
ΘΕΜΑ Β: 

 Ι. Στουσ αδζνεσ του ανκρώπινου οργανιςμοφ περιλαμβάνονται: Οι ςιελογόνοι αδζνεσ, οι 

ωοκικεσ, οι βολβουρθκραίοι αδζνεσ, θ υπόφυςθ,  οι ιδρωτοποιοί αδζνεσ. Να απαντιςετε 

ςτισ ερωτιςεισ: 

α)  Ποιοσ/οι από τουσ, παραπάνω, αναφερόμενουσ αδζνεσ εκκρίνουν  τα προϊόντα τουσ μόνο 

ςτο αίμα; (3μ);  

β)  Ποιοσ/οι από τουσ αναφερόμενουσ αδζνεσ εκκρίνουν το προϊόν τουσ  ςτθν επιφάνεια του 

δζρματοσ; (3μ) 

γ)  Ποιοσ/οι από τουσ αναφερόμενουσ αδζνεσ εκκρίνουν το προϊόν τουσ μόνο ςε εςωτερικζσ 

κοιλότθτεσ του ςώματόσ μασ;  (3μ) 

δ) Ποιοσ/οι από τουσ αναφερόμενουσ αδζνεσ εκκρίνουν μερικά προϊόντα τουσ ςτο αίμα και 

άλλα ςε κοιλότθτεσ του ςώματόσ μασ; (3μ) 

 

ΙΙ. Το πλάςμα του αίματόσ μασ αποτελείται από ςυςτατικά μεταξφ των οποίων 

περιλαμβάνονται ςθμαντικζσ πρωτεΐνεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποια από τισ πρωτεΐνεσ αυτζσ ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαδικαςία πιξθσ του αίματοσ; Πώσ 

ονομάηεται το υγρό που παίρνουμε όταν αφαιρεκεί από το πλάςμα θ πρωτεΐνθ αυτι; (4μ) 

β) Ανάμεςα ςτισ πρωτεΐνεσ του πλάςματοσ ςυμπεριλαμβάνονται οι αλβουμίνεσ. Τι ακριβώσ 

κάνουν οι πρωτεΐνεσ αυτζσ; (4μ) 

γ) Ανάμεςα ςτισ πρωτεΐνεσ του πλάςματοσ ςυμπεριλαμβάνονται οι ςφαιρίνεσ. Ποφ 

παράγονται; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ; (5μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ ακλθτισ του επί κοντώ κατά τθ διάρκεια τθσ προςπάκειάσ του, χάνει τθν ιςορροπία 

του, πζφτει και τραυματίηεται χαμθλά ςτθ μζςθ και ςυγκεκριμζνα κάτω από τον 2ο οςφυϊκό 

ςπόνδυλο. Όταν μεταφζρεται ςτο νοςοκομείο ρωτά ανιςυχοσ τον γιατρό αν ο τραυματιςμόσ 

κα προκαλζςει πρόβλθμα ςτθν κίνθςθ των κάτω άκρων, εξαιτίασ βλάβθσ του νωτιαίου 

μυελοφ του. Ο γιατρόσ κακθςυχάηει τον ακλθτι, παίρνοντασ όμωσ το ιςτορικό του, 

διαπιςτώνει ότι ο νεαρόσ τισ προθγοφμενεσ θμζρεσ είχε νοςιςει από μια μορφι ωτίτιδασ 

που επθρζαςε τθ λειτουργία των θμικυκλίων ςωλινων του αυτιοφ του. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 

I. Για ποιο λόγο πιςτεφετε πωσ είναι κακθςυχαςτικι θ απάντθςθ του γιατροφ;  



II. Μπορεί θ ωτίτιδα να ζχει κάποια ςχζςθ με τθν απώλεια τθσ ιςορροπίασ του ακλθτι; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12+13μ) 

 


