ΘΕΜΑ Β:
Ι. Οι μφεσ μποροφν να διακρικοφν με βάςθ δφο κριτιρια: Το αν οι μυϊκζσ ίνεσ τουσ φζρουν
γραμμώςεισ και το αν θ ςφςπαςι τουσ ελζγχεται από τθ κζλθςι μασ ι όχι. Να απαντιςετε
ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποια είδθ μυών ζχουν μυϊκζσ ίνεσ που φζρουν γραμμώςεισ; (4μ)
β) Ποια είδθ μυών ςυςπώνται ανεξάρτθτα από τθ κζλθςι μασ; (4μ)
γ) Ποια είδθ μυών ζχουν μυϊκζσ ίνεσ με κυλινδρικό ςχιμα; Ποιο είδοσ μυών ζχει μυϊκζσ ίνεσ με
ατρακτοειδζσ ςχιμα; Να αναφζρετε ζνα μζροσ του ςώματόσ μασ ςτο οποίο ςυναντώνται μυσ
με ατρακτοειδείσ μυϊκζσ ίνεσ. (4μ).

ΙΙ. Το ζνα από τα 3 τμιματα που ςυναπαρτίηουν τον εγκζφαλο είναι θ παρεγκεφαλίδα. Να
απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Πώσ ονομάηονται τα δφο τμιματα που τθν αποτελοφν, πώσ θ δομι που τα ςυνδζει; (3μ)
β) Ποια είναι θ κατανομι τθσ φαιάσ και τθσ λευκισ ουςίασ ςτθν παρεγκεφαλίδα; (3μ)
γ) Ποιεσ λειτουργίεσ ελζγχει; (3μ)
δ) Από ποια τμιματα του ςώματόσ μασ δζχεται νευρικζσ ώςεισ και μζςω ποιασ οδοφ, ώςτε να
είναι ικανι να ελζγχει τισ λειτουργίεσ του γ. ερωτιματοσ; (4μ)

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.

II.

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

