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ΘΕΜΑ Α
Α1.
α. Σ
β. Σ
γ. Λ
δ. Λ
ε. Σ
ςτ. Σ
Α2.
1. ε
2. γ
3. β
4. α
Α3.
α) 10. δεξιό
β) 2. ενδοκρινείσ
γ) 7. ολιγουρία
δ) 5. 100 mmHg
ε) 4. 150 gr
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ΘΕΜΑ B
Β1. Το ςτομάχι αποτελείται από 4 χιτϊνεσ, οι οποίοι από ζξω προσ τα μζςα είναι: α) ο
ορογόνοσ(εξωτερικόσ) β) ο μυϊκόσ γ) ο υποβλεννογόνιοσ και δ) ο βλεννογόνοσ ςτον οποίο
βρίςκονται οι γαςτρικοί αδζνεσ.
Β2.α) Οι μονοί χόνδροι του λάρυγγα είναι τρεισ: ο κρικοειδισ, ο κυρεοειδισ και θ
επιγλωττίδα.
β) Μεταξφ του κυρεοειδοφσ και κακενόσ αρυταινοειδοφσ χόνδρου του λάρυγγα (βρίςκονται
ςτα πλάγια , δεξιά και αριςτερά του κυρεοειδοφσ χόνδρου) υπάρχουν δφο πτυχζσ του
βλεννογόνου, οι οποίεσ ονομάηονται φωνθτικζσ χορδζσ. Αυτζσ χρθςιμεφουν για τθν
παραγωγι φωνισ(φϊνθςθ). Η φωνι παράγεται μόνο κατά τθν εκπνοι κακϊσ ο
εκπνεόμενοσ αζρασ προκαλεί τθ δόνθςθ των φωνθτικϊν χορδϊν.
Β3. Υπάρχουν δφο μορφζσ αναπνοισ:
α)θ διαφραγματικι ι κοιλιακι αναπνοι, θ οποία χαρακτθρίηεται από τθν υπερίςχυςθ τθσ
κίνθςθσ του διαφράγματοσ. Με τον τρόπο αυτό πιζηεται θ κοιλια και προβάλλει προσ τα
ζξω.
β) θ πλευρικι αναπνοι που χαρακτθρίηεται από τν υπερίςχυςθ τθσ κίνθςθσ των ζξω
μεςοπλεφριων μυϊν.
ΘΕΜΑ Γ
Γ1.
α. Οι εκςπερματικοί πόροι είναι το τζλοσ τθσ εκφορθτικισ οδοφ του ςπζρματοσ. Είναι δφο
μικροί πόροι μικουσ 2 εκατοςτϊν, που διαςχίηουν λοξά τον προςτάτθ και εκβάλλουν ςτθν
ουρικρα.
β. Η ανδρικι ουρικρα καταλιγει ςτθν άκρθ του πζουσ, ςτθ βάλανο(ζξω ςτόμιο τθσ
ουρικρασ).Η βάλανοσ καλφπτεται από δζρμα (ακροποςκία). Το άνοιγμα τθσ ακροποςκίασ
βρίςκεται μπροςτά από το ζξω ςτόμιο τθσ ουρικρασ
γ. Το ζξω ςτόμιο τθσ γυναικείασ ουρικρασ περιβάλλεται από μυϊκζσ ίνεσ που ρυκμίηουν
τθν ζξοδο των οφρων.
Γ2. Το ςφςτθμα αυτό ξεκινά από τθν αριςτερι κοιλία τθσ καρδιάσ. Από εδϊ εκφφεται θ
αορτι που διακρίνεται ςε τρία μζρθ: τθν ανιοφςα αορτι, το αορτικό τόξο και τθν κατιοφςα
αορτι.Από το αορτικό τόξο εκφφονται τρεισ κλάδοι: α) θ ανϊνυμθ αρτθρία β)θ αριςτερι
κοινι καρωτίδα και γ) θ αριςτερι υποκλείδια αρτθρία. Αυτζσ ςυνεχϊσ διακλαδιηόμενεσ
αιματϊνουν τα όργανα που περνοφν, κεφάλι, τράχθλο και άνω άκρα.
Οι φλζβεσ πορεφονται προσ τθν καρδιά και φζρνουν το αίμα ςτο δεξιό κόλπο. Η άνω κοίλθ
φλζβα ςυγκεντρϊνει το αίμα από τα άνω άκρα, το κεφάλι, το λαιμό , το κϊρακα και τθ
ςπονδυλικι ςτιλθ. Οι φλζβεσ του κεφαλιοφ, λαιμοφ και άνω άκρων από τθ δεξιά και τθν
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αριςτερι πλευρά ενϊνονται ςτθν βάςθ του λαιμοφ και ςχθματίηουν τθν δεξιά και αριςτερι
ανϊνυμθ φλζβα, οι οποίεσ ενϊνονται και ςχθματίηουν τθν άνω κοίλθ φλζβα.
Γ3. α. Το άτομο με ομάδα αίματοσ Β και Rhesus κετικό ζχει ςτθν επιφάνεια των ερυκρϊν
του αιμοςφαιρίων αντιγόνα (ςυγκολλθτινογόνα) Β και τον παράγονται Rhesus.
β. Οι ςυγκολλθτίνεσ είναι αντιςϊματα τα οποία ςυγκολλοφν τα ερυκρά που ςτθν επιφάνεια
τουσ ζχουν το αντίςτοιχο αντιγόνο. Φυςιολογικά ςτο ίδιο άτομο δεν μπορεί να βρίςκεται θ
αντίςτοιχθ ςυγκολλθτίνθ με το ςυγκολλθτινογόνο των ερυκρϊν του. Επομζνωσ το
ςυγκεκριμζνο άτομο κα ζχει ςτον ορό του αίματοσ του το αντίςωμα (ςυγκολλθτίνθ) αντι-Α.
Για τον παράγοντα Rhesus δεν υπάρχουν ςυγκολλθτίνεσ αντι-Rh .
ΘΕΜΑ Δ
Δ1. α)Φυςικι ανοςία είναι οι αμυντικοί μθχανιςμοί του οργανιςμοφ, οι οποίοι λειτουργοφν
ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ χωρίσ να είναι ειδικοί για κάποιο ςυγκεκριμζνο μικροοργανιςμό.
Μζςα ςε αυτοφσ είναι και θ παραγωγι αντιμικροβιακϊν ουςιϊν όπωσ θ λυςοηφμθ και το
ςυμπλιρωμα.
β) Για τθ χυμικι ανοςία υπεφκυνα είναι τα Β-λεμφοκφτταρα, που δεν εξαρτϊνται από τον
κφμο αδζνα και τα οποία παράγουν τα πλαςματοκφτταρα. Αυτά παράγουν τα αντιςϊματα
ι ανοςοςφαιρίνεσ. Κάκε πλαςματοκφτταρο παράγει μόνο ζνα είδοσ αντιςϊματοσ. Κάκε
αντίςωμα που παράγεται είναι ειδικό για κάκε ξζνθ ουςία που μπαίνει ςτον
οργανιςμό(αντιγόνο). Με τθν είςοδο ενόσ αντιγόνου ςτον οργανιςμό ενεργοποιοφνται
ειδικά γι αυτό το αντιγόνο Β-λεμφοκφτταρα, τα οποία με τισ κατάλλθλεσ διεργαςίεσ
διαφοροποιοφνται ςε ϊριμα πλαςματοκφτταρα. Τα πλαςματοκφτταρα παράγουν
αντιςϊματα με γριγορο ρυκμό, τα οποία εκκρίνονται ςτθ λζμφο και από κει μεταφζρονται
ςτο αίμα.
γ) Όταν ζνα αντιγόνο μπει πρϊτθ φορά ςτον οργανιςμό, τα αντίςτοιχα αντιγόνα δεν
παράγονται αμζςωσ αλλά μετά από 4-15 μζρεσ. Τότε εμφανίηονται α)ειδικά αντιςϊματα και
β)μνθμονικά κφτταρα που διατθροφν για πολλά χρόνια ςτθ μνιμθ τουσ το είδοσ του
αντιγόνου, με το οποίο ιρκαν ςε επαφι.
Δ2.
Ο γαςτρεντερικόσ ςωλινασ αρχίηει από το ςτόμα και καταλιγει ςτον πρωκτό. Χωρίηεται ςε
διάφορα μζρθ: 1. Τθ ςτοματικι κοιλότθτα 2. Το φάρυγγα 3. Τον οιςοφάγο 4. Το ςτομάχι 5.
Το λεπτό ζντερο και 6. Το παχφ ζντερο
α) Η πζψθ των υδατανκράκων ξεκινά ςτθ ςτοματικι κοιλότθτα με το ζνηυμο αμυλάςθ του
ςάλιου (πτυαλίνθ). Το ζνηυμο αυτό διαςπά μζςα ςτο ςτόμα το άμυλο (3-5% του αμφλου τθσ
τροφισ)
β) Η πζψθ των πρωτεϊνϊν ξεκινά από το ςτομάχι, όπου το γαςτρικό οξφ ενεργοποιεί τα
πεψινογόνα ςε πεψίνεσ, οι οποίεσ διαςποφν τισ πρωτεΐνεσ τθσ τροφισ. Χαρακτθριςτικι
είναι θ δράςθ τθσ γαςτρίνθσ, που διαςπά το κολλαγόνο του ςυνδετικοφ ιςτοφ των τροφϊν.
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γ) Η πζψθ των λιπϊν γίνεται ςτο ςτομάχι και το λεπτό ζντερο. Για να γίνει θ πζψθ τουσ
πρζπει πρϊτα να διαςπαςτοφν ςε μικρά λιποςταγονίδια και αυτό γίνεται με τισ κινιςεισ του
ςτομάχου. Η πζψθ των λιπϊν γίνεται με τθν επίδραςθ ενόσ ενηφμου τθσ γαςτρικισ λιπάςθσ
και είναι πολφ μικρό το ποςοςτό τθσ πζψθσ τουσ ςτο ςτομάχι.

Δ3. α)Το αίμα χρθςιμεφει ςτθν αιμόςταςθ με τα αιμοπετάλια, τα οποία ανικουν ςτα
ζμμορφα ςτοιχεία του αίματοσ. Η καταςτροφι των γεραςμζνων ερυκρϊν αιμοςφαιρίων και
αιμοπεταλίων γίνεται ςτον ςπλινα ο οποίοσ, αν και ανικει ςτο λεμφικό ςφςτθμα,
περιγράφεται ςτο πεπτικό ςφςτθμα γιατί γειτονεφει με τα όργανα του πεπτικοφ
ςυςτιματοσ.
β) Το ιπαρ είναι ο μεγαλφτεροσ από τουσ αδζνεσ του πεπτικοφ ςυςτιματοσ και μια από τισ
πολλζσ λειτουργίεσ του είναι ότι ςυμμετζχει ςτθν πιξθ του αίματοσ. Το ιπαρ ςυνκζτει τουσ
περιςςότερουσ παράγοντεσ πιξθσ του αίματοσ όπωσ το ινωδογόνο και θ προκρομβίνθ.
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