ΘΕΜΑ Β:
Ι. Ζνασ αδζνασ παράγει μερικά προϊόντα που εκκρίνονται ςτο αίμα και άλλα που
εκκρίνονται ςε μια εςωτερικι κοιλότθτα του ςώματόσ μασ. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ:
α) Σε ποια κατθγορία αδζνων ανικει ο αδζνασ αυτόσ; Σε ποια κατθγορία ιςτοφ ανικουν τα
κφτταρα που εκκρίνουν τα προϊόντα του; (4μ)
β) Αν ο αδζνασ αυτόσ παράγει ινςουλίνθ, πώσ ονομάηεται; Ποια άλλα προϊόντα παράγει; Ποιοσ
είναι ο βιολογικόσ ρόλοσ τθσ ινςουλίνθσ; (4μ)
γ) Ποφ απελευκερώνεται θ ινςουλίνθ, ποφ τα υπόλοιπα προϊόντα που παράγονται από τον
αδζνα του β. ερωτιματοσ; Πώσ χαρακτθρίηεται θ μοίρα του αδζνα που εκκρίνει τθν ινςουλίνθ;
(4μ)
II. Κατά τθν εκςπερμάτωςθ ελευκερώνεται ςπζρμα ςτον γυναικείο κόλπο. Σε αυτό
περιζχονται κφτταρα και ουςίεσ που βοθκοφν τθν γονιμοποίθςθ. Να απαντιςετε ςτισ
ερωτιςεισ:
α) Πώσ ονομάηονται τα κφτταρα που περιζχονται μζςα ςτο ςπζρμα; Ποια είναι τα μζρθ από τα
οποία αποτελοφνται; (4μ)
β) Πώσ ονομάηεται θ οδόσ που ακολουκοφν τα κφτταρα του ερωτιματοσ α. προκειμζνου να
μεταφερκοφν από το ςθμείο παραγωγισ τουσ ςτθ βάλανο; Πώσ ονομάηεται το τμιμα τθσ οδοφ
που καταλιγει ςτθ βάλανο; (2μ)
γ) Ποιζσ δομζσ του αντρικοφ αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ ςυμμετζχουν ςτθν παραγωγι των
ουςιών που υπάρχουν ςτο ςπζρμα; (3μ)
δ) Τι αλλαγζσ γίνονται ςτον κόλπο τθσ γυναίκασ, κατά τθν ερωτικι διζγερςθ, προκειμζνου να
διευκολυνκεί θ είςοδοσ του πζουσ ςε αυτόν; (4μ)

ΘΕΜΑ Δ:
Είτε γεφεςτε ζνα τρόφιμο, είτε ακοφτε μουςικι, είτε μυρίηετε ζνα λουλοφδι, οι υποδοχείσ
των διαφορετικών αιςκθτθρίων οργάνων που αναμιγνφονται ςτισ ςχετικζσ αιςκιςεισ,
παράγουν τον ίδιο τφπο μθνφματοσ δθλαδι τθ νευρικι ώςθ. Εξθγιςτε ςυνοπτικά:
I.

Γιατί παρά το ότι το μινυμα από τουσ υποδοχείσ είναι το ίδιο, εςείσ είςτε ικανοί να
νιώκετε όλεσ αυτζσ τισ διαφορετικζσ αιςκιςεισ.

II.

Γιατί ακόμθ και μια δυςάρεςτθ οςμι μετά από λίγο χρόνο παφει να γίνεται αντιλθπτι.
Γιατί οι δοκιμαςτζσ κραςιών μετατοπίηουν ςυνεχώσ τθ γουλιά του κραςιοφ μζςα ςτο
ςτόμα τουσ; (12+13μ)

