
Απαντήσεις:
ΘΕΜΑ 1ο 
1=δ, 2=β, 3=α, 4=δ, 5= β.

ΘΕΜΑ 2ο

Β1. 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, 
ενώ το γαλακτικό οξύ και η λυσοζύμη (ένζυμο που διασπά το κυτταρικό τοίχωμα των 
βακτηρίων),  τα  οποία  περιέχονται  στον  ιδρώτα,  και  τα  λιπαρά  οξέα,  τα  οποία 
περιέχονται στο σμήγμα, δημιουργούν δυσμενές χημικό περιβάλλον για τα μικρόβια. 
Παράλληλα,  στην  επιφάνεια  του  δέρματός  μας  φιλοξενούνται  μη  παθογόνοι 
μικροοργανισμοί  που  ανταγωνίζονται  τους  παθογόνους  και  εμποδίζουν  την 
εγκατάστασή τους σ' αυτήν.

Β2. Η  φλεγμονώδης  αντίδραση,  ή  απλά  φλεγμονή,  εκδηλώνεται  με  ένα  σύνολο 
συμπτωμάτων στα οποία περιλαμβάνονται το κοκκίνισμα στην περιοχή του τραύματος, 
το οίδημα, ο πόνος και η τοπική αύξηση της θερμοκρασίας. Ο πόνος οφείλεται στον 
τραυματισμό των απολήξεων των νευρικών κυττάρων και στη δράση σ' αυτά τοξινών 
που απελευθερώνονται από τους μικροοργανισμούς. Παράλληλα, τα αιμοφόρα αγγεία 
της περιοχής διαστέλλονται, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται περισσότερο αίμα και 
να προκαλείται κοκκίνισμα. 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.

Β3. Η ελονοσία οφείλεται στο πρωτόζωο πλασμώδιο. Τα πρωτόζωα είναι ευκαρυωτικοί 
οργανισμοί μονοκύτταροι, ενώ μπορεί να διαθέτουν μαστίγια και βλεφαρίδες. 

Β4. Μια  ασθένεια,  για  να  θεωρηθεί  λοιμώδης,  πρέπει  να  ικανοποιεί  κάποιες 
προϋποθέσεις. Ο Ρ. Κοχ, μελετώντας το 1882 τον τρόπο μετάδοσης της φυματίωσης, 
διατύπωσε τις προϋποθέσεις αυτές που ονομάστηκαν «κριτήρια του Κοχ». Σύμφωνα με 
τα κριτήρια αυτά, μια ασθένεια οφείλεται σε έναν παθογόνο μικροοργανισμό, όταν ο 
μικροοργανισμός αυτός:  Ανιχνεύεται στους ιστούς ή στα υγρά του ασθενούς ή στον 
οργανισμό ατόμων που πέθαναν από αυτή την ασθένεια. Μπορεί να απομονωθεί και 
να  καλλιεργηθεί  στο  εργαστήριο.  Μπορεί  να  προκαλέσει  την  ίδια  ασθένεια  σε 
πειραματόζωα αλλά και να απομονωθεί εκ νέου από αυτά.



ΘΕΜΑ 3ο

Γ1. 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.

Γ2.  Τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας ή παρεμποδίζοντας κάποια ειδική βιοχημική 
αντίδραση του μικροοργανισμού. Όλα τα γνωστά αντιβιοτικά δρουν σύμφωνα με έναν 
από  τους  παρακάτω  μηχανισμούς:  Παρεμποδίζουν  τη  σύνθεση  του  κυτταρικού 
τοιχώματος των μικροοργανισμών (π.χ. η πενικιλίνη). Αναστέλλουν κάποια αντίδραση 
του μεταβολισμού των μικροοργανισμών. Παρεμβαίνουν στις λειτουργίες αντιγραφής, 
μεταγραφής και μετάφρασης του γενετικού υλικού των μικροοργανισμών. Προκαλούν 
διαταραχές στη λειτουργία της πλασματικής μεμβράνης.

Γ3.  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. Προφανώς το 
βακτήριο ανέπτυξε ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό και συνέχισε να αυξάνεται.

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  απορροφούνται  από  τα 
γειτονικά  υγιή  κύτταρα.  Με  την  εισαγωγή  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 4ο

1. Το διάγραμμα Α είναι του Νίκου ενώ το διάγραμμα Β είναι του Γιώργου.
2. Στο διάγραμμα Β παρατηρείται  καθυστέρηση στην  παραγωγή των αντισωμάτων. 

Συνεπώς πρόκειται  για πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση η οποία συμβαίνει 
κατά  την  πρώτη  επαφή  του  οργανισμού  με  ένα  αντιγόνο.  Στο  διάγραμμα  Α 
παρατηρείται άμεση παραγωγή αντισωμάτων. Συνεπώς πρόκειται για δευτερογενή 
ανοσοβιολογική  απόκριση.  Η  δευτερογενής  ανοσοβιολογική  απόκριση 
ενεργοποιείται κατά την επαφή του οργανισμού με το ίδιο αντιγόνο για δεύτερη (ή 
επόμενη) φορά. Στην περίπτωση αυτή ενεργοποιούνται τα κύτταρα μνήμης, ξεκινά 
αμέσως η  έκκριση αντισωμάτων και  έτσι  δεν  προλαβαίνουν  να  εμφανιστούν  τα 



συμπτώματα  της  ασθένειας.  Το  άτομο  δεν  ασθενεί  και  πιθανότατα  δεν 
αντιλαμβάνεται ότι μολύνθηκε.
Δ2. Το τοξόπλασμα και η Candida albicans.
Δ3. Τα  βακτήρια  αναπαράγονται  κυρίως  μονογονικά  με  απλή  διχοτόμηση.  Η 
αναπαραγωγή  τους  διαρκεί  μικρό  χρονικό  διάστημα.  Ορισμένα  βακτήρια,  σε 
ευνοϊκές γι' αυτά συνθήκες, διαιρούνται κάθε 20 λεπτά. 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.
Δ4.  Η σύνδεση αντιγόνου αντισώματος ενεργοποιεί  το συμπλήρωμα.  Η σύνδεση 
αντιγόνου αντισώματος βοηθά στην αναγνώριση του αντιγόνου από τα μακροφάγα 
με σκοπό την ολοκληρωτική τους καταστροφή.


