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3η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑ∆Α)

ΜΑΘΗΜΑ:

ΒΙΟΛΟΓΙΑ I / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

5

ΤΑΞΗ:
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Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2015
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ A

Α1 - γ, Α2 - δ, Α3 - α, Α4 - β, Α5 - α

ΘΕΜΑ Β

Παθογόνα πρωτόζωα είναι: το πλασµώδιο (µεταδίδεται από τα κουνούπια και
προκαλεί ελονοσία), το τρυπανόσωµα (µεταδίδεται από τη µύγα τσετσέ και
προκαλεί την ασθένεια του ύπνου), η ιστολυτική αµοιβάδα (µεταδίδεται από
το µολυσµένο νερό ή τα µολυσµένα τρόφιµα και προκαλεί αµοιβαδοειδή
δυσεντερία), το τοξόπλασµα (µεταδίδεται από τα κατοικίδια ζώα, προσβάλλει
βασικά όργανα όπως τους πνεύµονες, το ήπαρ και το σπλήνα και προκαλεί
αποβολές στις εγκύους). Επιπροσθέτως, στα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα
νοσήµατα αναφέρεται η λοίµωξη από τριχοµονάδα.

Β2.

Όπως κάθε κλειδί ανοίγει µία συγκεκριµένη κλειδαριά, έτσι και κάθε αντίσωµα
συνδέεται εκλεκτικά µε το συγκεκριµένο αντιγόνο που προκάλεσε την
παραγωγή του. Το µόριο του αντισώµατος αποτελείται από τέσσερις
πολυπεπτιδικές αλυσίδες, δύο µεγάλες και δύο µικρές. Οι µεγάλες
πολυπεπτιδικές αλυσίδες ονοµάζονται βαριές και οι µικρές ελαφριές. Οι
αλυσίδες αυτές συνδέονται µεταξύ τους µε οµοιοπολικούς δεσµούς και
σχηµατίζουν µια δοµή που µοιάζει µε σφεντόνα ή µε το γράµµα Υ. Η περιοχή
του µορίου του αντισώµατος που συνδέεται µε το αντιγόνο ονοµάζεται
µεταβλητή περιοχή. Η µεταβλητή περιοχή, ανάλογα µε το σχήµα της, που
οφείλεται στην αλληλουχία των αµινοξέων της, καθιστά ικανό το αντίσωµα να
συνδέεται µε ένα συγκεκριµένο αντιγόνο. Αντίθετα, το υπόλοιπο τµήµα του
είναι ίδιο σε όλα τα αντισώµατα και αποτελεί τη σταθερή περιοχή του
αντισώµατος.
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Β1.
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Β3.
• Για τους αυτότροφους οργανισµούς πηγή ενέργειας αποτελεί ο ήλιος.
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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.
• Για τους ετερότροφους οργανισµούς πηγή ενέργειας αποτελούν οι
χηµικές ουσίες.
Όλοι οι άλλοι οργανισµοί των οικοσυστηµάτων, οι οποίοι δε
φωτοσυνθέτουν, χαρακτηρίζονται ως ετερότροφοι, γιατί παραλαµβάνουν µε
την τροφή τους τις χηµικές ουσίες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη
των ενεργειακών αναγκών τους.
Αν και το όζον στα κατώτερα επίπεδα της ατµόσφαιρας αποτελεί ρύπο, στα
ανώτερα επίπεδα της ατµόσφαιρας, σε ύψος 15 µε 30 Km (κατώτερη
στρατόσφαιρα), σχηµατίζει µια στιβάδα που διαδραµατίζει σπουδαίο ρόλο στη
διατήρηση της ζωής, καθώς απορροφά ένα σηµαντικό µέρος της υπεριώδους
ακτινοβολίας. Η ακτινοβολία αυτή έχει θανατηφόρο δράση στους
µονοκύτταρους οργανισµούς, προκαλεί µεταλλάξεις στο DNA, προκαλεί
καταρράκτη και καρκίνο του δέρµατος.

ΘΕΜΑ Γ
Γ1.
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Β4.

Μικροοργανισµοί, όπως το βακτήριο Escherichia coli που ζει στο έντερο, όταν
βρίσκονται σε µικρό αριθµό και δε µεταναστεύουν σε άλλους ιστούς και
όργανα, αποτελούν φυσιολογική µικροχλωρίδα για τον άνθρωπο, είτε διότι
παράγουν χρήσιµες χηµικές ουσίες τις οποίες ο άνθρωπος δεν µπορεί να
συνθέσει µόνος του (π.χ. βιταµίνη Κ από την Ε. coli) είτε διότι συµβάλλουν
στην άµυνα του οργανισµού.
Παράλληλα, στην επιφάνεια του δέρµατος µας φιλοξενούνται µη παθογόνοι
µικροοργανισµοί που ανταγωνίζονται τους παθογόνους και εµποδίζουν την
εγκατάσταση τους σ' αυτήν.
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α. Παρατηρώντας το διάγραµµα διαπιστώνουµε ότι αρχικά τα βακτήρια
πολλαπλασιάζονται µέσα στους ξενιστές ο οποίοι εκδηλώνουν τα
συµπτώµατα της ασθένειας. Στη συνέχεια, και κατά τη χρονική στιγµή (t1),
χορηγείται αντιβιοτικό και ενώ αρχικά παρατηρείται ελάττωση του
πληθυσµού των µικροοργανισµών στη συνέχεια αυξάνεται και πάλι. Αυτό
συµβαίνει γιατί µέσα στον πληθυσµό των βακτηρίων υπήρχαν ορισµένα
στελέχη τα οποία είχαν αναπτύξει ανθεκτικότητα στη δράση του
συγκεκριµένου αντιβιοτικού (π.χ. λόγω αλόγιστης χρήσης των
αντιβιοτικών). Τα συγκεκριµένα βακτήρια πολλαπλασιάζονται µε
αποτέλεσµα να εµφανίζονται και πάλι τα συµπτώµατα της ασθένειας.
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Γ2.
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Σηµαντικότερα αζωτοδεσµευτικά βακτήρια είναι αυτά που ζουν συµβιωτικά
στις ρίζες των ψυχανθών (όπως είναι το τριφύλλι, η µπιζελιά, η φασολιά, η
φακή, η σόγια) σε ειδικά εξογκώµατα (φυµάτια). Αυτά τα βακτήρια έχουν την
ικανότητα να δεσµεύουν το ατµοσφαιρικό άζωτο και να το µετατρέπουν σε
νιτρικά ιόντα, τα οποία µπορούν να απορροφηθούν από τα ψυχανθή.

β. Σύµφωνα µε την θεωρία του ∆αρβίνου:

ÈÅ

• Στο φυλογενετικό δέντρο των βακτηρίων, σε κάποιο προγονικό είδος,
υπήρχαν βακτήρια που εµφάνιζαν ανθεκτικότητα στο συγκεκριµένο
αντιβιοτικό εξαιτίας κάποιας µετάλλαξης.
• Όµως, ο αριθµός των βακτηρίων που δηµιουργούνταν ήταν πολύ
µεγαλύτερος από τον αριθµό των βακτηρίων που διέθεταν
ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά. Προέκυψε, λοιπόν, η ανάγκη επιβίωσης
των βακτηρίων απέναντι στο αντιβιοτικό.
• Η φυσική επιλογή ευνόησε τα βακτήρια που εµφάνιζαν ανθεκτικότητα
στο αντιβιοτικό, γιατί µπορούσαν να επιβιώσουν παρά την ύπαρξη του
αντιβιοτικού αυτού. Τα άτοµα που δε διέθεταν ανθεκτικότητα στο
αντιβιοτικό µειώνονταν συνεχώς και τελικά εξαφανίστηκαν.
• Τέλος, η ανθεκτικότητα στο αντιβιοτικό κληροδοτήθηκε από τα αρχικά
βακτήρια στους απογόνους και αποτέλεσε χαρακτηριστικό του νέου
είδους.
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α. Οι τροφικές αλυσίδες που απεικονίζονται στο πλέγµα είναι:

Καταναλωτές
Καταναλωτές
Καταναλωτές
Καταναλωτές
ης
ης
ης
1 τάξης
2 τάξης
3 τάξης
4ης τάξης
→ Βάτραχος
→ Πελαργός
Υδρόβια φυτά → Λιβελούλα
Φυτοπλαγκτόν → Γυρίνος
→ Κυπρίνος
→ Πέστροφα
→ Πελαργός
→ Πέστροφα
→ Πελαργός
Φυτοπλαγκτόν → Ζωοπλαγκτόν → Κυπρίνος
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Παραγωγοί

Επειδή οι πελαργοί ανήκουν σε δύο διαφορετικά επίπεδα, για τον
υπολογισµό της βιοµάζας τους, θα πρέπει να δηµιουργήσουµε δύο
πυραµίδες.
• Οι πυραµίδες βιοµάζας είναι πάντα κανονικής µορφής, αφού έχει
υπολογιστεί ότι µόνο το 10% περίπου της ενέργειας …. και συνεπώς
µειώνεται και η βιοµάζα του. (σελ. 77 σχολ. βιβλίου)
• Ορισµός πυραµίδας βιοµάζας (σελ. 76 σχολ. βιβλίου)

Bυδρ.πτ. = 1000 tn · 1000 = 1.000.000 Kg

10
= 100.000 Kg
100
10
Ββατρ.. = 100.000 ·
= 10.000 Kg
100
10
Βπελ. = 100.000 ·
= 1.000 Kg
100

Βλιβελ. = 1.000.000 ·

ÈÅ

Bφυτοπλ. = 2000 tn · 1000 = 2.000.000 Kg

Βζωοπλ-γυρ. = 2.000.000 ·

10
= 200.000 Kg
100

10
= 20.000 Kg
100
10
Βπεστρ. = 20.000 ·
= 2.000 Kg
100
10
Βπελ. = 2.000 ·
= 200 Kg
100

Βκυπρ.. = 200.000 ·

Άρα, η συνολική βιοµάζα των πελαργών είναι: 1000 Kg + 200 Kg = 1200 Kg
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β.

ΘΕΜΑ ∆

1200
֞ x = 400 πελαργοί
3
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3 · x = 1 · 1200 ֞ x =

5

Ο 1 πελαργός έχει µέση βιοµάζα
3 Kg
x;
1200 Kg

∆1.

Καµπύλη α: Συγκέντρωση ιών HIV
Καµπύλη β: Συγκέντρωση αντισωµάτων
Καµπύλη γ: Συγκέντρωση βοηθητικών Τ - λεµφοκυττάρων

∆2.

0→t1:

Όταν ο ιός ΗIV εισέλθει στον οργανισµό του ανθρώπου, αρχίζει
ένας «αγώνας» µεταξύ αυτού και του ανοσοβιολογικού
συστήµατος. Με την είσοδο του στον οργανισµό ο ιός ΗIV
συνδέεται µε τους ειδικούς υποδοχείς που βρίσκονται στην
πλασµατική µεµβράνη των βοηθητικών Τ-λεµφοκυττάρων και
µολύνει περιορισµένο αριθµό από αυτά τα κύτταρα. Κατ' αυτό
τον τρόπο το γενετικό υλικό του ιού εισέρχεται στα βοηθητικά Τλεµφοκύτταρα. Εκεί πολλαπλασιάζεται χρησιµοποιώντας το
ένζυµο αντίστροφη µεταγραφάση και αξιοποιώντας τους
µηχανισµούς του κυττάρου. Αρχικά από το RNA του ιού
συντίθεται µονόκλωνο
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DNA, το οποίο στη συνέχεια µετατρέπεται σε δίκλωνο DNA.
Συνήθως το δίκλωνο DNA του ιού συνδέεται µε το DNA του
κυττάρου-ξενιστή και παραµένει ανενεργό (σε λανθάνουσα
κατάσταση). Κατά την περίοδο αυτή το άτοµο θεωρείται φορέας
του ιού. Υπάρχει όµως η πιθανότητα να ενεργοποιηθεί ο ιός και
να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται.

t2→ τέλος:

Μετά από αρκετά χρόνια (συνήθως 7 έως 10), διάστηµα κατά το
οποίο το ανοσοβιολογικό σύστηµα ενεργοποιείται από πολλά
αντιγόνα, εκδηλώνεται η τυπική συµπτωµατολογία της ασθένειας
(υψηλός πυρετός, έντονες λοιµώξεις, διάρροιες). Κατά το
χρονικό αυτό διάστηµα ο ιός µολύνει και καταστρέφει όλο και
περισσότερα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα, µε αποτέλεσµα να
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εξασθενεί η λειτουργία του ανοσοβιολογικού συστήµατος. Με
την πάροδο του χρόνου τα συµπτώµατα αυτά γίνονται
εντονότερα και το άτοµο οδηγείται τελικά στο θάνατο.
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∆3. ∆υστυχώς, µέχρι σήµερα, η επιστήµη δε διαθέτει κατάλληλα και
αποτελεσµατικά µέσα αντιµετώπισης του HIV. Η ικανότητα του ιού να
µεταλλάσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς καθιστά αδύνατη την αντιµετώπισή του
από το ανοσοβιολογικό σύστηµα και δυσκολεύει τη θεραπεία της νόσου. Η
επιτυχία µιας θεραπευτικής προσπάθειας εξαρτάται από την έγκαιρη διάγνωση
της νόσου. Υπάρχουν φάρµακα, όπως το ΑΖΤ και το DCC, που παρεµποδίζουν
την αντίστροφη µεταγραφή. Τα φάρµακα αυτά ωστόσο έχουν σοβαρές
παρενέργειες και θα πρέπει να χορηγούνται από ειδικούς γιατρούς και σε
εξειδικευµένα ιατρικά κέντρα. Παράλληλα, η φαρµακευτική αντιµετώπιση
ευκαιριακών λοιµώξεων από παθογόνους µικροοργανισµούς έχει επιµηκύνει
αρκετά το χρόνο επιβίωσης των ασθενών µε AIDS.

ÈÅ

∆4. Η παρασκευή εµβολίου βρίσκεται ακόµη σε πειραµατικό στάδιο, εξαιτίας
προβληµάτων που οφείλονται στην πολυµορφικότητα που παρουσιάζει ο ιός µε
την ικανότητα που έχει να µεταλλάσσεται.
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