
 
 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
«Βακτήρια» 

 

 

Τάξη:  A  ́
Ενότητα 3η:    Άνθρωπος και Υγεία 
Υποενότητα:   Ασθένειες – Ανοσία – Αμυντικοί μηχανισμοί 

Προβλεπόμενος διδακτικός χρόνος:  2 διδακτικές ώρες 
 
 
 
 

 
 

 
Εικ. 1: Βακτήρια



 
 

Διδακτικοί Στόχοι/Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα 
 

Με  το  τέλος  της  διδασκαλίας  της  συγκεκριμένης  ενότητας,  οι  μαθητές  θα  πρέπει  να  
έχουν αποκτήσει την ικανότητα: 

 

Γνώσεις 
 

       Να περιγράφουν τις διαφορές των βακτηρίων σε σχέση με τους άλλους οργανισμούς. 
 

 Να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά της δομής του βακτηριακού κυττάρου και να 
ταξινομούν τα βακτήρια με βάση τη μορφολογία τους. 

       Να περιγράφουν τον τρόπο πολλαπλασιασμού των βακτηρίων. 
 Να αναφέρουν σημαντικές ασθένειες του ανθρώπου που οφείλονται σε βακτήρια και τον 

τρόπο αντιμετώπισής τους. 
 

 Να    αναγνωρίζουν    τον    ρόλο    των    βακτηρίων    σε    διάφορες    περιβαλλοντικές    
ή βιομηχανικές εφαρμογές αλλά και στην βιοτεχνολογία. 

 

 Να   διακρίνουν   την   ύπαρξη   ή/και   τον   ρόλο   των   βακτηρίων   σε   διαδικασίες   της 
καθημερινής ζωής. 

 

Δεξιότητες 
 

 Να  παρατηρούν  προσεκτικά  και  να  καταγράφουν  τις  παρατηρήσεις  τους  με  
διάφορους τρόπους (κείμενα, διαγράμματα, σχήματα κτλ.). 

 

     Να συνεργάζονται για τη παραγωγή κοινού έργου. 
 

 Να  αξιοποιούν  διαφορετικές  πηγές  και  το  διαδίκτυο,  προκειμένου  να  συγκεντρώνουν 
πληροφορίες σχετικές με τα θέματα που μελετούν. 

 

 Να αξιολογούν δεδομένα, να επιλέγουν με βάση την αξιοπιστία των πηγών, να ταξινομούν, 
να συμπεραίνουν. 

 

 Να παρουσιάζουν τις απόψεις ή τα επιχειρήματά τους (π.χ. σχετικά με την αναγκαιότητα 
των    εμβολίων    για    την    αντιμετώπιση    ορισμένων    βακτηριακών    μολύνσεων,    κ.ά.) 
χρησιμοποιώντας σωστά τον γραπτό ή προφορικό λόγο. 

 

Στάσεις 
 

 Να  αναγνωρίζουν  την  αναγκαιότητα  τήρησης  των  κανόνων  υγιεινής,  προκειμένου  να 
αποφεύγεται  η  διασπορά  παθογόνων  βακτηρίων  ή  άλλων  μικροοργανισμών  κατά  τη 
διάρκεια των καθημερινών μας δραστηριοτήτων. 

 

Προαπαιτούμενες Γνώσεις και Δεξιότητες 
 

Οι μαθητές πρέπει: 
 

 Να  γνωρίζουν  τις  δομικές  ομοιότητες  και  διαφορές  προκαρυωτικού  και  ευκαρυωτικού 
κυττάρου 

 

 Να  γνωρίζουν  ότι  τα  παθογόνα  βακτήρια,  όπως  και  άλλοι  παθογόνοι  
μικροοργανισμοί, αποτελούν   μία   από   τις   αιτίες   διαταραχής   της   ομοιόστασης   του   
οργανισμού   του ανθρώπου. 

       Να κατανοούν ένα μη συνεχές κείμενο, όπως οι γραφικές παραστάσεις 
 

Παρανοήσεις/αντιστάσεις - Εναλλακτικές ιδέες μαθητών 
 

Κατά τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι, σε 
πολλές περιπτώσεις, οι μαθητές δεν αντιλαμβάνονται: 

 

       Ότι δεν είναι όλα τα βακτήρια παθογόνα.



 
 

       Ότι πολλά είδη βακτηρίων είναι απαραίτητα για τη ζωή του ανθρώπου. 
 

Σύνδεση με άλλες επιστήμες και την Καθημερινή Ζωή 
 

Θέματα  της  καθημερινής  ζωής  που  μπορούμε  να  συσχετίσουμε  με  τα  βακτήρια  αφορούν, 
κυρίως, διάφορα προϊόντα που χρησιμοποιούμε ευρέως στη καθημερινή ζωή όπως φάρμακα, 
τρόφιμα, ποτά, προβιοτικά κ.ά. τα οποία παράγονται με τη βοήθεια των βακτηρίων. 

 

Μεθοδολογία-Διδακτικές προσεγγίσεις 
 

Διερευνητική. 

Καταιγισμός ιδεών. 

Ανάκληση εμπειριών. 

Εργαστηριακή άσκηση 

Απαιτούμενα Υλικά και Μέσα 
 

       Φωτογραφίες, εικόνες, διαγράμματα (από το βιβλίο του μαθητή και από το διαδίκτυο). 
 

 Προσομοιώσεις   (και   από   το   διαδίκτυο)   σχετικές   με   τις   διδασκόμενες   έννοιες   και 
διαδικασίες. 

 

       Υπολογιστής και Βιντεοπροβολέας 
 

       Διαδίκτυο για την προβολή και χρήση εκπαιδευτικών βίντεο και άλλου υλικού. 
 

 Εικονικό   εργαστήριο   (με   την   αξιοποίηση   ειδικού   λογισμικού)   για   την   
παρατήρηση βακτηρίων. 

 

Ροή μαθήματος 
 

Εισαγωγή 
 

 Ξεκινώντας,  διερευνούμε  τις  απόψεις  των μαθητών σχετικά  με την  επικινδυνότητα  ή  
τη χρησιμότητα των βακτηρίων για τη ζωή του ανθρώπου και, γενικότερα, για τη ζωή στον 
πλανήτη μας. Καταγράφουμε τις απαντήσεις των μαθητών. 

 Στη συνέχεια, αξιοποιώντας στοιχεία όπως αυτά που αναφέρονται στη συνέχεια, βοηθάμε 
τους μαθητές να αναγνωρίσουν ότι τα βακτήρια είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με τη 
ζωή του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη γη. Ειδικότερα μπορούμε να αναφερθούμε στα: 

-     Σε  ένα  γραμμάριο  εδάφους  υπάρχουν  108   βακτήρια,  τα  οποία  αντιπροσωπεύουν 
10.000 είδη. Τα βακτήρια ήταν οι πρώτοι οργανισμοί πάνω στη γη. 

 

-     Τα βρίσκουμε στις ερήμους, στους πάγους, στους ωκεανούς και στις θερμοπηγές. 
 

 
 

 
 

Εικ. 2: Τα βακτήρια ζουν σε διάφορα περιβάλλοντα



 
 

 

-    Το μέγεθός τους είναι αμελητέο αλλά το πλήθος τους ανυπολόγιστο. 
 

- Βακτήρια  υπάρχουν  στα  θαλάσσια  περιβάλλοντα,  και   δεδομένου   ότι  οι  ωκεανοί 
καλύπτουν το 70% της επιφάνειας του πλανήτη, τα βακτήρια αποτελούν ένα σημαντικό 
μέρος της συνολικής βιομάζας της γης. 

 

- Τα  γεγονότα  αυτά  είναι  πολύ  σημαντικά  για  οργανισμούς  αόρατους  με  το  μάτι  
και είναι για το δικό μας συμφέρον, να τους αντιμετωπίσουμε σαν κάτι περισσότερο 
από παθογόνους παράγοντες. 

 

Κύριο Μέρος 
 

 Βοηθάμε τους  μαθητές  να ανακαλέσουν στη μνήμη τους  τα βασικά χαρακτηριστικά των 
βακτηρίων. Ειδικότερα, ότι τα βακτήρια είναι μονοκύτταροι, προκαρυωτικοί οργανισμοί, 
ετερότροφοι,  εκτός  από  μία  ομάδα  αυτότροφων  βακτηρίων,  τα  κυανοβακτήρια.  Στη 
συνέχεια προβάλλουμε τις εικόνες που ακολουθούν ή άλλες αντίστοιχες, προκειμένου να 
αντιληφθούν το μέγεθός τους και τη δομή ενός βακτηρίου. 

 
 
 

 
Εικ. 3: Μέγεθος βακτηρίου σε σχέση με κύτταρα και ιούς 

 

 

 
 

 

Εικ. 4: Δομή ενός βακτηρίου



 
 

Βοηθάμε τους μαθητές να διακρίνουν τα βασικά δομικά χαρακτηριστικά του βακτηριακού 

κυττάρου:   το   πυρηνοειδές   (γενετικό   υλικό),   το   κυτταρόπλασμα,   την   πλασματική 

μεμβράνη, το κυτταρικό τοίχωμα, την κάψα που διαθέτουν ορισμένα εξ αυτών και τέλος 

τις βλεφαρίδες και το μαστίγιο που συμβάλλουν στην κίνηση των βακτηρίων. 

 Στη    συνέχεια,    αξιοποιώντας    σχετικές    εικόνες,    αναφερόμαστε    στη    διαφορετική 
μορφολογία που μπορεί να έχουν οι διάφορες ομάδες των βακτηρίων και που αποτελεί 
κριτήριο για τη ταξινόμησή τους. 

 

 

 

Κόκκοι                                                                               Βάκιλλοι 
 

 

Σταφυλόκοκκοι                                                                Σπειρύλλια 

Εικ. 5: Μορφολογία των βακτηρίων 
 

 

 Ακολούθως,   με   τη   βοήθεια   σχετικού   εποπτικού   υλικού,   παρουσιάζουμε   τον   
τρόπο πολλαπλασιασμού των βακτηρίων, που είναι η διχοτόμηση (μονογονία) κατά την 
οποία το DNA του βακτηρίου διπλασιάζεται και στη συνέχεια το βακτηριακό κύτταρο 
χωρίζεται σε δύο θυγατρικά. Αν υπάρχει η δυνατότητα, αξιοποιούμε προσομοιώσεις των 
διαδικασιών αυτών από το διαδίκτυο. 

 

 
 

 

Εικ. 6: Πολλαπλασιασμός βακτηρίου με διχοτόμηση



 
 

Εξηγούμε ότι σε κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος ο αριθμός των βακτηρίων μπορεί να 

αυξηθεί  πολύ  μέσα  σε  λίγες  ώρες.  Σε  ιδανικές  συνθήκες  ορισμένα  είδη  βακτηρίων 

πολλαπλασιάζονται κάθε 20 λεπτά. 

 Εξηγούμε  πως,  σε  δυσμενείς  συνθήκες  (ακτινοβολίες,  ακραίες  θερμοκρασίες,  χημικές 
ουσίες  κτλ.),  ορισμένα  βακτήρια  έχουν  την  ικανότητα  να  δημιουργούν  στο  εσωτερικό 
τους, ένα σχηματισμό με παχιά και ανθεκτικά τοιχώματα που περιέχει ένα αντίγραφο του 
βακτηριακού   DNA   (ενδοσπόριο).   Παρουσιάζουμε   τη   διαδικασία   με   την   
αξιοποίηση σχετικού εικονιστικού ή άλλου υλικού. 

 

 
 

 
 

 

Εικ. 7: Σχηματισμός ενδοσπορίου 
 

 

Εξηγούμε ότι, μετά τον  σχηματισμό  του ενδοσπορίου, το  υπόλοιπο  βακτηριακό  κύτταρο 

καταστρέφεται,   ενώ   τα   ειδικά   τοιχώματα   προφυλάσσουν   το   ενδοσπόριο   από   την 

επίδραση  δυσμενών  παραγόντων.  Όταν  το  ενδοσπόριο  βρεθεί  και  πάλι  σε  

κατάλληλες συνθήκες, αναπτύσσεται και δίνει ένα κανονικό βακτήριο, που αρχίζει να 

αναπαράγεται, ακολουθώντας  φυσιολογικά  τον  κύκλο  ζωής  του  είδους  του.  

Συνδέουμε  τη  διαδικασία αυτή   με   τη   δυνατότητα   των   βακτηρίων   να   επιβιώνουν   

σε   δύσκολες   συνθήκες περιβάλλοντος. 

 Επισημαίνουμε   και  πάλι  ότι  τα  περισσότερα  βακτήρια  δεν  είναι  παθογόνα  για  τον 
άνθρωπο.  Τα  παθογόνα,  που  είναι  λιγότερα,  είναι  υπεύθυνα  για  ορισμένες  ασθένειες 
συχνά σοβαρές. Αξιοποιώντας τις εικόνες που ακολουθούν ή αντίστοιχες, παρουσιάζουμε 
ορισμένα από τα γνωστά παθογόνα βακτήρια.



 
 

 

 

E.coli O157:H7                                                                 Listeria 
 

 

 

Staphylococcus aureus                                             Salmonella 
 

 

Εικ. 8: Παθογόνα βακτήρια 
 

Εξηγούμε  ότι  τα  παραπάνω  παθογόνα  βακτήρια  μπορεί  να  μας  μολύνουν  μέσω  της 
τροφής  (κρέας,  λαχανικά,  φρούτα,  κτλ.)  όταν  αυτή  δεν  έχει  διατηρηθεί  στην  
κατάλληλη θερμοκρασία, δεν έχει μαγειρευτεί σωστά ή τα λαχανικά δεν έχουν πλυθεί 
καλά. Το συχνό και  προσεκτικό  πλύσιμο  των  χεριών,  μας  προφυλάσσει  από  τη  
μεταφορά  παθογόνων μικροοργανισμών στο στόμα μας ή στην τροφή μας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διευκρινίζουμε  ότι  για  τα  περισσότερα  βακτήρια  το  ανθρώπινο  σώμα  δεν  αποτελεί 
ευνοϊκό περιβάλλον διότι: 

 

- Δεν   μπορούν   να   πολλαπλασιαστούν,   λόγω   της   μικρής   ποσότητας   οξυγόνου   
που υπάρχει στα κύτταρα και η οποία είναι ανεπαρκής για τα αερόβια και επιβλαβής 
για τα αναερόβια. 

 

- Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τους αμυντικούς μηχανισμούς όπως τα άλατα και τα 
ένζυμα  που  υπάρχουν  στο  δέρμα  ή  τα  δάκρυα,  η  έλλειψη  σιδήρου  ή  και  τα  
τοξικά κατάλοιπα που απελευθερώνονται από τα κύτταρα μετά την μόλυνσή τους με 
κάποιο βακτήριο. 

 

- Το ανθρώπινο σώμα είναι πολύ θερμό για κάποια βακτήρια ή πολύ ψυχρό για κάποια 
άλλα.



 
 

- Μπορεί να στερηθούν την τροφή, διότι μπορεί τα βακτήρια να ζουν παντού, αλλά κάθε 
είδος έχει τις δικές του τροφικές “προτιμήσεις”. 

 

- Τέλος   τα   θηλαστικά   εξελίχθηκαν   παρουσία   των   βακτηρίων   και   έχουν   
αναπτύξει στρατηγικές για να τα ελέγχουν. 

 

 Στη  συνέχεια,  ζητάμε  από  τους  μαθητές  να  αναφέρουν  παραδείγματα  που  δείχνουν  
ότι υπάρχουν βακτήρια που είναι χρήσιμα στον άνθρωπο (π.χ. για την παραγωγή 
τροφίμων, για   την   παραγωγή   φαρμάκων   και   εμβολίων,   για   διαδικασίες   
απορρύπανσης   του περιβάλλοντος, για εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας κ.ά.). 

 

 
 

 
 

 
Εικ. 9: Για την κομποστοποίηση είναι απαραίτητα τα βακτήρια 

 

 
 

 
 

 
Εικ. 10: Καθαρισμός της θάλασσας από τις πετρελαιοκηλίδες με βακτήρια



 
 

 

 
 

Εικ. 11: Παραγωγή ινσουλίνης: (βιοτεχνολογία) 
 

 
 

 
 

Pediococcus                          Lactobacillus casei                  Lactobacillus bulgaricus 
 

Εικ. 12: Χρήσιμα βακτήρια 
 

Ο    Pediococcus  χρησιμοποιείται  στην  παρασκευή  καπνιστών  κρεάτων,  ο  Lactobacillus  
casei βρίσκεται  στο  στόμα  και  το  έντερο  και  συμβάλλει  στην  πέψη  και  ο  Lactobacillus  
bulgaricus χρησιμοποιείται στην παρασκευή του γιαουρτιού. 

 

 
 

Εικ. 13: ο Lactobacillus casei   βρίσκεται στο στόμα και το έντερο και συμβάλλει στην πέψη



 
 

 

 Τέλος,  αναφερόμαστε  στον  τρόπο  αντιμετώπισης  των  βακτηριακών  μολύνσεων,  που  
σε ό,τι   αφορά   την   πρόληψη   είναι   η   χορήγηση   των   εμβολίων   και   σε   ό,τι   
αφορά   την αντιμετώπιση μετά τη μόλυνση είναι τα αντιβιοτικά. 

 

 Συζητώντας με τους μαθητές σχετικά με την αλόγιστη κατανάλωση αντιβιοτικών, με βάση 
και τις εμπειρίες τους, σχολιάζουμε την ανάγκη της λελογισμένης χρήσης των αντιβιοτικών 
και  επιδιώκουμε  την  ευαισθητοποίηση  των  μαθητών  και  την  ανάληψη  από  αυτούς 
σχετικής εργασίας. 

 

Προτεινόμενες δραστηριότητες και εργαστηριακές ασκήσεις 
 

 Μελέτη, μέσω προσομοιώσεων,   της δομής του βακτηριακού κυττάρου, της δημιουργίας 
ενδοσπορίου, του διπλασιασμού του βακτηρίου. 

 

 Ερευνητική εργασία με θέμα τις συνέπειες από την υπερκατανάλωση αντιβιοτικών και τις 
επιπτώσεις που έχει το γεγονός αυτό στην υγεία των ανθρώπων. 

 

 Ερευνητική  εργασία  με  θέμα  τις  επιφυλάξεις  που  διατυπώνονται  στην  εφαρμογή  των 
εμβολιασμών και τις συνέπειες από την πιθανή γενική άρνηση έναντι αυτών 

 

 
 

Αξιολόγηση/Αποτίμηση της επίτευξης των διδακτικών στόχων 
 

 
 

 
(Ερωτήσεις περιεχομένου) 

Φύλλο Αξιολόγησης 1

 

1)     Να εξηγήσετε τους όρους: ενδοσπόριο, κάψα, μαστίγιο, πυρηνοειδές. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2)     Να αναφέρετε διαφορές μεταξύ του βακτηριακού κυττάρου και ενός ευκαρυωτικού. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) Να αναφέρετε τρεις λόγους για τους οποίους τα περισσότερα βακτήρια αδυνατούν να 
ζήσουν μέσα στο σώμα του ανθρώπου; 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………



 
 

4)     Σε ποιο σημείο του σώματός μας ζουν χρήσιμα βακτήρια και ποιος είναι ο ρόλος τους; 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Ποιες  μπορεί  να  είναι  οι  αρνητικές  επιπτώσεις  από  τη  χρήση  αντιβιοτικών,  για  τα 
χρήσιμα βακτήρια του οργανισμού μας; 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Να  αναφέρετε  παραδείγματα  χρήσης  των  βακτηρίων  για  την  παραγωγή  χρήσιμων 
προϊόντων για τον άνθρωπο. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7)     Σε ποια μέρη του πλανήτη μας ζουν βακτήρια; 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Σημείωσε τη σωστή απάντηση 

 

Κουΐζ

 

1.     Ποια ομάδα βακτηρίων δε μπορεί να ζήσει παρουσία οξυγόνου; 
 

α. κυανοβακτήρια   β. αερόβια   γ. αναερόβια   δ. αντιβιοτικά 
 

2.     Σε ποια ομάδα οργανισμών ανήκουν τα βακτήρια; 
 

α. ευκαρυωτικοί    β. προκαρυωτικοί   γ. πρώτιστα   δ. φύκη 
 

3.     Σε ποιο σημείο του σώματος βρίσκεται η E. Coli; 
 

α. στόμα  β. καρδιά  γ. έντερο  δ. αίμα 
 

4.     Ποιο από τα παρακάτω προϊόντα δεν χρειάζεται για την παρασκευή του βακτήρια; 
 

α. γιαούρτι  β. κρασί  γ. βιταμίνη C  δ. ψωμί



 
 

5.     Πως προμηθεύονται ενέργεια τα ετερότροφα βακτήρια; 
 

α. από τον ήλιο  β. με οξείδωση  γ. από άλλους οργανισμούς 
 

6.     Πως πολλαπλασιάζονται τα βακτήρια; 
 

α. με μεταφορά DNA  β. με διχοτόμηση  δ. με μετατόπιση 
 

7.     Πως ονομάζονται οι τριχοειδείς σχηματισμοί στην επιφάνεια ορισμένων    βακτηρίων; 
 

α. μύκητες  β.  λάχνες  γ. πολυμεράση  δ. βλεφαρίδες 
 
 
 
 
 
 

 

Πρόβλημα 
 
 

Το  διάγραμμα  που  ακολουθεί  δείχνει  το  ποσοστό  επιβίωσης  βακτηρίων  (πρώτη  
καμπύλη) και των σπορίων τους (δεύτερη καμπύλη), σε σχέση με τον χρόνο, όταν αυτά 
εκτίθενται σε βραστό νερό.

 

% επιβιώσαντες 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χρόνος/λεπτά
 

 
 
 
 
 

I.      Ποιο είναι το ποσοστό των βακτηρίων που επιβιώνουν μετά από 5 λεπτά; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

II.      Ποιο είναι το ποσοστό των σπορίων που επιβιώνει μετά από 30 λεπτά; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. Γιατί σύμφωνα με τα παραπάνω , ο βρασμός δεν αποτελεί την καλύτερη μέθοδο 

αποστείρωσης;



 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV.      Πρότεινε μία καλύτερη μέθοδο αποστείρωσης. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 

Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τα βακτήρια 
 

 
 

Φιλοξενούμε εκατομμύρια βακτήρια στο δέρμα μας, στη μύτη μας, στο στόμα μας και στ 
πεπτικό μας σύστημα. 

 

-       Πάνω από 500 είδη αποτελούν τη φυσιολογική μας χλωρίδα. 
 

-       25 είδη ζουν στο στόμα μας. 
 

-       Ένα κυβικό εκατοστό σάλιου περιέχει 40 εκατομμύρια βακτηριακά κύτταρα. 

-       108  βακτήρια ζουν στο έντερο μας. 
 

Για   να   ακριβολογούμε,   το   στόμα,   το   στομάχι,   το   έντερο   είναι   μέρη   της   
εξωτερική επιφάνειάς  μας  διότι  αν  και  ευρίσκονται  μέσα  στο  σώμα  μας,  είναι  σε  
επαφή  με  τ εξωτερικό  περιβάλλον  και  καθώς  η  τροφή  περνά  στον  εσωτερικό  
βλεννώδη  χιτώνα  το εντέρου, τα βακτήρια μπορούν να εγκατασταθούν εκεί και να 
πολλαπλασιαστούν. Και εν γεννιόμαστε στείροι (χωρίς βακτήρια), μέσα σε λίγες ώρες μας 
αποικίζουν και ποτέ ξανά δ ζούμε μόνοι. 

 

Χωρίς τα βακτήρια δε μπορούμε να επιβιώσουμε. Αυτά συμβάλλουν στην πέψη της τροφή 
μας,   παράγουν   βιταμίνες   και   καταλαμβάνουν   το   χώρο   που   σε   άλλη   περίπτωση   
θ κατελάμβαναν   άλλα   παθογόνα   βακτήρια.   Αυτό   το   αποτέλεσμα   του   ανταγωνισμο 
φαίνεται,  σε  περίπτωση  που  λαμβάνουμε  αντιβιοτικό  για  μία  βακτηριακή  λοίμωξη. 
διάρροια     αποτελεί     ένα     ανεπιθύμητο     σύμπτωμα,     καθώς     τα     ‘‘ξένα’’     
βακτήρι καταλαμβάνουν το χώρο εκείνων που επηρεάστηκαν από το αντιβιοτικό. 

 

 
 
 
 

Βιβλιογραφία - χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο 

http://www.slideshare.net/bethgombert/bacteria-power-point 

http://www.microbiologyonline.org.uk/about-microbiology/introducing-microbes/bacteria 

http://education-portal.com/academy/lesson/bacterial-endospores-definition-formation.html 

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/infectious-diseases/expert-answers/infectious- 
disease/faq-20058098 


