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ΘΔΜΑ Α  

Α1. α. ΣΩΣΤΟ  

β. ΣΩΣΤΟ  

γ. ΛΑΘΟΣ  

δ. ΛΑΘΟΣ  

ε. ΣΩΣΤΟ  

ζη. ΣΩΣΤΟ  

Α2. 1.– ε 2.– γ 3.– β 4.– α Α3. α – 10 (δεμηό) β – 2 (ελδνθξηλείο) γ – 

7  (νιηγνπξία) δ – 5 (100 mm Hg) ε – 4 (150 γξ.)  

ΘΔΜΑ Β  

Β1. Οη ρηηώλεο ηνπ ζηνκάρνπ είλαη ν νξνγόλνο, ν κπτθόο, ν ππνβιελλνγόληνο 

θαη ν βιελλνγόλνο. Ο εμσηεξηθόο ρηηώλαο είλαη ν νξνγόλνο, ελώ νη γαζηξηθνί 

αδέλεο βξίζθνληαη ζηνλ βιελλνγόλν ρηηώλα.  

Β2. α) Οη κνλνί ρόλδξνη ηνπ ιάξπγγα είλαη ν θξηθνεηδήο, ν ζπξενεηδήο θαη ε 

επηγισηηίδα. β) Μεηαμύ ηνπ ζπξενεηδνύο θαη θαζελόο αξπηαηλνεηδνύο ρόλδξνπ 

ππάξρνπλ δύν πηπρέο ηνπ βιελλνγόλνπ, νη νπνίεο νλνκάδνληαη θσλεηηθέο 

ρνξδέο.  

Β3. Υπάξρνπλ δύν κνξθέο αλαπλνήο: α) ε δηαθξαγκαηηθή ή θνηιηαθή 

αλαπλνή, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ππεξίζρπζε ηεο θίλεζεο ηνπ 

δηαθξάγκαηνο. Με ηνλ ηξόπν απηό πηέδεηαη ε θνηιηά θαη πξνβάιιεη πξνο ηα 

έμσ. β) ε πιεπξηθή αλαπλνή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ ππεξίζρπζε ηεο 

θίλεζεο ησλ έμσ κεζνπιεύξησλ κπώλ. 

 

ΘΔΜΑ Γ  

Γ1. α) Οη εθζπεξκαηηθνί πόξνη εθβάιινπλ ζηελ νπξήζξα. β) Τν έμσ ζηόκην 

ηεο αλδξηθήο νπξήζξαο θαηαιήγεη ζηελ άθξε ηνπ πένπο, ζηε βάιαλν. γ) Τν 

έμσ ζηόκην ηεο γπλαηθείαο νπξήζξαο πεξηβάιιεηαη από κπτθέο ίλεο πνπ 

ξπζκίδνπλ ηελ έμνδν ησλ νύξσλ.  

Γ2. Από ην ανξηηθό ηόμν εθθύνληαη ηξεηο θιάδνη: ε αλώλπκε αξηεξία, ε 

αξηζηεξή θνηλή θαξσηίδα θαη ε αξηζηεξή ππνθιείδηα αξηεξία. Τα αγγεία απηά 

αηκαηώλνπλ θεθάιη, ηξάρειν θαη άλσ άθξα. Οη θιέβεο ηνπ θεθαιηνύ, ιαηκνύ 

θαη άλσ άθξσλ από ηε δεμηά θαη ηελ αξηζηεξή πιεπξά ελώλνληαη ζηε βάζε 

ηνπ ιαηκνύ θαη ζρεκαηίδνπλ ηε δεμηά θαη αξηζηεξή αλώλπκε θιέβα, νη νπνίεο 

ελώλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ηελ άλσ θνίιε θιέβα.  

Γ3. α) Τν άηνκν δηαζέηεη ην ζπγθνιιεηηλνγόλν Β θαη ηνλ παξάγνληα Rhesus 

ζηελ επηθάλεηα ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ ηνπο. β) Τν άηνκν δηαζέηεη 

ζπγθνιιεηίλεο (αληηζώκαηα) αληη – Α ζηνλ νξό ηνπ αίκαηόο ηνπ.  
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ΘΔΜΑ Γ  

Γ1. α) Ο νξγαληζκόο ζα παξάγεη ηηο αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο ζπκπιήξσκα θαη 

ιπζνδύκε. β) Με ηελ είζνδν ελόο αληηγόλνπ ζηνλ νξγαληζκό ελεξγνπνηνύληαη 

εηδηθά γη’ απηό ην αληηγόλν Β-ιεκθνθύηηαξα, ηα νπνία κε θαηάιιειεο 

δηεξγαζίεο δηαθνξνπνηνύληαη ζε ώξηκα πιαζκαηνθύηηαξα. Τα 

πιαζκαηνθύηηαξα παξάγνπλ αληηζώκαηα κε γξήγνξν ξπζκό, ηα νπνία 

εθθξίλνληαη ζηε ιέκθν θαη από εθεί κεηαθέξνληαη ζην αίκα. γ) Όηαλ έλα 

αληηγόλν κπεη πξώηε θνξά ζηνλ νξγαληζκό, ηα αληίζηνηρα αληηζώκαηα δελ 

παξάγνληαη ακέζσο, αιιά κεηά από 4-15 εκέξεο.  

Γ2. α) Η πέςε ησλ πδαηαλζξάθσλ αξρίδεη ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα κε ην 

έλδπκν α – ακπιάζε (πηπαιίλε) ηνπ ζάιηνπ. β) Η πέςε ησλ πξσηετλώλ μεθηλά 

ζην ζηνκάρη κε ην έλδπκν πεςίλε. γ) Η πέςε ησλ ιηπώλ μεθηλά ζην ζηνκάρη κε 

ην έλδπκν γαζηξηθή ιηπάζε. Γ3. α) Σηελ αηκόζηαζε ζπλέβαιαλ ηα 

αηκνπεηάιηα. Τα γεξαζκέλα αηκνπεηάιηα ζα θαηαζηξαθνύλ ζηνλ ζπιήλα, ν 

νπνίνο αλήθεη ζην ιεκθηθό ζύζηεκα. β) Τν ήπαξ ζπκβάιιεη ζηελ πήμε ηνπ 

αίκαηνο ζπλζέηνληαο ηνπο πεξηζζόηεξνπο παξάγνληεο πήμεο ηνπ αίκαηνο 

όπσο ην ηλσδνγόλν θαη ηελ πξνζξνκβίλε.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


