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ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ ΓΔΚΑΣΡΔΙ (13) ΔΛΙΓΔ

ΝΑ ΑΠΑΝΣΗΔΣΔ Δ ΟΛΔ ΣΙ ΔΡΧΣΗΔΙ
ΜΔΡΟ Α΄: Απνηειείηαη από έμη (6) εξσηήζεηο ησλ πέληε (5) κνλάδσλ ε θαζεκηά.
1. Ζ δηπιαλή εηθόλα δείρλεη ηα είδε ησλ δνληηώλ ηεο
πάλσ νδνληνζηνηρίαο ελόο ελήιηθα αλζξώπνπ.

Α

α. Να νλνκάζεηε ηελ νκάδα ησλ δνληηώλ ζηελ
νπνία αλήθεη ην θαζέλα από ηα δόληηα Α, Β, Γ
θαη Γ.
(κνλάδεο 2)

Β
Γ
Γ

β. Να αλαθέξεηε ην βαζηθό ξόιν θάζε
νκάδαο δνληηώλ ζηελ νπνία αλήθνπλ ηα
δόληηα Α, Β, Γ θαη Γ.
(κνλάδεο 2)
γ. Να αλαθέξεηε ηνλ ζπλνιηθό αξηζκό δνληηώλ
πνπ έρεη θαη ζηηο δύν (2) ζηαγώλεο έλαο
θπζηνινγηθόο ελήιηθαο άλζξσπνο γηα:
(i) ηελ νκάδα δνληηώλ Β, θαη
(κνλάδα 0,5)
(ii) ηελ νκάδα δνληηώλ Γ.
(κνλάδα 0,5)

ΠΑΝΧ ΟΓΟΝΣΟΣΟΙΥΙΑ

2. ην πην θάησ ζρήκα απεηθνλίδεηαη, ζε απινπνηεκέλε κνξθή, ε ηνκή ελόο
ρισξνπιάζηε.
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α. Να νλνκάζεηε ηηο δνκέο ή πεξηνρέο πνπ παξηζηάλνπλ ηα γξάκκαηα Α κέρξη Δ.
(κνλάδεο 2,5)
β. Να νλνκάζεηε ην κέξνο ηνπ ρισξνπιάζηε ζην νπνίν γίλεηαη:
(i) ε ζθνηεηλή θάζε ηεο θσηνζύλζεζεο, θαη
(ii) ε θσηεηλή θάζε ηεο θσηνζύλζεζεο.
(κνλάδα 1)
γ. Να νλνκάζεηε ηξία (3) πξντόληα πνπ παξάγνληαη θαηά ηε ζθνηεηλή θάζε ηεο
θσηνζύλζεζεο θαη είλαη απαξαίηεηα ζηε θσηεηλή θάζε.
(κνλάδεο 1,5)
3. α. ην πην θάησ ζρήκα θαίλνληαη δηάθνξα επίπεδα νξγάλσζεο πνπ αθνξνύλ
ζηε δνκή ησλ πξσηετλώλ.

Να αλαθέξεηε:
(i)
Έλα (1) είδνο ρεκηθνύ δεζκνύ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δεκηνπξγία
πξσηνηαγνύο δνκήο ζηηο πξσηεΐλεο.
(κνλάδα 0,5)
(ii)

Έλα (1) είδνο ρεκηθνύ δεζκνύ πνπ ζπκκεηέρεη ζηε δεκηνπξγία
δεπηεξνηαγνύο δνκήο ζηηο πξσηεΐλεο (θαη δελ αλαθέξζεθε ζην
πξνεγνύκελν επίπεδν νξγάλσζεο).
(κνλάδα 0,5)

(iii)

Σξία (3) είδε ρεκηθώλ δεζκώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία
ηξηηνηαγνύο δνκήο ζηηο πξσηεΐλεο (θαη δελ αλαθέξζεθαλ ζηα
πξνεγνύκελα επίπεδα νξγάλσζεο).
(κνλάδα 1,5)
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β. Ο παξαθάησ ΠΗΝΑΚΑ Α΄ αλαθέξεηαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο νξγαληθώλ
νπζηώλ (1-5) πνπ πηζαλόλ λα εθηεινύλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο (Α), (Β) ή
(Γ).
Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδην απαληήζεώλ ζαο ηνλ ΠΗΝΑΚΑ Α΄.
Γηα θάζε θαηεγνξία ησλ νξγαληθώλ νπζηώλ 1-5 λα βάιεηε  κόλν ζε
όζα πιαίζηα ηνπ πίλαθα ζεσξείηε όηη ππάξρεη έζησ θαη έλαο
αληηπξόζσπνο από θάζε θαηεγνξία πνπ εθηειεί ηηο ιεηηνπξγίεο (Α), (Β) ή (Γ).
Θεσξείηαη νξζή θάζε ζεηξά απαληήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη κόλν νξζέο
επηινγέο. εηξά απαληήζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη έζησ θαη κηα ιαλζαζκέλε
επηινγή ζεσξείηαη ιαλζαζκέλε.
ΠΗΝΑΚΑ Α΄
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ ΟΤΗΧΝ

Α/Α

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΟΡΓΑΝΗΚΧΝ
ΟΤΗΧΝ

1.

Τδαηάλζξαθεο

2.

Ληπίδηα

3.

Πξσηεΐλεο

4.

DNA

5.

RNA

(Α)
πκκεηέρνπλ καδί κε
άιιεο νξγαληθέο νπζίεο
ζηε θαηαζθεπή
θπηηαξηθώλ δνκώλ ή
νξγαληδίσλ

(Β)
Ρπζκίδνπλ ην
κεηαβνιηζκό
ιεηηνπξγώληαο είηε
σο νξκόλεο είηε σο
έλδπκα

(Γ)
Γηαηεξνύλ ζηα
κόξηα ηνπο ηε
γελεηηθή
πιεξνθνξία

(κνλάδεο 2,5)
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4. ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο δείρλνπλ ηελ πνξεία κηαο
βηνρεκηθήο αληίδξαζεο ηεο γιπθόιπζεο ρσξίο ηελ παξνπζία ελδύκνπ θαη µε ηελ
παξνπζία ελδύκνπ.
α. Να αλαθέξεηε ηη αληηπξνζσπεύεη ην θάζε έλα από ηα δηαζηήκαηα Α, Β θαη Γ.
(κνλάδεο 1,5)
β. Να αλαθέξεηε αλ ε ζπγθεθξηκέλε ρεκηθή αληίδξαζε είλαη εμώζεξκε ή
ελδόζεξκε, θαη λα εμεγήζεηε γηαηί.
(κνλάδεο 1,5)

Δλεξγεηαθό δπλακηθό ηεο αληίδξαζεο

γ. Να εμεγήζεηε πώο ε κείσζε ηεο ελέξγεηαο ελεξγνπνίεζεο επηηαρύλεη ηελ
ελδπκηθή βηνρεκηθή αληίδξαζε.
(κνλάδα 1)

Α

Β

Γ

δ. Να αλαθέξεηε δύν (2) έλδπκα ηα νπνία, αθνύ εθθξηζνύλ, ζηε ζπλέρεηα ζα
δξάζνπλ ζηνλ απιό ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα.
(κνλάδα 1)
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5. Σν παξαθάησ ζρεδηάγξακκα δείρλεη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ηνπ άλδξα.

4
Οζηό
ιεθάλεο

5
3
6
2

1
α. Να νλνκάζεηε ηηο δνκέο πνπ παξηζηάλνπλ νη αξηζκνί 1-6.
(κνλάδεο 3)
β. Μηα πεξίπησζε αλδξηθήο αληθαλόηεηαο ζεσξείηαη θαη ε αδπλακία ζηύζεο. Ζ
ζηύζε απνθαζίζηαηαη κε εηδηθό θάξκαθν πνπ πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλε ρεκηθή
νπζία (sildenafil citrate). Ζ ζπγθεθξηκέλε ρεκηθή νπζία επηδξά ζην πένο
δηαηεξώληαο ηε δξάζε ηνπ κνλνμεηδίνπ ηνπ αδώηνπ (ΝΟ) γηα κεγαιύηεξν
ρξνληθό δηάζηεκα. Να εμεγήζεηε πώο ε δξάζε ηνπ θαξκάθνπ δηεπθνιύλεη
ηε ζηύζε.
(κνλάδεο 2)

6. Ζ κίησζε θαη ε κείσζε είλαη είδε θπηηαξηθήο (ππξεληθήο) δηαίξεζεο πνπ
παξαηεξνύληαη κόλν ζε επθαξπσηηθνύο νξγαληζκνύο.
α. Να αλαθέξεηε ηξεηο (3) ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε εθηέιεζε ηεο κίησζεο,
ζηνπο πνιπθύηηαξνπο επθαξπσηηθνύο νξγαληζκνύο, είλαη απαξαίηεηε.
(κνλάδεο 3)
β. «Η μείωζη είναι ςπεύθςνη για ηην εμθάνιζη ποικιλομοπθίαρ μεηαξύ
οπγανιζμών ηος ιδίος είδοςρ, πος αναπαπάγονηαι αμθιγονικά».
Να αλαθέξεηε δύν (2) ιόγνπο πνπ λα δηθαηνινγνύλ γηαηί ε πην πάλσ
δήισζε, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζεκαζία ηεο κείσζεο, είλαη νξζή.
(κνλάδεο 2)
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ΜΔΡΟ Β΄: Απνηειείηαη από ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ησλ δέθα (10) κνλάδσλ ε
θαζεκηά.
7. Σν παξαθάησ ζρεδηάγξακκα παξηζηάλεη ηε δνκή ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο.

α. Να νλνκάζεηε ηα κόξηα ηα νπνία ζην ζρεδηάγξακκα ζεκεηώλνληαη κε ηα
γξάκκαηα Α-Ε.
(κνλάδεο 3)
β. Να αλαθέξεηε, κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο, κηα (1) ιεηηνπξγία ηνπ κνξίνπ Γ,
πνπ ππεξεηεί ηελ εθιεθηηθή δηαπεξαηόηεηα ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο,
δίλνληαο παξάιιεια θαη έλα παξάδεηγκα.
(κνλάδα 1)
γ. Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν ην κόξην Ε ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο
απαξαίηεηεο ξεπζηόηεηαο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο.
(κνλάδα 1)
δ. Να εμεγήζεηε πώο ηα κόξηα Α πξνζδίδνπλ ζηαζεξόηεηα ζηε θπηηαξηθή
κεκβξάλε.
(κνλάδα 1)
ε. ε κηα ζεηξά πεηξακάησλ 6 όκνηνη θύιηλδξνη από έλα θόλδπιν παηάηαο
επσάζηεθαλ ζε 6 δηαιύκαηα κε δηαθνξεηηθή ζπγθέληξσζε ζαθραξόδεο ην
θαζέλα (0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 θαη 1 Μ).
Οη θύιηλδξνη ηεο παηάηαο δπγίζηεθαλ πξηλ θαη κεηά ηελ επώαζε θαη ηα
απνηειέζκαηα απνηππώζεθαλ ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε ηεο επόκελεο
ζειίδαο.
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% κεηαβνιή κάδαο θπιίλδξνπ παηάηαο
(% Γm)

Μεηαβνιή ηνπ % Γm ηνπ θπιίλδξνπ ηεο παηάηαο
κεηά από επώαζε ζε δηάθνξεο ζπγθεληξώζεηο ζαθραξόδεο

πγθέληξωζε ζαθραξόδεο (Μ)

Με ηε βνήζεηα ηεο γξαθηθήο παξάζηαζεο:
(i) Να κεηαθέξεηε θαη λα ζπκπιεξώζεηε ζην ηεηξάδην απαληήζεώλ ζαο ηνλ
πην θάησ ΠΗΝΑΚΑ Β΄.
ΠΗΝΑΚΑ Β΄

Α/Α

πγθέληξσζε
δηαιύκαηνο
επώαζεο ζε
ζαθραξόδε

1.

0Μ

2.

1Μ

Πεξηβάιινλ ζην νπνίν
βξέζεθαλ ηα θύηηαξα
ηνπ θνλδύινπ
ηεο παηάηαο
(ηζόηνλν, ππόηνλν ή
ππέξηνλν)

Καηάζηαζε θπηηάξσλ
ηνπ θνλδύινπ ηεο
παηάηαο κεηά ηελ
επώαζε (θπζηνινγηθή,
πιαζκόιπζε ή ζπαξγή)

(κνλάδεο 2)
(ii) Να βξείηε ζε πνηα ζπγθέληξσζε ζαθραξόδεο ην δηάιπκα επώαζεο ζα
απνηεινύζε ηζνηνληθό δηάιπκα γηα ηα θύηηαξα ηνπ θνλδύινπ ηεο παηάηαο.
Να εμεγήζεηε ην ζπιινγηζκό ζαο βάζεη ηνπ νπνίνπ θαηαιήμαηε ζ’ απηό
ην ζπκπέξαζκα.
(κνλάδεο 2)
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8. α. Ο Σάζνο ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά ζε έλα απηνθηλεηηζηηθό δπζηύρεκα θαη
ρξεηάδεηαη επεηγόλησο κεηάγγηζε αίκαηνο. Ο Σάζνο πάζρεη από
β-κεζνγεηαθή αλαηκία θαη είλαη νκάδα αίκαηνο Ο .
Ο Σάζνο είλαη παληξεκέλνο κε ηελ Αλησλία θαη έρεη ηξία παηδηά ηνλ Κώζηα,
ηελ Διέλε θαη ηελ Ησάλλα θαη όινη πξνζπκνπνηήζεθαλ λα δώζνπλ ακέζσο
αίκα.
Όηαλ έγηλαλ όκσο νη απαξαίηεηεο αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο ζηελ Αλησλία θαη
ηα παηδηά, βξέζεθαλ ηα πην θάησ απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ
ΠΗΝΑΚΑ Γ΄.
ΠΗΝΑΚΑ Γ΄
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ
Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε
Πξνζζήθε αληηζσκάησλ
αίκαηνο θ.ιπ.
Αληη-Α
Αληη-Β
Αληη-Rh
Μηθξόο αξηζκόο εξπζξώλ κε
αθαλόληζην ζρήκα

Α/Α

ΑΣΟΜΑ

1.

Αλησλία

2.

Κώζηαο

3.

Διέλε

Μεγάινο αξηζκόο παζνινγηθώλ
εξπζξώλ – έληνλε αηκόιπζε –
β-ζαιαζζαηκία
Μηθξόο αξηζκόο εξπζξώλ κε
αθαλόληζην ζρήκα

4.

Ησάλλα

Μηθξόο αξηζκόο εξπζξώλ κε
αθαλόληζην ζρήκα

ΤΠΟΜΝΖΜΑ

πκβνιηζκνί:

Φπζηνινγηθή
θαηάζηαζε εξπζξώλ
πγθόιιεζε
εξπζξώλ

Θ : γνλίδην ππεύζπλν γηα ηελ παξαγσγή θαλνληθνύ αξηζκνύ
αιπζίδσλ β ηεο αηκνζθαηξίλεο Α
ζ : γνλίδην ππεύζπλν γηα ηελ παξαγσγή κεησκέλνπ αξηζκνύ
αιπζίδσλ β ηεο αηκνζθαηξίλεο Α
Α
Η : γνλίδην ππεύζπλν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αληηγόλνπ Α
ΗΒ : γνλίδην ππεύζπλν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αληηγόλνπ Β
ιο : γνλίδην ππεύζπλν γηα ηε κε παξαγσγή αληηγόλσλ αίκαηνο
R : γνλίδην ππεύζπλν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ παξάγνληα Rhesus
r : γνλίδην ππεύζπλν γηα ηε κε παξαγσγή ηνπ παξάγνληα
Rhesus.

(i)

Να βξείηε γηα θάζε άηνκν (1-4) ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Σάζνπ, κε βάζε ηα
δεδνκέλα ηνπ ΠΗΝΑΚΑ Γ΄, ηελ νκάδα αίκαηνο ζηελ νπνία αλήθεη ην
θαζέλα, θαζώο θαη θαηά πόζν δηαζέηνπλ ηνλ παξάγνληα Rhesus
(Rh+ ή Rh ).
(κνλάδεο 2)

(ii)

Να θαηαγξάςεηε ηνπο γνλόηππνπο ηνπ Σάζνπ, ηεο Αλησλίαο θαη ησλ
ηξηώλ παηδηώλ θαη γηα ηνπο ηξεηο θιεξνλνκηθνύο ραξαθηήξεο πνπ
εκπιέθνληαη (π.ρ. γηα ην άηνκν Υ ν γνλόηππνο είλαη ΘΘ ΗΑΗΒ RR).
(κνλάδεο 2,5)
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(iii)

Από ηηο ηαηξηθέο εμεηάζεηο θάλεθε όηη θαλείο από ηελ νηθνγέλεηα ηνπ
Σάζνπ δελ ήηαλ ζε ζέζε λα πξνζθέξεη αίκα. Γηα ην ιόγν απηό ην
λνζνθνκείν δήηεζε πξνζθνξά αίκαηνο από ην θνηλό. Αληαπνθξίζεθαλ
ηειηθά ηξία (3) άηνκα 1-3 κε ηα πην θάησ ραξαθηεξηζηηθά.
Άηνκν 1: νκάδα αίκαηνο Β θαη Rh (ή Β )
Άηνκν 2: νκάδα αίκαηνο Ο θαη Rh + (ή Ο + )
Άηνκν 3: νκάδα αίκαηνο Ο θαη Rh (ή Ο )
Να εμεγήζεηε πνην/α από ηα ηξία άηνκα 1-3 επηηξέπεηαη λα δώζεη/νπλ
αίκα, θαη πνην/α δελ επηηξέπεηαη λα δώζεη/νπλ αίκα ζηνλ Σάζν.
(κνλάδεο 3)

β. Να αλαθέξεηε πέληε (5) παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα παξνπζίαδαλ ηα
άηνκα πνπ πάζρνπλ από β-κεζνγεηαθή αλαηκία αλ δελ είραλ ηαθηηθέο
κεηαγγίζεηο θπζηνινγηθνύ αίκαηνο θαη ζπζηεκαηηθή απνζηδήξσζε.
(κνλάδεο 2,5)

9.

ην πην θάησ ζρήκα θαίλεηαη ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία πέςεο ηνπ ιίπνπο
(ειαηνιάδνπ), πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηνλ γαζηξεληεξηθό ζσιήλα, κε ηε
βνήζεηα ησλ νξγάλσλ Υ θαη Φ αθνύ δξάζεη ζηα δύν όξγαλα ε νπζία Α.
Όξγαλν Υ
Λίπνο
(Λάδη)

Οπζία Α

Όξγαλν Φ
Οπζία Γ

ηαγνλίδηα ιίπνπο

ηαγνλίδηα ιίπνπο
Τγξό Β

Οπζία Γ

Γηαδηθαζία Χ

Οπζία Δ

Αθνύ κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ην ζρήκα:
α. (i) Να νλνκάζεηε ην κέξνο ηνπ γαζηξεληεξηθνύ ζσιήλα όπνπ εθηειείηαη
θαηά θύξην ιόγν ε πέςε ηνπ ιίπνπο (ειαηνιάδνπ).
(κνλάδα 0,5)
(ii) Να νλνκάζεηε ηελ νπζία Α θαη ηα όξγαλα Υ θαη Φ ζηα νπνία δξα.
(κνλάδεο 1,5)
(iii) Να νλνκάζεηε ην πγξό Β θαη ηελ νπζία Γ.
(κνλάδα 1)
(iv) Να νλνκάζεηε ηε δηαδηθαζία Χ.
(κνλάδα 0,5)
(v) Να νλνκάζεηε ηηο νπζίεο Γ θαη Δ.

(κνλάδα 1)

β. Nα πεξηγξάςεηε ηε δηαδηθαζία Χ εμεγώληαο παξάιιεια γηαηί είλαη αλαγθαία
ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πέςε ηνπ ιίπνπο
(ειαηνιάδνπ).
(κνλάδεο 1,5)
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γ. Με δεδνκέλα όηη:
(i) Έλα κόξην ιίπνπο, κεηά ηελ είζνδό ηνπ ζηε γεληθή θπθινθνξία ηνπ
αίκαηνο, ζα βξεζεί αληί ζηελ ππιαία θιέβα ζηελ άλσ θνίιε θιέβα,
(ii) Σν ιίπνο απνζεθεύεηαη θαη ζην ζπθώηη, εθηόο από ηνλ ιηπώδε ηζηό, θαη
(iii) Tν ζπθώηη ηξνθνδνηείηαη κε αίκα κε δύν αγγεία, ηελ ππιαία θιέβα θαη
ηελ επαηηθή αξηεξία πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ανξηή,
λα πεξηγξάςεηε ηε δηαδξνκή ελόο κνξίνπ ιίπνπο από ηε ζηηγκή πνπ ζα
εηζέιζεη ζηε γεληθή θπθινθνξία ηνπο αίκαηνο (άλσ θνίιε θιέβα) κέρξη λα
απνζεθεπηεί ζην ζπθώηη.
(κνλάδεο 4)

10. α. Έλα ηκήκα δίθισλνπ µνξίνπ DNA πεξηέρεη 20% θπηνζίλε (C).
(i) Να ππνινγίζεηε, δηθαηνινγώληαο ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο, πόζν είλαη ην
πνζνζηό (%) θάζε κηαο από ηηο ππόινηπεο βάζεηο (G, A, T) ζην ηκήκα
απηό ηνπ δίθισλνπ DNA.
(κνλάδα 1)
(ii) Να ππνινγίζεηε, δηθαηνινγώληαο ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο, πόζνη δεζκνί
πδξνγόλνπ ππάξρνπλ ζην ηκήκα ηνπ δίθισλνπ DNA πνπ αλαθέξεηαη πην
πάλσ αλ απηό απνηειείηαη από δηαθόζηα (200) λνπθιενηίδηα.
(κνλάδεο 2)
β. Σα λνπθιενηίδηα µε ηηο βάζεηο 5΄ UGU│ACG│UUC│AAU 3΄ βξίζθνληαη ζην
µέζν πεξίπνπ ελόο µνξίνπ mRNA (κε θάζεηεο γξακκέο νξίδεηαη ην
πιαίζην αλάγλσζεο).
Να βξείηε θαη λα θαηαγξάςεηε, κε ηε βνήζεηα ηνπ πην πάλσ ηκήκαηνο ηνπ
mRNA, ην ηκήκα ηνπ δίθισλνπ DNA από ην νπνίν απηό ην mRNA έρεη
κεηαγξαθεί, θαζνξίδνληαο ηελ θαηεύζπλζε (5΄→3΄) θαη ηελ νλνκαζία θάζε
αιπζίδαο (κεηαγξαθόκελε ή κε κεηαγξαθόκελε).
(κνλάδεο 2)
γ. (i) Να ππνινγίζεηε, δηθαηνινγώληαο ηνπο ππνινγηζκνύο ζαο, πόζα
ακηλνμέα θσδηθνπνηνύληαη από ην πην πάλσ ηκήκα απηνύ ηνπ mRNA.
(κνλάδα 1)
(ii) Να βξείηε θαη λα θαηαγξάςεηε γηα θάζε θσδίθην, ηνπ πην πάλσ ηκήκαηνο
ηνπ mRNA, ην αληίζηνηρν αληηθσδίθην πνπ ην αλαγλσξίδεη.
(κνλάδεο 2)
(iii) Να αλαθέξεηε ζε πνηα κόξηα εληνπίδνληαη ηα αληηθσδίθηα. Να εμεγήζεηε
γηαηί είλαη
ζεκαληηθά ηα αληηθσδίθηα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
πξσηετλνζύλζεζεο.
(κνλάδεο 2)

-10 -

ΜΔΡΟ Γ΄: Απνηειείηαη από 2 (δύν) εξσηήζεηο ησλ 15 (δεθαπέληε) κνλάδσλ ε θαζεκηά.
11. Ζ παξαθάησ εηθόλα παξνπζηάδεη ηέζζεξα δηαδνρηθά ζηάδηα (Α-Γ) ηνπ
κεραληζκνύ δηέγεξζεο ηεο θαξδηάο.
Α

i

ii

Β

Γ

iii

Γ

iv

α. Να νλνκάζεηε ηνπο ζρεκαηηζκνύο (i)-(iv) ηεο εηθόλαο.
(κνλάδεο 2)
β. Να εμεγήζεηε, κε ηε βνήζεηα ηνπ ζρήκαηνο, πώο κεηαδίδεηαη ε δηέγεξζε από
ηνπο θόιπνπο πξνο ηηο θνηιίεο θαη γηαηί θαηά ηε κεηάδνζε απηή παξαηεξείηαη
ζρεηηθή θαζπζηέξεζε.
(κνλάδεο 2)
γ. Nα ππνινγίζεηε, εθηειώληαο θαη επεμεγώληαο ηηο απαξαίηεηεο αξηζκεηηθέο
πξάμεηο, πόζν ρξόλν δηαξθεί ε θαξδηαθή παύια ζε έλα πγηή λεαξό άλδξα
πνπ παξνπζηάδεη, θαηά ηε δηάξθεηα ειαθξηάο ζσκαηηθήο άζθεζεο,
120 ζπζηνιέο (θαξδηαθνύο θύθινπο) θαηά πξώην ιεπηό (60 s).
Να ιάβεηε σο δεδνκέλν όηη ε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ ππόινηπσλ ζηαδίσλ ηνπ
θαξδηαθνύ θύθινπ παξακέλεη ακεηάβιεηε (κεηαβάιιεηαη δει. κόλν ε
θαξδηαθή παύια).
(κνλάδεο 2)
δ. (i) Να εμεγήζεηε ηη είλαη ε ππεξρνιεζηεξνιαηκία θαη γηαηί είλαη δπλαηόλ
λα νδεγήζεη ζε αζεξσζθιήξσζε.
(κνλάδα 3)
(ii) Να εμεγήζεηε πώο ε πξόθιεζε αζεξσζθιήξσζεο κπνξεί λα νδεγήζεη
ζε ηζραηκία, ζηεζάγρε θαη κεξηθέο θνξέο ζε έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ.
(κνλάδεο 4)
(iii) Να αλαθέξεηε δύν (2) κεζόδνπο, κηα ρεηξνπξγηθή θαη κηα ζπληεξεηηθή
κέζνδν, κε ηηο νπνίεο αληηκεησπίδνληαη ζήκεξα νη ζνβαξέο πεξηπηώζεηο
ζηέλσζεο ησλ ζηεθαληαίσλ αγγείσλ ηεο θαξδηάο.
(κνλάδεο 2)
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12. Οη δπκνκύθεηεο είλαη επθαξπσηηθνί νξγαληζκνί νη νπνίνη, αλάινγα κε ην
πεξηβάιινλ ζην νπνίν βξίζθνληαη, αθνινπζνύλ είηε ηε βηνρεκηθή πνξεία
Α (1, 3, 4) είηε ηε βηνρεκηθή πνξεία Β (1,5, 6, 7) έηζη ώζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ
ελέξγεηα (ATP) πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Με ηε
βνήζεηα ηνπ παξαθάησ ζρεδηαγξάκκαηνο, πνπ πεξηγξάθεη ηηο δύν βηνρεκηθέο
πνξείεο Α θαη Β, λα απαληήζεηε ηα πην θάησ εξσηήκαηα.

α. Να αλαθέξεηε πνηαο νπζίαο, ε παξνπζία (ή ε απνπζία) ζα θαζνξίζεη πνηα
από ηηο δύν βηνρεκηθέο πνξείεο ζα αθνινπζήζνπλ νη δπκνκύθεηεο.
(κνλάδα 1)
β. Να νλνκάζεηε:
(i) ηηο νπζίεο πνπ αληηπξνζσπεύνπλ νη αξηζκνί 1 κέρξη 5.
(κνλάδεο 2,5)
(ii) ηα ζηάδηα 6 θαη 7.
(κνλάδα 1)
γ. Να κειεηήζεηε πξνζεθηηθά ην πην πάλσ ζρεδηάγξακκα θαη λα αλαθέξεηε ηνλ
αξηζκό κνξίσλ ΑΣΡ πνπ παξάγνληαη, σο θαζαξό θέξδνο, αλά κόξην γιπθόδεο:
(i) από ηελ νπζία 1 κέρξη ηελ νπζία 4.
(κνλάδα 1)
(ii) από ηελ νπζία 1 κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ ζηαδίνπ 7.
(κνλάδα 1)
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δ. Σν παξαθάησ ζρεδηάγξακκα παξνπζηάδεη ην κεραληζκό ρεκεησζκσηηθήο
παξαγσγήο ATP πνπ γίλεηαη ζηα κηηνρόλδξηα ησλ δπκνκπθήησλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θπηηαξηθήο αλαπλνήο.
ΠΔΡΙΟΥΗ Α

Δζωηεξηθή κεκβξάλε
κηηνρνλδξίνπ

Φ

X

ΠΔΡΙΟΥΗ Β
(i) Να νλνκάζεηε ηηο πεξηνρέο Α θαη Β.
(κνλάδα 1)
(ii) Να νλνκάζεηε ηηο πξσηεΐλεο Υ θαη Φ.
(κνλάδα 1)
(iii) Να αλαθέξεηε ηη είδνπο ελέξγεηα ρξεζηκνπνηεί ε πξσηεΐλε Υ γηα ηε
ιεηηνπξγία ηεο θαη λα εμεγήζεηε πώο ζπλδέεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο πξσηεΐλεο
Φ κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πξσηεΐλεο Υ.
(κνλάδεο 3)
(iv) Να αλαθέξεηε ηε ζρέζε ησλ πδξνγόλσλ ηεο γιπθόδεο (αξρηθό αλαπλεπζηηθό
ππόζηξσκα) κε ηα Ζ+ ηνπ ζρήκαηνο.
(κνλάδα 0,5)
(v) Να νλνκάζεηε ηνλ ηειηθό δέθηε ησλ Ζ+ ηνπ ζρήκαηνο.
(κνλάδα 1)
ε.

Αλ ππνζέζεηε όηη ζην πην πάλσ ζρήκα ε κεκβξάλε αληηπξνζσπεύεη Μεκβξάλε
ζπιαθνεηδνύο ζε ρισξνπιάζηε θαη όρη Δζσηεξηθή κεκβξάλε κηηνρνλδξίνπ:
(i) Να νλνκάζεηε ηηο πεξηνρέο Α θαη Β ζην ρισξνπιάζηε.
(κνλάδα 1)
(ii) Να αλαθέξεηε
ρισξνπιάζηε.

από

πνύ

πξνέξρνληαη

ηα

Ζ

+

ηνπ

ζρήκαηνο

ζην

(κνλάδα 1)

--- ΣΔΛΟ ---
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