
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Η λειτουργία του ςυςτιματοσ των Αιςκθτθρίων Οργάνων ςτθρίηεται ςτθν φπαρξθ ειδικϊν 

κυττάρων-υποδοχζων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ αιςκθτθρίων υποδοχζων που διακζτουμε, ανάλογα με τον 

τφπο του ερεκίςματοσ που ανιχνεφουν; (4μ) 

β) Οι  υποδοχείσ που υπάρχουν ςτο εςωτερικό των αιμοφόρων αγγείων μασ, ποιων ουςιϊν τθ 

μεταβολι τθσ ςυγκζντρωςθσ ανιχνεφουν; (4μ) 

γ) Μερικοί από τουσ υποδοχείσ βρίςκονται ωσ ανεξάρτθτα κφτταρα ςτο ςϊμα μασ, άλλοι όμωσ 

απαντϊνται ςε ομάδεσ. Να παρακζςετε από ζνα ςχετικό παράδειγμα για κάκε είδοσ από τουσ 

υποδοχείσ αυτοφσ και να ονομάςετε το όργανο ςτο οποίο υπάρχουν.(4μ)  

 

ΙΙ. Το Στζλεχοσ του Εγκεφάλου αποτελεί το τμιμα του που ςυνδζει τα εγκεφαλικά 

θμιςφαίρια με το Νωτιαίο Μυελό. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

α)  Από ποια επί μζρουσ τμιματα αποτελείται το ςτζλεχοσ του εγκεφάλου; (3μ) 

β) Ποιο από τα τμιματα αυτά διοχετεφει τισ νευρικζσ ϊςεισ από τουσ αιςκθτικοφσ υποδοχείσ 

ςτισ κατάλλθλεσ περιοχζσ του φλοιοφ, προκειμζνου να αναλυκοφν; (1μ) 

γ) Ποιο από τα τμιματά του ςυνδζει λειτουργικά το Νευρικό Σφςτθμα με το ςφςτθμα των 

ενδοκρινϊν αδζνων; Για ποιο λόγο μπορεί να παίηει αυτό το ρόλο; (3μ) 

δ) Ποιο από τα τμιματά του ζχει παρόμοια δομι με αυτιν του Νωτιαίου Μυελοφ; Ποιεσ 

λειτουργίεσ ελζγχει το τμιμα αυτό; (6μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Σε ζνα υποκετικό περιςτατικό που ςυνζβθ ςτο αιματολογικό τμιμα τθσ οργάνωςθσ “Γιατροί 

χωρίσ ςφνορα” μπερδεφτθκαν 4 δείγματα αίματοσ που είχαν λθφκεί από 4 διαφορετικά 

άτομα, ςτο πλαίςιο των ανκρωπιςτικϊν αποςτολϊν ςτισ οποίεσ δραςτθριοποιείται θ 

οργάνωςθ. 

 

 Το άτομο Α ηοφςε ςε ζνα υψίπεδο των Ιμαλαΐων. 

 Το άτομο Β προερχόταν από το Καμεροφν ςτο οποίο υπάρχει υψθλό ποςοςτό ανκρϊπων 

που πάςχουν από δρεπανοκυτταρικι αναιμία. 



 Το άτομο Γ, προερχόταν από ζναν καταυλιςμό προςφφγων για τον οποίον υπιρχαν 

βάςιμεσ καταγγελίεσ, ότι θ ποιότθτα αλλά και θ ποςότθτα του φαγθτοφ ιταν 

απαράδεκτεσ.   

 Το άτομο Δ που προερχόταν από το Αφγανιςτάν, είχε φκάςει ςτο εκεί ιατρείο τθσ 

οργάνωςθσ μετά μια κουραςτικι πεηοπορία 2 θμερϊν κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ είχε 

«αρπάξει» ζνα γερό κρυολόγθμα. 

 

I. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθσ αναλφςεισ που προζκυψαν για κάκε ζνα από τα δείγματα 

(ςτθν κατακόρυφθ ςτιλθ), αφοφ μεταφζρετε τον πίνακα που ακολουκεί ςτθν κόλλα 

ςασ, να τοποκετιςετε το ςφμβολο (+) ςτα τετράγωνα ςτα οποία υπάρχει θ πικανότερθ 

αντιςτοιχία ανάμεςα ςτα άτομα και ςτα διαφορετικά δείγματα αίματοσ.  

 

 

Διαφορετικά 

δείγματα αίματοσ 

Άτομα από τα οποία λιφκθκαν δείγματα αίματοσ 

Άτομο από 

Ιμαλάια 

Άτομο από 

Καμεροφν 

Άτομο από 

καταυλιςμό 

προςφφγων 

Άτομο από 

Αφγανιςτάν 

Δείγμα αίματοσ με 

δρεπανοκφτταρα 

    

Δείγμα αίματοσ με 

αυξθμζνο αρικμό 

λευκϊν 

αιμοςφαιρίων 

    

Δείγμα αίματοσ με 

αυξθμζνο αρικμό 

ερυκρϊν 

αιμοςφαιρίων 

    

Δείγμα αίματοσ με 

χαμθλό ποςοςτό 

αιμοςφαιρίνθσ 

    

 

II. Να εξθγιςετε τουσ λόγουσ που ςασ οδιγθςαν ςτισ ςυγκεκριμζνεσ επιλογζσ. (12+13μ) 


