
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Χάρθ ςτθν ιδιότθτα του αίματοσ να πιηει ςτουσ μικροφσ τραυματιςμοφσ, αποφεφγεται θ 
απώλεια αίματοσ, κλείνει θ πφλθ ειςόδου ςτα μικρόβια, ενώ αρχίηει να επουλώνεται το 
τραφμα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποια είναι θ πρωτεΐνθ του πλάςματοσ που παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαδικαςία αυτι; Πϊσ 

ονομάηεται το ζνηυμο που ςυμβάλει ςτθ μετατροπι τθσ ςε ζνα μθ διαλυτό πλζγμα πρωτεϊνϊν. 

Πϊσ ονομάηεται το μθ διαλυτό πλζγμα πρωτεϊνϊν; (3μ)  

β) Για το ςχθματιςμό του ενηφμου του ερωτιματοσ α. απαιτείται θ φπαρξθ πολλϊν 

παραγόντων. Ποιοι είναι οι κυριότεροι από τουσ παράγοντεσ αυτοφσ; (6μ) 

γ) Σε μερικοφσ ανκρϊπουσ, για κλθρονομικοφσ λόγουσ, θ διαδικαςία πιξθσ του αίματοσ 

κακυςτερεί ςθμαντικά. Πϊσ ονομάηεται το ςχετικό νόςθμα; Ποια είναι θ ςυνζπειά του; Τι είναι 

αυτό που «λείπει» από τουσ πάςχοντεσ, ϊςτε να το εκδθλϊνουν; (3μ) 

 

ΙΙ. Οι ωοκικεσ, ωσ μεικτοί αδζνεσ, παράγουν προϊόντα που εκκρίνονται ςε κοιλότθτεσ του 

ςώματοσ αλλά και τθν ορμόνθ προγεςτερόνθ που ανικει ςτα ςτεροειδι. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 α) Ποιο προϊόν των ωοκθκϊν εκκρίνεται ςε κοιλότθτεσ του ςϊματοσ; Πϊσ ονομάηονται οι 

κοιλότθτεσ αυτζσ; (2μ) 

 β) Σε ποια χθμικι ιδιότθτα οφείλει θ προγεςτερόνθ τθ δυνατότθτα που ζχει να μπαίνει ςτο 

εςωτερικϊν των κυττάρων που αποτελοφν «ςτόχουσ» τουσ;  Σε ποιο τμιμα του κυττάρου 

επιδρά; Με ποιο τρόπο;  (5μ) 

 

γ) Από τθν άποψθ τθσ ταχφτθτασ δράςθσ τουσ, πϊσ διαφοροποιοφνται ορμόνεσ όπωσ θ 

προγεςτερόνθ ςε ςφγκριςθ με τισ πεπτιδικζσ ορμόνεσ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

(6μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Τα αιςκθτιρια όργανα είναι ικανά να λειτουργοφν ωσ τα «παράκυρα» του οργανιςμοφ μασ 

ςτον εξωτερικό κόςμο, αλλά και ςτο εςωτερικό περιβάλλον του οργανιςμοφ μασ διότι 

ςυνεργάηονται με το Νευρικό Σφςτθμα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 



I. Ποια τμιματα του Περιφερικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ ςυνεργάηονται με τα αιςκθτιρια 

όργανα; Εξθγιςτε με ποιο ακριβϊσ τρόπο. 

II. Με ποιο τρόπο ο νωτιαίοσ μυελόσ και ο εγκζφαλοσ ςυνεργάηονται με το ςφςτθμα των 

αιςκθτθρίων οργάνων, ϊςτε να αντιλαμβανόμαςτε τισ μεταβολζσ του περιβάλλοντόσ 

μασ; (12+13μ) 

 


