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ΘΕΜΑ  Β  

Β1.  Σελ. 10  

'' Κάθε διαταραχή της οµοιόστασης ... ακόµη και στο θάνατο.'' 

 

Β2.  Σελ. 25:  

Τρόφιµα όπως το γάλα θα πρέπει να παστεριώνεται. Με την παστερίωση το γάλα 
θερµαίνεται στους 62ο C για µισή ώρα, οπότε καταστρέφονται όλα τα παθογόνα µικρόβια 
ενώ συγχρόνως διατηρείται η γεύση του. 
 

Β3. Σελ.48 

''Η διάγνωση της νόσου ... παραχθεί σ΄αυτόν''  

 

Β4. Σελ.129 

''Η δράση της φυσικής επιλογής είναι τοπικά ... άλλη χρονική στιγµή.'' 
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ΘΕΜΑ  Γ  

Γ1. Η καµπύλη Α αντιστοιχεί στα αντιγόνα και η καµπύλη Β αντιστοιχεί στα αντισώµατα. 

 

Γ2.  Πρόκειται για πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση. Κατά την είσοδο των ιών αρχίζει 
ο πολλαπλασιασµός τους µε αποτέλεσµα να αυξάνεται ο αριθµός των αντιγόνων που 
βρίσκονται στην επιφάνεια τους. Αρχικά ενεργοποιούνται τα µακροφάγα τα οποία 
καταστρέφουν µια ποσότητα του και εκθέτουν στην επιφάνεια τους τµήµατα του  ιικού 
αντιγόνου λειτουργώντας ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Έτσι ενεργοποιούνται τα Τ 
– βοηθητικά λεµφοκύτταρα τα οποία µε ουσίες που εκκρίνουν ενεργοποιούν τα Β- 
λεµφοκύτταρα. Αυτά στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται σε 
πλασµατοκύτταρα και Β- µνήµης. Τα πλασµατοκύτταρα θα εκκρίνουν µεγάλες ποσότητες 
αντισωµάτων ειδικών για το ιικό αντιγόνο, οπότε η καµπύλη των αντισωµάτων θα αρχίσει 
να ανεβαίνει. Από τη σύνδεση αντιγόνου αντισώµατος θα ενεργοποιηθούν τα φαγοκύτταρα 
που θα αναγνωρίσουν τον ιό και θα του καταστρέψουν και τέλος θα ενεργοποιηθούν τα Τ 
κατασταλτικά που θα σταµατήσουν την ανοσοβιολογική απόκριση. 
 

Γ3. 

Τα Τ λεµφοκύτταρα του θα ενεργοποιηθούν είναι τα Τ- βοηθητικά, τα Τ- κυτταροτοξικά και 
τα Τ- κατασταλτικά. 
Τα Τ- λεµφοκύτταρα που θα παραχθούν είναι τα Τ- βοηθητικά λεµφοκύτταρα µνήµης και 
τα Τ – κυτταροτοξικά λεµφοκύτταρα µνήµης.   
 
Γ4. ''Στην περίπτωση των ιών δρα ένας επιπλέον µηχανισµός µε ειδικής αµύνας οι 
Ιντερφερόνες.  
Σελ.34: '' Όταν κάποιος ιός µολύνει ... να πολλαπλασιαστεί''. 
 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1.  ''Η ενέργεια των υπόλοιπων τροφικών επιπέδων είναι:  
Ποώδη φυτά: 106 KJ 
Βάτραχοι: 104 KJ 
Φίδια: 103  KJ 
Γεράκια: 102  KJ 
Η τροφική πυραµίδα είναι:  

 
    Γεράκια 10

2
 kj     

   Φίδια 10
3
kj    

  Βάτραχοι 10
4
kj   

 Ακρίδες 10
5
kj  

Ποώδη φυτά 10
6
kj 
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∆2.  Λόγω της µείωσης του πληθυσµού των βατραχιών αυξάνεται ο πληθυσµός των 
ακρίδων,  αφού µειώνεται ο πληθυσµός των ποωδών φυτών θα µειωθεί δεδοµένου ότι 
καταναλώνονται περισσότερο από τις ακρίδες που έχουν αυξηθεί.   
 

∆3. Στα γεράκια αναµένεται να ανιχνευτεί 1mg µη βιοδιασπώµενου εντοµοκτόνου. 
Τα χαρακτηριστικά του εντοµοκτόνου είναι ότι δε διασπάται από τους οργανισµούς, µε 
αποτέλεσµα, ακόµη και αν βρίσκεται σε χαµηλές συγκεντρώσεις να συσσωρεύεται στους 
κορυφαίους καταναλωτές καθώς περνάει από τον ένα κρίκο της τροφικής αλυσίδας στον 
επόµενο. Στο φαινόµενο αυτό που ονοµάζεται βιοσυσσώρευση, αφού το εντοµοκτόνο δε 
βιοδιασπάται και δεν αποβάλλεται από τους οργανισµούς η ποσότητα της στους ιστούς των 
κορυφαίων καταναλωτών (γεράκια) θα είναι η ίδια. 
 
 
 
∆4. i) 1 → ∆ιοξείδιο του άνθρακα  
          7  →  Νιτρικά ιόντα 
 

ii) 2   →  φωτοσύνθεση 
            3 →  κυτταρική αναπνοή 
            4 →  διαπνοή 
            8 →  βιολογική αζωτοδέσµευση  
            9 → ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση  
           10 →  απονιτροποίηση (η δράση απονιτροποιητικών βακτηρίων) 
 

iii) 5 → αποικοδοµητές  
              6 → νιτροποιητικά βακτήρια  


