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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο-6Ο  

 

ΘΕΜΑ Α 

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το 

γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

 

Ποιος από τους παρακάτω χόνδρους του λάρυγγα σχηματίζει το «μήλο του 

Αδάμ»;  

α. ο θυρεοειδής  

  

Μονάδες 5 

 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο 

τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη 

Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι 

λανθασμένη.  

 

1. Οι τελικές διακλαδώσεις του βρογχικού δέντρου καταλήγουν στις 

πνευμονικές κυψελίδες. Σ 

2. Ο υπεζωκότας είναι το υγρό μεταξύ του θώρακα και των πνευμόνων. Σ 

3. Οι τελικές διακλαδώσεις του βρογχικού δέντρου καταλήγουν στις 

πνευμονικές κυψελίδες. Σ 

4. Η τραχεία στο τέλος της διχάζεται στους δύο βρόγχους. Σ  

5. Οι μηνοειδείς βαλβίδες αποτελούνται από τρεις γλωχίνες. Σ 
 
6. Οι αρτηρίες φέρνουν οξυγονωμένο αίμα σε κάθε κύτταρο του σώματος. Σ 
 
7. Η τριγλώχινα βαλβίδα φράσσει το αριστερό κολποκοιλιακό στόμιο. Λ 
 
8. Άτομο ομάδας αίματος Ο δεν έχει συγκολλητινογόνα αλλά έχει 
συγκολλητίνες αντί-Α και αντί-Β. Σ 
 
9. Ο ορός ανήκει στην ενεργητική επίκτητη ανοσία. Λ 
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10. Η ανώνυμη φλέβα αλλά και η πυλαία καταλήγουν και οι δύο στην άνω 
κοίλη φλέβα. Λ 

Μονάδες 20 

                                                                                                                                                        

ΘΕΜΑ Β 

Β1. Τι είναι και ποιες είναι οι θηλές της γλώσσας; Που βρίσκονται; Να 

αναφέρετε τα είδη των θηλών και τι γνωρίζετε για αυτά. 

 Μονάδες 6 
Η γλώσσα εμφανίζει δύο επιφάνειες, την πάνω και την κάτω, και απαρτίζεται 
από τρία μέρη: τη βάση ή ρίζα, το σώμα και την κορυφή. Στην πάνω 
επιφάνεια έχει πολλές μικρές προεξοχές, τις θηλές της γλώσσας, που 
ανάλογα με το σχήμα τους διακρίνονται:  
α) στις τριχοειδείς, που είναι και οι περισσότερες,  
β) στις μυκητοειδείς, που βρίσκονται στην κορυφή της γλώσσας,  
γ) στις φυλλοειδείς, που βρίσκονται στο πίσω και πλάγια της γλώσσας και  
δ) στις περιχαρακωμένες οι οποίες είναι 8 με 12, είναι οι μεγαλύτερες, 
βρίσκονται στο πίσω μέρος της γλώσσας και σχηματίζουν ένα κεφαλαίο 
λάμδα, γνωστό σαν γευστικό λάμδα. 
 
Οι μυκητοειδείς, οι φυλλοειδείς και οι περιχαρακωμένες θηλές έχουν 
γευστικούς κάλυκες, δηλαδή σχηματισμούς από ειδικά κύτταρα για τη γεύση. 
Αυτά τα κύτταρα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα σε όλη την επιφάνεια 
της γλώσσας, γι’ αυτό αντιλαμβανόμαστε το γλυκό στην κορυφή, το ξινό και το 
αλμυρό στα πλάγια και το πικρό στο πίσω μέρος της γλώσσας.  
 

Β2. Ποιες είναι οι τέσσερις βαλβίδες της καρδιάς και πού βρίσκεται κάθε μία 

από αυτές;  

Μονάδες 7  
Ο δεξιός κόλπος επικοινωνεί με τη δεξιά κοιλία με ένα άνοιγμα, το οποίο 

ονομάζεται δεξιό κολποκοιλιακό στόμιο και το οποίο φράσσεται από μία 

βαλβίδα με τρεις γλωχίνες. Ονομάζεται τριγλώχινα βαλβίδα. Ανοίγει από 

πάνω προς τα κάτω σαν καταπακτή ρυθμικά και αφήνει να περάσει το αίμα 

κατά κύματα στη δεξιά κοιλία. Ο αριστερός κόλπος επικοινωνεί με την 

αριστερή κοιλία με το αριστερό κολποκοιλιακό στόμιο, το οποίο φράζει η 

μιτροειδής ή διγλώχινα βαλβίδα, που έχει δυο γλωχίνες. Υπάρχουν ακόμα στα 

στόμια των κοιλιών με τα αγγεία, οι μηνοειδείς βαλβίδες, που αποτελούνται 

από τρεις γλωχίνες, η αορτική βαλβίδα στην αριστερή κοιλία, που φράζει το 

στόμιο της αορτής και η πνευμονική στη δεξιά κοιλία, που φράζει το στόμιο 

της πνευμονικής αρτηρίας 

 

Β3. Να περιγράψετε τη δομή του δοντιού.  
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Μονάδες 5  
 

Σε κάθε δόντι υπάρχει η μύλη και η ρίζα ή ρίζες για τα πίσω δόντια. Η μύλη 
είναι το τμήμα του δοντιού το οποίο φαίνεται μέσα στη στοματική κοιλότητα 
και η ρίζα το τμήμα το οποίο βρίσκεται μέσα στο οστό. Το κάθε δόντι 
αποτελείται από σκληρές ουσίες, δηλαδή την αδαμαντίνη, την οδοντίνη και την 
οστεΐνη και τις μαλακές ουσίες, δηλαδή τα αγγεία και τα νεύρα που βρίσκονται 
στο κέντρο του δοντιού και με μία λέξη ονομάζονται πολφός. Το μεγαλύτερο 
μέρος των δοντιών αποτελείται από την οδοντίνη, η οποία καλύπτεται στην 
περιοχή της μύλης από την αδαμαντίνη και στην περιοχή της ρίζας από την 
οστέινη. Η αδαμαντίνη είναι η πιο σκληρή ουσία του ανθρωπίνου σώματος 
 

Β4. Να ονομάσετε τα μέρη του λεπτού εντέρου.  

Μονάδες 3  
 

Το λεπτό έντερο αποτελεί τη συνέχεια του στομάχου. Ξεκινάει από τον 
πυλωρό και φτάνει μέχρι το παχύ έντερο στην ειλεοτυφλική βαλβίδα. 
Βρίσκεται στην κάτω κοιλία και περιβάλλεται από το παχύ έντερο το οποίο 
σχηματίζει μία ατελή στεφάνη. Έχει συνολικό μήκος 6 - 7 μέτρα. Διακρίνεται 
σε τρία μέρη:  
α) το δωδεκαδάκτυλο,  
β) τη νήστιδα και  
γ) τον ειλεό. 
 

 

Β5. Τι είναι η γαλακτωματοποίηση του λίπους και πώς γίνεται;  

Μονάδες 4  
 

Η πέψη των λιπών γίνεται στο στομάχι και στο λεπτό έντερο με τη δράση 
ειδικών ενζύμων. Τα 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 και είναι 
πολύ μικρό το ποσό της πέψης τους στο στομάχι. 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 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. 
 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  Ποια είναι τα κυριότερα λίπη; 
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Να αναλύσετε τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο μεταβολισμός των λιπών.  
Μονάδες 7  

 
Τα λίπη είναι χημικές ενώσεις που βρίσκονται στις τροφές. Τα κυριότερα απ’ 
αυτά είναι: α) τα τριγλυκερίδια, β) τα φωσφολιπίδια, γ) η χοληστερόλη.  
 
Το λίπος αποθηκεύεται σε δύο κύριους ιστούς του σώματος, στο λιπώδη ιστό 
και στο συκώτι. Χρησιμεύει σαν αποθήκη ενέργειας του οργανισμού και για 
την παροχή θερμικής μόνωσης στο σώμα. Η ποσότητα των λιπών που 
αποθηκεύει ο οργανισμός προέρχεται είτε από λίπη που προσλαμβάνονται με 
την τροφή είτε από υδατάνθρακες της τροφής, οι οποίοι μετατρέπονται στον 
οργανισμό σε τριγλυκερίδια και χρησιμοποιούνται αργότερα για την απόδοση 
ενέργειας. Όταν ο οργανισμός προσλαμβάνει μεγαλύτερες ποσότητες τροφής 
από εκείνες που χρησιμοποιεί για την παραγωγή ενέργειας, τότε η περίσσεια 
της τροφής αποθηκεύεται με τη μορφή λίπους (παχυσαρκία). 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 τριγλυκερίδια να διασπαστούν σε λιπαρά οξέα και γλυκερόλη. 
Η μεταφορά γίνεται με τη μορφή λιπαρών οξέων. 
 
Γ2.  Ποιοι είναι οι χιτώνες του στομάχου; 

 Μονάδες 4  
 

Το στομάχι αποτελείται από 4 χιτώνες, οι οποίοι από έξω προς τα μέσα είναι: 
α) ο ορογόνος,  
β) ο μυϊκός,  
γ) ο υποβλεννογόνιος και  
δ) ο βλεννογόνος στον οποίο βρίσκονται οι γαστρικοί αδένες. 
 
 
Ποια είναι τα είδη των κυττάρων γαστρικών αδένων και ποιος ο ρόλος τους;  

Μονάδες 8  
 

Είδη κυττάρων των γαστρικών αδένων : 
α) τα κύρια κύτταρα. Αυτά εκκρίνουν το προένζυμο πεψινογόνο, το οποίο στο 
εσωτερικό του στομάχου ενεργοποιείται στο ένζυμο της πεψίνης, το οποίο 
διασπά τις πρωτεΐνες.  
β) τα καλυπτήρια ή τοιχωματικά κύτταρα. Αυτά παράγουν τα γαστρικά οξέα 
και τον ενδογενή παράγοντα, ο οποίος είναι απαραίτητος για το σχηματισμό 
των ερυθρών αιμοσφαιρίων,  
γ) τα βλεννώδη κύτταρα. Αυτά παράγουν βλέννα με την οποία προστατεύεται 
ο βλεννογόνος από τα οξέα και το ένζυμο της πεψίνης και  
δ) τα G-κύτταρα τα οποία βρίσκονται κυρίως στην πυλωρική μοίρα και 
παράγουν την ορμόνη γαστρίνη. 
 
Γ3. Να αναφέρετε ονομαστικά τις μοίρες του οισοφάγου. 

 Μονάδες 6 
 

χωρίζεται σε τέσσερις μοίρες:  
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α) την τραχηλική,  
β) τη θωρακική,  
γ) τη διαφραγματική (περνά μέσα από το διάφραγμα) και  
δ) την κοιλιακή.  
 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Δ1. Κατά την εισπνοή, συχνά, μόρια σκόνης κινούνται προς τους πνεύμονες. 
Με ποιο τρόπο, μέσω της τραχείας, ο οργανισμός εμποδίζει τα μόρια σκόνης 
να φτάσουν στους πνεύμονες;  
 

Μονάδες 4 
 

Εσωτερικά η τραχεία καλύπτεται από βλεννογόνο, ο οποίος έχει κροσσωτό 
επιθήλιο. Οι κροσσοί κινούνται προς τα πάνω δηλαδή προς τον λάρυγγα και 
έτσι διώχνουν ξένα σώματα μικρού μεγέθους που κινούνται προς τους 
πνεύμονες (π.χ. μόρια σκόνης) 
 
Δ2. Κατά την ανταλλαγή των αερίων διαμέσου της αναπνευστικής μεμβράνης, 
η μερική πίεση του οξυγόνου μέσα στις κυψελίδες είναι 100 mmHg και η 
μερική πίεση του οξυγόνου μέσα στα τριχοειδή είναι 40 mmHg. Να αναφέρετε 
αν το οξυγόνο θα κινηθεί από τις κυψελίδες προς τα τριχοειδή ή αντίστροφα 
και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
 

Μονάδες 6 
 

Η ανταλλαγή αερίων διαμέσου της αναπνευστικής μεμβράνης γίνεται εξαιτίας 
της διαφοράς των 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 τη 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. Έτσι το οξυγόνο κινείται από τις κυψελίδες προς 
τα τριχοειδή. 
 
Δ3. Τι γνωρίζετε για την ενδοκρινή μοίρα του παγκρέατος;  
 

Μονάδες 5  
 

Η ενδοκρινής μοίρα παράγει την ινσουλίνη και τη γλυκαγόνη, οι οποίες 
ρυθμίζουν την ανταλλαγή των υδατανθράκων στον οργανισμό. Οι ορμόνες 
αυτές παράγονται από ειδικούς κυτταρικούς σχηματισμούς, τα νησίδια του 
Langerhans, τα οποία βρίσκονται σε όλο το πάγκρεας και κυρίως στην ουρά 
 
Δ4. Περιγράψτε τις 3 φάσεις της κατάποσης 
  

Μονάδες 6  
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Η κατάποση είναι η λειτουργία κατά την οποία ο βλωμός μεταφέρεται από το 
στόμα στο στομάχι μέσω του φάρυγγα και του οισοφάγου. Η λειτουργία της 
κατάποσης γίνεται σε τρεις φάσεις: τη στοματική, τη φαρυγγική και την 
οισοφαγική. Απ’ αυτές μόνο η πρώτη ελέγχεται από τη θέλησή μας.  
■ Στοματική φάση. Στη φάση αυτή κλείνει το στόμα και η γλώσσα σηκώνεται 
και συμπιέζεται πάνω στη σκληρή υπερώα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται 
μετακίνηση του βλωμού προς τα πίσω δηλαδή προς τον φάρυγγα.  
■ Φαρυγγική φάση. Στη φάση αυτή κλείνει η αναπνευστική οδός. 
Συγκεκριμένα ανεβαίνει προς τα πάνω και εμπρός ο λάρυγγας και η 
επιγλωττίδα φράσσει το στόμιό του. Με τον τρόπο αυτό ο βλωμός μετακινείται 
προς τον οισοφάγο.  
■ Οισοφαγική φάση. Στη φάση αυτή και με τη βοήθεια των περισταλτικών 
κινήσεων ο βλωμός μετακινείται προς τα κάτω και φτάνει στο στομάχι 
 
Δ5. Περιγράψτε τη σκωληκοειδή απόφυση. Που βρίσκεται; Τι μήκος έχει; Ποια 
μέρη εμφανίζει και γιατί είναι αμυντικό όργανο;  
 

Μονάδες 4 
 

Βρίσκεται στο τυφλό έντερο και σε απόσταση 2 - 3 εκατοστά από την 
ειλεοτυφλική βαλβίδα . Έχει μήκος 6 - 10 εκατοστά και εμφανίζει 3 μέρη, τη 
βάση, το σώμα και την κορυφή. Είναι αμυντικό όργανο επειδή έχει τοίχωμα 
πλούσιο σε λεμφικό ιστό γι’ αυτό και έχει ονομαστεί «εσωτερική αμυγδαλή». 
Σε περίπτωση φλεγμονής μαζεύεται πύον και υπάρχει κίνδυνος ρήξης του 
τοιχώματός της (οξεία σκωληκοειδίτιδα) 
 


