
ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΘΔΜΑΣΩΝ 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΝΑΣΟΜΙΑ – ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ 

 

ΘΔΜΑ Α  

Α1  

 

α-ΛΑΘΟΣ  

β-ΣΩΣΤΟ  

γ-ΛΑΘΟΣ  

δ-ΣΩΣΤΟ  

ε-ΣΩΣΤΟ  

 

Α2  

1-ζη  

2-δ  

3-β  

4-ε  

5-α 

 

ΘΔΜΑ Β  

 

Β1 Η αλδξηθή νπξήζξα έρεη κήθνο 20 εθαηνζηά πεξηπνπ.Δρεη ηξεηο κνίξεο:  

 

1)ηελ πξνζηαηηθή κνίξα:απηή βξίζθεηαη κέζα ζηνλ πξνζηάηε θαη ζε απηήλ 

εθβάιινπλ νη εθζπεξκαηηθνί πόξνη πνπ κεηαθέξνπλ ην ζπεξκα θαη ηα εθθξίκαηα 

άιισλ αδέλσλ ζηελ νπξήζξα.  

2)Τελ πκελώδε κνίξα:απηε πεξλάεη απν ην νπξνγελλεηηθό ηξίγσλν πνπ βξίζθεηαη ζην 

έδαθνο ηεο κηθξήο ππέινπ  

3)Τελ ζεξαγγώδε κνίξα:απηε βξίζθεηαη ζην ζεξαγγώδεο ζώκα ηεο νπξήζξαο ζην 

θάησ κέξνο ηνπ πένπο θαη θαηαιήγεη ζηε βάιαλν. Η αλδξηθή νπξήζξα εθηνο απν ηα 

νύξα κεηαθέξεη θαη ην ζπεξκα δειαδή εμππεξεηεί εθηνο απν ην νπξνπνηεηηθό θαη ην 

γελλεηηθό ζύζηεκα. 

 

Β2  

α)Υπεξαλνζνο νξόο νλνκάδεηαη ν νξόο πνπ παξαζθεπάδεηαη απν κίγκα νξώλ αηκαηνο 

αζζελώλ κε κεγάιε πεξηεθηηθόηεηα ζε αληηζώκαηα γηα ζπγθεθξηκέλν λόζεκα.  

β)Έλα άηνκν κεηά ηε ρνξήγεζε ππεξαλνζνπ νξνύ ζα απνθηήζεη ηερλεηή παζεηηθή 

αλνζία.Δλεξγνπνηείηαη ακέζσο κεηά ηε ρνξήγεζε ησλ αληηζσκάησλ.Γηαξθεί 2-3 

εβδνκάδεο. 

 

ΘΔΜΑ Γ  

Γ1.  

α)ν βιελλνγόλνο ηεο κύηεο ρξεζηκεύεη γηα ηε ζέξκαλζε,ηελ ύγξαλζε θαη ηνλ 

θαζαξηζκό ηνπ αέξα πνπ αλαπλένπκε Β)νη παξαξξηληθνί θόιπνη είλαη ην ηγκόξεην 

αλδξν,ν κεησπηαηνο θόιπνο,νη πξόζζηεο θαη νη νπίζζηεο εζκνεηδείο θπςέιεο θαη ν 

ζθελνεηδήο θόιπνο.  

 

Γ2.  

 



 

Α)απν ην πεξίβιεκα,απν ην άληξν, απν ην σάξην  

Β)Τα δεπηεξνγελή σνζπιάθηα πνπ δελ σξηκάδνπλ δελ εκθαλίδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

σνζπιαθηνξξεμίαο θαη νλνκάδνληαη άηξεηα.Απηα ππνπιάζζνληαη θαη ηέινο 

εμαθαλίδνληαη.  

 

Γ3.Απν ηελ αληνύζα ζσξαθηθή ανξηή εθθπνληαη δπν θιάδνη,ε δεμηα θαη ε αξηζηεξή 

ζηεθαληαία αξηεξία νη νπνίεο ηξνθνδνηνύλ κε αίκα ηα ηνηρώκαηα ηεο θαξδηάο. Η 

θαξδηά έρεη έλα μερσξηζηό θιεβηθν δίθηπν.Δλα κεγάιν κέξνο θιεβηδίσλ 

ζπλελώλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ην ζηεθαληαίν θόιπν,ν νπνίνο θέξλεη ην αίκα ζην 

δεμηό θόιπν ελώ ηα ππόινηπα θιεβηδηα εθβάιινπλ θαη’επζείαλ ζην δεμηό θόιπν. 

 

ΘΔΜΑ Γ  

 

Γ1. 

α) Σπγγελήο απιαζία ή αθαίξεζε ηνπ ζύκνπ αδέλα θαηα ηελ εκβξπτθή δσή νδεγεί ζε 

ζνβαξή ιεκθνπεληα κε ζπλέπεηα κεησκέλε αληίζηαζε ζηηο ινηκώμεηο πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζην ζάλαην.  

 

β) Ο ζύκνο αδέλαο ζπκκεηέρεη ζην αλνζνινγηθό ζύζηεκα ηνπ ηξγαληζκνπ.Πηζηεπεηαη 

όηη ν ζύκνο αδέλαο θαηα ηελ εκβξπτθή ειηθία δεκηνπξγεί ηα αξρέγνλα αλνζνθύηηαξα 

απν ηα νπνηα πξνέξρνληαη αξγνηεξα ηα ώξηκα αλνζνθύηηαξα θαη πηζαλώο πξνθαιεί 

ηελ αλνζνινγηθή σξίκαλζε ησλ κηθξώλ ιεκθνθπηηάξσλ.Δθθξηλεη κηα ιεκθνηξνπν 

νξκόλε θαη κηα πνιππεπηίδε ηε ζπκνζίλε.Η επίθηεηε αλνζία δηαθξίλεηαη ζε ρπκηθή 

θαη Κπηηαξηθή.Γηα ηελ Κπηηαξηθή αλνζία είλαη ππεύζπλα ηα Τ-ιεκθνθύηηαξα ηα 

νπνηα ερνπλ πεξάζεη απν ην ζύκν αδέλα ζε πξνγελέζηεξα ζηάδηα ηεο σξίκαλζεο 

ηνπο. 

 

Γ2  

Α)ν θύξηνο ξόινο ησλ πξσηετλώλ είλαη δνκηθόο,ελώ επηηεινύλ θαη αιιεο ιεηηνπξγίεο 

νπσο ε κεηαθνξά νμπγόλνπ ζην αίκα(αηκνζθαηξηλε),ε επηηάρπλζε ησλ ρεκηθώλ 

αληηδξάζεσλ ηνπ νξγαληζκνύ (έλδπκα ),ε ζπζηνιή ησλ κπσλ(αθηίλε,κπνζίλε)  

 

Β)Φξεηαδόκαζηε ηνπιάρηζηνλ 1 γξακκάξην πξσηεΐλεο ηελ εκέξα γηα θαζε θηιό ηνπ 

ζσκαηηθνύ καο βάξνπο. Σπλεπώο: 85 γξακκάξηα 

 

Γ3.Δζσηεξηθά ν βιελλνγόλνο ηνπ παρένο εληέξνπ δελ έρεη ιάρλεο θαη πιάθεο Payer 

ζε ζρέζε κε ην βιελλνγόλν ηνπ ειηθώδνπο εληέξνπ. 

 


