ΘΕΜΑ Β:
Ι. Χάρθ ςτθν ιδιότθτα του αίματοσ να πιηει ςτουσ μικροφσ τραυματιςμοφσ, αποφεφγεται θ
απώλεια αίματοσ, κλείνει θ πφλθ ειςόδου ςτα μικρόβια, ενώ αρχίηει να επουλώνεται το
τραφμα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποια είναι θ πρωτεΐνθ του πλάςματοσ που παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαδικαςία αυτι; Πώσ
ονομάηεται το ζνηυμο που ςυμβάλει ςτθ μετατροπι τθσ ςε ζνα μθ διαλυτό πλζγμα πρωτεϊνών.
Πώσ ονομάηεται το μθ διαλυτό πλζγμα πρωτεϊνών; (3μ)
β) Για το ςχθματιςμό του ενηφμου του ερωτιματοσ α. απαιτείται θ φπαρξθ πολλών
παραγόντων. Ποιοι είναι οι κυριότεροι από τουσ παράγοντεσ αυτοφσ; (6μ)
γ) Σε μερικοφσ ανκρώπουσ, για κλθρονομικοφσ λόγουσ, θ διαδικαςία πιξθσ του αίματοσ
κακυςτερεί ςθμαντικά. Πώσ ονομάηεται το ςχετικό νόςθμα; Ποια είναι θ ςυνζπειά του; Τι είναι
αυτό που «λείπει» από τουσ πάςχοντεσ, ώςτε να το εκδθλώνουν; (3μ)

ΙΙ. Η ωκυτοκίνθ αποτελεί πρωτεΐνθ, ενώ τα οιςτρογόνα και θ τεςτοςτερόνθ αποτελοφν
ςτεροειδείσ ορμόνεσ που εκκρίνονται από τουσ αναπαραγωγικοφσ αδζνεσ των δφο φφλων.
Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιοσ αδζνασ εκκρίνει κάκε μια από τισ ορμόνεσ αυτζσ; (3μ)
β) Τι άλλο παράγεται και εκκρίνεται από τουσ αναπαραγωγικοφσ αδζνεσ κάκε φφλου ςτο
εξωτερικό του ςώματοσ ι ςε κοιλότθτεσ του οργανιςμοφ; (4μ)
γ) Να εξθγιςετε το λόγο για τον οποίο θ ωκυτοκίνθ, γενικώσ, δρα πιο γριγορα από ότι θ
τεςτοςτερόνθ και τα οιςτρογόνα. (6μ)

ΘΕΜΑ Δ:
Μεταξφ των τμθμάτων του νωτιαίου μυελοφ που παρουςιάηονται ςε μια κάκετθ (εγκάρςια)
τομι του είναι: θ φαιά ουςία, θ λευκι ουςία, θ εξωτερικι μινιγγα, ο κεντρικόσ νευρικόσ
ςωλινασ και ο υπαραχνοειδισ χώροσ.

I.
II.

Να τοποκετιςετε τα τμιματα αυτά ςε ςειρά, από το πιο εξωτερικό ςτο πιο
εςωτερικό. Σε ποιο/α από αυτό/ά υπάρχει υγρό; Πώσ ονομάηεται το υγρό αυτό;
Ένα μικρόβιο εντοπίςτθκε ςτο υγρό του προθγοφμενου ερωτιματοσ ςτισ κοιλίεσ
του εγκεφάλου. Σε ποιεσ άλλεσ περιοχζσ του Κ.Ν.Σ. ςτισ οποίεσ ςυναντάται το υγρό

αυτό, μπορεί να μεταφερκεί το μικρόβιο; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.
(12+13μ)

