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Απαντήσεις στο ΤΕΣΤ08

 

1) Να εξηγήσετε τη λειτουργία του αντανακλαστικού τόξου στο νωτιαίο μυελό. 

Απ. 

Μεγάλες αισθητικές εμύελες ίνες διεγείρονται και προσάγουν την πληροφορία 

από το μυ (που συσπάται) στο νωτιαίο μυελό από τη ραχιαία ρίζα και 

συνάπτονται με ενδιάμεσους ανασταλτικούς νευρώνες οι οποίοι με τη σειρά 

τους αναστέλλουν τους κινητικούς που εξέρχο

νωτιαίου μυελού και νευρώνουν τον ανταγωνιστή μυ οδηγώντας τον σε 

χάλαση.  

 

2) Ένα μυρμήγκι περπατά πάνω στο δέρμα του χεριού μας αλλά δεν κάνουμε 

κάποια αντανακλαστική κίνηση. 

επαφή με το ζωύφιο β) έχουμε οπτική επαφή με το ζωύφιο.

Απ. 

α) Λόγω μη οπτικής επαφής με το ζωύφιο πιθανόν να μην γίνεται αντιληπτή η 

ύπαρξή του εφόσον το απτικό ερέθισμα στο δέρμ

δεν περνά τον ουδό στον θάλαμο (η πληροφορία μεταφέρετα

φλοιονωτιαία δεμάτια)

φλοιό. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει περαιτέρω προβολή στον κύριο κινητικό 

φλοιό ώστε να ελέγξει την αντανακλαστική κίνηση.

 

β) Η οπτική επαφή ενεργοποιεί τον ινιακό λοβό και γενικότερα 

φλοιό με δύο παράλληλα μονοπάτια αυτό της αναγνώρισης από τον ινιακό 

λοβό στον κροταφικό λοβό και αυτό της παρακολούθησης από τον ινιακό 

λοβό στον οπίσθιο βρεγματικό λοβό. Η πληροφορία προβάλει στο 

μεταιχμιακό σύστημα που εφόσον δεν πρόκειται γι

αποδίδει κίνητρο στην αντανακλαστική κίνηση. Το κίνητρο θυμίζουμε 

ελέγχεται από τα βασικά γάγγλια.
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ΤΕΣΤ08 στις Βιολογικές Βάσεις Συμπεριφοράς 

Να εξηγήσετε τη λειτουργία του αντανακλαστικού τόξου στο νωτιαίο μυελό. 

Μεγάλες αισθητικές εμύελες ίνες διεγείρονται και προσάγουν την πληροφορία 

από το μυ (που συσπάται) στο νωτιαίο μυελό από τη ραχιαία ρίζα και 

συνάπτονται με ενδιάμεσους ανασταλτικούς νευρώνες οι οποίοι με τη σειρά 

τους αναστέλλουν τους κινητικούς που εξέρχονται από την κοιλιακή ρίζα του 

νωτιαίου μυελού και νευρώνουν τον ανταγωνιστή μυ οδηγώντας τον σε 

Ένα μυρμήγκι περπατά πάνω στο δέρμα του χεριού μας αλλά δεν κάνουμε 

κάποια αντανακλαστική κίνηση. Πως εξηγείται αυτό αν α) δεν έχουμε οπτική 

το ζωύφιο β) έχουμε οπτική επαφή με το ζωύφιο. 

α) Λόγω μη οπτικής επαφής με το ζωύφιο πιθανόν να μην γίνεται αντιληπτή η 

ύπαρξή του εφόσον το απτικό ερέθισμα στο δέρμα δεν είναι τόσο ισχυρό ώστε 

τον ουδό στον θάλαμο (η πληροφορία μεταφέρετα

φλοιονωτιαία δεμάτια) και δεν μεταδίδεται στον κύριο σωματαισθητικό 

φλοιό. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει περαιτέρω προβολή στον κύριο κινητικό 

φλοιό ώστε να ελέγξει την αντανακλαστική κίνηση. 

β) Η οπτική επαφή ενεργοποιεί τον ινιακό λοβό και γενικότερα 

φλοιό με δύο παράλληλα μονοπάτια αυτό της αναγνώρισης από τον ινιακό 

λοβό στον κροταφικό λοβό και αυτό της παρακολούθησης από τον ινιακό 

λοβό στον οπίσθιο βρεγματικό λοβό. Η πληροφορία προβάλει στο 

μεταιχμιακό σύστημα που εφόσον δεν πρόκειται για αρνητικό συναίσθημα δεν 

αποδίδει κίνητρο στην αντανακλαστική κίνηση. Το κίνητρο θυμίζουμε 

ελέγχεται από τα βασικά γάγγλια. 
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Να εξηγήσετε τη λειτουργία του αντανακλαστικού τόξου στο νωτιαίο μυελό.  

Μεγάλες αισθητικές εμύελες ίνες διεγείρονται και προσάγουν την πληροφορία 

από το μυ (που συσπάται) στο νωτιαίο μυελό από τη ραχιαία ρίζα και 

συνάπτονται με ενδιάμεσους ανασταλτικούς νευρώνες οι οποίοι με τη σειρά 

νται από την κοιλιακή ρίζα του 

νωτιαίου μυελού και νευρώνουν τον ανταγωνιστή μυ οδηγώντας τον σε 

Ένα μυρμήγκι περπατά πάνω στο δέρμα του χεριού μας αλλά δεν κάνουμε 

Πως εξηγείται αυτό αν α) δεν έχουμε οπτική 

α) Λόγω μη οπτικής επαφής με το ζωύφιο πιθανόν να μην γίνεται αντιληπτή η 

α δεν είναι τόσο ισχυρό ώστε 

τον ουδό στον θάλαμο (η πληροφορία μεταφέρεται με 

και δεν μεταδίδεται στον κύριο σωματαισθητικό 

φλοιό. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει περαιτέρω προβολή στον κύριο κινητικό 

β) Η οπτική επαφή ενεργοποιεί τον ινιακό λοβό και γενικότερα τον οπτικό 

φλοιό με δύο παράλληλα μονοπάτια αυτό της αναγνώρισης από τον ινιακό 

λοβό στον κροταφικό λοβό και αυτό της παρακολούθησης από τον ινιακό 

λοβό στον οπίσθιο βρεγματικό λοβό. Η πληροφορία προβάλει στο 

α αρνητικό συναίσθημα δεν 

αποδίδει κίνητρο στην αντανακλαστική κίνηση. Το κίνητρο θυμίζουμε 
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3) Ποια περιοχή του εγκεφάλου εξειδικεύεται στην κατεύθυνση της προσοχής?

Απ.  

Πρόκειται για την έλικα του προσαγωγίου στο μεταιχμι

 

4) Γιατί αποδίδουμε τον όρο κυτταροπλασματική συνέχεια στην περίπτωση των 

ηλεκτρικών συνάψεων?

Απ. 

Η προσυναπτική μεμβράνη έρχεται πολύ κοντά στην μετασυναπτική 

μεμβράνη σε απόσταση μόλις 3

σε επαφή μεταξύ τους. 

συνεχούς δικτύου μεταξύ νευρώνων ώστε να κάνουμε αναφορά για 

κυτταροπλασματική συνέχεια. 

 

5) Ένας νευρώνας απελευθερώνει ποσότητα νευροδιαβιβαστή μέ

μια αξοαξονική διεγερτική σύναψη. Πως μεταβάλλεται η ποσότητα 

νευροδιαβιβαστή που απελευθερώνεται?

Απ. 

Εφόσον δέχεται διεγερτική σύναψη αυξάνονται τα εκπολωτικά ερεθίσματα 

στην νευρική απόληξη με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη απελευθέρωσ

νευροδιαβιβαστή. 

 

6) Πως συνδέεται η άφιξη ενός δυναμικού ενέργειας στη νευρική απόληξη του 

προσυναπτικού νευρώνα με την ανάπτυξη τοπικού δυναμικού στη 

μετασυναπτική μεμβράνη. Εξηγήστε για εκπολωτικό και υπερπολωτικό 

δυναμικό. 

Απ.  

Η άφιξη δυναμικού ενέργε

οπότε ανοίγουν τα κανάλια 

σύντηξη στα κυστίδια ώστε να απελευθερώσουν τον νευροδιαβιβαστή από τις 

θέσεις Ω στο συναπτικό χάσμα. Ο νευροδιαβιβαστής δεσμεύεται από τον 

υποδοχέα του και ο υποδοχέας αποφασίζει αν θα ανοίξουν κανάλια 
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Ποια περιοχή του εγκεφάλου εξειδικεύεται στην κατεύθυνση της προσοχής?

Πρόκειται για την έλικα του προσαγωγίου στο μεταιχμιακό σύστημα.

Γιατί αποδίδουμε τον όρο κυτταροπλασματική συνέχεια στην περίπτωση των 

ηλεκτρικών συνάψεων? 

Η προσυναπτική μεμβράνη έρχεται πολύ κοντά στην μετασυναπτική 

μεμβράνη σε απόσταση μόλις 3nm περίπου και τα ιοντικά κανάλια έρχονται 

σε επαφή μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η εικόνα ενός 

συνεχούς δικτύου μεταξύ νευρώνων ώστε να κάνουμε αναφορά για 

κυτταροπλασματική συνέχεια.  

Ένας νευρώνας απελευθερώνει ποσότητα νευροδιαβιβαστή μέχρι που δέχεται 

μια αξοαξονική διεγερτική σύναψη. Πως μεταβάλλεται η ποσότητα 

νευροδιαβιβαστή που απελευθερώνεται? 

Εφόσον δέχεται διεγερτική σύναψη αυξάνονται τα εκπολωτικά ερεθίσματα 

στην νευρική απόληξη με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη απελευθέρωσ

 

Πως συνδέεται η άφιξη ενός δυναμικού ενέργειας στη νευρική απόληξη του 

προσυναπτικού νευρώνα με την ανάπτυξη τοπικού δυναμικού στη 

μετασυναπτική μεμβράνη. Εξηγήστε για εκπολωτικό και υπερπολωτικό 

Η άφιξη δυναμικού ενέργειας στη νευρική απόληξη την οδηγεί σε εκπόλωση 

οπότε ανοίγουν τα κανάλια Ca++. Η εισροή των ιόντων αυτών προκαλεί 

σύντηξη στα κυστίδια ώστε να απελευθερώσουν τον νευροδιαβιβαστή από τις 

θέσεις Ω στο συναπτικό χάσμα. Ο νευροδιαβιβαστής δεσμεύεται από τον 

οδοχέα του και ο υποδοχέας αποφασίζει αν θα ανοίξουν κανάλια 
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Ποια περιοχή του εγκεφάλου εξειδικεύεται στην κατεύθυνση της προσοχής? 

ακό σύστημα. 

Γιατί αποδίδουμε τον όρο κυτταροπλασματική συνέχεια στην περίπτωση των 

Η προσυναπτική μεμβράνη έρχεται πολύ κοντά στην μετασυναπτική 

περίπου και τα ιοντικά κανάλια έρχονται 

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται η εικόνα ενός 

συνεχούς δικτύου μεταξύ νευρώνων ώστε να κάνουμε αναφορά για 

χρι που δέχεται 

μια αξοαξονική διεγερτική σύναψη. Πως μεταβάλλεται η ποσότητα 

Εφόσον δέχεται διεγερτική σύναψη αυξάνονται τα εκπολωτικά ερεθίσματα 

στην νευρική απόληξη με αποτέλεσμα να έχουμε μεγαλύτερη απελευθέρωση 

Πως συνδέεται η άφιξη ενός δυναμικού ενέργειας στη νευρική απόληξη του 

προσυναπτικού νευρώνα με την ανάπτυξη τοπικού δυναμικού στη 

μετασυναπτική μεμβράνη. Εξηγήστε για εκπολωτικό και υπερπολωτικό 

ιας στη νευρική απόληξη την οδηγεί σε εκπόλωση 

Η εισροή των ιόντων αυτών προκαλεί 

σύντηξη στα κυστίδια ώστε να απελευθερώσουν τον νευροδιαβιβαστή από τις 

θέσεις Ω στο συναπτικό χάσμα. Ο νευροδιαβιβαστής δεσμεύεται από τον 

οδοχέα του και ο υποδοχέας αποφασίζει αν θα ανοίξουν κανάλια Na++ 
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ώστε η εισροή των θετικών ιόντων 

δυναμικό στη μετασυναπτική μεμβράνη, ή θα ανοίξουν κανάλια 

εισροή των αρνητικών ιόντων 

δυναμικό στη μετασυναπτική μεμβράνη.

 

7) Τι διαφέρουν οι πεπτιδικοί από τους μη

θέμα σύνθεσης? 

Απ.  

Οι πεπτιδικοί νευροδιαβιβαστές συνθέτονται στο κυτταρικό σώμα ενώ οι μη 

πεπτιδικοί συνθέτονται στο κυτταρικ

απολήξεις. 

 

8) Δώστε ένα παράδειγμα νευροδια

διασπώνται αλλά απενεργοποιούνται. 

Απ. 

α) Η Ach (ακετυλοχολίνη) διασπάται από το ένζυμο της 

ακετυλοχολινεστεράσης σε χολίνη που επαναπροσλαμβάνεται και οξεϊκό οξύ 

που απεκκρίνεται. 

β) Η ντοπαμίνη δεν διασπάται, αλλά απενεργοποιείται από τις ΜΑΟ (μονο

αμινο-οξειδάσες).  

 

9) Πως δρα κυρίως η Ακετυλοχολινεστ

δημιουργήσει η παρατεταμένη δράση αυτής?

Απ. 

Η Ακετυλοχολινεστεράση διασπά την 

παρατεταμένη δράση της διασπά σε μεγάλο βαθμό την 

την πρόσδεση της με τον μετασυναπτικό χολινεργικό υποδοχέα ώστε να γίνει 

μετάδοση του σήματος ή 

 

10) Ποια είναι η βασική διαφορά ενός ιοντοτροπικού σε σχέση με έναν 

μεταβολοτροπικό υποδοχέα?
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των θετικών ιόντων αυτών να προκαλέσει τοπικό εκπολωτικό 

δυναμικό στη μετασυναπτική μεμβράνη, ή θα ανοίξουν κανάλια 

των αρνητικών ιόντων αυτών να προκαλέσει τοπικό υπερπολωτικό 

δυναμικό στη μετασυναπτική μεμβράνη. 

Τι διαφέρουν οι πεπτιδικοί από τους μη-πεπτιδικούς νευροδιαβιβαστές σε 

Οι πεπτιδικοί νευροδιαβιβαστές συνθέτονται στο κυτταρικό σώμα ενώ οι μη 

πεπτιδικοί συνθέτονται στο κυτταρικό σώμα, αλλά κυρίως στις νευρικές 

Δώστε ένα παράδειγμα νευροδιαβιβαστών που α) διασπώνται, β) δεν 

αλλά απενεργοποιούνται.   

(ακετυλοχολίνη) διασπάται από το ένζυμο της 

ακετυλοχολινεστεράσης σε χολίνη που επαναπροσλαμβάνεται και οξεϊκό οξύ 

που απεκκρίνεται.  

β) Η ντοπαμίνη δεν διασπάται, αλλά απενεργοποιείται από τις ΜΑΟ (μονο

οξειδάσες).   

Πως δρα κυρίως η Ακετυλοχολινεστεράση και τι πιθανό πρόβλημα μπορεί να 

δημιουργήσει η παρατεταμένη δράση αυτής? 

Η Ακετυλοχολινεστεράση διασπά την Ach σε χολίνη και οξεϊκό οξύ. Η 

παρατεταμένη δράση της διασπά σε μεγάλο βαθμό την Ach και δεν επιτρέπει 

την πρόσδεση της με τον μετασυναπτικό χολινεργικό υποδοχέα ώστε να γίνει 

μετάδοση του σήματος ή  

Ποια είναι η βασική διαφορά ενός ιοντοτροπικού σε σχέση με έναν 

μεταβολοτροπικό υποδοχέα? 

SYNELIXIS 
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αυτών να προκαλέσει τοπικό εκπολωτικό 

δυναμικό στη μετασυναπτική μεμβράνη, ή θα ανοίξουν κανάλια Cl- ώστε η 

οπικό υπερπολωτικό 

πεπτιδικούς νευροδιαβιβαστές σε 

Οι πεπτιδικοί νευροδιαβιβαστές συνθέτονται στο κυτταρικό σώμα ενώ οι μη 

ό σώμα, αλλά κυρίως στις νευρικές 

βαστών που α) διασπώνται, β) δεν 

(ακετυλοχολίνη) διασπάται από το ένζυμο της 

ακετυλοχολινεστεράσης σε χολίνη που επαναπροσλαμβάνεται και οξεϊκό οξύ 

β) Η ντοπαμίνη δεν διασπάται, αλλά απενεργοποιείται από τις ΜΑΟ (μονο-

εράση και τι πιθανό πρόβλημα μπορεί να 

σε χολίνη και οξεϊκό οξύ. Η 

και δεν επιτρέπει 

την πρόσδεση της με τον μετασυναπτικό χολινεργικό υποδοχέα ώστε να γίνει 

Ποια είναι η βασική διαφορά ενός ιοντοτροπικού σε σχέση με έναν 
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Απ. 

Ο ιοντοτροπικός υποδοχέας ενεργοποιεί άμεσα τη διάνοιξη καναλιού 

κατόπιν δέσμευσης του νευροδιαβιβαστή. 

Ο μεταβολοτροπικός υποδοχέας ενεργοποιεί την διάσπαση 

ως 2ος αγγελιοφόρος ώ

 

11) Πως δρα άμεσα ένας νευροδιαβιβαστής κυρίως?

Απ.  

Δεσμεύεται από τον ιοντοτροπικό υποδοχέα και προκαλεί στερεοταξική 

αλλαγή στη δομή του ώστε να οδηγεί 

  

12) Ποιος είναι ο ρόλος ενός αγωνιστή και ενός ανταγωνιστή νευροδιαβιβαστή? 

Πως δρα ένας ανταγωνιστής της 

Απ. 

Ο αγωνιστής ενός

ανταγωνιστής του νευροδια

δεσμεύεται ο νευροδιαβιβαστής και δεν επιτρέπει τη δράση του.

Ο ανταγωνιστής της

στη νευρομυϊκή σύναψη εμποδίζοντας την εκπόλωση 

 

13)  Εξηγείστε τη δράση του 

Απ.  

Το GABA όταν δεσμεύεται στην θέση του υποδοχέα οδηγεί σε στερ

διάνοιξη του καναλιού 

υπερπόλωση του μετασυναπτικού νευρώνα. Μέχρι σήμερα έχει διαπιστωθεί η 

ανασταλτική δράση του 

 

14) Ποιό είδος υποδοχέων

Aπ. 

 Συναντάμε χολινεργικούς και αδρενεργικούς υποδοχείς.
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Ο ιοντοτροπικός υποδοχέας ενεργοποιεί άμεσα τη διάνοιξη καναλιού 

κατόπιν δέσμευσης του νευροδιαβιβαστή.  

βολοτροπικός υποδοχέας ενεργοποιεί την διάσπαση της

αγγελιοφόρος ώστε να προκαλέσει διάνοιξη του καναλιού ιόντων. 

Πως δρα άμεσα ένας νευροδιαβιβαστής κυρίως? 

Δεσμεύεται από τον ιοντοτροπικό υποδοχέα και προκαλεί στερεοταξική 

αλλαγή στη δομή του ώστε να οδηγεί άμεσα σε διάνοιξη καναλιού ιόντων.

ς είναι ο ρόλος ενός αγωνιστή και ενός ανταγωνιστή νευροδιαβιβαστή? 

Πως δρα ένας ανταγωνιστής της Ach στη νευρομϋική σύναψη?

ενός νευροδιαβιβαστή μιμείται τη συμπεριφορά του ενώ ο 

ανταγωνιστής του νευροδιαβιβαστή μπλοκάρει την ειδική θέση που 

δεσμεύεται ο νευροδιαβιβαστής και δεν επιτρέπει τη δράση του.

της Ach το κουράριο μπλοκάρει τους νικοτινικούς υποδοχείς 

στη νευρομυϊκή σύναψη εμποδίζοντας την εκπόλωση της μυϊκής ίνας. 

Εξηγείστε τη δράση του GABA 

όταν δεσμεύεται στην θέση του υποδοχέα οδηγεί σε στερ

διάνοιξη του καναλιού Cl- αποτέλεσμα η εισροή Cl- 

υπερπόλωση του μετασυναπτικού νευρώνα. Μέχρι σήμερα έχει διαπιστωθεί η 

ανασταλτική δράση του GABA. 

είδος υποδοχέων συναντάμε τόσο στο Κεντρικό και στο Αυτόνομο ΝΣ?

Συναντάμε χολινεργικούς και αδρενεργικούς υποδοχείς. 
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Ο ιοντοτροπικός υποδοχέας ενεργοποιεί άμεσα τη διάνοιξη καναλιού ιόντων 

της G – πρωτεϊνης  

στε να προκαλέσει διάνοιξη του καναλιού ιόντων.  

Δεσμεύεται από τον ιοντοτροπικό υποδοχέα και προκαλεί στερεοταξική 

καναλιού ιόντων. 

ς είναι ο ρόλος ενός αγωνιστή και ενός ανταγωνιστή νευροδιαβιβαστή? 

στη νευρομϋική σύναψη? 

μπεριφορά του ενώ ο 

λοκάρει την ειδική θέση που 

δεσμεύεται ο νευροδιαβιβαστής και δεν επιτρέπει τη δράση του.  

νικοτινικούς υποδοχείς 

μυϊκής ίνας.  

όταν δεσμεύεται στην θέση του υποδοχέα οδηγεί σε στερεοταξική 

 να οδηγεί σε 

υπερπόλωση του μετασυναπτικού νευρώνα. Μέχρι σήμερα έχει διαπιστωθεί η 

και στο Αυτόνομο ΝΣ? 


