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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

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

1. Η γυναικεία ουρήθρα εκβάλλει ανάμεσα στα μικρά χείλη του αιδοίου. 

2. Η πίσω επιφάνεια του κάθε νεφρού έρχεται σε επαφή με τον 12ο θωρακικό σπόνδυλο. 

3. Το προστακτικό υγρό διοχετεύεται στην τελευταία μοίρα της ουρήθρας την προστακτική. 

4. Ο κόλπος είναι ινομυώδης σωλήνας 8-9 εκατοστών και βρίσκεται μεταξύ του αιδοίου και του 

πυθμένα της μήτρας. 

5. Κάτω από τα μεγάλα χείλη του αιδοίου βρίσκονται οι μείζονες αδένες του προδόμου και 

παράγουν βλεννώδες έκκριμα. 

                                                                                                                                               (Μονάδες 2*5=10) 

Απάντηση: 1. Σωστή, 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. Το αθροιστικό σωληνάριο χρησιμεύει για την-----------------των ούρων. 

β. Η ------------- μοίρα του σπερματικού πόρου βρίσκεται στο πλάγιο τοίχωμα της πυέλου. 

γ. Στο  ----------- άκρο του κόλπου υπάρχει κυκλοτερής πτυχή ο παρθενικός υμένας. 

δ. Στο μέσον του έσω ------------ του κάθε νεφρού υπάρχει η πύλη του νεφρού. 

ε. Εάν δεν γίνει ωοθυλακιορρηξία ο ωοθυλακικός κύκλος έχει μόνο ------------- φάση . 

1. τονική                2. παραγωγική           3. πόλου                 4. άνω                   5.  παροχέτευση 

6. βουβωνική       7. εκκριτική                 8. χείλους               9. κάτω                10. απέκκριση 

                                                                                                                                               (Μονάδες 2*5=10) 

Απάντηση: α-5, β-6, γ-9, δ-8, ε-2. 

 

 

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  

ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΛ 
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Α3. Να κάνετε την αντιστοίχιση: 

ΣΤΗΛΗ Ι                                                                      ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

α. μήτρα                                                               1. σχήμα φασολιού 

β. ωοθήκες                                                          2. σχήμα κάστανου 

γ. προστάτης                                                       3. σχήμα καρυδιού 

δ. νεφροί                                                             4. σχήμα αμύγδαλου 

ε. όρχεις                                                               5. αχλαδιού 

                                                                                                                                                          (Μονάδες 5) 

Απάντηση: α-5, β-4, γ-2, δ-1, ε-3. 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Σε ποιο σύστημα συμμετέχει ο θύμος αδένας και ποια είναι η σημασία του για τον οργανισμό;  

                                                                                                                                                             Μονάδες 6 

Απάντηση: Ο θύμος αδένας συμμετέχει στο ανοσολογικό σύστημα του οργανισμού. Πιστεύεται 

ότι ο θύμος αδένας κατά την εμβρυϊκή ηλικία δημιουργεί τα αρχέγονα ανοσοκύτταρα, από τα 

οποία προέρχονται αργότερα τα ώριμα ανοσοκύτταρα και πιθανώς προκαλεί την ανοσολογική 

ωρίμανση των μικρών λεμφοκυττάρων. Εκκρίνει μία λεμφοτρόπο ορμόνη και μία πολυπεπτίδη, τη 

θυμοσίνη. Συγγενής απλασία ή αφαίρεση του θύμου αδένα κατά την εμβρυϊκή ζωή οδηγεί σε 

σοβαρή λεμφοπενία, με συνέπεια μειωμένη αντίσταση στις λοιμώξεις, που μπορεί να οδηγήσει 

στο θάνατο. 

 

Β2. Ποιες ορμόνες παράγονται από τον οπίσθιο λοβό της υπόφυσης και ποια είναι η δράση τους; 

                                                                                                                                                             Μονάδες 6 

Απάντηση: Ο οπίσθιος λοβός της υπόφυσης εκκρίνει δύο ορμόνες, την ωκυτοκίνη και την 

πιτρεσσίνη ή αντιδιουρητική ορμόνη. 

Η ωκυτοκίνη διεγείρει τη μήτρα της εγκύου γυναίκας προκαλώντας τις ρυθμικές συστολές στον 

τοκετό. Η ωκυτοκίνη επίσης δρα στην παραγωγή του γάλακτος από τους μαστούς κατά την περίοδο 

του θηλασμού, άμεσα δρώντας στους μαστούς και έμμεσα με τη διέγερση του πρόσθιου λοβού της 

υπόφυσης για παραγωγή προλακτίνης. Η αντιδιουρητική ορμόνη συμβολίζεται ως ADH. Η ορμόνη 

αυτή δρα στα νεφρά καθιστώντας τα διαβατά στο νερό. Το οινόπνευμα ελαττώνει την έκκριση της 

ορμόνης αυτής, ενώ η μορφίνη, η νικοτίνη και τα βαρβιτουρικά αυξάνουν την έκκρισή του. 
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Β3. Ποια (ες) ορμόνες παράγονται από: 

α. το πάγκρεας 

β. το μυελό των επινεφριδίων  

γ. τους παραθυρεοειδείς αδένες 

δ. τον θυρεοειδή αδένα 

                                                                                                                                                             Μονάδες 8 

Απάντηση:  

α. πάγκρεας: γλυκογόνο ή γλυκαγόνη και ινσουλίνη 

β. μυελός των επινεφριδίων: αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη 

γ. παραθυρεοειδείς αδένες: παραθορμόνη 

δ. θυρεοειδής αδένα: θυροξίνη, τριϊωδοθυρονίνη 

 

Β4. Να εξηγήσετε πως πραγματοποιείται η παραγωγή των ούρων. 

                                                                                                                                                             Μονάδες 5 

Απάντηση: Με την παραγωγή των ούρων από τους νεφρούς ρυθμίζεται το ισοζύγιο των υγρών 

του σώματος και γίνεται η κάθαρση του πλάσματος. Έτσι με τα ούρα αποβάλλονται διάφορα ιόντα 

και άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού όπως η ουρία, η κρεατινίνη, το ουρικό οξύ και τα ουρικά 

άλατα. Η παραγωγή των ούρων πραγματοποιείται: 1) με τη διήθηση μεγάλης ποσότητας 

πλάσματος από τη σπειραματική μεμβράνη στα ουροφόρα σωληνάρια και 2) με την 

επαναρρόφηση νερού και ηλεκτρολυτών από τα ουροφόρα σωληνάρια προς το αίμα. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Σε ποιες μοίρες διακρίνεται το ουροποιητικό σύστημα και από τι αποτελείται η κάθε μία από 

αυτές; 

                                                                                                                                                             Μονάδες 4 

Απάντηση: Το ουροποιητικό σύστημα αυτό έχει δύο μοίρες: την εκκριτική και την αποχετευτική 

Η εκκριτική αποτελείται από τους δύο νεφρούς. Με αυτήν γίνεται η απέκκριση των ούρων. Η 

αποχετευτική μοίρα αποτελείται από τους νεφρικούς κάλυκες, τις δύο νεφρικές πυέλους, τους δύο 

ουρητήρες, την ουροδόχο κύστη και την ουρήθρα. 

 

Γ2. Που βρίσκονται τα ουροφόρα σωληνάρια, ποιο είναι το πρώτο τμήμα τους και από τι 

αποτελείται το νεφρικό σωμάτιο;  
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                                                                                                                                                             Μονάδες 4 

Απάντηση:  Τα ουροφόρα σωληνάρια βρίσκονται μέσα στη φλοιώδη και στη μυελώδη ουσία 

του νεφρού. Ξεκινούν τυφλά από τη φλοιώδη ουσία και καταλήγουν στη θηλή της νεφρικής 

πυραμίδας. Το πρώτο τμήμα του ουροφόρου σωληνάριου είναι το έλυτρο του Bowman και 

βρίσκεται στη φλοιώδη ουσία. Μέσα σε αυτό μαζεύεται το πρόουρο. Το έλυτρο του Bowman 

έρχεται σε στενή επαφή με το αγγειώδες σπείραμα, το οποίο αποτελείται από το προσαγωγό 

αρτηρίδιο, το απαγωγό αρτηρίδιο και τριχοειδή αγγεία. Το έλυτρο του Bowman μαζί με το 

αγγειώδες σπείραμα αποτελούν το νεφρικό σωμάτιο. 

 

Γ3.  Που βρίσκεται ο ουρητήρας, ποιες είναι οι μοίρες του, τι είναι ο κωλικός και τι βλάβη μπορεί 

να δημιουργήσει στον οργανισμό; 

                                                                                                                                                             Μονάδες 5 

Απάντηση: Ο ουρητήρας είναι ελαστικός σωλήνας που έχει μήκος 30 εκατ. Βρίσκεται στα 

πλάγια της σπονδυλικής στήλης. Αρχίζει από τη νεφρική πύελο και καταλήγει στην ουροδόχο 

κύστη. Κάθε ουρητήρας εμφανίζει 3 μοίρες: την κοιλιακή, την πυελική και την κυστική. Στην πορεία 

τους οι ουρητήρες εμφανίζουν 2 με 3 στενώματα. Όταν σχηματιστεί στους νεφρικούς κάλυκες ένας 

λίθος (πέτρα) μπορεί αυτή να μετακινηθεί προς τον ουρητήρα και να σφηνώσει σε ένα στένωμα. 

Κάθε μετακίνηση του λίθου προκαλεί ισχυρό πόνο που λέγεται κωλικός του νεφρού ή του 

ουρητήρα. Όταν σφηνώσει ο λίθος τότε τα ούρα που παράγονται από το νεφρό δεν μπορούν να 

προχωρήσουν στην ουροδόχο κύστη και έτσι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του νεφρού. 

 

Γ4. Να αναφέρετε τη θέση της ουροδόχου κύστης στον οργανισμό και τα μέρη από τα οποία 

αποτελείται. 

                                                                                                                                                             Μονάδες 4 

Απάντηση: Η ουροδόχος κύστη βρίσκεται μέσα στη μικρή πύελο και πίσω από την ηβική σύμφυση. 

Η θέση της ουροδόχου κύστης στη γυναίκα είναι ανάμεσα στην ηβική σύμφυση και στη μήτρα ενώ 

στον άνδρα είναι ανάμεσα στην ηβική σύμφυση και στο ορθόν. Στον άνδρα κάτω από την 

ουροδόχο κύστη βρίσκεται ο προστάτης. Στην ουροδόχο κύστη διακρίνουμε: 

1. τη βάση ή πυθμένα, που βρίσκεται προς τα κάτω και από αυτή ξεκινάει η ουρήθρα 

2. το σώμα, που χωρίζεται από τη βάση με τις εκβολές των ουρητήρων 

3. την κορυφή, που βρίσκεται προς τα πάνω και μπροστά. 
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Γ5. Με ποιους τρόπους γίνεται η αποβολή του νερού από τον οργανισμό; Με ποιους από αυτούς 

τους τρόπους δεν παρατηρούνται και με ποιους παρατηρούνται διακυμάνσεις στο ποσό του νερού 

που αποβάλλεται από τον οργανισμό; Ποιο είναι το κύριο όργανο που ρυθμίζει την ισορροπία του 

νερού στον οργανισμό και γιατί συμβαίνει αυτό;   

                                                                                                                                                             Μονάδες 4 

Απάντηση: Νερό χάνεται από τον οργανισμό με την άδηλο αναπνοή από το δέρμα, με τη μορφή 

ιδρώτα, με τα κόπρανα από τον γαστρεντερικό σωλήνα και με τα ούρα από τους νεφρούς. Κάτω 

από φυσιολογικές συνθήκες η απώλεια νερού με την άδηλο αναπνοή και με τα κόπρανα είναι 

περισσότερο ή λιγότερο σταθερές. Μεγαλύτερες διακυμάνσεις παρατηρούνται στην απώλεια 

υγρών από το δέρμα με τη μορφή ιδρώτα κατά τη θερμορύθμιση σε θερμό περιβάλλον και από τον 

γαστρεντερικό σωλήνα σε περίπτωση εμετών ή διάρροιας. Τον κύριο όμως ρόλο στη ρύθμιση της 

ισορροπίας του νερού στον οργανισμό τον έχουν οι νεφροί. Οι νεφροί με την ικανότητα που έχουν 

να συμπυκνώνουν ή να αραιώνουν σε μεγάλο βαθμό τα ούρα που αποβάλλουν, αποτελούν τον 

κύριο ρυθμιστικό παράγοντα στην ισορροπία των υγρών του σώματος. 

 

Γ6. Να αναφέρετε τα οργανικά και τα ανόργανα συστατικά των ούρων. 

                                                                                                                                                             Μονάδες 4 

Απάντηση: Το ούρο είναι ένα διάλυμα, το οποίο αποτελείται από νερό, οργανικά και ανόργανα 

στοιχεία. Τα κυριότερα οργανικά στοιχεία είναι: η ουρία, η κρεατινίνη, το ουρικό οξύ και το 

ιππουρικό οξύ. Στα ούρα σε μικρές ποσότητες συναντάμε επίσης λεύκωμα, αμινοξέα, οξαλικό οξύ, 

γαλακτικό οξύ και ουροχολίνη, η οποία δίνει το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα των ούρων. Τα 

κυριότερα ανόργανα στοιχεία που συναντάμε στα ούρα είναι το νάτριο, το χλώριο, το κάλιο, το 

μαγνήσιο, το αμμώνιο, ανθρακικά ιόντα, φωσφορικά ιόντα και θειικά ιόντα. 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Να αναφέρετε τη δράση της τεστοστερόνης στο γεννητικό σύστημα του άνδρα. 

                                                                                                                                                             Μονάδες 2 

Απάντηση: Στο γεννητικό σύστημα η τεστοστερόνη κατά την εμβρυϊκή περίοδο διαμορφώνει το 

γεννητικό σύστημα. Στην περίοδο της ήβης βοηθάει στην ανάπτυξη του προστάτη των 

σπερματοδόχων κύστεων, του πέους, της επιδιδυμίδας και των όρχεων. 
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Δ2. Να αναφέρετε από ποια μέρη αποτελείται το αιδοίο.  

                                                                                                                                                              Μονάδες 3 

Απάντηση: Το αιδοίο αποτελείται από την κλειτορίδα, τα μικρά και τα μεγάλα χείλη, το 

εφήβαιο, τον πρόδομο του κολεού, τους βολβούς του πρόδομου και τους μεγάλους αδένες του 

πρόδομου. 

 

Δ3.Ένα σπερματοζωάριο μετά την παραγωγή του ακολουθεί τη διαδρομή που έχει ως τελικό  

αποτέλεσμα τη γονιμοποίηση ενός ωαρίου. 

α.  Από που παράγονται τα σπερματοζωάρια, από ποια μέρη αποτελούνται και ποια διαδρομή 

(ονομαστικά) θα ακολουθήσουν ώσπου τελικά να εξέλθουν από το σώμα ενός άντρα;  

( Μονάδες 4) 

β. Στην πορεία που αναφέρατε τα σπερματοζωάρια συνοδεύονται και από τα εκκρίματα κάποιων 

οργάνων για να προκύψει τελικά το σπέρμα. Ποια είναι τα όργανα που παράγουν αυτά τα 

εκκρίματα; Ποιος είναι ο ρόλος των εκκριμάτων αυτών; (Μονάδες 3) 

γ. Το ωάριο που τελικά θα γονιμοποιηθεί από το σπερματοζωάριο ελευθερώνεται από ένα ώριμο 

ωοθυλάκιο. Από που δημιουργούνται τα ώριμα ωοθυλάκια, κάθε πόσο χρονικό διάστημα 

συμβαίνει αυτό και που βρίσκονται; (Μονάδες 3) 

δ. Ποια θα είναι η περαιτέρω πορεία του ωοθυλακίου μετά την ελευθέρωση του ωαρίου; 

(Μονάδες 3) 

ε. Που θα πραγματοποιηθεί η ένωση του ωαρίου με το σπερματοζωάριο, ποια θα είναι η 

μετέπειτα πορεία του ζυγωτού και πόσο θα διαρκέσει η κύηση;  (Μονάδες 3) 

στ. Να εξηγήσετε γιατί μπορεί να γίνει γονιμοποίηση του ωαρίου με σεξουαλική επαφή που έγινε 

πριν την απελευθέρωση του ωαρίου.  (Μονάδες 4) 

                                                                                                                                                           Μονάδες 20 

Απάντηση:  

α. Τα σπερματοζωάρια παράγονται από ειδικά κύτταρα που βρίσκονται στο τοίχωμα των 

σπερματικών σωληνάριων του όρχεως.  

Τα σπερματοζωάρια παρουσιάζουν τέσσερα μέρη: την κεφαλή, τον αυχένα, το σώμα και την ουρά. 

Τα σπερματοζωάρια παράγονται στους όρχεις και για να εξέλθουν από το σώμα ενός άντρα, θα 

ακολουθήσουν την εξής διαδρομή: επιδιδυμίδα,  σπερματικός πόρος, σπερματοδόχος κύστη, 

εκσπερματικός πόρος, σηραγγώδες σώμα ουρήθρας (πέος)  και βάλανος (πέος). 
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β. Η επιδιδυμίδα, ο σπερματικός πόρος, οι σπερματοδόχες κύστεις και κυρίως ο προστάτης 

παράγουν εκκρίματα. Τα εκκρίματα αυτά συμβάλλουν στη ζωτικότητα και κινητικότητα των 

σπερματοζωαρίων. 

γ. Σε κάθε ωοθυλακικό κύκλο ένα δευτερογενές ωοθυλάκιο ωριμάζει και μετατρέπεται σε 

ώριμο ωοθυλάκιο. Κάθε ώριμο ωοθυλάκιο καταλαμβάνει το περισσότερο από το πάχος της 

φλοιώδους ουσίας της ωοθήκης και αποτελείται από το περίβλημά του, από το άντρο και από το 

ωάριο. Όταν το ωοθυλάκιο ωριμάσει, το περίβλημά του σπάει και έτσι ελευθερώνεται το ωάριο, 

αυτό ονομάζεται ωοθυλακιορρηξία. Η ωοθυλακιορρηξία γίνεται 14 ημέρες πριν την εμφάνιση της 

επόμενης περιόδου, δηλαδή περίπου στη μέση του ωοθυλακικού κύκλου των 28 ημερών. 

δ. Με την ωοθυλακιορρηξία, δηλαδή μετά την κένωση του ωοθυλακίου από το υγρό και το 

ωάριο, το ωοθυλάκιο γεμίζει στην αρχή με αίμα (ερυθρό σωμάτιο). Αργότερα και όταν 

απορροφηθεί το αίμα γεμίζει με κύτταρα (ωχρό σωμάτιο)  και στη συνέχεια όταν αυτά διαλύονται, 

γεμίζει με συνδετικό ιστό (λευκό σωμάτιο).   

ε. Γονιμοποίηση ονομάζεται η συνένωση του ώριμου ωαρίου με το σπερματοζωάριο, που 

έχει σαν αποτέλεσμα το σχηματισμό του ζυγωτού. Το ζυγωτό είναι το πρώτο κύτταρο του 

ανθρώπινου οργανισμού. Η γονιμοποίηση γίνεται στις σάλπιγγες και συγκεκριμένα στη λήκυθο.  

Το γονιμοποιημένο ωάριο (ζυγωτό) παραμένει 3-4 ημέρες στη σάλπιγγα. Στη συνέχεια προχωρεί 

και φτάνει στην κοιλότητα της μήτρας όπου και εμφυτεύεται στο ενδομήτριο. Εκεί σχηματίζεται 

πλέον το έμβρυο και ο πλακούντας, στο σχηματισμό του οποίου συμβάλλουν και ορισμένα 

στοιχεία του ενδομήτριου. Η κύηση διαρκεί φυσιολογικά 40 εβδομάδες και λήγει με τον τοκετό. 

στ. Η γονιμοποίηση μπορεί να συμβεί 4-24 ώρες μετά την ωοθυλακιορρηξία. Επειδή τα 

σπερματοζωάρια ζουν μέχρι 72 ώρες, είναι δυνατό να γίνει η γονιμοποίηση με σεξουαλική επαφή 

η οποία θα προηγηθεί 2-3 ημέρες της ωοθηλακιορρηξίας. 

 

 
 
 
 
 


