
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι ςκελετικοί μφεσ είναι υπεφκυνοι για τισ κινιςεισ που εκτελοφν τα οςτά ςτισ αρκρϊςεισ 

μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α)  Από ποιο ςφςτθμα παίρνουν εντολζσ για να ςυςταλοφν; (2μ) 

 

β) Τθ μορφι ζχουν οι μυϊκζσ ίνεσ που τουσ αποτελοφν; Πώσ διατάςςονται; (4μ) 

 

γ) Στουσ μακροφσ ςκελετικοφσ μυσ υπάρχουν δφο άκρα. Πώσ ονομάηονται τα άκρα αυτά; Από τι 

ςυνίςτανται; Ποια είναι θ ιδιαίτερθ ονομαςία του άκρου που ςυνδζεται με το ακίνθτο οςτό; 

(6μ) 

 

ΙΙ. Η λειτουργία του ανκρϊπινου οργανιςμοφ ρυκμίηεται από το Νευρικό Σφςτθμα και το 

από το ςφςτθμα των ενδοκρινϊν αδζνων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Να αναφζρετε πζντε (5) ενδοκρινείσ αδζνεσ του ανκρώπινου οργανιςμοφ. (5μ) 

β) Ποια λειτουργικι περιοχι  του ςτελζχουσ του εγκεφάλου μασ ςχετίηεται με τθ λειτουργία 

του ςυςτιματοσ των ενδοκρινών αδζνων; Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ. (4μ) 

γ) Ποφ διαφζρουν οι ρυκμίςεισ που γίνονται από το Νευρικό Σφςτθμα και από το ςφςτθμα των 

ενδοκρινών αδζνων, ωσ προσ το είδοσ του μθνφματοσ που χρθςιμοποιεί το κακζνα, και ωσ 

προσ τθν ταχφτθτα με τθν οποία μεταβιβάηουν το μινυμα αυτό, ςτα κφτταρα και ςτα όργανα 

των οποίων ελζγχουν τθ λειτουργία; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Το αίμα τριϊν υποψιφιων αιμοδοτϊν εξετάςτθκε ςε αιματολογικό εργαςτιριο. Τα 

αποτελζςματα των  αιματολογικϊν τουσ αναλφςεων ιταν τα ακόλουκα, όπωσ φαίνονται 

ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 Ερυκρά 

αιμοςφαίρια 

(εκατ./ mm3 

αίματοσ) 

Λευκά 

αιμοςφαίρια 

(Αρ.κυττάρων/ 

mm3 αίματοσ) 

Αιμοπετάλια   

/mm3 αίματοσ 

Αιμοςφαιρίνθ 

g/100 ml  

αίματοσ 

Ομάδα 

αίματοσ 
Λοιπά ςτοιχεία 



Νίκοσ 5,6 8.000 350.000 11 0 

Ερυκρά αιμοςφαίρια 

με φυςιολογικό 

ςχιμα, αλλά ανοικτό 

κόκκινο χρϊμα. Ο   

Νίκοσ αιςκανόταν 

κοφραςθ και ατονία. 

Ελζνθ 4,7 6.000 300.000 14 Β 

Ερυκρά αιμοςφαίρια 

φυςιολογικοφ 

ςχιματοσ, και με 

χαρακτθριςτικό 

κόκκινο χρϊμα. 

Μαρία 5 17.000 280.000 14,5 ΑΒ 

Ερυκρά αιμοςφαίρια 

φυςιολογικοφ 

ςχιματοσ και με 

χαρακτθριςτικό 

κόκκινο χρϊμα. 

O φυςιολογικόσ αριθμόσ ερυθρών αιμοςφαιρίων ςτον άνθρωπο είναι 4,5-6 εκατ.κφτταρα/mm3 

αίματοσ. 

Η φυςιολογική τιμή τησ περιεχόμενησ  αιμοςφαιρίνησ  είναι ςτουσ ενήλικεσ 12-16 g/100ml 

αίματοσ. 

 

I. Ποιο άτομο παρουςιάηει μια αιματολογικι εικόνα, που τον κάνει  καταλλθλότερο δότθ 

αίματοσ, ςε ςχζςθ με τα άλλα; Σε ποιο άτομο κα ςυςτινατε να βελτιώςει τθ διατροφι του; 

Ποιο άτομο, πικανότατα, ζχει προςβλθκεί από κάποιο μικρόβιο; Να αιτιολογθκοφν οι 

απαντιςεισ ςασ. 

II. Το άτομο που ζχει τθν καταλλθλότερθ αιματολογικι εικόνα για να αξιοποιθκεί ωσ 

αιμοδότθσ, κα μποροφςε να δώςει αίμα ςε κάποιον που ανικει ςτθν ΑΒ ομάδα αίματοσ; Αν 

ναι ςε ποιεσ πρόςκετεσ εξετάςεισ κα ζπρεπε να υποβλθκεί το αίμα του; Να αιτιολογθκοφν 

οι απαντιςεισ ςασ. (12+13μ) 

 


