
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Σε ζνα μεγάλο βακμό, ο βιολογικόσ ρόλοσ των ερυκρών αιμοςφαιρίων οφείλεται ςτο 

χαρακτθριςτικό ςχιμα τουσ και ςτο είδοσ τθσ πρωτεΐνθσ που κυριαρχεί ςτο κυτταρόπλαςμά 

τουσ. Παράλλθλα ςτθν επιφάνειά τουσ, τα αντιγόνα κακορίηουν τθν ομάδα αίματοσ ςτθν 

οποία ανικουμε και ςυνεπώσ τθν ςυμβατότθτα κατά τισ μεταγγίςεισ αίματοσ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιο είναι το φυςιολογικό ςχιμα των ώριμων ερυκρών αιμοςφαιρίων; Σε ποια 

κλθρονομικι πάκθςθ το ςχιμα αυτό μεταβάλλεται ώςτε να γίνει δρεπανοειδζσ; (2μ) 

β) Πώσ ονομάηεται θ πρωτεΐνθ που βρίςκεται ςτο εςωτερικό τουσ; Ποια αζρια μποροφν να 

ςυνδζονται με αυτιν; Να αναφζρετε μια αιτία για τθν οποία τα επίπεδα τθσ πρωτεΐνθσ αυτισ, 

μπορεί να είναι μειωμζνα. (4μ) 

 

γ) Ποια αντιγόνα ςφμφωνα με το ςφςτθμα ΑΒ0 υπάρχουν ςτθν επιφάνεια των ερυκρών 

αιμοςφαιρίων και ποια αντιςώματα ςτο πλάςμα του αίματοσ: 

 

 ενόσ ατόμου που ανικει ςτθν Α ομάδα αίματοσ και 

 ενόσ ατόμου που ανικει ςτθν ΑΒ ομάδα αίματοσ; (6μ) 

 
 

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: 

Αφοφ διαβάςετε προςεκτικά το κείμενο που ακολουκεί και που προζρχεται από το ςχολικό 

ςασ βιβλίο, να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

  

«Όταν το μωρό κθλάηει, οι νευρικζσ απολιξεισ ςτθ κθλαία άλω ερεκίηονται και ςτζλνουν 

νευρικά μθνφματα ςτον υποκάλαμο, ο οποίοσ διεγείρει τθν υπόφυςθ για παραγωγι τθσ 

ωκυτοκίνθσ. Η ορμόνθ αυτι φτάνει με το αίμα ςτουσ μαςτοφσ και προκαλεί ςφςπαςθ των 



λοβών. Έτςι, το γάλα ρζει από τουσ γαλακτοφόρουσ πόρουσ ςτθ κθλι και ςτθ ςυνζχεια ςτο 

νεογνό.» 

  

I. Ποια από τισ δομζσ που αναφζρονται ςτο κείμενο λειτουργοφν ωσ υποδοχείσ που 

μεταβιβάηουν μθνφματα ςτο Νευρικό Σφςτθμα; Ποια από τισ δομζσ που αναφζρονται 

ςτο κείμενο λειτουργεί ωσ εκτελεςτικό όργανο που παίρνει μθνφματα-εντολζσ από το 

Νευρικό Σφςτθμα; 

II. Μια από τισ δομζσ που αναφζρονται ςτο κείμενο παράγει και αυτι μθνφματα που 
όμωσ είναι διαφορετικισ φφςεωσ από τα μθνφματα που παράγει και μεταβιβάηει το 
Νευρικό Σφςτθμα. Πώσ ονομάηεται θ δομι που τα παράγει, πώσ θ δομι που τα 
προςλαμβάνει; Ποια από τισ δφο ρυκμίςεισ γίνεται γρθγορότερα; Αυτι που αναφζρεται 
ςτο Ι. ερώτθμα ι αυτι που αναφζρεται ςτο ΙΙ. ερώτθμα; Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι 
ςασ. (12+13μ) 

 


