ΘΕΜΑ Β:
Ι. Το ερειςτικό ςφςτημα του ανθρώπου αποτελείται από τα οςτά και τισ αρθρώςεισ που τα
ςυνδζουν. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:
α) Πώσ ονομάηεται ο κφριοσ ιςτόσ από τον οποίο αποτελοφνται τα οςτά μασ; Σε ποια ευρφτερθ
κατθγορία ιςτών ανικει; (4μ)
β) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα του ιςτοφ του α. ερωτιματοσ; Τι περιζχει θ μεςοκυττάρια
ουςία εντόσ τθσ οποίασ βρίςκονται; Ποια είναι θ υφι τθσ; (4μ)
γ) Σε ποιο τμιμα του ερειςτικοφ ςυςτιματοσ προςτατεφεται ο εγκζφαλοσ, ςε ποιο ο νωτιαίοσ
μυελόσ; (4μ)

ΙΙ. Η απόλαυςη που αιςθανόμαςτε όταν γευόμαςτε το αγαπημζνο μασ φαγητό θα ήταν
αδφνατη χωρίσ τισ αιςθήςεισ τησ γεφςησ και τησ όςφρηςησ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:
α) Ποιο είναι το αιςκθτιριο τθσ όςφρθςθσ και ποιο το ειδικό όργανο για τθν γεφςθ; Από τι
αποτελείται το όργανο τθσ γεφςθσ; (4μ)
β) Πώσ ονομάηεται το νεφρο που μεταφζρει τισ νευρικζσ ώςεισ από το αιςκθτιριο τθσ
όςφρθςθσ ςτον εγκζφαλο, προκειμζνου να ερμθνευκοφν; Ποφ βρίςκεται το κζντρο τθσ
όςφρθςθσ ςτον ανκρώπινο εγκζφαλο; (2μ)
γ) Πώσ ονομάηεται θ οδόσ που μεταφζρει τισ νευρικζσ ώςεισ από τα όργανα τθσ γεφςθσ ςτον
εγκζφαλο, προκειμζνου να ερμθνευκοφν; Ποφ βρίςκεται το κζντρο τθσ γεφςθσ ςτον ανκρώπινο
εγκζφαλο; (2μ)
δ) Σε ποια είδθ διακρίνονται οι υποδοχείσ που είναι υπεφκυνοι για τθν ανίχνευςθ των βαςικών
γεφςεων; Πώσ μπορεί να αποφευχκεί θ εξοικείωςθ των υποδοχζων αυτών; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ:
Τα άτομα Χ, Υ, Ζ υποβλήθηκαν ςε εξετάςεισ αίματοσ οπότε για καθζνα από αυτά
προςδιορίςτηκαν τα ςυγκολλητινογόνα (αντιγόνα) ή οι ςυγκολλητίνεσ (αντιςώματα) που
υπάρχουν αντίςτοιχα, ςτην επιφάνεια των ερυθρών αιμοςφαιρίων και ςτο πλάςμα του
αίματόσ τουσ.
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Αφοφ μεταφζρετε τον πίνακα ςτθν κόλλα ςασ, να ςυμπλθρώςετε τα κενά του πίνακα με
τα κατάλλθλα ςυγκολλθτινογόνα και τισ ςυγκολλθτίνεσ ώςτε να υπάρχει ο ςωςτόσ
ςυνδυαςμόσ για το αίμα κάκε ατόμου.
Το άτομο Χ ςε ποιο/α από τα άλλα δφο άτομα μπορεί να δώςει αίμα και από ποιο/α
μπορεί να πάρει αίμα; Το άτομο Υ ςε ποιο/α από τα άλλα δφο άτομα μπορεί να δώςει
αίμα και από ποιο/α μπορεί να πάρει αίμα; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι
ςασ. (12+13μ)

