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ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08-02-20 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ Α 

 

Α1. Από τις παρακάτω ασθένειες οφείλεται σε μύκητα: 

α. η σύφιλη. 

β. η πολιομυελίτιδα. 

γ. η πνευμονική καντιντίαση. 

δ. η γονοκοκκική ουρηθρίτιδα.  

                                                                                                                          Μονάδες 5 

A2.Κέντρο αιμοποίησης είναι: 

α. ο νωτιαίος μυελός 

β. οι λεμφαδένες 

γ. ο ερυθρός μυελός των οστών 

δ. ο θύμος αδένας. 

                                                                                                                           Μονάδες 5 

A3. Συμπλήρωμα είναι: 

α. ομάδα είκοσι πρωτεϊνών που παράγουν ιντερφερόνες 

β. ομάδα τριών πρωτεϊνών που δρα εναντίον των ιών σε συνδυασμό με την προπερδίνη 

γ. ομάδα είκοσι πρωτεϊνών με αντιμικροβιακή δράση 

δ. ομάδα τριών πρωτεϊνών που παράγουν ιντερφερόνες.                                                                                                                     

                                                                                                                           Μονάδες 5 

 

A4. Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε συνδυασμό με το κάπνισμα ενοχοποιείται για:  
α. την κίρρωση του ήπατος  
β. τη φθορά των κυττάρων του εγκεφάλου  
γ. την ψυχωτική συμπεριφορά  
δ. τον καρκίνο του λάρυγγα και του οισοφάγου 

 

                                                                                                                         Μονάδες 5 

A5.Κύτταρα μνήμης σχηματίζουν: 

α. μόνο τα Β-λεμφοκύτταρα 

β. μόνο τα Τ-λεμφοκύτταρα 
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γ. τα πλασματοκύτταρα 

δ. τα Β-λεμφοκύτταρα και Τ-λεμφοκύτταρα.  

                                                                                                                          Μονάδες 5   

Απάντηση:  

Α1-γ, Α2- γ, Α3-γ, Α4-δ, Α5-δ 

 

ΘΕΜΑ B 

Β1. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει παθογόνα πρωτόζωα, τον τρόπο μετάδοσης και την 

παθογόνο δράση τους / ασθένεια. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να 

συμπληρώσετε τα κενά. 

    

Παθογόνα πρωτόζωα Τρόπος μετάδοσης Παθογόνος 

δράση/ασθένεια 

            Ελονοσία 

Τρυπανόσωμα   

 Κατοικίδια ζώα  

                                                                                                                  

                                                                                                                                              Μονάδες 6 

Απάντηση: 

Παθογόνα πρωτόζωα Τρόπος μετάδοσης Παθογόνος 

δράση/ασθένεια 

Πλασμώδιο Κουνούπια Ελονοσία 

Τρυπανόσωμα Μύγα τσε τσε Ασθένεια του ύπνου 

Τοξόπλασμα Κατοικίδια ζώα Προσβάλλει βασικά όργανα 

όπως τους πνεύμονες, το 

ήπαρ και το σπλήνα και 

προκαλεί αποβολές σε 

εγκύους 

 

Β2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της Στήλης Ι και, δίπλα σε κάθε γράμμα, 

έναν από τους αριθμούς της Στήλης ΙΙ, ώστε να προκύπτει η σωστή αντιστοίχιση. (Ένα 

στοιχείο της Στήλης ΙΙ περισσεύει).                                         

             Στήλη Ι              Στήλη ΙΙ 

α. ιδρώτας 1. ιντερφερόνες 
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β. στομάχι 2. οίδημα 

γ. πλασματοκύτταρα 3. πενικιλίνη 

4. υδροχλωρικό οξύ 

δ. φλεγμονή 5. λιπαρά οξέα 

ε. κύτταρα μολυσμένα από ιούς 6. λυσοζύμη 

στ. σμήγμα 7.αντισώματα 

                                                                                                                          

                                                                                                                               Μονάδες 6  

Απάντηση: 

α-6, β-4, γ-7, δ-2, ε-1, στ-5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Β3.  Να γράψετε τους ορισμούς: 

i. Ανοσία 

ii. Αντιγόνο ιστοσυμβατότητας 

iii. Ομοιόσταση 

                                                                                                                               Μονάδες 9    

Απάντηση: 

i. Ανοσία ονομάζεται η ικανότητα του ανθρώπινου οργανισμού να αναγνωρίζει οποιαδήποτε 

ξένη προς αυτόν ουσία και να αντιδρά παράγοντας εξειδικευμένα κύτταρα και κυτταρικά 

προϊόντα (π.χ. αντισώματα), ώστε να την εξουδετερώσει. 

ii. Το τμήμα του μικροβίου που εκτίθεται συνδέεται με μια πρωτεΐνη της επιφάνειας των 

μακροφάγων, χαρακτηριστική για κάθε άτομο, η οποία ονομάζεται αντιγόνο 

ιστοσυμβατότητας.                                                                                                  

iii. Η ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί σταθερές τις συνθήκες του εσωτερικού του 

περιβάλλοντος (θερμοκρασία, συγκεντρώσεις διάφορων συστατικών κτλ.), παρά τις 

εξωτερικές μεταβολές, ονομάζεται ομοιόσταση. 

 

B4. Ένα άτομο εθισμένο στην ηρωίνη αποφασίζει να απεξαρτηθεί και εισάγεται σε 

κατάλληλο πρόγραμμα απεξάρτησης. 

i. Ποια ουσία χρησιμοποιείται συχνά σε προγράμματα απεξάρτησης ναρκομανών;  (μονάδα 

1) 

ii. Για ποιο λόγο χρησιμοποιείται η ουσία αυτή;   (μονάδες 3) 
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                                                                                                                             Μονάδες 4      

Απάντηση: 

i. Η ουσία που χρησιμοποιείται συχνά σε προγράμματα απεξάρτησης ναρκομανών είναι η 

μεθαδόνη.         

ii. Η μεθαδόνη είναι μια ναρκωτική ουσία που έχει παρόμοια δράση με τη μορφίνη. Επειδή 

χορηγείται από το στόμα και διασπάται στο λεπτό έντερο, έχει βραδύτερη και ηπιότερη 

δράση από άλλα ναρκωτικά. Για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται σε 

προγράμματα απεξάρτησης ναρκομανών, στους οποίους χορηγείται σε σταδιακά 

μειούμενες δόσεις ως υποκατάστατο της ηρωίνης. 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Στην χώρα μας έχει παρατηρηθεί πως κατα τους χειμερινούς μήνες η κατανάλωση των 

αντιβιοτικών για τη θεραπεία των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού αυξάνεται 

ραγδαία. Σύμφωνα  όμως με την ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ «Η συνταγογράφηση 

αντιβιοτικών δεν είναι απαραίτητη σε κάθε ασθένεια. Αν ο γιατρός σας δε χορηγήσει 

αντιβιοτικά δεν αμφισβητεί το ότι είστε άρρωστοι. Μόνο συγκεκριμένες λοιμώξεις του 

ανώτερου αναπνευστικού συστήματος που οφείλονται σε βακτήρια(π.χ. η αμυγδαλίτιδα που 

οφείλεται σε  στρεπτοκοκκική λοίμωξη εμφανίζεται σε ποσοστό μόνο 15% στο σύνολο των 

αμυγδαλίτιδων στα παιδιά και μόλις 5% στους ενήλικες) χρήζουν αγωγής με αντιβιοτικά και 

σίγουρα μετά από την εκτίμηση από τον γιατρό σας.» 

 

Γ1. Τι είναι τα αντιβιοτικά (μονάδες 3); Ποιο ήταν το πρώτο αντιβιοτικό που ανακαλύφθηκε  

(μονάδες 1); 

                                                                                                                               Μονάδες 4 

 Απάντηση: 

Τα αντιβιοτικά είναι χημικές ουσίες με αντιμικροβιακή δράση που παράγονται από βακτήρια, 

μύκητες και φυτά. H πενικιλίνη είναι το πρώτο αντιβιοτικό που ανακαλύφθηκε.  

 

Γ2. Με ποιους τρόπους δρουν όλα τα γνωστά αντιβιοτικά; 

                                                                                                                               Μονάδες 6 

Απάντηση: 

Τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας ή παρεμποδίζοντας κάποια ειδική βιοχημική αντίδραση 

του μικροοργανισμού. Όλα τα γνωστά αντιβιοτικά δρουν σύμφωνα με έναν από τους 

παρακάτω μηχανισμούς: 

• Παρεμποδίζουν τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος των μικροοργανισμών (π.χ. η 

πενικιλίνη). 
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• Αναστέλλουν κάποια αντίδραση του μεταβολισμού των μικροοργανισμών. 

• Παρεμβαίνουν στις λειτουργίες αντιγραφής, μεταγραφής και μετάφρασης του γενετικού 

υλικού των μικροοργανισμών. 

• Προκαλούν διαταραχές στη λειτουργία της πλασματικής μεμβράνης. 

                                                                                                                                      

Γ3. Σε ποια κατηγορία νοσημάτων δεν συστήνεται η χρήση αντιβιοτικών (μονάδες 1); 

Δικαιολογήστε την απάντηση σας (μονάδες 5) 

                                                                                                                               Μονάδες 6 

Απάντηση: 

Δεν συστήνεται η χρήση αντιβιοτικών σε νοσήματα που προκαλούνται από ιούς (ιώσεις). 

Δεν υπάρχουν αντιβιοτικά για ιούς. Επειδή τα αντιβιοτικά, γενικά, δρουν αναστέλλοντας την 

παραγωγή ουσιών στα βακτήρια, στους μύκητες και στα πρωτόζωα, δεν είναι 

αποτελεσματικά έναντι των ιών, καθώς αυτοί δε διαθέτουν δικό τους μεταβολικό μηχανισμό, 

αφού αποτελούν υποχρεωτικά κυτταρικά παράσιτα. 

 

Γ4. Ποιο αποτέλεσμα μπορεί να έχει η αλόγιστη χρήση τους; 

                                                                                                                                Μονάδες 3  

Απάντηση: 

Η αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία στελεχών βακτηρίων 

που είναι ανθεκτικά στα αντιβιοτικά. Λόγω του γεγονότος αυτού γίνεται όλο και μεγαλύτερη 

η ανάγκη για την ανακάλυψη νέων αντιβιοτικών. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ένας ασθενής εμφάνισε παρατεταμένη λοίμωξη λόγω ενός βακτηρίου και για την επιλογή 

της θεραπείας πραγματοποιήθηκε καλλιέργεια του μικροβίου παρουσία τεσσάρων 

διαφορετικών αντιβιοτικών. Για τον σκοπό αυτό στην καλλιέργεια τοποθετήθηκαν τέσσερα 

μικρά χάρτινα δισκάκια το καθένα εμποτισμένο με ένα από τα τέσσερα αντιβιοτικά 

τετρακυκλίνη, πενικιλίνη, στρεπτομυκίνη και αμπικιλίνη. 

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τα αποτελέσματα της καλλιέργειας. 

Η περιοχή με το σκούρο χρώμα αντιστοιχεί σε κανονική ανάπτυξη του μικροβίου (βακτήρια).  



                                                                                                                                    
 

                                 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 
 

Φροντιστήρια Εν-τάξη                                                                                                      Σελίδα 6 από 8                                                                                                                                                                                                                                                       
 

           

Γ5. Ποιο αντιβιοτικό θεωρείτε καταλληλότερο για την αποτελεσματική θεραπεία αυτού του 

ασθενούς και ποιο θεωρείτε ακατάλληλο;(μονάδες 2). Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

(μονάδες 4) 

                                                                                                                               Μονάδες 6  

Απάντηση: 

Το πιο κατάλληλο αντιβιοτικό για την αποτελεσματική θεραπεία του ασθενούς είναι η 

αμπικιλίνη, αφού γύρω από το δίσκο της και σε μεγάλη ακτίνα δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη 

του βακτηρίου. 

Το πιο ακατάλληλο αντιβιοτικό είναι η στρεπτομυκίνη, αφού γύρω από το δίσκο της δεν 

παρατηρείται αναστολή της ανάπτυξης του βακτηρίου. 

Επίσης, τα αντιβιοτικά πενικιλίνη και τετρακυκλίνη είναι λιγότερο αποτελεσματικά από την 

αμπικιλίνη, αφου αναστέλλουν σε μικρότερο βαθμό την ανάπτυξη του βακτηρίου. 

                                                                                                                                                      

ΘΕΜΑ Δ 

Μια οικογένεια αποτελείται από την μητέρα ,τον πατέρα και τα δύο παιδιά τους, μια κόρη 6 

μηνών και έναν γιο 4 χρονών. Τον Νοέμβρη τόσο η μητέρα όσο και ο γιος εμβολιάστηκαν 

για την εποχιακή γρίπη, ενώ ο πατέρας και η κόρη δεν εμβολιάστηκαν. 

 

Δ1. Ποιος μικροοργανισμός προκαλεί την γρίπη (μονάδα 1) και ποια κύτταρα μολύνει 

(μονάδες 2); 

                                                                                                                               Μονάδες 3 

Απάντηση: 

Η γρίπη προκαλείται από ιό. Ο ιός της γρίπης μολύνει τα επιθηλιακά κύτταρα της 

αναπνευστικής οδού. 
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Δ2. Τι είδους ανοσία απέκτησαν με τον εμβολιασμό η μητέρα και ο γιος (μονάδες 2); Να 

δικαιολογήσετε την απάντηση σας (μονάδες 4). 

                                                                                                                               Μονάδες 6 

Απάντηση: 

Η μητέρα και ο γιος απέκτησαν ενεργητική ανοσία.  Η ενεργοποίηση του οργανισμού τους 

για τον ιό της γρίπης έγινε με εμβολιασμό (τεχνητός τρόπος).  

Κατά τον εμβολιασμό, το άτομο δέχεται μια ποσότητα εμβολίου το οποίο περιέχει νεκρούς ή 

εξασθενημένους μικροοργανισμούς ή τμήματά τους. 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. 

 

Δ3. Στον νηπιαγωγείο που πηγαίνει ο γιος τον Ιανουάριο εμφανίστηκαν πολλαπλά 

κρούσματα γρίπης και προληπτικά οι γονείς αποφάσισαν να του κάνουν εξετάσεις αίματος. 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η συγκέντρωση τόσο των αντιγόνων όσο και των 

αντισωμάτων στο αίμα του γιου. 

i. Ποια καμπύλη αντιστοιχεί στα αντιγόνα και ποια στα αντισώματα (μονάδες 2) 

ii. Τι είδους ανοσοβιολογική απόκριση εκδήλωσε ο γιός; (μονάδα 1) Να δικαιολογήσετε 

την απάντηση σας. (μονάδες 3) 

 

                                                                                                                          Μονάδες  6 

Απάντηση: 

i. Η καμπύλη Α αντιστοιχεί στα αντιγόνα και η καμπύλη Β στα αντισώματα. 
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ii. Ο γιος εκδήλωσε δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση. Λόγω του εμβολιασμού του 

για τη γρίπη, ο οργανισμός του διαθέτει λεμφοκύτταρα μνήμης. Όταν ήρθε ξανά σε επαφή 

με το παθογόνο παράγοντα της γρίπης, ενεργοποιήθηκαν τα κύτταρα μνήμης και ξεκίνησε 

αμέσως η έκκριση αντισωμάτων.  Λόγω της άμεσης παραγωγής αντισωμάτων και μάλιστα 

σε μεγάλη συγκέντρωση, τα αντιγόνα αντιμετωπίζονται πολύ γρήγορα και δεν 

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

πιθανότατα δεν αντιλαμβάνεται ότι μολύνθηκε. 

 

Δ4. Ο πατέρας τελικά νόσησε από γρίπη και όλα τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας 

εκτέθηκαν στον μικροοργανισμό αλλά κανένας άλλος δεν αρρώστησε. Εξηγήστε για ποιο 

λόγο η κόρη δεν εμφάνισε συμπτώματα. 

                                                                                                                           Μονάδες 5 

Απάντηση: 

Η κόρη, η οποία είναι νεογνό, δεν εμφάνισε τα συμπτώματα γιατί γίνεται μεταφορά 

αντισωμάτων από τη μητέρα στον οργανισμό της διαμέσου του μητρικού γάλακτος με το 

θηλασμό. Η ανοσία της κόρης είναι παθητική αφού χορηγούνται στον οργανισμό της έτοιμα 

αντισώματα που έχουν παραχθεί από άλλο οργανισμό (μητέρα). Η δράση της παθητικής 

ανοσίας είναι άμεση αλλά η διάρκειά της είναι παροδική. 

 

Δ5. Να αναφέρετε τα φάρμακα τα οποία πρέπει να χορηγούνται σε ένα άτομο που πάσχει 

από ΑIDS (μονάδες 3) καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτά δρουν (μονάδες 2); 

                                                                                                                           Μονάδες 5 

Απάντηση: 

Σε ένα άτομο που πάσχει από ΑIDS πρέπει να χορηγούνται φάρμακα, όπως το ΑΖΤ και το 

DCC, που παρεμποδίζουν την αντίστροφη μεταγραφή και καθυστερούν την ανάπτυξη του 

ιού. Τα φάρμακα αυτά ωστόσο έχουν σοβαρές παρενέργειες και θα πρέπει να χορηγούνται 

από ειδικούς γιατρούς και σε εξειδικευμένα ιατρικά κέντρα. Παράλληλα, θα πρέπει να 

υπάρχει  φαρμακευτική αντιμετώπιση ευκαιριακών λοιμώξεων από παθογόνους 

μικροοργανισμούς (π.χ. με χρήση αντιβιοτικών), η οποία έχει επιμηκύνει αρκετά το χρόνο 

επιβίωσης των ασθενών με AIDS. 

 

 


