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ΘΕΜΑ Α 
Α1. β 
Α2. γ 
Α3. δ 
Α4. α 
Α5. γ 
 

 ΘΕΜΑ Β 
Β1: Σελ. 131: “Στο φυλογενετικό δέντρο των καμηλοπαρδάλεων, σε κάποιο 

προγονικό είδος… στους απογόνους και αποτέλεσε χαρακτηριστικό του είδους.” 
 
Β2: Σελ. 121-122: “Το είδος περιλαμβάνει το σύνολο των διαφορετικών πληθυσμών 

ή, με άλλα λόγια… μορφολογικά και βιοχημικά χαρακτηριστικά, ομαδοποιούνται 
στο ίδιο είδος.” 

 
Β3: Σελ. 31: “Η λυσοζύμη είναι ένζυμο που διασπά το κυτταρικό τοίχωμα των 

βακτηρίων και περιέχεται στον ιδρώτα.” 
και 

Σελ. 32: “Η λυσοζύμη βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στα δάκρυα και στο σάλιο 
και προστατεύει το βλεννογόνο του επιπεφυκότα και της στοματικής κοιλότητας 
αντίστοιχα.” 
Επομένως η λυσοζύμη αποτελεί μηχανισμό μη ειδικής άμυνας που συμμετέχει 
στους μηχανισμούς που παρεμποδίζουν την είσοδο των μικροοργανισμών στον 
οργανισμό μας τόσο μέσω του δέρματος όσο και μέσω των βλεννογόνων. 
 

Β4: Σελ. 107: “Η ηφαιστειακή δραστηριότητα, οι διεργασίες αποικοδόμησης των 
οργανικών ουσιών από τα βακτήρια… η τιμή του pH της μπορεί να πέσει αρκετά 
κάτω από το 5.” 

 



ΘΕΜΑ Γ 
Γ1: Σελ. 77: “Οι τροφικές πυραμίδες πληθυσμού εμφανίζουν πτωτική τάση από 

τροφικό επίπεδο σε τροφικό επίπεδο. Εδώ όμως παρατηρείται… Μια τέτοια 
τροφική πυραμίδα χαρακτηρίζεται ως ανεστραμμένη.” 

Στο συγκεκριμένο οικοσύστημα υπάρχουν 5 
πεύκα, 10.000 κάμπιες και 500x10.000= 
5.000.000 πρωτόζωα. 10.000 κάμπιες 

5 πεύκα 

5.000.000 πρωτόζωα

 
 
 

Γ2: Σελ. 77: “Η ενέργεια, με τη μορφή της χημικής ενέργειας που εμπεριέχεται στην 
τροφή των οργανισμών… αποβάλλεται με τα κόπρανα και τα ουρά 
(απεκκρίσεις), τα οποία αποικοδομούνται.” 

Έτσι, αφού η ενέργεια που περιέχεται στο 
τροφικό επίπεδο των καμπιών είναι 50.000 KJ, η 
ενέργεια που περιέχεται στο τροφικό επίπεδο των 
πεύκων είναι 500.000 KJ και η ενέργεια που 
περιέχεται στο τροφικό επίπεδο των πρωτόζωων 
είναι 5.000 KJ. 

Κάμπιες 

Πεύκα

Πρωτόζωα 

 
Γ3: Σελ. 86: “Τα φυτά χρησιμοποιούν τα νιτρικά ιόντα που προσλαμβάνουν από το 

έδαφος… Έτσι κλείνει ένας κύκλος αζώτου στο εσωτερικό του οικοσυστήματος.” 
 
ΘΕΜΑ Δ 
Δ1: Σελ. 37-39: “α. Ενεργοποίηση των Β-λεμφοκυττάρων (χυμική ανοσία) Σ’ 

αυτό το στάδιο τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα… που θα ενεργοποιηθούν σε 
πιθανή επόμενη επαφή του οργανισμού με το ίδιο αντιγόνο.” 

 
Δ2: Σελ. 37: “Αρχικά, με την εμφάνιση του παθογόνου μικροοργανισμού, 

ενεργοποιούνται τα μακροφάγα… μετά την παρουσίαση του αντιγόνου είναι τα 
βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα.” 

και 
Σελ. 36: “Η σύνδεση αντιγόνου αντισώματος έχει ως αποτέλεσμα την 
αναγνώριση του μικροοργανισμού από τα μακροφάγα με σκοπό την 
ολοκληρωτική του καταστροφή.” 
και επειδή τα μακροφάγα ανήκουν στα φαγοκύτταρα προαιρετικά μπορεί να 

γραφούν και τα παρακάτω: 
Σελ. 32-33: “Τα φαγοκύτταρα αποτελούν μια κατηγορία λευκών αιμοσφαιρίων 
και διακρίνονται… Με φαγοκυττάρωση αντιμετωπίζονται και οι ιοί.” 

και 
Σελ. 33: “Το πλάσμα περιέχει αντιμικροβιακές ουσίες, οι οποίες καταστρέφουν 
τους μικροοργανισμούς ή ενεργοποιούν… σχηματίζουν ένα παχύρρευστο 
κιτρινωπό υγρό, το πύον.” 

και 
Σελ. 34: “Ο πυρετός ενισχύει τη δράση των φαγοκυττάρων.” 
 

Δ3: Την χρονική στιγμή 0 γίνεται η είσοδος του αντιγόνου στον οργανισμό. 
Παρατηρούμε ότι η παραγωγή των αντισωμάτων αρχίζει περίπου 5 ημέρες 
αργότερα, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κύτταρα μνήμης για να 
ξεκινήσει αμέσως η έκκριση των αντισωμάτων, επομένως πρόκειται για 



πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση. Επίσης παρατηρούμε ότι πριν από την 
παραγωγή των αντισωμάτων δεν συμβαίνει αύξηση της συγκέντρωσης των 
αντιγόνων στον οργανισμό. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί μόνο αν το αντιγόνο είναι 
εμβόλιο που περιέχει νεκρούς ή εξασθενημένους μικροοργανισμούς ή τμήματά 
τους” 

και 
Σελ. 39: “Το εμβόλιο περιέχει νεκρούς η εξασθενημένους μικροοργανισμούς ή 
τμήματά τους… δεν εμφανίζει συνήθως τα συμπτώματα της ασθένειας και 
φυσικά δεν τη μεταδίδει.” 
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