
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο τοκετόσ ςυντελείται ςε 3 ςτάδια. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

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 διαπιςτώςει ότι το μωρό 

αναπνζει κανονικά; (4μ) 

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

  

ΙΙ. Όταν ειςάγουμε την τροφή ςτο ςτόμα μασ οι ςιελογόνοι αδζνεσ εκκρίνουν  ςάλιο 

προκειμζνου να αρχίςει η διαδικαςία τησ πζψησ και να διευκολυνθεί η κατάποςη τησ 

τροφήσ. Όμωσ και ςτο εςωτερικό του γαςτρεντερικοφ ςωλήνα υπάρχουν αδζνεσ που 

ςυμμετζχουν ςτη λειτουργία του πεπτικοφ ςυςτήματόσ μασ, με την παραγωγή βλζννασ. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Οι αδζνεσ που παράγουν ςάλιο και οι αδζνεσ που παράγουν βλζννα, ςε ποια κατθγορία 

αδζνων ανικουν; Από τι είδοσ ιςτοφ αποτελοφνται; (4μ) 

β) Ποια είναι θ διαφορά μεταξφ των αδζνων του ερωτιματοσ α., ωσ προσ τον αρικμό των 

κυττάρων που τουσ αποτελοφν; (3μ) 

γ) Στθ λειτουργία του πεπτικοφ μασ ςυςτιματοσ, εκτόσ από τουσ ςιελογόνουσ και τουσ 

βλεννογόνουσ αδζνεσ ςυμμετζχει και το πάγκρεασ παράγοντασ ζνα υγρό. Πώσ ονομάηεται το 

υγρό αυτό; Ποφ εκκρίνεται; Πώσ χαρακτθρίηεται θ μοίρα του παγκρζατοσ που το εκκρίνει;  (6μ)  

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνα από τα βαςικά χαρακτηριςτικά των βιολογικϊν δομϊν, είτε είναι κφτταρα, είτε ιςτοί και 

όργανα, είναι ότι η καταςκευή τουσ τισ κάνει ικανζσ να εκτελοφν μια ςυγκεκριμζνη 

λειτουργία. Παίρνοντασ ωσ παράδειγμα τισ φλζβεσ και τα τριχοειδή αγγεία, να ςυντάξετε 

ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο να αιτιολογείτε: 

 

I. Πώσ θ καταςκευι των φλεβών και ο αρικμόσ τουσ εξυπθρετεί τθν ανάγκθ να 

διοχετεφουν το αίμα προσ τθν καρδιά και να λειτουργοφν ωσ αποκικεσ αίματοσ;  

II. Το λόγο για τον οποίο θ καταςκευι των τριχοειδών αγγείων εξυπθρετεί τθν ανταλλαγι 

ουςιών ανάμεςα ςτο αίμα και τουσ ιςτοφσ και ςυμβάλλει ςτθν άμυνα του οργανιςμοφ. 

(12+13μ) 

 


