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 ΘΕΜΑ Α  

Α1. 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)  

 
Α2.  Οι μηχανισμοί που δρουν αποκλειστικά σε  περίπτωση μόλυνσης από ιό είναι : :  

α. η φαγοκυττάρωση   

β. η παραγωγή αντισωμάτων  

γ.  η παραγωγή ιντερφερονών και Τ - κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων  

δ.  το συμπλήρωμα        (Μονάδες 5) 

 

Α3. Η ανοσολογική απόκριση πραγματοποιείται :  

α. στο  μυελός των οστών  

β. στα δευτερογενή λεμφικά όργανα  

γ. στο θύμο αδένα  

δ. στο πλάσμα του αίματος      (Μονάδες 5) 

 

Α4.  Στα λευκά αιμοσφαίρια ανήκουν : 

α. οι λεμφαδένες 

β. τα αντισώματα  

γ. τα μακροφάγα  

δ. τα ερυθροκύτταρα       (Μονάδες 5)  

 

Α5. Ποιος από τους παρακάτω μικροοργανισμούς δεν προκαλεί  σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενο νόσημα ; .  

α.  το Treponema pallidum 

β. o H.I.V  

γ. τα χλαμύδια   
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δ. το Vibrio cholerae       (Μονάδες 5) 

ΘΕΜΑ B 

Β1. 

. Να διακρίνετε τους παρακάτω μικροοργανισμούς σε ευκαρυωτικούς και  προκαρυωτικούς 

και ιούς  

 Α. Δερματόφυτο ……………………………………………………… 

 Β. Candida albicans …………………………………………………. 

 Γ. Escherichia coli ……………………………………………………. 

 Δ. Τρυπανόσωμα ……………………………………………………… 

 Ε. Vibrio cholerae ……………………………………………………... 

 Ζ.  HIV............................................................................................. 

 H. Χλαμύδια ................................................................................... 

 Θ. Πλασμώδιο................................................................................. 

     Ι . Treponema pallidum .................................................................. 

    Κ.  Τριχομονάδα         (Μονάδες 10) 

Β2. 

 Τι γνωρίζετε για τις ανοσοσφαιρίνες; Από ποια κύτταρα παράγονται και πως : 

           (Μονάδες 4+2) 

Β3. 

Πώς γίνεται η διάγνωση και πως η αντιμετώπιση του  AIDS;     (Μονάδες 4) 

Β4. 

Να αντιστοιχήσετε τα στοιχεία της στήλης Ι με αυτά της στήλης ΙΙ  

 

(Μονάδες 5)  
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Γ.  

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. 

χρόνος

Μόλυνση 
από μικρόβια
α και β 

Αντισώματα
 για μικρόβια α

Αντισώματα για
μικρόβια β

Σ
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ω
μ

ά
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ν

 

Γ1. Ποια κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού ενεργοποιούνται πρώτα μετά την      είσοδο 

του μικροβίου β στον οργανισμό; Τι γνωρίζετε για το ρόλο τους στην άμυνα ;  

(Μονάδες 6) 

Γ2. Ποιο είδος ανοσοβιολογικής απόκρισης αντιπροσωπεύει καθεμία από τις καμπύλες που 

αντιστοιχεί στα μικρόβια α και β; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(Μονάδες  4+ 3) 

Γ3.  Ο  άνθρωπος αυτός, εκδηλώνει, λίγες μέρες μετά τη μόλυνση,  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 5) 

Γ4. Για ποιο από τα δύο μικρόβια το άτομο εμφάνισε πυρετό; Τι είναι ο πυρετός και πως 

συμβάλλει στην αντιμετώπιση της λοίμωξης;    (Μονάδες 2+3+2) 

 

ΘΕΜΑ Δ  

Ένας ασθενής εμφάνισε παρατεταμένη λοίμωξη και για την επιλογή της θεραπείας 

πραγματοποιήθηκε καλλιέργεια του μικροβίου παρουσία τριών διαφορετικών αντιβιοτικών 

(δίσκοι α, β, γ). Το σχήμα απεικονίζει τα αποτελέσματα της καλλιέργειας. Η περιοχή με 

σκίαση αντιστοιχεί σε κανονική ανάπτυξη του μικροβίου. Η σκίαση αντιστοιχεί σε κανονική 

ανάπτυξη του μικροβίου.  
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Δ1. Ποιο αντιβιοτικό θεωρείτε καταλληλότερο για την αποτελεσματική θεραπεία αυτού του 

ασθενούς και ποιο θεωρείτε ακατάλληλο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  

(Μονάδες 5+2) 

Δ2. Στο παρακάτω  διάγραμμα παρουσιάζεται  τη μεταβολή της συγκέντρωσης του ίδιου 

αντιγόνου στο αίμα τριών διαφορετικών ανθρώπων Α, Β και Γ.  

 

 

Να περιγράψετε τις μεταβολές στη συγκέντρωση αντιγόνων στο αίμα των τριών ανθρώπων 

Α  , Β και Γ         (Μονάδες 6) 

Ποιος από τους ανθρώπους (Α, Β, Γ) δικαιολογείται να είναι ο ασθενής του ερωτήματος Δ1 

και γιατί;        (Μονάδες 6) 

Να αιτιολογήσετε γιατί επιλέξατε τη μία περίπτωση και γιατί αποκλείσατε τις άλλες δύο 

περιπτώσεις από τις Α, Β και Γ.      (Μονάδες 6) 

  


	ΘΕΜΑ B

