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1η Πειραματική δραστηριότητα: Μήπως είσαι ο… τύπος μου;
(Μαθαίνω για τις μεταγγίσεις αίματος )
Θεωρητικές επισημάνσεις
Υπάρχουν διάφορα συστήματα ταξινόμησης του ανθρώπινου αίματος σε ομάδες. Από τη Διεθνή
Εταιρεία Μετάγγισης Αίματος αναγνωρίζονται σήμερα συνολικά 30 περίπου συστήματα ομάδων
αίματος. Τα πιο σημαντικά είναι τα ΑΒΟ και Ρέζους (Rhesus).
To 1900 o K. Landsteiner ανακάλυψε ότι τα ερυθρά αιμοσφαίρια των ανθρώπων διαφέρουν μεταξύ τους
σε μία πρωτεΐνη (αντιγόνο) που βρίσκεται στην επιφάνειά τους. Το αντιγόνο αυτό, που ονομάζεται
συγκολλητινογόνο, είναι δύο ειδών, το Α και το Β. Άλλα άτομα έχουν το Α, άλλα το Β, άλλα και τα δύο
ΑΒ και άλλα κανένα αντιγόνο, με αποτέλεσμα όλοι οι άνθρωποι να κατατάσσονται σε τέσσερις ομάδες
τις Α, Β, ΑΒ και Ο αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, το ίδιο άτομο έχει στο πλάσμα του αίματός του αντισώματα
(συγκολλητίνες) διαφορετικά από το είδος του αντιγόνου.
Η παρουσία αντιγόνου συγχρόνως με το αντίστοιχο αντίσωμα, π.χ. αντιγόνο Α και αντίσωμα αντι-Α,
που θα μπορούσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μη επιτρεπτών μεταγγίσεων, έχει ως αποτέλεσμα την
αντίδραση αντιγόνου – αντισώματος, γεγονός, που προκαλεί συγκόλληση των ερυθροκυττάρων. Η
κυκλοφορία του αίματος σταματά και ακολουθεί αιμόλυση, που συνεπάγεται τον θάνατο του ατόμου. Για
να μην συμβεί αιμοσυγκόλληση, πρέπει κατά τις μεταγγίσεις να ελέγχεται η συμβατότητα των ομάδων
αίματος δότη και δέκτη. Κατά κανόνα μεταγγίζεται αίμα από δότη σε δέκτη που ανήκουν στις ίδιες
ομάδες αίματος. Σε έκτακτα περιστατικά, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αίμα από
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άλλες ομάδες. Επίσης το αίμα που πρόκειται να μεταγγιστεί πρέπει να ελεγχεί ως προς τον παράγοντα
Rhesus και να μην περιέχει παθογόνες ουσίες.
Μετάγγιση αίματος ονομάζεται η διαδικασία μεταφοράς αίματος ή παραγώγων του αίματος από ένα
άτομο που λέγεται δότης ή αιμoδότης στο κυκλοφορικό σύστημα ενός άλλου ατόμου που λέγεται δέκτης
ή αιματολήπτης.
Η ομάδα αίματος κληρονομείται και από τους δύο γονείς. Οι ομάδες αίματος καθορίζονται από τρία
αλληλόμορφα γονίδια. Από αυτά το Ιο, που είναι υπεύθυνο για την ομάδα Ο είναι υπολειπόμενο. Τα ΙΑ
και ΙΒ που είναι υπεύθυνα για την σύνθεση των αντιγόνων Α και Β αντίστοιχα, είναι ισοεπικρατή μεταξύ
τους και επικρατή έναντι του γονιδίου Ιο. Συνεπώς με τις ομάδες αίματος γίνεται ο έλεγχος πατρότητας,
δηλαδή αποδεικνύεται ότι κάποιο άτομο αποκλείεται να είναι ο πατέρας κάποιου άλλου.
Στην δραστηριότητα αυτή:
•

θα χρησιμοποιήσετε μία προσομοίωση για να «ανακαλύψετε» τις επιτρεπτές και τις μη επιτρεπτές
μεταγγίσεις μεταξύ των διαφόρων ομάδων αίματος Α, Β, ΑΒ και Ο

•

θα κάνετε έλεγχο πατρότητας

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραμα
➢ 4 δοκιμαστικοί σωλήνες άδειοι («Δέκτης»)
➢ 1 ποτήρι με κίτρινο υγρό ( Α ομάδα αίματος)
➢ 1 ποτήρι με μπλε υγρό ( Β ομάδα αίματος)
➢ 1 ποτήρι με πράσινο υγρό ( ΑΒ ομάδα αίματος)
➢ 1 ποτήρι με νερό ( Ο ομάδα αίματος)
Διεξαγωγή
1. Ξεκινήστε με την πρώτη ομάδα αίματος Α: βάλτε μία μικρή ποσότητα (λίγο πάνω από την μέση)
από την Α ομάδα αίματος σε κάθε ένα από τους 4 άδειους δοκιμαστικούς σωλήνες («Δέκτης»).
Στη συνέχεια σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα «Δέκτη» προσθέστε μία μικρή ποσότητα (περίπου 5
ml) από τις υπόλοιπες ομάδες αίματος.
Προσοχή: για να γίνει προσομοίωση μιας μετάγγισης αίματος θα πρέπει σε κάθε έναν «Δέκτη» να
προσθέσετε μόνο μία ομάδα αίματος «Δότη» (μέσα σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα θα υπάρχουν μόνο
δύο ομάδες αίματος).
2. Παρατηρήστε τα αποτελέσματα της ανάμειξης και συμπληρώστε τον πίνακα δεδομένων. Η
αλλαγή χρώματος υποδεικνύει ότι η μετάγγιση απέτυχε. (Στην αληθινή μετάγγιση αίματος, αυτή η
αποτυχία διαφαίνεται με τη συγκόλληση των ερυθροκυττάρων).
3. Ξεπλύνετε τους δοκιμαστικούς σωλήνες «Δέκτες».
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4. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για κάθε μία από τις υπόλοιπες ομάδες αίματος μέχρι να
συμπληρώσετε τον πίνακα 1.

Πίνακας 1
Ομάδα Αίματος

Ομάδα Αίματος

(«Δότης»)

(«Δέκτης»)

Παρατηρήσεις

Επιτυχής
Μετάγγιση

Α

Β

ΑΒ

Ο

5. Ποιες μεταγγίσεις ήταν αποτυχημένες; Ποιες μεταγγίσεις πέτυχαν;
Επιτυχημένες
«Δέκτης»

«Δότης»

Αποτυχημένες
«Δέκτης»

«Δότης»

6. Μία από τις ομάδες αίματος θεωρείται ότι είναι παγκόσμιος δότης (πανδότης).
Ποια ομάδα είναι αυτή;……………..
Μια από τις ομάδες αίματος θεωρείται παγκόσμιος δέκτης (πανδέκτης). Ποια
ομάδα είναι αυτή; …………………

ΑΒ
Α

Β
Ο

7. Διάγραμμα Μεταγγίσεων: Να συμπληρώστε το διπλανό διάγραμμα και να βάλετε
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στο κατάλληλο άκρο κάθε γραμμής τη φορά ενός βέλους.
8. Να σχεδιάσετε και να ονομάστε τα συστατικά του αίματος (ερυθροκύτταρα και πλάσμα) σε κάθε τύπο
ομάδας αίματος.
Ομάδα αίματος
Α
Ομάδα αίματος

(Ονομάστε τα και
χρωματίστε τα κατάλληλα με
κόκκινο και μπλε στυλό πριν
τα χρησιμοποιήσετε)

Β

A

αντιγόνο Α (κόκκινο)

……………………Β

Ομάδα αίματος
ΑΒ

Ομάδα αίματος

……………………

Ο
……………………

9. Η κυρία Χ, με ομάδα αίματος Α, ισχυρίζεται ότι ο κύριος Ψ, με ομάδα αίματος ΑΒ, είναι ο πατέρας
του παιδιού της, που έχει ομάδα αίματος Ο. Ο κύριος Ψ ισχυρίζεται ότι δεν είναι ο πατέρας και ότι η
κυρία Χ ψεύδεται. Χρησιμοποιείστε τις γνώσεις από την Βιολογία για να αποδείξετε αν η κυρία Χ λέει
αλήθεια ή ψέμματα.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………
Βιβλιογραφία
1. Καστορίνης, Α. κ.ά. (2011). Βιολογία Α΄ Γενικού Λυκείου. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
2. Αργύρης, Ι. κ.ά. (1986). Βιολογία Γ΄ Λυκείου. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
3. Μαυρικάκη, Ε. κ.ά. (2007). Βιολογία Α΄ Γυμνασίου. Τετράδιο Εργασιών. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
4. Video με ελληνικούς υπότιτλους: Discovery_ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
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2η Πειραματική δραστηριότητα: Καταγραφή του αποτυπώματος
του άνθρακα σε ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό αγώνα
Θεωρητικές επισημάνσεις
Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι το μέτρο της συνολικής ποσότητας των εκπομπών του διοξειδίου του
άνθρακα που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από μία δραστηριότητα είτε συσσωρεύεται κατά τα στάδια
ζωής ενός προϊόντος, δηλαδή ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας.
Το αποτύπωμα λαμβάνει υπόψη και τα έξι αέρια του θερμοκηπίου του Πρωτοκόλλου του Κυότο:
Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), Μεθάνιο (CH4), Μονοξείδιο του Αζώτου (N2O), Υδροφθοράνθρακες
(HFCs), Υπερφθοράνθρακες (PFCs) και Εξαφθοριούχο θείο (SF6).
Ένα ανθρακικό αποτύπωμα μετριέται σε τόννους ισοδυνάμου του διοξειδίου του άνθρακα (tCO2e). Το
ισοδύναμο του διοξειδίου του άνθρακα (CO2e) επιτρέπει τα διαφορετικά αέρια του θερμοκηπίου να είναι
συγκρίσιμα μεταξύ τους σε μια βάση υπολογισμού η οποία ως μονάδα μέτρησης έχει τη μια μονάδα
διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Το CO2e (ισοδύναμο) υπολογίζεται αν πολλαπλασιάσουμε τις εκπομπές
καθενός από τα έξι αέρια του θερμοκηπίου με το Δυναμικό Θέρμανσης του Πλανήτη εντός περιόδου 100
ετών (ΔΘΠ). Για την απλοποίηση των εκθέσεων υπολογισμού, εκφράζεται σε όρους συνολικού βάρους
διοξειδίου του άνθρακα ή του ισοδυνάμου του και των υπολοίπων αερίων του θερμοκηπίου, τα οποία
απελευθερώνονται στο περιβάλλον.
Το διοξείδιο του άνθρακα προέρχεται από πολλές πηγές και είναι το κυρίως αέριο υπεύθυνο για την
υπερθέρμανση του πλανήτη, καθώς και για την ανησυχητική αλλαγή του κλίματος.
Για τον υπολογισμό του ατομικού ανθρακικού αποτυπώματος συνυπολογίζουμε:
•

Ποσό και είδος ενέργειας που καταναλώνει το άτομο στην οικία του (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο,
υγραέριο κ.α).

•

Τρόπο μετακίνησης (ΜΜΜ, αυτοκίνητο, τρένο κ.α).

•

Ποσότητα σκουπιδιών και επίπεδα ανακύκλωσης.

•

Είδος και πλήθος οικιακών συσκευών.

•

Είδος ένδυσης.

•

Είδος φαγητού που καταναλώνει

Για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων και οργανισμών συνυπολογίζουμε:
•

Είδος επιχείρησης.

•

Πλήθος εργαζομένων.

•

Είδος και ποσότητα ενέργειας που καταναλώνει.

•

Εξοπλισμός επιχείρησης.

•

Πλήθος και είδος οχημάτων επιχείρησης, καθώς και αριθμός-τρόπος μετακινήσεων.
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Για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος μιας χώρας συνυπολογίζουμε:
•

Εισαγωγές / Εξαγωγές: Καταγράφονται οι ποσότητες του CO2 που εκπέμπονται κατά τη
διαδικασία των εισαγωγών / εξαγωγών εμπορευμάτων μιας χώρας.

•

Κεφάλαιο: Καταγράφονται οι ποσότητες CO2 που αφορούν τον τριτογενή ιδιωτικό τομέα της
χώρας.

•

Κυβέρνηση: Καταγράφονται οι ποσότητες CO2 που εκπέμπονται από τις δραστηριότητες της
κυβέρνησης της χώρας.

•

Νοικοκυριά: Καταγράφονται οι εκπομπές του CO2 που αφορούν το σύνολο των νοικοκυριών της
χώρας. Οι εκπομπές αυτές χωρίζονται σε άμεσες, οι οποίες αφορούν κυρίως τις μεταφορές και τη
θέρμανση και τις έμμεσες.

Σκοπός της δραστηριότητας είναι:
•

να σας προβληματίσει για τον οικολογικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο του ποδοσφαίρου
υπολογίζοντας το οικολογικό αποτύπωμα μίας μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης

•

Να προβληματιστείτε για το δικό σας αποτύπωμα άνθρακα καθώς και την βιωσιμότητα των
καθημερινών σας δραστηριοτήτων.

Όργανα απαραίτητα για την δραστηριότητα
•

Κάρτες πληροφόρησης

•

Κομπιουτεράκι

Διεξαγωγή
Να χρησιμοποιήσετε το υλικό που σας δόθηκε στις «κάρτες πληροφόρησης» και να υπολογίσετε:
α) Μετακινήσεις: Πόσα κιλά CO2 ανά χιλιόμετρο παράγονται κατά τη διάρκεια των 51 αγώνων του
Πανευρωπαϊκού Κυπέλλου Ποδοσφαίρου της UEFA 2016 από τους θεατές (40.000 ανά αγώνα) αν:
Α) ¼ κινείται με τρένο, ¼ με ποδήλατο, ¼ με λεωφορείο και ¼ με αεροπλάνο;
Β) ½ κινείται με αυτοκίνητο, ¼ με ποδήλατο, ¼ με λεωφορείο;
Γ) ¼ κινείται με τρένο, ¼ με αυτοκίνητο, ½ με αεροπλάνο;
β) Φωτισμός: Υπολογίστε την ημερήσια οικιακή ηλεκτρική κατανάλωση σας χρησιμοποιώντας τον
τύπο: ( αριθμός κατοίκων•500kWh+500kWh)/365 και βρείτε πόσα σπίτια καταναλώνουν σε μία μέρα ίση
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας με το φωτισμό ενός γηπέδου κατά τη διάρκεια αγώνα (1280kWh).
Υποθέστε ότι στο σπίτι κατοικούν 4 άτομα.
γ) Τροφές: Οι φίλαθλοι καταναλώνουν πολλά σνακ, όπως το ποπ κορν. Η ενέργεια από την τροφή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σηκωθείς και να ξανακαθίσεις στη θέση σου. Το ποπ κορν περιέχει
1721J/100g. Πόσα μεξικανικά κύματα θα μπορούσαν οι 20.000 φίλαθλοι να κάνουν αν καταναλώσουν
μία μερίδα ποπ κορν (100g) ο καθένας ενώ ένα άτομο των 70κιλων χρειάζεται κατά μέσω όρο 450J για
να σηκωθεί και να ξανακάτσει στη θέση του.
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δ) Θόρυβος – Ηχορύπανση: Κατά τη διάρκεια του διαλλείματος για το ημίχρονο υπάρχει συνήθως
μουσική. Πόσο χρόνο χρειάζεται ο ήχος για να ταξιδέψει από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη στον
αέρα (απόσταση περίπου 110m); Ποιος θα ήταν ο χρόνος που θα έκανε στο κενό;
ε) Πράσινο: Χρησιμοποιώντας 500kg κομπόστ από τροφές για να λιπάνεις τον αγωνιστικό χώρο, πόσα
κιλά αζώτου (Ν) φωσφόρου (Ρ) και καλίου (Κ) έχουν διανεμηθεί στο έδαφος;
στ) Απόβλητα: Πόσα κυβικά μέτρα σκουπιδιών θα παραχθούν από τη χρήση 7.000 χάρτινων ποτηριών
αν το καθένα έχει όγκο 0,25dm3;
1.7 Βιβλιογραφία
1. M. G. Szabό, J. Hermann, G. Messori, M. Smeets, R. Sprencer (2016): “Stamping on the carbon
footprint”, p. 12-15, from: “Istage3: Football in Science Teaching”, Science on Stage Germany (2016).
Όλο το πρόσθετο υλικό (κάρτες πληροφόρησης και παραδείγματα ερωτήσεων) διαθέσιμα στο:
www.science-on-stage.de/iStage3_materials και στο: http://ekfeaigaleo.mysch.gr/?q=node/51
2. Υλικό από τις παραδόσεις του μαθήματος: «Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική» του
Καθηγητή Ιωάννη Ψαρρά, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο.
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Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγάλεω
Ε.Κ.Φ.Ε. Αγίων Αναργύρων
Ε.Κ.Φ.Ε. Δυτικής Αττικής
8/12/2018
Προκριματικός διαγωνισμός για την 16th EUSO 2018
στην Βιολογία
Ομάδα:
1. Μήπως είσαι ο… τύπος μου; (Μαθαίνω για τις μεταγγίσεις αίματος )
(70 μονάδες)
Οργάνωση ομάδας
Πίνακας 1 (1 μονάδα x 16 γραμμές)
Ερώτηση 5 (1 μονάδα x 8 γραμμές)
Ερώτηση 6
Ερώτηση 7
Ερώτηση 8 (1 μονάδα για κάθε κελί)
Ερώτηση 9

10 μονάδες
16 μονάδες
8 μονάδες
4 μονάδες
10 μονάδες
12 μονάδες
10 μονάδες

2. Καταγραφή του αποτυπώματος του άνθρακα σε ένα μεγάλο
ποδοσφαιρικό αγώνα (30 μονάδες)
Ερώτηση α
Ερώτηση β
Ερώτηση γ
Ερώτηση δ
Ερώτηση ε
Ερώτηση στ
ΣΥΝΟΛΟ:

5 μονάδες
5 μονάδες
5 μονάδες
5 μονάδες
5 μονάδες
5 μονάδες

ΣΥΝΟΛΟ: 100 μονάδες
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