ΘΕΜΑ Β:
Ι. Στην καταςκευή των οςτών μασ ςυμμετζχει ο μυελόσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:
α) Σε ποιο είδοσ ιςτοφ ανικει ο μυελόσ; Ποφ βρίςκεται; (3μ)
β) Ποια είναι τα δφο είδθ ςτα οποία διακρίνεται ο μυελόσ; Σε ποιο από αυτά παράγονται τα
κφτταρα του αίματόσ μασ; (2μ)
γ) Ποιο από τα δφο είδθ μυελοφ του ερωτιματοσ β. υπάρχει ςε όλα τα οςτά του νεογνοφ; Σε τι
μετατρζπεται βακμιαία το είδοσ αυτό, από τθν παιδικι θλικία και μετά; Πώσ γίνεται θ
μετατροπι αυτι; (5μ)
δ) Να ονομάςετε δφο τμιματα του ςκελετοφ μασ ςτα οποία ςυνεχίηεται θ αιμοποίθςθ για όλθ
τθ διάρκεια τθσ ηωισ μασ. (2μ)

ΙΙ. Το πλάςμα του αίματόσ μασ αποτελείται από ςυςτατικά μεταξφ των οποίων
περιλαμβάνονται ςημαντικζσ πρωτεΐνεσ. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:
α) Ποια από τισ πρωτεΐνεσ αυτζσ ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθ διαδικαςία πιξθσ του αίματοσ; Πώσ
ονομάηεται το υγρό που παίρνουμε όταν αφαιρεκεί από το πλάςμα θ πρωτεΐνθ αυτι; (4μ)
β) Ανάμεςα ςτισ πρωτεΐνεσ του πλάςματοσ ςυμπεριλαμβάνονται οι αλβουμίνεσ. Τι ακριβώσ
κάνουν οι πρωτεΐνεσ αυτζσ; (4μ)
γ) Ανάμεςα ςτισ πρωτεΐνεσ του πλάςματοσ ςυμπεριλαμβάνονται οι ςφαιρίνεσ. Ποφ
παράγονται; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ:
Η διεξαγωγή των περιςςότερων από τισ λειτουργίεσ του οργανιςμοφ μασ απαιτεί τη
ςυνεργαςία 2 ή και περιςςότερων ςυςτημάτων.
I.

Να ςυντάξετε ζνα κείμενο ςτο οποίο να εξθγείτε ςυνοπτικά: Ποια είναι τα δφο
ςυςτιματα που κατά κφριο λόγο ρυκμίηουν και ςυντονίηουν τισ ςωματικζσ λειτουργίεσ
μασ, αναφζροντασ:
Το είδοσ των μθνυμάτων που χρθςιμοποιοφν,
το είδοσ των κυττάρων που παράγουν τα μθνφματα αυτά, κακώσ και

τον τρόπο με τον οποίο τα μθνφματα κακενόσ από τα ςυςτιματα αυτά, φκάνει ςτουσ
αποδζκτεσ του.

II.

Να ςυντάξετε ζνα κείμενο ςτο οποίο να εξθγείτε ςυνοπτικά γιατί θ αναπαραγωγικι
λειτουργία δεν κα ιταν δυνατι χωρίσ τθ ςυμμετοχι του ςυςτιματοσ των ενδοκρινών
αδζνων, ςυμπεριλαμβάνοντασ:
Είδθ αδζνων και των προϊόντων που παράγουν κακώσ και
ςθμαντικζσ διεργαςίεσ τθσ αναπαραγωγισ που γίνονται χάρθ ςτα προϊόντα που
αναφζρατε. (12+13μ)

