
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Πολλά ηευγάρια αδυνατοφν να τεκνοποιιςουν λόγω προβλθμάτων υγείασ που αφοροφν 

είτε ςτον άνδρα είτε ςτθν γυναίκα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Ποφ μπορεί να οφείλεται θ ανδρικι ςτειρότθτα; Ποια είναι τα αίτια που μποροφν να τθν 

προκαλζςουν εξαιρουμζνων των αςκενειών; (5μ) 

β) Ποφ μπορεί να οφείλεται θ γυναικεία ςτειρότθτα; (2μ) 

γ) Πολλά ηευγάρια για να αντιμετωπίςουν το πρόβλθμα γονιμότθτασ που ζχουν, καταφεφγουν 

ςτθν εξωςωματικι γονιμοποίθςθ. Τι ακριβώσ γίνεται με τθ μζκοδο αυτι; (5μ) 

 

 
ΙΙ. Το αίμα μασ κεωρείται ωσ ζνασ ιδιαίτεροσ τφποσ ιςτοφ.  Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Ποιοσ είναι ο ιδιαίτεροσ τφποσ ιςτοφ ςτον οποίο κατατάςςεται το αίμα; (2μ) 

β) Πώσ ονομάηεται θ υγρι μεςοκυττάρια ουςία του; Ποιο είναι το κφριο ςυςτατικό τθσ; (4μ) 

γ) Μεταξφ των πρωτεϊνών που περιζχονται ςτθ μεςοκυττάρια ουςία του αίματοσ 

περιλαμβάνονται δφο ομάδεσ πρωτεϊνών οι οποίεσ ςυμμετζχουν ςτθν άμυνα του οργανιςμοφ 

μασ. Πώσ ονομάηονται και πώσ δρουν οι πρωτεΐνεσ αυτζσ;  (4μ) 

δ) Τι άλλου είδουσ χριςιμεσ χθμικζσ ουςίεσ περιζχει θ μεςοκυττάρια ουςία του αίματοσ, εκτόσ 

από πρωτεΐνεσ;  (3μ)  

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Αν και οι αιςκιςεισ μασ, ςωςτά, χαρακτθρίηονται ωσ το παράκυρο που μασ επιτρζπει να 

επικοινωνοφμε με το εξωτερικό περιβάλλον, χάρθ ςε αυτζσ είμαςτε ικανοί να 

αντιλαμβανόμαςτε πολλά από αυτά που ςυμβαίνουν και ςτο εςωτερικό του οργανιςμοφ 

μασ.  

 

I. Να προςδιορίςετε τρία διαφορετικά είδθ αιςκιςεων που οφείλονται ςε ερεκίςματα τα 

οποία ζδραςαν ςτουσ μυσ μασ, κακώσ και το ςυγκεκριμζνο είδοσ υποδοχζα o οποίοσ 

αναμίχκθκε ςε κάκε μια από αυτζσ.  

II. Οι νευρικζσ ώςεισ που δθμιουργικθκαν ςτουσ υποδοχείσ του προθγοφμενου 

ερωτιματοσ, τελικώσ μεταβιβάςτθκαν ςτον εγκζφαλο όπου ερμθνεφτθκαν. Πώσ 

χαρακτθρίηεται θ νευρικι οδόσ που ακολοφκθςαν; Πώσ ονομάηονται τα όργανα του 

Περιφερικοφ Νευρικοφ Συςτιματοσ που αποτελοφν τμιμα τθσ οδοφ; Πώσ ονομάηεται το 



τμιμα του ςτελζχουσ του εγκεφάλου από το οποίο πζραςαν οι νευρικζσ ώςεισ, πριν 

καταλιξουν ςτο κζντρο του εγκεφάλου ςτο οποίο κα ερμθνευκοφν; Ποιο είναι το 

κζντρο αυτό; Σε ποιο λοβό κάκε θμιςφαιρίου βρίςκεται; (12+13μ) 

  

  

 


