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ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ  2019  

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ –ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ II 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. 

α. Λάθος 

β. Λάθος 

γ. Σωστό 

δ. Σωστό 

ε. Λάθος 

στ. Σωστό 

 

Α2.  1 – ε , 2 – γ, 3 – δ, 4 – α 

 

Α3.  α – 9 , β – 2, γ – 10, δ – 8, ε – 3. 

 

ΘΕΜΑ Β 

 

Β1. Σχολικό βιβλίο σελ. 98 και 116  

Ο φάρυγγας χωρίζεται σε τρεις μοίρες: 

• Ρινική  

• Στοματική 

• Λαρυγγική  

 

Β2. Σχολικό βιβλίο σελ. 125 

Η αναπνευστική μεμβράνη αποτελείται από: 

α. Μια στοιβάδα υγρού που επαλείφει την κυψελίδα. 

β. Το κυψελιδικό επιθήλιο. 

γ. Τη βασική μεμβράνη των τριχοειδών αγγείων. 

δ. Πολύ λεπτό διάμεσο χώρο. 

ε. Το ενδοθήλιο των τριχοειδών αγγείων. 

 



 

Περί Επιστημών, Κανακάρη 93, Πάτρα 26221, τηλ. 2614003801 peri-epistimon.edu.gr | peri.epistimon@yahoo.gr 

Β3. Σχολικό βιβλίο σελ. 130 : « Η εκκριτική αποτελείται … την ουρήθρα». 

• Εκκριτική μοίρα : δύο νεφροί 

• Αποχετευτική μοίρα: νεφρικοί κάλυκες, δύο νεφρικές πύελοι, δύο ουρητήρες, ουροδόχος κύ-

στη, ουρήθρα.   

 

ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Σχολικό βιβλίο σελ. 173 : « Η ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος … ινσουλίνη». 

Η ενδοκρινής μοίρα του παγκρέατος αποτελείται από τα νησίδια του Langerhans. 

• Γλυκαγόνο ή γλυκαγόνη → Κύτταρα α 

• Ινσουλίνη  →  Κύτταρα β 

 

Γ2.  

α. Σχολικό βιβλίο σελ. 149 : Τη σπερματική λειτουργία των όρχεων βοηθάει η επιδιδυμίδα, ο 

σπερματικός πόρος, οι σπερματοδόχες κύστεις και ο προστάτης. 

β. Σχολικό βιβλίο σελ. 149 : Σπερματικό πλάσμα  

 

Γ3. Σχολικό βιβλίο σελ. 107 : « … η πεψίνη … και των λιπών αντίστοιχα)» 

• Πεψίνη : διάσπαση πρωτεϊνών 

• Γαστρική αμυλάση : πέψη υδατανθράκων 

• Γαστρική λιπάση : πέψη λιπών 

 

ΘΕΜΑ Δ 

 

Δ1. (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ) 

Σχολικό βιβλίο σελ. 85 : Ομάδες αίματος του συστήματος Rhesus – Αιμολυτική νόσος νεογνών. 

Το έμβρυο δεν θα παρουσιάσει την αιμολυτική νόσο των νεογνών.  

Το πρώτο παιδί της γυναίκας είναι Rh- , επομένως δεν υπήρξε ευαισθητοποίηση της μητέρας από τον 

παράγοντα  Rh. Κατά συνέπεια δεν υπάρχουν στον οργανισμό της μητέρας αντι-Rh αντισώματα, που 

θα μπορούσαν να  περάσουν μέσω του πλακούντα στο αίμα του εμβρύου και να δημιουργήσουν προ-

βλήματα στο Rh+  έμβρυο εξαιτίας της συγκόλλησης και αιμόλυσης  των ερυθρών αιμοσφαιρίων.  
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Δ2. Σχολικό βιβλίο σελ. 156 

α. Εκκριτική φάση 

β. Δεν παράχθηκε η προγεστερόνη καθώς δεν έγινε η ωοθυλακιορρηξία, επομένως δεν δημιουρ-

γείται ωχρό σωμάτιο, που ευθύνεται για την παραγωγή της συγκεκριμένης ορμόνης.  

 

Δ3. Σχολικό βιβλίο σελ. 117 – 118 και σελ. 150 

α. Η φωνή παράγεται μόνο κατά την εκπνοή, καθώς ο εκπνεόμενος αέρας προκαλεί την δόνηση 

των φωνητικών χορδών. Το χρώμα της φωνής εξαρτάται κυρίως από το σχήμα του λάρυγγα.  

β. Ο τόνος της φωνής των ανδρών μετά την ήβη είναι βαρύτερος καθώς αυξάνεται το μέγεθος 

του λάρυγγα και η κοιλότητά του αλλάζει από στρογγυλή σε ελλειπτική. Η ορμόνη που σχετί-

ζεται με αυτή την αλλαγή είναι η τεστοστερόνη.  
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