
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ζνα από τα ςημαντικότερα τμήματα του θηλυκοφ και του αρςενικοφ αναπαραγωγικοφ 

ςυςτήματοσ είναι, αντίςτοιχα, οι ωοθήκεσ και οι όρχεισ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποια είδθ ορμονών παράγει κακζνασ από αυτοφσ; (3μ) 

β) Πότε αυξάνεται  θ ζκκριςθ τθσ ορμόνθσ που παράγουν οι όρχεισ;  Πότε αρχίηει θ ζκκριςθ των 

ορμονών που παράγουν οι ωοκικεσ; (2μ) 

γ) Ποια δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του φφλου επθρεάηουν οι όρχεισ; (5μ) 

δ) Για ποιο λόγο αυτοί οι δφο αδζνεσ χαρακτθρίηονται ωσ μεικτοί; (2μ) 

 

ΙΙ. Το ςτζλεχοσ αποτελεί την περιοχή του εγκεφάλου που ςυνδζει τα ημιςφαίρια με τον 

νωτιαίο μυελό και ελζγχει πολλζσ από τισ λειτουργίεσ του ανθρϊπινου ςϊματοσ. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

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

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

εγκεφάλου; (4μ) 

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

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

πζρασ; (5μ) 

γ) Πώσ 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 ενδοκρινών αδζνων; (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Το αίμα τριϊν υποψήφιων αιμοδοτϊν εξετάςτηκε ςε αιματολογικό εργαςτήριο. Τα 

αποτελζςματα των  αιματολογικϊν τουσ αναλφςεων ήταν τα ακόλουθα, όπωσ φαίνονται 

ςτον παρακάτω πίνακα: 
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αίματοσ) 

Λευκά 
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Αιμοςφαιρίνη 

g/100 ml  

αίματοσ 

Ομάδα 

αίματοσ 
Λοιπά ςτοιχεία 

Νίκοσ 5,6 8.000 350.000 11 0 

Ερυθρά αιμοςφαίρια 

με φυςιολογικό 

ςχήμα, αλλά ανοικτό 

κόκκινο χρϊμα. Ο   

Νίκοσ αιςθανόταν 

κοφραςη και ατονία. 

Ελζνη 4,7 6.000 300.000 14 Β 

Ερυθρά αιμοςφαίρια 

φυςιολογικοφ 

ςχήματοσ, και με 

χαρακτηριςτικό 

κόκκινο χρϊμα. 

Μαρία 5 17.000 280.000 14,5 ΑΒ 

Ερυθρά αιμοςφαίρια 

φυςιολογικοφ 

ςχήματοσ και με 

χαρακτηριςτικό 

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) 

 


