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ΘΕΜΑ  Α  
 
A1.  α. Λάθος, β. Λάθος, γ. Σωστό, δ. Σωστό, ε. Λάθος. 
 
A2.  1  ε,  2  γ, 3  α, 4  β, 5  στ. 
 
ΘΕΜΑ  Β 
 
Β1. Σχολικό βιβλίο σελίδα  5 

«Το πύον είναι μάζα από νεκρωμένα λευκοκύτταρα και 
μικρόβια-νεκρά και ζωντανά- μέσα σε εξίδρωμα. Έχει χρώμα 
συνήθως γκριζόλευκο ή κιτρινωπό ή γαλαζωπό, ανάλογα με 
το μικρόβιο που περιέχει.»  

 
Β2. Σχολικό βιβλίο σελίδες  12-13   επιλέγω  3  από τα παρακάτω 

 όταν ελαττώνεται η ατμοσφαιρική πίεση, 
 όταν πέφτει η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, 
 όταν εργάζονται οι μύες του σώματος, 
 όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματος, 
 όταν αυξάνεται η έκκριση διαφόρων ορμονών                               
(π.χ. θυροξίνη, αδρεναλίνη κ.λπ.) 

 
Β3. Σχολικό βιβλίο σελίδα  94    επιλέγω  3  από τα παρακάτω 

• Ακτινολογικός έλεγχος (αξονική τομογραφία και ακτινογραφία) 
• Μαγνητική τομογραφία 
• Κυτταρολογική εξέταση των πτυέλων 
• Βρογχοσκόπηση 
• Πνευμονική αγγειογραφία 
• Βρογχογραφία   



 

 

 
ΘΕΜΑ Γ 
 
Γ1. Σχολικό βιβλίο σελίδες  103-105 

 δυσφαγία 
 εμετός 
 διάρροια 
 δυσκοιλιότητα 
 κοιλιακός πόνος 

 
Γ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα  123    επιλέγω  5  από τα παρακάτω 

 Χρόνια ενεργός ηπατίτιδα από ιό τύπου  Β  ή  C. 
 Αλκοολισμός που προκαλεί λιπώδη εκφύλιση του ήπατος. 
 Φαρμακευτική ηπατίτιδα, δηλαδή βλάβη του ήπατος από 
τοξικά φάρμακα. 
 Συγκέντρωση χαλκού στο ήπαρ (νόσος Wilson). 
 Χρόνια απόφραξη χοληφόρου συστήματος. Λέγεται χολική 
κίρρωση.  
 Αιμοχρωμάτωση. Είναι η αύξηση των ολικών αποθεμάτων 
σιδήρου που τοποθετείται στα διάφορα όργανα και 
διαταράσσει τις λειτουργίες τους. 
 Καρδιακή κίρρωση, αυτή που προέρχεται από χρόνια 
καρδιακή ανεπάρκεια 

 
 
ΘΕΜΑ Δ 
 
Δ1. Σχολικό βιβλίο σελίδα  69  

«Το διάστημα που θα παραμείνει …υγιεινό τρόπο ζωής.» 
 
Δ2. Σχολικό βιβλίο σελίδα  205  

«Σε έγκυο γυναίκα που έχει διαβήτη … σε λοιμώξεις και 
διαβήτη.» 


