
Απαντήσεις:

ΘΕΜΑ 1ο 
1= γ, 2= γ, 3= δ, 4= δ, 5=α.

ΘΕΜΑ 2ο

Β1. Οι παραγωγοί είναι  οι  οργανισμοί  που  φωτοσυνθέτουν,  έχουν  δηλαδή  την 
ικανότητα  να  δεσμεύουν  την  ηλιακή  ενέργεια  και  να  την  αξιοποιούν  για  την 
παραγωγή γλυκόζης και άλλων υδατανθράκων από απλά ανόργανα μόρια (διοξείδιο 
του  άνθρακα  και  νερό).  Στους  παραγωγούς,  που  χαρακτηρίζονται  και 
ως αυτότροφοι οργανισμοί,  διότι  παράγουν  οι  ίδιοι  τις  χημικές  ουσίες  από  τις 
οποίες εξασφαλίζεται η απαραίτητη ενέργεια για την επιβίωσή τους, υπάγονται οι 
πολυκύτταροι φυτικοί οργανισμοί, τα φύκη και τα κυανοβακτήρια.

Β2. μικροοργανισμός Α= ιός, παράδειγμα= ιός πολυομυελίτιδας.
μικροοργανισμός Β = πρωτόζωο, παράδειγμα= τοξόπλασμα.
μικροοργανισμός Γ= μύκητας, παράδειγμα= δερματόφυτα.
μικροοργανισμός Δ = βακτήριο, παράδειγμα= Ε.coli.

Β3. Όταν το ίδιο αλλεργιογόνο εισέλθει την επόμενη φορά στον ίδιο οργανισμό και 
αρχίσει τη δράση του, τότε από τα κύτταρα του οργανισμού παράγονται κάποιες 
ουσίες, όπως είναι η ισταμίνη. Η ουσία αυτή προκαλεί αύξηση της διαπερατότητας 
των αγγείων, σύσπαση των λείων μυϊκών ινών, ενώ παράλληλα διεγείρει και την 
εκκριτική δραστηριότητα των βλεννογόνων αδένων. Οι αλλεργίες έχουν συνήθως ως 
αποτέλεσμα την εμφάνιση άσθματος, ναυτίας, καταρροής και διάρροιας, ανάλογα 
με τους ιστούς τους οποίους προσβάλλει το αλλεργιογόνο. Η χρήση αντιισταμινικών 
φαρμάκων ενδείκνυται για την καταπολέμηση των συμπτωμάτων της αλλεργίας.

B4.  Η νικοτίνη είναι μια δραστική ουσία που περιέχεται στον καπνό των τσιγάρων 
και είναι το ίδιο εθιστική όσο και η κοκαΐνη. Στην επιβλαβή για τον οργανισμό δράση 
της  νικοτίνης  περιλαμβάνονται  η  έντονη  σύσπαση  των  αγγείων,  λόγω  έκκρισης 
αδρεναλίνης,  η  επακόλουθη  αύξηση  της  αρτηριακής  πίεσης  και  η  αύξηση  της 
κινητικότητας του γαστρεντερικού σωλήνα. Επίσης το αλκοόλ  συσχετίζεται και με 
την αύξηση της πιθανότητας να εκδηλωθούν διάφορες μορφές καρκίνου (στομάχου, 
ήπατος, πνευμόνων), ενώ σε συνδυασμό με τη νικοτίνη ευθύνεται για καρκίνους του 
λάρυγγα και του οισοφάγου.

ΘΕΜΑ 3ο

Γ1. 
1. Η σειρά είναι: β, ε, δ, α, γ.
2. Ο ιός προσβάλλει κυρίως τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα, καθώς και άλλα είδη 

κυττάρων,  όπως  είναι  τα  κυτταροτοξικά  Τ-λεμφοκύτταρα  και  τα  νευρικά 
κύτταρα. Άρα παρεμποδίζει  το βήμα ε,  την ενεργοποίηση των βοηθητικών Τ-
λεµφοκυττάρων.



3. Στον οργανισμό του ανθρώπου ο ιός ανιχνεύεται κυρίως στο αίμα, στο σπέρμα, 
στις κολπικές εκκρίσεις, στο σάλιο, στα δάκρυα, στον ιδρώτα, στο μητρικό γάλα, 
στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό κ.α. Στα τρία πρώτα, δηλαδή στο αίμα, στο σπέρμα 
και  στις  κολπικές  εκκρίσεις,  βρίσκεται  σε  πολύ  μεγαλύτερες  συγκεντρώσεις. 
Αυτό  προδιαγράφει  και  τον  τρόπο  μετάδοσης  του  ιού.  Ο  ιός  μπορεί  να 
μεταδοθεί με τη μετάγγιση αίματος ή με τη χρήση της ίδιας σύριγγας (κυρίως 
από τοξικομανείς). Μπορεί επίσης να μεταδοθεί και κατά τη σεξουαλική επαφή 
ενός φορέα και ενός υγιούς ατόμου. Δεν αποκλείεται μετάδοση του ιού και κατά 
τον τοκετό, από τη μητέρα - φορέα προς το νεογνό.

Γ2. 
Γ2.1 Το  δίκτυο  που  απεικονίζει  το  σύνολο  των  τροφικών  σχέσεων  μεταξύ  των 
οργανισμών  ενός  οικοσυστήματος,  ονομάζεται τροφικό  πλέγμα. Οι  τροφικές 
αλυσίδες αποτελούν μέρος των πολύπλοκων τροφικών σχέσεων που παρουσιάζει 
ένα τροφικό πλέγμα.
Οι τροφικές αλυσίδες είναι:
1 -> 4 -> 7
2 -> 5 -> 7
2 -> 5 -> 8
3 -> 6 -> 8

Γ2.2 Ο  όρος  «ποικιλότητα»  αναφέρεται  στα  διαφορετικά  είδη  οργανισμών  που 
υπάρχουν  σε  ένα  οικοσύστημα.  Η  ποικιλότητα  των  οικοσυστημάτων,  αν  και 
φαινομενικά αντιβαίνει στην ισορροπία τους, καθώς θα ήταν αναμενόμενο οι πιο 
απλές  δομές  να  είναι  και  πιο  σταθερές,  αντίθετα  την  ενισχύει.  Πράγματι,  όσο 
μεγαλύτερη ποικιλότητα έχει ένα οικοσύστημα, τόσο πιο ισορροπημένο είναι. Αυτό 
συμβαίνει, γιατί τα οικοσυστήματα με μεγαλύτερη ποικιλότητα παρουσιάζουν και 
μεγαλύτερη ποικιλία σχέσεων μεταξύ των βιοτικών παραγόντων τους. Έτσι, όποτε 
μια  μεταβολή  διαταράσσει  την  ισορροπία  τους,  υπάρχουν  αρκετοί  διαθέσιμοι 
μηχανισμοί αυτορρύθμισης που την αποκαθιστούν. Άρα περισσότερο σταθερό είναι 
το οικοσύστημα Β.

ΘΕΜΑ 4ο

Δ1. Η  ελονοσία  προκαλείται  από  το  πλασμώδιο  που  είναι  ένα  πρωτόζωο. 
Μεταδίδεται με το τσίμπημα του κουνουπιού.
Δ2. Ο μικροοργανισμός εισήλθε από το δέρμα. Το δέρμα εμποδίζει αποτελεσματικά 
την είσοδο των μικροβίων στον οργανισμό και λόγω της δομής του και λόγω των 
ουσιών που παράγονται από τους σμηγματογόνους και τους ιδρωτοποιούς αδένες 
του.  Η  κεράτινη  στιβάδα,  που  αποτελεί  ένα  στρώμα  νεκρών  κυττάρων  της 
επιδερμίδας, λειτουργεί ως φραγμός στην είσοδο των μικροβίων.
Δ3. Η πενικιλίνη δρα παρεμποδίζοντας τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος των 
μικροοργανισμών.  Δεν  θα  είναι  δραστική  διότι  τα  πρωτόζωα  δεν  διαθέτουν 
κυτταρικό τοίχωμα.
Δ4.  Το εμβόλιο περιέχει νεκρούς ή εξασθενημένους μικροοργανισμούς ή τμήματά 
τους. Το εμβόλιο, όπως θα έκανε και ο ίδιος ο μικροοργανισμός, ενεργοποιεί τον 
ανοσοβιολογικό μηχανισμό, για να παραγάγει αντισώματα και κύτταρα μνήμης. Έχει 
αργή δράση διότι απαιτούνται αρκετές μέρες ώστε να δράσει. 



Δ5. 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.


