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Β2. Α  Αποικοδοµητές
Β  Αζωτοδεσµευτικά Βακτήρια

στ.  4,

ζ.  6,

η3

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.
Η µικρότερη µονάδα στην οποία δρα η φυσική επιλογή είναι ο πληθυσµός.

Β4. Για την εµφάνιση των κλινικών συµπτωµάτων της αλλεργίας απαιτείται η ευαισθητοποίηση
του οργανισµού σε κάποιο αλλεργιογόνο και η επανέκθεσή του, µετά από κάποιο χρονικό
διάστηµα, σε 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 ειδικά κύτταρα του οργανισµού παράγονται κάποιες ουσίες, όπως είναι η ισταµίνη.
Η ουσία αυτή προκαλεί αύξηση της διαπερατότητας των αγγείων, σύσπαση των λείων
µυϊκών ινών, ενώ παράλληλα διεγείρει και την εκκριτική δραστηριότητα των βλεννογόνων
αδένων.

Φ

ΘΕΜΑ Γ
Γ1.

Τροφικά Επίπεδα

Βιοµάζα (Κg)

Καταναλωτές 2ης Τάξης
Καταναλωτές 1ης Τάξης
Παραγωγοί

104
105
106

Ποσότητα DDT
(mg)
106
106
106

Συγκέντρωση
DDT (mg/Kg)
100
10
1

Γ2. Το φαινόµενο ρύπανσης που προκαλεί το DDT ονοµάζεται βιοσυσσώρευση.
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.
Το DDT είναι ένα εντοµοκτόνο που χρησιµοποιήθηκε κυρίως στην Αφρική µετά τον δεύτερο
Παγκόσµιο Πόλεµο για την καταπολέµηση των κουνουπιών που µεταδίδουν το πλασµώδιο
της ελονοσίας. Το χαρακτηριστικό της επίδρασής του στο περιβάλλον είναι ότι δε διασπάται
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(µη βιοδιασπώµενη ουσία) από τους οργανισµούς µε αποτέλεσµα, ακόµα και αν βρίσκεται σε
χαµηλές συγκεντρώσεις να συσσωρεύεται στους κορυφαίους καταναλωτές του
οικοσυστήµατος, καθώς περνά από τον ένα κρίκο της τροφικής αλυσίδας στον επόµενο. Αν
για παράδειγµα µια κάµπια (καταναλωτής 1ης τάξης) φάει φύλλα φυτού (παραγωγός) που
έχουν ραντιστεί µε DDT, αυτό θα απορροφηθεί από τον οργανισµό της, αλλά, επειδή δεν
µεταβολίζεται και δε διασπάται, θα συσσωρευτεί στους ιστούς της και φυσικά δεν θα
αποβληθεί µε τις απεκκρίσεις της. Αν ένας κότσυφας (καταναλωτής 2ης τάξης) καταναλώσει
πολλές κάµπιες, τότε το DDT από όλες τις κάµπιες θα συγκεντρωθεί στους ιστούς του. Τελικά
το DDT θα βρεθεί σε ακόµα µεγαλύτερη συγκέντρωση στους ιστούς της κουκουβάγιας
(καταναλωτής 3ης τάξης) που είναι ο τελικός καταναλωτής.
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Γ3. Το ποσοστό της απώλειας της ενέργειας από το ένα τροφικό επίπεδο στο επόµενο έχει
υπολογιστεί ότι είναι το 90%. Αυτό οφείλεται στο ότι:
• Ένα µέρος της χηµικής ενέργειας µετατρέπεται µε την κυτταρική αναπνοή σε µη
αξιοποιήσιµες µορφές ενέργειας (π.χ. θερµότητα).
• ∆εν τρώγονται όλοι οι οργανισµοί
• Ορισµένοι οργανισµοί πεθαίνουν
• Ένα µέρος της οργανικής ύλης αποβάλλεται µε τα κόπρανα και τα ούρα (απεκκρίσεις),
τα οποία αποικοδοµούνται.

ΘΕΜΑ ∆

∆1. Τα πρωτογενή λεµφικά όργανα είναι ο µυελός των οστών και ο θύµος αδένας.
Τα δευτερογενή λεµφικά όργανα είναι οι λεµφαδένες, ο σπλήνας, οι αµυγδαλές και ο
λεµφικός ιστός κατά µήκος του γαστρεντερικού σωλήνα.

∆2. 1. Μακροφάγα φαγοκύτταρα
4. Β-λεµφοκύτταρα
2. Βοηθητικά Τ-Λεµφοκύτταρα
5. Πλασµατοκύτταρα
3. Κυτταροτοξικά Τ-Λεµφοκύτταρα
6. Κατασταλτικά Τ-Λεµφοκύτταρα
Μόρια Α  Αντισώµατα

Φ

∆3. Ο παθογόνος µικροοργανισµός που προκάλεσε την ανοσολογική απόκριση ανήκει στην
κατηγορία των ιών.
Στην εικόνα 1 παρατηρούµε ότι ενεργοποιούνται και τα κυτταροτοξικά Τ-Λεµφοκύτταρα.
Αυτά τα Τ-Λεµφοκύτταρα ενεργοποιούνται από τα βοηθητικά και καταστρέφουν καρκινικά
κύτταρα ή κύτταρα που έχουν µολυνθεί από ιό. Αφού ο καρκίνος δεν οφείλεται σε
µικροοργανισµό, είµαστε σίγουροι ότι ο µικροοργανισµός που µόλυνε τον άνθρωπό είναι ιός.
Περιοχή Η: Σταθερή περιοχή
∆4. Περιοχή Ζ: 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.
∆5. Η συγκέντρωση των µορίων Α (αντισωµάτων) αντιστοιχεί στην καµπύλη 2. Κατά την
πρωτογενή ανοσολογική απόκριση ο άνθρωπος µολύνεται για πρώτη φορά από έναν παθογόνο
µικροοργανισµό. Τη στιγµή της µόλυνσης εισέρχονται στο σώµα του οι παθογόνοι
µικροοργανισµοί, καθώς µόλυνση ορίζεται η είσοδος του µικροοργανισµού στον ανθρώπινο
οργανισµό. Άρα η καµπύλη 1, που ξεκινάει κατά τη µόλυνση, πρέπει να αντιστοιχεί στα
αντιγόνα. Επίσης στην πρωτογενή ανοσολογική απόκριση η παραγωγή των αντισωµάτων
καθυστερεί καθώς απαιτούνται κάποιες ηµέρες για την ενεργοποίηση των Β-λεµφοκυττάρων.
Άρα η καµπύλη 2 πρέπει να αντιστοιχεί στη συγκέντρωση των αντισωµάτων.
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