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ΘΕΜΑ Β
Β1. Σελίδες 134 και 135 σχολικού βιβλίου
Η ανδρική ουρήθρα έχει µήκος 20 εκατοστά περίπου.
Αποτελείται από 3 µοίρες:
Την προστατική, που βρίσκεται µέσα στον προστάτη και σε αυτήν
εκβάλλουν οι εκσπερµατικοί πόροι που µεταφέρουν το σπέρµα και
εκκρίµατα άλλων αδένων στην ουρήθρα.
Την υµενώδη, που περνάει από το ουρογεννητικό τρίγωνο που
βρίσκεται στο έδαφος της µικρής πυέλου και
Τη σηραγγώδη µοίρα, που βρίσκεται στο σηραγγώδες σώµα της
ουρήθρας, στο κάτω µέρος του πέους και καταλήγει στη βάλανο.
Η ουρήθρα στον άνδρα εκτός από τα ούρα µεταφέρει και το σπέρµα,
δηλαδή εξυπηρετεί εκτός από το ουροποιητικό σύστηµα και το
γεννητικό.
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Β2. Σελίδες 82 (β υποερώτηµα) και 83 (α υποερώτηµα) σχολικού βιβλίου
α. Υπεράνοσος ονοµάζεται ο ορός που παρασκευάζεται από µίγµα
ορών αίµατος ασθενών µε µεγάλη περιεκτικότητα σε αντισώµατα
για συγκεκριµένο νόσηµα.
β. Θα αποκτήσει Παθητική (τεχνητή) ανοσία, η οποία θα
ενεργοποιηθεί αµέσως µετά τη χορήγηση των αντισωµάτων.
Β3. Σελίδα 104 σχολικού βιβλίου
α. Η χοληδόχος κύστη βρίσκεται στον κυστικό βόθρο της κάτω
επιφάνειας του ήπατος. Χωρίζεται σε τρία µέρη: τον πυθµένα, το
σώµα (το οποίο βρίσκεται στον κυστικό βόθρο) και τον αυχένα,
του οποίου η συνέχεια είναι ο κυστικός πόρος.
β. Τα συστατικά της χολής είναι: βλέννα, χολικά οξέα,
χολοχρωστικές (κυρίως χολερυθρίνη), χοληστερόλη, φωσφολιπίδια
και ηλεκτρολύτες (ιόντα νατρίου, καλίου, χλωρίου) και άλλα.
Γράφουµε µόνο τέσσερα από τα παραπάνω συστατικά.
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Σελίδα 116 σχολικού βιβλίου
α. Ο βλεννογόνος της µύτης χρησιµεύει για τη θέρµανση, την ύγρανση
και τον καθαρισµό του αέρα που αναπνέουµε.
β. Οι παραρρινικοί κόλποι είναι το ιγµόρειο άνδρο, ο µετωπιαίος
κόλπος, οι πρόσθιες και οι οπίσθιες ηθµοειδείς κυψέλες και ο
σφηνοειδής κόλπος
Γ2. Σελίδα 156 σχολικού βιβλίου
α. Το ώριµο ωοθυλάκιο αποτελείται από: το περίβληµά του, το άντρο
και το ωάριο.
β. Τα δευτερογενή ωοθυλάκια που δεν ωριµάζουν, δεν εµφανίζουν τη
διαδικασία της ωοθυλακιορρηξίας και ονοµάζονται άτρητα. Αυτά
υποπλάσσονται και τέλος εξαφανίζονται.
Γ3. Σελίδες 65 και 67 σχολικού βιβλίου
Τα αγγεία που τροφοδοτούν µε αίµα τα τοιχώµατα της καρδιάς είναι η
δεξιά και η αριστερή στεφανιαία αρτηρία που εκφύονται από την
ανιούσα θωρακική αορτή.
Η καρδιά έχει ένα ξεχωριστό φλεβικό δίκτυο. Ένα µεγάλο µέρος
φλεβιδίων συνενώνονται και σχηµατίζουν το στεφανιαίο κόλπο, ο οποίος
φέρνει το αίµα στο δεξιό κόλπο, ενώ τα υπόλοιπα φλεβίδια εκβάλλουν
κατ’ ευθείαν στο δεξιό κόλπο.
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ΘΕΜΑ ∆
∆1. Σελίδες 169 (α υποερώτηµα) και 80 (β υποερώτηµα) σχολικού
βιβλίου
α. Ο θύµος αδένας συµµετέχει στο ανοσολογικό σύστηµα του
οργανισµού. Πιστεύεται ότι ο θύµος αδένας κατά την εµβρυϊκή
ηλικία δηµιουργεί τα αρχέγονα ανοσοκύτταρα, από τα οποία
προέρχονται αργότερα τα ώριµα ανοσοκύτταρα και πιθανώς
προκαλεί την ανοσολογική ωρίµανση των µικρών λεµφοκυττάρων.
Συγγενής απλασία ή αφαίρεση του θύµου αδένα κατά την
εµβρυϊκή ζωή οδηγεί σε σοβαρή λεµφοπενία, µε συνέπεια
µειωµένη αντίσταση στις λοιµώξεις, που µπορεί να οδηγήσει στο
θάνατο.
β. Τα κύτταρα που έχουν περάσει από τον θύµο αδένα σε
προγενέστερα στάδια της ωρίµανσής τους είναι τα Τλεµφοκύτταρα, τα οποία είναι υπεύθυνα για την κυτταρική ανοσία
∆2. Σελίδα 111 σχολικού βιβλίου
α. Ο κύριος ρόλος των πρωτεϊνών είναι δοµικός, ενώ επιτελούν και
άλλες λειτουργίες, όπως η µεταφορά οξυγόνου στο αίµα
(αιµοσφαιρίνη), η επιτάχυνση των χηµικών αντιδράσεων του
οργανισµού (ένζυµα) και η συστολή των µυών (ακτίνη, µυοσίνη).
β. Γνωρίζουµε πως χρειαζόµαστε 1 γραµµάριο πρωτεΐνης την ηµέρα
για κάθε κιλό του σωµατικού µας βάρους. Άρα ένα άτοµο 85
κιλών θα πρέπει να λαµβάνει 85 γραµµάρια πρωτεΐνης την ηµέρα.
∆3. Σελίδα 102 σχολικού βιβλίου
[Το ελικώδες έντερο είναι τµήµα του λεπτού εντέρου (νήστιδα και
ειλεός)].
Ο βλεννογόνος του παχέος εντέρου δεν έχει λάχνες και πλάκες Payer,
έχει όµως λεµφοζίδια και βλεννώδεις αδένες.
(γράφουµε 2 µόνο διαφορές από τις παραπάνω)
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