
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Χάρθ ςτο ςυνδυαςμό τθσ μείωςθσ και τθσ γονιμοποίθςθσ το ηυγωτό, από το οποίο 

προκφπτει ο νζοσ άνκρωποσ ζχει τον ςωςτό, για το είδοσ μασ,  αρικμό των 46 

χρωμοςωμάτων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Σε ποιο όργανο του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του άνδρα και τθσ γυναίκασ γίνεται θ 

μείωςθ; Σε ποιο τμιμα του γυναικείου αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ ςυμβαίνει θ 

γονιμοποίθςθ; (3μ) 

β) Τι ακριβϊσ κάνει θ μείωςθ ϊςτε να διατθρείται, κατά τθν αναπαραγωγι του ανκρϊπου, 

ςωςτόσ ο αρικμόσ χρωμοςωμάτων; (3μ) 

γ) Τι ακριβϊσ κάνει θ γονιμοποίθςθ ϊςτε να διατθρείται, κατά τθν αναπαραγωγι του 

ανκρϊπου, ο ςωςτόσ αρικμόσ χρωμοςωμάτων; (3μ) 

δ) Σε ποια πακολογικι κατάςταςθ μπορεί να οδθγιςει θ ανεπάρκεια παραγωγισ ωαρίων; Πϊσ 

μπορεί γενικά να αντιμετωπιςτεί θ κατάςταςθ αυτι; (3μ) 

 

ΙΙ. Μεταξφ των ορμονών που παράγει το πάγκρεάσ μασ περιλαμβάνεται και θ πρωτεΐνθ 

ινςουλίνθ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α)  Πϊσ ονομάηεται θ μοίρα του παγκρζατοσ που είναι υπεφκυνθ για τθν παραγωγι τθσ 

ινςουλίνθσ; Ποια είναι θ λειτουργία αυτισ τθσ ορμόνθσ; (4μ) 

 

β) Ποια άλλα προϊόντα παράγει το πάγκρεασ; Ποιο από τα προϊόντα αυτά απελευκερϊνεται ςε 

κοιλότθτα του ςϊματόσ μασ; (3μ) 

 

γ) Ποφ βρίςκονται οι υποδοχείσ με  τουσ οποίουσ  ςυνδζονται  οι ορμόνεσ που ανικουν ςτθν 

ίδια κατθγορία ορμονϊν με τθν ινςουλίνθ; Ποια είναι θ ςυνζπεια τθσ δράςθσ των ορμονϊν 

αυτισ τθσ κατθγορίασ ςτα κφτταρα ςτόχουσ τουσ; (6μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ:  

Βιοεπιςτιμονεσ προςπακοφν να αναπτφξουν ζναν τφπο ςυνκετικοφ  «αίματοσ» ωσ 

υποκατάςτατου ι ςυμπλθρωματικοφ του κανονικοφ αίματοσ, προκειμζνου να 

 αντιμετωπίςουν το πρόβλθμα τθσ μειωμζνθσ διακεςιμότθτασ του κανονικοφ αίματοσ, 

αλλά και να περιορίςουν τισ ανεπικφμθτεσ ςυνζπειεσ των μεταγγίςεων. Αυτό το 

ςυνκετικό «αίμα»: 

  



·         Δεν διακζτει ερυκρά αιμοςφαίρια, ενώ  

·         Στο πλάςμα του (μαηί με τα υπόλοιπα χριςιμα ςυςτατικά που υπάρχουν), 

περιζχεται μια ειδικά τροποποιθμζνθ αιμοςφαιρίνθ που μπορεί να διατθρείται 

αναλλοίωτθ για περιςςότερο από 6 μινεσ.  

Αν, τελικά, ξεπεραςτοφν επιμζρουσ προβλιματα που υπάρχουν με τθν παραγωγι του 

ςυνκετικοφ «αίματοσ», και το «αίμα» αυτό δοκεί προσ χριςθ, εξθγείςτε γιατί το 

υποκατάςτατο αυτό: 

                    I.            Μπορεί να ςυμβάλλει ςτον περιοριςμό των ανεπικφμθτων 

ςυνεπειϊν των μεταγγίςεων. 

                  II.            Μπορεί να ικανοποιιςει, επί μακρόν, τισ ανάγκεσ των αςκενϊν ςε 

αιμοςφαιρίνθ, ενϊ μπορεί να εξαςφαλίςει τθ μεταφορά τθσ, ακόμθ και ςε ιςτοφσ των 

οποίων τα τριχοειδι αγγεία, ζχουν ςτενζψει, εξαιτίασ διαφόρων αγγειακϊν πακιςεων. 

(12+13μ) 

 


