
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Οι μακριοί ςκελετικοί μφεσ περιλαμβάνονται ςτουσ μυσ που κινοφν τα οςτά ςτισ 

αρκρϊςεισ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιο είναι γενικώσ το ςχιμα τουσ, από ποια τμιματα αποτελοφνται; (4μ) 

 

β) Ποιο είδοσ μυϊκών ινών ςυμμετζχει ςτθν καταςκευι τουσ; Ποιο είδοσ ιςτοφ περιβάλλει τισ 

δεςμίδεσ που ςχθματίηουν αυτζσ οι μυϊκζσ ίνεσ; (4μ) 

 

γ) Να αναφζρετε τα άλλα δφο είδθ ςτα οποία διακρίνονται οι ςκελετικοί μφεσ ανάλογα με τθ 

μορφολογία τουσ, παρακζτοντασ ζνα παράδειγμα για το κακζνα. (4μ).  

 

ΙΙ. Το Νευρικό Σφςτθμα ςυνεργάηεται με το Σφςτθμα των Ενδοκρινϊν Αδζνων  για τθ 

ρφκμιςθ και τον ζλεγχο των λειτουργιϊν του οργανιςμοφ μασ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Ποιο είναι το τμιμα του ςτελζχουσ του εγκεφάλου που αποτελεί τθν περιοχι ςφνδεςθσ του 

Νευρικοφ Συςτιματοσ με το Σφςτθμα των Ενδοκρινών Αδζνων; Ποιον αδζνα ελζγχει το τμιμα 

αυτό; (4μ) 

β) Ο αδζνασ του προθγοφμενου ερωτιματοσ παράγει τθν ορμόνθ προλακτίνθ. Ποιοσ είναι ο 

βιολογικόσ ρόλοσ τθσ προλακτίνθσ; Με ποια άλλθ ορμόνθ ςυνεργάηεται θ προλακτίνθ ώςτε να 

διεκπεραιώνεται θ κοινι λειτουργία ςτθν οποία μετζχουν; (5μ) 

γ) Η ορμόνθ με τθν οποία ςυνεργάηεται θ προλακτίνθ, ανικει ςτισ πεπτιδικζσ ορμόνεσ. Με 

βάςθ τθν πλθροφορία αυτι, ςε ποιο ςυμπζραςμα οδθγείςτε αναφορικά με το αν ειςζρχεται ι 

όχι ςτα κφτταρα «ςτόχουσ» τθσ και ςε ςχζςθ με τον χρόνο που χρειάηεται ώςτε να δράςει; (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: 
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αιμοςφαίρια 
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Λοιπά ςτοιχεία 



 

 

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) 

 

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. 

Μαρί

α 
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. 


