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1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΙΑ 

 
2000 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
2. Οι ιντερφερόνες παράγονται από ορισµένα 
κύτταρα που έχουν µολυνθεί από: 

α. βακτήριο 
β. πρωτόζωο 
γ. ιό 
δ. µύκητα. 

Μονάδες 5 
5. Το AIDS οφείλεται σε: 

α. βακτήριο 
β. ιό 
γ. µύκητα 
δ. πρωτόζωο. 

Μονάδες 5 
4. Η δράση των Τ λεµφοκυττάρων στο σύνολό 
της αποτελεί την .......................... ανοσία. 

ΣΤΗΛΗ Ι   ΣΤΗΛΗ ΙΙ 
α. Μετάσταση  1.Επιτυγχάνεται µε ορό 
β. Οµοιόσταση  2.∆ευτερογενής εστία 

καρκίνου 
γ. Μόλυνση  3.Επιτυγχάνεται µε 

αντιβιοτικά 
δ. Παθητική ανοσία  4.Επιτυγχάνεται µε 

εµβόλια 
ε. Ενεργητική ανοσία  5.Ικανότητα του οργα-

νισµού να διατηρεί στα-
θερές τις εσωτερικές του 
συνθήκες 
6.Είσοδος ενός παθογό-
νου µικροοργανισµού 
στον οργανισµό µας 

Μονάδες 15 
ΘΕΜΑ 3ο 
Ο ανθρώπινος οργανισµός µολύνεται από τους 
παθογόνους µικροοργανισµούς και αντιµετω-πίζει 
αυτές τις µολύνσεις µε διάφορους µηχα-
νισµούς, όπως ο πυρετός, η φλεγµονή, η παρα-
γωγή αντισωµάτων κ.α. 

α. Με ποιους τρόπους ο πυρετός προστατεύει τον 
οργανισµό µας από τους παθογόνους 

µικροοργανισµούς; 
Μονάδες 9 

β. Να αναφέρετε ονοµαστικά τα στάδια µιας 
φλεγµονής και να εξηγήσετε τη χρησιµότητα 
δηµιουργίας του ινώδους. 

Μονάδες 8 
γ. Ένας άνθρωπος µολύνεται για πρώτη φορά από 
έναν παθογόνο µικροοργανισµό. Μετά από δύο 
µήνες, εκτίθεται για δεύτερη φορά στον ίδιο 
µικροοργανισµό. 

- Πώς ονοµάζεται η ανοσολογική αντίδραση του 
οργανισµού, µετά από κάθε έκθεση στο 
συγκεκριµένο µικροοργανισµό; 

- Ποια είναι η διαφορά µεταξύ των δύο αυτών 
αντιδράσεων, ως προς το χρόνο παραγωγής των 
αντισωµάτων; 

Μονάδες 8 
2000 ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
2. Ο ιός που προκαλεί το AIDS µεταδίδεται κυρίως 
µε : 

α. το σάλιο και τον ιδρώτα 
β. τη χειραψία και το φιλί 
γ. το αίµα και τη σεξουαλική επαφή 
δ. το νερό και την τροφή 

Μονάδες 4 
Β.  
ΣΤΗΛΗ Ι    ΣΤΗΛΗ ΙΙ  

α. ιός HIV   1. πενικιλίνη 
β. αντιγόνο   2. βλέννα 
γ. φλεγµονή   3. ανοσολογική ανεπάρκεια 
δ. αντιβιοτικό   4. αντίσωµα 

5. σχηµατισµός πύου 
Μονάδες 8 

1. Το σάλιο και ο ιδρώτας ανήκουν στους 
µηχανισµούς ειδικής άµυνας του ανθρώπινου 
οργανισµού. 

1. Η χορήγηση ορού (έτοιµα αντισώµατα) 
εξασφαλίζει στον οργανισµό παθητική ................ . 

ΘΕΜΑ 3ο 
∆ύο φυσιολογικά άτοµα προσβάλλονται από 
παθογόνο βακτήριο για το οποίο δεν υπάρχει 
εµβόλιο. 

1. Ποια κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήµατος 
των ανθρώπων αυτών θα ενεργοποιηθούν πρώτα 
και πώς θα αντιµετωπίσουν το βακτήριο; 

Μονάδες 8 
2. Τα κύτταρα των δύο αυτών ανθρώπων θα 
παράγουν ιντερφερόνες; Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας. 

Μονάδες 7 
3. ∆εδοµένου ότι κανείς από τους δύο δεν εµφανίζει 
κάποια µορφή ανοσολογικής ανεπάρκειας, πώς 
εξηγείται το γεγονός ότι ο ένας παρουσίασε τα 
συµπτώµατα της βακτηριακής νόσου ενώ ο άλλος 
όχι;      Μονάδες 10 

2001 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
3) Παθητική ανοσία επιτυγχάνεται µε χορήγηση: 

1. ορού αντισωµάτων 
2. εµβολίου 
3. αντιβιοτικού 
4. ιντερφερόνης    
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Μονάδες 4 
4) Να εξηγήσετε το ρόλο των µακροφάγων στην 
άµυνα του ανθρώπινου οργανισµού. 

Μονάδες 9  
2001 ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
4. Μεταξύ των παραγόντων στους οποίους 
στηρίζεται η µη ειδική άµυνα του ανθρώπινου 
οργανισµού είναι  
α. τα Β λεµφοκύτταρα  
β. οι βλεννογόνοι  
γ. τα Τ λεµφοκύτταρα  
δ. τα αντισώµατα  

Μονάδες 3  
Α. Να διατυπώσετε σωστά τις φράσεις που 
ακολουθούν. Οι υπογραµµισµένες λέξεις δεν 
πρέπει να αλλάξουν.  

3. Τα αντισώµατα είναι µεγάλα µόρια 
πολυσακχαριτών. Αποτελούνται από τέσσερις 
ανόµοιες πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες.  

Μονάδες 15  
Β. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις συµπληρώνοντας τα κενά µε τις 
κατάλληλες λέξεις.  

1. Ο ιός που προκαλεί το σύνδροµο της επίκτητης 
ανοσολογικής ανεπάρκειας 
ονοµάζεται  ............... .  

2. Η χορήγηση ................... εξασφαλίζει στον 
οργανισµό ενεργητική ανοσία.  

2002 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
2)  Ποιο από τα παρακάτω όργανα 
χαρακτηρίζεται πρωτογενές λεµφικό όργανο; 

1. σπλήνας 
2. αµυγδαλές 
3. θύµος αδένας 
4. γαστρεντερικός σωλήνας 

Μονάδες 5  
3)  Μεγάλες ποσότητες ανοσοσφαιρινών 
εκκρίνονται από: 

1. κατασταλτικά Τ – λεµφοκύτταρα 
2. µακροφάγα 
3. πλασµατοκύτταρα 
4. βοηθητικά Τ – λεµφοκύτταρα 

Μονάδες 5  
5)  Ποιες λειτουργίες επιτελούν τα Τ-
λεµφοκύτταρα; 

Μονάδες 9  
6)  Να αναφέρετε τους ρόλους των αντισωµάτων 

Μονάδες 4  
7) Ένας άνθρωπος µολύνεται από ένα παθογόνο 
οργανισµό που παράγει µια εξωτοξίνη. Στον 
άνθρωπο αυτό δεν εκδηλώνεται ασθένεια. 

 

Να εξηγήσετε τους πιθανούς λόγους για τους οποίους 
ο άνθρωπος αυτός δε νοσεί. 

Μονάδες 12 
2002 ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
3) Οι οροί που χρησιµοποιούνται για την παθητική 
ανοσοποίηση, περιέχουν 

1. έτοιµα τα αντιγόνα της συγκεκριµένης 
ασθένειας 

2. λεµφοκύτταρα που αντιµετωπίζουν την 
προσβολή 

3. έτοιµα αντισώµατα 
4. µακροφάγα ικανά να καταστρέψουν τον 

παθογόνο παράγοντα 
Μονάδες 3 

8) Όταν ένας παθογόνος παράγοντας καταφέρει να 
ξεπεράσει τους φυσικούς φραγµούςκαι να 
προσβάλλει τον ανθρώπινο οργανισµό τότε, µεταξύ 
άλλων, συµβαίνουν: 

1. παραγωγή αντισωµάτων 
2. ενεργοποίηση µακροφάγων (φαγοκυττάρων) 
3. αντίδραση αντιγόνου αντισώµατος 
4. ενεργοποίηση Β λεµφοκυττάρων 
5. αναγνώριση αντιγόνου από τα Τ βοηθητικά 

Α) Τοποθετήστε τα παραπάνω βήµατα στη σειρά, 
όπως εξελίσσονται χρονικά στον ανθρώπινο 
οργανισµό Μονάδες 10 

Β) Σε ποια κατηγορία ενώσεων ανήκουν τα 
αντισώµατα και ποια είναι τα βασικά δοµικά 
χαρακτηριστικά τους; Μονάδες 10 

Γ) Ποιο από τα παραπάνω βήµατα παρεµποδίζει ο 
HIV;  Μονάδες 5 

2003 ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
1) Τα κύτταρα που παράγουν ιντερφερόνες έχουν 
µολυνθεί από: 

1. βακτήρια 
2. ιούς 
3. πλασµώδια 
4. πρωτόζωα 

Μονάδες 5  
1. Με ποιους τρόπους µεταδίδεται το AIDS; 

Μονάδες 4 
ΘΕΜΑ 4Ο  

Ένας άνθρωπος µολύνεται από έναν ιό για πρώτη φορά. 
Το παρακάτω διάγραµµα απεικονίζει τις 
συγκεντρώσεις αντιγόνων και αντισωµάτων αυτού 
του ανθρώπου κατά τη διάρκεια της λοίµωξης: 
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1. Ποια καµπύλη αντιστοιχεί στα αντιγόνα 
και ποια στα αντισώµατα;  

Μονάδες 3 
2. Να εξηγήσετε την απάντησή σας 

Μονάδες 10 
3. Πως συµβάλλει ο πυρετός στην 

καταπολέµηση του ιού από τον οποίο 
µολύνθηκε ο συγκεκριµένος άνθρωπος 

Μονάδες 6 
4. Στην περίπτωση που ο άνθρωπος αυτός 

µολυνθεί για δεύτερη φορά από τον ίδιο 
ιό, να αναφέρετε ποια κύτταρα του 
ανοσοβιολογικού µηχανισµού θα 
ενεργοποιηθούν. 

Μονάδες 6 
2003 ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
4)  Το δέρµα του ανθρώπου 

1. παράγει λεµφοκύτταρα 
2. εκκρίνει υδροχλωρικό οξύ 
3. προκαλεί τον πυρετό 
4. εµποδίζει την είσοδο µικροβίων στον 

οργανισµό 
Μονάδες 3 

2. Χηµικές ουσίες που απελευθερώνονται είτε 
από τραυµατισµένα κύτταρα είτε από τους 
εισβολείς – µικροοργανισµούς, προσελκύουν 
(φαγοκύτταρα/ κατασταλτικά Τ-λεµφοκύτταρα) 
τα οποία φτάνουν µε την κυκλοφορία του 
αίµατος στην περιοχή (της φλεγµονής/του 
µυελού των οστών).  

Μονάδες 10 
2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ  
2. Η ασθένεια του AIDS οφείλεται σε :  

α. ρετροϊό  
β. ερπητοϊό  
γ. µύκητα  
δ. πρωτόζωο.  

Μονάδες 5 
5. Πρωτογενή λεµφικά όργανα είναι:  

α. ο µυελός των οστών και οι λεµφαδένες  
β. ο µυελός των οστών και ο θύµος αδένας  
γ. οι αµυγδαλές και οι λεµφαδένες  
δ. ο θύµος αδένας και ο σπλήνας.  

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ 4ο  
Ένας άνθρωπος µολύνεται ταυτόχρονα από δύο 
διαφορετικά µικρόβια α και β. Στο παρακάτω 
διάγραµµα απεικονίζονται οι συγκεντρώσεις 
των αντισωµάτων στο αίµα αυτού του 
ανθρώπου, κατά τη διάρκεια των ηµερών που 
ακολουθούν τη µόλυνση.  

Α. Ποια κύτταρα του ανθρώπινου οργανισµού 
παράγουν τα αντισώµατα;  

Μονάδες 5 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Β. Ποιο είδος ανοσοβιολογικής απόκρισης 
αντιπροσωπεύει καθεµία από τις καµπύλες που 
αντιστοιχεί στα µικρόβια α και β;  

Μονάδες 4  
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

Μονάδες 6  
Γ. Μετά από µερικές ηµέρες, ο ίδιος άνθρωπος 
εκδηλώνει συµπτώµατα ασθένειας που οφείλεται σε 
ένα από τα δύο µικρόβια, από τα οποία µολύνθηκε 
προηγουµένως. Να εξηγήσετε σε ποιο από τα δύο 
µικρόβια οφείλεται η ασθένεια.  

Μονάδες 10  
2004 ΕΣΠΕΡΙΝΟ   
Β. Αντιγόνο είναι µια ξένη ουσία που 

1. υπάρχει µόνο στα βακτήρια 
2. προκαλεί ανοσοβιολογική απόκριση του 

οργανισµού 
3. δεν υπάρχει στους ανθρώπους 
4. υπάρχει µόνο στη γύρη των ανθέων 

Μονάδες 5 
∆. Η περιοχή του µορίου του αντισώµατος που 
συνδέεται µε το αντιγόνο ονοµάζεται 

1. µεταβλητή περιοχή 
2. σταθερή περιοχή 
3. βαριά περιοχή 
4. πρωτογενής περιοχή 

Μονάδες 5 
Ε. Ο ιός της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας 
του ανθρώπου µεταδίδεται µε  

1. κατανάλωση µολυσµένων τροφίµων 
2. επαφή µε αστικά λύµατα 
3. µετάγγιση µολυσµένου αίµατος 
4. τσίµπηµα µολυσµένου εντόµου 

Μονάδες 5 
1. Το δέρµα περιέχει δυο ειδών αδένες: τους ….. και 

τους…….  
Μονάδες 2 

Αντισώµατα για 
µικρόβια α 

Αντισώµατα 
για µικρόβια β 

χρόνος 
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Γ. Τι είναι λυσοζύµη και που οφείλεται η 
αντιµικροβιακή δράση της; 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ 3Ο  
1. Με ποιους τρόπους µπορεί ένας άνθρωπος να 
αποκτήσει 

 α. ενεργητική ανοσία 
 β. παθητική ανοσία; 

Μονάδες 8 
2. Αν συγκριθούν µεταξύ τους η ενεργητική και η 
παθητική ανοσία, 

 α. ποια από τις δυο λειτουργεί ταχύτερα και 
γιατί; 
 β. ποια προσφέρει µακροχρόνια προστασία 
και γιατί; 

Μονάδες 8 
3. Ένας ταξιδιώτης επισκέπτεται µια χώρα, στην 
οποία καταγράφεται επιδηµία τετάνου χωρίς να 
έχει εµβολιαστεί. Κατά την επίσκεψη του 
τραυµατίζεται. Θα κάνει εµβόλιο ή ορό και 
γιατί; 

Μονάδες 9 
2004 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  
α. Οι οροί περιέχουν 

1. αντιγόνα 
2. Β λεµφοκύτταρα 
3. αντισώµατα 
4. λυσοζύµη 

Μονάδες 5 
5. Ένα από τα συµπτώµατα που εκδηλώνεται η 

φλεγµονή, µετά τον τραυµατισµό το δέρµατος 
από αιχµηρό αντικείµενο και την είσοδο 
παθογόνων µικροοργανισµών, είναι και ο 
πόνος. Που οφείλεται; 

Μονάδες 5 
2004 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ  
2. Αντισώµατα παράγονται από τα … 

α. Τ - λεµφοκύτταρα. 
β. Β - λεµφοκύτταρα. 
γ. ουδετερόφιλα. 
δ. µακροφάγα. 

Μονάδες 5 
1. Ποιες ουσίες παράγονται από τους αδένες του 
δέρµατος και ποια η δράση τους; 

Μονάδες 7 
ΘΕΜΑ 3ο 
Το σύνδροµο της επίκτητης ανοσολογικής 
ανεπάρκειας (AIDS) το οποίο προκαλείται από 
τον ιό HIV, αποτελεί έναν από τους 
µεγαλύτερους κινδύνους για την παγκόσµια 
υγεία. 

1. Ποια είδη κυττάρων του ανθρώπου προσβάλλει ο 
ιός HIV (Μονάδες 6) και για ποιό λόγο προσβάλλει 
αυτά (Μονάδες 2); 

Μονάδες 8 
2. Πώς (Μονάδες 4) και πότε γίνεται η διάγνωση του 

HIV (Μονάδες 2) ; 
Μονάδες 6 

3. Με ποιους τρόπους επιµηκύνεται αρκετά ο χρόνος 
επιβίωσης των ασθενών µε AIDS; 

Μονάδες 6 
4. Είναι δυνατόν να αντιµετωπισθεί ο ιός HIV σήµερα 
µε εµβολιασµό (Μονάδα 1); Να δικαιολογήσετε την 
απάντησή σας (Μονάδες 4). 

Μονάδες 5 
2004 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
2. Ο βλεννογόνος της αναπνευστικής οδού αποτελεί 
φραγµό στην είσοδο µικροοργανισµών στον 
οργανισµό επειδή 
α. εκκρίνει τη βακτηριοκτόνο ουσία λυσοζύµη. 
β. διαθέτει βλεφαριδοφόρο επιθήλιο. 
γ. παράγει υδροχλωρικό οξύ. 
δ. παράγει µακροφάγα κύτταρα. 

Μονάδες 5 
3. Όταν κάποιος ιός µολύνει ένα κύτταρο, προκαλεί 
την παραγωγή ειδικών πρωτεϊνών, των _________ . 
Σε πρώτο στάδιο οι πρωτεΐνες αυτές ανιχνεύονται 
στο ____________ του µολυσµένου κυττάρου. 

Μονάδες 4 
4. Ο ιός HIV έχει ικανότητα να ____________ µε 
ταχύτατους ρυθµούς. Αυτό καθιστά αδύνατη την 

αντιµετώπισή του από το ________   _________ του 
ανθρώπου και δυσκολεύει τη θεραπεία του 
συνδρόµου. 

Μονάδες 4 
ΘΕΜΑ 4ο 
∆ίνονται τα παρακάτω διαγράµµατα Α και Β που 
παριστάνουν τη µεταβολή συγκέντρωσης 
αντισωµάτων στο αίµα δύο παιδιών, του Νίκου και 
του Γιώργου, που ήρθαν σε επαφή µε τον παθογόνο 
παράγοντα της ιλαράς. Ο Νίκος είχε εµβολιαστεί 
για την ιλαρά, ενώ ο Γιώργος όχι. 
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1. Ποιο από τα δύο διαγράµµατα (Α, Β) 
παριστάνει την ανοσολογική απόκριση του 
Νίκου και ποιο του Γιώργου; 

Μονάδες 5 
2. Να εξηγήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 10 
3. Σε περίπτωση που το εµβολιασµένο παιδί, ο 
Νίκος, τύχαινε να προσβληθεί από τον 
παθογόνο παράγοντα της ιλαράς την ίδια µέρα 
µε τον εµβολιασµό του, ποιο από τα δύο 
διαγράµµατα (Α, Β) θα απέδιδε την 
ανοσολογική απόκρισή του και γιατί; 

Μονάδες 10 
2005 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  
2. Στο σάλιο, στον ιδρώτα και στα δάκρυα 
υπάρχει … 

α. βλέννα. 
β. συµπλήρωµα. 
γ. ιντερφερόνη. 
δ. λυσοζύµη. 

Μονάδες 5 
3. Στα πρωτογενή λεµφικά όργανα ανήκει … 

α. ο σπλήνας. 
β. οι αµυγδαλές. 
γ. ο µυελός των οστών. 
δ. το πάγκρεας. 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ 3ο 
Β. Να περιγράψετε τα δύο χαρακτηριστικά που 
κάνουν τους µηχανισµούς ειδικής άµυνας να 
ξεχωρίζουν από αυτούς της µη ειδικής άµυνας. 

Μονάδες 8 
2005 ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
2.   Στο βλεννογόνο του ............... εκκρίνεται 
υδροχλωρικό οξύ που έχει αντιµικροβιακή 
δράση. 

Μονάδες 3 
3.   Οι παράγοντες που προκαλούν αλλεργία 
ονοµάζονται ............... . 

Μονάδες 3 
2. Ο πυρετός είναι αντίδραση του οργανισµού που 
εµποδίζει τον πολλαπλασιασµό και τη 
λειτουργία των λεµφοκυττάρων. 

Μονάδες 2 
ΘΕΜΑ 3ο 
Κατά τη διάρκεια της πρωτογενούς 
ανοσοβιολογικής απόκρισης του οργανισµού, η 
οποία ακολουθεί την είσοδο ενός αντιγόνου, 
ενεργοποιούνται, µεταξύ άλλων, και οι 
παρακάτω κατηγορίες λεµφοκυττάρων: 

Β – λεµφοκύτταρα 
Βοηθητικά Τ – λεµφοκύτταρα 
Κατασταλτικά Τ – λεµφοκύτταρα 

1. Γράψτε µε ποια σειρά ενεργοποιούνται οι 
κατηγορίες αυτές των λεµφοκυττάρων κατά τη 
διάρκεια της ανοσοβιολογικής απόκρισης του 
οργανισµού. 

Μονάδες 5 
2. Ποια απ’ αυτά διαφοροποιούνται και ωριµάζουν 
στο θύµο αδένα και ποιες οι λειτουργίες τους; 

Μονάδες 8 
3. Ποια από τις κατηγορίες αυτές των 
λεµφοκυττάρων προσβάλλεται από τον ιό ΗΙV, 
ποιες οι επιπτώσεις στο ανοσοβιολογικό σύστηµα 
µετά από µια τέτοια προσβολή και µε ποιους 
τρόπους έχει αποδειχθεί ότι µεταδίδεται ο ιός ΗΙV;
  

Μονάδες 12 
2005 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ HMΕΡΗΣΙΟΥ   
 
2. Ποιες προφυλάξεις πρέπει να παίρνει ο άνθρωπος, 
για να περιοριστεί η µετάδοση της ασθένειας AIDS; 

Μονάδες 8 
ΘΕΜΑ 4ο 
Μετά την είσοδο παθογόνων µικροοργανισµών ενός 
είδους σ’ έναν άνθρωπο δεν παρουσιάζονται 
συµπτώµατα ασθένειας. Η καµπύλη α στο 
παρακάτω διάγραµµα δείχνει τη µεταβολή της 
συγκέντρωσης των µικροοργανισµών, ενώ η 
καµπύλη β τη µεταβολή της συγκέντρωσης των 
αντισωµάτων που δηµιουργήθηκαν για τους 
συγκεκριµένους µικροοργανισµούς στον άνθρωπο. 

Να αιτιολογήσετε τη µορφή των καµπυλών α και β 
(µονάδες 7), να αναφέρετε ονοµαστικά τα κύτταρα 
του ανοσιοβιολογικού συστήµατος που 
ενεργοποιήθηκαν µετά την είσοδο των 
µικροοργανισµών στον άνθρωπο (µονάδες 7), να 
εξηγήσετε αν ο ίδιος άνθρωπος θα εµφανίσει 
συµπτώµατα ασθένειας σε περίπτωση που µολυνθεί 
στο µέλλον από τον ίδιο µικροοργανισµό (µονάδες 
5) και να γράψετε τα αποτελέσµατα που έχει η 
σύνδεση αντιγόνου-αντισώµατος (µονάδες 6). 

Μονάδες 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

συγκέντρωση 
 

είσοδος µικροοργανισµών 
 

χρόνος 
 

β 

α 
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2005 EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚA ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  
3. Από το βλεννογόνο της αναπνευστικής οδού 
εκκρίνεται 
α. βλέννα. 
β. γαλακτικό οξύ. 
γ. λιπαρά οξέα. 
δ. υδροχλωρικό οξύ. 

Μονάδες 3 
3. Η δράση των βοηθητικών αλλά και των 
κυτταροτοξικών Τ-λεµφοκυττάρων αποτελεί τη 
χυµική ανοσία. 

Μονάδες 2 
ΘΕΜΑ 4ο 
Η ανοσοβιολογική απόκριση για έναν παθογόνο 
παράγοντα, που προκαλεί συγκεκριµένη 
επιδηµία σ’ έναν πληθυσµό, παρακολουθείται 
καθηµερινά στο αίµα τριών ατόµων (Α, Β, Γ). 

Τα διαγράµµατα που παρουσιάζουν τη µεταβολή 
της συγκέντρωσης των αντισωµάτων σε 
ηµερήσια βάση, για τα τρία αυτά άτοµα, 
φαίνονται παρακάτω: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α. Παρατηρώντας τα τρία διαγράµµατα, µπορείτε να 
διακρίνετε ποιο από αυτά αντιστοιχεί στο άτοµο 
που  

α. είχε ενεργητική ανοσία στον παθογόνο παράγοντα;  
Μονάδες 2 

β. ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή µε τον παθογόνο 
παράγοντα; 

Μονάδες 2 
γ. δεν είχε ανοσία, αλλά αντιµετώπισε το πρόβληµα 
χρησιµοποιώντας ορό; 

Μονάδες 2 
Β. Αξιολογώντας τα στοιχεία που φαίνονται στα 
διαγράµµατα, να περιγράψετε και να αιτιολογήσετε 
την αντίδραση του ανοσοβιολογικού συστήµατος 
στο άτοµο 
α.  Α.    Μονάδες 6 
β.  Β.     Μονάδες 7 
γ.  Γ.     Μονάδες 6 

              
2006 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ  
 
Με ποιους τρόπους το δέρµα εµποδίζει 
αποτελεσµατικά την είσοδο των µικροοργανισµών 
στον οργανισµό;  

Μονάδες 7  
ΘΕΜΑ 3ο  
Α. Ένας άνθρωπος τρυπήθηκε από σκουριασµένο 
καρφί και κινδυνεύει να µολυνθεί από το βακτήριο 
του τετάνου. Στο συγκεκριµένο άνθρωπο 
χορηγήθηκε αντιτετανικός ορός, που περιέχει 
αντισώµατα έναντι του συγκεκριµένου βακτηρίου.  

1. Τι τύπος ανοσίας επιτυγχάνεται µε τη χορήγηση 
του αντιτετανικού ορού;  

Μονάδες 3  
2. Με ποιους άλλους τρόπους επιτυγχάνεται 
φυσιολογικά ο παραπάνω τύπος ανοσίας;  

Μονάδες 7  
Β. Στην περίπτωση που τα αντισώµατα παράγονται 
από τον ίδιο τον οργανισµό ενός ανθρώπου έναντι 
οποιουδήποτε αντιγόνου, τι τύπος ανοσίας 
επιτυγχάνεται (Μονάδες 3) και µε ποιους τρόπους 
µπορεί να ενεργοποιηθεί ο ανθρώπινος οργανισµός 
για αυτόν τον τύπο ανοσίας; (Μονάδες 12).  

Μονάδες 15  
2006 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  

 
3. Η χυµική ανοσία οφείλεται 

α. στα Τ – λεµφοκύτταρα. 
β. στον πυρετό. 
γ. στη λέµφο. 
δ. στα Β –λεµφοκύτταρα. 

Μονάδες 5 
 

1     2     3     4      5      6     7      8      9     10 ηµέρες 

Συγκέντρωση αντισωµάτων 

µόλυνση 

Α 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 ηµέρες 

Συγκέντρωση αντισωµάτων 

µόλυνση 

Β 

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 ηµέρες 

Συγκέντρωση αντισωµάτων 

µόλυνση 

Γ 
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ΘΕΜΑ 4ο 
Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει τη µεταβολή της 
συγκέντρωσης των αντισωµάτων στο αίµα ενός  
ανθρώπου που µολύνθηκε από ένα βακτήριο 
(καµπύλη Α) και αργότερα µολύνθηκε από έναν 
ιό (καµπύλη Β). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να εξηγήσετε το είδος της ανοσοβιολογικής 
απόκρισης που έλαβε χώρα στο ανοσοβιολογικό 
σύστηµα του ανθρώπου, σε κάθε µία από τις 
δύο περιπτώσεις που απεικονίζονται µε τις 
καµπύλες Α και Β. (µονάδες 12) Η χορήγηση 
αντιβιοτικού για την αντιµετώπιση της 
λοίµωξης από τον ιό θα είναι αποτελεσµατική; 
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 
5) Ποιος από τους µηχανισµούς µη ειδικής 
άµυνας θα ενεργοποιηθεί µόνο στην περίπτωση 
της καµπύλης Β και ποιος ο τρόπος δράσης του; 
(µονάδες 8)   

Μονάδες 25 
2006 ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
3. Τα Τ - λεµφοκύτταρα 

α. ωριµάζουν στο πάγκρεας. 
β. διαφοροποιούνται σε µακροφάγα. 
γ. παράγουν αντισώµατα. 
δ. διαφοροποιούνται και ωριµάζουν στο θύµο 
αδένα. 

Μονάδες 3 
4. Παθητική ανοσία αποκτά ένας οργανισµός, 
όταν 

α. του χορηγηθούν έτοιµα αντισώµατα. 
β. ασθενήσει από συγκεκριµένο παθογόνο 
παράγοντα. 

γ. για πρώτη φορά υποστεί κρίση αλλεργίας. 
δ. έχει ήδη αποκτήσει κυτταρική ανοσία. 

Μονάδες 3 
5. Ο ιός HIV 
α. αποκλείεται να µεταδοθεί κατά τον τοκετό 
από τη µητέρα-φορέα προς το νεογνό. 

β. µεταδίδεται µε τη χειραψία και την κοινή χρήση 
σκευών. 

γ. ανιχνεύεται κυρίως στο αίµα, στο σπέρµα και 
στις κολπικές εκκρίσεις. 

δ. δεν διαθέτει έλυτρο. 
Μονάδες 3 

ΘΕΜΑ 2ο 
Α. Να µεταφέρετε στο τετράδιό σας τις παρακάτω 
προτάσεις, συµπληρώνοντας τα κενά µε τις 
κατάλληλες λέξεις. 

1. Τα φαγοκύτταρα διακρίνονται στα ............... και 
στα µονοκύτταρα. 

Μονάδες 3 
2. Στον ορό του αίµατος του ανθρώπινου οργανισµού 
υπάρχει µια οµάδα είκοσι πρωτεϊνών µε 
αντιµικροβιακή δράση που λέγεται ............... . 

Μονάδες 3 
5. Ο ιός HIV ανήκει σε µία κατηγορία RNA ιών που 
ονοµάζονται ............... . 

Μονάδες 3 
Β. Να χαρακτηρίσετε καθεµιά από τις προτάσεις που 
ακολουθούν ως Σωστή ή Λανθασµένη,  

1. Η πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση 
ενεργοποιείται κατά την πρώτη επαφή του 
οργανισµού µε ένα αντίσωµα. 

Μονάδες 2 
2. Τα Β-λεµφοκύτταρα διαφοροποιούνται και 
ωριµάζουν στο µυελό των οστών. 

Μονάδες 2 
4. Το οίδηµα, ο πόνος και η τοπική αύξηση της 
θερµοκρασίας είναι χαρακτηριστικά συµπτώµατα 
της φλεγµονής. 

Μονάδες 2 
2007 ΗΜΕΡΗΣΙΟ    
5. Οι οροί, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται παθητική 
ανοσία, περιέχουν  
α. νεκρούς µικροοργανισµούς.  
β. εξασθενηµένους µικροοργανισµούς.  
γ. τµήµατα µικροοργανισµών.  
δ. έτοιµα αντισώµατα.     

     Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ 2ο  
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:  
1. Με ποιους τρόπους µπορεί να µεταδοθεί ο ιός HIV 
που προκαλεί την ασθένεια AIDS;   

Μονάδες 6 
ΘΕΜΑ 3ο  
Όταν ο άνθρωπος µολύνεται από παθογόνους 
µικροοργανισµούς µπορεί να εµφανίσει πυρετό.  

1. Με ποιους τρόπους µεταδίδονται οι παθογόνοι 
µικροοργανισµοί στον άνθρωπο;    

Μονάδες 9 

µόλυνση 

Συγκέντρωση 
αντισωµάτων 

0 10 20 30 40 50 60 
Χρόνος (ηµέρες) 

µόλυνση 

A 

B 

3 
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2. Ποιες είναι οι πύλες εισόδου των παθογόνων 
µικροοργανισµών στο ανθρώπινο σώµα;   

Μονάδες 4 
3. Με ποιους τρόπους ο πυρετός συµβάλλει στην 
αντιµετώπιση µιας γενικευµένης µικροβιακής 
µόλυνσης;  

Μονάδες 12  
2007 ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
1. Τα µακροφάγα είναι 

α. κύτταρα που προκαλούν πυρετό. 
β. µια κατηγορία λευκών αιµοσφαιρίων. 
γ. κύτταρα µνήµης. 
δ. κύτταρα που εκκρίνουν αντισώµατα. 

Μονάδες 5 
Β. Τι ονοµάζουµε ανοσία; 

Μονάδες 6 
ΘΕΜΑ 4ο 
Το παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζει τη 
µεταβολή της συγκέντρωσης των αντισωµάτων 
στο αίµα δύο ατόµων (καµπύλες Α και Β). Η 
πρόκληση της ανοσίας γίνεται µε τεχνητό τρόπο, 

την ίδια ηµέρα (ηµέρα 1). 
Α. Ποια από τις δύο καµπύλες του διαγράµµατος 
παριστάνει τη µεταβολή της συγκέντρωσης των 
αντισωµάτων µετά από εµβόλιο και ποια µετά 
από ορό; 

Μονάδες 6 
Β. Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

Μονάδες 10 
Γ. Ποια από τις δύο καµπύλες θα µπορούσε 
επιπλέον να αντιστοιχεί και στην περίπτωση της 
ανοσίας µεγάλης διάρκειας µε φυσικό τρόπο και 
γιατί; 

Μονάδες 9 
2007 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟ  
2. Η είσοδος των παθογόνων µικροοργανισµών 
στον οργανισµό του ανθρώπου ονοµάζεται 
α. οίδηµα. 
β. ανοσία. 
γ. λοίµωξη. 
δ. µόλυνση. 

Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ 4ο 
Στο παρακάτω διάγραµµα απεικονίζεται, σε 
συνάρτηση µε το χρόνο, η µεταβολή της 
συγκέντρωσης των ιντερφερονών (καµπύλη Α) και 
των αντισωµάτων (καµπύλη Β) που παράγονται 
στον οργανισµό ενός ανθρώπου ως συνέπεια της 
µόλυνσής του από παθογόνο µικροοργανισµό. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο συγκεκριµένος άνθρωπος µολύνθηκε από ιό ή από 
βακτήριο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
(µονάδες 5) Να εξηγήσετε το είδος της 
ανοσοβιολογικής απόκρισης που ενεργοποιήθηκε. 
(µονάδες 5) Να αναφέρετε τα είδη των 
λεµφοκυττάρων που ενεργοποιήθηκαν κατά τη 
συγκεκριµένη ανοσολογική απόκριση. (µονάδες 8) 
Ποιες κατηγορίες κυττάρων παράγονται µετά την 
ενεργοποίηση των λεµφοκυττάρων που 
διαφοροποιούνται και ωριµάζουν στο µυελό των 
οστών (µονάδες 2) και ποιος ο ρόλος τους; 
(µονάδες 5) 

Μονάδες 25 
 

2008 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  
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 πού πραγµατοποιείται η ανοσολογική 
απόκριση;  

Μονάδες 8  
3. Κάθε αντίσωµα συνδέεται εκλεκτικά µε το 
συγκεκριµένο αντιγόνο που προκάλεσε την παραγωγή 
του. Ποιο είναι το αποτέλεσµα της σύνδεσης 
αντιγόνου – αντισώµατος;  

Μονάδες 9  

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ηµέρες 

Α 

Β 

Συγκέντρωση 
αντισωµάτων 

Χρόνος(ηµέρες) 15 10 5 0 

Σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ η 

Α 

Β 

µόλυνση 
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∆ιάγραµµα Α 
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Μόλυνση 

2008 ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
1. Το Σύνδροµο της Επίκτητης Ανοσολογικής 
Ανεπάρκειας (AIDS) έχει αποδειχθεί ότι  
α.  µεταδίδεται µε χειραψία.  
β.  οφείλεται στον ιό HIV.  
γ.  µεταδίδεται µε το σάλιο.  
δ.  οφείλεται στο βακτήριο E. coli.  

Μονάδες 5  
ΘΕΜΑ 3ο  
Ένας άνθρωπος προσβάλλεται από συγκεκριµένο 
παθογόνο βακτήριο. Η προσβολή αυτή οδηγεί 
σε γενικευµένη λοίµωξη.  

Α. Να αναφέρετε ονοµαστικά τους µηχανισµούς 
εσωτερικής µη ειδικής άµυνας µε τους οποίους 
θα έρθει αντιµέτωπο το συγκεκριµένο βακτήριο, 
µετά την είσοδό του στον οργανισµό.  

Μονάδες 8  
Β. Μετά από την παρέλευση µερικών ετών, ο 
ίδιος άνθρωπος προσβάλλεται από το ίδιο 
παθογόνο βακτήριο αλλά δεν ασθενεί. Ποια 
κύτταρα µνήµης ενεργοποιούνται για την 
αντιµετώπιση του βακτηρίου;  

Μονάδες 7  
Γ. Να εξηγήσετε γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν 
εκδηλώνει τα συµπτώµατα της ασθένειας, µετά 
από τη δεύτερη προσβολή.  

Μονάδες 10 
2008 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ  

3. Τα ουδετερόφιλα ανήκουν στα 
α. φαγοκύτταρα. 
β. παθογόνα βακτήρια. 
γ. λεµφοκύτταρα. 
δ. πρωτόζωα. 

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ 4ο 
∆ύο αδέλφια µολύνονται ταυτόχρονα από το ίδιο 
βακτήριο. Το πρώτο από τα αδέλφια είναι 
νεογνό, θηλάζει και δε νοσεί. Το δεύτερο, που 
είναι πέντε ετών, εµφάνισε λοίµωξη από το 
βακτήριο αυτό και νοσεί. 
α. Να εξηγήσετε γιατί το νεογνό δεν νόσησε. 

Μονάδες 5 

β. Το παραπάνω διάγραµµα παρουσιάζει τη 
µεταβολή της συγκέντρωσης των αντισωµάτων 
στην περίπτωση του δεύτερου παιδιού. 
Να χαρακτηρίσετε το είδος της ανοσοβιολογικής 
απόκρισης και να γράψετε τα στάδια που 
περιλαµβάνει ονοµαστικά (µονάδες 6). Να 
περιγράψετε τον τερµατισµό της ανοσοβιολογικής 
απόκρισης µετά την επιτυχή αντιµετώπιση του 
παραπάνω βακτηρίου (µονάδες 4). 

Μονάδες 10 

γ. Μετά από πέντε χρόνια τα δύο αδέλφια 
προσβάλλονται εκ νέου από το ίδιο βακτήριο. Τα 
παραπάνω διαγράµµατα δείχνουν τη µεταβολή της 
συγκέντρωσης αντισωµάτων που αντιστοιχούν στη 
νέα µόλυνση. 

Να εξηγήσετε ποιο διάγραµµα αντιστοιχεί στην 
ανοσοβιολογική απόκριση του κάθε παιδιού. 

Μονάδες 10 
2008 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ  
3. Τα αντισώµατα παράγονται από 
α. τα βοηθητικά Τ-λεµφοκύτταρα. 
β. τα πλασµατοκύτταρα. 
γ. τα κυτταροτοξικά Τ-λεµφοκύτταρα. 
δ. τα φαγοκύτταρα. 

Μονάδες 5 
Α. Με ποιους τρόπους µπορεί να προκληθεί 
ενεργητική ανοσία στον ανθρώπινο οργανισµό; 

Μονάδες 6 
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Β. Ποιες προφυλάξεις πρέπει να λαµβάνονται για 
να περιορισθεί η µετάδοση του ιού HIV; 

Μονάδες 8 
ΘΕΜΑ 3ο 
Α. Αν το δέρµα µας τραυµατιστεί από ένα 
αιχµηρό αντικείµενο και κάποιοι παθογόνοι 
µικροοργανισµοί καταφέρουν να εισβάλουν 
στον οργανισµό µας από το τραύµα, 
εκδηλώνεται φλεγµονή στη συγκεκριµένη 
περιοχή. Μερικά από τα συµπτώµατα της 
φλεγµονής είναι το οίδηµα, ο πόνος και το 
κοκκίνισµα στην περιοχή του τραύµατος. Πού 
οφείλεται η εµφάνιση του καθενός από αυτά; 

Μονάδες 15 
2009 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  
1.Η παθητική ανοσία αποκτάται 

α. µε τον θηλασµό 
β. µε τον εµβολιασµό 
γ. µε προηγούµενη µόλυνση 
δ. µε αντιβιοτικά 

Μονάδες 5 
Θέµα 2ο 
1. Να περιγράψετε πώς ο βλεννογόνος της 
αναπνευστικής οδού συνιστά αποτελεσµατικό 
φραγµό στην είσοδο των µικροβίων στον 
ανθρώπινο οργανισµό 

Μονάδες 8 
3. Σε ποια κατηγορία ανήκει ο ιός HIV; (µονάδες 

2) 
Να περιγράψετε τη δοµή του ιού HIV (µονάδες 7) 
Ποιες κατηγορίες ανθρώπινων κυττάρων 
προσβάλλει ο ιός HIV; (µονάδες 3) 

Μονάδες 12 
2009 ΕΣΠΕΡΙΝΟ  
3. Στο βλεννογόνο του στοµάχου εκκρίνεται 
α. αµµωνία. 
β. υδροχλωρικό οξύ. 
γ. γλυκόζη. 
δ. λυσοζύµη. 

Μονάδες 5 
4. Η περιοχή του µορίου του αντισώµατος που 
συνδέεται µε το αντιγόνο ονοµάζεται 

α. σταθερή περιοχή. 
β. πρωτογενής περιοχή. 
γ. µεταβλητή περιοχή. 
δ. βαριά περιοχή. 

Μονάδες 5 
Β. Ποιες προφυλάξεις πρέπει να παίρνει ο 
άνθρωπος, για να περιοριστεί η µετάδοση του 
AIDS; 

Μονάδες 8 
Γ. Να αναφέρετε τους φυσικούς τρόπους µε τους 
οποίους επιτυγχάνεται παθητική ανοσία 

(µονάδες 4). Πώς επιτυγχάνεται παθητική ανοσία 
µε τεχνητό τρόπο; (µονάδες 3)  

Μονάδες 7 
2009 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ  
3. 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 3ο  
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 

2009 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ  
1. Τα εµβόλια περιέχουν 
α. αντισώµατα. 
β. Β-λεµφοκύτταρα. 
γ. εξασθενηµένους µικροοργανισµούς. 
δ. λυσοζύµη.    Μονάδες 5 

5. Στα δευτερογενή λεµφικά όργανα ανήκουν 
α. οι αµυγδαλές. 
β. οι πνεύµονες. 
γ. οι νεφροί. 
δ. οι ιδρωτοποιοί αδένες.   Μονάδες 5 

3. Πώς ονοµάζονται οι ειδικές πρωτεΐνες που 
παράγονται όταν κάποιος ιός µολύνει ένα 
ανθρώπινο κύτταρο;   Μονάδες 3 

4. Οι µηχανισµοί ειδικής άµυνας διαθέτουν δύο 
χαρακτηριστικά που τους κάνουν να ξεχωρίζουν 
από τους µηχανισµούς µη ειδικής άµυνας. Ποια 
είναι αυτά;     Μονάδες 8 

 ΘΕΜΑ 3ο 
2. Με τη βοήθεια ποιων παραγόντων ολοκληρώ-νεται 
και σταµατά, την κατάλληλη στιγµή, η 
ανοσοβιολογική απόκριση;    

Μονάδες 10 
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ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 2010 
Α5 Η παθητική ανοσία αποκτάται µε 

α. ορό αντισωµάτων 
β. αντιβιοτικό 
γ. εµβόλιο 
δ. προπερδίνη 

Μονάδες 5 
Β4 Να εξηγήσετε τα δύο χαρακτηριστικά που 

διαθέτουν οι µηχανισµοί ειδικής άµυνας που 
τους κάνουν να ξεχωρίζουν από τους 
µηχανισµούς µη ειδικής άµυνας. 

Μονάδες 6 
Γ3 Αν το δέρµα ενός ανθρώπου τραυµατιστεί από 

ένα αιχµηρό αντικείµενο και κάποιοι 
παθογόνοι µικροοργανισµοί καταφέρουν να 
εισβάλουν στον οργανισµό του ανθρώπου από 
το τραύµα, εκδηλώνεται στη συγκεκριµένη 
περιοχή φλεγµονή. Στη φλεγµονή µεταξύ των 
άλλων προκαλείται τοπικό οίδηµα και 
σχηµατίζονται ινώδες και πύον. Να εξηγήσετε 
γιατί σχηµατίζεται το ινώδες (µονάδες 3), πώς 
δρα το πλάσµα στη συγκεκριµένη περιοχή 
(µονάδες 3) και από τι σχηµατίζεται το πύον 
(µονάδες 3). 

Μονάδες 9 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ 2010 
 
Α1. Η τεχνητή παθητική ανοσία επιτυγχάνεται µε 
τη χορήγηση ορού. Ένας ορός περιέχει  
α. αντιγόνα.  
β. ιντερφερόνες.  
γ. έτοιµα αντισώµατα.  
δ. βιταµίνες.  

Μονάδες 5  
Α4. Η σταθερή περιοχή του αντισώµατος  
α. είναι ίδια σε όλα τα αντισώµατα.  
β. είναι αυτή που συνδέεται µε το αντιγόνο.  
γ. αποτελείται από πολυσακχαρίτες.  
δ. παράγει αντιγόνα.  

Μονάδες 5  
Β1. Ποια είναι τα δευτερογενή λεµφικά όργανα 
και τι συµβαίνει σε αυτά;  

Μονάδες 5  
Β2. Με ποιους τρόπους µεταδίδεται ο ιός HIV 
που προκαλεί την ασθένεια του AIDS;  

Μονάδες 8  
ΘΕΜΑ ∆  
Στα παρακάτω διαγράµµατα απεικονίζονται, σε 
συνάρτηση µε τον χρόνο, οι συγκεντρώσεις των 
ιντερφερονών και των αντισωµάτων που 
παράγονται στους οργανισµούς του Γιάννη και 
της Μαρίας, ως συνέπεια της εισόδου στον 
οργανισµό τους παθογόνων παραγόντων.  

 

 
Με βάση τα παραπάνω διαγράµµατα:  
∆1. Ποιος από τους δύο εκδήλωσε τα συµπτώµατα 
της νόσου και ποιος όχι; (µονάδες 2)  
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 8)  

Μονάδες 10  
∆2. Ποιος από τους δύο προσβλήθηκε από ιό; 
(µονάδες 2)  
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 8)  

Μονάδες 10  
∆3. Το άτοµο που νόσησε θα µπορούσε να είχε 
αποφύγει την ασθένεια, αν είχε εµβολιαστεί. Τι 
περιέχει ένα εµβόλιο και πως αυτό δρα µέσα στον 
οργανισµό;  

Μονάδες 5  
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 2010 
 
Β4 Να αναφέρετε ποιες ουσίες παράγονται από τους 
αδένες του δέρµατος και να εξηγήσετε πώς 
εµποδίζουν αποτελεσµατικά την είσοδο των 
µικροβίων στον οργανισµό.  

Μονάδες 6  
ΘΕΜΑ ∆  
Ένας άνθρωπος τραυµατίζεται από σκουριασµένο 
σίδερο που πάτησε σε ένα χωράφι και µολύνεται για 
πρώτη φορά από βακτήρια που προκαλούν τη νόσο 
του τετάνου.  
∆1 Στο παρακάτω διάγραµµα παρουσιάζονται µε 
καµπύλες οι µεταβολές της συγκέντρωσης των 
βακτηρίων του τετάνου και των αντισωµάτων στο 

είσοδος παθογόνου 
παράγοντα 

20 χρόνος σε µέρες 

χρόνος σε µέρες 
20 

είσοδος παθογόνου 
παράγοντα 
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αίµα του ανθρώπου κατά τις ηµέρες που 
ακολουθούν µετά την πρώτη µόλυνση. 
Αντλώντας πληροφορίες από το παρακάτω 
διάγραµµα να βρείτε ποια καµπύλη αντιστοιχεί 
στα βακτήρια και ποια στα αντισώµατα (µονάδες 
2) και να εξηγήσετε τον τύπο της ανοσίας που θα 
εκδηλωθεί στον οργανισµό του ανθρώπου 
(µονάδες 8).  

Μονάδες 10 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
∆2 Ο ίδιος άνθρωπος µολύνεται για δεύτερη φορά 
από το βακτήριο του τετάνου κατά τη χρονική 
στιγµή t

5
. Να εξηγήσετε αν ο οργανισµός του θα 

εκδηλώσει πρωτογενή ή δευτερογενή 
ανοσοβιολογική απόκριση.  

Μονάδες 8  
∆3 Να περιγράψετε τα δοµικά χαρακτηριστικά 
των βακτηρίων.  

Μονάδες 7  
ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 2011 
Α4. ∆ευτερογενές λεµφικό όργανο είναι ο  

α. σπλήνας.  
β. θύµος αδένας.  
γ. µυελός των οστών.  
δ. πνεύµονας.  

Μονάδες 5 
Β3. Τι είναι η λυσοζύµη, πού εντοπίζεται και ποια 
είναι η δράση της;  

Μονάδες 5 
ΘΕΜΑ ∆  
∆1. Να περιγράψετε το δεύτερο στάδιο της 
πρωτογενούς ανοσοβιολογικής απόκρισης.  

Μονάδες 9  
∆2. Να εξηγήσετε πώς τα µακροφάγα 
συµµετέχουν στην άµυνα του ανθρώπινου 
οργανισµού.  

Μονάδες 6  

∆3 Μετά την είσοδο κάποιου είδους αντιγόνου σε 
έναν άνθρωπο, δεν παρουσιάζονται συµπτώµατα 
ασθένειας. Η καµπύλη α στο παρακάτω διάγραµµα 
δείχνει τη µεταβολή της συγκέντρωσης των 
αντιγόνων, ενώ η καµπύλη β τη µεταβολή της 
συγκέντρωσης των αντισωµάτων που 
δηµιουργήθηκαν για το συγκεκριµένο αντιγόνο στον 
οργανισµό του ανθρώπου. 

Να εξηγήσετε το είδος της ανοσοβιολογικής 
απόκρισης µε βάση τις καµπύλες του παραπάνω 
διαγράµµατος.  

Μονάδες 10 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ 2011 
ΘΕΜΑ Γ  
Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει τη µεταβολή της 
θερµοκρασίας ενός ανθρώπου µετά από την 
προσβολή του από κάποιο παθογόνο µικροοργανισµό.  
Γ1. Η ανοσοβιολογική απόκριση του οργανισµού 
είναι πρωτογενής ή δευτερογενής; (µονάδες 2)  
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (µονάδες 6)  

Μονάδες 8  

Γ2. Πώς συµβάλλει ο πυρετός στην άµυνα του 
ανθρώπινου οργανισµού;  

Μονάδες 9  
Γ3. Σε ποια κατηγορία µηχανισµών άµυνας ανήκει ο 
πυρετός; (µονάδες 2)  
Να αναφέρετε ονοµαστικά ποιοι άλλοι µηχανισµοί 
άµυνας ανήκουν στην ίδια κατηγορία. (µονάδες 6)  

Μονάδες 8  
 

Χρόνος  
(ηµέρες) 

Καµπύλη Β 

Καµπύλη Α 

Σ
υ
γ
κ
έν

τ
ρ
ω
σ
η

 

t1 t2 t3 t4 

Μόλυνση 
πρώτη 

Μόλυνση 
πρώτη 

t5 
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2011 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠ.  
Α2. Τα κύτταρα που παράγουν ανοσοσφαιρίνες 
είναι τα:  
α. µακροφάγα.  
β. πλασµατοκύτταρα.  
γ. Τ−κυτταροτοξικά λεµφοκύτταρα.  
δ. ουδετερόφιλα.  

Μονάδες 5  
Β1. Να εξηγήσετε τους τρόπους µε τους οποίους 
επιτυγχάνεται τεχνητή ανοσία.  

Μονάδες 8  
Γ3. Κατά την ενεργοποίηση των µηχανισµών µη 
ειδικής άµυνας, παράγονται ουσίες που δρουν 
αποκλειστικά για τους ιούς. Πώς ονοµάζονται οι 
ουσίες αυτές (µονάδες 2) και ποιος είναι ο 
µηχανισµός δράσης τους (µονάδες 7);  

Μονάδες 9  
Γ4. Πώς και πότε γίνεται η διάγνωση του ιού 
HIV;  

Μονάδες 4  
2012 ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
Α2. Τα φαγοκύτταρα παράγονται  

α. στο νωτιαίο µυελό  
β. στο θύµο αδένα  
γ. στους λεµφαδένες  
δ. στον ερυθρό µυελό των οστών.  

Μονάδες 5  
Α3. Το συµπλήρωµα και η προπερδίνη 

συµβάλλουν στην καταπολέµηση  
α. των ιών  
β. των βακτηρίων  
γ. των µυκήτων  
δ. όλων των παθογόνων µικροοργανισµών.  

Μονάδες 5  
Α5. Τα δάκρυα περιέχουν  

α. λυσοζύµη  
β. γαλακτικό οξύ  
γ. λιπαρά οξέα  
δ. υδροχλωρικό οξύ.  

Μονάδες 5  
Β1. Σε ποια κατηγορία παθογόνων 

µικροοργανισµών ανήκει το µικρόβιο που 
προκαλεί την πολιοµυελίτιδα και ποια 
κύτταρα του ανθρώπου προσβάλλει 
(µονάδες 2);  

Να εξηγήσετε πώς θα προστατευτεί ο οργανισµός 
ενός ανθρώπου, ο οποίος έρχεται σε επαφή 
µε το µικρόβιο της πολιοµυελίτιδας, αν 
κατά το παρελθόν είχε κάνει εµβόλιο για 
την ασθένεια αυτή (µονάδες 5).  

Μονάδες 7  
Β3. Να περιγράψετε τη δοµή του ιού της 

επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV).  

Μονάδες 8  
Β4. Ποιες προφυλάξεις συµβάλλουν στον περιορισµό 

της µετάδοσης της νόσου που προκαλείται από 
τον HIV;  

Μονάδες 4 
2012 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 
Α2. Η κυτταρική ανοσία περιλαµβάνει τη δράση των  

α. κυτταροτοξικών Τ-λεµφοκυττάρων και των 
κατασταλτικών Τ-λεµφοκυττάρων 

β. βοηθητικών Τ-λεµφοκυττάρων και των Β–
λεµφοκυττάρων 

γ. βοηθητικών Τ-λεµφοκυττάρων και των 
κυτταροτοξικών Τ-λεµφοκυττάρων 

δ. κυτταροτοξικών Τ-λεµφοκυττάρων και των Β-
λεµφοκυττάρων. 

Μονάδες 5 
Α4. Πρωτογενές λεµφικό όργανο αποτελεί 

α. ο σπλήνας 
β. το ήπαρ 
γ. ο θύµος αδένας 
δ. οι λεµφαδένες. 

Μονάδες 5 
Β3. Πώς συµβάλλει ο πυρετός στην καταπολέµηση 
µιας βακτηριακής λοίµωξης; 

Μονάδες 6 
ΘΕΜΑ Γ 
Τα παρακάτω διαγράµµατα απεικονίζουν τη 
µεταβολή της συγκέντρωσης του HIV και των 
βοηθητικών Τ–λεµφοκυττάρων, σε σχέση µε το 
χρόνο, σε έναν άνθρωπο που µολύνθηκε από τον ιό 
και οδηγείται τελικά στο θάνατο. Οι καµπύλες Α και 
Β στο διάγραµµα Ι απεικονίζουν τις µεταβολές του 
HIV και των βοηθητικών Τ-λεµφοκυττάρων στο 
διάστηµα των πρώτων 12 εβδοµάδων µετά τη 
µόλυνση. Οι ίδιες καµπύλες Α και Β συνεχίζουν στο 
διάγραµµα ΙΙ, απεικονίζοντας τις µεταβολές του HIV 
και των βοηθητικών Τ-λεµφοκυττάρων µετά τον 
πρώτο χρόνο από τη µόλυνση και µέχρι το θάνατο 
του ανθρώπου.  
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Γ1. Ποια καµπύλη απεικονίζει τη µεταβολή της 
συγκέντρωσης του HIV και ποια τη µεταβολή της 
συγκέντρωσης των βοηθητικών Τ-
λεµφοκυττάρων (µονάδες 2); Να αιτιολογήσετε 
την απάντησή σας (µονάδες 8). 

Μονάδες 10 
Γ2. Με ποιους τρόπους επιµηκύνεται αρκετά ο 
χρόνος επιβίωσης των ασθενών µε AIDS; 

Μονάδες 6 
Γ3. Πώς γίνεται η διάγνωση της νόσου του AIDS; 

Μονάδες 4 
Γ4.Ποια είδη κυττάρων του ανθρώπου 
προσβάλλει ο HIV (µονάδες 3) και για ποιο λόγο 
προσβάλλει τα κύτταρα αυτά (µονάδες 2); 

Μονάδες 5 
2012 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ  
Α1. Η λυσοζύµη 

α. παρεµποδίζει τη σύνθεση του κυτταρικού 
τοιχώµατος των βακτηρίων 

β. διασπά το κυτταρικό τοίχωµα των 
βακτηρίων 

γ. διασπά το καψίδιο των ιών 
δ. παρεµποδίζει τη σύνθεση της πλασµατικής 

µεµβράνης των πρωτοζώων. 
Μονάδες 5 

ΘΕΜΑ Γ 
Οι παρακάτω καµπύλες αντιστοιχούν στη 
συγκέντρωση των αντισωµάτων σε διαφορετικά 
άτοµα που έχουν προσβληθεί από κάποιον 
παθογόνο µικροοργανισµό. 

Γ1. Ποια καµπύλη αντιστοιχεί σε άτοµο που  
α) έχει προσβληθεί από τον παθογόνο 
µικροοργανισµό για πρώτη φορά; 
β) του είχε χορηγηθεί στο παρελθόν εµβόλιο 
εναντίον του παθογόνου µικροοργανισµού; 
γ) του χορηγήθηκε ορός εναντίον του παθογόνου 
οργανισµού µετά από τη µόλυνσή του; 
δ) είχε στο παρελθόν µολυνθεί από τον ίδιο 
παθογόνο µικροοργανισµό µε φυσικό τρόπο; 

(µονάδες 4) Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας 
(µονάδες 8). 

Μονάδες 12 
Γ2. Ποια είναι η πορεία του ΗΙV από την είσοδό του 
στον ανθρώπινο οργανισµό µέχρι να βρεθεί στη 
λανθάνουσα κατάσταση; 

Μονάδες 8 
Γ3. Ποια είδη κυττάρων του ανθρώπου προσβάλλει ο 
HIV (µονάδες 3) και για ποιο λόγο προσβάλλει τα 
κύτταρα αυτά (µονάδες 2); 

Μονάδες 5 
2013 ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΘΕΜΑ Γ  
Ένας άνθρωπος µολύνεται από ένα βακτήριο. Στο 
παρακάτω διάγραµµα απεικονίζεται, σε συνάρτηση 
µε το χρόνο, η µεταβολή της συγκέντρωσης των 
αντισωµάτων που παράγονται για να το 
εξουδετερώσουν. 
 

Γ1. Να εξηγήσετε το είδος της ανοσοβιολογικής 
απόκρισης µε βάση την καµπύλη του 
παραπάνω διαγράµµατος.  

Μονάδες 3  
Γ2. Να εξηγήσετε τις διαδικασίες στην παραπάνω 

ανοσοβιολογική απόκριση, από τη στιγµή που 
ενεργοποιούνται τα βοηθητικά Τ-
λεµφοκύτταρα µέχρι την παραγωγή και την 
έκκριση µεγάλης ποσότητας αντισωµάτων.  

Μονάδες 8 
Γ4. Να περιγράψετε τη δοµή των αντισωµάτων.  

Μονάδες 8  
2013 ΗΜΕΡΗΣΙΟ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ 
 Α2. Τα πολυδύναµα αιµοποιητικά κύτταρα 

βρίσκονται στο  
α. ήπαρ  
β. θύµο αδένα  
γ. νωτιαίο µυελό  
δ. ερυθρό µυελό των οστών  

Μονάδες 5 
Β1. Με ποιον τρόπο οι βλεννογόνοι του σώµατος 

συµβάλλουν στην άµυνα του οργανισµού;  
Μονάδες 8 
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ΘΕΜΑ Γ  
Στα παρακάτω σχήµατα απεικονίζονται τρία είδη 
παθογόνων βακτηρίων (Σχήµα 1) και τµήµατα της 
επιφάνειάς τους (Σχήµα 2), τα οποία µπορούν να 
δράσουν ως αντιγόνα στον ανθρώπινο οργανισµό. 
Απεικονίζονται επίσης τέσσερα διαφορετικά είδη 
αντισωµάτων και δίπλα στο καθένα σε µεγέθυνση 
µια περιοχή τους (Σχήµα 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 3: αντισώµατα 
 
Γ1. Ποιο από τα παραπάνω αντιγόνα (Σχήµα 2) 

είναι κατάλληλο για την παρασκευή εµβολίου, 
το οποίο θα προστατεύει τον ανθρώπινο 
οργανισµό και από τα τρία είδη βακτηρίων 
(µονάδες 2); Να αιτιολογήσετε την απάντησή 
σας (µονάδες 3).  

Μονάδες 5  
Γ2. Να εξηγήσετε σε ποιο χαρακτηριστικό της 

ειδικής άµυνας στηρίζεται η λειτουργία του 
εµβολίου.  

Μονάδες 5  
Γ3. Να αναφέρετε ποια κύτταρα των µηχανισµών 

άµυνας του ανθρώπινου οργανισµού θα 
δράσουν εναντίον του αντιγόνου µετά τον 
εµβολιασµό.  

Μονάδες 5 
Γ4. Το κάθε ένα από τα παραπάνω είδη 

αντισωµάτων (Σχήµα 3) µπορεί να συνδέεται 
µε ένα συγκεκριµένο αντιγόνο. Να εξηγήσετε 
πού οφείλεται αυτή η ιδιότητά τους.  

Μονάδες 5  

Γ5. Πώς θα δράσει το ανοσοβιολογικό σύστηµα του 
εµβολιασµένου ατόµου, όταν αυτό έρθει σε 
επαφή µε το ίδιο αντιγόνο ένα χρόνο αργότερα;  

Μονάδες 5 


