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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
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ΘΕΜΑ 2Ο
1. σελ.32 σχολ.βιβλίου «Οι βλεννογόνοι του σώµατος …αποµακρύνονται από την αναπνευστική
οδό»
2. σελ.86 σχολ.βιβλίου «Όµως τόσο τα φυτά…καταλήγει στην παραγωγή αµµωνίας»
3. Ο ΗΙV ανήκει στους ρετροϊούς, είναι δηλαδή RNA ιός.
∆ιαθέτει, εκτός από το γενετικό υλικό (RNA) και το ένζυµο αντίστροφη µεταγραφάση. Το
γενετικό υλικό του ιού, καθώς και τα διάφορα ένζυµα που διαθέτει, είναι κλεισµένα σ ένα
πρωτεϊνικό καψίδιο το οποίο περιβάλλεται από ένα λιποπρωτεϊνικής φύσης έλυτρο. Ο ιός
προσβάλλεται κυρίως από βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα, καθώς και άλλα είδη κυττάρων, όπως
είναι τα κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα και τα νευρικά κύτταρα.
ΘΕΜΑ 3Ο
Α.1.σελ 105 σχολ.βιβλίου «Αν και το όζον….υπεριώδους ακτινοβολία»
2.σελ 106 σχολ.βιβλίου «Η αιτία για την εξασθένιση ….ως προωθητικά αέρια στα σπρέι»
Οι χλωροφθοράνθρακες περιέχουν το καταστρεπτικό για το όζον χλώριο.
Η υπεριώδης ακτινοβολία που διαπερνά από την εξασθένιση της στιβάδας του όζοντος έχει
θανατηφόρο δράση στους µονοκύτταρους οργανισµούς, προκαλεί µεταλλάξεις στο DNA, προκαλεί
καταρράκτη και καρκίνο του δέρµατος.

Β. ∆ευτερογενής ρύπος είναι επίσης το νιτρικό υπεροξυακετύλιο (PAN)
Οι δευτερογενείς ρύποι παράγονται από την αντίδραση µιας σειράς ουσιών όπως είναι το
µονοξείδιο του άνθρακα, τα οξείδια του αζώτου και διάφοροι υδρογονάνθρακες (πρωτογενείς
ρύποι) µε το οξυγόνο της ατµόσφαιρας κάτω από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας.
Το όζον επηρεάζει τη λειτουργία του αναπνευστικού συστήµατος µε παρόµοιο τρόπο µε τα
οξείδια του αζώτου, ενώ το ΡΑΝ ερεθίζει τα µάτια.
ΘΕΜΑ 4Ο
Α. σελ23 σχολ.βιβλίου «Πολλά βακτήρια…συγκεκριµένα όργανα»
Θα µπορούσε να αναφερθεί ότι οι τοξίνες προκαλούν και το σύµπτωµα του πόνου στις
περιπτώσεις φλεγµονής.

Β. Λοιµώδεις θεωρούνται οι ασθένειες που προκαλούνται από παθογόνους µικροοργανισµούς.
Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί µια ασθένεια για να θεωρηθεί λοιµώδης ονοµάστηκαν
“κριτήρια του Kox”
Σελ23 σχολ.βιβλίου «Σύµφωνα µε τα κριτήρια αυτά …εκ νέου από αυτά»
Γ. σελ25 σχολ.βιβλίου «Τα αντιβιοτικά δρούν…..της πλασµατικής µεµβράνης»

