ΘΕΜΑ Β:
Ι. Οι αδζνεσ μασ από τθν άποψθ του αρικμοφ των κυττάρων που τουσ αποτελοφν
διακρίνονται ςτουσ μονοκφτταρουσ και ςτουσ πολυκφτταρουσ. Να απαντιςετε ςτισ
ερωτιςεισ:
α) Από ποιο είδοσ ιςτοφ αποτελοφνται οι αδζνεσ; Τι χαρακτθρίηει τον τρόπο με τον οποίο
ςυνδζονται τα κφτταρα του ιςτοφ αυτοφ; (4μ)
β) Να αναφζρετε ζνα παράδειγμα αδζνα μονοκφτταρου και ζνα παράδειγμα πολυκφτταρου
αδζνα, κακϊσ, κακϊσ και το ςυγκεκριμζνο προϊόν που παράγει ο κακζνασ. (6μ)
γ) Τι είναι ο εκφορθτικόσ πόροσ των αδζνων; (2μ)

ΙΙ. Το πλάςμα αποτελεί τθ μεςοκυττάρια ουςία του αίματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ
ερωτιςεισ:
α. Πϊσ από το πλάςμα του αίματόσ μασ μπορεί να προκφψει ο ορρόσ του αίματόσ μασ; (3μ)
β. Τι είναι και που παράγονται οι ςφαιρίνεσ; Να αναφζρετε τουσ κφριουσ ρόλουσ τουσ. (5μ)
γ. Από τι αποτελείται το «ςυμπλιρωμα» και ποιοσ ο βιολογικόσ ρόλοσ του; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ:
Ζνασ ςυμμακθτισ ςασ κακϊσ πλθςίαηε ςτθ ςτάςθ, είδε το λεωφορείο που κα ζπαιρνε για να
επιςτρζψει ςπίτι του να ζρχεται. Άρχιςε λοιπόν να τρζχει για να το προλάβει. Ατυχϊσ όμωσ ο
οδθγόσ του λεωφορείου δεν τον αντιλιφκθκε και ζτςι ο ςυμμακθτισ ςασ, απζμεινε μόνοσ
ςτθν ςτάςθ, λαχανιαςμζνοσ και με ζνα ζντονο χτυποκάρδι, που γριγορα όμωσ
εξαφανίςτθκαν, ϊςτε ο ςυμμακθτισ ςασ να αποκτιςει τον κανονικό ρυκμό αναπνοισ και
παλμϊν τθσ καρδιάσ του. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
I.

II.

Ποιο τμιμα του εγκεφάλου επθρζαςε τον ρυκμό με τον οποίο ανζπνεε ο ςυμμακθτισ
ςασ ςε όλθ τθ διάρκεια του περιςτατικοφ; Ποιο από τα τμιματα του Α.Ν.Σ. «ανζλαβε
δράςθ», για να τροποποιιςει τον ρυκμό τθσ αναπνοισ του, όταν ο ςυμμακθτισ ςασ
ζτρεξε για να προλάβει το λεωφορείο, και ποιο όταν ο ςυμμακθτισ ςασ θρεμοφςε ςτθν
ςτάςθ;
Ποια ανάγκθ επζβαλλε τθν αφξθςθ του ρυκμοφ λειτουργίασ τθσ καρδιάσ του, όταν
ζτρεξε; Ποιο τμιμα του εγκεφάλου επθρζαςε τον ρυκμό με τον οποίο χτυποφςε θ
καρδιά του ςυμμακθτισ ςασ ςε όλθ τθ διάρκεια του περιςτατικοφ; Ποιο από τα
τμιματα του Α.Ν.Σ. «ανζλαβε δράςθ», για να τροποποιιςει τον ρυκμό των παλμϊν τθσ

καρδιάσ του, όταν ζτρεξε και ποιο, όταν ο ςυμμακθτισ ςασ θρεμοφςε ςτθ ςτάςθ;
(12+13μ)

