ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΣ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2011
ΤΑΞΗ Γ

Α΄ ΦΑΣΗ

Να γράυεηε ζηο ηεηράδιό ζας ηον αριθμό καθενός από ηα παρακάηφ θέμαηα και δίπλα ηοσ ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη ζφζηή απάνηηζη.
1.

Τν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη κηα ηξνθηθή αιπζίδα. Μία αζζέλεηα πξνθαιεί κεγάιε κείσζε ζηνλ
αξηζκφ ησλ αιεπνχδσλ. Πνηα είλαη ε πην πηζαλή
επίπησζε, κεηά απφ αξθεηφ δηάζηεκα, ζηνλ πιεζπζκφ ησλ ιαγψλ;
τορηάρι
Α.
Β.
Γ.
Γ.

λαγοί

2.

Πνην νηθνζχζηεκα κπνξεί λα δψζεη κεγαιχηεξεο
επθαηξίεο επηβίσζεο φηαλ νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο αιιάδνπλ γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο;
Α. Τν νηθνζχζηεκα κε ηε κεγαιχηεξε βηνπνηθηιφηεηα.
Β. Τν νηθνζχζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη θπηά θαη
δψα αιιά φρη βαθηήξηα.
Γ. Τν νηθνζχζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη δψα θαη βαθηήξηα αιιά φρη θπηά.
Γ. Τν νηθνζχζηεκα κε ηε κηθξφηεξε βηνπνηθηιφηεηα.

αλεπούδες

ζα απμάλεηαη ζπλερψο
ζα κεηψλεηαη ζπλερψο
αξρηθά ζα απμεζεί θαη κεηά ζα κεησζεί
αξρηθά ζα κεησζεί θαη κεηά ζα απμεζεί

3.

Η ζπκπιεξσκαηηθή RNA αιιεινπρία γηα ην ηκήκα
5΄ GATCAA 3΄είλαη:
Α. 5΄ GAUCAA 3΄
Β. 3΄ GAUCAA 5΄
Γ. 3΄ CUAGUU 5΄
Γ. 5΄ CUAGUU 3΄

4.

Σε ζχγθξηζε κε ην θπζηθφ δάζνο, ζε έλα ζηηνβνιψλα δελ ππάξρνπλ:
Α. εηεξφηξνθνη νξγαληζκνί
Β. απηφηξνθνη νξγαληζκνί
Γ. πνιιά είδε νξγαληζκψλ
Γ. απνηθνδνκεηέο

5.

Σε έλα πιεζπζκφ πνπιηψλ πνπ δνπλ ζε έλα καθξηλφ λεζί, πνηθηιία ζην ξάκθνο ηνπο ππάξρεη φηαλ:
Α. ππάξρεη πςειφ επίπεδν αληαγσληζκνχ γηα πεξηνξηζκέλε ηξνθή
Β. νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο
Γ. ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία ηξνθήο
Γ. απνηεινχλ ηξνθή γηα κεγάιν αξηζκφ αξπαθηηθψλ

6.

Πνηα απφ ηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο ζπκβάιιεη
ζηε κείσζε ησλ αεξίσλ πνπ πξνθαινχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ;
Α. Η δελδξνθχηεπζε.
Β. Η απνςίισζε ησλ δαζψλ γηα ηελ επέθηαζε ησλ
θαιιηεξγεηψλ.
Γ. Η αχμεζε ηεο εθπνκπήο ησλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ ζηελ αηκφζθαηξα.
Γ. Η παγθφζκηα αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ.

7.

Να βάιεηε ζε ζεηξά, ψζηε ην πξνεγνχκελν λα πεξηέρεηαη ζην επφκελν, ηηο παξαθάησ έλλνηεο-ιέμεηο:
α) τρωμόζωμα β) γονίδιο γ) αδωηούτος βάζε δ)
πσρήνας ε) νοσκλεοηίδιο, ζη) δίκλωνο μόριο DNA
Α. α, β, γ, δ, ε, ζη
Β. γ, ε, β, α, ζη, δ
Γ. γ, ε, β, ζη, δ, α
Γ. γ, ε, β, ζη, α, δ

8.

Οη δεζκνί, θαηά ηελ αληηγξαθή (απηνδηπιαζηαζκφ)
ηνπ DNA ηελ ζηηγκή πνπ ε DNA πνιπκεξάζε ηνπνζεηεί ειεχζεξν λνπθιενηίδην έλαληη ηνπ κεηξηθνχ
θιψλνπ, αλαπηχζζνληαη κε ηελ παξαθάησ ζεηξά:
Α. δεζκνί πδξνγφλνπ - θσζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί
Β. θσζθνδηεζηεξηθνί δεζκνί - δεζκνί πδξνγφλνπ
Γ. πδξφθνβνη δεζκνί - δεζκνί πδξνγφλνπ
Γ. δεζκνί πδξνγφλνπ - πδξφθνβνη δεζκνί

9.

Ο αξηζκφο ησλ γνληδίσλ αλζξψπηλνπ θπζηνινγηθνχ
θπηηάξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο κηησηηθήο
δηαίξεζεο πνπ ειέγρνπλ έλα κνλνγνληδηαθφ ραξαθηήξα είλαη:
Α. 2
Β. 4
Γ. 6
Γ. 8

10.

Σηνλ ππξήλα ελφο αλζξψπηλνπ θπζηνινγηθνχ θπηηάξνπ ζηελ αξρή ηεο κεζφθαζεο γηα ηελ παξαγσγή
ησλ πνιππεπηηδηθψλ αιπζίδσλ ηεο HbA πεξηέρνληαη ...... γνλίδηα:
Α. 4
Β. 6
Γ. 8
Γ. 12
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11.

Πνην απφ ηα παξαθάησ πεηξάκαηα απέδεημε φηη ην
DNA είλαη ην γελεηηθφ πιηθφ:
Α. Griffith
Β. Avery, McCarthy, McLeod
Γ. Hersey, Chase
Γ. Watson, Crick

12.

Τα θχηηαξα ζε θχιιν είλαη δηαθνξεηηθά απφ απηά ζε
έλα άλζνο γηαηί:
Α. πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθά γνλίδηα.
Β. πεξηέρνπλ δηαθνξεηηθά ρξσκνζψκαηα.
Γ. εθθξάδνπλ δηαθνξεηηθά γνλίδηα.
Γ. ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθφ γελεηηθφ θψδηθα.

13.

Οη δπν θιψλνη ηνπ DNA είλαη αληηπαξάιιεινη. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη:
Α. απέλαληη απφ ην 5΄ειεχζεξν άθξν ηνπ ελφο θιψλνπ ππάξρεη ην
3΄άθξν ηνπ άιινπ θιψλνπ
Β. απέλαληη απφ ην –ΟΗ ηνπ άθξνπ
ηνπ ελφο θιψλνπ ππάξρεη ε –
PO4 νκάδα ηνπ άιινπ θιψλνπ
Γ. αλαπηχζζνληαη δεζκνί πδξνγφλνπ κεηαμχ Α - Τ θαη G - C κε
ηξφπν ψζηε θάζε δεχγνο βάζεσλ λα έρεη παξφκνην εχξνο θαη λα δηαηεξεί ηνλ ζαθραξνθσζθνξηθφ ζθειεηφ ζε ίζε απφζηαζε θαηά κήθνο ηνπ κνξίνπ DNA
Γ. είλαη γεγνλφο ην νπνίν έγηλε ζην παξειζφλ θαηά
ηελ δεκηνπξγία ηεο δσήο θαη απιά έθηαζε
ζηνπο νξγαληζκνχο ζήκεξα εμειηθηηθά

14.

Σε έλα εηεξφδπγν άηνκν κε γνλφηππν Αα γηα κία
ηδηφηεηα ιέκε φηη ην γνλίδην Α είλαη επηθξαηέο έλαληη
ηνπ α επεηδή:
Α. ην γνλίδην Α ζπκβνιίδεηαη κε θεθαιαίν γξάκκα
Β. ην πξσηετληθφ πξντφλ πνπ παξάγεη ην γνλίδην Α
είλαη εθείλν ζην νπνίν νθείιεηαη ε εθδήισζε ηνπ
θαηλφηππνπ
Γ. ην γνλίδην Α είλαη απηφ πνπ εθθξάδεηαη θαη δελ
επηηξέπεη ηελ έθθξαζε ηνπ α
Γ. ζε φινπο ηνπο γακέηεο ππάξρεη κφλν ην γνλίδην
Α

15.

Έλα κφλν κφξην DNA πεξηέρεηαη ζε έλα:
Α. κεηαθαζηθφ ρξσκφζσκα
Β. δηπινεηδέο θχηηαξν
Γ. ρξσκφζσκα πξηλ ηελ αληηγξαθή
Γ. ππξήλα ελφο αλζξψπηλνπ θπηηάξνπ

Μηα ηπραία αιιαγή ζην DNA ελφο ρξσκνζψκαηνο
ηνπ αλζξψπνπ κπνξεί, θαηά θαλφλα, λα πεξάζεη ζε
κειινληηθέο γεληέο αλ ε αιιαγή απηή ζπκβεί ζε:
Α. κπτθά θχηηαξα
Β. επαηηθά θχηηαξα
Γ. γελλεηηθά θχηηαξα
Γ. λεπξηθά θχηηαξα

17.

Οη πνιπλνπθιενηηδηθέο αιπζίδεο έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ ζχλζεζεο 5΄  3΄ επεηδή:
Α. ε αιπζίδα–πξφηππν έρεη πξνζαλαηνιηζκφ 5΄-3΄
Β. ηα έλδπκα (DNA θαη RNA πνιπκεξάζεο) θαηαζθεπάδνπλ 3΄-5΄ θσζθνδηεζηεξηθνχο δεζκνχο
Γ. ην αξρηθφ άθξν έρεη ειεχζεξν -ΟΗ θαη ην ηειηθφ
άθξν ειεχζεξε θσζθνξηθή νκάδα
Γ. ηα έλδπκα (DNA θαη RNA πνιπκεξάζεο) θαηαζθεπάδνπλ 5΄ - 3΄ θσζθνδηεζηεξηθνχο δεζκνχο

16.

Τν DNΑ ελφο θπηηάξνπ πνπ αξρίδεη κηησηηθή δηαίξεζε είλαη ηρλεζεηεκέλν κε ξαδηελεξγφ Θπκίλε ην πνζνζηφ ηεο νπνίαο
είλαη 22%:
18.

Τν πνζνζηφ ηεο ξαδηελεξγνχ Θπκίλεο ησλ θπηηάξσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο
κίησζεο είλαη:
Α. 11%.
Β. 22%
Γ. 44%
Γ. 0%

20.

Ο δηπιαζηαζκφο ηκήκαηνο DNA ζε έλα γνλίδην κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιχ ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο παξαγφκελεο πξσηεΐλεο ηνπ γνληδίνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, ελψ κπνξεί λα κελ έρεη ζπλέπεηεο ζε
άιιεο πεξηπηψζεηο. Πνηα απφ ηηο πην θάησ πεξηπηψζεηο δηπιαζηαζκνχ είλαη πηζαλφηεξν λα πξνθαιέζεη ηε ζχλζεζε κε ιεηηνπξγηθήο πξσηεΐλεο;
Α. Γηπιαζηαζκφο ελφο δεχγνπο λνπθιενηηδίσλ ακέζσο πξηλ ηε ζέζε έλαξμεο ηεο κεηάθξαζεο.
Β. Γηπιαζηαζκφο ηξηψλ δεπγψλ λνπθιενηηδίσλ ακέζσο πξηλ ηε ζέζε έλαξμεο ηεο κεηάθξαζεο.
Γ. Γηπιαζηαζκφο ελφο δεχγνπο λνπθιενηηδίσλ ζηε κεηαθξαδφκελε πεξηνρή ηνπ γνληδίνπ θνληά ζηε ζέζε έλαξμεο ηεο κεηάθξαζεο.
Γ. Γηπιαζηαζκφο ελφο δεχγνπο λνπθιενηηδίσλ ζηε κεηαθξαδφκελε πεξηνρή ηνπ γνληδίνπ θνληά ζην θσδηθψλην
ιήμεο.

19.

2

Δάλ ηα λέα θχηηαξα αλαπηπρζνχλ ζε πεξηβάιινλ κε
παξνπζία κε ξαδηελεξγνχ Θπκίλεο, ην πνζνζηφ ηεο
ξαδηελεξγνχ Θπκίλεο πξηλ αξρίζεη ην θχηηαξν λέα
δηαίξεζε ζα είλαη:
Α. 11%
Β. 22%
Γ. 44%
Γ. 0%

21.

Έλαο γελεηηζηήο δηαζηαχξσζε κπηδέιηα κε θίηξηλν
θαη ζηξνγγπιφ πεξηθάξπην (ΚΚΣΣ) κε κπηδέιηα κε
πξάζηλν θαη ξπηηδσκέλν πεξηθάξπηα (θθζζ) θαη ζηε
ζπλέρεηα ηα άηνκα ηεο F1 γεληάο απηνγνληκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή απνγφλσλ (F2 γεληά).
Σηελ F2 πνηα είλαη ε αλακελφκελε πηζαλφηεηα γηα
ηα άηνκα κε ζηξνγγπιφ πεξηθάξπην θαη νκφδπγα γηα
νπνηνδήπνηε ρξψκα;
Α. 6/16
Β. 3/16
Γ. 3/4
Γ. 9/16

22.

Ο Griffith κε ηα πεηξάκαηα ηνπ δελ κπφξεζε λα απνδείμεη φηη ην DNA είλαη ην γελεηηθφ πιηθφ επεηδή:
Α. δελ γλψξηδε φηη ε θάςα ησλ ιείσλ πλεπκνληνθφθθσλ είρε πξσηετληθή ζχλζεζε
Β. κεηαζρεκαηίζηεθαλ νξηζκέλα κφλν αδξά βαθηήξηα ζε ιεία.
Γ. δελ κπφξεζε κε ζαθή ηξφπν λα απνδείμεη πνην
απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ κίγκαηνο ησλ λεθξψλ
ιείσλ πλεπκνληνθφθθσλ (πξσηεΐλεο ή DNA)
πξνζιήθζεθε απφ ηνπο δσληαλνχο αδξνχο
πλεπκνληνθφθθνπο.
Γ. ακθέβαιε γηα ηελ νξζφηεηα ησλ πεηξακάησλ
ηνπ.

23.

Έλαο άληξαο, κε κία γελεηηθή αζζέλεηα, παληξεχεηαη
κηα θαηλνηππηθά θπζηνινγηθή γπλαίθα. Τν δεπγάξη
έρεη ηέζζεξηο θφξεο, πνπ φιεο έρνπλ ηελ ίδηα αζζέλεηα κε ηνλ παηέξα ηνπο θαη ηέζζεξηο, θαηλνηππηθά
θπζηνινγηθνχο, γηνπο. Η πην πηζαλή εμήγεζε ησλ
παξαπάλσ θαηλνηχπσλ δίλεηαη αλ δερηνχκε φηη ε
αζζέλεηα νθείιεηαη ζε:
Α. Απηνζσκηθφ επηθξαηέο γνλίδην.
Β. Απηνζσκηθφ ππνιεηπφκελν γνλίδην.
Γ. Φπινζχλδεην ππνιεηπφκελν γνλίδην.
Γ. Οπνηνδήπνηε απφ ηα παξαπάλσ

24.

Σε αλζξψπνπο 35 - 45 εηψλ, κπνξεί λα εκθαλίδεηαη
κία εθθπιηζηηθή αζζέλεηα πνπ νθείιεηαη ζε έλα επηθξαηέο γνλίδην. Έλα δεπγάξη έρεη δχν παηδηά κηθξφηεξα απφ 20 εηψλ. Ο έλαο γνληφο έρεη ηελ αζζέλεηα
θαη είλαη εηεξφδπγνο ελψ ν άιινο, πνπ είλαη 50 εηψλ, δελ ηελ έρεη. Πνηα πηζαλφηεηα ππάξρεη λα εκθαλίζνπλ θαη ηα δχν παηδηά ηελ αζζέλεηα φηαλ κεγαιψζνπλ;
Α. 1
Β. 1/2
Γ. 1/4
Γ. 3/4

Γίλεηαη ην παξαθάησ ηξηπεπηίδην ην νπνίν παξάγεηαη ζην βαθηήξην E. Coli θαη ηα πηζαλά θσδηθφληα πνπ κπνξνχλ λα ην
παξαζθεπάζνπλ.
H2N - κεζεηνλίλε - θαηλπιαιαλίλε - ηξππηνθάλε- COOH
κεζεηνλίλε AUG
θαηλπιαιαλίλε UUU, UUC
ηξππηνθάλε UGG
25.

To mRNΑ πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξαγσγή
ηνπ ηξηπεπηηδίνπ έρεη θσδηθφληα.
Α. 3
Β. 4
Γ. 12
Γ. 9

27.

Οη αλψηεξνη πνιπθχηηαξνη νξγαληζκνί νξγαλψλνληαη απφ θχηηαξα πνπ εκθαλίδνπλ δηαθνξνπνίεζε. Τα δηαθνξνπνηεκέλα θχηηαξα δηαθέξνπλ κεηαμχ
ηνπο:
Α. ζηε κνξθή ηνπο
Β. ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο
Γ. ζηηο πξσηεΐλεο πνπ πεξηέρνπλ
Γ. ζε φια ηα παξαπάλσ

28.

Σην παξαθείκελν γελεαινγηθφ δέληξν ηα άηνκα Ι2 θαη ΙΙ1 πάζρνπλ
απφ κεξηθή αρξσκαηνςία ζην θφθθηλν–πξάζηλν. Οη πηζαλφηεηεο λα
πάζρνπλ θαη ηα δχν κνλνδπγσηηθά δίδπκα ΙΙ2 θαη ΙΙ3 είλαη:
Α. 100%

Β. 25%

Γ. 50%

26.

Τα δηαθνξεηηθά, φζν αθνξά ηελ αιιεινπρία ησλ
βάζεσλ, mRNΑ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξαζθεπάζνπλ ην ηξηπεπηίδην είλαη:
Α. 3
Β. 4
Γ. 6
Γ. 12

Ι

Γ. 75%

ΙΙ
1
3

2

3

Έλα κφξην βαθηεξηαθνχ mRNA έρεη πνζνζηφ βάζεσλ Α 20%:
Α. ε θσδηθή αιπζίδα ηνπ DNΑ ηνπ αληίζηνηρνπ
γνληδίνπ έρεη Α 20%
Β. ε κε θσδηθή αιπζίδα ηνπ DNΑ ηνπ αληίζηνηρνπ
γνληδίνπ έρεη Α 20%
Γ. ε θσδηθή αιπζίδα ηνπ DNΑ ηνπ αληίζηνηρνπ γνληδίνπ έρεη Τ 20%
Γ. ε κε θσδηθή αιπζίδα ηνπ DNΑ ηνπ αληίζηνηρνπ
γνληδίνπ έρεη Α+T 40%

30.

31.

Καλέλα απφ ηα θισλνπνηεκέλα γνλίδηα πνπ πεξηέρνληαη ζε κηα cDNA βηβιηνζήθε δελ εθθξάδνληαη
ζηνλ μεληζηή. Ο ιφγνο είλαη:
Α. Τν βαθηήξην μεληζηήο δελ αλαγλσξίδεη ην cDNA.
Β. Γελ ππάξρνπλ νη θαηάιιεινη κεηαγξαθηθνί παξάγνληεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο κεηαγξαθήο
ηνπ γνληδίνπ.
Γ. Απνπζηάδνπλ νη ππνθηλεηέο ηνπο.
Γ. Τν γνλίδην αλζεθηηθφηεηαο ζην αληηβηνηηθφ ακπηθηιίλε πνπ δηαζέηεη ν θνξέαο θισλνπνίεζεο
εκπνδίδεη ηελ έθθξαζε ηνπ γνληδίνπ.

32.

Κάζε επθαξπσηηθφ θχηηαξν αξρίδεη ηνλ θπηηαξηθφ
ηνπ θχθιν κεηά ην ηέινο κηαο κηησηηθήο δηαίξεζεο.
Γηα λα κπνξέζεη λα αξρίζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ
θαη λα επηβηψζεη παίξλεη απφ ην πξνεγνχκελν θχηηαξν απφ ην νπνίν πξνήιζε νπζίεο, δνκέο θαη έλδπκα. Τν έλδπκν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί πξψην
θαηά ηελ έλαξμε ηνπ λένπ θχθινπ είλαη ε:
Α. DNA πνιπκεξάζε
Β. RNA πνιπκεξάζε
Γ. DNA ειηθάζε
Γ. DNA δεζκάζε

33.

Η κειέηε ηνπ ηξφπνπ θιεξνλφκεζεο ελφο ραξαθηήξα γίλεηαη κε δηαζηαπξψζεηο κνλνυβξηδηζκνχ θαη
κπνξεί λα δψζνπλ απαληήζεηο γηα:
Α. ην πιήζνο ησλ πνιιαπιψλ αιιεινκφξθσλ
Β. ηηο ζρέζεηο ησλ πνιιαπιψλ αιιεινκφξθσλ
κεηαμχ ηνπο
Γ. ηνπο πηζαλνχο γνλφηππνπο
Γ. ηζρχνπλ φια ηα παξαπάλσ

34.

Οκφινγα ρξσκνζψκαηα πεξηέρνπλ ηα παξαθάησ
θχηηαξα ελφο πνιπθχηηαξνπ νξγαληζκνχ:
Α. ζπεξκαηνδσάξην, γακέηεο, εξπζξφ αηκνζθαίξην
Β. δπγσηφ, θχηηαξν λεπξηθνχ ηζηνχ, κπτθφ θχηηαξν
Γ. θχηηαξν λεπξηθνχ ηζηνχ, κπτθφ θχηηαξν, εξπζξφ
αηκνζθαίξην
Γ. ζπεξκαηνδσάξην, γακέηεο, δπγσηφ

35.

Σηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαη νξηζκέλα
ραξαθηεξηζηηθά ελφο δεχγνπο δηδχκσλ. Αλ θαη νη
δχν γνλείο έρνπλ θαθέ κάηηα, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη:
(1) θαη νη δχν γνλείο είλαη εηεξφδπγνη γηα ην ρξψκα
ησλ καηηψλ
(2) ην αιιειφκνξθν γηα ηα θαθέ κάηηα είλαη επηθξαηέο έλαληη ηνπ αιιειφκνξθνπ γηα ηα κπιε
(3) θαη ε Φαξά θαη ε Ξαλζή είλαη άηνκα εηεξφδπγα
γηα ην ρξψκα ησλ καηηψλ

29.

Ύςνο
Οκάδα αίκαηνο
Φξψκα καηηψλ
Γείθηεο επθπΐαο
Α.
Β.
Γ.
Γ.

Φαξά
165 cm
Α
κπιε
96

Πνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ νη κηθξννξγαληζκνί πνπ πξνθαινχλ AIDS, εινλνζία θαη ζχθηιε;

Α
Β
Γ
Γ

θπηηαξηθή
θπηαξηθή
γνλίδηα ξηβνζψκαηα
κεκβξάλε
αλαπλνή
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Έλα βαθηεξηαθφ ζηέιερνο πξνζβάιεη πγηή άλζξσπν.
36.

Η είζνδνο ηνπ βαθηεξίνπ ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ νλνκάδεηαη:
Α. νκνηφζηαζε
Β. ινίκσμε
Γ. κφιπλζε
Γ. αλνζία

37.

Πνηα απφ ηα παξαθάησ κφξηα ζα ζπλδεζνχλ ζηνπο
αληηγνληθνχο θαζνξηζηέο ηνπ βαθηεξίνπ;
Α. αληηζψκαηα
Β. ζπκπιήξσκα
Γ. ιπζνδχκε
Γ. ηληεξθεξφλεο

38.

Πνηα απφ ηα παξαθάησ θχηηαξα ζα αληηκεησπίζνπλ
άκεζα ην βαθηήξην;
Α. Β ιεκθνθχηηαξα
Β. Τ βνεζεηηθά ιεκθνθχηηαξα
Γ. Τ θπηηαξνηνμηθά ιεκθνθχηηαξα
Γ. Μαθξνθάγα

Ξαλζή
168 cm
Ο
κπιε
110

(1) θαη (2) κφλν
(1) θαη (3) κφλν
(2) θαη (3) κφλν
(1), (2) θαη (3)
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39.

Η κειέηε ησλ γελεαινγηθψλ δέληξσλ φπσο είλαη γλσζηφ βνεζά ζηελ δηαπίζησζε ηνπ ηξφπνπ πνπ θιεξνλνκείηαη
κία αζζέλεηα. Ο απνθιεηζκφο ηνπ ηξφπνπ θιεξνλνκηθφηεηαο κηαο αζζέλεηαο, κπνξεί λα γίλεη απφ κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηαπξψζεσλ νη νπνίεο είλαη ηθαλέο λα δψζνπλ ηελ πιεξνθνξία. Παξαθάησ
θαίλνληαη ηέζζεξα γελεαινγηθά δέληξα φπνπ νη
θαηλφηππνη ησλ αηφκσλ εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθή θιεξνλνκηθή αζζέλεηα.
Πνην ηξφπν θιεξνλνκηθφηεηαο απνθιείεη θάζε
(1)
(2)
(3)
(4)
έλα απφ ηα ηέζζεξα δέληξα;
Α. (1) απηνζσκηθφ επηθξαηέο, (2) απηνζσκηθφ ππνιεηπφκελν, (3) θπινζχλδεην ππνιεηπφκελν, (4) θπινζχλδεην
ππνιεηπφκελν.
Β. (1) απηνζσκηθφ επηθξαηέο, (2) απηνζσκηθφ ππνιεηπφκελν, (3) θπινζχλδεην ππνιεηπφκελν, (4) απηνζσκηθφ
επηθξαηέο.
Γ. (1) θπινζχλδεην ππνιεηπφκελν, (2) απηνζσκηθφ επηθξαηέο, (3) απηνζσκηθφ ππνιεηπφκελν, (4) απηνζσκηθφ
ππνιεηπφκελν.
Γ. (1) απηνζσκηθφ ππνιεηπφκελν, (2) θπινζχλδεην ππνιεηπφκελν, (3) απηνζσκηθφ επηθξαηέο, (4) θπινζχλδεην
ππνιεηπφκελν.

40.

Ο νξγαληζκφο ηεο εηθφλαο είλαη πνιπθχηηαξνο, εηεξφηξνθνο θαη πιήξσο
πδξφβηνο. Πνηα απφ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ;
Α. Πξαγκαηνπνηεί θσηνζχλζεζε θαη ρξεηάδεηαη νμπγφλν.
Β. Δίλαη πξσηφδσν θαη θηλείηαη κε καζηίγηα.
Γ. Αλαπαξάγεηαη κνλνγνληθά θαη είλαη θαηαλαισηήο.
Γ. Αλαπαξάγεηαη ζε πδάηηλν πεξηβάιινλ θαη είλαη παξαγσγφο.

41.

Οη αξηζκεηηθέο ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο:
Α. πξνθχπηνπλ απφ κε θπζηνινγηθφ ζρεκαηηζκφ
γακεηψλ
Β. πξνθχπηνπλ απφ αλαζπλδπαζκφ DNA
Γ. είλαη φιεο βηψζηκεο
Γ. είλαη φιεο ζαλαηεθφξεο

42.

Γίλεηαη ην ηξνθηθφ πιέγκα ηνπ ζρήκαηνο. Πνηνο ηχπνο νξγαληζκνχ ζα κπνξνχζε λα έρεη ηε ζέζε Φ;
Α. έλα θπηφ.
Β. έλα ζαξθνθάγν
δψν.
Γ. έλαο θαηαλαισηήο 1εο ηάμεο.
Γ. έλα θπηνθάγν
έληνκν.

43.

Η θαχζε ηνπ πεηξειαίνπ ζεσξείηαη ε αηηία γηα ηελ
αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα
ζηελ αηκφζθαηξα. Οη επηζηήκνλεο πηζηεχνπλ φηη ε
πιενλάδνπζα πνζφηεηα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα
ζηελ αηκφζθαηξα ζα πξνθαιέζεη:
Α. αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο
Β. αχμεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο
Γ. δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο
Γ. θαηαζηξνθή ηεο ζηηβάδαο ηνπ φδνληνο

44.

Μεηά απφ ηελ εθδήισζε ινίκσμεο ζηνλ νξγαληζκφ
ελφο αλζξψπνπ πνπ έρεη κνιπλζεί απφ ζπγθεθξηκέλνπο ηνχο γηα πξψηε θνξά πξνθχπηνπλ θχηηαξα
κλήκεο:
Α. κφλν Τ- βνεζεηηθά.
Β. κφλν Τ- θπηηαξνηνμηθά.
Γ. Τ- βνεζεηηθά θαη Τ- θπηηαξνηνμηθά.
Γ. Τ- βνεζεηηθά, Τ- θπηηαξνηνμηθά θαη Β ιεκθνθχηηαξα.

Η ξχπαλζε ησλ λεξψλ ιφγσ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί, εδψ θαη δεθαεηίεο, έλα ζνβαξφηαην πξφβιεκα κε
πνηθίιεο επηπηψζεηο θαη ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο. Σε ζρέζε κε απηφ λα ραξαθηεξίζεηε κε (Σ) ηηο πξνηάζεηο απφ ηηο
παξαθάησ πνπ ζεσξείηε ζσζηέο θαη κε (Λ) απηέο πνπ ζεσξείηε ιαλζαζκέλεο:
45. Η απφξξηςε βηνδηαζπψκελσλ εληνκνθηφλσλ ζε έλα ζαιάζζην νηθνζχζηεκα κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζην θαηλφκελν
ηεο βηνζπζζψξεπζεο.
46. Η φμηλε βξνρή κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε ξχπαλζε πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ.
47. Η απφξξηςε ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ κηαο πφιεο ζε παξαθείκελε ιίκλε κπνξεί, πξνζσξηλά, λα νδεγήζεη ζε αχμεζε
ηεο θσηνζπλζεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ιίκλε.
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48. Η απφξξηςε ζεξκνχ λεξνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα ζπζηήκαηα ςχμεο εξγνζηαζίσλ ζε πνηάκηα θαη ιίκλεο κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε ζάλαην πνιιψλ πδξφβησλ δψσλ, θπξίσο επεηδή θάπνηα έλδπκά ηνπο κεηνπζηψλνληαη.
49. Τα ηεξάζηηα πνζά δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εθιχνληαη ζηελ αηκφζθαηξα απφ ηελ θαχζε ελψζεσλ ηνπ άλζξαθα
δεn κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ξχπαλζε ησλ πδάησλ.
50. Αλ αλφξγαλα άιαηα πνπ απνηεινχλ απφβιεηα βηνκεραληψλ απνξξίπηνληαη ζε πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα, κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ θαη επηξνθηζκφ.
51. Τα πξνβιήκαηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θαηλφκελν ηνπ επηξνθηζκνχ αθνξνχλ κφλν αλψηεξνπο δσηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο ςάξηα.

Φνηηεηήο θαηά ηε δηάξθεηα πεηξακάησλ ζε εξγαζηήξην κηθξνβηνινγίαο κνιχλζεθε απφ κηθξννξγαληζκφ πνπ δηαζέηεη
θπηηαξηθφ ηνίρσκα θαη βιεθαξίδεο. Ο θνηηεηήο αξξψζηεζε θαη ηνπ έγηλαλ νη απαξαίηεηεο εμεηάζεηο. Να ραξαθηεξίζεηε
θάζε κηα απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε (Σ) αλ είλαη ζσζηή ή (Λ) αλ είλαη ιαλζαζκέλε .
52. Σηηο εμεηάζεηο αληρλεχζεθε ζην αίκα ηνπ θνηηεηή πςειή ζπγθέληξσζε ηληεξθεξνλψλ.
53. Καηά ηνπ κηθξνβίνπ ελεξγνπνηήζεθαλ θαη θχηηαξα κλήκεο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ θνηηεηή.
54. Δίλαη πηζαλφ ε αζζέλεηα ηνπ θνηηεηή λα νθείιεηαη ζε ηνμίλεο πνπ παξάγεη ην κηθξφβην πνπ ηνλ κφιπλε.
55. Καηά ηνπ κηθξνβίνπ δξνπλ θαη ηα Τ θπηηαξνηνμηθά ιεκθνθχηηαξα ηνπ θνηηεηή.
56. Ο κηθξννξγαληζκφο αλαπαξάγεηαη κε εθβιάζηεζε.

Απφ επαηηθά θαη λεπξηθά θχηηαξα ελφο πνληηθνχ απνκνλψζεθαλ ππξήλεο θαη επσάζηεθαλ κε ξαδηελεξγά ξηβνλνπθιενηίδηα. Τα δηάθνξα RNA πνπ παξαζθεπάζηεθαλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαγξαθήο ζηνπο ππξήλεο ησλ θπηηάξσλ απηψλ
ήηαλ επίζεο ξαδηελεξγά. Απφ ηα επαηηθά θχηηαξα απνκνλψζεθε έλα mRNA πνπ ππάξρεη κφλν ζηα επαηηθά θχηηαξα
θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε σο κήηξα γηα ηελ θαηαζθεπή κνλφθισλνπ cDNA πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο αληρλεπηήο. Απηά ηα ξαδηελεξγά mRNA κφξηα επσάζηεθαλ κε κνλφθισλα ηκήκαηα DNA θαη αθέζεθαλ λα δεκηνπξγήζνπλ
δίθισλα πβξηδηθά κφξηα. Σηε ζπλέρεηα κε θαηάιιειεο κεζφδνπο απνκαθξχλνληαη φια ηα κε πβξηδνπνηεκέλα RNA κφξηα. Τέινο κεηξήζεθε ε ξαδηελέξγεηα ησλ κνξίσλ πνπ απέκεηλαλ θαη ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα (ε κέηξεζε ηεο ξαδηελέξγεηαο γίλεηαη κε θηχπνπο αλά ιεπηφ ηνπ κεηξεηή ξαδηελέξγεηαο:
πιηθά πνπ επσάζηεθαλ

θηχπνη αλά ιεπηφ

cDNA αληρλεπηέο επαηηθψλ θπηηάξσλ καδί κε πξσηνγελή αληίγξαθα RNA
απφ ππξήλεο επαηηθψλ θπηηάξσλ

15.000

cDNA αληρλεπηέο επαηηθψλ θπηηάξσλ καδί κε πξσηνγελή αληίγξαθα RNA
απφ ππξήλεο λεπξηθψλ θπηηάξσλ

150

57.

Πνηα απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ
αληηζηνηρία ηνπ αληρλεπηή θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
επαηηθνχ mRNA ππνζηεξίδεηαη θαιχηεξα απφ ηα
δεδνκέλα ηνπ πίλαθα;
Α. Μεηαγξάθεηαη κφλν ζηνλ ππξήλα ησλ εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ.
Β. Μεηαγξάθεηαη ζηνλ ππξήλα ηφζν ησλ επαηηθψλ
φζν θαη ησλ εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ.
Γ. Μεηαγξάθεηαη θπξίσο ζηνλ ππξήλα ησλ επαηηθψλ θπηηάξσλ.
Γ. Γελ κεηαγξάθεηαη νχηε ζηνλ ππξήλα ησλ επαηηθψλ νχηε ζηνλ ππξήλα ησλ εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ.

58.

Η ξχζκηζε ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο ζηνπο απνκνλσκέλνπο ππξήλεο ησλ δχν θπηηαξηθψλ ηχπσλ,
φπσο παξνπζηάδεηαη ζην πείξακα απηφ, κπνξεί λα
απνηειέζεη παξάδεηγκα γηα:
Α. κεηαθξαζηηθφ έιεγρν
Β. κεηαγξαθηθφ έιεγρν
Γ. ειέγρνπ ηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο πξσηεΐλεο
Γ. ειέγρνπ ηεο σξίκαλζεο

59.

Πνην απφ ηα παξαθάησ είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ
ζρεκαηηζκφ ηνπ κνλφθισλνπ cDNA πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζ΄ απηφ ην πείξακα;
Α. DNA πνιπκεξάζε
Β. αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε
Γ. RNA πνιπκεξάζε
Γ. πεξηνξηζηηθή ελδνλνπθιεάζε

60.

Γηα ηελ παξαγσγή ξαδηελεξγνχ RNA, νη απνκνλσκέλνη ππξήλεο ησλ επαηηθψλ θαη λεπξηθψλ θπηηάξσλ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ:
Α. DNA πνιπκεξάζε
Β. RNA πνιπκεξάζε
Γ. αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε
Γ. πξηκφζσκα
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Μεξηθνί άλζξσπνη ππνθέξνπλ απφ κηα
απηνζσκηθή ππνιεηπφκελε αζζέλεηα
γλσζηή σο «έιιεηςε α1-αληηζξπςίλεο».
Η α1-αληηζξπςίλε είλαη έλα έλδπκν πνπ
ιεηηνπξγεί σο αλαζηνιέαο ηεο ζξπςίλεο
(πξσηενιπηηθφ έλδπκν). Σηα άηνκα πνπ
είλαη νκφδπγα γηα ην ππνιεηπφκελν γνλίδην (γνλφηππνο αα), απνπζηάδεη ην έλδπκν πνπ αλαζηέιιεη ηε δξάζε ηεο ζξπςίλεο. Φπζηνινγηθά άηνκα είλαη είηε νκφδπγα γηα ην επηθξαηέο γνλίδην (ΑΑ) είηε εηεξφδπγα (Αα).
Δλδπκηθνί έιεγρνη θαη ρξσκαηνκεηξηθέο
αλαιχζεηο έδεημαλ φηη έλα δεδνκέλν άηνκν παξνπζηάδεη έλα απφ ηα ηξία δηαθεθξηκέλα επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ελδχκνπ α1-αληηζξπςίλε, φπσο πξνθχπηεη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα. Τα δεδνκέλα ηνπ δηαγξάκκαηνο δείρλνπλ ηα επίπεδα αλελεξγνχ ζξπςίλεο αλά ml νξνχ (νπνίνο πεξηέρεη ην έλδπκν α1αληηζξπςίλε) φπνπ θάζε θνπθθίδα αληηπξνζσπεχεη κία κέηξεζε ζε έλα άηνκν, ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο νκάδεο.
Οκάδα Ι

ν γεληθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο

Οκάδα ΙΙ

κεξηθέο νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο θάπνηα κέιε παξνπζηάδνπλ έιιεηςε α1-αληηζξπςίλεο

Οκάδα ΙΙΙ

αζζελείο κε έιιεηςε α1-αληηζξπςίλεο

61.

Όηαλ εμεηάζζεθε ν νξφο κηαο γπλαίθαο, βξέζεθαλ
0,5 mg αλελεξγνχ ζξπςίλεο αλά ml νξνχ. Απηή ε
ηηκή δείρλεη φηη ε γπλαίθα ζηε νπνία αλήθεη ν νξφο:
Α. είλαη νκφδπγε επηθξαηήο
Β. είλαη εηεξφδπγε ρσξίο ζπκπηψκαηα
Γ. παξνπζηάδεη αλεπάξθεηα α1-αληηζξπςίλεο
Γ. νη γνλείο ηεο ήηαλ νκφδπγνη γηα ην γνλίδην απηφ

62.

Ο πηζαλφο γνλφηππνο ελφο αηφκνπ κε ηηκή αλελεξγνχ ζξπςίλεο 0,2 mg/ml νξνχ είλαη:
Α. κφλν ΑΑ
Β. κφλν Αα
Γ. κφλν αα
Γ. Αα θαη αα

63.

Αλ έλαο απφγνλνο παξνπζηάδεη αλεπάξθεηα α1αληηζξπςίλεο, κπνξνχκε ινγηθά λα πξνβιέςνπκε
φηη ν θαηλνηππηθά θπζηνινγηθφο παηέξαο ηνπ ζα
παξνπζηάδεη αλελεξγφ ζξπςίλε ζην επίπεδν:
Α. 0,24 mg/ml
Β. 0,50 mg/ml
Γ. 1,20 mg/ml
Γ. 1,60 mg/ml

64.

Απφ ηελ θαηαλνκή ησλ αηφκσλ κε αλελεξγφ ζξπςίλε ζην γεληθφ πιεζπζκφ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη:
Α. Τα εηεξφδπγα άηνκα (Αα) δελ κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ.
Β. Οη αζζελείο απφγνλνη (αα) πξνθχπηνπλ θπξίσο
απφ δηαζηαχξσζε δχν ππνιεηπφκελσλ γνλέσλ
(αα x αα)
Γ. Τν ππνιεηπφκελν γνλίδην (α) παξνπζηάδεηαη σο
επί ην πιείζηνλ ζε εηεξφδπγα άηνκα.
Γ. Η κεηάιιαμε ηνπ Α ζε α κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε
κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνιεηπφκελσλ γνληδίσλ.
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65.

Παξαθάησ δίλνληαη βηνινγηθνί φξνη ή έλλνηεο θαη έλα θείκελν κε θελά. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηνλ αξηζκφ
ηεο θελήο ζέζεο ηνπ θεηκέλνπ θαη δίπια ηνλ φξν ή έλλνηα πνπ αληηζηνηρεί. Κάπνηνη φξνη πεξηζζεχνπλ θαη άιινη
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξά.
DNA, πεπηιδική αλσζίδα, ωρίμανζε πρωηεΐνες, γενεηική πλεροθορία, μεηαθράδεηαι, γονίδιο, RNA, mRNA, λειηοσργικός, ομόλογα, γονόησπος, δομικός, μεηαγράθεηαι, θαινόησπος, ωρίμανζε mRNA.
Γονιδιακή έκθραζη
Οη δηπινεηδείο νξγαληζκνί έρνπλ __(1)__ ρξσκνζψκαηα. Τν ζχλνιν ησλ αιιεινκφξθσλ γνληδίσλ νλνκάδεηαη
__(2)__ θαη ε έθθξαζε ηνπο ιέγεηαη __(3)__. Σε θάζε έλα απφ ηα ρξσκνζψκαηα ηνπ θπηηάξνπ πεξηέρεηαη έλα ή
δχν κφξηα __(4)__ ζηελ αιιεινπρία ησλ βάζεσλ ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη ε __(5)__. Τκήκα ηνπ DNA πνπ είλαη
ππεχζπλν γηα ηελ παξαγσγή __(6)__ ιέγεηαη __(7)__. Έλα γνλίδην, φηαλ πξφθεηηαη λα γίλεη πξσηετλνζχλζεζε,
__(8)__θαη παξάγεη __(9)__, ην νπνίν ζηα ξηβνζψκαηα __(10)__ θαη παξάγεη ηελ __(11)__. Ο ξφινο ηεο πξσηεΐλεο είλαη είηε __(12)__ είηε __(13)__ ην απνηέιεζκα ηεο έθθξαζεο ηεο είλαη νξαηφ θαη απνηειεί ηνλ __(14)__.

66.

Σην παξαθάησ θείκελν ππάξρνπλ αξηζκεκέλα θελά ηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη κε ιέμεηο ή θξάζεηο πνπ ζα βξείηε
ζηηο αληίζηνηρεο αξηζκεκέλεο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο πνπ δίλνληαη παξαθάησ.
Τετνολογία αναζσνδσαζμένοσ DNA, γονιδιφμαηική βιβλιοθήκη
Οη βηνιφγνη εξεπλεηέο ζήκεξα, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηερλνινγία ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA, έρνπλ θαηαζθεπάζεη αλζξψπηλε γνληδησκαηηθή βηβιηνζήθε. Γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ρξεζηκνπνηνχλ ην νιηθφ DNA αλζξψπηλνπ θπηηάξνπ θαη __(1)__ πνπ κπνξεί λα είλαη πιαζκίδηα ή DNA θάγσλ. Τν DNA θφβεηαη κε πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο θαη εηζάγεηαη, π.ρ. ζε πιαζκίδηα, κε ηελ βνήζεηα ηεο __(2)__ νπφηε παξάγεηαη κίγκα αλαζπλδπαζκέλσλ
θαη κε αλαζπλδπαζκέλσλ πιαζκηδίσλ. Απηά εηζάγνληαη ζε βαθηήξηα μεληζηέο, ηα νπνία δελ πξέπεη λα έρνπλ
πιαζκίδην κε γνλίδην αλζεθηηθφηεηαο ζε αληηβηνηηθφ θαη απηφ γηαηί __(3)__. Τα βαθηήξηα πνπ πξνζέιαβαλ πιαζκίδην επηιέγνληαη κε αληηβηνηηθφ, γηα ην νπνίν ηα πιαζκίδηα έρνπλ γνλίδην αλζεθηηθφηεηαο, απνκνλψλνληαη θαη
θισλνπνηνχληαη. Η θισλνπνίεζε γίλεηαη κε __(4)__. Τν ζχλνιν ησλ __(5)__ απνηειεί ηε γνληδησκαηηθή βηβιηνζήθε. Κάζε θιψλνο ηεο γνληδησκαηηθήο βηβιηνζήθεο θέξεη αλαζπλδπαζκέλα πιαζκίδηα πνπ πεξηέρνπλ __(6)__.
Γηα ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ θιψλνπ ηεο γνληδησκαηηθήο βηβιηνζήθεο, αλαγθαίν είλαη λα γίλεη αλίρλεπζε ηνπ.
Γηα ην ιφγν απηφ επηβάιιεηαη ε θαηαζθεπή αληρλεπηψλ πνπ κπνξεί λα είλαη __(7)___. Η δηαδηθαζία αλίρλεπζεο
πεξηιακβάλεη δηαδνρηθά ηελ __(8)__ ησλ αλαζπλδπαζκέλσλ πιαζκηδίσλ θαη ηελ __(9)__ κε ηνπο αληρλεπηέο. Η
θαηαζθεπή ηεο αλζξψπηλεο γνληδησκαηηθήο βηβιηνζήθεο είλαη ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο γηα ηελ __(10)___.

(1)

Α.
Β.
Γ.
Γ.

μεληζηέο
θνξείο θισλνπνίεζεο
αληηβηνηηθά
πεξηνξηζηηθέο ελδνλνπθιεάζεο

(2)

Α.
Β.
Γ.
Γ.

EcoRI
DNA δεζκάζεο
DNA ειηθάζεο
DNA πνιπκεξάζεο

(3)

Α.

δελ κπνξεί λα έρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ
ελφο πιαζκηδίσλ
εάλ είραλ πιαζκίδην ζα ήηαλ αδχλαηε ε
θισλνπνίεζε ηνπο
εμππεξεηείηαη ην επφκελν βήκα θαηαζθεπήο ηεο βηβιηνζήθεο, πνπ είλαη ε δηαδηθαζία επηινγήο μεληζηψλ κε ηελ βνήζεηα αληηβηνηηθψλ
ε παξνπζία ηνπο ζα απνηεινχζε εκπφδην ζηελ είζνδν ησλ αλαζπλδπαζκέλσλ
πιαζκηδίσλ

(4)

Α.
Β.
Γ.

PCR
κηθξνέγρπζε ζε γνληκνπνηεκέλν σάξην
θαιιηέξγεηα ζε ζηεξεφ ή πγξφ ζξεπηηθφ
πιηθφ
βηνκεραληθή θαιιηέξγεηα ζε πγξφ ζξεπηηθφ πιηθφ

θιψλσλ
αλαζπλδπαζκέλσλ πιαζκηδίσλ
μεληζηψλ
θιψλσλ πνπ θέξνπλ αλαζπλδπαζκέλν
πιαζκίδην

(6)

Β.
Γ.

Γ.

(5)

Α.
Β.
Γ.
Γ.

Γ.
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Α.
Β.
Γ.
Γ.

έλα γνλίδην
ηπραίν ηκήκα DNA κε κνλφθισλα άθξα
ηπραίν ηκήκα DNA
γνλίδηα ρσξίο ηνλ ππνθηλεηή ηνπο

(7)

Α.
Β.
Γ.
Γ.

(9)

Α.
Β.
Γ.
Γ.

ηπραία ηκήκαηα DNA ή RNA
γλσζηά ηρλεζεηεκέλα ηκήκαηα DNA ή
RNA
γλσζηά ηρλεζεηεκέλα θαη κνλφθισλα
ηκήκαηα DNA ή RNA
DNA ή RNA πνπ πξνέξρεηαη απφ αλζξψπηλν θχηηαξν

(8)

Α.
Β.
Γ.
Γ.

αληηπαξαιιειία
πβξηδνπνίεζε
απνδηάηαμε
θισλνπνίεζε

αληηπαξαιιειία
πβξηδνπνίεζε
απνδηάηαμε
θισλνπνίεζε

(10)

Α.
Β.
Γ.
Γ.

κειέηε ηεο αληηγξαθήο θαη κεηαγξαθήο
ηερληθή PCR
παξαγσγή κνλνθισληθψλ αληηζσκάησλ
απνθσδηθνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ γνληδηψκαηνο

Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο
67.

68.

Πξαγκαηνπνηήζεθε κία έξεπλα ζε δχν είδε θνπλνππηψλ Anophelus, γηα λα θαζνξηζηεί ε αλζεθηηθφηεηά ηνπο ζηα
εληνκνθηφλα malathion θαη dieldrin. Τν Μάην, δχν νκάδεο ησλ 10.000 θνπλνππηψλ απφ θάζε είδνο ςεθάζηεθαλ
κε εληνκνθηφλν. Η πξψηε νκάδα ςεθάζηεθε κε ην εληνκνθηφλν malathion θαη δεχηεξε κε ην εληνκνθηφλν dieldin
θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαγξάθεθε ν αξηζκφο ησλ επηδψλησλ θνπλνππηψλ κεηά ηνλ πξψην ςεθαζκφ. Τα επηδψληα
θνπλνχπηα αλαπαξάρζεθαλ γηα ηνπο επφκελνπο ηξεηο κήλεο. Τελ πξψηε εκέξα θάζε κήλα ηα θνπλνχπηα ςεθάδνληαλ θαη ν αξηζκφο ησλ επηδψλησλ θαηαγξάθεθε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.
αξηζκφο επηδψλησλ θνπλνππηψλ

είδε θνπλνππηψλ

εληνκνθηφλν

αξηζκφο αηφκσλ πξηλ
ηνλ πξψην ςεθαζκφ

Μάη

Ινχλ

Ινχι

Αχγ

Anopheles
culifacies

malathion

10.000

31

129

1.654

4.055

dieldrin

10.000

78

339

1.982

3.106

Anopheles
strephensi

malathion

10.000

28

56

1.207

1.744

dieldrin

10.000

30

71

1.321

1.388

α)

Γηαηππψζηε έλα ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ δεδνκέλα ηνπ πίλαθα.

β)

Γηαηππψζηε κηα αξλεηηθή επίπησζε πνπ έρεη ε ρξήζε ησλ δχν εληνκνθηφλσλ ζην πεξηβάιινλ.

γ)

Πνην απφ ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα απεηθνλίδεη θαιχηεξα ηνλ πιεζπζκφ ησλ επηδψλησλ ηνπ Anopheles
culifacies θαηά ην δηάζηεκα Μαΐνπ – Απγνχζηνπ;

Δξεκνπνίεζε είλαη ε ππνβάζκηζε γαηψλ ζηηο εκίμεξεο πεξηνρέο πνπ πξνέξρνληαη απφ θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη
αλζξψπηλεο ελέξγεηεο θαη πξνθαινχλ κείσζε ηεο εδαθηθήο γνληκφηεηαο θαη ηθαλφηεηαο λα δηαηεξνχλ ρισξίδα θαη
παλίδα. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο εξεκνπνίεζεο είλαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ
απεηιεί λα κεηαηξέςεη ην 30% ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο ζε εξεκηθά ηνπία κε ππνηππψδε βιάζηεζε. Μπνξείηε,
σο επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο ηεο θπβέξλεζεο, λα πξνηείλεηε δχν ζεσξεηηθά ζελάξηα ή ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο
ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εξεκνπνίεζεο, αιιά θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απηνχ θαζ’ απηνχ, ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαιείν ηε Γελεηηθή Μεραληθή (δελ απαηηείηαη πεξηγξαθή κεζφδνπ Γελεηηθήο Μεραληθήο ή αλαζπλδπαζκέλνπ DNA).
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Βαζκνιφγεζε εξσηήζεσλ
Δξσηήζεηο 1-56

1 κφξην

56 Φ 1 = 56:

Δξσηήζεηο 57-64

2 κφξηα

8 Φ 2 = 16

Δξσηήζεηο 65-66

7 + 5 κφξηα = 12

Δξσηήζεηο 67 – 68 8 κφξηα

2 Φ 8 = 16

ΣΥΝΟΛΟ 100 κφξηα
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