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1.Συμπληρώστε  τα κενά  του  κειμένου:
    

   Η  ικανότητα  σταθεροποίησης  των εσωτερικών συνθηκών  ( πχ  πίεση  αίματος
   γλυκόζη αίματος , θερμοκρασία.,  οξύτητα αίματος )  λέγεται ομοιόσταση και  για  να   
  επιτευχθεί  απαιτείται κεντρικός  έλεγχος  και  συντονισμός  των  οργάνων.
  Ρόλο  συντονιστή  παίζει  το  νευρικό.σύστημα  που  δέχεται  ερεθίσματα σχετικά  με  κάθε
  εσωτερική  αλλαγή  -απειλητική  για  τα  κύτταρα- που  δίνει  εντολή  στο 
σύστημα .ενδοκρινών..αδένων  που  παράγουν  τις  κατάλληλες  ορμόνες που θα υποδείξουν  στα  
κατάλληλα ..όργανα...πως  να  δράσουν  για  να  επανέλθει  η  σταθερότητα.
 Κάθε  διαταραχή  της  ομοιόστασης  λέγεται ..ασθένεια....και  αν  συνεχισθεί  μπορεί  να  οδη-
  γήσει   στο  θάνατο..
 Στα  τέλη   του 19ου ...αιώνα  οι  ..Παστέρ..και  Κωχ  έθεσαν  τις  βάσεις  της  Μικρο-
  βιολογίας  .
 Παθογόνο  λέγεται  ένα  μικρόβιο  που  προκαλεί  ασθένεια..
 Η είσοδος  του  στον   οργανισμό  μας  λέγεται..μόλυνση...
 Ο  οργανισμός  που  το  έχει  λέγεται  ..ξενιστής .και  μπορεί  να  έχει  ή  να  μην  έχει  
 ...συμπτώματα..... -εκδηλώσεις  της  ασθένειας- πχ  πυρετό ή ...διάρροια.   ή  βήχα
 Αυτά  τα  μικρόβια  μεταδίδονται συχνά  εύκολα  και  προκαλούν .μολυσματικές.ασθένειες 
  ή  λοιμώξεις
 Το χρονικό   διάστημα  από  τη  μόλυνση  μέχρι  να   εμφανιστούν  τα  συμπτώματα   λέγεται
 .περίοδος    επώασης. 
 Τα  περισσότερα  βακτήρια  είναι  .αβλαβή... ή  χρήσιμα  στον  άνθρωπο -όπως  αυτά  που  
  ζουν  στο  έντερο  και  παράγουν   τη   βιταμίνη .Κ..
 Όσα  είναι  παθογόνα..είτε   καταστρέφουν  τους  ιστούς  μας  είτε  παράγουν  βλαβερές   ουσίες    
τις   τοξίνες.όπως   το  βακτήριο  του τετάνου.
 Οι  ιοί  είναι  ..ακυτταρικές.μορφές   ζωής , ορατοί  μόνο  με ...ηλεκτρονικό .μικροσκόπιο

 Όλοι  είναι  υποχρεωτικά  ενδοκυτταρικά. παράσιτα  και  η  μόνη  λειτουργία  της  ζωής  
που   κάνουν  είναι  η .αναπαραγωγή..και  αυτή  εντός  ζωντανού  κυττάρου του ξενιστή
Ορισμένοι  πολλαπλασιάζονται  (και  προκαλούν  ασθένειες  τις .ιώσεις.. ) σχετικά  λίγο  μετά 
τη  μόλυνση  ενώ  άλλοι   ( πχ  ιός  Aids)  βρίσκονται  σε .λανθάνουσα..κατάσταση  για  μεγάλο 
χρονικό  διάστημα  -που  μεταδίδονται από τον   ξενιστή  χωρίς  να  το  ξέρει  αφού  δεν 
εμφανίζει..συμπτώματα....-  και  κάποτε  ενεργοποιούνται δρώντας  καταστροφικά  για  τα  
κύτταρά μας   αφού χρησιμοποιύν   τα  υλικά  και  τους ..μηχανισμούς. των  κυττάρων  μας

                                      2 .  Να κάνετε  τις  σωστές  αντιστοιχίσεις
    



                   αντιγόνο                                              είσοδος  του  παθογόνου  μικροβίου
                   
                   ομοιόσταση                                              πρωτείνη  που  εξουδετερώνει  το  αντιγόνο
  
               πρώτη  γραμμή  άμυνας                               σταθερή   θερμοκρασία σώματος
         
                 διάγνωση                                                   φλεγμονή
                  
                    αντίσωμα                                                υδροχλωρικό   οξύ  στομάχου    
  
                  δεύτερη  γραμμή  άμυνας                         ειδική   άμυνα  (ανοσία)                                     

                    λοίμωξη                                                ξένη  ουσία   για  τον  οργανισμό

                     μόλυνση                                       εξακρίβωση  της  ασθένειας από  το  γιατρό                

               τρίτη  γραμμή  άμυνας                          ασθένεια  που οφείλεται σε  παθογόνο  μικρόβιο

   3  Πώς  μεταδίδονται    τα  παθογόνα  μικρόβια; ( σε  5-6  γραμμές )
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι μετάδοσης μιας ασθένειας. Με σταγονίδια όπως αυτά που 
δημιουργούνται όταν κάποιος βήχει ή φτερνίζεται, με τη σκόνη, η οποία μπορεί να περιέχει 
κάποιους μικροοργανισμούς και να τους μεταφέρει πολύ μακριά. Με την επαφή με μολυσμένα 
αντικείμενα όπως πετσέτες ή οδοντόβουρτσες. Με τα κόπρανα, όταν τα μκρόβια που υπάρχουν σε 
αυτά περάσουν στο πόσιμο νερό ή στην τροφή. Με τα ζώα, κάποια ζώα για παράδειγμα οι μύγες 
μπορούν να μεταφέρουν παθογόνους μικροοργανισμούς σε ένα τρόφιμο. Με το αίμα, με μετάγγιση 
αίματος και με τη σεξουαλική επαφή με μολυσμένο άτομο.

4  Πώς  αντιδρούμε  α)  την  πρώτη  φορά  β )  τις  επόμενες  φορές  που  μολυνόμαστε; 
Όταν ο εισβολέας  στο σώμα μας δεν καταστραφεί  από τους  γενικούς αμυντικούς  μηχανισμούς
ενεργοποιούνται οι ειδικοί εσωτερικοί αμυντικοί μηχανισμοί, που αναγνωρίζουν τα  αντιγόνα. Έτσι
μετά  από  μερικές  μέρες παράγονται αντισώματα, όμως σε  αυτό  το  χρονικό  διάστημα  οι  εισβο-
λείς πολλαπλασιάζονται και  σκοτώνουν  πολλά  κύτταρά  μας ,άρα μπορεί να εμφανιστούν  τα
συμπτώματα της ασθένειας. ( νοσούμε)
Όμως, την επόμενη φορά που θα προσβληθούμε από το ίδιο αντιγόνο, τα κύτταρα μνήμης  ενεργο-
ποιούνται άμεσα και  παράγονται τα κατάλληλα αντισώματα πολύ γρήγορα και σε μεγάλες ποσότη-
τες.  Έτσι,  το  αντιγόνο  εξουδετερώνεται  ταχύτατα  και  δεν  εμφανίζονται  τα  συμπτώματα  της
ασθένειας  (ανοσία  = δεν  νοσούμε) 

(  3+3= 6   γραμμμές  περίπου )


