ΘΕΜΑ Β:
Ι. Ο οφκαλμικόσ βολβόσ μασ, θ πεπλατυςμζνθ ςφαίρα που αποτελεί τμιμα του ματιοφ μασ
αποτελείται από 3 χιτώνεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιοι είναι οι χιτώνεσ αυτοί; (3μ)
β) Ποιοσ από τουσ χιτώνεσ αυτοφσ περιζχει μεγάλο αρικμό αγγείων και χρωςτικζσ. Ποια είναι θ
ςθμαςία των χρωςτικών που περιζχει; (4μ)
γ) Ποιοσ από τουσ χιτώνεσ αυτοφσ αποτελείται από πυκνό ςυνδετικό ιςτό; Πώσ ονομάηεται το
πρόςκιο τμιμα του και ποιεσ οι ιδιότθτζσ του; (5μ)

ΙΙ. Μια από τισ ςθμαντικζσ λειτουργίεσ του αίματοσ αφορά τθν προςταςία, αφοφ με τθ
διαδικαςία τθσ πιξθσ του αίματοσ εμποδίηεται θ απώλεια υγρών κατά τθ διάρκεια
μικροτραυματιςμών και παρεμποδίηεται θ είςοδοσ μικροοργανιςμών. Να απαντιςετε ςτισ
ερωτιςεισ:
α) Ποια είναι θ πρωτεΐνθ του πλάςματοσ που ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθν πιξθ του αίματοσ και
ςε ποιο μόριο μετατρζπεται τελικά κατά τθ διαδικαςία τθσ πιξθσ; Πώσ ονομάηεται το υγρό που
παίρνουμε, όταν αφαιρεκεί θ πρωτεΐνθ αυτι από το πλάςμα; (3μ)
β) Κατά τθν μετατροπι που αναφζρεται ςτο ερώτθμα α. ςθμαντικό ρόλο παίηει ζνα ζνηυμο.
Πώσ ονομάηεται το ζνηυμο αυτό και ποιοι παράγοντεσ είναι απαραίτθτοι για το ςχθματιςμό
του; (4μ)
γ) Στουσ ανκρώπουσ που πάςχουν από μια ςυγκεκριμζνθ κλθρονομικι αςκζνεια, θ διαδικαςία
τθσ πιξθσ του αίματοσ κακυςτερεί πάρα πολφ. Πώσ ονομάηεται θ αςκζνεια αυτι, ποια είναι θ
ςυνζπειά τθσ, τι «λείπει» από τουσ πάςχοντεσ, με αποτζλεςμα τθν εκδιλωςθ τθσ αςκζνειασ;
(3μ)
δ) Εκτόσ από τθν προςταςία, τθν παροχι χριςιμων ςυςτατικών ςτουσ ιςτοφσ και τθν
απομάκρυνςθ άχρθςτων, το αίμα μασ ςυμμετζχει και ςε ρυκμίςεισ τθσ ομοιόςταςθσ. Να
αναφζρετε παραδείγματα τζτοιων ρυκμίςεων. (3μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Ζνασ βιολόγοσ μελετά τρία κφτταρα τα: Α, Β, και Γ τα οποία είναι ικανά να αντιδροφν ςε
διαφορετικά ερεκίςματα το κακζνα.
Στο κφτταρο Α το ερζκιςμα είναι μια ορμόνθ που δεν ειςζρχεται ςτο εςωτερικό του.

Στο κφτταρο Β το ερζκιςμα είναι μια χθμικι ουςία ςε αζρια μορφι.
Στο κφτταρο Γ το ερζκιςμα είναι μια νευρικι ώςθ που προκαλεί τθ ςυςτολι του, θ
οποία όμωσ δεν ελζγχεται από τθ κζλθςι μασ.

Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

I.

II.

Πώσ δρα ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ ορμόνθσ ςτο κφτταρο Α; Ποιο από τα τρία κφτταρα
ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία μιασ ειδικισ αίςκθςθσ. Να αναφζρετε τθν περιοχι του
ανκρώπινου ςώματοσ από τθν οποία μπορεί να αποςπάςτθκε το κφτταρο αυτό;
Ποιεσ είναι οι διαφορετικζσ μορφζσ που μπορεί να ζχει το κφτταρο Γ; Σε ποιεσ
διαφορετικζσ περιοχζσ του ςώματόσ μασ εντοπίηονται κφτταρα ςαν αυτό; (12+13μ)

