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β. πρωτεΐνη 

γ. περιχαρακωµένες 

δ. δεξιός 

ε. αθροιστικό 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σελίδα 98 σχολικού βιβλίου 

Οι µοίρες του φάρυγγα είναι: η ρινική, η στοµατική και η λαρυγγική. 

Β2. Σελίδα 125 σχολικού βιβλίου 

Η αναπνευστική (ή κυψελιδοτριχοειδική µεµβράνη) αποτελείται από: 

α. µία στοιβάδα υγρού που επαλείφει την κυψελίδα, 

β. το κυψελιδικό επιθήλιο, 

γ. τη βασική µεµβράνη των τριχοειδών αγγείων, 

δ. πολύ λεπτό διάµεσο χώρο, 

ε. το ενδοθήλιο των τριχοειδών αγγείων 
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Β3. Σελίδα 130 σχολικού βιβλίου 

Η εκκριτική µοίρα του ουροποιητικού συστήµατος αποτελείται από τους 

δύο νεφρούς. 

Η αποχετευτική µοίρα αποτελείται από τους νεφρικούς κάλυκες, τις δύο 

νεφρικές πυέλους, τους δύο ουρητήρες, την ουροδόχο κύστη και την 

ουρήθρα. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Σελίδα 173 σχολικού βιβλίου 

Η ενδοκρινής µοίρα του παγκρέατος αποτελείται από τα νησίδια του 

Langerhans. 

Τα κύτταρα α παράγουν και εκκρίνουν προς το αίµα γλυκαγόνο ή 

γλυκαγόνη, ενώ τα κύτταρα β την ινσουλίνη. 

Γ2. Σελίδα 149 σχολικού βιβλίου 

α. Τη σπερµατική λειτουργία των όρχεων βοηθάει η επιδιδυµίδα, ο 

σπερµατικός πόρος, οι σπερµατοδόχες κύστες και ο προστάτης. 

β. Το υγρό από το οποίο αποτελείται το σπέρµα ονοµάζεται σπερµατικό 

πλάσµα. 

Γ3. Σελίδα 107 σχολικού βιβλίου  

Τα ένζυµα που αποτελούν κύρια συστατικά του γαστρικού υγρού είναι η 

πεψίνη, η γαστρική αµυλάση και η γαστρική λιπάση. 

Η πεψίνη είναι ένζυµο που παράγεται από τα θεµέλια (κύρια) κύτταρα του 

στοµάχου και διασπά τις πρωτεΐνες. 

Η γαστρική αµυλάση και λιπάση είναι ένζυµα τα οποία χρησιµεύουν για 

την πέψη των υδατανθράκων και των λιπών, αντίστοιχα. 

Σηµείωση: ∆εν γράφουµε όλα τα συστατικού του γαστρικού υγρού, γιατί 

ζητάει µόνο ένζυµα. 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Σελίδα 85 σχολικού βιβλίου 

Η αιµολυτική νόσος των νεογνών. 

Στην κύηση Rh+ εµβρύου από µητέρα Rh-, ο παράγοντας Rh µεταφέρεται 

µέσω της κυκλοφορίας από το έµβρυο στο αίµα της µητέρας και την 

ευαισθητοποιεί. Σε δεύτερη κύηση Rh+ εµβρύου τα αντισώµατα αντί-Rh 

της µητέρας, τα οποία προήλθαν από την ευαισθητοποίησή της από την 

πρώτη κύηση, περνούν µέσω του πλακούντα στο αίµα του εµβρύου. Αυτά 

προκαλούν προοδευτική συγκόλληση και αιµόλυση των ερυθρών 

αιµοσφαιρίων του εµβρύου. 
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Με βάση τα παραπάνω καταλαβαίνουµε πως το δεύτερο έµβρυο της 

µητέρας δεν θα παρουσιάσει την αιµολυτική νόσο των νεογνών διότι η 

µητέρα δεν είχε ευαισθητοποιηθεί στην πρώτη κύηση, αφού το πρώτο παιδί 

είναι Rh-. 

(Στη κύηση του δευτέρου εµβρύου γίνεται η ευαισθητοποίηση, οπότε σε 

επόµενη κύηση Rh+ εµβρύου θα υπάρξει πρόβληµα.) 

Σηµείωση: ∆εν χρειάζεται να γράψουµε όλη την παράγραφο της αιµολυτικής 

νόσου των νοεγνών, µόνο ό,τι έχουµε γράψει παραπάνω για να δώσουµε 

στον εξεταστή να καταλάβει πως γνωρίζουµε τι πρέπει να προηγηθεί για να 

εκδηλωθεί η νόσος και στη συνέχεια βγάζουµε το συµπέρασµά µας µε βάση 

τα δεδοµένα. 

∆2. Σελίδα 156 σχολικού βιβλίου 

α. Αφού η γυναίκα δεν είχε ωοθυλακιορρηξία καταλαβαίνουµε πως ο 

ωοθυλακικός της κύκλος δεν θα έχει εκκριτική φάση. 

β. Γνωρίζουµε πως την εκκριτική φάση του ωοθυλακικού κύκλου τη 

ρυθµίζει η προγεστερόνη, η οποία παράγεται από το ωχρό σωµάτιο. 

Αφού δεν γίνεται ωοθυλακιορρηξία, δεν δηµιουργείται ωχρό σωµάτιο 

και άρα δεν παράγεται προγεστερόνη.  

∆3. Σελίδα 117 α υποερώτηµα και σελίδες 118, 150 β υποερώτηµα  σχολικού 

βιβλίου 

α. Η φωνή παράγεται µόνο κατά την εκπνοή καθώς ο εκπνεόµενος αέρας 

προκαλεί τη δόνηση των φωνητικών χορδών. Το χρώµα της φωνής 

εξαρτάται κυρίως από το σχήµα του λάρυγγα. 

β. Στους άνδρες πριν από την ήβη η κοιλότητα του λάρυγγα είναι πιο 

στρογγυλή, ενώ µετά την ήβη γίνεται ελλειπτική και ο τόνος της φωνής 

τους βαρύτερος. 

Η τεστοστερόνη αυξάνει το µέγεθος του λάρυγγα και διαµορφώνει το 

σχήµα του, έτσι ώστε να παράγεται η χαρακτηριστική ανδρική φωνή. 


