ΘΕΜΑ Β:
Ι. Πολλά ςυςτιματα οργάνων ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ για τθν εκτζλεςθ μιασ ευρφτερθσ
λειτουργίασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποια ςυςτιματα οργάνων ςυμβάλλουν ϊςτε να πραγματοποιοφνται οι κινιςεισ του
ανκρϊπινου ςϊματοσ; (2μ)
β) Ποιο ςφςτθμα οργάνων προςλαμβάνει ερεκίςματα από το εξωτερικό και το εςωτερικό
περιβάλλον; Ποιο ςφςτθμα οργάνων τα αναλφει και τα ερμθνεφει, ποιεσ είναι οι δφο
κατθγορίεσ κυττάρων του; (4μ)
γ) Ποια ςυςτιματα οργάνων ςυνεργάηονται ϊςτε οι κρεπτικζσ ουςίεσ που περιζχονται ςτθν
τροφι μασ να γίνουν διακζςιμεσ ςε όλα τα όργανα του ςϊματόσ μασ; Ποιο ςφςτθμα
απομακρφνει τισ άχρθςτεσ ι επιβλαβείσ ουςίεσ από το ςϊμα μασ; (3μ)
δ) Το πάγκρεασ αν και ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία τθσ πζψθσ με τα ζνηυμα που παράγει,
παράγει και ορμόνεσ. Πϊσ ονομάηονται οι ορμόνεσ αυτζσ, ποια είναι θ λειτουργία που
επιτελοφν; (3μ)

ΙΙ. Στθν καταςκευι του μυϊκοφ ςυςτιματοσ μετζχουν αυτοτελι όργανα που υπακοφουν ςτθ
κζλθςι μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Τι μορφι ζχουν τα κφτταρα του μυϊκοφ ιςτοφ ςτα όργανα αυτά; (2μ)
β) Σε ποια είδθ διακρίνονται τα όργανα αυτά ανάλογα με τθ μορφολογία τουσ; Να
παρακζςετε δφο ςχετικά παραδείγματα. (5μ)
γ) Ένα από τα αυτοτελι όργανα που αναφζρονται ςτθν εκφϊνθςθ είναι ο τρικζφαλοσ
βραχιόνιοσ. Σε ποια τμιματα του μυόσ αυτοφ υπάρχουν τζνοντεσ. Από τι είδοσ ιςτοφ είναι
καταςκευαςμζνοι οι τζνοντεσ; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ; (6μ)
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)

