ΘΕΜΑ Β:
Ι. Μεταξφ των κυττάρων του νευρικοφ ιςτοφ περιλαμβάνονται και κφτταρα που αποτελοφν
τθ δομικι και λειτουργικι μονάδα του Νευρικοφ Συςτιματοσ.
Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα αυτά; Ποια είναι θ βαςικι ιδιότθτά τουσ; (3μ)
β) Ποιεσ είναι οι βαςικζσ κατθγορίεσ τουσ, ανάλογα με τθ λειτουργία που επιτελοφν; (3μ)
γ) Ποια κατθγορία από αυτζσ βρίςκεται αποκλειςτικά ςτον Εγκζφαλο και ςτο Νωτιαίο Μυελό;
Ποιζσ ακριβώσ λειτουργίεσ επιτελοφν τα κφτταρα τθσ κατθγορίασ αυτισ; (6μ)

ΙΙ. To ςφςτθμα των ενδοκρινών αδζνων αλλά και το Νευρικό Σφςτθμα ςυντονίηουν τισ
λειτουργίεσ του ανκρώπινου οργανιςμοφ αποςτζλλοντασ «μθνφματα» ςτα διάφορα
τμιματα του ςώματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Πώσ ονομάηονται τα «μθνφματα» που ςτζλνει το Νευρικό Σφςτθμα; Πώσ ονομάηονται τα
«μθνφματα» που ςτζλνουν οι ενδοκρινείσ αδζνεσ; (4μ).
β) Ποιο από τα δφο ςυςτιματα είναι υπεφκυνο για τθ γριγορθ ρφκμιςθ και ποιο είναι
υπεφκυνο για τισ αλλαγζσ που απαιτοφν περιςςότερο χρόνο; (2μ)
γ) Πώσ ονομάηεται ο ιδιαίτεροσ τφποσ ςυνδετικοφ ιςτοφ που μεταφζρει τα «μθνφματα» του
ςυςτιματοσ των ενδοκρινών αδζνων ςε όλο το ςώμα; Πώσ ονομάηεται το τμιμα του ςτο οποίο
περιζχονται τα «μθνφματα» αυτά ςε διαλυμζνθ μορφι; (4μ)
δ) Πώσ ονομάηεται το τμιμα του ςτελζχουσ του εγκεφάλου που αποτελεί το κζντρο ςφνδεςθσ
του Νευρικοφ Συςτιματοσ και του ςυςτιματοσ των ενδοκρινών αδζνων; Για ποιο λόγο μπορεί
να φζρει ςε πζρασ αυτι τθ λειτουργία; (3μ).

ΘΕΜΑ Δ:
Μετά από κάποιο τραυματιςμό ι λόγω κάποιασ πάκθςθσ των αγγείων είναι δυνατόσ ο
ςχθματιςμόσ κρόμβου ςτο αίμα. Αν και θ δθμιουργία κρόμβου γενικά λειτουργεί κετικά για
τον οργανιςμό, είναι ενδεχόμενο ο κρόμβοσ να παραςυρκεί από τθν κυκλοφορία του
αίματοσ και να φράξει ζνα αγγείο, με δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτθν υγεία του ανκρώπου;
I.

Ποια είναι θ διαδικαςία ςχθματιςμοφ του κρόμβου; Ποιεσ οι κετικζσ ςυνζπειζσ τθσ για
τον οργανιςμό;

II.

Αν ζνασ θλικιωμζνοσ ςυγγενισ ςασ πάςχει από μια πάκθςθ των αγγείων, θ οποία
προκαλεί δθμιουργία κρόμβων, κα του ςυνιςτοφςατε να εμπλουτίςει τθ διατροφι του
με περιςςότερθ βιταμίνθ Κ; Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ. Για ποιο λόγο κα
βελτιωνόταν θ κυκλοφορία του αίματοσ ςτισ φλζβεσ του ςυγγενοφσ ςασ, αν ενζταςςε
ςτον τρόπο ηωισ του, το κακθμερινό περπάτθμα; (12+13μ)

