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α. Οι κορυφαίοι καταναλωτές στο φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης πεθαίνουν
από συσσώρευση τοξικών ιστών στους ιστούς του.
β. Τα αζωτοδεσµευτικά βακτήρια ζουν συµβιωτικά στις ρίζες των ψυχανθών.
γ. Τα δέλτα των ποταµών έχουν µεγάλη πρωτογενή παραγωγικότητα.

δ. Ένα κύτταρο µολυσµένο από ιό, µπορεί να εξουδετερωθεί από κυτταροτοξικό
Τ-λεµφοκύτταρο.
ε. Η ανοσολογική απόκριση πραγµατοποιείται στα δευτερογενή λεµφικά όργανα

ΘΕΜΑ 2o
Α.

∆ιαπνοή είναι η αποµάκρυνση νερού από το εσωτερικό των φυτών µέσω των
στοµάτων των φύλλων. (Η διαπνοή αποτελεί την «κινητήρια δύναµη» για τη
µεταφορά των θρεπτικών στοιχείων στο εσωτερικό των φυτικών οργανισµών.) σελ
88 σχολικού

ÈÅ

Οµοιόσταση είναι η ικανότητα του οργανισµού να διατηρεί σταθερές τις συνθήκες
του εσωτερικού του περιβάλλοντος (θερµοκρασία, συγκεντρώσεις διάφορων
συστατικών κτλ.), παρά τις εξωτερικές µεταβολές. σελ 9 σχολικού
Λοίµωξη είναι η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασµός ενός
µικροοργανισµού στον οργανισµό του ανθρώπου. σελ 23 σχολικού

παθογόνου

Αµειψισπορά είναι η εναλλαγή στην καλλιέργεια σιτηρών και ψυχανθών, έτσι ώστε
το έδαφος να εµπλουτίζεται (οικολογικός τρόπος) µε άζωτο και να µην εξασθενεί.
σελ 88 σχολικού
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Β.

(Α) ΙΝΩ∆ΕΣ

Στην περίπτωση που το δέρµα µας τραυµατιστεί και κάποιοι παθογόνοι
µικροοργανισµοί καταφέρουν να εισβάλλουν στον οργανισµό µας, τότε το αίµα
στην περιοχή του τραύµατος θα πήξει σύντοµα µε την δηµιουργία ενός
πλέγµατος πρωτεϊνικής σύστασης το οποίο ονοµάζεται ινώδες. Ο σχηµατισµός
του ινώδους σταµατά την αιµορραγία και εµποδίζει την είσοδο άλλων
µικροοργανισµών.
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Το σύνολο των συµπτωµάτων στα οποία περιλαµβάνονται το κοκκίνισµα στην
περιοχή του τραύµατος, το οίδηµα, ο πόνος και η τοπική αύξηση της
θερµοκρασίας, αποτελούν τη φλεγµονώδη αντίδραση ή απλά φλεγµονή. Η
φλεγµονώδης αντίδραση ανήκει στους µηχανισµούς µη ειδικής άµυνας, που
αντιµετωπίζουν τους µικροοργανισµούς µετά την είσοδο τους στον ανθρώπινο
οργανισµό. . σελ 33 σχολικού
(Β) ΕΜΠΛΟΚΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΥΤΟΑΝΟΣΙΑ
(α)

(β)

Ένας ιός µπορεί να «δανειστεί» πρωτείνες του κυττάρου - ξενιστή και να
τις ενσωµατώσει στο έλυτρο του. Το ανοσοβιολογικό σύστηµα θεωρεί τις
πρωτεΐνες αυτές ξένες και στρέφεται εναντίον του ιού, αλλά και εναντίον
όσων κυττάρων τις φέρουν, δηλαδή των κυττάρων του ίδιου του
οργανισµού.
Τα Τ-λεµφοκύτταρα δεν έχουν «µάθει» να ξεχωρίζουν ορισµένα συστατικά
των κυττάρων του ίδιου του οργανισµού από συστατικά ξένων κυττάρων,
µε αποτέλεσµα να επιτίθενται και στα κύτταρα του οργανισµού. Για παράδειγµα, συστατικά των κυττάρων των βαλβίδων της καρδιάς µοιάζουν µε
συστατικά ορισµένων βακτηρίων που δρουν ως αντιγόνα. Μετά από µια
πιθανή µόλυνση από ένα τέτοιο βακτήριο τα αντισώµατα που παράγονται
στρέφονται και εναντίον κυττάρων του οργανισµού.
σελίδα 40 – 41 Σχολικό βιβλίο

(Γ) ΣΤΙΒΑ∆Α ΟΖΟΝΤΟΣ

Η αιτία για την εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος είναι οι
χλωροφθοράνθρακες (εµπορική ονοµασία freon), που χρησιµοποιούνται ως
ψυκτικά υγρά στα ψυγεία και στα κλιµατιστικά και ως προωθητικά αέρια στα
σπρέι.

ÈÅ

Από το 1994 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειµένου να αναστραφεί η
συνεχιζόµενη εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος, αποφάσισε την
απαγόρευση της παραγωγής χλωροφθορανθράκων και την αντικατάστασή τους
από τους υδροφθοράνθρακες που δεν περιέχουν το καταστρεπτικό για το όζον
χλώριο.
σελίδα 106 Σχολικό βιβλίο
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ΘΕΜΑ 3o
Α. Στα δεδοµένα της εκφώνησης αναφέρεται η εµφάνιση συµπτωµάτων (πυρετός),
άρα το άτοµο εµφανίζει πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση
Αρχικά, µε την εµφάνιση του παθογόνου µικροοργανισµού, ενεργοποιούνται τα
µακροφάγα. Τα κύτταρα αυτά εκτός από την ικανότητά τους ...έως...
βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα.
σελ 37 του Σχολικού βιβλίου

•
•
•
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Β. Τα χλαµύδια προκαλούν σεξουαλικώς µεταδιδόµενο νόσηµα. Όπως ισχύει και
στην περίπτωση του HIV η πρόληψη της µετάδοσης µπορεί να γίνει µε µέτρα
όπως:
Ο έλεγχος του αίµατος που προορίζεται για µεταγγίσεις.
Η χρησιµοποίηση συριγγών µιας χρήσης και µόνο µία φορά από ένα άτοµο.
Η πλήρης αποστείρωση των χειρουργικών και των οδοντιατρικών
εργαλείων.
Η χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφή.

Σχολικό βιβλίο σελ. 48.

Γ. Χορήγηση εµβολίου: Θα µπορούσε να έχει δεχτεί µια ποσότητα εµβολίου το
οποίο περιέχει νεκρούς ή εξασθενηµένους µικροοργανισµούς ή τµήµατά τους.
Το εµβόλιο, όπως θα έκανε και ο ίδιος ο µικροοργανισµός, ενεργοποιεί τον
ανοσοβιολογικό µηχανισµό, για να παράγει αντισώµατα και κύτταρα µνήµης. Το
άτοµο δεν εµφανίζει τα συµπτώµατα της ασθένειας.

Σχολικό βιβλίο σελ 39

∆. Χορήγηση ορού: Άµεση θεραπεία µπορεί να επιτευχθεί µε την χορήγηση ορού
που περιέχει έτοιµα αντισώµατα τα οποία έχουν παραχθεί σε κάποιο άλλο άτοµο
η ζώο. Η δράση της παθητικής ανοσίας είναι άµεση.
Χορήγηση αντιβιοτικών: Τα χλαµύδια είναι βακτήρια και σήµερα η αντιµετώπιση
των βακτηριακών λοιµώξεων στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στα αντιβιοτικά (είναι
χηµικές ουσίες µε αντιµικροβιακή δράση). Τα αντιβιοτικά δρουν επιλεκτικά, µε
την έννοια ότι βλάπτουν µόνο τους µικροοργανισµούς και όχι τα κύτταρα του
ανθρώπου.
Σχολικό βιβλίο σελ 25-26

ΘΕΜΑ 4o

ÈÅ

Α. Ο ρυθµός µε τον οποίο οι οργανισµοί ενός οικοσυστήµατος παράγουν οργανική
ύλη αποτελεί την παραγωγικότητα του οικοσυστήµατος.
Πρωτογενής παραγωγικότητα είναι ο ρυθµός µε τον οποίο οι παραγωγοί ενός
οικοσυστήµατος δεσµεύουν την ηλιακή ακτινοβολία και τη µετατρέπουν σε
χηµική (οργανική ύλη).
∆ευτερογενής παραγωγικότητα είναι ο ρυθµός µε τον οποίο οι καταναλωτές
ενός οικοσυστήµατος αξιοποιώντας τη χηµική ενέργεια που παραλαµβάνουν µε
την τροφή τους, παράγουν οργανική ύλη.
(σελ 78 σχολικό)
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Β. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρωτογενή παραγωγικότητα στο
συγκεκριµένο οικοσύστηµα είναι:
• Η ηλιοφάνεια
• Η θερµοκρασία
• Η διαθεσιµότητα των απαραίτητων θρεπτικών στοιχείων
• Το βάθος στο οποίο µπορεί να διεισδύσει το φως.
(σελ 79 σχολικό)

ÈÅ
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Γ. Η καµπύλη Β αντιπροσωπεύει την καµπύλη του Ο2 και η καµπύλη Α την καµπύλη
του CO2.
Οι παραγωγοί είναι οι οργανισµοί που φωτοσυνθέτουν, έχουν δηλαδή την
ικανότητα να δεσµεύουν την ηλιακή ενέργεια και να την αξιοποιούν.
(σελ 70 σχολικού)
Το φως ελαττώνεται όσο προχωρούµε στα βαθύτερα στρώµατα του υδάτινου
οικοσυστήµατος και άρα µειώνεται και η φωτοσυνθετική δραστηριότητα των
παραγωγών.
Όσο αυξάνεται το βάθος εποµένως παράγεται όλο και λιγότερο Ο2 και
καταναλώνεται όλο και λιγότερο CO2 .
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