
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μποροφμε να καταλαβαίνουμε αν ζχουμε πυρετό, όπωσ επίςθσ και αν κάνει κρφο ι ηζςτθ. 

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιοι είναι οι υποδοχείσ χάρθ ςτουσ οποίουσ αντιλαμβανόμαςτε τθ μεταβολι τθσ 

εξωτερικισ ι εςωτερικισ κερμοκραςίασ; (4μ) 

β) Ποφ βρίςκονται οι υποδοχείσ αυτοί και πώσ διακρίνονται μεταξφ τουσ ανάλογα με το είδοσ 

του ερεκίςματοσ που ανιχνεφουν; (4μ) 

γ) Ποια είναι θ διαδρομι που ακολουκοφν οι νευρικζσ ώςεισ τισ οποίεσ παράγουν οι υποδοχείσ 

αυτοί, προκειμζνου να αναλυκοφν και να ερμθνευκοφν; (4μ) 

   

ΙΙ. Ζνα ςπερματοηωάριο προκειμζνου να γονιμοποιιςει ζνα ωάριο πρζπει, πρώτον να το 

ςυναντιςει και δεφτερον να καταφζρει να ειςζλκει ςτο εςωτερικό του. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Από ποιο οργανίδιό του αντλεί ενζργεια το ςπερματοηωάριο προκειμζνου να διανφςει το 

δρόμο που το χωρίηει από το ωάριο; (2μ) 

β)  Ποιο τμιμα του ςπερματοηωαρίου ειςδφει ςτο εςωτερικό του ωαρίου; Πώσ το καταφζρνει;  

Είναι δυνατι θ είςοδοσ και άλλου ςπερματοηωαρίου ςτο εςωτερικό ενόσ ωαρίου; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ; (4μ) 

γ) Ποια διαδρομι ακολουκοφν τα ςπερματοηωάρια από τότε που απελευκερώνονται με τθν 

εκςπερμάτωςθ, ωσ τον τελικό προοριςμό τουσ; (3μ) 

δ) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα από τα οποία προζρχονται κατευκείαν τα ςπερματοηωάρια; 

Ποιοσ είναι ο αρικμόσ των χρωμοςωμάτων τουσ; Τι είδουσ μεταβολζσ υφίςτανται ώςτε να 

αποκτιςουν τθ μορφι των ςπερματοηωαρίων; (4μ). 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Η κρομβοκυτταροπενία είναι μια διαταραχι ςτθν οποία ο αρικμόσ των αιμοπεταλίων 

μειώνεται κάτω από τα 50.000 ανά mm3 αίματοσ. Η διαταραχι αυτι μπορεί να οφείλεται 

ςε διάφορα αίτια, ενώ μπορεί να ζχει διάφορεσ ςυνζπειεσ για τθν υγεία μασ, από ςχετικά 

ιπιεσ μζχρι και ιδιαιτζρωσ ςοβαρζσ.  

 

I. Ποια είναι θ διάρκεια ηωισ των αιμοπεταλίων; Πώσ ο οργανιςμόσ μασ, φυςιολογικά, 

εξαςφαλίηει τον «ςωςτό» αρικμό αιμοπεταλίων ςτο αίμα του, παρά τθν περιοριςμζνθ 

διάρκεια ηωισ τουσ;  Με βάςθ τθν απάντθςθ που δώςατε ςτο προθγοφμενο ερώτθμα, 



εξθγείςτε το λόγο για τον οποίο οι ενιλικεσ υγιείσ άνκρωποι, δεν πρζπει να διςτάηουν 

να γίνουν δότεσ αιμοπεταλίων, φοβοφμενοι πικανζσ ςυνζπειεσ για τθν υγεία τουσ.  

II. Εξθγιςτε αναλυτικά πώσ γίνεται θ πιξθ του αίματοσ και πώσ μπορεί να επθρεαςτεί ςε 

ζναν άνκρωπο που πάςχει από κρομβοκυτταροπενία; (12+13μ) 

 


