
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στην αίςθηςη τησ γεφςησ και τησ όςφρηςησ ςε μερικζσ περιπτώςεισ είναι δυνατό η 

αίςθηςη ενόσ ερεθίςματοσ να μειωθεί ή και να χαθεί. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

α) Πϊσ ονομάηεται το φαινόμενο αυτό; Τι πρζπει να κάνουμε ϊςτε να το αποφεφγουμε ςτθν 

περίπτωςθ τθσ γεφςθσ; (4μ) 

β) Τι πρζπει να ςυμβεί για να εκδθλωκεί το φαινόμενο αυτό ςτθν περίπτωςθ τθσ όςφρθςθσ; 

(4μ)  

γ) Τι κοινό ζχουν τα υποδεκτικά κφτταρα των αιςκιςεων αυτϊν όςον αφορά τθν καταςκευι 

τουσ; (4μ) 

 

ΙΙ. Οι νευρικζσ ώςεισ ακολουθοφν ςυγκεκριμζνεσ διαδρομζσ μζςα ςτο ςώμα μασ, 

προκειμζνου να εκδηλωθοφν οι λειτουργίεσ του Νευρικοφ μασ Συςτήματοσ. Να απαντήςετε 

ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Πϊσ ονομάηονται οι διαδρομζσ αυτζσ και πϊσ διακρίνονται ανάλογα με το αν μεταφζρουν 

νευρικζσ ϊςεισ από το Κ.Ν.Σ. προσ τθν περιφζρεια ι αντίςτροφα; (2μ) 

β) Πϊσ ονομάηεται θ απλοφςτερθ από τισ διαδρομζσ του ερωτιματοσ α.; Από τι είδουσ 

νευρϊνεσ αποτελείται ςυνικωσ; (4μ) 

γ) Τι είναι τα αντανακλαςτικά; Ποιεσ απαντιςεισ του οργανιςμοφ μασ ελζγχουν; (2μ) 

δ) Ποια ακριβϊσ διαδρομι ακολουκοφν οι νευρικζσ ϊςεισ από το ςθμείο ςτο οποίο 

δθμιουργοφνται ωσ το ςθμείο που φκάνουν, ϊςτε να προκαλζςουν τθν ζκταςθ τθσ κνιμθσ; 

(5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Μια γυναίκα που είναι για πρώτη φορά ζγκυοσ και ζχει ομάδα αίματοσ Rh- ανηςυχεί αν το 

Rh+ παιδί που κυοφορεί  θα ζχει κάποιο πρόβλημα υγείασ. Ο μαιευτήρασ τη διαβεβαιώνει 

ότι το παιδί αυτό δεν θα επηρεαςτεί ςε αντίθεςη με ζνα επόμενο Rh+ που μπορεί να 

γεννήςει η γυναίκα αυτή.  

 

I. Σε ποια ομάδα αίματοσ, από τθν άποψθ του παράγοντα Rhesus, μπορεί να ανικει ο 

πατζρασ του παιδιοφ που κυοφορεί θ γυναίκα; Για ποιό λόγο το παιδί που κυοφορεί 

δεν είναι πικανό να αντιμετωπίςει πρόβλθμα υγείασ.  



II. Για ποιο λόγο ζνα επόμενο Rh+ παιδί μπορεί να αντιμετωπίςει πρόβλθμα υγείασ; Ποιο 

είναι το πρόβλθμα υγείασ που μπορεί να αντιμετωπίςει το παιδί αυτό; Πϊσ μπορεί το 

ενδεχόμενο αυτό να αποφευχκεί, γιατί; 12+13μ) 

 


