
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. Με τθν ςεξουαλικι επαφι είναι δυνατι θ μετάδοςθ διαφόρων νοςθμάτων. Να 

απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

α) Πϊσ χαρακτθρίηονται τα νοςιματα αυτά; (2μ) 

β) Ποια ςυμπτϊματα, που ςχετίηονται με τα νοςιματα αυτά, πρζπει να οδθγοφν χωρίσ 

κακυςτζρθςθ ςε ειδικό γιατρό; (6μ) 

γ) Σε ποια προβλιματα μπορεί να οδθγιςει θ μθ ζγκαιρθ αντιμετϊπιςθ των νοςθμάτων αυτϊν; 

(2μ) 

δ) Ποιοσ τρόποσ ςεξουαλικισ ςυμπεριφοράσ αποτελεί τθν καλφτερθ «αςπίδα» προςταςίασ, 

από τα νοςιματα αυτά; Από τισ προςφερόμενεσ μεκόδουσ, ποια δρα και ωσ αντιςυλλθπτικό 

μζςο; (3μ) 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

Στισ μζρεσ μασ θ νόςοσ του Αλτςχάιμερ εξελίςςεται ςε ζνα ςοβαρό κοινωνικό πρόβλθμα, 

κακϊσ αυξάνει ο αρικμόσ των θλικιωμζνων κυρίωσ ατόμων που προςβάλλονται από αυτιν. 

Στα αρχικά ςυμπτϊματα τθσ νόςου περιλαμβάνεται θ αδυναμία ανάκλθςθσ γεγονότων που 

ζγιναν ςτο κοντινό παρελκόν, ενϊ με τθν πρόοδό τθσ ο αςκενισ αδυνατεί να ανακαλζςει 

γεγονότα που είχαν ςυμβεί ςτο μακρινό παρελκόν και που, κανονικά, κα ζπρεπε να ιταν 

τμιμα τθσ ςυνείδθςισ του.  

Για τθν αιτία που προκαλεί το νόςθμα αυτό ζχουν προτακεί διάφορεσ υποκζςεισ μια από τισ 

οποίεσ υποςτθρίηει ότι ςτουσ πάςχοντεσ καταςτρζφεται το περίβλθμα των νευρϊνων. Με 

βάςθ τισ πλθροφορίεσ που ςασ παρζχει θ εκφϊνθςθ και τισ γνϊςεισ ςασ από τθ μελζτθ του 

Νευρικοφ Συςτιματοσ να γράψετε ζνα μικρό κείμενο ςτο οποίο να παρουςιάηετε: 

 



I. Το είδοσ τθσ μνιμθσ που πλιττει θ νόςοσ ςτα αρχικά ςτάδια και ςτο τελικό ςτάδιο. Το 

πϊσ γίνεται, ςτουσ υγιείσ ανκρϊπουσ, θ μετατροπι τθσ του ενόσ είδουσ μνιμθσ ςτο 

άλλο. 

II. Το είδοσ των κυττάρων που είναι υπεφκυνα για τθν παραγωγι του περιβλιματοσ των 

νευρϊνων κακϊσ και τισ άλλεσ λειτουργίεσ που επιτελοφν τα κφτταρα αυτά. (12+13μ) 

 


