ΘΕΜΑ Β
Ι. Το αυτί μασ είναι αιςκθτιριο όργανο και για τθν αίςκθςθ τθσ ακοισ και για τθν
αίςκθςθ τθσ ιςορροπίασ.
α) Σε ποιο τμιμα του αυτιοφ βρίςκονται τα ακουςτικά οςτάρια; Ποια είναι θ ςειρά
τουσ, από το εξωτερικό προσ το εςωτερικό του αυτιοφ μασ; Ποιο από αυτά
βρίςκεται ςε επαφι με τον τυμπανικό υμζνα, ποιο ςυνδζεται με τθν ωοειδι
μεμβράνθ (6μ)
β) Ποιοι είναι οι υποδοχείσ τθσ ιςορροπίασ; Ποιοι από αυτοφσ φζρουν ςτθν
επιφάνεια τουσ ωτόλικουσ; Ποια είναι θ ςφςταςθ των ωτολίκων; Πώσ ονομάηεται το
νεφρο που μεταφζρει τισ νευρικζσ ώςεισ που παράγονται από τουσ υποδοχείσ τθσ
ιςορροπίασ; Σε ποιο τελικά τμιμα του εγκεφάλου καταλιγουν αυτζσ οι νευρικζσ
ώςεισ, προκειμζνου να ερμθνευκοφν; (6μ)

ΙΙ. Μεταξφ των ουςιών που περιζχει το αίμα μασ περιλαμβάνονται οι:
Αιμοςφαιρίνθ, Ινωδογόνο, Συγκολλθτινογόνα, Ορμόνεσ, Συγκολλθτίνεσ,
Αλβουμίνεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιεσ από τισ ουςίεσ αυτζσ εντοπίηονται ςτα ερυκρά αιμοςφαίρια; (2μ)
β) Ποιεσ από τισ ουςίεσ αυτζσ εντοπίηονται ςτο πλάςμα του αίματοσ; (4μ)
γ) Αν ζνασ άνκρωποσ ζχει ςυγκολλθτινογόνο Α, ποιο είδοσ ςυγκολλθτίνθσ διακζτει
αναφορικά με το ςφςτθμα ΑΒ0; Σε ποια από τισ ομάδεσ αίματοσ δεν υπάρχει κανζνα
ςυγκολλθτινογόνο αναφορικά με το ςφςτθμα ΑΒ0; (4μ)
δ) Τι είναι το ινώδεσ; Ποια από τισ ουςίεσ που αναφζρονται ςτθν εκφώνθςθ μπορεί
να μετατραπεί ςε αυτό; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ
Οι ιςτοί κατά κανόνα αποτελοφνται από κφτταρα που ζχουν όμοια μορφολογία
και ςυμμετζχουν ςτθν ίδια λειτουργία. Ωςτόςο ςτθ Βιολογία οι κανόνεσ
παρουςιάηουν πολλζσ εξαιρζςεισ. Να ςυντάξετε λοιπόν ζνα κείμενο ςτο οποίο να
εξθγείτε ςυνοπτικά:
I.

Γιατί ο νευρικόσ ιςτόσ «παραβαίνει» τον κανόνα αυτόν, και ωσ προσ τθ μορφι
των κυττάρων που τον αποτελοφν και ωσ προσ τθ λειτουργία που εκτελεί κακζνα
από αυτά;

II.

Γιατί το αίμα, ωσ ιςτόσ, «παραβαίνει» επίςθσ, τον κανόνα αυτόν και ωσ προσ τθ
μορφι, και ωσ προσ τθ λειτουργία των κυττάρων που τον αποτελοφν; (12+13μ)

