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ΞΑΛΔΙΙΑΓΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΖΚΔΟΖΠΗΩΛ ΔΞΑΙ (ΝΚΑΓΑ Α΄) ΘΑΗ ΚΑΘΖΚΑΡΩΛ 

ΔΗΓΗΘΝΡΖΡΑΠ ΖΚΔΟΖΠΗΩΛ ΔΞΑΙ (ΝΚΑΓΑ Α΄ ΘΑΗ Β΄) 

ΠΑΒΒΑΡΝ 10 ΗΝΛΗΝ 2017 

ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΛΑΡΝΚΗΑΠ-ΦΠΗΝΙΝΓΗΑΠ ΗΗ 

 

ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ  

 

ΘΔΚΑ Α 

Α1. 

α) Λ  β) Σ  γ) Σ  δ) Λ  ε) Σ 

 

Α2. 

1  γ  2  β  3  β  4  α  5  δ 

 

ΘΔΚΑ Β 

Β1. 

Κιάδνη ηεο θνηιηαθήο ανξηήο είλαη: 

α) ε θάησ θξεληθή αξηεξία γηα ην δηάθξαγκα 

β) νη νζθπτθέο αξηεξίεο γηα ην ηνίρσκα ηεο θνηιίαο 

γ) νη λεθξηθέο αξηεξίεο γηα ηνπο λεθξνύο 

δ) νη επηλεθξίδηεο αξηεξίεο γηα ηα επηλεθξίδηα θαη ηέινο νη ζπεξκαηηθέο ζηνπο άλδξεο θαη νη 

σνζεθηθέο γηα ηηο γπλαίθεο 

 

Β2. 

Οη νπζίεο πνπ εηζάγνληαη ζηνλ νξγαληζκό γηα λα πξνθιεζεί αλνζία ιέγνληαη εκβόιηα. Οη ηδηόηεηεο 

πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη νπζίεο απηέο είλαη: 

1. λα είλαη ηζρπξά αληηγόλα θαη 

2. λα κελ βιάπηνπλ ην νξγαληζκό 

 

Β3.  

Δθθνξεηηθή νδόο ηνπ ήπαηνο είλαη ν δξόκνο από ηνλ νπνίν κεηαθέξεηαη ε ρνιή ζην 

δσδεθαδάθηπιν. Χσξίδεηαη ζε δύν κνίξεο, ηελ ελδνεπαηηθή θαη ηελ εμσεπαηηθή. 
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ΘΔΚΑ Γ. 

Γ1. 

Δίδε θπηηάξσλ ησλ γαζηξηθώλ αδέλσλ: 

α) ηα θύξηα θύηηαξα, πνπ εθθξίλνπλ ην πξνέλδπκν πεςηγόλν 

β) θαιππηήξηα ή ηνηρσκαηηθά θύηηαξα, παξάγνπλ ηα γαζηξηθά νμέα 

γ) ηα βιελλώδε θύηηαξα, παξάγνπλ βιέλλα 

δ) ηα G – θύηηαξα, παξάγνπλ ηελ νξκόλε γαζηξίλε 

 

Γ2. 

Όηαλ ε νπξνδόρνο θύζηε είλαη άδεηα έρεη ζρήκα θσληθό, ελώ όηαλ είλαη γεκάηε κε νύξα έρεη ζρήκα 

ζθαηξηθό. Η ζέζε ηεο νπξνδόρνπ θύζηεο ζηε γπλαίθα είλαη αλάκεζα ζηελ εβηθή ζύκθπζε θαη ηε 

κήηξα, ελώ ζηνλ άλδξα είλαη αλάκεζα ζηελ εβηθή ζύκθπζε θαη ζην νξζόλ.  

Σηνλ άλδξα θάησ από ηελ νπξνδόρν θύζηε βξίζθεηαη ν πξνζηάηεο. Σηελ νπξνδόρν θύζηε 

δηαθξίλνπκε ηε βάζε ή ππζκέλα, ην ζώκα θαη ηελ θνξπθή. 

 

ΘΔΚΑ Γ 

Γ1. 

Γεπηεξνγελήο απάληεζε είλαη ε απάληεζε ηνπ νξγαληζκνύ ζηε λέα είζνδν ελόο αληηγόλνπ πνπ έρεη 

εηζβάιιεη ζηνλ νξγαληζκό θαη ζην παξειζόλ. Σε απηήλ θαζνξηζηηθό ξόιν παίδνπλ ηα κλεκνληθά 

θύηηαξα πνπ θπθινθνξνύλ ζην αίκα. Η δεπηεξνγελήο απάληεζε έρεη δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηελ 

πξσηνγελή: 

1. αξρίδεη ακέζσο κεηά ηελ εθ λένπ είζνδν ηνπ αληηγόλνπ 

2. είλαη πνιύ ηζρπξόηεξε από ηελ πξσηνγελή θαη 

3. παξάγνληαη αληηζώκαηα γηα πνιινύο κήλεο θαη όρη γηα ιίγεο εβδνκάδεο 

 

Γ2. 

Μεηά ηε γνληκνπνίεζε ηνπ σαξίνπ ην σρξό ζσκάηην ηεο σνζήθεο δελ κεηαηξέπεηαη ζε ιεπθό 

ζσκάηην, αιιά παξακέλεη σο σρξό ζσκάηην ηεο θύεζεο θαη ρξεζηκεύεη γηα ηελ παξαγσγή 

νηζηξνγόλσλ θαη πξνγεζηεξόλεο, έσο όηνπ ην ξόιν απηό λα αλαιάβεη ν πιαθνύληαο (δεύηεξν 

ηξίκελν ηεο θύεζεο). 

 

Γ3. 

Η αληαιιαγή αεξίσλ κέζσ ηεο αλαπλεπζηηθήο κεκβξάλεο γίλεηαη εμαηηίαο ηεο δηαθνξάο ησλ 

κεξηθώλ πηέζεσλ ηνπ νμπγόλνπ θαη ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηηο δύν πιεπξέο ηεο κεκβξάλεο. 
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Σύκθσλα κε ηνπο λόκνπο ηεο θπζηθήο ηα αέξηα κεηαθηλνύληαη από ηελ πεξηνρή κε ηε κεγαιύηεξε 

πίεζε πξνο απηήλ κε ηε κηθξόηεξε. Η κεξηθή πίεζε ηνπ νμπγόλνπ κέζα ζηηο θπςειίδεο είλαη 

100mm Hg ελώ ε κεξηθή πίεζε ηνπ νμπγόλνπ κέζα ζηα ηξηρνεηδή είλαη 40mm Hg. Έηζη ην νμπγόλν 

θηλείηαη από ηηο θπςειίδεο πξνο ηα ηξηρνεηδή. 


