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ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 
 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 
 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Ηκεξνκελία θαη Ώξα εμέηαζεο: Παξαζθεπή, 23 Μαΐνπ 2014 
                                                      08:00 - 11:00 
 

 
ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΓΔΚΑΣΔΔΡΔΙ (14) ΔΛΙΓΔ 
 

 
ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΔΣΔ Δ ΟΛΔ ΣΙ ΔΡΩΣΗΔΙ 

 
ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο ησλ πέληε (5) κνλάδσλ ε θαζεκηά. 
 
1. α. Αθνύ αληηγξάςεηε ζην ηεηξάδην απαληήζεσλ ζαο ηνλ πην θάησ πίλαθα λα ηνλ 
  ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια. 

 Οπζία 
Μνλνκεξέο ηεο 

νπζίαο 
Όλνκα νκνηνπνιηθνύ δεζκνύ πνπ 

ζπλδέεη ηα κνλνκεξή 

1. Γιπθνγόλν   

2. RNA   

3. Κπηηαξίλε   

(κνλάδεο 3) 
 β. Σηo Σρήκα 1.1 θαίλεηαη απινπνηεκέλε ε γεληθή ρεκηθή δνκή ελόο κνξίνπ 

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

 
Σρήκα 1.1 

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

(κνλάδα 1) 
 
 
2. Τν έλδπκν θαηαιάζε βξίζθεηαη ζηνπο ηζηνύο όισλ ζρεδόλ ησλ δσληαλώλ 
 νξγαληζκώλ πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζην νμπγόλν. Καηαιύεη ηε δηάζπαζε ηνπ 
 επηθίλδπλνπ γηα ηνλ νξγαληζκό ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγόλνπ (Ζ2Ο2) ζε νμπγόλν 
 θαη λεξό, ζύκθσλα κε ηελ πην θάησ ρεκηθή αληίδξαζε: 
 

2Ζ2Ο2                                 2 Ζ2Ο + Ο2 

 

 α. Να νλνκάζεηε ην ππόζηξσκα ηεο θαηαιάζεο.                                    (κνλάδα 0.5) 

καταλάση 
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 β. Τν έλδπκν θαηαιάζε απνηειείηαη από ηέζζεξεηο πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο. Να 
  αλαθέξεηε ην ηειηθό δνκηθό επίπεδν νξγάλσζεο ηεο θαηαιάζεο.                                                         

(κνλάδα 1) 
 γ. Ο ζεητθόο ραιθόο είλαη κηα ρεκηθή έλσζε ε νπνία δξα σο κε ζπλαγσληζηηθόο 
  αληηζηξεπηόο αλαζηνιέαο ηεο θαηαιάζεο. Να εμεγήζεηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 
  ν ζεητθόο ραιθόο επηηπγράλεη ηελ αλαζηνιή ηεο δξάζεο ηνπ ελδύκνπ θαηαιάζε, 
  θάλνληαο αλαθνξά ζηε ζέζε πξόζδεζεο ηνπ ζην έλδπκν, ζηελ επίδξαζε ηνπ 
  ζηε δνκή ηνπ ελδύκνπ θαη ζηελ ηθαλόηεηα πξόζδεζεο ηνπ ππνζηξώκαηνο.  

(κνλάδεο 1.5) 
 δ. Όια ηα έλδπκα έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Να αλαθέξεηε δύν (2) από 
  απηά.                                                                                                      (κνλάδεο 2)  

 
 
3. α. Σην Σρήκα 3.1, πνπ παξνπζηάδεη κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο 
  γπλαίθαο, θαίλνληαη ηα όξγαλα Α κέρξη Ε.  
 

 
Σρήκα 3.1 

 
 Με βάζε ην Σρήκα 3.1 λα νλνκάζεηε ην κέξνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνύ ζπζηήκαηνο, 
 δίλνληαο θαη ην γξάκκα (Α κέρξη Ε) θαη ην όλνκα, ζην νπνίν: 

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

(κνλάδεο 2) 
 β. Σην Σρήκα 3.2 παξνπζηάδεηαη ε ζηηγκή ηεο  γνληκνπνίεζεο ελόο σνθπηηάξνπ Β΄ 

 ηάμεο ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη κόλν 3 από ηα 23 ρξσκαηνζώκαηα ζε θάπνην 
 ζηάδην κείσζεο.  

  Να αλαθέξεηε ηα ζηάδηα ηεο κείσζεο πνπ αθνινπζνύλ, ώζηε λα ζπκπιεξσζεί 
 ε κεησηηθή δηαίξεζε γηα ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ σαξίνπ θαη ηνλ απνρσξηζκό ηνπ 
 δεύηεξνπ πνιηθνύ ζσκαηίνπ.                                                                   

(κνλάδα 1) 

 

Α 

Β 
Γ 

Δ 
Ε 

 Ζ 

Φξσκαηνζώκαηα  

Ωνθπηηάξνπ  Β΄ ηάμεο 

Ωνθύηηαξν Β΄ ηάμεο 

Ππξήλαο 

ζπεξκαηνδσαξίνπ 

Σρήκα 3.2 
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 γ. Τν ζπέξκα απνηειείηαη από ζπεξκαηνδσάξηα θαη εθθξίκαηα. Γύν από ηνπο 
 αδέλεο πνπ εκπινπηίδνπλ ην ζπέξκα κε εθθξίκαηα είλαη ν πξνζηάηεο αδέλαο θαη 
 νη αδέλεο Cowper. Να αλαθέξεηε έλα (1) ξόιν ηνπ εθθξίκαηνο πνπ παξάγεηαη 
 από ηνλ θάζε αδέλα.   

(κνλάδεο 2)  
 
 
4. Σην Σρήκα 4.1 θαίλεηαη ε ηνκή ελόο αηκνθόξνπ αγγείνπ θαη ηα έκκνξθα 
 ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο.  

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

(κνλάδεο 1.5) 
 

 ii. Με ηε βνήζεηα ηνπ Σρήκαηνο 4.1 λα 
  αλαθέξεηε κία (1) δνκηθή δηαθνξά 
  κεηαμύ ηεο θαηεγνξίαο έκκνξθσλ 
  ζπζηαηηθώλ 2 θαη ηεο θαηεγνξίαο  
  ησλ έκκνξθσλ ζπζηαηηθώλ κε ηνλ 
  αξηζκό 3.  

(κνλάδα 1) 
 
 

 β. Να αλαθέξεηε πνύ δεκηνπξγνύληαη ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο, ζηα 
  αξρηθά ηνπο ηνπιάρηζην ζηάδηα, ζε έλα ελήιηθν άηνκν. 

(κνλάδα 0.5) 
 

 γ. Ζ Γαλάε ππνθέξεη από κηα ηξνπηθή αζζέλεηα πνπ πξνθιήζεθε από κεγάια ζε 
  κέγεζνο εζσηεξηθά παξάζηηα. Ο γηαηξόο, ηεο ζύζηεζε λα θάλεη αηκαηνινγηθέο 
  εμεηάζεηο. Να νλνκάζεηε ην είδνο θπηηάξνπ από ηελ θαηεγνξία έκκνξθσλ  
  ζπζηαηηθώλ 3 πνπ αλακέλεηαη λα είλαη πνιύ πην πάλσ από ηα θπζηνινγηθά όξηα. 

(κνλάδα 1) 
 

 δ. Έλα από ηα ζπκπηώκαηα αηόκσλ κε αλεπαξθή νξκνληθή ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ 
  είλαη θαη ε κεησκέλε παξαγσγή εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ. Να εμεγήζεηε ηνλ ιόγν. 

(κνλάδα 1) 
 

5. Σην Σρήκα 5.1 απεηθνλίδεηαη έλα κηηνρόλδξην ην νπνίν είλαη ην νξγαλίδην ζην νπνίν 
 γίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αεξόβηαο θπηηαξηθήο αλαπλνήο.  

 
 α. Πνηα θάζε ηεο αεξόβηαο θπηηαξηθήο αλαπλνήο  
  δελ γίλεηαη ζην κηηνρόλδξην; 

(κνλάδα 1)  
 β. Από ην ζρήκα λα δώζεηε ηνλ αξηζκό πνπ    
   αληηζηνηρεί ζην κέξνο ηνπ κηηνρνλδξίνπ   
  ζην νπνίν γίλεηαη ν θύθινο ηνπ θηηξηθνύ νμένο  
  (θύθινο ηνπ Krebs).        

(κνλάδα 1) 

Σρήκα 4.1 

Σρήκα 5.1 
Σρήκα 5.1 
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 γ. Να αλαθέξεηε δύν (2) πξντόληα πνπ παξάγνληαη ζην ζηάδην ηεο ηειηθήο  
  νμείδσζεο θαηά ηελ αεξόβηα θπηηαξηθή αλαπλνή. 

(κνλάδα 1) 
 δ. Οξηζκέλνη δσληαλνί νξγαληζκνί γηα λα θαιύςνπλ ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο 
  κεξηθέο θνξέο θαηαθεύγνπλ ζε δπκώζεηο όπσο ηελ αιθννιηθή θαη ηε γαιαθηηθή 
  δύκσζε. Να ζπγθξίλεηε ηελ αιθννιηθή θαη ηε γαιαθηηθή δύκσζε θάλνληαο  
  αλαθνξά: 
  i. ζηνλ αξηζκό ησλ ATP πνπ παξάγνληαη                                              (κνλάδα 1) 
  ii. ζηνλ ηειηθό δέθηε πδξνγόλσλ (ειεθηξνλίσλ).                                    (κνλάδα 1) 
 
 
6. Σην Σρήκα 6.1 θαίλνληαη δύν βαζηθνί ηξόπνη κεηαθνξάο νπζηώλ (Α θαη Β)  
 δηακέζνπ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο.  
 

α. i. Να νλνκάζεηε ηνπο δύν (2) 
 βαζηθνύο ηξόπνπο κεηαθνξάο 
 νπζηώλ A θαη Β.     

(κνλάδα 1) 
 
ii. Nα αλαθέξεηε κία (1) δηαθνξά θαη   
 κία (1) νκνηόηεηα κεηαμύ ηνπ  
      κεραληζκνύ κεηαθνξάο νπζηώλ 3 ηνπ 
 ηξόπνπ Α θαη ηνπ ηξόπνπ κεηαθνξάο   
       νπζηώλ Β. 

(κνλάδεο 2) 
 

                       Σρήκα 6.1 
 

β. Τν ιπθνπέλην είλαη κηα ιηπνδηαιπηή αληηνμεηδσηηθή νπζία θαη ε γιπθόδε είλαη έλαο 
κνλνζαθραξίηεο. Καη νη δύν νπζίεο είλαη σθέιηκεο γηα ηνλ νξγαληζκό. Γηα λα 
θηάζνπλ κέζα ζηα θύηηαξα δηαπεξλνύλ ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε αμηνπνηώληαο 
κεραληζκνύο ηνπ ηξόπνπ Α δηαθνξεηηθνύο όκσο ε θάζε κηα.  

  
 Από ηηο γλώζεηο ζαο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεηε λα επηιέμεηε θαη λα νλνκάζεηε 

έλα από ηνπο κεραληζκνύο κεηαθνξάο νπζηώλ ηνπ ηξόπνπ Α (1, 2, 3) κε ηνλ νπνίν 
δηαπεξλά ε θαζεκία από ηηο νπζίεο απηέο ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε.  

(κνλάδεο 2) 
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ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ δέθα (10) κνλάδσλ ε 

 θαζεκηά. 

7. Τν Σρήκα 7.1 παξνπζηάδεη κέξνο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηνλ αλζξώπηλν 
 νξγαληζκό. Τα γξάκκαηα Α κέρξη Δ αληηζηνηρνύλ ζε όξγαλα θαη νη αξηζκνί 1 κέρξη 4 
 αληηζηνηρνύλ ζε νξκόλεο. 
 

 
Σρήκα 7.1 

 
 α. Να νλνκάζεηε ηα όξγαλα Α κέρξη Δ.                                                  (κνλάδεο 2.5) 
 β. i. Με ηε βνήζεηα ηνπ Σρήκαηνο 7.1 θαη ηελ θαηεύζπλζε ησλ βειώλ λα  
   αλαγλσξίζεηε θαη λα νλνκάζεηε ηηο νξκόλεο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ νη αξηζκνί 
   1 θαη 2.                                                                                               (κνλάδεο 1) 
  ii. Να γξάςεηε έλα (1) ξόιν γηα ηελ θάζε κία από ηηο νξκόλεο 1 θαη 2. 

   (κνλάδεο 2) 
 γ. Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαθέξεηαη ζε έλδπκα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζηε 
  ιεηηνπξγία ηνπο. Να αληηγξάςεηε ηνλ πίλαθα ζην θύιιν απαληήζεώλ ζαο θαη λα 
  ηνλ ζπκπιεξώζεηε θαηάιιεια. 
 

 Έλδπκν Λεηηνπξγία 

1.   Απνθόπηεη ακηλνμέα από ην άθξν κε ηελ 
ακηλνκάδα. 

2. Θξπςίλε  

3.  Γηαζπνύλ ηα δηπεπηίδηα ζε ακηλνμέα. 

4. Μαιηάζε  

5.  Γηάζπαζε ησλ ιηπώλ ζε κνλνγιπθεξίδηα, 
γιπθεξόιε θαη ιηπαξά νμέα. 

(κνλάδεο 2.5) 
 

 δ. Nα αλαθέξεηε δύν (2) πξνζηαηεπηηθνύο κεραληζκνύο ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί
  ν νξγαληζκόο γηα λα πξνζηαηεύζεη ηα θύηηαξα ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ ζηνκάρνπ 
  από ηε δξάζε ηνπ ελδύκνπ πεςίλε. 

(κνλάδεο 2) 
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8. Τν Σρήκα 8.1 δείρλεη ηνλ κεραληζκό αξλεηηθήο αλάδξαζεο κε ηνλ νπνίν ν 
 νξγαληζκόο θαηαθέξλεη λα ξπζκίδεη ηα επίπεδα ησλ γνλαδνηξόπσλ νξκνλώλ (Α 
 θαη Β) ζην αίκα ηνπ άλδξα δηαηεξώληαο έηζη θπζηνινγηθέο ηηο ζπγθεληξώζεηο ηνπο 
 ζην αίκα.  

 
Σρήκα 8.1 

 

 α. Να νλνκάζεηε ηηο γνλαδνηξόπεο νξκόλεο Α θαη Β θαη ηα θύηηαξα Γ ησλ όξρεσλ. 
(κνλάδεο 1.5) 

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

(κνλάδεο 2) 
 γ. Να αλαθέξεηε θαη λα εμεγήζεηε κε βάζε ηνλ πην πάλσ κεραληζκό (Σρήκα 8.1)  
  δύν (2) κεηαβνιέο πνπ ζα ζπκβνύλ ζε έλα άλδξα πνπ ηνπ έρνπλ αθαηξεζεί νη 
  όξρεηο. 

(κνλάδεο 2) 
 δ.  Τν Σρήκα 8.2 παξνπζηάδεη ηε δηαδηθαζία ηεο ζπεξκαηνγέλεζεο.  
  Οη αξηζκνί 1 θαη 2 αληηπξνζσπεύνπλ ζηάδηα θπηηαξηθήο δηαίξεζεο θαη ηα  
  γξάκκαηα Φ, Υ, Ε θύηηαξα.  

 
 i. Να νλνκάζεηε ηα θύηηαξα Φ, Υ θαη Ε.                                              

(κνλάδεο 1,5) 
 ii. Οη θπηηαξηθέο δηαηξέζεηο 1 θαη 2 
 (Σρήκα  8.2) πεξηιακβάλνπλ δηάθνξα ζηάδηα 
 κέρξη λα νινθιεξσζνύλ. Γύν από απηά είλαη ε 
 Πξόθαζε Η θαη ε Πξόθαζε ΗΗ. Να γξάςεηε δύν 
 (2) δηαθνξέο κεηαμύ απηώλ ησλ δύν ζηαδίσλ.        

(κνλάδεο 2) 
ε. Ζ ζπεξκαηνγέλεζε είλαη ε δηαδηθαζία 
 παξαγσγήο ζπεξκαηνδσαξίσλ ζηνπο όξρεηο 
 ελώ ε σνγέλεζε είλαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο 
 σνθπηηάξσλ Β΄ ηάμεο ζηηο σνζήθεο.  
 Να γξάςεηε κία (1) άιιε δηαθνξά κεηαμύ απηώλ 
 ησλ δύν δηαδηθαζηώλ.  

(κνλάδα 1) 
Σρήκα 8.2 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

                   Διέγερση 

                   Αναστολή 

Σρήκα 8.2 

Αδιαφοροποίητα  
εμβρυικά κφτταρα 
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9. Τν πξώην βήκα γηα ηελ έθθξαζε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο πνπ ππάξρεη ζην DNA 
 είλαη ε κεηαθνξά ηεο ζην RNA κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαγξαθήο. Σην πην θάησ 
 Σρήκα (9.1) παξνπζηάδεηαη ε κεηαγξαθή ηνπ γνληδίνπ EPHX2 ην νπνίν θσδηθνπνηεί 
 γηα ην έλδπκν ππνμεηδηθή πδξνιάζε 2, έλα έλδπκν πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ξύζκηζε ηνπ 
 κεηαβνιηζκνύ ηεο ρνιεζηεξόιεο.  
 

 
 

Σρήκα 9.1 
 

 α. i. Ζ δηαδηθαζία μεθηλά ζην κόξην ηνπ DNA κε ηε βνήζεηα ηνπ ελδύκνπ Δ  
   (Σρήκα 9.1) ην νπνίν θαηαιύεη ηε κεηαγξαθή ηνπ DNA ζε mRNA.  
   Να νλνκάζεηε ην έλδπκν Δ.                                                  

(κνλάδα 0.5)  
  ii. Με ηε βνήζεηα ηνπ Σρήκαηνο 9.1 θαη ησλ γλώζεώλ ζαο, λα  πεξηγξάςεηε 
   ηνλ ξόιν ηνπ ελδύκνπ Δ ζηε κεηαγξαθή ηνπ γνληδίνπ. 
                                                                                                                         (κνλάδεο 3) 
 β. i. Σηνπο επθαξπσηηθνύο νξγαληζκνύο ην mRNA πνπ παξάγεηαη κε ηε  
      κεηαγξαθή πθίζηαηαη κηα δηαδηθαζία σξίκαλζεο, έηζη ώζηε λα είλαη έηνηκν
   λα πξνρσξήζεη γηα ηε κεηάθξαζε. Να δώζεηε έλα (1) ιόγν πνπ λα εμεγεί
   γηαηί είλαη αλαγθαία ε δηαδηθαζία ηεο σξίκαλζεο ηνπ mRNΑ.              

(κνλάδα 1) 
  ii. Σην Σρήκα 9.2 θαίλεηαη ην πξόδξνκν (αλώξηκν) mRNA ελόο γνληδίνπ 
   κε ηηο δύν ακεηάθξαζηεο πεξηνρέο, ε κηα ζην 5΄ άθξν θαη ε άιιε ζην 3΄άθξν.
   Οη αξηζκνί, θάησ από θάζε πεξηνρή, δείρλνπλ ηνλ  αξηζκό ησλ αδσηνύρσλ          
               βάζεσλ θάζε πεξηνρήο θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ην θσδίθην έλαξμεο θαη ην    
               θσδίθην ιήμεο. 
   Πόζα ακηλνμέα θσδηθνπνηνύληαη από ην ώξηκν mRNA;  

(κνλάδα 1) 

 

5΄ 3΄   

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

 
 γ. Τν Σρήκα 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   
  ζπκπιεξσκαηηθό θσδίθην ζην mRNA.                                       

(κνλάδα 0.5) 
 

 iii.  Με αλαθνξά ζηνλ γελεηηθό θώδηθα πνπ δίλεηαη  
  ζηελ Δηθόλα 9.4 λα γξάςεηε ην ακηλνμύ πνπ  
  κεηαθέξεη ην πξναλαθεξόκελν tRNA.                             

(κνλάδα 0.5) 
 
 

 

 
Δηθόλα 9.4 

 
 

iv. Ο γελεηηθόο θώδηθαο είλαη θώδηθαο ηξηπιέηαο. Να εμεγήζεηε γηαηί δελ ζα κπνξνύζε 
 ν γελεηηθόο θώδηθαο λα είλαη θώδηθαο δηπιέηαο (δύν λνπθιενηίδηα).            

(κνλάδα 1) 
δ. Τν πνιππεπηίδην πνπ παξάγεηαη από ηε κεηάθξαζε ηνπ γνληδίνπ EPHX2 κεηά
 ηελ απειεπζέξσζή ηνπ αλαδηπιώλεηαη ώζηε λα πάξεη ηελ ηειηθή ηξηηνηαγή δνκή 
 ηνπ. Να αλαθέξεηε δύν (2) δεζκνύο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηακόξθσζε ηεο 
 ηξηηνηαγνύο δνκήο ηνπ πνιππεπηηδίνπ ώζηε απηό λα γίλεη ιεηηνπξγηθό.      

(κνλάδα 1) 
 

Σρήκα 9.3 
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10. α. Να γξάςεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ λα εμεγνύλ γηαηί ε κειέηε ηεο θιεξνλνκηθόηεηαο   
           ζηνλ άλζξσπν είλαη δύζθνιν εγρείξεκα ζε αληίζεζε κε ηε κειέηε ηεο       
           θιεξνλνκηθόηεηαο ζην κνζρνκπίδειν.                                                   

(κνλάδεο 2) 
 β. Να κειεηήζεηε ην πην θάησ γελεαινγηθό δέλδξν, πνπ παξνπζηάδεη δεδνκέλα γηα
  ηέζζεξεηο ζπλερόκελεο γελεέο (Η έσο IV) θαη αθνξνύλ ηνλ ηξόπν θιεξνλόκεζεο 
  ηεο αζζέλεηαο πνπ νλνκάδεηαη λεθξνπάζεηα CFHR5 θαη ε νπνία κειεηήζεθε 
  πξόζθαηα ζηελ Κύπξν. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ.  
 

 
  i. Σε ηη είδνπο γνλίδην (επηθξαηέο ή ππνιεηπόκελν απηνζσκαηηθό) νθείιεηαη ε
   πην πάλσ θιεξνλνκηθή πάζεζε; Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο κε 
   βάζε ην γελεαινγηθό δέληξν.                                                             

(κνλάδεο 2) 
  ii. Φξεζηκνπνηώληαο ηα γξάκκαηα Α θαη α γηα ην ζπκβνιηζκό ησλ γνληδίσλ λα
      δώζεηε ηνπο πηζαλνύο γνλόηππνπο ηνπ αηόκνπ 6 ηεο γελεάο ΗV ην νπνίν 
   ππνδεηθλύεηαη κε βέινο.                                                                     

(κνλάδα 1) 
 γ. Σηηο αγειάδεο ην θαθέ ρξώκα ηνπ ηξηρώκαηνο νθείιεηαη ζε έλα γνλίδην ΑΚ, 
  ελώ ην ιεπθό ρξώκα ζην αιιειόκνξθό ηνπ ΑΛ. Τα εηεξόδπγα άηνκα είλαη  
  θειηδσηά σο πξνο ην ρξώκα. Γειαδή παξνπζηάδνπλ θαθέ θαη ιεπθέο θειίδεο ζην 
  δέξκα.  
  Ο ραξαθηήξαο «ρσξίο θέξαηα» είλαη επηθξαηήο θαη νθείιεηαη ζην γνλίδην Γ, 
  ελώ ν ραξαθηήξαο «κε θέξαηα» είλαη ππνιεηπόκελνο θαη νθείιεηαη ζην γνλίδην δ. 
 
 Να θάλεηε ηε δηαζηαύξσζε κεηαμύ κηαο θειηδσηήο θαη ρσξίο θέξαηα 
 (εηεξόδπγεο) αγειάδαο, κε έλα θειηδσηό θαη κε θέξαηα ηαύξν. 

 

      Φ       
  

Γενεά 
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 Να βξείηε: 
  i. ηνπο γνλόηππνπο ησλ γνλέσλ                                                            (κνλάδα 1) 
  ii. ηνπο γακέηεο πνπ πξνθύπηνπλ από θάζε γνλέα                                (κνλάδα 1) 
  iii. όινπο ηνπο πηζαλνύο γνλόηππνπο ησλ απνγόλσλ                             (κνλάδα 1) 
  iv. ηελ πηζαλόηεηα λα απνθηήζνπλ απνγόλνπο:  

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

 
Σεκείσζε: Γηα λα απαληήζεηε ηα εξσηήκαηα ii έσο iv λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην 
   νξζνγώλην ηνπ Punnett, αμηνπνηώληαο κόλν όζα ηεηξάγσλα είλαη 
   απαξαίηεην, αθνύ ην αληηγξάςεηε ζην ηεηξάδην απαληήζεώλ ζαο. 
 

     

     

     

     

     

 
 
 

 

 

ΑΚΟΛΟΤΘΔΙ ΣΟ ΜΔΡΟ Γ 
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ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από 2 (δύν) εξσηήζεηο ησλ 15 (δεθαπέληε) κνλάδσλ ε θαζεκηά.  

 
 
11. Σην Σρήκα 11.1 θαίλεηαη ην εμσηεξηθό κέξνο ηεο αλζξώπηλεο θαξδίαο θαη δηάθνξα 
 αηκνθόξα αγγεία. Τα βέιε δείρλνπλ ηε ξνή αίκαηνο. 

 
 

Σρήκα 11.1 
 
 α. i. Να νλνκάζεηε ηα αηκνθόξα αγγεία κε ηηο ελδείμεηο 1 κέρξη 4.  

(κνλάδεο 2) 
  ii. Έλα κόξην δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) κεηαθέξζεθε από έλα θύηηαξν 
   ηνπ θαξδηαθνύ κπτθνύ ηζηνύ (κπνθάξδην) ζηα ηξηρνεηδή αγγεία ηεο ζηεθαληαίαο
   θπθινθνξίαο. Να αλαθέξεηε ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζεη ην κόξην ηνπ CO2 
   από ηα ηξηρνεηδή αγγεία ηνπ κπνθαξδίνπ κέρξη λα θηάζεη ζηνπο πλεύκνλεο γηα 
   λα απνβιεζεί. Σηελ απάληεζή ζαο λα νλνκάζεηε ηα αγγεία, ηνπο ρώξνπο ηεο 
   θαξδηάο θαη ηηο βαιβίδεο από ηα νπνία ζα πεξάζεη ην κόξην ηνπ CO2 κε ηε 
   ζσζηή ζεηξά.  

(κνλάδεο 3) 
 β. Τν Σρήκα 11.2 δείρλεη ηηο ηνκέο ησλ αηκνθόξσλ αγγείσλ Α, Β, Γ.  
 

 
Σρήκα 11.2 

 
  Φξεζηκνπνηώληαο δεδνκέλα από ην Σρήκα 11.2 λα αλαγλσξίζεηε ζε πνην είδνο 
  αγγείνπ αληηζηνηρνύλ ηα γξάκκαηα Α, Β θαη Γ θαη λα δώζεηε έλα (1) ιόγν πνπ λα 
  δηθαηνινγεί ηελ απάληεζε ζαο ζηελ θάζε πεξίπησζε. 

(κνλάδεο 3) 

 



12 

 

 γ. Ο Γηάλλεο, ν Νηθόιαο θαη ε Μαξία επηζθέθηεθαλ ην γηαηξό γηα εμεηάζεηο ξνπηίλαο. 
  Ο γηαηξόο ηνπο ζπλέζηεζε λα θάλνπλ αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο.  
 
 Τα απνηειέζκαηα ησλ αηκαηνινγηθώλ εμεηάζεσλ ηνπ Γηάλλε, ηνπ Νηθόια 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 γηαηξόο ππνςηάδεηαη όηη έλαο από ηνπο αζζελείο έρεη πξνζβιεζεί από 
   θάπνην βαθηήξην, ν δεύηεξνο πηζαλόλ λα πάζρεη από θαξδηνπάζεηα θαη ν 
   ηξίηνο παξνπζηάδεη αλαηκία. Αθνύ κειεηήζεηε ηα απνηειέζκαηα ησλ  
   αηκαηνινγηθώλ εμεηάζεσλ ηνπ Γηάλλε, ηνπ Νηθόια θαη ηεο Μαξίαο, λα  
   αλαθέξεηε πνηνο/α έρεη πξνζβιεζεί από βαθηήξην, πνηνο/α πηζαλό λα έρεη 
   θαξδηνπάζεηα θαη πνηνο/α αλαηκία. Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απόθαζε ζαο.  

(κνλάδεο 3) 
  ii. Μηα από ηηο εξσηήζεηο ηνπ γηαηξνύ πξνο ηνλ αζζελή πνπ παξνπζηάδεη  
   ππνςίεο γηα θαξδηνπάζεηα ήηαλ αλ λνηώζεη ζπρλά ηζρπξό πόλν ζην ζηήζνο. 
   Ο γηαηξόο ζεσξεί όηη ν ηζρπξόο πόλνο ζην ζηήζνο, πνπ νλνκάδεηαη ζηεζάγρε, 
   νθείιεηαη ζηελ απμεκέλε πνζόηεηα γαιαθηηθνύ νμένο ζηνλ θαξδηαθό κπ θαη 
   είλαη απνηέιεζκα ηζραηκίαο ηνπ κπνθαξδίνπ. Να δηθαηνινγήζεηε πώο ζπλδέεηαη 
   ε ηζραηκία ηνπ κπνθαξδίνπ κε ηελ παξνπζία γαιαθηηθνύ νμένο ζηνλ θαξδηαθό 
   κπ.  

(κνλάδεο 2)  
                        

    iii. Ο αζζελήο πνπ πάζρεη από αλαηκία ρξεηάζηεθε 
         κεηάγγηζε αίκαηνο. Τα απνηειέζκαηα 
    ηεο αηκαηνινγηθήο αλάιπζεο πνπ έγηλε γηα ηνλ 
         πξνζδηνξηζκό ηεο νκάδαο αίκαηνο θαη ηνπ 
         παξάγνληα Rhesus θαίλνληαη ζην Σρήκα 11.3 

               
 
               Να πξνζδηνξίζεηε ηελ νκάδα αίκαηνο θαη ηνλ    
               παξάγνληα Rhesus ηνπ αηόκνπ απηνύ κε βάζε 
   ην ππόκλεκα.                                                                             

(κνλάδα 1) 
            Σρήκα 11.3 

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

http://en.wikipedia.org/wiki/Reference_ranges_for_blood_tests#cite_note-firstaid-4#cite_note-firstaid-4
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12. α. Σε νκηιία πνπ έγηλε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κεηαμύ άιισλ ηνλίζηεθε
   όηη: «Ζ Φσηνζύλζεζε είλαη απαξαίηεηε ιεηηνπξγία γηα ηελ επηβίσζε ησλ  
  δσληαλώλ νξγαληζκώλ ζην πιαλήηε καο». Να δώζεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ  
  λα δηθαηνινγνύλ ηελ πην πάλσ δήισζε. 

(κνλάδεο 2) 
 β. Τν νμπγόλν πνπ απειεπζεξώλεηαη θαηά ηε θσηνζύλζεζε από ηα θπηά ζα  
  κπνξνύζε ζύκθσλα κε ηελ ρεκηθή αληίδξαζε ηεο θσηνζύλζεζεο λα πξνέξρεηαη 
  είηε από ην λεξό είηε από ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.  
  Να αλαθέξεηε έλαλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απνδεηθλύεηαη πεηξακαηηθά όηη ην  
  νμπγόλν πξνέξρεηαη από ην λεξό θαη όρη από ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.  

(κνλάδεο 2) 
 γ. Να νλνκάζεηε δύν (2) πξντόληα ηεο θσηόιπζεο ηνπ λεξνύ, εθηόο από ην  
  νμπγόλν, θαη λα αλαθέξεηε πνηα ζα είλαη ε θαηάιεμή ηνπο. 

(κνλάδεο 2) 
 δ. Σην Σρήκα 12.1 θαίλεηαη ν θύθινο ηνπ Calvin.  

 
Σρήκα 12.1 

 
  i. Να νλνκάζεηε ηηο ρεκηθέο νπζίεο Α, Β, Γ, θαη Γ.                                 

(κνλάδεο 2) 
  ii. Σε θάπνηνπο θσηνζπλζέηνληεο νξγαληζκνύο απνπζηάδεη ην θσηνζύζηεκα ΗΗ. 
   Να εμεγήζεηε πώο απηό επεξεάδεη ηνλ θύθιν ηνπ Calvin.              

(κνλάδεο 1.5) 
 ε. Σε πείξακα πνπ έγηλε γηα ηε κειέηε ηεο θπηηαξηθήο αλαπλνήο θαη ηεο  
  θσηνζύλζεζεο ηνπνζεηήζεθαλ θξεζθνθνκκέλα θύιια από ζπαλάθη κέζα ζε 
  δύν δνρεία. Σηα δνρεία, εθαξκόζηεθε αεξνζηεγώο έλαο αηζζεηήξαο πνπ  
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  κεηξνύζε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2). Ο θάζε  
  αηζζεηήξαο ήηαλ ζπλδεδεκέλνο κε κηα ζπζθεπή δηαζύλδεζεο (Interface) πνπ 
  ήηαλ ήδε ελσκέλε κε ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή. Τν έλα δνρείν θξαηήζεθε
  ζην ζθνηάδη ελώ θνληά ζην άιιν ηνπνζεηήζεθε κία πεγή θσηόο. Τν πείξακα 
  μεθίλεζε ηαπηόρξνλα θαη ζηα δύν δνρεία θαη θαηαγξάθνληαλ κεηξήζεηο γηα δέθα 
  ιεπηά. Τα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηε γξαθηθή  
  παξάζηαζε (Δηθόλα 12.2). 

 
Δηθόλα 12.2 

 

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

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

 
(κνλάδα 1) 

 
  iii. Να ππνινγίζεηε ηε κέζε ηαρύηεηα κε ηελ νπνία απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε 
   ηνπ CO2 ζηελ αηκόζθαηξα ησλ θύιισλ κεηαμύ ησλ ζεκείσλ 1 θαη 2.                     

(κνλάδα 1) 
 

  iv. Να αλαθέξεηε δύν (2) κεηαβιεηέο πνπ ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ζηαζεξέο 
   ζην πην πάλσ πείξακα.                                                                      

(κνλάδεο 2) 
------------------ΣΔΛΟ------------------ 

Μεηαβνιή Γ[CO2]2-1 (ppm) Γt2-1 (min) 

Μεηαμύ ησλ ζεκείσλ  
1 θαη 2 

  

min 


