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Θέµα 2
ο
 

1. Σελ 69 

Η οικολογία είναι η επιστήµη, κλάδος της βιολογίας, που 

µελετά οικοσυστήµατα. 

Μελετά, τους αβιοτικούς παράγοντες µιας περιοχής  δηλαδή το 

κλίµα, την ηλιοφάνεια την θερµοκρασία, την διαθεσιµότητα 

θρεπτικών, την σύσταση του εδάφους. Μελετά τους βιοτικούς 

παράγοντες µιας περιοχής δηλαδή τους ζωντανούς 

οργανισµούς αλλά και τις σχέσεις µεταξύ των βιοτικών και 

αβιοτικών παραγόντων. 

 

2. Σελ 112 

Το έδαφος προέρχεται από την αποσάθρωση και διάβρωση 

των πετρωµάτων. Η αποσάθρωση και διάβρωση επιτελείται 

από τον αέρα, το νερό, τους οργανισµούς της περιοχής. 



 

 

3. Σελ 112 

Η ρύπανση του εδάφους προέρχεται από την χρήση τοξικών 

ουσιών, ραδιενεργών αποβλήττων , εντοµοκτόνων και βαρέων 

µετάλλων. Σχετίζεται µε τα άλλα είδη ρύπανσης και προχωρά 

σχετικά αργά γι αυτό και άργησε να γίνει αντιληπτή. Η 

ρύπανση του εδάφους οδηγεί τελικά σε ερηµοποίηση του 

οικοσυστήµατος. 

4. Οι τοξίνες είναι χηµικές ουσίες  που είτε εντοπίζονται  στο 

κυτταρικό τοίχωµα των βακτηρίων ή εκκρίνονται από τα 

βακτήρια. Στην πρώτη περίπτωση λέγονται  ενδοτοξίνες και 

στην δεύτερη λέγονται εξωτοξίνες. Οι τοξίνες προκαλούν 

πυρετό, πτώση της πίεσης του αίµατος και επάγουν την 

ανοσοβιολογική απόκριση. 

 

Θέµα 3
ο
 

1. Σελ 78 

Ως πρωτογενής παραγωγικότητα ορίζεται ο ρυθµός µε τον 

οποίο οι παραγωγοί δεσµεύουν την ηλιακή ενέργεια και την 

µετατρέπουν σε χηµική 

2. Σελ 79 

Το φρυγανικό οικοσύστηµα χαρακτηρίζεται από έναν ήπιο και 

βροχερό χειµώνα και µακρύ άνυδρο και θερµό καλοκαίρι. Το 

φρυγανικό οικοσύστηµα είναι µέτριας παραγωγικότητας και 

σε αυτό ευδοκιµούν φυτά όπως θυµάρι, λαδανιά, λεβάντα. 

 

3. Σελ. 79 

Ερηµικό ονοµάζεται το οικοσύστηµα χαµηλής 

παραγωγικότητας και βιοµάζας των παραγωγών. Αίτια 

εµφάνισης του ερηµικού οικοσυστήµατος είναι οι αβιοτικοί, 

κλιµατικοί παράγοντες της περιοχής. ∆ηλαδή, η µειωµένη 



 

 

διαθεσιµότητα θρεπτικών συστατικών, νερού, η θερµοκρασία, 

αλλά και η µειωµένη διαπερατότητα φωτός εάν πρόκειται για 

υδάτινο οικοσύστηµα. Ερηµοποιηµένο ονοµλαζεται το 

οικοσύστηµα χαµηλής παραγωγικότητας εξαιτίας των 

ανθρώπινων παρεµβάσεων. Αίτια του ερηµοποιηµένου 

οικοσυστήµατος είναι η αποψίλωση, η υπερβόσκιση, η όξινη 

βροχή, οι πυρκαγιές, η ρύπανση του εδάφους. 

 

4. Σελ. 79, 104 

Στις πυρκαγιές καίγονται τα δάση αυτό έχει ως συνέπεια 

Την ερηµοποίηση 

Την µείωση της βιοπικοιλότητας και άρα την  υποβάθµιση του 

οικοσυστήµατος 

Την αποσάθρωση και διάβρωση του εδάφους 

Την µείωση του Ο2 

Την αύξηση του CO2 

Την ενίσχυση του φαινοµένου του θερµοκηπίου 

 

Θέµα 4
ο 

1. Σελ. 40 και 36 

Ορός ορίζεται η χορήγηση έτοιµων αντισωµάτων. Η δράση 

του ορού στην καταπολέµηση της λοίµωξης είναι άµεση αλλά 

δεν είναι µόνιµη. Ενδείκνυται όταν έχει εισέλθει ο παθογόνος 

µικροοργανισµός στον οργανισµό µας. Εφόσον ο ορός είναι 

έτοιµα αντισώµατα η δράση του έγκειται στις δράσεις των 

αντισωµάτων. Τα αντισώµατα του ορού δεσµεύουν τα 

αντιγόνα για τα οποία παρασκευάστηκαν, ενεργοποιούν τα 

φαγοκύτταρα και τις τοξίνες. 

2. Παρατηρώ ότι στην καµπύλη α, τα αντισώµατα αρχικά 

βρίσκονται στη µέγιστη τιµή συγκέντρωσης και ακολουθεί 



 

 

µείωση της συγκέντρωσης των αντισωµάτων.  Στην καµπύλη β 

η συγκέντρωση των αντισωµάτων αυξάνεται φτάνει µια 

µέγιστη τιµή και στη συνέχεια µειώνεται. Στην 

ανοσοβιολογική απόκριση της µαθήτριας αντιστοιχεί η 

καµπύλη α, αφού σε αυτήν έχει χορηγηθεί ορός. Την στιγµή 

χορήγησης ορού, τα αντισώµατα έχουν την µέγιστη τιµή τους. 

Με την πάροδο του χρόνου τα αντισώµατα του ορού 

ανοικοδοµούνται και άρα η συγκέντρωση των αντισωµάτων 

µειώνεται.  

3. Με το που εισέρθει ο ιός της ηπατίτιδας στον οργανισµό,  

προσβάλλει τα κύτταρα στόχους, δηλαδή τα κύτταρα του 

ήπατος. Αυτά µπορούν να εκκρίνουν ιντερφερόνη µια 

πρωτείνη µε αντιική δράση. Τα αντιγονοπαρουσιαστικά 

κύτταρα  θα εκθέσουν  αντιγόνα του ιού στην επιφάνεια τους. 

Με τον τρόπο αυτό θα ενεργοποιηθούν τα Τ βοηθητικά 

λεµφοκύτταρα τα οποία θα ενεργοποιήσουν τα Τ 

κυτταροτοξικά λεµφοκύτταρα. Επιπλέον µπορεί από τα Τ 

βοηθητικά λεµφοκύτταρα να ενεργοποιηθούν τα Β 

λεµφοκύτταρα τα οποία αφού διαφοροποιηθούν σε 

πλασµατοκύτταρα θα εκκρίνουν µεγάλες ποσότητες 

αντισωµάτων. 

4. Η πρόληψη είναι πάντα πιο αποδοτική από την θεραπεία. Ο 

τρόπος πρόληψης της ασθένειας εξαρτάται από τον  τρόπο 

µετάδοσης. Ο ιός της ηπατίτιδας Α µεταδίδεται µέσω της 

κοινής χρήσης της τουαλέτας και της τροφής. Έτσι η πρόληψη 

περιλαµβάνει, απολύµανση των τουαλετών του σχολείου,  

πλύσιµο των χεριών, πλύσιµο των τροφών, χρήση του 

χλωριωµένου νερού της ΕΥ∆ΑΠ, προληπτικές εξετάσεις, 

εµβολιασµός. 

 


