ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ερωτήσεις
1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά µε
το Campylobacter jejuni είναι ΣΩΣΤΗ;
α) είναι υποχρεωτικώς αναερόβιο gram-αρνητικό βακτηρίδιο
β) δίνει θετική την αντίδραση καταλάσης και την αντίδραση οξειδάσης
γ) αποτελεί µέλος της φυσιολογικής εντερικής χλωρίδας του ανθρώπου και οικόσιτων ζώων
δ) µεταβολίζει οξειδωτικά τους υδατάνθρακες
ε) είναι ακίνητο και ασπορογόνο

2. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις για τη Legionella είναι ΛΑΘΟΣ;
α) είναι δυνητικώς ενδοκυττάριο µικρόβιο που αναπτύσσεται µέσα στα µακροφάγα
β) θρεπτικό υλικό εκλογής για την αποµόνωσή της
είναι το BCYE άγαρ
γ) οι πενικιλλίνες και οι πρώτης και δεύτερης γενιάς
κεφαλοσπορίνες δεν είναι δραστικές έναντι της Legionella
δ) µπορεί να προκαλέσει ενδονοσοκοµειακές επιδηµίες
ε) µε δοκιµασίες ανίχνευσης αντιγόνων στα ούρα
µπορούµε να ανιχνεύσουµε όλα τα είδη Legionella

3. Ασθενής στα εξωτερικά ιατρεία µε δυσφορία
και ήπιο άλγος στο στήθος από 4ωρου και φυσιολογικά ευρήµατα ηλεκτροκαρδιογραφήµατος, εξετάστηκε για τροπονίνη αίµατος, Tn-I ή
Tn-T. Πότε κρίνεται ισχυρής διαγνωστικής αξίας
για έµφραγµα του µυοκαρδίου το αποτέλεσµα;
α) Όταν διαπιστωθεί αύξηση της τιµής της τροπονίνης επανεξέτασης, µετά από διάστηµα 4- 7 ωρών
πάνω από 50% της αρχικής τιµής.

β) Όταν έχει τιµή πάνω από τα όρια αναφοράς
γ) Όταν διαπιστωθεί αύξηση της τιµής εξέτασης
άλλου δείκτη καρδιακών ενζύµων ή µυοσφαιρίνης
ορού
δ) Όταν διαπιστωθεί και αυξηµένη τιµή Β- Νατριουρητικού πεπτιδίου (ή προ- ΒΝΡ)

4. Ποια από τις παραπάνω ιδιότητες ∆ΕΝ χαρακτηρίζουν τα θυµο-ανεξάρτητα Αντιγόνα;
α) ∆εν επάγουν επιβραδυνοµένου τύπου αντίδραση
υπερευαισθησίας.
β) ∆εν απαιτούν την παρουσία Τ-λεµφοκυττάρων προκειµένου να προκαλέσουν ανοσιακή απάντηση.
γ) Η χηµική τους δοµή είναι πρωτεϊνική.
δ) Είναι πολυσακχαρίτες, γλυκολιπίδια, νουκλεϊνικά
οξέα.

5. Ο παράγων Leyden είναι µεταλλαγή του παράγοντα:
α) V
β) VIII
γ) ΙΧ
δ) Κανενός από τους παραπάνω

Απαντήσεις στις ερωτήσεις του προηγούµενου
Τεύχους
1. β
2. γ
3. α
4. δ
5. β
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