ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑ:
ΤΜΗΜΑ:
ΘΕΜΑ 1ο
Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:
1. Τα μακροφάγα είναι:
α) κύτταρα που προκαλούν πυρετό
β) μία κατηγορία λευκών αιμοσφαιρίων
γ) κύτταρα μνήμης
δ) κύτταρα που εκκρίνουν αντισώματα.
2. Εάν κατά την είσοδο ενός αντιγόνου στον οργανισμό δεν εκδηλωθούν
συμπτώματα, τότε;
α) ενεργοποιήθηκε η δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση
β) απλώς το άτομο εμβολιάστηκε
γ) στο άτομο είχε χορηγηθεί προληπτικά ορός
δ) μπορεί να ισχύσει οτιδήποτε από τα προηγούμενα.
3. Η διαφοροποίηση και η ωρίμανση των Τ- λεμφοκυττάρων και των Βλεμφοκυττάρων γίνεται:
α) στο μυελό των οστών
β) στο θύμο αδένα
γ) στο μυελό των οστών και στο θύμο αδένα αντίστοιχα
δ) στο θύμο αδένα και στο μυελό των οστών αντίστοιχα
4. Στα δευτερογενή λεμφικά όργανα δεν ανήκει:
α) ο θύμος αδένας
β) ο σπλήνας
γ) οι λεμφαδένες
δ) οι αμυγδαλές
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΜΕΛΙΔΗΣ

Σελίδα 1

5. Τα εμβόλια δεν περιέχουν:
α) νεκρούς μικροοργανισμούς
β) εξασθενημένους μικροοργανισμούς
γ) αντιγόνα
δ) αντισώματα
(25 μονάδες)
ΘΕΜΑ 2ο
Α.

Ποιος είναι ο ρόλος των ιδρωτοποιών αδένων που βρίσκονται στο δέρμα;
(8 Μονάδες)

Β.
Με ποιον τρόπο συμμετέχει το πλάσμα του αίματος στην καταπολέμηση
των μικροβίων;
(8 Μονάδες)
Γ.

Ποια είναι τα αποτελέσματα σύνδεσης αντιγόνου-αντισώματος;
(9 Μονάδες)

ΘΕΜΑ 3ο
Α. Τι γνωρίζετε για τη δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση;
(7 μονάδες)
Β. Ποια είναι τα πρωτογενή λεμφικά όργανα; Πού πραγματοποιείται η
ανοσολογική απόκριση;
(6 μονάδες)
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Γ. Να περιγράψετε το στάδιο του τερματισμού της πρωτογενούς ανοσοβιολογικής
απόκρισης.
(12 μονάδες)
ΘΕΜΑ 4ο
Ένας άνθρωπος τρυπήθηκε από σκουριασμένο καρφί και κινδυνεύει να μολυνθεί
από το βακτήριο του τετάνου. Στο συγκεκριμένο άνθρωπο χορηγήθηκε
αντιτετανικός ορός, που περιέχει αντισώματα έναντι του συγκεκριμένου
βακτηρίου.
Τι τύπος ανοσίας επιτυγχάνεται με τη χορήγηση του αντιτετανικού ορού; Με
ποιους άλλους τρόπους επιτυγχάνεται φυσιολογικά ο παραπάνω τύπος ανοσίας;
Ποιες είναι οι διαφορές ορού και εμβολίου;
(25 μονάδες)
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