ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003

ΘΕΜΑ 1 Ο :
1. β
2. α
3. γ

4. α
5. γ

ΘΕΜΑ 2 Ο :

Φ
ΡΟ
Μ Ν
ΕΤ ΤΙ
Σ
Α Τ
ΒΑ Η
Ρ
ΣΗ ΙΑ

1. Τα δερµατόφυτα αποτελούν µια ειδική κατηγορία µυκήτων που
προσβάλλουν το δέρµα, ιδιαίτερα το τριχωτό µέρος της κεφαλής, αλλά και
τις µεσοδακτύλιες περιοχές των ποδιών προκαλώντας ερυθρότητα και
έντονο κνησµό. Τα νοσήµατα που προκαλούνται στον άνθρωπο από
παθογόνους µύκητες ονοµάζονται µυκητιάσεις. Γενικά, οι µύκητες είναι
ευκαρυωτικοί µονοκύτταροι ή κοινοκυτταρικοί οργανισµοί (διαθέτουν
κυτταρόπλασµα µε πολυάριθµους πυρήνες). Οι περισσότεροι µύκητες
αποτελούνται από απλούστερες νηµατοειδείς δοµές, τις υφές.
Πολλοί από αυτούς πολλαπλασιάζονται µονογονικά µε απλή διχοτόµηση,
ενώ άλλοι πολλαπλασιάζονται µε εκβλάστηση. Στους τελευταίους
σχηµατίζεται σε κάποιο σηµείο του αρχικού κυττάρου ένα εξόγκωµα, το
εκβλάστηµα, το οποίο όταν αναπτυχθεί αρκετά, είτε παραµένει ενωµένο
µε το γονικό οργανισµό, είτε αποκόβεται από αυτόν και ζει πλέον ως
αυτοτελής οργανισµός. (σελίδα 13, σχολικού βιβλίου).
2. Το AIDS (Σύνδροµο της Επίκτητης Ανοσοβιολογικής Ανεπάρκειας) ανήκει
στα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα και οφείλεται στον ιό HIV,
προκαλώντας µία από τις σοβαρότερες ασθένειες της εποχής µας, καθώς
οδηγεί σε εξασθένηση της λειτουργίας του ανοσοβιολογικού συστήµατος
του ανθρώπινου οργανισµού.
Η µετάδοση της ασθένειας αναφέρεται στη σελίδα 47 του σχολικού
βιβλίου: «Στον οργανισµό του ανθρώπου … µε την κοινή χρήση σκευών
φαγητού».
3. Σελίδες
41
–
42,
σχολικού
βιβλίου:
«Η
ενεργοποίηση
του
ανοσοβιολογικού συστήµατος … προσβάλλει το αλλεργιογόνο».
4. Σελίδα 69, σχολικού βιβλίου: «Η έννοια του οικοσυστήµατος αποτελεί …
αναπτύσσονται µεταξύ τους». Στους αβιοτικούς παράγοντες του
περιβάλλοντος ανήκουν το κλίµα (υγρασία, θερµοκρασία, ηλιοφάνεια), η
διαθεσιµότητα θρεπτικών στοιχείων, η σύσταση του εδάφους, η αλατότητα
του νερού κ.ά. Στους βιοτικούς παράγοντες ανήκουν οι παραγωγοί
(αυτότροφοι), καταναλωτές και αποικοδοµητές (ετερότροφοι). Η φύση και
η λειτουργία του οικοσυστήµατος καθορίζονται από τη συνεχή
αλληλεπίδραση των βιοτικών µε τους αβιοτικούς παράγοντες.
5. Κατά το φαινόµενο αυτό, η βροχή γίνεται περισσότερο όξινη καθώς η τιµή
του pH της µπορεί να πέσει αρκετά κάτω από το 5. Αποτελεί έναν από
τους κύριους λόγους ερηµοποίησης των οικοσυστηµάτων (σελίδα 101
σχολικού βιβλίου) και σελίδα 107 σχολικού βιβλίου: «Εξαιτίας του
φαινοµένου της όξινης βροχής … εξωτερικές επιφάνειές τους».
Επίσης, µπορούµε να αναφέρουµε ότι εξαιτίας της όξινης βροχής
καταστρέφονται τα δάση µε αποτέλεσµα να περιορίζεται η βλάστηση, να
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αυξάνεται η επιφανειακή απορροή, να αποµακρύνονται τα θρεπτικά
συστατικά και το έδαφος να διαβρώνεται και να ερηµοποιείται.
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Α. Τα φυτά χρησιµοποιούν τα νιτρικά ιόντα που προσλαµβάνουν από το
έδαφος προκειµένου να συνθέσουν τις αζωτούχες ενώσεις τους όπως τις
πρωτεΐνες και τα νουκλεϊκά οξέα. Το άζωτο που περιέχεται στις ουσίες
αυτές διακινείται µέσω των τροφικών αλυσίδων στις διάφορες τάξεις των
καταναλωτών προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή
πρωτεϊνών.
Στην συνέχεια ο µαθητής πρέπει να αναφέρει από σελίδα 87 σχολικού
βιβλίου: «Ο άνθρωπος επηρεάζει … πουλιών (γκουανό)» και από σελίδα
86 σχολικού βιβλίου: «Όλες αυτές οι ουσίες διασπώνται από τους
αποικοδοµητές … παραλαµβάνονται από τα φυτά».
Ένας από του πιο οικολογικούς τρόπους εµπλουτισµού του εδάφους σε
άζωτο είναι η αµειψισπορά. Η παραδοσιακή αυτή γεωργική πρακτική
αξιοποιεί την ιδιότητα των ψυχανθών να φέρουν στις ρίζες τους
αζωτοδεσµευτικά βακτήρια. Είναι η εναλλαγή στην καλλιέργεια σιτηρών
και ψυχανθών, έτσι ώστε το έδαφος να εµπλουτίζεται µε άζωτο και να
µην
εξασθενεί.
Στηρίζεται
στην
βιολογική
αζωτοδέσµευση
που
πραγµατοποιείται µε τα αζωτοδεσµευτικά βακτήρια, τα οποία καθώς
συµβιώνουν στις ρίζες των ψυχανθών (όπως το τριφύλλι, η µπιζελιά, η
φασολιά, η φακή, η σόγια) σε ειδικά εξογκώµατα (φυµάτια) έχουν την
ικανότητα να δεσµεύουν το ατµοσφαιρικό άζωτο και να το µετατρέπουν
σε νιτρικά ιόντα, τα οποία µπορούν να απορροφηθούν από τα ψυχανθή.
Η βιολογική αζωτοδέσµευση
κατέχει το 90% της συνολικής
αζωτοδέσµευσης κατά την οποία το ατµοσφαιρικό άζωτο που δεν µπορεί
να αξιοποιηθεί από τους παραγωγούς µετατρέπεται σε αξιοποιήσιµη
µορφή (νιτρικά ιόντα).
Β. Σελίδα 88 σχολικού βιβλίου: «Μετά την ανακάλυψη της µεθόδου …
ποσοτήτων αστικών λυµάτων».
Σελίδες 108, 109 σχολικού βιβλίου: «Όσον αφορά το φαινόµενο αυτό …
πεθαίνουν από ασφυξία».
ΘΕΜΑ 4 Ο :

1. Η καµπύλη (Α) αντιστοιχεί στα αντιγόνα και η καµπύλη (Β) αντιστοιχεί στα
αντισώµατα.
Στην καµπύλη (Α) τα αντιγόνα έχουν στην αρχή πολύ µικρή τιµή και
κατόπιν για κάποιο διάστηµα αυξάνονται. Η µεταβολή τους δείχνει
εγκατάσταση και πολλαπλασιασµό των ιών στον οργανισµό, δηλαδή
πρόκειται για λοίµωξη. Ο πολλαπλασιασµός του ιού οφείλεται στο ότι
εισέρχεται για πρώτη φορά στον οργανισµό µε αποτέλεσµα να έχουµε
πρωτογενή ανασοβιολογική απόκριση. ∆εν υπάρχουν κύτταρα µνήµης
ώστε να αντιµετωπιστεί άµεσα ο ιός, ο οποίος χρησιµοποιώντας τους
µηχανισµούς του κυττάρου – ξενιστή πολλαπλασιάζεται. Λίγο πριν την
παραγωγή αντισωµάτων µειώνεται ο ρυθµός αύξησής των ιών και αυτό
οφείλεται στο ότι ενεργοποιήθηκαν οι µηχανισµοί µη ειδικής άµυνας,
δηλαδή η φαγοκυττάρωση, η φλεγµονώδης αντίδραση, ο πυρετός καθώς
και η παραγωγή ουσιών µε αντιµικροβιακή δράση όπως οι ιντερφερόνες,
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το συµπλήρωµα και η προπερδίνη. Όταν αρχίζει η παραγωγή
αντισωµάτων (10 η ηµέρα), µειώνεται και η συγκέντρωση των ιών και
τελικά µηδενίζεται (Σε αυτό το σηµείο να αναφερθούν τα αποτελέσµατα
της σύνδεσης αντιγόνου – αντισώµατος από τη σελίδα 36 σχολικού
βιβλίου).
Πιο αναλυτικά, η µείωση της συγκέντρωσης των ιών, καθώς και η
παραγωγή και αύξηση των αντισωµάτων και στη συνέχεια η µείωσή τους
θα αιτιολογηθούν από τα 3 στάδια της πρωτογενούς ανοσοβιολογικής
απόκρισης που περιγράφεται στις σελίδες 37, 38, 39 του σχολικού
βιβλίου.
2. Ο πυρετός ανήκει στους µηχανισµούς µη ειδικής άµυνας που
αντιµετωπίζουν τους µικροοργανισµούς µετά την είσοδό τους στον
ανθρώπινο οργανισµό. Ο οργανισµός µας διαθέτει έναν οµοιοστατικό
µηχανισµό που ρυθµίζει τη διατήρηση της θερµοκρασίας του σώµατος
στους 36,6 ο C. Ωστόσο, σε περίπτωση γενικευµένης µικροβιακής
µόλυνσης, η θερµοκρασία του σώµατος ανεβαίνει. Αυτή η µη φυσιολογική
υψηλή θερµοκρασία, ονοµάζεται πυρετός. Παρεµποδίζεται η λειτουργία
των ενζύµων των κυττάρων η οποία σε περιπτώσεις ιώσεων, έχει ως
αποτέλεσµα την αναστολή του πολλαπλασιασµού των ιών. Αυτό συµβαίνει
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 και άρα για τον
πολλαπλασιασµό τους (είναι υποχρεωτικά κυτταρικά παράσιτα).
Επιπλέον, ο πυρετός ενισχύει τη δράση των φαγοκυττάρων τα οποία
όπως ξέρουµε αντιµετωπίζουν και ορισµένους ιούς.
3. Γίνεται δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση. Σελίδα 39 σχολικού
βιβλίου: «Η δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση … ότι µολύνθηκε».
Σελίδα 34 σχολικού βιβλίου: «Οι µηχανισµοί ειδικής άµυνας διαθέτουν …
να αντιδρά γρηγορότερα». Με την είσοδο του αντιγόνου ενεργοποιούνται
τα µακροφάγα που ενεργοποιούν τα βοηθητικά Τ - λεµφοκύτταρα µνήµης.
Τα τελευταία ενεργοποιούν τα Β – λεµφοκύτταρα µνήµης και τα
κυτταροτοξικά
Τ
–
λεµφοκύτταρα
µνήµης.
Η
δευτερογενής
ανοσοβιολογική απόκριση ολοκληρώνεται και σταµατά την κατάλληλη
στιγµή µε τη βοήθεια των κατασταλτικών Τ – λεµφοκυττάρων.
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