
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το ςφςτθμα των ενδοκρινών αδζνων είναι το ζνα από τα δφο ςυςτιματα του οργανιςμοφ 

μασ που ςυντονίηουν και ρυκμίηουν τισ λειτουργίεσ του ςώματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 

α)  Ποια είναι τα δφο κφρια είδθ ςτα οποία διακρίνονται οι αδζνεσ, ανάλογα με το ποφ 

εκκρίνουν το προϊόν τουσ; Ποφ ςυγκεκριμζνα εκκρίνεται το προϊόν κάκε είδουσ;  (4μ) 

β) Πϊσ χαρακτθρίηονται τα κφτταρα που είναι ικανά να διεγείρονται από μια ορμόνθ; Πϊσ ζχει 

φτάςει θ ορμόνθ ς’ αυτά; (4μ) 

γ)  Μερικοί αδζνεσ εμφανίηουν δράςθ και των δφο ειδϊν αδζνων που αναφζρατε ςτο ερϊτθμα 

α. Πϊσ χαρακτθρίηονται οι αδζνεσ αυτοί; Για ποιο λόγο οι όρχεισ ανικουν ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

κατθγορία αδζνων; Να ονομάςετε ζναν ακόμθ αδζνα που να ανικει ςε αυτιν τθν 

κατθγορία.(4μ) 

 

ΙΙ. Στθν καταςκευι του ερειςτικοφ ςυςτιματοσ μετζχει ο χόνδρινοσ ιςτόσ.  Να απαντιςετε 

ςτισ ερωτιςεισ: 

α)  Σε ποια ευρφτερθ κατθγορία ιςτϊν ανικει ο χόνδρινοσ ιςτόσ; Πϊσ ονομάηονται τα κφτταρα 

που τον αποτελοφν; (2μ) 

 

β) Πϊσ ονομάηεται ο χόνδροσ που υπάρχει ςτισ αρκρικζσ επιφάνειεσ; Τι είναι οι αρκροπάκειεσ 

και τι προκαλοφν; (5μ) 

 

γ) Πϊσ ονομάηονται οι δακτφλιοι από χόνδρο που περιβάλλουν τα  άκρα των αρκρικϊν 

επιφανειϊν; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ; (2μ) 

 

δ) Οι ποδοςφαιριςτζσ εξαιτίασ κακϊςεων ςτθν περιοχι του γόνατοσ ςυχνά χρειάηεται να 

καταφφγουν ςτθν χειρουργικι αφαίρεςθ του μθνίςκου. Τι είναι οι μθνίςκοι; Ποια είναι θ 

ςθμαςία τουσ;  (4μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Στο τοπικό νοςοκομείο ζχει ςθμάνει ςυναγερμόσ. Μόλισ ζχουν μεταφζρει 5 φίλουσ που 

ενεπλάκθςαν ςε αυτοκινθτιςτικό ατφχθμα, οι οποίοι χρειάηονται επειγόντωσ μετάγγιςθ 

μιασ φιάλθσ αίματοσ ο κακζνασ. Το πρόβλθμα όμωσ είναι ότι ςτθν αιματολογικι μονάδα 

του νοςοκομείου υπάρχουν μόνο 6 φιάλεσ αίματοσ από τισ οποίεσ: Δφο (2) είναι τθσ  ΑΒ 

ομάδασ,  δφο (2) τθσ 0 ομάδασ, μια (1) τθσ Α και μια (1) τθσ Β ομάδασ.  



Αν οι δφο από τουσ τραυματίεσ ανικουν ςτθν Α ομάδα αίματοσ, ζνασ ςτθν ΑΒ ομάδα, ζνασ 

ςτθν 0 ομάδα και ο ζνασ ςτθ Β ομάδα. 

 

I. Τι είδουσ αντιγόνα και τι είδουσ αντιςϊματα ζχουν ςτο αίμα τουσ οι τραυματίεσ που 

ανικουν ςτθν ΑΒ και ςτθν 0 ομάδα αίματοσ;  

II. Αφοφ μεταφζρετε τον πίνακα που ακολουκεί ςτθν κόλλα ςασ, να βάλετε το ςφμβολο (+) 

ςε όποιο τετράγωνο αντιςτοιχεί ςτθν ομάδα αίματοσ που πρζπει να πάρει κακζνασ από 

τουσ φίλουσ, ϊςτε να καλυφκοφν οι ανάγκεσ όλων ςε αίμα και να μθν προκφψει 

πρόβλθμα αςυμβατότθτασ ςφμφωνα με το ςφςτθμα ΑΒ0.  

 

Ομάδα αίματοσ 

τραυματιών 

Φιάλεσ αίματοσ 

1 (Α) 1(Β) 2(ΑΒ) 2 (0) 

Α (1οσ)     

Α (2οσ)     

ΑΒ     

0     

Β     

 

 

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

 

 


