ΘΕΜΑ Β
Ι. Το αίμα με γυμνό μάτι φαίνεται να είναι ζνα απλό υγρό. Στθν πραγματικότθτα
όμωσ πρόκειται για ζναν πολφ εξειδικευμζνο ιςτό, ο οποίοσ αποτελείται από
πολλά είδθ κυττάρων, τα οποία αιωροφνται ς' ζνα υγρό. Να απαντιςετε ςτισ
ερωτιςεισ:
α) Τι είδουσ ιςτόσ κεωρείται το αίμα από τουσ περιςςότερουσ ερευνθτζσ; (2μ)
β) Πώσ ονομάηεται το υγρό, μζςα ςτο οποίο αιωροφνται τα κφτταρα του αίματοσ,
και ποιεσ είναι οι κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ διακρίνονται οι πρωτεΐνεσ που περιζχει;
(5μ)
γ) Ποιεσ είναι οι τρεισ ομάδεσ ςτισ οποίεσ διακρίνονται τα κφτταρα του αίματοσ;
Ποια/εσ από τισ ομάδεσ αυτζσ ζχει/ουν εμπφρθνα, ποια/εσ ζχει/ουν απφρθνα
κφτταρα; (5μ)
ΙΙ. Το ςτζλεχοσ αποτελεί τθν περιοχι του εγκεφάλου που ςυνδζει τα θμιςφαίρια
με τον νωτιαίο μυελό και ελζγχει πολλζσ από τισ λειτουργίεσ του ανκρώπινου
ςώματοσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιεσ είναι οι ςθμαντικότερεσ λειτουργικζσ περιοχζσ του ςτελζχουσ; Ποια από
αυτζσ διοχετεφει τισ νευρικζσ ώςεισ που προζρχονται από τουσ αιςκθτικοφσ
υποδοχείσ ςτο φλοιό του εγκεφάλου; (4μ)
β) Πώσ ονομάηεται θ λειτουργικι περιοχι του ςτελζχουσ του εγκεφάλου που
περιλαμβάνει ςθμαντικά κζντρα του Αυτόνομου Νευρικοφ Συςτιματοσ. Ποιεσ άλλεσ
λειτουργίεσ φζρει ςε πζρασ; (5μ)
γ) Πώσ ονομάηεται θ λειτουργικι περιοχι του ςτελζχουσ του εγκεφάλου που
αποτελεί το κζντρο ομοιόςταςθσ του οργανιςμοφ; Για ποιο λόγο θ περιοχι αυτι
αποτελεί τθν περιοχι ςφνδεςθσ του νευρικοφ ςυςτιματοσ με το ςφςτθμα των
ενδοκρινών αδζνων; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ
Αν για κάποιο λόγο φράξει ζνα αιμοφόρο αγγείο που τροφοδοτεί με αίμα τθν
παρεγκεφαλίδα, ο άνκρωποσ αντιμετωπίηει προβλιματα, αλλά ςυνικωσ δεν
πεκαίνει. Αν αντικζτωσ φράξει ζνα αιμοφόρο αγγείο που τροφοδοτεί με αίμα τον
προμικθ, τότε ο άνκρωποσ πεκαίνει.

I.

Ποια προβλιματα ενδζχεται να αντιμετωπίςει ο άνκρωποσ ςτον οποίο ζφραξε
το αιμοφόρο αγγείο που εφοδιάηει τθν παρεγκεφαλίδα; Να αιτιολογιςετε τθν
απάντθςι ςασ.

II.

Για ποιουσ λόγουσ ζνα φράξιμο αγγείου που εφοδιάηει με αίμα τον προμικθ,
είναι ικανό να προκαλζςει κάνατο ςτον άνκρωπο. Να αιτιολογιςετε τθν
απάντθςι ςασ. (12+13μ)

