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ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

7η 21η

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Διάρκεια: 3 ώρες

Οδηγίες προς τους διαγωνιζόμενους

.................................………………………………………………………………………………………….

1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από εκατό (100) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

2. Οι επιλογές καταχωρούνται με μπλε ή μαύρο στυλό στο ειδικό έντυπο : ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

3. Απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού στο ΦΥΛΛΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ.

4. Για κάθε ερώτηση υπάρχει μόνο μία ορθή απάντηση και βαθμολογείται με μια (+1) μονάδα.

5. Για κάθε λανθασμένη απάντηση αφαιρείται 0,25 της μονάδας (-0,25).

6. Κάθε αναπάντητη ερώτηση βαθμολογείται με μηδέν (0) μονάδες.

…………...................................………………………………………………………………………………
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Ερωτήσεις 1 και 2: Αναφέρονται στο διπλανό σχήμα που απεικονίζει ένα αμινοξύ.
1. Ποιο από τα μέρη 1 – 4 θα ήταν

διαφορετικό σε ένα άλλο αμινοξύ;

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. Όλα

2. Ποιος από τους παρακάτω συνδυασμούς δίνει με την αντίστοιχη σειρά τα μέρη:
Καρβοξυλομάδα, Αμινομάδα, Κεντρικό άτομο άνθρακα, Πλευρική ομάδα;
A. 1, 2, 3, 4

B. 2, 4, 1, 3

C. 4, 2, 3, 1

D. 4, 1, 2, 3

E. 3, 4, 2, 1

3. Ποιο στοιχείο συναντούμε στο RNA που ΔΕ
συναντούμε στη ριβοζονουκλεάση (το διπλανό
ένζυμο που υδρολύει το RNA);
A. Οξυγόνο

B. Υδρογόνο

C. Άνθρακας

D. Φωσφόρος

E. Θείο

4. Η σύσταση της μιας από τις δύο αλυσίδες του DNA ενός μικροοργανισμού είναι 30%
αδενίνη. Ποιο από τα παρακάτω που αναφέρονται στα ποσοστά θυμίνης και κυτοσίνης
στην άλλη αλυσίδα του DNA του μικροοργανισμού αυτού είναι ορθό;
A. 40% θυμίνη και 10% κυτοσίνη

B. 30% θυμίνη και 20% κυτοσίνη

C. 25% θυμίνη και 25% κυτοσίνη

D. 20% θυμίνη και 30% κυτοσίνη

E. Με βάση τα δεδομένα δε μπορούμε να υπολογίσουμε τα ποσοστά θυμίνης και κυτοσίνης
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5. Ποια από τις πιο κάτω αλυσίδες DNA (Α-Ε) θα αποσυνδεόταν, από τη συμπληρωματική
της, σε ψηλότερη θερμοκρασία απ’ ότι οι άλλες; (φαίνεται μόνο η μία εκ των δύο αλυσίδων)
A. AGCTCTTGTA

B. TGAGATCATG

C. ATATATATAG

D. CACCGGTCAA

E. ATCGAGTCTA

6. Η περίσσεια μεταβολικής ενέργειας που χρειάζεται ένα αποδημητικό πουλί, για το μακρινό
του ταξίδι, αποθηκεύεται στο σώμα του με τη μορφή:
A. γλυκογόνου

B. λίπους

C. πρωτεΐνης

D. ΑΤΡ

E. βιταμινών

7. Το νερό έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητά του:
A. στο σημείο τήξης του

B. στο σημείο πήξης του

C. στους 4 οC

D. στους – 4 οC

E. στους 100 οC

8. Τι από τα πιο κάτω ΔΕΝ αποτελεί ιδιότητα του νερού;
A. Είναι διαλύτης πολικών μορίων

B. Έχει ψηλή ειδική θερμοχωρητικότητα

C. Έχει μεγάλη επιφανειακή τάση

D. Αντιδρά εύκολα με τις ουσίες που διαλύει

E. Έχει χαμηλό ιξώδες
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Ερωτήσεις 9-10: Πιο κάτω φαίνεται ένα διαμεμβρανικό πολυπεπτίδιο σε κύτταρο ενός
πολυκύτταρου οργανισμού.
9. Ποια σειρά από τις Α-Ε περιέχει τα ορθά ονόματα των μερών που ζητούνται;

περιοχή Ι περιοχή ΙΙ δεσμός 1 δομή 2 μόριο 3

A. κυτταρόπλασμα μεσοκυττάρια δισουλφιδικός α-έλικα σάκχαρο

B. μεσοκυττάρια κυτταρόπλασμα δισουλφιδικός α-έλικα σάκχαρο

C. μεσοκυττάρια κυτταρόπλασμα ιοντικός β-πτυχωτή επιφάνεια λιπίδιο

D. μεσοκυττάρια κυτταρόπλασμα δεσμός υδρογόνου β-πτυχωτή επιφάνεια λιπίδιο

E. κυτταρόπλασμα μεσοκυττάρια δισουλφιδικός α-έλικα γλυκολιπίδιο

10. Να προβλέψετε τον κυρίαρχο χημικό χαρακτήρα του πολυπεπτιδίου στις περιοχές Ι και ΙΙ,
στη διπλοστιβάδα φωσφορολιπιδίων και να ονομάσετε το αμινοξύ που συμβάλλει στη
δημιουργία του χημικού δεσμού 1.

αμινοξέα στην
περιοχή Ι

διπλοστιβάδα
φωσφορολιπιδίων

αμινοξέα στην
περιοχή ΙΙ

αμινοξύ που συμβάλλει
στη δημιουργία του

δεσμού 1
A. υδρόφιλα-πολικά φορτισμένα υδρόφιλα-πολικά μεθειονίνη

B. υδρόφιλα υδρόφοβα υδρόφιλα κυστεΐνη

C. υδρόφοβα
υδρόφιλα-

φορτισμένα
υδρόφοβα κυστεΐνη

D.
υδρόφιλα-

φορτισμένα

υδρόφιλα-

φορτισμένα
υδρόφιλα-φορτισμένα μεθειονίνη

E. πολικά μη πολικά πολικά γλουταμίνη
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11. Τα στοιχεία που αποτελούν το 99% της μάζας όλων των ζωντανών οργανισμών είναι τα:

A. H, C, N, O

B. C, Na, P, O

C. H, C, O, Na

D. C, N, H, S

E. C, N, O, Ρ

12. Το σχεδιάγραμμα παριστάνει ένα διμερές μόριο στο οποίο τα μονομερή συνδέονται με:
A. γλυκοσιδικό δεσμό

B. φωσφοδιεστερικό δεσμό

C. εστερικό δεσμό

D. πεπτιδικό δεσμό

E. δισουλφιδικό δεσμό

13. Η πιο κάτω αντίδραση απεικονίζει μια σημαντική αναβολική διαδικασία που συμβαίνει
στον ανθρώπινο οργανισμό. Ποιο άλλο προϊόν εκτός του νερού παράγεται σε αυτή την
αντίδραση και πώς ονομάζεται η αντίδραση;

A. τριγλυκερίδιο - υδρόλυση

B. φωσφορολιπίδιο - συμπύκνωση

C. ολιγοσακχαρίτης - συμπύκνωση

D. λιπίδιο - συμπύκνωση

E. τρινουκλεοτίδιο - υδρόλυση

14. Συμπληρώστε την πρόταση:
«Τα βακτήρια, οι μύκητες και άλλοι οργανισμοί, που επιβιώνουν σε μεγάλες διακυμάνσεις
της θερμοκρασίας του περιβάλλοντός τους, προσαρμόζουν τη σύνθεση της μεμβράνης τους
ανάλογα με τη θερμοκρασία: Σε χαμηλές θερμοκρασίες συνθέτουν πιο πολλά ............. και τα
ενσωματώνουν στη μεμβράνη τους έτσι ώστε να διατηρούν τη ρευστότητά της.»
A. τριγλυκερίδια

B. ακόρεστα λιπαρά οξέα

C. κορεσμένα λιπαρά οξέα

D. μυκήλια

E. σάκχαρα
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15. Γλυκόλυση είναι:

A. η αερόβια φάση της αερόβιας αναπνοής και γίνεται στα μιτοχόνδρια

B. η αερόβια φάση της αναερόβιας αναπνοής και γίνεται στα μιτοχόνδρια

C. η αερόβια φάση της αναερόβιας αναπνοής και γίνεται στο κυτταρόπλασμα

D. η αναερόβια φάση της αερόβιας αναπνοής και γίνεται στο κυτταρόπλασμα

E. η αναερόβια φάση της αερόβιας αναπνοής και γίνεται στα μιτοχόνδρια

16. «Η μεγαλύτερη παραγωγή ΑΤΡ κατά την αερόβια αναπνοή συμβαίνει όταν ηλεκτρόνια και

πρωτόνια από το ……………… και το ………………. μεταφέρονται στο ……………….. .»
Ποια είναι η ορθή σειρά των μορίων που θα συμπληρώσει τα πιο πάνω κενά;

A. FADH2, NADH+Η+, H2Ο

B. FADH2, NAD+, O2

C. FADH2, O2, NADH+Η+

D. NADH+Η+, O2, FADH2

E. FADH2, NADH+Η+, O2

17. Ο κύκλος του κιτρικού οξέως:
A. έχει ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση της διάσπασης του μορίου της γλυκόζης

B. γίνεται στη μήτρα του μιτοχονδρίου

C. περιλαμβάνει την υποστρωματική φωσφορυλίωση ενός μορίου ADP

D. περιλαμβάνει αντιδράσεις αφυδρογόνωσης και αποκαρβοξυλίωσης

E. ισχύουν όλα τα πιο πάνω

18. Ποια είναι τα αντιδρώντα και ποια τα προϊόντα στην πρώτη αντίδραση του κύκλου του
Krebs, αντίστοιχα;
A. Το οξαλοξικό οξύ και το κιτρικό οξύ

B. Το κιτρικό οξύ και το οξαλοξικό οξύ

C. Το ακετυλοσυνένζυμο Α, το οξαλοξικό οξύ και το κιτρικό οξύ

D. Το ακετυλοσυνένζυμο Α και το οξαλοξικό οξύ

E. Το πυροσταφυλικό οξύ και το ακετυλοσυνένζυμο Α
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19. Ποια σειρά από τις Α-Ε, με βάση το σχήμα που ακολουθεί, περιέχει τα ορθά ονόματα των
μερών που ζητούνται;

Περιοχή Τ Περιοχή Κ Μόριο Δ

A. μήτρα μιτοχονδρίου μεσομεμβρανικός χώρος
μιτοχονδρίου ΑΤΡ-συνθετάση

B. μεσομεμβρανικός χώρος
μιτοχονδρίου μήτρα μιτοχονδρίου ΑΤΡ-συνθετάση

C. μεσομεμβρανικός χώρος
μιτοχονδρίου μήτρα μιτοχονδρίου κυτταροχρωμική οξειδάση

D. κυτταρόπλασμα στρώμα χλωροπλάστη ΝΑDΡ+-αναγωγάση

E. εσωτερικό θυλακοειδούς στρώμα χλωροπλάστη ΑΤΡ-συνθετάση

20. Η ΑΤΡ-συνθετάση μπορεί να παράγει ΑΤΡ χρησιμοποιώντας, ως άμεση πηγή ενέργειας,
την ενέργεια που προέρχεται από:
A. τη μετατροπή της γλυκόζης σε πυροσταφυλικό οξύ

B. την οξείδωση του πυροσταφυλικού οξέος σε CO2 και H2Ο

C. τη διαφορά συγκέντρωσης πρωτονίων που δημιουργείται στα μιτοχόνδρια

D. τη διάσπαση του NADH+Η+ και του FADH2

E. το μεταβολισμό αμινοξέων

21. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι προϊόν ζύμωσης;
A. Το διοξείδιο του άνθρακα

B. Το οξυγόνο

C. Η αιθανόλη

D. Το γαλακτικό οξύ

E. Όλα τα πιο πάνω
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22. Κατά την παραγωγή ποιων διατροφικών προϊόντων από τα παρακάτω Ι - IV, που
παράγονται με ζύμωση, παράγεται ταυτόχρονα και CO2;
I. Τυρί
II. Μπύρα
III. Γιαούρτι
IV. Ψωμί
A. I και IV μόνο

B. II και III μόνο

C. II και IV μόνο

D. II, III και IV μόνο

E. I, II, III και IV

23. Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις, που αφορούν το οξυγόνο (Ο2), ως προς τη
συμμετοχή του στη διαδικασία της αερόβιας κυτταρικής αναπνοής που εκτελείται στα
ηπατικά μας κύτταρα, είναι ορθές;
Ι. Αποτελεί υπόστρωμα ενός μιτοχονδριακού ενζύμου
II. Επαναφέρει τα συνένζυμα των αφυδρογονασών στην οξειδωμένη μορφή τους
III. Είναι απαραίτητη η παρουσία του για την εκτέλεση της αναερόβιας φάσης
IV. Η δράση του αναστέλλεται από την παρουσία ιόντων κυανίου (CN- ) και μονοξειδίου του

άνθρακα (CO)
A. I και IV μόνο

B. II και III μόνο

C. II και IV μόνο

D. I, II και IV μόνο

E. I, II, III και IV

24. Ο ρόλος του συνενζύμου Α στην αερόβια κυτταρική αναπνοή είναι:
A. να συνδέει το στάδιο της οξειδωτικής αποκαρβοξυλίωσης του πυροσταφυλικού με το στάδιο της

τελικής οξείδωσης.

B. να μεταφέρει ανθρακικές αλυσίδες

C. να μεταφέρει ακετυλομάδα από το πυροσταφυλικό στο κιτρικό οξύ

D. να οξειδώνεται στην αναπνευστική αλυσίδα

E. όλα τα πιο πάνω.
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Ερωτήσεις 25-27: H συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στο αίμα ενός αθλητή μετρήθηκε σε
τακτά διαστήματα, πριν, κατά και μετά από αγώνα δρόμου που είχε διάρκεια 10 λεπτά.

25. Για πόσο χρονικό διάστημα, μετά το τέλος του αγώνα, συνεχίζει να αυξάνεται η
συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος;
A. 10 λεπτά

B. 15 λεπτά

C. 20 λεπτά

D. 25 λεπτά

E. 30 λεπτά

26. Πόσος χρόνος, μετά τον αγώνα, χρειάστηκε για να επανέλθει η συγκέντρωση του
γαλακτικού οξέος στο αίμα στα φυσιολογικά επίπεδα;
A. 20 λεπτά

B. 25 λεπτά

C. 30 λεπτά

D. 35 λεπτά

E. 40 λεπτά
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27. Γιατί δεν παρουσιάστηκε αύξηση στη συγκέντρωση του γαλακτικού οξέος στα πρώτα 4
λεπτά του αγώνα;
A. O ρυθμός του αγώνα ήταν αρχικά γρήγορος και έπειτα έγινε πιο αργός

B. Ο αθλητής στο ξεκίνημα πήρε βαθειά ανάσα

C. Υπήρχε αρκετό νερό στο αίμα έτσι ώστε να διασπαστεί το γαλακτικό οξύ

D. Αρχικά, δε συσσωρεύτηκε γαλακτικό οξύ επειδή στους μύες υπήρχε αρκετό διαθέσιμο

οξυγόνο

E. Κανένα από τα πιο πάνω

28. Ως αποτέλεσμα της γλυκόλυσης, της οξειδωτικής αποκαρβοξυλίωσης του πυροστα-
φυλικού οξέος και του κύκλου του Krebs, μόνο ένα μικρό ποσοστό της ενέργειας της
γλυκόζης έχει μεταφερθεί σε μόρια ATP. Σε αυτό το σημείο, η περισσότερη διαθέσιμη
ενέργεια περιέχεται:
A. στα NAD+ και FAD

B. στο CO2

C. στο πυροσταφυλικό οξύ

D. στο ακετυλοσυνένζυμο A

E. στα NADH+Η+ και FADH2

29. Σε ποια περιοχή του κυττάρου, λόγω της αερόβιας κυτταρικής αναπνοής, αυξάνεται η
συγκέντρωση υδρογονοκατιόντων (με αντίστοιχη μείωση του pH);
A. Στη μήτρα του μιτοχονδρίου

B. Στο κυτταρόπλασμα

C. Στην εξωτερική πλευρά της κυτταρικής μεμβράνης

D. Στο μεσομεμβρανικό χώρο του μιτοχονδρίου

E. Στο εσωτερικό του θυλακοειδούς του χλωροπλάστη

30. Ο αριθμός μορίων ΑΤΡ που παράγονται, με την αερόβια κυτταρική αναπνοή σε ένα
ευκαρυωτικό κύτταρο, ανά μόριο γλυκόζης, ανά μόριο πυροσταφυλικού οξέος και ανά
μόριο κιτρικού οξέος, είναι αντίστοιχα:
A. 38, 15, 12

B. 36, 18, 15

C. 32, 16, 13

D. 36, 15, 12

E. 34, 17, 14



11

31. Όταν η διατροφή μας δεν περιέχει αρκετούς υδατάνθρακες, παίρνουμε την ενέργεια μας
κυρίως από αποταμιευμένα λίπη. Ποιο από τα παρακάτω στάδια είναι το κλειδί για τη
μεταβολική οδό που επιτρέπει την παραγωγή ενέργειας από τα λίπη;
A. Η διάσπαση των λιπών σε μόρια γλυκόζης για να υποστούν γλυκόλυση

B. Η διάσπαση των λιπών σε μόρια γαλακτικού οξέος κατά την αναερόβια αναπνοή

C. Η διάσπαση των λιπών σε μόρια ακετυλοσυνενζύμου Α που εισέρχονται στο κύκλο Krebs

D. Η διάσπαση των λιπών σε μόρια α-κετογλουταρικού οξέος που εισέρχονται στο κύκλο Krebs

E. Η διάσπαση των λιπών σε μόρια οξαλοξικού οξέος που εισέρχονται στο κύκλο Krebs

32. Η διαδικασία της αερόβιας κυτταρικής αναπνοής περιλαμβάνει μια σειρά από αντιδράσεις
που δημιουργούν διαδοχικά ενδιάμεσα προϊόντα όπως φαίνεται πιο κάτω:

α-κετογλουταρικό οξύ → ηλεκτρικό οξύ → φουμαρικό οξύ → μηλικό οξύ

Αν το ένζυμο που είναι υπεύθυνο για τη μετατροπή του ηλεκτρικού οξέος σε φουμαρικό οξύ
απενεργοποιηθεί, ποια από τα παρακάτω θα συνέβαιναν;
I. Συσσώρευση ηλεκτρικού οξέος
II. Συνέχιση της μετατροπής του α-κετογλουταρικού οξέος σε ηλεκτρικό οξύ
III. Σταδιακή μείωση στη συγκέντρωση του φουμαρικού οξέος
IV. Άμεση διακοπή της παραγωγής του μηλικού οξέος

A. I και II

B. II και III

C. III και IV

D. I, II και III

E. II, III και IV

33. Όταν, κατά την έντονη μυϊκή δραστηριότητα, η παροχή σε οξυγόνο στα μυϊκά μας κύτταρα
δεν είναι αρκετή, τότε:
A. το πυροσταφυλικό οξύ μετατρέπεται αποκλειστικά σε γαλακτικό στο κυτταρόπλασμα

B. η γλυκόλυση μπορεί και να σταματήσει

C. δεν επηρεάζεται ο ρυθμός παραγωγής ΑΤΡ

D. η αερόβια αναπνοή συνεχίζεται

E. αυξάνεται η παραγωγή CO2
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34. Αν σε αντίδραση ενζυμικής υδρόλυσης της σακχαρόζης, προσθέσουμε και το ένζυμο
μαλτάση, τότε η ταχύτητα της αντίδρασης:
A. θα αυξηθεί

B. θα μειωθεί

C. θα παραμείνει σταθερή γιατί η μαλτάση δεν μπορεί να δράσει

D. θα αυξηθεί για λίγο και μετά θα σταθεροποιηθεί

E. δε θα μεταβληθεί γιατί το ένζυμο που διασπά τη σακχαρόζη θα υδρολύσει και τη μαλτάση

35. Κάποια αντι-ρετροϊικά φάρμακα εναντίων του ιού HIV μοιάζουν στη δομή τους με το
υπόστρωμα του ενζύμου που συντηρεί τον πολλαπλασιασμό του ιού HIV. Με αυτό τον
τρόπο το υπόστρωμα δε μπορεί πια να δεσμευτεί στο ενεργό κέντρο του ενζύμου. Πώς
μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό το φάρμακο;
A. Συναγωνιστικός αναστολέας

B. Μόνιμος αναστολέας

C. Μόνιμος ενεργοποιητής

D. Αντιστρεπτός ενεργοποιητής

E. Μη-συναγωνιστικός αναστολέας

36. Η πιο κάτω γραφική παράσταση δείχνει τα αποτελέσματα αντιδράσεων ενός ενζύμου με το
υπόστρωμα του, σε διαφορετικές θερμοκρασίες, σε pΗ 6.

Βασιζόμενοι στα δεδομένα θα μπορούσατε να προβλέψετε ποια θα ήταν τα αποτελέσματα
αν το πείραμα επαναλαμβανόταν σε pΗ 4;
A. Τα δεδομένα δεν είναι αρκετά για να μπορέσουμε να προβλέψουμε

B. Θα παραγόταν προϊόν ίσο με αυτό που παράγεται σε pΗ 6

C. Θα παραγόταν λιγότερο προϊόν από ότι παράγεται σε pΗ 6

D. Θα παραγόταν περισσότερο προϊόν από ότι παράγεται σε pΗ 6

E. Θα παραγόταν λίγο ή ελάχιστο προϊόν

[π
ρο

ϊό
ν]

Θερμοκρασία (οC)
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37. Σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα εκτελείται μια ενζυμική αντίδραση και μετρείται η ταχύτητα
της αντίδρασης, στους 37 oC και σε pH 6,8. Ακολούθως, στο δοκιμαστικό σωλήνα
προστίθεται μια άγνωστη ουσίας Χ που έχει ως αποτέλεσμα τη δραστική μείωση της
ενζυμικής δράσης. Η προσθήκη, στη συνέχεια, περίσσειας υποστρώματος δεν έχει καμιά
επίδραση στην ταχύτητα της ενζυμικής αντίδρασης. Η αραίωση όμως του διαλύματος, που
ακολούθησε, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ενζυμικής δράσης.
Από τα αποτελέσματα συνάγεται ότι η άγνωστη ουσία Χ πρέπει να είναι:
A. μόνιμος ή αντιστρεπτός συναγωνιστικός αναστολέας

B. μόνιμος ή μη συναγωνιστικός αντιστρεπτός αναστολέας

C. μόνιμος ενεργοποιητής

D. αντιστρεπτός συναγωνιστικός αναστολέας

E. μη συναγωνιστικός αντιστρεπτός αναστολέας

Ερωτήσεις 38-39: Στους κινητικούς νευρώνες (είδος νευρικών κυττάρων)  παράγεται μια
μικρομοριακή ουσία, η ακετυλοχολίνη, που αποθηκεύεται σε κυστίδια. Όταν τα κυστίδια
ενωθούν με τη κυτταρική μεμβράνη η ακετυλοχολίνη αποβάλλεται και αναγνωρίζεται από
ειδικά μόρια της μεμβράνης του μυϊκού κυττάρου. Η σύνδεση αυτή προκαλεί τη σύσπαση του
μυϊκού κυττάρου και κατ’ επέκταση του μυός. Το ένζυμο χολινεστεράση, που εκκρίνεται στη
συνέχεια από τα μυϊκά κύτταρα, διασπά την ακετυλοχολίνη και έτσι σταματά τη δράση της και
ο μυς χαλαρώνει. Αν αναστείλουμε τη δράση του ενζύμου, τότε ο μυς μένει σε σύσπαση και
προκαλείται παράλυση.

38. Η σαρίνη είναι μια πολύ δραστική νευροτοξική ουσία που συνδέεται με ομοιοπολικό δεσμό
στο ενεργό κέντρο του ενζύμου χολινεστεράση. Επομένως, με βάση και το κείμενο, η
σαρίνη:
A. είναι μη συναγωνιστικός αναστολέας της χολινεστεράσης, δεν ανταγωνίζεται την ακετυλοχολίνη

και προκαλεί τη χαλάρωση του μυός

B. είναι συναγωνιστικός αντιστρεπτός αναστολέας της χολινεστεράσης, δεν ανταγωνίζεται την

ακετυλοχολίνη και προκαλεί τη χαλάρωση του μυός

C. είναι μόνιμος ενεργοποιητής της χολινεστεράσης, ανταγωνίζεται την ακετυλοχολίνη και

προκαλεί μόνιμη σύσπαση του μυός

D. είναι μόνιμος αναστολέας της χολινεστεράσης, δεν ανταγωνίζεται την ακετυλοχολίνη και

προκαλεί παράλυση

E. είναι μόνιμος αναστολέας της χολινεστεράσης, ανταγωνίζεται την ακετυλοχολίνη και προκαλεί

μόνιμη σύσπαση του μυός
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39. Η ακετυλοχολίνη και η χολινεστεράση, με βάση το κείμενο, αποβάλλονται αντίστοιχα:

A. από το μυϊκό κύτταρο ενεργητικά και το νευρικό κύτταρο παθητικά

B. από το νευρικό κύτταρο ενεργητικά και το μυϊκό κύτταρο παθητικά

C. από το νευρικό κύτταρο παθητικά και το μυϊκό κύτταρο παθητικά

D. από το νευρικό κύτταρο ενεργητικά και το μυϊκό κύτταρο ενεργητικά

E. κανένα από τα παραπάνω

40. Η ουρία είναι μια οργανική ένωση η οποία έχει την ιδιότητα να σπάζει τους δεσμούς
υδρογόνου. Αν προσθέσουμε ουρία σε μια ενζυμική αντίδραση παρατηρείται μείωση του
ρυθμού αντίδρασης. Ποια πρόταση από τις παρακάτω εξηγεί το λόγο μείωσης του
ρυθμού αντίδρασης;
A. Η ουρία προκαλεί παραμόρφωση της δομής του ενεργού κέντρου του ενζύμου με

αποτέλεσμα το υπόστρωμα να μη προσαρμόζεται καλά και η ενέργεια ενεργοποίησης να

αυξάνεται

B. Η ουρία αυξάνει την ελαστικότητα του ενεργού κέντρου με αποτέλεσμα το υπόστρωμα να

προσαρμόζεται τέλεια και η ενέργεια ενεργοποίησης να αυξάνεται

C. Η ουρία μειώνει την ελαστικότητα του ενεργού κέντρου του ενζύμου με αποτέλεσμα το

υπόστρωμα να προσαρμόζεται τέλεια και η ενέργεια ενεργοποίησης να αυξάνεται

D. Η ουρία προκαλεί παραμόρφωση της δομής του ενεργού κέντρου του ενζύμου με αποτέλεσμα

το υπόστρωμα να μη προσαρμόζεται καλά και η ενέργεια ενεργοποίησης να μειώνεται

E. Η ουρία προκαλεί παραμόρφωση της δομής του ενεργού κέντρου του ενζύμου με αποτέλεσμα

το υπόστρωμα να προσαρμόζεται τέλεια και η ενέργεια ενεργοποίησης να μειώνεται

41. Σε πειραματική διάταξη, περίσσεια του ενζύμου αμυλάση τοποθετήθηκε σε δοκιμαστικό
σωλήνα με ρυθμιστικό διάλυμα και μικρή ποσότητα από εκχύλισμα πατάτας. Αφού πέρασε
μια ώρα, μέρος του διαλύματος που προέκυψε αφαιρέθηκε και εξετάσθηκε με διάλυμα
ιωδίου. Τι χρώμα θα περιμένατε να πάρει το διάλυμα μετά την προσθήκη του ιωδίου και
γιατί;
A. Μαύρο, λόγω της παρουσίας μεγάλης ποσότητας αμύλου από τη πατάτα.

B. Μαύρο, λόγω της αμυλάσης που προσθέσαμε.

C. Μαύρο, διότι η αμυλάση θα πολυμερίσει τη γλυκόζη στη πατάτα σε άμυλο.

D. Κίτρινο-καφέ, λόγω του ότι όλο το άμυλο της πατάτας υδρολύθηκε

E. Κίτρινο-καφέ, διότι το ιώδιο χρησιμοποιείται για την ανίχνευση αμύλου στη πατάτα.



15

42. Ποια επιλογή από τις Α – Ε εξηγεί καλύτερα το λόγο για τον οποίο η πεψίνη είναι αδρανής
στο δωδεκαδάκτυλο;
A. Η θερμοκρασία στο δωδεκαδάκτυλο αποκλίνει από την άριστη τιμή θερμοκρασίας για τη

πεψίνη

B. Το pΗ στο δωδεκαδάκτυλο αποκλίνει από την άριστη τιμή pΗ για τη πεψίνη.

C. Στο δωδεκαδάκτυλο δεν υπάρχει το υπόστρωμα για τη πεψίνη

D. Η θρυψίνη και η χυμοθρυψίνη στο δωδεκαδάκτυλο διασπούν την πεψίνη

E. Τα Β και D

43. Ποια επιλογή από τις Α – Ε εξηγεί καλύτερα το λόγο για τον οποίο η μείωση της
θερμοκρασίας μειώνει αισθητά τις διαδικασίες της σκοτεινής φάσης;
A. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες μειώνονται οι απώλειες νερού με εξάτμιση έτσι μειώνεται και η

δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα

B. Η ενέργεια για τις διαδικασίες της σκοτεινής φάσης εξαρτάται από τη θερμοκρασία

C. Η σκοτεινή φάση είναι μια διαδικασία που βασίζεται σχεδόν ολοκληρωτικά στη δράση των

διαφόρων ενζύμων

D. Η μείωση της θερμοκρασίας προκαλεί κρυστάλλωση στο CO2 και άρα μείωση στο ρυθμό της

σκοτεινής φάσης

E. Κανένα από τα πιο πάνω

44. Σε ποιες κατηγορίες μακρομορίων ανήκουν τα ένζυμα;
A. Υδατάνθρακες και ουδέτερα λίπη

B. Πρωτεΐνες και νουκλεϊνικά οξέα

C. Πρωτεΐνες και ουδέτερα λίπη

D. DNA και RNA

E. RNA και υδατάνθρακες

Ερωτήσεις 45 και 46: Η πιο κάτω
γραφική παράσταση παριστάνει τις
αλλαγές στην ενέργεια κατά τη
βιοχημική αντίδραση Α+Β → C.
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45. Η ενέργεια ενεργοποίησης αντιστοιχεί στον αριθμό:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. κανένα από τα πιο πάνω

46. Η ενέργεια που τελικά απελευθερώνεται αντιστοιχεί στον αριθμό:
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. κανένα από τα πιο πάνω

47. Η αλκοολική αφυδρογονάση ανάγει την ακεταλδεΰδη σε αιθανόλη. Η ταχύτητα της
αντίδρασης αυξάνεται όσο αυξάνεται η συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης. Ποιο είναι το
ένζυμο, ποιο το υπόστρωμα και ποιο το προϊόν της αντίδρασης;

Ένζυμο Υπόστρωμα Προϊόν

A. καρβοξυδισμουτάση αιθανόλη ακεταλδεΰδη

B. αλκοολική αφυδρογονάση ακεταλδεΰδη αιθανόλη

C. ακεταλδεΰδη αιθανόλη αλκοολική αφυδρογονάση

D. πυροσταφυλική καρβοξυλάση αιθανόλη CO2

E. αλκοολική αφυδρογονάση ακεταλδεΰδη NADH+H+

48. Όταν η ταχύτητα της αντίδρασης μετατροπής της ακεταλδεΰδης σε αιθανόλη φτάσει τη
μέγιστη, όσο και να αυξήσουμε τη συγκέντρωση της ακεταλδεΰδης δεν αυξάνεται πλέον η
ταχύτητα μετατροπής της σε αιθανόλη. Γιατί νομίζετε συμβαίνει αυτό;
A. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, όλα τα μόρια του ενζύμου είναι κορεσμένα με μόρια

υποστρώματος

B. Σε ψηλές συγκεντρώσεις υποστρώματος η ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης μειώνεται

C. Σε ψηλές συγκεντρώσεις υποστρώματος το ένζυμο χάνει την εξειδίκευση του

D. Σε ψηλές συγκεντρώσεις υποστρώματος μειώνεται η ενέργεια που ελευθερώνεται από την

αντίδραση

E. Για όλους τους πιο πάνω λόγους
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49. Το πιο κάτω σχήμα παρουσιάζει
τμήμα της κυτταρικής μεμβράνης.
Για ποιες από της παρακάτω
επιλογές Α – Ε όλες οι δηλώσεις
που αφορούν τα μόρια 1-5 του
σχήματος και αντιστοιχούν στα
μόρια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του πίνακα
είναι ορθές;

Ι. Πρωτεϊνικός
μεταφορέας

ΙΙ. Μόριο που περιέχει μόνο
άνθρακα και υδρογόνο

ΙΙΙ. Μόριο που περιέχει
φωσφόρο

A. 5 3 4

B. 2 1 5

C. 1 3 4

D. 4 2 3

E. 5 3 2

50. Ένα φωσφορολιπίδιο, σε σχέση με ένα τριγλυκερίδιο, έχει:
A. μια φωσφορική ομάδα αντί ένα λιπαρό οξύ

B. δύο φωσφορικές ομάδες αντί δύο λιπαρά οξέα

C. τρεις φωσφορικές ομάδες αντί δύο λιπαρά οξέα

D. μια φωσφορική ομάδα στη θέση ενός ατόμου άνθρακα στη γλυκερόλη

E. κανένα από τα πιο πάνω

51. Σε μια διπλοστιβάδα φωσφορολιπιδίων τα λιπίδια έχουν:
A. τις υδρόφοβες κεφαλές τους στραμμένες στο εσωτερικό

B. τις υδρόφοβες ουρές τους στραμμένες στο εσωτερικό

C. τις κεφαλές που σχηματίζουν δεσμούς υδρογόνου στραμμένες στο εσωτερικό

D. τις ουρές που σχηματίζουν δεσμούς υδρογόνου στραμμένες στο εσωτερικό

E. απολύτως καμιά σχέση με το νερό

2

3

54

1
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52. Τα πιο κάτω σχήματα δείχνουν τη μεταφορά ουσιών δια μέσου της κυτταρικής μεμβράνης
στην κατεύθυνση που δείχνει το βέλος. Ποια/ες από τις πιο κάτω επιλογές χρειάζεται/ονται

ενέργεια για τη μεταφορά των μορίων που φαίνονται με τον κύκλο και τα τρίγωνα;

A. Το I μόνο

B. Το III μόνο

C. Το III και το IV μόνο

D. Το II, το III και το IV μόνο

E. Όλα χρειάζονται ενέργεια

53. Μέρος υδρόβιου φυτού του γλυκού νερού τοποθετήθηκε σε θαλασσινό νερό για 10 λεπτά
και έπειτα παρατηρήθηκε κάτω από το μικροσκόπιο. Πιο από τα πιο κάτω διαγράμματα
δείχνει καλύτερα πώς θα φαίνεται ένα από τα κύτταρα του φυτού αυτού;

C.
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54. Αν διάλυμα NaCI το οποίο είναι υπέρτονο σε σύγκριση με το κυτταρόπλασμα των ερυθρών
αιμοσφαιρίων εισαχθεί στο αίμα ενός ατόμου, τι μπορεί να παρατηρηθεί στα αιμοσφαίρια
ή, τουλάχιστο, σε μερικά από αυτά:
A. δεν θα παρατηρηθεί τίποτε

B. θα προκληθεί αιμόλυση

C. θα παρατηρηθεί συρρίκνωση

D. μερικά θα συρρικνωθούν και άλλα θα αιμολυθούν

E. ανάλογα με το άτομο μπορεί να παρατηρηθούν είτε συρρίκνωση, είτε αιμόλυση ή και τα δυο

55. Φυτά που ζουν σε αλμυρό έδαφος μπορούν να απορροφούν νερό από το έδαφος διότι:
A. υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση άλατος στα κύτταρά τους παρά στο έδαφος

B. υπάρχει μικρότερη συγκέντρωση άλατος στα κύτταρά τους παρά στο έδαφος

C. αποβάλλεται μικρή ποσότητα νερού από τα φύλλα τους

D. τα κύτταρά τους έχουν πιο χοντρό κυτταρικό τοίχωμα

E. η κυτταρική τους μεμβράνη γίνεται ολοπερατή

56. Τα οξυντικά κύτταρα στο γαστρικό αδένα του στομάχου εκκρίνουν HCl. Αυτό γίνεται με:
A. παθητική μεταφορά πρωτονίων

B. εξωκυττάρωση πρωτονίων

C. απλή διάχυση πρωτονίων

D. ενεργητική μεταφορά πρωτονίων

E. υποβοηθούμενη διάχυση διαμέσου της στιβάδας φωσφορολιπιδίων

57. Η γλυκόζη διαπερνά την κυτταρική μεμβράνη του ερυθρού αιμοσφαιρίου με:

A. απλή διάχυση

B. ενεργητική μεταφορά

C. υποβοηθούμενη διάχυση

D. ενδοκυττάρωση

E. κανένα από τα πιο πάνω
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58. Η συγκέντρωση γλυκόζης μέσα στο ερυθρό αιμοσφαίριο διατηρείται μικρότερη από ότι
έξω από το κύτταρο έτσι ώστε το κύτταρο να προσλαμβάνει συνεχώς γλυκόζη για τις
αναπνευστικές του ανάγκες. Να επιλέξετε ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις εξηγούν το
φαινόμενο αυτό.
Ι. Συνεχώς καταναλώνει γλυκόζη επειδή αναπνέει. Έτσι η συγκέντρωση στο

κυτταρόπλασμα είναι πάντα μικρότερη
ΙΙ. Μόλις εισέλθει η γλυκόζη στο κυτταρόπλασμα φωσφορυλιώνεται, φορτίζεται

αρνητικά και έτσι οι συγκεντρώσεις δεν είναι συγκρίσιμες
ΙΙΙ. Η γλυκόζη διασπάται σε μονοσακχαρίτες οι οποίοι δε διαπερνούν την κυτταρική

μεμβράνη
A. Ι

B. ΙΙ

C. Ι και ΙΙ

D. ΙΙΙ

E. Ι και ΙΙΙ

59. Ποια από τις πιο κάτω ιδιότητες του νερού εξηγεί καλύτερα τη μείωση της θερμοκρασίας
του σώματος που παρατηρείται μετά από εφίδρωση;

A. Μεγάλη ειδική θερμότητα εξαέρωσης

B. Ανώμαλη θερμική διαστολή

C. Χαμηλό ιξώδες

D. Μεγάλη διαλυτική ικανότητα

E. Συνάφεια με άλλα σώματα

60. Φυτό τοποθετήθηκε σε περιβάλλον με διοξείδιο του άνθρακα που περιέχει ραδιενεργό
οξυγόνο (C18Ο2). Σε ποια από τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης θα ανιχνεύσουν τη
ραδιενέργεια;

A. Στο οξυγόνο

B. Στο οξυγόνο και στο νερό

C. Στη γλυκόζη και στο νερό

D. Στο νερό

E. Σε όλα
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61. Αν το λευκό φως αντικατασταθεί με φως στο φάσμα του πράσινου/κίτρινου, τότε θα
παρατηρήσουμε:
A. αύξηση στο ρυθμό της φωτοσύνθεσης

B. μείωση στο ρυθμό της φωτοσύνθεσης

C. καμιά αλλαγή στο ρυθμό της φωτοσύνθεσης

D. αύξηση στη παραγωγή οξυγόνου

E. κανένα από τα πιο πάνω

62. Η γραφική παράσταση απεικονίζει
την ταχύτητα παραγωγής οξυγόνου
σε ένα φυτό ντομάτας για 24 ώρες σε
συνθήκες ισημερίας (12 ώρες φως - 12
ώρες σκοτάδι). Σε ποιο από τα σημεία
1–5 της καμπύλης είναι μεσάνυχτα;
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

63. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕ συμβαίνει κατά την κυκλική φωτοφωσφορυλίωση?
A. Παραγωγή ΑΤΡ

B. Το κέντρο αντιδράσεων του φωτοσυστήματος I (ΡS I) είναι ενεργό

C. Μεταφορά ηλεκτρόνιων στις μεμβράνες των θυλακοειδών

D. Χρήση ηλιακής ενέργειας

E. Σύνθεση NADPH+H+

64. Ποια από τις πιο κάτω εξισώσεις αντιπροσωπεύει καλύτερα τη φωτεινή φάση της
φωτοσύνθεσης; (hv = ενέργεια φωτονίου)

A. 2H2O + 2NADP+ + nADP + nPi + hv → O2 + 2NADPH + 2H+ + nATP

B. H2O + CO2 + hv → C(H2O) + O2

C. 2H2O + 2NADP+ + nATP + hv → O2 + 2NADPH + 2H+ + nADP + nPi

D. Ο2 + 2NADP+ + nATP + hv → 2H2O + 2NADPH + 2H+ + nADP + nPi

E. 2H2O + 2NADPH + nADP + nPi + hv → O2 + 2NADP+ + 2H+ + nATP
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65. Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ ισχύει για το φωτοσύστημα II (PS II);

A. Βρίσκεται στις μεμβράνες των θυλακοειδών

B. Εμπλέκεται στη διάσπαση του νερού

C. Περιέχει την χλωροφύλλη P680

D. Χρειάζεται για την κυκλική φωτοφωσφορυλίωση

E. Είναι συνδεδεμένο με σύστημα χρωστικών για να μπορεί να πάρει ενέργεια από το ηλιακό

φως

66. Ποια από τις πιο κάτω δηλώσεις που αναφέρονται στη σύνθεση των υδατανθράκων κατά
τη σκοτεινή φάση της φωτοσύνθεσης (κύκλος του Calvin) ΔΕΝ ισχύει;
A. Η καρβοξυδισμουτάση χρειάζεται για τη δέσμευση του CO2

B. Το NADPH+H+ είναι πηγή υδρογόνων για τη βιοσύνθεση της γλυκόζης

C. Οι αντιδράσεις γίνονται στις μεμβράνες των θυλακοειδών

D. Η ATP είναι η πηγή ενέργειας για τη βιοσύνθεση της γλυκόζης

E. Δε χρειάζεται ατμοσφαιρικό οξυγόνο

67. Στις χώρες της Βόρειας θάλασσας, η ένταση της ακτινοβολίας είναι μικρότερη από τις
χώρες πιο κοντά στον ισημερινό. Γιατί η ρύπανση από βαρέα μέταλλα έχει περισσότερες
επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή στις χώρες της Βόρειας θάλασσας;
A. Σε χαμηλές θερμοκρασίες δε γίνεται φωτοσύνθεση και τα βαρέα μέταλλα είναι δηλητήρια για τη

φωτοσύνθεση

B. Σε χαμηλής έντασης ακτινοβολία το μαγνήσιο στη χλωροφύλλη αντικαθίσταται από βαρέα

μέταλλα

C. Σε χαμηλής έντασης ακτινοβολία δε διεγείρεται αρκετά η χλωροφύλλη

D. Σε χαμηλής έντασης ακτινοβολία η ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή

E. Αυτή η δήλωση δεν ευσταθεί

68. Η διαδικασία της χημειώσμωσης, είναι σημαντική για τη(ν)/τον:
I. αερόβια κυτταρική αναπνοή
II. γλυκόλυση
III. κύκλο Krebs
IV. φωτοσύνθεση
V. πρόσληψη νερού από τα φυτά
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A. III και V

B. II, III και IV

C. I και IV

D. I, III και V

E. I, II, III και IV

69. Ποιοι παράγοντες ρυθμίζουν την ταχύτητα παραγωγής σακχάρου στον κύκλο του Calvin;
I . Η συγκέντρωση CO2 στο φύλλο
II. Η ένταση του φωτός
III. Το ποσοστό ΑΤΡ που παράγεται από τη φωτεινή φάση
IV. Η θερμοκρασία
A. I μόνο

B. I και II μόνο

C. I και III μόνο

D. I, III και IV μόνο

E. I, II, III και IV

70. Η γλυκόζη πολυμερίζεται αμέσως μετά τη σύνθεση της στα φυτά επειδή:

A. είναι διαλυτή αν μείνει μέσα στο στρώμα του χλωροπλάστη και διαλυμένη είναι δηλητήριο.

B. είναι ωσμωτικά δραστήρια και θα προκληθεί ρήξη του χλωροπλάστη αν δεν πολυμεριστεί

C. το άμυλο είναι αδιάλυτο και προκαλεί αύξηση στον όγκο του φυτικού κυττάρου

D. πρέπει να παράγεται συνέχεια αφού η αυξημένη συγκέντρωση της είναι αναστολέας των

ενζύμων του κύκλου του Calvin

E. κανένα από τα πιο πάνω

71. Η ειλεοκολική βαλβίδα επιτρέπει τη(ν):

A. μονόδρομη ροή γαστρικού χυλού από τον ειλεό στη νήστιδα

B. αμφίδρομη ροή γαστρικού χυλού από το στομάχι στον ειλεό

C. μονόδρομη ροή εντερικού χυλού από το λεπτό στο παχύ έντερο

D. αμφίδρομη ροή εντερικού χυλού από το λεπτό στο παχύ έντερο

E. μονόδρομη ροή εντερικού χυλού από τη νήστιδα στον ειλεό
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72. Τα ένζυμα που σχετίζονται με την πέψη των πρωτεϊνών στο στομάχι και στο
δωδεκαδάκτυλο:
A. εκκρίνονται από το πάγκρεας

B. ενεργοποιούνται από το HCl

C. υπάρχουν στο στομάχι

D. εκκρίνονται σε ανενεργό μορφή

E. διεγείρονται από την εντεροκινάση

73. Η σεκρετίνη είναι μια ορμόνη η οποία:
A. διεγείρει το πάγκρεας για την έκκριση όξινου ανθρακικού νατρίου (NaHCO3)

B. μετατρέπει το θρυψινογόνο σε θρυψίνη

C. ενεργοποιεί τη χυμοθρυψίνη

D. αναστέλλει τη δράση της παγκρεατικής α-αμυλάσης

E. ελέγχει όλα τα πιο πάνω

74. Τα προϊόντα της πέψης των πρωτεϊνών, μετά την απορρόφηση, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από τα κύτταρα:
A. στη γλυκόλυση και στην τελική οξείδωση

B. μόνο στη γλυκόλυση

C. μόνο στον κύκλο του Krebs

D. στη γλυκόλυση και στον κύκλο του Krebs

E. μόνο στην τελική οξείδωση

75. Η πιο σημαντική λειτουργία των λαχνών του λεπτού εντέρου είναι να:
A. αυξάνουν την επιφάνεια και την απορροφητικότητα του εντέρου

B. βοηθούν στην κίνηση της τροφής

C. εκκρίνουν ένζυμα

D. παγιδεύουν βακτήρια

E. απορροφούν νερό

76. Η χολερυθρίνη είναι:
A. συστατικό της χολής

B. μια από της αιτίες για την εμφάνιση ίκτερου

C. προϊόν της αποικοδόμησης της αιμοσφαιρίνης

D. τοξική για τον οργανισμό

E. ισχύουν όλα τα πιο πάνω
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77. Η πραγματική επιφάνεια απορρόφησης στο γαστρεντερικό σωλήνα είναι οι:

A. μικρολάχνες στο λεπτό έντερο

B. λάχνες στο λεπτό έντερο

C. μικρολάχνες στο παχύ έντερο

D. λάχνες στο παχύ έντερο

E. πτυχές του λεπτού εντέρου

78. Το υπόστρωμα για τις διπεπτιδάσες:

A. απαντάται στο λεπτό έντερο

B. περιέχει ένα πεπτιδικό δεσμό μόνο

C. είναι προϊόν της δράσης των πρωτεολυτικών ενζύμων του παγκρεατικού υγρού

D. ισχύουν τα Α και Β μόνο

E. ισχύουν τα Α, Β και C

79. Η ορμόνη γαστρίνη εκκρίνεται από τη δομή Ι και δρα στη δομή ΙΙ:

δομή Ι δομή ΙΙ

A. δωδεκαδάκτυλο στομάχι

B. σιελογόνοι αδένες στομάχι

C. πεπτιδικά κύτταρα εγκέφαλο

D. στομάχι γαστρικοί αδένες

E. οξυντικά κύτταρα δωδεκαδάκτυλο

80. Στην πέψη των υδατανθράκων δρουν τα πιο κάτω ένζυμα με τη σειρά:

A. α-αμυλάση, δισακχαράσες, παγκρεατική αμυλάση

B. α-αμυλάση, παγκρεατική αμυλάση, δισακχαράσες

C. παγκρεατική αμυλάση, α-αμυλάση, δισακχαράσες

D. δισακχαράσες, α-αμυλάση, παγκρεατική αμυλάση

E. α-αμυλάση, παγκρεατική α-αμυλάση, παγκρεατική λιπάση
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81. Ποιες από τις παρακάτω συνθήκες έχουν ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση χολής στο
δωδεκαδάκτυλο;
A. Παρουσία λίπους στο δωδεκαδάκτυλο

B. Απελευθέρωση χολοκυστοκινίνης

C. Συσπάσεις της χοληδόχου κύστης

D. Α, Β και C

E. Β και C μόνον

82. Σε περιπτώσεις καρκίνου του στομάχου, αν τα καρκινικά κύτταρα βρίσκονται στο
εσωτερικό επιθήλιο, ο όγκος μεγαλώνει σχετικά γρήγορα επειδή:
A. οι γαστρικοί αδένες διευρύνονται προς το βάθος για να τροφοδοτούνται με περισσότερο αίμα

B. τα κύτταρα του βλεννογόνου παρουσιάζουν αυξημένο ρυθμό κυτταρικών διαιρέσεων

C. τα κύτταρα του βλεννογόνου καταστρέφονται σε λίγες μέρες από τη δράση του γαστρικού

υγρού και προκαλούν μεταστάσεις

D. το γαστρικό υγρό με pΗ 2 μειώνει τη δράση των ενζύμων

E. στο στομάχι δημιουργούνται έλκη

83. Μετά το φαγητό, είναι χρήσιμο για τα δόντια, να μασούμε τσίχλα χωρίς ζάχαρη, για μικρό
χρονικό διάστημα, διότι:
Ι.   παράγεται σάλιο που περιέχει α-αμυλάση και διασπά το άμυλο
ΙΙ. παράγεται σάλιο που περιέχει λυσοζύμη και σκοτώνει τα βακτήρια
ΙΙΙ. παράγεται σάλιο που περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα και εξουδετερώνει τα οξέα που

παράγονται από τα βακτήρια
ΙV. παράγεται βλέννα με λιποπρωτεΐνες που υγροποιεί την τροφή
A. I και ΙΙ

B. ΙΙ και ΙΙΙ

C. ΙΙΙ και ΙV

D. ΙΙ και ΙV

E. Ι και ΙV

84. Ποιο από τα παρακάτω όργανα ΔΕΝ παράγει υγρά απαραίτητα για την πέψη;
A. Το ήπαρ

B. Το πάγκρεας

C. Η χοληδόχος κύστη

D. Οι σιελογόνοι αδένες

E. Το στομάχι
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85. Ποια κύτταρα στο γαστρικό σωλήνα (στομάχι) παράγουν πεψίνη;

A. Τα κύτταρα του γαστρικού σωλήνα δεν παράγουν πεψίνη

B. Τα οξυντικά κύτταρα στο γαστρικό αδένα

C. Τα πεπτιδικά κύτταρα στο γαστρικό αδένα

D. Τα ενδοκρινή κύτταρα του στομάχου

E. Τα βλεννογόνα κύτταρα του στομάχου

86. Ποια είναι η δράση του παγκρεατικού υγρού στην πέψη των υδατανθράκων;
A. Υδρολύει τη μαλτόζη σε γλυκόζη

B. Υδρολύει τη σακχαρόζη σε γλυκόζη και φρουκτόζη

C. Υδρολύει τις αλυσίδες γλυκογόνου σε μαλτόζη

D. Υδρολύει τη λακτόζη σε γλυκόζη και γαλακτόζη

E. Όλα τα πιο πάνω

87. Τα θηλαστικά διασπούν τα αμινοξέα και σχηματίζουν ουρία η οποία και αποβάλλεται στα
απορρίμματα των ζώων και λειτουργεί ως ένα φυσικό λίπασμα. Τα βακτήρια του εδάφους
εκκρίνουν το ένζυμο ουρεάση το οποίο διασπά την ουρία σε αμμωνία και διοξείδιο του
άνθρακα. Μέρος της αμμωνίας ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα σύμφωνα με την χημική
αντίδραση:

Ουρία  +  Νερό  Αμμωνία  +  Διοξείδιο του άνθρακα
Οι επιστήμονες ερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πιο πάνω αντίδραση η οποία
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια σημαντικού ποσού ουρίας. Έχουν τώρα δημιουργήσει
μια ουσία, την ΝΒΡΤ, η οποία προστίθεται στο λίπασμα ουρίας, και η οποία επηρεάζει τη
δράση του ενζύμου ουρεάση. Στο σχήμα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα πειράματος
στο οποίο συγκεκριμένη ποσότητα ουρεάσης και συγκεκριμένη ποσότητα ΝΒΡΤ
αναμίχθηκαν με διαφορετικές συγκεντρώσεις διαλύματος ουρίας.
Με βάση την πιο κάτω γραφική
παράσταση το ΝΒΡΤ δρα, όσον αφορά
την ουρεάση, ως:

A. μόνιμος αναστολέας

B. μη συναγωνιστικός αναστολέας

C. ενεργοποιητής

D. συναγωνιστικός αναστολέας

E. εναλλακτικό υπόστρωμα
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Θερμοκρασία 20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C 45 °C

Χρόνος/sec
για τη διάσπαση του αμύλου 601 315 216 180 198 417

88. Στην πιο κάτω εικόνα δίνεται σχηματικά τμήμα του
λεπτού εντέρου.
Τα μέρη Χ και Y αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα:

Χ Υ

A. εσωτερικό λεπτού εντέρου ορογόνος ιστός

B. αιμοφόρα αγγεία λέμφος

C. γαστρικός αδένας βλέννα

D. επιφάνεια απορρόφησης μυϊκός ιστός

E. μικρολάχνες λέμφος

89. Κατά τη διερεύνηση του τρόπου δράσης του ενζύμου παγκρεατική λιπάση, το οποίο έχει
άριστη τιμή δράσης το pH 8, ο ερευνητής τοποθετούσε κατά διαστήματα τους
δοκιμαστικούς σωλήνες σε πάγο και έπαιρνε αντιπροσωπευτικά δείγματα για τη μελέτη
του ρυθμού της αντίδρασης. Ο λόγος για τον οποίο τοποθετούσε το δοκιμαστικό σωλήνα
σε πάγο είναι διότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα:
A. να διατηρείται σταθερό το pH του διαλύματος

B. να επιβραδύνεται σημαντικά ο ρυθμός της αντίδρασης

C. να αναστέλλεται μόνιμα η δράση του ενζύμου

D. να προκαλείται μετουσίωση του ενζύμου

E. να προκαλείται μετουσίωση του υποστρώματος

90. Τα αποτελέσματα του παρακάτω πίνακα προέρχονται από πείραμα που έγινε για να
διαπιστωθεί η επίδραση της θερμοκρασίας στη δράση της αμυλάσης. Ποια είναι η άριστη
τιμή θερμοκρασίας για τη δράση της αμυλάσης;

A. 20°C

B. 25°C

C. 30°C

D. 35°C

E. 40°C
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Ερωτήσεις 91-92: Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει δεδομένα που αφορούν 5 διαφορετικές
πρωτεΐνες που βρίσκονται τόσο στον άνθρωπο όσο και στο χιμπαντζή.

Πρωτεΐνη Αριθμός αμινοξέων
Αριθμός διαφορετικών αμινοξέων
μεταξύ ανθρώπου και χιμπαντζή

αιμοσφαιρίνη 579 1

μυοσφαιρίνη 153 1

κυτταρόχρωμα c 104 0

αλβουμίνη 580 6   (περίπου)

τρανσφερίνη 647 8   (περίπου)

91. Σύμφωνα με αυτό τον πίνακα, οι άνθρωποι και οι χιμπαντζήδες:
A. έχουν ίσες ποσότητες αυτών των 5 πρωτεϊνών

B. έχουν μεγαλύτερες ποσότητες τρανσφερίνης από ότι για άλλες πρωτεΐνες

C. μοιάζουν περισσότερο όσον αφορά το κυτταρόχρωμα c

D. έχουν τον ίδιο αριθμό αμινοξέων στις πρωτεΐνες τους

E. έχουν σχεδόν ίσες ποσότητες αιμοσφαιρίνης και αλβουμίνης

92. Η μεγαλύτερη πρωτεΐνη είναι:
A. η αιμοσφαιρίνη

B. η μυοσφαιρίνη

C. η τρανσφερίνη

D. το κυτταρόχρωμα c

E. η αλβουμίνη



30

93. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει αποτελέσματα πειράματος που αφορούν την απορρόφηση
μονοσακχαριτών (ίσων συγκεντρώσεων) από τμήματα εντέρου θηλαστικού.

Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις ισχύουν με βάση αυτά τα αποτελέσματα;
I. Οι πεντόζες δεν απορροφούνται με ενεργητική μεταφορά
II. Η ξυλιτόλη και η αραβινόζη απορροφούνται με ώσμωση
III. Η κυτταρική αναπνοή είναι απαραίτητη για τη μέγιστη απορρόφηση γλυκόζης
IV. Τα σάκχαρα με μικρό μοριακό βάρος απορροφούνται πιο εύκολα

A. I και III μόνο

B. I, II και III μόνο

C. II και IV μόνο

D. I και IV μόνο

E. III και IV μόνο

94. Το διπλανό σχήμα δείχνει την τοποθέτηση ενός ειδικού
δακτυλίου σε ένα όργανο του σώματος για την αντιμετώπιση
σοβαρών περιπτώσεων παχυσαρκίας.
Τα όργανα που φαίνονται με τους αριθμούς 1, 2, και 3 είναι:
A. φάρυγγας – οισοφάγος – στομάχι

B. οισοφάγος – στομάχι – παχύ έντερο

C. φάρυγγας – στομάχι – λεπτό έντερο

D. οισοφάγος – στομάχι - δωδεκαδάκτυλο

E. στομάχι – δωδεκαδάκτυλο – παχύ έντερο

Σχετική απορρόφηση από το έντερο (αυθαίρετες μονάδες)

Σε φυσιολογικό ορρό Σε φυσιολογικό ορρό με ιόντα κυανίου

Εξόζες
γλυκόζη

γαλακτόζη
φρουκτόζη

1.00
1.10
0.43

0.33
0.53
0.37

Πεντόζες
ξυλιτόλη

αραβινόζη
0.30
0.29

0.31
0.29
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95. Το διπλανό διάγραμμα απεικονίζει
ένα ένζυμο και τρία άλλα μόρια.
Ποια μπορεί να είναι τα μόρια αυτά;

I II III

A. ενεργοποιητής υπόστρωμα Α υπόστρωμα Β

B. υπόστρωμα ενεργοποιητής
μη συναγωνιστικός

αναστολέας

C. υπόστρωμα
μη συναγωνιστικός

αναστολέας
συναγωνιστικός αναστολέας

D. μόνιμος αναστολέας συναγωνιστικός αναστολέας υπόστρωμα

E.
μη συναγωνιστικός

αναστολέας
υπόστρωμα συναγωνιστικός αναστολέας

Ερωτήσεις 96-97:
96. Το διπλανό διάγραμμα παρουσιάζει ένα

μονοκύτταρο οργανισμό του γλυκού νερού. Ποιο
γράμμα αντιστοιχεί σε ένα σχηματισμό που εμποδίζει
τη συσσώρευση νερού στο κύτταρο;
A. Το A

B. Το B

C. Το C

D. Το D

E. Κανένα

97. Η διακίνηση νερού σε αυτό το μονοκύτταρο οργανισμό του γλυκού νερού γίνεται:
I. Με ενεργητική μεταφορά
II. Με παθητική διάχυση
III. Με ώσμωση
IV. Με εξωκυττάρωση
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A. I μόνο

B. I και II μόνο

C. IIΙ μόνο

D. I και IΙΙ μόνο

E. Ι, ΙΙ, III και IV

98. Ποια από τις παρακάτω δηλώσεις που αφορά τα νουκλεοτίδια είναι λανθασμένη;
A. Μπορούν να υδρολυθούν και να δώσουν ενέργεια

B. Διαφορετικά νουκλεοτίδια συμμετέχουν στην κατασκευή του DNA και διαφορετικά στην

κατασκευή του RNA

C. Συμμετέχουν στη δομή διαφόρων συνενζύμων (π.χ. NAD+, FAD)

D. Αποτελούνται από τρία τουλάχιστον συστατικά μέρη

E. Σε ένα RNA υπάρχει ίσος αριθμός νουκλεοτιδίων με γουανίνη και νουκλεοτιδίων με

κυτοσίνη

99. Ποια από τις παρακάτω φυσικοχημικές ιδιότητες του νερού
με βιολογική σημασία ΔΕΝ οφείλεται στο είδος του χημικού
δεσμού Α που φαίνεται στο διπλανό σχήμα;

A. Χημική αδράνεια

B. Μεγάλη συνοχή

C. Συνάφεια με άλλα σώματα

D. Χαμηλό ιξώδες

E. Μεγάλη διαλυτική ικανότητα

100. Σε ποια από τις επιλογές Α - Ε όλες οι ουσίες του
πιο κάτω πίνακα διακινούνται με τους ορθούς
μηχανισμούς διακίνησης ουσιών 1 – 4 του διπλανού
σχήματος;

Μονογλυκερίδια Ιόντα Κ+ Γλυκόζη CO2 Η+

A. 2 1 3 1 4
B. 1 3 3 1 2
C. 1 και 2 2 4 4 2 και 4
D. 1 2 3 και 4 1 2 και 4
E. 3 3 3 2 4


