ΘΕΜΑ Β:
Ι. Το κυκλοφορικό μασ ςφςτημα περιλαμβάνει 3 κφρια είδη αγγείων. Να απαντήςετε ςτισ
ερωτήςεισ:
α) Ποιο είδοσ αγγείων μεταφζρει αίμα ςτθν καρδιά, ποιο απομακρφνει το αίμα από τθν
καρδιά; (2μ)
β) Να ςυγκρίνετε τα δφο είδθ αγγείων του προθγοφμενου ερωτιματοσ ωσ προσ: τον αρικμό
τουσ, το αν εμφανίηουν ι όχι ςφυγμό, το αν διακζτουν ι όχι βαλβίδεσ, το πάχοσ του
τοιχώματόσ τουσ, το μζγεκοσ τθσ εςωτερικισ διαμζτρου τουσ, τθν τιμι τθσ πίεςθσ του αίματοσ
ςτο εςωτερικό τουσ. (6μ)
γ) Ένα από τα διαφορετικά είδθ αγγείων παρεμβάλλεται μεταξφ των άλλων δφο. Τι ιςχφει με
τθν ταχφτθτα του αίματοσ ςτα αγγεία αυτά; Ποια λειτουργία των αγγείων αυτών διευκολφνεται
από τθν ταχφτθτα του αίματοσ ςτο εςωτερικό τουσ; (4μ)

ΙΙ. Μεταξφ των παραγόντων που μποροφν να προκαλζςουν προβλήματα ςτην υγεία του
εμβρφου περιλαμβάνονται οι ιοί, διάφορεσ φαρμακευτικζσ ουςίεσ και οι ακτινοβολίεσ. Να
απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:
α) Πώσ καταφζρνουν οι ιοί να προςβάλουν το ζμβρυο; Ποιεσ μπορεί να είναι οι ςυνζπειεσ
ςτθν υγεία του εμβρφου αν θ ζγκυοσ μολυνκεί από τον ιό τθσ ερυκράσ; Σε ποιό ςτάδιο τθσ
εγκυμοςφνθσ ζνα τζτοιο ενδεχόμενο είναι πικανότερο; (6μ)
β) Για ποιο λόγο είναι καλό να αποφεφγει θ ζγκυοσ, ςτο μζτρο του δυνατοφ, τισ ακτινογραφίεσ;
(3μ)
γ) Κατά το παρελκόν θ χριςθ ενόσ ιπιου θρεμιςτικοφ από εγκφουσ, προκάλεςε ςοβαρά
προβλιματα ςτο παιδί που γεννικθκε. Ποιο ιταν το θρεμιςτικό αυτό; Ποια τα προβλιματα
που δθμιοφργθςε; (4μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Ζνασ βιολόγοσ μελετά τρία κφτταρα τα: Α, Β, και Γ τα οποία είναι ικανά να αντιδροφν ςε
διαφορετικά ερεθίςματα το καθζνα.
Στο κφτταρο Α το ερζκιςμα είναι μια ορμόνθ που δεν ειςζρχεται ςτο εςωτερικό του.
Στο κφτταρο Β το ερζκιςμα είναι μια χθμικι ουςία ςε αζρια μορφι.
Στο κφτταρο Γ το ερζκιςμα είναι μια νευρικι ώςθ που προκαλεί τθ ςυςτολι του, θ
οποία όμωσ δεν ελζγχεται από τθ κζλθςι μασ.

Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:

I.

II.

Πώσ δρα ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ ορμόνθσ ςτο κφτταρο Α; Ποιο από τα τρία κφτταρα
ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία μιασ ειδικισ αίςκθςθσ. Να αναφζρετε τθν περιοχι του
ανκρώπινου ςώματοσ από τθν οποία μπορεί να αποςπάςτθκε το κφτταρο αυτό;
Ποιεσ είναι οι διαφορετικζσ μορφζσ που μπορεί να ζχει το κφτταρο Γ; Σε ποιεσ
διαφορετικζσ περιοχζσ του ςώματόσ μασ εντοπίηονται κφτταρα ςαν αυτό; (12+13μ)

