ΘΕΜΑ Β:
Ι. Τα κφτταρα που αποτελοφν τον οργανιςμό μασ, διακρίνονται ςε διάφορουσ τφπουσ, παρά
το γεγονόσ ότι όλα, τελικώσ, προζρχονται από το ηυγωτό, δθλαδι το πρώτο κφτταρο με το
οποίο ξεκίνθςε θ ηωι μασ.
α) Ωσ προσ ποια χαρακτθριςτικά διαφζρουν, γενικά, οι διαφορετικοί τφποι κυττάρων του
οργανιςμοφ μασ. Πώσ ονομάηεται θ βιολογικι διαδικαςία χάρθ ςτθν οποία οι διάφοροι τφποι
κυττάρων, αποκτοφν διαφορετικά χαρακτθριςτικά ο ζνασ από τον άλλον; (3μ)
β) Ένασ τφποσ κυττάρου του ανκρώπινου οργανιςμοφ διακζτει αιμοςφαιρίνθ. Πώσ ονομάηεται
το κφτταρο αυτό και ποιοσ είναι ο ρόλοσ του; (3μ)
γ) Ένασ τφποσ κυττάρου αποκθκεφει λίποσ. Πώσ ονομάηεται το κφτταρο αυτό; Σε ποιο ειδικό
τφπου ιςτοφ ανικει; (3μ)
δ) Ένασ τφποσ κυττάρου ζχει 23 χρωμοςώματα και περιζχει λζκικο. Πώσ ονομάηεται το κφτταρο
αυτό; Ποιοσ ο βιολογικόσ ρόλοσ του; (3μ)

ΙΙ. Μεταξφ των παραγόντων που μποροφν να προκαλζςουν προβλιματα ςτθν υγεία του
εμβρφου περιλαμβάνονται οι ιοί, διάφορεσ φαρμακευτικζσ ουςίεσ και οι ακτινοβολίεσ. Να
απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
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:
Αν και κάκε αίςκθςι μασ ξεχωριςτά, είναι υπεφκυνθ για τθν ανίχνευςθ των μεταβολών ενόσ
τφπου ερεκίςματοσ, οι αιςκιςεισ μασ ςυνεργάηονται ςε πολλζσ από τισ ενζργειζσ μασ. Να
απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

I.

II.

Ποιεσ, κυρίωσ, αιςκιςεισ ςυνεργάηονται κατά τθν επιλογι τθσ τροφισ μασ; Τι κοινό
παρουςιάηουν οι αιςκιςεισ αυτζσ ωσ προσ το είδοσ των υποδοχζων που
χρθςιμοποιοφν; Σε ποιο λοβό των θμιςφαιρίων βρίςκεται το κζντρο για κάκε μια από
αυτζσ;
Ποια αιςκθτιρια όργανα και ποιοι υποδοχείσ ςυνεργάηονται ώςτε να είμαςτε ικανοί να
διατθροφμε τθν ιςορροπία μασ; Να ονομάςετε δφο νεφρα που αναμιγνφονται ςτθ
μεταβίβαςθ των νευρικών ώςεων από τουσ υποδοχείσ που αναφζρατε. Σε ποιο τμιμα
του εγκεφάλου μασ καταλιγουν οι νευρικζσ ώςεισ που παράγουν οι υποδοχείσ που
αναφζρατε, ώςτε να ρυκμιςτεί αντανακλαςτικά θ ιςορροπία μασ; (12+13μ)

