
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το γυναικείο αναπαραγωγικό ςφςτημα διαθζτει οργάνωςη που εξυπηρετεί την 

αναπαραγωγή και την ανάπτυξη του εμβρφου. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιεσ από τισ δομζσ που αποτελοφν το αναπαραγωγικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ, βρίςκονται 

ςτο εςωτερικό του ςώματόσ τθσ; Ποιοσ είναι (φυςιολογικά) ο αρικμόσ κάκε μιασ από τισ δομζσ 

αυτζσ ςτο ςώμα μιασ γυναίκασ; (4μ) 

β) Ποιο είναι το εξωτερικό γεννθτικό όργανο τθσ γυναίκασ; Ποιεσ επιμζρουσ δομζσ 

περιλαμβάνει;  (5μ) 

γ) Ποια από τισ δομζσ των ερωτθμάτων α. και β. αποτελοφν αδζνα;  Σε ποια κατθγορία αδζνων 

ανικει; Να ονομάςετε ζνα από τα προϊόντα του. (3μ) 

 

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

νωτιαίο μυελό και ελζγχει πολλζσ από τισ λειτουργίεσ του ανθρώπινου ςώματοσ. 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: 

 

Κατά τη διάρκεια μιασ μικρήσ επζμβαςησ ςτο πόδι ενόσ αςθενοφσ, αποκαταςτάθηκε η 

λειτουργία δφο αγγείων του Α και του Β, από τα οποία, το Α διαθζτει βαλβίδεσ, ενώ το Β όχι. 

Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

I. Σε ποιο από τα είδθ αγγείων ανικει κακζνα από τα αγγεία αυτά; Ποιο από τα δφο είδθ 

αγγείων ζχει τοίχωμα με περιςςότερο μυϊκό ιςτό. Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 



II. Ποια μορφι αιμοςφαιρίνθσ  κυκλοφορεί ςε κάκε αγγείο. Σε ποιο από τα δφο θ 

ταχφτθτα του αίματοσ είναι μεγαλφτερθ; Σε ποιό όργανο του ςώματοσ κα καταλιξει το 

αίμα που κυκλοφορεί ςτο αγγείο Α; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12+13μ) 

 


