ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ
Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

ΑΠΑΝΣΗΕΙ
ΘΕΜΑ Α
Α.1. β
Α.2. γ
Α.3. β
Α.4. γ
Α.5. δ
ΘΕΜΑ Β
Β.1.

α. 9
β. 5
γ. 7
δ. 1
ε. 2
ςτ.4
η. 6
θ. 3

Β.2.
Α: αποικοδομθτζσ
Β: ελεφκεροι ι ςυμβιωτικοί μικροοργανιςμοί/ αηωτοδεςμευτικά βακτιρια
Γ: νιτροποιθτικά βακτιρια
Δ: απονιτροποιθτικά βακτιρια
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Β.3.
χολ. βιβλίο ςελ. 126 : «Η διαδικαςία με την οποία ... φυςική επιλογή.»
χολ. βιβλίο ςελ. 129 : Η μικρότερθ δυνατι μονάδα που μπορεί να εξελιχκεί είναι ο
πλθκυςμόσ.

Β.4.
χολ. βιβλίο ςελ. 41-42 : «Για την εμφάνιςη των κλινικών ... των ςυμπτωμάτων τησ
αλλεργίασ.»

ΘΕΜΑ Γ
Γ.1.

Σροφικά επίπεδα

Βιομάηα (Kg)

Ποςότθτα DDT
(mg)

υγκζντρωςθ DDT
(mg / Kg)

Καταναλωτζσ 2θσ τάξθσ

104

106

102

Καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ

105

106

10

Παραγωγοί

106

106
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Γ.2.
Το φαινόμενο ρφπανςθσ που προκαλεί το DDT ονομάηεται βιοςυςςώρευςθ.
Το φαινόμενο κατά το οποίο αυξάνεται θ ςυγκζντρωςθ τοξικών χθμικών ουςιών
ςτουσ ιςτοφσ των οργανιςμών κακώσ προχωροφμε κατά μικοσ τθσ τροφικισ
αλυςίδασ ονομάηεται βιοςυςςώρευςθ.
Τζτοιου είδουσ μόρια απορροφώνται από τον οργανιςμό, αλλά δεν μεταβολίηονται,
δεν διαςπώνται, ςυςςωρεφονται ςτουσ ιςτοφσ και δεν αποβάλλονται με τισ
απεκκρίςεισ (μθ βιοδιαςπώμενεσ ουςίεσ).

Γ.3.
Η απώλεια τθσ ενζργειασ από το ζνα τροφικό επίπεδο ςτο επόμενο είναι 90%.
χολ. βιβλίο ςελ. 77: «Αυτό οφείλεται ςτο ότι: ... τα οποία αποικοδομοφνται.»
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ΘΕΜΑ Δ
Δ.1. χολ. βιβλίο ςελ. 34: «Το ανοςοβιολογικό ςφςτημα ... η ανοςολογική
απόκριςη.»

Δ.2.
1
2
3
4
5
6
7

μακροφάγα
βοθκθτικά Τ - λεμφοκφτταρα
κυτταροτοξικά Τ – λεμφοκφτταρα
πλαςματοκφτταρα
Β - λεμφοκφτταρα
καταςταλτικά Τ - λεμφοκφτταρα
Β - λεμφοκφτταρα μνιμθσ
Α
αντιςώματα

Δ.3.
Ο πακογόνοσ μικροοργανιςμόσ είναι ιόσ, γιατί ενεργοποιοφνται τα κυτταροτοξικά
Τ- λεμφοκφτταρα, τα οποία ενεργοποιοφνται εναντίον κυττάρων μολυςμζνων από
ιοφσ, κφτταρα μεταμοςχευμζνων ιςτών και καρκινικά κφτταρα

Δ.4.
Η περιοχι Ζ είναι θ μεταβλθτι περιοχι και θ περιοχι Η είναι θ ςτακερι περιοχι του
μορίου του αντιςώματοσ. Η μεταβλθτι περιοχι, ανάλογα με το ςχιμα τθσ, που
οφείλεται ςτθν αλλθλουχία των αμινοξζων τθσ, κακιςτά ικανό το αντίςωμα να
ςυνδζεται με ζνα ςυγκεκριμζνο αντιγόνο.

Δ.5.
Τα μόρια Α είναι τα αντιςώματα. Η μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ των αντιςωμάτων
αντιςτοιχεί ςτθν καμπφλθ 2.
Αφοφ ςτο άτομο πραγματοποιείται πρωτογενισ ανοςοβιολογικι απόκριςθ, τα
αντιςώματα παράγονται αρκετζσ θμζρεσ μετά τθν μόλυνςθ και ςε ςχετικά
χαμθλζσ ςυγκεντρώςεισ. Εξάλλου πρζπει να προθγθκεί θ μόλυνςθ από τον
μικροοργανιςμό (καμπφλθ 1) και ςτθν ςυνζχεια παράγονται τα αντιςώματα.
Κατά τθν πρωτογενι ανοςοβιολογικι απόκριςθ το αντιγόνο ειςχωρεί ςτον
οργανιςμό και προκαλεί τθν παραγωγι αντιςωμάτων. Στθν πρωτογενι
ανοςοβιολογικι απόκριςθ κακυςτερεί θ παραγωγι των αντιςωμάτων. Όςο
αυξάνεται θ ςυγκζντρωςθ των αντιςωμάτων, ελαττώνεται θ ςυγκζντρωςθ του
αντιγόνου, που απεικονίηεται ςτθν καμπφλθ 1.
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ΒΤΡΩΝΑ:
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ΟΛΩΝΟ 101
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ΣΗΛ. 2103828854 – 2103845239
ΣΗΛ. 2107520883 – 2107519429
ΣΗΛ. 2107669192 – 2107666233
ΣΗΛ. 2104190171 – 2107519429

www.spoudi.gr, e-mail: info@ spoudi.gr /spoudipagkrati@gmail.com
/spoudibyronas@gmail.com/spoudipeiraias@otenet.gr
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