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ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  

ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ/Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07-01-20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή (Σ)  ή Λάθος (Λ). 

1. Η κατασκευή των βρόγχων είναι ίδια με την κατασκευή της τραχείας. 

2. Η έσω επιφάνεια των πνευμόνων είναι ευθεία και έρχεται σε επαφή με την καρδιά. 

3.Τα τοιχώματα των κυψελίδων περιβάλλονται από τα τριχοειδή των πνευμονικών φλεβών. 

4. Ο εισπνεόμενος αέρας έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε άζωτο από τον εκπνεόμενο. 

5. Οι υδατάνθρακες της τροφής που δεν μπορούν να αποθηκευτούν με τη μορφή γλυκογόνου 

μετατρέπονται από τον οργανισμό σε τριγλυκερίδια. 

                                                                                                                                               (Μονάδες 2*5=10) 

Απάντηση: 1. Σωστό, 2. Λάθος, 3. Λάθος, 4. Λάθος, 5. Σωστό. 

Α2. Να συμπληρώσετε σωστά τις παρακάτω προτάσεις α,β,γ,δ και ε χρησιμοποιώντας  

5 από τις 10 λέξεις που αναφέρονται με τα νούμερα 1 εώς 10. 

α. Οι θηλές της γλώσσας ανάλογα με ---------- διακρίνονται σε 4 κατηγορίες. 

β. Η  ανατολή των νεογιλών δοντιών ολοκληρώνεται στην ηλικία των ----- . 

γ. Η θεραπεία του έλκους βασίζεται στη   -------    των γαστρικών οξέων. 

δ. Το μήλο του Αδάμ είναι ένα εξόγκωμα του λαιμού το οποίο σχηματίζεται από τον  ----- χόνδρο 

του λάρυγγα. 

ε. Οι βρογχικές αρτηρίες μεταφέρουν  ----- αίμα . 

1. το σχήμα τους        2. δύο ετών                    3. αύξηση               4. κρικοειδή 

5. αρτηριακό              6. θυρεοειδή                  7. τους γευστικούς κάλυκες που περιέχουν 

8. μείωση                    9. τριών ετών                10. φλεβικό                                            (Μονάδες 2*5=10) 

Απάντηση: α-7, β-2, γ-8, δ-6, ε-5. 

Α3. Να κάνετε την αντιστοίχηση: 

ΣΤΗΛΗ Ι                                                                                                 ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

α. ενδοκρινή μοίρα παγκρέατος                                                   1. πεψινογόνο 

β. κύρια κύτταρα                                                                             2. παγκρεατικό υγρό 
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γ. G- κύτταρα                                                                                   3.ενδογενής παράγοντας 

δ. εξωκρινή μοίρα παγκρέατος                                                    4. γαστρίνη 

ε. καλυπτήρια κύτταρα                                                                  5. ινσουλίνη 

                                                                                                                                                        (Μονάδες 5) 

Απάντηση: α-5, β-1, γ-4 δ-2, ε-3. 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Να περιγράψετε την μορφολογία της έσω μύτης.(Μονάδες 2) Τι καλύπτει ο βλεννογόνος της 

μύτης και ποια είναι η σημασία του;(Μονάδες 4) 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 6) 

Απάντηση: Η έσω μύτη που ονομάζεται ρινική κοιλότητα χωρίζεται με το ρινικό διάφραγμα στην 

δεξιά και στην αριστερή ρινική θαλάμη. Κάθε θαλάμη καταλήγει σε ένα μυκτήρα (ρουθούνι) προς 

τα έξω και στο φαρυγγικό της στόμιο προς τα μέσα. Η έσω μύτη διακρίνεται σε τρία μέρη:  τον 

πρόδομο της μύτης,  την κύρια ρινική θαλάμη και τους παραρρινικούς κόλπους (οι παραρρινικοί 

κόλποι είναι το ιγμόρειο άνδρο, ο μετωπιαίος κόλπος, οι πρόσθιες και οι oπίσθιες ηθμοειδείς 

κυψέλες και ο σφηνοειδής κόλπος).  

Ο βλεννογόνος της μύτης καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ρινικής κοιλότητας και των 

παραρρινικών κόλπων. Χρησιμεύει για την θέρμανση, την ύγρανση και  

τον καθαρισμό του αέρα πou αναπνέουμε. 

 

Β2. Να εξηγήσετε πως παράγεται η φωνή  και να αναφέρετε από που εξαρτάται το χρώμα 

της.(Μονάδες 2) Στους άνδρες ή στις γυναίκες και για ποιο λόγο αλλάζει ο τόνος της φωνής;  

(Μονάδες 4) 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 6) 

Απάντηση: Μεταξύ του θυρεοειδούς και κάθε αρυταινοειδούς χόνδρου υπάρχουν δύο πτυχές του 

βλεννογόνου, οι οποίες ονομάζονται φωνητικές χορδές. Οι φωνητικές χορδές χρησιμεύουν για την 

παραγωγή της φωνής (φώνηση). Η φωνή παράγεται μόνο κατά την εκπνοή καθώς ο αέρας που 

βγαίνει από τους πνεύμονες περνάει από την κοιλότητα του λάρυγγα και αναγκάζει τις φωνητικές 

χορδές να πάλλονται. Η χροιά (χρώμα) της φωνής εξαρτάται κυρίως από το σχήμα του λάρυγγα. 

 

Στους άνδρες πριν από την ήβη η κοιλότητα του λάρυγγα είναι στρογγυλή, ενώ μετά την ήβη 

γίνεται ελλειπτική (με αυτό το τρόπο αυξάνεται το μήκος των φωνητικών τους χορδών) και ο τόνος 



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 3 από 7                                                                                                                                                                                                                                                       
 

της φωνής τους γίνεται βαρύτερος. Στις γυναίκες το σχήμα του λάρυγγα δεν μεταβάλλεται και η 

γυναικεία φωνή παραμένει σχεδόν ίδια. 

 

Β3. Να περιγράψετε την ανταλλαγή των αερίων διαμέσου της αναπνευστικής μεμβράνης. 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 8) 

Απάντηση: H ανταλλαγή αερίων διαμέσου της αναπνευστικής μεμβράνης γίνεται εξαιτίας της 

διαφοράς μερικών πιέσεων του οξυγόνου και του διοξειδίου του άνθρακα στις δύο πλευρές της 

μεμβράνης. Σύμφωνα με τους νόμους της φυσικής, τα αέρια μετακινούνται από την περιοχή με 

μεγαλύτερη πίεση προς την περιοχή με τη μικρότερη μερική πίεση. Η μερική πίεση του οξυγόνου 

μέσα στις κυψελίδες είναι 100mmHg, ενώ η μερική πίεση του οξυγόνου μέσα στα τριχοειδή είναι 

40mmHg. Ετσι το οξυγόνο κινείται από τις κυψελίδες προς τα τριχοειδή. Η μερική πίεση του 

διοξειδίου του άνθρακα μέσα στις κυψελίδες είναι 40 mmHg, ενώ η μερική πίεση του στα 

τριχοειδή είναι 45mm Hg. Έτσι το διοξείδιο του άνθρακα κινείται από τα τριχοειδή προς τις 

κυψελίδες. 

 

Β4. Σε ποια επιφάνεια του πνεύμονα υπάρχουν οι πύλες του; (Μονάδα 1)Τι περνάει από την κάθε 

πύλη του πνεύμονα; (Μονάδες 4) 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 5) 

Απάντηση: Στην έσω επιφάνεια υπάρχουν οι πύλες του πνεύμονα από τις οποίες περνούν: 

 ο αντίστοιχος βρόγχος 

 ο κλάδος της πνευμονικής αρτηρίας 

 οι πνευμονικές φλέβες 

 οι βρογχικές αρτηρίες και φλέβες 

 λεμφαγγεία και νεύρα 

 

ΘΕΜΑ Γ   

Γ1. Ποιος είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται το οξυγόνο στους ιστούς;(Μονάδα 1) 

Ποια είναι η χρησιμότητά του για τα κύτταρα;(Μονάδες 3) 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 4) 

Απάντηση: Tο οξυγόνο που εισέρχεται στο αίμα των τριχοειδών αγγείων ενώνεται με την 

αιμοσφαιρίνη των ερυθρών αιμοσφαιρίων και μετατρέπεται σε οξυαιμοσφαιρίνη. Το 97% του 
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οξυγόνου μεταφέρεται με τη μορφή της οξυαιμοσφαιρίνης ενώ το 3% βρίσκεται διαλυμένο στο 

πλάσμα του αίματος. 

Όταν η οξυαιμοσφαιρίνη φτάσει στους ιστούς, το οξυγόνο απoδεσμεύεται άπό την αιμοσφαιρίνη 

και εισέρχεται στα κύτταρα. Εκεί ενώνεται με οργανικές ενώσεις με απoτέλεσμα την παραγωγή 

ενέργειας, διοξειδίου του άνθρακα και άλλων άχρηστων ουσιών. 

 

Γ2. Ποια είναι η ποσότητα του γαστρικού υγρού που παράγει φυσιολογικά ένα άτομο καθημερινά; 

(Μονάδα 1) Ποια είναι τα συστατικά του γαστρικού υγρού; (Μονάδες 4) 

                                                                                                                                                        (Μονάδες 5) 

Απάντηση: Φυσιολογικά το στομάχι παράγει καθημερινά περίπου 2-3 λίτρα γαστρικού υγρού. 

Τα κύρια συστατικά του γαστρικού υγρού είναι: το νερό, οι ηλεκτρολύτες (ιόντα H+ , Cl- , Na+, K+) 

τα οποία δημιουργούν στο στομάχι ένα πολύ όξινο περιβάλλον, η πεψίνη (πρόκειται για ένζυμο το 

οποίo παράγεται από τα θεμέλια κύτταρα του στομάχου και διασπά τις πρωτεΐνες),  η γαστρική 

αμυλάση και λιπάση (είναι ένζυμα, τα oπoία  χρησιμεύουν για την πέψn των υδατανθράκων και 

των λιπών αντίστοιχα) και βλέννα (εκκρίνεται από τους βλεννώδεις αδένες του στομάχου και 

προστατεύει το τοίχωμα του στομάχου από την αυτοπεψία). 

 

Γ3.  Μια από τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται στο γαστρεντερικό σωλήνα είναι και η 

διάσπαση των θρεπτικών συστατικών οι οποίες στη συνέχεια θα απορροφηθούν από τον εντερικό 

βλεννογόνο. Να περιγράψετε τη διαδικασία της πέψης του αμύλου στο στόμα, στο στομάχι και στο 

λεπτό έντερο.(Μονάδες 5)  Όλοι οι υδατάνθρακες της τροφής τελικά μετατρέπονται σε γλυκόζη. Να 

περιγράψετε το μεταβολισμό της γλυκόζης και να αναφέρετε από που ελέγχεται.(Μονάδες 5)    

                                                                                                                                                          (Μονάδες 10) 

Απάντηση: Το ένζυμο α-αμυλάση (πτυαλίνη) του σάλιου διασπά μέσα στο στόμα το άμυλο (3-5% 

του αμύλου της τροφής). Η αμυλάση στο στομάχι εξακολουθεί να δρα παρά το όξινο περιβάλλον 

το οποίο μειώνει τη δράση της. Εκεί διασπά το 30-40% του αμύλου της τροφής. Το αδιάσπαστο 

άμυλο που έρχεται στο δωδεκαδάκτυλο και στο ελικώδες έντερο διασπάται με την παγκρεατική 

αμυλάση σε δισακχαρίτες και μονοσακχαρίτες (φρουκτόζη, γλυκόζη, γαλακτόζη) οι οποίοι 

απορροφώνται από το βλεννογόνο του λεπτού εντέρου. 

Όλοι οι υδατάνθρακες μετατρέπονται σε γλυκόζη (μονοσακχαρίτης) για να μπορέσουν να 

χρησιμοποιηθούν τελικά από τα κύτταρα. Μέσα στα κύτταρα η γλυκόζη οξειδώνεται και έτσι το 
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κύτταρο εξασφαλίζει την ενέργεια που χρειάζεται. Όταν η ποσότητα της γλυκόζης στον οργανισμό 

είναι μεγαλύτερη από αυτή που χρειάζονται τα κύτταρα, η επιπλέον ποσότητα μετατρέπεται σε 

γλυκογόνο (πολυσακχαρίτης) και αποθηκεύεται στο συκώτι και στους μυς. Όταν απαιτείται 

ενέργεια το γλυκογόνο μπορεί να διασπαστεί σε γλυκόζη και να χρησιμοποιηθεί.  

Στην περίπτωση που η ποσότητα της γλυκόζης είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μπορεί να 

αποθηκευτεί ως γλυκογονο, τοτε μετατρέπεται σε λίπος και αποθηκεύεται στο λιπώδη ιστό.  

Ο μεταβολισμός της γλυκόζης ελέγχεται κυρίως από την ορμόνη ινσουλίνη που εκκρίνεται από το 

πάγκρεας. 

 

Γ4. Να περιγράψετε τις μορφές της αναπνοής και να αναφέρετε τις παραλλαγές των 

αναπνευστικών κινήσεων. 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 6) 

Απάντηση: Υπάρχουν δύο μορφές αναπνοής: 

Α. Διαφραγματική ή κοιλιακή αναπνοή, η οποία χαρακτηρίζεται από την υπερίσχυση της  

κίνησης του διαφράγματος. Με το τρόπο αυτό πιέζεται η κοιλία και προβάλλει προς τα έξω. 

Β. Πλευρική αναπνοή, η οποία χαρακτηρίζεται από την υπερίσχυση της  κίνησης  των έξω 

μεσοπλεύριων μυών. 

Οι παραλλαγές των αναπνευστικών κινήσεων είναι το φτάρνισμα, το χασμουρητό, ο βήχας, ο 

λόξυγκας, το γέλιο  και το ροχαλητό. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Να περιγράψετε την πέψη των λιπών στο στομάχι και στο λεπτό έντερο. 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 7) 

Απάντηση: Η πέψη των λιπών γίνεται στο στομάχι και στο λεπτό έντερο με τη δράση ειδικών 

ενζύμων. Το λίπη των τροφών (τριγλυκερίδια) είναι αδιάλυτα στο νερό. Για να γίνει η πέψη τους 

πρέπει πρώτα να διασπαστούν σε μικρά λιποσταγονίδια και αυτό γίνεται με τις κινήσεις του 

στομάχου. Η πέψη των λιπών γίνεται με την επίδραση ενός ενζύμου της γαστρικής λιπάσης  

Στο στομάχι είναι πολύ μικρό το ποσό της πέψης τους των λιπών. Στο λεπτό έντερο γίνεται η 

γαλακτοματοποίηση του λίπους δηλαδή τα λιποσταγονίδια με τις κινήσεις του λεπτού εντέρου και  

την επίδραση της χολής  μετατρέπονται σε πολύ μικρά σταγονίδια. Με τη δράση της παγκρεατικής 

λιπάσης δημιουργούνται μονογλυκερίδια και λιπαρά οξέα, τα οποία απορροφούνται από το 
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βλεννογόνο του εντέρου. Μια μικρή ποσότητα των λιπαρών οξέων μεταφέρονται απ' ευθείας στην 

πυλαία κυκλοφορία ενώ τα υπόλοιπα μεταφέρονται στη φλεβική κυκλοφορία μέσω των 

λεμφαγγείων και του θωρακικού πόρου. 

 

Δ2. Τι είναι οι βιταμίνες;(Μονάδες 2) Ποιες είναι οι αιτίες της αβιταμίνωσης;(Μονάδες 4) 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 6) 

Απάντηση: Οι βιταμίνες είναι οργανικές χημικές ενώσεις απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία 

του οργανισμού. Το όνομά τους προέρχεται από την λατινική λέξη vita που σημαίνει ζωη.  

Οι βιταμίνες περιέχονται στις διάφορες τροφές.  

Αβιταμίνωση μπορεί να προκληθεί από κακή διατροφή, από αδυναμία απορρόφησης τους από το 

έντερο εξαιτίας κάποιας πάθησης, από παρατεταμένη λήψη αντιβιοτικών ευρέως φάσματος, τα 

οποία καταστρέφουν τα μικρόβια του εντέρου που φτάχνουν σημαντικά ποσά βιταμινών κυρίως 

του συμπλέγματος Β. 

 

Δ3. Πως γίνεται ο μεταβολισμός των πρωτεινών; (Μονάδες 3) Ποιος είναι ο κύριος ρόλος τους; 

(Μονάδες 3) 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 6) 

Απάντηση: Οι πρωτεΐνες είναι μεγάλα οργανικά μόρια, που φτιάχνονται με τη σύνδεση 

μικρότερων μορίων που ονομάζονται αμινοξέα.  Τις πρωτεΐνες τις παίρνουμε από τις φυτικές. αλλά 

κυρίως από τις ζωικές τροφές (κρέας, γάλα). Ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να συνθέτει 

πρωτεΐνες από τη δεξαμενή των αμινοξέων που έχει. Οι πρωτεΐνες χρησιμοποιούνται ελάχιστα για 

την παραγωγή ενέργειας. Ο κύριος ρόλος τους είναι δομικός, ενώ επιτελούν και άλλες λειτουργίες, 

όπως  η μεταφορά οξυγόνου στο αίμα (αιμοσφαιρίνη), η επιτάχυνση των χημικών αντιδράσεων 

του οργανισμού (ένζυμα), η συστολή των μυών (ακτίνη, μυοσίνη). 

 

Δ4.   Ποια είναι τα κυριότερα λίπη;(Μονάδες 2) Που αποθηκεύονται, σε τι χρησιμεύουν και πως 

γίνεται η μεταφορά τους στους ιστούς προκειμένου να χρησιμοποιηθούν;(Μονάδες 4) 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 6) 

Απάντηση: Τα κυριότερα λίπη είναι τα τριγλυκερίδια, τα φωσφολιπίδια και η χοληστερόλη.  

Το λίπος αποθηκεύεται σε δύο κύριους ιστούς του σώματος, στο λιπώδη ιστό και στο συκώτι.  
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Το λίπος χρησιμεύει σαν αποθήκη ενέργειας του οργανισμού και για την παροχή θερμικής 

μόνωσης στο σώμα. Όταν το λίπος που είναι αποθηκευμένο στο λιπώδη ιστό είναι ανάγκη να 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας από τον οργανισμό, θα πρέπει να μεταφερθεί στους 

ιστούς που θα καταναλωθεί.  Για να γίνει η μεταφορά αυτή θα πρέπει τα αποθηκευμένα 

τριγλυκεριδια να διασπαστούν σε λιπαρά οξέα και γλυκερόλη. Η μεταφορά γίνεται με τη μορφή 

λιπαρών οξεων. 

 

 

 


