
 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΟΚΟΡΕΛΗ ΔΙΟΝΥΗ 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1 β 

Α2 γ 

Α3 δ 

Α4 α 

Α5 γ 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.  α – 9   ,   β – 8   ,   γ – 1   ,   δ – 3   ,   ε – 6   ,   ςτ – 7   ,   η – 5   ,   θ – 4    



 

 

Β2. Οι παράγοντεσ που διαμορφϊνουν τθν εξελικτικι πορεία είναι θ ποικιλομορφία 

των κλθρονομικϊν χαρακτθριςτικϊν, θ φυςικι επιλογι και θ γενετικι απομόνωςθ. 

Β3.Παρατήρηση 1η : Οι πλθκυςμοί των διάφορων ειδϊν τείνουν να αυξάνονται από  

γενιά ςε γενιά με ρυκμό γεωμετρικισ προόδου. 

Παρατήρηση 2η : Αν εξαιρεκοφν οι εποχιακζσ διακυμάνςεισ, τα μεγζκθ των 

πλθκυςμϊν παραμζνουν ςχετικά ςτακερά. 

Παρατήρηση 3η : Τα άτομα ενόσ είδουσ δεν είναι όμοια. Στουσ πλθκυςμοφσ υπάρχει 

μια τεράςτια ποικιλομορφία όςον αφορά τα φυςικά χαρακτθριςτικά των μελϊν 

τουσ.  

Παρατήρηση 4η : Τα περιςςότερα από τα χαρακτθριςτικά των γονζων 

κλθροδοτοφνται ςτουσ απογόνουσ τουσ.  

Β4. Πλαςμϊδιο – Κουνοφπι – Ελονοςία  

       Τρυπανόςωμα – Μφγα  τςε τςε – Αςκζνεια φπνου 

       Τοξόπλαςμα – Κατοικίδια ηϊα – Προςβάλλει πνεφμονεσ, ιπαρ, ςπλινα και                                                     

                                                                         προκαλεί αποβολζσ ςτισ εγκφουσ 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Τα αςτικά λφματα που καταλιγουν μζςω των αγωγϊν αποχζτευςθσ ςτα υδάτινα 

οικοςυςτιματα περιζχουν παραπροϊόντα του ανκρϊπινου μεταβολιςμοφ 

(περιττϊματα, ςωματικζσ εκκρίςεισ) και διάφορεσ ουςίεσ κακθμερινισ χριςθσ όπωσ 

απορρυπαντικά, προϊόντα κακαριςμοφ κ.α. Στισ διαταραχζσ που προκαλοφν τα 

αςτικά λφματα ςτα υδάτινα οικοςυςτιματα περιλαμβάνονται θ αφξθςθ του 

μικροβιακοφ φορτίου τουσ, που μπορεί να γίνει αιτία για τθ διάδοςθ ςοβαρϊν 

νοςθμάτων, και το φαινόμενο του ευτροφισμοφ. Όςον αφορά το φαινόμενο αυτό, 

το υδάτινο οικοςφςτθμα, αφοφ δεχτεί τα αςτικά λφματα, αλλά και τα λιπάςματα 

που αποπλζνονται από το νερό τθσ βροχισ, εμπλουτίηεται με τα νιτρικά και 

φωςφορικά άλατα που αυτά περιζχουν. Επειδι όμωσ οι ουςίεσ αυτζσ αποτελοφν 

κρεπτικά ςυςτατικά για τουσ υδρόβιουσ φωτοςυνκετικοφσ οργανιςμοφσ 

(φυτοπλαγκτόν), προκαλείται υπζρμετρθ αφξθςθ του πλθκυςμοφ τουσ. Ζτςι 

αυξάνεται και ο πλθκυςμόσ των μονοκφτταρων ηωικϊν οργανιςμϊν (ηωοπλαγκτόν) 

που εξαρτϊνται τροφικά από το φυτοπλαγκτόν. Με το κάνατο των πλαγκτονικϊν 

οργανιςμϊν ςυςςωρεφεται νεκρι οργανικι φλθ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ πυροδοτεί 

τθν αφξθςθ των αποικοδομθτϊν, δθλαδι των βακτθρίων που τθν καταναλϊνουν. 

Με τθν αφξθςθ όμωσ των μικροοργανιςμϊν ο ρυκμόσ κατανάλωςθσ οξυγόνου 

γίνεται πολφ μεγαλφτεροσ από το ρυκμό παραγωγισ του. Ζτςι θ ποςότθτα του 

οξυγόνου που βρίςκεται διαλυμζνθ ςτο νερό γίνεται ολοζνα μικρότερθ, γεγονόσ 



 

 

που πλιττει τουσ ανϊτερουσ οργανιςμοφσ του οικοςυςτιματοσ, όπωσ τα ψάρια, 

που πεκαίνουν από αςφυξία. 

 

Γ2. Οι πιο τοξικοί ρυπαντζσ ςτθ βιόςφαιρα είναι τα διάφορα παραςιτοκτόνα και 

εντομοκτόνα και φυςικά τα ραδιενεργά απόβλθτα και τα παραπροϊόντα των 

ραδιενεργϊν εκριξεων. Οι ρφποι αυτοί απζκτθςαν ιδιαίτερθ ςθμαςία μετά το Β’ 

Παγκόςμιο Πόλεμο λόγω τθσ αυξθμζνθσ απελευκζρωςισ τουσ ςτο περιβάλλον. Το 

κοινό ςτοιχείο τθσ επίδραςθσ των ουςιϊν αυτϊν ςτο περιβάλλον είναι ότι δε 

διαςπϊνται (μθ βιοδιαςπϊμενεσ ουςίεσ) από τουσ οργανιςμοφσ, με αποτζλεςμα, 

ακόμθ κι αν βρίςκονται ςε χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ, να ςυςςωρεφονται ςτουσ 

κορυφαίουσ καταναλωτζσ, κακϊσ περνοφν από τον ζναν κρίκο τθσ τροφικισ 

αλυςίδασ ςτον επόμενο. Ζνα τζτοιο μόριο είναι το εντομοκτόνο DDT.  

Το φαινόμενο αυτό κατά το οποίο αυξάνεται θ ςυγκζντρωςθ τοξικϊν χθμικϊν 

ουςιϊν ςτουσ ιςτοφσ των οργανιςμϊν κακϊσ προχωροφμε κατά μικοσ τθσ τροφικισ 

αλυςίδασ, ονομάηεται βιοσυσσώρευση.  

 

 

Φυτοπλαγκτόν –> Ηωοπλαγκτόν –> Ψάρια –> Πουλιά   

Συγκζντρωςθ DDT(πουλιά) : 103mg/kg 

Συγκζντρωςθ DDT(ψάρια) : 102mg/kg 

Συγκζντρωςθ DDT (ηωοπλαγκτόν) : 10 mg/kg 

Συγκζντρωςθ DDT (φυτοπλαγκτόν) : 1 mg/kg 

 

Γ3. Οι δφο πιο οικολογικοί τρόποι εμπλουτιςμοφ του εδάφουσ ςε άηωτο είναι θ 

αγρανάπαυςθ και θ αμειψιςπορά. Τθν ιδιότθτα των ψυχανκϊν να φζρουν ςτισ ρίηεσ 

τουσ αηωτοδεςμευτικά βακτιρια αξιοποιεί θ παραδοςιακι γεωργικι πρακτικι τθσ 

αμειψιςποράσ. Αμειψιςπορά είναι θ εναλλαγι ςτθν καλλιζργεια ςιτθρϊν και 

ψυχανκϊν, ζτςι ϊςτε το ζδαφοσ να εμπλουτίηεται με άηωτο και να μθν εξαςκενεί.   

 

 

 

 



 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Καμπφλθ Α –> εμβόλιο (τεχνθτόσ τρόποσ ενεργθτικισ ανοςίασ) 

Στθν ενεργθτικι ανοςία ο οργανιςμόσ μπορεί να ενεργοποιθκεί όταν δεχτεί μια 

ποςότθτα εμβολίου το οποίο περιζχει νεκροφσ ι εξαςκενθμζνουσ 

μικροοργανιςμοφσ ι τμιματά τουσ (τεχνθτόσ τρόποσ). Το εμβόλιο, όπωσ κα ζκανε 

και ο ίδιοσ ο μικροοργανιςμόσ, ενεργοποιεί τον ανοςοβιολογικό μθχανιςμό, για να 

παραγάγει αντιςϊματα και κφτταρα μνιμθσ. Το άτομο που εμβολιάηεται δεν 

εμφανίηει ςυνικωσ τα ςυμπτϊματα τθσ αςκζνειασ και φυςικά δεν τθ μεταδίδει. 

 

Καμπφλθ Β –> ορόσ (τεχνθτόσ τρόποσ πακθτικισ ανοςίασ) 

Στθν πακθτικι ανοςία χορθγοφνται ςτον οργανιςμό ζτοιμα αντιςϊματα που ζχουν 

παραχκεί από άλλο οργανιςμό. Σε ζνα ενιλικο άτομο πακθτικι ανοςία μπορεί να 

επιτευχκεί τεχνθτά με τθ χοριγθςθ οροφ που περιζχει ζτοιμα αντιςϊματα τα οποία 

ζχουν παραχκεί ςε κάποιο άλλο άτομο ι ηϊο. Θ δράςθ τθσ πακθτικισ ανοςίασ είναι 

άμεςθ αλλά θ διάρκειά τθσ είναι παροδικι.  

 

Δ2. Καμπφλθ Ι –> Δομινικοσ  

       Καμπφλθ ΙΙ –> Γαλάτεια  

Ο Δομινικοσ παρουςιάηει δευτερογενι ανοςοβιολογικι απόκριςθ, αφοφ 

ενεργοποιοφνται τα κφτταρα μνιμθσ που παράχκθκαν κατά τον εμβολιαςμό του 

(ενεργθτικι ανοςία). 

Θ Γαλάτεια, αντίκετα, παρουςιάηει πρωτογενι ανοςοβιολογικι απόκριςθ, κακϊσ 

ςτθν προθγοφμενθ επαφι τθσ με το αντιγόνο, τθσ χορθγικθκαν ζτοιμα αντιςϊματα 

και δεν παριγαγε θ ίδια κφτταρα μνιμθσ.  

 

Δ3. Θ διάγνωςθ τθσ νόςου γίνεται είτε με τθν ανίχνευςθ του RNAτου ιοφ είτε με τθν 

ανίχνευςθ των ειδικϊν για τον ιό αντιςωμάτων ςτο αίμα του αςκενοφσ. Το δεφτερο 

είναι δυνατό να γίνει με τθν παρζλευςθ 6 εβδομάδων ζωσ 6 μθνϊν από τθν ειςβολι 

του ιοφ ςτον οργανιςμό. Συνεπϊσ, δεν μπορεί να βαςιςτεί θ διάγνωςθ τθσ νόςου 

ςτθν ανίχνευςθ αντιςωμάτων ζναντι του ιοφ.  

 


