ΘΕΜΑ Β:
Ι. To Νευρικό Σφςτθμα του ανκρώπου αλλά και το ςφςτθμα των ενδοκρινών αδζνων
αποςτζλλουν «μθνφματα» ςτα διάφορα τμιματα του ςώματόσ μασ, ώςτε να ελζγχουν και
να ςυντονίηουν τισ ςωματικζσ λειτουργίεσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Πώσ ονομάηονται τα «μθνφματα» που ςτζλνει το Νευρικό Σφςτθμα, πώσ ονομάηονται τα
«μθνφματα» που ςτζλνουν οι ενδοκρινείσ αδζνεσ; (2μ).
β) Μζςω ποιου ιςτοφ μεταβιβάηει κακζνα από τα δφο αυτά ςυςτιματα τα «μθνφματα» που
αποςτζλλει ςτα τμιματα του ςώματόσ μασ; (2μ)
γ) Μερικζσ από τισ ρυκμίςεισ που γίνονται ςτον οργανιςμό μασ, με τθ ςυμβολι των δφο
ςυςτθμάτων, πρζπει να γίνουν γριγορα ενώ άλλεσ απαιτοφν περιςςότερο χρόνο. Ποιο
ςφςτθμα από τα δφο είναι υπεφκυνο για το κάκε είδοσ ρφκμιςθσ; (2μ)
δ) Το γεγονόσ ότι τα δφο ςυςτιματα ςυνεργάηονται, φαίνεται και από το ότι επθρεάηουν
πολλζσ κοινζσ λειτουργίεσ αλλά και από το ότι ζνα τμιμα του εγκεφάλου ελζγχει ζναν
ενδοκρινι αδζνα. Να αναφζρετε μία τουλάχιςτον λειτουργία θ οποία επθρεάηεται και από τα
δφο ςυςτιματα και να ονομάςετε τον αδζνα και το τμιμα του εγκεφάλου που τον ελζγχει.
(6μ).

ΙΙ. Ο μυϊκόσ ιςτόσ, διακρίνεται ςε ςκελετικό, λείο και καρδιακό μυ. Να απαντιςετε ςτισ
ερωτιςεισ:
α) Σε ποια μζρθ του ςώματόσ μασ ςυναντάμε το κάκε είδοσ μυϊκοφ ιςτοφ; (4μ)
β) Να ςυγκρίνετε τα κφτταρα των διαφορετικών ειδών μυϊκών ιςτών αναφορικά με τθ μορφι
τουσ.(6μ)
γ) Να ςυγκρίνετε τα διάφορα είδθ μυϊκοφ ιςτοφ, αναφορικά με τον αν θ ςφςπαςι τουσ
υπακοφει ι όχι ςτθ κζλθςι μασ.(3μ)

ΘΕΜΑ Δ:
Ο Κωνςταντίνοσ είναι 36 ετών. Ευαιςκθτοποιθμζνοσ από πρόςκλθςθ που ζλαβε για
εκελοντικι αιμοδοςία, επιςκζπτεται το νοςοκομείο τθσ πόλθσ του για να προςφζρει αίμα.
Το αίμα του κα αποκθκευκεί ςε ειδικζσ φιάλεσ για να χρθςιμοποιθκεί, αργότερα, ςε κάποια
εγχείρθςθ.
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αιμοδοςίασ, βλζπει ότι ζνα μζροσ από το αίμα του τοποκετικθκε
ςε ζνα μικρό δοκιμαςτικό ςωλινα. Ρώτθςε, ςχετικά, τθν νοςοκόμα και εκείνθ του απάντθςε
ότι «κα το πάνε για εξετάςεισ».

I.

II.

Τι είδουσ εξετάςεισ πρζπει να γίνουν ςτο αίμα του Κωνςταντίνου ώςτε αυτό να είναι
ζτοιμο και αςφαλζσ για χριςθ; Από ποιζσ δομζσ και ςθμεία του ςώματόσ του κα
αναπλθρώςει τα ζμμορφα ςυςτατικά που «χάκθκαν»;
Μετά τθν εξζταςθ του αίματοσ του Κωνςταντίνου, διαπιςτώκθκε ότι ςτο πλάςμα του
αίματόσ του κυκλοφοροφςαν μόνο αντιςώματα αντί-Β. Σε ποια ομάδα αίματοσ ανικει ο
Κωνςταντίνοσ; Σε ποιεσ ομάδεσ αίματοσ μποροφν να ανικουν οι δζκτεσ ςτουσ οποίουσ
κα μεταγγιςτεί το αίμα του Κωνςταντίνου; (12+13μ)

