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ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1(ΥΓΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΤΜΗΜΑ:

Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή
στη φράση  που συμπληρώνει σωστά την  πρόταση:

1. Οι ιοί αποτελούνται από:
α. DNA που περιβάλλεται από καψίδιο υδατανθράκων
β. νουκλεϊκό οξύ DNA ή RNA, που περιβάλλεται από καψίδιο

λιποπρωτεινικής σύστασης
γ. πυρήνα με DNA και λιπιδικό περίβλημα
δ. νουκλεϊκό οξύ DNA ή RNA, που περιβάλλεται από καψίδιο

πρωτεϊνικής σύστασης

2. Οι ιοί έχουν τη δυνατότητα να αναπαράγονται:
α. έξω από κύτταρα του ξενιστή.
β. στις τροφές
γ. στα στάσιμα νερά
δ. στα κύτταρα του ξενιστή

3. Ο ίδιος ιός έχει τη δυνατότητα να μολύνει:
α. οργανισμούς που ανήκουν σε διαφορετικά είδη
β. όλα τα κύτταρα του ξενιστή
γ. τα κύτταρα του ξενιστή για τα οποία είναι εξειδικευμένος
δ. όλα τα παραπάνω

4. Η ηπατίτιδα, ο έρπητας και το AIDS: οφείλονται σε:
α. βακτήρια
β. μύκητες
γ. ιούς
δ. πρωτόζωα
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5. Η ελονοσία είναι μια ασθένεια που οφείλεται
α. σε ιό
β. σε μύκητα
γ. σε βακτήριο
δ. σε πλασμώδιο.

6. Τα βακτήρια αναπαράγονται:
α. με μίτωση
β. με εκβλάστηση
γ. με μείωση
δ. μονογονικά με διχοτόμηση

7. Ποιοι από τους παρακάτω μικροοργανισμούς είναι προκαρυωτικοί;
α. οι μύκητες
β. τα πλασμώδια
γ. η αμοιβάδα
δ. τα βακτήρια

8. Το συμπλήρωμα είναι:
α. κατηγορία πρωτεϊνών που παράγεται από τα Β- λεμφοκύτταρα
β. κατηγορία κυττάρων που συμμετέχει στην ανοσοβιολογική απόκριση
γ. μια σειρά πρωτεϊνών που βρίσκονται στο πλάσμα και συμμετέχουν στη

μη ειδική ανοσία
δ. κατηγορία κυττάρων που παράγουν τα αντισώματα

9. Τα Τ-λεμφοκύτταρα:
α. παράγουν αντισώματα
β. ενεργοποιούνται από τα μακροφάγα
γ. είναι παράγοντες που εμποδίζουν την είσοδο των μικροοργανισμών
δ. συμμετέχουν στη χυμική ανοσία

10 Τα Β-λεμφοκύτταρα:
α. δεν είναι λευκά αιμοσφαίρια
β. παράγουν αντισώματα
γ. παράγουν λυσοζύμη και γαλακτικό οξύ
δ. συμμετέχουν στην κυτταρική ανοσία
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11 Οι ιντερφερόνες είναι πρωτεΐνες που :
α. παράγονται από τα Β-λεμφοκύτταρα
β. παράγονται από τα Τ-λεμφοκύτταρα
γ. δρουν ως αντισώματα
δ. παράγονται από ορισμένα κύτταρα όταν αυτά μολύνονται από ιό

12 Η ενεργητική ανοσία επιτυγχάνεται με τη χορήγηση :
α. έτοιμων αντισωμάτων
β. εμβολίου
γ. ιντερφερόνης
δ. αντιβιοτικού

13 Τα μακροφάγα κύτταρα:
α. είναι φαγοκύτταρα
β. δεν είναι λευκά αιμοσφαίρια
γ. συμμετέχουν στη χυμική ανοσία
δ. συμμετέχουν στην κυτταρική ανοσία

14 Τα αντιγόνα είναι ουσίες οι οποίες αναγνωρίζονται από:
α. τις ιντερφερόνες
β. τα μακροφάγα κύτταρα
γ. το συμπλήρωμα
δ. τα αντισώματα

15 Για τη δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση υπεύθυνα είναι τα:
α. αντισώματα
β. λεμφοκύτταρα μνήμης
γ. κυτταροτοξικά Τ- λεμφοκύτταρα
δ. μακροφάγα

16 Πώς ονομάζεται η ουσία που αναγνωρίζεται ως ξένη από το
ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού;

α. αντίσωμα
β. αντιγόνο
γ. ιντερφερόνη
δ. συμπλήρωμα
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17 Η ανοσοβιολογική ανεπάρκεια είναι:
α. πάντα επίκτητη
β. μεταδοτική
γ. κληρονομική ή επίκτητη
δ. μόνο κληρονομική

18 Μέσα στο πρωτεϊνικό καψίδιο του HIV περιέχονται:
α. RNA και το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση
β. DNA,RNA και ένζυμα
γ. DNA και το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση
δ. DNA και RNA

19 Στον οργανισμό του ανθρώπου ο HIV έχει ανιχνευθεί:
α. μόνο σε βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα
β. σε βοηθητικά και κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα, καθώς και σε

νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου
γ. σε βοηθητικά και κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα, καθώς και σε νευρικά

κύτταρα του εγκεφάλου
δ. μόνο σε νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου

20 Στον άνθρωπο που έχει προσβληθεί από τον ιό του AIDS, ο θάνατος
προκαλείται από:

α. τις ευκαιριακές μολύνσεις και τα νεοπλάσματα
β. τον HIV
γ. τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα
δ. τον εξασθενημένο ανοσοποιητικό μηχανισμό

21 Η ανίχνευση αντισωμάτων για τον HIV σε ένα μολυσμένο άτομο σημαίνει
ότι:

α. το άτομο αυτό είναι ανοσοποιημένο
β. είναι φορέας και μπορεί να μεταδώσει τον ιό
γ. έχουν καταστραφεί όλα τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα του
δ. δεν ενεργοποιούνται τα Β-λεμφοκύτταρα του και έτσι δε δημιουργού-

νται και κύτταρα μνήμης
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22 Η ανίχνευση των ειδικών αντισωμάτων για τον HIV και συνεπώς η
διάγνωση της μόλυνσης είναι δυνατή:

α. μόνο μετά από τρεις εβδομάδες
β. από την πρώτη εβδομάδα
γ. μόνο μετά από έξι εβδομάδες έως έξι μήνες
δ. αμέσως μετά τη μόλυνση από τον HIV.

23 Με ποιους τρόπους γίνεται η μετάδοση του HIV ;
α. με το αίμα, με τη σεξουαλική επαφή και μπορεί από τη μητέρα στο

νεογνό
β. με κουνούπια και με άλλα έντομα
γ. με τα δάκρυα, το βήχα και το φτάρνισμα
δ. διαμέσου της αναπνευστικής και της εντερικής οδού.

24 Στα άτομα που έχουν μολυνθεί από HIV χορηγούνται φάρμακα με σκοπό:
α. την καταστροφή των προσβεβλημένων βοηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων
β. να παρεμποδιστεί η αντιγραφή του ιού
γ. την καταστροφή του ιού
δ. να ενισχυθεί ο ανοσοποιητικός μηχανισμός.

Να χαρακτηρίσετε με Σ(σωστό) ή με Λ(λάθος) καθεμία από τις παρακάτω
προτάσεις:

1. Η ελονοσία είναι μία ασθένεια που οφείλεται σε πρωτόζωα.
2. Τα βακτήρια είναι προκαρυωτικοί οργανισμοί, ενώ οι μύκητες και τα

πρωτόζωα είναι ευκαρυωτικοί οργανισμοί.
3. Τα βακτήρια διαθέτουν ριβοσώματα και οργανωμένο πυρήνα.
4. Για τη δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση απαιτούνται κύτταρα

μνήμης.
5. Για την ενεργητική ανοσία απαιτείται χορήγηση έτοιμων αντισωμάτων
6. Η παθητική ανοσία επιτυγχάνεται με τη χορήγηση ορού.
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7. Πρωτογενής ανοσοβιολογική απόκριση είναι η αντίδραση του
ανοσοποιητικού μηχανισμού στην επαφή του οργανισμού με ένα
αντιγόνο.

8. Ο ανθρώπινος οργανισμός παράγει περιορισμένο αριθμό αντισωμάτων.
9. Η χυμική ανοσία προκαλείται από τα Β-λεμφοκύτταρα.
10. Οι ιντερφερόνες παράγονται από κύτταρα που έχουν μολυνθεί από ιό.
11. Οι κυριότερες αντιμικροβιακές ουσίες είναι οι ιντερφερόνες, το

συμπλήρωμα και η προπερδίνη.
12. Η μετάδοση του HIV γίνεται κυρίως με το αίμα, τη σεξουαλική επαφή

και από τη μητέρα στο έμβρυο.
13. Ο HIV δε μεταδίδεται με το βήχα, το φτάρνισμα, τον ιδρώτα , τα

δάκρυα και τη σεξουαλική επαφή.
14. Συνήθως οι φορείς του HIV εμφανίζουν συμπτώματα τα οποί οδηγούν

στην εκδήλωση της ασθένειας του AIDS μετά από 7-10 χρόνια από την
είσοδο του ιού στον οργανισμό τους.

15. Ο HIV και όχι οι ευκαιριακές μολύνσεις και τα νεοπλάσματα θα
επιφέρουν το θάνατο στον άνθρωπο που έχει μολυνθεί από τον ιό.

16. Ο HIV είναι ένας ιός που στο εσωτερικό του, εκτός από το DNA,
περιέχεται και το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση.

17. Η ανοσοβιολογική ανεπάρκεια, δηλαδή η μη ικανοποιητική λειτουργία
του ανοσοποιητικού συστήματος, είναι κληρονομική.


