
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το αίμα μασ αποτελείται από το πλάςμα και από τα ζμμορφα ςυςτατικά που αιωροφνται 

μζςα ςε αυτό. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιεσ είναι οι τρεισ κατθγορίεσ κυττάρων που αποτελοφν τα ζμμορφα ςυςτατικά του 

αίματοσ; (3μ) 

β) Ποια από τισ κατθγορίεσ κυττάρων του ερωτιματοσ α. ςυμμετζχει ςτθν πιξθ του αίματοσ; 

Ποια είναι θ μορφι τουσ; (3μ) 

γ) Ποια από τισ κατθγορίεσ κυττάρων του ερωτιματοσ α. παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν άμυνα 

του οργανιςμοφ μασ; Ποια από αυτά είναι ικανά για τθ διαδικαςία τθσ διαπίδυςθσ; (3μ) 

δ) Ποια από τισ 3 κατθγορίεσ κυττάρων του ερωτιματοσ α. διακζτουν πυρινα, ποια όχι; (3μ) 

 

ΙΙ. Μια πολλαπλι κφθςθ ζχει ςυνικωσ ωσ αποτζλεςμα τθ γζννθςθ διδφμων που μπορεί να 

είναι του ίδιου ι διαφορετικοφ φφλου.  

α) Αν τα δφο δίδυμα είναι διαφορετικοφ φφλου, ςε ποια ιδιαίτερθ κατθγορία διδφμων 

ανικουν; Πϊσ προκφπτουν δίδυμα που ανικουν ςε αυτιν τθν κατθγορία;  (5μ) 

β) Αν τα δίδυμα είναι του ίδιου φφλου και μοιάηουν «ςαν δφο ςταγόνεσ νερό» ςε ποια 

κατθγορία διδφμων ανικουν; Πϊσ προζκυψαν τα δίδυμα αυτά; (5μ) 

γ) Σε ποια περίπτωςθ αυξάνεται θ πικανότθτα για πολλαπλζσ κυιςεισ; Για ποιο λόγο; (3μ)  

 
 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ βιολόγοσ μελετά τθ δράςθ δφο ουςιϊν, τθσ αδρεναλίνθσ και τθσ πιλοκαρπίνθσ ςτο 

Α.Ν.Σ. δφο πειραματόηωων.  

 Στο πειραματόηωο Α χορθγεί αδρεναλίνθ, ενϊ  

 Στο πειραματόηωο Β χορθγεί πιλοκαρπίνθ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το Α.Ν.Σ. των πειραματόηωων λειτουργεί όπωσ το Α.Ν.Σ. του 

ανκρϊπου και ότι θ αδρεναλίνθ διεγείρει τθ δράςθ του Συμπακθτικοφ Νευρικοφ 

Συςτιματοσ, ενϊ θ πιλοκαρπίνθ τθ δράςθ του Παραςυμπακθτικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ, να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

I. Ποια επίδραςθ κα ζχει θ χοριγθςθ τθσ αδρεναλίνθσ ςτθν ςυχνότθτα του καρδιακοφ 

παλμοφ και ςτο εφροσ τθσ κόρθσ του πειραματόηωου Α, ποια επίδραςθ κα ζχει θ 

χοριγθςθ πιλοκαρπίνθσ ςτθν ςυχνότθτα του καρδιακοφ παλμοφ και ςτο εφροσ τθσ 

κόρθσ του πειραματόηωου Β. Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ.   



II. Το Α.Ν.Σ. των πειραματόηωων, αν και διατθρεί κάποιο βακμό ελευκερίασ ελζγχεται από 

τον εγκζφαλο. Να αναφζρετε δφο τμιματα του εγκεφάλου που ελζγχουν τθ δράςθ του 

Α.Ν.Σ. παρακζτοντασ ςχετικά παραδείγματα. (12+13μ) 

 


