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ΘΕΜΑ 1 

Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τον αριθμό καθεμίασ από τισ παρακάτω ημιτελείσ προτάςεισ Α ζωσ 

Ε και δίπλα το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτη ςωςτή λζξη ή φράςη, η οποία ςυμπληρϊνει ςωςτά την 

ημιτελή πρόταςη. 

Α. Τα βακτιρια που ζχουν ραβδοειδζσ ςχιμα ονομάηονται: 

1. Βάκιλλοι                
2. ςπειρφλλια           
3. αποικίεσ         
4. κόκκοι                                                   

Β. Αναςτολι κάποιασ ειδικισ βιοχθμικισ αντίδραςθσ ενόσ μικροοργανιςμοφ  γίνεται  με: 
1. Τθν αντίςτροφθ μεταγραφάςθ               
2. τα αντιβιοτικά      
3. τισ εξωτοξίνεσ     
4. τισ ενδοτοξίνεσ          

Γ.Η αντίςτροφθ μεταγραφάςθ βρίςκεται: 
1. Στουσ DNA ιοφσ     
2. ςε όλουσ τουσ  RNA ιοφσ    
3. ςτουσ ρετροιοφσ        
4. ςε οριςμζνα βακτιρια       

Δ. Το τρυπανόςωμα και θ Escherichia coli διακζτουν: 
1. Μιτοχόνδρια  
2. χλωροπλάςτεσ  
3. ριβοςώματα  
4. όλα τα παραπάνω       

Ε.Η αςκζνεια που κεραπεφεται με αντιβιοτικά είναι: 
1. Η θπατίτιδα C 
2. θ  πολιομυελίτιδα 
3. θ γονόρροια 
4. ο ζρπθτασ       

5*5 μονάδες 

 

ΘΕΜΑ 2 

Να απαντήςετε ςτισ παρακάτω ερωτήςεισ: 

1.Ποιο γεγονόσ οδιγθςε ςτον προςδιοριςμό αρκετών ςτοιχείων  τθσ δομισ των ιών;Ποια 
είναι θ δομι των ιών;  

   9 μονάδες 
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2.Τι ξζρετε για τα δερματόφυτα; 

                                                                                                    5 μονάδες 

3. Πώσ μπορεί να μεταδοκεί ζνασ πακογόνοσ μικροοργανιςμόσ ςτον άνκρωπο;  

                                                                                                    6 μονάδες      

4.Αναφζρετε πζντε πακογόνα πρωτόηωα, τον τρόπο μετάδοςθσ και τισ αςκζνειεσ που 

προκαλοφν ςτον άνκρωπο.                                                                             5 μονάδες 

 

ΘΕΜΑ 3 

Να απαντήςετε ςτισ  παρακάτω ερωτήςεισ: 

1) 
    α. Πώσ ανακαλφφκθκε το πρώτο αντιβιοτικό; 
    β. Ποιοσ ο μθχανιςμόσ δράςθσ του; 
    γ. Ποιουσ άλλουσ μθχανιςμοφσ δράςθσ γνωςτών αντιβιοτικών γνωρίηετε;       

 
2+3+6 μονάδες 
 

2) 
a. Αναφζρετε ζνα ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενο νόςθμα και το  πακογόνο βακτιριο ςτο    

οποίο οφείλεται. 
b. Ποια άλλα ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςιματα γνωρίηετε να προκαλοφνται από 

βακτιρια; 
c. Πώσ μεταδίδονται τα ςεξουαλικώσ μεταδιδόμενα νοςιματα; 

         4+4+6 μονάδες  
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 4 

Ζνασ αςκενισ πάςχει από λοιμώδεσ νόςθμα που οφείλεται ςε βακτιριο. 

1. Ποιζσ προχποκζςεισ πρζπει να πλθροί ζνα νόςθμα για να χαρακτθριςτεί ωσ λοιμώδεσ; 

2. Ποφ οφείλεται θ πακογόνοσ δράςθ ενόσ βακτθρίου δεδομζνου ότι προκαλεί πυρετό ςτον 
αςκενι; 

3.Πώσ αντιμετωπίηεται το νόςθμα φαρμακευτικά; 
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4. 

 

         5+5+5+10 μονάδες 


