ΘΕΜΑ Β:
Ι. Το δζρμα μασ, που χαρακτθρίηεται ωσ το μεγαλφτερο αιςκθτιριο όργανο του ςώματόσ
μασ, μάσ βοθκά να αντιλαμβανόμαςτε ζνα πλικοσ διαφορετικών ερεκιςμάτων. Να
απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

α) Να αναφζρετε τζςςερα ( 4 ) διαφορετικά είδθ υποδοχζων που υπάρχουν ςε αυτό. (4μ)
β) Σε ποια από τισ δφο κφριεσ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ διακρίνονται οι αιςκιςεισ, ανικουν οι
αιςκιςεισ που οφείλονται ςτο δζρμα; Σε ποια περιοχι του εγκεφάλου ερμθνεφονται οι
νευρικζσ ώςεισ ςτισ οποίεσ οφείλονται οι αιςκιςεισ αυτζσ; (4μ)
γ) Σε ποιεσ περιοχζσ του δζρματοσ ζχουν μεγαλφτερθ πυκνότθτα οι υποδοχείσ που μασ
βοθκοφν να αντιλαμβανόμαςτε τθν υφι των αντικειμζνων; Να παρακζςετε μερικά
παραδείγματα τζτοιων περιοχών. (4μ)

ΙΙ. Μεταξφ των διαφορετικών ειδών κυττάρων που υπάρχουν ςτο ανκρώπινο ςώμα
περιλαμβάνονται τα αιμοπετάλια, οι χονδροβλάςτεσ, τα λιποκφτταρα, οι λείεσ μυϊκζσ ίνεσ,
τα οςτεοκφτταρα. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Ποιο από τα κφτταρα αυτά είναι κφτταρο του αίματοσ; Ποια είναι θ λειτουργία που επιτελεί;
(2μ)
β) Ποιο από τα κφτταρα αυτά ςυναντάται ςτο πτερφγιο του αυτιοφ; Σε ποιο είδοσ ιςτοφ ανικει;
(2μ)
γ) Ποιο από τα κφτταρα αυτά ανικει ςε ειδικό τφπο χαλαροφ ςυνδετικοφ ιςτοφ. Ποια είναι θ
λειτουργία που επιτελεί; (2μ)
δ) Ποιο από τα κφτταρα αυτά ανικει ςτο μυϊκό ιςτό; Σε ποια τμιματα του ςώματόσ μασ
ςυναντάται; (3μ)
ε) Ποιο από τα κφτταρα αυτά ανικει ςτον οςτίτθ ιςτό; Ποια είναι θ υφι τθσ μεςοκυττάριασ
ουςίασ που το περιβάλλει; Ποια θ ςφςταςι τθσ; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ:
Ζνασ ερευνθτισ μελετά το αποτζλεςμα τθσ δράςθσ δφο ορμονών, τθσ ορμόνθσ Α ςτο
κφτταρο 1 και τθσ ορμόνθσ Β ςτο κφτταρο 2. Η ορμόνθ Α ειςζρχεται ςτο κφτταρο 1, ενώ,
αντίκετα, θ ορμόνθ Β απλά προςδζνεται ςε υποδοχείσ τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ του
κυττάρου 2. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:

I.

II.

Σε ποια κατθγορία ορμονών κατατάςςεται θ ορμόνθ Α και ςε ποια κατθγορία θ ορμόνθ
Β; Ποια από αυτζσ τισ ορμόνεσ κα προκαλζςει γρθγορότερα τθ λειτουργία που κα
εκδθλώςει το κφτταρο-ςτόχοσ τθσ; Αιτιολογιςτε τισ απαντιςεισ ςασ.
Η πρωτεΐνθ ινςουλίνθ, ωσ προσ τον τρόπο δράςθσ τθσ, με ποια από τισ ορμόνεσ Α ι Β
μοιάηει; Σε ποια ιδιαίτερθ κατθγορία ανικει ο αδζνασ που τθν εκκρίνει; Αιτιολογιςτε
τισ απαντιςεισ ςασ. (12+13μ)

