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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 

1. Το ειδικό βάρος των ούρων είναι:  

α. 1 

β. 1050-1020 

γ. 1300-1500 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω 

 

2. Η κρεατινίνη είναι: 

α. Ανόργανο συστατικό των ούρων 

β. Οργανική ουσία των ούρων 

γ. Λεύκωμα 

δ. Αμμώνιο 

 

3. Μεγαλύτερο μήκος έχει: 

α. Η θηλυκή ουρήθρα 

β. Η ουρήθρα των αρσενικών ατόμων 

γ. Η ουρήθρα των ηλικιωμένων 

δ. Η ουρήθρα των παιδιών 
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4. Οι νεφρικές κάλυκες είναι: 

α. 9-10 μικροί που σχηματίζουν την νεφρική πύελο 

β. 2-3 μικροί  που σχηματίζουν την νεφρική πύελο 

γ. 9 -10  μεγάλοι που σχηματίζουν την νεφρική πύελο 

δ. 2-3 μεγάλοι που σχηματίζουν την νεφρική πύελο 

 

5. Σε επαφή με το ήπαρ έρχεται: 

α. Η μπροστινή επιφάνεια του αριστερού νεφρού 

β. Η μπροστινή επιφάνεια του δεξιού  νεφρού 

γ. Η μπροστινή επιφάνεια του τρίτου  νεφρού 

δ. Τίποτα από τα παραπάνω 

 

Α2. Σημειώστε ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες: 

1. Τα επινεφρίδια ανήκουν στο ουροποιητικό. 

2. Η ουρήθρα του ενός φύλου εξυπηρετεί και επιπλέον σύστημα οργάνων του 
ανθρώπου πέρα του ουροποιητικού. 

3. Ο δεξιός νεφρός βρίσκεται λίγο χαμηλότερα από τον αριστερό πιεζόμενος από το 
ήπαρ. 

4. Οι νεφρικές πυραμίδες συνίσταται από φλυώδη ουσία. 

5. Το πρόουρο  συλλέγεται στο έλυτρο Bowman.  

 

ΘΕΜΑ Β 

1. Ποια μέρη διακρίνουμε στην ουροδόχο κύστη; 

2. Ποιες μοίρες διαθέτει η ανδρική ουρήθρα; 

3. Με ποιους τρόπους απομακρύνεται το H2O από το ανθρώπινο σώμα; 

4. Εξηγήστε με ποιους ρυθμιστικούς μηχανισμούς ο ανθρώπινος οργανισμός 
ρυθμίζει την ισορροπία υγρών του σώματος; 

5. Αναφέρετε ονομαστικά 16 από τα 18 συστατικά των ούρων; 
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ΘΕΜΑ Γ 

1. Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται μια κάθετη τομή νεφρού. Ονομάστε 
όλες τις περιοχές που γνωρίζετε από το βιβλίο σας. Δηλαδή: 

Μυελώδης ουσία, φλοιώδης ουσία, νεφρική πυραμίδα, νεφρική κοιλία, μικροί 
νεφρικοί κάλυκες, θηλές πυραμίδων, ουροφόρα σωληνάρια, μεγάλοι νεφρικοί 
κάλυκες, νεφρική πύελος.  

Δείξτε τα παραπάνω επί της παρακάτω εικόνας του νεφρού που σας 
δίνεται. 
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2. Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζονται τα σωληνάρια που συνιστούν ένα 
νεφρώνα. Δείξτε τι αντιστοιχεί σε ποιο σωληνάριο. 

Έλυτρο του Bowman, εμβόλιμο εσπειραμένο σωληνάριο, εγγύς εσπειραμένο 
σωληνάριο, αγκύλη Henle, αθροιστικό σωληνάριο, αγγειώδες σπείραμα, 
προσαγωγό αρτηρίδιο, απαγωγό αρτηρίδιο, νεφρικό σωμάτιο. 
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3. Η κα Ματίνα εδώ και μερικές μέρες αισθάνεται έναν ισχυρό πόνο στην οσφυϊκή 
χώρα  ο οποίος αντανακλά στα γεννητικά όργανα. Οι συγγενείς της την 
μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου οι θεράποντες ιατροί (ουρολόγοι) της 
χορήγησαν σπασμολυτικά φάρμακα και της συνέστησαν θερμά επιθέματα στην 
οσφυϊκή χώρα και κυρίως άφθονα υγρά και κυρίως νερό. 

α. Από τι πάσχει η κα Ματίνα; 

β. Τι συνέβη στον οργανισμό της και εμφάνισε αυτά τα συμπτώματα; 

γ. Ποιος είναι μεγαλύτερος κίνδυνος για την κα Ματίνα από αυτό το περιστατικό; 

ΘΕΜΑ Δ 

1. Ποια είναι η ποσότητα των ουρών μας καθημερινά; Ποιο ρόλο έχει η αντιδιουρητική 
ορμόνη; 

2. Η μικρή Ιωάννα γεννήθηκε με νεφρική ανεπάρκεια, όμως ο πατέρας της, της  χάρισε 
δύο φορές την ζωή καθώς της έδωσε τον ένα νεφρό του. 

Ενδελεχείς εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην μικρή Ιωάννα έδειξαν ότι δεν έχει τη 
δυνατότητα αλλαγής του προούρου. 

α. Ποιο είναι το πρόβλημα των νεφρών που εμφανίζει η μικρή; 

β. Ποια από τις δυο εικόνες αποτελούν την Ιωάννα πριν και μετά την μεταμόσχευση 
νεφρού; 
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γ. Τι γνωρίζετε για την θέση της στο σώμα και την μορφολογία της ουροδόχου κύστεως 
της Ιωάννας πριν την μεταμόσχευση; 

Καλή Επιτυχία! 
 

 

 

 

 

 

 


