ΘΕΜΑ Β:
Ι.Η γονιμοποίθςθ του ωαρίου από το ςπερματοηωάριο προχποκζτει τθν απελευκζρωςθ του
ςπζρματοσ κατά τθν ερωτικι πράξθ και τθν ςυνζνωςθ των δφο γαμετϊν. Να απαντιςετε
ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιοσ είναι ο μθχανιςμόσ με τον οποίο το πζοσ, κατά τθν ερωτικι διζγερςθ, μεταβάλλει τθ
μορφι του; (4μ)
β) Πώσ προκαλείται θ εκςπερμάτωςθ; (4μ)
γ) Ποφ απελευκερώνονται τα ςπερματοηωάρια, που ςυναντοφν το ωάριο προκειμζνου να το
γονιμοποιιςουν; (4μ)
ΙΙ. Το Κεντρικό Νευρικό Σφςτθμα του ανκρϊπου ςυντονίηει όλεσ τισ λειτουργίεσ του
οργανιςμοφ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Από ποια τμιματα αποτελείται; Σε ποια τμιματα του ςκελετοφ προςτατεφεται κακζνα από
αυτά; (4μ)
β) Τα τμιματα του ερωτιματοσ α. προςτατεφονται από μεμβράνεσ. Πώσ ονομάηονται οι
μεμβράνεσ αυτζσ και πώσ ο χώροσ που υπάρχει ανάμεςα ςτισ δφο εςωτερικζσ; (2μ)
γ) Στον χώρο του ερωτιματοσ β. κυκλοφορεί ζνα υγρό. Ποια θ ςθμαςία του υγροφ αυτοφ; (3μ)
δ) Ποφ παράγεται το υγρό του γ. ερωτιματοσ; Γιατί το υγρό αυτό μπορεί να κυκλοφορεί, εκτόσ
από το τμιμα του Κεντρικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ ςτο οποίο παράγεται, και ςτο τμιμα του
Κεντρικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ που δεν το παράγει; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ:
Τα ανκρϊπινα αιμοςφαίρια κατά τθν ανάπτυξι τουσ χάνουν τον πυρινα τουσ και τα
μιτοχόνδριά τουσ, αποκτοφν ζνα ιδιόμορφο ςχιμα, ενϊ ςτο κυτταρόπλαςμά τουσ
ςυςςωρεφεται μια εξειδικευμζνθ πρωτεΐνθ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ λειτουργία των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων και το γεγονόσ ότι ζνα
κφτταρο δεν μπορεί να ηιςει για πολφ χωρίσ πυρινα, να εξθγιςετε ςυνοπτικά:

I.

II.

Ποιο είναι το ςχιμα των ώριμων ερυκρών αιμοςφαιρίων και που οφείλεται; Ποια
ςθμαςία ζχει το γεγονόσ ότι το κυτταρόπλαςμά τουσ κυριαρχείται από τθν
ςυγκεκριμζνθ πρωτεΐνθ;
Πώσ ο ανκρώπινοσ οργανιςμόσ «καταφζρνει» να διακζτει πάντα επαρκι αρικμό
ερυκρών αιμοςφαιρίων, παρόλο που τα κφτταρα αυτά πεκαίνουν 120 θμζρεσ μετά τθ

γζννθςι τουσ. Πωσ κα αξιοποιοφςατε τθν εξιγθςθ που δώςατε προκειμζνου να πείςετε
ζναν δφςπιςτο υγιι ςυγγενι ςασ, να γίνει εκελοντισ αιμοδότθσ; (12+13μ)

