
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Χάρθ ςτο ςυνδυαςμό τθσ μείωςθσ και τθσ γονιμοποίθςθσ το ηυγωτό, από το οποίο 

προκφπτει ο νζοσ άνκρωποσ ζχει τον ςωςτό, για το είδοσ μασ,  αρικμό των 46 

χρωμοςωμάτων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Σε ποιο όργανο του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του άνδρα και τθσ γυναίκασ γίνεται θ 

μείωςθ; Σε ποιο τμιμα του γυναικείου αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ ςυμβαίνει θ 

γονιμοποίθςθ; (3μ) 

β) Τι ακριβϊσ κάνει θ μείωςθ ϊςτε να διατθρείται, κατά τθν αναπαραγωγι του ανκρϊπου, 

ςωςτόσ ο αρικμόσ χρωμοςωμάτων; (3μ) 

γ) Τι ακριβϊσ κάνει θ γονιμοποίθςθ ϊςτε να διατθρείται, κατά τθν αναπαραγωγι του 

ανκρϊπου, ο ςωςτόσ αρικμόσ χρωμοςωμάτων; (3μ) 

δ) Σε ποια πακολογικι κατάςταςθ μπορεί να οδθγιςει θ ανεπάρκεια παραγωγισ ωαρίων; Πϊσ 

μπορεί γενικά να αντιμετωπιςτεί θ κατάςταςθ αυτι; (3μ) 

 

ΙΙ. Το ερειςτικό ςφςτθμα, εκτόσ από τα οςτά, αποτελείται και από τισ αρκρώςεισ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Τι είναι οι αρκρϊςεισ; Να ονομάςετε τα διαφορετικά είδθ ςτα οποία διακρίνονται. (5μ) 

 

β) Ποιο από τα είδθ αρκρϊςεων που αναφζρατε ςτο α. ερϊτθμα δεν επιτρζπει ςχεδόν καμία 

κινθτικότθτα; Τι παρεμβάλλεται μεταξφ των δφο οςτϊν που ςυνδζονται με αυτό το είδοσ 

άρκρωςθσ; (3μ) 

 

γ) Ένα είδοσ από τισ αρκρϊςεισ που αναφζρατε ςτο α. ερϊτθμα επιτρζπει ςχετικά μεγάλθ 

κινθτικότθτα. Ποια είδθ κινιςεων επιτρζπουν οι αρκρϊςεισ αυτζσ; (5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Η μθνιγγίτιδα αποτελεί ςοβαρό νόςθμα που μπορεί να προκλθκεί από ζνα βακτιριο 

(μθνιγγιτιδόκοκκοσ) και το οποίο πλιττει το Κεντρικό Νευρικό Σφςτθμά του ανκρώπου. Οι 

γιατροί προκειμζνου να διαπιςτώςουν τθν φπαρξθ του βακτθρίου κάνουν καλλιζργεια 

δείγματοσ εγκεφαλονωτιαίου υγροφ που λαμβάνουν με παρακζντθςθ από τθν ςπονδυλικι 

ςτιλθ του αςκενοφσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 



I. Πϊσ ονομάηεται ο χϊροσ ςτον οποίο κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, από τον 

οποίο αντλικθκε το δείγμα; Ποφ αλλοφ κυκλοφορεί το εγκεφαλονωτιαίο υγρό ςτο 

νωτιαίο μυελό, εκτόσ από τον  χϊρο αυτόν; 

II. Για ποιο λόγο το δείγμα εγκεφαλονωτιαίου υγροφ από τον χϊρο αυτό, είναι ικανό να 

αποκαλφψει, (μετά από καλλιζργεια), αν ο εγκζφαλοσ, που βρίςκεται ψθλότερα, ζχει 

μολυνκεί από μθνιγγιτιδόκοκκο; (12+13μ) 

 


