

Ανακυκλωμένο θέμα των εξετάσεων του έτους 2020.
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Σχολιασμός θεμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ιατρικής, έτους 2022, στο Παν. 

Ιατρικής Χημείας. 

) Τι είναι οι λεκτίνες, με ποιες χημικές υπομονάδες των γλυκοπρωτεινών 

αλληλεπιδρούν και ποιοι δεσμοί/δυνάμεις κυρίως σταθεροποιούν αυτή την 

) Ποιος ο ρόλος τους στην μετάδοση του ιού της γρίπης (περιγράψτε αδρά)

) Πως δρούν τα αντιϊκά; 

Θεωρητικό θέμα σχετικά απλό για άτομα που έχουν καλύψει σωστά όλη την ύλη.

είναι το χημικό όνομα ενός υπογλυκαιμικού φαρμάκου που μειώνει τα 

επίπεδα σακχάρου στους διαβητικούς. Η δομή Lewis του metformin 

 

Προβλέψατε την ηλεκτρονική και μοριακή γεωμετρία γύρω απο το κεντρικό άτομο 

Ν(3) και Ν(4) βάσει της θεωρίας VSEPR. Εξηγήστε. ΑΑ Ν=7, ΑΑ Η=1, ΑΑ 

Ενα κλασικό και απλό θέμα ανόργανης χημείας. 

ιδιότητες των καταστατικών συνάρτήσεων. Πότε καλούνται εκτατικές. 

Ανακυκλωμένο θέμα των εξετάσεων του έτους 2020. 
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Σχολιασμός θεμάτων Κατατακτηρίων Εξετάσεων Ιατρικής, έτους 2022, στο Παν. 

) Τι είναι οι λεκτίνες, με ποιες χημικές υπομονάδες των γλυκοπρωτεινών 

αλληλεπιδρούν και ποιοι δεσμοί/δυνάμεις κυρίως σταθεροποιούν αυτή την 

(περιγράψτε αδρά) 

Θεωρητικό θέμα σχετικά απλό για άτομα που έχουν καλύψει σωστά όλη την ύλη. 

είναι το χημικό όνομα ενός υπογλυκαιμικού φαρμάκου που μειώνει τα 

metformin είναι η 

και μοριακή γεωμετρία γύρω απο το κεντρικό άτομο 

. Εξηγήστε. ΑΑ Ν=7, ΑΑ Η=1, ΑΑ C = 6. 

ιδιότητες των καταστατικών συνάρτήσεων. Πότε καλούνται εκτατικές. 
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Θέμα 4 

Σε ένα διάλυμα υπάρχουν συνολικά 200 μόρια αμύλου. Το κάθε μόριο αποτελείται 

απο 40 μονάδες γλυκόζης. Σο διάλυμα πρ

υδρολύεται πλήρως (σχηματίζονται αποκλειστικά μόρια μαλτόζης). Μετά την 

υδρόλυση, ποια έιναι η άυξηση των αναγωγικών μορίων (μονάδων). Δώσατε τις 

χημικές δομές του αμύλου.

Ενα χαρακτηριστικό θέμα στο κεφάλαιο των υδατανθρακών

απαιτούσε και κριτική ικανότητα.

 

Συνοπτικά. Τα θέματα καλύπτουν όλη την ύλη και η επίλυση αυτών δύναται από 

αρκετά έως πολύ καλά προετοιμασμένες/ους υποψήφιες/ους.
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Σε ένα διάλυμα υπάρχουν συνολικά 200 μόρια αμύλου. Το κάθε μόριο αποτελείται 

απο 40 μονάδες γλυκόζης. Σο διάλυμα προστίθεται αμυλάση και το άμυλο 

υδρολύεται πλήρως (σχηματίζονται αποκλειστικά μόρια μαλτόζης). Μετά την 

υδρόλυση, ποια έιναι η άυξηση των αναγωγικών μορίων (μονάδων). Δώσατε τις 

χημικές δομές του αμύλου. 

Ενα χαρακτηριστικό θέμα στο κεφάλαιο των υδατανθρακών, το οποίο όμως 

απαιτούσε και κριτική ικανότητα. 

Συνοπτικά. Τα θέματα καλύπτουν όλη την ύλη και η επίλυση αυτών δύναται από 

αρκετά έως πολύ καλά προετοιμασμένες/ους υποψήφιες/ους. 
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Σε ένα διάλυμα υπάρχουν συνολικά 200 μόρια αμύλου. Το κάθε μόριο αποτελείται 

οστίθεται αμυλάση και το άμυλο 

υδρολύεται πλήρως (σχηματίζονται αποκλειστικά μόρια μαλτόζης). Μετά την 

υδρόλυση, ποια έιναι η άυξηση των αναγωγικών μορίων (μονάδων). Δώσατε τις 

, το οποίο όμως 

Συνοπτικά. Τα θέματα καλύπτουν όλη την ύλη και η επίλυση αυτών δύναται από 


