ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ
(ΟΜΑ∆Α A΄)
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ∆Α Β΄)
∆ΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
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ΘΕΜΑ A
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν,
γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που
αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η
πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση
είναι λανθασμένη.
α. Στο διαβήτη των ενηλίκων (τύπου
ολοκληρωτική έλλειψη ινσουλίνης.

2)

υπάρχει

β. Ο κύριος ξενιστής της εχινόκοκκου ταινίας είναι ο
άνθρωπος και το πρόβατο.
γ. Η συστολική αρτηριακή πίεση φτάνει φυσιολογικά
τα 140 χιλιοστά της στήλης υδραργύρου.
δ. Σε μία φλεγμονή, το υγρό που περιέχει αμυντικά
στοιχεία, δηλαδή λευκά αιμοσφαίρια και πρωτεΐνες,
λέγεται εξίδρωμα.
ε. Ο πόνος του εμφράγματος υποχωρεί, μόλις
ασθενής πάρει υπογλώσσια νιτρώδη δισκία.

ο

Μονάδες 15
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A2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5
από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε,
στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.
Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα
περισσέψει.

1.
2.
3.
4.
5.

ΣΤΗΛΗ Α
Πνευμονοκονίωση
Καρκίνος παχέος εντέρου
Ηπατίτιδα Α
Νεφρικός κολικός
Πνευμονική φλεβική
συμφόρηση

ΣΤΗΛΗ Β
α. Ίκτερος
β. Πόνος κατά κύματα
γ. ∆υσκοιλιότητα
δ. Πολυουρία
ε. ∆ύσπνοια και εύκολη
κόπωση
στ. Το
αίμα
λιμνάζει
στους πνεύμονες
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ B
Β1. Να δώσετε τον ορισμό του πύου.
Μονάδες 7
Β2. Να αναφέρετε τρεις (3) από τους παράγοντες που μας
κάνουν να αναπνέουμε γρηγορότερα.
Μονάδες 9
Β3. Να αναφέρετε τρεις (3) εξετάσεις που μπορούν να
γίνουν για τη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα.
Μονάδες 9
ΘΕΜΑ Γ
Γ1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, τα πέντε (5) κύρια σημεία
και συμπτώματα των παθήσεων του πεπτικού
συστήματος.
Μονάδες 10
Γ2. Να αναφέρετε πέντε (5) αίτια της κίρρωσης του ήπατος.
Μονάδες 15
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ΘΕΜΑ ∆
∆1. Το διάστημα που θα παραμείνει κάποιος φορέας του
AIDS χωρίς συμπτώματα καθώς και η συνολική
διάρκεια της νόσου, διαφέρει από άνθρωπο σε
άνθρωπο. Από τι εξαρτάται αυτή η διαφορά;
Μονάδες 15
∆2. Η υπεργλυκαιμία μιας εγκύου γυναίκας που πάσχει από
διαβήτη, προκαλεί αυξημένη παραγωγή ινσουλίνης από
το πάγκρεας του εμβρύου. Ποιες είναι οι πιθανές
συνέπειες κατά τη διάρκεια της κύησης και μετά τον
τοκετό;
Μονάδες 10
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. 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.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μόνον με μαύρο
στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη επιστημονικά είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
7. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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