
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στουσ μυϊκοφσ ιςτοφσ του οργανιςμοφ μασ υπάρχουν μυϊκζσ ίνεσ που φζρουν γραμμώςεισ. 

Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Σε ποιζσ κατθγορίεσ μυϊν ςυναντϊνται; (2μ) 

β) Ποιοι από τουσ μυσ του ερωτιματοσ α. ςυςπϊνται με τθ κζλθςι μασ; Ποιοι χωρίσ τθ κζλθςι 

μασ; (2μ) 

γ) Οι μυϊκζσ ίνεσ των μυϊν που ςυςπϊνται με τθ κζλθςι μασ ςυναντϊνται ςε ομάδεσ. Πϊσ 

ονομάηονται οι ομάδεσ αυτζσ; Τι τισ περιβάλλει; (4μ) 

δ) Ο τρικζφαλοσ βραχιόνιοσ ςε ποια από τισ κατθγορίεσ μυϊν του ερωτιματοσ α. ανικει; Πϊσ 

ονομάηεται το κεντρικό τμιμα του, πϊσ τα άκρα του; (4μ).  

 

ΙΙ. Το πλάςμα αποτελεί τη μεςοκυττάρια ουςία του αίματόσ μασ. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

α. Πϊσ από το πλάςμα του αίματόσ μασ μπορεί να προκφψει ο ορρόσ του αίματόσ μασ; (3μ) 

 

β. Τι είναι και που παράγονται οι ςφαιρίνεσ; Να αναφζρετε τουσ κφριουσ ρόλουσ τουσ. (5μ) 

γ. Από τι αποτελείται το «ςυμπλιρωμα» και ποιοσ ο βιολογικόσ ρόλοσ του; (5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Αφοφ διαβάςετε προςεκτικά το κείμενο που ακολουθεί και που προζρχεται από το ςχολικό 
ςασ βιβλίο, να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

  

«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. Πϊσ ονομάηεται θ δομι που τα παράγει, πϊσ θ δομι που τα 
προςλαμβάνει; Ποια από τισ δφο ρυκμίςεισ γίνεται γρθγορότερα; Αυτι που αναφζρεται 
ςτο Ι. ερϊτθμα ι αυτι που αναφζρεται ςτο ΙΙ. ερϊτθμα; Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι 
ςασ. (12+13μ) 

 


