
                                          

                                                 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

                                         ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ 

                                        ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ  

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1 

 

α.    Λ   -------------ζει.65 

β.    Λ  --------------ζει.83 

γ.     Σ ---------------ζει.97 

δ.     Λ --------------ζει.118 

ε.     Σ  --------------ζει.135 

ζη.   Λ ---------------ζει.167 

                                                                                             ( 2 μον*6) ΜΟΝΑΓΔΣ 12 

 

Α2 

1.    δ---------------ζει.97 

2.    α----------------ζει.163 

3.    γ----------------ζει.150 

4.    ε-----------------ζει.105 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                               ( 2 μον*4) ΜΟΝΑΓΔΣ 8 

 

 

 

 



Α3 

α.  10  έζσ---------------------------ζει.153 

β.   7   πάλσ--------------------------ζει.147 

γ.    8   νδνληίλε--------------------- ζει.97 

δ.    4  πέληε---------------------------ζει.81 

ε.    5   ζπλδεηηθό---------------------ζει151 

                                                                                               ( 1 μον*5) ΜΟΝΑΓΔΣ 5 

 

ΘΔΜΑ Β                                                                                                                                            

 Β1   

Σελ.141  (6 από ηα παρακάηω) 

 Νάηξην,ριώξην,θάιην,καγλήζην, αλζξαθηθά ηόληα, ακκώλην,θσζθνξηθά ηόληα, 

Θεηηθά ηόληα                                         

     

                                                                                                                  Μον.  5 

Σελ.140-141 

Οπξία,θξεαηηλίλε,νπξηθό νμύ ,ηππνπξηθό νμύ 

                                                                                                                  Μον. 4 

                                                                                                              ΜΟΝΑΓΔΣ 10 

Β2. 

Σελ.104 

α.Βξίζθεηαη ζηνλ θπζηηθό βόζξν ηεο θάησ επηθάλεηαο ηνπ ήπαηνο. (κνλ.2) 

β.Χσξίδεηαη ζε 3 κέξε :ππζκέλα,ζώκα θαη απρέλα                           (κνλ.3) 

γ.Χξεζηκεύεη ζηελ απνζήθεπζε ηεο ρνιήο                                        (κνλ.1) 

                                                                                                          ΜΟΝΑΓΔΣ 6 

 

 



Β3 

ΣΔΛ.154 

Τν ζύλνιν ησλ εμσηεξηθώλ νξγάλσλ ηεο γπλαίθαο:αηδνίν               (κνλ. 2) 

Τν αηδνίν απνηειείηαη απν: 

Δθήβαην 

Μεγάια ρείιε 

Μηθξά ρείιε 

Κιεηηνξίδα 

Πξόδνκνο ηνπ θνιενύ 

Βνιβνύο ηνπ Πξνδόκνπ 

Τνπο κεγάινπο αδέλεο ηνπ Πξνδόκνπ 

                                                                                               (κνλ.1*7) ΜΟΝΑΓΔΣ 9 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1 

α.Τν βάξνο ηνπ ζπιήλα είλαη 150-200 γξακκάξηα θαη ην ζρήκα ηνπ κνηάδεη κε ην ¼ 

ηνπ πνξηνθαιηνύ.                                                                                             Μνλ 2 

 

β.Βξίζθεαη ζηελ άλσ θνηιία ζην βάζνο ηνπ αξηζηεξνύ ππνρόλδξηνπ θαη ζην ύςνο ηεο 

9
εο

 ,10
εο

 ,11
εο

 πιεπξάο. 

                                                                                                                          Μνλ 2 

γ.Έρεη 2 επηθάλεηεο ηε έζσ ή δηαθξαγκαηηθή θαη ηελ έμσ ή ζπιαρληθή 

                                                                                                                            Μνλ 2 

ε.Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπιήλα  

                                                                                                                            Μνλ 5 

                                                                                                               ΜΟΝΑΓΔΣ 11 

 

 



Γ2 

ΣΔΛ.81,82 

Σηελ αλνζία ε δεπηεξνγελήο απάληεζε είλαη ε απάληεζε ηνπ νξγαληζκνύ ζηε λέα 

είζνδν ελόο αληηγόλνπ πνπ είρε εηζβάιεη ζηνλ νξγαληζκό θαηά ην παξειζόλ. 

                                                                                                            Μνλ 2 

Σε απηή θαζνξηζηηθό ξόιν παίδνπλ ηα κλεκνληθά θύηηαξα πνπ θπθινθνξνύλ ζην 

αίκα. 

                                                                                                            Μνλ 1 

Η δεπηεξνγελήο απάληεζε έρεη δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ πξσηνγελή 

1.Αξρίδεη ακέζσο κεηά ηελ εθ λένπ είζνδν ηνπ αληηγόλνπ 

2.Δίλαη πνιύ ηζρπξόηεξε από ηελ πξσηνγελή 

3.Παξάγνληαη αληηζώκαηα γηα πνιινύο κήλεο θαη όρη γηα ιίγεο εβδνκάδεο 

                                                                                            (2*3)      Μνλ 6 

                                                                                                           ΜΟΝΑΓΔΣ 9 

 

Γ3. 

ΣΔΛ.109 

Η γαιαθηνκαηνπνίεζε ηνπ ιίπνπο είλαη ε κεηαηξνπή ησλ ιηπνζηαγνληδίσλ ζε πνιύ 

κηθξά ιηπνζηαγνλίδηα κε ηηο θηλήζεηο ηνπ ιεπηνύ εληέξνπ θαη ηελ επίδξαζε ηεο 

ρνιήο.(Μνλ.2) 

Σπληειείηαη ζην ιεπηό έληεξν (Μνλ.1) 

Με ηε δξάζε ηεο παγθξεαηηθήο ιηπάζεο δεκηνπξγνύληαη κνλνγιπθεξίδηα θαη ιηπαξά 

νμέα. (Μνλ.2) 

    

                                                                                                           ΜΟΝΑΓΔΣ 5                                                      

 

 

 

 



Γ1. 

Αδπλακία γνληκνπνίεζεο   ΣΔΛ.151-157                                       (Μνλ.5) 

Γηαθνπή εκκήλνπ ξύζεσο.  ΣΔΛ.156                                             (Μνλ.5) 

 

                                                                                                       ΜΟΝΑΓΔΣ 10 

 

Γ2. 

Σελ.135 

Ο νπξνθαζεηήξαο εηζέξρεηαη από ην έμσ ζηόκην ηεο νπξήζξαο ζηε βάιαλν. 

                                                                                                         (Μνλ.4) 

Γηαζρίδεη θαηά ζεηξά ηε ζεξαγγώδε κνίξα, ηελ πκελώδε κνίξα θαη ηελ πξνζηαηηθή 

κνίξα ηεο νπξήζξαο. 

                                                                                                           (Μνλ.3) 

                                                                                                          ΜΟΝΑΓΔΣ 7 

Γ3 

ΣΔΛ.112 

Τα αληηβηνηηθά θαηαζηξέθνπλ ηα κηθξόβηα ηνπ εληέξνπ πνπ θηηάρλνπλ ζεκαληηθά 

πνζά βηηακηλώλ. 

                                                                                                           (Μνλ.4) 

Δπεξεάδεη θπξίσο ηηο βηηακίλεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο Β 

                                                                                                             (Μνλ.4)     

                                                                                                            ΜΟΝΑΓΔΣ 8 

            

 

                                                                                     Παλαγηώηα Καπεξλέθα 

                                                                                ΣΔΔ ΠΔ87 Ν. Αηγαίνπ θαη Κξήηεο  

                                                                                                     

 


