
Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο  Κιούπη Βασιλική 

“Ομοιόσταση-Παθογόνοι μικροοργανισμοί και ασθένειες” 

Ονοματεπώνυμο:                                                                         Τμήμα:          Ημερομηνία: 

 

1. Η ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί το ____________ του _________ σταθερό 

ανεξάρτητα από τις συνθήκες του __________   ____________ στο οποίο ζει.   

2. Οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί ρυθμίζουν: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Να συμπληρώσετε το παρακάτω σχήμα: 

 

 
4. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι _________ από αυτήν του σώματος ______.                                                                    

5. Η θερμότητα που φτάνει συνεχώς από το περιβάλλοντα χώρο τείνει να προκαλέσει 

________ της θερμοκρασίας του σώματος μας αλλά αυτό δεν συμβαίνει γιατί:  

6. Οι ________ του δέρματος ανιχνεύουν αυτή την αύξηση και «ειδοποιούν» τον 

εγκέφαλο που με την σειρά του στέλνει ______ στους:  

7. __________  __________ που εκκρίνουν ιδρώτα και εξατμίζεται με αποτέλεσμα να 

ψυχθεί η επιφάνεια του δέρματος  

8. Tα ________της επιφάνειας του δέρματος που __________ και έτσι φέρουν μεγάλη 

ποσότητα αίματος που _______ και επιστρέφει με την κυκλοφορία στο εσωτερικό 

του οργανισμού   

9. Αποτέλεσμα: Αποτρέπεται η _______ της θερμοκρασίας του σώματος. 

 

10. Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι ________ από αυτήν του σώματος ____. 

11. Το ψύχος που φτάνει συνεχώς από το περιβάλλοντα χώρο τείνει να προκαλέσει 

_________ της θερμοκρασίας του σώματος μας αλλά αυτό αποτρέπεται γιατί:  

12. Οι __________ του δέρματος ανιχνεύουν τη μείωση και «ειδοποιούν» τον 

εγκέφαλο που στέλνει εντολή:  

13. Στα _______της επιφάνειας του δέρματος που ________ για να μειώσουν τη 

ποσότητα αίματος που βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια του δέρματος, έτσι 

παραμένει στο εσωτερικό του οργανισμού για να διατηρήσει τη θερμοκρασία του.   

14. Στους μυς που _________ τις τρίχες.  
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15. Στους σκελετικούς μυς που _________ (τρέμουλο) ώστε να παραχθεί θερμότητα 

που την έχει ανάγκη ο οργανισμός  

16. Αποτέλεσμα: Αποτρέπεται η _______της θερμοκρασίας του σώματος. 

 

17. Οι διαταραχές της ομοιόστασης μπορούν σε οδηγήσουν είτε σε ________ αν είναι 

παροδικές, είτε σε ________ αν είναι μόνιμες. 

 

18. Παράγοντες που μπορούν να διαταράξουν την ομοιόσταση είναι: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

19. Παθογόνοι ονομάζονται οι __________ που προκαλούν  __________. 

20. Ο οργανισμός μέσα στον οποίο εισέρχονται καλείται ________. 

21. Μόλυνση είναι η ________ενός παθογόνου μικροοργανισμού σε έναν οργανισμό  

22. Η ασθένεια που μεταδίδεται από άτομο σε άτομο ονομάζεται __________. 

23. Διάγνωση είναι η _________ της ασθένειας από το γιατρό και επιτυγχάνεται με την 

αναγνώριση των __________π.χ. πυρετό διάρροια κ.α. 

24. Χρόνος επώασης είναι ο χρόνος που μεσολαβεί από τη ________ μέχρι την 

εμφάνιση των πρώτων _________ της ασθένειας.  

25. Επιδημία ονομάζουμε την ύπαρξη _________   ________ κρουσμάτων μιας 

ασθένειας σε μια _________ χρονική περίοδο.   

26. Πανδημία ονομάζουμε μια ασθένεια με _______ εξάπλωση. 

27. Μια ασθένεια μπορεί να μεταδοθεί μέσω: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

28. Παθογόνοι μικροοργανισμοί μπορούν να είναι: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

29. Τα περισσότερα βακτήρια είναι είτε ________ είτε ______για τον οργανισμό μας 

π.χ. αυτά που μας βοηθούν στην πέψη των τροφών. 

30. Για να πολλαπλασιαστούν οι ιοί είναι αναγκαίο να __________σε κύτταρα του 

ξενιστή του οποίου θα χρησιμοποιήσουν τα _______ και τους __________ .  

31. Οι μύκητες συνήθως προκαλούν ________ μυκητιάσεις . 

32. Μια ασθένεια που οφείλεται σε πρωτόζωο είναι η _________.  


