
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το δζρμα μασ, που χαρακτθρίηεται ωσ το μεγαλφτερο αιςκθτιριο όργανο του ςώματόσ 

μασ, μάσ βοθκά να αντιλαμβανόμαςτε ζνα πλικοσ διαφορετικών ερεκιςμάτων. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια είδθ υποδοχζων υπάρχουν ςε αυτό; (4μ) 

β) Σε ποια από τισ δφο κφριεσ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ διακρίνονται οι αιςκιςεισ, ανικουν οι 

αιςκιςεισ που οφείλονται ςτο δζρμα; Σε ποια περιοχι του εγκεφάλου ερμθνεφονται οι 

νευρικζσ ώςεισ ςτισ οποίεσ οφείλονται οι αιςκιςεισ αυτζσ; (4μ) 

γ) Ποιεσ περιοχζσ του δζρματοσ ζχουν μεγαλφτερθ πυκνότθτα οι υποδοχείσ που μασ βοθκοφν 

να αντιλαμβανόμαςτε τθν υφι των αντικειμζνων. Να παρακζςετε μερικά παραδείγματα 

τζτοιων περιοχών. (4μ) 

 

ΙΙ. Με τθν πιξθ του αίματοσ ο οργανιςμόσ μασ αντιμετωπίηει μικροφσ τραυματιςμοφσ, ώςτε 

να μθν οδθγοφν ςε ανεπικφμθτεσ ςυνζπειεσ για τθν υγεία του. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Ποιο όφελοσ εξαςφαλίηει ο οργανιςμόσ μασ από τθν πιξθ του αίματοσ ςτισ περιπτώςεισ 

μικρών τραυματιςμών; (3μ) 

 

β) Τι είναι το ινώδεσ, πώσ ςχθματίηεται,  και πώσ ςυμβάλλει ςε ζνα από τα οφζλθ που 

ςυμπεριλάβατε ςτθν απάντθςθ του α. ερωτιματοσ; (6μ) 

 

γ) Ποια κλθρονομικι πάκθςθ ςχετίηεται με προβλιματα ςτθν πιξθ του αίματοσ μασ; Ποιο 

πρόβλθμα παρουςιάηεται ςτα άτομα με αυτι τθν πάκθςθ; (4μ)   

 

 

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) 

 

 


