ΘΕΜΑ Β:
Ι. Μεταξφ των δομϊν που ευθφνονται για τη λειτουργία των όρχεων περιλαμβάνονται τα
ςπερματικά ςωληνάρια και η επιδιδυμίδα. Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:
α) Ποια είναι θ μορφι των ςπερματικών ςωλθναρίων και ποιοσ ο ρόλοσ τουσ; (4μ)
β) Ποιοσ ο ρόλοσ και θ μορφι τθσ επιδιδυμίδασ; Πόςεσ επιδιδυμίδεσ υπάρχουν ςε κάκε
φυςιολογικό άντρα; (4μ)
γ) Μζςω ποιών τμθμάτων του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ του άνδρα θ επιδιδυμίδα
ςυνδζεται με τθ βάλανο; (4μ)

ΙΙ. Η αιμοςφαιρίνη Α είναι ο κφριοσ τφποσ αιμοςφαιρίνησ των ενηλίκων. Να απαντήςετε ςτισ
ερωτήςεισ:
α) Σε ποια είδθ κυττάρων ςυναντάται; Ποφ παράγονται τα κφτταρα αυτά; (2μ)
β) Με ποια αζρια μπορεί να ςυνδζεται το μόριο τθσ αιμοςφαιρίνθσ Α; Τι χρώμα αποκτά όταν
ςυνδεκεί με κακζνα από αυτά; (4μ)
γ) Ποιο από τα αζρια του ερωτιματοσ (β) δεςμεφεται από τθν αιμοςφαιρίνθ Α ςτουσ
πνεφμονεσ και ποιο ςτουσ ιςτοφσ, ωσ ςυνζπεια του μεταβολιςμοφ των κυττάρων; (2μ)
δ) Τι χαρακτθρίηουμε ωσ αναιμία; Ποιεσ είναι οι διαφορετικζσ μορφζσ τθσ πάκθςθσ που ζχουν
κλθρονομικά αίτια; Ποια από αυτζσ εμφανίηεται με μεγάλθ ςυχνότθτα ςτθ χώρα μασ; (5μ)

ΘΕΜΑ Δ:
Ζνασ μαθητήσ ακοφει το κουδοφνι του ςχολείου να χτυπά ςτο τζλοσ τησ 7ησ ϊρασ και
χαροφμενοσ ςυγκεντρϊνει τα βιβλία του, προκειμζνου να επιςτρζψει ςπίτι. Το ερζθιςμα
που προκάλεςε την αντίδραςη του μαθητή μεταβιβάςτηκε ςτο υποδεκτικό όργανο τησ
ακοήσ, με τη βοήθεια τριϊν διαφορετικϊν μζςων.
Το πρϊτο από αυτά είναι ο ατμοςφαιρικόσ αζρασ,
το επόμενο μια ςειρά ςτερεϊν ςωμάτων ςτα οποία ςυμπεριλαμβάνονται δφο μεμβράνεσ
και 3 οςτά και το τελευταίο είναι
ζνα υγρό.

Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ:

I.
II.

Ποια είναι τα ςτερεά ςώματα που αναμίχκθκαν ςτθ μεταβίβαςθ του ερεκίςματοσ ςτο
εςωτερικό των αυτιών του μακθτι και με ποια ςειρά;
Πώσ ονομάηεται το υγρό που ςυνζβαλε ςτθ μεταβίβαςθ του ερεκίςματοσ ςτο
υποδεκτικό όργανο τθσ ακοισ; Σε ποια κατά ςειρά τμιματα του εςωτερικοφ αυτιοφ
διαδόκθκαν οι παλμικζσ κινιςεισ του ςυγκεκριμζνου υγροφ; Πώσ ονομάηονται τα
κφτταρα που αποτελοφν το υποδεκτικό όργανο τθσ ακοισ; Ποφ αλλοφ ςτο αυτί
υπάρχουν τζτοια κφτταρα; (12+13μ)

