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Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα καθεµιάς από τις παρακάτω
προτάσεις και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν
είναι λανθασµένη.
Α.
Β.
Γ.
∆.
Ε.

2.

Στραγγουρία είναι η επώδυνη διάθεση του αρρώστου να ουρήσει και η
εντύπωση ότι µετά την ούρηση δεν άδειασε τελείως η κύστη.
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ΘΕΜΑ 1ο

Οι σαλµονέλλες είναι ιοί του εντερικού σωλήνα του ανθρώπου και
µεταδίδονται µέσω του πεπτικού συστήµατος.

Τα αντιρετροϊκά φάρµακα αναστέλλουν τη δράση ενζύµων µε τα οποία
ο ιός HIV προσκολλάται στα λεµφοκύτταρα ή αναστέλλουν τη δράση
της πρωτεάσης.
Προληπτικά σε ασθενείς µε θροµβοφλεβίτιδα δίνονται αντιπηκτικά και
θροµβολυτικά.

Η ιντερφερόνη εµποδίζει τον πολλαπλασιασµό του ιού που µπορεί να
έχει προκαλέσει την χρόνια ηπατίτιδα.

Μονάδες 10

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε τα αντίστοιχα της στήλης Β,
αντιγράφοντας τις απαντήσεις σας στο τετράδιό σας.

ÈÅ

ΣΤΗΛΗ Α
1. Μερική απόφραξη λεπτού
εντέρου
2. Σποροζωϊτες
3. Βρογχογραφία
4. Παροξυντική νυχτερινή
δύσπνοια
5. Νόσος του Graves
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ΣΤΗΛΗ Β
α. Καταστροφή ερυθρών
αιµοσφαιρίων
β. Συµφορητική καρδιακή
ανεπάρκεια
γ. Yπερθυρεοειδισµός
δ. Πόνοι µε επανειληµµένους
εµετούς
ε. Σκιαγράφηση βρογχικού δένδρου

Μονάδες 15
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ΘΕΜΑ 2ο
1.

Να δοθούν οι παρακάτω ορισµοί: ανουρία, υπόταση, δυσφαγία.

2.

Ποιες είναι οι αιτίες της ανεπάρκειας της ινσουλίνης κατά το σακχαρώδη
διαβήτη;
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Μονάδες 12

ΘΕΜΑ 3ο

Ποιοι είναι οι προδιαθεσικοί αποδεδειγµένοι παράγοντες σε ισχαιµική
καρδιοπάθεια;
Μονάδες 7

2.

Ποιοι είναι οι τρόποι διάγνωσης του πρωτογενούς καρκίνου του ήπατος και µε
ποιους τρόπους αντιµετωπίζεται;
Μονάδες 10

3.

Ποιες είναι οι κυριότερες µορφές της φυµατίωσης (ονοµαστικά);
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Μονάδες 8

Ποιες αντιδράσεις παρατηρούνται σε µία τοπική φλεγµονή; Εξηγείστε.
Μονάδες 10

2.

Ποιες είναι οι αιτίες που µπορεί να δηµιουργήσουν πνευµονική εµβολή;
Μονάδες 9

3.

Ποιες είναι οι αιτίες της Οξείας Νεφρικής Ανεπάρκειας από το αποχετευτικό
σύστηµα;
Μονάδες 7
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