
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τα κφτταρα του ανκρώπινου οργανιςμοφ ζχουν ποικίλα μορφολογικά και λειτουργικά 

χαρακτθριςτικά. 

 

α) Ένα κφτταρο δεν ζχει πυρινα και το ςχιμα του είναι αμφίκοιλου δίςκου. Ποιο κφτταρο 

μπορεί να είναι αυτό; Ποια θ λειτουργία του; (4μ) 

 

β) Ένα είδοσ ιςτοφ ζχει πεπλατυςμζνα κφτταρα. Ποιο μπορεί να είναι αυτό το είδοσ ιςτοφ; Σε 

ποιεσ περιοχζσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ ςυναντιζται; (4μ) 

 

γ) Ένα κφτταρο δεν φζρει γραμμϊςεισ και ζχει τθν ικανότθτα να ςυςπάται. Σε ποιο ιδιαίτερο 

είδοσ ιςτοφ ανικει; Ποιο είναι το ςχιμα του; Σε ποιεσ περιοχζσ του ανκρϊπινου οργανιςμοφ 

ςυναντάται; (4μ) 

 

ΙΙ. Το Περιφερικό Νευρικό Σφςτθμα, αποτελείται από τα νεφρα. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Από τι αποτελείται ζνα νεφρο; (2μ) 

β) Σε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνονται τα νεφρα, ανάλογα με τθ λειτουργία τουσ; (3μ) 

γ) Σε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνονται τα νεφρα, ανάλογα με το τμιμα του Κεντρικοφ Νευρικοφ 

Συςτιματοσ από το οποίο εκφφονται; Ποια από τισ κατθγορίεσ αυτζσ περιζχει μόνο μεικτά 

νεφρα; (4μ) 

δ) Από πόςα ηεφγθ νεφρων αποτελείται θ κατθγορία νεφρων του ερωτιματοσ γ. που περιζχει 

μόνο μεικτά νεφρα; Ποιεσ περιοχζσ του ανκρϊπινου ςϊματοσ νευρϊνουν; (4μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ο Κωςτισ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ για τον παράγοντα Rhesus, εκδιλωςε τθν 

ανθςυχία του, για το ενδεχόμενο, θ ζγκυοσ μθτζρα του να γεννιςει ζνα παιδί ςτο οποίο τα 

ερυκρά αιμοςφαίρια κα καταςτραφοφν από τα αντιςώματά τθσ. Ο βιολόγοσ κακθγθτισ 

ρώτθςε τότε τον Κωςτι αν γνωρίηει τθν ομάδα αίματοσ του πατζρα του και ο Κωςτισ του 

απάντθςε ότι, μάλλον ο πατζρασ του είναι Rh-. 

 

I. Κατά τθν άποψι ςασ, ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι βάςιμθ θ ανθςυχία του Κωςτι; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 



II.  Αν τελικά ο πατζρασ του Κωςτι είναι Rh+, ςε ποια ομάδα ςε ό,τι αφορά τον παράγοντα 

Rhesus πρζπει να ανικει θ μθτζρα του ϊςτε να είναι βάςιμοι οι φόβοι του Κωςτι; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12+13μ) 

 


