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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1o 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2/5/20 

                 
 
Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. Καλή επιτυχία! 

 

Θέμα Α 
 

Να αντιγράψετε τους αριθμούς Α1-Α4 στο τετράδιό σας και δίπλα να σημειώσετε το 

γράμμα που συμπληρώνει σωστά καθεμία από τις προτάσεις ή φράσεις.  

   (ΜΟΝΑΔΕΣ 16) 
 

Α1. Η ανίχνευση των αντισωμάτων ενάντια στον ιό του AIDS μπορεί να γίνει 

 Α. Από 6 μέρες έως 6 εβδομάδες 

 Β. Από 6 εβδομάδες ως 6 μήνες 

 Γ. Από την στιγμή της μόλυνσης έως 6 εβδομάδες 

 Δ. Οποιαδήποτε στιγμή μετά τη μόλυνση του ανθρώπου από τον ιό 

Α2. Ο μικροοργανισμός που μπορεί να μεταδοθεί με τη σεξουαλική επαφή 

 Α. Η κάντιντα η λευκάζουσα 

 Β. Το Vibrio cholera 

 Γ. Το τοξόπλασμα 

 Δ. Ο ιός της πολιομυελίτιδας 

Α3. Τα βακτήρια δεν έχουν 

 Α. Κυτταρικό τοίχωμα 

 Β. Ριβοσώματα 

 Γ. Πυρηνική περιοχή ή πυρηνοειδές 

 Δ. Μιτοχόνδρια 

Α4. Κυτταρικό τοίχωμα διαθέτει ο μικροοργανισμός που προκαλεί 



 

Σελίδα 2 από 7 
 

 Α. σύφιλη 

 Β. γρίπη 

 Γ. πολιομυελίτιδα 

 Δ. ελονοσία 

Α5. Να αντιστοιχίσετε και να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τους μηχανισμούς άμυνας που 

αναφέρονται στη στήλη Ι με το είδος της άμυνας στην οποία ανήκουν (στήλη ΙΙ). 

       (ΜΟΝΑΔΕΣ 9) 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

1. Ιντερφερόνες Α. Μηχανισμός μη ειδικής άμυνας που 
παρεμποδίζει την είσοδο μικροοργανισμών 2. Φλεγμονή 

3. Λυσοζύμη 

4. Βοηθητικά Τ- λεμφοκύτταρα Β. Μηχανισμός μη ειδικής άμυνας που 
αντιμετωπίζει τους μικροοργανισμούς μετά 
την είσοδό τους 

5. Αντισώματα 

6. Κεράτινη στοιβάδα 

7. Πυρετός Γ. Μηχανισμός ειδικής άμυνας 

8. Προπερδίνη 

9. Κυτταροτοξικά Τ- λεμφοκύτταρα 

 

 

ΘΕΜΑ Β 

Β1.Η φαγοκυττάρωση ανήκει στους μηχανισμούς μη ειδικής άμυνας, αλλά είναι πολύ 

σημαντική και για την ειδική άμυνα του οργανισμού. 

α. Που παράγονται τα φαγοκύτταρα; (μονάδες 1) Σε  ποια κατηγορία κυττάρων ανήκουν 

(μονάδες 1) και σε ποιες υποκατηγορίες διακρίνονται (μονάδες 3) 

β. Ποιοι παράγοντες διευκολύνουν και ενεργοποιούν τη διαδικασία της φαγοκυττάρωσης 

(μονάδες 5) 

γ. Με ποιον τρόπο η φαγοκυττάρωση είναι απαραίτητη στην ειδική άμυνα του οργανισμού; 

(μονάδες 2) 

          

 (ΜΟΝΑΔΕΣ 12) 

Β2. α. Ποια νοσήματα ονομάζονται αυτοάνοσα; (μονάδες 4)  

β. Αν και η αιτιολογία των αυτοάνοσων νοσημάτων δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, 

υπάρχουν κάποιες υποθέσεις που προσπαθούν να ερμηνεύσουν την εμφάνισή τους. Πού 

οφείλονται τα αυτοάνοσα νοσήματα σύμφωνα με τις υποθέσεις αυτές; (μονάδες 6) 

γ. Να αναφέρετε 3 αυτοάνοσα νοσήματα που γνωρίζετε (μονάδες 3)  

 (ΜΟΝΑΔΕΣ 13) 

 

ΘΕΜΑ Γ 

Γ1. Η ακεταλδεΰδη, που παράγεται κατά τον καταβολισμό του οινοπνεύματος προκαλεί 

καταστροφές στα κύτταρα των διάφορων ιστών και επομένως διαταραχές σε όλα σχεδόν τα 

συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού. Να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις σχετικά 

με την κατάχρηση οινοπνεύματος. 
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Α. με ποιον τρόπο επηρεάζει το αλκοόλ τον εγκέφαλο και ποιες είναι οι επιπτώσεις του στο 

όργανο αυτό; (μονάδες 5) 

Β. Με ποιον τρόπο επηρεάζει το αλκοόλ το πεπτικό σύστημα και τι επιπτώσεις έχει στο 

σύστημα αυτό του ανθρώπου; (μονάδες 6) 

Γ. Ποιες είναι οι επιπτώσεις από την κατάχρηση αλκοολ στο καρδιαγγειακό σύστημα; 

(μονάδες 1)  

          

 (ΜΟΝΑΔΕΣ 12) 

 

Γ2. α.  Ποια είδη κυττάρων προσβάλει ο ιός HIV και για ποιον λόγο προσβάλει τα κύτταρα 

αυτά (μονάδες 4);  

β. Ποια είναι τα στάδια της ασθένειας του AIDS από τη στιγμή που ο ιός εισέρχεται στον 

οργανισμό μέχρι να βρεθεί σε λανθάνουσα κατάσταση. (μονάδες 9)   

   ( ΜΟΝΑΔΕΣ 13) 

 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Η Μαρία και ο Γιώργος μολύνονται ταυτόχρονα από τον ίδιο παθογόνο μικροοργανισμό. Η 

Μαρία είχε κάνει το εμβόλιο για τον μικροοργανισμό αυτό, ενώ ο Γιώργος όχι. Στα 

παρακάτω διαγράμματα απεικονίζεται η συγκέντρωση των αντισωμάτων και των αντιγόνων 

στον οργανισμό των δύο παιδιών μετά τη μόλυνσή τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α. Ποια καμπύλη (α ή β) αντιστοιχεί στα αντιγόνα και ποια στα αντισώματα; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

Β. Ποιο από τα δύο διαγράμματα αντιστοιχεί στη Μαρία και ποιο στον Γιώργο; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

α 
β 

Διάγραμμα 1 

α 

β 

Διάγραμμα 2 
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Γ. Ποια κύτταρα του ανοσοβιολογικού συστήματος ενεργοποιήθηκαν στην περίπτωση της 

Μαρίας, αν ο μικροοργανισμός με τον οποίο μολύνθηκε ήταν ιός και ποια σε περίπτωση 

που ο μικροοργανισμός ήταν βακτήριο; 

Δ. Ένα από τα δύο παιδιά εμφάνισε υψηλό πυρετό. Ποιος από τους δύο είναι πιο πιθανό να 

εμφάνισε πυρετό; Με ποιον τρόπο ο πυρετός βοηθά στην αντιμετώπιση του παθογόνου 

μικροοργανισμού; 

          

 (ΜΟΝΑΔΕΣ 25)  
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2o 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2/5/20 
 
 

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα με βάση τις οδηγίες σε κάθε θέμα. 
 

Καλή επιτυχία!! 
ΘΕΜΑ Α 
 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω ημιτελείς 

προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα, που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση, η 

οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 

 

Α1. Τα βακτήρια : 

α. Έχουν πυρήνα που ονομάζεται πυρηνοειδές 

β. Εκκρίνουν ενδοτοξίνες 

γ. Μπορεί να είναι αντιγόνα για το ανθρώπινο σώμα 

δ. Σωστά τα (α) και (γ). 

 

Α2. Κάθε ιός : 

α. Μπορεί να μολύνει πολλά διαφορετικά είδη κυττάρων ενός ζωικού οργανισμού. 

β. Περιβάλλεται πάντα από έλυτρο 

γ. Μπορεί να έχει DNA ή RNA ως γενετικό υλικό 

δ. Είναι δυνητικά παθογόνος 

 

Α3. Χημικές ουσίες που περιέχονται στον ιδρώτα είναι: 

α. μυρμηκικό οξύ και αμυλάση                          

β. οξικό οξύ και υδρολυτικά ένζυμα 

γ. γαλακτικό οξύ και λυσοζύμη                          

δ. υδροχλωρικό οξύ και πεπτιδάση 

 

Α4. Η φλεγμονή 

α. Στηρίζεται στη δράση των μακροφάγων 

β. Μπορεί να εμφανιστεί μετά τη δράση ισχυρών οξέων σε κάποιο ιστό 

γ. Με το ινώδες περιορίζει την είσοδο των παθογόνων μικροοργανισμών 

δ. Όλα τα παραπάνω 

 

Α5. Όταν εμφανίζεται πύον σε ένα σημείο του σώματος αυτό υποδηλώνει ότι: 

α. έχουμε ανοσία για κάποιο αντιγόνο 

β. σε εκείνο το σημείο του σώματος ενεργοποιήθηκε η φλεγμονώδης αντίδραση 

γ. καταπολεμήθηκε ένα αντιγόνο από τα λεμφοκύτταρα 
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δ. ενεργοποιήθηκαν τα κύτταρα μνήμης του οργανισμού 

Μονάδες 25 
ΘΕΜΑ B 

 

Β1. Ποια είναι τα παθογόνα πρωτόζωα που γνωρίζετε, πως μεταδίδεται το καθένα 

και τι προκαλεί; 

Β2. Τι είναι τα δερματόφυτα και τι προκαλούν; 

Β3. Πως τα βακτήρια επιβιώνουν σε αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος; 

Β4. Ποιες ουσίες παράγονται από τους αδένες του δέρματος και ποια η δράση τους; 

Β5. Γιατί η συστηματική χρήση αλκοολούχων ποτών επηρεάζει την λειτουργία του 

εγκεφάλου; 

Μονάδες 25 
ΘΕΜΑ Γ 

 

Γ1. Πως δεν μεταδίδεται ο HIV (μονάδες 3); Ποια μέτρα προλαμβάνουν την 

εξάπλωση του ιού;  

Μονάδες 6 
 

Σε ένα σχολείο εκδηλώνονται κρούσματα μιας ασθένειας. Κάποια από τα παιδιά 

μεταφέρονται με υψηλό πυρετό στο νοσοκομείο. Οι εξετάσεις που τους έγιναν 

έδειξαν υψηλή συγκέντρωση ιντερφερονών. Οι γονείς των παιδιών αυτών 

προτείνουν στους γιατρούς την άμεση χορήγηση αντιβιοτικών.  

 

Γ2.  Πως ο πυρετός συμβάλλει στην καταπολέμηση των λοιμώξεων; 

                   Μονάδες 6 
 

Γ3. Τι είναι τα αντιβιοτικά και ποιος είναι ο τρόπος δράσης τους; 

                       Μονάδες 8 
 

Γ4. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την άποψη των γονιών να χορηγηθούν αντιβιοτικά 

στα παιδιά που νοσούν; Να αιτιολογήσετε αναλυτικά την απάντησή σας  

Μονάδες 5  
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ΘΕΜΑ Δ. 

 

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 

 

 
Δ1. Ποια κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού παράγουν τα αντισώματα;  

          Μονάδες 5 
 

Δ2. Ποιο είδος ανοσοβιολογικής απόκρισης αντιπροσωπεύει κάθε µία από τις 

καμπύλες που αντιστοιχεί στα μικρόβια α και β (μονάδες 4); Να αιτιολογήσετε 

την απάντησή σας (μονάδες 6). 

                                                                    Μονάδες 10  
 
Δ3. 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 
 


