
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μεταξφ των παραγόντων που επθρεάηουν τθν υγεία του παιδιοφ που πρόκειται να 

γεννθκεί περιλαμβάνονται κλθρονομικοί παράγοντεσ, κακώσ  και ο τρόποσ ηωισ τθσ μθτζρασ. 

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια είναι τα δφο παραδείγματα κλθρονομικών νοςθμάτων που αφοροφν ςτο αίμα; Ποιο 

είδοσ ςυνδρόμου ςχετίηεται με τθν θλικία τθσ μθτζρασ; (3μ) 

β) Γιατί το κάπνιςμα τθσ εγκφου μπορεί να είναι επιβλαβζσ για τθν υγεία του εμβρφου αλλά και 

του νεογνοφ που κα γεννθκεί; (4μ) 

γ) Γιατί θ διατροφι επθρεάηει τθν υγεία τθσ εγκφου και του παιδιοφ; Ποια προβλιματα μπορεί 

να προκαλζςει ςτθν ζγκυο μια μθ ιςορροπθμζνθ διατροφι; (5μ) 

 
 

ΙΙ. O Νωτιαίοσ Μυελόσ είναι μια λεπτι νευρικι ςτιλθ από νευρικό ιςτό που αποτελεί τμιμα 

του Κεντρικοφ Νευρικοφ Συςτιματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Από που αρχίηει και που καταλιγει θ ςτιλθ αυτι; (4μ) 

β) Ποιεσ περιοχζσ του είναι διογκωμζνεσ; (2μ) 

γ) Πώσ ονομάηεται το είδοσ τθσ «ουςίασ» που υπάρχει ςτθν κεντρικι περιοχι του; Από τι 

αποτελείται; (3μ) 

δ) Τι είδουσ κζντρα περιζχει ο Νωτιαίοσ Μυελόσ; Πώσ ονομάηονται τα νεφρα που εκφφονται 

από αυτόν, ποιοσ είναι ο αρικμόσ των ηευγών τουσ(4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ βιολόγοσ δίνει ςτουσ μακθτζσ του 4 παραςκευάςματα κυττάρων του ανκρώπου, 

προκειμζνου να τα παρατθριςουν μικροςκοπικά.  

 

 Το παραςκεφαςμα Α περιζχει τριχοφόρα κφτταρα που ζχουν λθφκεί από ζνα 

αιςκθτιριο όργανο.  

 Το παραςκεφαςμα Β ζχει κφτταρα που δεν ζχουν πυρινα και ζχουν αμφίκοιλο 

ςχιμα. 

 Το παραςκεφαςμα Γ ζχει κφτταρα που φζρουν πολυάρικμεσ λάχνεσ και ζχουν λθφκεί 

από το ζντερο. 

 Το παραςκεφαςμα Δ περιζχει ςπερματογόνια. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 



I. Από ποιο/α είδθ αιςκθτθρίων οργάνων μποροφν να ζχουν προζλκει τα κφτταρα του 

παραςκευάςματοσ Α; Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα του παραςκευάςματοσ Β;  

II. Σε ποιο είδοσ ιςτοφ ανικουν τα κφτταρα του παραςκευάςματοσ Γ; Από ποιο μζροσ του 

ανκρώπου ζχουν λθφκεί τα κφτταρα του παραςκευάςματοσ Δ; Πόςα χρωμοςώματα 

ζχουν τα κφτταρα από όλα τα παραςκευάςματα; (12+13μ) 

 


