
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Χάρη ςτην αίςθηςη του πόνου ο ανθρϊπινοσ οργανιςμόσ πληροφορείται για τα 

ερεθίςματα που μποροφν να τον βλάψουν, όπωσ και για ενδεχόμενεσ δυςλειτουργίεσ και 

νοςήματα.  Να απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιοι είναι και ποφ κατανζμονται οι υποδοχείσ του πόνου; (3μ) 

β) Από ποιου είδουσ ερεκίςματα διεγείρονται οι υποδοχείσ του πόνου και ςε ποιεσ 

περιπτώςεισ; (4μ) 

γ) Ποια είναι τα διαφορετικά είδθ πόνου; Ποφ διαφζρουν μεταξφ τουσ, ωσ προσ τθν ζνταςθ, τθ 

διάρκεια και τον εντοπιςμό τουσ; (5μ) 

 

ΙΙ. Τα οιςτρογόνα και η τεςτοςτερόνη αποτελοφν ςτεροειδείσ ορμόνεσ που εκκρίνονται από 

τουσ αναπαραγωγικοφσ αδζνεσ των δφο φφλων, ενϊ η ινςουλίνη αποτελεί πρωτεΐνη. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

α) Ποιοσ αδζνασ εκκρίνει κάκε μια από τισ ορμόνεσ αυτζσ; (3μ) 

β) Τι άλλο παράγεται και εκκρίνεται από κάκε είδοσ αδζνα του αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ; 

(2μ) 

γ) Σε ποια κατθγορία ορμονών ανικει θ ινςουλίνθ με βάςθ τον τρόπο δράςθσ τθσ; (2μ)  

δ) Να εξθγιςετε το λόγο για τον οποίο θ τεςτοςτερόνθ και τα οιςτρογόνα, γενικώσ, δρουν πιο 

αργά από ότι θ ινςουλίνθ. (6μ)   

 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Ζνα μόριο διοξειδίου του άνθρακα που υπήρχε ςε ζναν ιςτό μετά από κάποιο χρονικό 

διάςτημα ζφταςε ςτουσ πνεφμονεσ, οπότε απελευθερϊθηκε με την εκπνοή μασ. Να 

απαντήςετε ςτισ ερωτήςεισ: 

  

     I.         Πώσ ονομάηεται το είδοσ του αγγείου ςτο οποίο «μεταπιδθςε» το μόριο αυτό από 

τον ιςτό; Ποιο χαρακτθριςτικό τθσ καταςκευισ αυτοφ του αγγείου διευκόλυνε τθν 

ειςαγωγι του μορίου ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ; Έπαιξε κάποιο ρόλο θ ταχφτθτα του 

αίματοσ ςτθ διαδικαςία αυτι; Αν ναι ποιο ακριβώσ; 



              II.         Το μόριο του διοξειδίου του άνκρακα μπαίνοντασ ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ 

προςλιφκθκε από ζνα κφτταρο του αίματόσ μασ. Πώσ ονομάηεται το κφτταρο αυτό; Γιατί 

είναι ικανό να δεςμεφει το διοξείδιο του άνκρακα; Σε ποια κατθγορία ανικει το αγγείο που 

μετζφερε το κφτταρο αυτό ςτθν καρδιά μασ; Πώσ ονομάηεται το αγγείο που μετζφερε το 

κφτταρο αυτό, από τθν καρδιά μασ ςτουσ πνεφμονεσ; (12+13μ) 

 


