
ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 
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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 4 

 

ΘΕΜΑ  1ο 

 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω 
ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή 
στη φράση, η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.   
 
1. Οι ιοί διαθέτουν   
α. καψίδιο.   
β. κυτταρική µεµβράνη.   
γ. κυτταρικό τοίχωµα.   
δ. όλα τα παραπάνω.   
                                                                                                  Μονάδες  5  
 
2. Τα βακτήρια σε αντίξοες συνθήκες σχηµατίζουν   
α. εκβλάστηµα.   
β. ενδοσπόρια.   
γ. έλυτρα .   
δ. ψευδοπόδια.   
                                                                                                  Μονάδες  5  
 

3. Οι υφές παρατηρούνται   
α. στα βακτήρια.   
β. στους µύκητες.   
γ. στα πρωτόζωα.   
δ. στους ιούς.   
                                                                                                  Μονάδες  5  
 
 
 
 



ΑΡΧΗ 2ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 2ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

4.  Ειδική δράση κατά του τοξοπλάσματος  έχουν  
α.   οι πρωτεΐνες της προπερδίνης .  
β.   τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας.   
γ.   οι πρωτεΐνες του πλάσματος.  
δ.   οι ανοσοσφαιρίνες.  
                                                                                                  Μονάδες  5  
5. Όταν ένα συστατικό του οργανισμού μεταβάλλεται με το πέρασμα του 
χρόνου, μπορεί να προκληθεί …  
α.   αλλεργία.  
β.   αυτοανοσία.   
γ.   μόλυνση.  
δ.   λοίμωξη.  
                                                                                                   Μονάδες 5  
 
 
 
ΘΕΜΑ  2ο 

 
1. Να περιγράψετε πώς ο βλεννογόνος της αναπνευστικής οδού συνιστά 

αποτελεσµατικό φραγµό στην είσοδο των  µικροβίων στον ανθρώπινο 
οργανισµό.   

                                                                                                                                    

                                                                                                  Μονάδες  5  
 

2.   Τι ονοµάζεται οµοιόσταση;   
                                                                                                                              

                                                                                                 Μονάδες   5  
      

3. Τι είναι η ισταμίνη και ποιος είναι ο ρόλος της;                                                                                                                            

                                                                                           Μονάδες  5  
 

4. Να περιγράψετε τη δομή του ιού που προκαλεί το AIDS. 
                                                                                                                       

                                                                                        Μονάδες  5 

 
 

5. Τι τύπος ανοσίας επιτυγχάνεται με τη χορήγηση ορού; Ποια είναι τα 

πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματά της;  

 

                                                                                          Μονάδες  5 

  

 

 



ΑΡΧΗ 3ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 3ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

ΘΕΜΑ  3ο 

 
Όταν µια ξένη προς τον ανθρώπινο οργανισµό ουσία (αντιγόνο) εισέρχεται 
σε αυτόν, τότε ο οργανισµός µπορεί να αντιδράσει και µε µηχανισµούς 
ειδικής άµυνας, παράγοντας εξειδικευµένα κύτταρα και κυτταρικά 
προϊόντα (αντισώµατα).   
1. Ποιοι παράγοντες µπορούν να δράσουν ως αντιγόνα;   

                                                                                                  Μονάδες  8  
 

2.  Ποια είναι τα πρωτογενή και ποια τα δευτερογενή λεµφικά όργανα του 
ανοσοβιολογικού συστήµατος και που πραγµατοποιείται η ανοσολογική 
απόκριση;   

                                                                                              Μονάδες 8  
 

3.  Κάθε αντίσωµα συνδέεται εκλεκτικά µε το συγκεκριµένο αντιγόνο που 
προκάλεσε την παραγωγή του. Ποιο είναι το αποτέλεσµ α της σύνδεσης 
αντιγόνου – αντισώµατος;   

                                                                                              Μονάδες 9  
 
 
 
ΘΕΜΑ  4ο 

 
1. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η συγκέντρωση (C) των ιντερφερονών 

(καμπύλη Α) και των αντισωμάτων (καμπύλη Β) στον οργανισμό ενός ανθρώπου 
μετά την επαφή του με ένα αντιγόνο.  

  
C                                                         Β 
 
              Α 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  Χρόνος σε μέρες 

 

Eίσοδος αντιγόνου 

 
Ι.  Το  αντιγόνο  που  εισήλθε  στον  οργανισμό  του  ανθρώπου μπορεί  να  είναι  της  

χολέρας  ή  της  πολυομυελίτιδας; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
 

                                                                                Μονάδες 9 (2+7) 
 



ΑΡΧΗ 4ης ΣΕΛΙΔΑΣ 

 

ΤΕΛΟΣ 4ης ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ 

 

ΙΙ. Ποια κύτταρα που διαφοροποιούνται στο θύμο παίρνουν μέρος στην άμυνα του 
ανθρώπου αυτού απέναντι στο συγκεκριμένο αντιγόνο; 

 

                                                                                           Μονάδες 6 
 
 

ΙΙΙ. Ο άνθρωπος αυτός αφού θεραπεύτηκε από την παραπάνω ασθένεια, σκοπεύει να 
ταξιδέψει σε χώρα του Τρίτου Κόσμου όπου ενδημούν και οι δύο ασθένειες. Η 
πολυομυελίτιδα μεταδίδεται από τα σταγονίδια ασθενούς  ατόμου και η χολέρα 
από μολυσμένο νερό και τρόφιμα. Ποια μέτρα πρέπει να πάρει για να 
προστατευτεί από τις ασθένειες αυτές; Να δικαιολογήσετε την άποψή σας. 

 

                                                                                         Μονάδες   10 
 

 
 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ  !!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  


