
 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/2/2007 
ΘΕΜΑ 1ο : 
1. Το συµπλήρωµα είναι 

α. κατηγορία πρωτεϊνών που παράγεται από τα Β λεµφοκύτταρα 

β. κατηγορία κυττάρων που συµµετέχει στην ανοσολογική απόκριση 

γ. µια σειρά πρωτεϊνών που βρίσκονται στο πλάσµα και συµµετέχουν στη µη ειδική ανοσία 

δ. κατηγορία κυττάρων που παράγουν τα αντισώµατα. 

2. Για την ανάπτυξη της δευτερογενούς ανοσολογικής απόκρισης υπεύθυνα είναι τα 

α. αντισώµατα 

β. λεµφοκύτταρα µνήµης 

γ.  κυτταροτοξικά Τ κύτταρα 

δ. µακροφάγα. 

3. Τα αυτοαντισώµατα καταστρέφουν  

α. µόνο τους ιούς 

β. όλους τους παθογόνους µικροοργανισµούς  

γ. τα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας 

δ. κύτταρα ή συστατικά του ίδιου του οργανισµού. 

4. Η ανίχνευση αντισωµάτων για τον HIV σε ένα µολυσµένο άτοµο σηµαίνει ότι 

α. το άτοµο αυτό είναι ανοσοποιηµένο 

β. είναι φορέας και µπορεί να µεταδώσει τον ιό 

γ. έχουν καταστραφεί όλα τα βοηθητικά Τ λεµφοκύτταρά του 

δ. έχει καταπολεµηθεί επιτυχώς ο ιός. 

5. Η είσοδος του HIV σε ένα βοηθητικό Τ λεµφοκύτταρο επιτυγχάνεται µε τη συνεργασία 

α. του RNA του ιού και της πλασµατικής µεµβράνης του κυττάρου - ξενιστή 

β. τµηµάτων του ελύτρου του ιού και του DNA του κυττάρου - ξενιστή 

γ. της αντίστροφης µεταγραφάσης του ιού και του DNA του κυττάρου-ξενιστή 

δ. τµηµάτων του ελύτρου του ιού και της κυτταρικής µεµβράνης του κυττάρου - ξενιστή. 

 
ΘΕΜΑ 2ο : 
Α  
Σε τι αναφέρονται τα κριτήρια του Κοχ και ποια είναι αυτά; 
Β  
Τι ονοµάζουµε ανοσία; 
 



 

 

ΘΕΜΑ 3ο : 
Α  

Τι είναι τα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας και ποια είναι η σηµασία τους; 
Β 
Ποιος είναι ο ρόλος των µακροφάγων στην άµυνα του οργανισµού; 
Γ 
Ποια όργανα περιλαµβάνει το ανοσοποιητικό σύστηµα και ποιος είναι ο ρόλος τους; 
 
ΘΕΜΑ 4ο : 
Α 
Το διάγραµµα που ακολουθεί δείχνει τη µεταβολή του πληθυσµού δύο ειδών βακτηρίων (Α 
και Β) που εισβάλλουν ταυτόχρονα στο ίδιο άτοµο. Να αιτιολογήσετε τη µορφή κάθε 
καµπύλης. 

Β  
Το διάγραµµα που ακολουθεί δείχνει την ανάπτυξη ενός βακτηρίου σε καλλιέργεια. Την 3η 
µέρα προστέθηκε στην καλλιέργεια αντιβιοτικό. Να ερµηνεύσετε τη µορφή της καµπύλης. 
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