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1.1 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΣΗΝ ΤΓΕΘΑ ΣΟΤ 

ΑΝΘΡΩΠΟΤ 

ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ- ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα δηαηεξεί ζηαζεξέο ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο (ζεξκνθξαζία, ζπγθεληξψζεηο  δηάθνξσλ 

ζπζηαηηθψλ θηι.), παξά ηηο εμσηεξηθέο κεηαβνιέο, νλνκάδεηαη νκνηφζηαζε. 
 

ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ  νκνηνζηαηηθνί κεραληζκνί ξπζκίδνπλ 

 ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο  Σν δέξκα 

 ηε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο 

ζην αίκα, 

Σν ήπαξ 

 ηε ζπγθέληξσζε ηνπ λεξνχ, Οη λεθξνί 

 ην pH ηνπ αίκαηνο, πνπ πξέπεη λα 

είλαη ζηαζεξφ ζην 7,4, 

Οη λεθξνί 

 ηα επίπεδα ηνπ CO2 ζην αίκα. Οη πλεχκνλεο 
 

 

Γηαηαξαρή ηεο νκνηφζηαζεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

 Οη παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί 

 Οη αθξαίεο κεηαβνιέο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ 

(ζεξκνθξαζία, αθηηλνβνιίεο, δηαζεζηκφηεηα νμπγφλνπ), 

 Ο ηξφπνο δσήο (θάπληζκα, αιθνφι θηι.). 

 

 

 
 

 

 

έθθξηζε ηδξψηα  

δηαζηνιή ησλ αγγείσλ 

ηξίρεο θνληά ζην δέξκα 

ξίγνο 

ζπζηνιή ησλ αγγείσλ 

αλφξζσζε ησλ ηξηρψλ  
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1.2 

 
 

ΜΘΚΡΟΟΡΓΑΝΘΜΟΘ 

ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ- ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 

 
Μηθξννξγαληζκνί ή κηθξφβηα ραξαθηεξίδνληαη εθείλνη νη νξγαληζκνί ηνπο νπνίνπο δελ 

κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κε γπκλφ κάηη, γηαηί έρνπλ κέγεζνο κηθξφηεξν απφ 0,1 mm.  

 

Καηεγνξίεο κηθξννξγαληζκψλ 
Παζνγφλνη Με παζνγφλνη Γπλεηηθά παζνγφλνη 

Οη κηθξννξγαληζκνί πνπ 

πξνθαινχλ αζζέλεηεο ζηνλ 

άλζξσπν 

Οη κηθξννξγαληζκνί πνπ 

δελ πξνθαινχλ αζζέλεηεο 

ζηνλ άλζξσπν 

Οη κηθξννξγαληζκνί πνπ 

άιινηε ζπκπεξηθέξνληαη 

σο παζνγφλνη θαη άιινηε 

σο κε παζνγφλνη 

 

 

Κάπνηνη κηθξννξγαληζκνί 

πεξλνχλ φιε ηε δσή ηνπο 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

πεξλνχλ έλα κέξνο ή νιφθιεξε ηε δσή ηνπο ζην 

εζσηεξηθφ θάπνηνπ πνιπθχηηαξνπ νξγαληζκνχ. 

ληηξνπνηεηηθά βαθηήξηα Οη κηθξννξγαληζκνί 

απηνί ραξαθηεξίδνληαη 

σο παξάζηηα 

Ο νξγαληζκφο πνπ ηνπο 

«θηινμελεί» ραξαθηεξίδνηαη 

σο μεληζηήο. 

 

 

δπλεηηθά παζνγφλνη. φπσο ην βαθηήξην Escherichia coli 

φηαλ βξίζθνληαη ζε κηθξφ αξηζκφ θαη δε 

κεηαλαζηεχνπλ ζε άιινπο ηζηνχο θαη 

φξγαλα, απνηεινχλ θπζηνινγηθή 

κηθξνρισξίδα γηα ηνλ άλζξσπν, είηε δηφηη 

παξάγνπλ ρξήζηκεο ρεκηθέο νπζίεο ηηο 

νπνίεο ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα 

ζπλζέζεη κφλνο ηνπ (π.ρ. βηηακίλε Κ απφ 

ηελ E. coli) είηε δηφηη ζπκβάιινπλ ζηελ 

άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ 

Αλ φκσο, γηα θάπνην ιφγν, απμεζνχλ 

(π.ρ. επεηδή ν μεληζηήο παξνπζηάδεη 

κεησκέλε αληίζηαζε) ή βξεζνχλ ζε 

άιινπο ηζηνχο, ηφηε πξνθαινχλ ηελ 

εθδήισζε αζζελεηψλ. 

 

 

Οη πεξηζζφηεξνη φκσο κηθξννξγαληζκνί φρη κφλν δελ είλαη βιαβεξνί γηα ηνλ 

άλζξσπν, αιιά αληίζεηα είλαη ρξήζηκνη ή θαη απαξαίηεηνη, θαζψο ζπκκεηέρνπλ 

ζε ζεκαληηθέο δηεξγαζίεο 

 απνηθνδφκεζε ηεο λεθξήο νξγαληθήο χιεο 

 ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ άλζξσπν γηα ηελ παξαγσγή νπζηψλ ρξήζηκσλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο (π.ρ. πγεία, δηαηξνθή θηι.).  

 

 



 

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ Δνιαίοσ Λσκείοσ 

 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ  

 

- 6 - 

1.2.1 
Καηεγορίες παζογόλωλ κηθροοργαληζκώλ 

 

Δπθαξπσηηθνί Πξνθαξπσηηθνί ηνί 

Πξσηφδσα Μχθεηεο Βαθηήξηα Αθπηηαξηθέο κνξθέο δσήο 
 

Πξσηφδσα 
 κνλνθχηηαξνη επθαξπσηηθνί νξγαληζκνί.  

 Σα πεξηζζφηεξα αλαπαξάγνληαη κνλνγνληθά κε δηρνηφκεζε.  

 Κηλνχληαη  

1.  ζρεκαηίδνληαο ςεπδνπφδηα (ακνηβάδα)  

2. κε ηηο βιεθαξίδεο ή ηα καζηίγηα πνπ δηαζέηνπλ. 

Παζνγφλα πξσηφδσα Αζζέλεηα ή παζνγφλνο δξάζε Σξφπνο κεηάδνζεο 

πιαζκψδην εινλνζία θνπλνχπηα 

ηξππαλφζσκα αζζέλεηα ηνπ χπλνπ κχγα ηζεηζέ 

ηζηνιπηηθή ακνηβάδα ακνηβαδνεηδή δπζεληεξία λεξφ ή ηξφθηκα 

ηνμφπιαζκα πξνζβάιιεη βαζηθά φξγαλα φπσο  

πλεχκνλεο, ήπαξ, ζπιήλα θαη 

πξνθαιεί απνβνιέο ζηηο εγθχνπο). 

θαηνηθίδηα δψα 

 

Μχθεηεο 

 Δηεξφηξνθνη επθαξπσηηθνί κνλνθχηηαξνη ή θνηλνθπηηαξηθνί νξγαληζκνί  

 Οη πεξηζζφηεξνη απνηεινχληαη απφ απινχζηεξεο λεκαηνεηδείο δνκέο, ηηο πθέο.  

 δηαζέηνπλ θπηηαξφπιαζκα κε πνιπάξηζκνπο ππξήλεο 

 

 

Γηαβίσζε 

παξαζηηνχλ ζε δσληαλνχο νξγαληζκνχο 

 

ειεχζεξνη 
 ζην έδαθνο 

 ζην λεξφ 

 ζηνλ αέξα  

 ζηα ηξφθηκα 

 

 

Σξφπνη 

πνιιαπιαζηαζκνχ 

κνλνγνληθά κε απιή δηρνηφκεζε 

κε εθβιάζηεζε 

ηνπο κχθεηεο απηνχο ζρεκαηίδεηαη ζε θάπνην ζεκείν ηνπ 

αξρηθνχ θπηηάξνπ έλα εμφγθσκα, ην εθβιάζηεκα, ην νπνίν, 

φηαλ αλαπηπρζεί αξθεηά, είηε παξακέλεη ελσκέλν κε ην 

γνληθφ νξγαληζκφ είηε απνθφβεηαη απφ απηφλ θαη δεη πιένλ 

σο απηνηειήο νξγαληζκφο. 
 

Μπθεηηάζεηο. 
Σα λνζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη ζηνλ άλζξσπν απφ παζνγφλνπο κχθεηεο 

Παζνγφλνη κχθεηεο πκπηψκαηα 

. Ζ Candida albicans 

 (θάληηληα ε ιεπθάδνπζα), 

 

αλάινγα κε ην φξγαλν πνπ πξνζβάιιεη, κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη πλεπκνληθή θαληηληίαζε, θνιπίηηδα, 

ζηνκαηίηηδα 

Σα δεξκαηφθπηα εηδηθή θαηεγνξία κπθήησλ πνπ πξνζβάιινπλ ην δέξκα, 

ηδηαίηεξα ην ηξηρσηφ κέξνο ηεο θεθαιήο, αιιά θαη ηηο 

κεζνδαθηχιηεο πεξηνρέο ησλ πνδηψλ πξνθαιψληαο 

εξπζξφηεηα θαη έληνλν θλεζκφ 
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Βαθηήξηα 

 πξνθαξπσηηθνί νξγαληζκνί, δειαδή δε δηαζέηνπλ νξγαλσκέλν ππξήλα.  

 ζπλήζσο ζρεκαηίδνπλ αζξνίζκαηα, ηηο απνηθίεο  

 πρλά δηαζέηνπλ, επηπιένλ, κηθξφηεξα κφξηα γελεηηθνχ πιηθνχ, ηα πιαζκίδηα. 

 
 

 

 

 

Σξφπνο πνιιαπιαζηαζκνχ 

Μνλνγνληθά κε απιή δηρνηφκεζε. Ζ 

αλαπαξαγσγή ηνπο δηαξθεί κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Οξηζκέλα βαθηήξηα, ζε επλντθέο γη’ 

απηά ζπλζήθεο, δηαηξνχληαη θάζε 20 ιεπηά. ε 

αληίμνεο ζπλζήθεο, φπσο ζε αθξαίεο 

ζεξκνθξαζίεο ή ππφ ηε δξάζε αθηηλνβνιηψλ, 

πνιιά βαθηήξηα κεηαηξέπνληαη ζε αλζεθηηθέο 

κνξθέο, ηα ελδνζπφξηα. Σα ελδνζπφξηα είλαη 

αθπδαησκέλα θχηηαξα κε αλζεθηηθά ηνηρψκαηα 

θαη ρακεινχο κεηαβνιηθνχο ξπζκνχο. Όηαλ νη 

ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο μαλαγίλνπλ 

επλντθέο, ηα ελδνζπφξηα βιαζηάλνπλ δίλνληαο ην 

θαζέλα έλα βαθηήξην. 

 

 

Παζνγφλα βαθηήξηα πκπηψκαηα 

Vibrio cholerae πξνθαιεί ηε ρνιέξα 

Treponema pallidum πξνθαιεί ηε ζχθηιε. 



 

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ Δνιαίοσ Λσκείοσ 

 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ  

 

- 8 - 

 

ΙOI 

ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ- ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 

Βαζηθά ζεκεία ζεσξίαο 

Ηνί Αθπηηαξηθέο κνξθέο δσήο 

Ίσζε ηα λνζήκαηα δειαδή πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνχο 

Παξαδείγκαηα 

ηψζεσλ 

ην θξπνιφγεκα ή ε γξίπε, αιιά θαη ζνβαξφηεξεο, φπσο είλαη ε 

πνιηνκπειίηηδα ή ην AIDS.  

Αλαθάιπςε ζην ηέινο ηνπ 19νπ αηψλα 

Μέγεζνο Σν κηθξφ ηνπο κέγεζνο (20 έσο 250 nm πεξίπνπ) απνηέιεζε 

αξρηθά αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηε κειέηε ηνπο. Ζ 

αλαθάιπςε φκσο αξγφηεξα ηνπ ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ 

βνήζεζε ζην λα πξνζδηνξηζηνχλ αξθεηά ζηνηρεία γηα ηε δνκή 

ηνπο. 

Γνκή Οη ηνί έρνπλ ζρεηηθά απιή δνκή. Απνηεινχληαη απφ έλα 

πξσηετληθφ πεξίβιεκα κε ραξαθηεξηζηηθή γεσκεηξία, ην 

θαςίδην, κέζα ζην νπνίν πξνθπιάζζεηαη ην γελεηηθφ ηνπο 

πιηθφ. Οξηζκέλνη ηνί δηαζέηνπλ θαη έλα επηπιένλ πεξίβιεκα, ην 

έιπηξν, ην νπνίν είλαη ιηπνπξσηετληθήο θχζεο. Σν γελεηηθφ 

πιηθφ ελφο ηνχ κπνξεί λα είλαη είηε DNA είηε RNA  

Πιεξνθνξίεο ζην 

γνληδίσκα 

γηα ηε ζχλζεζε ησλ πξσηετλψλ ηνπ πεξηβιήκαηνο αιιά θαη γηα 

ηε ζχλζεζε θάπνησλ ελδχκσλ απαξαίηεησλ γηα ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ 

Πνιιαπιαζηαζκφο Οη ηνί εμαζθαιίδνπλ απφ ηνλ μεληζηή ηνπο κεραληζκνχο 

αληηγξαθήο, κεηαγξαθήο θαη κεηάθξαζεο, θαζψο θαη ηα 

πεξηζζφηεξα έλδπκα πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο απηέο. Γηα ην ιφγν απηφ ραξαθηεξίδνληαη σο 

ππνρξεσηηθά θπηηαξηθά παξάζηηα. 

Κχηηαξα μεληζηέο Ωο πξνο ην είδνο ηνπ μεληζηή πνπ πξνζβάιινπλ, νη ηνί 

δηαθξίλνληαη ζε ηνχο βαθηεξίσλ, ηνχο θπηψλ θαη ηνχο δψσλ. Ζ 

εμεηδίθεπζε φκσο ησλ ηψλ δελ αθνξά κφλν ην είδνο ηνπ 

νξγαληζκνχ αιιά θαη ην είδνο ηνπ θπηηάξνπ ή ηνπ ηζηνχ ζηνλ 

νπνίν παξαζηηνχλ. 

 

 

 

Γελεηηθφ πιηθφ ησλ ηψλ 

ηνί βαθηεξίσλ (θάγνη) DNA (ζπλήζσο) RNA (ζπάληα) 

ηνί δψσλ DNA RNA 

Αξθεηά ζηειέρε ησλ ηψλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

ηνί θπηψλ DNA (ζπάληα) RNA (ζπλήζσο) 
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Μεραληζκνί εηζφδνπ ησλ ηψλ ζηα θχηηαξα ησλ μεληζηψλ 

Οη ηνί πνπ δηαζέηνπλ έιπηξν κπνξνχλ είηε λα εηζέιζνπλ νιφθιεξνη κέζα ζην θχηηαξν 

- μεληζηή είηε ην έιπηξφ ηνπο λα παξακείλεη έμσ απφ ην θχηηαξν, πξνζθνιιεκέλν 

ζηελ επηθάλεηά ηνπ. 

Οη ηνί πνπ δηαζέηνπλ κφλν θαςίδην, απηφ ζπλήζσο παξακέλεη πξνζθνιιεκέλν ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ θπηηάξνπ θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ εηζέξρεηαη κφλν ην 

λνπθιετθφ νμχ ηνπ ηνχ. 

 

 

 

Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ηψλ κε δίθισλν DNA, φπσο είλαη νη εξπεηντνί, 

γίλεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ - μεληζηή. Μεηά ηελ είζνδν ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ 

ηνπ ηνχ ζην θχηηαξν ην δίθισλν DNA ηνπ ηνχ είλαη δπλαηφ λα ελζσκαησζεί ζην 

γνληδίσκα ηνπ θπηηάξνπ θαη λα παξακείλεη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε γηα θάπνην 

ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ην DNA ηνπ ηνχ κπνξεί λα δηπιαζηάδεηαη 

καδί κε ην γνληδίσκα ηνπ θπηηάξνπ - μεληζηή, φηαλ απηφ δηαηξείηαη. Κάησ φκσο απφ 

ηελ επίδξαζε δηάθνξσλ εξεζηζκάησλ είλαη δπλαηή ε ελεξγνπνίεζε θαη ε έθθξαζε 

ηνπ DNA ηνπ ηνχ. Σν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ν ζρεκαηηζκφο πνιιψλ 

ηψλ. Οη λένη ηνί ζα απειεπζεξσζνχλ απφ ην θχηηαξν – μεληζηή θαη ζα κνιχλνπλ άιια 

θχηηαξα, κε δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία θαη ηελ επηβίσζε ηνπ 

νξγαληζκνχ 

 

 

Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ξεηξντψλ, κηαο εηδηθήο θαηεγνξίαο RNA ηψλ, ζηνπο 

νπνίνπο αλήθεη θαη ν ηφο πνπ πξνθαιεί ην AIDS 

Σν γελεηηθφ πιηθφ ησλ ηψλ απηψλ πεξηιακβάλεη δχν παλνκνηφηππα κφξηα RNA, 

θαζέλα απφ ηα νπνία είλαη ζπλδεδεκέλν κε έλα κφξην αληίζηξνθεο κεηαγξαθάζεο, 

έλα έλδπκν πνπ θαηαιχεη ηελ αληίζηξνθε κεηαγξαθή, δειαδή ηε ζχλζεζε DNA κε 

πξφηππν RNA. Μεηά ηελ είζνδν ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ηνπ ηνχ ζην θχηηαξν - μεληζηή 

ην RNA ηνπ ηνχ ιεηηνπξγεί σο πξφηππν γηα ηελ παξαγσγή ελφο κνλφθισλνπ κνξίνπ 

DNA. Σν κφξην απηφ, αθνχ γίλεη δίθισλν ρξεζηκνπνηψληαο ηα έλδπκα ηνπ θπηηάξνπ, 

ελζσκαηψλεηαη ζην γελεηηθφ πιηθφ ηνπ θπηηάξνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, θάζε θνξά 

πνπ ην θχηηαξν αληηγξάθεη ην DNA ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αλαπαξαρζεί, αληηγξάθεηαη 

θαη ην γελεηηθφ πιηθφ ηνπ ηνχ πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζ’ απηφ. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ γεληέο θπηηάξσλ πνπ ζα θέξνπλ θαη ηηο γελεηηθέο 

πιεξνθνξίεο ηνπ ηνχ. Κάπνηα ζηηγκή, γηα ιφγνπο πνπ δελ είλαη πάληνηε ζαθείο, ην 

γελεηηθφ πιηθφ ηνπ ηνχ ελεξγνπνηείηαη, κεηαγξάθεηαη θαη κεηαθξάδεηαη, κε 

απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή λέσλ ηηθψλ κνξίσλ RNA θαη πξσηετλψλ. Απφ ην 

ζπλδπαζκφ ηνπο παξάγνληαη λένη ηνί, νη νπνίνη, αθνχ εγθαηαιείςνπλ ην 

πξνζβεβιεκέλν θχηηαξν, κνιχλνπλ κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία άιια θχηηαξα. 
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1.2.2 
Μεηάδοζε θαη αληηκεηώπηζε ηωλ παζογόλωλ 

κηθροοργαληζκώλ 

ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ- ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 

Μόλςνζη: Ζ είζνδνο ελφο παζνγφλνπ κηθξννξγαληζκνχ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ 

αλζξψπνπ  

Λοίμωξη: Η εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ελφο παζνγφλνπ 

κηθξννξγαληζκνχ ζηνλ νξγαληζκφ. 

Λοιμώδη νοζήμαηα: Ολνκάδνληαη νη αξξψζηηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηνπο παζνγφλνπο 

κηθξννξγαληζκνχο (κηθξφβηα θαη ηνί). Σα ινηκψδε λνζήκαηα κπνξεί 

λα είλαη κεηαδνηηθά ή επηδεκηθά. Σα ινηκψδε λνζήκαηα κπνξνχλ λα 

απνηεινχλ παλδεκία ή ελδεκία. 

Σα θξηηήξηα ηνπ Κνρ 
Μηα αζζέλεηα νθείιεηαη ζε έλαλ παζνγόλν κηθξννξγαληζκό, όηαλ ν κηθξννξγαληζκόο 
απηόο: 

 Αληρλεχεηαη ζηνπο ηζηνχο ή ζηα πγξά ηνπ αζζελνχο ή ζηνλ νξγαληζκφ αηφκσλ 

πνπ πέζαλαλ απφ απηή ηελ αζζέλεηα. 

 Μπνξεί λα απνκνλσζεί θαη λα θαιιηεξγεζεί ζην εξγαζηήξην. 

 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ ίδηα αζζέλεηα ζε πεηξακαηφδσα αιιά θαη λα  

απνκνλσζεί εθ λένπ απφ απηά. 

Τοξίνερ: Οπζίεο πνπ παξάγνπλ ηα κηθξφβηα θαη πξνθαινχλ βιάβεο ζηνλ 

άλζξσπν εκθαλίδνληαο παζνγφλν δξάζε. Σέηνηεο νπζίεο είλαη νη 

εμσηνμίλεο, νη ελδνηνμίλεο  

Οη ηνμίλεο ησλ βαθηεξίσλ 
ελδνηνμίλεο εμσηνμίλεο 

Βξίζθνληαη ζην θπηηαξηθφ ηνίρσκα 

νξηζκέλσλ παζνγφλσλ βαθηεξίσλ 

Δθθξίλνληαη απφ ηα παζνγφλα βαθηήξηα 

θαη κε ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο 

δηαζπείξνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαη πξνζβάι-

ινπλ, αλάινγα κε ηε θχζε ηνπο, 

ζπγθεθξηκέλα φξγαλα. 

Δίλαη ππεχζπλεο γηα ζπκπηψκαηα φπσο ν 

ππξεηφο, ε πηψζε ηεο πίεζεο ηνπ 

αίκαηνο θ.ά. 

 

      Αίκα 

 πλνπζία 

 Γεξκαηνινγηθή επαθή  

 Φίιεκα 

 Μνιπζκέλα Εψα 

 Αέξαο  άκεζε  

     

Νεξφ  Άλζξσπνο  Δπαθή 

     

 Σξνθή  Έκκεζε 

    Με αληηθείκελα πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ 

κνιπζκέλν άηνκν 
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Λνηκψδε λνζήκαηα 
Πξφιεςε  Αληηκεηψπηζε 

 Δκβφιηα 

 Τηνζέηεζε θαη ηήξεζε ησλ θαλφλσλ 

πξνζσπηθήο θαη δεκφζηαο πγηεηλήο 

 Παζηεξίσζε ηνπ γάιαθηνο 

 Υισξίσζε ηνπ λεξνχ 

 Υξήζε πξνθπιαθηηθνχ 

 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ βαθηεξηαθψλ 

ινηκψμεσλ ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηα αληηβηνηηθά 

 

Αληηβηνηηθά 
 Υεκηθέο νπζίεο κε αληηκηθξνβηαθή δξάζε πνπ παξάγνληαη απφ βαθηήξηα, 

κχθεηεο θαη θπηά. 

 Γξνπλ επηιεθηηθά, κε ηελ έλλνηα φηη βιάπηνπλ κφλν ηνπο κηθξννξγαληζκνχο 

θαη φρη ηα θχηηαξα ηνπ αλζξψπνπ 

 Γελ είλαη απνηειεζκαηηθά έλαληη ησλ ηψλ 

 Ζ αιφγηζηε ρξήζε ηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ζηειερψλ 

βαθηεξίσλ πνπ είλαη αλζεθηηθά ζηα αληηβηνηηθά 

Σξφπνο δξάζεο  
Σα αληηβηνηηθά δξνπλ αλαζηέιινληαο ή παξεκπνδίδνληαο θάπνηα εηδηθή βηνρεκηθή 

αληίδξαζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ κηθξννξγαληζκνχ 

Μεραληζκνί δξάζεο 
 Παξεκπνδίδνπλ ηε ζχλζεζε ηνπ θπηηαξηθνχ ηνηρψκαηνο ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ (π.ρ. ε πεληθηιίλε). 

 Αλαζηέιινπλ θάπνηα αληίδξαζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ κηθξννξγαληζκψλ. 

 Παξεκβαίλνπλ ζηηο ιεηηνπξγίεο αληηγξαθήο, κεηαγξαθήο θαη κεηάθξαζεο ηνπ 

γελεηηθνχ πιηθνχ ησλ κηθξννξγαληζκψλ. 

 Πξνθαινχλ δηαηαξαρέο ζηε ιεηηνπξγία ηεο πιαζκαηηθήο κεκβξάλεο. 

 

εμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα 
Ννζήκαηα, πνπ κεηαδίδνληαη θαηά θχξην ιφγν κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή. 

Σξφπνη κεηάδνζεο 
κε ηε ζεμνπαιηθή 

επαθή. 

κέζσ ηνπ αίκαηνο ή ησλ παξαγψγσλ 

ηνπ (π.ρ. ζε πεξηπηψζεηο κεηάγγηζεο 

ή ρξήζεο κνιπζκέλεο ζχξηγγαο), 

Απφ κνιπζκέλε κεηέξα 

ζην έκβξπν. 

 

Παξαδείγκαηα ζεμνπαιηθψλ λνζεκάησλ απφ: 
βαθηήξηα ηνχο πξσηφδσα κχθεηεο 

 ε ζχθηιε,  

 ε γνλνθνθθηθή 

νπξεζξίηηδα ή 

γνλφξξνηα) 

 ε ινίκσμε απφ 

ριακχδηα 

 ν απιφο έξπεηαο,  

 ε ινίκσμε απφ ηνχο ησλ 

αλζξψπηλσλ ζεισκάησλ,  

 ην AIDS,  

 ε επαηίηηδα Β  

 ε επαηίηηδα C. 

 

ε ινίκσμε 

απφ 

ηξηρνκνλάδα 

 

ε ινίκσμε 

απφ 

θάληηληα. 
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ΛΕΞΕΙ – ΚΛΕΙΔΙΑ: 

 

Ομοιόζηαζη: Ζ ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα δηαηεξεί ζηαζεξέο ηηο 

ζπλζήθεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο 

(ζεξκνθξαζία, ζπγθεληξψζεηο δηάθνξσλ ζπζηαηηθψλ θηι.), 

παξά ηηο εμσηεξηθέο κεηαβνιέο. 

Αζθένεια: Ζ δηαηαξαρή ηεο νκνηφζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαθή ιεηηνπξγία ηνπ.   

Παθογόνοι μικποοπγανιζμοί:  Οη κηθξννξγαληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ άλζξσπν σο 

μεληζηή ηνπο θαη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δηαηαξαρέο 

ζηελ πγεία ηνπ.  

Μύκηηερ: Δπθαξπσηηθνί κνλνθχηηαξνη ή πνιπθχηηαξνη νξγαληζκνί  

Μςκηηιάζειρ: Σα λνζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη ζηνλ άλζξσπν απφ 

παζνγφλνπο κχθεηεο. 

Βαθηήξηα: Πξνθαξπσηηθνί νξγαληζκνί, δειαδή δε δηαζέηνπλ 

νξγαλσκέλν ππξήλα. πλήζσο ζρεκαηίδνπλ αζξνίζκαηα, 

ηηο απνηθίεο. Σν ζρήκα ηνπο κπνξεί λα είλαη ειηθνεηδέο 

(ζπεηξχιιηα), ζθαηξηθφ (θφθθνη) ή ξαβδνεηδέο (βάθηινη). 

Ιοί: Μηθξννξγαληζκνί ρσξίο θπηηαξηθή δνκή είλαη 

ππνρξεσηηθά θπηηαξηθά παξάζηηα 

Καςίδην: Πξσηετληθφ πεξίβιεκα κε ραξαθηεξηζηηθή γεσκεηξία, 

κέζα ζην νπνίν πξνθπιάζζεηαη ην γελεηηθφ ηνπο πιηθφ.  

Έλςηπο: Έλα επηπιένλ πεξίβιεκα, ιηπνπξσηετληθήο θχζεο πνπ 

δηαζέηνπλ νξηζκέλνη ηνί.  

Ανηίζηποθη μεηαγπαθάζη: Έλδπκν πνπ δηαζέηνπλ νξηζκέλνη ξεηξντνί ην νπνίν έρεη 

ηελ ηθαλφηεηα λα ζπλζέηεη DNA έρνληαο σο «θαινχπη» ην 

RNA ηνπ ηνχ  

Μόλςνζη: Ζ είζνδνο ελφο παζνγφλνπ κηθξννξγαληζκνχ ζηνλ 

νξγαληζκφ ηνπ αλζξψπνπ  

Λοίμωξη: Ολνκάδεηαη ε εγθαηάζηαζε θαη ν πνιιαπιαζηαζκφο ελφο 

κηθξνβίνπ ζηνλ νξγαληζκφ. 

Λοιμώδη νοζήμαηα: Ολνκάδνληαη νη αξξψζηηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηα 

κηθξφβηα θαη ηνπο ηνχο. Σα ινηκψδε λνζήκαηα κπνξεί λα 

είλαη κεηαδνηηθά ή επηδεκηθά. Σα ινηκψδε λνζήκαηα 

κπνξνχλ λα απνηεινχλ παλδεκία ή ελδεκία. 

Δμβόλια: Δμαζζελεκέλνη ή λεθξνί κηθξννξγαληζκνί ή θαη νπζίεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο θαη 

εκθαλίδνπλ αληηγνληθή αιιά φρη παζνγφλν δξάζε, 

ελεξγνπνηψληαο ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ 

νξγαληζκνχ 

Βακηηπιακέρ λοιμώξειρ: Οη αζζέλεηεο πνπ πξνθαινχληαη απφ παζαγφλα βαθηήξηα 

Ανηιβιοηικά: Δίλαη ρεκηθέο νπζίεο κε αληηκηθξνβηαθή δξάζε πνπ 

παξάγνληαη απφ βαθηήξηα, κχθεηεο αιιά θαη απφ θπηά. 
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ΕΡΩΣΗΕΙ – ΑΚΗΕΙ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΧΟΛΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ: 

 

1. Ο οργανισμός του ανθρώπου προκειμένου να διατηρεί σταθερό το εσωτερικό 

του περιβάλλον είναι υποχρεωμένος να τροποποιεί συνεχώς τη λειτουργία του. 

υμφωνείτε με την πρόταση; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας παραθέτοντας 

επιχειρήματα που θα αντλήσετε από το σχολικό εγχειρίδιο. 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

Ο άλζξσπνο, αλ θαη δεη ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη, δηαζέηεη 

κεραληζκνχο πνπ δηαηεξνχλ ζηαζεξφ ην εζσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, εμαζθαιίδνληαο 

έηζη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη επνκέλσο ηελ επηβίσζή ηνπ. 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα δηαηεξεί ζηαζεξέο ηηο ζπλζήθεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ηνπ πεξηβάιινληνο (ζεξκνθξαζία, ζπγθεληξψζεηο  δηάθνξσλ ζπζηαηηθψλ θηι.), παξά ηηο 

εμσηεξηθέο κεηαβνιέο, νλνκάδεηαη νκνηφζηαζε. 

ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ ππάξρνπλ νκνηνζηαηηθνί κεραληζκνί πνπ ξπζκίδνπλ: 

• ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο (δέξκα), 

• ηε ζπγθέληξσζε ηεο γιπθφδεο ζην αίκα, 

• ηε ζπγθέληξσζε ηνπ λεξνχ, 

• ην pH ηνπ αίκαηνο, πνπ πξέπεη λα είλαη ζηαζεξφ ζην 7,4, 

• ηα επίπεδα ηνπ CO2 ζην αίκα. 

Έλα απφ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα νκνηνζηαηηθνχ κεραληζκνχ ζηνλ 

άλζξσπν είλαη ν κεραληζκφο ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο ζηνπο 36,6°C.Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε πνπ βξεζνχκε ζε έλα ρψξν κε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε 

απφ ηνπο 36,6°C, ε ζεξκφηεηα πνπ θζάλεη ζπλερψο απφ ην πεξηβάιινλ ζην ζψκα καο 

ηείλεη λα πξνθαιέζεη αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ. Ωζηφζν ε αχμεζε απηή δε 

ζπκβαίλεη, εμαηηίαο κηαο ζεηξάο δηαδνρηθψλ αληηδξάζεσλ ζηηο νπνίεο θχξην ξφιν παίδεη ν 

εγθέθαινο. Αξρηθά νη ζεξκνυπνδνρείο ηνπ δέξκαηφο καο, δειαδή ηα εηδηθά λεπξηθά 

ζσκάηηα πνπ αληρλεχνπλ ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

«εηδνπνηνχλ» ηνλ εγθέθαιν γηα ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κε κελχκαηα πνπ 

απνζηέιινπλ ζην θέληξν ησλ γεληθψλ αηζζήζεσλ ηνπ εγθεθάινπ. ηε ζπλέρεηα ην εηδηθφ 

θέληξν ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ εγθεθάινπ, κε κελχκαηα πνπ απνζηέιιεη ζηνπο 

ηδξσηνπνηνχο αδέλεο θαη ζηα αγγεία ηεο επηθάλεηαο ηνπ δέξκαηνο, πξνθαιεί έθθξηζε 

ηδξψηα θαη δηαζηνιή ησλ αγγείσλ αληίζηνηρα. Ο ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν 

αληηδξάζεσλ ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηφο καο κε ηνλ εμήο 

ηξφπν: ηα αγγεία πνπ έρνπλ δηαζηαιεί θέξνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο αίκαηνο πξνο ηελ 

επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο, ε νπνία φκσο έρεη ςπρζεί ιφγσ ηεο εμάηκηζεο ηνπ ηδξψηα. Απηφ 

έρεη σο απνηέιεζκα ην αίκα πνπ θζάλεη ζηα αηκνθφξα αγγεία ηνπ δέξκαηνο λα ςχρεηαη 

θαη επηζηξέθνληαο κε ηελ θπθινθνξία ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ καο λα απνηξέπεη 

ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ. 
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2. Πολλοί θεωρούν το σύνολο των μικροβίων απειλητικό για την υγεία του 

ανθρώπου. υμφωνείτε με την άποψή τους; Με ποιους τρόπους ένα μικρόβιο 

μπορεί να πλήξει την υγεία του ανθρώπου; 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 
Γεληθά, σο κηθξννξγαληζκνί ή κηθξφβηα ραξαθηεξίδνληαη εθείλνη νη νξγαληζκνί ηνπο 

νπνίνπο δελ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε κε γπκλφ κάηη, γηαηί έρνπλ κέγεζνο κηθξφηεξν απφ 0,1 

mm.  
Πνιινί απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα ληηξνπνηεηηθά βαθηήξηα, 

πεξλνχλ φιε ηε δσή ηνπο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Άιινη, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ θαη λα 

αλαπαξαρζνχλ, πεξλνχλ έλα κέξνο ή νιφθιεξε ηε δσή ηνπο ζην εζσηεξηθφ θάπνηνπ 

πνιπθχηηαξνπ νξγαληζκνχ. Οη κηθξννξγαληζκνί απηνί ραξαθηεξίδνληαη σο παξάζηηα θαη ν 
νξγαληζκφο πνπ ηνπο «θηινμελεί» σο μεληζηήο. 

 Μεξηθνί σζηφζν απφ ηνπο κηθξννξγαληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ άλζξσπν σο 

μεληζηή ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηαηαξαρέο ζηελ πγεία ηνπ. Οη κηθξννξγαληζκνί απηνί 
νλνκάδνληαη παζνγφλνη. 

Οη πεξηζζφηεξνη φκσο κηθξννξγαληζκνί φρη κφλν δελ είλαη βιαβεξνί γηα ηνλ άλζξσπν, 

αιιά αληίζεηα είλαη ρξήζηκνη ή θαη απαξαίηεηνη, θαζψο ζπκκεηέρνπλ ζε ζεκαληηθέο δηεξγαζίεο 
(φπσο ε απνηθνδφκεζε ηεο λεθξήο νξγαληθήο χιεο) ή ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ άλζξσπν γηα 

ηελ παξαγσγή νπζηψλ ρξήζηκσλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο (π.ρ. πγεία, δηαηξνθή θηι.).  

Άιινη κηθξννξγαληζκνί, φπσο ην βαθηήξην Escherichia coli πνπ δεη ζην έληεξν, φηαλ 

βξίζθνληαη ζε κηθξφ αξηζκφ θαη δε κεηαλαζηεχνπλ ζε άιινπο ηζηνχο θαη φξγαλα, απνηεινχλ 
θπζηνινγηθή κηθξνρισξίδα γηα ηνλ άλζξσπν, είηε δηφηη παξάγνπλ ρξήζηκεο ρεκηθέο νπζίεο ηηο 

νπνίεο ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα ζπλζέζεη κφλνο ηνπ (π.ρ. βηηακίλε Κ απφ ηελ E. coli) είηε δηφηη 

ζπκβάιινπλ ζηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ. Αλ φκσο, γηα θάπνην ιφγν, απμεζνχλ (π.ρ. επεηδή ν 
μεληζηήο παξνπζηάδεη κεησκέλε αληίζηαζε) ή βξεζνχλ ζε άιινπο ηζηνχο, ηφηε πξνθαινχλ ηελ 

εθδήισζε αζζελεηψλ. Οη κηθξννξγαληζκνί απηνί ραξαθηεξίδνληαη σο δπλεηηθά παζνγφλνη. 

Οη παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί κεηαδίδνληαη ζηνλ άλζξσπν κε ηελ ηξνθή θαη ην λεξφ, κε 

ηελ επαθή κε κνιπζκέλα δψα, κε ηα ζηαγνλίδηα ηνπ βήρα αζζελνχο αηφκνπ, κε ηελ άκεζε επαθή 
κε κνιπζκέλα άηνκα, θαζψο θαη κε ηελ έκκεζε επαθή κε αληηθείκελα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ κνιπζκέλν άηνκν. πλήζσο εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκφ απφ θάπνηα αζπλέρεηα ηνπ 

δέξκαηνο ή απφ ηνπο βιελλνγφλνπο πνπ ππάξρνπλ ζε θνηιφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ φπσο ην ζηφκα, 
ην ζηνκάρη, ν θφιπνο. 
 

3. Μερικοί θεωρούν ότι η δημιουργία ενδοσπορίων στα βακτήρια δεν αποτελεί 

τρόπο πολλαπλασιασμού τους. Είναι βάσιμη κατά τη γνώμη σας η άποψή τους; 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 
Σα βαθηήξηα αλαπαξάγνληαη θπξίσο κνλνγνληθά κε απιή δηρνηφκεζε. Ζ αλαπαξαγσγή 

ηνπο δηαξθεί κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Οξηζκέλα βαθηήξηα, ζε επλντθέο γη’ απηά ζπλζήθεο, 

δηαηξνχληαη θάζε 20 ιεπηά. ε αληίμνεο ζπλζήθεο, φπσο ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο ή ππφ ηε 
δξάζε αθηηλνβνιηψλ, πνιιά βαθηήξηα κεηαηξέπνληαη ζε αλζεθηηθέο κνξθέο, ηα ελδνζπφξηα. Σα 

ελδνζπφξηα είλαη αθπδαησκέλα θχηηαξα κε αλζεθηηθά ηνηρψκαηα θαη ρακεινχο κεηαβνιηθνχο 

ξπζκνχο. Όηαλ νη ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο μαλαγίλνπλ επλντθέο, ηα ελδνζπφξηα βιαζηάλνπλ 

δίλνληαο ην θαζέλα έλα βαθηήξην. 
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4. Σρεις ημέρες μετά την αγορά και την κατανάλωση παστεριωμένου γάλατος σε 

κονσέρβα διαπιστώσατε ότι το υπόλοιπο του περιεχομένου της, παρά το ότι είχε 

τοποθετηθεί στο ψυγείο, «έκοψε». Σι μπορεί να συνέβη κατά τη γνώμη σας; 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 
Σν γεγνλφο φηη ην γάια «έθνςε» ππνδειψλεη ηελ χπαξμε κηθξνβίσλ ζην γάια, ηα νπνία 

κε ηηο βηνρεκηθέο ηνπο αληηδξάζεηο επηθέξνπλ απηέο ηηο αιινηψζεηο ζην γάια. Με ηελ 

παζηεξίσζε, νπφηε ην γάια ζεξκαίλεηαη ζηνπο 62 °C γηα κηζή ψξα, θαηαζηξέθνληαη φια ηα 
παζνγφλα, αιιά θαη ηα πεξηζζφηεξα κε παζνγφλα κηθξφβηα, ελψ ηαπηφρξνλα δηαηεξείηαη ε γεχζε 

ηνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο παζηεξίσζήο ηνπ, θάπνηα κηθξφβηα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ελδνζπφξηα, ηα νπνία παξακέλνπλ ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε φζν νη ζπλζήθεο είλαη δπζκελείο γηα 

ηελ αλάπηπμή ηνπο. Με ην άλνηγκα ηεο θνλζέξβαο θάπνηα απφ απηά ηα κηθξφβηα κπνξνχλ λα 
βιαζηήζνπλ πάιη, δειαδή λα επαλέιζνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο κνξθή, εάλ βέβαηα είλαη αλζεθηηθά 

ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ςπγείν (ςπρξφθηια). 

Τπάξρεη βέβαηα θαη κηα άιιε εθδνρή: ην ςπγείν καο, ηδηαίηεξα φηαλ αλνίγεηαη ζπρλά, 
νπφηε ε ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπ δελ είλαη πνιχ ρακειή, δε ζπληζηά έλαλ απνζηεηξσκέλν 

ρψξν, ππφ ηελ έλλνηα φηη ππάξρνπλ θάπνηνη κηθξννξγαληζκνί πνπ είλαη αλζεθηηθνί ζε απηέο ηηο 

ζπλζήθεο θαη κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ ζηα ηξφθηκα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ςπγείν. Απηφο 
είλαη ν ιφγνο εμάιινπ γηα ηνλ νπνίν πξέπεη λα ηνπνζεηνχκε ηα ηξφθηκα κέζα ζ' απηφ είηε θαιά 

πιπκέλα είηε ζθεπαζκέλα. Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ φηη είλαη δπλαηφλ λα αλαπηχρζεθαλ ζηελ 

αλνηρηή θνλζέξβα θάπνηνη κηθξννξγαληζκνί πνπ ππήξραλ ζην ςπγείν θαη βξήθαλ ην θαηάιιειν 

ζξεπηηθφ πιηθφ ζην γάια. 

5. Είναι πιθανό να αποτελούμε ξενιστές για παθογόνους μικροοργανισμούς χωρίς 

να νοσούμε; 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 
Παζνγφλνη νλνκάδνληαη νη κηθξννξγαληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ άλζξσπν σο 

μεληζηή ηνπο θαη πξνθαινχλ δηαηαξαρέο ζηελ πγεία ηνπ. Όκσο, ε εκθάληζε κηαο λφζνπ ζπλήζσο 

δελ εθδειψλεηαη ακέζσο κεηά ηε κφιπλζε, δειαδή ηελ είζνδν ηνπ νξγαληζκνχ ζην ζψκα καο, 
αιιά αξγφηεξα, κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ κηθξννξγαληζκνχ. πλεπψο 

ππάξρεη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην 0πνίν, ελψ απνηεινχκε μεληζηέο γηα ηνπο παζνγφλνπο 

κηθξννξγαληζκνχο, αθφκα δε λνζνχκε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πεξίπησζε ηνπ 

πλδξφκνπ Δπίθηεηεο Αλνζνπνηεηηθήο Αλεπάξθεηαο (AIDS), φπνπ έλα άηνκν κπνξεί λα είλαη 
θνξέαο ρσξίο λα εκθαλίδεη ηα ηππηθά ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο, δειαδή ν ηφο λα βξίζθεηαη ζε 

«αλελεξγή» θαηάζηαζε. 

6. Ανάμεσα στα μέλη της επιστημονικής κοινότητας υπάρχουν αρκετοί που 

θεωρούν τους ιούς έμβια όντα, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι οι ιοί αποτελούν απλές 

χημικές ενώσεις. Με ποια από τις δύο απόψεις συμφωνείτε; Να αιτιολογήσετε 

την άποψή σας. 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 
Με βάζε ηελ θπηηαξηθή ζεσξία «θχηηαξν είλαη ε βαζηθή δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα πνπ 
εθδειψλεη ην θαηλφκελν ηεο δσήο», νη ηνί δελ είλαη θχηηαξα, άξα ζα έπξεπε λα κε ζεσξνχληαη 

δσληαλνί Δληνχηνηο, φηαλ παξαζηηνχλ θχηηαξα, ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο βηνινγηθνχο θαη 

βηνρεκηθνχο κεραληζκνχο ηνπο θαη εκθαλίδνπλ ραξαθηεξηζηηθά ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ, άξα 
κπνξνχκε λα ηνπο ζεσξήζνπκε έκβηα φληα. 
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7. Να συγκρίνετε, όσον αφορά τη δομή και τη λειτουργία, τους προκαρυωτικούς 

οργανισμούς και τους ιούς. 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

ΠΡΟΚΑΡΤΩΣΗΚΟΗ ΗΟΗ 
1. Έρνπλ κεγαιχηεξν κέγεζνο απφ ηνπο 

ηνχο. 

2. Γελ  εκθαλίδνπλ εμεηδίθεπζε. 
3. Δίλαη θχηηαξα. 

4. Έρνπλ απιή δνκή. Γε δηαζέηνπλ 

κεκβξαλψδε νξγαλίδηα, αιιά 

δηαζέηνπλ ξηβνζψκαηα. 
5. Πεξηβάιινληαη απφ πιαζκαηηθή 

κεκβξάλε  θαη θπηηαξηθφ ηνίρσκα, ελψ 

κεξηθά πεξηβάιινληαη θαη απφ έλα 
επηπιένλ πεξίβιεκα, ηελ θάςα. 

6. Σν γελεηηθφ ηνπο πιηθφ είλαη έλα 

θπθιηθφ κφξην DΝΑ, ελψ κπνξεί λα 
δηαζέηνπλ θαη κηθξφηεξα θπθιηθά 

κφξηα DΝΑ, ηα πιαζκίδηα.  

7. Σν γελεηηθφ πιηθφ βξίζθεηαη 

ζπγθεληξσκέλν ζηελ ππξεληθή 
πεξηνρή (ππξελνεηδέο). 

8. Αλαπαξάγνληαη κνλνγνληθά κε απιή 

δηρνηφκεζε, ελψ ζε αληίμνεο ζπλζήθεο 
ζρεκαηίδνπλ ελδνζπφξηα. 

1.'Δρνπλ πνιχ κηθξφ κέγεζνο, 20-250 nm.. 

2. Δκθαλίδνπλ κεγάιε εμεηδίθεπζε πξνο ην 

είδνο ηνπ νξγαληζκνχ θαη σο πξνο ην 
είδνο ηνπ ηζηνχ πνπ πξνζβάιινπλ. 

3. Γελ είλαη θχηηαξα, αιιά ππνρξεσηηθά 

θπηηαξηθά παξάζηηα. 

4. Γελ έρνπλ νξγαλίδηα. ρξεζηκνπoηoχλ ηνπο 
κεραληζκνχο θαη ηα πιηθά ησλ 

θπηηάξσλ ζηα νπνία παξαζηηνχλ. 

5. Γελ πεξηβάιινληαη απφ πιαζκαηηθή 
κεκβξάλε, νχηε θπηηαξηθφ ηνίρσκα. 

6. Σν γελεηηθφ ηνπο πιηθφ κπνξεί λα είλαη 

DΝΑ ή RNA. 
7 Σν γελεηηθφ πιηθφ πξνθπιάζζεηαη κέζα 

ζην θαςίδην, έλα πξσηετληθφ πεξίβιεκα 

κε ραξαθηεξηζηηθή γεσκεηξία 

2. Πνιιαπιαζηάδνληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ 
θπηηάξσλ ζηα νπνία παξαζηηνχλ 

8. 8. Ένας ερευνητής μπέρδεψε τα τρία δείγματα μικροβίων (Α, Β, Γ) με τα οποία 

εργαζόταν. Αν το μικρόβιο Α διαθέτει μια κεντρική περιοχή όπου είναι 

συγκεντρωμένο το γενετικό υλικό, το μικρόβιο Β διαθέτει πολυάριθμους 

πυρήνες και το μικρόβιο Γ δεν έχει καθόλου πυρήνα, μπορείτε να τον βοηθήσετε 

να διαπιστώσει ποιο μικρόβιο είναι μύκητας, ποιο ιός και ποιο βακτήριο; 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 
Οη κχθεηεο είλαη επθαξπσηηθνί κνλνθχηηαξνη ή θνηλνθπηηαξηθνί νξγαληζκνί (δηαζέηνπλ 

θπηηαξφπιαζκα κε πνιπάξηζκνπο ππξήλεο). Οη πεξηζζφηεξνη κχθεηεο απνηεινχληαη απφ 

απινχζηεξεο λεκαηνεηδείο δνκέο, ηηο πθέο. (Σν Β γηαηί δηαζέηεη πνιπάξηζκνπο ππξήλεο) 
Οη ηνί έρνπλ ζρεηηθά απιή δνκή. Απνηεινχληαη απφ έλα πξσηετληθφ πεξίβιεκα κε 

ραξαθηεξηζηηθή γεσκεηξία, ην θαςίδην, κέζα ζην νπνίν πξνθπιάζζεηαη ην γελεηηθφ ηνπο πιηθφ. 

Οξηζκέλνη ηνί δηαζέηνπλ θαη έλα επηπιένλ πεξίβιεκα, ην έιπηξν, ην νπνίν είλαη ιηπνπξσηετληθήο 
θχζεο. (Σν Γ γηαηί δελ έρεη θαζφινπ ππξήλα) 

Σα βαθηήξηα είλαη πξνθαξπσηηθνί νξγαληζκνί, δειαδή δε δηαζέηνπλ   νξγαλσκέλν 

ππξήλα. πλήζσο ζρεκαηίδνπλ αζξνίζκαηα, ηηο απνηθίεο. Σν ζρήκα ηνπο κπνξεί λα είλαη 

ειηθνεηδέο (ζπεηξχιιηα), ζθαηξηθφ (θφθθνη) ή ξαβδνεηδέο (βάθηινη). 
Σν γελεηηθφ ηνπο πιηθφ (DNA) βξίζθεηαη θαηά θαλφλα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, 

πνπ νλνκάδεηαη ππξεληθή πεξηνρή (ππξελνεηδέο). πρλά δηαζέηνπλ, επηπιένλ, κηθξφηεξα κφξηα 

γελεηηθνχ πιηθνχ, ηα πιαζκίδηα. Ζ πιαζκαηηθή ηνπο κεκβξάλε πεξηβάιιεηαη απφ θπηηαξηθφ 
ηνίρσκα. Οξηζκέλα βαθηήξηα δηαζέηνπλ θαη έλα επηπιένλ πεξίβιεκα, ηελ θάςα. Γελ έρνπλ 

κεκβξαλψδε νξγαλίδηα, έρνπλ φκσο ξηβνζψκαηα ζηα νπνία γίλεηαη ε ζχλζεζε ησλ πξσηετλψλ 

ηνπο. (Σν Α γηαηί δηαζέηεη κηα θεληξηθή πεξηνρή φπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλν ην γελεηηθφ πιηθφ) 
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1.3 

 
 ΜΗΥΑΝΘΜΟΘ ΑΜΤΝΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΘΝΟΤ 
ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ    ΒΑΘΚΕ ΑΡΥΕ ΑΝΟΘΑ 

ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ- ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 

1. Απφ πνην θχηηαξν θαη κε πνηα δηαδηθαζία μεθηλά ν ζρεκαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ; Πσο ζρεκαηίδνληαη ηζηνί θαη φξγαλα ζηνλ άλζξσπν; 

2. Απφ ηη εμαξηάηαη θαη ηη πξνυπνζέηεη ε επηβίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ; 

3. Πνηνη είλαη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα δηαηαξάμνπλ ηελ 

ζπληνληζκέλε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ; 

 

Γηάθξηζε ησλ κεραληζκψλ άκπλαο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ 
Με βάζε ηε ζέζε ζην αλζξψπηλν ζψκα  Με βάζε ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο 

 

Δμσηεξηθφο 
ακπληηθφο 

κεραληζκφο 

 

Δζσηεξηθφο 
ακπληηθφο 

κεραληζκφο 

Με εηδηθφο 

ακπληηθφο 

κεραληζκφο 

Δηδηθφο 

ακπληηθφο 

κεραληζκφο 

Έρνπλ 

γεληθεπκέλε 

δξάζε 

Έρνπλ 

εμεηδηθεπκέλε 

δξάζε 

 

Σν αίκα, ηφζν κε ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ (θχηηαξα) φζν θαη κε ηα ζπζηαηηθά 

ηνπ πιάζκαηνο, απνηειεί ην βαζηθφηεξν παξάγνληα νξγάλσζεο ηεο άκπλαο (εηδηθήο 

θαη κε εηδηθήο) ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ 

 

Σν αίκα 
Κχηηαξα ηνπ αίκαηνο Πιάζκα ηνπ αίκαηνο 

Πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαθνξνπνίεζε 

πνιπδχλακσλ αηκνπνηεηηθψλ θπηηάξσλ, 

ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνλ εξπζξφ κπειφ 

ησλ νζηψλ, πνπ απνηειεί ην θέληξν ηεο 

αηκνπνίεζεο. 

Σν πγξφ ζηνηρείν ηνπ αίκαηνο. 

Απνηειείηαη θπξίσο απφ λεξφ κέζα ζην 

νπνίν βξίζθνληαη δηαιπκέλεο δηάθνξεο 

νπζίεο φπσο αλφξγαλα άιαηα γιπθφδε 

νξκφλεο πξσηεΐλεο νπξία θ.ι.π  

 

 

 

Κχηηαξα ηνπ αίκαηνο 

Δξπζξά αηκνζθαίξηα  Λεπθά αηκνζθαίξηα Αηκνπεηάιηα 

Δίλαη ππεχζπλα γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπ νμπγφλνπ 
ζηνπο ηζηνχο 

Κχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηη-

θνχ ζπζηήκαηνο ππεχζπλα 

γηα ηελ άκπλα ηνπ νξγαλη-

ζκνχ απέλαληη ζηα παζν-

γφλα κηθξφβηα 

Δίλαη ππεχζπλα γηα ηελ 

πήμε ηνπ αίκαηνο ζε πε-

ξηπηψζεηο ηξαπκαηηζκψλ 

Φαγνθχηηαξα  Λεκθνθχηηαξα 

Οπδεηεξφθηια Μαθξνθάγα Β-Λεκθνθχηηαξα Σ-Λεκθνθχηηαξα 
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1.3.1 
Μεταληζκοί κε εηδηθής άκσλας 

Παξεκπνδίδνπλ ηελ είζνδν 

κηθξννξγαληζκψλ ζηνλ νξγαληζκφ 

καο 

Αληηκεησπίδνπλ ηνπο 

κηθξννξγαληζκνχο, αλ θαηαθέξνπλ λα 

εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκφ καο. 

(πξψηε αληίδξαζε ζηε κφιπλζε) 

 

 Γέξκα 

 Βιελνγφλλνη 

 Φαγνθπηηάξσζε 

 Φιεγκνλψδεο αληίδξαζε 

 Ππξεηφο 

 Αληηκηθξνβηαθέο νπζίεο 
   

Γέξκα 

Δκπνδίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ είζνδν ησλ κηθξνβίσλ ζηνλ νξγαληζκφ ιφγσ: 

α)  Σεο δνκήο ηνπ ε ζθηθηή δφκεζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ δέξκαηνο, ε νπνία 
εληζρχεηαη απφ ηελ  θεξάηηλε ζηηβάδα, πνπ απνηειεί έλα ζηξψκα λεθξψλ θπηηάξσλ 
ηεο επηδεξκίδαο, ιεηηνπξγεί σο απνηειεζκαηηθφο θξαγκφο ζηελ είζνδν ησλ 
κηθξνβίσλ. 

β) Σσλ νπζηψλ πνπ παξάγνληαη απφ ηνπο ζκεγκαηνγφλνπο θαη ηνπο ηδξσηνπνηνχο 
αδέλεο 

Ηδξσηνπνηνί αδέλεο  κεγκαηνγφλνη αδέλεο 

Δθθξίλνπλ ηνλ ηδξψηα πνπ πεξηέρεη 
γαιαθηηθφ νμχ θαη ιπζνδχκε (έλδπκν 
πνπ δηαζπά ην θπηηαξηθφ ηνίρσκα ησλ 
βαθηεξίσλ). 

Δθθξίλνπλ ην ζκήγκα ην νπνίν 
πεξηέρεη ιηπαξά νμέα, πνπ 
δεκηνπξγνχλ δπζκελέο ρεκηθφ 
πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

κηθξνβίσλ 
 

γ) ηεο χπαξμεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηφο καο κε παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ 

πνπ αληαγσλίδνληαη ηνπο παζνγφλνπο θαη εκπνδίδνπλ ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζ’ 

απηήλ. 

 

Υρήζιμα ζηοιτεία: 

Ιδρώηας: Εθθξίλεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζώκαηνο από ηνπο ηδξσηνπνηνύο 
αδέλεο. Απνηειείηαη θπξίσο από λεξό, κέζα ζην νπνίν είλαη δηαιπκέλα δηάθνξα 
άιαηα θαη νπζίεο πνπ πξέπεη λα απνβιεζνύλ από ηνλ νξγαληζκό. Σπκκεηέρεη  ζηε 
ξύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο θαη απνηειεί εμσηεξηθό ακπληηθό 
παξάγνληα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. 

Γάκρσα: Λεπηόξξεπζην πγξό ην νπνίν εθθξίλεηαη από ηνπο δαθξπτθνύο αδέλεο ζηηο 
νθζαικηθέο θνηιόηεηεο. Υγξαίλεη θαη πξνζηαηεύεη ηνπο νθζαικνύο 
απνκαθξύλνληαο κηθξννξγαληζκνύο θαη ζσκαηίδηα ηα νπνία ηνπο πξνζβάιινπλ 
(πεξηέρεη ιπζνδύκε, έλα έλδπκν πνπ έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα δηαζπά ην θπηηαξηθό 
ηνίρσκα ησλ βαθηεξίσλ). 

άλιο: Λεπηόξξεπζην πγξό ην νπνίν εθθξίλεηαη ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα από ηνπο 
ζηεινγόλνπο αδέλεο. Απνηειείηαη θπξίσο από λεξό θαη πεξηέρεη βιέλλα, αληηζώκαηα θαη 
έλδπκα. Σπκβάιιεη ζηελ πέςε νξηζκέλσλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ θαη απνηειεί παξάγνληα 
πξνζηαζίαο έλαληη ησλ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. (Πεξηέρεη ιπζνδύκε, έλα έλδπκν πνπ 
έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα δηαζπά ην θπηηαξηθό ηνίρσκα ησλ βαθηεξίσλ). 
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Βιελλνγφλνο 
 

Δίδνο επηζειηαθνχ ηζηνχ ν νπνίνο θαιχπηεη θνηιφηεηεο ηνπ ζψκαηνο, (π.ρ. ξηληθή 

θνηιφηεηα, ζηνκαηηθή θνηιφηεηα θ.ιπ.). Απνηειείηαη απφ δχν ζηηβάδεο θπηηάξσλ. 

Σα θχηηαξα ηεο εμσηεξηθήο ζηηβάδαο παξάγνπλ θαη εθθξίλνπλ ηε βιέλλα. 

 

 

Βιέλλα: Παρχξξεπζηε θαη θνιιψδεο νπζία πνπ παξάγεηαη απφ ηα θχηηαξα ησλ 

βιελλνγφλσλ θαη παγηδεχεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο κηθξννξγαληζκνχο πνπ πξνζπαζνχλ 

λα εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκφ καο. Ζ απνκάθξπλζε ηεο βιέλλαο θαη ησλ 

παγηδεπκέλσλ ζε απηήλ κηθξνβίσλ, γίλεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κε ηελ θίλεζε 

ηξηρηδίσλ θαη βιεθαξίδσλ πνπ δηαζέηνπλ νη βιελλνγφλνη (π.ρ. ν βιελλνγφλνο ηεο 

αλαπλεπζηηθήο νδνχ δηαζέηεη βιεθαξηδνθφξν επηζήιην). 

 

Παξαδείγκαηα βιελλνγφλσλ 
Βιελλνγφλνο 

αλαπλεπζηηθήο 

 νδνχ 

Βιελλνγφλνο 

 ηνπ  

ζηνκάρνπ 

Βιελλνγφλνο  

ηνπ  

επηπεθπθφηα 

Βιελλνγφλνο 

ζηνκαηηθήο 

θνηιφηεηαο 

Γηαζέηεη βιεθαξηδνθφξν 

επηζήιην.  

Ζ θίλεζε ησλ βιεθαξίδσλ 

απνκαθξχλεη ηε βιέλλα 

θαη ηα παγηδεπκέλα ζε 

απηή κηθξφβηα 

Δθθξίλεηαη πδξνρισξηθφ 

νμχ.  

Σν φμηλν πεξηβάιινλ δξα 

αλαζηαιηηθά ζηελ αλάπηπ-

με κηθξνβίσλ. 

Γάθξπα 

(Λπζνδχκε) 

 

άιην 

(Λπζνδχκε) 

Ζ ιπζνδχκε (έλδπκν) 

δηαζπά ην θπηηαξηθφ 

ηνίρσκα ησλ βαθηεξίσλ 
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Μεταληζκοί ποσ αληηκεηωπίδοσλ ηοσς κηθροοργαληζκούς κεηά ηελ 
είζοδο ηοσς ζηολ αλζρώπηλο οργαληζκό 

ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ- ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 

Μεραληζκνί κε εηδηθήο άκπλαο (ζπλέρεηα) 
Φαγνθπηηάξσζε 

Σχπνο ελδνθχηησζεο : κε ηνλ νπνίν ηα θαγνθχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ (νπδεηεξφθηια, 

καθξνθάγα) εγθισβίδνπλ θαη δηαζπνχλ μέλα θχηηαξα ή ζσκαηίδηα. Δίλαη κεραληζκφο 

κε εηδηθήο άκπλαο θαη ελεξγνπνηείηαη κεηά ηελ είζνδν ησλ κηθξννξγαληζκψλ ζηνλ 

νξγαληζκφ καο Σα θαγνθχηηαξα αλήθνπλ  ζηα ιεπθά αηκνζθαίξηα ηνπ αίκαηνο 
Φαγνθχηηαξα 

νπδεηεξφθηια Μνλνθχηηαξα ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη ζε :καθξνθάγα 
 

Φιεγκνλψδεο αληίδξαζε ή θιεγκνλή 

Δίλαη κεραληζκφο κε εηδηθήο άκπλαο θαη εθδειψλεηαη ζε πεξηπηψζεηο 

θάθσζεο ηζηνχ π.ρ 
1. απφ ηελ δξάζε παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ (κφιπλζε) 

2. απφ ηελ επίδξαζε ρεκηθψλ νπζηψλ (π.ρ έγθαπκα απφ ηζρπξφ νμχ) 

3. απφ κεραληθφ αίηην (π.ρ ζπάζηκν νζηνχ) 

Υαξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα θιεγκνλήο 
1. ην θνθθίληζκα ζηελ πεξηνρή ηνπ ηξαχκαηνο 

2. ην νίδεκα (πξήμηκν) 

3. ν πφλνο  

4. ε ηνπηθή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Βαζηθά ζηάδηα ηεο θιεγκνλήο 
1. Γηεχξπλζε ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ θαη αχμεζε ηεο δηαπεξαηφηεηαο ησλ 

ηνηρσκάησλ ηνπο 

2. ρεκαηηζκφο ηλψδνπο 

3. πγθέληξσζε θαγνθπηηάξσλ 

4. ρεκαηηζκφο πχνπ 
 

Ππξεηφο: Με θπζηνινγηθή πςειή ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο,  
1. εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ βαθηεξίσλ. 

2. παξεκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ελδχκσλ ησλ θπηηάξσλ, ε νπνία, ζε πεξηπηψζεηο ηψζεσλ, 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ ηψλ.  

3. εληζρχεη ηε δξάζε ησλ θαγνθπηηάξσλ. 
 

Οπζίεο κε αληηκηθξνβηαθή δξάζε 
Ηληεξθεξφλεο: εηδηθέο πξσηεΐλεο πνπ παξάγνληαη απφ θχηηαξα πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ηφ. ε έλα 

πξψην ζηάδην αληρλεχνληαη ζην θπηηαξφπιαζκα ηνπ κνιπζκέλνπ απφ ηνλ ηφ θπηηάξνπ. ε επφκελν 
ζηάδην απειεπζεξψλνληαη ζην κεζνθπηηάξην πγξφ θαη απνξξνθνχληαη απφ ηα γεηηνληθά πγηή θχηηαξα. 

Με ηελ εηζαγσγή ησλ ηληεξθεξνλψλ ζηα πγηή θχηηαξα ελεξγνπνηείηαη ε παξαγσγή άιισλ πξσηετλψλ 

νη νπνίεο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξεκπνδίδνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηψλ. Έηζη πξνζηαηεχνληαη 

ηα πγηή θχηηαξα, ζηα νπνία αλ εηζρσξήζεη ν ηφο ζα είλαη αλίθαλνο λα πνιιαπιαζηαζηεί.  

πκπιήξσκα: νκάδα 20 πξσηετλψλ ζηνλ νξφ  ηνπ αίκαηνο. 

Πξνπεξδίλε: νκάδα 3σλ πξσηετλψλ ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο. Γξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ 

ζπκπιεξψκαηνο γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ κηθξνβίσλ. 
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1.3.2 Μεταληζκοί εηδηθής άκσλας - Αλοζία 

ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ- ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 

Αλνζία:  Ζ ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα αλαγλσξίδεη νπνηαδήπνηε μέλε πξνο απηφλ νπζία θαη λα 

αληηδξά παξάγνληαο εμεηδηθεπκέλα θχηηαξα θαη θπηηαξηθά πξντφληα (π.ρ. αληηζψκαηα), 

ψζηε λα ηελ εμνπδεηεξψζεη.  

Αληηγφλν: Ζ μέλε νπζία πνπ πξνθαιεί ηελ αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε 

Ωο αληηγφλν κπνξεί λα δξάζεη 
1. έλαο νιφθιεξνο κηθξννξγαληζκφο (π.ρ. ηφο, βαθηήξην θ.ά.),  

2. έλα ηκήκα κηθξννξγαληζκνχ   

3. ηνμηθέο νπζίεο πνπ παξάγνληαη απφ κηθξννξγαληζκνχο.  

4. ε γχξε, (αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο) 

5. δηάθνξεο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο,  
6. ζπζηαηηθά ηξνθψλ,  

7. θχηηαξα ή νξφο απφ άιια άηνκα ή δψα θ.ά. 

Υαξαθηεξηζκφο κεραληζκψλ εηδηθήο άκπλαο 
Δμεηδίθεπζε Μλήκε 

ηα πξντφληα ηεο αλνζνβηνινγηθήο απφθξηζεο ζα 

δξάζνπλ κφλν ελαληίνλ ηεο νπζίαο πνπ 

πξνθάιεζε ηελ παξαγσγή ηνπο, 

«ζπκάηαη» ηα αληηγφλα κε ηα νπνία έρεη έιζεη ζε 

επαθή, έηζη ψζηε κεηά απφ κηα πηζαλή δεχηεξε 

έθζεζή ηνπ ζ’ απηά λα αληηδξά γξεγνξφηεξα.  
 

Αλνζνβηνινγηθφ ζχζηεκα 
Πξσηνγελή ιεκθηθά φξγαλα  Γεπηεξνγελή ιεκθηθά φξγαλα 

1. ν κπειφο ησλ νζηψλ  

2. ν ζχκνο αδέλαο 
1. νη ιεκθαδέλεο,  

2. ν ζπιήλαο,  

3. νη ακπγδαιέο  

4. ν ιεκθηθφο ηζηφο θαηά κήθνο ηνπ 

γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα. 
 

Σα θχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο 

Φαγνθχηηαξα  

Πξψηε γξακκή άκπλαο ηνπ νξγαληζκνχ 

φηαλ ηα αληηγφλα θαη νη εηζβνιείο 

πεξάζνπλ ηνπο θπζηθνχο θξαγκνχο ηνπ 

νξγαληζκνχ  

Λεκθνθχηηαξα 

Κχηηαξα πνπ απαξηίδνπλ θπξίσο ην 

αλνζνβηνινγηθφ ζχζηεκα, ηα νπνία 

αλήθνπλ ζηα ιεπθά αηκνζθαίξηα.  

Δίλαη θχηηαξα κηθξά, ζηξνγγπιά, κε 

ζθαηξηθφ ππξήλα. 

Οπδεηεξφθηια Μνλνθχηηαξα 

Μαθξνθάγα 
Β-Λεκθνθχηηαξα 

δηαθνξνπνηνχληαη 

θαη σξηκάδνπλ ζην 

κπειφ ησλ νζηψλ. 

πλζέηνπλ θαη 

παξνπζηάδνπλ ζηελ 

επηθάλεηά ηνπο 

εηδηθέο πξσηεΐλεο 

πνπ νλνκάδνληαη 

αλνζνζθαηξίλεο ή 

αληηζψκαηα. 

Σ-Λεκθνθχηηαξα 

δηαθνξνπνηνχληαη 

θαη σξηκάδνπλ ζην 

ζχκν αδέλα θαη 

είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο 

αλνζνβηνινγηθήο 

απφθξηζεο 
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Σ-Λεκθνθχηηαξα 

Παξάγνληαη ζην κπειφ ησλ νζηψλ, δηαθνξνπνηνχληαη θαη σξηκάδνπλ ζην ζχκν αδέλα 

Βνεζεηηθά  Κπηηαξνηνμηθά  κλήκεο  Καηαζηαιηηθά  

ελεξγνπνηνχληαη 

απφ ην εθηεζεηκέλν 

ζηελ επηθάλεηα ησλ 

καθξνθάγσλ 

ηκήκα ηνπ 

αληηγφλνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα 

ελεξγνπνηνχλ ηα Β-

ιεκθνθχηηαξα ή 

άιια είδε Σ-

ιεκθνθπηηάξσλ 

κέζσ νπζηψλ πνπ 

εθθξίλνπλ. 

 

 

ελεξγνπνηνχληαη 

απφ ηα βνεζεηηθά 

Σ-ιεκθνθχηηαξα 

θαη θαηαζηξέθνπλ 

θαξθηληθά θχηηαξα 

ή θχηηαξα πνπ 

έρνπλ πξνζβιεζεί 

απφ ηφ. 

 

παξάγνληαη κεηά 

ηελ έθζεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ζε έλα 

αληηγφλν θαη έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα 

ελεξγνπνηνχληαη 

ακέζσο κεηά απφ 

επφκελε έθζεζε 

ηνπ νξγαληζκνχ ζ’ 

απηφ. 

 

 

 

ζηακαηνχλ ηελ 

αλνζνβηνινγηθή 

απφθξηζε κεηά ηελ 

επηηπρή 

αληηκεηψπηζε ηνπ 

αληηγφλνπ 

 

Β-Λεκθνθχηηαξα 

Παξάγνληαη, δηαθνξνπνηνχληαη θαη σξηκάδνπλ ζην κπειφ ησλ νζηψλ, 

πιαζκαηνθχηηαξα Β-ιεκθνθχηηαξα κλήκεο 

παξάγνπλ θαη εθθξίλνπλ κεγάιεο 

πνζφηεηεο αληηζσκάησλ, ίδησλ κ’ απηά 

πνπ ππήξραλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ Β-

ιεκθνθπηηάξνπ απφ ην νπνίν πξνήιζαλ. 

ελεξγνπνηνχληαη ακέζσο κεηά απφ 

επφκελε έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζην ίδην 

αληηγφλν. 

 

Αληηζψκαηα ή Αλνζνζθαηξίλεο 

Πξσηεΐλεο κεγάινπ κνξηαθνχ βάξνπο πνπ παξάγνληαη θαη εθθξίλνληαη απφ ηα 

ελεξγνπνηεκέλα   Β-Λεκθνθχηηαξα (πιαζκαηνθχηηαξα) σο απάληεζε ζηελ εκθάληζε 

ελφο αληηγφλνπ. 

Δμεηδηθεπκέλε δξάζε: 

Κάζε αληίζσκα ζπλδέεηαη εθιεθηηθά κφλν κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηγφλν πνπ πξνθάιεζε 

ηελ παξαγσγή ηνπ Όπσο θάζε θιεηδί αλνίγεη κία ζπγθεθξηκέλε θιεηδαξηά,  

Γνκή 

Σν κφξην ηνπ αληηζψκαηνο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο, δχν 

κεγάιεο θαη δχν κηθξέο. Οη κεγάιεο πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο νλνκάδνληαη βαξηέο θαη νη 

κηθξέο ειαθξηέο. Οη αιπζίδεο απηέο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε νκνηνπνιηθνχο δεζκνχο 

θαη ζρεκαηίδνπλ κηα δνκή πνπ κνηάδεη κε ζθεληφλα ή κε ην γξάκκα Τ. Ζ πεξηνρή ηνπ 

κνξίνπ ηνπ αληηζψκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ην αληηγφλν νλνκάδεηαη κεηαβιεηή πεξηνρή. 

Ζ κεηαβιεηή πεξηνρή, αλάινγα κε ην ζρήκα ηεο, πνπ νθείιεηαη ζηελ αιιεινπρία ησλ 

ακηλνμέσλ ηεο, θαζηζηά ηθαλφ ην αληίζσκα λα ζπλδέεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν αληηγφλν. 

Αληίζεηα, ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ είλαη ίδην ζε φια ηα αληηζψκαηα θαη απνηειεί ηε 

ζηαζεξή πεξηνρή ηνπ αληηζψκαηνο. 

Ζ ζχλδεζε αληηγφλνπ - αληηζψκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα: 

1. ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ κηθξννξγαληζκνχ, 

2. ηελ αδξαλνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ ηνμηλψλ, 

3. ηελ αλαγλψξηζε ηνπ κηθξννξγαληζκνχ απφ ηα καθξνθάγα κε ζθνπφ ηελ 

νινθιεξσηηθή ηνπ θαηαζηξνθή. 
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ηάδηα αλοζοβηοιογηθής απόθρηζες 

ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ- ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 

 

 

 

Λεπθά 

αηκνζθαίξηα 

θαγνθχηηαξα Οπδεηεξφθηια 

Μνλνθχηηαξα Μαθξνθάγα 

 

 

Λεκθνθχηηαξα 

Β-ιεκθνθχηηαξα Πιαζκνθχηηαξα  

Κχηηαξα κλήκεο 

Σ-ιεκθνθχηηαξα Βνεζεηηθά 

Κπηηαξνηνμηθά 

Καηαζηαιηηθά 

Κχηηαξα κλήκεο 
 

Ζ αληίδξαζε ηνπ αλνζνβηνινγηθνχ καο ζπζηήκαηνο ζηελ είζνδν θάζε αληηγφλνπ ζπληζηά 

ηελ αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε, ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή. 
 

Ζ πξσηνγελήο αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ πξψηε επαθή ηνπ 

νξγαληζκνχ κε έλα αληηγφλν 

 

 

 

 

ηάδην 1
ν
  

Δλεξγνπνίεζε ησλ βνεζεηηθψλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ 
 Με ηελ εκθάληζε ηνπ παζνγφλνπ κηθξννξγαληζκνχ ελεξγνπνηνχληαη ηα 

καθξνθάγα. 

 Σα καθξνθάγα εγθισβίδνπλ θαη θαηαζηξέθνπλ ην κηθξφβην (αληηγφλν). 

 Σα καθξνθάγα εθζέηνπλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο ηκήκα ηνπ αληηγφλνπ, 

ζπλδεδεκέλν κε ην αληηγφλν ηζηνζπκβαηφηεηαο. (αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά 

θχηηαξα). 

 Σα βνεζεηηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα αλαγλσξίδνπλ ην αληηγφλν θαη 

ελεξγνπνηνχληαη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ηάδην 2
ν
 

α. Δλεξγνπνίεζε ησλ Β-ιεκθνθπηηάξσλ (Υπκηθή αλνζία) 
 Σα βνεζεηηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα εθθξίλνπλ νπζίεο πνπ ελεξγνπνηνχλ ηα Β-

ιεκθνθχηηαξα. 
 Σα ελεξγνπνηεκέλα Β-ιεκθνθχηηαξα πνιιαπιαζηάδνληαη θαη ηειηθά 

δηαθνξνπνηνχληαη ζε πιαζκαηνθχηηαξα θαη Β-ιεκθνθχη-ηαξα κλήκεο. 

 Σα πιαζκνθχηηαξα, εθθξίλνπλ αληηζψκαηα εηδηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

αληηγφλν. Σα αληηζψκαηα απειεπζεξψλνληαη ζην αίκα θαη ζηε ιέκθν, 

αληηδξνχλ κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηγφλν θαη ην εμνπδεηεξψλνπλ. 

 Σα Β-ιεκθνθχηηαξα κλήκεο ζα ελεξγνπνηεζνχλ ζε επφκελε έθζεζε ηνπ 
νξγαληζκνχ ζην ίδην αληηγφλν. 

β. Δλεξγνπνίεζε θπηηαξνηνμηθψλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ (θπηηαξηθή 

αλνζία) 
 Σα βνεζεηηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα βνεζνχλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ 

ελεξγνπνίεζή ησλ θπηηαξνηνμηθψλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ. 

 Σα θπηηαξνηνμηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα θαηαζηξέθνπλ θχηηαξα κνιπζκέλα απφ 
ηνχο, θαξθηληθά ή θχηηαξα κεηακνζρεπκέλνπ ηζηνχ. 

 Ζ δξάζε ησλ βνεζεηηθψλ θαη ησλ θπηηαξνηνμηθψλ Σ-ιεκθν-θπηηάξσλ 

απνηειεί ηελ θπηηαξηθή αλνζία. 

 ρεκαηίδνληαη Σ-ιεκθνθχηηαξα κλήκεο (θαη απφ ηηο δχν θαηεγν-ξίεο Σ-

ιεκθνθπηηάξσλ). Σα νπνία ζα ελεξγνπνηεζνχλ ζε επφκελε έθζεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ζην ίδην αληηγφλν. 

ηάδην 3
ν
 Σεξκαηηζκφο ηεο αλνζνβηνινγηθήο απφθξηζεο 

Οινθιεξψλεηαη θαη ζηακαηά ε αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε κε ηε βνήζεηα 

θαηαζηαιηηθψλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ θαη ησλ πξντφλησλ ηεο ίδηαο ηεο 

αλνζνβηνινγηθήο απφθξηζεο. 
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Ζ Γεπηεξνγελή αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε 
ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ επαθή ηνπ νξγαληζκνχ 

κε έλα αληηγφλν γηα δεχηεξε (ή επφκελε) θνξά. Ζ 

δεπηεξνγελήο αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε 

 επηηπγράλεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

ιεκθνθπηηάξσλ κλήκεο. (Β θαη Σ) 

 είλαη πνιχ ζπληνκφηεξε (ε έθθξηζε 

αληηζσκάησλ μεθηλά ακέζσο). 

 παξάγεηαη κεγαιχηεξε πνζφηεηα 

αληηζσκάησλ.  

 ην άηνκν ζην νπνίν ζπκβαίλεη δελ αζζελεί 
θαη πηζαλφηαηα δελ αληηιακβάλεηαη φηη 
κνιχλζεθε, επεηδή δελ πξνιαβαίλνπλ λα 

εκθαληζηνχλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο.   
 

Πξσηνγελήο 

αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε 

Γεπηεξνγελήο  

αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε 

Ζ αληίδξαζε ηνπ αλνζνβηνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηε πξψηε επαθή ηνπ 

νξγαληζκνχ κε έλα αληηγφλν 

Ζ αληίδξαζε ηνπ αλνζνβηνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηε δεχηεξε ή γεληθά επφκελε 

επαθή ηνπ νξγαληζκνχ κε ην ίδην αληηγφλν. 

Παξάγνληαη Β θαη Σ ιεκθνθχηηαξα 

κλήκεο ηα νπνία ζηε θάζε απηή 

παξακέλνπλ αλελεξγά 

Δλεξγνπνηνχληαη άκεζα ηα Β θαη Σ 

ιεκθνθχηηαξα κλήκεο, ηα νπνία είραλ παξαρζεί 

θαηά ηελ πξψηε επαθή ηνπ νξγαληζκνχ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηγφλν. 

Ζ παξαγσγή ησλ αληηζσκάησλ είλαη 

θαζπζηεξεκέλε (ζπλήζσο μεθηλά ηελ 

πέκπηε εκέξα κεηά ηε κφιπλζε ηνπ 

αηφκνπ).Σηε γξαθηθή παξάζηαζε ε 

θαζπζηεξεκέλε παξαγσγή αληηζσκάησλ 

εθδειώλεηαη από  ηε κηθξή γσλία θιίζεο 

Παξάγεηα η πνιχ κεγαιχηεξε πνζφηεηα 

αληηζσκάησλ (κεγαιύηεξν ύςνο θακπύιεο) θαη 

ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθφ   δηάζηεκα 

(κεγαιύηεξε γσλία θιίζεο) 

Σν άηνκν εθδειψλεη (ζπλήζσο) ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο 

Σν άηνκν δελ εθδειψλεη (ζπλήζσο) ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο ιφγσ ηεο 

θαηαζηξνθήο ησλ αληηγφλσλ απφ ηελ άκεζε 

ελεξγνπνίεζε ησλ ιεκθνθπηηάξσλ κλήκεο. 

Ανοζία: Η ηθαλόηεηα ηνπ νξγαληζκνύ λα παξάγεη θύηηαξα θαη θπηηαξηθά πξντόληα 

(αληηζώκαηα) πνπ είλαη απνηειεζκαηηθά ζηελ εμνπδεηέξσζε νπνηνπδήπνηε αληηγόλνπ. 

Δνεργηηική ανοζία: Τα αληηζώκαηα παξάγνληαη από ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκό. Επεηδή 

έρνπλ παξαρζεί ιεκθνθύηηαξα κλήκεο, ε δηάξθεηα ηεο είλαη καθξνρξόληα. Η ελεξγεηηθή 

αλνζία είλαη θσζική αλ ν νξγαληζκόο έιζεη ζε επαθή κε αληηγόλν πνπ βξίζθεηαη ζην 

πεξηβάιινλ, είλαη ηετνηηή αλ ν νξγαληζκόο δερζεί πνζόηεηα εκβνιίνπ. 

Παθηηική ανοζία: Σηνλ νξγαληζκό ρνξεγνύληαη έηνηκα αληηζώκαηα πνπ έρνπλ παξαρζεί 

από άιιν νξγαληζκό. Η δξάζε ηεο παζεηηθήο αλνζίαο είλαη άκεζε αιιά ε δηάξθεηα ηεο 

παξνδηθή. Φσζική παθηηική ανοζία επηηπγράλεηαη  από ηε κεηέξα ζην έκβξπν δηακέζνπ 

ηνπ πιαθνύληα, ή από ηε κεηέξα ζην λενγλό δηακέζνπ ηνπ κεηξηθνύ γάιαθηνο. 

 Σετνηηή παθηηική ανοζία επηηπγράλεηαη  κε ρνξήγεζε νξνύ. 

Δμβόλιο: πεξηέρεη λεθξνύο ή εμαζζελεκέλνπο κηθξννξγαληζκνύο ή ηκήκαηά ηνπο. 

Ελεξγνπνηεί ηνλ αλνζνβηνινγηθό κεραληζκό γηα λα παξάγεη αληηζώκαηα θαη θύηηαξα 

κλήκεο. 
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1.3.3 
Προβιήκαηα ζηε δράζε ηοσ αλοζοβηοιογηθού 

ζσζηήκαηος 

ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ- ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 

 

Απηνάλνζα λνζήκαηα 
 

Παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ πξνθαινχληαη φηαλ ην αλνζνβηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ 

αηφκνπ ζηξέθεηαη ελαληίνλ ησλ δηθψλ ηνπ ζπζηαηηθψλ 

1. είηε παξάγνληαο αληηζψκαηα (απηναληηζψκαηα) πνπ αλαγλσξίδνπλ ζαλ μέλα θαη 

θαηαζηξέθνπλ ηα δηθά ηνπ θχηηαξα  

2. είηε ελεξγνπνηψληαο θχηηαξα πνπ θαηεπζχλνληαη ελαληίνλ ησλ θπηηάξσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ.  
 

Παξαδείγκαηα απηναλφζσλ λνζεκάησλ 
ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα ζπζηεκαηηθφο εξπζεκαηψδεο ιχθνο 

πκπηψκαηα  ηφρνο  

αληηζσκάησλ  

πκπηψκαηα ηφρνο  

αληηζσκάησλ 

Πφλνη ζηηο 

αξζξψζεηο θαη 

δπζκνξθίεο 

Κχηηαξα ησλ 

αξζξψζεσλ 

Ππξεηφο, αδπλακία 

θαη9 θαηαζηξνθή 

ησλ λεχξσλ 

DNA, λεπξηθά 

θχηηαξα θαη 

θχηηαξα ηνπ 

αίκαηνο 
 

 

 

Τπνζέζεηο πνπ εξκελεχζνπλ ηελ εκθάληζε απηνάλνζσλ λνζεκάησλ 
 

Έλαο ηφο κπνξεί λα «δαλεηζηεί» πξσηεΐλεο ηνπ θπηηάξνπ - μεληζηή θαη λα ηηο 

ελζσκαηψζεη ζην έιπηξφ ηνπ. Σν αλνζνβηνινγηθφ ζχζηεκα ζεσξεί ηηο πξσηεΐλεο 

απηέο μέλεο θαη ζηξέθεηαη ελαληίνλ ηνπ ηνχ, αιιά θαη ελαληίνλ φζσλ θπηηάξσλ ηηο 

θέξνπλ, δειαδή ησλ θπηηάξσλ ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ 
 

Σα Σ-ιεκθνθχηηαξα δελ έρνπλ «κάζεη» λα μερσξίδνπλ νξηζκέλα ζπζηαηηθά ησλ 

θπηηάξσλ ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ απφ ζπζηαηηθά μέλσλ θπηηάξσλ, κε 

απνηέιεζκα λα επηηίζεληαη θαη ζηα θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, 

ζπζηαηηθά ησλ θπηηάξσλ ησλ βαιβίδσλ ηεο θαξδηάο κνηάδνπλ κε ζπζηαηηθά 

νξηζκέλσλ βαθηεξίσλ πνπ  δξνπλ σο αληηγφλα. Μεηά απφ κηα πηζαλή κφιπλζε απφ 

έλα ηέηνην βαθηήξην ηα αληηζψκαηα πνπ παξάγνληαη ζηξέθνληαη θαη ελαληίνλ 

θπηηάξσλ ηνπ νξγαληζκνχ. 
 

Μεηαβάιιεηαη θάπνην ζπζηαηηθφ ζηα θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ ή εκθαλίδεηαη 

έλα λέν, κε απνηέιεζκα απηά λα αλαγλσξίδνληαη ζαλ μέλα θαη λα ελεξγνπνηνχλ ην 

αλνζνβηνινγηθφ ζχζηεκα. 
 

πζηαηηθά θπηηάξσλ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ αλήθνπλ ζε ηζηνχο νη νπνίνη δελ 

αηκαηψλνληαη έληνλα αλαγλσξίδνληαη ζαλ μέλα (π.ρ. ε πεξίπησζε αλάπηπμεο 

θαηαξξάθηε). 
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Αιιεξγία 

Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ αλνζνβηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ απφ παξάγνληεο , νη 

νπνίνη δελ είλαη παζνγφλνη ή γεληθψο επηθίλδπλνη γηα ηελ πγεία φπσο γηα παξάδεηγκα 

θφθθνη γχξεο, ζπζηαηηθά ζηα ηξφθηκα. θάξκαθα, θ.α 

Αιιεξγηνγφλα: Οη παξάγνληεο πνπ πξνθαινχλ ηελ αιιεξγία .  
 

Γηα ηηο αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο επζχλνληαη  νπζίεο φπσο ε ηζηακίλε 

Γξάζε ηζηακίλεο: πξνθαιεί αχμεζε ηεο δηαπεξαηφηεηαο ησλ αγγείσλ 

   πξνθαιεί ζχζπαζε ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ 

δηεγείξεη ηελ εθθξηηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ βιελλνγφλσλ αδέλσλ. 
 

Σα ζπκπηψκαηα ηεο αιιεξγηθήο αληίδξαζεο εμαξηψληαη απφ ην ζεκείν ηνπ ζψκαηνο 

φπνπ εθθξίλεηαη ε ηζηακίλε: φπσο ην δέξκα, ε αλαπλεπζηηθή νδφο θαη ν 

γαζηξεληεξηθφο ζσιήλαο  

Οη αιιεξγίεο έρνπλ ζπλήζσο σο απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε άζζκαηνο, λαπηίαο, 

θαηαξξνήο θαη δηάξξνηαο, 

Ζ ρξήζε αληηηζηακηληθψλ θαξκάθσλ ελδείθλπηαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ ηεο αιιεξγίαο. Πξνζνρή: δελ ζεξαπεχνπλ αιιά πεξηνξίδνπλ ηα 

ζπκπηψκαηα ησλ αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ. 
 

Γηα λα εθδεισζεί κηα αιιεξγηθή αληίδξαζε πξέπεη λα γίλεη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

μεληζηή ζε θάπνην αιιεξγηνγφλν θαη ε επαλέθζεζή ηνπ κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ζε απηφ 
 

Μεηακνζρεχζεηο - Απφξξηςε κνζρεπκάησλ 

Αληηγφλα ηζηνζπκβαηφηεηαο: πξσηεΐλεο πνπ θπζηνινγηθά ππάξρνπλ ζηελ επηθάλεηα 

νξηζκέλεο θαηεγνξίαο θπηηάξσλ (π.ρ. ησλ καθξνθάγσλ), νη νπνίεο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφο θαη κνλαδηθφο γηα θάζε άηνκν 
 

Ρφινο αληηγφλσλ ηζηνζπκβαηφηεηαο: 

1. πκκεηέρνπλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ ηεο εηδηθήο άκπλαο 

(ελεξγνπνίεζε Σ- ιεκθνθπηηάξσλ απφ ηα καθξνθάγα θχηηαξα) 

2. παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ απφξξηςε ηζηψλ ή νξγάλσλ ζηηο 

κεηακνζρεχζεηο 
ε νξηζκέλεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε κεηακφζρεπζε ηζηψλ 

ή νξγάλσλ γηα ηελ επηβίσζε ελφο αηφκνπ. Ωζηφζν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα αληηγφλα 

ηζηνζπκβαηφηεηαο ησλ κνζρεπκάησλ (ηζηψλ ή νξγάλσλ) ηνπ δφηε παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε απηά ηνπ δέθηε, ηφηε ελεξγνπνηείηαη ην αλνζνβηνινγηθφ 

ζχζηεκα ηνπ δέθηε (θπηηαξνηνμηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα) θαη απνξξίπηεηαη ην 

κφζρεπκα. 
 

Ζ απνθπγή απφξξηςεο ηνπ κνζρεχκαηνο επηηπγράλεηαη: 

1. Με επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ δφηε, απηνχ δειαδή πνπ έρεη ηα ίδηα αληηγφλα 

ηζηνζπκβαηφηεηαο κε ην δέθηε 

2. Με ηελ ρνξήγεζε ζηνλ δέθηε θαξκάθσλ πνπ θαηαζηέιινπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

αλνζνβηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Λφγσ φκσο ηεο αλνζνθαηαζηνιήο ν δέθηεο 

ηνπ κνζρεχκαηνο γίλεηαη επάισηνο ζηε δξάζε κηθξννξγαληζκψλ, κε ζπλέπεηα 

ηελ εκθάληζε αζζελεηψλ. 
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ΑΚΗΕΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 

Προβιήκαηα κεταληζκώλ άκσλας & αλοζίας 

1. Σο επόμενο διάγραμμα περιγράφει την αντίδραση του ίδιου  οργανισμού στην 

επαφή με το ίδιο αντιγόνο, με παραγωγή αντισωμάτων, σε δύο διαφορετικές 

χρονικές στιγμές.  

 

      α) Πώς μπορεί να ήρθε ο οργανισμός σε επαφή με το αντιγόνο; Ποιος τύπος 

ανοσίας αναπτύσσεται λόγω της επαφής με το αντιγόνο;  

      β) Ποια ήταν η πρώτη επαφή και, ποια η δεύτερη; ε τι οφείλεται η μεγάλη τιμή  

στην οποία φτάνει η μια καμπύλη;  

      γ) Γιατί μειώνεται τόσο αργά η συγκέντρωση των αντισωμάτων στη μια 

περίπτωση;  

δ) Να σχεδιάσετε τις αντίστοιχες καμπύλες συγκέντρωσης του αντιγόνου.  

 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 
 

α) Ο νξγαληζκφο κπνξεί λα έξζεη ζε επαθή κε έλα αληηγφλν κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 

Η) Με θπζηθφ ηξφπν, φηαλ πξνζβάιιεηαη απφ απηφ (π.ρ. κφιπλζε απφ ηφ). 

 

 Δάλ πξφθεηηαη γηα παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο, απηνί κεηαδίδνληαη κε ηελ ηξνθή ή ην 

λεξφ, κε ηελ επαθή κε κνιπζκέλα δψα, κε ηα ζηαγνλίδηα ηνπ βήρα ή ηνπ θηεξλίζκαηνο 

αζζελνχο αηφκνπ, κε ηελ άκεζε επαθή κε κνιπζκέλα άηνκα θαη κε ηελ έκκεζε επαθή κε 

αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κνιπζκέλν άηνκν. 
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 Δάλ πξφθεηηαη γηα θαξθηληθά θχηηαξα, απηά δεκηνπξγνχληαη φηαλ ζπκβνχλ θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηαιιάμεηο (ζηα πξσηννγθνγνλίδηα θαη ζηα νγθνθαηανηαιηηθά γνλίδηα). 

 Δάλ πξφθεηηαη γηα αλεπηζχκεηε ελεξγνπνίεζε ηνπ αλνζνβηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, εμαξηάηαη 

απφ ηελ πεξίπησζε: 

- ζηηο αιιεξγίεο, κε επαθή κε θάπνηα κε παζνγφλν νπζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 

- ζηα απηνάλνζα λνζήκαηα, φηαλ αλαγλσξίδεηαη θάπνην ζπζηαηηθφ ηνπ ζψκαηνο σο μέλν, 

- ζηηο κεηακνζρεχζεηο, κε επαθή κε ηα αληηγφλα ηζηνζπκβαηφηεηαο ηνπ κνζρεχκαηνο. 

 

ΗΗ) Με ηερλεηφ ηξφπν, φηαλ δέρεηαη κηα πνζφηεηα εκβνιίνπ, ην νπνίν πεξηέρεη λεθξνχο ή 

εμαζζελεκέλνπο κηθξννξγαληζκνχο ή ηκήκαηα ηνπο.  

 

 

β) Ζ θακπχιε Β πξέπεη λα πεξηγξάθεη ηελ πξψηε επαθή ηνπ νξγαληζκνχ κε ην αληηγφλν θαη ε 

θακπχιε Α ηή δεχηεξε. Ζ πςειή ηηκή ζηε ζπγθέληξσζε ησλ αληηζσκάησλ, φηαλ δελ 

πξφθεηηαη γηα πξψηε επαθή, νθείιεηαη ζηα θχηηαξα «κλήκεο», Β - ιεκθνθχηηαξα πνπ 

παξάγνπλ πιαζκαηνθχηηαξα θαη βνεζεηηθά Σ - ιεκθνθχηηαξα πνπ ελεξγνπνηνχλ ηα Β. 

Σα θχηηαξα κλήκεο εμαζθαιίδνπλ άκεζε αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ κε έθθξηζε αληηζσκάησλ, 

ψζηε λα κελ πξνιαβαίλνπλ λα εκθαληζηνχλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο. 

 

γ) Δπεηδή είλαη πην άκεζε ε παξαγσγή ησλ αληηζσκάησλ, θηάλεη ζε πην πςειά επίπεδα. 

Παξάιιεια, ν παζνγφλνο παξάγνληαο δελ πξνιαβαίλεη λα πνιιαπιαζηαζηεί ψζηε λα 

δαπαλεζνχλ πνιιά αληηζψκαηα. Έηζη, παξαηεξείηαη πεξίζζεηα αληηζσκάησλ. Αληίζεηα, ζηελ 

πξψηε επαθή, κε θπζηθφ ηξφπν, ν παζνγφλνο παξάγνληαο πξνιαβαίλεη λα πνιιαπιαζηαζηεί 

ζεκαληηθά πξηλ λα αληηδξάζεη ην αλνζνβηνινγηθφ. 

 

δ) 
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2. Σα παρακάτω διαγράμματα δείχνουν την αντίδραση ενός οργανισμού μετά την 

επαφή του με δύο διαφορετικά μικροβιακά αντιγόνα.  

  

α) Σι δείχνουν οι καμπύλες (α) και (β) στα διαγράμματα;  

β) Πώς μπορεί να ήρθε σε επαφή ο οργανισμός με τα αντιγόνα;  

      γ) Και στις δύο περιπτώσεις εμφανίστηκαν κάποια συμπτώματα στον 

οργανισμό,  

Ποια συμπεράσματα προκύπτουν από αυτό το γεγονός;  

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 
α) Όηαλ ν νξγαληζκφο δέρεηαη ηελ εηζβνιή ελφο αληηγφλνπ, ελεξγνπνηείηαη ην αλνζνβηνινγηθφ 

ζχζηεκα ηνπ.  Απηφ αληηδξά παξάγνληαο αληηζψκαηα (ρπκηθή αλνζία), ελψ αλ πξφθεηηαη γηα ηφ, 

θαη θπηηαξνηνμηθά Σ - ιεκθνθχηηάξα. Ζ θακπχιε (α) θαη ζηα δχν δηαγξάκκαηα πξνεγείηαη ηεο 

(β). πλεπψο, κπνξεί ε (α) λα δείρλεη ηε ζπγθέληξσζε ησλ αληηγφλσλ θαη ε (β) ηε ζπγθέληξσζε 

ησλ αληηζσκάησλ. 

 

β) ην δηάγξακκα Α ηά αληηγφλα έρνπλ ζηελ αξρή πνιχ κηθξή ηηκή (θακπχιε α) θαη θαηφπηλ 

γηα θάπνην δηάζηεκα απμάλνληαη. Ζ κεηαβνιή ηνπο απηή κπνξεί λα δείρλεη ηελ εγθαηάζηαζε θαη 

ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ παζνγφλσλ κηθξνβίσλ ζηνλ νξγαληζκφ. Γειαδή πξφθεηηαη γηα 

ινίκσμε. Όκσο θαηφπηλ αληηδξά ην αλνζνβηνινγηθφ, απμάλεηαη ε παξαγσγή ησλ 

αληηζσκάησλ θαη αξρίδεη ε εμνπδεηέξσζε ησλ αληηγφλσλ. Γη'' απηφ πξψηα κεηψλεηαη ν ξπζκφο 

αχμεζεο ηνπο, κεηά αξρίδεη λα κεηψλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπο θαη ηειηθά κεδελίδεηαη. ην 

δηάγξακκα Β ηα αληηγφλα έρνπλ εμαξρήο πςειή ηηκή, ε νπνία κέλεη ζρεδφλ ζηαζεξή, ρσξίο λα 

απμάλεηαη. Άξα δελ παξαηεξείηαη πνιιαπιαζηαζκφο ησλ παζνγφλσλ κηθξνβίσλ, παξφιν πνπ 

ην αλνζνβηνινγηθφ ζχζηεκα αθφκε δελ έρεη αληηδξάζεη. πλεπψο νη παζνγφλνη 

κηθξννξγαληζκνί δελ είλαη θπζηνινγηθνί (π.ρ. εμαζζελεκέλνη) θαη κπνξεί λα πξφθεηηαη γηα 

εκβνιηαζκφ. 

Όηαλ θαηφπηλ αληηδξά ην αλνζνβηνινγηθφ θπζηνινγηθά, ε ζπγθέληξσζε ησλ αληηγφλσλ 

κεηψλεηαη θαη ηειηθά κεδελίδεηαη. 

 

γ) Γηα λα εθδεισζνχλ ζπκπηψκαηα, ζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε επαθή ηνπ νξγαληζκνχ 

κε ηα αληηγφλα. Γειαδή πξφθεηηαη γηα πξσηνγελή αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε, αλ θαη ζπλήζσο 

θαηά ηνλ εκβνιηαζκφ δελ εκθαλίδνληαη ζπκπηψκαηα. 
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3. το διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται το αποτέλεσμα ενός πειράματος που 

έγινε σε κουνέλια, με στόχο τον υπολογισμό της ποσότητας των αντισωμάτων 

που παρήγαγαν τα πειραματόζωα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Έγιναν σε 

αυτά δύο ενέσεις. Η πρώτη περιείχε ένα είδος αντιγόνου και η δεύτερη, που 

έγινε μετά από 28 ημέρες, περιείχε μίγμα δύο διαφορετικών αντιγόνων (του 

πρώτου και ενός άλλου) . 

α) Να ερμηνεύσετε και να εξηγήσετε αναλυτικά τη μορφή των καμπυλών,  

      β) ε ποια χρονικά διαστήματα του σχήματος τα πειραματόζωα πιθανότατα θα 

νοσούν; (Δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τον χρόνο επώασης του μικροβίου.) 

 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

α) Γλσξίδνπκε φηη ε αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε κπνξεί λα είλαη πξσηνγελήο ή 

δεπηεξνγελήο. 

 

ηελ πξψηε επαθή κε ην κηθξφβην - αληηγφλν, παξάγνληαη εηδηθά θπηηαξηθά πξντφληα 

(αληηζψκαηα) ή επαηζζεηνπνηεκέλα θχηηαξα. 

 

ηε δεχηεξε επαθή κε ην ίδην αληηγφλν, ην αλνζνβηνινγηθφ ζχζηεκα αληηδξά κε 

απμεκέλε αλακλεζηηθή αληίδξαζε θαη παξάγεη πνιχ πεξηζζφηεξα αληηζψκαηα. 

 

Έηζη θαη εδψ, φηαλ ρνξεγήζεθε ζην θνπλέιη ην αληηγφλν 1, ελεξγνπνηήζεθε ν 

αλνζνπνηεηηθφο κεραληζκφο γη' απηφ ην αληηγφλν. Αξρηθά ελεξγνπνηήζεθαλ ηα 

καθξνθάγα, πνπ ζηε ζπλέρεηα ελεξγνπνίεζαλ ηα Σ - βνεζεηηθά ιεκθνθχηηαξα. Απηά, κε 

ηε ζεηξά ηνπο, ελεξγνπνίεζαλ ηα β - ιεκθνθχηηαξα, πνπ εμεηδηθεχηεθαλ σο πξνο ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηγφλν θαη πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ελφο θπηηα-

ξηθνχ πιεζπζκνχ «εηδηθνχ» γη' απηφ. Σα Β - ιεκθνθχηηαξα παξήγαγαλ εηδηθά 

αληηζψκαηα θαζψο θαη θχηηαξα κλήκεο (ρπκηθή αλνζία). Σα αληηζψκαηα 

εμνπδεηέξσζαλ ην αληηγφλν - εηζβνιέα. Μεηά ηελ ηξίηε εβδνκάδα ν αξηζκφο ησλ 

αληηζσκάησλ έρεη κηθξχλεη αξθεηά θαη ν νξγαληζκφο έρεη πιένλ αλαξξψζεη.  

 

Αλ ην αληηγφλν ήηαλ ηφο, ελεξγνπνηήζεθαλ θαη ηα Σ - θπηηαξνηνμηθά θχηηαξα, κε ζηφρν 

ηελ θαηαζηξνθή ησλ εηζβνιέσλ (θπηηαξηθή αλνζία). Παξήρζεζαλ επίζεο θαη Σ-

ιεκθνθχηηαξα κλήκεο. Σα Σ-θαηαζηαιηηθφ ιεκθνθχηηαξα ζηακάηεζαλ ηελ 

αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε. 
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Όηαλ κεηά απφ 28 εκέξεο έγηλε ε έλεζε κε ην κίγκα ησλ δχν αληηγφλσλ, ην θνπλέιη 

αληέδξαζε δηαθνξεηηθά ζε θαζέλα απφ απηά.  

 

Γηα ην αληηγφλν 1 δεκηνχξγεζε ακέζσο θαη ζε κεγάιν πνζνζηφ αληηζψκαηα, δηφηη είλαη 

ε δεχηεξε επαθή ηνπ κε ην ίδην αληηγφλν, γηα ην νπνίν δηαζέηεη θχηηαξα κλήκεο.  

 

Σν αληηγφλν 2 ην ζπλαληά πξψηε θνξά. Με κηα θαζπζηέξεζε ιίγσλ εκεξψλ, ψζπνπ 

δειαδή λα θηλεηνπνηεζεί ν αλνζνβηνινγηθφο κεραληζκφο, αξρίδεη ε παξαγσγή 

αληηζσκάησλ θαη νπζηαζηηθά έρνπκε θαη πάιη πξσηνγελή αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

 

Αλ ην αληηγφλν ήηαλ ηφο, ελεξγνπνηήζεθαλ θαη ηα Σ -θπηηαξνηνμηθά θχηηαξα, κε ζηφρν 

ηελ θαηαζηξνθή ησλ εηζβνιέσλ, θαζψο θαη Σ - ιεκθνθχηηαξα κλήκεο (θπηηαξηθή 

αλνζία). 

  
β) Σν θνπλέιη ζα λνζεί γηα κηάκηζε πεξίπνπ εβδνκάδα (10 εκέξεο) ιφγσ ηνπ αληηγφλνπ 1 

θαη ιφγσ ηνπ αληηγφλνπ 2 ηελ 5
ε
  θαη 6

ε
 εβδνκάδα. 

 

 

 

4. Να ερμηνεύσετε ίο παρακάτω διάγραμμα. 

 

 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 
 
Αξρηθά, φηαλ απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ αληηβηνηηθνχ, ν πιεζπζκφο ησλ Βαθηεξίσλ 
κεηψλεηαη κε γνξγνχο ξπζκνχο, θηάλνληαο θάπνηα ζηηγκή νε έλαλ ειάρηζην βαζκφ 
επηβίσζεο. Ακέζσο κεηά αξρίδεη θαη πάιη ε αχμεζε ησλ βαθηεξίσλ, παξά ηελ αχμεζε ηνπ 
αληηβηνηηθνχ. Απηφ νθείιεηαη ζηε δεκηνπξγία ή ζηελ επηβίσζε ησλ αλζεθηηθψλ κνξθψλ 
ηνπ βαθηεξίνπ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηβηνηηθφ. 
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5. Σο διάγραμμα που ακολουθεί αφορά σε ενήλικα άτομα τη συγκέντρωση 

αντισωμάτων σε συνάρτηση με τον χρόνο. Να θεωρήσετε ότι η είσοδος του 

μικροβίου έγινε τη χρονική στιγμή t=0. 

 

      α) Ποια καμπύλη αντιστοιχεί σε άτομο: 1) που έρχεται σε πρώτη επαφή με το 

αντιγόνο; 2) που έρχεται σε δεύτερη επαφή με το αντιγόνο; 3) που δέχτηκε 

εμβόλιο; 

β) Σι αντιπροσωπεύει η καμπύλη( I ); Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 

      γ) Ποιες καμπύλες αντιστοιχούν σε άτομα που εμφάνισαν την ασθένεια και 

ποιες σε άτομα που δεν την εμφάνισαν, παρά το γεγονός ότι ήρθαν σε επαφή με 

το μικρόβιο; Να ερευνήσετε όλες τις δυνατότητες. 

      δ) Με ποιους φυσικούς τρόπους μπορεί να προκληθεί ανοσοβιολογικά η 

καμπύλη Ι; Σι γνωρίζετε γι’  αυτούς; Πώς συμβαίνει η πρόκληση της καμπύλης III 

με φυσικό τρόπο; 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

α) ε άηνκν πνπ έξρεηαη ζε πξψηε επαθή κε ην αληηγφλν αληηζηνηρεί ε θακπχιε III, ζε απηφ 

πνπ έξρεηαη ζε δεχηεξε επαθή ε θακπχιε II θαη ζε άηνκν πνπ δέρηεθε εκβφιην ε 

θακπχιε I.. 

β) χκθσλα κε ηελ θακπχιε Η, ε πνζφηεηα ησλ αληηζσκάησλ είλαη κεγάιε ζηελ αξρή θαη 

ζηε ζπλέρεηα θζίλεη. Αληηπξνζσπεχεη ηε ρνξήγεζε νξνχ, δειαδή έηνηκσλ αληηζσκάησλ 

ζηνλ νξγαληζκφ. Δπεηδή ε αλνζνπνίεζε είλαη παζεηηθή, ην άηνκν δελ δηαηεξεί γηα 

κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα αληηζψκαηα. 
γ) Ζ κφλε θακπχιε πνπ ζα κπνξνχζε λα αληηζηνηρεί ζε άηνκν πνπ εκθάληζε ηελ 

αζζέλεηα είλαη ε θακπχιε III, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα είρε πξνθιεζεί θαη απφ 
εκβνιηαζκφ, νπφηε θαη πάιη ην άηνκν δελ ζα λνζνχζε. Ζ θακπχιε II αληηπξνζσπεχεη 
δεπηεξνγελή αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε θαη π Η ρνξήγεζε νξνχ φηαλ ππάξρεη 
ππφλνηα γηα εηζβνιή ζπγθεθξηκέλνπ κηθξνβίνπ. 

δ) Ζ θακπχιε Η κπνξεί λα πξνθιεζεί θπζηθά είηε κε ηνλ ζειαζκφ απφ ηε κεηέξα ζην 
κσξφ είηε κέζσ ηνπ πιαθνχληα απφ ηε κεηέξα ζην έκβξπν. Ωο γλσζηφλ, ην αίκα θαη 
ην γάια ηεο κεηέξαο πεξηέρνπλ έηνηκα αληηζψκαηα πνπ αλνζνπνηνχλ παξνδηθά ηα 
έκβξπα θαη ηα βξέθε. 
Ζ θακπχιε III αληηπξνζσπεχεη πξσηνγελή αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε θαη ν θπζηθφο 

ηξφπνο δεκηνπξγίαο ηεο είλαη λα «θνιιήζεη» θάπνηνο έλαλ παζνγφλν κηθξννξγαληζκφ. 

Ζ κεηάδνζε ζηνλ άλζξσπν γίλεηαη κε ηελ ηξνθή θαη ην λεξφ, κε ηελ επαθή κε 

κνιπζκέλα δψα, κε ηα ζηαγνλίδηα ηνπ βήρα αζζελνχο αηφκνπ, κε ηελ άκεζε επαθή κε 

κνιπζκέλα άηνκα θαη κε ηελ έκκεζε επαθή κε αληηθείκελα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ κνιπζκέλν άηνκν, απφ ηε κεηέξα ζην έκβξπν θ.ιπ. 
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6. Ένας άνθρωπος μολύνεται από έναν ιό για πρώτη φορά. Σο παρακάτω 

διάγραμμα απεικονίζει τις συγκεντρώσεις αντιγόνων και αντισωμάτων αυτού 

του ανθρώπου κατά τη διάρκεια της λοίμωξης.  

 

      α. Ποια καμπύλη αντιστοιχεί στα αντιγόνα και ποια στα αντισώματα; Να 

εξηγήσετε την απάντησή σας.  

      β.  Πώς συμβάλλει ο πυρετός στην καταπολέμηση του ιού από τον οποίο 

μολύνθηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος;   

      γ. την περίπτωση που ο άνθρωπος αυτός μολυνθεί για δεύτερη φορά από τον 

ίδιο ιό, να αναφέρετε ποια κύτταρα του ανοσοβιολογικού του μηχανισμού θα 

ενεργοποιηθούν.  

ΑΠΑΝΣΖΖ: 
α. Ζ θακπχιε (Α) αληηζηνηρεί ζηα αληηγφλα ελψ ε θακπχιε (Β) αληηζηνηρεί ζηα 

αληηζψκαηα. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ιακβάλεη ρψξα ε δηαδηθαζία ηεο πξσηνγελνχο 

αλνζνβηνινγηθήο απφθξηζεο (1ε επαθή ηνπ νξγαληζκνχ κε ηνλ ηφ). Γειαδή, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ν ηφο κνιχλεη ηνλ νξγαληζκφ κέρξη λα αξρίζεη ε παξαγσγή αληηζσκάησλ 

απφ απηφλ κεζνιαβνχλ πεξίπνπ 10 εκέξεο θαη απηφ γηαηί ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

δηεμνδηθά θαη ηα 3 ζηάδηα ηεο αλνζνβηνινγηθήο απφθξηζεο   

ηάδην 1ν : Δλεξγνπνίεζε ησλ βνεζεηηθψλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ 

ηάδην 2ν : Δλεξγνπνίεζε ησλ Β- ιεκθνθπηηάξσλ (ρπκηθή αλνζία) 

ηάδην 3ν  : Σεξκαηηζκφο ηεο αλνζνβηνινγηθήο απφθξηζεο. 

β. Ππξεηφο: Ο νξγαληζκφο καο δηαζέηεη έλαλ νκνηνζηαηηθφ κεραληζκφ πνπ ξπζκίδεη ε 

δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο ζηνπο 36,6 °C. Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε 

γεληθεπκέλεο κηθξνβηαθήο κφιπλζεο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο αλεβαίλεη. Απηή ε 

κε θπζηνινγηθή πςειή ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο, πνπ νλνκάδεηαη ππξεηφο, 

εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ βαθηεξίσλ. Παξάιιεια 

βέβαηα παξεκπνδίδεηαη θαη ε ιεηηνπξγία ησλ ελδχκσλ ησλ θπηηάξσλ, ε νπνία, ζε 

πεξηπηψζεηο ηψζεσλ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ 

ηψλ. Δπηπιένλ ν ππξεηφο εληζρχεη ηε δξάζε ησλ θαγνθπηηάξσλ. 
γ . ηελ πεξίπησζε πνπ ν άλζξσπνο απηφο κνιπλζεί γηα δεχηεξε θνξά απφ ηνλ ίδην ηφ 

ζα ελεξγνπνηεζεί ε 2γελήο αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε. ηελ πεξίπησζε απηή 
ελεξγνπνηνχληαη ηα Β-θχηηαξα κλήκεο, μεθηλά ακέζσο ε έθθξηζε αληηζσκάησλ θαη 
έηζη δελ πξνιαβαίλνπλ λα εκθαληζηνχλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο. Σν άηνκν 
δελ αζζελεί θαη πηζαλφηεηα δελ αληηιακβάλεηαη φηη κνιχλζεθε. 
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7. Ένας άνθρωπος μολύνεται ταυτόχρονα από δύο διαφορετικά μικρόβια α και β. 

το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται οι συγκεντρώσεις των αντισωμάτων 

στο αίμα αυτού του ανθρώπου, κατά τη διάρκεια των ημερών που ακολουθούν 

τη μόλυνση. 

 

α. Ποια κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού παράγουν τα αντισώματα; 

      β. Ποιο είδος ανοσοβιολογικής απόκρισης αντιπροσωπεύει καθεμία από τις 

καμπύλες που αντιστοιχεί στα μικρόβια α και β; Να αιτιολογήσετε την απάντησή 

σας. 

      γ. 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. 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

α) Σα πιαζκαηνθχηηαξα, παξάγνπλ θαη εθθξίλνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο αληηζσκάησλ, 

ίδησλ κ’ απηά πνπ ππήξραλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ Β-ιεκθνθπηηάξνπ απφ ην νπνίν 

πξνήιζαλ. 

β)   Ζ α ζε 2γελή αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε, θαη ε β ζε 1γελή  

γ)  Οθείιεηαη ζην κηθξφβην β  γηαηί ζηε δεχηεξε κφιπλζε ελεξγνπνηείηαη ε 2γελήο 

αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε. ελεξγνπνηνχληαη ηα Β-θχηηαξα κλήκεο, θαη μεθηλά ακέζσο ε 

έθθξηζε αληηζσκάησλ κε απνηέιεζκα λα κε εκθαλίδνληαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

αζζέλεηαο. Σν άηνκν δελ αζζελεί θαη πηζαλφηεηα δελ αληηιακβάλεηαη φηη κνιχλζεθε. ή 

ζε κεηαιιαγκέλν ζηέιερνο ελφο εθ ησ δχν κηθξνβίσλ 
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8. Κατά τη διάρκεια πειράματος με κουνέλια, τα κουνέλια μολύνθηκαν αρχικά με 

το αντιγόνο Α. Δύο μήνες αργότερα μολύνθηκαν με μίγμα αντιγόνων που 

περιείχε το αντιγόνο Α και το αντιγόνο Β. Αν το αντιγόνο Β το αντιμετώπισε ο 

οργανισμός των κουνελιών για πρώτη φορά να αποδώσετε γραφικά τη 

συγκέντρωση των αντισωμάτων που θα παράγουν τα κουνέλια για τα δύο 

αντιγόνα καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος. Να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

 

 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

α) Γλσξίδνπκε φηη ε αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε κπνξεί λα είλαη πξσηνγελήο ή 

δεπηεξνγελήο. 

ηελ πξψηε επαθή κε ην κηθξφβην - αληηγφλν, παξάγνληαη εηδηθά θπηηαξηθά πξντφληα 

(αληηζψκαηα) ή επαηζζεηνπνηεκέλα θχηηαξα. 

ηε δεχηεξε επαθή κε ην ίδην αληηγφλν, ην αλνζνβηνινγηθφ ζχζηεκα αληηδξά κε 

απμεκέλε αλακλεζηηθή αληίδξαζε θαη παξάγεη πνιχ πεξηζζφηεξα αληηζψκαηα. 

 

Έηζη θαη εδψ, φηαλ ρνξεγήζεθε ζην θνπλέιη ην αληηγφλν Α, ελεξγνπνηήζεθε ν 

αλνζνπνηεηηθφο κεραληζκφο γη' απηφ ην αληηγφλν. Αξρηθά ελεξγνπνηήζεθαλ ηα 

καθξνθάγα, πνπ ζηε ζπλέρεηα ελεξγνπνίεζαλ ηα Σ - βνεζεηηθά ιεκθνθχηηαξα. Απηά, κε 

ηε ζεηξά ηνπο, ελεξγνπνίεζαλ ηα β - ιεκθνθχηηαξα, πνπ εμεηδηθεχηεθαλ σο πξνο ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηγφλν θαη πνιιαπιαζηάζηεθαλ κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ελφο θπηηα-

ξηθνχ πιεζπζκνχ «εηδηθνχ» γη' απηφ. Σα Β - ιεκθνθχηηαξα παξήγαγαλ εηδηθά 

αληηζψκαηα θαζψο θαη θχηηαξα κλήκεο (ρπκηθή αλνζία). Σα αληηζψκαηα 

εμνπδεηέξσζαλ ην αληηγφλν - εηζβνιέα. Μεηά απφ κέξεο ν αξηζκφο ησλ αληηζσκάησλ 

έρεη κηθξχλεη αξθεηά θαη ν νξγαληζκφο έρεη πιένλ αλαξξψζεη.  

 

Αλ ην αληηγφλν ήηαλ ηφο, ελεξγνπνηήζεθαλ θαη ηα Σ - θπηηαξνηνμηθά θχηηαξα, κε ζηφρν 

ηελ θαηαζηξνθή ησλ εηζβνιέσλ (θπηηαξηθή αλνζία). Παξήρζεζαλ επίζεο θαη Σ-

ιεκθνθχηηαξα κλήκεο. Σα Σ-θαηαζηαιηηθφ ιεκθνθχηηαξα ζηακάηεζαλ ηελ 

αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε. 
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Όηαλ κεηά απφ δχν κήλεο έγηλε ε έλεζε κε ην κίγκα ησλ δχν αληηγφλσλ, ην θνπλέιη 

αληέδξαζε δηαθνξεηηθά ζε θαζέλα απφ απηά.  

Γηα ην αληηγφλν Α δεκηνχξγεζε ακέζσο θαη ζε κεγάιν πνζνζηφ αληηζψκαηα, δηφηη είλαη 

ε δεχηεξε επαθή ηνπ κε ην ίδην αληηγφλν, γηα ην νπνίν δηαζέηεη θχηηαξα κλήκεο.  

Σν αληηγφλν Β ην ζπλαληά πξψηε θνξά. Με κηα θαζπζηέξεζε ιίγσλ εκεξψλ, ψζπνπ 

δειαδή λα θηλεηνπνηεζεί ν αλνζνβηνινγηθφο κεραληζκφο, αξρίδεη ε παξαγσγή 

αληηζσκάησλ θαη νπζηαζηηθά έρνπκε θαη πάιη πξσηνγελή αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε ηνπ 

νξγαληζκνχ. 

Αλ ην αληηγφλν ήηαλ ηφο, ελεξγνπνηήζεθαλ θαη ηα Σ -θπηηαξνηνμηθά θχηηαξα, κε ζηφρν 

ηελ θαηαζηξνθή ησλ εηζβνιέσλ, θαζψο θαη Σ - ιεκθνθχηηαξα κλήκεο (θπηηαξηθή 

αλνζία). 
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9. Για να κατανοήσουμε το φαινόμενο της ανοσίας απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι να κατανοήσουμε τα μόρια και τις δομές που παράγονται από το 

ανοσοβιολογικό σύστημα και παίζουν κεντρικό ρόλο στην ανοσοβιολογική 

απόκριση, όπως τα αντισώματα. Σα αντισώματα είναι σημαντικά συστατικά μίας 

αποτελεσματικής ανοσοβιολογικής απόκρισης και παρέχουν αντιγονοειδική 

ανοσία σε εξωκυτταρικά παθογόνα και επικίνδυνες διαλυτές πρωτεΐνες, όπως 

είναι οι τοξίνες. 

α. Σι γνωρίζετε για τη δομή των αντισωμάτων (ανοσοσφαιρινών); 

β. Πως επιτυγχάνεται η παραγωγή αντισωμάτων; 

γ. Σι αποτέλεσμα έχει η σύνδεση αντιγόνου - αντισώματος; 

δ. Πώς είναι δυνατό να επιτευχθεί ανοσοποίηση σε έναν οργανισμό; 

ε. Λαμβάνοντας υπόψη σας τα παραπάνω, παρατηρήστε προσεκτικά το 

διάγραμμα όπου απεικονίζεται η μεταβολή του αριθμού των αντισωμάτων 

(καμπύλη β) που παράγει ένας οργανισμός κατά ενός αντιγόνου (καμπύλη α) 

που εισέρχεται σε αυτόν. Να απαντήσετε εάν οι καμπύλες αφορούν ενεργητική 

ή παθητική ανοσία και να αναφέρετε αν η ανοσία αποκτήθηκε με τεχνητό ή με 

φυσικό τρόπο.

 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

α. Όπσο θάζε θιεηδί αλνίγεη κία ζπγθεθξηκέλε θιεηδαξηά, έηζη θαη θάζε αληίζσκα 

ζπλδέεηαη εθιεθηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν αληηγφλν πνπ πξνθάιεζε ηελ παξαγσγή ηνπ. Σν 

κφξην ηνπ αληηζψκαηνο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο, δχν κεγάιεο 

πνπ νλνκάδνληαη βαξηέο θαη δχν κηθξέο πνπ νλνκάδνληαη ειαθξηέο. Οη αιπζίδεο απηέο 

ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε νκνηνπνιηθνχο δεζκνχο θαη ζρεκαηίδνπλ κία δνκή πνπ 

κνηάδεη κε ζθεληφλα ή κε ην γξάκκα Τ. 

ε θάζε αληίζσκα παξαηεξείηαη κία κεηαβιεηή θαη κία ζηαζεξή πεξηνρή : 

 Μεηαβιεηή πεξηνρή είλαη ε πεξηνρή ηνπ κνξίνπ ηνπ αληηζψκαηνο πνπ ζπλδέεηαη 

κε ην αληηγφλν. Σν ζρήκα ηεο νθείιεηαη ζηελ αιιεινπρία ησλ ακηλνμέσλ ησλ 

πνιππεπηηδηθψλ αιπζίδσλ θαη είλαη δηαθνξεηηθφ γηα θάζε είδνο αληηζψκαηνο. 
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Υάξε ζηε κεηαβιεηή πεξηνρή ην αληίζσκα ζπλδέεηαη εθιεθηηθά κε ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηγφλν πνπ πξνθάιεζε ηελ παξαγσγή ηνπ. 

 ηαζεξή πεξηνρή νλνκάδεηαη ην ππφινηπν ηκήκα ηνπ αληηζψκαηνο πνπ δελ 

πξνζδέλεηαη κε ην αληηγφλν θαη είλαη ζρεδφλ ίδην ζε φια ηα αληηζψκαηα. 

 

β. Αο πξνζπαζήζνπκε λα ζπλνςίζνπκε ηα βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο 

αληηζσκάησλ, αξρίδνληαο κε ηελ είζνδν ελφο αληηγφλνπ θαη ηειεηψλνληαο κε ηελ 

παξαγσγή εηδηθνχ αληηζψκαηνο. 

 Σα αληηγφλα εμαπιψλνληαη ζηα δεπηεξνγελή ιεκθηθά φξγαλα φπσο ζηνλ ζπιήλα, 

ζηνπο ιεκθαδέλεο, ζηηο ακπγδαιέο θαη ζην ιεκθηθφ ηζηφ θαηά κήθνο ηνπ 

γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ θπθινθνξίαο ηνπ αίκαηνο θαη 

ηεο ιέκθνπ. 

 Μεηά ηελ πξψηε απηή εηζαγσγή ηνπ αληηγφλνπ, θάζε θχηηαξν Β πνπ δηεγέξζεθε 

απφ απηφ πνιιαπιαζηάδεηαη θαη δηαθνξνπνηείηαη γηα λα ζρεκαηίζεη 

πιαζκαηνθχηηαξα πνπ εθθξίλνπλ αληηζψκαηα, αιιά θαη θχηηαξα κλήκεο. Ζ δηέ-

γεξζε ηνπ Β ιεκθνθπηηάξνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ζχλδεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αληηγφλνπ ζηνπο εηδηθνχο ππνδνρείο - αληηζψκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ Β θπηηάξνπ. Σα πιαζκαηνθχηηαξα είλαη ζρεηηθψο βξαρχβηα (δνπλ ιηγφηεξν 

απφ κία εβδνκάδα) αιιά παξάγνπλ θαη εθθξίλνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο 

αληηζσκάησλ, φκνησλ κε εθείλα πνπ ππήξραλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ Β 

ιεκθνθπηηάξνπ απφ ην νπνίν πξνήιζαλ. Απηή ε αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε πνπ 

ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ πξψηε επαθή ηνπ νξγαληζκνχ κε ην αληηγφλν 

νλνκάδεηαη πξσηνγελήο. Πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ εηδηθνχ αληηζψκαηνο ζην αίκα, 

κεζνιαβεί κία ιαλζάλνπζα πεξίνδνο, αθνινπζνχκελε απφ βαζκηαία αχμεζε ζηνλ 

ηίηιν (πνζφηεηα) ηνπ αληηζψκαηνο θαη θαηφπηλ απφ κία κηθξή πηψζε ηεο 

πξσηνγελνχο αλνζνβηνινγηθήο απφθξηζεο. 

 Ζ δηέγεξζε θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ Β ιεκθνθπηηάξνπ επηηπγράλεηαη θαη απφ 

νπζίεο πνπ εθθξίλνπλ ηα βνεζεηηθά Σ - ιεκθνθχηηαξα, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο 

είραλ ελεξγνπνηεζεί απφ ηα καθξνθάγα πνπ είραλ εθηεζεηκέλα ηκήκαηα ηνπ 

αληηγφλνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπο θαη ιεηηνπξγνχζαλ σο αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά 

θχηηαξα. 

 Σα θχηηαξα κλήκεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αξρηθή έθζεζε ζην αληηγφλν 

κπνξεί λα επηβηψζνπλ γηα αξθεηά ρξφληα ή θαη ηζνβίσο. Αλ θάπνηα ζηηγκή 

ππάξμεη επαλέθζεζε ζην αλνζνπνηεηηθφ αληηγφλν, ηα θχηηαξα κλήκεο κε-

ηαζρεκαηίδνληαη γξήγνξα ζε πιαζκαηνθχηηαξα θαη αξρίδνπλ λα παξάγνπλ 

κεγάιν αξηζκφ αληηζσκάησλ. (Ο ηίηινο ηνπ αληηζψκαηνο απμάλεηαη πνιχ 

γξήγνξα θαη θζάλεη ζε επίπεδν 10-100 θνξέο πςειφηεξν απφ εθείλν πνπ είρε 

επηηεπρζεί κεηά ηελ πξψηε έθζεζε ζην αληηγφλν.) Απηή ε αχμεζε ζηνλ αξηζκφ 

ησλ αληηζσκάησλ αλαθέξεηαη σο δεπηεξνγελήο αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε. Ζ 

δεπηεξνγελήο απφθξηζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αλνζηαθήο κλήκεο θαη, ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ πξσηνγελή απφθξηζε, είλαη ηαρχηεξε θαη ηζρπξφηεξε. 

 

γ. Ζ ζχλδεζε αληηγφλνπ - αληηζψκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα: 

1. ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπιεξψκαηνο, 

2. ηελ αδξαλνπνίεζε ησλ ηνμηλψλ πνπ ελδερνκέλσο παξάγνπλ νη κηθξννξγαληζκνί, 

3. ηελ αλαγλψξηζε ηνπ κηθξννξγαληζκνχ απφ ηα καθξνθάγα κε ζθνπφ ηελ 

νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηνπ, 

4. ηελ εμνπδεηέξσζε ηνπ αληηγφλνπ. 
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δ. Ο θχξηνο ξφινο ηεο αλνζναπφθξηζεο ζην ζψκα είλαη ε πξνζηαζία ηνπ νξγαληζκνχ 

απφ ηηο ζπλέπεηεο κηαο κφιπλζεο. 

Ζ ζθφπηκε θαη ηερλεηή επαγσγή εηδηθήο αλνζίαο ζε ζπγθεθξηκέλα ινηκψδε λνζήκαηα 

απνηειεί ηελ θχξηα ζπλεηζθνξά ηεο κηθξνβηνινγίαο ζηε ζεξαπεία θαη πξφιεςε ησλ 

ινηκσδψλ λφζσλ. Έλα δψν ή έλαο άλζξσπνο, κπνξεί λα απνθηήζεη αλνζία ζε έλα 

λφζεκα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: 

 Σν άηνκν κπνξεί λα κνιπλζεί θαη λα απνθηήζεη αλνζία. Απηφ νλνκάδεηαη θπζηθή 

ελεξγεηηθή αλνζία, δηφηη ε αλνζνπνίεζε απνηειεί θπζηθφ απνηέιεζκα ηεο 

ινίκσμεο ζην κνιπζκέλν άηνκν πνπ εθδήισζε αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε. 

 Σν άηνκν κπνξεί λα εθηεζεί ζε έλα αληηγφλν κε ζθνπφ λα επαρζεί ν ζρεκαηηζκφο 

αληηζσκάησλ. Ζ έθζεζε ζην αληηγφλν επηηπγράλεηαη κε εκβνιηαζκφ θαη απηφο ν 

ηχπνο αλνζίαο είλαη γλσζηφο σο ηερλεηή ελεξγεηηθή αλνζία, επεηδή ην ίδην ην 

άηνκν παξήγαγε ηα αληηζψκαηα. 

 Δλαιιαθηηθά, ην άηνκν κπνξεί λα ιάβεη, ζε ελέζηκε κνξθή, νξφ πξνεξρφκελν 

απφ άιιν άηνκν ην νπνίν είρε ήδε δεκηνπξγήζεη αληηζψκαηα έλαληη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αληηγφλνπ. Απηφο ν ηχπνο αλνζίαο νλνκάδεηαη ηερλεηή παζεηηθή 

αλνζία, επεηδή ην άηνκν πνπ έιαβε ηα αληηζψκαηα δελ είρε θάπνην ελεξγφ ξφιν 

ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπο. 

 Σέινο, ππάξρεη θαη ε θπζηθή παζεηηθή αλνζία. Γηα αξθεηνχο κήλεο κεηά ηε 

γέλλα, ηα λενγέλλεηα έρνπλ ζην αίκα ηνπο αληηζψκαηα πνπ απνθηήζεθαλ πξηλ ηε 

γέλλα κέζσ ηνπ πιαθνχληα θαη παξέρνπλ ζην λενγλφ πνιχηηκε πξνζηαζία απφ 

ηηο αζζέλεηεο φζν σξηκάδεη ην δηθφ ηνπ αλνζνβηνινγηθφ ζχζηεκα. Σν λενγλφ 

επίζεο εμαζθαιίδεη αληηζψκαηα κέζσ ηνπ ζειαζκνχ. 

 

ε. Ζ παξαηήξεζε ηνπ δηαγξάκκαηνο καο δείρλεη φηη πξφθεηηαη γηα ελεξγεηηθή αλνζία 

γηαηί ηα αληηζψκαηα (θακπχιε β) παξάγνληαη ζηαδηαθά ζηνλ νξγαληζκφ κεηά ηεγ είζνδν 

ηνπ αληηγφλνπ θαη απαηηνχλ ρξφλν λα απμεζνχλ ζε αξηζκφ. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα 

ηερλεηή ελεξγεηηθή αλνζία, γηαηί ην αληηγφλν (θακπχιε α) δελ απμάλεηαη κέζα ζηνλ 

νξγαληζκφ, γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξφ, φπσο ζα ζπλέβαηλε κε 

έλα λεθξφ ή αλελεξγφ κηθξφβην, ελψ κεηά ηελ έθθξηζε ησλ αληηζσκάησλ κεηψλεηαη. 
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ΛΕΞΕΙ – ΚΛΕΙΔΙΑ 

 

Με εηδηθή άκπλα: Ζ δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο νπνηνπδήπνηε παζνγφλνπ 
κηθξννξγαληζκνχ. Πεξηιακβάλεη κεραληζκνχο πνπ 

παξεκπνδίδνπλ ηελ είζνδν κηθξννξγαληζκψλ ζηνλ νξγαληζκφ 

καο, αιιά θαη κεραληζκνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ γεληθά ηνπο 

κηθξννξγαληζκνχο, αλ θαηαθέξνπλ λα εηζέιζνπλ ζ’ απηφλ. 
Φαγοκςηηάπωζη: Σχπνο ελδνθχηησζεο κε ηελ νπνία ηα θαγνθχηηαξα ηνπ 

νξγαληζκνχ (νπδεηεξφθηια, καθξνθάγα θ.ά.) εγθισβίδνπλ θαη 

δηαζπνχλ μέλα θχηηαξα ή ζσκαηίδηα  

Φιεγκνλή: Δθδειψλεηαη κε έλα ζχλνιν ζπκπησκάησλ ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ην θνθθίληζκα ζηελ πεξηνρή ηνπ ηξαχκαηνο, ην 

νίδεκα, ν πφλνο θαη ε ηνπηθή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
Οςδεηεπόθιλα: Οκάδα θαγνθπηηάξσλ. Αλήθνπλ ζηα ιεπθά αηκνζθαίξηα ηνπ 

αίκαηνο. πκκεηέρνπλ ζηε θαηαζηξνθή ησλ παζνγφλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ (κε 
εηδηθή άκπλα)  

Μονοκύηηαπα: Πξνέξρνληαη απφ ηε δηαθνξνπνίεζε πνιπδχλακσλ 

αηκνπνηεηηθψλ  θπηηάξσλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηνλ εξπζξφ 
κπειφ ησλ νζηψλ. Γηαθνξνπνηνχληαη κε ηελ ζεηξά ηνπο ζε 

καθξνθάγα θχηηαξα πνπ απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε νκάδα 

ησλ θαγνθπηηάξσλ,  
Μακποθάγα Ζ ζεκαληηθφηεξε νκάδα ησλ θαγνθπηηάξσλ. θαηαζηξέθνπλ 

κέξνο ησλ παζνγφλσλ κηθξνβίσλ κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηνλ 

νξγαληζκφ αιιά θαη ελεξγνπνηνχλ ηα βνεζεηηθά Σ-
ιεκθνθχηηαξα ελεξγνπνηψληαο ηνπο κεραληζκνχο ηεο εηδηθήο 

άκπλαο θαηηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ.   
Πςπεηόρ: Ζ κε θπζηνινγηθή πςειή ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο, πνπ 

εκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

βαθηεξίσλ. Παξάιιεια βέβαηα παξεκπνδίδεηαη θαη ε ιεηηνπξγία 

ησλ ελδχκσλ ησλ θπηηάξσλ, ε νπνία, ζε πεξηπηψζεηο ηψζεσλ, 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ ησλ 

ηψλ. Δπηπιένλ ν ππξεηφο εληζρχεη ηε δξάζε ησλ θαγνθπηηάξσλ. 
Ινηεπθεπόνερ: Οπζίεο πξσηετληθήο θχζεο νη νπνίεο παξάγνληαη απφ νξηζκέλα 

θχηηαξα φηαλ απηά πξνζβιεζνχλ απφ θάπνηνλ ηφ. 

Παξνπζηάδνπλ αληηηθή δξάζε θαη πξνζηαηεχνπλ ηα γεηηνληθά 

θχηηαξα απφ ηνλ ηφ απηφ. 

Σςμπλήπωμα  αίκαηνο Πξφθεηηαη γηα νκάδα είθνζη πξσηετλψλ ζηνλ νξφ ηνπ  
κε αληηκηθξνβηαθή δξάζε. 

Πποπεπδίνη: Δίλαη κηα νκάδα ηξηψλ πξσηετλψλ ζηνλ νξφ ηνπ αίκαηνο πνπ δξα 
ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξσηεΐλεο ηνπ ζπκπιεξψκαηνο γηα ηελ 

θαηαζηξνθή ησλ κηθξνβίσλ. 
Ανοζοβιολογικό ζύζηημα:  Σν ζχζηεκα άκπλαο ηνπ νξγαληζκνχ απέλαληη ζηα παζνγφλα 

κηθξφβηα. ηεξίδεηαη ζηε δξάζε εμεηδηθεπκέλσλ θπηηάξσλ  θαη 

θπηηαξηθψλ πξντφλησλ πνπ είλαη απνηειεζκαηηθά ζηε 

εμνπδεηέξσζε νπνηνδήπνηε αληηγφλνπ. 
Ππωηογενή λεμθικά όπγανα: Δίλαη ν κπειφο ησλ νζηψλ θαη ν ζχκνο αδέλαο 

Γεςηεπογενή λεμθικά όπγανα:Δίλαη νη ιεκθαδέλεο, ν ζπιήλαο, νη ακπγδαιέο θαη ν 

ιεκθηθφο ηζηφο θαηά κήθνο ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα 
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Ανοζία: Οη θπζηνινγηθνί κεραληζκνί πνχ παξέρνπλ ζηνλ 

νξγαληζκφ ηηο δπλαηφηεηεο λα αλαγλσξίδεη δηάθνξεο 

νπζίεο ζαλ μέλεο (αληηγφλα) πξνο ηνλ εαπηφ ηνπ θαη λα 

απνθξίλεηαη πξνζπαζψληαο λα ηηο εμνπδεηεξψζεη ή λα ηηο 

θαηαζηξέςεη 

Κςηηαπική ανοζία: Ζ δξάζε ησλ βνεζεηηθψλ αιιά θαη ησλ θπηηαξνηνμηθψλ 

Σ-ιεκθνθπηηάξσλ ζπληζηά ηελ θπηηαξηθή αλνζία.  

Χςμική ανοζία: Ζ δξάζε ησλ Β-ιεκθνθπηηάξσλ ζπληζηά ηελ ρπκηθή 

αλνζία Σα πιαζκαηνθχηηαξα (ελεξγνπνηεκέλα Β-

ιεκθνθχηηαξα ) παξάγνπλ θαη εθθξίλνπλ κεγάιεο 

πνζφηεηεο αληηζσκάησλ, εηδηθψλ γηα ν ζπγθεθξηκέλν 

αληηγφλν πνπ έρνπλ κνιχλεη ηνλ νξγαληζκφ, ηα νπνία ζα 

ζπλδεζνχλ κε απηφ θαη ζα ην εμνπδεηεξψζνπλ κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο.   

Ανοζοβιολογική απόκπιζη: Δίλαη ε αληίδξαζε ηνπ μεληζηή πξνο ηελ μέλε νπζία, 

αλεμάξηεηα αλ απηή είλαη ή δελ είλαη βιαβεξή θαη 

πεξηιακβάλεη ζεηξά θπηηαξηθψλ επεμεξγαζηψλ πνπ 

θαηαιήγνπλ ζηε δεκηνπξγία εηδηθψλ ή κε εηδηθψλ 

θπηηαξηθψλ πξντφλησλ (π.ρ. αληηζψκαηα, ιεκθνθίλεο) ή 

επαηζζεηνπνηεκέλσλ θπηηάξσλ. 

Ππωηογενήρ  Αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε: ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ 

πξψηε επαθή ηνπ νξγαληζκνχ κε έλα αληηγφλν.  

Γεςηεπογενήρ  Ανοζοβιολογική απόκπιζη: ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ επαθή 

ηνπ νξγαληζκνχ κε ην ίδην αληηγφλν γηα δεχηεξε (ή 

επφκελε) θνξά. ηελ πεξίπησζε απηή ελεξγν- πνηνχληαη 

ηα θχηηαξα κλήκεο, μεθηλά ακέζσο ε έθθξηζε 

αληηζσκάησλ θαη έηζη δελ πξνιαβαίλνπλ λα εκθαληζηνχλ 

ηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο. Σν άηνκν δελ αζζελεί θαη 

πηζαλφηαηα δελ αληηιακβάλεηαη φηη κνιχλζεθε. 

Ανηιγόνο: Ζ μέλε πξνο ηνλ νξγαληζκφ νπζία πνπ πξνθαιεί ηελ 

αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε νλνκάδεηαη αληηγφλν. Ωο 

αληηγφλν κπνξεί λα δξάζεη έλαο νιφθιεξνο 

κηθξννξγαληζκφο (π.ρ. ηφο, βαθηήξην θ.ά.), έλα ηκήκα 

απηνχ ή ηνμηθέο νπζίεο πνπ παξάγνληαη απ’ απηφλ. Δπίζεο 

σο αληηγφλα κπνξνχλ λα δξάζνπλ ε γχξε, δηάθνξεο 

θαξκαθεπηηθέο νπζίεο, ζπζηαηηθά ηξνθψλ, θχηηαξα ή νξφο 

απφ άιια άηνκα ή δψα θ.ά. 

Τ – λεμθοκύηηαπα: Γηαθνξνπνηνχληαη θαη σξηκάδνπλ ζην ζχκν αδέλα θαη είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αλνζνβηνινγηθήο 

απφθξηζεο. Γηαθξίλνληαη ζε: 

 Βνεζεηηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα, ηα νπνία 

ελεξγνπνηνχληαη απφ ην εθηεζεηκέλν ζηελ επηθάλεηα 

ησλ καθξνθάγσλ ηκήκα ηνπ αληηγφλνπ θαη ζηε 

ζπλέρεηα ελεξγνπνηνχλ ηα Β-ιεκθνθχηηαξα ή άιια 

είδε Σ-ιεκθνθπηηάξσλ κέζσ νπζηψλ πνπ εθθξίλνπλ. 

 Κπηηαξνηνμηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα , ηα νπνία 

ελεξγνπνηνχληαη απφ ηα βνεζεηηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα 



 

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ Δνιαίοσ Λσκείοσ 

 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ  

 

- 42 - 

θαη θαηαζηξέθνπλ θαξθηληθά θχηηαξα ή θχηηαξα πνπ 

έρνπλ πξνζβιεζεί απφ ηφ. 

 Σ-ιεκθνθχηηαξα κλήκεο, ηα νπνία παξάγνληαη κεηά 

ηελ έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε έλα αληηγφλν θαη έρνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα λα ελεξγνπνηνχληαη ακέζσο κεηά απφ 

επφκελε έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζ’ απηφ. 

 Καηαζηαιηηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα, ηα νπνία ζηακαηνχλ 

ηελ αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε κεηά ηελ επηηπρή 

αληηκεηψπηζε ηνπ αληηγφλνπ. 

Β – λεμθοκύηηαπο: Γηαθνξνπνηνχληαη θαη σξηκάδνπλ ζην κπειφ ησλ νζηψλ. 

πλζέηνπλ θαη παξνπζηάδνπλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο εηδηθέο 

πξσηεΐλεο πνπ νλνκάδνληαη αλνζνζθαηξίλεο ή 

αληηζψκαηα. Κάζε Β-ιεκθνθχηηαξν δηαζέηεη ππνδνρείο – 

αληηζψκαηα πνπ αλαγλσξίδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν 

αληηγφλν. Οη εηδηθέο απηέο πξσηεΐλεο αλαγλσξίδνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν αληηγφλν πνπ έρεη εηζέιζεη ζηνλ νξγαληζκφ 

θαη ζπλδένληαη κ’ απηφ. Δμαηηίαο ηεο ζχλδεζεο απηήο ην 

Β-ιεκθνθχηηαξν πθίζηαηαη δηαδνρηθέο δηαηξέζεηο, απφ ηηο 

νπνίεο παξάγνληαη νη εμήο θαηεγνξίεο θπηηάξσλ: 

 Σα πιαζκαηνθχηηαξα, πνπ παξάγνπλ θαη εθθξίλνπλ 

κεγάιεο πνζφηεηεο αληηζσκάησλ, ίδησλ κ’ απηά πνπ 

ππήξραλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ Β-ιεκθνθπηηάξνπ απφ ην 

νπνίν πξνήιζαλ. 

 Σα Β-ιεκθνθχηηαξα κλήκεο, πνπ ελεξγνπνηνχληαη 

ακέζσο κεηά απφ επφκελε έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζην 

ίδην αληηγφλν. 

Ανηιζώμαηα:  ή Αλνζνζθαηξίλεο Ολνκάδνληαη ηα κφξηα ησλ πξσηετλψλ 

πνπ ζπλδένληαη εηδηθά κε αληηγφλα. Σα αληηζψκαηα 

αλήθνπλ ζηελ ηάμε ησλ γ-ζθαηξηλψλ -πξσηετλψλ. 
 

Ανηιγονοπαποςζιαζηικά  κύηηαπα: Σα θχηηαξα πνπ παξνπζηάδνπλ ην αληηγφλν. Ωο 

ηέηνηα ιεηηνπξγνχλ ηα καθξνθάγα. Σα θχηηαξα απηά, 

εθηφο απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ λα θαηαζηξέθνπλ ην 

κηθξφβην, έρνπλ θαη ηελ ηθαλφηεηα λα εθζέηνπλ ζηελ 

επηθάλεηά ηνπο ηκήκαηα ηνπ κηθξνβίνπ πνπ έρνπλ 

εγθισβίζεη θαη θαηαζηξέςεη, ιεηηνπξγψληαο έηζη σο 

αληηγνλνπαξνπζηαζηηθά θχηηαξα. Σν ηκήκα ηνπ 

κηθξνβίνπ κηθξνβίνπ πνπ εθηίζεηαη ζπλδέεηαη κε κηα 

πξσηεΐλε ηεο επηθάλεηαο ησλ καθξνθάγσλ, 

ραξαθηεξηζηηθή γηα θάζε άηνκν, ε νπνία νλνκάδεηαη 

αληηγφλν ηζηνζπκβαηφηεηαο. Σα θχηηαξα πνπ 

ελεξγνπνηνχληαη πξψηα κεηά  ηελ παξνπζίαζε ηνπ 

αληηγφλνπ είλαη ηα βνεζεηηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα. 
 

Δνεπγηηική ανοζία: Σα αληηζψκαηα παξάγνληαη απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ Ο 

νξγαληζκφο ελεξγνπνηείηαη  κε δχν ηξφπνπο: 

α. Να έιζεη ζε επαθή κε έλα αληηγφλν πνπ βξίζθεηαη ζην 

πεξηβάιινλ (θπζηθφο ηξφπνο). 
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β. Να δερηεί κηα πνζφηεηα εκβνιίνπ ην νπνίν πεξηέρεη 

λεθξνχο ή εμαζζελεκέλνπο κηθξννξγαληζκνχο ή 

ηκήκαηά ηνπο (ηερλεηφο ηξφπνο). Σν εκβφιην, φπσο ζα 

έθαλε θαη ν ίδηνο ν κηθξννξγαληζκφο, ελεξγνπνηεί ηνλ 

αλνζνβηνινγηθφ κεραληζκφ, γηα λα παξαγάγεη 

αληηζψκαηα θαη θχηηαξα κλήκεο. Σν άηνκν πνπ 

εκβνιηάδεηαη δελ εκθαλίδεη ζπλήζσο ηα ζπκπηψκαηα ηεο 

αζζέλεηαο θαη θπζηθά δελ ηε κεηαδίδεη. 

Παθηηική ανοζία: Παξέρνληαη ζηνλ νξγαληζκφ έηνηκα αληηζψκαηα πνπ έρνπλ 

παξαρζεί απφ άιιν νξγαληζκφ, κπνξεί λα επηηεπρζεί 

θπζηνινγηθά κε ηε κεηαθνξά αληηζσκάησλ απφ ηε κεηέξα 

ζην έκβξπν δηακέζνπ ηνπ πιαθνχληα θαη κε ηε κεηαθνξά 

αληηζσκάησλ απφ ηε κεηέξα ζην λενγλφ δηακέζνπ ηνπ 

κεηξηθνχ γάιαθηνο. ε έλα ελήιηθν άηνκν παζεηηθή 

αλνζία κπνξεί λα επηηεπρζεί ηερλεηά κε ηε ρνξήγεζε νξνχ 

πνπ πεξηέρεη έηνηκα αληηζψκαηα ηα νπνία έρνπλ παξαρζεί 

ζε θάπνην άιιν άηνκν ή δψν. Ζ δξάζε ηεο παζεηηθήο 

αλνζίαο είλαη άκεζε αιιά ε δηάξθεηά ηεο είλαη παξνδηθή 

Αςηοάνοζα νοζήμαηα: Οξηζκέλεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ ν νξγαληζκφο 

ζηξέθεηαη ελαληίνλ ησλ δηθψλ ηνπ ζπζηαηηθψλ, είηε 

παξάγνληαο αληηζψκαηα (απηναληηζψκαηα) πνπ 

αλαγλσξίδνπλ ζαλ μέλα θαη θαηαζηξέθνπλ ηα δηθά ηνπ 

θχηηαξα είηε ελεξγνπνηψληαο θχηηαξα πνπ θαηεπζχλνληαη 

ελαληίνλ ησλ θπηηάξσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Απηνάλνζα 

λνζήκαηα είλαη ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, ν ζπζηεκαηηθφο 

εξπζεκαηψδεο ιχθνο θ.ά. 

Αλλεπγία: Δίλαη ε βιαπηηθή ππεξεπαηζζεζία, δειαδή ε δηαθνξεηηθή 

απάληεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε δηάθνξα εξεζίζκαηα ζε 

ζρέζε κε ηελ πξψηε επαθή κ' απηά ηα νπνία θπζηνινγηθά 

δελ δείρλνπλ αληηγνληθή δξάζε. 

Αλλεπγιογόνα: Δίλαη ηα αληηγφλα πνπ πξνθαινχλ αιιεξγηθέο εθδειψζεηο. 

Ηζηακίλε: Οπζία πνπ πξνθαιεί αχμεζε ηεο δηαπεξαηφηεηαο ησλ 

αγγείσλ, ζχζπαζε ησλ ιείσλ κπτθψλ ηλψλ, ελψ παξάιιεια 

δηεγείξεη θαη ηελ εθθξηηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

βιελλνγφλσλ αδέλσλ. 

Μεηακφζρεπζε: Δγρείξεζε κεηαθνξάο δσληαλνχ ηζηνχ απφ έλα ζεκείν ηνπ 

ζψκαηνο ζε έλα άιιν ή απφ ην ζψκα ελφο αηφκνπ ζην 

ζψκα άιινπ νξγαληζκνχ, φρη ππνρξεσηηθά ηνπ ίδηνπ 

είδνπο.   

Αληηγφλα ηζηνζπκβαηφηεηαο Πξσηεΐλεο ραξαθηεξηζηηθέο ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ 

θάζε αηφκνπ, κε ηηο νπνίεο ζπλδένληαη ηκήκαηα ησλ μέλσλ 

αληηγφλσλ  κεηά ηελ θαγνθπηηάξσζή ηνπο απφ καθξνθάγα 

θχηηαξα. Παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απνδνρή ή 

απφξξηςε κνζρεπκάησλ ζηηο κεηακνζρεχζεηο.    
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ΕΡΩΣΗΕΙ – ΑΚΗΕΙ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΧΟΛΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ 

 

1. Βακτήριο κατόρθωσε να εισδύσει στον οργανισμό μας μέσω του δέρματος και 

να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος. Ποιοι αμυντικοί μηχανισμοί 

παρακάμφθηκαν, ποιοι και με ποια σειρά πρόκειται να ενεργοποιηθούν; 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Τπεξθεξάζηεθαλ νη κεραληζκνί κε εηδηθήο άκπλαο(θαγνθπηηάξσζε, πξνπεξδίλε, 
ζπκπιήξσκα θηι.) θαη πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνχλ νη κεραληζκνί εηδηθήο άκπλαο 
(ελεξγνπνίεζε Σ-ιεκθνθπηηάξσλ, ελεξγνπνίεζε Β ιεκθνθπηηάξσλ, παξαγσγή 
αληηζσκάησλ θηι.). 

2. Ιός κατόρθωσε να εισδύσει στον οργανισμό μας μέσω του δέρματος και να 

εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος. Ποιοι αμυντικοί μηχανισμοί 

παρακάμφθηκαν, ποιοι και με ποια σειρά πρόκειται να ενεργοποιηθούν; 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Τπεξθεξάζηεθαλ νη κεραληζκνί κε εηδηθήο άκπλαο θαγoθπηηάξσζε, παξαγσγή 
ηληεξθεξφλεο, θπζηθά θχηηαξα θνληάδεο θηι.) θαη πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνχλ νη 
κεραληζκνί εηδηθήο άκπλαο (ελεξγνπνίεζε Σ- ιεκθνθπηηάξσλ, ελεξγνπνίεζε Β 
ιεκθνθπηηάξσλ, παξαγσγή αληηζσκάησλ θηι.). 

3. Ποιο είδος ανοσίας μάς προστατεύει γρηγορότερα, η τεχνητή παθητική ανοσία ή 

η φυσική ενεργητική; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

Με ηελ παζεηηθή αλνζία. (νξνί) έρνπκε άκεζε αληηκεηψπηζε κηαο αζζέλεηαο πξηλ  αθφκε 

λα ελεξγνπνηεζεί ν αλνζνπνηεηηθφο κεραληζκφο ηνπ αηφκνπ. Ωο γλσζηφλ γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ αληηζσκάησλ νξγαληζκφο ρξεηάδεηαη θάπνηεο κέξεο. Με ηε ρνξήγεζε ηνπ 

νξνχ παξέρνληα ζηνλ νξγαληζκφ καο έηνηκα αληηζψκαηα κε απνηέιεζκα λα αληηδξάζεη 

ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

4. Ποιο είδος ανοσίας μάς προστατεύει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ένα 

μικροοργανισμό, η παθητική ή η ενεργητική; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 
Ζ ελεξγεηηθή αλνζία καο παξέρεη πξνζηαζία γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα δηφηη κε 
ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ κεραληζκνχ ηα αληηζψκαηα πνπ παξάγνληαη 
κπνξεί λα θπθινθνξνχλ ζην αίκα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ ηα αληηζψκαηα πνπ 
ρνξεγνχληαη κε ηνπο νξνχο θαηαζηξέθνληαη γξήγνξα. Δπίζεο κε ηελ ελεξγεηηθή αλνζία 
παξάγνληαη θαη θχηηαξα κλήκεο, ηα νπνία ζε πεξίπησζε κηαο λέαο επαθήο ηνπ αηφκνπ 
κε ηνλ κηθξννξγαληζκφ ζα ελεξγνπνηεζνχλ θαη ζα παξαρζνχλ πνιχ γξήγνξα αληηζψκαηα 
έλαληη απηνχ. 
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5. Σο διάγραμμα παρουσιάζει τη μεταβολή της συγκέντρωσης των αντισωμάτων 

στο αίμα ενός ανθρώπου που μολύνθηκε ταυτόχρονα από δύο διαφορετικά 

μικρόβια (Α και Β). Να επισημάνετε δύο διαφορές στη γραφική παράσταση της 

μεταβολής της συγκέντρωσης κάθε αντισώματος και να τις αιτιολογήσετε. 

 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 
 

Ζ θακπχιε γηα ην κηθξφβην Β δείρλεη κηθξφηεξε ζπγθέληξσζε αληηζσκάησλ ηα νπνία 
εκθαλίδνληαη ζηνλ νξφ αξγφηεξα απφ εθείλα γηα ην κηθξφβην Α. Απφ απηφ 
ζπκπεξαίλνπκε φηη ην άηνκν έξρεηαη ζε επαθή γηα πξψηε θνξά κε ην κηθξφβην Β θαη 
δεχηεξε θνξά κε ην κηθξφβην Α γηα ην νπνίν δηαζέηεη θχηηαξα κλήκεο θαη πνιχ 
γξήγνξα αλαπηχζζεη αληηζψκαηα θαη ζε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε. 

 

 

6. Να τοποθετήσετε το σύμβολο + στα ορθογώνια στα οποία πιστεύετε ότι υπάρχει 

αντιστοίχιση ανάμεσα στους όρους της κατακόρυφης και της οριζόντιας στήλης: 

 Οξφο Αληηβηνηηθφ Σ-ιεκθνθχηηαξν 

Ηφο    

Βαθηήξην    

Σνμίλε    

Καξθηληθφ θχηηαξν    

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

 Οξφο Αληηβηνηηθφ Σ-ιεκθνθχηηαξν 

Ηφο +  + 

Βαθηήξην + + + 

Σνμίλε + + + 

Καξθηληθφ θχηηαξν   + 
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7. Οι ασθένειες που αναφέρονται οφείλονται όλες σε ιούς. Να εξηγήσετε γιατί: 

      α. Μπορούμε να νοσήσουμε από ερυθρά ή παρωτίτιδα μία φορά, ενώ από γρίπη 

επανειλημμένα. 

      β. Σα μωρά που θηλάζουν έχουν μικρότερη πιθανότητα να νοσήσουν από μια 

μολυσματική ασθένεια από εκείνα που δε θηλάζουν. 

γ. Δε χρησιμοποιούμε αντιβιοτικά για την αντιμετώπιση του κρυολογήματος. 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

α. Δπεηδή ν ηφο ηεο γξίπεο έρεη ηελ ηδηφηεηα λα κεηαιιάζζεηαη δελ κπνξεί έλα εκβφιην 

λα θαιχςεη φια ηα ζηειέρε ηνπ ηνχ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ. 

β. Σα κσξά πνπ ζειάδνπλ δέρνληαη κέζσ ηνπ ζειαζκνχ αληηζψκαηα απφ ηε κεηέξα 

(παζεηηθή αλνζία) κε απνηέιεζκα λα λνζνχλ ζπαληφηεξα απφ ηα παηδηά πνπ δελ 

ζειάδνπλ. .. 
γ. Σν θξπνιφγεκα νθείιεηαη ζε ηφ θαη ηα αληηβηνηηθά σο γλσζηφλ δελ δξνπλ έλαληη ησλ 

ηψλ. 

8. Σο διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει τη διακύμανση της θερμοκρασίας κατά τη 

διάρκεια μιας ασθένειας που προκλήθηκε από βακτήρια. 

      α. Ποιο τμήμα του διαγράμματος αντιστοιχεί στην περίοδο των συμπτωμάτων 

της ασθένειας; 

β. Ποια είναι η περίοδος επώασης του βακτηρίου; 

      γ. Ποια είναι η υψηλότερη θερμοκρασία που μετρήθηκε και πόσες ημέρες 

κράτησε ο πυρετός; 

      δ. Ποιο δεδομένο του διαγράμματος υποδηλώνει την εμφάνιση και τη δράση 

αντισωμάτων; 

 
ΑΠΑΝΣΖΖ: 

α. Μεηαμχ ηεο 10
εο

 εκέξαο φπνπ παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, κέρξη ηελ 20
ε
 

φπνπ ε ζεξκνθξαζία επαλέξρεηαη ζηα θπζηνινγηθφ φξηα.  

β. 10 εκέξεο. 

γ. 40
ν
 C 

δ. Ζ πησηηθή κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξίπνπ κεηά ηελ 18
ε
 εκέξα. 
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9. Ο Γιάννης και η Ελένη χτύπησαν παίζοντας. Ο Γιάννης είχε κάνει αντιτετανικό 

εμβόλιο, ενώ η Ελένη όχι, γι’ αυτό της χορήγησαν αντιτετανικό ορό. 

α. Σι σημαίνει εμβόλιο και τι ορός; 

β. Ποιο είδος ανοσίας έχει ο Γιάννης και ποιο η Ελένη; 

      γ. Να περιγράψετε με ποιον τρόπο εξουδετερώθηκε πιθανώς το βακτήριο του 

τετάνου στο Γιάννη και στην Ελένη. 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

α. Με ην εκβφιην επηηπγράλνπκε ηερλεηή ελεξγεηηθή αλνζία. πγθεθξηκέλα, κε  

εκβφιην εηζάγνπκε ζην ζψκα ηνπ αλζξψπνπ λεθξνχο ή εμαζζελεκέλνπο 

κηθξννξγαληζκνχο ή ηκήκαηά ηνπο, δειαδή κηθξννξγαληζκνχο πνπ έρνπλ ράζεη ηελ 

παζνγέλεηά ηνπο, αιιά δηαηεξνχλ ηελ αλνζνγέλεηά ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ελεξγνπνηείηαη ν αλνζνβηνινγηθφο κεραληζκφο ηνπ νξγαληζκνχ, γηα λα παξαγάγεη 

αληηζψκαηα θαη θχηηαξα κλήκεο, πνπ ζα ηνλ πξνζηαηεχζνπλ ζην κέιινλ ζε πεξίπησζε 

κφιπλζεο απφ ην ζπγθεθξηκέλν παζνγφλν κηθξννξγαληζκφ. 

Με ηνλ νξφ επηηπγράλνπκε ηερλεηή παζεηηθή αλνζία, δειαδή ρνξεγνχκε ζηνλ 

νξγαληζκφ έηνηκα αληηζψκαηα πνπ έρνπκε πάξεη απφ άιιν άηνκν ή δψν. Ο νξφο καο 

βνεζά λα αληηκεησπίζνπκε άκεζα κηα πηζαλή κφιπλζε απφ κηθξννξγαληζκφ γηα ηνλ 

νπνίν δελ είρακε εκβνιηαζηεί. Μαο πξνκεζεχεη γξήγνξα κε πνιιά αληηζψκαηα, αιιά ε 

πξνζηαζία πνπ καο παξέρεη δελ έρεη κεγάιε δηάξθεηα. 

β. Ο Γηάλλεο, αθνχ είρε θάλεη αληηηεηαληθφ εκβφιην, δηαζέηεη ελεξγεηηθή αλνζία, 

θαζψο δηαζέηεη θχηηαξα κλήκεο, ηα νπνία ζα ελεξγνπνηεζνχλ άκεζα θαη ζα παξαγάγνπλ 

πνιιά αληηζψκαηα ηα νπνία ζα εκπνδίζνπλ ηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ. 

Ζ Διέλε φκσο δελ είρε θάλεη αληηηεηαληθφ εκβφιην, ζπλεπψο δε δηέζεηε ελεξγεηηθή 

αλνζία. Φνβνχκελνη κήπσο ε Διέλε εμαηηίαο ηνπ ηξαχκαηνο κνιπλζεί απφ ην βαθηήξην 

ηνπ ηεηάλνπ, ηεο ρνξήγεζαλ νξφ, ψζηε λα πξνκεζεπηεί άκεζα πνιιά αληηζψκαηα, 

παξέρνληάο ηεο παζεηηθή αλνζία. 

γ. Δάλ ν Γηάλλεο πξνζβιήζεθε απφ ην βαθηήξην ηνπ ηεηάλνπ, ηφηε απηφ 

εμνπδεηεξψζεθε απφ ηνλ αλνζνβηνινγηθφ ηνπ κεραληζκφ, ν νπνίνο δηέζεηε θχηηαξα 

κλήκεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν παζνγφλν παξάγνληα  Σα θχηηαξα απηά ελεξγνπνηήζεθαλ 

άκεζα θαη παξήγαγαλ ηαρχηαηα κεγάιε πνζφηεηα αληηζσκάησλ πνπ εμνπδεηέξσζαλ ηνλ 

παζνγφλν παξάγνληα (δεπηεξνγελήο αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε). ηελ Διέλε, ε νπνία δε 

δηέζεηε θχηηαξα κλήκεο γηα ηνλ παζνγφλν παξάγνληα, ρνξεγήζεθαλ έηνηκα αληηζψκαηα, 

πνπ πηζαλφηαηα ηνλ εμνπδεηέξσζαλ . 
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10. ε μια περιοχή έχει παρουσιαστεί επιδημία ιλαράς. Μετρήθηκαν οι 

συγκεντρώσεις αντισωμάτων σε δύο αδέλφια, το Δημήτρη και τη Μαρία, όπως 

απεικονίζονται στα παρακάτω διαγράμματα (σε συνάρτηση με το χρόνο t). 

Α. Να συγκρίνετε και να αιτιολογήσετε τα διαγράμματα. 

Β. Να περιγράψετε την ανοσοβιολογική απόκριση που έλαβε χώρα: 

α) στο ανοσοβιολογικό σύστημα της Μαρίας και 

β) στο ανοσοβιολογικό σύστημα του Δημήτρη. 

 
ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 
α πγθξίλνληαο ηα δχν δηαγξάκκαηα παξαηεξνχκε φηη ζην Γεκήηξε άξγεζαλ λα 

παξαρζνχλ αληηζψκαηα θαη ε πνζφηεηά ηνπο ήηαλ πνιχ ιηγφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε 
πνζφηεηα ζην ζψκα ηεο Μαξίαο. Αληηζέησο, ε Μαξία παξήγαγε γξήγνξα κεγάιε 
πνζφηεηα αληηζσκάησλ. Απηέο νη παξαηεξήζεηο κάο νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε 
Μαξία δηέζεηε ελεξγεηηθή αλνζία γηα ηνλ ηφ ηεο ηιαξάο, ελψ ν Γεκήηξεο φρη Απηφ 
κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ε Μαξία είηε είρε εκβνιηαζηεί γηα ην ζπγθεθξηκέλν 
κηθξννξγαληζκφ είηε φηη είρε κνιπλζεί ζην παξειζφλ απφ ηνλ ηφ ηεο ηιαξάο θαη είρε 
απνθηήζεη θπζηθή ελεξγεηηθή αλνζία. 

Β1. ην αλνζνβηνινγηθφ ζχζηεκα ηεο Μαξίαο ζπλέβε δεπηεξνγελήο αλνζν-
βηνινγηθή απφθξηζε, δειαδή ελεξγνπνηήζεθαλ ηα θχηηαξα κλήκεο θαη μεθίλεζε ακέζσο 
ε έθθξηζε αληηζσκάησλ. 

Β2. ην αλνζνβηνινγηθφ ζχζηεκα ηνπ Γεκήηξε δελ ππήξραλ θχηηαξα κλήκεο γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν κνιπζκαηηθφ παξάγνληα, άξα έγηλε πξσηνγελήο αλνζνβηνινγηθή 
απάληεζε, ε νπνία πεξηιάκβαλε ηα εμήο: ελεξγνπνίεζε ησλ βνεζεηηθψλ Σ -ιεκθν-
θπηηάξσλ, ελεξγνπνίεζε ησλ Β-ιεκθνθπηηάξσλ θαη ησλ θπηηαξνηνμηθψλ Σ -ιεκθν-
θπηηάξσλ θαη ηειηθά ηεξκαηηζκφ ηεο αλνζνβηνινγηθήο απφθξηζεο. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ Δνιαίοσ Λσκείοσ 

 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ  

 

- 49 - 

1.3.4 
ύλδροκο Επίθηεηες Αλοζοιογηθής Αλεπάρθεηας 

(AIDS) 

ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ- ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ: 

χλδξνκν Δπίθηεηεο Αλνζνβηνινγηθήο Αλεπάξθεηαο (AIDS) 
Αλνζνβηνινγηθή αλεπάξθεηα: Ζ εμαζζέλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλνζνβηνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ 

Κιεξνλνκηθή ή επίθηεηε ζπλήζσο 

AIDS:  (Acquired Immune Deficiency Syndrome:)  

χλδξνκν ηεο Δπίθηεηεο Αλνζνβηνινγηθήο Αλεπάξθεηαο 

Δκθαλίζηεθε   ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 

Αληρλεχηεθε   γηα πξψηε θνξά ην 1981 

Οθείιεηαη:   ζηνλ ηφ HIV (Human Immunodeficiency Virus). 

Πξνήιζε  απφ ζπλερείο κεηαιιάμεηο ελφο ηνχ πνπ πξνζβάιιεη ηνλ 

αθξηθαληθφ πίζεθν θαη είλαη άγλσζην πψο κεηαδφζεθε ζηνλ 

άλζξσπν 

Γνκή ηνπ ηνχ:  Ο HIV αλήθεη ζηνπο ξεηξντνχο, είλαη δειαδή ηφο RNA. Γηαζέηεη, 

εθηφο απφ ην γελεηηθφ ηνπ πιηθφ (RNA), θαη ην έλδπκν 

αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε, κε ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη ζχλζεζε 

DNA κε κήηξα ην RNA ηνπ ηνχ. Σν γελεηηθφ πιηθφ ηνπ ηνχ, θαζψο 

θαη ηα δηάθνξα έλδπκα πνπ δηαζέηεη, είλαη θιεηζκέλα ζε έλα 

πξσηετληθφ θαςίδην, ην νπνίν πεξηβάιιεηαη απφ έλα 

ιηπνπξσηετληθήο θχζεο έιπηξν.  

Πξνζβάιιεη:  θπξίσο ηα βνεζεηηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα, θαζψο θαη άιια είδε 

θπηηάξσλ, φπσο είλαη ηα θπηηαξνηνμηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα θαη ηα 

λεπξηθά θχηηαξα. Ο ηφο εηζβάιιεη ζηα θχηηαξα απηά, αθνχ 

πξνζδεζεί ζηνπο εηδηθνχο ππνδνρείο πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηθάλεηά 

ηνπο. 

Αληρλεχεηαη: ζην αίκα, ζην ζπέξκα, ζηηο θνιπηθέο εθθξίζεηο, ζην ζάιην, ζηα 

δάθξπα, ζηνλ ηδξψηα, ζην κεηξηθφ γάια, ζην εγθεθαινλσηηαίν 

πγξφ 

Μεηαδίδεηαη: κε ηε κεηάγγηζε αίκαηνο ή κε ηε ρξήζε ηεο ίδηαο ζχξηγγαο 

(θπξίσο απφ ηνμηθνκαλείο). κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή ελφο θνξέα 

θαη ελφο πγηνχο αηφκνπ. θαη θαηά ηνλ ηνθεηφ, απφ ηε κεηέξα - 

θνξέα πξνο ην λενγλφ. 

Γελ έρεη απνδεηρζεί κεηάδνζε ηνπ ηνχ κέζσ ησλ εληφκσλ, κε ην ζάιην, κε ηε 

ρεηξαςία, κε ηνπο αζπαζκνχο θαηά ηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο, 

κε ηελ θνηλή ρξήζε ζθεπψλ θαγεηνχ. 

Πξνθπιάμεηο γηα λα πεξηνξηζηεί ε κεηάδνζε ηεο λφζνπ 
 Ο έιεγρνο ηνπ αίκαηνο πνπ πξννξίδεηαη γηα κεηαγγίζεηο. 

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ζπξηγγψλ κηαο ρξήζεο θαη κφλν κία θνξά απφ έλα άηνκν. 

 Ζ πιήξεο απνζηείξσζε ησλ ρεηξνπξγηθψλ θαη ησλ νδνληηαηξηθψλ εξγαιείσλ. 

 Ζ ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή. 

Γηάγλσζε ηεο αζζέλεηαο: είηε κε ηελ αλίρλεπζε ηνπ RNA ηνπ ηνχ είηε κε ηελ αλίρλεπζε ησλ 

εηδηθψλ γηα ηνλ ηφ αληηζσκάησλ ζην αίκα ηνπ αζζελνχο. κεηά ηελ παξέιεπζε 6 εβδνκάδσλ έσο 6 

κελψλ απφ ηελ εηζβνιή ηνπ ηνχ ζηνλ νξγαληζκφ.Ζ χπαξμε φκσο εηδηθψλ αληηζσκάησλ ή εηδηθψλ 
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θπηηαξνηνμηθψλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ αηφκνπ δε ζεκαίλεη απηφκαηα θαη αλνζία. Ο 

ηφο ζπλππάξρεη ζην κνιπζκέλν άηνκν κε ηα αληηζψκαηα πνπ έρνπλ παξαρζεί γη’ απηφλ. 

Πεξηγξαθή ησλ ζηαδίσλ ηεο αζζέλεηαο: 

1) Δίζνδνο ηνπ ηνπ HIV ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ αλζξψπνπ,  

2) Ο ηφο HIV ζπλδέεηαη κε ηνπο εηδηθνχο ππνδνρείο πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

πιαζκαηηθή κεκβξάλε ησλ βνεζεηηθψλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ θαη κνιχλεη 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ απφ απηά ηα θχηηαξα.  

3) Σν γελεηηθφ πιηθφ ηνπ ηνχ εηζέξρεηαη ζηα βνεζεηηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα.  

4) Πνιιαπιαζηάδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην έλδπκν αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε θαη 

αμηνπνηψληαο ηνπο κεραληζκνχο ηνπ θπηηάξνπ. Αξρηθά απφ ην RNA ηνπ ηνχ 

ζπληίζεηαη κνλφθισλν DNA, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε δίθισλν 

DNA. πλήζσο ην δίθισλν DNA ηνπ ηνχ ζπλδέεηαη κε ην DNA ηνπ θπηηάξνπ - 

μεληζηή θαη παξακέλεη αλελεξγφ (ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε). Καηά ηελ 

πεξίνδν απηή ην άηνκν ζεσξείηαη θνξέαο ηνπ ηνχ. 

5) Τπάξρεη φκσο ε πηζαλφηεηα λα ελεξγνπνηεζεί ν ηφο θαη λα αξρίζεη λα 

πνιιαπιαζηάδεηαη.  

6) Οη θαηλνχξηνη ηνί πνπ πξνθχπηνπλ κνιχλνπλ άιια βνεζεηηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα.  

Απφ ηε ζηηγκή ηεο κφιπλζεο ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηνλ ηφ κέρξη ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ 

(κε ηελ αλίρλεπζε ηνπ ηνχ ζην αίκα) απαηηείηαη αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ κπνξεί λα 

έρεη δηάξθεηα απφ 6 εβδνκάδεο έσο 6 κήλεο. ην δηάζηεκα απηφ ην άηνκν εκθαλίδεη 

ινηκψμεηο, νη νπνίεο γξήγνξα παξέξρνληαη θαη δελ νδεγνχλ ζηελ ππνςία γηα ηελ χπαξμε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο λφζνπ. Σν άηνκν φκσο κπνξεί λα κεηαδίδεη ηνλ ηφ ρσξίο λα ην 

γλσξίδεη.  

 

Μεηά απφ 7 έσο 10 ρξφληα (ζπλήζσο), ην αλνζνβηνινγηθφ ζχζηεκα ελεξγνπνηείηαη απφ 

ηα πνιιά αληηγφλα, θαη εθδειψλεηαη ε ηππηθή ζπκπησκαηνινγία ηεο αζζέλεηαο (πςειφο 

ππξεηφο, έληνλεο ινηκψμεηο, δηάξξνηεο). Καηά ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ν ηφο κνιχλεη 

θαη θαηαζηξέθεη φιν θαη πεξηζζφηεξα βνεζεηηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα, κε απνηέιεζκα λα 

εμαζζελεί ε ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνβηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

ηα ζπκπηψκαηα απηά γίλνληαη εληνλφηεξα θαη ην άηνκν νδεγείηαη ηειηθά ζην ζάλαην. 
 

Αληηκεηψπηζε ηεο αζζέλεηαο:.  
1. Ζ επηηπρία κηαο ζεξαπεπηηθήο πξνζπάζεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ηεο λφζνπ. 

2. Με θάξκαθα, φπσο ην AZT θαη ην DCC, πνπ θαζπζηεξνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνχ θαη 

παξεκπνδίδνπλ ηελ αληίζηξνθε κεηαγξαθή. Έρνπλ φκσο ζνβαξέο παξελέξγεηεο θαη ζα πξέπεη λα 

ρνξεγνχληαη απφ εηδηθνχο γηαηξνχο θαη ζε εμεηδηθεπκέλα ηαηξηθά θέληξα.  

3. Ζ παξάιιειε, θαξκαθεπηηθή αληηκεηψπηζε επθαηξηαθψλ ινηκψμεσλ απφ παζνγφλνπο 
κηθξννξγαληζκνχο έρεη επηκεθχλεη αξθεηά ην ρξφλν επηβίσζεο ησλ αζζελψλ κε AIDS. 

4. Ζ παξαζθεπή εκβνιίνπ βξίζθεηαη αθφκε ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην, εμαηηίαο πξνβιεκάησλ πνπ 

νθείινληαη ζηελ πνιπκνξθηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ν ηφο κε ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη λα 

κεηαιιάζζεηαη. 
 

Κνηλσληθφ πξφβιεκα: Σν AIDS, εθηφο απφ ηαηξηθφ πξφβιεκα, εμειίζζεηαη παγθνζκίσο 

ζε θνηλσληθή κάζηηγα. Σα πνζνζηά θξνπζκάησλ ηεο αζζέλεηαο απμάλνληαη κε ηαρείο 

ξπζκνχο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Αθξηθήο ε λφζνο έρεη πάξεη ηε κνξθή παλδεκίαο. 

Γη’ απηφ ην ιφγν ε δηεζλήο θνηλφηεηα, νη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη ηα νηθνλνκηθψο 

αλαπηπγκέλα θξάηε πξέπεη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ζρεηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.  
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ΑΚΗΕΙ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ: 

 

1. Να σημειώσετε με ένα (+) στον επόμενο πίνακα ποιες από τις ουσίες που 

δίνονται είναι θεωρητικά κατάλληλες για την αντιμετώπιση των νοσημάτων που 

αναφέρονται. Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας.  

 Οπζίεο 
ΝΟΖΜΑ Αλνζνθαηαζηαιηηθά Αληηβηνηηθά Δκβφιηα Ηληεξθεξφλεο νξνί 

AIDS      
Γνλφξνηα      
Γξίπε      
Δινλνζία      
Έξπεηαο      
Θειψκαηα      
Καληηλίαζε      
Λνίκσμε απφ 
ριακχδηα 

     

Ρεπκαηνεηδήο 
αξζξίηηδα 

     

πζηεκαηηθφο 
εξπζεκαηψδεο 
ιχθνο 

     

ζχθηιε      
ρνιέξα      

 
ΑΠΑΝΣΖΖ: 
 
 Οπζίεο 

ΝΟΖΜΑ Αλνζνθαηαζηαιηηθά Αληηβηνηηθά Δκβφιηα Ηληεξθεξφλεο νξνί 

AIDS   + + + 
Γνλφξνηα  + +  + 
Γξίπε   + + + 
Δινλνζία  + +  + 
Έξπεηαο   + + + 
Θειψκαηα   + + + 
Καληηλίαζε  + +  + 
Λνίκσμε απφ 
ριακχδηα 

 + +  + 

Ρεπκαηνεηδήο 
αξζξίηηδα 

+     

πζηεκαηηθφο 
εξπζεκαηψδεο 
ιχθνο 

+     

ζχθηιε  + +  + 
ρνιέξα  + +  + 

 
 

Σν ΑIDS, ε γξίπε, ν έξπεηαο θα  ηα ζειψκαηα πξνθαινχληαη απφ ηνχο. Ζ γνλφξξνηα, ε 

ινίκσμε απφ ριακχδηα, ε ζχθηιε θαη ε ρνιέξα πξνθαινχληαη απφ βαθηήξηα. Ζ εινλνζία 

πξνθαιείηαη απφ πξσηφδσν θαη ε θαληηληίαζε απφ κχθεηα. Ζ ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα 

θαη ν ζπζηεκαηηθφο εξπζεκαηψδεο ιχθνο είλαη απηνάλνζα λνζήκαηα.  
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Όζνλ αθνξά ζηηο νπζίεο, ηζρχνπλ ηα εμήο:  

α) Σα αλνζνθαηαζηαιηηθά θαηαζηέιινπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνβηνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Άξα εμππεξεηνχλ κφλν φηαλ δελ είλαη επηζπκεηή ε ελεξγνπνίεζε ηνπ, 

επνκέλσο ζηελ πεξίπησζε ησλ απηνάλνζσλ λνζεκάησλ,  

β) Σα αληηβηνηηθά αλαζηέιινπλ ή παξεκπνδίδνπλ θάπνηα εηδηθή βηνρεκηθή αληίδξαζε 

ηνπ κηθξννξγαληζκνχ. Όκσο δελ είλαη απνηειεζκαηηθά θαηά ησλ ηψλ, δηφηη απηνί δελ 

δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο κεηαβνιηθφ κεραληζκφ. Άξα ηα αληηβηνηηθά εμππεξεηνχλ ζηελ 

πεξίπησζε ησλ λνζεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ βαθηήξηα, πξσηφδσα θαη κχθεηεο. 

γ) Σα εκβφιηα είλαη λεθξνί ή εμαζζελεκέλνη κηθξννξγαληζκνί ή ηκήκαηα ηνπο. 

Πξφθεηηαη γηα αληηγφλα πνπ δηεγείξνπλ ην αλνζνβηνινγηθφ ζχζηεκα, ρσξίο λα είλαη 

επηθίλδπλα γηα ηνλ νξγαληζκφ. Γη' απηφ, ζεσξεηηθά, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξφιεςε θάζε αζζέλεηαο πνπ πξνθαιείηαη απφ κηθξννξγαληζκφ (βαθηήξην, ηφ, κχθεηα 

θαη πξσηφδσν). 

δ) Οη ηληεξθεξφλεο είλαη πξσηεΐλεο κε εηδηθή αληηηηθή δξάζε. Ζ παξαγσγή θαη ε έθθξηζε 

ηνπο απφ θχηηαξα πνπ κνιχλζεθαλ απφ ηφ εκπνδίδνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηψλ ζε 

άιια θχηηαξα. Άξα νη ηληεξθεξφλεο εμππεξεηνχλ ζηα λνζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ 

ηνχο. ε) Οη νξνί πεξηέρνπλ έηνηκα αληηζψκαηα ηα νπνία έρνπλ παξαρζεί ζε θάπνην άιιν 

άηνκν ή ζε δψν. Με ηνπο νξνχο επηηπγράλεηαη παζεηηθή αλνζία ηεο νπνίαο ε δξάζε είλαη 

άκεζε, αιιά ε δηάξθεηα παξνδηθή. Γη' απηφ, ζεσξεηηθά, κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε 

ζεξαπεία θάζε αζζέλεηαο πνπ πξνθαιείηαη απφ κηθξννξγαληζκφ (βαθηήξην, ηφ, κχθεηα 

θαη, πξσηφδσν. 
 

2. τη γραφική παράσταση (Α) φαίνεται η μεταβολή του αριθμού των ιών ΗIV σε 

σχέση με τον χρόνο σε έναν άνθρωπο που μολύνθηκε από τον ιό. τη γραφική 

παράσταση (Β) φαίνεται η μεταβολή της συγκέντρωσης των Σ-βοηθητικών 

λεμφοκυτ-τάρων σε σχέση με τον χρόνο στον ίδιο άνθρωπο. 
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      α) Αξιολογώντας τις πληροφορίες από τις δύο παραπάνω γραφικές παραστάσεις 

να εξηγήσετε τι συμβαίνει στον οργανισμό του συγκεκριμένου ανθρώπου: 

1)κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου από τη μόλυνση, 2) στο τέλος του τρίτου 

χρόνου από τη μόλυνση και 3)στο τέλος του έκτου χρόνου από τη μόλυνση. 

      β) Να δικαιολογήσετε τη μεταβολή του αριθμού των αντισωμάτων στον 

παραπάνω άνθρωπο κατά τη διάρκεια των έξι ετών από τη στιγμή της μόλυνσης 

του από τον ιό ΗIV. 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 
 

α1) Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ ν αξηζκφο ησλ ηψλ ΖIV απμάλεηαη κε 

εθζεηηθφ ηξφπν, θαζψο πξνζβάιιεη φιν θαη πεξηζζφηεξα βνεζεηηθά ιεκθνθχηηαξα. 

Σα βνεζεηηθά ιεκθνθχηηαξα αξρηθφ πνιιαπιαζηάδνληαη, κεηά ιηγνζηεχνπλ θαη ζην 

ηέινο ηνπ πξψηνπ ρξφλνπ επαλέξρνληαη ζηα επίπεδα πνπ ήηαλ πξηλ ηελ εηζβνιή ηνπ 

ηνχ. ε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ην άηνκν πεξλά δηάθνξεο αζζέλεηεο, ηηο νπνίεο 

θαηαπνιεκά ηθαλνπνηεηηθφ. Άιια ιεκθνθχηηαξα έρνπλ θηλεηνπνηεζεί (Β θαη Σ) θαη 

έρεη μεθηλήζεη ε παξαγσγή ησλ αληηζσκάησλ πνπ αληρλεχνληαη ζην πιάζκα ηνπ 

αίκαηνο. 
α2) ην ηέινο ηνπ ηξίηνπ ρξφλνπ ηα βνεζεηηθά ιεκθνθχηηαξα κεηψλνληαη ζηαδηαθά, 

παξακέλνπλ φκσο αθφκα ζε αξθεηά πςειά επίπεδα. Ο ηφο θαίλεηαη λα θαηαπνιεκάηε, 
δηφηη κεηψλεηαη αξηζκεηηθά, θαη ζην ηέινο ηνπ ηξίηνπ ρξφλνπ βξίζθεηαη ζηα θαηψηεξα 
επίπεδα. 

 
α3) ην ηέινο ηνπ έθηνπ ρξφλνπ ν ηφο βξίζθεηαη ζε πςειά επίπεδα θαη ζε δηαξθή 

άλνδν, θαηαιακβάλνληαο πξνθαλψο φιν θαη πεξηζζφηεξα ιεκθνθχηηαξα. Σα βνεζε-
ηηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα κεηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θαη έρνπλ θηάζεη ζε νξηαθά 
ρακειά επίπεδα, πνιχ θάησ απφ ηα θπζηνινγηθά. 

 
β) Γλσξίδνπκε φηη ηα αληηζψκαηα παξάγνληαη απφ ηα Β-ιεκθνθχηηαξα θαη ζπγθεθξηκέλα 

απφ ηα πιαζκαηνθχηηαξα. Γηα λα δηαθνξνπνηεζνχλ φκσο ηα Β-ιεκθνθχηηαξα, παίξλνπλ 
εληνιή απφ ηα Σ-βνεζεηηθά ιεκθνθχηηαξα. ηνπο 6 πεξίπνπ κήλεο φπνπ παξαηεξνχκε 
κηα αχμεζε ησλ Σ- ιεκθνθπηηάξσλ ζα ππάξρεη θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο αληηζσκάησλ 
γηα ηνλ ηφ, επεηδή ζα έρεη γίλεη ελεξγνπνίεζε ησλ Β -ιεκθνθπηηάξσλ. Σα αληηζψκαηα 
ζα ζπλππάξρνπλ κε ηνλ ηφ θαη ε πνζφηεηα ηνπο ζα απμνκεηψλεηαη αλάινγα κε ην πνζφ 
ησλ Σ - βνεζεηηθψλ θαη ησλ Β - ιεκθνθπηηάξσλ πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί απφ απηά. 
πγθεθξηκέλα, κεηά απφ 2 ρξφληα ζα ππάξρεη κεγάιν πνζνζηφ, πνπ ζα θζίλεη ζηαδηαθά 
κέρξη λα κεδεληζηεί ζρεδφλ κεηά απφ 6 κε 7 ρξφληα. Ζ πνζφηεηα ησλ αληηζσκάησλ πνπ 
ζα παξαρζνχλ γηα ηηο άιιεο ηπραίεο επθαηξηαθέο ινηκψμεηο πνπ ζα πξνζβάιινπλ ην 
άηνκν ζα είλαη επίζεο αλάινγε ηνπ πνζνζηνχ ησλ Σ - ιεκθνθπηηάξσλ. Ζ παληειήο 
αληθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα ηα δεκηνπξγήζεη κεηά απφ 8 -10 ρξφληα ηνλ νδεγεί 
ζηνλ ζάλαην. Σαπηφρξνλα ν ηφο έρεη δπλαηφηεηα κεηάιιαμεο θαη θαζηζηά ην 
αληηζψκαηα άρξεζηα. 
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3. Να μελετήσετε τα παρακάτω διαγράμματα που παρουσιάζουν τις αλλαγές ως 

προς τον αριθμό των ιών και των αντισωμάτων που παράγονται από το 

οργανισμό λόγω του ιού και να διατυπώσετε τα συμπεράσματά σας. Θα 

μπορούσαν τα διαγράμματα αυτά να αφορούν τον ιό του AIDS και γιατί; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 
 

Απφ ηε κειέηε ησλ δηαγξακκάησλ πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 
 
Μεηά ηελ εηζβνιή ηνπ ηνχ πεξλά έλα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ιέγεηαη επψαζε θαη είλαη 

ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη ην κηθξφβην γηα λα εμαπισζεί ζηνλ νξγαληζκφ. ε απηφ ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα ν νξγαληζκφο δελ εθδειψλεη ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο, δελ ππάξρνπλ 
αληηζψκαηα γηα ηνλ ηφ θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αηφκνπ είλαη θπζηνινγηθή. 

ηε ζπλέρεηα ν νξγαληζκφο λνζεί. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ αληηζσκάησλ είλαη αθφκα 
κεδεληθή έσο κηθξή. Πξνο ην ηέινο ηεο αζζέλεηαο ηα αληηζψκαηα αξρίδνπλ λα απμάλνληαη. 
Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη φηη πξφθεηηαη γηα πξσηνγελή αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε. Οη 
ηνί βξίζθνληαη αξηζκεηηθά ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή πνζφηεηα θαη έρνπλ «θαηαιάβεη» 
πνιιά θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ. Ο ππξεηφο ηνπ αηφκνπ είλαη πνιχ πςειφο, δηφηη κε ηνλ 
κε εηδηθφ κεραληζκφ άκπλαο ν νξγαληζκφο πξνζπαζεί λα παξεκπνδίζεη ηε δξάζε ησλ 
ελδχκσλ θαη ηαπηφρξνλα ηελ εμάπισζε ησλ ηψλ. 

Όηαλ ε ζπγθέληξσζε ησλ αληηζσκάησλ θηάζεη ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ πνζφ, ην άηνκν 
αλαξξψλεη. Οη ηνί ζηαδηαθά εμνπδεηεξψλνληαη θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αηφκνπ επα-
λέξρεηαη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ αληηζσκάησλ φκσο παξακέλεη ζε 
πςειά επίπεδα γηα ζρεηηθά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, πξνζηαηεχνληαο ηνλ νξγαληζκφ. 

 
Σα δηαγξάκκαηα απηά δελ ζα κπνξνχζαλ λα αθνξνχλ ηνλ ηφ ηνπ ΑΗDS, δηφηη νη ηνί 

απηνί δελ εμαιείθνληαη πνηέ απφ ηνλ νξγαληζκφ. Δπηπιένλ, ηα αληηζψκαηα γηα ηνλ ηφ ηνπ 
ΑΗDS εκθαλίδνληαη κεηά ηελ παξέιεπζε 6 εβδνκάδσλ έσο 6 κελψλ απφ ηελ εηζβνιή ηνπ 
ηνχ ζηνλ νξγαληζκφ. Σν άηνκν δελ λνζεί ιφγσ ηνπ ίδηνπ ηνπ ηνχ, αιιά ιφγσ άιισλ επθαη-
ξηαθψλ κνιχλζεσλ. Δπίζεο, ν ηφο ζπλππάξρεη ζην κνιπζκέλν άηνκν κε ηα αληηζψκαηα πνπ 
έρνπλ παξαρζεί γη' απηφλ. 
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ΛΕΞΕΙ – ΚΛΕΙΔΙΑ 

 

AIDS: χλδξνκν ηεο Δπίθηεηεο Αλνζνβηνινγηθήο Αλεπάξθεηαο 

(Acquired Immune Deficiency Syndrome: AIDS) 

HIV: Ρεηξντφο, είλαη δειαδή ηφο RNA. Γηαζέηεη, εθηφο απφ ην 

γελεηηθφ ηνπ πιηθφ (RNA), θαη ην έλδπκν αληίζηξνθε 

κεηαγξαθάζε, κε ην νπνίν κπνξεί λα γίλεη ζχλζεζε DNA 

κε κήηξα ην RNA ηνπ ηνχ. Σν γελεηηθφ πιηθφ ηνπ 

ηνχ, θαζψο θαη ηα δηάθνξα έλδπκα πνπ δηαζέηεη, είλαη 

θιεηζκέλα ζε έλα πξσηετληθφ θαςίδην, ην νπνίν 

πεξηβάιιεηαη απφ έλα ιηπνπξσηετληθήο θχζεο έιπηξν. Ο 

ηφο πξνζβάιιεη θπξίσο ηα βνεζεηηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα, 

θαζψο θαη άιια είδε θπηηάξσλ, φπσο είλαη ηα 

θπηηαξνηνμηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα θαη ηα λεπξηθά θχηηαξα. 

Ο ηφο εηζβάιιεη ζηα θχηηαξα απηά, αθνχ πξνζδεζεί ζηνπο 

εηδηθνχο ππνδνρείο πνπ ππάξρνπλ ζηελ επηθάλεηά ηνπο. 

 

Αλνζναλεπάξθεηα: Ζ εμαζζέλεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλνζνβηνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ 

Βνεζεηηθά Σ- ιεκθνθχηηαξα: ελεξγνπνηνχληαη απφ ην εθηεζεηκέλν ζηελ επηθάλεηα ησλ 

καθξνθάγσλ ηκήκα ηνπ αληηγφλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ελεξγνπνηνχλ ηα Β-ιεκθνθχηηαξα ή άιια είδε Σ-

ιεκθνθπηηάξσλ κέζσ νπζηψλ πνπ εθθξίλνπλ. 

Φνξέαο: Άηνκν πνπ έρεη κνιπλζεί απφ ηνλ ηφ HIV αιιά δελ έρεη 

εθδειψζεη αθφκα ηελ ηππηθή ζπκπησκαηνινγία ηεο 

αζζέλεηαο. Μπνξεί λα κεηαδψζεη ηελ αζζέλεηα ρσξίο λα ην 

γλσξίδεη 

ΑΕΣ. DCC: Φάξκαθα, πνπ θαζπζηεξνχλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνχ θαη 

παξεκπνδίδνπλ ηελ αληίζηξνθε κεηαγξαθή. Σα θάξκαθα 

απηά σζηφζν έρνπλ ζνβαξέο παξελέξγεηεο θαη ζα πξέπεη 

λα ρνξεγνχληαη απφ εηδηθνχο γηαηξνχο θαη ζε 

εμεηδηθεπκέλα ηαηξηθά θέληξα. 
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ΕΡΩΣΗΕΙ – ΑΚΗΕΙ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΧΟΛΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ 

 

1. Να περιγράψετε τον τρόπο πολλαπλασιασμού του ιού HIV με τη βοήθεια του 

παρακάτω σχήματος. 

 
ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 
Ο ηφο HIV ζπλδέεηαη κε ηνπο εηδηθνχο ππνδνρείο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πιαζκαηηθή 

κεκβξάλε ησλ βνεζεηηθψλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ. Σν γελεηηθφ πιηθφ ηνπ ηνχ εηζέξρεηαη ζηα 

βνεζεηηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα θαη πνιιαπιαζηάδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην έλδπκν αληίζηξνθε 

κεηαγξαθάζε, αμηνπνηψληαο ηνπο κεραληζκνχο ηνπ θπηηάξνπ. 
 Αξρηθά απφ ην RNA ηνπ ηνχ ζπληίζεηαη κνλφθισλν DNA, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα 

κεηαηξέπεηαη ζε δίθισλν DNA. πλήζσο ην δίθισλν DNA ηνπ ηνχ ζπλδέεηαη κε ην DNA ηνπ 

θπηηάξνπ - μεληζηή θαη παξακέλεη αλελεξγφ (ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε). Καηά ηελ πεξίνδν 
απηή ην άηνκν ζεσξείηαη θνξέαο ηνπ ηνχ. 

Όηαλ ελεξγνπνηεζεί ν ηφο ζα αξρίζεη λα πνιιαπιαζηάδεηαη. Οη θαηλνχξηνη ηνί πνπ 

πξνθχπηνπλ κνιχλνπλ άιια βνεζεηηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα. 
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2. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος που δυσκολεύει τους επιστήμονες να 

παραγάγουν ένα εμβόλιο για τον ιό του AIDS; 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 
 

Ζ παξαζθεπή εκβνιίνπ βξίζθεηαη αθφκε ζε πεηξακαηηθφ ζηάδην, εμαηηίαο πξνβιεκάησλ 

πνπ νθείινληαη ζηελ πνιπκνξθηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ν ηφο κε ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη λα 

κεηαιιάζζεηαη. 

3. Να αναφέρετε τα στάδια εξέλιξης της νόσου από τη στιγμή που ένα άτομο 

προσβληθεί από τον ιό HIV. 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 
 

Όηαλ ν ηφο HIV εηζέιζεη ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ αλζξψπνπ, αξρίδεη έλαο «αγψλαο» κεηαμχ 

απηνχ θαη ηνπ αλνζνβηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Με ηελ είζνδφ ηνπ ζηνλ νξγαληζκφ ν ηφο HIV 
ζπλδέεηαη κε ηνπο εηδηθνχο ππνδνρείο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πιαζκαηηθή κεκβξάλε ησλ 

βνεζεηηθψλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ θαη κνιχλεη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ απφ απηά ηα θχηηαξα. Καη’ 

απηφ ηνλ ηξφπν ην γελεηηθφ πιηθφ ηνπ ηνχ εηζέξρεηαη ζηα βνεζεηηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα. Δθεί 

πνιιαπιαζηάδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ην έλδπκν αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε θαη αμηνπνηψληαο ηνπο 
κεραληζκνχο ηνπ θπηηάξνπ. Αξρηθά απφ ην RNA ηνπ ηνχ ζπληίζεηαη κνλφθισλν DNA, ην νπνίν 

ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεηαη ζε δίθισλν DNA. πλήζσο ην δίθισλν DNA ηνπ ηνχ ζπλδέεηαη κε ην 

DNA ηνπ θπηηάξνπ - μεληζηή θαη παξακέλεη αλελεξγφ (ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε). Καηά ηελ 
πεξίνδν απηή ην άηνκν ζεσξείηαη θνξέαο ηνπ ηνχ. 

Τπάξρεη φκσο ε πηζαλφηεηα λα ελεξγνπνηεζεί ν ηφο θαη λα αξρίζεη λα πνιιαπιαζηάδεηαη. 

Οη θαηλνχξηνη ηνί πνπ πξνθχπηνπλ κνιχλνπλ άιια βνεζεηηθά Σ-ιεκθνθχηηαξα. Απφ ηε ζηηγκή 

ηεο κφιπλζεο ηνπ νξγαληζκνχ απφ ηνλ ηφ κέρξη ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ (κε ηελ αλίρλεπζε ηνπ 
ηνχ ζην αίκα) απαηηείηαη αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ κπνξεί λα έρεη δηάξθεηα απφ 6 εβδνκάδεο 

έσο 6 κήλεο. ην δηάζηεκα απηφ ην άηνκν εκθαλίδεη ινηκψμεηο, νη νπνίεο γξήγνξα παξέξρνληαη 

θαη δελ νδεγνχλ ζηελ ππνςία γηα ηελ χπαξμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο λφζνπ. Σν άηνκν φκσο κπνξεί 
λα κεηαδίδεη ηνλ ηφ ρσξίο λα ην γλσξίδεη.  

Μεηά απφ αξθεηά ρξφληα (ζπλήζσο 7 έσο 10), δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην 

αλνζνβηνινγηθφ ζχζηεκα ελεξγνπνηείηαη απφ πνιιά αληηγφλα, εθδειψλεηαη ε ηππηθή 
ζπκπησκαηνινγία ηεο αζζέλεηαο (πςειφο ππξεηφο, έληνλεο ινηκψμεηο, δηάξξνηεο). Καηά 

ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα ν ηφο κνιχλεη θαη θαηαζηξέθεη φιν θαη πεξηζζφηεξα βνεζεηηθά Σ-

ιεκθνθχηηαξα, κε απνηέιεζκα λα εμαζζελεί ε ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνβηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. Με 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηα ζπκπηψκαηα απηά γίλνληαη εληνλφηεξα θαη ην άηνκν νδεγείηαη ηειηθά 
ζην ζάλαην. 

4. Με ποιες μεθόδους μπορεί να γίνει η διάγνωση του AIDS; 

 

ΑΠΑΝΣΖΖ: 

 

Ζ δηάγλσζε ηεο λφζνπ γίλεηαη είηε κε ηελ αλίρλεπζε ηνπ RNA ηνπ ηνχ είηε κε ηελ 

αλίρλεπζε ησλ εηδηθψλ γηα ηνλ ηφ αληηζσκάησλ ζην αίκα ηνπ αζζελνχο. Απηφ είλαη 

δπλαηφ λα γίλεη κεηά ηελ παξέιεπζε 6 εβδνκάδσλ έσο 6 κελψλ απφ ηελ εηζβνιή ηνπ ηνχ 

ζηνλ νξγαληζκφ. Γπζηπρψο φκσο ε χπαξμε εηδηθψλ αληηζσκάησλ ή εηδηθψλ 

θπηηαξνηνμηθψλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ αηφκνπ δε ζεκαίλεη απηφκαηα 

θαη αλνζία. Ο ηφο ζπλππάξρεη ζην κνιπζκέλν άηνκν κε ηα αληηζψκαηα πνπ έρνπλ 

παξαρζεί γη’ απηφλ. 
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2000 
ΘΔΜΑΣΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

ΘΕΜΑ 1
ο

 

ηηο εξσηήζεηο 1-3, λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηνλ αξηζκφ ηεο εξψηεζεο θαη 

δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

1. Οη ηνί είλαη: 

α. παξάζηηα 

β. μεληζηέο 

γ. απνηθνδνκεηέο 

δ. παξαγσγνί. 

2. Οη ηληεξθεξφλεο παξάγνληαη απφ νξηζκέλα θχηηαξα πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ: 

α. βαθηήξην 

β. πξσηφδσν 

γ. ηφ 

δ. κχθεηα. 

3. Σν AIDS νθείιεηαη ζε: 

α. βαθηήξην 

β. ηφ 

γ. κχθεηα 

δ. πξσηφδσν. 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

Α.  Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο, ζπκπιεξψλνληαο ηα 

θελά κε ηηο ζσζηέο ιέμεηο. 

1. Ζ δξάζε ησλ Σ ιεκθνθπηηάξσλ ζην ζχλνιφ ηεο απνηειεί ηελ .......................... 

αλνζία. 

Β.  Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηα γξάκκαηα ηεο ζηήιεο Η θαη δίπια ζε θάζε γξάκκα 

ηνλ αξηζκφ ηεο ζηήιεο ΗΗ, πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

 

ΣΖΛΖ Η ΣΖΛΖ ΗΗ 

α. Δλεξγεηηθή αλνζία 1.Δπηηπγράλεηαη κε νξφ 

β. Οκνηφζηαζε 2. Δίζνδνο ελφο παζνγφλνπ κηθξννξγαληζκνχ ζηνλ 

νξγαληζκφ καο 

γ. Μφιπλζε 3.Δπηηπγράλεηαη κε   αληηβηνηηθά 

δ. Παζεηηθή αλνζία 4.Δπηηπγράλεηαη κε εκβφιηα 

 5.Ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα δηαηεξεί ζηαζεξέο ηηο 

εζσηεξηθέο ηνπ ζπλζήθεο 
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ΘΕΜΑ 3
ο

  

Ο αλζξψπηλνο νξγαληζκφο κνιχλεηαη απφ ηνπο παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο θαη 

αληηκεησπίδεη απηέο ηηο κνιχλζεηο κε δηάθνξνπο κεραληζκνχο, φπσο ν ππξεηφο, ε 

θιεγκνλή, ε παξαγσγή αληηζσκάησλ θ.α. 

α.  Με πνηνπο ηξφπνπο ν ππξεηφο πξνζηαηεχεη ηνλ νξγαληζκφ καο απφ ηνπο 

παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο;  

β.  Να αλαθέξεηε νλνκαζηηθά ηα ζηάδηα κηαο θιεγκνλήο θαη λα εμεγήζεηε ηε 

ρξεζηκφηεηα δεκηνπξγίαο ηνπ ηλψδνπο. 

γ.  Έλαο άλζξσπνο κνιχλεηαη γηα πξψηε θνξά απφ έλαλ παζνγφλν κηθξννξγαληζκφ. 

Μεηά απφ δχν κήλεο, εθηίζεηαη γηα δεχηεξε θνξά ζηνλ ίδην κηθξννξγαληζκφ.  

- Πψο νλνκάδεηαη ε αλνζνινγηθή αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ, κεηά απφ θάζε 

έθζεζε ζην ζπγθεθξηκέλν κηθξννξγαληζκφ;  

- Πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ αληηδξάζεσλ, σο πξνο ην ρξφλν 

παξαγσγήο ησλ αληηζσκάησλ;       

   

2001 
ΘΔΜΑΣΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 

ΘΕΜΑ 1
ο

 

Α.  ηηο εξσηήζεηο 1-2, λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηνλ αξηζκφ ηεο εξψηεζεο θαη 

δίπια ηνπ ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

1.  Σν ηξππαλφζσκα πξνθαιεί: 

α. δπζεληεξία  

β. εινλνζία 

γ. αζζέλεηα ηνπ χπλνπ 

δ. ρνιέξα. 

2. Παζεηηθή αλνζία επηηπγράλεηαη κε ρνξήγεζε: 

 α. νξνχ αληηζσκάησλ 

 β. εκβνιίνπ 

 γ. αληηβηνηηθνχ 

 δ. ηληεξθεξφλεο. 

Β. Να απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο. 

 Ση είλαη ηα ελδνζπφξηα; 

 Κάησ απφ πνηεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ζρεκαηίδνληαη ηα ελδνζπφξηα; 

 Πνηνο είλαη ν ξφινο ησλ ελδνζπνξίσλ; 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

Να πεξηγξάςεηε ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηψλ πνπ ην γελεηηθφ ηνπο πιηθφ είλαη: 

 α. DNA  

 β. RNA. 
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ΘΕΜΑ 3
ο

 

1. Πψο εμεγείηαη ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν άλζξσπνη νη νπνίνη εθηέζεθαλ ζηνλ ηφ 

ηνπ AIDS δελ κνιχλζεθαλ;  

2. Να εμεγήζεηε ην ξφιν ησλ καθξνθάγσλ θπηηάξσλ ζηελ άκπλα ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ. 

3. Να εμεγήζεηε ηηο δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ απφ ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ δελ νθείιεηαη ζε 

παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο. 

2002 
ΘΔΜΑΣΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

Σηηο εξσηήζεηο 1-3, λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια 

ηνπ ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

1.  Σα ελδνζπφξηα ζρεκαηίδνληαη απφ: 

α. θπηά 

β. DNA ηνχο 

γ. βαθηήξηα 

δ. RNA ηνχο. 

2.  Πνην απφ ηα παξαθάησ φξγαλα ραξαθηεξίδεηαη πξσηνγελέο ιεκθνεηδέο φξγαλν; 

α. ζπιήλαο 

β. ακπγδαιέο 

γ. ζχκνο αδέλαο 

δ. γαζηξεληεξηθφο ζσιήλαο. 

3.  Μεγάιεο πνζφηεηεο αλνζνζθαηξηλψλ εθθξίλνληαη απφ: 

α. θπζηθά θχηηαξα θνληάδεο 

β. καθξνθάγα 

γ. πιαζκαηνθχηηαξα 

δ. βνεζεηηθά Σ ιεκθνθχηηαξα. 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

1.  Να αλαθέξεηε ηνπο κεραληζκνχο δξάζεο ησλ αληηβηνηηθψλ. 

 

ΘΕΜΑ 3
ο

 

1.  Πνηεο ιεηηνπξγίεο επηηεινχλ ηα Σ ιεκθνθχηηαξα; 

2.  Να αλαθέξεηε ηνπο ξφινπο ησλ αληηζσκάησλ. 

3.  Έλαο άλζξσπνο κνιχλεηαη απφ έλα παζνγφλν βαθηήξην πνπ παξάγεη κία 

εμσηνμίλε. ηνλ άλζξσπν απηφ δελ εθδειψλεηαη αζζέλεηα. Να εμεγήζεηε ηνπο 

πηζαλνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν άλζξσπνο απηφο δελ λνζεί. 
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2002 
ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

Α. ηηο εξσηήζεηο 1-2, λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηνλ αξηζκφ ηεο εξψηεζεο θαη 

δίπια ηνπ ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

1.  Ο ηφο πνπ πξνθαιεί ην AIDS αλήθεη ζηνπο: 

α. εξπεηντνχο 

β. επινγντνχο 

γ. πηθνξλντνχο 

 δ. ξεηξντνχο.   

2.  Πνηνλ απφ ηνπο παξαθάησ θπηηαξηθνχο ζρεκαηηζκνχο δελ δηαζέηνπλ ηα 

βαθηήξηα; 

α. ξηβνζψκαηα 

β. θπηηαξηθφ ηνίρσκα 

γ. ελδνπιαζκαηηθφ δίθηπν 

δ. ππξελνεηδέο. 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

 

1.  α. Ση είλαη νξφο; 

β. Απφ πνηα δηαδηθαζία πξνέξρνληαη νη νξνί; 

γ. Πνηνη νξνί ζεσξνχληαη σο νη θαηαιιειφηεξνη γηα ηνλ άλζξσπν θαη γηαηί;  

2.  α. Ση είλαη εκβφιηα; 

     β. Ση κπνξεί λα πεξηέρνπλ ηα εκβφιηα; 

γ. Να εμεγήζεηε ζε πνηα ηδηφηεηα ηνπ αλνζνβηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηεξίδεηαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ εκβνιίσλ. 

ΘΕΜΑ 3
ο

 

 

Έλαο άλζξσπνο πξνζβάιιεηαη απφ ην παζνγφλν βαθηήξην Salmonella. 

α. Να εμεγήζεηε πνηεο είλαη νη πηζαλέο αηηίεο ηεο παζνγφλνπ δξάζεο απηνχ ηνπ 

βαθηεξίνπ. 

β. Να πεξηγξάςεηε ηελ αλνζνβηνινγηθή απάληεζε ηνπ νξγαληζκνχ κεηά ηελ πξψηε 

πξνζβνιή απφ ην παξαπάλσ παζνγφλν βαθηήξην. 
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2003 
ΘΔΜΑΣΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ:  

ΘΕΜΑ 1
ο

  

Σηηο εξσηήζεηο 1-3, λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο εξώηεζεο θαη δίπια ηνπ 

ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε.  

 1.   Σα θχηηαξα πνπ παξάγνπλ ηληεξθεξφλεο έρνπλ κνιπλζεί  απφ:  

α. βαθηήξηα   

β. ηνχο  

γ. πιαζκψδηα  

δ. πξσηφδσα.  

2.   Ζ ζχθηιε  νθείιεηαη ζε:  

   α. βαθηήξηα   

   β. πξσηφδσα  

   γ. κχθεηεο  

   δ. ηνχο.   

3.   Σα ινηκψδε λνζήκαηα νθείινληαη:   

  α. ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία   

  β. ζε αθξαίεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο  

   γ. ζε παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο  

   δ. ζηε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο.  

ΘΕΜΑ 2
ο

    

1.   Ση είλαη ηα δεξκαηφθπηα;  

2.   Με πνηνπο ηξφπνπο κεηαδίδεηαη ην AIDS;  

3.   Να νξίζεηε ην θαηλφκελν ηεο αιιεξγίαο.  
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ΘΕΜΑ 4
ο

    

Έλαο άλζξσπνο κνιχλεηαη απφ έλαλ ηφ γηα πξψηε θνξά. Σν παξαθάησ δηάγξακκα 

απεηθνλίδεη ηηο ζπγθεληξψζεηο αληηγφλσλ θαη αληηζσκάησλ απηνχ ηνπ αλζξψπνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ινίκσμεο.  

 
1.   Πνηα θακπχιε αληηζηνηρεί ζηα αληηγφλα θαη πνηα ζηα αληηζψκαηα;  

   Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο.  

2.   Πψο ζπκβάιιεη ν ππξεηφο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ηνχ απφ ηνλ νπνίν κνιχλζεθε 

ν ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο;   

3.   ηελ πεξίπησζε πνπ ν άλζξσπνο απηφο κνιπλζεί γηα δεχηεξε θνξά απφ ηνλ ίδην 

ηφ, λα αλαθέξεηε πνηα θχηηαξα ηνπ αλνζνβηνινγηθνχ ηνπ κεραληζκνχ ζα 

ελεξγνπνηεζνχλ.  

2003 

 

ΔΞΔΣΑΔΗ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

Α.  ηηο εκηηειείο πξνηάζεηο 1 έσο 5, λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηνλ αξηζκφ ηεο 

θξάζεο θαη δίπια ηνπ ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζην ζσζηφ ζπκπιήξσκά ηεο. 

1.  Σν πιαζκψδην είλαη 

α. πξνθαξπσηηθφο νξγαληζκφο. 

β. κνλνθχηηαξνο επθαξπσηηθφο κηθξννξγαληζκφο. 

γ. παζνγφλνο ηφο. 

δ. κνλφθισλν DNA. 

2.  Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ ηψλ γίλεηαη 

α. κφιηο απηνί εγθαηαιείςνπλ ην θχηηαξν ζην νπνίν παξαζηηνχλ. 

β. ζην εζσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ . μεληζηή. 

γ. πξηλ απηνί εηζβάινπλ ζην θχηηαξν . μεληζηή. 

δ. φηαλ έρνπλ απνζεθεχζεη ηα απαξαίηεηα γηα ην ζθνπφ απηφ λνπθιενηίδηα απφ 

ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 
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3.  Σν δέξκα ηνπ αλζξψπνπ 

α. παξάγεη ιεκθνθχηηαξα. 

β. εθθξίλεη πδξνρισξηθφ νμχ. 

γ. πξνθαιεί ηνλ ππξεηφ. 

δ. εκπνδίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ είζνδν κηθξνβίσλ ζηνλ νξγαληζκφ. 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

Α.  Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί, αθνχ δηαγξάςεηε 

έλαλ απφ ηνπο δχν επξηζθφκελνπο κέζα ζηελ παξέλζεζε φξνπο, έηζη ψζηε θάζε 

πξφηαζε λα είλαη ζσζηή. 

1.  Υεκηθέο νπζίεο πνπ απειεπζεξψλνληαη είηε απφ ηξαπκαηηζκέλα θχηηαξα είηε απφ 

ηνπο εηζβνιείο . κηθξννξγαληζκνχο, πξνζειθχνπλ ( θαγνθχηηαξα/ θαηαζηαιηηθά Σ-

ιεκθνθχηηαξα) ηα νπνία θηάλνπλ κε ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηελ πεξηνρή ( 

ηεο θιεγκνλήο/ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ). 

ΘΕΜΑ 3
ο

 

Α. 1.  Οη παξαθάησ εμεηδηθεπκέλεο δνκέο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ εκπιέθνληαη ζηε 

ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο 

α. εηδηθφ θέληξν ξχζκηζεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ εγθέθαιν. 

β. εηδηθά λεπξηθά θχηηαξα.ζεξκνυπνδνρείο ηνπ δέξκαηνο. 

γ. ηδξσηνπνηνί αδέλεο θαη αηκνθφξα αγγεία ζηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο. 

Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηηο δνκέο απηέο κε ηε ζεηξά πνπ ελεξγνπνηνχληαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκνηνζηαηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο ζεξκνξξχζκηζεο. 

2. Ζ παξαγσγή ηνπ ηδξψηα κε ηαπηφρξνλε αγγεηνδηαζηνιή ησλ αγγείσλ ηνπ δέξκαηνο 

ηη απνηέιεζκα έρεη ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ αίκαηνο; 

3.  ε ρακειή ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, πνηα ζα είλαη ε αληίδξαζε ησλ αηκνθφξσλ 

αγγείσλ ηνπ δέξκαηνο πνπ ζα νδεγνχζε, κεηά ην θαηάιιειν ζήκα ηνπ εγθεθάινπ, 

ζηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο; Να εμεγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Β.  Αιιεξγία είλαη ε αληίδξαζε ηνπ αλνζνβηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ 

ελάληηα ζε παξάγνληεο πνπ δελ είλαη παζνγφλνη ή δελ πξνθαινχλ θίλδπλν γηα ηελ 

πγεία. Σνπνζεηήζηε ηα ζηάδηα ηεο αιιεξγίαο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ, κε ηε 

ζσζηή ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ εμέιημε ηεο αληίδξαζεο απηήο: 

α. παξαγσγή ηζηακίλεο. 

β. επαηζζεηνπνίεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε αιιεξγηνγφλν. 

γ. εκθάληζε θαηαξξνήο, άζζκαηνο, δηάξξνηαο θ.ά.. 

δ. επαλέθζεζε ζην αιιεξγηνγφλν. 
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2003 

 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

ηηο εξσηήζεηο 1-3 λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηφ ζαο ηνλ αξηζκφ ηεο εξψηεζεο θαη 

δίπια ηνπ ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζσζηή απάληεζε. 

1. Σν ηνμφπιαζκα είλαη : 

α. βαθηήξην 

β. ηφο 

γ. κχθεηαο 

δ. πξσηφδσν. 

2. Ζ αζζέλεηα ηνπ AIDS νθείιεηαη ζε : 

 α. ξεηξντφ 

 β. εξπεηντφ 

 γ. κχθεηα 

 δ. πξσηφδσν. 

3. Πξσηνγελή ιεκθηθά φξγαλα είλαη:  

 α. ν κπειφο ησλ νζηψλ θαη νη ιεκθαδέλεο 

 β. ν κπειφο ησλ νζηψλ θαη ν ζχκνο αδέλαο 

 γ. νη ακπγδαιέο θαη νη ιεκθαδέλεο 

 δ. ν ζχκνο αδέλαο θαη ν ζπιήλαο. 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

1. Πνηεο παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο νλνκάδνληαη απηνάλνζα λνζήκαηα; 

2. Ση είλαη ε νκνηφζηαζε; 

ΘΕΜΑ 4
ο

  

Έλαο άλζξσπνο κνιχλεηαη ηαπηφρξνλα απφ δχν δηαθνξεηηθά κηθξφβηα α θαη β. ην 

παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη νη ζπγθεληξψζεηο ησλ αληηζσκάησλ ζην αίκα 

απηνχ ηνπ αλζξψπνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εκεξψλ πνπ αθνινπζνχλ ηε κφιπλζε. 

 

τρόνος

Μόλσνση 
από μικρόβια
α και β 

Αντισώματα
 για μικρόβια α

Αντισώματα για
μικρόβια β

Σ
σ
γκ

έν
τρ

ω
σ

η
 α

ντ
ισ

ω
μ

ά
τω

ν
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Α.  Πνηα θχηηαξα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ παξάγνπλ ηα αληηζψκαηα; 

Β.  Πνην είδνο αλνζνβηνινγηθήο απφθξηζεο αληηπξνζσπεχεη θαζεκία απφ ηηο 

θακπχιεο πνπ αληηζηνηρεί ζηα κηθξφβηα α θαη β; 

Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

Γ. Μεηά απφ κεξηθέο εκέξεο, ν ίδηνο άλζξσπνο εθδειψλεη ζπκπηψκαηα αζζέλεηαο 

πνπ νθείιεηαη ζε έλα απφ ηα δχν κηθξφβηα, απφ ηα νπνία κνιχλζεθε 

πξνεγνπκέλσο. Να εμεγήζεηε ζε πνην απφ ηα δχν κηθξφβηα νθείιεηαη ε αζζέλεηα. 

2004 
ΘΔΜΑΣΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

1.  Οη νξνί πεξηέρνπλ … 

α. αληηγφλα. 

β. Β ιεκθνθχηηαξα. 

γ. αληηζψκαηα. 

δ. ιπζνδχκε. 

2.  Ζ πνιπνκπειίηηδα νθείιεηαη ζε … 

α. βαθηήξην. 

β. ηφ. 

γ. πξσηφδσν. 

δ. κχθεηα. 

3.  Ο ηφο HIV πεξηέρεη… 

α. DNA. 

β. RNA. 

γ. DNA θαη αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε. 

δ. RNA θαη αληίζηξνθε κεηαγξαθάζε. 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

1.  Έλα απφ ηα ζπκπηψκαηα κε ηα νπνία εθδειψλεηαη ε θιεγκνλή, κεηά ηνλ 

ηξαπκαηηζκφ ηνπ δέξκαηνο απφ αηρκεξφ αληηθείκελν θαη ηελ είζνδν παζνγφλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ, είλαη θαη ν πφλνο. Πνχ νθείιεηαη ην ζχκπησκα απηφ; 

2.       Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί λα κεηαδνζεί ε επαηίηηδα C; 

ΘΕΜΑ 3
ο

 

Οη πεξηζζφηεξνη κηθξννξγαληζκνί είλαη ρξήζηκνη ή θαη απαξαίηεηνη γηα ηνλ άλζξσπν. 

1.  Κάπνηνη κηθξννξγαληζκνί ραξαθηεξίδνληαη σο δπλεηηθά παζνγφλνη. Πφηε βιάπηνπλ 

θαη πφηε σθεινχλ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ; 

2.  Απφ πνηνπο κηθξννξγαληζκνχο παξάγνληαη θαη κε πνηνπο κεραληζκνχο δξνπλ ηα 

αληηβηνηηθά; 

3.  Πνηνη κηθξννξγαληζκνί ραξαθηεξίδνληαη σο απνηθνδνκεηέο θαη πνηνο είλαη ν ξφινο 

ηνπο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο; 
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2004 

 

ΔΞΔΣΑΔΗ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

Σηηο εκηηειείο πξνηάζεηο 1 έσο 4, λα γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηνλ αξηζκό ηεο θξάζεο θαη 

δίπια ηνπ ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζην ζσζηό ζπκπιήξσκά ηεο. 

1.  ηνπο επθαξπσηηθνχο νξγαληζκνχο αλήθνπλ 

α. ηα βαθηήξηα θαη νη ηνί. 

β. νη κχθεηεο θαη ηα πξσηφδσα. 

γ. ηα πξσηφδσα θαη νη ηνί. 

δ. ηα βαθηήξηα θαη ηα πξσηφδσα. 

2.  Αληηγφλν είλαη κία μέλε νπζία πνπ 

α. ππάξρεη κφλν ζε βαθηήξηα. 

β. πξνθαιεί αλνζνβηνινγηθή απφθξηζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

γ. δελ ππάξρεη ζηνπο αλζξψπνπο. 

δ. ππάξρεη κφλν ζηε γχξε ησλ αλζέσλ. 

3.  Ζ πεξηνρή ηνπ κνξίνπ ηνπ αληηζψκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ην αληηγφλν νλνκάδεηαη 

α. κεηαβιεηή πεξηνρή. 

β. ζηαζεξή πεξηνρή. 

γ. βαξηά πεξηνρή. 

δ. πξσηνγελήο πεξηνρή. 

4.  Ο ηφο ηεο επίθηεηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο ηνπ αλζξψπνπ (HIV) κεηαδίδεηαη 

κε 

α. θαηαλάισζε κνιπζκέλσλ ηξνθίκσλ. 

β. επαθή κε αζηηθά ιχκαηα. 

γ. κεηάγγηζε κνιπζκέλνπ αίκαηνο. 

δ. ηζίκπεκα κνιπζκέλνπ εληφκνπ. 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

Α. Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θαη λα ζπκπιεξώζεηε ηα 

θελά κε ηηο θαηάιιειεο ιέμεηο. 

1.  Σν δέξκα πεξηέρεη δχν εηδψλ αδέλεο: ηνπο ____________ θαη ηνπο ____________. 

5.  Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ____________ είλαη φηη ιεηηνπξγνχλ σο ππνρξεσηηθά 

ελδνθπηηαξηθά παξάζηηα. 

Β.  Ση είλαη ε ιπζνδχκε θαη πνχ νθείιεηαη ε αληηκηθξνβηαθή δξάζε ηεο; 

ΘΕΜΑ 3
ο

 

1.  Με πνηνπο ηξφπνπο κπνξεί έλαο άλζξσπνο λα απνθηήζεη 

α. ελεξγεηηθή αλνζία; 

β. παζεηηθή αλνζία; 

2.  Αλ ζπγθξηζνχλ κεηαμχ ηνπο ε ελεξγεηηθή θαη ε παζεηηθή αλνζία, 

α. πνηα απφ ηηο δχν ιεηηνπξγεί ηαρχηεξα θαη γηαηί; 

β. πνηα πξνζθέξεη καθξνρξφληα πξνζηαζία θαη γηαηί; 



 

 

Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ Δνιαίοσ Λσκείοσ 

 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ  

 

- 68 - 

3.  Έλαο ηαμηδηψηεο επηζθέπηεηαη κία ρψξα, ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη επηδεκία 

ηεηάλνπ, ρσξίο λα έρεη εκβνιηαζηεί. Καηά ηελ επίζθεςή ηνπ ηξαπκαηίδεηαη. Θα 

θάλεη ηφηε εκβφιην ή νξφ γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ πγεία ηνπ θαη γηαηί; 

2004 

 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ  

ΘΕΜΑ 1
ο

 

Να γξάςεηε ζην ηεηξάδην ζαο ηνλ αξηζκό θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ εκηηειείο πξνηάζεηο 

1 έσο 3 θαη δίπια ην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηε ιέμε ή ηε θξάζε πνπ ζπκπιεξώλεη ζσζηά 

ηελ εκηηειή πξόηαζε. 

1. Σν   πξσηφδσν   πνπ   πξνθαιεί   ηελ   αζζέλεηα   ηνπ   χπλνπ είλαη ... 

α.    ην πιαζκψδην.  

β.    ην ηνμφπιαζκα,  

γ.    ην ηξππαλφζσκα.  

δ.    ε ακνηβάδα. 

2. Αληηζψκαηα παξάγνληαη απφ ηα ... 

α.    Σ - ιεκθνθχηηαξα. 

β.    Β - ιεκθνθχηηαξα,  

γ.    νπδεηεξφθηια.  

δ.    καθξνθάγα. 

3. Απηνάλνζν λφζεκα είλαη ε ... 

α.    πνιηνκπειίηηδα. 

β.    γνλφξξνηα. 

γ,    ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα. 

δ.    πλεπκνληθή θαληηληίαζε. 

ΘΕΜΑ 2
ο

 

1. Πνηεο νπζίεο παξάγνληαη απφ ηνπο αδέλεο ηνπ δέξκαηνο θαη πνηα ε δξάζε ηνπο; 

2. Πνηα είλαη ηα «θξηηήξηα ηνπ Κνρ»; 

ΘΕΜΑ 3
ο

 

Σν ζχλδξνκν ηεο επίθηεηεο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο (ΑIDS) ην νπνίν πξνθαιείηαη 

απφ ηνλ ηφ HIV, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θίλδπλνπο γηα ηελ παγθφζκηα 

πγεία.  

1. Πνηα είδε θπηηάξσλ ηνπ αλζξψπνπ πξνζβάιιεη ν ηφο HIV θαη γηα πνην ιφγν 

πξνζβάιιεη απηά  

2. Πψο θαη πφηε γίλεηαη ε δηάγλσζε ηνπ HIV  

3. Με    πνηνπο    ηξφπνπο    επηκεθχλεηαη    αξθεηά    ν    ρξφλνο επηβίσζεο ησλ 

αζζελψλ κε ΑIDS; 

4. Δίλαη  δπλαηφλ  λα  αληηκεησπηζζεί ν   ηφο HIV ζήκεξα  κε εκβνιηαζκφ Να     

δηθαηνινγήζεηε ελ απάληεζε ζαο . 
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2005 
ΘΔΜΑΣΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ  

 

ΘΕΜΑ 1
ο
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ο

 

 

ΘΕΜΑ 3
ο
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ΔΞΔΣΑΔΗ ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 
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ο

 

 

ΘΕΜΑ 2
ο
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ο
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Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ Δνιαίοσ Λσκείοσ 

 

ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ  

 

- 75 - 

2005 

 

ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΔ ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ  

ΔΠΔΡΗΝΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ 

ΘΕΜΑ 1
ο

 

 ΘΕΜΑ 2
ο
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2006 
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2007 
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ΘΕΜΑ 1
ο
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ΘΕΜΑ 3
ο

 

 
 


