
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το κυκλοφορικό ςφςτημα του οργανιςμοφ μασ είναι υπεφθυνο για τη μεταφορά των 

θρεπτικϊν ουςιϊν ςτουσ ιςτοφσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:  

 

α) Ποια είναι τα 3 τμιματα από τα οποία αποτελείται το κυκλοφορικό ςφςτθμα; (3μ) 

 

β) Ποιο είναι το κφριο όργανο του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ; Ποφ βρίςκεται, τι ςχιμα ζχει; 

Ποιο είναι το κφριο είδοσ ιςτοφ από τον οποίο αποτελείται το όργανο αυτό;  (4μ) 

 

γ) Ποια άλλθ λειτουργία φζρει ςε πζρασ το κυκλοφορικό ςφςτθμα πζραν αυτισ που 

αναφζρεται ςτθν εκφώνθςθ; Με ποιο ςφςτθμα είναι ςτενά ςυνδεδεμζνο το κυκλοφορικό 

ςφςτθμα; Πώσ ονομάηεται το υγρό που κυκλοφορεί ςτο ςφςτθμα αυτό; (3μ) 

δ) Να αναφζρετε το αζριο που το κυκλοφορικό ςφςτθμα μεταφζρει από τουσ ιςτοφσ ςτουσ 

πνεφμονεσ. Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα που μεταφζρουν το αζριο αυτό από τουσ ιςτοφσ; (2μ) 

 

ΙΙ. Το τίναγμα τησ κνήμησ μασ, όταν το γόνατό μασ υποςτεί ζνα ελαφρό κτφπημα ςτο φψοσ 

τησ επιγονατίδασ, ανήκει ςε μια ιδιαίτερη κατηγορία απαντήςεων του νευρικοφ μασ 

ςυςτήματοσ ςτα ερεθίςματα. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Πώσ ονομάηονται τζτοιεσ αυτόματεσ και ακοφςιεσ απαντιςεισ του οργανιςμοφ μασ; Να 

αναφζρετε τρία παραδείγματα τζτοιων απαντιςεων που ςχετίηονται με τθν ομοιόςταςθ. (5μ) 

β) Να αναφζρετε  δφο παραδείγματα τζτοιων απαντιςεων ςτισ οποίεσ ςυμμετζχει ο 

εγκζφαλοσ. (2μ) 

γ) Ποια είναι θ ςυγκεκριμζνθ διαδρομι που ακολουκοφν οι νευρικζσ ώςεισ, ώςτε να τιναχτεί θ 

κνιμθ μασ, μετά από κάποιο ερζκιςμα ςτον ςφνδεςμο τθσ επιγονατίδασ; (6μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Η ωκυτοκίνη είναι μια πεπτιδική ορμόνη που παράγεται από την υπόφυςη και μεταξφ των 

βιολογικϊν ρόλων τησ ςυμπεριλαμβάνεται και η διζγερςη των ςυςπάςεων τησ μήτρασ.  

 

I. Να εξθγιςετε τον λόγο για τον οποίο είναι δυνατι θ μζτρθςθ των επιπζδων τθσ 

ωκυτοκίνθσ από τθν ανάλυςθ του αίματοσ τθσ γυναίκασ. Τι ακριβώσ κάνουν οι ορμόνεσ 

που ανικουν ςτθν κατθγορία τθσ ωκυτοκίνθσ προκειμζνου να επθρεάςουν τθν 

λειτουργία των κυττάρων «ςτόχων» τουσ;  

II. Ποια προβλιματα μπορεί να αντιμετωπίςει μια γυναίκα κατά τον τοκετό τθσ αλλά και 

μετά από αυτόν, αν τα επίπεδα τθσ ωκυτοκίνθσ είναι χαμθλά; (12+13μ) 


