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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 
 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2011 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Ηκεξνκελία θαη Ώξα εμέηαζεο: Γεπηέξα, 23 Μαΐνπ 2011 
                                                      07:30 - 10:30 
 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ 

ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη απφ έμη (6) εξσηήζεηο ησλ πέληε (5) κνλάδσλ ε θαζεκηά. 

1. α. Α: Γιπθφδε         (κνλ. 1) 

  Β: Γαιαθηφδε         (κνλ. 1) 

  Γ: Φξνπθηφδε         (κνλ. 1) 

 β. Γιπθνζηδηθφο δεζκφο       (κνλ. 1) 

 γ.  Έλαο (1) ιφγνο απφ ηνπο πην θάησ:      (κνλ. 1) 

 Γηεγείξεη ην βιελλνγφλν ηνπ εληέξνπ γηα λα παξαρζεί βιέλλα ε νπνία βνεζά ζηελ 

 νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ. 

 Γηεγείξεη ηελ πεξίζηαιζε θαη ηελ θίλεζε ηνπ εληέξνπ,  βνεζψληαο ζηελ αθφδεπζε 

 (θέλσζε ηνπ ρνληξνχ εληέξνπ).  

 Πξνθαιεί απνθπγή ηεο δπζθνηιηφηεηαο.   

 Πξνθαιεί αίζζεκα θνξεζκνχ. 

 Μεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ. 

 Μεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο δηαβήηε. 

 
2. α. Γχν (2) ηδηφηεηεο απφ ηηο πην θάησ:       (2 Υ κνλ. 1) 

 Γηαηεξεί-απνζεθεχεη ηε γελεηηθή πιεξνθνξία, κε ηε κνξθή αιιεινπρίαο 
 λνπθιενηηδίσλ (αδσηνχρσλ βάζεσλ).   

 Παξνπζηάδεη ζηαζεξφηεηα κεηαθέξνληαο ζρεηηθά ακεηάβιεηε ηε γελεηηθή 
 πιεξνθνξία ζηηο επφκελεο γεληέο. 

 Μεηαβηβάδεη (ή δηαησλίδεη) ηε γελεηηθή πιεξνθνξία απφ ην κεηξηθφ ζηα ζπγαηξηθά 
 θχηηαξα, θαη απφ έλαλ νξγαληζκφ ζηνπο απνγφλνπο ηνπ, ιφγσ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ 
 λα απηνδηπιαζηάδεηαη (αληηγξάθεηαη).  

 Δθθξάδεη (ή ειέγρεη ηελ έθθξαζε) ηε γελεηηθή πιεξνθνξία, κε ηε κεηαγξαθή ησλ 
 γνληδίσλ ηνπ ζε mRNAs θαη ηε κεηάθξαζή ηνπο ζε πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο 
 (γηα ηε δεκηνπξγία πξσηετλψλ), πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ 
 θπηηάξσλ, δεκηνπξγψληαο έηζη ηηο (ηνπο) θιεξνλνκηθέο(νχο) ηδηφηεηεο(ραξαθηήξεο) 
 ησλ νξγαληζκψλ. 

 Μπνξεί λα πθίζηαηαη κεηαιιάμεηο κε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχληαη λένη ραξαθηήξεο 
 (πνηθηινκνξθία) πνπ λα επηηξέπνπλ ζηνλ νξγαληζκφ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ζηηο 
 ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο.   

 β.  i. Φσζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί       (κνλ. 1)  
  ii. Γεζκνί πδξνγφλνπ        (κνλ. 1) 

 γ.  Όρη, δηφηη ην RNA είλαη κνλφθισλν κφξην θαη δελ ηζρχεη ν θαλφλαο ηεο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο 
  (θαη δελ παξνπζηάδεη πιήξε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα αλάκεζα ζηηο αδσηνχρεο βάζεηο ηνπ  
  αθφκα θαη φηαλ εκθαλίδεη δίθισλεο πεξηνρέο ζηελ  ηξηηνηαγή ηνπ δνκή, π.ρ. tRNA). 
             (κνλ. 1) 
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3.  α. i.  Γιπθφιπζε        (κνλ. 1) 
  ii.  Ομεηδσηηθή απνθαξβνμπιίσζε ηνπ ππξνζηαθπιηθνχ   (κνλ. 1) 
  iii.  Κχθινο ηνπ θηηξηθνχ νμένο ή θχθινο ηνπ Krebs   (κνλ. 1) 
  iv. Σειηθή νμείδσζε (αιπζίδα κεηαθνξάο ειεθηξνλίσλ–ρεκεηψζκσζε) (κνλ. 1) 
 β.  Γιπθφιπζε         (κνλ. 0,5)  
 γ.  Γιπθφδε          (κνλ. 0,5)  
 
4.  α. Α:  Αξηεξία          (κνλ. 0,5) 
  Β:  Φιέβα         (κνλ. 0,5) 
 

 β.  Σξεηο (3) δηαθνξέο απφ ηηο πην θάησ:     (3 Υ κνλ. 1) 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 γ.  Οκάδα αίκαηνο Ο         (κνλ. 1)  

    

5.  α.  Ι:  (κφξηα) θσζθνξνιηπηδίσλ/α       (κνλ. 1) 
  ΙΙ:  (απιή) δηάρπζε ή δηαπίδπζε      (κνλ. 1) 
 β. Δλεξγεηηθή κεηαθνξά (αληιία, ζχδεπμε κε ελεξγεηηθή κεηαθνξά λαηξίνπ) ή   
  Τπνβνεζνχκελε δηάρπζε.        (κνλ. 1)  
 γ.  Γχν (2) απφ ηα πην θάησ:        (2 Υ κνλ. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  α.  1. Έλδπκν           (κνλ. 0,5)  
  2. Δλεξγφ θέληξν          (κνλ. 0,5)  
  3. Τπφζηξσκα/καηα         (κνλ. 0,5)  
  4. Πξντφληα          (κνλ. 0,5)  
 
 
 

Γηαθνξέο αξηεξηώλ - θιεβώλ 

Α/Α Αξηεξίεο  Φιέβεο 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Απάγνπλ ην αίκα απφ ηελ θαξδηά  
Καηά θαλφλα νμπγνλσκέλν αίκα 
Μηθξφηεξε εζσηεξηθή δηάκεηξνο 
Πεξηζζφηεξνο κπτθφο ηζηφο 
Τςειή πίεζε αίκαηνο 
Με ζθπγκφ 
Ληγφηεξεο ζε αξηζκφ 
Υσξίο βαιβίδεο 
Μηθξή ρσξεηηθφηεηα αίκαηνο 
Βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν βάζνο 

Πξνζάγνπλ ην αίκα πξνο ηελ θαξδηά 
Καηά θαλφλα κε νμπγνλσκέλν αίκα 
Μεγαιχηεξε εζσηεξηθή δηάκεηξνο 
Ληγφηεξνο κπτθφο ηζηφο 
Υακειή πίεζε αίκαηνο  
Υσξίο ζθπγκφ 
Πεξηζζφηεξεο ζε αξηζκφ 
Με βαιβίδεο  
Μεγάιε ρσξεηηθφηεηα αίκαηνο 
Βξίζθνληαη ζε κηθξφηεξν βάζνο 

Γηαθνξέο ελεξγεηηθήο θαη παζεηηθήο κεηαθνξάο 

Α/Α Δλεξγεηηθή κεηαθνξά Παζεηηθή κεηαθνξά 

1. 

 
Μεηαθνξά νπζίαο κε θαηαλάισζε 
ελέξγεηαο  
(πδξφιπζε ΑΣΡ ή θίλεζε e-)  

Μεηαθνξά νπζίαο ρσξίο θαηαλάισζε 
ελέξγεηαο  
(πδξφιπζε ΑΣΡ ή θίλεζε e-) 

2. 

 
Μεηαθνξά απφ πεξηνρή ρακειήο 
ζπγθέληξσζεο ζε πεξηνρή πςειήο 
ζπγθέληξσζεο ηεο νπζίαο 

Μεηαθνξά απφ πεξηνρή  πςειήο 
ζπγθέληξσζεο ζε πεξηνρή ρακειήο 
ζπγθέληξσζεο ηεο νπζίαο 

3. 

 
Μεηαθνξά νπζηψλ κε πξσηετληθέο 
αληιίεο ή κε ηε δεκηνπξγία 
πξνεθβνιψλ (ςεπδνπνδίσλ) θαη 
εζνρψλ (ελδνθπηηάξσζε ή 
εμσθπηηάξσζε).  

Μεηαθνξά νπζηψλ κέζσ 
θσζθνξνιηπηδίσλ ή κέζσ πξσηετληθψλ 
θαλαιηψλ ή κέζσ πξσηετληθψλ 
κεηαθνξέσλ. 
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 β. Γχν (2) απφ ηα πην θάησ:        (2 Υ κνλ. 1) 

 Απαληψληαη εληφο θαη εθηφο ησλ θπηηάξσλ.  

 Απαληψληαη ζε πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο. 

 Παξνπζηάδνπλ εμεηδίθεπζε. 

 Μεηψλνπλ ηελ ελέξγεηα ελεξγνπνίεζεο ησλ ππνζηξσκάησλ.  

 Δπηηαρχλνπλ ηηο βηνρεκηθέο αληηδξάζεηο. 

 Γελ αιινηψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαιπηηθήο ηνπο δξάζεο. 

 Γελ αιινηψλνπλ ηα ηειηθά πξντφληα. 

 Γελ αιινηψλνπλ ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ αληηδξψλησλ θαη πξντφλησλ ζσκάησλ κηαο 
αληίδξαζεο. 

 Γελ θαηαιχνπλ αληηδξάζεηο, πνπ, νχησο ή άιισο, είλαη αδχλαην λα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ. 
 

γ.  πγθέληξσζε ππνζηξψκαηνο ή πγθέληξσζε ελδχκνπ.    (κνλ. 1) 
 

 

ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ δέθα (10) κνλάδσλ ε θαζεκηά. 
 

7.  α. 1.   Νεξφ          (κνλ. 0,5) 
 2.   Ομπγφλν        (κνλ. 0,5) 
 3.   Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα       (κνλ. 0,5) 
 4.   Γιπθφδε (ή Άκπιν)       (κνλ. 0,5) 
 5 ή 6.   ATP         (κνλ. 0,5) 
 6 ή 5.   NADPH        (κνλ. 0,5) 

 
β. i. 7.  Φσηεηλή θάζε        (κνλ. 0,5)  

 8:  θνηεηλή θάζε ή Κχθινο ηνπ Calvin     (κνλ. 0,5) 
ii.  7:  Θπιαθνεηδή (ή θνθθία ή granna) ηνπ ρισξνπιάζηε   (κνλ. 0,5) 

 8:  ηξψκα ηνπ ρισξνπιάζηε       (κνλ. 0,5) 
 

γ.  Ναη, ηζρχεη ε πξνεηδνπνίεζε. Σξεηο (3) ιφγνη γα ηνπο νπνίνπο ηζρχεη: (3 Υ κνλ. 1) 
1. Η θσηνζχλζεζε είλαη ε ζεκαληηθφηεξε ιεηηνπξγία πνπ γίλεηαη ζηε βηφζθαηξα, γηαηί κε 

ηηο νξγαληθέο νπζίεο πνπ παξάγεη, ζπληεξεί ηε δσή ζην γήηλν νηθνζχζηεκα. Όινη 
ζρεδφλ νη εηεξφηξνθνη νξγαληζκνί ζηεξίδνληαη, άκεζα ή έκκεζα, ζηελ εμαζθάιηζε ηεο 
ηξνθήο ηνπο θαη ηεο αλαγθαίαο ελέξγεηαο, ζηηο νξγαληθέο ελψζεηο πνπ παξάγνπλ νη 
θσηνζπλζέηνληεο νξγαληζκνί.  

2. Με ηε θσηνζχλζεζε δεζκεχνληαη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο CO2 θαη έηζη, αθ’ ελφο κελ, 
θαζαξίδεηαη ε αηκφζθαηξα (ζπγθξάηεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ) θαη, αθ’ 
εηέξνπ, δηαηεξείηαη πεξίπνπ ζηαζεξφο ν άλζξαθαο ζηνλ θχθιν ηεο χιεο. 

3. Δκπινπηίδεηαη ε αηκφζθαηξα θαη ε πδξφζθαηξα κε νμπγφλν, πνπ είλαη απαξαίηεην γηα 
ηελ επηβίσζε ησλ αεξφβησλ νξγαληζκψλ (νμείδσζε νξγαληθψλ νπζηψλ θαη παξαγσγή 
ελέξγεηαο).  

 
δ. i.  Λφγσ ηνπ  φηη  ην  δνρείν  θαιχπηεηαη  κε  αινπκηλφραξην  ηα θχιια δελ εθηίζεληαη ζην 

  θσο,  επνκέλσο   δελ   επηηεινχλ   ηε   δηαδηθαζία   ηεο  θσηνζχλζεζεο  θαη  έηζη   δελ 

  θαηαλαιψλνπλ  δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2).  Δπνκέλσο  ε   γξακκηθή   αχμεζε   ηεο  

  ζπγθέληξσζεο  ηνπ  CO2,  πνπ  παξαηεξείηαη  απφ  ην  ζεκείν  Α  κέρξη  ην  ζεκείν  Β,   

  νθείιεηαη  απνθιεηζηηθά   ζηε   δηαδηθαζία   ηεο   αεξφβηαο  θπηηαξηθήο  αλαπλνήο  πνπ 

  εθηεινχλ  ηα  πγηή  θχιια  (C6H12O6+6H2O+6O2  6CO2+12H2O+ελέξγεηα) θαηά  ηελ  

  νπνία   απειεπζεξψλεηαη  ζπλερψο  CO2  κε  ζηαζεξφ  ξπζκφ  (ηαρχηεηα),  εθφζνλ ην 

  πείξακα εθηειείηαη ζε ζηαζεξέο ζπλζήθεο (π.ρ. ζεξκνθξαζίαο).  (κνλ. 1) 



-4 - 
 

 ii.  Με  ηελ  αθαίξεζε  ηνπ  αινπκηλφραξηνπ (ζεκείν Β έσο Γ) θαη ηελ έθζεζε ησλ θχιισλ 

  ζην  θσο, μεθηλά  λα  εθηειείηαη,  εθηφο  απφ ηελ αεξφβηα θπηηαξηθή αλαπλνή, θαηά ηελ 

  νπνία  απειεπζεξψλεηαη  ζπλερψο CO2, θαη ε δηαδηθαζία ηεο θσηνζχλζεζεο θαηά ηελ 

  νπνία δεζκεχεηαη CO2 (6CO2+12H2O  C6H12O6+6H2O+6O2). Δπνκέλσο ε γξακκηθή 

  κείσζε  ηεο  ζπγθέληξσζεο  ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα,  πνπ  παξαηεξείηαη  απφ  ην  

  ζεκείν  Β  κέρξη  ην  ζεκείν  Γ,  νθείιεηαη  ζην  φηη,  ππφ  ηηο  ζηαζεξέο  ζπλζήθεο  πνπ  

  εθηειείηαη   ην   πείξακα  (π.ρ.  ζεξκνθξαζίαο,  θσηηζκνχ,  πγξαζίαο θ.ιπ.),  ν ξπζκφο 

  (ηαρχηεηα) δέζκεπζεο ηνπ  CO2 κε ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζχλζεζεο είλαη κεγαιχηεξνο 

  απφ   ην   ξπζκφ   (ηαρχηεηα)   απειεπζέξσζήο  ηνπ  κε  ηε  δηαδηθαζία  ηεο  αεξφβηαο  

  θπηηαξηθήο    αλαπλνήο,    δει.   απνξξνθάηαη    απφ    ην   πεξηβάιινλ   ηνπ   δνρείνπ 

  πεξηζζφηεξν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απφ φηη παξάγεηαη.    (κνλ. 1) 

 

8. α. Α: ηάδην ζπζηνιήο (ζχζπαζεο) ησλ θφιπσλ     (κνλ. 1) 
  Β: ηάδην ζπζηνιήο (ζχζπαζεο) ησλ θνηιηψλ      (κνλ. 1) 

β. i.  Κνιπνθνηιηαθέο βαιβίδεο αλνηθηέο      (κνλ. 0,5) 
  Μελνεηδείο βαιβίδεο θιεηζηέο       (κνλ. 0,5) 
 ii.  Σν αίκα πνπ επηζηξέθεη ζηελ θαξδία εηζέξρεηαη ζηνπο θφιπνπο, θαη  (κνλ. 0,5) 
  ζηε ζπλέρεηα ζηηο θνηιίεο.        (κνλ. 0,5) 
 iii. Γηαζηνιή (ραιάξσζε) θφιπσλ, θαη      (κνλ. 0,5) 
  δηαζηνιή (ραιάξσζε) θνηιηψλ       (κνλ. 0,5) 
 iv. Μείσζε ηεο πίεζεο (κέζα ζηελ θαξδία)      (κνλ. 1) 
 

 γ. Γχν (2) ιεηηνπξγίεο απφ ηηο πην θάησ:      (2 Υ κνλ. 1) 

 Γηαξθήο κεηαθνξά νμπγφλνπ απφ ηνπο πλεχκνλεο ζηνπο ηζηνχο.  

 Γηαξθήο κεηαθνξά δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ηνπο ηζηνχο ζηνπο πλεχκνλεο.  

 Γηαξθήο κεηαθνξά ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζηνπο ηζηνχο. 

 Γηαξθήο κεηαθνξά άρξεζησλ ή ηνμηθψλ νπζηψλ ζηα απεθθξηηηθά φξγαλα (λεθξνί) ή ζηα 
φξγαλα απνηνμίλσζεο (ζπθψηη, ζπιήλαο). 

 Μεηαθνξά ρξήζηκσλ νπζηψλ (νξκφλεο, βηηακίλεο) απφ ηα ζεκεία παξαγσγήο ηνπο ζηα 
ζεκεία δξάζεο ηνπο. 

 Ιζνθαηαλνκή ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ην κεηαβνιηζκφ ησλ ηζηψλ, 
ζε φιν ην ζψκα. 

 Άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ αθνχ απνηειεί ηκήκα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 πκβάιιεη ζηελ νκνηφζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ.  
 

δ. Ιζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ νλνκάδεηαη ε κεησκέλε ξνή αίκαηνο ζηηο ζηεθαληαίεο 
 αξηεξίεο θαη επνκέλσο ε κε θαλνληθή αηκάησζε ηνπ κπνθαξδίνπ,   (κνλ. 1) 
 (πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε κείσζε ηεο δηακέηξνπ κηαο αξηεξίαο ιφγσ 
 αζεξσκαηηθψλ πιαθψλ θαη πξνθαιεί ζηεζάγρε, δειαδή ηζρπξφ πφλν ζην ζηήζνο). 

ε.  Υξεζηκνπνηείηαη   ζε  αζζελείο  πνπ  έρνπλ  ππνζηεί  θαξδηαθή  καξκαξπγή  (αλαθνπή  ή 
 ζπγθνπή),         (κνλ. 1) 
 (κε ζθνπφ ηελ αλάηαμε ηνπ αζζελνχο).  

 
 
9. α. Σν απηνζσκαηηθφ γνλίδην πνπ επζχλεηαη γηα ηελ πάζεζε (ηδηφηεηα) είλαη επηθξαηέο, 
             (κνλ. 1) 
   δηφηη νη γνλείο 6 θαη 7 (εηεξφδπγνη) πνπ θέξνπλ ηελ πάζεζε (ηδηφηεηα) απνθηνχλ παηδί 

πγηέο (ην 14) (νκφδπγν γηα ην ππνιεηπφκελν πγηέο γνλίδην) πνπ δε θέξεη ηελ πάζεζε 
(ηδηφηεηα).          (κνλ. 1) 

 
 
 



-5 - 
 

ΑΙΒ Αiν αΙΒ  αiν αiν 

 β.  Γηαζηαχξσζε: 

i. Γνλείο:          ♂    Αα ΙΒiν      Υ      αα iνiν   ♀  (κνλ. 1) 

 
ii. Γακέηεο:                                   (κνλ. 2,5) 

 
iii. Απφγνλνη:  Αα ΙΒiν ,        Ααiνiν ,        ααΙΒiν ,        ααiνiν           (κνλ. 2) 

 
iv. Ο Γηψξγνο θαη ε Ισάλλα έρνπλ 25% πηζαλφηεηα λα θάλνπλ  παηδί κε αιθηζκφ θαη 

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

γ. i.  Η θακπχιε Ι αληηζηνηρεί ζηελ εκβξπηθή αηκνζθαηξίλε F,    (κνλ. 0,5) 
   (εθφζνλ φπσο εμάγεηαη απφ ην ζρήκα ηεο θακπχιεο ην πνζνζηφ ηεο είλαη ηεξάζηην 

 θαηά ηελ εκβξπηθή ειηθία (~100%) θαη κεηά ηε γέλλεζε ζηαδηαθά κεηψλεηαη (~0,5%)).  
  

  Η θακπχιε ΙΙ αληηζηνηρεί ζηελ αηκνζθαηξίλε Α,     (κνλ. 0,5) 
  (εθφζνλ φπσο εμάγεηαη απφ ην ζρήκα ηεο θακπχιεο ην πνζνζηφ ηεο είλαη ειάρηζην  

 θαηά ηελ εκβξπηθή ειηθία ελψ κεηά ηε γέλλεζε ζηαδηαθά απμάλεηαη (~96-97%)).  
   
ii. Η β-κεζνγεηαθή αλαηκία (ή β-ζαιαζζαηκία) ή λφζνο ηνπ Cooley.   (κνλ. 1)  

 
10. α. i. Σν 1ν άηνκν ή ην 3ν άηνκν.       (κνλ. 1)  
  ii. 2ν άηνκν: 45 ρξσκαηνζψκαηα       (κνλ. 1)  
   4ν άηνκν: 47 ρξσκαηνζψκαηα       (κνλ. 1)  

 β. i. ηνλ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ.       (κνλ. 1)  
  ii. Απνθφπηνπλ απφ ην πξφδξνκν mRNA ηα εζψληα θαη ζπξξάπηνπλ ηα εμψληα,    
   ιεηηνπξγψληαο σο έλδπκα.       (κνλ. 1)    

 γ. Γηα ηελ ζχλζεζε ησλ ηεζζάξσλ πνιππεπηηδηθψλ αιπζίδσλ είλαη ππεχζπλα δχν (2) είδε  
  mRNA.          (κνλ. 1) 

 δ. i.  Μεηάιιαμε Α: έιιεηςε        (κνλ. 1) 
     Μεηάιιαμε Β: πξνζζήθε        (κνλ. 1) 
  ii.  Γνληδηαθή κεηάιιαμε αληηθαηάζηαζεο.     (κνλ. 1) 
  iii. Δίλαη νη κεηαιιάμεηο νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ζπλψλπκα θσδίθηα, θαη (κνλ. 0,5)  
   θαη’  επέθηαζε θακία αιιαγή δελ πξνθαιείηαη ζηελ πξσηεΐλε πνπ παξάγεηαη   
   (ε αιιεινπρία ησλ ακηλνμέσλ παξακέλεη ε ίδηα).     (κνλ. 0,5) 
 
 

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη απφ δύν (2) εξσηήζεηο ησλ δεθαπέληε (15) κνλάδσλ ε θαζεκηά. 
 
11.  α. 1.  Ωνζπιαθηνηξφπνο         (κνλ. 0,5) 
  2.  Ωρξηλνηξφπνο        (κνλ. 0,5) 
  3. Οηζηξαδηφιε        (κνλ. 0,5) 
  4.  Πξνγεζηεξφλε        (κνλ. 0,5) 

 β. i.  Οξκφλε 3 ή Οηζηξαδηφιε        (κνλ. 1) 
      Οξκφλε 4 ή Πξνγεζηεξφλε       (κνλ. 1) 
  ii.  Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν νξκνλψλ ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζην αίκα (κνλ. 0,5) 
   επηδξά ζηνλ ππνζάιακν (αλαζηέιινληαο ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εθιπηηθνχ   
   παξάγνληα ησλ γνλαδνηξφπσλ νξκνλψλ(GnRH)), θαη    (κνλ. 0,5)  
   ζηελ αδελνυπφθπζε (αλαζηέιινληαο ηελ έθθξηζε ησλ γνλαδνηξφπσλ νξκνλψλ)  
             (κνλ. 0,5) 
   κε απνηέιεζκα λα αλαζηέιιεηαη ε αλάπηπμε θαη σξίκαλζε λένπ σνζπιαθίνπ.  
             (κνλ. 0,5) 
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 γ.  i.  πεξκαηνγφληα:  δηπινεηδή θχηηαξα    (κνλ. 0,5) 
  ii.  πεξκαηίδεο:  απινεηδή θχηηαξα     (κνλ. 0,5) 
  iii. Ωνθχηηαξν Α΄ ηάμεο:  δηπινεηδέο θχηηαξν    (κνλ. 0,5) 
  iv. Ωνθχηηαξν Β΄ ηάμεο:  απινεηδέο θχηηαξν    (κνλ. 0,5) 

 δ.          

 πεξκαηνδωάξην Ωάξην (Ωνθύηηαξν Β΄ ηάμεο)  

χήκα Δπίκεθεο θαηξηθφ (κνλ. 1) 

Μέγεζνο Μηθξφηεξν Μεγαιχηεξν (κνλ. 1) 

 
 ε.  Παξάγνληαη 4 ψξηκνη γακέηεο (ζπεξκαηνδσάξηα) αλά ζπεξκαηνθχηηαξν Α΄ ηάμεο πνπ  
  πξνέξρεηαη απφ θάζε ζπεξκαηνγφλην.      (κνλ. 1)  

  ελψ παξάγεηαη ηειηθά 1 ψξηκνο γακέηεο (σνθχηηαξν Β΄ ηάμεο) απφ θάζε σνγφλην.  
             (κνλ. 1) 

 ζη. i.  ηάδην 1:  Μεηάθαζε ΙΙ        (κνλ. 0,5) 
      ηάδην 2:  Πξφθαζε Ι       (κνλ. 0,5) 
      ηάδην 3:  Αλάθαζε Ι       (κνλ. 0,5) 
      ηάδην 4:  Μεηάθαζε Ι       (κνλ. 0,5) 

  ii.  Έλα (1) ιφγν απφ ηνπο πην θάησ:       (κνλ. 1) 

 Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξσκαηνζσκάησλ ζην κηζφ ζηα ζπγαηξηθά θχηηαξα 
 (παξαγσγή γακεηψλ). 

 Γεκηνπξγία πνηθηινκνξθίαο κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ ηνπ ηδίνπ είδνπο ιφγσ 
 αλάκεημεο ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ (DNA) ησλ γακεηψλ ησλ γνληψλ. 

 Γεκηνπξγία γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο ιφγσ ηεο ηπραίαο θαηαλνκήο ησλ 
 νκνιφγσλ ρξσκαηνζσκάησλ θαηά ηε κεηάθαζε I. Απηφ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία 
 λέσλ γελεηηθψλ ζπλδπαζκψλ ζηνπο γακέηεο θάζε λέαο κεησηηθήο δηαίξεζεο. 

 Γεκηνπξγία γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο ιφγσ ρηαζκαηππίαο κεηαμχ ησλ κε αδειθψλ 
 ρξσκαηίδσλ ησλ νκνιφγσλ ρξσκαηνζσκάησλ, πνπ αληαιιάζζνπλ DNA.  

 Η πνηθηινκνξθία πνπ δεκηνπξγεί ε κείσζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ εμέιημε 
 ησλ νξγαληζκψλ θαη ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο θαη επηβίσζήο ηνπο ζηηο 
 κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 
12. α. 1:  ηεινγφλνη αδέλεο         (κνλ. 0,5) 
  2:  Οηζνθάγνο          (κνλ. 0,5) 
  3:  ηνκάρη         (κνλ. 0,5) 
  4:  πθψηη         (κνλ. 0,5) 
  5:  Υνιεδφρνο θχζηε        (κνλ. 0,5) 
  6:  Πάγθξεαο         (κνλ. 0,5) 
  7:  Λεπηφ έληεξν (ή ειηθψδεο έληεξν ή λήζηηδα)    (κνλ. 0,5) 
  8:  Παρχ έληεξν (ή αληφλ θφινλ)      (κνλ. 0,5) 

 β.  i.  Έλδπκν Α: Παγθξεαηηθή ακπιάζε      (κνλ. 1) 
  Έλδπκν Β: Έλα (1) απφ ηα πην θάησ:      (κνλ. 1) 

 Θξπςίλε (ή Θξπςηλνγφλν) 

 Υπκνζξπςίλε (ή Υπκνζξπςηλνγφλν) 

 Καξβνμππεπηηδάζε (ή Πξνθαξβνμππεπηηδάζε) 

 Ακηλνπεπηηδάζε (ή Πξνακηλνπεπηηδάζε) 
 

γ.  Σα επηζειηαθά θχηηαξα ηνπ ιεπηνχ εληέξνπ παξνπζηάδνπλ πνιπάξηζκεο κηθξνιάχλεο 
 (θπηηαξνπιαζκαηηθέο πξνεθβνιέο ηεο θπηηαξηθήο ηνπο κεκβξάλεο) απμάλνληαο έηζη ηελ 
 επηθάλεηα επαθήο κε ην ζξεπηηθφ ρπιφ.      (κνλ. 1) 
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 δ.  Όηαλ αθαηξεζεί ε ρνιεδφρνο θχζηε δελ απνζεθεχεηαη ε ρνιή,    (κνλ. 1)   
  κε απνηέιεζκα φηαλ θαηαλαιψζνπκε ιηπαξή νπζία (φπσο ην βνχηπξν), 
  λα κε γίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή γαιαθηνκαηνπνίεζε ησλ ιηπψλ,  (κνλ. 1)   
  εθφζνλ δε θηάλεη επαξθήο πνζφηεηα ρνιήο ζην ιεπηφ έληεξν.  
  Καηά ζπλέπεηα επηβξαδχλεηαη ε δηαδηθαζία πέςεο ησλ ιηπαξψλ νπζηψλ  (κνλ. 1) 
  αθνχ ε παγθξεαηηθή ιηπάζε δελ έρεη επαξθή επηθάλεηα δξάζεο.    
 

 ε.  Γχν (2) νπζίεο απφ ηηο πην θάησ:       (2 Υ κνλ. 1) 

 Υνιή  

 Γιπθνγφλν 

 Γιπθφδε 

 Πξσηεΐλεο ηνπ πιάζκαηνο ηνπ αίκαηνο (ηλσδνγφλν, πξνζξνκβίλε, ιεπθσκαηίλεο) 

 Οπξία 

 ζη. i.  Δλψ  ε  ζπγθέληξσζε  ππνζηξψκαηνο, απφ  140  κέρξη  180  mmol/dm3,  απμάλεηαη, ε 
   ηαρχηεηα ηεο αληίδξαζεο παξακέλεη ζηαζεξή.     (κνλ. 1)  

ii. H ηαρχηεηα ηεο αληίδξαζεο δελ απμάλεηαη, ζε ζπγθεληξψζεηο ππνζηξψκαηνο απφ 140 
 κέρξη 180 mmol/dm3, γηαηί αλά πάζα ζηηγκή, ζηηο ζπγθεληξψζεηο απηέο, φια ηα ελεξγά 
 θέληξα ηνπ ελδχκνπ είλαη θαηεηιεκκέλα απφ κφξηα ππνζηξψκαηνο.  (κνλ. 1) 
iii. Γχν (2) ζηαζεξνί παξάγνληεο απφ ηνπο πην θάησ:    (2 Υ κνλ. 0,5) 

 Θεξκνθξαζία 

 pH 

 Υξνληθή δηάξθεηα ελδπκηθήο δξάζεο (επψαζεο) 

 Όγθνο δηαιχκαηνο 
 

 

--- ΤΕΛΟΣ --- 
 
 
 
 
 
 
 


