
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το κυκλοφορικό ςφςτθμα του οργανιςμοφ μασ είναι υπεφκυνο για τθ μεταφορά των 
κρεπτικών ουςιών ςτουσ ιςτοφσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

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. Ο ςκελετόσ μασ αποτελεί το ςφςτθμα του οργανιςμοφ μασ που, μεταξφ άλλων, ζχει 

αιμοποιθτικό ρόλο. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ κυττάρων του αίματοσ που παράγει; Ποιο από αυτά 

ςυμβάλλει ςτθν πιξθ του αίματοσ; (4μ) 

β) Πώσ ονομάηεται  ο μαλακόσ ςυνδετικόσ ιςτόσ που ζχει αιμοποιθτικό ρόλο; Πώσ ονομάηεται ο 

ιςτόσ αυτόσ όταν χάνει τον αιμοποιθτικό του ρόλο, λόγω ςυςςώρευςθσ λίπουσ; Να ονομάςετε 

3  οςτά ςτα οποία ςυνεχίηεται θ αιμοποίθςθ για όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ.(5μ) 

γ) Πωσ εξθγείτε το γεγονόσ ότι ενώ τα κφτταρα του αίματοσ που μεταφζρουν οξυγόνο ζχουν 

περιοριςμζνθ διάρκεια ηωισ, ο αρικμόσ τουσ διατθρείται ςχετικά ςτακερόσ; (4μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Ζνασ νευροβιολόγοσ μελετά τθ δράςθ 3 διαφορετικών αναιςκθτικών ςε ζνα είδοσ 

πειραματόηωων, ςτα  οποία το νευρικό ςφςτθμα και το ςφςτθμα των αιςκθτθρίων οργάνων 

λειτουργοφν με παρόμοιο τρόπο με τα αντίςτοιχα του ανκρώπου.  

 Το αναιςκθτικό Α αναςτζλλει τθ δράςθ ενόσ υποδοχζα των πειραματόηωων. 



 Το αναιςκθτικό Β αναςτζλλει τθ λειτουργία τθσ νευρικισ οδοφ θ οποία  μεταφζρει τισ 

νευρικζσ ώςεισ από τον υποδοχζα ςτο κζντρο ερμθνείασ τουσ, που βρίςκεται ςτον 

εγκζφαλο των πειραματόηωων. 

 

 Το αναιςκθτικό Γ αναςτζλλει τθ λειτουργία του κζντρου του εγκεφάλου των 

πειραματόηωων ςτο οποίο καταλιγει θ νευρικι οδόσ.  

                  I.         Κακζνα από τα διαφορετικά είδθ υποδοχζων των πειραματόηωων, αλλά και 

των ανκρώπων είναι ικανό να διεγείρεται από όλα τα είδθ των ερεκιςμάτων; Τι ακριβώσ 

παράγουν οι υποδοχείσ όταν διεγείρονται από ζνα ερζκιςμα;  

                II.         Αν ο νευροβιολόγοσ χορθγιςει ςτο πειραματόηωο Χ το αναιςκθτικό Α, ςτο 

πειραματόηωο Υ το αναιςκθτικό Β, και ςτο πειραματόηωο Ζ, το αναιςκθτικό Γ, και επιδράςει ςε 

κακζνα από αυτά με ζνα ερζκιςμα, κα αιςκανκεί κάποιο πειραματόηωο το ερζκιςμα; Να 

αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ.  (12+13μ)      


