
ΘΕΜΑ 1ο

1. Η εκβλάστηση είναι χαρακτηριστικός τρόπος αναπαραγωγής:
Α. Των πρωτοζώων
Β. Κάποιων μυκήτων
Γ. Των βακτηρίων
Δ. Όλων των ευκαρυωτικών κυττάρων

Μονάδες 5
2. Το τρυπανόσωμα προκαλεί:

Α. Ασθένεια του ύπνου
Β. Ελονοσία
Γ. Δυσεντερία
Δ. Χολέρα

Μονάδες 5
3. Οι εξωτοξίνες είναι:

Α. Ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν πτώση πίεσης του αίματος
Β. Ουσίες στην μεμβράνη των ιών
Γ. Ουσίες που παράγουν αποκλειστικά οι μύκητες
Δ. Τίποτα από τα παραπάνω

Μονάδες 5
4. Το τροφικό πλέγμα ενός οικοσυστήματος απεικονίζει:

Α. Όλες τις πορείες της ενέργειας μεταξύ των οργανισμών στο
οικοσύστημα
Β. Συνδυασμένες τις τροφικές αλυσίδες των οργανισμών του
οικοσυστήματος
Γ. Το σύνολο των τροφικών σχέσεων του οικοσυστήματος
Δ. Όλα τα προηγούμενα

Μονάδες 5

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ



5. Στα προγράμματα απεξάρτησης από ηρωίνη χορηγείται:
Α. Μορφίνη
Β. Ενδομορφίνη
Γ. Μεθαδόνη
Δ.  Όλα τα παραπάνω

Μονάδες 5
ΘΕΜΑ 2ο

1. Να αντιστοιχίσετε τα γράμματα της πρώτης στήλης με τους αριθμούς της
δεύτερης στήλης:

ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ

1. Λυσοζύμη Α.  Διαπνοή

2.Διαφοροποίηση Β.  Ιδρώτας

3. Μυελός των οστών Γ.  Νευρικά κύτταρα του
νωτιαίου μυελού

4. Στόματα Δ.  Ζυγωτό

5. Ιός της πολιομυελίτιδας Ε. Κέντρο Αιμοποίησης

6. Ηλιακή και Υπέρυθρη
ακτινοβολία

Στ. Φαινόμενο Θερμοκηπίου

Μονάδες 6
2. Ποια είναι η δράση της μεθαδόνης;

Μονάδες 6
3. Σε ποιες περιπτώσεις το ανοσοβιολογικό σύστημα ενός οργανισμού
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην υγεία του;

Μονάδες 5
4. Αν το δέρμα του ενός ανθρώπου τραυματιστεί από αιχμηρό αντικείμενο και
κάποιοι παθογόνοι μικροοργανισμοί καταφέρουν να εισβάλλουν στον
οργανισμό μέσω της διακοπής της συνέχειας του δέρματος, εκδηλώνεται στη
συγκεκριμένη περιοχή φλεγμονή. Στην περιοχή της φλεγμονής προκαλείται
οίδημα και σχηματίζεται ινώδες και πύον.



α. Πώς συντελεί η φλεγμονώδης αντίδραση στην άμυνα του οργανισμού;
β. Ποια σημασία έχει ο σχηματισμός του ινώδους για τον οργανισμό;
γ. Να εξηγήσετε πώς προκαλείται οίδημα στην περιοχή της φλεγμονής.
δ. Τι είναι το πύον;

Μονάδες 8
ΘΕΜΑ 3ο

1. Σε κάποιες περιπτώσεις συνιστάται σε μέλλουσες μητέρες να υποβληθούν

σε διαγνωστική εξέταση για να διαπιστωθεί αν πάσχουν από σύφιλη. Μία από

τις μεθόδους διάγνωσης που χρησιμοποιούνται είναι αυτή της ανίχνευσης

αντισωμάτων για τον παθογόνο παράγοντα που προκαλεί τη σύφιλη.

α. Ποιος παθογόνος μικροοργανισμός προκαλεί τη σύφιλη;

β. Να αναφέρετε έναν πιθανό λόγο για τον οποίο συνιστάται στις μέλλουσες

μητέρες η εξέταση αυτή.

γ. Η ανίχνευση αντισωμάτων, για το μικρόβιο που προκαλεί τη σύφιλη, σε

δείγμα αίματος ελεγχόμενου ατόμου βεβαιώνει ότι το άτομο πάσχει; Να

δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 12

2. Τι περιλαμβάνεται στα κοινά χαρακτηριστικά των πρωτευόντων;

Μονάδες 13

ΘΕΜΑ 4Ο

1. Λαμβάνοντας υπόψη το παρακάτω διάγραμμα, να εξηγήσετε πού οφείλεται
η σταδιακή μείωση των αρπακτικών πτηνών τα τελευταία χρόνια.



Μονάδες 12

2. Το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοβιολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) είναι μία
από τις σοβαρότερες ασθένειες της εποχής μας. Σήμερα, η ασθένεια είναι
ακόμη ανίατη. Ο θάνατος των ατόμων που πάσχουν από AIDS επέρχεται από
ευκαιριακές λοιμώξεις (λοιμώξεις που δεν θα έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή ενός
ατόμου με υγιές ανοσοποιητικό σύστημα). Επίσης, οι ασθενείς με AIDS
εμφανίζουν συχνά κάποιες μορφές καρκίνου, όπως σάρκωμα Kaposi,
λέμφωμα κλπ.
Γιατί οι ευκαιριακές λοιμώξεις απειλούν τη ζωή των ατόμων που πάσχουν από
AIDS; Γιατί οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν, συχνότερα από τον γενικό
πληθυσμό, κάποιες μορφές καρκίνου;

Μονάδες 7
3. Σε ένα χερσαίο οικοσύστημα παρατηρείται το ακόλουθο τροφικό πλέγμα:

1970   1975   1980   1985   1990   1995   2000   2005   2010

Συγκέντρωση DDT στους
ιστούς των οργανισμών

Μεταβλητή
Αριθμός αρπακτικών πτηνών



α. Να κατατάξετε σε όλες τις πιθανές τάξεις καταναλωτών τον άνθρωπο. Να
αιτιολογήσετε την απάντησή σας .

Μονάδες 3
β. Αν η ενέργεια στο μαρούλι είναι 32000 kj  πόση ενέργεια χάνεται μεταξύ
του κουνελιού και του ανθρώπου; (Μην αιτιολογήσετε την απάντησή σας.)

Μονάδες 3

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 1ο

1. Β, 2. Α, 3. Α, 4. Δ, 5. Γ

ΘΕΜΑ 2ο

1. Β, 2. Δ, 3. Ε, 4. Α, 5. Γ, 6. ΣΤ

2. Σχολικό Βιβλίο σελ 61«Η μεθαδόνη είναι μια ναρκωτική ουσία… σταδιακά
μειούμενες δόσεις ως υποκατάστατο της ηρωίνης.»

Μαρούλι

ΠρόβατοΚουνέλι

Γρασίδι

Λύκος

Άνθρωπος



3. Σχολικό Βιβλίο σελ 40 «Σε ορισμένες περιπτώσεις το ανοσοβιολογικό
σύστημα…. απειλώντας συχνά την ίδια τη ζωή του ατόμου.»

4. α. Τα αιμοφόρα αγγεία της τραυματισμένης περιοχής διαστέλλονται, με
αποτέλεσμα να συγκεντρώνεται περισσότερο αίμα, επομένως και
περισσότερα φαγοκύτταρα. Τα φαγοκύτταρα περνούν από την κυκλοφορία
του αίματος στους ιστούς, όπου προσελκύονται από χημικές ουσίες που
απελευθερώνονται είτε από τα τραυματισμένα κύτταρα είτε από τους
μικροοργανισμούς. Τα φαγοκύτταρα τα οποία φτάνουν με την κυκλοφορία
του αίματος στο σημείο της φλεγμονής όπως και τα μακροφάγα που είναι
εγκατεστημένα στους ιστούς καταστρέφουν τους παθογόνους
μικροοργανισμούς. Επίσης λόγω της τοπικής διαστολής των αγγείων διαχέεται
πλάσμα στους γύρω ιστούς. Το πλάσμα περιέχει αντιμικροβιακές ουσίες, οι
οποίες καταστρέφουν τους μικροοργανισμούς ή ενεργοποιούν τη διαδικασία
της φαγοκυττάρωσης.
β. Το ινώδες είναι ένα πλέγμα πρωτεϊνικής σύστασης. Ο σχηματισμός του
ινώδους σταματά την αιμορραγία και εμποδίζει την είσοδο άλλων
μικροοργανισμών.
γ. Λόγω της διαστολής των αγγείων το πλάσμα του αίματος διαχέεται στους
γύρω ιστούς. Η συγκέντρωση αυτή του πλάσματος προκαλεί τοπικό οίδημα
(πρήξιμο).
δ. Το πύον είναι ένα παχύρρευστο κιτρινωπό υγρό που σχηματίζεται στο

«πεδίο της μάχης» που διεξάγεται μεταξύ των μικροβίων και των κυττάρων τα
οποία υπερασπίζονται την υγεία μας. Περιέχει νεκρά φαγοκύτταρα και
νεκρούς μικροοργανισμούς.

ΘΕΜΑ 3ο

1. α. Η σύφιλη προκαλείται από το παθογόνο βακτήριο Treponema pallidum.
β. Η σύφιλη είναι σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Τα σεξουαλικώς
μεταδιδόμενα νοσήματα μπορούν να μεταδοθούν, εκτός από τη σεξουαλική
επαφή, και μέσω του αίματος ή των παραγώγων του (π.χ. σε περιπτώσεις
μετάγγισης ή χρήσης μολυσμένης σύριγγας), καθώς και από τη μολυσμένη
μητέρα στο έμβρυο. Επομένως, ένας πιθανός λόγος για τον οποίο συνιστάται



στις μέλλουσες μητέρες η εξέταση αυτή, είναι η αποφυγή μετάδοσης της
ασθένειας από τη μητέρα στο έμβρυο.
γ. Ένα από τα χαρακτηριστικά των μηχανισμών ειδικής άμυνας είναι η
εξειδίκευση. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα της ανοσοβιολογικής απόκρισης,
κύτταρα και κυτταρικά προϊόντα, δρουν μόνο εναντίον της ουσίας που
προκάλεσε την παραγωγή τους.
Για να ξεκινήσει η ανοσολογική απόκριση, θα πρέπει να εισέλθει στον
οργανισμό το συγκεκριμένο αντιγόνο και να αναγνωριστεί, οπότε και θα
παραχθούν τα κατάλληλα για την αντιμετώπισή του αντισώματα. Τα
αντισώματα, δηλαδή, για κάποιο αντιγόνο παράγονται μόνο μετά την
ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού συστήματος του ανθρώπου από το
συγκεκριμένο αντιγόνο. Η ύπαρξη αντισωμάτων δηλώνει μόλυνση.
Το γεγονός ότι ένα άτομο έχει μολυνθεί, δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι έχει
εμφανίσει την ασθένεια. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση το άτομο να έχει
μολυνθεί από το συγκεκριμένο μικρόβιο χωρίς να εμφανίζει τα συμπτώματα
της ασθένειας.

2. Σχολικό Βιβλίο σελ. 145 «Στα κοινά χαρακτηριστικά των Πρωτευόντων
περιλαμβάνονται: Δάχτυλα κατάλληλα για λαβές….έδωσε τη δυνατότητα της
θέασης από πιο ψηλά και επομένως της εποπτείας μιας μεγαλύτερης περιοχής.

ΘΕΜΑ 4ο

1. Η μείωση των αρπακτικών πτηνών οφείλεται στη συσσώρευση του DDT
στους ιστούς τους. Το κοινό στοιχείο αυτών των ουσιών είναι ότι δεν
διασπώνται (μη βιοδιασπώμενες ουσίες), δεν αποβάλλονται και δεν
μεταβολίζονται. Το DDT αποτελεί μια μη βιοδιασπώμενη ουσία
(εντομοκτόνο), με αποτέλεσμα με το πέρασμα των χρόνων να συσσωρεύεται
όλο και περισσότερη ποσότητα στους ιστούς των αρπακτικών. Το DDT
καθιστά εύθραυστα τα κελύφη των αυγών τους, με συνέπεια τη δραματική
μείωση των ρυθμών αναπαραγωγής τους, που μπορεί να τα φέρει στα
πρόθυρα της εξαφάνισης.



2. Μετά την έκθεση του ατόμου στον ιό HIV, μπορεί ο ιός να μολύνει κάποια
λεμφοκύτταρα, τα οποία αποτελούν κύτταρα-ξενιστές για τον συγκεκριμένο
ιό. Στο εσωτερικό των κυττάρων αυτών ο ιός συνήθως συνθέτει δίκλωνο DNA
από το RNA του, το οποίο ενσωματώνεται στο γενετικό υλικό του κυττάρου-
ξενιστή. Τα κύτταρα αυτά, όταν διαιρούνται, μεταφέρουν και στους
απογόνους τους τις γενετικές πληροφορίες του ιού. Αυξάνεται, επομένως,
συνεχώς ο αριθμός των λεμφοκυττάρων που περιέχουν το δίκλωνο DNA που
προέκυψε από RNA του ιού HIV. Κάποια στιγμή, αυτό το DNA ενεργοποιείται,
με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων ιών HIV. Οι νέοι ιοί εγκαταλείπουν το
κύτταρο, το οποίο ήδη έχει καταστραφεί και μολύνουν νέα λεμφοκύτταρα. Με
αυτόν τον τρόπο, μειώνονται σταδιακά τα λειτουργικά λεμφοκύτταρα.
Όμως τα λεμφοκύτταρα αποτελούν σημαντικό συντελεστή της άμυνας του
οργανισμού. Ειδικά, τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα είναι αυτά που μετά την
ενεργοποίησή τους ενεργοποιούν τόσο τα Β-λεμφοκύτταρα, που θα με τη
σειρά τους θα δημιουργήσουν πλασματοκύτταρα τα οποία θα εκκρίνουν
κατάλληλα αντισώματα για την καταπολέμηση αντιγόνων, όσο και τα
κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα, που θα καταστρέψουν καρκινικά κύτταρα
αλλά και κύτταρα που έχουν μολυνθεί από ιό. Όσο μειώνονται επομένως τα
βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα, λόγω του πολλαπλασιασμού του ιού HIV, τόσο
εξασθενίζει η χυμική και η κυτταρική ανοσία του ατόμου. Το ανοσοβιολογικό
σύστημα αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις ευκαιριακές λοιμώξεις παράγοντας τα
κατάλληλα αντισώματα. Αδυνατεί επίσης να εντοπίσει εγκαίρως και να
καταστρέψει τόσο τα καρκινικά κύτταρα που μπορεί να εμφανιστούν, όσο και

τα μολυσμένα από ιό κύτταρα, σε περίπτωση ιογενούς λοίμωξης. Έτσι, η
ανεπαρκής δράση του ανοσοποιητικού συστήματος μπορεί να οδηγήσει στο
θάνατο του ασθενούς ή στην αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου.
3. α. Ο άνθρωπος είναι καταναλωτής 1ης τάξης (όταν τρέφεται με το μαρούλι)
και καταναλωτής 2ης τάξης (όταν τρέφεται με κουνέλι ή πρόβατο). Η κατάταξη
των καταναλωτών σε τάξεις γίνεται με κριτήριο τον αριθμό των βημάτων που
απέχουν τρεφόμενοι οι οργανισμοί από τους παραγωγούς.



β.
Τροφική πυραμίδα ενέργειας (KJ)

άρα η ενέργεια που χάνεται μεταξύ του κουνελιού και του ανθρώπου είναι:
32∙102 KJ - 32∙10 KJ = 2880 KJ

Σχόλιο: Στα διαγράμματα όπως αυτά του θέματος 4 απαραίτητη είναι η
σωστή αιτιολόγηση, η οποία μάλιστα συνήθως αποδίδει και τις περισσότερες
μονάδες. Η σωστή αιτιολόγηση ξεκινάει πάντα με την περιγραφή των
μεταβολών που φαίνονται στο διάγραμμα, ενώ πλαισιώνεται και με τις
κατάλληλες αναφορές στην σχετική θεωρία.

Από τα Φροντιστήρια Πουκαμισάς Ηρακλείου
συνεργάστηκαν οι Βιολόγοι:

Ε. Ανδρώνης, Α.Μαρή

Μαρούλι 32∙103 KJ

πλαγκτόν 6∙107 KJ

Κουνέλι 32∙102 KJ

Άνθρωπος 32∙10
KJ


