ΘΕΜΑ Β:
Ι. Για τθ ρφκμιςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ γλυκόηθσ ςτο αίμα, το πάγκρεασ εκκρίνει τθν ορμόνθ
ινςουλίνθ θ οποία φκάνοντασ ςτα κφτταρα του οργανιςμοφ μασ προκαλεί τθν απορρόφθςθ,
από αυτά, τθσ γλυκόηθσ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Σε ποιο κατθγορία αδζνων κατατάςςεται το πάγκρεασ; (2μ)

β) Ποια άλλα προϊόντα, εκτόσ από τθν ινςουλίνθ, παράγει το πάγκρεασ. Από ποια μοίρα του
παγκρζατοσ εκκρίνεται κακζνα; (4μ)
γ) Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ ινςουλίνθ ανικει ςτισ πεπτιδικζσ ορμόνεσ, να περιγράψετε τον
τρόπο με τον οποίο δρα ςτα κφτταρα «ςτόχουσ» τθσ. (6μ)

ΙΙ. Ζνα από τα χαρακτθριςτικά των κθλαςτικών, ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνεται και ο
άνκρωποσ, είναι θ φπαρξθ μαςτικών αδζνων. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Από τι αποτελείται κάκε μαςτικόσ αδζνασ; Τι αλλαγζσ ςυμβαίνουν ςτα μζρθ που τον
αποτελοφν κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ; (3μ)
β) Ποιεσ ορμόνεσ αναμιγνφονται ςτθν παραγωγι και ζκκριςθ του γάλακτοσ; Από ποιον αδζνα
παράγονται; (3μ)
γ) Ποιασ από τισ ορμόνεσ του ερωτιματοσ β. αυξάνεται θ ζκκριςθ, όςο περιςςότερο κθλάηει το
μωρό; Τι προκαλεί θ ορμόνθ αυτι μετά τθν εμφάνιςι τθσ ςτο μαςτό; (4μ)
δ) Για ποιο λόγο μια γυναίκα πρζπει να αυτοεξετάηει τακτικά τουσ μαςτοφσ τθσ και να
υποβάλλεται ςε μαςτογραφία μετά τθν θλικία των 40 ετϊν; (3μ)
ΘΕΜΑ Δ:
Μετά από κάποιο τραυματιςμό ι λόγω κάποιασ πάκθςθσ των αγγείων είναι δυνατόσ ο
ςχθματιςμόσ κρόμβου ςτο αίμα. Αν και θ δθμιουργία κρόμβου γενικά λειτουργεί κετικά για
τον οργανιςμό, είναι ενδεχόμενο ο κρόμβοσ να παραςυρκεί από τθν κυκλοφορία του
αίματοσ και να φράξει ζνα αγγείο, με δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτθν υγεία του ανκρώπου;
I.

Ποια είναι θ διαδικαςία ςχθματιςμοφ του κρόμβου; Ποιεσ οι κετικζσ ςυνζπειζσ τθσ για
τον οργανιςμό;

II.

Αν ζνασ θλικιωμζνοσ ςυγγενισ ςασ πάςχει από μια πάκθςθ των αγγείων, θ οποία
προκαλεί δθμιουργία κρόμβων, κα του ςυνιςτοφςατε να εμπλουτίςει τθ διατροφι του
με περιςςότερθ βιταμίνθ Κ; Να αιτιολογθκεί θ απάντθςι ςασ. Για ποιο λόγο κα

βελτιωνόταν θ κυκλοφορία του αίματοσ ςτισ φλζβεσ του ςυγγενοφσ ςασ, αν ενζταςςε
ςτον τρόπο ηωισ του, το κακθμερινό περπάτθμα; (12+13μ)

