
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 2014 

Α 

Α1  

α Λ 

β Λ 

γ Σ 

δ Σ 

ε Λ 

Α2  

1 ε 

2 γ 

3 α 

4 β 

5 στ 

Το Δ δεν αντιστοιχεί. Το 2 προκύπτει δια του αποκλεισμού. 

 

Β 

Β1 

Σελ.5 από το σχολικό βιβλίο. « Είναι μάζα από νεκρά λευκοκύτταρα καθώς και 
μικρόβια νεκρά και ζωντανά τα οποία κολυμπούν στο εξίδρωμα. Έχει χρώμα 
γκριζόλευκο, γαλαζωπό, κιτρινωπό, ανάλογα με το μικρόβιο που περιέχει και το 
προκαλεί. Ο σχηματισμός του συνδέεται με την φλεγμονή». 

Β2 

Σελ. 12 και 13 από το σχολικό βιβλίο. Τρία από τα επόμενα: 

- Όταν πέφτει η ατμοσφαιρική πίεση 
- Όταν πέφτει η θερμοκρασία του περιβάλλοντος 
- Όταν εργάζονται οι μύες του σώματος 
- Όταν αυξάνει η θερμοκρασία του σώματος 
- Όταν αυξάνεται η έκκριση διαφόρων ορμονών 

Β3 

Σελ. 94 από το σχολικό βιβλίο. Τρείς εξετάσεις από τις παρακάτω: 



- Ακτινολογικός έλεγχος (ακτινογραφία, αξονική) 
- Μαγνητική τομογραφία 
- Κυτταρολογική πτυέλων 
- Βρογχοσκόπηση 
- Πνευμονική αγγειογραφία 
- Βρογχογραφία 
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Σελ.103-105 από το σχολικό βιβλίο: Δυσφαγία, κοιλιακός πόνος, εμετός, διάρροια, 
δυσκοιλιότητα. 

Γ2 

Σελ. 123 από το σχολικό βιβλίο: 

- Χρόνια ενεργός ηπατίτιδα Β ή C 
- Φαρμακευτική ηπατίτιδα 
- Αιμοχρωμάτωση 
- Νόσος του Wilson (συγκέντρωση χαλκού στο ήπαρ) 
- Χολική κίρρωση (χρόνια απόφραξη χοληφόρου συστήματος) 
- Καρδιακή κίρρωση, αυτή που προέρχεται από χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια. 
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Σελ 69 από το σχολικό βιβλίο: 

- Από την ικανότητα του φορέα να προφυλάσσει τον εαυτό του από νεα  ιικά 
φορτία 

- Από την έγκαιρη διάγνωση και έναρξη της θεραπείας 
- Να μην επιμολύνεται με άλλα μικρόβια ή ιούς (προστασία από άλλες 

λοιμώξεις) 
- Αν εφαρμόζει σωστή διατροφή 
- Αν ακολουθεί γενικά ένα υγιεινό τρόπο ζωής 

Δ2 

Σελ.205 από το σχολικό βιβλίο, ενότητα η: 

Μπορεί να εμφανιστούν επιπλοκές στην κύηση , ενδομήτριος θάνατος. Αν η 
εγκυμοσύνη ολοκληρωθεί το νεογνό κινδυνεύει από λοιμώξεις αφού έχει προδιάθεση 
διαβήτη. Kατά το πρώτο 24ωροκινδυνεύει από υπογλυκαιμία,  ενώ γεννιέται με 
μεγάλο βάρος γέννησης. 

-  



 

 
 

 


