ΘΕΜΑ Β
Ι. Τα λευκοκφτταρα διακρίνονται ςε δφο επιμζρουσ κατθγορίεσ, τα κοκκιϊδθ και
ςτα μθ κοκκιϊδθ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Τι χαρακτθρίηει τα κφτταρα που ανικουν ςτθν ομάδα των κοκκιωδϊν
λευκοκυττάρων; Σε ποιεσ επιμζρουσ κατθγορίεσ διακρίνονται τα κοκκιϊδθ; (4μ)
β) Ποια από τα κοκκιϊδθ λευκοκφτταρα μποροφν να περνοφν το τοίχωμα των
τριχοειδϊν αιμοφόρων αγγείων για να φκάςουν ςτο ςθμείο τθσ μόλυνςθσ; Τι
ακριβϊσ κάνουν όταν φκάςουν εκεί; (6μ)
γ) Ποια είναι θ ςυνικθσ αιτία αφξθςθσ των λευκϊν αιμοςφαιρίων; (2μ)
ΙΙ. Ο νωτιαίοσ μυελόσ αποτελεί το ζνα από τα δφο όργανα του Κ.Ν.Σ. μασ. Να
απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Πϊσ ονομάηεται το τμιμα τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ, εντόσ του οποίου
προφυλάςςεται; Πϊσ ονομάηονται οι μεμβράνεσ που τον περιβάλλουν; (2μ)
β) Ποφ βρίςκεται θ φαιά και ποφ θ λευκι ουςία του νωτιαίου μυελοφ; Ποιοσ ο
ρόλοσ τθσ λευκισ ουςίασ του νωτιαίου μυελοφ ςτθ λειτουργία του Νευρικοφ
Συςτιματόσ μασ; (5μ)
γ) Πϊσ ονομάηονται τα νεφρα που εκφφονται από αυτόν; Ποιοσ είναι ο αρικμόσ
τουσ; Σε ποια κατθγορία νεφρων ανικουν, από τθν άποψθ τθσ λειτουργίασ που
επιτελοφν; (6μ)

ΘΕΜΑ Δ
Εξαιτίασ τθσ κακοκαιρίασ γίνεται διακοπι τθσ θλεκτροδότθςθσ, οπότε το ςπίτι
ξαφνικά βυκίηεται ςτο απόλυτο ςκοτάδι. Αν και δεν διακρίνεισ τίποτε, είςαι
ικανόσ ακουμπϊντασ με τα δάκτυλά ςου τουσ τοίχουσ του ςπιτιοφ, να ςτρίψεισ
δεξιά ςτο διάδρομο, φςτερα να ςτραφείσ αριςτερά ςτθν πρϊτθ πόρτα, μζχρι
επιτζλουσ να μπεισ ςτο δωμάτιό ςου, όπου ςε κάποιο ςυρτάρι βρίςκεται ο φακόσ
ςου.
I.

Ποιο είδοσ μνιμθσ ςε βοικθςε να βρεισ το δρόμο ςου, ςτο ςκοτεινό δωμάτιο;
Ποια ςωματικι αίςκθςθ, με τθ βοικεια ποιων υποδοχζων και ποιου κζντρου
του εγκεφάλου, ενϊ δεν ζβλεπεσ, ςε «πλθροφοροφςαν» κάκε φορά για το ποφ
βριςκόςουν;

II.

Πϊσ οι ακουςτικζσ ακρολοφίεσ ςε βοικθςαν ϊςτε να αντιλαμβάνεςαι αν
ςτρίβεισ δεξιά ι αριςτερά; Ποιο νεφρο μεταβίβαηε τισ νευρικζσ ϊςεισ από τισ
ακουςτικζσ ακρολοφίεσ ςτον εγκζφαλο; Σε ποιο τμιμα του εγκεφάλου ςου
μεταφζρκθκαν οι νευρικζσ ϊςεισ αρχικά και ςε ποιο τελικά ζφκαςαν; (12+13μ)

