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Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΘΕΜΑ 1

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
o

Α.

Οι µυκητιάσεις είναι τα νοσήµατα που προκαλούνται στον άνθρωπο από
παθογόνους µύκητες (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 1). Μύκητες που προκαλούν µυκητιάσεις
στον άνθρωπο είναι:
•
•
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(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 25)

i)

Η Candida albicans (κάντιντα η λευκάζουσα), η οποία ανάλογα µε το
όργανο που προσβάλλει µπορεί να προκαλέσει πνευµονική καντιντίαση,
κολπίτιδα, στοµατίτιδα. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 1+2)
Τα δερµατόφυτα, που αποτελούν µία ειδική κατηγορία µυκήτων που
προσβάλλουν το δέρµα, ιδιαίτερα το τριχωτό µέρος της κεφαλής, αλλά
και τις µεσοδακτύλιες περιοχές των ποδιών προκαλώντας ερυθρότητα
και κνησµό. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 1+2)

Οι λόγοι που οδηγούν στη βαθµιαία αύξηση της θερµοκρασίας του
πλανήτη είναι:

1. Οι αυξανόµενες ενεργειακές ανάγκες της βιοµηχανίας και των
µεταφορών επέβαλλαν την εντατική εξόρυξη του άνθρακα, η καύση
του οποίου οδήγησε στην απελευθέρωση τεράστιων ποσοτήτων
διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3)

ÈÅ

2. Το διοξείδιο του άνθρακα δεσµεύεται από τους παραγωγούς και
χρησιµοποιείται στη φωτοσύνθεση. Η καταστροφή όµως των δασών,
είτε λόγω της υλοτόµησης, που γίνεται µε σκοπό την εκµετάλλευση
των προϊόντων της ξυλείας, είτε λόγω των εκχερσώσεων, που
αποσκοπούν στην εξεύρεση νέων χώρων κατοικίας και
καλλιέργειας, περιορίζει τον συνολικό αριθµό των φωτοσυνθετικών
οργανισµών του πλανήτη. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3)

Κατ’ αυτόν τον τρόπο σηµειώνεται βαθµιαία αύξηση της
συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, που
οδηγεί στην αύξηση του ποσοστού της υπέρυθρης ακτινοβολίας που
δεσµεύεται από αυτό, µε συνέπεια την αύξηση της θερµοκρασίας
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του πλανήτη. (∆εν είναι αναγκαίο να πραγµατοποιήσουν αυτή τη
σύνδεση οι µαθητές. Στην περίπτωση που το πράξουν, δεν θεωρείται
λάθος.)

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ύπαρξη και τη διατήρηση ενός αυτότροφου
οικοσυστήµατος είναι:
1.

Η τροφοδότηση του οικοσυστήµατος µε ηλιακή ενέργεια. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ
3)
Η διανοµή της ενέργειας στους οργανισµούς του, ώστε αυτοί να
καλύπτουν τις ανάγκες τους. Η διανοµή ενέργειας γίνεται µέσω των
τροφικών σχέσεων που αναπτύσσονται µεταξύ των οργανισµών του
οικοσυστήµατος (ροή ενέργειας). (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3)
Η ανακύκλωση των διαφόρων χηµικών στοιχείων, ώστε αυτά να είναι
συνεχώς διαθέσιµα στους οργανισµούς ενός οικοσυστήµατος
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3).

2.

3.

ΘΕΜΑ 3o
Α.

Η ηπατίτιδα Β προκαλείται από ιό (ΜΟΝΑ∆Α 1) και αποτελεί σεξουαλικώς
µεταδιδόµενο νόσηµα. Στον άνδρα, ο ιός της ηπατίτιδας Β µπορεί να
µεταδόθηκε:
1.
2.

µε τη σεξουαλική επαφή, (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 1)
µέσω του αίµατος και των παραγώγων του, όπως σε περίπτωση
µετάγγισης ή µε τη χρήση κοινής σύριγγας. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3)

Τα πρώτα λεµφοκύτταρα που ενεργοποιούνται κατά την ανοσοβιολογική
απόκριση είναι τα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα (ΜΟΝΑ∆Α 1) και αυτό
συµβαίνει κατά το πρώτο στάδιο της ανοσοβιολογικής απόκρισης, ως εξής:
Με την εµφάνιση του παθογόνου µικροοργανισµού, ενεργοποιούνται αρχικά
τα µακροφάγα (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2). 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
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3).
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Γ.

Εάν οι προβλέψεις για την αύξηση της µέσης θερµοκρασίας του
πλανήτη επιβεβαιωθούν, οι σοβαρές κλιµατικές αλλαγές που θα
προκύψουν θα έχουν δραµατικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 1). Η τήξη των πολικών πάγων θα οδηγήσει σε ανύψωση
της στάθµης της θάλασσας και εποµένως στην απώλεια µεγάλων
χερσαίων εκτάσεων οι οποίες θα καλυφθούν από το νερό (ΜΟΝΑ∆ΕΣ
1). Είναι επίσης πιθανό πολλές γόνιµες περιοχές να µετατραπούν σε
άγονες και το αντίστροφο (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 1).

0

ii)

Το τµήµα του µικροβίου που εκτίθεται συνδέεται µε µία πρωτεΐνη της
επιφάνειας των µακροφάγων, η οποία είναι χαρακτηριστική για κάθε άτοµο και
ονοµάζεται αντιγόνο ιστοσυµβατότητας (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2). Τα κύτταρα που
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Στο δεύτερο στάδιο της ανοσοβιολογικής απόκρισης τα βοηθητικά Τλεµφοκύτταρα, στην περίπτωση που το αντιγόνο είναι ένα κύτταρο, παράγουν
ουσίες που ενεργοποιούν και βοηθούν στον πολλαπλασιασµό µίας ειδικής
κατηγορίας Τ-λεµφοκυττάρων, των κυτταροτοξικών Τ-λεµφοκυττάρων, τα
οποία θα καταστρέψουν τα κύτταρα στόχους (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4). Κύτταρα που
µπορεί να αποτελούν αντιγόνα είναι (µεταξύ άλλων) τα κύτταρα που είναι
µολυσµένα από ιούς (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2). Στην περίπτωση του άνδρα, ο ιός της
ηπατίτιδας Β προφανώς µόλυνε σωµατικά (ηπατικά) κύτταρά του και τα
κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα ενεργοποιήθηκαν µε σκοπό την καταστροφή
τους (ΜΟΝΑ∆Α 1).

∆.

Η χορήγηση αντιβιοτικών δεν θα συνέβαλε στην αντιµετώπιση της ηπατίτιδας
Β (ΜΟΝΑ∆Α 1), διότι τα αντιβιοτικά δρουν επιλεκτικά καθώς βλάπτουν µόνο
τους µικροοργανισµούς και όχι τα κύτταρα του ανθρώπου (ΜΟΝΑ∆Α 1).
Επειδή τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας την παραγωγή ουσιών στα
βακτήρια, στους µύκητες και τα πρωτόζωα, δεν είναι αποτελεσµατικά έναντι
των ιών (ΜΟΝΑ∆Α 1), καθώς οι ιοί δεν διαθέτουν δικό τους µεταβολικό
µηχανισµό, αφού αποτελούν υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 1) και τα αντιβιοτικά αναστέλλουν κάποια ειδική βιοχηµική
αντίδραση του µικροοργανισµού (ΜΟΝΑ∆Α 1).

ΘΕΜΑ 4o

Β.

Γ.

Οι αλυσίδες που παρατηρούνται στο οικοσύστηµα είναι:
1.
τριφύλλι → αράχνη → αηδόνι
2.
τριφύλλι → σαλιγκάρι → αηδόνι
3.
τριφύλλι → σαλιγκάρι → φίδι → κουκουβάγια
4.
πεύκο → πεταλούδα → βάτραχος → φίδι → κουκουβάγια
5.
πεύκο → πεταλούδα → σπίνος → κουκουβάγια
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 0,5 Χ 5 = 2,5. Οι οργανισµοί στις αλυσίδες πρέπει να συνδέονται
µε βέλη, σε όποια άλλη περίπτωση δεν θεωρούνται σωστές και δεν
βαθµολογούνται.)

1ο τροφικό επίπεδο: τριφύλλι, πεύκο.
2ο τροφικό επίπεδο: αράχνη, σαλιγκάρι, πεταλούδα.
3ο τροφικό επίπεδο: αηδόνι, φίδι, βάτραχος, σπίνος.
4ο τροφικό επίπεδο: φίδι, κουκουβάγια.
5ο τροφικό επίπεδο: κουκουβάγια.
(ΜΟΝΑ∆ΕΣ 0,5 Χ 5 = 2,5. Η κατάταξη των οργανισµών σε παραγωγούς και
τάξεις καταναλωτών δεν θεωρείται ορθή και δεν βαθµολογείται.)
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ενεργοποιούνται πρώτα µετά την παρουσίαση του αντιγόνου είναι τα
βοηθητικά Τ λεµφοκύτταρα.

Από την παρατήρηση του τροφικού πλέγµατος φαίνεται ότι σε αυτό
περιλαµβάνονται ψυχανθή (το τριφύλλι), συνεπώς οι φυσικοί τρόποι µε τους
οποίους οι παραγωγοί του συγκεκριµένου οικοσυστήµατος προσλαµβάνουν
νιτρικά ιόντα είναι οι ακόλουθοι τρεις:
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Το φαινόµενο της αλλαγής του χρωµατικού προτύπου του πληθυσµού των
εντόµων που παρατηρείται σε είδη εντόµων που διαβιούν σε βιοµηχανικές
περιοχές ονοµάζεται βιοµηχανικός µελανισµός. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 2)
Το φαινόµενο εξηγείται λόγω της δράσης της φυσικής επιλογής, καθώς πριν
την εγκατάσταση της βιοµηχανίας στην περιοχή οι κορµοί των δένδρων είχαν
το φυσικό ανοιχτό χρώµα τους. Οι ανοιχτόχρωµες πεταλούδες διακρίνονταν
δυσκολότερα – συγκριτικά µε τις σκουρόχρωµες- από τους θηρευτές τους, τους
βατράχους και τους σπίνους. Για τον λόγο αυτό επικράτησαν στον πληθυσµό
της πεταλούδας της Αρκαδίας, αφού είχαν µεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης
– και συνεπώς µεταβίβασης του χαρακτηριστικού τους για το ανοιχτό χρώµα
πτερύγων στις επόµενες γενιές–, άρα και µεγαλύτερες πιθανότητες
αναπαραγωγής συγκριτικά µε τις µαύρες. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3)
Εξαιτίας της καπνιάς, οι κορµοί των δένδρων σταδιακά µαύρισαν και η φυσική
επιλογή αντιστράφηκε. Το προσαρµοστικό πλεονέκτηµα το είχαν πλέον οι
µαύρες πεταλούδες, που τώρα ήταν αυτές περισσότερο δυσδιάκριτες στους
κορµούς των δένδρων, παρά οι ανοιχτόχρωµες. Έτσι βαθµιαία άρχισαν να
επικρατούν αριθµητικά, καθώς επιβίωναν περισσότερο και µεταβίβαζαν µε
µεγαλύτερη συχνότητα τον χρωµατισµό τους στις επόµενες γενιές συγκριτικά
µε τις ανοιχτόχρωµες. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 3)
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1ος: Κατά την ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση το µοριακό 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, οπότε και
τα νιτρικά ιόντα απορροφώνται από τα φυτά. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4)
2ος: Στις ρίζες των ψυχανθών (µεταξύ των οποίων το τριφύλλι) ζουν
συµβιωτικά αζωτοδεσµευτικά βακτήρια σε ειδικά εξογκώµατα (φυµάτια).
Αυτά τα βακτήρια έχουν την ικανότητα να δεσµεύουν το ατµοσφαιρικό άζωτο
και να το µετατρέπουν σε νιτρικά ιόντα, τα οποία µπορούν να απορροφηθούν
από τα ψυχανθή, στη συγκεκριµένη περίπτωση το τριφύλλι. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4)
3ος: Τόσο τα φυτά όσο και τα ζώα εγκαταλείπουν στο έδαφος νεκρή οργανική
ύλη (καρπούς, φύλλα, νεκρά σώµατα, τρίχωµα κ.λπ.) που περιέχουν άζωτο. Τα
ζώα επιπροσθέτως αποβάλλουν αζωτούχα προϊόντα του µεταβολισµού τους,
όπως είναι η ουρία, το ουρικό οξύ και τα περιττώµατα. Οι ουσίες αυτές
διασπώνται από τους αποικοδοµητές του εδάφους µέσα από µία διαδικασία
που καταλήγει στον σχηµατισµό αµµωνίας. Η αµµωνία που συγκεντρώνεται
στο έδαφος, τόσο από τη δράση των αποικοδοµητών όσο και από την
ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση, υφιστάµενη τη δράση των νιτροποιητικών
βακτηρίων του εδάφους µετατρέπεται τελικά σε νιτρικά ιόντα τα οποία
προσλαµβάνονται από τα φυτά. (ΜΟΝΑ∆ΕΣ 4)
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