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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

30-5-2014 

ΘΕΜΑ Α 

Α1:  Δ 

Α2: Β 

Α3: Γ 

Α4: Β 

Α5: Α 

ΘΕΜΑ Β 

Β1: Κάθε διαταραχή της ομοιόστασης μπορεί να προκαλέσει την εκδήλωση διάφορων 
ασθενειών. Τέτοιες διαταραχές μπορεί να οφείλονται σε παθογόνους μικροοργανσμούς, σε 
ακραίες μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασία, ακτινοβολίες, διαθεσιμότητα 
οξυγόνου), ενώ συχνά είναι απόρροια του τρόπου ζωής (κάπνισμα, αλκοόλ κτλ.). 
 

Β2: Το γάλα, θα πρέπει να παστεριώνονται. Με την παστερίωση το γάλα  θερμαίνεται στους 
62 °C για μισή ώρα, οπότε καταστρέφονται όλα τα παθογόνα αλλά και τα περισσότερα μη 
παθογόνα μικρόβια,ενώ συγχρόνως διατηρείται η γεύση του. 
 

Β3: 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. 
 

Β4: Οι συνθήκες του περιβάλλοντος διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και από χρονική στιγμή 
σε χρονική στιγμή. Έτσι είναι δυνατόν ένα χαρακτηριστικό που αποδεικνύεται προσαρμοστικό 
σε μια περιοχή μια καθορισμένη χρονική στιγμή να είναι άχρηστο ή και δυσμενές σε 
μια άλλη περιοχή ή σε μια άλλη χρονική στιγμή. 
 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1: Η καμπύλη Α αντιστοιχεί στα αντιγόνα και η Β  στα αντισώματα. 
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Γ2: Είναι πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση. Από το σημείο της μόλυνσης ακολουθεί 
πολλαπλασιασμός των ιών (καμπύλη Α). Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ξεκινάει η 
παραγωγή αντισωμάτων (Καμπύλη Β) τα οποία συνδέονται με τα αντιγόνα του ιού και τους 
εξουδετερώνουν  οπότε αρχίζει η μείωση της συγκέντρωσης των ιών(αν ήταν δευτερογενής 
η απόκριση θα είχαμε άμεση παραγωγή αντισωμάτων). Μετά τη ολοκληρωτική 
αντιμετωπισή τους  αρχίζει η μείωση της συγκέντρωσης των αντισωμάτων δηλαδή ο 
τερματισμός της απόκρισης.Το διάγραμμα απεικονίζει τη παραγωγή αντισωμάτων και την 
αντιμετώπιση των ιών είναι η χυμική ανοσία. Τα στάδια της πρωτογενούς  που 
δικαιολογούν τα παραπάνω είναι  Στάδιο 1ο 
Ενεργοποίηση των βοηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων 
Αρχικά, με την εμφάνιση του παθογόνου μικροοργανισμού, ενεργοποιούνται τα μακροφάγα. 
Τα κύτταρα αυτά, 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. Τα κύτταρα που ενεργοποιούνται πρώτα μετά 
την παρουσίαση του αντιγόνου είναι τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα. 
Στάδιο 2ο 
α. Ενεργοποίηση των Β-λεμφοκυττάρων (χημική ανοσία) 
Σ' αυτό το στάδιο τα βοηθητικά Τ-λεμφο κύτταρα, τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί α- 
πό τα αντιγόνα που βρίσκονται εκτεθειμένα στην επιφάνεια των μακροφάγων, εκκρίνουν 
ουσίες που ενεργοποιούν τα Β-λεμφοκύτταρα, προκειμένου αυτά να πολλαπλασιαστούν και 
τελικά να διαφοροποιηθούν σε πλασματοκύτταρα και Β-λεμφοκύτταρα 
μνήμης. Τα πλασματοκύτταρα στη συνέχεια εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες αντισωμάτων 
ειδικών για το συγκεκριμένο αντιγόνο. Τα Β-λεμφοκύτταρα μνήμης θα ενεργοποιηθούν στην 
περίπτωση που ο οργανισμός θα εκτεθεί και πάλι στο ίδιο αντιγόνο. 
Η παραπάνω διαδικασία ονομάζεται χυμική ανοσία, γιατί τα αντισώματα απελευθερώ 
νονται μέσα στο αίμα και στη λέμφο, αντι δρούν με το αντιγόνο και το εξουδετερώ- 
νουν. Στάδιο 3ο Τερματισμός της ανοσοβιολογικής απόκρισης 
Τελικά, τόσο με τη βοήθεια μιας ειδικής κατηγορίας Τ-λεμφοκυττάρων, που ονομάζονται 
κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα, όσο και με τη βοήθεια των προϊόντων της ίδιας 
της ανοσοβιολογικής απόκρισης, αυτή ολοκληρώνεται και σταματά την κατάλληλη 
στιγμή. Σχόλιο: Η είσοδος του αντιγόνου γίνεται με φυσικό τρόπο εφόσον παρατηρείται 
πολλαπλασιασμός του. 
Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΔΕΝ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ.  
 
 
Γ3: Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα,  Τ κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα,  Τ κατασταλτικά 
λεμφοκύτταρα  και παράγονται τα: Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα μνήμης και  τα  Τ 
κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα μνήμης. 
 
 
Γ4: 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 
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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. 
 
ΘΕΜΑ Δ. 

Δ1 :Στα ποώδη φυτά η ενέργεια είναι 106KJ, στα βατράχια 104 KJ, στα φίδια 103 KJ και στα 
γεράκια 102 KJ 

 

                                                                                            

 

 

 

 
Έχει υπολογιστεί ότι μόνο το 10% περίπου της ενέργειας ενός τροφικού επιπέδου 
περνάει στο επόμενο, καθώς το 90% της ενέργειας χάνεται. Αυτό οφείλεται στο ότι: 
 Ένα μέρος της χημικής ενέργειας μετατρέπεται με την κυτταρική αναπνοή 
σε μη αξιοποιήσιμες μορφές ενέργειας (π.χ. θερμότητα). 
 Δεν τρώγονται όλοι οι οργανισμοί. 
Ορισμένοι οργανισμοί πεθαίνουν. 
Ένα μέρος της οργανικής ύλης αποβάλλεται με τα κόπρανα και τα ούρα (απεκκρίσεις), τα 
οποία αποικοδομούνται. 
 
Δ2: Ο πληθυσμός των ακρίδων αυξάνεται  τα βατράχια  εφόσον τρέφονται αποκλειστικά 
από τις ακρίδες, ο πληθυσμός των ποωδών φυτών θα μειωθεί . 

Δ3: Θα ανιχνευτεί  1  mg μη βιοδιασπώμενου εντομοκτόνου δηλαδή η ίδια ποσότητα. Οι μη 
βιοδιασπώμενες ούσίες  δε μεταβολίζονται  δε διασπώνται, και  συσσωρευονται  στους 
ιστούς των οργανισμών και φυσικά δε  αποβάλλονται με τις απεκκρίσεις . Ετσι η ποσότητα 
τους μεταφέρεται όλη από το ένα τροφικό επίπεδο δηλαδή στους κορυφαίους καταναλωτές. 

Δ4:Οι χημικές ουσίες 1=διοξείδιο του άνθρακα, 7=νιτρικιά ιόντα. 

Διαδικασίες : 2=φωτοσύνθεση,3=αναπνοή,4=διαπνοή ή επιδερμική εξάτμιση,8=βιολογική 
αζωτοδέσμευση,9=ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση,10=απονιτροποίηση. 

Οργανισμοί : 5=Αποικοδομητές,6=νιτροποιητικά βακτήρια. 

 

Κώστας Ψαρίδης 

Ποώδη φυτά  - 1ο τροφικό επίπεδο 

Ακρίδες   2ο  

Βάτραχοι  3ο  

Φίδια 4ο  

Γεράκια 


