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ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ», Λ. Χ. Μαργαρίτης & συνεργάτες – 
Ιατρικές εκδόσεις «ΛΙΤΣΑΣ», 2004 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΛΟΚΛΗΡΟ  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΟΛΟΚΛΗΡΟ  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΕΛΙ∆ΕΣ, 111-125, 131-159, 178-198 (εκτός από τα ψιλά γράµµατα)  
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. 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. 
349-372 (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 πρωτεϊνών-
απελευθέρωση 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, ανάδροµη κίνηση Golgi-κοκκιώδες 
ενδοπλασµατικό δίκτυο, στόχευση-µεταφορά πρωτεϊνών λυσοσώµατος, µηχανισµός διαλογής 
λυσοσωµικών ενζύµων στις δεξαµενές του TGN (σελ. 398-408 και Εικ. 7.35 - Εικ. 7.38).  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. Από την αρχή µέχρι και την σελ. 458.  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.  Από την αρχή µέχρι και την σελ. 507.  
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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. 557-571), µικροσωληνίσκοι, µηχανισµός πυρήνωσης µικροσωληνίσκων (σελ. 
571-589, εξαιρείται η Εικ. 10.74), κέντρα οργάνωσης µικροσωληνίσκων (MTOC), 
παραλλαγές µορφής-κατανοµή MTOC, τα MTOC ως θέσεις συγκρότησης µικροσωληνίσκων 
και δοµικά καλούπια (σελ. 592-596), ο ρόλος των µικροσωληνίσκων στη µίτωση, βλεφαρίδες 
και µαστίγια (σελ. 605-615), σύστηµα ακτίνης-µυοσίνης-µυϊκά κύτταρα, πρωτεΐνες χονδρών 
και λεπτών µυϊκών ινιδίων (σελ. 624-632), ινίδια και κυτταρικό σχήµα, µικρολάχνες (σελ. 
642-647 και οι Εικ. 10.164-10.167 και Πίνακας 10.11), ασθένειες που σχετίζονται µε 
µικροσωληνίσκους (σελ. 672, 673). 
  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. ΟΛΟΚΛΗΡΟ  
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14. ΟΛΟΚΛΗΡΟ 
 
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, µείωση, σελ. 849-878.  
 
 
Σηµείωση: Συµπεριλαµβάνονται οι εικόνες, οι λεζάντες και οι πίνακες που αναφέρονται 
στις αντίστοιχες σελίδες και κεφάλαια της εξεταστέας ύλης 
 

ΟΙ ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
http://multimedia.biol.uoa.gr/Multimedia_dial.htm 
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