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ΒΒΒιιιοοολλλοοογγγίίίααα   
γγγεεενννιιικκκήήήςςς   πππαααιιιδδδεεείίίαααςςς   

ΘΕΜΑ Α 
Α1. γ 
Α2. β 
Α3. α 
Α4. δ 
Α5. β 

 
ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδα 9 «Η ικανότητα του οργανισµού να διατηρεί σταθερές….. ονοµάζεται 
οµοιόσταση.»   
Στον ανθρώπινο οργανισµό υπάρχουν οµοιοστατικοί µηχανισµοί  που ρυθµίζουν: 
• τη θερµοκρασία του σώµατος (δέρµα) 
• τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίµα 
• το pH του αίµατος, που πρέπει να είναι σταθερό στο 7,4 
• τα επίπεδα του CO2 στο αίµα 
Επιπλέον, ο ανθρώπινος οργανισµός διαθέτει έναν ακόµα οµοιοστατικό µηχανισµό, το ανοσοβιολογικό 
σύστηµα, µε τον οποίο γίνεται η αναγνώριση και η εξουδετέρωση των παθογόνων µικροοργανισµών. 
(σχολικό βιβλίο σελίδα 11) 
Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 23 «Μια ασθένεια, για να θεωρηθεί λοιµώδης, πρέπει να ικανοποιεί 
κάποιες προϋποθέσεις…………., αλλά και να µπορεί να αποµονωθεί εκ νέου από αυτά.» 
Β3. Σχολικό βιβλίο σελίδα 104 «Η ηλιακή ακτινοβολία που πέφτει στην επιφάνεια της Γης……., µε 
αποτέλεσµα να αποτρέπεται η υπερθέρµανση του πλανήτη µας.» 
Β4. Σχολικό βιβλίο σελίδα 89 «Το τµήµα του κύκλου που αφορά την ξηρά είναι περισσότερο 
πολύπλοκο…… είναι περισσότερες. Το νερό που πέφτει στην ξηρά µπορεί: 
• Να εξατµιστεί 
• Να εισχωρήσει στο υπέδαφος και σύστηµα των υπόγειων υδάτων. 
• Να προσληφθεί από τα φυτά και να αποµακρυνθεί µε τη διαπνοή. 
• Να αποµακρυνθεί µε την επιφανειακή απορροή από το χερσαίο περιβάλλον. 
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ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Ο άνθρωπος πραγµατοποιεί πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση. Η πρωτογενής ανοσοβιολογική 
απόκριση πραγµατοποιείται κατά την πρώτη επαφή του οργανισµού µε ένα αντιγόνο και στην 
συγκεκριµένη περίπτωση το βακτήριο.  
Βάσει του διαγράµµατος, η παραγωγή των αντισωµάτων ξεκινά µε χρονοκαθυστέρηση, περίπου 6 µέρες 
µετά τη χρονική στιγµή της µόλυνσης (αρχή των αξόνων). Κατά το χρονικό διάστηµα αυτό (0-5η µέρα) ο 
οργανισµός θα αναγνωρίσει το βακτήριο µε το οποίο ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή.  
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, θα ενεργοποιηθούν οι µηχανισµοί µη ειδικής άµυνας και τα µακροφάγα µέσω της 
φαγοκυττάρωσης και της αντιγονοπαρουσίασης θα ενεργοποιήσουν τα Βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα (στάδιο 
1), τα οποία στη συνέχεια θα ενεργοποιήσουν τα Β-λεµφοκύτταρα µε σκοπό την παραγωγή αντισωµάτων.) 
 Από την 5η µέρα και µέχρι τη 12η µέρα ο οργανισµός παράγει αντισώµατα για την εξουδετέρωση του 
αντιγόνου. Τη 12η µέρα παρατηρείται µέγιστη συγκέντρωση αντισωµάτων(µικρότερη η ποσότητα των 
παραγόµενων αντισωµάτων συγκριτικά µε την ποσότητα των αντισωµάτων κατά τη δευτερογενή 
ανοσοβιολογική απόκριση). Όταν εξουδετερωθεί το αντιγόνο η συγκέντρωση των αντισωµάτων 
µειώνεται (12η -21η µέρα), αφού η ανοσοβιολογική απόκριση έχει τερµατιστεί και τα αντισώµατα 
σταδιακά καταστρέφονται. Έτσι, παραµένουν στο οργανισµό µικρό χρονικό διάστηµα µέχρι και την 21η 
µέρα.  
 
Γ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα 37 και 38. Στάδιο 2α Ενεργοποίηση των Β-λεµφοκυττάρων (χυµική ανοσία)  
«Σ’ αυτό το στάδιο τα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα, τα οποία έχουν ενεργοποιηθεί…….. 
απελευθερώνονται µέσα στο αίµα και στη λέµφο, αντιδρούν µε το αντιγόνο και το εξουδετερώνουν.»  
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, θα µπορούσε να γραφτεί σελίδα 35 σχολικού βιβλίου «Τα πλασµατοκύτταρα, που 
παράγουν και εκκρίνουν µεγάλες ποσότητες αντισωµάτων, ίδιων µ’ αυτά που υπήρχαν στην επιφάνεια του 
Β-λεµφοκυττάρου από το οποίο προήλθαν.) 
 
Γ3. Σελίδα 86 σχολικού βιβλίου 
1. «Κατά την ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση το άζωτο 
της ατµόσφαιρας….. το 10% της συνολικής αζωτοδέσµευσης .» 
2. «Όµως, τόσο τα φυτά όσο και τα ζώα εγκαταλείπουν στο έδαφος νεκρή οργανική ύλη……. 
∆ιασπώνται από τους αποικοδοµητές του εδάφους µέσα από µια διαδικασία που καταλήγει στην 
παραγωγή αµµωνίας.» 
Υποσηµείωση: προαιρετικά αναφορά στα αζωτούχα οργανικά λιπάσµατα που αποικοδοµούνται και στα 
βιοµηχανικά λιπάσµατα που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα.) 
 
Γ4. Σελίδα 108 σχολικό βιβλίο 
1. «Το θερµό νερό από τις ψυκτικές εγκαταστάσεις……. που βρίσκεται διαλυµένο σε αυτό.»  
2. «Τα αστικά λύµατα που καταλήγουν µέσω των αγωγών……. . Έτσι, η ποσότητα του διαλυµένου 
οξυγόνου που βρίσκεται διαλυµένη στο νερό γίνεται ολοένα µικρότερη γεγονός που πλήττει τους 
ανώτερους οργανισµούς του οικοσυστήµατος, όπως τα ψάρια, που πεθαίνουν από ασφυξία.» 
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ΘΕΜΑ ∆ 
∆1.  Ο σκύλος και ο λύκος είναι τα πιο συγγενικά είδη διότι έχουν έναν πρόσφατο κοινό πρόγονο, τον 
4, όπως φαίνεται από το σηµείο τοµής των κλάδων τους.  Είναι είδη που έχουν περισσότερες οµοιότητες 
µεταξύ τους και µορφολογικές και βιοχηµικές (τυπολογικό κριτήριο) σε αντίθεση, µε τα υπόλοιπα είδη 
του φυλογενετικού δέντρου που έχουν κοινούς προγόνους που έζησαν πιο παλιά στον εξελικτικό χρόνο, 
όπως φαίνεται από τα σηµεία τοµής των κλάδων τους, και άρα είναι λιγότεροι συγγενικοί µεταξύ τους.  
 
∆2. Ο πιο πρόσφατος κοινός πρόγονος του σκύλου και 
του γορίλα είναι ο 2, όπως φαίνεται από το σηµείο τοµής 
των κλάδων τους.  
 
∆3. Το τυπολογικό κριτήριο χρησιµοποιείται για την ταξινόµηση σε είδη οργανισµών που 
αναπαράγονται µονογονικά, δηλαδή δεν αναπαράγονται µε την επαφή µε άτοµο διαφορετικού φύλου. Ας 
πάρουµε για παράδειγµα την αµοιβάδα, το µονοκύτταρο οργανισµό που αναπαράγεται µε κυτταρική 
διαίρεση(µονογονία). Πώς λοιπόν θα ορίσουµε το είδος, αφού το κριτήριο της αναπαραγωγής µε άλλο 
άτοµο-που ονοµάζεται µειξιολογικό κριτήριο-δεν ισχύει; Στην περίπτωση αυτή αντί του µειξιολογικού 
κριτηρίου εφαρµόζεται το τυπολογικό κριτήριο, δηλαδή το κριτήριο της οµοιότητας µεταξύ των 
οργανισµών. Όταν δύο οργανισµοί έχουν κοινά µορφολογικά και βιοχηµικά χαρακτηριστικά, 
οµαδοποιούνται στο ίδιο είδος. 
Με βάση το τυπολογικό κριτήριο, που αποτελεί επινόηση του Σουηδού φυσιοδίφη Λινναίου, έχει 
ταξινοµηθεί το σύνολο των διαφορετικών οργανισµών του πλανήτη και έχει γίνει δυνατή η συγκρότηση 
ευρύτερων ταξινοµικών βαθµίδων πέρα από το είδος. Έτσι, είδη που µοιάζουν περισσότερο µεταξύ τους 
απ’ ότι άλλα συνιστούν ένα γένος, τα γένη που µοιάζουν περισσότερο µεταξύ τους απ’ ότι άλλα 
συνιστούν µια οικογένεια, οι οικογένειες µια τάξη, οι τάξεις µια κλάση, οι κλάσεις ένα φύλο. 
 
∆4. Θεωρία της φυσικής επιλογής (θεωρία ∆αρβίνου) 
Στο φυλογενετικό δέντρο της πάπιας σε κάποιο προγονικό είδος,  
υπήρχαν οργανισµοί µε ποικιλία ποδιών, υπήρχαν άτοµα µε µεµβράνες ανάµεσα δάκτυλα των 
ποδιών και άτοµα χωρίς µεµβράνες ανάµεσα στα δάκτυλα των ποδιών. Τα άτοµα ενός είδους δεν 
είναι όµοια. Στους πληθυσµούς υπάρχει τεράστια ποικιλοµορφία στα φυσικά χαρακτηριστικά των 
µελών τους.  
Οι πληθυσµοί της πάπιας έτειναν να αυξηθούν µε ρυθµό γεωµετρικής προόδου. Τα µεγέθη τν 
πληθυσµών, παρά τις εποχικές διακυµάνσεις παρέµεναν σχετικά σταθερά. Συνεπώς µεταξύ των 
οργανισµών διεξάγεται ένας αγώνας για επιβίωση. 
Ο αριθµός των οργανισµών που γεννιούνται είναι πολύ µεγαλύτερος από τον αριθµό των οργανισµών 
που µπορούσε να θρέψει το περιβάλλον.  
Προέκυψε, λοιπόν, η ανάγκη ελέγχου του µεγέθους του πληθυσµού τους. Οι οργανισµοί έπρεπε να 
κολυµπούν στις λίµνες ώστε να συλλέγουν την τροφή τους.  
Οι οργανισµοί που έχουν κληρονοµήσει χαρακτηριστικά που τους βοηθούν να προσαρµόζονται 
καλύτερα στο περιβάλλον τους, επιβιώνουν περισσότερο ή/και αφήνουν µεγαλύτερο αριθµό απογόνων 
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από τους οργανισµούς οι οποίοι έχουν κληρονοµήσεις λιγότερο ευνοϊκά χαρακτηριστικά, οι οποίοι 
τελικά εξαφανίζονται.  
Η φυσική επιλογή δηλαδή, ευνόησε τα άτοµα εκείνα του πληθυσµού, που είχαν µεµβράνες ανάµεσα 
στα δάκτυλα των ποδιών διότι ήταν πιο προσαρµοσµένοι στο συγκεκριµένο περιβάλλον και στη 
συγκεκριµένη χρονική στιγµή, και µπορούσαν να κολυµπούν χρησιµοποιώντας τα πόδια µε τις 
µεµβράνες ανάµεσα στα δάκτυλα σαν κουπιά και µε αυτό τον τρόπο µπορούσαν να συλλέγουν τροφή 
και µεγαλύτερης ποσότητας και καλύτερης ποιότητας από την λίµνη. Άρα επιβίωναν και 
αναπαράγονταν περισσότερο από τους φορείς λιγότερο ευνοϊκών χαρακτηριστικών, δηλαδή των ατόµων 
που δεν είχαν µεµβράνες ανάµεσα στα δάκτυλα των ποδιών, οι οποίοι επιβίωναν λιγότερο, 
αναπαράγονται µε µικρότερη συχνότητα και άρα κληροδοτούσαν το µη ευνοϊκό χαρακτηριστικό τους 
απογόνους µε πολύ µικρή συχνότητα. Σταδιακά, ο πληθυσµός τους µειωνόταν και τελικά 
εξαφανίστηκαν.  
Τα ευνοϊκά για την επιβίωση χαρακτηριστικά (γονιδιακά 
χαρακτηριστικά) µεταβιβάζονται στην επόµενη γενιά µε 
µεγαλύτερη συχνότητα από τα λιγότερο ευνοϊκά 
χαρακτηριστικά, καθώς οι φορείς τους επιβιώνουν και 
αφήνουν µεγαλύτερο αριθµό απογόνων από τους φορείς 
των λιγότερο ευνοϊκών χαρακτηριστικών. Έτσι, το 
χαρακτηριστικό των µεµβρανών ανάµεσα στα δάκτυλα των ποδιών κληροδοτήθηκε στους απογόνους 
και αποτέλεσε χαρακτηριστικό του είδους της πάπιας. Με την πάροδο του χρόνου, η συσσώρευση όλο 
και περισσότερων ευνοϊκών χαρακτηριστικών σε έναν πληθυσµό µπορεί να οδηγήσει στην εµφάνιση 
ενός νέου είδους.  

 

∆5. Σχολικό βιβλίο σελίδα 124 « Ο Λαµάρκ πίστευε επίσης….. κατά τη διάρκεια της ζωής τους.» 
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