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ΘΔΜΑ Β  

Β1. Κεθάιαην 5
ν
, ζει. 108, «Σν 75% ηνπ βάξνπο ησλ θνπξάλσλ απνηειείηαη από λεξό, ελώ ην ππόινηπν 

25% είλαη βαθηήξηα, αλόξγαλεο νπζίεο, θπηηθέο ίλεο θαη ιηπίδηα.» 

Β2. Κεθάιαην 6
ν
, ζει. 125, «Οη κεκβξάλεο απηέο είλαη γλσζηέο όιεο καδί ζαλ αλαπλεπζηηθή ή 

θπςειηδνηξηρνεηδηθή κεκβξάλε. Απηή απνηειείηαη από: Α. Μία ζηηβάδα πγξνύ πνπ επαιείθεη ηελ θπςειίδα. 

Β. Σν θπςειηδηθό επηζήιην. Γ. Σε βαζηθή κεκβξάλε ησλ θπςειίδσλ Γ. Πνιύ ιεπηό δηάκεζν ρώξν Δ. Σε 

βαζηθή κεκβξάλε ησλ πλεπκνληθώλ ηξηρνεηδώλ Σ. Σν ελδνζήιην ησλ ηξηρνεηδώλ αγγείσλ» 

Β3. Κεθάιαην 3
ν
, ζει. 64, «Απνηειείηαη από κπτθέο θαη ειαζηηθέο ίλεο. Οη ειαζηηθέο ίλεο εμαζθαιίδνπλ 

ηε κεηάδνζε ηνπ ζθπγκνύ θαη ηελ πξνώζεζε ηνπ αίκαηνο ζηελ πεξηθέξεηα. Οη κπτθέο ίλεο ζπζπώληαη θαη 

ραιαξώλνπλ απμνκεηώλνληαο ηε δηάκεηξν ηεο αξηεξίαο. ε αξηεξίεο κε κεγάιε δηάκεηξν, όπσο ε ανξηή, 

είλαη πεξηζζόηεξεο νη ειαζηηθέο ίλεο.» 

 

ΘΔΜΑ Γ  

Γ1. Α. Κεθάιαην 8
ν
, ζει. 153, «Βξίζθεηαη κέζα ζηε κηθξή πύειν πίζσ από ηελ νπξνδόρν θύζηε θαη 

κπξνζηά από ηελ ηειηθή κνίξα ηνπ παρένο εληέξνπ, δειαδή ην νξζό.» 

Β. Κεθάιαην 8
ν
, ζει. 153, «. Η θνηιόηεηα ηνπ ζώκαηνο ηεο κήηξαο επαιείθεηαη από βιελλνγόλν πνπ 

ιέγεηαη ελδνκήηξην θαη ε θνηιόηεηα ηνπ ηξαρήινπ από βιελλνγόλν πνπ ιέγεηαη ελδνηξάρεινο.» 

Γ. Κεθάιαην 8
ν
, ζει. 156, «Η παξαγσγηθή θάζε αξρίδεη κε ηελ έλαξμε ηεο πεξηόδνπ. Ρπζκίδεηαη από ηα 

νηζηξνγόλα ηα νπνία πξνθαινύλ αιιαγέο ζην ελδνκήηξην (ππεξαηκία, ππεξπιαζία, ππεξηξνθία).» 

Γ2. Α. Κεθάιαην 7
ν
, ζει. 133 – 134, ρεκαηίδεηαη ζηνπο λεθξηθνύο θάιπθεο ηνπ λεθξνύ.  

Β. «Κάζε κεηαθίλεζε ηνπ ιίζνπ πξνθαιεί ηνλ ηζρπξό πόλν.» 

Γ. «. Όηαλ ζθελώζεη ν ιίζνο ηόηε ηα νύξα πνπ παξάγνληαη από ην λεθξό δελ κπνξνύλ λα πξνρσξήζνπλ 

ζηελ νπξνδόρν θύζηε θαη έηζη ππάξρεη θίλδπλνο θαηαζηξνθήο ηνπ λεθξνύ.» 

Γ3. α.  Κεθάιαην 4
ν
, ζει. 83, «Αληηζώκαηα από ηε κεηέξα ζην παηδί κεηαθέξνληαη θαη θαηά ηνλ ζειαζκό 

ηηο πξώηεο κέξεο ηεο δσήο ηνπ (πξσηόγαια) αιιά θαη έπεηηα κε ην γάια ηεο κεηέξαο. Με ηνλ ηξόπν απηό 

πξνζηαηεύεηαη ην βξέθνο από δηάθνξεο ινηκώμεηο ηνπο πξώηνπο κήλεο ηεο δσήο ηνπ.» 

Β. Κεθάιαην 9
ν
, ζει. 170, «Η σθπηνθίλε (νπίζζηνο ινβόο ππόθπζεο) δηεγείξεη ηε κήηξα ηεο εγθύνπ 

γπλαίθαο πξνθαιώληαο ηηο ξπζκηθέο ζπζηνιέο ζηνλ ηνθεηό. Η σθπηνθίλε επίζεο δξα ζηελ παξαγσγή ηνπ 

γάιαθηνο από ηνπο καζηνύο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζειαζκνύ, άκεζα δξώληαο ζηνπο καζηνύο θαη έκκεζα κε 

ηε δηέγεξζε ηνπ πξόζζηνπ ινβνύ ηεο ππόθπζεο γηα παξαγσγή πξνιαθηίλεο.» 
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ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Κεθάιαην 5
ν
, ζει. 97, «Πξόθεηηαη γηα ηελ παξσηίδα, εθόζνλ βξίζθεηαη θάησ από ην δέξκα, ζηελ 

νπηζζνγλαζηαία ρώξα πάλσ από ηελ θξνηαθνγλαζηθή δηάξζξσζε. Δθβάιιεη κε πόξν ζην πξνζηόκην 

απέλαληη από ηε κύιε ηνπ 2νπ άλσ γνκθίνπ, όπνπ θαη πξέπεη λα ηελ αλαδεηήζεη ν γηαηξόο.» 

Γ2. Κεθάιαην 5
ν
, ζει. 104-105 Πάγθξεαο θαη Κεθάιαην 8

ν
 ζει. 145 – 146, Όξρεηο θαη ζει. 155 σνζήθεο.  

Η εμσθξηλήο κνίξα ηνπ παγθξέαηνο παξάγεη ην παγθξεαηηθό πγξό, θαη ε ελδνθξηλήο παξάγεη ηελ ηλζνπιίλε 

θαη ηελ γιπθαγόλε.  

Η εμσθξηλήο ιεηηνπξγία ησλ όξρεσλ αθνξά ζηελ παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη ε ελδνθξηλήο ζηελ 

έθθξηζε ηεο ηεζηνζηεξόλεο θαη ζε κηθξή πνζόηεηα νηζηξνγόλα.  

Η εμσθξηλήο ιεηηνπξγία ησλ σνζεθώλ αθνξά ζηελ παξαγσγή ησλ σαξίσλ, θαη ε ελδνθξηλήο ζηελ έθθξηζε 

ησλ νξκνλώλ – πξνγεζηεξόλε θαη νηζηξνγόλα.   

Γ3. Α. Κεθάιαην 3
ν
, ζει. 67, Αθνύ βξίζθεηαη ζην δεμηό θάησ άθξν: (« Οη θιέβεο ησλ θάησ άθξσλ 

ζρεκαηίδνπλ ηελ αξηζηεξή θαη ηε δεμηά έμσ ιαγόληα θιέβα. Από ηε κηθξή (ειάζζνλα) πύειν νη θιέβεο 

ελώλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ηελ αξηζηεξή θαη ηε δεμηά έζσ ιαγόληα θιέβα. Οη έζσ ιαγόληεο θαη νη έμσ 

ιαγόληεο ελώλνληαη θαη δίλνπλ ηηο θνηλέο ιαγόληεο, ηελ αξηζηεξή θαη ηε δεμηά, πνπ ζρεκαηίδνπλ ηελ θάησ 

θνίιε.») Από ηελ θάησ θνίιε θιέβα, ζα βξεζεί ζην δεμηό θόιπν ηεο θαξδηάο, ζα πεξάζεη ζηε δεμηά θνηιία, 

θαη κεηά κέζσ ηεο κηθξήο αξηεξηαθήο θπθινθνξίαο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ θιάδνπ ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο 

θαη δηαθιαδώζεσλ ηεο ζα θηάζεη ζηα πλεπκνληθά ηξηρνεηδή θαη ζα εηζέιζεη ζηηο θπςειίδεο γηα λα 

απνβιεζεί.  

Β. Κεθάιαην 6
ν
, ζει. 126, ζα κεηαθεξζεί επηπιένλ: «δηαιπκέλν ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο ζε πνζνζηό 7% 

θαη κε ηε κνξθή δηηηαζξαθηθώλ ηόλησλ ζε πνζνζηό 68%.» 

 

τολιαζμός θεμάηων 

Σα ζέκαηα αθνινύζεζαλ ην πλεύκα θαη ηε θηινζνθία ησλ ζεκάησλ ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, θιηκαθνύκελεο 

δπζθνιίαο, από όιν ην θάζκα ηεο ύιεο. Απαηηνύζαλ θαηαλόεζε ηεο ύιεο θαη όρη απιά απνζηήζηζε, 

παξόια απηά ήηαλ αλακελόκελα θαη ζαθώο δηαηππσκέλα. Όινη νη καζεηέο ζα κπνξνύζαλ λα αμηώζνπλ 

έλαλ αμηόινγν βαζκό, αιιά κόλν νη θαιά πξνεηνηκαζκέλνη ζα αξηζηεύζνπλ.  

 

Δπιμέλεια Απανηήζεων 

Οικονομίδοσ Δσγενία – Βιοτημικός 

 

 

 


