
11.. ΠΠοοιιαα  ααππόό  ττιιςς  ππααρραακκάάττωω  ααπποοττεελλεείί  ααιιττίίαα  µµηη  ιικκαα--
ννοοπποοιιηηττιικκήήςς  ππααρράάτταασσηηςς  ττοουυ  χχρρόόννοουυ  ππρροοθθρροοµµββίί--
ννηηςς  µµεεττάά  ααππόό  λλήήψψηη  κκοουυµµααρριιννιικκώώνν::
α) Χολόσταση
β) Υπερδοσολογία κουµαρινικών
γ) Λήψη τροφών πλούσιων σε βιταµίνη Κ
δ) Αυξηµένη ευαισθησία σε κουµαρινικά
ε) Κανένα από τα παραπάνω

22.. ∆∆εείίγγµµαα  ππττυυέέλλωωνν  ππρροοσσκκοοµµίίζζεεττααιι  σσττοο  εερργγαασσττήή--
ρριιοο  γγιιαα  εεξξέέτταασσηη..  ΣΣττηη  GGrraamm  χχρρώώσσηη  δδιιααππιισσττώώννοοννττααιι
τταα  αακκόόλλοουυθθαα::  σσππάάννιιαα  εεππιιθθηηλλιιαακκάά  κκύύττττααρραα  κκααιι  1100--
1155  πποολλυυµµοορρφφοοππύύρρηηνναα  λλεευυκκοοκκύύττττααρραα  ααννάά ππεεδδίίοο
υυψψηηλλήήςς  µµεεγγέέθθυυννσσηηςς  κκααιι  ππλλεειιοοµµοορρφφιικκάά  GGrraamm--ααρρ--
ννηηττιικκάά  ββαακκττηηρρίίδδιιαα..  
ΠΠώώςς  εερρµµηηννεεύύοοννττααιι  τταα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα;;
α) το δείγµα πτυέλων είναι πολύ επιµολυσµένο µε

σίελο και συνεπώς ακατάλληλο
β) δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνηγορούν υπέρ

φλεγµονώδους διεργασίας
γ) Ο ασθενής πάσχει από πνευµονιοκοκκική πνευµονία
δ) Ο ασθενής πάσχει από κυνάγχη του Vincent
ε) Τα πτύελα είναι ενδεικτικά πνευµονίας από αιµό-

φιλο

33.. ΑΑσσθθεεννήήςς  εεππιισσκκέέππττεεττααιι  τταα  εεξξωωττεερριικκάά  οοφφθθααλλµµοο--
λλοογγιικκάά  ιιααττρρεείίαα  ννοοσσοοκκοοµµεείίοουυ  γγιιαα  µµέέττρρηησσηη  ττηηςς
οοφφθθααλλµµιικκήήςς  ττοουυ  ππίίεεσσηηςς..  ΜΜίίαα  εεββδδοοµµάάδδαα  ααρργγόόττεερραα
εεµµφφααννίίζζεειι  ααίίσσθθηηµµαα  ξξέέννοουυ  σσώώµµααττοοςς  σσττοονν  ΑΑΡΡ
οοφφθθααλλµµόό,,  φφωωττοοφφοοββίίαα  κκααιι  υυδδααρρέέςς  έέκκκκρριιµµµµαα  κκααιι
ααππόό  ττοουυςς  δδύύοο  οοφφθθααλλµµοούύςς,,  σσυυννοοδδεευυόόµµεεννοο  ααππόό
εερρυυθθρρόόττηητταα  κκααιι  οοίίδδηηµµαα..  ΠΠρροοσσέέρρχχεεττααιι  ξξααννάά  σστταα
εεξξωωττεερριικκάά  ιιααττρρεείίαα  όόπποουυ  δδιιααππιισσττώώννεεττααιι  οοίίδδηηµµαα
ττοουυ  εεππιιππεεφφυυκκόότταα  κκααιι  ττωωνν  ββλλεεφφάάρρωωνν,,  υυπποοεεππιιππεε--
φφυυκκιικκήή  ααιιµµοορρρρααγγίίαα  κκααιι  σσττιικκττέέςς  εεππιιθθηηλλιιαα--
κκέέςς  ββλλάάββεεςς  ττοουυ  κκεερρααττοοεειιδδοούύςς  σσττηη  χχρρώώσσηη  µµεε  φφθθοο--
ρριιοοσσεεΐΐννηη,,  ιιδδιιααίίττεερραα  σσττοο  ΑΑΡΡ  ααλλλλάά  κκααιι  σσττοο  ∆∆ΕΕ
οοφφθθααλλµµόό,,  κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  δδιιόόγγκκωωσσηη  ττωωνν  ππρροο--

ωωττιιααίίωωνν  λλεεµµφφααδδέέννωωνν..  ΠΠοοιιόό  εείίννααιι  ττοο  ππιιθθααννόόττεερροο
ααίίττιιοο  ττηηςς  κκεερρααττοοεεππιιππεεφφυυκκίίττιιδδααςς  σσεε  ααυυττήή  ττηηνν  ππεε--
ρρίίππττωωσσηη;;

α) HSV (Herpes Simplex virus) - 1 
β) Adenovirus
γ) Neisseria gonorrhoeae
δ) Haemophilus influenzae
ε) Acanthamoeba spp

44.. ΠΠοοιιαα  ααππόό  ττιιςς  ααννααφφεερρόόµµεεννεεςς  ιιδδιιόόττηηττεεςς  ττωωνν  ΤΤ--
λλεεµµφφοοκκυυττττάάρρωωνν  εείίννααιι  ΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣ;;
α) Τα Τ-λεµφοκύτταρα αναγνωρίζουν πεπτίδια
β) Τα Τ-λεµφοκύτταρα αναγνωρίζουν γραµµικούς επι-

τόπους
γ) Τα Τ-λεµφοκύτταρα αναγνωρίζουν διαµορφωτι-

κούς επιτόπους.
δ) Τα Τ-λεµφοκύτταρα αναγνωρίζουν αντιγόνα, που

παρουσιάζονται µε το MHC από τα αντιγονοπα-
ρουσιαστικά κύτταρα.

55.. ΠΠοοιιαα  εείίννααιι  ηη  %%  ααννααλλοογγίίαα  ττωωνν  δδιιααφφόόρρωωνν  υυπποο--
ππλληηθθυυσσµµώώνν  λλεεµµφφοοκκυυττττάάρρωωνν  σσττοο  ππεερριιφφεερριικκόό
ααίίµµαα;;  ΠΠοοιιαα  ααππάάννττηησσηη  εείίννααιι  ΛΛΑΑΘΘΟΟΣΣ;;
α) CD4(+) βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα  50-60%
β) CD8(+) κυτταρολυτικά Τ-λεµφοκύτταρα  20-25%
γ) Β-λεµφοκύτταρα 25-30%
δ) ΝΚ φυσικά  κυτταροκτόνα 10%

Aπαντήσεις στις ερωτήσεις του προηγούµενου 
τεύχους
1. β
2. ε
3. α
4. γ
5. α
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