Απαντήσεις:
ΘΕΜΑ 1ο
Α.
1=γ, 2=α, 3=β, 4=β, 5=β
Β.
1. H ασθένεια του ύπνου προκαλείται στον άνθρωπο από το πρωτόζωο τρυπανόσωμα και
μεταδίδεται από τη μύγα τσετσέ.
2. Για την αντιμετώπιση της ασθένειας του AIDS υπάρχουν φάρμακα, όπως το ΑΖΤ και το
DCC, που παρεμποδίζουν την αντίστροφη μεταγραφή. Τα φάρμακα αυτά ωστόσο έχουν
σοβαρές παρενέργειες και θα πρέπει να χορηγούνται από ειδικούς γιατρούς και σε
εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα.
3. Η υιοθέτηση και η τήρηση των κανόνων προσωπικής και δημόσιας υγιεινής αποτελούν
αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών που οφείλονται σε
παθογόνους μικροοργανισμούς. Το νερό θα πρέπει να χλωριώνεται και η χλωρίωσή του να
ελέγχεται συνεχώς, έτσι ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης παθογόνων
μικροοργανισμών.

ΘΕΜΑ 2ο
Α. Οταν ο ιός ΗIV εισέλθει στον οργανισμό του ανθρώπου, αρχίζει ένας «αγώνας» μεταξύ
αυτού και του ανοσοβιολογικού συστήματος. Με την είσοδο του στον οργανισμό ο ιός ΗIV
συνδέεται με τους ειδικούς υποδοχείς που βρίσκονται στην πλασματική μεμβράνη των
βοηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων και μολύνει περιορισμένο αριθμό από αυτά τα κύτταρα.
Κατ' αυτό τον τρόπο το γενετικό υλικό του ιού εισέρχεται στα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα.
Εκεί πολλαπλασιάζεται χρησιμοποιώντας το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση και
αξιοποιώντας τους μηχανισμούς του κυττάρου. Αρχικά από το RNA του ιού συντίθεται
μονόκλωνο DNA, το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε δίκλωνο DNA. Συνήθως το
δίκλωνο DNA του ιού συνδέεται με το DNA του κυττάρου -ξενιστή και παραμένει ανενεργό
(σε λανθάνουσα κατάσταση). Κατά την περίοδο αυτή το άτομο θεωρείται φορέας του ιού.
Β. Σε αντίξοες συνθήκες, όπως σε ακραίες θερμοκρασίες ή υπό τη δράση ακτινοβολιών,
πολλά βακτήρια μετατρέπονται σε ανθεκτικές μορφές, τα ενδοσπόρια. Τα ενδοσπόρια είναι
αφυδατωμένα κύτταρα με ανθεκτικά τοιχώματα και χαμηλούς μεταβολικούς ρυθμούς.
Όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος ξαναγίνουν ευνοϊκές, τα ενδοσπόρια βλαστάνουν
δίνοντας το καθένα ένα βακτήριο.
Γ. Ωστόσο η αύξηση αυτή δε συμβαίνει, εξαιτίας μιας σειράς διαδοχικών αντιδράσεων στις
οποίες κύριο ρόλο παίζει ο εγκέφαλος. Αρχικά οι θερμοϋποδοχείς του δέρματος μας,
δηλαδή τα ειδικά νευρικά σωμάτια που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας του
περιβάλλοντος, «ειδοποιούν» τον εγκέφαλο για την αύξηση της θερμοκρασίας με
μηνύματα που αποστέλλουν στο κέντρο των γενικών αισθήσεων του εγκεφάλου. Στη
συνέχεια το ειδικό κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας, με μηνύματα που αποστέλλει στους
ιδρωτοποιούς αδένες και στα αγγεία της επιφάνειας του δέρματος, προκαλεί έκκριση
ιδρώτα και διαστολή των αγγείων αντίστοιχα. Ο συνδυασμός αυτών των δύο αντιδράσεων
συμβάλλει στη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματος μας με τον εξής τρόπο: τα
αγγεία που έχουν διασταλεί φέρουν μεγάλες ποσότητες αίματος προς την επιφάνεια του
δέρματος, η οποία όμως έχει ψυχθεί λόγω της εξάτμισης του ιδρώτα. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα το αίμα που φθάνει στα αιμοφόρα αγγεία του δέρματος να ψύχεται και
επιστρέφοντας με την κυκλοφορία στο εσωτερικό του οργανισμού μας να αποτρέπει την

αύξηση της θερμοκρασίας του.

ΘΕΜΑ 3ο
Α. Η ανοσία, η ικανότητα δηλαδή του οργανισμού να παράγει κύτταρα και κυτταρικά
προϊόντα (αντισώματα) που να είναι αποτελεσματικά στην εξουδετέρωση οποιουδήποτε
αντιγόνου, διακρίνεται σε ενεργητική και παθητική. Η διάκριση αυτή γίνεται με βάση το αν
τα αντισώματα παράγονται από τον ίδιο τον οργανισμό (ενεργητική ανοσία) ή αν
παρέχονται στον οργανισμό έτοιμα αντισώματα που έχουν παραχθεί από άλλο οργανισμό
(παθητική ανοσία).
Στην παθητική ανοσία χορηγούνται στον οργανισμό έτοιμα αντισώματα που έχουν
παραχθεί από άλλο οργανισμό. Παθητική ανοσία μπορεί να επιτευχθεί φυσιολογικά με τη
μεταφορά αντισωμάτων από τη μητέρα στο έμβρυο διαμέσου του πλακούντα και με τη
μεταφορά αντισωμάτων από τη μητέρα στο νεογνό διαμέσου του μητρικού γάλακτος. Σε
ένα ενήλικο άτομο παθητική ανοσία μπορεί να επιτευχθεί τεχνητά με τη χορήγηση ορού
που περιέχει έτοιμα αντισώματα τα οποία έχουν παραχθεί σε κάποιο άλλο άτομο ή ζώο. Η
δράση της παθητικής ανοσίας είναι άμεση αλλά η διάρκειά της είναι παροδική.
Β. Κατά το πρώτο στάδιο της πρωτογενούς ανοσοβιολογικής απόκρισης, τα μακροφάγα
εκτός από τη δυνατότητα που έχουν να καταστρέφουν το μικρόβιο, έχουν και την
ικανότητα να εκθέτουν στην επιφάνειά τους τμήματα του μικροβίου που έχουν εγκλωβίσει
και καταστρέψει, λειτουργώντας έτσι ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Το τμήμα του
μικροβίου που εκτίθεται συνδέεται με μια πρωτεΐνη της επιφάνειας των μακροφάγων,
χαρακτηριστική για κάθε άτομο, η οποία ονομάζεται αντιγόνο ιστοσυμβατότητας.
Γ. Σήμερα η αντιμετώπιση των βακτηριακών λοιμώξεων στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα
αντιβιοτικά. Τα αντιβιοτικά είναι χημικές ουσίες με αντιμικροβιακή δράση που παράγονται
από βακτήρια, μύκητες και φυτά. Το πρώτο αντιβιοτικό, η πενικιλίνη, ανακαλύφθηκε
τυχαία από τον Αλεξάντερ Φλέμινγκ το 1929, όταν παρατήρησε ότι η ανάπτυξη των
βακτηριακών κυττάρων είχε ανασταλεί σε καλλιέργειες στις οποίες τυχαία είχε αναπτυχθεί
ένας μύκητας του γένους Penicillium.
Η ανακάλυψη των αντιβιοτικών έφερε επανάσταση στην αντιμετώπιση των βακτηριακών
λοιμώξεων. Παρ' όλα αυτά η αλόγιστη χρήση τους έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
στελεχών βακτηρίων που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Λόγω του γεγονότος αυτού
γίνεται όλο και μεγαλύτερη η ανάγκη για την ανακάλυψη νέων αντιβιοτικών.
Δ.
Δ1. Στον οργανισμό εκδηλώνεται πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση διότι εμφανίζονται
συμπτώματα της ασθένειας καθώς παρουσιάζεται πυρετός.
Στη δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση δεν προλαβαίνουν να εμφανιστούν τα
συμπτώματα της ασθένειας. Το άτομο δεν ασθενεί και πιθανότατα δεν αντιλαμβάνεται ότι
μολύνθηκε.
Δ2. Ο πυρετός ανήκει στους εσωτερικούς μη ειδικούς αμυντικούς μηχανισμούς. Στη ίδια
κατηγορία ανήκουν η φαγοκυττάρωση, η φλεγμονώδης αντίδραση ή φλεγμονή και οι
ουσίες με αντιμικροβιακή δράση (ιντερφερόνες, συμπλήρωμα και προπερδίνη).

ΘΕΜΑ 4ο
Α. Τα λεμφοκύτταρα δημιουργούνται στον ερυθρό μυελό των οστών, που αποτελεί το
κέντρο της αιμοποίησης. Τα Τ-λεμφοκύτταρα διαφοροποιούνται και ωριμάζουν στο θύμο
αδένα ενώ τα Β-λεμφοκύτταρα στο μυελό των οστών.

Β. Ο έρπητας οφείλεται σε ιό ενώ το Treponema pallidum είναι βακτήριο. Στην περίπτωση
των ιών δρα ένας επιπλέον μηχανισμός μη ειδικής άμυνας. Όταν κάποιος ιός μολύνει ένα
κύτταρο, προκαλεί την παραγωγή ειδικών πρωτεϊνών, των ιντερφερονών.
Σε ένα πρώτο στάδιο οι ιντερφερόνες ανιχνεύονται στο κυτταρόπλασμα του μολυσμένου
κυττάρου. Σε επόμενο όμως στάδιο οι ιντερφερόνες απελευθερώνονται στο μεσοκυττάριο
υγρό και από εκεί συνδέονται με υποδοχείς των γειτονικών υγιών κυττάρων. Με τη
σύνδεση των ιντερφερονών στα υγιή κύτταρα ενεργοποιείται η παραγωγή άλλων
πρωτεϊνών, οι οποίες έχουν την ικανότητα να παρεμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό των
ιών. Έτσι τα υγιή κύτταρα προστατεύονται, γιατί ο ιός, ακόμη και αν κατορθώσει να
διεισδύσει σ' αυτά, είναι ανίκανος να πολλαπλασιαστεί.
Γ. Στην περίπτωση κατά την οποία το αντιγόνο είναι κύτταρο μολυσμένο από ιό, όπως
συμβαίνει με τον έρπητα, παράλληλα με την ενεργοποίηση των Β-λεμφοκυττάρων, τα
βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα, βοηθούν τον πολλαπλασιασμό και την ενεργοποίηση μιας
άλλης ειδικής κατηγορίας Τ-λεμφοκυττάρων, των κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων, τα
οποία θα καταστρέψουν τα κύτταρα στόχους. Η δράση των βοηθητικών αλλά και των
κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων αποτελεί την κυτταρική ανοσία. Και στις δύο
κατηγορίες Τ-λεμφοκυττάρων σχηματίζονται Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης, που θα
ενεργοποιηθούν σε πιθανή επόμενη επαφή του οργανισμού με το ίδιο αντιγόνο.
Δ. Οργανισμός άνδρα: Μακροφάγα, βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα, Β-λεμφοκύτταρα,
πλασματοκύτταρα, Β-λεμφοκύτταρα μνήμης, κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα.
Οργανισμός γυναίκας: Μακροφάγα, βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα, Β-λεμφοκύτταρα,
πλασματοκύτταρα, Β-λεμφοκύτταρα μνήμης, κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα.
Ε. Τα αντισώματα διαφέρουν στην αλληλουχία των αμινοξέων της μεταβλητής τους
περιοχής. Μοιάζουν στη σταθερή περιοχή η οποία είναι ίδια σε όλα τα αντισώματα.

