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1.2  

1γ.  Το πλασμώδιο είναι το παθογόνο πρωτόζωο που προκαλεί ελονοσία. 

Η Candida είναι παθογόνος μύκητας, προκαλεί καντιντιάσεις.  

Το βακτήριο Escherichia coli που ζει στο έντερο, όταν βρίσκεται σε μικρό αριθμό και δε μεταναστεύει σε άλλους ιστούς 

και όργανα, αποτελεί φυσιολογική μικροχλωρίδα για τον άνθρωπο. Αν όμως αυξηθεί ή βρεθεί σε άλλους ιστούς, τότε 

προκαλεί την εκδήλωση ασθενειών. 

Τα δερματόφυτα αποτελούν παθογόνους μύκητες που προσβάλλουν το δέρμα. 

 

 2γ. Οι ιοί αποτελούν ακυτταρικές μορφές ζωής, επομένως δεν έχουν πλασματική μεμβράνη. 

 Η κάψα αποτελεί περίβλημα κάποιων βακτηρίων. 

Το καψίδιο αποτελεί πρωτεϊνικό περίβλημα μέσα στο οποίο προφυλάσσεται το γενετικό των ιών. 

Το κυτταρικό τοίχωμα αποτελεί περίβλημα, γύρω από την πλασματική μεμβράνη, κάποιων κυττάρων όπως των βακτηρίων 

και των φυτών. 

 

 3β. Οι ιοί εξασφαλίζουν τους μηχανισμούς καθώς και τα περισσότερα ένζυμα που είναι απαραίτητα για την αναπαραγωγή 

τους από τα κύτταρα στα οποία παρασιτούν. Δεν μπορούν επομένως να αναπαραχθούν έξω από ζωντανά κύτταρα. 

Οι ιοί εξασφαλίζουν τους μηχανισμούς αντιγραφής, μεταγραφής και μετάφρασης, καθώς και τα περισσότερα ένζυμα που 

τους είναι απαραίτητα για τις λειτουργίες αυτές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αναπαραγωγή και την επιβίωσή τους, 

από τα κύτταρα στα οποία παρασιτούν. 

Οι ιοί παρουσιάζουν εξειδίκευση τόσο ως προς το είδος του ξενιστή που προσβάλλουν όσο και του ιστού στον οποίο 

παρασιτούν. Αυτό συμβαίνει διότι για να εισέλθει ο ιός σε ένα κύτταρο, πρέπει αρχικά να προσκολληθεί στην επιφάνειά 

του μέσω ειδικών υποδοχέων που υπάρχουν στην επιφάνειά των κυττάρων. Οι υποδοχείς διαφέρουν στα κύτταρα των 

διαφορετικών ιστών. Για παράδειγμα, ο ιός της πολιομυελίτιδας στον άνθρωπο προσβάλλει τα νευρικά κύτταρα του 

νωτιαίου μυελού, ενώ ο ιός της γρίπης τα επιθηλιακά κύτταρα της αναπνευστικής οδού. 

 

4γ. Τα φυτά σχηματίζουν σπόρους (σπέρματα). 

Τα ενδοσπόρια είναι αφυδατωμένα κύτταρα με ανθεκτικά τοιχώματα και χαμηλούς μεταβολικούς ρυθμούς. Οι ιοί είναι 

ακυτταρικές μορφές ζωής. 

Σε αντίξοες συνθήκες, όπως σε ακραίες θερμοκρασίες ή υπό τη δράση ακτινοβολιών, πολλά βακτήρια μετατρέπονται σε 

ανθεκτικές μορφές, τα ενδοσπόρια. Τα ενδοσπόρια είναι αφυδατωμένα κύτταρα με ανθεκτικά τοιχώματα και χαμηλούς 

μεταβολικούς ρυθμούς. 

 

5γ. Το βακτηριακό κύτταρο είναι προκαρυωτικό, άρα δεν διαθέτει πυρήνα, ούτε μεμβρανώδη οργανίδια, όπως είναι τα 

μιτοχόνδρια. 

Τα ψευδοπόδια σχηματίζονται από πρωτόζωα, όπως είναι η αμοιβάδα. Μερικά βακτήρια κινούνται με τη βοήθεια 

βλεφαρίδων ή μαστιγίων. 

 

6β, 7 
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8Λ. Η κίνηση των οργανισμών απαιτεί εκτός από τις κατάλληλες δομές και τους απαραίτητους μηχανισμούς που θα 

εξασφαλίσουν την απαραίτητη ενέργεια για τη λειτουργία των δομών αυτών. Οι ιοί δε διαθέτουν δικό τους μεταβολικό 

μηχανισμό επομένως δεν έχουν τη δυνατότητα αυτοτελούς κίνησης. 

 

9Λ. Το γενετικό υλικό ενός ιού μπορεί να είναι είτε DNA είτε RNA. Σε έναν ιό υπάρχει ένα μόνο είδος νουκλεϊκού οξέος. 

 

10δ 

 

11Σ. Πολλοί από τους μύκητες πολλαπλασιάζονται μονογονικά με απλή διχοτόμηση, ενώ άλλοι πολλαπλασιάζονται με 

εκβλάστηση η οποία είναι επίσης μηχανισμός μονογονικής αναπαραγωγής. 

 

12β, 13β, 14β,  

 

15. 

 
Πυρήνας Μιτοχόνδρια Πυρηνοειδές 

Κοιταρικό 

τοίχωμα 
Ριβοσώματα 

Escherichia coli − − + + + 

Αμοιβάδα + + − − + 

 

 

16Λ.  Πολλοί από τους μικροοργανισμούς περνούν όλη τη ζωή τους στο φυσικό περιβάλλον χωρίς να βλάπτουν τον 

άνθρωπο. Μερικοί μόνο από τους μικροοργανισμούς χρησιμοποιούν τον άνθρωπο ως ξενιστή τους και μπορεί να 

προκαλέσουν διαταραχές στην υγεία του. 

 

17Λ. Οι ιοί είναι βέβαια πολύ μικροί, μέγεθος 20 έως 250 nm περίπου, όμως αποτελούν ακυτταρικές μορφές ζωής. 

 

18Σ. Υπάρχουν ιοί οι οποίοι έχουν ως ξενιστή βακτηριακά κύτταρα. Οι ιοί αυτοί ονομάζονται βακτηριοφάγοι ή φάγοι. 

 

19.  

Αποβολές σε εγκύους: Τοξόπλασμα 

Σύφιλη: Treponema pallidum 

Γρίπη: Ιός 

Κολπίτιδα: Candida albicans 

Πολιομυελίτιδα: Ιός 

Χολέρα: Vibrio cholerae 

Ελονοσία: Πλασμώδιο 
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Κρυολόγημα: Ιός 

Ασθένεια του ύπνου: Τρυπανόσωμα 

Δυσεντερία: Ιστολυτική αμοιβάδα 

 

 

20Λ. Οι ιοί παρουσιάζουν εξειδίκευση. Η εξειδίκευση των ιών δεν αφορά μόνο το είδος του οργανισμού αλλά και το είδος 

του κυττάρου ή του ιστού στον οποίο παρασιτούν. 

 


