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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ 1ο
1. Σωστό το δ (ιώδιο).
2. Σωστό το γ (βακτήρια)
3. Σωστό το γ (θύµος αδένας)
4. Σωστό το γ (πλασµατοκύτταρα)
5. Σωστό το δ (τα νιτρικά ιόντα µετατρέπονται σε µοριακό άζωτο)

ΘΕΜΑ 2ο
1.

Τα αντιβιοτικά απευθύνονται σε βακτήρια και όχι σε ιούς.
Η δράση των αντιβιοτικών συνίσταται στην αναστολή κάποιας βιοχηµικής
αντίδρασης του µικροοργανισµού. Τα γνωστά αντιβιοτικά δρουν σύµφωνα µε έναν
από τους παρακάτω µηχανισµούς:
α. Παρεµπόδιση της σύνθεσης του βακτηριακού τοιχώµατος των βακτηρίων µε
την αναστολή της δράσης σηµαντικών ενζύµων π.χ. οι πενικιλίνες δρουν µε
αυτόν τον τρόπο.
β. Παρεµπόδιση της λειτουργίας των ριβοσωµάτων – αναστολή της
πρωτεϊνοσύνθεσης των βακτηρίων. Φάρµακα όπως π.χ. οι τετρακυκλίνες,
εισβάλλουν στο βακτήριο, παρεµβαίνουν στη λειτουργία των ριβοσωµάτων και
έτσι στη λειτουργία του mRNA και τελικά αναστέλλουν την πρωτεϊνοσύνθεση.
γ. Μεταβολή της σωστής λειτουργίας των νουκλεϊκών οξέων. Για παράδειγµα, η
µυτοµυκίνη C συνδέεται στις βάσεις της γουανίνης και έτσι διαταράσσεται η
σύνθεση των νουκλεϊνικών οξέων (DNA, RNA) πράγµα το οποίο συνεπάγεται
το θάνατο των κυττάρων.
δ. ∆ιαταραχή της λειτουργίας της κυτταρικής µεµβράνης π.χ οι πολυµυξίνες
ε. Αναστολή του µεταβολισµού των βακτηρίων. Τα αντιβιοτικά αυτά δρουν
παρεµποδίζοντας τη δράση ορισµένων µεταβολικών ενζύµων – «κλειδιών» π.χ.
οι σουλφαναµίδες εµποδίζουν το βακτήριο να παίρνει θρεπτικά συστατικά και
να αποβάλλει τα άχρηστα.
Τα αντιβιοτικά έχουν επιλεκτική δράση, δηλαδή βλάπτουν µόνο τους παθογόνους
µικροοργανισµούς και όχι τα κύτταρα του ανθρώπου και τα µικρόβια που
αποτελούν την φυσιολογική µικροβιακή χλωρίδα (σελ 123).
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2. Τα τροπικά δάση είναι τα πιο πλούσια και ποικίλα συστήµατα του πλανήτη. Παρότι
υπαρχει επάνω τους η πιο πλούσια βλάστηση, τα εδάφη των τροπικών δασών είναι
φτωχά, γεγονός που οφείλεται αφ΄ενός στα φυσικά χαρακτηριστικά τους και αφ΄
ετέρου στην ταχύτατη αποικοδόµηση του οργανικού υλικού (λόγω των υψηλών
θερµοκρασιών και της υγρασίας που υπάρχουν εκεί) και στην άµεση
επαναπρόσληψη των ανόργανων θρεπτικών συστατικών από τα φυτά. Τέτοια
εδάφη είναι εντελώς ακατάλληλα για γεωργία (σελ. 74).
3. Οι φυλετικά αναπαραγόµενοι οργανισµοί κατατάσσονται σε είδη µε βάση την
ικανότητα τους να διασταυρώνονται και να δίνουν γόνιµους απογόνους (βιολογικό
κριτήριο). Οι οργανισµοί αυτοί πρέπει να χαρακτηρίζονται και από κοινά
µορφολογικά χαρακτηριστικά.
Οι αφυλετικά αναπαραγόµενοι οργανισµοί κατατάσσονται σε είδη µε βάση
γενετικές, φυσιολογικές και µορφολογικές διαφορές (σελ. 7).

ΘΕΜΑ 3ο
1. Τα Τ- λεµφοκύτταρα είναι απαραίτητα για την πλήρη έκφραση της ανοσίας και
συµµετέχουν σε πολλές λειτουργίες για τις οποίες έχουν πάρει ειδικές ονοµασίες.
Τα πιο σηµαντικά είναι τα Τ- λεµφοκύτταρα που µπορούν να ρυθµίσουν την δράση
των Β- λεµφοκυττάρων ή άλλων Τ-λεµφοκυττάρων. Τα
βοηθητικά Τλεµφοκύτταρα αναγνωρίζουν το αντιγόνο και ενεργοποιούν τα Β-λεµφοκύτταρα.
Τα κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα καταστρέφουν τον εισβολέα αλλά και τα
κύτταρα που έχουν προσβληθεί από τον ιό ή ακόµη αντιµετωπίζουν καρκινικά
κύτταρα. Τα Τ- λεµφοκύτταρα παρεµποδιστές εµποδίζουν ή σταµατούν µια
ανοσοβιολογική απάντηση (σελ. 107, 113).
2. Τα αντισώµατα είναι πρωτεϊνες που συνθέτονται από τα Β-λεµφοκύτταρα.
∆εσµεύονται εξειδικευµένα στα αντιγόνα µε αποτέλεσµα τηςν καταστροφή των
αντιγόνων ή την αδρανοποίηση των τοξινών του ή την διευκόλυνση της
φαγοκυττάρωσης του από τα φαγοκύτταρα του οργανισµού. Επιπλέον
ενεργοποιούν το σύστηµα του συµπληρώµατος (σελ 113)
3. Ο άνθρωπος αυτός είναι δυνατόν να έχει εµβολιαστεί ή να έχει ξαναπεράσει την
ίδια ασθένεια στο παρελθόν (δευτερογενής ανοσία). Και στις δύο περιπτώσεις,
διαθέτει Β- κύτταρα µνήµης κατάλληλα να παράγουν αντισώµατα για την
εξωτοξίνη του βακτηρίου γρήγορα και σε µεγάλη συγκέντρωση.

ΘΕΜΑ 4ο
1. Α. Σκουµπρί
3ο τροφικό επίπεδο όταν τρέφεται από την σαρδέλα (διάτοµα, σαρδέλα, σκουµπρί)
3ο τροφικό επίπεδο όταν τρέφεται από το κρίλ (διάτοµα, κριλ, σκουµπρί)
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4ο τροφικό επίπεδο όταν τρέφεται από την σαρδέλα (διάτοµα, σκουλήκι, σαρδέλα,
σκουµπρί)
5ο τροφικό επίπεδο όταν τρέφεται από το χελι (διάτοµα, σκουλήκι, σαρδέλα, χέλι,
σκουµπρί)
Β. Σαρδέλα
2ο τροφικό επίπεδο όταν τρέφεται από τα διάτοµα
3ο τροφικό επίπεδο όταν τρέφεται από το σκουλήκι (διάτοµα, σκουλήκι, σαρδέλα)
Γ. Φώκια
6ο τροφικό επίπεδο όταν τρέφεται από την ρέγγα (διάτοµα, σκουλήκι, σαρδέλα,
χέλι, ρέγγα, φώκια)
4ο τροφικό επίπεδο όταν τρέφεται από το σκουµπρί (διάτοµα, σαρδέλα, σκουµπρί,
φώκια) ή (διάτοµα, κρίλ, σκουµπρί, φώκια).
2. Τα κωπήποδα θα αυξηθούν γιατί δεν θα τρώγονται από τις σουπιές, οπότε θα
αυξηθούν τα διάτοµα και κατά συνέπεια και τα σκουλήκια που τρώνε τα διάτοµα.
3. Τα νιτρικά ιόντα είναι η πιο εύληπτη µορφή του αζώτου για του παραγωγούς οι
οποίοι βρίσκονται στην εύφωτη ζώνη του θαλάσσιου οικοσυστήµατος (χρειάζονται
φως για την διαδικασία της φωτοσύνθεσης). Οπότε εκεί περιµένουµε να έχουµε
µείωση των νιτρικών ιόντων που ακολουθεί την µείωση των παραγωγων.

Επιµέλεια απαντήσεων:
Νικολακοπούλου Κωνσταντίνα – Βιολόγος
Φροντιστήριο «ΕΠΙΛΟΓΗ»
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