ΘΕΜΑ Β
Ι. Τα κφτταρα των ιςτϊν περιβάλλονται από μεςοκυττάρια ουςία. Να απαντήςετε
ςτισ ερωτήςεισ:
α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ των πρωτεϊνικών ινιδίων που υπάρχουν ςτθ
μεςοκυττάρια ουςία του ερειςτικοφ ιςτοφ; (4μ)
β) Ποια χαρακτθριςτικά προςδίδει ςτθ μεςοκυττάρια ουςία του ερειςτικοφ ιςτοφ
κακζνα από τα είδθ πρωτεϊνικών ινιδίων που περιζχει; (4μ)
γ) Πώσ ονομάηεται θ μεςοκυττάρια ουςία του αίματοσ; Να ονομάςετε τρεισ
διαφορετικζσ κατθγορίεσ πρωτεϊνών που περιζχει; (4μ)
ΙΙ. Όταν ειςάγουμε την τροφή ςτο ςτόμα μασ οι ςιελογόνοι αδζνεσ εκκρίνουν
ςάλιο προκειμζνου να αρχίςει η διαδικαςία τησ πζψησ και να διευκολυνθεί η
κατάποςη τησ τροφήσ. Όμωσ και ςτο γαςτρεντερικό ςωλήνα υπάρχουν αδζνεσ
που ςυμμετζχουν ςτη λειτουργία του πεπτικοφ ςυςτήματόσ μασ, με την
παραγωγή βλζννασ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:
α) Σε ποια κατθγορία αδζνων ανικουν οι ςιελογόνοι αδζνεσ και ςε ποια κατθγορία
οι αδζνεσ που παράγουν βλζννα, από τι είδοσ ιςτοφ αποτελοφνται; (4μ)
β) Ποια είναι θ διαφορά μεταξφ των αδζνων του α. ερωτιματοσ ωσ προσ τον αρικμό
των κυττάρων που τουσ αποτελοφν; (3μ)
γ) Στθ λειτουργία του πεπτικοφ μασ ςυςτιματοσ το πάγκρεασ ςυμμετζχει με τθν
παραγωγι ενόσ υγροφ. Πώσ ονομάηεται το υγρό αυτό; Σε ποιο ςθμείο του ςώματοσ
και μζςω ποιασ δομισ εκκρίνεται; Πώσ χαρακτθρίηεται θ μοίρα του παγκρζατοσ που
το εκκρίνει; (6μ)

ΘΕΜΑ Δ
Ζνα ερυθρό αιμοςφαίριο που βριςκόταν ςτον δεξιό κόλπο τησ καρδιάσ μετά από
λίγο χρόνο εντοπίςτηκε ςτην αριςτερή κοιλία τησ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:
I.

Το αιμοςφαίριο ζχει διαφορετικι περιεκτικότθτα ςε οξυγόνο ςτθν αριςτερι
κοιλία ςε ςχζςθ με τθν περιεκτικότθτα που είχε ςτον δεξιό κόλπο; Να
αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ, εξθγώντασ τι ςυνζβθ ςτο κυτταρόπλαςμα του
αιμοςφαιρίου, ώςτε να γίνει αυτι θ μεταβολι. (12μ).

II.

Να παρακζςετε όλθ τθ διαδρομι που ζκανε το αιμοςφαίριο από τον δεξιό
κόλπο ςτθν αριςτερι κοιλία, αναφζροντασ- και ςτθ ςωςτι ςειρά- όλα τα

τμιματα τθσ καρδιάσ, και όλα τα αγγεία που αποτελοφν μζροσ αυτισ τθσ
διαδρομισ. (13μ)

