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ΘΕΜΑ Α  

Α1. Πρωτογενή λεμφικά όργανα είναι:  

β. ο μυελός των οστών και ο θύμος αδένας 

 (Μονάδες 5)  

 
Α2.  Οι μηχανισμοί που δρουν αποκλειστικά σε  περίπτωση μόλυνσης από ιό 
είναι : : γ.  η παραγωγή ιντερφερονών και Τ - κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων  

     (Μονάδες 5) 

Α3. Η ανοσολογική απόκριση πραγματοποιείται :  

β. στα δευτερογενή λεμφικά όργανα  

    (Μονάδες 5) 

Α4.  Στα λευκά αιμοσφαίρια ανήκουν : 

γ. τα μακροφάγα  

     (Μονάδες 5)  

Α5. Ποιος από τους παρακάτω μικροοργανισμούς δεν προκαλεί  σεξουαλικώς 

μεταδιδόμενο νόσημα ; .  

δ. το Vibrio cholerae       (Μονάδες 5) 

ΘΕΜΑ B 

Β1. 

. Να διακρίνετε τους παρακάτω μικροοργανισμούς σε ευκαρυωτικούς και  

προκαρυωτικούς και ιούς  

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

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

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

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

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

 Ζ.  HIV.........................................Ι.................................................... 

 H. Χλαμύδια ..................................Π................................................. 
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 Θ. Πλασμώδιο.................................Ε................................................ 

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

    Κ.  Τριχομονάδα     Ε    (Μονάδες 10) 

Β2. 

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

Βλέπε Σχολικό βιβλίο σελίδα:  35  Τα Β λεμφοκύτταρα …αντισώματα και 36 

«όπως κάθε κλειδί….. του αντισώματος» 

Β3. 

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

Βλέπε Σχολικό βιβλίο σελίδα 48: Η διάγνωση της νόσου γίνεται ..έως 

εισβολή του ιού στον οργανισμό. Και σελ 49: «Δυστυχώς μέχρι σήμερα …. 

Ασθενών με AIDS». 

Β4. 

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

α-7, β-5, γ-1, δ-3, ε-4, στ-2, ζ-6 

 

 

(Μονάδες 5)  

Γ.   

Γ1. Ποια κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού ενεργοποιούνται πρώτα μετά την      

είσοδο του μικροβίου β στον οργανισμό; Τι γνωρίζετε για το ρόλο τους στην άμυνα ;  
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Τα μακροφάγα –Ρόλος ως φαγοκύτταρα στη μη ειδική και ως αντιγονοπαρουσιαστικά 

κύτταρα στην ειδική άμυνα. Βλέπε σχολικό σελ.: 32 : «τα φαγοκύτταρα ..ιούς» και σελ 

37: «Αρχικά με την εμφάνιση ….αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα». 

(Μονάδες 6) 

Γ2. Ποιο είδος ανοσοβιολογικής απόκρισης αντιπροσωπεύει καθεμία από τις 

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

Καμπύλη για μικρόβιο α = Δευτερογενής 

Καμπύλη για μικρόβιο β = Πρωτογενής 

Η πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση ενεργοποιείται κατά την πρώτη επαφή του 

οργανισμού με ένα αντιγόνο. Αποτελεί την αλληλουχία των γεγονότων μετά την 

πρώτη είσοδο ενός αντιγόνου στον οργανισμό. 

Η δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση ενεργοποιείται κατά την επαφή του 

οργανισμού με το ίδιο αντιγόνο για δεύτερη (ή επόμενη)φορά. Στην περίπτωση αυτή 

ενεργοποιούνται τα κύτταρα μνήμης, ξεκινά αμέσως η έκκριση αντισωμάτων και έτσι 

δεν προλαβαίνουν να εμφανιστούν τα συμπτώματα της ασθένειας. Το άτομο δεν 

ασθενεί και πιθανότατα δεν αντιλαμβάνεται ότι μολύνθηκε. 

(Μονάδες  4+ 3) 

Γ3.   

Στο μικρόβιο Β για το οποίο κάνει πρωτογενή ανοσολογική απόκριση. Κατά τη 

δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση ξεκινά αμέσως η έκκριση αντισωμάτων και 

έτσι δεν προλαβαίνουν να εμφανιστούν τα συμπτώματα της ασθένειας. Το άτομο δεν 

ασθενεί και πιθανότατα δεν αντιλαμβάνεται ότι μολύνθηκε. 

 (Μονάδες 5) 

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

πως συμβάλλει στην αντιμετώπιση της λοίμωξης;  

Στο μικρόβιο Β για το οποίο κάνει πρωτογενή ανοσολογική απόκριση. 

Ο οργανισμός μας διαθέτει έναν ομοιοστατικό μηχανισμό που ρυθμίζει τη διατήρηση 

της θερμοκρασίας του σώματος στους 36, 6 °C. Ωστόσο, σε περίπτωση γενικευμένης 

μικροβιακής μόλυνσης, η θερμοκρασία του σώματος ανεβαίνει. Αυτή η μη 

φυσιολογική υψηλή θερμοκρασία του σώματος, που ονομάζεται πυρετός, εμποδίζει 

την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων. Παράλληλα βέβαια 
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παρεμποδίζεται και η λειτουργία των ενζύμων των κυττάρων, η οποία, σε 

περιπτώσεις ιώσεων, έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή του πολλαπλασιασμού των 

ιών. Επιπλέον ο πυρετός ενισχύει τη δράση των φαγοκυττάρων.  

   (Μονάδες 2+3+2) 

ΘΕΜΑ Δ  

Δ1. Ποιο αντιβιοτικό θεωρείτε καταλληλότερο για την αποτελεσματική θεραπεία αυτού 

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

(Μονάδες 5+2) 

Κατάλληλο το αντιβιοτικό α και ακατάλληλο το β που δεν έχει καθόλου διαυγή ζώνη  

Δ2.  

Να περιγράψετε τις μεταβολές στη συγκέντρωση αντιγόνων στο αίμα των τριών 

ανθρώπων Α  , Β και Γ  

Άτομο Γ – εμβόλιο χορηγείται ποσότητα αντιγόνων που δεν αυξάνονται δεν 

πολλαπλασιάζονται μέσα στον οργανισμό αντίθετα σταδιακά μειώνονται. 

Ατομο Β – πρωτογενής ανοσοβιολογικη αποκριση, τα αντιγόνα εισέρχονται και 

πολλαπλασιάζονται μέχρι μια μέγιστη τιμή. Στη συνέχεια μειώνονται μέχρι 

μηδενισμού τους  

Άτομο Α – δευτερογενής ανοσοβιολογικη αποκριση. Η ανάπτυξη των αντιγόνων είναι 

πολύ μικρή δεν καταφέρνουν να πολλαπλασιαστούν σε μεγάλο αριθμό. 

          (Μονάδες 6) 

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

ερωτήματος Δ1 και γιατί;        (Μονάδες 6) 

Το άτομο Β που παρουσίασε παρατεταμένη λοίμωξη γιατί παρατηρούμε μεγάλη 

αύξηση των αντιγόνων και κατόπιν την αποτελεσματική τους μείωση μέσω της 

χορήγησης αντιβιοτικού. 

 

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

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

Γιατί δεν εμφανίζεται λοίμωξη μετά από εμβόλιο .ή σε δευτερογενή απόκριση. Η 

δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση ενεργοποιείται κατά την επαφή του 

οργανισμού με το ίδιο αντιγόνο για δεύτερη (ή επόμενη)φορά. Στην περίπτωση αυτή 
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ενεργοποιούνται τα κύτταρα μνήμης, ξεκινά αμέσως η έκκριση αντισωμάτων και έτσι 

δεν προλαβαίνουν να εμφανιστούν τα συμπτώματα της ασθένειας. Το άτομο δεν 

ασθενεί και πιθανότατα δεν αντιλαμβάνεται ότι μολύνθηκε. Το εμβόλιο, όπως θα 

έκανε και ο ίδιος ο μικροοργανισμός, ενεργοποιεί τον ανοσοβιολογικό μηχανισμό, για 

να παραγάγει αντισώματα και κύτταρα μνήμης. Το άτομο που εμβολιάζεται δεν 

εμφανίζει συνήθως τα συμπτώματα της ασθένειας και φυσικά δεν τη μεταδίδει. 
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