ΘΕΜΑ Β:
Ι. Στην περιοχή του γόνατοσ, μεταξφ άλλων, υπάρχει ο τετρακζφαλοσ μυσ (ςκελετικόσ μυσ),
το μηριαίο οςτό και ο πρόςθιοσ χιαςτόσ ςφνδεςμοσ.
α) Να αναφζρεισ τον κφριο ιςτό που ςχθματίηει κακεμία από τισ τρεισ παραπάνω δομζσ. (3μ)

β) Να προςδιορίςεισ τθ ςφςταςθ τθσ μεςοκυττάριασ ουςίασ που υπάρχει ςτον ιςτό του
χιαςτοφ ςυνδζςμου. (4μ)
γ) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα που αποτελοφν τον κφριο ιςτό του τετρακζφαλου μυόσ; Ποια
είναι θ μορφι των κυττάρων αυτών; (5μ)

ΙΙ. Οι ωοθήκεσ, ωσ μεικτοί αδζνεσ, διαθζτουν εξωκρινή και ενδοκρινή μοίρα. Η εξωκρινήσ
μοίρα παράγει τα ωάρια και η ενδοκρινήσ τισ γυναικείεσ ορμόνεσ. Να απαντήςετε ςτισ
ερωτήςεισ:
α) Ποιεσ είναι ο ορμόνεσ που παράγουν οι ωοκικεσ, και πότε ξεκινάει θ παραγωγι τουσ; (3μ)
β) Ποια από τισ παραπάνω ορμόνεσ, κυρίωσ, επθρεάηει τα δευτερεφοντα χαρακτθριςτικά του
γυναικείου φφλου; Ποια χαρακτθριςτικά ςυμπεριλαμβάνονται ςε αυτά; (3μ)
γ) Ποιο «μζςο» χρθςιμοποιοφν οι ορμόνεσ που εκκρίνονται από τισ ωοκικεσ, ώςτε να
καταφζρουν να φκάςουν ςτα κφτταρα ςτόχουσ τουσ; Σε ποιο από τα επιμζρουσ τμιματα,
αυτοφ του «μζςου» βρίςκονται διαλυμζνεσ; (4μ)
δ) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα από τθ μειωτικι διαίρεςθ των οποίων παράγονται τα ωάρια; Πώσ
ονομάηεται θ δομι των ωοκθκών που περιζχει τα κφτταρα αυτά; Πώσ ονομάηεται το τμιμα του
αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ γυναίκασ ςτο οποίο γονιμοποιείται το ωάριο; (3μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Ζνασ βιολόγοσ μελετά τρία κφτταρα τα: Α, Β, και Γ τα οποία είναι ικανά να αντιδροφν ςε
διαφορετικά ερεθίςματα το καθζνα.
Στο κφτταρο Α το ερζκιςμα είναι μια ορμόνθ που δεν ειςζρχεται ςτο εςωτερικό του.
Στο κφτταρο Β το ερζκιςμα είναι μια χθμικι ουςία ςε αζρια μορφι.
Στο κφτταρο Γ το ερζκιςμα είναι μια νευρικι ώςθ που προκαλεί τθ ςυςτολι του, θ
οποία όμωσ δεν ελζγχεται από τθ κζλθςι μασ.

Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:

I.

II.

Πώσ δρα ο ςυγκεκριμζνοσ τφποσ ορμόνθσ ςτο κφτταρο Α; Ποιο από τα τρία κφτταρα
ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία μιασ ειδικισ αίςκθςθσ. Να αναφζρετε τθν περιοχι του
ανκρώπινου ςώματοσ από τθν οποία μπορεί να αποςπάςτθκε το κφτταρο αυτό;
Ποιεσ είναι οι διαφορετικζσ μορφζσ που μπορεί να ζχει το κφτταρο Γ; Σε ποιεσ
διαφορετικζσ περιοχζσ του ςώματόσ μασ εντοπίηονται κφτταρα ςαν αυτό; (12+13μ)

