
1. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις χαρακτη-
ρίζει τη Brucella;
α) περιβάλλεται από έλυτρο αποτελούµενο από πο-

λυγλουταµικό οξύ το οποίο είναι τοξικό όταν ενίε-
ται σε πειραµατόζωα

β) εκκρίνει 2 τοξίνες στο παχύ έντερο, κατά τη διάρ-
κεια αντιβιοτικής θεραπείας

γ) προκαλεί αυτόµατες αποβολές και εµφανίζει τρο-
πισµό για τον πλακούντα, λόγω της παρουσίας
ερυθριτόλης στην αλλαντοϊκή µεµβράνη και στο
αµνιακό υγρό

δ) περιβάλλεται από έλυτρο αποτελούµενη από Ν-
ακετυλονευραµινικό οξύ και προσκολλάται στους
ιστούς µε τη βοήθεια ινιδίων

ε) αποικίζει τα ταµπόν

2. Ο Streptococcus pneumoniae µπορεί να δια-
κριθεί από τους άλλους α-αιµολυτικούς στρε-
πτόκοκκους µε βάση:

α) Την παραγωγή ελύτρου από υαλουρονικό οξύ

β) Τις διατροφικές απαιτήσεις για NAD και αιµατίνη

γ) Την αναστολή ανάπτυξης από τη βακιτρακίνη

δ) Το ότι λύεται µε τα χολικά άλατα

ε) Τη ζύµωση της γλυκόζης σε γαλακτικό οξύ

3. Η δράση της ινσουλίνης προκαλεί τα κάτωθι,
ΕΚΤΟΣ µιας εκ των παρακάτω αναφορών:
α) Στο ήπαρ αναστέλλει την γλυκογονόλυση και την

γλυκονεογένεση.

β) Στον λιπώδη ιστό αναστέλλει την λιπόλυση
γ) Τους µύες προάγει την πρόσληψη γλυκόζης.
δ) Στο ήπαρ διεγείρει την κετογένεση.
ε) Εισάγει το κάλιο εντός των κυττάρων.

4.Το φαινόµενο Arthus σε ποιο είδος υπερευαι-
σθησίας ανήκει:

α) Στην άµεση τύπου Ι
β) Στην αντισωµατική τύπου ΙΙ
γ) Στη µέσω ανοσοσυµπλεγµάτων τύπου ΙΙΙ
δ) Στην επιβραδυνοµένη τύπου ΙV

5. Στην αναιµία της χρόνιας νόσου παρατηρεί-
ται:

α) σίδηρος µειωµένος και φερριτίνη αυξηµένη
β) σίδηρος µειωµένος και φερριτίνη µειωµένη
γ) σίδηρος αυξηµένος και φερριτίνη φυσιολογική
δ) σίδηρος αυξηµένος και φερριτίνη αυξηµένη

Aπαντήσεις στις ερωτήσεις του προηγούµενου
τεύχους

11..  ββ
22..  εε
33..  αα
44..  γγ
55..  αα
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