
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το κυκλοφορικό μασ ςφςτθμα περιλαμβάνει 3 κφρια είδθ αγγείων. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 

α) Ποιο είδοσ αγγείων μεταφζρει αίμα ςτθν καρδιά, ποιο απομακρφνει το αίμα από τθν 

καρδιά; (2μ) 

β) Να ςυγκρίνετε τα δφο είδθ αγγείων του προθγοφμενου ερωτιματοσ ωσ προσ: τον αρικμό 

τουσ, το αν εμφανίηουν ι όχι ςφυγμό, το αν διακζτουν ι όχι βαλβίδεσ, το πάχοσ του 

τοιχώματόσ τουσ, το μζγεκοσ τθσ εςωτερικισ διαμζτρου τουσ, τθν τιμι τθσ πίεςθσ του αίματοσ 

ςτο εςωτερικό τουσ. (6μ) 

γ) Ένα από τα διαφορετικά είδθ αγγείων παρεμβάλλεται μεταξφ των άλλων δφο. Τι ιςχφει με 

τθν ταχφτθτα του αίματοσ ςτα αγγεία αυτά; Ποια λειτουργία των αγγείων αυτών διευκολφνεται 

από τθν ταχφτθτα του αίματοσ ςτο εςωτερικό τουσ; (4μ) 

 
ΙΙ. Ο μυελόσ περιλαμβάνεται μεταξφ των ιςτϊν που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι των οςτϊν 

μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Σε ποια κατθγορία ιςτών ανικει ο μυελόσ; (2μ) 

 

β) Ποιεσ είναι οι δφο διαφορετικζσ μορφζσ με τισ οποίεσ ςυναντάται ςτα οςτά; Ποια από αυτζσ 

είναι υπεφκυνθ για τθν αιμοποίθςθ; (3μ) 

 

γ) Πώσ κατανζμεται θ μορφι του μυελοφ, θ οποία είναι υπεφκυνθ για τθν αιμοποίθςθ ςτον 

ςκελετό του νεογνοφ;  (2μ) 

 

δ) Ποια μεταβολι ςυμβαίνει ςτο μυελό από τθν παιδικι θλικία και φςτερα, ώςτε ςε μερικά 

τμιματα του ςκελετοφ μασ να ςταματά θ αιμοποίθςθ; Να αναφζρετε 3 οςτά ςτα οποία θ 

αιμοποίθςθ ςυνεχίηεται και μετά το 20ο ζτοσ τθσ θλικίασ μασ. (6μ) 

 
ΘΕΜΑ Δ: 

Οι πάςχοντεσ από ςοβαρζσ μορφζσ αλλεργίασ ι από άςκμα χρειάηεται να λαμβάνουν 

αδρεναλίνθ ι κορτιηόνθ. Δεδομζνου ότι θ αδρεναλίνθ ανικει ςτισ αμίνεσ, ενϊ θ κορτιηόνθ 

ανικει ςτισ ςτεροειδείσ ορμόνεσ να γράψετε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο να εξθγιςετε 

ςυνοπτικά: 

 

I. Ποφ βρίςκονται οι υποδοχείσ με τουσ οποίουσ ςυνδζεται κάκε μια από τισ ορμόνεσ 

αυτζσ, ώςτε οι ορμόνεσ να δρουν  ςτα κφτταρα ςτόχουσ τουσ και 



II.  Για ποιο λόγο ςτα ςοβαρά περιςτατικά αλλεργίασ που απαιτοφν άμεςθ αντιμετώπιςθ, 

οι γιατροί χορθγοφν ςτον αςκενι αδρεναλίνθ και όχι κορτιηόνθ. (12+13μ) 

 

 

 


