
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. To Νευρικό Σφςτθμα του ανκρώπου αλλά και το ςφςτθμα των ενδοκρινών αδζνων 

αποςτζλλουν «μθνφματα» ςτα διάφορα τμιματα του ςώματόσ μασ, ώςτε να ελζγχουν και 

να ςυντονίηουν τισ ςωματικζσ λειτουργίεσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Πϊσ ονομάηονται τα «μθνφματα» που ςτζλνει το Νευρικό Σφςτθμα, πϊσ ονομάηονται τα 

«μθνφματα» που ςτζλνουν οι ενδοκρινείσ αδζνεσ; (2μ). 

β) Μζςω ποιου ιςτοφ μεταβιβάηει κακζνα από τα δφο αυτά ςυςτιματα τα «μθνφματα» που 

αποςτζλλει ςτα τμιματα του ςϊματόσ μασ; (2μ) 

γ) Μερικζσ από τισ ρυκμίςεισ που γίνονται ςτον οργανιςμό μασ, με τθ ςυμβολι των δφο 

ςυςτθμάτων, πρζπει να γίνουν γριγορα ενϊ άλλεσ απαιτοφν περιςςότερο χρόνο. Ποιο 

ςφςτθμα από τα δφο είναι υπεφκυνο για το κάκε είδοσ ρφκμιςθσ; (2μ) 

δ) Το γεγονόσ ότι τα δφο ςυςτιματα ςυνεργάηονται, φαίνεται και από το ότι επθρεάηουν 

πολλζσ κοινζσ λειτουργίεσ αλλά και από το ότι ζνα τμιμα του εγκεφάλου ελζγχει ζναν 

ενδοκρινι αδζνα. Να αναφζρετε μία τουλάχιςτον λειτουργία θ οποία επθρεάηεται και από τα 

δφο ςυςτιματα και να ονομάςετε τον αδζνα και το τμιμα του εγκεφάλου που τον ελζγχει.  

(6μ). 

 

ΙΙ. Οι εξωκρινείσ αδζνεσ ανικουν ςτθν κατθγορία των αδζνων που απελευκερώνουν τισ 

εκκρίςεισ τουσ είτε ςτο εξωτερικό του ςώματοσ, είτε ςε κοιλότθτζσ του. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ:  

α) Πϊσ ονομάηεται θ δομι μζςω τθσ οποίασ ζνασ εξωκρινισ αδζνασ απελευκερϊνει τθν 

ζκκριςι του. (1μ) 

 

β) Από ποιο είδοσ ιςτοφ είναι δομθμζνοι οι αδζνεσ; Τι χαρακτθρίηει τον ιςτό αυτό από τθν 

άποψθ του τρόπου με τον οποίο ςυνδζονται τα κφτταρά του;  (4μ) 

 

γ) Μερικοί από τουσ εξωκρινείσ αδζνεσ αποτελοφνται από ζνα μόνο κφτταρο, ενϊ άλλοι από 

πολλά. Να παρακζςετε ζνα παράδειγμα για κάκε είδοσ αδζνα. (4μ) 

 

δ) Να αναφζρετε ζναν αδζνα που μπορεί να λειτουργεί ταυτοχρόνωσ ωσ εξωκρινισ και ωσ 

ενδοκρινισ; Ποια είναι τα διαφορετικά προϊόντα που παράγει; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Σε ζναν μακθτι δόκθκαν 3 διαφορετικά είδθ κυττάρων: 

 



 Το κφτταρο Α δεν είχε πυρινα και είναι ζγχρωμο. 

 Το κφτταρο Β ζφερε γραμμώςεισ ενώ  

 Το κφτταρο Γ ζφερε βλεφαρίδεσ. 

 

         Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Τι είδοσ κυττάρου είναι το Α; Σε ποιο είδοσ ιςτοφ μπορεί να ανικει το κφτταρο Β; Σε 

ποιο είδοσ ιςτοφ μπορεί να ανικει το κφτταρο Γ; 

II. Σε ποιο τμιμα του οργανιςμοφ μασ παράγεται το κφτταρο Α, ςε ποιο καταςτρζφεται; 

Ποιοσ είναι ο βιολογικόσ ρόλοσ του; Σε ποια πρωτεΐνθ τον οφείλει; (12+13μ) 

 


