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Γ΄ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑ.Λ.
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ΑΝΑΣΟΜΙΑ – ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ
(Ενδεικηικές Απανηήζεις)
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ΘΔΜΑ Β
B1. Τν 75% ηνπ βάξνπο ησλ θνπξάλσλ απνηειείηαη από λεξό, ελώ ην ππόινηπν
25% είλαη βαθηήξηα, αλόξγαλεο νπζίεο, θπηηθέο ίλεο θαη ιηπίδηα.
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B2. Η θπςειηδνηξηρνεηδηθή κεκβξάλε ή αλαπλεπζηηθή κεκβξάλε απνηειείηαη
από:
Α. Μηα ζηνηβάδα πγξνύ πνπ επαιείθεη ηελ θπςειίδα
Β. Τν θπςειηδηθό επηζήιην
Γ. Τε βαζηθή κεκβξάλε ηεο θπςειίδαο
Γ. Πνιύ ιεπηό ελδηάκεζν ρώξν
Δ. Τε βαζηθή κεκβξάλε ηνπ ηξηρνεηδνύο
ΣΤ. Τν ελδνζήιην ηνπ ηξηρνεηδνύο
B3. Ο κέζνο ρηηώλαο ησλ αξηεξηώλ απνηειείηαη από:
Μπηθέο ίλεο, νη νπνίεο ζπζπώληαη θαη ραιαξώλνπλ, απμνκεηώλνληαο ηε
δηάκεηξν ηεο αξηεξίαο. Διαζηηθέο ίλεο, νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ ηε κεηάδνζε
ηνπ ζθπγκνύ θαη ηελ πξνώζεζε ηνπ αίκαηνο ζηελ πεξηθέξεηα. Σηηο αξηεξίεο κε
κεγάιε δηάκεηξν, όπσο ε ανξηή, νη πεξηζζόηεξεο ίλεο είλαη ειαζηηθέο.
ΘΔΜΑ Γ
Γ1.
α) Η κήηξα βξίζθεηαη κέζα ζηε κηθξή πύειν πίζσ από ηελ νπξνδόρν θύζηε
θαη κπξνζηά από ηελ ηειηθή κνίξα ηνπ παρένο εληέξνπ, δειαδή ην νξζό.
β) Η θνηιόηεηα ηνπ ζώκαηνο ηεο κήηξαο επαιείθεηαη από βιελλνγόλν πνπ
ιέγεηαη ελδνκήηξην θαη ε θνηιόηεηα ηνπ ηξαρήινπ από βιελλνγόλν πνπ ιέγεηαη
ελδνηξάρεινο. Οη βιελλνγόλνη απηνί παξνπζηάδνπλ θπθιηθέο κεηαβνιέο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ σνζεθηθνύ θύθινπ.
γ) Σην ελδνκήηξην θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο θάζεο ηνπ θύθινπ
πξνθαιείηαη ππεξαηκία, ππεξπιαζία, ππεξηξνθία. Καηά ηελ εθθξηηηθή θάζε ε
πξνγεζηεξόλε δξα ζην ελδνκήηξην θαη ην ππεξπιαζκέλν ελδνκήηξην πέθηεη
ππό κνξθή αηκνξξαγίαο. Η αηκνξξαγία απηή ιέγεηαη έκκελνο ξύζε (πεξίνδνο).
Γ2.
α) Ο ιίζνο έρεη ζρεκαηηζηεί ζηνπο λεθξηθνύο θάιπθεο.
β) Ο ιίζνο κεηαθηλείηαη πξνο ηνλ νπξεηήξα θαη κπνξεί λα ζθελώζεη ζε έλα
από ηα ζηελώκαηα ηνπ νπξεηήξα.
γ) Όηαλ ζθελώζεη ν ιίζνο ηόηε ηα νύξα πνπ παξάγνληαη από ην λεθξό δελ
κπνξνύλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ νπξνδόρν θύζηε θαη έηζη ππάξρεη θίλδπλνο
θαηαζηξνθήο ηνπ λεθξνύ.
Γ3.
α) Δπηηπγράλεηαη θπζηθή παζεηηθή αλνζία θαζώο ηα αληηζώκαηα κεηαθέξνληαη
από ηε κεηέξα ζην παηδί θαηά ηνλ ζειαζκό ηηο πξώηεο κέξεο ηεο δσήο ηνπ
(πξσηόγαια) αιιά θαη έπεηηα κε ην γάια ηεο κεηέξαο. Με ηνλ ηξόπν απηό
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πξνζηαηεύεηαη ην βξέθνο από δηάθνξεο ινηκώμεηο ηνπο πξώηνπο κήλεο ηεο
δσήο ηνπ.
β) Η σθπηνθίλε δξα ζηελ παξαγσγή ηνπ γάιαθηνο από ηνπο καζηνύο θαηά ηελ
πεξίνδν ηνπ ζειαζκνύ, άκεζα δξώληαο ζηνπο καζηνύο θαη έκκεζα κε ηε
δηέγεξζε ηνπ πξόζζηνπ ινβνύ ηεο ππόθπζεο γηα παξαγσγή πξνιαθηίλεο.
ΘΔΜΑ Γ
Γ1.
Δίλαη ε παξσηίδα πνπ είλαη ν κεγαιύηεξνο από ηνπο κεγάινπο ζηαινγόλνπο
αδέλεο. Βξίζθεηαη θάησ από ην δέξκα, ζηελ νπηζζνγλαζηαία ρώξα πάλσ από
ηελ θξνηαθνγλαζηθή δηάξζξσζε. Ο ηαηξόο ζα αλαδεηήζεη ηνλ πόξν ηνπ ζην
πξνζηόκην απέλαληη από ηε κύιε ηνπ 2νπ άλσ γνκθίνπ θαζώο εθεί εθβάιιεη.
Γ2.
Οη αδέλεο είλαη νη εμήο:
Πάγθξεαο. Η ελδνθξηλήο κνίξα παξάγεη ηηο ηλζνπιίλε θαη γιπθαγόλε θαη ε
εμσθξηλήο κνίξα παξάγεη ην παγθξεαηηθό πγξό.
Όξρεηο. Η ελδνθξηλήο κνίξα παξάγεη ηεζηνζηεξόλε θαη νηζηξνγόλα ζε κηθξή
πνζόηεηα ελώ ε εμσθξηλήο παξάγεη ηα γελεηηθά θύηηαξα, ηα ζπεξκαηνδσάξηα.
Ωνζήθεο. Η ελδνθξηλήο κνίξα παξάγεη νηζηξνγόλα θαη πξνγεζηεξόλε, ελώ ε
εμσθξηλήο παξάγεη γελεηηθά θύηηαξα, ηα σάξηα.
Γ3.
α) Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κεηαθέξεηαη ζε πνζνζηό 25% ελσκέλν κε ηελ
αηκνζθαηξίλε θαη αθνινπζεί ηελ εμήο πνξεία:
Τξηρνεηδή δεμηνύ θάησ άθξνπ  θιέβεο δεμηνύ θάησ άθξνπ  έζσ ή έμσ
δεμηά ιαγόληα θιέβα  δεμηά θνηλή ιαγόληα θιέβα  θάησ θνίιε θιέβα 
δεμηόο θόιπνο  δεμηά θνηιία πλεπκνληθή αξηεξία (δεμηά ή αξηζηεξή) 
ηξηρνεηδή πλεπκνληθώλ θπςειίδσλ.
β) Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κεηαθέξεηαη από ην αίκα κε άιινπο δπν ηξόπνπο:
δηαιπκέλν ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο ζε πνζνζηό 7%
κε ηε κνξθή δηηηαζξαθηθώλ ηόλησλ ζε πνζνζηό 68%.
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