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Ηµεροµηνία: Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

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.

β.
γ.
δ.
ε.

Α2.

Οξέωση είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οργανισµός όταν
µειωθεί η συγκέντρωση ιόντων Η στο αίµα µε αποτέλεσµα την αύξηση
του pH.
Τα β-λεµφοκύτταρα παράγουν αντισώµατα και είναι υπεύθυνα για την
χυµική ανοσία .
Οι παράγοντες πήξης είναι πρωτεΐνες οι οποίες βρίσκονται στο πλάσµα
του αίµατος σε ανενεργή µορφή.
Το παράσιτο της ελονοσίας δεν µπορεί να µεταδοθεί µε µετάγγιση
αίµατος.
Με τη χορήγηση στον µεταγγιζόµενο αίµατος οµάδας ίδιας µε τη δική
του, µειώνεται η πιθανότητα ανεπιθύµητων αντιδράσεων και αυξάνεται
ο χρόνος επιβίωσης των ερυθροκυττάρων του µεταγγιζόµενου αίµατος
στον οργανισµό του ασθενή.
Μονάδες 10

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 της στήλης Β, που δίνει τη σωστή
αντιστοίχιση.

ÈÅ

Α1.

ΣΤΗΛΗ Α
Συµπτώµατα

1. Πυρετός µε ρίγος
2. Κνησµός, ερυθρότητα, άσθµα
3. ∆ιαταραχή καρδιακής
λειτουργίας(ανακοπή)

α.
β.
γ.

ΣΤΗΛΗ Β
Περιπτώσεις επιπλοκών
από µετάγγιση αίµατος
Αλλεργικές αντιδράσεις
Πυρετική αντίδραση
Αιµολυτικές αντιδράσεις
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δ.
ε.

Χαµηλή θερµοκρασία χορηγούµενου
αίµατος
Υπερφόρτωση του κυκλοφορικού
συστήµατος

4

4. Πνευµονικό οίδηµα, καρδιακή
ανεπάρκεια
5. Γρήγορες εξελίξεις, έντονα
συµβάµατα
6. Ερυθροκυττάρωση
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ΘΕΜΑ Β
Β1.
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Μονάδες 15

Που µπορεί να οφείλεται µια αναιµία;

Μονάδες 6

Β2.

Σε ποιες περιπτώσεις χορηγούνται τα αιµοπετάλια;

Μονάδες 9

Β3.

Αναφέρετε τους µηχανισµούς που µε την σειρά κινητοποιούνται και
επιτυγχάνεται η αιµόσταση.
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ
Γ1.

Περιγράψτε τον τόπο παραγωγής των λεµφοκυττάρων.

Μονάδες 7

Γ2.

Αναφέρετε τα είδη, την δοµή και τις φυσιολογικές τιµές στους ενήλικες των
αιµοσφαιρινών.
Μονάδες 6

Γ3.

Η αιµοδοσία απαγορεύεται σε άτοµα που έκαναν εµβόλιο. Τι πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη;
Μονάδες 12

ΘΕΜΑ ∆

Περιγράψτε την διαδικασία που ακολουθείται σε µια επείγουσα κατάσταση
όπου µεταγγίζεται αίµα και ο χρόνος είναι απόλυτα πιεστικός.
Μονάδες 12

∆2.

Τι γνωρίζετε για τις ενδείξεις µετάγγισης αίµατος σε ενήλικες, όταν υπάρχει
χρόνια αναιµία;
Μονάδες 6

∆3.

Περιγράψτε τι περιπτώσεις στις οποίες παρατηρείται θροµβοπενία καθώς
επίσης και σε ποιες περιπτώσεις παρατηρείται φυσιολογική µείωση και αύξηση
του αριθµού των θροµβοκυττάρων.
Μονάδες7

ÈÅ

∆1.
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