ΘΕΜΑ Β:
I. Η καρδιά μασ, θ μυϊδθσ αντλία που πάλλεται ςυνεχϊσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ,
είναι υπεφκυνθ για τθ μεταφορά του οξυγονωμζνου αίματοσ από τουσ πνεφμονεσ ςτουσ
ιςτοφσ και, αντίςτροφα, για τθ μεταφορά του πλοφςιου ςε διοξείδιο του άνκρακα αίματοσ
από τουσ ιςτοφσ ςτουσ πνεφμονεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Από ποιουσ από τουσ χϊρουσ τθσ καρδιάσ μασ ειςζρχεται το αίμα ςε αυτιν, από ποιουσ
εξζρχεται; (4μ)
β) Πϊσ ονομάηονται οι αρτθρίεσ ςτισ οποίεσ διοχετεφεται το αίμα από τθν καρδιά μασ; (4μ)
γ) Σε ποιουσ από τουσ χϊρουσ τθσ καρδιάσ μασ κυκλοφορεί οξυγονωμζνο αίμα και ςε ποιουσ
κυκλοφορεί αίμα πλοφςιο ςε διοξείδιο του άνκρακα; (4μ)

ΙΙ. Για να γίνει κάμψθ ι ζκταςθ του πιχθ πρζπει να ςυνεργαςτεί ζνα ηευγάρι μυϊν. Να
απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιοι είναι οι μφεσ που ςυνεργάηονται ςτθν εκτζλεςθ αυτϊν των κινιςεων; (2μ)
β) Ποιοσ από τουσ δφο μυσ χαρακτθρίηεται ωσ κφριοσ όταν γίνεται κάμψθ του πιχθ και ποιοσ
ανταγωνιςτισ; (4μ)
γ) Ποιοσ από τουσ δφο μυσ ςυςτζλλεται όταν γίνεται ζκταςθ του πιχθ, ποιοσ χαλαρϊνει; (4μ)
δ) Η ςυντονιςμζνθ δράςθ των δυο μυϊν εξαςφαλίηεται χάρθ ςτον ζλεγχο που τουσ αςκεί ζνα
τμιμα του εγκεφάλου μασ. Ποιο είναι το τμιμα αυτό; (3μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Στισ μζρεσ μασ θ νόςοσ του Αλτςχάιμερ εξελίςςεται ςε ζνα ςοβαρό κοινωνικό πρόβλθμα,
κακϊσ αυξάνει ο αρικμόσ των θλικιωμζνων κυρίωσ ατόμων που προςβάλλονται από αυτιν.
Στα αρχικά ςυμπτϊματα τθσ νόςου περιλαμβάνεται θ αδυναμία ανάκλθςθσ γεγονότων που
ζγιναν ςτο κοντινό παρελκόν, ενϊ με τθν πρόοδό τθσ ο αςκενισ αδυνατεί να ανακαλζςει
γεγονότα που είχαν ςυμβεί ςτο μακρινό παρελκόν και που, κανονικά, κα ζπρεπε να ιταν
τμιμα τθσ ςυνείδθςισ του.
Για τθν αιτία που προκαλεί το νόςθμα αυτό ζχουν προτακεί διάφορεσ υποκζςεισ μια από τισ
οποίεσ υποςτθρίηει ότι ςτουσ πάςχοντεσ καταςτρζφεται το περίβλθμα των νευρϊνων. Με
βάςθ τισ πλθροφορίεσ που ςασ παρζχει θ εκφϊνθςθ και τισ γνϊςεισ ςασ από τθ μελζτθ του
Νευρικοφ Συςτιματοσ να γράψετε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο να παρουςιάηετε:

I.

II.

Το είδοσ τθσ μνιμθσ που πλιττει θ νόςοσ ςτα αρχικά ςτάδια και ςτο τελικό ςτάδιο. Το
πϊσ γίνεται, ςτουσ υγιείσ ανκρϊπουσ, θ μετατροπι τθσ του ενόσ είδουσ μνιμθσ ςτο
άλλο.
Το είδοσ των κυττάρων που είναι υπεφκυνα για τθν παραγωγι του περιβλιματοσ των
νευρϊνων κακϊσ και τισ άλλεσ λειτουργίεσ που επιτελοφν τα κφτταρα αυτά. (12+13μ)

