
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Το κεντρικό μασ νευρικό ςφςτθμα (Κ.Ν.Σ.) αποτελείται από δφο όργανα που παρουςιάηουν 

αρκετζσ ομοιότθτεσ, αλλά και αρκετζσ διαφορζσ ςτθν καταςκευι τουσ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια είναι τα όργανα αυτά; Ποφ εντοπίηεται θ φαιά και ποφ θ λευκι ουςία ςτο όργανο από 

το οποίο εκφφονται τα νωτιαία νεφρα; Από τι αποτελείται θ ουςία αυτι;  (6μ) 

β) Πώσ ονομάηεται το υγρό που υπάρχει ςτο εςωτερικό των οργάνων αυτών, αλλά και γφρω 

τουσ; Ποια θ ςθμαςία του;  (6μ) 

 
 
ΙΙ. Τα ζμμορφα ςυςτατικά του αίματόσ μασ παράγονται από τον ερυκρό μυελό. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια είδθ κυττάρων αποτελοφν τα ζμμορφα ςυςτατικά του αίματόσ μασ; (3μ) 

 

β) Σε ποιο είδοσ ιςτοφ ανικει ο μυελόσ των οςτών; Ποφ βρίςκεται; (3μ) 

 

γ) Ποια είδθ εμμόρφων ςυςτατικών του αίματοσ παράγει ο ερυκρόσ μυελόσ προσ το τζλοσ τθσ 

εμβρυικισ ηωισ; Ποια πρόςκετα είδθ εμμόρφων ςυςτατικών παράγει μετά τθ γζννθςθ; (3μ)  

 

δ) Γιατί ςτθ διάφυςθ ενόσ ανκρώπου 20 ετών ζχει ςταματιςει θ παραγωγι εμμόρφων 

ςυςτατικών του αίματόσ μασ; Να αναφζρετε 2 οςτά που ςτθν θλικία αυτι ςυνεχίηουν να 

παράγουν ζμμορφα ςυςτατικά. (4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνα καλό παράδειγμα ςυνεργαςίασ μεταξφ του νευρικοφ ςυςτιματοσ και του ςυςτιματοσ 

των ενδοκρινών αδζνων αποτελεί ο κθλαςμόσ. Κατά τθ λειτουργία αυτι παρατθρείται μια 

διαδοχι γεγονότων που αρχίηει όταν θ κθλαία άλωσ τθσ γυναίκασ θ οποία ζχει γεννιςει, 

ερεκίηεται από το μωρό που κθλάηει. 

 

 



Συμβουλευόμενοι το παραπάνω διάγραμμα το οποίο αποδίδει τθ διαδοχι των γεγονότων που 

ςυμβαίνουν κατά το κθλαςμό να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Πώσ ονομάηονται οι υποδοχείσ που βρίςκονται ςτθ κθλαία άλω και ερεκίηονται με το 

κθλαςμό; Τι είδουσ μθνφματα  μεταφζρουν ςτο τμιμα του εγκεφάλου Χ; Ποια είναι θ 

ονομαςία του τμιματοσ αυτοφ; 

II. Το Χ διεγείρει τον αδζνα Υ που παράγει τθν ορμόνθ . Πώσ ονομάηεται ο αδζνασ Υ, 

πώσ θ ορμόνθ που παράγει; Πώσ ονομάηεται ο αδζνασ Ζ που δραςτθριοποιείται όταν 

φκάςει ςε αυτόν θ ορμόνθ ; Γιατί όςο περιςςότερο κθλάηει το μωρό, τόςο 

περιςςότερο γάλα εκκρίνεται; (12+13μ) 

 

 


