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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

1. Δυνητικά παθογόνο μικρόβιο είναι: Αιτιολόγησε. 

α.Το πλασμώδιο, β.H Candida albicans, γ.Η Escherichia coli, δ.Τα δερματόφυτα. 

 

2. Οι ιοί διαθέτουν: Αιτιολόγησε. 

α. Πλασματική μεμβράνη, β. Κάψα, γ. Καψίδιο, δ.Κυτταρικό τοίχωμα 

 

3. Οι ιοί μπορούν να αναπαράγονται: Αιτιολόγησε. 

α. Στο γάλα, β. Σε κύτταρα του ξενιστή τους, γ. Σε οποιοδήποτε κύτταρο, δ. Στον αέρα 

 

4. Τα ενδοσπόρια σχηματίζονται από: Αιτιολόγησε. 

α. Φυτά, β. Ιούς, γ. Βακτήρια, δ.Όλα τα μικρόβια 

 

5. Τα βακτήρια διαθέτουν: Αιτιολόγησε. 

α. Πυρήνα, β. Μιτοχόνδρια, γ. Πλασματική μεμβράνη, δ. Ψευδοπόδια 

 

6. Τα πρωτόζωα είναι: 

α. Μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί 

β. Μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί 

γ. Μονοκύτταροι προκαρυωτικοί οργανισμοί 

δ. Ακυτταρικές μορφές ζωής 

 

7. Οι μύκητες είναι: 

α. Παθογόνοι ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί 

β. Ευκαρυωτικοί οργανισμοί 

γ. Δυνητικά παθογόνοι, προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί 

δ. Είδος φυτών 

 

8. Οι ιοί κινούνται με τη βοήθεια μαστιγίων ή βλεφαρίδων. (Σ ή Λ) αιτιολόγησε  

 

9. Οι ιοί έχουν ως γενετικό υλικό DNA και RNA. (Σ ή Λ) αιτιολόγησε 

 

10 Το πλασμώδιο έχει ως ξενιστή: 

α. Μόνο το κουνούπι 

β. Την μύγα τσε-τσε και τον άνθρωπο 

γ. Μόνο τον άνθρωπο 

δ. Το κουνούπι και τον άνθρωπο 

 

11. Η εκβλάστηση αποτελεί μονογονικό τρόπο αναπαραγωγής ορισμένων μυκήτων. 

 (Σ ή Λ) αιτιολόγησε 

 

12. Το πλασμίδιο είναι: 

α. Η περιοχή στην οποία εντοπίζεται το γενετικό υλικό των βακτηρίων 
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β. Μικρό μόριο DNA που διαθέτουν κάποια βακτήρια 

γ. Παθογόνο πρωτόζωο 

δ. Παθογόνο βακτήριο 

 

13. Το καψίδιο είναι περίβλημα των: 

α. Βακτηρίων, β. Ιών, γ. Μυκήτων, δ. Πρωτοζώων. 

 

14. Τα βακτήρια δε διαθέτουν: 

α. Ριβοσώματα, β. Πυρήνα, γ. Κυτταρικό τοίχωμα, δ. DNA. 

 

15. Να συμπληρώσετε τον πίνακα που ακολουθεί, με (+) για αυτά που ισχύουν και με (-) για 

αυτά που δεν ισχύουν. 

 
Πυρήνας Μιτοχόνδρια Πυρηνοειδές 

Κοιταρικό 

τοίχωμα 
Ριβοσώματα 

Escherichia coli 
     

Αμοιβάδα 
     

 

16. Όλα τα μικρόβια είναι παθογόνα. (Σ ή Λ) αιτιολόγησε 

 

17.Οι ιοί είναι μονοκύτταροι οργανισμοί.  (Σ ή Λ) αιτιολόγησε 

 

18. Υπάρχουν ιοί οι οποίοι παρασιτούν σε βακτήρια. (Σ ή Λ) αιτιολόγησε. 

 

19. Να αντιστοιχίσετε τις διαταραχές της υγείας της 1ης στήλης με τους μικροοργανισμούς 

που τις προκαλούν της 2ης. 

Αποβολές σε εγκύους HIV 

Σύφιλη Escherichia coli 

Γρίπη Τρυπανόσωμα 

Κολπίτιδα Πλασμώδιο 

Πολιομυελίτιδα Ιός 

Χολέρα Vibrio cholerae 

Ελονοσία Ιστολυτική αμοιβάδα 

Κρυολόγημα Τοξόπλασμα 

Ασθένεια του ύπνου Candida albicans 

Δυσεντερία Treponema pallidum 

 

20. Ο ιός που προκαλεί την πολιομυελίτιδα στον άνθρωπο μπορεί να προκαλέσει την ίδια 

ασθένεια σε οποιοδήποτε ζώο. (Σ ή Λ) αιτιολόγησε 

 

Τελευταία ενημέρωση 6/4/13 

 


