ΘΕΜΑ Β:
Ι. Αντίκετα από τθν αντίλθψθ που επικρατεί, το ερειςτικό μασ ςφςτθμα δεν ζχει ωσ μοναδικό
ρόλο τθ ςτιριξθ του ςϊματοσ μασ και τον κακοριςμό τθσ μορφισ του. Να απαντιςετε ςτισ
ερωτιςεισ:
α) Ποιεσ είναι οι υπόλοιπεσ λειτουργίεσ του ερειςτικοφ ςυςτιματοσ; (4μ)
β) Μια από τισ λειτουργίεσ που αναφζρατε ςτο προθγοφμενο ερώτθμα ςχετίηεται με το
κυκλοφορικό ςφςτθμα. Ποια είναι θ λειτουργία αυτι; Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ
κυττάρων που παράγονται ςτο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ αυτισ; (4μ)
γ) Να αναφζρετε 4 τμιματα του ερειςτικοφ ςυςτιματόσ μασ ςτα οποία θ λειτουργία που
αναφζρατε ςτο ερώτθμα β. ςυνεχίηεται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ. (4μ)

ΙΙ. Ο τοκετόσ περιλαμβάνει τρία ςτάδια, ςτο πρϊτο από τα οποία γίνεται διαςτολι του
τραχιλου τθσ μιτρασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποια είναι θ μορφι και το μζγεκοσ τθσ μιτρασ; Από τι αποτελοφνται τα τοιχώματά τθσ; Πώσ
ονομάηεται ο βλεννογόνοσ που τα επενδφει εςωτερικά; (4μ)
β) Τι αιςκάνεται θ γυναίκα κατά τθ διάρκεια του 1ου ςταδίου του τοκετοφ; (3μ)
γ) Πώσ μεταβάλλονται κατά τθ διάρκεια του 1 ου ςταδίου του τοκετοφ θ ζνταςθ και θ ςυχνότθτα
των ςυςπάςεων τθσ μιτρασ; (2μ)
δ) Ποφ οφείλεται θ αυξανόμενθ διαςτολι του τραχιλου τθσ μιτρασ κατά τθν πρόοδο του 1 ου
ςταδίου; Πώσ ονομάηεται το υγρό που μπορεί να απελευκερωκεί κατά τθ διάρκεια του
ςταδίου; Από ποφ προζρχεται; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ:
Αν και οι αιςκιςεισ μασ, ςωςτά, χαρακτθρίηονται ωσ το παράκυρο που μασ επιτρζπει να
επικοινωνοφμε με το εξωτερικό περιβάλλον, χάρθ ςε αυτζσ είμαςτε ικανοί να
αντιλαμβανόμαςτε πολλά από αυτά που ςυμβαίνουν και ςτο εςωτερικό του οργανιςμοφ
μασ.

I.

II.

Να προςδιορίςετε τρία διαφορετικά είδθ αιςκιςεων που οφείλονται ςε ερεκίςματα τα
οποία ζδραςαν ςτουσ μυσ μασ, κακώσ και το ςυγκεκριμζνο είδοσ υποδοχζα o οποίοσ
αναμίχκθκε ςε κάκε μια από αυτζσ.
Οι νευρικζσ ώςεισ που δθμιουργικθκαν ςτουσ υποδοχείσ του προθγοφμενου
ερωτιματοσ, τελικώσ μεταβιβάςτθκαν ςτον εγκζφαλο όπου ερμθνεφτθκαν. Πώσ
χαρακτθρίηεται θ νευρικι οδόσ που ακολοφκθςαν; Πώσ ονομάηονται τα όργανα του
Περιφερικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ που αποτελοφν τμιμα τθσ οδοφ; Πώσ ονομάηεται το
τμιμα του ςτελζχουσ του εγκεφάλου από το οποίο πζραςαν οι νευρικζσ ώςεισ, πριν
καταλιξουν ςτο κζντρο του εγκεφάλου ςτο οποίο κα ερμθνευκοφν; Ποιο είναι το
κζντρο αυτό; Σε ποιο λοβό κάκε θμιςφαιρίου βρίςκεται; (12+13μ)

