
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Μεταξφ των κυττάρων του νευρικοφ ιςτοφ υπάρχουν και κφτταρα που, ενϊ δεν παράγουν 

και δεν μεταβιβάηουν νευρικζσ ϊςεισ, είναι ωςτόςο απαραίτθτα για τθ λειτουργία του 

Νευρικοφ Συςτιματοσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Πϊσ ονομάηονται τα κφτταρα αυτά; (2μ) 

β) Ποιεσ είναι οι λειτουργίεσ που επιτελοφν; (6μ) 

γ) Τι ιςχφει αναφορικά με το ςχιμα τουσ και τον αρικμό τουσ, ςε ςχζςθ με το άλλο είδοσ 

κυττάρων που παίρνουν μζροσ ςτο ςχθματιςμό του νευρικοφ ιςτοφ; (4μ) 

 

ΙΙ. Είμαςτε ικανοί να διατθροφμε τθν ιςορροπία μασ χάρθ ςτουσ υποδοχείσ ιςορροπίασ που 

υπάρχουν ςτο αυτί μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιοι είναι οι υποδοχείσ τθσ ιςορροπίασ; Ποφ βρίςκεται κακζνασ από αυτοφσ;  (4μ) 

β) Ποια είναι θ ειδικι κατθγορία κυττάρων από τθν οποία αποτελοφνται τα δφο είδθ 

υποδοχζων τθσ ιςορροπίασ. Σε ποιο άλλο τμιμα του αυτιοφ μασ υπάρχουν τζτοια κφτταρα; 

(2μ) 

γ) Κατά τθν περιςτροφι τθσ κεφαλισ ποιοσ από τουσ υποδοχείσ του α. ερωτιματοσ 

δραςτθριοποιείται; Τι ςυμβαίνει ςτον υποδοχζα αυτόν, ϊςτε να παράγει νευρικζσ ϊςεισ που 

κα ςυμβάλλουν ςτθν αντανακλαςτικι ρφκμιςθ τθσ ιςορροπίασ μασ; (5μ) 

δ) Πϊσ ονομάηεται το νεφρο που μεταφζρει τισ νευρικζσ ϊςεισ από τουσ υποδοχείσ ιςορροπίασ 

ςτον εγκζφαλο; Ποφ, τελικϊσ, κα καταλιξουν αυτζσ οι νευρικζσ ϊςεισ ϊςτε να ρυκμίςουμε 

αντανακλαςτικά τθν ιςορροπία μασ; (2μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ο αιματοκρίτθσ είναι θ εκατοςτιαία αναλογία του όγκου που καταλαμβάνουν τα ερυκρά 

μασ αιμοςφαίρια, ανά μονάδα όγκου αίματοσ. Ζτςι όταν λζμε ότι ο αιματοκρίτθσ μασ είναι 

45%, αυτό ςθμαίνει ότι ςε 100 mL αίματόσ μασ τα 45 mL καταλαμβάνονται από τα ερυκρά 

αιμοςφαίρια. 

Από μετριςεισ που ζγιναν ςε περιοχζσ διαφορετικοφ υψομζτρου ςυντάχκθκε ο ακόλουκοσ 

πίνακασ ςτον οποίο παρουςιάηεται θ μεταβολι των φυςιολογικϊν τιμϊν του αιματοκρίτθ 

ςε ςχζςθ με το υψόμετρο: 

 

  



Αιματοκρίτθσ (%) 45 46 47 48 49 50 51 

Υψόμετρο (m) 500 1000 1500 2.000 2.500 3.000 3.500 

  

Με βάςθ τον πίνακα που ςασ δίνετε, να ςυντάξετε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο να εξθγείτε: 

 

I. Πϊσ μεταβάλλεται θ τιμι του αιματοκρίτθ, με τθν αφξθςθ του υψομζτρου; Πϊσ 

μεταβάλλεται ο αρικμόσ των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων μασ, με τθν αφξθςθ του 

υψομζτρου; 

II. Τθν ανάγκθ που εξυπθρετεί θ αφξθςθ του αιματοκρίτθ με τον τρόπο που 

προςδιορίςατε ςτο προθγοφμενο ερϊτθμα. (12+13μ) 

 

 


