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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1. δ
Α2. β
Α3. γ
Α4. β
Α5. α

ΘΕΜΑ Β

Β1. Σελ. 10 του σχολικού βιβλίου : “Κάθε διαταραχή ….αλκοόλ κτλ.)”.

Β2. Σελ. 25 του σχολικού βιβλίου: “ Με τη παστερίωση το γάλα …. η γεύση του”.

B3. Σελ 48 σχολικού βιβλίου : “ ∆ιάγνωση της ασθένειας” (όλη η παράγραφος)

Β4. Σελ 129 του σχολικού βιβλίου : “ Πρέπει επίσης να τονιστεί ….. σε µια άλλη χρονική στιγµή”
( Επίσης µπορεί προαιρετικά να αναφερθεί από σελ 126 του σχολικού βιβλίου : “ Επειδή οι
διάφορες περιοχές…. περιβάλλον”).
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ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Η καµπύλη Α αντιστοιχεί στα αντιγόνα και η καµπύλη Β αντιστοιχεί στα αντισώµατα.

Γ2.
Γίνεται πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση. Αρχικά εισέρχεται το αντιγόνο (ιός) και
πολλαπλασιάζεται δηλαδή ο άνθρωπος έχει λοίµωξη. (εγκατάσταση και πολλαπλασιασµός του
παθογόνου µικροοργανισµού),
Μετά από κάποιο χρονικό διάστηµα αρχίζει η παραγωγή αντισωµάτων. Επειδή δεν γίνεται άµεση
παραγωγή αντισωµάτων µετά τη µόλυνση, αλλά περνάει κάποιο χρονικό διάστηµα µέχρι να
αρχίσουν να παράγονται συµπεραίνουµε ότι η ανοσοβιολογική απόκριση είναι πρωτογενής. Η
παραγωγή αντισωµάτων περιγράφεται µε το 2ο στάδιο της ανοσοβιολογικής απόκρισης (σελ. 37
του σχολικού βιβλίου “ α. Ενεργοποίηση Β – λεµφοκυττάρων (χυµική ανοσία) )”
Παρατηρούµε ότι όταν η συγκέντρωση των αντισωµάτων είναι µέγιστη, η συγκέντρωση των
αντιγόνων είναι ελάχιστη. Αυτό συµβαίνει γιατί τα αποτελέσµατα της σύνδεσης αντιγόνων –
αντισωµάτων έχουν ως αποτέλεσµα εκτός από την εξουδετέρωση του ιού και την ενεργοποίηση του
συµπληρώµατος και την αναγνώριση του ιού από τα µακροφάγα µε σκοπό τη ολοκληρωτική του
καταστροφή. Μετά την επιτυχή εξουδετέρωση του αντιγόνου γίνεται τερµατισµός

της

ανοσοβιολογικής απόκρισης (προαιρετικά αναφέρουµε το 3ο στάδιο σελ.59 σχολικού βιβλίου)
Έτσι στη συνέχεια µειώνονται και τα αντισώµατα.

Γ3. Ενεργοποιούνται :
• Βοηθητικά Τ – λεµφοκύτταρα
• Κυτταροτοξικά Τ – λεµφοκύτταρα
• Κατασταλτικά Τ – λεµφοκύτταρα
Παράγονται (χωρίς να ενεργοποιούνται)
• Βοηθητικά Τ – λεµφοκύτταρα µνήµης
• Κυτταροτοξικά Τ – λεµφοκύτταρα µνήµης
Γ4. Σελ. 34 σχολικού βιβλίου: “ Ιντερφερόνες” (όλη η παράγραφος)
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ΘΕΜΑ ∆
∆1. Ενέργεια ποωδών φυτών = 106 ΚJ
Ενέργεια βατράχων = 104KJ
Ενέργεια φιδιών = 103 KJ
Ενέργεια γερακιών = 102 KJ

Τροφική πυραµίδα ενέργειας
Γεράκια 102 ΚJ
Φίδια 103 KJ
Βάτραχοι 104 KJ
Ακρίδες 105 KJ
Ποώδη φυτά 106 KJ

Σελ. 77 σχολικού βιβλίου : “ Η ενέργεια µε τη µορφή ….. τα οποία αποικοδοµούνται”.

∆2. Εφ’ όσον µειώνονται οι βάτραχοι, οι ακρίδες θα αυξηθούν επειδή µειώθηκαν οι οργανισµοί που
τις καταναλώνουν (οι θηρευτές τους).
Η αύξηση των ακρίδων θα προκαλέσει µείωση των ποωδών φυτών αφού αυξήθηκαν οι οργανισµοί
που τα καταναλώνουν.
(προαιρετικά µπορούµε να αναφέρουµε ότι αν η µεταβολή δεν είναι µεγάλης έκτασης, οι
µηχανισµοί αυτορρύθµισης του οικοσυστήµατος θα το επαναφέρουν σε ισορροπία)

∆3. Στα γεράκια αναµένεται να ανιχνευτεί ποσότητα παρασιτοκτόνου = 1mg δηλαδή ίδια
ποσότητα που ανιχνεύτηκε και στα ποώδη φυτά.
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Τα παρασιτοκτόνα ανήκουν στους πιο τοξικούς ρυπαντές. Πρόκειται για ουσίες που δεν
διασπώνται , δεν µεταβολίζονται και δεν αποβάλλονται από τους οργανισµούς. Έτσι περνούν από
τον ένα κρίκο της τροφικής αλυσίδας στον επόµενο. Οπότε το 1 mg παρασιτοκτόνου θα περάσει
στις ακρίδες και απ’ αυτές στους βατράχους και απ’ αυτούς στα φίδια και από τα φίδια στα γεράκια
µέσω της τροφής , αναλλοίωτο.

∆4.
I ) 1: ∆ιοξείδιο του άνθρακα
7: Νιτρικά ιόντα

ii) 2 : φωτοσύνθεση
3: κυτταρική αναπνοή
4: διαπνοή ( ή και επιδερµική εξάτµιση)
8: βιολογική αζωτοδέσµευση
9: ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση
10: απονιτροποίηση

iii) 5 : αποικοδοµητές
6: νιτροποιητικά βακτήρια

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ
Παπαδάκη Ηρώ - Σωζόπουλος Ηλίας
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