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Βιοτικοί παράγοντες: πεταλούδα, αγελάδα, ποντικός, λουλούδι, δέντρα,
φώκια.
Αβιοτικοί παράγοντες: ήλιος, πέτρες, θάλασσα, ηφαίστειο, υδρατµοί (Η2Ο),
καυσαέρια (CO2).
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Β4.

Ο ιός της γρίπης µεταλλάσσεται συχνά, µε αποτέλεσµα ο µεταλλαγµένος ιός,
εισερχόµενος στον οργανισµό, να µην αναγνωρίζεται από τα λεµφοκύτταρα
µνήµης και να ακολουθεί πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση, οπότε
νοσούµε επανειληµµένα.
Αντίθετα, οι ιοί της ερυθράς και της παρωτίτιδας σπάνια µεταλλάσσονται, µε
αποτέλεσµα, εισερχόµενοι στον οργανισµό για δεύτερη ή επόµενη φορά, να
αναγνωρίζονται από τα λεµφοκύτταρα µνήµης και να ακολουθεί δευτερογενής
ανοσοβιολογική απόκριση, οπότε δεν νοσούµε…(σελίδα 39 σχολικού βιβλίου).

ΘΕΜΑ Γ

Αν και η αιτιολογία των αυτοάνοσων νοσηµάτων δεν έχει ακόµη διευκρινιστεί
πλήρως, έχουν ωστόσο διατυπωθεί µερικές υποθέσεις που επιχειρούν να
ερµηνεύσουν την εµφάνισή τους. Ανάµεσα σε αυτές είναι οι εξής:
α. Ένας ιός µπορεί να "δανειστεί" πρωτεΐνες του κυττάρου - ξενιστή και να τις
ενσωµατώσει στο έλυτρό του. Το ανοσοβιολογικό σύστηµα θεωρεί τις
πρωτεΐνες αυτές ξένες και στρέφεται εναντίον του ιού, αλλά και εναντίον
όσων κυττάρων τις φέρουν, δηλαδή των κυττάρων του ίδιου του
οργανισµού.
β. Τα Τ- λεµφοκύτταρα δεν έχουν "µάθει" να ξεχωρίζουν ορισµένα συστατικά
των κυττάρων του ίδιου του οργανισµού από συστατικά ξένων κυττάρων,
µε αποτέλεσµα να επιτίθενται και στα κύτταρα του οργανισµού. Για
παράδειγµα, συστατικά των κυττάρων των βαλβίδων της καρδιάς µοιάζουν
µε συστατικά ορισµένων βακτηρίων που δρουν ως αντιγόνα. Μετά από µια
πιθανή µόλυνση από ένα τέτοιο βακτήριο, τα αντισώµατα που παράγονται,
στρέφονται και εναντίον κυττάρων του οργανισµού
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Τα εξαρτηµένα από τα ναρκωτικά άτοµα δύσκολα µπορούν να σταµατήσουν
τη λήψη των ουσιών αυτών. Και αν ακόµη το αποφασίσουν, έχουν να
αντιµετωπίσουν µια σειρά συµπτωµάτων που καθιστά την κατάσταση
δραµατική. Το σύνολο των συµπτωµάτων απαρτίζουν το στερητικό
σύνδροµο. Στο σύνδροµο αυτό περιλαµβάνονται η έντονη διέγερση, η έντονη
εφίδρωση, οι µυϊκές συσπάσεις και οι ισχυροί πόνοι σε ολόκληρο το σώµα. Η
ένταση των συµπτωµάτων αυτών είναι τόσο µεγάλη, ώστε το άτοµο συχνά
αποθαρρύνεται, σταµατά τη διαδικασία απεξάρτησης και επανέρχεται πάλι στη
συστηµατική χρήση ναρκωτικών.
Που οφείλεται όµως το γεγονός αυτό;
Ας πάρουµε για παράδειγµα ένα µορφινοµανή. Γνωρίζουµε ότι ο οργανισµός
του ανθρώπου παράγει ορισµένες ουσίες, τις “φυσιολογικές µορφίνες”, που
λέγονται ενδορφίνες και εγκεφαλίνες. Αυτές επιδρούν στα εγκεφαλικά κέντρα
και έχουν ως σκοπό την καταστολή των µικρών πόνων και των διεγέρσεων που
παρουσιάζονται ανά πάσα στιγµή στον οργανισµό. Αλλιώς η ζωή µας θα ήταν
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ένα συνεχές µαρτύριο. Όταν ο πόνος είναι πολύ µεγάλος, δεν αρκεί η δράση
των ενδορφινών για την καταστολή του και τότε βοηθάµε τον οργανισµό µε
αναλγητικά φάρµακα.
Η µορφίνη και τα παράγωγά της λειτουργούν όπως οι ενδορφίνες, αλλά έχουν
ισχυρότερη δράση. Λαµβάνοντας συνεχώς δόσεις µορφίνης αναστέλλονται οι
µηχανισµοί παραγωγής των ενδορφινών, επειδή πλέον οι ουσίες αυτές δεν µας
χρειάζονται. Κατά συνέπεια, όταν ο µορφινοµανής αποφασίσει να
αποτοξινωθεί διακόπτοντας τη λήψη ναρκωτικών ουσιών, το σύστηµα της
παραγωγής ενδορφινών δεν µπορεί πια να ενεργοποιηθεί, µε αποτέλεσµα το
άτοµο να υποφέρει από πόνους και η δραµατική αυτή κατάσταση να κάνει
πολύ δύσκολη την απεξάρτησή του.
Οι πρώτοι άνθρωποι εξελίχθηκαν από τους Αυστραλοπιθήκους πριν από 2
εκατοµµύρια χρόνια περίπου και αντιπροσωπεύονται από το είδος Homo
habilis. Ο Homo habilis (άνθρωπος ο επιδέξιος) περπατούσε όρθιος, είχε
δόντια που έµοιαζαν περισσότερο µε αυτά του ανθρώπου παρά µε τα δόντια
των Αυστραλοπιθήκων και µεγαλύτερο εγκέφαλο από αυτούς. ΄Έφτιαχνε και
χρησιµοποιούσε πολλά πέτρινα εργαλεία και είχε µεγάλη επιδεξιότητα. Χάρη
σ΄αυτά τα χαρα-κτηριστικά του θεωρείται ένα µεγάλο βήµα από τη ζωώδη
προς την ανθρώπινη κατάσταση. Ο Homo habilis έζησε στην Αφρική για
500.000 χρόνια και µετά εξαφανίστηκε. Τον διαδέχτηκε ένα νέο είδος
ανθρώπου µε ακόµα µεγαλύτερο εγκέφαλο, ο Homo erectus (άνθρωπος ο
όρθιος). Στο Homo erectus αποδίδονται πολλές απολιθωµένες µορφές που
είναι σήµερα γνωστές ως ο Άνθρωπος της Ιάβας και ο Άνθρωπος του Πεκίνο
(Homo erectus pekinensis). Το είδος αυτό εµφανίστηκε στην Αφρική πριν από
1,6 εκατοµµύρια χρόνια και είναι το πρώτο ανθρώπινο είδος που µετανάστευσε
στην Ασία και στην Ευρώπη. Ζούσε σε οµάδες, κατοικούσε σε σπηλιές ή και
σε ξύλινα καταλύµατα που κατασκεύαζε ο ίδιος, χρησιµοποιούσε τη φωτιά και
παρουσίασε µια µεγάλη στροφή στη δίαιτά του, καθώς έψηνε το κρέας που
έτρωγε. Πιθανότατα είχε την ικανότητα οµιλίας. Ο Homo erectus, αν και
παρέµεινε στον πλανήτη περισσότερα χρόνια από κάθε άλλο προγονικό µας
είδος, εξαφανίστηκε από την Αφρική και την Ευρώπη πριν από 500.000
χρόνια, µε την εµφάνιση του Homo sapiens (άνθρωπος ο σοφός). Έζησε όµως
στην Ασία µέχρι πριν από 250.000 χρόνια. Η µετάβαση από το Homo erectus
στις πρωτόγονες µορφές του Homo sapiens (Homo archaico, Homo
presapiens), οι οποίες χρονολογούνται πριν από 400.000-130.000 χρόνια,
φαίνεται να έγινε σταδιακά και µε συνεχή αύξηση του όγκου του εγκεφάλου.
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Καµπύλη (α): Αντιστοιχεί στα αντιγόνα και αποτελεί φυσικό τρόπο µόλυνσης.
Οι ιοί, εισερχόµενοι στον οργανισµό (µόλυνση), εγκαθίστανται στα κύτταρα,
οπότε αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται (λοίµωξη) και αυξάνεται η
συγκέντρωσή τους. Μετά από κάποια χρονική στιγµή αρχίζουν να µειώνονται,
λόγω ενεργοποίησης του ανοσοβιολογικού συστήµατος και της παραγωγής
αντισωµάτων.
Καµπύλη (β): Αντιστοιχεί στα αντισώµατα, αφού λίγες ηµέρες µετά τη
µόλυνση αρχίζει η παραγωγή αντισωµάτων, λόγω ενεργοποίησης του
ανοσοβιολογικού συστήµατος από την είσοδο των ιών. Προφανώς, οι ιοί
µπαίνουν για πρώτη φορά στον οργανισµό, αφού η εξουδετέρωσή τους
καθυστερεί, πράγµα που φαίνεται από τη µεγάλη συγκέντρωση των ιών και το
µεγάλο χρονικό διάστηµα παραµονής τους στον οργανισµό. Εποµένως, η
καµπύλη (β) αντιστοιχεί σε πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση.

ΘΕΜΑ ∆

Η τροφική αλυσίδα του χερσαίου οικοσυστήµατος είναι:
χορτάρι → ακρίδες → µικρά εντοµοφάγα ζώα → φίδια → αρπακτικά
πτηνά

β.

Η τροφική πυραµίδα βιοµάζας είναι:
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α.

Μια τροφική πυραµίδα αποτελείται από τροφικά επίπεδα (επάλληλα
ορθογώνια), σε καθένα από τα οποία περιλαµβάνονται όλοι οι οργανισµοί που
τρέφονται απέχοντας "ίδιο αριθµό βηµάτων" από τον ήλιο. Πιο συγκεκριµένα:
Το πρώτο τροφικό επίπεδο, που βρίσκεται στη βάση της τροφικής πυραµίδας,
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είναι αυτό των παραγωγών. Το δεύτερο τροφικό επίπεδο είναι αυτό των
καταναλωτών πρώτης τάξης. Το τρίτο τροφικό επίπεδο είναι αυτό των
καταναλωτών δεύτερης τάξης κοκ. Μια τροφική πυραµίδα, ανάλογα µε το αν
απεικονίζει τη µεταβολή της δεσµευµένης ενέργειας ή τη µεταβολή της
βιοµάζας (δηλαδή της ξηρής µάζας των οργανισµών ανά µονάδα επιφάνειας)
από ένα τροφικό επίπεδο ενός οικοσυστήµατος στο άλλο, χαρακτηρίζεται ως
πυραµίδα ενέργειας, βιοµάζας αντίστοιχα. Το εµβαδόν που δίνεται σε κάθε
ορθογώνιο είναι ανάλογο µε το µέγεθος της µεταβλητής που απεικονίζεται στο
συγκεκριµένο τροφικό επίπεδο. 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). ∆εν τρώγονται όλοι οι
οργανισµοί. Ορισµένοι οργανισµοί πεθαίνουν. 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.
Βεντοµ.ζώων = 2x10³ Kg
Bφιδιών = 2x10³ x 10/100 = 2x10² Kg
Bπτηνών = 2x10² x 10/100 =2x10 = 20Kg
Bακρίδων = 2x10³: 10/100 = 2x10³ x10 = 2x104 Kg
Βχορταριού = 2x104:10/100 = 2x104 x10 = 2x 105 Kg
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Η ενέργεια που εµπεριέχεται στο επίπεδο των ακρίδων θα είναι:
Στο 1Kg ακριδών εµπεριέχονται 8KJ
2x104Kg
x;

Χ= 8x 2x104 ⇒ x =16x104KJ θα είναι η ενέργεια στο επίπεδο των ακρίδων.
Η τροφική πυραµίδα ενέργειας είναι:

δ.
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Εακρίδων =16x104KJ
Eεντοµ.ζώων = 16x104x10/100 =16x10³KJ
Εφιδιών = 16x10³ x10/100 =16x10²KJ
Επτηνών = 16x10²x10/100 = 16x10 = 160KJ
Eχορταριού = 16x104:10/100 = 16x104x10 = 16x105KJ

Ο αριθµός των αρπακτικών πτηνών θα είναι:
Το 1 πτηνό έχει µέση βιοµάζα 1 Kg
ψ;
20Kg
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ψ= 20 αρπακτικά πτηνά µπορούν να υπάρχουν στο συγκεκριµένο
οικοσύστηµα.
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