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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. Τρόφιμα όπως το γάλα, θα πρέπει να παστεριώνονται. 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. 
 
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. Δυστυχώς 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. 
 
Β4. 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. 
Προαιρετικά, μπορούσε να αναφερθεί ότι η διαδικασία με την οποία οι οργανισμοί 
που είναι περισσότερο προσαρμοσμένοι στο περιβάλλον τους επιβιώνουν και 
αναπαράγονται περισσότερο από τους λιγότερο προσαρμοσμένους ονομάστηκε από 



τον Κάρολο Δαρβίνο φυσική επιλογή. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε σε αντιδιαστολή με 
την τεχνητή επιλογή την οποία κάνει ο άνθρωπος κάθε φορά που επιλέγει τα 
καταλληλότερα ζώα (ή φυτά) ή αυτά που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον, προκειμένου 
να παραγάγει απογόνους με επιθυμητά χαρακτηριστικά. 
 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού στον οργανισμό του ανθρώπου 
ονομάζεται μόλυνση, ενώ η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός του ονομάζεται 
λοίμωξη. Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι αμέσως μετά τη μόλυνση αρχίζει να 
αυξάνεται η καμπύλη Α, επομένως αυτή αντιστοιχεί στον μικροοργανισμό. 
Επίσης, η ξένη ουσία που προκαλεί την ανοσοβιολογική απόκριση ονομάζεται 
αντιγόνο. Η αντίδραση του ανοσοβιολογικού μας συστήματος στην είσοδο κάθε 
αντιγόνου συνιστά την ανοσοβιολογική απόκριση, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την 
παραγωγή των αντισωμάτων. Άρα, χρονικά, πρώτα αυξάνεται η καμπύλη των 
αντιγόνων στον οργανισμό και στη συνέχεια η καμπύλη των αντισωμάτων. Από το 
διάγραμμα παρατηρούμε ότι πρώτα αυξάνει η καμπύλη Α και στη συνέχεια η 
καμπύλη Β. 
Τέλος, τα αντισώματα που παράγονται με την ανοσοβιολογική απόκριση συνδέονται, 
μέσω της μεταβλητής τους περιοχής, με τα αντιγόνα που προκάλεσαν την 
παραγωγή τους με αποτέλεσμα να τα εξουδετερώσουν. Από το διάγραμμα 
παρατηρούμε ότι όταν αρχίζει να αυξάνεται η καμπύλη Β, η καμπύλη Α αρχίζει να 
μειώνεται. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η καμπύλη Α 
αντιστοιχεί στα αντιγόνα και η καμπύλη Β στα αντισώματα. 
 
Γ2. Η αντίδραση του ανοσοβιολογικού μας συστήματος στην είσοδο κάθε αντιγόνου 
συνιστά την ανοσοβιολογική απόκριση, η οποία διακρίνεται σε πρωτογενή και 
δευτερογενή. 
Η πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση ενεργοποιείται κατά την πρώτη επαφή του 
οργανισμού με ένα αντιγόνο. Στην περίπτωση αυτή η παραγωγή των αντισωμάτων 
καθυστερεί, επειδή για να συμβεί πρέπει προηγουμένως να συμβούν τα εξής 
γεγονότα: αρχικά τα μακροφάγα 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. Στη 
συνέχεια τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα εκκρίνουν ουσίες που ενεργοποιούν τα Β-
λεμφοκύτταρα, προκειμένου αυτά να πολλαπλασιαστούν και τελικά να 
διαφοροποιηθούν σε πλασματοκύτταρα και Β-λεμφοκύτταρα μνήμης και τελικά τα 
πλασματοκύτταρα εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες αντισωμάτων ειδικών για το 
συγκεκριμένο αντιγόνο. 
Η δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση ενεργοποιείται κατά την επαφή του 
οργανισμού με το ίδιο αντιγόνο για δεύτερη (ή επόμενη) φορά. Στην περίπτωση αυτή 
ενεργοποιούνται τα κύτταρα μνήμης, ξεκινά αμέσως η έκκριση αντισωμάτων και έτσι 
δεν προλαβαίνουν να εμφανιστούν τα συμπτώματα της ασθένειας. Το άτομο δεν 
ασθενεί και πιθανότατα δεν αντιλαμβάνεται ότι μολύνθηκε. 
Παρατηρούμε ότι τα αντισώματα της καμπύλης Β δεν προϋπάρχουν, ούτε 
παράγονται αμέσως μετά τη μόλυνση. Επομένως το διάγραμμα παριστάνει την 
πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση. 



 
Γ3. Οι κατηγορίες των Τ-λεμφοκυττάρων που ενεργοποιούνται κατά την παραπάνω 
ανοσοβιολογική απόκριση είναι τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα, τα κυτταροτοξικά Τ-
λεμφοκύτταρα και τα κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα. Οι κατηγορίες των Τ-
λεμφοκυττάρων που παράγονται κατά την παραπάνω ανοσοβιολογική απόκριση 
είναι 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 Δ 
1. Μια τροφική πυραμίδα αποτελείται από τροφικά επίπεδα (επάλληλα ορθογώνια), 
σε καθένα από τα οποία περιλαμβάνονται όλοι οι οργανισμοί που τρέφονται 
απέχοντας «ίδιο αριθμό βημάτων» από τον ήλιο. Πιο συγκεκριμένα: 
• Το πρώτο τροφικό επίπεδο, που βρίσκεται στη βάση της τροφικής πυραμίδας, 
είναι αυτό των παραγωγών. 
• Το δεύτερο τροφικό επίπεδο είναι αυτό των καταναλωτών πρώτης τάξης. 
• Το τρίτο τροφικό επίπεδο είναι αυτό των καταναλωτών δεύτερης τάξης κ.ο.κ. 
Το εμβαδόν που δίνεται σε κάθε ορθογώνιο είναι ανάλογο με το μέγεθος της 
μεταβλητής που απεικονίζεται στο συγκεκριμένο τροφικό επίπεδο. 
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: 
• Ένα μέρος της χημικής ενέργειας μετατρέπεται με την κυτταρική αναπνοή σε μη 
αξιοποιήσιμες μορφές ενέργειας (π.χ. θερμότητα). 
• Δεν τρώγονται όλοι οι οργανισμοί. 
• Ορισμένοι οργανισμοί πεθαίνουν. 
• Ένα μέρος της οργανικής ύλης αποβάλλεται με τα κόπρανα, τα οποία 
αποικοδομούνται. 
Επομένως, η ενέργεια σε καθένα από τα υπόλοιπα τροφικά επίπεδα καθώς και η 
τροφική πυραμίδα ενέργειας φαίνονται παρακάτω 
        Ενέργεια (KJ) 
 
              102

 
              103

 
              104

 
              105

 
              106

Γεράκια 

Φίδια 

Βάτραχοι 

Ακρίδες 

Ποώδη φυτά 



 
2. Η μείωση του αριθμού των βατράχων θα έχει ως συνέπεια την αύξηση του 
αριθμού των ακρίδων, επειδή οι βάτραχοι τρέφονται με τις ακρίδες. Επίσης, επειδή οι 
ακρίδες τρέφονται με ποώδη φυτά η αύξηση των ακρίδων θα έχει ως συνέπεια τη 
μείωση του αριθμού 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. Οι ρύποι αυτοί απέκτησαν ιδιαίτερη σημασία μετά το Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο λόγω της αυξημένης απελευθέρωσής τους στο περιβάλλον. Το 
κοινό στοιχείο της επίδρασης των ουσιών αυτών στο περιβάλλον είναι ότι δε 
διασπώνται (μη βιοδιασπώμενες ουσίες) 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.  
Ένα τέτοιο μόριο είναι το εντομοκτόνο DDT. Αν, για παράδειγμα, μια κάμπια φάει 
φύλλα φυτού που έχει ραντιστεί με DDT, αυτό θα απορροφηθεί από τον οργανισμό 
της, αλλά, επειδή δε μεταβολίζεται και δε διασπάται, θα συσσωρευτεί στους ιστούς 
της και φυσικά δε θα αποβληθεί με τις απεκκρίσεις της. Αν ένας κότσυφας 
καταναλώσει πολλές κάμπιες, τότε το DDT από όλες τις κάμπιες θα συγκεντρωθεί 
στους ιστούς του. Τελικά, το DDT θα βρεθεί σε ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση 
στους ιστούς της κουκουβάγιας, που είναι ο τελικός καταναλωτής. 
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η ποσότητα μιας βιοδιασπώμενης ουσίας είναι η ίδια 
σε όλα τα τροφικά επίπεδα ενός οικοσυστήματος. Επομένως, η ποσότητα της μη 
βιοδιασπώμενης ουσίας στα γεράκια είναι 1 mg. 
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