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ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ :  
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ - ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΙΙ 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 

 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1 . Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, 
γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που 
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η 
πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση 
είναι λανθασμένη . 

α. Η βιταμίνη D είναι υδατοδιαλυτή . 

β . Ο ειλεός μαζί με τη νήστιδα αποτελούν το ελικώδες 
έντερο . 

γ . Η επίκτητη ενεργητική ανοσία αρχίζει μετά τον 1ο 
χρόνο της ζωής. 

δ . Ο αριστερός πνεύμονας έχει δύο (2) λοβούς. 

ε . Ο δεξιός νεφρός βρίσκεται λίγο πιο χαμηλά από τον 
αριστερό . 

Μονάδες 15 

  



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
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Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 
από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, 
δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση . 
Σημειώνεται  ότι ένα γράμμα  από τη στήλη Β θα 
περισσέψει . 

 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Θυρεοειδής α. Παραγωγή τεστοστερόνης 

2. Υπόφυση β. Παραγωγή κορτικοειδών  

3. Φλοιός επινεφριδίων γ. Παραγωγή τριιωδιοθυρονίνης 

4. Όρχεις δ. Παραγωγή θυμοσίνης 

5. Πάγκρεας ε. Παραγωγή αντιδιουρητικής ορμόνης

  στ. Παραγωγή  ινσουλίνης 

 

Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι σιαλογόνοι αδένες 
(μον . 2). Ποιους αδένες περιλαμβάνει η κάθε κατηγορία 
(μον . 7) και ποιοι από αυτούς είναι σε ζεύγη (μον . 1).   

Μονάδες 10 

 

Β2. Από ποια μέρη του σώματος συγκεντρώνει το αίμα η 
άνω κοίλη φλέβα .  

Μονάδες 10 

 

Β3. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις μοίρες στις οποίες 
διακρίνεται ο σπερματικός πόρος . 

Μονάδες 5 

  



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ 

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα όργανα από τα οποία 

αποτελείται το αιδοίο . 

Μονάδες 14 
 

Γ2. Από πού ξεκινά το παχύ έντερο (μον. 2), μέχρι πού 
φτάνει (μον . 2) και τι μήκος έχει (μον . 1). Να αναφέρετε, 
ονομαστικά, τα τρία (3) μέρη στα οποία χωρίζεται το 
παχύ έντερο (μον . 6). 

Μονάδες 11 

 

ΘΕΜΑ ∆ 

∆1. Μια γυναίκα τριάντα (30) ετών με ομάδα αίματος Α 
Rhesus αρνητικό (Rh-), φυσιολογικά δεν έχει αντι- Rh 
συγκολλητίνες στον ορό του αίματός της . Αυτές 
δημιουργούνται μόνο αν ευαισθητοποιηθεί με την 
εισαγωγή στον οργανισμό της Rh θετικών ερυθρών . Να 
αναφέρετε σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί αυτό . 

Μονάδες 10 
 

∆2. Κατά την εισπνοή, συχνά, μόρια σκόνης κινούνται προς 
τους πνεύμονες . Με ποιο τρόπο, μέσω της τραχείας, ο 
οργανισμός εμποδίζει τα μόρια σκόνης να φτάσουν 
στους πνεύμονες ; 

Μονάδες 8 
 

∆3. Κατά την αναπαραγωγική ζωή μιας γυναίκας είναι 
δυνατόν να γίνει γονιμοποίηση με σεξουαλική επαφή η 
οποία θα προηγηθεί 2-3 ημέρες της ωοθυλακιορρηξίας 
(μον . 2); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μον. 5). 

Μονάδες 7 

 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ  
ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ 

∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 
 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 
εξεταζόμενο μάθημα).  Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο 
τετράδιο. 

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν 
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα. 
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο 

στυλό ανεξίτηλης μελάνης.  
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη επιστημονικά είναι αποδεκτή. 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων. 
7. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


