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ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
(ΟΜΑ∆Α A΄)
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
ΤΡΙΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΘΕΜΑ A.
Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα καθεμιάς από
τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα Σ, αν
θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή το γράμμα Λ, αν
θεωρείτε ότι η πρόταση είναι λανθασμένη.
α.

Η φυσιολογική θερμοκρασία του ανθρωπίνου
σώματος κυμαίνεται μεταξύ 38 ο – 40 ο C.

β. Μία από τις αντιδράσεις που παρατηρούνται σε
τοπική φλεγμονή είναι το οίδημα (πρήξιμο).
γ. Το περίβλημα του ιού της ηπατίτιδας Β λέγεται
αυστραλιανό αντιγόνο.
δ. Ένας από τους τρόπους προφύλαξης από την
μόλυνση με τον ιό HIV (AIDS) είναι η
χρησιμοποίηση ελαστικού προφυλακτικού.
ε. Η
σηψαιμία
συμπτωμάτων.

δεν

προκαλεί

την

εμφάνιση
Μονάδες 15

A2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5
από τη στήλη Α και δίπλα το γράμμα α, β, γ, δ, ε της
στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.
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ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

Παθολογικές καταστάσεις

Εκδηλώσεις

1. Ιλαρά

α. Πρήξιμο στο πρόσωπο
(μυξοίδημα)

2. Κίρρωση ήπατος

β. Υπεργλυκαιμία

3. Ισχαιμία της καρδιάς

γ. Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα

4. Υποθυρεοειδισμός

δ. Ασκίτης

5. Σακχαρώδης διαβήτης

ε. Στηθάγχη
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ B.
Β1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, πέντε (5)
συμπτώματα του καρκίνου του πνεύμονα.

από

τα

Μονάδες 10
Β2. Να αναφέρετε, ονομαστικά, πέντε (5) από τα κύρια
σημεία και συμπτώματα των καρδιακών παθήσεων.
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Γ.
Γ1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τέσσερις (4) παθολογικές
αναπνοές.
Μονάδες 8
Γ2. Να αναφέρετε τρία (3) από τα «Νέα Σεξουαλικώς
Μεταδιδόμενα Νοσήματα».
Μονάδες 9
Γ3. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τέσσερις (4) από τις μορφές
των νοσοκομειακών λοιμώξεων.
Μονάδες 8
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ΘΕΜΑ ∆.
∆1. Τι λέγεται νεφρική ανεπάρκεια και με ποιες μορφές
μπορεί να εμφανιστεί αυτή;
Μονάδες 12
∆2. Όταν μολυνθεί η έγκυος με τον ιό της ερυθράς στη
διάρκεια του πρώτου τριμήνου της εγκυμοσύνης, ακόμη
και αν δεν αρρωστήσει η ίδια, υπάρχουν συνέπειες που
αφορούν το έμβρυο. Ποιες είναι οι συνέπειες που μπορεί
να προκληθούν στο έμβρυο και με ποιον τρόπο μπορούν
να αποφευχθούν;
Μονάδες 13

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο
στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη επιστημονικά είναι αποδεκτή.
Να μη χρησιμοποιήσετε το χαρτί μιλιμετρέ.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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