
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Με τισ διαδικαςίεσ τθσ ςπερματογζνεςθσ και τθσ ωογζνεςθσ παράγονται οι γαμζτεσ των 

δφο φφλων, ενϊ με τθ διαδικαςία τθσ γονιμοποίθςθσ οι γαμζτεσ αυτοί ςυντικονται ϊςτε να 

προκφψει το κφτταρο (ηυγωτό) με το οποίο αρχίηουμε τθ ηωι μασ. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

α) Σε ποιον αδζνα γίνεται θ ςπερματογζνεςθ, ςε ποιον αδζνα γίνεται θ ωογζνεςθ; Σε ποιο 

τμιμα του κθλυκοφ αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ γίνεται θ γονιμοποίθςθ; (3μ) 

β) Πώσ ονομάηονται τα πρόδρομα γεννθτικά κφτταρα του άνδρα, πώσ τθσ γυναίκασ; Πόςα 

χρωμοςώματα διακζτουν (φυςιολογικά) τα κφτταρα αυτά; Πόςα χρωμοςώματα ζχει κάκε 

φυςιολογικόσ γαμζτθσ (ωάριο, ςπερματοηωάριο) του ανκρώπου και πόςα ζνα φυςιολογικό 

ηυγωτό; (5μ) 

γ) Από ποια μζρθ αποτελείται ζνα ςπερματοηωάριο; Ποιο από αυτά περιζχει άφκονα 

μιτοχόνδρια; (4μ) 

 

ΙΙ. Ο οργανιςμόσ μασ είναι ςε κζςθ να αντιλαμβάνεται τθν υφι των αντικειμζνων, όπωσ 

επίςθσ και μεταβολζσ ςτθν πίεςθ που του αςκείται, είτε ςτο δζρμα, είτε ςτουσ ιςτοφσ των 

μυϊν και των ςυνδζςμων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

α) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ υποδοχζων χάρθ ςτουσ οποίουσ αντιλαμβανόμαςτε αυτζσ 

τισ αιςκιςεισ, ςε ποια ιδιαίτερθ κατθγορία υποδοχζων ανικουν; (4μ) 

β) Πώσ κατανζμονται αυτοί οι υποδοχείσ ςτισ διάφορεσ περιοχζσ του δζρματόσ μασ; (5μ) 

γ) Σε ποιο τμιμα του εγκεφάλου μασ μεταφζρονται οι αιςκθτικζσ πλθροφορίεσ των υποδοχζων 

για τθν αφι και τθν πίεςθ, προκειμζνου να αναλυκοφν και να ερμθνευκοφν; (4μ) 

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ ακλθτισ του επί κοντϊ κατά τθ διάρκεια τθσ προςπάκειάσ του, χάνει τθν ιςορροπία 

του, πζφτει και τραυματίηεται χαμθλά ςτθ μζςθ και ςυγκεκριμζνα κάτω από τον 2ο οςφυϊκό 

ςπόνδυλο. Όταν μεταφζρεται ςτο νοςοκομείο ρωτά ανιςυχοσ τον γιατρό αν ο τραυματιςμόσ 

κα προκαλζςει πρόβλθμα ςτθν κίνθςθ των κάτω άκρων, εξαιτίασ βλάβθσ του νωτιαίου 

μυελοφ του. Ο γιατρόσ κακθςυχάηει τον ακλθτι, παίρνοντασ όμωσ το ιςτορικό του, 

διαπιςτϊνει ότι ο νεαρόσ τισ προθγοφμενεσ θμζρεσ είχε νοςιςει από μια μορφι ωτίτιδασ 

που επθρζαςε τθ λειτουργία των θμικυκλίων ςωλινων του αυτιοφ του. Να απαντιςετε ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 



I. Για ποιο λόγο πιςτεφετε πωσ είναι κακθςυχαςτικι θ απάντθςθ του γιατροφ;  

II. Μπορεί θ ωτίτιδα να ζχει κάποια ςχζςθ με τθν απώλεια τθσ ιςορροπίασ του ακλθτι; Να 

αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (12+13μ) 

 


