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ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007
ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ», Λ.Χ. Μαργαρίτης και Συνεργάτες – Ιατρικές εκδόσεις
«ΛΙΤΣΑΣ», 2004
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΟΛΟΚΛΗΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Πρώτο σκαλοπάτι της ροής των γενετικών πληροφοριών - Επίπεδα
οργάνωσης DNA: σελ. 293-334 και Παράρτηµα Κεφαλαίου 5 (το πρόγραµµα του ανθρώπινου
γονιδιώµατος), σελ. 335-348.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ∆εύτερο σκαλοπάτι της ροής πληροφοριών-σύνθεση πρωτεϊνών: σελ. 349372 (εξαιρείται η Εικ. 6.10 και το σχετικό κείµενο [σελ. 365, αριστερή στήλη]).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Μετα-µεταφραστική τροποποίηση / ∆ιαλογή / Στόχευση πρωτεϊνών:
∆ιαµερισµατοποίηση-µονοπάτια διαλογής-σήµατα στόχευσης, αρχές στόχευσης-διαλογής
πρωτεϊνών, πεπτιδικά σήµατα στόχευσης στην πρωτοταγή και δευτεροταγή δοµή πρωτεϊνών,
κίνηση µορίων µεταξύ πυρήνα-κυτοσολίου, διαµεµβρανική µεταφορά πρωτεϊνώναπελευθέρωση πρωτεϊνών στο κυτοσόλιο, διαλογή-µεταφορά πρωτεϊνών στο µιτοχόνδριο [σελ.
373-386(7)], ενδοπλασµατικό δίκτυο, διαλογή πρωτεϊνών µέσω κυστιδιακής µεταφοράς (σελ.
390-394), σύµπλεγµα Golgi, τροποποίηση πρωτεϊνών στο Golgi, µεταφορά πρωτεϊνών από το
κοκκιώδες ενδοπλασµατικό δίκτυο στο Golgi (σελ. 398-405).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Κυτταρικά οργανίδια παραγωγής και µετατροπής ενέργειας: Σελ. 443-460,
469 (αρχή κεφ. 8.5) – 480.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Κυτταρικά οργανίδια µετατροπής- αποικοδόµησης βιοµορίων: Σελ. 485 – 523.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. Κυτταρικά ινίδια – Κυτταροσκελετός: ∆οµικά-ρυθµιστικά συστατικά κυτταρικού
σκελετού, µικροϊνίδια ακτίνης, συµµετοχή ακτίνης στους µηχανισµούς κίνησης, δυναµική
ακτίνης (σελ. 527-537 και Εικ. 10.10), ενδιάµεσα ινίδια, κερατίνες-τονοϊνίδια, δεσµίνη, βιµεντίνη,
νευροϊνίδια-ινίδια γλοίας, ενδοκυττάρια οργάνωση-κατανοµή ενδιάµεσων ινιδίων (σελ. 557571), µικροσωληνίσκοι, (σελ. 571-583 και οι Εικ. 10.79-10.81, εξαιρείται η Εικ. 10.74), κέντρα
οργάνωσης µικροσωληνίσκων (MTOC), παραλλαγές µορφής-κατανοµής MTOC, τα MTOC ως
θέσεις συγκρότησης µικροσωληνίσκων και δοµικά καλούπια (σελ. 592-596), βλεφαρίδες και
µαστίγια (σελ. 611-615), µικρολάχνες (σελ. 645-647 και οι Εικ. 10.164-10.167 και Πίνακας
10.11), ασθένειες που σχετίζονται µε µικροσωληνίσκους (σελ. 672, 673).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. Αυτοσυγκρότηση: Σελ. 681 – 695
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Κυτταρική επικοινωνία: ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. Εξωκυττάριες ουσίες: Σελ. 805 – 828
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15. Κυτταρικός κύκλος: Κυτταρική αύξηση και διαίρεση, µεσόφαση, ρύθµιση
κυτταρικού κύκλου κατά τη µεσόφαση σε κατώτερα ευκαρυωτικά κύτταρα και σε κύτταρα
θηλαστικών, ρύθµιση σηµείων ελέγχου κυτταρικού κύκλου, µίτωση και κυτταροκίνηση,
πρόφαση, προ-µετάφαση, µετάφαση, ανάφαση, τελόφαση, κυτταροκίνηση, µηχανισµοί ελέγχου
µίτωσης (σελ. 849-876), κυτταρική γήρανση, φαινότυπος κυτταρικής γήρανσης, τελοµεράση,
όριο Hayflick (σελ. 880-886).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17. Προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος- Απόπτωση: σελ. 917-944.
Σηµείωση: Συµπεριλαµβάνονται οι εικόνες, οι λεζάντες και οι Πίνακες που περιγράφονται
στις αντίστοιχες σελίδες ή κεφάλαια της εξεταστέας ύλης.
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