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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
 

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

ΘΕΜΑ Β  
Β1. σελ.10: Κάθε διαταραχή…………αλκοόλ κτλ.).  
Β2. σελ.25: Τρόφιμα όπως…….η γεύση του.  
Β3. σελ.48: Διάγνωση της ασθένειας: Η διάγνωση….....παραχθεί γι᾽ αυτόν.  
Β4. σελ.129: Πρέπει επίσης να τονιστεί......χρονική στιγμή. 
 
ΘΕΜΑ Γ  

 
Γ1. Στο σχήμα αρχικά παρατηρούμε ότι μετά τη μόλυνση γίνεται λοίμωξη αφού 
έχουμε εγκατάσταση και πολλαπλασιασμό του αντιγόνου-ιός (καμπύλη A). Στη 
συνέχεια ενεργοποιείται η ειδική άμυνα του οργανισμού κατά την οποία παράγονται 
ειδικά αντισώματα (καμπύλη Β) τα οποία συνδέονται ειδικά με τα αντιγόνα-ιοί και τα 
εξουδετερώνουν.  
Γ2. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο οργανισμός που μολύνεται, έρχεται για πρώτη 
φορά σε επαφή με το συγκεκριμένο αντιγόνο (ιός), το οποίο εγκαθίσταται και 
πολλαπλασιάζεται (λοίμωξη). Τα γεγονότα αυτά σε συνδυασμό και με την  
παρατηρούμενη χρονική καθυστέρηση στην παραγωγή αντισωμάτων  σημαίνουν ότι 
στον οργανισμό γίνεται  πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση, η οποία περιλαμβάνει 
τα εξής στάδια: 
Στάδιο 1ο: Ενεργοποίηση των βοηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων 
Στάδιο 2οα: Ενεργοποίηση των Β-λεμφοκυττάρων (χυμική ανοσία) 
Στάδιο 2οβ: Ενεργοποίηση των κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων (κυτταρική 
ανοσία) 
Στάδιο 3ο: Τερματισμός της ανοσοβιολογικής απόκρισης. 
Στη συνέχεια περιγράφουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν και εξηγούν τη μεταβολή 
που αναπαριστούν οι καμπύλες Α και Β, των αντιγόνων και των αντισωμάτων 
αντίστοιχα. 
Στο στάδιο 1ο: Αρχικά με την..........βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα. 
Στο στάδιο 2οα: Σ᾽ αυτό το στάδιο......και το εξουδετερώνουν. 
Στο στάδιο 3ο: Τελικά, τόσο με...........κατάλληλη στιγμή. 
Γ3. Τα Τ-λεμφοκύτταρα που ενεργοποιούνται είναι: βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα, 
κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα και κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα. Τα κύτταρα 
μνήμης που παράγονται είναι: βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης και κυτταροτοξικά 
Τ-λεμφοκύτταρα μνήμης. 
Γ4. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που ο οργανισμός μολύνθηκε από ιό 
ενεργοποιήθηκε η παραγωγή ουσιών με αντιμικροβιακή δράση που ονομάζονται 
ιντερφερόνες. 
σελ.34: Ιντερφερόνες: Στην περίπτωση των ιών.........να πολλαπλασιαστεί. 



ΘΕΜΑ Δ 
Δ1. Στο οικοσύστημα υπάρχουν πέντε τροφικά επίπεδα: παραγωγοί (ποώδη φυτά), 
καταναλωτές 1ης τάξης (ακρίδες), καταναλωτές 2ης τάξης (βάτραχοι), καταναλωτές 3ης 

τάξης (φίδια) και καταναλωτές 4ης τάξης (γεράκια). 
 
σελ.77: Η ενέργεια............τα οποία  αποικοδομούνται. Η ενέργεια σε κάθε επίπεδο 
υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχέση: 

Εεπιπέδου = 10/100 ∙ Επροηγούμενου επιπέδου 

Με βάση τα παραπάνω η πυραμίδα ενέργειας έχει ως εξής: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Δ2. Στο οικοσύστημα μια ασθένεια προκαλεί σημαντική μείωση του αριθμού των 
βατράχων που τρέφονται με ακρίδες οπότε το γεγονός αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση 
του αριθμού των ακρίδων. Οι ακρίδες τρέφονται με ποώδη φυτά οπότε η αύξηση του 
αριθμού των ακρίδων θα οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των ποωδών φυτών. 
Δ3. σελ.109-110: Οι πιο τοξικοί ρυπαντές........βιοσυσσώρευση. 
Σύμφωνα με το φαινόμενο αυτό η μέγιστη αναμενόμενη συγκέντρωση της ουσίας 
(mg/Kg) δεκαπλασιάζεται από το κατώτερο προς το ανώτερο τροφικό επίπεδο ενώ η 
ποσότητα της ουσίας (mg)  θεωρείται σταθερή σε κάθε τροφικό επίπεδο γιατί: 
α) η ουσία δεν αποικοδομείται και δεν απεκκρίνεται 
β) θεωρούμε ότι οι καταναλωτές ενός τροφικού επιπέδου καταναλώνουν σταδιακά 
όλους τους οργανισμούς του προηγούμενου τροφικού επιπέδου που διαθέτουν την 
ουσία αυτή στους ιστούς τους. 
Δ4.  
i. Οι χημικές ουσίες είναι: 1: διοξείδιο του άνθρακα, 7: νιτρικά ιόντα 
ιι. Οι διαδικασίες είναι: 2: φωτοσύνθεση, 3: κυτταρική αναπνοή, 4: επιδερμική 
εξάτμιση-διαπνοή, 8: βιολογική αζωτοδέσμευση, 9: ατμοσφαιρική αζωτοδέσμευση, 
10: απονιτροποίηση 
ιιι. Οι οργανισμοί είναι: 5: αποικοδομητές, 6: νιτροποιητικά βακτήρια 

κατ 3ης 
1.000KJ 

κατ 2ης 
10.000KJ 

κατ 1ης 
 100.000ΚJ 
40000KJ 

Παραγωγοί 
1.000.000KJ 

κατ 4ης 
100KJ 


