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21ν Μάζεκα
Η ΟΜΟΙΟΣΑΗ
Η ηθαλόηεηα ηωλ δωληαλώλ νξγαληζκώλ λα δηαηεξνύλ ζηαζεξέο δηάθνξεο
παξακέηξνπο ηνπο, όπωο ηε ζεξκνθξαζία

(

H ηθαλόηεηα ειέγρνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ
επηβίωζε όιωλ ηωλ δωληαλώλ νξγαληζκώλ. Πνιινί νξγαληζκνί είλαη ηθαλνί λα
παξάγνπλ αξθεηή ζεξκόηεηα κόλνη ηνπο γηα λα δηαηεξήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ
ζώκαηνο ηνπο. Οη ιόγνη γηα ηνπ νπνίνπο κπνξεί λα δηαηαξαρζεί ε ζεξκνθξαζία ελόο
νξγαληζκνύ είλαη πνηθίινη, όπωο κόιπλζε από θάπνην βιαβεξό κηθξννξγαληζκό,
θαηξηθέο ζπλζήθεο όπωο ν θαύζωλαο ή ν παγεηόο θ.ά. Οη νξγαληζκνί δηαζέηνπλ
κεραληζκνύο πνπ ζηνρεύνπλ θαη πεηπραίλνπλ ηε δηαηήξεζε όζν ην δπλαηόλ πην
ζηαζεξνύ ηνπ εζωηεξηθνύ ηνπο, αλεμάξηεηα από ηηο κεηαβνιέο ζην πεξηβάιινλ ηνπο,
εμαζθαιίδνπλ δειαδή, ζπλνιηθά, ηελ νκνηόζηαζε ηνπ νξγαληζκνύ.

Θεξκηθή ηζνξξνπία ζηνπο δωληαλνύο
νξγαληζκνύο

Παξάκεηξνο: ηδηόηεηα,
κέγεζνο θ.ιπ. ηνπ νπνίνπ
ε ηηκή κπνξεί λα
κεηαβάιιεηαη

Τη ζεξκνθξαζία έρεη ζπλήζσο ην ζώκα ζνπ; …………………
Επεξεάδεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηόο ζνπ από ηελ
εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία (ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο);
…………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………….
Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απμάλεηαη πνιύ, ε
ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηόο ζνπ απμάλεηαη;……………………
……………………………………………………………………..
Όηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία θηάλεη ηνπο -10νC, ε
εζσηεξηθή ζνπ ζεξκνθξαζία είλαη -10νC;…………………….
…………………………………………………………………….
Ο νξγαληζκόο καο πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ζηαζεξή ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηόο καο, θαζώο θαη άιιεο
παξακέηξνπο (όπσο ε πνζόηεηα δηαθόξσλ νπζηώλ ζην
αίκα).
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Πείξακα
Φσξηζηείηε ζε νκάδεο ησλ ηεζζάξσλ αηόκσλ. Κάζε νκάδα δηαζέηεη έλα ζρνηλάθη,
ζεξκόκεηξν θαη έλα ρξνλόκεηξν. Έλα άηνκν από ηελ νκάδα ησλ ηεζζάξσλ ππνβάιιεηαη ζε
έληνλε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα κε ην ζρνηλάθη γηα 2, 4, 6, 8 min αληίζηνηρα. Μεηά από θάζε
ρξνληθό δηάζηεκα λα θαηαγξάςεηε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο:
1. Φξώκα δέξκαηνο ρεξηώλ θαη πξνζώπνπ (π.ρ ρισκό, ξνδ, θόθθηλν)
Αλαπλεπζηηθό επίπεδν (ρακειό, κέηξην, πςειό)

2.

3. Αλαπλεπζηηθόο ξπζκόο (κεηξνύκε ηνλ αξηζκό ησλ αλαπλνώλ αλά 1 min).
Μέηξεζε ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο κε ζεξκόκεηξν.

4.

Φηηάμηε έλα πίλαθα γηα θάζε κία από απηέο ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο.

Φξώκα
δέξκαηνο

Αλαπλεπζηηθό
επίπεδν

Θεξκνθξαζία
ζώκαηνο

Αλαπλνέο

Αλάπαπζε
2min
4min
6min
Γηαηί ε αύμεζε ηνπ θαξδηαθνύ θαη αλαπλεπζηηθνύ ξπζκνύ ζπλνδεύεη ηελ άζθεζε; ………………
………………………………………………………………………………………………………………
Μειεηήζηε ηηο κεηξήζεηο ζαο. Τη ζπκπεξάζκαηα βγάδεηε γηα ηε δπλαηόηεηα ηνπ ζώκαηνο λα
δηαηεξεί ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ηνπ;…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………

Δηαηήξεζε ζηαζεξήο ηεο ζεξκνθξαζίαο
ηνπ ζώκαηνο
Ίωζε: αζζέλεηα πνπ
πξνθαιείηαη από ηνύο
Λνίκωμε: αζζέλεηα πνπ
πξνθαιείηαη από
κηθξόβηα ή βαθηήξηα

Πνηα είλαη ε πην ζπρλή αηηία πνπ ζαο θξαηάεη ζην θξεβάηη
γηα κηα νιόθιεξε κέξα ή αθόκε θαη πεξηζζόηεξν;
……………………………………………………………...
Ξέξεηο γηα πην ιόγν αλεβάδνπκε ππξεηό όηαλ πάζρνπκε
από κηα ίσζε ή ινίκσμε;
Ο ππξεηόο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ πξνθαιείηαη από
θάπνην εμσηεξηθό παξάγνληα, αιιά είλαη ζπλέπεηα ηεο
άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ καο ελάληηα ζε θάπνηα βαθηήξηα ή
ηνύο.
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Όηαλ θάπνην βαθηήξην εηζέιζεη ζηνλ νξγαληζκό καο,
κπνξεί λα πξνθαιέζεη αζζέλεηα, π.ρ. πνλάεη ν ιαηκόο καο,
ή ην θεθάιη καο. Απμάλνληαο ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θαηά 12νC, ην ζώκα πξνζπαζεί λα απαιιαγεί από ηα βαθηήξηα,
αθνύ γίλεηαη γη' απηά έλαο αθαηάιιεινο ρώξνο γηα λα
επηβηώζνπλ. Όηαλ έρνπκε ππξεηό, ε ζεξκνθξαζία καο
κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνπο 39νC θαη ηνπο 40νC.

Να έχεις υπόψη σου
Η θεπμοπληξία είλαη κηα εμαηξεηηθά επείγνπζα ηαηξηθή θαηάζηαζε, απεηιεηηθή γηα ηε δσή πνπ
νθείιεηαη ζε αλεπάξθεηα ή ζε δπζιεηηνπξγία ησλ ζεξκνξξπζκηζηηθώλ κεραληζκώλ.
Εθδειώλεηαη κε εγθεθαιηθέο δηαηαξαρέο, πςειόηαην ππξεηό θαη απνπζία εθίδξσζεο. Θα
πξέπεη λα δηαθξίλνπκε ηε ζεξκνπιεμία από ηε θεπμική εξάντληση. Η ηειεπηαία νθείιεηαη ζε
κεγάιε απώιεηα πγξώλ ιόγσ ηεο δέζηεο θαη θαη’ απηήλ δελ απνπζηάδεη ε εθίδξσζε, ελώ ν
ππξεηόο είλαη ρακειόο ή απώλ.
Κπυοπληξία νλνκάδεηαη ε γεληθή βιάβε ηνπ νξγαληζκνύ όηαλ εθηεζεί ζε ςύρνο γηα αξθεηό
ρξνληθό δηάζηεκα. Οθείιεηαη ζε ζεκαληηθή απώιεηα ζεξκόηεηαο ηνπ ζώκαηνο. Τα
κπυοπαγήματα είλαη ηνπηθέο βιάβεο ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ επηθαλεηαθώλ ηζηώλ, θπξίσο ησλ
θάησ άθξσλ. Χαξαθηεξίδνληαη από επώδπλν ππνκέιαλν νίδεκα (πξήμηκν) ησλ άθξσλ κε
ζθιεξό δέξκα (πόδηα, ρέξηα, αθηηά, κύηε). Ο πόλνο κνηάδεη κε ηζηκπήκαηα, ελώ ζπγρξόλσο
ππάξρεη θαη κνύδηαζκα.

Εμώζεξκα θαη ελδόζεξκα
(πνηθηιόζεξκα θαη νκνηόζεξκα) δώα
Όπσο μέξεηο, ππάξρνπλ δώα πνπ ηνλ ρεηκώλα δελ είλαη
ελεξγά, αιιά πέθηνπλ ζε ………………………………...…….
Μπνξείο λα αλαθέξεηο κεξηθά ηέηνηα δώα;
……………………………………………………………………..
Τη ζα θάλεη έλα ηέηνην δών, έλα θξύν πξσηλό γηα λα
δεζηαζεί; Τη ζα θάλεη ην δών απηό όηαλ θάλεη δέζηε;….........
……………………………………………………………………..
Υπάξρνπλ νξηζκέλα δώα πνπ, γηα λα δηαηεξήζνπλ ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηνο ηνπο, ρξεηάδνληαη λα
πξνζιάβνπλ ζεξκόηεηα από ην πεξηβάιινλ όηαλ θξπώλνπλ
θαη ρξεηάδνληαη λα απνβάινπλ ζεξκόηεηα όηαλ δεζηαίλνληαη.
Τα δώα απηά νλνκάδνληαη εμώζεξκα ή αιιηώο
πνηθηιόζεξκα. Γλσξίδεηο θάπνην δών πνπ λα ην θάλεη
απηό;……………….................................................................
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Από ηελ άιιε, ππάξρνπλ δώα πνπ είλαη ηθαλά λα
παξάγνπλ κέζα ζην ζώκα ηνπο ηελ πνζόηεηα ζεξκόηεηαο
πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαηεξήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ
ζώκαηόο ηνπο ζηαζεξή. Τα δώα απηά νλνκάδνληαη
ελδόζεξκα ή νκνηόζεξκα. Σηα ελδόζεξκα δώα ε
ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηόο ηνπο ξπζκίδεηαη ώζηε απηά λα
αληαπνθξίλνληαη (λα αληηδξνύλ) ζηηο δηαθπκάλζεηο
ζεξκνθξαζίαο πνπ είηε είλαη εμσηεξηθέο (πνιύ δέζηε ή πνιύ
θξύν) είηε πξνθαινύληαη από εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο ζην
ζώκα. Δώζε έλα παξάδεηγκα ηέηνηνπ δώνπ:
……………………………………………………
Οξηζκέλα πνηθηιόζεξκα δώα, π.ρ. ηα θίδηα, γηα λα
αληεπεμέιζνπλ ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκώλα
πέθηνπλ ζε βαζύ ύπλν, πνπ νλνκάδεηαη ρεηκεξία λάξθε.
Εμάιινπ, θάπνηα νκνηόζεξκα δώα, π.ρ. ε θαθέ αξθνύδα,
κεηώλνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο ηνλ ρεηκώλα (νπόηε είλαη
δύζθνιε ε εμαζθάιηζε ηξνθήο), θάλνληαο κόλν ηηο
απαξαίηεηεο, ιεηνπξγίεο. Σηελ πεξίπησζε απηή ιέκε όηη ηα
δώα πέθηνπλ ζε ρεηκέξην ύπλν.
Σπκπεξαίλνπκε επνκέλσο όηη: ε ηθαλόηεηα ειέγρνπ ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζώκαηνο είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα
ηελ επηβίωζε όιωλ ηωλ νξγαληζκώλ.

Οκνηόζηαζε
Οκνηόζηαζε: ε δηαηήξεζε
ελόο ζπλερώο ζηαζεξνύ
εζωηεξηθνύ
πεξηβάιινληνο όηαλ ν
νξγαληζκόο απνθξίλεηαη
(αληηδξά) ζε αιιαγέο ηνπ
εμωηεξηθνύ θαη
εζωηεξηθνύ
πεξηβάιινληνο.

Ο ηξόπνη (νη κεραληζκνί) κε ηνπο νπνίνπο ν νξγαληζκόο
καο πξνζπαζεί λα δηαηεξήζεη ζηαζεξέο δηάθνξεο
παξακέηξνπο,
όπσο
ε
ζεξκνθξαζία,
είλαη
απηνξπζκηδόκελνη
(ξπζκίδνληαη
κόλνη
ηνπο)
θαη
νλνκάδνληαη νκνηνζηαηηθνί κεραληζκνί. Οη κεραληζκνί
απηνί έρνπλ ηελ ηάζε λα ξπζκίδνπλ θαη λα εμηζνξξνπνύλ ηηο
αληίζηνηρεο παξακέηξνπο ηνπ ζώκαηνο κέζα ζε νξηζκέλα
όξηα. Oη νξγαληζκνί κέζα ζηα θπζηνινγηθά βηνινγηθά όξηα
αληνρήο ηνπο, δηαζέηνπλ πνιινύο νκνηνζηαηηθνύο
κεραληζκνύο πνπ ηνπο βνεζνύλ λα δηαηεξνύληαη.

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΙ
1. Τη ζεξκνθξαζία έρεη ζπλήζσο ην ζώκα καο;
2. Τη ζεξκνθξαζία έρεη ην ζώκα καο όηαλ ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία θηάλεη ηνπο 38νC
θαη ηη όηαλ πέθηεη ζηνπο -3oC;
3.Τη νλνκάδνπκε παξάκεηξν;
4. Πνηεο παξακέηξνπο πξνζπαζεί ν νξγαληζκόο καο λα δηαηεξήζεη ζηαζεξέο;
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5.Γηαηί θνθθηλίδεηο όηαλ θάλεηο γηα 3 ιεπηά ζρνηλάθη ή γξήγνξν ηξέμηκν; Τη θάλεη κεηά
ηελ άζθεζε ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηόο ζνπ: αλεβαίλεη, πέθηεη ή παξακέλεη
ζηαζεξή;
6. Τη ρξώκα έρεη ην πξόζσπό καο όηαλ θάλεη θξύν θαη γηαηί ηξίβνπκε ηόηε ζπλερώο
ηα ρέξηα καο;
7. Τη νλνκάδνπκε ίσζε θαη ηη ινίκσμε;
8.Τη είλαη ν ππξεηόο θαη ηη πξνθαιεί ηελ εθδήισζή ηνπ;
9. Τη ζεξκνθξαζίεο πξέπεη λα δνύκε ζην ζεξκόκεηξν γηα λα ζπκπεξάλνπκε όηη
έρνπκε ππξεηό;
10. Τη νλνκάδνπκε ζεξκνπιεμία θαη ηη θξπνπιεμία;
11. Πνηνπο νξγαληζκνύο νλνκάδνπκε εμώζεξκνπο θαη πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο;
Να δώζεηο έλα παξάδεηγκα.
12. Πνηνπο νξγαληζκνύο νλνκάδνπκε ελδόζεξκνπο θαη πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο;
Να δώζεηο έλα παξάδεηγκα.
13. Πώο αιιηώο νλνκάδνπκε ηνπο εμώζεξκνπο θαη πώο ηνπο ελδόζεξκνπο
νξγαληζκνύο;
13.Τη είλαη ζεκαληηθό ζε ζρέζε κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπο γηα ηελ επηβίσζε όισλ ησλ
νξγαληζκώλ;
14. Τη είλαη νη νκνηνζηαηηθνί κεραληζκνί θαη ηη ζεκαίλεη όηη απηνί είλαη
απηνξπζκηδόκελνη;
15. Τη νλνκάδνπκε νκνηόζηαζε;

Γηα λα γλωξίζεηο πεξηζζόηεξα,
λα ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί
1. Μηθξόβηα – Ινί – Αληηβηνηηθά-Αληηηθα θάξκαθα: έλαο κηθξννξγαληζκόο πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ
άλζξσπν θαη πξνθαιεί αζζέλεηα νλνκάδεηαη παζνγόλνο. Όηαλ
θάπνηνο αζζελεί, ζπλήζσο εκθαλίδεη θάπνηα ζπκπηώκαηα ηεο
αζζέλεηαο, π.ρ. ππξεηό, δηάξξνηα. Γηα ηε ζεξαπεία ησλ αζζελεηώλ
δηαζέηνπκε ηα αληηβηνηηθά. Τα αληηβηνηηθά παξαζθεπάζηεθαλ γηα
πξώηε θνξά πξηλ από 80 πεξίπνπ ρξόληα γηα λα θαηαπνιεκήζνπλ
ηηο κηθξνβηαθέο
αζζέλεηεο (ινηκώμεηο).
Αζζέλεηεο όπσο ε
νπξνινίκσμε, ε ακπγδαιίηηδα, νη νπνίεο νθείινληαη ζε βαθηήξηα
αληηκεησπίδνληαη κε αληηβηνηηθά. Η θνηλή γξίπε όκσο δελ
αληηκεησπίδεηαη κε αληηβηνηηθά δηόηη νθείιεηαη ζε ηό.
Τη ζα πξέπεη ινηπόλ λα θάλνπκε ζε πεξίπησζε γξίπεο; Μηα-δπν κέξεο καθξηά από ην ζρνιείν ζα
θάλεη θαιό ζε εζάο αιιά θαη ζηνπο ζπκκαζεηέο ζαο (πνπ ζα γιηηώζνπλ από ηνλ ηό ζαο). Πνιιά
πγξά, θξέζθνη ρπκνί θξνύησλ θαη αθεςήκαηα (ρακνκήιη θ.ιπ.) ζα βνεζήζνπλ. Φξεζηκνπνηήζηε
κε κέηξν ηα αληηππξεηηθά, θαζώο ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη ην απνηέιεζκα ηεο κάρεο πνπ
δίλεη ν νξγαληζκόο γηα λα εμνπδεηεξώζεη ηνπο ηνύο. Θπκεζείηε όηη ε βηηακίλε C εληζρύεη ηελ
άκπλά ζαο, γη’ απηό λα ηξώηε πνξηνθάιηα, αθηηλίδηα, ιεκόληα, γθξέηπθξνπη αιιά θαη κπξόθνιν
θαη θνπλνππίδη. Οξηζκέλεο νκάδεο πιεζπζκνύ, όπσο ειηθησκέλνη (άλσ ησλ 60 εηώλ) θαη νη
πάζρνληεο από νξηζκέλα λνζήκαηα (θαξδηαθά, αλαπλεπζηηθά θ.ά.) πξέπεη θάζε ρξόλν λα
ππνβάιινληαη ζε αληηγξηπηθό εκβνιηαζκό. Υπάξρνπλ θαη αληηηθά θάξκαθα πνπ πξνιακβάλνπλ ή
κεηώλνπλ ηα ζπκπηώκαηα νξηζκέλσλ κνξθώλ γξίπεο.
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2. Γλσξίδεηο όηη ηα ακθίβηα, θαη εηδηθά νξηζκέλα είδε βαηξάρσλ,
εμειίρζεθαλ ζε απζεληίεο ηνπ θακνπθιάδ. Μηα από ηηο πην πεξίεξγεο
πεξηπηώζεηο είλαη απηή ηνπ επξσπατθνύ δελδξόβηνπ βαηξάρνπ, ν
νπνίνο αιιάδεη ρξώκα γηα λα ξπζκίζεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζώκαηόο
ηνπ. Τα δεζηά θαη μεξά απνγεύκαηα, ν βάηξαρνο μεθνπξάδεηαη ζηνλ
ήιην θαη ην δέξκα ηνπ είλαη αλνηρηόρξσκν. Όηαλ πέζεη ε ζεξκνθξαζία,
ν βάηξαρνο ζθνπξαίλεη θαη απνξξνθά ζεξκόηεηα. Έρεηο ππόςε ζνπ
θάπνηνλ άιιν ηέηνην κεραληζκό;
3. Λακβάλνληαο ππόςε ηνλ νξηζκό ηεο νκνηόζηαζεο, ζα κπνξνύζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο όηη
ε ελαπόζεζε ιίπνπο ζην αλζξώπηλν ζώκα είλαη έλαο κεραληζκόο απηνξξύζκηζεο;
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