
ΘΕΜΑ 4

4.1 Παρακολουθείτε διάλεξη με θέμα τα αυτοάνοσα νοσήματα. Ο ομιλητής εξηγεί,  με

βάση  τις  πιο  σύγχρονες  θεωρίες  στο  χώρο,  τα  συνήθη  αίτια  εμφάνισης  αυτοάνοσων

νοσημάτων. Στο τέλος της ομιλίας καλείστε να απαντήσετε:

α. Γιατί ο καταρράκτης εμφανίζεται συνήθως σε μεγάλες ηλικίες “συνοδεύοντας” το γήρας,

με  δεδομένο  ότι  η  γήρανση  των  αγγείων  του  ανθρώπινου  σώματος  διαταράσει  τη

φυσιολογική  αιμάτωση  των  ιστών  και  προκαλεί  αλλαγές  σε  συστατικά  των  κυττάρων

(μονάδες 6).

β.  Στην ερώτηση ενός δημοσιογράφου που, στα πλαίσια της επικαιρότητας,  ρωτάει πως

μπορεί να εξηγηθεί η εμφάνιση ενός αυτοάνοσου νοσήματος μετά από λοίμωξη από τον ιό

Sars-Cov 2  (COVID-19) (μονάδες 6).

Μονάδες 12

4.2. Καλείστε να συμμετάσχετε στην μελέτη ενός φυσικού χερσαίου οικοσυστήματος, που

διεξάγεται χρόνια από την ομάδα του Πανεπιστημίου της πόλης σας. Από τις καταγραφές

των  στοιχείων  του  οικοσυστήματος  παρατηρείτε  ότι,  παρόλο  που  οι  συνθήκες  είναι

ιδιαίτερα ευνοϊκές για όλα τα είδη, δεν παρατηρείται υπέρμετρη αύξηση του πληθυσμού

των  ειδών.  Πιο  συγκεκριμένα,  καταμετρώντας  τον  πληθυσμό των  λύκων  του

οικοσυστήματος,  παρατηρείτε μια  μικρή  εποχική  αυξομείωση  του  μεγέθους  του

πληθυσμού  τους,  η  οποία  όμως  στη  συνέχεια  καταλήγει  σε  σταθεροποίηση  του

πληθυσμού. 

α.  Να  αναλύσετε  πως  ερμηνεύεται  με  τη  Θεωρία  της  Φυσικής  Επιλογής  αυτή  η

σταθερότητα του πληθυσμού των λύκων στο οικοσύστημα, παρόλο που όλες οι συνθήκες

είναι ευνοϊκές για την υπέρμετρη αύξηση του (μονάδες 6).

β. Κάποιος συμμαθητής σας πρότεινε να επέμβουμε στις τροφικές σχέσεις του παραπάνω

οικοσυστήματος, εισάγοντας άτομα από τον πληθυσμό ενός φυτοφάγου ζώου-θηράματος

για  το  λύκο  από  γειτονικό  οικοσύστημα,  προκειμένου  να  του  εξασφαλίσουμε  ακόμη

περισσότερη τροφή, ώστε να πετύχουμε την αύξηση του πληθυσμού του. Να αναλύσετε τις

αλλαγές που πιστεύετε ότι μπορεί να επιφέρει στις τροφικές σχέσεις του οικοσυστήματος

αυτή η παρέμβαση (μονάδες 4) και να αιτιολογήσετε αν τελικά αναμένεται να οδηγήσει σε

αύξηση του πληθυσμού του λύκου σε βάθος χρόνου (μονάδες 3).
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