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ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 1ο  
 
ΟΜΑΔΑ Α 
 
1. Ένας άνθρωπος μολύνεται από έναν ιό για πρώτη φορά. Το 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 
απάντηση σας. 
β. Πώς συμβάλλει ο πυρετός στην καταπολέμηση του ιού από τον οποίο μολύνθηκε ο 
συγκεκριμένος άνθρωπος; 
γ. Στην περίπτωση που ο άνθρωπος αυτός μολυνθεί για δεύτερη φορά από τον ίδιο ιό, 
να αναφέρετε ποια κύτταρα του ανοσοβιολογικού του μηχανισμού θα ενεργοποιηθούν. 
Λύση. 
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2. Να παρατηρήσετε προσεκτικά το παρακάτω διάγραμμα. Σ' αυτό παρουσιάζονται 
οι αλλαγές ως προς τον αριθμό των ιών της γρίπης και των αντισωμάτων που 
παράγονται στον οργανισμό του ανθρώπου έναντι του ιού. Να συγκρίνετε τις 
καμπύλες, αιτιολογώντας την απάντηση σας. 

 
Λύση. 

 
3. Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη μεταβολή της συγκέντρωσης των 
αντισωμάτων στο αίμα ενός ανθρώπου που μολύνθηκε από ένα βακτήριο (καμπύλη α) 
και αργότερα μολύνθηκε από έναν ιό (καμπύλη β). 
Α. Να εξηγήσετε το είδος της ανοσοβιολογικής απόκρισης που έλαβε χώρα στο 
ανοσοβιολογικό σύστημα του ανθρώπου, σε καθεμία από τις δύο περιπτώσεις που 
απεικονίζονται με τις καμπύλες α και β. 
Β. Ποιος από τους μηχανισμούς μη ειδικής άμυνας θα ενεργοποιηθεί μόνο στην 
περίπτωση της καμπύλης β και ποιος ο τρόπος δράσης του; 

 
Λύση. 
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4. Δίνονται οι παρακάτω καμπύλες α και β, που παριστάνουν τη μεταβολή 
συγκέντρωσης αντισωμάτων στο αίμα δύο παιδιών, του Νίκου και του Γιώργου, που 
ήρθαν σε επαφή με τον παθογόνο παράγοντα της ιλαράς. Ο Νίκος είχε εμβολιαστεί για 
την ιλαρά, ενώ ο Γιώργος όχι. 

 
Α. Ποια από τις δύο καμπύλες (α, β) παριστάνει την ανοσοβιολογική απόκριση του 
Νίκου και ποια του Γιώργου; 
β. Σε περίπτωση που το εμβολιασμένο παιδί, ο Νίκος, τύχαινε να προσβληθεί από τον 
παθογόνο παράγοντα της ιλαράς την ίδια ημέρα με τον εμβολιασμό του, ποια από τις 
δύο καμπύλες (α, β) θα απέδιδε την ανοσολογική απόκριση του και γιατί; 
Λύση. 

 
5. Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τη μεταβολή της συγκέντρωσης των 
αντισωμάτων στο αίμα δυο ατόμων (καμπύλες α και β). Η πρόκληση της ανοσίας 
γίνεται με τεχνητό τρόπο, την ίδια ημέρα (ημέρα 1η). 

 
Α. Ποια από τις δύο καμπύλες του διαγράμματος παριστάνει τη μεταβολή της 
συγκέντρωσης των αντισωμάτων μετά από εμβόλιο και ποια μετά από ορό; 
Β. Ποια από τις δύο καμπύλες θα μπορούσε επιπλέον να αντιστοιχεί και στην 
περίπτωση της ανοσίας μεγάλης διάρκειας με φυσικό τρόπο και γιατί; 
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Λύση. 

 
6. Δίνονται τα ακόλουθα διαγράμματα. 

 

 
Να εξηγήσετε τις καμπύλες των δύο διαγραμμάτων. 
Λύση. 
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7. Η ανοσοβιολογική απόκριση για έναν παθογόνο παράγοντα, που προκαλεί 
συγκεκριμένη επιδημία σ' έναν πληθυσμό, παρακολουθείται καθημερινά στο αίμα 
τριών ατόμων (Α, Β, Γ). Τα διαγράμματα που παρουσιάζουν τη μεταβολή της 
συγκέντρωσης των αντισωμάτων σε ημερήσια βάση, για τα τρία αυτά άτομα, 
φαίνονται παρακάτω: 

 
Παρατηρώντας τα τρία διαγράμματα, μπορείτε να διακρίνετε ποιο από αυτά 
αντιστοιχεί στο άτομο που: 
1.  είχε ενεργητική ανοσία στον παθογόνο παράγοντα; 
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2.  ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον παθογόνο παράγοντα; 
3.  δεν είχε ανοσία, αλλά αντιμετώπισε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας ορό; 
Λύση. 

 
8. Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η διακύμανση της συγκέντρωσης τριών 
διαφορετικών αντισωμάτων στον οργανισμό ενός ατόμου που μολύνθηκε ταυτόχρονα, 
εξ αιτίας κάποιου τραύματος, από το βακτήριο L, το βακτήριο R και το βακτήριο F. 
Γνωρίζουμε ότι το άτομο έχει εμβολιαστεί κατά το παρελθόν για το βακτήριο L, ενώ 
αμέσως μετά τον τραυματισμό του χορηγήθηκε ορός έτοιμων αντισωμάτων κατά του 
βακτηρίου R. Επίσης είναι γνωστό ότι το άτομο αυτό μολύνεται για πρώτη φορά από 
το βακτήριο F. 

 
α. Σε ποιο είδος βακτηρίου αντιστοιχεί κάθε καμπύλη αντισωμάτων α, β, γ; 
β. Σε ποια περίπτωση εμφανίζεται πρωτογενής και σε ποια δευτερογενής 
ανοσοβιολογική απόκριση; 
γ. Σε ποια περίπτωση παρατηρείται ενεργητική και σε ποια παθητική ανοσία; 
Λύση. 

 
9. Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζεται η διακύμανση της θερμοκρασίας του 
σώματος ενός κτηνοτρόφου κατά τη διάρκεια ασθένειας που προκλήθηκε από 
παθογόνο βακτήριο του γάλακτος το οποίο είχε καταναλώσει αμέσως μετά το άρμεγμα 
ενός ζώου. 
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α. Ποιο τμήμα του διαγράμματος αντιστοιχεί στην περίοδο των συμπτωμάτων της 
ασθένειας και πόσες μέρες κράτησε ο πυρετός; 
β. Με ποιον πιθανό τρόπο το βακτήριο προκάλεσε πυρετό; 
γ. Ποιο δεδομένο του διαγράμματος υποδηλώνει την εμφάνιση και τη δράση 
αντισωμάτων; 
δ. Η εξουδετέρωση του Βακτηρίου πραγματοποιήθηκε με πρωτογενή ή με δευτερογενή 
ανοσοβιολογική απόκριση; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 
ε. Όταν στο μέλλον το άτομο προσβληθεί από το ίδιο βακτήριο θα εμφανίσει πυρετό; 
Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. στ. Με ποιον τρόπο θα μπορούσε ο 
κτηνοτρόφος να εξαλείψει το παθογόνο βακτήριο από το γάλα ώστε να μη μολυνθεί; 
Λύση. 

 

 
10. Το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει τον αριθμό των βακτηρίων (καμπύλη α) και 
τον αριθμό των μυκήτων (καμπύλη β) κατόπιν προσθήκης του αντιβιοτικού πενικιλίνη 
στην καλλιέργεια στην οποία αναπτύσσονται. Να ερμηνεύσετε τις μεταβολές που 
παρατηρήθηκαν. 
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Λύση. 

 
11. Ένας άνθρωπος μολύνθηκε από δύο διαφορετικά είδη αντιγόνων. Μετά τη 
χορήγηση αντιβιοτικού προέκυψαν οι παρακάτω καμπύλες. Να εξηγήσετε τα 
αποτελέσματα. 

 
Λύση. 

 
12. Μια καλλιέργεια βακτηρίων που ξεκίνησε από δύο βακτήρια μέσα σε χρόνο 60 
λεπτών οκταπλασίασε των πληθυσμό της. Κάθε πόσα λεπτά αναπαράγονται τα 
βακτήρια που την αποτελούν; 
Λύση. 
Ο αριθμός των βακτηρίων ύστερα από ν διαιρέσεις θα είναι: 
Ντελ=Νο*2ν

=2 ν+1 →2*8=2 ν+1→16=2 ν+1→24
=2 ν+1→ν+1=3→ν=3 

Ντελ=2*8 
Νο=2 
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Άρα προκύπτει: ν=tολικό /t διαίρεσης→3=60/t διαίρεσης→t διαίρεσης =60/3=20 λεπτά 
13. Σε κάποιο τρόφιμο βρίσκονται 50 βακτήρια. Αν πολλαπλασιάζονται κάθε 15 
λεπτά υπολογίστε πόσα θα υπάρχουν μετά από 24 ώρες. 
Λύση. 
Νο=50και ν=tολικό/tδιαίρεσης →ν=24*60/15=1440/15=96 οπότε έχουμε: 
Ντελ=Νο*2ν

=50*296 
14. Στο εργαστήριο μολύνουμε μια καλλιέργεια βακτηρίων με 10 στελέχη – άτομα 
του ίδιου ιού. Κάθε τέτοιος ιός μετά από ένα πολλαπλασιασμό δίνει 100 νέους ιούς. 
Πόσοι ιοί θα υπάρχουν σε αυτή την καλλιέργεια μετά από 5 ώρες, αν το είδος αυτό του 
ιού πολλαπλασιάζεται κάθε 30 λεπτά;  
Λύση. 
Όπως τα βακτήρια έτσι και οι ιοί αναπαράγονται με γεωμετρική πρόοοδο, οπότε ισχύει ο 
τύπος,  Νt=N0×αn, με N0= 10, α= 100, toλ= 5h=5x60=300min  και tδιαρ=30min, άρα 
n=toλ/tδιαρ=300/30=10 διαιρέσεις  προκύπτει το Νt ως εξής: 
Νt=N0×αn → Νt= 10×10010 = 10×1011 =1012 ιοί 
15. Σε 2 καλλιέργειες με το ίδιο θρεπτικό υλικό τοποθετώ αρχικά 2 βακτήρια και τα 
αφήνω να πολλαπλασιαστούν για 4 ώρες. Παρατηρώ μετά από το πέρας αυτού του 
χρόνου ότι στη μία καλλιέργεια υπάρχουν 4.096 βακτήρια, ενώ στην άλλη 16.384 
βακτήρια. Αιτιολογήστε τη διαφορά αυτή. 
Λύση. 
Από τη θεωρία του σχολ. βιβλίου γνωρίζουμε ότι: Ορισμένα βακτήρια σε ευνοϊκές για αυτά 
συνθήκες διαιρούνται κάθε 20 λεπτά. Με βάση αυτό το δεδομένο το tδιαρ=20 min, άρα με N0= 
2, α= 2 και n=toλ/tδιαρ=4×60/20=12 διαιρέσεις: 
 Νt=N0×αn → Νt= 2×212 = 213 = 16.384 βακτήρια. 
Αυτό σημαίνει ότι όντως στη δεύτερη καλλιέργεια οι συνθήκες ήταν ευνοϊκές και ότι τα 
βακτήρια αναπαράγονταν κάθε 20 λεπτά. Αντίθετα στην πρώτη καλλιέργεια ή οι συνθήκες δεν 
ήταν ευνοϊκές ή τα βακτήρια αυτά δεν αναπαράγονταν κάθε 20 λεπτά ή και τα δύο αυτά 
συνέβαιναν ταυτόχρονα. 
 
ΟΜΑΔΑ Β 
 
16. Να παρατηρήσετε προσεκτικά το διάγραμμα που ακολουθεί. Σ' αυτό 
παρουσιάζονται οι αλλαγές ως προς τον αριθμό των ιών της γρίπης και των 
αντισωμάτων που παράγονται στον οργανισμό του ανθρώπου έναντι του ιού, καθώς 
και οι μεταβολές της θερμοκρασίας στη διάρκεια της ασθένειας. Να συγκρίνετε τις τρεις 
καμπύλες:  
α. στο στάδιο της επώασης  
β. κατά την εκδήλωση της ασθένειας  
γ. στη φάση ανάρρωσης και σε κάθε περίπτωση να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 
 

 
Λύση. 
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17. Το διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζει τη μεταβολή της συγκέντρωσης των 
αντισωμάτων στο αίμα ανθρώπου που μολύνθηκε από δύο διαφορετικά μικρόβια (Α 
και Β), σε διαφορετική χρονική στιγμή. Να εξηγήσετε τις παρακάτω καμπύλες. 

 
Λύση. 

 

 
18. Σε ένα νοσοκομείο έγινε εισαγωγή ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Οι εξετάσεις 
έδειξαν ότι το ένα άτομο πάσχει από βακτηριακή μηνιγγίτιδα και το άλλο από 
πολιομυελίτιδα. Οι γιατροί χορήγησαν και στα δύο άτομα αντιβιοτικό. 
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α. Ποιο άτομο πάσχει από μηνιγγίτιδα και ποιο από πολιομυελίτιδα; 
β. Χορηγήθηκε στα δύο άτομα η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή; 

 
Λύση. 

 
19. Ένας άνθρωπος μολύνεται την ίδια χρονική στιγμή από τα αντιγόνα Α και Β. Η 
διακύμανση της συγκέντρωσης των αντιγόνων στον οργανισμό του παρουσιάζεται 
στο ακόλουθο διάγραμμα. 

 
Σε ποια περίπτωση παρατηρείται πρωτογενής και σε ποια δευτερογενής 
ανοσοβιολογική απόκριση; 
Λύση. 
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20. Ένας άνθρωπος μολύνεται την ίδια χρονική στιγμή από δύο διαφορετικά 
αντιγόνα. Για το ένα αντιγόνο είχε εμβολιαστεί κατά το παρελθόν, ενώ έρχεται για 
πρώτη φορά σε επαφή με το άλλο αντιγόνο. Στο διάγραμμα που ακολουθεί 
παρουσιάζονται τέσσερις καμπύλες σχετικές με τα αντιγόνα και τα αντισώματα που 
παράγονται από τον οργανισμό για την εξουδετέρωση τους. Να ερμηνεύσετε τη 
διακύμανση κάθε καμπύλης. 

 
Λύση. 

 
21. Οι παρακάτω καμπύλες αναφέρονται σε συγκεντρώσεις αντισωμάτων σε τρία 
άτομα μετά την έκθεση τους σε αντιγόνο καθώς και στη μεταβολή της θερμοκρασίας 
του σώματος. 

 

 
Να εξηγήσεις: 
α. τις καμπύλες (α, β, γ) 
β. ποια καμπύλη σχετίζεται με την καμπύλη (δ) 
Λύση. 



13 
 

 
22. Ένας άνθρωπος μολύνεται ταυτόχρονα από ένα Βακτήριο και έναν ιό. Σε 
διαφορετικές χρονικές στιγμές γίνεται χορήγηση ορού έτοιμων αντισωμάτων και 
αντιβιοτικού όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα,  
α. Ποια καμπύλη αντιστοιχεί στο βακτήριο και ποια στον ιό; Να αιτιολογήσετε την 
απάντηση σας. 
β. Με ποιόν τρόπο λειτουργούν τα αντισώματα του ορού στην αντιμετώπιση του 
αντιγόνου;  
γ. Με ποιόν τρόπο λειτουργεί το αντιβιοτικό στην αντιμετώπιση του αντιγόνου;  
δ. Για ποιο λόγο ο ορός αντισωμάτων δεν εξασφαλίζει μόνιμη ανοσία στο άτομο;  
ε. Για ποιο λόγο είναι δυνατό τα αντισώματα του ορού να εξουδετερώνουν μόνο το 
αντιγόνο α, ενώ το αντιβιοτικό να εξουδετερώνει μόνο το αντιγόνο β; 

 
Λύση. 

 
 


