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Β΄ ΦΑΣΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ΩΡΕΣ (11:00 – 14:00)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

1. Στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ:
Δηλώνουμε τα προσωπικά μας στοιχεία, μαυρίζοντας-γεμίζοντας με μολύβι HB, MONO
τους κατάλληλους κύκλους για:
(i) το ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ,
(ii) το ΦΥΛΟ, και
(iii) τον ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΤΗ (που θα δοθεί από τον επιτηρητή)
2. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
3. Για κάθε ερώτηση υπάρχει ΜΟΝΟ ΜΙΑ ορθή απάντηση που βαθμολογείται με
μια (1) μονάδα.
4. Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 0,25 της μονάδας (-0,25).
5. Ερώτηση για την οποία δίνονται δύο ή περισσότερες απαντήσεις θεωρείται
λανθασμένη (-0,25).
6. Κάθε αναπάντητη ερώτηση βαθμολογείται με μηδέν (0) μονάδες.
7. Οι επιλογές καταχωρούνται στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ:
α. Μαυρίστε με μολύβι τον κύκλο που αντιστοιχεί στην
απάντηση που επιλέγετε. Π.χ.
β. Σε περίπτωση λάθους σβήστε με το σβηστήρι σας, χωρίς
μουντζούρες, τον μαυρισμένο κύκλο και μαυρίστε τον κύκλο που αντιστοιχεί στη
νέα σας επιλογή.
γ. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ.
δ. Μη τσαλακώνετε το ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ.
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1. Μια 30άχρονη γυναίκα, η οποία έχει δύο υγιή παιδιά, σημειώνει ότι δεν είχε καμία έμμηνη
ρύση για τους τελευταίους 6 μήνες, αλλά δεν είναι έγκυος και δεν παίρνει φάρμακα. Την
περασμένη εβδομάδα, παρατήρησε κάποια παραγωγή γάλακτος από τους μαστούς και
ενοχλείται από πονοκεφάλους. Σε σωματική εξέταση είναι απύρετη και νορμοτασική (έχει
φυσιολική πίεση). Ποιο από τα ακόλουθα ευρήματα εργαστηριακής ανάλυσης αίματος είναι
πιθανότερο να ανιχνευτεί σε αυτή τη γυναίκα;

A. Ψηλή συγκέντρωση προλακτίνης στο αίμα
B. Υψηλή κορτιζόλη
C. Μειωμένη αρνητική ανάδραση της αυξητικής ορμόνης
D. Αυξημένη παραγωγή φλοιοτρόπων ορμονών
E. Μειωμένες συγκεντρώσεις θυρεοτρόπου ορμόνης.
2. Μια 28άχρονη γυναίκα δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί στη δουλειά τον τελευταίο μήνα.
Συνεχώς έρχεται και περπατάει για να επισκεφτεί συναδέλφους. Παραπονιέται ότι το γραφείο
της είναι πολύ ζεστό. Φαίνεται νευρική και συχνά χύνει τον καφέ της. Τρώει περισσότερο τον
τελευταίο καιρό, αλλά έχει χάσει 5 κιλά τους τελευταίους 2 μήνες. Σε σωματική εξέταση η
θερμοκρασία της είναι 37,5 °C, σφυγμός 101/λεπτό, αναπνευστικός ρυθμός 22/λεπτό
(αυξημένος) και αρτηριακή πίεση 145/85 mm Hg. Ποια από τα ακόλουθα εργαστηριακά
ευρήματα είναι πιθανότερο να είναι παρόντα σε αυτή τη γυναίκα;

A. Μειωμένη πρόσληψη ιωδίου
B. Μειωμένη παραγωγή ινσουλίνης
C. Αυξημένη φλοιοτρόπος ορμόνη
D. Αυξημένη παραγωγή ινσουλίνης
E. Μειωμένη θυρεοειδοτρόπος ορμόνη.
3. Να μελετήσετε την εικόνα που απεικονίζει
κάποιους από τους μηχανισμούς που
διέπουν τη ρύθμιση της παραγωγής
αυξητικής
ορμόνης
(GH)
από
την
αδενοϋπόφυση. Από την εικόνα μπορούμε
να υποθέσουμε ότι:

I. Η GH εξασκεί αρνητική ανάδραση στην
ίδια την παραγωγή της μειώνοντας τη
παραγωγή
των
ορμονών
του
υποθαλάμου

II. Η GH εξασκεί θετική ανάδραση στην ίδια
την παραγωγή της αυξάνοντας τη
παραγωγή ορμονών του υποθαλάμου

III. Ορμόνες από κύτταρα στόχους της GH εξασκούν θετική ανάδραση στην παραγωγή της
GH

IV. Απόκριση στην GH έχουν το ήπαρ και το στομάχι.
2

A. Ι & ΙΙΙ
B. ΙΙ & IV
C. III & IV
D. I, II, III
E. I, II, III, IV.
4. Δύο άτομα ετερόζυγα για ένα αυτοσωμικό υπολειπόμενο νόσημα αποκτούν το πρώτο παιδί
τους να νοσεί με την ασθένεια αυτή. Ο γιατρός τους λέει, "Μην ανησυχείτε, τα επόμενα τρία
παιδιά σας δεν θα έχουν την ασθένεια." Συμφωνείτε με το γιατρό;

A. Ναι, διότι με βάση τον νόμο του διαχωρισμού, η πιθανότητα εμφάνισης του
υπολειπόμενου φαινότυπου στους απογόνους από τη διασταύρωση ετεροζύγων ειναι ¼

B. Ναι, διότι η πάθηση οφείλεται σε υπολειπόμενο γονίδιο και αυτό εμφανίζεται σε λιγότερη
συχνότητα στη γενετική δεξαμενή του πληθυσμού

C. Όχι. Ο γιατρός έπρεπε να πει ότι τουλάχιστον τα μισά παιδιά θα νοσήσουν αφού φέρουν
και οι δύο γονείς το γονίδιο

D. Όχι. Αφού κάθε γονιμοποίηση είναι ανεξάρτητο γεγονός. Κάθε παιδί έχει την ίδια
πιθανότητα να νοσήσει με το προηγούμενο ή το επόμενο

E. Όχι. Μόνο με γενετική ανάλυση στους γονείς θα μπορούν να είναι σίγουροι αν το επόμενο
παιδί θα έχει ή όχι την ασθένεια.
5. Το γονίδιο της α-αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης Α εμφανίζεται σε δύο αντίτυπα σε κάθε
χρωματόσωμα 11. Το γονίδιο της α- αλυσίδας θα το συναντήσουμε:

A. Μόνο σε μυελόβλαστες
B. Σε ολα τα απλoειδή ή διπλοειδή κύτταρα
C. Μόνο στα ανώριμα εμπύρηνα ερυθρά αιμοσφαίρια
D. Μόνο στα κύτταρα του μυελού των οστών
E. Μόνο στους γαμέτες.
6. Παρότι μεταλλάξεις στο γονίδιο της α-αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης Α υπάρχουν και είναι
συχνές, αυτό που δεν είναι συχνό είναι να συναντήσουμε στο ίδιο άτομο σοβαρές μεταλλάξεις
και στα τέσσερα αντίτυπα του γονιδίου στον άνθρωπο. Μια λογική εξήγηση για αυτό θα ήταν:

A. Λόγω της σημαντικότητα της α-αλυσίδας στην αιμοσφαιρίνη Α οι μηχανισμοί
αυτοδιόρθωσης, διορθώνουν πολλές από αυτές

B. Λόγω της χιασματυπίας, που γίνεται στην αρχή της πρόφασης της μείωσης, δεν είναι
συχνό να μεταφέρεται η μετάλλαξη και στους τέσσερις γαμέτες

C. Τα άτομα με νοσογόνα μετάλλαξη και στις τέσσερις α-αλυσίδες είναι πιθανόν να μην
επιβιώνουν μέχρι την αναπαραγωγική ηλικία
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D. Τα άτομα με νοσογόνα μετάλλαξη και στις τέσσερις α-αλυσίδες είναι πιθανόν να μην
επιβιώνουν κατά την κύηση

E. Αν υπάρχει μετάλλαξη και στα τέσσερα γονίδια για την α-αλυσίδα τότε αυτή δεν
εκφράζεται και στη θέση της εκφράζεται η γ-αλυσίδα.
7. Η νόσος του Huntington στον άνθρωπο κληρονομείται ως αυτοσωμικός επικρατής
χαρακτήρας και εκδηλώνεται σε ηλικία 30 - 50 χρόνων και πολύ σπάνια σε ηλικία μικρότερη
των 30 ή μεγαλύτερη των 60. Ο πατέρας μιας 28άχρονης γυναίκας είναι ασθενής ενώ η
μητέρα της όχι. Ο 40άχρονος αδελφός της δεν είναι ασθενής. Η πιθανότητα να παρουσιάσει
η 28άχρονη τη νόσο του Huntington σε μερικά χρόνια είναι:

A. 1
B. ½
C. ⅓
D. ¼
E. ¾ .
8. Το ότι ο άνθρωπος και ο γεωσκώληκας έχουν τον ίδιο γενετικό κώδικα αποδεικνύεται από το
ότι:

A. αν απομονωθεί ολικό mRNA από άνθρωπο και από γεωσκώληκα και μεταφραστούν στο
ίδιο εκχύλισμα κυττάρων θα παραχθούν οι ίδιες πρωτεΐνες

B. ο άνθρωπος και ο γεωσκώλικας έχουν στις πρωτεΐνες τους την ίδια συλλογή αμινοξέων
C. αν απομονωθεί ολικό mRNA ανθρώπινου κυττάρου και μεταφραστεί σε εκχύλισμα
κυττάρων γεωσκώληκα και ολικό mRNA κυττάρου γεωσκώληκα και μεταφραστεί σε
εκχύλισμα ανθρώπινων κυττάρων θα παραχθούν οι ίδιες πρωτεΐνες

D. αν απομονωθεί ολικό mRNA από το κυτταρόπλασμα ανθρώπινου κυττάρου και
μεταφραστεί σε εκχύλισμα κυττάρων γεωσκώληκα θα παραχθούν οι ίδιες πρωτεΐνες με
αυτές που παράγονται στο ανθρώπινο κύτταρο

E. Όλα τα Α-Δ ισχύουν.
9. Η συσπείρωση των χρωμοσωμάτων κατά τη διάρκεια της μίτωσης εξυπηρετεί:

A. τη μη θραύση των αδελφών χρωματίδων κατά τον διαχωρισμό τους
B. τη μείωση του μήκους των πολυνουκλεοτιδικών αλυσίδων
C. τη μείωση του μεγέθους τους για να χωρέσουν στον πυρήνα
D. τον σωστό αποχωρισμό των ομόλογων χρωμοσωμάτων
E. τη μείωση της μάζας των χρωματοσωμάτων.
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10. Το σύνδρομο Kearns-Sayre (KSS) είναι μια σπάνια γενετική πάθηση. Οφείλεται σε μια
έλλειψη περίπου 10.000 νουκλεοτιδίων από το μιτοχονδριακό DNA (mDNA). Το γενεαλογικό
δέντρο που αποτυπώνει καλύτερα την κληρονομικότητα της KSS σε μια οικογένεια είναι:

11. Αν στο σχήμα απεικονίζεται η μεταβολή της ποσότητας του DNA που μπορεί να έχει ένα
κύτταρο σε συνάρτηση με τον χρόνο, το διάστημα ΓΔ αντιστοιχεί στη(ν):

A. φάση G1
B. φάση S
C. ολοκλήρωση της πρώτης μειωτικής διαίρεσης
D. ανάφαση της πρώτης μειωτικής διαίρεσης
E. μεσόφαση
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12. Το διάγραμμα παρουσιάζει τη φωτοσυνθετική δραστηριότητα δύο φυτών Α και Β σε σχέση
με τη μέση θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Ως προς τις περιβαλλοντικές συνθήκες της
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτών αυτών μπορούμε να πούμε ότι:

A. τα δύο φυτά δεν παράγουν την ίδια ποσότητα οξυγόνου ανά μόριο γλυκόζης
B. το φυτό Α ευδοκιμεί σε ψυχρό κλίμα και το φυτό Β σε θερμό κλίμα
C. και τα δύο φυτά ευδοκιμούν σε εύκρατες περιοχές με μέση θερμοκρασία 20 oC
D. Το φυτό Α φωτοσυνθέτει τη νύχτα, όταν η θερμοκρασία είναι 5 oC, ενώ το φυτό Β την
ημέρα, όταν η θερμοκρασία είναι 35 oC

E. Τα ένζυμα του φυτού Α είναι προσαρμοσμένα να λειτουργούν ακόμα και αν είναι
στερεοποιημένα από τη ψύξη των υγρών του φυτού σε θερμοκρασίες κάτω από το 0 oC.

13. Στην εικόνα απεικονίζεται μια κατάσταση ανταλλαγής
γενετικού υλικού ανάμεσα στις χρωματίδες των
ομόλογων χρωμοσωμάτων του 13ου ζεύγους που
βρίσκονται σε σύναψη.
Η διαδικασία αυτή:

A. απεικονίζει μια χρωμοσωμική ανωμαλία
B. ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της μίτωσης,
ανάμεσα στα ομόλογα χρωμοσώματα, με στόχο τη
γενετική ποικιλότητα των κυττάρων που θα
προκύψουν

C. συμβαίνει ορισμένες φορές κατά τη διάρκεια της
πρόφασης ΙΙ

D. μπορεί να πραγματοποιηθεί τυχαία, οποιαδήποτε
στιγμή του κυτταρικού κύκλου

E. με την ολοκλήρωση της διαίρεσης θα δημιουργηθούν τέσσερα διαφορετικά είδη
γεννητικών κυττάρων.
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14. Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνονται οι φωτοεξαρτώμενες και οι μη φωτοεξαρτώμενες
αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης

Ένα δηλητήριο που αναστέλλει τη δράση της καρβοξυδισμουτάσης (Rubisco)...

A. επιδρά στον κύκλο του Calvin χωρίς να επηρεάζει τις φωτεινές αντιδράσεις της
φωτοσύνθεσης.

B. επιδρά στις φωτεινές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης χωρίς να επηρεάζει τον κύκλο του
Calvin.

C. δεν επιδρά ούτε στον κύκλο του Calvin ούτε στις φωτεινές αντιδράσεις της
φωτοσύνθεσης.

D. επιδρά στον κύκλο του Calvin και αναστέλλει τις φωτεινές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης
E. επιδρά στον κύκλο του Calvin και αναστέλλει και τις φωτεινές και τις σκοτεινές αντιδράσεις
της φωτοσύνθεσης.

15. Μεταφορά ηλεκτρονίων κατά τη φωτοσύνθεση γίνεται...

A. από το φωτοσύστημα ΙΙ στο φωτοσύστημα Ι μέσω του NADPH
B. από το φωτοσύστημα Ι στο φωτοσύστημα ΙΙ μέσω του συμπλόκου κυτταροχρωμάτων
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C. από το νερό στα φωτοσυστήματα Ι και ΙΙ κατευθείαν αφού και τα δύο φωτοσυστήματα
μπορούν ανεξάρτητα να οξειδώσουν το νερό

D. από το NADPH στην ΑΤΡ συνθετάση
E. Από το νερό στο οξυγόνο.

16. Παρακάτω απεικονίζονται τέσσερα αποστειρωμένα δοχεία. Ποιο δοχείο θα περιέχει
περισσότερη αιθανόλη μετά από μερικές ώρες;

17. Ποιο από τα παρακάτω μακρομόρια θα δώσει μόνο ένα είδος μονομερούς, αν υδρολυθεί με
την κατάλληλη ενζυμική αντίδραση;

A. DNA
B. RNA
C. Γλυκογόνο
D. Τριγλυκερίδιο
E. Λιποπρωτεΐνη.
18. Ποιο από τα παρακάτω μακρομόρια ΔΕN θα αναμένατε να συναντήσετε σε ένα φυτικό
κύτταρο;

A. DNA
B. RNA
C. Λιποπρωτεΐνη
D. Τριγλυκερίδιο
E. Γλυκογόνο.
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19. Η μετασυναπτική μεμβράνη θα διεγερθεί αν σε αυτή:

A. Αυξηθεί η διαπερατότητα σε Να+
B. Αυξηθεί η διαπερατότητα σε Κ+
C. Αυξηθεί η διαπερατότητα στην ακετυλοχολίνη
D. Μειωθεί η διαπερατότητα σε Ca2+
E. Αυξηθεί η διαπερατότητα σε αδρεναλίνη.
20. Πόσα επίπεδα δομής φαίνονται στην εικόνα;

I.

Πρωτοταγής

II. Δευτεροταγής
III. Τριτοταγής
IV. Τεταρτοταγής.
A. I, II
B. II, III.
C. II, IV
D. Ι, ΙΙI, ΙV
E. I, II, III, IV.

21. Τα είδη δεσμών που, όπως φαίνεται στην
εικόνα, συμβάλλουν στη δημιουργία της δομής
της α-έλικας (αμινοξέα 73-96) είναι:

I.

Εικόνα 1
Figure 1

πεπτιδικοί

II. γλυκοσιδικοί
III. δεσμοί υδρογόνου
IV. ιοντικοί
V.

δισουλφιδικοί

A. I, II
B. II, III
C. ΙΙ, V
D. I, IΙΙ
E. I, II, III.
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22. Η πιο πάνω πρωτεΐνη είναι ένα διμερές ένζυμο. Σε ένα πείραμα απομονώνονται κύτταρα που
εκφράζουν την πρωτεΐνη αυτή με λειτουργικό τρόπο. Στον δοκιμαστικό σωλήνα που περιέχει
τα κύτταρα σε pΗ 7 προστίθεται θρυψίνη. Εντούτοις η λειτουργικότητα της πρωτεΐνης δεν
επηρεάζεται. Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις είναι πιθανόν να εξηγούν αυτή την
παρατήρηση;

I. Το ενεργό κέντρο είναι στην κυτταροπλασματική πλευρά της πρωτεΐνης
II. Η θρυψίνη δε μπορεί να προσληφθεί από το κύτταρο
III. Η θρυψίνη δεν αναγνωρίζει ως υπόστρωμα τις αλληλουχίες 1-73
IV. Η θρυψίνη λειτουργεί μόνο αν ενεργοποιηθεί ως θρυψινογόνο
V. Η θρυψίνη δε λειτουργεί επαρκώς σε pΗ 4.
A. I, II
B. II, V
C. ΙΙ, ΙV
D. I, IΙΙ
E. I, ΙΙ, IIΙ.
Η πιο κάτω σειρά ερωτήσεων αναφέρεται στην ορμόνη ινσουλίνη η οποία είναι η κατά κύριο λόγο
φυσιολογική αναβολική ορμόνη. Η ινσουλίνη προέρχεται από το λατινικό insula το οποίο
σημαίνει νησί. Είναι μία μικρή πεπτιδικής φύσης ορμόνη της οποίας όλες οι δράσεις δεν έχουν
ακόμη διαλευκανθεί.
Πιο κάτω φαίνεται το χρωμόσωμα 11 στο οποίο εντοπίζεται το γονίδιο της ινσουλίνης.

23. Το γονίδιο της ινσουλίνης βρίσκεται μεταξύ της θέσης 2,159,779 και 2,161,341 και
αποτελείται από 1,562 νουκλεοτίδια. Σε ποια από τις περιοχές Α, Β, D, E και C του
χρωμοσώματος αναμένετε να συναντήσετε το γονίδιο της ινσουλίνης;

A. Α
B. B
C. C
D. D
E. E.
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24. Το πρώτο πεπτιδικό μόριο που παράγεται από το ριβόσωμα αποτελείται από 110 αμινοξέα.
Αναμένετε ότι το ώριμο mRNA για την ινσουλίνη που εξέρχεται από τον πυρήνα θα
αποτελείται από τουλάχιστον:

A. 330 νουκλεοτίδια
B. 333 νουκλεοτίδια
C. 1562 νουκλεοτίδια
D. 1565 νουκλεοτίδια
E. 1568 νουκλεοτίδια.
25. Πιο κάτω φαίνεται ανάλυση της ποσότητας mRNA της ινσουλίνης (άξονας Υ) σε διάφορους
ιστούς στον άνθρωπο (άξονας Χ). Τι μπορείτε να συμπεράνετε από την πιο κάτω απεικόνιση;

A. Τα δυο είδη κυττάρων (μικρή και μεγάλη ράβδος) που παράγουν μεγάλα ποσά mRNA
B.
C.
D.
E.

ινσουλίνης είναι τα κύτταρα α και β του παγκρέατος, αντίστοιχα
Φαίνεται πως μόνο δύο τύποι κυττάρων στον άνθρωπο διαθέτουν το γονίδιο της
ινσουλίνης
Μπορεί μόνο κάποια κύτταρα να περιέχουν mRNA ινσουλίνης, όμως όλα τα κύτταρα
περιέχουν πρωτεΐνη ινσουλίνη
Προφανώς μόνο τα κύτταρα που φαίνονται με τη μικρή και μεγάλη ράβδο περιέχουν
υποδοχείς για την ινσουλίνη
Τα κύτταρα που φαίνονται να παράγουν μεγάλα ποσά mRNA ινσουλίνης (με τη μεγάλη
ράβδο) είναι τα κύτταρα β του παγκρέατος.
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26. Δίπλα φαίνεται η δομή ενός μονομερούς της
ινσουλίνης. Σε αυτό φαίνεται να περιέχονται,

I. α-έλικες
II. β-πτυχωτές επιφάνειες
III. πεπτιδικοί δεσμοί
IV. δισουλφιδικοί δεσμοί.
A. I & II
B. I, II & III
C. III μόνο
D. Ι & ΙΙΙ
E. Ι, ΙΙΙ & ΙV.
27. Η ινσουλίνη παράγεται ως ένα μεγάλο προ-πεπτίδιο 110 αμινοξέων, το οποίο αναδιπλώνεται
αμέσως, ωριμάζει με αποκοπή τμημάτων του, μέχρι να δημιουργηθεί το ώριμο πεπτίδιο το
οποίο πρέπει να μπει σε κυστίδια και να μεταφερθεί στην επιφάνεια του κυττάρου ώστε να
γίνει η εξωκυττάρωσή του στις κατάλληλες συνθήκες.
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Αναμένετε να εντοπίσετε τα πιο πάνω μόρια σε διάφορα σημεία του κυττάρου

Α.
B.
C.
D.
E.

Προ-προϊνσουλίνη

Προϊνσουλίνη

Ινσουλίνη

Ενδοπλασματικό δίκτυο
Συσκευή Golgi
Κυστίδια
Ενδοπλασματικό δίκτυο
Συσκευή Golgi

Λείο ενδοπλασματικό δίκτυο
Αδρό ενδοπλασματικό δίκτυο
Λείο ενδοπλασματικό δίκτυο
Ενδοπλασματικό δίκτυο
Λυτικά Κυστίδια

Πλασματική μεμβράνη
Πλασματική μεμβράνη
Πυρήνας
Συσκευή Golgi
Πλασματική μεμβράνη

28. Ένα από τα τελευταία στάδια της πήξης του αίματος είναι η μετατροπή του ινωδογόνου
(διαλυτό) σε ινώδες (αδιάλυτο). Το πιο κάτω πείραμα έγινε σε δύο διαφορετικά δείγματα
αίματος.
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Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ινώδες υπάρχει στο:

A. Q
B. R
C. P
D. S
E. Πουθενά.
29. Σε ένα άλλο πείραμα λήφθηκαν τα πιο κάτω αποτελέσματα

Είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι:

A. Η παραγωγή TNF ενεργοποιείται από την παρουσία ινώδους
B. Η παραγωγή IL ενεργοποιείται από την παρουσία ινώδους
C. Η παραγωγή ινωδογόνου ενεργοποιείται από την παρουσία TNF
D. Η παραγωγή ινώδους ενεργοποιείται από την παρουσία IL
E. Το ινωδογόνο 1 mg/ml δίνει σημαντικά διαφορετικά αποτελέσματα από τη συγκέντρωση
4 mg/ml.
30. Η είσοδος πήγματος στις στεφανιαίες αρτηρίες μπορεί να προκαλέσει έμφραγμα του
μυοκαρδίου. Τι αναμένουμε να παρουσιάσει το μυοκάρδιο στην περιοχή που αιματώνει η
εμφραγμένη στεφανιαία αρτηρία;

I.

Χαμηλότερο pH στα κύτταρα του μυοκαρδίου

II. Αυξημένο γαλακτικό οξύ στα κύτταρα του μυοκαρδίου
III. Χαμηλότερα ποσοστά οξυγόνου στα κύτταρα του μυοκαρδίου
IV. Χαμηλότερο διοξείδιο του άνθρακα στα κύτταρα του μυοκαρδίου.
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A. II & ΙV
B. I & II
C. I & III
D. II & ΙV
E. I, II & III.
31. Σε αυτό το κύτταρο:

I. Η γλυκόζη παράγεται στο Q
II. Το άμυλο ανιχνεύεται στο R
III. To DNA ανιχνεύεται στο R
IV. Στο Τ μπορώ να ανιχνεύσω πρωτεΐνη και RNA
V. Στο Q μπορώ να ανιχνεύσω πρωτεΐνες και DNA.
A. Ι & ΙΙΙ
B. ΙΙΙ & V
C. V
D. IV & V
E. II & IV.
32. Η αιμοσφαιρίνη παρουσιάζει διαφορετική δυνατότητα δέσμευσης του οξυγόνου ανάλογα με
τη συγκέντρωση του οξυγόνου στο περιβάλλον της. Αυτό αποτυπώνεται στην μεσαία
καμπύλη (•) της πιο κάτω γραφικής παράστασης. Στον άξονα-Χ φαίνεται η συγκέντρωση
οξυγόνου στον περιβάλλοντα ιστό, και στον άξονα-Υ φαίνεται ο κορεσμός της Αιμοσφαιρίνης
σε οξυγόνο.
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Όταν ο κορεσμός είναι ψηλός η αιμοσφαιρίνη τείνει να δεσμεύει οξυγόνο ενώ αν είναι χαμηλός
τείνει να το απελευθερώνει στον ιστό. Για παράδειγμα όταν στο περιβάλλον η συγκέντρωση
οξυγόνου είναι χαμηλή, (20) τότε η αιμοσφαιρίνη εμφανίζει χαμηλό κορεσμό σε οξυγόνο,
γεγονός που της επιτρέπει να αποδεσμεύσει το οξυγόνο που έχει και να το ελευθερώνει στον
ιστό. Η γραφική παράσταση παρουσιάζει τη μετατόπιση της καμπύλης σε διαφορετικές
συνθήκες του περιβάλλοντος.

Με βάση τα πιο πάνω δεδομένα όταν αυξηθεί λίγο το CO2 στο αίμα αναμένουμε:

A. Το οξυγόνο να δεσμεύεται περισσότερο στην αιμοσφαιρίνη
B. Το pΗ του αίματος να αυξάνεται
C. Το οξυγόνο να αποδεσμεύεται πιο εύκολα από την αιμοσφαιρίνη
D. Η αιμοσφαιρίνη να δεσμεύει CO2 και να το καταστρέφει
E. Η αιμοσφαιρίνη να αποδιατάσσεται πλήρως.
33. Πιο κάτω βλέπουμε τις καμπύλες δέσμευσης οξυγόνου για τρία βιολογικά μόρια που
δεσμεύουν οξυγόνο. Αυτό που δείχνουν οι καμπύλες είναι το ποσοστό μορίων που έχουν
δεσμεύσει οξυγόνο σε συνάρτηση με τη συγκέντρωση οξυγόνου (μετριέται σε μερική πίεση)
στον περιβάλλοντα ιστό. Για παράδειγμα όταν η συγκέντρωση οξυγόνου στον περιβάλλοντα
ιστό είναι περίπου 25-35 Τοr τότε η ενήλικη αιμοσφαιρίνη είναι κορεσμένη 50%, η εμβρυική
αιμοσφαιρίνη είναι περίπου 80%, ενώ η μυοσφαιρίνη είναι 90%. Θυμίζουμε ότι τα μόρια αυτά
σε διαφορετικές συνθήκες ανταλλάσσουν οξυγόνο.
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Τι από τα πιο κάτω ισχύει:

I. Η μυοσφαιρίνη έχει μεγαλύτερη δεσμευτικότητα σε οξυγόνο από τις άλλες δύο σφαιρίνης
σε όλες τις συνθήκες

II. Η αιμοσφαιρίνη της μητέρας προσφέρει πολύ εύκολα οξυγόνο στην αιμοσφαιρίνη του
εμβρύου

III. Η εμβρυική αιμοσφαιρίνη μπορεί εύκολα να ανταλλάζει τις αλυσίδες γ με τις αλυσίδες β
αφού αυτές βρίσκονται στο ίδιο σύμπλεγμα γονιδίων

IV. Η μυοσφαιρίνη δε θα έδινε το οξυγόνο της ούτε στην εμβρυική ούτε στην ενήλικη
αιμοσφαιρίνη.

A. Ι & ΙV
B. ΙΙ & ΙΙΙ
C. ΙΙ & ΙV
D. III & IV
E. I, II & IV.
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34. Πιο κάτω βλέπουμε τα συμπλέγματα γονίδιων της α και β σφαιρίνης.

I. ότι ένα ενήλικο άτομο διαθέτει 4 αντίτυπα α σφαιρίνης
II. ότι μετά την 9 βδομάδα κύησης τα γονίδια ζ και ε καταστρέφονται
III. ότι μετά τον τοκετό διάφοροι ρυθμιστικοί παράγοντες αποσιωπούν το γονίδιο ή το mRNA
της σφαιρίνης γ

IV. ότι ένα άτομο με αιμοσφαιρινοπάθεια δ δε θα επιβιώσει μέχρι τον τοκετό
V. ότι ένα άτομο ομόζυγο για αιμοσφαιρινοπάθεια ζ δε θα επιβιώσει μέχρι τον τοκετό.
A. Ι & ΙΙ
B. Ι & IV
C. ΙΙ &ΙΙΙ
D. Ι, ΙΙΙ & V
E. Ι, ΙΙ, III & V.
35. Το βακτήριο Vibrio cholerae παράγει μία τοξίνη η οποία δεσμεύεται σε υποδοχείς την
μεμβράνης των επιθηλιακών κυττάρων του λεπτού εντέρου, με αποτέλεσμα την
ενεργοποίηση της πρωτεΐνης G η οποία με τη σειρά της ενεργοποιεί μία βιοχημική διαδικασία
με την οποία τα επιθηλιακά κύτταρα έχουν μεγάλες απώλειες νερού και συνεπώς αφυδάτωση
του μολυσμένου ατόμου. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η τοξίνη του V. Cholerae:

A. Λειτουργεί ως δεύτερος αγγελιαφόρος
B. Λειτουργεί όπως κάποια αλατοκορτικοειδή
C. Λειτουργεί ως νευροδιαβιβσατής
D. Είναι λιποδιαλυτό μόριο
E. Διακόπτει τη φυσιολογική μεταγωγή σήματος στα κύτταρα.

18

36. Σε ένα άτομο με χολέρα αναμένουμε να ανιχνεύσουμε έκκριση:

I. Αντιδιουρητικής ορμόνης
II. Αλδοστερόνης
III. Αδρεναλίνης
IV. Ινσουλίνης.
A. Ι
B. Ι & ΙΙ
C. Ι & ΙV
D. ΙΙ & ΙΙΙ
E. Ι, ΙΙ, ΙV & IV.
37. Τα αμινοξέα μεταβολίζονται στο ήπαρ σε συνθήκες νηστείας (όταν δε λαμβάνουμε άλλης
μορφής καύσιμο με τη διατροφή μας για αρκετές ώρες/μέρες) μπορούν να μετατραπούν σε
γλυκόζη η οποία είτε ελευθερώνεται στο αίμα είτε μετατρέπεται σε γλυκογόνο. Είναι
μπορούμε να υποθέσουμε ότι:

I. Σε συνθήκες νηστείας τα επίπεδα γλυκαγόνης ανεβαίνουν
II. Σε συνθήκες νηστείας τα επίπεδα ινσουλίνης ανεβαίνουν
III. Η γλυκαγόνη προκαλεί γλυκονεογένεση
IV. Η ινσουλίνη προκαλεί γλυκονεογένεση
V. Η μυϊκή μας μάζα θα μειώνεται σταδιακά.
A. Ι & ΙΙΙ
B. ΙΙ & ΙV
C. Ι & V
D. ΙΙ &ΙΙΙ
E. Ι, III & V.
38. Τα Γλυκοκορτικοειδή έχουν τη δυνατότητα να προκαλούν γλυκονεογένεση από τη διάσπαση
αμινοξέων. Ας αποτέλεσμα της διάσπασης αμινοξέων, σε περιπτώσεις μεγάλης παραγωγής
γλυκοκορτικοειδών είναι πιθανό να εντοπιστεί:

A. Φούσκωμα στο λαιμό
B. Αυξημένη διαίρεση των κυττάρων του συνδετικού ιστού
C. Διαβήτη
D. Υπόταση
E. Αυξημένα αλατοκορτικοειδή.
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39. Ποιες από τις προτάσεις αναφέρονται στη φυσιολογική δράση της ινσουλίνης;

I. Επιτάχυνση της εισόδου γλυκόζης στα κύτταρα
II. Μετατροπή γλυκόζης σε γλυκογόνο στο συκώτι
III. Μετατροπή γλυκόζης σε λίπος στον υποδόριο ιστό
IV. Μετατροπή αμινοξέων σε πρωτεΐνες στους μύες.
A. Ι μόνο
B. I & ΙΙΙ μόνο
C. II & IV μόνο
D. I, ΙΙ & III μόνο
E. I, ΙΙ, ΙΙΙ & IV.

40. Η διαδικασία παρασκευής μπύρας, ψωμιού και κρασιού περιλαμβάνει αλκοολική ζύμωση της
γλυκόζης σε αιθανόλη από ζυμομύκητες. Ποιος συνδυασμός από τις πιο κάτω δηλώσεις που
αφορούν την αλκοολική ζύμωση είναι ορθός;

I. Ο ζυμομύκητας επιτελεί ζύμωση επειδή τα κύτταρα του δεν περιέχουν μιτοχόνδρια
II. Για κάθε μόριο αιθανόλης που παράγεται ελευθερώνεται ένα μόριο CO2
III. Κατά την αναερόβια αναπνοή το κέρδος σε ATP είναι δύο μόρια ανά μόριο γλυκόζης
IV. Με τη ζύμωση παράγεται πολύ περισσότερη θερμότητα ανά μόριο γλυκόζης παρά με την
αερόβια αναπνοή

V.
A.
B.
C.
D.
E.

Η γλυκόλυση περιλαμβάνεται στη συνολική διαδικασία αναερόβιας αναπνοής.
I, II & III
I, II & IV
II, III & V
II, IV & V
III, IV & V.

41. Το DNA στα μιτοχόνδριά σου είναι:

A.
B.
C.
D.
E.

το ίδιο με του παππού σου από τον πατέρα σου
το ίδιο με του παππού σου από τη μητέρα σου
το ίδιο με της γιαγιάς σου από τον πατέρα σου
το ίδιο με της γιαγιάς σου από τη μητέρα σου
διαφορετικό από οποιονδήποτε γιατί το DNA ανταλλάσσεται στις χρωματίδες κατά τη
χιασματυπία.
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Ερωτήσεις
Η ακετυλοχολίνη είναι ένας κοινός νευροδιαβιβαστής ο οποίος προκαλεί διέγερση της
μετασυναπτικής μεμβράνης. Άλλες χημικές ουσίες επίσης επιδρούν στο μετασυναπτικό
νευρώνα. Ο πίνακας καταγράφει κάποιες από αυτές όπως και τις λειτουργίες τους. Να
απαντήσετε τις ερωτήσεις με βάση αυτές τις πληροφορίες.
ΟΥΣΙΑ
Botulinum Clostridium

Εμποδίζει την απελευθέρωση ακετυλοχολίνης από τον
προσυναπτικό νευρώνα

Eserine

Αφρικανικό
Καλαμπάρ

Φασόλι Αναστέλλει τη δράση της ακετυλοχολινεστεράσης που
εκκρίνεται από το μετασυναπτικό νευρώνα μετά την
διέγερση του

Curare

Chondrodendron
Αμαζονίου

Μπλοκάρει τους υποδοχείς στη μετασυναπτική μεμβράνη

Nicotine

Φυτά καπνού

Μιμείται τη δράση της ακετυλοχολίνης ερεθίζοντας τη
μετασυναπτική μεμβράνη με τον ίδιο τρόπο με την
ακετυλοχολίνη

42. Μειωμένη παραγωγή ακετυλοχολίνης στους εγκεφαλικούς νευρώνες βρέθηκε να συνδέεται
με τη νόσο αλζχάϊμερ. Πιθανή αγωγή σε άτομα με αλζχάϊμερ θα ήταν:

I. Να μολυνθούν με το βακτήριο Clostridium
II. Να λαμβάνουν με κάποιο τρόπο νικοτίνη
III. Να καταναλώνουν Αφρικανικά Φασόλια Καλαμπάρ
IV. Να μασούν φύλλα του Chondrodendron
A. Όλα ισχύουν
B. Δεν ισχύει κανένα
C. ΙΙ μόνο
D. ΙΙ & ΙV
E. III μόνο.
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43. Να δείτε τα δύο μόρια.
ESERINE

ακετυλοχολίνη

Η ακετυλοχολίνη είναι το υπόστρωμα της ακετυλοχολινεστεράσης. Με βάση τις πληροφορίες
είναι δυνατόν να υποθέσουμε ότι

A. η ESERINE είναι αναστολέας της ακετυλοχολινεστεράσης
B. η ESERINE είναι ενεργοποιητής της ακετυλοχολινεστεράσης
C. η ESERINE είναι συνένζυμο της ακετυλοχολινεστεράσης
D. η ESERINE είναι προσθετική ομάδα της ακετυλοχολινεστεράσης
E. κανένα από τα πιο πάνω.
44. Να δείτε τα δύο μόρια.
νικοτίνη

ακετυλοχολίνη

A. η νικοτίνη συναγωνίζεται την ακετυλοχολινεστεράση για το ενεργό κέντρο
B. η νικοτίνη είναι ενεργοποιητής της ακετυλοχολινεστεράσης
C. η νικοτίνη είναι συνένζυμο της ακετυλοχολινεστεράσης
D. η νικοτίνη είναι προσθετική ομάδα της ακετυλοχολινεστεράσης
E. κανένα από τα πιο πάνω.
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45. Ένα διάλυμα πράσινου φύκους διαιρείται σε δύο ίσα δείγματα. Το καθένα έλαβε την ίδια
συνολική ποσότητα φωτεινής ενέργειας. Το δείγμα Ι εκτέθηκε σε συνεχές φως. Το δείγμα ΙΙ
εκτέθηκε σε λάμψεις φωτός διάρκειας 10 – 5 δευτερολέπτων, ακολουθούμενο από σκοτεινές
περιόδους. Φωτοσύνθεση έγινε και στα δύο δείγματα, αλλά σε μεγαλύτερο ποσοστό στο
δείγμα ΙΙ. Από τα στοιχεία αυτά μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:

A. περισσότερη φωτοσύνθεση εμφανίζεται στο σκοτάδι παρά στο φως
B. είναι απαραίτητο το σκοτάδι στη φωτοσυνθετική διαδικασία
C. η φωτοσύνθεση απαιτεί σκοτάδι και φως
D. η φωτοσύνθεση δε μπορεί να αξιοποιήσει όλο το φως που προσπίπτει στα φύλλα
E. η φωτοσύνθεση περιλαμβάνει ένζυμα καθώς και φως.
46. Έγινε καταμέτρηση του αριθμού των κυττάρων που εμφανίζουν διαφορετικά στάδια της
μίτωσης σε κύτταρα από ένα άκρο της ρίζας του κρεμμυδιού. Λαβαμε τα ακόλουθα
αποτελέσματα.
Στάδιο

Ποσοστό κυττάρων στο στάδιο σε σχέση
με το συνολικό αριθμό κυττάρων που
διαιρούνται

Πρόφαση

85

Μετάφαση

7,7

ανάφαση

2,9

τελόφαση

4,4

Από αυτό μπορεί να συναχθεί ότι:

A. η διαδικασία διαίρεσης μόλις άρχισε
B. η τελοφάση είναι η συντομότερη φάση της μίτωσης
C. η πρόφαση διαρκεί πολύ περισσότερο από ό,τι τα άλλα στάδια
D. το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για την καταμέτρηση ήταν πολύ μικρό
E. η περιοχή που ερευνήθηκε ήταν πολύ κοντά στο άκρο της ρίζας.
47. Ένα ζώο παρουσιάζει ανισορροπία οξέων-βάσεων στο αρτηριακό αίμα που οδηγεί σε μείωση
του pH στο αίμα. H αντίδραση του οργανισμού έτσι ώστε να επαναφέρει την ομοιόσταση στο
pH είναι:
(Σημ: ΡΟ2 , PCO2 αναφέρονται στη συγκέντρωση των αερίων στο αίμα)

A. Η ταχύτητα αναπνοής αυξάνεται → η PO2 στις αρτηρίες αυξάνεται → το pH στις αρτηρίες
αυξάνεται

B. Η ταχύτητα αναπνοής αυξάνεται → η PCO2 στις φλέβες μειώνεται → το pH στις αρτηρίες
αυξάνεται
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C. Η ταχύτητα αναπνοής μειώνεται → η PCO2 στις φλέβες αυξάνεται → το pH στις αρτηρίες
αυξάνεται

D. Η ταχύτητα αναπνοής αυξάνεται → η PCO2 στις αρτηρίες μειώνεται → το pH στις αρτηρίες
αυξάνεται

E. Η PCO2 στο αρτηριακό αίμα δε σχετίζεται με την ταχύτητα αναπνοής.
48. Ένα παιδί είναι ομάδας αίματος Ο. Ποια από τις παρακάτω ομάδες αίματος είναι ΑΔΥΝΑΤΟ
να ανήκει σε ένα τουλάχιστον εκ των γονέων του;

A. AB
B. A
C. B
D. O
E. Όλες οι πιο πάνω ομάδες αίματος μπορούν να ανήκουν σε ένα τουλάχιστον εκ των
γονέων του.
49. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις σχετικά με το καρδιακό κύκλο είναι σωστή;

A. κατά τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου, δεν είναι ποτέ ταυτόχρονα ανοιχτές και οι
κολποκοιλιακές βαλβίδες και η αορτική βαλβίδα

B. Η πίεση στον αριστερό κόλπο υπερβαίνει εκείνη της αριστερής κοιλίας καθ’ όλη τη
διάρκεια της εξώθησης του αίματος από την κοιλία

C. Το περισσότερο ποσοστό της πλήρωσης των κοιλιών σε διαστολή, γίνεται κατά τη
σύσπαση των κόλπων

D. Οι κοιλίες είναι σε διαστολή για περισσότερο χρόνο από τους κόλπους
E. Ο χρόνος για ένα καρδιακό κύκλο όπως και ο όγκος του αίματος που εξωθείται στο σώμα
ανά καρδιακό κύκλο είναι πάντα σταθερά.
50. Ένα άτομο έχει 70 παλμούς το λεπτό σε ανάπαυση. Κάθε καρδιακός κύκλος εξωθεί 70 ml
αίμα προς το σώμα. Ο γιατρός του λέει ότι κάθε λεπτό όλο το αίμα στον οργανισμό του περνά
από την καρδιά του. Πόσος είναι ο όγκος αίματος αυτού του ατόμου;

A. 140 ml
B. 1400 ml
C. 4900 ml
D. 4200 ml
E. 700 ml.
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51. Να μελετήσετε τις γραφικές απεικονίσεις που παρουσιάζονται δεξιά και να επιλέξετε ποια από
τις επιλογές Α-Ε αντιστοιχούν ορθά στις ενδείξεις Χ, Υ, Ζ, Ι και ΙΙ.
A.
B.
C.
D.
E.

X
φλέβες
αρτηρίες
φλέβες
αρτηρίες
αρτηρίες

Y
τριχοειδή
τριχοειδή
τριχοειδή
τριχοειδή
τριχοειδή

Z
αρτηρίες
φλέβες
αρτηρίες
φλέβες
φλέβες

I
φλεβικό άκρο
φλεβικό άκρο
αρτηριακό άκρο
αρτηριακό άκρο
δε μπορούμε να
γνωρίζουμε

II
αρτηριακό άκρο
αρτηριακό άκρο
φλεβικό άκρο
φλεβικό άκρο
δε μπορούμε να
γνωρίζουμε

52. Το παρακάτω διάγραμμα είναι αυτό που είδε μια νοσοκόμα στο ΗΚΓ του ασθενούς,
το οποίο μετρά την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς σε χρόνο ενός καρδιακού
παλμού. Το πρώτο βέλος στα αριστερά σηματοδοτεί την αρχή του ρυθμού και το
δεύτερο βέλος στα δεξιά σηματοδοτεί το τέλος του ρυθμού.

Πόσους παλμούς το λεπτό βρήκε η νοσοκόμα σε αυτόν τον ασθενή;

A. 100 παλμούς ανά λεπτό
B. 75 παλμοί ανά λεπτό
C. 60 παλμοί ανά λεπτό
D. 54 παλμοί ανά λεπτό
E. 48 παλμοί ανά λεπτό.
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53. Σε εργαστήριο μετρήθηκε η ενεργότητα του ενζύμου καταλάση μετρώντας τον όγκο

οξυγόνου που παράγεται από τη διάσπαση του υπεροξειδίου του οξυγόνου από τα
ηπατικά κύτταρα. Χρησιμοποιήθηκαν δύο δείγματα ηπατικών κυττάρων με τον ίδιο
συνολικό όγκο. Τα αποτελέσματα φαίνονται πιο κάτω

Το δείγμα 1 εξετάστηκε στις συνθήκες που αναγράφονται. Για το δείγμα 2 δεν υπάρχουν στοιχεία.
Να επιλέξετε ένα παράγοντα, από τους πιο κάτω Α – Ε, που μπορεί να ήταν διαφορετικός στο
δείγμα 2 ώστε να δώσει τα αποτελέσματα που φαίνονται στη γραφική παράσταση.

A. Δημιουργήθηκε μεγαλύτερη συγκέντρωση κυττάρων με αφαίρεση του υπερκείμενου
διαλύματος στο 0,5 ml μίγμα κυττάρων

B. Το πείραμα έγινε σε μεγαλύτερη θερμοκρασία επώασης (50 οC)
C. Χρησιμοποιήθηκε δοχείο διαφορετικής χωριτικότητας (όγκου)
D. Χρησιμοποιήθηκαν κύτταρα που είχαν εκτεθεί σε ψηλές θερμοκρασίες
E. Χρησιμοποιήθηκε μεγαλύτερο από 0,5 ml μίγμα κυττάρων.
54. Η μέγιστη ταχύτητα παραγωγής οξυγόνου για το δείγμα 1 είναι:

A. 0,20 cm3 Ο2 /λεπτό
B. 0,40 cm3 Ο2 /λεπτό
C. 0,50 cm3 Ο2 /λεπτό
D. 0,66 cm3 Ο2 /λεπτό
E. 2,00 cm3 Ο2 /λεπτό
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55. Η γενετική ποικιλότητα που εμφανίζεται στους οργανισμούς που αναπαράγονται με
αμφιγονία οφείλεται:

I. Στη χιασματυπία και τον ανασυνδυασμό του DNA μεταξύ μη αδελφών χρωματίδων
II. Στον τυχαίο και ανεξάρτητο διαχωρισμό ομολόγων χρωματοσωμάτων κατά τη μείωση
III. Στη δράση της RNA πολυμεράσης που μεταγράφει κάποια γονίδια ενώ άλλα όχι
IV. Στον τυχαίο συνδυασμό θηλυκού και αρσενικού γαμέτη
V. Στις διαιρέσεις του ζυγωτού με μίτωση
A. ΙΙ και ΙΙΙ
B. ΙΙ, ΙΙΙ και V
C. Ι και ΙΙ
D. Ι και ΙV
E. Ι, ΙΙ και ΙV.
56. Τι ισχύει τόσο για το ωοκυττάρο Β’ τάξης όσο και για το πρώτο πολικό σωμάτιο;

I. Δεν έχουν το ίδιο DNA
II. Έχουν το ίδιο DNA
III. Έχουν ίση ποσότητα κυτταροπλάσματος
IV. Έχουν ίσο αριθμό χρωματοσωμάτων
A. Ι & ΙΙ
B. Ι, ΙΙ & ΙV
C. ΙΙ & ΙΙΙ
D. ΙΙ & ΙV
E. Ι & ΙV.
57. Η β-θαλασσαιμία οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο της β-σφαιρίνης. Υπάρχουν διάφορες
μεταλλάξεις στο γονίδιο αυτό οι οποίες είναι κληρονομικές. Πιο κάτω βλέπουμε μία τέτοια
μετάλλαξη σε εσώνιο όπου η A έχει μεταλλαχτεί σε G.

Η καλύτερη εξήγηση για την εμφάνιση παθογενούς β-σφαιρίνης είναι:

A. σημειακή μετάλλαξη ενός και μόνο αμινοξέος που κωδικοποιείται από την τριπλέτα στην
οποία εμφανίζεται η μετάλλαξη

B. εισαγωγή κωδικίου λήξης στο γονίδιο της β σφαιρίνης
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C. εισαγωγή εναλλακτικού κωδικίου έναρξης στο γονίδιο της β-σφαιρίνης
D. η αλληλουχία αυτή μπορεί να δημιουργεί εναλλακτική περιοχή για αφαίρεση του εσωνίου
ώστε αυτό να μην αφαιρείται ολόκληρο κατά την ωρίμανση του mRNA

E. η μετάλλαξη έχει ως αποτέλεσμα μη συμπληρωματική αλληλουχία του mRNA με τα
ριβοσωμικά RNA στο ριβόσωμα.
58. Πιο κάτω βλέπετε μια μεταγραφόμενη αλυσίδα του DNA. Να υπολογίσετε τον αριθμό των
αμινοξέων που προκύπτουν από αυτή την αλυσίδα, αν γνωρίζετε ότι ΔΕΝ περιέχει εσώνια
και ότι AUG αντιστοιχεί στη μεθειονίνη ενώ UAA, UGA και UAG είναι κωδίκια λήξης.

A. 8
B. 9
C. 11
D. 12
E. 13.
59. Σε κάποιες φυλές δέχονται ότι η καταγωγή κληρονομείται από τη μητέρα από την οποία ο
απόγονος δέχεται περισσότερα χαρακτηριστικά παρά από τον πατέρα. Εσείς τι πιστεύετε για
αυτή την παραδοχή;

A. Ισχύει διότι γίνεται χιασματυπία μεταξύ χρωματίδων στα ομόλογα χρωματοσώματα του
αρσενικού και θηλυκού γαμέτη

B. Μπορεί να ισχύει διότι είναι τυχαία η κατανομή των ομολόγων χρωματοσωμάτων κατά τη
δημιουργία των γαμετών

C. Ισχύει ΜΟΝΟ στην περίπτωση που δεν αποχωρίζονται τα ομόλογα χρωματοσώματα
κατά τη μείωση

D. Ισχύει διότι το κυτταρόπλασμα του ωαρίου είναι περισσότερο από αυτό του
σπερματοζωαρίου.

E. Ισχύει διότι τα μιτοχόνδρια του σπερματοζωαρίου δεν εισέρχονται στο ωάριο, ενώ το
ωάριο διατηρεί τα μιτοχόνδριά του κατά τη γονιμοποίηση.
60. Μία καλλιέργεια ζωικών κυττάρων εκτέθηκε για κάποια λεπτά σε ραδιενεργό οξυγόνο. Πού
θα μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε ραδιενέργεια, μετά από αυτή την επώαση;

A. Στο ΑΤΡ
B. Στο CO2
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C. Στη Γλυκόζη
D. Στο Νερό
E. Στο Πυροσταφυλικό οξύ.
61. Το παρακάτω γράφημα δείχνει την καθαρή παραγωγή οξυγόνου σε φύλλα σε συνάρτηση με
την ένταση του φωτός. Η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή κατά τη διάρκεια του πειράματος.

Ποιο από τα ακόλουθα συμπεράσματα Α-Ε μπορεί να εξαχθεί με βάση το γράφημα;

A. Στο σημείο T η φωτοσύνθεση έχει σταματήσει
B. Η άριστη τιμή έντασης του φωτός για τη φωτοσύνθεση είναι 40 AU
C. Στο σημείο S το ποσοστό παραγωγής οξυγόνου είναι το ένα τρίτο της παραγογής στο
σημείο P

D. Κάτω από ένταση φωτός 10 AU ο ρυθμός αερόβιας αναπνοής είναι μεγαλύτερος αυτού
της φωτοσύνθεσης

E. Πέραν του 50 ΑU η φωτοσύνθεση έχει σταματήσει.
62. Ο ρυθμός παραγωγής οξυγόνου μεταξύ των σημείων P και O παραμένει σταθερός επειδή:

A. Η θερμοκρασία έχει επηρεάσει αρνητικά τα ένζυμα της φωτοσύνθεσης
B. Η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα έχει περιορίσει τη μέγιστη ταχύτητα
φωτοσύνθεσης

C. η ένταση του φωτός έχει γίνει περιοριστικός παράγοντας
D. τα υψηλά επίπεδα οξυγόνου που παράγονται στο σημείο P έχουν συσσωρευτεί γύρω
από τα φύλλα, με αποτέλεσμα να μην παράγεται περισσότερο οξυγόνο

E. Το διοξείδιο του άνθρακα έχει γίνει περιοριστκός παράγοντας.
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Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει μια περίληψη των βημάτων σε μια οδό
σηματοδότησης ινσουλίνης που οδηγεί σε αυξημένη πρόσληψη γλυκόζης.

63. Από το διάγραμμα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:

I. Η ινσουλίνη προκαλεί πολυμερισμό της γλυκόζης
II. Η ινσουλίνη είναι υδρόφιλο μόριο
III. Η ινσουλίνη επηρεάζει διαδικασίες στον πυρήνα
IV. Η ινσουλίνη διαμορφώνει την μεταφορά ουσιών διαμέσου της μεμβράνης.
A. II & III
B. ΙΙ Ι& IV
C. Ι & ΙΙ
D. Ι & ΙΙΙ
E. I & ΙV.
64. Από το διάγραμμα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:

I. Ο μεταφορέας γλυκόζης είναι αποθηκευμένος στο κυτταρόπλασμα και μετατοπίζεται στη
μεμβράνη όταν χρειάζεται

II. Ο υποδοχέας της ινσουλίνης δημιουργεί σύμπλοκο που συνδέεται με τα γονίδια του
μεταφορέα γλυκόζης

III. Ο μεταφορέας γλυκόζης λειτουργεί με ενεργητική μεταφορά
IV. Η γλυκόζη κινείται προς το εσωτερικό του κυττάρου μόνο αν η συγκέντρωση της σε αυτό
είναι μικρότερη από τη συγκέντρωση εκτός κυττάρου

V. Η ινσουλίνη διαμορφώνει την μεταφορά ουσιών διαμέσου της μεμβράνης.
A. Ι & ΙΙΙ
B. Ι & ΙV
C. Ι, ΙV & V
D. II, ΙΙΙ & IV
E. II, ΙV & V.
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65. Ένας επιστήμονας μελέτησε το μονοπάτι σηματοδότησης ινσουλίνης δύο γυναικών ασθενών,
της Ελένης και της Κυριακής. Το μονοπάτι της Ελένης είναι το ίδιο με αυτό που φαίνεται στο
παραπάνω διάγραμμα. Ο επιστήμονας ανακάλυψε ότι το γονίδιο που κωδικοποιεί τον
υποδοχέα της ινσουλίνης στη Κυριακή έχει μια μετάλλαξη. Τα μόρια της ινσουλίνης δεν
μπορούν να συνδεθούν με τους υποδοχείς ινσουλίνης της Κυριακής.
Από τις πληροφορίες θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι:

A. Η Κυριακή είναι ομόζυγη για το μεταλλαγμένο γονίδιο του υποδοχέα ινσουλίνης
B. Θα ανιχνεύαμε περισσότερους μεταφορείς γλυκόζης στη Κυριακή παρά στην Ελένη
C. Η Κυριακή θα είχε λιγότερη ελεύθερη ινσουλίνη από ότι η Ελένη αφού δε μπορεί να
δεσμευτεί στον υποδοχέα της

D. Παρουσία ινσουλίνης στο αίμα της Κυριακής, θα ανιχνεύαμε περισσότερα μόρια δεύτερου
αγγελιαφόρου στα κύτταρά της

E. Η Κυριακή θα είχε περισσότερη ελεύθερη γλυκόζη από ότι η Ελένη στις ίδιες συνθήκες
διατροφής αφού αυτή δε μπορεί να προσληφθεί από τα κύτταρα.

66. Η Κυριακή και η Ελένη δέχτηκαν
ένεση
ινσουλίνης
(ίδιας
ποσότητας την ίδια χρονική
στιγμή). Μετά παρακολούθησαν
τη συγκέντρωση γλυκόζης στο
αίμα τους σε συγκεκριμένα
χρονικά διαστήματα για δύο
ώρες.
Τα
αποτελέσματα
φαίνονται στον πίνακα.

Χρόνος
(λεπτά)

Γλυκόζη
(μονάδες) –
Κυριακή
6.0
6.0
5.9
5.9
6.0
6.0

0
20
50
70
100
120

Γλυκόζη
(μονάδες) –
Ελένη
6.1
5.7
5.0
4.6
4.8
5.1

Ποια από τις πιο κάτω γραφικές αναπαραστάσεις θα επιλέγατε για να απεικονίσετε με
περισσότερη ακρίβεια τις διαφορές στα επίπεδα γλυκόζης της Κυριάκης και της Ελένης τη
χρονική στιγμή των 90 λεπτών;

Κυριακή
Ελένη
Κυριακή
Ελένη

Κυριακή
Ελένη

Ελένη

Ελένη

Κυριακή
Ελένη

Κυριακή

Ελένη

Ελένη

Ελένη
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67. Σχεδιάστηκε ένα μόριο ΙΡ που δεσμεύεται στους υποδοχείς ακετυλοχολίνης. Απομονώσαμε
κύτταρα και τα επωάσαμε με το μόριο ΙΡ σεσημασμένο με ραδιενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο
όλοι οι υποδοχείς ήταν σημασμένοι με ραδιενέργεια.
Μετά επωάσαμε δείγματα των ραδιοσημασμένων υποδοχέων με διαφορετικές
συγκεντρώσεις κάποιων μορίων που γνωρίζουμε ότι και αυτοί ίσως να δεσμεύονται σε αυτούς
τους υποδοχείς. Αναμένουμε ότι σε κάποιες συγκεντρώσεις, τα μόρια εκτοπίζουν το ΙΡ από
τον υποδοχέα και έτσι λιγότεροι υποδοχείς θα παραμένουν σημασμένοι.
Πιο κάτω φαίνονται καμπύλες που απεικονίζουν την ανταγωνιστικότητα των μορίων αυτών
για τον σημασμένο υποδοχέα της Ακετυλοχολίνης. Στον άξονα Υ φαίνεται το ποσοστό των
σημασμένων υποδοχέων, μετά από την επώαση διαφορετικές συγκεντρώσεις των μορίων
(άξονα Χ) που φαίνονται στο υπόμνημα.

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι

A. Curare έχει τη μέγιστη συνάφεια με τον υποδοχέα, αφού σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις
(10-10) εκδιώκει 50% του ΙΡ

B. Όλοι οι υποδοχείς έχουν καταληφθεί από ακετυλοχολίνη Ach σε συγκέντρωση ΑCh 10-4
M

C. To μόριο Mec εκτοπίζει όλο το ΙΡ και έχει τη μέγιστη συνάφεια με τον υποδοχέα
D. Η νικοτίνη και η Ach και το DHβΕ έχουν παρόμοια συνάφεια με τον υποδοχέα
E. Όλα τα μόρια, αφού συνδέονται με τον υποδοχέα μπορεί να προκαλέσουν μυική
σύσπαση όπως η ακετυλοχολίνη Αch.
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68. Σε ένα άλλο πείραμα μετρήθηκε το ποσοστό των μυικών ινων που συσπούνται μετά από την
επίδραση διαφορετικών συγκεντρώσεων ακετυλοχολίνης Ach σε ένα γενετικά
τροποποιημένο ποντίκι με νευροεκφυλιστική πάθηση όπου υπάρχει μειωμένη παραγωγή
Ach. Μελετήθηκε στο ίδιο πείραμα η δράση ενός μορίου 5-ΗΤ σε συνδυασμό με την Ach.

Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι:

A. Το 5-ΗΤ αναστέλλει τη δράση της Ach για μυϊκή σύσπαση σε συγκεντρώσεις μεταξύ 10-8
και 10-5 Μ

B. Εκτοπίζει την Ach από τον υποδοχέα της
C. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με την Αch
D. Ενισχύει τη δράση της Ach για μυϊκή σύσπαση σε συγκεντρώσεις μεταξύ 10-8 και 10-5 Μ
E. Το 5-ΗΤ δεσμεύεται ομοιοπολικά με τον υποδοχέα.
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Να μελετήσετε το παρακάτω σχήμα για να απαντήσετε τις ερωτήσεις 69-74.
Ο καρδιακός μυς στις κοιλίες διεγείρεται από ηλεκτρικό σήμα που μεταδίδεται μέσω μέσω του
κολποκοιλιακού κόμβου. Για να δημιουργηθεί δυναμικό ενέργειας στα κύτταρα στις κοιλίες
συμβάλλουν τρία βασικά ιόντα, το Νάτριο, το Ασβέστιο και το Κάλιο. Το χλώριο παίζει επίσης
ρόλο. Όλα τα ιόντα κινούνται μέσω των εξειδικευμένων καναλιών τους. Πιο κάτω βλέπετε
περιγραφή του καρδιακού δυναμικού ενέργειας. Να το μελετήσετε και να απαντήσετε τις
ερωτήσεις.

69. Να αναγνωρίσετε το δυναμικό ηρεμίας του κοιλιακού μυοκαρδίου.

A. -90 mV
B. -50 mV
C.

0 mV

D. -65 mV
E. +30 mV.
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70. Να ονομάσετε τα κανάλια τα οποία επαναφέρουν το δυναμικό μεμβράνης στο 0 mV.

A. Μη τασεοελεγχόμενα κανάλια Κ+
B. Τασεοελεγχόμενα κανάλια Κ+
C. Τασεοελεγχόμενα κανάλια Na+
D. Ταεοελεγχόμενα κανάλια Ca2+
E. Κανάλια Cl- τα οποία ανοίγουν στη φάση 3.

71. Γιατί παραμένει κοντά στο 0 το δυναμικό μεμβράνης στη φάση 2;

A. Διότι εξέρχονται τα ιόντα Κ+ αφού είναι ανοικτά τα κανάλια Κ+
B. Διότι εισέρχεται Ca2+
C. Διότι εξέρχεται Κ+ ενώ εισέρχεται Ca2+
D. Διότι εξέρχεται Να+ ενώ εισέρχεται Κ+
E. Διότι καθυστερούν να κλείσουν τα κανάλια Κ+.

72. Σε ποια κανάλια οφείλεται η επαναπόλωση του δυναμικού των κοιλιακών κυττάρων του
μυοκαρδίου;

A. Μη τασεοελεγχόμενα κανάλια Κ+
B. Τασεοελεγχόμενα κανάλια Να+
C. Τασεοελεγχόμενα κανάλια Ca2+
D. Ταεοελεγχόμενα κανάλια Κ+
E. Κανάλια Κ+.

73. Το άνοιγμα ποιων καναλιών καθυστερεί την επαναπόλωση των κοιλιακών κυττάρων του
μυοκαρδίου;

A. Μη τασεοελεγχόμενα κανάλια Κ+
B. Τασεοελεγχόμενα κανάλια Να+
C. Τασεοελεγχόμενα κανάλια Ca2+
D. Ταεοελεγχόμενα κανάλια Κ+
E. Κανάλια Κ+.
74. Με βάση τις γνώσεις σας για το δυναμικό ενεργείας στα νευρικά κύτταρα ποια κανάλια πρέπει
να κλείσουν για να ολοκληρωθεί η απόλυτη ανερέθιστη περίοδος αυτών των κυττάρων;
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A. Μη τασεοελεγχόμενα κανάλια Κ+
B. Τασεοελεγχόμενα κανάλια Να+
C. Τασεοελεγχόμενα κανάλια Ca2+
D. Τασεοελεγχόμενα κανάλια Κ+
E. Κανάλια Κ+.
75. Να μελετήσετε την εικόνα πιο κάτω.

Αν σε αυτές τις συνθήκες που απεικονίζονται, η καρδιακή διαστολή είναι 200 ms, πόσους
παλμούς το λεπτό κάνει αυτό το άτομο;

A. 75
B. 100
C. 66
D. 48
E. 240.
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76. Στην εικόνα φαίνονται τα δυναμικά
ενέργειας που προκαλούνται από
ερέθισμα της ίδιας διάρκειας και έντασης
η χρονική στιγμή εφαρμογής του οποίου
αντιστοιχεί σε ένα βελάκι.
Δόθηκαν συνολικά 7 ερεθίσματα. Πόση
είναι η συνολική ανερέθιστη περίοδος
για αυτό το νευρώνα με αυτό το
ερέθισμα συγκεκριμένης έντασης και
διάρκειας;

A. 2.0 ms
B. 3.0 ms
C. 3.5 ms
D. 4.0 ms
E. 5.5 ms.
77. Στον
ίδιο
νευρώνα
εξασκήθηκε ένα ερέθισμα
και μετά ερεθίσματα 1- 6
αυξανομένης έντασης ίδιας
όμως διάρκειας. Για κάθε ένα
μετρήθηκε
ο
ελάχιστος
χρόνος για να μπορέσει ο
νευρώνας
να
δώσει
δυναμικό ενέργειας. Για
παράδειγμα για να δώσει
δυναμικό
ενέργειας
ο
νευρώνας από το ερέθισμα 1
(ίδιας έντασης με το αρχικό
ερέθισμα), χρειάστηκαν 6
ms.
Ποια είναι η απόλυτη και ποια η σχετική ανερέθιστη περίοδος αυτού του νευρώνα όπου
απόλυτη θεωρούμε αυτή στην οποία δε μπορεί να δεχθεί άλλο ερέθισμα, ενώ σχετική,
θεωρούμε αυτή στην οποία μπορεί να δεχθεί άλλο ερέθισμα νοουμένου ότι η έντασή του
είναι αρκετά μεγάλη.
Απόλυτη

Σχετική

Α.

2

4

Β.

2

6

C.

4

2

D.

4

6

E.

6

4
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78. Σε ένα πείραμα για τη μέτρηση της ταχύτητας της αγωγής της νευρικής ώσης σε ένα γιγαντιαίο
άξονα, μετρήθηκε το χρονικό διάστημα καταγραφής νευρικής ώσης σε αυξανόμενες
αποστάσεις μεταξύ του ηλεκτροδίου που παρείχε το ερέθισμα και του ηλεκτροδίου
καταγραφής της. Τα αποτελέσματα απεικονίστηκαν στην πιο κάτω γραφική παράσταση.

Από τα αποτελέσματα μπορούμε να εξάγουμε ότι η μέση ταχύτητα μετάδοσης της νευρικής
ώσης είναι:

A.

0 cm s–1

B. 2.5 cm s–1
C. 0.5 m s–1
D. 4.0 m s–1
E. 6.0 m s–1.
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Οι ερωτήσεις 79-82 αφορούν στην εικόνα όπου απεικονίζονται οι τροφικές σχέσεις μεταξύ
των οργανισμών που συμβολίζονται με τα γράμματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η και Θ που ζουν σε
ένα οικοσύστημα.
79. Οι οργανισμοί με
διατροφής είναι:

την

μεγαλύτερη

ποικιλία

A. Ζ και Η
B. Δ και Ε
C. Α και Β
D. Ε και Β
E. Ζ και Θ.
80. Αν ο οργανισμός Δ μειωθεί δραματικά στο πληθυσμό, ο οργανισμός που θα επηρεαστεί
περισσότερο αρνητικά είναι ο:

A. Α
B. Γ
C. Ζ
D. Η
E. Ε.
81. Αναμένουμε ότι θα παρατηρείται ανταγωνισμός για τροφή μεταξύ:

I. Ατόμων του είδους Ε
II. Ατόμων του είδους Ε και Ζ
III. Ατόμων του είδους Ε και Β
IV. Ατόμων του είδους Β και Δ
V. Ατόμων του είδους Β και Ζ
A. Ι
B. ΙΙ
C. ΙΙΙ
D. ΙV & V
E. I, II & III.
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82. Σε παρακείμενη περιοχή έγιναν ψεκασμοί με παράνομη ουσία που λειτουργεί αθροιστικά
αφού δε βιοδιασπάται. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση της ουσίας, μετά από αρκετά μεγάλο
χρονικό διάστημα, αναμένεται να βρεθεί στον οργανισμό:

A. Θ
B. Α
C. Ζ
D. Β
E. Ε.

83. Σε μία μελέτη φάνηκε ότι ένα είδος
αναερόβιων
οξεόφιλων
βακτηριδίων
(Ψ)
προκαλεί
προδιάθεση
για
τερηδόνα.
Δημιουργήθηκε
γενετικά
τροποποιημένο είδος Χ το οποίο
δεν προκαλεί προδιάθεση για
τερηδόνα.
Οι
ερευνητές
εισηγήθηκαν ότι αν αντικατασταθεί
ο πληθυσμος του Ψ στο σάλιο με
το στέλεχος Χ θα μειωθεί η
προδιάθεση για τερηδόνα. Οι
γραφικές παραστάσεις πιο κάτω
δείχνουν τα αποτελέσματά τους.
Ποιος όρος περιγράφει καλύτερα
τις σχετικές μεταβολές των
πληθυσμών
στη
γραφική
παράσταση ΙΙΙ;

A. Μετάλλαξη
B. Ανταγωνισμός
C. Γενετική μηχανική
D. Τεχνητή επιλογή
E. Προσαρμογή.
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84. Το πιο κάτω γενεαλογικό δέντρο παρουσιάζει την κληρονομικότητα μιας σπάνιας βιοχημικής
πάθησης στους ανθρώπους. Το γονίδιο που προκαλεί αυτή την πάθηση είναι επικρατές ή
υπολειπόμενο; Χρησιμοποιώντας τα γράμματα Β και β ποιοι είναι οι πιθανοί γονότυποι των
ατόμων 1, 2, και 3;

Είδος γονιδίου

Άτομο 1

Άτομο 2

Άτομο 3

A.

Επικρατές

BB

Bb

bb

B.

Υπολειπόμενο

bb

bb

Bb

C.

Επικρατές

Bb

BB

bb

D.

Υπολειπόμενο

bb

bb

BB

E.

Επικρατές

Bb

Bb

bb

85. Στα ποντίκια, το μήκος του τριχώματος ορίζεται από το επικρατές αλληλόμορφο, L για το
μακρύ τρίχωμα και το υπολειπόμενο I, για το κοντό τρίχωμα. Το χρώμα του τριχώματος
ορίζεται από το επικρατές γονίδιο Β, καφέ χρώμα και το b για άσπρο χρώμα. Τα γονίδια
βρίσκονται σε διαφορετικά ζεύγη ομολόγων και κληρονομούνται ανεξάρτητα. Πόσα από τα
ποντικάκια που θα γεννηθούν θα έχουν κοντό καφέ τρίχωμα αν οι δύο γονείς γνωρίζουμε ότι
είναι ετερόζυγοι ως προς τα δύο χαρακτηριστικά, μήκος και χρώμα τριχώματος;

A. 1 στα 16
B. 3 στα 16
C. 9 στα 16
D. 1 στα 4
E. 3 στα 4.
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86. Η κυστική ίνωση είναι μια κληρονομική πάθηση που προκαλείται από ένα παθολογικό
γονίδιο. Το πιο κάτω γενεαλογικό δέντρο παρουσιάζει τη διασπορά της ασθένειας σε μια
οικογένεια.

Σύμφωνα με το γενεαλογικό δέντρο, ποια από τα άτομα της οικογένειας είναι ετερόζυγα για
αυτή την πάθηση;

A. 3 και 5
B. 4 και 6
C. 1 και 2
D. 2 και 6
E. Μόνο το 1.

87. Ένα γονίδιο των αγελάδων Hereford έχει δύο αλληλόμορφα γονίδια, το Η, με κέρατα και το
h, χωρίς κέρατα. Κάποιοι αγελαδοτρόφοι αφαιρούν τα κέρατα από τα ζώα επειδή είναι αιτία
τραυματισμών μεταξύ των ζώων. Ο Στάνλυ, ένας ταύρος χωρίς κέρατα, διασταυρώθηκε με
την Άϊρις που της είχαν αφαιρέσει τα κέρατα. Η μητέρα της Άϊρις (της θηλυκής αγελάδας)
ήταν ομόζυγη ως προς το υπολειπόμενο γονίδιο. Όλα τα ζώα μιας τέτοιας διασταύρωσης θα:

A. γεννηθούν με κέρατα
B. φέρουν τουλάχιστον ένα αλληλόμορφο h
C. έχουν 25% πιθανότητα να είναι χωρίς κέρατα
D. έχουν 50% πιθανότητα να είναι ομόζυγα ως προς το επικρατές γονίδιο.
E. Κανένα από τα πιο πάνω δεν είναι ορθό.
88. Η αλληλουχία των βάσεων, που βρίσκεται ακριβώς πριν το γονίδιο (στην αλυσίδα του DNA)
και στην οποία δεσμεύονται η RNA πολυμεράση και ο μεταγραφικός παράγοντας για να
ξεκινήσει η μεταγραφή, ονομάζεται:

A. υποκινητής
B. κωδίκιο έναρξης
C. κωδίκιο λήξης
D. σύμπλοκο έναρξης μεταγραφής
E. εξώνιο.
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89. Σας δίνεται η αλληλουχία βάσεων σε τμήμα μεταγραφόμενης αλυσίδας μορίου DNA.
5΄ TAC

GGA

TAA

CTA

CCG

GGT ATT

CAA 3΄

Ποια επιλογή από τις Α-Ε παρέχει την ορθή αλληλουχία βάσεων στο mRNA που παράγεται
από το πιο πάνω τμήμα του DNA;

A. 5΄ AUG

CCU

AUU

GAU

GGC

CCA

UAA

GUU 3΄

B. 3΄ AUG

CCU

AUU

GAU

GGC

CCA

UAA

GUU 5΄

C. 5΄ UAC

GGA

UAA

CUA

CCG

GGU

AUU

CAA 3΄

D. 3΄ UAC

GGA

UAA

CUA

CCG

GGU

AUU

CAA 5΄

E. 3΄ ATG

CCT

ATT

GAT

GGC

CCA

TAA

GTT 5΄.

90. Το ποσοστό της αζωτούχας βάσης Θυμίνη στο DNA του ανθρώπου είναι 31.5%.
Αυτό σημαίνει ότι:

A. το ποσοστό της ουρακίλης στο DNA είναι 31.5 %
B. το ποσοστό της γουανίνης στο RNA είναι 31.5 %
C. το ποσοστό της κυτοσίνης στο DNA είναι 18.5 %
D. το ποσοστό της αδενίνης στο RNA είναι 18.5 %
E. το ποσοστό της θυμίνης στο RNA είναι 31.5 %.
91. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει για το μόριο του tRNA;

A. Ο ρόλος του tRNA είναι να μεταφέρει αμινοξέα στα ριβοσώματα
B. Σε κάθε μόριο tRNA υπάρχει μια περιοχή σύνδεσης, που ονομάζεται αντικωδίκιο
C. Το αμινοξύ προσδένεται στο 3΄ άκρο του tRNA
D. Κάθε μόριο tRNA χρησιμοποιείται μόνο μια φορά κατά τη μετάφραση
E. Το tRNA μεταγράφεται από ειδικά γονίδια του DNA.
92. Ο γενετικός κώδικας των οργανισμών:
I.
II.
III.
IV.

αντιπροσωπεύει τριάδες αζωτούχων βάσεων στο DNA
αντιπροσωπεύει τριάδες αζωτούχων βάσεων στο mRNA
καθορίζει τον τρόπο μετάφρασης του mRNA στα ριβοσώματα
καθορίζεται από τα ένζυμα που συνδέουν τα tRNA με τα αμινοξέα τους.

A. Μόνο το Ι
B. Μόνο τα Ι και ΙΙ
C. Μόνο τα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ
D. Μόνο τα ΙΙ, ΙΙΙ και IV
E. Τα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV.
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93. Κατά τη διάρκεια της αντιγραφής ή της μεταγραφής, μερικές φορές παρουσιάζονται κάποια
σφάλματα που έχουν ως αποτέλεσμα το διπλασιασμό ορισμένων νουκλεοτιδίων. Τα
σφάλματα αυτά συχνά αναφέρονται ως διπλασιασμός. Ο διπλασιασμός νουκλεοτιδίων
εντός τους ανοικτού πλαισίου ανάγνωσης ποικίλλουν σε σοβαρότητα. Σε κάποιες
περιπτώσεις ο διπλασιασμός νουκλεοτιδίων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκφραση μη
λειτουργικών πρωτεϊνών ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να έχει μικρή ή καμία επίδραση
στη λειτουργικότητα της πρωτεΐνης.
Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει ένα τμήμα mRNA που παράγεται από ένα συγκεκριμένο
γονίδιο.

Ποιο από τα παρακάτω γεγονότα διπλασιασμού είναι πιο πιθανό να οδηγήσει στην έκφραση
μη λειτουργικής πρωτεΐνης;

A. Ένα ζεύγος βάσεων διπλασιάζεται στο σημείο X
B. Τρία ζεύγη βάσεων διπλασιάζονται στο σημείο X
C. Ένα ζεύγος βάσεων διπλασιάζεται στο σημείο Y
D. Τρία ζεύγη βάσεων διπλασιάζονται στο σημείο Y
E. Ένα ζεύγος βάσεων διπλασιάζεται στο σημείο Z.
94. Το ένζυμο Αφυδρογονάση της Ακεταλδεΰδης σχηματίζεται από τη σύζευξη τεσσάρων (4)
πολυπεπτιδικών αλυσίδων και ως εκ τούτου, είναι γνωστό ως τετραμερές (που σημαίνει ότι
αποτελείται από τέσσερις (4) υπομονάδες).
Αυτές οι αλυσίδες είναι προϊόν έκφρασης ενός γονίδιου για τα οποία υπάρχουν δύο
αλληλόμορφα. Το Κ κωδικοποιεί την κανονική πολυπεπτιδική αλυσίδα και το Μ κωδικοποιεί
ένα μεταλλαγμένο τύπο της πολυπεπτιδικής αλυσίδας. Τετραμερή που περιέχουν μία ή
περισσότερες μεταλλαγμένες πολυπεπτιδικές αλυσίδες έχουν ουσιαστικά μηδενική ενζυμική
δραστηριότητα. Εάν η δραστηριότητα αφυδρογονάσης σε ομοζυγότες που έχουν ΚΚ και MM
είναι αντίστοιχα 1 και 0, ποια θα είναι η δραστηριότητα του ενζύμου σε ετερόζυγο άτομο ΚM,
με την προϋπόθεση ότι τα δύο αλληλόμορφα εκφράζονται σε ίσο ποσοστό;

A. 1/2
B. 1/4
C. 1/5
D. 1/8
E. 1/16.
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95. Να μελετήσετε το διπλανό γενεαλογικό δέντρο.

A. O φαινότυπος οφείλεται
σε
αυτοσωματικό
υπολειπόμενο
όπως
φαίνεται
από
τη
διασταύρωση
των
ατόμων 5 και 3

B. O φαινότυπος οφείλεται
σε
αυτοσωματικό
υπολειπόμενο
όπως
φαίνεται
από
τη
διασταύρωση
των
ατόμων 10 και 11

C. O φαινότυπος οφείλεται
σε
αυτοσωματικό
επικρατές
όπως
φαίνεται
από
τη
διασταύρωση των ατόμων 1 και 2, και το άτομο 1 είναι ετερόζυγο

D. O φαινότυπος οφείλεται σε αυτοσωματικό επικρατές όπως φαίνεται από τη διασταύρωση
των ατόμων 1 και 2, και το άτομο 2 είναι ετερόζυγο

E. Είναι αδύνατο να καθοριστεί ο τύπος κληρονομικότητας από το πιο πάνω γενεαλογικό
δένδρο.

96. Να μελετήσετε το διπλανό γενεαλογικό δέντρο. Ποιες
από τις παρακάτω δηλώσεις είναι δυνατό να ισχύουν;

I. O

φαινότυπος οφείλεται σε αυτοσωματικό
υπολειπόμενο και ο άντρας 2 είναι ετερόζυγος

II. O

φαινότυπος οφείλεται σε αυτοσωματικό
υπολειπόμενο και η γυναίκα 1 είναι ετερόζυγη

III. O φαινότυπος οφείλεται σε αυτοσωματικό επικρατές
και ο άντρας 2 είναι ομόζυγος

IV. O φαινότυπος οφείλεται σε αυτοσωματικό επικρατές
και ο άντρας 2 είναι ετερόζυγος.

A. I, ΙΙ, ΙV
B. Ι, ΙV
C. ΙΙ, ΙΙΙ
D. ΙΙ, IV
E. III, IV.
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Ερωτήσεις 97-98
Στο διάγραμμα απεικονίζεται η φυσιολογική μεταβολή στο ποσοστό
πολυπεπτιδικών αλυσίδων των αιμοσφαιρινών HbA, HbF και HbA2 από την
εμβρυική ηλικία και μετά τη γέννησή του.

97. Ποιο είδος πολυπεπτιδικής αλυσίδας α, β, γ και δ αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις καμπύλες
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV;

Ι

ΙΙ

ΙΙΙ

IV

A.

α

β

γ

δ

B.

β

γ

δ

α

C.

γ

α

β

δ

D.

δ

γ

β

α

E.

α

δ

γ

β

98. Τα αποτελέσματα μιας φυσιολογικής εξέτασης σε έναν ενήλικα έδειξαν ότι τα ποσοστά των
αιμοσφαιρινών HbA, HbF, HbA2 ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα. Πόσα συνολικά γονίδια
(συμπεριλαμβανομένων των αντιτύπων τους) είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση της HbA, σε
ένα σωματικό κύτταρο ενός ενήλικα που βρίσκεται σε μετάφαση.

A.

1

B.

2

C.

4

D.

8

E. 12.
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Ερωτήσεις 99-100
99. Η αλληλουχία στο κωδίκιο 6 του γονιδίου Α της φυσιολογικής β-σφαιρίνης αναγνωρίζεται από
το ένζυμο Cvn Ι το οποίο και κόβει το γονίδιο σε αυτό το σημείο. Όταν υπάρχει η μετάλλαξη
(γονίδιο α), που προκαλεί τη δρεπανοκυτταρική αναιμία, η αλληλουχία με τη μετάλλαξη δεν
αναγνωρίζεται από το ένζυμο. Όπως φαίνεται στη πιο κάτω απεικόνιση, το φυσιολογικό και
το μεταλλαγμένο γονίδιο διαθέτουν άλλες δύο αλληλουχίες που αναγνωρίζει το ένζυμο.

Αν επωάσουμε DNA του γονιδίου της β-σφαιρίνης με το ένζυμο CvnI μπορούμε να
ανιχνεύσουμε την παρουσία της μετάλλαξης. Ανάλυση δειγμάτων DNA από μια οικογένεια με
τη χρήση του συγκεκριμένου ενζύμου έδωσε τις μάζες DNA που φαίνονται στην εικόνα της
Ανάλυσης Μάζας στην πιο πάνω εικόνα.
Να καθορίσετε τον γονότυπο των τριών ατόμων.

Α.
B.
C.
D.
E.

Πατέρας
ΑΑ
Αα
αα
αα
αα

Μητέρα
Αα
Αα
ΑΑ
Αα
Αα

Παιδί
αα
αα
ΑΑ
ΑΑ
Αα

100. Ποια δήλωση εξηγεί τα πιο πάνω αποτελέσματα αν η ανάλυση έγινε για τεστ πατρότητας;
Ο πατέρας σίγουρα δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού
Ο πατέρας μπορεί να μην είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού
Ο πατέρας είναι σίγουρα ο βιολογικός πατέρας του παιδιού
Δε μπορούμε να αποφανθούμε για την πατρότητα διότι αυτές οι μεταλλάξεις γίνονται
συνέχεια και τυχαία
E. Δε μπορούμε να αποφανθούμε για την πατρότητα διότι το γενετικό υλικό που αναλύθηκε
δεν πάρθηκε από τα γεννητικά αλλά από σωματικά κύτταρα.

A.
B.
C.
D.

---ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ---
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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

17 Η

31Η

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

(CBO)

(IBO)

ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
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