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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!!  
 

 

1. ∆ιαβάζω προσεκτικά όλη τη θεωρία επισηµαίνοντας τα σηµεία που 

είπαµε στο µάθηµα  

2. ∆ιαβάζω προσεκτικά τις ασκήσεις του βιβλίου και τις ενδεικτικές 

του φυλλαδίου που πήρα σήµερα 

3. Κοιµάµαι νωρίς ώστε να συµπληρώσω 8 ώρες ύπνου τουλάχιστον 

4. Τρώω πρωινό αποφεύγοντας τον καφέ και προτιµώντας έναν φυσικό 

χυµό 

5. Όσο περιµένω τα θέµατα δεν συµµετέχω σε συζητήσεις που µε 

αγχώνουν 

6. Μόλις πάρω τα θέµατα σηµειώνω στο πρόχειρο (ή στην κόλλα µου µε 

µολύβι) ότι µου έρχεται στο µυαλό και είναι σχετικό µε το θέµα 

7. Ξεκινάω να γράφω από την πιο εύκολη ερώτηση  

8. Πριν αρχίσω το γράψιµο διαβάζω την ερώτηση τρεις φορές ώστε να 

καταλάβω τι ακριβώς µε ρωτάει και να µην ξεχάσω τίποτα 

9. Σκέφτοµαι δυο φορές αυτά που θα γράψω και µε ποια σειρά ώστε να 

είναι καλοσυνταγµένα και να βγαίνει νόηµα 

10. Γράφω την απάντηση προσεκτικά προσέχοντας την ορθογραφία, 

κάνοντας καλά γράµµατα και αποφεύγοντας τις πολλές µουτζούρες. 

11. ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ 

ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΑΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΤΑ. Σε περίπτωση που κάτι δεν το 

ξέρω σκέφτοµαι τι είναι λογικό και κοιτάω η απάντηση που θα δώσω 

να στηρίζεται από την κοινή λογική .Σε καµιά περίπτωση δεν τα 

παρατάω 

12. Αν είµαι πολύ αγχωµένη/ αγχωµένος ζητάω να πάω µέχρι την 

τουαλέτα (παίρνεις αέρα και χαλαρώνεις) 

 

13. ∆εν σηκώνοµαι να φύγω αν δεν απαντήσω µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο όλα τα θέµατα 

14. ∆εν αντιγράφω 

15. ∆εν βγάζω σκονάκια (παίρνουν κόλλες δεν 

αστειεύονται) 

 

 

Καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι!!! 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

1. Τι είναι οµοιόσταση; Ποιοι οµοιοστατικοί µηχανισµοί 

υπάρχουν; 
Οµοιόσταση είναι η ικανότητα του ανθρώπινου οργανισµού να διατηρεί 

σταθερές τις εσωτερικές του συνθήκες παρά τις εξωτερικές µεταβολές. 

∆ιαταραχή της οµοιόστασης οδηγεί σε ασθένεια ενώ ανικανότητα 

επαναφοράς της οδηγεί στο θάνατο. Οι οµοιοστατικοί µηχανισµοί στον 

ανθρώπινο οργανισµό διατηρούν σταθερά  

Α. τη θερµοκρασία του σώµατος 

Β. το ph του αίµατος 

Γ. τα επίπεδα CO2  

∆. τη συγκέντρωση γλυκόζης στο αίµα 

Ε. Στους οµοιοστατικούς µηχανισµούς ανήκει και το ανοσοβιολογικό µας 

σύστηµα 

 

2.Τι είναι το τοξόπλασµα και πως επηρεάζει την υγεία του 

ανθρώπου; 
Το τοξόπλασµα ανήκει στα πρωτόζωα και είναι ένας ευκαρυωτικός 

µικροοργανισµός. Στο τοξόπλασµα µπορεί να οφείλονται αποβολές των 

εγκύων, ενώ αυτό µεταδίδεται από τα κατοικίδια ζώα και προσβάλλει 

ζωτικά όργανα όπως πνεύµονες, ήπαρ και σπλήνα. 

 

3. Τι είναι πυρηνική περιοχή; 
Πυρηνική περιοχή είναι η περιοχή που εντοπίζεται το γενετικό υλικό των 

βακτηρίων. Τα βακτήρια είναι προκαρυωτικοί οργανισµοί και δεν έχουν 

καλοσχηµατισµένο πυρήνα. 

 

4. Τι είναι δερµατόφυτα; 

Τα δερµατόφυτα είναι µύκητες παθογόνοι για τον άνθρωπο, οι οποίοι 

προσβάλλουν το δέρµα, τα νύχια και το τριχωτό της κεφαλής 

προκαλώντας ερυθρότητα και κνησµό. 

 

5. Τι είναι η κάντιντα; Τι προκαλεί στον άνθρωπο; 



 Γενικό Λύκειο Αγίου Ιωάννη Ρέντη 

Η κάντιντα είναι µύκητας. Μπορεί να προσβάλλει τον πνεύµονα τον κόλπο 

ή το στόµα ενώ οι λοιµώξεις από κάντιντα ανήκουν στα σεξουαλικώς 

µεταδιδόµενα νοσήµατα. 

 

6. Τι είναι τα ενδοσπόρια; Από ποιους σχηµατίζονται; Για 

ποιο λόγο; Αποτελούν τρόπο διπλασιασµού; 
Τα ενδοσπόρια είναι παχύτοιχα και αφυδατωµένα κύτταρα βακτηρίων. 

Σχηµατίζονται από τα βακτήρια σε αντίξοες περιβαλλοντικές 

συνθήκες προκειµένου να αντεπεξέλθουν σε αυτές. Από ένα βακτήριο  

σχηµατίζεται ένα ενδοσπόριο και άρα ο σχηµατισµός ενδοσπορίων δεν 

αποτελεί τρόπο διπλασιασµού. 
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Μικροοργανισµός Τι είναι; Ασθένεια που προκαλεί 

   

Escherihia Coli Βακτήριο/ προκαρυωτικός Εντεροβακτήριο, δυνητικά παθογόνο 

Πλασµώδιο Πρωτόζωο/ Ευκαρ 

Ελονοσία 

(µεταδίδεται από κουνούπια) 

Τρυπανόσωµα Πρωτόζωο/ Ευκαρ 

Ασθένεια Ύπνου 

(µεταδίδεται από τη µύγα τσε-τσε) 

Τοξόπλασµα Πρωτόζωο/ Ευκαρ 

Προσβάλλει ζωτικά όργανα 

(µεταδίδεται από τα κατοικίδια) 

Ιστολυτική αµοιβάδα Πρωτόζωο/ Ευκαρ Αµοιβαδοειδής δυσεντερία 

Candida albicans Μύκητας/ Ευκαρ 

Πνευµονική καντιντίαση, κολπίτιδα, στοµατίτιδα 

Σ.Μ. 

δερµατόφυτα Μύκητας/ Ευκαρ Ερυθρότητα δέρµατος και κνησµός 

Vibrio cholerae Βακτήριο/ Προκαρ Χολέρα 

Trepanema pallidum Βακτήριο/ Προκαρ Σύφιλη Σ.Μ. 

Αδενοιοός ΙΟΣ Γρίπη 

HIV ΙΟΣ AIDS Σ.Μ. 

Tριχοµονάδα Πρωτόζωο/ Ευκαρ Λοίµωξη Σ.Μ. 

 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

Σύφιλη 

Γονόρροια         Σ.Μ. 

Χλαµύδια 

 ΙΟΙ 

Έρπητας 

Ηπατίτιδα Β 

Ηπατίτιδα C          Σ.Μ. 

Λοίµωξη ανθρώπινων θηλωµάτων 
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7. Τι είναι µόλυνση και τι είναι λοίµωξη; Οι δύο έννοιες 

ταυτίζονται; 
Μόλυνση είναι η είσοδος ενός παθογόνου µικροοργανισµού στον 

ανθρώπινο οργανισµό ενώ λοίµωξη είναι η εγκατάσταση και ο 

πολλαπλασιασµός τους. Όπως φαίνεται, οι δυο έννοιες δεν ταυτίζονται 

αφού µπορεί να έχει γίνει µόλυνση και να µη γίνει λοίµωξη, ενώ η ύπαρξη 

λοίµωξης προϋποθέτει τη µόλυνση. 

 

8. Τι είναι ρύπανση; 
 

Ρύπανση, είναι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος µε κάθε παράγοντα 

που έχει βλαπτικές επιπτώσεις στον άνθρωπο, στους ζωντανούς 

οργανισµούς και στο οικοσύστηµα. 

 

9. Πώς µπορεί ένα βακτήριο να επηρεάσει την υγεία του 

ανθρώπου; 
 Αρχικά ένα βακτήριο, µπορεί να είναι ένας παθογόνος οργανισµός (ένας 

οργανισµός δηλαδή που µπορεί να προκαλέσει λοίµωξη) δυνητικά 

παθογόνος (σε γενικές γραµµές αβλαβής αλλά κάτω από ορισµένες 

συνθήκες όπως αλλαγή του περιβάλλοντος ή του αριθµού µπορεί να γίνει 

παθογόνος) ή να ανήκει στη φυσιολογική µικροχλωρίδα (δηλαδή όχι απλά 

να µην είναι βλαβερό αλλά να είναι και ωφέλιµο και απαραίτητο για την 

υγεία). 

Οι παθογόνοι µικροοργανισµοί µπορεί να είναι είτε ενδοκυτταρικά 

παράσιτα είτε εξωκυτταρικά. Τα ενδοκυτταρικά παράσιτα βλάπτουν τον 

οργανισµό αφού προκαλούν λύση των κυττάρων. Τα εξωκυτταρικά 

παράσιτα βλάπτουν τον οργανισµό µέσω των ενδοτοξινών που διαθέτουν 

και των εξωτοξινών που παράγουν και εκκρίνουν. 

 

10. Με ποιο τρόπο µπορεί να γίνει η πρόληψη των 

λοιµώξεων; 
Όπως πολύ σωστά λέει ο λαός η πρόληψη είναι προτιµότερη από την 

θεραπεία, αφού  στην πρόληψη χρωστάµε τον περιορισµό πολλών 

επιδηµιών, όπως της ελονοσίας, που βασάνιζαν στο παρελθόν την 

ανθρωπότητα. 

 Η σωστή πρόληψη προϋποθέτει την ακριβή γνώση των µηχανισµών 

ανάπτυξης και πολλαπλασιασµού των παθογόνων µικροοργανισµών. Ένα 

ολοκληρωµένο προληπτικό πρόγραµµα περιλαµβάνει, κινήσεις που κάνει ο 
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κάθε πολίτης χωριστά προκειµένου να διασφαλίσει την προσωπική του 

υγεία και κινήσεις που κάνει η κοινωνία για το κοινό όφελος.  Στην 

προσωπική υγιεινή ανήκουν 

Α. Το πλύσιµο των χεριών, του δέρµατος και των µαλλιών 

Β. Το πλύσιµο των τροφίµων (καθαρισµός από τα φυτοφάρµακα , 

φαινόµενα βιοσσυσώρευσης) 

Γ. Η  χρήση προφυλακτικού κατά την σεξουαλική επαφή. 

 Στην κοινωνική πρόληψη ανήκουν 

Α. Η παστερίωση του γάλατος ( θέρµανσή του στους 62 o C για µισή ώρα, 

προκειµένου να θανατωθούν µεν οι παθογόνοι µικροοργανισµοί, να µείνουν 

όµως αναλλοίωτες οι πρωτεΐνες και τα θρεπτικά συστατικά) 

Β. Η χλωρίωση του νερού ( προσθήκη κατάλληλης συγκέντρωσης 

υδροχλωρικού οξέως οδηγεί στον θάνατο τους παθογόνους 

µικροοργανισµούς. Υπερβολική όµως ποσότητα χλωρίου στο νερό µπορεί 

να θέσει σε κίνδυνο τη δηµόσια υγεία, αφού είναι τοξικό) 

Γ. ο µικροβιολογικός έλενχος των δειγµάτων αίµατος στην αιµοδοσία 

 

11. Ποιοι είναι οι κύριοι τρόποι µετάδοσης των 

σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νοσηµάτων; 
Τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα µεταδίδονται 

Α. µε την σεξουαλική επαφή όταν δεν έχει γίνει χρήση προφυλακτικού 

Β. Κάθετα από την µητέρα στο έµβρυο 

Γ. Με µετάγγιση αίµατος, µε χρήση κοινής βελόνας 

 

10.  Τι είναι αντιβιοτικά; Ποιος ο ρόλος τους; Από 

ποιους παράγονται; 
Αντιβιοτικά είναι χηµικές ουσίες που παράγονται και εκκρίνονται είτε από 

βακτήρια είτε από µύκητες ή φυτά προκειµένου να αναστείλουν την 

επιβίωση και τον πολλαπλασιασµό άλλων οργανισµών. Η δράση τους είναι 

στοχευόµενη και τα γνωστά αντιβιοτικά δρουν µε τους παρακάτω τρόπους 

Α. Παρεµποδίζουν τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώµατος 

Β. Προκαλούν διαταραχές στη λειτουργία της πλασµατικής µεµβράνης 

Γ. Αναστέλλουν κάποια αντίδραση του µεταβολισµού 

∆. Παρεµβαίνουν στις λειτουργίες της αντιγραφής, της µεταγραφής και 

της µετάφρασης. 

 Εξαιτίας της στοχευόµενης δράσης τους τα αντιβιοτικά βλάπτουν µόνο 

τους µικροοργανισµούς και όχι τα ανθρώπινα κύτταρα, ενώ αυτά δεν 

φαίνεται να είναι αποτελεσµατικά για τους ιούς αφού αυτοί αποτελούν 

υποχρεωτικά κυτταρικά παράσιτα. Πάντως στις ιογενείς λοιµώξεις 

συνηθίζεται να χορηγούνται αντιβιοτικά προληπτικά, προκειµένου να 

αποφευχθούν οι παράπλευρες µικροβιακές λοιµώξεις. 
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11. Τι είναι το ζυγωτό; 
Το ζυγωτό είναι το πρώτο κύτταρο του ανθρώπινου οργανισµού που 

σχηµατίζεται µετά από την σύντηξη του ωαρίου µε το σπερµατοζωάριο. 

Από το ζυγωτό θα προκύψει ένας ολόκληρος οργανισµός µετά από 

συνεχείς πολλαπλασιασµούς και διαφοροποίηση. 

 

12. Πώς διαχωρίζουµε τους µηχανισµούς άµυνας 

ανάλογα µε τη θέση τους και πώς ανάλογα µε την 

ειδικότητα; 
Οι µηχανισµοί ανάλογα µε την θέση τους διαχωρίζονται σε 

εσωτερικούς και εξωτερικούς. Ενώ ανάλογα µε την εξειδίκευση 

διαχωρίζονται σε ειδικούς και µη ειδικούς 

 

 

13. Συγκρίνετε το δέρµα και το βλεννογόνο όσον αφορά 

την ικανότητα τους να παρεµποδίζουν την είσοδο των 

παθογόνων µικροοργανισµών. 
Το δέµα καλύπτει όλη την εξωτερική επιφάνεια του σώµατος ενώ 

βλεννογόνο συναντάµε στα µάτια, στη ρινική κοιλότητα στη στοµατική 

κοιλότητα, στο στοµάχι και στον κόλπο. 

Το δέρµα παρεµποδίζει την είσοδο των παθογόνων 

Α. Μέσω της κερατίνης στιβάδας 

Β. Μέσω του σµήγµατος που εκκρίνεται από τους σµηγµατογόνους 

αδένες 

Γ. Μέσω του ιδρώτα που εκκρίνεται από τους ιδρωτοποιούς αδένες 

Το σµήγµα και οι ιδρωτοποιοί αδένες περιέχουν γαλακτικό οξύ, 

λυσοζύµη, και λιπαρά οξέα τα οποία έχουν αντιµικροβιακή δράση. 

∆. Μη παθογόνα µικρόβια που αποικίζουν την περιοχή του δέρµατος 

και δρουν ανταγωνιστικά στην εγκατάσταση και τον πολλαπλασιασµό 

των παθογόνων. 

Οι βλεννογόνοι αποτρέπουν την είσοδο και την εγκατάσταση των 

παθογόνων µέσω 

Α. Της βλέννας παγιδεύουν τους παθογόνους 

Β. Το βλεφαριδοφόρο επιθήλιο αποµακρύνει τους παθογόνους 

µικροοργανισµούς 

Γ. Το υδροχλωρικό οξύ και το χαµηλό pH του στοµάχου θανατώνουν 

τους περισσότερους παθογόνους που εισέρχονται από την πεπτική 

οδό. 
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∆. Η λυσοζύµη η οποία βρίσκεται στον επεφυκότα, στη σίελο στα 

δάκρυα έχει αντιµικροβιακή δράση 

Όπως φαίνεται πιο αποτελεσµατικός φραγµός είναι το δέρµα, ενώ 

γενικά είµαστε πιο ευάλωτοι στη λοίµωξη µέσω των βλεννογόνων. 

 

14. Ποιοι αδένες εκκρίνουν στην επιφάνεια του 

δέρµατος; 
Οι σµηγµατογόνοι αδένες οι οποίοι εκκρίνουν το σµήγµα (µίγµα 

λιπαρών οξέων) 

Και οι ιδρωτοποιοί αδένες οι οποίοι εκκρίνουν τον ιδρώτα 

 

15. Τι είναι το ινώδες; 
Το ινώδες είναι ένα πλέγµα πρωτεϊνικής σύστασης το οποίο συµµετέχει στην 

πήξη του αίµατος, στο σταµάτηµα της αιµορραγίας και στην παρεµπόδιση της 

εισόδου άλλων µικροοργανισµών. 

 

16. Τι είναι συµπλήρωµα; 
Το συµπλήρωµα είναι σύνολο 20 πρωτεϊνών µε αντιµικροβιακή δράση, που 

συµµετέχουν στο µηχανισµό µη ειδικής άµυνας. 

 

17. Τι είναι ιντερφερόνες ποια η δράση τους; 
Οι ιντερφερόνες είναι πρωτείνες που παράγονται και εκκρίνονται από 

κύτταρα που έχουν µολυνθεί από ιούς. Οι ιντερφερόνες 

απελευθερώνονται στον µεσοκυττάριο χώρο και συνδέονται µε τους 

υποδοχείς των γειτονικών υγιών κυττάρων. Έτσι, µέσω της 

ενεργοποίησης παραγωγής πρωτεϊνών στα υγιή κύτταρα  επάγεται η 

προστασία τωνυγειών κυττάρων από την είσοδο και τον πολλαπλασιασµό 

του ιού. 

Η παραγωγή ιντερφερονών ανήκει στους µη ειδικούς µηχανισµούς 

αντιµετώπισης ενός ιού. 

 

18. Τι είναι φλεγµονώδης αντίδραση; 
Η φλεγµονώδης αντίδραση ή απλά φλεγµονή είναι ένας µηχανισµός µη 

ειδικής άµυνας του οργανισµού 

Τα συµπτώµατα που συνοδεύουν τη φλεγµονή είναι τα παρακάτω 

Α. Κοκκίνισµα (Εξαιτίας της αγγειοδιαστολής και της συσσώρευσης του 

αίµατος) 

Β. Οίδηµα (Εξαιτίας της εξαγγείωσης πλάσµατος) 

Γ. Τοπική αύξηση της θερµοκρασίας (µε την αγγειοδιαστολη 

προσελκύονται τα φαγοκύτταρα τα οποία δρουν στην περιοχή του 
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τραύµατος σκοτώνοντας τους παθογόνους. Στη δράση των φαγοκυττάρων 

οφείλεται η αύξηση της θερµοκρασίας) 

∆. Παραγωγή πύου (Σκοτωµένα φαγοκύτταρα και παθογόνοι 

αποβάλλονται µε τη µορφή πύου) 

Ε. πόνος (εξαιτίας του τραυµατισµού των νευρικών κυττάρων) 

 

 

19. Ποια κύτταρα είναι αντιγονοπαρουσιαστικά ποιος ο 

ρόλος τους; 
Αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα είναι εκείνα που πέπτουν τους παθογόνους 

µικροοργανισµούς αφού τους ενδοκυτταρώσουν και παρουσιάζουν στην 

επιφάνεια τους τµήµατά τους. Έτσι, ενεργοποιούνται τα T βοηθητικά 

λεµφοκύτταρα και ενεργοποιείται η ειδική άµυνα. Τα αντιγονοπαρουσιατικά 

παίζουν ρόλο κλειδί αφού συνδέουν την µη ειδική µε την ειδική άµυνα.  

Στα αντιγονοπαρουσιαστικά  κύτταρα ανήκουν 

Α. Τα µακροφάγα 

Β. Τα Β λεµφοκύτταρα  

Γ. τα δενδριτικά κύτταρα 

 

20. Ποιες κατηγορίες Β λεµφοκυττάρων διακρίνουµε και ποια 

η δράση τους; 
Τα Β λεµφοκύτταρα διακρίνονται σε πλασµατοκύτταρα και Κύτταρα µνήµης 

Τα πλασµατοκύτταρα παράγουν και εκκρίνουν µεγάλες ποσότητες 

αντισωµάτων 

Τα β λεµφοκύτταρα µνήµης ενεργοποιούνται άµεσα στη δευτερογενή 

ανοσοβιολογική απόκριση 

 

 

21. Συγκρίνετε την αλλεργία  µε την αυτοανοσία όσον αφορά 

την ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήµατος 
Τόσο στην αυτοανοσία όσο και στην αλλεργία έχουµε µια λανθασµένη 

υπερενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήµατος που πιθανά να οφείλεται 

σε ατελή ωρίµανση του. Στην περίπτωση της αυτοανοσίας ως αυτοοαντιγόνο 

αναγνωρίζεται µια ενδογενής ουσία ενώ στην περίπτωση της αλλεργίας ως 

αντιγόνο (αλλεργιογόνο) αναγνωρίζεται µια εξωγενής ουσία, αβλαβής όµως 

για τον οργανισµό σε φυσιολογικές συνθήκες 

 Στην αλλεργική αντίδραση διακρίνουµε την φάση ευαισθητοποίησης και 

την φάση επανέκθεσης όπου παράγεται η ισταµίνη. Η ισταµίνη οδηγεί σε 

Α. αύξηση της διαπερατότητας των αγγείων 

Β. σύσπαση των λείων µυών 
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Γ. διέγερση της εκκριτικής δραστηριότητας των βλεννογόνων 

 

22.  Για ποιο λόγο όταν µιλάµε για ένα οικοσύστηµα πρέπει να 

ορίζουµε τα όρια του; 
Ο ορισµός ενός οικοσυστήµατος  είναι αυθαίρετος και έτσι όταν περιγράφουµε 

ένα οικοσύστηµα πρέπει να ορίζουµε τα όρια του. 

Με τον όρο οικοσύστηµα περιγράφουµε το σύνολο των αβιοτικών παραγόντων 

µιας περιοχής τους οργανισµούς που ζουν σε αυτήν και τις αλληλεπιδράσεις 

τους. Τις αλληλεπιδράσεις όχι µόνο µεταξύ των βιοτικών παραγόντων αλλά 

και µεταξύ αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων. Όπως είναι προφανές οι 

αλληλεπιδράσεις αυτές συµβαίνουν και εκτός των ορίων που θέσαµε. Κανένας 

δεν µπορεί να απαγορεύσει πχ. Στην αρκούδα να βγει από τα όρια του δάσους 

που θέσαµε ως όρια οικοσυστήµατος. Γι αυτό το λόγο είναι απαραίτητο όταν 

µιλάµε για  ένα οικοσύστηµα να θέτουµε επακριβώς τα όριά του. 

 

23. Με ποιους τρόπους µπορούµε να απεικονίσουµε την ροή 

ενέργειας σε ένα οικοσύστηµα; Ποιες οι διαφορές µεταξύ τους; 
Τη ροή ενέργειας µπορούµε να την απεικονίσουµε µε τις τροφικές αλυσίδες, 

τα τροφικά πλέγµατα και τις τροφικές πυραµίδες. 

 Οι τροφικές αλυσίδες και τα τροφικά πλέγµατα απεικονίζουν ποιοτικά 

τις τροφικές σχέσεις, ενώ τα τροφικά πλέγµατα  φαίνεται να ανταποκρίνονται 

περισσότερο στην πραγµατικότητα. 

 Οι τροφικές πυραµίδες απεικονίζουν ποσοτικά τις τροφικές σχέσεις 

µεταξύ των οργανισµών. ∆ιακρίνουµε τροφικές πυραµίδες ενέργειας βιοµάζας 

και πληθυσµού. Σε κάθε τροφικό επίπεδο ανήκει το σύνολο των οργανισµών 

που απέχει εξίσου από τους παραγωγούς. Το εµβαδόν κάθε επιπέδου είναι 

ανάλογο του µεγέθους που µελετάται (βιοµάζα, ενέργεια πληθυσµός). Η µόνη 

πυραµίδα που µπορεί να είναι ανεστραµµένη είναι η πυραµίδα πληθυσµού. 

 

 

 

24. Ποια τα χαρακτηριστικά ενός φρυγανικού οικοσυστήµατος; 
      Ένα φρυγανικό οικοσύστηµα χαραχτηρίζεται από την ύπαρξη φρυγάνων. 

Σε αυτά ανήκουν η λαδανιά, το θυµάρι, το πουρνάρι, η ασφάκα. Ένα φρυγανικό 

οικοσύστηµα χαρακτηρίζεται από µέτρια παραγωγικότητα εξαιτίας της 

περιορισµένης διαθεσιµότητας νερού και άρα η διαπνοή των φρυγάνων είναι 

περιορισµένη. 

 

25. Ποια οικοσυστήµατα χαρακτηρίζονται ως ερηµικά; 
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 Ερηµικά χαρακτηρίζονται τα οικοσυστήµατα που έχουν χαµηλή 

πρωτογενή παραγωγικότητα και άρα χαµηλή βιοµάζα. 

Ένα οικοσύστηµα είναι ερηµικό είτε εξαιτίας των κλιµατικών παραγόντων 

(χαµηλή διαθεσιµότητα νερού, άγονο έδαφος,  θερµοκρασία, ηλιοφάνεια) είτε 

εξαιτίας της ανθρώπινης παρέµβασης (όξινη βροχή, αποψίλωση, πυρκαγιές 

 

 

26. Ποιος ο ρόλος των αζωτοδεσµευτικών, των 

νιτροποιητικών και των απονιτροποιητικών βακτηρίων; 
Τα άζωτοoδεσµευτικά βακτήρια δεσµεύουν το ατµοσφαιρικό άζωτο και το 

µετατρέπουν σε νιτρικά ιόντα. Η όλη διαδικασία συµβαίνει στα φυµάτια, τα 

οποία είναι ειδικοί σχηµατισµοί στις ρίζες των ψυχανθών. 

 Τα νιτροποιητικά βακτήρια µετατρέπουν την αµµωνία (περιέχεται στις 

απεκκρίσεις) σε νιτρικά ιόντα που µπορούν να προσληφθούν από τα φυτά. 

 Τα απονιτροποιητικά βακτήρια µετατρέπουν τα νιτρικά ιόντα σε 

ατµοσφαιρικό άζωτο. 

 

27. Με ποιους τρόπους εµπλουτίζεται το έδαφος σε άζωτο; 
 Το έδαφος εµπλουτίζεται σε άζωτο µε τη µορφή των νιτρικών και 

αµµωνιακών ιόντων. 

Οι τρόποι εµπλουτισµού του εδάφους σε άζωτο είναι: 

1. Βιολογική αζωοδέµευση από τα ελεύθερα αζωτοδεσµευτικά βακτήρια 

2. Ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση 

3. Χρήση χηµικών λιπασµάτων 

4. Χρήση περιττωµάτων (βιολογικά λιπάσµατα) 

5. Χρήση απορρυπαντικών πλούσιων σε νιτρικά και αµµωνιακά ιόντα 

 

28. Τι διαφορά έχει η εξάτµιση από τη διαπνοή; 
Εξάτµιση συµβαίνει όταν η θερµοκρασία συµπίπτει µε το σηµείο εξαερισµού 

του νερού. Η εξάτµιση συµβαίνει σε όλες τις επιφάνειες είτε αυτή είναι η 

επιφάνεια ενός τραπεζιού είτε η επιδερµίδα των φύλλων. 

 ∆ιαπνοή είναι µια ενεργητική διαδικασία στην οποία αποβάλλεται νερό 

από τα στόµατα των φύλλων που βρίσκονται στην υποδερµίδα (κάτω από την 

επιφάνεια των φύλλων). Για να γίνει διαπνοή δεν είναι απαραίτητο η 

θερµοκρασία να ταυτίζεται µε το σηµείο τήξεως. 

 

29. Τι είναι ευτροφισµός; 
Ευτροφισµός είναι το φαινόµενο στο οποίο το νερό εµπλουτίζεται σε 

φωσφορικά και νιτρικά ιόντα αυτό έχει ως συνέπεια 
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Α. την υπέρµετρη αύξηση του φυτοπλαγκτού (τα φωσφορικά και τα νιτρικά 

ιόντα αποτελούν θρεπτικά συστατικά) 

Β. αύξηση του ζωοπλαγκτού 

Γ. αύξηση της νεκρής οργανικής ύλης και άρα αύξηση του αριθµού των 

αποικοδοµητών 

∆. µείωση των επιπέδων του διαλυµένου οξυγόνου και θάνατος των 

ανώτερων οργανισµών που καταναλώνουν µεγάλες ποσότητες οξυγόνου (πχ 

ψάρια) 

 

30. Τι είναι Βιοσυσσώρευση; 
Βιοσυσσώρευση είναι το φαινόµενο στο οποίο παρατηρείται αύξηση της 

συγκέντρωσης των τοξικών χηµικών ουσιών καθώς  προχωράµε προς τα 

ανώτερα τροφικά επίπεδα. Αυτό συµβαίνει γιατί αφενός µόνο το 10% της 

βιοµάζας µεταβαίνει από το ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο, αφετέρου επειδή 

οι τοξικές ουσίες είναι µη διασπώµενες  το σύνολο της ποσότητας τους 

µεταβαίνει στο επόµενο τροφικό επίπεδο και άρα η συγκέντρωση αυξάνει. 

 Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η συγκέντρωση του δηλητηρίου να γίνεται 

τοξική για τους ανώτερους οργανισµούς οι οποίοι τελικά πεθαίνουν. 

 

 

31. Ποιοι ρύποι ανήκουν στους πρωτογενείς και ποιοι 

στους δευτερογενείς; 
Στους πρωτογενείς ρύπους ανήκουν τα NO (δυσκολία στην αναπνοή, 

εµφύσηµα, ευπάθεια σε λοιµώξεις του αναπνευστικού) 

      CO (µη αντιστρεπτή πρόσδεση στην 

αιµοσφαιρίνη, ασφυξία) 

      Υδρογονάνθρακες (µερικοί απο 

αυτούς είναι καρκινογόνοι) 

Στους δευτερογενείς ρύπους ανήκουν το όζον (δυσκολία στην αναπνοή, 

ευπάθεια σε λοιµώξεις του αναπνευστικού, εµφύσηµα) 

      Το ΡΑΝ (ερεθιστικό για τα µάτια) 

 

32.  Ποιος ο ρόλος του όζοντος στην ατµόσφαιρα; 
Το όζον στα ανώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας έχει προστατευτικό ρόλο 

αφού εµποδίζει την  είσοδο της UV ακτινοβολίας (αποτρέπεται έτσι η 

µεταλλαξογένεση, ο θάνατος των µονοκύτταρων οργανισµών και η 

καρκινογένεση στους πολυκύτταρους οργανισµούς) ενώ στα κατώτερα 

στρώµατα λειτουργεί σαν δευτερογενής ρύπος (προκαλεί δυσκολία στην 

αναπνοή) 
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33. Τι γνωρίζετε για την όξινη βροχή; 
Η όξινη βροχή δηµιουργείται εξαιτίας της αντίδρασης των οξειδών του 

αζώτου και του θείου µε τους υδρατµούς της τµόσφαιρας παρουσία 

ηλεκτρικών εκκενώσεων.  

Έτσι, παράγονται νιτρικό και θειικό οξύ τα οποία φτάνουν στο έδαφος µέσω 

της διαδικασίας των κατακρηµνίσεων (βροχή, χιόνι, χαλάζι) οξινίζοντας το 

ρ.Η. του εδάφους (µικρότερο από 5) 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 

a. µείωση διαθεσιµότητας θρεπτικών του εδάφους, εηµοποίηση 

b. θάνατος φυττικών και ζωικών οργανισµών 

c. φθορά της επιφάνειας των φύλλων 

d. διάβρωση των µνηµείων 

 

 

34. Ποιες οι επεµβάσεις του ανθρώπου στον κύκλο του 

άνθρακα; 
Ο άνθρωπος επεµβαίνει στον κύκλο του άνθρακα µε τις παρακάτω 

δραστηριότητες 

Α. βιοµηχανική επανάσταση 

Β. απελευθέρωση τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα που οδηγεί 

τελικά το φαινόµενο του θερµοκηπίου 

Γ. καταστροφή των δασών, εκχερσώσεις και ερηµοποίηση 

 

Οι επεµβάσεις του ανθρώπου στον κύκλο του άνθρακα έχουν ως τελικό 

αποτέλεσµα την αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην 

ατµόσφαιρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της θερµοκρασίας της γης, 

(φαινόµενο του θερµοκηπίου). Έτσι, οι κλιµατικοί παράγοντες αλλάζουν και 

άρα παρατηρούνται µεταβολές και στους βιοτικούς παράγοντες αφού αυτοί 

έµεσα αλληλεπιδρούν µε τους αβιοτικούς. Το οικοσύστηµα είναι σε 

ανισορροπία µε απρόβλεπτες τις συνέπειες µιας και ούτε οι αλληλεπιδράσεις 

µεταξύ των ρύπων είναι πλήρως γνωστές ούτε οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ 

βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων έχουν πλήρως χαρτογραφηθεί.  
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 Σε µια πρώτη φάση, πάντως αναµένεται, τήξη των πάγων, αύξηση 

της στάθµης της θάλασσας,  και άρα γόνιµες περιοχές να γίνουν άγονες 

και αντιστρόφως  

 

35.  Πώς ορίζεται το είδος ; 
Το είδος είναι η πιο θεµελιώδης µονάδα ταξινόµησης. Είδος είναι το σύνολο 

των οργανισµών που όταν αναπαράγονται µεταξύ τους δίνουν γόνιµους 

απογόνους. (µειξιολογικό κριτήριο) 

Είδος είναι το σύνολο των οργανισµών µε κοινά µορφολογικά, φυσιολογικά 

ανατοµικά και βιοχηµικά χαρακτηριστικά (τυπολογικό κριτήριο). 

 

36. Πώς ορίζεται ο πληθυσµός και ποια η σηµασία του στην 
εξέλιξη ; 

Πληθυσµός είναι το σύνολο των οργανισµών του ίδιου είδους που ζουν σε µια 

περιοχή µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Η εξέλιξη δια της φυσικής 

επιλογής, δεν δρα σε µεµονωµένα άτοµα αλλά σε πληθυσµούς. Άρα ο 

πληθυσµός αποτελεί τη θεµελιώδη µονάδα δράσης της φυσικής επιλογής και 

άρα της εξέλιξης. 

37. Ποια είναι τα βασικά σηµεία της θεωρίας του Λαµάρκ ; 
1. Η άβια ύλη παράγει απλές µορφές ζωής οι οποίες εξελίσσονται σε 

συνθετότερες. 

2. Κάθε ον έχει µια έµφυτη τάση για συνεχή πρόοδο µέσω µιας 

εσωτερικής δύναµης. 

3. Η συνεχής πρόοδος γίνεται κατά µήκος µιας νοητής φυσικής κλίµακας. 

4. Τα ζώα αποκτούν νέα χαρακτηριστικά µέσα από την προσπάθειά τους 

να προσαρµοστούν στο περιβάλλον τους. Στην προσπάθειά τους αυτή 

κάποια όργανα τα χρησιµοποιούν περισσότερο και κάποια άλλα 

λιγότερο έως καθόλου. Αυτά που χρησιµοποιούνται περισσότερο 

αναπτύσσονται και µεγαλώνουν ενώ αυτά που δεν χρησιµοποιούνται 

ατροφούν και εξαφανίζονται. 

5. Τα επίκτητα χαρακτηριστικά κληρονοµούνται στους απογόνους. 
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38.   Ποια είναι τα βασικά  σηµεία της Θεωρίας του 

∆αρβίνου για την εξέλιξη µέσω της φυσικής επιλογής ; 
1. Όλοι οι οργανισµοί ενός πληθυσµού δεν αναπαράγονται. Μεταξύ 

των οργανισµών ενός πληθυσµού υπάρχει ανταγωνισµός για 

επιβίωση και αναπαραγωγή. 

2. Η επιβίωση συγκεκριµένων οργανισµών σε έναν πληθυσµό δεν 

είναι τυχαία. Επιβιώνουν και αναπαράγονται οργανισµοί µε ευνοϊκά 

κληρονοµήσιµα χαρακτηριστικά. Τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά 

αυξάνουν την προσαρµοστικότητα του οργανισµού στο 

συγκεκριµένο περιβάλλον και έτσι αυτοί, οι καλύτερα 

προσαρµοσµένοι, φτάνουν στην αναπαραγωγική ηλικία και αφήνουν 

απογόνους. 

3. Οι απόγονοι έχουν τα ευνοϊκά κληρονοµήσιµα χαρακτηριστικά των 

προγόνων και έτσι µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα 

παρατηρείται αύξηση της συχνότητας των χαρακτηριστικών στον 

πληθυσµό. 

 

39. Πώς ορίζεται η φυσική επιλογή ; Τι σηµαίνει ότι η φυσική επιλογή 

είναι τοπικά και χρονικά προσδιορισµένη; 

 

Η διαδικασία κατά την οποία αναπαράγονται περισσότερο και αφήνουν 

περισσότερους απογόνους οι οργανισµοί που είναι καλύτερα 

προσαρµοσµένοι σε ένα δεδοµένο περιβάλλον , µια χρονική περίοδο, 

λέγεται φυσική επιλογή. Η δράση της φυσικής επιλογής δεν είναι 

σταθερή. Το περιβάλλον αλλάζει από περιοχή σε περιοχή και από 

χρονική περίοδο σε χρονική περίοδο και άρα αλλάζουν οι εξελικτικές 

πιέσεις και συνεπώς τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά που επιλέγονται. Η 

φυσική επιλογή είναι τοπικά και χρονικά προσδιορισµένη.  

 

40.  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των πρωτευόντων ; 
Τα χαρακτηριστικά των πρωτευόντων συνοψίζονται παρακάτω 

Αντίχειρας αντιτακτός, χέρι ικανό για λαβές 

Όρθια στάση 

Ελεύθερα και ευκίνητα άκρα 

Μεγάλη χωρητικότητα εγκεφάλου, πιο ανεπτυγµένος εγκέφαλος 

Όραση στερεοσκοπική 

Όραση έγχρωµη 

Φροντίδα των µικρών 
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41.  Να συνοψίσετε τα χαρακτηριστικά των πρωτευόντων στην εξέλιξη 

των ανθρωπιδών. 
Είδος Πότε έζησε; Εκπρόσωποι Χαρακτηριστικά 

Αυστραλοπίθηκος 2.8- 3,8 εκατ. 

χρόνια 

Λουσυ Ορθια στάση 

∆ίποδη βάδιση 

Μεγαλύτερος 

εγκέφαλος από 

των πιθήκων. 

Το 1/3 του 

εγκεφάλου των 

homo 

Παµφάγοι 

 

Homo Habilis   Όρθιος 

∆όντια που 

έµοιαζαν µε του 

σύγχρονου 

ανθρώπου 

Μεγαλύτερο 

εγκέφαλο από του 

αυστραλοπίθηκου 

Έφτιαχνε και 

χρησιµοποιούσε 

εργαλεία 

Homo erectus 1.6 εκατ. 

Χρόν

. 

Μέχρι 500.000 

πριν χρόνια σε 

Ευρώπη 

Έως 250.000 

χρόνια πριν σε 

Ασία 

 Ικανότητα οµιλίας 

Ζούσε σε οµάδες 

Ζούσε σε σπηλιές 

Έφτιαχνε ξύλινα 

καταλύµατα 

Έψηνε το κρέας 

Homo 

neaderdalensis 

130.000- 

35.000 χρόνια 

πριν 

 Πιο δυνατός 

σωµατικά από τον 

homo sapiens 

Έντονα 

υπερόφρυα τόξα 

Χρήση προβιάς 

Χρήση φωτιάς 

Έθαβε νεκρούς 

Στοιχεία 

συµβολικής 

σκέψης και 

πρωτόγονης 
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τέχνης 

Homo sapiens 10.000 χρόνια 

πριν 

3.000 χρόνια 

πριν οι πρώτες 

πόλεις 

Άνθρωπος του 

Κρο µανιόν 

Καλή κοινωνική 

οργάνωση 

Πλήρη ικανότητα 

οµιλίας 

Ζωγράφιζε τα 

σπήλαια 

Εξοντωσε τον 

Νεάντερνταλ 

 

 
1.3.4 Σύνδροµο επίκτητης ανοσοβιολογικής ανεπάρκειας (Acquired Immune 
Deficiency Syndrome, AIDS). 
 
Αιτιολογικός παράγοντας: ο ιός της ανοσοανεπάρκειας του ανθρώπου, HIV (Human 
Immunodeficiency Virus).  
 
Πιθανή προέλευση του ιού: από κάποιον ιό που προσβάλλει τους αφρικανικούς 
πιθήκους (Simian Immunodeficiency Virus, SIV)  από τον οποίο µε διαδοχικές 
µεταλλάξεις προέκυψε ο HIV και εν συνεχεία µεταδόθηκε στον άνθρωπο.  
 
∆οµή του ιού: RNA ιός (δίκλωνο RNA ως γενετικό υλικό). Ανήκει στην οικογένεια 
των ρετροϊών, δηλαδή περιέχει το ένζυµο αντίστροφη µεταγραφάση το οποίο 
καταλύει το σχηµατισµό DNA µε καλούπι RNA. To γενετικό υλικό περιβάλλεται από 
καψίδιο πρωτεϊνης και αυτό από έλυτρο. Ο ιός προσβάλλει τα βοηθητικά Τ-
λεµφοκύτταρα αλλά και άλλα κύτταρα που έχουν τον κατάλληλο υποδοχέα (CD4) 
όπως κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα και νευρικά κύτταρα.  
 
Μετάδοση της νόσου: Ο ιός µεταδίδεται µε τρείς τρόπους: 
(α) µε µετάγγιση αίµατος και παραγώγων αυτού ή µε τη χρήση κοινής σύριγγας 
(αιµατογενώς) 
(β) µε τη σεξουαλική επαφή (σεξουαλικώς) 
(γ) από τη µητέρα στο παιδί τόσο κατά τον τοκετό όσο και κατά τον θηλασµό 
(περιγεννητική µετάδοση). 
 
Ο ιός δεν µεταδίδεται από το σάλιο, τα έντοµα, τη χειραψία, µε το απλό φιλί, τις 
κοινωνικές εκδηλώσεις, τη κοινή χρήση σκευών φαγητού, από τις πισίνες, τα δηµόσια 
αποχωρητήρια, από τα καθίσµατα κοινόχρηστων χώρων. Ο ιός έχει ανιχνευτεί σε: 
αίµα, σπέρµα, κολπικές εκκρίσεις, στο µητρικό γάλα, στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό 
αλλά και στο σάλιο, στα δάκρυα και στον ιδρώτα αλλά σε αµελητέες ποσότητες.  
 
Προφύλαξη µετάδοσης:  
(α) έλεγχος αίµατος που προορίζεται για µετάγγιση 
(β) χρησιµοποίση συρίγγων µιας χρήσης και µόνο µια φορά από ένα ατοµο 
(γ) χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφή 
(δ) πλήρης αποστείρωση χειρουργικών, οδοντιατρικών εργαλείων και όποιων 
εργαλείων χρησιµοποιούνται για επεµβατικές πράξεις (π.χ. τρύπηµα αυτιών, τατουάζ) 
(ε) χορήγηση θεραπείας στην έγκυο οροθετική µητέρα, γέννηση µε καισαρική τοµή, 
θεραπεία στο νεογνό και αποφυγή θηλασµού από τη µητέρα.  
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∆ιάγνωση της νόσου: 
(α) Με την ανίχνευση των ειδκών αντισωµάτων κατά του ιού µετά την πάροδο 6 
εβδοµάδων- 6 µηνών. Στο διάστηµα αυτό ο ασθενής µπορεί να είναι φορέας του ιού 
χωρίς να έχει θετικό εργαστηριακό αποτέλεσµα. Η ανοσία που παράγεται δεν είναι 
προφυλακτική. 
(β) Με την ανίχνευση του RNA του ιού µε µοριακές µεθόδους (PCR). Στάδια της 
νόσου: 
(α) Στάδιο της οροµετατροπής: διαρκεί από 6 εβδοµάδες- 6 µήνες. Σε αυτό το 
στάδιο, ο ιός στο αίµα πολλαπλασιάζεται ταχέως µολύνοντας περιορισµένο αριθµό Τ-
βοηθητικών λεµφοκυττάρων κυρίως. Ο ιός ενσωµατώνεται στο γονιδίωµα του 
κυττάρου ξενιστή κατά τα γνωστά και παραµένει σε λανθάνουσα φάση µέχρι να 
ενεργοποιηθεί. Πραγµατοποιείται ένας «αγώνας» µεταξύ ανοσιακού συστήµατος και 
του ιού. Στο διάστηµα αυτό ο ασθενής εκδηλώνει συµπτώµατα ιογενούς λοίµωξης 
(γριππώδη συνδροµή, σύνδροµο που µοιάζει µε λοιµώδη µονοπυρήνωση) καθώς και 
διάφορες άλλες λοιµώξεις οι οποιές παρέρχονται γρήγορα χωρίς να θέτουν υποψία 
της νόσου. Οροµετατροπή έχουµε από την εµφάνιση των αντισωµάτων και την 
θετικοποίηση των εργαστηριακών αποτελεσµάτων.  
(β) Ασυµπτωµατικό στάδιο: διαρκεί 7-10 χρόνια. Κατά το διάστηµα αυτό το 
µολυσµένο άτοµο χαρακτηρίζεται απλός ως φορέας του ιού. ∆εν εµφανίζει 
συµπτώµατα χαρακτηριστικά αλλά µεταδίδει τον ιό. Ο ιός πολλαπλασιάζεται σε 
πολύ αργούς ρυθµούς. 
(γ) AIDS: η σταδιακή καταστροφή των Τ-βοηθητικών λεµφοκυττάρων από τον ιό 
οδηγεί στην εξασθένιση του ανοσοβιολογικού συστήµατος και την µαζική προσβολή 
του οργανισµού από ευκαιριακά παθογόνα. Ο ασθενής εκδηλώνει συµπτώµατα από 
διάφορα συστήµατα (πυρετός, διάρροιες, έντονες ευκαιριακές λοιµώξεις, 
νεοπλάσµατα) και καταλήγει στο θάνατο εν µέσω αυτών των λοιµώξεων.  
 
Αντιµετώπιση της νόσου: Η ικανότητα του να µεταλάσσεται µε ταχύτατους ρυθµούς 
καθιστά αδύνατη την ανεύρεση ενός αποτελεσµατικού εµβολίου για τον ιό, µιας 
αποτελεσµατικής θεραπείας και οδηγεί στην εξάντληση των δυνατοτήτων του 
ανοσοβιολογικού συστήµατος. Φάρµακα όπως το AZT και το DDC (αναστολείς της 
αντίστροφης µεταγραφής) επιµηκύνουν το χρόνο ζωής των ασθενών χωρίς να 
προσφέρουν ίαση και προκαλώντας πολλές παρενέργειες πράγµα που καθιστά τη 
χρήση τους µόνο από εξειδικευµένους γιατρούς σε ειδικές µονάδες. Χορηγούνται 
παράλληλα φάρµακα για τις ευκαιριακές λοιµώξεις. Μόνη αντιµετώπιση της νόσου 
είναι η προφύλαξη και η ενηµέρωση.  
 
Κοινωνικές διαστάσεις: Το πρόβληµα έχει λάβει διαστάσεις επιδηµίας στην Αφρική 
και στις χώρες του τρίτου κόσµου. Ιδιαίτερα έντονο µε τάσεις αυξητικές είναι στην 
Ευρώπη και στην Αµερική παρά τα θεραπευτικά σχήµατα και την ενηµέρωση. Είναι 
ένα θέµα που αφορά όλους µας και χρήζει κινητοποίησης και συνεργασίας από 
όλους τους φορείς. 



 Γενικό Λύκειο Αγίου Ιωάννη Ρέντη 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΛΥΜΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 
 

1. Ένας άνθρωπος µολύνεται από ιό για πρώτη φορά. Το παρακάτω 

διάγραµµα απεικονίζει την συγκέντρωση αντιγόνων και αντισωµάτων 

στον ορό του αίµατος του ανθρώπου. (Θέµα 2003)   

        

Α. Ποια είναι η καµπύλη του αντιγόνου και ποια του αντισώµατος; 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας 

Β. Πως συµβάλλει ο πυρετός στην άµυνα του οργανισµού στην 

αντιµετώπιση του ιού κατά την άµυνα του οργανισµού. Περιγράψτε 

διαγραµµατικά την µεταβολή της θερµοκρασίας του οργανισµού σε 

σχέση µε τον χρόνο. 

Γ. Αν κάποια στιγµή στο µέλλον ο οργανισµός επαναµολυνθεί από τον 

ίδιο ιό ποια θα είναι η αντιµετώπισή του από τον οργανισµό; Ποια 

κύτταρα θα ενεργοποιηθούν και ποια θα είναι η δράση τους; 

 

Αρχικά παρατηρούµε ότι η καµπύλη α είναι αύξουσα αµέσως µετά την µόλυνση 

ενώ η καµπύλη β αρχίζει να είναι αύξουσα τη 10η µέρα µετά την µόλυνση. 

Επίσης παρατηρώ ότι τη στιγµή που η καµπύλη α έχει γίνει φθίνουσα η 

καµπύλη β τείνει να πάρει τη µέγιστη τιµή της. 

Από τα παραπάνω συµπεραίνω ότι η καµπύλη α αναφέρεται στη συγκέντρωση 

των αντισωµάτων σε σχέση µε τον χρόνο ενώ η καµπύλη β αναφέρεται στη 

συγκέντρωση των αντισωµάτων σε σχέση µε τον χρόνο. Όσο η ποσότητα των 

αντισωµάτων είναι χαµηλή η ποσότητα του αντιγόνου αυξάνεται, ενώ τη 

στιγµή που η συγκέντρωση του αντισώµατος τείνει να λάβει τη µέγιστη τιµή 

της η ποσότητα του αντιγόνου έχει ήδη ακολουθήσει φθίνουσα πορεία. 
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Β. ο πυρετός συµβάλλει στην αντιµετώπιση της ιικής λοίµωξης µέσω των 

µηχανισµών µη ειδικής άµυνας. Πιο αναλυτικά µέσω του πυρετού (της 

αύξησης δηλαδή της θερµοκρασίας πάνω από τους 36,6 ο C) δυσχεραίνεται η 

ικανότητα µόλυνσης του ιού ενώ διευκολύνεται και η δράση των κυττάρων του 

ανοσοποιητικού συστήµατος. 

Γ. αν ο οργανισµός επαναµολυνθεί από τον ίδιο ιό δεν θα γίνει λοίµωξη και ο 

ασθενής δεν θα εµφανίσει συµπτώµατα της νόσου. Αυτό θα συµβεί επειδή θα 

ενεργοποιηθούν τα κύτταρα µνήµης ( T µνήµης και πλασµατοκύτταρα) τα 

οποία θα οδηγήσουν στην εξουδετέρωση του ιού πριν αυτός γίνει επιβλαβής. 

 

2. 
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1. Είναι γνωστό ότι σε µια πυραµίδα ενέργειας µόνο το 10% 

της ενέργειας µεταβαίνει από το ένα τροφικό επίπεδο στο 

άλλο. Επειδή όµως η βιοµάζα µετατρέπεται ανάλογα µε την 

ενέργεια, τότε µόνο το 10% της βιοµάζας µετατρέπεται από 

το ένα τροφικό επίπεδο στο άλλο. 
αυτό σηµαίνει ότι οι παραγωγοί θα έχουν την µεγαλύτερη βιοµάζα από 

τους καταναλωτές. Συγκεκριµένα οι οργανισµοί µε αύξουσα σειρά ποσού 

της βιοµάζας τους κατατάσσονται ως εξής: 

παραγωγοί- καταναλωτές 1ης τάξης – καταναλωτές 2ης τάξης – 

καταναλωτές 3ης τάξης. Έτσι, οι αντίστοιχοι οργανισµοί είναι οι Γ ∆ Β Α. 

 

2. Η ενέργεια στο επίπεδο των παραγωγών είναι 4* 10 8 kj 

 Στο επίπεδο των καταναλωτών 1ης τάξης είναι 4*10 7 kj  

Και στο επίπεδο των καταναλωτών 2ης τάξης είναι 4* 10 6 kj 

Η ενέργεια που χάνεται είναι 4*10 7 –4*106 = 4* (10 7- 10 6)kj 

Οι απώλειες οφείλονται στον µεταβολισµό των οργανισµών του 

προηγούµενου επιπέδου. Πιο αναλυτικά οι οργανισµοί χρησιµοποιούν 

ενέργεια προκειµένου να τραφούν να αναπαραχθούν να φτιάξουν τρίχωµα 

και νύχια συστατικά τα οποία δεν τρώγονται από τους θηρευτές τους. 

 

3. Ωστόσο η ποσότητα των µη βιοδιασπώµενων ουσιών µεταβαίνει 

αυτούσια στους οργανισµούς του επόµενου επιπέδου. Σε συνδυασµό µε 



 

Page 23 of 26 
 

την µείωση της ποσότητας της βιοµάζας έχουµε αύξηση της 

συγκέντρωσης των µη διασπόµενων ουσιών στα ανώτερα τροφικά 

επίπεδα (φαινόµενο βιοσυσσώρευσης). Σε περίπτωση που οι ουσίες 

αυτές είναι τοξικές τότε εµφανίζονται φαινόµενα τοξικότητας στους 

ανώτερους οργανισµούς. 

 

 

 

Γ1. Η κάθε οµάδα από τις πέστροφες αντιµετώπισε διαφορετικές 

περιβαλλοντικές πιέσεις και άρα  για κάθε οµάδα διαφορετικά ήταν τα 

ευνοικά χαρακτηριστικά που έκαναν τις πέστροφες πιο καλά 

προσαρµοσµένες και τους προσέφεραν αναπαραγωγικό πλεονέκτηµα. Η 

φυσική επιλογή είναι τοπικά και χρονικά προσδιορισµένη και άρα σε κάθε 

περιβάλλον σε κάθε χρονική περίοδο διαφορετικά είναι τα κληρονοµήσιµα 

χαρακτηριστικά που προσδίδουν αναπαραγωγικό πλεονέκτηµα. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά έτσι κληρονοµούνται µε µεγαλύτερη συχνότητα στους 

απογόνους και µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα φαίνεται µεγαλύτερη η 

συχνότητά τους στους πληθυσµούς. . Έτσι οι δυο οµάδες µετά από 

κάποιο χρονικά διάστηµα δεν µοιάζουν καθόλου. 

Γ2. Μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστηµα οι δυο πληθυσµοί έχουν 

συσσωρεύσει πολλές αλλαγές που οφείλονται σε κληρονοµίσηµα 
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χαρακτηριστικά. Αν οι πληθυσµοί είναι γενετικά αποµονωµένοι και δεν 

επιτρέπεται η διασταύρωση µεταξύ τους η συσσώρευση των αλλαγών 

µπορεί να οδηγήσει σε δυο ξεχωριστά είδη που δεν θα µπορούν να 

διασταυρωθούν µεταξύ τους δίνοντας γόνιµους απογόνους. 

Γ3. Πιο ισορροπηµένο είναι το οικοσύστηµα Α µε τα περισσότερα είδη 

γιατί υπάρχει µεγαλύτερη ποικιλία στις τροφικές σχέσεις. 

 

2015

 

 

∆1. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

 

 

 

∆2. 

Θεµελιώδης µονάδα ταξινόµησης είναι το είδος. Οργανισµοί που ανήκουν στο 

ίδιο είδος είναι αυτοί που έχουν ικανότητα αναπαραγωγής δίνοντας γόνιµους 

απογόνους (µειξιολογικό κριτήριο) και έχουν κοινά βιοχηµικά και 

µορφολογικά χαρακτηριστικά (τυπολογικό κριτήριο). Είδη που έχουν κοινά 

χαρακτηριστικά κατατάσσονται στο ίδιο γένος, γένη µε κοινά χαρακτηριστικά 

στην ίδια οικογένεια, οικογένειες µε κοινά χαρακτηριστικά στην ίδια κλάση , 

κλάσεις µε κοινά χαρακτηριστικά στην ίδια τάξη, τάξεις µε κοινά 
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χαρακτηριστικά στο ίδιο φύλο. Ευρύτερη οµάδα δηλαδή είναι το φύλο, ενώ η 

ταξινόµηση υποδηλώνει την εξελικτική πορεία. Αυτό σηµαίνει ότι όταν δυο 

οργανισµοί ανήκουν στο ίδιο γένος υποχρεωτικά ανήκουν και στην µεγαλύτερη 

οµάδα του ίδιου φύλου. Οργανισµοί που ανήκουν στο ίδιο φύλο δεν ανήκουν 

υποχρεωτικά και στο ίδιο γένος αφού ένα φύλο περιλαµβάνει πολλά 

διαφορετικά γένη. 

 

2015

 

∆3. Για την αντιµετώπιση του παθογόνου µικροοργανισµού Α κατάλληλα είναι 

τα αντιβιοτικά 1 και 3 αφού σε αυτά ο µικροοργανισµός παρουσιάζει την 

µικρότερη επιβίωση.  Για την αντιµετώπιση του µικροοργανισµού Β πιο 

κατάλληλο είναι το αντιβιοτικό 1 αφού µόνο παρουσία του ο µικροοργανισµός 

Β πεθαίνει. 

∆4. Για να είναι δραστικά τα αντιβιοτικά έναντι των µικροοργανισµών Α και Β 

οι µικροοργανισµοί αυτοί δεν µπορούν να είναι ιοί. 

∆5. Τα αντιβιοτικά έχουν συγκεκριµένους στόχους δράσης. Αναστέλλουν την 

σύνθεση του κυτταρικού τοιχώµατος, επηρεάζουν τις λειτουργίες της 

πλασµατικής µεµβράνης, επηρεάζουν κάποια χηµική αντίδραση του 

µεταβολισµού ή αναστέλλουν την αντιγραφή , µεταγραφή , µετάφραση. Η 

δράση κάθε αντιβιοτικού εξαρτάται και από το είδος του µικροοργανισµού. 

Άρα κάθε αντιβιοτικό δρα µε διαφορετικό τρόπο σε κάθε µικροοργανισµό. Σε 

άλλους µικροοργανισµούς είναι λιγότερο και σε άλλους περισσότερο δραστικό. 
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Καλή επιτυχία !!!  


