ΘΕΜΑ Β:
Ι. Τα οιςτρογόνα και θ τεςτοςτερόνθ ανικουν ςτθν κατθγορία των ςτεροειδϊν ορμονϊν και
παράγονται από αδζνεσ που επθρεάηουν βαςικζσ βιολογικζσ λειτουργίεσ μασ, κακϊσ και τθν
εμφάνιςι μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Πώσ εξθγείται το γεγονόσ ότι μποροφν να ειςζρχονται με ευκολία ςτο εςωτερικό των
κυττάρων «ςτόχων» τουσ; (3μ)
β) Από ποιο είδοσ αδζνων εκκρίνεται κάκε μια από τισ ςυγκεκριμζνεσ ορμόνεσ; Ποιο άλλο
προϊόν, που δεν είναι ορμόνθ, εκκρίνει κακζνασ τουσ; (4μ)
γ) Ποια από τα προϊόντα που εκκρίνουν οι δφο αδζνεσ του ερωτιματοσ β. απελευκερώνονται
ςτο αίμα και ποιο ςτο εξωτερικό του ςώματοσ ι ςε κάποια κοιλότθτά του; (3μ)
δ) Να παρακζςετε από ζνα παράδειγμα που να αποδεικνφει ότι οι δφο ορμόνεσ τθσ
εκφώνθςθσ επθρεάηουν τθν εμφάνιςι μασ. (2μ)

ΙΙ. Οι ςκελετικοί μφεσ αποτελοφν τα αυτοτελι όργανα χάρθ ςτα οποία εκτελοφνται οι
κινιςεισ των οςτϊν. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Πώσ διατάςςονται οι μυϊκζσ ίνεσ τουσ; (2μ)
β) Σε ποια τμιματά τουσ ςυναντάται ςυνδετικόσ ιςτόσ; (3μ)
γ) Είναι δυνατόν ζνασ ςκελετικόσ μυσ, από μόνοσ του, να είναι υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ
μιασ κίνθςθσ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. (8μ)

ΘΕΜΑ Δ:
Σε μια επίςκεψθ μιασ ομάδασ μακθτϊν ςε ζνα βιολογικό εργαςτιριο ο βιολόγοσ τοφσ
παρουςίαςε ζναν δοκιμαςτικό ςωλινα που περιείχε αίμα το οποίο είχε αφεκεί να θρεμιςει
για κάποιο χρονικό διάςτθμα. Στο πάνω τμιμα του ςωλινα αιωρείτο ζνα κιτρινωπό υγρό,
ςτο μεςαίο τμιματα του, υπιρχε μια λευκι ηϊνθ, ενϊ ςτον πυκμζνα του ςωλινα είχε
κατακακίςει ζνα κοκκινωπό ίηθμα.
I.
II.

Σε ποιο από τα τμιματα αυτά υπάρχει θ μεςοκυττάρια ουςία του αίματοσ; Σε ποιο/α
από τα τμιματα αυτά υπάρχουν κφτταρα του αίματοσ;
Σε ποιο από τα τμιματα του ςωλινα, κυρίωσ, κα ςυναντιςουμε δεςμευμζνο οξυγόνο;
Ποιο τμιμα πρζπει να πάρουμε αν κζλουμε να απομονώςουμε μακροφάγα. Ποιο

τμιμα κα πρζπει να πάρουμε αν κζλουμε να μελετιςουμε τθν αλβουμίνθ; Να
αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ για κάκε περίπτωςθ. (12+13μ)

