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ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
 

 

ΘΔΜΑ Α 

Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 έυρ Α5 

και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ζηη θπάζη η οποία ζςμπληπώνει ζυζηά ηην ημιηελή 

ππόηαζη. 

Α1. Όια ηα βαθηήξηα: 

α. δηαζέηνπλ θπηηαξηθό ηνίρσκα 

β. πεξηβάιινληαη από θάςα 

γ. δηαζέηνπλ πιαζκίδηα 

δ. είλαη παζνγόλα 

          Μνλάδεο 5 

Α2. Τν γελεηηθό πιηθό ηνπ ηνύ θέξεη γνλίδηα πνπ είλαη ππεύζπλα γηα: 

α. ηε ζύλζεζε πξσηετλώλ ηνπ πεξηβιήκαηνο 

β. ηε ζύλζεζε όισλ ησλ ελδύκσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπ 

γ. ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ πξσηετλώλ ηεο κεκβξάλεο ηνπο 

δ. ηε ζύλζεζε ξηβνζσκάησλ 

                               Μνλάδεο 5 

Α3. Η πξνπεξδίλε είλαη κηα νκάδα ηξηώλ πξσηετλώλ κε αληηκηθξνβηαθή δξάζε πνπ δξα ζε 

ζπλδπαζκό κε: 

α. ην ζπκπιήξσκα 

β. ηηο ηληεξθεξόλεο 

γ. ηε ιπζνδύκε 

δ. ηνλ ππξεηό 

Μνλάδεο 5 

Α4. Η ηζηακίλε πξνθαιεί: 

α. κείσζε ηεο δηαπεξαηόηεηαο ησλ αγγείσλ 

β. ζύζπαζε ησλ ιείσλ κπτθώλ ηλώλ 

γ. αλαζηνιή ηεο εθθξηηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ βιελλνγόλσλ αδέλσλ 

δ. θαλέλα από ηα παξαπάλσ 

Μνλάδεο 5 

Α5. Η κεζαδόλε: 

α. ρνξεγείηαη σο ππνθαηάζηαην ηεο εξσίλεο 

β. έρεη ηζρπξόηεξε δξάζε από ηε κνξθίλε 

γ. γηα ζεξαπεπηηθνύο ιόγνπο ρνξεγείηαη ελδνθιέβηα 

δ. δελ είλαη λαξθσηηθή νπζία 

Μνλάδεο 5 
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ΘΔΜΑ B 

Β1. Να αληηζηνηρίζεηε θάζε όξν ηεο ζηήιεο Ι κε έλαλ όξν ηεο ζηήιεο ΙΙ. Έλαο όξνο ηεο ζηήιεο ΙΙ 

πεξηζζεύεη. 

 

 
Μνλάδεο 8 

 

Β2. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ, γξάθνληαο ζην ηεηξάδηό ζαο ηε ιέμε Σωζηό 

ή Λάζνο δίπια ζην γξάκκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θάζε πξόηαζε: 

α. Τα αληηβηνηηθά παξάγνληαη θαη από βαθηήξηα θαη από κύθεηεο θαη από πξσηόδσα. 

β. Η ιπζνδύκε πεξηέρεηαη θαη ζην ζκήγκα θαη ζηα δάθξπα θαη ζηνλ ηδξώηα. 

γ. Ο ππξεηόο εληζρύεη ηε δξάζε ησλ θαγνθπηηάξσλ. 

δ. Η πίζζα πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ θαύζε ηνπ ηζηγάξνπ, απνηειεί αηηία γηα ηελ εκθάληζε θαξθίλνπ 

ηνπ πλεύκνλα. 

ε. Ο ηξόπνο δξάζεο ηεο κνξθίλεο ζηα εγθεθαιηθά θέληξα είλαη πνιύ δηαθνξεηηθόο από ηνλ ηξόπν 

δξάζεο ησλ ελδνξθηλώλ. 

 

Β3. Τη απαηηείηαη γηα λα εκθαληζηνύλ ηα θιηληθά ζπκπηώκαηα ηεο αιιεξγίαο; (κνλάδεο 2) Πόηε 

παξάγεηαη ε ηζηακίλε θαη ηη πξνθαιεί ζηνλ άλζξσπν; (κνλάδεο 4) 

Μνλάδεο 6 

Β4. Να γξάςεηε ηνπο νξηζκνύο: 

α. απηνάλνζα λνζήκαηα (κνλάδεο 3) 

β. κηθξννξγαληζκνί (κνλάδεο 3). 

Μνλάδεο 6 
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ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Τα θαγνθύηηαξα απνηεινύλ θαηεγνξία θπηηάξσλ ηεο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ. Η δξάζε ηνπο 

είλαη, κεηαμύ άιισλ, πνιύ ζεκαληηθή ζηε θιεγκνλή. 

 

Α. Να γξάςεηε ζε πνηα θαηεγνξία θπηηάξσλ αλήθνπλ ηα θαγνθύηηαξα, θαζώο θαη ζε πνηεο 

θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη ηα θαγνθύηηαξα.(κνλ. 4) 

 

Β. Με πνηνπο ηξόπνπο πξνζειθύνληαη ηα θαγνθύηηαξα ζηελ πεξηνρή ηεο θιεγκνλήο θαη πώο 

εληζρύεηαη ε δξάζε ηνπο έλαληη ησλ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ. (κνλ. 4) 

Μνλάδεο 8 

 

Γ2. Νεαξό άηνκν είρε ζεμνπαιηθή επαθή ρσξίο πξνθπιάμεηο. Μεηά από 2 εκέξεο κεηαβαίλεη ζην 

λνζνθνκείν γηα έιεγρν κόιπλζεο από ηνλ ηό HIV. Μπνξεί ε δηάγλσζε ηεο λόζνπ λα βαζηζηεί ζηελ 

αλίρλεπζε αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ ηνύ; (κνλάδεο 2) Αηηηνινγήζηε ηελ απάληεζή ζαο. (κνλάδεο 4) 

 

Μνλάδεο 6 

 

Γ3. Η E. coli είλαη έλαο κηθξννξγαληζκόο πνπ ζπκβηώλεη κε ηνλ άλζξσπν ζηνλ γαζηξεληεξηθό ηνπ 

ζσιήλα. 

 

Α. Πνηνο είλαη ν θπζηνινγηθόο ξόινο ηε E. coli ζηνλ άλζξσπν; (κνλ. 2) 

 

Β. Σε πνηα νκάδα κηθξννξγαληζκώλ αλήθεη ε E. coli (κνλ. 1) θαη ηη γλσξίδεηε γηα ηελ θπηηαξηθή 

δνκή ηεο νκάδαο απηήο; (κνλ. 3) 

 

Γ. Υπάξρεη πεξίπησζε ε E. coli λα ζρεκαηίζεη ελδνζπόξηα; (κνλ. 1). Τη είλαη ηα ελδνζπόξηα (κνλ. 2) 

θαη ζε πνηεο ζπλζήθεο ζρεκαηίδνληαη; (κνλ. 2) 

 

Μνλάδεο 11 
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ΘΔΜΑ Γ 

Έλαο άλζξσπνο πξνζβάιιεηαη γηα πξώηε θνξά από έλα αληηγόλν. Σηελ εηθόλα 1 απεηθνλίδνληαη νη 

ζπγθεληξώζεηο ησλ ηληεξθεξνλώλ, ησλ αληηγόλσλ θαη ησλ αληηζσκάησλ πνπ αληρλεύνληαη ζην ζώκα 

ηνπ αζζελνύο. 

 

 
Γ1. Να πξνζδηνξίζεηε ην είδνο ηνπ αληηγόλνπ (κνλ. 1) θαη λα αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο (κνλ. 

2). 

Μνλάδεο 3 

Γ2.  Να πεξηγξάςεηε ηε δνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο αληηγόλσλ. 

Μνλάδεο 7 

Γ3. Να πξνζδηνξίζεηε πνηα θακπύιε (από ηηο Α, Β ή Γ) αληηζηνηρεί ζηηο ηληεξθεξόλεο, πνηα ζηα 

αληηγόλα θαη πνηα ζηα αληηζώκαηα (κνλ. 3). Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο κε βάζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηαγξάκκαηνο (κνλ. 3). 

Μνλάδεο 6 

Γ4. Πνηα θύηηαξα ηεο κε εηδηθήο άκπλαο έδξαζαλ ελαληίνλ ηνπ αληηγόλνπ (κνλ. 2) θαη πνηνο ν ξόινο 

ηνπο ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ εηδηθώλ κεραληζκώλ άκπλαο; (κνλ. 4) 

Μνλάδεο 6 

Γ5. Πνηα θύηηαξα ηεο εηδηθήο άκπλαο ζα παξαρζνύλ, κε ζθνπό λα δξάζνπλ ζε επόκελε έθζεζε ηνπ 

αηόκνπ ζην ίδην αληηγόλν; 

Μνλάδεο 3 

              
 

ΟΓΗΓΙΔΣ (γηα ηνπο εμεηαδνκέλνπο) 

Σην εμώθπιιν ηνπ ηεηξαδίνπ λα γξάςεηε ην εμεηαδόκελν κάζεκα. Σην εζώθπιιν πάλσ-πάλσ λα ζπκπιεξώζεηε ηα Αηνκηθά ζηνηρεία καζεηή. Σηελ αξρή ησλ 

απαληήζεώλ ζαο λα γξάςεηε πάλσ-πάλσ ηελ εκεξνκελία θαη ην εμεηαδόκελν κάζεκα. Να κελ αληηγξάςεηεηα ζέκαηα ζην ηεηξάδην θαη λα κελ γξάψεηε πνπζελά 

ζηηο απαληήζεηο ζαο ην όλνκά ζαο. 

Να γξάςεηε ην νλνκαηεπώλπκό ζαο ζην πάλσ κέξνο ησλ θσηναληηγξάθσλ ακέζσο κόιηο ζαο παξαδνζνύλ. Τπρόλ ζεκεηώζεηο ζαο πάλσ ζηα ζέκαηα δε ζα 
βαζκνινγεζνύλ ζε θακία πεξίπησζε. Καηά ηελ απνρώξεζή ζαο λα παξαδώζεηε καδί κε ην ηεηξάδην θαη ηα θσηναληίγξαθα.  

Να απαληήζεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ζε όια ηα ζέκαηα  κόλν κε κπιε ή κόλν κε καύξν ζηπιό κε κειάλη πνπ δελ ζβήλεη. Μνιύβη επηηξέπεηαη θαη κόλν γηα πίλαθεο, 

δηαγξάκκαηα θιπ. 

 

Κάζε απάληεζε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε είλαη απνδεθηή.  

Γηάξθεηα εμέηαζεο: ηξεηο (3) ώξεο κεηά ηελ δηαλνκή ησλ θσηναληηγξάθσλ. 

Φξόλνο δπλαηήο απνρώξεζεο: κεηά ηηο  . 


