
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το ςφςτθμα των ενδοκρινών αδζνων είναι το ζνα από τα δφο ςυςτιματα του οργανιςμοφ 

μασ που ςυντονίηουν και ρυκμίηουν τισ λειτουργίεσ του ςώματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 

α)  Ποια είναι τα δφο κφρια είδθ ςτα οποία διακρίνονται οι αδζνεσ, ανάλογα με το ποφ 

εκκρίνουν το προϊόν τουσ; Ποφ ςυγκεκριμζνα εκκρίνεται το προϊόν κάκε είδουσ;  (4μ) 

β) Πϊσ χαρακτθρίηονται τα κφτταρα που είναι ικανά να διεγείρονται από μια ορμόνθ; Πϊσ ζχει 

φτάςει θ ορμόνθ ς’ αυτά; (4μ) 

γ)  Μερικοί αδζνεσ εμφανίηουν δράςθ και των δφο ειδϊν αδζνων που αναφζρατε ςτο 

ερϊτθμα α. Πϊσ χαρακτθρίηονται οι αδζνεσ αυτοί; Για ποιο λόγο οι όρχεισ ανικουν ςτθ 

ςυγκεκριμζνθ κατθγορία αδζνων; Να ονομάςετε ζναν ακόμθ αδζνα που να ανικει ςε αυτιν 

τθν κατθγορία.(4μ) 

 

ΙΙ. Στο αναπαραγωγικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ παράγονται οι γαμζτεσ αλλά και ορμόνεσ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α)  Από ποια τμιματα αποτελείται το αναπαραγωγικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ; (5μ) 

 

β) Πϊσ ονομάηεται το τμιμα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ που φιλοξενεί το 

ζμβρυο; Από τι αποτελείται το τοίχωμά του; Πϊσ ονομάηεται ο βλεννογόνοσ που το καλφπτει 

εςωτερικά (3μ) 

 

γ) Ποια είδθ ορμονϊν παράγονται από τουσ αναπαραγωγικοφσ αδζνεσ τθσ γυναίκασ; Ποιο από 

αυτά, κυρίωσ, επθρεάηει τα δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του φφλου; Ποια είναι αυτά; (5μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Ο Κωςτισ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του μακιματοσ για τον παράγοντα Rhesus, εκδιλωςε τθν 

ανθςυχία του, για το ενδεχόμενο, θ ζγκυοσ μθτζρα του να γεννιςει ζνα παιδί ςτο οποίο τα 

ερυκρά αιμοςφαίρια κα καταςτραφοφν από τα αντιςώματά τθσ. Ο βιολόγοσ κακθγθτισ 

ρώτθςε τότε τον Κωςτι αν γνωρίηει τθν ομάδα αίματοσ του πατζρα του και ο Κωςτισ του 

απάντθςε ότι, μάλλον ο πατζρασ του είναι Rh-. 

 

I. Κατά τθν άποψι ςασ, ςτθν περίπτωςθ αυτι είναι βάςιμθ θ ανθςυχία του Κωςτι; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 



II.  Αν τελικά ο πατζρασ του Κωςτι είναι Rh+, ςε ποια ομάδα ςε ό,τι αφορά τον παράγοντα 

Rhesus πρζπει να ανικει θ μθτζρα του ϊςτε να είναι βάςιμοι οι φόβοι του Κωςτι; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12+13μ) 

 


