ΘΕΜΑ Β
Ι. Κάκε φορά που θ καρδιά μασ «χτυπάει» πραγματοποιείται ζνασ κφκλοσ από
γεγονότα χάρθ ςτα οποία το αίμα που αναρροφάται από τισ φλζβεσ, προωκείται
ςτο ςϊμα μζςω των αρτθριϊν. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Από ποφ δζχεται αίμα ο δεξιόσ κόλποσ και από ποφ ο αριςτερόσ κόλποσ τησ
καρδιάσ; Τι ςυμβαίνει ςτουσ κόλπουσ για να προωθηθεί το αίμα προσ τισ κοιλίεσ;
(3μ)
β) Τι ςυμβαίνει ςτισ κοιλίεσ για να προωθηθεί το αίμα προσ τισ αρτηρίεσ; Για ποιο
λόγο το αίμα δεν επιςτρζφει ςτουσ κόλπουσ; (4μ)
γ) Είναι δυνατόν το αίμα να προωθηθεί από το δεξιό κόλπο ςτον αριςτερό κόλπο;
Να αιτιολογήςετε την απάντηςή ςασ (3μ)
δ) Με ποια αρτηρία ςυνδζεται η αριςτερή κοιλία και με ποια η δεξιά; (2μ)

ΙΙ. Το ανκρϊπινο μάτι είναι ζνα ςφνκετο αιςκθτιριο όργανο, του οποίου τα
επιμζρουσ τμιματα ςυνεργάηονται ϊςτε να είναι δυνατι θ αίςκθςθ τθσ όραςθσ.
Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποια είναι η ςειρά με την οποία διατάςςονται οι 3 χιτώνεσ του οφθαλμικοφ
βολβοφ, από το εξωτερικό προσ το εςωτερικό του ματιοφ; (3μ)
β) Ποιοσ από τουσ χιτώνεσ του ερωτήματοσ α. περιλαμβάνει πολυάριθμα αιμοφόρα
αγγεία; Ποιου χιτώνα είναι τμήμα η ίριδα; Ποιου χιτώνα είναι τμήμα η ωχρή κηλίδα
και η οπτική θηλή; (4μ)
γ) Σε ποια τμήματα του οφθαλμικοφ βολβοφ υπάρχουν λείοι μφεσ; Σε ποιουσ
χιτώνεσ του οφθαλμικοφ βολβοφ υπάρχουν χρωςτικζσ; Να εξηγήςετε τη ςημαςία
των χρωςτικών που βρίςκονται ςτον χιτώνα ο οποίοσ περιζχει πολυάριθμα αγγεία.
(6μ)

ΘΕΜΑ Δ
Οι λειτουργίεσ για τισ οποίεσ ευκφνεται ζνασ ιςτόσ, ωσ ζνα βακμό, εξαρτϊνται
από το είδοσ των πρωτεϊνϊν που υπάρχουν ςτα κφτταρά του και ςτθ
μεςοκυττάρια ουςία του. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν προθγοφμενθ πρόταςθ να
ςυντάξετε ζνα κείμενο ςτο οποίο:

I.

Να ςυςχετίςετε την ελαςτικότητα του δζρματοσ, την ανθεκτικότητα των
τενόντων και των οςτών με τισ ςυγκεκριμζνεσ πρωτεΐνεσ που υπάρχουν ςτισ
δομζσ αυτζσ.

II.

Να ςυςχετίςετε τισ ιδιότητεσ του αίματοσ να μεταφζρει οξυγόνο, να
αποτρζπει την αιμορραγία ςε μικροφσ τραυματιςμοφσ και να καταςτρζφει τα
μικρόβια με τισ ςυγκεκριμζνεσ πρωτεΐνεσ που περιζχει. (12+13μ)

