ΘΕΜΑ Β:
Ι. Το αυτί μασ είναι αιςθητήριο όργανο και για την αίςθηςη τησ ακοήσ και για την αίςθηςη
τησ ιςορροπίασ.
α) Σε ποιο τμιμα του αυτιοφ βρίςκονται τα ακουςτικά οςτάρια; Ποια είναι θ ςειρά τουσ από
το εξωτερικό προσ το εςωτερικό του αυτιοφ μασ; Ποιο από αυτά βρίςκεται ςε επαφι με τον
τυμπανικό υμζνα, ποιο ςυνδζεται με τθν ωοειδι μεμβράνθ (6μ)
β) Ποιοι είναι οι υποδοχείσ τθσ ιςορροπίασ; Ποιοι από αυτοφσ φζρουν ςτθν επιφάνεια τουσ
ωτόλικουσ; Ποια είναι θ ςφςταςθ των ωτολίκων; Πώσ ονομάηεται το νεφρο που μεταφζρει τισ
νευρικζσ ώςεισ που παράγονται από τουσ υποδοχείσ τθσ ιςορροπίασ; Σε ποιο τελικά τμιμα του
εγκεφάλου καταλιγουν αυτζσ οι νευρικζσ ώςεισ, προκειμζνου να ερμθνευκοφν; (6μ)

ΙΙ. Οι ωοθήκεσ, ωσ μεικτοί αδζνεσ, διαθζτουν εξωκρινή και ενδοκρινή μοίρα. Η εξωκρινήσ
μοίρα παράγει τα ωάρια και η ενδοκρινήσ τισ γυναικείεσ ορμόνεσ. Να απαντήςετε ςτισ
ερωτήςεισ:
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 ποια 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:
Η τροχαία με διάφορα μηνφματα κοινωνικοφ περιεχομζνου που προβάλλονται ςτην
τηλεόραςη, προτρζπει τουσ αναβάτεσ μοτοςυκλετών να φοροφν κράνοσ, προκειμζνου να
αποφεφγονται οι ςοβαρζσ κακώςεισ του εγκεφάλου. Δυςτυχώσ όμωσ πολλά ατυχήματα
προκαλοφν είτε θάνατο ςε όςουσ ζχουν εμπλακεί ςε αυτά, είτε αδυναμία τουσ να
διατηρήςουν την ιςορροπία τουσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:
I.

Ποιο τμιμα του εγκεφάλου μπορεί να ζχει πλθγεί ώςτε ο πακών να αδυνατεί να
διατθριςει τθν ιςορροπία του, ποιεσ άλλεσ λειτουργίεσ επθρεάηει το τμιμα αυτό;

II.

Για να φζρνει το τμιμα αυτό ςε πζρασ τισ λειτουργίεσ που αναφζρατε ςτο ερώτθμα Ι,
πρζπει να δζχεται και να επεξεργάηεται «μθνφματα» που του ςτζλνουν, τα αιςκθτιρια
όργανα και κατάλλθλοι υποδοχείσ. Ποια είναι τα όργανα και οι υποδοχείσ αυτοί και
μζςω ποιασ οδοφ τα αποςτζλλουν; (12+13μ)

