ΘΕΜΑ Β:
Ι. Οι κρεπτικζσ ουςίεσ και το οξυγόνο μεταφζρονται ςε όλα τα όργανα μζςω του
κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ, το οποίο αποτελείται από τθν καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία και
το αίμα που κυκλοφορεί μζςα ς' αυτά. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποφ βρίςκεται θ καρδιά και από ποιο είδοσ ιςτοφ αποτελείται; Ποια είναι θ μορφι των
μυϊκών ινών του ςυγκεκριμζνου ιςτοφ;(5μ)
β) Σε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνονται τα αιμοφόρα αγγεία; Ποια από τα αγγεία αυτά
επαναφζρουν το αίμα ςτθν καρδιά από τθν περιφζρεια, ποια από τα αγγεία αυτά
απομακρφνουν το αίμα από τθν καρδιά, προσ τθν περιφζρεια; (5μ)
γ) Τι είδοσ ιςτοφ κεωρείται το αίμα; Σε ποιο αγγείο από τα αγγεία του ερωτιματοσ β. αναλογικά
με τα άλλα, βρίςκεται ανά πάςα ςτιγμι το περιςςότερο αίμα που κυκλοφορεί ςτον οργανιςμό
μασ; (2μ)

ΙΙ. Ο τοκετόσ περιλαμβάνει τρία ςτάδια, ςτο πρϊτο από τα οποία γίνεται διαςτολι του
τραχιλου τθσ μιτρασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποια είναι θ μορφι και το μζγεκοσ τθσ μιτρασ; Από τι αποτελοφνται τα τοιχώματά τθσ; Πώσ
ονομάηεται ο βλεννογόνοσ που τα επενδφει εςωτερικά; (4μ)
β) Τι αιςκάνεται θ γυναίκα κατά τθ διάρκεια του 1ου ςταδίου του τοκετοφ; (3μ)
γ) Πώσ μεταβάλλονται κατά τθ διάρκεια του 1 ου ςταδίου του τοκετοφ θ ζνταςθ και θ ςυχνότθτα
των ςυςπάςεων τθσ μιτρασ; (2μ)
δ) Ποφ οφείλεται θ αυξανόμενθ διαςτολι του τραχιλου τθσ μιτρασ κατά τθν πρόοδο του 1 ου
ςταδίου; Πώσ ονομάηεται το υγρό που μπορεί να απελευκερωκεί κατά τθ διάρκεια του
ςταδίου; Από ποφ προζρχεται; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ:
Εξαιτίασ τθσ κακοκαιρίασ γίνεται διακοπι τθσ θλεκτροδότθςθσ, οπότε το ςπίτι ξαφνικά
βυκίηεται ςτο απόλυτο ςκοτάδι. Αν και δεν διακρίνεισ τίποτε, είςαι ικανόσ ακουμπϊντασ με
τα δάκτυλά ςου τουσ τοίχουσ του ςπιτιοφ, να ςτρίψεισ δεξιά ςτο διάδρομο, φςτερα αριςτερά
ςτθν πρϊτθ πόρτα, μζχρι επιτζλουσ να φτάςεισ ςτο δωμάτιό ςου, όπου ςε κάποιο ςυρτάρι
βρίςκεται ο φακόσ ςου.

I.

II.

Ποιο είδοσ μνιμθσ ςε βοικθςε να βρεισ το δρόμο ςου, ςτο ςκοτεινό δωμάτιο; Ποια
ςωματικι αίςκθςθ, με τθ βοικεια ποιων υποδοχζων και ποιου κζντρου του
εγκεφάλου, ενώ δεν ζβλεπεσ, ςε «πλθροφοροφςαν» κάκε φορά για το ποφ βριςκόςουν;
Πώσ οι ακουςτικζσ ακρολοφίεσ ςε βοικθςαν ώςτε να αντιλαμβάνεςαι αν ςτρίβεισ δεξιά
ι αριςτερά; Ποιο νεφρο μεταβίβαηε τισ νευρικζσ ώςεισ από τισ ακουςτικζσ ακρολοφίεσ
ςτον εγκζφαλο; Σε ποιο τμιμα του εγκεφάλου ςου μεταφζρκθκαν οι νευρικζσ ώςεισ
αρχικά και ςε ποιο τελικά; (12+13μ)

