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Ηµεροµηνία: Κυριακή 7 Απριλίου 2013
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ A

Α1. δ, Α2. α, Α3. β, Α4. γ, Α5. γ.

ΘΕΜΑ B
Β1.

Τα ερηµικά οικοσυστήµατα χαρακτηρίζονται από
 Άγονα εδάφη
 Μικρή παραγωγικότητα
 Μικρή βιοµάζα

Ερηµικά οικοσυστήµατα βρίσκονται σε περιοχές του πλανήτη όπου η
βροχόπτωση είναι πολύ χαµηλή. Ωστόσο, ερηµικά οικοσυστήµατα
συναντώνται και σε περιοχές όπου τα χαρακτηριστικά του κλίµατος θα
επέτρεπαν πλούσια βλάστηση. Τα οικοσυστήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα
παρεµβάσεων του ανθρώπου.

Εξάτµιση ονοµάζεται η αποµάκρυνση του νερού από οποιαδήποτε επιφάνεια
µε τη µορφή υδρατµών. Η εξάτµιση του νερού από την επιφάνεια των φύλλων
των φυτών ονοµάζεται επιδερµική εξάτµιση και διακρίνεται από τη διαπνοή,
που είναι η αποµάκρυνση του νερού µέσω των στοµάτων, των πόρων δηλαδή
της επιδερµίδας των φύλλων των φυτών.

ÄÉ

Β2.

Β3.

Τα όργανα του ανοσοβιολογικού συστήµατος ονοµάζονται λεµφικά όργανα
και διακρίνονται σε:
Α. Πρωτογενή λεµφικά όργανα, στα οποία ανήκουν ο µυελός των οστών και
ο θύµος αδένας. Στον µυελό των οστών παράγονται όλα τα έµµορφα
συστατικά (κύτταρα) του αίµατος, συνεπώς και τα λεµφοκύτταρα. Στον
µυελό των οστών επίσης διαφοροποιούνται και ωριµάζουν τα Β
λεµφοκύτταρα. Στον θύµο αδένα διαφοροποιούνται και ωριµάζουν τα Τλεµφοκύτταρα.
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Β. ∆ευτερογενή λεµφικά όργανα, στα οποία ανήκουν οι λεµφαδένες, οι
αµυγδαλές, ο σπλήνας και ο λεµφικός ιστός κατά µήκος του
γαστρεντερικού σωλήνα. Στα δευτερογενή λεµφικά όργανα
πραγµατοποιείται η ανοσοβιολογική απόκριση.
α. Με εξαίρεση τους µονοζυγωτικούς διδύµους και τους µικροοργανισµούς
που ανήκουν στον ίδιο κλώνο, όλοι οι υπόλοιποι οργανισµοί διαφέρουν
µεταξύ τους. Παρά τις διαφορές που χαρακτηρίζουν τους οργανισµούς, οι
επιστήµονες επιµένουν να κατατάσσουν τους οργανισµούς σε οµάδες,
ανάλογα µε το βαθµό οµοιότητάς τους. Η επιµονή αυτή εξηγείται από το
γεγονός ότι η µελέτη των οργανισµών θα ήταν αδύνατη δίχως τη συλλογή,
την κατάταξη και τη σύγκρισή τους. Επιπλέον, η κατάταξη των οργανισµών
σε οµάδες αντανακλά και τον τρόπο µε τον οποίο αυτοί έχουν εξελιχθεί.
β. Οι πληθυσµοί των διαφόρων ειδών τείνουν να αυξάνονται από γενιά σε
γενιά µε ρυθµό γεωµετρικής προόδου. Εάν εξαιρεθούν οι εποχικές
διακυµάνσεις, τα µεγέθη των πληθυσµών παραµένουν σχετικά σταθερά.
Για να παραµείνει σταθερό το µέγεθος του πληθυσµού, παρά την τάση για
αύξηση, µερικά άτοµα δεν επιβιώνουν ή δεν αναπαράγονται. Συνεπώς,
µεταξύ των οργανισµών ενός πληθυσµού διεξάγεται ένας αγώνας
επιβίωσης.

ΘΕΜΑ Γ

α. Τα βακτήρια είναι γνωστό ότι αναπαράγονται µονογονικά µε διχοτόµηση.
Οι οργανισµοί που αναπαράγονται µονογονικά κατατάσσονται σε είδη µε
το τυπολογικό κριτήριο. Σύµφωνα µε το τυπολογικό κριτήριο
οµαδοποιούνται στο ίδιο είδος οργανισµοί µε κοινά µορφολογικά και
βιοχηµικά χαρακτηριστικά.
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Γ1.

β. Τα βακτήρια είναι προκαρυωτικοί οργανισµοί (στερούνται οργανωµένου
πυρήνα). Το γενετικό υλικό των βακτηρίων είναι DNA, που εντοπίζεται σε
µία περιοχή του κυτταροπλάσµατος που λέγεται πυρηνική περιοχή ή
πυρηνοειδές. Τα βακτήρια διαθέτουν συχνά επιπλέον µικρότερα µόρια
γενετικού υλικού, τα πλασµίδια. Η πλασµατική µεµβράνη των βακτηρίων
περιβάλλεται από κυτταρικό τοίχωµα, ενώ σε ορισµένα βακτήρια
παρατηρείται ένα επιπλέον περίβληµα, η κάψα. Τα βακτήρια στερούνται
µεµβρανωδών οργανιδίων, ενώ διαθέτουν ριβοσώµατα, στα οποία γίνεται η
σύνθεση πρωτεϊνών. Ορισµένα διαθέτουν επίσης µαστίγια ή βλεφαρίδες.
γ. Η παστερίωση αποτελεί τρόπο αποφυγής της µετάδοσης ασθενειών που
οφείλονται σε παθογόνους µικροοργανισµούς. Κατά την παστερίωση το
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γάλα θερµαίνεται στους 62ο C επί µισή ώρα, ώστε καταστρέφονται όλα τα
παθογόνα µικρόβια και τα περισσότερα µη παθογόνα, ενώ συγχρόνως
διατηρείται η γεύση του (και η θρεπτική του αξία).

δ. Κατά τη χρονική περίοδο t1-t2 που διαρκεί η παστερίωση παρατηρείται
σηµαντική µείωση των πληθυσµών των βακτηρίων. Ωστόσο, από το
διάγραµµα φαίνεται ότι δεν καταστρέφεται πλήρως όλα τα βακτήρια,
καθώς ένας µικρός αριθµός παραµένει µε τη µορφή ενδοσπορίων. Μετά τον
χρόνο t2 τα βακτήρια αυτά φαίνεται ότι αυξάνονται σε αριθµό. Αυτό
δικαιολογείται καθώς σε αντίξοες συνθήκες, όπως ακραίες θερµοκρασίες ή
δράση ακτινοβολιών, ορισµένα βακτήρια µετατρέπονται σε ενδοσπόρια. Τα
ενδοσπόρια είναι αφυδατωµένα κύτταρα µε ανθεκτικά τοιχώµατα και
χαµηλούς µεταβολικούς ρυθµούς. Όταν οι συνθήκες ξαναγίνουν ευνοϊκές
τα ενδοσπόρια βλαστάνουν δίνοντας το καθένα ένα βακτήριο.

Γ2.

α. Τα αντισώµατα συνδέονται ειδικά µε το αντιγόνο (στην συγκεκριµένη
περίπτωση τον ιό της λύσσας) και η σύνδεση αυτή έχει ως αποτέλεσµα:
1. Την ενεργοποίηση του συµπληρώµατος,
2. Την αναγνώριση του µικροοργανισµού από τα µακροφάγα µε σκοπό την
ολοκληρωτική του καταστροφή.
Αυτές οι διαδικασίες εξουδετερώνουν το αντιγόνο.

β. Οι οροί αντισωµάτων περιέχουν έτοιµα αντισώµατα, τα οποία έχουν
παραχθεί σε κάποιο άλλο άτοµο ή ζώο. Η δράση της παθητικής ανοσίας
είναι άµεση αλλά η διάρκεια της είναι παροδική (δεν ενεργοποιείται το
ανοσοβιολογικό σύστηµα οπότε δεν παράγονται λεµφοκύτταρα µνήµης).
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γ. Τα αντισώµατα ή ανοσοσφαιρίνες είναι πρωτεΐνες που παράγονται από τα
Β-λεµφοκύτταρα. Όπως κάθε κλειδί ταιριάζει και ανοίγει µία συγκεκριµένη
κλειδαριά, έτσι και κάθε αντίσωµα συνδέεται εκλεκτικά µε κάθε
συγκεκριµένο αντιγόνο που εισέρχεται στον οργανισµό. Κάθε αντίσωµα
αποτελείται από 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες, δύο βαριές και δύο ελαφριές.
Οι αλυσίδες συνδέονται µεταξύ τους µε οµοιοπολικούς δεσµούς και
σχηµατίζουν µία δοµή που µοιάζει µε σφεντόνα ή µε το γράµµα Υ. Σε κάθε
αντίσωµα διακρίνονται δύο περιοχές, µία σταθερή και µία µεταβλητή. Η
σταθερή περιοχή είναι ίδια σε όλα τα αντισώµατα. Η µεταβλητή περιοχή
του µορίου του αντισώµατος συνδέεται µε το αντιγόνο. Το σχήµα της
µεταβλητής περιοχής είναι διαφορετικό για κάθε είδος αντισώµατος και
οφείλεται στην αλληλουχία των αµινοξέων των πολυπεπτιδικών αλυσίδων.
Η µεταβλητή περιοχή καθιστά το αντίσωµα ικανό να συνδέεται µε ένα
συγκεκριµένο αντιγόνο.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ

ΣΕΛΙ∆Α: 3 ΑΠΟ 4

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

Ε_3.Βλ3Γ(α)

ÁË
Å
×Á ÊÔ
ÍÉ ÉÊÇ
Á

δ. Τα αντιβιοτικά δρουν επιλεκτικά καθώς βλάπτουν τους παθογόνους
µικροοργανισµούς αλλά δεν επηρεάζουν τα κύτταρα του οργανισµού του
ανθρώπου. Τα αντιβιοτικά αναστέλλουν την παραγωγή ουσιών σε
βακτήρια, µύκητες και πρωτόζωα. Όµως τα αντιβιοτικά δεν είναι
αποτελεσµατικά έναντι των ιών. Αυτό συµβαίνει διότι οι ιοί δεν διαθέτουν
δικό τους µεταβολικό µηχανισµό, αφού αποτελούν υποχρεωτικά κυτταρικά
παράσιτα. (σελ. 18 σχολικού βιβλίου)

ΘΕΜΑ ∆
∆1.

α. Τα στρείδια και οι τσιπούρες ανήκουν στην παρακάτω τροφική αλυσίδα:
Φυτοπλαγκτόν → Ζωοπλαγκτόν → Στρείδια → Τσιπούρες → Πελαργοί
Εζωοπλαγκτού= 400.000 KJ
Eστρειδιών= 400.000x10/100= 40.000 KJ
Ετσιπούρες= 40.000x10/100= 4.000 KJ
Εστρειδιών- Ετσιπούρας= 40.000-4.000=36.000 KJ
β. Έχει υπολογιστεί ότι µόνο το 10% περίπου της ενέργειας ενός τροφικού
επιπέδου … τα οποία αποικοδοµούνται. (σελ. 77 σχολικού βιβλίου)

∆2.

α. Η καµπύλη (α) αντιστοιχεί στο επίπεδο των στρειδιών, η καµπύλη (β) στο
επίπεδο της τσιπούρας και η καµπύλη (γ) στο επίπεδο των πελαργών.
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β. To DDT αποτελεί µη βιοδιασπώµενη ουσία. Ο πληθυσµός των στρειδιών
για να αυξήσει τη βιοµάζα του κατά ένα κιλό καταναλώνει 10 κιλά
ζωοπλαγκτόν. Αφού η ουσία αυτή δεν µπορεί να διασπαστεί και να
αποβληθεί από τον οργανισµό των στρειδιών, η συγκέντρωσή της στους
ιστούς των στρειδιών θα είναι 10Kg·3mg/Kg=30mg/Kg.
γ. Φυσιολογικά η συγκέντρωση τουDDT στους πελαργούς θα έπρεπε να είναι
300 mg/Κg. Είναι όµως περίπου 100 mg/Kg γιατί εκτός από τις τσιπούρες
αποτελούν τροφή τους, τα σκουλήκια και οι βάτραχοι, στους ιστούς των
οποίων δεν υπάρχει DDT.
δ. Οι πελαργοί αφού αποτελούν κορυφαίο καταναλωτή στο συγκεκριµένο
οικοσύστηµα θα εµφανίσουν µεγάλη συγκέντρωση DDT στους ιστούς των,
πράγµα που καθιστά εύθραυστα τα κελύφη των αυγών τους …στα πρόθυρα
της εξαφάνισης. (σελ. 110 σχολικού βιβλίου).
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