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ΘΕΜΑ Α

ΘΕΜΑ Β

Β1. Κάθε διαταραχή της οµοιόστασης µπορεί να προκαλέσει την εκδήλωση
διάφορων ασθενειών. Τέτοιες διαταραχές µπορεί να οφείλονται σε παθογόνους
µικροοργανισµούς, σε ακραίες µεταβολές των περιβαλλοντικών συνθηκών
(θερµοκρασία, ακτινοβολίες, διαθεσιµότητα οξυγόνου), ενώ συχνά είναι
απόρροια του τρόπου ζωής (κάπνισµα, αλκοόλ κτλ.).
Β2. Με την παστερίωση το γάλα θερµαίνεται στους 62oC για µισή ώρα, οπότε
καταστρέφονται όλα τα παθογόνα αλλά και τα περισσότερα µη παθογόνα
µικρόβια, ενώ συγχρόνως διατηρείται η γεύση του. (Κάποια από τα µη παθογόνα
βακτήρια µετατρέπονται σε ενδοσπόρια).
Β3. Η διάγνωση της νόσου γίνεται είτε µε την ανίχνευση του RNA του ιού είτε µε
την ανίχνευση των ειδικών για τον ιό αντισωµάτων στο αίµα του ασθενούς. Αυτό
είναι δυνατό να γίνει µετά την παρέλευση 6 εβδοµάδων έως 6 µηνών από την
εισβολή του ιού στον οργανισµό. ∆υστυχώς όµως η ύπαρξη ειδικών
αντισωµάτων ή ειδικών κυτταροτοξικών Τ-λεµφοκυττάρων στον οργανισµό του
ατόµου δε σηµαίνει αυτόµατα και ανοσία. Ο ιός συνυπάρχει στο µολυσµένο
άτοµο µε τα αντισώµατα που έχουν παραχθεί γι' αυτόν.

ÇÑ
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Β4. Πρέπει να τονιστεί ότι η δράση της φυσικής επιλογής είναι τοπικά και χρονικά
προσδιορισµένη. Οι συνθήκες του περιβάλλοντος διαφέρουν από περιοχή σε
περιοχή και από χρονική στιγµή σε χρονική στιγµή. Έτσι είναι δυνατόν ένα
χαρακτηριστικό που αποδεικνύεται προσαρµοστικό σε µια περιοχή µια
καθορισµένη χρονική στιγµή να είναι άχρηστο ή και δυσµενές σε µια άλλη
περιοχή ή σε µια άλλη χρονική στιγµή.

ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Η καµπύλη Α αντιστοιχεί στα αντιγόνα και η καµπύλη Β αντιστοιχεί στα
αντισώµατα.
Γ2. Στο συγκεκριµένο άτοµο ενεργοποιείται η πρωτογενής ανοσοβιολογική
απόκριση. Γνωρίζουµε ότι στην πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση η
παραγωγή των αντισωµάτων καθυστερεί (χρονικά καθυστερηµένη παραγωγή
αντισωµάτων) σε σχέση µε τη στιγµή της µόλυνσης, µέχρι να γίνει η αναγνώριση
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του αντιγόνου. (Αυτό γιατί γνωρίζουµε ότι στη δευτερογενή ανοσοβιολογική
απόκριση η παραγωγή αντισωµάτων ξεκινά άµεσα, σε σχέση µε τη στιγµή της
µόλυνσης.) Έτσι, η καµπύλη των αντισωµάτων θα ξεκινάει πιο µετά από αυτή
των αντιγόνων. Η καµπύλη των αντιγόνων αυξάνεται µετά τη στιγµή της
µόλυνσης καθώς αποτελεί την περίοδο επώασης του ιού. Η αύξηση των
αντιγόνων σταµατά όταν ξεκινάει η παραγωγή των αντισωµάτων. Η παραγωγή
και η δράση των αντισωµάτων οδηγεί στη µείωση της συγκέντρωσης των
αντιγόνων.
Γ3. Ενεργοποιούνται τα Βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα, τα Κυτταροτοξικά Τλεµφοκύτταρα και τα Κατασταλτικά Τ-λεµφοκύτταρα. Παράγονται αλλά δεν
ενεργοποιούνται τα Βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα µνήµης και τα Κυτταροτοξικά
Τ-λεµφοκύτταρα µνήµης.
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 ∆

∆1. Έχει υπολογιστεί ότι µόνο το 10% περίπου της ενέργειας ενός τροφικού επιπέδου
περνάει στο επόµενο, καθώς το 90% της ενέργειας χάνεται. Αυτό οφείλεται στο
ότι:
•

ÁÊ

•
•
•

Ένα µέρος της χηµικής ενέργειας µετατρέπεται µε την κυτταρική αναπνοή σε
µη αξιοποιήσιµες µορφές ενέργειας (π.χ. θερµότητα).
∆εν τρώγονται όλοι οι οργανισµοί.
Ορισµένοι οργανισµοί πεθαίνουν.
Ένα µέρος της οργανικής ύλης αποβάλλεται µε τα κόπρανα, τα οποία
αποικοδοµούνται.

Η ενέργεια ενός τροφικού επιπέδου υπολογίζεται µε βάση την ενέργεια του
προηγούµενου τροφικού επιπέδου, δηλαδή :
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Ενέργεια τροφικού επιπέδου= Ενέργεια προηγούµενου τροφικού επιπέδου x 10%

(ή Ενέργεια προηγούµενου τροφικού επιπέδου = Ενέργεια επόµενου τροφικού
επιπέδου / 10%)
Έτσι έχουµε για κάθε τροφικό επίπεδο:
Ενέργεια ποωδών φυτών = Ενέργεια ακρίδων x 10 = 106 ΚJ
Ενέργεια ακρίδων = 105 ΚJ
Ενέργεια βατράχων = Ενέργεια ακρίδων x 10% = 104 ΚJ
Ενέργεια φιδιών = Ενέργεια βατράχων x 10% = 103 ΚJ
Ενέργεια γερακιών = Ενέργεια φιδιών x 10% = 102 ΚJ
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Η τροφική πυραµίδα ενέργειας θα έχει ως εξής:

ËÇ
Ó
Á
ÎÁ . Æ
ÍÈ ÙÃ
Ç ÑÁ
ÖÏ

Φίδια 103 ΚJ

Ó

Γεράκια 102ΚJ

Βάτραχοι 104 ΚJ

Ακρίδες 105 ΚJ

Ποώδη φυτά 106 ΚJ

∆2. Η µείωση του πληθυσµού των βατράχων, οι οποίοι τρέφονται αποκλειστικά µε
ακρίδες θα οδηγήσει στην αύξηση του πληθυσµού των ακρίδων καθώς ο
πληθυσµός του µοναδικού οργανισµού που τρέφεται από αυτούς (οι βάτραχοι)
έχει µειωθεί.
Ο αυξηµένος πια πληθυσµός των ακρίδων, οι οποίες τρέφονται αποκλειστικά από
ποώδη φυτά, θα οδηγήσει στην αυξηµένη κατανάλωση ποωδών φυτών. Αυτό θα
έχει σαν συνέπεια τη µείωση του πληθυσµού των ποωδών φυτών.
∆3. Οι πιο τοξικοί ρυπαντές στη βιόσφαιρα είναι τα διάφορα παρασιτοκτόνα και
εντοµοκτόνα, και φυσικά τα ραδιενεργά απόβλητα και τα παραπροϊόντα των
ραδιενεργών εκρήξεων. Το κοινό στοιχείο της επίδρασης των ουσιών αυτών στο
περιβάλλον είναι ότι δε διασπώνται (µη βιοδιασπώµενες ουσίες) από τους
οργανισµούς, δεν µεταβολίζονται και δεν απεκκρίνονται από τους οργανισµούς
µε αποτέλεσµα, ακόµη και αν βρίσκονται σε χαµηλές συγκεντρώσεις, να
συσσωρεύονται στους κορυφαίους καταναλωτές, καθώς περνούν από τον έναν
κρίκο της τροφικής αλυσίδας στον επόµενο.
Συνεπώς η ποσότητα της µη βιοδιασπώµενης ουσίας παραµένει σταθερή σε όλα
τα τροφικά επίπεδα. Έτσι η ποσότητα της µη βιοδιασπώµενης ουσίας στα
γεράκια θα είναι 1mg.
∆4 .
i.
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1: ∆ιοξείδιο του άνθρακα
7: Νιτρικά ιόντα.
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ii.

2: Φωτοσύνθεση
3: Κυτταρική αναπνοή
4: ∆ιαπνοή (θα µπορούσε να είναι και η επιδερµική εξάτµιση)
8: Βιολογική αζωτοδέσµευση
9: Ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση
10: Απονιτροποίηση

iii.
5: Αποικοδοµητές
6: Νιτροποιητικά βακτήρια
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