ΘΕΜΑ Β:
Ι. Οι θρεπτικζσ ουςίεσ και το οξυγόνο μεταφζρονται ςε όλα τα όργανα μζςω του
κυκλοφορικοφ ςυςτήματοσ, το οποίο αποτελείται από την καρδιά, τα αιμοφόρα αγγεία και
το αίμα που κυκλοφορεί μζςα ς' αυτά. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:
α) Ποφ βρίςκεται θ καρδιά και από ποιο είδοσ ιςτοφ αποτελείται; Ποια είναι θ μορφι των
κυττάρων του ςυγκεκριμζνου ιςτοφ;(5μ)
β) Σε ποιεσ κατθγορίεσ διακρίνονται τα αιμοφόρα αγγεία; Ποια από τα αγγεία αυτά
επαναφζρουν το αίμα ςτθν καρδιά από τθν περιφζρεια, ποια από τα αγγεία αυτά
απομακρφνουν το αίμα από τθν καρδιά, προσ τθν περιφζρεια; (5μ)
γ) Τι είδοσ ιςτοφ κεωρείται το αίμα; Σε ποιο αγγείο από τα αγγεία του ερωτιματοσ β. αναλογικά
με τα άλλα, βρίςκεται ανά πάςα ςτιγμι το περιςςότερο αίμα που κυκλοφορεί ςτον οργανιςμό
μασ; (2μ)

ΙΙ. Οι ωοθήκεσ, ωσ μεικτοί αδζνεσ, παράγουν προϊόντα που εκκρίνονται ςε κοιλότητεσ του
ςώματοσ αλλά και την ορμόνη προγεςτερόνη που ανήκει ςτισ ςτεροειδείσ. Να απαντήςετε
ςτισ ερωτήςεισ:
α) Ποιο προϊόν των ωοκθκϊν εκκρίνεται ςε κοιλότθτεσ του ςϊματοσ; Πϊσ ονομάηονται οι
κοιλότθτεσ αυτζσ; (2μ)
β) Σε ποια χθμικι ιδιότθτα οφείλει θ προγεςτερόνθ τθ δυνατότθτα που ζχει να μπαίνει ςτο
εςωτερικό των κυττάρων που αποτελοφν «ςτόχουσ» τουσ; Σε ποιο τμιμα του κυττάρου
επιδρά; Με ποιο τρόπο; (5μ)
γ) Από τθν άποψθ τθσ ταχφτθτασ δράςθσ τουσ, πϊσ διαφοροποιοφνται ορμόνεσ όπωσ θ
προγεςτερόνθ ςε ςφγκριςθ με τισ πεπτιδικζσ ορμόνεσ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ.
(6μ)

ΘΕΜΑ Δ:
Από την φλη του ςχολικοφ ςασ βιβλίου θα ζχετε αντιληφθεί ότι τα κφτταρα δζχονται
ερεθίςματα και αντιδροφν ςε αυτά. Να ςυντάξετε ζνα κείμενο ςτο οποίο:
I.

Να αναφζρετε 2 διαφορετικά παραδείγματα κυττάρων του ανκρϊπινου οργανιςμοφ,
κακζνα από τα οποία είναι ικανό να δζχεται και να αντιδρά ςε ζνα διαφορετικό είδοσ

ερεκίςματοσ από το άλλο. (Στο κείμενό ςασ να προςδιορίηετε, για κάκε είδοσ
κυττάρου, το είδοσ του ερεκίςματοσ που δζχεται)
II.

Να αναφζρετε ποια ιταν θ αντίδραςθ κάκε κυττάρου ςε κακζνα από τα ερεκίςματα
αυτά. (12+13μ) οκ

