ΘΕΜΑ Β:
Ι. Το αίμα με γυμνό μάτι φαίνεται να είναι ζνα απλό υγρό. Στθν πραγματικότθτα όμωσ
πρόκειται για ζναν πολφ εξειδικευμζνο ιςτό, ο οποίοσ αποτελείται από πολλά είδθ
κυττάρων, τα οποία αιωροφνται ς' ζνα υγρό. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Τι είδουσ ιςτόσ κεωρείται το αίμα από τουσ περιςςότερουσ ερευνθτζσ; (2μ)
β) Πώσ ονομάηεται το υγρό, μζςα ςτο οποίο αιωροφνται τα κφτταρα του αίματοσ, και ποιεσ
είναι οι κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ διακρίνονται οι πρωτεΐνεσ που περιζχει; (5μ)
γ) Ποιεσ είναι οι τρεισ ομάδεσ ςτισ οποίεσ διακρίνονται τα κφτταρα του αίματοσ; Ποια/εσ από
τισ ομάδεσ αυτζσ ζχει/ουν εμπφρθνα, ποια/εσ ζχει/ουν απφρθνα κφτταρα; (5μ)

ΙΙ. Είμαςτε ικανοί να διατθροφμε τθν ιςορροπία μασ χάρθ ςτουσ υποδοχείσ ιςορροπίασ που
υπάρχουν ςτο αυτί μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιοι είναι οι υποδοχείσ τθσ ιςορροπίασ; Ποφ βρίςκεται κακζνασ από αυτοφσ; (4μ)
β) Ποια είναι θ ειδικι κατθγορία κυττάρων από τθν οποία αποτελοφνται τα δφο είδθ
υποδοχζων τθσ ιςορροπίασ. Σε ποιο άλλο τμιμα του αυτιοφ μασ υπάρχουν τζτοια κφτταρα;
(2μ)
γ) Κατά τθν περιςτροφι τθσ κεφαλισ ποιοσ από τουσ υποδοχείσ του α. ερωτιματοσ
δραςτθριοποιείται; Τι ςυμβαίνει ςτον υποδοχζα αυτόν, ώςτε να παράγει νευρικζσ ώςεισ που
κα ςυμβάλλουν ςτθν αντανακλαςτικι ρφκμιςθ τθσ ιςορροπίασ μασ; (5μ)
δ) Πώσ ονομάηεται το νεφρο που μεταφζρει τισ νευρικζσ ώςεισ από τουσ υποδοχείσ ιςορροπίασ
ςτον εγκζφαλο; Ποφ, τελικώσ, κα καταλιξουν αυτζσ οι νευρικζσ ώςεισ ώςτε να ρυκμίςουμε
αντανακλαςτικά τθν ιςορροπία μασ; (2μ)

ΘΕΜΑ Δ:
Ζνα καλό παράδειγμα ςυνεργαςίασ μεταξφ του νευρικοφ ςυςτιματοσ και του ςυςτιματοσ
των ενδοκρινών αδζνων αποτελεί ο κθλαςμόσ. Κατά τθ λειτουργία αυτι παρατθρείται μια
διαδοχι γεγονότων που αρχίηει όταν θ κθλαία άλωσ τθσ γυναίκασ θ οποία ζχει γεννιςει,
ερεκίηεται από το μωρό που κθλάηει.

Συμβουλευόμενοι το παραπάνω διάγραμμα το οποίο αποδίδει τθ διαδοχι των γεγονότων που
ςυμβαίνουν κατά το κθλαςμό να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

I.

II.

Πώσ ονομάηονται οι υποδοχείσ που βρίςκονται ςτθ κθλαία άλω και ερεκίηονται με το
κθλαςμό; Τι είδουσ μθνφματα μεταφζρουν ςτο τμιμα του εγκεφάλου Χ; Ποια είναι θ
ονομαςία του τμιματοσ αυτοφ;
Το Χ διεγείρει τον αδζνα Υ που παράγει τθν ορμόνθ . Πώσ ονομάηεται ο αδζνασ Υ,
πώσ θ ορμόνθ που παράγει; Πώσ ονομάηεται ο αδζνασ Ζ που δραςτθριοποιείται όταν
φκάςει ςε αυτόν θ ορμόνθ  Γιατί όςο περιςςότερο κθλάηει το μωρό, τόςο
περιςςότερο γάλα εκκρίνεται; (12+13μ)

