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ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΣΟΜΙΑ-ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ (14/6/2018) 

 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. α. Λ, β. , γ. Λ, δ. , ε.   

Α2. 1. ζη, 2. δ, 3. β, 4. ε, 5. α  

 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. Κεθάιαην 7ν, ζειίδα 135, “ Η αλδξηθή νπξήζξα έρεη κήθνο 20 εθαηνζηά πεξίπνπ. ... Έρεη ηξεηο 

κνίξεο: 1. ηελ πξνζηαηηθή, 2. ηελ πκελώδε, 3. ηε ζεξαγγώδε κνίξα.” Εμππεξεηεί ην νπξνπνηεηηθό 

θαη ην γελλεηηθό ζύζηεκα ησλ αλδξώλ.  

 

Β2. α. Κεθάιαην 4ν, ζειίδα 83. “ Υπεξάλνζνο νλνκάδεηαη ν νξόο πνπ παξαζθεπάδεηαη από κίγκα 

νξώλ αίκαηνο αζζελώλ κε κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε αληηζώκαηα γηα ζπγθεθξηκέλν λόζεκα.” 

β. Κεθάιαην 4ν, ζειίδα 82, Τν άηνκν απνθηά παζεηηθή αλνζία (ηερλεηή) ε νπνία ελεξγνπνηείηαη 

ακέζσο κεηά ηελ ρνξήγεζε ησλ αληηζσκάησλ.  

 

Β3. α. Κεθάιαην 5ν, ζειίδα 104, “Η ρνιεδόρνο θύζηε βξίζθεηαη ζηνλ θπζηηθό βόζξν ηεο θάησ 

επηθάλεηαο ηνπ ήπαηνο. Φσξίδεηαη ζε ηξία κέξε: ηνλ ππζκέλα, ην ζώκα (ην νπνίν βξίζθεηαη ζηνλ 

θπζηηθό βόζξν) θαη ηνλ απρέλα, ηνπ νπνίνπ ε ζπλέρεηα είλαη ν θπζηηθόο πόξνο.” 

β. Κεθάιαην 5ν, ζειίδα 104, “Η ρνιή είλαη έλα πδαηηθό δηάιπκα πνπ απνηειείηαη από βιέλλα, 

ρνιηθά νμέα, ρνινρξσζηηθέο (θπξίσο ρνιεζηεξίλε), ρνιεζηεξόιε.” (ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ 

αλαθεξζεί θαη ηα ππόινηπα ζπζηαζηηθά ηεο κε όπνηλδήπνηε ζπλδπαζκό, δειαδή θσζθνιηπίδηα, 

ειεθηξνιύηεο – ηόληα λαηξίνπ, θαιίνπ, ρισξίνπ). 
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ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. α. Κεθάιαην 6ν, ζειίδα 116, “Ο βιελλνγόλνο ηεο κύηεο θαιύπηεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 

ξηληθήο θνηιόηεηαο θαη ησλ παξαξξηληθώλ θόιπσλ θαη ρξεζηκεύεη γηα ηε ζέξκαλζε, ηελ ύγξαλζε 

θαη ηνλ θαζαξηζκό ηνπ αέξα πνπ αλαπλένπκε.” 

β. Κεθάιαην 6ν, ζειίδα 116, “Οη παξαξξηληθνί θόιπνη είλαη ην ηγκόξεην άληξν, ν κεησπηαίνο 

θόιπνο, νη πξόζζηεο θαη νη νπίζζηεο εζκνεηδείο θπςέιεο θαη ν ζθελνεηδήο θόιπνο.” 

 

Γ2. α. Κεθάιαην 8ν, ζειίδα 156, “Τν ώξηκν σνζειάθην απνηειείηαη από ην πεξίβιεκά ηνπ, από ην 

άληξν (θνηιόηεηα ηνπ σνζειαθίνπ πνπ πεξηέρεη πγξό) θαη από ην σάξην, πνπ απνηειεί ην 

κεγαιύηεξν θύηηαξν ηνπ ζώκαηνο θαη θαίλεηηα κε γπκλό κάηη.” 

β. Κεθάιαην 8ν, ζειίδα 156, ¨Τα δεπηεξνγελή σνζειάθηα πνπ δελ σξηκάδνπλ, δελ εκθαλίδνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο σνζειαθηνξξεμίαο θαη νλνκάδνληαη άηξεηα. Απηά ππνπιάζζνληαη θαη ηέινο 

εμαθαλίδνληαη.” 

 

Γ3. Κεθάιαην 3ν, ζειίδα 65, “Από ηελ αληνύζα ζσξαθηθή ανξηή εθθύνληαη δύν θιάδνη, ε δεμηά 

θαη ε αξηζηεξή ζηεθαληαία αξηεξία, νη νπνίεο ηξνθνδνηνύλ κε αίκα ηα ηνηρώκαηα ηεο θαξδηάο.  

Κεθάιαην 3ν, ζειίδα 67, “Η θαξδηά έρεη μερσξηζηό θιεβηθό δίθηπν. Έλα κεγάιν κέξνο θιεβηδίσλ 

ζπλελώλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ην ζηεθαληαίν θόιπν, ν νπνίνο θέξλεη ην αίκα ζην δεμηό θόιπν, ελώ 

ηα ππόινηπα θιεβίδηα εθβάιινπλ θαη'επζείαλ ζην δεμηό θόιπν.” 

 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. α. Κεθάιαην 9ν, ζειίδα 169, “ Πηζηεύεηαη όηη ν ζύκνο αδέλαο θαηά ηελ εκβξπηθή ειηθία 

δεκηνπξγεί ηα ξρέγνλα αλνζνθύηηαξα, από ηα νπνία πξνέξρνληαη αξγόηεξα ηα ώξηκα 

αλνζνθύηηαξα θαη πηζαλώο πξνθαιεί σξίκαλζε ησλ κηθξώλ ιεκθνθπηηάξσλ. Εθθξίλεη κία 

ιεκθνηξόπν νξκόλε θαη κία πνιππεπηίδε, ηε ζπκνζίλε. Σπγγελήο απιαζία ή αθαίξεζε ηνπ ζύκνπ 

αδέλα θαηά ηελ εκβξπηθή δσή νδεγεί ζε ζνβαξή ιεκθνπελία, κε ζπλέπεηα κεησκέλε αληίζηαζε ζηηο 

ινηκώμεηο, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζάλαην.  

β. Κεθάιαην 4ν, ζειίδα 80, “Γηα ηελ θπηηαξηθή αλνζία είλαη ππεύζπλα ηα Τ ιεκθνθύηηαξα, ηα 

νπνία έρνπλ πεξάζεη από ην ζύκν αδέλα ζε πξνγελέζηεξα ζηάδηα ηεο σξίκαλζήο ηνπο.”  
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Γ2. α. Κεθάιαην 5ν, ζειίδα 111, “Ο θύξηνο ξόινο ησλ πξσηετλώλ είλαη δνκηθόο, ελώ επηηεινύλ θαη 

άιιεο ιεηηνπξγίεο, όπσο ε κεηαθνξά νμπγόλνπ ζην αίκα (αηκνζθαηξίλε), ε επηηάρπλζε ησλ 

ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ ηνπ νξγαληζκνύ (έλδπκα), ε ζπζηνιή ησλ κπώλ (αθηίλε, κπνζίλε).” 

β. Κεθάιαην 5ν, ζειίδα 111, “Φξεηάδνκαζηε ηνπιάρηζηνλ 1 γξακκάξην πξσηετλεο ηελ εκέξα γηα 

θάζε θηιό ζσκαηηθνύ καο βάξνπο. Οη δσηθέο πξσηετλεο έρνπλ πνιύ κεγάιε αμία γηα ηνλ άλζξσπν 

γηαηί πεξηέρνπλ ηα απαξαίηεηα ακηλόμεα.” Άξα ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν απαηηεί 85 γξακκάξηα 

ηνπιάρηζηνλ.  

 

Γ3. Κεθάιαην 5ν, ζειίδα 102, “Ο βιελλόγνλνο ηνπ παρένο εληέξνπ δελ έρεη ιάρλεο θαη πιάθεο 

Payer, έρεη όκσο ιεκθνδίδηα θαη βιελλώδεηο αδέλεο.” 

 

 

 

 

τολιαζμός Θεμάηων 

Σα θέμαηα ήηαν κλιμακούμενης δσζκολίας, οριζμένα βαζιζμένα ζε λεπηομέρειες και κρίζη, 

αλλά με καλή προεηοιμαζία οι μαθηηές μπορούζαν να ηα προζεγγίζοσν και να αριζηεύζοσν.  

 

 

 

σγγραθική Δπιμέλεια 

Οικονομίδοσ Δσγενία 


