
 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2020 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΜΑΘΗΜΑ: Ανατομία-Φσσιολογία ΙΙ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γερακόποσλος Αθανάσιος 

 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. α. Σ, β. Σ , γ. Λ , δ. Λ , ε. Σ  , ζη. Σ 

Α2. 1-ε , 2-γ, 3-β, 4- α, 

Α3.α-δεμηό (10)  , β-ελδνθξηλείο (2) , γ-νιηγνπξία (7) , δ-100 mmHg (5) , ε- 150 γξ. (4) 

 

ΘΔΜΑ Β 

B1. Τν ζηνκάρη απνηειείηαη απν 4 ρηηώλεο, νη νπνίνη απν έμσ πξνο ηα κέζα είλαη: α) ν νξνγόλνο 

(είλαη ν εμσηεξηθόο ρηηώλαο), β) ν κπτθόο, γ) ν ππνβιελλνγόληνο θαη δ) ν βιελλνγόλνο, ζηνλ νπνίν 

βξίζθνληαη νη γαζηξηθνί αδέλεο (ζει. 100 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 

Β2. α) Οη κνλνί ρόλδξνη ηνπ ιάξπγγα (3 ζην ζύλνιν)  είλαη: α) ν θξηθνεηδήο, β) ν ζπξνεηδήο θαη γ) ε 

επηγισηηίδα. (ζει. 117 ζρνιηθνύ βηβιίνπ) 

      β) Μεταξύ του θυρεοειδούσ και καθενόσ αρυταινοειδούσ χόνδρου υπάρχουν δύο πτυχέσ του 
βλεννογόνου, οι οποίεσ ονομάζονται φωνητικέσ χορδέσ. Αυτέσ χρηςιμεύουν για την παραγωγή 
τησ φωνήσ (φώνηςη). (ςελ 117 ςχολικού βιβλίου). 

Β3. Υπάρχουν δύο μορφέσ αναπνοήσ:  

 α) η διαφραγματική ή κοιλιακή αναπνοή, η οποία χαρακτηρίζεται από την υπερίςχυςη 
τησ κίνηςησ του διαφράγματοσ. Με τον τρόπο αυτό πιέζεται η κοιλία και προβάλλει προσ τα 
έξω.  

 β) η πλευρική αναπνοή που χαρακτηρίζεται από την υπερίςχυςη τησ κίνηςησ των έξω 
μεςοπλεύριων μυών. (ςελ. 122 ςχολικού βιβλίου). 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. α) Οη εθζπεξκαηηθνί πόξνη εθβάιινπλ ζηελ νπξήζξα (ζει.148 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 

      β)  Τν έμσ ζηόκην ηεο νπξήζξαο θαηαιήγεη ζηελ άθξε ηνπ πένπο, ζηε βάιαλν (ζει. 135 ζρνιηθνύ 

βηβιίνπ). 

      γ) Η έμνδνο ησλ νύξσλ ζην έμσ ζηόκην ηεο γπλαηθείαο νπξήζξαο ξπζκίδεηαη απν κπηθέο ίλεο πνπ 

ην πεξηβάιινπλ (ζει. 135 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 



 

 

Γ2. Από το αορτικό τόξο εκφύονται τρεισ κλάδοι: α) η ανώνυμη αρτηρία β) η αριςτερή κοινή 
καρωτίδα γ) η αριςτερή υποκλείδια αρτηρία. Αυτέσ ςυνεχώσ διακλαδιζόμενεσ αιματώνουν τα 
όργανα που περνούν, κεφάλι, τράχηλο και άνω άκρα. (ςελ. 65 ςχολικού βιβλίου). 

 Η άνω κοίλη φλέβα ςυγκεντρώνει το αίμα από τα άνω άκρα, το κεφάλι, το λαιμό, το 
θώρακα και τη ςπονδυλική ςτήλη. Οι φλέβεσ του κεφαλιού, λαιμού και άνω άκρων από τη 
δεξιά και την αριςτερή πλευρά ενώνονται ςτη βάςη του λαιμού και ςχηματίζουν τη δεξιά και 
αριςτερή ανώνυμη φλέβα, οι οποίεσ ενώνονται και ςχηματίζουν την άνω κοίλη φλέβα (ςελ. 67 
ςχολικού βιβλίου). 

Γ3. α)  Ένα άτομο με ομάδα αίματοσ Β και Rhesus θετικό θα διαθέτει ςτα ερυθρά του το 
αντιγόνο Β, καθώσ και το αντιγόνο Rh (επίςησ ςτα ερυθρά του). 

      β) Ένα άτομο με ομάδα αίματοσ Β και Rhesus θετικό θα διαθέτει ςτον ορό του αίματοσ του
 τη ςυγκολλητίνη (αντίςωμα) αντι-Α, ενώ δεν υπάρχουν ςυγκολλητίνεσ αντι-Rh. 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. α) Γύν αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο πνπ παξάγεη ν νξγαληζκόο ζηα πιαίζηα ηεο θπζηθήο αλνζίαο είλαη 

ε ιπζνδύκε θαη ην ζπκπιήξσκα (ζει 80 ζρνιηθνύ βηβιίνπ) 

       β) Για τη χυμική ανοςία είναι υπεύθυνα τα Β-λεμφοκύτταρα που δεν εξαρτώνται από το 
θύμο αδένα και τα οποία παράγουν τα πλαςματοκύτταρα. Αυτά παράγουν τα αντιςώματα ή 
ανοςοςφαιρίνεσ. Κάθε πλαςματοκύτταρο παράγει ένα μόνο είδοσ αντιςώματοσ. Κάθε 
αντίςωμα που παράγεται είναι ειδικό για κάθε ξένη ουςία που μπαίνει ςτον οργανιςμό 
(αντιγόνο). Με την είςοδο του αντιγόνου ςτον οργανιςμό ενεργοποιούνται ειδικά γι’ αυτό το 
αντιγόνο Β-λεμφοκύτταρα, τα οποία με κατάλληλεσ διεργαςίεσ διαφοροποιούνται ςε ώριμα 
πλαςματοκύτταρα. Τα πλαςματοκύτταρα παράγουν αντιςώματα με γρήγορο ρυθμό, τα οποία 
εκκρίνονται ςτη λέμφο και από εκεί μεταφέρονται ςτο αίμα (ςελ. 81 ςχολικού βιβλίου). 

       γ) Γεδνκέλνπ νηη ην αληηγόλν εηζέξρεηαη πξώηε θνξά ζηνλ νξγαληζκό, αλακέλεηαη πξσηνγελήο 

απάληεζε. Δπνκέλσο, ηα αληίζηνηρα αληηζώκαηα δελ παξάγνληαη ακέζσο, αιιά κεηά απν 4-15 

εκέξεο (ζει. 81 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 

Γ2. Η πέςε ησλ πδαηαλζξάθσλ αξρίδεη ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα κε ηε βνήζεηα ηνπ ελδύκνπ α-

ακπιάζε (πεξηέρεηαη ζην ζάιην) (ζει. 108 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). Αληίζηνηρα, ε πέςε ησλ πξσηετλώλ 

μεθηλά απν ην ζηνκάρη, όπνπ ην γαζηξηθό νμύ ελεξγνπνηεί ηα πεςηλνγόλα ζε πεςίλεο (ζει. 109 

ζρνιηθνύ βηβιίνπ). Τέινο, ε πέςε ησλ ιηπώλ μεθηλάεη ζην ζηνκάρη (έπεηηα απν ηε δηάζπαζε ηνπο ζε 

κηθξά ιηπνζηαγνλίδηα), κε ηελ επίδξαζε ηνπ ελδύκνπ γαζηξηθή ιηπάζε (ζει. 109 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 

Γ3. α) Τα αηκνπεηάιηα ρξεζηκεύνπλ ζην ζηακάηεκα ηεο αηκνξξαγίαο (αηκόζηαζε) (ζει. 87 ζρνιηθνύ 

βηβιίνπ). Όηαλ ηα θύηηαξα απηά γεξάζνπλ ζα θαηαζηξαθνύλ ζην ζπιήλα (ζει. 88 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 

Ο ζπιήλαο αλήθεη ζην ιεκθηθό ζύζηεκα, παξόηη πεξηγξάθεηαη ζην πεπηηθό (ζει.105 ζρνιηθνύ 

βηβιίνπ). 

      β) Τν ήπαξ ζπκβάιιεη ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο, θαζώο ζπλζέηεη ηνπο πεξηζζόηεξνπο παξάγνληεο 

πήμεο ηνπ αίκαηνο, όπσο ην ηλσδνγόλν θαη ε πξνζξνκβίλε (ζει. 103 ζρνιηθνύ βηβιίνπ). 


