
 Θέκαηα θαη Απαληήζεηο Καηαηαθηεξίσλ Εμεηάζεσλ 2013 

 

Ννζειεπηηθή Αζελώλ  

 

Αλαηνκία  

 

 

1) Ποιες αρηηρίες αιμαηώνοσν ηον εγκέθαλο και από ποια ηρήμαηα περνούν; 

Απάνηηζη: 

Έρεη πινύζηα αηκάησζε από δύν δεύγε αγγείσλ: ηηο Δύν Έζσ Καξσηίδεο αξηεξίεο & ηηο Δύν 

Σπνλδπιηθέο αξηεξίεο. Η έζσ θαξσηίδα εηζέξρεηαη ζηνλ θαξσηηδηθό ζσιήλα ζηε ιηζνεηδή κνίξα 

ηνπ θξνηαθηθνύ νζηνύ θαη εηζδύεη ζην κέζν θξαληαθό βόζξν κέζσ ηνπ πξόζζηνπ ξεγκαηώδνπο 

ηξήκαηνο. Οη ζπνλδπιηθέο αξηεξίεο εηζέξρνληαη ζηνλ νπίζζην θξαληαθό βόζξν κέζσ ηνπ ηληαθνύ 

ηξήκαηνο, ζηε ζπλέρεηα ζπλελώλνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ηε βαζηθή αξηεξία. Ο αξηεξηαθόο θύθινο 

(ή εμάγσλν ηνπ Willis) απνηειεί ζεκαληηθό αλαζηνκσηηθό δίθηπν κεηαμύ ησλ ηεζζάξσλ αξηεξηώλ 

πνπ αηκαηώλνπλ ηνλ εγθέθαιν θαη εληνπίδεηαη ζηε βάζε ηνπ εγθεθάινπ. Σρεκαηίδεηαη από ηε 

ζπκβνιή: ησλ νπίζζησλ εγθεθαιηθώλ αξηεξηώλ (θιάδνη βαζηθήο αξηεξίαο), ησλ νπίζζησλ 

αλαζηνκσηηθώλ αξηεξηώλ, ησλ έζσ θαξσηίδσλ, ησλ πξόζζησλ εγθεθαιηθώλ αξηεξηώλ & ησλ 

πξόζζησλ αλαζηνκσηηθώλ αξηεξηώλ. 

 

2) Αναηομική δομή ηφν παρακάηφ οζηών: 

i. Βρατιονιο οζηό 

ii. Κνήμη 

iii. Οζθσικοί ζπονδσλοι 

iv. Κάηφ γνάθος 

Απάνηηζη: 

ΒΡΑΥΙΟΝΙΟ ΟΣΟ: Είλαη απινεηδέο επηκήθεο νζηό ην νπνίν θέξεη ζώκα, άλσ θαη θάησ άθξν. Τν 

άλσ άθξν ηνπ βξαρηνλίνπ νζηνύ εκθαλίδεη ηελ θεθαιή, ε νπνία ζρεκαηίδεη πεξίπνπ ην έλα ηξίην 

κηαο ζθαίξαο θαη ζπληάζζεηαη κε ηελ σκνγιήλε. Κάησ από ηελ θεθαιή βξίζθεηαη ν αλαηνκηθόο 

απρέλαο, θάησ από ηνλ απρέλα ππάξρνπλ ην κείδνλ θαη ην ειάζζνλ βξαρηόλην όγθσκα, ηα νπνία 

ρσξίδνληαη κε ηελ αύιαθα ηεο καθξάο θεθαιήο ηνπ δηθεθάινπ κπόο. Σην ζεκείν πνπ κεηαπίπηεη 

ζην ζώκα ππάξρεη ν ζηελόο ρεηξνπξγηθόο απρέλαο. Σην κέζν ηεο πξόζζηαο έμσ επηθάλεηαο ηνπ 

ζώκαηνο βξίζθεηαη ηξαρύ έπαξκα ην νπνίν ιέγεηαη δειηνεηδέο ηξάρπζκα. Πίζσ θαη θάησ από ην 

ηξάρπζκα ππάξρεη ε αύιαθα ηνπ θεξθηδηθνύ λεύξνπ. Σην θάησ άθξν ηνπ νζηνύ εληνπίδνληαη:  ε 

παξαθνλδύιηα θαη παξαηξνρίιηα απόθπζε, ν θόλδπινο γηα ηελ ζύληαμε κε ηελ θεθαιή ηεο θεξθίδαο 

θαη ε ηξνρηιία γηα ηελ ζύληαμε κε ηελ κελνεηδή εληνκή ηεο σιέλεο. Πάλσ από ηνλ θόλδπιν 

βξίζθεηαη ην ππεξθνλδύιην βνζξίν, ην νπνίν ππνδέρεηαη ηελ θεθαιή ηεο θεξθίδαο όηαλ ν αγθώλαο 

θάκπηεηαη. Πάλσ από ηελ ηξνρηιία, ζηελ πξόζζηα επηθάλεηα βξίζθεηαη ν θνξσλνεηδήο βόζξνο, ν 

νπνίνο ππνδέρεηαη ηελ θνξσλνεηδή απόθπζε ηεο σιέλεο θαηά ηελ θάκςε ηνπ αγθώλα θαη ν 

σιεθξαληθόο βόζξνο πνπ ππνδέρεηαη ην σιέθξαλν ηεο σιέλεο θαηά ηελ έθηαζε ηνπ αγθώλα. 

 

ΚΝΗΜΗ: Εκθαλίδεη: Άλσ άθξν, ζώκα θαη θάησ άθξν.  

Άλσ άθξν: Εκθαλίδεη έζσ θαη έμσ θλεκηαίν θόλδπιν, νη νπνίνη ζπληάζζνληαη κε ηνπο κεξηαίνπο 

θνλδύινπο ζηελ άξζξσζε ηνπ γόλαηνο.Οη άλσ αξζξηθέο επηθάλεηεο ησλ θλεκηαίσλ θνλδύισλ 

ρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε ηνλ πξόζζην θαη νπίζζην κεζνγιήλην βόζξν, αλάκεζα από ηνπο βόζξνπο 

βξίζθεηαη ην κεζνθνλδύιην έπαξκα. Σηελ έμσ επηθάλεηα ηνπ έμσ θνλδύινπ ππάξρεη αξζξηθή 

επηθάλεηα γηα ηελ θεθαιή ηεο πεξόλεο.  

Σώκα: Σε εγθάξζηα δηαηνκή ην ζώκα ηεο θλήκεο έρεη ζρήκα ηξηγσληθό θαη εκθαλίδεη ηξεηο 

επηθάλεηεο (έζσ, έμσ θαη νπίζζηα)  θαη ηξία ρείιε (πξόζζην, έζσ, έμσ ή κεζόζηεν). Τν πξόζζην θαη 

έζσ ρείινο καδί κε ηελ έζσ επηθάλεηα βξίζθνληαη ππό ην δέξκα θαη είλαη ςειαθεηά. Τν πξόζζην 

ρείινο πξνέρεη θαη ζρεκαηίδεη ηελ θλεκηαία αθξνινθία, ελώ ζην άλσ πέξαο ηεο εληνπίδεηαη ην 

θλεκηαίν θύξησκα (είλαη ην ζεκείν θαηάθπζεο ηνπ επηγνλαηηδηθνύ ζπλδέζκνπ). Τν έμσ ή κεζόζηεν 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



ρείινο ρξεζηκεύεη γηα ηελ πξόζθπζε ηνπ κεζόζηενπ πκέλα. Η νπίζζηα επηθάλεηα θέξεη ηελ 

ππνθλεκίδηα γξακκή γηα ηελ πξόζθπζε ηνπ ππνθλεκίδηνπ κπόο.  

Κάησ άθξν: Σην θάησ άθξν εληνπίδνπκε ζηελ έζσ επηθάλεηα ηνλ έζσ ζθπξό, ελώ ε θάησ αξζξηθή 

επηθάλεηα γηα ηελ ζύληαμε κε ηνλ αζηξάγαιν έρεη ζρήκα εθηππηνεηδή. Η έμσ επηθάλεηα ηνπ θάησ 

άθξνπ ηεο θλήκεο θέξεη επξύ αλώκαιν εληύπσκα γηα ηε ζύληαμε κε ηελ πεξόλε. 

 

ΟΦΤΙΚΟΙ ΠΟΝΓΤΛΟΙ: Tα νζηά απηά βξίζθνληαη ζηε κεζόηεηα ηεο ξάρεο θαη νη Αθαλζώδεηο 

απνθύζεηο ηνπο είλαη νξαηέο, όηαλ ε ζπνλδπιηθή ζηήιε θάκπηεηαη.  

Αλαγλσξίδνληαη από ηα ζπκπαγή ζώκαηά ηνπο, ηα δπλαηά πέηαιά ηνπο θαη από ηελ απνπζία 

πιεπξηθώλ εκηγιελίσλ. Είλαη ππεύζπλνη γηα ην πάρνο πνπ πξνζδίδνπλ ζην ρακειό κέξνο ηνπ 

θνξκνύ, ζην κέζν επίπεδν. Τα ζώκαηά ηνπο, όηαλ παξαηεξνύληαη από πάλσ, έρνπλ ζρήκα 

λεθξνεηδέο θαη νη απνθύζεηο ηνπο πνηθίινπλ ζε ζρήκα από σνεηδέο κέρξη ηξηγσληθό.  

Ο κεγαιύηεξνο από ηνπο θηλεηνύο ζπνλδύινπο είλαη ν Ο5, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη από ηηο ηζρπξέο 

εγθάξζηεο απνθύζεηο ηνπ. Απηόο ν ζπόλδπινο ζπκκεηέρεη ζην ζρεκαηηζκό ηεο νζθπντεξήο γσλίαο 

θαη κέζσ απηνύ κεηαβηβάδεηαη ην βάξνο ην ζώκαηνο ζηε βάζε ηνπ ηεξνύ νζηνύ. 

 

ΚΑΣΩ ΓΝΑΘΟ: Απνηειείηαη από ηξία αλαηνκηθά κέξε: Κιάδνο, Γσλία, Σώκα. Τα βαζηθά 

αλαηνκηθά ζηνηρεία ηεο είλαη: ν θόλδπινο, ε θνξσλνεηδήο απόθπζε, ε γσλία, ην γλαζηαίν ηξήκα, ην 

γελεηαθό ηξήκα, ην καζεηήξην ηξάρπζκα θαη ηε θαηληαθή απόθπζε.  

 

3) Ποσ παροτεηεύει ο μείζφν θφρακικός πόρος; 

Απάνηηζη: 

Απνηειεί ην κεγαιύηεξν ιεκθαγγείν ηνπ ζώκαηνο, παξνρεηεύεη ηε ιέκθν ζην θιεβηθό ζύζηεκα. 

Εθβάιιεη ζηελ αξηζηεξή αλώλπκε θιέβα (ζηε ζπκβνιή ηεο αξηζηεξήο έζσ ζθαγίηηδαο κε ηελ 

αξηζηεξή ππνθιείδηα θιέβα). Αζξνίδεη ηε ιέκθν νιόθιεξνπ ηνπ ζώκαηνο εθηόο ηνπ δεμηνύ πιάγηνπ 

ηεο θεθαιήο ηνπ ηξαρήινπ, ηνπ δεμηνύ άλσ άθξνπ θαη ηνπ δεμηνύ πιάγηνπ ηνπ ζώξαθα, νη πεξηνρέο 

απηέο παξνρεηεύνληαη από ηνλ ειάζζνλα ζσξαθηθό πόξν ν νπνίνο εθβάιιεη ζην θιεβηθό ζύζηεκα, 

ζηε ζπκβνιή δεμηάο έζσ ζθαγίηηδαο θαη δεμηάο ππνθιείδηαο θιέβαο. 

 

4) Περιγράυηε (έκθσζη, καηάθσζη, νεύρφζη, ενέργεια) ηοσς παρακάηφ μύες (ενδεικηικά 

αναθέρονηαι 2 παραδείγμαηα): 

i. Ορθός κοιλιακός, 

ii. ηερνοκλειδομαζηοειδης 

Απάνηηζη: 

Οξζόο θνηιηαθόο 

Έθθπζε: Ηβηθή ζύκθπζε θαη αθξνινθία 

Καηάθπζε: Ξηθνεηδήο απόθπζε θαη πιεπξηθνί ρόλδξνη 5νο-7νο. 

Νεύξσζε: Πξόζζηνη  θιάδνη ησλ θαηώηεξσλ έμη ζσξαθηθώλ λεύξσλ 

Ελέξγεηεο: Σπκπηέδεη ηα θνηιηαθά ζπιάρλα, θάκπηεη ηνλ θνξκό 

Εκθαλίδεη ηελόληηεο εγγξαθέο 

 

ηερνοκλειδομαζηοειδης 

Εθθύζεηο: Σηεξληθή κνίξα: πξόζζηα επηθάλεηα ιαβήο ηνπ ζηέξλνπ. Κιεηδηθή κνίξα: άλσ επηθάλεηα 

έζσ ηξηηεκνξίνπ ηεο θιείδαο. 

Καηάθπζε: καζηνεηδήο απόθπζε θαη άλσ απρεληθή γξακκή ηνπ ηληαθνύ νζηνύ. 

Νεύξσζε: Νσηηαία κνίξα παξαπιεξσκαηηθνύ λεύξνπ (ΧΙ εγθεθαιηθή ζπδπγία) θαη θιάδνη ηνπ 

δεύηεξνπ θαη ηξίηνπ απρεληθνύ λεύξνπ(Α2, Α3).  

Ελέξγεηα: ζηξνθή ηξαρήινπ θαη πξνζώπνπ πξνο ην αληίζεην πιάγην, θιίζε ηεο θεθαιήο πξνο ην 

ζύζηνηρν πιάγην (εηεξόπιεπξε ελέξγεηα), θάκςε ηνπ ηξαρήινπ θαη έιμε ηεο θεθαιήο πξνο ηα 

εκπξόο (ακθνηεξόπιεπξε ελέξγεηα). 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


