
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. Ζνασ από τουσ χιτώνεσ του ματιοφ μασ, ο χοριοειδισ περιζχει λείουσ μυσ που είναι 

απαραίτθτοι για τθ λειτουργία τθσ όραςθσ και χρωςτικζσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποφ βρίςκεται ο χιτώνασ αυτόσ ςε ςχζςθ με τον ςκλθρό χιτώνα του ματιοφ; (3μ) 

β) Σε ποια τμιματα του χοριοειδοφσ χιτώνα περιζχονται λείοι μφεσ; Ποιοι από αυτοφσ 

ρυκμίηουν το εφροσ τθσ κόρθσ του ματιοφ; (6μ) 

γ) Ποια είναι θ ςθμαςία των χρωςτικών που περιζχει ο χοριοειδισ χιτώνασ; (4μ)  

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Όταν πιάνουμε ζνα ηεςτό αντικείμενο με το χζρι μασ, ξεκινά μια ςειρά από γεγονότα τα 

οποία περιλαμβάνουν τθν παραγωγι νευρικών ώςεων από ζναν υποδοχζα, τθ μεταβίβαςι 

τουσ μζςα ςτο νευρικό ςφςτθμα και τθν ερμθνεία τουσ ςτον εγκζφαλό μασ. 

 

I. Πώσ ονομάηεται ο υποδοχζασ από τον οποίο παράχκθκε θ νευρικι ώςθ; Πώσ 

ονομάηεται το τμιμα του ςώματοσ ςτο οποίο ανικει ο υποδοχζασ αυτόσ; Πώσ 

ονομάηεται θ διαδρομι που ακολοφκθςαν οι νευρικζσ ώςεισ μζςα ςτο νευρικό 

ςφςτθμά μασ; Τι είδουσ νευρώνεσ περιλαμβάνει το τμιμα τθσ διαδρομισ αυτισ που 

βρίςκεται ζξω από το Κ.Ν.Σ. μασ;  

II. Στο τμιμα τθσ διαδρομισ που ακολοφκθςαν οι νευρικζσ ώςεισ ςτο εςωτερικό του Κ.Ν.Σ. 

περιλαμβάνεται ο νωτιαίοσ μυελόσ κακώσ και ο εγκζφαλοσ. Ποιο είδοσ ουςίασ του 

νωτιαίου μυελοφ μεταβίβαςε τισ νευρικζσ ώςεισ ςτον εγκζφαλο; Ποια είναι θ 

λειτουργικι περιοχι του ςτελζχουσ του εγκεφάλου ςτθν οποία μεταφζρκθκαν οι 



νευρικζσ ώςεισ από τον νωτιαίο μυελό; Ποιο είναι το κζντρο του εγκεφάλου που 

παρζλαβε τελικά τισ νευρικζσ ώςεισ για να τισ αναλφςει και να τισ ερμθνεφςει; (12+13μ) 

 

 


