
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο τοκετόσ ςυντελείται ςε 3 ςτάδια. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Σε ποιο από τα ςτάδια γίνεται διαςτολι του τραχιλου τθσ μιτρασ; Τι μπορεί να ςυμβεί ςτο 

τζλοσ του ςταδίου αυτοφ; (4μ) 

β) Σε ποιο ςτάδιο γίνεται θ γζννθςθ; Τι κάνει ο μαιευτιρασ μόλισ διαπιςτϊςει ότι το μωρό 

αναπνζει κανονικά; (4μ) 

γ) Σε ποιο ςτάδιο αποκολλάται ο πλακοφντασ; Τι προκαλεί τθν αποκόλλθςι του; (4μ) 

 

ΙΙ. Για να μπορζςουμε να μελετιςουμε τον ανκρώπινο οργανιςμό ταξινομοφμε τισ διάφορεσ 

δομζσ που τον αποτελοφν ςε διάφορα ιεραρχικά επίπεδα (μόρια, κφτταρα, ιςτοί, όργανα, 

ςυςτιματα οργάνων). Όμωσ όλεσ οι παραπάνω δομζσ, ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ για να 

πετφχουν τθν εφρυκμθ λειτουργία του οργανιςμοφ. 

α) Να αναφζρεισ δφο διαφορετικζσ πρωτεΐνεσ που υπάρχουν ςτον ερειςτικό ιςτό και να 

περιγράψεισ τθ λειτουργία τουσ. (4μ) 

 

β) Να αναφζρεισ δφο διαφορετικοφσ τφπουσ κυττάρων που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι του 

νευρικοφ ιςτοφ. Ποιο από αυτά ςυμβάλλει ςτθ λειτουργία του άλλου; (3μ) 

 

γ) Να αναφζρεισ ζνα όργανο που ςυντίκεται και από τουσ τζςςερισ ιςτοφσ και να 

προςδιορίςεισ τθ λειτουργία του, κακϊσ και το ςφςτθμα οργάνων ςτο οποίο ανικει. (4μ)  

 

δ) Σε ποια κοινι λειτουργία ςυνεργάηονται το ερειςτικό και το μυϊκό ςφςτθμα; (2μ) 
 

 

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) 


