ΘΕΜΑ Β:
Ι. Τα κφτταρα των ιςτϊν περιβάλλονται από μεςοκυττάρια ουςία. Να απαντιςετε ςτισ
ερωτιςεισ:
α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ των πρωτεϊνικϊν ινιδίων που υπάρχουν ςτθ μεςοκυττάρια
ουςία του ερειςτικοφ ιςτοφ; (4μ)
β) Ποια χαρακτθριςτικά προςδίδει ςτθ μεςοκυττάρια ουςία του ερειςτικοφ ιςτοφ κακζνα από
τα είδθ πρωτεϊνικϊν ινιδίων που περιζχει; (4μ)
γ) Πϊσ ονομάηεται θ μεςοκυττάρια ουςία του αίματοσ. Να ονομάςετε 4 διαφορετικζσ
κατθγορίεσ πρωτεϊνϊν που περιζχει. (4μ)

ΙΙ. Όταν ειςάγουμε τθν τροφι ςτο ςτόμα μασ οι ςιελογόνοι αδζνεσ εκκρίνουν ςάλιο
προκειμζνου να αρχίςει θ διαδικαςία τθσ πζψθσ και να διευκολυνκεί θ κατάποςθ τθσ
τροφισ. Όμωσ και ςτο εςωτερικό του γαςτρεντερικοφ ςωλινα υπάρχουν αδζνεσ που
ςυμμετζχουν ςτθ λειτουργία του πεπτικοφ ςυςτιματόσ μασ, με τθν παραγωγι βλζννασ. Να
απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Οι αδζνεσ που παράγουν ςάλιο και οι αδζνεσ που παράγουν βλζννα, ςε ποια κατθγορία
αδζνων ανικουν; Από τι είδοσ ιςτοφ αποτελοφνται; (4μ)
β) Ποια είναι θ διαφορά μεταξφ των αδζνων του ερωτιματοσ α., ωσ προσ τον αρικμό των
κυττάρων που τουσ αποτελοφν; (3μ)
γ) Στθ λειτουργία του πεπτικοφ μασ ςυςτιματοσ, εκτόσ από τουσ ςιελογόνουσ και τουσ
βλεννογόνουσ αδζνεσ ςυμμετζχει και το πάγκρεασ παράγοντασ ζνα υγρό. δ)Πϊσ ονομάηεται το
υγρό αυτό; Ποφ εκκρίνεται; Πϊσ χαρακτθρίηεται θ μοίρα του παγκρζατοσ που το εκκρίνει; (6μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Μια γυναίκα θλικίασ 45 ετϊν, καπνίςτρια με ιπια αναιμία (ςιδθροπενία) διαπιςτϊνει ότι,
ςε αυτιν τθν ςχετικά μεγάλθ θλικία, είναι ζγκυοσ για πρϊτθ φορά και επιςκζπτεται τον
γυναικολόγο τθσ. Εκείνοσ αφοφ τθν εξζταςε τθν παρζπεμψε ςε ζναν γενετιςτι, προκειμζνου
να τθσ δϊςει γενετικι ςυμβουλι, τθσ ςυνταγογράφθςε ζνα ςυμπλιρωμα ςιδιρου, και τθσ
ςυνζςτθςε να υιοκετιςει, κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ, ζναν ςυγκεκριμζνο τρόπο
ηωισ.
I.

Εξθγιςτε το λόγο για τον οποίο ο γιατρόσ ςυνταγογράφθςε ςτθν ζγκυο το ςυμπλιρωμα
ςιδιρου και το λόγο για τον οποίο τθσ ςυνζςτθςε να ηθτιςει γενετικι ςυμβουλι;

II.

Τι κα ζπρεπε να προςζξει θ γυναίκα ςτθ διατροφι τθσ, ϊςτε να γεννιςει ζνα υγιζσ
ζμβρυο και να παραμείνει θ ίδια υγιισ; Αν θ γυναίκα δεν διακόψει το κάπνιςμα, ποιεσ
μπορεί να είναι οι επιπτϊςεισ ςτθν υγεία του εμβρφου; (12+13μ)

