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Β΄ θάζε 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ 
 

1 Β 16 Α 31 Α 46 Σ 61 Σ 

2 Γ 17 Β 32 Β 47 Σ 62 Λ 

3 Γ 18 Α 33 Γ 48 Σ 63 Λ 

4 Γ 19 Β 34 Α 49 Σ 64 Σ 

5 Γ 20 Γ 35 Β 50 Σ 65 Λ 

6 Γ 21 Β 36 Β 51 Σ 66 Λ 

7 Γ 22 Γ 37 Γ 52 Λ 67 Λ 

8 Α 23 Γ 38 Α 53 Λ 68 Σ 

9 Γ 24 Α 39 Γ 54 Λ 69 Σ 

10 Γ 25 Α 40 Α 55 Σ 70 Σ 

11 Γ 26 Α 41 Α 56 Σ 71 Λ 

12 Α 27 Β 42 Γ 57 Λ 72 Σ 

13 Γ 28 Γ 43 Α 58 Σ 73 Λ 

14 Α 29 Γ 44 Γ 59 Λ 74 Λ 

15 Γ 30 Α 45 Λ 60 Λ   

 

75 Σηνλ αξρηθό πιεζπζκό ησλ θνπλειηώλ ππήξρε πνηθηινκνξθία, έηζη ώζηε κεξηθά 

θνπλέιηα δηέζεηαλ θαη γνλίδηα ππεύζπλα γηα ηελ παξαγσγή πξσηετλώλ πνπ παξεί-

ραλ πξνζηαζία σο πξνο ηνλ ηό. Απηά ηα θνπλέιηα ήηαλ θαιύηεξα πξνζαξκνζκέλα 

λα επηβηώζνπλ παξόληνο ηνπ ηνύ. Σύκθσλα κε ηελ επηβίσζε ηνπ θαιύηεξα πξν-

ζαξκνζκέλνπ, ηα θνπλέιηα απηά κπνξνύλ λα κεηαβηβάζνπλ ηελ επλντθή ηνπο ηδηόηε-

ηα ζηνπο απνγόλνπο έηζη ώζηε ζηηο επόκελεο γεληέο λα απμάλεηαη ν αξηζκόο ησλ 

αλζεθηηθώλ αηόκσλ κέρξη λα επηθξαηήζνπλ ζρεδόλ ζηνλ πιεζπζκό. 

 

76 Τα έμη γνξηιάθηα έρνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά αλ θαη είλαη αδέιθηα. 

Οη γνλείο Joe – June θαη Joe2 – June2 είλαη παλνκνηόηππνη κεηαμύ ηνπο αθνύ ην 

δεύηεξν δεπγάξη πξνήιζε από ηελ θισλνπνίεζε ηνπ πξώηνπ. Καηά ηελ δηαζηαύ-

ξσζε ησλ Joe - June θαη Joe2 - June2 πξνέθπςαλ απόγνλνη νη νπνίνη παξνπζηά-

δνπλ πνηθηινκνξθία ιόγσ ηεο θαηαλνκήο ησλ αιιεινκόξθσλ ζηνπο γακέηεο θαη ηνπ 

ηπραίνπ ζπλδπαζκνύ ηνπο (1νο λόκνο Mendel) αιιά θαη ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβίβα-

ζεο ησλ γνληδίσλ (2νο λόκνο Mendel) 

 

77 Τν ζεξκό λεξό πξνθαιεί κείσζε ηνπ δηαιπκέλνπ ζηα λεξά ηνπ πνηακνύ νμπγόλνπ 

κε απνηέιεζκα ηνλ ζάλαην, από αζθπμία ή ηε κεηαλάζηεπζε ησλ ςαξηώλ αιιά θαη 

ησλ άιισλ αεξόβησλ νξγαληζκώλ. 



 

78 Υπήξραλ ειάρηζηα αλζεθηηθά ζην εληνκνθηόλν έληνκα, ηα νπνία αύμεζαλ ζπληνκό-

ηαηα ηνλ πιεζπζκό ηνπο. Αληίζεηα, ηα κε αλζεθηηθά ζην εληνκνθηόλν έληνκα πνπ 

ήξζαλ ζε επαθή κε ην εληνκνθηόλν ζαλαηώζεθαλ θαη ν πιεζπζκόο ηνπο ζπξξηθλώ-

ζεθε εληνλόηαηα. Μεηά από ιίγα ρξόληα επηθξάηεζαλ ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ηα αλζε-

θηηθά ζην εληνκνθηόλν έληνκα. Απηό ζπλέβε επεηδή ζηνπο ήδε ππάξρνληεο παξά-

γνληεο θπζηθήο επηινγήο πξνζηέζεθε έλαο αθόκα θαζνξηζηηθόο, ε αλζεθηηθόηεηα ζε 

απηό ην εληνκνθηόλν. 

 

79 Όρη, γηαηί εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ην «ζπλεζηζκέλν» ζηνλ πιεζπζκό γνλίδην, θαη 

επνκέλσο εμαθνινπζεί λα ζπληίζεηαη ε ζπλεζηζκέλε «πξσηεΐλε - ππνδνρέαο» πνπ 

επηηξέπεη ζηνλ HIV λα κνιύλεη ηα Τ ιεκθνθύηηαξα ηεο ζπληξηπηηθήο πιεηνςεθίαο 

ησλ αλζξώπσλ. 

 

80 α) ζθνηώλεη ηα βαθηήξηα ή βνεζάεη ζηελ παξαγσγή ηεο βηηακίλεο D ή βνεζάεη ζηε 

ζεξαπεία αζζελεηώλ. 

β) Σηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα πνιινί πίζηεπαλ όηη ην βαζύ καύξηζκα από ηνλ ήιην 

ήηαλ έλδεημε θαιήο πγείαο, αιιά, αξγόηεξα - κε ηελ αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ 

θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο - ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ βιαπηηθόηεηά ηνπ. 

γ) Η έθζεζε ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πξνθαιεί αύμεζε ηεο ζπρλόηεηαο ηνπ θαξ-

θίλνπ ηνπ δέξκαηνο κε αληάιιαγκα ηελ παξαγσγή βηηακίλεο D ή ηελ αληηκεηώ-

πηζε νξηζκέλσλ κνιπζκαηηθώλ αζζελεηώλ. Πεξηζζόηεξε έθζεζε ζηνλ ήιην ζε-

καίλεη κεγαιύηεξεο βιάβεο ζηα θύηηαξα ηνπ δέξκαηνο. 

δ) (Γ)  ε) (Β)  ζη) (Γ) 

 

81 α) Γεκηνπξγία cDNA βηβιηνζήθεο από θύηηαξα πνπ παξάγνπλ ηελ απμεηηθή νξ-

κόλε θαη απνκόλσζή ηνπ γνληδίνπ ηεο κε ηε βνήζεηα θαηάιιεινπ αληρλεπηή. 

Μηθξνέγρπζε ηνπ γνληδίνπ ζηνλ ππξήλα γνληκνπνηεκέλνπ σαξίνπ θαη επώαζε. 

Γέλλεζε ηνπ δηαγνληδηαθνύ ιαπξαθηνύ θαη δηαζηαπξώζεηο κε ζθνπό λα πεξάζεη 

ε ηξνπνπνηεκέλε γελεηηθή πιεξνθνξία ζηνπο απνγόλνπο. 

β) Διάηησζε έσο θαη εμαθάληζε ησλ ιαπξαθηώλ άγξηνπ ηύπνπ ιόγσ έιιεηςεο 

ηξνθήο. Δθόζνλ ε ιίκλε απνηειεί θπζηθό νηθνζύζηεκα θαη δελ παξέρεηαη ηξν-

θή κε ηερλεηό ηξόπν, ηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ιαπξάθηα θαηαλαιώλνπλ ηε 

κεγαιύηεξε πνζόηεηα ηεο δηαζέζηκεο ηξνθήο. 

 
 


