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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o: ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

1. Ποιο από τα ακόλουθα νοσήματα δεν είναι λοιμώδες: Αιτιολόγησε. 

α. Η γρίπη, β. Η σύφιλη, γ. Ο σακχαρώδης διαβήτης, δ. Το κοινό κρυολόγημα 

 

2. Η χρήση προφυλακτικού κατά τη σεξουαλική επαφή εμποδίζει τη μετάδοση νοσημάτων 

όπως: Αιτιολόγησε. 

α. Η ελονοσία, β. Η τοξοπλάσμωση, γ. Η αμοιβαδοειδής δυσεντερία, δ. Ο απλός έρπητας 

 

3. Η αντιμικροβιακή δράση της πενικιλίνης συνίσταται στη διαταραχή της λειτουργίας της 

πλασματικής μεμβράνης των μικροβίων: (Σ ή Λ) Αιτιολόγησε. 

 

4. Η σύφιλη αποτελεί σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και οφείλεται σε βακτήριο. 

 (Σ ή Λ) Αιτιολόγησε. 

 

5. Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί εισέρχονται στον οργανισμό μόνο από τους 

βλεννογόνους. (Σ ή Λ) Αιτιολόγησε. 

 

6. Τα αντιβιοτικά παράγονται: 

α. Μόνο από μικροοργανισμούς. 

β. Από όλους τους μικροοργανισμούς. 

γ. Από μύκητες, βακτήρια και φυτά. 

δ. Από ιούς, για αυτό και δεν έχουν δράση απέναντί τους. 

 

7. Η γρίπη δεν αντιμετωπίζεται με αντιβιοτικά. (Σ ή Λ) Αιτιολόγησε. 

 

8. Με την παστερίωση το γάλα θερμαίνεται στους 62°C για μισή ώρα, οπότε 

καταστρέφονται: 

α. Μόνο τα παθογόνα μικρόβια που μπορεί να περιέχει, ενώ διατηρείται η γεύση του. 

β. Όλα τα παθογόνα και μη παθογόνα μικρόβια που μπορεί να περιέχει, ενώ διατηρείται η 

γεύση του. 

γ. Όλα τα παθογόνα μικρόβια και τα περισσότερα μη παθογόνα μικρόβια που μπορεί να 

περιέχει, χάνει όμως τη γεύση του. 

δ. Όλα τα παθογόνα μικρόβια και τα περισσότερα μη παθογόνα μικρόβια που μπορεί να 

περιέχει, ενώ διατηρείται η γεύση του. 

 

9. Τοξίνες είναι οι ουσίες που παράγονται από πολλά βακτήρια με αποκλειστικό σκοπό να 

βλάψουν την υγεία μας. (Σ ή Λ) Αιτιολόγησε. 

 

10. Ο τέτανος οφείλεται στο βακτήριο Clostridium tetani, το οποίο, μετά την είσοδό του 

στον οργανισμό του ανθρώπου, παραμένει και πολλαπλασιάζεται στην περιοχή της 

μόλυνσης, εκκρίνοντας μια τοξίνη, η οποία μεταφέρεται σε όλο το σώμα. Η _____ αυτή 

πλήττει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος προκαλώντας σπασμούς και αν δεν 

αντιμετωπιστεί, οδηγεί στον θάνατο.  α. Εξωτοξίνη, β. Ενδοτοξίνη. Αιτιολόγησε. 
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11.Το αντιβιοτικό που χορηγήθηκε για την αντιμετώπιση βακτηριακής λοίμωξης σε ασθενή 

μπορεί να δράσει: 

α. Παρεμποδίζοντας την καταστροφή του κυτταρικού τοιχώματος των βακτηρίων. 

β. Αναστέλλοντας κάποια αντίδραση του μεταβολισμού του ασθενή. 

γ. Παρεμβαίνοντας στη λειτουργία της μετάφρασης του γενετικού υλικού των παθογόνων 

βακτηρίων. 

δ. Παρεμποδίζοντας την μόλυνση του ασθενή από τα παθογόνα βακτήρια που προκάλεσαν 

την λοίμωξη. 

 

12. Τα αντιβιοτικά δρουν επιλεκτικά, με την έννοια ότι βλάπτουν μόνο τους 

μικροοργανισμούς και όχι τα κύτταρα του ανθρώπου. Αυτό συμβαίνει επειδή: 

α. Τα μικρόβια είναι προκαρυωτικοί οργανισμοί και τα αντιβιοτικά μπορούν και τα 

ξεχωρίζουν από τα κύτταρα του ανθρώπου. 

β. Τα κύτταρα του ανθρώπου δε διαθέτουν κυτταρικό τοίχωμα και επομένως δεν 

βλάπτονται από τη δράση των αντιβιοτικών. 

γ. Τα αντιβιοτικά δρουν αναστέλλοντας ή παρεμποδίζοντας κάποια ειδική βιοχημική 

αντίδραση του μικροοργανισμού και όχι τις βιοχημικές αντιδράσεις των κυττάρων του 

ανθρώπου. 

δ. Το ανοσοβιολογικό σύστημα του ανθρώπου εμποδίζει τα αντιβιοτικά να βλάψουν τα 

κύτταρά μας. 

 

13. Τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσματικά έναντι των ιών. (Σ ή Λ) Αιτιολόγησε. 

 

14. Η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ανθεκτικών 

στελεχών βακτηρίων καθώς: 

α. Τα βακτήρια συνηθίζουν την δράση του αντιβιοτικού. 

β. Τυχαίες αλλαγές στο γενετικό υλικό κάποιων βακτηρίων μπορεί να δημιουργήσουν 

βακτήρια ανθεκτικά σε κάποιο αντιβιοτικό. 

γ. Τα βακτήρια τροποποιούν την λειτουργία τους με σκοπό να γίνουν ανθεκτικά στο 

αντιβιοτικό. 

δ. Λόγω της συχνής λήψης αντιβιοτικών εξασθενεί η άμυνα του οργανισμού και δεν είναι 

πλέον αποτελεσματική έναντι των παθογόνων μικροβίων. 

 

15. Η σύφιλη και ο απλός έρπητας είναι ασθένειες που μπορούν να αντιμετωπιστούν με 

χορήγηση κατάλληλου αντιβιοτικού. (Σ ή Λ) Αιτιολόγησε. 

 

16. Η ηπατίτιδα C μπορεί να μεταδοθεί: 

α. Με τη σεξουαλική επαφή. 

β. Μέσω του αίματος ή των παραγώγων του. 

γ. Από τη μολυσμένη μητέρα στο έμβρυο. 

δ. Με όλους τους παραπάνω τρόπους. 

 

17. Να αντιστοιχίσετε τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα που ακολουθούν με τον 

παθογόνο παράγοντα που τα προκαλεί: 
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Λοίμωξη από Candida Πρωτόζωα 

AIDS Μύκητες 

Ηπατίτιδα Β Βακτήρια 

Ηπατίτιδα C Ιοί 

Απλός έρπητας  

Λοίμωξη από τριχομονάδα  

Γονόρροια  

Λοίμωξη από χλαμύδια  

Σύφιλη  

 

18. Η είσοδος ενός παθογόνου μικροοργανισμού στον οργανισμό του ανθρώπου 

χαρακτηρίζεται: Αιτιολόγησε. 

α. Ασθένεια, β. Μόλυνση, γ. Λοίμωξη, δ. Διαταραχή της ομοιόστασης 

 

19. Η μόλυνση του οργανισμού από κάποιο παθογόνο μικρόβιο οδηγεί στην εκδήλωση 

κάποιου λοιμώδους νοσήματος. (Σ ή Λ) Αιτιολόγησε. 

 

20. Η στρεπτομυκίνη είναι ουσία που παράγεται από τον μύκητα Streptomyces griseus και 

έχει την ιδιότητα να αναστέλλει τη σύνθεση πρωτεϊνών στα βακτήρια. Επομένως η 

στρεπτομυκίνη είναι ένα αντιβιοτικό. (Σ ή Λ) Αιτιολόγησε. 

 

21. Σύμφωνα με τα κριτήρια του Κοχ προκειμένου να αποδοθεί μια ασθένεια σε έναν 

συγκεκριμένο μικροοργανισμό, αρκεί ο μικροοργανισμός αυτός: 

α. Να έχει ανιχνευτεί στους ιστούς ή στα υγρά του ασθενούς ή στον οργανισμό ατόμων που 

πέθαναν από αυτή την ασθένεια. 

β. Να έχει απομονωθεί και καλλιεργηθεί στο εργαστήριο. 

γ. Να έχει προκαλέσει την ίδια ασθένεια σε πειραματόζωα αλλά και να απομονωθεί εκ νέου 

από αυτά. 

δ. Να πληρούνται διαδοχικά όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις. 

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση 6/4/13 


