
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Ο οργανιςμόσ μασ αποτελείται από κφτταρα, όργανα, ιςτοφσ και ςυςτήματα οργάνων.  

 

α) Να τοποκετιςετε τισ δομζσ που αναφζρονται ςτθν εκφϊνθςθ κατά ςειρά αυξανόμενθσ 

πολυπλοκότθτασ. (4μ) 

 

β) Πϊσ ορίηεται ο ιςτόσ, ποια είναι τα κφρια είδθ ιςτϊν;  (4μ) 

 

γ) Να αναφζρετε δφο όργανα του Νευρικοφ Συςτιματοσ, κακϊσ και δφο διαφορετικά είδθ 

κυττάρων που ςυμμετζχουν ςτθν καταςκευι των οργάνων αυτϊν. (4μ) 

 

 

ΙΙ. Τα ώριμα ερυθρά μασ αιμοςφαίρια αποτελοφν το είδοσ κυττάρων του οργανιςμοφ μασ 

χάρη ςτα οποία μεταφζρεται οξυγόνο ςτουσ ιςτοφσ και απομακρφνεται διοξείδιο του 

άνθρακα από αυτοφσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιο είναι το ςχιμα των κυττάρων αυτϊν, ποφ οφείλεται; (2μ) 

β) Πϊσ ονομάηεται θ πρωτεΐνθ που κυρίωσ περιζχεται ςτο κυτταρόπλαςμά τουσ; Ποφ 

οφείλεται το γεγονόσ ότι άλλοτε ζχει λαμπερό και άλλοτε ςκοφρο κόκκινο χρϊμα; (3μ) 

γ) Πόςο χρονικό διάςτθμα ηουν τα κφτταρα αυτά; Σε ποια όργανα του ςϊματόσ μασ 

καταςτρζφονται, όταν εγκαταλείψουν τθν κυκλοφορία του αίματοσ; Τι, τελικά, ςυμβαίνει και ο 

αρικμόσ τουσ διατθρείται ςτακερόσ ςτον υγιι άνκρωπο; (4μ) 

δ) Σε ποιο κλθρονομικό νόςθμα μεταβάλλεται το ςχιμα των ερυκρϊν αιμοςφαιρίων; Ποφ 

οφείλεται θ μεταβολι του ςχιματόσ τουσ και ποια θ ςυνζπειά τθσ ςτθν υγεία του ανκρϊπου; 

(4μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ αςθενήσ υποβλήθηκε ςε μια εγχείρηςη εγκεφάλου προκειμζνου ο νευροχειρουργόσ 

να ελζγξει την κατάςταςη ςτην οποία βρίςκονται διαφορετικζσ περιοχζσ του εγκεφάλου. 

Στην εγχείρηςη ο αςθενήσ διατηροφςε τισ αιςθήςεισ του και μποροφςε να αναφζρει ςτον 

χειρουργό το τι αιςθάνεται. Όταν ο νευροχειρουργόσ διζγειρε την περιοχή Α του φλοιοφ του 

εγκεφάλου ο αςθενήσ ζλεγε ότι αιςθάνεται τη γεφςη μιασ ουςίασ. Όταν ο νευροχειρουργόσ 

διζγειρε την περιοχή Β του φλοιοφ του εγκεφάλου του αςθενοφσ, αυτόσ ζλεγε ότι ακοφει 

ζναν ήχο. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:  

 



I. Εξθγιςτε για ποιο λόγο ο αςκενισ δεν αιςκανόταν πόνο όταν ο νευροχειρουργόσ 

ακουμποφςε το φλοιό του εγκεφάλου του. Ποιοσ λοβόσ των θμιςφαιρίων 

ερμθνεφει τισ νευρικζσ ϊςεισ που ςχετίηονται με τθν αίςκθςθ του πόνου; 

II. Ποιοσ λοβόσ αντιςτοιχεί ςε κάκε μια από τισ περιοχζσ  Α και Β;  Φυςιολογικά, από 

ποιο νεφρο δζχονται μθνφματα οι λοβοί Α, και Β; (12+13μ) 

 

 


