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Α. αποικοδοµητές
Β. αζωτοδεσµευτικά βακτήρια
Γ. νιτροποιητικά βακτήρια
∆. απονιτροποιητικά βακτήρια
Β3. Η διαδικασία µε την οποία οι οργανισµοί που είναι περισσότερο προσαρµοσµένοι στο
περιβάλλον τους επιβιώνουν και αναπαράγονται περισσότερο από τους λιγότερο
προσαρµοσµένους ονοµάστηκε από τον Κάρολο ∆αρβίνο Φυσική Επιλογή.
Για την εξελικτική, λοιπόν, θεωρία η Φυσική Επιλογή δρα στον πληθυσµό και συνεπώς ο
πληθυσµός αντιπροσωπεύει τη µικρότερη δυνατή µονάδα που µπορεί να εξελιχθεί.
Β4. Η ενεργοποίηση του ανοσοβιολογικού συστήµατος του οργανισµού από παράγοντες
που υπάρχουν στο περιβάλλον του, όπως για παράδειγµα στα τρόφιµα ή στα φάρµακα,
και οι οποίοι δεν είναι παθογόνοι ή γενικώς επικίνδυνοι για την υγεία ονοµάζεται
αλλεργία. Οι παράγοντες που προκαλούν την αλλεργία ονοµάζονται αλλεργιογόνα.
Για την εµφάνιση των
κλινικών συµπτωµάτων της αλλεργίας απαιτείται η
ευαισθητοποίηση του ξενιστή σε κάποιο αλλεργιογόνο και η επανέκθεσή του, µετά από
κάποιο χρονικό διάστηµα, σ’ αυτό.
Κατά το στάδιο της ευαισθητοποίησης το αλλεργιογόνο εισέρχεται στον οργανισµό,
αναγνωρίζεται σαν ξένο, υφίσταται επεξεργασία και εκτίθεται από τα
αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα στα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα. Όταν το ίδιο
αλλεργιογόνο εισέλθει την επόµενη φορά στον ίδιο οργανισµό και αρχίσει τη δράση
του, τότε από τα κύτταρα του οργανισµού παράγονται κάποιες ουσίες, όπως είναι η
ισταµίνη. Η ισταµίνη προκαλεί αύξηση της διαπερατότητας των αγγείων, σύσπαση
των λείων µυϊκών ινών, ενώ παράλληλα, διεγείρει και την εκκριτική δραστηριότητα
των βλεννογόνων αδένων.
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Γ2. Το φαινόµενο της ρύπανσης που προκαλεί το DDT ονοµάζεται βιοσυσσώρευση.
Οι πιο τοξικοί ρυπαντές στη βιόσφαιρα είναι τα διάφορα παρασιτοκτόνα και εντοµοκτόνα,
και φυσικά τα ραδιενεργά απόβλητα και τα παραπροϊόντα των ραδιενεργών εκρήξεων.
Οι ρύποι αυτοί απέκτησαν ιδιαίτερη σηµασία µετά το Β' Παγκόσµιο Πόλεµο λόγω της
αυξηµένης απελευθέρωσής τους στο περιβάλλον. Το κοινό στοιχείο της επίδρασης των
ουσιών αυτών στο περιβάλλον είναι ότι δε διασπώνται (µη βιοδιασπώµενες ουσίες) από
τους οργανισµούς, µε αποτέλεσµα, ακόµη και αν βρίσκονται σε χαµηλές συγκεντρώσεις,
να συσσωρεύονται στους κορυφαίους καταναλωτές, καθώς περνούν από τον έναν κρίκο
της τροφικής αλυσίδας στον επόµενο.
Γ3. Η ενέργεια, µε τη µορφή της χηµικής ενέργειας που εµπεριέχεται στην τροφή των
οργανισµών, περνάει από το κατώτερο τροφικό επίπεδο (των παραγωγών) στο ανώτερο.
Έχει υπολογιστεί ότι µόνο το 10% περίπου της ενέργειας ενός τροφικού επιπέδου
περνάει στο επόµενο, καθώς το 90% της ενέργειας χάνεται. Αυτό οφείλεται στο ότι:
− Ένα µέρος της χηµικής ενέργειας µετατρέπεται µε την κυτταρική αναπνοή σε µη
αξιοποιήσιµες µορφές ενέργειας (π.χ. θερµότητα), οπότε αποµακρύνεται από το
οικοσύστηµα.
− ∆εν τρώγονται όλοι οι οργανισµοί (η ενέργειά τους καταλήγει στους αποικοδοµητές.
− Ορισµένοι οργανισµοί πεθαίνουν (η ενέργειά τους καταλήγει στους αποικοδοµητές).
−
Ένα µέρος της οργανικής ύλης αποβάλλεται µε τα κόπρανα και τα ούρα
(απεκκρίσεις), τα οποία αποικοδοµούνται.
Σε γενικές γραµµές, η ίδια πτωτική 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
προηγούµενό του, είναι λογικό να µειώνεται και η ποσότητα της οργανικής ύλης που
µπορούν να συνθέσουν οι οργανισµοί του και συνεπώς µειώνεται η βιοµάζα του.
ΘΕΜΑ ∆
∆1. Το ανοσοβιολογικό σύστηµα αποτελείται από τα:
α.
Πρωτογενή λεµφικά όργανα (µυελός των οστών και θύµος αδένας)
β.
∆ευτερογενή λεµφικά όργανα (λεµφαδένες, σπλήνας, αµυγδαλές και λεµφικός
ιστός κατά µήκος του γαστρεντερικού σωλήνα).

∆2.
1. µακροφάγα
2. βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα
3. κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα
4. Β-λεµφοκύτταρα
5. πλασµατοκύτταρα
6. κατασταλτικά Τ-λεµφοκύτταρα
7. Β-λεµφοκύτταρα µνήµης Α. Αντισώµατα
∆3. Ο
µικροοργανισµός
είναι ιος.
Παρατηρήθηκε
ενεργοποίηση των
κυτταροτοξικών Τ- λεµφοκύτταρων. τα οποία ενεργοποιούνται από τα βοηθητικά Τλεµφοκύτταρα και καταστρέφουν καρκινικά κύτταρα ή κύτταρα που έχουν προσβληθεί
από ιό ή κύτταρα µεταµοσχευµένου ιστού.
∆4. Ζ. µεταβλητή περιοχή
Η. τµήµα σταθερής περιοχής
Η περιοχή του µορίου του αντισώµατος που συνδέεται µε το αντιγόνο ονοµάζεται
µεταβλητή περιοχή. Η µεταβλητή περιοχή, ανάλογα µε το σχήµα της, που οφείλεται στην
αλληλουχία των αµινοξέων της, καθιστά ικανό το αντίσωµα να συνδέεται µε ένα
συγκεκριµένο αντιγόνο (διαφορετική αλληλουχία αµινοξέων µεταξύ των αντισωµάτων).
∆5. Η µεταβολή των αντισωµάτων (µόρια Α) παριστάνεται από την καµπύλη 2.
Η είσοδος ενός παθογόνου µικροοργανισµού στον οργανισµό του ανθρώπου
ονοµάζεται µόλυνση, ενώ η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασµός του ονοµάζεται
λοίµωξη. Από το διάγραµµα παρατηρούµε ότι αµέσως µετά τη µόλυνση αρχίζει να
αυξάνεται η καµπύλη Α, εποµένως αυτή αντιστοιχεί στο µικροοργανισµό. Επίσης, η ξένη
ουσία που προκαλεί την ανοσοβιολογική απόκριση ονοµάζεται αντιγόνο. Η αντίδραση του
ανοσοβιολογικού µας συστήµατος
στην είσοδο κάθε αντιγόνου
συνιστά την
ανοσοβιολογική απόκριση, η οποία
έχει
ως αποτέλεσµα την παραγωγή των
αντισωµάτων. Άρα, χρονικά, πρώτα αυξάνεται η καµπύλη των αντιγόνων στον
οργανισµό και στη συνέχεια η καµπύλη των αντισωµάτων.

