
ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΛΕΙΣΟΤ ΣΤΠΟΤ – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΙ ΕΝΟΣΗΣΕ: 
1.1 ΟΜΟΙΟΣΑΗ, 1.2 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΟΙ, 1.3.1 ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ ΜΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΤΝΑ, 

1.3.2 ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΤΝΑ – ΑΝΟΙΑ  (ΕΛ. 9-40) 

 

Ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ 
Να βάλετε ςε κύκλο το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή απάντηςη ή ςτη φράςη που 

ςυμπληρώνει ςωςτά την πρόταςη. 

 

1. Μηχανιςμϐσ που ςυμβϊλλει ςτην ομοιϐςταςη τησ θερμοκραςύασ του ανθρώπου ϐταν η 

θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ εύναι μικρϐτερη απϐ 36,6 °C, εύναι: 

α) η διαςτολό των αιμοφϐρων αγγεύων του οργανιςμοϑ. 

β) η ςυςτολό των αιμοφϐρων αγγεύων του οργανιςμοϑ. 

γ) η ϋκκριςη ιδρώτα. 

δ) η μειωμϋνη μυώκό δραςτηριϐτητα. 

ε) η διαςτολό των αιμοφϐρων αγγεύων του δϋρματοσ. 

ςτ) τύποτε απϐ τα παραπϊνω. 

 

2. Όταν η θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ εύναι μεγαλϑτερη απϐ τη θερμοκραςύα του ανθρώπινου 

ςώματοσ τϐτε: 

α) αυτϐ γύνεται αντιληπτϐ απϐ το κϋντρο των ειδικών αιςθόςεων του εγκεφϊλου. 

β) αυτϐ γύνεται αντιληπτϐ ςτο κϋντρο ρϑθμιςησ τησ θερμοκραςύασ. 

γ) απϐ το κϋντρο των γενικών αιςθόςεων ενεργοποιεύται η ϋκκριςη του ιδρώτα. 

δ) ενεργοποιοϑνται ειδικού θερμοϒποδοχεύσ που βρύςκονται ςε ϐλο τον ανθρώπινο οργανιςμϐ. 

ε) μϋςω τησ νευρικόσ οδοϑ, γύνεται αυτϐ αντιληπτϐ ςτο κϋντρο των γενικών αιςθόςεων, ενώ απϐ 

το κϋντρο ρϑθμιςησ τησ θερμοκραςύασ, δύνονται οι εντολϋσ για τη ρϑθμιςη τησ θερμοκραςύασ του 

ςώματοσ. 

ςτ) δεν ςυμβαύνει τύποτε απϐ τα παραπϊνω. 

 

3. Διαταραχό ςτην ομοιϐςταςη του ανθρώπινου οργανιςμοϑ μπορεύ να προκληθεύ απϐ: 

α) υψηλϋσ θερμοκραςύεσ. 

β) χαμηλϋσ θερμοκραςύεσ. 

γ) οριςμϋνα εύδη ακτινοβολιών. 

δ) τον τρϐπο ζωόσ ενϐσ ατϐμου (κϊπνιςμα, αλκοϐλ κτλ). 

ε) τισ προςβολϋσ απϐ παθογϐνουσ μικροοργανιςμοϑσ. 

ςτ) ϐλεσ τισ παραπϊνω περιπτώςεισ. 

 

4. Τι απϐ τα παρακϊτω ιςχϑει για τουσ μικροοργανιςμοϑσ; 

α) εύναι ςυνόθωσ μεγϋθουσ μικρϐτερου του 0,1 m. 

β) οι περιςςϐτεροι εύναι παθογϐνοι για τον ϊνθρωπο. 

γ) δεν διαθϋτουν ϐλοι κυτταρικό οργϊνωςη. 

δ) εύναι ϐλοι ορατού με το οπτικϐ μικροςκϐπιο. 

ε) ϐλοι εύναι παραςιτικού. 

ςτ) ϐλοι ϋχουν τη δυνατϐτητα να αναπτϑςςονται ςε καλλιϋργεια, ϐταν τουσ χορηγοϑνται οι 

κατϊλληλεσ θρεπτικϋσ ουςύεσ. 

 

 

 



5. Ποια απϐ τισ παρακϊτω δομϋσ, ςυναντϊται ςε ϐλα τα πρωτϐζωα; 

α) κυτταρικϐ τούχωμα. 

β) μεμβρανώδη οργανύδια. 

γ) πλαςμύδια. 

δ) δημιουργύα ενδοςπορύου.  

ε) βλεφαρύδεσ ό μαςτύγια. 

ςτ) κϊψα. 

 

6. Ποια απϐ τισ παρακϊτω δομϋσ ςυναντϊται μϐνο ςε οριςμϋνα πρωτϐζωα; 

α) πυρηνοειδϋσ. 

β) πλαςμύδιο. 

γ) ριβοςώματα.  

δ) εκβλαςτόματα. 

ε) μαςτύγια. 

ςτ) νηματοειδεύσ δομϋσ. 

 

7. Ποια απϐ τισ παρακϊτω αςθϋνειεσ οφεύλεται ςε πρωτϐζωα; 

α) η πνευμονικό καντιντύαςη. 

β) η χολϋρα. 

γ) η λούμωξη απϐ τοξϐπλαςμα. 

δ) η λούμωξη απϐ Treponema pallidum. 

ε) η πολιομυελύτιδα. 

ςτ) η ςτοματύτιδα. 

 

8. Ποια απϐ τισ παρακϊτω δομϋσ ςυναντϊται ςε ϐλουσ τουσ μϑκητεσ; 

α) κυτταρικό μεμβρϊνη. 

β) ψευδοπϐδια. 

γ) πλαςμύδια. 

δ) ενδοςπϐρια. 

ε) βλεφαρύδεσ ό μαςτύγια. 

ςτ) κϊψα. 

 

9. Ποια απϐ τισ παρακϊτω δομϋσ ςυναντϊται μϐνο ςε οριςμϋνουσ μϑκητεσ; 

α) κυτταρικό μεμβρϊνη. 

β) ψευδοπϐδια. 

γ) καψύδιο. 

δ) ενδοςπϐριο. 

ε) εκβλαςτόματα. 

ςτ) μαςτύγια ό βλεφαρύδεσ. 

 

10. Ποια απϐ τισ παρακϊτω αςθϋνειεσ οφεύλεται ςε μϑκητεσ; 

α) η πνευμονικό καντιντύαςη. 

β) η χολϋρα. 

γ) η αςθϋνεια του ϑπνου. 

δ) η ςϑφιλη. 

ε) η πολιομυελύτιδα.  

ςτ) η ελονοςύα. 



11. Ποια απϐ τισ παρακϊτω δομϋσ ςυναντϊται ςε ϐλα τα βακτόρια; 

α) κϊψα. 

β) μεμβρανώδη οργανύδια.  

γ) ριβοςώματα. 

δ) ενδοςπϐριο. 

ε) βλεφαρύδεσ. 

ςτ) πλαςμύδια. 

 

12. Ποια απϐ τισ παρακϊτω δομϋσ ςυναντϊται μϐνο ςε οριςμϋνα βακτόρια; 

α) πυρηνοειδϋσ. 

β) πλαςμύδιο. 

γ) ριβοςώματα. 

δ) κυτταρικϐ τούχωμα. 

ε) ψευδοπϐδια. 

ςτ) νηματοειδεύσ δομϋσ. 

 

13. Ποια απϐ τισ παρακϊτω αςθϋνειεσ οφεύλεται ςε βακτόρια; 

α) η λούμωξη απϐ χλαμϑδια. 

β) η γρύπη. 

γ) η αςθϋνεια του ϑπνου.  

δ) η ελονοςύα. 

ε) η λούμωξη απϐ τοξϐπλαςμα.  

ςτ) η ςτοματύτιδα. 

 

14. Τι απϐ τα παρακϊτω ιςχϑει για ϐλουσ τουσ ιοϑσ; 

α) εύναι ενδοκυτταρικϊ ό εξωκυτταρικϊ παρϊςιτα. 

β) διαθϋτουν DNA ωσ γενετικϐ υλικϐ. 

γ) διαθϋτουν ϋνα μϐριο DNA ό RNA, ωσ γενετικϐ υλικϐ. 

δ) διαθϋτουν καψύδιο. 

ε) διαθϋτουν το ϋνζυμο αντύςτροφη μεταγραφϊςη. 

ςτ) διαθϋτουν ϋλυτρο. 

 

15. Ποια απϐ τισ παρακϊτω αςθϋνειεσ οφεύλεται ςε ιοϑσ; 

α) ςϑφιλη. 

β) γονοκοκκικό ουρηθρύτιδα. 

γ) πολιομυελύτιδα.  

δ) λούμωξη απϐ τοξϐπλαςμα.  

ε) αμοιβαδοειδόσ δυςεντερύα. 

ςτ) πνευμονικό καντιντύαςη. 

 

16. Ποιο απϐ τα παρακϊτω νοςόματα δεν εύναι λοιμώδεσ: 

α) η γρύπη. 

β) η ςϑφιλη. 

γ) το τοξϐπλαςμα. 

δ) ο ςακχαρώδησ διαβότησ. 

ε) το κοινϐ κρυολϐγημα. 

ςτ) η γονϐρροια. 



17. Η παςτερύωςη: 

α) οδηγεύ ςτην καταςτροφό ϐλων των μικροοργανιςμών που τυχϐν υπϊρχουν ςτο γϊλα. 

β) οδηγεύ ςτο ςχηματιςμϐ ενδοςπορύων, κϊποιων μη παθογϐνων βακτηρύων. 

γ) ϋχει ωσ αποτϋλεςμα, μια μικρό αλλούωςη τησ γεϑςησ του γϊλακτοσ. 

δ) οδηγεύ ςτο ςχηματιςμϐ ενδοςπορύων, κϊποιων μη παθογϐνων μυκότων. 

ε) γύνεται ςτουσ 65 °C, για μιςό ώρα. 

ςτ) αποτελεύ μια γενικευμϋνη μϋθοδο αποςτεύρωςησ. 

 

18. Ποιο απϐ τα παρακϊτω αποτελεύ τρϐπο μετϊδοςησ παθογϐνων μικροοργανιςμών; 

α) η χειραψύα με ϊτομο που πϊςχει απϐ AIDS. 

β) η κατανϊλωςη μη παςτεριωμϋνου γϊλακτοσ. 

γ) η κατανϊλωςη χλωριωμϋνου νεροϑ βρϑςησ. 

δ) η γϋννηςη ενϐσ παιδιοϑ απϐ υγιό μητϋρα. 

ε) η χρόςη αποςτειρωμϋνησ ςϑριγγασ για τισ ανϊγκεσ μιασ εξϋταςησ αύματοσ. 

ςτ) η χρόςη ατομικών ςκευών φαγητοϑ. 

 

19. Ποιο απϐ τα παρακϊτω δεν αποτελεύ τρϐπο μετϊδοςησ παθογϐνων μικροοργανιςμών; 

α) η χειραψύα με ϊτομο που πϊςχει απϐ AIDS. 

β) η κατανϊλωςη μη παςτεριωμϋνου γϊλακτοσ. 

γ) η κατανϊλωςη νεροϑ απ’ ευθεύασ απϐ μια λύμνη. 

δ) η ϊμεςη επαφό με ϋνα μολυςμϋνο ζώο. 

ε) η χρόςη κοινόσ ςϑριγγασ μεταξϑ δυο τοξικομανών. 

ςτ) η κοινό χρόςη πετςετών ςε ϋνα κολυμβητόριο. 

 

20. Τα αντιβιοτικϊ: 

α) εύναι αντιμικροβιακϋσ ουςύεσ που παρϊγονται κυρύωσ απϐ βακτόρια, μϑκητεσ αλλϊ και φυτϊ. 

β) δρουν αναςτϋλλοντασ ό παρεμποδύζοντασ κϊποια ειδικό βιοχημικό αντύδραςη του 

μικροοργανιςμοϑ. 

γ) χρηςιμοποιοϑνται ενϊντια ςε βακτόρια, μϑκητεσ και πρωτϐζωα, δεν ϋχουν ϐμωσ 

αποτελεςματικϐτητα ενϊντια ςε ιοϑσ. 

δ) δεν βλϊπτουν τα κϑτταρα του ανθρώπου που τα χρηςιμοποιεύ. 

ε) δεν πρϋπει να χρηςιμοποιοϑνται αλϐγιςτα, διϐτι τϐτε εμφανύζονται ανθεκτικϋσ μορφϋσ 

βακτηρύων. 

ςτ) ιςχϑουν ϐλα τα παραπϊνω. 

 

21. Η πενικιλύνη: 

α) παρεμποδύζει τη ςϑνθεςη τησ κυτταρικόσ μεμβρϊνησ των βακτηρύων. 

β) καταςτρϋφει την κυτταρικό μεμβρϊνη των βακτηρύων. 

γ) περιορύζει την ανϊπτυξη των βακτηρύων, παρεμποδύζοντασ τη ςϑνθεςη του κυτταρικοϑ τουσ 

τοιχώματοσ. 

δ) αναςτϋλλει τη δρϊςη τοξινών που προϋρχονται απϐ βακτόρια. 

ε) δρα ενϊντια ςε ϐλουσ τουσ παθογϐνουσ μικροοργανιςμοϑσ. 

ςτ) εύναι το πρώτο αντιβιοτικϐ που χρηςιμοποιόθηκε ευρϋωσ και παρϊγεται απϐ βακτόρια. 

 

 

 

 



22. Τα ςεξουαλικώσ μεταδιδϐμενα νοςόματα: 

α) μεταδύδονται αποκλειςτικϊ και μϐνο με τη ςεξουαλικό επαφό. 

β) μεταδύδονται κυρύωσ ςτουσ εφόβουσ. 

γ) μπορεύ να προκαλοϑνται απϐ ϐλεσ τισ κατηγορύεσ μικροοργανιςμών. 

δ) δεν μποροϑν να αντιμετωπιςτοϑν με αντιβιοτικϊ. 

ε) προκαλοϑνται μϐνο απϐ ιοϑσ. 

ςτ) μποροϑν να μεταδοθοϑν και μϋςω τησ τροφόσ. 

 

23. Δεν ανόκουν ςτα ϋμμορφα ςυςτατικϊ του αύματοσ: 

α) τα Β λεμφοκϑτταρα. 

β) τα ουδετερϐφιλα. 

γ) τα μακροφϊγα.  

δ) τα αντιςώματα.  

ε) τα μονοκϑτταρα.  

ςτ) τα Τ-λεμφοκϑτταρα. 

 

24. Η εξωτερικό ϊμυνα περιλαμβϊνει μηχανιςμοϑσ: 

α) 1ησ και 2ησ γραμμόσ ϊμυνασ. 

β) ειδικοϑσ και μη ειδικοϑσ μηχανιςμοϑσ.  

γ) μη ειδικοϑσ μηχανιςμοϑσ μϐνο. 

δ) ειδικοϑσ μηχανιςμοϑσ μϐνο. 

ε) αντιμετώπιςησ των μικροοργανιςμών μετϊ την εύςοδϐ τουσ ςτον οργανιςμϐ.  

ςτ) δρϊςησ οριςμϋνων λευκών αιμοςφαιρύων. 

 

25. Ουςύα που εκκρύνεται ςτην εξωτερικό επιφϊνεια του δϋρματοσ εύναι: 

α) η βλϋννα. 

β) το υδροχλωρικϐ οξϑ. 

γ) τα λιπαρϊ οξϋα. 

δ) το αντιγϐνο ιςτοςυμβατϐτητασ. 

ε) το ςυμπλόρωμα. 

ςτ) η προπερδύνη. 

 

26. Η λυςοζϑμη: 

α) εμποδύζει τη ςϑνθεςη του κυτταρικοϑ τοιχώματοσ των βακτηρύων. 

β) εμποδύζει τη ςϑνθεςη καψιδύων του ιοϑ. 

γ) ςυναντϊται μϐνο ςτον ιδρώτα. 

δ) υπϊρχει ςε ϐλουσ τουσ βλεννογϐνουσ. 

ε) υπϊρχει ςτο ςϊλιο, τα δϊκρυα και τον ιδρώτα. 

ςτ) καταςτρϋφει την κυτταρικό μεμβρϊνη των βακτηρύων. 

 

27. Στουσ μηχανιςμοϑσ μη ειδικόσ ϊμυνασ ςυμμετϋχουν: 

α) το δϋρμα, οι βλεννογϐνοι και τα Β-λεμφοκϑτταρα. 

β) ϐλα τα λεμφοκϑτταρα. 

γ) κϊποιεσ κατηγορύεσ λεμφοκυττϊρων. 

δ) τα μακροφϊγα και τα Τ-λεμφοκϑτταρα. 

ε) οι ιντερφερϐνεσ, το ςυμπλόρωμα και τα αντιςώματα. 

ςτ) οριςμϋνεσ κατηγορύεσ λευκών αιμοςφαιρύων. 



28. Οι ιντερφερϐνεσ εύναι πρωτεϏνεσ που: 

α) δρουν ςε ςυνδυαςμϐ με το ςυμπλόρωμα. 

β) παρϊγονται απϐ κϑτταρα που ϋχουν μολυνθεύ απϐ ιοϑσ. 

γ) παρϊγονται απϐ τα Τ-λεμφοκϑτταρα. 

δ) ϋχουν γενικό αντιμικροβιακό δρϊςη. 

ε) δρουν ϊμεςα καταςτρϋφοντασ τουσ ιοϑσ που ειςβϊλλουν ςτον οργανιςμϐ. 

ςτ) παρϊγονται απϐ κϑτταρα που ϋχουν μολυνθεύ απϐ παθογϐνα μικρϐβια. 

 

29. Δεν αποτελεύ ςϑμπτωμα τησ φλεγμονώδουσ αντύδραςησ: 

α) η τοπικό αϑξηςη τησ θερμοκραςύασ. 

β) η γενικευμϋνη αϑξηςη τησ θερμοκραςύασ του ςώματοσ. 

γ) το τοπικϐ ούδημα.  

δ) η τοπικό ερυθρϐτητα. 

ε) ο πϐνοσ. 

ςτ) η δημιουργύα πϑου. 

 

30. Ο πυρετϐσ: 

α) ανόκει ςτουσ μηχανιςμοϑσ 3ησ γραμμόσ ϊμυνασ. 

β) δεν επηρεϊζει τον πολλαπλαςιαςμϐ των ιών. 

γ) δεν επηρεϊζει τον πολλαπλαςιαςμϐ των βακτηρύων. 

δ) προςελκϑει τα φαγοκϑτταρα ςτην περιοχό τησ φλεγμονόσ. 

ε) ενιςχϑει τη δρϊςη των φαγοκυττϊρων. 

ςτ) δεν επηρεϊζει τισ λειτουργύεσ των κυττϊρων του οργανιςμοϑ. 

 

31. Τα μακροφϊγα: 

α) προϋρχονται απϐ τη διαφοροπούηςη των μονοκυττϊρων. 

β) προϋρχονται απϐ τα ουδετερϐφιλα. 

γ) δεν εντοπύζονται ςε ϐργανα του ανθρώπινου οργανιςμοϑ. 

δ) δεν προϋρχονται απϐ τα πολυδϑναμα κϑτταρα του μυελοϑ των οςτών. 

ε) δεν ςυνεργϊζονται με ϊλλα κϑτταρα, αλλϊ δρουν αυτϐνομα. 

ςτ) τύποτα απϐ τα παραπϊνω. 

 

32. Ωσ αντιγϐνο θα μποροϑςε να δρϊςει:  

α) ϋνασ ολϐκληροσ μικροοργανιςμϐσ. 

β) τμόμα ενϐσ μικροοργανιςμοϑ. 

γ) οι τοξύνεσ ενϐσ μικροοργανιςμοϑ. 

δ) η γϑρη, διϊφορα ςυςτατικϊ τροφύμων, διϊφορεσ φαρμακευτικϋσ ουςύεσ.  

ε) κϑτταρα ό ορϐσ απϐ ϊλλα ϊτομα ό ζώα. 

ςτ) ϐλα τα παραπϊνω. 

 

33. Τα πρωτογενό λεμφικϊ ϐργανα εύναι: 

α) ο μυελϐσ των οςτών και οι λεμφαδϋνεσ. 

β) ο μυελϐσ των οςτών και ο ςπλόνασ. 

γ) ο μυελϐσ των οςτών και ο θϑμοσ αδϋνασ. 

δ) ο θϑμοσ αδϋνασ και ο ςπλόνασ. 

ε) ο θϑμοσ αδϋνασ και οι αμυγδαλϋσ. 

ςτ) ο λεμφικϐσ ιςτϐσ κατϊ μόκοσ του γαςτρεντερικοϑ ςωλόνα και ο μυελϐσ των οςτών. 



34. Τα βοηθητικϊ Τ-λεμφοκϑτταρα μποροϑν να ενεργοποιόςουν: 

α) τα πλαςματοκϑτταρα. 

β) τα μακροφϊγα. 

γ) τα κυτταροτοξικϊ Τ-λεμφοκϑτταρα. 

δ) τα καταςταλτικϊ Τ-λεμφοκϑτταρα. 

ε) τα Β-λεμφοκϑτταρα (μη ενεργοποιημϋνα). 

ςτ) τα γ και ε. 

 

35. Τα πλαςματοκϑτταρα ϋχουν τη δυνατϐτητα: 

α) να διαιροϑνται διαρκώσ. 

β) να δημιουργοϑνται μετϊ απϐ την ενεργοπούηςη ϐλων των λεμφοκυττϊρων μνόμησ. 

γ) να ςυνθϋτουν και να εκκρύνουν αντιςώματα ςτο αύμα και τη λϋμφο. 

δ) να φαγοκυτταρώνουν ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ. 

ε) να μετατραποϑν ςε Β-λεμφοκϑτταρα μνόμησ. 

ςτ) να δημιουργηθοϑν απϐ τη διαφοροπούηςη των μονοκυττϊρων. 

 

36. Δεν υπϊρχουν μνόμησ: 

α) πλαςματοκϑτταρα. 

β) βοηθητικϊ Τ-λεμφοκϑτταρα. 

γ) Β-λεμφοκϑτταρα. 

δ) κυτταροτοξικϊ Τ-λεμφοκϑτταρα.  

ε) καταςταλτικϊ Τ-λεμφοκϑτταρα.  

ςτ) α και ε. 

 

37. Κατϊ τη δευτερογενό ανοςοβιολογικό απϐκριςη ενεργοποιοϑνται τα: 

α) μακροφϊγα. 

β) αντιςώματα. 

γ) κϑτταρα μνόμησ. 

δ) πλαςματοκϑτταρα. 

ε) κυτταροτοξικϊ Τ-λεμφοκϑτταρα. 

ςτ) τα βοηθητικϊ Τ-λεμφοκϑτταρα. 

 

38. Κατϊ τη δευτερογενό ανοςοβιολογικό αντύδραςη: 

α) καθυςτερεύ η ϋναρξη τησ παραγωγόσ αντιςωμϊτων. 

β) ενεργοποιοϑνται τα ύδια εύδη κυττϊρων ςυγκριτικϊ με την πρωτογενό. 

γ) παρϊγονται ύδιεσ ποςϐτητεσ αντιςωμϊτων ςυγκριτικϊ με την πρωτογενό. 

δ) δεν ενεργοποιοϑνται τα καταςταλτικϊ Τ-λεμφοκϑτταρα. 

ε) κατϊ κανϐνα, δεν εμφανύζονται ςυμπτώματα τησ νϐςου. 

ςτ) δεν απαιτεύται η δημιουργύα πλαςματοκυττϊρων. 

 

39. Η ενεργητικό ανοςύα επιτυγχϊνεται: 

α) με τη μεταφορϊ αντιςωμϊτων μϋςω του πλακοϑντα, απϐ τη μητϋρα ςτο ϋμβρυο. 

β) με ορϐ αντιςωμϊτων. 

γ) κατϊ το θηλαςμϐ, με τη μεταφορϊ αντιςωμϊτων ςτο νεογνϐ απϐ το μητρικϐ γϊλα.  

δ) χωρύσ να απαιτεύται να πραγματοποιηθεύ πρωτογενόσ ανοςοβιολογικό αντύδραςη.  

ε) με διαφορετικοϑσ μηχανιςμοϑσ ςτον φυςικϐ και ςτον τεχνητϐ τρϐπο ανοςοπούηςησ. 

ςτ) με φυςικϐ τρϐπο (ϊμεςη επαφό με αντιγϐνο) ό με τεχνητϐ τρϐπο (εμβολιαςμϐσ). 



40. Κατϊ την παθητικό ανοςύα: 

α) παρϋχεται μϐνιμη προςταςύα, απϐ ςυγκεκριμϋνουσ μικροοργανιςμοϑσ. 

β) ενεργοποιεύται το ανοςοβιολογικϐ ςϑςτημα του οργανιςμοϑ. 

γ) παρϋχονται ϋτοιμα-ενεργοποιημϋνα κϑτταρα του ανοςοβιολογικοϑ ςυςτόματοσ. 

δ) παρϋχεται μικρόσ διϊρκειασ προςταςύα, απϐ ςυγκεκριμϋνουσ μικροοργανιςμοϑσ. 

ε) παρϋχονται ϋτοιμα αντιςώματα που παρϊχθηκαν απϐ ϊλλο ϊτομο ό ζώο, τα οπούα και 

κυκλοφοροϑν για πολϑ μεγϊλο χρονικϐ διϊςτημα ςτο αύμα του δϋκτη. 

ςτ)  παρϋχονται  αντιβιοτικϊ  που αναςτϋλλουν τον πολλαπλαςιαςμϐ των μικροβύων. 

 

Ερωτήςεισ ςωςτού - λάθουσ 
Να χαρακτηρίςετε με Σ (ςωςτό) ή με  Λ (λάθοσ) τισ παρακάτω προτάςεισ. 

 

41. Ομοιοςτατικϐσ μηχανιςμϐσ ςτον ανθρώπινο οργανιςμϐ, καθορύζει το pH των οϑρων να 

παραμϋνει ςταθερϐ και ύςο με 7,4.  

42. Η διαταραχό ςτην ομοιϐςταςη, λϐγω τησ αυξημϋνησ ςυγκϋντρωςησ τησ γλυκϐζησ ςτο αύμα, 

οδηγεύ ςε λοιμώδη αςθϋνεια.  

43. Τα ειδικϊ νευρικϊ ςωμϊτια του εγκεφϊλου που ανιχνεϑουν τισ μεταβολϋσ τησ θερμοκραςύασ του 

περιβϊλλοντοσ λϋγονται θερμοϒποδοχεύσ.  

44. Η εμφϊνιςη του βακτηρύου E. coli ςτο ουροποιητικϐ ςϑςτημα ενϐσ ανθρώπου ςημαύνει ϐτι 

αυτϐσ ϋχει υποςτεύ λούμωξη.  

45. Κϊθε μικροοργανιςμϐσ που παραςιτεύ ςε ϋναν πολυκϑτταρο οργανιςμϐ εύναι ςυγχρϐνωσ και 

παθογϐνοσ για αυτϐν.  

46. Το τοξϐπλαςμα εύναι προκαρυωτικϐσ μικροοργανιςμϐσ.  

47. Υπϊρχουν και πολυκϑτταρα πρωτϐζωα.  

48. Η εκβλϊςτηςη εύναι τρϐποσ μονογονικόσ αναπαραγωγόσ των μυκότων.  

49. Πολλϊ εύδη βακτηρύων ϐταν βρεθοϑν ςε δυςμενεύσ ςυνθόκεσ περιβϊλλοντοσ, μετατρϋπονται ςε 

ενδοςπϐρια (ανθεκτικϋσ, αφυδατωμϋνεσ μορφϋσ).  

50. Βλεφαρύδεσ ό μαςτύγια μποροϑν να διαθϋτουν τϐςο κϊποια πρωτϐζωα ϐςο και κϊποια 

βακτόρια.  

51. Η ελονοςύα προκαλεύται απϐ βακτόριο.  

52. Ο βϊκιλοσ του ϊνθρακα εύναι ιϐσ.  

53. Το Treponema pallidum δεν διαθϋτει οργανωμϋνο πυρόνα.  

54. Οι ιού εύναι προκαρυωτικού μικροοργανιςμού.  

55. Το ϋλυτρο εύναι λιποπρωτεώνικόσ φϑςησ περύβλημα που ςυναντϊται αποκλειςτικϊ ςε ιοϑσ.  

56. Οι ιού μποροϑν να ςυνθϋςουν κϊποιεσ απϐ τισ πρωτεϏνεσ που απαιτοϑνται για την 

αναπαραγωγό τουσ.  

57. Ενδοτοξύνεσ ςυναντοϑμε ςτο καψύδιο των ιών.  

58. Τοξύνεσ παρϊγουν ϐλοι οι παθογϐνοι μικροοργανιςμού.  

59. Μϐλυνςη ονομϊζουμε την εγκατϊςταςη και τον πολλαπλαςιαςμϐ ενϐσ παθογϐνου 

μικροοργανιςμοϑ ςτον ανθρώπινο οργανιςμϐ.  

60. Η χλωρύωςη του νεροϑ αποτελεύ μϋθοδο για την απαλλαγό του νεροϑ απϐ τουσ παθογϐνουσ 

μικροοργανιςμοϑσ.  

61. Δεν εύναι ϐλα τα αντιβιοτικϊ ικανϊ να καταπολεμόςουν ϋνα οποιοδόποτε βακτόριο.  

62. Αντιβιοτικϊ μποροϑν να παραχθοϑν κυρύωσ απϐ βακτόρια και μϑκητεσ, αλλϊ επύςησ και απϐ 

κϊποιουσ ιοϑσ.  

63. Η πενικιλύνη καταςτρϋφει το κυτταρικϐ τούχωμα των βακτηρύων.  

64. Η χολϋρα και η φυματύωςη θα μποροϑςαν να θεωρηθοϑν ςεξουαλικώσ μεταδιδϐμενα νοςόματα.  



65. Όλα τα ςεξουαλικώσ μεταδιδϐμενα νοςόματα μπορεύ να μεταδοθοϑν και απϐ τη μολυςμϋνη 

μητϋρα ςτο ϋμβρυϐ τησ.  

66. Η ηπατύτιδα Β μπορεύ να αντιμετωπιςτεύ με αντιβιοτικϊ.  

67. Οι εξωτερικού αμυντικού  μηχανιςμού αποτρϋπουν την  εύςοδο  μικροβύων  ςτον οργανιςμϐ.  

68. Το δϋρμα προςτατεϑει απϐ την εύςοδο μικροβύων μϐνο λϐγω τησ ςτιβϊδασ κερατύνησ που 

διαθϋτει.  

69. Η φυςιολογικό μικροχλωρύδα του δϋρματοσ αποτελεύ ςημαντικϐ εξωτερικϐ μηχανιςμϐ ϊμυνασ.  

70. Τα λιπαρϊ οξϋα διαμορφώνουν το ϐξινο pH ςτον ιδρώτα.  

71. Η λυςοζϑμη εύναι ϋνα ϋνζυμο με αντιμικροβιακό δρϊςη και τη ςυναντοϑμε ςτον ιδρώτα, το 

ςμόγμα , το ςϊλιο και τα δϊκρυα.  

72. Το γαλακτικϐ οξϑ διαμορφώνει το ϐξινο pH ςτον ιδρώτα.  

73. Οι κυριϐτερεσ αντιμικροβιακϋσ πρωτεϏνεσ που ςυμβϊλλουν ςτη μη ειδικό ϊμυνα, εύναι οι 

ιντερφερϐνεσ, το ςυμπλόρωμα και η προπερδύνη.  

74. Η βλϋννα εύναι μια παχϑρρευςτη ουςύα που παρϊγεται απϐ ϐλα τα μολυςμϋνα κϑτταρα.  

75. Το βλεφαριδοφϐρο επιθόλιο τησ αναπνευςτικόσ οδοϑ απομακρϑνει τα μικρϐβια αφοϑ εκκρύνει 

βλϋννα.  

76. Το υδροχλωρικϐ οξϑ εκκρύνεται ςε ϐλουσ τουσ βλεννογϐνουσ του οργανιςμοϑ.  

77. Τα μονοκϑτταρα μποροϑν να εγκαταςταθοϑν ςε διϊφορα ϐργανα, προςτατεϑοντϊσ τα.  

78. Το ινώδεσ εύναι ϋνα «δύχτυ» πρωτεώνικόσ ςϑςταςησ που δημιουργεύται ςτην περιοχό τησ 

φλεγμονόσ και ςταματϊ την αιμορραγύα, ϐπωσ επύςησ και την περαιτϋρω εύςοδο μικροβύων 

ςτον οργανιςμϐ.  

79. Το πϑον ςχηματύζεται ςτην περιοχό τησ φλεγμονόσ και αποτελεύται απϐ νεκροϑσ 

μικροοργανιςμοϑσ και φαγοκϑτταρα.  

80. Το ούδημα ςτη φλεγμονό οφεύλεται ςτην μεγϊλη ποςϐτητα νεροϑ που ςυςςωρεϑεται ςτην 

περιοχό.  

81. Οι ιντερφερϐνεσ παρϊγονται απϐ κϑτταρα που ϋχουν μολυνθεύ απϐ οποιοδόποτε παθογϐνο 

μικρϐβιο.  

82. Οι ιντερφερϐνεσ δεν αναςτϋλλουν ϊμεςα τον πολλαπλαςιαςμϐ των ιών.  

83. Τα χαρακτηριςτικϊ τησ ειδικόσ ϊμυνασ εύναι η αναγνώριςη και η μνόμη.  

84. Κϑτταρα μνόμησ δημιουργοϑνται τϐςο για τα βοηθητικϊ Τ-λεμφοκϑτταρα ϐςο και για τα 

κυτταροτοξικϊ Τ-λεμφοκϑτταρα.  

85. Τα πλαςματοκϑτταρα μποροϑν να μετατραποϑν ςε κϑτταρα μνόμησ.  

86. Τα αντιγϐνα ιςτοςυμβατϐτητασ μποροϑν να καταςτρϋψουν τουσ ιοϑσ και τα βακτόρια.  

87. Τα αντιςώματα ενϊντια ςε ϋνα αντιγϐνο που ϋχει προςβϊλει τον ανθρώπινο οργανιςμϐ του 

παρϋχουν προςταςύα για πολϑ μεγϊλα χρονικϊ διαςτόματα.  

88. Πρωτογενόσ ανοςοβιολογικό απϊντηςη εύναι η απϐκριςη του ανοςοβιολογικοϑ μηχανιςμοϑ 

ςτην επαφό του οργανιςμοϑ με ϋνα αντιγϐνο.  

89. Αντιγονοπαρουςιαςτικϊ κϑτταρα θεωροϑνται τα βοηθητικϊ Τ-λεμφοκϑτταρα.  

90. Η χυμικό ανοςύα προκαλεύται απϐ τη ςυνδυαςμϋνη δρϊςη των  βοηθητικών Τ-λεμφοκυττϊρων 

και των Β λεμφοκυττϊρων.  

91. Κατϊ την κυτταρικό ανοςύα ςχηματύζονται μϐνο κυτταροτοξικϊ Τ-λεμφοκϑτταρα μνόμησ.  

92. Για την κυτταρικό ανοςύα απαιτεύται η ενεργοπούηςη των Τ λεμφοκυττϊρων.  

93. Τα κυτταροτοξικϊ Τ-λεμφοκϑτταρα ενεργοποιοϑνται απϐ τα Β προκειμϋνου να καταςτρϋψουν 

τα καρκινικϊ κϑτταρα.  

94. Τα Β-λεμφοκϑτταρα μνόμησ ϋχουν μεγαλϑτερη διϊρκεια ζωόσ απϐ τα πλαςματοκϑτταρα.  

95. Η ενεργητικό ανοςύα μπορεύ να ενεργοποιηθεύ μϐνο με τεχνητϐ τρϐπο, δηλαδό με εμβολιαςμϐ.  



96. Τα  εμβϐλια  εύναι παραςκευϊςματα που  αποτελοϑνται εύτε  απϐ νεκροϑσ και εξαςθενημϋνουσ 

μικροοργανιςμοϑσ εύτε απϐ τμόματα μικροοργανιςμών.  

97. Οι  ορού  χρηςιμοποιοϑνται μϐνο προληπτικϊ ϋναντι των παθογϐνων μικροοργανιςμών.  

98. Τα  εμβϐλια  ενεργοποιοϑν το  ανοςοβιολογικϐ ςϑςτημα  παρϋχοντασ παροδικό ανοςύα.  

99. Οι ορού παρϊγονται μετϊ απϐ κατϊλληλη κατεργαςύα των μικροβύων.  

100. Κατϊ τον θηλαςμϐ μεταφϋρονται αντιςώματα απϐ τη μητϋρα ςτο νεογνϐ μϋςω του μητρικοϑ 

γϊλακτοσ. 

 

 

Ερωτήςεισ αντιςτοίχιςησ 
 

101. Σημειώςτε με ένα + για να δηλώςετε την πιθανή παρουςία των δομών ή 

χαρακτηριςτικών που αναφέρονται ςτην 1η ςτήλη, ςτην καθεμιά από τισ 4 κατηγορίεσ 

μικροοργανιςμών. 

 

 Ιοί Βακτήρια Μύκητες Πρωτόζωα 

πλαςματικό (κυτταρικό) μεμβρϊνη     

ϋλυτρο     

κϊψα     

κυτταρικϐ τούχωμα     

καψύδιο     

πυρηνοειδϋσ     

ριβοςώματα     

πυρόνασ     

ϑπαρξη μεταβολιςμοϑ     

μεμβρανώδη οργανύδια     

πλαςμύδια     

διαθϋτουν τρϐπουσ ενεργητικόσ κύνηςησ     

μονογονικό αναπαραγωγό με εκβλϊςτηςη     

μονογονικό αναπαραγωγό με διχοτϐμηςη του 

κυττϊρου 

    

υποχρεωτικϊ ενδοκυτταρικϊ παρϊςιτα     

 Ιοί Βακτήρια Μύκητες Πρωτόζωα 

γενετικϐ υλικϐ DNA     

γενετικϐ υλικϐ RNA     

ςχηματιςμϐσ ενδοςπορύων     

παραγωγό τοξινών     

ευαιςθηςύα ςτα αντιβιοτικϊ     

παρϊγουν αντιβιοτικϊ     

υφϋσ     

  



102. Να αντιςτοιχίςετε τουσ μικροοργανιςμούσ που αναφέρονται ςτην 1η ςτήλη με τισ 

αςθένειεσ που προκαλούν και αναφέρονται ςτη 2η ςτήλη. Δεν υπάρχει πολλαπλή 

αντιςτοίχιςη. 
 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

1. Vibrio cholerae 

2. Candida albicans 

3. HIV 

4.δερματϐφυτα 

5. τοξϐπλαςμα 

6. πλαςμώδιο 

7. ιςτολυτικό αμοιβϊδα 

8. τρυπανϐςωμα 

9. Treponema pallidum 

10. ιϐσ πολιομυελύτιδασ 

Α. αποβολό εμβρϑου 

Β. ελονοςύα 

Γ. δυςεντερύα 

Δ. αςθϋνεια του ϑπνου 

Ε. ςϑφιλη 

Σ. καταςτροφό νευρικών κυττϊρων  

Ζ. χολϋρα 

Η. κολπύτιδα, ςτοματύτιδα κ.λπ. 

Θ. AIDS 

Ι. κνηςμϐσ, ερυθρϐτητα ςτο δϋρμα 

 

103. Να αντιςτοιχίςετε τισ αςθένειεσ που αναφέρονται ςτην 1η ςτήλη, με το είδοσ των 

μικροοργανιςμών που τισ προκαλούν και αναφέρονται ςτη 2η ςτήλη. Υπάρχει πολλαπλή 

αντιςτοίχιςη. 
 

Στήλη Ι Στήλη ΙΙ 

1. ηπατύτιδα Β και C 

2. λούμωξη απϐ χλαμϑδια 

3. λούμωξη απϐ τριχομονϊδα 

4. γονοκοκκικό ουρηθρύτιδα (γονϐρροια) 

5. απλϐσ ϋρπητασ 

6. ςϑφιλη 

7. τοξϐπλαςμα 

8. γρύπη - κρυολϐγημα 

9. πνευμονικό καντιντύαςη, κολπύτιδα, ςτοματύτιδα 

10. ανθρώπινα θηλώματα 

 

Α. ιϐσ 

Β. βακτόριο 

Γ. μϑκητασ 

Δ. πρωτϐζωο 

 

104. Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ που αναφέρονται ςτην 1η ςτήλη με τισ ςωςτέσ φράςεισ 

που  αναφέρονται ςτη 2η ςτήλη. Υπάρχει πολλαπλή αντιςτοίχιςη. 
 

τήλη Ι τήλη ΙΙ 

Α. πρωτογενϋσ λεμφικϐ ϐργανο 

Β. δευτερογενϋσ λεμφικϐ ϐργανο 

Γ. ϐργανο αιμοπούηςησ 

Δ. χυμικό ανοςύα 

Ε. αντιγϐνο 

Σ. ςυμπλόρωμα 

Ζ. προπερδύνη 

Η. φλεγμονό 

Θ. ιντερφερϐνεσ 

Ι. αντιγϐνα ιςτοςυμβατϐτητασ 

1. παραγωγό και ϋκκριςη αντιςωμϊτων 

2. ούδημα, ερυθρϐτητα, πϐνοσ κ.λπ. 

3. ξϋνη ουςύα που προκαλεύ ανοςολογικό απϊντηςη 

4. πρωτεϏνεσ του οροϑ με μη εξειδικευμϋνη δρϊςη 

5. ενεργοπούηςη ςϑνθεςησ αντιικών πρωτεώνών 

6. χαρακτηριςτικϋσ πρωτεϏνεσ ςτην επιφϊνεια οριςμϋνων 

κατηγοριών κυττϊρων 

7. μυελϐσ των οςτών 

8. ςπλόνασ 

9. λεμφικϐσ ιςτϐσ εντϋρου 

10. θϑμοσ αδϋνασ 

 


