
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τόςο ο εγκζφαλοσ όςο και ο νωτιαίοσ μυελόσ περιβάλλονται από προςτατευτικζσ 

μεμβράνεσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

α) Πώσ ονομάηονται οι μεμβράνεσ αυτζσ και ποιοσ είναι ο αρικμόσ τουσ;  (2μ) 

β) Πώσ ονομάηεται ο χώροσ που υπάρχει ανάμεςα ςτισ δφο εςωτερικζσ μεμβράνεσ του 

εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελοφ, και πώσ το υγρό που κυκλοφορεί ςτο εςωτερικό του; (2μ) 

γ) Ποφ παράγεται το υγρό τθσ β. ερώτθςθσ; Ποφ αλλοφ κυκλοφορεί εκτόσ από το χώρο μεταξφ 

των δφο εςωτερικών μεμβρανών του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελοφ; (4μ) 

δ) Ποια είναι θ βιολογικι ςθμαςία του υγροφ αυτοφ; (4μ) 

 

ΙΙ. Οι ωοκικεσ, ωσ μεικτοί αδζνεσ, διακζτουν εξωκρινι και ενδοκρινι μοίρα. Η εξωκρινισ 

μοίρα παράγει τα ωάρια και θ ενδοκρινισ τισ γυναικείεσ ορμόνεσ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Ποιεσ είναι ο ορμόνεσ που παράγουν οι ωοκικεσ, και πότε ξεκινάει θ παραγωγι τουσ; (3μ) 

β) Ποια από τισ παραπάνω ορμόνεσ, κυρίωσ, επθρεάηει τα δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του 

γυναικείου φφλου; Ποια χαρακτθριςτικά ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτά; (3μ) 

γ) Ποιο «μζςο» χρθςιμοποιοφν οι ορμόνεσ που εκκρίνονται από τισ ωοκικεσ, ώςτε να 

καταφζρουν να φκάςουν ςτα κφτταρα ςτόχουσ τουσ; Σε ποιο από τα επιμζρουσ τμιματα, 

αυτοφ του «μζςου»  βρίςκονται διαλυμζνεσ; (4μ) 

δ) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα από τθ μειωτικι διαίρεςθ των οποίων παράγονται τα ωάρια; 

Πώσ ονομάηεται θ δομι των ωοκθκών που περιζχει τα κφτταρα αυτά; Πώσ ονομάηεται το 

τμιμα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ ςτο οποίο γονιμοποιείται το ωάριο; (3μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Αν και κάκε αίςκθςι μασ ξεχωριςτά, είναι υπεφκυνθ για τθν ανίχνευςθ των μεταβολών ενόσ 

τφπου ερεκίςματοσ, οι αιςκιςεισ μασ ςυνεργάηονται ςε πολλζσ από τισ ενζργειζσ μασ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Ποιεσ, κυρίωσ, αιςκιςεισ ςυνεργάηονται κατά τθν επιλογι τθσ τροφισ μασ; Τι κοινό 

παρουςιάηουν οι αιςκιςεισ αυτζσ ωσ προσ το είδοσ των υποδοχζων που 

χρθςιμοποιοφν; Σε ποιο λοβό των θμιςφαιρίων βρίςκεται  το κζντρο για κάκε μια από 

αυτζσ;  



II. Ποια αιςκθτιρια όργανα και ποιοι υποδοχείσ ςυνεργάηονται ώςτε να είμαςτε ικανοί να 

διατθροφμε τθν ιςορροπία μασ; Να ονομάςετε δφο νεφρα που αναμιγνφονται ςτθ 

μεταβίβαςθ των νευρικών ώςεων από τουσ υποδοχείσ που αναφζρατε. Σε ποιο τμιμα 

του εγκεφάλου μασ καταλιγουν οι νευρικζσ ώςεισ που παράγουν οι υποδοχείσ που 

αναφζρατε, ώςτε να ρυκμιςτεί αντανακλαςτικά θ ιςορροπία μασ;  (12+13μ) 

 

 


