ΘΕΜΑ Β
Ι. Το αίμα αποτελείται από το πλάςμα και τα ζμμορφα ςυςτατικά του. Να
απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

α) Σε ποιο τμιμα του ςώματόσ μασ παράγονται τα ζμμορφα ςυςτατικά του αίματοσ;
(2μ)
β) Σε ποιο από τα τμιματα του αίματοσ υπάρχουν ςυγκολλθτίνεσ, ςε ποιο από τα
ζμμορφα ςυςτατικά του υπάρχουν ςυγκολλθτινογόνα; (2μ)
γ) Ποιο από τα ζμμορφα ςυςτατικά του είναι απαραίτθτο για τθν παραγωγι τθσ
κρομβίνθσ; Ποια είναι θ μορφι με τθν οποία γίνονται αντιλθπτά ςτο μικροςκόπιο
αυτά τα ζμμορφα ςυςτατικά; (4μ)
δ) Τι είναι θ οξυαιμοςφαιρίνθ; Σε ποιο από τα ζμμορφα ςυςτατικά του αίματοσ
ςυναντάται; (4μ)

ΙΙ. Ο οφκαλμόσ μασ είναι το αιςκθτιριο όργανο που είναι υπεφκυνο για τθν
αίςκθςθ τθσ όραςθσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Πώσ ονομάηεται το νεφρο μζςω του οποίου οδθγοφνται οι νευρικζσ ώςεισ από
τον κάκε οφκαλμό μασ ςτο κζντρο τθσ όραςθσ; Πώσ ονομάηεται το άνοιγμα του
αμφιβλθςτροειδοφσ μασ χιτώνα από το οποίο εξζρχεται το νεφρο αυτό; (4μ)
β) Σε ποιο χιτώνα του ματιοφ μασ βρίςκονται τα ραβδία και τα κωνία; Τι περιζχουν
τα ραβδία και τα κωνία; Πώσ ονομάηεται θ περιοχι του χιτώνα ςτθν οποία
εντοπίηονται, κυρίωσ, τα κωνία; (6μ)
γ) Μζςω ποιων υγρών των οφκαλμών μασ διζρχεται το φωσ που φτάνει ςτο μάτι
μασ, ώςτε να καταλιξει ςτον αμφιβλθςτροειδι χιτώνα; Ποιο από τα υγρά αυτά
βρίςκεται πίςω από το φακό; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ζνασ ςυμμακθτισ ςασ κακϊσ πλθςίαηε ςτθ ςτάςθ, είδε το λεωφορείο που κα
ζπαιρνε για να επιςτρζψει ςπίτι του να ζρχεται. Άρχιςε λοιπόν να τρζχει για να το
προλάβει. Ατυχϊσ όμωσ ο οδθγόσ του λεωφορείου δεν τον αντιλιφκθκε και ζτςι ο
ςυμμακθτισ ςασ, απζμεινε ςτθν ςτάςθ, λαχανιαςμζνοσ και με ζνα ζντονο
χτυποκάρδι. Μετά όμωσ από λίγο, ο ςυμμακθτισ ςασ απζκτθςε ξανά, τον

κανονικό ρυκμό αναπνοισ και παλμϊν τθσ καρδιάσ του. Να απαντιςετε ςτισ
ερωτιςεισ:
I.

Ποιο τμιμα του εγκεφάλου επθρζαςε τον ρυκμό με τον οποίο ανζπνεε ο
ςυμμακθτισ ςασ ςε όλθ τθ διάρκεια του περιςτατικοφ; Ποιο από τα τμιματα
του Α.Ν.Σ. «ανζλαβε δράςθ», για να τροποποιιςει τον ρυκμό τθσ αναπνοισ του,
όταν ο ςυμμακθτισ ςασ ζτρεξε για να προλάβει το λεωφορείο, και ποιο όταν ο
ςυμμακθτισ ςασ θρεμοφςε ςτθν ςτάςθ;

II.

Ποια ανάγκθ επζβαλλε τθν αφξθςθ του ρυκμοφ λειτουργίασ τθσ καρδιάσ του,
όταν ζτρεξε; Ποιο τμιμα του εγκεφάλου επθρζαςε τον ρυκμό με τον οποίο
χτυποφςε θ καρδιά του ςυμμακθτισ ςασ ςε όλθ τθ διάρκεια του περιςτατικοφ;
Ποιο από τα τμιματα του Α.Ν.Σ. «ανζλαβε δράςθ», για να τροποποιιςει τον
ρυκμό των παλμών τθσ καρδιάσ του, όταν ζτρεξε και ποιο, όταν ο ςυμμακθτισ
ςασ θρεμοφςε ςτθ ςτάςθ; (12+13μ)

