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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΥΖΜΔΗΑ ΣΖ ΕΧΖ 

 

Δξώηεζε 1 

1. Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηε δνκή ηνπ κνξίνπ δχν ιηπαξψλ νπζηψλ ζε 

 απινπνηεκέλε κνξθή. 

 

(α) Να νλνκάζεηε ηελ θαηεγνξία ιηπαξψλ νπζηψλ ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα κφξηα Α θαη Β. 

                       (κνλ.1) 

(β) Να αλαθέξεηε δχν θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ νπδέηεξσλ ιηπψλ θαη λα εμεγήζεηε ηε   
      βηνινγηθή ζεκαζία ηεο θάζε κηαο.                                                                    (κνλ.4) 
 

Μέξνο Α/ 1 / 2010 / 5 κνλ. 

 

Δξώηεζε 2 

5. (α) Να αλαθέξεηε κηα (1) θπζηθνρεκηθή ηδηφηεηα ηνπ λεξνχ θαη λα εμεγήζεηε ηε        

     βηνινγηθή ζεκαζία ηεο.                                                                             (κνλ.2)                                                     

 

(β) Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηε δνκή ελφο ακηλνμένο.           

 
Να νλνκάζεηε ην κέξνο Α ηνπ πην πάλσ κνξίνπ.                                          (κνλ.1)  
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(γ) Να γξάςεηε έλα είδνο πξσηεΐλεο θαη λα εμεγήζεηε ην ξφιν πνπ επηηειεί.   

                                                                                                                       (κνλ.2) 

Μέξνο Α/ 5 / 2010 / 5 κνλ. 

 

Δξώηεζε 3 

1. Ο πην θάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζηε ζχζηαζε ησλ δηζαθραξηηψλ ζαθραξφδε, καιηφδε 
θαη ιαθηφδε. 
 

Γηζαθραξίηεο 
Μνλνζαθραξίηεο 

Α 
Μνλνζαθραξίηεο 

Β 
Μνλνζαθραξίηεο 

Γ 

αθραξφδε √  √ 

Μαιηφδε √   

Λαθηφδε √ √  

 
α. Να νλνκάζεηε ηνπο κνλνζαθραξίηεο Α, Β θαη Γ.                                             (κνλάδεο 3) 

 
β. Πψο νλνκάδεηαη ν δεζκφο πνπ ελψλεη δχν κνλνζαθραξίηεο γηα ηε ζχλζεζε ελφο 
δηζαθραξίηε;                          (κνλάδα 1) 

 
γ. Να αλαθέξεηε έλα ιφγν γηα ηνλ νπνίν ε θαηαλάισζε ηξνθίκσλ πινχζησλ ζε θπηηαξίλε 
(θπηηθέο ίλεο) είλαη απαξαίηεηε ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή.                                       (κνλάδα 1) 
 

Μέξνο Α/ 1 / 2011 / 5 κνλ. 
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Δξώηεζε 4 

3. α. ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη δηάθνξα επίπεδα νξγάλσζεο πνπ αθνξνχλ 

 ζηε δνκή ησλ πξσηετλψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Να αλαθέξεηε: 

  (i) Έλα  (1)  είδνο  ρεκηθνχ  δεζκνχ  πνπ  ζπκκεηέρεη  ζηε  δεκηνπξγία  

 πξσηνηαγνχο δνκήο ζηηο πξσηεΐλεο. 

          (κνλάδα 0,5) 

  (ii) Έλα  (1)  είδνο  ρεκηθνχ  δεζκνχ  πνπ  ζπκκεηέρεη  ζηε  δεκηνπξγία  

 δεπηεξνηαγνχο   δνκήο   ζηηο   πξσηεΐλεο   (θαη   δελ   αλαθέξζεθε   ζην  

 πξνεγνχκελν επίπεδν νξγάλσζεο).  

(κνλάδα 0,5) 

  (iii)  Σξία (3)  είδε  ρεκηθψλ  δεζκψλ  πνπ  ζπκκεηέρνπλ  ζηε  δεκηνπξγία  

 ηξηηνηαγνχο   δνκήο   ζηηο   πξσηεΐλεο  (θαη   δελ   αλαθέξζεθαλ   ζηα  

 πξνεγνχκελα επίπεδα νξγάλσζεο).  

(κνλάδα 1,5)  
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 β. Ο παξαθάησ ΠΗΝΑΚΑ Α΄ αλαθέξεηαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο νξγαληθψλ 

 νπζηψλ (1-5) πνπ πηζαλφλ λα εθηεινχλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο (Α), (Β) ή 

 (Γ).  

 

   Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδην απαληήζεψλ ζαο ηνλ ΠΗΝΑΚΑ Α΄.  

   Γηα θάζε θαηεγνξία ησλ νξγαληθψλ νπζηψλ 1-5 λα βάιεηε  κόλν ζε    φζα 

πιαίζηα ηνπ πίλαθα ζεσξείηε φηη ππάξρεη έζησ θαη έλαο  αληηπξφζσπνο απφ θάζε 

θαηεγνξία πνπ εθηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο (Α), (Β) ή (Γ).  

   Θεσξείηαη νξζή θάζε ζεηξά απαληήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη κφλν νξζέο 

 επηινγέο. εηξά απαληήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη έζησ θαη κηα ιαλζαζκέλε 

 επηινγή ζεσξείηαη ιαλζαζκέλε. 

ΠΗΝΑΚΑ Α΄ 

 
 
 
 

Α/Α 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 
ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ 

ΟΤΗΧΝ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ 

(Α) 
πκκεηέρνπλ καδί κε 

άιιεο νξγαληθέο νπζίεο 
ζηε θαηαζθεπή 

θπηηαξηθψλ δνκψλ ή 
νξγαληδίσλ 

(Β) 
Ρπζκίδνπλ ην 
κεηαβνιηζκφ 

ιεηηνπξγψληαο είηε 
σο νξκφλεο είηε σο 

έλδπκα 

(Γ) 
Γηαηεξνχλ ζηα 
κφξηα ηνπο ηε 

γελεηηθή 
πιεξνθνξία   

1. Τδαηάλζξαθεο    

2. Ληπίδηα    

3. Πξσηεΐλεο    

4. DNA    

5. RNA    

     (κνλάδεο 2,5) 

 

Μέξνο Α/ 3 / 2012 / 5 κνλ. 
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Δξώηεζε 5 

1.  Ζ δηπιαλή εηθφλα παξνπζηάδεη ην κφξην ηνπ 
θσζθνξνιηπηδίνπ ιεθηζίλε.  

 
 α. Να νλνκάζεηε ηα ζπζηαηηθά κνλνκεξή Α, Β, Γ θαη Γ 

 ηα νπνία ελψλνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ ην κφξην.  
 (κνλάδεο 2) 

 

 β. Να  αλαθέξεηε  ηξία (3) νξγαλίδηα, ηνπ θπηηθνχ  
 ή δσηθνχ θπηηάξνπ, ζηε δνκή ησλ νπνίσλ 
 ζπκκεηέρνπλ ηα θσζθνξνιηπίδηα.  

 (κνλάδεο 3) 
 

Μέξνο Α/ 1 / 2013 / 5 κνλ. 

 
 

Δξώηεζε 6 

1. α. Αθνχ αληηγξάςεηε ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ ζαο ηνλ πην θάησ πίλαθα λα ηνλ  
 ζπκπιεξψζεηε θαηάιιεια. 

 Οπζία 
Μνλνκεξέο ηεο 

νπζίαο 
Όλνκα νκνηνπνιηθνύ δεζκνύ πνπ 

ζπλδέεη ηα κνλνκεξή 

1. Γιπθνγφλν   

2. RNA   

3. Κπηηαξίλε   

(κνλάδεο 3) 
 β. ηo ρήκα 1.1 θαίλεηαη απινπνηεκέλε ε γεληθή ρεκηθή δνκή ελφο κνξίνπ 

ακηλνμένο. Να νλνκάζεηε ηα κέξε Α θαη Β ηνπ ακηλνμένο.  
(κνλάδα 1) 

 
ρήκα 1.1 

 
 γ. Να αλαθέξεηε κηα (1) ηδηφηεηα ησλ νπδέηεξσλ ιηπηδίσλ θαη ηε βηνινγηθή ηεο ζεκαζία. 

(κνλάδα 1) 
 

Μέξνο Α/ 1 / 2014 / 5 κνλ. 

 

  

Α 

Β 

Γ 

Δ 
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Δξώηεζε 7 

 
 
2. Σν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ην κφξην ηεο ρνιεζηεξφιεο πνπ είλαη έλα ζηεξνεηδέο κε 
κεγάιε βηνινγηθή ζεκαζία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(α) Ζ ρνιεζηεξφιε, φπσο είλαη γλσζηφ,  απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δνκηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 

θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ησλ δσηθψλ θπηηάξσλ. 
 
 η. Να εμεγήζεηε πψο ε ρνιεζηεξφιε αζθεί έιεγρν ζηε ξεπζηφηεηα ηεο 

 θπηηαξηθήο κεκβξάλεο φηαλ κεηαβάιιεηαη ε ζεξκνθξαζία. 
(κνλάδα 1) 

 ηη. Να αλαθέξεηε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ κνξίνπ ηεο ρνιεζηεξφιεο, εληφο ηεο 
 θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, αλ γλσξίδεηε, κε βάζε ην ζρήκα, φηη ην άθξν Α ηνπ 
 κνξίνπ είλαη πδξφθηιν ελψ ην άθξν Β είλαη πδξφθνβν. 

(κνλάδα 1) 

(β) Ζ ρνιεζηεξφιε απνηειεί πξφδξνκν κφξην γηα ηελ παξαζθεπή ηεζηνζηεξφλεο θαη 
νηζηξαδηφιεο. Να αλαθέξεηε πνχ βξίζθνληαη θαη πψο νλνκάδνληαη ηα θχηηαξα ηα 
νπνία παξάγνπλ, ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, ηελ θάζε κηα απφ ηηο δχν πην πάλσ 
νξκφλεο ζηνλ άλζξσπν.  

    (κνλάδεο 2) 

(γ) Ζ ρνιεζηεξφιε, φπσο είλαη επίζεο γλσζηφ, ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 
 κεηαθνξάο ησλ ιηπψλ ζηα ιεκθαγγεία (κεηά ηελ πέςε θαη απνξξφθεζή ηνπο 
 απφ ηα επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ). Να 
 πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία απηή κεηαθνξάο ησλ ιηπψλ ζηελ θπθινθνξία ηνπ 
 αίκαηνο, ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη ε ρνιεζηεξφιε, μεθηλψληαο ηελ πεξηγξαθή ζαο 
 απφ ηελ επαλέλσζε ησλ κνλνκεξψλ ζε ηξηγιπθεξίδηα ζην επηζειηαθφ θχηηαξν 
 κέρξη ηελ έμνδφ ηνπο απ’ απηφ.  

    (κνλάδα 1) 

 

Μέξνο Α/ 2 / 2015 / 5 κνλ. 

 

 

 Α 

 Β 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ 

 

Δξώηεζε 1 

2. Γηελεξγήζεθε πείξακα γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ 

ηαρχηεηα ηεο ελδπκηθήο αληίδξαζεο.  Σα απνηειέζκαηα ηνπ θαίλνληαη ζηε πην θάησ 

γξαθηθή παξάζηαζε, κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο λα απαληήζεηε ζηα πην θάησ: 

 

 

 
(α) Πνηα είλαη ε άξηζηε ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ελδχκνπ ζην ζπγθεθξηκέλν πείξακα;  
      Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                             (κνλ.2)                                                 
  
(β) Να νλνκάζεηε δπν παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηαζεξνί θαηά ηελ 
      δηάξθεηα ηνπ πην πάλσ πεηξάκαηνο.                                                               (κνλ.2) 
                                            
(γ) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε κεηνπζίσζε ελφο πξσηετληθήο θχζεσο ελδχκνπ.      (κνλ.1)                                
                         
 

Μέξνο Α/ 2 / 2010 / 5 κνλ. 

 

 

Δξώηεζε 2 

6. Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηε δξάζε ελφο ελδχκνπ. 

α. Να αληηζηνηρήζεηε ηνπο αξηζκνχο 1 κέρξη 4 κε ηηο ιέμεηο πνπ αθνινπζνχλ: 

Τπφζηξσκα,  Πξντφληα,  Δλεξγφ Κέληξν  θαη  Έλδπκν.                                   (κνλάδεο 2) 
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β. Να αλαθέξεηε δχν θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελδχκσλ εθηφο απφ ηελ παξνπζία ηνπ 
ελεξγνχ θέληξνπ. 

  (κνλάδεο 2) 
 

γ. Να αλαθέξεηε έλα παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηε δξάζε ησλ ελδχκσλ ρσξίο λα 
επεξεάδεη ηε δνκή ηνπο. 

(κνλάδα 1) 
 

Μέξνο Α/ 6 / 2011 / 5 κνλ. 

 

Δξώηεζε 3 

4. ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο δείρλνπλ ηελ πνξεία κηαο 

βηνρεκηθήο αληίδξαζεο ηεο γιπθφιπζεο ρσξίο ηελ παξνπζία ελδχκνπ θαη µε ηελ 

παξνπζία ελδχκνπ. 

 

 α. Να αλαθέξεηε ηη αληηπξνζσπεχεη ην θάζε έλα απφ ηα δηαζηήκαηα Α, Β θαη Γ.   

          (κνλάδεο 1,5) 

 

 β. Να  αλαθέξεηε  αλ  ε  ζπγθεθξηκέλε  ρεκηθή  αληίδξαζε  είλαη  εμψζεξκε  ή 

 ελδφζεξκε, θαη λα εμεγήζεηε γηαηί.  

          (κνλάδεο 1,5) 

 

 γ. Να εμεγήζεηε πψο ε κείσζε ηεο ελέξγεηαο  ελεξγνπνίεζεο επηηαρχλεη ηελ  

ελδπκηθή βηνρεκηθή αληίδξαζε.  

     (κνλάδα 1) 
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 δ. Να αλαθέξεηε δχν (2) έλδπκα ηα νπνία, αθνχ εθθξηζνχλ, ζηε ζπλέρεηα ζα  δξάζνπλ 

ζηνλ απιφ ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα.  

     (κνλάδα 1) 

Μέξνο Α/ 4 / 2012 / 5 κνλ. 

 

Δξώηεζε 4 

2.   ην δηπιαλφ δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη 
δχν (2) γξαθηθέο παξαζηάζεηο ΔΑ θαη ΔΒ 
πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ επίδξαζε ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ζηελ ηαρχηεηα αληίδξαζεο 
δχν (2) ελδχκσλ. Σν έλα έλδπκν 
πξνέξρεηαη απφ αλζξψπηλν ηζηφ ελψ ην 
άιιν απφ βαθηήξηα πνπ δνπλ ζε 
ζεξκνπεγέο.  
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 α. Να αλαθέξεηε πνηα γξαθηθή παξάζηαζε, απφ ηηο ΔΑ θαη ΔΒ,  αληηπξνζσπεχεη ην 
αλζξψπηλν θαη πνηα ην βαθηεξηαθφ έλδπκν.  

(κνλάδα 1) 
 

 β. Να αλαθέξεηε ηη αληηπξνζσπεχνπλ νη ζεξκνθξαζίεο  ΘΑ θαη ΘΒ, θαζψο θαη ε 
 ηαρχηεηα ΣΥ, ζηηο πην πάλσ γξαθηθέο παξαζηάζεηο.  

(κνλάδεο 3) 
 

 γ. Να εμεγήζεηε γηαηί ζηε ζεξκνθξαζία ΘΥ ε ηαρχηεηα κεηαηξνπήο ησλ 
 αληηδξψλησλ ζε πξντφληα, ηνπ ελδχκνπ ΔΒ, έρεη πνιχ κηθξή ηηκή.               
 Να αλαθεξζείηε ζηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ελεξγνχ θέληξνπ ηνπ ελδχκνπ 
 ΔΒ, ζηε ζεξκνθξαζία ΘΥ.  

           (κνλάδα 1) 
 

Μέξνο Α/ 2 / 2013 / 5 κνλ. 

 

 

 

Δξώηεζε 5 

2. Σν έλδπκν θαηαιάζε βξίζθεηαη ζηνπο ηζηνχο φισλ ζρεδφλ ησλ δσληαλψλ 
 νξγαληζκψλ πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζην νμπγφλν. Καηαιχεη ηε δηάζπαζε ηνπ 
 επηθίλδπλνπ γηα ηνλ νξγαληζκφ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ (Ζ2Ο2) ζε νμπγφλν 
 θαη λεξφ, ζχκθσλα κε ηελ πην θάησ ρεκηθή αληίδξαζε: 
 

2Ζ2Ο2                                 2 Ζ2Ο + Ο2 

 

 α. Να νλνκάζεηε ην ππφζηξσκα ηεο θαηαιάζεο.                                    (κνλάδα 0.5) 
 
 β. Σν έλδπκν θαηαιάζε απνηειείηαη απφ ηέζζεξεηο πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο. Να  
 αλαθέξεηε ην ηειηθφ δνκηθφ επίπεδν νξγάλσζεο ηεο θαηαιάζεο.                                                         

(κνλάδα 1) 
 

 γ. Ο ζεητθφο ραιθφο είλαη κηα ρεκηθή έλσζε ε νπνία δξα σο κε ζπλαγσληζηηθφο  
 αληηζηξεπηφο αλαζηνιέαο ηεο θαηαιάζεο. Να εμεγήζεηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν  
 ν ζεητθφο ραιθφο επηηπγράλεη ηελ αλαζηνιή ηεο δξάζεο ηνπ ελδχκνπ θαηαιάζε,  
 θάλνληαο αλαθνξά ζηε ζέζε πξφζδεζεο ηνπ ζην έλδπκν, ζηελ επίδξαζε ηνπ  
 ζηε δνκή ηνπ ελδχκνπ θαη ζηελ ηθαλφηεηα πξφζδεζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο.  

(κνλάδεο 1.5) 
 

 δ. Όια ηα έλδπκα έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Να αλαθέξεηε δχν (2) απφ  
 απηά.                                                                                                      (κνλάδεο 2)  
 
 
 

Μέξνο Α/ 2 / 2014 / 5 κνλ. 

 

καταλάση 
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Δξώηεζε 6 

 
 
 

 

6. Σα δηπιαλά ζρήκαηα Α θαη Β 

παξνπζηάδνπλ δχν (2) 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο αληηζηξεπηήο 

αλαζηνιήο ζε δχν (2) δηαθνξεηηθά 

έλδπκα Δ1 θαη Δ2.  

(α)  Να αλαθέξεηε ηη 

 αληηπξνζσπεχνπλ ηα 

 Κ1-Κ2, Λ1-Λ2 ζηα ζρήκαηα  Α 

 θαη Β.  

(κνλάδα 1) 

(β) Να αλαθέξεηε πνην ηχπν 

 αληηζηξεπηήο αλαζηνιήο 

 αληηπξνζσπεχεη ην θάζε 

 ζρήκα θαη λα εμεγήζεηε κε 

 βάζε ηα δεδνκέλα ησλ 

 δχν ζρεκάησλ πψο 

 θαηαιήμαηε ζην 

 ζπκπέξαζκά ζαο. 

(κνλάδεο 2) 

(γ) Να αλαθέξεηε δχν (2) παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε έθηαζε 

 αλαζηνιήο ηεο θαηαιπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ελδχκνπ Δ2 ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

 ζρήκαηνο Β. 

(κνλάδα 1) 

(δ) Να εηζεγεζείηε έλα πξαθηηθφ ηξφπν, πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζην εξγαζηήξην 

 βηνινγίαο, φηαλ ζέινπκε λα αλαζηείινπκε πξνζσξηλά ηελ δξάζε ηνπ ελδχκνπ 

 θαηαιάζε. Να εμεγήζεηε γηαηί κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ρεηξηζκφ επηηπγράλεηαη ε 

 πξνζσξηλή αλαζηνιή ηνπ ελδχκνπ. 

 (κνλάδα 1) 

 

 

Μέξνο Α/ 6 / 2015 / 5 κνλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

 

ΚΤΣΣΑΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΚΤΣΣΑΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ 

 

Δξώηεζε 1 

5. Σν αθφινπζν θείκελν αλαθέξεηαη ζηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε ελφο θπηηάξνπ. Να γξάςεηε 
ηελ θαηάιιειε ιέμε ή ιέμεηο ζηα θελά (I, II) ψζηε λα ζπκπιεξσζεί ην θείκελν 

(ζπκβνπιεπηείηε θαη ην ζρήκα). 
 

α. Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο είλαη ε εθιεθηηθή δηαπεξαηφηεηα, ε 
αλαγλψξηζε θαη ππνδνρή κελπκάησλ θαη ε πξφζιεςε θαη απνβνιή νπζηψλ απφ ην 
θχηηαξν. χκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ ξεπζηνχ κσζατθνχ, ε ρεκηθή ζχζηαζε ηεο 
θπηηαξηθήο κεκβξάλεο απνηειείηαη απφ κφξηα …………………I……………………… ηα 

νπνία ζρεκαηίδνπλ κηα δηπιή ζηηβάδα κέζα ζηελ νπνία βξίζθνληαη γιπθνιηπίδηα, 
ρνιεζηεξφιε, πξσηεΐλεο θαη γιπθνπξσηεΐλεο. Όηαλ κφξηα, φπσο ην νμπγφλν, δηαπεξλνχλ 
ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε απφ πεξηνρέο κεγάιεο ζπγθέληξσζεο ζε πεξηνρέο κηθξήο 
ζπγθέληξσζεο, κε ζηφρν ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ, ην θαηλφκελν απηφ 
νλνκάδεηαη ………………II……………… .                                                          (κνλάδεο 2) 

 
β. Να νλνκάζεηε έλα κεραληζκφ κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ε απνξξφθεζε ησλ ακηλνμέσλ απφ 
ηα επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ, κέζσ ηεο εθιεθηηθά δηαπεξαηήο θπηηαξηθήο 
κεκβξάλεο ηνπο.                                                                                                  (κνλάδα 1) 

 
γ. Να ζπγθξίλεηε ην κεραληζκφ ηεο παζεηηθήο κεηαθνξάο κε ην κεραληζκφ ηεο 
ελεξγεηηθήο κεηαθνξάο θαη λα αλαθέξεηε δχν βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. 

    (κνλάδεο 2) 
 

Μέξνο Α/ 5 / 2011 / 5 κνλ. 

  



ΘΔΜΑΣΑ ΠΑΓΚΤΠΡΗΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΑ 2010-2015 

Δπηκέιεηα: Γξ Υαηδερακπήο Α., χκβνπινο Βηνινγίαο ειίδα 25 
                  Γξ Μαππνχξαο π. Γεκήηξηνο, ΔΜΔ Φπζηνγλσζηηθψλ/Βηνινγίαο/Γεσγξαθίαο 

 

Δξώηεζε 2 

7.  Σν παξαθάησ ζρεδηάγξακκα παξηζηάλεη ηε δνκή ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο. 
 

  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 α.  Να νλνκάζεηε ηα κφξηα ηα νπνία ζην ζρεδηάγξακκα ζεκεηψλνληαη κε ηα 
 γξάκκαηα Α-Ε. 

      (κνλάδεο 3) 
 

 β.  Να αλαθέξεηε, κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο, κηα (1) ιεηηνπξγία ηνπ κνξίνπ Γ, 
 πνπ ππεξεηεί ηελ εθιεθηηθή δηαπεξαηφηεηα ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, 
 δίλνληαο παξάιιεια θαη έλα παξάδεηγκα.  

         (κνλάδα 1) 

 

 γ. Να εμεγήζεηε κε πνην ηξφπν ην κφξην Ε ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο 
 απαξαίηεηεο ξεπζηφηεηαο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο.  

         (κνλάδα 1) 

 

 δ.  Να εμεγήζεηε πψο ηα κφξηα Α πξνζδίδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηε θπηηαξηθή 
 κεκβξάλε.  

         (κνλάδα 1) 

 

 ε. ε κηα ζεηξά πεηξακάησλ 6 φκνηνη θχιηλδξνη απφ έλα θφλδπιν παηάηαο 
 επσάζηεθαλ ζε 6 δηαιχκαηα κε δηαθνξεηηθή ζπγθέληξσζε ζαθραξφδεο ην 
 θαζέλα (0,   0,2,   0,4,   0,6,   0,8   θαη   1 Μ).   

  
  Οη θχιηλδξνη ηεο παηάηαο δπγίζηεθαλ πξηλ θαη κεηά ηελ επψαζε θαη ηα 

 απνηειέζκαηα απνηππψζεθαλ ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο επφκελεο 
 ζειίδαο.  
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   Με ηε βνήζεηα ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο: 
 
   (i) Να κεηαθέξεηε θαη λα ζπκπιεξψζεηε ζην ηεηξάδην απαληήζεψλ ζαο ηνλ  

 πην θάησ ΠΗΝΑΚΑ Β΄. 
 

ΠΗΝΑΚΑ Β΄ 

 Α/Α 

πγθέληξσζε 
δηαιχκαηνο 
επψαζεο ζε 
ζαθραξφδε 

Πεξηβάιινλ ζην νπνίν 
βξέζεθαλ ηα θχηηαξα 

ηνπ θνλδχινπ               
ηεο παηάηαο       

(ηζφηνλν, ππφηνλν ή 
ππέξηνλν) 

Καηάζηαζε θπηηάξσλ 
ηνπ θνλδχινπ ηεο 
παηάηαο κεηά ηελ 

επψαζε (θπζηνινγηθή, 
πιαζκφιπζε ή ζπαξγή) 

1. 0 Μ   

2. 1 Μ    
 

(κνλάδεο 2) 
 

 

   (ii)  Να βξείηε ζε πνηα ζπγθέληξσζε ζαθραξφδεο ην δηάιπκα επψαζεο ζα  
    απνηεινχζε ηζνηνληθφ δηάιπκα γηα ηα θχηηαξα ηνπ θνλδχινπ ηεο παηάηαο.  
    Να εμεγήζεηε  ην  ζπιινγηζκφ ζαο βάζεη ηνπ νπνίνπ θαηαιήμαηε ζ’ απηφ  
    ην ζπκπέξαζκα.     

(κνλάδεο 2) 
 

Μέξνο Β/ 7 / 2012 / 10 κνλ. 

  

υγκζντρωςθ ςακχαρόηθσ (Μ) 

Μεταβολι του % Δm του κυλίνδρου τθσ πατάτασ  

μετά από επώαςθ ςε διάφορεσ ςυγκεντρώςεισ ςακχαρόηθσ 

%
  μ

ετ
α

β
ο

λι
 μ

ά
ηα

σ 
κυ

λί
νδ

ρ
ο

υ
 π

α
τά

τα
σ 

(%
 Δ

m
) 



ΘΔΜΑΣΑ ΠΑΓΚΤΠΡΗΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΑ 2010-2015 

Δπηκέιεηα: Γξ Υαηδερακπήο Α., χκβνπινο Βηνινγίαο ειίδα 27 
                  Γξ Μαππνχξαο π. Γεκήηξηνο, ΔΜΔ Φπζηνγλσζηηθψλ/Βηνινγίαο/Γεσγξαθίαο 

Δξώηεζε 3 

6. ην ρήκα 6.1 θαίλνληαη δχν βαζηθνί ηξφπνη κεηαθνξάο νπζηψλ (Α θαη Β)  
 δηακέζνπ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο.  

 
α. i. Να νλνκάζεηε ηνπο δχν (2) 
 βαζηθνχο ηξφπνπο κεηαθνξάο 
 νπζηψλ A θαη Β.     

(κνλάδα 1) 
ii. Nα αλαθέξεηε κία (1) δηαθνξά θαη  
 κία (1) νκνηφηεηα κεηαμχ ηνπ  
      κεραληζκνχ κεηαθνξάο νπζηψλ 3 ηνπ 
      ηξφπνπ Α θαη ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο   
       νπζηψλ Β. 
ρήκα 6.1                                 (κνλάδεο 2) 

 
β. Σν ιπθνπέλην είλαη κηα ιηπνδηαιπηή αληηνμεηδσηηθή νπζία θαη ε γιπθφδε είλαη έλαο 

κνλνζαθραξίηεο. Καη νη δχν νπζίεο είλαη σθέιηκεο γηα ηνλ νξγαληζκφ. Γηα λα 
θηάζνπλ κέζα ζηα θχηηαξα δηαπεξλνχλ ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε αμηνπνηψληαο 
κεραληζκνχο ηνπ ηξφπνπ Α δηαθνξεηηθνχο φκσο ε θάζε κηα.  

  
 Απφ ηηο γλψζεηο ζαο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεηε λα επηιέμεηε θαη λα νλνκάζεηε 

έλα απφ ηνπο κεραληζκνχο κεηαθνξάο νπζηψλ ηνπ ηξφπνπ Α (1, 2, 3) κε ηνλ νπνίν 
δηαπεξλά ε θαζεκία απφ ηηο νπζίεο απηέο ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε.          (κνλάδεο 2) 

Μέξνο A/ 6 / 2014 / 5 κνλ. 

 
Δξώηεζε 4 

7. Σν πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεη ηκήκα απφ ηε δνκή ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο ελφο 
δσηθνχ θπηηάξνπ. Με ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο θαη ησλ γλψζεψλ ζαο ζρεηηθά κε ηε δνκή 
θαη ιεηηνπξγία ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα πνπ 
αθνινπζνχλ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α 

Γ 

Β 

Δ 

Ε 
Ζ 
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(α) Να νλνκάζεηε ηα κφξηα Α, Δ, Ε θαζψο θαη ηε δνκή Γ (κε βάζε ην ζπζηαηηθφ Δ). 
          (κνλάδεο 2) 

(β) Να νλνκάζεηε ηηο πεξηνρέο Β θαη Γ θαη λα αλαθέξεηε ην θξηηήξην κε ην νπνίν ηηο 
 έρεηε δηαθξίλεη. 

          (κνλάδεο 2) 

(γ) Μία  ζεκαληηθή  ιεηηνπξγία  ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο είλαη λα «ειέγρεη ην είδνο 
 ησλ  νπζηψλ   πνπ   εηζέξρνληαη   θαη   εμέξρνληαη   απφ   ην   θχηηαξν»   κε  ηελ   
 εθιεθηηθή δηαπεξαηφηεηα πνπ δηαζέηεη.  

 η.  Να αλαθέξεηε δχν (2) ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πηζηεχεηε φηη ην θχηηαξν  
  ζα πεζάλεη αλ, μαθληθά, ζηακαηήζεη λα αζθείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο εθιεθηηθήο  
  δηαπεξαηφηεηαο θαη ε θπηηαξηθή κεκβξάλε γίλεη νινπεξαηή.     
                   (κνλάδεο 2) 

 ηη. Να  αλαθέξεηε  δχν  (2)  παξάγνληεο  απφ  ηνπο  νπνίνπο εμαξηάηαη  αλ  κηα   
  νπζία  ζα  δηαπεξάζεη ηελ θπηηαξηθή  κεκβξάλε. 
                    (κνλάδεο 2) 

 ηηη.  Να κεηαθέξεηε ηνλ πην θάησ Πίλαθα Β΄ ζην ηεηξάδην απαληήζεψλ ζαο. 

  Γηα θάζε νπζία 1-4 λα βάιεηε  κόλν ζε φζα πιαίζηα ηνπ πίλαθα ζεσξείηε   
  φηη ε νπζία δηαθηλείηαη κε ηε βνήζεηα ησλ κεραληζκψλ (Α), (Β) ή (Γ).  
 
  Θεσξείηαη νξζή θάζε ζεηξά απαληήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη κφλν νξζέο  
 επηινγέο. εηξά απαληήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη έζησ θαη κηα ιαλζαζκέλε  
 επηινγή ζεσξείηαη ιαλζαζκέλε. 
     

ΠΗΝΑΚΑ Β΄ 

 
 
 
 

Α/Α 

ΟΤΗΑ ΠΟΤ 
ΓΗΑΚΗΝΔΗΣΑΗ 

ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΟΤΗΧΝ ΜΔ  
ΔΚΛΔΚΣΗΚΖ ΓΗΑΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ 

(Α) 
Μέζσ 

θσζθνξν-
ιηπηδίσλ 

(Β) 
Μέζσ  

πξσηετληθνχ 
θαλαιηνχ 

(Γ) 
Με   

πξσηεΐληθή 
αληιία 

1. Ληπαξφ νμχ    

2. Ο2    

3. Κ+    

4. Ζ+    

     (κνλάδεο 2) 
 

Μέξνο Β/ 7 / 2015 / 10 κνλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 

 

ΑΤΣΟΣΡΟΦΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΑΤΣΟΣΡΟΦΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

 

Δξώηεζε 1 

12. ην πην θάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ζπκβνιηθά έλα ηκήκα ρισξνπιάζηε.  

 
Με ηε βνήζεηα ηνπ δηαγξάκκαηνο θαη ησλ γλψζεψλ ζαο γχξσ απφ ην ζέκα απηφ 
(α) Να νλνκάζεηε ηη αληηπξνζσπεχνπλ ηα Α κέρξη Γ.                                           (κνλ.3) 
               
(β) Να δψζεηε ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ πην θάησ θαηλνκέλσλ. 

i.Ηνληζκφο θαη απντνληζκφο ησλ ρισξνθπιιψλ αΡ680 θαη αΡ700 ησλ 
θσηνζπζηεκάησλ I (PSI) θαη II (PSII).                                                      (κνλ.3) 

                                                                     
ii.Φσηφιπζε ηνπ λεξνχ – αλαγσγή ηνπ NADP+                                                                       (κνλ.2) 
                                                

(γ) Να γξάςεηε ηξεηο δηαθνξέο κεηαμχ θπθιηθήο θαη κε θπθιηθήο θσηνζπλζεηηθήο 
    θσζθνξπιίσζεο.                                                                   (κνλ.3) 
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(δ) ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ν θχθινο ηνπ Calvin.  

 
 
Ση είδνπο αληίδξαζε γίλεηαη θαηά ηε κεηαηξνπή: 
 

i.ηνπ Φσζθνξνγιπθεξηλνχ νμένο ζε Γηθσζθνξνγιπθεξηληθφ νμχ                (κνλ.1) 
 

ii. ηνπ Γηθσζθνξνγιπθεξηληθνχ νμένο ζε Φσζθνξνγιπθεξηλαιδευδε;        (κνλ.1) 
 
(ε) Πνην απφ ηα θσηνζπζηήκαηα Η θαη ΗΗ ζεσξείηαη πην εμειηγκέλν; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 
    απάληεζή ζαο.                                                                    (κνλ.2) 
 

Μέξνο Γ/ 12 / 2010 / 15 κνλ. 
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Δξώηεζε 2 

7. Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη  ζπλνπηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο.  
 

 

α. Να νλνκάζεηε ηηο ρεκηθέο νπζίεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο αξηζκνχο 1 κέρξη 6 ηνπ 
ζρήκαηνο.                                                                                                         (κνλάδεο 3) 

 
β. Οη αξηζκνί 7 θαη 8 δείρλνπλ ηηο δχν θάζεηο ηεο θσηνζχλζεζεο.  

i. Να νλνκάζεηε ηηο δχν θάζεηο ηεο θσηνζχλζεζεο.                              (κνλάδα 1) 
 

ii. Να αλαθέξεηε ην κέξνο ηνπ ρισξνπιάζηε ζην νπνίν επηηειείηαη ε θάζε κία. 
(κνλάδα 1) 

 
γ. Οη επηζηήκνλεο πξνεηδνπνηνχλ: «Άλζξσπνη κελ θαηαζηξέθεηε ηνπο θπηηθνχο 
νξγαληζκνχο.  ηνλ πιαλήηε καο πνιιά θπηά κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ρσξίο ηα δψα θαη 
ηνπο αλζξψπνπο, αιιά ηα δψα θαη νη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ ρσξίο ηα 
θπηά». Μήπσο ππεξβάιινπλ νη επηζηήκνλεο ή ηζρχεη απηή ε πξνεηδνπνίεζε; Να 
ηεθκεξηψζεηε ηελ απάληεζή ζαο θάλνληαο αλαθνξά ζε ηξεηο ιφγνπο πνπ ηνλίδνπλ ηε 
ζεκαζία ηεο θσηνζχλζεζεο ζην γήηλν νηθνζχζηεκα. πκβνπιεπηείηε ην πην πάλσ ζρήκα.                                                                                                              
(κνλάδεο 3) 
 
δ. Μέζα ζε έλα δνρείν ηνπνζεηνχκε κεξηθά πγηή θξεζθνθνκκέλα θχιια απφ ην θπηφ 
γεξάλη.  Κιείλνπκε ην δνρείν, εθαξκφδνληαο αεξνζηεγψο έλαλ αηζζεηήξα πνπ κεηξά ηε 
ζπγθέληξσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) . Ο αηζζεηήξαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε 
κηα ζπζθεπή δηαζχλδεζεο (Interface) πνπ είλαη ήδε ελσκέλε κε ηνλ ειεθηξνληθφ 
ππνινγηζηή.  Κνληά ζην θπηφ ηνπνζεηνχκε κία πεγή θσηφο. Σν δνρείν θαιχπηεηαη κε έλα 
θνκκάηη αινπκηλφραξην. Οη κεηξήζεηο αξρίδνπλ λα θαηαγξάθνληαη θαη λα πξνβάιινληαη 
ζηελ νζφλε ηνπ ππνινγηζηή.  Μεηά απφ 20 πεξίπνπ ιεπηά αθαηξείηαη ην αινπκηλφραξην 
ελψ νη κεηξήζεηο ζπλερίδνληαη. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηελ 
αθφινπζε γξαθηθή παξάζηαζε. 
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i. Απφ ην ζεκείν Α κέρξη ην ζεκείν Β παξαηεξείηαη γξακκηθή αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο 
ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Να εμεγήζεηε πνχ νθείιεηαη απηή ε κεηαβνιή.    (κνλάδα 1) 

 
ii. Απφ ην ζεκείν Β κέρξη ην ζεκείν Γ παξαηεξείηαη γξακκηθή κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο 
ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Να εμεγήζεηε πνχ νθείιεηαη απηή ε κεηαβνιή.    (κνλάδα 1) 
 

Μέξνο B/ 7 / 2011 / 10 κνλ. 

 

Δξώηεζε 3 

2.   ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη, ζε απινπνηεκέλε κνξθή, ε ηνκή ελφο 

ρισξνπιάζηε. 

  

 

 

 

 

 

 

 α.  Να νλνκάζεηε ηηο δνκέο ή πεξηνρέο πνπ παξηζηάλνπλ ηα γξάκκαηα Α κέρξη Δ.  

    (κνλάδεο 2,5) 

 β.  Να νλνκάζεηε ην κέξνο ηνπ ρισξνπιάζηε ζην νπνίν γίλεηαη: 

   (i) ε ζθνηεηλή θάζε ηεο θσηνζχλζεζεο, θαη  

   (ii)  ε θσηεηλή θάζε ηεο θσηνζχλζεζεο.                      (κνλάδα 1)  
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 γ.  Να νλνκάζεηε ηξία (3) πξντφληα πνπ παξάγνληαη θαηά ηε ζθνηεηλή θάζε ηεο 

 θσηνζχλζεζεο θαη είλαη απαξαίηεηα ζηε θσηεηλή θάζε. 

          (κνλάδεο 1,5) 

Μέξνο Α/ 2 / 2012 / 5 κνλ. 

 

Δξώηεζε 4 

9.  Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ηελ ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ησλ ειεθηξνλίσλ (e-) φπσο 
απηά θηλνχληαη απφ κφξην ζε κφξην θαηά ηε κε θπθιηθή θσηνθσζθνξπιίσζε ζηε 
θσηεηλή θάζε ηεο θσηνζχλζεζεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 α. Να νλνκάζεηε ηηο δνκέο Α θαη Β θαζψο θαη ηα κφξηα ρισξνθχιιεο 1 θαη 6  
  πνπ αλήθνπλ ζε απηέο ηηο δνκέο, αληίζηνηρα. 

                 (κνλάδεο 2) 
 

 β. Να νλνκάζεηε ηα πξντφληα X, Y θαη Ε πνπ παξάγνληαη θαηά ηελ πην πάλσ  
  δηαδηθαζία (κε θπθιηθή θσηνθσζθνξπιίσζε). 

                 (κνλάδεο 1,5) 
 

 γ. Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία ρεκεησζκσηηθήο ζχλζεζεο ηνπ πξντφληνο  Υ,   
  θαηά ηε κε θπθιηθή θσηνθσζθνξπιίσζε, εκπιέθνληαο ζηελ πεξηγξαθή ζαο: 

 ηα κέξε ηνπ ρισξνπιάζηε φπνπ εθηειείηαη ε φιε δηαδηθαζία πνπ 
πεξηγξάθεηε. 

 ηελ θίλεζε ησλ e-  απφ θαη πξνο ηε δνκή Α  

 ηε ιεηηνπξγία ησλ κεηαθνξέσλ ειεθηξνλίσλ κε αξηζκνχο 2 κέρξη 5 

 ηε ζπκκεηνρή ηνπ πξντφληνο W, θαη  

 ηε ιεηηνπξγία ηεο ΑΣΡ-ζπλζεηάζεο 
          (κνλάδεο 4,5) 

 
  

Β 

   2W 

    NADP
+
 

   2W 

8 
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 δ. Κάπνηεο ζηηγκέο, θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θχθινπ Calvin, ζηε ζθνηεηλή θάζε     
  ηεο θσηνζχλζεζεο,   παξαηεξείηαη   έιιεηςε   πξντφληνο   Υ   θαη   πεξίζζεηα  
  (αχμεζε ζπγθέληξσζεο) πξντφληνο Τ.  
  (i) Να   εμεγήζεηε  πνην  δπζκελέο  απνηέιεζκα  ζα  είρε  γηα  ηνλ θχθιν  

  Calvin θαη ηε θσηνζχλζεζε ε ζπλέρηζε ηνπ πην πάλσ θαηλνκέλνπ.  
                 (κνλάδα 1) 

 

  (ii) Ο ρισξνπιάζηεο ιχλεη ην πην πάλσ πξφβιεκα (έιιεηςε πξντφληνο Υ   
  θαη  πεξίζζεηα  πξντφληνο Τ) αιιάδνληαο  ηελ θίλεζε  ησλ  ειεθηξνλίσλ  
  ζηνπο κεηαθνξείο απφ κε θπθιηθή ζε θπθιηθή.  

(1) Να δψζεηε ζε νξζή θπθιηθή ζεηξά εθείλνπο ηνπο αξηζκνχο (απφ ηνπο 1 
κέρξη 8 ηνπ ζρήκαηνο) πνπ αληηζηνηρνχλ ζε φζα κφξηα-κεηαθνξείο  
εκπιέθνληαη ζηελ θπθιηθή θίλεζε ησλ ειεθηξνλίσλ.  

(2) Να αλαθέξεηε πψο ζα επεξεαζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ θχθινπ Calvin ζηε 
ζθνηεηλή θάζε.  

                 (κνλάδα 1) 
 

Μέξνο B/ 9 / 2013 / 10 κνλ. 

 

 

Δξώηεζε 5 

12. α. ε νκηιία πνπ έγηλε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κεηαμχ άιισλ ηνλίζηεθε
   φηη: «Ζ Φσηνζχλζεζε είλαη απαξαίηεηε ιεηηνπξγία γηα ηελ επηβίσζε ησλ  
  δσληαλψλ νξγαληζκψλ ζην πιαλήηε καο». Να δψζεηε δχν (2) ιφγνπο πνπ  
  λα δηθαηνινγνχλ ηελ πην πάλσ δήισζε. 

(κνλάδεο 2) 
 
 

 β. Σν νμπγφλν πνπ απειεπζεξψλεηαη θαηά ηε θσηνζχλζεζε απφ ηα θπηά ζα   
  κπνξνχζε ζχκθσλα κε ηελ ρεκηθή αληίδξαζε ηεο θσηνζχλζεζεο λα πξνέξρεηαη  
  είηε απφ ην λεξφ είηε απφ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.  
  Να αλαθέξεηε έλαλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απνδεηθλχεηαη πεηξακαηηθά φηη ην   
  νμπγφλν πξνέξρεηαη απφ ην λεξφ θαη φρη απφ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.  

(κνλάδεο 2) 
 

 γ. Να νλνκάζεηε δχν (2) πξντφληα ηεο θσηφιπζεο ηνπ λεξνχ, εθηφο απφ ην   
  νμπγφλν, θαη λα αλαθέξεηε πνηα ζα είλαη ε θαηάιεμή ηνπο. 

(κνλάδεο 2) 
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 δ. ην ρήκα 12.1 θαίλεηαη ν θχθινο ηνπ Calvin.  
 

 
ρήκα 12.1 

 
 
 

  i. Να νλνκάζεηε ηηο ρεκηθέο νπζίεο Α, Β, Γ, θαη Γ.                                 
(κνλάδεο 2) 

 
 

  ii. ε θάπνηνπο θσηνζπλζέηνληεο νξγαληζκνχο απνπζηάδεη ην θσηνζχζηεκα ΗΗ.  
   Να εμεγήζεηε πψο απηφ επεξεάδεη ηνλ θχθιν ηνπ Calvin.              

(κνλάδεο 1.5) 
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 ε. ε πείξακα πνπ έγηλε γηα ηε κειέηε ηεο θπηηαξηθήο αλαπλνήο θαη ηεο   
  θσηνζχλζεζεο ηνπνζεηήζεθαλ θξεζθνθνκκέλα θχιια απφ ζπαλάθη κέζα ζε  
  δχν δνρεία. ηα δνρεία, εθαξκφζηεθε αεξνζηεγψο έλαο αηζζεηήξαο πνπ   
  κεηξνχζε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2). Ο θάζε   
  αηζζεηήξαο ήηαλ ζπλδεδεκέλνο κε κηα ζπζθεπή δηαζχλδεζεο (Interface) πνπ  
  ήηαλ ήδε ελσκέλε κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Σν έλα δνρείν θξαηήζεθε 
  ζην ζθνηάδη ελψ θνληά ζην άιιν ηνπνζεηήζεθε κία πεγή θσηφο. Σν πείξακα  
  μεθίλεζε ηαπηφρξνλα θαη ζηα δχν δνρεία θαη θαηαγξάθνληαλ κεηξήζεηο γηα δέθα  
  ιεπηά. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηε γξαθηθή   
  παξάζηαζε (Δηθφλα 12.2). 

 
Δηθφλα 12.2 

 

  i. Να νλνκάζεηε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ γίλνληαη:  
o ζην δνρείν ηνπ νπνίνπ ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηελ θακπχιε Α, θαη 
o ζην δνρείν ηνπ νπνίνπ ηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζηελ θακπχιε Β                                                                                

(κνλάδεο 1.5) 
  ii. Γίλνληαη ηα ζεκεία 1 θαη 2 ζηελ θακπχιε Β.  
   Να αληηγξάςεηε ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ ηνλ πην θάησ πίλαθα θαη λα ηνλ  
   ζπκπιεξψζεηε θαηάιιεια ππνινγίδνληαο ηε δηαθνξά ζηε ζπγθέληξσζε ηνπ  
   δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, Γ[CO2]2-1 ζε ppm, θαζψο θαη ηε δηαθνξά ζην ρξφλν,  
   Γt2-1 ζε ιεπηά κεηαμχ ησλ ζεκείσλ 1 θαη 2. 
 

 
(κνλάδα 1) 

 
  iii. Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε  
   ηνπ CO2 ζηελ αηκφζθαηξα ησλ θχιισλ κεηαμχ ησλ ζεκείσλ 1 θαη 2.                     

(κνλάδα 1) 
 

Μεηαβνιή Γ[CO2]2-1 (ppm) Γt2-1 (min) 

Μεηαμχ ησλ ζεκείσλ  
1 θαη 2 

  

min 
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  iv. Να αλαθέξεηε δχν (2) κεηαβιεηέο πνπ ζα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζηαζεξέο  
   ζην πην πάλσ πείξακα.                                                                      

(κνλάδεο 2) 
 

Μέξνο Γ/ 12 / 2014 / 15 κνλ. 

 

Δξώηεζε 6 

 

 
 
5. Ζ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεη απινπνηεκέλα ηε βαζηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ελφο 
θσηνζπζηήκαηνο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(α) η.  Να  νλνκάζεηε  ηα  δχν  (2)  είδε  θσηνζπζηεκάησλ  πνπ  ζπλαληνχκε  ζηα  
 αλψηεξα θπηά. 

(κνλάδα 1) 

 ηη. Να αλαθέξεηε ζε πνηα δνκή ηνπ ρισξνπιάζηε εληνπίδνληαη ηα δχν (2) είδε  
 θσηνζπζηεκάησλ. 

(κνλάδα 0,5) 

(β) η. Να εμεγήζεηε πψο θάζε έλα απφ ηα δχν είδε θσηνζπζηεκάησλ αλαπιεξψλεη  
 ηα ειεθηξφληα πνπ απνβάιιεη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ.  

(κνλάδεο 1,5) 

 ηη. Να αλαθέξεηε γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε αλαπιήξσζε ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ  
 ράλεη ην θσηνζχζηεκα. 

(κνλάδα 1) 
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(γ) Σν θσηνζχζηεκα απνηειεί έλα ηέιεην κεραληζκφ κεηαηξνπήο ηεο ελέξγεηαο ησλ 
 θσηνλίσλ ζε θηλεηηθή ελέξγεηα ειεθηξνλίσλ. ηε ζπλέρεηα κέξνο ηεο  ελέξγεηαο 
 ησλ  ειεθηξνλίσλ  απνζεθεχεηαη  ζε  κφξηα  ΑΣΡ  κέζσ  θπθιηθήο  θαη  κε 
 θπθιηθήο θσηνθσζθνξπιίσζεο. 
 Να εμεγήζεηε ηνλ ξφιν ηεο θεξξεδνμίλεο ζηελ θπθιηθή θαη κε θπθιηθή πνξεία 
 ησλ ειεθηξνλίσλ θαηά ηελ θπθιηθή θαη κε θπθιηθή θσηνθσζθνξπιίσζε. 

 (κνλάδα 1) 

Μέξνο Α/ 5 / 2015 / 5 κνλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 

 

ΔΣΔΡΟΣΡΟΦΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΔΣΔΡΟΣΡΟΦΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

 

Δξώηεζε 1 

10. ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη ηκήκα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

 αλζξψπνπ. 

 

(α)  Να νλνκάζεηε ηα φξγαλα 1, 2, 3, 4, 5, 6.                                                       (κνλ.3)                                                          

(β) Μεηά ηελ θαηάπνζε ην άκπιν θηάλεη ζην ζηνκάρη. Με αλαθνξά ζην πην πάλσ 
     ζρεδηάγξακκα λα πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία πέςεο ηνπ ακχινπ ζε κφξηα  
     γιπθφδεο αλαθέξνληαο ηα ζρεηηθά έλδπκα, ην κέξνο παξαγσγήο ηνπο θαη ηε 
     δξάζε ηνπο.                                                                                                     (κνλ.4) 
 
(γ) Να πεξηγξάςεηε ηελ απνξξφθεζε ησλ ιηπαξψλ νπζηψλ απφ ην έληεξν κέρξη ηα 
     ιεκθαγγεία.                                                                                                     (κνλ.3) 
 

Μέξνο Β/ 10 / 2010 / 10 κνλ. 
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Δξώηεζε 2 

12. ην ζρήκα θαίλεηαη ην πεπηηθφ ζχζηεκα ηνπ αλζξψπνπ. 

 

 
α. Να νλνκάζεηε ηα φξγαλα ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 8.      (κνλάδεο 4)                   
 
 
 
 
β. Ζ θπζηηθή ίλσζε είλαη κηα γελεηηθή αζζέλεηα πνπ πξνθαιείηαη απφ κεηάιιαμε ελφο 
γνλίδηνπ. Απηφ ην γνλίδην θσδηθνπνηεί ηελ πξσηεΐλε CFTR, πνπ επηηξέπεη ζε ηφληα 
ρισξίνπ λα δηαπεξλνχλ ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ ηνπ 
παγθξεαηηθνχ πφξνπ, ησλ βξνγρηδίσλ θαη ησλ ζπεξκαηηθψλ πφξσλ. Ζ βιέλλα θξάζζεη 
ηνλ παγθξεαηηθφ πφξν θαη ηα πεπηηθά έλδπκα δελ εηζέξρνληαη ζην δσδεθαδάθηπιν (ιεπηφ 
έληεξν). Απηφ έρεη ζαλ επίπησζε ηελ θφπσζε ιφγσ κεησκέλεο απνξξφθεζεο ηεο 
γιπθφδεο ζην αίκα. 
 

i. Να νλνκάζεηε δχν έλδπκα πνπ δελ εηζέξρνληαη ζην δσδεθαδάθηπιν φηαλ θιείλεη 
ν παγθξεαηηθφο πφξνο. Σν έλα έλδπκν (έλδπκν Α) δηαζπά πδαηάλζξαθεο θαη ην 
άιιν έλδπκν (έλδπκν Β) δηαζπά πξσηεΐλεο.    (κνλάδεο 2) 

 
γ. Να αλαθέξεηε έλα δνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ (πξνζαξκνγή) ηεο εθιεθηηθά δηαπεξαηήο 
κεκβξάλεο ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ πνπ επηηξέπεη ηε κέγηζηε 
απνξξφθεζε ζξεπηηθψλ νπζηψλ.                                                                      (κνλάδα 1) 

 
δ. Να εμεγήζεηε κε ιεπηνκέξεηα γηαηί νη άλζξσπνη, πνπ έρνπλ αθαηξέζεη ηε ρνιεδφρν 
θχζηε ηνπο, δπζθνιεχνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ηνπ βνπηχξνπ.            (κνλάδεο 3) 

 
ε. Να νλνκάζεηε δχν νπζίεο πνπ παξάγνληαη απφ ην ζπθψηη.                         (κνλάδεο 2) 
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ζη. H θαηαιάζε είλαη έλα έλδπκν πνπ παξάγεηαη ζην ζπθψηη θαη δηαζπά ην ππεξνμείδην 
ηνπ πδξνγφλνπ (H2O2) ζε λεξφ (H2O) θαη νμπγφλν (O2) ζχκθσλα κε ηελ ρεκηθή εμίζσζε:  

 

                                    2Ζ2Ο2                                      2Ζ2Ο+Ο2 

ε έλα εξγαζηήξην βηνινγίαο νη καζεηέο δηεξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο 
ηνπ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ (ππνζηξψκαηνο) ζηελ ηαρχηεηα ηεο βηνρεκηθήο 
αληίδξαζεο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηελ αθφινπζε γξαθηθή 
παξάζηαζε. 
 

 

i. Με αλαθνξά ζηελ πην πάλσ γξαθηθή παξάζηαζε, λα πεξηγξάςεηε πψο 
κεηαβάιιεηαη ε ηαρχηεηα αληίδξαζεο ηεο θαηαιάζεο, ζε ζρέζε κε ηελ 
ζπγθέληξσζε ηνπ ππνζηξψκαηνο απφ ηα 140 κέρξη 180 mmol / dm3.   (κνλάδα 1) 

 
ii. Να εμεγήζεηε ηε κνξθή ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηε ζπγθέληξσζε 
ηνπ ππνζηξψκαηνο απφ 140 κέρξη 180 mmol /dm3, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε 
ζπγθέληξσζε ηεο θαηαιάζεο (έλδπκν) παξακέλεη ζηαζεξή ελψ ε ζπγθέληξσζε ηνπ 
ππνζηξψκαηνο απμάλεηαη.                                                                        (κνλάδα 1) 

 
iii. Να αλαθέξεηε δχν παξάγνληεο, εθηφο απφ ηε ζηαζεξή ζπγθέληξσζε ηνπ 
ελδχκνπ, πνπ ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ ζηαζεξνί θαηά ηε πην πάλσ πεηξακαηηθή 
δηεξεχλεζε.                                                                                               (κνλάδα 1) 

 

Μέξνο Γ/ 12 / 2011 / 15 κνλ. 
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 ΠΑΝΩ ΟΔΟΝΣΟΣΟΙΧΙΑ 

Δξώηεζε 3 

1.  Ζ δηπιαλή εηθφλα δείρλεη ηα είδε ησλ δνληηψλ ηεο 
πάλσ νδνληνζηνηρίαο ελφο ελήιηθα αλζξψπνπ.  

 
 α.  Να νλνκάζεηε ηελ νκάδα ησλ δνληηψλ ζηελ 

 νπνία αλήθεη ην θαζέλα απφ ηα δφληηα Α, Β, Γ 
 θαη Γ.  

 (κνλάδεο 2) 
 

 β. Να αλαθέξεηε ην βαζηθφ ξφιν θάζε  νκάδαο 
 δνληηψλ ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα   
 δφληηα Α, Β, Γ θαη Γ. 

 (κνλάδεο 2) 
 

 γ.  Να  αλαθέξεηε ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ δνληηψλ 
 πνπ έρεη θαη ζηηο δχν (2) ζηαγψλεο έλαο 
 θπζηνινγηθφο ελήιηθαο άλζξσπνο γηα: 

   (i) ηελ νκάδα δνληηψλ Β, θαη      (κνλάδα 0,5) 
  (ii) ηελ νκάδα δνληηψλ Γ.            (κνλάδα 0,5) 

 
Μέξνο Α/ 1 / 2012 / 5 κνλ. 

Δξώηεζε 4 

9. ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία πέςεο ηνπ ιίπνπο (ειαηνιάδνπ), 
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα, κε ηε βνήζεηα ησλ νξγάλσλ Υ 
θαη Φ αθνχ δξάζεη ζηα δχν φξγαλα ε νπζία Α.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Αθνχ κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ην ζρήκα: 
  α.  (i)  Να νλνκάζεηε ην κέξνο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα φπνπ εθηειείηαη   

 θαηά θχξην ιφγν ε πέςε ηνπ ιίπνπο (ειαηνιάδνπ). 
(κνλάδα 0,5) 

   (ii) Να νλνκάζεηε ηελ νπζία Α θαη ηα φξγαλα Υ θαη Φ ζηα νπνία δξα. 
(κνλάδεο 1,5) 

  (iii) Να νλνκάζεηε ην πγξφ Β θαη ηελ νπζία Γ.  
(κνλάδα 1) 

  

Α 

 

 

Β 

Γ 

 

 

  ταγονίδια λίπουσ 

 

          

      Ουςία Δ 

Ουςία Γ 
 

       Ουςία Ε    Διαδικαςία Ω 

Όργανο Χ          Ουςία Α 

Τγρό Β 

Λίποσ 

(Λάδι) 

Όργανο Ψ 

ταγονίδια λίπουσ 
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  (iv)  Να νλνκάζεηε ηε δηαδηθαζία Χ.  
(κνλάδα 0,5) 

   (v) Να νλνκάζεηε ηηο νπζίεο Γ θαη Δ.                             (κνλάδα 1) 

 β. Nα πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία Χ εμεγψληαο παξάιιεια γηαηί είλαη αλαγθαία  ε 
ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πέςε ηνπ ιίπνπο  (ειαηνιάδνπ).  

(κνλάδεο 1,5) 
 γ. Με δεδνκέλα φηη:  

  (i)  Έλα  κφξην  ιίπνπο,  κεηά  ηελ  είζνδφ  ηνπ  ζηε  γεληθή  θπθινθνξία  ηνπ  
 αίκαηνο, ζα βξεζεί αληί ζηελ ππιαία θιέβα ζηελ άλσ θνίιε θιέβα, 

 (ii) Σν ιίπνο απνζεθεχεηαη θαη ζην ζπθψηη, εθηφο απφ ηνλ ιηπψδε ηζηφ, θαη 
  (iii) Tν ζπθψηη ηξνθνδνηείηαη κε αίκα κε δχν αγγεία, ηελ ππιαία θιέβα θαη   

  ηελ επαηηθή αξηεξία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ανξηή, 

 λα πεξηγξάςεηε ηε δηαδξνκή ελφο κνξίνπ ιίπνπο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εηζέιζεη ζηε 
γεληθή θπθινθνξία ηνπο αίκαηνο (άλσ θνίιε θιέβα) κέρξη λα απνζεθεπηεί ζην ζπθψηη. 

(κνλάδεο 4) 
 

Μέξνο Β/ 9 / 2012 / 10 κνλ. 

 
Δξώηεζε 5 

4. ην δηπιαλφ ζρήκα θαίλεηαη 
εγθάξζηα ηνκή ελφο ηκήκαηνο ηνπ 
βιελλνγφλνπ ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ 
(κε κεγέζπλζε ζηα δεμηά). 

 

 α.  Να αλαθέξεηε θαηά ζεηξά ηα 
 ππφινηπα ηξία (3) είδε ηζηψλ 
 (ρηηψλσλ) απφ ηα νπνία 
 απνηειείηαη ην ηνίρσκα ηνπ 
 ιεπηνχ εληέξνπ μεθηλψληαο 
 απφ ηνλ βιελλνγφλν. 

(κνλάδεο 1,5) 
 

 β.  Να νλνκάζεηε ηηο δνκέο πνπ 
 αληηπξνζσπεχνληαη, ζην 
 ζρήκα, απφ ηα γξάκκαηα 
 Ε, Υ, Φ θαη Τ.  

(κνλάδεο 2) 
 

 γ.  Να νλνκάζεηε δχν (2) ζξεπηηθέο νξγαληθέο  νπζίεο πνπ κεηαθέξνληαη κε ηε 
 βνήζεηα ηεο δνκήο Τ θαη  κία (1) νπζία πνπ κεηαθέξεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 
 ιεκθαγγείνπ.   

 (κνλάδεο 1,5) 
 

Μέξνο A/ 4 / 2013 / 5 κνλ. 

  

             

Λεμφαγγείο 
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Δξώηεζε 6 

7. Σν ρήκα 7.1 παξνπζηάδεη κέξνο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνλ αλζξψπηλν 
 νξγαληζκφ. Σα γξάκκαηα Α κέρξη Δ αληηζηνηρνχλ ζε φξγαλα θαη νη αξηζκνί 1 κέρξη 4 
 αληηζηνηρνχλ ζε νξκφλεο. 
 

 
ρήκα 7.1 

 
 α. Να νλνκάζεηε ηα φξγαλα Α κέρξη Δ.                                                  (κνλάδεο 2.5) 
 β. i. Με ηε βνήζεηα ηνπ ρήκαηνο 7.1 θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ βειψλ λα   
  αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηηο νξκφλεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη αξηζκνί  
  1 θαη 2.                                                                                               (κνλάδεο 1) 
  ii. Να γξάςεηε έλα (1) ξφιν γηα ηελ θάζε κία απφ ηηο νξκφλεο 1 θαη 2. 

   (κνλάδεο 2) 
 γ. Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζε έλδπκα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηε  
 ιεηηνπξγία ηνπο. Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζην θχιιν απαληήζεψλ ζαο θαη λα  
 ηνλ ζπκπιεξψζεηε θαηάιιεια. 
 

 Έλδπκν Λεηηνπξγία 

1.   Απνθφπηεη ακηλνμέα απφ ην άθξν κε ηελ 
ακηλνκάδα. 

2. Θξπςίλε  

3.  Γηαζπνχλ ηα δηπεπηίδηα ζε ακηλνμέα. 

4. Μαιηάζε  

5.  Γηάζπαζε ησλ ιηπψλ ζε κνλνγιπθεξίδηα, 
γιπθεξφιε θαη ιηπαξά νμέα. 

(κνλάδεο 2.5) 
 

 δ. Nα αλαθέξεηε δχν (2) πξνζηαηεπηηθνχο κεραληζκνχο ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί 
 ν νξγαληζκφο γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα θχηηαξα ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ ζηνκάρνπ  
 απφ ηε δξάζε ηνπ ελδχκνπ πεςίλε. 

(κνλάδεο 2) 
 

Μέξνο Β/ 7 / 2014 / 10 κνλ. 
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Δξώηεζε 7 

 
 
 

 

1. Σν δηπιαλφ ζρήκα παξνπζηάδεη ηε 
ιεπηή δνκή ηνπ γαζηξεληεξηθνχ 
ζσιήλα ζηελ πεξηνρή ηνπ ιεπηνχ 
εληέξνπ.  
 
(α) Να αλαθέξεηε ηα δχν (2) 
 είδε πέςεο πνπ πθίζηαηαη ε 
 ηξνθή εληφο ηνπ 
 γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα. 

    (κνλάδα 1) 

(β) Να αληηζηνηρήζεηε ην θάζε 
 είδνο πέςεο κε ηνλ ρηηψλα ηνπ 
 γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα 
 πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ 
 ππνζηεξίδεη απηφ ην είδνο 
 πέςεο.  

    (κνλάδα 1) 

(γ) Να δψζεηε δχν (2) 
 παξαδείγκαηα πνπ λα 
 δείρλνπλ πψο ε ιεηηνπξγία ηνπ  
 βιελλνγφλνπ ρηηψλα 
 εκπιέθεηαη άκεζα ζηελ 
 πέςε ησλ ηξνθψλ.  

    (κνλάδα 1) 

(δ) Να πεξηγξάςεηε πψο δηακνξθψλεηαη ε επηθάλεηα ηνπ βιελλνγφλνπ ηνπ ιεπηνχ 
 εληέξνπ θαη λα εμεγήζεηε ζε ηη εμππεξεηεί ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο  δηακφξθσζεο. 

    (κνλάδεο 2) 

 

Μέξνο Α/ 1 / 2015 / 5 κνλ. 

 

Δξώηεζε 8 

 
   
3. Ο Αλδξέαο έρεη θάεη έλα ζάληνπηηο πνπ θηηάρηεθε κε ηα πην θάησ πιηθά πνπ 
παξαηίζεληαη αιθαβεηηθά: Βνχηπξν, γαινπνχια (άπαρν θξέαο), καξνχιη, ληνκάηα θαη 
ςσκί.  
 
Θέινληαο ζηε ζπλέρεηα λα εμαζθεζεί ζηε Βηνινγία, ν Αλδξέαο έθηηαμε ηνλ παξαθάησ 
Πίλαθα Α΄ γηα λα πεξηγξάςεη κέξνο ηεο ρεκηθήο πέςεο πνπ έγηλε γηα θάπνηα 
καθξνκνξηαθά ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνληαη ζηα πιηθά ηνπ ζάληνπηηο πνπ έθαγε. 
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ΠΗΝΑΚΑ Α΄ 

Α/Α 

 
 
 

Τιηθό ηνπ 
ζάληνπηηο 

 
 
 
  

Μαθξνκόξην 
ή καθξνκόξηα 

πνπ 
πεξηέρνληαη 

ζην πιηθό θαη  
δηαζπώληαη 
κε ελδπκηθή 

πέςε 
 

 
Πεπηηθό 

έλδπκν πνπ 
δηαζπά ην 

καθξνκόξην 
ή ηα 

καθξνκόξηα 
 

 

Όξγαλν ή 
όξγαλα 

ηνπ 
πεπηηθνύ 
ζσιήλα 

όπνπ 
γίλεηαη ε 

δηάζπαζε 
 

Μηθξόηεξα 
κόξηα πνπ 

παξάγνληαη 
κε ηε 

δηάζπαζε 
από ην 

πεπηηθό 
έλδπκν  

 

1. 
 

Φσκί 
 

1β 
α-ακπιάζε  
(ζάιηνπ θαη 

παγθξεαηηθή) 
1δ 

Μηθξόηεξνη 
πνιπζαθρ., 

Μαιηόδε 

2. 2α Σξηγιπθεξίδην 
Παγθξεαηηθή 

ιηπάζε 
Λεπηό 
έληεξν 

2ε 

3. 
 

Γαινπνύια 
 

3β Θξπςίλε 3δ 
Πεπηίδηα, 

πνιππεπηίδηα 

4. 
 

4α 
 

Πξσηεΐλεο 4γ ηνκάρη 
Πεπηίδηα, 

πνιππεπηίδηα 

5. 
 

Μαξνύιη 
 

DNA θαη RNA 5γ 5δ Ννπθιενηίδηα 

 
Με ηε βνήζεηα ησλ πην πάλσ δεδνκέλσλ, ρσξίο λα κεηαθέξεηε ηνλ Πίλαθα Α΄ ζην 
ηεηξάδην απαληήζεψλ ζαο, λα βξείηε θαη λα θαηαγξάςεηε ζε ηη αληηζηνηρνχλ νη αξηζκνί 
1β έσο 5δ. Κάζε έλα απφ ηα πιηθά ηνπ ζάληνπηηο (βνχηπξν, γαινπνχια, καξνχιη, ληνκάηα 
θαη ςσκί) λα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν κία θνξά.    
 

(κνλάδεο 5) 
 

Μέξνο Α/ 3 / 2015 / 5 κνλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 

 

Ζ ΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
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ΘΔΜΑΣΑ ΠΑΓΚΤΠΡΗΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΒΗΟΛΟΓΗΑ 2010-2015 

Δπηκέιεηα: Γξ Υαηδερακπήο Α., χκβνπινο Βηνινγίαο ειίδα 56 
                  Γξ Μαππνχξαο π. Γεκήηξηνο, ΔΜΔ Φπζηνγλσζηηθψλ/Βηνινγίαο/Γεσγξαθίαο 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 Ζ ΔΛΔΤΘΔΡΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

Δξώηεζε 1 

8. ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη πεξηιεπηηθά ε δηαδηθαζία ηεο γιπθφιπζεο πνπ 

 γίλεηαη ζε έλα αλζξψπηλν κπτθφ θχηηαξν. 

 

(α) Να νλνκάζεηε ην πξντφλ Α.                                (κνλ.1) 

(β) Να γξάςεηε ζε πνην ζηάδην θαηαλαιψλεηαηη ε ΑΣΡ.                                          (κνλ.1) 
                                       
 

(γ) Να εμεγήζεηε γηαηί ν θχθινο ηνπ Krebs ζηακαηά φηαλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν νμπγφλν. 
                                                                                                                                 (κνλ.2) 
 
(δ) Να αλαθέξεηε ζε πνην αθξηβψο κέξνο ηνπ κηηνρνλδξίνπ γίλεηαη ν θχθινο ηνπ Krebs.        
                                                                                                                                 (κνλ.1) 
(ε) Να γξάςεηε: 

i. πνηα νπζία είλαη ν ηειηθφο απνδέθηεο ησλ ειεθηξνλίσλ θαηά ην ζηάδην ηεο 
   ηειηθήο νμείδσζεο                                                                                      (κνλ.2) 
 

          ii. δχν απφ ηα πξντφληα ηεο ηειηθήο νμείδσζεο                                             (κνλ.2) 
          

iii. πφζα κφξηα ΑΣΡ παξάγνληαη απφ ηνλ θχθιν ηνπ Krebs αλά κφξην γιπθφδεο.      
                                                                                                                                 (κνλ.1)   

Μέξνο Β/ 9 / 2010 / 10 κνλ.  
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Δξώηεζε 2 

3. ηα αλζξψπηλα κπτθά θχηηαξα επηηεινχληαη, ελαιιαθηηθά, δχν δηαδηθαζίεο 
απειεπζέξσζεο ελέξγεηαο, ε αεξφβηα αλαπλνή (παξνπζία νμπγφλνπ) θαη ε αλαεξφβηα 
αλαπλνή (απνπζία νμπγφλνπ). 
 
α. Να νλνκάζεηε ηα ηέζζεξα ζηάδηα ηεο αεξφβηαο αλαπλνήο.                         (κνλάδεο 4) 

 
β. Πνην απφ ηα ηέζζεξα ζηάδηα ηεο αεξφβηαο αλαπλνήο ζπκβαίλεη θαη  ζε αλαεξφβηεο 
ζπλζήθεο;  Σν ζηάδην απηφ νλνκάδεηαη θαη αλαεξφβηα θάζε ηεο αεξφβηαο αλαπλνήο. 

(κνλάδεο 0,5) 
 

γ. Πνηα νπζία, ε νπνία νλνκάδεηαη θαη βαζηθφ αλαπλεπζηηθφ ππφζηξσκα, είλαη ε πξψηε 
χιε θαη γηα ηηο δχν δηαδηθαζίεο απειεπζέξσζεο ελέξγεηαο;                          (κνλάδεο 0,5) 
 

Μέξνο Α/ 8 / 2011 / 5 κνλ. 

 

Δξώηεζε 3 

12. Οη δπκνκχθεηεο είλαη επθαξπσηηθνί νξγαληζκνί νη νπνίνη, αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ 
ζην νπνίν βξίζθνληαη, αθνινπζνχλ είηε ηε βηνρεκηθή πνξεία             Α (1, 3, 4) είηε ηε 
βηνρεκηθή πνξεία Β (1,5, 6, 7) έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ελέξγεηα (ATP) πνπ 
ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Με ηε βνήζεηα ηνπ παξαθάησ 
ζρεδηαγξάκκαηνο, πνπ πεξηγξάθεη ηηο δχν βηνρεκηθέο πνξείεο Α θαη Β, λα απαληήζεηε 
ηα πην θάησ εξσηήκαηα.   
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 α.  Να αλαθέξεηε πνηαο νπζίαο, ε παξνπζία (ή ε απνπζία) ζα θαζνξίζεη πνηα  απφ ηηο 
δχν βηνρεκηθέο πνξείεο ζα αθνινπζήζνπλ νη δπκνκχθεηεο.                                               
                   (κνλάδα 1)  

  β.  Να νλνκάζεηε:  
   (i) ηηο νπζίεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 5.               

                   (κνλάδεο 2,5)     

 (ii) ηα ζηάδηα 6 θαη 7.                                       
                  (κνλάδα 1) 

 γ. Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα θαη λα αλαθέξεηε ηνλ 
 αξηζκφ κνξίσλ ΑΣΡ πνπ παξάγνληαη, σο θαζαξφ θέξδνο, αλά κφξην γιπθφδεο: 

  (i) απφ ηελ νπζία 1 κέρξη ηελ νπζία 4.                                 
                            (κνλάδα 1) 
 (ii) απφ ηελ νπζία 1 κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ ζηαδίνπ 7.                                                
                   (κνλάδα 1)        
                               
 δ. Σν παξαθάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ην κεραληζκφ ρεκεησζκσηηθήο 

 παξαγσγήο ATP πνπ γίλεηαη ζηα κηηνρφλδξηα ησλ δπκνκπθήησλ θαηά ηε δηάξθεηα 
 ηεο θπηηαξηθήο αλαπλνήο.  

 
 
 
 (i) Να νλνκάζεηε ηηο πεξηνρέο Α θαη Β.                                           

                                      (κνλάδα 1) 
 (ii) Να νλνκάζεηε ηηο πξσηεΐλεο Υ θαη Φ. 
                            (κνλάδα 1) 
 (iii) Να αλαθέξεηε ηη είδνπο ελέξγεηα ρξεζηκνπνηεί ε πξσηεΐλε Υ γηα ηε 

 ιεηηνπξγία ηεο θαη λα εμεγήζεηε πψο ζπλδέεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο πξσηεΐλεο 
 Φ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πξσηεΐλεο Υ. 

                                    (κνλάδεο 3) 
  

ΠΕΡΙΟΧΗ  Α 

ΠΕΡΙΟΧΗ  Β 

Εςωτερικι μεμβράνθ 

μιτοχονδρίου 

 X  Ψ 
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 (iv) Να αλαθέξεηε ηε ζρέζε ησλ πδξνγφλσλ ηεο γιπθφδεο (αξρηθφ αλαπλεπζηηθφ 

 ππφζηξσκα) κε ηα Ζ+ ηνπ ζρήκαηνο. 
                                   (κνλάδα 0,5) 
 (v) Να νλνκάζεηε ηνλ ηειηθφ δέθηε ησλ Ζ+ ηνπ ζρήκαηνο. 
                                      (κνλάδα 1) 
 
ε. Αλ ππνζέζεηε φηη ζην πην πάλσ ζρήκα ε κεκβξάλε αληηπξνζσπεχεη Μεκβξάλε 

ζπιαθνεηδνχο ζε ρισξνπιάζηε θαη φρη Δζσηεξηθή κεκβξάλε κηηνρνλδξίνπ:   

 (i) Να νλνκάζεηε ηηο πεξηνρέο Α θαη Β ζην ρισξνπιάζηε. 

                             (κνλάδα 1) 

 (ii) Να αλαθέξεηε απφ πνχ πξνέξρνληαη ηα Ζ+ ηνπ ζρήκαηνο ζην ρισξνπιάζηε. 
                            (κνλάδα 1) 

 

Μέξνο Γ/ 12 / 2012 / 15 κνλ. 

 

Δξώηεζε 4 

3. ην δηπιαλφ ζρήκα θαίλεηαη έλα θπηφ πνπ 
βξίζθεηαη κέζα ζε δηαθαλή αεξνζηεγή 
θιεηζηφ ζάιακν κε αηκφζθαηξα πνπ 
απνηειείηαη κφλν απφ άδσην (Ν2), δηνμείδην 
ηνπ άλζξαθα (CO2) ζε θπζηνινγηθή 
ζπγθέληξσζε, αιιά φρη νμπγφλν (Ο2). 

  
 Σν θπηφ θσηίδεηαη θαλνληθά θαη 

θσηνζπλζέηεη έληνλα. 
 
 

 ηε δηπιαλή εηθφλα θαίλεηαη ηκήκα ηνκήο 
κηηνρνλδξίνπ, ζε έλα θπηηθφ θχηηαξν ηεο 
επηθάλεηαο ελφο θχιινπ, απφ ην πην πάλσ 
θπηφ.  

 

 α. Να αλαθέξεηε ηη αληηπξνζσπεχνπλ νη 
 δνκέο Α θαη Β ζηελ εζσηεξηθή 
 κεκβξάλε ηνπ κηηνρνλδξίνπ.   

(κνλάδα 1) 
 

 β. Να αλαθέξεηε θαηά πφζν ε θίλεζε ησλ
 πξσηνλίσλ (Ζ+), κε ηε βνήζεηα ησλ 
 δνκψλ Α θαη Β, γίλεηαη παζεηηθά ή 
 ελεξγεηηθά, δηθαηνινγψληαο, γηα θάζε 
 πεξίπησζε, ηελ άπνςή ζαο.  

(κνλάδεο 2) 
  

  
Φυτό 

Γλάςτρα 

Αεροςτεγισ Θάλαμοσ 

 

 

N2 

και 

CO2 

Β 

Α 
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 γ. Να εμεγήζεηε ιεπηνκεξψο, κε ηε βνήζεηα ηεο πην πάλσ εηθφλαο, γηαηί αλ 
 ζηακαηήζεη ε παξνρή CO2 ζην θπηφ ζα ζηακαηήζεη θαη ε παξαγσγή ΑΣΡ 
 ζηε κήηξα ηνπ κηηνρνλδξίνπ. 

(κνλάδεο 2) 
 
 

Μέξνο A/ 3 / 2013 / 5 κνλ. 

 

Δξώηεζε 5 

5. ην ρήκα 5.1 απεηθνλίδεηαη έλα κηηνρφλδξην ην νπνίν είλαη ην νξγαλίδην ζην νπνίν 
 γίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αεξφβηαο θπηηαξηθήο αλαπλνήο.  
 

 
 α. Πνηα θάζε ηεο αεξφβηαο θπηηαξηθήο αλαπλνήο  
  δελ γίλεηαη ζην κηηνρφλδξην; 

(κνλάδα 1)  
 β. Απφ ην ζρήκα λα δψζεηε ηνλ αξηζκφ πνπ    
   αληηζηνηρεί ζην κέξνο ηνπ κηηνρνλδξίνπ   
  ζην νπνίν γίλεηαη ν θχθινο ηνπ θηηξηθνχ νμένο  
  (θχθινο ηνπ Krebs).        

(κνλάδα 1) 
 

 
 
 γ. Να αλαθέξεηε δχν (2) πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζην ζηάδην ηεο ηειηθήο   
  νμείδσζεο θαηά ηελ αεξφβηα θπηηαξηθή αλαπλνή. 

(κνλάδα 1) 
 
 

 δ. Οξηζκέλνη δσληαλνί νξγαληζκνί γηα λα θαιχςνπλ ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο  
  κεξηθέο θνξέο θαηαθεχγνπλ ζε δπκψζεηο φπσο ηελ αιθννιηθή θαη ηε γαιαθηηθή  
  δχκσζε. Να ζπγθξίλεηε ηελ αιθννιηθή θαη ηε γαιαθηηθή δχκσζε θάλνληαο   
  αλαθνξά: 
 
  i. ζηνλ αξηζκφ ησλ ATP πνπ παξάγνληαη                                              (κνλάδα 1) 
 
  ii. ζηνλ ηειηθφ δέθηε πδξνγφλσλ (ειεθηξνλίσλ).                                    (κνλάδα 1) 

 

 

Μέξνο A/ 5 / 2014 / 5 κνλ. 

 

  

ρήκα 5.1 
ρήκα 5.1 
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Δξώηεζε 6 

10. Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηκήκα κηηνρνλδξίνπ ελφο θπηηάξνπ ηνπ κπνθαξδίνπ, 
πνπ αηκαηψλεηαη απφ έλα ζηεθαληαίν ηξηρνεηδέο αγγείν.  
ην ζρήκα πεξηγξάθνληαη, πεξηιεπηηθά, ηα γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ κεηά ηελ είζνδν 
ζην κηηνρφλδξην ελφο κνξίνπ ππξνζηαθπιηθνχ νμένο.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(α) Αλ ην κφξην ηνπ ππξνζηαθπιηθνχ νμένο, πνπ εηζήιζε ζην κηηνρφλδξην, πξνήιζε απφ 

κεηαβνιηζκφ ελφο κνξίνπ γιπθφδεο:  
 η.  Να νλνκάζεηε ηε κεηαβνιηθή δηαδηθαζία απφ ηελ νπνία πξνήιζε ην κφξην 

 ηνπ ππξνζηαθπιηθνχ νμένο, θαζψο θαη ην κέξνο ηνπ θπηηάξνπ ζην νπνίν 
 εθηειέζηεθε ε ελ ιφγσ κεηαβνιηθή δηαδηθαζία.  
                    (κνλάδα 1) 

 ηη. Να νλνκάζεηε δχν (2) άιια είδε κνξίσλ, εθηφο ηνπ ππξνζηαθπιηθνχ, πνπ 
 παξάγνληαη θαηά ηελ πην πάλσ κεηαβνιηθή δηαδηθαζία ηνπ κεηαβνιηζκνχ 
 ηεο γιπθφδεο θαη απνηεινχλ ελεξγεηαθφ θέξδνο γηα ην θχηηαξν.  
                    (κνλάδα 1) 

(β) Σν κφξην ηνπ ππξνζηαθπιηθνχ νμένο κεηά ηελ είζνδν ηνπ ζην κηηνρφλδξην 
νμεηδψλεηαη πιήξσο. 

 η.  Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ, ρσξίο ελεξγεηαθή αμία γηα ην 
 θχηηαξν, πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηελ πιήξε νμείδσζε ηνπ κνξίνπ ηνπ 
 ππξνζηαθπιηθνχ εληφο ηνπ κηηνρνλδξίνπ. 

                 (κνλάδα 1) 

  

 

Φ1 

Φ2 
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 ηη. Να εμεγήζεηε γηαηί νη δχν δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ΑΣΡ 
 (Φ1  θαη  Φ2) πνπ γίλνληαη ζην κηηνρφλδξην ραξαθηεξίδνληαη: 

1. Ζ Φ1 σο «ππνζηξσκαηηθή θσθνξπιίσζε», θαη  
2. Ζ Φ2 σο «νμεηδσηηθή θσζθνξπιίσζε». 

                 (κνλάδα 1) 

 ηηη. Να  ππνινγίζεηε  ην ελεξγεηαθφ θέξδνο, ζε κφξηα ΑΣΡ, πνπ πξνθχπηεη: 
1. κε ηε δηαδηθαζία Φ1, θαη  
2. κε ηε δηαδηθαζία Φ2, 
απφ ηελ πιήξε νμείδσζε ελφο (1) κνξίνπ ππξνζηαθπιηθνχ νμένο πνπ 
εηζέξρεηαη ζην κηηνρφλδξην.  
Να δείμεηε αλαιπηηθά ηνπο ππνινγηζκνχο ζαο γηα θάζε δηαδηθαζία (Φ1, Φ2)  
επεμεγψληαο, γηα θάζε ζηάδην νμείδσζεο ζην νπνίν αλαθέξεζηε, ηνλ 
ζπιινγηζκφ ζαο.  

                 (κνλάδεο 3) 

(γ) Να πεξηγξάςεηε ηε δηαδξνκή ηνπ κνξίνπ γιπθφδεο, πνπ θαηέιεμε ζην θχηηαξν ηνπ 
κπνθαξδίνπ, αλ γλσξίδεηε φηη ην κφξην γιπθφδεο βξηζθφηαλ ζηε δεμηά θνηιία ηεο 
θαξδηάο. ηελ πεξηγξαθή ζαο λα αλαθέξεηε ηα θχξηα αγγεία θαη ηνπο ρψξνπο ησλ 
νξγάλσλ απφ ηα νπνία ζα πεξάζεη ην κφξην ηεο γιπθφδεο. 
                 (κνλάδεο 3) 

 
Μέξνο Β/ 10 / 2015 / 10 κνλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 

 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΤΗΧΝ ΣΑ ΕΧΑ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΟΤΗΧΝ ΣΑ ΕΧΑ 

 

Δξώηεζε 1 

11. Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηνκή θαξδίαο. 

 

(α) Να νλνκάζεηε ηα αγγεία 1 κέρξη 4.                                         (κνλ. 2)                                           

 

Πεγή: Life the science of biology, 7
th
 edition (2004)  
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(β) Όπσο θαίλεηαη ζην πην πάλσ ζρήκα κεηξήζεθε ε αξηεξηαθή πίεζε ελφο αηφκνπ θαη    
    βξέζεθε 120 mm Hg (ζρήκα Α) θαη 70 mm Hg (ζρήκα Β). Να εμεγήζεηε ηη ζεκαίλνπλ 
    νη αξηζκνί απηνί.                                                                                                   (κνλ.2) 
          
(γ) Έλα άηνκν θάλεη ππεξβνιηθή ρξήζε ρισξηνχρνπ λαηξίνπ (αιαηηνχ) ζην θαγεηφ ηνπ. 
    Να  εμεγήζεηε πσο ε ζπλήζεηά ηνπ απηή ζα επεξεάζεη ηελ αξηεξηαθή ηνπ πίεζε θαη 
    γηαηί;                                                                                                                     (κνλ.2) 
 
(δ)  i. Ση νλνκάδνπκε έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ θαη εμεγήζηε πσο κπνξεί λα επηθέξεη ην 

ζάλαην;                                                                                        (κνλ.2)                                                                            

      ii. Να αλαθέξεηε δχν παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη γηα ην έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ.                 
                                                                                                                                 (κνλ.1) 

     
(ε) Να εμεγήζεηε πσο πεξηνξίδνληαη νη ηξηβέο ιφγσ ηεο θίλεζεο ηεο θαξδίαο;       (κνλ.1) 
                   
(ζη) Ση είλαη ν θιεβφθνκβνο θαη πνηνο ν ξφινο ηνπ;                                   (κνλ.2) 
                                  
(δ) ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδνληαη έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο.  

 

      i. Να νλνκάζεηε ηα θχηηαξα 1 θαη 2 θαη λα αλαθέξεηε έλα ξφιν πνπ επηηεινχλ.              
                                                                                                                                 (κνλ.2) 
   
      ii. Οη µπεινβιάζηεο πνηα θχηηαξα ηνπ αίκαηνο παξάγνπλ;                                (κνλ.1) 

Μέξνο Γ/ 11 / 2010 / 15 κνλ. 
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Δξώηεζε 2 

4. Ζ πην θάησ εηθφλα παξνπζηάδεη δχν αηκνθφξα αγγεία Α θαη Β, φπσο θαίλνληαη ζην 
νπηηθφ κηθξνζθφπην.  

 

 

α. Να νλνκάζεηε ηα αηκνθφξα αγγεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ εηθφλα κε ηα γξάκκαηα Α 
θαη Β.                                                                                                          (κνλάδα 1) 

 
β. Να ζπγθξίλεηε ηηο αξηεξίεο κε ηηο θιέβεο θαη λα γξάςεηε ηξεηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. 
                                                                                                                         (κνλάδεο 3) 
γ. Να νλνκάζεηε ηελ νκάδα αίκαηνο πνπ ζεσξείηαη παλδφηεο.                        (κνλάδα 1) 
 

Μέξνο Α/ 4 / 2011 / 5 κνλ. 

 

Δξώηεζε 3 

8. Σν πην θάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα πιήξε θαξδηαθφ θχθιν ζηνλ νπνίν 

δηαθξίλνληαη ηξία ζηάδηα. 

 

α. Να νλνκάζεηε ηα ζηάδηα Α θαη Β.                                                                 (κνλάδεο 2) 
  

β. Να πεξηγξάςεηε ηη ζπκβαίλεη ζηελ θαξδία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαξδηαθήο παύιαο 
θάλνληαο ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά: 

i. ηελ θαηάζηαζε ησλ θνιπνθνηιηαθψλ θαη κελνεηδψλ βαιβίδσλ (αλνηθηέο – 
θιεηζηέο) 

ii. ηελ θαηεχζπλζε ηεο  ξνήο ηνπ αίκαηνο 
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iii. ηελ θαηάζηαζε (ζπζηνιή – δηαζηνιή) ηνπ κπνθαξδίνπ (θφιπσλ θαη θνηιηψλ) 
iv. ηε κεηαβνιή ηεο πίεζεο κέζα ζηελ θαξδία (αχμεζε – κείσζε)      (κνλάδεο 4) 

 
γ. Να αλαθέξεηε δχν ιεηηνπξγίεο ηνπ αίκαηνο.                                                 (κνλάδεο 2) 

 
δ. Ση νλνκάδεηαη ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ;                                                        (κνλάδα 1) 

 
ε. Ο απηληδσηήο είλαη κηα ζπζθεπή πνπ πξνθαιεί ειεθηξνζφθ. Να αλαθέξεηε ηε 
ρξεζηκφηεηα ηνπ απηληδσηή.                                                                              (κνλάδα 1) 

 
Μέξνο B/ 8 / 2011 / 10 κνλ. 

 

Δξώηεζε 4 

11. Ζ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεη ηέζζεξα δηαδνρηθά ζηάδηα (Α-Γ) ηνπ κεραληζκνχ 
δηέγεξζεο ηεο θαξδηάο. 

 

 α. Να νλνκάζεηε ηνπο ζρεκαηηζκνχο (i)-(iv) ηεο εηθφλαο. 

     (κνλάδεο 2) 

 

 β. Να εμεγήζεηε, κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο, πψο κεηαδίδεηαη ε δηέγεξζε απφ 
 ηνπο θφιπνπο πξνο ηηο θνηιίεο θαη γηαηί θαηά ηε κεηάδνζε απηή παξαηεξείηαη 
 ζρεηηθή θαζπζηέξεζε. 

     (κνλάδεο 2) 
 

 γ. Nα ππνινγίζεηε, εθηειψληαο θαη επεμεγψληαο ηηο απαξαίηεηεο αξηζκεηηθέο 
 πξάμεηο, πφζν ρξφλν δηαξθεί ε θαξδηαθή παχια ζε έλα πγηή λεαξφ άλδξα 
 πνπ παξνπζηάδεη, θαηά ηε δηάξθεηα ειαθξηάο ζσκαηηθήο άζθεζεο,  120 ζπζηνιέο 
 (θαξδηαθνχο θχθινπο) θαηά πξψην ιεπηφ (60 s).  

  Να ιάβεηε σο δεδνκέλν φηη ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ππφινηπσλ ζηαδίσλ ηνπ 
 θαξδηαθνχ θχθινπ παξακέλεη ακεηάβιεηε (κεηαβάιιεηαη δει. κφλν ε 
 θαξδηαθή παχια).   

     (κνλάδεο 2) 
 
 δ. (i) Να  εμεγήζεηε ηη είλαη ε ππεξρνιεζηεξνιαηκία θαη γηαηί είλαη δπλαηφλ    

 λα νδεγήζεη ζε αζεξσζθιήξσζε.   
(κνλάδα 3)  

Α Β Γ Δ 
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  (ii) Να εμεγήζεηε πψο ε πξφθιεζε αζεξσζθιήξσζεο κπνξεί λα  νδεγήζεη   
 ζε ηζραηκία, ζηεζάγρε θαη κεξηθέο θνξέο ζε έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ.  

 (κνλάδεο 4) 
 

  (iii) Να αλαθέξεηε δχν (2) κεζφδνπο, κηα ρεηξνπξγηθή θαη κηα ζπληεξεηηθή  
 κέζνδν, κε ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνληαη ζήκεξα νη ζνβαξέο πεξηπηψζεηο  
 ζηέλσζεο ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ ηεο θαξδηάο.  

 (κνλάδεο 2) 
 

Μέξνο Γ/ 11 / 2012 / 15 κνλ. 

 

Δξώηεζε 5 

10.  ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ηνκή ηεο αλζξψπηλεο θαξδηάο θαη δηάθνξα 
 αηκνθφξα αγγεία. 
 

 
 
 
 α. Να νλνκάζεηε ηηο δνκέο ή πεξηνρέο ηεο θαξδηάο ή ηα αγγεία πνπ αληηπξν-  
  ζσπεχνληαη απφ ηηο ελδείμεηο κε αξηζκνχο 1 κέρξη 10.  

          (κνλάδεο 5) 
 

    β. Να εμεγήζεηε ηε ζεκαζία ησλ δνκψλ 8 θαη 9 θαηά ηε ζπζηνιή ησλ θνηιηψλ.  
                (κνλάδεο 2) 
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 γ. ηελ  πην  θάησ  γξαθηθή  παξάζηαζε  έρνπλ  θαηαγξαθεί  νη  πηέζεηο  ηνπ  
  αίκαηνο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ανξηή, ζηελ αξηζηεξή θνηιία θαη ζηνλ αξηζηεξφ  
  θφιπν θαηά ηε δηάξθεηα ελφο θαξδηαθνχ θχθινπ ζ’ έλα λεαξφ άλδξα.  

 
 
  (i) Να βξείηε,  κε  ηε  βνήζεηα  ησλ   κεηαβνιψλ  ησλ  πηέζεσλ,  θαηά πφζν  
   ε δνκή 2  (ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο θαξδηάο), ζηα  ζεκεία  Α,  Β,  Γ  θαη  Γ  
   ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο είλαη: Αλνηθηή ή Κιεηζηή ή Έηνηκε γηα Άλνηγκα  
   ή Έηνηκε γηα Κιείζηκν.                                                                     (κνλάδεο 2) 
   (ii) Να  εμεγήζεηε,  κε  βάζε  ηηο  ηηκέο  αξηεξηαθήο  πίεζεο  ζηε  γξαθηθή  

   παξάζηαζε  θαη  ηηο  θπζηνινγηθέο  ηηκέο  αξηεξηαθήο  πίεζεο,  γηαηί  ν  
   γηαηξφο,   πνπ   έθαλε   ηελ    πην   πάλσ    εμέηαζε,   θαηέιεμε   ζην     
   ζπκπέξαζκα   φηη   ν  ζπγθεθξηκέλνο  λεαξφο   άλδξαο   πάζρεη   απφ  
   ππέξηαζε.  

          (κνλάδα 1) 
Μέξνο B/ 10 / 2013 / 10 κνλ. 

Δξώηεζε 6 

4. ην ρήκα 4.1 θαίλεηαη ε ηνκή ελφο αηκνθφξνπ αγγείνπ θαη ηα έκκνξθα 
 ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο.  

 
α. i. Να νλνκάζεηε ηηο θαηεγνξίεο ησλ    
         έκκνξθσλ ζπζηαηηθψλ κε ηηο    
         ελδείμεηο 1 κέρξη 3. 

(κνλάδεο 1.5) 
 

 ii. Με ηε βνήζεηα ηνπ ρήκαηνο 4.1 λα 
  αλαθέξεηε κία (1) δνκηθή δηαθνξά 
  κεηαμχ ηεο θαηεγνξίαο έκκνξθσλ 
  ζπζηαηηθψλ 2 θαη ηεο θαηεγνξίαο  
  ησλ έκκνξθσλ ζπζηαηηθψλ κε ηνλ 
  αξηζκφ 3.  

(κνλάδα 1)  ρήκα 4.1 
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 β. Να αλαθέξεηε πνχ δεκηνπξγνχληαη ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο, ζηα  
 αξρηθά ηνπο ηνπιάρηζην ζηάδηα, ζε έλα ελήιηθν άηνκν. 

(κνλάδα 0.5) 
 

 γ. Ζ Γαλάε ππνθέξεη απφ κηα ηξνπηθή αζζέλεηα πνπ πξνθιήζεθε απφ κεγάια ζε  
 κέγεζνο εζσηεξηθά παξάζηηα. Ο γηαηξφο, ηεο ζχζηεζε λα θάλεη αηκαηνινγηθέο  
 εμεηάζεηο. Να νλνκάζεηε ην είδνο θπηηάξνπ απφ ηελ θαηεγνξία έκκνξθσλ   
 ζπζηαηηθψλ 3 πνπ αλακέλεηαη λα είλαη πνιχ πην πάλσ απφ ηα θπζηνινγηθά φξηα. 

(κνλάδα 1) 
 

 δ. Έλα απφ ηα ζπκπηψκαηα αηφκσλ κε αλεπαξθή νξκνληθή ιεηηνπξγία ησλ λεθξψλ  
 είλαη θαη ε κεησκέλε παξαγσγή εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. Να εμεγήζεηε ηνλ ιφγν. 

(κνλάδα 1) 
 

Μέξνο Α/ 4 / 2014 / 5 κνλ. 

Δξώηεζε 7 

11. ην ρήκα 11.1 θαίλεηαη ην εμσηεξηθφ κέξνο ηεο αλζξψπηλεο θαξδίαο θαη δηάθνξα 
 αηκνθφξα αγγεία. Σα βέιε δείρλνπλ ηε ξνή αίκαηνο. 

 
 

ρήκα 11.1 
 
 α. i. Να νλνκάζεηε ηα αηκνθφξα αγγεία κε ηηο ελδείμεηο 1 κέρξη 4.  

(κνλάδεο 2) 
  ii. Έλα κφξην δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) κεηαθέξζεθε απφ έλα θχηηαξν  
  ηνπ θαξδηαθνχ κπτθνχ ηζηνχ (κπνθάξδην) ζηα ηξηρνεηδή αγγεία ηεο ζηεθαληαίαο 
  θπθινθνξίαο. Να αλαθέξεηε ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη ην κφξην ηνπ CO2  
  απφ ηα ηξηρνεηδή αγγεία ηνπ κπνθαξδίνπ κέρξη λα θηάζεη ζηνπο πλεχκνλεο γηα  
  λα απνβιεζεί. ηελ απάληεζή ζαο λα νλνκάζεηε ηα αγγεία, ηνπο ρψξνπο ηεο  
  θαξδηάο θαη ηηο βαιβίδεο απφ ηα νπνία ζα πεξάζεη ην κφξην ηνπ CO2 κε ηε   
  ζσζηή ζεηξά.  

(κνλάδεο 3) 
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 β. Σν ρήκα 11.2 δείρλεη ηηο ηνκέο ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ Α, Β, Γ.  
 

 
ρήκα 11.2 

 
  Υξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα απφ ην ρήκα 11.2 λα αλαγλσξίζεηε ζε πνην είδνο  
  αγγείνπ αληηζηνηρνχλ ηα γξάκκαηα Α, Β θαη Γ θαη λα δψζεηε έλα (1) ιφγν πνπ λα  
  δηθαηνινγεί ηελ απάληεζε ζαο ζηελ θάζε πεξίπησζε. 

(κνλάδεο 3) 
 γ. Ο Γηάλλεο, ν Νηθφιαο θαη ε Μαξία επηζθέθηεθαλ ην γηαηξφ γηα εμεηάζεηο ξνπηίλαο. 
  Ο γηαηξφο ηνπο ζπλέζηεζε λα θάλνπλ αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο.  
 
 Σα απνηειέζκαηα ησλ αηκαηνινγηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ Γηάλλε, ηνπ Νηθφια θαη ηεο 
 Μαξίαο θαίλνληαη πην θάησ: 
 
 

Δμέηαζε 
 

Αηκνζθαηξίλε 
g/dl 

Δξπζξά 
Αηκνζθαίξηα 

x106  /κl 

Λεπθά 
Αηκνζθαίξηα 

x103 /κl 

 
ίδεξν 
κg/dl 

 
Υνιεζηεξόιε 

mg/dl 

 
Σξηγιπθεξίδηα 

mg/dl 

Φπζηνινγηθά 
όξηα 

13-18 
(γηα άλδξεο ) 

 
11.5 - 16.5 

(γηα γπλαίθεο ) 

 
4.6 - 6.2 

 
4.5 - 10.5 

 
53 - 167 

Μηθξόηεξν 
από: 200 

 
43 - 183 

Γηάλλεο 8.4 3.1 8.2 25 195 91 

Νηθόιαο 15.2 5.5 6.7 120 290 235 

Μαξία 12.5 4.3 20.3 98 178 80 

 
  i. Ο γηαηξφο ππνςηάδεηαη φηη έλαο απφ ηνπο αζζελείο έρεη πξνζβιεζεί απφ  
   θάπνην βαθηήξην, ν δεχηεξνο πηζαλφλ λα πάζρεη απφ θαξδηνπάζεηα θαη ν  
   ηξίηνο παξνπζηάδεη αλαηκία. Αθνχ κειεηήζεηε ηα απνηειέζκαηα ησλ   
   αηκαηνινγηθψλ εμεηάζεσλ ηνπ Γηάλλε, ηνπ Νηθφια θαη ηεο Μαξίαο, λα   
   αλαθέξεηε πνηνο/α έρεη πξνζβιεζεί απφ βαθηήξην, πνηνο/α πηζαλφ λα έρεη  
   θαξδηνπάζεηα θαη πνηνο/α αλαηκία. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απφθαζε ζαο.  

(κνλάδεο 3) 
  ii. Μηα απφ ηηο εξσηήζεηο ηνπ γηαηξνχ πξνο ηνλ αζζελή πνπ παξνπζηάδεη   
   ππνςίεο γηα θαξδηνπάζεηα ήηαλ αλ λνηψζεη ζπρλά ηζρπξφ πφλν ζην ζηήζνο.  
   Ο γηαηξφο ζεσξεί φηη ν ηζρπξφο πφλνο ζην ζηήζνο, πνπ νλνκάδεηαη ζηεζάγρε,  
   νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε πνζφηεηα γαιαθηηθνχ νμένο ζηνλ θαξδηαθφ κπ θαη  
   είλαη απνηέιεζκα ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ. Να δηθαηνινγήζεηε πψο ζπλδέεηαη 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Reference_ranges_for_blood_tests#cite_note-firstaid-4#cite_note-firstaid-4
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   ε ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ κε ηελ παξνπζία γαιαθηηθνχ νμένο ζηνλ θαξδηαθφ  
   κπ.  

(κνλάδεο 2)  
                        

    iii. Ο αζζελήο πνπ πάζρεη απφ αλαηκία ρξεηάζηεθε 
         κεηάγγηζε αίκαηνο. Σα απνηειέζκαηα 
    ηεο αηκαηνινγηθήο αλάιπζεο πνπ έγηλε γηα ηνλ 
         πξνζδηνξηζκφ ηεο νκάδαο αίκαηνο θαη ηνπ 
         παξάγνληα Rhesus θαίλνληαη ζην ρήκα 11.3 

               
 
               Να πξνζδηνξίζεηε ηελ νκάδα αίκαηνο θαη ηνλ    
               παξάγνληα Rhesus ηνπ αηφκνπ απηνχ κε βάζε  
   ην ππφκλεκα.                                                                             

(κνλάδα 1) 
            ρήκα 11.3 

 
  iv. Αλ ν παηέξαο ηνπ πην πάλσ αηφκνπ έρεη νκάδα αίκαηνο Ο θαη ν αδειθφο  
   ηνπ νκάδα αίκαηνο Β, λα βξείηε ηνλ γνλφηππν ηεο νκάδαο αίκαηνο ηνπ ηδίνπ  
   θαη ηεο κεηέξαο ηνπ.                                                                          (κνλάδα 1) 

Μέξνο Γ/ 11 / 2014 / 15 κνλ. 

Δξώηεζε 8 

 
 
4. Σν πην θάησ ζρήκα πεξηγξάθεη πεξηιεπηηθά ηελ δηαδηθαζία πήμεο ηνπ αίκαηνο.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Ζ   

Αιμοπετάλια 

Α 
 Πλάςμα (Β + Γ) 

Δ Ε 

Ινώδεσ 
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(α) Να αλαθέξεηε ηη δειψλνπλ ηα γξάκκαηα Α έσο Ε. 

(κνλάδεο 3) 

(β) Να εμεγήζεηε, κε ηε βνήζεηα θαη ηνπ ζρήκαηνο, γηαηί ε καθξνρξφληα ιήςε 
αληηβηνηηθψλ, πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ βαθηεξηαθψλ ινηκψμεσλ, 
κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζπρλέο αηκνξξαγίεο. 

(κνλάδα 1) 

(γ) ηα βηνρεκηθά εξγαζηήξηα κεηά ηε δηελέξγεηα αηκνιεςίαο, ζε ζσιήλα κε 
αληηπεθηηθφ, θαη ηελ εθηέιεζε θπγνθέληξεζεο ιακβάλεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ 
ζσιήλα ην πιάζκα ηνπ αίκαηνο. 

 Αλ ε πην πάλσ δηαδηθαζία γίλεη ζε ζσιήλα ρσξίο αληηπεθηηθφ, ην αίκα, κεηά ηελ 
αηκνιεςία, πήδεη κε απνηέιεζκα κεηά ηελ θπγνθέληξεζε αληί γηα πιάζκα λα 
ζπιιέγεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ ζσιήλα ν ιεγφκελνο νξφο ηνπ αίκαηνο. 

 Με βάζε ηηο γλψζεηο ζαο γηα ηε ζχζηαζε ηνπ αίκαηνο θαη ηνλ κεραληζκφ πήμεο ηνπ 
αίκαηνο λα αλαθέξεηε κηα πξσηεΐλε ηνπ πιάζκαηνο ηνπ αίκαηνο πνπ δελ πεξηέρεηαη 
ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο.  

(κνλάδα 1) 
 

Μέξνο Α/ 4 / 2015 / 5 κνλ. 

Δξώηεζε 9 

8. Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηε δνκή ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ.  
(α)

 Να νλνκάζεηε ηα αγγεία Α έσο Γ θαζψο θαη ηα κέξε ηνπο Γ έσο Ζ.   
                 (κνλάδεο 3,5) 

  

Δ 

Βαςικι μεμβράνθ 

Ζ 

Ε 

Δ 
Γ 

Ζ 

Ε 

Η Ζ 

Αρτθρίδιο 
Φλεβίδιο 
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(β) η. Να αλαθέξεηε ηη νξίδνπκε κε ηνλ φξν αξηεξία. 
 ηη. Να δψζεηε έλα παξάδεηγκα αξηεξίαο κε ην νπνίν λα κπνξείηε λα  ππνζηεξίμεηε 

 ηελ άπνςε φηη ν νξηζκφο ηνπ φξνπ αξηεξία δελ πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηελ 
 ςειή ζπγθέληξσζε Ο2 ζην αίκα πνπ κεηαθέξεη ην αγγείν.  
                    (κνλάδα 1) 

(γ) Να αλαθέξεηε πψο αηκαηψλνληαη ηα παρηά ηνηρψκαηα ησλ θπξηφηεξσλ κεγάισλ 
αξηεξηψλ θαη λα εμεγήζεηε γηαηί είλαη απαξαίηεηνο ν ηδηαίηεξνο απηφο ηξφπνο 
αηκάησζεο. 

                 (κνλάδεο 1,5) 

(δ) Να δψζεηε δχν (2) ιεηηνπξγίεο ηνπ θπθινθνξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζπλδένληαη κε ηε 
ιεηηνπξγία ησλ ηξηρνεηδψλ αγγείσλ.  

                    (κνλάδεο 2) 

(ε) Να αλαθέξεηε πψο ειέγρεηαη ε είζνδνο ηνπ αίκαηνο ζηα ηξηρνεηδή.  
                    (κνλάδεο 1) 

(δ) Να εμεγήζεηε γηαηί, θαηά ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θξαμίκαηνο ζηεθαληαίσλ αξηεξηψλ 
κε παξαθακπηήξην επέκβαζε (by-pass), ην κφζρεπκα θιέβαο πνπ ζα ζπλδέζεη ηελ 
ανξηή κε ην ζηεθαληαίν αγγείν πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κε ζπγθεθξηκέλε θνξά θαη φρη 
αλάπνδα.   
                    (κνλάδα 1) 

Μέξνο Β/ 8 / 2015 / 10 κνλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13 

 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13 ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

Δξώηεζε 1 

3. Σν πην θάησ ζρήκα δείρλεη ηξεηο δηαδνρηθέο θάζεηο απφ κηα θπηηαξηθή δηαίξεζε. 

 

 

(α) Ση είδνο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο παξνπζηάδεη ην ζρήκα; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ 
     απάληεζή ζαο.                                                                                                     (κνλ.2) 
                                                                  
(β) Πνηα θάζε ηεο θπηηαξηθήο δηαίξεζεο παξνπζηάδεη ε εηθφλα Β;                            (κνλ.1) 

(γ) Γψζηε δπν δηαθνξέο κεηαμχ ηεο κίησζεο θαη ηεο κείσζεο.                                 (κνλ.2) 

Μέξνο Α/ 3 / 2010 / 5 κνλ. 

 

Δξώηεζε 2 

6. Σν ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη αλζξψπηλν ζπεξκαηνδσάξην. 

 
(α) Να γξάςεηε ηη παξηζηάλνπλ ηα γξάκκαηα Α θαη Β.                                   (κνλ.2)  
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(β) ε πνην κέξνο ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο γπλαίθαο γίλεηαη ε ελαπφζεζε 

     ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη ζε πνην ε αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ;                 (κνλ.2)                

 

(γ) Πσο επηηπγράλεηαη ε αλαγλψξηζε ηνπ ζπεξκαηνδσαξίνπ απφ ην σνθχηηαξν 

     Β΄ ηάμεο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο γνληκνπνίεζεο;                                     (κνλ.1) 

Μέξνο Α/ 6 / 2010 / 5 κνλ. 

 

Δξώηεζε 3 

11. Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηελ νξκνληθή ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

σνζεθψλ. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
α. Να νλνκάζεηε ηηο νξκφλεο 1 κέρξη 4 πνπ θαίλνληαη ζην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα. 

(κνλάδεο 2) 
 

β. Σα αληηζπιιεπηηθά ράπηα, πνπ αλαζηέιινπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ σξίκαλζε ησλ 
σνζπιαθίσλ, πεξηέρνπλ δχν απφ ηηο ηέζζεξηο πην πάλσ νξκφλεο. Με ηε βνήζεηα ηνπ 
ζρεδηαγξάκκαηνο: 
  

ΤΠΟΘΑΛΑΜΟ

Απειεπζέξσζε εθιπηηθνχ 

παξάγνληα GnRH

ΑΓΔΝΟΤΠΟΦΤΖ

Παξαγσγή θαη 

έθθξηζε νξκόλεο 1

Παξαγσγή θαη 

έθθξηζε νξκόλεο 2

 Αλάπηπμε 

σνζπιαθίσλ

 Έθθξηζε

     νξκόλεο 3

 Χνζπιαθηνξξεμία

 Έθθξηζε   

νξκόλεο 4

Μεηά απφ 10 

κέξεο

ΤΠΟΜΝΖΜΑ:

Γηέγεξζε

  Αλαζηνιή
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i. Nα δηεπθξηλίζεηε πνηεο νξκφλεο πεξηέρνπλ ηα αληηζπιιεπηηθά ράπηα. 

(κνλάδεο 2) 
 

ii. Να εμεγήζεηε πψο νη νξκφλεο απηέο επηηπγράλνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε αλαζηνιή, 
θάλνληαο αλαθνξά ηφζν ζηνλ ππνζάιακν φζν θαη ζηελ αδελνυπφθπζε. 

(κνλάδεο 2) 
 

γ. Σν επφκελν ζρήκα απεηθνλίδεη δηαγξακκαηηθά ηφζν ηε δηαδηθαζία ηεο 
ζπεξκαηνγέλεζεο φζν θαη απηή ηεο σνγέλεζεο. 
 
Να αλαθέξεηε θαηά πφζν ηα πην θάησ θχηηαξα είλαη απινεηδή ή δηπινεηδή.  
 
 i. πεξκαηνγφληα 

 ii. πεξκαηίδεο 

 iii. Χνθχηηαξν Α΄ ηάμεο 

 iv. Χνθχηηαξν Β΄ ηάμεο.                                                                         (κνλάδεο 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αδιαφοροποίθτα 

εμβρυϊκά κφτταρα 

Ωογόνια 

Ωοκφτταρο Α΄τάξθσ 

Ωοκφτταρο 

Β΄Σάξθσ 

Ωάριο 

Πολικά ςωμάτια 

περματοηωάρια 

Αδιαφοροποίθτα 

εμβρυϊκά κφτταρα 

περματογόνια 

περματοκφτταρο  

Α΄ τάξθσ 

περματοκφτταρο 

Β΄ τάξθσ 

περματίδεσ 

ΠΕΡΜΑΣΟΓΕΝΕΗ     ΩΟΓΕΝΕΗ 
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δ. Να ζπγθξίλεηε ην ζπεξκαηνδσάξην κε ην σάξην (σνθχηηαξν Β’ ηάμεο) σο πξνο ην 
κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηνπο.                                                                              (κνλάδεο 2) 
 
ε. Να ζπγθξίλεηε ηε ζπεξκαηνγέλεζε θαη ηελ σνγέλεζε σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ψξηκσλ 
γακεηψλ πνπ παξάγνληαη απφ θάζε ζπεξκαηνγφλην θαη σνγφλην αληίζηνηρα. 

(κνλάδεο 2) 
ζη. Σα πην θάησ ζρεδηαγξάκκαηα παξνπζηάδνπλ κεξηθά ζηάδηα ηεο κείσζεο αιιά φρη ζηε 
ζσζηή ζεηξά. 

 

i. Να νλνκάζεηε ηα ζηάδηα 1 κέρξη 4.                                                     (κνλάδεο 2) 
 

ii. Να αλαθέξεηε έλα ιφγν πνπ δείρλεη ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο κείσζεο ζηνπο 
πνιπθχηηαξνπο νξγαληζκνχο.                                                            (κνλάδα 1) 

 

Μέξνο Γ/ 11 / 2011 / 15 κνλ. 

Δξώηεζε 4 

5.  Σν παξαθάησ ζρεδηάγξακκα δείρλεη ην γελλεηηθφ ζχζηεκα ηνπ άλδξα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

3 

2 

1 

 

5 

6 

Οςτό 

λεκάνθσ 
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 α.  Να νλνκάζεηε ηηο δνκέο πνπ παξηζηάλνπλ νη αξηζκνί 1-6.             

(κνλάδεο 3) 

 β.  Μηα πεξίπησζε αλδξηθήο αληθαλφηεηαο ζεσξείηαη θαη ε αδπλακία ζηχζεο. Ζ 

ζηχζε απνθαζίζηαηαη κε εηδηθφ θάξκαθν πνπ πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλε ρεκηθή νπζία 

(sildenafil citrate). Ζ ζπγθεθξηκέλε ρεκηθή νπζία επηδξά ζην πένο δηαηεξψληαο ηε 

δξάζε ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ (ΝΟ) γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Να 

εμεγήζεηε πψο ε δξάζε ηνπ θαξκάθνπ δηεπθνιχλεη ηε ζηχζε.  

(κνλάδεο 2) 

Μέξνο Α/ 12 / 2012 / 5 κνλ. 

 

Δξώηεζε 5 

6.  Ζ κίησζε θαη ε κείσζε είλαη είδε θπηηαξηθήο (ππξεληθήο) δηαίξεζεο πνπ 

παξαηεξνχληαη κφλν ζε επθαξπσηηθνχο νξγαληζκνχο.  

 

 α.  Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε εθηέιεζε ηεο κίησζεο,  ζηνπο 

πνιπθχηηαξνπο επθαξπσηηθνχο νξγαληζκνχο, είλαη απαξαίηεηε. 

     (κνλάδεο 3) 

 

 β.  «Η μείωζη είναι ςπεύθςνη για ηην εμθάνιζη ποικιλομοπθίαρ μεηαξύ 

 οπγανιζμών ηος ιδίος είδοςρ, πος αναπαπάγονηαι αμθιγονικά».   

  Να αλαθέξεηε δχν (2) ιφγνπο πνπ λα δηθαηνινγνχλ γηαηί ε πην πάλσ 

 δήισζε, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία ηεο κείσζεο, είλαη νξζή. 

     (κνλάδεο 2) 

Μέξνο Α/ 6 / 2012 / 5 κνλ. 
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Δξώηεζε 6 

6.  Σν παξαθάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη έλα αλζξψπηλν σνθχηηαξν Β΄ ηάμεο.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 α.  Να αλαθέξεηε ζε πνην ζηάδην ηεο κεησηηθήο δηαίξεζεο βξίζθεηαη έλα 

 σνθχηηαξν Β΄ ηάμεο.   
     (κνλάδα 1) 

 

 β.  Να εμεγήζεηε πψο εκπιέθνληαη ε δηαθαλήο δψλε, ε θπηηαξηθή κεκβξάλε θαη 
 ηα θνθθηψδε θπζηίδηα ζηε δηαδηθαζία ηεο γνληκνπνίεζεο ηνπ σνθπηηάξνπ  Β΄ 
ηάμεο απφ ην ζπεξκαηνδσάξην.  

     (κνλάδεο 3) 
 

 γ. Να αλαθέξεηε θαη λα δηθαηνινγήζεηε πψο ζα νλνκαδφηαλ ην πην πάλσ  θχηηαξν 
αλ ππήξραλ ζηελ πεξηθέξεηά ηνπ φρη έλα αιιά δχν ή ηξία πνιηθά  ζσκάηηα θαη 
ζην θπηηαξφπιαζκά ηνπ δχν μερσξηζηνί ππξήλεο κε  δηαθνξεηηθφ γελεηηθφ πιηθφ. 

     (κνλάδα 1) 
Μέξνο Α/ 6 / 2013 / 5 κνλ. 

Δξώηεζε 7 

7.  Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ηε ζρεηηθή ρξνληθή δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ 
ζηαδίσλ ηνπ θχθινπ δσήο ελφο ηππηθνχ ζσκαηηθνχ αδηαθνξνπνίεηνπ θπηηάξνπ. 

 

 
  

Κυτταροπλαςματικι διαίρεςθ 
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 α. Να αλαθέξεηε δχν (2) δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδεη έλα θχηηαξν, 
 πνπ βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο Μεζφθαζεο.  
                   (κνλάδεο 2) 

 
 β. πρλά εθθξάδεηαη ε άπνςε φηη:  
  «Ζ Μεζφθαζε απνηειεί έλα ζηάδην εξεκίαο-αλάπαπζεο κέζα ζηνλ θχθιν 

 δσήο ηνπ θπηηάξνπ».  
  Να αλαθέξεηε δχν (2) ζεκαληηθά γεγνλφηα-ιεηηνπξγίεο, πνπ ζπκβαίλνπλ  ζην 

 ζηάδην ηεο Μεζφθαζεο, πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ε πην πάλσ άπνςε δελ ηζρχεη. 
                   (κνλάδεο 2) 

 
 γ. Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη έλα ηππηθφ ζσκαηηθφ αδηαθνξνπνίεην  θχηηαξν 

ζε ηξία δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ (Α, Β θαη Γ). 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  (i) Να νλνκάζεηε ηα ζηάδηα Α, Β θαη Γ πνπ θαίλνληαη ζην πην πάλσ ζρήκα. 

                (κνλάδεο 1,5) 
 

  (ii) Να νλνκάζεηε ηηο δνκέο Υ, Φ θαη Ε πνπ θαίλνληαη ζην πην πάλσ ζρήκα. 
                (κνλάδεο 1,5) 

 δ. ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη δεχγνο νκνιφγσλ ρξσκαηνζσκάησλ φπσο 
 παξαηεξήζεθε θαηά ηε κειέηε ελφο άιινπ θπηηάξνπ πνπ πάξζεθε απφ κία 
 γπλαίθα. 

 
 
 

 
     
 
 
 
 
  Αλ ζαο δνζεί ε πιεξνθνξία φηη ην ζπγθεθξηκέλν θχηηαξν βξηζθφηαλ ζε ζηάδην 

 πξφθαζεο: 
  (i) Να νλνκάζεηε ην θαηλφκελν πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ζεκείν Χ. 

       (κνλάδα 1) 

 
   (ii)  Να  νλνκάζεηε,  επαθξηβψο,  ην  είδνο  ηεο  ππξεληθήο  δηαίξεζεο  πνπ  

 γίλεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν θχηηαξν. 

       (κνλάδα 1)  

 
 

 

  

Ω 
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  (iii)  Να εμεγήζεηε ηε βηνινγηθή ζεκαζία ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ παξνπζηάδεηαη  
 ζην πην πάλσ ζρήκα ζην ζεκείν Χ.  

       (κνλάδα 1) 

 
Μέξνο B/ 7 / 2013 / 10 κνλ. 

 
Δξώηεζε 8 

11.  Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ δπγσηνχ (Α) ζε έκβξπν (Δ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 α. Να νλνκάζεηε ηηο δνκέο Γ θαη Γ. 

                    (κνλάδα 1) 
 
 β. Να αλαθέξεηε ζε πνην κέξνο ηνπ γπλαηθείνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο  
  εληνπίδεηαη ην δπγσηφ (Α) θαη ζε πνην ην έκβξπν (Δ). 

                    (κνλάδα 1) 
 

 γ. Να πεξηγξάςεηε ηηο αιιαγέο πνπ ζα ζπκβνχλ ζηε δνκή Γ ψζηε λα αξρίζεη λα  
  ιεηηνπξγεί σο έκβξπν κε ηθαλφηεηα ζξέςεο απφ ηνπο ηζηνχο ηεο κεηέξαο. 

                   (κνλάδεο 4) 
 

 δ. Μηα πγηήο λεαξή γπλαίθα κε θαλνληθνχο θαηακήληνπο θχθινπο, πνπ πξνζπαζεί  
  λα θάλεη παηδί, παξαηεξεί  θαζπζηέξεζε  ζηελ  έιεπζε  ηεο  έκκελεο  ξχζεο  
  θαηά 10 κέξεο θαη ππνςηάδεηαη φηη κπνξεί λα είλαη έγθπνο. Γη’ απηφ θαη θάλεη ην  
  θιαζηθφ ηεζη εγθπκνζχλεο. 
 

  (i) Να  νλνκάζεηε  ηελ  νπζία  πνπ  αληρλεχεηαη  (ζηελ  πεξίπησζε  ζεηηθνχ  
   απνηειέζκαηνο) ζην θιαζηθφ ηεζη εγθπκνζχλεο. 

                    (κνλάδα 1) 
 

  (ii) Να εμεγήζεηε ηνλ νξκνληθφ κεραληζκφ βάζεη ηνπ νπνίνπ ε εγθπκνζχλε  
   πξνθαιεί  πξνζσξηλή  αλαζηνιή  ηεο  έκκελεο  ξχζεο,  μεθηλψληαο ηελ  
   εμήγεζή ζαο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή πνπ παξάγεη ηελ νξκφλε. 

                    (κνλάδα 4) 
 

 ε. Σν απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο νχξσλ (ή/θαη αίκαηνο) ζηελ πην πάλσ γπλαίθα  
  ήηαλ ηειηθά αξλεηηθφ θαη ε γπλαίθα ζε ιίγεο κέξεο εκθάληζε έκκελε ξχζε,   
  ππνινγίδνληαο φηη ηειηθά ν ηειεπηαίνο θχθινο ηεο δηήξθεζε 40 κέξεο.    
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  (i) Να δψζεηε δχν (2) πηζαλνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε πην πάλσ πγηήο  
   λεαξή  γπλαίθα,  κε  θχθινπο θαλνληθήο  ζπλήζσο  δηάξθεηαο,  μαθληθά   
   εκθάληζε θχθιν 40 εκεξψλ.    
                    (κνλάδα 1) 
 

  (ii) Να  ππνινγίζεηε  ηελ  θξίζηκε πεξίνδν,  κέζα ζ’ απηφλ ηνλ θχθιν ησλ 40  
   εκεξψλ, θαηά ηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα είρε κείλεη έγθπνο. Να θάλεηε ηηο  
   θαηάιιειεο αξηζκεηηθέο πξάμεηο θαη λα εμεγήζεηε ηνπο ππνινγηζκνχο ζαο.    

                   (κνλάδεο 3) 

 
Μέξνο Γ/ 11 / 2013 / 15 κνλ. 

 

 
Δξώηεζε 9 

3. α. ην ρήκα 3.1, πνπ παξνπζηάδεη κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο  
 γπλαίθαο, θαίλνληαη ηα φξγαλα Α κέρξη Ε.  
 

 
ρήκα 3.1 

 
 Με βάζε ην ρήκα 3.1 λα νλνκάζεηε ην κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο, 
 δίλνληαο θαη ην γξάκκα (Α κέρξη Ε) θαη ην φλνκα, ζην νπνίν: 

i. Δηζέξρεηαη ην πένο θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή γηα ηελ αλαπαξαγσγή 
ii. Δκθπηεχεηαη ην έκβξπν.                                                                      

(κνλάδεο 2) 
 β. ην ρήκα 3.2 παξνπζηάδεηαη ε ζηηγκή ηεο  γνληκνπνίεζεο ελφο σνθπηηάξνπ Β΄ 

 ηάμεο ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη κφλν 3 απφ ηα 23 ρξσκαηνζψκαηα ζε θάπνην 
 ζηάδην κείσζεο.  

  Να αλαθέξεηε ηα ζηάδηα ηεο κείσζεο πνπ αθνινπζνχλ, ψζηε λα ζπκπιεξσζεί  ε 
 κεησηηθή δηαίξεζε γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ σαξίνπ θαη ηνλ απνρσξηζκφ ηνπ 
 δεχηεξνπ πνιηθνχ ζσκαηίνπ.                                                                   

(κνλάδα 1) 
  

Α 

Β 
Γ 

Δ 
Ε 

 Ζ 
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 γ. Σν ζπέξκα απνηειείηαη απφ ζπεξκαηνδσάξηα θαη εθθξίκαηα. Γχν απφ ηνπο 

 αδέλεο πνπ εκπινπηίδνπλ ην ζπέξκα κε εθθξίκαηα είλαη ν πξνζηάηεο αδέλαο θαη 
 νη αδέλεο Cowper. Να αλαθέξεηε έλα (1) ξφιν ηνπ εθθξίκαηνο πνπ παξάγεηαη 
 απφ ηνλ θάζε αδέλα.   

(κνλάδεο 2)  
 

Μέξνο Α/ 3 / 2014 / 5 κνλ. 

 
Δξώηεζε 10 

8. Σν ρήκα 8.1 δείρλεη ηνλ κεραληζκφ αξλεηηθήο αλάδξαζεο κε ηνλ νπνίν ν 
 νξγαληζκφο θαηαθέξλεη λα ξπζκίδεη ηα επίπεδα ησλ γνλαδνηξφπσλ νξκνλψλ (Α 
 θαη Β) ζην αίκα ηνπ άλδξα δηαηεξψληαο έηζη θπζηνινγηθέο ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπο 
 ζην αίκα.  

 
ρήκα 8.1 

 

 α. Να νλνκάζεηε ηηο γνλαδνηξφπεο νξκφλεο Α θαη Β θαη ηα θχηηαξα Γ ησλ φξρεσλ. 
(κνλάδεο 1.5) 

 β. Να αλαθέξεηε δχν (2) ιεηηνπξγίεο ησλ θπηηάξσλ Γ εθηφο ηεο παξαγσγήο ηνπ  
 αλαζηνιέα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπαξαγσγή.                                      (κνλάδεο 2)  

Υξσκαηνζψκαηα  

Χνθπηηάξνπ  Β΄ ηάμεο 

Χνθχηηαξν Β΄ ηάμεο 

Ππξήλαο 

ζπεξκαηνδσαξίνπ 

ρήκα 3.2 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

                   Διέγερση 

                   Αναστολή 
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 γ. Να αλαθέξεηε θαη λα εμεγήζεηε κε βάζε ηνλ πην πάλσ κεραληζκφ (ρήκα 8.1)   
  δχν (2) κεηαβνιέο πνπ ζα ζπκβνχλ ζε έλα άλδξα πνπ ηνπ έρνπλ αθαηξεζεί νη  
  φξρεηο. 
 

(κνλάδεο 2) 
 
 

 δ.  Σν ρήκα 8.2 παξνπζηάδεη ηε δηαδηθαζία ηεο ζπεξκαηνγέλεζεο.  
  Οη αξηζκνί 1 θαη 2 αληηπξνζσπεχνπλ ζηάδηα θπηηαξηθήο δηαίξεζεο θαη ηα   
  γξάκκαηα Υ, Τ, Ε θχηηαξα.  

 
 i. Να νλνκάζεηε ηα θχηηαξα Υ, Τ θαη Ε.                                              

(κνλάδεο 1,5) 
 

 ii. Οη θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο 1 θαη 2  (ρήκα  8.2) 
  πεξηιακβάλνπλ δηάθνξα ζηάδηα  κέρξη λα 
  νινθιεξσζνχλ. Γχν απφ απηά είλαη ε  
  Πξφθαζε Η θαη ε Πξφθαζε ΗΗ. Να γξάςεηε δχν 
  (2) δηαθνξέο κεηαμχ απηψλ ησλ δχν ζηαδίσλ.        
 

(κνλάδεο 2) 
 

ε. Ζ ζπεξκαηνγέλεζε είλαη ε δηαδηθαζία 
 παξαγσγήο ζπεξκαηνδσαξίσλ ζηνπο φξρεηο 
 ελψ ε σνγέλεζε είλαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο 
 σνθπηηάξσλ Β΄ ηάμεο ζηηο σνζήθεο.  
 Να γξάςεηε κία (1) άιιε δηαθνξά κεηαμχ απηψλ 
 ησλ δχν δηαδηθαζηψλ.  

(κνλάδα 1) 
ρήκα 8.2 

 
Μέξνο Β/ 8 / 2014 / 10 κνλ. 

  

ρήκα 8.2 

Αδιαφοροποίθτα  
εμβρυικά κφτταρα 
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Δξώηεζε 11 

11. Σν πην θάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηα ζηάδηα ελφο σνζεθηθνχ θχθινπ ζπλνιηθήο 
δηάξθεηαο 38 εκεξψλ ζε κηα γπλαίθα ειηθίαο 45 εηψλ. ’ απηφλ ηνλ θαηακήλην θχθιν ε 
γπλαίθα είρε έκκελε ξχζε ηελ 1ε Ηνπλίνπ (εκέξα ησλ γελεζιίσλ ηεο) θαη ζηε ζπλέρεηα ζηηο 
8 ηνπ επφκελνπ κήλα (Ηνπιίνπ).  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(α) Να νλνκάζεηε ηηο δνκέο Α, Β, Γ, Γ, Δ θαη Ε. 

                   (κνλάδεο 3) 

(β) η.  Να νλνκάζεηε ηε δηαδηθαζία Χ. 
                   (κνλάδα 1) 

 ηη.  Να ππνινγίζεηε ηνλ ρξφλν πνπ απαηηήζεθε απφ ηελ έλαξμε ηνπ θχθινπ  κέρξη 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο Χ εθηειψληαο ηελ θαηάιιειε  αξηζκεηηθή 
πξάμε. 
                   (κνλάδα 1) 

(γ) Αλ ε γπλαίθα απηή έκελε έγθπνο, λα εμεγήζεηε γηαηί δε ζα παξαηεξνχζε έκκελε 
ξχζε ζηηο 8 Ηνπιίνπ.  

                    (κνλάδα 2) 

(δ) Να εμεγήζεηε ζε πνηεο κέξεο απηνχ ηνπ σνζεθηθνχ θχθινπ, ε γπλαίθα απηή, 
 ζα  κπνξνχζε λα είρε κείλεη έγθπνο αλ είρε ζεμνπαιηθή επαθή. Να θάλεηε ηηο 
 θαηάιιειεο αξηζκεηηθέο πξάμεηο θαη λα εμεγήζεηε ηνπο ππνινγηζκνχο ζαο.    

                   (κνλάδεο 3) 
(ε) Σν   πην   θάησ   ζρήκα   παξνπζηάδεη   θάπνηα   ηάδηα  (1-4)   ηεο   κείσζεο, 
 απνηππσκέλα ζε ηπραία ζεηξά, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε γεγνλφηα πνπ ζπκβαίλνπλ 
 ζηηο δνκέο Α-Γ ηνπ πην πάλσ σνζεθηθνχ θχθινπ ησλ 38 εκεξψλ. 

Α 

Β 

Γ 
Ω 

Ε 

Ζ 

Δ 
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 (ην ζρήκα θαίλεηαη κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ρξσκαηνζσκάησλ ηεο  
 γπλαίθαο).  

 
 
 

η.  Να νλνκάζεηε ηα πην πάλσ ηάδηα 1-4 ηεο κείσζεο.  
                  (κνλάδεο 2) 

 

ηη. Να δψζεηε ηνλ αξηζκφ ηαδίνπ ηεο κείσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηε δνκή Α  θαη 
 ηνλ αξηζκφ ηαδίνπ ηεο κείσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηε δνκή Γ.    

                   (κνλάδα 1) 

 

ηηη. Να εμεγήζεηε γηαηί, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο άζθεζεο, ε πην πάλσ 
 κεησηηθή δηαίξεζε, πνπ εθηειείηαη ζ’ απηφλ ηνλ θαηακήλην θχθιν, δελ κπνξεί 
 λα νινθιεξσζεί. 

                   (κνλάδα 1) 

 

ηv. Να αλαθέξεηε πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα έρεη πεξάζεη απφ ηελ  έλαξμε  απηήο  
 ηεο κεησηηθήο  δηαίξεζεο, ζηελ πην πάλσ γπλαίθα, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 
 ηαδίνπ 1 θαη λα δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.   
                   (κνλάδα 1) 

 

 

Μέξνο Γ/ 11 / 2015 / 15 κνλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 14 

 

Ο ΦΟΡΔΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΗΚΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ - DNA 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 14 Ο ΦΟΡΔΑ ΣΖ ΓΔΝΔΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ - DNA 

 

Δξώηεζε 1 

4. Σν πην θάησ ζρεδηάγξακκα αθνξά ζηε δνκή ηνπ DNA. 

 

(α) Ση αληηπξνζσπεχνπλ ηα γξάκκαηα Α κέρξη Γ.                                          (κνλ.2) 

(β) Έλα ηκήκα DNA έρεη ζπλνιηθά 20 βάζεηο. Απφ απηέο νη έμη είλαη βάζεηο 
     Θπκίλεο (Σ). Πφζνπο δεζκνχο πδξνγφλνπ πεξηέρεη απηφ ην ηκήκα DNA; ( κνλ.1) 
 

  (γ) Να γξάςεηε δχν δηαθνξέο ζηε ρεκηθή ζχζηαζε κεηαμχ ηνπ ξηβνλνπθιενηηδίνπ  
                θαη ηνπ δεζνμπξηβνλνπθιενηηδίνπ.                                                              (κνλ.2) 

 

Μέξνο Α/ 4 / 2010 / 5 κνλ. 

 

Δξώηεζε 2 

8. Σα άηνκα κε αιθηζκφ δελ παξάγνπλ κειαλίλε ζε εμεηδηθεπκέλα θχηηαξα ιφγσ ηεο 

 απνπζίαο ηνπ ελδχκνπ ηπξνζηλάζε. 

 (α) Αο ππνζέζνπκε φηη έλα ηκήκα ηνπ mRNA, πνπ είλαη ππεχζπλν γηα παξαγσγή 
      ηεο ηπξνζηλάζεο έρεη θαηά ζεηξά ηηο πην θάησ βάζεηο: 

A A U  U G U   U G C  C C G 
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Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ πην θάησ  γελεηηθφ θψδηθα λα γξάςεηε κε ηε ζσζηή ζεηξά ηα 

ακηλνμέα ηνπ ηκήκαηνο ηεο πξσηεΐλεο πνπ παξάγεηαη.                             (κνλ.2)                                         

1
ε
 

Βάζε 

2
ε
 Βάζε 3

ε
 

Βάζε U C A G 

 

 

U 

UUU θαηλπιαλαλίλε UCU ζεξίλε UAU ηπξνζίλε UGU θπζηεΐλε U 

C 

A 

G 

UUC θαηλπιαλαλίλε UCC ζεξίλε UAC ηπξνζίλε UGC θπζηεΐλε 

UUA ιεπθίλε UCA ζεξίλε UAA STOP UGA STOP 

UUG ιεπθίλε UCG ζεξίλε UAG STOP UGG ηξππηνθάλε 

 

C 

CUU ιεπθίλε CCU πξνιίλε CAU ηζηηδίλε CGU αξγηλίλε U 

C 

A 

G 

CUC ιεπθίλε CCC πξνιίλε CAC ηζηηδίλε CGC αξγηλίλε 

CUA ιεπθίλε CCA πξνιίλε CAA γινπηακίλε CGA αξγηλίλε 

CUG ιεπθίλε CCG πξνιίλε CAG γινπηακίλε CGG αξγηλίλε 

 

 

A 

AUU ηζνιεπθίλε ACU ζξενλίλε AAU αζπαξαγγίλε AGU ζεξίλε U 

C 

A 

G 

AUC ηζνιεπθίλε ACC ζξενλίλε AAC αζπαξαγγίλε AGC ζεξίλε 

AUA ηζνιεπθίλε ACA ζξενλίλε AAA ιπζίλε AGA αξγηλίλε 

AUG κεζηνλίλε STR ACG ζξενλίλε AAG ιπζίλε AGG αξγηλίλε 

 

 

G 

GUU βαιίλε GCU αιαλίλε GAU αζπαξηηθφ νμχ GGU γιπθίλε U 

C 

A 

G 

GUC βαιίλε GCC αιαλίλε GAC αζπαξηηθφ νμχ GGC γιπθίλε 

GUA βαιίλε GCA αιαλίλε GAA γινπηακηληθό 

νμύ 

GGA γιπθίλε 

GUG βαιίλε GCG αιαλίλε GAG γινπηακηληθό 

νμύ 

GGG γιπθίλε 

 
(β) Nα πεξηγξάςεηε ην ξφιν ησλ κνξίσλ tRNA θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο   
     ηνπ ελδχκνπ (πξσηεΐλε)  ηπξνζηλάζε.                                                                        (κνλ.4)    
                                                                     

(γ) Να νλνκάζεηε έλα έλδπκν ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ηεο κεηαγξαθήο ηνπ 
     DΝA θαη λα εμεγήζεηε ην ξφιν ηνπ.                                                                          (κνλ.2)  
 
(δ) Να γξάςεηε 2 ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελδχκσλ                                                             (κνλ.2)      
 

Μέξνο Β/ 8 / 2010 / 10 κνλ. 
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Δξώηεζε 3 

2. α. Να αλαθέξεηε δχν ηδηφηεηεο ηνπ DNA, σο θνξέα ησλ θιεξνλνκηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ.                                                                                             (κνλάδεο 2) 
 
 
β. Να νλνκάζεηε ηνπο δεζκνχο κε ηνπο νπνίνπο: 

i. πλδένληαη ηα λνπθιενηίδηα κεηαμχ ηνπο έηζη ψζηε λα θαηαζθεπαζηεί κία 
πνιπλνπθιενηηδηθή αιπζίδα DNA.                                                      (κνλάδεο 1) 

 
ii.πλδένληαη νη αδσηνχρεο βάζεηο ησλ δχν ζπκπιεξσκαηηθψλ 

πνιπλνπθιενηηδηθψλ αιπζίδσλ ηνπ DNA                                            (κνλάδεο 1) 
 

γ. Αλ γλσξίδνπκε φηη ζε έλα κφξην RNA ην 20 % ησλ αδσηνχρσλ βάζεψλ ηνπ είλαη 
αδελίλε (Α), κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην πνζνζηφ ησλ ππνινίπσλ αδσηνχρσλ 
βάζεψλ ηνπ; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                        (κνλάδα 1) 
 

Μέξνο Α/ 2 / 2011 / 5 κνλ. 

 

Δξώηεζε 4 

10. α. Καηά ηε κειέηε θαξπφηππνπ αλζξψπηλσλ θπηηάξσλ εληνπίζζεθαλ άηνκα πνπ είραλ 
ηνπο πην θάησ ζπλδπαζκνχο θπιεηηθψλ ρξσκαηνζσκάησλ. 
 

Άηνκν 1 2 3 4 

Φπιεηηθά 
Υξσκαηνζώκαηα ΥΥ Υ ΥΤ ΥΤΤ 

 

i. Να αλαθέξεηε έλα απφ ηα πην πάλσ άηνκα πνπ έρεη ην ζσζηφ αξηζκφ θπιεηηθψλ 
xξσκαηνζσκάησλ.                                                                (κνλάδα 1) 

 
ii. Πνηνο είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ρξσκαηνζσκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε 
ζσκαηηθφ θχηηαξν ζηα άηνκα 2 θαη 4;                                           (κνλάδεο 2) 
 

β. Να απαληήζεηε ζηα πην θάησ εξσηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαδηθαζία σξίκαλζεο 
ηνπ mRNA ζηα επθαξπσηηθά θχηηαξα. 
 

i. ε πνην κέξνο ηνπ θπηηάξνπ γίλεηαη ε σξίκαλζε ηνπ mRNA;              (κνλάδα 1) 
 

ii. Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ ξηβνδνλνπθιενπξσηετληθψλ ζσκαηηδίσλ (snRNPs) θαηά 
ηε δηαδηθαζία σξίκαλζεο ηνπ mRNA ζηα επθαξπσηηθά θχηηαξα;   (κνλάδα 1) 
 

γ. Μηα πξσηεΐλε απνηειείηαη απφ 4 πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο αλά δχν φκνηεο κεηαμχ ηνπο 
σο πξνο ηελ αιιεινπρία ησλ ακηλνμέσλ. Οη δχν πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο Α 
απνηεινχληαη απφ 150 ακηλνμέα ε θάζε κηα θαη νη δχν πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο Β απφ 
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120 ακηλνμέα ε θάζε κηα.  Πφζα δηαθνξεηηθά είδε mRNA είλαη ππεχζπλα γηα ηε ζχλζεζε 
ησλ ηεζζάξσλ πνιππεπηηδηθψλ αιπζίδσλ;                                                      (κνλάδα 1) 
 
δ. Πην θάησ θαίλεηαη ε αιιεινπρία λνπθιενηηδίσλ ελφο ηκήκαηνο κνξίνπ DNA πνπ 
κεηαγξάθεηαη. 

C C G A T T C G A T A G 
 

i. ηε ζπλέρεηα δίλνληαη δχν ηκήκαηα Α θαη Β ηεο ίδηαο αιπζίδαο DNA ζηα νπνία 
έρνπλ παξαηεξεζεί γνληδηαθέο κεηαιιάμεηο. Να νλνκάζεηε ην είδνο ηεο γνληδηαθήο 
κεηάιιαμεο γηα θάζε έλα απφ ηα πην θάησ ηκήκαηα. 

 
Μεηάιιαμε Α: C C A T T C G A T A G 

Μεηάιιαμε Β: C C G A T T C G A A T A G                                           (κνλάδεο 2) 

 
ii. Να αλαθέξεηε ζε ηη είδνπο γνληδηαθή κεηάιιαμε νθείιεηαη ε θιεξνλνκηθή πάζεζε 
ηεο δξεπαλνθπηηαξηθήο αλαηκίαο.                                             (κνλάδα 1) 
 
iii. Ση είλαη νη ζησπειέο κεηαιιάμεηο;                                                       (κνλάδα 1) 
 

Μέξνο B/ 10 / 2011 / 10 κνλ. 

 

Δξώηεζε 5 

10.  α.  Έλα ηκήκα δίθισλνπ µνξίνπ DNA πεξηέρεη 20% θπηνζίλε (C).  
 

   (i)  Να ππνινγίζεηε, δηθαηνινγψληαο ηνπο ππνινγηζκνχο ζαο, πφζν είλαη ην  
  πνζνζηφ (%) θάζε κηαο απφ ηηο ππφινηπεο βάζεηο (G, A, T) ζην ηκήκα   
 απηφ ηνπ δίθισλνπ DNA. 

            (κνλάδα 1) 
 

   (ii)  Να ππνινγίζεηε, δηθαηνινγψληαο ηνπο ππνινγηζκνχο ζαο, πφζνη δεζκνί  
  πδξνγφλνπ ππάξρνπλ ζην ηκήκα ηνπ δίθισλνπ DNA πνπ αλαθέξεηαη πην   
 πάλσ αλ απηφ  απνηειείηαη απφ δηαθφζηα (200) λνπθιενηίδηα. 

                                                      (κνλάδεο 2) 
 

 β.  Σα λνπθιενηίδηα µε ηηο βάζεηο 5΄ UGU│ACG│UUC│AAU 3΄ βξίζθνληαη ζην 
 µέζν πεξίπνπ ελφο µνξίνπ mRNA (κε θάζεηεο γξακκέο νξίδεηαη ην  πιαίζην 
αλάγλσζεο).  

 

   Να βξείηε θαη λα θαηαγξάςεηε, κε  ηε  βνήζεηα  ηνπ  πην  πάλσ ηκήκαηνο  ηνπ   
 mRNA,  ην  ηκήκα  ηνπ  δίθισλνπ DNA  απφ  ην  νπνίν  απηφ  ην  mRNA έρεη  
 κεηαγξαθεί, θαζνξίδνληαο ηελ θαηεχζπλζε (5΄→3΄) θαη ηελ νλνκαζία θάζε  
 αιπζίδαο (κεηαγξαθφκελε ή κε κεηαγξαθφκελε).   

(κνλάδεο 2) 
 

 γ.  (i) Να  ππνινγίζεηε,  δηθαηνινγψληαο   ηνπο  ππνινγηζκνχο  ζαο,  πφζα  
 ακηλνμέα θσδηθνπνηνχληαη απφ ην πην πάλσ ηκήκα απηνχ ηνπ mRNA.  

 (κνλάδα 1) 
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   (ii)  Να βξείηε θαη λα θαηαγξάςεηε γηα θάζε θσδίθην, ηνπ πην πάλσ ηκήκαηνο  
  ηνπ mRNA, ην αληίζηνηρν αληηθσδίθην πνπ ην αλαγλσξίδεη.  

 (κνλάδεο 2) 

 

   (iii) Να αλαθέξεηε ζε πνηα κφξηα εληνπίδνληαη ηα αληηθσδίθηα. Να εμεγήζεηε  
  γηαηί    είλαη     ζεκαληηθά   ηα   αληηθσδίθηα   γηα    ηελ   εθηέιεζε   ηεο   
 πξσηετλνζχλζεζεο.  

 (κνλάδεο 2) 

 
Μέξνο B/ 10 / 2012 / 10 κνλ. 

 
 
 
 
Δξώηεζε 6 

5.  Σν παξαθάησ ζρήκα παξνπζηάδεη ηε ζχγρξνλε αληίιεςε γηα ην «Κεληξηθφ Γφγκα ηεο 
Μνξηαθήο Βηνινγίαο».  

 
 
 
 
 
 
 α.  Να νλνκάζεηε ηηο δηαδηθαζίεο Α, Β, Γ θαη Γ πνπ θαίλνληαη ζην ζρήκα. 

     (κνλάδεο 2) 

 

 β.  Να νλνκάζεηε ην νξγαλίδην R πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηαδηθαζία Γ,  θαζψο 
θαη ην έλδπκν Δ. 

     (κνλάδα 1) 

 

 γ.  Να  εμεγήζεηε γηαηί  ε νξζή έλλνηα είλαη  «έλα γνλίδην θσδηθνπνηεί γηα κηα 
 πνιππεπηηδηθή αιπζίδα» θαη φρη «έλα γνλίδην θσδηθνπνηεί γηα κηα πξσηεΐλε».  

     (κνλάδα 1) 

 

 δ.  Να εμεγήζεηε πψο είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ πάλσ απφ 200 δηαθνξεηηθνί 
 ηχπνη ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ ζηνλ νξγαληζκφ καο, πνπ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο 
 δνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά, ηε ζηηγκή πνπ φινη (νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη ζσκαηηθψλ 
 θπηηάξσλ) δηαζέηνπλ θπζηνινγηθά ην ίδην γελεηηθφ πιηθφ (ηα ίδηα γνλίδηα).  

     (κνλάδα 1) 

 
Μέξνο A/ 5 / 2013 / 5 κνλ. 

  

         

 DNA              RNA 

        

πολυπεπτιδικι 

αλυςίδα 

 B 

Ε R 

Δ Γ Α 
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Δξώηεζε 7 

8.  α. ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη ην βηνινγηθφ καθξνκφξην Υ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  (i) Να νλνκάζεηε ην καθξνκφξην X θαη ηα κέξε ηνπ Α θαη Γ. 

                 (κνλάδεο 1,5) 
 

  (ii) Να νλνκάζεηε ηνπο ρεκηθνχο δεζκνχο Γ θαη ηα δεχγε βάζεσλ Β θαη Δ  
  ηνπ καθξνκνξίνπ Υ.  
                 (κνλάδεο 1,5) 

 

  (iii) Να νλνκάζεηε ηα άθξα Τ θαη Ε (ψζηε λα νξίδεηαη ε θαηεχζπλζε ζηε δεμηά  
   πιεπξά ηνπ κνξίνπ). 

                 (κνλάδα 1) 
 β. Ζ πην θάησ αιιεινπρία απνηειεί ηκήκα ηεο κε κεηαγξαθφκελεο αιπζίδαο  
  ελφο  γνληδίνπ  πνπ  θσδηθνπνηεί  γηα  έλα  ηκήκα   κηαο   πνιππεπηηδηθήο   
  αιπζίδαο.  
  ην πην θάησ ηκήκα θαζνξίδεηαη ε θαηεχζπλζε 5΄→3΄ ηεο αιπζίδαο θαη ην  
  πιαίζην αλάγλσζεο (κε θάζεηεο γξακκέο).   
 

           5΄…CAA│TGT│ATG│TTT│TGG│GAT…3´ 

 
  (i) Να βξείηε ηελ αιιεινπρία ησλ αδσηνχρσλ βάζεσλ ζηε ζπκπιεξσκαηηθή  

  αιπζίδα DNA (κεηαγξαθφκελε) θαζνξίδνληαο ζ’ απηή θαη ηελ θαηεχζπλζε.   
                 (κνλάδα 1) 

 
  (ii) Να βξείηε ην ηκήκα ηνπ m-RNA πνπ παξάγεηαη απφ ην πην πάλσ ηκήκα  

  ηνπ γνληδίνπ θαζνξίδνληαο ζ’ απηφ θαη ηελ θαηεχζπλζε. 
                 (κνλάδα 1) 

 
   (iii) Να  βξείηε, κε ηε βνήζεηα ηνπ γελεηηθνχ θψδηθα πνπ δίλεηαη πην θάησ,   

  ηελ πξσηνηαγή δνκή ηνπ ηκήκαηνο ηεο πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο πνπ  
  θσδηθνπνηείηαη απφ ην πην πάλσ ηκήκα ηνπ γνληδίνπ. 

                 (κνλάδα 1) 
 

Α 

Τ 

Β 

Γ 

Δ 

Ε 

Ζ 

Χ 

 

Χ 
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  (iv) Παξαθάησ πεξηγξάθεηαη ε πνιππεπηηδηθή αιπζίδα πνπ παξάγεηαη ιφγσ    
  κίαο,  αιιά  δηαθνξεηηθήο  θάζε  θνξά,  γνληδηαθήο  κεηάιιαμεο, πνπ   
  ζπκβαίλεη ζην ηκήκα ηνπ πην πάλσ γνληδίνπ.  

 
 
   (1)  ηελ πνιππεπηηδηθή αιπζίδα πνπ παξάγεηαη, παξά ηε κεηάιιαμε,  

   δελ παξαηεξείηαη θακηά  αιιαγή ζηελ πξσηνηαγή δνκή. 
                 (κνλάδα 1) 

 
   (2) ηελ πνιππεπηηδηθή αιπζίδα πνπ παξάγεηαη παξαηεξείηαη αιιαγή,  

   απφ έλα ζεκείν θαη κεηά, ζε έλα κεγάιν αξηζκφ ακηλνμέσλ.  
 (κνλάδα 1) 

 
   (3) Παξάγεηαη κηα πνιχ πην κηθξή πνιππεπηηδηθή αιπζίδα κε έιιεηκκα 

   ζην θαξβνμπηειηθφ άθξν. 
(κνλάδα 1) 

 
   Να εμεγήζεηε, κε ηε βνήζεηα ηνπ γελεηηθνχ θψδηθα, πψο ζα κπνξνχζαλ  

  λα πξνθχςνπλ ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα. 
 

 
 

Μέξνο B/ 8 / 2013 / 10 κνλ. 
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Δξώηεζε 8 
9. Σν πξψην βήκα γηα ηελ έθθξαζε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο πνπ ππάξρεη ζην DNA 
 είλαη ε κεηαθνξά ηεο ζην RNA κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαγξαθήο. ην πην θάησ 
 ρήκα (9.1) παξνπζηάδεηαη ε κεηαγξαθή ηνπ γνληδίνπ EPHX2 ην νπνίν θσδηθνπνηεί 
 γηα ην έλδπκν ππνμεηδηθή πδξνιάζε 2, έλα έλδπκν πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ξχζκηζε ηνπ 
 κεηαβνιηζκνχ ηεο ρνιεζηεξφιεο.  
 

 
 

ρήκα 9.1 
 

 α. i. Ζ δηαδηθαζία μεθηλά ζην κφξην ηνπ DNA κε ηε βνήζεηα ηνπ ελδχκνπ Δ   
  (ρήκα 9.1) ην νπνίν θαηαιχεη ηε κεηαγξαθή ηνπ DNA ζε mRNA.   
  Να νλνκάζεηε ην έλδπκν Δ.                                                  

(κνλάδα 0.5)  
  ii. Με ηε βνήζεηα ηνπ ρήκαηνο 9.1 θαη ησλ γλψζεψλ ζαο, λα  πεξηγξάςεηε  
  ηνλ ξφιν ηνπ ελδχκνπ Δ ζηε κεηαγξαθή ηνπ γνληδίνπ. 
                                                                                                                         (κνλάδεο 3) 
 β. i. ηνπο επθαξπσηηθνχο νξγαληζκνχο ην mRNA πνπ παξάγεηαη κε ηε   
     κεηαγξαθή πθίζηαηαη κηα δηαδηθαζία σξίκαλζεο, έηζη ψζηε λα είλαη έηνηκν  
 λα πξνρσξήζεη γηα ηε κεηάθξαζε. Να δψζεηε έλα (1) ιφγν πνπ λα εμεγεί  
 γηαηί είλαη αλαγθαία ε δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο ηνπ mRNΑ.              

(κνλάδα 1) 
  ii. ην ρήκα 9.2 θαίλεηαη ην πξφδξνκν (αλψξηκν) mRNA ελφο γνληδίνπ  
  κε ηηο δχν ακεηάθξαζηεο πεξηνρέο, ε κηα ζην 5΄ άθξν θαη ε άιιε ζην 3΄άθξν. 
  Οη αξηζκνί, θάησ απφ θάζε πεξηνρή, δείρλνπλ ηνλ  αξηζκφ ησλ αδσηνχρσλ          
               βάζεσλ θάζε πεξηνρήο θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θσδίθην έλαξμεο θαη ην    
               θσδίθην ιήμεο. 
   Πφζα ακηλνμέα θσδηθνπνηνχληαη απφ ην ψξηκν mRNA; 

(κνλάδα 1) 

 

5΄ 3΄   

ρήκα 9.2 
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  iii. ε πνην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηάθξαζε ηνπ mRNA; 
                                                                                                          (κνλάδα 0.5) 

 
 γ. Σν ρήκα 9.3 δείρλεη ηε δηζδηάζηαηε δνκή ηνπ tRNA.      

 
 i. Να αλαγλσξίζεηε ηηο πεξηνρέο Α θαη Β ηνπ  
  κνξίνπ.                                 

(κνλάδα 1) 
 

 ii. Ζ αιιεινπρία ησλ λνπθιενηηδίσλ ζηελ πεξηνρή 
      Β ηνπ tRNA είλαη AAG. Να γξάςεηε ην   
  ζπκπιεξσκαηηθφ θσδίθην ζην mRNA.                                       

(κνλάδα 0.5) 
 

 iii.  Με αλαθνξά ζηνλ γελεηηθφ θψδηθα πνπ δίλεηαη  
  ζηελ Δηθφλα 9.4 λα γξάςεηε ην ακηλνμχ πνπ  
  κεηαθέξεη ην πξναλαθεξφκελν tRNA.                             

(κνλάδα 0.5) 
 
 

 

 
Δηθφλα 9.4 

 
 

iv. Ο γελεηηθφο θψδηθαο είλαη θψδηθαο ηξηπιέηαο. Να εμεγήζεηε γηαηί δελ ζα κπνξνχζε  ν 
γελεηηθφο θψδηθαο λα είλαη θψδηθαο δηπιέηαο (δχν λνπθιενηίδηα).            

(κνλάδα 1) 
δ. Σν πνιππεπηίδην πνπ παξάγεηαη απφ ηε κεηάθξαζε ηνπ γνληδίνπ EPHX2 κεηά
 ηελ απειεπζέξσζή ηνπ αλαδηπιψλεηαη ψζηε λα πάξεη ηελ ηειηθή ηξηηνηαγή δνκή 
 ηνπ. Να αλαθέξεηε δχν (2) δεζκνχο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 
 ηξηηνηαγνχο δνκήο ηνπ πνιππεπηηδίνπ ψζηε απηφ λα γίλεη ιεηηνπξγηθφ.      

(κνλάδα 1) 
Μέξνο B/ 9 / 2014 / 10 κνλ.  

ρήκα 9.3 
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Δξώηεζε 9 
 
12. Σν δηπιαλφ ζρήκα  
δείρλεη απινπνηεκέλε ηε δνκή 
ελφο δσηθνχ πεπηηδίνπ πνπ 
παξνπζηάδεη ελδπκηθή δξάζε. 
Με βάζε ηηο γλψζεηο πνπ 
έρεηε γηα ηνλ  ηξφπν 
δεκηνπξγίαο,  δνκήο θαη 
ιεηηνπξγίαο ησλ πξσηετλψλ,  
ηα δεδνκέλα πνπ κπνξείηε λα 
αληιήζεηε ηφζν απφ ην ζρήκα 
απηφ φζν θαη απφ ηα δεδνκέλα 
ηνπ πην θάησ Πίλαθα Γ΄ κε ηα 
ακηλνμέα,  
λα απαληήζεηε ζηα εξσηήκαηα 
πνπ αθνινπζνχλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄ 
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(α) Να νλνκάζεηε ην δνκηθφ επίπεδν νξγάλσζεο ηνπ πεπηηδίνπ πνπ βαζίδεηαη    
 ζηα είδε ησλ ρεκηθψλ δεζκψλ ή αιιειεπηδξάζεσλ πνπ δειψλνπλ ηα 
 γξάκκαηα Υ, Φ, Ε θαη Χ ζην ζρήκα.  

                   (κνλάδα 1) 

 

 (β) Να ππνινγίζεηε, κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο, ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ακηλνμέσλ 
 απφ ηα νπνία απνηειείηαη απηφ ην πεπηίδην.  

                   (κνλάδα 1) 

 

(γ) Να νλνκάζεηε ηα είδε ησλ ρεκηθψλ δεζκψλ ή αιιειεπηδξάζεσλ πνπ δειψλνπλ 
 ηα γξάκκαηα Υ, Φ, Ε θαη Χ.  

                   (κνλάδεο 2) 

 

(δ) Να δψζεηε, κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο θαη ηνπ πίλαθα, ηα νλφκαηα ησλ 
 ακηλνμέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία ησλ ρεκηθψλ δεζκψλ ή 
 αιιειεπηδξάζεσλ Υ, Φ, Ε θαη Χ.   

                   (κνλάδεο 4) 

 

(ε) Να  εμεγήζεηε  γηαηί   ζα  κεδεληζηεί  ε  ελδπκηθή  δξάζε  ηνπ  πεπηηδίνπ  αλ  ην 
απνκαθξχλνπκε απφ ηηο άξηζηεο θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο απμάλνληαο ηε  ζεξκνθξαζία 
απφ ηνπο 37 oC ζηνπο 80 oC.  

                   (κνλάδεο 2) 

 

(δ) Με δεδνκέλν φηη ην πην πάλσ πεπηίδην έρεη δεκηνπξγεζεί κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 
 πξσηετλνζχλζεζεο λα εμεγήζεηε πψο είλαη δπλαηφλ ην πξψην ακηλνμχ ζην  κφξην 
ηνπ πεπηηδίνπ λα κελ είλαη ε κεζεηνλίλε.    

                   (κνλάδα 1) 

 

(ε) Να εμεγήζεηε ην θαηλφκελν ζχκθσλα κε ην νπνίν ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 
 λνπθιενηηδίσλ ηνπ ψξηκνπ mRNA, πνπ θηάλεη ζην ξηβφζσκα γηα κεηάθξαζε, 
 είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ηξηπιάζην αξηζκφ ακηλνμέσλ πνπ θσδηθνπνηνχληαη 
 απφ απηφ ην ψξηκν mRNA.  
 Να δψζεηε δχν (2) ιφγνπο πνπ λα εμεγνχλ ηε ιεηηνπξγηθή ζεκαζία απηνχ ηνπ 
 θαηλνκέλνπ ζηε δηαδηθαζία ηεο πξσηετλνζχλζεζεο. 

                   (κνλάδεο 4) 

 

Μέξνο Γ/ 12 / 2015 / 15 κνλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 16 

 

ΓΔΝΔΣΗΚΖ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 16 ΓΔΝΔΣΗΚΖ 

 

Δξώηεζε 1 

(α) Απφ δηαζηαχξσζε άληξα κε νκάδα αίκαηνο Α θαη ξέδνπο Rh¯ , κε γπλαίθα κε    

     νκάδα αίκαηνο Ο θαη Rh+ , γελληέηαη παηδί κε νκάδα Ο θαη ξέδνπο Rh¯  . 

 

Να θάλεηε ηελ θαηάιιειε δηαζηαχξσζε δείρλνληαο: 

i. ηνπο γνλφηππνπο ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο.                                 (κνλ.1)  

ii. ηνπο γακέηεο ηνπ άληξα θαη ηεο γπλαίθαο.                                       (κνλ.2) 

iii.φινπο ηνπο πηζαλνχο γνλφηππνπο ησλ απνγφλσλ.                         (κνλ.2)       

iv.φινπο ηνπο πηζαλνχο θαηλφηππνπο ησλ απνγφλσλ.                        (κνλ.2) 

                            

(β) Να εμεγήζεηε γηαηί έλα άηνκν κε νκάδα αίκαηνο Α δε κπνξεί λα είλαη δφηεο 

      γηα άηνκν κε νκάδα αίκαηνο Β.                                                                (κνλ.3) 

Μέξνο Β/ 1 / 2010 / 10 κνλ. 

 

Δξώηεζε 2 

9. ην γελεαινγηθφ δέλδξν πνπ αθνινπζεί, ηα άηνκα κε καχξν ρξψκα πάζρνπλ απφ κία 

θιεξνλνκηθή πάζεζε. Σν γνλίδην πνπ επζχλεηαη γηα ηελ πάζεζε απηή είλαη 

απηνζσκαηηθφ. 

 

α. Να δηεπθξηλίζεηε αλ ην ζπγθεθξηκέλν γνλίδην είλαη επηθξαηέο ή ππνιεηπφκελν θαη λα 

δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.                                                                  (κνλάδεο 2) 

 

β. Ο Γηψξγνο πνπ είλαη θαηλνηππηθά πγηήο σο πξνο ηελ πάζεζε ηνπ αιθηζκνχ θαη έρεη 
νκάδα αίκαηνο Β, παληξεχεηαη ηελ Ησάλλα ε νπνία πάζρεη απφ αιθηζκφ θαη έρεη νκάδα 
αίκαηνο Ο. Αλ ν παηέξαο ηνπ Γηψξγνπ πάζρεη απφ αιθηζκφ θαη είλαη νκάδαο αίκαηνο Ο, 
λα απαληήζεηε ηα πην θάησ εξσηήκαηα. 
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πκβνιηζκφο: Α: γνλίδην ππεχζπλν γηα ηελ θαλνληθή παξαγσγή ηεο κειαλίλεο 

α: γνλίδην ππεχζπλν γηα ηε κε θαλνληθή παξαγσγή κειαλίλεο 

   ΗΑ: γνλίδην ππεχζπλν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αληηγφλνπ Α 

   ΗΒ: γνλίδην ππεχζπλν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αληηγφλνπ Β 

   ιο: γνλίδην ππεχζπλν γηα ηε κε παξαγσγή αληηγφλσλ αίκαηνο 

Να θάλεηε ηε ζρεηηθή δηαζηαχξσζε κεηαμχ Γηψξγνπ θαη Ησάλλαο δίλνληαο: 
 

i. Σνπο γνλφηππνπο ηνπ Γηψξγνπ θαη ηεο Ησάλλαο                                  (κνλάδα 1) 

ii. Όινπο ηνπο πηζαλνχο γακέηεο ηνπ Γηψξγνπ θαη ηεο Ησάλλαο         (κνλάδεο 2,5) 

iii. Όινπο ηνπο πηζαλνχο γνλφηππνπο ησλ απνγφλσλ ηνπο                   (κνλάδεο 2) 

iv. Σελ πηζαλφηεηα ν Γηψξγνο θαη ε Ησάλλα λα απνθηήζνπλ παηδί κε αιθηζκφ θαη 

λα είλαη νκάδαο αίκαηνο Β.                                                                  (κνλάδα 0,5) 

                
γ. ην πην θάησ ζρεδηάγξακκα θαίλεηαη ε θπζηνινγηθή κεηαβνιή ζηελ πνζφηεηα ησλ 
 αηκνζθαηξηλψλ ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ εκβξπηθή ειηθία κέρξη ηελ ελειηθίσζε. 
 

 

 

i Να νλνκάζεηε ηηο αηκνζθαηξίλεο ζηηο νπνίεο αληηζηνηρνχλ νη θακπχιεο Η θαη ΗΗ.                                                                                                      
(κνλάδα 1) 

            
ii. Να αλαθέξεηε κία πάζεζε ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηελ νπνία ε αηκνζθαηξίλε Η 

ζπλερίδεη λα παξάγεηαη ζε απμεκέλν πνζνζηφ θαη κεηά ηε γέλλεζε (tγ). 

(κνλάδα1) 
 

Μέξνο Β/ 9 / 2011 / 10 κνλ. 
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Δξώηεζε 3 

8. α. Ο Σάζνο ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά ζε έλα απηνθηλεηηζηηθφ δπζηχρεκα θαη 
 ρξεηάδεηαη επεηγφλησο κεηάγγηζε αίκαηνο. Ο Σάζνο πάζρεη απφ  β-κεζνγεηαθή 
 αλαηκία θαη είλαη νκάδα αίκαηνο Ο  .  

  Ο Σάζνο είλαη παληξεκέλνο κε ηελ Αλησλία θαη έρεη ηξία παηδηά ηνλ Κψζηα, 
 ηελ Διέλε θαη ηελ Ησάλλα θαη φινη πξνζπκνπνηήζεθαλ λα δψζνπλ ακέζσο 
 αίκα.  

  Όηαλ έγηλαλ φκσο νη απαξαίηεηεο αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο ζηελ Αλησλία θαη 
 ηα παηδηά, βξέζεθαλ ηα πην θάησ απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
 ΠΗΝΑΚΑ Γ΄. 

 

ΠΗΝΑΚΑ Γ΄ 

Α/Α ΑΣΟΜΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ 

Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε 
αίκαηνο θ.ιπ. 

Πξνζζήθε αληηζσκάησλ 

Αληη-Α Αληη-Β Αληη-Rh 

1. Αλησλία 
Μηθξφο αξηζκφο εξπζξψλ κε 
αθαλφληζην ζρήκα 
    

2. Κψζηαο 
Μεγάινο αξηζκφο παζνινγηθψλ 
εξπζξψλ – έληνλε αηκφιπζε –  
β-ζαιαζζαηκία    

3. Διέλε 
Μηθξφο αξηζκφο εξπζξψλ κε 
αθαλφληζην ζρήκα  
    

4. Ησάλλα 
Μηθξφο αξηζκφο εξπζξψλ κε 
αθαλφληζην ζρήκα  
    

 

 

Φπζηνινγηθή 
θαηάζηαζε εξπζξψλ 

 

πγθφιιεζε 
εξπζξψλ 

 
 πκβνιηζκνί: Θ :  γνλίδην  ππεχζπλν  γηα  ηελ  παξαγσγή  θαλνληθνχ   αξηζκνχ  
  αιπζίδσλ β ηεο αηκνζθαηξίλεο Α 
  ζ :  γνλίδην  ππεχζπλν  γηα  ηελ  παξαγσγή   κεησκέλνπ  αξηζκνχ 
  αιπζίδσλ β ηεο αηκνζθαηξίλεο Α 
  ΗΑ :  γνλίδην ππεχζπλν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αληηγφλνπ Α 
  ΗΒ :  γνλίδην ππεχζπλν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αληηγφλνπ Β 
  ιο  :  γνλίδην ππεχζπλν γηα ηε κε παξαγσγή αληηγφλσλ αίκαηνο 

  R : γνλίδην ππεχζπλν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ παξάγνληα Rhesus 
  r  : γνλίδην ππεχζπλν γηα ηε κε παξαγσγή ηνπ παξάγνληα   
  Rhesus. 
 
  (i) Να βξείηε γηα θάζε άηνκν (1-4) ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Σάζνπ, κε βάζε ηα  

 δεδνκέλα  ηνπ ΠΗΝΑΚΑ Γ΄, ηελ νκάδα αίκαηνο ζηελ νπνία αλήθεη ην  
 θαζέλα,  θαζψο  θαη  θαηά  πφζν  δηαζέηνπλ  ηνλ  παξάγνληα  Rhesus     
 (Rh+ ή Rh  ).  

(κνλάδεο 2) 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
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  (ii)  Να θαηαγξάςεηε ηνπο γνλφηππνπο ηνπ Σάζνπ, ηεο Αλησλίαο θαη ησλ  
   ηξηψλ  παηδηψλ  θαη  γηα  ηνπο  ηξεηο  θιεξνλνκηθνχο  ραξαθηήξεο  πνπ  
   εκπιέθνληαη (π.ρ. γηα ην άηνκν Υ ν γνλφηππνο είλαη ΘΘ ΗΑΗΒ RR). 

 (κνλάδεο 2,5) 

  (iii) Απφ ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο θάλεθε φηη θαλείο απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ   
  Σάζνπ  δελ  ήηαλ ζε ζέζε λα πξνζθέξεη αίκα.  Γηα  ην  ιφγν  απηφ  ην  
  λνζνθνκείν δήηεζε πξνζθνξά αίκαηνο απφ ην θνηλφ. Αληαπνθξίζεθαλ  
  ηειηθά ηξία (3) άηνκα 1-3 κε ηα πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά. 

 
   Άηνκν 1:  νκάδα αίκαηνο Β θαη Rh   (ή Β   ) 
   Άηνκν 2:  νκάδα αίκαηνο Ο θαη Rh 

+ (ή Ο 
+ )  

   Άηνκν 3:  νκάδα αίκαηνο Ο θαη Rh   (ή Ο   )  
 
   Να εμεγήζεηε πνην/α απφ ηα ηξία άηνκα 1-3 επηηξέπεηαη λα δψζεη/νπλ  

  αίκα, θαη πνην/α δελ επηηξέπεηαη λα δψζεη/νπλ αίκα ζηνλ Σάζν. 
 (κνλάδεο 3) 

 β.  Να αλαθέξεηε πέληε (5) παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα παξνπζίαδαλ ηα 
 άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ β-κεζνγεηαθή αλαηκία αλ δελ είραλ ηαθηηθέο 
 κεηαγγίζεηο θπζηνινγηθνχ αίκαηνο θαη ζπζηεκαηηθή απνζηδήξσζε. 

 (κνλάδεο 2,5) 
 

Μέξνο Β/ 8 / 2012 / 10 κνλ. 

 

Δξώηεζε 4 

12. α. Έλαο άλδξαο µε αιθηζκφ θαη εξπζξά αηκνζθαίξηα κε θπζηνινγηθή εηθφλα, 
παληξεχεηαη γπλαίθα µε θαλνληθφ ρξψκα δέξκαηνο θαη ε νπνία ζηελ αηκαηνινγηθή 
εμέηαζε δηαπηζηψζεθε φηη είρε ειαθξά ρακειφηεξε αηκνζθαηξίλε Α απφ ηελ 
θαλνληθή θαζψο θαη κηθξφ αξηζκφ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ κε αθαλφληζην ζρήκα. Ο 
παηέξαο ηεο γπλαίθαο πάζρεη απφ β-κεζνγεηαθή αλαηκία ελψ ε κεηέξα ηεο είλαη 
αιθηθή ρσξίο λα παξνπζηάδνπλ θαηλνηππηθά, νη γνλείο απηνί, άιια παζνινγηθά 
επξήκαηα. 

(πκβνιηζκνί γνληδίσλ: Α=πγηέο, α=αιθηζκφο, Θ=πγηέο, ϑ=β-κεζνγεηαθή αλαηκία) 

 
  (i)  Να βξείηε ηνπο γνλφηππνπο ηφζν ηνπ άλδξα φζν θαη ηεο γπλαίθαο ηνπ. 
   Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο γηα θάζε γνλφηππν πνπ δίλεηε. 

(κνλάδεο 4) 
 

  (ii)  Να εθηειέζεηε  ηε  δηαζηαχξσζε  γηα ην πην  πάλσ  δεπγάξη  θαη λα  βξείηε  
   ηνπο πηζαλνχο γνλφηππνπο ησλ απνγφλσλ πνπ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ  
   θαζψο  θαη  ηελ  %  πηζαλφηεηα λα γελλεζεί αιθηθφ παηδί πνπ λα πάζρεη  
   απφ β-κεζνγεηαθή αλαηκία.  

     (κνλάδεο 4) 
 
 β.  Να εμεγήζεηε, κε αλαθνξά ζηα γνλίδηα θαη ηελ έθθξαζή ηνπο, γηαηί ηα άηνκα 

 πνπ σο παηδηά ή ελήιηθεο πάζρνπλ απφ β-κεζνγεηαθή αλαηκία, δελ  παξνπζηάδνπλ 
 θαλέλα πξφβιεκα θαηά ηελ εκβξπηθή δσή.  

(κνλάδεο 2)  
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 γ.  Σα παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ β-κεζνγεηαθή αλαηκία, θαη δελ έρνπλ ηχρεη πνηέ  
 νπνηαζδήπνηε ηαηξηθήο πεξίζαιςεο, παξνπζηάδνπλ κεηαμχ άιισλ θαη ηα δχν (2) 
 πην θάησ ζπκπηψκαηα-παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο: 

 Πεξηνξηζκέλε κπτθή δχλακε, δει. εχθνιε θφπσζε ζηελ έληνλε ζσκαηηθή 
άζθεζε (ιφγσ έιιεηςεο ελέξγεηαο), θαη  

 Ίθηεξν, δει. έληνλε σρξφηεηα, ιφγσ ζπγθέληξσζεο ζηδήξνπ ζηνπο ηζηνχο. 
 
(i)  Να αλαθέξεηε δχν (2) ηαηξηθέο ελέξγεηεο κε ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνληαη 
 ηα δχν (2) πην πάλσ ζπκπηψκαηα-παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνθαιεί  ε 
 β-κεζνγεηαθή αλαηκία.  

(κνλάδεο 2) 
 

   (ii)  Να  εμεγήζεηε  πψο    δηθαηνινγείηαη,   ζηα   άηνκα    πνπ   πάζρνπλ   απφ  
   β-κεζνγεηαθή   αλαηκία,   ε  εκθάληζε    πεξηνξηζκέλεο   κπτθήο   δχλακεο,  
   δει.   εχθνιε  θφπσζε  ζηελ  έληνλε  ζσκαηηθή  άζθεζε  ιφγσ  έιιεηςεο  
   ελέξγεηαο,   ηδηαίηεξα   φηαλ  ηα  άηνκα  απηά  παξακέλνπλ  ρσξίο  ηαηξηθή  
   πεξίζαιςε.  

(κνλάδεο 3) 
 

Μέξνο Γ/ 12 / 2013 / 15 κνλ. 

 
Δξώηεζε 5 
10. α. Να γξάςεηε δχν (2) ιφγνπο πνπ λα εμεγνχλ γηαηί ε κειέηε ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο   
           ζηνλ άλζξσπν είλαη δχζθνιν εγρείξεκα ζε αληίζεζε κε ηε κειέηε ηεο       
           θιεξνλνκηθφηεηαο ζην κνζρνκπίδειν.                                                   

(κνλάδεο 2) 
 β. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ γελεαινγηθφ δέλδξν, πνπ παξνπζηάδεη δεδνκέλα γηα 
 ηέζζεξεηο ζπλερφκελεο γελεέο (Η έσο IV) θαη αθνξνχλ ηνλ ηξφπν θιεξνλφκεζεο  
 ηεο αζζέλεηαο πνπ νλνκάδεηαη λεθξνπάζεηα CFHR5 θαη ε νπνία κειεηήζεθε  
 πξφζθαηα ζηελ Κχπξν. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνχλ.  
 

 
  i. ε ηη είδνπο γνλίδην (επηθξαηέο ή ππνιεηπφκελν απηνζσκαηηθφ) νθείιεηαη ε 
   πην πάλσ θιεξνλνκηθή πάζεζε; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο κε  
   βάζε ην γελεαινγηθφ δέληξν.                                                             

(κνλάδεο 2) 

Γενεά 
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  ii. Υξεζηκνπνηψληαο ηα γξάκκαηα Α θαη α γηα ην ζπκβνιηζκφ ησλ γνληδίσλ λα 
      δψζεηε ηνπο πηζαλνχο γνλφηππνπο ηνπ αηφκνπ 6 ηεο γελεάο ΗV ην νπνίν  
   ππνδεηθλχεηαη κε βέινο.                                                                     

(κνλάδα 1) 
 γ. ηηο αγειάδεο ην θαθέ ρξψκα ηνπ ηξηρψκαηνο νθείιεηαη ζε έλα γνλίδην ΑΚ,  
  ελψ ην ιεπθφ ρξψκα ζην αιιειφκνξθφ ηνπ ΑΛ. Σα εηεξφδπγα άηνκα είλαη   
  θειηδσηά σο πξνο ην ρξψκα. Γειαδή παξνπζηάδνπλ θαθέ θαη ιεπθέο θειίδεο ζην 
  δέξκα.  
  Ο ραξαθηήξαο «ρσξίο θέξαηα» είλαη επηθξαηήο θαη νθείιεηαη ζην γνλίδην Γ,  
  ελψ ν ραξαθηήξαο «κε θέξαηα» είλαη ππνιεηπφκελνο θαη νθείιεηαη ζην γνλίδην δ. 
 
 Να θάλεηε ηε δηαζηαχξσζε κεηαμχ κηαο θειηδσηήο θαη ρσξίο θέξαηα 
 (εηεξφδπγεο) αγειάδαο, κε έλα θειηδσηφ θαη κε θέξαηα ηαχξν. 

 

      Υ       
 

 Να βξείηε: 
  i. ηνπο γνλφηππνπο ησλ γνλέσλ                                                            (κνλάδα 1) 
  ii. ηνπο γακέηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάζε γνλέα                                (κνλάδα 1) 
  iii. φινπο ηνπο πηζαλνχο γνλφηππνπο ησλ απνγφλσλ                             (κνλάδα 1) 
  iv. ηελ πηζαλφηεηα λα απνθηήζνπλ απνγφλνπο:  

o θαθέ κε θέξαηα 
o θειηδσηνχο ρσξίο θέξαηα                                                (κνλάδεο 2) 

 
εκείσζε: Γηα λα απαληήζεηε ηα εξσηήκαηα ii έσο iv λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην  
  νξζνγψλην ηνπ Punnett, αμηνπνηψληαο κφλν φζα ηεηξάγσλα είλαη  
  απαξαίηεην, αθνχ ην αληηγξάςεηε ζην ηεηξάδην απαληήζεψλ ζαο. 
 

     

     

     

     

     

 
 

Μέξνο Β/ 10 / 2014 / 10 κνλ. 
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Δξώηεζε 6 
9. Έλαο γελεηηζηήο κειεηά ηνλ ηξφπν θιεξνλφκεζεο δχν (2) απηνζσκαηηθψλ 
ραξαθηήξσλ, ζηελ κχγα ησλ θξνχησλ Drosophila melanogaster, πνπ ειέγρνληαη απφ δχν 
δεχγε αιιεινκφξθσλ γνληδίσλ.  

ηελ παηξηθή Ρ γεληά ν επηζηήκνλαο δηαζηαπξψλεη δχν (2) άηνκα νκφδπγα θαη γηα ηνπο 
δχν (2) ραξαθηήξεο. Σν αξζεληθφ άηνκν είλαη καχξν κε θπζηνινγηθά θηεξά ελψ ην ζειπθφ 
άηνκν είλαη θαθέ θαη είλαη άπηεξν. Όιεο νη κχγεο πνπ παίξλεη ζηελ ζπγαηξηθή F1 γεληά 
είλαη θαθέ θαη έρνπλ θπζηνινγηθά θηεξά. 

Ο επηζηήκνλαο δηεξσηάηαη θαηά πφζν ηζρχεη θαη ζηηο κχγεο πνπ δηαζηαπξψλεη, γηα ηνπο 
δχν  απηνζσκαηηθνχο ραξαθηήξεο πνπ κειεηά, ν ηξίηνο λφκνο ηνπ Mendel.  

Ο επηζηήκνλαο ρξεζηκνπνηεί γηα ηα αιιειφκνξθα γνλίδηα, πνπ ειέγρνπλ ηνπο δχν 
ραξαθηήξεο, ηνπο αθφινπζνπο ζπκβνιηζκνχο πνπ δίλνληαη ζε παξελζέζεηο: 

 ρξψκα ζψκαηνο (Β, b)  

 θαηάζηαζε θηεξψλ (Ν, n) 
(α) Με βάζε ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα λα εμεγήζεηε γηαηί ηζρχεη ν πξψηνο λφκνο 
 ηνπ Mendel θαη γηαηί πξφθεηηαη γηα επηθξαηή θιεξνλνκηθφηεηα. 

(κνλάδα 1) 
(β) Με βάζε ηα πην πάλσ δεδνκέλα: 
 η.  Να δψζεηε ηνπο γνλνηχπνπο ηνπ αξζεληθνχ θαη ηνπ ζειπθνχ αηφκνπ πνπ  
  δηαζηαπξψζεθαλ ζηελ παηξηθή Ρ γεληά.              (κνλάδα 1) 
 ηη. Να  θάλεηε  ηε  δηαζηαχξσζε  ησλ αηφκσλ  ηεο  Ρ  γεληάο  θαη  λα  βξείηε  ηνλ  
  γνλφηππν ησλ αηφκσλ πνπ παίξλεη ν επηζηήκνλαο ζηελ F1 γεληά.   

(κνλάδα 1) 
(γ) Γηα λα εμεηάζεη ν επηζηήκνλαο θαηά πφζν ηζρχεη ν ηξίηνο λφκνο ηνπ Mendel 
 δηαζηαπξψλεη κεηαμχ ηνπο έλα αξζεληθφ (ΒbΝn) θη έλα ζειπθφ (ΒbΝn) άηνκν ηεο 
 F1 γεληάο θαη πεξηκέλεη λα πάξεη ηα άηνκα ηεο F2 γεληάο. 
 ηνλ ρξφλν πνπ πεξηκέλεη θάλεη κία πξφβιεςε γηα ην πνηα ζα πξέπεη λα είλαη 
 ηα απνηειέζκαηα πνπ αλακέλεη ζηελ F2, αλ ηζρχεη ν ηξίηνο λφκνο ηνπ  Mendel. 
 Να βξείηε θάλνληαο ηελ θαηάιιειε δηαζηαχξσζε (κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηζρχεη  ν 
 ηξίηνο λφκνο ηνπ Mendel) θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην νξζνγψλην ηνπ Punnett: 
 η. Σνπο αλακελφκελνπο γακέηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηνλ  
  θάζε γνλέα.                   (κνλάδεο 2) 
 ηη. Σνπο γνλνηχπνπο φισλ ησλ αλακελφκελσλ απνγφλσλ ηεο F2.            (κνλάδα 1) 

 ηηη. Σνπο θαηλνηχπνπο φισλ ησλ αλακελφκελσλ απνγφλσλ ηεο F2.          (κνλάδα 1) 

 ηλ. Σελ αλακελφκελε θαηλνηππηθή αλαινγία απνγφλσλ ηεο F2.                   (κνλάδα 1) 

 λ. Να εμεγήζεηε, κε βάζε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, γηαηί ηζρχεη ηφζν ν  
  δεχηεξνο φζν θαη ν ηξίηνο λφκνο ηνπ Mendel.                                  (κνλάδα 1) 
(δ) Όηαλ φκσο ν επηζηήκνλαο παίξλεη ηνπο απνγφλνπο ηεο F2 κε έθπιεμε 
 παξαηήξεζε φηη πήξε 1600 απνγφλνπο απφ ηνπο νπνίνπο: 

 400 απφγνλνη είλαη ρξψκαηνο θαθέ θαη άπηεξα, 

 800 απφγνλνη είλαη ρξψκαηνο θαθέ κε θπζηνινγηθά θηεξά, 

 400  απφγνλνη είλαη ρξψκαηνο καχξνπ κε θπζηνινγηθά θηεξά 
 Να εμεγήζεηε γηαηί, κε βάζε ηα πην πάλσ απνηειέζκαηα, ν επηζηήκνλαο θαηέιεμε 
 ζην ζπκπέξαζκα φηη δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ησλ πεηξακάησλ ηνπ ν ηξίηνο 
 λφκνο ηνπ Mendel.                                                                                       (κνλάδα 1) 

 
Μέξνο Β/ 9 / 2015 / 10 κνλ. 
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