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ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 
 

 

ΘΔΜΑ Α 

 

Α1. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο, δίπια ζην 

γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε πξόηαζε, ηε ιέμε Σωζηό, αλ ε πξόηαζε είλαη ζσζηή, ή ηε ιέμε 

Λάθος, αλ ε πξόηαζε είλαη ιαλζαζκέλε. 

 

 

α. Η θαγνθπηηάξσζε είλαη κεραληζκόο ηεο επίθηεηεο αλνζίαο. 

β. Η πλεπκνληθή αξηεξία κεηαθέξεη νμπγνλσκέλν αίκα από ηνπο πλεύκνλεο ζηελ θαξδηά. 

γ. Η επίθηεηε ελεξγεηηθή αλνζία αξρίδεη κεηά ηνλ 6
ν
 κήλα ηεο δσήο. 

δ. Τν αίκα από ην ζώξαθα θαη ηε ζπνλδπιηθή ζηήιε ζπγθεληξώλεη ε άδπγνο θιέβα. 

ε. Όηαλ έλα άηνκν έρεη ζηνλ νξό ηνπ αίκαηνο ην αληίζσκα αληη-Α, ηόηε αλήθεη ζηελ νκάδα αίκαηνο 

Α. 

          Μονάδες  15 

 

 

Α2. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνπο αξηζκνύο 1, 2, 3, 4, 5 από ηε ζηήιε Α θαη δίπια έλα από ηα 

γξάκκαηα α, β, γ, δ, ε, ζη ηεο ζηήιεο Β πνπ δίλεη ηε ζσζηή αληηζηνίρηζε. Σεκεηώλεηαη όηη έλα 

γξάκκα από ηε ζηήιε Β ζα πεξηζζέςεη. 

 

 

 

 
                               Μονάδες  10 
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ΘΔΜΑ B 

 

Β1. α. Τη νλνκάδεηαη ππεξάλνζνο νξόο; (κνλ. 6)  

β. Τη είδνπο αλνζία ζα απνθηήζεη έλα άηνκν κεηά ηε ρνξήγεζε ππεξάλνζνπ νξνύ (κνλ. 2) θαη πόηε 

ζα ελεξγνπνηεζεί ε αλνζία απηή (κνλ. 1); 

Μονάδες 9 

 

Β2. Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηνπο θιάδνπο πνπ εθθύνληαη από ηελ θαηηνύζα ζσξαθηθή ανξηή. 

Μονάδες 8 

 

Β3. Τη είλαη ε επίθηεηε αλνζία; 

Μονάδες 8 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Τη είλαη ε θπζηθή αλνζία (κνλ. 2) θαη πνηνπο κεραληζκνύο πεξηιακβάλεη; (κνλ. 8) 

Μονάδες 10 

 

Γ2. Τη είλαη ηα ππιαία ζπζηήκαηα (κνλ. 3); Να δώζεηε δύν παξαδείγκαηα (κνλ. 4).    

Μονάδες 7 

 

Γ3. Πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ αίκαηνο; 

Μονάδες 8 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. α. Σε πνηα ηδηόηεηα ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ ζηεξίδεηαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ νκάδσλ 

αίκαηνο ΑΒΟ (κνλ. 3); 

β. Καηά ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο νκάδαο αίκαηνο ΑΒΟ ελόο αηόκνπ ζην εξγαζηήξην, παξαηεξείηαη 

ζπγθόιιεζε ησλ εξπζξώλ ηνπ αηκνζθαηξίσλ όηαλ έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ νξό αληη-Β. Σε πνηεο 

νκάδεο είλαη πηζαλό λα αλήθεη ην αίκα ηνπ αηόκνπ (κνλ. 2); Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο 

(κνλ. 3). 

Μονάδες 8 

 

Γ2. Μία Rhesus αξλεηηθή (Rh-) γπλαίθα ε νπνία δελ έρεη κεηαγγηζηεί πνηέ, θπνθνξεί γηα δεύηεξε 

θνξά ζηε δσή ηεο έκβξπν, ηνπ νπνίνπ ην Rhesus είλαη ζεηηθό (Rh+). Με ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην 

πξώην ηεο παηδί είλαη Rhesus αξλεηηθό (Rh-) λα αλαθέξεηε αλ ην έκβξπν απηό θηλδπλεύεη λα 

παξνπζηάζεη ηελ αηκνιπηηθή λόζν ησλ λενγλώλ (κνλ. 2). Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο (κνλ. 

6). 

Μονάδες 8 
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Γ3. Πνηνο είλαη ν ζθνπόο ηνπ ζρεκαηηζκνύ ησλ βαιβίδσλ ζηηο θιέβεο ησλ θάησ άθξσλ;  

Μονάδες 9 

              
 

ΟΔΗΓΙΕ (για τους εξεταηομζνους) 
Στο εξϊφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταηόμενο μάκθμα. Στο εςϊφυλλο πάνω-πάνω να ςυμπλθρϊςετε τα Ατομικά ςτοιχεία μακθτι. Στθν αρχι των 
απαντιςεϊν ςασ να γράψετε πάνω-πάνω τθν θμερομθνία και το εξεταηόμενο μάκθμα. Να μθν αντιγράψετετα κζματα ςτο τετράδιο και να μθν γράψετε 
πουκενά ςτισ απαντιςεισ ςασ το όνομά ςασ. 
Να γράψετε το ονοματεπϊνυμό ςασ ςτο πάνω μζροσ των φωτοαντιγράφων αμζςωσ μόλισ ςασ παραδοκοφν. Τυχόν ςθμειϊςεισ ςασ πάνω ςτα κζματα δε κα 
βακμολογθκοφν ςε καμία περίπτωςθ. Κατά τθν αποχϊρθςι ςασ να παραδϊςετε μαηί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.  
Να απαντιςετε στο τετράδιό σας ςε όλα τα κζματα  μόνο με μπλε ι μόνο με μαφρο ςτυλό με μελάνι που δεν ςβινει. Μολφβι επιτρζπεται και μόνο για 
πίνακεσ, διαγράμματα κλπ. 
 
Κάκε απάντθςθ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ είναι αποδεκτι.  
Διάρκεια εξζταςθσ: τρεισ (3) ϊρεσ μετά τθν διανομι των φωτοαντιγράφων. 
Χρόνοσ δυνατισ αποχϊρθςθσ: μετά τισ  . 


