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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΘΕΜΑ Α
Α1.
α- ΛΑΘΟΣ
β-ΣΩΣΤΟ
γ-ΣΩΣΤΟ
δ-ΛΑΘΟΣ
ε-ΣΩΣΤΟ
Α2.
1-γ
2-β
3-β
4-α
5-δ
ΘΕΜΑ Β
Β1. Κατω φρενικη αρτηρια,οσφυικες αρτηριες,νεφρικες αρτηριες,επινεφριδιες αρτηριες.
Β2. Ο εμβολιασμος βασιζεται στην υπαρξη μνημονικων κυτταρων και στην δευτερογενη απαντηση
του οργανισμου.Γινεται με σκοπο την προκληση επικτητης ανοσιας για ορισμενες νοσους χωρις να
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προσβληθει ο οργανισμος απο αυτες. Οι ουσιες που εισαγονται στον οργανισμο για να προκληθει
ανοσια λεγονται εμβολια. Oι ιδιοτητες που πρεπεινα εχουν οι ουσιες αυτες είναι:
1.Να ειναι ισχυρα αντιγονα
2.Να μην βλαπτουν τον οργανισμο.
Β3. Εκφοριτικη οδος του ηπατος ειναι ο δρομος απο τον οποιο μεταφερεται η χολη στο
δωδεκαδακτυλο.Χωριζεται σε 2 μοιρες την ενδοηπατικη και την εξωηπατικη.
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Ειδη κυτταρων γαστρικων αδενων
α) τα κυρια κυτταρα- προενζυμο πεψιγονο
β) καλυπτηρια η’ τοιχωματικα κυτταρα- γαστρικα οξεα
γ) βλεννωδη κυτταρα- βλεννα
δ) G- κυτταρα- γαστρινη
Γ2. α) κωνικο
β) σφαιρικο
Η θεση της ουροδοχου κυστης στην γυναικα ειναι αναμεσα στην ηβικη συμφυση και στην μητρα
ενω στον ανδρα ειναι αναμεσα στην ηβικη συμφυση και στον ορθον.
Μερη: 1. Βαση η’ πυθμενας
2. σωμα
3.κορυφη
ΘΕΜΑ Δ
Δ1. Η απαντηση του οργανισμου για δευτερη φορα ονομαζεται δευτερογενης απαντηση. Ειναι η
απαντηση του οργανισμου στην νεα εισοδο ενος αντιγονου που ειχε εισβαλλει στον οργανισμο
κατα το παρελθον. Σ αυτην καθοριστικο ρολο παιζουν τα μνημονικα κυτταρα που κυκλοφορουν
στο αιμα.Η δευτερογενης απαντηση εχει διαφορες σε σχεση με την πρωτογενη.
1.Αρχιζει αμεσως μετα την εκ νεου εισοδο του αντιγονου
2.Ειναι πολυ ισχυροτερη απο την πρωτογενη
3.Παραγονται αντισωματα για πολλους μηνες και οχι για λιγες εβδομαδες.
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Δ2.
Μετα την γονιμοποιηση του ωαριου το ωχρο σωματιο της ωοθηκης δεν μετατρεπεται σε λευκο
σωματιο αλλα παραμενει ως ωχρο σωματιο της κυησης και χρησιμευει για την παραγωγη
οιστρογονων και προγεστερονης εως οτου το ρολο αυτο να αναλαβει ο πλακουντας (δευτερο
τριμηνο κυησης).
Δ3.
Η ανταλλαγη αεριων διαμεσου της αναπνευστικης μεμβρανης γινεται εξαιτιας της διαφορας των
μερικων πιεσεων του οξυγονου και του διοξειδιου του ανθρακα στις δυο πλευρες της
μεμβρανης.Συμφωνα με τους νομους της φυσικης τα αερια μετακινουνται απο την περιοχη με τη
μεγαλυτερη πιεση προς την περιοχη με την μικροτερη μερικη πιεση Η μερικη πιεση του οξυγονου
μεσα στις κυψελιδες ειναι 100 mmHg, ενω η μερικη πιεση του οξυγονου μεσα στα τριχοειδη ειναι
40 mmHg. Ετσι το οξυγονο κινειται απο τις κυψελιδες προς τα τριχοειδη.
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