ΘΕΜΑ Β:
Ι. Οι υποδοχείσ των ςωματικών αιςκιςεων που υπάρχουν ςτο ςώμα μασ, δεν είναι
ομοιόμορφα κατανεμθμζνοι ςε αυτό. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

α) Ποια μζρθ του ςϊματόσ μασ ζχουν υποδοχείσ για τθν αίςκθςθ του πόνου; Ποιο μζροσ του
ςϊματόσ μασ δεν διακζτει ςχετικοφσ υποδοχείσ; (4μ)
β) Για ποιο λόγο το δζρμα μασ είναι περιςςότερο ευαίςκθτο ςε ερεκίςματα που μποροφν να
του προκαλζςουν πόνο, παρά ςτθν αίςκθςθ του ψυχροφ; (4μ)
γ) Ποιο είδοσ υποδοχζων υπάρχει ςτουσ τζνοντεσ; Σε ποιο τμιμα του εγκεφάλου ςτζλνουν τισ
νευρικζσ ϊςεισ τουσ οι υποδοχείσ αυτοί; (4μ)

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) Πϊσ ονομάηονται τα «μθνφματα» που ςτζλνει το Νευρικό Σφςτθμα; Πϊσ 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) Πϊσ ονομάηεται ο ιδιαίτεροσ τφποσ ςυνδετικοφ ιςτοφ που μεταφζρει τα «μθνφματα» του
ςυςτιματοσ των ενδοκρινϊν αδζνων ςε όλο το ςϊμα; Πϊσ ονομάηεται το τμιμα του ςτο οποίο
περιζχονται τα «μθνφματα» αυτά ςε διαλυμζνθ μορφι; (4μ)
δ) Πϊσ ονομάηεται το τμιμα του ςτελζχουσ του εγκεφάλου που αποτελεί το κζντρο ςφνδεςθσ
του Νευρικοφ Συςτιματοσ και του ςυςτιματοσ των ενδοκρινϊν αδζνων; Για ποιο λόγο μπορεί
να φζρει ςε πζρασ αυτι τθ λειτουργία; (3μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Μια γυναίκα που είναι για πρώτθ φορά ζγκυοσ και ζχει ομάδα αίματοσ Rh - ανθςυχεί αν το
Rh+ παιδί που κυοφορεί κα ζχει κάποιο πρόβλθμα υγείασ. Ο μαιευτιρασ τθ διαβεβαιώνει
ότι το παιδί αυτό δεν κα επθρεαςτεί ςε αντίκεςθ με ζνα επόμενο Rh+ που μπορεί να
γεννιςει θ γυναίκα αυτι.

I.

II.

Σε ποια ομάδα αίματοσ, από τθν άποψθ του παράγοντα Rhesus, μπορεί να ανικει ο
πατζρασ του παιδιοφ που κυοφορεί θ γυναίκα; Για ποιό λόγο το παιδί που κυοφορεί
δεν είναι πικανό να αντιμετωπίςει πρόβλθμα υγείασ.
Για ποιο λόγο ζνα επόμενο Rh+ παιδί μπορεί να αντιμετωπίςει πρόβλθμα υγείασ; Ποιο
είναι το πρόβλθμα υγείασ που μπορεί να αντιμετωπίςει το παιδί αυτό; Πϊσ μπορεί το
ενδεχόμενο αυτό να αποφευχκεί, γιατί; 12+13μ)

