ΘΕΜΑ Β
Ι. Η μια από τισ διαφορετικζσ πορείεσ που ακολουκεί το αίμα ςτον οργανιςμό μασ
χαρακτθρίηεται μικρι κυκλοφορία. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Από ποιο όργανο ξεκινά, ςε ποια όργανα μεταφζρεται και ςε ποιο όργανο
καταλιγει το αίμα ςτθν κυκλοφορία αυτι; (3μ)
β) Πϊσ ονομάηεται το αγγείο με το οποίο το αίμα απομακρφνεται από το όργανο
από το οποίο ξεκινά; Πϊσ ονομάηονται τα αγγεία που επαναφζρουν το αίμα ςτο
όργανο αυτό; (3μ)
γ) Ποιο/α από τα αγγεία του β. ερωτιματοσ μεταφζρουν οξυγονωμζνο, ποιο/α
μεταφζρουν μθ οξυγονωμζνο αίμα; (3μ).
δ) Πϊσ ονομάηεται το τμιμα του οργάνου από το οποίο ξεκινά το αίμα κατά τθν
κυκλοφορία αυτι; Πϊσ ονομάηεται το τμιμα του οργάνου ςτο οποίο καταλιγει το
αίμα ςτθν κυκλοφορία αυτι, προκειμζνου να αρχίςει ζνασ νζοσ κφκλοσ τθσ; (3μ).

ΙΙ. Οι ςωματικζσ αιςκιςεισ είναι το αποτζλεςμα τθσ ερμθνείασ νευρικϊν ϊςεων
που προζρχονται από υποδοχείσ οι οποίοι βρίςκονται ςε διάφορα ςθμεία του
ςϊματοσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ ςωματικϊν αιςκιςεων; (4μ)
β) Ποιο είδοσ υποδοχζων είναι υπεφκυνο για τθν αίςκθςθ του πόνου; Ποια αίτια
μποροφν να προκαλζςουν διζγερςθ των υποδοχζων αυτϊν; (4μ)
γ) Οι διαφορετικζσ ομάδεσ υποδοχζων είναι ομοιόμορφα κατανεμθμζνεσ ςτο
δζρμα; Να παρακζςετε ζνα ςχετικό παράδειγμα που ενιςχφει τθν άποψι ςασ. (5μ)

ΘΕΜΑ Δ
Τα ανκρϊπινα ερυκρά αιμοςφαίρια κατά τθν ανάπτυξι τουσ αποκτοφν ζνα
ιδιόμορφο ςχιμα, ενϊ ςτο κυτταρόπλαςμά τουσ ςυςςωρεφεται μια
εξειδικευμζνθ πρωτεΐνθ.

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθ λειτουργία των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων και το γεγονόσ
ότι ζνα κφτταρο δεν μπορεί να ηιςει για πολφ χωρίσ πυρινα, να εξθγιςετε
ςυνοπτικά:
I.

Ποιο είναι το ςχιμα των ϊριμων ερυκρϊν αιμοςφαιρίων και που οφείλεται;
Ποια ςθμαςία ζχει το γεγονόσ ότι το κυτταρόπλαςμά τουσ κυριαρχείται από τθν
ςυγκεκριμζνθ πρωτεΐνθ;

II.

Πϊσ ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ «καταφζρνει» να διακζτει πάντα επαρκι αρικμό
ερυκρϊν αιμοςφαιρίων, παρόλο που τα κφτταρα αυτά πεκαίνουν 120 θμζρεσ
μετά τθ γζννθςι τουσ. Πϊσ κα αξιοποιοφςατε τθν εξιγθςθ που δϊςατε
προκειμζνου να πείςετε ζναν δφςπιςτο υγιι ςυγγενι ςασ, να γίνει εκελοντισ
αιμοδότθσ; (12+13μ)

