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ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β’ ΛΤΚΕΙΟΤ (ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΚΤΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΣΙΟΤ 2020
ΑΠΑΝΣΗΕΙ
ΘΕΜΑ 1ο
α) 1
β) 4
γ) 3
δ) 1
ε) 1
ΘΕΜΑ 2ο
α) Ωο επθαξπωηηθνί νξγαληζκνί νξίδνληαη νη νξγαληζκνί πνπ ραξαθηεξίδνληαη απν
νξγαλωκέλν ππξήλα. Οη επθαξπωηηθνί νξγαληζκνί δηαθξίλνληαη ζε πξωηόδωα θαη κύθεηεο.
Τα πεξηζζόηεξα πξωηόδωα αλαπαξάγνληαη κνλνγνληθά κε δηρνηόκεζε. Πνιινί κύθεηεο
αλαπαξάγνληαη κνλνγνληθά κε απιή δηρνηόκερε, ελώ άιινη αλαπαξάγνληαη κε
εθβιάζηεζε: Σε θάπνην ζεκείν ηνπ αξρηθνύ θπηηάξνπ αλαπηύζζεηαη έλα εμόγθωκα
(εθβιάζηεκα), ην νπνίν, όηαλ αλαπηπρζεί αξθεηά ζε κέγεζνο, είηε παξακέλεη
πξνζθνιιεκέλν ζην γνληθό θύηηαξν, είηε απνθόβεηαη απν απηό θαη δεί ώο απηόλνκνο
νξγαληζκόο.
β) Ο κηθξννξγαληζκόο Diplococcus pneumonia αλήθεη ζηα βαθηήξηα. Δπνκέλωο δελ ζα
ρνξεγεζνύλ ζηνλ αζζελή ηληεξθεξόλεο (πξωηεϊλεο πνπ παξάγνληαη απν κνιπζκέλα απν
ηό θύηηαξα θαη ζωξαθίδνπλ ηα γεηηνληθά πγηή θύηηαξα), ηζηακίλε (νπζία πνπ παξάγεηαη
απν ηνλ νξγαληζκό θαηα ηελ επόκελε είζνδν ζε απηόλ ελόο αιιεξγηνγόλνπ πνπ έρεη
ππνζηεί επαηζζεηνπνίεζε) θαη αλνζνθαηαζηαιηηθά θάξκαθα (θάξκαθα πνπ ρνξεγνύληαη
ζε αζζελείο πνπ πξνθεηηαη λα δερζνύλ κόζρεπκα ζην νπνίν δελ ππάξρεη ηδαληθή
ζπκβαηόηεηα). Αληίζεηα ζα ρνξεγεζεί νξόο αληηζωκάηωλ (πξωηεϊληθά κόξηα πνπ
παξάγνληαη απν εμεηδηθεπκέλα θύηηαξα θαη ερνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αλαγλωξίδνπλ
ζπγθεθξηκέλα αληηγόλα) θαη πεληθηιίλε (αληηβηωηηθό πνπ θαηαζηξέθεη ην θπηηαξηθό
ηνίρωκα ηωλ βαθηεξίωλ). Η ιπζνδύκε, παξόηη έρεη βαθηεξηνθηόλα δξάζε (θαηαζηξέθεη ην
θπηηαξηθό ηνίρωκα ηωλ βαθηεξίωλ) δελ κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζηνλ αζζελή, θαζώο
απνηειεί ζπζηαηηθό ηωλ δαθξύωλ, ηνπ ζάιηνπ θαη ηνπ ηδξώηα (εμωηεξηθνί κεραληζκνί κήεηδηθήο άκπλαο).
γ) Έλαο παζνγόλνο κηθξννξγαληζκόο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ εκθάληζε απηνάλνζνπ
λνζήκαηνο κε δύν ηξόπνπο:
1) ‘Δλαο ηόο κπνξεί λα δαλεηζηεί ...ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνύ (ζρνιηθό βηβιίν ζειίδα
40).
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2) Τα Τ-ιεκθνθύηηαξα δελ έρνπλ «κάζεη»...θαη ελαληίνλ θπηηάξωλ ηνπ νξγαληζκνύ
(ζρνιηθό βηβιίν ζει. 40-41).
δ) Τν αλνζνβηνινγηθό ζύζηεκα απνηειείηαη απν... ε αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε. (ζρνιηθό
βηβιίν ζει. 34)
ΘΕΜΑ 3ο
α) Η θακπύιε α αληηζηνηρεί ζηα αληηγόλα, ελώ ε θακπύιε β αληηζηνηρεί ζηα αληηζώκαηα.
β) Σπγθξίλνληαο ηηο δύν θακπύιεο, παξαηεξνύκε νηη ε θακπύιε α εκθαλίδεηαη ηε ρξνληθή
ζηηγκή ηεο κόιπλζεο, απμάλεηαη κέρξη ηελ εκθάληζε ηεο θακπύιεο β θαη έπεηηα κεηώλεηαη
κέρξη λα εμαθαληζηεί. Απν ηελ άιιε, ε θακπύιε β εκθαλίδεηαη κεηαγελέζηεξα ρξνληθά
ηεο κόιπλζεο, απμάλεηαη αξγά κέρξη πνπ κεδελίδεηαη ε θακπύιε α, θαη έπεηηα κεηώλεηαη
ρωξίο όκωο λα κεδελίδεηαη. Με βάζε ηα παξαπάλω ζπκπεξαίλνπκε νηη ην δηάγξακκα
απεηθνλίδεη πξωηνγελή αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε, δειαδή ν νξγαληζκόο έξρεηαη πξώηε
θνξά ζε επαθή κε ην αληηγόλν.
Η πξωηνγελήο αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε... θαη ζηακαηά ηελ θαηάιιειε ζηηγκή (ζρνιηθό
βηβιίν ζει. 37-39).
γ) Τα θύηηαξα πνπ ελεξγνπνηνύληαη θαηα ηελ πξωηνγελή αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε είλαη:
βνεζεηηθά Τ, θπηηαξνηνμηθά Τ θαη θαηαζηαιηηθά Τ-ιεκθνθύηηαξα, ελώ παξάγνληαη ηα
βνεζεηηθά Τ-ιεκθνθύηηαξα κλήκεο θαη ηα θπηηαξνηνμηθά Τ-ιεκθνθύηηαξα κλήκεο.
δ) Σηελ πεξίπηωζε ηωλ ηώλ...αλίθαλνο λα πνιιαπιαζηαζηεί. (ζρνιηθό βηβιίν ζει. 34)
ΘΕΜΑ 4ο
α) ‘Ωο ηξνθηθό πιέγκα νξίδεηαη ην δίθηπν πνπ απεηθνλίδεη ην ζύλνιν ηωλ ηξνθηθώλ
ζρέζεωλ κεηαμύ ηωλ νξγαληζκώλ ελόο νηθνζπζηήκαηνο.Απν ην παξαπάλω ηξνθηθό
πιέγκα πξνθύπηνπλ νη παξαθάηω ηξνθηθέο αιπζίδεο:
1)
2)
3)
4)

Πεύθν → Μειίγθξα→Γξπνθνιάπηεο→ Γεξάθη
Πεύθν → Κάκπηα→Κνηζύθη→Γεξάθη
Βειαληδηά → Κάκπηα→Κνηζύθη→Γεξάθη
Γξαζίδη→Σαιηγθάξη→Κνηζύθη→ Γεξάθη

β) Σην 1ν ηξνθηθό επίπεδν αλήθνπλ νη νξγαληζκνί: γξαζίδη, βειαληδηά. Σην 2 ν ηξνθηθό
επίπεδν αλήθνπλ νη νξγαληζκνί : κειίγθξα, θάκπηα. Σην 3 ν ηξνθηθό επίπεδν αλήθεη ην
θνηζύθη, ελώ ζην 4ν αλήθεη ην γεξάθη.
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γ) Γλωξίδνπκε νηη νη δξπνθνιάπηεο θαη ηα θνηζύθηα αλήθνπλ ζην 3 ν ηξνθηθό επίπεδν.
Δπνκέλωο ε ζπλνιηθή βηνκάδα ηνπ επηπέδνπ ζα είλαη 120kg+80kg=200 kg.
Έρεη ππνινγηζηεί νηη...ε βηνκάδα ηνπ. (ζρνιηθό βηβιίν ζει. 77)
Με βάζε ηα παξαπάλω, πξνθύπηεη νηη νηη ε βηνκάδα ηνπ θάζε ηξνθηθνύ επηπέδνπ ζα είλαη:
-Παξαγωγνί (πεύθν,βειαληδηά,γξαζίδη): 20.000 kg.
-Καηαλαιωηέο 1εο ηάμεο (κειίγθξα, θάκπηα,ζαιηγθάξη): 2.000 kg.
-Καηαλαιωηέο 2εο ηάμεο (δξπνθνιάπηεο, θνηζύθη): 200 kg.
-Καηαλαιωηέο 3εο ηάμεο (γεξάθη): 20kg.

δ) Απν ην εξώηεκα γ γλωξίδνπκε νηη ε βηνκάδα ηωλ γεξαθηώλ είλαη 20kg. Δθόζνλ έλα
γεξάθη έρεη βάξνο 1 kg, ζην ζπγθεθξηκέλν νηθνζύζηεκα κπνξνύλ λα θηινμελεζνύλ 20
γεξάθηα.
ε) Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε απνδνηηθόηεξε αιπζίδα, αλαθεξόκαζηε ζηελ αιπζίδα ε νπνία
εμαζθαιίδεη κεγαιύηεξν πνζνζηό ελέξγεηαο/βηνκάδαο ζην επηζπκεηό επίπεδν (γεξάθηα).
Δάλ ε ελέξγεηα/βηνκάδα ηνπ γξαζηδηνύ είλαη ίδηα θαη ζηηο δύν αιπζίδεο, ζηελ πξώηε ζα
θηάζεη ην 0,1% ηεο αξρηθήο ελέξγεηαο, ελώ ζηε δεύηεξε αιπζίδα ην 1%. Δπνκέλωο ε
δεύηεξε αιπζίδα είλαη πην απνδνηηθή γηα ην γεξάθη.
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