
 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 

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. Στην ιλαρά παρατηρείται κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα. 
β. Ο ιός της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS) 

οφείλεται σε ρετροϊό και κατασκέλει το ανοσοποιητικό 
σύστημα. 

γ. Η ιδιοπαθής υπέρταση οφείλεται σε αύξηση του συνολικού 
όγκου αίματος στην κυκλοφορία. 

δ. Η είσοδος αέρα στην κοιλότητα του υπεζωκότα λέγεται 
πνευμοθώρακας. 

ε. Κίρρωση ήπατος είναι το αποτέλεσμα άναρχης αναγέννησης 
ηπατικών κυττάρων που νεκρώθηκαν λόγω χρόνιας 
ηπατικής βλάβης.  

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, στ της στήλης 
Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Ο κάθε αριθμός 
αντιστοιχεί σε μόνο ένα γράμμα. 

  

 ΣΤΗΛΗ Α  ΣΤΗΛΗ Β 

1. Κηλίδα α. Ανύψωση επιδερμίδας που περιέχει υγρό 

2. Βλατίδα β. Συμπαγής ανύψωση δέρματος 

3. Φυσαλίδα γ. 
Μάζες που προκαλούνται όταν έχει πήξει και 
ξεραθεί το εξίδρωμα  

4. Πορφύρα δ. Κεράτινα πέταλα επιδερμίδας 

5. Εφελκίδα ε. 
Αλλοίωση φυσιολογικού χρώματος δέρματος 

   
 

  στ. 
Αλλοίωση φυσιολογικού χρώματος δέρματος 
που εκδηλώνεται με κόκκινο χρώμα 

    

 Μονάδες 10



 
 

 

ΘΕΜΑ B 
 

Β 1. Να αναφέρετε, ονομαστικά, ποιοι είναι σε γενικές γραμμές οι 
στόχοι μας για έναν ασθενή με διαβήτη.  

 

Μονάδες 15 
 

Β 2. Τι είναι νεφρικός κολικός και ποιά τα χαρακτηριστικά του.  
  

Μονάδες 10 
 

ΘΕΜΑ Γ 
 

Γ 1. Να αναφέρετε τα αίτια του πνευμοθώρακα.  
 

Μονάδες 15 
 

Γ 2. Τι είναι αφανής μόλυνση και ποια η διαφορά της από τη 
λοίμωξη;  

Μονάδες 10  

 
ΘΕΜΑ ∆ 
 

∆ 1. Να αναφέρετε πέντε (5) συστήματα από τα οποία μπορεί να 
υποστεί μόλυνση ένα άτομο.  

 
 

Μονάδες 10 
 

∆ 2. Ασθενής με νεφρολιθίαση προσέρχεται στα εξωτερικά ιατρεία 
Γενικού Νοσοκομείου. Να περιγράψετε τους παράγοντες που 
ευνοούν να προκλιθεί καθώς και με ποιούς τρόπους μπορεί να 
εκθηλωθεί η κατάσταση αυτή.  

 

Μονάδες 16 
 
 
 
 
 
 
 


