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1.1 

1Λ.  Η ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι μια ειδική περίπτωση ομοιόστασης. Ομοιόσταση 

είναι η ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί σταθερές τις συνθήκες του εσωτερικού του 

περιβάλλοντος παρά τις εξωτερικές μεταβολές. Η ικανότητα αυτή δεν αφορά μόνο τη 

θερμοκρασία του σώματος.  

 

2Σ. Κάθε διαταραχή της ομοιόστασης μπορεί να προκαλέσει την εκδήλωση ασθενειών. Η 

αδυναμία του αντίστοιχου ομοιοστατικού μηχανισμού να διατηρήσει τα επίπεδα της 

γλυκόζης στο αίμα σε συγκεκριμένο εύρος τιμών μπορεί να προκαλέσει σακχαρώδη 

διαβήτη. 

 

3δ. Για να μπορέσει το αίμα να αποτρέψει την αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος θα 

πρέπει προηγουμένως να έχει ψυχθεί η επιφάνεια του δέρματος. 

Για να μπορέσει το κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας να ενεργοποιήσει τους 

ιδρωτοποιούς αδένες θα πρέπει προηγουμένως να έχει πληροφορηθεί για την αύξηση της 

θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. 

 

4δ. Οι μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας δεν είναι μόνο εξωτερικοί δηλαδή δεν εμποδίζουν 

μόνο την είσοδο μικροοργανισμών στον οργανισμό μας. 

Οι μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας δεν αντιμετωπίζουν μόνο τους μικροοργανισμούς που 

κατάφεραν να εισέλθουν στον οργανισμό μας. 

Οι μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, όπως φαίνεται από το χαρακτηρισμό τους «μη ειδικής 

άμυνας», δεν είναι εξειδικευμένοι. 

Οι μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας περιλαμβάνουν τόσο εξωτερικούς μηχανισμούς που 

εμποδίζουν την είσοδο μικροοργανισμών στον οργανισμό μας όσο και εσωτερικούς 

μηχανισμούς που αντιμετωπίζουν τους μικροοργανισμούς που κατάφεραν να εισέλθουν σε 

αυτόν. 

 

 

5β. Συμπύκνωση ονομάζεται η μετατροπή αερίου σε υγρό ή στερεό. Ο ιδρώτας είναι υγρό. 

Η εξάτμιση και όχι απλά η έκκριση του ιδρώτα προκαλεί την ψύξη της επιφάνειας του 

δέρματος. Το ίδιο αισθανόμαστε καθώς εξατμίζεται οινόπνευμα από τα χέρια μας. Τα χέρια 

μας δροσίζονται. 

Έκκριση ονομάζεται η αποβολή ουσιών από κάποιο κύτταρο ή όργανο οι οποίες παραχθεί 

σε αυτό, είτε προς άλλο μέρος του σώματος είτε προς τα έξω. 

 Υγροποίηση ονομάζεται η μετατροπή ενός αερίου σε υγρό. Ο ιδρώτας είναι υγρό. 

 

1.2  

1γ.  Το πλασμώδιο είναι το παθογόνο πρωτόζωο που προκαλεί ελονοσία. 

Η Candida είναι παθογόνος μύκητας, προκαλεί καντιντιάσεις.  

Το βακτήριο Escherichia coli που ζει στο έντερο, όταν βρίσκεται σε μικρό αριθμό και δε 

μεταναστεύει σε άλλους ιστούς και όργανα, αποτελεί φυσιολογική μικροχλωρίδα για τον 

άνθρωπο. Αν όμως αυξηθεί ή βρεθεί σε άλλους ιστούς, τότε προκαλεί την εκδήλωση 

ασθενειών. 
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Τα δερματόφυτα αποτελούν παθογόνους μύκητες που προσβάλλουν το δέρμα. 

 

 2γ. Οι ιοί αποτελούν ακυτταρικές μορφές ζωής, επομένως δεν έχουν πλασματική 

μεμβράνη. 

 Η κάψα αποτελεί περίβλημα κάποιων βακτηρίων. 

Το καψίδιο αποτελεί πρωτεϊνικό περίβλημα μέσα στο οποίο προφυλάσσεται το γενετικό 

των ιών. 

Το κυτταρικό τοίχωμα αποτελεί περίβλημα, γύρω από την πλασματική μεμβράνη, κάποιων 

κυττάρων όπως των βακτηρίων και των φυτών. 

 

 3β. Οι ιοί εξασφαλίζουν τους μηχανισμούς καθώς και τα περισσότερα ένζυμα που είναι 

απαραίτητα για την αναπαραγωγή τους από τα κύτταρα στα οποία παρασιτούν. Δεν 

μπορούν επομένως να αναπαραχθούν έξω από ζωντανά κύτταρα. 

Οι ιοί εξασφαλίζουν τους μηχανισμούς αντιγραφής, μεταγραφής και μετάφρασης, καθώς 

και τα περισσότερα ένζυμα που τους είναι απαραίτητα για τις λειτουργίες αυτές, οι οποίες 

είναι απαραίτητες για την αναπαραγωγή και την επιβίωσή τους, από τα κύτταρα στα οποία 

παρασιτούν. 

Οι ιοί παρουσιάζουν εξειδίκευση τόσο ως προς το είδος του ξενιστή που προσβάλλουν όσο 

και του ιστού στον οποίο παρασιτούν. Αυτό συμβαίνει διότι για να εισέλθει ο ιός σε ένα 

κύτταρο, πρέπει αρχικά να προσκολληθεί στην επιφάνειά του μέσω ειδικών υποδοχέων 

που υπάρχουν στην επιφάνειά των κυττάρων. Οι υποδοχείς διαφέρουν στα κύτταρα των 

διαφορετικών ιστών. Για παράδειγμα, ο ιός της πολιομυελίτιδας στον άνθρωπο προσβάλλει 

τα νευρικά κύτταρα του νωτιαίου μυελού, ενώ ο ιός της γρίπης τα επιθηλιακά κύτταρα της 

αναπνευστικής οδού. 

 

4γ. Τα φυτά σχηματίζουν σπόρους (σπέρματα). 

Τα ενδοσπόρια είναι αφυδατωμένα κύτταρα με ανθεκτικά τοιχώματα και χαμηλούς 

μεταβολικούς ρυθμούς. Οι ιοί είναι ακυτταρικές μορφές ζωής. 

Σε αντίξοες συνθήκες, όπως σε ακραίες θερμοκρασίες ή υπό τη δράση ακτινοβολιών, πολλά 

βακτήρια μετατρέπονται σε ανθεκτικές μορφές, τα ενδοσπόρια. Τα ενδοσπόρια είναι 

αφυδατωμένα κύτταρα με ανθεκτικά τοιχώματα και χαμηλούς μεταβολικούς ρυθμούς. 

 

 

 

5γ. Το βακτηριακό κύτταρο είναι προκαρυωτικό, άρα δεν διαθέτει πυρήνα, ούτε 

μεμβρανώδη οργανίδια, όπως είναι τα μιτοχόνδρια. 

Τα ψευδοπόδια σχηματίζονται από πρωτόζωα, όπως είναι η αμοιβάδα. Μερικά βακτήρια 

κινούνται με τη βοήθεια βλεφαρίδων ή μαστιγίων. 

 

6β, 7β 

 

8Λ. Η κίνηση των οργανισμών απαιτεί εκτός από τις κατάλληλες δομές και τους 

απαραίτητους μηχανισμούς που θα εξασφαλίσουν την απαραίτητη ενέργεια για τη 

λειτουργία των δομών αυτών. Οι ιοί δε διαθέτουν δικό τους μεταβολικό μηχανισμό 

επομένως δεν έχουν τη δυνατότητα αυτοτελούς κίνησης. 
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9Λ. Το γενετικό υλικό ενός ιού μπορεί να είναι είτε DNA είτε RNA. Σε έναν ιό υπάρχει ένα 

μόνο είδος νουκλεϊκού οξέος. 

 

10δ 

 

11Σ. Πολλοί από τους μύκητες πολλαπλασιάζονται μονογονικά με απλή διχοτόμηση, ενώ 

άλλοι πολλαπλασιάζονται με εκβλάστηση η οποία είναι επίσης μηχανισμός μονογονικής 

αναπαραγωγής. 

 

12β, 13β, 14β,  

 

15. 

 
Πυρήνας Μιτοχόνδρια Πυρηνοειδές 

Κοιταρικό 

τοίχωμα 
Ριβοσώματα 

Escherichia coli − − + + + 

Αμοιβάδα + + − − + 

 

 

16Λ.  Πολλοί από τους μικροοργανισμούς περνούν όλη τη ζωή τους στο φυσικό περιβάλλον 

χωρίς να βλάπτουν τον άνθρωπο. Μερικοί μόνο από τους μικροοργανισμούς 

χρησιμοποιούν τον άνθρωπο ως ξενιστή τους και μπορεί να προκαλέσουν διαταραχές στην 

υγεία του. 

 

17Λ. Οι ιοί είναι βέβαια πολύ μικροί, μέγεθος 20 έως 250 nm περίπου, όμως αποτελούν 

ακυτταρικές μορφές ζωής. 

 

18Σ. Υπάρχουν ιοί οι οποίοι έχουν ως ξενιστή βακτηριακά κύτταρα. Οι ιοί αυτοί 

ονομάζονται βακτηριοφάγοι ή φάγοι. 

 

19.  

Αποβολές σε εγκύους: Τοξόπλασμα 

Σύφιλη: Treponema pallidum 

Γρίπη: Ιός 

Κολπίτιδα: Candida albicans 

Πολιομυελίτιδα: Ιός 

Χολέρα: Vibrio cholerae 

Ελονοσία: Πλασμώδιο 

Κρυολόγημα: Ιός 

Ασθένεια του ύπνου: Τρυπανόσωμα 

Δυσεντερία: Ιστολυτική αμοιβάδα 
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20Λ. Οι ιοί παρουσιάζουν εξειδίκευση. Η εξειδίκευση των ιών δεν αφορά μόνο το είδος του 

οργανισμού αλλά και το είδος του κυττάρου ή του ιστού στον οποίο παρασιτούν. 

 

1.3 

1γ.  Λοιμώδη νοσήματα ονομάζονται οι ασθένειες που προκαλούνται από παθογόνους 

μικροοργανισμούς.  

Η γρίπη και το κοινό κρυολόγημα οφείλονται σε ιούς, άρα είναι λοιμώδη νοσήματα.  

Η σύφιλη οφείλεται στο βακτήριο Treponema pallidum, άρα είναι λοιμώδες νόσημα. 

Ο σακχαρώδης διαβήτης δεν οφείλεται σε παθογόνο μικροοργανισμό αλλά σε άλλους 

παράγοντες (π.χ. γενετικούς, παχυσαρκία). 

 

2δ. Η ελονοσία μεταδίδεται στον άνθρωπο με το τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού. 

Η τοξοπλάσμωση μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα κατοικίδια ζώα. 

Η μετάδοσή της αμοιβαδοειδούς δυσεντερίας γίνεται με την κατανάλωση μολυσμένης 

τροφής ή μολυσμένου νερού. 

Ο απλός έρπητας, που οφείλεται σε ιό, αποτελεί σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα,  

επομένως η χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφή εμποδίζει τη μετάδοσή του. 

 

3Λ. Η πενικιλίνη δεν ανήκει στα αντιβιοτικά που προκαλούν διαταραχές στη λειτουργία της 

πλασματικής μεμβράνης των μικροοργανισμών. Η πενικιλίνη δρα παρεμποδίζοντας τη 

σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος των μικροοργανισμών. 

 

4Σ. Η σύφιλη αποτελεί ασθένεια που μεταδίδεται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή και 

οφείλεται στο βακτήριο Treponema palllidum. 

 

5Σ. Η είσοδος των μικροβίων στον οργανισμό του ανθρώπου δε γίνεται μόνο από τους 

βλεννογόνους.  Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί συνήθως εισέρχονται στον οργανισμό από 

κάποια ασυνέχεια του δέρματος (π.χ. πληγή) ή από τους βλεννογόνους. 

 

6γ 

 

7Σ. Η γρίπη οφείλεται σε ιό. Τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσματικά έναντι των ιών, 

καθώς αυτοί δε διαθέτουν δικό τους μεταβολικό μηχανισμό στον οποίο θα μπορούσε να 

παρέμβει κάποιο αντιβιοτικό. Τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας ή παρεμποδίζοντας 

κάποια ειδική βιοχημική αντίδραση του μικροοργανισμού.  

 

8δ 

 

9Σ. Οι μικροοργανισμοί δεν παράγουν τις τοξίνες με σκοπό να μας βλάψουν. Πολλά 

μικρόβια απειλούν την υγεία μας μέσω ουσιών που παράγουν. Οι ουσίες αυτές είτε 

αποτελούν παραπροϊόντα του μεταβολισμού τους είτε διευκολύνουν την επιβίωσή τους, 

βλάπτουν όμως τον ξενιστή, γιαυτό τις ονομάζουμε «τοξίνες». 

 

10α. Η τοξίνη που παράγει το βακτήριο Clostridium tetani δεν είναι ενδοτοξίνη καθώς οι 

ενδοτοξίνες βρίσκονται στο κυτταρικό τοίχωμα ορισμένων παθογόνων βακτηρίων και δεν 
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εκκρίνονται από αυτά. Οι εξωτοξίνες εκκρίνονται από παθογόνα βακτήρια και με την 

κυκλοφορία του αίματος διασπείρονται στο εσωτερικό του ανθρώπινου οργανισμού και 

προσβάλλουν, ανάλογα με τη φύση τους, συγκεκριμένα όργανα. Στην περίπτωση του 

τέτανου τα νευρικά κύτταρα. 

 

11γ, 12,γ 

 

13Σ.  Τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας ή παρεμποδίζοντας μια ειδική βιοχημική 

αντίδραση στους μικροοργανισμούς και οι ιοί αποτελούν ακυτταρικές μορφές ζωής που δε 

διαθέτουν δικό τους μεταβολικό μηχανισμό. Επειδή τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας 

την παραγωγή ουσιών στα βακτήρια, στους μύκητες και στα πρωτόζωα, δεν είναι 

αποτελεσματικά έναντι των ιών, καθώς αυτοί δε διαθέτουν δικό τους μεταβολικό 

μηχανισμό και γιαυτό  αποτελούν υποχρεωτικά κυτταρικά παράσιτα. 

 

14β 

 

15Λ. Ο απλός έρπητας είναι σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα που οφείλεται σε ιό. Η 

σύφιλη είναι ασθένεια που οφείλεται σε βακτήριο και μπορεί να αντιμετωπιστεί με 

αντιβιοτικό όμως ο απλός έρπητας που οφείλεται σε ιό. όχι. Τα αντιβιοτικά δρουν 

αναστέλλοντας την παραγωγή ουσιών στα βακτήρια, στους μύκητες και στα πρωτόζωα, δεν 

είναι αποτελεσματικά έναντι των ιών, καθώς αυτοί δε διαθέτουν δικό τους μεταβολικό 

μηχανισμό, αφού αποτελούν υποχρεωτικά κυτταρικά παράσιτα. 

 

16δ 

 

17 

Λοίμωξη από Candida Μύκητες  

AIDS Ιοί 

Ηπατίτιδα Β Ιοί 

Ηπατίτιδα C Ιοί 

Απλός έρπητας Ιοί 

Λοίμωξη από τριχομονάδα Πρωτόζωα 

Γονόρροια Βακτήρια 

Λοίμωξη από χλαμύδια Βακτήρια 

Σύφιλη Βακτήρια 

 

 

18β.  Ασθένεια ονομάζεται η μη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Είναι το 

αποτέλεσμα της διαταραχής της ομοιόστασης. Μια ασθένεια μπορεί να οφείλεται σε 

διάφορους παράγοντες όπως είναι οι παθογόνοι μικροοργανισμοί, επιβλαβείς ουσίες ή να 

οφείλεται σε κληρονομικά αίτια. 

Μόλυνση ονομάζεται η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού στον οργανισμό του 

ανθρώπου. 

 Λοίμωξη ονομάζεται η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός ενός παθογόνου 

μικροοργανισμού στον οργανισμό του ανθρώπου. 
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19Λ. Δεν είναι βέβαιο ότι ο μικροοργανισμός θα καταφέρει να προκαλέσει ασθένεια. Δεν 

αρκεί να εισέλθει ένας παθογόνος μικροοργανισμός στον οργανισμός μας για να εκδηλωθεί 

κάποιο λοιμώδες νόσημα. Πρέπει προηγουμένως να μπορέσει να εγκατασταθεί σε κάποιον 

ιστό και να πολλαπλασιαστεί στον οργανισμό του ξενιστή.  

 

20Σ. Η στρεπτομυκίνη είναι ουσία που παράγεται από τον μύκητα Streptomyces griseus και 

έχει την ιδιότητα να αναστέλλει τη σύνθεση πρωτεϊνών στα βακτήρια. Επομένως η 

στρεπτομυκίνη είναι ένα αντιβιοτικό.  

 

21δ 

  

1.4 

1Λ. Οι μηχανισμοί άμυνας δεν αντιμετωπίζουν μόνο τους παράγοντες που απειλούν την 

υγεία μας αλλά επίσης παρεμποδίζουν την είσοδό τους στον οργανισμό του ανθρώπου.  Η 

άμυνα του ανθρώπου περιλαμβάνει τόσο μηχανισμούς που παρεμποδίζουν την είσοδο 

παθογόνων παραγόντων στον οργανισμό μας όσο και μηχανισμούς που τους 

αντιμετωπίζουν αν αυτοί καταφέρουν να εισέλθουν ανθρώπινο οργανισμό. 

 

2Σ. Το αίμα, τόσο με τα έμμορφα συστατικά του (κύτταρα) όσο και με τα συστατικά του 

πλάσματος, αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα οργάνωσης της άμυνας του ανθρώπινου 

οργανισμού. Ο οργανισμός μας αντιμετωπίζει τους παθογόνους παράγοντες που 

εισέρχονται στο σώμα μας κυρίως με τα διάφορα είδη λευκών αιμοσφαιρίων ή με χημικές 

ουσίες που περιέχονται στο πλάσμα του αίματος. 

 

3δ. Το δέρμα δεν είναι αιμοποιητικό όργανο. Το δέρμα παίζει σημαντικό ρόλο στην μη 

ειδική άμυνα του οργανισμού μας ενάντια στους παθογόνους οργανισμούς.  

Ο νωτιαίος μυελός είναι όργανο του νευρικού συστήματος και αποτελεί προέκταση του 

εγκεφάλου. Δεν έχει αιμοποιητικό ρόλο. 

 Η καρδιά είναι όργανο που διευκολύνει την κυκλοφορία του αίματος στο σώμα. Δεν έχει 

αιμοποιητικό ρόλο. 

Τα κύτταρα του αίματος παράγονται στο μυελό των οστών. 

 

4β. Οι μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας δεν είναι μόνο εξωτερικοί δηλαδή δεν εμποδίζουν 

μόνο την είσοδο μικροοργανισμών στον οργανισμό μας. 

Οι μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας δεν αντιμετωπίζουν μόνο τους μικροοργανισμούς που 

κατάφεραν να εισέλθουν στον οργανισμό μας. 

Οι μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας, όπως φαίνεται από το χαρακτηρισμό τους «μη ειδικής 

άμυνας», δεν είναι εξειδικευμένοι. 

Οι μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας περιλαμβάνουν τόσο εξωτερικούς μηχανισμούς που 

εμποδίζουν την είσοδο μικροοργανισμών στον οργανισμό μας όσο και εσωτερικούς 

μηχανισμούς που αντιμετωπίζουν τους μικροοργανισμούς που κατάφεραν να εισέλθουν σε 

αυτόν. 
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5α. Ο πυρετός εκδηλώνεται σε περίπτωση γενικευμένης μόλυνσης μετά δηλαδή την είσοδο 

παθογόνων μικροοργανισμών στον οργανισμό μας. 

Η κεράτινη στιβάδα του δέρματος λειτουργεί ως φραγμός που εμποδίζει την είσοδο 

μικροοργανισμών στον οργανισμό μας. 

 Η βλέννα που εκκρίνεται από τους βλεννογόνους παγιδεύει και απομακρύνει τους 

μικροοργανισμούς εμποδίζοντας την είσοδό τους στον οργανισμό μας μέσω των 

βλεννογόνων. 

 Ο σχηματισμός του ινώδους εμποδίζει την είσοδο μικροοργανισμών στην περιοχή ενός 

τραύματος. 

 

6Λ. Γαλακτικό οξύ δεν περιέχεται στο σμήγμα. Μόνο τα λιπαρά οξέα αποτελούν συστατικό 

του σμήγματος. Το γαλακτικό οξύ περιέχεται στον ιδρώτα. Και οι δύο ουσίες βέβαια 

δημιουργούν δυσμενές χημικό περιβάλλον για τα περισσότερα μικρόβια. 

 

7γ. Βλέννα εκκρίνουν κύτταρα όλων των βλεννογόνων, εξ ου και το όνομα.   

Βλεφαριδοφόρο επιθήλιο διαθέτει ο βλεννογόνος της αναπνευστικής οδού και όχι του 

στομάχου. 

Ο βλεννογόνος του στομάχου εκκρίνει υδροχλωρικό οξύ το οποίο καταστρέφει τα 

περισσότερα μικρόβια που εισέρχονται με την τροφή στο στομάχι. 

Οι βλεννογόνοι καλύπτουν εσωτερικά κοιλότητες του οργανισμού. 

 

8δ. Οι ιντερφερόνες είναι αντιμικροβιακές ουσίες που δρουν στην περίπτωση που κάποιο 

κύτταρο μολυνθεί από ιό. Δεν έχουν βακτηριοκτόνο δράση. 

Το ινώδες είναι ένα πλέγμα πρωτεϊνικής σύστασης που εμποδίζει την είσοδο 

μικροοργανισμών στην περιοχή ενός τραύματος. Δεν αποτελεί συστατικό του ιδρώτα και 

δεν έχει βακτηριοκτόνο δράση. 

 Υδροχλωρικό οξύ εκκρίνεται μόνο από τον βλεννογόνο του στομάχου. 

Η λυσοζύμη είναι ένζυμο που περιέχεται στον ιδρώτα, τα δάκρυα και το σάλιο και διασπά 

το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων. Επομένως έχει βακτηριοκτόνο δράση. 

 

9Λ. Η φαγοκυττάρωση αποτελεί μηχανισμό μη ειδικής άμυνας που αντιμετωπίζει τα 

μικρόβια μετά την είσοδό τους στον ανθρώπινο οργανισμό.  Τα φαγοκύτταρα είναι κύτταρα 

του αίματος ή διαφοροποιημένα κύτταρα του αίματος που έχουν εγκατασταθεί στους 

ιστούς. Ενεργοποιούνται μετά την εμφάνιση ενός παθογόνου μικροοργανισμού στο 

εσωτερικό του οργανισμού, τον εγκλωβίζουν και τον καταστρέφουν. Αποτελούν δηλαδή 

εσωτερικό μηχανισμό μη ειδικής άμυνας. 

 

10Λ.  Όλα τα είδη λευκών αιμοσφαιρίων σχετίζονται με την άμυνα του οργανισμού, δεν 

είναι όμως όλα φαγοκύτταρα. Τα φαγοκύτταρα αποτελούν μία μόνο κατηγορία λευκών 

αιμοσφαιρίων.  

 

11α. Τα μακροφάγα προκύπτουν από τη διαφοροποίηση των μονοκυττάρων φαγοκυττάρων 

του αίματος και είναι φαγοκύτταρα εγκατεστημένα στους ιστούς. 

Τα ουδετερόφιλα αποτελούν είδος λευκών αιμοσφαιρίων και περιλαμβάνονται στα 

έμμορφα συστατικά του αίματος. 
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 Τα μονοκύτταρα είναι κατηγορία φαγοκυττάρων του αίματος. Αποτελούν πρόδρομες 

μορφές των μακροφάγων. 

Τα αιμοπετάλια είναι είδος κυττάρων του αίματος και δεν κάνουν φαγοκυττάρωση.  

 

12γ 

 

13γ. Το οίδημα στην περιοχή της φλεγμονής οφείλεται στη συγκέντρωση πλάσματος που 

διαχέεται από το αίμα λόγω της τοπικής διαστολής των αιμοφόρων αγγείων. 

Η διαστολή των αιμοφόρων αγγείων στην περιοχή της φλεγμονής έχει ως αποτέλεσμα τη 

συγκέντρωση περισσότερου αίματος στην περιοχή γεγονός που προκαλεί το κοκκίνισμα. 

Ο πόνος οφείλεται στον τραυματισμό των απολήξεων των νευρικών κυττάρων και στη 

δράση σε αυτά τοξινών που απελευθερώνονται από τους μικροοργανισμούς και όχι στη 

διαστολή των αιμοφόρων αγγείων που παρατηρείται στην περιοχή της φλεγμονής. 

  

14β. Το πύον σχηματίζεται στην περιοχή της φλεγμονής και περιέχει νεκρά φαγοκύτταρα 

και νεκρούς μικροοργανισμούς. Δεν αποτελεί επομένως συστατικό του πλάσματος. 

Το πλάσμα περιέχει αντιμικροβιακές ουσίες, οι οποίες καταστρέφουν τους 

μικροοργανισμούς ή ενεργοποιούν τη διαδικασία της φαγοκυττάρωσης. Στις ουσίες με 

αντιμικροβιακή δράση συγκαταλέγονται οι πρωτεΐνες του συμπληρώματος και της 

προπερδίνης. Ο ορός του αίματος είναι το υγρό που απομένει αν αφαιρέσουμε από το 

πλάσμα του αίματος τις πρωτεΐνες που σχηματίζουν το ινώδες. Επομένως το πλάσμα του 

αίματος που διαχέεται στην περιοχή της φλεγμονής περιέχει τις πρωτεΐνες του 

συμπληρώματος και της προπερδίνης. 

Το πλάσμα περιέχει ουσίες που ενεργοποιούν τη διαδικασία της φαγοκυττάρωσης. 

Οι μικροοργανισμοί απελευθερώνουν ουσίες στην περιοχή της φλεγμονής, όμως οι ουσίες 

αυτές δεν περιέχονται στο πλάσμα που διαχέεται στην περιοχή της φλεγμονής. 

 

15α. Τα φαγοκύτταρα ενεργοποιούνται μετά την εμφάνιση ενός παθογόνου 

μικροοργανισμού στο εσωτερικό του οργανισμού μας. Επομένως το παθογόνο βακτήριο 

που ξεπέρασε τους εξωτερικούς μηχανισμούς άμυνας θα αντιμετωπίσει τα φαγοκύτταρα. 

Η δράση των ιντερφερονών περιορίζεται μόνο στους ιούς. 

Η λυσοζύμη αποτελεί εξωτερικό παράγοντα μη ειδικής άμυνας τον οποίο έχει ήδη 

ξεπεράσει το βακτήριο. 

Η βλέννα αποτελεί εξωτερικό παράγοντα μη ειδικής άμυνας που απέτυχε να εμποδίσει την 

είσοδο του παθογόνου βακτηρίου στον οργανισμό, αν μικροοργανισμός εισήλθε από 

κάποιον βλεννογόνο. 

 

16.  

Συμπλήρωμα Ομάδα 20 πρωτεϊνών  

Ιντερφερόνες Ίωση 

Προπερδίνη Ομάδα 3 πρωτεϊνών 

Ουδετερόφιλα Φαγοκύτταρα 

 

 

 



ΥΠΔΒΜ&Θ-ΨΕΒ                                      ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ                                         Ι.Δρακόπουλος 
 

9 
 

17.  

Λυσοζύμη Δάκρυα, σάλιο,ιδρώτας  

Λιπαρά οξέα Σμήγμα 

Συμπλήρωμα Αίμα 

Γαλακτικό οξύ Ιδρώτας  

Προπερδίνη Αίμα 

 

18α.  Η λυσοζύμη είναι ένζυμο που διασπά το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων. Η δράση 

της επομένως περιορίζεται μόνο στα βακτήρια και όχι στους ιούς. 

Ο πυρετός δεν εμποδίζει μόνο την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων. 

Αναστέλλει επίσης τον πολλαπλασιασμό των ιών καθώς λόγω της αύξησης της 

θερμοκρασίας του σώματος παρεμποδίζεται η λειτουργία των ενζύμων των κυττάρων, στα 

οποία παρασιτούν οι ιοί, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να πραγματοποιηθεί η αντιγραφή, η 

μεταγραφή και η μετάφραση του γενετικού τους υλικού. 

Με φαγοκυττάρωση αντιμετωπίζονται εκτός από τα υπόλοιπα παθογόνα μικρόβια και 

ορισμένοι ιοί. 

Η δράση των ιντερφερονών αφορά μόνο τους ιούς. 

 

19β. Η βλέννα εκκρίνεται από κύτταρα των βλεννογόνων του σώματος, οι οποίοι καλύπτουν 

κοιλότητες του οργανισμού, και όχι από αδένες του δέρματος. 

Το δέρμα εμποδίζει αποτελεσματικά την είσοδο των μικροβίων στον οργανισμό όχι μόνο 

λόγω της δομής του αλλά και λόγω των ουσιών που παράγονται από τους ιδρωτοποιούς και 

σμηγματογόνους αδένες του. Το γαλακτικό οξύ και η λυσοζύμη (που περιέχονται στον 

ιδρώτα) και τα λιπαρά οξέα (που περιέχονται στο σμήγμα) δημιουργούν δυσμενές χημικό 

περιβάλλον για τα μικρόβια. 

Η κεράτινη στιβάδα είναι ένα στρώμα νεκρών κυττάρων της επιδερμίδας και δεν παράγεται 

από αδένες του δέρματος. 

 Υδροχλωρικό οξύ εκκρίνεται στο βλεννογόνο του στομάχου και όχι από αδένες του 

δέρματος. Το υδροχλωρικό οξύ καταστρέφει τα περισσότερα μικρόβια που εισέρχονται με 

την τροφή. 

 

20δ 

 

21α. Ο τοπικός πόνος αποτελεί σύμπτωμα της φλεγμονώδους αντίδρασης. Οφείλεται στον 

τραυματισμό των απολήξεων των νευρικών κυττάρων και στη δράση σ' αυτά τοξινών που 

απελευθερώνονται από τους μικροοργανισμούς που έχουν εισβάλλει. 

Σύμπτωμα που εκδηλώνεται στην περιοχή της φλεγμονής είναι η τοπική αύξηση της 

θερμοκρασίας και όχι ο πυρετός. Πυρετός ονομάζεται η μη φυσιολογική υψηλή 

θερμοκρασία ολόκληρου του σώματος. 

Το κοκκίνισμα στην περιοχή του τραύματος αποτελεί σύμπτωμα της φλεγμονώδους 

αντίδρασης. Το κοκκίνισμα οφείλεται στη διαστολή των αιμοφόρων αγγείων της περιοχής η 

οποία έχει ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση περισσότερου αίματος. 

Στην περιοχή της φλεγμονής διαχέεται πλάσμα του αίματος στους γύρω ιστούς, λόγω της 

τοπικής διαστολής των αγγείων, προκαλώντας τοπικό οίδημα. 
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22β. Μόλυνση ονομάζεται η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού στον οργανισμό 

μας. 

Η φλεγμονή είναι η απάντηση των ιστών του σώματος σε μόλυνση από μικροοργανισμούς, 

τοξίνες ή χημικές ουσίες. Εκδηλώνεται με μια σειρά συμπτωμάτων που είναι: ο πόνος, η 

ερυθρότητα, η τοπική αύξηση της θερμοκρασίας και το οίδημα. 

Το οίδημα αποτελεί ένα από τα συμπτώματα της φλεγμονώδους αντίδρασης. 

Το πύον είναι ένα παχύρρευστο κιτρινωπό υγρό που σχηματίζεται σε περιοχή που δρουν τα 

φαγοκύτταρα και περιέχει νεκρά φαγοκύτταρα και νεκρούς μικροοργανισμούς. 

 

23Σ.  Όταν κάποιος ιός μολύνει ένα κύτταρο, προκαλεί την παραγωγή ιντερφερονών. Οι 

ιντερφερόνες στη συνέχεια απελευθερώνονται στο μεσοκυττάριο υγρό και συνδέονται με 

υποδοχείς των γειτονικών κυττάρων. Στα κύτταρα αυτά ενεργοποιείται η παραγωγή άλλων 

πρωτεϊνών, οι οποίες έχουν την ικανότητα να παρεμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό των 

ιών. Μπορούμε να πούμε ότι οι ιντερφερόνες  «ειδοποιούν» τα απειλούμενα κύτταρα τα οποία 

παράγουν ουσίες που παρεμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό των ιών σε αυτά. Περιορίζεται 

έτσι η εξάπλωση των ιών. 

 

1.5 

1α. Ανοσολογική απόκριση ονομάζεται το σύνολο των αντιδράσεων των μηχανισμών 

ειδικής άμυνας, που οδηγούν στην παραγωγή εξειδικευμένων λεμφοκυττάρων και 

κυτταρικών προϊόντων (αντισωμάτων). 

 Η φλεγμονώδης αντίδραση δεν έχει εξειδικευμένη δράση. 

Ο πυρετός αποτελεί μηχανισμό μη ειδικής άμυνας και εκδηλώνεται σε περίπτωση 

γενικευμένης μικροβιακής μόλυνσης. 

Λοίμωξη ονομάζεται η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός παθογόνων μικροοργανισμών 

στον οργανισμό μας. Δεν αποτελεί αντίδραση του οργανισμού. 

 

2γ. Αντιγόνο ονομάζεται κάθε παράγοντας (π.χ. χημική ουσία, μικροοργανισμός, γύρη, 

κύτταρα ή ορός από άλλα άτομα ή ζώα) που μπορεί να προκαλέσει ανοσολογική απόκριση. 

Τα αντισώματα είναι πρωτεϊνικά μόρια που παράγονται από τα Β-λεμφοκύτταρα, 

συνδέονται με τα αντιγόνα και τα εξουδετερώνουν. 

Οι τοξίνες είναι βλαβερές για την υγεία μας ουσίες που παράγονται από βακτήρια. Η 

παρουσία τους προκαλεί ανοσολογική απόκριση, όμως δεν είναι οι μόνοι παράγοντες που 

μπορούν να ενεργοποιήσουν τους μηχανισμούς ειδικής άμυνας. 

Δεν προκαλούν μόνο οι παθογόνοι μικροοργανισμοί ανοσολογική απόκριση. 

 

3γ. Μετά την αναγνώριση κάποιου αντιγόνου το ανοσοβιολογικό σύστημα του ανθρώπου 

αντιδρά με μια σειρά διεργασιών που οδηγούν στην παραγωγή λεμφοκυττάρων και 

αντισωμάτων ειδικών έναντι του συγκεκριμένου αντιγόνου, που εισήλθε στον οργανισμό. 

Το χαρακτηριστικό της μνήμης των μηχανισμών ειδικής άμυνας δεν οφείλεται στα 

αντισώματα αλλά στα λεμφοκύτταρα μνήμης που δημιουργούνται κατά την ανοσολογική 

απόκριση. Τα λεμφοκύτταρα μνήμης έχουν την ικανότητα να ενεργοποιούνται αμέσως μετά 

από επόμενη έκθεση του οργανισμού στο αντιγόνο που προκάλεσε την παραγωγή τους. 

Κατά την εκδήλωση ανοσολογικής απόκρισης δεν παράγονται μόνο εξειδικευμένα κύτταρα 

(λεμφοκύτταρα) για την αντιμετώπιση του αντιγόνου, αλλά και κυτταρικά προϊόντα. 
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Κατά την εκδήλωση ανοσολογικής απάντησης δεν παράγονται μόνο εξειδικευμένα 

κυτταρικά προϊόντα (αντισώματα) για την αντιμετώπιση του αντιγόνου αλλά και 

εξειδικευμένα κύτταρα (λεμφοκύτταρα). 

 

4γ. Ο ανθρώπινος οργανισμός έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει οποιαδήποτε ξένη προς 

αυτόν ουσία (αντιγόνο) και να αντιδρά παράγοντας εξειδικευμένα κύτταρα και κυτταρικά 

προϊόντα (π.χ. αντισώματα), ώστε να την εξουδετερώσει. Η ανοσολογική απόκριση 

επομένως προκαλείται από παράγοντες που αναγνωρίζονται ως ξένοι προς τον οργανισμό. 

Ανοσολογική απόκριση δεν προκαλείται μόνο από μικροοργανισμούς αλλά από κάθε 

αντιγόνο. Ως αντιγόνο μπορεί να δράσει τόσο ένας ολόκληρος μικροοργανισμός όσο και 

κάποιο τμήμα του ή ακόμα και τοξικές ουσίες που παράγονται από αυτόν. Αντιγόνα μπορεί 

επίσης να χαρακτηριστούν άλλοι παράγοντες, όπως σωματίδια και χημικές ουσίες. 

Ανοσολογική απόκριση δεν προκαλείται μόνο από παράγοντες που είναι επικίνδυνοι για 

την υγεία. Μπορεί, για παράδειγμα, να προκληθεί και από συστατικά τροφών, τα οποία 

φυσιολογικά δεν είναι επικίνδυνα για την υγεία. 

Ανοσολογική απόκριση δεν προκαλείται μόνο από αντιγόνα για τα οποία ο οργανισμός ήδη 

διαθέτει εξειδικευμένα κύτταρα και κυτταρικά προϊόντα για την αντιμετώπισή τους. Ο 

ανθρώπινος οργανισμός έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει οποιαδήποτε ξένη προς αυτόν 

ουσία (αντιγόνο), είτε την αντιμετωπίζει για πρώτη φορά, είτε έχει επανεκτεθεί σε αυτήν, 

και να εκδηλώνει ανοσολογική απόκριση για την αντιμετώπισή της. Στην περίπτωση βέβαια 

που επανεκτίθεται σε κάποιο αντιγόνο, αντιδρά γρηγορότερα γιατί διαθέτει κατάλληλα 

λεμφοκύτταρα μνήμης. 

 

5δ. Τα λεμφοκύτταρα που ενεργοποιούνται από το εκτεθειμένο στην επιφάνεια των 

μακροφάγων αντιγόνο είναι τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα. 

Τα πλασματοκύτταρα δεν ενεργοποιούνται από το εκτεθειμένο στην επιφάνεια των 

μακροφάγων αντιγόνο, αλλά δημιουργούνται μετά από διαδοχικές διαιρέσεις των 

ενεργοποιημένων Β-λεμφοκυττάρων. 

Τα Τ-κατασταλτικά λεμφοκύτταρα σταματούν την ανοσοβιολογική απόκριση μετά την 

επιτυχή αντιμετώπιση του αντιγόνου. Δεν ενεργοποιούνται από το εκτεθειμένο στην 

επιφάνεια των μακροφάγων αντιγόνο. 

Τα Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνται από χημικές ουσίες που παράγονται 

από τα ενεργοποιημένα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα και όχι από το εκτεθειμένο στην 

επιφάνεια των μακροφάγων αντιγόνο. 

 

6δ. Τα κύτταρα του νωτιαίου μυελού είναι νευρικά κύτταρα. 

Τα φαγοκύτταρα αποτελούν μια κατηγορία λευκών αιμοσφαιρίων, δύο κύριες ομάδες των 

οποίων είναι τα ουδετερόφιλα και τα μονοκύτταρα. 

Τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα αποτελούν κατηγορία λεμφοκυττάρων. Τα λεμφοκύτταρα 

ανήκουν στα λευκά αιμοσφαίρια, επομένως τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα αποτελούν 

είδος λευκών αιμοσφαιρίων. 

Τα κύτταρα που φέρουν στην επιφάνειά τους αντισώματα είναι τα Β- λεμφοκύτταρα. Τα Β-

λεμφοκύτταρα αποτελούν κατηγορία λεμφοκυττάρων. Τα λεμφοκύτταρα ανήκουν στα 

λευκά αιμοσφαίρια επομένως τα Β-λεμφοκύτταρα αποτελούν είδος λευκών αιμοσφαιρίων. 
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7β. Το ήπαρ δεν αποτελεί όργανο του ανοσοβιολογικού συστήματος. 

Ο σπλήνας, οι αμυγδαλές και οι λεμφαδένες αποτελούν δευτερογενή λεμφικά όργανα. 

 

8β. Τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνται από τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα 

και καταστρέφουν καρκινικά κύτταρα, κύτταρα μεταμοσχευμένου ιστού ή κύτταρα που 

έχουν προσβληθεί από ιό. 

Τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα αποτελούν κατηγορία λεμφοκυττάρων τα οποία 

ενεργοποιούν άλλες κατηγορίες λεμφοκυττάρων, μέσω ουσιών που παράγουν. 

Τα φαγοκύτταρα αποτελούν κατηγορία λευκών αιμοσφαιρίων, δεν ανήκουν όμως στα 

λεμφοκύτταρα. 

Τα μονοκύτταρα είναι είδος λευκών αιμοσφαιρίων που αντιμετωπίζουν τους 

μικροοργανισμούς που εισβάλλουν στο σώμα μας με φαγοκυττάρωση. Δεν αποτελούν 

κατηγορία λεμφοκυττάρων. 

 

9α. Τα πλασματοκύτταρα, που προκύπτουν από τις διαδοχικές διαιρέσεις των 

ενεργοποιημένων Β-λεμφοκυττάρων, παράγουν και εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες 

αντισωμάτων, ίδιων μ' αυτά που υπήρχαν στην επιφάνεια του Β-λεμφοκυττάρου από το 

οποίο προήλθαν. 

Τα Β-λεμφοκύτταρα συνθέτουν και παρουσιάζουν στην επιφάνειά τους αντισώματα, δεν 

εκκρίνουν όμως αντισώματα. 

Δεν παράγουν και φυσικά δεν εκκρίνουν όλες οι κατηγορίες λευκών αιμοσφαιρίων 

αντισώματα, αλλά μόνο μια κατηγορία Β-λεμφοκύτταρων, τα πλασματοκύτταρα. 

Τα μακροφάγα είναι κατηγορία φαγοκυττάρων. Δεν παράγουν αντισώματα. 

 

10Λ. Δεν εκθέτουν όλα τα φαγοκύτταρα στην επιφάνειά τους τμήμα του αντιγόνου που 

κατέστρεψαν.  

Μόνο τα μακροφάγα εκθέτουν στην επιφάνειά τους τμήμα του αντιγόνου που 

κατέστρεψαν, ενεργοποιώντας τους μηχανισμούς ειδικής άμυνας. 

 

11γ. Τα κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα σταματούν την ανοσοβιολογική απόκριση μετά την 

επιτυχή αντιμετώπιση του συγκεκριμένου αντιγόνου. Έτσι ο οργανισμός αποφεύγει την 

άσκοπη δράση του ανοσοποιητικού συστήματος, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας. 

Δεν εμποδίζουν τη δράση του ανοσοβιολογικού συστήματος. Κάθε παράγοντας, αντιγόνο, 

που αναγνωρίζεται ως ξένος προς τον οργανισμό ενεργοποιεί το ανοσοβιολογικό μας 

σύστημα. 

Δε δρουν άμεσα στους παθογόνους μικροοργανισμούς. 

Δεν επηρεάζουν το ρυθμό πολλαπλασιασμού των παθογόνων μικροοργανισμών. Η δράση 

τους περιορίζεται στη ρύθμιση της δράσης των μηχανισμών ειδικής άμυνας του 

οργανισμού μας. 

 

12Σ. Κάθε Β-λεμφοκύτταρο συνθέτει και εκθέτει στην επιφάνειά του υποδοχείς–

ανοσοσφαιρίνες (αντισώματα) που αναγνωρίζουν ένα συγκεκριμένο αντιγόνο. Όταν το 

αντίστοιχο αντιγόνο εισέλθει στον οργανισμό, συνδέεται σε αυτές τις ανοσοσφαιρίνες. 

Εξαιτίας της σύνδεσης αυτής, το Β-λεμφοκύτταρο υφίσταται διαδοχικές διαιρέσεις, από τις 

οποίες παράγονται πλασματοκύτταρα και Β-λεμφοκύτταρα μνήμης. 
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13β. Μόνο ο μυελός των οστών έχει αιμοποιητικό ρόλο. Ο μυελός των οστών αποτελεί το 

κέντρο της αιμοποίησης. Όλα τα κύτταρα που συμμετέχουν στους μηχανισμούς εσωτερικής 

άμυνας του οργανισμού μας προκύπτουν από τη διαφοροποίηση πολυδύναμων 

αιμοποιητικών κυττάρων, τα οποία βρίσκονται στον ερυθρό μυελό των οστών. Επομένως, 

τόσο τα Β όσο και τα Τ-λεμφοκύτταρα προέρχονται από κύτταρα του μυελού των οστών. 

Ο θύμος αδένας είναι πρωτογενές λεμφικό όργανο που δεν έχει αιμοποιητικό ρόλο. Σε 

αυτόν διαφοροποιούνται και ωριμάζουν τα Τ-λεμφοκύτταρα. Στον θύμο αδένα δε γίνεται 

παραγωγή, αλλά μόνο διαφοροποίηση και ωρίμανση Τ-λεμφοκυττάρων. 

Ο σπλήνας είναι δευτερογενές λεμφικό όργανο που δεν έχει αιμοποιητικό ρόλο. Τα 

δευτερογενή λεμφικά όργανα λαμβάνουν μέρος στη δευτερογενή ανοσολογική απόκριση. 

 

14Λ. Τα πλασματοκύτταρα είναι εξειδικευμένα κύτταρα. Κάθε πλασματοκύτταρο παράγει 

αντισώματα μόνο εναντίον του αντιγόνου που προκάλεσε την παραγωγή του. Τα 

πλασματοκύτταρα είναι κύτταρα που παράγονται μετά από διαδοχικές διαιρέσεις Β-

λεμφοκυττάρων, τα οποία διέθεταν στην επιφάνειά τους αντισώματα στα οποία μπορεί να 

συνδεθεί συγκεκριμένο αντιγόνο. Παράγουν και εκκρίνουν μεγάλες ποσότητες 

αντισωμάτων, ίδιων μ' αυτά που υπήρχαν στην επιφάνεια του Β-λεμφοκυττάρου από το 

οποίο προήλθαν. Επομένως, κάθε πλασματοκύτταρο παράγει και εκκρίνει αντισώματα για 

την αντιμετώπιση μόνο ενός συγκεκριμένου αντιγόνου (αυτού που προσδέθηκε στην 

επιφάνεια των Β-λεμφοκυττάρων από τα οποία προήλθε το εν λόγω πλασματοκύτταρο) 

 

15β. Τα Β-λεμφοκύτταρα μνήμης είναι εξειδικευμένα κύτταρα. Προέρχονται από τις 

διαδοχικές διαιρέσεις Β-λεμφοκυττάρων, μετά τη σύνδεση συγκεκριμένου αντιγόνου στα 

ειδικά αντισώματα-υποδοχείς της επιφάνειάς τους. Τα Β-λεμφοκύτταρα μνήμης 

ενεργοποιούνται αμέσως μετά από επόμενη έκθεση του οργανισμού στο ίδιο αντιγόνο. 

 Δεν ενεργοποιούνται από οποιοδήποτε αντιγόνο. 

Παράγονται κατά τη διάρκεια της πρωτογενούς ανοσολογικής απόκρισης του οργανισμού 

εναντίον κάποιου αντιγόνου - δε δρουν όμως κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης 

ανοσολογικής απόκρισης. 

Τα Β-λεμφοκύτταρα μνήμης είναι εξειδικευμένα κύτταρα και επομένως δεν 

ενεργοποιούνται από οποιοδήποτε αντιγόνο, ούτε ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της 

ανοσολογικής απόκρισης στην οποία παράχθηκαν. 

 

16α. Όλα τα αναφερόμενα είναι πρωτεϊνικής σύστασης, όμως μόνο τα αντισώματα ή 

ανοσοσφαιρίνες που αποτελούνται από τέσσερις πολυπεπτιδικές αλυσίδες, οι οποίες 

συνδέονται μεταξύ τους με ομοιοπολικούς δεσμούς και σχηματίζουν μια δομή που μοιάζει 

με σφεντόνα ή με το γράμμα Υ. 

Η λυσοζύμη είναι ένζυμο με αντιβακτηριακή δράση που δρα καταστρέφοντας το κυτταρικό 

τοίχωμα των βακτηρίων. Ως ένζυμο είναι πρωτεϊνικό μόριο, όμως δε συνδέεται με κάποιο 

αντιγόνο. 

Το συμπλήρωμα περιλαμβάνει ομάδα είκοσι πρωτεϊνών αλλά δεν έχει το σχήμα σφεντόνας. 

Οι ιντερφερόνες είναι πρωτεΐνες οι οποίες δε συνδέονται με συγκεκριμένο αντιγόνο. 

Παράγονται από κύτταρα που έχουν μολυνθεί από ιό και επάγουν την παραγωγή άλλων 

πρωτεϊνών από γειτονικά κύτταρα. Οι πρωτεΐνες αυτές εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό 

των ιών στα κύτταρα που τις παρήγαγαν. 
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17Λ. Τα αντισώματα αποτελούνται από τέσσερις πολυπεπτιδικές αλυσίδες, οι οποίες όμως 

δεν είναι όμοιες μεταξύ τους. Είναι ανά δύο όμοιες μεταξύ τους. Δύο μεγάλες και δύο 

μικρές που ονομάζονται βαριές και ελαφριές, αντίστοιχα. Οι αλυσίδες αυτές συνδέονται 

μεταξύ τους με ομοιοπολικούς δεσμούς, σχηματίζοντας μια δομή που μοιάζει με σφεντόνα 

ή με το γράμμα Υ. 

 

18Σ. Η μεταβλητή περιοχή κάθε αντισώματος, ανάλογα με το σχήμα της, που οφείλεται 

στην αλληλουχία των αμινοξέων της, καθιστά ικανό το αντίσωμα να συνδέεται με ένα 

συγκεκριμένο αντιγόνο. Η εξειδίκευση των αντισωμάτων αναφέρεται στο γεγονός ότι κάθε 

αντίσωμα μπορεί να συνδέεται, μέσω της μεταβλητής περιοχής του μορίου τους, με 

συγκεκριμένο αντιγόνο. 

 

19δ. Τα διάφορα αντισώματα διαφέρουν μόνο ως προς τη μεταβλητή τους περιοχή, η 

οποία περιλαμβάνει τόσο τμήματα των βαριών όσο και των ελαφριών αλυσίδων του 

μορίου. Στην περιοχή αυτή κάθε αντίσωμα έχει διαφορετική αλληλουχία αμινοξέων. Το 

υπόλοιπο τμήμα των αντισωμάτων είναι ίδιο σε όλα τα αντισώματα, έχει δηλαδή την ίδια 

αλληλουχία αμινοξέων, και αποτελεί τη σταθερή τους περιοχή. 

Τόσο οι βαριές όσο και οι ελαφριές αλυσίδες των αντισωμάτων δεν έχουν την ίδια 

αλληλουχία αμινοξέων σε όλο τους το μήκος, καθώς η μεταβλητή περιοχή των 

αντισωμάτων περιλαμβάνει τμήματα τόσο των βαριών όσο και των ελαφριών αλυσίδων. 

Η εξειδίκευση των αντισωμάτων σε συγκεκριμένο αντιγόνο οφείλεται στο διαφορετικό 

σχήμα που έχει κάθε φορά η μεταβλητή τους περιοχή. Η διαφορά του σχήματος της 

μεταβλητής περιοχής οφείλεται στη διαφορά της αλληλουχίας των αμινοξέων των 

πολυπεπτιδικών αλυσίδων της περιοχής αυτής. 

 

20α. Τα αντισώματα είναι εξειδικευμένα κυτταρικά προϊόντα τα οποία παράγονται κατά τη 

διάρκεια ανοσολογικής απόκρισης του οργανισμού μας, για την αντιμετώπιση 

συγκεκριμένου αντιγόνου. Επομένως, η έναρξη της ανοσολογικής απόκρισης δεν είναι 

αποτέλεσμα της σύνδεσης αντιγόνου-αντισώματος αλλά έχει προηγηθεί αυτής. 

Τα μακροφάγα δεν αναγνωρίζουν και καταστρέφουν το αντιγόνο μόνο αμέσως μετά την 

είσοδό του στον οργανισμό. Δρουν επίσης και αργότερα, όταν έχουν παραχθεί τα 

κατάλληλα για το συγκεκριμένο αντιγόνο αντισώματα. Στην περίπτωση αυτή, το σύμπλεγμα 

μικροοργανισμού-αντισώματος αναγνωρίζεται από τα μακροφάγα, με αποτέλεσμα την 

ολοκληρωτική καταστροφή του μικροοργανισμού. Επομένως, η αναγνώριση του 

μικροοργανισμού-αντιγόνο από τα μακροφάγα είναι και αποτέλεσμα της σύνδεσης 

αντιγόνου-αντισώματος. 

Η σύνδεση αντιγόνου-αντισώματος ενεργοποιεί το συμπλήρωμα. 

Η σύνδεση αντιγόνου(τοξίνη)-αντισώματος έχει ως αποτέλεσμα την αδρανοποίηση των 

παραγόμενων τοξινών. 

 

21.  

Ιός ερυθράς Αντισώματα, Ιντερφερόνες  

 

Τοξίνη τετάνου Αντισώματα, Αντιβιοτικά  
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Vibrio cholerae Αντισώματα, Λυσοζύμη, Αντιβιοτικά 

 

Οποιοδήποτε αντιγόνο προκαλεί ανοσολογική απόκριση και παραγωγή κατάλληλων 

αντισωμάτων για την αντιμετώπισή του. 

Παραγωγή ιντερφερονών προκαλεί μόνο η μόλυνση κυττάρων από ιό. 

Η λυσοζύμη καταστρέφει το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων, έχει επομένως μόνο 

βακτηριοκτόνο δράση. Συσχετίζεται άμεσα μόνο με το βακτήριο Vibrio cholerae. 

Τα αντιβιοτικά δε δρουν έναντι των ιών. Συσχετίζονται άμεσα μόνο με το βακτήριο Vibrio 

cholerae αλλά έμμεσα και με την τοξίνη καθώς οι τοξίνες παράγονται από βακτήρια. 

 

22.  

Μακροφάγα Ενεργοποιούν τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα  

Β-λεμφοκύτταρα Ενεργοποιούνται από  τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα  

Πλασματοκύτταρα Εκκρίνουν αντισώματα 

Κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα Καταστρέφουν καρκινικά κύτταρα  

Κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα Παράγονται στο τελευταίο στάδιο της ανοσοβιολογικής 

αντίδρασης  

 

23α. Η φλεγμονώδης αντίδραση αποτελεί μηχανισμό μη ειδικής άμυνας. Έχει, επομένως τη 

δυνατότητα αντιμετώπισης οποιουδήποτε παθογόνου μικροοργανισμού. Αντίθετα, τα 

προϊόντα της ανοσολογικής απόκρισης είναι εξειδικευμένα, ικανά δηλαδή να δράσουν 

μόνο εναντίον της ουσίας που προκάλεσε την παραγωγή τους. 

Η ανοσολογική απόκριση ξεκινά με την ενεργοποίηση των βοηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων 

από το εκτεθειμένο στην επιφάνεια των μακροφάγων τμήμα του αντιγόνου που τα 

μακροφάγα έχουν προηγουμένως καταστρέψει. Τα μακροφάγα είναι κατηγορία 

φαγοκυττάρων, επομένως υπάρχει συμμετοχή φαγοκυττάρων κατά την ανοσολογική 

απόκριση. 

Τα αντισώματα τα οποία παράγονται από τα πλασματοκύτταρα κατά τη διάρκεια της 

ανοσολογικής απόκρισης είναι αντιμικροβιακές ουσίες που απελευθερώνονται στο αίμα 

(πλάσμα) και τη λέμφο. 

Η ανοσολογική απόκριση πραγματοποιείται στα δευτερογενή λεμφικά όργανα 

(λεμφαδένες, σπλήνα, αμυγδαλές, λεμφικό ιστό κατά μήκος του γαστρεντερικού σωλήνα) 

και όχι τοπικά στην περιοχή εισόδου του αντιγόνου. 

 

24α. Η ανοσολογική απόκριση που εκδηλώνεται για την αντιμετώπιση ιού περιλαμβάνει 

την ενεργοποίηση τόσο των Β-λεμφοκυττάρων η οποία θα οδηγήσει στην παραγωγή και 

έκκριση κατάλληλων αντισωμάτων όσο και των κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων τα οποία 

θα καταστρέψουν τα κύτταρα που έχουν μολυνθεί από ιό. Ταυτόχρονα, δημιουργούνται Β-

λεμφοκύτταρα μνήμης, Τ-βοηθητικά μνήμης και Τ-κυτταροτοξικά μνήμης τα οποία θα 

ενεργοποιηθούν στην περίπτωση που ο οργανισμός εκτεθεί και πάλι στο ίδιο αντιγόνο. 

Κατά την ανοσολογική απόκριση που εκδηλώνεται για την αντιμετώπιση ιού δεν 

παράγονται μόνο Β-λεμφοκύτταρα μνήμης και Τ-βοηθητικά μνήμης. Σε περίπτωση που το 

αντιγόνο είναι ιός ενεργοποιούνται και τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα, συνεπώς και Τ-

κυτταροτοξικά μνήμης. 
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Κατά την ανοσολογική απόκριση που εκδηλώνεται για την αντιμετώπιση ιού δεν 

ενεργοποιούνται μόνο Β-λεμφοκύτταρα τα οποία παράγουν και κύτταρα μνήμης. 

Ενεργοποιούνται και Τ-βοηθητικά αλλά και Τ-κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα (μιας και το 

αντιγόνο είναι ιός) και τα αντίστοιχα κύτταρα μνήμης. 

Κατά την ανοσολογική απόκριση που εκδηλώνεται για την αντιμετώπιση ιού δεν 

παράγονται μόνο Τ-βοηθητικά μνήμης και Τ-κυτταροτοξικά μνήμης. Για την αντιμετώπιση 

οποιουδήποτε αντιγόνου ενεργοποιούνται τα Β-λεμφοκύτταρα. 

 

25γ. Στην παθητική τεχνητή ανοσία χορηγούνται στον οργανισμό έτοιμα αντισώματα, που 

έχουν παραχθεί από άλλον οργανισμό, μέσω ορού αντισωμάτων. 

Στην ενεργητική ανοσία τα αντισώματα παράγονται από τον ίδιο τον οργανισμό. 

Η παθητική φυσική ανοσία είναι αποτέλεσμα της μεταφοράς αντισωμάτων από τη μητέρα 

στο έμβρυο μέσω του πλακούντα ή από τη μητέρα στο νεογνό διαμέσου του μητρικού 

γάλακτος.  

Στην ενεργητική τεχνητή ανοσία τα αντισώματα παράγονται από τον οργανισμό μετά τη 

χορήγηση εμβολίου. 

 

 

26δ. Στα δευτερογενή λεμφικά όργανα πραγματοποιείται η ανοσοβιολογική απόκριση, άρα 

εκεί ενεργοποιούνται και δρουν τα λεμφοκύτταρα. 

Στον μυελό των οστών παράγονται όλα τα λεμφοκύτταρα, και εκεί διαφοροποιούνται και 

ωριμάζουν τα Β-λεμφοκύτταρα. Η δράση όμως των λεμφοκυττάρων δεν πραγματοποιείται 

στον μυελό των οστών αλλά στα δευτερογενή λεμφικά όργανα! 

Στον θύμο αδένα διαφοροποιούνται και ωριμάζουν τα Τ-λεμφοκύτταρα. Τα λεμφοκύτταρα 

όμως δεν ενεργοποιούνται στον θύμο αδένα αλλά στα δευτερογενή λεμφικά όργανα! 

Στην περιοχή εισόδου του αντιγόνου εκδηλώνεται φλεγμονώδης αντίδραση. Τα 

λεμφοκύτταρα όμως ούτε ενεργοποιούνται ούτε αντιμετωπίζουν το αντιγόνο στην περιοχή 

αυτή. 

 

27β. Τα μακροφάγα, εκτός από τη δυνατότητα που έχουν να καταστρέφουν το μικρόβιο, 

λειτουργούν και ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Εκθέτουν στην επιφάνειά τους 

τμήματα του μικροβίου που έχουν εγκλωβίσει και καταστρέψει μέσω μιας πρωτεΐνης της 

επιφάνειάς τους, η οποία είναι χαρακτηριστική για κάθε άτομο, και ονομάζεται αντιγόνο 

ιστοσυμβατότητας. 

Τα ενεργοποιημένα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα δεν παράγουν αντιγόνα ιστοσυμβατότητας, 

αλλά άλλες ουσίες (πρωτεΐνες και συγκεκριμένα κυτοκίνες) μέσω των οποίων 

ενεργοποιούνται άλλες κατηγορίες λεμφοκυττάρων. 

Τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας είναι πρωτεΐνες της επιφάνειας των μακροφάγων στις 

οποίες είναι συνδεδεμένο και εκτίθεται τμήμα του μικροβίου που φαγοκυτταρώθηκε. Με 

τον τρόπο αυτό θα ειδοποιηθούν οι μηχανισμοί ειδικής άμυνας και συγκεκριμένα τα Τ-

βοηθητικά λεμφοκύτταρα. 

Τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας είναι πρωτεΐνες της επιφάνειας των αντιγονο-

παρουσιαστικών κυττάρων (μακροφάγων) και όχι πρωτεΐνες που εκκρίνονται από τα 

κύτταρα αυτά. 
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28γ. Η παθητική ανοσία επιτυγχάνεται με χορήγηση στον οργανισμό έτοιμων αντισωμάτων, 

τα οποία δρουν άμεσα στην αντιμετώπιση του αντιγόνου. 

Αυτά όμως έχουν διάρκεια «ζωής» μερικών μόνο ημερών, επομένως η παθητική ανοσία δε 

διαρκεί για χρόνια. 

 Η χορήγηση αντιγόνων στον οργανισμό προκαλεί ανοσολογική απόκριση, η οποία 

εξασφαλίζει ενεργητική ανοσία. 

Η διάκριση της ανοσίας σε ενεργητική και παθητική γίνεται με βάση την προέλευση των 

αντισωμάτων που αντιμετωπίζουν το αντιγόνο. Όταν τα αντισώματα παράγονται από τον 

ίδιο τον οργανισμό η ανοσία είναι ενεργητική και όχι παθητική. 

 

29δ. Τα Β-λεμφοκύτταρα μνήμης παράγονται κατά την πρωτογενή ανοσολογική απόκριση 

χωρίς όμως να συμμετέχουν-δρουν σε αυτή. Τα κύτταρα αυτά ενεργοποιούνται στην 

περίπτωση που ο οργανισμός επανεκτεθεί στο ίδιο βακτήριο-αντιγόνο. 

Τα Β-λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνται για την αντιμετώπιση κάθε αντιγόνου δημιουργώντας 

πλασματοκύτταρα τα οποία εκκρίνουν αντισώματα. 

Τα παθογόνα βακτήρια, μετά την είσοδό τους στον ανθρώπινο οργανισμό, καταστρέφονται 

με φαγοκυττάρωση από τα μακροφάγα. Τα μακροφάγα εκθέτουν στην επιφάνειά τους 

τμήμα του βακτηρίου που κατέστρεψαν ενεργοποιώντας τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα. 

Τα κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα σταματούν, κάθε φορά, την ανοσολογική απόκριση μετά 

την επιτυχή αντιμετώπιση του αντιγόνου. 

 

30δ. Όλα τα κύτταρα που συμμετέχουν στους μηχανισμούς άμυνας προέρχονται από τη 

διαφοροποίηση πολυδύναμων αιμοποιητικών κυττάρων, τα οποία βρίσκονται στον ερυθρό 

μυελό των οστών. Επομένως η καταστροφή του μυελού των οστών θα εμποδίσει τη 

δημιουργία όλων των κυτταρικών τύπων που συμμετέχουν στους μηχανισμούς άμυνας 

(ειδικής και μη ειδικής). 

Τα φαγοκύτταρα είναι είδος λευκών αιμοσφαιρίων τα οποία προέρχονται από τη 

διαφοροποίηση πολυδύναμων αιμοποιητικών κυττάρων του μυελού των οστών. Όμως, τα 

φαγοκύτταρα δεν είναι τα μόνα κύτταρα που συμμετέχουν στους μηχανισμούς άμυνας και 

που παράγονται στον μυελό των οστών. 

Η χυμική ανοσία περιλαμβάνει τη δράση των Β-λεμφοκύτταρων και των 

πλασματοκυττάρων τα οποία δημιουργούνται από αυτά. Τα λεμφοκύτταρα αυτά όμως δεν 

είναι τα μόνα κύτταρα που συμμετέχουν στους μηχανισμούς άμυνας και που προέρχονται 

από κύτταρα του μυελού των οστών. 

 Η κυτταρική ανοσία περιλαμβάνει τη δράση των κυτταροτοξικών και βοηθητικών Τ-

λεμφοκύτταρων. Τα λεμφοκύτταρα αυτά όμως δεν είναι τα μόνα κύτταρα που συμμετέχουν 

στους μηχανισμούς άμυνας και που προέρχονται από κύτταρα του μυελού των οστών. 

 

31δ. Η χυμική ανοσία είναι η διαδικασία παραγωγής και έκκρισης αντισωμάτων ειδικών για 

συγκεκριμένο αντιγόνο από εξειδικευμένα Β-λεμφοκύτταρα-πλασματοκύτταρα. Τα Β-

λεμφοκύτταρα διαφοροποιούνται και ωριμάζουν στον μυελό των οστών. 

Αντισώματα παράγονται κάθε φορά που ο οργανισμός εκτίθεται σε κάποιο αντιγόνο 

επομένως χυμική ανοσία εκδηλώνεται τόσο κατά την πρωτογενή όσο και κατά τη 

δευτερογενή ανοσολογική απόκριση. 



ΥΠΔΒΜ&Θ-ΨΕΒ                                      ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ                                         Ι.Δρακόπουλος 
 

18 
 

Τα κύτταρα μεταμοσχευμένου ιστού και τα καρκινικά κύτταρα αποτελούν στόχο των 

κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων η δράση των οποίων περιλαμβάνεται στην κυτταρική και 

όχι τη χυμική ανοσία. 

 

32β. Τα έτοιμα αντισώματα που περιέχονται στον ορό θα συνδέονταν άμεσα στο αντιγόνο-

δηλητήριο με αποτέλεσμα την εξουδετέρωσή του. 

Ο εμβολιασμός του ατόμου θα προκαλούσε πρωτογενή ανοσολογική απόκριση, η οποία 

φυσιολογικά θα εκδηλωνόταν και λόγω της εισόδου της τοξίνης στον οργανισμό του 

ασθενούς όταν τον δάγκωσε το φίδι. Κατά την πρωτογενή ανοσολογική απόκριση τα 

αντισώματα καθυστερούν να παραχθούν και επομένως στο διάστημα αυτό η δράση της 

τοξίνης του φιδιού θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενή. 

Οι ιντερφερόνες είναι πρωτεΐνες με αντιιική δράση οι οποίες δεν θα παρεμπόδιζαν τη 

δράση του δηλητηρίου. 

Τα αντιβιοτικά είναι ουσίες με αντιμικροβιακή δράση οι οποίες αναστέλλουν ή 

παρεμποδίζουν κάποια ειδική βιοχημική αντίδραση των μικροοργανισμών. Η χορήγησή 

τους δεν θα παρεμπόδιζε τη δράση του δηλητηρίου. 

 

 

33α. Στην ενεργητική ανοσία τα αντισώματα που αντιμετωπίζουν το αντιγόνο παράγονται 

από τον ίδιο τον οργανισμό. Όταν το άτομο νόσησε από ιλαρά ο οργανισμός του παρήγαγε 

αντισώματα τα οποία αντιμετώπισαν τον ιό που προκαλεί τη νόσο αλλά και εξειδικευμένα 

λεμφοκύτταρα μνήμης. Όταν το άτομο αυτό επανεκτεθεί στον ιό της ιλαράς θα 

ενεργοποιηθούν τα λεμφοκύτταρα μνήμης και θα ξεκινήσει αμέσως η παραγωγή και η 

έκκριση αντισωμάτων και έτσι δεν θα προλάβουν να εμφανιστούν τα συμπτώματα της 

ασθένειας. 

Μετά την ανάρρωση του ατόμου από ιλαρά, παραμένουν στον οργανισμό του 

λεμφοκύτταρα μνήμης τα οποία θα ενεργοποιηθούν σε επόμενη έκθεση του ατόμου στον 

ιό της ιλαράς και θα ξεκινήσει αμέσως η παραγωγή αντισωμάτων. Η ανοσία δηλαδή που 

απέκτησε το άτομο οφείλεται στα αντισώματα τα οποία το ίδιο θα παράγει και όχι σε 

αντισώματα τα οποία έχουν παραχθεί από άλλο άτομο. 

Στην ενεργητική τεχνητή ανοσία τα αντισώματα παράγονται από το ίδιο το άτομο αλλά η 

διαδικασία δημιουργίας εξειδικευμένων λεμφοκυττάρων μνήμης ενεργοποιείται μετά από 

εμβολιασμό. Ένα άτομο που ανάρρωσε από ιλαρά διαθέτει λεμφοκύτταρα μνήμης για τον 

ιό της ιλαράς, τα οποία παράχθηκαν κατά την ανοσολογική απόκριση που εκδηλώθηκε 

λόγω επαφής με τον ιό της ιλαράς που βρισκόταν στο περιβάλλον. 

 Η παθητική τεχνητή ανοσία επιτυγχάνεται με χορήγηση ορού, σκευάσματος δηλαδή το 

οποίο περιέχει αντισώματα ειδικά για την αντιμετώπιση του αντιγόνου. Όμως η ανοσία στο 

συγκεκριμένο άτομο οφείλεται στα λεμφοκύτταρα μνήμης που παραμένουν στον 

οργανισμό του μετά την επιτυχή αντιμετώπιση του ιού της ιλαράς και τα οποία θα 

ενεργοποιηθούν παράγοντας τα κατάλληλα αντισώματα σε πιθανή επανέκθεση του 

οργανισμού στο αντιγόνο της ιλαράς. 

 

34β. Το βρέφος μετά τον εμβολιασμό του, έχει αποκτήσει ενεργητική, τεχνητή ανοσία. 

Διαθέτει λεμφοκύτταρα μνήμης, τα οποία παράχθηκαν κατά την ανοσολογική απόκριση 

που εκδηλώθηκε μετά τον εμβολιασμό του, τα οποία θα ενεργοποιηθούν, παράγοντας τα 
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κατάλληλα αντισώματα, σε πιθανή επανέκθεση του οργανισμού στον ιό της 

πολιομυελίτιδας. 

Το βρέφος δεν θα εκδηλώσει πρωτογενή ανοσολογική απόκριση γιατί έχει αποκτήσει 

ενεργητική, τεχνητή ανοσία.  

Τα αντισώματα που παράγονται κατά την ανοσολογική απόκριση που εκδηλώνεται μετά 

τον εμβολιασμό παραμένουν στον οργανισμό για μικρό μόνο χρονικό διάστημα και μετά 

διασπώνται. 

Η παθητική ανοσία εξασφαλίζεται με χορήγηση έτοιμων αντισωμάτων στον οργανισμό. Ο 

εμβολιασμός του βρέφους όμως εξασφάλισε στον οργανισμό του την ικανότητα να παράγει 

ο ίδιος γρήγορα αντισώματα για την αντιμετώπιση του ιού της πολιομυελίτιδας. 

 

35β.  Κάθε παθογόνος μικροοργανισμός που καταφέρνει να διαπεράσει τους εξωτερικούς 

μηχανισμούς άμυνας αντιμετωπίζει τη δεύτερη γραμμή άμυνας του οργανισμού μας. 

Μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας που αντιμετωπίζουν τους ιούς είναι η φαγοκυττάρωση, ο 

πυρετός αλλά και η παραγωγή αντιμικροβιακών ουσιών, όπως είναι οι ιντερφερόνες. Οι 

μηχανισμοί αυτοί, ακόμα κι αν δεν καταφέρουν να εξοντώσουν όλους τους ιούς, 

περιορίζουν τον πολλαπλασιασμό τους. 

Ο ιός δεν πολλαπλασιάζεται ανεξέλεγκτα. Κάθε παθογόνος μικροοργανισμός που 

καταφέρνει να διαπεράσει τους εξωτερικούς μηχανισμούς άμυνας αντιμετωπίζει τη 

δεύτερη γραμμή άμυνας του οργανισμού μας. 

Ακόμα και αν χορηγηθούν αντιβιοτικά αυτά δεν θα έχουν κάποια επίδραση στον 

πολλαπλασιασμό των ιών. Η αντιμικροβιακή δράση των αντιβιοτικών συνίσταται στην 

παρεμπόδιση ή αναστολή ειδικών βιοχημικών αντιδράσεων των μικροβίων όμως οι ιοί δε 

διαθέτουν δικό τους μεταβολισμό (υποχρεωτικά ενδοκυτταρικά παράσιτα)  στον οποίο θα 

μπορούσε να επιδράσει κάποιο αντιβιοτικό. 

Τα κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα δεν αντιμετωπίζουν τα αντιγόνα αλλά σταματούν την 

ανοσολογική απόκριση μετά την επιτυχή αντιμετώπιση του αντιγόνου. 

 

36Σ. Η ποσότητα εμβολίου που χορηγείται περιέχει αντιγόνα τα οποία μετά από 

επεξεργασία δεν είναι πλέον παθογόνα. Τα αντιγόνα αυτά, όπως θα έκανε και ο ίδιος ο 

μικροοργανισμός, ενεργοποιούν τον ανοσοβιολογικό μηχανισμό, για να παραγάγει 

αντισώματα και κύτταρα μνήμης. Τα κύτταρα μνήμης θα ενεργοποιηθούν κατά την επόμενη 

επαφή του οργανισμού με το ίδιο αντιγόνο και θα ξεκινήσει αμέσως η παραγωγή 

αντισωμάτων χωρίς να προλάβουν να εμφανιστούν τα συμπτώματα της ασθένειας. 

Τα εμβόλια περιέχουν νεκρούς ή εξασθενημένους μικροοργανισμούς ή τμήματά τους. 

Περιέχουν δηλαδή απενεργοποιημένα αντιγόνα που μπορούν να προκαλέσουν 

ανοσολογική απόκριση, δεν απειλούν όμως την υγεία του ατόμου. Κατά την ανοσολογική 

απόκριση όμως του οργανισμού, έναντι των συστατικών του εμβολίου, παράγονται 

εξειδικευμένα λεμφοκύτταρα μνήμης. Επομένως ο οργανισμός, σε ενδεχόμενη (επόμενη) 

μόλυνση από τον αντίστοιχο παθογόνο παράγοντα θα εκδηλώσει δευτερογενή 

ανοσολογική απόκριση και δεν θα νοσήσει. 

 

37α.  Ο οργανισμός του ατόμου αυτού έχει έρθει σε επαφή με το αντιγόνο, με φυσικό 

τρόπο ή μέσω εμβολίου. Λόγω της επαφής του αυτής εκδήλωσε ανοσολογική απόκριση 

κατά τη διάρκεια της οποίας δημιουργήθηκαν εξειδικευμένα λεμφοκύτταρα μνήμης. Έχει 
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επομένως την ικανότητα να παράγει ο ίδιος αντισώματα γρήγορα κάθε φορά που εκτίθεται 

στο συγκεκριμένο αντιγόνο. 

Ένα άτομο που έχει ενεργητική ανοσία για κάποιο αντιγόνο δεν παράγει συνεχώς τα 

αντίστοιχα αντισώματα αλλά μόνο όταν τα χρειάζεται. Μπορεί να παράγει αμέσως μεγάλες 

ποσότητες των αντισωμάτων αυτών όταν επανεκτεθεί στο ίδιο αντιγόνο. 

Στην ενεργητική ανοσία ο οργανισμός μπορεί να ενεργοποιηθεί τόσο μέσω εμβολιασμού 

(τεχνητός τρόπος) αλλά και με επαφή με το αντιγόνο που βρίσκεται στο 

περιβάλλον(φυσικός τρόπος). 

Η ανοσία που εξασφαλίζει ένα άτομο αφορά συγκεκριμένο αντιγόνο κάθε φορά καθώς ένα 

από τα χαρακτηριστικά των μηχανισμών ειδικής άμυνας είναι η εξειδίκευση. Δηλαδή τα 

προϊόντα της ανοσοβιολογικής απόκρισης δρουν μόνο εναντίον του αντιγόνου που 

προκάλεσε την παραγωγή τους. 

 

38α. Αντισώματα ειδικά για την αντιμετώπιση αντιγόνων περιέχουν οι οροί. Τα εμβόλια 

είναι σκευάσματα που περιέχουν νεκρούς ή εξασθενημένους μικροοργανισμούς ή τμήματά 

τους. 

 Ένα εμβόλιο μπορεί να περιέχει νεκρούς ή εξασθενημένους μικροοργανισμούς ή τμήματά 

τους, παράγοντες δηλαδή (αντιγόνα) που μπορούν να προκαλέσουν ανοσολογική 

απόκριση, οι οποίοι όμως έχουν υποστεί επεξεργασία ώστε να απενεργοποιηθούν και να 

μην μπορούν να βλάψουν τον οργανισμό. 

 

39δ. 

Ο τερματισμός της ανοσολογικής απόκρισης αποτελεί το τρίτο στάδιο της πρωτογενούς 

ανοσολογικής απόκρισης. 

Η ενεργοποίηση των βοηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων συμβαίνει κατά το πρώτο στάδιο της 

πρωτογενούς ανοσολογικής απόκρισης. 

Κατά το δεύτερο στάδιο της πρωτογενούς ανοσολογικής απόκρισης δεν θα ενεργοποιηθούν 

μόνο τα Β-λεμφοκύτταρα αλλά και τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα γιατί το αντιγόνο που 

την προκάλεσε είναι ιός. 

 Επειδή το αντιγόνο είναι ιός κατά το δεύτερο στάδιο της πρωτογενούς ανοσολογικής 

απόκρισης θα ενεργοποιηθούν τόσο τα Β-λεμφοκύτταρα (χυμική ανοσία) όσο και τα 

κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα τα οποία θα καταστρέψουν κύτταρα που θα μολυνθούν 

από τον ιό. 

 

40γ. Τα μακροφάγα δεν εκκρίνουν ουσίες μέσω των οποίων ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί 

ειδικής άμυνας. Η ενεργοποίηση των μηχανισμών ειδικής άμυνας από τα μακροφάγα 

επιτυγχάνεται μέσω της έκθεσης στην επιφάνειά τους τμημάτων του αντιγόνου που έχουν 

προηγουμένως καταστρέψει. 

Τα μακροφάγα είναι κατηγορία φαγοκυττάρων που είναι εγκατεστημένα στους ιστούς. Τα 

κύτταρα αυτά ενεργοποιούνται μετά την εμφάνιση ενός παθογόνου μικροοργανισμού στο 

εσωτερικό του οργανισμού, τον εγκλωβίζουν και τον καταστρέφουν. 

Τα μακροφάγα εγκλωβίζουν και καταστρέφουν τους παθογόνους μικροοργανισμούς που 

θα εισέλθουν στον οργανισμό μας. Επιπλέον εκθέτουν στην επιφάνειά τους κάποια 

τμήματά του, μέσω των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας που διαθέτουν, λειτουργώντας ως 
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αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα. Τα κύτταρα που ενεργοποιούνται από το εκτεθειμένο 

αντιγόνο είναι τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα του ανοσοβιολογικού μας συστήματος. 

Η σύνδεση των αντιγόνων με τα αντισώματα που παράχθηκαν και εκκρίθηκαν από τα 

πλασματοκύτταρα έχει ως αποτέλεσμα και την αναγνώριση του παθογόνου 

μικροοργανισμού(ο οποίος προκάλεσε την ανοσολογική απόκριση) από τα μακροφάγα με 

σκοπό την ολοκληρωτική καταστροφή του. 

 

41Λ. Οι οροί είναι σκευάσματα που περιέχουν έτοιμα αντισώματα για συγκεκριμένο 

αντιγόνο, τα οποία έχουν παραχθεί από κάποιο άτομο ή ζώο. Ο αντιλυσσικός ορός που 

χορηγήθηκε στον ασθενή περιείχε αντισώματα για τον ιό της λύσσας. Με τη χορήγηση του 

ορού επιδιώχθηκε η άμεση αντιμετώπιση των ιών που πιθανόν είχαν εισέλθει στον 

οργανισμό του ανθρώπου μέσω του τραύματος. Ο ορός εξασφαλίζει στον ασθενή παθητική, 

τεχνητή ανοσία. 

 

42α. Εφόσον το άτομο νοσεί πάλι, εκδηλώνει δηλαδή συμπτώματα γρίπης, ο οργανισμός 

του εκδηλώνει πρωτογενή ανοσολογική απόκριση. Εάν εκδήλωνε δευτερογενή 

ανοσολογική απόκριση η ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων μνήμης θα οδηγούσε σε 

παραγωγή κατάλληλων αντισωμάτων αμέσως τα οποία θα αντιμετώπιζαν το αντιγόνο πριν 

να προλάβουν να εκδηλωθούν συμπτώματα της ασθένειας. 

Η γρίπη οφείλεται σε ιούς. Τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσματικά έναντι των ιών, καθώς 

αυτοί δε διαθέτουν δικό τους μεταβολικό μηχανισμό, αφού αποτελούν υποχρεωτικά 

κυτταρικά παράσιτα. Επομένως το γεγονός ότι το άτομο νόσησε δύο φορές από γρίπη σε 

διάστημα 6 μηνών δεν οφείλεται στη μη αποτελεσματική θεραπεία της νόσου λόγω της μη 

χορήγησης αντιβιοτικού. 

 Η γρίπη δεν προκαλείται από έναν συγκεκριμένο ιό αλλά από ιούς που ανήκουν σε τρεις 

διαφορετικές ομάδες με πολλές παραλλαγές ο καθένας. Κάθε αντιγόνο-ιός γρίπης προκαλεί 

ανοσολογική απόκριση τα προϊόντα της οποίας είναι ειδικά για την αντιμετώπιση του 

αντιγόνου που προκάλεσε την παραγωγή τους. Το άτομο που νόσησε δύο φορές από γρίπη 

αντιμετώπισε κάθε φορά διαφορετικό ιό γρίπης και για κάθε έναν έχει αναπτύξει 

ενεργητική, φυσική ανοσία. Μπορεί όμως να νοσήσει και πάλι αν εκτεθεί ο οργανισμός του 

σε διαφορετικό ιό γρίπης. 

Εάν εκδήλωνε δευτερογενή ανοσολογική απόκριση η ενεργοποίηση των λεμφοκυττάρων 

μνήμης θα οδηγούσε σε παραγωγή κατάλληλων αντισωμάτων αμέσως, τα οποία θα 

αντιμετώπιζαν το αντιγόνο πριν να προλάβουν να εκδηλωθούν συμπτώματα της ασθένειας. 

Επομένως το άτομο δε θα νοσούσε. 

 

43α.  Η δευτερογενής ανοσοβιολογική απόκριση ενεργοποιείται κατά την επαφή του 

οργανισμού με το ίδιο αντιγόνο για δεύτερη (ή επόμενη) φορά. Στην περίπτωση αυτή 

ενεργοποιούνται τα λεμφοκύτταρα μνήμης, ξεκινά αμέσως η έκκριση αντισωμάτων και έτσι 

δεν προλαβαίνουν να εμφανιστούν τα συμπτώματα της ασθένειας. Το άτομο δεν ασθενεί 

και πιθανότατα δεν αντιλαμβάνεται ότι μολύνθηκε. 

Όταν στον οργανισμό ενός ατόμου εκδηλώνεται δευτερογενής ανοσολογική απόκριση τα 

αντισώματα παράγονται αμέσως και έτσι δεν προλαβαίνουν να εμφανιστούν τα 

συμπτώματα της ασθένειας. Το άτομο δεν ασθενεί και πιθανότατα δεν αντιλαμβάνεται ότι 

μολύνθηκε. 



ΥΠΔΒΜ&Θ-ΨΕΒ                                      ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ                                         Ι.Δρακόπουλος 
 

22 
 

Στην περίπτωση δευτερογενούς ανοσολογικής απόκρισης ενεργοποιούνται τα κύτταρα 

μνήμης και ξεκινά αμέσως η έκκριση αντισωμάτων. 

Τα κατασταλτικά Τ-λεμφοκύτταρα σταματούν σε κάθε περίπτωση την ανοσολογική 

απόκριση μετά την επιτυχή αντιμετώπιση του αντιγόνου. 

 

 

44α. Τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα, μετά την ενεργοποίησή τους από τα βοηθητικά Τ-

λεμφοκύτταρα καταστρέφουν καρκινικά κύτταρα, κύτταρα μεταμοσχευμένου ιστού ή 

κύτταρα του οργανισμού που έχουν μολυνθεί από ιό. Στην πρώτη και στην τελευταία 

περίπτωση βλέπουμε ότι τα κύτταρα-στόχος των κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων είναι 

κύτταρα του ίδιου του οργανισμού που εκδηλώνει ανοσολογική απόκριση. 

Η κυτταρική ανοσία περιλαμβάνει τη δράση τόσο των κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων 

όσο και τη δράση των βοηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων. 

Η κυτταρική ανοσία δεν περιλαμβάνει τη δράση των Β-λεμφοκυττάρων και των 

πλασματοκυττάρων τα οποία διεκπεραιώνουν την χυμική ανοσία. 

 Τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνται (ανάλογα με το αντιγόνο) από τα 

ενεργοποιημένα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα παράλληλα με τα Β-λεμφοκύτταρα και όχι 

μετά από αυτά. 

 

45Σ. Η καμπύλη Α δεν μπορεί να αντιστοιχεί στα αντισώματα γιατί θα πρέπει να προηγηθεί 

η μόλυνση από το αντιγόνο προκειμένου να εκδηλωθεί ανοσολογική απόκριση του 

οργανισμού και παραγωγή αντισωμάτων. Η καμπύλη Α αντιστοιχεί στα αντιγόνα ενώ η 

καμπύλη Β αντιστοιχεί στα αντισώματα, γιατί θα πρέπει να προηγηθεί η μόλυνση από το 

αντιγόνο προκειμένου να εκδηλωθεί ανοσολογική απόκριση του οργανισμού και παραγωγή 

αντισωμάτων (1). Παρατηρούμε επίσης ότι η αύξηση της συγκέντρωση των αντιγόνων 

σταματά όταν αυξηθεί αρκετά η συγκέντρωση των αντισωμάτων (2) ενώ η παραγωγή 

αντισωμάτων σταματά όταν αντιμετωπιστούν τα αντιγόνα(3).  

 

46α. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα (εντοπίζεται μικρή ποσότητα αντισωμάτων 7 ημέρες 

μετά τη μόλυνση), ο οργανισμός της Άννας για το βακτήριο Α εκδήλωσε πρωτογενή 

ανοσολογική απόκριση. Στην περίπτωση αυτή καθυστερεί η παραγωγή των κατάλληλων 

αντισωμάτων για την αντιμετώπιση του αντιγόνου και προλαβαίνουν να εμφανιστούν 

συμπτώματα της ασθένειας που αυτό προκαλεί. 

Όπως φαίνεται από το διάγραμμα (εντοπίζεται αμέσως μετά τη μόλυνση μεγάλη ποσότητα 

αντισωμάτων Β), ο οργανισμός της Άννας για το βακτήριο Β εκδήλωσε δευτερογενή 

ανοσολογική απόκριση, δηλαδή η Άννα είχε προηγουμένως επανεκτεθεί στο συγκεκριμένο 

αντιγόνο. Στην περίπτωση αυτή ενεργοποιήθηκαν τα ειδικά Β-λεμφοκύτταρα μνήμης που 

παρέμειναν στον οργανισμό της από την προηγούμενη έκθεση στο αντιγόνο Β. Ξεκίνησε 

επομένως αμέσως η παραγωγή και έκκριση αντισωμάτων και έτσι δεν πρόλαβαν να 

εμφανιστούν συμπτώματα της ασθένειας. 

Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί χρησιμοποιούν τον άνθρωπο ως ξενιστή τους και μπορεί να 

προκαλέσουν διαταραχές στην υγεία του, άρα η ασθένεια της Άννας μπορεί να οφείλεται 

σε ένα από τα βακτήρια Α και Β. Όπως είδαμε οφείλεται στο Α. 
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47β. Είναι το διάγραμμα Β. Παρατηρούμε σ’ αυτό ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα 

ανιχνεύονται υψηλές συγκεντρώσεις αντισωμάτων στο αίμα του τραυματία. Η 

συγκέντρωση των αντισωμάτων εμφανίζει τη μέγιστη τιμή της την 4η-5η μέρα από τη 

χορήγηση του ορού και μειώνεται σταδιακά. Ανιχνεύονται αντισώματα ακόμα και μετά από 

διάστημα 3 εβδομάδων από την χορήγηση του ορού, καθότι η καμπύλη δεν τέμνει τον 

οριζόντιο άξονα του χρόνου, άρα δεν μηδενίζεται η συγκέντρωση των αντισωμάτων.. 

Ο ορός είναι σκεύασμα το οποίο περιέχει έτοιμα αντισώματα που έχουν παραχθεί από 

άλλον οργανισμό ή ζώο. Στο διάγραμμα Α παρατηρούμε ότι δεν ανιχνεύονται αντισώματα 

στο αίμα του τραυματία 15 ημέρες μετά τη χορήγηση του ορού γεγονός που έρχεται σε 

αντίθεση με τα δεδομένα. 

Στο διάγραμμα Γ παρατηρούμε ότι δεν ανιχνεύονται αντισώματα την 2η-4η ημέρα, όπως θα 

ήταν αναμενόμενο, αντιθέτως αρχίζουν να ανιχνεύονται αντισώματα μετά την 5η ημέρα 

από τη χορήγηση του ορού. Το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα χαρακτηριστικά του 

σκευάσματος, σύμφωνα με τα οποία το χρονικό αυτό διάστημα θα έπρεπε η συγκέντρωση 

των αντισωμάτων να είναι η μέγιστη. 

Στο διάγραμμα Δ παρατηρείται σταθερή συγκέντρωση αντισωμάτων από τη στιγμή της 

χορήγησης του ορού και για διάστημα 25 ημερών, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα 

χαρακτηριστικά του σκευάσματος. 

 

48.  

Χορηγείται όταν υπάρχει υποψία μόλυνσης 

από το βακτήριο του τετάνου 

Αντιτετανικός ορός 

Περιέχει αδρανοποιημένη τοξίνη του 

βακτηρίου που προκαλεί τον τέτανο 

Αντιτετανικό εμβόλιο  

Έχει άμεση δράση Αντιτετανικός ορός  

Έχει εξειδικευμένη δράση Αντιτετανικό εμβόλιο και αντιτετανικός ορός 

Η ανοσία που μας παρέχει έχει μεγαλύτερη 

διάρκεια 

Αντιτετανικό εμβόλιο 

Εξασφαλίζει παθητική ανοσία Αντιτετανικός ορός 

 

49. 

Παράγονται αντισώματα Πρωτογενής ανοσολογική απόκριση και 

δευτερογενής ανοσολογική απόκριση 

Παράγονται λεμφοκύτταρα μνήμης Πρωτογενής ανοσολογική απόκριση και 

δευτερογενής ανοσολογική απόκριση  

Η μέγιστη συγκέντρωση των παραγόμενων 

αντισωμάτων είναι μεγαλύτερη 

Δευτερογενής ανοσολογική απόκριση 

Ενεργοποιούνται λεμφοκύτταρα μνήμης Δευτερογενής ανοσολογική απόκριση 

Δεν είναι τόσο άμεση ώστε να προλάβει την 

εκδήλωση συμπτωμάτων της ασθένειας 

Πρωτογενής ανοσολογική απόκριση 

Τα αντισώματα παράγονται γρηγορότερα Δευτερογενής ανοσολογική απόκριση 
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50. 

Συνθέτουν και παρουσιάζουν στην 

επιφάνειά τους ανοσοσφαιρίνες 

Β-λεμφοκύτταρα 

Καταστρέφουν κύτταρα που έχουν μολυνθεί 

από ιό 

Τ-λεμφοκύτταρα 

Από τη διαίρεσή τους παράγονται 

πλασματοκύτταρα 

Β-λεμφοκύτταρα 

Προκύπτουν από τη διαφοροποίηση 

πολυδύναμων αιμοποιητικών κυττάρων του 

μυελού των οστών 

Β-λεμφοκύτταρα και Τ-λεμφοκύτταρα 

Διαφοροποιούνται και ωριμάζουν στον 

θύμο αδένα 

Τ-λεμφοκύτταρα 

Παράγουν κύτταρα μνήμης Β-λεμφοκύτταρα και Τ-λεμφοκύτταρα 

Διαφοροποιούνται και ωριμάζουν στον 

μυελό των οστών 

Β-λεμφοκύτταρα 

 

51γ. Ο οργανισμός εκδήλωσε πρωτογενή ανοσολογική απόκριση και δευτερογενή στο ίδιο 

αντιγόνο. Επτά ημέρες μετά την πρώτη έκθεση στο αντιγόνο η συγκέντρωση των 

αντισωμάτων είναι, σύμφωνα με το διάγραμμα, 101 μονάδες ενώ επτά ημέρες μετά τη 

δεύτερη έκθεση η συγκέντρωση είναι 102 μονάδες, μεγαλύτερη δηλαδή αυτής μετά την 

πρώτη έκθεση. 

Ο οργανισμός εκδήλωσε πρωτογενή ανοσολογική απόκριση την πρώτη φορά που εκτέθηκε 

στο αντιγόνο. Επτά ημέρες μετά την πρώτη έκθεση στο αντιγόνο η συγκέντρωση των 

αντισωμάτων είναι, σύμφωνα με το διάγραμμα μικρότερη από τη συγκέντρωση των 

αντισωμάτων επτά ημέρες μετά τη δεύτερη ανοσολογική απόκριση έκθεση του οργανισμού 

στο αντιγόνο. 

Ο οργανισμός εκδήλωσε δευτερογενή όταν επανεκτέθηκε στο ίδιο αντιγόνο. Σύμφωνα με 

το διάγραμμα οι συγκεντρώσεις επτά ημέρες μετά την πρώτη και τη δεύτερη έκθεση είναι 

διαφορετικές. 

 Η δεύτερη τιμή είναι δεκαπλάσια και όχι διπλάσια της πρώτης (102 =10x101). 

 

52γ. Στα χρονικά διαστήματα 3-7 και 28-40 ημέρες η συγκέντρωση των αντισωμάτων 

αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που δείχνει τη συνεχή παραγωγή και έκκρισή τους από τα 

πλασματοκύτταρα. 

Στο χρονικό διάστημα 42-49 ημέρες η συγκέντρωση των αντισωμάτων έχει πτωτική τάση, 

γεγονός που δείχνει ότι έχει σταματήσει η παραγωγή και έκκρισή τους από τα 

πλασματοκύτταρα. 

Στο χρονικό διάστημα 14-21 ημέρες η συγκέντρωση των αντισωμάτων έχει πτωτική τάση, 

γεγονός που δείχνει ότι έχει σταματήσει η παραγωγή και έκκρισή τους από τα 

πλασματοκύτταρα. 

Στο χρονικό διάστημα 21-28 ημέρες η συγκέντρωση των αντισωμάτων παραμένει σχεδόν 

σταθερή καθώς έχει σταματήσει η παραγωγή αντισωμάτων από τα πλασματοκύτταρα και 

έχει ολοκληρωθεί η ανοσολογική απόκριση μετά την επιτυχή αντιμετώπιση του αντιγόνου. 
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53γ. Τα λεμφοκύτταρα μνήμης ενεργοποιούνται κατά την επαφή του οργανισμού με το ίδιο 

αντιγόνο για δεύτερη (ή επόμενη) φορά. Την 28η ημέρα ο οργανισμός εκτίθεται για 

δεύτερη φορά στο αντιγόνο Α οπότε ενεργοποιούνται τα λεμφοκύτταρα μνήμης και ξεκινά 

αμέσως η έκκριση αντισωμάτων για το συγκεκριμένο αντιγόνο. 

Ο οργανισμός θα εκδηλώσει πρωτογενή ανοσολογική απόκριση μετά την πρώτη έκθεση στο 

αντιγόνο κατά την οποία θα δημιουργηθούν λεμφοκύτταρα μνήμης για το συγκεκριμένο 

αντιγόνο. Τα κύτταρα αυτά δεν προϋπάρχουν στον οργανισμό. 

Το διάστημα μεταξύ της 7ης και της 14ης ημέρας ο οργανισμός δεν έχει επανεκτεθεί στο 

αντιγόνο Α, επομένως τα λεμφοκύτταρα μνήμης δεν ενεργοποιήθηκαν το διάστημα αυτό. 

Την 35η ημέρα ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη δευτερογενής ανοσολογική απόκριση. 

 

54α. Ο παιδικός σταθμός είναι ένας χώρος όπου συγχρωτίζονται (συνυπάρχουν) πολλά 

άτομα και κατά συνέπεια τα βρέφη και τα νήπια εκτίθενται σε διάφορα αντιγόνα. Επίσης η 

στενή επαφή των παιδιών σε αυτές τις ηλικίες ευνοεί τη μετάδοση λοιμώξεων. Τα παιδιά 

των βρεφονηπιακών σταθμών εκδηλώνουν με διπλάσια συχνότητα λοιμώξεις του 

αναπνευστικού και του γαστρεντερικού από τα παιδιά που μένουν στο σπίτι. Μετά την 

ανάρρωσή τους όμως διαθέτουν ενεργητική, φυσική ανοσία για μια σειρά αντιγόνων. Όταν 

τα παιδιά αυτά, μαθητές νηπιαγωγείου πλέον, επανεκτεθούν σε κάποιο από τα αντιγόνα 

αυτά, θα ενεργοποιηθούν θα κατάλληλα λεμφοκύτταρα μνήμης και θα παραχθούν αμέσως. 

Αντίθετα τα παιδιά που έμεναν σπίτι κατά τη νηπιακή τους ηλικία είχαν λιγότερες 

πιθανότητες να εκτεθούν σε κάποιο αντιγόνο με αποτέλεσμα να εκδηλώνουν πρωτογενή 

ανοσοβιολογική απόκριση για τα αντιγόνα με τα οποία έρχονταν σε επαφή κατά την 

παιδική τους ηλικία. 

Αφ’ ενός τα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικίας συνήθως έχουν κάνει τα ίδια εμβόλια καθώς 

υπάρχει μια σειρά εμβολίων που είναι υποχρεωτικά, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα 

Εμβολιασμών. Επομένως η διαφορά στη συχνότητα που αρρωσταίνουν οι δύο ομάδες 

μαθητών δεν οφείλεται στον αριθμό των εμβολιασμών. 

Η παθητική, φυσική ανοσία εξασφαλίζεται: α) στο έμβρυο μέσω των αντισωμάτων που από 

δέχεται από τη μητέρα του μέσω του πλακούντα και β) σε βρέφη για όσο διάστημα 

θηλάζουν λόγω μεταφοράς αντισωμάτων μέσω του μητρικού γάλακτος. Όμως η παθητική 

ανοσία είναι παροδική και τα αντισώματα που δέχεται το βρέφος από τη μητέρα του δεν 

του εξασφαλίζουν ανοσία όταν φτάσει στο νηπιαγωγείο. 

 Η τεχνητή, παθητική ανοσία εξασφαλίζεται με χορήγηση ορού αντισωμάτων για 

συγκεκριμένο αντιγόνο. Τέτοιο πρόγραμμα χορήγησης ορών δεν πραγματοποιείται στα 

σχολεία. Επομένως οι μαθητές καμίας από τις δύο ομάδες δε διαθέτουν ανοσία αυτού του 

τύπου για τις λοιμώξεις που εμφανίζονται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα σχολεία. 

 

55δ. Κατά την πρωτογενή ανοσολογική απόκριση τα ενεργοποιημένα Β-λεμφοκύτταρα που 

αντιστοιχούν στο (1) διαιρούνται παράγοντας λεμφοκύτταρα μνήμης (2) και 

πλασματοκύτταρα (3) τα οποία παράγουν και εκκρίνουν αντισώματα. Μετά την 

επανέκθεση του οργανισμού στο ίδιο αντιγόνο ενεργοποιείται δευτερογενής ανοσολογική 

απόκριση. Στην περίπτωση αυτή ενεργοποιούνται λεμφοκύτταρα μνήμης (2) και ξεκινά η 

διαδικασία παραγωγής και έκκρισης αντισωμάτων από πλασματοκύτταρα (3). Τα 

πλασματοκύτταρα είναι τα μόνα κύτταρα του ανοσοβιολογικού συστήματος που όχι μόνο 
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παράγουν αλλά και εκκρίνουν αντισώματα τα οποία απελευθερώνονται στο αίμα και τη 

λέμφο. 

Τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα δεν παράγουν Β-λεμφοκύτταρα. Επομένως το (1) δεν μπορεί 

να αντιστοιχεί στα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα και το 2 στα Β-λεμφοκύτταρα. 

Τα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα δεν παράγουν κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα. Επομένως 

το (1) δεν μπορεί να αντιστοιχεί στα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα και το (2) στα 

κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα. 

Τα αντισώματα που αντιστοιχούν στο (4) δεν παράγονται από τα λεμφοκύτταρα μνήμης. 

Επομένως το (3) δεν αντιστοιχεί στα λεμφοκύτταρα μνήμης. 

 

 

1.6 

1Λ. Η εξειδίκευση των ιών δεν αφορά μόνο το είδος του οργανισμού, αλλά και το είδος του 

κυττάρου ή του ιστού στον οποίο παρασιτούν. Ο ιός προσβάλλει μόνο τα κύτταρα του 

ανθρώπου που έχουν επιφάνειά τους ειδικούς υποδοχείς που επιτρέπουν την πρόσδεση 

του ιού σε αυτά. Υποδοχέα για την πρόσδεση του ιού HIV έχουν τα βοηθητικά Τ-

λεμφοκύτταρα, τα κυτταροτοξικά Τ-λεμφοκύτταρα και τα νευρικά κύτταρα και όχι όλα τα 

κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού. 

 

2δ. 

Η συγκέντρωση του ιού HIV είναι βέβαια πολύ μεγαλύτερη σε αυτά τα τρία βιολογικά υγρά 

(κολπικές εκκρίσεις, σπέρμα και αίμα), όμως η ερώτηση αναφέρεται σε γυναίκα φορέα, η 

οποία δεν παράγει σπέρμα. 

Ο ιός HIV ανιχνεύεται στον ιδρώτα, σε μικρότερες όμως συγκεντρώσεις από άλλα βιολογικά 

υγρά. 

 

3Λ. Επειδή τα αντισώματα για την αντιμετώπιση κάποιου αντιγόνου δεν αρχίζουν να 

παράγονται αμέσως μετά την αναγνώρισή του από το ανοσοβιολογικό σύστημα. Θα πρέπει 

να περάσει αρκετό διάστημα από τη μόλυνση για να μπορούν να ανιχνευτούν τα 

αντισώματα που παράχθηκαν για την αντιμετώπισή του. Στην περίπτωση του ιού HIV, τα 

αντισώματα βρίσκονται σε ανιχνεύσιμη ποσότητα στο αίμα του ελεγχόμενου ατόμου κατά 

το διάστημα από 6 εβδομάδες έως 6 μήνες από την πιθανολογούμενη μόλυνση (σήμερα με 

την εξέλιξη της βιοτεχνολογίας υπάρχουν σύγχρονοι μέθοδοι ανίχνευσης σε μικρότερο 

χρονικό διάστημα). Επομένως, η μη ανίχνευση αντισωμάτων αμέσως μετά την πιθανή 

μόλυνση δεν επιβεβαιώνει ότι το άτομο δεν είναι ήδη φορέας του ιού. Τα αντισώματα δεν 

μπορούν να ανιχνευτούν αμέσως μετά τη μόλυνση, αφενός γιατί η παραγωγή αντισωμάτων 

για την αντιμετώπιση του ιού HIV δεν ξεκινάει αμέσως μετά τη μόλυνση του ατόμου και 

αφετέρου γιατί, για να μπορούν να ανιχνευτούν τα αντισώματα στο αίμα του ελεγχόμενου 

ατόμου, θα πρέπει να υπάρχει αρκετά μεγάλος αριθμός από αυτά. Συνεπώς, μπορεί να μην 

ανιχνευτούν αντισώματα για τον ιό HIV, ακόμα κι αν το άτομο είναι φορέας, αν η εξέταση 

γίνει λίγες μέρες μετά τη μόλυνση. 

 

4δ. Παρόλο που η συγκέντρωση του ιού στο αίμα είναι υψηλή, δεν έχει αποδειχθεί 

μετάδοση του ιού μέσω των εντόμων. 
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Ο ιός HIV βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στο αίμα των μολυσμένων από 

τον ιό φορέων. Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί με τη μετάγγιση μολυσμένου αίματος, επομένως 

ο έλεγχος του αίματος που προορίζεται για μεταγγίσεις είναι απαραίτητος, προκειμένου να 

περιοριστεί η μετάδοση της νόσου. 

Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί με τη χρήση της ίδιας σύριγγας (κυρίως από τοξικομανείς). Η 

χρησιμοποίηση συρίγγων μιας χρήσης και μόνο μία φορά από ένα άτομο αποτελεί μέτρο 

που συντελεί στον περιορισμό της μετάδοσης του ιού. 

Ο ιός HIV ανιχνεύεται στο μητρικό γάλα και μέσω αυτού μπορεί να μεταδοθεί από τη 

μητέρα φορέα του ιού στο νεογνό. 

 

5Σ. Μετά την είσοδό του στον οργανισμό ο ιός HIV μολύνει περιορισμένο αριθμό 

βοηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων. Εκεί, χρησιμοποιώντας το ένζυμο αντίστροφη μεταγραφάση 

και αξιοποιώντας τους μηχανισμούς του κυττάρου, συντίθεται αρχικά από το RNA του ιού 

μονόκλωνο DNA, το οποίο στη συνέχεια γίνεται δίκλωνο DNA. Συνήθως το δίκλωνο DNA του 

ιού συνδέεται με το DNA του κυττάρου-ξενιστή και παραμένει ανενεργό, μεταβιβάζεται 

όμως στα κύτταρα που δημιουργούνται από τη διαίρεση του αρχικού κυττάρου. Υπάρχει, 

ωστόσο, η πιθανότητα να ενεργοποιηθεί ο ιός και να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται. Οι 

καινούριοι ιοί που προκύπτουν μολύνουν άλλα βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα. Κατά την 

περίοδο αυτή, που συνήθως διαρκεί 7-10 χρόνια, το άτομο δε νοσεί, είναι φορέας του ιού 

και μπορεί να τον μεταδίδει χωρίς να το γνωρίζει. 

Ο φορέας λοιπόν του AIDS, παρόλο που δε νοσεί, μπορεί να μεταδίδει τον ιό. 

 

6α. Η ικανότητα του ιού να μεταλλάσσεται με ταχύτατους ρυθμούς καθιστά αδύνατη τόσο 

την αντιμετώπισή του από το ανοσοβιολογικό σύστημα όσο και τη θεραπεία της νόσου. 

Επίσης η πολυμορφικότητα του ιού, λόγω των συνεχών μεταλλάξεων, δημιουργεί 

προβλήματα στην παρασκευή εμβολίου. 

Οι μηχανισμοί μη ειδικής άμυνας έχουν γενικευμένη δράση, αντιμετωπίζουν δηλαδή 

οποιονδήποτε μικροοργανισμό. Επομένως, δρουν με τον ίδιο τρόπο σε κάθε μορφή του ιού 

HIV (μεταλλαγμένη ή μη μεταλλαγμένη). 

 Η ικανότητα του ιού HIV να μεταλλάσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, καθιστά αδύνατη 

μέχρι σήμερα την εξεύρεση κατάλληλων μέσων για τη θεραπεία της νόσου, όμως δεν 

επηρεάζει την πρόληψη της νόσου. Η πρόληψη της νόσου επιτυγχάνεται με μέτρα, όπως ο 

έλεγχος στο μεταγγιζόμενο αίμα, η χρησιμοποίηση συρίγγων μιας χρήσης, η αποστείρωση 

των χειρουργικών και των οδοντιατρικών εργαλείων και η χρήση προφυλακτικού κατά τη 

σεξουαλική επαφή. Τα μέτρα αυτά είναι τα ίδια για κάθε μορφή του ιού HIV. 

Η διάγνωση της νόσου είναι δυνατή, παρά την ικανότητα του ιού HIV να μεταλλάσσεται με 

ταχύτατους ρυθμούς, είτε με την ανίχνευση του RNA του ιού είτε με την ανίχνευση των 

ειδικών για τον ιό αντισωμάτων στο αίμα του ασθενούς. Όμως η ικανότητα του ιού να 

μεταλλάσσεται εμποδίζει την παρασκευή εμβολίου. 

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση 7/4/13 

 


