Απαντήσεις
ο

ΘΕΜΑ 1

Α.
1=α, 2=γ, 3=α, 4=δ, 5=β
Β.
1. Απονιτροποίηση
Απονιτροποίηση:: Η διαδικασία μετατροπής των νιτρικών ιόντων σε μοριακό άζωτο
από τα απονιτροποιητικά βακτήρια του εδάφους.
2. Εκβλάστημα
Εκβλάστημα:: Οι μύκητες παρασιτούν σε ζωντανούς οργανισμούς ή ζουν ελεύθεροι στο
έδαφος, στο νερό, στον αέρα, στα τρόφιμα. Πολλοί από αυτούς αναπαράγονται
μονογονικά με απλή διχοτόμηση, ενώ άλλοι αναπαράγονται με εκβλάστηση. Σ' αυτούς τους
τελευταίους σχηματίζεται σε κάποιο σημείο του αρχικού κυττάρου ένα εξόγκωμα, το
εκβλάστημα, το οποίο, όταν αναπτυχθεί αρκετά, είτε παραμένει ενωμένο με το γονικό
οργανισμό είτε αποκόβεται από αυτόν και ζει πλέον ως αυτοτελής οργανισμός.
3. Παστερίωση
Παστερίωση:: Η θέρμανση του γάλακτος στους 62οC για μισή ώρα προκειμένου να
καταστραφούν όλα τα παθογόνα μικρόβια καθώς και τα περισσότερα από τα μη παθογόνα,
ενώ συγχρόνως διατηρείται η γεύση του.

ΘΕΜΑ 2ο
Α. Όπως κάθε κλειδί ανοίγει μία συγκεκριμένη κλειδαριά, έτσι και κάθε αντίσωμα
συνδέεται εκλεκτικά με το συγκεκριμένο αντιγόνο που προκάλεσε την παραγωγή του. Το
μόριο του αντισώματος αποτελείται από τέσσερις πολυπεπτιδικές αλυσίδες, δύο μεγάλες
και δύο μικρές. Οι μεγάλες πολυπεπτιδικές αλυσίδες ονομάζονται βαριές και οι μικρές
ελαφριές. Οι αλυσίδες αυτές συνδέονται μεταξύ τους με ομοιοπολικούς δεσμούς και
σχηματίζουν μια δομή που μοιάζει με σφεντόνα ή με το γράμμα Υ. Η περιοχή του μορίου
του αντισώματος που συνδέεται με το αντιγόνο ονομάζεται μεταβλητή περιοχή. Η
μεταβλητή περιοχή, ανάλογαμε το σχήμα της, που οφείλεται στην αλληλουχία των
αμινοξέων της, καθιστά ικανό το αντίσωμα να συνδέεται με ένα συγκεκριμένο αντιγόνο.
Αντίθετα, το υπόλοιπο τμήμα του είναι ίδιο σε όλα τα αντισώματα και αποτελεί τη σταθερή
περιοχή του αντισώματος.
Β. 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 ενεργητική ανοσία ο οργανισμός μπορεί να ενεργοποιηθεί
με δύο τρόπους
τρόπους:: α. Να έλθει σε επαφή με ένα αντιγόνο που βρίσκεται στο περιβάλλον
(φυσικός τρόπος). β. Να δεχτεί μια ποσότητα εμβολίου το οποίο περιέχει νεκρούς ή
εξασθενημένους μικροοργανισμούς ή τμήματά τους (τεχνητός τρόπος). Το εμβόλιο, όπως
θα έκανε και ο ίδιος ο μικροοργανισμός, ενεργοποιεί τον ανοσοβιολογικό μηχανισμό, για να
παραγάγει αντισώματα και κύτταρα μνήμης. Το άτομο που εμβολιάζεται δεν εμφανίζει
συνήθως τα συμπτώματα της ασθένειας και φυσικά δεν τη μεταδίδει.
Γ. 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 διατήρηση των οικοσυστημάτων, όπως και κάθε άλλης οργανωμένης δομής, απαιτεί
συνεχή προσφορά ενέργειας. Τα οικοσυστήματα που υπάρχουν στον πλανήτη μας, στην
πλειονότητά τους, εισάγουν την ενέργεια που είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της δομής
τους με τη μορφή της ηλιακής ακτινοβολίας. Τα οικοσυστήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως
αυτότροφα και διακρίνονται από τα ετερότροφα, στα οποία η εισαγωγή ενέργειας γίνεται με
τη μορφή χημικών ενώσεων. Ένα παράδειγμα ετερότροφου οικοσυστήματος είναι μια
πόλη, η οποία εισάγει την ενέργεια που χρειάζεται για την επιβίωση των κατοίκων της με τη
μορφή των τροφίμων που δεν έχουν παραχθεί σ' αυτήν αλλά σε άλλα αυτότροφα
οικοσυστήματα. Όσο αναγκαία είναι η τροφοδότηση ενός οικοσυστήματος με ενέργεια άλλο
τόσο αναγκαία είναι και η διανομή της στους οργανισμούς του, ώστε να καλύπτουν αυτοί
τις ανάγκες τους. Η διανομή ενέργειας γίνεται μέσω των τροφικών σχέσεων που
αναπτύσσονται μεταξύ των οργανισμών του οικοσυστήματος (ροή ενέργειας). Τέλος,
απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων είναι η ανακύκλωση των
διάφορων χημικών στοιχείων, ώστε να είναι αυτά συνεχώς διαθέσιμα στους οργανισμούς
ενός οικοσυστήματος.
Β. Δύο βιομόρια που έχουν ως συστατικό τους το άζωτο είναι οι πρωτεΐνες και τα νουκλεϊκά
οξέα.
Η αμμωνία που συγκεντρώνεται στο έδαφος, υφιστάμενη τη δράση των νιτροποιητικών
βακτηρίων του εδάφους, μετατρέπεται τελικά σε νιτρικά ιόντα τα οποία παραλαμβάνονται
από τα φυτά.Έτσι κλείνει ένας κύκλος αζώτου στο εσωτερικό του οικοσυστήματος.
Γ. Η διάγνωση της νόσου γίνεται είτε με την ανίχνευση του RNA του ιού είτε με την
ανίχνευση των ειδικών για τον ιό αντισωμάτων στο αίμα του ασθενούς. Το δεύτερο είναι
δυνατό να γίνει μετά την παρέλευση 6 εβδομάδων έως 6 μηνών από την εισβολή του ιού
στον οργανισμό. Δυστυχώς όμως η ύπαρξη ειδικών αντισωμάτων ή ειδικών
κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων στον οργανισμό του ατόμου δε σημαίνει αυτόματα και
ανοσία. Ο ιός συνυπάρχει στο μολυσμένο άτομο με τα αντισώματα που έχουν παραχθεί γι'
αυτόν.
Δ. Η κατάταξη των καταναλωτών στα τροφικά επίπεδα δεν είναι πάντοτε εύκολη, επειδή:
Υπάρχουν οργανισμοί που είναι ταυτόχρονα φυτοφάγοι και σαρκοφάγοι (π.χ.
άνθρωπος).
Υπάρχουν οργανισμοί που μπορούν να αλλάζουν τις διατροφικές τους συνήθειες
ανάλογα με την εποχή (π.χ. αλεπού).
Οι διατροφικές προτιμήσεις κάποιων οργανισμών αλλάζουν ανάλογα με το στάδιο
της ζωής τους. Για παράδειγμα, ο βάτραχος στο στάδιο του γυρίνου είναι φυτοφάγος, ενώ,
όταν μεταμορφωθεί σε ώριμο βάτραχο, γίνεται εντομοφάγος.

ΘΕΜΑ 4ο
Α1. Διαπιστώνουμε ότι μετά τη χορήγηση του αντιβιοτικού, χρονική στιγμή t1, η ανάπτυξη
του μικροοργανισμού δεν επηρεάστηκε ενώ μετά τη χορήγηση των ιντερφερονών, χρονική

στιγμή t2, ο μικροοργανισμός καταπολεμήθηκε. Στην περίπτωση μόνο των ιών δρα ένας
επιπλέον μηχανισμός μη ειδικής άμυνας. Όταν κάποιος ιός μολύνει ένα κύτταρο, προκαλεί
την παραγωγή ειδικών πρωτεϊνών, των ιντερφερονών. Άρα ο μικροοργανισμός ήταν ιός.
Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι τα αντιβιοτικά, γενικά, δρουν αναστέλλοντας
την παραγωγή ουσιών στα βακτήρια, στους μύκητες και στα πρωτόζωα, αλλά δεν είναι
αποτελεσματικά έναντι των ιών, καθώς αυτοί δε διαθέτουν δικό τους μεταβολικό μηχανισμό,
αφού αποτελούν υποχρεωτικά κυτταρικά παράσιτα.
Α2. 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.
Β1. Στον οργανισμό του άνδρα θα πραγματοποιηθεί πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση
διότι εμφανίζονται συμπτώματα της ασθένειας. Στη δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση
ενεργοποιούνται άμεσα τα κύτταρα μνήμης, ξεκινά αμέσως η παραγωγή των αντισωμάτων,
το άτομο δεν νοσεί και πιθανότατα δεν αντιλαμβάνεται καν ότι μολύνθηκε.
Β2. Τα κύτταρα του ανοσοβιολογικού συστήματος που θα ενεργοποιηθούν ή θα
παραχθούν στον οργανισμό του άνδρα: Μακροφάγα, βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα, Βλεμφοκύτταρα, πλασματοκύτταρα, Β-λεμφοκύτταρα μνήμης, κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα.
Β3. Η λυσοζύμη είναι ένα ένζυμο που διασπά το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων και
εντοπίζεται στον ιδρώτα, στο σάλιο και στα δάκρυα.
Β4. 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.
Β5. Λόγω της διαστολής των αγγείων το πλάσμα του αίματος διαχέεται στους γύρω ιστούς,
προκαλώντας τοπικό οίδημα (πρήξιμο). Το πλάσμα περιέχει αντιμικροβιακές ουσίες, οι
οποίες καταστρέφουν τους μικροοργανισμούς ή ενεργοποιούν τη διαδικασία της
φαγοκυττάρωσης. Επιπλέον χημικές ουσίες, που απελευθερώνονται είτε από τα
τραυματισμένα κύτταρα είτε από τους μικροοργανισμούς, προσελκύουν φαγοκύτταρα, τα
οποία φτάνουν με την κυκλοφορία του αίματος στο σημείο της φλεγμονής όπου δρουν
καταστρέφοντας τους παθογόνους μικροοργανισμούς

