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ΘΕΜΑ Β
B1. Ο ιός της πολιομυελίτιδας στον άνθρωπο προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα του
νωτιαίου μυελού.
Όταν δεχτεί μια ποσότητα εμβολίου το οποίο περιέχει νεκρούς ή εξασθενημένους
μικροοργανισμούς ή τμήματά τους(τεχνητός τρόπος). Το εμβόλιο, όπως θα έκανε και ο
ίδιος ο μικροοργανισμός, ενεργοποιεί τον ανοσοβιολογικό μηχανισμό, για να
παραγάγει αντισώματα και κύτταρα μνήμης. Το άτομο που εμβολιάζεται δεν εμφανίζει
συνήθως τα συμπτώματα της ασθένειας και φυσικά δεν τη μεταδίδει.
Το άτομο λοιπόν θα εμφανίσει δευτερογενή ανοσολογική απόκριση λόγω της
ενεργοποίησης των λεμφοκυττάρων μνήμης στον οργανισμό (Βοηθητικά Τλεμφοκύτταρα μνήμης, Β-λεμφοκύτταρα μνήμης και Κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα
μνήμης ) με σκοπό την άμεση παραγωγή αντισωμάτων. Το άτομο δεν εμφανίζει τα
συμπτώματα και συνήθως δεν καταλαβαίνει ότι μολύνθηκε.
Β2. Με τη Βιομηχανική Επανάσταση (αρχές του 19ου αιώνα) άρχισε η συστηματική
χρήση ορυκτών καυσίμων (γαιανθράκων αρχικά, πετρελαίου και φυσικού αερίου στη
συνέχεια).Αυτά τα καύσιμα, τα οποία προέρχονται από το μετασχηματισμό οργανικής
ύλης φυτικών και ζωικών οργανισμών του παρελθόντος, παρέμεναν για εκατομμύρια
χρόνια στα έγκατα της Γης, αποτελώντας μια μεγάλη αποθήκη άνθρακα που έμενε
αχρησιμοποίητη. Στη συνέχεια όμως οι αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες της
βιομηχανίας και των μεταφορών επέβαλαν την εντατική εξόρυξη του άνθρακα, η
καύση του οποίου οδήγησε στην απελευθέρωση τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του
άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Βέβαια το διοξείδιο του άνθρακα δεσμεύεται από τους
παραγωγούς και χρησιμοποιείται στη φωτοσύνθεση. Η καταστροφή ωστόσο των
δασών, είτε λόγω της υλοτόμησης, που γίνεται με σκοπό την εκμετάλλευση των
προϊόντων της ξυλείας, είτε λόγω των εκχερσώσεων, που αποσκοπούν στην εξεύρεση
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νέων χώρων κατοικίας και καλλιέργειας, περιορίζει το συνολικό αριθμό των
φωτοσυνθετικών οργανισμών του πλανήτη.
Β3. Ο HIV ανήκει στους ρετροϊούς, είναι δηλαδή ιός RNA. Διαθέτει, εκτός από το
γενετικό του υλικό (RNA), και το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση, με το οποίο
μπορεί να γίνει σύνθεση DNA με μήτρα το RNA του ιού. Το γενετικό υλικό του ιού,
καθώς και τα διάφορα ένζυμα που διαθέτει, είναι κλεισμένα σε ένα πρωτεϊνικό
καψίδιο, το οποίο περιβάλλεται από ένα λιποπρωτεϊνικής φύσης έλυτρο.
Β4 Κατόπιν όλων αυτών είναι εμφανές ποιες προφυλάξεις πρέπει να παίρνει ο
άνθρωπος, για να περιοριστεί η μετάδοση της νόσου. Αυτές είναι:
• Ο έλεγχος του αίματος που προορίζεται για μεταγγίσεις.
• Η χρησιμοποίηση συριγγών μιας χρήσης και μόνο μία φορά από ένα άτομο.
• Η πλήρης αποστείρωση των χειρουργικών και των οδοντιατρικών εργαλείων.
• Η χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφή.
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. 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.
Παράλληλα, η θεωρία του Δαρβίνου προσέφερε μια απλή αλλά πειστική εξήγηση για
την ποικιλία των ειδών στη Γη. Επειδή οι διάφορες περιοχές έχουν διαφορετικές
συνθήκες και διαφορετικές ευκαιρίες επιβίωσης, διαφορετικοί οργανισμοί επιλέγονται
από τη φυσική επιλογή ως οι πιο προσαρμοσμένοι στο συγκεκριμένο περιβάλλον.
Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι 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.
Γ2.
Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε ο Δαρβίνος από τις παρατηρήσεις στις οποίες
προέβη κατά τη διάρκεια του εξερευνητικού ταξιδιού του, τον οδήγησαν στις πιθανές
προϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός νέου είδους.
Συμπέρασμα 1. Για να παραμείνει σταθερό το μέγεθος ενός πληθυσμού, παρά την τάση
για αύξηση, μερικά άτομα δεν επιβιώνουν ή δεν αναπαράγονται. Συνεπώς μεταξύ των
οργανισμών ενός πληθυσμού διεξάγεται ένας αγώνας επιβίωσης
Συμπέρασμα 2. Η επιτυχία στον αγώνα για την επιβίωση δεν είναι τυχαία. Αντιθέτως,
εξαρτάται από το είδος των χαρακτηριστικών που έχει κληρονομήσει ένας οργανισμός
από τους προγόνους του. Οι οργανισμοί οι οποίοι έχουν κληρονομήσει χαρακτηριστικά
που τους βοηθούν να προσαρμόζονται καλύτερα στο περιβάλλον τους επιβιώνουν
περισσότερο ή/και αφήνουν μεγαλύτερο αριθμό απογόνων από τους οργανισμούς οι
οποίοι έχουν κληρονομήσει λιγότερο ευνοϊκά για την επιβίωσή τους χαρακτηριστικά..
Συμπέρασμα 3. Τα ευνοϊκά για την επιβίωση χαρακτηριστικά μεταβιβάζονται στην
επόμενη γενιά με μεγαλύτερη συχνότητα από τα λιγότερο ευνοϊκά, καθώς οι φορείς
τους επιβιώνουν και αφήνουν μεγαλύτερο αριθμό απογόνων από τους φορείς των
λιγότερο ευνοϊκών χαρακτηριστικών. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου, η συσσώρευση
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όλο και περισσότερων ευνοϊκών χαρακτηριστικών σε έναν πληθυσμό μπορεί να
οδηγήσει στην εμφάνιση ενός νέου είδους.
Συνεπώς η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό νέων ειδών.
(Σημείωση: δεκτή θεωρείται και το γεγονός ότι η φυσική επιλογή δρα στον πληθυσμό
και όχι στο άτομο, καθώς αυτός αποτελεί βασική μονάδα εξέλιξης, σελ.129 σχολικού
βιβλίου)
Γ3. Η ποικιλότητα των οικοσυστημάτων, αν και φαινομενικά αντιβαίνει στην
ισορροπία τους, καθώς θα ήταν αναμενόμενο οι πιο απλές δομές να είναι και πιο
σταθερές, αντίθετα την ενισχύει. Πράγματι, όσο μεγαλύτερη ποικιλότητα έχει ένα
οικοσύστημα, τόσο πιο ισορροπημένο είναι. Αυτό συμβαίνει, γιατί τα οικοσυστήματα
με μεγαλύτερη ποικιλότητα παρουσιάζουν και μεγαλύτερη ποικιλία σχέσεων μεταξύ
των βιοτικών παραγόντων τους.
Έτσι, όποτε μια μεταβολή διαταράσσει την ισορροπία τους, υπάρχουν αρκετοί
διαθέσιμοι μηχανισμοί αυτορρύθμισης που την αποκαθιστούν. Αν, για παράδειγμα, σε
ένα οικοσύστημα είναι περιορισμένος ο αριθμός των διαφορετικών ειδών που ζουν σ'
αυτό, περιορίζεται αναλογικά και το πλήθος των τροφικών σχέσεων που
αναπτύσσονται μεταξύ τους. Έτσι κάθε διαταραχή της ισορροπίας του οικοσυστήματος
που θα προκαλούσε την εξαφάνιση ενός είδους θα απειλούσε άμεσα και την εξαφάνιση
του είδους που εξαρτάται τροφικά από αυτό. Αν αντίθετα υπάρχει μεγάλη ποικιλία
οργανισμών, οι εναλλακτικές λύσεις στη διατροφή τους είναι περισσότερες και
επομένως η εξαφάνιση ή η μείωση του πληθυσμού ενός είδους δεν απειλεί άμεσα τα
είδη που τρέφονται από αυτό. Συνεπώς το οικοσύστημα με μεγαλύτερη ποικιλότητα
(15 είδη ψαριών) θα είναι πιο ισορροπημένο.
ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Στις διαταραχές που προκαλούν τα αστικά λύματα στα υδάτινα οικοσυστήματα
περιλαμβάνεται το φαινόμενο του ευτροφισμού. Όσον αφορά το φαινόμενο αυτό, το
υδάτινο οικοσύστημα, αφού δεχτεί τα αστικά λύματα, αλλά και τα λιπάσματα που
αποπλένονται από το νερό της βροχής, εμπλουτίζεται με τα νιτρικά και τα φωσφορικά
άλατα που αυτά περιέχουν. Επειδή όμως οι ουσίες αυτές αποτελούν θρεπτικά
συστατικά για τους υδρόβιους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς (φυτοπλαγκτόν),
προκαλείται υπέρμετρη αύξηση του πληθυσμού τους. Έτσι αυξάνεται και ο πληθυσμός
των μονοκύτταρων ζωικών οργανισμών (ζωοπλαγκτόν) που εξαρτώνται τροφικά από
το φυτοπλαγκτόν. Με το θάνατο των πλαγκτονικών οργανισμών συσσωρεύεται νεκρή
οργανική ύλη, η οποία με τη σειρά της πυροδοτεί την αύξηση των αποικοδομητών,
δηλαδή των βακτηρίων που την καταναλώνουν. Με την αύξηση όμως των
μικροοργανισμών ο ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου γίνεται πολύ μεγαλύτερος από το
ρυθμό παραγωγής του. Έτσι η ποσότητα του οξυγόνου που βρίσκεται διαλυμένη στο
νερό γίνεται ολοένα μικρότερη, γεγονός που πλήττει τους ανώτερους οργανισμούς του
οικοσυστήματος, όπως τα ψάρια, που πεθαίνουν από ασφυξία.
Η καμπύλη Α αντιστοιχεί στην ποσότητα των αποικοδομητών και η καμπύλη Β στην
ποσότητα του οξυγόνου καθώς στο σημείο απόρριψης των λυμάτων και καθώς
μεταφερόμαστε μακρύτερα από το σημείο θα εμφανίζεται το φαινόμενο του
ευτροφισμού.
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(Σημείωση: Χρειάζεται αποσαφήνιση για την απόσταση από το σημείο εκβολής των
λυμάτων καθώς μπορεί να υπάρξει και αντίστροφη απάντηση για τις καμπύλες.
Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων «…οι δεδομένες καμπύλες Α
και Β που αναφέρονται στο φαινόμενο του ευτροφισμού, δημιουργούν ερωτηματικά
και παρερμηνείες καθώς δεν απεικονίζονται τα επίπεδα των ποσοτήτων του οξυγόνου
και των μικροοργανισμών πριν την απόρριψη των λυμάτων ώστε να εκτιμηθούν
αξιόπιστα οι μεταβολές…Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη βαθμολόγηση αυτού
του θέματος ώστε να αξιολογηθεί συνολικά κάθε απάντηση ως προς την επαρκή
ανάλυση του φαινομένου και τις αντίστοιχες ποσοτικές μεταβολές οξυγόνου και
αποικοδομητών καθώς δεν ορίζονται από το διάγραμμα ούτε οι αρχικές τιμές ούτε η
απόσταση. Συνεπώς δεν στοιχειοθετείται μονοσήμαντη απάντηση»)
Δ2 Το νέφος της Αθήνας ,με το χαρακτηριστικό καφετί χρώμα προκαλείται από την
αντίδραση μιας σειράς ουσιών, οι οποίες παράγονται από τις μηχανές εσωτερικής
καύσης (αυτοκινήτων, αεροπλάνων, εργοστασίων), με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας,
κάτω από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Στις ουσίες αυτές, που ονομάζονται
πρωτογενείς ρύποι, συγκαταλέγονται τα οξείδια του αζώτου, το μονοξείδιο του
άνθρακα και διάφοροι υδρογονάνθρακες. Στα προϊόντα της αντίδρασης τους, τους
δευτερογενείς ρύπους, ανήκουν το όζον και το νιτρικό υπεροξυακετύλιο (PAN).
Συνεπώς η καμπύλη Α που εμφανίζεται αύξηση του ρύπου στις πρώτες πρωϊνές ώρες
θα είναι πρωτογενής ρύπος δηλαδή τα οξείδια του αζώτου, ενώ στην καμπύλη Β που
εμφανίζεται αύξηση μετά από κάποιες ώρες θα αποτελεί δευτερογενή ρύπο καθώς,
χρειάζεται την παρουσία πρωτογενούς για δημιουργηθεί, άρα είναι το όζον.
Δ3 Τα οξείδια του αζώτου προκαλούν καταστροφές στους ιστούς των πνευμόνων και
εξασθενίζουν την αντίσταση του οργανισμού στην πνευμονία, ενώ η έκθεση, για
μεγάλο χρονικό διάστημα, σε χαμηλές συγκεντρώσεις τους είναι υπεύθυνη για την
πρόκληση εμφυσήματος
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