
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο επιθηλιακόσ ιςτόσ αποτελείται από κφτταρα που ζχουν διάφορεσ μορφζσ και επιτελοφν 
διάφορεσ λειτουργίεσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 
 
α) Σε ποια τμιματα του οργανιςμοφ μασ τα επικθλιακά κφτταρα είναι πεπλατυςμζνα; (2μ)  

β) Ποια μορφολογικά χαρακτθριςτικά ζχουν τα κφτταρα του κροςςωτοφ επικθλιακοφ ιςτοφ;  

Ποιεσ λειτουργίεσ φζρουν ςε πζρασ, εξαιτίασ αυτών των χαρακτθριςτικών τουσ; (6μ) 

γ) Ποιεσ είναι οι λειτουργίεσ που επιτελοφν τα κφτταρα του επικθλιακοφ ιςτοφ που ςυνιςτοφν 

αδζνεσ; Να αναφζρετε ζνα παράδειγμα αδζνα που αποτελείται από ζνα μόνο κφτταρο και ζνα 

παράδειγμα αδζνα που αποτελείται από πολλά κφτταρα. (4μ) 

 

ΙΙ. Το αίμα κυκλοφορεί μζςα ςτα αγγεία του κυκλοφορικοφ μασ ςυςτήματοσ.  Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ αγγείων του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ;  (3μ) 

β) Ποιο από τα είδθ αγγείων του ερωτιματοσ α. επιτρζπει τθν ανταλλαγι ουςιών ανάμεςα ςτο 

αίμα και τουσ ιςτοφσ; Από τι αποτελοφνται τα τοιχώματά τουσ; (3μ) 

γ) Σε ποιο από τα διαφορετικά είδθ αγγείων βρίςκεται, ανά πάςα ςτιγμι, θ μεγαλφτερθ 

ποςότθτα του αίματοσ που υπάρχει ςτο κυκλοφορικό μασ ςφςτθμα; Προσ ποια κατεφκυνςθ 

κινείται το αίμα ςτα αγγεία αυτά; (4μ) 

δ) Ποιο από τα είδθ των αγγείων του ερωτιματοσ α. απομακρφνει το αίμα από τθν καρδιά; 

Πώσ ονομάηονται τα δφο μεγαλφτερα αγγεία που ανικουν ςτο είδοσ αυτό; (3μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Η ωκυτοκίνη είναι μια πεπτιδική ορμόνη που παράγεται από την υπόφυςη και μεταξφ των 

βιολογικών ρόλων τησ ςυμπεριλαμβάνεται και η διζγερςη των ςυςπάςεων τησ μήτρασ.  

 

I. Να εξθγιςετε τον λόγο για τον οποίο είναι δυνατι θ μζτρθςθ των επιπζδων τθσ 

ωκυτοκίνθσ από τθν ανάλυςθ του αίματοσ τθσ γυναίκασ. Τι ακριβώσ κάνουν οι ορμόνεσ 

που ανικουν ςτθν κατθγορία τθσ ωκυτοκίνθσ προκειμζνου να επθρεάςουν τθν 

λειτουργία των κυττάρων «ςτόχων» τουσ;  

II. Ποια προβλιματα μπορεί να αντιμετωπίςει μια γυναίκα κατά τον τοκετό τθσ αλλά και 

μετά από αυτόν, αν τα επίπεδα τθσ ωκυτοκίνθσ είναι χαμθλά; (12+13μ) 

 


