ΘΕΜΑ Β:
Ι. Ο εγκζφαλοσ αποτελεί το μεγαλφτερο και πολυπλοκότερο τμήμα του Νευρικοφ μασ
Συςτήματοσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:
α) Πώσ ονομάηονται οι μεμβράνεσ που τον περιβάλλουν; Πώσ ονομάηεται το υγρό που
κυκλοφορεί ανάμεςα ςε δφο από αυτζσ; Σε ποια τμιματα του εγκεφάλου παράγεται το υγρό
αυτό; (3μ)
β) Τι είναι τα κζντρα του εγκεφάλου; Για ποιεσ λειτουργίεσ είναι υπεφκυνα; (6μ)
γ) Σε ποιεσ περιοχζσ χωρίηεται ανατομικά ο εγκζφαλόσ μασ. (3μ)

ΙΙ. Στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοςφαιρίων μασ υπάρχουν διάφορα είδη αντιγόνων. Να
απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:
α) Ποια είναι τα είδθ αντιγόνων με βάςθ τα οποία διακρίνονται οι άνκρωποι, ωσ προσ το
ςφςτθμα ΑΒ0; (2μ)
β) Αν ζνα άτομο ανικει ςτθν Α ομάδα αίματοσ, ποιο είδοσ ςυγκολλθτινών (αντιςωμάτων) δεν
μπορεί να υπάρχει ςτο πλάςμα του αίματόσ του; (3μ)
γ) Με βάςθ ποιο είδοσ αντιγόνου διακρίνεται ο ανκρώπινοσ πλθκυςμόσ ωσ προσ το ςφςτθμα
Rhesus; Σε ποια ομάδα αίματοσ, (ωσ προσ το ςφςτθμα Rhesus), πρζπει να ανικει το παιδί που
κυοφορεί μια Rhesus αρνθτικι γυναίκα (Rh-), ώςτε θ γυναίκα αυτι να μπορεί να αποκτιςει
αντιςώματα αντί-Rh; (4μ)
δ) Κατά το παρελκόν μια μετάγγιςθ αίματοσ ιταν ενδεχόμενο να οδθγιςει ςε μια επιπλοκι
που χαρακτθρίηεται ωσ αιμόλυςθ. Πότε ςυμβαίνει θ επιπλοκι αυτι αναφορικά με το ςφςτθμα
ΑΒ0, ποια πρόνοια πρζπει να λαμβάνεται, ώςτε θ πικανότθτά τθσ να ελαχιςτοποιείται; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ:
Από την φλη του ςχολικοφ ςασ βιβλίου θα ζχετε αντιληφθεί ότι τα κφτταρα δζχονται
ερεθίςματα και αντιδροφν ςε αυτά. Να ςυντάξετε ζνα κείμενο ςτο οποίο:
I.

Να αναφζρετε 2 διαφορετικά παραδείγματα κυττάρων του ανκρώπινου οργανιςμοφ,
κακζνα από τα οποία είναι ικανό να δζχεται και να αντιδρά ςε ζνα διαφορετικό είδοσ
ερεκίςματοσ από το άλλο. (Στο κείμενό ςασ να προςδιορίηετε, για κάκε είδοσ
κυττάρου, το είδοσ του ερεκίςματοσ που δζχεται)

II.

Να αναφζρετε ποια ιταν θ αντίδραςθ κάκε κυττάρου ςε κακζνα από τα ερεκίςματα
αυτά. (12+13μ) οκ

