ΘΕΜΑ Β:
Ι. Το ερειςτικό ςφςτημα παρά το ότι φαινομενικά αποτελείται από «ξερά» και αδρανή
όργανα, είναι πολφ δραςτήριο και ςυμμετζχει ςε πολλζσ λειτουργίεσ. Να απαντήςετε ςτισ
ερωτήςεισ:
α) Πϊσ ονομάηονται τα όργανα που το αποτελοφν; Από ποιο κφριο είδοσ ιςτοφ αποτελοφνται;
(2μ)
β) Πϊσ ονομάηονται οι δομζσ που ςυνδζουν τα οςτά με τουσ ςκελετικοφσ μυσ μασ, ϊςτε να
πραγματοποιοφνται οι κινιςεισ; Από τι είδοσ ιςτοφ αποτελοφνται; (4μ)
γ) Πϊσ ονομάηεται το τμιμα των οςτϊν ςτο οποίο οφείλουμε τθν παραγωγι των κυττάρων του
αίματόσ μασ; Σε ποιο είδοσ ιςτοφ ανικει; Πότε αρχίηει ςτθ ηωι του ανκρϊπου θ παραγωγι
ερυκροκυττάρων από αυτό; (6μ)
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) Πϊσ 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:
Άν ςυγκρίνετε τον ςκελετό ενόσ χερςαίου ςπονδυλωτοφ ( όπωσ είναι ο άνθρωποσ) με τον
ςκελετό ενόσ υδρόβιου ςπονδυλωτοφ, όπωσ ζνα ψάρι, θα παρατηρήςετε ότι ο ςκελετόσ του
χερςαίου ςπονδυλωτοφ ζχει πιο χονδρά οςτά από το ςκελετό του υδρόβιου.
I.
II.

Να αναφζρετε τισ λειτουργίεσ του ςκελετοφ του ανκρϊπου.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ λειτουργίεσ που φζρει ςε πζρασ ο ςκελετόσ μασ, και το ότι θ
άνωςθ ςτο περιβάλλον ςτο οποίο ηοφμε (ξθρά) είναι μικρότερθ από αυτιν που υπάρχει
ςτθ κάλαςςα, να προτείνετε μια εξιγθςθ για το ότι, κατά τθν εξζλιξθ μασ, αποκτιςαμε

ςκελετό με περιςςότερο χονδρά οςτά, από τον ςκελετό των υδρόβιων ςπονδυλωτϊν.
(12+13μ)

