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δπγσηό 

επηζειηαθά θύηηαξα 

λεπξηθά θύηηαξα 

κπτθά θύηηαξα 

1. Σα θπηά ηνπ είδνπο Α δελ κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο κνιύλζεηο από κύθεηεο. Σα θπ-

ηά ηνπ είδνπο Β ζπλζέηνπλ κηα πξσηεΐλε πνπ πξνζδίδεη αλζεθηηθόηεηα ζε πνιιά είδε κπ-

θήησλ. Έλαο πηζαλόο ηξόπνο λα δεκηνπξγήζνπλ νη βηνιόγνη θπηά πνπ ζα παξάγνπλ απηή 

ηελ πξσηεΐλε ζα ήηαλ λα: 

Α. κεηαιιάμνπλ ην DNA ηνπ κύθεηα θαη λα εηζάγνπλ ην κεηαιιαγκέλν DNA ζην είδνο Β 

ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ ηό 

Β. πξνζζέζνπλ DNA από ην είδνο Β ζην έδαθνο γύξσ από ην είδνο Α 

Γ. ηνπνζεηήζνπλ ην γνλίδην γηα ηελ πξσηεΐλε από ην είδνο Β ζε έλα ρξσκόζσκα ηνπ εί-

δνπο Α 

Γ. δηαζηαπξώζνπλ ην είδνο Α κε ην είδνο Β θαη λα επηιέμνπλ ηνπο γόληκνπο θαη αλζεθηη-

θνύο ζηνπο κύθεηεο απνγόλνπο 

 

2. Κισλνπνηεκέλν cDNA πνπ πξνέξρεηαη από ην mRNA ηεο β-αιπζίδαο ηεο αηκνζθαηξίλεο 

Α, κπνξεί λα νδεγήζεη ηε ζύλζεζε ζσζηνύ θαη νινθιεξσκέλνπ πνιππεπηηδίνπ ζην βα-

θηήξην E. coli, ελώ ην αληίζηνηρν θισλνπνηεκέλν ρξσκνζσκηθό γνλίδην δελ κπνξεί, επεηδή: 

Α. νη βαθηεξηαθέο πνιπκεξάζεο δελ κπνξνύλ λα κεηαγξάςνπλ εζώληα 

Β. ηα εζώληα πεξηέρνπλ θσδηθόληα πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη από ηα tRNA 

Γ. ηα βαθηήξηα δελ έρνπλ έλδπκα θαηάιιεια γηα ηελ σξίκαλζε επθαξπσηηθνύ mRNA 

Γ. ηα βαθηήξηα δελ κπνξνύλ λα θαηεξγαζηνύλ ηελ πνιππεπηηδηθή αιπζίδα γηα ηελ ηειηθή 

ηεο κνξθή 

 

3. Πνηα δηαδηθαζία αλάπηπμεο αλαπαξηζηά-

λεηαη ζηελ εηθόλα; 

 

 

 

 

Α. γνληκνπνίεζε 

Β. δηαθνξνπνίεζε 

Γ. εμέιημε 

Γ. κεηάιιαμε 

4. Ο ζρεδόλ θαζνιηθόο ραξαθηήξαο ηνπ γε-

λεηηθνύ θώδηθα βξίζθεη ζήκεξα εθαξκνγή 

Α. ζηελ PCR 

Β. ζηελ θαηαζθεπή κηαο cDNA βηβιην-

ζήθεο 

Γ. ζηελ θαηαζθεπή κηαο γνληδησκαηη-

θήο βηβιηνζήθεο 

Γ. ζηε ρξήζε πνπ έρεη κηα cDNA βη-

βιηνζήθε 

 

5. Κάπνηα βαθηήξηα παξάγνπλ πξσηεΐλεο 

πνπ ηνπο παξέρνπλ πξνζηαζία ζηελ πε-

ληθηιίλε. Οη απόγνλνη ησλ βαθηεξίσλ απ-

ηώλ: 

Α. θαηαζηξέθνληαη από ηελ πεληθηιίλε 

Β. αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθό, κεηαιιαγ-

κέλν, ζηέιερνο 

Γ. είλαη, γελεηηθά, δηαθνξεηηθνί από 

ηνπο γνλείο 

Γ. επηβηώλνπλ θαηά ηελ έθζεζή ηνπο 

ζε πεληθηιίλε 

6. Κάησ από ηηο ίδηεο πεξηβαιινληηθέο ζπλ-

ζήθεο, κεγάια λεζηά παξνπζηάδνπλ κε-

γαιύηεξε βηνπνηθηιόηεηα απ΄ όηη κηθξά 

λεζηά γηαηί: 

Α. βξίζθνληαη ζε ηξνπηθέο πεξηνρέο 

Β. έρνπλ πεξηζζόηεξνπο πιεζπζκνύο 

απ΄ όηη ηα κηθξά 

Γ. βξίζθνληαη πην καθξηά από ηηο επεί-

ξνπο 

Γ. έρνπλ ιηγόηεξα ηξνθηθά επίπεδα 

 



7. ε θύηηαξν ζπθσηηνύ ελόο αξνπξαίνπ 

ζπκβαίλεη κία γνληδηαθή κεηάιιαμε. ρε-

ηηθά κε ηελ εμάπισζε ηεο κεηάιιαμεο 

απηήο ζηνλ πιεζπζκό ησλ αξνπξαίσλ, 

πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη 

ζσζηή; 

Α. Θα εμαπισζεί επεηδή είλαη επλντθή. 

Β. Θα εμαπισζεί επεηδή ην αιιειό-

κνξθν είλαη επηθξαηέο. 

Γ. Γελ ζα εμαπισζεί επεηδή ην αιιε-

ιόκνξθν βξίζθεηαη ζε ζσκαηηθό 

θύηηαξν. 

Γ. Γελ ζα εμαπισζεί επεηδή ην αιιε-

ιόκνξθν είλαη ππνιεηπόκελν. 

8. ην άλζξσπν, ε κεξηθή αρξσκαηνςία 

ζην θόθθηλν θαη πξάζηλν, ειέγρεηαη από 

έλα γνλίδην ην νπνίν βξίζθεηαη ζην Υ 

ρξσκόζσκα. Έλαο άλδξαο παληξεύεηαη 

κηα γπλαίθα θαη νη δύν κε θπζηνινγηθή 

ρξσκαηηθή όξαζε. Οη παηέξεο ηνπ άλδξα 

θαη ηεο γπλαίθαο είραλ κεξηθή αρξσκα-

ηνςία ζην θόθθηλν θαη πξάζηλν. Πνηα εί-

λαη ε πηζαλόηεηα λα παξνπζηάζεη κεξηθή 

αρξσκαηνςία ην πξώην ηνπο παηδί; 

Α. 1/2 

Β. 1/4 

Γ. 1/8 

Γ. 1/16 

 

9. ε δείγκα από ζηάζηκα λεξά ε ύπαξμε 

εηεξόηξνθσλ κηθξννξγαληζκώλ ππνδεη-

θλύεηαη από ηελ: 

Α. αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ δηα-

ιπκέλνπ νμπγόλνπ 

Β. αύμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηεο γιπ-

θόδεο 

Γ. κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ δηα-

ιπκέλνπ νμπγόλνπ 

Γ. κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ δην-

μεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

10. Σν γνλίδην γηα ηα ζγνπξά καιιηά είλαη 

απηνζσκηθό. Γύν γνλείο κε ζγνπξά και-

ιηά απνθηνύλ δύν παηδηά κε ίζηα καιιηά . 

Ζ πηζαλόηεηα ην ηξίην παηδί ηνπο λα έρεη 

ίζηα καιιηά είλαη : 

A. 0% 

B. 25% 

Γ. 50% 

Γ. 75% 

 

11. Ζ δηαδηθαζία πξνζζήθεο κηθξήο πνζόηε-

ηαο κηθξννξγαληζκώλ ζε ζξεπηηθό πιηθό 

κε ζθνπό ηελ θαιιηέξγεηα νλνκάδεηαη 

Α. βηνηερλνινγία 

Β. κεηαζρεκαηηζκόο  

Γ. αλαζπλδπαζκόο 

Γ. εκβνιηαζκόο 

12. ηηο θαξκαθεπηηθέο πξσηεΐλεο αλήθνπλ 

Α. νη ηληεξθεξόλεο θαη ηα αληηβηνηηθά 

Β. ε ηλζνπιίλε θαη ηα εκβόιηα 

Γ. ε α1 αληηζξπςίλε θαη ν παξάγσλ ΗΥ 

Γ. ε απμεηηθή νξκόλε θαη ηα πβξηδώ-

καηα 

 

13. Νέα αιιειόκνξθα δεκηνπξγνύληαη κε: 

Α. κε δηαρσξηζκό νκνιόγσλ ρξσκν-

ζσκάησλ 

Β. θισλνπνίεζε ελόο λένπ γνληδίνπ ζε 

έλα πιεζπζκό 

Γ. κεηάιιαμε ζην DNA ελόο γνληδίνπ 

Γ. ηελ δεκηνπξγία ελόο λένπ θαηλόηπ-

πνπ από ην ίδην DNA 

14. ην αλζξώπηλν ζώκα, ε είζνδνο παζν-

γόλσλ κηθξννξγαληζκώλ πξνιακβάλεηαη 

από: 

Α. ην δέξκα θαη ηε θαγνθύηησζε 

Β. ην δέξκα θαη ηνπο ρεκηθνύο θξαγ-

κνύο ηνπ 

Γ. ηε θιεγκνλή θαη ηε θαγνθύηησζε 

Γ. ηε θιεγκνλή θαη ηνπο ρεκηθνύο 

θξαγκνύο 

 



15. Από θπζηνινγηθό επθαξπσηηθό θύηηαξν 

απνκνλώζεθαλ 14 κόξηα DNΑ πνπ π-

πήξραλ ζηνλ κεηαθαζηθό ππξήλα ηνπ. Ο 

νξγαληζκόο έρεη ζηα θύηηαξα ηνπ: 

Α. 7 ρξσκνζώκαηα θαη είλαη απινεη-

δήο 

Β. 7 ρξσκνζώκαηα θαη είλαη δηπινεη-

δήο  

Γ. 14 ρξσκνζώκαηα θαη είλαη απινεη-

δήο 

Γ. 14 ρξσκνζώκαηα θαη είλαη δηπινεη-

δήο 

16. Σα παξαθάησ γεγνλόηα ζπλέβεζαλ όηαλ 

αθηηλνβνιήζεθε ην γελεηηθό πιηθό ελόο 

θπηηάξνπ. Σα γεγνλόηα απηά ρσξίο ζπ-

γθεθξηκέλε ζεηξά είλαη: 

Η : Mεηαβνιή ζηε δνκή κηαο πξσηεΐλεο 

ΗΗ : Μεηαβνιή ζηελ πνιππεπηηδηθή αιιε-

ινπρία 

ΗΗΗ: Μεηαβνιή ζε κηα θπηηαξηθή ιεηηνπξγία 

ΗV: Μεηάιιαμε 

Ζ ζσζηή δηαδνρή ησλ γεγνλόησλ είλαη: 

Α. Η, ΗΗ, ΗΗΗ, IV 

Β. IV, I, II, III 

Γ. IV, II, I, III 

Γ. ΗΗΗ, ΗV, II, I 

 

17. Πνηεο από ηηο αθόινπζεο δηαδηθαζίεο έ-

ρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ γελεηηθή πνηθη-

ιόηεηα ησλ απνγόλσλ; 

Α. Οη κεηαιιάμεηο θαη ν ζρεκαηηζκόο 

γακεηώλ. 

Β. Ζ θπηηαξηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ν 

ζρεκαηηζκόο γακεηώλ. 

Γ. Οη κεηαιιάμεηο θαη ε ζύλζεζε πν-

ιππεπηηδηθώλ αιπζίδσλ. 

Γ. Ζ θπηηαξηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ε 

ζύλζεζε πνιππεπηηδηθώλ αιπζί-

δσλ. 

18. ην γελεαινγηθό 

δέληξν ηνπ ζρή-

καηνο, απνηπ-

πώλεηαη ε θιε-

ξνλνκηθόηεηα 

κηαο θπινζύλδε-

ηεο ηδηόηεηαο 

ζηνλ άλζξσπν. 

Ο γνλόηππνο ηνπ αηόκνπ 2 είλαη: 

Α. Υ
Α
Υ

α
 

Β. Υ
Α
Υ

Α
 

Γ. Υ
α
Υ

α
 

Γ. Υ
Α
Υ

Α
 ή Υ

Α
Υ

α
 

 

19. Από ηε δύκσζε κηθξννξγαληζκώλ ζηειέ-

ρνπο Α παξάγεηαη αληηβηνηηθό, ελώ ην 

ζηέιερνο Β ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαγσ-

γή βηνκάδαο. Σν είδνο ηεο θαιιηέξγεηαο 

πνπ επηιέγεηαη είλαη. 

Α. θιεηζηή θαη ζπλερήο θαιιηέξγεηα α-

ληίζηνηρα 

Β. ζπλερήο θαη θιεηζηή θαιιηέξγεηα α-

ληίζηνηρα 

Γ. θιεηζηή θαιιηέξγεηα ζε θάζε πεξί-

πησζε 

Γ. ζπλερήο θαιιηέξγεηα ζε θάζε πεξί-

πησζε 

20. Πνην από ηα αθόινπζα είλαη πην πηζαλό 

λα ζπκβεί ζε έλα νηθνζύζηεκα κεηά από 

κηα ππξθαγηά; 

Α. ηειηθά ζα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή 

ηνπ θαηάζηαζε 

Β. ζα επηζηξέςεη ζηελ πξνεγνύκελε 

θαηάζηαζε ακέζσο 

Γ. ζα εμειηρζεί ζε έλα λέν νηθνζύζηε-

κα, ην νπνίν ζα δηαθέξεη από ην 

αξρηθό 

Γ. ζα κεηαηξαπεί ζε έλα επκεηάβιεην 

πεξηβάιινλ ρσξίο θακία ζηαζεξό-

ηεηα 

 
 
 
 
 
 



21. Έλαο άλζξσπνο κνιύλζεθε από έλα παζνγόλν κηθξννξγαληζκό. Ζ κόιπλζε αληηκεησπί-

ζηεθε από έλα λέν θάξκαθν ην νπνίν κείσζε ηελ θιεγκνλή. ε νξηζκέλνπο αζζελείο ε 

θιεγκνλή επαλήιζε κεηά από κία εβδνκάδα. ε απηνύο ηνπο αζζελείο θαίλεηαη λα κελ ή-

ηαλ απνηειεζκαηηθό πιένλ ην θάξκαθν. Πνην ζπκπέξαζκα κπνξεί λα δηαπηζησζεί από απ-

ηέο ηηο παξαηεξήζεηο; 

Α. Απηνί νη αζζελείο αλέπηπμαλ αληίζηαζε ζην θάξκαθν. 

Β. Ζ κείσζε ηεο θιεγκνλήο επέηξεςε ζηνπο παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο λα γίλνπλ 

αλζεθηηθνί ζην θάξκαθν. 

Γ. Σα ιεπθά αηκνζθαίξηα δελ ιεηηνύξγεζαλ ζσζηά κε απνηέιεζκα λα επαλέιζεη ε θιεγ-

κνλή. 

Γ. Μεξηθνί κηθξννξγαληζκνί αλζεθηηθνί ζηα θάξκαθα ήηαλ παξόληεο ζηελ αξρή ηεο ζε-

ξαπείαο θαη ε θπζηθή επηινγή πξνθάιεζε ηελ αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ηνπο. 

 

Σν παξαθάησ γελεαινγη-

θό δέληξν απεηθνλίδεη ηνλ 

ηξόπν θιεξνλνκηθόηεηαο 

κηαο ζπάληαο δεξκαηηθήο 

αζζέλεηαο ζε κία ξάηζα 

ζθύισλ: 

 

22. Ο πηζαλόηεξνο ηξόπνο θιεξνλνκηθόηε-

ηαο ηεο αζζέλεηαο είλαη: 

Α. Απηνζσκηθόο επηθξαηήο 

Β. Απηνζσκηθόο ππνιεηπόκελνο 

Γ. Φπινζύλδεηνο επηθξαηήο 

Γ. Φπινζύλδεηνο ππνιεηπόκελνο 

23. Αλ Σ = επηθξαηέο θαη η = ππνιεηπόκελν, ν 

γνλόηππνο ηνπ ΗΗΗ-5 είλαη. 

Α. ΣΣ 

Β. Ση 

Γ. ηη 

Γ. ΣΣ ή Ση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24. Οη ζθύινη, νη αιεπνύδεο, ηα ηζα-

θάιηα, νη ιύθνη θαη νη ύαηλεο ειέγ-

ρζεθαλ σο πξνο ηελ παξνπζία (+) 

ή ηελ απνπζία (-) επηά θαηλνηύ-

πσλ θαη ηα απνηειέζκαηα θαηα-

γξάθνληαη ζηνλ πίλαθα. Αμηνιν-

γώληαο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πίλα-

θα λα ππνδείμεηε ηελ θπινγελεηηθή 

ζρέζε ησλ δώσλ απηώλ 

 
 

θαηλόηππνη I II III IV V VI VII 

θύινο + + + + + + + 

Αιεπνύ - + + - + + - 
Σζαθάιη + - + - + - - 

Λύθνο  + + + - + + + 
Ύαηλα  - - - + - - - 

Α Β Γ Γ 

    

 

25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Μία ζπγθεθξηκέλε θπινζύλδεηε αζζέλεηα πξνθαιεί ζηαδηαθή εμαζζέλεζε ησλ κπώλ, α-

πώιεηα ζηήξημεο θαη ζάλα-

ην πξηλ ηελ ειηθία ησλ πέ-

ληε εηώλ. 

Υξεζηκνπνηώληαο ην γελε-

αινγηθό δέληξν λα πξνζδη-

νξίζεηε ηνλ γνλόηππν ησλ 

αηόκσλ 1, 2 θαη 3. 

 άηνκν 1 άηνκν 2 άηνκν 3 

Α. θπζηνινγηθό θπζηνινγηθό θπζηνινγηθό 

Β. θνξέαο θπζηνινγηθό θνξέαο 

Γ. θπζηνινγηθό θνξέαο θπζηνινγηθό 

Γ. θπζηνινγηθό θνξέαο θνξέαο 

 

26. ηνπο αλζξώπνπο, ην θαθέ ρξώκα καηηώλ είλαη επηθξαηέο θαη ην κπιε ρξώκα είλαη ππν-

ιεηπόκελν. Έλα αγόξη κε θαθέ κάηηα θαη έλα θνξίηζη κε κπιε κάηηα έρνπλ κεηέξα κε κπιε 

κάηηα. Ο παηέξαο ησλ παηδηώλ έρεη κάηηα: 

Α. θαθέ, γηαηί ην γνλίδην γηα ην θαθέ ρξώκα καηηώλ είλαη θπινζύλδεην 

Β. θαθέ, γηαηί έλαο ηνπιάρηζηνλ από ηνπο γνλείο πξέπεη λα έρεη θαθέ κάηηα 

Γ. κπιε, γηαηί δύν ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο έρνπλ κπιε κάηηα 

Γ. κπιε, γηαηί ηνπιάρηζηνλ έλαο από ηνπο γνλείο πξέπεη λα είλαη εηεξόδπγνο γηα ην ρξώ-

κα ησλ καηηώλ 

 
 



27. Οη εκβνιηαζκνί θαηά ηνπ ηνύ ηεο πνιηνκπειίηηδαο είλαη απνηειεζκαηηθνί γηαηί; 

Α. πξνθαινύλ θιεγκνλή θαη απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ ηα 

νπνία ζα εγθνιπώζνπλ ηνλ ηό όηαλ εηζέιζεη ζην ζώκα 

Β. πξνθαινύλ αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή 

θπηηαξνηνμηθώλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ ηα νπνία ζα παξακείλνπλ ζην αίκα θαη ζα επηηε-

ζνύλ ζε όινπο ηνπο ηνύο πνπ ζα εηζέιζνπλ ζην ζώκα 

Γ. πξνθαινύλ αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή 

ιεκθνθπηηάξσλ κλήκεο ώζηε αλ ην ζώκα κνιπλζεί από ηνλ ηό λα πξνθιεζεί άκεζε 

απόθξηζε γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ 

Γ. πξνθαινύλ θιεγκνλή πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή Σ θαη Β ιεκθνθπη-

ηάξσλ κλήκεο ώζηε αλ ην ζώκα κνιπλζεί από ηνλ ηό λα πξνθιεζεί άκεζε απόθξηζε 

γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ 

 

28. ην παξαθείκελν ηξνθηθό πιέγκα 

θαίλνληαη νη δηαηξνθηθέο ζρέζεηο κε-

ηαμύ ησλ πιεζπζκώλ. Ο πιεζπζκόο 

ησλ πνληηθώλ ζα κεησζεί αλ: 

Α. απμεζνύλ νη πιεζπζκνί ησλ 

βαηξάρσλ θαη ησλ δέληξσλ 

Β. κεησζνύλ νη πιεζπζκνί ησλ θη-

δηώλ θαη ησλ γεξαθηώλ 

Γ. απμεζνύλ νη απνηθνδνκεηέο ηεο 

πεξηνρήο 

Γ. κεησζεί ε πνζόηεηα ηνπ πξν-

ζπίπηνληνο ειηαθνύ θσηόο 

 

 

Καηά ηελ έθθξαζε ησλ γνληδίσλ ηνπ νπεξνλίνπ ηεο ιαθηόδεο ζηελ E. Coli: 

29. όηαλ γίλεηαη παξνπζία ιαθηόδεο παξάγν-

ληαη: 

Α. 1 κόξην mRNΑ θαη 3 είδε πνιππε-

πηηδηθώλ αιπζίδσλ 

Β. 2 κόξηα mRNΑ θαη 4 είδε πνιππε-

πηηδηθώλ αιπζίδσλ 

Γ. 3 κόξηα mRNΑ θαη 3 είδε πνιππε-

πηηδηθώλ αιπζίδσλ 

Γ. 4 κόξηα mRNΑ θαη 4 είδε πνιππε-

πηηδηθώλ αιπζίδσλ 

30. όηαλ γίλεηαη απνπζία ιαθηόδεο παξάγν-

ληαη 

Α. 1 κόξην mRNΑ θαη 1 είδνο πνιππε-

πηηδηθήο αιπζίδαο 

Β. 2 κόξηα mRNΑ θαη 4 είδε πνιππε-

πηηδηθώλ αιπζίδσλ 

Γ. θαλέλα κόξην mRNΑ θαη θακία πν-

ιππεπηηδηθή αιπζίδα 

Γ. 1 κόξην mRNΑ θαη 3 είδε πνιππε-

πηηδηθώλ αιπζίδσλ 

 
 
 
 
 
 
 

γεξάθηα 

βάηξαρνη 

θίδηα 

ηξηδόληα 

πνληίθηα ειάθηα 

γξαζίδη δέληξα 



ε εξγαζηήξην κνξηαθήο 

Βηνινγίαο γίλνληαη ηέζ-

ζεξηο δηαθνξεηηθέο πεη-

ξακαηηθέο εξγαζίεο από 

αληίζηνηρνπο εξεπλεηέο. 

Οη εξεπλεηέο ηρλεζέηε-

ζαλ κε ξαδηελεξγό 32Ρ 

θαη ξαδηελεξγό 35S όζεο 

από ηηο νπζίεο πνπ εκ-

θαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα ήηαλ δπλαηό λα γίλεη. 

ΠΔΗΡΑΜΑ 1 ΠΔΗΡΑΜΑ 2 ΠΔΗΡΑΜΑ 3 ΠΔΗΡΑΜΑ 4 

ππνθηλεηήο 

γνληδίνπ 

κεηαγξαθηθνί 

παξάγνληεο 

DNA πνιπκε-

ξάζεο 

RNA πνιπκε-

ξάζε 

κνλνθισληθά 

αληηζώκαηα 

ρεηξηζηήο ηνπ 

νπεξνλίνπ ηεο 

ιαθηόδεο 

cDNA πξντλζνπιίλε 

ηζηόλεο ιαθηόδε πιαζκίδηα ηλζνπιίλε 

31. Με ξαδηελεξγό 32Ρ έρνπλ επηζεκαλζεί 

Α. ν ππνθηλεηήο γνληδίνπ θαη ηα κνλν-

θισληθά αληηζώκαηα 

Β. νη DNA πνιπκεξάζεο θαη ηα πια-

ζκίδηα 

Γ. ε RNA πνιπκεξάζε θαη ε πξντλ-

ζνπιίλε 

Γ. ππνθηλεηήο γνληδίνπ θαη cDNA 

32. Με ξαδηελεξγό 35S έρνπλ επηζεκαλζεί 

Α. ν ππνθηλεηήο γνληδίνπ θαη ηα κνλν-

θισληθά αληηζώκαηα 

Β. νη DNA πνιπκεξάζεο θαη ηα πια-

ζκίδηα  

Γ. ε RNA πνιπκεξάζε θαη νη κεηα-

γξαθηθνί παξάγνληεο 

Γ. ν ρεηξηζηήο ηνπ νπεξνλίνπ ηεο ια-

θηόδεο θαη νη κεηαγξαθηθνί παξάγν-

ληεο 

33. Έρνπλ επηζεκαλζεί κε νπνηαδήπνηε ξαδηελεξγό νπζία όια ηα δείγκαηα ησλ πεηξακάησλ : 

Α. 1, 2, 3  Β. 2, 4  Γ. 1, 3, 4  Γ. 1, 2, 4 

 

Σν παξαθείκελν 

δηάγξακκα απεη-

θνλίδεη έλα κνλν-

θύηηαξν επθαξπ-

σηηθό νξγαληζκό 

Μ1 πνπ ππόθεηηαη 

ζε δηάθνξεο κε-

ηαβνιέο. 

 

34. Χο απνηέιεζκα ησλ δηαδηθαζηώλ 1 θαη 2, 

ν κνλνθύηηαξνο νξγαληζκόο Μ1: 

Α. παξάγεη γακέηεο 

Β. δηαθνξνπνηείηαη 

Γ. αλαπαξάγεηαη κνλνγνληθά 

Γ. αλαπαξάγεηαη ακθηγνληθά 

35. Ζ πνζόηεηα ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ ηνπ 

θπηηάξνπ Μ3 ζπλήζσο είλαη ε ίδηα: 

Α. κε ηνπ Μ2 αιιά όρη ηνπ Μ4 

Β. κε ηνπ Μ4 αιιά όρη ηνπ Μ1 

Γ. κε ηνπ Μ2 θαη ηνπ Μ4 

Γ. κε ηνπ Μ1 θαη ηνπ Μ4 

 
 
 
 



36. ηνλ παξαθάησ πίλαθα βξί-

ζθνληαη ζπγθεληξσκέλα ηα 

απνηειέζκαηα από κία έξεπλα 

ζηελ νπνία, ζπόξνη από ην 

ίδην θπηό αλαπηύρζεθαλ θάησ 

από δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο. 

Πνην ζπκπέξαζκα κπνξεί λα 

πξνθύςεη, γηα ην θπηό απηό, 

από ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πίλαθα; 

Α. Σν ρξώκα θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά από ηηο γελεηηθέο πιεξνθνξίεο. 

Β. Πνιιά ραξαθηεξηζηηθά δελ θιεξνλνκνύληαη. 

Γ. Μεηαιιάμεηο ζπκβαίλνπλ κόλν όηαλ ην θπηό αλαπηύζζεηαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 

Γ. Τπάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμύ πεξηβάιινληνο θαη θιεξνλνκηθόηεηαο 

Θερμοκραζία: 20 OC 

Στεηική σγραζία: 20% 

Θερμοκραζία: 31 OC 

Στεηική σγραζία: 95% 

Γνλόηππνο Φαηλόηππνο Γνλόηππνο Φαηλόηππνο 

ΑΑ θόθθηλα άλζε ΑΑ ιεπθά άλζε 

Αα θόθθηλα άλζε Αα ιεπθά άλζε 

αα ιεπθά άλζε αα ιεπθά άλζε 

 

Σν δηάγξακκα αλαπαξηζηά θάπνηεο εμειηθηηθέο 

δηαδξνκέο. 

 

37. Αλ ν νξγαληζκόο 1 είλαη πνιπθύηηαξνο 

θαη εηεξόηξνθνο, ν νξγαληζκόο 2 είλαη 

πην πηζαλό: 

Α. κνλνθύηηαξνο θσηνζπλζεηηθόο 

Β. πνιπθύηηαξνο θσηνζπλζεηηθόο 

Γ. κνλνθύηηαξνο εηεξόηξνθνο 

Γ. άιινο ηύπνο πνιπθύηηαξνπ νξγαλη-

ζκνύ 

38. Πνηνη νξγαληζκνί έρνπλ πεξηζζόηεξν 

ζπγγεληθή ζρέζε; 

Α. 6 θαη 10 

Β. 10 θαη 8 

Γ. 1 θαη 7 

Γ. 7 θαη 9 

39. Ο πην θνληηλόο πξόγνλνο ησλ νξγαλη-

ζκώλ 4 θαη 6 είλαη ν: 

Α. 1 

Β. 2 

Γ. 3 

Γ. 10 

 

40. Έλαο βαθηεξηαθόο θιώλνο μεθίλεζε κε ηε δηρνηόκεζε ελόο αξρηθνύ βαθηεξίνπ. Κάζε θύη-

ηαξν ηνπ θιώλνπ: 

Α. κπνξεί λα επηβηώλεη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 

Β. πεξηέρεη δηαθνξεηηθό αξηζκό γνληδίσλ 

Γ. παξνπζηάδεη αλζεθηηθόηεηα ζε δηαθνξεηηθά αληηβηνηηθά 

Γ. ζπλζέηεη ηηο ίδηεο πξσηεΐλεο 

 
 
 
 
 
 



41. Μία αζζέλεηα δηαδίδεηαη πνιύ γξήγνξα ζε δηάθνξνπο πιεζπζκνύο δώσλ πνπ εθηξέθνληαη 

εληαηηθά ζηνλ θιεηζηό ρώξν κηαο θάξκαο. Ζ αζζέλεηα ηαπηνπνηήζεθε ζηα δώα ζε έλα ζπ-

γθεθξηκέλν πεξηθξαγκέλν ρώξν ηεο θάξκαο. Πνηα δηαδηθαζία ζα πξνιάκβαλε ηελ κεηάδν-

ζε ηεο αζζέλεηαο θαη ζε άιιν πεξηθξαγκέλν ρώξν; 

A. Απνκόλσζε ησλ αζζελώλ δώσλ από ηα πγηή θαη ζηε ζπλέρεηα εκβνιηαζκόο ησλ π-

γηώλ δώσλ. 

B. Δκβνιηαζκόο όισλ ησλ δώσλ έηζη ώζηε ηα πγηή δώα λα κελ αζζελήζνπλ θαη κεηα-

δώζνπλ ηελ αζζέλεηα. 

Γ. Απνκόλσζε ησλ αζζελώλ δώσλ από ηα πγηή θαη κεηαθνξά ηνπο ζε άιιν πεξηθξαγ-

κέλν ρώξν. 

Γ. Πιύζηκν όισλ ησλ δώσλ κε αληηζεπηηθό δηάιπκα έηζη ώζηε ην παζνγόλν πνπ πξν-

θαιεί ηελ αζζέλεηα λα κελ κπνξεί λα κεηαδνζεί από ηα αζζελή ζηα πγηή δώα. 

 

42. Σα γνλίδηα θιεξνλνκνύληαη, αιιά νη εθθξάζεηο ηνπο είλαη δπλαηόλ λα ηξνπνπνηεζνύλ από 

ην πεξηβάιινλ. Απηή ε πξόηαζε εμεγεί γηαηί: 

Α. κεξηθά δώα έρνπλ ζθνύξν ρξώκα ηξηρώκαηνο όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κέζα ζε ζπ-

γθεθξηκέλα όξηα 

Β. νη απόγνλνη πνπ παξάγνληαη κέζσ ηεο θπιεηηθήο αλαπαξαγσγήο κνηάδνπλ κε ηνπο 

γνλείο ηνπο ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο 

Γ. νη κνλνδπγσηηθνί δίδπκνη πνπ κεγαιώλνπλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα έρνπλ ηα ί-

δηα ραξαθηεξηζηηθά 

Γ. ηα δώα κπνξνύλ λα θισλνπνηεζνύλ, αιιά ηα θπηά δελ κπνξνύλ 

 

43. Πνηα πξόηαζε ππνδεηθλύεη όηη δηαθνξεηηθέο γελεηηθέο πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε 

δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο θπηηάξσλ , αθόκα θαη ζηνλ ίδην νξγαληζκό; 

Α. ηα θύηηαξα πνπ παξάγνληαη από έλα δπγσηό έρνπλ ζπλήζσο δηαθνξεηηθά γνλίδηα 

Β. όηαλ αλαπηύζζεηαη ην έκβξπν, παξάγνληαη δηαθνξεηηθνί ηζηνί θαη όξγαλα 

Γ. ηα δηπιαζηαζκέλα ρξσκνζώκαηα απνρσξίδνληαη θαηά ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ γακεηώλ 

Γ. νη απόγνλνη έρνπλ έλα δηαθνξεηηθό ζπλδπαζκό γνληδίσλ από ηνπο δύν γνλείο 

 

44. Έλαο πιεζπζκόο πεηαινύδσλ εκθαλίδεη  πςειό βαζκό πνηθηιόηεηαο ζην πιήζνο ησλ θε-

ιίδσλ ζηα θηεξά ηνπο . Μεξηθέο πεηαινύδεο έρνπλ πνιιέο θειίδεο θαη κεξηθέο ιίγεο . Οη 

πεηαινύδεο κε ηηο πνιιέο θειίδεο έρνπλ απνγόλνπο κε πνιιέο θειίδεο. Οη πεηαινύδεο κε 

ηηο ιίγεο θειίδεο έρνπλ απνγόλνπο κε ιίγεο θειίδεο. Οη πεηαινύδεο ηξώγνληαη από πνπιηά. 

Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ππνδεηθλύνπλ όηη ην πιήζνο ησλ θειίδσλ ζηα θηεξά 

είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηεο θπζηθήο επηινγήο  

Α. Οη πεηαινύδεο ζε απηό ηνλ πιεζπζκό δηαζηαπξώλνληαη αλεμάξηεηα από ηνλ αξηζκό 

ησλ θειίδσλ ζηα θηεξά. 

Β. Οη θειίδεο ζηα θηεξά δελ εκθαλίδνπλ παξά κόλν ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ηεο αλάπηπ-

μεο. 

Γ. Νέα κεηαιιαγκέλα άηνκα κε έλα κέζν αξηζκό θειίδσλ εκθαλίδνληαη ζε θάζε γεληά. 

Γ. Οη πεηαινύδεο ηνπ ίδηνπ είδνπο κε πεξηζζόηεξεο θειίδεο θακνπθιάξνληαη επθνιόηεξα 

θαη δελ απνηεινύλ εύθνιν ζηόρν γηα ηνλ ζεξεπηή ηνπο. 

 
 



45. Οη κεηαιιάμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα θύηηαξα ηνπ δέξκαηνο ή ησλ πλεπκόλσλ έρνπλ κηθξή 

επίδξαζε ζηελ εμέιημε ησλ εηδώλ γηαηί: 

Α. ζπλήζσο νδεγνύλ ζην ζάλαην ηνπ νξγαληζκνύ 

Β. δελ κπνξνύλ λα κεηαβηβαζηνύλ ζηνλ απόγνλν 

Γ. είλαη ζπλήζσο επλντθέο γηα ηνλ νξγαληζκό 

Γ. νδεγνύλ ζε πεξηζζόηεξν ζνβαξέο κεηαιιάμεηο ζηνλ απόγνλν 

 

46. Tα ζαξθνθάγα δώα δηαζέηνπλ δόληηα κε νμύ άθξν θαη θαηάιιειν γηα ην ηξύπεκα θαη ηνλ 

ηεκαρηζκό ηεο ζάξθαο. Σα θπηνθάγα δώα δηαζέηνπλ δόληηα επίπεδα θαη θαηάιιεια γηα ην 

κάζεκα θαη ηελ ιείαλζε ηεο ηξνθήο. Πνηα πξόηαζε εμεγεί θαιύηεξα απηέο ηηο παξαηεξή-

ζεηο; 

Α. Σα ζαξθνθάγα εμειίρζεθαλ από ηα θπηνθάγα. 

Β. Σα θπηνθάγα εμειίρζεθαλ από ηα ζαξθνθάγα. 

Γ. Οη δύν ηύπνη ησλ δνληηώλ εμειίρζεθαλ σο απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηεο θπζηθήο επη-

ινγήο. 

Γ. Οη δύν ηύπνη ησλ δνληηώλ εμειίρζεθαλ σο απνηέιεζκα ησλ αλαγθώλ ηνπ νξγαληζκνύ. 

 

47. ρεηηθά κε ηε β-ζαιαζζαηκία λα ηνπνζεηήζεηε ηα παξαθάησ γεγνλόηα ζηε ζσζηή ρξνληθή 

ζεηξά 

α. Γελληέηαη ε Μαξία πνπ θιεξνλνκεί κεηαιιαγκέλν γνλίδην. 

β. Σν νμπγόλν δελ επαξθεί ζηνπο ηζηνύο. 

γ. Ζ Σεξέδα παξνπζηάδεη αηκαηνθξίηε 43, δείθηε όηη παξάγεη θπζηνινγηθή πνζόηεηα αη-

κνζθαηξίλεο HbA. 

δ. Παξάγεηαη ηξνπνπνηεκέλε β πνιππεπηηδηθή αιπζίδα. 

ε. Ζ Μαξία παξνπζηάδεη απμεκέλε ζύλζεζε HbA2. 

ζη. ε άσξν γελλεηηθό θύηηαξν ζπκβαίλεη αληηθαηάζηαζε ελόο λνπθινεηηδίνπ κε άιιν. 

δ. Ζ αηκνζθαηξίλε παξνπζηάδεη κεησκέλε ηθαλόηεηα κεηαθνξάο νμπγόλνπ. 

ε. πληίζεηαη ηξνπνπνηεκέλν mRNA. 

 

48. Σνπνζεηήζηε ηηο παξαθάησ παξαηεξήζεηο ζηε ζσζηή ρξνληθή ζεηξά ώζηε λα αηηηνινγήζε-

ηε ην θαηλόκελν ηνπ επηξνθηζκνύ ζε κηα κηθξή ιίκλε: 

α. Σα θύθε παξνπζηάδνπλ κεγάιε αλάπηπμε. 

β. Παξνπζηάδεηαη έιιεηςε νμπγόλνπ. 

γ. Βαθηήξηα κεηαηξέπνπλ ηελ ακκσλία θαη παξάγνπλ ληηξηθά ηόληα. 

δ. Σν θώο δελ κπνξεί λα θηάζεη ζε κεγάιν βάζνο. 

ε. Αζηηθά ιύκαηα ππνλόκσλ θηάλνπλ ζηα λεξά ηεο ιίκλεο. 

ζη. Φάξηα πεζαίλνπλ από αζθπμία. 

δ. Οη απνηθνδνκεηέο δηαζπνύλ λεθξή νξγαληθή ύιε. 

ε. Σν δσνπιαγθηόλ απμάλεη ππέξκεηξα. 

 
 
 
 



Ζ δηρνηνκηθή θιείδα είλαη έλαο δξόκνο γεκάηνο δηαζηαπξώζεηο. Ο ρξήζηεο επηιέγεη αλάκεζα ζε 

δύν πηζαλέο πεξηπηώζεηο εθείλε πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζόηεξν ζην δείγκα ηνπ. Έηζη βήκα-βήκα θαηα-

ιήγεη ζην επηζηεκνληθό όλνκα ηνπ νξγαληζκνύ πνπ πξέπεη λα πηζηνπνηήζεη. 

 
 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηγξάθνληαη κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πέληε δηαθνξεηηθώλ θπηώλ Φ1, 

Φ2, Φ3, Φ4 θαη Φ5. 

 

 
 

 θσηό Φ1 θσηό Φ2 θσηό Φ3 θσηό Φ4 θσηό Φ5 

Καξπόο  αραίλην  αραίλην  αραίλην  ζύιαθνο  ζύιαθνο  

Άλζε  αθηηλόκνξθα  αθηηλόκνξθα αθηηλόκνξθα αθηηλόκνξθα  δπγόκνξθα 

Αξηζκόο πιή-

θηξσλ  
θαλέλα  θαλέλα  θαλέλα  5  1  

Άλζε κε ή ρσξίο 

πέηαια  
ρσξίο  ρσξίο  κε  κε  κε  

πλήζεο αξηζκόο 

ζεπάισλ  
4  5  5  5  5  

Παξνπζία πεξη-

βιήκαηνο  
όρη  λαη  όρη  όρη  όρη  

Γηρνηνκηθή θιείδα γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ θπηώλ ηνπ πίλαθα 

1. α. Καξπόο ζσξνθάξπην από αραίληα, πέηαια ρσξίο πιήθηξν ..............  πήγαηλε ζην 2 

 β. Καξπόο ζσξνθάξπην από ζπιάθνπο, πέηαια κε πιήθηξν................ πήγαηλε ζην 4 

2. α. Πέηαια απόληα ................................................................................  πήγαηλε ζην 3 

 β. Πέηαια παξόληα .............................................................................. Ranunculus 

3. α. έπαια ζπλήζσο 4, άλζε ρσξίο πεξίβιεκα ..................................... Clematis 

 β. έπαια ζπλήζσο 5, άλζε κε πεξίβιεκα .......................................... Anemone 

4. α. Άλζε αθηηλόκνξθα, πιήθηξα 5 ......................................................... Aquilegia 

 β. Άλζε δπγόκνξθα, πιήθηξν 1 ............................................................ Delphinium 

49. Σν θπηό Φ2 είλαη 

Α. Clemafis 

Β. Anemone 

Γ. Ranunculus 

Γ. Aquilegia 

50. Σν θπηό Φ3 είλαη 

Α. Aquilegia 

Β. Delphinium 

Γ. Anemone 

Γ. Ranunculus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ζ δηρνηνκηθή θιείδα πνπ αθνινπζεί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ πηελώλ 

π1, π2, π3 θαη π4. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Γηρνηνκηθή θιείδα γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ πηελώλ ηεο εηθόλαο 

1. α. Σν ξάκθνο είλαη ζρεηηθά καθξύ θαη ιεπηό ........................................ Centrithea 

 β. Σν ξάκθνο είλαη ζρεηηθά παρύ θαη θνληό .......................................... πήγαηλε ζην 2 

2. α. Ζ βάζε ηνπ θάησ ξάκθνπο είλαη επίπεδε ......................................... Geospiza 

 β. Ζ βάζε ηνπ θάησ ξάκθνπο είλαη θακππισηή .................................... πήγαηλε ζην 3 

3. α. Ζ θάησ επηθάλεηα ηνπ άλσ ξάκθνπο είλαη θπξηή .............................. Camarhynchus 

 β. Ζ θάησ επηθάλεηα ηνπ άλσ ξάκθνπο είλαη επίπεδε .......................... Platyspiza 

51. Σν πηελό π2 είλαη 

Α. Centrithea 

Β. Geospiza 

Γ. Camarhynchus 

Γ. Platyspiza 

52. Σν πηελό π3 είλαη 

Α. Centrithea 

Β. Geospiza 

Γ. Camarhynchus 

Γ. Platyspiza 

 
 
 

53. Γηαιέμηε έλα από ηα ζθίηζα. 

Πξνζδηνξίζηε κία έλλνηα πνπ 

αλαπαξηζηάλεη ην ζθίηζν απηό 

θαη εμεγήζηε πώο ε έλλνηα 

απηή ππνζηεξίδεη ηε ζεσξία 

ηεο Φπζηθήο Δπηινγήο. 

 
 
 
 
 
 
 



Ζ ηερλνινγία ησλ κηθξνζπζηνηρηώλ DNA , γλσζηή θαη σο ηερλνινγία ησλ DNA ηζηπ , επηηξέπεη 

ηνλ έιεγρν γηα αλίρλεπζε κεηαιιάμεσλ . Μία κηθξνζπζηνηρία είλαη θαηαζθεπαζκέλε από γπαιί θαη 

είλαη δπλαηόλ λα πεξηέρεη ρηιηάδεο ζέζεηο. Μία ζέζε έρεη ηελ κνξθή πνιύ κηθξνύ δνρείνπ ζην 

νπνίν κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ρεκηθέο αληηδξάζεηο. 

Ζ ηερλνινγία ησλ κηθξνζπζηνηρηώλ ρξεζηκνπνηήζε-

θε γηα λα εξεπλεζεί ην γνλίδην p53 ιόγσ κηαο κεηάι-

ιαμεο απηνύ ηνπ γνληδίνπ πνπ είλαη παξνύζα πεξί-

πνπ ζην 60% όισλ ησλ θαξθίλσλ. Ζ ζέζε κηαο κε-

ηάιιαμεο ζην γνλίδην p53 κηαο αζζελνύο, ηεο αζζε-

λνύο Υ, πνπ έρεη θαξθίλν ηνπ καζηνύ, είλαη δπλαηόλ 

λα πξνζδηνξηζηεί. Σα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλί-

ρλεπζεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ 

Βήμα 1 Δπεμεξγαδόκαζηε έλα θπζηνινγηθό αιιειόκνξθν p53 ώζηε λα θνπεί ζε λνπθιενηηδη-

θέο αιιεινπρίεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 2: ε θάζε ηκήκα ειέγρεηαη έλα λνπθιενηίδην ηε θνξά. Οη έιεγρνη γηα ην πξώην ηκήκα 

ηνπ αιιεινκόξθνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. Θεσξείζηε ην 5Ο λνπθιενηίδην [G] ζηε 

θπζηνινγηθή αιιεινπρία. Καηαζθεπάδνληαη αιιεινπρίεο απηνύ ηνπ ηκήκαηνο έηζη 

ώζηε λα ζρεκαηηζηνύλ όιεο νη πηζαλέο κεηαιιάμεηο ηεο 5εο βάζεο. Κάζε κία από απ-

ηέο ηηο αιιεινπρίεο ηνπνζεηείηαη ζε δηαθνξεηηθή ζέζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 3: Πξνζηίζεληαη δύν δηαιύκαηα ζε θάζε κία από ηηο ζέζεηο. 

Γιάλσμα Ι: πκπιεξσκαηηθόο θπζηνινγηθόο θιώλνο, ηρλεζεηεκέλνο κε πξάζηλε 

θζνξίδνπζα ρξσζηηθή. 

Γιάλσμα ΙΙ: πκπιεξσκαηηθόο θιώλνο ηνπ DNA ηεο αζζελνύο κε θαξθίλν ηνπ κα-

ζηνύ, ηρλεζεηεκέλν κε θόθθηλε θζνξίδνπζα ρξσζηηθή. 

Βήμα 4: Αθήλνπκε λα πεξάζεη έλα ρξνληθό δηάζηεκα γηα ηελ πβξηδνπνίεζε ησλ θιώλσλ θαη 

έπεηηα μεπιέλνπκε ηε ζπζηνηρία γηα λα δηώμνπκε ηηο επηπιένλ ρξσζηηθέο. 

Βήμα 5: Δμεηάδνπκε ηηο ζέζεηο ηεο κηθξνζπζηνηρίαο θάησ από ππεξηώδεο θσο γηα λα δηαθξί-

λνπκε ηα ρξώκαηα θαη λα εξκελεύζνπκε ηα απνηειέζκαηα. 

Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ αζζελή Υ απεηθνλίδνληαη παξαθάησ 



 

 

54. Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία γηα θάζε κία από ηηο θζνξίδνπζεο ρξσζηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηήζε-

θαλ; 

Α. Τπνδεηθλύνπλ ηηο κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ p53. 

Β. Σν πξάζηλν ππνδεηθλύεη ηελ κεηάιιαμε ηνπ γνληδίνπ p53 θαη ην θόθθηλν ην θπζηνινγη-

θό γνλίδην p53. 

Γ. Σν πξάζηλν ππνδεηθλύεη ην θπζηνινγηθό γνλίδην p53 θαη ην θόθθηλν ηελ κεηάιιαμε ηνπ 

γνληδίνπ p53. 

Γ. Καη ηα δύν ρξώκαηα ππνδεηθλύνπλ δηαθνξεηηθά θπζηνινγηθά αιιειόκνξθα. 

55. Πνην είλαη ην είδνο ηεο κεηάιιαμεο ζηελ αζζελή Υ; 

Α. Γνληδηαθή κεηάιιαμε κε αληηθαηάζηαζε ηνπ Α κε G. 

Β. Οπδέηεξε κεηάιιαμε κε αληηθαηάζηαζε ηνπ Α κε G. 

Γ. Γνληδηαθή κεηάιιαμε κε αληηθαηάζηαζε ηνπ G κε Α. 

Γ. Οπδέηεξε κεηάιιαμε κε αληηθαηάζηαζε ηνπ G κε Α. 

56. Μηα θόξε ηεο αζζελνύο Υ ειέγρζεθε επίζεο γηα ην πξώην ηκήκα ηνπ αιιειόκνξθνπ. Πνην 

ζα πεξηκέλαηε λα είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ; 

Α. Πξάζηλν αλ θιεξνλόκεζε ην θπζηνινγηθό αιιειόκνξθν από ηελ κεηέξα ηεο. 

Β. Κόθθηλν αλ θιεξνλόκεζε ην θπζηνινγηθό αιιειόκνξθν από ηελ κεηέξα ηεο. 

Γ. Μαύξν αλ δελ θιεξνλόκεζε θαλέλα γνλίδην. 

Γ. Πξάζηλν αλ θιεξνλόκεζε ην κεηαιιαγκέλν γνλίδην p53 πνπ πξνθαιεί θαξθίλν ηνπ 

καζηνύ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ, ρξεζηκνπνηώληαο ην παξαθάησ θείκελν σο θύξηα 

πεγή πιεξνθνξηώλ: 

Θαναηηθόρα βακηήρια 

Μεξηθά από ηα πην θνηλά θαη ζαλαηεθόξα βαθηήξηα δξνπλ θαηαζηξνθηθά κε ην ζρε-

καηηζκό ελόο θνιιώδνπο εθθξίκαηνο πνπ νλνκάδεηαη "βηνηαηλία". Δμαηνκηθεπκέλα ηα 

κηθξόβηα απηά ειέγρνληαη εύθνια αιιά όηαλ νξγαλσζνύλ ζε βηνηαηλίεο γίλνληαη ζαλα-

ηεθόξα, ηζρπξίδεηαη ε Dr. Barbara Iglewski ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Rochester. 

Οη βηνηαηλίεο είλαη πξαγκαηηθά πεξίπινθα νξγαλσκέλεο απνηθίεο δηζεθαηνκκπξίσλ 



κηθξνβίσλ, ηα νπνία εξγάδνληαη ζπληνληζκέλα γηα λα πξνζηαηεπηνύλ από επηζέζεηο 

θαη παξάγνπλ κία ζαλαηεθόξν ηνμίλε. 

Μόιηο ηα βαθηήξηα νξγαλσζνύλ ζε βηνηαηλίεο, απνθηνύλ πςειή αληίζηαζε ζε αληη-

ζώκαηα θαη πνιιέο θνξέο δελ επεξεάδνληαη αθόκα θαη από ηα πην δπλαηά απνξξπ-

παληηθά. 

Ζ Iglewski θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο δεκνζίεπζαλ ζην πεξηνδηθό Science όηη αλαθάιπ-

ςαλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν επηθνηλσλνύλ νη απνηθίεο ησλ κηθξνβίσλ θαη βξήθαλ όηη 

κόιηο δηαθνπεί ε επηθνηλσλία απηή, ηα ζαλαηεθόξα κηθξόβηα γίλνληαη επάισηα. 

Δξγαδόκελνη ζην βαθηήξην Pseudomonas aeruginosa ην νπνίν απνηειεί ηνλ θύξην 

κνιπζκαηηθό θίλδπλν γηα ηνπο αζζελείο ηεο θπζηηθήο ίλσζεο ζηα λνζνθνκεία, νη ε-

ξεπλεηέο απνκόλσζαλ ην γνλίδην πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα βαθηήξηα γηα ηε δεκηνπξγία 

επηθνηλσληαθώλ κνξίσλ. Σα κόξηα απηά βνεζνύλ ηα κηθξόβηα λα νξγαλσζνύλ ζε βην-

ηαηλίεο, δνκέο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ αγσγνύο κεηαθνξάο ζξεπηηθώλ νπζηώλ θαη 

απνκάθξπλζεο απόβιεησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζαλαηεθόξσλ ηνμηλώλ. 

Οη εξεπλεηέο ζηε κειέηε ηνπο απέδεημαλ όηη αλ ην γνλίδην πνπ επζύλεηαη γηα ηελ πα-

ξαγσγή ησλ επηθνηλσληαθώλ κνξίσλ δεζκεπηεί, ην βαθηήξην Pseudomonas aerugi-

nosa ζα ζρεκαηίζεη αδύλακεο θαη αλνξγάλσηεο απνηθίεο πνπ κπνξνύλ εύθνια λα 

απνκαθξπλζνύλ κε ηε βνήζεηα απνξξππαληηθνύ ηη νπνίν δελ επεξεάδεη ηηο πγηείο 

απνηθίεο. 

Paul Recer, “Researchers find new means to disrupt attack by microbes,” 

The Daily Gazette, April 26, 1998. 

57. Πνην από ηα αθόινπζα είλαη έλα ραξα-

θηεξηζηηθό ηεο βηνηαηλίαο; 

Α. ε παξνπζία αγσγώλ πνπ κεηαθέ-

ξνπλ πιηθά πξνο θαη από ηελ θαι-

ιηέξγεηα 

Β. ε παξνπζία ελόο λεπξηθνύ ζπζηή-

καηνο γηα ηελ επηθνηλσλία ησλ θπη-

ηάξσλ ηεο θαιιηέξγεηαο 

Γ. ε επθνιία κε ηελ νπνία νη απνηθίεο 

κπνξνύλ λα απνηθνδνκήζνπλ ηα 

απνξξππαληηθά 

Γ. ε απνπζία ηεο αληίζηαζεο ησλ βα-

θηεξηαθώλ απνηθηώλ ζηα αληηβηνηηθά 

58. Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πεξη-

γξάθεη θαιύηεξα ην βαθηήξην Pseudo-

monas aeruginosa; 

Α. Πξνθαιεί κεηαιιάμεηο ζηνπο αλ-

ζξώπνπο 

Β. Δίλαη εύθνιν ζηνλ έιεγρν 

Γ. Πξνθαιεί ζεκαληηθά πξνβιήκαηα 

κόιπλζεο ζηα λνζνθνκεία 

Γ. Δίλαη ζαλαηεθόξν κόλν γηα ηνπο 

αζζελείο κε θπζηηθή ίλσζε 

59. Ζ ιεηηνπξγία ησλ αγσγώλ πνπ παξνπ-

ζηάδνπλ νη βηνηαηλίεο κνηάδεη πεξηζζόηεξν 

κε αλζξώπηλν: 

Α. κπτθό θαη λεπξηθό ζύζηεκα 

Β. θπθινθνξηθό θαη εθθξηηηθό ζύζηεκα 

Γ. πεπηηθό θαη ελδνθξηληθό ζύζηεκα 

Γ. αλαπαξαγσγηθό θαη αλαπλεπζηηθό 

ζύζηεκα 

60. Σα βαθηήξηα πνπ ζρεκαηίδνπλ βηνηαηλίεο 

κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ πην απνηειεζκα-

ηηθά κε: 

Α. αληηβηνηηθά 

Β. απνξξππαληηθά 

Γ. θαηαζηξνθή ησλ αγσγώλ επηθνηλσ-

λίαο 

Γ. αλαζηνιή ηεο έθθξαζεο ελόο γνλη-

δίνπ πνπ βνεζάεη ηηο απνηθίεο λα 

νξγαλσζνύλ 

 



Απαληήζηε ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ, ρξεζηκνπνηώληαο ην παξαθάησ θείκελν σο θύξηα 

πεγή πιεξνθνξηώλ: 

Βακηήρια ζηον καθαριζμό ηοσ περιβάλλονηος 

ε κία βηνκεραληθή πεξηνρή, γηα ηε δεκηνπξγία αζιεηηθνύ θέληξνπ θαη ρώξσλ ςπρα-

γσγίαο, πξνηάζεθε έλαο ρώξνο ζηνλ νπνίν πξνεγνύκελα ππήξραλ εγθαηαζηάζεηο 

επεμεξγαζίαο δηαθίλεζεο θαη απνζήθεπζεο θαπζίκσλ. Σν πξόβιεκα ήηαλ όηη ην έ-

δαθνο πεξηείρε κεγάιεο πνζόηεηεο βελδίλεο, πεηξειαίνπ θαη ιηπαληηθώλ από ηελ 

πξνεγνύκελε ρξήζε ηνπ ρώξνπ απηνύ. 

Ζ παξαδνζηαθή κέζνδνο γηα ηνλ θαζαξηζκό ηέηνησλ ρώξσλ είλαη ε εθζθαθή θαη ε 

απνκάθξπλζε κεγάιεο πνζόηεηαο ηνπ ξππαζκέλνπ πιηθνύ ηεο επηθάλεηαο, ε απν-

ζήθεπζή ηεο ζε θαηάιιειεο ρσκαηεξέο θαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιν θαζαξό πιη-

θό. Ζ κέζνδνο απηή δεκηνπξγεί κεγάιε αλαζηάησζε ζην πεξηβάιινλ, είλαη ρξνλνβό-

ξνο, δαπαλεξή θαη επηβαξύλεη ηηο ρσκαηεξέο νη νπνίεο είλαη ήδε ππεξθνξησκέλεο. 

Μία λέα ηερληθή γλσζηή σο «βην-απνθαηάζηαζε», πνπ εθαξκόζηεθε ζε άιιεο πεξην-

ρέο κε επηηπρία, πξνζθέξεηαη σο πην γξήγνξε, αλέμνδε θαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο ξύπαλζεο. Ζ δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ, κε ηε 

λέα κέζνδν, θόζηηζε 1,4 εθαηνκκύξηα επξώ, δειαδή ην έλα ηξίην ηνπ θόζηνπο ηεο 

παξαδνζηαθήο κεζόδνπ, θαη βαζίζηεθε ζηελ θάιπςε ηνπ εδάθνπο ηεο πεξηνρήο θαη 

ηνλ εγθιεηζκό πεξίπνπ 85.000 ηόλσλ ρώκαηνο, κε κία πιαζηηθή «βηνζαθθνύια» ζην 

κέγεζνο πεξίπνπ ελόο γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ. Σν εγθιεηζκέλν ρώκα πεξηέρεη βαθηή-

ξηα (απνηθνδνκεηέο) ηα νπνία θπζηνινγηθά κπνξνύλ λα θαζαξίζνπλ ηελ πεξηνρή ζε 

δηάζηεκα 50 ρξόλσλ ή θαη πεξηζζόηεξν ζύκθσλα κε ηηο πνζόηεηεο νμπγόλνπ θαη 

ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ηνπ εδάθνπο. Ζ επηπιένλ εηζαγσγή αέξα, λεξνύ θαη ιηπάζκα-

ηνο ζηε βηνζαθθνύια, κε θαηάιιειεο ζσιελώζεηο, πξνθάιεζε ζηα βαθηήξηα αύμεζε 

ηεο κεηαβνιηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηνπ ξπζκνύ αλαπαξαγσγήο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία 

θαζαξηζκνύ μεθίλεζε ηνπ Αύγνπζην θαη νινθιεξώζεθε ην Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο. 

Σα βαθηήξηα επεμεξγάζηεθαλ ηα ππάξρνληα νξγαληθά κόξηα δηαζπώληαο ηνπο δε-

ζκνύο κεηαμύ ησλ αηόκσλ άλζξαθα ζηηο αλζξαθηθέο αιπζίδεο. Έηζη ηα νξγαληθά απ-

ηά κόξηα ζηαδηαθά κεηαηξάπεθαλ αξρηθά ζε κηθξόηεξα θαη ηειηθά ζε δηνμείδην ηνπ άλ-

ζξαθα θαη λεξό. 

Αλ θαη ε βην-απνθαηάζηαζε είλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ξύπαλ-

ζεο ζε θάπνηεο πεξηνρέο, δελ έρεη απνηέιεζκα ζε αλόξγαλα πιηθά όπσο ν κόιπβδνο 

ή άιια βαξέα κέηαιια, αθνύ ηα απόβιεηα απηά βξίζθνληαη ήδε ζε θαηάζηαζε πνπ 

δελ απινπζηεύεηαη άιιν. 

61. Ζ εθαξκνγή ηεο βην-απνθαηάζηαζεο από ηνλ άλζξσπν είλαη έλα παξάδεηγκα: 

Α. επέκβαζεο ζηε θύζε όηαλ θπζηθέο δηαδηθαζίεο δελ ιεηηνπξγνύλ 

Β. πηνζέηεζεο κηαο πιήξσο κε θπζηθήο κεζόδνπ επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο 

Γ. αληηκεηώπηζεο ελόο πξνβιήκαηνο επηηαρύλνληαο ηε θπζηθή δηαδηθαζία 

Γ. άγλνηαο θαη άξλεζεο ζηε ρξήζε ηεο θπζηθήο δηαδηθαζίαο 

62. Σα βαθηήξηα κεηαηξέπνπλ ηνπο ξύπνπο 

ζε: 

Α. δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη λεξό 

Β. ηνμηθέο νπζίεο 

Γ. πξσηεΐλεο θαη ιίπε 

Γ. νξπθηά θαύζηκα θαη νξπθηέιαηα 

63. Ζ βην-απνθαηάζηαζε δελ είλαη απνηειε-

ζκαηηθή κέζνδνο γηα ηε δηάζπαζε: 

Α. νξπθηειαίνπ 

Β. βελδίλεο 

Γ. πεηξειαίνπ 

Γ. βαξέσλ κεηάιισλ 

 



Ζ αιόγηζηε θαη αλεμέιεγθηε ρξήζε αληηβηνηηθώλ έρεη απνδεδεηγκέλα νδεγήζεη ζηελ αλαπνηειε-

ζκαηηθόηεηα πνιιώλ από απηά πεξηνξίδνληαο ηελ ηθαλόηεηα καο λα αληηκεησπίδνπκε ινηκώμεηο. 

Μηα νπζηαζηηθή εμήγεζε ηνπ θαηλνκέλνπ απαηηεί γλώζε ησλ κεραληζκώλ ηεο εμέιημεο ησλ εηδώλ. 

ε ζρέζε κε απηό λα ραξαθηεξίζεηε κε () ηηο πξνηάζεηο από ηηο παξαθάησ πνπ ζεσξείηε ζσ-

ζηέο θαη κε (Λ) απηέο πνπ ζεσξείηε ιαλζαζκέλεο: 

64. Σν θαηλόκελν νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη όιν θαη πεξηζζόηεξα κηθξόβηα ζπλεζίδνπλ ζην πε-

ξηβάιινλ ηνπ αληηβηνηηθνύ, κε απνηέιεζκα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ απηά ηα κηθξόβηα λα 

είλαη όιν θαη πην αλζεθηηθά ζην αληηβηνηηθό. 

65. Λόγσ ηεο έληνλεο παξνπζίαο αληηβηνηηθώλ, πνιιά κηθξόβηα αλαγθάδνληαη λα κεηαιιαγνύλ 

γηα λα επηβηώζνπλ θαη-θπζηθά- πνιιαπιαζηαδόκελα πξνθύπηνπλ ηεξάζηηνη πιεζπζκνί κε-

ηαιιαγκέλσλ – αλζεθηηθώλ ζε αληηβηνηηθά κηθξνβίσλ. 

66. Λόγσ ηεο εληαηηθήο θαη καδηθήο ρξήζεο αληηβηνηηθώλ πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο, πνιιά άην-

κα κηθξνβίσλ πξνζαξκόζηεθαλ ζηαδηαθά θαη ζήκεξα ππάξρνπλ ηεξάζηηνη πιεζπζκνί ηνπο 

πνπ πξνθαινύλ ινηκώμεηο, νη νπνίεο δελ αληηκεησπίδνληαη κε ηα αληηβηνηηθά επξείαο ρξή-

ζεο. 

67. Μηθξόβηα αλζεθηηθά ζε αληηβηνηηθά, γεληθώο, ππήξραλ θαη πξηλ ηε ρξήζε αληηβηνηηθώλ, ιό-

γσ ηπραίνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ηνπ γελεηηθνύ ηνπο πιηθνύ. 

68. Σα ιίγα κηθξόβηα πνπ έηπρε λα έρνπλ αλζεθηηθόηεηα ζε αληηβηνηηθά επηβηώλνπλ αλ ζην πε-

ξηβάιινλ ηνπο ππάξρνπλ απηά ηα αληηβηνηηθά. Απηά αλεκπόδηζηα πνιιαπιαζηάδνληαη, αληί-

ζεηα κε ηα κε αλζεθηηθά. Μεηά από αλεμέιεγθηε ρξήζε απηώλ ησλ αληηβηνηηθώλ, νη πιεζπ-

ζκνί ησλ κε αλζεθηηθώλ κηθξνβίσλ ζπξξηθλώλνληαη έληνλα, ελώ νη πιεζπζκνί ησλ αλζε-

θηηθώλ, ζηαδηαθά, ζύληνκα γηγαληώλνληαη. 

 
 
 

Σα «ςάξηα- θαζαξηζηέο» παίδνπλ θξίζηκν ξόιν ζε πνιιά ζαιάζζηα νηθνζπζηήκαηα. Δίλαη απηά 

πνπ ηξέθνληαη κε παξάζηηα θαη θζαξκέλα ηκήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε άιια ςάξηα. ε κεξηθέο 

πεξηπηώζεηο γηα λα θάλε κπαίλνπλ αθόκα θαη ζην ζηόκα πνιύ κεγαιύηεξσλ ςαξηώλ, ηα νπνία 

γηα λα θαζαξηζηνύλ αλνίγνπλ δηάπιαηα ην ζηόκα ηνπο θαη δελ ηξώλε, ζρεδόλ πνηέ, ηα «ςάξηα- 

θαζαξηζηέο» παξόηη ζα κπνξνύζαλ. Σν θαηλόκελν είλαη παξάδεηγκα ησλ ζρέζεσλ ζπκβίσζεο 

ζηε θύζε. πρλά, πάλσ από ηηο θσιηέο ησλ «ςαξηώλ- θαζαξηζηώλ» δεκηνπξγνύληαη «νπξέο» 

από ςάξηα πνπ πεξηκέλνπλ ππνκνλεηηθά ηε ζεηξά ηνπο γηα λα θαζαξηζηνύλ. ηελ νπξά, κπνξεί 

λα είλαη αθξηβώο πίζσ από έλα ςάξη ζήξακα έλα ςάξη ζεξεπηήο ηνπ, ν νπνίνο όκσο ζπαληόηαηα 

επηρεηξεί λα θάεη ην εύθνιν ζήξακα. Δπηθξαηεί εξεκία. Κάπνηα ςάξηα πνπ δελ έρνπλ ηνλ νηθνιν-

γηθό ξόιν ηνπ «θαζαξηζηή» δηαζέηνπλ παξόκνηνπο ρξσκαηηζκνύο, ζρέδηα θαη γεληθόηεξα κνξθή 

κε απηή ησλ «ςαξηώλ- θαζαξηζηώλ». Να ραξαθηεξίζεηε κε () ηηο ζσζηέο θαη κε (Λ) ηηο ιαλζα-

ζκέλεο, θαηά ηε γλώκε ζαο, από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο: 

69. Οη πξόγνλνη ησλ ςαξηώλ πνπ κνηάδνπλ κε ηα «ςάξηα- θαζαξηζηέο» είραλ όινη δηαθνξεηηθή 

κνξθή θαη γηα λα επηβηώζνπλ θαιύηεξα, ζηα πιαίζηα κηαο καθξόρξνλεο εμειηθηηθήο δηαδη-

θαζίαο ζηαδηαθά απνθηνύζαλ όιν θαη πην παξαπιήζηα ραξαθηεξηζηηθά κε απηά ησλ «ςα-

ξηώλ- θαζαξηζηώλ». 

70. Τπήξραλ από παιαηόηεξα κεξηθά ςάξηα άιισλ εηδώλ πνπ είραλ παξαπιήζηα κνξθή κε 

απηή ησλ «ςαξηώλ-θαζαξηζηώλ», πνιιαπιαζηάδνληαλ πεξηζζόηεξν από ηα ςάξηα ηνπ ίδη-

νπ είδνπο πνπ δελ έκνηαδαλ κε ηα «ςάξηα-θαζαξηζηέο» θαη ηειηθά επηβίσζαλ θπξίσο απηά. 



71. Σα ςάξηα- ζεξεπηέο απηώλ πνπ κνηάδνπλ κε «θαζαξηζηέο» δε ζα έρνπλ άιια θξηηήξηα αλα-

γλώξηζεο ηεο ιείαο ηνπο, εθηόο από ηε κνξθή ηνπο. 

72. Σα κεγαιύηεξα ςάξηα πνπ «θάλνπλ ην ιάζνο» λα ηξώλε ηα «ςάξηα- θαζαξηζηέο» ηνπο, έ-

ρνπλ εμειηθηηθό κεηνλέθηεκα θαη αλακέλεηαη λα κεησζεί ν πιεζπζκόο ηνπο ζην κέιινλ. 

73. Σα είδε ησλ «ςαξηώλ- θαζαξηζηώλ» θαη απηά ησλ κεγαιύηεξσλ ςαξηώλ- ζεξεπηώλ πνπ 

«θαζαξίδνληαη» από ηα πξώηα εμειίρηεθαλ παξάιιεια θαη απέθηεζαλ απηά ηα ραξαθηεξη-

ζηηθά πνπ ζήκεξα βιέπνπκε. Ζ εμειηθηηθή δηαδηθαζία, πηζαλόλ, ζα ζπλερηζηεί ώζηε λα εια-

ρηζηνπνηεζεί ε πηζαλόηεηα λα ηξώγνληαη ηα πξώηα ή λα κελ «θαζαξίδνληαη» ηα δεύηεξα. 

 
 

74. Ζ κειέηε ησλ αιιεινκόξθσλ ελόο γνληδίνπ ππεύζπλνπ γηα ηελ ζύλζεζε κηαο νξκόλεο, 

πνπ απνηειείηαη από κία πεπηηδηθή αιπζίδα, έδσζε ηηο παξαθάησ αιιεινπρίεο ησλ εμσλί-

σλ ηνπ κε θσδηθνύ θιώλνπ ηνπ DNA. 

θσζιολογικό αλληλόμορθο 

3΄ C G T A C G G C A T A C C A T T A C G A A C T C A A C T C G A A A T T C T  5΄ 

Η πεπηιδική αλσζίδα ηης ορμόνης: 

Ζ2Ν – met – pro – tyr – gly – asn – ala – COOH 

Αθνινπζνύλ ηξία δηαθνξεηηθά κεηαιιαγκέλα (ππνιεηπόκελα) αιιειόκνξθα 

Η. 3΄ C G T A C G G C A T A C C A T T A C G A A G T C A A C T C G A A A T T C T  5΄ 

ΗΗ. 3΄ C G T A G G G C A T A C C A T T A C G A A C T C A A C T C G A A A T T C T  5΄ 

ΗΗΗ. 3΄ C G T A C G G C A T C C A T T A C G A A C T C A A C T C G A Α A T T C T  5΄ 

Να πξνζδηνξίζεηε γηα θάζε κία από ηηο ηξεηο πεξηπηώζεηο ησλ κεηαιιαγκέλσλ γνληδίσλ ην 

είδνο ηεο κεηάιιαμεο θαη ην απνηέιεζκα ζηελ πεπηηδηθή αιπζίδα. 

Έλα άιιν κεηαιιαγκέλν αιιειόκνξθν ηνπ γνληδίνπ παξαζθεύαζε ηε παξαθάησ πεπηηδηθή 

αιπζίδα. 

Ζ2Ν – met  –  p r o    –  tyr  –  gly  –  asn  – ala  –  trp  –  ser  – COOH 

Να γξάςεηε ηελ αιιεινπρία ηνπ γνληδίνπ ζηε κε θσδηθή αιπζίδα θαη λα πξνζδηνξίζεηε ην 

είδνο ηεο κεηάιιαμεο. 

 
 

75. ε έλα δηαζηεκόπινην κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηε Γε βξέζεθε έλα εμσγήηλν βαθηήξην πνπ 

έρεη ηε δπλαηόηεηα λα κεηαβνιίδεη ην μύιν. Οη βηνιόγνη πνπ αλαθάιπςαλ ην βαθηήξην νλό-

καζαλ ην είδνο ηνπ Α.termiticus θαη ην αξρηθό ηνπ ζηέιερνο ΒLT. 

Δμέζεζαλ έλα δείγκα ηνπ BLT ζε κεηαιιαμνγόλνπο παξάγνληεο θαη ζηε ζπλέρεηα απνκό-

λσζαλ έλα ζηέιερνο ηνπ A.termiticus πνπ δελ κπνξεί λα κεηαβνιίζεη ην μύιν. Με ηελ επί-

δξαζε ησλ κεηαιιαμνγόλσλ παξαγόλησλ  πξνθάιεζαλ κεηαβνιή ζηελ αιιεινπρία ησλ 

βάζεσλ ζε έλα ηνπιάρηζηνλ από ηα γνλίδηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηνλ κεηαβνιηζκό ηνπ 

μύινπ. Σν λέν κεηαιιαγκέλν ζηέιερνο ην νλόκαζαλ Μ. 

Αλάκεημαλ έλα δείγκα ηνπ Μ κε έλα δείγκα ηνπ ΒLT πνπ είρε ζαλαησζεί κε ζέξκαλζε θαη 

πξνέθπςε ζηέιερνο πνπ κπνξνύζε λα κεηαβνιίδεη ην μύιν. 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδνληαη πεξηιεπηηθά νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέθπςαλ από 

ηα πεηξάκαηα: 



 

 

 

 

 

 

 

Δρώηηζη Α: Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο κεηαβιήζεθε θάπνην από ηα θύηηαξα BLT 

θαη Μ; Αλ λαη πνηα θύηηαξα κεηαβιήζεθαλ θαη πνηα κεηαβνιή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε απηά; 

Αλ όρη εμεγήζηε γηαηί δελ ππήξρε κεηαβνιή. 

ρεδηάδεηε λα ραξαθηεξίζεηε ην εμσγήηλν γελεηηθό πιηθό. Αξρίδεηε κε ηελ ιύζε κεξηθώλ 

θπηηάξσλ A. termiticus γηα πξνζδηνξίζεηε ηελ κνξηαθή ηνπο ζύζηαζε. Βξήθαηε όηη πεξηέ-

ρνπλ πνηθίια κηθξά κόξηα, πδαηάλζξαθεο, ιηπίδηα θαη δύν άιια καθξνκόξηα, Υ θαη Φ. Γηα λα 

πξνζδηνξίζεηε πνην καθξνκόξην είλαη ν θνξέαο ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο επαλαιακβά-

λεηε ην πξνεγνύκελν πείξακα, αιιά ρξεζηκνπνηώληαο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο επηδξάηε 

ζε δείγκα ησλ ζαλαησκέλσλ κε ζέξκαλζε BLT θπηηάξσλ κε ηελ ρεκηθή νπζία Υ-αζε πνπ 

θαηαζηξέθεη ην καθξνκόξην Υ θαη ηελ ρεκηθή νπζία Φ-αζε πνπ θαηαζηξέθεη ην καθξνκόξην 

Φ. Βξήθαηε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα (ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε επαλάιεςε ηνπ πξνε-

γνύκελνπ πεηξάκαηνο ζηηο 4 πξώηεο γξακκέο):  

Δρώηηζη Β: Πνην κόξην είλαη ν θνξέαο ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο ζην A. termiticus; Αηηη-

νινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 

ηε ζπλέρεηα απνθαζίδεηε λα πξνζδηνξίζεηε ηε δνκή ηνπ εμσγήηλνπ γελεηηθνύ πιηθνύ. 

Βξήθαηε όηη ην κόξην απηό έρεη 6 ηύπνπο βάζεσλ πνπ νλνκάζαηε S, V, W, P, O, Z. Δπίζεο 

πξνζδηνξίζαηε όηη ηα εμσγήηλα θύηηαξα πεξηέρνπλ ίζεο πνζόηεηεο S, P θαη Ε θαη ίζεο πν-

ζόηεηεο V, W θαη Ο. 

Δρώηηζη Γ:Από πόζεο αιπζίδεο απνηειείηαη ην κόξην απηό θαη πσο απηέο αιιειεπηδξνύλ 

κεηαμύ ηνπο; 

ηειέρε Μεηαβνιίδνπλ ην μύιν 

BLT Ναη 

Θαλαησκέλα κε ζέξκαλζε BLT Όρη 

M Όρη 

Θαλαησκέλα κε ζέξκαλζε BLT + M Ναη 

ηειέρε θαη ρεκηθέο νπζίεο Μεηαβνιίδνπλ ην μύιν 

BLT Ναη 

Θαλαησκέλα κε ζέξκαλζε BLT Όρη 

M Όρη 

Θαλαησκέλα κε ζέξκαλζε BLT + M Ναη 

Υ-αζε επηδξά ζε ζαλαησκέλα κε ζέξκαλζε BLT + M Ναη 

Φ-αζε επηδξά ζε ζαλαησκέλα κε ζέξκαλζε BLT + M Όρη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δξσηήζεηο  Μνλάδεο 

1 – 46 Υ 1 = 46 

49 - 52 Υ 1 = 4 

54 - 73 Υ 1 = 20 

47, 48, 53 Υ 4 = 12 

74 Υ 8 =   8 

75 Υ 10 = 10 

ΤΝΟΛΟ   100 

ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ 


