
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Τα ςυςτιματα οργάνων ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ για τθν εκτζλεςθ μιασ ευρφτερθσ 

λειτουργίασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια ςυςτιματα οργάνων ςυμβάλλουν ϊςτε να πραγματοποιοφνται οι κινιςεισ του 

ανκρϊπινου ςϊματοσ; (2μ) 

 

β) Ποιο ςφςτθμα οργάνων προςλαμβάνει ερεκίςματα από το εξωτερικό και το εςωτερικό 

περιβάλλον; Ποιο ςφςτθμα οργάνων τα αναλφει και τα ερμθνεφει, ποιεσ είναι οι δφο 

κατθγορίεσ κυττάρων του; (4μ) 

 

γ) Ποια ςυςτιματα οργάνων ςυνεργάηονται ϊςτε οι κρεπτικζσ ουςίεσ που περιζχονται ςτθν 

τροφι μασ να γίνουν διακζςιμεσ ςε όλα τα όργανα του ςϊματόσ μασ; Ποιο ςφςτθμα 

απομακρφνει τισ άχρθςτεσ ι επιβλαβείσ ουςίεσ από το ςϊμα μασ; (3μ) 

 

δ) Το πάγκρεασ αν και ςυμμετζχει ςτθ διαδικαςία τθσ πζψθσ με τα ζνηυμα που παράγει, 

παράγει και ορμόνεσ. Πϊσ ονομάηονται οι ορμόνεσ αυτζσ, ποια είναι θ λειτουργία που 

επιτελοφν; (3μ) 

 

 

ΙΙ. Το ερειςτικό ςφςτθμα, εκτόσ από τα οςτά, αποτελείται και από τισ αρκρώςεισ. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Τι είναι οι αρκρϊςεισ; Να ονομάςετε τα διαφορετικά είδθ ςτα οποία διακρίνονται. (5μ) 

 

β) Ποιο από τα είδθ αρκρϊςεων που αναφζρατε ςτο α. ερϊτθμα δεν επιτρζπει ςχεδόν καμία 

κινθτικότθτα; Τι παρεμβάλλεται μεταξφ των δφο οςτϊν που ςυνδζονται με αυτό το είδοσ 

άρκρωςθσ; (3μ) 

 

γ) Ένα είδοσ από τισ αρκρϊςεισ που αναφζρατε ςτο α. ερϊτθμα επιτρζπει ςχετικά μεγάλθ 

κινθτικότθτα. Ποια είδθ κινιςεων επιτρζπουν οι αρκρϊςεισ αυτζσ; (5μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Ζνασ αςκενισ υποβλικθκε ςε μια εγχείρθςθ εγκεφάλου προκειμζνου ο νευροχειρουργόσ 

να ελζγξει τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκονται διαφορετικζσ περιοχζσ του εγκεφάλου. 

Στθν εγχείρθςθ ο αςκενισ διατθροφςε τισ αιςκιςεισ του και μποροφςε να αναφζρει ςτον 

χειρουργό το τι αιςκάνεται. Όταν ο νευροχειρουργόσ διζγειρε τθν περιοχι Α του φλοιοφ του 

εγκεφάλου ο αςκενισ ζλεγε ότι αιςκάνεται τθ γεφςθ μιασ ουςίασ. Όταν ο νευροχειρουργόσ 



διζγειρε τθν περιοχι Β του φλοιοφ του εγκεφάλου του αςκενοφσ, αυτόσ ζλεγε ότι ακοφει 

ζναν ιχο. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:  

 

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) 


