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Πρόλογος

Η Βιολογία Γενικής Παιδείας είναι ένα µάθηµα το οποίο καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την επιτυχή πρόσβαση στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Για τους
υποψήφιους που έχουν θέσει ως στόχο τις Υψηλόβαθµες Σχολές η άριστη
βαθµολογία στις εξετάσεις αποτελεί µονόδροµο, ενώ για τους υποψήφιους
που έχουν θέσει ως στόχο τις µεσαίες –από πλευράς βαθµολογίας– Σχολές δεν
νοείται βαθµολογία χειρότερη από 15.
∆υστυχώς όµως, µόνο ένα ποσοστό 4% και 7%, στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2002 και 2003 αντίστοιχα, προσέγγισε την άριστη βαθµολογία
(18-20), ενώ ένα ποσοστό που κυµαίνεται στο 50% βαθµολογήθηκε στην
κλίµακα 0-10. Τα αίτια για τις χαµηλές βαθµολογίες πρέπει να αναζητηθούν
αφενός στην έλλειψη εξοικείωσης των υποψηφίων (ιδιαίτερα της Θεωρητικής
και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) µε το γνωστικό αντικείµενο της Βιολογίας
και αφετέρου στην επιπόλαιη και επιφανειακή προσέγγιση του µαθήµατος. Η
επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις προϋποθέτει, εκτός από την έγκαιρη
προετοιµασία, τη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι το µάθηµα της Βιολογίας απαιτεί κατανόηση και αφοµοίωση της ύλης, ώστε να είναι εφικτός στόχος οι σωστές και ολοκληρωµένες απαντήσεις –ιδιαίτερα στο 3ο και 4ο ζήτηµα– που θα «φέρουν» την υψηλή βαθµολογία.
Στην επίτευξη του στόχου αυτού ευελπιστώ να σταθεί αρωγός το συγκεκριµένο βιβλίο. Η φιλοσοφία που διαπνέει τη συγγραφή του είναι ξεκάθαρη.
Κανένα σηµείο της θεωρίας δεν πρέπει να µείνει αδιευκρίνιστο, κανενός είδους συνδυαστική ερώτηση δεν πρέπει να αιφνιδιάσει τον υποψήφιο, καµία
άσκηση, πρόβληµα ή διάγραµµα δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη για την
επιτυχία στις Πανελλαδικές. Για το λόγο αυτό υπάρχει µια ολοκληρωµένη
συλλογή από ερωτήσεις όλων των τύπων (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχι7
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σης, συµπλήρωσης κενού, σωστού-λάθους, πλήρους απάντησης, συνδυαστικές κτλ.), καθώς και η πιο πλήρης Μεθοδολογία και συλλογή ασκήσεων (µε
έµφαση στην Οικολογία που δυσκολεύει ιδιαίτερα τους υποψήφιους).
Η συγγραφή ενός σχολικού βοηθήµατος αποτελεί πάντα µια ιδιαίτερα
απαιτητική δραστηριότητα. Όταν µάλιστα έχει προηγηθεί η συγγραφή του
αντίστοιχου βοηθήµατος στη Βιολογία Κατεύθυνσης, το οποίο γνώρισε την
αποδοχή υποψηφίων και διδασκόντων, η ευθύνη για την επιτυχή έκβαση του
εγχειρήµατος µεγεθύνεται.
Η φιλοδοξία του γράφοντος είναι το πόνηµα αυτό να συνεισφέρει ουσιαστικά στην επιτυχία των υποψηφίων, αλλά και στο δύσκολο έργο του µαχόµενου εκπαιδευτικού.
Θεσσαλονίκη 2004
Λάζαρος Γ. Μαλής
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ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È YÁÂ›·
1.1. ¶·Ú¿ÁÔÓÙÂ˜ Ô˘ ÂËÚÂ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ˘ÁÂ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘
1.2. MÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›

ΟΡΟΛΟΓΙΑ
➧

Αντιβιοτικά: Χηµικές ουσίες µε αντιµικροβιακή δράση που παράγονται από βακτήρια, µύκητες και φυτά και δρουν αναστέλλοντας ή παρεµποδίζοντας κάποια
ειδική βιοχηµική αντίδραση ορισµένων άλλων µικροοργανισµών.

➧

Αντίστροφη µεταγραφάση: Ένζυµο των ρετροϊών (ειδική κατηγορία RNAιών) που καταλύει τη διαδικασία της αντίστροφης µεταγραφής, δηλαδή τη σύνθεση DNA χρησιµοποιώντας ως πρότυπο RNA. Εισέρχεται στο κύτταρο-ξενιστή µαζί µε το γενετικό υλικό των ρετροϊών.

➧

Αποικία βακτηρίων: Άθροισµα βακτηρίων που έχουν προέλθει από διαδοχικές
διαιρέσεις ενός αρχικού κυττάρου, όταν αυτό αναπτύσσεται σε στερεό θρεπτικό υλικό. Οι αποικίες είναι ορατές µε γυµνό οφθαλµό.

➧

Ασθένεια: ∆ιαταραχή της οµοιόστασης του οργανισµού, η οποία έχει ως αποτέλεσµα τη δυσλειτουργία του.

➧

Βάκιλοι: Κατηγορία βακτηρίων που έχουν ραβδοειδές σχήµα.

➧

Βακτήρια: Μονοκύτταροι προκαρυωτικοί οργανισµοί. ∆ιακρίνονται, ανάλογα
µε το σχήµα τους, σε τρεις κατηγορίες:(σπειρύλλια, κόκκοι και βάκιλοι).

➧

Βακτηριακές λοιµώξεις: Λοιµώξεις οι οποίες προκαλούνται από βακτήρια.

➧

Βλεννογόνοι: Στιβάδες επιθηλιακού ιστού που καλύπτουν κοιλότητες του οργανισµού οι οποίες επικοινωνούν µε το εξωτερικό περιβάλλον (στοµατική κοιλότητα,ρινική κοιλότητα, κοιλότητα γεννητικών οργάνων κτλ.). Έχουν τη δυνατότητα να εκκρίνουν βλέννα η οποία παγιδεύει τους µικροοργανισµούς, αποτρέποντας έτσι την είσοδό τους στον ανθρώπινο οργανισµό.

➧

Βλεφαρίδες: Κοντή, λεπτή, τριχοειδής δοµή που βρίσκεται στην επιφάνεια
πολλών µικροοργανισµών (συνήθως πρωτόζωων) και χρησιµεύει για την κίνησή τους.
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➧

Γονιδίωµα: Γενετικό υλικό ενός κυττάρου.

➧

∆υνητικά παθογόνοι µικροοργανισµοί: Μικροοργανισµοί που είναι συνήθως
µη παθογόνοι, αλλά µετατρέπονται σε παθογόνους όταν αυξηθεί ο αριθµός
τους ή όταν βρεθούν σε άλλους ιστούς. Αποτελούν τη φυσιολογική µικροχλωρίδα του ανθρώπου.

➧

Εκβλάστηµα: Εξόγκωµα που σχηµατίζεται κατά την εκβλάστηση (τρόπος πολλαπλασιασµού ορισµένων µυκήτων).

➧

Εκβλάστηση: Μονογονικός τρόπος αναπαραγωγής ορισµένων µονοκύτταρων
µυκήτων, που περιλαµβάνει το σχηµατισµό ενός εξογκώµατος (εκβλάστηµα)
σε κάποιο σηµείο του αρχικού κυττάρου, το οποίο, όταν αναπτυχθεί αρκετά είτε παραµένει ενωµένο µε το γονικό οργανισµό είτε αποκόβεται από αυτόν και
ζει πλέον ως αυτοτελής οργανισµός.

➧

Έλυτρο: Περίβληµα λιποπρωτεϊνικής σύστασης, το οποίο περιβάλλει το καψίδιο ορισµένων ιών. Κατά τη µόλυνση του κυττάρου-ξενιστή, σε άλλες περιπτώσεις παραµένει έξω από το κύτταρο, προσκολληµένο στην επιφάνειά του
και σε άλλες περιπτώσεις εισέρχεται στο εσωτερικό του κυττάρου-ξενιστή µαζί µε το γενετικό υλικό του ιού.

➧

Ενδοσπόρια: Αφυδατωµένα κύτταρα βακτηρίων µε ανθεκτικά τοιχώµατα και
χαµηλούς µεταβολικούς ρυθµούς που σχηµατίζονται σε αντίξοες συνθήκες
(ακραίες θερµοκρασίες, δράση ακτινοβολιών κτλ.). Όταν οι συνθήκες γίνουν
ξανά ευνοϊκές, τα ενδοσπόρια βλαστάνουν δίνοντας το καθένα ένα βακτήριο.

➧

Ενδοτοξίνες: Τοξίνες που βρίσκονται στο κυτταρικό τοίχωµα ορισµένων παθογόνων βακτηρίων και είναι υπεύθυνες για συµπτώµατα όπως ο πυρετός, η
πτώση της πίεσης του αίµατος κ.ά.

➧

Εξωτοξίνες: Τοξίνες που εκκρίνονται από ορισµένα παθογόνα βακτήρια και
µε την κυκλοφορία του αίµατος διασπείρονται στο εσωτερικό του ανθρώπινου
οργανισµού και προσβάλλουν, ανάλογα µε τη φύση τους, συγκεκριµένα όργανα. Ευθύνονται και για την πρόκληση πόνου στην περιοχή της φλεγµονής.

➧

Επιλεκτική δράση: Ιδιότητα των αντιβιοτικών, τα οποία βλάπτουν µόνο τους
µικροοργανισµούς και όχι τα κύτταρα του ανθρώπου.

➧

Ιογενείς λοιµώξεις: Λοιµώξεις οι οποίες προκαλούνται από ιούς.

➧

Ιοί: Ακυτταρικοί µολυσµατικοί παράγοντες (µεγέθους 20-250nm), που πολλαπλασιάζονται υποχρεωτικά µέσα σε ζωντανά κύτταρα οργανισµών (υποχρεωτικά κυτταρικά παράσιτα), προκαλώντας τους ασθένειες.

➧

Καλλιέργεια: ∆ιαδικασία ανάπτυξης µικροοργανισµών, φυτικών ή ζωικών κυττάρων και ιστών, κάτω από κατάλληλες συνθήκες.
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➧

Κόκκοι: Κατηγορία βακτηρίων που έχουν σφαιρικό σχήµα.

➧

Καψίδιο: Πρωτεϊνικό περίβληµα των ιών µε χαρακτηριστική γεωµετρία, µέσα
στο οποίο προφυλάσσεται το γενετικό τους υλικό.

➧

Λοιµώδη νοσήµατα: Ασθένειες που προκαλούνται από παθογόνους µικροοργανισµούς. (Μια ασθένεια για να θεωρηθεί λοιµώδης πρέπει να ικανοποιεί τα
«κριτήρια του Κοχ».)

➧

Λοίµωξη: Εγκατάσταση και πολλαπλασιασµός ενός παθογόνου µικροοργανισµού στον ανθρώπινο οργανισµό.

➧

Μαστίγια: Λεπτή, επιµήκης, πρωτεϊνική δοµή, που ξεκινά από την πλασµατική
µεµβράνη ορισµένων προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων (π.χ. πρωτόζωων) και χρησιµοποιείται για την κίνηση των κυττάρων αυτών.

➧

Μικροοργανισµοί ή µικρόβια: Οργανισµοί οι οποίοι δεν διακρίνονται µε γυµνό
µάτι, γιατί έχουν µέγεθος µικρότερο από 0,1mm.

➧

Μόλυνση: Είσοδος ενός παθογόνου µικροοργανισµού στον οργανισµό του ανθρώπου.

➧

Μονογονική αναπαραγωγή: Αναπαραγωγή, κατά την οποία τα νέα άτοµα δηµιουργούνται από έναν µόνο γονέα, χωρίς το σχηµατισµό γαµετών. Είναι ο κύριος τρόπος αναπαραγωγής των µικροοργανισµών και διακρίνεται σε απλή διαίρεση, σε κατάτµηση και σε εκβλάστηση.

➧

Μύκητες: Ευκαρυωτικοί µονοκύτταροι ή πολυκύτταροι µικροοργανισµοί. Συνήθως αποτελούνται από απλούστερες νηµατοειδείς δοµές, τις υφές.

➧

Μυκητιάσεις: Νοσήµατα που προκαλούνται στον άνθρωπο από παθογόνους
µύκητες.

➧

Ξενιστής: Οργανισµός που «φιλοξενεί» ένα παράσιτο.

➧

Οµοιόσταση: Ικανότητα του οργανισµού να διατηρεί σταθερές τις συνθήκες
του εσωτερικού του περιβάλλοντος (θερµοκρασία, συγκεντρώσεις διαφόρων
συστατικών κτλ.), παρά τις εξωτερικές µεταβολές.

➧

Παθογόνοι µικροοργανισµοί: Μικροοργανισµοί που χρησιµοποιούν τον άνθρωπο ως ξενιστή τους και προκαλούν διαταραχές στην υγεία του.

➧

Παράσιτα: Μικροοργανισµοί οι οποίοι προκειµένου να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν, περνούν ένα µέρος ή ολόκληρη τη ζωή τους στο εσωτερικό κάποιου
άλλου οργανισµού (ξενιστής), προκαλώντας συχνά διαταραχές στην υγεία του.

➧

Παστερίωση: Μέθοδος καταστροφής µικροοργανισµών, κατά την οποία η τροφή (π. χ. γάλα) θερµαίνεται στους 62 °C για µισή ώρα. Με την παστερίωση κα-
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ταστρέφονται όλα τα παθογόνα αλλά και τα περισσότερα µη παθογόνα µικρόβια, ενώ συγχρόνως διατηρείται η γεύση της τροφής.
➧

Πλασµίδια: Μικρά µόρια DNA που υπάρχουν σε ορισµένα βακτήρια, επιπρόσθετα από το κύριο γενετικό υλικό (που είναι επίσης DNA).

➧

Πρωτόζωα: Μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισµοί.

➧

Πυρηνική περιοχή (ή πυρηνοειδές): Περιοχή στο εσωτερικό των βακτηρίων,
στην οποία εντοπίζεται το γενετικό υλικό των βακτηρίων.

➧

Ρετροϊοί: Κατηγορία RNA-ιών. Έχουν ως γενετικό υλικό 2 µονόκλωνα µόρια
RNA, σε καθένα από τα οποία είναι συνδεδεµένο ένα µόριο αντίστροφης µεταγραφάσης.

➧

Σπειρύλλια: Κατηγορία βακτηρίων µε σπειροειδές σχήµα.

➧

Τοξίνες βακτηρίων: ∆ηλητηριώδεις χηµικές ουσίες που παράγονται από βακτήρια, προκαλώντας εξειδικευµένες βλάβες στον ξενιστή. Χωρίζονται σε ενδοτοξίνες και εξωτοξίνες και λειτουργούν ως αντιγόνα, προκαλώντας την ανοσοβιολογική απόκριση.

➧

Υφές: Νηµατοειδείς δοµές που αποτελούν το σώµα των περισσότερων µυκήτων.

➧

Ψευδοπόδια: Παροδικές προεκβολές του κυτταροπλάσµατος που σχηµατίζονται σε ορισµένα κύτταρα (π. χ. αµοιβάδα, φαγοκύτταρα). Χρησιµοποιούνται
για την κίνηση (αµοιβαδοειδής κίνηση) και για τη σύλληψη της τροφής.

Bακτήρια
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¶ÔÏÏ·Ï‹˜ EÈÏÔÁ‹˜

Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση
1.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου

1. Οι οµοιοστατικοί µηχανισµοί στον ανθρώπινο οργανισµό ρυθµίζουν:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.

τη θερµοκρασία του σώµατος.
τη διατήρηση σταθερού του αριθµού των δυνητικά παθογόνων µικροοργανισµών.
τα επίπεδα του CO2 στο αίµα.
τη συγκένρωση της γλυκόζης στο αίµα.
τα α, γ και δ.
τα α, β, γ και δ.

2. Οι διαταραχές της οµοιόστασης µπορεί να οφείλονται:
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.
ζ.

σε πολύ υψηλές ή σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος.
σε παθογόνους µικροοργανισµούς.
σε δυνητικά παθογόνους µικροοργανισµούς.
στο κάπνισµα ή στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.
σε όλα τα παραπάνω.
στα α, γ και δ.
στα β, γ και δ.

3. Η υγεία ενός ατόµου επηρεάζεται:
α.

από βιολογικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως είναι οι παθογόνοι µικροοργανισµοί.
από χηµικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες.
από φυσικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες.
από όλους τους παραπάνω παράγοντες.
από τα α και β.

β.
γ.
δ.
ε.
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4. Για να διατηρηθεί η υγεία ενός ατόµου, πρέπει:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

να µην εκτεθεί σε δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.
να µπορεί να διατηρήσει σταθερή την εσωτερική του κατάσταση.
να µην προσβληθεί από κάποιο παθογόνο µικροοργανισµό.
όλα τα παραπάνω.
τα β και γ.

5. Ο οµοιοστατικός µηχανισµός ρύθµισης της θερµοκρασίας του ανθρώπινου σώµατος, σε συνθήκες ψύχους:
α.
β.
γ.

προκαλεί τη συστολή των αγγείων και τη µείωση της εφίδρωσης.
προκαλεί τη διαστολή των αγγείων και την αύξηση της εφίδρωσης.
προκαλεί τη µείωση της εφίδρωσης, χωρίς να επηρεάζεται το εύρος των αγγείων.
δεν χρησιµοποιεί τους θερµοϋποδοχείς του δέρµατος.
τα α και δ.

δ.
ε.

6. Όταν η θερµοκρασία του ανθρώπινου σώµατος τείνει να µειωθεί, ο οµοιοστατικός µηχανισµός θερµορύθµισης προκαλεί:
α.
β.
γ.
δ.

διαστολή των αιµοφόρων αγγείων.
ρίγος.
εφίδρωση.
τίποτα από τα παραπάνω.

7. Όταν η θερµοκρασία του ανθρώπινου σώµατος τείνει να αυξηθεί, ο οµοιοστατικός µηχανισµός θερµορύθµισης προκαλεί:
α.
β.
γ.
δ.
ε.

διαστολή των αιµοφόρων αγγείων.
εφίδρωση.
την πτώση των τριχών, οι οποίες βρίσκονται κοντά στο δέρµα.
όλα τα παραπάνω.
τα α και β.

8. Οι βλαβερές επιδράσεις του περιβάλλοντος, µπορούν να αντιµετωπιστούν από
τον ανθρώπινο οργανισµό:
α.
β.

µέσω αντανακλαστικών µηχανισµών, π. χ. ρίγος στο έντονο κρύο.
µε τη συµπεριφορά που στηρίζεται στη γνώση, π. χ. διακοπή του καπνίσµατος και µείωση της κατανάλωσης αλκοόλ.
µέσω µηχανισµών που συµβάλλουν στη διατήρηση της οµοιόστασής του.
τα β και γ.
τα α, β και γ.

γ.
δ.
ε.
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™ˆÛÙÔ‡ – §¿ıÔ˘˜

Να χαρακτηρίσετε µε Σ (Σωστό) ή µε Λ (Λάθος) τις παρακάτω προτάσεις
1.1 Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου

1.

Η εύρυθµη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού και εποµένως η επιβίωσή του, προϋποθέτουν ότι ζει σε ένα σταθερό εξωτερικό περιβάλλον.

2.

Ο άνθρωπος διαθέτει µηχανισµούς που διατηρούν σταθερό το εσωτερικό
του περιβάλλον, ανεξάρτητα από το πόσο έντονες είναι οι µεταβολές στο
εξωτερικό του περιβάλλον.

3.

Οµοιόσταση ονοµάζεται η ικανότητα του οργανισµού να διατηρεί σταθερές τις συνθήκες του εσωτερικού του περιβάλλοντος (θερµοκρασία, συγκεντρώσεις διαφόρων συστατικών κτλ.), παρά τις εξωτερικές µεταβολές.

4.

Στον ανθρώπινο οργανισµό υπάρχουν οµοιοστατικοί µηχανισµοί που αποσκοπούν στην αναγνώριση και εξουδετέρωση των παθογόνων µικροβίων.

5.

Το ανοσοβιολογικό σύστηµα θεωρείται ένας ιδιαίτερος οµοιοστατικός µηχανισµός, διότι είναι υπεύθυνο για την αναγνώριση και εξουδετέρωση
των παθογόνων µικροοργανισµών, οι οποίοι προκαλούν διαταραχές της
οµοιόστασης.

6.

Η διατήρηση σταθερών επιπέδων CO2 στο αίµα ρυθµίζεται από κατάλληλους οµοιοστατικούς µηχανισµούς.

7.

Για να διατηρηθεί η υγεία ενός ανθρώπου, πρέπει να µην εκτεθεί σε δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.

8.

Η αδυναµία του ανθρώπινου οργανισµού να διατηρήσει σταθερή τη συγκέντρωση γλυκόζης στο αίµα, προκαλεί την εκδήλωση ασθένειας.

9.

Η υγεία ενός ανθρώπου δεν µπορεί να διατηρηθεί αν προσβληθεί από κάποιον παθογόνο µικροοργανισµό.

10.

Ο οµοιοστατικός µηχανισµός θερµορύθµισης, συµβάλλει στη διατήρηση
σταθερής της θερµοκρασίας του ανθρώπινου σώµατος στους 36,6οC, παρά την έκθεσή του σε ένα µεγάλο εύρος περιβαλλοντικών συνθηκών.

11.

Κύριο ρόλο στη διατήρηση σταθερής της θερµοκρασίας του ανθρώπινου
σώµατος διαδραµατίζει ο εγκέφαλος.
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12.

Ο οµοιοστατικός µηχανισµός ρύθµισης της θερµοκρασίας του ανθρώπινου
σώµατος σε συνθήκες ψύχους δεν χρησιµοποιεί τους θερµοϋποδοχείς του
δέρµατος.

13.

Στον µηχανισµό ρύθµισης της θερµοκρασίας του ανθρώπινου σώµατος συνεργάζονται οι θερµοϋποδοχείς του δέρµατος, το κέντρο γενικών αισθήσεων και το ειδικό κέντρο ρύθµισης της θερµοκρασίας του εγκεφάλου, καθώς
και οι ιδρωτοποιοί αδένες και τα αγγεία της επιφάνειας του δέρµατος.

14.

Όταν η θερµοκρασία του ανθρώπινου σώµατος τείνει να αυξηθεί, ο οµοιοστατικός µηχανισµός θερµορύθµισης προκαλεί έκκριση ιδρώτα, διαστολή των αγγείων της επιφάνειας του δέρµατος και ανόρθωση των τριχών.

15.

Όταν η θερµοκρασία του ανθρώπινου σώµατος τείνει να µειωθεί, ο οµοιοστατικός µηχανισµός θερµορύθµισης προκαλεί διαστολή των αγγείων,
µείωση της εφίδρωσης και ρίγος.

16.

Η αυξηµένη δραστηριότητα των ιδρωτοποιών αδένων σε συνθήκες ζέστης, έχει ως αποτέλεσµα τη ψύξη του δέρµατος, εξαιτίας της εξάτµισης
του ιδρώτα.

17.

Η αυξοµείωση της λειτουργίας των ιδρωτοποιών αδένων και η µεταβολή
του εύρους των αγγείων, καθορίζονται από µυνήµατα που αποστέλλονται
από το κέντρο των γενικών αισθήσεων του εγκεφάλου.

18.

Η ψύξη του δέρµατος, εξαιτίας της εξάτµισης του ιδρώτα, έχει ως αποτέλεσµα το αίµα που φθάνει στα αιµοφόρα αγγεία του δέρµατος να ψύχεται
και επιστρέφοντας µε την κυκλοφορία στο εσωτερικό του οργανισµού
µας να αποτρέπει την αύξηση της θερµοκρασίας του.

19.

Η ρύθµιση της θερµοκρασίας του ανθρώπινου σώµατος σε συνθήκες ψύχους γίνεται µε τη µείωση της εφίδρωσης, τη συστολή των αγγείων, την
ανόρθωση των τριχών και το ρίγος.

20.

Οποιαδήποτε διαταραχή της οµοιόστασης, οδηγεί αναπόφευκτα στην εκδήλωση διαφόρων ασθενειών.

21.

Οι θερµοϋποδοχείς του δέρµατος είναι ειδικά νευρικά σωµάτια που ανιχνεύουν τις µεταβολές της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος και «ειδοποιούν» τον εγκέφαλο για τις µεταβολές της θερµοκρασίας, µε µηνύµατα
που αποστέλλουν στο κέντρο γενικών αισθήσεων του εγκεφάλου.

22.

Το ειδικό κέντρο ρύθµισης της θερµοκρασίας που βρίσκεται στον εγκέφαλο, αποστέλλει µηνύµατα στους ιδρωτοποιούς αδένες και στα αγγεία
της επιφάνειας του δέρµατος, µε αποτέλεσµα την αυξοµείωση της εφίδρωσης και τη µεταβολή του εύρους των αγγείων.
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164.

Η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών οδηγεί στη δηµιουργία στελεχών βακτηρίων που είναι ανθεκτικά σε αυτά, διότι παρουσία των αντιβιοτικών επιβιώνουν µόνο όσα βακτήρια έχουν ανθεκτικότητα σε αυτά και µεταβιβάζουν την ιδιότητα αυτή στους απογόνους τους.

165.

Τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα αποτελούν σηµαντικό πρόβληµα υγείας επειδή τα περισσότερα κρούσµατα εµφανίζονται σε εφήβους.

166.

Η σεξουαλική επαφή δεν αποτελεί τον µοναδικό τρόπο µετάδοσης των σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νοσηµάτων.

167.

Η χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφή αποτελεί το κύριο µέτρο πρόληψης για την αποφυγή µετάδοσης των σεξουαλικώς µεταδιδόµενων νοσηµάτων.

168.

Τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα µεταδίδονται πάντα από τη µολυσµένη µητέρα στο κυοφορούµενο έµβρυο.

169.

Τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα προκαλούνται από όλες τις κατηγορίες των παθογόνων µικροοργανισµών (προκαρυωτικοί, ευκαρυωτικοί και ιοί).

170.

Αυξηµένο κίνδυνο µόλυνσης από παθογόνους µικροοργανισµούς διατρέχει
το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό των νοσοκοµείων, οι κτηνοτρόφοι,
καθώς και τα άτοµα που ασχολούνται µε την αποκοµιδή των απορριµάτων.

171.

Ο µικροοργανισµός Vibrio cholerae ευθύνεται για την πρόκληση σεξουαλικώς µεταδιδόµενου νοσήµατος.

EÚˆÙ‹ÛÂÈ˜

™˘ÌÏ‹ÚˆÛË˜ KÂÓÔ‡

Να συµπληρώσετε µε τους κατάλληλους όρους τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.
1.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου

1. Η εύρυθµη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού προϋποθέτει την ύπαρξη
µηχανισµών που διατηρούν …………. το …………. του περιβάλλον.
2. Η ικανότητα του οργανισµού να διατηρεί σταθερές τις …………. του εσωτερικού του περιβάλλοντος (θερµοκρασία, …………. διαφόρων …………. κτλ.)
παρά τις …………. µεταβολές, ονοµάζεται …………. .
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3. Οι …………. µηχανισµοί στον άνθρωπο ρυθµίζουν το …………. του αίµατος,
που πρέπει να είναι σταθερό στο …………. , όπως επίσης και τη …………. της
…………. στο αίµα.
4. Οι …………. του δέρµατος είναι ειδικά …………. …………. που ανιχνεύουν
τις …………. της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος και «ειδοποιούν» τον
…………. µε …………. που αποστέλλουν στο κέντρο των ………….
…………. του εγκεφάλου.
5. Το ειδικό κέντρο …………. της θερµοκρασίας του εγκεφάλου αποστέλλει µηνύµατα στους ιδρωτοποιούς …………. και στα …………. της ………………
του δέρµατος, προκαλώντας αντίστοιχα …………. ιδρώτα και …………. των
…………. .
6. Η εφίδρωση έχει ως αποτέλεσµα τη …………. της …………. του δέρµατος,
εξαιτίας της …………. του …………. .
7. Οι κύριοι µηχανισµοί για τη ρύθµιση της θερµοκρασίας του ανθρώπινου σώµατος, όταν η θερµοκρασία του τείνει να αυξηθεί, είναι η …………. της
…………. και η …………. των αιµοφόρων αγγείων.
8. Οι κύριοι µηχανισµοί για τη ρύθµιση της θερµοκρασίας του ανθρώπινου σώµατος, όταν η θερµοκρασία του τείνει να µειωθεί, είναι η …………. των αιµοφόρων αγγείων, η …………. της εφίδρωσης και το …………. .
9. Η αυξοµείωση της …………. , η µεταβολή του …………. των αγγείων και το
…………. αποτελούν τους κύριους µηχανισµούς για τη …………. της θερµοκρασίας στο ανθρώπινο σώµα.
10. Κάθε διαταραχή της …………. έχει συνήθως ως αποτέλεσµα την εκδήλωση
ασθενειών.
11. Ασθένειες εξαιτίας διαταραχών της …………. µπορεί να προκληθούν από
…………. µικροοργανισµούς και από …………. …………. των περιβαλλοντικών συνθηκών (θερµοκρασία, …………. , διαθεσιµότητα …………. κτλ.).
12. Οι διαταραχές της οµοιόστασης είναι συχνά απόρροια του τρόπου ζωής
(…………. , …………. κτλ.).
13. Η αδυναµία …………. της οµοιόστασης από τον ανθρώπινο οργανισµό, µπορεί να οδηγήσει σε …………. βλάβη του οργανισµού ή ακόµα και στο
…………. .
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Να αντιστοιχίσετε τις φράσεις της πρώτης στήλης µε τις φράσεις της δεύτερης
στήλης.
1
Α. Ρύθµιση της θερµοκρασίας του
σώµατος.
Β. pΗ αίµατος.

1. Ζέστη.
2. Οµοιοστατικός µηχανισµός.

Γ. ∆ιατήρηση σταθερών συνθηκών
στο εσωτερικό περιβάλλον του ανθρώπου.

3. Ασθένεια.

∆. ∆ιαταραχή της οµοιόστασης.

5. Εγκέφαλος.

E. Θερµοϋποδοχείς.
ΣΤ. Κέντρο γενικών αισθήσεων.
Ζ. Συστολή των αγγείων της επιφάνειας του δέρµατος.
Η. ∆ιαστολή των αγγείων της επιφάνειας του δέρµατος.
2
Α. Αδυναµία αποκατάστασης της
οµοιόστασης.
Β. Ανόρθωση των τριχών.
Γ. Οι τρίχες βρίσκονται κοντά στο
δέρµα.
∆. ∆ιαταραχή της οµοιόστασης.
E. Ειδικό κέντρο ρύθµισης της θερµοκρασίας του ανθρώπινου οργανισµού.

4. Οµοιόσταση.

6. ∆έρµα.
7. 7,4.
8. 7,2.
9. Ψύχος.

1. Ιδρωτοποιοί αδένες.
2. Κέντρο γενικών αισθήσεων του
εγκεφάλου.
3. Ψύξη της επιφάνειας του δέρµατος.
4. Μείωση της ποσότητας του αίµατος
που φθάνει στην επιφάνεια του δέρµατος.
5. Ζέστη.
6. Ψύχος.

ΣΤ. Έκκριση ιδρώτα.

7. Ακτινοβολίες.

Ζ. Συστολή των αιµοφόρων αγγείων.

8. Ανεπανόρθωτη βλάβη του οργανισµού.

Η. Θερµοϋποδοχείς δέρµατος.
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3
Α. Παθογόνοι µικροοργανισµοί.
Β. Έχουν µέγεθος µικρότερο από 0,1
mm.
Γ. Περνούν όλη τους τη ζωή στο φυσικό περιβάλλον.
∆. Περνούν ένα µέρος ή ολόκληρη τη
ζωή τους στο εσωτερικό κάποιου
άλλου οργανισµού.
E. Ο οργανισµός που “φιλοξενεί” τα
παράσιτα.

1. Φυσιολογική µικροχλωρίδα του ανθρώπου.
2. Παράσιτα.
3. Απαραίτητοι µικροοργανισµοί.
4. Ιοί.
5. Μικροοργανισµοί ή µικρόβια.
6. Βακτήρια.

ΣΤ. ∆υνητικά παθογόνοι µικροοργανισµοί.

7. ∆ιαταραχή της οµοιόστασης.

Ζ. Συµµετέχουν στην αποικοδόµηση
της νεκρής οργανικής ύλης.

8. Μύκητες.

Η. Παθογόνοι µικροοργανισµοί.
Θ. Προκαρυωτικοί µικροοργανισµοί.

9. Προκαρυωτικοί, ευκαρυωτικοί ή
ιοί.
10. Ξενιστής.

Ι. Ευκαρυωτικοί µικροοργανισµοί.
11. Νιτροποιητικά βακτήρια.

Κ. Ακυτταρικές µορφές ζωής.

4
Α. Βλεφαρίδες.

1. Ασθένεια του ύπνου.

Β. Ψευδοπόδια.

2. Ελονοσία.

Γ. Μεταδίδεται από τα κουνούπια.

3. Υφές.

∆. Τρυπανόσωµα.

4. Πλασµώδιο.

E. Αποβολές στις εγκύους.

5. Αµοιβάδα.

ΣΤ. Νηµατοειδείς δοµές µυκήτων.

6. Πρωτόζωα.

Ζ. Μύγα τσετσέ.

7. Τρυπανόσωµα.

Η. Πλασµώδιο.

8. Τοξόπλασµα.
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5
Α. Ενδέχεται να παραµείνει ενωµένο
µε το γονικό οργανισµό.
Β. Τρόπος αναπαραγωγής µυκήτων.
Γ. Candida albicans.
∆. Ερυθρότητα και έντονος κνησµός.
E. Αποικίες.

1. Κολπίτιδα, στοµατίτιδα.
2. Βακτήρια.
3. ∆ερµατόφυτα.
4. Εκβλάστηµα.
5. Κόκκοι.

ΣΤ. Ελικοειδές σχήµα.

6. Βάκιλοι.

Ζ. Σφαιρικό σχήµα.

7. Εκβλάστηση.

Η. Ραβδοειδές σχήµα.

8. Σπειρύλλια.

6
Α. Προκαρυωτικοί οργανισµοί.

1. DNA βακτηρίων.

Β. Μικρότερο µόριο γενετικού υλικού των βακτηρίων.

2. Μυκητιάσεις.

Γ. Πυρηνική περιοχή ή πυρηνοειδές.

3. Κάψα.

∆. Ευκαρυωτικοί, µονοκύτταροι ή
πολυκύτταροι µικροοργανισµοί.

4. Πλασµίδιο.

E. Μερικές φορές περιβάλλει το κυτταρικό τοίχωµα.
ΣΤ. Μετατροπή βακτηρίων σε ενδοσπόρια.
Ζ. Αφυδατωµένα κύτταρα.

5. Ενδοσπόρια.
6. Ακτινοβολίες.
7. Βακτήρια.
8. Καψίδιο.
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7
Α. Πρωτεϊνική σύσταση.

1.

Όλοι οι ρετροϊοί.

Β. Λιποπρωτεϊνική σύσταση.

2.

Λανθάνουσα κατάσταση.

Γ. Μπορούν να εισέλθουν ολόκληροι µέσα
στο κύτταρο-ξενιστή.

3.

Έλυτρο.

4.

RNA.

∆. Συνήθως στο εσωτερικό του κυττάρου-ξενιστή εισέρχεται µόνο το νουκλεϊκό τους οξύ.

5.

Κύτταρα-ξενιστές.

6.

Ιοί που διαθέτουν καψίδιο
και έλυτρο.

7.

Καψίδιο.

8.

Μεταγραφή και µετάφραση του δίκλωνου DNA.

9.

Ιοί που διαθέτουν µόνο
καψίδιο.

E. Αντίστροφη µεταγραφάση.
ΣΤ. ∆εν µπορούν να επιτελέσουν τη διαδικασία
της αντίστροφης µεταγραφής.
Ζ. Το δίκλωνο DNA του ιού ενσωµατώνεται
στο γονιδίωµα του κυττάρου-ξενιστή.
Η. Καθένα από τα δύο µόρια είναι συνδεδεµένο µε ένα µόριο αντίστροφης µεταγραφάσης.

10. Όλοι οι RNΑ-ιοί.

Θ. Παραγωγή νέων ιικών µορίων RNA και
πρωτεϊνών των ρετροϊών.

11. Αντιγραφή, µεταγραφή
και µετάφραση του δίκλωνου DNA.

8
Α. Είσοδος παθογόνων µικροοργανισµών στον
ανθρώπινο οργανισµό.

1.

Βακτήρια.

Β. Εγκατάσταση και πολλαπλασιασµός των
παθογόνων µικροοργανισµών στον ανθρώπινο οργανισµό.

2.

Λοιµώδη νοσήµατα.

3.

Εξωτοξίνες.

4.

Μόλυνση.

5.

Μύκητες.

∆. Λοιµώδες νόσηµα.

6.

Λοίµωξη.

E. Τοξίνες.

7.

Ενδοτοξίνες.

8.

«Κριτήρια του Κοχ».

9.

Πόνος.

Γ. Ασθένειες που προκαλούνται από παθογόνους µικροοργανισµούς.

ΣΤ. Ενδοτοξίνες.
Ζ. Εξωτοξίνες.
Η. Κυτταρικό τοίχωµα ορισµένων παθογόνων
βακτηρίων.
Θ. Εκκρίνονται από τα παθογόνα βακτήρια.
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1. Τι ονοµάζεται οµοιόσταση και ποια λειτουργία εξυπηρετεί;
Aπάντηση

Οµοιόσταση ονοµάζεται η ικανότητα του οργανισµού να διατηρεί σταθερές τις συνθήκες
του εσωτερικού του περιβάλλοντος (θερµοκρασία, συγκεντρώσεις διαφόρων συστατικών
κτλ.), παρά τις εξωτερικές µεταβολές. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η εύρυθµη
λειτουργία του οργανισµού και εποµένως η επιβίωσή του.

2. Να αναφερθούν οι λειτουργίες που ρυθµίζονται από τους οµοιοστατικούς µηχανισµούς του ανθρώπινου οργανισµού.
Aπάντηση

Στον ανθρώπινο οργανισµό υπάρχουν οµοιοστατικοί που ρυθµίζουν:
➧ τη θερµοκρασία του σώµατος (δέρµα),
➧ τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίµα,
➧ το pΗ του αίµατος που πρέπει να είναι σταθερό στο 7,4,
➧ τα επίπεδα του CO2 στο αίµα,
➧ την αναγνώριση και την εξουδετέρωση των παθογόνων µικροοργανισµών από το
ανοσοβιολογικό σύστηµα.

3. Πώς λειτουργεί ο οµοιοστατικός µηχανισµός θερµορύθµισης, όταν η
θερµοκρασία του σώµατός µας τείνει να αυξηθεί πάνω από τους 36,6 °C;
Aπάντηση

Ο ανθρώπινος οργανισµός διαθέτει έναν οµοιοστατικό µηχανισµό θερµορύθµισης, ο
οποίος αποσκοπεί στη διατήρηση σταθερής της θερµοκρασίας του ανθρώπινου σώµατος
στους 36,6 °C, παρόλο που αυτός µπορεί να εκτίθεται σε ένα µεγάλο εύρος θερµοκρασιακών διακυµάνσεων.
Συγκεκριµένα στην περίπτωση που βρεθούµε σε ένα χώρο µε θερµοκρασία µεγαλύτερη από τους 36,6 °C, η θερµότητα που φθάνει συνεχώς από το περιβάλλον στο σώµα
µας τείνει να προκαλέσει αύξηση της θερµοκρασίας του. Ωστόσο η αύξηση αυτή δεν
συµβαίνει εξαιτίας των παρακάτω διαδοχικών αντιδράσεων, στις οποίες κύριο ρόλο παίζει ο εγκέφαλος:
Αρχικά οι θερµοϋποδοχείς του δέρµατος, δηλαδή τα ειδικά νευρικά σωµάτια που ανιχνεύουν τις µεταβολές της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος, «ειδοποιούν» τον εγκέφα-
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λο για την αύξηση της θερµοκρασίας µε µηνύµατα που αποστέλλουν στο κέντρο των γενικών αισθήσεων του εγκεφάλου.
Το ειδικό κέντρο ρύθµισης της θερµοκρασίας, µε µηνύµατα που αποστέλλει στους
ιδρωτοποιούς αδένες και στα αγγεία της επιφάνειας του δέρµατος, προκαλεί έκκριση
ιδρώτα και διαστολή των αγγείων αντίστοιχα.
Τα αγγεία που έχουν διασταλεί φέρνουν µεγάλες ποσότητες αίµατος προς την επιφάνεια του δέρµατος, η οποία έχει ψυχθεί εξαιτίας της εξάτµισης του ιδρώτα. Αυτό έχει
ως αποτέλεσµα το αίµα που φθάνει στα αιµοφόρα αγγεία του δέρµατος να ψύχεται και
επιστρέφοντας µε την κυκλοφορία στο εσωτερικό του οργανισµού µας να αποτρέπει την
αύξηση της θερµοκρασίας του.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Όταν η θερµοκρασία του σώµατος τείνει να αυξηθεί οι τρίχες βρίσκονται κοντά στην

επιφάνεια του δέρµατος (εκόνα 1.1, σελίδα 10 του σχολικού βιβλίου), διευκολύνοντας
έτσι την απαγωγή θερµότητας από το σώµα µας προς το περιβάλλον.
2. Ο µηχανισµός που περιγράφηκε προηγουµένως λαµβάνει χώρα σε οποιαδήποτε περίπτωση τείνει να αυξηθεί η θερµοκρασία του ανθρώπινου σώµατος πάνω από τους 36,6 °C. Σε
αντίθεση µε τα αναφερόµενα στο σχολικό βιβλίο αυτό συµβαίνει όχι µόνο όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι µεγαλύτερη από τους 36,6 °C, αλλά σε ένα µεγάλο εύρος
συνθηκών που αποτελούν συνδυασµό: α. της εξωτερικής θερµοκρασίας, β. της σχετικής
υγρασίας της ατµόσφαιρας, γ. της σωµατικής δραστηριότητας και δ.της ένδυσης.

4. Να αναφερθούν οι παράγοντες που οδηγούν στην εκδήλωση ασθενειών,
εξαιτίας διαταραχών της οµοιόστασης.
Aπάντηση

Οι παράγοντες που οδηγούν σε εκδήλωση ασθενειών εξαιτίας διαταραχών της οµοιόστασης, είναι:
➧ οι παθογόνοι µικροοργανισµοί,
➧ οι ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες (π. χ. θερµοκρασία, ακτινοβολίες, διαθεσιµότητα οξυγόνου),
➧ ο τρόπος ζωής (κάπνισµα, αλκοόλ κτλ.).

5. Ποιο είναι τα αποτέλεσµα για τον ανθρώπινο οργανισµό από την αδυναµία αποκατάστασης µιας διαταραχής της οµοιόστασης;
Aπάντηση

Όταν διαταράσσεται η οµοιόσταση, ο οργανισµός αντιδρά για να την αποκαταστήσει. Η
αδυναµία αποκατάστασης της οµοιόστασης µπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη
βλάβη του οργανισµού, ακόµη και στο θάνατο.
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Η επιλεκτική δράση των αντιβιοτικών οφείλεται στο γεγονός ότι δρουν αναστέλλοντας κάποια ειδική βιοχηµική αντίδραση των µικροοργανισµών, η οποία δεν επιτελείται
καθόλου ή επιτελείται µε διαφορετικό τρόπο από τα ανθρώπινα κύτταρα. Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελούν τα αντιβιοτικά (όπως η πενικιλίνη), τα οποία παρεµποδίζουν τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώµατος των µικροοργανισµών. Όπως είναι γνωστό τα ανθρώπινα κύτταρα δεν διαθέτουν κυταρικό τοίχωµα και άρα τα αντιβιοτικά αυτά δεν µπορούν
να έχουν κανενός είδους βλαπτική επίδραση στα ανθρώπινα κύτταρα.

EÚˆÙ‹ÛÂÈ˜

¶Ï‹ÚÔ˘˜ A¿ÓÙËÛË˜
™˘Ó‰˘·ÛÙÈÎ¤˜ - KÚ›ÛÂˆ˜

1. Για ποιο λόγο το ανοσοβιολογικό σύστηµα του ανθρώπου θεωρείται ένας
ιδιαίτερος οµοιοστατικός µηχανισµός;
Aπάντηση

Είναι γνωστό ότι κάθε διαταραχή της οµοιόστασης µπορεί να προκαλέσει την εκδήλωση
διάφορων ασθενειών. Ένα από τα κύρια αίτια που οδηγούν σε τέτοιου είδους διαταραχές της οµοιόστασης είναι οι λοιµώξεις που προκαλούνται από τους παθογόνους µικροοργανισµούς.
Το ανοσοβιολογικό σύστηµα έχει ως ρόλο την αναγνώριση και την εξουδετέρωση
των παθογόνων µικροοργανισµών, συµβάλλοντας έτσι είτε στη διατήρηση της οµοιόστασης είτε στην αποκατάστασή της όταν αυτή διαταραχθεί από τη δράση των παθογόνων µικροοργανισµών. Για το λόγο αυτό, το ανοσοβιολογικό σύστηµα θεωρείται ένας
ιδιαίτερος οµοιοστατικός µηχανισµός.

2. Πώς λειτουργεί ο οµοιοστατικός µηχανισµός θερµορύθµισης, όταν η
θερµοκρασία του σώµατός µας τείνει να µειωθεί κάτω από τους 36,6 °C;
Aπάντηση

Ο ανθρώπινος οργανισµός διαθέτει έναν οµοιοστατικό µηχανισµό θερµορύθµισης, ο
οποίος αποσκοπεί στη διατήρηση σταθερής της θερµοκρασίας του ανθρώπινου σώµατος
στους 36,6 °C, παρόλο που αυτός µπορεί να εκτίθεται σε ένα µεγάλο εύρος θερµοκρασιακών διακυµάνσεων.
Συγκεκριµένα στην περίπτωση που βρεθούµε σε ένα χώρο µε χαµηλή θερµοκρασία,
η θερµότητα που απάγεται (αποβάλλεται) από το σώµα µας προς το περιβάλλον τείνει να
προκαλέσει µείωση της θερµοκρασίας του. Συνεπώς ο οµοιοστατικός µηχανισµός θερ-
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µορύθµισης πρέπει να ενεργοποιηθεί ώστε να µειωθεί η θερµότητα που απάγεται και έτσι
να διατηρηθεί σταθερή η εσωτερική µας θερµοκρασία. Αυτό συµβαίνει µε τις παρακάτω
διαδοχικές αντιδράσεις, στις οποίες κύριο ρόλο παίζει ο εγκέφαλος:

i. Αρχικά οι θερµοϋποδοχείς του δέρµατος, δηλαδή τα ειδικά νευρικά σωµάτια που ανιχνεύουν τις µεταβολές της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος, «ειδοποιούν» τον εγκέφαλο για τη µείωση της θερµοκρασίας µε µηνύµατα που αποστέλλουν στο κέντρο
των γενικών αισθήσεων του εγκεφάλου.

ii. Το ειδικό κέντρο ρύθµισης της θερµοκρασίας, µε µηνύµατα που αποστέλλει στους
ιδρωτοποιούς αδένες και στα αγγεία της επιφάνειας του δέρµατος, προκαλεί µείωση
της έκκρισης ιδρώτα και συστολή των αγγείων αντίστοιχα.

iii. Τα αγγεία που έχουν συσταλεί φέρνουν µικρές ποσότητες αίµατος προς την επιφάνεια του δέρµατος, µε αποτέλεσµα τη µείωση της απαγωγής θερµότητας από το σώµα µας προς το περιβάλλον.

iv. Επειδή η εξάτµιση του ιδρώτα έχει ως αποτέλεσµα τη ψύξη του δέρµατος, η µείωση
της εφίδρωσης συµβάλλει στην αποτροπή της ψύξης του δέρµατος και άρα στη µείωση της απαγωγής θερµότητας από το σώµα µας προς το περιβάλλον.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α. Όταν η θερµοκρασία του σώµατος τείνει να µειωθεί παρατηρείται ανόρ-

θωση των τριχών του δέρµατος (εικόνα 1.1, σελίδα 10 του σχολικού βιβλίου). Με τον τρόπο αυτό εγκλωβίζεται ένα στρώµα αέρα που δρα θερµονωτικά αποτρέποντας την απαγωγή θερµότητας.
β. Όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα χαµηλή, χρειάζεται
συχνά (πέρα από τη µείωση της εφίδρωσης, τη συστολή των αγγείων που
βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια του δέρµατος και την ανόρθωση των τριχών) έκλυση θερµότητας ώστε να διατηρηθεί σταθερή η εσωτερική θερµοκρασία του ανθρώπινου σώµατος. Για το λόγο αυτό παρατηρείται τρεµούλιασµα των µυών (ρίγος), η σκοπιµότητα του οποίου αναλύεται στην επόµενη ερώτηση.

3. Όταν αισθανόµαστε κρύο συχνά τρέµουµε. Τι νοµίζετε πώς είναι το τρεµούλιασµα και σε τι εξυπηρετεί;
Aπάντηση

Το τρεµούλιασµα είναι τροµώδεις κινήσεις των µυϊκών ινών που ελέγχονται υποσυνείδητα από την παρεγκεφαλίδα. Αποσκοπούν στη διατήρηση σταθερής της θερµοκρασίας
του ανθρώπινου σώµατος όταν αυτή τείνει να µειωθεί κάτω από τους 36,6 °C, αποτελεί
δηλαδή έναν οµοιοστατικό µηχανισµό θερµορύθµισης.
Ο µυϊκός ιστός (όπως και όλοι οι υπόλοιποι ιστοί) εµφανίζει µεταβολική δραστηριότητα και κατά τη διάρκεια της ηρεµίας του. Για να συντηρηθεί αυτή η µεταβολική
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δραστηριότητα είναι απαραίτητη η συνεχής παραγωγή ΑΤΡ από την αερόβια διάσπαση
της γλυκόζης ή των ουδετέρων λιπών. Κατά τις καταβολικές αυτές διαδικασίες εκλύεται
θερµότητα (µεταβολική θερµότητα), η οποία χρησιµοποιείται από τον άνθρωπο για τη
διατήρηση σταθερής της εσωτερικής του θερµοκρασίας.
Όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαµηλή, χρειάζεται συχνά (πέρα
από τη µείωση της εφίδρωσης, τη συστολή των αγγείων που βρίσκονται κοντά στην
επιφάνεια του δέρµατος και την ανόρθωση των τριχών), έκλυση θερµότητας ώστε να
διατηρηθεί σταθερή η εσωτερική θερµοκρασία του ανθρώπινου σώµατος. Για το λόγο αυτό παρατηρείται αρχικά αύξηση του µυικού τόνου. Αν η επιπλέον µεταβολική
θερµότητα που θα παραχθεί δεν είναι αρκετή, τότε παρατηρούµε ακούσιες (δηλαδή
µη συνειδητές) τροµώδεις κινήσεις των µυϊκών ινών, δηλαδή το γνωστό τρεµούλιασµα ή ρίγος. Τα µεγάλα ποσά θερµότητας που παράγονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, αρκούν για να διατηρήσουν σταθερή τη θερµοκρασία του σώµατος για σχετικά µικρό
χρονικό διάστηµα.

3. Τι είναι ξενιστής και τι παράσιτο; Να αναφερθούν περιπτώσεις κατά τις
οποίες τα παράσιτα χρησιµοποιούν πάνω από ένα είδος ξενιστών.
Aπάντηση

Ξενιστής ονοµάζεται ο οργανισµός που «φιλοξενεί» ένα παράσιτο.
Παράσιτα ονοµάζονται οι µικροοργανισµοί οι οποίοι προκειµένου να επιβιώσουν και
να αναπαραχθούν, περνούν ένα µέρος ή ολόκληρη τη ζωή τους στο εσωτερικό κάποιου
άλλου οργανισµού (ξενιστής), προκαλώντας συχνά διαταραχές στην υγεία του.
Περιπτώσεις παρασίτων που χρησιµοποιούν πάνω από ένα είδος ξενιστών συναντήσαµε στα πρωτόζωα. Συγκεκριµένα:
i. το πλασµώδιο, χρησιµοποιεί ως ξενιστές τα κουνούπια και τον άνθρωπο, στον
οποίο προκαλεί ελονοσία,
ii. το τρυπανόσωµα µεταδίδεται από τη µύγα τσετσέ (ξενιστής) και προκαλεί στον άνθρωπο (ξενιστής) την ασθένεια του ύπνου και
iii. το τοξόπλασµα µεταδίδεται στον άνθρωπο (ξενιστής) από τα κατοικίδια ζώα (ξενιστές), προσβάλλει βασικά όργανα, όπως τους πνεύµονες, το ήπαρ και το σπλήνα
και προκαλεί αποβολές στις εγκύους.

4. Τι γνωρίζετε για την παθογόνο δράση των βακτηρίων;
Aπάντηση

Η παθογόνος δράση των βακτηρίων που απειλεί την υγεία µας, οφείλεται σε ουσίες που
παράγουν. Οι ουσίες αυτές ονοµάζονται τοξίνες και διακρίνονται σε ενδοτοξίνες και
εξωτοξίνες.
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Οι ενδοτοξίνες βρίσκονται στο κυτταρικό τοίχωµα ορισµένων παθογόνων βακτηρίων
και είναι υπεύθυνες για συµπτώµατα όπως ο πυρετός, η πτώση της πίεσης του αίµατος κ.ά.
Οι εξωτοξίνες εκκρίνονται από τα παθογόνα βακτήρια και µε την κυκλοφορία του
αίµατος διασπείρονται στο εσωτερικό του ανθρώπινου οργανισµού και προσβάλλουν,
ανάλογα µε τη φύση τους, συγκεκριµένα όργανα. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο πόνος στην
περιοχή της φλεγµονής οφείλεται και στη δράση των εξωτοξινών (βλέπε σελίδα 33 του
σχολικού βιβλίου).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να αναφερθεί ότι τα βακτήρια ενέχονται και στην πρόκληση αυτοά-

νοσων νοσηµάτων (σελίδα 40 του σχολικού βιβλίου). Πιο αναλυτικά τα αυτοάνοσα νοσήµατα µπορεί να προκληθούν εξαιτίας του γεγονότος ότι τα Τλεµφοκύτταρα δεν έχουν «µάθει» να ξεχωρίζουν ορισµένα συστατικά 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.

5. Τι γνωρίζετε για τις ασθένειες που προκαλούνται από ιούς;
Aπάντηση

Οι ιοί προκαλούν στον άνθρωπο διάφορες ασθένειες, οι οποίες ονοµάζονται ιώσεις ή ιογενείς λοιµώξεις. Κάποιες από αυτές είναι απλές διαταραχές της υγείας, όπως είναι το
κρυολόγηµα και κάποιες είναι σοβαρότερες, όπως η πολιοµυελίτιδα και το AIDS. Πιο
αναλυτικά οι ασθένειες που προκαλούνται στον άνθρωπο από τους ιούς είναι:
i. η πολιοµυελίτιδα που οφείλεται στον ιό της πολιοµυελίτιδας, ο οποίος προσβάλλει
τα νευρικά κύτταρα του νωτιαίου µυελού,
ii. η γρίπη που οφείλεται στον ιό της γρίπης, ο οποίος προσβάλλει τα επιθηλιακά κύτταρα της αναπνευστικής οδού, καθώς και το κοινό κρυολόγηµα,
iii. το Σύνδροµο της Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS) που προκαλείται
από τον ιό HIV, ο οποίος προσβάλλει κυρίως τα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα, καθώς
και άλλα είδη κυττάρων, όπως είναι τα κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα και τα νευρικά κύτταρα,
iv. διάφορα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα λοιµώδη νοσήµατα (επιπλέον του ΑIDS), όπως
είναι ο απλός έρπητας, η λοίµωξη από ιούς των ανθρώπινων θηλωµάτων, η ηπατίτιδα Β και η ηπατίτιδα C.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πρέπει να αναφερθεί ότι οι ιοί ενέχονται και στην πρόκληση ορισµένων αυτο-

άνοσων νοσηµάτων (βλέπε σελίδα 40 του σχολικού βιβλίου).
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Τ

α προβλήµατα αυτής της κατηγορίας βασίζονται στον τρόπο πολλαπλασιασµού των µικροοργανισµών. ∆ιακρίνουµε δύο τρόπους πολλαπλασιασµού:

Ι. Μονογονική αναπαραγωγή µε απλή διχοτόµηση
Έτσι αναπαράγονται τα βακτήρια, τα πρωτόζωα και οι µύκητες.
Αν υποθέσουµε ότι η διαίρεση όλων των µικροοργανισµών γίνεται ταυτόχρονα,
τότε ο συνολικός αριθµός των µικροοργανισµών θα διπλασιάζεται µετά από κάθε
κυτταρική διαίρεση. Σχηµατικά αυτό φαίνεται παρακάτω:

Aριθµός Mικροοργανισµών
Aρχικά

1

1η διαίρεση

2

2η διαίρεση

4

3η διαίρεση

8

Παράδειγµα Σε µια καλλιέργεια στην οποία οι συνθήκες είναι ιδανικές και τα
βακτήρια διπλασιάζονται κάθε 20 min, υπάρχουν αρχικά 15 βακτήρια. Να βρεθεί ποιος θα είναι ο αριθµός των βακτηρίων της
καλλιέργειας µετά από 5 h.
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Απάντηση

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του προβλήµατος έχουµε τα εξής στοιχεία:
➧ Αρχικός αριθµός βακτηρίων (Νο) = 15.
➧ Χρόνος διπλασιασµού βακτηρίων (∆d) = 20 min.
➧ Συνολική διάρκεια πολλαπλασιασµού βακτηρίων (∆t) = 5 h = 300 min.
➧ Ποιος θα είναι ο τελικός αριθµός των βακτηρίων; Nt = ;

•

Χρόνος

•
•

0 min

20 min

40 min

Αριθµός διαιρέσεων

0

1

2

Αριθµός βακτηρίων

15

15Ø2

15Ø2Ø2

↓

↓

↓

Ø20

Ø21

Ø22

No

No

…

300 min
15

…

15Ø2Ø2…Ø2
123
15 φορές

No

NoØ215

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο τελικός αριθµός των βακτηρίων θα δίνεται από τον τύπο:
Nt = NoØ2v
όπου: Nt = τελικός αριθµός µικροοργανισµών
Nο = αρχικός αριθµός µικροοργανισµών
v = αριθµός διαιρέσεων του µικροοργανισµού.
Ο παραπάνω τύπος πρέπει να αποδεικνύεται σε κάθε άσκηση.
Συνολική διάρκεια πολλαπλασιασµού των βακτηρίων
➧ Αριθµός διαιρέσεων:  =
Χρόνος διπλασιασµού
∆
5h
300 min
= t =  =  = 15 διαιρέσεις.
∆d 20 min
20 min

ΙI. Πολλαπλασιασµός των Ιών (Κύκλος ζωής των Ιών)
Σύµφωνα µε τον κύκλο ζωής των ιών, ένας ιός προσβάλλει ένα κύτταρο-ξενιστή και
µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα εξέρχεται από το κύτταρο-ξενιστή ένας αριθµός
νέων ιών, που θα προσβάλλει ισάριθµα κύτταρα-ξενιστές. (Θεωρούµε ότι οι ιοί
δεν εισέρχονται σε λανθάνουσα κατάσταση). Σχηµατικά:
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Eίσοδος του ιού
στο κύτταρο ξενιστή

Ο ιός χρησιµοποιεί τους µηχανισµούς
αντιγραφής, µεταγραφής και µετάφρασης του κυττάρου - ξενιστή, καθώς και
τα περισσότερα ένζυµα που είναι απαραίτητα για τον πολλαπλασιασµό του.

Kύκλος
ζωής του
ιού

Έξοδος νέων ιών από το κύτταρο ξενιστή

Παράδειγµα Μια καλλιέργεια βακτηρίων προσβάλλεται από 3 ιούς. Από κάθε
βακτήριο εξέρχονται 15 νέοι ιοί µετά από χρονικό διάστηµα 45
min. Πόσοι ιοί θα υπάρχουν µετά από 15 h;
Απάντηση

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της άσκησης θα έχουµε τα εξής στοιχεία:
➧

Αρχικός αριθµός ιών (Νο ) = 3.

➧

Χρονική διάρκεια κύκλου ζωής του ιού (∆d) = 45 min.

➧

Συνολική διάρκεια πολλαπλασιασµού των ιών (∆t ) = 15 h.

➧

Ποιος θα είναι ο τελικός αριθµός των ιών; Nt = ;

Συνολική διάρκεια πολλαπλασιασµού των ιών
➧ Αριθµός κύκλων ζωής του ιού:  =
Χρονική διάρκεια κύκλου ζωής του ιού
900 min
∆
15 h
= t =  =  = 20.
45 min
∆d
45 min

• Χρόνος

0 min

45 min

90 min

• Αριθµός κύκλων ζωής

0

1

2

• Αριθµός ιών

3

3Ø15

3Ø15Ø15

↓

↓

↓

Ø150

Ø151

No

No

NoØ152

……

900 min
20

…… 3Ø15Ø15Ø…Ø15
14243
20 φορές

NoØ1520
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο τελικός αριθµός των ιών θα δίνεται από τον τύπο:
Nt = NoØαv
όπου: Nt = τελικός αριθµός των ιών.
Nο = αρχικός αριθµός των ιών.
α = ο αριθµός των ιών που εξέρχονται από ένα κύτταρο-ξενιστή.
v = ο αριθµός των κύκλων ζωής του ιού.
Ο παραπάνω τύπος πρέπει να αποδεικνύεται σε κάθε άσκηση.

§˘Ì¤Ó· ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·
1. Υποθέστε ότι No πρωτόζωα διαιρούνται ταυτόχρονα, µονογονικά µε
διχοτόµηση σε κατάλληλο θρεπτικό υλικό κάθε 90 min. Να αποδώσετε
γραφικά τη µεταβολή του αριθµού των πρωτόζωων σε συνάρτηση µε
το χρόνο, από τη χρονική στιγµή to= 0 min έως τη χρονική στιγµή
t′′ = 300 min.
Aπάντηση

Ο αριθµός των πρωτόζωων µετά από κάθε κυτταρική διαίρεση θα είναι:

Χρόνος (min)

Αριθµός διαιρέσεων

Αριθµός πρωτόζωων

0

0

No (=NoØ20 )

90

1

2ØNo (=NoØ21 )

180

2

4ØNo (=NoØ22 )

270

3

8ØNo (=NoØ23 )

300

3

8ØNo (=NoØ23 )

Συνεπώς η γραφική παράσταση της µεταβολής του αριθµού τους σε συνάρτηση µε
το χρόνο θα είναι:
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Aριθµός µικροβίων

8No

4No
2No
No
0
0

90

180

270 300

t(min)
2. Σε κάποιο τρόφιµο βρίσκονται 50 βακτήρια. Αν τα βακτήρια αυτά αναπαράγονται µε µονογονική αναπαραγωγή κάθε 15 min, υπολογίστε πόσα
βακτήρια θα υπάρχουν στο τρόφιµο µετά από 24 h.
Aπάντηση

Συνολικός χρόνος πολλαπλασιασµού των βακτηρίων
∆
Αριθµός διαιρέσεων = t =  =
Χρόνος διπλασιασµού
∆d
24 h
1440 min
=  =  = 96 διαιρέσεις.
15 min
15 min
Nt = NoØ2v ⇒ Nt = 50Ø296
όπου: Nt = τελικός αριθµός βακτηρίων.
Nο = αρχικός αριθµός βακτηρίων.
v = αριθµός διαιρέσεων.

3. Η κύρια δεξαµενή πόσιµου νερού µιας πόλης µολύνθηκε από 210 βακτήρια E-coli, τα οποία στις δεδοµένες συνθήκες διπλασιάζονται κάθε 90
min. Η οριακή µάζα των βακτηρίων είναι Μορ=225 g, πέρα από την οποία
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το νερό θα είναι ακατάλληλο για κατανάλωση. ∆ίνεται ότι η µέση µάζα
ενός βακτηρίου E-coli είναι 2-12 g και ότι στα συγκεκριµένα βακτήρια το
χλώριο δεν έχει καµία επίδραση. Πόσο διάστηµα έχουν στη διάθεσή τους
οι υπεύθυνοι της εταιρείας ύδρευσης για να βρουν το κατάλληλο αντιβιοτικό, ώστε να αποφευχθεί η δηλητηρίαση των καταναλωτών;
Aπάντηση

➧

Μορ = Ντελ Ø µέση µάζα βακτηρίου ⇔ 225g = ΝοØ2vØ2–12g ⇔ 225 = 210Ø2vØ2–12 ⇔
⇔ 25 = v–2 ⇔ v = 27.
Συνεπώς, τα βακτήρια του είδους E-coli θα έχουν φτάσει την οριακή µάζα µετά από
27 διαιρέσεις.
Συνολικός χρόνος πολλαπλασιασµού των βακτηρίων
Αριθµός διαιρέσεων =  ⇔
Χρόνος διπλασιασµού
∆t
⇔ v =  ⇔ ∆t = ∆dØv = 90 min/διαίρεσηØ27 διαιρέσεις = 2Ø430 min = 40,5 h.
∆d

➧

Άρα ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους οι υπεύθυνοι της εταιρείας ύδρευσης για
να βρουν το κατάλληλο αντιβιοτικό είναι 40,5 h.

4. Σε µια καλλιέργεια αναπτύσσονται µύκητες, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται µονογονικά µε διχοτόµηση. Στις συνθήκες της καλλιέργειας, ο χρόνος διπλασιασµού τους είναι 2 h. Μετά από 24 h βρέθηκε ότι ο αριθµός
των µυκήτων έγινε 1.048.576 (=220). Να βρεθεί ποιος ήταν ο αρχικός
αριθµός των µυκήτων στην καλλιέργεια.
Aπάντηση

➧

Συνολικός χρόνος πολλαπλασιασµού των µυκήτων
Αριθµός διαιρέσεων =  =
Χρόνος διπλασιασµού
24 h
=  = 12 διαιρέσεις.
2h

➧

Nt = 1.048.576 = 220.

➧

Nt 220
=  ⇔ No = 28.
Nt = NoØ2v ⇔ No = 
2v 212
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B

1. Ο οργανισµός του ανθρώπου προκειµένου να διατηρεί σταθερό το εσωτερικό του περιβάλλον είναι υποχρεωµένος να τροποποιεί συνεχώς τη
λειτουργία του. Συµφωνείτε µε την πρόταση; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας παραθέτοντας επιχειρήµατα που θα αντλήσετε από το σχολικό εγχειρίδιο.
Aπάντηση

Ο άνθρωπος αν και ζει σε ένα περιβάλλον που συνεχώς µεταβάλλεται, διαθέτει µηχανισµούς που διατηρούν σταθερό το εσωτερικό του περιβάλλον, εξασφαλίζοντας έτσι την
εύρυθµη λειτουργία του οργανισµού και εποµένως την επιβίωσή του.
Η ικανότητα του οργανισµού να διατηρεί σταθερές τις συνθήκες του εσωτερικού του
περιβάλλοντος (θερµοκρασία, συγκεντρώσεις διαφόρων συστατικών κτλ.). παρά τις εξωτερικές µεταβολές, ονοµάζεται οµοιόσταση.
Στον ανθρώπινο οργανισµό υπάρχουν οµοιοστατικοί µηχανισµοί που ρυθµίζουν:
➧ τη θερµοκρασία του σώµατος (δέρµα),
➧ τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίµα,
➧ το pH του αίµατος, που πρέπει να είναι 7,4,
➧ τα επίπεδα του CO2 στο αίµα.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγµατα οµοιοστατικού µηχανισµού στον άνθρωπο είναι ο µηχανισµός ρύθµισης της θερµοκρασίας του σώµατος στους 36,6 °C. Πιο συγκεκριµένα, στην περίπτωση που βρεθούµε σε ένα χώρο µε θερµοκρασία µεγαλύτερη
από τους 36,6 °C, η θερµότητα που φθάνει συνεχώς από το περιβάλλον στο σώµα µας
τείνει να προκαλέσει αύξηση της θερµοκρασίας του. Ωστόσο η αύξηση αυτή δεν συµβαίνει, εξαιτίας µιας σειράς διαδοχικών αντιδράσεων, στις οποίες κύριο ρόλο παίζει ο
εγκέφαλος. Αρχικά οι θερµοϋποδοχείς του δέρµατός µας, δηλαδή τα ειδικά νευρικά
σωµάτια που ανιχνεύουν τις µεταβολές της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος, “ειδοποιούν” τον εγκέφαλο για την αύξηση της θερµοκρασίας µε µηνύµατα που αποστέλλουν στο
κέντρο των γενικών αισθήσεων του εγκεφάλου. Στη συνέχεια το ειδικό κέντρο ρύθµισης της θερµοκρασίας, µε µηνύµατα που αποστέλλει στους ιδρωτοποιούς αδένες και
στα αγγεία της επιφάνειας του δέρµατος, προκαλεί έκκριση ιδρώτα και διαστολή των
αγγείων αντίστοιχα. Ο συνδυασµός αυτών των δύο αντιδράσεων συµβάλλει στη διατήρηση της θερµοκρασίας του σώµατός µας µε τον εξής τρόπο: τα αγγεία που έχουν δια-
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σταλεί φέρνουν µεγάλες ποσότητες αίµατος προς την επιφάνεια του δέρµατος, η οποία
όµως έχει ψυχθεί λόγω της εξάτµισης του ιδρώτα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το αίµα που
φθάνει στα αιµοφόρα αγγεία του δέρµατος να ψύχεται και επιστρέφοντας µε την κυκλοφορία στο εσωτερικό του οργανισµού µας να αποτρέπει την αύξηση της θερµοκρασίας
του. (Επιπλέον στη ρύθµιση της θερµοκρασίας του ανθρώπινου σώµατος συµβάλλει το
ρίγος και η ανόρθωση-πτώση των τριχών).
Ένας άλλος ιδιαίτερος οµοιοστατικός µηχανισµός είναι το ανοσοβιολογικό σύστηµα του ανθρώπου, µε το οποίο γίνεται η αναγνώριση και η εξουδετέρωση των παθογόνων µικροοργανισµών. (Εφόσον οι παθογόνοι µικροοργανισµοί αποτελούν ένα βασικό
αίτιο διαταραχής της οµοιόστασης του ανθρώπου, η αναγνώριση και εξουδετέρωσή τους
από το ανοσοβιολογικό σύστηµα, συµβάλλει στη διατήρηση ή στην αποκατάσταση της
οµοιόστασης).

2. Πολλοί θεωρούν το σύνολο των µικροβίων απειλητικό για την υγεία του
ανθρώπου. Συµφωνείτε µε την άποψή τους; Με ποιους τρόπους ένα µικρόβιο µπορεί να πλήξει την υγεία του ανθρώπου;
Aπάντηση

➧ Είναι προφανές ότι η άποψη αυτή είναι λανθασµένη,γιατί από το σύνολο των µικροβίων, αυτά που είναι απειλητικά για την υγεία του ανθρώπου, είναι µόνο:
α. τα παθογόνα µικρόβια.
β. τα δυνητικά παθογόνα µικρόβια, τα οποία αποτελούν τη φυσιολογική µικροχλωρίδα του
ανθρώπου. Τα δυνητικά παθογόνα µικρόβια προκαλούν την εκδήλωση ασθενειών µόνο:
i. στην περίπτωση που για κάποιο λόγο αυξηθούν (π . χ. επειδή ο ανθρώπινος οργανισµός –ο οποίος είναι ο ξενιστής τους– παρουσιάζει µειωµένη αντίσταση) ή
ii. αν βρεθούν σε άλλους ιστούς από αυτούς στους οποίους αναπτύσσονται φυσιολογικά.
Τα περισσότερα όµως µικρόβια όχι απλώς δεν είναι απειλητικά για την υγεία του ανθρώπου, αλλά είναι και χρήσιµα ή και απαραίτητα, καθώς:
1ον συµµετέχουν σε σηµαντικές διεργασίες (όπως η αποικοδόµηση της νεκρής οργανικής
ύλης, η οποία είναι απαραίτητη για την επιστροφή των διαφόρων στοιχείων –C, H,
O, N, S, P κ.ά.– στο οικοσύστηµα).
ον
2 χρησιµοποιούνται από τον άνθρωπο για την παραγωγή ουσιών που είναι χρήσιµες σε
διάφορους τοµείς (π. χ . διατροφή, παραγωγή αντιβιοτικών από βακτήρια και µύκητες κτλ.)
3ον κάποια µικρόβια, όπως το Escherichia coli που ζει στο έντερο, όταν: i. βρίσκονται σε
µικρό αριθµό και ii. δεν µεταναστεύουν σε άλλους ιστούς και όργανα, αποτελούν φυσιολογική µικροχλωρίδα για τον άνθρωπο και είναι χρήσιµα είτε διότι παράγουν χηµικές ουσίες τις οποίες ο άνθρωπος δεν µπορεί να συνθέσει µόνος του (π. χ. βιταµί-
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νη Κ από την Escherichia coli) είτε διότι συµβάλλουν στην άµυνα του ανθρώπινου
οργανισµού, δρώντας ανταγωνιστικά στην εγκατάσταση παθογόνων µικροβίων.
➧

Ένα µικρόβιο µπορεί να πλήξει την υγεία του ανθρώπου:
µέσω τοξινών που παράγει.
επειδή είναι ιός, δηλαδή υποχρεωτικό κυτταρικό παράσιτο.
επειδή καταστέλλει το ανοσοποιητικό σύστηµα του ανθρώπου (π. χ. ιός HIV).
επειδή προκαλεί αλλεργία.
επειδή συµβάλλει στην πρόκληση αυτοάνοσων νοσηµάτων.

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Πιο συγκεκριµένα:
I. Πολλά βακτήρια απειλούν την υγεία µας µέσω των ουσιών που παράγουν. Οι ουσίες
αυτές ονοµάζονται τοξίνες και διακρίνονται σε ενδοτοξίνες και εξωτοξίνες.
Οι ενδοτοξίνες βρίσκονται στο κυτταρικό τοίχωµα ορισµένων παθογόνων βακτηρίων
και είναι υπεύθυνες για συµπτώµατα όπως ο πυρετός, η πτώση της πίεσης του αίµατος κ.ά.
Οι εξωτοξίνες εκκρίνονται από τα παθογόνα βακτήρια και µε την κυκλοφορία του
αίµατος διασπείρονται στο εσωτερικό του ανθρώπινου οργανισµού και προσβάλλουν, ανάλογα µε τη φύση τους, συγκεκριµένα όργανα. Οι εξωτοξίνες ευθύνονται και
για την πρόκληση πόνου στη φλεγµονή (σελ. 33 σχολικού βιβλίου).
II. Οι ιοί είναι υποχρεωτικά κυτταρικά παράσιτα, δηλαδή για τον πολλαπλασιασµό
τους εξασφαλίζουν από το κύτταρο-ξενιστή τους µηχανισµούς αντιγραφής, µεταγραφής και µετάφρασης, καθώς και τα περισσότερα ένζυµα που είναι απαραίτητα για
τις λειτουργίες αυτές. Συνεπώς, τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισµού που έχουν
προσβληθεί από ιούς, δεν µπορούν να λειτουργήσουν γιατί οι παραπάνω µηχανισµοί
που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία τους, έχουν δεσµευτεί από τους ιούς για τον
πολλαπλασιασµό τους. Έτσι έχουµε απώλεια της κυτταρικής λειτουργίας, διαταραχή της οµοιόστασης και πρόκληση ασθένειας. (Η σοβαρότητα της ασθένειας εξαρτάται από το είδος του κυττάρου ή του ιστού που µολύνεται από κάποιο ιό.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι περιπτώσεις iii, iv και v θα συζητηθούν εκτενέστερα σε ερωτήσεις της επό-

µενης ενότητας (1.3).

3. Μερικοί θεωρούν ότι η δηµιουργία ενδοσπορίων στα βακτήρια δεν αποτελεί τρόπο πολλαπλασιασµού τους. Είναι βάσιµη κατά τη γνώµη σας η
άποψή τους;
Aπάντηση

Γνωρίζουµε ότι σε αντίξοες συνθήκες (π. χ. ακραίες θερµοκρασίες, δράση ακτινοβολιών
κτλ.), πολλά βακτήρια µετατρέπονται σε ανθεκτικές µορφές, τα ενδοσπόρια. Τα ενδοσπόρια είναι αφυδατωµένα κύτταρα µε ανθεκτικά τοιχώµατα και χαµηλούς µεταβολικούς
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ρυθµούς, τα οποία µπορούν να παραµείνουν σε αυτή τη κατάσταση για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα. Όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος γίνουν ξανά ευνοϊκές, τα ενδοσπόρια
βλαστάνουν, δίνοντας το καθένα από ένα βακτήριο.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η δηµιουργία ενδοσπορίων δεν συνιστά τρόπο πολλαπλασιασµού των βακτηρίων (δηλαδή τρόπο δηµιουργίας νέων ατόµων), αλλά τρόπο
επιβίωσης και διαιώνισης των βακτηρίων σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. (Αν, για
παράδειγµα, 10 βακτήρια σε αντίξοες συνθήκες σχηµατίσουν 10 ενδοσπόρια, όταν οι συνθήκες γίνουν ξανά ευνοϊκές τα 10 ενδοσπόρια θα βλαστήσουν και θα δώσουν 10 συνολικά βακτήρια, τα οποία µάλιστα θα είναι γενετικά πανοµοιότυπα µε τα αρχικά βακτήρια).

4. Τρεις ηµέρες µετά την αγορά και την κατανάλωση παστεριωµένου γάλακτος διαπιστώσατε ότι το υπόλοιπο του περιεχοµένου της συσκευασίας, παρά το ότι είχε τοποθετηθεί στο ψυγείο, «έκοψε». Τι µπορεί να συνέβη κατά τη γνώµη σας;
Aπάντηση

Με την παστερίωση το γάλα θερµαίνεται στους 62 °C για µισή ώρα, µε αποτέλεσµα να
καταστρέφονται όλα τα παθογόνα αλλά και τα περισσότερα µη παθογόνα µικρόβια, ενώ
συγχρόνως διατηρείται η γεύση του.
Όταν ανοίγεται η συσκευασία, το γάλα που δεν καταναλώθηκε τοποθετείται στη
συντήρηση του ψυγείου (4-6 °C). Αυτό συµβαίνει, διότι αν το γάλα παραµείνει σε θερµοκρασία δωµατίου, είναι δυνατόν να αναπτυχθούν οι παρακάτω κατηγορίες µικροοργανισµών:
α. ενδοσπόρια των παθογόνων µικροοργανισµών, τα οποία δεν καταστράφηκαν µε την
παστερίωση.
β. µη παθογόνοι µικροοργανισµοί που δεν καταστράφηκαν µε την παστερίωση.
γ. µικροοργανισµοί που υπήρχαν στο περιβάλλον και που µετά το άνοιγµα της συσκευασίας, εισήλθαν στη συσκευασία.
Η ανάπτυξη των παραπάνω µικροοργανισµών, έχει ως αποτέλεσµα τη χηµική αλλοίωση
του γάλακτος (το γάλα «κόβει»).
Η τοποθέτηση της ανοιγµένης συσκευασίας στο ψυγείο, αναστέλλει ή επιβραδύνει
(λόγω της χαµηλής θερµοκρασίας) την ανάπτυξη των µικροοργανισµών, οπότε φυσιολογικά δεν υφίσταται η χηµική αλλοίωση του γάλακτος.
Είναι προφανές ότι στην περίπτωση της ερώτησης η ψύξη του ψυγείου δεν ήταν
επαρκής, µε αποτέλεσµα να µην παρεµποδιστεί η ανάπτυξη των µικροοργανισµών, οι
οποίοι έτσι προκάλεσαν τη χηµική του αλλοίωση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χηµική αλλοίωση του γάλακτος µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η δια-

δικασία παστερίωσης δεν ήταν επιτυχής.
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ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È ÀÁÂ›·

1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

§¿˙·ÚÔ˜ M·Ï‹˜

Ζήτηµα 1ο

A.

Να χαρακτηρίσετε µε σωστό (Σ) ή µε λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις, αιτιολογώντας την απάντησή σας:
(25 µόρια)

1.

Το ανοσοβιολογικό σύστηµα του ανθρώπου θεωρείται ένας ιδιαίτερος οµοιοστατικός µηχανισµός.

2.

Το µοναδικό κέντρο του εγκεφάλου που παίρνει µέρος στον οµοιοστατικό
µηχανισµό θερµορύθµισης, είναι το ειδικό κέντρο ρύθµισης της θερµοκρασίας.

3.

Η µόλυνση του ανθρώπινου οργανισµού από κάποιον παθογόνο µικροοργανισµό, οδηγεί απαραίτητα στη διαταραχή της οµοιόστασής του.

4.

Οι µύκητες και τα πρωτόζωα διαθέτουν οργανωµένο πυρήνα.

5.

Οι ιοί είναι πάντοτε παθογόνοι.

§¿˙·ÚÔ˜ M·Ï‹˜

Ζήτηµα 2ο

A.

Να αναλύσετε τους παρακάτω όρους:
Οµοιόσταση (3 µόρια), ασθένεια (3 µόρια), µικροοργανισµός (3 µόρια).
(9 µόρια)

Β.

Τι ρυθµίζουν οι µηχανισµοί οµοιόστασης στον ανθρώπινο οργανισµό;
(7 µόρια)

Γ.

Ποιο είναι το αποτέλεσµα της διαταραχής της οµοιόστασης; Ποιοι παράγοντες
µπορεί να προκαλέσουν διαταραχή της οµοιόστασης;
(9 µόρια)
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§¿˙·ÚÔ˜ M·Ï‹˜

Ζήτηµα 3ο

Α.

Ποια είναι τα στοιχεία της δοµής των βακτηρίων;

Β.

Να αντιστοιχίσετε τις ασθένειες της στήλης Α µε τους µικροοργανισµούς που
τις προκαλούν στη στήλη Β.
A.

1. Σύφιλη.
2. Κολπίτιδα.

(10 µόρια)

B.
Α. Τοξόπλασµα.
Β. Τρυπανόσωµα.

3. Ασθένεια του ύπνου.
4. Ελονοσία.
5. Στοµατίτιδα.
6. Ερυθρότητα και έντονος κνησµός
στις µεσοδακτύλιες περιοχές των
δακτύλων.

Γ. ∆ερµατόφυτα.
∆. Vibrio cholerae.
Ε. Ιστολυτική αµοιβάδα.
ΣΤ. Treponema pallidum.

7. Αµοιβαδοειδής δυσεντερία.
8. Χολέρα.
9. Αποβολές στις εγκύους.

Ζ. Πλασµώδιο.
Η. Candida albicans.
(15 µόρια)

§¿˙·ÚÔ˜ M·Ï‹˜

Ζήτηµα 4ο

A.

Τι γνωρίζετε για τη δοµή των ιών;

Β.

Να περιγραφεί ο κύκλος ζωής των ρετροϊών.

(10 µόρια)

(15 µόρια)

103

3272

B

103

3272

B

