
 

 
Θέµα 1ο  
 

1. δ 
2. γ 
3. γ 
4. γ 
5. δ 

 
Θέµα 2ο  
 

1. Σχολικό βιβλίο σελ. 123 «Η δράση των αντιβιοτικών ... αποβάλλει τα 
άχρηστα». 

2. σχολικό βιβλίο σελ. 74 – 75: «Παρότι υπάρχει επάνω τους η πιο πλούσια 
βλάστηση ... ακατάλληλα για γεωργία». 

3. Σχολικό βιβλίο σελ. 7: «Οι διαφορές ανάµεσα στα άτοµα του ίδιου είδους ...  
υποκειµενικότητα του ερευνητή». 

 
Θέµα 3ο   
 

1. Ένα από τα δυο είδη µηχανισµών της ανοσοβιολογικής απάντησης ή ειδικής 
αντίστασης είναι η κυτταρική ανοσία που έχει σαν «µεσολαβητή» ειδικά 
ευαισθητοποιηµένα λεµφοκύτταρα. Τα Τ – λεµφοκύτταρα είναι απαραίτητα 
για την πλήρη έκφραση της ανοσίας και συµµετέχουν σε πολλές λειτουργίες 
για τις οποίες έχουν πάρει ειδικές ονοµασίες. Τα πιο σηµαντικά είναι τα Τ – 
λεµφοκύτταρα που µπορούν να ρυθµίσουν τη δράση των Β λεµφοκυττάρων ή 
άλλων Τ λεµφοκυττάρων όταν αλληλεπιδρούν µε αντιγόνο,  ώστε τα άλλα 
λεµφοκύτταρα να αποκριθούν, ονοµάζονται Τ – κύτταρα βοηθοί (ΤΗ). Η 
ενεργοποίησή τους και η «αναγνώριση του αντιγόνου» έχει σαν αποτέλεσµα 
την ενεργοποίηση των Β – λεµφοκυττάρων (σελ. 112 δεύτερο και τρίτο 
στάδιο ανοσοβιολογικής απάντησης). Άλλη κατηγορία Τ – λεµφοκυττάρων 
είναι τα κυτταροτοξικά Τ κύτταρα. Ο ρόλος τους αναφέρεται στη σελ. 113, 
έβδοµο βήµα ανοσοβιολογικής απάντησης. Τέλος άλλη κατηγορία είναι τα Τ 
κύτταρα παρεµποδιστές (Τs) και ο ρόλος τους είναι να ολοκληρωθεί και να 
σταµατήσει η ανοσοβιολογική απάντηση. Ακόµη τα βοηθητικά κύτταρα των 
βλενογγόνων εξαρτώνται από τα Τ – λεµφοκύτταρα για τον πολλαπλασιασµό 
τους. 

2. Αντισώµατα ονοµάζονται τα µόρια των πρωτεϊνών που συνδέονται ειδικά µε 
αντιγόνα (σελ. 108). Ανήκουν στους διαλυτούς παράγοντες του 
ανοσοβιολογικού συστήµατος. Παράγονται από τα Β - λεµφοκύτταρα µετά 
την εξειδίκευσή τους ως προς συγκεκριµένο αντιγόνο (σελ. 105). 
Συµµετέχουν σε ένα από τα δυο είδη µηχανισµών της ανοσοβιολογικής 
απάντησης ή ειδικής αντίστασης, την χυµική ανοσία, που έχει ως 
«µεσολαβητή» αυτά τα ειδικά κυτταρικά προϊόντα του λεµφικού ιστού. Στη 
συνέχεια πρέπει να αναφερθεί το πέµπτο και το έκτο βήµα της 
ανοσοβιολογικής απάντησης (σελ. 113). 

3. 1η  περίπτωση: 
Πρόκειται για φαινόµενο προστατευτικής υπερευαισθησίας.  
∆ηλαδή µια διαφορετική απάντηση του οργανισµού στο παθογόνο βακτήριο σε 
σχέση µε την απάντηση που είχε κατά την πρώτη επαφή µε αυτό. Η πρώτη 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002  

Μετάβαση Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης
Λεωφόρος Ηρακλείου 353 και Σαλαμίνος 1, Νέο Ηράκλειο 14122

Τηλ: 2130249984 - 2130250033
 metavasi.edu.gr

ΦΡΟΝΤΙΣ
ΤΗΡΙΑ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ



 

επαφή του ανθρώπου µε το παθογόνο βακτήριο µπορεί να έγινε είτε µε φυσικό 
τρόπο – εάν είχε προσβληθεί από αυτό παλαιότερα και είχε νοσήσει – είτε αν 
είχε εµβολιασθεί. Κατά τον εµβολιασµό πιθανόν να έγινε χορήγηση ατοξίνης 
που προέρχεται από χηµική επεξεργασία της εξωτοξίνης του βακτηρίου 
(ενεργητική ανοσοποίηση). 
Και στις δυο περιπτώσεις έγινε παραγωγή κυττάρων µνήµης που 
ενεργοποιήθηκαν µετά την προσβολή του οργανισµού µε το ίδιο αντιγόνο. Η 
αντίδραση του οργανισµού είναι άµεση και ο αριθµός των αντισωµάτων 
µεγαλύτερος (αυξηµένη αναµνηστική αντίδραση, 10 – 50 φορές µεγαλύτερη 
παραγωγή αντισωµάτων), µε αποτέλεσµα να µην εκδηλώνονται συµπτώµατα 
ασθένειας. 
2η  περίπτωση: 
Μπορεί να χορηγήθηκε αµέσως ορός που περιέχει έτοιµα αντισώµατα ειδικά για 
το συγκεκριµένο αντιγόνο και αποτελεί επείγον προφυλακτικό µέσο για την 
αποφυγή της λοίµωξης ή θεραπευτικό µέσο της νόσου (παθητική ανοσοποίηση), 
(σελ.122 σχολικού βιβλίου) 

 
Θέµα 4ο  
 
1 .  Στο παρακάτω τροφικό πλέγµα διακρίνονται οι εξής τροφικές αλυσίδες που 
αφορούν το σκουµπρί την σαρδέλα και τα φώκια: 
 
1η ∆ιάτοµα (φυτοπλαγκτό)→Κριλ(ζωοπλαγκτό) →σκουµπρί→φώκια→φάλαινα 
φονιάς 
 
2η ∆ιάτοµα (φυτοπλαγκτό) →σαρδέλα→σκουµπρί→φώκια→φάλαινα φονιάς 
 
3η ∆ιάτοµα (φυτοπλαγκτό) →σαρδέλα→χέλι→ρέγκα→φώκια→φάλαινα φονιάς 
 
4η ∆ιάτοµα (φυτοπλαγκτό)→σαρδέλα→χέλι→σκουµπρί→φώκια→  φάλαινα φονιάς 
 
5η ∆ιάτοµα (φυτοπλαγκτό) →σκουλήκι→σαρδέλα→σκουµπρί→φώκια→  φάλαινα 
φονιάς 
6η  ∆ιάτοµα (φυτοπλαγκτό) →  σκουλήκι →  σαρδέλα →  χέλι →  σκουµπρί →  φώκια 
→φάλαινα φονιάς 
 
7η ∆ιάτοµα (φυτοπλαγκτό) →  σκουλήκι →  σαρδέλα →  χέλι →  ρέγγα →  φώκια 
→φάλαινα φονιάς 
 
Παρατηρούµε ότι το σκουµπρί συµπεριφέρεται ως δευτερογενής καταναλωτής 
(τροφική αλυσίδα 1,2) ως τριτογενής καταναλωτής (τροφική αλυσίδα 4,5) και  ως 
τεταρτογενής καταναλωτής (τροφική αλυσίδα 6). 
Η σαρδέλλα συµπεριφέρεται ως πρωτογενής καταναλωτής (τροφική αλυσίδα 2,3,4) 
και ως δευτερογενής καταναλωτής (τροφική αλυσίδα 5,6,7) 

Η φώκια συµπεριφέρεται ως τριτογενής καταναλωτής (τροφική αλυσίδα 1,2) 
ως τεταρτογενής  καταναλωτής (τροφική αλυσίδα 3,4,5) και ως πεµπτογενής 
καταναλωτής (τροφική αλυσίδα 6,7) 
Στο πλαίσιο ενός οικοσυστήµατος συµβατικά κατατάσσουµε τους καταναλωτές σε 
συγκεκριµένα τροφικά επίπεδα µε βάση το ανώτερο τροφικό επίπεδο από το οποίο 
προσπορίζονται την τροφή τους. Έτσι το σκουµπρί θα το κατατάξουµε στους 
τριτογενείς καταναλωτές, την σαρδέλα στους δευτερογενείς και την φώκια στους 
πεµπτογενείς. 
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2. Αν µειωθεί ο πληθυσµός της σουπιάς τότε αρχικά θα αυξηθεί ο πληθυσµός των 
κωπηπόδων.  
Αυτό συµβαίνει γιατί όπως παρατηρούµε στο τροφικό πλέγµα τα κωπήποδα 
αποτελούν την τροφή της σουπιάς και από τη στιγµή που θα µειωθεί ο πληθυσµός 
του θηρευτή τους θα µπορούν να πολλαπλασιαστούν και να αυξηθούν σε αριθµό. 
Τότε όµως θα υπάρχει πίεση στον πληθυσµό των διατόµων που αποτελούν την 
τροφή των κωπηπόδων µε αποτέλεσµα να µειωθεί ο πληθυσµός τους. 
Αυτό όµως θα επηρεάσει τον πληθυσµό των σκουληκιών που θα µειωθεί λόγω 
µείωσης του φυτοπλαγκτού και ανταγωνιστικών τροφικών σχέσεων µε τα 
κωπήποδα. 
Μακροπρόθεσµα παρόλο που ο πληθυσµός των κωπηπόδων είχε αυξηθεί πιθανόν 
να µειωθεί λόγω έλλειψης τροφής. 
 
Γενικά µπορεί να υπάρξει µια διαταραχή στις τροφικές σχέσεις των οργανισµών 
του τροφικού πλέγµατος που µπορεί να οδηγήσει σε απορύθµιση της ισορροπίας 
του οικοσυστήµατος. 
 
3 .  Η µεταβολή της συγκέντρωσης των νιτρικών ιόντων µπορεί να ερµηνευτεί µε 
τον κύκλο του αζώτου. 
Σε µικρό βάθος παράγονται τα νιτρικά ιόντα µε τη διαδικασία της φυσικής και 
βιολογικής αζωτοδέσµευσης (σελ. 60 σχολ.βιβλίου) τα οποία σε µεγάλο ποσοστό 
προσλαµβάνονται από το φυτοπλαγκτόν. 
Συγχρόνως το άζωτο που είναι δεσµευµένο στη νεκρή οργανική ύλη 
ανακυκλώνεται, µε τελικό προϊόν τα νιτρικά ιόντα (σελ. 61 σχολικού βιβλίου). 
Βέβαια ένα ποσοστό των νιτρικών ιόντων µετατρέπεται σταδιακά σε µοριακό 2N  µε 
την διαδικασία της απονιτροποίησης (σελ.62 σχολ. Βιβλίου). 
Σε µεγαλύτερο βάθος όπου δεν διεισδύει το ηλιακό φως δεν υπάρχει φυτοπλαγκτόν 
για να προσλάβει τα νιτρικά ιόντα ενώ µεγάλη ποσότητα οργανικής ύλης που 
προέρχεται από τα υπερκείµενα στρώµατα έχει σαν αποτέλεσµα να γίνεται σε 
µεγάλο ποσοστό η διαδικασία της µετατροπής του δεσµευµένου σε οργανική ύλη 
αζώτου σε νιτρικά ιόντα. 
∆ηλαδή είναι µεγάλος ο ρυθµός µε τον οποίο εξειδικευµένοι µικροοργανισµοί 
διασπούν τις πρωτείνες µε τελικό προϊόν την αµµωνία η οποία περαιτέρω 
χρησιµοποιείται από άλλους µικροοργανισµούς που την οξειδώνουν σε νιτρικά 
ιόντα. Η παραπάνω διαδικασία έχει ως αποτέλεσµα να αυξάνεται η συγκέντρωση 
των νιτρικών ιόντων σε µεγαλύτερα βάθη. 
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