
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στο αναπαραγωγικό ςφςτθμα του άνδρα παράγονται οι γαμζτεσ αλλά και οι αντρικζσ 

ορμόνεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α)  Από ποια τμιματα αποτελείται το αναπαραγωγικό ςφςτθμα του άνδρα;  (3μ) 

β) Ποιο από τα τμιματα του ερωτιματοσ α.παράγει τα ςπερματοηωάρια; Να ονομάςετε μία 

ορμόνθ που παράγεται από το τμιμα αυτό; (2μ) 

γ)  Τα ςπερματοηωάρια, αφοφ παραχκοφν, αποκθκεφονται και ωριμάηουν ςε μια κακοριςμζνθ 

δομι. Πϊσ ονομάηεται θ δομι αυτι, ποφ βρίςκεται, τι μορφι ζχει; (3μ) 

δ) Πότε αρχίηει θ παραγωγι ςπερματοηωαρίων; Ποια είναι θ ιδανικι κερμοκραςία για τθν 

παραγωγι τουσ; (4μ) 

 

ΙΙ. Το ςτζλεχοσ αποτελεί τθν περιοχι του εγκεφάλου που ςυνδζει τα θμιςφαίρια με τον 

νωτιαίο μυελό και ελζγχει πολλζσ από τισ λειτουργίεσ του ανκρώπινου ςώματοσ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιεσ είναι οι ςθμαντικότερεσ λειτουργικζσ περιοχζσ του ςτελζχουσ; Ποια από αυτζσ 

διοχετεφει τισ νευρικζσ ϊςεισ που προζρχονται από τουσ αιςκθτικοφσ υποδοχείσ ςτο φλοιό του 

εγκεφάλου; (4μ) 

β) Πϊσ ονομάηεται θ λειτουργικι περιοχι του ςτελζχουσ του εγκεφάλου που περιλαμβάνει 

ςθμαντικά κζντρα του Αυτόνομου Νευρικοφ Συςτιματοσ. Ποιεσ άλλεσ λειτουργίεσ φζρει ςε 

πζρασ; (5μ) 

γ) Πϊσ ονομάηεται θ λειτουργικι περιοχι του ςτελζχουσ του εγκεφάλου που είναι υπεφκυνθ για 

τθν ομοιόςταςθ; Για ποιο λόγο θ περιοχι αυτι αποτελεί τθν περιοχι ςφνδεςθσ του νευρικοφ 

ςυςτιματοσ με το ςφςτθμα των ενδοκρινϊν αδζνων; (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) 

 


