ΘΕΜΑ Β
Ι. Σε ζνα μεγάλο βακμό, ο βιολογικόσ ρόλοσ των ερυκρών αιμοςφαιρίων
οφείλεται ςτο χαρακτθριςτικό ςχιμα τουσ και ςτο είδοσ τθσ πρωτεΐνθσ που
κυριαρχεί ςτο κυτταρόπλαςμά τουσ. Παράλλθλα ςτθν επιφάνειά τουσ, τα
αντιγόνα κακορίηουν τθν ομάδα αίματοσ ςτθν οποία ανικουμε και ςυνεπώσ τθν
ςυμβατότθτα κατά τισ μεταγγίςεισ αίματοσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

α) Ποιο είναι το φυςιολογικό ςχιμα των ϊριμων ερυκρϊν αιμοςφαιρίων; Σε ποια
κλθρονομικι πάκθςθ το ςχιμα αυτό μεταβάλλεται ϊςτε να γίνει δρεπανοειδζσ;
(2μ)
β) Πϊσ ονομάηεται θ πρωτεΐνθ που βρίςκεται ςτο εςωτερικό τουσ; Ποια αζρια
μποροφν να ςυνδζονται με αυτιν; Να αναφζρετε μια αιτία για τθν οποία τα
επίπεδα τθσ πρωτεΐνθσ αυτισ, μπορεί να είναι μειωμζνα. (4μ)
γ) Ποια αντιγόνα ςφμφωνα με το ςφςτθμα ΑΒ0 υπάρχουν ςτθν επιφάνεια των
ερυκρϊν αιμοςφαιρίων και ποια αντιςϊματα (ςυγκολλθτίνεσ) ςτο πλάςμα του
αίματοσ:



ενόσ ατόμου που ανικει ςτθν Α ομάδα αίματοσ και
ενόσ ατόμου που ανικει ςτθν ΑΒ ομάδα αίματοσ; (6μ)
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

Η μθνιγγίτιδα αποτελεί ςοβαρό νόςθμα που μπορεί να προκλθκεί από ζνα
βακτιριο (μθνιγγιτιδόκοκκοσ) και το οποίο πλιττει το Κεντρικό Νευρικό Σφςτθμά
του ανκρώπου. Οι γιατροί προκειμζνου να διαπιςτώςουν τθν φπαρξθ του
βακτθρίου κάνουν καλλιζργεια δείγματοσ εγκεφαλονωτιαίου υγροφ που
λαμβάνουν με παρακζντθςθ από τθν ςπονδυλικι ςτιλθ του αςκενοφσ. Να
απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
I.

Πϊσ ονομάηεται ο χϊροσ που περιβάλλει τον νωτιαίο μυελό από τον οποίο
αντλικθκε το δείγμα; Ποφ αλλοφ βρίςκεται το εγκεφαλονωτιαίο υγρό ςτο
νωτιαίο μυελό, εκτόσ από τον χϊρο αυτόν;

II.

Για ποιο λόγο το δείγμα εγκεφαλονωτιαίου υγροφ από τον χϊρο αυτό, είναι
ικανό να αποκαλφψει, (μετά από καλλιζργεια), αν ο εγκζφαλοσ, που βρίςκεται
ψθλότερα, ζχει μολυνκεί από μθνιγγιτιδόκοκκο; (12+13μ)

