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Λέξεις – κλειδιά 
 
Αντιβιοτικά-Χηµικές ουσίες µε αντιµικροβιακή δράση που παράγονται από 

βακτήρια, µύκητες και φυτά. Τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας ή 

παρεµποδίζοντας κάποια ειδική βιοχηµική αντίδραση των κυττάρων του 

µικροοργανισµού, δρουν επιλεκτικά και δεν είναι δραστικά ενάντια στους 

ιούς. 

Αποικία βακτηρίων. Άθροισµα βακτηριών που έχει προέλθει από διαδοχικές 

διαιρέσεις ενός αρχικού κυττάρου όταν αυτό αναπτύσσεται σε στερεό 

θρεπτικό υλικό. Οι αποικίες είναι ορατές µε γυµνό µάτι. 

Ασθένεια. Η διαταραχή της οµοιόστασης του οργανισµού η οποία  έχει ως 

απόρροια την δυσλειτουργία του. 

Αντίστροφη µεταγραφάση . Ένζυµο που διαθέτουν ορισµένοι RNA ιοί 

(ρετροιοί) µε το οποίο καταλύεται η διαδικασία της αντίστροφης µεταγραφής 

δηλαδή η σύνθεση DNA έχοντας ως καλούπι το RNA του ιού. Εισέρχεται στο 

κύτταρο – ξενιστή µαζί µε το γενετικό υλικό των ρετροιών.  

Βακτήρια. Μονοκύτταροι προκαρυωτικοί µικροοργανισµοί δηλαδή 

µικροοργανισµοί οι οποίοι δεν διαθέτουν οργανωµένο πυρήνα. Σε στερεά 

θρεπτικά υλικά σχηµατίζουν αθροίσµατα, τις αποικίες.  

Γονιδίωµα. Το σύνολο του γενετικού υλικού ενός κυττάρου.  

Έλυτρο. Περίβληµα λιποπρωτεινικής φύσεως το οποίο διαθέτουν ορισµένοι 

ιοί εξωτερικά του καψιδίου τους.  

Βλεννογόνος. Πρόκειται για στιβάδες επιθηλιακού ιστού που καλύπτουν 

κοιλότητες του οργανισµού που επικοινωνούν µε το εξωτερικό περιβάλλον. 

Εκκρίνουν βλέννα η οποία παγιδεύει τους µικροοργανισµούς αποτρέποντας 

έτσι την είσοδό τους στον ανθρώπινο οργανισµό. 

Ενδοτοξίνες. Βρίσκονται στο κυτταρικό τοίχωµα ορισµένων παθογόνων 

βακτηρίων και είναι υπεύθυνες για συµπτώµατα όπως ο πυρετός ή πτώση της 

πίεσης του αίµατος κ.α 

Εξωτοξίνες. Εκκρίνονται από τα παθογόνα βακτήρια  και µε την κυκλοφορία 

του  αίµατος διασπείρονται στο εσωτερικό του ανθρώπινου οργανισµού και 

προσβάλλουν ανάλογα µε την φύση τους διάφορα όργανα. 

Ιοί. Πρόκειται για ακυτταρικές µορφές ζωής. Το µέγεθός τους είναι 20-250 

nm. Πολλαπλασιάζονται υποχρεωτικά στο εσωτερικό ζωντανών οργανισµών 

προκαλώντας ασθένειες (υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα). Εµφανίζουν 

το φαινόµενο της ζωής παρασιτώντας. 

Καλλιέργεια. ∆ιαδικασία ανάπτυξης µικροοργανισµών φυτικών ή ζωικών 

κυττάρων και ιστών κάτω από κατάλληλες συνθήκες. 
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Μύκητες. Ευκαρυωτικοί µονοκύτταροι ή πολυκύτταροι οργανισµοί. Οι 

περισσότεροι αποτελούνται από απλούστερες νηµατοειδής δοµές τις υφές. 

 Μυκητιάσεις. Οι ασθένειες που προκαλούν οι παθογόνοι µύκητες στον 

άνθρωπο.  

Ξενιστής. Οργανισµός που φιλοξενεί ένα παράσιτο. 

Οµοιόσταση. Η ικανότητα  του οργανισµού να διατηρεί σταθερές τις συνθήκες 

του εσωτερικού περιβάλλοντος (θερµοκρασία, συγκεντρώσεις διαφόρων 

συστατικών κτλ) παρά τις εξωτερικές µεταβολές. 

Καψίδιο. Πρωτεϊνικό περίβληµα µε χαρακτηριστική γεωµετρία µέσα στο 

οποίο προφυλάσσεται το γενετικό υλικό των ιών.  

Λοιµώδη νοσήµατα. Οι ασθένειες που προκαλούνται από παθογόνους 

µικροοργανισµούς. Μία ασθένεια για να χαρακτηριστεί λοιµώδης πρέπει να 

ικανοποιεί τα –κριτήρια του Κοχ-. 

Λοίµωξη. Η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασµός ενός παθογόνου 

µικροοργανισµού στον οργανισµό του ανθρώπου. 

Μικροοργανισµοί ή µικρόβια. Οι οργανισµοί τους οποίους δεν µπορούµε να 

διακρίνουµε µε γυµνό µάτι γιατί έχουν µικρότερο µέγεθος από 0,1 mm. 

Μόλυνση. Η είσοδος ενός παθογόνου µικροοργανισµού στον οργανισµό του 

ανθρώπου.  

Μονογονική αναπαραγωγή. Αναπαραγωγή κατά την οποία τα νέα άτοµα 

δηµιουργούνται από µόνο ένα γονέα, χωρίς την δηµιουργία γαµετών. Είναι η 

βασικότερη µέθοδος αναπαραγωγής των µικροοργανισµών και χωρίζεται σε 

απλή διχοτόµηση, σε κατάτµηση, σε εκβλάστηση.  

Παθογόνοι µικροοργανισµοί. Οι µικροοργανισµοί οι οποίοι κάνουν χρήση 

του ανθρώπου ως ξενιστή τους δηµιουργώντας διαταραχές στην υγεία του.  

Παράσιτα. Μικροοργανισµοί οι οποία µε σκοπό την επιβίωση και την 

αναπαραγωγή βρίσκονται ένα µέρος ή ολόκληρη την ζωή τους στο εσωτερικό 

κάποιου άλλου οργανισµού (ξενιστής) δηµιουργώντας διαταραχές στην υγεία 

του.  

Παστερίωση. Είναι η µέθοδος µε την οποία  προκαλείται καταστροφή 

µικροοργανισµών κατά την οποία η τροφή (π.χ τα γάλα) θερµαίνεται στους 

62ºC για µισή ώρα. Με την παστερίωση επιτελείται καταστροφή όλων των 

παθογόνων µικροβίων ενώ ταυτόχρονα η τροφή διατηρεί την γεύση της. 

Πυρηνική περιοχή ή πυρηνοειδές. Εσωτερική περιοχή των βακτηρίων στην 

οποία  βρίσκεται το γενετικό υλικό των βακτηρίων. 

Τοξίνες βακτηρίων. Χηµικές ουσίες δηλητηριώδεις που παρασκευάζονται 

από βακτήρια δηµιουργώντας εξειδικευµένες βλάβες στον ξενιστή. 

∆ιακρίνονται σε ενδοτοξίνες και εξωτοξίνες και λειτουργούν ως αντιγόνα  

προκαλώντας την ανοσοβιολογική απόκριση.  
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ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ 
Η ικανότητα του οργανισµού να διατηρεί σταθερές τις συνθήκες του 

εσωτερικού του περιβάλλοντος (θερµοκρασία, συγκεντρώσεις διαφόρων 

συστατικών κτλ.) παρά τις όποιες µεταβολές που προκαλούνται από εξωγενείς 

παράγοντες (εξωτερικές µεταβολές ). 

 

 

 
 

 

Παράδειγµα οµοιοστατικού µηχανισµού στον άνθρωπο είναι ο µηχανισµός 
ρύθµισης της θερµοκρασίας του σώµατος στους 36,6ºC. 
 

Αύξηση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος→ διεγείρονται οι 

θερµουποδοχείς του δέρµατος που είναι ειδικά νευρικά σωµάτια που 

πραγµατοποιούν ανίχνευση των µεταβολών των θερµοκρασιών.→ 

Το ερέθισµα µεταφέρεται στο κέντρο των γενικών αισθήσεων το εγκεφάλου 

και δηµιουργείται µε τον τρόπο αυτό  αίσθηµα θερµού.→ 

Η πληροφορία µεταφέρεται στο κέντρο ρύθµισης της θερµοκρασίας του 

εγκεφάλου→αποστολή εντολών σε 

                                                       

                                                         ↓↓ 

ιδρωτοποιούς αδένες                                              αιµοφόρα αγγεία 

             ↓                                                                              ↓ 

έκκριση ιδρώτα                                                              διαστολή 

             ↓                                                                               ↓  

εξάτµιση ιδρώτα                                    αύξηση της κυκλοφορίας  του        

και ψύξη του δέρµατος                           αίµατος στην επιφάνεια του  

                                                                                     δέρµατος 
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                                                          ↓↓ 

 

                                              ψύξη του αίµατος 

                                                          ↓ 

           επιστροφή του κρύου αίµατος στο εσωτερικό του οργανισµού 

                                                          ↓ 

        αποτρέπεται η αύξηση της θερµοκρασίας στο ανθρώπινο σώµα  

 

 

 

∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗΣ 

 

 

ΑΙΤΙΑ 

• Τρόπος ζωής ( κάπνισµα, αλκοόλ, κτλ ) 

• Ακραίες µεταβολές περιβαλλοντικών συνθηκών ( π.χ θερµοκρασία, 

ακτινοβολίες, διαθεσιµότητα οξυγόνου) 

• Παθογόνοι µικροοργανισµοί 

 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Από την στιγµή που διαταράσσεται η οµοιόσταση του ανθρώπου ο 

οργανισµός του τείνει να την αποκαταστήσει επαναφέροντας την στην 

φυσιολογική της κατάσταση. Στην περίπτωση που  αυτό δεν είναι εφικτό 

δηλαδή η αδυναµία αποκατάστασή της µπορεί να επιφέρει συνέπειες. 

 

• Παροδικές ασθένειες 

• Μη αντιστρεπτές. Ανεπανόρθωτη βλάβη του οργανισµού ακόµα και τον 

θάνατο. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

• Τι είναι οµοιόσταση και ποιοι παράγοντες µπορούν να προκαλέσουν 

την διαταραχή της; 

• Στον ανθρώπινο οργανισµό υπάρχον οµοιοστατικοί µηχανισµοί. Τι 

ρυθµίζουν οι µηχανισµοί αυτοί; 

• Ένα υγιές άτοµο µετακινείται από έναν χώρο µε θερµοκρασία 25ºC σε 

ένα άλλο µε θερµοκρασία 35ºC. 

1. Με ποιον τρόπο θα ειδοποιηθεί ο εγκέφαλος του ανθρώπου για 

την αλλαγή αυτή; 

2. Πως θα αντιδράσει το ειδικό κέντρο ρύθµισης  της θερµοκρασίας 

του εγκεφάλου; 
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3. Ποια είναι η σηµασία των αιµοφόρων αγγείων στην ρύθµιση της 

θερµοκρασίας του σώµατος; 

4. Όταν το άτοµο µπει στον χώρο µε θερµοκρασία 25ºC τι 

διαφορετικό θα συµβεί στην διαδικασία της ρύθµισης της 

θερµοκρασίας του σώµατος; 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ- ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΕΣ-ΚΡΙΣΗΣ 
 

1. Για ποιο λόγο το ανοσοβιολογικό σύστηµα του ανθρώπου θεωρείται 
ένας ιδιαίτερος οµοιοστατικός µηχανισµός; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
Γνωρίζουµε ήδη ότι από την στιγµή που θα διαταραχθεί η οµοιόσταση 

εκδηλώνονται διάφορες ασθένειες. Ένα από τα κύρια αίτια που οδηγούν σε 

τέτοιου είδους διαταραχές της οµοιόστασης είναι οι λοιµώξεις που 

προκαλούνται από τους παθογόνους µικροοργανισµούς. 

Ο ρόλος του ανοσοβιολογικού συστήµατος είναι να αναγνωρίσει και να 

εξουδετερώσει τους παθογόνους µικροοργανισµούς έτσι ώστε να διατηρηθεί η 

οµοιόσταση ή να αποκατασταθεί όταν προκαλείται διαταραχή της από την 

παρουσία  και την δράση παθογόνων µικροοργανισµών. Για το λόγο αυτό το 

ανοσοβιολογικό σύστηµα θεωρείται ένας ιδιαίτερος οµοιοστατικός 

µηχανισµός. 

 

2. Όταν αισθανόµαστε κρύο συχνά τρέµουµε. Τι νοµίζετε πως είναι το 
τρεµούλιασµα και σε τι εξυπηρετεί; 

 

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 
Το τρεµούλιασµα είναι τροµώδεις κινήσεις των µυϊκών ινών (ιστών) που 

ελέγχονται υποσυνείδητα από την παρεγκεφαλίδα. Στοχεύουν στην διατήρηση 

σταθερής της θερµοκρασίας του ανθρώπινου σώµατος όταν τείνει να µειωθεί 

κάτω από τους 36,6ºC, αποτελεί δηλαδή έναν οµοιοστατικό µηχανισµό 

θερµορύθµισης.  

Ο µυϊκός ιστός (όπως και όλοι οι υπόλοιποι ιστοί) εµφανίζει µεταβολική 

δραστηριότητα και κατά την διάρκεια της ηρεµίας του. Για να συντηρηθεί 

αυτή η µεταβολική δραστηριότητα είναι απαραίτητη η συνεχής παραγωγή 

ATP από την αερόβιο διάσπαση της γλυκόζης ή των ουδετέρων λιπών. Κατά 

τις καταβολικές αυτές διαδικασίες εκλύεται θερµότητα (µεταβολική 

θερµότητα ) η οποία χρησιµοποιείται από τον άνθρωπο για την διατήρηση της 

εσωτερικής του θερµοκρασίας. 
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Όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλή χρειάζεται συχνά 

έκλυση θερµότητας ώστε να διατηρηθεί σταθερή η εσωτερική θερµοκρασία 

του ανθρώπινου σώµατος. Για τον λόγο αυτό παρατηρείται αύξηση του 

µυϊκού τόνου. Αν η επιπλέον µεταβολική θερµότητα που θα παραχθεί δεν 

είναι αρκετή τότε παρατηρούµε ακούσιες (δηλαδή µη συνειδητές) τροµώδεις 

κινήσεις των µυϊκών ινών δηλαδή το γνωστό τρεµούλιασµα ή ρίγος. Τα 

µεγάλα ποσά θερµότητας που παράγονται κατά τον τρόπο αυτό αρκούν για να 

διατηρήσουν σταθερή τη θερµοκρασία του σώµατος για σχετικά µικρό 

χρονικό διάστηµα. 

 

3. Πως λειτουργεί ο οµοιοστατικός µηχανισµός θερµορύθµισης όταν η 
θερµοκρασία του σώµατος µας τείνει να µειωθεί κάτω από τους 
36,6ºC; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 

O ανθρώπινος οργανισµός διαθέτει έναν οµοιοστατικό µηχανισµό 

θερµορύθµισης ο οποίος αποσκοπεί στη διατήρηση σταθερής της 

θερµοκρασίας του ανθρώπινου σώµατος στους 36,6ºC παρόλο που αυτός 

µπορεί να εκτίθεται σε ένα µεγάλο εύρος θερµοκρασιακών διακυµάνσεων. 

Στην περίπτωση που βρεθούµε σε ένα χώρο µε χαµηλή θερµοκρασία η 

θερµοκρασία που αποβάλλεται από το σώµα µας προς το περιβάλλον τείνει να 

προκαλέσει µείωση της θερµοκρασίας του. Συνεπώς ο οµοιοστατικός 

µηχανισµός θερµορύθµισης πρέπει να ενεργοποιηθεί ώστε να µειωθεί η 

θερµότητα που αποβάλλεται και έτσι να διατηρηθεί σταθερή η εσωτερική µας 

θερµοκρασία. Αυτό συµβαίνει µε τις παρακάτω διαδοχικές αντιδράσεις στις 

οποίες ο εγκέφαλος παίζει κύριο ρόλο.  

Αρχικά οι θερµουποδοχείς του δέρµατος δηλαδή τα ειδικά νευρικά σωµάτια 

που ανιχνεύουν τις µεταβολές της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος 

ειδοποιούν τον εγκέφαλο για την µείωση της θερµοκρασίας µε µηνύµατα που 

αποστέλλουν στο κέντρο των γενικών αισθήσεων του εγκεφάλου. 

Το ειδικό κέντρο ρύθµισης της θερµοκρασίας µε µηνύµατα που αποστέλλει 

στους ιδρωτοποιούς αδένες και στα αγγεία της επιφάνειας του δέρµατος 

προκαλεί µείωση της έκκρισης ιδρώτα και συστολή των αγγείων αντίστοιχα. 

Τα αγγεία που έχουν συσταλεί φέρνουν µικρές ποσότητες αίµατος προς την 

επιφάνεια του δέρµατος µε αποτέλεσµα τη µείωση της απαγωγής θερµότητας 

από το σώµα µας προς το περιβάλλον. 

Επειδή η εξάτµιση του ιδρώτα έχει ως αποτέλεσµα  τη ψύξη του δέρµατος η 

µείωση της εφίδρωσης συµβάλλει στην αποτροπή της ψύξης του δέρµατος και 

άρα στην µείωση αποβολής θερµότητας από το σώµα µας προς το 

περιβάλλον. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Όταν η θερµοκρασία του σώµατος τείνει να µειωθεί παρατηρείται ανόρθωση 

των τριχών του δέρµατος. Με τον τρόπο αυτό εγκλωβίζεται ένα στρώµα αέρα 

που δρα θερµονωτικά αποτρέποντας την αποβολή θερµότητας 

  

 

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 
Οι οργανισµοί τους οποίους δεν µπορούµε να διακρίνουµε µε γυµνό µάτι γιατί 

το µέγεθός τους είναι µικρότερο από 0,1 mm. 

  

ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ 
 

Ανάλογα µε τον τόπο διαβίωσης(κοινωνική συµπεριφορά) σε 
 

• Ελεύθερους.-Οι µικροοργανισµοί που περνούν ολόκληρη την ζωή τους 

στο φυσικό περιβάλλον. Π.χ νιτροποιητικά βακτήρια. 

• Παράσιτα.- Όσοι µικροοργανισµοί προκειµένου να εξασφαλίσουν την 

επιβίωση και την αναπαραγωγή περνούν ένα µέρος ή ολόκληρη την 

ζωή τους στο εσωτερικό κάποιου άλλου οργανισµού(ξενιστής )προκαλώντας 

διαταραχές στην υγεία του. 

• Συµβιωτικοί 
 

Ανάλογα µε το ρόλο και επίδρασή τους στον ανθρώπινο οργανισµό 

 
Παθογόνοι- όσοι χρησιµοποιούν τον άνθρωπο ως ξενιστή τους προκαλούν 

διαταραχές στην οµοιόστασή του και συνεπώς ασθένειες. 

Μη παθογόνοι- είναι οι περισσότεροι. ∆εν είναι βλαβεροί για τον άνθρωπο 

αλλά αντίθετα είναι χρήσιµοι ή και απαραίτητοι καθώς συµµετέχουν σε 

σηµαντικές διεργασίες όπως 

• Η αποικοδόµηση της νεκρής οργανικής ύλης (ορισµένα βακτήρια και 

µύκητες). 

• Η παραγωγή ουσιών χρήσιµων σε διάφορους τοµείς (πχ αντιβιοτικά, 

φαρµακευτικές πρωτεΐνες, τρόφιµα κτλ) 

• Σε βιογεωχηµικούς κύκλους στοιχείων (νιτροποιητικά βακτήρια, 

αζωτοδεσµευτικά βακτήρια, απονιτροποιητικά βακτήρια, κυανοβακτήρια, 

ορισµένα βακτήρια και µύκητες). 

∆υνητικά παθογόνοι- µικροοργανισµοί που λειτουργούν άλλες φορές ως 

παθογόνοι και άλλες ως µη παθογόνοι. Όταν βρίσκονται σε µικρούς αριθµούς 

και δεν µεταναστεύουν σε άλλα όργανα και ιστούς αποτελούν φυσιολογική 
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µικροχλωρίδα για τον άνθρωπο είτε διότι παράγουν χηµικές ουσίες τις οποίες 

ο άνθρωπος δεν µπορεί να συνθέσει µόνος του, είτε διότι συµβάλλουν στην 

άµυνα του οργανισµού. Αν όµως για κάποιο λόγο αυξηθούν ( πχ επειδή ο 

ξενιστής εµφανίζει µειωµένη αντίσταση ) ή βρεθούν σε άλλους ιστούς, τότε 

προκαλούν την εκδήλωση ασθενειών. 

 

* Οι  µη παθογόνοι µικροοργανισµοί που φιλοξενούνται στο δέρµα→ δρουν 

ανταγωνιστικά 

 

Παράδειγµα δυνητικά παθογόνου µικροοργανισµού 
 
Το βακτήριο E.coli- 
 

 

 
 
Όταν βρίσκεται στο έντερο και δεν µεταναστεύει σε άλλους ιστούς και 

όργανα είναι µη παθογόνο και αποτελεί τη φυσιολογική µικροχλωρίδα του 

ανθρώπου, καθώς 

• Παράγει βιταµίνη Κ 

• Συµβάλλει στην άµυνα του οργανισµού 

Εάν όµως αυξηθεί ( π.χ επειδή ο ξενιστής εµφανίζει µειωµένη αντίσταση) ή 

βρεθεί σε άλλους ιστούς ή όργανα τότε γίνεται παθογόνο οπότε προκαλεί την 

εκδήλωση ασθενειών. 

 

Ανάλογα µε την οργάνωση τους ( δοµή ) 

 

• Ευκαρυωτικούς, που διαθέτουν ευδιάκριτο πυρήνα   

    ( πρωτόζωα, µύκητες ). 

• Προκαρυωτικούς, οι οποίοι δεν διαθέτουν οργανωµένο πυρήνα  

( βακτήρια ). 

• Ιούς ( ακυτταρικές µορφές ζωής ). 
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 
                                              

                                                  ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
                                                          ↓ 

 

 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ               ΡΟΛΟΣ                                ∆ΟΜΗ         
                ↓                        ↓                                            ↓ 

 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ               ΜΗ ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ                              ΙΟΙ 

 ΠΑΡΑΣΙΤΑ                       ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ                        ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΙ 

 ΣΥΜΒΙΩΤΙΚΟΙ           ∆ΥΝΗΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ      ΠΡΟΚΑΡΥΩΤΙΚΟΙ                   

 

 

ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 

 

ΠΡΩΤΟΖΩΑ 

ΜΥΚΗΤΕΣ 

 

ΠΡΩΤΟΖΩΑ 

 

 
 

• Μονοκύτταροι οργανισµοί 

• Τα περισσότερα αναπαράγονται µονογονικά µε διχοτόµηση 

• Κινούνται µε  

1. Ψευδοπόδια ( πχ αµοιβάδα ) 

2. Βλεφαρίδες 

3. Μαστίγια 
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Παραδείγµατα παθογόνων πρωτοζώων 

 

ΠΡΩΤΟΖΩΟ ΤΡΟΠΟΣ 

ΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ 

ΠΡΟΚΑΛΕΙ 

Πλασµώδιο Κουνούπια Ελονοσία 

Τρυπανόσωµα Μύγα Τσε-Τσε Ασθένεια ύπνου 

Ιστολυτική  

αµοιβάδα 

Μολυσµένο νερό ή 

µολυσµένα τρόφιµα 

Αµοιβαδοειδή 

δυσεντερία 

Τοξόπλασµα Κατοικίδια ζώα Βλάβες σε όργανα 

όπως ήπαρ, σπλήνα 

και αποβολές σε 

εγκύους 

  
*επίσης αξίζει να σηµειωθεί και η λοίµωξη της τριχοµονάδας που 

προκαλεί σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα. 

 

ΜΥΚΗΤΕΣ 

 

 
 

 

1. Ετερότροφοι ευκαρυωτικοί οργανισµοί 

2. Μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι 

3. Αποτελούνται από απλούστερες νηµατοειδής δοµές τις υφές 

4. Τρόποι πολλαπλασιασµού 

• Μονογονικά µε απλή διχοτόµηση 

• Μονογονικά µε εκβλάστηση 

• ∆ιαβιούν  ελεύθεροι: έδαφος, αέρα, τρόφιµα 

• Παρασιτούν σε ζωντανούς οργανισµούς προκαλώντας ασθένειες τις 

µυκητιάσεις. 
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ΜΥΚΗΤΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Candida albicans (καντίντα ή 

λευκάζουσα) 
• Πνευµονική καντιντίαση 

• Στοµατίτιδα 

• Κολπίτιδα 

∆ερµατόφυτα • Μυκητιάσεις του δέρµατος 

• Τριχωτό της κεφαλής 

• Μεσοδακτύλιες περιοχές 

ποδιών 

Προκαλούν ερυθρότητα και 

κνησµό 

 

ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

 

 

 
 

1. Μονοκύτταροι προκαρυωτικοί οργανισµοί, δηλαδή δεν διαθέτουν 

• Οργανωµένο πυρήνα 

• Μεµβρανώδη οργανίδια όπως µιτοχόνδρια, σύµπλεγµα Golgi κ.α. 

2. Συνήθως σχηµατίζουν αθροίσµατα κυττάρων τις αποικίες (κόκκοι) 

3. Αναπαράγονται κυρίως µονογονικά µε απλή διχοτόµηση 

4. Σχήµα βακτηρίων 

• Σφαιρικό σχήµα – κόκκοι 

• Ραβδοειδές σχήµα – βάκιλοι 

• Ελικοειδές σχήµα – σπειρύλλια 
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5. Εξωτερική οργάνωση των βακτηρίων 

• Πλασµατική µεµβράνη 

• Κυτταρικό τοίχωµα εξωτερικά της πλασµατικής µεµβράνης 

• Κάψα, ένα επιπλέον περίβληµα που διαθέτουν ορισµένα 

βακτήρια 

• Βλεφαρίδες και µαστίγια για την πρόσληψη τροφής και την 

κίνηση 

      

6. Εσωτερική οργάνωση των βακτηρίων 

• ∆εν διαθέτουν οργανωµένο πυρήνα 

• ∆εν διαθέτουν µεµβρανώδη οργανίδια, όπως µιτοχόνδρια, σύµπλεγµα 

Golgi κ.α 

• ∆ιαθέτουν ελεύθερα στο κυτταρόπλασµα ριβοσώµατα στα οποία 

γίνεται η πρωτεϊνοσύνθεση 

• Το γενετικό τους υλικό είναι ένα δίκλωνο κυκλικό µόριο DNA και 

βρίσκεται σε µια περιοχή του κυτταροπλάσµατος που καλείται 

πυρηνοειδές. 

• Εκτός από το κυρίως µόριο DNA συχνά διαθέτον επιπλέον µικρότερα 

µόρια γενετικού υλικού τα πλασµίδια 

     7. Σε δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες, (δηλαδή υπό την δράση 

ακτινοβολιών ή  παρουσία υψηλών θερµοκρασιών) τα βακτήρια σχηµατίζουν 

τα ενδοσπόρια τα οποία είναι αφυδατωµένα κύτταρα µε ανθεκτικά τοιχώµατα 

και χαµηλούς µεταβολικούς ρυθµούς. Όταν οι συνθήκες ξαναγίνουν ευνοϊκές 

τα ενδοσπόρια βλαστάνουν δίνοντας το καθένα ένα βακτήριο. ∆εν θεωρείται 

τρόπος αναπαραγωγής αλλά τρόπος επιβίωσης. 

 

Παραδείγµατα παθογόνων βακτηρίων 
 

ΒΑΚΤΗΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Vibrio cholerae Προκαλεί τη χολέρα 

Trepanoma pallidum Προκαλεί τη σύφιλη 

+ χλαµύδια 

+ βακτήριο της γονοκοκκικής ουρηθρίτιδας (γονόρροιας) 
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        δερµατόφυτα                                          πλασµώδιο                    Candida albicans 
   

 

 IOI 

 

 
 

1. Ασθένειες που προκαλούν ( ιώσεις ή Ιογενείς λοιµώξεις ) 

• Απλές  

• Σοβαρές 

2. Παραδείγµατα ιώσεων –γρίπη, πολιοµυελίτιδα, 

AIDS,σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα ( βλέπε βιβλίο σελ 

26 ) 

3. Ανακαλύφθηκαν στο τέλος του 19
ου

αιώνα. 

4. Μέγεθος 20-250 nm γι'αυτό είναι ορατοί µόνο µε ηλεκτρονικό 

µικροσκόπιο. 

5. Ακυτταρικές µορφές ζωής. 

6. Απλή δοµή 

 

• Καψίδιο- πρωτεϊνικό περίβληµα των ιών µε χαρακτηριστική 

γεωµετρία, το οποίο προφυλάσσει το γενετικό υλικό. 
• Γενετικό υλικό: είτε DNA είτε RNA. 
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∆ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ 
• DNA ιούς 

• RNA ιούς 

Γενετικό υλικό: διαθέτει πληροφορίες για:  

• Την σύνθεση πρωτεϊνών του περιβλήµατος (του καψιδίου και 

ενδεχοµένως του ελύτρου ) 

• Για την σύνθεση κάποιων ενζύµων απαραίτητων για τον 

πολλαπλασιασµό του ( αντίστροφη µεταγραφή στους ρετροιούς ) 

Έλυτρο- επιπλέον περίβληµα, λιποπρωτεινικής φύσης που διαθέτουν ορισµένοι ιοί 

         7. Χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά 

παράσιτα επειδή πολλαπλασιάζονται µόνο µέσα στα κύτταρα ενός 

ζωντανού οργανισµού-ξενιστή από τα οποία χρησιµοποιούν: 

• Χηµικά υλικά ( νουκλεϊκά οξέα, αµινοξέα κτλ ) 

• Τους µηχανισµούς αντιγραφής, µεταγραφής και µετάφρασης.  

• Τα περισσότερα ένζυµα που τους είναι απαραίτητα για τις λειτουργίες 

τους 

8.  Εµφανίζουν εξειδίκευση 
• Σε επίπεδο είδους οργανισµού→ κάθε είδος ιού προσβάλλει ένα µόνο 

είδος ξενιστή. 

∆ιακρίνονται σε  
1. Ιούς βακτηρίων ( φάγοι ή βακτηριοφάγοι ) 

2. Ιούς φυτών 

3. Ιούς ζώων 

• Σε επίπεδο κυττάρου ή ιστού ενός πολυκύτταρου 

οργανισµού π.χ. 
1. Ο ιός της πολιοµυελίτιδας στον άνθρωπο 

προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα του νωτιαίου 

µυελού. 

2. Ο ιός της γρίπης προσβάλλει τα επιθηλιακά κύτταρα 

της αναπνευστικής οδού. 

          9.   Η εξειδίκευση αυτή οφείλεται στη χηµική συγγένεια µεταξύ των ιών 

και ειδικών υποδοχέων που υπάρχουν στην πλασµατική µεµβράνη των 

κυττάρων ( βλέπε σχολικό βιβλίο σελ 48) 

      10. Προκαλούν ασθένειες που ονοµάζονται ιώσεις→νοσήµατα που 

προκαλούνται από ιούς και περιλαµβάνουν διαταραχές της υγείας 

• Απλές → κρυολόγηµα, γρίπη 

• Σοβαρότερες→ πολιοµυελίτιδα, AIDS 
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ΛΟΙΜΩ∆Η ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

 
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ: 

 

 ΣΕ ΙΟΥΣ 

• Γρίπη 

• Κρυολόγηµα 

• Ιός του AIDS 

• Πολιοµυελίτιδα 

• Έρπητας (ερπητοιοί) 

• Ανθρώπινα θηλώµατα 

• Ηπατίτιδα B 

• Ηπατίτιδα C 

 
 ΣΕ ΒΑΚΤΗΡΙΑ 

• Σύφιλη  

• Γονοκοκκική ουρηθρίτιδα (γονόρροια) 

• Χλαµύδια 

• Λοίµωξη από E.coli 

• Χολέρα 

 
ΣΕ ΠΡΩΤΟΖΩΑ 

• Λοίµωξη από τριχοµονάδα 

• Ασθένεια του ύπνου 

• Ελονοσία 

• Τοξοπλάσµωση 

• Αµοιβαδοειδής δυσεντερία 

 
ΣΕ ΜΥΚΗΤΕΣ 

• ∆ερµατόφυτα 

• Κάντιντα  

 

         11 .    Πολλαπλασιασµός ιών→πραγµατοποιείται στο εσωτερικό των 

κυττάρων ξενιστών όπου παρασιτούν µε τον εξής τρόπο: 

είσοδος: µόλυνση κυττάρου από ιό: 
• προσκόλληση του ιού στην επιφάνεια του κυττάρου ξενιστή. 

• είσοδος του ιού στο κύτταρο. ∆ιακρίνουµε τις εξής περιπτώσεις 

→ιοί που διαθέτουν έλυτρο: 
• εισέρχονται ολόκληροι µέσα στο κύτταρο-ξενιστή ή  

• το έλυτρο παραµένει έξω από το κύτταρο, προσκολληµένο στην 

επιφάνειά του 
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→ιοί που διαθέτουν µόνο καψίδιο: 
• το καψίδιο συνήθως παραµένει προσκολληµένο στην επιφάνεια του 

κύτταρου και στο εσωτερικό του κυττάρου εισέρχεται µόνο το 

νουκλεικό οξύ. 

 
Στο εσωτερικό του κυττάρου πάντως εισέρχεται οπωσδήποτε το νουκλεικό 

οξύ του ιού (DNA ή RNA) 

 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ 

 

Αν το γενετικό υλικό είναι DNA ακολουθείται µία από τις 
παρακάτω πορείες 

• Ο ιός χρησιµοποιώντας µηχανισµούς κα ένζυµα του κυττάρου ξενιστή 

ξεκινάει τον πολλαπλασιασµό του. 

• Μετά την  είσοδό του γενετικού υλικού του ιού στο κύτταρο το 

δίκλωνο DNA του ιού( π.χ ερπητοιός ) ενσωµατώνεται στο γονιδίωµα 

του κυττάρου και παραµένει σε λανθάνουσα κατάσταση για κάποιο 

χρονικό διάστηµα→διπλασιάζεται µαζί µε το γονιδίωµα του κύτταρο –

ξενιστή →κάτω  από την επίδραση ερεθισµάτων ενεργοποιείται και 

εκφράζεται →δηµιουργία πολλών νέων ιών. 

 

Αν το γενετικό υλικό είναι RNA ακολουθείται µία από τις 
παρακάτω πορείες 
 

• Ο ιός χρησιµοποιώντας µηχανισµούς και ένζυµα του κυττάρου ξενιστή 

ξεκινάει τον πολλαπλασιασµό του. 

• Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο πολλαπλασιασµός των ρετροιών, 

όπου ανήκει και ο ιός HIV που προκαλεί το AIDS. Το γενετικό υλικό 

του περιλαµβάνει δύο µονόκλωνα µόρια RNA, καθένα από τα οποία 

είναι συνδεδεµένο µε ένα µόριο αντίστροφης µεταγραφάσης, ένα 

ένζυµο που καταλύει την αντίστροφη µεταγραφή, δηλαδή τη σύνθεση 

DNA µε πρότυπο RNA. Ακολουθεί η παρακάτω διαδικασία: 

 

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΡΕΤΡΟΙΩΝ 

 
Είσοδος RNA ιού στο κύτταρο ξενιστή →µε καλούπι RNA→συντίθεται 

µονόκλωνο DNA→ενσωµάτωση του στο γενετικό υλικό του κυττάρου 

ξενιστή→κάθε φορά που ανιγράφει το κύτταρο το DNA του προκειµένου να 

αναπαραχθεί→αντιγράφεται και το γενετικό υλικό του ιού→γενιές κυττάρων 
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που φέρουν τις γενετικές πληροφορίες του ιού→ενεργοποίηση τοu γενετικού 

υλικού του ιού→µεταγραφή, µετάφραση→δηµιουργία πολλών νέων ιών 

 

• Έξοδος νέων ιών από το κύτταρο ξενιστή→σε κάθε περίπτωση οι νέοι 

ιοί εγκαταλείπουν το προσβεβληµένο κύτταρο και µολύνουν µε την ίδια 

κάθε φορά διαδικασία άλλα κύτταρα µε δυσάρεστες συνέπέιες για την 

εύρυθµη λειτουργία και την επιβίωση του οργανισµού. 

 

Μετάδοση και αντιµετώπιση των παθογόνων µικροοργανισµών 
 
Η είσοδος ενός παθογόνου µικροοργανισµού στον οργανισµό του ανθρώπου 

ονοµάζεται µόλυνση 

 

Η εγκατάσταση και o πολλαπλασιασµός ενός παθογόνου µικροοργανισµού 

στον οργανισµό του ανθρώπου ονοµάζεται λοίµωξη. 

 
Οι ασθένειες που προκαλούνται από παθογόνους µικροοργανισµούς 

καλούνται λοιµώδη νοσήµατα.  

 

 

Πότε µία ασθένεια οφείλεται σε έναν παθογόνο µικροοργανισµό; 
 

Μία ασθένεια για να θεωρηθεί λοιµώδης πρέπει να ικανοποιεί τις παρακάτω 

προϋποθέσεις που ονοµάζονται – κριτήρια Κοχ – 

Ο µικροοργανισµός θα πρέπει να : 

 

1. Ανιχνεύεται στους ιστούς ή στα υγρά του ασθενούς ή στον οργανισµό 

ατόµων που πέθαναν από αυτή την ασθένεια. 

2. Μπορεί να αποµονωθεί και να καλλιεργηθεί στο εργαστήριο. 

3. Μπορεί να προκαλέσει την ίδια ασθένεια σε πειραµατόζωα αλλά και να 

αποµονωθεί εκ νέου από αυτά. 
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Τοξίνες 

 

 

 
 
Ουσίες που παράγονται από µικροοργανισµούς και προκαλούν βλάβες στα 

κύτταρα του ανθρώπινου οργανισµού. ∆ιακρίνονται σε: 

• Εξωτοξίνες →εκκρίνονται από τα παθογόνα βακτήρια και µε την 

κυκλοφορία του αίµατος διασπείρονται στο εσωτερικό το οργανισµού 

και προσβάλλουν, ανάλογα µε την φύση τους συγκεκριµένα όργανα. 

• Ενδοτοξίνες→βρίσκονται στο κυτταρικό τοίχωµα ορισµένων 

παθογόνων βακτηρίων→προκαλούν πυρετό, πτώση της πίεσης του 

αίµατος κ.α. 

 

 

Τρόποι µετάδοσης παθογόνων µικροβίων 
 

• µε την τροφή 

• µε το νερό 

• µε τα σταγονίδια του βήχα ή του φτερνίσµατος 

• µε την επαφή µε µολυσµένα ζώα 

• µε την επαφή µε µολυσµένα άτοµα 

• µε την έµµεση επαφή µε αντικείµενα που έχουν χρησιµοποιηθεί από 

µολυσµένα άτοµα 

• µε την σεξουαλική επαφή 

• µέσω του αίµατος ή των παραγώγων του (π.χ σε περιπτώσεις 

µετάγγισης, χρήσης µολυσµένης σύριγγας ή µη αποστειρωµένων 

χειρουργικών και οδοντιατρικών εργαλείων) 

• από την µολυσµένη µητέρα στο έµβρυο ή από τη µολυσµένη µητέρα 

στο νεογνό κατά την διάρκεια του τοκετού. 
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Τρόποι εισόδου στον ανθρώπινο οργανισµό 

• Από κάποια ασυνέχεια του δέρµατος 

• Από τους βλεννογόνους (π.χ πεπτικού συστήµατος, αναπνευστικού 

συστήµατος κτλ.) που υπάρχουν σε διάφορες κοιλότητες του 

οργανισµού π.χ στόµα, έντερο, στοµάχι, ρινική κοιλότητα, επιπεφυκότα 

µατιού. 

 

Πρόληψη των µολύνσεων→προϋποθέτει τη γνώση των µηχανισµών 

ανάπτυξης και πολλαπλασιασµού των συγκεκριµένων µικροβίων 

 

Αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποφυγή µετάδοσης ασθενειών 

που οφείλονται σε µικροοργανισµούς αποτελούν η υιοθέτηση 

και η τήρηση των παρακάτω κανόνων  προσωπικής και 

δηµόσιας υγιεινής: 

 
• Εµβόλια 

• Τακτικό λούσιµο µαλλιών,δέρµατος, χεριών. 

• Καλό πλύσιµο των τροφίµων π.χ λαχανικών. 

• Τρόφιµα όπως τα λαχανικά πρέπει να πλένονται καλά και άλλα όπως το 

γάλα να παστεριώνονται. 

• Το νερό πρέπει να χλωριώνεται  

• Χρήση προφυλακτικού κατά την σεξουαλική επαφή. 

• Έλεγχος του αίµατος που προορίζεται για µεταγγίσεις. 

• Χρησιµοποίηση συριγγών µιας χρήσης και µόνο µία φορά από ένα 

άτοµο. 

• Πλήρης αποστείρωση οδοντιατρικών και χειρουργικών εργαλείων. 

 

Αντιµετώπιση µολύνσεων→ στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στα 

αντιβιοτικά και προϋποθέτει τη γνώση των µηχανισµών ανάπτυξης και 

πολλαπλασιασµού των συγκεκριµένων µικροβίων. 
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ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 

 

 
 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 
Χηµικές ουσίες µε αντιµικροβιακή δράση που παράγονται από βακτήρια, 

µύκητες και φυτά Τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας ή παρεµποδίζοντας 

κάποια ειδική βιοχηµική αντίδραση των κυττάρων του µικροοργανισµού. 

 

 

• Έχουν επιλεκτική δράση, δηλαδή βλάπτουν µόνο τους 

µικροοργανισµούς και όχι τα κύτταρα του ανθρώπου. Η επιλεκτική 

δράση των αντιβιοτικών οφείλεται στο γεγονός ότι δρουν 

αναστέλλοντας κάποια βιοχηµική αντίδραση των µικροοργανισµών  η 

οποία δεν επιτελείται καθόλου ή επιτελείται µε διαφορετικό τρόπο από 

τα ανθρώπινα κύτταρα. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελούν τα 

αντιβιοτικά (όπως η πενικιλίνη) τα οποία παρεµποδίζουν την σύνθεση 

του κυτταρικού τοιχώµατος των µικροοργανισµών. Όπως είναι γνωστό 

τα ανθρώπινα κύτταρα δεν διαθέτουν κυτταρικό τοίχωµα κα άρα τα 

αντιβιοτικά αυτά δεν µπορούν να έχουν κανενός είδους βλαπτική 

επίδραση στα ανθρώπινα κύτταρα. 

 

• ∆εν είναι αποτελεσµατικά ενάντια στους ιούς καθώς οι ιοί δεν 

διαθέτουν δικούς τους µεταβολικούς µηχανισµούς (µεταβολικά 

ανενεργοί), αφού αποτελούν υποχρεωτικά κυτταρικά παράσιτα. 

 

• Η αλόγιστη χρήση τους έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ανθεκτικών 

µικροβιακών στελεχών.( γι'αυτό το λόγο πρέπει να χρησιµοποιούνται 

ορθολογικά) 

 

• Τρόπος δράσης αντιβιοτικών→δρουν αναστέλλοντας ή παρεµποδίζοντας 

κάποια ειδική βιοχηµική αντίδραση των µικροοργανισµών. 

 

• Μηχανισµοί δράσης των αντιβιοτικών: 
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1. Παρεµποδίζουν τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώµατος των 

µικροοργανισµών (π.χ πενικιλίνη)  

2. Αναστέλλουν κάποια αντίδραση του µεταβολισµού των µικροοργανισµών. 

3. Παρεµβαίνουν στις λειτουργίες αντιγραφής, µεταγραφής και 

µετάφρασης του γενετικού υλικού των µικροοργανισµών. 

4. Προκαλούν διαταραχές στη λειτουργία της πλασµατικής 

µεµβράνης. 

 

                            

 
 

                                                Πενικιλίνη 

  

 

Σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα→ευρέως διαδεδοµένα σε όλο 

τον κόσµο. Κάθε χρόνο αναφέρονται 250 εκατοµµύρια περιστατικά από τα 

οποία το 1/3 αφορά εφήβους. 

 

Τρόποι µετάδοσης 
• Κατά κύριο λόγο µε την σεξουαλική επαφή 

 

• Μέσω του αίµατος και των παραγώγων του π.χ µεταγγίσεις, χρήση 

µολυσµένης σύριγγας χρήση µη αποστειρωµένων χειρουργικών και 

οδοντιατρικών εργαλείων. 

 

• Από µολυσµένη µητέρα στο έµβρυο ή στο νεογνό. 

 

Προκαλούν → στειρότητα, νοσηρότητα, θάνατο 

 

 

Παραδείγµατα σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νοσηµάτων. 
 

Από ιούς: 

• Απλός έρπητας 

• η λοίµωξη από ιούς των ανθρώπινων θηλωµάτων 

• ο ιός του AIDS 
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• η ηπατίτιδα Β 

• η ηπατίτιδα C 

 

Από πρωτόζωα 

• η λοίµωξη από τριχοµονάδα 

 

Από µύκητες 

• η λοίµωξη από κάντιντα 

 

Από βακτήρια 

• η σύφιλη 

• η γονοκοκκική ουρηθρίτιδα ( ή γονόρροια) 

• η λοίµωξη από χλαµύδια 

 
                             ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

• Ποιοι µικροοργανισµοί ονοµάζονται παθογόνοι και ποιες κατηγορίες 

παθογόνων µικροοργανισµών γνωρίζετε; 

• Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι µικροοργανισµοί ανάλογα µε την 

σηµασία που έχουν για τον άνθρωπο; 

• Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των πρωτοζώων;  

• Ποια είναι τα πιο χαρακτηριστικά παθογόνα πρωτόζωα και ποια είναι 

τα νοσήµατα που προκαλούν; 

• Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των µυκήτων; 

• Τι είναι εκβλάστηση;  

• Τι είναι δερµατόφυτα; 

• Ποιοι είναι οι πιο χαρακτηριστικοί παθογόνοι µύκητες και ποια είναι τα 

νοσήµατα που προκαλούν; 

• Ποια είναι η δοµή του βακτηριακού κυττάρου και ποια είναι η δοµή 

των βακτηρίων; 

• Ποια είναι τα πιο χαρακτηριστικά παθογόνα βακτήρια και ποια είναι τα 

νοσήµατα που προκαλούν; 

• Τι είναι τα ενδοσπόρια; Κάτω από ποιες περιβαλλοντικές συνθήκες 

σχηµατίζονται  και ποιος είναι ο ρόλος τους; 

• Για ποιες ασθένειες ευθύνονται οι ιοί; Πότε ανακαλύφθηκαν και πως 

µελετήθηκαν; 

• Γιατί οι ιοί θεωρούνται υποχρεωτικά κυτταρικά παράσιτα; 

• Να περιγράψετε τη δοµή ενός ιού 

• Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι ιοί; 

• Που οφείλεται ή εξειδίκευση των ιών να παρασιτούν σε ορισµένο είδος 

κυττάρων; 

• Πως πολλαπλασιάζεται ένας DNA και ένας RNA ιός; 
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• Πως εισέρχονται οι ιοί µε έλυτρο στο κύτταρο ξενιστή; 

• Πως εισέρχονται οι ιοί χωρίς έλυτρο στο κύτταρο ξενιστή; 

• Πως επιβιώνουν ορισµένα είδη βακτηρίων σε δύσκολες 

περιβαλλοντικές συνθήκες; 

• Πως αναπαράγονται τα βακτήρια, πόσα βακτήρια θα σχηµατιστούν σε 

ιδανικές συνθήκες από ένα αρχικό µετά από 10 ώρες; 

• Ποια ευκαρυωτικά µικρόβια γνωρίζετε, ποιες ασθένειες προκαλούν 

στον άνθρωπο; 

• Τρόποι αναπαραγωγής µικροβίων 

• ∆ώστε τους ορισµούς λοίµωξη, µόλυνση, λοιµώδες νόσηµα; 

• Πότε χαρακτηρίζετε ένα νόσηµα λοιµώδες; 

• Ποια είναι τα κριτήρια του Κοχ; 

• Αναφέρετε τους τρόπους µε τους οποίους εισέρχονται στον οργανισµό 

οι παθογόνοι µικροοργανισµοί. 

• Τρόποι πρόληψης για τις µεταδοτικές ασθένειες 

• Τι γνωρίζετε για τα αντιβιοτικά; 

• Ποια νοσήµατα ονοµάζονται σεξουαλικώς µεταδιδόµενα; Πως 

µεταδίδονται; 

• Αναφέρετε παραδείγµατα σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νοσηµάτων και 

µικροοργανισµών στους οποίους οφείλονται. 

• Γιατί τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσµατικά έναντι των ιών; 

• Να αναφέρετε τους µηχανισµούς δράσης των αντιβιοτικών. 

• Ποιοι κανόνες προσωπικής και δηµόσιας υγιεινής σε σχέση µε την 

διατροφή αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποφυγή 

µετάδοσης ασθενειών που οφείλονται σε παθογόνους 

µικροοργανισµούς; 

• Γιατί η δράση των αντιβιοτικών χαρακτηρίζεται επιλεκτική; 

• Ποιες λανθάνουσες µορφές υπάρχουν στα µικρόβια; Τι γνωρίζετε για 

τις διαδικασίες µέσω των οποίων µεταπίπτουν σε αυτές; 
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 

 
Αλλεργία. Η ενεργοποίηση του ανοσοβιολογικού συστήµατος του οργανισµού 

από παράγοντες που υπάρχουν στο περιβάλλον του, όπως για παράδειγµα στα 

τρόφιµα ή στα φάρµακα οι οποίοι δεν είναι παθογόνοι η γενικώς επικίνδυνοι 

στην υγεία. 

 

Αλλεργιογόνα. Παράγοντες που προκαλούν την αλλεργία. 

 

Ανοσία. Η ικανότητα του ανθρώπινου οργανισµού να αναγνωρίζει 

οποιαδήποτε ξένη προς αυτόν ουσία και αντιδρά παράγοντας εξειδικευµένα 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 
 

                                        

 25 

κύτταρα και κυτταρικά προϊόντα (π.χ. αντισώµατα), έτσι ώστε να την 

εξουδετερώσει.[Επίσης ως ανοσία αναφέρεται η ικανότητα του ανθρώπινου 

οργανισµού να παράγει κύτταρα και κυτταρικά προϊόντα (αντισώµατα) που 

να είναι αποτελεσµατικά στην εξουδετέρωση οποιουδήποτε αντιγόνου. 

∆ιακρίνεται σε ενεργητική ανοσία και σε παθητική ανοσία.] 

 

Ανοσοβιολογική ανεπάρκεια. Η εξασθένηση της λειτουργίας του 

ανοσοβιολογικού συστήµατος του ανθρώπινου οργανισµού. Συνήθως είναι 

επίκτητη και προκαλείται από τον HIV. 

 

Ανοσοβιολογικό σύστηµα. Σύνολο οργάνων κυττάρων και ουσιών που είναι 

υπεύθυνα για την ανοσοβιολογική απόκριση του οργανισµού έναντι του 

αντιγόνου. 

 

Αντιγόνα αντισυµβατότητας. Πρωτεϊνικά µόρια που βρίσκονται στην 

επιφάνεια ορισµένων κυττάρων (π.χ. των µακροφάγων) ο συνδυασµός των 

οποίων είναι µοναδικός και χαρακτηριστικός για κάθε άτοµο. Παίζουν 

σηµαντικό ρόλο στην έναρξη της ανοσοβιολογικής απόκρισης   (πάνω στα 

αντιγόνα ιστοσυµβατότητας των µακροφάγων γίνεται η έκθεση του 

αντιγόνου) αλλά και στις περιπτώσεις απόρριψης µοσχευµάτων. 

 

Αντιγόνο. Η ξένη για τον ανθρώπινο οργανισµό ουσία που προκαλεί την 

ανοσοβιολογική απόκριση. Ως αντιγόνο µπορεί να δράσει ένας ολόκληρος 

µικροοργανισµός ( π.χ. ιός, βακτήριο, κ.α) ένα τµήµα αυτού ή τοξικές ουσίες 

που παράγονται από αυτόν. Επίσης ως αντιγόνα µπορούν να δράσουν η γύρη, 

διάφορες φαρµακευτικές ουσίες, συστατικά τροφών, κύτταρα ή ορός από 

άλλα άτοµα ή ζώα. 

 

Αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Μακροφάγα που φαγοκυτταρώνουν το 

αντιγόνο στη συνέχεια το καταστρέφουν και εκθέτουν στην επιφάνεια τους 

τµήµα του συνδεδεµένο µε τα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας. Με αυτόν τον 

τρόπο γίνεται η ενεργοποίηση των βοηθητικών Τ- λεµφοκυττάρων στο πρώτο 

στάδιο της ανοσοβιολογικής απόκρισης. 

 

Αντισώµατα. Απόλυτα εξειδικευµένες πρωτεΐνες οι οποίες  παράγονται από 

τα Β-λεµφοκύτταρα (πλασµατοκύτταρα) ως απάντηση του οργανισµού στην 

είσοδο κάποιου αντιγόνου. 

 

Αυτοάνοσα νοσήµατα. Παθολογικές καταστάσεις στις οποίες ο οργανισµός 

στρέφεται εναντίον των δικών του συστατικών είτε παράγοντας αντισώµατα 

(αυτοαντισώµατα) είτε ενεργοποιώντας κύτταρα που κατευθύνονται εναντίον 

κυττάρων του οργανισµού. 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 
 

                                        

 26 

Ορισµένα αυτοάνοσα νοσήµατα είναι η ρευµατοειδής αρθρίτιδα, ο 

συστηµατικός ερυθηµατώδης λύκος, ο καταρράκτης και ορισµένες περιπτώσεις 

βαλβιδοπαθειών. 

 

Αυτοαντισώµατα. Αντισώµατα που παράγονται από τον ανθρώπινο 

οργανισµό στα αυτοάνοσα νοσήµατα. Τα αντοαντισώµατα αναγνωρίζουν ως 

ξένα και καταστρέφουν κύτταρα του οργανισµού που τα παράγει. 

 

Β-λεµφοκύτταρα. Κύτταρα που ανήκουν στα λευκά αιµοσφαίρια 

διαφοροποιούνται και ωριµάζουν στο µυελό των οστών και παίρνουν µέρος 

στους µηχανισµούς ειδικής άµυνας.  

 

Βλέννα. Παχύρρευστο, κολλώδες έκκριµα των κυττάρων των βλεννογόνων 

που παγιδεύει τους µικροοργανισµούς, εµποδίζοντας  την είσοδο τους στον 

ανθρώπινο οργανισµό. 

 

Βλεννογόνοι. Στιβάδες επιθηλιακού ιστού που καλύπτουν κοιλότητες  του 

οργανισµού οι οποίες επικοινωνούν µε το εξωτερικό περιβάλλον       

(στοµατική κοιλότητα, ρινική κοιλότητα, κοιλότητα γεννητικών οργάνων 

κτλ.). Έχουν τη δυνατότητα να εκκρίνουν βλέννα, αποµακρύνονται από την 

αναπνευστική οδό. 

 

Γονιµοποίηση. Η σύντηξη δύο γαµετών (ωαρίου και σπερµατοζωαρίου) που 

οδηγεί στην δηµιουργία του ζυγωτού.  

 

∆ευτερογενή λεµφικά όργανα. Τµήµα του ανοσοβιολογικού συστήµατος που 

περιλαµβάνει τους λεµφαδένες, τη σπλήνα, τις αµυγδαλές και το λεµφικό ιστό 

κατά µήκος του γαστρεντερικού σωλήνα.  

 

Εµβόλιο. Τεχνητό παρασκεύασµα που περιέχει νεκρούς ή εξασθενηµένους 

µικροοργανισµούς ή τµήµατά τους και χορηγείται στα άτοµα προληπτικά 

ώστε να αποκτήσουν ενεργητική ανοσία ( τεχνητή ). 

 

∆ευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση. Η ανοσοβιολογική απόκριση κατά 

την επαφή του οργανισµού µε το ίδιο αντιγόνο για δεύτερη ή επόµενη φορά. 

Κατά την δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση το άτοµο δεν ασθενεί και 

πιθανότατα δεν αντιλαµβάνεται ότι µολύνθηκε.  

 

Ενεργητική ανοσία. Η ανοσία έναντι συγκεκριµένου αντιγόνου η οποία 

επιτυγχάνεται όταν ο οργανισµός έρθει σε επαφή (µε φυσικό η τεχνητό τρόπο) 

µε το συγκεκριµένο αντιγόνο.  
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Ευκαιριακές λοιµώξεις. Μολύνσεις από παθογόνους µικροοργανισµούς που 

φυσιολογικά δεν θέτουν σε κίνδυνο την ζωή ενός ατόµου µε υγιές 

ανοσοβιολογικό σύστηµα, αλλά συνήθως αποβαίνουν µοιραίες για τους 

ασθενείς του AIDS. 

 

Ινώδες. Πλέγµα πρωτεϊνικής σύστασης που συµβάλλει στην πήξη του 

αίµατος στην περιοχή του τραύµατος µε αποτέλεσµα να σταµατά η 

αιµορραγία και να εµποδίζεται η είσοδος άλλων µικροοργανισµών.  

 

Ιντερφερόνες. Αντιικές πρωτεΐνες που παράγονται από κύτταρα που έχουν 

µολυνθεί από κάποιο ιό, απάγοντας την παραγωγή άλλων πρωτεϊνών από τα 

γειτονικά υγιή κύτταρα οι οποίες παρεµποδίζουν τον πολλαπλασιασµό των 

ιών σε αυτά. 

 

Ισταµίνη. Ουσία που παράγεται από ορισµένα κύτταρα του οργανισµού µας 

όταν ένα αλλεργιογόνο εισέλθει σε έναν οργανισµό που είναι ήδη 

ευαισθυτοποιηµένος για το συγκεκριµένο αλλεργιογόνο. Προκαλεί αύξηση 

της διαπερότητας των αγγείων σύσπαση των λείων µυϊκών ινών ενώ 

παράλληλα διεγείρει και την εκκριτική δραστηριότητα των βλεννογόνων 

αδένων. Είναι υπεύθυνη για τα συµπτώµατα της αλλεργίας τα οποία συνήθως 

καταπολεµούνται µε την χορήγηση αντισταµινικών φαρµάκων.  

 

Κατασταλτικά Τ-λεµφοκύτταρα. Κατηγορία Τ-λεµφοκυττάρων που 

συµβάλλουν (µαζί µε τα προϊόντα της ίδιας ανοσοβιολογικής απόκρισης) στον 

τερµατισµό της ανοσοβιολογικής απόκρισης.  

 

Κύτταρα µνήµης. Λεµφοκύτταρα που παράγονται κατά την πρωτογενή 

ανοσοβιολογική απόκριση και ενεργοποιούνται στη δευτερογενή. Εξαιτίας 

της δράσης τους κατά τη δευτερογενή ανοσοβιολογική  απόκριση δεν 

εµφανίζονται τα συµπτώµατα της ασθένειας  το άτοµο δεν νοσεί και 

πιθανότατα δεν αντιλαµβάνεται ότι µολύνθηκε. ∆ιακρίνονται σε Β-

λεµφοκύτταρα µνήµης σε βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα µνήµης και σε 

κυτταροτοξικά Τ- λεµφοκύτταρα µνήµης. 

 

Κυτταρική ανοσία. Η δράση των βοηθητικών ή και των κυτταροτοξικών Τ-

λεµφοκυττάρων. 

 

Κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα. Κατηγορία Τ-λεµφοκυττάρων που 

ενεργοποιούνται από τα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα και δρουν 

καταστρέφοντας καρκινικά κύτταρα και κύτταρα που έχουν προσβληθεί από 

ιό. Τα κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα ενεργοποιούνται επίσης όταν τα 

κύτταρα του µεταµοσχευµένου ιστού ή οργάνου έχουν διαφορετικά αντιγόνα 
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ιστοσυµβατότητας σε σχέση µε το δέκτη του µοσχεύµατος προκαλώντας 

απόρριψη του µοσχεύµατος.  

 

Λεµφοκύτταρα. Κατηγορία λευκών αιµοσφαιρίων που απαρτίζουν τα 

κύτταρα του ανοσοβιολογικού συστήµατος. ∆ιακρίνονται σε Β και σε Τ- 

λεµφοκύτταρα.  

 

Λέµφος. Το άχρωµο υγρό που βρίσκεται στο λεµφικό σύστηµα. Μοιάζει µε 

το πλάσµα του αίµατος και αποτελείται από νερό µε διαλυµένα άλατα και 

πρωτεΐνες. Στην λέµφο όπως και στο αίµα γίνεται η απόκριση των 

αντισωµάτων. 

 

Λευκά αιµοσφαίρια. Κύτταρα που βρίσκονται στο αίµα και στην λέµφο και 

υποδιαιρούνται σε φαγοκύτταρα και λεµφοκύτταρα. 

 

Λυσοζύµη. Ένζυµο που διασπά το κυτταρικό τοίχωµα των βακτηρίων. 

Βρίσκεται σε µεγάλες συγκεντρώσεις στον ιδρώτα στο σάλιο και στα δάκρυα.  

 

Μακροφάγα. Κατηγορία φαγοκυττάρων που προέρχονται από την 

διαφοροποίηση των µονοκυττάρων και είναι εγκατεστηµένα στους ιούς . 

Ενεργοποιούνται µετά την εµφάνιση κάποιου παθογόνου µικροοργανισµού 

τον οποίον εγκλωβίζουν και καταστρέφουν λειτουργώντας ταυτόχρονα και ως 

αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα.  

 

Μονοκύτταρα . Κατηγορία φαγοκυττάρων τα οποία αφού διαφοροποιηθούν 

σε µακροφάγα  εγκαθίσταται στους ιούς.  

 

Ορός. Παρασκεύασµα που περιέχει έτοιµα αντισώµατα τα οποία έχουν σε 

κάποιο άλλο άτοµο ή ζώο. Χορηγείται σε ενήλικές ώστε να επιτευχθεί 

παθητική ανοσία (τεχνικός τρόπος) η οποία έχει άµεση δράση αλλά 

περιορισµένη διάρκεια.  

 

Ορός του αίµατος. Το πλάσµα του αίµατος από το οποίο έχουν αφαιρεθεί οι 

ινώδεις και θροµβωτικοί παράγοντες. (στον ορό του αίµατος βρίσκονται το 

συµπλήρωµα και η προπερδίνη ) 

 

Παθητική ανοσία. Η ανοσία έναντι συγκεκριµένου αντιγόνου που έχουν 

παραχθεί από κάποιον άλλο οργανισµό. Η παθητική ανοσία έχει άµεση δράση 

αλλά περιορισµένη διάρκεια. Γίνεται µε φυσικό η τεχνητό τρόπο. 
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Πανδηµία. Επιδηµία η οποία προσβάλλει το µεγαλύτερο µέρος των κατοίκων 

µιας περιοχής ή µιας χώρας και µεταδίδεται µε µεγάλη ταχύτητα στους 

κατοίκους µιας άλλης περιοχής ή µιας άλλης χώρας. 

 

Πλάσµα αίµατος. Το υγρό µέρος του αίµατος. ( δηλαδή το αίµα εκτός από τα 

ερυθρά και λευκά αιµοσφαίρια ) 

 

Πλασµατοκύτταρα. Κύτταρα που προέρχονται από την ενεργοποίηση των Β-

λεµφοκυττάρων και εκκρίνουν αντισώµατα στο αίµα και την λέµφο. (χυµική 

ανοσία). 

 

Πολυδύναµα αιµοποιητικά κύτταρα. Κύτταρα του ερυθρού µυελού των 

οστών από τη διαφοροποίηση των οποίων προκύπτουν όλα τα  κύτταρα του 

αίµατος ( ερυθρά αιµοσφαίρια, λευκά αιµοσφαίρια και αιµοπετάλια) 

 

Προπερδίνη. Οµάδα τριών πρωτεϊνών που βρίσκεται σον ορό του αίµατος 

και δρα σε συνδυασµό µε τις πρωτεΐνες του συµπληρώµατος για την 

καταστροφή των παθογόνων µικροοργανισµών.  

 

Πρωτογενή λεµφικά όργανα. Τµήµα του ανοσοβιολογικού συστήµατος που 

περιλαµβάνει το µυελό των οστών και το θύµο αδένα.  

 

Πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση. Η ανοσοβιολογική απόκριση του 

οργανισµού όταν αυτός έρχεται για πρώτη φορά µε ένα συγκεκριµένο 

αντιγόνο.  

 

Πύον. Παχύρρευστο κιτρινωπό υγρό το οποίο εµφανίζεται σε περίπτωση 

φλεγµονής . Αποτελείται από νεκρά φαγοκύτταρα και νεκρούς µικροοργανισµούς.  

 

Συµπλήρωµα. Οµάδα είκοσι πρωτεϊνών  που βρίσκεται στον ορό του αίµατος 

και δρα σε συνδυασµό µε τις πρωτεΐνες της προπερδίνης για την καταστροφή 

των παθογόνων µικροοργανισµών. 

 

Τ-λεµφοκύτταρα. Κύτταρα που ανήκουν στα λευκά αιµοσφαίρια. ∆ιαφοροποιούνται 

και ωριµάζουν στο θύµο αδένα και παίρνουν µέρος στους µηχανισµούς 

ειδικής άµυνας. 

 

Φλεγµονή. Μηχανισµός µη ειδικής άµυνας που εκδηλώνεται µε ένα σύνολο 

συµπτωµάτων στα οποία περιλαµβάνονται το κοκκίνισµα στην περιοχή του 

τραύµατος, το οίδηµα, ο πόνος και η τοπική αύξηση της θερµοκρασίας.  
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Φορές του HIV. Άτοµο που έχει µολυνθεί από τον ιό HIV δεν έχει 

εκδηλώσει ακόµα τα συµπτώµατα της ασθένειας του AIDS αλλά µπορεί να 

µεταδίδει τον ιό σε υγιή άτοµα.  

 

Χυµική ανοσία. Η δράση των αντισωµάτων τα οποία παράγονται από τα 

πλασµατοκύτταρα και εκκρίνονται στο αίµα και στη λέµφο.  

  

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

Πως ξεκινά η ανθρώπινη ζωή; 
 Με την σύντηξη ωαρίου και σπερµατοζωαρίου (γονιµοποίηση ωαρίου) → 

δηµιουργία ζυγωτού (πρώτο κύτταρο οργανισµού) → διαδοχικές διαιρέσεις 

και διαφοροποίηση νέων κυττάρων → ιστοί και όργανα νέου οργανισµού. 

 

Από τι εξαρτάται η επιβίωση του οργανισµού; 

� Από τη συντονισµένη λειτουργία των ιστών και των οργάνων του. 

� Από την προστασία του από τους εξωτερικούς παράγοντες (παθογόνοι 

µικροοργανισµοί, ουσίες που παράγονται από αυτούς) που θα 

µπορούσαν να διαταράξουν τη συντονισµένη λειτουργία του. 

 

Πού στηρίζεται η άµυνα του οργανισµού απέναντι στη δράση αυτών των 
εξωτερικών παραγόντων; 
Σε πολύπλοκους µηχανισµούς που διακρίνονται:  

� Ανάλογα µε την θέση τους στο ανθρώπινο σώµα. 

� Εξωτερικούς αµυντικούς µηχανισµούς 

� Εσωτερικούς αµυντικούς µηχανισµούς 

� Ανάλογα µε την δράση τους σε  

� Μη ειδικούς αµυντικούς µηχανισµούς →Γενικευµένη δράση 

� Ειδικούς αµυντικούς µηχανισµούς→Εξειδικευµένη δράση 
 

Ποιος είναι ο βασικότερος παράγοντας οργάνωσης άµυνας του ανθρώπινου 
οργανισµού; 
Το αίµα, ένας ρευστός ιστός, ο οποίος αποτελείται από:  

� Τα έµµορφα συστατικά  (κύτταρα)  

� Παράγονται στον ερυθρό µυελό των ιστών (σηµαντικότερο κέντρο 

αιµοποίησης) 

� Προκύπτουν από διαφοροποίηση πολυδύναµων αιµοποιητικών 

κυττάρων 
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� ∆ιακρίνονται σε: 

o Ερυθρά αιµοσφαίρια ή ερυθροκύτταρα ( µεταφορά οξυγόνου και 

διοξειδίου του άνθρακα) 

 

 
 

 

 

 

 
 

o Λευκά αιµοσφαίρια ( άµυνα ) 

o Αιµοπετάλια ( πήξη αίµατος ) 

 

 

 
 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 
 

                                        

 32 

� Πλάσµα ( περιέχει νερό θρεπτικά συστατικά και πρωτεΐνες). 

 

 

 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΗ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
 

� ∆υνατότητα αντιµετώπισης οποιουδήποτε παθογόνου µικροοργανισµού. 

� ∆ιάκριση σε : 

� Εξωτερικούς (πρώτη γραµµή άµυνας) → παρεµποδίζουν την 

είσοδο των µικροοργανισµών. 

o ∆έρµα 

o Βλεννογόνοι 

� Εσωτερικούς (δεύτερη γραµµή άµυνας)→ αντιµετωπίζουν τους 

µικροοργανισµούς αν καταφέρουν να εισέλθουν στο εσωτερικό 

του οργανισµού. 

o Φαγοκυττάρωση  

o Φλεγµονώδης αντίδραση  

o Πυρετός  

o Αντιµικροβιακές ουσίες (ιντερφερόνες, συµπλήρωµα, 

προπερδίνη) 

 

Εξωτερικοί µη ειδική αµυντικοί µηχανισµοί 
 

∆έρµα → αποτελεί  εµπόδιο για την είσοδο µικροοργανισµών εξαιτίας: 

� Της δοµής του → κεράτινη στιβάδα→στρώµα νεκρών κυττάρων της 

επιδερµίδας→ λειτουργεί  ως φραγµός 

� Των µη παθογόνων µικροοργανισµών που φιλοξενούνται στο δέρµα→ 

δρουν ανταγωνιστικά 

� Των ουσιών που παράγονται από τους αδένες του:  
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Σµηγµατογόνοι αδένες                                          Ιδρωτοποιοί αδένες 

                          

                   Σµήγµα                                                           Ιδρώτας                                        

                                                                                                                                              
                Λιπαρά οξέα                                Γαλακτικό οξύ Λυσοζύµη 

                                                                                                               

∆υσµενές χηµικό περιβάλλον                ∆υσµενές χηµικό           Ένζυµο 

                                                                  περιβάλλον                                              

                                                                                            Καταστρέφει το  

                                                                                κυτταρικό τοίχωµα των   

                                                                                             βακτηρίων 

 

ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΙ ΣΩΜΑΤΟΣ→ παρεµποδίζουν τους µικροοργανισµούς µε: 

� Τη βλέννα που εκκρίνουν→ παγιδεύει τους µικροοργανισµούς κι δεν 

τους επιτρέπει την είσοδο στον οργανισµό 

� Το βλεφαριδοφόρο επιθήλιο της αναπνευστικής οδού→ δρα σε 

συνεργασία µε την βλέννα δηλ οι µικροοργανισµοί που παγιδεύονται 

από την βλέννα αποµακρύνονται µε τη βοήθεια των βλεφαρίδων του 

επιθήλιου από την αναπνευστική οδό. 

� Το υδροχλωρικό οξύ→ εκκρίνεται από το βλεννογόνο του στοµάχου→ 

καταστρέφει τα περισσότερα µικρόβια που εισέρχονται µε την τροφή 

στο στόµαχο. 

Τη λυσοζύµη → ένζυµο που διασπά το κυτταρικό τοίχωµα των βακτηρίων→ 

βρίσκεται στα δάκρυα και στο σάλιο και προστατεύει 

� το βλεννογόνο του επιπεφυκότα και της στοµατικής κοιλότητας. 
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Κεράτινη στιβάδα 

 

Σµήγµα Λιπαρά οξέα 

Λυσοζύµη Ιδρώτας 

Γαλακτικό οξύ 

 

 

 

∆έρµα 

Φυσιολογική 

µικροχλωρίδα 

 

Όλοι Βλέννα 

 

Αναπνευστική οδός 

Βλεφαριδοφόρο 

επιθήλιο 

Στοµάχι Υδροχλωρικό οξύ 

Στόµα Σάλιο (λυσοζύµη) 

 

 

 

 

 

Μηχανισµοί που 

παρεµποδίζουν 

την είσοδο των 

παθογόνων 

µικροοργανισµών 

 

 

 

 

 

 

 

βλεννογόνοι 

 

 

 

 

Βλεννογόνοι 

 

 

 

 

 

Επιπεφυκότας 

µατιού 

∆άκρυα (λυσοζύµη) 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΜΗ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
 

ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ→ ενεργοποιείται µετά την είσοδο των 

µικροοργανισµών στον ανθρώπινο οργανισµό και στηρίζεται στην δράση των 

φαγοκυττάρων. 

                                    ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ 

 
            ΦΑΓΟΚΥΤΤΑΡΑ                                    ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ 

        
ΟΥ∆ΕΤΕΡΟΦΙΛΑ        ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΑ                                             

                                                           

                                         ΜΑΚΡΟΦΑΓΑ 

                            Προκύπτουν µε διαφοροποίηση  

                  των µονοκύτταρων και εγκαθίστανται στους ιστούς 

 

Φλεγµονή ή φλεγµονώδης αντίδραση→ αναπτύσσεται όταν → για 

παράδειγµα το δέρµα µας τραυµατιστεί και κάποιοι παθογόνοι µικροοργανισµοί 

καταφέρουν να εισβάλλουν στον οργανισµό µας από τα τραύµα και 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 

� Προκαλείται πόνος εξαιτίας του τραυµατισµού των νευρικών 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 
 

                                        

 35 

απολήξεων και της δράσης σε αυτά τοξινών (εξωτοξίνες) που 

απελευθερώνονται από τους παθογόνους µικροοργανισµούς. 

� Προκαλείται κοκκίνισµα στην περιοχή του τραυµατισµού επειδή 

εξαιτίας της διαστολής των αιµοφόρων αγγείων συγκεντρώνεται 

περισσότερο αίµα . 

� Το αίµα πήζει στην περιοχή του τραύµατος µε την δηµιουργία ενός 

πλέγµατος πρωτεϊνικής σύστασης το οποίο ονοµάζεται ινώδες. 

Σχηµατισµός του ινώδους σταµατά την αιµορραγία και εµποδίζει τη 

είσοδο άλλων µικροοργανισµών. 

� Προκαλείται τοπικό οίδηµα (πρήξιµο) επειδή λόγω της διαστολής των 

αγγείων το πλάσµα του αίµατος διαχέεται στους γύρω ιστούς. 

� Προσέλκυση των φαγοκυττάρων τα οποία φθάνουν µε την κυκλοφορία 

του αίµατος στο σηµείο της φλεγµονής όπου δρουν καταστρέφοντας 

τους παθογόνους µικροοργανισµούς  από χηµικές ουσίες που 

απελευθερώνονται είτε από τα τραυµατισµένα κύτταρα είτε από τους 

µικροοργανισµούς. Η διαδικασία της φαγοκυττάρωσης ενεργοποιείται 

από αντιµικροβιακές ουσίες του πλάσµατος. 

� Σχηµατίζεται το πύον ένα παχύρρευστο κιτρινωπό υγρό το οποίο 

δηµιουργείται από νεκρά φαγοκύτταρα και νεκρούς µικροοργανισµούς. 

 

 
�Εξωτερικοί µηχανισµοί µη ειδικής άµυνας

�δέρµα

�βλεννογόνοι

�Εσωτερικοί µηχανισµοί µη ειδικής άµυνας 

�φαγοκυττάρωση

�φλεγµονή

�πυρετός

�ουσίες µε αντιµικροβιακή δράση

�Εσωτερικοί µηχανισµοί ειδικής άµυνας

�χυµική 

�κυτταρική  
 

 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. 

 
Ανοσία είναι η ικανότητα του ανθρώπινου οργανισµού να αναγνωρίζει 

οποιαδήποτε ξένη προς αυτόν ουσία και να αντιδρά παράγοντας 

εξειδικευµένα κύτταρα και κυτταρικά  προϊόντα (π.χ. αντισώµατα) ώστε να 
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την εξουδετερώσει. Στην σελίδα 39 του σχολικού βιβλίου ως ανοσία 

αναφέρεται η ικανότητα του ανθρώπινου οργανισµού να παράγει κύτταρα και 

κυτταρικά προϊόντα (π.χ. αντισώµατα) που να είναι αποτελεσµατικά  στην 

εξουδετέρωση οποιουδήποτε αντιγόνου. Η ανοσία µπορεί να είναι ενεργητική 

(ως αποτέλεσµα των χαρακτηριστικών της δευτερογενούς απόκρισης) και 

παθητική ( η οποία γίνεται µε την χορήγηση έτοιµων αντισωµάτων). 

            

Αντιγόνο ονοµάζεται η ξένη προς τον οργανισµό ουσία η οποία προκαλεί την 

ανοσοβιολογική απόκριση . Ως αντιγόνο µπορεί να δράσει ένας ολόκληρος 

µικροοργανισµός ( π.χ. ιός, βακτήριο κ.α. ) ένα τµήµα αυτού  ή τοξικές ουσίες 

που παράγονται από αυτόν. Επίσης ως αντιγόνα µπορούν να δράσουν η γύρη 

διάφορες φαρµακευτικές ουσίες, συστατικά τροφών, κύτταρα ή ορός από 

άλλα άτοµα ή ζώα κ.α.(στην περίπτωση αυτή τα αντιγόνα προκαλούν 

αλλεργικές αντιδράσεις ή απόρριψη µοσχεύµατος.) 

 

 

Όργανα ανοσοβιολογικού συστήµατος 

 
         πρωτογενή                                                     δευτερογενή 

                                      1.λεµφαδένες 

µυελός                          θύµος                                  2.σπλήνα 

οστών                          αδένας                                  3.αµυγδαλές 

                                                                                 4.λεµφικός ιστός  

                                                                      γαστρεντερικού σωλήνα 
 

 

Στα δευτερογενή λεµφικά όργανα πραγµατοποιείται η ανοσολογική απόκριση 
 

 

κύτταρα ανοσοβιολογικού συστήµατος 
 

 

  

Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ                          Β-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ 

1. Βοηθητικά                                            1. µνήµης 

2. Κυτταροτοξικά                                     2.πλασµατοκύτταρα 

3. Μνήµης 

4. κατασταλτικά 
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Σηµείωση. Τα Τ-λεµφοκύτταρα δηµιουργούνται στο µυελό των οστών 

και στην συνέχεια διαφοροποιούνται κα ωριµάζουν στο θύµο αδένα. Τα Β-

λεµφοκύτταρα δηµιουργούνται και αυτά στο µυελό των οστών, αλλά σε 

αντίθεση µε τα Τ-λεµφοκύτταρα, η διαφοροποίηση και ωρίµανση τους 

επιτελείται επίσης στο µυελό των οστών. 

 

∆οµή αντισωµάτων 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

Το µόριο του αντισώµατος έχει µια τελείως εξειδικευµένη δοµή που του 

επιτρέπει να συνδέεται εκλεκτικά µε το συγκεκριµένο αντιγόνο που 

προκάλεσε την παραγωγή του (µε τον ίδιο τρόπο που η δοµή του αντισώµατος 

αποτελείται από 4 πολυπεπτιδικές αλυσίδες, 2 µεγάλες και 2 µικρές). Οι 

µεγάλες πολυπεπτιδικές αλυσίδες ονοµάζονται βαριές και οι µικρές ελαφριές. 

Οι αλυσίδες αυτές συνδέονται µεταξύ τους µε οµοιοπολικούς δεσµούς και 

σχηµατίζουν µια δοµή που µοιάζει µε σφεντόνα ή µε το γράµµα Υ. Η περιοχή 

του µορίου του αντισώµατος που συνδέεται µε το αντιγόνο ονοµάζεται 

µεταβλητή περιοχή. Η µεταβλητή περιοχή ανάλογα µε το σχήµα της που 

οφείλεται στην αλληλουχία των αµινοξέων της, καθιστά το αντίσωµα ικανό 

να συνδέεται µε ένα συγκεκριµένο αντιγόνο. Αντίθετα το υπόλοιπο τµήµα του 

είναι ίδιο σε όλα τα αντισώµατα και αποτελεί τη σταθερή περιοχή του 

αντισώµατος. 

 

Ρόλος αντισωµάτων   → Η σύνδεση αντιγόνου – αντισώµατος έχει ως 

αποτέλεσµα: 

• Την εξουδετέρωση του αντιγόνου 

• Την ενεργοποίηση του συµπληρώµατος 

• Την αναγνώριση του µικροοργανισµού από τα µακροφάγα µε σκοπό 
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την ολοκληρωτική του καταστροφή. 

• Αδρανοποίηση των παραγόµενων τοξινών 

 

 

 

 
 

 

Ανοσοβιολογική απόκριση → η αντίδραση του ανοσοβιολογικού µας 

συστήµατος στην είσοδο κάθε αντιγόνου µε την παραγωγή εξειδικευµένων 

κυττάρων και κυτταρικών προϊόντων (π.χ αντισωµάτων) που αποσκοπούν 

στην εξουδετέρωση του συνιστά την ανοσοβιολογική απόκριση. Η 

ανοσοβιολογική απόκριση διακρίνεται σε πρωτογενή η οποία 

ενεργοποιείται κατά την πρώτη επαφή του οργανισµού µε ένα αντιγόνο και 

σε δευτερογενή που ενεργοποιείται κατά την επαφή του οργανισµού µε το 

ίδιο αντιγόνο για δεύτερη (ή επόµενη) φορά. 
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Ενεργοποίηση βοηθητικών Τ – ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ → Αρχικά 

τα πρώτα κύτταρα που ενεργοποιούνται µε την είσοδο κάποιου παθογόνου 

µικροοργανισµού στον οργανισµό µας είναι τα µακροφάγα.  

Τα κύτταρα αυτά εκτός από την δυνατότητα που έχουν να καταστρέφουν 

τα µικρόβια έχουν και την ικανότητα να εκθέτουν στην επιφάνεια τους 

τµήµατα του µικροβίου που έχουν εγκλωβίσει και καταστρέψει 

λειτουργώντας έτσι ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Το τµήµα του 

µικροβίου που εκτίθεται συνδέεται µε µια πρωτεΐνη της επιφάνειας των 

µακροφάγων χαρακτηριστική για κάθε άτοµο η οποία ονοµάζεται 

αντιγόνο ιστοσυµβατότητας. Τα κύτταρα που ενεργοποιούνται πρώτα 

µετά την παρουσίαση του αντιγόνου είναι τα βοηθητικά Τ- λεµφοκύτταρα. 

Η ενεργοποίηση των βοηθητικών Τ- λεµφοκυττάρων από τα τµήµατα του 

µικροβίου που εκτίθεται πάνω στο αντιγόνο ιστοσυµβατότητας των 

µακροφάγων συνιστά το πρώτο στάδιο της ανοσοβιολογικής απόκρισης.  

 

Σηµείωση. Η ενεργοποίηση των βοηθητικών Τ- λεµφοκυττάρων από τα 

µακροφάγα κατά το πρώτο στάδιο της ανοσοβιολογικής απόκρισης µπορεί 

να γίνει είτε όταν ο οργανισµός έρχεται σε επαφή µε ένα αντιγόνο που 

βρίσκεται στο περιβάλλον είτε όταν δεχτεί µια ποσότητα εµβολίου το 

οποίο περιέχει νεκρούς ή εξασθενηµένους µικροοργανισµούς ή τµήµατα 

τους. 
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Β- ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ → Κατά το δεύτερο 

στάδιο της πρωτογενούς ανοσοβιολογικής απόκρισης τα βοηθητικά Τ- 

λεµφοκύτταρα τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί από τα αντιγόνα που 

βρίσκονται εκτεθειµένα πάνω στα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας των 

µακροφάγων εκκρίνουν ουσίες που ενεργοποιούν τα Β-λεµφοκύτταρα 

προκειµένου αυτά να πολλαπλασιαστούν και τελικά να διαφοροποιηθούν 

σε πλασµατοκύτταρα και Β- λεµφοκύτταρα µνήµης. 

(η ενεργοποίηση των Β – λεµφοκυττάρων γίνεται εκτός από τις ουσίες που 

εκκρίνουν τα ενεργοποιηµένα βοηθητικά Τ- λεµφοκύτταρα και µε τον 

ακόλουθο τρόπο). Τα Β- λεµφοκύτταρα συνθέτουν και παρουσιάζουν στην 

επιφάνεια τους ειδικές πρωτεΐνες που ονοµάζονται ανοσοσφαιρίνες ή 

αντισώµατα.. Κάθε Β- λεµφοκύτταρο διαθέτει υποδοχείς – αντισώµατα 

που αναγνωρίζουν ένα συγκεκριµένο αντιγόνο. Οι ειδικές αυτές πρωτεΐνες 

αναγνωρίζουν το συγκεκριµένο αντιγόνο που έχε εισέλθει στον οργανισµό 

και συνδέονται µε αυτό. Εξαιτίας της σύνδεσης αυτής τα Β- λεµφοκύτταρα 

υφίστανται διαδοχικές διαιρέσεις από τις οποίες παράγονται 

πλασµατοκύτταρα και Β- λεµφοκύτταρα µνήµης. 

Τα πλασµατοκύτταρα στη συνέχεια εκκρίνουν µεγάλες ποσότητες 

αντισωµάτων ίδιων µε αυτά που υπήρχαν στην επιφάνεια του Β- 

λεµφοκυττάρου από το οποίο προήρθαν τα οποία είναι ειδικά για το 

συγκεκριµένο αντιγόνο που προκάλεσε την παραγωγή τους.  

Τα Β-λεµφοκύτταρα µνήµης θα ενεργοποιηθούν στην περίπτωση που ο 

οργανισµός θα εκτεθεί και πάλι στο ίδιο αντίγονο. Η παραπάνω διαδικασία 

ονοµάζεται χυµική ανοσία, γιατί τα αντισώµατα  που απελευθερώνονται 

µέσα στο αίµα και στη λέµφο αντιδρούν µε το αντιγόνο και το 

εξουδετερώνουν.  

 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΩΝ Τ- ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ 
 

Τα ενεργοποιηµένα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα στην περίπτωση κατά την 

οποία τα αντιγόνο είναι ένα κύτταρο (καρκινικό κύτταρο, κύτταρο 

µεταµοσχευµένου ιστού ή κύτταρο µολυσµένο από ιό) βοηθούν τον 

πολλαπλασιασµό και την ενεργοποίηση µιας άλλης ειδικής κατηγορίας Τ–

λεµφοκυττάρων, των κυτταροτοξικών Τ- λεµφοκυττάρων τα οποία θα 

καταστρέψουν τα προαναφερθέντα κύτταρα- στόχους. 

Η δράση των βοηθητικών αλλά και των κυτταροτοξικών Τ- 

λεµφοκυττάρων αποτελεί την κυτταρική ανοσία. Και στις δύο 

κατηγορίες Τ- λεµφοκυττάρων (βοηθητικών και κυτταροτοξικών) 

σχηµατίζονται Τ- λεµφοκύτταρα µνήµης που θα ενεργοποιηθούν σε 

πιθανή επόµενη επαφή του οργανισµού µε το ίδιο αντιγόνο. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ → τα κατασταλτικά Τ- 

λεµφοκύτταρα ανήκουν στα λεµφοκύτταρα που είναι η κύρια οµάδα 

κυττάρων που απαρτίζει το ανοσοβιολογικό σύστηµα και ανήκει στα 

λευκά αιµοσφαίρια. Τα κατασταλτικά Τ – λεµφοκύτταρα όπως όλα τα 

λεµφοκύτταρα είναι κύτταρα µικρά στογγυλλά µε πυρήνα. Προέρχονται από 

τη διαφοροποίηση πολυδύναµων αιµοποιητικών κυττάρων τα οποία 

βρίσκονται στον ερυθρό µυελό των οστών που αποτελεί κέντρο 

αιµοποίησης. Την συνέχεια διαφοροποιούνται και ωριµάζουν στο θύµο 

αδένα.  

Τα κατασταλτικά Τ- λεµφοκύτταρα είναι απαραίτητα για τον τερµατισµό 

της ανοσοβιολογικής απόκρισης. Συγκεκριµένα τόσο µε την βοήθεια των 

κατασταλτικών Τ- λεµφοκυττάρων όσο µε την βοήθεια των προϊόντων της 

ίδιας της ανοσοβιολογικής απόκρισης αυτή ολοκληρώνεται κα σταµατά 

την κατάλληλη στιγµή. 
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Ουδετερόφιλα φαγοκύτταρα 

Μονοκύτταρα Μακροφάγα 

Β-λεµφοκύτταρα Πλασµατοκύτταρα  

Κύτταρα µνήµης 

 

 

 

Λευκά 

αιµοσφαίρια 

 

 

Λεµφοκύτταρα Τ-λεµφοκύτταρα Βοηθητικά 

Κυτταροτοξικά 

Κατασταλτικά 

Κύτταρα µνήµης 

Η αντίδραση του ανοσοβιολογικού µας συστήµατος στην είσοδο κάθε αντιγόνου 

συνιστά την ανοσοβιολογική απόκριση, η οποία διακρίνεται σε πρωτογενή και 

δευτερογενή. 
 

Η πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση ενεργοποιείται κατά την πρώτη επαφή 

του οργανισµού µε ένα αντιγόνο 

 

 

 

 

Στάδιο 1
ο
  

Ενεργοποίηση των βοηθητικών Τ-λεµφοκυττάρων 
� Με την εµφάνιση του παθογόνου µικροοργανισµού ενεργοποιούνται τα 

µακροφάγα. 

� Τα µακροφάγα εγκλωβίζουν και καταστρέφουν το µικρόβιο (αντιγόνο). 

� Τα µακροφάγα εκθέτουν στην επιφάνειά τους τµήµα του αντιγόνου, 

συνδεδεµένο µε το αντιγόνο ιστοσυµβατότητας. (αντιγονοπαρουσιαστικά 

κύτταρα). 

� Τα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα αναγνωρίζουν το αντιγόνο και 

ενεργοποιούνται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στάδιο 2
ο
 

α. Ενεργοποίηση των Β-λεµφοκυττάρων (Χυµική ανοσία) 
� Τα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα εκκρίνουν ουσίες που ενεργοποιούν τα 

Β-λεµφοκύτταρα. 

� Τα ενεργοποιηµένα Β-λεµφοκύτταρα πολλαπλασιάζονται και τελικά 

διαφοροποιούνται σε πλασµατοκύτταρα και Β-λεµφοκύτταρα µνήµης. 

• Τα πλασµατοκύτταρα, εκκρίνουν αντισώµατα ειδικά για το 

συγκεκριµένο αντιγόνο. Τα αντισώµατα απελευθερώνονται στο αίµα 

και στη λέµφο, αντιδρούν µε το συγκεκριµένο αντιγόνο και το 

εξουδετερώνουν. 

• Τα Β-λεµφοκύτταρα µνήµης θα ενεργοποιηθούν σε επόµενη έκθεση 

του οργανισµού στο ίδιο αντιγόνο. 

β. Ενεργοποίηση κυτταροτοξικών Τ-λεµφοκυττάρων (κυτταρική 

ανοσία) 
� Τα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα βοηθούν τον πολλαπλασιασµό και την 

ενεργοποίησή των κυτταροτοξικών Τ-λεµφοκυττάρων. 

� Τα κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα καταστρέφουν κύτταρα µολυσµένα 

από ιούς, καρκινικά ή κύτταρα µεταµοσχευµένου ιστού. 

� Η δράση των βοηθητικών και των κυτταροτοξικών Τ-λεµφοκυττάρων 

αποτελεί την κυτταρική ανοσία. 

� Σχηµατίζονται Τ-λεµφοκύτταρα µνήµης (και από τις δύο κατηγορίες Τ-

λεµφοκυττάρων). Τα οποία θα ενεργοποιηθούν σε επόµενη έκθεση του 

οργανισµού στο ίδιο αντιγόνο. 

Στάδιο 3
ο
 Τερµατισµός της ανοσοβιολογικής απόκρισης 

Ολοκληρώνεται και σταµατά η ανοσοβιολογική απόκριση µε τη βοήθεια 

κατασταλτικών Τ-λεµφοκυττάρων και των προϊόντων της ίδιας της 

ανοσοβιολογικής απόκρισης. 
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Η ∆ευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση ενεργοποιείται κατά την επαφή του οργανισµού µε 

ένα αντιγόνο για δεύτερη (ή επόµενη) φορά. Η δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση 

• επιτυγχάνεται µε την ενεργοποίηση των λεµφοκυττάρων µνήµης. (Β και Τ) 

• είναι πολύ συντοµότερη (η έκκριση αντισωµάτων ξεκινά αµέσως). 

• παράγεται µεγαλύτερη ποσότητα αντισωµάτων.  

• το άτοµο στο οποίο συµβαίνει δεν ασθενεί και πιθανότατα δεν αντιλαµβάνεται ότι µολύνθηκε, 

επειδή δεν προλαβαίνουν να εµφανιστούν τα συµπτώµατα της ασθένειας.  
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Πρωτογενής 

ανοσοβιολογική απόκριση 

∆ευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση 

Αναφέρεται στην αντίδραση του 

ανοσοβιολογικού συστήµατος του 

ανθρώπου κατά την πρώτη επαφή µε ένα 

αντιγόνο 

Αναφέρεται στην αντίδραση του ανοσοβιολογικού 

συστήµατος του ανθρώπου κατά την δεύτερη (ή 

επόµενη)  επαφή µε ένα αντιγόνο 

Ολοκληρώνεται σε µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα λόγων έλλειψης λεµφοκυττάρων 

µνήµης. 

Ολοκληρώνεται σε µικρότερο χρονικό διάστηµα 

λόγω της δράσης των λεµφοκυττάρων µνήµης που 

έχουν παραχθεί στην πρωτογενή ανοσοβιολογική 

απόκριση. 

 

Καθυστέρηση χρονική στην παραγωγή των 

αντισωµάτων 

Μικρή συγκέντρωση αντισωµάτων στο αίµα 

και στη λέµφο 

Μικρή χρονική διάρκεια παραγωγής των 

αντισωµάτων 

Άµεση παραγωγή αντισωµάτων  

 

Μεγάλη συγκέντρωση αντισωµάτων στο αίµα και 

στη λέµφο 

Μεγάλη χρονική διάρκεια παραγωγής των 

αντισωµάτων 

 

Το άτοµο συνήθως νοσεί και εµφανίζει τα 

συµπτώµατα της ασθένειας 

Λόγω της άµεσης παραγωγής των αντισωµάτων 
δεν προλαβαίνουν να εµφανιστούν τα συµπτώµατα 
της ασθένειας. Το άτοµο δεν ασθενεί και 
πιθανότατα δεν αντιλαµβάνεται ότι µολύνθηκε 

Ανοσία: Η ικανότητα του οργανισµού να παράγει κύτταρα και κυτταρικά προϊόντα 

(αντισώµατα) που είναι αποτελεσµατικά στην εξουδετέρωση οποιουδήποτε αντιγόνου. 

Ενεργητική ανοσία: Τα αντισώµατα παράγονται από τον ίδιο τον οργανισµό. Επειδή έχουν 

παραχθεί λεµφοκύτταρα µνήµης, η διάρκεια της είναι µακροχρόνια. Η ενεργητική ανοσία 

είναι φυσική αν ο οργανισµός έλθει σε επαφή µε αντιγόνο που βρίσκεται στο περιβάλλον, 

είναι τεχνητή αν ο οργανισµός δεχθεί ποσότητα εµβολίου. 

Παθητική ανοσία: Στον οργανισµό χορηγούνται έτοιµα αντισώµατα που έχουν παραχθεί 

από άλλο οργανισµό. Η δράση της παθητικής ανοσίας είναι άµεση αλλά η διάρκεια της 

παροδική. Φυσική παθητική ανοσία επιτυγχάνεται  από τη µητέρα στο έµβρυο διαµέσου του 

πλακούντα, ή από τη µητέρα στο νεογνό διαµέσου του µητρικού γάλακτος. 

 Τεχνητή παθητική ανοσία επιτυγχάνεται  µε χορήγηση ορού. 

Εµβόλιο: περιέχει νεκρούς ή εξασθενηµένους µικροοργανισµούς ή τµήµατά τους. 

Ενεργοποιεί τον ανοσοβιολογικό µηχανισµό για να παράγει αντισώµατα και κύτταρα µνήµης. 

 

Προβλήµατα από την λειτουργία του ανοσοβιολογικού συστήµατος. 
Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται στον ανθρώπινο οργανισµό από τη 

λειτουργία του ανοσοβιολογικού συστήµατος είναι τα αυτοάνοσα 

νοσήµατα, η αλλεργία, και απόρριψη µοσχεύµατος. 

 

Αυτοάνοσα νοσήµατα → Μερικά από τα αυτοάνοσα νοσήµατα στον 

άνθρωπο είναι η ρευµατοειδής αρθρίτιδα, ο συστηµατικός ερυθυµατώδης 

λύκος,  η πρόκληση βλαβών στα κύτταρα βαλβίδων της καρδιάς και ο 

καταρράκτης. Αν και η αιτιολογία των αυτοάνοσων νοσηµάτων δεν έχει 

ακόµα διευκρινιστεί πλήρως έχουν ωστόσο διατυπωθεί µερικές υποθέσεις 
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που επιχειρούν να ερµηνεύσουν την εµφάνιση τους. Παρατίθενται 

παρακάτω αυτές στις οποίες ενέχονται παθογόνοι µικροοργανισµοί.  

• Ένας ιός µπορεί να δανειστεί πρωτεΐνες του κυττάρου ξενιστή και 

να τις ενσωµατώσει το έλυτρο του. Το ανοσοβιολογικό σύστηµα 

θεωρεί αυτές τις πρωτεΐνες ξένες και στρέφεται εναντίον του ιού και 

εναντίον όσων κυττάρων τις φέρουν δηλαδή των κυττάρων του ίδιου 

του οργανισµού. 

• Τα Τ- λεµφοκύτταρα δεν έχουν µάθει να ξεχωρίζουν ορισµένα 

συστατικά του ίδιου του οργανισµού από συστατικά ξένων 

κυττάρων µε αποτέλεσµα να επιτίθενται και στα κύτταρα του 

οργανισµού. Για παράδειγµα συστατικά των κυττάρων των 

βαλβίδων της καρδιάς µοιάζουν µε συστατικά ορισµένα των 

βακτηρίων που δρουν ως αντιγόνα. Μετά από µια πιθανή µόλυνση 

από ένα τέτοιο βακτήριο τα αντισώµατα που παράγονται στρέφονται 

και εναντίον  κυττάρων του οργανισµού.  

• Μεταβάλλεται κάποιο συστατικό στα κύτταρα του οργανισµού ή 

εµφανίζεται ένα νέο µε αποτέλεσµα αυτά να αναγνωρίζονται σαν 

ξένα και να ενεργοποιούν το ανοσοβιολογικό σύστηµα.  

• Συστατικά κυττάρων του οργανισµού που ανήκουν σε ιστούς οι 

οποίοι δεν αιµατώνονται έντονα αναγνωρίζονται σαν ξένα. ( πχ η 

περίπτωση ανάπτυξης καταρράκτη. 

 

Εµφάνιση κλινικών συµπτωµάτων αλλεργίας. 

 
Για την εµφάνιση των κλινικών συµπτωµάτων της αλλεργίας απαιτείται η 

ευαισθητοποίηση του ξενιστή σε κάποιο αλλεργιογόνο και η επανεκθεσή 

του µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα σε αυτό. Κατά το στάδιο της 

ευαισθητοποίησης το αλλεργιογόνο εισέρχεται στον οργανισµό αναγνωρίζεται 

ως ξένο, υφίσταται επεξεργασία και εκτίθεται από τα αντιγονοπαρουσιαστικά 

κύτταρα (µακροφάγα) στα βοηθητικά Τ- λεµφοκύτταρα. Όταν το ίδιο 

αλλεργιογόνο εισέλθει την επόµενη φορά στον ίδιο οργανισµό και αρχίσει 

η δράση του τότε από τα κύτταρα του οργανισµού παράγονται κάποιες 

ουσίες όπως είναι η ισταµίνη. 

 

Η ισταµίνη προκαλεί αύξηση της διαπερατότητας των αγγείων σύσπαση 

των λείων µυϊκών ινών ενώ παράλληλα διεγείρει και την εκκριτική 

δραστηριότητα των βλεννογόνων αδένων. Με αποτέλεσµα της εκδήλωση 

των κλινικών συµπτωµάτων της αλλεργίας. Οι αλλεργίες έχουν συνήθως 

ως αποτέλεσµα την εµφάνιση άσθµατος, ναυτίας, καταρροής και διάρροιας 

ανάλογα µε τους ιστούς τους οποίους προσβάλλει το αλλεργιογόνο. Η 
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χρήση αντισταµινικών φαρµάκων ενδείκνυται για την καταπολέµηση των 

συµπτωµάτων της αλλεργίας.  

 

Απόρριψη µοσχεύµατος. → απόρριψη µοσχεύµατος (ιστών ή 

οργάνων) παρατηρείται στην περίπτωση που τα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας 

του δότη παρουσιάζουν αρκετές διαφορές µε αυτά του δέκτη. Στις 

περιπτώσεις αυτές ενεργοποιείται το ανοσοβιολογικό σύστηµα του δέκτη 

και (µε την δράση των κυτταροτοξικών Τ-λεµφοκυττάρων) απορρίπτει το 

µόσχευµα. Σήµερα πραγµατοποιούνται µεταµοσχεύσεις ιστών ή οργάνων 

µε µεγάλη επιτυχία αφού προλαµβάνεται η απόρριψη του µοσχεύµατος.  

 

• Είτε µε την επιλογή του κατάλληλου δότη αυτού δηλαδή που έχει τα 

ίδια αντιγόνα ιστοσυµβατότητας  µε τον δέκτη.  

• Είτε χορηγώντας στο δέκτη φάρµακα που καταστέλλουν τη 

λειτουργία του ανοσοβιολογικού συστήµατος. (Στην περίπτωση 

αυτή, λόγων της ανοσοκαταστολής ο δέκτης γίνεται ευάλωτος στη 

δράση παθογόνων µικροοργανισµών µε συνέπεια την εµφάνιση 

ασθενειών.) 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

 
 

1. Στο  διάγραµµα ̟εριγράφει την αντίδραση του ίδιου οργανισµού στην 
ε̟αφή µε το ίδιο αντιγόνο, µε ̟αραγωγή αντισωµάτων, σε δύο διαφορετικές 
χρονικές στιγµές.  
α) Πώς µ̟ορεί να ήρθε ο οργανισµός σε ε̟αφή µε το αντιγόνο; Ποιος τύ̟ος 
ανοσίας ανα̟τύσσεται λόγω της ε̟αφής µε το αντιγόνο; β) Ποια ήταν η 
̟ρώτη ε̟αφή και, ̟οια η δεύτερη; Σε τι οφείλεται η µεγάλη τιµή στην ο̟οία 
φτάνει η µια καµ̟ύλη; γ) Γιατί µειώνεται τόσο αργά η συγκέντρωση των 
αντισωµάτων στη µια ̟ερί̟τωση;  
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2. Τα ̟αρα̟άνω διαγράµµατα δείχνουν την αντίδραση ενός οργανισµού µετά 
την ε̟αφή του µε δύο διαφορετικά µικροβιακά αντιγόνα  
α) Τι δείχνουν οι καµ̟ύλες (α) και (β) στα διαγράµµατα; β) Πώς µ̟ορεί να 
ήρθε σε ε̟αφή ο οργανισµός µε τα αντιγόνα; γ) Και στις δύο ̟ερι̟τώσεις 
εµφανίστηκαν κά̟οια συµ̟τώµατα στον οργανισµό, Ποια συµ̟εράσµατα 
̟ροκύ̟τουν α̟ό αυτό το γεγονός; 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

1. Η χυµική ανοσία σχετίζεται µε τη δράση: 
α. Των Β-λεµφοκυττάρων.                            
β. Των Τ- λεµφοκυττάρων. 

γ. Των µακροφάγων.                                     
δ. Των ιντερφερονών. 

 
 
2. Ο σχηµατισµός ινώδους α̟οτελεί στάδιο: 
α. Της φλεγµονής.                                   
β. Του ̟υρετού. 

γ. Της β΄ ανοσοβιολογικής 
α̟όκρισης.  
δ. Της φαγοκυττάρωσης. 
 

3. Η κυτταρική ανοσία σχετίζεται µε τη δράση: 
α. Των Β- λεµφοκυττάρων.                   β. Των Τ- λεµφοκυττάρων. 
γ. Των αντισωµάτων.                            δ. Αλλεργιογόνων. 
 
4. Παθητική ανοσία µ̟ορούµε να ̟ετύχουµε µε: 
α. Εµβόλια.                                               β. Ορούς αντισωµάτων. 
γ.Εξασθενηµένους µικροοργανισµούς. δ. Χορήγηση ιντερφερονών. 
 
5. Ενεργητική ανοσία µ̟ορούµε να ̟ετύχουµε µε: 
α. Ορούς αντισωµάτων.  β. Χορήγηση µητρικού γάλακτος σε νεογνά. 
γ. Χορήγηση ιντερφερονών.                   δ. Εµβόλιο. 
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6. Αυτοάνοσο νόσηµα είναι: 
α. Η σύφιλη.                                             β. Η αλλεργία. 
γ. Η ρευµατοειδής αρθρίτιδα.                δ. Το AIDS. 
 
7. Φάρµακα ̟ου χορηγούνται σε ασθενείς του AIDS είναι: 
α. Αντισταµινικά.                                    β. Ανοσοκατασταλτικά. 
γ. AZT, DCC.                                            δ. Αντιβιοτικά. 
 
8. Η ισταµίνη ̟ροκαλεί: 
α. Αύξηση της δια̟ερατότητας των αγγείων. 
β. Σύσ̟αση των λείων µυϊκών ινών. 
γ. ∆ιέγερση της εκκριτικής δραστηριότητας των βλεννογόνων αδένων. 
δ. Όλα τα ̟αρα̟άνω. 
 
9. Τα Τ-κυτταροτοξικά δεν δρουν έναντι κυττάρων: 
α. Καρκινικών.                                            β. Μολυσµένων α̟ό ιό. 
 γ. Μολυσµένων α̟ό βακτήριο.        δ. Μεταµοσχευµένου ιστού α̟ό        
                                                                  συµβατό δότη 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

• Ποιες ουσίες ̟αράγονται α̟ό τους αδένες του δέρµατος και ̟οια 
είναι η δράση τους; 

 

• Τι είναι λυσοζύµη και ̟ου οφείλεται η αντιµικροβιακή της δράση; 
 

• Ένα α̟ό τα συµ̟τώµατα µε τα ο̟οία εκδηλώνεται η φλεγµονή µετά 
τον τραυµατισµό του δέρµατος α̟ό αιχµηρό αντικείµενο και την 
είσοδο ̟αθογόνων µικροοργανισµών είναι και ο ̟όνος. Που 
οφείλεται το σύµ̟τωµα αυτό; 

 

• Να ̟εριγράψετε τα δύο χαρακτηριστικά ̟ου κάνουν τους 
µηχανισµούς ειδικής άµυνας να ξεχωρίζουν α̟ό αυτούς της µη 
ειδικής άµυνας. 

 

• Ποιες λειτουργίες ε̟ιτελούν τα Τ- λεµφοκύτταρα; 
 

• Τι ονοµάζουµε ανοσία; 
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• Τι γνωρίζετε για το δέρµα του ανθρώ̟ου; 
 

• Τι είναι ιντερφερόνες; 
 

• Τι γνωρίζετε για τους βλεννογόνους της ανα̟νευστικής οδού; 
 

• Να ̟εριγράψετε τη βασική δοµή µιας ανοσοσφαιρίνης (δηλαδή των 
αντισωµάτων) 

 

• Ένας άνθρω̟ος µ̟ορεί να α̟οκτήσει ενεργητική ανοσία χωρίς να το 
γνωρίζει ή  να το ε̟ιθυµεί. Να εξηγήσετε ̟ως µ̟ορεί να συµβεί αυτό. 

 

• Με ̟οιους τρό̟ους µ̟ορεί ένας άνθρω̟ος να α̟οκτήσει α) 
ενεργητική ανοσία  β) ̟αθητική ανοσία 

Να συγκριθούν µεταξύ τους η ενεργητική και η ̟αθητική ανοσία. Ποια 
α̟ό τις δύο λειτουργεί ταχύτερα και γιατί. Ποια ̟ροσφέρει µακροχρόνια 
̟ροστασία και γιατί. 
Ένας ταξιδιώτης ε̟ισκέ̟τεται µια χώρα στην ο̟οία καταγράφεται 
ε̟ιδηµία τετάνου χωρίς να έχει εµβολιαστεί. Κατά την ε̟ίσκεψη του 
τραυµατίζεται. Θα κάνει εµβόλιο ή ορό για να εξασφαλίσει την υγεία του 
και γιατί; 
  

• Σε ̟οια ̟ερί̟τωση µ̟ορεί ένα άτοµο να µολυνθεί α̟ό ̟αθογόνο 
̟αράγοντα ̟ου ̟ροκαλεί κά̟οια γνωστή νόσο, χωρίς το άτοµο αυτό 
να νοσήσει. Να δικαιολογήσετε της α̟άντησή σας. 

 

• Ένας άνθρω̟ος τρυ̟ήθηκε α̟ό σκουριασµένο καρφί και κινδυνεύει 
να µολυνθεί α̟ό το βακτήριο του τετάνου. Στο συγκεκριµένο 
άνθρω̟ο χορηγήθηκε αντιτετανικός ορός ̟ου ̟εριέχει αντισώµατα 
έναντι του συγκεκριµένου βακτηρίου. 

Τι τύ̟ος ανοσίας ε̟ιτυγχάνεται µε τη χορήγηση του αντιτετανικού ορού. 
Με ̟οιους άλλους τρό̟ους ε̟ιτυγχάνεται φυσιολογικά ο ̟αρα̟άνω τύ̟ος 
ανοσίας. 
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου τα αντισώµατα ̟αράγονται α̟ό τον ίδιο τον 
οργανισµό ενός ανθρώ̟ου έναντι ο̟οιουδή̟οτε αντιγόνου τι τύ̟ος 
ανοσίας ε̟ιτυγχάνεται κα µε ̟οιους τρό̟ους µ̟ορεί να ενεργο̟οιηθεί ο 
ανθρώ̟ινος οργανισµός για αυτόν τον τύ̟ο ανοσίας. 
 

• Τι είναι ορός. 
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Α̟ό ̟οια διαδικασία ̟ροέρχονται οι οροί 
Ποιοι οροί θεωρούνται ως οι καταλληλότεροι για τον άνθρω̟ο και γιατί. 
 

• Τι είναι εµβόλια 
Τι µ̟ορεί να ̟εριέχουν τα εµβόλια 
Να εξηγήσετε σε ̟οια ιδιότητα του ανοσοβιολογικού συστήµατος 
στηρίζεται η λειτουργία των εµβολίων. 
 

• Ένας άνθρω̟ος µολύνεται α̟ό ένα ̟αθογόνο βακτήριο ̟ου ̟αράγει 
µια εξωτοξίνη. Στον άνθρω̟ο αυτό δεν εκδηλώνεται ασθένεια. Να 
εξηγήσετε τους ̟ιθανούς λόγους για τους ο̟οίους ο άνθρω̟ος αυτός δεν 
νοσεί. 
 

• Να εξηγήσετε το ρόλο των µακροφάγων κυττάρων στην άµυνα του 
ανθρώ̟ινου οργανισµού.  
 

• Ποιες ̟αθολογικές καταστάσεις ονοµάζονται αυτοάνοσα νοσήµατα. 
 

• Ορισµένες ̟αθολογικές καταστάσεις του  οργανισµού ονοµάζονται 
αυτοάνοσα νοσήµατα. Πως ο οργανισµός στρέφεται εναντίον των δικών 
του συστατικών. 
 

• Τι είναι τα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας και σε ̟οια ̟ερί̟τωση 
̟ροκαλούν τη α̟όρριψη µοσχεύµατος. 
 

• Να εξηγήσετε τις δυσάρεστες συνέ̟ειες για τον ανθρώ̟ινο 
οργανισµό α̟ό την ενεργο̟οίηση του ανοσο̟οιητικού συστήµατος  ̟ου 
δεν οφείλονται σε ̟αθογόνους µικροοργανισµούς. 
 

• Αλλεργία είναι η αντίδραση του ανοσοβιολογικού συστήµατος του 
οργανισµού ενάντια σε ̟αράγοντες ̟ου δεν είναι ̟αθογόνοι ή δεν 
̟ροκαλούν κίνδυνο για την υγεία. Το̟οθετήστε τα στάδια της αλλεργίας 
̟ου αναφέρονται ̟αρακάτω µε την σωστή σειρά ̟ου εµφανίζονται µε την 
εξέλιξη της αντίδρασης αυτής. 
 
Παραγωγή ισταµίνης 
Ευαισθητο̟οίηση του οργανισµού σε αλλεργιογόνο. 
Εµφάνιση καταρροής, άσθµατος, διάρροιας κ.α. 
Ε̟ανέκθεση στο αλλεργιογόνο. 
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• Να ορίσετε το φαινόµενο της αλλεργίας 
 

• Τι ̟ροκαλεί η ̟αραγωγή ισταµίνης κατά την αλλεργική αντίδραση 
ενός οργανισµού. 
 

• Πως ε̟ιτυγχάνεται η ̟αθητική ανοσία 
 

• Τι γνωρίζετε για τα κατασταλτικά Τ-λεµφοκύτταρα 
 

• Πότε κατά την διάρκεια µια µεταµόσχευσης ̟αρατηρείται α̟όρριψη 
του µοσχεύµατος. 
 

• Ποιος είναι ο βασικότερος ̟αράγοντας οργάνωσης της άµυνας του 
ανθρώ̟ινου οργανισµού. 
 

• Με ̟οιον τρό̟ο η δοµή του δέρµατος εµ̟οδίζει α̟οτελεσµατικά την 
είσοδο των µικροβίων στον ανθρώ̟ινο οργανισµό. 
 

• Να ̟εριγράψετε τα στάδια της φλεγµονής. 
 

• Ποιος ο αντιµικροβιακός ρόλος του ̟υρετού. 
 

• Ποιες χηµικές ουσίες διαδραµατίζουν κά̟οιο ρόλο στην διαδικασία 
της φλεγµονώδους αντίδρασης. 
 

• Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των µηχανισµών µη ειδικής 
άµυνας και των µηχανισµών ειδικής άµυνας του ανθρώ̟ινου οργανισµού. 
 

• Ποια είναι τα α̟οτελέσµατα σύνδεσης αντιγόνου- αντισώµατος. 
 

• Να ̟εριγραφεί η ενεργο̟οίηση των βοηθητικών Τ-λεµφοκυττάρων κατά το 
̟ρώτο στάδιο της ̟ρωτογενούς ανοσοβιολογικής α̟όκρισης. 
 

• Ποια τα  είδη των κυττάρων µνήµης και ̟οιος είναι ο ρόλος τους 
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ΣΥΝ∆ΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
  (ΑΙDS) 

 
∆οµή του ιού του AIDS 

 
Ο ιός του AIDS (HIV) ανήκει στους ρετροϊούς, 
είναι δηλαδή ιός RNA. ∆ιαθέτει εκτός α̟ό το 
γενετικό του υλικό (RNA), και το ένζυµο 
αντίστροφη µεταγραφάση, µε το ο̟οίο µ̟ορεί να 
γίνει σύνθεση του DNA µε µήτρα το RNA του ιού. 
Το γενετικό υλικό του ιού, καθώς και τα διάφορα 
ένζυµα ̟ου διαθέτει, είναι κλεισµένα σε ένα 
̟ρωτεϊνικό καψίδιο, το ο̟οίο ̟εριβάλλεται α̟ό ένα λι̟ο̟ρωτεϊνικής φύσης 
έλυτρο. 

 
Οι ξενιστές του ιού του AIDS ή τα κύτταρα ̟ου ̟ροσβάλλει ο ιός. 

 
Ο ιός ̟ροσβάλλει κυρίως τα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα, καθώς και άλλα είδη 
κυττάρων, ό̟ως είναι τα κυτταροτοξικά Τ- λεµφοκύτταρα και τα νευρικά 
κύτταρα. 

 
Με ̟οιον τρό̟ο o ιός  µολύνει  τα κύτταρα 

Ο ιός εισβάλλει στα κύτταρα αυτά αφού ̟ροσδεθεί στους ειδικούς υ̟οδοχείς 
̟ου υ̟άρχουν στην ε̟ιφάνειά τους. 
 
Στον οργανισµό του ανθρώ̟ου σε ̟οια υγρά µ̟ορεί να ανιχνευτεί ο ιός του 

AIDS. 
 

Στον οργανισµό του ανθρώ̟ου ο συγκεκριµένος ιός ανιχνεύεται σε αρκετά 
µεγάλες συγκεντρώσεις κυρίως: 

• στο αίµα, στο σ̟έρµα, στις κολ̟ικές εκκρίσεις  
 και σε αρκετά µικρότερες συγκεντρώσεις 

• στο σάλιο, στα δάκρυα, στον ιδρώτα, στο µητρικό γάλα, στο 
εγκεφαλονωτιαίο υγρό. κ.α. 
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   Τρό̟ος µετάδοσης του ιού  του AIDS 
 
Ο ιός µ̟ορεί να µεταδοθεί: 

• µε την µετάγγιση αίµατος ή µε τη χρήση της ίδιας σύριγγας (κυρίως α̟ό 
τοξικοµανείς).  

• Μ̟ορεί ε̟ίσης να µεταδοθεί και κατά τη σεξουαλική ε̟αφή ενός φορέα 
και ενός υγιούς ατόµου.  

• ∆εν α̟οκλείεται µετάδοση του ιού και κατά τον τοκετό, α̟ό τη µητέρα - 
φορέα ̟ρος το νεογνό. 

                
Τρό̟οι ̟ρόληψης της µόλυνσης α̟ό τον ιό του AIDS 

 
 • Έλεγχος του αίµατος ̟ου ̟ροορίζεται για µεταγγίσεις. 
• Χρησιµο̟οίηση συριγγών µιας χρήσης και µόνο µία φορά α̟ό ένα άτοµο. 
• Πλήρης α̟οστείρωση των χειρουργικών και οδοντιατρικών εργαλείων. 
• Χρήση ̟ροφυλακτικού κατά τη σεξουαλική ε̟αφή. 
 
Πότε και µε ̟οιον τρό̟ο µ̟ορεί να ̟ραγµατο̟οιηθεί  η διάγνωση του AIDS; 
 
Η διάγνωση της νόσου γίνεται είτε µε την ανίχνευση του RNA του ιού είτε µε 
την ανίχνευση των ειδικών για τον ιό αντισωµάτων στο αίµα του ασθενούς. 
Αυτό είναι δυνατό να γίνει µετά την ̟αρέλευση 6 εβδοµάδων έως 6 µηνών α̟ό 
την εισβολή του ιού στον οργανισµό. ∆υστυχώς όµως η ύ̟αρξη ειδικών 
αντισωµάτων ή ειδικών κυτταροτοξικών Τ - λεµφοκυττάρων στον οργανισµό 
του ατόµου δε σηµαίνει αυτόµατα και ανοσία. Ο ιός συνυ̟άρχει στο 
µολυσµένο άτοµο µε τα αντισώµατα ̟ου έχουν ̟αραχθεί γι’ αυτόν. 
 

Ποια είναι τα στάδια ̟ου ακολουθεί η εξέλιξη της νόσου; 
Σελ. Σχολ. Βιβλίου 48 (“Με την είσοδό του στον οργανισµό ... το άτοµο 
οδηγείται τελικά στο θάνατο”) 
  

Πώς µ̟ορεί να αντιµετω̟ιστεί θερα̟ευτικά ο ιός του AIDS; 
∆υστυχώς µέχρι και σήµερα δεν έχει καταστεί δυνατή η θερα̟ευτική 
αντιµετώ̟ισή του, αλλά ούτε και η ̟αρασκευή εµβολίου έναντι του ιού. Αυτό 
οφείλεται στην ̟ολυµορφικότητα του ιού και στην ικανότητά του να 
µεταλλάσσεται. Υ̟άρχουν φάρµακα, ό̟ως το ΑΖΤ και το DCC ̟ου 
καθυστερούν την ανά̟τυξη του ιού και ̟αρεµ̟οδίζουν την αντίστροφη 
µεταγραφή. Σε συνδυασµό µε τη χρήση φαρµάκων έναντι των ευκαιριακών 
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λοιµώξεων α̟ό ̟αθογόνους µικροοργανισµούς έχει ε̟ιµηκυνθεί σηµαντικά το 
χρονικό διάστηµα ε̟ιβίωσης των ασθενών µε AIDS. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 
 

1. Με την είσοδο του στον οργανισµό του ανθρώ̟ου ο ιός συνδέεται µε τους 
ειδικούς υ̟οδοχείς ̟ου βρίσκονται στην ̟λασµατική µεµβράνη  των 
κυττάρων-ξενιστών του ( κυρίως των βοηθητικών Τ- λεµφοκυττάρων αλλά και 
των κυτταροτοξικών Τ- λεµφοκυττάρων και των νευρικών κυττάρων ) και 
µολύνει ̟εριορισµένο αριθµό α̟ό αυτά τα κύτταρα.  
Κατά αυτόν τον τρό̟ο το γενετικό υλικό του ιού εισέρχεται στα κύτταρα –
ξενιστές µαζί µε το ένζυµο αντίστροφη µεταγραφάση. Εκεί ̟ολλα̟λασιάζεται 
χρησιµο̟οιώντας το ένζυµο αντίστροφη µεταγραφάση και αξιο̟οιώντας του 
µηχανισµούς και τα υλικά του κυττάρου. Αρχικά α̟ό το RNA του ιού 
συντίθεται µονόκλωνο DNA το ο̟οίο στη συνέχεια µετατρέ̟εται σε δίκλωνο 
DNA. Συνήθως το δίκλωνο DNA  του ιού συνδέεται µε το DNA του κυττάρου –
ξενιστή και ̟αραµένει ανενεργό ( σε λανθάνουσα κατάσταση). Κατά την 
̟ερίοδο αυτή το άτοµο θεωρείται  φορέας του ιού. 
Υ̟άρχει όµως η ̟ιθανότητα να ενεργο̟οιηθεί ο ιός και να αρχίσει να 
̟ολλα̟λασιάζεται. Συγκεκριµένα το γενετικό υλικό του ιού ενεργο̟οιείται, 
α̟οκό̟τεται α̟ό το DNA του κυττάρου – ξενιστή , µεταγράφεται και 
µεταφράζεται µε α̟οτέλεσµα την ̟αραγωγή νέων ιικών µορίων RNA και 
̟ρωτεινών. Α̟ό το συνδυασµό τους ̟αράγονται νέοι ιοί οι ο̟οίοι αφού 
εγκαταλείψουν το ̟ροσβεβληµένο κύτταρο µολύνουν άλλα κύτταρα- ξενιστές. 
 
2. Η Παρασκευή του εµβολίου έναντι του HIV βρίσκεται ακόµα σε ̟ειραµατικό 
στάδιο εξαιτίας των ̟ροβληµάτων ̟ου οφείλονται στην ̟ολυµορφικότητα ̟ου 
̟αρουσιάζει ο ιός µε την ικανότητα ̟ου έχει να µεταλάσσεται.  
 
3. Σελ. Σχολ. Βιβλίου 48 (“Με την είσοδό του στον οργανισµό ... το άτοµο 
οδηγείται τελικά στο θάνατο”) 
 
4. Η διάγνωση της νόσου γίνεται είτε µε την ανίχνευση του RNA του ιού είτε µε 
την ανίχνευση των ειδικών για τον ιό αντισωµάτων στο αίµα του ασθενούς. 
Αυτό είναι δυνατό να γίνει µετά την ̟αρέλευση 6 εβδοµάδων έως 6 µηνών α̟ό 
την εισβολή του ιού στον οργανισµό. ∆υστυχώς όµως η ύ̟αρξη ειδικών 
αντισωµάτων ή ειδικών κυτταροτοξικών Τ - λεµφοκυττάρων στον οργανισµό 
του ατόµου δε σηµαίνει αυτόµατα και ανοσία. Ο ιός συνυ̟άρχει στο 
µολυσµένο άτοµο µε τα αντισώµατα ̟ου έχουν ̟αραχθεί γι’ αυτόν.  
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ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 
Τι είναι ξενιστής και τι παράσιτο; Να αναφερθούν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 
παράσιτα χρησιµοποιούν πάνω από ένα είδος ξενιστών. 
 
Ξενιστής ονοµάζεται ο οργανισµός που –φιλοξενεί- ένα παράσιτο. 

Παράσιτα ονοµάζονται οι µικροοργανισµοί οι οποίοι προκειµένου να επιβιώσουν και 

να αναπαραχθούν περνούν ένα µέρος ή ολόκληρη τη ζωή τους στο εσωτερικό 

κάποιου άλλου οργανισµού (ξενιστής) προκαλώντας συχνά διαταραχές στην υγεία 

του. 

Περιπτώσεις παρασίτων που χρησιµοποιούν πάνω από ένα είδος ξενιστών 

συναντήσαµε στα πρωτόζωα. Συγκεκριµένα : 

 

• Το πλασµώδιο, χρησιµοποιεί ως ξενιστές τα κουνούπια, και τον άνθρωπο, 

στον οποίο προκαλεί ελονοσία 

 

• Το τρυπανόσωµα, µεταδίδεται από τη µύγα Τσε-Τσε (ξενιστής) και προκαλεί 

στον άνθρωπο ( ξενιστής ) την ασθένεια του ύπνου. 

 

• Το τοξόπλασµα µεταδίδεται στον άνθρωπο (ξενιστής) από τα κατοικίδια ζώα 

(ξενιστής) προσβάλλει βασικά όργανα όπως τους πνεύµονες, το ήπαρ και την 

σπλήνα προκαλώντας αποβολές σε εγκύους. 

 

Τι γνωρίζετε για τη παθογόνο δράση των βακτηρίων 
 

Η παθογόνος δράση των βακτηρίων, που απειλεί την υγεία µας, οφείλεται σε ουσίες 

που παράγουν. Οι ουσίες αυτές ονοµάζονται τοξίνες και διακρίνονται σε ενδοτοξίνες 

και εξωτοξίνες.  

Οι ενδοτοξίνες βρίσκονται στο κυτταρικό τοίχωµα ορισµένων παθογόνων βακτηρίων 

και είναι υπεύθυνες για συµπτώµατα όπως ο πυρετός η πτώση της πίεσης του 

αίµατος. 

Οι εξωτοξίνες εκκρίνονται από τα παθογόνα βακτήρια και µε την κυκλοφορία του 

αίµατος διασπείρονται στο εσωτερικό του ανθρώπινου οργανισµού και προσβάλλουν 

ανάλογα µε την φύση τους συγκεκριµένα όργανα. Αξίζει να αναφερθεί ότι πόνος 

στην περιοχή της φλεγµονής οφείλεται και στην δράση των εξωτοξινών. ( βλέπε σελ 

33 του βιβλίου) 

 

 Σηµείωση. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα βακτήρια ενέχονται και στην πρόκληση αυτοάνοσων 

νοσηµάτων ( σελ 40 σχολικού βιβλίου ). Πιο αναλυτικά τα αυτοάνοσα νοσήµατα 

µπορεί να προκληθούν εξαιτίας του γεγονότος ότι τα Τ-λεµφοκύτταρα δεν έχουν –
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µάθει- να ξεχωρίζουν ορισµένα συστατικά του ίδιου του οργανισµού από συστατικά 

ξένων κυττάρων µε αποτέλεσµα να επιτίθενται και στα κύτταρα του οργανισµού.  

Για παράδειγµα συστατικά των κυττάρων των βαλβίδων της καρδιάς µοιάζουν µε 

συστατικά ορισµένων βακτηρίων που δρουν ως αντιγόνα. Μετά από µια πιθανή 

µόλυνση από ένα τέτοιο βακτήριο τα αντισώµατα που παράγονται στρέφονται και 

εναντίον κυττάρων του οργανισµού. 

 

 
Τι γνωρίζετε για τις ασθένειες που προκαλούνται από ιούς 
 
Οι ιοί προκαλούν στον άνθρωπο διάφορες ασθένειες οι οποίες ονοµάζονται ιώσεις ή 

ιογενείς λοιµώξεις. Κάποιες από αυτές είναι διαταραχές της υγείας όπως είναι το 

κρυολόγηµα και κάποιες είναι σοβαρότερες όπως ή πολιοµυελίτιδα και το AIDS. 

Πιο αναλυτικά οι ασθένειες που προκαλούνται στον άνθρωπο από τους ιούς είναι:  

 

• Η πολιοµυελίτιδα που οφείλεται στον ιό της πολιοµυελίτιδας ο οποίος 

προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα του νωτιαίου µυελού 

• Η γρίπη που οφείλεται στον ιό της γρίπης ο οποίος προσβάλλει τα επιθηλιακά 

κύτταρα της αναπνευστικής οδού. 

• Το σύνδροµο της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS ) που 

προκαλείται από τον ιό HIV ο οποίος προσβάλλει κυρίως τα βοηθητικά Τ-

λεµφοκύτταρα καθώς και άλλα είδη κυττάρων όπως είναι τα κυτταροτοξικά Τ- 

λεµφοκύτταρα και τα νευρικά κύτταρα. 

• ∆ιάφορα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα λοιµώδη νοσήµατα   (επιπλέον του ΑΙDS) όπως 

είναι ο απλός έρπητας, η λοίµωξη από ιούς των ανθρώπινων θηλωµάτων, η ηπατίτιδα 

Β και η ηπατίτιδα C. 

 

ΣΗΜΕΊΩΣΗ. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι ιοί ενέχονται και στην πρόκληση 

ορισµένων αυτοάνοσων νοσηµάτων ( βλέπε σελ 40 σχολικού βιβλίου) 

 

Ποιες λανθάνουσες µορφές υπάρχουν στα µικρόβια. Τι γνωρίζετε για τις 
διαδικασίες µέσω των οποίων µεταπίπτουν σε αυτές. 
 

Λανθάνουσες µορφές µικροβίων υπάρχουν στα βακτήρια και στους ιούς. 

Αναλυτικότερα οι – λανθάνουσες – αυτές µορφές και οι  διαδικασίες µέσω των 

οποίων µεταπίπτουν σε αυτές είναι:  

Σε αντίξοες συνθήκες όπως σε ακραίες θερµοκρασίες ή υπό τη δράση ακτινοβολιών 

πολλά βακτήρια µετατρέπονται σε ανθεκτικές µορφές τα ενδοσπόρια. Τα ενδοσπόρια 

είναι αφυδατωµένα κύτταρα µε ανθεκτικά τοιχώµατα και χαµηλούς µεταβολικούς 

ρυθµούς. Όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος ξαναγίνουν ευνοϊκές τα ενδοσπόρια 

βλαστάνουν δίνοντας το καθένα ένα βακτήριο. 
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Η λανθάνουσα κατάσταση των ιών ή οποία συναντάται στους ιούς που έχουν ως 

γενετικό υλικό δίκλωνο DNA όπως είναι ο ερπητοιός και στους ρετροιούς όπως είναι 

ο HIV που προκαλεί την ασθένεια του AIDS. Στους ιούς που έχουν ως γενετικό 

υλικό δίκλωνο DNA µετά την είσοδο του γενετικού υλικού στο κύτταρο –ξενιστή το 

δίκλωνο DNA του ιού είναι δυνατό να ενσωµατωθεί στο γονιδίωµα του κυττάρου – 

ξενιστή και να παραµείνει σε λανθάνουσα κατάσταση για κάποιο χρονικό διάστηµα. 

Στην περίπτωση αυτή το DNA του ιού µπορεί να διπλασιάζεται µαζί µε το γονιδίωµα 

του κυττάρου ξενιστή όταν αυτό διαιρείται. 

Στους ρετροιούς µετά την είσοδο του γενετικού υλικού του ιού στο κύτταρο ξενιστή 

το RNA του ιού λειτουργεί ως πρότυπο για την παραγωγή ενός µονόκλωνου µορίου 

DNA µε την βοήθεια ενός ενζύµου αντίστροφη µεταγράφαση. Το µόριο αυτό αφού 

γίνει δίκλωνο χρησιµοποιώντας τα ένζυµα και τα  υλικά του κυττάρου- ξενιστή 

ενσωµατώνεται στο γενετικό υλικό του κυττάρου-ξενιστή. Στην περίπτωση αυτή 

κάθε φορά που το κύτταρο αντιγράφει το DNA του προκειµένου να αναπαραχθεί 

αντιγράφεται και το γενετικό υλικό του ιού που έχει ενσωµατωθεί σε αυτό. Με τον 

τρόπο αυτό µπορούν να παραχθούν γενιές κυττάρων που θα φέρουν και τις γενετικές 

πληροφορίες του ρετροιού.  

 

Σε ποιες φάσεις κατά τον κύκλο ζωής ενός ιού, ο ιός εκµεταλλεύεται τους 
µηχανισµούς του κυτταρικού-ξενιστή. να θεωρηθεί ότι ο ιός δεν βρίσκεται σε 
λανθάνουσα κατάσταση 
 

Γνωρίζουµε ότι οι ιοί χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα 

διότι εξασφαλίζουν από τα κύτταρα- ξενιστές τους µηχανισµούς αντιγραφής 

µεταγραφής και µετάφρασης καθώς και τα περισσότερα ένζυµα και υλικά που τους 

είναι απαραίτητα για τις λειτουργίες αυτές. Οι συγκεκριµένες φάσεις κατά τον κύκλο 

ζωής τους που εκµεταλλεύονται τους µηχανισµούς του κυττάρου-ξενιστή είναι: 

Στους ιούς που έχουν ως γενετικό υλικό δίκλωνο DNA όπως είναι οι ερπητοιοί, οι ιοί 

χρησιµοποιούν τους µηχανισµούς αντιγραφής µεταγραφής και µετάφρασης του 

κυττάρου ξενιστή προκειµένου να πολλαπλασιαστούν. Αυτό γίνεται είτε άµεσα στην 

περίπτωση που δεν µεσολαβεί λανθάνουσα κατάσταση είτε µετά την ενεργοποίηση 

του DNA του ιού ( που οφείλεται σε επίδραση διαφόρων ερεθισµάτων ) όταν οι ιοί 

βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση. Και στις δύο περιπτώσεις σχηµατίζονται 

πολλοί νέοι ιοί που θα απελευθερωθούν από το κύτταρο – ξενιστή και θα µολύνουν 

άλλα  κύτταρα µε δυσάρεστες συνέπειες για την λειτουργία και την επιβίωση του 

οργανισµού. 

Στους ρετροιούς (στους οποίους ανήκει και ο ιός HIV) µετά την είσοδο του 

γενετικού υλικού του ιού στο κύτταρο-ξενιστή το RNA του ιού µετατρέπεται σε 

µονόκλωνο DNA µε την βοήθεια του ενζύµου αντίστροφη µεταγραφάση που είναι 

ιϊκής προέλευσης. Το µονόκλωνο DNA µετατρέπεται σε δίκλωνο χρησιµοποιώντας 

τους µηχανισµούς του κυττάρου-ξενιστή. Στην συνέχεια ενσωµατώνεται στο 

γενετικό υλικό του κυττάρου-ξενιστή. Κάποια στιγµή για λόγους που δεν είναι πάντα 
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σαφείς το γενετικό υλικό του ιού ενεργοποιείται µεταγράφεται και µεταφράζεται µε 

αποτέλεσµα την παραγωγή νέων ιϊκών µορίων RNA και πρωτεϊνών. Από το 

συνδυασµό τους παράγονται νέοι ιοί αφού εγκαταλείψουν το προσβεβληµένο 

κύτταρο µολύνουν µε την ίδια διαδικασία άλλα κύτταρα. Και στην περίπτωση αυτή 

για να γίνουν η µεταγραφή και η µετάφραση ο ιός εκµεταλλεύεται πάλι τους 

µηχανισµούς και τα ένζυµα του κυττάρου στο οποίο παρασιτεί.  

 

Με βάση τα όσα γνωρίζετε για τους ιούς να εξηγηθεί γιατί οι ιοί είναι υποχρεωτικά 
παθογόνοι µικροοργανισµοί. Με ποιους τρόπους ένας ιός µπορεί να προκαλέσει 
προβλήµατα υγείας στον άνθρωπο. 
 

Γνωρίζουµε ότι οι ιοί προκειµένου να πολλαπλασιασθούν είναι υποχρεωµένοι να 

χρησιµοποιήσουν τους µηχανισµούς αντιγραφής, µεταγραφής και µετάφρασης 

καθώς και τα περισσότερα ένζυµα και υλικά που είναι απαραίτητα για τις 

λειτουργίες αυτές από τα κύτταρα- ξενιστές. (για το λόγο αυτό άλλωστε 

χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα. 

Συνεπώς τα ανθρώπινα κύτταρα-ξενιστές που έχουν µολυνθεί από ιούς δεν µπορούν 

να επιτελέσουν τις αντίστοιχες διαδικασίες (αντιγραφής, µεταγραφής και 

µετάφρασης) οι οποίες είναι απαραίτητες για την οµαλή λειτουργία τους µε 

αποτέλεσµα να έχουµε αδυναµία κυτταρικής λειτουργίας, διαταραχή της 

οµοιόστασης και άρα εκδήλωση ασθένειας. (η σοβαρότητα της ασθένειας εξαρτάται 

από το είδος των κυττάρων ή των ιστών που έχουν προσβληθεί από κάποιο ιό). 

Επιπρόσθετα αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τον κύκλο ζωής των ιών όταν αυτοί 

εξέρχονται από τα κύτταρα –ξενιστές για να µολύνουν άλλα κύτταρα προκαλούν 

συνήθως την καταστροφή των κυττάρων από τα οποία εξέρχονται µε αποτέλεσµα 

δυσάρεστες συνέπειες για την εύρυθµη λειτουργία και την επιβίωση του οργανισµού. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά: 

Στον ιό HIV που προκαλεί το AIDS και Σε ορισµένους ιούς που ενέχονται στην 

πρόκληση  αυτοάνοσων νοσηµάτων. 

 

Ποια νοµίζετε ότι είναι τα πλεονεκτήµατα από το γεγονός ότι τα αντιβιοτικά 
δρουν επιλεκτικά. 
 
Καταστρέφονται µόνο οι παθογόνοι µικροοργανισµοί χωρίς ταυτόχρονα να 

βλάπτονται τα ανθρώπινα κύτταρα. Ως παράδειγµα µπορεί να αναφερθούν τα 

αντιβιοτικά που δρουν εµποδίζοντας τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώµατος των 

µικροοργανισµών (όπως η πενικιλίνη) που δεν προκαλούν καµία βλάβη στα 

ανθρώπινα κύτταρα αφού αυτά δεν διαθέτουν κυτταρικό τοίχωµα. 

 

Τις περισσότερες φορές δεν καταστρέφεται η φυσιολογική µικροχλωρίδα του 

ανθρώπου η οποία είναι απαραίτητη για την οµαλή λειτουργία του οργανισµού. 
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Να εξηγήσετε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους τα αντιβιοτικά δεν έχουν 
καµία επίδραση έναντι των ιών. Θα µπορούσε ο άνθρωπος να κατασκευάσει 
αντιϊκές χηµικές ουσίες µε επιλεκτική δράση. Να εξηγηθεί αναλυτικά ο 
συλλογισµός σας.  
 

Γνωρίζουµε ότι:  

Τα αντιβιοτικά είναι χηµικές ουσίες µε αντιµικροβιακή δράση που παράγονται από 

βακτήρια, µύκητες και φυτά. ∆ρουν αναστέλλοντας  ή παρεµποδίζοντας κάποια 

βιοχηµική αντίδραση των µικροοργανισµών. 

Οι ιοί είναι υποχρεωτικά κυτταρικά παράσιτα που για τον πολλαπλασιασµό 

εξασφαλίζουν από τα κύτταρα ξενιστές τους µηχανισµούς αντιγραφής µεταγραφής 

και µετάφρασης καθώς και τα περισσότερα ένζυµα που είναι απαραίτητα για τις 

λειτουργίες αυτές.  

 Άρα από τα παραπάνω προκύπτει ότι. 

Όταν οι ιοί είναι έξω από τα κύτταρα –ξενιστές είναι µεταβολικά ανενεργοί δηλαδή 

δεν επιτελούν καµία βιοχηµική αντίδραση  και άρα εξορισµού τα αντιβιοτικά δεν 

µπορούν να έχουν καµία επίδραση.  

Όταν βρίσκονται στο εσωτερικό των κυττάρων-ξενιστών η χρήση κάποιου 

αντιβιοτικού που θα εµπόδιζε τον πολλαπλασιασµό τους θα είχε βλαβερές συνέπειες 

και για τα ανθρώπινα κύτταρα οι µηχανισµοί των οποίων χρησιµοποιούνται από τους 

ιούς. ∆εν υπάρχει δηλαδή δυνατότητα επιλεκτικής δράσης. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα αντιβιοτικά δεν έχουν καµία  επίδραση έναντι 

των ιών. 

Για την παρασκευή αντιϊκών ουσιών µε επιλεκτική δράση είναι απαραίτητο να 

εστιάσουµε την προσοχή µας σε βιοχηµικές διαδικασίες που επιτελούνται ειδικά από 

τους ιούς χωρίς να επιτελούνται από τα  ανθρώπινα κύτταρα-ξενιστές τους.  

Μια τέτοια διαδικασία είναι η λειτουργία της αντίστροφης µεταγραφής που 

επιτελείται από τους ρετροιούς. Συνεπώς µπορούν να παρασκευαστούν ουσίες που 

θα  έχουν επιλεκτική δράση αφού θα  παρεµποδίζουν η θα αναστέλλουν την 

αντίστροφη µεταγραφή χωρίς να βλάπτουν τα ανθρώπινα κύτταρα. Τέτοιες χηµικές 

ουσίες είναι το ΑΖΤ και το DCC που χρησιµοποιούνται µε αρκετή επιτυχία για να 

επιβραδυνθεί ή ανάπτυξη του HIV.( ΣΕΛ 49 σχολ.βιβλ.) 

 

Γιατί η χρήση αντιβιοτικού οδηγεί στη δηµιουργία στελεχών βακτηρίων που 

παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε αυτά. 

 
Τα βακτήρια παρουσιάζουν τεράστια γενετική ποικιλοµορφία µε αποτέλεσµα σε 

έναν πληθυσµό βακτηρίων να υπάρχουν ενδεχοµένως ελάχιστα βακτήρια που 

παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε κάποιο αντιβιοτικό. Π.χ. στρεπτοµυκίνη. Αν 

µολυνθούµε από έναν τέτοιο πληθυσµό βακτηρίων  και νοσήσουµε η χορήγηση 
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στρεπτοµυκίνης θα έχει αποτέλεσµα την επιβίωση µόνο των βακτηρίων εκείνων που 

παρουσίαζαν ανθεκτικότητα στο συγκεκριµένο αντιβιοτικό.  

Επειδή τα βακτήρια αναπαράγονται µονογονικά µε διχοτόµηση τα  ανθεκτικά 

βακτήρια θα µεταβιβάσουν την ιδιότητα αυτή στους απογόνους τους και έτσι θα 

δηµιουργηθεί ένας πληθυσµός βακτηρίων στον οποίο όλα τα άτοµα θα 

παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στη στρεπτοµυκίνη. 

Με την αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών το φαινόµενο της δηµιουργίας βακτηριακών 

στελεχών που παρουσιάζουν ανθεκτικότητα σε διάφορα αντιβιοτικά επιτείνεται µε 

αποτέλεσµα να γίνεται ολοένα και µεγαλύτερη η ανάγκη για την ανακάλυψη νέων 

αντιβιοτικών.  

 

Ποια είναι τα πιθανά προβλήµατα που δηµιουργούνται από την αλόγιστη χρήση 
αντιβιοτικών.  
 
Αυξάνεται η πιθανότητα δηµιουργίας βακτηριακών στελεχών που παρουσιάζουν 

ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά. Για το λόγο αυτό γίνεται όλο και µεγαλύτερη η 

ανάγκη για την ανακάλυψη νέων αντιβιοτικών. 

Όπως κάθε φαρµακευτική ουσία έτσι και τα αντιβιοτικά µπορεί να έχουν κάποιου 

είδους παρενέργειες ή να είναι τοξικά για τον οργανισµό ( π.χ. πρόκληση αλλεργιών 

) 

Υπάρχει κίνδυνος να βλάψουν τη φυσιολογική µικροχλωρίδα του ανθρώπου η οποία 

είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του οργανισµού( η καταστροφή της 

µικροχλωρίδας καθιστά τον άνθρωπο περισσότερο ευάλωτο σε λοίµωξη από κάποιον 

άλλο παθογόνο µικροοργανισµό.) 

Για τους λόγους αυτούς τα αντιβιοτικά θα πρέπει να χορηγούνται.  

• Αφού πρώτα ταυτοποιηθεί το είδος του παθογόνου µικροοργανισµού που 

προκάλεσε την λοίµωξη και  

• Αφού πρώτα εξακριβωθεί  ( µετά από καλλιέργεια ) ότι το συγκεκριµένο 

αντιβιοτικό που θα χορηγηθεί είναι κατάλληλο για την περίσταση κάτι το 

οποίο γίνεται µε τεστ αντοχής αντιβιοτικών ή αντιβιόγραµµα . 
 

2
° 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ –ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ- ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 
Οικολογία. Είναι η ε̟ιστήµη ̟ου µελετά τις σχέσεις των οργανισµών µε τους 
αβιοτισκούς ̟αράγοντες του ̟εριβάλλοντος τους και τους άλλους 
οργασνισµούς ̟ου ανήκουν στο ίδιο η διαφορετικό είδος α̟ό αυτούς. 
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Οικοσύστηµα. Ένα σύστηµα µελέτης ̟ου ̟εριλαµβάνει τους βιοτικούς και 
τους αβιοτικούς ̟αράγοντες  µιας ̟εριοχής καθώς και το σύνολο των 
αλληλε̟ιδράσεων ̟ου ανα̟τύσσονται µεταξύ τους. 
 
Βιοτικοί ̟αράγοντες. Το σύνολο των οργανισµών ̟ου ζουν σε µία ̟εριοχή 
(φυτά, ζώα, µικρόβια, ̟αραγωγοί, καταναλωτές, α̟οικοδοµητές, αυτότροφοι, 
ετερότροφοι) 
 
Αβιοτικοί ̟αράγοντες. Χαρακτηριστικά του φυσικού ̟εριβάλλοντος ό̟ως 
το κλίµα (υγρασία, θερµοκρασία, ηλιοφάνεια) η διαθεσιµότητα θρε̟τικών 
στοιχείων , η σύσταση του εδάφους, η αλατότητα του νερού ̟ου ε̟ηρεάζουν 
τους οργανισµούς στο χώρο ̟ου ανα̟τύσσονται.( ηλιακή ακτινοβολία, 
νεκρή οργανική ύλη  κ.α) 
 
Αυτότροφοι  οργανισµοί. Οργανισµοί ̟ου ̟αράγουν οι ίδιοι τις χηµικές 
ουσίες α̟ό τις ο̟οίες εξασφαλίζεται η α̟αραίτητη ενέργεια για την ε̟ιβίωσή 
τους. Σε αυτούς ανήκουν τα φύκη, τα κυανοβακτήρια, και οι ̟ολυκύτταροι 
φυτικοί οργανισµοί. 
 
Ετερότροφοι οργανισµοί. Οι οργανισµοί ̟ου ̟αραλαµβάνουν µε την τροφή 
τους τις χηµικές ουσίες ̟ου είναι α̟αραίτητες για την κάλυψη των 
ενεργειακών τους αναγκών.∆ιακρίνονται σε καταναλωτές και 
α̟οικοδοµητές. 
 
Παραγωγοί. Ονοµάζονται οι οργανισµοί ̟ου φωτοσυνθέτουν ,έχουν δηλαδή 
την ικανότητα να δεσµεύουν την ηλιακή ενέργεια και να την αξιο̟οιούν για 
την ̟αραγωγή γλυκόζης και άλλων υδατανθράκων α̟ό α̟λά ανόργανα 
µόρια (διοξείδιο του άνθρακα και νερό) 
 
Καταναλωτές. Οι οργανισµοί ̟ου τρέφονται µε φυτικούς η άλλους ζωικούς 
οργανισµού. Σε αυτούς ανήκουν ζωικοί οργανισµοί (µονοκύττταροι  και 
̟ολυκύτταροι). ∆ιακρίνονται σε καταναλωτές ̟ρώτης, δεύτερης, τρίτης, ή 
µεγαλύτερης τάξης. Κορυφαίοι καταναλωτές είναι τα ζώα ̟ου δεν τρώγονται 
α̟ό κανένα άλλο. 
 
Α̟οικοδοµητές. Ονοµάζονται οι µικροοργανισµοί (βακτήρια και µύκητες) 
̟ου τρέφονται µε νεκρή οργανική ύλη (φύλλα, καρ̟ούς, α̟εκκρίσεις, τρίχες, 
σώµατα νεκρών οργανισµών) και την µετατρέ̟ουν σε ανόργανη. Η 
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ανόργανη ύλη µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί εκ νέου α̟ό τους φυτικούς 
οργανισµούς. 
 
Πληθυσµός. Οι οργανισµοί ενός οικοσυστήµατος οι ο̟οίοι ανήκουν στο ίδιο 
είδος. 
 
Βιοκοινότητα. Το σύνολο των διαφορετικών ̟ληθυσµών ̟ου ζουν σε ένα 
οικοσύστηµα αλλά και  οι σχέσεις ̟ου ανα̟τύσσονται µεταξύ τους. 
 
Βιότο̟ος. Η ̟εριοχή στην ο̟οία ζει ένας ̟ληθυσµός ή µία βιοκοινότητα. 
 
Βιόσφαιρα. Το τµήµα του φλοιού της γης ̟ου ε̟ιτρέ̟ει την ύ̟αρξη της 
ζωής. (α̟οτελεί το µεγαλύτερο γνωστό οικοσύστηµα) 
 
Ετερότροφα οικοσύστηµατα. Οικοσυστήµατα τα ο̟οία εισάγουν την 
ενέργεια ̟ου είναι α̟αραίτητη για την διατήρηση της δοµής τους µε την 
µορφή χηµικών ενώσεων. (Τυ̟ικό ̟αράδειγµα ετερότροφου οικοσυστήµατος 
είναι µία ̟όλη.) 
 
Αυτότροφα οικοσυστήµατα. Οικοσυστήµατα τα ο̟οία εισάγουν την 
ενέργεια ̟ου είναι α̟αραίτητη για την διατήρηση της δοµής τους µε την 
µορφή της ηλιακής ακτινοβολίας, η ο̟οία δεσµεύεται α̟ό τους ̟αραγωγούς 
µε την διαδικασία της φωτοσύνθεσης και µετατρέ̟εται σε γλυκόζη και σε 
άλλους υδατάνθρακες.( ̟.χ ένα δάσος) 
 
Μηχανισµοί αυτορρύθµισης. Οι µηχανισµοί των οικοσυστηµάτων ̟ου τα 
καθιστούν ικανά να ε̟αναφέρουν την ισσορο̟ία στις σχέσεις µεταξύ  των 
βιοτικών και των αβιοτικών ̟αραγόντων ό̟οτε µία µεταβολή τείνει να τις 
α̟ορρυθµίσει.  

 
ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Τροφικές σχέσεις. Οι σχέσεις ̟ου δηµιουργούν οι διατροφικές συνήθειες 
των οργανισµών διαφορετικών ειδών. Με αυτές διανέµεται η ενέργεια σε ένα 
οικοσύστηµα. 
 
Τροφικό ε̟ί̟εδο. Είναι το ε̟ί̟εδο στο ο̟οίο το̟οθετούνται όλοι οι 
οργανισµοί ενός οικοσυστήµατος ̟ου τρέφονται, α̟έχοντας τον ίδιο αριθµό 
βηµάτων α̟ό τον ήλιο και έχουν τις ίδιες τροφικές συνήθειες. 
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Τροφική αλυσίδα. Είναι η α̟εικόνιση µιας τροφικής σχέσης µεταξύ των 
οργανισµών ̟ου ζουν σε µία ̟εριοχή µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι κάθε 
καταναλωτής καταναλώνει και καταναλώνεται α̟ό οργανισµούς ενός µόνο 
ε̟ι̟έδου. 
 
Τροφικό ̟λέγµα. Είναι η α̟εικόνιση όλων των δυνατών τροφικών σχέσεων 
̟ου ανα̟τύσσονται µεταξύ των οργανισµών ενός οικοσυστήµατος. 
 
Βιοµάζα. Ονοµάζεται η ξηρή µάζα των οργανισµών ανά µονάδα ε̟ιφάνειας. 
 
Τροφική ̟υραµίδα. Τρό̟ος α̟εικόνισης των ̟οσοτικών τροφικών σχέσεων 
̟ου υ̟άρχουν µεταξύ των οργανισµών ενός οικοσυστήµατος. Α̟οτελείται 
α̟ό ε̟άλληλα ορθογώνια τροφικά ε̟ί̟εδα σε καθένα α̟ό τα ο̟οία 
̟εριλαµβάνονται όλοι οι οργανισµοί ̟ου τρέφονται α̟έχοντας ίδιο αριθµό 
βηµάτων α̟ό τον ήλιο. 
 
Πυραµίδα ενέργεια. Τροφική ̟υραµίδα ̟ου α̟εικονίζει την µεταβολή της 
δεσµευµένης ενέργειας α̟ό το ένα τροφικό ε̟ί̟εδο ενός οικοσυστήµατος στο 
άλλο. 
 
Πυραµίδα βιοµάζας. Τροφική ̟υραµίδα ̟ου α̟εικονίζει την µεταβολή της 
βιοµάζας α̟ό το ένα τροφικό ε̟ί̟εδο ενός οικοσυστήµατος στο άλλο. 
 
Πυραµίδα ̟ληθυσµού. Τροφική ̟υραµίδα ̟ου α̟εικονίζει την µεταβολή 
του ̟ληθυσµού α̟ό το ένα τροφικό ε̟ί̟εδο ενός οικοσυστήµατος στο άλλο. 
 
Παρασιτικές τροφικές σχέσεις. Οι τροφικές σχέσεις κατά τις ο̟οίες κά̟οιοι 
οργανισµοί (̟αράσιτα) τρέφονται α̟ό κά̟οιον άλλο οργανισµό  (ξενιστής). 
Η ύ̟αρξη ̟αρασιτικών τροφικών σχέσεων µετατρέ̟ει τις ̟υραµίδες 
̟ληθυσµού σε ανεστραµµένες. 
 
Ανεστραµµένη ̟υραµίδα. Χαρακτηρίζεται η τροφική ̟υραµίδα ̟ληθυσµού 
ενός οικοσυστήµατος στο ο̟οίο ̟αρατηρούνται ̟αρασιτικές τροφικές 
σχέσεις. Ο ̟ληθυσµός των ανώτερων ε̟ι̟έδων γίνεται µεγαλύτερος α̟ό τον  
̟ληθυσµό των κατώτερων και έτσι το εµβαδόν των ορθογωνίων ̟ου 
αντιστοιχούν στα ανώτερα τροφικά ε̟ί̟εδα γίνεται µεγαλύτερο. 
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BIOΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 
 

Βιογεωχηµικοί κύκλοι. Οι ε̟αναλαµβανόµενες κυκλικές ̟ορείες των 
χηµικών στοιχείων στα οικοσυστήµατα. ∆ιεκ̟εραιώνονται µε την συµµετοχή 
βιολογικών, γεωλογικών και χηµικών διαδικασιών. (κύκλος άνθρακα, 
αζώτου, νερού) 
 
Φωτοσύνθεση. ∆ιαδικασία κατά την ο̟οία τα φυτά δεσµεύουν την ηλιακή 
ενέργεια το διοξείδιο του άνθρακα της ατµόσφαιρας και το νερό του εδάφους 
και ̟αράγουν γλυκόζη και α̟ελευθερώνουν οξυγόνο. 
 
Γλυκόζη. Οργανική ένωση η ο̟οία ̟αράγεται κατά την διάρκεια της 
φωτοσύνθεσης και χρησιµο̟οιείται α̟ό τους οργανισµούς ως ̟ηγή 
ενέργειας. 
 
Κυτταρική ανα̟νοή. ∆ιαδικασία των οργανισµών κατά την ο̟οία 
οξειδώνεται  η γλυκόζη και α̟ελευθερώνεται ενέργεια για την κάλυψη των 
αναγκών τους. Ταυτόχρονα ̟αράγεται και διοξείδιο του άνθρακα το ο̟οίο 
ε̟ιστρέφει στην ατµόσφαιρα. 
 
Αζωτοδέσµευση. Η διαδικασία µετατρο̟ής του ατµοσφαιρικού αζώτου  σε 
µορφές αξιο̟οιήσιµες α̟ό τους ̟αραγωγούς. ∆ιακρίνεται σε ατµοσφαιρική 
και βιολογική. 
 
Ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση. Αντίδραση του ατµοσφαιρικού αζώτου µε τους 
υδρατµούς (νερό) της ατµόσφαιρας ̟ρος σχηµατισµό αµµωνίας ή µε το 
οξυγόνο της ατµόσφαιρας ̟ρος σχηµατισµό νιτρικών ιόντων. 
 
Βιολογική αζωτοδέσµευση. ∆έσµευση του ατµοσφαιρικού αζώτου α̟ό 
ελεύθερους ή συµβιωτικούς µικροοργανισµούς και η µετατρο̟ή του σε 
νιτρικά ιόντα τα ο̟οία µ̟ορούν να α̟ορροφηθούν α̟ό τα φυτά. 
 
Αζωτοδεσµευτικά βακτήρια. Είναι τα βακτήρια ̟ου ζουν συµβιωτικά στις 
ρίζες των ψυχανθών (τριφύλλι, µ̟ιζέλιο, φασολιά, φακή, σόγια) σε ειδικά 
εξογκώµατα, ̟ου ονοµάζονται φυµάτια και έχουν την ικανότητα να 
δεσµεύουν το ατµοσφαιρικό άζωτο και να το µετατρέ̟ουν σε νιτρικά ιόντα 
τα ο̟οία µ̟ορούν να α̟ορροφηθούν α̟ό τα φυτά (ψυχανθή). 
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Νιτρο̟οιητικά βακτήρια. Βακτήρια του εδάφους ̟ου έχουν την ικανότητα 
να µετατρέ̟ουν την αµµωνία του εδάφους σε νιτρικά ιόντα τα ο̟οία 
̟αραλαµβάνονται α̟ό τα φυτά. 
 
Α̟ονιτρο̟οιητικά βακτήρια. Βακτήρια του εδάφους ̟ου έχουν την 
ικανότητα να µετατρέ̟ουν τα νιτρικά ιόντα του εδάφους σε µοριακό άζωτο 
το ο̟οίο ε̟ιστρέφει στην ατµόσφαιρα.  
 
Νιτρικά ιόντα. Μορφή αζώτου ̟ου εύκολα ̟ροσλαµβάνεται α̟ό τα φυτά. 
 
Αµειψισ̟ορά. Η εναλλαγή στην καλλιέργεια σιτηρών και ψυχανθών. 
Σκο̟ός της είναι ο εµ̟λουτισµός του εδάφους  µε άζωτο. 
 
Εξάτµιση. Η α̟οµάκρυνση νερού µε την µορφή υδρατµών α̟ό ο̟οιαδή̟οτε 
ε̟ιφάνεια. 
 
Ε̟ιδερµική εξάτµιση. Η εξάτµιση του νερού α̟ό την ε̟ιφάνεια των 
φύλλων. 
 
∆ια̟νοή. Η α̟οµάκρυνση νερού µε την µορφή υδρατµών α̟ό τα στόµατα 
των φύλλων δηλαδή α̟ό τους ̟όρους της ε̟ιδερµίδας των φύλλων.  
 
Κατακρηµνίσεις. Τα φυσικά φαινόµενα (νερό, χιόνι, χαλάζι) κατά τα ο̟οία 
το νερό α̟οµακρύνεται α̟ό την ατµόσφαιρα και γίνεται διαθέσιµο στα 
υδάτινα και χερσαία οικοσυστήµατα. 
 
Ερηµο̟οίηση. ∆ιαδικασία κατά την ο̟οία η γόνιµη γη µετατρέ̟εται σε 
άγονο έδαφος, µικρής ̟αραγωγικότητας και βιοµάζας εξαιτίας ανθρώ̟ινης 
̟αρέµβασης (α̟οψίλωση δασών, ̟υρκαγιά, υ̟ερβόσκηση, όξινη βροχή, 
ρύ̟ανση του εδάφους).  
 
Α̟οψίλωση. Η α̟ογύµνωση µιας ̟εριοχής α̟ό φυτά , η καταστροφή των 
δασών εξαιτίας υλοτόµησης ή εκχέρσωσης. 
 
Πυρκαγιά. Εκδήλωση της φωτιάς σε ένα οικοσύστηµα. Συνηθισµένο 
φαινόµενο στα µεσογειακά οικοσυστήµατα. 
 
Υ̟ερβόσκηση. Η εντατική βόσκηση µιας ̟εριοχής. Σε συνδυασµό µε την 
̟υρκαγιά οδηγεί στην ερηµο̟οίηση της ̟εριοχής. 
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Ρύ̟ανση. Η ε̟ιβάρυνση του ̟εριβάλλοντος µε κάθε ̟αράγοντα ( ρύ̟ο) ̟ου 
έχει βλα̟τικές ε̟ιδράσεις στους οργανισµούς. Στους ρύ̟ους ανήκουν 
συγκεκριµένες χηµικές ουσίες και διάφορες µορφές ενέργειας ό̟ως η 
θερµότητα ο ήχος και οι ακτινοβολίες. 
 
Ατµοσφαιρική ρύ̟ανση. Η ε̟ιβάρυνση της ατµόσφαιρας µε ρύ̟ους ̟ου 
έχουν βλα̟τικές ε̟ιδράσεις στους οργανισµούς. 
 
Ρύ̟οι. Χηµικές ουσίες και διάφορες µορφές ενέργειας (θερµότητα, ήχος, 
ακτινοβολίες) ̟ου ε̟ιβαρύνουν το ̟εριβάλλον και ε̟ιδρούν αρνητικά στους 
οργανισµούς. 
 
Φαινόµενο του θερµοκη̟ίου. Το φαινόµενο κατά το ο̟οίο εγκλωβίζεται η 
εκ̟εµ̟όµενη α̟ό την γη υ̟έρυθρη ακτινοβολία α̟ό το διοξείδιο του 
άνθρακα και τους υδρατµούς της ατµόσφαιρας. Α̟οτέλεσµα αυτού του 
φαινοµένου είναι η αύξηση της θερµοκρασίας της γης. 
 
Φωτοχηµικό νέφος. Μορφή ατµοσφαιρικής ρύ̟ανσης η ο̟οία ̟ροκαλείται 
α̟ό την αντίδραση ουσιών ̟ου ̟αράγονται α̟ό τις µηχανές εσωτερικής 
καύσης µε το οξυγόνο της ατµόσφαιρας κάτω α̟ό την ε̟ίδραση της ηλιακής 
ακτινοβολίας.  
 
Στιβάδα σθένους. Είναι ένα στρώµα όζοντος στα ανώτερα ε̟ί̟εδα της 
ατµόσφαιρας σε ύψος 15 µε 30 Km (κατώτερη στρατόσφαιρα), ό̟ου 
α̟ορροφά ένα σηµαντικό µέρος της υ̟εριώδους ακτινοβολίας 
εξασφαλίζοντας βιώσιµες συνθήκες στην γη. 
 
Όξινη βρόχή. ονοµάζεται η βροχή ̟ου έχει pH κάτω α̟ό 5. Οφείλεται στην 
µεγάλη ̟οσότητα νιτρικού και θειώδους οξέος ̟ου βρίσκονται διαλυµένα 
στο νερό της βροχής. 
 
Ρύ̟ανση υδάτων. Είναι η κάθε φυσική, χηµική ή βιολογική µεταβολή του 
νερού ̟ου το καθιστά ακατάλληλο για τους οργανισµούς οι ο̟οίοι ζουν σε 
αυτό ή το χρησιµο̟οιούν. 
 
Ευτροφισµός. Είναι το φαινόµενο της υ̟έρµετρης αύξησης των ̟αραγωγών 
ενός υδάτινου οικοσυστήµατος εξαιτίας της αύξησης της συγκέντρωσης σε 
αυτό των θρε̟τικών συστατικών (κυρίως νιτρικών και φωσφορικών αλάτων). 
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Βιοσυσσώρευση. Το φαινόµενο κατά το ο̟οίο αυξάνεται η συγκέντρωση µη 
βιοδιασ̟ώµενων τοξικών χηµικών ουσιών στους ιστούς των οργανισµών 
καθώς ̟ροχωρούµε κατά µήκος της τροφικής αλυσίδας. 
 
Ρύ̟ανση εδάφους. Η ε̟ιβάρυνση του εδάφους α̟ό τοξικές ουσίες ό̟ως 
ραδιενεργά α̟όβλητα, εντοµοκτόνα, βαρέα µέταλλα κ.α µε συνέ̟εια την 
ερηµο̟οίηση και την διοχέτευση των τοξικών ουσιών στα υδάτινα 
οικοσυστήµατα ή στα υ̟όγεια νερά. 
 
Ηχορύ̟ανση. Μορφή ρύ̟ανσης ̟ου αναφέρεται στο σύνολο των ήχων  
(θόρυβος) και χαρακτηρίζει τις αστικές και βιοµηχανικές ζώνες και ε̟ηρεάζει 
όχι µόνο το υ̟οδεκτικό όργανο της ακοής του ανθρώ̟ου αλλά και το σύνολο 
των λειτουργιών του. 

 
BAΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ 

 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 

             
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ είναι η ε̟ιστήµη ̟ου µελετά τις σχέσεις των οργανισµών και 
φυσικά του ανθρώ̟ου µε: 

Α. Τους αβιοτικούς ̟αράγοντες του ̟εριβάλλοντος δηλαδή 

• Το κλίµα (υγρασία, θερµοκρασία, ηλιοφάνεια) 

• Την διαθεσιµότητα θρε̟τικών στοιχείων 

• Τη σύσταση του εδάφους 

• Την αλατότητα του νερού 
 
     Β.  Τους άλλους οργανισµούς ̟ου ανήκουν στο ίδιο ή σε διαφορετικό είδος 
α̟ό αυτούς 
 
Το οικοσύστηµα είναι ένα σύστηµα µελέτης ̟ου ̟εριλαµβάνει: 

1. Του βιοτικούς ̟αράγοντες (είναι το σύνολο των οργανισµών µιας 
̟εριοχής) 

2. Τους αβιοτικούς ̟αράγοντες 
3. Το σύνολο των αλληλε̟ιδράσεων ̟ου ανα̟τύσσονται µεταξύ τους 
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ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 
  
Οικοσύστηµα → Σύστηµα µελέτης ̟ου ̟εριλαµβάνει τους βιοτικούς και τους 
αβιοτικούς ̟αράγοντες µιας ̟εριοχής και τις µεταξύ τους αλληλε̟ιδράσεις 
 
1. Βιοτικοί ̟αράγοντες 
 

Παραγωγοί 
 

Είναι οι οργανισµοί ̟ου φωτοσυνθέτουν έχουν την ικανότητα να δεσµεύουν 
την ηλιακή ενέργεια και να την αξιο̟οιούν για την ̟αραγωγή γλυκόζης και 
άλλων υδατανθράκων α̟ό α̟λά ανόργανα µόρια ̟.χ διοξείδιο του άνθρακα 
και νερό. 
Ονοµάζονται και αυτότροφοι οργανισµοί διότι ̟αράγουν οι ίδιοι τις χηµικές 
ουσίες α̟ό τις ο̟οίες εξασφαλίζεται η α̟αραίτητη ενέργεια για την ε̟ιβίωση 
τους. 
 
Περιλαµβάνουν 
 

• Τους ̟ολυκύτταρους φυτικούς οργανισµούς 

• Τα φύκη  

• Τα κυανοβακτήρια 
 

Ετερότροφοι 
 

Είναι όλοι οι υ̟όλοι̟οι οργανισµοί οι ο̟οίοι δεν φωτοσυνθέτουν ( διότι 
̟αραλαµβάνουν µε  την τροφή τους τις χηµικές ουσίες ̟ου είναι α̟αραίτητες 
για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών, έτοιµες).  
 
∆ιακρίνονται: 
 
Α. Στους καταναλωτές οι ο̟οίoι είναι οι οργανισµοί ̟ου τρέφονται µε 
φυτικούς ή άλλους ζωικούς οργανισµούς. Σε αυτούς ̟εριλαµβάνονται 

• Οι µονοκύτταροι και  

• Οι ̟ολυκύτταροι ζωικοί οργανισµοί 
 
∆ιακρίνονται σε 
 

• καταναλωτές ̟ρώτης τάξης (είναι τα φυτοφάγα  ζώα) 
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• καταναλωτές δεύτερης τάξης (είναι τα σαρκοφάγα ζώα ̟ου τρέφονται 
µε τα φυτοφάγα) 

• καταναλωτές τρίτης τάξης (είναι τα σαρκοφάγα ̟ου τρέφονται µε άλλα 
σαρκοφάγα   

 
Β. Στους α̟οικοδοµητές στους ο̟οίους ̟εριλαµβάνονται: 

• Τα βακτήρια του εδάφους και 

• Οι µύκητες 
 

Τρέφονται µε νεκρή οργανική ύλη και ο ρόλος τους είναι να διασ̟ούν την 
οργανική ύλη σε ανόργανη, η ο̟οία µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί εκ νέου α̟ό 
τους φυτικούς οργανισµούς. H  ανόργανη ύλη είναι ̟χ το CO2 και το H2O. 
 
2. Αβιοτικοί Παράγοντες  
 

•••• Είναι ̟αράγοντες του ̟εριβάλλοντος, δηλαδή το κλίµα (υγρασία, 
θερµοκρασία, ηλιοφάνεια), η διαθεσιµότητα των θρε̟τικών 
στοιχείων, η σύσταση του εδάφους, η αλατότητα του νερού, η 
διαθεσιµότητα νερού στα χερσαία οικοσυστήµατα, το βάθος στο ο̟οίο 
διεισδύει το φως στα υδάτινα οικοσυστήµατα κ.α. 

•••• Βρίσκονται σε συνεχή αλληλε̟ίδραση µε τους βιοτικούς ̟αράγοντες 
και καθορίζουν την φύση του οικοσυστήµατος αλλά και την 
λειτουργία του. 

 
 

 
ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

• Οι αβιοτικοί ̟αράγοντες βρίσκονται σε συνεχή αλληλε̟ίδραση µε τους 
βιοτικούς ̟αράγοντες και καθορίζουν την φύση του οικοσυστήµατος 
αλλά και την λειτουργία του. 

 

• Ένας σηµαντικός αβιοτικός ̟αράγοντας ̟ου συµµετέχει στον 
καθορισµό της φύσης και της λειτουργίας του οικοσυστήµατος είναι η 
διαθεσιµότητα του νερού. 
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Αν για ̟αράδειγµα η βροχό̟τωση σε µία ̟εριοχή είναι µεγάλη, ευνοείται η 
αύξηση του ̟ληθυσµού των  διαφορετικών φυτικών ειδών και κατ' ε̟έκταση η 
αύξηση του ̟ληθυσµού των φυτοφάγων. 
 

ΑΥΤΟΤΡΟΦΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

Τα οικοσυστήµατα διακρίνονται σε: 

α. Αυτότροφα → οικοσυστήµατα τα ο̟οία εισάγουν την ενέργεια ̟ου είναι 

α̟αραίτητη για τη διατήρηση της δοµής τους µε τη µορφή της ηλιακής 

ακτινοβολίας (είναι τα ̟ερισσότερα οικοσυστήµατα στον ̟λανήτη). 

β. Ετερότροφα → οικοσυστήµατα στα ο̟οία η εισαγωγή ενέργειας γίνεται 

µε τη µορφή χηµικών ενώσεων (̟.χ. µία ̟όλη). Στα οικοσυστήµατα, η διανοµή 

ενέργειας στους οργανισµούς του γίνεται µέσω των τροφικών σχέσεων ̟ου 

ανα̟τύσσονται µεταξύ των οργανισµών του οικοσυστήµατος (ροή ενέργειας). 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Τα οικοσυστήµατα για να διατηρηθούν χρειάζονται: 

α. Συνεχής ̟ροσφορά ενέργειας. 

β. ∆ιανοµή της ενέργειας στους οργανισµούς των οικοσυστηµάτων ώστε να 

καλύ̟τουν τις ανάγκες τους. 

γ. Ανόργανα στοιχεία για να συνθέσουν την οργανική τους ύλη. Η ε̟άρκεια 

τους εξασφαλίζεται µε την ανακύκλωση δηλαδή µε τη διάσ̟αση της νεκρής 

οργανικής ύλης σε ανόργανη, διαδικασία ̟ου ̟ραγµατο̟οιείται α̟ό τους 

α̟οικοδοµητές. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

  Μέγεθος και όρια 

• Το µέγεθος και τα όρια ενός οικοσυστήµατος καθορίζονται α̟ό 

τον ερευνητή ̟ου το µελετά.  
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Ισορρο̟ία – Ποικιλότητα 

• Στα οικοσυστήµατα η σταθερότητα δεν είναι στατική. Αντίθετα, οι 

σχέσεις ̟ου ανα̟τύσσονται µεταξύ των ̟αραγόντων ενός 

οικοσυστήµατος µεταβάλλονται συνεχώς και ̟οιοτικά και ̟οσοτικά.  

• Ένα οικοσύστηµα διαθέτει µηχανισµούς αυτορρύθµισης, ̟ου το κάνουν 

ικανό να ε̟αναφέρει την ισορρο̟ία στις σχέσεις µεταξύ βιοτικών και 

αβιοτικών ̟αραγόντων, ό̟οτε µια µεταβολή τείνει να το α̟ορυθµίσει.  

• Ο όρος «̟οικιλότητα» αναφέρεται στα διαφορετικά είδη 

οργανισµών ̟ου υ̟άρχουν σε ένα οικοσύστηµα. 

• Όσο µεγαλύτερη ̟οικιλότητα έχει ένα οικοσύστηµα, τόσο ̟ιο 

ισορρο̟ηµένο είναι. 

• Ένα λιβάδι, µ̟ορεί να φιλοξενήσει ένα συγκεκριµένο αριθµό 

φυτοφάγων ζώων ̟ου είναι ανάλογος µε την ̟οσότητα της διαθέσιµης 

τροφής (χορτάρι). Αν όµως για κά̟οιο λόγο, ό̟ως για ̟αράδειγµα  

εξαιτίας µιας ̟εριορισµένης ̟υρκαγιάς, µειωθεί η ̟οσότητα της 

διαθέσιµης τροφής, θα µειωθεί αναλογικά και  ο ̟ληθυσµός των 

φυτοφάγων ζώων για τα ο̟οία µ̟ορεί να εξασφαλιστεί τροφή α̟ό το 

οικοσύστηµα. 

• Τα οικοσυστήµατα ̟ου έχουν µεγαλύτερη ̟οικιλότητα είναι ̟ιο 

σταθερά. Αυτό συµβαίνει γιατί τα οικοσυστήµατα µε µεγαλύτερη 

̟οικιλότητα  ̟αρουσιάζουν   και   µεγαλύτερη   ̟οικιλία σχέσεων 

µεταξύ των βιοτικών ̟αραγόντων τους. Έτσι, ό̟οτε µια µεταβολή 

διαταράσσει την ισορρο̟ία   τους,   υ̟άρχουν   αρκετοί   διαθέσιµοι   

µηχανισµοί   αυτορρύθµισης   ̟ου   την α̟οκαθιστούν. Αν, για 

̟αράδειγµα, σε ένα οικοσύστηµα είναι ̟εριορισµένος ο αριθµός των 

διαφορετικών ειδών ̟ου ζουν σ' αυτό, ̟εριορίζεται αναλογικά και 

το ̟λήθος των τροφικών σχέσεων ̟ου  ανα̟τύσσονται  µεταξύ 

τους.  Έτσι  κάθε διαταραχή  της  ισορρο̟ίας του οικοσυστήµατος 

̟ου θα ̟ροκαλούσε την εξαφάνιση ενός είδους θα α̟ειλούσε άµεσα 

και την εξαφάνιση του είδους ̟ου εξαρτάται τροφικά α̟ό αυτό. 

Αν αντίθετα υ̟άρχει µεγάλη ̟οικιλία οργανισµών, οι 

εναλλακτικές λύσεις στη διατροφή τους είναι ̟ερισσότερες και 

ε̟οµένως η εξαφάνιση ή η µείωση του ̟ληθυσµού ενός είδους δεν 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 
 

                                        

 72 

α̟ειλεί άµεσα τα είδη ̟ου τρέφονται α̟ό αυτό. Για το λόγο αυτό τα 

φυσικά οικοσυστήµατα (δάση, λίµνες κ.λ̟.), ̟ου έχουν µεγαλύτερη 

̟οικιλότητα α̟ό τα τεχνητά (καλλιεργούµενοι αγροί, τεχνητές λίµνες 

κ.λ̟.), είναι και ̟ερισσότερο σταθερά. 

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

• Οι τροφικές αλυσίδες και τα τροφικά ̟λέγµατα α̟εικονίζουν τις 

̟οιοτικές τροφικές σχέσεις ̟ου ανα̟τύσσονται µεταξύ των 

οργανισµών ενός οικοσυστήµατος. 

• Οι τροφικές ̟υραµίδες α̟εικονίζουν τις ̟οσοτικές τροφικές µεταξύ των 

οργανισµών. 

 

Φυτά→ Έντοµα→ Βάτραχοι→ Φίδια 

Τροφική αλυσίδα 

Τροφικές αλυσίδες και τροφικά ̟λέγµατα 

• Οι τροφικές αλυσίδες α̟εικονίζουν τις τροφικές σχέσεις µεταξύ των 

οργανισµών, ό̟ου ένας οργανισµός τρώει και τρώγεται α̟ό ένα µόνο 

είδος οργανισµού, µια συγκεκριµένη ε̟οχή του έτους. 

• Τα τροφικά ̟λέγµατα α̟εικονίζουν τις τροφικές σχέσεις µεταξύ των 

οργανισµών, ό̟ου ένας οργανισµός τρώει και τρώγεται α̟ό 

διαφορετικά είδη οργανισµών. Ένα τροφικό ̟λέγµα α̟οτελείται α̟ό ̟ολλές 

τροφικές αλυσίδες. 

 

ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΑΜΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΚΑ ΕΠΙΠΕ∆Α 

 

• Η τροφική ̟υραµίδα α̟οτελείται α̟ό τροφικά ε̟ί̟εδα (ε̟άλληλα 

ορθογώνια), σε καθένα α̟ό τα ο̟οία ̟εριλαµβάνονται όλοι οι 

οργανισµοί ̟ου τρέφονται α̟έχοντας «ίδιο αριθµό βηµάτων» α̟ό 

τον ήλιο. 

• Α̟εικονίζει: 

α. Τη µεταβολή της δεσµευµένης ενέργειας (Πυραµίδα ενέργειας) 
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β. Τη µεταβολή της βιοµάζας (Πυραµίδα βιοµάζας - Βιοµάζα είναι η ξηρή µάζα 

των οργανισµών ανά µονάδα ε̟ιφάνειας) 

γ. Τη µεταβολή του ̟ληθυσµού α̟ό τροφικό ε̟ί̟εδο σε τροφικό ε̟ί̟εδο. 

• Το εµβαδόν ̟ου δίνεται σε κάθε ορθογώνιο είναι ανάλογο µε το µέγεθος 

της µεταβλητής ̟ου α̟εικονίζεται στο συγκεκριµένο τροφικό ε̟ί̟εδο. 

• Η ενέργεια µε τη µορφή χηµικής ενέργειας ̟ου εµ̟εριέχεται στην 

τροφή των οργανισµών, ̟ερνάει α̟ό το κατώτερο τροφικό ε̟ί̟εδο στο 

ανώτερο. 

• Έχει υ̟ολογιστεί ότι µόνο το 10% ̟ερί̟ου της ενέργειας ενός τροφικού 

ε̟ι̟έδου ̟ερνάει στο ε̟όµενο, καθώς το 90% της ενέργειας (και της 

βιοµάζας) χάνεται.  

 

Αυτό οφείλεται στο ότι: 

α. Ένα µέρος της χηµικής ενέργειας µετατρέ̟εται µε την κυτταρική ανα̟νοή 

σε µη αξιο̟οιήσιµες µορφές ενέργειας (̟.χ. θερµότητα). 

β. ∆εν τρώγονται όλοι οι οργανισµοί. 

γ. Ορισµένοι οργανισµοί ̟εθαίνουν. 

δ. Ένα µέρος της οργανικής ύλης α̟οβάλλεται µε τα κό̟ρανα, τα ο̟οία 

α̟οικοδοµούνται. 

• Και οι ̟υραµίδες ̟ληθυσµού εµφανίζουν ̟τωτική τάση α̟ό τροφικό 

ε̟ί̟εδο σε τροφικό ε̟ί̟εδο. Όταν όµως σε ένα οικοσύστηµα 

υ̟άρχουν ̟αρασιτικές τροφικές σχέσεις, τότε σχηµατίζεται 

ανεστραµµένη ̟υραµίδα. 

• Η κατάταξη των καταναλωτών σε τροφικά ε̟ί̟εδα δεν είναι ̟άντοτε 

εύκολη. Αυτό συµβαίνει διότι: 

α. Υ̟άρχουν οργανισµοί ̟ου είναι ταυτόχρονα φυτοφάγοι και σαρκοφάγοι 

(̟.χ. άνθρω̟ος) 

 β. Υ̟άρχουν οργανισµοί ̟ου µ̟ορούν να αλλάζουν τις διατροφικές τους 

συνήθειες ανάλογα µε την ε̟οχή (̟.χ. αλε̟ού) 

 γ. Οι διατροφικές ̟ροτιµήσεις κά̟οιων οργανισµών αλλάζουν ανάλογα 

µε το στάδιο ζωής τους. Για ̟αράδειγµα, ο βάτραχος στο στάδιο του 

γυρίνου είναι φυτοφάγος, ενώ, όταν µεταµορφωθεί σε ώριµο βάτραχο, γίνεται 

εντοµοφάγος. 
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∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (1022 joules) 

α. Το µεγαλύτερο µέρος της ηλιακής ενέργειας α̟ορροφάται, ανακλάται ή 

σκεδάζετε α̟ό την ατµόσφαιρα και την ε̟ιφάνεια του ̟λανήτη. 

β. Μικρό µέρος, ̟ου δεν ξε̟ερνά το 1%, δεσµεύεται α̟ό τους ̟αραγωγούς 

̟ροκειµένου να χρησιµο̟οιηθεί για φωτοσύνθεση. Το ̟οσοστό αυτό ε̟αρκεί 

για την ̟αραγωγή 170 ̟ερί̟ου δισεκατοµµυρίων τόνων οργανικής ύλης 

̟αγκοσµίως. 

ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 

• Ένα οικοσύστηµα για να υ̟άρξει χρειάζεται:  

 α. Ενέργεια (Προέρχεται α̟ό την ήλιο) 

 β. Ύλη (Ανόργανα στοιχεία)  

 γ. Και διανοµή της ενέργειας. 

• Τα ανόργανα στοιχεία (C, Η, Ο, Ν, S, Ρh κ.ά.) είναι ̟εριορισµένα στον 

̟λανήτη µας, καθώς ο ̟λανήτης δέχεται ελάχιστα ̟οσά ύλης α̟ό το 

διάστηµα (µετεωρίτης κ.λ̟.). 

• Βιογεωχηµικοί κύκλοι είναι η κυκλική ροή της ύλης α̟ό τους 

βιοτικούς στους αβιοτικούς ̟αράγοντες   και   αντίστροφα,   ̟ου 

διεκ̟εραιώνονται   µε   τη   συµµετοχή   βιολογικών, γεωλογικών   και   χηµικών   

διαδικασιών. Εξασφαλίζουν την ε̟άρκεια των ανόργανων στοιχείων σε 

ένα οικοσύστηµα.    
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Ο κύκλος του αζώτου 

 
 

 

Κύκλος του άνθρακα 
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ο κύκλος του νερού 
 

 

 
 

 

    Η ̟ορεία του άνθρακα στα οικοσυστήµατα ακολουθεί τη ροή 

ενέργειας σ' αυτά, για τον α̟λό λόγο ότι η χηµική ενέργεια ̟ου 

µεταβιβάζεται α̟ό το ένα τροφικό ε̟ί̟εδο στο άλλο είναι δεσµευµένη στις 

οργανικές ενώσεις. 

 

• ∆έσµευση άνθρακα α̟ό τους ̟αραγωγούς. Ο άνθρακας εισέρχεται 

στα οικοσυστήµατα µε τη µορφή του διοξειδίου του άνθρακα, το ο̟οίο 

βρίσκεται στην ατµόσφαιρα. Το διοξείδιο του άνθρακα 

̟αραλαµβάνεται α̟ό τους ̟αραγωγούς ̟ροκειµένου να µετατρα̟εί, 

µε τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, σε γλυκόζη.  

6CO2 + 12Η2O → C6Η12O6 + 6O2 + 6Η2O (φωτοσύνθεση). 

 

• Ε̟αναφορά άνθρακα στο ̟εριβάλλον. Ένα µέρος της γλυκόζης ̟ου 

̟αράγεται µε φωτοσύνθεση, αλλά και άλλων ενώσεων ̟ου 

συντίθενται α̟ό τους ̟αραγωγούς, χρησιµο̟οιείται κατά την 

κυτταρική ανα̟νοή ̟ροκειµένου να α̟ελευθερωθεί ενέργεια για την 

κάλυψη των αναγκών των ̟αραγωγών. Ε̟ειδή όµως κατά την κυτταρική 

ανα̟νοή ̟αράγεται και διοξείδιο του άνθρακα, το αέριο αυτό 
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ε̟ιστρέφει στην ατµόσφαιρα, µε α̟οτέλεσµα να ολοκληρώνεται ένας 

κύκλος ̟ρόσληψης και ε̟αναφοράς α̟ό και ̟ρος την ατµόσφαιρα. 

C6Η12O6 + 6O2 →6CO2 + 6Η2O + ενέργεια (κυτταρική ανα̟νοή) 

Α̟ό το υ̟όλοι̟ο µέρος της οργανικής ύλης ̟ου έχει ̟αραχθεί α̟ό τους 

̟αραγωγούς ένα µέρος µεταβιβάζεται, ως τροφή στους καταναλωτές, ενώ 

ένα άλλο καταλήγει ως νεκρή οργανική ύλη (φύλλα, καρ̟οί, κλαδιά 

κ.ά.) στο έδαφος και γίνεται τροφή για τους α̟οικοδοµητές (βακτήρια 

και µύκητες) µαζί µε τη νεκρή οργανική ύλη ζωικής ̟ροέλευσης (σώµατα 

νεκρών οργανισµών, α̟εκκρίσεις, ̟εριττώµατα κ.ά.). 

 

Παρέµβαση του ανθρώ̟ου στον κύκλο του άνθρακα. 

• Πραγµατο̟οιείται 

 α. Με την καύση των ορυκτών 

 β.Με την καταστροφή των δασών  είτε λόγω της υλοτόµησης (για την 

εκµετάλλευση της ξυλείας) είτε λόγω των εκχερσώσεων (α̟οσκο̟ούν στην 

εξεύρεση νέων χώρων κατοικίας και καλλιέργειας, ̟εριορίζοντας το 

συνολικό αριθµό των φωτοσυνθετικών  οργανισµών  του  ̟λανήτη). 

Α̟οτέλεσµα είναι η βαθµιαία αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατµόσφαιρα, µια εξέλιξη ̟ου µ̟ορεί να έχει δυσάρεστες συνέ̟ ειες για 

το κλίµα του ̟ λανήτη. 

Ο κύκλος του αζώτου 

• Η δέσµευση του ατµοσφαιρικού αζώτου ̟ου υ̟άρχει στο ̟εριβάλλον 

και η µετατρο̟ή του σε µορφές αξιο̟οιήσιµες α̟ό τους ̟αραγωγούς 

ενός οικοσυστήµατος, (̟.χ. νιτρικά ιόντα) γίνεται µε µια διαδικασία 

̟ου ονοµάζεται αζωτοδέσµευση. 

• Η ε̟αναφορά όµως του αζώτου στο ̟εριβάλλον γίνεται µε µια 

διαδικασία ̟ου ονοµάζεται α̟ονιτρο̟οίηση. 

• Το άζωτο είναι συστατικό: α. των νουκλεϊκών οξέων και β. των 

̟ρωτεϊνών 
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Αζωτοδέσµευση 

• Είναι   η   µετατρο̟ή  του  ατµοσφαιρικού   αζώτου   σε  µορφές  

αξιο̟οιήσιµες  α̟ό  τους ̟αραγωγούς (̟.χ. νιτρικά ιόντα). 

• ∆ιακρίνεται: 

α. σε ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση 

β. σε βιολογική αζωτοδέσµευση 

Ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση 

Ε̟ιτυγχάνεται ως εξής: 

Το άζωτο της ατµόσφαιρας αντιδρά 

• είτε µε τους υδρατµούς, σχηµατίζοντας αµµωνία 

• είτε µε το ατµοσφαιρικό οξυγόνο, σχηµατίζοντας νιτρικά ιόντα 

• Η ̟αρα̟άνω διαδικασία χρειάζεται ενάργεια η ο̟οία ̟ροσφέρεται 

α̟ό τις ηλεκτρικές εκκενώσεις (αστρα̟ές, κεραυνοί). 

• Η αµµωνία και τα νιτρικά ιόντα µεταφέρονται µε τη βροχή στο έδαφος. 

• Η ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση κατέχει το 10% της συνολικής 
αζωτοδέσµευσης. 

Βιολογική αζωτοδέσµευση 

• Πραγµατο̟οιείται α̟ό ελεύθερους ή συµβιωτικούς µικροοργανισµούς 

σηµαντικότεροι των ο̟οίων είναι τα αζωτοδεσµευτικά βακτήρια ̟ου ζουν 

συµβιωτικά στις ρίζες των ψυχανθών (̟.χ.τριφύλλι,µ̟ιζελιά, φασολιά, 

φακή, σόγια) σε ειδικά εξογκώµατα (φυµάτια). 

• Η βιολογική αζωτοδέσµευση α̟οτελεί το 90% της συνολικής 

αζωτοδέσµευσης. 

Νιτρο̟οίηση 

• Είναι η µετατρο̟ή της νεκρής οργανικής ύλης ή των ̟ροϊόντων  

µεταβολισµού των ζωντανών οργανισµών (̟.χ. ουρία, ουρικό οξύ, 

̟εριττώµατα) σε αµµωνία - σε ̟ρώτη φάση - και σε νιτρικά ιόντα 

(τελικό ̟ροϊόν). 
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 Πραγµατο̟οιείται: 

• α̟ό τους α̟οικοδοµητές του εδάφους (ο σχηµατισµός της αµµωνίας) 

• α̟ό τα νιτρο̟οιητικά βακτήρια του εδάφους (η µετατρο̟ή της 
αµµωνίας σε νιτρικά ιόντα). 

 

Α̟ονιτρο̟οίηση 

� Είναι η µετατρο̟ή των νιτρικών ιόντων σε µοριακό άζωτο. 

� Πραγµατο̟οιείται: α̟ό τα α̟ονιτρο̟οιητικά βακτήρια ̟ου 

βρίσκονται στο έδαφος. 

Παρέµβαση του ανθρώ̟ου στον κύκλο του αζώτου 

� Γίνεται: 

α. Με εισαγωγή στα οικοσυστήµατα κο̟ριάς. 

β.Με την εισαγωγή βιοµηχανικών αζωτούχων λι̟ασµάτων στα αγροτικά 

οικοσυστήµατα ̟ροκειµένου να αυξηθεί η ̟αραγωγικότητα τους. (Συνέ̟εια: 

ο ευτροφισµός). 

γ.Με αγρανά̟αυση και αµειψισ̟ορά (Οι δύο ̟ιο οικολογικοί τρό̟οι 

εµ̟λουτισµού του εδάφους σε άζωτο). 

 

 

Ο κύκλος του νερού 

� Γίνεται (κυρίως) 

α. Mε την εξάτµιση, δηλαδή την α̟οµάκρυνση του νερού µε τη µορφή 

των υδρατµών α̟ό ο̟οιαδή̟οτε ε̟ιφάνεια. Η εξάτµιση του νερού α̟ό την 

ε̟ιφάνεια των φύλλων ονοµάζεται ε̟ιδερµική εξάτµιση. 

β. Tη δια̟νοή, δηλαδή την α̟οµάκρυνση του νερού µέσω των στοµάτων, 

των ̟όρων δηλαδή της ε̟ιδερµίδας των φύλλων. 

γ. τις κατακρηµνίσεις, δηλαδή τη βροχή, το χιόνι, το χαλάζι, το νερό 

α̟οµακρύνεται α̟ό την ατµόσφαιρα και γίνεται διαθέσιµο στα υδατικά και 

στα χερσαία οικοσυστήµατα. 
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Περιγραφή 

• Με την εξάτµιση το νερό α̟οµακρύνεται  µε τη  µορφή 

υδρατµών α̟ό ο̟οιαδή̟οτε ε̟ιφάνεια. Το νερό του εδάφους, ̟ου 

είναι ̟λούσιο σε θρε̟τικά στοιχεία, α̟ορροφάται α̟ό τις ρίζες 

των φυτών και κυκλοφορεί στο εσωτερικό τους. Φθάνοντας το 

νερό στα φύλλα α̟οµακρύνεται µε τη δια̟νοή α̟ό τα στόµατα 

τους, µέσω των ο̟οίων γίνεται ε̟ίσης η ανταλλαγή των αερίων  

µεταξύ των φυτών και της ατµόσφαιρας (είσοδος διοξειδίου του 

άνθρακα και α̟οβολή οξυγόνου κατά τη φωτοσύνθεση, αντίστροφα 

α̟ό την ανα̟νοή).   Η  δια̟νοή,   α̟οτελώντας  την  «κινητήρια  

δύναµη»  για  τη   µεταφορά  των θρε̟τικών συστατικών στο 

εσωτερικό των φυτικών οργανισµών, συνδέεται ανα̟όσ̟αστα µε 

τους βιογεωχηµικούς κύκλους των στοιχείων ̟ου εισέρχονται στις 

τροφικές αλυσίδες των οικοσυστηµάτων µε ̟ύλη εισόδου τα φυτά. 

• Ο κύκλος του νερού είναι ̟ερισσότερο ̟ερί̟λοκος ̟άνω α̟ό τους 

ωκεανούς ή ̟άνω α̟ό τη ξηρά. 

• Η ανταλλαγή του νερού µεταξύ των ωκεανών και της ατµόσφαιρας 

α̟οτελεί ένα σχετικά α̟λό µηχανισµό, καθώς ̟εριλαµβάνει µόνο 

τις διαδικασίες της εξάτµισης και των κατακρηµνίσεων. Αντιθέτως, 

το τµήµα του κύκλου ̟ου αφορά την ξηρά είναι ̟ερισσότερο 

̟ολύ̟λοκο, διότι σ' αυτήν οι ̟ιθανές ̟ορείες του νερού είναι 

̟ερισσότερες. Το νερό ̟ου ̟έφτει στην ξηρά µ̟ορεί: 

• Να εξατµιστεί. 

• Να εισχωρήσει στο υ̟έδαφος και στο σύστηµα των υ̟όγειων 

υδάτων. 

• Να ̟ροσληφθεί α̟ό τα φυτά και να α̟οµακρυνθεί µε τη δια̟νοή. 

• Να α̟οµακρυνθεί µε την ε̟ιφανειακή α̟ορροή α̟ό το χερσαίο 

̟εριβάλλον. 

Ρόλος των φυτών στην α̟ορρόφηση του νερού α̟ό το έδαφος 

� Τα φυτά ̟αίζουν καθοριστικό ρόλο στην α̟ορρόφηση του 

νερού α̟ό το έδαφος.  Σε µικρές λεκάνες α̟ορροής, ό̟ου 

αφαιρέθηκαν όλα τα δένδρα, ο όγκος του ε̟ιφανειακού 
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νερού αυξήθηκε ̟άνω α̟ό 20%. Το νερό αυτό κατέληξε 

στη θάλασσα, ενώ αν είχε διεισδύσει στο έδαφος, θα είχε 

α̟οδοθεί ̟ίσω στην ατµόσφαιρα µε τη δια̟νοή. 

Ρόλος του νερού στα οικοσυστήµατα και στους ζωντανούς οργανισµούς 

� Οριοθετεί τα οικοσυστήµατα και καθορίζει τις ιδιότητες τους. 

� Είναι το µέσο µε το ο̟οίο τα θρε̟τικά συστατικά εισέρχονται και 

κυκλοφορούν στο εσωτερικό των αυτότροφων οργανισµών. 

� Συµβάλλει στη θερµορύθµιση τόσο των φυτικών όσο και των ζωικών 

οργανισµών. 

�  Χρησιµο̟οιείται στη φωτοσύνθεση. 

ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ 

 
 

 

� Είναι η υ̟οβάθµιση του εδάφους 

� Οφείλεται: 

α. σε χαµηλές βροχο̟τώσεις (φυσικά) 

β. στην ̟αρέµβαση του ανθρώ̟ου (τεχνητά) ό̟ως ̟.χ. η όξινη βροχή, η 

α̟οψίλωση (ό̟ως στην ̟ερί̟τωση των τρο̟ικών δασών), οι ̟υρκαγιές και η 

υ̟ερβόσκηση στα µεσογειακά οικοσυστήµατα (συνέ̟εια η καταστροφή των φυτών 

̟ου θα συγκρατούσαν µε τις ρίζες τους το έδαφος), η ρύ̟ανση του εδάφους. 

 

Πυρκαγιά 

� Το µεσογειακό κλίµα χαρακτηρίζεται α̟ό αλληλοδιαδοχή ενός υγρού 
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και σχετικά ή̟ιου θερµοκρασιακά χειµώνα µε ένα θερµό και ξερό 

καλοκαίρι ̟ου ευνοεί την εκδήλωση της φωτιάς λόγω των υψηλών 

θερµοκρασιών, της µεγάλης ξηρασίας και της συσσώρευσης µη 

α̟οικοδοµηµένων ξηρών φύλλων στο έδαφος. 

� Τα µεσογειακά οικοσυστήµατα µ̟ορούν να ε̟ανακάµψουν σε λιγότερο α̟ ό 

δέκα χρόνια, γιατί οι   οργανισµοί   τους   έχουν   ̟ ροσαρµοστεί   στην   ̟ εριοδική   εµφάνιση   

της   φωτιάς ανα̟ τύσσοντας συγκεκριµένους µηχανισµούς αναγέννησης. Χαρακτηριστικά 

α̟ραδείγµατα α̟ οτελούν ο σχηµατισµός νέων βλαστών  και  φύλλων α̟ ό υ̟ όγειους 

οφθαλµούς, η αυξηµένη φύτρωση σ̟ ερµάτων ο̟υ διασκορ̟ ίστηκαν λόγω της φωτιάς 

κ.ά. 

� Οι µηχανισµοί ̟ου ενεργο̟οιούνται για να ε̟αναφέρουν τα µεσογειακά 

οικοσυστήµατα µετά α̟ό   ̟υρκαγιά,   δεν   µ̟ορούν   να   συµβάλλουν   στην   

ε̟ανάκαµψη   ενός   µεσογειακού οικοσυστήµατος, όταν αυτό έχει καεί 

ε̟ανειληµµένα και όταν µετά τη φωτιά ε̟ιχειρούνται ανασταλτικές 

ε̟εµβάσεις ό̟ως η βόσκηση. Μια α̟ό τις συνέ̟ειες της φωτιάς είναι ότι 

αυξάνεται η διάβρωση του εδάφους, αφού καταστρέφονται τα φυτά ̟ου θα τα 

συγκρατούσαν µε τις ρίζες τους.   Όταν   µάλιστα  η κλίση του εδάφους είναι 

µεγάλη   και   ακολουθήσουν καταρρακτώδεις βροχές, τότε η διάβρωση του 

εδάφους γίνεται ακόµη µεγαλύτερη και τελικά οδηγεί σε βαθµιαία κατάρρευση 

των οικοσυστηµάτων και στην ερηµο̟οίηση. 

ΡΥΠΑΝΣΗ 

� Είναι η ε̟ιβάρυνση του ̟εριβάλλοντας µε κάθε ̟αράγοντα (ρύ̟ο) 

̟ου έχει βλα̟τικές ε̟ιδράσεις στους οργανισµούς. ∆ιακρίνεται: 

• σε ατµοσφαιρική 

• σε ρύ̟ανση των υδάτων 

• σε ρύ̟ανση του εδάφους. 

Ρύ̟οι 

� Στους ρύ̟ους ανήκουν συγκεκριµένες χηµικές ουσίες και διάφορες 

µορφές ενέργειας ό̟ως: 

• η θερµότητα 

• ο ήχος και 
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• οι ακτινοβολίες 

 

Τις ̟ερισσότερες ̟ερι̟τώσεις κριτήριο για την α̟ειλή ̟ου συνιστά ένας 

ρύ̟ος για το ̟εριβάλλον δεν είναι τόσο η ̟οιότητα του όσο ο ρυθµός µε τον 

ο̟οίο ̟ροστίθεται σε ένα οικοσύστηµα. Για το λόγο αυτό είναι δυνατό µια 

αβλαβής σε µικρές συγκεντρώσεις ουσία να καταστεί α̟ειλητική, αν ο ρυθµός 

εισαγωγής της στο οικοσύστηµα είναι µεγαλύτερος α̟ό το ρυθµό 

α̟οµάκρυνσης ή αδρανο̟οίησης της α̟ό τους ειδικούς µηχανισµούς 

α̟οκατάστασης της ισορρο̟ίας ̟ου διαθέτουν όλα τα οικοσυστήµατα. 

Ανάλογα, είναι δυνατόν µια τοξική ουσία να είναι ανίκανη να ̟ροκαλέσει 

σοβαρές ̟εριβαλλοντικές ε̟ι̟τώσεις, αν α̟οµακρύνεται ή αδρανο̟οιείται 

µε µεγαλύτερο ρυθµό α̟ό ό,τι εισάγεται στο οικοσύστηµα. 

Ατµοσφαιρική ρύ̟ανση 

• Η α̟αρχή της ατµοσφαιρικής ρύ̟ανσης ̟ου οφείλεται στην ανθρώ̟ινη 

δραστηριότητα έγινε α̟ό τότε ̟ου ο άνθρω̟ος των σ̟ηλαίων ανακάλυψε 

τη φωτιά. Η συστηµατική όµως ε̟ιβάρυνση της ατµόσφαιρας ξεκίνησε 

κατά τη Βιοµηχανική Ε̟ανάσταση µε την εντατική καύση    ορυκτών    

καυσίµων (γαιανθράκων και  ̟ετρελαίου).  Η  ε̟ιβάρυνση αυτή 

υ̟οβοηθήθηκε α̟ό  την  ανέγερση  µεγάλων  βιοµηχανικών  µονάδων  

στις ̟όλεις, σε συνδυασµό µε την αλµατώδη αύξηση του ανθρώ̟ινου 

̟ληθυσµού και τη συγκέντρωση του σ' αυτές. 

• Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα η κατάσταση ε̟ιδεινώθηκε µε τη 

συνεχιζόµενη εκ̟οµ̟ή αερίων βιοµηχανικών ρύ̟ων και µε τη µαζική 

χρήση του αυτοκινήτου. 

 

• Τα σύγχρονα ̟εριβαλλοντικά ̟ροβλήµατα ̟ου οφείλονται στην 

ατµοσφαιρική ρύ̟ανση είναι: 
 

1.Το φαινόµενο του θερµοκη̟ίου 

2.Το φωτοχηµικό νέφος 

3 .Η εξασθένιση της στιβάδας του όζοντος 

4. Η όξινη βροχή 
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Το φαινόµενο του θερµοκη̟ίου 

> Είναι το φαινόµενο κατά το ο̟οίο έχουµε αύξηση της θερµοκρασίας της 

Γης ̟άνω α̟ό το φυσιολογικό. 

> Οφείλεται στην αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα 

της ατµόσφαιρας α̟ό την υ̟έρµετρη καύση ορυκτών καυσίµων 

 

> Συνέ̟ειες: 

α. Θα υ̟άρξει τήξη των ̟ολικών ̟άγων γεγονός ̟ου θα οδηγήσει σε 

ανύψωση της στάθµης της θάλασσας και ε̟οµένως στην α̟ώλεια  

µεγάλων χερσαίων εκτάσεων οι ο̟οίες θα καλυφθούν α̟ό το νερό. 

β. Είναι ̟ιθανόν ̟ολλές γόνιµες ̟εριοχές να µετατρα̟ούν σε άγονες και 

αντίστροφα. 

γ. Υ̟άρχει η ά̟οψη ότι δεν µ̟ορεί να γίνει ̟ρόβλεψη σχετικά µε τις 

συνέ̟ειες α̟ό το φαινόµενο   του   θερµοκη̟ίου.   Και   αυτό   γιατί   δεν   

είναι   ακόµη   ̟λήρως   κατανοητή   η ̟ολυ̟λοκότητα  των   ατµοσφαιρικών   

φαινοµένων   και   ιδιαίτερα   ο  τρό̟ος   µε  τον  ο̟οίο αλληλε̟ιδρούν οι 

̟αράγοντες ̟ου ευθύνονται για την αύξηση της θερµοκρασίας του ̟λανήτη µε 

τους µηχανισµούς ̟ου την εξισορρο̟ούν. 

> Το  διοξείδιο  του  άνθρακα  και  οι  υδρατµοί δεσµεύουν  την  υ̟έρυθρη   

ακτινοβολία,   µε α̟οτέλεσµα η µέση θερµοκρασία της Γης να είναι 15 °C 

̟ου είναι ευνοϊκή για τη ζωή. 

> Η ηλιακή ακτινοβολία ̟ου ̟έφτει στην ε̟ιφάνεια της Γης α̟ορροφάται 

κατά ένα µέρος α̟ό αυτήν, ενώ κατά ένα άλλο µέρος εκ̟έµ̟εται ̟ίσω 

στην ατµόσφαιρα µε τη µορφή της υ̟έρυθρης ακτινοβολίας. Α̟ό το 

σύνολο της ακτινοβολίας αυτής ένα µέρος δεσµεύεται α̟ό το διοξείδιο του 

άνθρακα και τους υδρατµούς ̟ου υ̟άρχουν στην ατµόσφαιρα, γεγονός 

̟ου οδηγεί στην ή̟ια αύξηση της θερµοκρασίας. Σηµειώνεται ότι, αν δε 

δεσµευόταν η υ̟έρυθρη ακτινοβολία, η µέση θερµοκρασία της Γης θα ήταν 

-20 °C. 

� Η ονοµασία «φαινόµενο του θερµοκη̟ίου» την καθιέρωσε το 1822 ο 

Γάλλος µαθηµατικός Φουριέ, θεωρώντας ̟ως ο µηχανισµός µε τον 

ο̟οίο αυξάνεται η θερµοκρασία της ατµόσφαιρας είναι ̟αρόµοιες µε 

αυτόν ̟ου αυξάνει τη θερµοκρασία σε ένα θερµοκή̟ιο. Και στις δύο 
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̟ερι̟τώσεις ο αέρας ̟ου θερµαίνεται α̟ό τις ηλιακές ακτίνες (οι ο̟οίες 

̟ερνούν α̟ό την ατµόσφαιρα και το τζάµι αντίστοιχα) ̟αγιδεύεται, µε 

α̟οτέλεσµα την αύξηση της θερµοκρασίας. 

                          

Το φωτοχηµικό νέφος 

 

 

 

 

 

 

• Αναγνωρίζεται α̟ό το καφετί χρώµα του ατµοσφαιρικού αέρα. 

• Προκαλείται α̟ό την αντίδραση µιας σειράς ουσιών, οι ο̟οίες 

̟αράγονται α̟ό τις µηχανές εσωτερικής   καύσης   (αυτοκινήτων,   

αερο̟λάνων,   εργοστασίων),   µε   το   οξυγόνο   της ατµόσφαιρας, κάτω α̟ό 

την ε̟ίδραση της ηλιακής ενέργειας. 

• Οφείλεται σε δύο κατηγορίες ρύ̟ων:  

α. ̟ρωτογενείς ρύ̟οι: 

• τα οξείδια του αζώτου → ̟ροκαλούν καταστροφές στους ιστούς των 

̟νευµόνων και εξασθενίζουν την αντίσταση του οργανισµού στην 

̟νευµονία, ενώ η έκθεση, για µεγάλο χρονικό διάστηµα, σε χαµηλές 

συγκεντρώσεις τους είναι  υ̟εύθυνη για  την ̟ρόκληση εµφυσήµατος. 

• το µονοξείδιο του άνθρακα → ̟αρεµ̟οδίζει σε υψηλές συγκεντρώσεις, τη 

µεταφορά οξυγόνου στους ιστούς, γιατί ανταγωνίζεται το οξυγόνο για την 

ειδική θέση σύνδεσης στο µόριο της αιµοσφαιρίνης. 

• µερικοί υδρογονάνθρακες → έχουν καρκινογόνο δράση (̟.χ. βενζο̟υρένιο) 
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β. δευτερογενείς ρύ̟οι: 

• το όζον ε̟ηρεάζει → τη λειτουργία του ανα̟νευστικού συστήµατος κατά 

̟αρόµοιο τρό̟ο µε τα οξείδια του αζώτου 

• το νιτρικό υ̟εροξυακετύλιο (ΡΑΝ) → ερεθίζει τα µάτια 

> Οι ̟αρα̟άνω ρύ̟οι, εκτός α̟ό τις αρνητικές ε̟ι̟τώσεις τους στην υγεία 

του ανθρώ̟ου, ̟ροκαλούν σηµαντικές καταστροφές στα φυσικά 

οικοσυστήµατα. 

Η εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος 

• Ο ρόλος του όζοντος στα ανώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας, σε ύψος 15 µε 

30 Km (κατώτερη στρατόσφαιρα) είναι σηµαντικός (αν και στα κατώτερα 

ε̟ί̟εδα της ατµόσφαιρας α̟οτελεί ρυ̟ογόνο ουσία), καθώς α̟ορροφά ένα 

σηµαντικό µέρος της υ̟εριώδους ακτινοβολίας. Η ακτινοβολία αυτή έχει 

θανατηφόρο δράση στους µονοκύτταρους οργανισµούς, ̟ροκαλεί 

µεταλλάξεις στο DΝΑ, ̟ροκαλεί καταρράκτη και καρκίνο του δέρµατος. 

• Η εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος οφείλεται στους 

χλωροφθοράνθρακες (Freon), οι ο̟οίοι χρησιµο̟οιούνται: 

Α.  ως ψυκτικά υγρά στα ψυγεία και στα κλιµατιστικά 

Β.   ως ̟ροωθητικά στα σ̟ρέι 

• Α̟οτέλεσµα είναι η ̟οσότητα της υ̟εριώδους ακτινοβολίας ̟ου φθάνει 

στη Γη να γίνεται όλο και µεγαλύτερη µε συνέ̟εια να αυξάνονται οι 

̟ιθανότητες για τις δυσµενείς ε̟ι̟τώσεις στους οργανισµούς ό̟ως ̟. χ. 

θανατηφόρος δράση στους µονοκύτταρους οργανισµούς, ̟ροκαλεί 

µεταλλάξεις στο DΝΑ, ̟ροκαλεί καταρράκτη και καρκίνο του δέρµατος. 

• Α̟ό το  1994 το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο,  ̟ροκειµένου να αναστραφεί 

η συνεχιζόµενη εξασθένιση   της  στιβάδας   του   όζοντος,   α̟οφάσισε   την   

α̟αγόρευση   της  ̟αραγωγής χλωροφθορανθράκων και την αντικατάσταση 

τους α̟ό υδροφθοράνθρακες ̟ου δεν ̟εριέχουν το καταστρε̟τικό για το 

όζον χλώριο. 
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Όξινη βροχή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Οφείλεται στο νιτρικό και το θειώδες οξύ ̟ου µε το χιόνι, τις βροχές, την 

οµίχλη ή το χαλάζι ̟έφτουν στο έδαφος τα ο̟οία ̟ροέρχονται α̟ό τα 

διάφορα οξείδια του αζώτου και το διοξείδιο του θείου. 

• Τα οξείδια του αζώτου και το διοξείδιο του θείου ̟ροέρχονται: 

1.    α̟ό την ηφαιστειακή δραστηριότητα 

2 .   α̟ό διεργασίες α̟οικοδόµησης οργανικών ουσιών 

3.  α̟ό τα βακτήρια του εδάφους 

4.  α̟ό την καύση υγρών καυσίµων 

• Τα οξείδια του αζώτου και το διοξείδιο του θείου αντιδρούν µε υδρατµούς 

της ατµόσφαιρας για να µετατρα̟ούν σε νιτρικό και θειώδες οξύ. 

• Συνέ̟ειες: 

       1. καταστρέφεται το φύλλωµα των δένδρων 

       2. ελαττώνεται η γονιµότητα του εδάφους 

       3.θανατώνονται οι φυτικοί και ζωικοί οργανισµοί των υδάτινων   

οικοσυστηµάτων 

4. καταστρέφονται ιστορικά αρχιτεκτονικά µνηµεία και έργα τέχνης ̟ου 

είναι κατασκευασµένα α̟ό µάρµαρο,  γιατί τα οξέα ̟ου ̟εριέχονται 

στη βροχή διαβρώνουν  τις εξωτερικές ε̟ιφάνειες τους. 

5. ερηµο̟οίηση του εδάφους 
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Ρύ̟ανση υδάτων 

> Είναι κάθε φυσική, χηµική ή βιολογική µεταβολή του νερού ̟ου το 

καθιστά ακατάλληλο για τους οργανισµούς οι ο̟οίοι ζουν σ' αυτό ή το 

χρησιµο̟οιούν. 

> Ξεκίνησε α̟ό τότε ̟ου τα λύµατα των ̟ρώτων οικισµών 

α̟ελευθερώνονταν στα γειτονικά ̟οτάµια, τις λίµνες και τις θάλασσες. 

 

> Οφείλεται: 

α.στην αστική δραστηριότητα του ανθρώ̟ου (έχει σαν α̟οτέλεσµα το 

φαινόµενο του ευτροφισµού) 

β. στη βιοµηχανική δραστηριότητα του ανθρώ̟ου 

γ. σε άλλες αιτίες ό̟ως ̟.χ. στα θερµά νερά α̟ό ̟υρηνικούς αντιδραστήρες 

και εργοστάσια ̟ου χρησιµο̟οιούν ορυκτά καύσιµα 

δ. στα ̟αρασιτοκτόνα και εντοµοκτόνα (µη βιοδιασ̟ώµενες ουσίες) 
ε. στα   ραδιενεργά   α̟όβλητα   και   τα   ̟αρα̟ροϊόντα   των   ραδιενεργών   
εκρήξεων   (µη βιοδιασ̟ώµενες ουσίες).                                              

Ευτροφισµός 

 

 

> Οφείλεται στα νιτρικά και φωσφορικά άλατα ̟ου βρίσκονται στα αστικά 

λύµατα, αλλά και τα λι̟άσµατα ̟ου ̟αρασύρονται µε το νερό της βροχής 

στους υδάτινους α̟οδέκτες  µε α̟οτέλεσµα την υ̟έρµετρη αύξηση των 
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φωτοσυνθετικών οργανισµών (διότι τα νιτρικά και τα φωσφορικά άλατα 

α̟οτελούν θρε̟τικά συστατικά γι' αυτούς). Αυτό έχει σαν α̟οτέλεσµα την 

αύξηση του ̟ληθυσµού  των  µονοκύτταρων  ζωικών οργανισµών  

(ζωο̟λαγκτόν)  ̟ου εξαρτώνται τροφικά α̟ό το φυτο̟λαγκτόν. Η αύξηση 

όµως των ζωντανών οργανισµών έχει σαν α̟οτέλεσµα την αύξηση της 

νεκρής οργανικής ύλης, µε α̟οτέλεσµα την αύξηση των α̟οικοδοµητών, 

δηλαδή των βακτηρίων ̟ου διασ̟ούν την οργανική ύλη σε ανόργανα 

στοιχεία, µε α̟οτέλεσµα να µειώνεται το οξυγόνο ̟ου βρίσκεται διαλυµένο 

στο νερό, γεγονός ̟ου ̟λήττει  τους ανώτερους οργανισµούς του 

οικοσυστήµατος, ό̟ως  τα  ψάρια,   ̟ου ̟εθαίνουν α̟ό ασφυξία. 

Βιολογική συσσώρευση (ή  βιοσυσσώρευση) 

� Είναι το φαινόµενο κατά το ο̟οίο αυξάνεται η συγκέντρωση 

τοξικών χηµικών ουσιών στους ιστούς των οργανισµών καθώς 

̟ροχωρούµε κατά µήκος της τροφικής αλυσίδας. 

 

   Οφείλεται: 

α. στα διάφορα εντοµοκτόνα και ̟αρασιτοκτόνα 

β. στα ραδιενεργά α̟όβλητα και τα ̟αρα̟ροϊόντα των ραδιενεργών εκρήξεων. 

 

> Συνέ̟ειες: 

Οι ουσίες ̟ου ̟ροκαλούν το ̟αρα̟άνω φαινόµενο δε διασ̟ώνται α̟ό τους 

οργανισµούς, µε α̟οτέλεσµα, ακόµη και αν βρίσκονται σε χαµηλές 

συγκεντρώσεις, να συσσωρεύονται στους κορυφαίους καταναλωτές, καθώς 

̟ερνούν α̟ό τον έναν κρίκο της. Η συσσώρευση των µη βιοδιασ̟ώµενων 

ουσιών αφορά και τον ίδιο τον άνθρω̟ο, για τον α̟λό λόγο ότι συνήθως 

α̟οτελεί τον τελευταίο κρίκο σε ̟ολλές διατροφικές αλυσίδες. 
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DDT 

 
 Το DDΤ είναι µια µη βιοδιασ̟ώµενη ουσία (δε διασ̟άται α̟ό τους 

ζωντανούς οργανισµούς) µε α̟οτέλεσµα, να συσσωρεύεται στους 

κορυφαίους καταναλωτές, καθώς ̟ερνά α̟ό τον έναν κρίκο της τροφικής 

αλυσίδας στον ε̟όµενο. Αν για ̟αράδειγµα, µια κάµ̟ια φάει ̟ου έχει 

ραντιστεί µε DDΤ, αυτό θα α̟ορροφηθεί α̟ό τον οργανισµό της, αλλά, 

ε̟ειδή δε µεταβολίζεται και δε διασ̟άται, θα συσσωρευτεί στους ιστούς της 

και φυσικά δε θα α̟οβληθεί µε τις α̟εκκρίσεις της. Αν ένας κότσυφας 

καταναλώσει ̟ολλές κάµ̟ιες, τότε το DDΤ α̟ό όλες τις κάµ̟ιες θα 

συγκεντρωθεί στους ιστούς της κουκουβάγιας, ̟ου είναι ο τελικός 

καταναλωτής. Οι ε̟ι̟τώσεις της χρήσης του DDΤ για το ̟εριβάλλον 

δια̟ιστώθηκαν στα µέσα της δεκαετίας του 1960, όταν τεράστιες ̟οσότητες 

εντοµοκτόνου ̟ου είχαν ριφθεί στην αφρικανική ή̟ειρο τα ̟ροηγούµενα 

χρόνια για την κατα̟ολέµηση του κουνου̟ιού (̟ου είναι ο φορέας του 

̟λασµωδίου ̟ου ̟ροκαλεί την ελονοσία), ένα ̟λήθος οργανισµών 

̟αρουσίαζε αυξηµένη συγκέντρωση DDΤ στους ιστούς του. Το εκ̟ληκτικό στις 

έρευνες ̟ου ε̟ακολούθησαν ήταν ότι το εντοµοκτόνο είχε συσσωρευτεί ακόµη 

και στους ̟ιγκουίνους της Ανταρκτικής και το µητρικό γάλα των Εσκιµώων. 

Η συνειδητο̟οίηση των κινδύνων ̟ου εγκυµονεί η χρήση DDΤ οδήγησε 

στην αντικατάσταση του α̟ό άλλα βιοδιασ̟ώµενα εντοµοκτόνα. Ωστόσο το 

τίµηµα της συσσώρευσης του στους οργανισµούς το έχει ήδη ̟ληρώσει 

ακριβά το ̟εριβάλλον: η συσσώρευση τους στα αρ̟ακτικά ̟τηνών 

καθιστά εύθραυστα τα κελύφη των αυγών τους, µε συνέ̟εια τη δραµατική 

µείωση των ρυθµών ανα̟αραγωγής τους ̟ου µ̟ορεί να τα φέρει στα 

̟ρόθυρα της εξαφάνισης. 
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> Έστω ότι σε κάθε κιλό ενός φυτού έχει α̟οτεθεί 1 mg µιας µη  

βιοδιασ̟ώµενης ουσίας. Ένα φυτοφάγο, για να αυξήσει τη βιοµάζα του 

κατά 1 κιλό, θα ̟ρέ̟ει να φάει 10 κιλά α̟ό το φυτό, τα ο̟οία βεβαίως θα 

̟εριέχουν 10 mg της ουσίας. Αφού η ουσία αυτή δε µ̟ορεί να 

διασ̟αστεί και να α̟οβληθεί α̟ό το φυτοφάγο οργανισµό, η συγκέντρωση 

της στους ιστούς του θα φτάσει τα 10 mg ανά κιλό. Σε ένα σαρκοφάγο η 

συγκέντρωση θα γίνει 100 mg ανά κιλό. 

Ρύ̟ανση του εδάφους 

• Οφείλεται σε τοξικές ουσίες (ραδιενεργά α̟όβλητα, εντοµοκτόνα, βαρέα 

µέταλλα κ.ά.), ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό δραστηριότητες του ανθρώ̟ου. 

• Συνέ̟ειες  είναι  η  ερηµο̟οίηση  και  η  διοχέτευση  των  τοξικών  

ουσιών  στα  υδάτινα οικοσυστήµατα ή στα υ̟όγεια νερά. 

• Προχωρεί ̟ιο αργά α̟ό τη ρύ̟ανση των υδάτων, ̟αρά το ότι συνδέεται 

και είναι εξίσου σηµαντική µε αυτή, µε α̟οτέλεσµα να αργήσει να γίνει 

αντιλη̟τή. 

• Το έδαφος έχει ̟ροέλθει α̟ό την α̟οσάθρωση ̟ετρωµάτων η ο̟οία 

̟ροκαλείται α̟ό τον άνεµο, το νερό, τον ̟άγο και τη δράση των 

οργανισµών στη διάρκεια δεκάδων ετών. 

Ηχορύ̟ανση 

> Είναι µια µορφή ρύ̟ανσης ̟ου χαρακτηρίζει τις αστικές βιοµηχανικές 

̟όλεις 

> Συνέ̟ειες: 

α. ∆ιαταραχές στην ακοή  

β. Ψυχικές διαταραχές ό̟ως 

• Αυξάνει την ε̟ιθετικότητα των ανθρώ̟ων 

• Προκαλεί στρες 

• Μειώνει την ικανότητα στη ̟ροσήλωση και τη λήψη σωστών α̟οφάσεων 

γ.    Αυξάνει την αρτηριακή ̟ίεση 

δ. Αυξάνει την έκκριση των γαστρεντερικών υγρών, γεγονός ̟ου µ̟ορεί 

να οδηγήσει στην εµφάνιση έλκους. 
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> Η ένταση του ήχου µετριέται σε ντεσιµ̟έλ. Ένα ντεσιµ̟έλ 

αντι̟ροσω̟εύει την ελάχιστη διαφορά στην ένταση δύο ήχων, ώστε να 

γίνονται αυτοί διακριτοί α̟ό το ανθρώ̟ινο αυτί. 

• ο ήχος α̟ό το θραύσµα των φύλλων έχει ένταση 10 ντεσιµ̟έλ 

• ο ψίθυρος έχει ένταση 20 ντεσιµ̟έλ 

• ο θόρυβος ενός δρόµου µε έντονη κυκλοφορία έχει ένταση 20 ντεσιµ̟έλ 

• ο θόρυβος κατά την α̟ογείωση ενός αεροσκάφους έχει ένταση 150 

ντεσιµ̟έλ 

> Η συνεχής έκθεση του ανθρώ̟ου σε ήχο έντασης µεγαλύτερο α̟ό 85 

ντεσιµ̟έλ είναι ικανή να ̟ροκαλέσει α̟ώλεια της ακοής. 
 

 

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

• Πως ̟αρεµβαίνει ο άνθρω̟ος στον κύκλο του άνθρακα  
• Πως ̟ραγµατο̟οιείται η ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση 
• Πως ̟ραγµατο̟οιείται η βιολογική αζωτοδέσµευση 
• Τι µελετά η οικολογία και τι το οικοσύστηµα 
• Τι ονοµάζουµε βιόσφαιρα 
• Ποιος είναι ο ρόλος των ̟αραγωγών, των καταναλωτών και των 
α̟οικοδοµητών σε ένα οικοσύστηµα 
• Όσο µεγαλύτερη ̟οικιλότητα έχει ένα οικοσύστηµα τόσο ̟ιο 
ισορρο̟ηµένο είναι. Για ̟οιο λόγο 
• ∆ώστε α̟ό 2 ̟αραδείγµατα ̟αραγωγών, καταναλωτών και 
α̟οικοδοµητών 
• Ποιες είναι οι ̟ροϋ̟οθέσεις για την διατήρηση ενός οικοσυστήµατος 
• ∆ώστε τις έννοιες ̟ληθυσµός, βιοκοινότητα, βιότο̟ος 
• Τι σηµαίνει η έννοια ̟οικιλότητα 
• Πως α̟εικονίζονται οι τροφικές σχέσεις µεταξύ των οργανισµών 
• ∆ώστε τους ορισµούς. Τροφική αλυσίδα, τροφικό ̟λέγµα, τροφικό 
ε̟ί̟εδο και τροφική ̟υραµίδα 
• Πόσα είδη τροφικών ̟υραµίδων γνωρίζετε 
• Ποιος είναι ο λόγος ̟ου µειώνεται η ενέργεια α̟ό κάθε τροφικό ε̟ί̟εδο 
στο αµέσως ανώτερο 
• Τι σηµαίνει ̟αρασιτικές τροφικές σχέσεις 
• Ποιες είναι οι µορφές των τροφικών ̟υραµίδων 
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• Σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις η κατάταξη των καταναλωτών σε τροφικά ε̟ί̟εδα 
̟αρουσιάζει δυσκολίες. Για ̟οιο λόγο. 
• Τι είναι βιογεωχηµικοί κύκλοι 
• Ποια είναι η σηµασία του άνθρακα για τα οικοσυστήµατα 
• Σε ̟οια ανόργανη µορφή εισέρχεται ο άνθρακας στα οικοσυστήµατα 
• Πως ε̟ηρεάζει ο άνθρω̟ος τον κύκλο του αζώτου 
• Τι είναι η νιτρο̟οίηση και α̟ό ̟οιους οργανισµούς ε̟ιτελείται 
• Ποια είναι η σηµασία του νερού για τους οργανισµούς 
• Με ̟οιους τρό̟ους α̟οµακρύνεται το νερό α̟ό την ατµόσφαιρα 
• Πορεία νερού στον υδρολογικό κύκλο. 
• Ποια είναι η σηµασία της δια̟νοής για την θρέψη των οργανισµών 
 
 
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Γ' 
ΛΥΚΕΙΟΥ 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
1. Οι ιοί είναι υ̟οχρεωτικά ενδοκυτταρικά ̟αράσιτα. 
2. Τα αντιβιοτικά είναι δραστικά έναντι των βακτηρίων αλλά όχι έναντι των 
ιών. 
3. Οι ιοί είναι µονοκύτταροι οργανισµοί. 
4. Τα βακτήρια ανα̟αράγονται µε εκβλάστηση. 
5. Η µόλυνση των υδάτων ̟ρολαµβάνετε µε χλωρίωσή τους. 
6. Ο ιός της γρί̟ης µ̟ορεί σταδιακά να µολύνει όλα τα κύτταρα του 
ανθρω̟ίνου σώµατος. 
7. Η σύφιλη ανήκει στα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα, και 
οφείλεται σε βακτήριο. 
8. Με τη χρήση αντιβιοτικού µ̟ορεί να ̟ρολάβουµε µια ασθένεια ̟ου 
οφείλεται σε βακτήριο. 
9. Οι ιοί έχουν ως γενετικό υλικό DNA και RNA. 
10. Τα βακτήρια εµφανίζουν ̟ολυκύτταρες δοµές ̟ου ονοµάζονται α̟οικίες. 
11. Το τοξό̟λασµα ̟ροκαλεί τη νόσο του ύ̟νου. 
12. Τα βακτήρια είναι ̟ροκαρυωτικοί οργανισµοί. 
13. Η ελονοσία ανήκει στα λοιµώδη νοσήµατα. 
14. Η ̟ενικιλίνη ̟αρεµ̟οδίζει την σύνθεση του κυτταρικού τοιχώµατος των 
µικροοργανισµών. 
15. Ο ̟υρετός ενισχύει την δράση των φαγοκυττάρων. 
16. Οι ανοσοσφαιρίνες είναι ειδικές ̟ρωτεΐνες ̟ου ̟αράγονται α̟ό τα Τ-
βοηθητικά λεµφοκύτταρα. 
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17. Μετά την ̟ρώτη ε̟αφή µε έναν ιό σχηµατίζονται Β-λεµφοκύτταρα 
µνήµης, Τ-βοηθητικά µνήµης και Τ-κυτταροτοξικά µνήµης. 
18. Η δράση του ανοσο̟οιητικού συστήµατος δεν είναι ̟άντα ε̟ιθυµητή, 
ό̟ως συµβαίνει στην ̟ερί̟τωση της µεταµόσχευσης κά̟οιου ιστού α̟ό ένα 
άτοµο σε ένα άλλο. 
19. Κατά την ̟ερίοδο ̟ου ένα άτοµο θεωρείται φορέας του ιού του AIDS 
µ̟ορεί να µεταδίδει την τον ιό σε άλλα άτοµα. 
20. Κάθε αντίσωµα α̟οτελείται α̟οτελείται α̟ό δύο µεταβλητές ̟εριοχές. 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΕΝΟΥ. 
 
1. Οι µικροοργανισµοί ̟ου ̟ροκειµένου να ε̟ιβιώσουν ̟ερνούν ένα µέρος ή 
ολόκληρη τη ζωή τους στο εσωτερικό κά̟οιου ̟ολυκύτταρου οργανισµού 
λέγονται ....................... . Ο οργανισµός ̟ου τους φιλοξενεί λέγεται 
....................... 
2. Το DNA των βακτηρίων βρίσκεται σε µια συγκεκριµένη ̟εριοχή ̟ου 
ονοµάζεται ....................... . 
3. Σε ορισµένους µύκητες σχηµατίζεται σε κά̟οιο σηµείο τους ένα εξόγκωµα, 
το ......................., το ο̟οίο όταν ανα̟τυχθεί αρκετά α̟οκόβεται α̟ό το 
γονικό κύτταρο και ζει ως αυτοτελής οργανισµός. 
4. Για την α̟οφυγή λοιµώξεων α̟ό την κατανάλωση γάλακτος, το γάλα 
υφίσταται τη διαδικασία της ......................., µε την ο̟οία καταστρέφονται οι 
̟αθογόνοι µικροοργανισµοί , ενώ διατηρείται η γεύση του. 
5. Η εγκατάσταση και ο ̟ολλα̟λασιασµός ενός µικροοργανισµού στο 
εσωτερικό του οργανισµού µας, λέγεται ....................... . 
6. Τα ....................... είναι αφυδατωµένα κύτταρα βακτηρίων , µε ανθεκτικά 
τοιχώµατα και χαµηλούς µεταβολικούς ρυθµούς. 
7. Οι ̟αράγοντες ̟ου ̟ροκαλούν την αλλεργία λέγονται ....................... . 
8. Το ΑΖΤ και το DCC καθυστερούν την ανά̟τυξη του ιού του AIDS και 
̟αρεµ̟οδίζουν την ....................... ....................... . 
9. Το δέρµα εµ̟οδίζει α̟οτελεσµατικά την είσοδο των µικροβίων στον 
οργανισµό λόγω των ουσιών ̟ου ̟αράγονται α̟ό τους .................... και 
.................... αδένες. 
10. Τα Β-λεµφοκύτταρα διαφορο̟οιούνται στο ....................... ......................., 
ενώ τα Τ-λεµφοκύτταρα στο ....................... . 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
1. Το τοξό̟λασµα ανήκει στα: 
α. Βακτήρια.                                                    β. Πρωτόζωα. 
γ. Ιούς.                                                              δ. Μύκητες. 
 
2. Το καψίδιο είναι ̟ερίβληµα των: 
α. Βακτηρίων.                                                 β. Ιών. 
γ. Μυκήτων.                                                    δ. Πρωτόζωων. 
 
3. ∆ιαταραχές στην οµοιόσταση ̟ροκαλούν: 
α. Οι ̟αθογόνοι µικροοργανισµοί. 
β. Οι ακραίες µεταβολές της θερµοκρασίας. 
γ. Το αλκοόλ. 
δ. Όλα τα ̟αρα̟άνω. 
 
4. Τα αντιβιοτικά δρουν έναντι: 
α. Βακτηρίων.                                                β. Ιών. 
γ. Κυττάρων του οργανισµού.                    δ. Όλα τα ̟αρα̟άνω. 
 
5. Οι ρετροϊοί είναι: 
α. RNA ιοί.                                                    β. DNA ιοί. 
γ. Ερ̟ητοιοί.                                                 δ. ιοί των φυτών. 
 
6. Στα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα ανήκει: 
α. Η χολέρα.                                                  β. Τα δερµατόφυτα. 
γ. Η λοίµωξη α̟ό τριχοµονάδα.                δ. Η ̟ολιοµυελίτιδα. 
 
7. Το βακτήριο Escherichia coli ανήκει στα: 
α. Παθογόνα βακτήρια.                      β. Μη ̟αθογόνα βακτήρια. 
γ. ∆υνητικά ̟αθογόνα βακτήρια.     δ. Κανένα α̟ό τα ̟αρα̟άνω. 
 
8. Τα βακτήρια δε διαθέτουν: 
α. Ριβοσώµατα.                                            β. Πυρήνα. 
γ. Κυτταρικό τοίχωµα.                                δ. DNA. 
 
9. Τα δερµατόφυτα ανήκουν: 
α. Στα βακτήρια.                                         β. Στους ιούς. 
γ. Στους µύκητες.                                         δ. Στα ̟ρωτόζωα. 
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10. Τα ενδοσ̟όρια είναι: 
α. Ανθεκτικές µορφές µυκήτων. 
β. Ανθεκτικές µορφές βακτηρίων. 
γ. Ανθεκτικές µορφές Πρωτόζωων. 
δ. Ανθεκτικές µορφές φυτικών σ̟ερµάτων. 
 
11. Η χυµική ανοσία σχετίζεται µε τη δράση: 
α. Των Β-λεµφοκυττάρων.                     β. Των Τ- λεµφοκυττάρων. 
γ. Των µακροφάγων.                              δ. Των ιντερφερονών. 
 
12. Ο σχηµατισµός ινώδους α̟οτελεί στάδιο: 
α. Της φλεγµονής.                                     β. Του ̟υρετού. 
γ. Της β΄ ανοσοβιολογικής α̟όκρισης. δ. Της φαγοκυττάρωσης. 
 
13. Η κυτταρική ανοσία σχετίζεται µε τη δράση: 
α. Των Β- λεµφοκυττάρων.                      β. Των Τ- λεµφοκυττάρων. 
γ. Των αντισωµάτων.                                δ. Αλλεργιογόνων. 
 
14. Παθητική ανοσία µ̟ορούµε να ̟ετύχουµε µε: 
α. Εµβόλια.                                                β. Ορούς αντισωµάτων. 
γ.Εξασθενηµένους µικροοργανισµούς. δ. Χορήγηση ιντερφερονών. 
 
15. Ενεργητική ανοσία µ̟ορούµε να ̟ετύχουµε µε: 
α. Ορούς αντισωµάτων. 
β. Χορήγηση µητρικού γάλακτος σε νεογνά. 
γ. Χορήγηση ιντερφερονών. 
δ. Εµβόλιο. 
 
16. Αυτοάνοσο νόσηµα είναι: 
α. Η σύφιλη.                                               β. Η αλλεργία. 
γ. Η ρευµατοειδής αρθρίτιδα.                 δ. Το AIDS. 
 
17. Φάρµακα ̟ου χορηγούνται σε ασθενείς του AIDS είναι: 
α. Αντισταµινικά.                                     β. Ανοσοκατασταλτικά. 
γ. AZT, DCC.                                             δ. Αντιβιοτικά. 
 
18. Η ισταµίνη ̟ροκαλεί: 
α. Αύξηση της δια̟ερατότητας των αγγείων. 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 
 

                                        

 97 

β. Σύσ̟αση των λείων µυϊκών ινών. 
γ. ∆ιέγερση της εκκριτικής δραστηριότητας των βλεννογόνων αδένων. 
δ. Όλα τα ̟αρα̟άνω. 
 
19. Τα Τ-κυτταροτοξικά δεν δρουν έναντι κυττάρων: 
α. Καρκινικών. 
β. Μολυσµένων α̟ό ιό. 
γ. Μολυσµένων α̟ό βακτήριο. 
δ. Μεταµοσχευµένου ιστού α̟ό συµβατό δότη. 

 
20. Βιόσφαιρα είναι: 
α. η ε̟ιφάνεια της Γης και οι οργανισµοί ̟ου υ̟άρχουν σε αυτήν 
β. το σύνολο των βιοµορίων ̟ου είναι α̟αραίτητα για την ύ̟αρξη της ζωής 
γ. η ατµόσφαιρα γύρω α̟ό την ε̟ιφάνεια της Γης 
δ. οι ̟εριοχές της Γης και της ατµόσφαιρας ̟ου ευνοούν την ύ̟αρξη ζωής. 
 
21 Α̟οικοδοµητές, συνήθως ονοµάζονται οι οργανισµοί ̟ου: 
α. είναι µικροί, ό̟ως τα βακτήρια και οι µύκητες 
β. ̟αράγουν ενέργεια για τα φυτά 
γ. διασ̟ούν τους νεκρούς καταναλωτές 
δ.εξασφαλίζουν ενέργεια µετατρέ̟οντας οργανικές ενώσεις σε ανόργανες. 
 
22 Ο ευτροφισµός είναι ένα φαινόµενο το ο̟οίο έχει ως α̟οτέλεσµα: 
α. τον εµ̟λουτισµό των νερών µε οξυγόνο 
β. την υ̟ερανά̟τυξη των υδρόβιων φυτών 
γ. την αναβάθµιση των οικοσυστηµάτων 
δ. την αύξηση της ̟αραγωγής των υχθυοκαλλιεργιών. 
 
23 Οι καταναλωτές εξαρτώνται α̟ό τους φωτοσυνθετικούς οργανισµούς 
γιατί: 
α. εξασφαλίζουν α̟ό αυτούς την τροφή 
β. τους ̟ροστατεύουν α̟ό την έντονη ηλιακή ακτινοβολία 
γ. ανταλλάσσουν µε αυτούς οξυγόνο 
δ. εξασφαλίζουν θρε̟τικές ουσίες, ενέργεια, αλλά και εµ̟λουτίζουν την 
ατµόσφαιρα µε οξυγόνο 
 
24 Οι ̟αραγωγοί ή αυτότροφοι οργανισµοί: 
α. µετατρέ̟ουν την οργανική ύλη των νεκρών οργανισµών σε α̟λούστερα 
υλικά 
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β. τρέφονται µε καταναλωτές α΄ τάξης 
γ. ̟αράγουν οργανική ύλη α̟ό α̟λές ανόργανες ουσίες 
δ. τρέφονται µε καταναλωτές β΄ τάξης. 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
 
6. Αζωτοδέσµευση ονοµάζεται η διαδικασία µετατρο̟ής του αζώτου σε 
µορφές ̟ου: 
α. µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν α̟ό τους καταναλωτές 
β. µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν α̟ό τους αυτότροφους οργανισµούς 
γ. µ̟ορούν να δηµιουργήσουν οργανικές ενώσεις 
δ. οξειδώνονται εύκολα στην ατµόσφαιρα 
 
 
7. Η ενέργεια η ο̟οία µεταφέρεται α̟ό ένα κατώτερο τρoφικό ε̟ί̟εδο 
στο αµέσως ε̟όµενο: 
α. ̟αραµένει σταθερή                                  β. ελαττώνεται κατά 90% 
γ. δι̟λασιάζεται                                            δ. µειώνεται κατά 10% 
 
8. Οι ̟αραγωγοί ή αυτότροφοι οργανισµοί: 
α.µετατρέ̟ουν την οργανική ύλη των νεκρών οργανισµών σε α̟λούστερα 
υλικά 
β. τρέφονται µε ̟ρωτογενείς καταναλωτές 
γ. ̟αράγουν οργανική ύλη α̟ό α̟λές ανόργανες ουσίες 
δ. τρέφονται µε δευτερογενείς καταναλωτές 
 
9. Ως βιοµάζα χαρακτηρίζεται η µάζα: 
α. των α̟οικοδοµητών µιας βιοκοινότητας 
β. του συνόλου των καταναλωτών µιας βιοκοινότητας 
γ. όλων των οργανισµών µιας βιοκοινότητας την στιγµή ̟ου γίνεται η 
µέτρηση 
δ. των οργανισµών µιας βιοκοινότητας οι ο̟οίοι έχουν την ικανότητα να 
φωτοσυνθέτουν. 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΑΖΑ 

 

1. Σε ένα οικοσύστηµα η βιοµάζα των καταναλωτών 3ης τάξης ήταν 1.000 
kg. Πόση θα είναι η βιοµάζα των ̟αραγωγών και ̟όση η βιοµάζα των 
καταναλωτών 4ης τάξης;  
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2. Μια βιοκοινότητα ̟εριλαµβάνει δύο είδη ̟αραγωγών (µαρούλια και 

λάχανα), ένα  είδος καταναλωτή 1ης τάξης (έντοµα), δύο είδη 
καταναλωτών 2ης τάξης (σουσουράδες και σ̟ίνους) και ένα είδος 3ης 
τάξης (γάτα). Γράψτε όλες τις ̟ιθανές αλυσίδες ̟ου µ̟ορούν να 
υ̟άρχουν στο ̟αρα̟άνω οικοσύστηµα και στις ο̟οίες συµµετέχουν 
τέσσερα είδη οργανισµών. 

3. Η τροφική αλυσίδα ενός οικοσυστήµατος ̟εριλαµβάνει φύλλα, 
σαρκοφάγο, εντοµοφάγα και έντοµα: α. Να γράψετε την τροφική αλυσίδα 
της λίµνης. β. Αν η ενέργεια στο τροφικό ε̟ί̟εδο των εντοµοφάγων είναι 
500 kJ, να υ̟ολογίσετε την ενέργεια των άλλων τροφικών ε̟ι̟έδων. γ. Να 
δώσετε την µορφή της ̟υραµίδας ροής της ενέργειας της ̟αρα̟άνω 
αλυσίδας  

 
4. Οι ̟αραγωγοί ενός οικοσυστήµατος ̟ερικλείουν ενέργεια ίση µε 108 kcal. 

Να βρεθεί το ̟οσό της ενέργειας ̟ου χάνεται α̟ό το ένα τροφικό ε̟ί̟εδο 
στο άλλο µέχρι τους καταναλωτές 2ης τάξης  

 
5. Αν η βιοµάζα των ̟αραγωγών ενός οικοσυστήµατος είναι 2.000.000 kg, να 

βρεθεί αν µ̟ορεί να υ̟άρξει ε̟ί̟εδο καταναλωτών 4ης τάξης, όταν για 
να υ̟άρξει ένα τροφικό ε̟ί̟εδο, α̟αιτείται βιοµάζα 1.000 kg, και ̟όση 
θα είναι σε αυτήν την ̟ερί̟τωση η βιοµάζα του.  

 
6. Μια βιοκοινότητα ̟εριλαµβάνει ένα είδος ̟αραγωγών, τρία είδη 

καταναλωτών 1ης τάξης, δύο είδη καταναλωτών 2ης τάξης και ένα είδος 
3ης τάξης. Ποιος είναι ο µέγιστος αριθµός τροφικών αλυσίδων ̟ου µ̟ορεί 
να υ̟άρχει και ̟οιος ο ελάχιστος; Να σχεδιάσετε τα αντίστοιχα ̟λέγµατα.  

 
7. Μια βιοκοινότητα α̟οτελείται α̟ό τέσσερα τροφικά ε̟ί̟εδα και η 

συνολική της βιοµάζα είναι 5.555 kg. Να υ̟ολογίσετε τη βιοµάζα κάθε 
τροφικού ε̟ι̟έδου της βιοκοινότητας αυτής  

 
8. Σε ένα οικοσύστηµα ψεκάσαµε τους ̟αραγωγούς µε 100g DDΤ (µη 

βιοδιασ̟ώµενο εντοµοκτόνο). Αν η βιοµάζα των ̟αραγωγών είναι 
100.000 kg, να βρεθούν: α. Η βιοµάζα των καταναλωτών 3ης τάξης. β. Η 
συγκέντρωση του DDΤ στους καταναλωτές 4ης τάξης.  
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ AIDS 
 
  1. Στη γραφική ̟αράσταση (Α) φαίνεται η µεταβολή του αριθµού των ιών 
ΗIV σε σχέση µε τον χρόνο σε έναν άνθρω̟ο ̟ου µολύνθηκε α̟ό τον ιό. Στη 
γραφική ̟αράσταση (Β) φαίνεται η µεταβολή της συγκέντρωσης των Τ-
βοηθητικών λεµφοκυττάρων σε σχέση µε τον χρόνο στον ίδιο άνθρω̟ο.  
 

 
 

 

α) Αξιολογώντας τις ̟ληροφορίες α̟ό τις δύο ̟αρα̟άνω γραφικές 
̟αραστάσεις να εξηγήσετε τι συµβαίνει στον οργανισµό του συγκεκριµένου 
ανθρώ̟ου: 1) κατά τη διάρκεια του ̟ρώτου χρόνου α̟ό τη µόλυνση, 2) στο 
τέλος του τρίτου χρόνου α̟ό τη µόλυνση και 3) στο τέλος του έκτου χρόνου 
α̟ό τη µόλυνση. β) Να δικαιολογήσετε τη µεταβολή του αριθµού των 
αντισωµάτων στον ̟αρα̟άνω άνθρω̟ο κατά τη διάρκεια των έξι ετών α̟ό 
τη στιγµή της µόλυνσης του α̟ό τον ιό ΗIV. 
 
2. Να µελετήσετε τα ̟αρακάτω διαγράµµατα ̟ου ̟αρουσιάζουν τις αλλαγές 
ως ̟ρος τον αριθµό των ιών και των αντισωµάτων ̟ου ̟αράγονται α̟ό το 
οργανισµό λόγω του ιού και να διατυ̟ώσετε τα συµ̟εράσµατά σας. Θα 
µ̟ορούσαν τα διαγράµµατα αυτά να αφορούν τον ιό του AIDS και γιατί; 
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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ 

 

1. Σε ένα χερσαίο οικοσύστηµα µε 4 τροφικά ε̟ί̟εδα η βιοµάζα των 
̟αραγωγών είναι  107 Kg.Αν η συγκέντρωση της µη βιοδιασ̟ώµενης ουσίας 
στους κορυφαίους καταναλωτές είναι 1mg/Kg βιοµάζας να βρεθεί η ̟οσότητα 
της µη βιοδιασ̟ώµενης ουσίας ̟ου υ̟άρχει στην βιοµάζα των ̟αραγωγών. 
 

2. Σε ένα οικοσύστηµα έκτασης 107 m2 η βιοµάζα των ̟αραγωγών είναι 
1,4 Kg/m2. Στο οικοσύστηµα αυτό έγινε ψεκασµός µε µία ̟οσότητα 10 kg  ενός 
µη βιοδιασ̟ώµενου εντοµοκτόνου το ο̟οίο α̟ορροφήθηκε σε ̟οσοστό 70% α̟ό 
τους ̟αραγωγούς του οικοσυστήµατος. Να βρεθεί η συγκέντρωση του 
εντοµοκτόνου στους καταναλωτές ∆ τάξης 

 
3. Σε ένα οικοσύστηµα ψεκάσαµε τους ̟αραγωγούς µε 100g DDT( µη 

βιοδιασ̟ώµενο εντοµοκτόνο). Αν η βιοµάζα των ̟αραγωγών είναι 100000Kg να 
βρεθούν α) η βιοµάζα των καταναλωτών τρίτης τάξης. β) η συγκέντρωση του 
DDT στους καταναλωτές τέταρτης τάξης. 

 
   4. Σε µια γεωργική έκταση ρίχτηκαν µεγάλες ̟οσότητες εντοµοκτόνου 

̟ροκειµένου κατα̟ολεµηθεί ένα είδος καταστροφικής για τις καλλιέργειες 
κάµ̟ιας. Μετά α̟ό µερικούς µήνες δια̟ιστώθηκε ότι α̟ό τους ζωικούς 
οργανισµούς του οικοσυστήµατος αυτοί ̟ου ε̟λήγησαν ̟ερισσότερο, λόγω της 
δράσης του εντοµοκτόνου, ήταν τα ̟ουλιά ̟ου α̟οτελούν τους κορυφαίους 
καταναλωτές. α. Για ̟οιο κατά τη γνώµη σας λόγο συµβαίνει αυτό; β. Υ̟οθέστε 
ότι αντί του εντοµοκτόνου ε̟ιλεγόταν η ̟ροσθήκη στις καλλιέργειες ενός 
εντόµου ̟ου είναι ανταγωνιστικό της κάµ̟ιας αλλά δεν βλά̟τει τα φυτά Ποια 
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θα ήταν κατά τη γνώµη σας τα ̟λεονεκτήµατα και ̟οια τα µειονεκτήµατα αυτής 
της µεθόδου;  

 
           5. Η συγκέντρωση του DDΤ στους ̟αραγωγούς ενός οικοσυστήµατος είναι 
1 mg/kg. Πόση θα είναι η ̟οσότητα του DDΤ (σε g) στους καταναλωτές 3ης τάξης 
αυτού του οικοσυστήµατος αν η βιοµάζα των καταναλωτών 1ης τάξης είναι 100 
tn;  

  6.  Στις ζωοτροφές ενός ̟τηνοτροφείου βρέθηκαν 400g µη βιοδιασ̟ώµενου 
α̟ορρυ̟αντικού. Ποια ̟οσότητα α̟ορρυ̟αντικού και γιατί θα µεταφερθεί σε 30 
̟αιδιά µιας κατασκήνωσης ̟ου τράφηκαν µε τα κοτό̟ουλα αυτά;  

 
   7.  Σε µια λίµνη συναντάµε φυτο̟λαγκτόν, ζωο̟λαγκτόν, ψάρια και 

ψαρο̟ούλια τα ο̟οία τρέφονται α̟οκλειστικά µε ψάρια της λίµνης. Εάν η 
βιοµάζα του φυτο̟λαγκτού είναι 100 tn και η συγκέντρωση του εντοµοκτόνου σε 
αυτό είναι 1 µg/kg, να υ̟ολογίσετε τη συγκέντρωση του εντοµοκτόνου στα 
ψαρο̟ούλια. Εάν η θανατηφόρος δόση είναι1 mg/kg, ̟ώς εξηγείται ο θάνατός 
τους;  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

1. Με ̟οιους τρό̟ους οι ̟αθογόνοι µικροοργανισµοί µεταδίδονται στον 
άνθρω̟ο και µε ̟οιους εισέρχονται στον οργανισµό. 

2. Με ̟οιους τρό̟ους διαταράσσεται η οµοιόσταση; 
3. Για ̟οιο λόγο τα αντιβιοτικά δεν είναι α̟οτελεσµατικά έναντι των ιών; 
4. Πως οι βλεννογόνοι του σώµατος α̟οτελούν α̟οτελεσµατικό φραγµό 

στους µικροοργανισµούς ; 
5. Ποια κύτταρα ̟ροσβάλλει κυρίως ο ιός HIV και µε ̟οιον τρό̟ο 

εισβάλλει στα κύτταρα αυτά; 
 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 

ΘΕΜΑ 1° 
 

   Α. Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 
 

1. Πολλά βακτήρια α̟ειλούν την υγεία µας µέσω των ουσιών ̟ου 
̟αράγουν. 

     Αυτές οι ουσίες ονοµάζονται: 
    α) Ενδοσ̟όρια 
    β) Αντιγόνα 
    γ) Τοξίνες 
    δ) Αντισώµατα 
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2. Το ̟ρωτεϊνικό  ̟ερίβληµα των ιών µε χαρακτηριστική γεωµετρία 

ονοµάζεται: 
         α) Έλυτρο 
         β) Καψίδιο 
         γ) Πυρηνική ̟εριοχή 
         δ) Εκβλάστηµα 

 
3.  Η ξένη ουσία ̟ου ̟ροκαλεί ανοσοβιολογική α̟όκριση ονοµάζεται: 

          α) Συµ̟λήρωµα 
     β) Προ̟ερδίνη 
     γ) Αντιγόνο 
     δ) Ανοσοσφαιρίνη 
 
4. Ο βασικότερος ̟αράγοντας οργάνωσης της άµυνας ( ειδικής και µη 

ειδικής ) του ανθρώ̟ινου οργανισµού είναι : 
          α) Tο δέρµα 

     β) Το αίµα 
     γ) Τα αντισώµατα 
     δ) Τα λεµφοκύτταρα 
 
5. Το ̟λάσµα του αίµατος λόγω διαστολής των αγγείων διαχέεται στους 

γύρω ιστούς  ̟ροκαλώντας: 
α) Πυρετό 
β) Το ινώδες 
γ) Οίδηµα 
δ) Λοίµωξη 
                                                                                                                 

 
 
Β. Να αναφέρετε τα δύο χαρακτηριστικά ̟ου διαθέτουν οι µηχανισµοί 
ειδικής άµυνας τα ο̟οία τους διαφορο̟οιούν α̟ό τους µηχανισµούς µη 
ειδικής άµυνας. 
                                                                                                                            
ΘΕΜΑ 2° 
Α.    Να ̟ εριγράψετε την βασική δοµή µιας ανοσοσφαιρίνης.                           
 Β. Να αντιστοιχίσετε τους µικροοργανισµούς ( στήλη Β) µε τις ασθένειες ̟ου 
̟ροκαλούν στον άνθρω̟ο ( στήλη Γ ) και µε την οµάδα οργανισµών στην 
ο̟οία ανήκουν ( στήλη Α ). 
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Α Β Γ 

α. Βακτήριο 

 

 

 

β. Μύκητας 

1. Candida 

2. Treponema pallidum 

3. Vibrio cholerae 

4. ∆ερµατόφυτα 

5. Iστολυτική αµοιβάδα 

6. Πλασµώδιο 

7. Tοξόπλασµα 

8. Τρυπανόσωµα 

I. Αποβολές 

II. ∆υσεντερία 

III.    Ελονοσία 

IV. Ερυθρότητα-

κνησµός 

V. Καντιντίαση 

VI. Σύφιλη 

VII. Ασθένεια του 

ύπνου 

VIII. Χολέρα 

   

 Γ. ∆ώστε  ένα παράδειγµα δυνητικά παθογόνου µικροοργανισµού και εξηγείστε τις 

λειτουργίες του. 

                                                                                                                           

ΘΕΜΑ 3° 
Α. Να αναφέρετε τέσσερα χαρακτηριστικά των ιών τα οποία τους διαφοροποιούν 

µεταξύ τους. 

                                                                                                                          Β.  Να 

εξηγήσετε για ποιο λόγο η δράση των αντιβιοτικών χαρακτηρίζεται επιλεκτική. 

                                                                                                                            

                                                       
 Γ.  Να εξηγήσετε τι είναι οι ιντερφερόνες και τον τρόπο δράσης αυτών.        

 

 

ΘΕΜΑ 4° 

 
Α. Με βάση τα όσα γνωρίζετε για τους ιούς να εξηγηθεί γιατί οι ιοί είναι 

υποχρεωτικά παθογόνοι µικροοργανισµοί. Με ποιους τρόπους ένας ιός µπορεί να 

προκαλέσει προβλήµατα υγείας στον άνθρωπο;                                                           

Β. Θα µπορούσε το πύον θεωρητικά να χρησιµοποιηθεί για την πρόκληση 

ενεργητικής ανοσίας ;  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.                                                                        
 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2 

ΘΕΜΑ 1° 

  Α.   Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

 

1. Το σύνολο των διαφορετικών πληθυσµών που ζουν σε ένα οικοσύστηµα 

αλλά και οι σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ τους αποτελούν: 
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α) έναν πληθυσµό 

β) έναν βιότοπο 

γ) τη βιοκοινότητα 

δ) ένα αυτότροφο οικοσύστηµα 

       

      2.  Στους αποικοδοµητές ανήκουν: 
          α) τα κυανοβακτήρια 

          β) τα φύκη 

          γ) ορισµένα βακτήρια και µύκητες 

          δ) τα σαρκοφάγα ζώα 

       
      3.Το ποσοστό απώλειας ενέργειας από το ένα τροφικό επίπεδο στο επόµενο 

είναι: 

          α)  80% 

          β)  10% 

     γ)  20% 

     δ)  90%  

  

 4. Τα φάρµακα ΑΖΤ και το DCC χρησιµοποιούνται: 
     α)  για τον ιό της γρίπης  

     β)  για την ελονοσία 

     γ)  για την σύφιλη 

     δ)  για τον ιό του ΑIDS 

  

 5. H περιοχή του µορίου του αντισώµατος που συνδέεται µε το αντιγόνο 

ονοµάζεται: 
     α)  σταθερή περιοχή 

     β)  µεταβλητή περιοχή 

     γ)  περιοχή σύνδεσης 

     δ)  πρωτογενής περιοχή 

                                                                                                                 

Β. Να δοθούν οι έννοιες. 
α) Τροφική αλυσίδα 

β) Τροφικό πλέγµα 

γ) Λοιµώδη νοσήµατα 

δ) Μικρόβιο 

ε) Σταθερή περιοχή αντισώµατος 

                                                                                                                 

ΘΕΜΑ 2° 

Ερωτήσεις ανάπτυξης. 
Α. Με ποιον τρόπο η διαστολή των αγγείων λειτουργεί αµυντικά στην περιοχή 

της φλεγµονής;                                                                                              
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Β. Να αναφερθούν ονοµαστικά τα κύτταρα που απαρτίζουν το 

ανοσοβιολογικό σύστηµα;                                                                                                   

Γ Από τα παραπάνω κύτταρα να εξηγήσετε την λειτουργία αυτών που 

διαφοροποιούνται και ωριµάζουν στο µυελό των οστών.                      

 

ΘΕΜΑ 3° 

Ερωτήσεις ανάπτυξης. 
Α. Πολλά βακτήρια απειλούν την υγεία µας µέσω των ουσιών που παράγουν. 

Ποιες είναι οι ουσίες αυτές και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται.(εξηγήστε 

αναλυτικά); 

                                                                                                              
Β. Να αναφέρετε τρεις διαφορές ανάµεσα στην πρωτογενή και την 

δευτερογενή  ανοσοβιολογική  απόκριση.                                                                     

Γ.Τι ορίζεται ως ανοσία και τι ως αντιγόνο;                                          

 

ΘΕΜΑ 4° 

Σ’ ένα χερσαίο οικοσύστηµα θεωρούµε ότι λειτουργεί η ̟αρακάτω 
τροφική     αλυσίδα: 

                                 γρασίδι→ κατσίκι→ άνθρω̟ος → αρκούδα 
           Βρέθηκε ότι η βιοµάζα του ανθρώ̟ου είναι 5 � 103 Kg. 

α) Ποιος πληθυσµός έχει την µικρότερη βιοµάζα και γιατί ;        
β) Να υ̟ολογιστεί η βιοµάζα καθεµιάς α̟ό τις υ̟όλοι̟ες οµάδες κατά 
µήκος της αλυσίδας και να γίνει η ̟υραµίδα βιοµάζας.                
γ) Αν 1 Kg α̟ό το κατσίκι  ̟εριέχει 2� 102 KJ, να γίνει η ̟υραµίδα  
ενέργειας.                                                                                                            

          δ) Με δεδοµένο ότι το µέσο βάρος για µία αρκούδα είναι 250000 g να  
υ̟ολογιστεί ο αριθµός για τις αρκούδες ̟ου µ̟ορούν να εξασφαλίσουν 
την τροφή τους µέσω αυτής της τροφικής αλυσίδας.                       
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Τρίτο κεφάλαιο  
 

ΕΞΕΛΙΞΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 
 

Η θεωρία της εξέλιξης διατυπώθηκε από τον Κάρολο ∆αρβίνο. Η ιδέα της εξέλιξης 

είχε υποστηριχθεί και από άλλους στοχαστές αλλά ο ∆αρβίνος ήταν ο πρώτος που 

την διατύπωσε µε επιστηµονικούς όρους και υπέδειξε το µηχανισµό της φυσικής 

επιλογής. 

 

Κυτταρική θεωρία. Όλα τα έµβια όντα αποτελούνται από κύτταρα και από 

προϊόντα κυττάρων. 

 

Θεωρία της εξέλιξης. Όλα τα έµβια είναι προϊόν εξέλιξης που υπέστησαν 

προγενέστεροι οργανισµοί. 

 

Χωρίς την θεωρία της εξέλιξης η βιολογία θα έµοιαζε  περισσότερο µε µία στείρα 

περιγραφή φυτικών και ζωικών οργανισµών και θα έλειπε αυτό που τους συνδέει 

µεταξύ τους. 

 

Ταξινόµηση των οργανισµών και εξέλιξη. 
Οι οργανισµοί κατατάσσονται σε οµάδες ανάλογα µε το πόσο µοιάζουν µεταξύ τους. 

Η ταξινόµηση των οργανισµών είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να είναι εφικτή 

η συλλογή  η κατάταξη και η σύγκριση των οργανισµών µεταξύ τους. 

 

Βασικές έννοιες. 
Είδος. το σύνολο των διαφορετικών πληθυσµών (ή οργανισµών) που µπορούν να 

αναπαραχθούν µεταξύ τους και να αποκτήσουν γόνιµούς απογόνους ή το σύνολο 

των οργανισµών που έχουν κοινά µορφολογικά και βιοχηµικά χαρακτηριστικά. 

 

Πληθυσµός. Το σύνολο των ατόµων ενός είδους τα οποία ζουν στην ίδια περιοχή. 

 

Μειξιολογικό κριτήριο.  Το κριτήριο της αναπαραγωγικής δυνατότητας µεταξύ των 

οργανισµών ώστε να δίνουν γόνιµους απογόνους. 
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Τυπολογικό κριτήριο. Το κριτήριο της µορφολογικής και βιοχηµικής οµοιότητας 

µεταξύ των οργανισµών. 

 

Το µειξιολογικό κριτήριο βρίσκει εφαρµογή στους οργανισµούς που 

αναπαράγονται αµφιγονικά (επαφή µε άτοµο διαφορετικού φύλου) αλλά όχι στους 

οργανισµούς που αναπαράγονται µονογονικά ( µε κυτταρική διαίρεση). Σε αυτή τη 

περίπτωση χρησιµοποιούµε το τυπολογικό κριτήριο για την διάκριση των 

οργανισµών σε είδη. 

Με βάση το τυπολογικό κριτήριο που αποτελεί επινόηση του σουηδού φυσιοδίφη 

Κάρολου Λινναίου έχει ταξινοµηθεί το σύνολο των οργανισµών του πλανήτη σε 

ταξινοµικές βαθµίδες ευρύτερες από το είδος. 

 

Ταξινοµικές βαθµίδες. 
1. είδος 

2. γένος 

3. οικογένεια 

4. τάξη 

5. κλάση 

6. φύλο 

 

Τα φυλογενετικά δέντρα  δείχνουν την εξελεγκτική σχέση µεταξύ των οργανισµών.  

Η θεωρία του Λαµάρκ. 

Ζαν-Μπατίστ Λαµάρκ (1744-1829) 

 

• Γάλλος ζωολόγος 

• Επινόησε τον όρο βιολογία 

• Ήταν ο πρώτος που υποστήριξε µε επιχειρήµατα ότι τα είδη µεταβάλλονται 

και ότι η ζωή στον πλανήτη µας έχει προέλθει από απλούστερες µορφές που 

σταδιακά έγιναν πιο περίπλοκες. 

• Ήταν ο πρώτος που παρουσίασε στο βιβλίο τους – η φιλοσοφία της 

ζωολογίας- το οποίο εκδόθηκε το 1809 µια ολοκληρωµένη θεωρία για να 

εξηγήσει πως τα φυτά και τα ζώα εξελίσσονται. 

 

Η ΘΕΩΡΊΑ ΤΟΥ ΛΑΜΑΡΚ 
 

• Η άβια ύλη παράγει ατελείς µορφές ζωής οι οποίες εξελίσσονται σε 

συνθετότερες εξαιτίας µίας έµφυτης τάσης των όντων για συνεχή πρόοδο. 

 

• Κατά την διάρκεια µεγάλων χρονικών περιόδων οι πρωτόγονοι οργανισµοί 

µετατρέπονται σταδιακά κατά µήκος µιας – νοητής φυσικής κλίµακας- σε πιο 
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εξελιγµένους µε την βοήθεια µιας εσωτερικής δύναµης η οποία στοχεύει στη 

βελτίωσή τους. 

 

• Οι αλλαγές στο περιβάλλον δηµιουργούν νέες συνήθειες στα ζώα µε 

αποτέλεσµα αυτά να χρησιµοποιούν περισσότερο κάποια όργανά τους ή 

αντίθετα να µην τα χρησιµοποιούν καθόλου. 

 

• Σύµφωνα µε την αρχή της χρήσης και της αχρησίας τα όργανα ενός ζώου 

που βοηθούν στην προσαρµογή του στο περιβάλλον χρησιµοποιούνται 

περισσότερο αναπτύσσονται και µεγαλώνουν. Τα όργανα όµως εκείνα που δεν 

συµβάλλουν στην προσαρµογή του οργανισµού περιπίπτουν σε αχρησία, 

ατροφούν, και εξαφανίζονται. 

 

• Τα ζώα αποκτούν νέα χαρακτηριστικά κατά την διάρκεια της ζωής τους. 

 

• Τα επίκτητα χαρακτηριστικά που έχουν συγκεντρωθεί σε έναν οργανισµό 

κληροδοτούνται στους απογόνους. 

 

• Η συσσώρευση αλλαγών οδηγεί στη δηµιουργία ενός είδους που είναι 

διαφορετικό από το αρχικό. 

 

Πολυάριθµα πειράµατα έχουν αποδείξει ότι τα επίκτητα χαρακτηριστικά δεν 

κληρονοµούνται. 

Η θεωρία του Λαµάρκ δεν είναι αποδεκτή σήµερα. 

 

ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

 
Πλάτωνας και Αριστοτέλης. Σταθερότητα των ειδών 

Λαµάρκ. Κληρονόµηση επίκτητων χαρακτηριστικών 

∆αρβίνος. Φυσική επιλογή. 

 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

• Κάρολος ∆αρβίνος (1809-1882) 

• Άγγλος φυσιοδίφης. 

• Συµµετείχε σε ένα πενταετές ταξίδι µε την φρεγάτα Beagle στην διάρκεια του 

οποίου συνέλεξε πλήθος διαφορετικών ζώων και έκανε πολλές κλιµατολογικές 

, γεωλογικές και ανθρωπολογικές παρατηρήσεις. 

• Το 1858 δηµοσίευσε το βιβλίο – Η προέλευση των ειδών δια της φυσικής 

επιλογής- το οποίο άλλαξε την άποψή µας για τους ίδιους αλλά και τον φυσικό 

κόσµο. 
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Φυσική επιλογή. 

• Είναι η διαδικασία µε την οποία οι οργανισµοί που είναι περισσότερο 

προσαρµοσµένοι στο περιβάλλον του επιβιώνουν και αναπαράγονται 

περισσότερο από τους µη προσαρµοσµένους. 

 

• Σε διαφορετικές περιοχές επικρατούν διαφορετικές συνθήκες και διαφορετικές 

ευκαιρίες επιβίωσης  

 

• Οι οργανισµοί που επιβιώνουν και αναπαράγονται είναι αυτοί που επιλέγονται 

από την φυσική επιλογή ως οι πιο κατάλληλοι. 

 

Η θεωρία της φυσικής επιλογής µπορεί να συνοψιστεί σε 4 βασικές 

παρατηρήσεις και σε 3 συµπεράσµατα που απορρέουν από αυτές. 
 

Παρατήρηση 1. Οι πληθυσµοί των διάφορων ειδών τείνουν να αυξάνονται από 

γενιά σε γενιά µε ρυθµό γεωµετρικής προόδου. 

 

Παρατήρηση 2. Αν  εξαιρεθούν οι εποχικές διακυµάνσεις τα µεγέθη των 

πληθυσµών παραµένουν σχετικά σταθερά. 

 

Παρατήρηση 3. Τα άτοµα ενός είδους δεν είναι όµοια. Στους πληθυσµούς υπάρχει 

µια τεράστια ποικιλοµορφία όσον αφορά στα φυσικά χαρακτηριστικά των µελών 

τους. 

 

Παρατήρηση 4. Τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά των γονέων 

κληροδοτούνται στους απογόνους τους. 

 

Συµπέρασµα 1. Για να παραµείνει σταθερό το µέγεθος ενός πληθυσµού παρά την 

τάση του 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 επιβίωσης 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 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 
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τους επιβιώνουν και αφήνουν µεγαλύτερο αριθµό απογόνων από τους φορείς των 

λιγότερο ευνοϊκών χαρακτηριστικών. Έτσι µε την πάροδο του χρόνου η 

συσσώρευση όλο και περισσότερων ευνοϊκών χαρακτηριστικών σε ένα πληθυσµό 

µπορεί να οδηγήσει στην εµφάνιση ενός νέου είδους. 

 

Μερικές αποσαφηνίσεις στην θεωρία της φυσικής επιλογής. 

 

• Η φυσική επιλογή δρα πάνω στον πληθυσµό. 

• Ο πληθυσµός είναι η µικρότερη δυνατή εξελεγκτική µονάδα. 

• Τα µεµονωµένα άτοµα δεν µπορούν να αποτελέσουν την µονάδα της εξέλιξης 

καθώς ένα µεµονωµένο άτοµο µπορεί να παρουσιάσει ο πολύ ένα νέο 

χαρακτηριστικό. 

• Η εξέλιξη απαιτεί συσσώρευση πολλών νέων κληρονοµήσιµων 

χαρακτηριστικών που έχουν εδραιωθεί στους πληθυσµούς διαδοχικών γονέων 

µε την δράση της φυσικής επιλογής. 

• Η δράση της φυσικής επιλογής είναι τοπικά και χρονικά προσδιορισµένη ( 

είναι δυνατόν ένα χαρακτηριστικό που είναι προσαρµοστικό σε µία περιοχή, 

µία καθορισµένη χρονική στιγµή να είναι άχρηστο ή και δυσµενές σε µία άλλη 

περιοχή ή σε µια άλλη χρονική στιγµή. 

 

 

Η φυσική επιλογή εν δράση. 
Η κεντρική ιδέα της φυσικής επιλογής γίνεται κατανοητή µέσα από το παράδειγµα 

της πεταλούδας του είδους Biston betularia  ενός εντόµου που είναι πολύ 

διαδεδοµένο στην Αγγλία και στην Σκοτία. Η προσαρµογή της στις µεταβαλλόµενες 

συνθήκες του περιβάλλοντος της προκειµένου να επιβιώσει περιγράφεται παρακάτω. 

 

Παράδειγµα βιοµηχανικού µελανισµού. 
 

• Η πεταλούδα αυτή συναντιέται σε δύο παραλλαγές που διαφέρουν ως προς 

των χρωµατισµό τους. Η µια είναι ανοιχτόχρωµη και φέρει σκούρες κηλίδες 

στις πτέρυγές της ενώ ή άλλη είναι εξ ολοκλήρου µαύρη. 

 

• Πριν από την βιοµηχανική επανάσταση πολυπληθέστερες ήταν οι 

ανοιχτόχρωµες πεταλούδες ενώ οι µαύρες ήταν ελάχιστες. 

 

• Μετά την βιοµηχανική επανάσταση βαθµιαία άρχισαν να επικρατούν οι 

µαύρες πεταλούδες έτσι ώστε στις αρχές του 20
ου

 αιώνα να αποτελούν αυτές 

τη µοναδική σχεδόν παραλλαγή πεταλούδας σε πολλές βιοµηχανικές περιοχές. 

 

• Πριν από την βιοµηχανική επανάσταση οι κορµοί των δέντρων είχαν το 

φυσικό ανοιχτό χρώµα τους. Οι ανοιχτόχρωµες πεταλούδες που αναπαύονταν 
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επάνω τους ( γιατί η πεταλούδα αυτή τρέφεται την νύχτα και αναπαύεται την 

ηµέρα) διακρίνονταν δυσκολότερα από τους θηρευτές τους τα εντοµοφάγα 

πτηνά σε σχέση µε τις µαύρες. 

 

• Έτσι επικράτησαν στους τοπικούς πληθυσµούς της πεταλούδας αφού είχαν 

µεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. 

 

• Όταν µαύρισαν οι κορµοί των δέντρων εξαιτίας της βιοµηχανικής ρύπανσης 

το προσαρµοστικό πλεονέκτηµα το είχαν οι µαύρες πεταλούδες που ήταν 

περισσότερο δυσδιάκριτες στους κορµούς από τις ανοιχτόχρωµες. 

 

• Βαθµιαία άρχισαν να επικρατούν αριθµητικά οι µαύρες πεταλούδες καθώς 

επιβίωναν περισσότερο και µεταβίβαζαν µε µεγαλύτερη συχνότητα τον 

χρωµατισµό τους στις επόµενες γενιές από τις ανοιχτόχρωµες. 

 

• Οι πεταλούδες δεν ανταποκρίθηκαν σε κάποια αλλαγή του περιβάλλοντος 

καθώς οι µαύρες πεταλούδες προϋπήρχαν. 

 

• Η φυσική επιλογή έδρασε ευνοώντας από τα υπάρχοντα κληρονοµήσιµα 

χαρακτηριστικά εκείνο που προσέδιδε µεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. 

 
 

1. Τι ονοµάζουµε φαινόµενο βιοµηχανικού µελανισµού; 

 
Aπάντηση: 

Φαινόµενο βιοµηχανικού µελανισµού ονοµάζουµε την παρατηρούµενη αλλαγή 

χρωµατισµού σε πολλά είδη εντόµων που ζουν σε βιοµηχανικές περιοχές και το 

οποίο συσχετίστηκε µε την βιοµηχανική επανάσταση. Εξαιτίας των ρύπων άλλαξαν 

οι περιβαλλοντικές συνθήκες και πλέον οι οργανισµοί που επιβιώνουν καλύτερα 

είναι διαφορετικοί από αυτούς που επιβίωναν πριν τις παρατηρούµενες αλλαγές. 

 

 

2. Ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα στην θεωρία του Λαµάρκ και στην θεωρία 

του ∆αρβίνου σχετικά µε την εξέλιξη των ειδών; 

  

Απάντηση 

Θεωρία του Λαµάρκ. 

• Τα άτοµα ενός είδους δηµιουργούνται από οργανισµούς ενός άλλου είδους 

κατώτερης βαθµίδας διαµέσου της φυσικής κλίµακας. 

• Κάποιος παράγοντας του περιβάλλοντος οδηγεί τα άτοµα ενός είδους να 

χρησιµοποιούν κάποια όργανα περισσότερο από άλλα( αρχή χρήσης και 

αχρησίας) µε αποτέλεσµα στα ίδια άτοµα αυτού του είδους κάποια 



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 
 

                                        

 113 

χαρακτηριστικά τους να αλλάξουν ( επίκτητα χαρακτηριστικά) αλλά δεν 

έχουµε εξαφάνιση κάποιων οργανισµών όπως συµβαίνει µε την θεωρία της 

φυσικής επιλογής. 

• Τα επίκτητα χαρακτηριστικά σύµφωνα µε την αρχή της κληρονοµικής 

µεταβίβασης των επίκτητων χαρακτηριστικών κληρονοµούνται στους 

απογόνους και αποτελούν χαρακτηριστικό του είδους. 

 

Θεωρία του ∆αρβίνου. 

• Οι οργανισµοί ενός είδους προέκυψαν από κάποιο άλλο είδος στο οποίο 

εµφανίστηκαν σταδιακά κάποια νέα χαρακτηριστικά που τελικά οδήγησαν 

στην δηµιουργία νέου είδους. 

• Κάποια άτοµα από τον πληθυσµό του είδους είναι καλύτερα προσαρµοσµένοι 

στις συγκεκριµένες συνθήκες µε αποτέλεσµα να επιβιώνουν και να δίνουν 

περισσότερους απογόνους σε σχέση µε τα άλλα που δεν είναι καλά 

προσαρµοσµένα και τα οποία τελικά εξαφανίζονται. 

• Τα χαρακτηριστικά που δίνουν πλεονέκτηµα επιβίωσης ή αναπαραγωγής στα 

άτοµα κληρονοµούνται στους απογόνους και αποτελούν χαρακτηριστικό του 

είδους. 

 

Ο συλλογισµός του ∆αρβίνου για τον µηχανισµό της εξέλιξης περιληπτικά. 
 

• Οι οργανισµοί τείνουν να αυξηθούν από γενιά σε γενιά µε γεωµετρική πρόοδο 

• Μολονότι τα άτοµα κάθε είδους τείνουν να αυξηθούν ο αριθµός τους 

παραµένει σχεδόν σταθερός σε κάθε γενιά. 

• Για να διατηρείται σταθερός ο αριθµός πρέπει να γίνεται  µεταξύ των 

οργανισµών αγώνας για την επιβίωσή τους. 

• Στα άτοµα του ίδιου είδους υπάρχουν διαφορές όχι µόνο µορφολογικές αλλά 

και διαφορές δυνατοτήτων επιβίωσης. 

 

• Έτσι µερικά άτοµα του είδους ευνοούνται περισσότερο στον αγώνα τους για 

επιβίωση παρά κάποια άλλα. Τα ευνοηµένα άτοµα αυξάνονται γρηγορότερα 

και επικρατούν ενώ τα άλλα λιγοστεύουν και µπορεί να εξαφανιστούν. 

• Καθώς µε το χρόνο συσσωρεύονται ευνοϊκά γνωρίσµατα σε µερικά άτοµα 

αυτά γίνονται τόσο διαφορετικά από τα άλλα του αρχικού πληθυσµού ώστε 

τελικά να αποτελούν ένα νέο είδος. 

 

Με βάση τα δεδοµένα του πίνακα να κατασκευάσετε το φυλογενετικό δέντρο των 

οργανισµών που αναφέρονται. 

 

 Γάτα  άνθρωπος λύγκας κροκόδειλος 

Είδος Felis 

domesticus 

Homo sapiens Felis sylvestris Crocodilus 

niloticus 
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Οικογένεια Αιλουροειδή Aνθρωποειδή Αιλουροειδή Crocodylidae 

Τάξη Σαρκοφάγα Πρωτεύοντα Σαρκοφάγα Κροκοδείλια 

Κλάση Θηλαστικά Θηλαστικά Θηλαστικά Ερπετά 

Φύλο Χορδωτά Χορδωτά Χορδωτά Χορδωτά 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 

 

Να αναφέρετε 4 βασικές διαφορές  µεταξύ των δύο θεωριών. 

 

Θεωρία Λαµάρκ                                                                                       

 
 

 

• Η άβια ύλη παράγει ατελείς µορφές ζωής      

 

• Κινητήρια δύναµη της εξέλιξης είναι  η εσωτερική δύναµη           

 

• Η αρχή χρήσης και αχρησίας είναι αιτία  για την εµφάνιση γνωρισµάτων στα 

άτοµα    

                       

• Οι οργανισµοί στην πορεία της εξέλιξής τους ανεβαίνουν µια –φυσική 

κλίµακα-        

 

( αρχή κληρονοµικής µεταβίβασης των επίκτητων χαρακτηριστικών) 

 

θεωρία ∆αρβίνου 

 
 

• Κάθε είδος προέρχεται από προϋπάρχον  είδος 
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• Κινητήρια δύναµη της εξέλιξης είναι η φυσική επιλογή 

 

• Μέσω της φυσικής επιλογής τα ευνοϊκά χαρακτηριστικά επικρατούν 

 

• Η πορεία της εξέλιξης των οργανισµών µπορεί να παρασταθεί µε το 

φυλογενετικό δένδρο 

 
 

 
ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΟ ∆ΕΝ∆ΡΟ 

 

 

Να αναφερθεί ένας λόγος που άργησε να γίνει αποδεκτή η θεωρία της εξέλιξης 

των ειδών 

 
Ένας από τους λόγους για τους οποίους άργησε να γίνει αποδεκτή η θεωρία της 

εξέλιξης των ειδών διατυπωµένη από τον Κάρολο ∆αρβίνο ήταν ότι στο σύντοµο 

χρονικό διάστηµα της ζωής του ανθρώπου  δεν µπορούν να γίνουν αντιληπτές  οι 

µεταβολές που υφίστανται τα είδη. 

 

Με ποιο κριτήριο ορίζεται το είδος για τα σκυλιά και τις αµοιβάδες; 

 
Τα σκυλιά επειδή µπορούν να αναπαραχθούν µε άτοµα διαφορετικού φύλου  

(αµφιγονία) θα χρησιµοποιήσουµε το µειξιολογικό κριτήριο σύµφωνα µε το οποίο, 

είδος αποτελεί το σύνολο των οργανισµών που µπορούν να αναπαραχθούν µεταξύ τους 

και να αποκτήσουν γόνιµους απογόνους. Αντίθετα  για τις αµοιβάδες επειδή 

αναπαράγονται µονογονικά  θα χρησιµοποιήσουµε το τυπολογικό κριτήριο σύµφωνα 

µε το οποίο οµαδοποιούνται στο ίδιο είδος οργανισµοί µε κοινά µορφολογικά και 

βιοχηµικά χαρακτηριστικά 

 

Να ορίσετε την έννοια φυσική επιλογή. 

 
Φυσική επιλογή είναι η διαδικασία µε την οποία οι οργανισµοί που είναι 

περισσότερο προσαρµοσµένοι στο περιβάλλον τους επιβιώνουν και αναπαράγονται 

περισσότερο από τους λιγότερο  προσαρµοσµένους. Ο όρος χρησιµοποιήθηκε σε 
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αντιδιαστολή µε την τεχνητή επιλογή την οποία κάνει ο άνθρωπος κάθε φορά που 

επιλέγει τα καταλληλότερα ζώα ( η φυτά) ή αυτά που έχουν οικονοµικό ενδιαφέρον, 

προκειµένου να παραγάγει απογόνους µε επιθυµητά χαρακτηριστικά. 

 

Οι µαθητές που γράφουν συνεχώς έχουν αναπτυγµένο µυϊκό σύστηµα χεριών. 

Σύµφωνα µε την θεωρία του Λαµάρκ τα παιδιά των µαθητών θα 

κληρονοµούσαν την µυϊκή δύναµη των γονιών τους; 

 
Σύµφωνα µε τον Λαµάρκ τα επίκτητα χαρακτηριστικά (αυτά που δηµιουργούνται 

κατά την διάρκεια της ζωής του ατόµου)  κληροδοτούνται στην συνέχεια στους 

απογόνους. Το αναπτυγµένο µυϊκό σύστηµα των χεριών δηλαδή,  θα το 

κληρονοµούσαν τα παιδιά των µαθητών σύµφωνα µε την αρχή της κληρονοµικής 

µεταβίβασης των επίκτητων χαρακτηριστικών. Πολυάριθµα πειράµατα έχουν 

αποτύχει να αποδείξουν µέχρι σήµερα αυτή τη κληρονόµηση.  
 

Ποια σηµεία της θεωρίας του Λαµάρκ δεν αποδέχεται η σύγχρονη βιολογία; 

 

• Την αρχή της χρήσης και της αχρησίας 

• Την αρχή της κληρονοµικής µεταβίβασης των επίκτητων χαρακτηριστικών  

• Η άβια ύλη παράγει ατελείς µορφές ζωής οι οποίες εξελίσσονται σε 

συνθετότερες εξαιτίας µίας έµφυτης τάσης των όντων για συνεχή πρόοδο. 

Φυλογενετικό δένδρο είναι µία ε̟ιστηµονική υ̟όθεση στη µελέτη της 
εξελικτικής ιστορίας των ειδών. Ένα φυλογενετικό δένδρο ̟αρουσιάζει την 
εξελικτική σχέση µεταξύ των οργανισµών ̟ου µελετούνται. Όλοι οι ζωντανοί 
οργανισµοί ̟ροήλθαν α̟ό έναν κοινό ̟ρόγονο και ε̟οµένως όλοι 
σχετίζονται µέσα α̟ό το φυλογενετικό δένδρο της ζωής. Έτσι κάθε 
φυλογενετικό δένδρο χρησιµο̟οιείται για να α̟εικονίσει την εξελικτική 
ιστορία των οργανισµών. 

Σε ένα φυλογενετικό δένδρο κάθε σηµείο διακλάδωσης (βρόγχος) 
̟αρουσιάζει ένα σηµείο στο ο̟οίο συνέβη διαχωρισµός στη σειρά της 
εξελικτικής διαδοχής στο ̟αρελθόν (στην ̟ερί̟τωση των ειδών ο 
διαχωρισµός ενός είδους σε δύο διαφορετικά). Η χρονική στιγµή του 
διαχωρισµού ̟ροσδιορίζεται α̟ό τη θέση της διακλάδωσης ̟άνω στον άξονα 
του χρόνου (όταν αυτός υ̟άρχει) ή όταν δεν υ̟άρχει υ̟ολογίζεται σε σχέση 
µε τη ρίζα του δένδρου (α̟ώτερος κοινός ̟ρόγονος όλων των οργανισµών 
̟ου µελετώνται) και της κορυφής του δένδρου (σύγχρονα είδη). 

Η αλληλουχία των κλάδων ενός φυλογενετικού δένδρου ανα̟αριστά 
χρονολογική σειρά γεγονότων διαχωρισµού. Έτσι, ο τελευταίος κοινός 
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̟ρόγονος του ανθρώ̟ου και της γάτας, υ̟ήρξε σε ̟αρελθοντικό χρόνο, σε 
σχέση µε τον τελευταίο κοινό ̟ρόγονο της γάτας και του λύγκα. Ο άνθρω̟ος 
και η γάτα ανήκουν στην ίδια κλάση (θηλαστικά) αλλά σε διαφορετική τάξη, 
ενώ ο λίγκας και η γάτα ανήκουν στο ίδιο γένος (Felis) αλλά είναι 
διαφορετικό είδος. Συνε̟ώς η γάτα και ο λίγκας έχουν ̟ολλά ̟ερισσότερα 
κοινά α̟ό ότι ο άνθρω̟ος και η γάτα. 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ: 

• Η φυσική ε̟ιλογή είναι η διαφορετική ε̟ιτυχία για την ανα̟αραγωγή. 

Το κάθε άτοµο διαθέτει διαφορετική ικανότητα ε̟ιβίωσης και 
ανα̟αραγωγής. 

• Η φυσική ε̟ιλογή, συµβαίνει µέσω της αλληλε̟ίδρασης µεταξύ του 
̟εριβάλλοντος και της γενετικής ̟οικιλοµορφίας των ατόµων ενός 
̟ληθυσµού. 

• Το ̟ροϊόν της φυσικής ε̟ιλογής, είναι η ̟ροσαρµογή των ̟ληθυσµών 
των οργανισµών στο ̟εριβάλλον τους. 

Μην ξεχνάτε: 

• Ο ̟ληθυσµός είναι η µικρότερη µονάδα ̟ου µ̟ορεί να εξελιχθεί. Τα 
άτοµα δεν εξελίσσονται. 

• Η φυσική ε̟ιλογή αφορά µόνο κληρονοµούµενα χαρακτηριστικά και 
τα α̟οτελέσµατά της φαίνονται µετά α̟ό ̟ολλές γενεές. 

• Η φυσική ε̟ιλογή είναι χρονικά και το̟ικά ̟ροσδιορισµένη. Οι 
̟εριβαλλοντικοί ̟αράγοντες διαφέρουν α̟ό τό̟ο σε τό̟ο και 
διαφέρουν στον ίδιο τό̟ο α̟ό χρονική στιγµή σε χρονική στιγµή. Ένα 
χαρακτηριστικό µ̟ορεί να είναι κατάλληλο (χρήσιµο) σε ορισµένες 
συνθήκες και εντελώς άχρηστο (ουδέτερο) ή και ε̟ιβλαβές σε 
διαφορετικές συνθήκες. 

 

EΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΤΡΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

1. Ποιος είναι ο λόγος που άργησε να γίνει αποδεκτή η θεωρία της εξέλιξης των 

ειδών του ∆αρβίνου; 

2. Ποια είναι η διαφοροποίηση του ∆αρβίνου από τους υπόλοιπους υποστηρικτές 

της εξέλιξης; 

3. Η ιδέα της εξέλιξης είναι σήµερα αποδεκτή; 
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4. Ποιες είναι οι αρχές ( θεµελιώδεις γενικεύσεις ) στις οποίες βασίζεται η 

βιολογία; 

5. Ποια είναι  γενικά η θεωρία της εξέλιξης; 

6. Ποια είναι η συµβολή του Θεοδοσίου Ντοµπζάνσκυ στην θεωρία; 

7. Τι είναι πληθυσµός; 

8. O πληθυσµός εξυπηρετεί την κατάταξη των οργανισµών; 

9. Στον πλανήτη  µπορούν να υπάρξουν δύο εντελώς όµοια όντα; 

10. Πως εξηγείται η επιµονή των επιστηµόνων να κατατάσσουν τους οργανισµούς 

ανάλογα µε το πόσο µοιάζουν µεταξύ τους; 

11. Τι είναι το είδος; 

12. Ποια θεωρείται η θεµελιώδης µονάδα ταξινόµησης; 

13. Ποιοι είναι οι περιορισµοί του ορισµού του είδους; 

14. Το είδος µπορεί να αποτελέσει αντικειµενικό κριτήριο κατάταξης για όλους 

του οργανισµούς; 

15. Να αναφέρετε τις ανώτερες ταξινοµικές βαθµίδες κατάταξης των οργανισµών 

εκτός από αυτήν του είδους. 

16. Με ποιον τρόπο πραγµατοποιείται αυτή ή κατάταξη; 

17. Ποιος κατάφερε πρώτος να καταρρίψει την ιδέα περί σταθερότητας των ειδών. 

18. Ποιες είναι οι απόψεις του Λαµάρκ για την εξέλιξη; 

19. Να ορίσετε την αρχή της χρήσης και της αχρησίας. 

20. Μπορούν τα επίκτητα χαρακτηριστικά να κληρονοµηθούν; 

21. Με ποιον τρόπο συνέβαλλε το υπερπόντιο ταξίδι του ∆αρβίνου στην 

διατύπωση της θεωρίας περί εξέλιξης των ειδών; 

22. Tι είναι η φυσική επιλογή και τι η τεχνητή επιλογή; 

23. Ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα στις δύο επιλογές; 

24. Πως διατυπώθηκε η θεωρία της φυσικής επιλογής σύµφωνα µε τον ∆αρβίνο; 

25. Να συνοψίσετε τη θεωρία της φυσικής επιλογής. 

26. Με ποιον τρόπο η θεωρία της φυσικής επιλογής δικαιολογεί την ποικιλία των 

ειδών στη γη; 

27. Ποιες είναι οι διαφορές ανάµεσα στην θεωρία του Λαµάρκ και στην θεωρία 

του ∆αρβίνου; 

28. Tι είναι το φαινόµενο του βιοµηχανικού µελανισµού; ∆ώστε ένα παράδειγµα. 

29. Τι είναι το µειξιολογικό κριτήριο και τι το τυπολογικό; 

30. Τι είναι το µειξιολογικό κριτήριο και πότε δεν ισχύει; 

31. Να εξηγήσετε την επικράτηση µακριάς προβοσκίδας των ελεφάντων 

προκειµένου να προσκοµίσουν τροφή από τα ψηλά κλαδιά των δέντρων βάση 

της θεωρίας του ∆αρβίνου και του Λαµάρκ. 

32. Οι ανθρώπινες φυλές σε πόσα είδη µπορούν να καταταγούν; 

33. Να συγκρίνετε τη θεωρία του Λαµάρκ του ∆αρβίνου χρησιµοποιώντας ως 

παράδειγµα την εµφάνιση ψηλού λαιµού στις καµηλοπαρδάλεις. 

34. Γιατί ο άνθρωπος και ο γίββωνας συγκατατάσσονται στην ίδια τάξη; 

35. Που δρα η φυσική επιλογή 
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ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ (ΕΞΕΛΙΞΗ) 

 

EΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Να αναφέρετε δύο από τις  αρχές ( θεµελιώδεις γενικεύσεις) στις οποίες 

βασίζεται η Βιολογία. 

2. Τι ονόµασε ο ∆αρβίνος φυσική επιλογή; 

3. Ποιες είναι οι ανώτερες ταξινοµικές βαθµίδες κατάταξης των οργανισµών; 

Πως επιτυγχάνεται αυτή η κατάταξη; 

4. H µονάδα στην οποία δρα η φυσική επιλογή είναι ο πληθυσµός. Για ποιο λόγο 

αυτό φαίνεται παράδοξο; 

    5.  Για ποιο λόγο το είδος αποτελεί την θεµελιώδη µονάδα ταξινόµησης 
 

 

Να απαντήσετε στις ερωτήσεις µελετώντας το φυλογενετικό δέντρο που ακολουθεί:  

α. Ποια από τα είδη οργανισµών που αναφέρονται είναι τα περισσότερο συγγενικά; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας.  

β. Ποιος είναι ο κοινός πρόγονος του ανθρώπου και του χοίρου;  

 

 
 

 

 

 

 

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ( ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ) 

 
Α.   Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
Στις παρακάτω ερωτήσεις , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα του το 

γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 
1.  Η θεµελιώδης µονάδα ταξινόµησης των οργανισµών είναι 

α.  ο πληθυσµός.                    β.  το είδος.                        γ.  το γένος.                     δ.  το φύλο. 

Επαν. Ηµερ. 2010 
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2.  Με τη διαδικασία της φυσικής επιλογής, σύµφωνα µε τη θεωρία του ∆αρβίνου, επιβιώνουν οι 

οργανισµοί που είναι  

α.  µεγαλύτεροι σε µέγεθος σε σχέση µε τους υπόλοιπους.  

β.  πιο καλά προσαρµοσµένοι στο περιβάλλον.  

γ.  πιο έντονα χρωµατισµένοι.  

δ.  ικανότεροι να επιλέγουν την τροφή τους. 

Επαν. Εσπερ. 2010 

3.  Η θεωρία του Λαµάρκ υποστηρίζει  

α.  τη φυσική επιλογή.                                                          β.  τη σταθερότητα των ειδών.  

γ.  την αρχή της χρήσης και της αχρησίας.                           δ.  την οµοιοµορφία των οργανισµών. 

Επαν. Ηµερ. 2011 

 

1.  Με ποια κριτήρια κατατάσσονται δύο οργανισµοί στο ίδιο είδος; 

Ηµερ. 2002 

2.  Σύµφωνα µε τη θεωρία του Λαµάρκ κληρονοµούνται τα ..................... χαρακτηριστικά. 

Εσπερ. 2002 

3.  Να εξηγήσετε γιατί η δράση της φυσικής επιλογής είναι χρονικά και τοπικά προσδιορισµένη. 

Επαν. Ηµερ. 2010 

4. Πώς µπορεί να εξηγηθεί µε βάση τη θεωρία της φυσικής επιλογής η επικράτηση του χαρακτηριστικού 

«ψηλός λαιµός» στις καµηλοπαρδάλεις;  

5. Ποια είναι τα δύο κριτήρια κατάταξης των οργανισµών σε είδη και σε ποιες περιπτώσεις εφαρµόζεται το 

κάθε ένα από αυτά; 

Ηµερ. 2011 

6. α.  Να δικαιολογήσετε γιατί, σύµφωνα µε τη θεωρία της εξέλιξης µέσω της φυσικής επιλογής, ως 

µονάδα εξέλιξης θεωρείται ο πληθυσµός και όχι τα µεµονωµένα άτοµα.  

β.  Τι ονοµάζεται φυσική επιλογή; 

Επαν. Ηµερ. 2011 

7.  Να εξηγήσετε γιατί η δράση της φυσικής επιλογής είναι τοπικά και χρονικά προσδιορισµένη. 

Επαν. Εσπερ. 2011 

 

 

7. Να γράψετε στο τετράδιό σας το καθένα από τα γράµµατα της Στήλης Ι και, δίπλα του, έναν από 

τους αριθµούς της Στήλης ΙΙ, έτσι ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. ∆ύο στοιχεία της 

Στήλης ΙΙ περισσεύουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επαν. Εσπερ. 2010 

 

 

Γ. Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού  
Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας την παρακάτω πρόταση συµπληρώνοντας το κενό µε την κατάλληλη λέξη. 
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1.  Αν εξαιρεθούν οι εποχικές διακυµάνσεις, τα µεγέθη των πληθυσµών παραµένουν σχετικά 

…………………… . 

Επαν. Εσπερ. 2010 

 

2. α.  Σε µια βραχονησίδα του Αιγαίου, ένας πληθυσµός από αγριοκάτσικα διατηρεί σταθερό τον αριθµό 

των ατόµων του παρά το γεγονός ότι κάθε χρόνο γεννιούνται πολλά νέα άτοµα. Πώς εξηγείτε, µε βάση 

τη θεωρία του ∆αρβίνου, τη διατήρηση των ατόµων του πληθυσµού σε σταθερό αριθµό;  

β. Τι παρατηρείτε στον πληθυσµό των αγριοκάτσικων όσον αφορά την οµοιοµορφία των ατόµων και 

πώς σχετίζετε την παρατήρησή σας µε τις διαδικασίες της φυσικής επιλογής;  

3. Ένας ερευνητής επισκέπτεται ένα από τα νησιά Γκαλαπάγκος στο οποίο µελετάει προσεκτικά έναν 

πληθυσµό πουλιών, τους µικρούς σπίνους. Ανάµεσα στους σπίνους υπάρχουν άτοµα µε µακρύ και 

λεπτό ράµφος, ενώ τα υπόλοιπα άτοµα έχουν κοντό και χοντρό ράµφος. Οι σπίνοι δεν έχουν άλλη πηγή 

τροφής παρά µόνον τα σκουλήκια που κρύβονται µέσα σε µικρές, βαθιές τρύπες στον κορµό των 

δέντρων. Ο ερευνητής καταγράφει τις παρατηρήσεις του. Επισκέπτεται ξανά το νησί µετά από 30 

χρόνια και µελετά πάλι τον ίδιο πληθυσµό. ∆ιαπιστώνει ότι οι σπίνοι µε το µακρύ και λεπτό ράµφος 

αποτελούν πλέον το σύνολο σχεδόν του πληθυσµού, ενώ οι σπίνοι µε το κοντό και χοντρό ράµφος 

έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. 

α.  Ποια από τις δύο οµάδες σπίνων θεωρείται πιο προσαρµοσµένη στο περιβάλλον ως προς τον τρόπο 

διατροφής;  Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

β.  Με βάση ποιες παρατηρήσεις ο ∆αρβίνος κατέληξε στο συµπέρασµα ότι µεταξύ των οργανισµών ενός 

πληθυσµού διεξάγεται αγώνας για την επιβίωσή τους;                          

 γ.  Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις του ∆αρβίνου, ποιο αναµένεται να είναι το µέγεθος του 

πληθυσµού των σπίνων, σε σχέση µε το αρχικό, µετά από τριάντα χρόνια, αν το περιβάλλον του νησιού 

παραµείνει σχετικά σταθερό;  

δ.  Κατά τη θεωρία της εξέλιξης µέσω της φυσικής επιλογής, ως µονάδα εξέλιξης θεωρείται ο πληθυσµός 

και όχι τα µεµονωµένα άτοµα. Πώς δικαιολογείται η παραπάνω διαπίστωση; 

Εσπ. 2010 

1.  Σε µια βραχονησίδα του Αιγαίου υπάρχουν πολλά θαµνώδη φυτά. Την άνοιξη τα φυτά ανθίζουν και 

εµφανίζονται κίτρινα λουλούδια. Την ίδια εποχή εµφανίζονται και πεταλούδες που τρέφονται από τα 

λουλούδια. Στην βραχονησίδα ζουν και εντοµοφάγα πτηνά που τρέφονται µε πεταλούδες. Ο πληθυσµός 

των πεταλούδων εµφανίζει πολύ περισσότερα κίτρινα άτοµα και λιγότερα ιώδη (µωβ) άτοµα.  

α. Να διατυπώσετε την έννοια του είδους, όσον αφορά τους φυτικούς και ζωϊκούς οργανισµούς που 

αναφέρονται στο οικοσύστηµα της βραχονησίδας.  

β.  Να εξηγήσετε γιατί οι κίτρινες πεταλούδες είναι πολύ περισσότερες από τις ιώδεις (µωβ) πεταλούδες.  
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γ. Να εξηγήσετε πώς θα δράσει η φυσική επιλογή στη σύσταση του πληθυσµού των πεταλούδων ως προς 

το χρωµατισµό τους, εάν παρατηρηθεί µεταβολή του χρώµατος των λουλουδιών από κίτρινο σε ιώδες 

(µωβ). 

 

Προκειµένου να αυξηθεί η βιοποικιλότητα δύο τεχνητών λιµνών, µεταφέρθηκαν σε αυτές δύο 

ποικιλίες ενός φυτοφάγου οργανισµού και ψάρια που τρέφονται µε τον οργανισµό αυτόν. Τα 

χαρακτηριστικά των οργανισµών που µεταφέρθηκαν στις λίµνες περιγράφονται στον πίνακα που 

ακολουθεί. Στην 1η λίµνη εισήχθησαν οι δύο ποικιλίες του φυτοφάγου είδους και µόνο η 

παραλλαγή Α1 του ψαριού Α ενώ στη 2η λίµνη µεταφέρθηκαν οι δύο ποικιλίες του φυτοφάγου 

οργανισµού, και µόνο η ποικιλία Α2 του ψαριού Α.  

Ποικιλία Ι  
Ραβδώσεις µε έντονο χρώµα στο 

σώµα  
Είδος φυτοφάγου 

οργανισµού  
Ποικιλία ΙI  Γκρι χρώµα σώµατος  

Ποικιλία Α1Εντοπισµός τροφής µέσω όρασης  
Είδος ψαριού Α  

Ποικιλία A2Εντοπισµός τροφής µέσω αφής  

 

Η φυσική επιλογή αναµένεται να οδηγήσει και στις δύο λίµνες στο ίδιο αποτέλεσµα; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (Να θεωρήσετε ότι τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά τόσο των 

οργανισµών όσο και των αβιοτικών παραγόντων στις δύο λίµνες είναι ίδια). 

 

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.  

Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των οργανισµών η ποικιλία ΙΙ του φυτοφάγου οργανισµού 

διακρίνεται δυσκολότερα από το ψάρι Α1 (που εντοπίζει την τροφή του χρησιµοποιώντας την 

αίσθηση της όρασης), το οποίο είναι ο θηρευτής του. Για τον λόγο αυτό, στον τοπικό πληθυσµό 

της 1ης λίµνης θα επικρατήσει η ποικιλία ΙΙ του φυτοφάγου οργανισµού, αφού έχει µεγαλύτερες 

πιθανότητες επιβίωσης και κατά συνέπεια µεταβίβασης του χαρακτηριστικού του (γκρι χρώµα 

σώµατος) στις επόµενες γενιές. Στην περίπτωση αυτή το προσαρµοστικό χαρακτηριστικό που θα 

ευνοήσει η φυσική επιλογή είναι το γκρι χρώµα σώµατος.  

 

Αντίθετα, στη 2
η
 λίµνη το γκρι χρώµα σώµατος δεν αποτελεί προσαρµοστικό χαρακτηριστικό και 

δεν θα ευνοηθεί από τη φυσική επιλογή (δεδοµένου ότι το ψάρι Α2 δεν εντοπίζει την τροφή του µε 

την όραση αλλά µε την αφή). Στη 2η λίµνη εποµένως αναµένεται οι ποικιλίες Ι και ΙΙ του 

φυτοφάγου οργανισµού να έχουν ίδιες πιθανότητες επιβίωσης και δεν αναµένεται κάποια από τις 

δύο να επικρατήσει (θεωρώντας ότι όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά των οργανισµών είναι ίδια).  

 

 

Λόγω βλάβης σε βιοµηχανία παραγωγής φυτοφαρµάκων, διέρρευσαν στο οικοσύστηµα µιας 

λίµνης απόβλητα τα οποία περιείχαν κάποιο εντοµοκτόνο. Μερικούς µήνες αργότερα βρέθηκαν 

νεκρά ψαροπούλια. Στους ιστούς των νεκρών πτηνών ανιχνεύτηκαν υψηλές συγκεντρώσεις του 

εντοµοκτόνου. Η τροφική αλυσίδα της λίµνης περιλαµβάνει, εκτός από τα ψαροπούλια (που 

τρέφονται µε ψάρια), φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν και γαρίδες που τρέφονται µε ζωοπλαγκτόν, 

ενώ οι ίδιες αποτελούν την τροφή των µικρών ψαριών. Προκειµένου να µελετηθεί το πρόβληµα 

της ρύπανσης που παρουσιάστηκε στη λίµνη, λήφθηκαν δείγµατα ιστών από άτοµα όλων των 

πληθυσµών που αποτελούν τη βιοκοινότητα του οικοσυστήµατος. Τα αποτελέσµατα των 
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αναλύσεων, σχετικά µε τη συγκέντρωση του εντοµοκτόνου στους ιστούς των οργανισµών, 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

 

∆ΕΙΓΜΑ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ (mg/Kg) 

A                               0,002  

B          0,2  

Γ         0,0002  

∆                           0,02  

Ε            2  

Νερό λίµνης        0,00002  

 

α. Να σχεδιάσετε την τροφική αλυσίδα του οικοσυστήµατος της λίµνης. 

β. Να προσδιορίσετε ποιο δείγµα αντιστοιχεί σε κάθε πληθυσµό της λίµνης 

 

 

α. Η τροφική αλυσίδα της λίµνης είναι:  

 

φυτοπλαγκτόν → ζωοπλαγκτόν → γαρίδες → ψάρια → ψαροπούλια.  

 

β. Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων διαπιστώνουµε ότι η συγκέντρωση του εντοµοκτόνου, 

που προκάλεσε τον θάνατο των πτηνών, ανιχνεύθηκε στους ιστούς όλων των οργανισµών αλλά η 

συγκέντρωση της ουσίας αυτής δεν ήταν η ίδια σε όλους τους οργανισµούς του οικοσυστήµατος. 

Μάλιστα κάθε οργανισµός παρουσίαζε δεκαπλάσια συγκέντρωση εντοµοκτόνου από κάποιον 

άλλο. Τα στοιχεία αυτά µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι το εντοµοκτόνο ήταν µη βιοδιασπώµενο 

εντοµοκτόνο που επειδή δε µεταβολίστηκε, δε διασπάστηκε και δεν απεκκρίθηκε από τους 

οργανισµούς, πέρασε από τον έναν κρίκο της τροφικής αλυσίδας στον επόµενο. Επειδή όµως, µόνο 

το 10% της ενέργειας και της βιοµάζας ενός τροφικού επιπέδου µεταφέρεται στο επόµενο, εάν σε 

ένα κιλό παραγωγών έχει αποτεθεί 1mg του µη βιοδιασπώµενου εντοµοκτόνου, δεδοµένου ότι οι 

φυτοφάγοι οργανισµοί, για να αυξήσουν τη βιοµάζα τους κατά 1 κιλό, έφαγαν 10 κιλά τροφής 

φυτικής προέλευσης, θα ενσωµάτωσαν 10mg εντοµοκτόνου. ∆ηλαδή, η συγκέντρωση του 

εντοµοκτόνου στους καταναλωτές πρώτης τάξης γίνεται δεκαπλάσια από αυτή των παραγωγών. 

Οµοίως, η συγκέντρωση του εντοµοκτόνου, δεκαπλασιάστηκε σε κάθε µεταφορά βιοµάζας από το 

ένα τροφικό επίπεδο στο επόµενο και έγινε θανατηφόρα στα πτηνά.  

 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν, το δείγµα Γ µε συγκέντρωση 0,0002 mg/Kg θα προέρχεται από 

τους παραγωγούς, το δείγµα Α µε συγκέντρωση 0,002 mg/Kg θα προέρχεται από τους 

καταναλωτές πρώτης τάξης, το δείγµα ∆ µε συγκέντρωση 0,02 mg/Kg από τους καταναλωτές 

δεύτερης τάξης, το δείγµα Β µε συγκέντρωση µε συγκέντρωση 0,2 mg/Kg από τους καταναλωτές 

τρίτης τάξης ενώ το δείγµα Ε µε συγκέντρωση 2 mg/Kg, η οποία είναι και η µέγιστη, προέρχεται 

από τα ψαροπούλια.  

 

 

 

∆ΕΙΓΜΑ  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ           ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟΥ (mg/Kg) 

Ε  Ψαροπούλια                       2  

B  Ψάρια                      0,2  

∆  Γαρίδες                      0,02  

Α  Ζωοπλαγκτόν                     0,002  

Γ  Φυτοπλαγκτόν                     0,0002  
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Νερό λίµνης                    0,00002  

 

 
Να συµπληρωθούν τα κενά. 
 
 

 
 

 

Η Ειρήνη ήταν από τους λίγους µαθητές της τάξης της που δεν εκδήλωσαν συµπτώµατα 

ανεµοβλογιάς όταν στην περιοχή που ζούσε παρουσιάστηκε επιδηµία ανεµοβλογιάς. Η Ειρήνη είχε 

κάνει πριν από µερικά χρόνια το εµβόλιο της ανεµοβλογιάς. Ποιο από τα διαγράµµατα που 

ακολουθούν περιγράφει την ανοσολογική αντίδραση του οργανισµού της Ειρήνης όταν 

εµβολιάστηκε και όταν µολύνθηκε από τον ιό που προκαλεί την ανεµοβλογιά κατά τη διάρκεια της 

επιδηµίας; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
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Σ ύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα Εµβολιασµών, προτείνεται ο 1ος εµβολιασµός των παιδιών 

για την ανεµοβλογιά να γίνεται το διάστηµα µεταξύ του 12ου και 18ου µήνα και να 

επαναλαµβάνεται στην ηλικία 4-8 ετών.  

Στο πίνακα που ακολουθεί αναφέρεται το ιστορικό µιας οικογένειας όσον αφορά την ανεµοβλογιά:  

Μέλος  Ηλικία  Ασθένεια  Εµβόλιο  

Πατέρας  35 ετών  
Νόσησε σε ηλικία 6 

ετών  
-  

Μητέρα  32 ετών  ∆ε νόσησε  Εµβολιασµένη  

1ο παιδί  3 ετών  ∆ε νόσησε  Εµβολιάστηκε 18 µηνών 

2ο παιδί  15 µηνών  Νόσησε  -  

3ο παιδί  2 εβδοµάδων  ∆ε νόσησε  -  

 

 

∆εδοµένου ότι όλα τα µέλη της οικογένειας εκτέθηκαν στον ιό που προκαλεί την ανεµοβλογιά, να 

εξηγήσετε:  

 

α. Γιατί το δεύτερο παιδί της οικογένειας νόσησε;  

β. Γιατί δε νόσησε η µητέρα;  

γ. Γιατί το 3
ο 
παιδί της οικογένειας δε νόσησε;  
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Τα βέλη δείχνουν τη ροή ενέργειας σε χερσαίο οικοσύστηµα. Ποιο από τα διαγράµµατα που 

ακολουθούν είναι σωστό; Να εντοπίσετε το λάθος στα υπόλοιπα διαγράµµατα και να το 

σχολιάσετε. 

 

 
 

 

Έστω ότι σε ένα οικοσύστηµα ισχύει η τροφική αλυσίδα: γρασίδι -> ακρίδες -> σκαντζόχοιροι -> 

φίδια -> γεράκια.  

 

α. ∆εδοµένου ότι οι οργανισµοί κάθε τροφικού επιπέδου τρέφονται αποκλειστικά µε οργανισµούς 

του προηγούµενου τροφικού επιπέδου και ότι η βιοµάζα των καταναλωτών δεύτερης τάξης είναι 

2*10
2
 κιλά, να υπολογίσετε τη βιοµάζα των υπόλοιπων τροφικών επιπέδων.  

β. Πόσα γεράκια περιλαµβάνει το οικοσύστηµα, αν η µέση βιοµάζα ενός γερακιού είναι 0,5 κιλά; 

 

 

Το διάγραµµα που ακολουθεί περιγράφει τις τροφικές σχέσεις µεταξύ των οργανισµών ενός 

υδάτινου οικοσυστήµατος: 

α. Ποιοι οργανισµοί εισάγουν ενέργεια στο οικοσύστηµα αυτό συνθέτοντας οργανικές ενώσεις;  

β. Πόσα τροφικά επίπεδα καταναλωτών υπάρχουν στο οικοσύστηµα;  

γ. Ποιοι είναι οι οργανισµοί του δεύτερου τροφικού επιπέδου;  

δ. Ποιους πληθυσµούς θα επηρεάσει άµεσα η ξαφνική αύξηση του πληθυσµού της γαρίδας και µε 

ποιον τρόπο;  

ε. Εκτός από τις κατηγορίες οργανισµών που αναφέρονται, ποια επιπλέον κατηγορία οργανισµών 

είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία και τη διατήρηση του οικοσυστήµατος αυτού; 
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α. Να εξηγήσετε αναλυτικά την µορφή των καµπυλών. 

β. Σε ποια χρονικά διαστήµατα του σχήµατος τα πειραµατόζωα πιθανότατα θα νοσήσουν; 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 

ΘΕΜΑ 1ο 
 
 Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και 
δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
1.Οι ιοί είναι: 

α. παράσιτα 
β. ξενιστές 
γ. αποικοδοµητές 
δ. παραγωγοί. 

Μονάδες 5 
 
2.Οι ιντερφερόνες παράγονται από ορισµένα κύτταρα που έχουν µολυνθεί 

από: 
α. βακτήριο 
β. πρωτόζωο 
γ. ιό 
δ. µύκητα. 

Μονάδες 5 
 
3.Ποιος από τους παρακάτω οργανισµούς χαρακτηρίζεται ως αυτότροφος; 

α. αλεπού 
β. βάτραχος 
γ. βελανιδιά 
δ. ψύλλος. 

Μονάδες 5 
 
4.Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες χαρακτηρίζεται ως αβιοτικός; 

α. µύκητας 
β. φυτό 
γ. βακτήριο 
δ. νερό. 

Μονάδες 5 
 
 
5.Το AIDS οφείλεται σε: 

α. βακτήριο 
β. ιό 
γ. µύκητα 
δ. πρωτόζωο. 

Μονάδες 5 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
 
Α.Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω προτάσεις, 

συµπληρώνοντας τα κενά µε τις σωστές λέξεις. 
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1.Οι περιοχές της Γης και της ατµόσφαιρας  που επιτρέπουν την ύπαρξη ζωής 
συνιστούν τη .............................. 

2.Τα άτοµα του ίδιου είδους που ζουν σε µια συγκεκριµένη περιοχή αποτελούν έναν 
............................. 

3.Η αύξηση της µέσης θερµοκρασίας στην επιφάνεια της Γης, λόγω συσσώρευσης CO2 
στην ατµόσφαιρα, ονοµάζεται φαινόµενο .............................. 

4.Η δράση των Τ λεµφοκυττάρων στο σύνολό της αποτελεί την .......................... 
ανοσία. 

5.Οι ....................... µετατρέπουν τη νεκρή οργανική ύλη σε ανόργανη. 
Μονάδες 10 

 
Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της στήλης Ι και δίπλα σε κάθε 

γράµµα τον αριθµό της στήλης ΙΙ , που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 

ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

α. Μετάσταση 1.Επιτυγχάνεται µε ορό 

β. Οµοιόσταση 2.∆ευτερογενής εστία 
  καρκίνου 

γ. Μόλυνση 3.Επιτυγχάνεται µε 
  αντιβιοτικά 

δ. Παθητική ανοσία 4.Επιτυγχάνεται µε εµβόλια 

ε. Ενεργητική ανοσία 5.Ικανότητα του οργανισµού να διατηρεί σταθερές τις 
εσωτερικές του συνθήκες 

 6.Είσοδος ενός παθογόνου µικροοργανισµού στον 
οργανισµό µας 

Μονάδες 15 
 
ΘΕΜΑ 3ο   
 
Ο ανθρώπινος οργανισµός µολύνεται από τους παθογόνους µικροοργανισµούς και 
αντιµετωπίζει αυτές τις µολύνσεις µε διάφορους µηχανισµούς, όπως ο πυρετός, η 
φλεγµονή, η παραγωγή αντισωµάτων κ.α. 
α. Με ποιους τρόπους ο πυρετός προστατεύει τον οργανισµό µας από τους 

παθογόνους µικροοργανισµούς;  
Μονάδες 9 

 
β. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα στάδια µιας φλεγµονής και να εξηγήσετε τη 

χρησιµότητα δηµιουργίας του ινώδους. 
Μονάδες 8 

 
γ. Ένας άνθρωπος µολύνεται για πρώτη φορά από έναν παθογόνο 

µικροοργανισµό. Μετά από δύο µήνες, εκτίθεται για δεύτερη φορά στον 
ίδιο µικροοργανισµό.  
- Πώς ονοµάζεται η ανοσολογική αντίδραση του οργανισµού, µετά από κάθε έκθεση 

στο συγκεκριµένο µικροοργανισµό;  
- Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των δύο αυτών αντιδράσεων, ως προς το χρόνο 

παραγωγής των αντισωµάτων;  
Μονάδες 8  
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ΘΕΜΑ 4ο 
  
Από µετρήσεις, που έγιναν σε µια λίµνη, βρέθηκε µικρή συγκέντρωση εντοµοκτόνου DDT 
στο φυτοπλαγκτόν και πολύ µεγαλύτερη συγκέντρωση του ίδιου εντοµοκτόνου στα 
ψαροπούλια της λίµνης. Με δεδοµένο ότι η τροφική αλυσίδα του λιµναίου οικοσυστήµατος 
περιλαµβάνει φυτοπλαγκτόν, ψάρια, ψαροπούλια και ζωοπλαγκτόν: 
 
α. να γράψετε την τροφική αλυσίδα της λίµνης 

Μονάδες 7 
 

β. αν η ενέργεια στο τροφικό επίπεδο των ψαριών είναι 3 ⋅ 102 KJ, να υπολογίσετε την 
ενέργεια των άλλων τροφικών επιπέδων 

Mονάδες 8 
γ. πώς εξηγείται η µεγάλη συγκέντρωση του DDT που βρέθηκε στα ψαροπούλια;  

Mονάδες 10 

               ΘΕΜΑ 1ο 

 

Α. Στις ερωτήσεις 1-3 , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της 
ερώτησης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 

 
1. Το τρυπανόσωµα προκαλεί: 

α. δυσεντερία  
β. ελονοσία 
γ. ασθένεια του ύπνου 
δ. χολέρα. 

Μονάδες 4 
 
2. Η εξασθένηση της στοιβάδας του όζοντος προκαλείται από: 
 α. διοξείδιο του άνθρακα 
 β. διοξείδιο του αζώτου 
 γ. χλωροφθοράνθρακες 
 δ. διοξείδιο του θείου.  

Μονάδες 4 
 
3. Παθητική ανοσία επιτυγχάνεται µε χορήγηση: 

 α. ορού αντισωµάτων 
 β. εµβολίου 
 γ. αντιβιοτικού 
 δ. ιντερφερόνης. 

Μονάδες 4 
 

Β. Να απαντήσετε στις ερωτήσεις 1 και 2. 

1. Ποιος είναι ο ρόλος των παραγωγών, των καταναλωτών και των 
αποικοδοµητών σ' ένα οικοσύστηµα;  

Μονάδες 6 
 

2. Τι είναι τα ενδοσπόρια; 
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Μονάδες 2 
 

 
3. Κάτω από ποιες περιβαλλοντικές συνθήκες σχηµατίζονται τα ενδοσπόρια; 

Μονάδες 2 
 

4.  Ποιος είναι ο ρόλος των ενδοσπορίων; 
Μονάδες 3 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

1. Να περιγράψετε τον πολλαπλασιασµό των ιών που το γενετικό τους υλικό είναι: 
 
 α. DNA  

Μονάδες 6 
 β. RNA. 

Μονάδες 6 
 
2. Να ορίσετε το φαινόµενο της οικολογικής διαδοχής. 

Μονάδες 3 
 

 Να περιγράψετε ένα παράδειγµα οικολογικής διαδοχής. 
Μονάδες 5 

 
 
3. Πώς παρεµβαίνει ο άνθρωπος στο βιογεωχηµικό κύκλο του άνθρακα; 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 3ο  

1. Πώς εξηγείται το φαινόµενο κατά το οποίο άνθρωποι οι οποίοι εκτέθηκαν στον ιό του 
AIDS δεν µολύνθηκαν;  

Μονάδες 4 
 

2. Να εξηγήσετε το ρόλο των µακροφάγων κυττάρων στην άµυνα του ανθρώπινου 
οργανισµού. 

Μονάδες 9 
 

3. Να εξηγήσετε τις δυσάρεστες συνέπειες για τον ανθρώπινο οργανισµό από την 
ενεργοποίηση του ανοσοποιητικού του συστήµατος που δεν οφείλεται σε 
παθογόνους µικροοργανισµούς. 

Μονάδες 12 

  ΘΕΜΑ 4ο  

Σε µία λίµνη που περιβάλλεται από χωράφια τα οποία καλλιεργούνται συστηµατικά µε 
χρήση λιπασµάτων, διοχετεύονται πολλά από τα νερά της βροχής που δέχεται η 
περιοχή αυτή. Να θεωρήσετε ότι στη λίµνη υπάρχουν υδρόβιοι φωτοσυνθετικοί 
οργανισµοί, ζωοπλαγκτόν και ψάρια που αποτελούν τροφική αλυσίδα. Στο παρακάτω 
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διάγραµµα φαίνεται η µεταβολή στον πληθυσµό των οργανισµών αυτών µετά το τέλος 
της περιόδου των βροχοπτώσεων. 

 

t1: τέλος περιόδου βροχοπτώσεων. 
 (α): υδρόβιοι φωτοσυνθετικοί οργανισµοί. 
 (β): ζωοπλαγκτό. 
 (γ): ψάρια. 

1. Να ερµηνεύσετε τη µορφή των καµπυλών του παραπάνω διαγράµµατος. 
Μονάδες 12 

 
2. Να περιγράψετε το φαινόµενο το οποίο προκαλεί τις µεταβολές στις καµπύλες του 

παραπάνω διαγράµµατος. 
Μονάδες 7 

 
3. Να εξηγήσετε πώς µεταβάλλεται ο πληθυσµός των αποικοδοµητών σ' αυτή τη λίµνη. 

Mονάδες 6 

             ΘΕΜΑ 1ο  

 Στις ερωτήσεις 1-5 , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της 
ερώτησης και δίπλα του το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. 

 
1. Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία θεωρείται µικροθρεπτικό; 

α. άνθρακας  
β. οξυγόνο 
γ. άζωτο 
δ. ιώδιο. 

Μονάδες 5 
 
2. Τα ενδοσπόρια σχηµατίζονται από: 
 α. φυτά  
 β. DNA ιούς 
 γ. βακτήρια 
 δ. RNA ιούς.  

t1 χρόνος

αριθµός
ατόµων

(α)

(β)

(γ)
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Μονάδες 5 
 
3. Ποιο από τα παρακάτω όργανα χαρακτηρίζεται πρωτογενές λεµφοειδές 

όργανο; 
 α. σπλήνας 

 β. αµυγδαλές 
 γ. θύµος αδένας 
 δ. γαστρεντερικός σωλήνας. 

Μονάδες 5 
 

4. Μεγάλες ποσότητες ανοσοσφαιρινών εκκρίνονται από: 
 α. φυσικά κύτταρα φονιάδες 

 β. µακροφάγα 
 γ. πλασµατοκύτταρα 
 δ. βοηθητικά Τ λεµφοκύτταρα. 

Μονάδες 5 
 

5. Κατά την απονιτροποίηση:  
 α. το µοριακό άζωτο µετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα 

 β. η αµµωνία µετατρέπεται σε νιτρικά ιόντα 
 γ. οι πρωτεΐνες διασπώνται σε αµµωνία 
 δ. τα νιτρικά ιόντα µετατρέπονται σε µοριακό άζωτο. 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 2ο  

1. Να αναφέρετε τους µηχανισµούς δράσης των αντιβιοτικών. 
Μονάδες 15 

 
2. Γιατί τα τροπικά δάση είναι τελείως ακατάλληλα για γεωργία; 

Μονάδες 4 
 

3. Με ποια κριτήρια κατατάσσονται δύο οργανισµοί στο ίδιο είδος; 
Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ 3ο 

1. Ποιες λειτουργίες επιτελούν τα Τ λεµφοκύτταρα; 

Μονάδες 9 

 
2. Να αναφέρετε τους ρόλους των αντισωµάτων.  

Μονάδες 4 

 
3. Ένας άνθρωπος µολύνεται από ένα παθογόνο βακτήριο που παράγει µία εξωτοξίνη. 

Στον άνθρωπο αυτό δεν εκδηλώνεται ασθένεια.  
Να εξηγήσετε τους πιθανούς λόγους για τους οποίους ο άνθρωπος αυτός δεν νοσεί. 
 

Μονάδες 12 
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ΘΕΜΑ 4ο  

Σε ένα θαλάσσιο οικοσύστηµα παρατηρείται το παρακάτω υποθετικό τροφικό πλέγµα: 

 

1.     Να εξηγήσετε σε ποιο τροφικό επίπεδο ανήκουν οι παρακάτω οργανισµοί: 

 σκουµπρί, σαρδέλα, φώκια. 

Μονάδες 6 
 
2. Αν µειωθεί σηµαντικά ο πληθυσµός της σουπιάς, να εξηγήσετε ποιες επιπτώσεις θα 

παρατηρηθούν στους πληθυσµούς των: 
 κωπηπόδων, διατόµων, σκουληκιών. 

Μονάδες 9 
3. Με δεδοµένο ότι ο κύκλος του αζώτου που ισχύει στα υδάτινα οικοσυστήµατα 

λειτουργεί ανάλογα µε τα χερσαία οικοσυστήµατα και το φυτοπλαγκτόν των υδάτινων 
οικοσυστηµάτων αντιστοιχεί µε τα φυτά των χερσαίων οικοσυστηµάτων, να 
εξηγήσετε γιατί παρατηρείται µεταβολή της συγκέντρωσης των νιτρικών ιόντων 

)NO( 3
−

 σε  βάθος 0-800 µέτρα όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα.                                                                     
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            ΘΕΜΑ 1ο 

 Στις ερωτήσεις 1-5 , να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της 
ερώτησης και δίπλα του το  γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
 
1. Τα κύτταρα που παράγουν ιντερφερόνες έχουν µολυνθεί  από: 

α. βακτήρια  
β. ιούς 
γ. πλασµώδια 
δ. πρωτόζωα. 

Μονάδες 5 
2. Η σύφιλη  οφείλεται σε: 
 α. βακτήρια  
 β. πρωτόζωα 
 γ. µύκητες 
 δ. ιούς.  

Μονάδες 5 
3. Ως καταναλωτές πρώτης τάξεως χαρακτηρίζονται: 
 α. τα σαρκοφάγα ζώα 
 β. τα βακτήρια και οι µύκητες 
 γ. τα φυτοφάγα ζώα 
 δ. οι αποικοδοµητές. 

Μονάδες 5 
4. Το φυτοπλαγκτόν ανήκει:    
 α. στους παραγωγούς 
 β. στους καταναλωτές 
 γ. στους αποικοδοµητές 
 δ. στα πρωτόζωα. 

Μονάδες 5 
5. Τα λοιµώδη νοσήµατα οφείλονται:  
 α. στην υπεριώδη ακτινοβολία  
 β. σε ακραίες τιµές θερµοκρασίας 
 γ. σε παθογόνους µικροοργανισµούς 
 δ. στη ρύπανση της ατµόσφαιρας. 

Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 2ο  

 

1. Τι είναι τα δερµατόφυτα; 
Μονάδες 5 

2. Με ποιους τρόπους µεταδίδεται το AIDS; 
Μονάδες 4 

3. Να ορίσετε το φαινόµενο της αλλεργίας. 
Μονάδες 5 

4. Τι ονοµάζεται οικοσύστηµα; 
Μονάδες 6 

 
5. Να αναφέρετε τις συνέπειες του φαινοµένου της όξινης βροχής. 
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Μονάδες 5 
 

ΘΕΜΑ 3ο 

Α. ∆ύο οικολογικοί τρόποι εµπλουτισµού του εδάφους µε άζωτο είναι η χρήση των 
περιττωµάτων των ζώων (κοπριά) και η αµειψισπορά. Να περιγράψετε τις  
διεργασίες, µε τις οποίες οι δύο αυτοί τρόποι συµβάλλουν στον εµπλουτισµό του 
εδάφους σε νιτρικά ιόντα. 

Μονάδες 16 
Β. Η χρήση χηµικών λιπασµάτων οδηγεί στο φαινόµενο του ευτροφισµού. Να εξηγήσετε 

το φαινόµενο αυτό. 

Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ 4ο  

Ένας άνθρωπος µολύνεται από έναν ιό για πρώτη φορά. Το παρακάτω διάγραµµα 

απεικονίζει τις συγκεντρώσεις αντιγόνων και αντισωµάτων αυτού του ανθρώπου κατά τη 

διάρκεια της λοίµωξης. 

 

1. Ποια καµπύλη αντιστοιχεί στα αντιγόνα και ποια στα αντισώµατα; 
Μονάδες 3 

 Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 10 

 
2. Πώς συµβάλλει ο πυρετός στην καταπολέµηση του ιού από τον οποίο 

µολύνθηκε ο συγκεκριµένος άνθρωπος;  
Μονάδες 6 
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3. Στην περίπτωση που ο άνθρωπος αυτός µολυνθεί για δεύτερη φορά από τον 

ίδιο ιό, να αναφέρετε ποια κύτταρα του ανοσοβιολογικού του µηχανισµού θα 
ενεργοποιηθούν. 

Μονάδες 6 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 

και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση που συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή 

πρόταση.  

1. Οι οροί περιέχουν… 
α. αντιγόνα. 
β. Β λεµφοκύτταρα. 
γ. αντισώµατα.  
δ. λυσοζύµη. 

 
2. Η πολυοµυελίτιδα οφείλεται σε … 

α. βακτήριο. 
β. ιό. 
γ. πρωτόζωο. 
δ. µύκητα. 

 
3. Ο ιός HIV περιέχει… 

α. DNA. 
β. RNA. 
γ. DNA και αντίστροφη µεταγραφάση. 
δ. RNA και αντίστροφη µεταγραφάση. 

 
4. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου οφείλεται σε αυξηµένη συγκέντρωση στην ατµόσφαιρα 
του … 

α. µονοξειδίου του αζώτου.  
β. διοξειδίου του άνθρακα.  
γ. διοξειδίου του θείου.  
δ. διοξειδίου του αζώτου. 

 
5.  Στο φαινόµενο της βιοσυσσώρευσης η συγκέντρωση της µη βιοδιασπώµενης ουσίας …. 

α.  ελαττώνεται,  όσο  προχωράµε  στα  ανώτερα  τροφικά επίπεδα. 
β.  αυξάνεται,   όσο   προχωράµε   στα   ανώτερα   τροφικά επίπεδα. 
γ.  παραµένει σταθερή σε όλα τα τροφικά επίπεδα.  
δ.  παραµένει σταθερή, επειδή µεταβολίζεται. 

  

ΘΕΜΑ 2ο 

 

Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
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1.  Ποιο είναι το κριτήριο, στις περισσότερες περιπτώσεις, για να χαρακτηριστεί ένας ρύπος 
απειλή για το περιβάλλον; 

 
2.  Ποιες είναι οι επιπτώσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας στους οργανισµούς; 
 
3. Ένα από τα συµπτώµατα µε τα οποία εκδηλώνεται η φλεγµονή, µετά τον τραυµατισµό   

του δέρµατος από αιχµηρό αντικείµενο και την είσοδο παθογόνων µικροοργανισµών, 
είναι και ο πόνος. Πού οφείλεται το σύµπτωµα αυτό; 

 
4. Πώς προκαλείται το φωτοχηµικό νέφος; 
 
5.  Με ποιους τρόπους µπορεί να µεταδοθεί η ηπατίτιδα C; 
 

ΘΕΜΑ 3ο 

 

Οι περισσότεροι µικροοργανισµοί είναι χρήσιµοι ή και απαραίτητοι για τον άνθρωπο. 
1. Κάποιοι µικροοργανισµοί χαρακτηρίζονται ως δυνητικά παθογόνοι. Πότε βλάπτουν και    

πότε ωφελούν τον ανθρώπινο οργανισµό; 
2.  Από ποιους µικροοργανισµούς παράγονται και µε ποιους µηχανισµούς δρουν τα 

αντιβιοτικά; 
3.  Ποιοι µικροοργανισµοί χαρακτηρίζονται ως αποικοδοµητές και ποιος είναι ο ρόλος 

τους    στη λειτουργία του οικοσυστήµατος; 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
 

Η µεταβολή της βιοµάζας των παραγωγών που αντιστοιχεί σε 1 m2 επιφανείας ενός 
χερσαίου, παραδείγµατος χάρη φρυγανικού, οικοσυστήµατος φαίνεται στη γραφική 
παράσταση που ακολουθεί. 
 

 
 

  
Να υπολογίσετε την καθαρή πρωτογενή παραγωγικότητα από το Νοέµβριο έως τον 

Απρίλιο 

 (Μονάδες 4), 
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Nα περιγράψετε τη µέθοδο µε την οποία µπορεί να προσδιοριστεί η καθαρή πρωτογενής 
παραγωγικότητα σε ένα φρυγανικό οικοσύστηµα 

 (Μονάδες 5), 
Nα αναφέρετε τους παράγοντες που καθορίζουν το µέγεθος της πρωτογενούς 
παραγωγικότητας σε ένα χερσαίο οικοσύστηµα                                               (Μονάδες 10),  
 
και τέλος να αναφέρετε τέσσερα φυτά που αφθονούν σε ένα τυπικό φρυγανικό 
οικοσύστηµα, καθώς και το λόγο για τον οποίο αναπτύσσονται σε αυτό τον τύπο 
οικοσυστήµατος  

(Μονάδες 6). 
 

 
ΘΕΜΑ 1ο 

 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 
1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συµπληρώνει 
σωστά την ηµιτελή πρόταση.  
 
1. Η είσοδος ενός παθογόνου µικροοργανισµού στον ανθρώπινο οργανισµό 

χαρακτηρίζεται ως …  
α.  λοίµωξη.  
β.  αλλεργία.   
γ.  µόλυνση.  
δ.  µετάδοση.  

 
2. Στο σάλιο, στον ιδρώτα και στα δάκρυα υπάρχει …  

α.  βλέννα.  
β.  συµπλήρωµα.  
γ.  ιντερφερόνη.  
δ.  λυσοζύµη.  
 

3. Στα πρωτογενή λεµφικά όργανα ανήκει …  
α.  ο σπλήνας.  
β.  οι αµυγδαλές.  
γ.  ο µυελός των οστών.  
δ.  το πάγκρεας.  
 

 
4. Ως ανεστραµµένη πυραµίδα µπορεί να χαρακτηριστεί …  

α.  µια τροφική πυραµίδα ενέργειας.  
β.  µια τροφική πυραµίδα βιοµάζας.  
γ. µια τροφική πυραµίδα πληθυσµού µε παρασιτικές σχέσεις.  
δ.  κάθε τροφική πυραµίδα ενέργειας και βιοµάζας.  

 
 
5. Η εξασθένηση της στοιβάδας του όζοντος οφείλεται …  

α.  στους χλωροφθοράνθρακες.  
β.  στους υδροφθοράνθρακες.  
γ.  στην υπεριώδη ακτινοβολία.  
δ.  στην υπέρυθρη ακτινοβολία.  
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ΘΕΜΑ 2ο  
 

 Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  
 

1. Πώς δηµιουργείται η όξινη βροχή;  
 

2. Ποιοι παράγοντες ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιάς στα µεσογειακά οικοσυστήµατα;  
 
3. Γιατί τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσµατικά έναντι των ιών;  
 
4. Ποιοι κανόνες προσωπικής και δηµόσιας υγιεινής, σε σχέση µε τη διατροφή, 

αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποφυγή µετάδοσης ασθενειών που 
οφείλονται σε παθογόνους µικροοργανισµούς;  

 

 

ΘΕΜΑ 3ο 
  
Α. Τι είναι τα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας και σε ποια περίπτωση προκαλούν την 
απόρριψη µοσχευµάτων;  
 
Β. Να περιγράψετε τα δύο χαρακτηριστικά που κάνουν τους µηχανισµούς ειδικής άµυνας 
να ξεχωρίζουν από αυτούς της µη ειδικής άµυνας.  
 
Γ. Ορισµένες παθολογικές καταστάσεις του οργανισµού ονοµάζονται αυτοάνοσα 
νοσήµατα. Πώς ο οργανισµός στρέφεται εναντίον των δικών του συστατικών;  
 
 
ΘΕΜΑ 4ο    
 
∆ίνεται το παρακάτω διάγραµµα:  
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Να γράψετε τα ονόµατα των οργανισµών που αντιστοιχούν στις θέσεις 1, 2, 3, 4, 5 
(µονάδες 10) και των διαδικασιών α, β (µονάδες 6). Στη συνέχεια να περιγράψετε τη 
διαδικασία β (µονάδες 9).  
 

 

ΘΕΜΑ 1ο 
 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 

και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συµπληρώνει σωστά την 

ηµιτελή πρόταση. 

 
1. Ο άνθρακας εισέρχεται στο οικοσύστηµα µε τη µορφή 

α. διοξειδίου του άνθρακα. 
β. µονοξειδίου του άνθρακα. 
γ. γλυκόζης. 
δ. πρωτεϊνών. 

Μονάδες 5 
2. Το νερό της ατµόσφαιρας εισέρχεται στα υδάτινα και χερσαία οικοσυστήµατα µε 

α. εξάτµιση. 
β. διαπνοή. 
γ. κατακρηµνίσεις. 
δ. αµειψισπορά. 

Μονάδες 5 
3. Η ασθένεια ηπατίτιδα Β οφείλεται σε 

α. πρωτόζωο. 
β. βακτήριο. 
γ. ιό. 
δ. µύκητα. 

Μονάδες 5 
4. Οι οργανισµοί ενός είδους που ζουν σε συγκεκριµένη περιοχή αποτελούν 

α. έναν πληθυσµό. 
β. ένα βιότοπο. 
γ. µία βιοκοινότητα. 
δ. µία πυραµίδα. 

Μονάδες 5 
5. Οι µύκητες είναι 

α. προκαρυωτικοί οργανισµοί. 
β. ευκαρυωτικοί οργανισµοί. 
γ. παθογόνα πρωτόζωα. 
δ. αυτότροφοι οργανισµοί. 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ 2ο  
 
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
1. Γιατί οι ιοί χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά κυτταρικά παράσιτα; 

Μονάδες 4 
2. Με ποιους τρόπους το δέρµα εµποδίζει αποτελεσµατικά την είσοδο των 
µικροοργανισµών στον οργανισµό; 

Μονάδες 7 
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3. Όσο µεγαλύτερη ποικιλότητα έχει ένα οικοσύστηµα, τόσο πιο ισορροπηµένο είναι. Γιατί 
συµβαίνει αυτό; 

Μονάδες 8 
4. Ποιες είναι οι πιθανές πορείες που µπορεί να ακολουθήσει το νερό που πέφτει στην 
ξηρά; 

Μονάδες 6 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
 
Α. Ένας άνθρωπος τρυπήθηκε από σκουριασµένο καρφί και κινδυνεύει να µολυνθεί από 
το βακτήριο του τετάνου. Στο συγκεκριµένο άνθρωπο χορηγήθηκε αντιτετανικός ορός, που 
περιέχει αντισώµατα έναντι του συγκεκριµένου βακτηρίου. 
1. Τι τύπος ανοσίας επιτυγχάνεται µε τη χορήγηση του αντιτετανικού ορού; 

Μονάδες 3 
2. Με ποιους άλλους τρόπους επιτυγχάνεται φυσιολογικά ο παραπάνω τύπος ανοσίας; 

Μονάδες 7 
Β. Στην περίπτωση που τα αντισώµατα παράγονται από τον ίδιο τον οργανισµό ενός 
ανθρώπου έναντι οποιουδήποτε αντιγόνου, τι τύπος ανοσίας επιτυγχάνεται (Μονάδες 3) 
και µε ποιους τρόπους µπορεί να ενεργοποιηθεί ο ανθρώπινος οργανισµός για αυτόν τον 
τύπο ανοσίας; (Μονάδες 12). 

Μονάδες 15 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
Σε ένα λιµναίο οικοσύστηµα έχουµε το παρακάτω υποθετικό τροφικό πλέγµα 

 
Να γράψετε όλες τις διαφορετικές τροφικές αλυσίδες που δηµιουργούνται (Μονάδες 8) και 
να κατατάξετε τους οργανισµούς σε όλα τα δυνατά τροφικά επίπεδα. (Μονάδες 5). Ποιοι 
οργανισµοί συµπεριφέρονται ταυτόχρονα ως καταναλωτές 2ης και ως καταναλωτές 3ης 
τάξης; (Μονάδες 2). Αν η ενέργεια που εµπεριέχεται στον πληθυσµό της λιβελούλας είναι 
1000 ΚJoules,να υπολογίσετε την ενέργεια στον πληθυσµό των βατράχων.(Μονάδες 3). 
Λιπάσµατα από γειτονικά χωράφια που αποπλένονται από το νερό της βροχής, 
εµπλουτίζουν µε νιτρικά και φωσφορικά άλατα την λίµνη. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να 
παρατηρηθεί αύξηση του πληθυσµού των υδροβίων φωτοσυνθετικών οργανισµών. Να 
εξηγήσετε πώς επηρεάζονται οι πληθυσµοί των ψαριών (πέστροφες, κυπρίνοι) από το 
φαινόµενο αυτό; (Μονάδες 7) 

Μονάδες 25 
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ΘΕΜΑ 1ο  
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 
1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη φράση, η οποία συµπληρώνει 
σωστά την ηµιτελή πρόταση. 
 
1. Τα πρωτόζωα είναι: 

α. πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισµοί.  
β. µονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισµοί.  
γ. µονοκύτταροι προκαρυωτικοί οργανισµοί. 
δ. ακυτταρικές µορφές ζωής. 

 
2. Αζωτοδέσµευση   ονοµάζεται   η   διαδικασία   µετατροπής του ατµοσφαιρικού αζώτου 

σε µορφές αξιοποιήσιµες από τους: 
α. αποικοδοµητές. 
β. παραγωγούς. 
γ. καταναλωτές πρώτης τάξης. 
δ. καταναλωτές δεύτερης τάξης. 
 

3. Το τµήµα του φλοιού της γης και της ατµόσφαιρας που επιτρέπει την ύπαρξη ζωής 
ονοµάζεται: 
α. βιόσφαιρα. 
β. βιότοπος. 
γ. οικοσύστηµα. 
δ. βιοκοινότητα. 
 

4. Τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσµατικά έναντι των: 
α. βακτηρίων. 
β. πρωτοζώων.  
γ. ιών. 
δ. µυκήτων. 
 

5.  Οι   οροί,   µέσω   των   οποίων   επιτυγχάνεται   παθητική ανοσία, περιέχουν 
α. νεκρούς µικροοργανισµούς. 
β. εξασθενηµένους µικροοργανισµούς. 
γ. τµήµατα µικροοργανισµών. 
δ. έτοιµα αντισώµατα. 

 
ΘΕΜΑ 2ο  
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 
1.   Με ποιους τρόπους µπορεί να µεταδοθεί ο ιός HIV που προκαλεί την ασθένεια AIDS; 
 
2.   Ποια είναι η δοµή του βακτηριακού κυττάρου; 
 

3. Οι  πολυκύτταροι  φυτικοί οργανισµοί,  τα  φύκη  και  τα κυανοβακτήρια   υπάγονται   
στους  παραγωγούς. Ποιοι οργανισµοί χαρακτηρίζονται ως παραγωγοί; 
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4. Πολλοί επιστήµονες πιστεύουν ότι λόγω  της βαθµιαίας αύξησης της συγκέντρωσης του 
διοξειδίου του άνθρακα στην   ατµόσφαιρα,   το   2040   η   µέση   θερµοκρασία   του 
πλανήτη µας θα έχει αυξηθεί κατά 5°C. Ποιες θα είναι οι πιθανές   περιβαλλοντικές   
επιπτώσεις   για   τον   πλανήτη από αυτή την αύξηση; 

 
 
ΘΕΜΑ 3ο  
Όταν ο άνθρωπος µολύνεται από παθογόνους µικροοργανισµούς µπορεί να εµφανίσει 

πυρετό. 

1. Με  ποιους τρόπους µεταδίδονται οι παθογόνοι µικροοργανισµοί στον άνθρωπο; 
 
2. Ποιες είναι οι πύλες εισόδου των παθογόνων µικροοργανισµών στο ανθρώπινο σώµα; 
 
3. Με ποιους τρόπους ο πυρετός συµβάλλει στην αντιµετώπιση µιας γενικευµένης 

µικροβιακής µόλυνσης; 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο  
Στο παρακάτω σχήµα απεικονίζεται µια περιοχή στην οποία συνυπάρχουν δάσος 
κωνοφόρων (Α), βιοµηχανικές µονάδες (Β), καλλιεργούµενοι αγροί (Γ) και µια λίµνη (∆). Η 
κυκλοφορία του νερού στην περιοχή στηρίζεται στην εξάτµιση, στη διαπνοή των φυτών και 
στις κατακρηµνίσεις. 

 
 
 
 
Τι ονοµάζουµε διαπνοή (µονάδες 5) και ποιος είναι ο ρόλος της; (µονάδες 8) Ποιες είναι οι 
επιπτώσεις της όξινης βροχής στους οργανισµούς της περιοχής; (µονάδες 6) Κατά την 
καλλιέργεια των φυτών στους αγρούς δίπλα στη λίµνη χρησιµοποιήθηκαν µεγάλες 
ποσότητες µη βιοδιασπώµενου εντοµοκτόνου. Από µετρήσεις που έγιναν στην περιοχή 
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βρέθηκε µεγάλη συγκέντρωση από το συγκεκριµένο εντοµοκτόνο σε πολλά από τα 
ψαροπούλια της λίµνης (∆). Να εξηγήσετε το φαινόµενο (µονάδες 6). 
 

 
ΘΕΜΑ 1ο  
   
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 
1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συµπληρώνει 
σωστά την ηµιτελή πρόταση.  
 
1. Οι ιοί διαθέτουν  

α. καψίδιο.  
β. κυτταρική µεµβράνη.  
γ. κυτταρικό τοίχωµα.  
δ. όλα τα παραπάνω.  

Μονάδες 5  
2. Τα βακτήρια σε αντίξοες συνθήκες σχηµατίζουν  

α. εκβλάστηµα.  
β. ενδοσπόρια.  
γ. έλυτρα.  
δ. ψευδοπόδια.  

Μονάδες 5  
3. Οι υφές παρατηρούνται  

α. στα βακτήρια.  
β. στους µύκητες.  
γ. στα πρωτόζωα.  
δ. στους ιούς.  

Μονάδες 5  
4. Ως αυτότροφοι οργανισµοί χαρακτηρίζονται  

α. οι καταναλωτές Α΄ τάξης.  
β. οι παραγωγοί.  
γ. οι αποικοδοµητές.  
δ. οι καταναλωτές Β΄ τάξης.  

Μονάδες 5  
5. Στους αβιοτικούς παράγοντες ενός οικοσυστήµατος περιλαµβάνονται  

α. οι µύκητες.  
β. τα βακτήρια.  
γ. οι παραγωγοί.  
δ. η ηλιοφάνεια.  

Μονάδες 5  
 
ΘΕΜΑ 2ο  
  
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  
1. Τι είναι αλλεργία; Ποιο είναι συνήθως το αποτέλεσµα των αλλεργιών;  

Μονάδες 6  
2. Τι ονοµάζεται οµοιόσταση;  

Μονάδες 5  
3. Πού οφείλεται το γεγονός ότι µόνο το 10% περίπου της ενέργειας ενός τροφικού 

επιπέδου περνάει στο επόµενο, ενώ το 90% της ενέργειας χάνεται;  
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Μονάδες 8  
4. Ποιοι οργανισµοί ανήκουν στους αποικοδοµητές και ποια η σηµασία τους για το 
οικοσύστηµα;  

Μονάδες 6  
 
ΘΕΜΑ 3ο  
  
Όταν µια ξένη προς τον ανθρώπινο οργανισµό ουσία (αντιγόνο) εισέρχεται σε αυτόν, τότε 
ο οργανισµός µπορεί να αντιδράσει και µε µηχανισµούς ειδικής άµυνας, παράγοντας 
εξειδικευµένα κύτταρα και κυτταρικά προϊόντα (αντισώµατα).  
1. Ποιοι παράγοντες µπορούν να δράσουν ως αντιγόνα;  

Μονάδες 8  
2. Ποια είναι τα πρωτογενή και ποια τα δευτερογενή λεµφικά όργανα του ανοσοβιολογικού 

συστήµατος και πού πραγµατοποιείται η ανοσολογική απόκριση;  
Μονάδες 8  

3. Κάθε αντίσωµα συνδέεται εκλεκτικά µε το συγκεκριµένο αντιγόνο που προκάλεσε την 
παραγωγή του. Ποιο είναι το αποτέλεσµα της σύνδεσης αντιγόνου – αντισώµατος;  

Μονάδες 9  
 
ΘΕΜΑ 4ο 
  
Ο άνθρακας είναι το χηµικό στοιχείο µε βάση το οποίο δοµούνται όλες οι οργανικές 
ενώσεις και συνεπώς όλα τα βιολογικά µακροµόρια.  
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η πορεία του άνθρακα σε ένα οικοσύστηµα στο οποίο 
ζουν οι εξής οργανισµοί: φίδια, ποώδη φυτά, ποντίκια, µύκητες και βακτήρια.  

 

 
 
Να γράψετε τα ονόµατα των οργανισµών που αντιστοιχούν στις θέσεις 1, 2, 3, 4 (µονάδες 
4) και τη θέση τους στην τροφική αλυσίδα που σχηµατίζεται (µονάδες 4), καθώς και τα 
ονόµατα των διαδικασιών α, β (µονάδες 6) και την ονοµασία της χηµικής ένωσης στις 
θέσεις Γ (µονάδες 2).  
Με ποιες ενέργειες ο άνθρωπος παρεµβαίνει στον κύκλο του άνθρακα; (µονάδες 9).  
Μονάδες 25  
 
 
ΘΕΜΑ 1ο  
  
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 
1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία συµπληρώνει 
σωστά την ηµιτελή πρόταση.  
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1. Η παθητική ανοσία αποκτάται  
α. µε τον θηλασµό.  
β. µε τον εµβολιασµό.  
γ. µε προηγούµενη µόλυνση.  
δ. µε αντιβιοτικά.  

Μονάδες 5  
2. Η ερηµοποίηση ενός χερσαίου οικοσυστήµατος µπορεί να προκληθεί από  

α. την όξινη βροχή.  
β. τον ευτροφισµό.  
γ. την ηχορρύπανση.  
δ. τη φωτοσύνθεση.  

Μονάδες 5  
3. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου προκαλείται από τη συγκέντρωση στην ατµόσφαιρα 
των  

α. µονοξειδίου του άνθρακα και υδρογόνου.  
β. µονοξειδίου του άνθρακα και οξειδίων του αζώτου.  
γ. διοξειδίου του άνθρακα και υδρατµών.  
δ. διοξειδίου του θείου και οξυγόνου.  

Μονάδες 5  
4. Τα αυτοαντισώµατα καταστρέφουν  

α. µόνο τους ιούς.  
β. τα αλλεργιογόνα.  
γ. τα δερµατόφυτα.  
δ. τα κύτταρα ή τα συστατικά του ίδιου του οργανισµού.  

Μονάδες 5  
5. Η αποµάκρυνση του νερού από τα στόµατα των φύλλων ονοµάζεται  

α. κυτταρική αναπνοή.  
β. διαπνοή.  
γ. φωτοσύνθεση.  
δ. αποικοδόµηση.  

Μονάδες 5  
ΘΕΜΑ 2ο  
  
1. Να περιγράψετε πώς ο βλεννογόνος της αναπνευστικής οδού συνιστά αποτελεσµατικό 

φραγµό στην είσοδο των µικροβίων στον ανθρώπινο οργανισµό.  
Μονάδες 8  

2. Ποιος είναι ο ρόλος των αποικοδοµητών στον κύκλο του αζώτου;  
Μονάδες 5  

3. Σε ποια κατηγορία ιών ανήκει ο ιός ΗΙV; (µονάδες 2) Να περιγράψετε τη δοµή του ιού 
ΗΙV. (µονάδες 7)  
Ποιες κατηγορίες ανθρώπινων κυττάρων προσβάλλει ο ιός ΗΙV; (µονάδες 3)  

Μονάδες 12  
 
 
ΘΕΜΑ 3ο  
  
Α. Όταν το όζον βρίσκεται στα ανώτερα επίπεδα της ατµόσφαιρας, σχηµατίζει στιβάδα 

που διαδραµατίζει σπουδαίο ρόλο στη διατήρηση της ζωής.  
1. Ποιος είναι ο ρόλος του όζοντος στη στιβάδα αυτή;  

Μονάδες 2  
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2. Ποια είναι η αιτία της εξασθένησης της στιβάδας του όζοντος; (µονάδες 2)  
Ποιες είναι οι επιπτώσεις της εξασθένησής της στους ζωντανούς οργανισµούς; (µονάδες 

8)  
Μονάδες 10  

Β. Το όζον στα κατώτερα επίπεδα της ατµόσφαιρας αποτελεί δευτερογενή ρύπο του 
φωτοχηµικού νέφους.  

Ποιον άλλο δευτερογενή ρύπο γνωρίζετε; (µονάδα 1) Πώς παράγονται οι δευτερογενείς 
ρύποι; (µονάδες 4) Ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στην υγεία του ανθρώπου; (µονάδες 
8)  

Μονάδες 13  
 
ΘΕΜΑ 4ο  
   
Ένας άνθρωπος µολύνεται από ένα είδος παθογόνου βακτηρίου, το οποίο παράγει µια 
τοξίνη και του προκαλεί ασθένεια.  
α. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι τοξίνες και πώς απειλούν την υγεία του ασθενούς;  

Μονάδες 8  
β. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιεί µια ασθένεια για να θεωρηθεί λοιµώδης;  

Μονάδες 9  
γ. Για την αντιµετώπιση του παθογόνου βακτηρίου χορηγήθηκε στον ασθενή αντιβιοτικό. 
Με ποιους µηχανισµούς δρουν τα αντιβιοτικά;  

Μονάδες 8  
 
ΘΕΜΑ Α 
  
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 
Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η οποία 
συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.  
 
Α1 Η πενικιλίνη παράγεται από  

α. βακτήριο  
β. µύκητα  
γ. πρωτόζωο  
δ. ιό  

Μονάδες 5  
Α2 Το τοξόπλασµα είναι  

α. βακτήριο  
β. δερµατόφυτο  
γ. πρωτόζωο  
δ. ιός  

Μονάδες 5  
 

Α3 Μικροοργανισµοί του εδάφους που τρέφονται µε νεκρή οργανική ύλη είναι οι  
α. παραγωγοί  
β. καταναλωτές πρώτης τάξης  
γ. αποικοδοµητές  
δ. αυτότροφοι οργανισµοί  

Μονάδες 5  
Α4 Τα βακτήρια διαθέτουν  

α. έλυτρο  
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β. ψευδοπόδια  
γ. πυρήνα  
δ. κυτταρικό τοίχωµα  

Μονάδες 5  
Α5 Η παθητική ανοσία αποκτάται µε  

α. ορό αντισωµάτων  
β. αντιβιοτικό  
γ. εµβόλιο  
δ. προπερδίνη  

Μονάδες 5  
ΘΕΜΑ Β  
 
Β1 Ποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποδεικνύουν πως τα µεσογειακά οικοσυστήµατα 

µπορούν να επανακάµψουν µετά από πυρκαγιά, σε χρονικό διάστηµα λιγότερο από 
δέκα χρόνια.  

Μονάδες 6  
Β2 Οι µύκητες αναπαράγονται και µε εκβλάστηση. Να περιγράψετε αυτή τη διαδικασία.  

Μονάδες 5  
Β3 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράµµατα της Στήλης Ι και δίπλα σε κάθε γράµµα τον 

αριθµό της Στήλης ΙΙ, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ∆ύο στοιχεία της Στήλης ΙΙ 
περισσεύουν.  

 

ΣΤΗΛΗ Ι  ΣΤΗΛΗ ΙΙ  

α. ∆ιοξείδιο του άνθρακα  1. Φωτοχηµικό νέφος  

β. Χλωροφθοράνθρακες  2. Βιοσυσσώρευση  

γ. Νιτρικά και φωσφορικά άλατα  3. Ευτροφισµός  

δ. Μονοξείδιο του άνθρακα και το νιτρικό υπεροξυακετύλιο (ΡΑΝ)  4. Αποψίλωση  

5. Φαινόµενο θερµοκηπίου  

6. Εξασθένηση της στιβάδας του όζοντος  

Μονάδες 8 
Β4 Να εξηγήσετε τα δύο χαρακτηριστικά που διαθέτουν οι µηχανισµοί ειδικής άµυνας που 

τους κάνουν να ξεχωρίζουν από τους µηχανισµούς µη ειδικής άµυνας.  

                                                                                                                             Μονάδες 6 

 

ΘΕΜΑ Γ  
 
Γ1 Να εξηγήσετε πώς η αµειψισπορά αποτελεί οικολογικό τρόπο εµπλουτισµού του 

εδάφους µε άζωτο.  
Μονάδες 8  

Γ2 Τι ονοµάζεται διαπνοή και ποιος είναι ο ρόλος της;  
Μονάδες 8  

Γ3 Αν το δέρµα ενός ανθρώπου τραυµατιστεί από ένα αιχµηρό αντικείµενο και κάποιοι 
παθογόνοι µικροοργανισµοί καταφέρουν να εισβάλουν στον οργανισµό του ανθρώπου 
από το τραύµα, εκδηλώνεται στη συγκεκριµένη περιοχή φλεγµονή. Στη φλεγµονή 
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µεταξύ των άλλων προκαλείται τοπικό οίδηµα και σχηµατίζονται ινώδες και πύον. Να 
εξηγήσετε γιατί σχηµατίζεται το ινώδες (µονάδες 3), πώς δρα το πλάσµα στη 
συγκεκριµένη περιοχή (µονάδες 3) και από τι σχηµατίζεται το πύον (µονάδες 3).  

Μονάδες 9  
 
ΘΕΜΑ ∆  
 
Σε µια βραχονησίδα του Αιγαίου υπάρχουν πολλά θαµνώδη φυτά. Την άνοιξη τα φυτά 
ανθίζουν και εµφανίζονται κίτρινα λουλούδια. Την ίδια εποχή εµφανίζονται και πεταλούδες 
που τρέφονται από τα λουλούδια. Στην βραχονησίδα ζουν και εντοµοφάγα πτηνά που 
τρέφονται µε πεταλούδες. Ο πληθυσµός των πεταλούδων εµφανίζει πολύ περισσότερα 
κίτρινα άτοµα και λιγότερα ιώδη (µωβ) άτοµα.  
∆1 Να διατυπώσετε την έννοια του είδους, όσον αφορά τους φυτικούς και ζωϊκούς 

οργανισµούς που αναφέρονται στο οικοσύστηµα της βραχονησίδας.  
Μονάδες 7  

∆2 Να εξηγήσετε γιατί οι κίτρινες πεταλούδες είναι πολύ περισσότερες από τις ιώδεις 
(µωβ) πεταλούδες.  

Μονάδες 8  
∆3 Να εξηγήσετε πώς θα δράσει η φυσική επιλογή στη σύσταση του πληθυσµού των 

πεταλούδων ως προς το χρωµατισµό τους, εάν παρατηρηθεί µεταβολή του χρώµατος 
των λουλουδιών από κίτρινο σε ιώδες (µωβ).  

                                                                                                                           Μονάδες 10 

 

ΘΕΜΑ Α  
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 
Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία 
συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.  
 
Α1. Τα ενδοσπόρια σχηµατίζονται από  

α. φυτά.  
β. βακτήρια.  
γ. πρωτόζωα.  
δ. ιούς.  

Μονάδες 5  
Α2. Από νηµατοειδείς δοµές (υφές) αποτελούνται  

α. τα βακτήρια.  
β. τα πρωτόζωα.  
γ. οι µύκητες.  
δ. οι ιοί.  

Μονάδες 5  
Α3. Η τρύπα του όζοντος οφείλεται κυρίως  

α. στο διοξείδιο του άνθρακα.  
β. στο οξυγόνο.  
γ. στα οξείδια του αζώτου.  
δ. στους χλωροφθοράνθρακες.  

Μονάδες 5  
Α4. ∆ευτερογενές λεµφικό όργανο είναι ο  

α. σπλήνας.  



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2001 - ΟΡΟΣΗΜΟ 
 

                                        

 155 

β. θύµος αδένας.  
γ. µυελός των οστών.  
δ. πνεύµονας.  

Μονάδες 5  
Α5. Μόλυνση ονοµάζεται η  

α. παραγωγή διαφόρων ουσιών από τους παθογόνους µικροοργανισµούς.  
β. εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασµός ενός παθογόνου µικροοργανισµού σε έναν 

οργανισµό.  
γ. είσοδος ενός παθογόνου µικροοργανισµού σε έναν οργανισµό.  
δ. εκδήλωση των συµπτωµάτων µίας ασθένειας.  

Μονάδες 5  
 
ΘΕΜΑ Β  
Β1. Πώς µπορεί να εξηγηθεί µε βάση τη θεωρία της φυσικής επιλογής η επικράτηση του 

χαρακτηριστικού «ψηλός λαιµός» στις καµηλοπαρδάλεις;  
Μονάδες 8  

Β2. Ποια είναι τα δύο κριτήρια κατάταξης των οργανισµών σε είδη και σε ποιες 
περιπτώσεις εφαρµόζεται το κάθε ένα από αυτά;  

Μονάδες 6  
Β3. Τι είναι η λυσοζύµη, πού εντοπίζεται και ποια είναι η δράση της;  

Μονάδες 5  
Β4. Να εξηγήσετε τις διεργασίες που οδηγούν στην πτώση του pH της βροχής κάτω από 

5.  
Μονάδες 6  

 
ΘΕΜΑ Γ  
Σε ένα οικοσύστηµα υπάρχουν 5 (πέντε) πεύκα, που φιλοξενούν συνολικά 10.000 (δέκα 
χιλιάδες) κάµπιες, σε κάθε µία από τις οποίες παρασιτούν 500 (πεντακόσια) πρωτόζωα.  
 
Γ1. Να σχεδιάσετε την τροφική πυραµίδα πληθυσµού του παραπάνω οικοσυστήµατος 

(µονάδες 2). Nα εξηγήσετε τη µορφή της τροφικής πυραµίδας πληθυσµού του 
παραπάνω οικοσυστήµατος (µονάδες 5).  

Μονάδες 7  
Γ2. Στο παραπάνω οικοσύστηµα η ενέργεια που περιέχεται στο τροφικό επίπεδο των 

καµπιών είναι 50.000 (πενήντα χιλιάδες) KJ.  
Να υπολογίσετε την ενέργεια των άλλων τροφικών επιπέδων (µονάδες 2).  
Να σχεδιάσετε την τροφική πυραµίδα ενέργειας  
(µονάδες 2).  
Να εξηγήσετε τους λόγους που καθορίζουν τη µορφή αυτής της τροφικής πυραµίδας 
(µονάδες 6).  

Μονάδες 10  
Γ3. Έστω ένα άτοµο αζώτου (Ν), το οποίο µπορεί να εντοπιστεί οπουδήποτε βρεθεί 

(επειδή π.χ είναι ραδιενεργό). Αυτό το άτοµο αζώτου εντοπίζεται σε κάποιο νιτρικό ιόν 
(ΝΟ3

-) που βρίσκεται στο έδαφος. Να περιγράψετε τις πιθανές πορείες του ατόµου 
αυτού από τη στιγµή που προσλαµβάνεται από ένα φυτό έως ότου ξαναβρεθεί στο 
έδαφος, πάλι ως νιτρικό ιόν (ΝΟ3

-). 
Μονάδες 8  

 
ΘΕΜΑ ∆  
∆1. Να περιγράψετε το δεύτερο στάδιο της πρωτογενούς ανοσοβιολογικής απόκρισης.  
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Μονάδες 9  
∆2.Να εξηγήσετε πώς τα µακροφάγα συµµετέχουν στην άµυνα του ανθρώπινου 

οργανισµού.  
Μονάδες 6  

∆3 Μετά την είσοδο κάποιου είδους αντιγόνου σε έναν άνθρωπο, δεν παρουσιάζονται 
συµπτώµατα ασθένειας. Η καµπύλη α στο παρακάτω διάγραµµα δείχνει τη µεταβολή 
της συγκέντρωσης των αντιγόνων, ενώ η καµπύλη β τη µεταβολή της συγκέντρωσης 
των αντισωµάτων που δηµιουργήθηκαν για το συγκεκριµένο αντιγόνο στον οργανισµό 
του ανθρώπου.  

 
Να εξηγήσετε το είδος της ανοσοβιολογικής απόκρισης µε βάση τις καµπύλες του 
παραπάνω διαγράµµατος.  

Μονάδες 10  
 
ΘΕΜΑ Α  
 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 
Α1 έως Α5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία 
συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.  
 
 
Α1. Το τρυπανόσωµα προκαλεί  

α. ελονοσία  
β. ασθένεια του ύπνου  
γ. δυσεντερία  
δ. πνευµονία.  

Μονάδες 5  
Α2. Τα φαγοκύτταρα παράγονται  

α. στο νωτιαίο µυελό  
β. στο θύµο αδένα  
γ. στους λεµφαδένες  
δ. στον ερυθρό µυελό των οστών.  

Μονάδες 5  
Α3. Το συµπλήρωµα και η προπερδίνη συµβάλλουν στην καταπολέµηση  

α. των ιών  
β. των βακτηρίων  
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γ. των µυκήτων  
δ. όλων των παθογόνων µικροοργανισµών.  

Μονάδες 5  
Α4. Τα νιτροποιητικά βακτήρια µετατρέπουν  

α. τα νιτρικά ιόντα σε µοριακό άζωτο  
β. την αµµωνία σε νιτρικά ιόντα  
γ. το ατµοσφαιρικό άζωτο σε νιτρικά ιόντα  
δ. τις αζωτούχες οργανικές ενώσεις σε αµµωνία.  

Μονάδες 5  
Α5. Τα δάκρυα περιέχουν  

α. λυσοζύµη  
β. γαλακτικό οξύ  
γ. λιπαρά οξέα  
δ. υδροχλωρικό οξύ.  

Μονάδες 5  
ΘΕΜΑ Β  
 
Β1. Σε ποια κατηγορία παθογόνων µικροοργανισµών ανήκει το µικρόβιο που προκαλεί 

την πολιοµυελίτιδα και ποια κύτταρα του ανθρώπου προσβάλλει (µονάδες 2);  
Να εξηγήσετε πώς θα προστατευτεί ο οργανισµός ενός ανθρώπου, ο οποίος έρχεται σε 

επαφή µε το µικρόβιο της πολιοµυελίτιδας, αν κατά το παρελθόν είχε κάνει εµβόλιο για 
την ασθένεια αυτή (µονάδες 5).  

Μονάδες 7  
Β2. Να εξηγήσετε ποιες ανθρώπινες δραστηριότητες συµβάλλουν στη βαθµιαία αύξηση 

του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα.  
Μονάδες 6  

Β3. Να περιγράψετε τη δοµή του ιού της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV).  
Μονάδες 8  

Β4. Ποιες προφυλάξεις συµβάλλουν στον περιορισµό της µετάδοσης της νόσου που 
προκαλείται από τον HIV;  

Μονάδες 4  
 
ΘΕΜΑ Γ  
 
Σε µια λίµνη ζει ένας πληθυσµός πέστροφας. Μετά από µία βίαιη γεωλογική 
δραστηριότητα η λίµνη χωρίστηκε σε δύο µικρότερες, µε αποτέλεσµα ο αρχικός 
πληθυσµός πέστροφας να χωριστεί σε δύο οµάδες. Η κάθε οµάδα αντιµετώπισε 
διαφορετικές περιβαλλοντικές πιέσεις, οι οποίες, µετά την πάροδο µεγάλης χρονικής 
περιόδου, οδήγησαν στην ανάπτυξη διαφορετικών χαρακτηριστικών στον καθένα από 
τους δύο πληθυσµούς.  
 
Γ1. Πώς δικαιολογούνται οι διαφορές των χαρακτηριστικών µεταξύ των δύο πληθυσµών;  
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας σύµφωνα µε τη θεωρία του ∆αρβίνου.  

Μονάδες 7  
Γ2. Να δικαιολογήσετε αν η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω µπορεί να οδηγήσει 

στο σχηµατισµό νέων ειδών.  
Μονάδες 10  

Γ3. Εάν µετά την πάροδο µεγάλης χρονικής περιόδου, στη λίµνη Α ζουν 15 είδη ψαριών, 
ενώ στη λίµνη Β µόνο 3 είδη ψαριών, να εξηγήσετε ποιο από τα δύο οικοσυστήµατα θα 
είναι πιο ισορροπηµένο.  
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Μονάδες 8  
ΘΕΜΑ ∆  
 
∆1. Ένα ξενοδοχείο που βρίσκεται σε µια παραποτάµια περιοχή διοχετεύει τα απόβλητα 

των αποχετεύσεών του στο ποτάµι, θεωρώντας ότι δεν ρυπαίνει το νερό του ποταµού. 
Οι µετρήσεις που έγιναν, τόσο της ποσότητας του οξυγόνου όσο και της ποσότητας των 
αποικοδοµητών στο νερό, απεικονίζονται στην παρακάτω γραφική παράσταση µε τις 
καµπύλες Α και Β.  

 

 
 
Ποια καµπύλη απεικονίζει την ποσότητα του διαλυµένου οξυγόνου και ποια καµπύλη 
απεικονίζει την ποσότητα των αποικοδοµητών (µονάδες 2);  
Να εξηγήσετε την απάντησή σας (µονάδες 8).  

Μονάδες 10  
∆2. Τα παρακάτω διαγράµµατα απεικονίζουν τη µεταβολή της συγκέντρωσης δύο αέριων 

ρύπων, του όζοντος και των οξειδίων του αζώτου κατά τη διάρκεια ενός εικοσιτετραώρου 
στο κέντρο της Αθήνας.  
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Ποια καµπύλη απεικονίζει τη µεταβολή της συγκέντρωσης του όζοντος και ποια τη 
µεταβολή της συγκέντρωσης των οξειδίων του αζώτου (µονάδες 2);  
Να εξηγήσετε την απάντησή σας (µονάδες 8).  

Μονάδες 10  
∆3. Να αναφέρετε ποια προβλήµατα υγείας προκαλούν τα οξείδια του αζώτου στον 

άνθρωπο.  
Μονάδες 5  
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