
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Στην καταςκευή των οςτών μασ ςυμμετζχει ο μυελόσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Σε ποιο είδοσ ιςτοφ ανικει ο μυελόσ; Ποφ βρίςκεται; (3μ) 

β) Ποια είναι τα δφο είδθ ςτα οποία διακρίνεται ο μυελόσ; Σε ποιο από αυτά παράγονται τα 

κφτταρα του αίματόσ μασ; (2μ) 

γ) Ποιο από τα δφο είδθ μυελοφ του ερωτιματοσ β. υπάρχει ςε όλα τα οςτά του νεογνοφ; Σε τι 

μετατρζπεται βακμιαία το είδοσ αυτό, από τθν παιδικι θλικία και μετά; Πϊσ γίνεται θ 

μετατροπι αυτι; (5μ)  

δ) Να ονομάςετε δφο τμιματα του ςκελετοφ μασ ςτα οποία ςυνεχίηεται θ αιμοποίθςθ για όλθ 

τθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ. (2μ) 

 

ΙΙ. Ο νωτιαίοσ μυελόσ αποτελεί το ζνα από τα δφο όργανα του Κ.Ν.Σ. μασ. Να απαντήςετε ςτισ 

ερωτήςεισ: 

 

α) Πϊσ ονομάηεται το τμιμα τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ, εντόσ του οποίου προφυλάςςεται; Πϊσ 

ονομάηονται οι μεμβράνεσ που τον περιβάλλουν; (2μ) 

 

β) Ποφ βρίςκεται θ φαιά και ποφ θ λευκι ουςία του νωτιαίου μυελοφ; Από τι αποτελείται θ 

κάκε μια; (8μ) 

 

γ) Πϊσ ονομάηονται τα νεφρα που εκφφονται από αυτόν; Ποιοσ είναι ο αρικμόσ τουσ; Σε ποια 

κατθγορία νεφρων ανικουν, από τθν άποψθ τθσ λειτουργίασ που επιτελοφν; (3μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ βιολόγοσ μελετά 3 αδζνεσ. Ο αδζνασ Α ζχει εκφορητικό πόρο, ο αδζνασ Β δεν ζχει 

εκφορητικό πόρο, ενώ ο αδζνασ Γ μερικζσ εκκρίςεισ τισ απελευθερώνει μζςω εκφορητικοφ 

πόρου, άλλεσ όχι. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

 

I. Σε ποιο είδοσ, από τα γνωςτά είδθ αδζνων ανικει ο κακζνασ; Να αιτιολογθκεί θ 

απάντθςι ςασ. 

II. Ο αδζνασ Β παράγει ζνα προϊόν το οποίο αρκετά μετά τον χρόνο ζκκριςισ του, 

εντοπίςτθκε ςτο εςωτερικό ενόσ κυττάρου. Σε ποια ευρφτερθ κατθγορία προϊόντων, 

ανικει το προϊόν αυτό; Από τθ κζςθ του κυττάρου ςτθν οποία εντοπίςτθκε, τι μπορείτε 

να υποκζςετε για τον τρόπο  με τον οποίο ειςιλκε ςτο κφτταρο, κακϊσ και τον τρόπο 

δράςθσ ςε αυτό; (12+13μ) 


