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ΘΕΜΑ Α 
 
Α1.   β   

Α2.   γ   

Α3.    β   

Α4.   γ   

Α5. δ  

 
  
ΘΕΜΑ Β 
 
Β1.  α  9 
 β  5 
 γ  7 
 δ  1 
 ε  2 
           στ  4 
 η  6 
 θ 3 
  
Β2.   Α: αποικοδομθτζσ  
 Β: αηωτοδεςμευτικά βακτιρια 

Γ: νιτροποιθτικά βακτιρια 
Δ: απονιτροποιθτικά βακτιρια 
 

Β3.  χολ. βιβλίο, ςελ. 126: «Θ διαδικαςία με τθν οποία οι οργανιςμοί … φυςικι επιλογι». 
        Θ μικρότερθ μονάδα ςτθν οποία δρα θ φυςικι επιλογι είναι ο πλθκυςμόσ.  
 
Β4.   χολ. βιβλίο, ςελ. 41: «Για τθν εμφάνιςθ των κλινικϊν ςυμπτωμάτων… ανάλογα με τουσ ιςτοφσ  
         τουσ οποίουσ προςβάλλει το αλλεργιογόνο». 
       
   
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1.  

Σροφ. επίπεδα Βιομάηα (kg) Ποςότθτα DDT (mg) υγκζντρωςθ DDT (mg /kg)  

κατ. 2θσ  τάξθσ 410  610  100 

κατ. 1θσ τάξθσ  510  610  10 

παραγωγοί 610  610  1 

  
 
 
 
 



 

Γ2. Βιοςυςςϊρευςθ 

χολ. βιβλιο ςελ 110: «Σο φαινόμενο αυτό .. .βιοςυςςϊρευςθ» 

Αυτό ςυμβαίνει διότι  ενϊ μειϊνεται θ βιομάηα των οργανιςμϊν (κακϊσ μεταβαίνουμε από ζνα  

τροφικό επίπεδο ςτο επόμενο), θ ςυνολικι ποςότθτα μιασ τοξικισ χθμικισ ουςίασ - μθ 

βιοδιαςπϊμενθσ - παραμζνει θ ίδια. Σζτοιεσ ουςίεσ, ςτισ οποίεσ ανικει και το DDT, απορροφϊνται από 

τουσ οργανιςμοφσ αλλά δεν μεταβολίηονται, δε διαςπϊνται και δεν αποβάλλονται με τισ απεκκρίςεισ.    

(Επίςθσ, μπορεί να αναφερκεί και το παράδειγμα του βιβλίου, ςελ 109: « Ζνα τζτοιο μόριο είναι το 

εντομοκτόνο DDT ... που είναι ο τελικόσ καταναλωτισ». 

 

Γ3. Σο 90% τθσ ενζργειασ χάνεται κακϊσ μεταβαίνουμε από το ζνα τροφικό επίπεδο ςτο επόμενο. Αυτό 

οφείλεται ςτο ότι: Σχολ. βιβλίο, σελ 77: «Ζνα μζροσ τθσ χθμικισ ενζργειασ .... τα οποία 

αποικοδομοφνται». 

 
 

ΘΕΜΑ Δ. 

 

Δ1.  χολ. βιβλίο, ςελ. 34: «Σο ανοςοβιολογικό ςφςτθμα αποτελείται … του γαςτρεντερικοφ ςωλινα». 

 

Δ2.  1: μακροφάγα (αντιγονοπαρουςιαςτικά κφτταρα) 

 2: Σ- βοθκθτικά λεμφοκφτταρα 

 3: Σ – κυτταροτοξικά λεμφοκφτταρα   

4: Β - λεμφοκφτταρα 

5: πλαςματοκφτταρα 

6: Σ – καταςταλτικά λεμφοκφτταρα   

7: Β – λεμφοκφτταρα μνιμθσ  
 

Α = αντιςϊματα (ι ανοςοςφαιρίνεσ) 

 

Δ3. Είναι ιόσ. τθν περίπτωςθ που το αντιγόνο είναι ιόσ (ι καρκινικό κφτταρο ι κφτταρο 

μεταμοςχευμζνου ιςτοφ), τότε ενεργοποιοφνται τα Σ–κυτταροτοξικά λεμφοκφτταρα που ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, κα δράςουν εναντίον  των κυττάρων που μολφνκθκαν από τον ιό για να τα 

καταςτρζψουν. (Θ δράςθ των Σ-βοθκθτικϊν και Σ–κυτταροτοξικϊν λεμφοκυττάρων αποτελεί τθν 

κυτταρικι ανοςία).   

 

Δ4. Η: μεταβλθτι περιοχι του αντιςϊματοσ 

       Θ: ςτακερι περιοχι του αντιςϊματοσ 
 

χολ. βιβλίο ςελ 36: «Θ μεταβλθτι περιοχι ανάλογα με το ςχιμα τθσ ... με ζνα ςυγκεκριμζνο 

αντιγόνο». 

 

Δ5.  Σα αντιςϊματα (μόρια Α) αντιςτοιχοφν ςτθν καμπφλθ 2.  

Παρατθροφμε, ότι μετά τθ μόλυνςθ, τα αντιγόνα που ειςιλκαν ςτον οργανιςμό (καμπφλθ 1) αρχίηουν 

να πολλαπλαςιάηονται. Θ ζκκριςθ των αντιςωμάτων ξεκινά μετά από κάποιο χρονικό διάςτθμα που 

ιταν απαραίτθτο μζχρι να παραχκοφν τα πλαςματοκφτταρα. (Ζγινε το πρϊτο και το δεφτερο ςτάδιο τθσ 

πρωτογενοφσ ανοςοβιολογικισ απόκριςθσ). Όταν τα αντιςϊματα ζχουν φτάςει ςε μεγάλθ 

ςυγκζντρωςθ, τα αντιγόνα εξουδετερϊνονται. Σα αντιςϊματα παραμζνουν κάποιο χρονικό διάςτθμα 

ςτον οργανιςμό και μετά τθν εξουδετζρωςθ των αντιγόνων.  

 
Επιμζλεια: Σηίνα Ρίηου 


