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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ   ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΠΑΛ 

     

 ΑΝΑΣΟΜΙΑ – ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 

ΘΔΜΑ Α 
Α1.  
α. Λ 
β. Λ 
γ.  
δ. Λ 
ε. Λ 
 
Α2. 
1. δ 
2. α 
3. γ 
4. ε 
 
Α3. 
α. 10 
β. 7 
γ. 8  
δ. 4 
ε. 5 
 
 
ΘΔΜΑ Β 
 
Β1. Οξγαληθά ζηνηρεία νύξσλ:  Οπξία, θξεαηηλίλε, νπξηθό νμύ, ηππνπξηθό νμύ 
 Αλόξγαλα ζηνηρεία νύξσλ: Νάηξην, ριώξην, θάιην, καγλήζην, ακκώλην,  
     αλζξαθηθά ηόληα, θσζθνξηθά ηόληα θαη ζεηηθά ηόληα 
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Β2.  Η ρνιεδόρνο θύζηε βξίζθεηαη ζηνλ θπζηηθό βόζξν ηεο θάησ επηθάλεηαο ηνπ  
 ήπαηνο.  
 Υσξίδεηαη ζηνλ ππζκέλα, ην ζώκα θαη ηνλ απρέλα.  
 Απνζεθεύεη ηελ ρνιή πνπ παξάγεηαη ζην ήπαξ.  Η ρνιή κέζα ζηελ ρνιεδόρν  
 θύζηε ζπκππθλώλεηαη κε ηελ απνξξόθεζε λεξνύ. 
 
Β3. Σν ζύλνιν ησλ εμσηεξηθώλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ ηεο γπλαίθαο νλνκάδεηαη  
 αηδνίν.  
 Απνηειείηαη από ηα εμήο επηκέξνπο όξγαλα:  
 1. ην εθήβαην  
 2. ηα δύν κεγάια ρείιε  
 3. ηα δύν κηθξά ρείιε  
 4. ηελ θιεηηνξίδα  
 5. ηνλ πξόδνκν ηνπ θνιενύ  
 6. ηνπο βνιβνύο ηνπ πξνδόκνπ  
 7. ηνπο κεγάινπο αδέλεο ηνπ πξνδόκνπ. 
 
 
ΘΔΜΑ Γ 
 
Γ1. Ο ζπιήλαο αλήθεη ζην ιεκθηθό ζύζηεκα, αιιά πεξηγξάθεηαη ζην πεπηηθό,  
 γηαηί γεηηνλεύεη κε ηα όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 
 Βάξνο: 150-200 γξακκάξηα 
 Σν ζρήκα ηνπ κνηάδεη κε ην ¼ ηνπ πνξηνθαιηνύ. Βξίζθεηαη ζηελ αξηζηεξή  
 άλσ θνηιία ζην ύςνο ησλ πιεπξώλ 9-11.  
 Έρεη δύν επηθάλεηεο α) δηαθξαγκαηηθή (έμσ), β) ζπιαγρληθή (έζσ). Η  δηαθξαγκαηηθή νλνκάδεηαη 
έηζη γηαηί έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην  
 δηάθξαγκα.    
  
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 
• Παξαγσγή εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ θαηά ηελ εκβξπτθή δσή (καδί κε ην ήπαξ) 
• Παξαγσγή ιεκθνθπηηάξσλ (ιεπθόο πνιθόο) 
• Καηαζηξνθή γεξαζκέλσλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ θαη αηκνπεηαιίσλ (εξπζξόο  
 πνιθόο) 
• Άκπλα νξγαληζκνύ (θαηαζηξνθή κηθξνβίσλ θαη παξαγσγή αληηζσκάησλ) 
• Γεμακελή αίκαηνο 
 
Γ2.  
Η δεπηεξνγελήο απάληεζε είλαη ε απάληεζε ηνπ νξγαληζκνύ ζηελ λέα είζνδν ελόο αληηγόλνπ πνπ είρε 
εηζβάιιεη ζηνλ νξγαληζκό θαηά ην παξειζόλ.  
ε απηή παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ηα κλεκνληθά θύηηαξα πνπ θπθινθνξνύλ ζην αίκα Έρεη ηηο παξαθάησ 
δηαθνξέο κε ηελ πξσηνγελή αλνζνινγηθή απάληεζε: Αξρίδεη ακέζσο κεηά ηελ εθ λένπ είζνδν ηνπ αληηγόλνπ. 
Δίλαη πνιύ ηζρπξόηεξε από ηελ πξσηνγελή. Παξάγνληαη αληηζώκαηα γηα πνιινύο κήλεο θαη όρη γηα ιίγεο 
εβδνκάδεο. 
 
Γ3. 
ην ιεπηό έληεξν γίλεηαη ε γαιαθηνκαηνπνίεζε ηνπ ιίπνπο. Γειαδή ηα ιηπνζηαγνλίδηα κε ηηο θηλήζεηο ηνπ 
ιεπηνύ εληέξνπ θαη ηελ επίδξαζε ηεο ρνιήο κεηαηξέπνληαη ζε πνιύ κηθξά ζηαγνλίδηα. Με ηε δξάζε ηεο 
παγθξεαηηθήο ιηπάζεο δεκηνπξγνύληαη κνλνγιπθεξίδηα θαη ιηπαξά νμέα, ηα νπνία απνξξνθνύληαη από ην 
βιελλνγόλν ηνπ εληέξνπ. 
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ΘΔΜΑ Γ 
 
Γ1.  
Σν ιεηηνπξγηθό ηκήκα ησλ σνζεθώλ είλαη ηα σνζπιάθηα. Απηά παξάγνπλ νξκόλεο θαη σάξηα. Αθνύ έρνπλ 
αθαηξεζεί θαη νη δύν σνζήθεο απηήο ηεο γπλαίθαο δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί. 
Αθνύ έρνπλ αθαηξεζεί θαη νη 2 σνζήθεο δε γίλεηαη παξαγσγή νηζηξνγόλσλ, δελ πξαγκαηνπνηείηαη 
σνζπιαθηνξξεμία, νύηε παξάγεηαη πξνγεζηεξόλε. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ε ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα λα κελ 
εκθαλίζεη έκκελν ξύζε.     
 
Γ2.  
Ο νπξνθαζεηήξαο εηζέξρεηαη ζηε βάιαλν (έμσ ζηόκην νπξήζξαο) θαη δηαζρίδεη ηηο εμήο κνίξεο ηεο νπξήζξαο: 
α) ζεξαγγώδε, β) πκελώδε θαη γ) πξνζηαηηθή κνίξα.  
 
Γ3. Μηα ζπλεζηζκέλε αηηία αβηηακίλσζεο είλαη ε παξαηεηακέλε ιήςε αληηβηνηηθώλ επξέσο θάζκαηνο, ηα 
νπνία θαηαζηξέθνπλ ηα κηθξόβηα ηνπ εληέξνπ πνπ θηηάρλνπλ ζεκαληηθά πνζά βηηακηλώλ θπξίσο ηνπ 
ζπκπιέγκαηνο Β.  
 

    

  

 

 


