


Βέρα Παμουκτσόγλου





Άννα Παπαϊωάννου





Γιώργος Κουλίδης



Ανατομικά Σύγχρονος Άνθρωπος 
(πρώτα μέλη Homo Sapiens)

Διποδισμός: βραχεία λεκάνη. 
Μεγαλύτερο σωματικό μέγεθος, 
μακρύτερα κάτω άκρα σε σχέση 
με τα άνω, βραχύτερα δάκτυλα 
των χεριών και των ποδιών.



Πρώιμος ανθρωπογονικός
Μεγαλύτερος από των μειοκαινικών
μορφών, αλλά ο δείκτης εγκεφαλοποίησης
παραμένει ακόμη μέτριος. Οι προ των 6 εχπ
μορφές δεν είχαν μεγαλύτερο σχετικό 
εγκεφαλικό μέγεθος από τον χιμπαντζή.

Δημήτρης Κανέλης





Μελίνα Ξυπολυτά





Κωνσταντίνα Μπάτου







Βέρα Παμουκτσόγλου
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Κωνσταντίνα Μπάτου



Δημήτρης Κανέλης





φωτογραφία από
μαύρισμα ποδηλάτη 

Μελίνα Ξυπολυτά







Γιώργος Κουλίδης











ΟΡΜΟΝΕΣ

ΟΜΑΔΑ -NIRVANA

Δημήτρης Κούρτης,

Ειρήνη Μεταλίκη

Ιωάννα Παπαδοπούλου

Κοσμάς Κουκουτσάκης

Κώστας Κούκος



Τι είναι οι ορμόνες?

Η Ορμόνη είναι χημική ουσία
που παράγεται στον 

οργανισμό, κυκλοφορεί στο 
αίμα και έχει ειδική 

ρυθμιστική δράση στη 
δραστηριότητα συγκεκριμένων 

κυττάρων ή οργάνων του 
σώματος.



Τι είναι οι ορμόνες?

Οι ορμόνες μαζί με το νευρικό 
σύστημα ρυθμίζουν τη 

λειτουργία του ανθρώπινου 
οργανισμού. Η παρουσία ή η 
απουσία τους επηρεάζει το 

μεταβολισμό, την εμφάνιση
του ανθρώπου και τη 

συμπεριφορά.



Τι είναι οι ορμόνες?

Το νευρικό σύστημα
είναι υπεύθυνο για τη 
γρήγορη ρύθμιση, ενώ 
οι ενδοκρινείς αδένες

για τη ρύθμιση 
αλλαγών που απαιτούν 

περισσότερο χρόνο.



Οι κατηγορίες των 
ορμονών



Στεροειδείς ορμόνες.



Πεπτιδορμόνες και 
πρωτεορμόνες.



Ορμόνες που προέρχονται 
από αμινοξέα



Πως επηρεάζουν οι ορμόνες τις μεταβολικές δραστηριότητες του
κυττάρου?

• 1. Μεταβάλλοντας τη μεμβρανική διαπερατότητα

• 2. Επάγοντας τη παραγωγή πρωτεϊνών ή ρυθμιστικών μορίων στα κύτταρα

• 3. Ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας ένζυμα στα κύτταρα



Βασικές ορμόνες του 
σώματος



Βασικές ορμόνες του 
σώματος

Αδρεναλίνη

Ινσουλίνη

Κορτιζόλη



Βασικές ορμόνες του 
σώματος

Οιστρογόνα

Ρεζιστίνη

Προλακτίνη



Ορμονικές διαταραχές



Ορμονικές διαταραχές

Υπερπαραγωγή ή 
μειωμένη παραγωγή 

της αντίστοιχης 
ορμόνης προκαλεί στον 

οργανισμό ορμονική 
διαταραχή, γεγονός 

που έχει συνήθως ως 
αποτέλεσμα την 

εμφάνιση κλινικών 
συμπτωμάτων.



Ορμονικές διαταραχές

Η διάγνωση και 
αντιμετώπιση των 

καταστάσεων αυτών 
είναι αντικείμενο της 
Ενδοκρινολογίας, που 

αποτελεί μία 
σημαντική ειδικότητα 

της ιατρικής επιστήμης.



Ορμονικές διαταραχές

Ένα παράδειγμα ορμονικής 
διαταραχής, που απαντάται 
συχνά, είναι ο σακχαρώδης 

διαβήτης. Στην ασθένεια αυτή 
η συγκέντρωση της ινσουλίνης

είναι χαμηλότερη από την 
κανονική ή, σε σοβαρότερες 

περιπτώσεις, δεν έχουμε 
καθόλου έκκριση της ορμόνης.



Ορμονικές διαταραχές

Ο νεανικός διαβήτης
οφείλεται στη μη 

έκκριση ινσουλίνης, 
ενώ ο διαβήτης των 

ενηλίκων (περίπου το 
80% των περιπτώσεων 

διαβήτη) σε διαταραχές
της έκκρισης, που 

συνήθως προκαλούνται 
από παχυσαρκία.



Ορμονικές διαταραχές

Για την αντιμετώπιση του 
διαβήτη που οφείλεται 
σε έλλειψη ινσουλίνης
και όχι σε άλλες αιτίες-

χορηγείται 
φαρμακευτικό 

σκεύασμα της ορμόνης.



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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