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ΘΕΜΑ Α 

 

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

 

Β1. σελ.10, «Κάθε διαταραχή … αλκοόλ κτλ» 
Β2. σελ. 25, «Με την παστερίωση  ... µη παθογόνα µικρόβια» 
Β3. σελ. 48, ∆ιάγνωση της ασθένειας 
Β4. σελ. 129, «Πρέπει να τονιστεί  ... χρονική στιγµή».  
 

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1.  Καµπύλη Α: αντιγόνα 
Καµπύλη Β: αντισώµατα 

Γ2.  Παρατηρούµε ότι αµέσως µετά την µόλυνση, δηλ. την είσοδο του ιού στον οργα-
νισµό, η καµπύλη Α που αντιπροσωπεύει τα αντιγόνα αρχίζει να αυξάνεται κα-
θώς οι ιοί πολλαπλασιάζονται µέσα στον οργανισµό του ανθρώπου. Όµως ο ιός 
µπαίνει για πρώτη φορά στον οργανισµό κι έτσι υπάρχει µια χρονική καθυστέρη-
ση από τη στιγµή της µόλυνσης µέχρι τη στιγµή της έναρξης παραγωγής των α-
ντισωµάτων (καµπύλη Β). Γι’ αυτό συµπεραίνουµε ότι πρόκειται για πρωτογενή 
ανοσοβιολογική απόκριση. Όταν όµως αρχίζουν να παράγονται τα αντισώµατα 
και ν’ αυξάνεται η συγκέντρωσή τους (καµπύλη Β) παρατηρούµε ότι ελαττώνο-
νται µέχρι που µηδενίζεται η συγκέντρωση των ιών καθώς τα αντισώµατα τους 
εξουδετερώνουν. Η συγκέντρωση των αντισωµάτων στη συνέχεια ελαττώνεται 
αλλά µένουν  σε χαµηλές συγκεντρώσεις στον οργανισµό.       

Γ3.  Ενεργοποιούνται: Τ - βοηθητικά λεµφοκύτταρα  
επειδή πρόκειται για ιό ενεργοποιούνται και τα Τ - κυτταροτοξικά λεµφοκύτταρα 
και παράγονται και Τ - βοηθητικά λεµφοκύτταρα µνήµης και Τ - κυτταροτοξικά 
λεµφοκύτταρα µνήµης.  
Τέλος θα ενεργοποιηθούν τα Τ - κατασταλτικά λεµφοκύτταρα για τον τερµατισµό 
της ανοσοβιολογικής απόκρισης. 

 Γ4. σελ. 64, Ιντερφερόνες  
 

 



ΘΕΜΑ ∆ 

 

∆1.                                              Ενέργεια 

γεράκια 102kj 

φίδια 103kj 

βάτραχοι 104kj 

ακρίδες 105kj 

ποώδη φυτά 106kj 

 

Εξήγηση σελ. 77 «Έχει υπολογιστεί … αποικοδόµηση» 
∆2. Μείωση των βατράχων θα οδηγήσει σε αύξηση των ακρίδων αφού οι βάτραχοι 

τρώνε ακρίδες, ενώ τα ποώδη φυτά θα µειωθούν αφού θα αυξηθούν οι ακρίδες 
και θα χρειάζονται περισσότερη τροφή άρα θα µειωθεί ο πληθυσµός των ποω-
δών φυτών. 

∆3. Ίδια ποσότητα (1mg). (Τα 3 ∆ΕΝ) 
σελ. 109, «Οι πιο τοξικοί ρυπαντές ... στο επόµενο». 

∆4. i. 1: (CO2) διοξείδιο του άνθρακα  
7: νιτρικά ιόντα 

ii.2: φωτοσύνθεση 
3: κυτταρική αναπνοή 
4: διαπνοή κι επιδερµική εξάτµιση 
8: βιολογική αζωτοδέσµευση 
9: ατµοσφαιρική αζωτοδέσµευση 
10: απονιτροποίηση 

iii.5: αποικοδοµητές 
 6: νιτροποιητικά βακτήρια   


