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ΘΕΜΑ Α
Α1: α
Α2: γ
Α3: α
Α4: γ
Α5:δ

ΘΕΜΑ Β
Β1. α - Λ, β - Λ, γ - Σ, δ - Σ, ε - Σ, στ - Λ
Β2. α) Το σύνολο των διαφορετικών πληθυσµών που ζουν σε ένα οικοσύστηµα, αλλά
και οι σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ τους αποτελούν τη βιοκοινότητα του
οικοσυστήµατος.
β) Η διαπνοή είναι η αποµάκρυνση του νερού µέσω των στοµάτων, των πόρων
δηλαδή της επιδερµίδας των φύλλων.
Β3. Οι µηχανισµοί δεν µπορούν να συµβάλουν στην επανάκαµψη ενός µεσογειακού
οικοσυστήµατος, όταν αυτό έχει καεί επανειληµµένα και όταν µετά τη φωτιά
επιχειρούνται ανασταλτικές επεµβάσεις όπως η βόσκηση.
Μία από τις συνέπειες της φωτιάς είναι ότι αυξάνεται η διάβρωση του εδάφους, αφού
καταστρέφονται τα φυτά που θα το συγκρατούσαν µε τις ρίζες τους. Όταν µάλιστα η
κλίση του εδάφους είναι µεγάλη και ακολουθήσουν καταρρακτώδεις βροχές, τότε η
διάβρωση του εδάφους γίνεται ακόµη µεγαλύτερη και τελικά οδηγεί σε βαθµιαία
κατάρρευση των οικοσυστηµάτων και ερηµοποίηση.
Β4. Η όρθια στάση, που οδήγησε στην εξελικτική γραµµή του ανθρώπου,
αποδέσµευσε τα άνω άκρα για άλλες δραστηριότητες πέρα από το βάδισµα, συνέβαλε
στην ανάπτυξη της νοηµοσύνης και έδωσε τη δυνατότητα της θέασης από πιο ψηλά
και εποµένως της εποπτείας µιας µεγαλύτερης περιοχής.
Β5. Κατά την ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση το άζωτο της ατµόσφαιρας αντιδρά είτε
µε τους υδρατµούς, σχηµατίζοντας αµµωνία, είτε µε το ατµοσφαιρικό οξυγόνο,
σχηµατίζοντας νιτρικά ιόντα. Η απαραίτητη ενέργεια προσφέρεται από τις ηλεκτρικές
εκκενώσεις (αστραπές, κεραυνοί). Η αµµωνία και τα νιτρικά ιόντα µεταφέρονται µε
τη βροχή στο έδαφος. Η ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση κατέχει το 10% της
συνολικής αζωτοδέσµευσης.
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ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Η διατήρηση των οικοσυστηµάτων, όπως και κάθε άλλης οργανωµένης δοµής,
απαιτεί συνεχή προσφορά ενέργειας. Τα οικοσυ στήµατα που υπάρχουν στον πλανήτη
µας, στην πλειονότητά τους, εισάγουν την ενέρ γεια που είναι απαραίτητη για τη
διατήρηση της δοµής τους µε τη µορφή της ηλιακής ακτινοβολίας. Τα οικοσυστήµατα
αυτά χαρακτηρίζονται ως αυτότροφα και διακρίνονται από τα ετερότροφα, στα οποία
η εισαγωγή ενέργειας γίνεται µε τη µορφή χηµικών ενώσεων. Ένα παράδειγµα
ετερότροφου οικοσυστήµατος είναι µια πόλη, η οποία εισάγει την ενέργεια που
χρειάζεται για την επιβίω ση των κατοίκων της µε τη µορφή των τροφίµων που δεν
έχουν παραχθεί σ’ αυτήν αλλά σε άλλα αυτότροφα οικοσυστήµατα.
α: αυτότροφο
β: ετερότροφο
α: ετερότροφο
α: αυτότροφο
Γ2. Βιοµάζα φυτοφάγων εντόµων = Βιοµάζα βελανιδιάς × 10/100 → Βιοµάζα
βελανιδιάς =
Βιοµάζα φυτοφάγων εντόµων × 10 → Βιοµάζα βελανιδιάς = 1000 kg.
Βιοµάζα κοτσυφιών = Βιοµάζα φυτοφάγων εντόµων × 10/100 → Βιοµάζα κοτσυφιών
= 100 kg.
Βιοµάζα ψειρών = Βιοµάζα κοτσυφιών × 10/100 → Βιοµάζα ψειρών = 10 kg.
Ψείρες 1 kg
Κοτσύφια 10 kg
Φυτ. Έντοµα 100 kg
Βελανιδιά kg

Γ3.
105 ψείρες
100 κοτσύφια
20000 φυτ. Έντοµα
1 βελανιδιά

2

Γ4. Εάν µειωθούν τα κοτσύφια θα αυξηθούν πάρα πολύ τα εντοµοφάγα πτηνά. Έτσι
θα τρέφονται µε µεγαλύτερο ρυθµό από τη βελανιδιά κι έτσι η βιοµάζα της βελανιδιάς
θα µειωθεί.

ΘΕΜΑ ∆
∆1. Το αντιγόνο είναι ιός. Στην περίπτωση των ιών δρα ένας επιπλέον µηχανισµός µη
ειδικής άµυνας. Όταν κάποιος ιός µολύνει ένα κύτταρο, προκαλεί την παραγωγή
ειδικών πρωτεϊνών, των ιντερφερονών.
∆2. Οι ιοί έχουν σχετικά απλή δοµή. Αποτελούνται από ένα πρωτεϊνικό περίβληµα µε
χαρακτηριστική γεωµετρία, το καψίδιο, µέσα στο οποίο προφυλάσσεται το γενετικό
τους υλικό. Ορισµένοι ιοί διαθέτουν και ένα επιπλέον περίβληµα, το έλυτρο, το οποίο
είναι λιποπρωτεϊνικής φύσης. Το γενετικό υλικό ενός ιού µπορεί να είναι είτε DNA
είτε RNA και διαθέτει πληροφορίες για τη σύνθεση των πρωτεϊνών του περιβλήµατος
αλλά και για τη σύνθεση κάποιων ενζύµων απαραίτητων για τον πολλαπλασιασµό
του.
∆3. Η καµπύλη Α αντιστοιχεί στα αντιγόνα. Η είσοδος ενός παθογόνου µικροοργανισµού στον οργανισµό του ανθρώπου ονοµάζεται µόλυνση. Συνεπώς η µόλυνση
γίνεται από τα αντιγόνα και η καµπύλη τους θα είναι πρώτη στο διάγραµµα.
Η παραγωγή των ιντερφερονών ξεκινάει σχεδόν αµέσως µε την είσοδο του ιού, ενώ η
παραγωγή των αντισώµατων καθυστερεί σε σχέση µε την είσοδο του αντιγόνου. Έτσι
η καµπύλη Β αντιστοιχεί στις ιντερφερόνες και η καµπύλη Γ αντιστοιχεί στα
αντισώµατα.

∆4. Τα φαγοκύτταρα αποτελούν µια κατηγορία λευκών αιµοσφαι ρίων και
διακρίνονται στα ουδετερόφιλα και στα µονοκύτταρα. Τα τελευταία, αφού
διαφοροποιηθούν σε µακροφάγα, εγκαθίστανται στους ιστούς. Τα φαγοκύτταρα
ενεργοποιούνται µετά την εµφάνιση ενός παθογόνου µικροοργανισµού στο εσωτερικό
του οργανισµού µας. Ειδικά τα µακροφάγα εγκλωβίζουν το µικροοργανισµό, τον
καταστρέφουν και εκθέτουν στην επιφάνειά τους κάποια τµήµατά του. Αυτό
εξυπηρετεί, όπως θα δούµε στη συνέχεια, τη δράση των ειδικών µηχανισµών άµυνας.
Με φαγοκυττάρωση αντιµετωπίζονται και οι ιοί.
Αρχικά, µε την εµφάνιση του παθογόνου µικροοργανισµού, ενεργοποιούνται τα
µακροφάγα. Τα κύτταρα αυτά, εκτός από τη δυνατότητα που έχουν να καταστρέφουν
το µικρόβιο, έχουν και την ικανότητα να εκθέτουν στην επιφάνειά τους τµήµατα του
µικροβίου που έχουν εγκλωβίσει και καταστρέψει, λειτουργώντας έτσι ως
αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Το τµήµα του µικροβίου που εκτίθεται συνδέεται
µε µια πρωτεΐνη της επιφάνειας των µακροφάγων, χαρακτηριστική για κάθε άτοµο, η
οποία ονοµάζεται αντιγόνο ιστοσυµβατότητας. Τα κύτταρα που ενεργοποιούνται
πρώτα µετά την παρουσίαση του αντιγόνου είναι τα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα.
∆5. Θα παραχθούν τα Βοηθητικά Τ – λεµφοκύτταρα µνήµης, τα Β – λεµφοκύτταρα
µνήµης και τα Κυτταροτοξικά Τ – λεµφοκύτταρα µνήµης.
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