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ΘΕΜΑ 1ο 

 Α1 . Η παστερίωση είναι μια διαδικασία που γίνεται :   

β. Στους 62 βαθμούς για 30 λεπτά.  

 (5 μονάδες)  
Α2. Δεν συναντάται υποχρεωτικά σε  κάθε βακτήριο : 

α. Η κάψα  

 (5 μονάδες)  
Α3. Ένα είδος ιού συνήθως μολύνει: 

β. Ένα είδος κυττάρων ενός οργανισμού 

 (5 μονάδες)  
Α4. Από τους ακόλουθους οργανισμούς μπορεί να αναπαραχθεί με εκβλάστηση: 

α. ο ζυμομύκητας  

 (5 μονάδες)  
Α5. Το κέντρο γενικών αισθήσεων του ανθρώπου βρίσκεται: 

α. Στον εγκέφαλο 

           (5 μονάδες)  

ΘΕΜΑ 2ο 

Β1. Να συμπληρώσετε με (+) ή (-) στα τετράγωνα του παρακάτω πίνακα, ανάλογα με το 
αν συναντάμε το χαρακτηριστικό της πρώτης στήλης στις κατηγορίες των 
μικροοργανισμών που αναφέρονται στην πρώτη γραμμή. 
 
  Πρωτόζωα Μύκητες Βακτήριο Ιός 
1 Σπειρύλλια - - + - 
2 Έλυτρο - - - + 
3 Χλαμύδια - - +  
4 Υφές - + - - 
5 Γονοκοκκική ουρηθρίτιδα - - + - 
6 Εκβλάστηση - + - - 
7 RNA γενετικό υλικό  - - - + 
8 Πλασμίδια - - + - 
9 Πυρηνοειδές - - + - 
10 Δερματόφυτα - + - - 
11 Χολέρα - - + - 
12 Καψίδιο - - - + 
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13 Τρυπανόσωμα + - - - 
14 Μονογονική αναπαραγωγή με 

απλή διχοτόμηση 
+ + + - 

15 Βλεφαρίδες – μαστίγια + - + - 
(15 μονάδες)  

 

Β2. Με ποιους τρόπους είναι δυνατόν να μεταδοθεί ένα παθογόνο μικρόβιο στον 
άνθρωπο; Ποιες οι πύλες εισόδου των παθογόνων μικροοργανισμών στο ανθρώπινο 
σώμα;  
Β2 σελ. 23 Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί μεταδίδονται στον άνθρωπο με την τροφή και 
το νερό, με την επαφή με μολυσμένα ζώα, με τα σταγονίδια του βήχα ασθενούς ατόμου, 
με την άμεση επαφή με μολυσμένα άτομα, καθώς και με την έμμεση επαφή με 
αντικείμενα που έχουν χρησιμοποιηθεί από μολυσμένο άτομο. Συνήθως εισέρχονται 
στον οργανισμό από κάποια ασυνέχεια του δέρματος ή από τους βλεννογόνους που 
υπάρχουν σε κοιλότητες του οργανισμού όπως το στόμα, το στομάχι, ο κόλπος. 

(5 μονάδες)  
Β3. Τι ονομάζουμε σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα; Αναφέρετε 3 σεξουαλικώς 
μεταδιδόμενα νοσήματα που οφείλονται σε βακτήρια. 
Β3. Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι  αυτά δηλαδή που μεταδίδονται κατά 
κύριο λόγο με τη σεξουαλική επαφή. Εκτός από τη σεξουαλική επαφή, τα περισσότερα 
από αυτά μπορούν να μεταδοθούν μέσω του αίματος ή των παραγώγων του (π.χ. σε 
περιπτώσεις μετάγγισης ή χρήσης μολυσμένης σύριγγας), καθώς και από τη μολυσμένη 
μητέρα στο έμβρυο.Βακτήρια   που προκαλούν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 
είναι  ο γονόκοκκος, τα χλαμύδια, τα βακτήριο της σύφιλης. 
 

(5 μονάδες)  
ΘΕΜΑ 3ο 
Γ1.  Πότε μια ασθένεια ονομάζεται λοιμώδης;                                            (3 μονάδες) 
Γ1. (βλ. σχολικό σελ. 23) 
Η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός  ενός παθογόνου μικροοργανισμού στον 
οργανισμό του ανθρώπου ονομάζεται λοίμωξη. Οι ασθένειες που προκαλούνται από 
παθογόνους μικροοργανισμούς ονομάζονται λοιμώδη νοσήματα. μονάδες 2 
Γ2. Ποιες προϋποθέσεις πληροί ένα μικρόβιο που προκαλεί λοιμώδες νόσημα. (6 
μονάδες). 
 Γ2 . (βλ. σχολικό σελ. 23) Μια ασθένεια, για να θεωρηθεί λοιμώδης, πρέπει να 
ικανοποιεί κάποιες προϋποθέσεις. Ο Ρ. Κοχ, διατύπωσε τις προϋποθέσεις αυτές που 
ονομάστηκαν «κριτήρια του Κοχ». Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, μια ασθένεια οφείλεται 
σε έναν παθογόνο μικροοργανισμό, όταν ο μικροοργανισμός αυτός: 
• Ανιχνεύεται στους ιστούς ή στα υγρά του ασθενούς ή στον οργανισμό ατόμων που 
πέθαναν από αυτή την ασθένεια. 
• Μπορεί να απομονωθεί και να καλλιεργηθεί στο εργαστήριο. 
• Μπορεί να προκαλέσει την ίδια ασθένεια σε πειραματόζωα αλλά και να απομονωθεί εκ 
νέου από αυτά. 
 
Γ3. Από ποιους οργανισμούς παράγονται και με ποιους μηχανισμούς δρουν τα 
αντιβιοτικά;  
Γ3. Τα αντιβιοτικά παράγονται από βακτήρια , μύκητες και ορισμένα φυτά. .Δρουν 
αναστέλλοντας ή παρεμποδίζοντας κάποια ειδική βιοχημική αντίδραση του 
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μικροοργανισμού. Όλα τα γνωστά αντιβιοτικά δρουν σύμφωνα με έναν από τους 
παρακάτω μηχανισμούς: 
• Παρεμποδίζουν τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος των μικροοργανισμών (π.χ. η 

πενικιλίνη). 

• Αναστέλλουν κάποια αντίδραση του μεταβολισμού των μικροοργανισμών. 

• Παρεμβαίνουν στις λειτουργίες αντιγραφής, μεταγραφής και μετάφρασης του γενετικού 

υλικού των μικροοργανισμών. 

• Προκαλούν διαταραχές στη λειτουργία της πλασματικής μεμβράνης.                                             

(6 μονάδες)  

 
Γ4. Μετά την εξέταση ενός τροφίμου, εντοπίστηκαν σ’ αυτό τέσσερα μικρόβια, τα Α, Β, Γ 
και Δ. Το μικρόβιο Α διαθέτει καψίδιο, μικρόβιο Β αποτελείται από νηματοειδείς δομές, το 
μικρόβιο Γ διαθέτει     πλασμίδια και το μικρόβιο Δ προκαλεί τη χολέρα. Μετά την 
ολοκλήρωση της   παστερίωσης τα μικρόβια Α, Β και Δ καταστράφηκαν, ενώ το μικρόβιο 
Γ παρότι αρχικά παρουσίασε μία ελάττωση στη συγκέντρωσή του, μετά από λίγο 
διαπιστώσαμε ότι δεν ειχε εξαφανιστεί. 
 α. Να βρείτε το είδος των τεσσάρων μικροβίων.         (4 μονάδες) 
A= Ιός γιατί διαθέτει καψίδιο 
Β= Μυκητας λογω υπαρξης νηματοειδών δομών  
Γ= Βακτηριο που διαθετει πλασμιδιο 
Δ = βακτηριο Vibrio cholerae 
 β. Να εξηγήσετε γιατί τα μικρόβια Α, Β και Δ καταστράφηκαν, ενώ το Γ όχι.  (6 μονάδες) 
Επειδη η παστερίωση καταστρεφει τους παθογονους και τους περισσοτερους μη 
παθογονους, μπορει το βακτηριο Γ να μην ειναι παθογονο. 
 
ΘΕΜΑ 4ο 

 
Σε ένα άτομο που εμφάνισε συμπτώματα λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού έγιναν 

εξετάσεις, που έδειξαν ότι πάσχει από γρίπη. 

Δ1. Σε ποια κατηγορία ανήκει ο παθογόνος μικροοργανισμός που μόλυνε το άτομο αυτό; 

Ποια συγκεκριμένα κύτταρα του οργανισμού μόλυνε; Δικαιολογήστε σχετικά. (6 

μονάδες) 

Δ1, Ανήκει στους ιούς και μόλυνε τα επιθηλιακά κύτταρα της αναπνευστικής οδού 

σελ 18 σχολικό. 
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Δ2. Στην παραπάνω απεικόνιση φαίνονται δομικά στοιχεία του μικροοργανισμού. 

Συμπληρώστε το όνομά τους και αναφέρατε τη σύστασή τους. . (8 μονάδες) 

1- Γενετικό υλικό 
2- Λιποπρωτεΐνη 
3- Έλυτρο 
4- Καψίδιο         Μονάδες 4 

Δ3. Για την αντιμετώπισή του, ο ασθενής έλαβε αντιβιοτικά. Θεωρείτε ενδεδειγμένη 

την  χορήγησή τους; Δικαιολογήστε . (5 μονάδες). 

Δ3.Επειδή ο ασθενής μας, που πάσχει από ΓΡΙΠΗ έχει μολυνθεί από ιό. Οι ιοί 

εφόσον  δε διαθέτουν δικό τους μεταβολικό μηχανισμό ως  υποχρεωτικά κυτταρικά 

παράσιτα, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από αντιβιοτικά.Τα αντιβιοτικά δρουν 

αναστέλλοντας ή παρεμποδίζοντας κάποια ειδική βιοχημική αντίδραση του 

μικροοργανισμού και  δρουν επιλεκτικά, με την έννοια ότι βλάπτουν μόνο τους 

μικροοργανισμούςκαι όχι τα κύτταρα του ανθρώπου, αναστέλλοντας την παραγωγή 

ουσιών στα βακτήρια, στους μύκητες και στα πρωτόζωα.  Μονάδες 3 

 Δ4. Να αναφέρετε 3 μικροοργανισμούς που να ανήκουν στα  υποχρεωτικά 

 ενδοκυτταρικά  παράσιτα και 3 που να είναι απλά παράσιτα καθώς και τις ασθένειες 

 που προκαλούν .  HIV - AIDS, ιός κοινού κρυολογήματος - κρυολόγημα, ιός γρίπης - 

 γρίπη. βακτήριο χολέρας - χολέρα ,  πλασμώδιο - ελονοσία , κάντιντα - στοματίτιδα 

(6 μονάδες). 

 


