
ΘΕΜΑ Β: 

Ι. Για τθν εκτζλεςθ των κινιςεων εκτόσ από τον οςτίτθ ιςτό και το μυϊκό ιςτό που ςυνιςτοφν 
αντίςτοιχα τα οςτά και τουσ μυσ, ςθμαντικό ρόλο παίηει και ο νευρικόσ ιςτόσ αλλά και ο 
ςυνδετικόσ ιςτόσ.  Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

α) Ποια είναι θ ςυμβολι του νευρικοφ ιςτοφ ςτθν εκτζλεςθ των κινιςεων; (2μ) 

 

β) Ποια τμιματα των αρκρώςεων είναι καταςκευαςμζνα από ςυνδετικό ιςτό, ποια θ ςθμαςία 

των τμθμάτων αυτών; (6μ) 

 

γ) Να αναφζρετε τα τμιματα του μυόσ που είναι καταςκευαςμζνα από ςυνδετικό ιςτό (4μ) 

 

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 ετών; (3μ) 
 

 

ΘΕΜΑ Δ: 

 

Ζνασ ερευνθτισ μελετά το αποτζλεςμα τθσ δράςθσ δφο ορμονών, τθσ ορμόνθσ Α  ςτο 

κφτταρο 1 και τθσ ορμόνθσ Β ςτο κφτταρο 2. Η ορμόνθ Α ειςζρχεται ςτο κφτταρο 1, ενώ, 

αντίκετα, θ ορμόνθ Β απλά προςδζνεται ςε υποδοχείσ τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ του 

κυττάρου 2. Να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ: 

 

I. Σε ποια κατθγορία ορμονών κατατάςςεται θ ορμόνθ Α και ςε ποια κατθγορία θ ορμόνθ 

Β; Ποια από αυτζσ τισ ορμόνεσ κα επιδράςει γρθγορότερα ςτθ λειτουργία που κα 

εκδθλώςει το κφτταρο-ςτόχοσ τθσ; Αιτιολογιςτε τισ απαντιςεισ ςασ. 



II. Η πρωτεΐνθ ινςουλίνθ, ωσ προσ τον τρόπο δράςθσ τθσ, με ποια από τισ ορμόνεσ Α ι Β 

μοιάηει; Σε ποια ιδιαίτερθ κατθγορία ανικει ο αδζνασ που τθν εκκρίνει; Αιτιολογιςτε 

τισ απαντιςεισ ςασ. (12+13μ) 

 


