ΘΕΜΑ Β:
Ι. Το Αυτόνομο Νευρικό Σφςτθμα αποτελεί το τμιμα του νευρικοφ μασ ςυςτιματοσ που
λειτουργεί με ακοφςιο τρόπο και οι λειτουργίεσ του ρυκμίηονται αντανακλαςτικά. Να
απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

α) Πώσ ονομάηονται οι δφο κλάδοι ςτουσ οποίουσ διακρίνεται; Ποια είναι θ ςχζςθ των δφο
κλάδων ςτισ περιπτώςεισ που νευρώνουν το ίδιο όργανο; (3μ)
β) Πώσ, ςυγκεκριμζνα, δρα κάκε κλάδοσ κατά τθ ρφκμιςθ του εφρουσ τθσ κόρθσ και κατά τθ
ρφκμιςθ τθσ ςυχνότθτασ του καρδιακοφ παλμοφ; (4μ)
γ) Αν και το Αυτόνομο Νευρικό Σφςτθμα ζχει κάποιο βακμό ελευκερίασ, ελζγχεται από τον
εγκζφαλο. Να εξθγιςετε τον τρόπο με τον οποίο αςκείται αυτόσ ο ζλεγχοσ, ςτθν περίπτωςθ
τθσ ρφκμιςθσ τθσ αναπνευςτικισ και καρδιακισ λειτουργίασ κακώσ και τθσ κερμοκραςίασ του
ςώματόσ μασ. (5μ)

ΙΙ. Η λειτουργία του ανκρϊπινου οργανιςμοφ ρυκμίηεται από το Νευρικό Σφςτθμα και το
από το Σφςτθμα των Ενδοκρινϊν Αδζνων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Να αναφζρετε πζντε (5) ενδοκρινείσ αδζνεσ του ανκρώπινου οργανιςμοφ. (5μ)
β) Ποια λειτουργικι περιοχι του ςτελζχουσ του εγκεφάλου μασ ςχετίηεται με τθ λειτουργία
του Συςτιματοσ των Ενδοκρινών Αδζνων; Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ. (4μ)
γ) Ποφ διαφζρουν οι ρυκμίςεισ που γίνονται από το Νευρικό Σφςτθμα και από το Σφςτθμα των
Ενδοκρινών Αδζνων, ωσ προσ το είδοσ του μθνφματοσ που χρθςιμοποιεί το κακζνα, και ωσ
προσ το χρόνο με τον οποίο δρουν ςτα κφτταρα και ςτα όργανα των οποίων ελζγχουν τθ
λειτουργία; (4μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Οι λειτουργίεσ για τισ οποίεσ ευκφνεται ζνασ ιςτόσ, ωσ ζνα βακμό, εξαρτϊνται από το είδοσ
των πρωτεϊνϊν που υπάρχουν ςτα κφτταρά του και ςτθ μεςοκυττάρια ουςία του.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν προθγοφμενθ πρόταςθ να ςυντάξετε ζνα κείμενο ςτο οποίο:
I.
II.

Να ςυςχετίςετε τθν ελαςτικότθτα του δζρματοσ, τθν ανκεκτικότθτα των τενόντων και
των οςτών με τισ πρωτεΐνεσ που υπάρχουν ςτισ δομζσ αυτζσ.
Να ςυςχετίςετε τισ ιδιότθτεσ του αίματοσ να μεταφζρει οξυγόνο, να αποτρζπει τθν
αιμορραγία ςε μικροφσ τραυματιςμοφσ και να καταςτρζφει τα μικρόβια με τισ
πρωτεΐνεσ που περιζχει. (12+13μ)

