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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2Ο ΘΕΜΑ
1. Οι ασθένειες που προκαλούνται από τα παθογόνα πρωτόζωα είναι:
α. Η ελονοσία που προκαλείται από το πλασµώδιο και µεταδίδεται από τα
κουνούπια.
β. Η ασθένεια του ύπνου που προκαλείται από το τρυπανόσωµα και
µεταδίδεται από τη µύγα τσε – τσε.
γ. Η αµοιβαδοειδής δυσεντερία που προκαλείται από την ιστολυτική
αµοιβάδα.
δ. Ασθένειες σε βασικά όργανα όπως οι πνεύµονες, το ήπαρ και ο σπλήνας,
καθώς και αποβολές στις εγκύους. Προκαλούνται από το τοξόπλασµα που
µεταδίδεται από τα κατοικίδια ζώα.
ε. Λοίµωξη από τριχοµονάδα. Ανήκει στα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα
νοσήµατα. Μεταδίδεται εποµένως µε σεξουαλική επαφή, καθώς επίσης και
µέσω του αίµατος ή των παραγώγων του (π.χ. σε περίπτωση µετάγγισης ή
χρήσης µολυσµένης σύριγγας), καθώς και από τη µολυσµένη µητέρα στο
έµβρυο.

ÈÅ

2. Το γενετικό υλικό ενός ιού µπορεί να είναι DNA ή RNA. ∆ιαθέτει
πληροφορίες για τη σύνθεση των πρωτεϊνών του περιβλήµατος αλλά και τη
σύνθεση κάποιων ενζύµων απαραίτητων για τον πολλαπλασιασµό τους. Οι
ιοί εξασφαλίζουν από τον ξενιστή τους µηχανισµούς αντιγραφής,
µεταγραφής και µετάφρασης, καθώς και τα περισσότερα ένζυµα και υλικά
που τους είναι απαραίτητα για τις λειτουργίες αυτές. Για το λόγο αυτό
χαρακτηρίζονται ως υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα.
3. Ο HIV προσβάλλει κυρίως τα βοηθητικά Τ – λεµφοκύτταρα, καθώς και
άλλα είδη κυττάρων, όπως είναι τα κυτταροτοξικά Τ – λεµφοκύτταρα και
τα νευρικά κύτταρα. Ο ιός εισβάλλει στα κύτταρα αυτά, αφού προσδεθεί
στους ειδικούς υποδοχείς που υπάρχουν στην επιφάνειά τους. Όταν ο HIV
εισέλθει στον ανθρώπινο οργανισµό µολύνει περιορισµένο αριθµό
βοηθητικών Τ – λεµφοκυττάρων. Αρκετά χρόνια µετά την είσοδό του στον
ανθρώπινο οργανισµό (συνήθως 7 έως 10), ο ιός µολύνει και καταστρέφει
όλο και περισσότερα βοηθητικά Τ - λεµφοκύτταρα, µε αποτέλεσµα να
εξασθενεί η λειτουργία του ανοσοβιολογικού συστήµατος. Με την πάροδο
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του χρόνου τα συµπτώµατα της ασθένειας (υψηλός πυρετός, έντονες
λοιµώξεις, διάρροιες) γίνονται έντονα και το άτοµο οδηγείται τελικά στο
θάνατο.
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Α.

Το ανοσοβιολογικό σύστηµα αποτελείται από τα πρωτογενή λεµφικά όργανα,
που είναι ο µυελός των οστών και ο θύµος αδένας και τα δευτερογενή
λεµφικά όργανα, που είναι οι λεµφαδένες, ο σπλήνας, οι αµυγδαλές και ο
λεµφικός ιστός κατά µήκος των οργάνων του γαστρεντερικού σωλήνα.
Ο µυελός των οστών αποτελεί το κέντρο της αιµοποίησης. Όλα τα κύτταρα
που συµµετέχουν στους µηχανισµούς άµυνας του οργανισµού µας
προκύπτουν από τη διαφοροποίηση πολυδύναµων αιµοποιητικών κυττάρων,
τα οποία βρίσκονται στο µυελό των οστών. Έτσι τα Β – και τα Τ –
λεµφοκύτταρα παράγονται στο µυελό των οστών. Τα πρώτα, επίσης,
διαφοροποιούνται και ωριµάζουν στο µυελό των οστών, ενώ τα δεύτερα
διαφοροποιούνται και ωριµάζουν στο θύµο αδένα.
Στα
δευτερογενή λεµφικά όργανα πραγµατοποιείται η ανοσολογική
απόκριση.
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3ο ΘΕΜΑ
Α.
1. Τα φαγοκύτταρα αποτελούν µια κατηγορία λευκών αιµοσφαιρίων και
διακρίνονται στα ουδετερόφιλα και στα µονοκύτταρα. Τα τελευταία αφού
διαφοροποιηθούν σε µακροφάγα εγκαθίστανται στους ιστούς.
2. Τα φαγοκύτταρα ενεργοποιούνται µετά την εµφάνιση ενός παθογόνου
µικροοργανισµού
στο
εσωτερικό
του
οργανισµού
µας.
Επίσης
ενεργοποιούνται από αντιµικροβιακές ουσίες που περιέχονται στο πλάσµα οι
οποίες επιπλέον καταστρέφουν τους µικροοργανισµούς. Τα φαγοκύτταρα
προσελκύονται στη περιοχή της φλεγµονής από χηµικές ουσίες, που
απελευθερώνονται είτε από τα τραυµατισµένα κύτταρα είτε από τους
µικροοργανισµούς. Τα φαγοκύτταρα φτάνουν µέσω της κυκλοφορίας του
αίµατος στο σηµείο της φλεγµονής όπου δρουν καταστρέφοντας τους
παθογόνους
µικροοργανισµούς.
Συγκεκριµένα
εγκλωβίζουν
το
µικροοργανισµό και τον καταστρέφουν. Τα µακροφάγα επιπλέον εκθέτουν
στην επιφάνειά τους κάποια τµήµατά του, ενεργοποιώντας µε τον τρόπο
αυτό
τους
µηχανισµούς
ειδικής
άµυνας.
Με
φαγοκυττάρωση
αντιµετωπίζονται και οι ιοί.
3. Ένας τρόπος είναι ο πυρετός, δηλ. η µη φυσιολογική αύξηση της
θερµοκρασίας του σώµατος. Είναι αποτέλεσµα γενικευµένης µικροβιακής
µόλυνσης. Ένας άλλος τρόπος είναι η παραγωγή των αντισωµάτων από τα
πλασµατοκύτταρα. Τα αντισώµατα συνδέονται µε τα αντιγόνα µε
αποτέλεσµα - εκτός των άλλων - την αναγνώριση του µικροοργανισµού από
τα µακροφάγα µε σκοπό την ολοκληρωτική καταστροφή του.

ΘΕΜΑ

Τα σαρκοφάγα ζώα τρώνε τα φυτοφάγα και τα φυτοφάγα τρέφονται µε
παραγωγούς. Για την απεικόνιση αυτής της τροφικής αλληλεξάρτησης
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κατασκευάζουµε την τροφική αλυσίδα της οποίας τα βέλη δείχνουν τη ροή
ενέργειας (και βιοµάζας) ανάµεσα στους οργανισµούς που έχουν σχέση
καταναλισκόµενου – καταναλωτή.
ΦΥΤΑ

ΦΥΤΟΦΑΓΑ

ΖΩΑ

ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ ΖΩΑ
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Βιοµάζα φυτοφάγων: 100.000kg
Βιοµάζα φυτών: 100.000kg : (10:100) = 100.000kg x 10 =1.000.000kg
Βιοµάζα σαρκοφάγων: 100.000kg x (10: 100) = 10.000kg
ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ

10.000kg
ΦΥΤΟΦΑΓΑ

100.000kg
ΦΥΤΑ

1.000.000kg

Είναι γνωστό ότι από τροφικό επίπεδο σε τροφικό επίπεδο µεταφέρεται
µόνο το 10% περίπου της ενέργειας. Η πτωτική αυτή τάση (της τάξης του
90%) που παρουσιάζεται στις τροφικές πυραµίδες ενέργειας εµφανίζεται και
στις τροφικές πυραµίδες βιοµάζας, καθώς, όταν µειώνεται η ενέργεια που
προσλαµβάνει κάθε τροφικό επίπεδο από το προηγούµενο του, είναι λογικό
να µειώνεται και η ποσότητα της οργανικής ύλης που µπορούν να
συνθέσουν οι οργανισµοί του και συνεπώς µειώνεται η βιοµάζα του. Η
µείωση της βιοµάζας κατά 90% οφείλεται στο ότι:
1. Ένα µέρος της χηµικής ενέργειας που είναι δεσµευµένο στη βιοµάζα
των οργανισµών µετατρέπεται µε την κυτταρική αναπνοή σε µη
αξιοποιήσιµες µορφές ενέργειας (π.χ. θερµότητα).
2. ∆εν τρώγονται όλοι οι οργανισµοί.
3. Ορισµένοι οργανισµοί πεθαίνουν.
4. Ένα µέρος της οργανικής ύλης αποβάλλεται µε τα κόπρανα και τα
ούρα (απεκκρίσεις), τα οποία αποικοδοµούνται.

Β.
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Το εµβαδόν των επάλληλων ορθογωνίων µειώνεται καθώς µεταφέρεται η
βιοµάζα από τα φυτά στα σαρκοφάγα ζώα, καθώς το εµβαδόν σε κάθε
ορθογώνιο είναι ανάλογο µε το µέγεθος της βιοµάζας που απεικονίζεται σε
κάθε τροφικό επίπεδο.
Τα φυτοφάγα για να αυξήσουν τη βιοµάζα τους κατά 1 κιλό, θα πρέπει να
καταναλώσουν 10 κιλά από τα φυτά, τα οποία βεβαίως θα περιέχουν 10mg
της ουσίας. Αφού το DDT δεν µπορεί να διασπαστεί και να αποβληθεί από
το φυτοφάγο οργανισµό, η συγκέντρωσή του στους ιστούς του θα φτάσει τα
10 mg ανά κιλό. Οµοίως, τα σαρκοφάγα για να αυξήσουν τη βιοµάζα τους
κατά 1 κιλό, θα πρέπει να καταναλώσουν 10 κιλά από τα φυτοφάγα, τα
οποία περιέχουν 100 mg DDT. Το φαινόµενο αυτό κατά το οποίο αυξάνεται
η συγκέντρωση τοξικών χηµικών ουσιών στους ιστούς των οργανισµών καθώς
προχωρούµε κατά µήκος της τροφικής αλυσίδας ονοµάζεται βιοσυσσώρευση.
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Οφείλεται στο γεγονός ότι το DDT δεν µπορεί να διασπαστεί (µη
βιοδιασπώµενη ουσία) από τους οργανισµούς, µε αποτέλεσµα, ακόµη και αν
βρίσκεται σε χαµηλές συγκεντρώσεις, να συσσωρεύονται στους κορυφαίους
καταναλωτές, καθώς περνούν από τον ένα κρίκο της τροφικής αλυσίδας
στον επόµενο.
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2ος τρόπος υπολογισµού
Σε 1kg φυτών περιέχεται 1mg DDT
1.000.000kg
x;
X = (1.000.000 kg x 1mg) : 1kg = 1.000.000 mg DDT (στη συνολική βιοµάζα των
φυτών).
Επειδή το DDT ανήκει στις τοξικές – µη βιοδιασπώµενες ουσίες -, ολόκληρη η
ποσότητα, (1.000.000 mg), θα περάσει στο επίπεδο των φυτοφάγων και στη
συνέχεια σταδιακά θα καταλήξει στο επίπεδο µε τα σαρκοφάγα.
Εποµένως

Στα 100.000 kg φυτοφάγων ζώων θα περιέχονται 1.000.000mg DDT
1kg
ψ
ψ = (1.000.000mg x 1kg) : 100.000kg = 10 mg DDT (σε 1kg φυτοφάγων ζώων).

Στα 10.000 kg σαρκοφάγων ζώων θα περιέχονται 1.000.000mg DDT
1kg
z
z = (1.000.000 kg x 1kg) : 10.000kg = 100 mg DDT (σε ένα κιλό σαρκοφάγων
ζώων).
Παρατήρηση:
συλλογισµό.

Ο

υπολογισµός µπορεί να

και

στον

παρακάτω

1kg από τα φυτά, (περιέχει 1mg DDT),
0,1kg. Εποµένως σε 1 kg φυτοφάγων

0,1kg από τα φυτοφάγα, (περιέχει 1 mg
0,01 kg. Εποµένως σε 1kg σαρκοφάγων
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Εάν τα φυτοφάγα ζώα καταναλώσουν
θα προσθέσουν στη βιοµάζα τους
υπάρχουν 10 mg DDT.
Τα σαρκοφάγα ζώα καταναλώνοντας
DDT), προσθέτουν στη βιοµάζα τους
ζώων υπάρχουν 100mg DDT).

στηριχθεί
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