ΘΕΜΑ Β:
Ι. Για τθν εκτζλεςθ των κινιςεων εκτόσ από τον οςτίτθ ιςτό και το μυϊκό ιςτό που ςυνιςτοφν
αντίςτοιχα τα οςτά και τουσ μυσ, ςθμαντικό ρόλο παίηει και ο νευρικόσ ιςτόσ αλλά και ο
ςυνδετικόσ ιςτόσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποια είναι θ ςυμβολι του νευρικοφ ιςτοφ ςτθν εκτζλεςθ των κινιςεων; (2μ)

β) Ποια τμιματα των αρκρώςεων είναι καταςκευαςμζνα από ςυνδετικό ιςτό, ποια θ ςθμαςία
των τμθμάτων αυτών; (6μ)
γ) Να αναφζρετε τα τμιματα του μυόσ που είναι καταςκευαςμζνα από ςυνδετικό ιςτό (4μ)

ΙΙ. Για να διατθρείται ςτθ ηωι ζνασ άνκρωποσ, κα πρζπει θ καρδιά του να πάλλεται ςυνεχώσ
και ζχει υπολογιςκεί ότι οι ςυνολικοί παλμοί ενόσ εικοςιτετραώρου είναι περίπου 100.000.
Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποφ οφείλονται οι παλμοί τθσ καρδιάσ; (2μ)
β) Ποιοσ είναι ο φυςιολογικόσ αρικμόσ των παλμών ςτουσ ενιλικεσ; Ποια ιδιότθτα τθσ καρδιάσ
χαρακτθρίηουμε ωσ αυτορρφκμιςθ (4μ)
γ) Ποιο τμιμα του ςτελζχουσ του εγκεφάλου μασ περιλαμβάνει κζντρα που ελζγχουν τθ
λειτουργία τθσ καρδιάσ; Ποιο τμιμα του Α.Ν.Σ. επιταχφνει τον ρυκμό με τον οποίο κτυπά θ
καρδιά, ποιο τον επιβραδφνει; (3μ)
δ) Ανιχνεφουμε τουσ παλμοφσ τθσ καρδιάσ μετρώντασ τουσ ςφυγμοφσ των αρτθριών ςτον καρπό
και ςε άλλα ςθμεία του ςώματοσ. Πώσ εξθγείται θ ταφτιςθ αυτι μεταξφ παλμών και ςφυγμών ;
ΘΕΜΑ Δ:
Όταν πιάνουμε ζνα ηεςτό αντικείμενο με το χζρι μασ, ξεκινά μια ςειρά από γεγονότα τα
οποία περιλαμβάνουν τθν παραγωγι νευρικών ώςεων από ζναν υποδοχζα, τθ μεταβίβαςι
τουσ μζςα ςτο νευρικό ςφςτθμα και τθν ερμθνεία τουσ ςτον εγκζφαλό μασ.
I.

Πώσ ονομάηεται ο υποδοχζασ από τον οποίο παράχκθκε θ νευρικι ώςθ; Πώσ
ονομάηεται το τμιμα του ςώματοσ ςτο οποίο ανικει ο υποδοχζασ αυτόσ; Πώσ
ονομάηεται θ διαδρομι που ακολοφκθςαν οι νευρικζσ ώςεισ μζςα ςτο νευρικό
ςφςτθμά μασ; Τι είδουσ νευρώνεσ περιλαμβάνει το τμιμα τθσ διαδρομισ αυτισ που
βρίςκεται ζξω από το Κ.Ν.Σ. μασ;

II.

Στο τμιμα τθσ διαδρομισ που ακολοφκθςαν οι νευρικζσ ώςεισ ςτο εςωτερικό του Κ.Ν.Σ.
περιλαμβάνεται ο νωτιαίοσ μυελόσ κακώσ και ο εγκζφαλοσ. Ποιο είδοσ ουςίασ του
νωτιαίου μυελοφ μεταβίβαςε τισ νευρικζσ ώςεισ ςτον εγκζφαλο; Ποια είναι θ
λειτουργικι περιοχι του ςτελζχουσ του εγκεφάλου ςτθν οποία μεταφζρκθκαν οι
νευρικζσ ώςεισ από τον νωτιαίο μυελό; Ποιο είναι το κζντρο του εγκεφάλου που
παρζλαβε τελικά τισ νευρικζσ ώςεισ για να τισ αναλφςει και να τισ ερμθνεφςει; (12+13μ)

