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ΘΕΜΑ Β
Β1
Κεφάλαιο 2 § 2.2, σελ. 26 (Αιµατολογία Ι)
«Το πλάσµα µετέχει στη διατήρηση της οµοιόστασης του νερού και των
ηλεκτρολυτών, στην οξεοβασική ισορροπία, στην πήξη του αίµατος, στην
άµυνα του οργανισµού, στη µεταφορά ουσιών, στη θερµορρύθµιση του
οργανισµού.»
Β2
Κεφάλαιο 3 §3.6, σελ. 42 (Αιµατολογία Ι)
«Αύξηση του αιµατοκρίτη παρατηρείται:
• στην ερυθροκυττάρωση, όπου έχουµε αύξηση των ερυθροκυττάρων.
• στη µείωση του όγκου του πλάσµατος (διάρροια, εγκαύµατα) ή σε
παρατεταµένη έλλειψη υγρών. σε αυτήν την περίπτωση η αύξηση της τιµής
του αιµατοκρίτη είναι πλασµατική και οφείλεται στη µείωση του συνολικού
όγκου του αίµατος»
ΘΕΜΑ Γ
Γ1
Κεφάλαιο 5 §5.6, σελ. 68 - 70 (Αιµατολογία Ι)
«Οι λευχαιµίες διακρίνονται ανάλογα µε:
• τη χρονική διάρκεια της νόσου σε: οξείες και χρόνιες λευχαιµίες
• το είδος των λευκοκυττάρων που πάσχουν σε: µυελογενείς, λεµφογενείς,
µονοκυτταρικές και άλλες πιο σπάνιες µορφές.
• τον αριθµό των λευκών αιµοσφαιρίων στο περιφερικό αίµα σε: λευχαιµική
και αλευχαιµική µορφή»
Γ2
Κεφάλαιο 6 §6.3, σελ. 78 (Αιµατολογία Ι)
«Ο αριθµός των αιµοπεταλίων κυµαίνεται στους ενήλικες από 150.000 –
400.000 /mm3. Φυσιολογική µείωση του αριθµού τους παρατηρείται την πρώτη
µέρα της έµµηνου ρύσεως και κατά τη διάρκεια του τοκετού έως και δύο µέρες
µετά. Αύξηση του αριθµού τους εµφανίζεται στην έντονη µυϊκή κόπωση.»
ΘΕΜΑ ∆
∆1 Κεφάλαιο 6 §6.6, σελ. 83 (Αιµατολογία Ι)
«Οι βασικές αιτίες µόλυνσης οφείλονται στην παράβαση των κανόνων α. κατά
τη λήψη του αίµατος από τον αιµοδότη, β. κατά τη συντήρηση. Για να µειωθεί

ο κίνδυνος µόλυνσης του αίµατος πρέπει να γίνεται λεπτοµερής καθαρισµός
του δέρµατος του αιµοδότη στην περιοχή φλεβοκέντησης. Αν παρατηρείται
παθολογική δερµατική αλλοίωση του δότη, πρέπει αυτός να αποκλειστεί από
την αιµοδοσία. Επίσης, απαιτείται προσεκτική µακροσκοπική εξέταση του
ασκού µε το αίµα. Στην περίπτωση που παρουσιαστεί θολερότητα στο
περιεχόµενο, τότε η φιάλη αχρηστεύεται.»
∆2
Κεφάλαιο 7 §7.2.4, σελ. 91 (Αιµατολογία Ι)
«Με τη χορήγηση στο 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.»

