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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.Τα ουδετερόφιλα ανήκουν στα  

α.  φαγοκύτταρα.  

β.  παθογόνα βακτήρια. 

γ.  λεμφοκύτταρα. 

δ.  πρωτόζωα 

                                                                                                  Μονάδες  5 

 

2. Μετά την επανέκθεση του ανθρώπινου οργανισμού στο ίδιο 

αλλεργιογόνο, ειδικά κύτταρά του παράγουν …  

α.  ιντερφερόνες.  

β.  λυσοζύμη.  

γ.  προπερδίνη.  

δ.  ισταμίνη.  

                                                                                                    Μονάδες  5 

 

3. Ασθένεια που προκαλείται με αυτοάνοσο μηχανισμό είναι 

α.  η πολιομυελίτιδα 

β.  το κρυολόγημα 

γ.  η  ηπατίτιδα Β 

δ.  ο καταρράκτης 

                                                                                                    Μονάδες  5 

 

 

 



4. Η μεθαδόνη 

α.  δεν είναι ναρκωτική ουσία 

β.  έχει παρόμοια  δράση με τη μορφίνη 

γ.  χορηγείται ενδοφλέβια 

δ.  χρησιμοποιείται σαν υποκατάστατο της μορφίνης 

                                                                                                    Μονάδες  5  

 

5. Το συμπλήρωμα είναι  

α.  κατηγορία πρωτεϊνών, που παράγονται από τα Β λεμφοκύτταρα.  

β.  μια σειρά πρωτεϊνών, που βρίσκονται στο πλάσμα και συμμετέχουν   

     στη μη ειδική άμυνα.  

γ.  κατηγορία κυττάρων του ανοσοβιολογικού συστήματος.  

δ.  κατηγορία κυττάρων που παράγουν αντισώματα. 

                                                                                                    Μονάδες  5 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Α. Σημειώστε δίπλα στον αριθμό κάθε πρότασης Σωστό αν θεωρείτε ότι       

είναι σωστή και Λάθος αν τη θεωρείτε λανθασμένη.  

1. Τα μακροφάγα παράγονται από κύτταρα του νωτιαίου μυελού. 

2.  Στο σάλιο περιέχεται μεγάλη ποσότητα λυσοζύμης. 

3.  Ο HIV μπορεί να προσβάλλει τα  νευρικά κύτταρα. 

4.  Ο οργανισμός μας φυσιολογικά παράγει ουσίες που δρουν όπως η 

μορφίνη. 

5. Το ΑΖΤ χρησιμοποιείται στα προγράμματα απεξάρτησης των 

ναρκωμανών. 

6.  Με τον εμβολιασμό εξασφαλίζεται τεχνητά παθητική ανοσία. 

7.  Τα λιπαρά οξέα που περιέχονται στο σμήγμα διασπούν το κυτταρικό 

τοίχωμα των βακτηρίων. 

8.  Στο πλάσμα του αίματος περιέχονται αντιμικροβιακές ουσίες. 

9.  Ο φορέας του HIV δε μεταδίδει τον ιό πριν περάσουν 7-10 χρόνια από 

τη μόλυνσή του με τον ιό.  

10. Μια αλλεργία μπορεί να εμφανιστεί με συμπτώματα από το πεπτικό. 

                                                                                            Μονάδες  10 



Β. Να γράψετε τη σωστή πρόταση για κάθε ια από τις παραπάνω προτάσεις 

που χαρακτηρίσατε σαν λανθασμένη. 

                                                                                            Μονάδες  10 

 

Γ. Να εξηγήσετε γιατί ένα βρέφος που θηλάζει μπορεί να προστατευτεί 

από ένα λοιμώδες νόσημα. 

                                                                                            Μονάδες  5 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο  

1. Να περιγράψετε πώς η μόλυνση του ανθρώπου από έναν ιό είναι δυνατό 

να οδηγήσει σε αυτοάνοσο νόσημα. 

                                                                                                   Μονάδες   5  

 

 

2. Ποιες προφυλάξεις πρέπει να παίρνει ο άνθρωπος, για να περιοριστεί η 

μετάδοση της ασθένειας AIDS;  

                                                                                                   Μονάδες   6 

 

 

3. Ποια κατάσταση χαρακτηρίζεται σαν εξάρτηση; 

                                                                                                   Μονάδες   8  

 

 

4. Πως είναι δυνατό να προληφθεί η αντίδραση απόρριψης μοσχεύματος; 

 

                                                                                                   Μονάδες   6 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΜΑ 4ο 

 

 Ένας άνθρωπος μολύνεται ταυτόχρονα από ένα είδος βακτηρίου και από 

έναν ιό με συνέπεια να ασθενεί. Ο οργανισμός του παράγει αμέσως 

αντισώματα εναντίον του βακτηρίου, ενώ τα αντισώματα κατά του ιού 

παράγονται με καθυστέρηση.  

 

1. Για ποιο είδος αντιγόνου ενεργοποιείται η πρωτογενής και για ποιο η 

δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση;   

                                                                                                   Μονάδες  4  

 

 

2.  Να περιγράψετε τη διαδικασία με την οποία ενεργοποιούνται τα 

λεμφοκύτταρα που αντιμετωπίζουν αποκλειστικά τον ιό. 

                                                                                                  Μονάδες  12 

 

  

3. Ποια είναι η διαφορά και ποια είναι η ομοιότητα στη  δομή των 

αντισωμάτων που εξουδετερώνουν το βακτήριο, με τη δομή των 

αντισωμάτων που εξουδετερώνουν τον ιό;  

                                                                                                    Μονάδες  9 

 

 

 

 

 


