
 

  

 

ΝΤΕΠΩ 
 

 

Β. Όλγαρ 168 2310.428.400 

ΕΥΟΣΜΟΣ 
 

 

   Μ.Αλεξάνδπος 45 2310.770.360 
 

 

 

Φπονηιζηήπια ΣΥΣΤΗΜΑ Σελίδα 1 
 

 
 

 

ΞΑΛΔΙΙΑΓΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ  
HMEΟΖΠΗΩΛ – ΔΠΞΔΟΗΛΩΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΩΛ ΙΘΔΗΩΛ  

ΠΑΒΒΑΡΝ 19 ΗΝΛΗΝ 2021  
ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΑΛΑΡΝΚΗΑ - ΦΠΗΝΙΝΓΗΑ ΗΗ 

 
 

Δνδεικηικές απανηήζεις 
 

 
 

ΘΔΚΑ Α 
Α1. α-Ι ,β-Ι ,γ-Π ,δ-Ι ,ε-Π ,ζη-Ι . 

Α2. 1-δ , 2-α ,3-γ ,4-ε, 
Α3. α)-έζω  , β)-πάνω ,γ)-οδονηίνη  , δ)-πένηε, ε)-ζσνδεηικό  
 

ΘΔΚΑ Β 
 

Β1. Σηα νξγαληθά ζηνηρεία ησλ νύξσλ πεξηιακβάλνληαη ε νπξία, ε θξεαηηλίλε, ην νπξηθό 
θαη ηππνπξηθό νμύ (ζει. 140-141 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). Σηα νύξα ζε κηθξέο πνζόηεηεο 

ζπλαληάκε επίζεο ιεύθσκα, ακηλνμέα, νμαιηθό νμύ, γα�ιαθηηθό νμύ θαη νπξνρνιίλε, ε 
νπνία δίλεη ην ραξαθηεξηζηηθό θίηξηλν ρξώκα ησλ νύξσλ (ζει. 141 ζρνιηθνύ βηβιίνπ) 
 

Β2. α) Η ρνιεδόρνο θύζηε βξίζθεηαη ζηνλ θπζηηθό βόζξν ηεο θάησ επηθάλεηαο ηνπ 

ήπαηνο (ζει. 104 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 

      β) Η ρνιεδόρνο θύζηε ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε: ηνλ ππζκέλα, ην ζώκα (ην νπνίν 
βξίζθεηαη ζηνλ θπζηηθό βόζξν) θαη ηνλ απρέλα, ηνπ νπνίνπ ε ζπλέρεηα είλαη ν θπζηηθόο 

πόξνο (ζει. 104 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
      γ) Η ρνιεδόρνο θύζηε απνζεθεύεη ηε ρνιή πνπ παξάγεηαη κέζα ζην ήπαξ (ζει. 104 

ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
 

Β3.  Τν ζύλνιν ησλ εμσηεξηθώλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ ηεο γπλαίθαο νλνκάδεηαη αηδνίν (ζει. 

154 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). Τν αηδνίν απνηειείηαη από: α) ην εθήβαην, β) ηα δύν κεγάια ρείιε 

γ) ηα δύν κηθξά ρείιε δ) ηελ θιεηηνξίδα ε) ηνλ πξόδνκν ηνπ θνιενύ ζη) ηνπο βνιβνύο ηνπ 
πξνδόκνπ δ) ηνπο κεγάινπο αδέλεο ηνπ πξνδόκνπ (ζει. 154 ζρνιηθνύ βηβιίνπ) 

 
 

ΘΔΚΑ Γ 
 

Γ1. α) Ο ζπιήλαο έρεη βάξνο 150 - 200 γξακκάξηα θαη ην ζρήκα ηνπ κνηάδεη κε ην 1/4 
πνξηνθαιηνύ (ζει. 105 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 

      β) Ο ζπιήλαο βξίζθεηαη ζηελ άλσ θνηιηά ζην βάζνο ηνπ αξηζηεξνύ ππνρόλδξηνπ θαη 
ζην ύςνο ηεο 9εο, 10εο θαη 11εο πιεπξάο (ζει. 105 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 

      γ) Ο ζπιήλαο έρεη δύν επηθάλεηεο, ηελ έμσ (ή δηαθξαγκαηηθή) θαη ηελ έζσ (ή 
ζπιαγρληθή) (ζει. 105 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
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      δ) Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπιήλα είλαη: 1) Παξαγσγή εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ θαηά ηελ 
εκβξπτθή δσή. 2) Παξαγσγή ιεκθνθπηηάξσλ (ιεπθόο πνιθόο). 3) Καηαζηξνθή 

γεξαζκέλσλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ θαη αηκνπεηαιίσλ. 4) Άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ 
(θαηαζηξνθή κηθξνβίσλ, παξαγσγή αληηζσκάησλ). 5) Γεμακελή αίκαηνο. Ο ζπιήλαο 

κπνξεί ιόγσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ λα ζπγθεληξώλεη κεγάιν όγθν αίκαηνο θαη έηζη ξπζκίδεη 
ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο (ζει. 106 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
 

Γ2. ‘Ωο δεπηεξνγελή απάληεζε νξίδνπκε ηελ απάληεζε ηνπ νξγαληζκνύ ζηελ λέα είζνδν 

ελόο αληηγόλνπ πνπ είρε εηζβάιιεη ζηνλ νξγαληζκό θαηά ην παξειζόλ. λ. Σ’ απηήλ 
θαζνξηζηηθό ξόιν παίδνπλ ηα κλεκνληθά θύηηαξα πνπ θπθινθνξνύλ ζην αίκα. 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 ηε πξσηνγελή θαη 

3. Παξάγνληαη αληηζώκαηα γηα πνιινύο κήλεο θαη όρη γηα ιίγεο εβδνκάδεο (ζει. 81-82 

ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
  
Γ3. Με ηνλ όξν γαιαθηνκαηνπνίεζε ηνπ ιίπνπο νξίδνπκε ηε κεηαηξνπή ησλ 
ιηπνζηαγνληδίσλ ζε πνιύ κηθξά ζηαγνλίδηα κε ηηο θηλήζεηο ηνπ ιεπηνύ εληέξνη θαη ηελ 

επίδξαζε ηεο ρνιήο. Με ηε δξάζε ηεο παγθξεαηηθήο ιηπάζεο δεκηνπξγνύληαη 
κνλνγιπθεξίδηα θαη ιηπαξά νμέα, ηα νπνία απνξξνθνύληαη από ην βιελλνγόλν ηνπ 

εληέξνπ (ζει. 109 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
 

ΘΔΚΑ Γ 
 

Γ1. Γλσξίδνπκε όηη νη σεζήθεο είλαη νη γελλεηηθνί αδέλεο ηεο γπλαίθαο. Παξάγνπλ ηα 
γελλεηηθό θύηηαξα, δειαδή ηα σάξηα θαη ηηο νξκόλεο (ζει.151 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). Τα 

σνζπιάθηα είλαη ην ιεηηνπξγηθό ηκήκα ησλ σνζεθώλ. Απηά παξάγνπλ νξκόλεο 
(ελδνθξηλήο ιεηηνπξγία) θαη σάξηα (εμσθξηλήο ιεηηνπξγία ησλ σνζεθώλ) (ζει.155 

ζρνιηθνύ βηβιίνπ). Αθνύ ε γπλαίθα βξίζθεηαη ζε αλαπαξαγσγηθή ειηθία θαη ηεο έρνπλ 
αθαηξεζεί νη σνζήθεο, ηόηε δε ζα κπνξεί λα αλαπαξαρζεί.  

Γλσξίδνπκε επίζεο όηη ε έκκελνο ξύζε ξπζκίδεηαη από ηελ πξνγεζηεξόλε, ε νπνία 
παξάγεηαη από ην σρξό ζσκάηην (ώξηκν σνζπιάθην πνπ έρεη γεκίζεη κε θύηηαξα έπεηηα 

απν ηελ απειεπζέξσζε ηνπ σαξίνπ) θαη πξνθαιεί αιιαγέο ζην ελδνκήηξην. Από ηε ζηηγκή 
ινηπόλ πνπ έρνπλ αθαηξεζεί νη σνζήθεο, δελ ζα ζρεκαηηζηεί ην σρξό ζσκάηην θαη δε ζα 

παξαρζεί ε πξνγεζηεξόλε. Δπνκέλσο ε γπλαίθα δε ζα εκθαλίζεη έκκελν ξύζε. 
 

Γ2. Η νπξήζξα είλαη ν ζσιήλαο πνπ κεηαθέξεη ηα νύξα από ηελ νπξνδόρν θύζηε πξνο ηα 
έμσ θαηά ηελ νύξεζε(ζει. 134 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). Γλσξίδνπκε όηη ε αλδξηθή νπξήζξα 

έρεη κήθνο 20 εθαηνζηά πεξίπνπ. Αξρίδεη από ην ζηόκην ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο (έζσ 

ζηόκην νπξήζξαο) θαη αθνύ πεξάζεη κέζα από ηνλ πξνζηάηε θαη από ην έδαθνο ηεο 
ππέινπ, πεξλά κέζα από ην ζεξαγγώδεο ζώκα ηεο νπξήζξαο πνπ βξίζθεηαη ζην πένο. 

Καηαιήγεη ζηελ άθξε ηνπ πένπο, ζηε βάιαλν (έμσ ζηόκην ηεο νπξήζξαο). Δπνκέλσο, ν 
νπξνθαζεηήξαο ζα εηζαρζεί ζηε βάιαλν (έμσ ζηόκην ηεο νπξήζξαο). Σηνλ άληξα απηό, ν 

νπξνθαζεηήξαο ζα δηαζρίζεη ηηο αθόινπζεο κνίξεο (κε ηε ζεηξά): 1) ηε ζεξαγγώδε κνίξα, 
2) ηελ πκελώδε κνίξα θαη 3) ηελ πξνζηαηηθή κνίξα (ζει. 135 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
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Γ3. Οη ηξνθέο πνπ παίξλνπκε θαζεκεξηλά ζε κηα ηζνξξνπεκέλε δίαηηα πεξηέρνπλ θαη ηα 
απαξαίηεηα πνζά βηηακηλώλ. 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. (ζει. 112 

ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 
 

Σρνιηαζκόο ζεκάησλ: Τα ζέκαηα ήηαλ ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο βαηά, κε θιηκαθνύκελε 
δπζθνιία. Οη απαληήζεηο ζηεξίδνληαη ζην ζρνιηθό βηβιίν, ελώ ην Θέκα Γ απαηηνύζε 

θξηηηθή ζθέςε πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε πιήξεο απάληεζε. Σπλνιηθά νη θαιά 
πξνεηνηκαζκέλνη καζεηέο κπνξνύλ λα ζπγθεληξώζνπλ πςειή βαζκνινγία.  
 

Ρις απανηήζεις επιμελήθηκε ο Θαθηγηηής: 

Γερακόποσλος Σ. Αθανάζιος, MSc 


