ΘΕΜΑ Β:
Ι. Οι ςκελετικοί μφεσ είναι υπεφκυνοι για τισ κινιςεισ που εκτελοφν τα οςτά ςτισ αρκρώςεισ
μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Από ποιο ςφςτθμα παίρνουν εντολζσ για να ςυςταλοφν; (2μ)
β) Τθ μορφι ζχουν οι μυϊκζσ ίνεσ που τουσ αποτελοφν; Πϊσ διατάςςονται; (4μ)
γ) Στουσ μακροφσ ςκελετικοφσ μυσ υπάρχουν δφο άκρα. Πϊσ ονομάηονται τα άκρα αυτά; Από τι
ςυνίςτανται; Ποια είναι θ ιδιαίτερθ ονομαςία του άκρου που ςυνδζεται με το ακίνθτο οςτό;
(6μ)

ΙΙ. Ο ερειςτικόσ ιςτόσ είναι ζνασ πολφ διαδεδομζνοσ ιςτόσ ςτο ανκρώπινο ςώμα και
χαρακτθρίηεται από μεγάλθ ποικιλομορφία. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Τι ιςχφει αναφορικά με τθν ποςότθτα τθσ μεςοκυττάριασ ουςίασ μζςα ςτθν οποία
βρίςκονται τα κφτταρά του; (2μ)
β) Ποιοι είναι οι δφο τφποι πρωτεϊνικϊν ινιδίων που εντοπίηονται ςτθ μεςοκυττάρια ουςία του.
(2μ)
γ) Να ονομάςετε τα διαφορετικά είδθ ιςτϊν ςτα οποία διακρίνεται ο ερειςτικόσ ιςτόσ. (3μ)
δ) Να ονομάςετε τρία διαφορετικά είδθ κυττάρων του ιςτοφ αυτοφ. (3μ)
ε) Ποιο είδοσ ερειςτικοφ ιςτοφ ςυναντάται ςτουσ τζνοντεσ; (3μ)

ΘΕΜΑ Δ:
Βιοεπιςτιμονεσ προςπακοφν να αναπτφξουν ζναν τφπο ςυνκετικοφ «αίματοσ» ωσ
υποκατάςτατου ι ςυμπλθρωματικοφ του κανονικοφ αίματοσ, προκειμζνου να
αντιμετωπίςουν το πρόβλθμα τθσ μειωμζνθσ διακεςιμότθτασ του κανονικοφ αίματοσ,
αλλά και να περιορίςουν τισ ανεπικφμθτεσ ςυνζπειεσ των μεταγγίςεων. Αυτό το
ςυνκετικό «αίμα»:

·

Δεν διακζτει ερυκρά αιμοςφαίρια, ενώ

·
Στο πλάςμα του (μαηί με τα υπόλοιπα χριςιμα ςυςτατικά που υπάρχουν),
περιζχεται μια ειδικά τροποποιθμζνθ αιμοςφαιρίνθ που μπορεί να διατθρείται
αναλλοίωτθ για περιςςότερο από 6 μινεσ.
Αν, τελικά, ξεπεραςτοφν επιμζρουσ προβλιματα που υπάρχουν με τθν παραγωγι του
ςυνκετικοφ «αίματοσ», και το «αίμα» αυτό δοκεί προσ χριςθ, εξθγείςτε γιατί το
υποκατάςτατο αυτό:
I.
Μπορεί να ςυμβάλλει ςτον περιοριςμό των ανεπικφμθτων
ςυνεπειϊν των μεταγγίςεων.
II.
Μπορεί να ικανοποιιςει, επί μακρόν, τισ ανάγκεσ των αςκενϊν ςε
αιμοςφαιρίνθ, ενϊ μπορεί να εξαςφαλίςει τθ μεταφορά τθσ, ακόμθ και ςε ιςτοφσ των
οποίων τα τριχοειδι αγγεία, ζχουν ςτενζψει, εξαιτίασ διαφόρων αγγειακϊν πακιςεων.
(12+13μ)

