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ΘΔΜΑ Α 

Α1. δ 

Α2. β 

Α3. γ 

Α4. β 

Α5. α 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. Σει. 10: « Κάζε δηαηαξαρή ηεο νκνηόζηαζεο.... θάπληζκα, αιθνόι θηι.» 

Β2. Σει. 25: « Με ηελ παζηεξίσζε....δηαηεξείηαη ε γεύζε ηνπ» 

Β3. Σει.48: « Η δηάγλσζε ηεο λόζνπ....έρνπλ παξαρζεί γη’ απηόλ» 

Β4. Σει.129: « Η δξάζε ηεο θπζηθήο επηινγήο είλαη ηνπηθά....ή ζε κηα άιιε ρξνληθή ζηηγκή» 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Κακπύιε Α: αληηγόλα 

       Κακπύιε Β: αληηζώκαηα 

Γ2. Σην δηάγξακκα παξηζηάλεηαη ε ζπγθέληξσζε ησλ αληηγόλσλ θαη ησλ αληηζσκάησλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ρξόλν από ηε ζηηγκή ηεο κόιπλζεο. Η θακπύιε Α κεηώλεηαη όηαλ αξρίδεη λα 

απμάλεηαη ε θακπύιε Β, γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη όηη ε θακπύιε Α παξηζηάλεη ηα αληηγόλα(= 

νπνηαδήπνηε μέλε νπζία πνπ πξνθαιεί αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε) ελώ ε θακπύιε Β ηα 

αληηζώκαηα (= εηδηθέο πξσηεΐλεο πνπ αλαγλσξίδνπλ ην αληηγόλν πνπ έρεη εηζέιζεη ζηνλ 

νξγαληζκό θαη ζπλδένληαη κε απηό κε ηειηθό ζηόρν ηελ θαηαζηξνθή ηνπ). 

Η αληίδξαζε ηνπ αλνζνβηνινγηθνύ καο ζπζηήκαηνο ζηελ είζνδν θάζε αληηγόλνπ ζπληζηά ηελ 

αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε, ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή. Η πξσηνγελήο 

αλνζνβηνινγηθή απόθξηζε ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ πξώηε επαθή ηνπ νξγαληζκνύ κε έλα αληηγόλν 

θαη πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηάδηα: ζει. 37-39: «Αξρηθά, ....θαη ζηακαηά ηελ θαηάιιειε ζηηγκή». 

Η θακπύιε Α, πνπ παξηζηάλεη ηα αληηγόλα, αξρίδεη λα απμάλεη ακέζσο κεηά ηε κόιπλζε ζε 

αληίζεζε κε ηελ θακπύιε Β, πνπ παξηζηάλεη ηα αληηζώκαηα, ε νπνία παξνπζηάδεη αύμεζε πην 

αξγά ζε ζρέζε κε ηε κόιπλζε. Η θαζπζηέξεζε απηή ζηελ παξαγσγή ησλ αληηζσκάησλ 

ππνδειώλεη όηη πξόθεηηαη γηα πξσηνγελή απόθξηζε. 

Γ3. Σει.35: « Τα Τ-ιεκθνθύηηαξα δηαθνξνπνηνύληαη θαη ......κεηά ηελ επηηπρή αληηκεηώπηζε ηνπ 

αληηγόλνπ» 

Γ4. Σει.34: « Σηελ πεξίπησζε ησλ ηώλ....είλαη αλίθαλνο λα πνιιαπιαζηαζηεί» 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1.  

Πνώδε θπηά → αθξίδεο → βάηξαρνη → θίδηα → γεξάθηα 

   Δθπηώλ              Δαθξίδσλ           Δβαηξάρσλ       Δθηδηώλ        Δγεξαθηώλ           (όπνπ Δ = ελέξγεηα)     



 

 

 Σει.77: « Η ελέξγεηα, κε ηε κνξθή ηεο ρεκηθήο ελέξγεηαο....ηα νπνία απνηθνδνκνύληαη». 

Λακβάλνληαο ππόςε απηήλ ηελ πησηηθή ηάζε ηεο ελέξγεηαο, ηζρύεη:  

Δαθξίδσλ = 10% Δθπηώλ ,  Δβαηξάρσλ = 10% Δαθξίδσλ  , Δθηδηώλ = 10% Δβαηξάρσλ   , Δγεξαθηώλ = 10% Δθηδηώλ. 

 

Αθνύ  Δαθξίδσλ = 10
5
 KJ, από ηηο παξαπάλσ ζρέζεηο πξνθύπηεη: 

Δθπηώλ = 10
6
 KJ 

Δβαηξάρσλ = 10
4 

KJ  

 Δθηδηώλ = 10
3 

KJ 

Δγεξαθηώλ = 10
2
 KJ 

 

 
 

Γ2. Σει. 72: «Τα νηθνζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη από ηελ ηάζε.... ηείλεη λα ηηο απνξξπζκίζεη». 

Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε κείσζε ηνπ αξηζκνύ ησλ βαηξάρσλ ζα νδεγήζεη ζε αύμεζε ηνπ 

πιεζπζκνύ ησλ αθξίδσλ, γηαηί νη βάηξαρνη είλαη νη ζεξεπηέο ηνπο. Αληίζηνηρα, ηα πνώδε θπηά ζα 

κεησζνύλ γηα λα θαιπθζνύλ νη δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπ απμεκέλνπ πιεζπζκνύ ησλ αθξίδσλ. 

Γ3. Τα παξαζηηνθηόλα δε δηαζπώληαη (κε βηνδηαζπώκελεο νπζίεο) από ηνπο νξγαληζκνύο, αθόκα 

θη αλ βξίζθνληαη ζε ρακειέο ζπγθεληξώζεηο, κε απνηέιεζκα λα ζπζζσξεύνληαη ζηνπο 

θνξπθαίνπο θαηαλαισηέο, θαζώο πεξλνύλ από ηνλ έλαλ θξίθν ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο ζηνλ 

επόκελν. Τν θαηλόκελν απηό θαηά ην νπνίν απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνμηθώλ ρεκηθώλ νπζηώλ 

ζηνπο ηζηνύο ησλ νξγαληζκώλ θαζώο πξνρσξνύκε θαηά κήθνο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο νλνκάδεηαη 

βηνζπζζώξεπζε.  

Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζηα πνώδε θπηά έρεη απνηεζεί 1 mg παξαζηηνθηόλνπ. Η πνζόηεηα 

απηή ηνπ παξαζηηνθηόλνπ ζα κεηαθεξζεί απηνύζηα ζηηο αθξίδεο κε απνηέιεζκα ε ζπγθέληξσζε 

ηεο νπζίαο λα απμεζεί δεδνκέλνπ όηη ε βηνκάδα θαηά κήθνο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο κεηώλεηαη 

θαηά 10% από ην έλα επίπεδν ζην άιιν. Αληίζηνηρα, ε ίδηα πνζόηεηα παξαζηηνθηόλνπ ζα 

κεηαθεξζεί θαη ζηα επόκελα επίπεδα, κε απνηέιεζκα ζηα γεξάθηα, πνπ είλαη νη θνξπθαίνη 

θαηαλαισηέο, λα θαηαιήμεη πνζόηεηα παξαζηηνθηόλνπ ίζε κε 1 mg. Οη θνξπθαίνη όκσο 

θαηαλαισηέο έρνπλ ηε κηθξόηεξε βηνκάδα κε απνηέιεζκα ε ζπγθέληξσζε ηεο κε βηνδηαζπώκελεο 

νπζίαο ζηνπο ηζηνύο ηνπο λα παίξλεη κέγηζηεο ηηκέο. 

Γ4.  

1. Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα 



 

2. Φσηνζύλζεζε 

3. Αλαπλνή 

4. Γηαπλνή 

5. Απνηθνδνκεηέο 

6. Νηηξνπνηεηηθά βαθηήξηα 

7. Νηηξηθά ηόληα 

8. Βηνινγηθή αδσηνδέζκεπζε 

9. Αηκνζθαηξηθή αδσηνδέζκεπζε 

10. Απνληηξνπνίεζε 

 


