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∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.3 : ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ 1
Χαρακτηρίστε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες.
1. Οι βλεννογόνοι ανήκουν στους µηχανισµούς µη ειδικής άµυνας. (

)

2. Το γαλακτικό οξύ και η λυσοζύµη αποτελούν συστατικά του ιδρώτα. (

)

3. Μετά από µια ιογενή λοίµωξη στο ανθρώπινο αίµα µπορεί να ανιχνευτούν
ιντερφερόνες. (

)

4. Όλοι οι βλεννογόνοι φέρουν βλεφαρίδες, µε τις οποίες αποµακρύνονται τα
µικρόβια που παγιδεύονται στη βλέννα. (

)

5. Τα µακροφάγα είναι αποτέλεσµα διαφοροποιηµένων µονοκυττάρων. (
6. Τα φαγοκύτταρα αποτελούν κατηγορία των λευκών αιµοσφαιρίων. (

)
)

7. Το ινώδες είναι ένα πρωτεϊνικό πλέγµα το οποίο δηµιουργείται από την πήξη
του αίµατος στο σηµείο του τραύµατος. (

)

8. Το πύον είναι αποτέλεσµα της « µάχης» των φαγοκυττάρων µε τους
µικροοργανισµούς. (

)

9. Το συµπλήρωµα είναι µια οµάδα τεσσάρων πρωτεϊνών οι οποίες έχουν
αντιµικροβιακή δράση. (

)

10. Το κοκκίνισµα στην περιοχή του τραύµατος οφείλεται στη διαστολή των
αγγείων σε εκείνη την περιοχή. (

)

11. Το µητρικό γάλα και ο ορός αποτελούν µορφή ενεργητικής ανοσίας.(

)

12. Τα Τ- λεµφοκύτταρα διαφοροποιούνται και ωριµάζουν στο µυελό των οστών.
(

)

13. Οι ανοσοσφαιρίνες παράγονται από τα πλασµατοκύτταρα, δηλαδή
διαφοροποιηµένα Β- λεµφοκύτταρα. (

)

14. Οι λεµφαδένες και οι αµυγδαλές αποτελούν πρωτογενή λεµφικά όργανα.(
15. Ο εµβολιασµός αποτελεί µορφή ενεργητικής ανοσίας. (

1

τα

)

)
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16. Υπάρχουν κύτταρα µνήµης τόσο στα Τ όσο και στα Β- λεµφοκύτταρα. (

)

17. Το αντιγόνο ιστοσυµβατότητας είναι το τµήµα του µικροβίου που εκτίθεται
στην επιφάνεια των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων. (

)

18. Τα κυτταροτοξικά Τ- λεµφοκύτταρα καταστρέφουν καρκινικά κύτταρα και
κύτταρα που έχουν προσβληθεί από ιούς. (

)

19. Χυµική ανοσία έχουµε όταν ενεργοποιούνται τα Β- λεµφοκύτταρα και
παράγονται αντισώµατα στη λέµφο και στο αίµα. (

)

20. Η µη ειδική άµυνα περιλαµβάνει µηχανισµούς, οι οποίοι αντιµετωπίζουν τους
παθογόνους µικροοργανισµούς µε ξεχωριστό για τον καθένα τρόπο.(

)

21. Τα ουδετερόφιλα και τα µονοκύτταρα είναι λευκά αιµοσφαίρια, τα οποία
διαφοροποιούνται και κατόπιν εγκαθίστανται στους ιστούς του οργανισµού.( )
22. Ένα κύτταρο που έχει µολυνθεί από ιό παράγει ιντερφερόνες, οι οποίες είναι
πρωτεΐνες που καταστρέφουν τον ιό. (

)

23. Το πλάσµα συµβάλλει στο σταµάτηµα της αιµορραγίας.(

)

24. Οι ιντερφερόνες είναι ένας µηχανισµός µη ειδικής άµυνας που δρα ενάντια σε
οποιοδήποτε παθογόνο µικροοργανισµό.(

)

ΘΕΜΑ 2
Επιλέξτε την σωστή απάντηση
1. Στους µηχανισµούς µη ειδικής άµυνας δεν ανήκει:
Α) ο πυρετός

Β) ο βλεννογόνος

Γ) οι ανοσοσφαιρίνες

2. Οι µηχανισµοί µη ειδικής άµυνας αντιµετωπίζουν :
Α) όλους τους παθογόνους µικροοργανισµούς πλην των ιών Β) όλους τους
ευκαρυωτικούς παθογόνους µικροοργανισµούς Γ) όλους τους µικροοργανισµούς
3. Λυσοζύµη περιέχουν :
Α) ο ιδρώτας, τα δάκρυα και το σάλιο Β) τα δάκρυα, το σάλιο και το σµήγµα
Γ) το σµήγµα, ο ιδρώτας και τα δάκρυα
4. Η προπερδίνη είναι µια οµάδα πρωτεϊνών:
Α) τριών Β) είκοσι Γ) τεσσάρων
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5. Το δέρµα:
Α) εκκρίνει υδροχλωρικό οξύ

Β) προκαλεί τον πυρετό

Γ)

αποτελεί

µηχανισµό µη ειδικής άµυνας
6. Στα φαγοκύτταρα ανήκουν:
Α) τα µονοκύτταρα Β) τα ουδετερόφιλα Γ) και τα δύο
7. Στα δευτερογενή λεµφικά όργανα δεν ανήκει:
Α) ο σπλήνας Β) ο µυελός των οστών Γ) οι αµυγδαλές
8. Ενεργητική ανοσία επιτυγχάνεται :
Α) µε τη χορήγηση ορού

Β) µε τον θηλασµό

Γ) µε τον εµβολιασµό

9. Στο θύµο αδένα διαφοροποιούνται και ωριµάζουν :
Α) τα Β- λεµφοκύτταρα

Β) τα Τ- λεµφοκύτταρα

Γ) και τα δύο

10. Κατά την κυτταρική ανοσία τα µακροφάγα ενεργοποιούν αρχικά :
Α) τα κυτταροτοξικά Τ- λεµφοκύτταρα

Β) τα βοηθητικά Τ- λεµφοκύτταρα

Γ) τα κατασταλτικά Τ- λεµφοκύτταρα
11. Εξασθενηµένους µικροοργανισµούς περιέχουν:
Α) οι οροί Β) τα εµβόλια Γ) τα αντιγόνα
12. Ως αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα λειτουργούν:
Α) τα µακροφάγα Β) τα βοηθητικά Τ- λεµφοκύτταρα Γ) τα Β- λεµφοκύτταρα
13. Στις πρωτεΐνες ανήκουν :
Α) τα αντισώµατα Β) τα αντιγόνα ιστοσυµβατότητας Γ) και τα δύο
14. Οι µηχανισµοί µη ειδικής άµυνας:
Α) βρίσκονται στο εσωτερικό του ανθρώπινου σώµατος
Β) αντιµετωπίζουν οποιοδήποτε παθογόνο µικροοργανισµό
Γ) οδηγούν στη δηµιουργία Β- και Τ- λεµφοκυττάρων
∆) όλα τα παραπάνω
3
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15. Το σµήγµα περιέχει:
Α) γαλακτικό οξύ
Β) λιπαρά οξέα
Γ) λυσοζύµη
∆) υδροχλωρικό οξύ
16.Οι χηµικές ουσίες στην περιοχή της φλεγµονής:
Α) απελευθερώνονται από τραυµατισµένα κύτταρα & έχουν αντιµικροβιακή
δράση
Β) απελευθερώνονται από µικροοργανισµούς και προσελκύουν φαγοκύτταρα
Γ) συµβάλλουν στη δηµιουργία του ινώδους
∆) προκαλούν οίδηµα
17. Ο ρόλος των µακροφάγων είναι να:
Α) εγκλωβίζουν και να καταστρέφουν τον µικροοργανισµό
Β) εκθέτουν στην επιφάνειά τους κάποια τµήµατα του µικροοργανισµού
Γ) ενεργοποιούν τους µηχανισµούς ειδικής άµυνας
∆) όλα τα παραπάνω
18. Το ινώδες:
Α) προκαλεί τον πόνο στον οργανισµό
Β) συµµετέχει στη δηµιουργία του πύον
Γ) εµποδίζει την είσοδο µικροβίων στο εσωτερικό του οργανισµού
∆) συµµετέχει στη δηµιουργία του οιδήµατος
ΘΕΜΑ 3
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:
1. Με ποιους τρόπους το δέρµα θα δράσει για να εµποδίσει την είσοδο στον
οργανισµό µας : α) ένας ιός και β) ένα βακτήριο;
2. α) Ποιες διαφορές υπάρχουν µεταξύ εµβολίου και ορού;
β) Σε ποιο χαρακτηριστικό της ειδικής άµυνας στηρίζεται η χρήση των
εµβολίων;
3. Τι γνωρίζετε για την δράση των φαγοκυττάρων;
4
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4. Πώς δρα ως µηχανισµός άµυνας o πυρετός κατά την είσοδο ενός ιού στον
ανθρώπινο οργανισµό;
5. Να αναφέρετε ποια κύτταρα είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των
αντισωµάτων και να περιγράψετε πως αυτά παράγονται.
ΘΕΜΑ 4
Το επόµενο διάγραµµα δείχνει τη συγκέντρωση των αντισωµάτων συναρτήσει
του χρόνου σε κάποια άτοµα που τη χρονική στιγµή 0 έρχονται σε επαφή µε
κάποιο αντιγόνο.
1) Ποια καµπύλη αντιστοιχεί σε άτοµο το οποίο έρχεται για τρίτη φορά σε επαφή
µε το αντιγόνο;
2) Ποια καµπύλη αντιστοιχεί στο άτοµο που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή
µε το αντιγόνο;
3) Ποια καµπύλη αντιστοιχεί σε άτοµο το οποίο εµβολιάστηκε έναντι του
συγκεκριµένου αντιγόνου πριν 6 µήνες;
4) Ποια καµπύλη αντιστοιχεί σε άτοµο που την χρονική στιγµή 0 εµβολίζεται;
5) Ποια ή ποιες καµπύλες αναφέρονται σε άτοµα τα οποία ασθένησαν και ποια ή
ποιες σε άτοµα που δεν ασθένησαν, παρά το ότι µολύνθηκαν;
6) Ποια καµπύλη αντιστοιχεί σε άτοµο που του έχει χορηγηθεί ορός αµέσως µετά
την µόλυνση;

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!
ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΦΟΥ
ΒΙΟΛΟΓΟΣ
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