
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι κινιςεισ του ςώματόσ μασ επιτυγχάνονται γιατί ςυνεργάηονται δφο κυρίωσ ςυςτιματα 

για τθν εκτζλεςι τουσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιοι είναι οι κφριοι ιςτοί που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι των οργάνων των ςυςτθμάτων 

αυτών; Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα αυτών των ιςτών (4μ) 

 

β) Τι είναι οι αρκρώςεισ; Όλα τα είδθ αρκρώςεων επιτρζπουν μεγάλθ κινθτικότθτα; Να 

αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ. (6μ) 

 

γ) Ένα τμιμα που αποτελεί τισ αρκρώςεισ οι οποίεσ επιτρζπουν μεγάλθ κινθτικότθτα, 

κακορίηει τθν κατεφκυνςθ τθσ κίνθςθσ. Ποιο είναι το τμιμα αυτό;  Από τι είδοσ ιςτοφ 

αποτελείται; (2μ) 

 

ΙΙ. Οι νευρώνεσ αποτελοφν τθν κυριότερθ δομικι και λειτουργικι μονάδα του νευρικοφ μασ 

ςυςτιματοσ.  

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ αποφυάδων που ζχει ζνασ νευρώνασ; Σε ποιο τμιμα του 

υπάρχει πυρινασ; Σε ποιο τμιμα του υπάρχουν τα οργανίδιά του; (4μ) 

 

β) Σε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνονται οι νευρώνεσ; Ποια από τισ κατθγορίεσ αυτζσ βρίςκεται 

αποκλειςτικά ςτον εγκζφαλο και ςτο νωτιαίο μυελό; (4μ)  

 

γ) Ποια από τισ κατθγορίεσ των νευρώνων μεταφζρει μθνφματα ςτα εκτελεςτικά όργανα; Πώσ 

απαντοφν τα εκτελεςτικά όργανα όταν πάρουν τα μθνφματα αυτά;  (5μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Η κρομβοκυτταροπενία είναι μια διαταραχι ςτθν οποία ο αρικμόσ των αιμοπεταλίων 

μειώνεται κάτω από τα 50.000 ανά mm3 αίματοσ. Η διαταραχι αυτι μπορεί να οφείλεται 

ςε διάφορα αίτια, ενώ μπορεί να ζχει διάφορεσ ςυνζπειεσ για τθν υγεία μασ, από ςχετικά 

ιπιεσ μζχρι και ιδιαιτζρωσ ςοβαρζσ.  

 

I. Ποια είναι θ διάρκεια ηωισ των αιμοπεταλίων; Πώσ ο οργανιςμόσ μασ, φυςιολογικά, 

εξαςφαλίηει τον «ςωςτό» αρικμό αιμοπεταλίων ςτο αίμα του, παρά τθν περιοριςμζνθ 

διάρκεια ηωισ τουσ;  Με βάςθ τθν απάντθςθ που δώςατε ςτο προθγοφμενο ερώτθμα, 

εξθγείςτε το λόγο για τον οποίο οι ενιλικεσ υγιείσ άνκρωποι, δεν πρζπει να διςτάηουν 

να γίνουν δότεσ αιμοπεταλίων, φοβοφμενοι πικανζσ ςυνζπειεσ για τθν υγεία τουσ.  



II. Εξθγιςτε αναλυτικά πώσ γίνεται θ πιξθ του αίματοσ και πώσ μπορεί να επθρεαςτεί ςε 

ζναν άνκρωπο που πάςχει από κρομβοκυτταροπενία; (12+13μ) 

 


