ΘΕΜΑ Β:
Ι. Το ερειςτικό ςφςτθμα παρά το ότι φαινομενικά αποτελείται από «ξερά» και αδρανι
όργανα, είναι πολφ δραςτιριο και ςυμμετζχει ςε πολλζσ λειτουργίεσ. Να απαντιςετε ςτισ
ερωτιςεισ:
α) Πώσ ονομάηονται τα όργανα που το αποτελοφν; Από ποιο κφριο είδοσ ιςτοφ αποτελοφνται;
(2μ)
β) Πώσ ονομάηονται οι δομζσ που ςυνδζουν τα οςτά με τουσ ςκελετικοφσ μυσ μασ, ώςτε να
πραγματοποιοφνται οι κινιςεισ; Από τι είδοσ ιςτοφ αποτελοφνται; (4μ)
γ) Πώσ ονομάηεται το τμιμα των οςτών ςτο οποίο οφείλουμε τθν παραγωγι των κυττάρων του
αίματόσ μασ; Σε ποιο είδοσ ιςτοφ ανικει; Πότε αρχίηει ςτθ ηωι του ανκρώπου θ παραγωγι
ερυκροκυττάρων από αυτό; (6μ)

ΙΙ. Μεταξφ των ιςτϊν που ςυμμετζχουν ςτθ λειτουργία του κυκλοφορικοφ ςυςτιματοσ
υπάρχει ζνασ ιςτόσ με υγρι μεςοκυττάρια ουςία. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιοσ είναι ο ιςτόσ αυτόσ. Σε ποια ιδιαίτερθ κατθγορία ιςτών ανικει; (2μ)
β) Πώσ ονομάηεται θ υγρι μεςοκυττάρια ουςία του ιςτοφ αυτοφ; Ποιεσ είναι οι ονομαςίεσ των
τεςςάρων κατθγοριών πρωτεϊνών που περιζχει; (5μ)
γ) Ποια είδθ κυττάρων του ιςτοφ αυτοφ ζχουν τθ δυνατότθτα να διαπερνοφν τα τοιχώματα των
τριχοειδών αγγείων; (2μ)
δ) Ποια είδθ κυττάρων του ιςτοφ αυτοφ περιλαμβάνονται ςτα μθ κοκκιώδθ; Ποφ
μεταναςτεφουν μετά τθν παραγωγι τουσ; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ:
Οι επιςτιμονεσ μποροφν να παρακολουκοφν τθν πορεία διαφόρων μορίων όπωσ, για
παράδειγμα, των ορμονϊν μζςα ςτο ςϊμα των οργανιςμϊν, "μαρκάροντασ" κατάλλθλα τα
μόρια αυτά. Σε ζνα πείραμα, χοριγθςαν ςτο αίμα κθλυκϊν εγκφων ποντικϊν μια ουςία
που «μαρκάρει» τθν πεπτιδικι ορμόνθ ωκυτοκίνθ ςτο ςθμείο τθσ παραγωγισ τθσ και,
μζςω μιασ κατάλλθλθσ διάταξθσ, κατόρκωςαν να καταγράψουν τθν πορεία τθσ ορμόνθσ
ςτον οργανιςμό του πειραματόηωου. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ ορμόνθ αυτι παράγεται
και δρα με παρόμοιο τρόπο ςτον οργανιςμό του ποντικοφ και ςτον οργανιςμό του
ανκρϊπου. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

I.

II.

Πώσ ονομάηετε ο αδζνασ των πειραματόηωων ςτον οποίο παράχκθκε θ ορμόνθ; Για
ποιο λόγο θ ορμόνθ αυτι, παρά το ότι μεταφζρκθκε ςε όλο τον οργανιςμό των
πειραματόηωων, εκδιλωςε τθ δράςθ τθσ, μόνο ςτουσ μαςτικοφσ αδζνεσ;
Πώσ επθρεάηει θ ορμόνθ αυτι τθ λειτουργία των μαςτικών αδζνων των
πειραματόηωων; Για ποιο λόγο, όςο περιςςότερο τα νεογνά των πειραματόηωων
κθλάηουν, τόςο περιςςότερο γάλα εκκρίνεται; (12+13μ)

