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ΘΕΜΑ 1

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1
έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συµπληρώνει

σωστά την ηµιτελή πρόταση.

1. Η είσοδος ενός παθογόνου µικροοργανισµού στον ανθρώπινο οργανισµό
χαρακτηρίζεται ως

α. λοίµωξη.
β. αλλεργία.

γ. µόλυνση.
δ. µετάδοση.

Μονάδες 5

2. Στο σάλιο, στον ιδρώτα και στα δάκρυα υπάρχει

α. βλέννα.
β. συµπλήρωµα.

γ. ιντερφερόνη.
δ. λυσοζύµη.

Μονάδες 5

3. Στα πρωτογενή λεµφικά όργανα ανήκει

α. ο σπλήνας.
β. οι αµυγδαλές.

γ. ο µυελός των οστών.
δ. το πάγκρεας.

Μονάδες 5

4. Ως ανεστραµµένη πυραµίδα µπορεί να χαρακτηριστεί

α. µια τροφική πυραµίδα ενέργειας.
β. µια τροφική πυραµίδα βιοµάζας.

γ. µια τροφική πυραµίδα πληθυσµού µε παρασιτικές σχέσεις.
δ. κάθε τροφική πυραµίδα ενέργειας και βιοµάζας.

Μονάδες 5

5. Η εξασθένηση της στοιβάδας του όζοντος οφείλεται

α. στους χλωροφθοράνθρακες.
β. στους υδροφθοράνθρακες.

γ. στην υπεριώδη ακτινοβολία.
δ. στην υπέρυθρη ακτινοβολία.

Μονάδες 5
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ΘΕΜΑ 2

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Πώς δηµιουργείται η όξινη βροχή;

Μονάδες 7

2. Ποιοι παράγοντες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς στα µεσογειακά οικοσυστήµατα;

Μονάδες 6

3. Γιατί τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσµατικά έναντι των ιών;

Μονάδες 6

4. Ποιοι κανόνες προσωπικής και δηµόσιας υγιεινής, σε σχέση µε τη διατροφή,

αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποφυγή µετάδοσης ασθενειών που
οφείλονται σε παθογόνους µικροοργανισµούς;

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 3

Α. Τι είναι τα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας και σε ποια περίπτωση προκαλούν την

απόρριψη µοσχευµάτων;

Μονάδες 9

Β. Να περιγράψετε τα δύο χαρακτηριστικά που κάνουν τους µηχανισµούς ειδικής
άµυνας να ξεχωρίζουν από αυτούς της µη ειδικής άµυνας.

Μονάδες 8

Γ. Ορισµένες παθολογικές καταστάσεις του οργανισµού ονοµάζονται αυτοάνοσα

νοσήµατα. Πώς ο οργανισµός στρέφεται εναντίον των δικών του συστατικών;

Μονάδες 8
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ΘΕΜΑ 4

∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα:

Να γράψετε τα ονόµατα των οργανισµών που αντιστοιχούν στις θέσεις 1, 2, 3, 4, 5 (µονάδες
10) και των διαδικασιών α, β (µονάδες 6). Στη συνέχεια να περιγράψετε τη διαδικασία β

(µονάδες 9).

Μονάδες 25

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ
ΑΖΩΤΟ

ΑΜΜΩΝΙΑ

ΝΙΤΡΙΚΑ
ΙΟΝΤΑ

ΝΕΚΡΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΥΛΗ
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1

1-γ

2-δ

3-γ

4-γ

5-α

ΘΕΜΑ 2

1. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα, οι διεργασίες αποικοδόµησης των οργανικών ουσιών
από τα βακτήρια του εδάφους και κυρίως η καύση υγρών καυσίµων απελευθερώνουν

στην ατµόσφαιρα διάφορα οξείδια του αζώτου και διοξείδιο του θείου. Τα αέρια αυτά.
αφού πρώτα µετατραπούν, µε την επίδραση των υδρατµών της ατµόσφαιρας, σε

νιτρικό και θειώδης οξύ αντίστοιχα, επιστρέφουν στην επιφάνεια της Γης διαλυµένα
στο νερό της βροχής, στο χιόνι, στην οµίχλη ή στο χαλάζι.

Όταν οι συγκεντρώσεις των οξειδίων αυτών δεν είναι αυξηµένες, το νιτρικό και το
θειώδης οξύ που βρίσκονται διαλυµένα στο νερό της βροχής την καθιστούν ελαφρά

όξινη, καθώς έχει τιµή γύρω στο 5,6 pH.
Στις περιοχές όµως στις οποίες η ατµόσφαιρα έχει επιβαρυνθεί µε µεγάλες

συγκεντρώσεις των οξειδίων αυτών, είτε διότι γίνεται εντατική καύση υγρών
καυσίµων είτε διότι οι ρύποι αυτοί έχουν µεταφερθεί µε τον άνεµο, µεγαλώνει και η

ποσότητα του νιτρικού και του θειώδους οξέος που βρίσκονται διαλυµένα στο νερό
της βροχής. Έτσι όµως η βροχή γίνεται περισσότερο όξινη, καθώς η τιµή του pH της

µπορεί να πέσει αρκετά κάτω από το 5.

2. Το µεσογειακό κλίµα χαρακτηρίζεται από αλληλοδιαδοχή ενός υγρού και σχετικά
ήπιου θερµοκρασιακά χειµώνα µε ένα θερµό και ξερό καλοκαίρι που ευνοεί την

εκδήλωση της φωτιάς λόγω των υψηλών θερµοκρασιών, της µεγάλης ξηρασίας και
της συσσώρευσης µη αποικοδοµηµένων ξερών φύλλων στο έδαφος.

3. Τα αντιβιοτικά δρουν επιλεκτικά, µε την έννοια ότι βλάπτουν µόνο τους
µικροοργανισµούς και όχι τα κύτταρα του ανθρώπου. Επειδή τα αντιβιοτικά, γενικά,

δρουν αναστέλλοντας την παραγωγή ουσιών στα βακτήρια, στους µύκητες και στα
πρωτόζωα, δεν είναι αποτελεσµατικά έναντι των ιών, καθώς αυτοί δε διαθέτουν δικό

τους µεταβολικό µηχανισµό, αφού αποτελούν υποχρεωτικά κυτταρικά παράσιτα.
Επίσης από τη σελίδα 18:

Γιατί οι ιοί εξασφαλίζουν από τον ξενιστή τους µηχανισµούς αντιγραφής, µεταγραφής
και µετάφρασης, καθώς και τα περισσότερα ένζυµα που τους είναι απαραίτητα για τις

λειτουργίες αυτές.

4. 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 δέρµα, τα µαλλιά και ειδικά τα
χέρια πρέπει να πλένονται τακτικά. Τρόφιµα, όπως τα λαχανικά, θα πρέπει να

πλένονται καλά, ενώ άλλα, όπως το γάλα, θα πρέπει να παστεριώνονται. Με την
παστερίωση το γάλα θερµαίνεται στους 62º C για µισή ώρα, οπότε καταστρέφονται

όλα τα παθογόνα αλλά και τα περισσότερα µη παθογόνα µικρόβια, ενώ συγχρόνως
διατηρείται η γεύση του. Το νερό θα πρέπει να χλωριώνεται και η χλωρίωσή του να

ελέγχεται συνεχώς, έτσι ώστε να µην υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης παθογόνων
µικροοργανισµών.
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Σηµείωση: ∆ε χρειάζεται να αναφερθεί ότι το δέρµα και τα µαλλιά πρέπει να
πλένονται τακτικά.

ΘΕΜΑ 3

Α. Το τµήµα του µικροβίου που εκτίθεται από τα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα συνδέεται
µε µία πρωτεΐνη της επιφάνειας των µακροφάγων, χαρακτηριστική για κάθε άτοµο, η

οποία ονοµάζεται αντιγόνο ιστοσυµβατότητας.

Τα αντιγονοπαρουσιαστικά µακροφάγα εκθέτουν στην επιφάνειά τους τµήµατα του

µικροβίου, που έχουν εγκλωβίσει και καταστρέψει, συνδεδεµένα µε τα αντιγόνα
ιστοσυµβατότητας προκειµένου να ενεργοποιηθούν τα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα κατά

το πρώτο στάδιο της ανοσοβιολογικής απόκρισης του οργανισµού.

Στην επιφάνεια ορισµένης κατηγορίας κυττάρων (π.χ. των µακροφάγων) υπάρχουν
πρωτεΐνες που ονοµάζονται αντιγόνα ιστοσυµβατότητας, ο συνδυασµός των οποίων είναι

χαρακτηριστικός και µοναδικός για κάθε άτοµο. Σε ορισµένες παθολογικές καταστάσεις
κρίνεται απαραίτητη η µεταµόσχευση ιστών ή οργάνων για την επιβεβαίωση ενός ατόµου.

Ωστόσο, στην περίπτωση που τα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας των µοσχευµάτων (ιστών ή
οργάνων) του δότη παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές µε αυτά του δέκτη, τότε

ενεργοποιείται το ανοσοβιολογικό σύστηµα του δέκτη και απορρίπτει το µόσχευµα.

Β. Οι µηχανισµοί ειδικής άµυνας διαθέτουν δύο χαρακτηριστικά που τους κάνουν να
ξεχωρίζουν από τους µηχανισµούς µη ειδικής άµυνας. Αυτά είναι:

α. η εξειδίκευση, που σηµαίνει ότι τα προϊόντα της ανοσοβιολογικής απόκρισης θα
δράσουν µόνο εναντίον της ουσίας που προκάλεσε την παραγωγή τους, και

β. η µνήµη, που είναι ικανότητα του οργανισµού να «θυµάται» τα αντιγόνα µε τα
οποία έχει έλθει σε επαφή, έτσι ώστε µετά από µια πιθανή δεύτερη έκθεσή του σ'

αυτά να αντιδρά γρηγορότερα.

Επίσης µπορεί να αναφερθεί πιο αναλυτικά, ότι η ανοσοβιολογική απόκριση παράγει

εξειδικευµένα κύτταρα (π.χ. λεµφοκύτταρα) και εξειδικευµένα κυτταρικά προϊόντα (π.χ.
αντισώµατα) που θα δράσουν µόνον εναντίον της ουσίας που προκάλεσε την παραγωγή

τους.

Γ. Σε ορισµένες παθολογικές καταστάσεις, που ονοµάζονται αυτοάνοσα νοσήµατα, ο
οργανισµός στρέφεται εναντίον των δικών του συστατικών, είτε παράγοντας αντισώµατα

(αυτοαντισώµατα) που αναγνωρίζουν σαν ξένα και καταστρέφουν τα δικά του κύτταρα
είτε ενεργοποιώντας κύτταρα που κατευθύνονται εναντίον των κυττάρων του οργανισµού.

Τα κύτταρα τα οποία στρέφονται εναντίον των κυττάρων του οργανισµού είναι τα
κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα, που ανήκουν στην κυτταρική ανοσία.

Σηµείωση: Στην απάντηση µπορεί να συµπεριληφθεί και το εξής τµήµα:

Αν και η αιτιολογία των αυτοάνοσων νοσηµάτων δεν έχει ακόµη διευκρινιστεί πλήρως,
έχουν ωστόσο διατυπωθεί µερικές υποθέσεις που επιχειρούν να ερµηνεύσουν την

εµφάνισή τους. Ανάµεσα σ' αυτές είναι και οι εξής:

• Ένας ιός µπορεί να «δανειστεί» πρωτεΐνες του κυττάρου - ξενιστή και να τις
ενσωµατώσει στο έλυτρό του. Το ανοσοβιολογικό του σύστηµα θεωρεί τις

πρωτεΐνες αυτές ξένες και στρέφεται εναντίον του ιού, αλλά και εναντίον όσων
κυττάρων τις φέρουν, δηλαδή των κυττάρων του ίδιου του οργανισµού.

• Τα Τ-λεµφοκύτταρα δεν έχουν «µάθει» να ξεχωρίζουν ορισµένα συστατικά των

κυττάρων του ίδιου του οργανισµού από συστατικά ξένων κυττάρων, µε
αποτέλεσµα να επιτίθενται και στα κύτταρα του οργανισµού. Για παράδειγµα,

συστατικά των κυττάρων των βαλβίδων της καρδιάς µοιάζουν µε συστατικά
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ορισµένων βακτηρίων που δρουν ως αντιγόνα. Μετά από µια πιθανή µόλυνση από
ένα τέτοιο βακτήριο τα αντισώµατα που παράγονται στρέφονται και εναντίον

κυττάρων του οργανισµού.

• Μεταβάλλεται κάποιο συστατικό στα κύτταρα του οργανισµού ή εµφανίζεται ένα
νέο, µε αποτέλεσµα αυτά να αναγνωρίζονται σαν ξένα και να ενεργοποιούν το

ανοσοβιολογικό σύστηµα.

• Συστατικά κυττάρων του οργανισµού που ανήκουν σε ιστούς οι οποίοι δεν
αιµατώνονται έντονα αναγνωρίζονται σαν ξένα (π.χ. περίπτωση ανάπτυξης

καταρράκτη).

ΘΕΜΑ 4

Τα ονόµατα των οργανισµών είναι:

1.   Απονιτροποιητικά βακτήρια
2. Ελεύθερα ή συµβιωτικά αζωτοδεσµευτικά βακτήρια

3. Καταναλωτές (ζώα)
4. Αποικοδοµητές (βακτήρια και µύκητες του εδάφους)

5. Νιτροποιητικά βακτήρια

Τα ονόµατα των διαδικασιών είναι:
α. Βιολογική αζωτοδέσµευση

β. Ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση
Κατά την ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση το άζωτο της ατµόσφαιρας αντιδρά είτε µε

τους υδρατµούς, σχηµατίζοντας αµµωνία, είτε µε το ατµοσφαιρικό οξυγόνο,
σχηµατίζοντας νιτρικά ιόντα. Η απαραίτητη ενέργεια προσφέρεται από τις ηλεκτρικές

εκκενώσεις (αστραπές, κεραυνοί). Η αµµωνία και τα νιτρικά ιόντα µεταφέρονται µε τη
βροχή στο έδαφος. Η ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση κατέχει το 10% της συνολικής

αζωτοδέσµευσης.


