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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  
ΑΝΑΤΟΜΙΑ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  ΙΙ (Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΙΙ (∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ – 
ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΝ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1 . Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, 
γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση 
είναι λανθασμένη . 

α. Η εσωτερική στιβάδα των μεγάλων αρτηριών των 
κάτω άκρων αναδιπλώνεται και σχηματίζει βαλβίδες . 

β . Το 75% του βάρους των κοπράνων αποτελείται από 
νερό . 

γ . Ο πνευμονικός αερισμός είναι η διάχυση του 
οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ 
κυψελίδων και αίματος . 

δ . Οι νεφρικοί κάλυκες και η νεφρική πύελος αποτελούν 
την αρχή της αποχετευτικής μοίρας του 
ουροποιητικού συστήματος . 

ε . Η παραγωγική φάση του ωοθυλακικού κύκλου 
ρυθμίζεται από τα οιστρογόνα . 

Μονάδες 15 
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Α2.  Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη 
στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της 
στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα 
γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει. 

 
ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. καρδιακό στόμιο α. ουροδόχος κύστη 
2. μητριαίο στόμιο β. καρδιά
3. κολποκοιλιακό στόμιο γ. βάλανος πέους 
4. έξω στόμιο μήτρας δ. σάλπιγγα 
5. έσω στόμιο ουρήθρας ε. κόλπος
  στ. στομάχι

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. Να αναφέρετε ποιο είναι το μήκος της ανδρικής 

ουρήθρας (μον . 1), από ποιες μοίρες αποτελείται 
(μον . 3) και ποια συστήματα εξυπηρετεί (μον . 2).   

Μονάδες 6 

 

Β2. α. Τι ονομάζεται υπεράνοσος ορός; (μον. 6)  

β. Τι είδους ανοσία θα αποκτήσει ένα άτομο μετά τη 
χορήγηση υπεράνοσου ορού (μον . 2) και πότε θα 
ενεργοποιηθεί η ανοσία αυτή (μον . 1); 

 

Μονάδες 9 

 

Β3. α.  Πού βρίσκεται και σε ποια μέρη χωρίζεται η χοληδόχος 
κύστη; (μον. 6)  

 β.  Να αναφέρετε τέσσερα συστατικά της χολής. (μον. 4) 

Μονάδες 10 

  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Ο βλεννογόνος της μύτης καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος 

της ρινικής κοιλότητας και των παραρρινικών κόλπων . 

α.  Σε τι χρησιμεύει ο βλεννογόνος αυτός; (μον . 3) 

β.  Ποιοι είναι οι παραρρινικοί κόλποι; (μον. 5) 

Μονάδες 8 

Γ2. Τα ωοθυλάκια είναι το λειτουργικό τμήμα των 
ωοθηκών . 
α.  Να αναφέρετε, ονομαστικά, από τι αποτελείται ένα 

ώριμο ωοθυλάκιο . 
β.  Ποια ωοθυλάκια ονομάζονται άτρητα ; 

Μονάδες 6 

 

Γ3. Ποια αγγεία τροφοδοτούν με αίμα τα τοιχώματα της 
καρδιάς (μον . 3) και από πού εκφύονται αυτά; (μον . 3) 
Να περιγράψετε, το ξεχωριστό φλεβικό δίκτυο της 
καρδιάς, μέσω του οποίου το αίμα επιστρέφει στον 
δεξιό κόλπο (μον . 5). 

Μονάδες 11 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Ο θύμος αδένας συμμετέχει στο ανοσολογικό σύστημα 
του οργανισμού . 

α. Γέννηση ατόμου με  συγγενή απλασία του θύμου 
αδένα μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Να 
εξηγήσετε γιατί . (μον. 4)  

β. Ποια κύτταρα έχουν περάσει από το θύμο αδένα  
σε προγενέστερα στάδια της ωρίμανσής τους (μον . 2) 
και για ποιο είδος ανοσίας είναι υπεύθυνα τα 
κύτταρα αυτά (μον . 2); 

Μονάδες 8 
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∆2. Οι πρωτεΐνες των τροφών χρησιμοποιούνται ελάχιστα 
για την παραγωγή ενέργειας . 
α. Να αναφέρετε ποιος είναι ο κύριος ρόλος των 

πρωτεϊνών και τρεις επιπλέον λειτουργίες τους στον 
ανθρώπινο οργανισμό. (μον . 8) 

β. Να υπολογίσετε πόσα γραμμάρια πρωτεΐνης, 
τουλάχιστον, πρέπει να προσλαμβάνει ημερησίως 
ένα υγιές άτομο 85 κιλών, ώστε να καλύπτει τις 
θρεπτικές του ανάγκες σε πρωτεΐνες (μον . 1). Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας (μον. 4). 

Μονάδες 13 

 
∆3. Να αναφέρετε δύο διαφορές του βλεννογόνου του 

παχέος εντέρου σε σχέση με το βλεννογόνο του 
ελικώδους εντέρου . 

Μονάδες 4 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο 

στυλό ανεξίτηλης μελάνης.  
5. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
7. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ. 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


