ΘΕΜΑ Β:
Ι. Ωσ ςφςτθμα οργάνων κεωροφμε ζνα ςφνολο από όργανα που ςυνεργάηονται για τθν
πραγματοποίθςθ μιασ λειτουργίασ.
α) Να ονομάςετε τα ςυςτιματα οργάνων που υπάρχουν ςτον ανκρώπινο οργανιςμό (4μ)
β) Ποιο ςφςτθμα οργάνων είναι υπεφκυνο για τθ μεταφορά οξυγόνου και κρεπτικών ουςιών,
ποιο για τθν ςτιριξθ και τθν προςταςία του οργανιςμοφ; (4μ)
γ) Σε πολλζσ περιπτώςεισ είναι δυνατό δφο διαφορετικά ςυςτιματα να ςυνεργάηονται για τθν
πραγματοποίθςθ τθσ ίδιασ λειτουργίασ. Να αναφζρετε ζνα παράδειγμα τζτοιασ ςυνεργαςίασ
μεταξφ δφο διαφορετικών ςυςτθμάτων.(4μ)

ΙΙ. Στο αναπαραγωγικό ςφςτθμα τθσ γυναίκασ, εκτόσ από τθν παραγωγι των κθλυκών
γαμετών, γίνεται και θ γονιμοποίθςι τουσ, όπωσ και θ ανάπτυξθ του εμβρφου. Να
απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Σε ποιο τμιμα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ παράγονται οι γαμζτεσ; Πώσ
ονομάηονται οι γαμζτεσ αυτοί; (2μ)
β) Σε ποια τμιματα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ γίνεται θ γονιμοποίθςθ
του κθλυκοφ γαμζτθ από το ςπερματοηωάριο; Από ποφ ξεκινοφν και ποφ καταλιγουν τα
τμιματα αυτά; (3μ)
γ) Πώσ ονομάηονται τα πρόδρομα κφτταρα από τα οποία προζρχονται οι κθλυκοί γαμζτεσ; Με
ποιο είδοσ διαίρεςθσ πολλαπλαςιάηονται και ςε ποιο ςτάδιο τθσ ηωισ; (3μ)
δ) Τι είναι θ γονιμοποίθςθ; Πώσ γίνεται; Τι είδουσ αλλαγζσ προκαλεί θ γονιμοποίθςθ ςτο
κθλυκό γαμζτθ; (5μ)
ΘΕΜΑ Δ:

Ζνασ νευροβιολόγοσ μελετά τθ δράςθ 3 διαφορετικών αναιςκθτικών ςε ζνα είδοσ
πειραματόηωων, ςτα οποία το νευρικό ςφςτθμα και το ςφςτθμα των αιςκθτθρίων οργάνων
λειτουργοφν με παρόμοιο τρόπο με τα αντίςτοιχα του ανκρώπου.
Το αναιςκθτικό Α αναςτζλλει τθ δράςθ ενόσ υποδοχζα των πειραματόηωων.
Το αναιςκθτικό Β αναςτζλλει τθ λειτουργία τθσ νευρικισ οδοφ θ οποία μεταφζρει τισ
νευρικζσ ώςεισ από τον υποδοχζα ςτο κζντρο ερμθνείασ τουσ, που βρίςκεται ςτον
εγκζφαλο των πειραματόηωων.

Το αναιςκθτικό Γ αναςτζλλει τθ λειτουργία του κζντρου του εγκεφάλου των
πειραματόηωων ςτο οποίο καταλιγει θ νευρικι οδόσ.
I.
Κακζνα από τα διαφορετικά είδθ υποδοχζων των πειραματόηωων, αλλά και
των ανκρώπων είναι ικανό να διεγείρεται από όλα τα είδθ των ερεκιςμάτων; Τι ακριβώσ
παράγουν οι υποδοχείσ όταν διεγείρονται από ζνα ερζκιςμα;
II.
Αν ο νευροβιολόγοσ χορθγιςει ςτο πειραματόηωο Χ το αναιςκθτικό Α, ςτο
πειραματόηωο Υ το αναιςκθτικό Β, και ςτο πειραματόηωο Ζ, το αναιςκθτικό Γ, και επιδράςει ςε
κακζνα από αυτά με ζνα ερζκιςμα, κα αιςκανκεί κάποιο πειραματόηωο το ερζκιςμα; Να
αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ. (12+13μ)

