ΘΕΜΑ Β:
Ι. Το μυϊκό ςφςτθμα, του οποίου ο βαςικότεροσ ιςτόσ είναι ο μυϊκόσ, είναι υπεφκυνο για τισ
κινιςεισ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιο άλλο ςφςτθμα οργάνων, μαηί με το μυϊκό, ςυμβάλλει ςτθν πραγματοποίθςθ των
κινιςεων; (4μ)
β) Πϊσ ονομάηονται τα κφτταρα του μυϊκοφ ιςτοφ. Ποια είναι θ χαρακτθριςτικι ικανότθτα που
ζχουν; (4μ)
γ) Ποια διαφορετικά είδθ μυϊκοφ ιςτοφ υπάρχουν ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό; (3μ)
δ) Τα όργανα του μυϊκοφ ςυςτιματοσ εκτελοφν εντολζσ τισ οποίεσ λαμβάνουν από ζνα άλλο
ςφςτθμα του οργανιςμοφ μασ. Ποιο είναι το ςφςτθμα αυτό; (1μ)

ΙΙ. Το ερειςτικό ςφςτθμα, εκτόσ από τα οςτά, αποτελείται και από τισ αρκρϊςεισ. Να
απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Τι είναι οι αρκρϊςεισ; Να ονομάςετε τα διαφορετικά είδθ ςτα οποία διακρίνονται. (5μ)
β) Ποιο από τα είδθ αρκρϊςεων που αναφζρατε ςτο α. ερϊτθμα δεν επιτρζπει ςχεδόν καμία
κινθτικότθτα; Τι παρεμβάλλεται μεταξφ των δφο οςτϊν που ςυνδζονται με αυτό το είδοσ
άρκρωςθσ; (3μ)
γ) Ένα είδοσ από τισ αρκρϊςεισ που αναφζρατε ςτο α. ερϊτθμα επιτρζπει ςχετικά μεγάλθ
κινθτικότθτα. Ποια είδθ κινιςεων επιτρζπουν οι αρκρϊςεισ αυτζσ; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ:
Ο αιματοκρίτθσ είναι θ εκατοςτιαία αναλογία του όγκου που καταλαμβάνουν τα ερυκρά
μασ αιμοςφαίρια, ανά μονάδα όγκου αίματοσ. Ζτςι όταν λζμε ότι ο αιματοκρίτθσ μασ είναι
45%, αυτό ςθμαίνει ότι ςε 100 mL αίματόσ μασ τα 45 mL καταλαμβάνονται από τα ερυκρά
αιμοςφαίρια.
Από μετριςεισ που ζγιναν ςε περιοχζσ διαφορετικοφ υψομζτρου ςυντάχκθκε ο ακόλουκοσ
πίνακασ ςτον οποίο παρουςιάηεται θ μεταβολι των φυςιολογικϊν τιμϊν του αιματοκρίτθ
ςε ςχζςθ με το υψόμετρο:
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Με βάςθ τον πίνακα που ςασ δίνετε, να ςυντάξετε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο να εξθγείτε:

I.

II.

Πϊσ μεταβάλλεται θ τιμι του αιματοκρίτθ, με τθν αφξθςθ του υψομζτρου; Πϊσ
μεταβάλλεται ο αρικμόσ των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων μασ, με τθν αφξθςθ του
υψομζτρου;
Τθν ανάγκθ που εξυπθρετεί θ αφξθςθ του αιματοκρίτθ με τον τρόπο που
προςδιορίςατε ςτο προθγοφμενο ερϊτθμα. (12+13μ)

