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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Στο εγχειρίδιο Βιολογίας της Γ΄ Γυμνασίου, έγινε μια σημαντική προσπάθεια να 

παρουσιαστούν όλα τα θέματα που πραγματεύεται το σχολικό βιβλίο, με τρόπο σαφή, 

κατανοητό και με εμβάθυνση στα σημεία εκείνα, που θα μπορούσε ο μαθητής να έχει 

αναπάντητα ερωτηματικά.  

Στα πλαίσια αυτά εκτός από την ανασκόπηση των θεμάτων της θεωρίας, κάτω από 

τον τίτλο «... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής», δίνεται έμφαση στις «ερωτήσεις 

γνώσεων», όπου αναπτύσσονται θέματα που προκύπτουν ως απορίες, με σκοπό την 

καλύτερη και πληρέστερη εμπέδωση της ύλης από το μαθητή. Επιπλέον, οι 

εργαστηριακές ασκήσεις, που αναλύονται διεξοδικά, θα βοηθήσουν το μαθητή στην 

οικειοποίηση των βιολογικών μηχανισμών και ασφαλώς στην εισαγωγή της 

βιολογικής σκέψης στην καθημερινή πρακτική. 

Στο εγχειρίδιο αυτό δίνονται οι απαντήσεις όλων των ερωτήσεων και εργασιών 

του σχολικού βιβλίου, με στόχο να διευκολύνουν τον μαθητή, αλλά και να του 

δώσουν τη σιγουριά ότι έχει κατανοήσει την διδαχθείσα ύλη. Στο τέλος κάθε 

κεφαλαίου, στις ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης, τύπου «σωστό-λάθος», 

«αντιστοίχισης», «συμπληρώσεως κενού» και «ανοιχτού τύπου», σύμφωνα με τις 

γενικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, πρέπει ο μαθητής να προσπαθήσει 

να δώσει τις απαντήσεις και να ελέγξει τα επίπεδα των γνώσεών του.΄ 

Είναι πεποίθησή μας, ότι το παρόν εγχειρίδιο, θα αποτελέσει ένα χρήσιμο 

συμπληρωματικό βοήθημα και θα συμβάλλει στην κατανόηση του μαθήματος της 

Βιολογίας από τους μαθητές του Γυμνασίου, αλλά και του Λυκείου. 

 

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

Κ.Ε. ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ 

ΒΙΟΛΟΓΟΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

ΑΘΗΝΑ 2000 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΕΦΟΝΤΑΙ  ........................................ 10 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ................................................................................. 11 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ ...................... ................................................ 13 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ .................................................. 15 

Άσκηση 1: Προσδιορισμός υδατανθράκων (απλών σακχάρων,  

δισακχαριτών και αμύλου) ................................................... ........................... 15 

Άσκηση 2: Προσδιορισμός λιπών ........................................................... ..........16 

Άσκηση 3: Προσδιορισμός πρωτεϊνών ..............................................................16 

Άσκηση 4: Προσδιορισμός ανόργανων αλάτων ..................................... ...........17 

1. ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΙΟΙ ...................................................... . 18 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ................................................... 18 

Άσκηση 5: Το μικροσκόπιο .................................................. ............................18 

1.1 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ .......................................................................... ........ 20 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ................................................................................ 21 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ .............................................................................. 24 

1.2 ΠΡΩΤΟΖΩΑ ............................................................................... 27 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 

ΤΑ ΠΡΩΤΟΖΩΑ ...................... .................................................................... 27 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ...............................................................................28 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ............................................................................ 29 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ .................................................32 

Άσκηση 6: Παρατήρηση μονοκύτταρων ευκαρυωτικών 

οργανισμών .................................................................................................... 32 

1.3 ΟΙ ΜΥΚΗΤΕΣ ............................................................................. 32 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 

http://www.sitemaker.gr/kekbio/assets/biol1.htm
http://www.sitemaker.gr/kekbio/assets/biol2.htm
http://www.sitemaker.gr/kekbio/assets/biol2.htm


ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 3 

ΟΙ ΜΥΚΗΤΕΣ ................................................................................................ 33 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ................................................................................ 34 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ............ ............................................................ ..... 37 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ .................................................. 39 

Άσκηση 8: Παρατήρηση μυκήτων ..................................................................  39 

Άσκηση 10: Αλκοολική ζύμωση (παρασκευή ψωμιού) ................................... 40 

1.4. ΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ......................................................................... 40 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 

ΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ ................................................................................... ............. 42 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ........................................................................... ...... 44 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ .................... .......................................................... 49 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ .................................................. 51 

Άσκηση 7: Παρατήρηση βακτηρίων - Χρώση κατά Gram ............................. 51 

Άσκηση 9: Γαλακτική ζύμωση ........................................................................ 52 

1.5 ΟΙ ΙΟΙ .......................................................................................... 53 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 

ΟΙ ΙΟΙ ......................................................................................................... ..... 55 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ............................................................................... 56 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ............................................................................. 57 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ .................................................. 58 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ .............................................. 63 

2. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ .............................. 66 

2.1 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ....................................................... 66 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ................................................................................. 67 

ΠΩΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ............................................................ .68 

ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ............................................................. 68 

ΠΩΣ ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ .......................................................... 69 

http://www.sitemaker.gr/kekbio/assets/biol3.htm
http://www.sitemaker.gr/kekbio/assets/biol3.htm


ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 4 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ................................................................................70 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ .............................................................................  73 

2.2 ΠΩΣ ΑΜΥΝΕΤΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ............................... 76 

ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΥΝΑΣ-ΟΙΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ ...................... 77 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΥΝΑΣ-ΜΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ............................78 

ΤΡΙΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΥΝΑΣ-ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ......................................... 79 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ................................................................................81 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ .............................................................................86 

2.3 ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ ...................................................................... 87 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ............................................................................  89 

2.4 ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΟ) - Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ........................................................................  90 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ............................................................................ 92 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ .........................................................................  94 

ΤΟ AIDS - ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ......................................  97 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ .......................................... 101 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ....................................... 107 

3. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ..........111 

3.1 Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ .......................... 111 

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ .................................................... 111 

ΤΟΚΕΤΟΣ - ΓΕΝΝΗΣΗ ......................................................................... 114 

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ .................................................................................... 117 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ .......................................................................  117. 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου).................................125 

3.2 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ........................ 127 

ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ..........................................................................128 

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ..............................128 

http://www.sitemaker.gr/kekbio/assets/biol4.htm
http://www.sitemaker.gr/kekbio/assets/biol4.htm


ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 5 

Δομή του DNA ............................................................................. .................. 129 

Δομή του RNA ............................................................................ ....................130 

Ιδιότητες του DNA ......................................................................................... 130 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ............................................................................... 133 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου)........................................ 137 

3.3 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ....................138 

ΤΟ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ DNA ..................................................................139 

ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ...........................................................................................141 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ .............................................................................. 144 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου)....................................... 147 

3.4 Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ...................... 149 

Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ......................................................................................... 151 

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ................................................ 152 

ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ - ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ .................................................................. 154 

Ο Μέντελ και οι νόμοι του ............................................................................  154 

ΑΓΟΡΙ Ή ΚΟΡΙΤΣΙ (ΦΥΛΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ) .............................................. 155 

ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ ................................................................................ ............. 157 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ............................................................................... 160 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου)......................................  165 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ........................... 167 

Άσκηση 11 : Οι φάσεις της μίτωσης .............................................................. 167 

Άσκηση 12 : Μελέτη του καρυότυπου .......................................................... 168 

Άσκηση 13 : Μελέτη του γενετικού υλικού .................................................. 169 

3.5 ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ............................................................170 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ .............................................................................. 171  

3.6 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 6 

ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ........................... 175 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ................................................................................ 177 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου)......................................... 178 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (του σχολ. βιβλίου)..........181 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ...................................... 186 

4. ΟΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ .................................... 193 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ................................................................................ 195 

4.1 ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 

ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ................. 201 

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ...............................................................205 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ................................................................................207 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου)........................................ 210 

4.2 Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ..................................................  214 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ................................................................................ 217 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου)........................................ 220 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ .................... 223 

Άσκηση 14 : Μέτρηση αλκοολικών βαθμών-Αλκοολαιμία ........................... 223 

4.3 ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΚΕΙΑ ............... 224 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ .............................................................................. 227 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου).......................................232 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (του σχολ. βιβλίου) ...234 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ ................................238 

5. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ .................................................................  241 

5.1 ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΣ.....242 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΕΣ .............................244 

ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ - ΤΡΟΦΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ .....................................245 

http://www.sitemaker.gr/kekbio/assets/biol5.htm
http://www.sitemaker.gr/kekbio/assets/biol5.htm
http://www.sitemaker.gr/kekbio/assets/biol6.htm
http://www.sitemaker.gr/kekbio/assets/biol6.htm


ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 7 

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ...................................................................................246  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ................................................................................249 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ .............................................................................. 252  

5.2 ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ...............................................................252 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ................................259 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ .................................................................................261 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ .............................................................................. 263 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ .................267  

ΑΣΚΗΣΗ 15: Η ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ................................267  

5.3 ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ................................................... 268 

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΚΑ .................................................................................... 269  

ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ ......................................................................... ............. 269 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ....................................... 270 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ............................................................................  271 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ..........................................................................  273 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ .............. 277  

ΑΣΚΗΣΗ 16: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΧΕΡΣΑΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜA........ .. 277 

5.4 Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ .....................................279 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ 

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ 

ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ........................................................................................ 280  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ........................................................................... 285 

5.5 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ...............289 

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ............................................................................... 289 

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΡΥΠΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ...................... 291 

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ............................................................ 295 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 8 

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ..................................................................296 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ........................................................................299 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ .................................................................... 309 

5.6 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ .......................313 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ .............................................. 316 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ...................................................................  318 

5.7 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ....321 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ...................................................................... 324 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ .........................329 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ .................... 336 

6. ΕΞΕΛΙΞΗ ............................................................ 341 

6.1 ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ....342 

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ ............................ 343 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ .................................................................... 346 

6.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ 

ΕΞΕΛΙΞΗ.................................................................... 348 

ΜΕΤΑΛΑΞΕΙΣ ..................................................................................... 350 

ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ............................................................................ 351 

ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΙΣ ................................................................................ 356  

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΡΒΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΥΑΛΑΣ ......................... 358  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ................................................................. 361 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ......... 365 

ΑΣΚΗΣΗ 17: ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ ........................ 365  

6.3 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ................. 368 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ - ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ...................................................................................372  

http://www.sitemaker.gr/kekbio/assets/biol7.htm
http://www.sitemaker.gr/kekbio/assets/biol7.htm


ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 9 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ......................................................................... 375 

6.4 ΣΤΑ ΑΒΕΒΑΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ....... 379 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ......................................................................... 385 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ...................................391 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ............................    398  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 10 

OΛΟΙ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΡΕΦΟΝΤΑΙ  

  

  

...ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

    Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη, την αναπαραγωγή και την κίνηση των 

οργανισμών είναι η κατανάλωση ενέργειας, που προέρχεται από την καύση των 

τροφών. Οι οργανισμοί, με τους μηχανισμούς πρόσληψης και διάσπασης της 

τροφής που διαθέτουν, μπορούν και εξασφαλίζουν την ενέργειά τους και τα 

απαραίτητα συστατικά για την κατασκευή των κυτταρικών δομών τους.  

    Το κύτταρο αποτελείται από χημικές ενώσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 

μικρά βιολογικά μόρια και τα βιολογικά μακρομόρια.  

    Στα μικρά βιολογικά μόρια ανήκουν, τα απλά σάκχαρα, τα αμινοξέα, τα λιπαρά 

οξέα, η γλυκερίνη, οι βιταμίνες, τα ανόργανα στοιχεία (ασβέστιο, χλώριο, 

μαγνήσιο, φώσφορος, κάλιο, νάτριο), τα ιχνοστοιχεία (σίδηρος, κοβάλτιο, ιώδιο, 

μαγγάνιο, σελήνιο, ψευδάργυρος, κ.α.) και βέβαια το πολυτιμότερο βιολογικό 

μόριο, το νερό, που αποτελεί περισσότερο από το 70 % του βάρους του κυττάρου. 

To νερό είναι άριστος διαλύτης για τις περισσότερες χημικές ενώσεις και 

απαραίτητο για να πραγματοποιηθούν οι βιοχημικές αντιδράσεις. Στα βιολογικά 

μακρομόρια, περιλαμβάνονται οι υδατάνθρακες, τα λιπίδια, οι πρωτεΐνες και τα 

νουκλεϊκά οξέα (DNA, RNA). 

    Οι τροφές περιέχουν ως κύρια συστατικά υδατάνθρακες, λιπίδια, πρωτεΐνες, 

νερό, μικρά οργανικά μόρια και ανόργανα στοιχεία. Τα βιολογικά μακρομόρια 

διασπώνται σε απλούστερες χημικές ενώσεις, τις οποίες χρησιμοποιεί οργανισμός 

για να συνθέσει τα δικά του μακρομόρια και να «χτίσει» τις κυτταρικές δομές. 

Αυτή είναι η λειτουργία του μεταβολισμού, που περιλαμβάνει το σύνολο των 

βιοχημικών αντιδράσεων, που γίνονται σε κάθε οργανισμό.  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

  Τι γνωρίζετε για τους υδατάνθρακες; 

  

Οι υδατάνθρακες, αποτελούνται από άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο, 

περιλαμβάνουν τα απλά σάκχαρα ή μονοσακχαρίτες (γλυκόζη, φρουκτόζη, 

γαλακτόζη, κ.α.), τους δισακχαρίτες (κοινή ζάχαρη, λακτόζη, μαλτόζη) και τους 

πολύπλοκους υδατάνθρακες ή πολυσακχαρίτες (άμυλο, γλυκογόνο, κυτταρίνη) και 

αποτελούν μια από τις σπουδαιότερες πηγές ενέργειας για τους οργανισμούς. Οι 

μονοσακχαρίτες ενώνονται κάτω από ειδικές συνθήκες και σχηματίζουν τους 

πολυσακχαρίτες. Έτσι, χιλιάδες μόρια  γλυκόζης ενώνονται σε αλυσίδες και 

δημιουργούν το άμυλο, το γλυκογόνο και την κυτταρίνη.  

Το άμυλο, το κυριότερο μόριο αποταμίευσης ενέργειας στα φυτά, αποτελεί κύρια 

τροφή για τον άνθρωπο. Τροφές πλούσιες σε άμυλο είναι τα όσπρια, το σιτάρι, το 

καλαμπόκι, οι πατάτες.  

Το γλυκογόνο βρίσκεται στα ζωικά κύτταρα και αποθηκεύεται στο συκώτι και 

στους μύες του ανθρώπου. Διασπάται όταν ο οργανισμός έχει ανάγκη από γλυκόζη 

και συνεπώς από ενέργεια. Η κυτταρίνη είναι σημαντικό συστατικό του κυτταρικού 

τοιχώματος των φυτικών κυττάρων. Τα φυτοφάγα ζώα διασπούν την κυτταρίνη, η 

οποία είναι η κύρια πηγή υδατανθράκων. Το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου δεν 

διασπά την κυτταρίνη και συνεπώς αυτή δεν έχει ιδιαίτερη διατροφική αξία, αλλά 

συμβάλει σημαντικά στην ομαλή λειτουργία του εντέρου και από αυτή την άποψη 

θεωρείται απαραίτητο διατροφικό συμπλήρωμα. Η κυτταρίνη αποτελεί συστατικό 

διαφόρων υλικών, όπως το ξύλο και το βαμβάκι.   

  

  Τι γνωρίζετε για τα λιπίδια; 

  

Τα λιπίδια είναι χημικές ενώσεις του άνθρακα, αδιάλυτες στο νερό, με τεράστια 

βιολογική σημασία. Τα λιπίδια λειτουργούν ως προστατευτικό κάλυμμα στα 

κυτταρικά τοιχώματα των βακτηρίων, στα φύλλα των ανωτέρων φυτών, στην 

επιδερμίδα των εντόμων και στο δέρμα των σπονδυλόζωων, ως ενεργειακό απόθεμα 

και ως δομικό συστατικό των μεμβρανών. Στα σπονδυλόζωα, τα λιπίδια δίνουν τη 

μισή ενέργεια από αυτή που απαιτείται για τη λειτουργία του συκωτιού, των νεφρών 
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και της καρδίας. Αντίθετα ο εγκέφαλος χρησιμοποιεί αποκλειστικά γλυκόζη για τις 

ενεργειακές του ανάγκες.  

  

   Τι γνωρίζετε για τις πρωτεΐνες; 

  

Οι πρωτεΐνες αποτελούνται από μικρότερες χημικές ενώσεις, τα αμινοξέα, τα 

οποία συνδέονται μεταξύ τους με τον πεπτιδικό δεσμό. Υπάρχουν στη φύση, από τα 

βακτήρια έως τον άνθρωπο, 20 διαφορετικά αμινοξέα, που συνδυάζονται μεταξύ τους 

για να δώσουν την μεγάλη ποικιλία των πρωτεϊνών. Οι πρωτεΐνες συμμετέχουν στις 

κυτταρικές δομές (δομικές πρωτεΐνες - κερατίνη των τριχών, των νυχιών και των 

φτερών, το κολλαγόνο των οστών, των τενόντων και του δέρματος), είτε δρουν ως 

καταλύτες στις βιοχημικές αντιδράσεις (ένζυμα), είτε σχετίζονται με την κίνηση 

(ακτίνη και μυοσίνη των μυών), τη μεταφορά ουσιών (αιμοσφαιρίνη των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων, που μεταφέρει οξυγόνο) και την άμυνα (αντισώματα). 

  

  Δώστε τον ορισμό και τη βιολογική σημασία των βιταμινών. 

Αναφέρατε τις κυριότερες από αυτές. 

  

Οι βιταμίνες είναι οργανικές ουσίες που είναι απαραίτητες, σε ελάχιστη 

ποσότητα για την καλή λειτουργία του οργανισμού. Η λειτουργική τους σημασία 

τους είναι τεράστια αφού αποτελούν συστατικά των ενζυμικών συστημάτων ή 

συμμετέχουν σε βασικές μεταβολικές διαδικασίες. Οι κυριότερες βιταμίνες είναι η 

βιταμίνη Α (ρετινόλη), η βιταμίνη Β1 (θειαμίνη), η βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη), η 

βιταμίνη Β6 (πυριδοξίνη), η βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ), η βιταμίνη D 

(καλσιφερόλη), η βιταμίνη Ε (τοκοφερόλη) και η βιταμίνη Κ (ναφθοκινόνες). Η 

έλλειψή τους προκαλεί την αβιταμίνωση. 

  

Απάντηση στις ερωτήσεις του πίνακα  της σελίδας 16.  

  

α) παστό ψάρι (63 %) 

β) καλαμπόκι (78 %) 

γ) κρέας, σόγια (18 %) 

δ) λάχανο (94 %) 
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ε) Η πληρέστερη και συνεπώς η καλύτερη επιλογή φυτικής τροφής για  τους 

χορτοφάγους είναι η σόγια. Είναι αυτονόητο ότι η διατροφή μας πρέπει να είναι 

ισορροπημένη, να περιέχει υδατάνθρακες, λιπίδια πρωτεΐνες, βιταμίνες και νερό σε 

ποσότητες ικανές να καλύψουν τις ενεργειακές μας ανάγκες. Η σόγια με 34 % 

υδατάνθρακες, 34 % πρωτεΐνες, 18 % λιπίδια και 34 % νερό διαθέτει όλα τα 

απαραίτητα συστατικά για να αποτελεί ισορροπημένη τροφή. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Να αναφέρετε τρεις τροφές πλούσιες σε: α) υδατάνθρακες, β) λιπίδια, γ) 

πρωτεΐνες.  

  

Απάντηση 

  

α) καλαμπόκι, φασόλια, ψωμί, πατάτες, ζάχαρη, μέλι, σταφίδες. 

β) λάδι, κρέας (βοδινό, ζαμπόν), σόγια, αυγό, παστό ψάρι. 

γ) παστό ψάρι, σόγια, κρέας, φακές, αυγό. 

  

(Η επιλογή των τριών τροφών ανά περίπτωση να γίνει από τους μαθητές) 

  

2) Να συμπληρώσετε το σταυρόλεξο: 

  

Απάντηση 

  

Οριζόντια                                                 Κάθετα 

  

1. ΑΜΙΝΟΞΕΑ                                    1. ΜΕΛΙ 

2. ΑΙΓΟΣ (ΣΟΓΙΑ)                              2. ΝΕΡΟ 

3. ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ                                   3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

4. ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 

5. ΕΝΖΥΜΑ 
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3) Τι είναι προτιμότερο να τρώμε: φυτικές τροφές, ζωικές τροφές ή και τα 

δύο; Αιτιολογείστε την απάντησή σας. 

  

Απάντηση 

  

Η επιλογή των τροφών πρέπει να είναι τέτοια ώστε ο οργανισμό μας να έχει στη 

διάθεση του όλα τα απαραίτητα συστατικά για τις ενεργειακές και διατροφικές 

ανάγκες του. Μια ισορροπημένη διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει υδατάνθρακες, 

λιπίδια, πρωτεΐνες, βιταμίνες, ανόργανα άλατα και νερό σε ποσότητα και ποιότητα 

τέτοια, ώστε να καλύπτεται το σύνολο των απαιτήσεων και να οδηγεί στη διατήρηση 

της καλής υγείας του σώματος. Στα πλαίσιο αυτό είναι προτιμότερο η διατροφή μας 

να περιλαμβάνει ζωικές τροφές (κρέας, αυγά, γάλα), που είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες, 

σε λιπίδια, σε βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία, αλλά και φυτικές τροφές (όσπρια, 

φρούτα, λαχανικά), πλούσιες σε υδατάνθρακες (άμυλο, φυτικές ίνες (κυτταρίνη)), 

βιταμίνες και μεταλλικά άλατα. Συνεπώς, τα πλούσια σε ενέργεια δημητριακά πρέπει 

να συνδυάζονται με το ψωμί ολικής αλέσεως, που περιέχει κυτταρίνη, τα φρέσκα 

φρούτα και λαχανικά, που περιέχουν βιταμίνες και μεταλλικά άλατα, το ελαιόλαδο, 

τα ψάρια και το κρέας. Επιπλέον, στη διατροφή μας έχει μεγάλη σημασία η εναλλαγή 

και η ποικιλία των τροφών, με τρόπο ώστε να μας ικανοποιεί και γευστικά. Αυτό που 

πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η υπερβολική κατανάλωση τροφών, εμπλουτισμένων 

σε υδατάνθρακες και λίπη (γλυκίσματα) οδηγούν σε παχυσαρκία με δυσάρεστα 

αποτελέσματα για την σωματική και ψυχική υγεία.  

  

4) Προγραμματίστε ένα ημερήσιο διαιτολόγιο, που περιλαμβάνει όλες τις 

θρεπτικές ουσίες με βάση την ελληνική παραδοσιακή διατροφή. 

  

Απάντηση 

  

Σημείωση: Ο μαθητής αφού συμβουλευτεί το βιβλίο της Α’ Γυμνασίου (σελ. 

102), πρέπει να συγκροτήσει το ημερήσιο διαιτολόγιο της αρεσκείας του. 

  

Πρωινό: Γάλα ή πορτοκαλάδα με μία φέτα ψωμί ολικής αλέσεως με τυρί και 

ζαμπόν. Εναλλακτικά προτείνεται φέτα με μαρμελάδα φρούτων.  
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Μεσημεριανό: Κοτόπουλο με ρύζι ή ψάρι (γλώσσα ή μπακαλιάρο με χόρτα), 

σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, κρεμμύδι, τυρί φέτα και ελαιόλαδο. Εναλλακτικά, τα 

όσπρια, τα φασόλια και οι φακές, πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο διαιτολόγιο. Το 

φαγητό μπορεί να συνοδεύεται με κόκκινο ή λευκό κρασί. Απαραίτητο συμπλήρωμα 

2 ποτήρια νερό και φρούτο εποχής. 

  

Βραδινό: Σουβλάκι ψητό με πατάτες βραστές που να συνοδεύεται από 

τονοσαλάτα. Φρούτο εποχής και νερό. 

  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

  

ΑΣΚΗΣΗ 1: 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΠΛΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ, 

 ΔΙΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΛΟΥ). 

  

Α. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΛΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΣΑΚΧΑΡΙΤΩΝ. 

  

Για τον προσδιορισμό των απλών σακχάρων (γλυκόζη, φρουκτόζη, κλπ) και των 

αναγόντων δισακχαριτών (μαλτόζη, κελλοβιόζη, λακτόζη) χρησιμοποιούμε το 

αντιδραστήριο Benedict (που είναι μίγμα κιτρικού νατρίου και θειικού χαλκού). Σε 

διάλυμα που περιέχει απλά σάκχαρα ή ανάγοντες δισακχαρίτες, παρουσία του 

αντιδραστηρίου Benedict, το χρώμα μεταβάλλεται σε κίτρινο ή κίτρινο πορτοκαλί ή 

παρουσιάζεται καφε-κόκκινο ίζημα στο δοκιμαστικό σωλήνα. 

Η αλλαγή του χρώματος σε ορισμένα δείγματα τροφών δείχνει ακριβώς την 

παρουσία απλών σακχάρων ή δισακχαριτών. Καθόλου αλλαγή χρώματος 

παρατηρείται σε τροφές που περιέχουν μόνο πολυσακχαρίτες (άμυλο, γλυκογόνο) ή 

δισακχαρίτες (καλαμοσάκχαρο (ζάχαρη)) που δεν αντιδρούν με το αντιδραστήριο 

Benedict. Η ένταση του χρώματος από κίτρινο σε κιτρινο-πορτοκαλί ή καφε-κόκκινο 

ίζημα καθορίζεται από την ποσότητα των απλών σακχάρων ή δισακχαριτών που 

περιέχει η τροφή.  

Από την πειραματική διαδικασία αναμένουμε την εντονότερη αντίδραση να 

παρουσιάσουν τα φρούτα, ενώ καθόλου αντίδραση η ζάχαρη (μη ανάγοντας 
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δισακχαρίτης), το αλεύρι (άμυλο, πολυσακχαρίτης). Το κρέας επίσης περιέχει 

ελάχιστους υδατάνθρακες ή καθόλου υδατάνθρακες. 

  

Β. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΥΛΟΥ 

  

Για τον προσδιορισμό του αμύλου χρησιμοποιούμε διαλύματα που περιέχουν 

ιώδιο, όπως βάμμα ιωδίου ή lugol. To ιώδιο αντιδρά με το άμυλο δίνοντας μπλε 

χρωματισμό στο διάλυμα. Ορισμένα από τα δείγματα, όπως η ζάχαρη και το κρέας 

δεν παρουσιάζει καμιά αλλαγή στο χρώμα αφού δεν περιέχουν άμυλο, ενώ το αλεύρι 

δίνει την πιο έντονη αντίδραση. Το άμυλο όπως γνωρίζουμε είναι αποταμιευτικός 

υδατάνθρακας των φυτικών κυττάρων και όχι των ζωικών.  

  

  

ΑΣΚΗΣΗ 2:  

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΩΝ 

  

Μια απλή μέθοδος για τον εντοπισμό των λιπών είναι η μέτρηση της κηλίδας, 

που αφήνουν τα λίπη σε ειδικό απορροφητικό για το λίπος και αδιάβροχο χαρτί όπως 

η λαδόκολλα. 

Το μέγεθος της κηλίδας είναι ενδεικτικό της ποσότητας των λιπών που 

περιέχονται σε κάθε τροφή. Οι τροφές ζωικής προέλευσης αναμένουμε να έχουν τις 

μεγαλύτερες ποσότητες λιπών. Τα γλυκίσματα που περιέχουν βούτυρο ή γάλα 

αναμένουμε επίσης να περιέχουν λίπη. Τα φρούτα περιέχουν ελάχιστη ποσότητα 

λιπών, ενώ η ζάχαρη καθόλου λίπος. 

  

  

ΑΣΚΗΣΗ 3:  

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

  

Οι πρωτεΐνες είναι συστατικό που περιέχεται σε όλες τις τροφές ζωικής ή φυτικής 

προέλευσης. Η καύση των πρωτεϊνών προκαλεί την απελευθέρωση ενώσεων του 

αζώτου, που δίνουν μια χαρακτηριστική οσμή. Το πούπουλο αποτελείται από 

κερατίνες μια πρωτεΐνη των εξωκυττάριων δομών, όπως τα νύχια, οι τρίχες, τα φτερά. 

Με βάση την οσμή του καμένου πούπουλου μπορούμε να εκτιμήσουμε την 
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περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη των διαφόρων τροφών, όταν αυτά καίγονται. Η 

χαρακτηριστική οσμή θα είναι ασφαλώς λιγότερο έντονη στις τροφές, αφού η 

περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη είναι πολύ μικρότερη σε σύγκριση με το αμιγώς 

πρωτεϊνικής σύστασης πούπουλο. Ορισμένες τροφές, όπως η ζάχαρη, δεν εκλύουν 

χαρακτηριστική οσμή καμένου πούπουλου, αφού δεν περιέχουν καθόλου πρωτεΐνη. 

Στα φρούτα, με περιεκτικότητα πρωτεϊνών 1-2%, δεν θα αντιληφθούμε την 

χαρακτηριστική οσμή. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα όσπρια (σόγια. φακές, φασόλια, 

ρεβίθια) και το κρέας έχουν περίπου την ίδια περιεκτικότητα πρωτεϊνών. Γενικά όμως 

οι υπόλοιπες φυτικής προέλευσης τροφές δεν περιέχουν μεγάλα ποσά πρωτεϊνών.  

  

ΑΣΚΗΣΗ 4: 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΑΛΑΤΩΝ 

  

Όταν λέμε ανόργανα άλατα, εννοούμε όλες τις ανόργανες χημικές ενώσεις που 

περιλαμβάνουν ανόργανα στοιχεία, όπως ασβέστιο, σίδηρο, φώσφορο, μαγνήσιο, 

νάτριο, κάλιο, κοβάλτιο, χαλκό, μολυβδαίνιο, σελήνιο, μαγγάνιο, ψευδάργυρο, 

χρώμιο. Όλες αυτές οι ενώσεις προσλαμβάνονται από τις τροφές και παίζουν 

σημαντικότατο και καθοριστικό ρόλο στον μεταβολισμό και στη φυσιολογική 

λειτουργία του οργανισμού. 

Σημαντικές ποσότητες ανόργανων αλάτων περιέχονται σε ζωικής και φυτικής 

προελεύσεως τροφές, όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, αβγά, όσπρια, κρέας, λαχανικά.  

Τα ανόργανα άλατα παραμένουν μετά την καύση των τροφών, ενώ το οργανικό 

μέρος καίγεται σε διοξείδιο του άνθρακα, αέριο άζωτο,  διοξείδιο του αζώτου και 

διοξείδιο του θείου και το νερό εξατμίζεται. Ζυγίζοντας τη τροφή πριν και μετά την 

καύση υπολογίζουμε την ποσότητα των περιεχομένων ανόργανων αλάτων, που την 

εκφράζουμε σε γραμμάρια άλατος ανά γραμμάριο τροφής. Για παράδειγμα, έστω ότι 

κάψαμε 20 gr τροφής και το υπόλειμμα ανόργανων αλάτων ήταν 1,2 gr. Επομένως, η 

περιεκτικότητα της τροφής σε ανόργανα άλατα είναι 1,2x1/20=0,06 gr.    

Τα ανόργανα άλατα τα συναντούμε σε διάφορες τροφές. Έτσι, δεξαμενή σιδήρου 

θεωρείται το συκώτι και μαγνησίου τα πράσινα μέρη των φυτών (που περιέχουν 

χλωροφύλλη). Ασβέστιο και φώσφορος περιέχεται σε όλα τα κύτταρα των 

οργανισμών, άλλα οι φυτικής προελεύσεως τροφές θεωρούνται πλουσιότερες. Το 

επιτραπέζιο αλάτι είναι η αφθονότερη πηγή νατρίου. Κοβάλτιο περιέχεται στις ζωικές 

τροφές και ιώδιο στα θαλασσινά. 
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1. ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΙΟΙ 

  

Οι μικροοργανισμοί (ή μικρόβια) είναι μικροσκοπικές δομές ζωής των οποίων 

το μέγεθος γενικά είναι μικρότερο από 1 χιλιοστό του μέτρου και τους οποίους 

βέβαια δεν μπορούμε να διακρίνουμε με γυμνό μάτι. 

Οι μικροοργανισμοί ήταν άγνωστοι μέχρι την στιγμή που ανακαλύφθηκε το 

μικροσκόπιο. Το μικροσκόπιο, με το σύστημα των φακών που διαθέτει μας επέτρεψε 

να διακρίνουμε μορφές ζωής μικρότερες από το 1 mm και επιπλέον να εξετάσουμε 

την κυτταρική οργάνωση προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων. Με το 

φωτονικό μικροσκόπιο διακρίνουμε βιολογικές δομές μέχρι 2 εκατομμυριοστά του 

μέτρου (2 μm), ενώ με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο το όριο αυτό προσεγγίζει τα 2,5 

δισεκατομμυριοστά του μέτρου (2,5 nm).    

Τα μικρόβια διακρίνονται σε μονοκύτταρους προκαρυωτικούς (κύτταρο χωρίς 

πυρήνα) οργανισμούς, όπως τα βακτήρια και σε μονοκύτταρους ή πολυκύτταρους 

ευκαρυωτικούς (κύτταρο με συγκροτημένο πυρήνα) οργανισμούς, όπως είναι τα 

πρωτόζωα και οι μύκητες, που βρίσκονται διασκορπισμένοι, σε μεγάλους αριθμούς 

σε κάθε περιβάλλον (έδαφος, νερό, αέρα, σε άλλους οργανισμούς). Στους 

μικροοργανισμούς ανήκουν και οι ιοί, που δεν διαθέτουν κυτταρική οργάνωση, αλλά 

χρησιμοποιούν κύτταρα ξενιστές για να αναπαραχθούν. 

  

  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

  

ΑΣΚΗΣΗ 5: 

ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 

  

Το ανθρώπινο μάτι μπορεί να διακρίνει λεπτομέρειες της τάξης των 50 -200 μm. 

Ο άνθρωπος με τις πρωτοποριακές εφευρέσεις των Malpighi, Hooke, Van 

Leeuwenhook και Jensen, κατόρθωσε να δει κάτω από το φράγμα των 50 μm. Από 

τότε το μικροσκόπιο εξελίχθηκε σε όργανο με πολλές δυνατότητες, με αποτέλεσμα 

λεπτομέρειες της τάξης του 0,2 μm, να γίνονται πλέον ορατές. Επιπλέον, με το 

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο η δυνατότητα παρατήρησης φτάνει στο όριο των 2,5 nm. 
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Ένα απλό μικροσκόπιο αποτελείται από τέσσερα βασικά μέρη: οπτικό, 

συγκεντρωτικό, φωτιστικό και μηχανικό. Το φωτονικό μικροσκόπιο χρησιμοποιεί 

φωτεινή πηγή, που με τη συμβολή του συγκεντρωτικού φακού την εστιάζει στο 

βιολογικό παρασκεύασμα, που βρίσκεται στη τράπεζα του μικροσκοπίου και στη 

συνέχεια η δέσμη περνάει από τον αντικειμενικό φακό και το προσοφθάλμιο σύστημα 

και καταλήγει στο μάτι του παρατηρητή. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στο 

χειριστή με ένα σύστημα κοχλιών να αυξομειώνει την εστιακή απόσταση και να 

αλλάζει την ένταση του διερχόμενου φωτισμού.  

Ο κυριότερος από τους φακούς του μικροσκοπίου είναι ο αντικειμενικός φακός, 

ο οποίος έχει τη ιδιότητα να συγκεντρώνει τις ακτίνες του φωτός από ένα σημείο του 

παρασκευάσματος, να μεγεθύνει το αντικείμενο και να προβάλλει την εικόνα στη 

διεύθυνση του προσοφθάλμιου φακού, ο οποίος μεγαλώνει επιπλέον την εικόνα και 

την προβάλλει στο μάτι του παρατηρητή, σε οθόνη ή φωτογραφική πλάκα.  

Η ολική μεγέθυνση υπολογίζεται αν πολλαπλασιάσουμε τη μεγέθυνση του 

αντικειμενικού φακού με αυτή του προσοφθάλμιου φακού.  Το μήκος του 

αντικειμενικού φακού ποικίλει ανάλογα με τη μεγεθυντική του ικανότητα. Φακοί 

μικρής μεγεθυντικής ικανότητας έχουν μικρότερο μήκος και βρίσκονται σε 

μεγαλύτερη απόσταση από την τράπεζα του μικροσκοπίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

να αυξάνει το οπτικό πεδίο και η επιφάνεια παρατήρησης. Όταν ξεκινάμε την 

παρατήρηση ενός αντικειμένου με το μικροσκόπιο, χρησιμοποιούμε το φακό μικρής 

μεγέθυνσης. Όταν παρατηρούμε με το φακό μεγάλης μεγέθυνσης, εστιάζουμε με τον 

μικρομετρικό κοχλία. 

Τα βιολογικά παρασκευάσματα είναι άχρωμα, αυτό περιορίζει τη δυνατότητα 

ευκρινούς παρατήρησης και διάκρισης των διαφόρων λεπτομερειών. Έτσι, τα 

βιολογικά παρασκευάσματα χρωματίζονται με διάφορες χρωστικές, με τρόπο ώστε 

στα διάφορα κυτταρικά συστατικά να παρατηρούνται διαφορές χρωματικής εντάσεως 

ή διαφορά χρωματισμού. Αυτό βελτιώνει εντυπωσιακά την εικόνα. Το αντικείμενο 

παρατήρησης τοποθετείται πάνω στην αντικειμενοφόρο πλάκα, μπορεί να 

χρωματιστεί ανάλογα, καλύπτεται με καλυπτρίδα, μεταφέρεται στη τράπεζα του 

μικροσκοπίου και στερεώνεται με τα πίεστρα. Με την βοήθεια του καθρέπτη του 

μικροσκοπίου η δέσμη του φωτός συγκεντρώνεται στο παρασκεύασμα και αρχίζει η 

παρατήρηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η εικόνα αντιστρέφεται, στο πέρασμά της 

μέσω του αντικειμενικού φακού.  
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To ηλεκτρονικό μικροσκόπιο αντί για δέσμη φωτός, χρησιμοποιεί δέσμη 

ηλεκτρονίων, που επιταχύνονται και περνάνε μέσα από ηλεκτρομαγνητικούς φακούς 

για να σχηματιστεί η εικόνα του αντικειμένου, πάνω σε φθορίζουσα οθόνη, η οποία 

με την πρόσκρουση των ηλεκτρονίων διεγείρεται και εκπέμπει ορατό φως, που 

γίνεται αντιληπτό από το ανθρώπινο μάτι. 

   

 1.1 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ 

ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

  

...ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

    Το ευκαρυωτικό κύτταρο χαρακτηρίζεται από την παρουσία οργανωμένου 

πυρήνα. Ο πυρήνας περιβάλλεται από την διπλή πυρηνική μεμβράνη, που 

διαχωρίζει τον πυρήνα από την διαυγή ζελατινώδη μάζα, το κυτταρόπλασμα και 

διαθέτει πόρους που επιτρέπουν την διακίνηση διαφόρων μορίων μεταξύ 

κυτταροπλάσματος και πυρήνα. Το κύτταρο περικλείεται από την κυτταρική 

μεμβράνη, η οποία αποτελείται από λιπίδια και πρωτεΐνες  και βοηθάει το κύτταρο 

να επικοινωνεί με το περιβάλλον και με άλλα γειτονικά κύτταρα, ενώ ταυτόχρονα 

ελέγχει την είσοδο και έξοδο των διαφόρων ουσιών. 

    Στο κυτταρόπλασμα, που αποτελείται από νερό, μικρά βιολογικά μόρια και 

βιολογικά μακρομόρια, βρίσκονται τα κυτταρικά οργανίδια και άλλες 

εξειδικευμένες δομές, που συνιστούν την υποκυτταρική οργάνωση, που γίνεται 

αντιληπτή στις λεπτομέρειές της μόνο με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.  

    Τα κυριότερα οργανίδια που εντοπίζονται στο κυτταρόπλασμα είναι τα 

ριβοσώματα για τη σύνθεση των πρωτεϊνών, τα μιτοχόνδρια για την παραγωγή 

ενέργειας, τα λυσοσώματα για τη διάσπαση των άχρηστων ουσιών κυττάρου και 

αποικοδόμηση ή μετατροπή εισερχομένων ουσιών στο κύτταρο. Το μιτοχόδριο 

περιβάλλεται από διπλή μεμβράνη και περιέχει γενετικό υλικό και ριβοσώματα, 

ενώ το λυσόσωμα περιβάλλεται από απλή μεμβράνη. Άλλες εξειδικευμένες δομές 

που περιέχονται στο κυτταρόπλασμα είναι το ενδοπλασματικό δίκτυο, ένα 

σύστημα μεμβρανών που σχηματίζουν αγωγούς και το σύστημα Golgi, το οποίο 

αποτελείται από πακεταρισμένες παράλληλα μεμβρανικές δεξαμενές με 

πεπλατυσμένη κεντρική περιοχή και διογκωμένη περιφέρεια. Το ενδοπλασματικό 
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δίκτυο το συναντούμε σε δύο μορφές, ως αδρό ή κοκκιώδες, όταν στις μεμβράνες 

του βρίσκονται προσκολλημένα τα ριβοσώματα και ως λείο ενδοπλασματικό 

δίκτυο όταν δεν έχει στην επιφάνεια του ριβοσώματα. 

    O πυρήνας περιέχει το γενετικό υλικό, DNA, τα διάφορα ένζυμα που χρειάζονται 

για την αντιγραφή και μεταγραφή του, τον πυρηνίσκο, που σχετίζεται με την 

παραγωγή των ριβοσωμάτων και πολλά άλλα βιομόρια, που εμπλέκονται στη 

γονιδιακή ρύθμιση και στο πακετάρισμα του DNA σε χρωμοσώματα. Τυπική 

μορφή φυτικού κυττάρου, όπου μπορούμε να διακρίνουμε τον πυρήνα και τα 

κυτταρικά οργανίδια, όπως και το κυτταρικό τοίχωμα. Σε μεγαλύτερη μεγέθυνση 

παρουσιάζεται σε λεπτομέρειες η δομή του χλωροπλάστη. Χαρακτηριστική είναι η 

διαμόρφωση των θυλακοειδών. 

    Στο ευκαρυωτικό φυτικό κύτταρο επιπλέον, εκτός από τις κυτταρικές δομές που 

περιγράψαμε, συναντούμε το κυτταρικό τοίχωμα, τους χλωροπλάστες και τα 

χυμοτόπια. Το κυτταρικό τοίχωμα περιβάλλει την κυτταρική μεμβράνη, 

αποτελείται κυρίως από μικροϊνίδια κυτταρίνης και ο ρόλος του είναι στηριστικός, 

ενώ ακόμη παρέχει μηχανική προστασία στο κυτταρόπλασμα και έχει 

μορφογενετικό ρόλο στην ανάπτυξη του οργανισμού. Οι χλωροπλάστες είναι 

οργανίδια με φακοειδές σχήμα, που περιβάλλονται από διπλή μεμβράνη και 

περιέχουν γενετικό υλικό και ριβοσώματα και τις φωτοχρωστικές, απαραίτητες για 

τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης. 

    Το προκαρυωτικό κύτταρο, που θεωρείται πρόγονος του ευκαρυωτικού 

κυττάρου, δεν έχει πυρηνική μεμβράνη, το γενετικό υλικό βρίσκεται μέσα στο 

κυτταρόπλασμα, σε ένα χώρο που ονομάζεται πυρηνοειδές. Επιπλέον, το 

προκαρυωτικό κύτταρο, δεν διαθέτει μιτοχόνδρια, χλωροπλάστες, 

ενδοπλασματικό δίκτυο, ενώ το κυτταρικό του τοίχωμα είναι πιο πολύπλοκο.  

  

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

   Ποιά είναι η δομή της κυτταρικής μεμβράνης; 

  

Η κυτταρική μεμβράνη αποτελείται από λιπίδια, πρωτεΐνες και μικρό ποσοστό  

υδατανθράκων που συνδέονται στις πρωτεΐνες ή τα λιπίδια. Τα λιπίδια είναι τα 

μόρια που καθορίζουν τη δομή της μεμβράνης, εξ’ αιτίας του αμφίτροπου χαρακτήρα 
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τους, δηλ. έχουν ένα υδρόφιλο και ένα υδρόφοβο άκρο. Τα λιπίδια των μεμβρανών 

είναι χημικές ενώσεις, που η δομή τους συνίσταται από δύο αλυσίδες λιπαρών οξέων, 

που σχηματίζουν μια υδρόφοβη ουρά και μια φωσφορική ομάδα, στην οποία μπορεί 

να συνδέεται αιθανολαμίνη, χολίνη, μονοσακχαρίτης ή πολυσακχαρίτης, που 

σχηματίζει μια υδρόφιλη κεφαλή.  

Ο αμφίτροπος χαρακτήρας των λιπιδίων παίζει σημαντικό ρόλο στη 

συγκρότηση των βιολογικών μεμβρανών. Όταν αμφίτροπα μόρια βρεθούν σε 

υδάτινο περιβάλλον, σχηματίζουν συσσωματώματα με τις υδρόφοβες ουρές να 

απομακρύνονται από το νερό και τις υδρόφιλες κεφαλές να έρχονται σε επαφή με το 

νερό. Ένας  τρόπος να επιτευχθεί μια τέτοια συνθήκη είναι ο σχηματισμός 

διπλοστοιβάδας λιπιδίων, όπου οι υδρόφοβες ουρές τις κάθε μονοστοιβάδας θα 

«βλέπουν» το εσωτερικό της δομής, ενώ οι υδρόφιλες κεφαλές θα εκτίθενται στο 

νερό.  

Η λιπιδική διπλοστοιβάδα αποτελεί τη βασική δομή της μεμβράνης, όπου τα 

λιπίδια έχουν την ικανότητα να διαχέονται, να περιστρέφονται ή να μεταπηδούν από 

την μία μονοστοιβάδα στην άλλη. Τα σημαντικότερα μόρια των μεμβρανών, που 

εκφράζουν τη βιολογική δράση των μεμβρανικών συστημάτων, είναι οι πρωτεΐνες, 

που  διακρίνονται σε περιφερειακές και εσωτερικές. Οι πρώτες εφάπτονται στην 

επιφάνεια της διπλοστοιβάδας των λιπιδίων, ενώ οι δεύτερες είναι βυθισμένες στο 

εσωτερικό της μεμβράνης ή διασχίζουν την μεμβράνη (διαμεμβρανικές) και τα άκρά 

τους εκτίθενται στο υδάτινο περιβάλλον. Οι υδατάνθρακες βρίσκονται πάντα στην 

εξωτερική πλευρά της μεμβράνης ενωμένοι με πρωτεΐνες (γλυκοπρωτεΐνες) ή λιπίδια 

(γλυκολιπίδια) και σχηματίζουν ένα εξωτερικό κάλυμμα που ονομάζεται 

γλυκοκάλυκας. 

  

   Περιγράψτε τη δομή και λειτουργία των μιτοχονδρίων. 

  

Τα μιτοχόδρια είναι ωοειδή ή ραβδοειδή οργανίδια με διαστάσεις 0,3-1 μm σε 

διάμετρο και 1-10 μm σε μήκος, που περιβάλλονται από διπλή μεμβράνη. Η 

εξωτερική μεμβράνη διαχωρίζει το οργανίδιο από το κυτταρόπλασμα, ενώ η 

εσωτερική μεμβράνη σχηματίζει πολύπλοκες αναδιπλώσεις, μιτοχονδριακές 

ακρολοφίες, στο εσωτερικό του μιτοχονδρίου και περικλείει μια κοκκιώδη περιοχή, 

που ονομάζουμε μιτοχονδριακό χυμό ή στρώμα. Στη κοκκιώδη περιοχή του 
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οργανιδίου εντοπίζεται το γενετικό υλικό (DNA) και τα μιτοχονδριακά 

ριβοσώματα, καθώς και πολλά ένζυμα που συμμετέχουν στη διαδικασία της 

διάσπασης της γλυκόζης και των λιπιδίων. Στις αναδιπλώσεις της εσωτερικής 

μεμβράνης, στις μιτοχονδριακές ακρολοφίες, εντοπίζονται τα ένζυμα της 

αναπνευστικής αλυσίδας, που ευθύνονται για την παραγωγή ενέργειας. Τα 

μιτοχόνδρια, εκτός από την παραγωγή ενέργειας, λειτουργούν ως αποθήκες 

ασβεστίου και ως εσωτερική πηγή θερμότητας. Η παρουσία του DNA και η 

περιορισμένη πρωτεϊνοσύνθεση που συντελείται, καθιστά τα μιτοχόνδρια 

ημιαυτόνομα οργανίδια με ικανότητα διαίρεσης. 

  

   Ποιους τύπους ριβοσωμάτων διακρίνουμε; 

  

Στα κύτταρα των ευκαρυωτικών οργανισμών διακρίνουμε δύο τύπους 

ριβοσωμάτων: τα ελεύθερα και τα συνδεδεμένα. Τα συνδεδεμένα ριβοσώματα 

είναι κολλημένα στις μεμβράνες του ενδοπλασματικού δικτύου, σχηματίζοντας το 

αδρό ή κοκκιώδες ενδοπλασματικό δίκτυο, ενώ τα ελεύθερα βρίσκονται στο 

θεμελιώδες κυτταρόπλασμα. Στα συνδεδεμένα γίνεται η σύνθεση εκκριτικών και 

μεμβρανικών πρωτεϊνών, ενώ στα ελεύθερα η σύνθεση πρωτεϊνών του 

κυτταροπλάσματος και του πυρήνα. Προκαρυωτικού τύπου ριβοσώματα συναντούμε 

στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες.  

  

  Πως γίνεται η είσοδος και η έξοδος των πρωτεϊνών στο 

σύστημα Golgi; 

  

Η συσκευή Golgi είναι κυτταρικό οργανίδιο που βρίσκεται σ’ όλα σχεδόν τα 

κύτταρα και αποτελεί τμήμα του ενδομεμβρανικού συστήματος, στο οποίο 

εισέρχονται η πρωτεΐνες μετά από τη σύνθεσή τους στο κοκκιώδες ενδοπλασματικό  

δίκτυο. Οι εκκριτικές πρωτεΐνες μεταφέρονται στο σύστημα Golgi  μέσα σε κυστίδια 

και ενσωματώνονται στη πλευρά εισόδου του οργανιδίου. Μετά την είσοδό τους οι 

πρωτεΐνες τροποποιούνται, συμπυκνώνονται και βγαίνουν από την πλευρά εξόδου 

του οργανιδίου, με αποκοπεί κυστιδίων από την πεπλατυσμένη περιφέρεια των 

δεξαμενών. 
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  Ποια είναι η δομή και λειτουργία των χλωροπλαστών; 

  

Ο τυπικός χλωροπλάστης των ανωτέρων φυτών είναι ένα φακοειδές οργανίδιο 

με μήκος 5 μm και πάχος 2-3 μm, που περιβάλλεται από διπλή μεμβράνη. Η 

εσωτερική μεμβράνη του χλωροπλάστη δεν φαίνεται να έχει εσωπτυχώσεις, όπως 

αυτή των μιτοχονδρίων. Η θεμέλια ουσία στο εσωτερικό του οργανιδίου ονομάζεται 

στρώμα. Στο εσωτερικό του χλωροπλάστη μπορούμε να διακρίνουμε ένα δίκτυο 

μεμβρανικών δίσκων, που ονομάζουμε θυλακοειδή. Τα θυλακοειδή διακλαδίζονται 

στο χώρο και βρίσκονται είτε μεμονωμένα, ως απλά θυλακοειδή, είτε ως στήλες 

πακεταρισμένων κοίλων δίσκων, που ονομάζονται θυλακοειδή grana. Στα 

θυλακοειδή εντοπίζονται τα φωτοσυστήματα Ι και ΙΙ, απαραίτητα για τη λειτουργία 

της φωτοσύνθεσης. Κατά τη φωτοσύνθεση η ηλιακή ενέργεια δεσμεύεται από τη 

χλωροφύλλη των φωτοσυστημάτων, παράγεται χημική ενέργεια, το νερό φωτολύεται, 

απελευθερώνεται οξυγόνο στην ατμόσφαιρα και ταυτόχρονα δεσμεύεται το διοξείδιο 

του άνθρακα και παράγεται γλυκόζη. Εκτός από την παραγωγή σακχάρων οι 

χλωροπλάστες συνθέτουν τα λιπαρά οξέα που χρειάζεται το φυτικό κύτταρο. Στο 

στρώμα του χλωροπλάστη εντοπίζεται το DNA, τα πλαστιδιακά ριβοσώματα και τα 

ένζυμα, που συμμετέχουν στη σύνθεση της γλυκόζης. Τα πλαστίδια, όπως ακριβώς 

και τα μιτοχόνδρια έχουν ικανότητα διαίρεσης και πρωτεϊνοσύνθεσης. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που 

συμπληρώνει σωστά την πρόταση: Το DNA βρίσκεται 

α / μόνο στον πυρήνα του κυττάρου 

β / μόνο στα μιτοχόνδρια 

γ / στον πυρήνα και στα μιτοχόνδρια 

δ / στον πυρήνα, στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες 

  

Απάντηση  

Η φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση βρίσκεται στο γράμμα δ. Η 

πρόταση συμπληρώνεται ως εξής: 

Το DNA βρίσκεται στον πυρήνα, στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες. 
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2) Να αντιστοιχίσετε τους όρους της αριστερής στήλης με τις προτάσεις της 

δεξιάς στήλης. 

  

Απάντηση  

   ριβόσωμα                                 περιέχουν χλωροφύλλη 

    πυρήνας                                  κέντρα παραγωγής ενέργειας 

χλωροπλάστες                            δίνει σταθερό σχήμα στο φυτικό κύτταρο 

 μιτοχόνδρια                                περιέχει το σύνολο σχεδόν του DNA 

κυτταρικό τοίχωμα                      εκεί γίνεται σύνθεση πρωτεϊνών 

  

3) Σε ποια οργανίδια του κυττάρου παράγονται μεγάλα ποσά ενέργειας; 

  

Απάντηση 

  

Τα κυτταρικά οργανίδια παραγωγής και μετατροπής ενέργειας είναι τα 

μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες. Στα μιτοχόνδρια συντελείται η γλυκόλυση και η β-

οξείδωση των λιπαρών οξέων, με αποτέλεσμα την παραγωγή χημικής ενέργειας στη 

μορφή τριφωσφορικής αδενοσίνης (ΑΤΡ). Στους χλωροπλάστες παράγεται ενέργεια 

στη μορφή του ΑΤΡ, αλλά με κατανάλωση νερού και με ταυτόχρονη παγίδευση 

ηλιακής ενέργειας. Η ενέργεια αυτή χρησιμοποιείται στις αντιδράσεις ενσωμάτωσης 

του διοξειδίου του άνθρακα για την παραγωγή γλυκόζης. 

  

4) Που βρίσκονται τα ριβοσώματα και ποια είναι η λειτουργία τους στο 

ευκαρυωτικό κύτταρο; 

  

Απάντηση 

  

Τα ριβοσώματα βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα συνδεδεμένα στο 

ενδοπλασματικό δίκτυο ή ελεύθερα. Στα ριβοσώματα γίνεται η σύνθεση των 

πρωτεϊνών.  
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1.2 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 

  

...ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

    Τα πρωτόζωα είναι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί, που λειτουργικά 

αποτελούν ένα πλήρη οργανισμό, αφού εκτελούν όλες τις βασικές ζωϊκές 

λειτουργίες. Τρέφονται με άλλους οργανισμούς ή υπολείμματα φυτών και ζώων, 

ορισμένα είναι αυτότροφοι οργανισμοί  και άλλοι παρασιτικοί, προκαλώντας 

ασθένειες στον άνθρωπο και στα ζώα.  

    Διαιρούνται σε τέσσερις ομάδες ανάλογα με τον τρόπο μετακινήσεώς τους.   

    1) Σαρκώδη: Κινούνται και προσλαμβάνουν την τροφή τους με την             

βοήθεια ψευδοποδίων (παροδικές προεκβολές του          κυτταροπλάσματος). 

    2) Μαστιγοφόρα : Φέρουν ένα ή περισσότερα μαστίγια. 

    3) Βλεφαριδοφόρα : Κινούνται με βλεφαρίδες. 

    4) Σπορόζωα : Δεν διαθέτουν οργανίδια κίνησης και είναι     παρασιτικοί 

οργανισμοί. 

    Τα Πρωτόζωα αναπαράγονται μονογονικά, με απλή διχοτόμηση, αφού 

διπλασιαστεί το γενετικό υλικό ή αμφιγονικά με ίσο ή ανισο-γαμέτες από τους 

οποίους προκύπτει το ζυγωτό (Μαστιγοφόρα) ή με παροδική σύζευξη 

(Βλεφαριδοφόρα), όπου γίνεται ανταλλαγή γενετικού υλικού με την ένωση δύο 

μικροπυρήνων. Τα Σπορόζωα παρουσιάζουν πολύπλοκο αναπαραγωγικό κύκλο, 

όπου εμφανίζονται χαρακτηριστικές δομές που περιβάλλονται από σκληρό 

περίβλημα, τα σπόρια, τα οποία περνούν από ξενιστή σε ξενιστή. 

    Η Αμοιβάδα, ανήκει στα Σαρκώδη, δεν έχει σταθερό σχήμα, με τα ψευδοπόδια 

κινείται και προσλαμβάνει την τροφή της και ζεί στα αβαθή γλυκά νερά. 

Ωρισμένες αμοιβάδες, όπως η Entamoeba histolytica, παρασιτεί στο έντερο του 

ανθρώπου και διαφόρων ζώων και προκαλεί αμοιβαδιτική δυσεντερία. Τα 

Μαστιγοφόρα είναι άφθονα στα γλυκά νερά και στη θάλασσα και διακρίνονται σε 

ετερότροφα, αυτότροφα και παρασιτικά. Αντιπροσωπευτικό είδος είναι η Ευγλήνη 

(Euglena), που έχει την ικανότητα να φωτοσυνθέτει, ενώ ένα απλό και μακρύ 

μαστίγιο βοηθάει την κίνησή της. Το αντιπροσωπευτικό είδος των 

Βλεφαριδοφόρων είναι το Παραμήκιο (Paramecium), που παρουσιάζει τη 

ανώτερη οργάνωση από όλα τα πρωτόζωα. Ζουν στα γλυκά νερά, έχουν σταθερό 
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σχήμα και μεγάλο μέγεθος. Τα Βλεφαριδοφόρα Στιλονίχια (Stylonichia) και 

Βορτιτσέλλα (Vorticella) λειτουργούν ως αποικοδομητές και αναπτύσσονται και 

σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού για την επεξεργασία των λυμάτων. Τα 

Σπορόζωα είναι αποκλειστικά παρασιτικοί οργανισμοί, παρουσιάζουν απλή 

κατασκευή με λίγα οργανίδια και περιλαμβάνουν πολυάριθμα είδη, που 

παρασιτούν μεγάλη ποικιλία οργανισμών από τους σκώληκες έως τον άνθρωπο. 

Τα γνωστότερα είδη είναι το Τοξόπλασμα και τα Πλασμώδια, που προκαλούν 

τοξοπλάσμωση και ελονοσία.  

  

  

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΑ 

ΠΡΩΤΟΖΩΑ. 

  

    Τριχομονάδωση : Το Trichomonas vaginalis, ένα μαστιγοφόρο πρωτόζωο, είναι 

κοινό κοσμοπολίτικο παράσιτο και στους άνδρες και στις γυναίκες. Στη γυναίκα 

η λοίμωξη περιορίζεται συνήθως στο αιδοίο, τον κόλπο και τον τράχηλο. Οι 

επιφάνειες των βλεννογόνων μπορεί να είναι ευαίσθητες, φλεγμαίνουσες, 

διαβρωμένες και σκεπασμένες με αφρώδες κίτρινο ή κρεμοειδές έκκριμα. Στον 

άνδρα μπορεί να μολυνθεί ο προστάτης, τα σπερματικά κυστίδια και η 

ουρήθρα.  

    Βαλαντιδίαση ή βαλαντιδική δυσεντερία: Το Balantidium coli, είναι ένα 

γιγαντιαίο εντερικό βλεφαριδοφόρο, που παρασιτεί στο έντερο του ανθρώπου και 

του χοίρου. Βρίσκεται σε ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά σπάνια 

προκαλεί λοίμωξη. 

    Τοξοπλάσμωση : Το Τoxoplasma gohdii, είναι ένα σπορόζωο που μολύνει ένα 

ευρύ φάσμα ζώων και πτηνών, αλλά δεν φαίνεται να προκαλεί νόσο σ’αυτά. Οι 

φυσιολογικοί τελικοί ξενιστές είναι η γάτα και άλλα είδη αιλουροειδών. Ο 

μικροοργανισμός μετά από ένα στάδιο επώασης στο έντερο του αιλουροειδούς 

περνάει σε ένα άλλο θηλαστικό ή τρωκτικό και διεισδύει σε διάφορα κύτταρα των 

λεμφαδένων και άλλων οργάνων (πνεύμονας, συκώτι, σπλήνας) και αργότερα 

εισχωρεί στα νευρικά κύτταρα, ιδίως του εγκεφάλου και των οφθαλμών. Στους 

ανθρώπους το πρωτόζωο, μεταδίδεται από τις οικιακές γάτες ή τα τρωκτικά 

και προκαλεί ελαφριά μόλυνση των λεμφαδένων, με ήπια συπτωματολογία. 
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Κυρίως αυτό που ενδιαφέρει είναι η μόλυνση κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης, που προκαλεί νεογνική ή μεταγεννητική τοξοπλάσμωση. Το 

σπορόζωο περνάει από τον πλακούντα και προσβάλλει το έμβρυο και αποτέλεσμα 

να προξενεί βλάβες στον εγκέφαλο και στα μάτια ή και αιφνίδια διακοπή της 

κυήσεως. 

    Ελονοσία : Τα σποροζωικά πρωτόζωα του γένους Plasmodium είναι 

αμοιβαδοειδή ενδοκυτταρικά παράσιτα που προκαλούν στον άνθρωπο ελονοσία, 

μετά από το αιμομυζητικό δάγκωμα τού θηλυκού ανωφελούς κουνουπιού. 

Παγκοσμίως 15 εκατομμύρια άνθρωποι προσβάλλονται κάθε χρόνο από την 

ελονοσία, κυρίως στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Το φάρμακο εκλογής 

για την θεραπεία όλων των μορφών ελονοσίας είναι η χλωροκίνη σε συνδυασμό με 

τη πριμακίνη. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

  Τι γνωρίζετε για τα ανωφελή κουνούπια ; 

  

Ανήκει στο γένος των διπτέρων εντόμων της οικογένειας των κωνωπιδών. 

Αντιπροσωπευτικά είδη κουνουπιών που τρέφονται με αίμα είναι: το κοινό 

κουνούπι, που το καλοκαίρι μας προκαλεί φοβερές ενοχλήσεις και το ανωφελές 

κουνούπι, που είναι φορέας της ελονοσίας. Στα ανωφελή κουνούπια τα πόδια είναι 

δύο φορές μακρύτερα από το σώμα, ενώ στο κοινό κουνούπι μιάμιση φορά. Στη θέση 

ανάπαυσης κρατά το σώμα του ανασηκωμένο και τα φτερά του είναι καστανόχρωμα, 

σκεπασμένα με τριχούλες και με τέσσερις μικρές κηλίδες το καθένα, ενώ το κοινό 

κουνούπι έχει φτερά διαφανή χωρίς κηλίδες. Εναποθέτουν τα αβγά τους σκόρπια ή σε 

σχήμα άστρου πάνω στο νερό. Μέσα στο καλοκαίρι γεννούν διαδοχικά 2-5 γενιές. Τα 

αρσενικά ζουν μερικές μέρες και τα θηλυκά περίπου δύο μήνες. 

  

  Περιγράψτε τον κύκλο ζωής του Πλασμώδιου της ελονοσίας. 

  

Ο κύκλος ζωής τους, περιλαμβάνει δύο στάδια. Τον σεξουαλικό ή σπορογονικό 

κύκλο, που ολοκληρώνεται στο στομάχι του κουνουπιού, όπου οι μικρο και 

μακρογαμέτες ενώνονται και σχηματίζουν το ζυγωτό κύτταρο, που δίνει γένεση 
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στους σποροζωίτες. Οι σποροζωίτες εγκαθίσταται στους σιελογόνους αδένες του 

κουνουπιού απ’ όπου περνούν στον άνθρωπο με το τσίμπημα. Ο δεύτερος κύκλος, 

ασεξουαλικός ή σχιζογονία, περιλαμβάνει τον πολλαπλασιασμό του σπορόζωου. Οι 

σποροζωίτες μπαίνουν στα κύτταρα του συκωτιού και του σπλήνα και διαιρούμενοι 

δίνουν 16-32 μεροζωίτες, που περνούν στην κυκλοφορία του αίματος και εισχωρούν 

στα ερυθρά αιμοσφαίρια, όπου πολλαπλασιάζονται, καταστρέφοντας τα 

ερυθροκύτταρα, σε διαδοχικούς κύκλους και σχηματίζουν τους τροφοζωίτες. Η 

κύκλος επαναλαμβάνεται κάθε 48 έως 72 ώρες, ανάλογα με το είδος του πλασμωδίου. 

Κάποια στιγμή του κύκλου οι τροφοζωίτες εξελίσσονται σε μικρο- και μακρογαμέτες, 

που περνάνε εκ’ νέου στους σιελογόνους αδένες του κουνουπιού μετά από τσίμπημα 

ενός μολυσμένου ανθρώπου. 

  

  Γνωρίζετε άλλες ασθένειες που προκαλούνται από Πρωτόζωα; 

  

Από τις πιο γνωστές ασθένειες που μπορούμε να αναφέρουμε είναι: η σπλαχνική 

λεϊσμανίαση ή καλα-αζάρ, που προκαλείται από το μαστιγοφόρο πρωτόζωο 

Leismania donovani και προσβάλλει τον σκύλο και τον άνθρωπο και μεταδίδεται από 

σκίπες, η νόσο του ύπνου, που προκαλείται από το μαστιγοφόρο Trypanosoma και 

μεταδίδεται από τη μύγα τσετσέ.  

  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Να αναφέρετε τους τρόπους κίνησης των πρωτοζώων που συναντήσαμε σε 

αυτή την ενότητα. 

  

Απάντηση 

  

α) Κίνηση με ψευδοπόδια (Αμοιβάδα) 

β) Κίνηση με μαστίγιο (Ευγλήνη) 

γ) Κίνηση με τη βοήθεια βλεφαρίδων (Παραμήκιο) 
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2) Στον παρακάτω πίνακα να συνδέσετε με μία γραμμή κάθε λέξη της 

αριστερής στήλης με την κατάλληλη λέξη της δεξιάς. 

  

Απάντηση 

  

αμοιβάδα                                                  ελονοσία 

ευγλήνη                                                    βλεφαρίδες 

παραμήκιο                                                ψευδοπόδια 

ανωφελές κουνούπι                                  μαστίγιο 

      τοξόπλασμα                                              έμβρυο 

  

3) Η ελονοσία εμφανίζεται κυρίως στις θερμές χώρες. Αναζητήστε σχετικά 

στοιχεία, τα οποία θα σας βοηθήσουν να τεκμηριώσεται για ποιούς λόγους 

συμβαίνει αυτό. Μερικές φορές κάποιος άνθρωπος μπορεί να εκδηλώσει 

ελονοσία και σε ψυχρές περιοχές, όπως για παράδειγμα στη Σουηδία. Πώς, κατά 

τη γνώμη σας, εξηγείται αυτό; 

  

  

Απάντηση 

  

Είναι γνωστό ότι η ελονοσία ταλαιπωρεί τις τροπικές και ελώδης περιοχές, 

όπου διαβιούν και αναπτύσσονται τα ανωφελή κουνούπια, που μεταδίδουν την 

ασθένεια. Η ελονοσία της εύκρατης ζώνης είναι συνήθως ασταθής και σχετικά 

εύκολη στον έλεγχο ή στην εκρίζωση. Τα κουνούπια γεννούν τα αβγά τους στα 

στάσιμα νερά, όπου οι νύμφες αναπτύσσονται αναπνέοντας τον ατμοσφαιρικό αέρα. 

Το χειμώνα τα τέλεια έντομα κρύβονται στα υπόγεια, στις αποθήκες των σπιτιών και 

στους στάβλους. Είναι αυτονόητο συνεπώς ότι οι χαμηλές θερμοκρασίες του 

χειμώνα, στις εύκρατες περιοχές αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξη 

των ανωφελών κουνουπιών. Οι τροπικές περιοχές κλιματολογικά ευνοούν την 

διαβίωση των κουνουπιών και συνεπώς την εξάπλωση της νόσου, που είναι σύσκολη 

στον έλεγχο και δυσκολότερη στην εκρίζωση.  

Στις ψυχρές βόρειες περιοχές, κάποιος άνθρωπος μπορεί να εκδηλώσει την 

ασθένεια, μόνο άν έχει τσιμπηθεί από ανωφελές μολυσμένο κουνούπι ή με 

μετάγγιση αίματος, που προέρχεται από μολυσμένο άνθρωπο. Πρέπει να 
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σημειώσουμε ότι η περίοδος επώασης του πρωτοζώου στο συκώτι ή στο σπλήνα είναι 

συνήθως 10-15 ημέρες, αλλά μπορεί να διαρκέσει και μήνες. Έχουν αναφερθεί 

λοιμώξεις που διάρκεσαν 40 χρόνια. Συνεπώς, ένας άνθρωπος μπορεί να παραμείνει 

φορέας του Πλασμώδιου της ελονοσίας και να εκδηλώσει την ασθένεια, οπουδήποτε 

και αν βρίσκεται. 

  

4) Παλαιότερα πολλοί άνθρωποι πέθαιναν στην Ελλάδα εξαιτίας της 

ελονοσίας. ..... Ποιές συνθήκες ευνοούσαν την εμφάνιση και την εξάπλωση της 

ασθένειας στις περιοχές αυτές; .....Τι ερμηνεία θα δίνατε; 

  

Απάντηση 

  

Σημείωση : Η απάντηση και επεξεργασία των δεδομένων της ερώτησης του 

βιβλίου, θα γίνει από τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Στο σημείο αυτό, ως 

απάντηση θα δοθούν στοιχεία που θα βοηθήσουν το μαθητή στην προσπάθεια 

αυτή. 

  

Ο έλεγχος της ελονοσίας εξαρτάται από την εξάλειψη των περιοχών αναπτύξεως 

κουνουπιών, την προσωπική προστασία από τα κουνούπια και την αποτελεσματική 

θεραπεία των εκτεθειμένων ατόμων και των φορέων. Η εκρίζωση απαιτεί την 

πρόληψη επαφής με δάγκωμα μεταξύ ανωφελών κουνουπιών και ανθρώπου, για 

αρκετό χρονικό διάστημα, ώστε να προληφθεί η μετάδοση. Στο τέλος αυτής της 

περιόδου θα έχει επιτευχθεί μια κατάσταση υπάρξεως ανωφελών κουνουπιών χωρίς 

ελονοσία.  

Οι αποτελεσματικότερες μέθοδοι καταπολέμησης των ανωφελών είναι αυτές που 

εμποδίζουν την αναπαραγωγή τους, όπως αποξήρανση των εδαφών από στάσιμα 

νερά, εξόντωση των νυμφών με ψεκασμούς, εκτροφή ορισμένων ψαριών που 

τρέφονται με κάμπιες των κουνουπιών. 

Στα πλαίσια αυτά η αποξήρανση των ελών στον Ελλαδικό χώρο, οι ψεκασμοί, οι 

χαμηλές θερμοκρασίες στη διάρκεια του χειμώνα, η αποτελεσματική 

φαρμακοθεραπεία, η αλλαγή του τρόπου ζωής και η προσωπική υγιεινή, είχαν ως 

αποτέλεσμα την εξάλειψη της ασθένειας από την Ελλάδα και την ανάπτυξη ενός 

πληθυσμού ανωφελών κουνουπιών που δεν φέρουν την ελονοσία. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

  

ΑΣΚΗΣΗ 6: 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΥΚΑΡΥΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. 

  

Στα πλαίσια της εργαστηριακής άσκησης θα γίνει παρατήρηση νωπών 

παρασκευασμάτων, που περιέχουν πρωτοζωικούς οργανισμούς, αλλά και μόνιμων 

παρασκευασμάτων χρωματισμένων, όπου θα είναι δυνατό να διακριθούν οι 

λεπτομέρειες της δομής και να γίνουν κατανοητές βασικές διαφορές στη 

πολυπλοκότητα της δομής διαφόρων ευκαρυωτικών κυττάρων. Έτσι, παρατηρώντας 

το Παραμήκιο, θα γίνουν ορατές λεπτομέρειες της δομής, όπως οι βλεφαρίδες, ο 

μακροπυρήνας, το κυτταρόστομα. Στην Ευγλήνη, είναι διακριτό το μακρύ μαστίγιο 

και το πράσινο χρώμα, που προσδίδει η παρουσία χλωροφύλλης. Το Volvox είναι μια 

χαρακτηριστική αποικιακή μορφή χλωροφυκών. Οι αποικίες περιέχουν εκατοντάδες 

έως χιλιάδες κύτταρα, τα οποία συγκεντρώνονται στην επιφάνεια μιας υδαρούς 

βλέννης.    

  

1.3 ΟΙ ΜΥΚΗΤΕΣ 

  

...ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

    Οι μύκητες είναι ετερότροφοι, μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί 

οργανισμοί, δεν περιέχουν χλωροπλάστες και δεν αποθηκεύουν άμυλο. 

Τρέφονται με νεκρή ή ζωντανή οργανική ύλη. Τα κύτταρά τους μοιάζουν με 

αυτά των ανωτέρων φυτών, αλλά διαφέρουν στη σύσταση του κυτταρικού 

τοιχώματος, το οποίο περιέχει χιτίνη, και στη δομή του ενδοπλασματικού δικτύου. 

    Στους μύκητες συναντούμε πολλά διαφορετικά είδη, από μονοκύτταρους 

σαπροφυτικούς ή παρασιτικούς οργανισμούς, έως ανώτερους μύκητες, 

πολυκυτταρικής οργάνωσης και πολύπλοκης δομής, ορατούς πολλές φορές με 

γυμνό μάτι, όπως τα εδώδιμα ή μη εδώδιμα (δηλητηριώδη) μανιτάρια. 

    Οι μύκητες αναπαράγονται μονογονικά (αγενώς) ή αμφιγονικά (εγγενώς). Η 

μονογονική αναπαραγωγή επιτυγχάνεται με απλή κυτταρική διαίρεση, με 

εκβλάστηση και με σπόρια. Κατά την εκβλάστηση στο κύτταρο αναπτύσσεται 
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ένα εξόγκωμα, το βλάστημα, στο οποίο μπαίνει ο θυγατρικός πυρήνας. Το 

βλάστημα αποκόπτεται ή μπορεί να παραμείνει ενωμένο στο μητρικό κύτταρο, 

σχηματίζοντας ψευδομηκύλιο. Η αμφιγονική αναπαραγωγή περιλαμβάνει ένωση 

δύο πυρήνων, που προέρχονται από απλοειδή κύτταρα, αντιθέτου συζεύξιμου 

τύπου (+ και  ), που σχηματίζουν το διπλοειδή κύτταρο. 

    Το σώμα των μυκήτων ονομάζεται θαλλός. Τα βλαστητικά κύτταρα είναι 

συνήθως νηματοειδή, απλά ή διακλαδισμένα. Τα απλά αυτά νήματα ονομάζονται 

υφές και το σύνολο όλων αυτών των υφών συνιστά το μυκήλιο. 

    Στους μύκητες ανήκει ένα ευρύτατο σύνολο (80.000 είδη) διαφορετικών στο 

μέγεθος και το σχήμα οργανισμών. Εκτός από τα μανιτάρια, περιλαμβάνονται και 

είδη όπως οι ζυμομύκητες (ζύμες, Saccharomyces cerevisiae) και οι 

πλεκτομύκητες (Aspergillus και Penicillium). 

    Οι μύκητες βρίσκονται παντού γύρω μας, στη καθημερινή μας ζωή, μας ωφελούν 

ή μας βλάπτουν άμεσα ή έμμεσα. Οι ζύμες χρησιμοποιούνται στη παραγωγή ενός 

συνόλου προϊόντων, όπως ψωμιού, κρασιού, μπύρας, τυριού. Επίσης, πολλά 

προϊόντα του μεταβολισμού των μυκήτων, όπως οργανικά οξέα, αντιβιοτικά, 

βιταμίνες και ένζυμα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Τα μανιτάρια χρησιμοποιούνται ως 

τροφή, ενώ κάποια είδη είναι δηλητηριώδη. Στους μύκητες οφείλεται το 

μούχλιασμα των τροφών, των υφασμάτων, των υγρασιασμένων επιφανειών, ενώ 

ορισμένοι από αυτούς προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο, γνωστές ως 

μυκητιάσεις. Στη Γεωργία μπορεί να είναι καταστροφικοί, με τις ασθένειες που 

προκαλούν στα φυτά, ενώ αυξάνουν ταυτόχρονα τη γονιμότητα του εδάφους, με 

την απελευθέρωση θρεπτικών συστατικών, που προσλαμβάνονται από τα φυτά. 

  

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ 

ΜΥΚΗΤΕΣ. 

  

    Εργοτισμός: Προκαλείται από το μύκητα Claviceps purpurea και είναι ασθένεια 

των σιτηρών. Ο μύκητας καταστρέφει τις ωοθήκες των φυτών και στη θέση τους 

σχηματίζονται σκληρώτια (μάζα μυκηλιακού ιστού). Οι τοξικές ουσίες που 

περιέχονται στα σκληρώτια προκαλούν διαταραχές στο κυκλοφορικό και νευρικό 

σύστημα ανθρώπων και ζώων. 
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    Τριχοφυτία των ποδιών, του σώματος και του τριχωτού της κεφαλής: 

Οφείλονται στους μύκητες που ανήκουν στην ομάδα των δερματόφυτων 

(Epidermophyton, Microsporum, Trichophyton). Προσβάλλουν τον 

κερατινοποιημένο ιστό (δέρμα, τρίχες και νύχια) και προκαλούν 

δερματομυκητιάσεις ή ονυχομυκητιάσεις με δυσάρεστα κλινικά αποτελέσματα. 

    Καντιντίαση: Οφείλεται στον ωοειδή, εκβλαστάνων ζυμομύκητα, Candida 

albicans, που αποτελεί μέρος της φυσιολογικής χλωρίδας του ανθρωπίνου 

σώματος. Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες η Candida μπορεί να διεισδύσει στο αίμα 

και να προκαλέσει θρομβοφλεβίτιδες, ενδοκαρδίτιδα, λοίμωξη των οφθαλμών, 

των γεννητικών οργάνων, του στόματος και των σπλάχνων. 

    Ασπεργίλλωση: Πρόκειται για μια ομάδα από μυκητιάσεις που προκαλούνται 

από τα είδη του γένους Aspergillus, όταν εισβάλλουν σε ανοσοανεπαρκή άτομα ή 

άτομα με ανατομικές ανωμαλίες της αναπνευστικής οδού (πνευμονική 

ασπεργίλλωση). 

    Άλλες μυκητιάσεις : ποικιλόχρους πιτυρίαση, σποροτρίχωση, χρωμομυκητίαση, 

μυκήτωμα, ιστοπλάσμωση, βλαστομυκητίαση, και ζυγομυκητίαση. 

  

  

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

   Τι ονομάζουμε ζύμωση;  

  

Ζύμωση ονομάζουμε τη βιοχημική διαδικασία παραγωγής ενέργειας, κάτω από 

συνθήκες έλλειψης οξυγόνου (αναερόβιες), όπου οι οργανικές ενώσεις, όπως η 

γλυκόζη, διασπώνται και ταυτόχρονα προκύπτουν ενδιάμεσα προϊόντα, που 

τροποποιούνται περαιτέρω για να δώσουν τα τελικά προϊόντα της ζύμωσης, 

αιθανόλη, γαλακτικό οξύ, προπιονικό οξύ, βουτυρικό οξύ, μεθάνιο, κλπ., που 

αποβάλλονται από το κύτταρο στο περιβάλλον. Η ενεργειακή απόδοση της ζύμωσης 

είναι σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη της αερόβιας αναπνοής. 
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   Τι γνωρίζετε για την αλκοολική ζύμωση; 

  

Κατά την αλκοολική ζύμωση παράγεται ως τελικό προϊόν η αιθανόλη 

(οινόπνευμα), με τη συμμετοχή ζυμών, κυρίως του ζυμομύκητα Saccharomyces 

cerevisiae. Δύο από τις κυριότερες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπου συναντούμε 

την αλκοολική ζύμωση είναι η παρασκευή του κρασιού και του ψωμιού. Κατά την 

αλκοολική ζύμωση μετατρέπεται η γλυκόζη και η φρουκτόζη σε αιθυλική αλκοόλη 

και διοξείδιο του άνθρακα.  

Παρασκευή κρασιού: Η διαδικασία παραγωγής κρασιού περιλαμβάνει την 

αλκοολοποίηση του χυμού των σταφυλιών, που ονομάζεται γλεύκος ή μούστος. Η 

μικροβιολογία της οινοποίησης είναι πολύπλοκη, αφού συμμετέχουν αρκετοί 

διαφορετικοί μικροοργανισμοί, βακτήρια και μύκητες για την επίτευξη του τελικού 

αποτελέσματος. Σε γενικές γραμμές οι ζύμες, που βρίσκονται στο σταφύλι 

μεταφέρονται στο μούστο και κάτω από αναερόβιες συνθήκες σε ειδικά δοχεία 

γίνεται η αλκοολοποίηση. Κατά το στάδιο αυτό εκλύεται διοξείδιο του άνθρακα, ο 

όγκος του ζυμουμένου γλεύκους αυξάνεται και σχηματίζεται αφρός, δημιουργώντας 

την αίσθηση του βρασμού. Η καταλληλότερη θερμοκρασία στο στάδιο αυτό είναι 18-

20 °C. Η ζύμωση σταματά αυτόματα, όταν μετατραπούν τα σάκχαρα του γλεύκους σε 

αιθανόλη. Ακολουθεί η διαδικασία της ωρίμανσης ή παλαίωσης του οίνου, όπου 

διαμορφώνεται η σύνθεση, το ιδιαίτερο άρωμα και η γεύση του κρασιού.      

Παρασκευή του ψωμιού: Τα κυριότερα στελέχη ζυμών, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ψωμιού, ανήκουν στο είδος Saccharomyces 

cerevisiae. Οι μικροοργανισμοί αυτοί, που αποκαλούνται αρτοζύμες (μαγιά), 

προστίθενται στο αλεύρι για να ζυμώσουν το περιεχόμενο σάκχαρο παράγοντας 

διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο φουσκώνει το ζυμάρι με αποτέλεσμα το ψωμί να 

είναι μαλακό και εύθραυστο. Η αύξηση της ταχύτητας παραγωγής του απαιτούμενου 

διοξειδίου του άνθρακα, μπορεί να επιτευχθεί: με προσθήκη σακχάρου στο αλεύρι και 

με τη ρύθμιση της θερμοκρασίας ζύμωσης στους 27 °C, όπου εκεί παρατηρείται η 

μεγαλύτερη ταχύτητα παραγωγής του αερίου. Η αιθανόλη που παράγεται κατά την 

αλκοολική ζύμωση εξατμίζεται κατά τη διάρκεια του ψησίματος. 
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  Αναφέρατε άλλες χρήσιμες εφαρμογές των μυκήτων προς 

όφελος του ανθρώπου. 

  

α) Παραγωγή αντιβιοτικών: Αντιβιοτικά παράγονται από βακτήρια, μύκητες 

και ανώτερα φυτά. Το 20 % των γνωστών αντιβιοτικών παράγονται από τους 

μύκητες. Οι πενικιλλίνες και κεφαλοσπορίνες, αποτελούν βασικούς 

αντιβακτηριακούς παράγοντες και παράγονται από διάφορα στελέχη του Penicillium, 

Aspergillus και Cephalosporium. 

β) Παραγωγή κιτρικού οξέος: Το κιτρικό οξύ, ένα χρήσιμο προϊόν για τις 

βιομηχανίες τροφών (ως μέσο οξίνισης), αεριούχων ποτών, ζελέδων, φαρμακευτικών 

σκευασμάτων, πλαστικών, αλκοολούχων ποτών, απορρυπαντικών, κ.ά., παράγεται 

μικροβιολογικά, από νηματοειδής μύκητες και κυρίως από στελέχη του Aspergillus 

niger. 

γ) Παραγωγή μικροβιακής πρωτεΐνης: Οι ζύμες αλλά και οι μυκηλιακοί 

μύκητες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πρωτεϊνών εξυπηρετώντας διατροφικές 

ανάγκες. Τα μικροβιακά στελέχη επιλέγονται και αναπτύσσονται σε κατάλληλα 

φτηνά και άφθονα υλικά, όπως το άχρηστο χαρτί, ο ξυλοπολτός, η μελάσσα, ο 

ελαιοπυρήνας, η λακτόζη από τυρόγαλο, κ.ά., προκειμένου να αυξήσουν την 

μικροβιακή τους μάζα. Είναι χαρακτηριστικό ότι από 250 γραμμάρια 

μικροοργανισμών μπορούν να παραχθούν 25 τόνοι πρωτεΐνης την ημέρα, όταν από 

500 κιλά σόγια παράγονται μόνο 40 κιλά πρωτεΐνης την ημέρα. Σήμερα σε διάφορες 

χώρες λειτουργούν επιτυχώς προγράμματα παραγωγής μικροβιακών πρωτεϊνών. 

δ) Παραγωγή ενζύμων: Ένζυμα, όπως η α-αμυλάση και η αμυλογλυκοσιδάση, η 

γλυκοζοξειδάση, οι κυτταρινάσες και η ταννάση παράγονται από διάφορα είδη 

Aspergillus, Penicillium και Rhizopus. 

ε) Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων: Η γαλακτική ζύμωση διενεργείται 

από τα βακτήρια του γάλακτος. Οι μύκητες χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των 

«μπλε» τυριών. Ο μύκητας Penicillium roqueforti χρησιμοποιείται για την παρασκευή 

του τυριού roquefort και τα στελέχη Penicillium camemberti και Penicillium 

candidum για τα τυριά camembert και brie, αντίστοιχα. 
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 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Συμπληρώστε με την κατάλληλη λέξη τα κενά στις προτάσεις που 

ακολουθούν. 

  

Απάντηση  

  

- Η εκβλάστηση είναι ένας τρόπος μονογονικής αναπαραγωγής. 

- Οι μούχλες αποτελούνται από νηματοειδή τμήματα, τις υφές. 

- Οι ζυμομύκητες μετατρέπουν τη γλυκόζη σε οινόπνευμα (αιθυλική αλκοόλη) 

και διοξείδιο του άνθρακα. 

  

2) Πολλές φορές, πάνω στους πεσμένους κορμούς των δέντρων βλέπουμε 

μικρά ή μεγάλα μανιτάρια. Πώς, κατά τη γνώμη σας, εξηγείται αυτό; 

  

Απάντηση 

  

Τα μανιτάρια είναι χερσαίοι μύκητες και οι πιο γνωστοί είναι παρασιτικοί ή 

σαπροφυτικοί. Από τους σαπροφυτικούς βασιδιομύκητες, που ζουν στο έδαφος ή σε 

υποστρώματα που βρίσκονται σε αποσύνθεση, οι γνωστότεροι είναι οι φαγώσιμοι. 

Συνεπώς ένας πεσμένος κορμός δέντρου, δηλαδή ένας νεκρός φυτικός οργανισμός σε 

αποσύνθεση, αποτελεί κατάλληλο υπόστρωμα για την ανάπτυξη σαπροφυτικών 

μανιταριών. 

  

3) Πού μπορεί να οφείλεται η μυρωδιά που έχουν τα παλιά βιβλία; 

  

Απάντηση 

  

Είναι γνωστό ότι το χαρτί αποτελείται από κυτταρίνη. Διάφοροι μύκητες και οι 

ιδιαίτερα όσοι έχουν την ικανότητα σήψης του ξύλου μπορούν να αποικοδομήσουν 

την κυτταρίνη. Την υψηλότερη κυτταρολυτική δραστηριότητα παρουσιάζουν τα είδη 

Trichoderma, Mycothecium, Sporotrichum και Talaromyces, που αυξάνουν σε απλά 

κυτταρινούχα υποστρώματα. Κυτταρολυτική ικανότητα έχουν επίσης τα είδη 
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Penicillium, Aspergillus και Fusarium. Η μυρωδιά της μούχλας συνεπώς που 

αναδύουν τα παλαιά μη χρησιμοποιούμενα βιβλία οφείλεται στους παραπάνω 

μύκητες. Το κυτταρινούχο υπόστρωμα του χαρτιού σε συνδυασμό με την υγρασία 

που μπορεί να έχει ο χώρος φύλαξης των βιβλίων αποτελούν ιδανικές συνθήκες για 

την ανάπτυξη μυκήτων. 

  

4) Οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν, μερικές φορές, παραμορφωμένα νύχια 

ποδιών. Πώς μπορείτε να το αιτιολογήσετε αυτό; 

  

Απάντηση 

  

Οι ονυχομυκητιάσεις ακολουθούν την παρατεταμένη και χρονία μυκητισιακή 

λοίμωξη των ποδιών (τριχοφυτία των ποδιών-πόδι του αθλητή). Τα νύχια γίνονται 

κίτρινα, εύθρυπτα, παχιά ή κόβονται. Οι ονυχομυκητιάσεις είναι ένα σχετικά 

συνηθισμένο πρόβλημα τόσο στη νοσοκομειακή όσο και στην καθημερινή πρακτική. 

Εμφανίζεται σε ποσοστό 2,8 % των ανδρών και 2,6 % των γυναικών. Σε μεγάλους 

ανθρώπους, κυρίως της υπαίθρου, μπορούμε να συναντήσουμε περιπτώσεις 

ονυχομυκητιάσεων, που δίνουν την εικόνα των παραμορφωμένων νυχιών, εξαιτίας 

του χρόνιου χαρακτήρα της λοίμωξης. Το πρόβλημα όμως παρουσιάζεται και σε 

νέους ανθρώπους που φοράνε παπούτσια για πολλές ώρες κάθε μέρα (αθλητές, 

φαντάρους), ενώ η λοίμωξη εξαπλώνεται με τη χρήση κοινών λουτρών και 

αποδυτηρίων. 

  

5) Πώς βράζει ο μούστος χωρίς να του παρέχουμε θερμότητα; Γιατί 

σταματάει ο βρασμός ύστερα από 40 περίπου ημέρες; 

  

Απάντηση 

  

Σημείωση: Τα στοιχεία για την απάντηση των ερωτήσεων θα αντλήσει ο 

μαθητής από την παράγραφο «Ερωτήσεις γνώσεως» και από την ερώτηση «Τι 

γνωρίζετε για την αλκοολική ζύμωση;». Ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να 

αναζητήσει σχετικά στοιχεία από εγκυκλοπαίδειες ή βιβλία οινολογίας για να τα 

παρουσιάσει στη τάξη. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

  

ΑΣΚΗΣΗ 8 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ 

  

Σκοπός της άσκησης είναι να γίνει κατορθωτή η διάκριση των διαφόρων τύπων 

μυκήτων και να μελετηθούν οι λεπτομέρειες της δομής, αλλά και οι τρόποι 

αναπαραγωγής. 

Στα πλαίσια αυτά θα γίνει παρατήρηση κυττάρων ζυμομύκητα, όπου μπορεί 

κάποιος να διακρίνει τον πυρήνα και τις εκβλαστήσεις των κυττάρων. Οι 

μυκηλλιακές υφές μυκήτων που αναπτύσσονται σε χυμό ντομάτας ή καρότου, αλλά 

και ο μύκητας Penicillium, που αναπτύσσεται στο τυρί ροκφόρ, μπορούν να 

παρατηρηθούν με μεγάλη ευκολία στο μικροσκόπιο, όπου θα αποκαλυφθούν 

λεπτομέρειες της δομής τους, αλλά και τα διάσπαρτα σπόρια, που θα δώσουν τις 

καινούργιες υφές. Μακροσκοπικά θα γίνει παρατήρηση μανιταριών 

(βασιδιομυκήτων) και θα γίνει διάκριση των βασιοσπορίων από τον υπόλοιπο μύκητα 

(υφές), που απλώνονται μέσα στο έδαφος.  

Στους Βασιδιομύκητες ανήκουν οι παρασιτικοί μύκητες που προκαλούν 

σκωριάσεις και άνθρακες στα φυτά (Τελειομύκητες) και οι σαπροφυτικοί μύκητες, 

που είναι τα γνωστά μας μανιτάρια (Υμενομύκητες).  Οι Υμενομύκητες αποτελούνται 

από δύο τμήματα, το βασιοδιοκάρπιο (μανιτάρι), που έχει μορφή ομπρέλας και 

δημιουργείται πάνω από την επιφάνεια του εδάφους και τη βλαστητική μορφή, το 

πολυετές μυκήλιο, που είναι συνήθως αόρατο, αφού αναπτύσσεται κάτω από την 

επιφάνεια του εδάφους ή άλλου υποστρώματος. Το επάνω μέρος του μανιταριού 

ονομάζεται πίλο και στην κάτω επιφάνεια του είναι δυνατό να σχηματίζονται 

ελάσματα ή σωλήνες, που φέρουν τα βασίδια με τα βασιδιοσπόρια. Το πόδι του 

μανιταριού ονομάζεται στύπος, το επάνω μέρος του στύπου ονομάζεται δακτύλιος 

και το κάτω, βόλβα ή κολεός.  
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ΑΣΚΗΣΗ 10 

ΑΛΚΟΟΛΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ (Παρασκευή ψωμιού) 

  

Η αλκοολική ζύμωση κατά την παρασκευή του ψωμιού, γίνεται στον κλίβανο 

στους 40 °C. Το άμυλο, που περιέχεται στο αλεύρι, διασπάται από υδρολυτικά 

ένζυμα και μετατρέπεται σε γλυκόζη. Την γλυκόζη χρησιμοποιούν οι ζυμομύκητες 

για την παραγωγή αιθανόλης και διοξειδίου του άνθρακα, που είναι υπεύθυνο για το 

φούσκωμα του ψωμιού. Κατά τη διάρκεια της ζύμωσης το ζυμάρι γίνεται εύπλαστο 

και ικανό να συγκρατήσει το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται. Οι φυσαλίδες του 

διοξειδίου του άνθρακα παγιδεύονται και το ψωμί αποκτά σπογγώδη υφή κηρήθρας 

(τρύπες). Η ζύμωση σταματά μετά την κατανάλωση της γλυκόζης από το 

ζυμομύκητα. Η χρονική παράταση της ζύμωσης πέρα των δύο ωρών έχει ως συνέπεια 

την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων, που αλλοιώνουν τη γεύση του ψωμιού 

(ξίνισμα).  

  

1.4  ΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ         

  

...ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

    Τα βακτήρια βρίσκονται σχεδόν παντού, μεταφερόμενα κυρίως με τον αέρα και το 

νερό. Το όνομά τους προέρχεται από την ελληνική λέξη βακτηρία που σημαίνει 

ράβδος ή μπαστούνι. Το μέγεθός τους κυμαίνεται από 0,5 μm έως 5 μm, όμως 

συναντούμε και μορφές (Thiospirillium) που φτάνουν τα 90 μm. Ανήκουν στους 

προκαρυωτικούς οργανισμούς, έχουν κύτταρα απλά, μεμονωμένα ή σπειροειδή. 

Ορισμένα είδη βακτηρίων μετά τη διαίρεσή τους δεν αποχωρίζονται αλλά 

δημιουργούν διπλόκοκκους, στρεπτόκοκκους (αλυσίδες κυττάρων), 

σταφυλόκκοκους (άμορφες αποικίες) ή κυβόμορφες αποικίες. Εκτός από τις 

ακίνητες μορφές των βακτηρίων, υπάρχουν και οι κινητές με τη βοήθεια 

μαστιγίων. 

    Τα βακτήρια ζουν σε όλους τους βιότοπους, ενώ πολλά από αυτά συμβιώνουν με 

άλλους οργανισμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι βακτήρια συναντούμε σε βάθος 

10.000 μέτρων μέσα στη θάλασσα, και σε θερμοκρασίες από – 36 °C έως + 84 °C, 
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δηλαδή σε ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος. Τα βακτήρια μπορούν επίσης να 

παρασιτούν άλλους οργανισμούς – ξενιστές, προκειμένου να εξασφαλίσουν τα 

απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την επιβίωσή τους. Μέσα στο έντερο και 

πάνω στο δέρμα  του ανθρώπου βρίσκονται εκατομμύρια βακτήρια, περισσότερα 

από τον αριθμό των κυττάρων του σώματος. Πολλά από αυτά προκαλούν 

ασθένειες, ενώ άλλα είναι ωφέλιμα, αφού δημιουργούν σχέση συμβίωσης ως 

μέλη της φυσιολογικής χλωρίδας του σώματος (Escherichia coli). Μικρόβια αυτής 

της κατηγορίας είναι τα αζωτοδεσμευτικά βακτήρια, που ζουν συμβιωτικά με 

ανώτερα φυτά, και παίζουν ρόλο στον κύκλο του αζώτου. 

    Τα χαρακτηριστικά της προκαρυωτικής δομής των βακτηρίων είναι η απουσία 

τυπικού πυρήνα, που να περιβάλλεται από πυρηνική μεμβράνη, καθώς και η 

έλλειψη μιτοχονδρίων, χλωροπλαστών, συστημάτων Golgi και 

ενδοπλασματικού δικτύου. Στο κυτταρόπλασμα των κυττάρων συναντούμε τα 

προκαρυωτικά ριβόσωματα, όπου γίνεται η σύνθεση των πρωτεϊνών. Το 

βακτηριακό ριβόσωμα είναι μικρότερο από το ριβόσωμα του ευκαρυωτικού 

κυττάρου. Τα βακτήρια αποθηκεύουν συχνά αποθεματικά υλικά με τη μορφή 

κυτταροπλασματικών κοκκίων. Τα έγκλειστα αυτά μπορεί να περιέχουν άμυλο, 

γλυκογόνο, β-υδροξυβουτυρικό οξύ, θείο, φωσφορικά άλατα. Το βακτηριακό 

κύτταρο περιβάλλεται από πολύ ισχυρό τοίχωμα, που αποτελείται από μουρεΐνη, 

τειχοϊκά οξέα, πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες και λιποπολυσακχαρίτες. Εξωτερικά 

του τοιχώματος, σε ορισμένα βακτήρια, διαμορφώνεται ένα βλεννώδες περίβλημα 

που ονομάζουμε κάψα και η οποία αυξάνει την παθογένεια των μικροβίων, αφού 

τα κάνει ανθεκτικά έναντι της φαγοκυτταρώσεως. Εκτός από το μαστίγιο, που 

είναι υπεύθυνο για τη μικροβιακή κίνηση, στην επιφάνεια των βακτηρίων 

συναντούμε μικροσκοπικά ινίδια, που παίζουν ρόλο στην προσκόλληση των 

συμβιωτικών βακτηρίων στα κύτταρα του ξενιστή ή για την προσκόλληση των 

κυττάρων κατά τη βακτηριακή σύζευξη. 

    Ο τρόπος θρέψης των βακτηρίων ποικίλει. Υπάρχουν είδη ετερότροφα, που 

χρησιμοποιούν οργανικά υποστρώματα και αυτότροφα, που δεσμεύουν το 

διοξείδιο του άνθρακα. Οι αυτότροφοι μικροοργανισμοί διακρίνονται σε 

φωτοαυτότροφους, που έχουν την ικανότητα φωτοσύνθεσης και 

χημειοαυτότροφους, που χρησιμοποιούν ανόργανες χημικές ενώσεις 

(σιδηρούχες και θειούχες, αμμωνία, κ,ά). Ως προς τις απαιτήσεις τους σε οξυγόνο, 
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τα βακτήρια διαχωρίζονται σε αερόβια (αναπτύσσονται μόνο παρουσία 

οξυγόνου), αναερόβια (το οξυγόνο είναι τοξικό γι’ αυτά) και σε προαιρετικά 

αναερόβια (δυνατότητα ανάπτυξης σε περιβάλλον παρουσίας και απουσίας 

οξυγόνου). Ορισμένοι τύποι ετερότροφων βακτηρίων έχουν την ικανότητα 

έκκρισης εξωκυττάριων ενζύμων, τα οποία αποικοδομούν νεκρούς φυτικούς και 

ζωικούς οργανισμούς. 

    Τα βακτήρια αναπαράγονται μονογονικά (αγενώς) με εγκάρσια διχοτόμηση του 

κυττάρου. Αμφιγονική αναπαραγωγή δεν γίνεται. Παρατηρείται όμως 

ανταλλαγή γενετικού υλικού, μεταβίβαση τμήματος ή ολόκληρου του DNA, από 

το ένα βακτήριο σε άλλο, με σύζευξη, μεταγωγή ή μετασχηματισμό. Ο ρυθμός 

αναπαραγωγής των βακτηρίων είναι πολύ γρήγορος, αφού έχουν την ικανότητα 

διπλασιασμού κάθε 20 λεπτά. Όταν οι μικροοργανισμοί βρεθούν σε δυσμενείς 

περιβαλλοντικές συνθήκες, σταματούν την αναπαραγωγή τους και επέρχεται ο 

θάνατος. Ορισμένα από αυτά σχηματίζουν σπόρια (ενδοσπόρια), κύτταρα με παχύ 

τοίχωμα, αφυδατωμένα, χωρίς μεταβολική δραστηριότητα, που διατηρούνται σε 

κατάσταση «νάρκης», έως ότου οι περιβαλλοντικές συνθήκες γίνουν περισσότερο 

ευνοϊκές.  

    Στις μεθόδους διατήρησης των τροφών, από τις αλλοιώσεις που προκαλούνται 

από την ανάπτυξη των βακτηρίων, μπορούμε να αναφέρουμε, την ξήρανση και 

αφυδάτωση, την ψύξη, την ακτινοβόληση, το αλάτισμα, το ξίνισμα, την προσθήκη 

αντιβιοτικών, συντηρητικών και αντιοξειδωτικών μέσων, την παστερίωση και την 

αποστείρωση με θέρμανση.        

  

  

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΑ 

ΒΑΚΤΗΡΙΑ. 

  

    Πνευμονοκοκκική πνευμονία : Οφείλεται στον πνευμονιόκοκκο (Streptococcus 

pneumoniae), που εγκαθίσταται στις κυψελίδες του πνεύμονα και προκαλεί 

πυρετό, ρίγη και οξύ πόνο στα πλευρά, ενώ τα πτύελα εμφανίζονται αιματηρά ή 

σκουρόχρωμα. Η πνευμονιοκοκκική πνευμονία ευθύνεται για το 60-80 % όλων 

των περιπτώσεων πνευμονίας βακτηριακής αιτιολογίας. 
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    Μηνιγγίτιδα : Οφείλεται στον μηνιγγιτιδιόκοκκο Neisseria meningitidis, αλλά σε 

σπανιότερες περιπτώσεις στο βακτήριο Haemophilus imfluenzae. Μηγγιτίδα 

προκαλούν και διάφοροι ιοί. Ο μηνιγγιτιδόκοκκος εισχωρεί στον ρινοφάρυγγα και 

προσκολλάται στα επιθηλιακά κύτταρα με τη βοήθεια των ινιδίων, όπου 

παραμένει, χωρίς να προκαλεί συμπτώματα. Το 5-30 % του πληθυσμού μπορεί να 

φιλοξενεί μηνιγγιτιδιόκοκκους στο ρινοφάρυγγα. Τα μικρόβια, χωρίς να είναι 

γνωστή η αιτία, είναι δυνατόν να περάσουν στην κυκλοφορία προκαλώντας 

βακτηριαιμία, με συχνότερη επιπλοκή την μηνιγγίτιδα. Οι μήνιγγες παρουσιάζουν 

οξεία φλεγμονή. Η νόσος αρχίζει πολύ αιφνίδια, με έντονη κεφαλαλγία, εμετό, 

δυσκαμψία του αυχένα και προοδευτική μετάπτωση σε κώμα. Σποραδικά 

κρούσματα μηνιγγίτιδας παρατηρούνται σε στρατώνες και σχολεία. 

    Δυσεντερίτιδα : Οφείλεται στο βακτήριο Shigella dysenteriae, που εισβάλλει στο 

έντερο και εκκρίνει μια εξωτοξίνη, και προκαλεί διάρροια, συχνά αίμα και πύον 

στα κόπρανα και συσπάσεις. Άλλες εντερίτιδες, εντεροκολίτιδες και 

γαστρεντερίτιδες προκαλούνται από διάφορα είδη Salmonella, Escherichia coli, 

δονάκιο της χολέρας (Vibrio cholerae), Clostridium, Campylobacter jejuni, 

Yersinia enterocolitica. 

    Τυφοειδής πυρετός : Οφείλεται στη Salmonella typhi και ίσως στη Salmonella 

paratyphi A. Οι μικροοργανισμοί αυτοί προσλαμβάνονται από τη στοματική οδό, 

συνήθως με μολυσμένες τροφές, φτάνουν στο λεπτό έντερο και εισέρχονται στα 

λεμφαγγεία και στην κυκλοφορία του αίματος. Μετά από επώαση 10-14 μέρες 

παρουσιάζεται πυρετός, κακοδιαθεσία, πονοκέφαλος, δυσκοιλιότητα, βραδυκαρδία 

και μυαλγία. Ο πυρετός φτάνει σε υψηλά επίπεδα και διογκώνεται ο σπλήνας και 

το συκώτι.   

    Φυματίωση : Οφείλεται στο μυκοβακτήριο της φυματιώσεως (Mycobacterium 

tuberculosis). Οι βάκιλλοι της φυματιώσεως προσβάλλουν κάθε οργανικό 

σύστημα με συμπτώματα που διαφέρουν. Κόπωση, αδυναμία, απώλεια βάρους, 

πυρετός, χρόνιος βήχας και αιμόπτυση είναι μερικά από τα συμπτώματα. Στην ίδια 

ομάδα μικροοργανισμών ανήκει και το Μυκοβακτηρίδιο της λέπρας, που προκαλεί 

της αντίστοιχη ασθένεια. 

    Άλλες ασθένειες στον άνθρωπο που οφείλονται σε βακτήρια : Γονόρροια 

(Neisseria gonorrhoeae), σύφιλη (Treponema pallidum), βρουκέλωση (μελιταίος 

πυρετός) (Brucella), κοκκύτης (Bordetella pertussis), ρικετσιώσεις (επιδημικός και 
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ενδημικός τύφος) (Rickettsia), χλαμυδιώσεις (ψιττάκωση, τράχωμα) (Chlamydia 

prittaci, Chlamydia trachomatis), μυκοπλασματική πνευμονία (Mycoplasma 

pneumoniae). 

    Βακτηριακές ασθένειες των φυτών : Σκωρίαση, που οφείλεται στο βακτήριο 

Ερμίνια αμυλόρορα (Erminia amylorora), που νεκρώνει τους ιστούς των άνθεων, 

των φύλλων και του μίσχου καταστρέφοντας τις μηλίες και αχλαδιές. 

Χαρακτηριστική είναι η εμφάνιση «σκωριάς» στα διάφορα μέρη του φυτού. Άλλες 

ασθένειες που μπορούμε να αναφέρουμε είναι οι κηλίδες των φύλλων του καπνού 

(Pseudomonas angulata), η καπνιά στη φασολιά (Pseudomonas phaseolicola), οι 

κηλίδες φρούτων (Xahthomonas pruni), ο μαρασμός του καλαμποκιού (Erwinia 

stewartii), ο μαρασμός των τοματοφυτειών (Corynebacterium insidiosum), η ψώρα 

πατατοφυτειών (streptomyces scabies), κ.ά. 

    Βακτηριακές ασθένειες των ζώων : Χολέρα των ορνιθοειδών (Pasteurella 

murtocida), άνθρακας των βοειδών, αλόγων, προβάτων και χοίρων (Bacillus 

anthracis), φυματίωση των κατοικίδιων πτηνών (Mycobacterium avium), 

βρουκέλλωση βοοειδών και αιγών (Brucella), τύφος ορνιθοειδών (Salmonella 

gallinarum), μαύρισμα μυών των σκελών βοειδών και αιγοπροβάτων (Clostridium 

chauvoei), κ.ά.  

  

 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

  Τα βακτήρια συναντώνται σε ακραίες περιβαλλοντικές 

συνθήκες. Πώς νομίζετε ότι οι μικροοργανισμοί αυτοί 

καταφέρνουν να επιβιώσουν; 

  

Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι οργανισμοί είναι ικανοί να αναπτυχθούν στη φύση 

μόνο σε ορισμένα όρια περιβαλλοντικών συνθηκών, όπως θερμοκρασίας, πίεσης, 

κλπ. Έξω από τα όρια αυτά επιζούν με δυσκολία ή οδηγούνται στο θάνατο. Το εύρος 

αυτών των συνθηκών είναι διαφορετικό για τα διάφορα βακτηριακά είδη. Ορισμένοι 

μικροοργανισμοί διαθέτουν μηχανισμούς ωσμωρύθμισης (αλατόφιλα βακτήρια), 

που τους επιτρέπει να αναπτύσσονται σε διαλύματα σακχάρου ή άλατος υψηλής 

ωσμωτικής πίεσης. Άλλοι μικροοργανισμοί ζουν σε συνθήκες υψηλής υδροστατικής 

πίεσης και γι’ αυτό το λόγο παρουσιάζουν ισχυρά κυτταρικά τοιχώματα και 
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σχήματα με σωληνοειδή μορφή. Σε ακραίες τιμές θερμοκρασίας, συναντούμε 

ψυχρόφιλα και θερμόφιλα βακτήρια, που προσαρμόζουν ανάλογα τον μεταβολισμό 

τους. Τα θερμόφιλα βακτήρια παράγουν ένζυμα με μεγαλύτερους ρυθμούς, αφού 

η υψηλές θερμοκρασίες καταστρέφουν μέρος από αυτά, ενώ οι ψυχρόφιλοι 

παρουσιάζουν βελτιωμένο σύστημα μεταφοράς διαλυτών μορίων μέσω της 

κυτταρικής μεμβράνης. Τέλος πρέπει να αναφέρουμε τη δημιουργία σπορίων, που 

διατηρούνται σε «λήθαργο» και βλαστάνουν όταν οι συνθήκες γίνουν ευνοϊκές. Έχει 

αναφερθεί ότι σπόρια βλάστησαν μετά από παραμονή σε «νάρκη» 150.000 χρόνια. 

  

  Υποθέτουμε ότι έχουμε στη διάθεσή μας ένα βακτηριακό 

κύτταρο, που διαιρείται κάθε 20 λεπτά. Ποιος θα είναι ο 

μικροβιακός πληθυσμός σε 24 ώρες; 

  

Στα πρώτα 20 λεπτά της ώρας τα έχουμε 2 βακτήρια, τα οποία με διαδοχικές 

διαιρέσεις αυξάνονται σε 4, 8, 16, 32, 64,..... ή διαφορετικά μπορούμε να γράψουμε 

2
2
, 2

3
, 2

4
, 2

5
, 2

6
, ......, 2

ν
. Σε 24 ώρες το βακτήριο θα διαιρεθεί 72 φορές, συνεπώς ο 

πληθυσμός διαμορφώνεται τελικά σε 2
72

  κύτταρα. Αν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί ο 

ρυθμός αυτός της αύξησης για 48 ώρες το βακτήριο θα δημιουργούσε απογόνους 

συνολικού βάρους 2,2  10
31

 gr ή περίπου 4.000 φορές το βάρος της γης. Η 

αύξηση  των βακτηριακών πληθυσμών συνήθως περιορίζεται ή από την εξάντληση 

των διαθέσιμων θρεπτικών συστατικών ή από τη συσσώρευση τοξικών προϊόντων 

του μεταβολισμού. 

  

  Ποια νομίζετε ότι είναι η σημασία των βακτηρίων για τον 

άνθρωπο; 

  

Πολλά βακτηριακά είδη είναι παθογόνα και έχουν συνδεθεί με ασθένειες στον 

άνθρωπο και στα ζώα και λιγότερο στα φυτά. Αρκετά διαβρώνουν υποστρώματα, 

όπως μάρμαρα, προκαλώντας συχνά σημαντικές φθορές σε μνημεία τέχνης (π.χ. 

Thiobacillus). Οι επιδράσεις των βακτηρίων δεν είναι πάντα βλαβερές. Υπάρχουν 

είδη με πολύ σημαντική προσφορά στην ανακύκλωση των βιοστοιχείων της γης και 

βακτηριακά είδη που χρησιμοποιούνται σε πολύπλευρες ανθρώπινες δραστηριότητες.  
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Επιγραμματικά θα μπορούσε να αναφερθεί η συνεισφορά των φωτοσυνθετικών 

βακτηρίων στην παραγωγή οξυγόνου, που είναι αναγκαίο για την αναπνοή των 

οργανισμών στα υδάτινα οικοσυστήματα, αλλά και στην παραγωγή διοξειδίου του 

άνθρακα, που είναι ίση περίπου με την ποσότητα που χρειάζονται τα φυτά για τη 

φωτοσύνθεση. Επιπλέον, υπάρχουν βακτήρια που δεσμεύουν το ατμοσφαιρικό 

άζωτο και το μετατρέπουν σε αμμωνία και τελικά την αμμωνία σε νιτρικά και 

νιτρώδη ιόντα, που μπορούν τα χρησιμοποιηθούν από τα φυτά. Σημαντικά είναι τα 

βακτήρια που οξειδώνουν ενώσεις του θείου και του σιδήρου. Τα μικροβιακά αυτά 

είδη χρησιμοποιούνται στη μεταλλουργία.  

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι τα βακτήρια αποικοδομούν κάθε είδους οργανικό 

υπόστρωμα, από όλους τους υδατάνθρακες έως τα προϊόντα του πετρελαίου. Έτσι, 

ευεργετική για τα ζώα είναι η διάσπαση της κυτταρίνης από συμβιωτικά βακτήρια 

στο στομάχι των μηρυκαστικών και χρήσιμη για τον άνθρωπο η μικροβιολογική 

μετατροπή του πετρελαίου και η αφομοίωση του μεθανίου. Η χρησιμοποίηση των 

βακτηριακών στελεχών για την αποικοδόμηση των αποβλήτων στις μονάδες 

βιολογικού καθαρισμού και για την παραγωγή διαφόρων ενζύμων, όπως 

πρωτεάσες, αμυλάσες, κλπ, αποτελούν σημαντικότατο πεδίο εφαρμογών, στη 

βελτίωση του περιβάλλοντος, στη παραγωγή ενέργειας (μεθανίου) και μικροβιακής 

πρωτεΐνης, που χρησιμοποιείται για ζωοτροφή, καθώς και στη παρασκευή 

απορρυπαντικών με ένζυμα.  

Η προσφορά των βακτηριακών στελεχών στη φαρμακευτική βιομηχανία είναι 

ανεκτίμητη αφού χρησιμοποιούνται στη παρασκευή φαρμάκων. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι το 5 % των αντιβιοτικών παράγεται από βακτήρια του γένους Bacillus 

(μπασιτρακίνη, πολυμυξίνη), ενώ το 75% παράγεται από βακτήρια του γένους 

Streptomyces (ακτινομυκίνη, ερυθρομυκίνη, στρεπτομυκίνη, χλωραμφαινικόλη, κ.ά.) 

και λιγότερο από τα γένη Nocardia. Άλλα βακτήρια παράγουν αμινοξέα και 

βιταμίνες. 

Στη μικροβιολογική παραγωγή τροφών η συμμετοχή των βακτηριακών στελεχών 

είναι καθοριστική. Η ζύμωση του γάλακτος πραγματοποιείται από τα γαλακτικά 

βακτήρια, που μετατρέπουν την λακτόζη σε γαλακτικό οξύ. Από τα πολυάριθμα 

γαλακτοκομικά προϊόντα μπορούμε να αναφέρουμε τα βουτυρόγαλα, ξινόγαλο, 

διάφορα τυριά, γιαούρτι. Η ίδια γαλακτική ζύμωση παρατηρείται στην παρασκευή 

κρασιού (μηλογαλακτική ζύμωση), τουρσιού και πράσινων ελιών. Τέλος τα 
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βακτήρια του οξικού οξέος, που μετατρέπουν την αιθανόλη σε οξικό οξύ και 

ευθύνονται για το ξίνισμα του κρασιού χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ξυδιού. 

Επιπλέον, πρέπει να αναφερθούμε στο θετικό ρόλο της φυσιολογικής χλωρίδας 

του ανθρωπίνου σώματος για τη διατήρηση της καλής υγείας και της φυσιολογικής 

λειτουργίας. Τα μέλη της φυσιολογικής χλωρίδας ζουν στις εσωτερικές και 

εξωτερικές επιφάνειες του ανθρωπίνου σώματος και γενικά εμποδίζουν την 

εγκατάσταση παθογόνων μικροοργανισμών. Ορισμένα βακτηριακά στελέχη του 

εντέρου συνθέτουν τις βιταμίνες Κ και Β12 και βοηθούν στην απορρόφηση των 

τροφών. 

  

  

  Με ποιους τρόπους μπορούμε να εμποδίσουμε την ανάπτυξη 

βακτηρίων στη τροφή μας; 

  

Οι περισσότερο συνηθισμένοι τρόποι που χρησιμοποιούμε είναι η απλή ψύξη ή 

κατάψυξη, με αποτέλεσμα να μειώνεται η μικροβιακή δραστηριότητα ή να σταματά 

και να αποφεύγεται έτσι η αλλοίωση των τροφών. Άλλοι τρόποι που 

χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μας ζωή είναι η προσθήκη μεγάλων ποσοτήτων 

άλατος ή ζάχαρης στις τροφές. Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την άλμη 

(γάρο) για τη διατήρηση του τυριού, το αλάτισμα του μπακαλιάρου ή του χοιρινού 

κρέατος και την υπερβολική ζάχαρη στη μαρμελάδα ή στα γλυκά του κουταλιού 

(σιρόπι). Η ξήρανση και η αφυδάτωση είναι ένας άλλος τρόπος διατήρησης των 

τροφών. Χαρακτηριστική είναι η διατήρηση αποξηραμένων φρούτων, σύκα, 

σταφίδες, δαμάσκηνα, κ.ά. Η αφυδάτωση είναι μια διαδικασία ξήρανσης με αργό και 

ελεγχόμενο τρόπο, προκειμένου οι τροφές να μην χάνουν την θρεπτική τους αξία και 

τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες τους (άρωμα, γεύση, κλπ). Για παράδειγμα 

αναφέρουμε χυμούς φρούτων, αποβουτυρωμένο γάλα (σκονόγαλο), αυγά, καφές, 

τσάι, κλπ.  

Η χρήση αντιβιοτικών, συντηρητικών και αντιοξειδωτικών για τη συντήρηση 

των τροφών είναι πολύ διαδεδομένη στη βιομηχανία τροφίμων. Οι συνηθέστερες 

ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι η νισίνη, η τετρακυκλίνη, το νιτρικό νάτριο, το 

προπιονικό οξύ, το βενζοϊκό οξύ, η βουτυλιωμένη υδροξυανισόλη (ΒΗΑ) και 

υδροξυτολουΐνη (ΒΗΤ).  
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Τέλος με την αποστείρωση νεκρώνονται πλήρως όλοι οι ζωντανοί 

μικροοργανισμοί, καταστρέφονται ακόμη και τα ανθεκτικά σπόρια. Η θέρμανση 

αποτελεί την πιο χρησιμοποιημένη μέθοδο αποστείρωσης. Το βράσιμο (υγρή 

θέρμανση) ή το ψήσιμο (ξηρή θέρμανση) απαλλάσσει τις τροφές από τα μικρόβια. Η 

καλύτερη αποστείρωση επιτυγχάνεται στη χύτρα (120 °C για 30 λεπτά) ή στο φούρνο 

(160-180 °C για 1,5 -2 ώρες). Η θερμοκατεργασία των τροφών εφαρμόζεται και στην 

κονσερβοποίηση, με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η απώλεια θρεπτικών 

συστατικών. Η αποστείρωση με ακτινοβόληση των τροφών με ακτίνες γ και x, έχει 

περιορισμένη εφαρμογή, αλλά είναι ικανή να καταστρέψει πλήρως της βλαστητικές 

μορφές αλλά και τα σπόρια. 

Η παστερίωση είναι μια απλή και αποτελεσματική θερμο-επεξεργασία του 

γάλακτος, του οίνου και του ζύθου με την οποία καταστρέφονται οι μικροοργανισμοί. 

Παθογόνοι μικροοργανισμοί (σαλμονέλλες, σιγγέλες, σταφυλόκοκκοι, 

στρεπτόκοκκοι, βακτήρια της διφτερίτιδας και φυματίωσης, βρουκέλλες), που 

μεταφέρονται με το γάλα, καταστρέφονται αν θερμανθούν στους 62.9 °C για 30 

λεπτά ή στους 71°C για 15 δευτερόλεπτα. Με τη παστερίωση δεν καταστρέφονται τα 

σπόρια, γι’ αυτό πρέπει να προϊόντα να διατηρούνται στο ψυγείο. 

  

  Πως γίνεται η διχοτόμηση των βακτηρίων; 

  

Ο μονογονικός τρόπος αναπαραγωγής των βακτηρίων προϋποθέτει της εγκάρσια 

διχοτόμηση του κυττάρου που συμβαίνει μετά τον διπλασιασμό του γενετικού 

υλικού του βακτηρίου. Το βακτηριακό DNA είναι κυκλικό μόριο, που αντιγράφεται 

δίνοντας γένεση σε δύο πανομοιότητα κυκλικά μόρια DNA, που αποχωρίζονται. Με 

το διαχωρισμό των δύο θυγατρικών πυρήνων αρχίζει η εσωπτύχωση της κυτταρικής 

μεμβράνης που διαχωρίζει τα δύο θυγατρικά κύτταρα, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει η 

δημιουργία και αύξηση του νέου τοιχώματος στο εσωτερικό του κυττάρου με την 

απόθεση υλικών από τα δύο θυγατρικά κύτταρα. Με την ολοκλήρωση του εγκάρσιου 

τοιχώματος τα κύτταρα αποχωρίζονται. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Ποια είναι τα βασικά γνωρίσματα των προκαρυωτικών κυττάρων; 

  

Απάντηση 

  

Το προκαρυωτικό κύτταρο δεν διαθέτει τυπικό πυρήνα, που να περιβάλλεται 

από πυρηνική μεμβράνη και το γενετικό του υλικό, που βρίσκεται στο 

κυτταρόπλασμα, αποτελείται από ένα κυκλικό μόριο DNA. Στο κυτταρόπλασμα 

περιέχονται τα ριβοσώματα, που είναι μικρότερα από τα ευκαρυωτικά και είναι 

υπεύθυνα για τη πρωτεϊνοσύνθεση και κυτταροπλασματικά έγκλειστα 

υδατανθράκων, αζώτου και θείου. Το προκαρυωτικό κύτταρο δεν διαθέτει 

μιτοχόνδρια, πλαστίδια, ενδοπλασματικό δίκτυο και σύστημα Golgi. Η κυτταρική 

(πλασματική) μεμβράνη είναι απλή, ενώ εξωτερικά το κύτταρο περιβάλλεται από 

κυτταρικό τοίχωμα που αποτελείται από μουρεΐνη, τειχοϊκά οξέα, πρωτεΐνες, 

πολυσακχαρίτες και λιποπολυσακχαρίτες. Εξωτερικά του τοιχώματος, μπορούμε να 

διακρίνουμε ένα παχύ βλεννώδες στρώμα, την κάψα, και σε ορισμένες ομάδες τα 

μαστίγια και τα μικροσκοπικά ινίδια. 

  

2) Σε τι εξυπηρετεί τα βακτήρια ο σχηματισμός σπορίων; 

  

Απάντηση 

  

Κάτω από δυσμενείς συνθήκες για την ανάπτυξη των βακτηρίων, όπως η έλλειψη 

τροφής, ξηρασία, χαμηλή θερμοκρασία, ορισμένα βακτηριακά στελέχη (Bacillus, 

Clostridium) σχηματίζουν σπόρια, που είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά σε ακραίες 

περιβαλλοντικές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό τα συγκεκριμένα βακτηριακά 

στελέχη αποφεύγουν την θανάτωση και εξασφαλίζουν την επιβίωση έως ότου 

επανέλθουν οι ευνοϊκές συνθήκες που θα επιτρέψουν την ενεργοποίηση του σπορίου 

και την επάνοδο στο βλαστικό κυτταρικό τύπο. 
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3) Τι βακτήρια θα δείτε αν παρατηρήσετε στο μικροσκόπιο παρασκεύασμα 

από χώμα; 

  

Απάντηση 

  

Ένα γραμμάριο συνηθισμένου γόνιμου εδάφους περιέχει αρκετά εκατομμύρια 

βακτήρια, ένα εκατομμύριο σπόρους μυκήτων, 50.000 κυανοφύκη και 25.000 

πρωτόζωα. Όλοι αυτοί οι μικροοργανισμοί τρέφονται από οργανική ύλη, που 

προέρχεται από τα φυτά και τα ζώα. Τα βακτήρια του εδάφους ανοργανοποιούν τις 

οργανικές ενώσεις για να παράγουν διοξείδιο του άνθρακα, νιτρικά και νιτρώδη 

ιόντα, θειϊκά και φωσφορικά ιόντα απαραίτητα για την θρέψη των φυτών. Αυτοί οι 

κύκλοι των στοιχείων εξαρτώνται πλήρως από τους μικροοργανισμούς του εδάφους. 

Έχοντας υπόψη μας τις πληροφορίες αυτές, σε ένα παρασκεύσμα από χώμα θα 

παρατηρούσαμε βακτήρια που διασπούν την κυτταρίνη και τη λιγνίνη 

(Cellulomonas, Flavobacterium, Mycobacterium, Pseudomonas, Micrococcus), 

βακτηριακά στελέχη που συμμετέχουν στον κύκλο του αζώτου (Clostridium, 

Nitrosomonas, Nitrobacter, Pseudomonas, Rhizobium, Azotobacter), του θείου 

(Thiobacillus) και του φωσφόρου. Ορισμένα από τα βακτηριακά στελέχη των υγρών 

εδαφών είναι τα φωτοσυνθετικά αυτότροφα βακτήρια (κυανοπράσινα, πράσινα και 

ιώδη), που για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες χρησιμοποιούν ανόργανες 

ενώσεις, ενώ τα περισσότερα είναι ετερότροφα βακτήρια. 

  

4) Αν αποστειρώσουμε το γάλα, θα καταστρέψουμε όλα τα βακτήρια και τα 

σπόρια τους. Γιατί λοιπόν δεν το αποστειρώνουμε, αλλά το παστεριώνουμε; 

  

Απάντηση 

Η αποστείρωση είναι μια διαδικασία που προϋποθέτει την έκθεση του προϊόντος 

σε υψηλές θερμοκρασίες. Ειδικά για το γάλα το αποτέλεσμα θα ήταν η καταστροφή 

των πρωτεϊνών, η μείωση δηλαδή της  θρεπτικής αξίας του γάλακτος και βέβαια η 

γευστική του υποβάθμιση. Παρόλο αυτά στο γάλα γίνεται αποστείρωση, με μια 

ειδική διαδικασία που περιλαμβάνει την στιγμιαία θέρμανση στους 135 °C, με τρόπο 

ώστε να εμποδίζεται το καστάνιασμα. Το αποστειρωμένο γάλα σφραγίζεται κάτω από 

άσηπτες συνθήκες σε αποστειρωμένα δοχεία και μπορεί να διατηρηθεί για αρκετό 

χρονικό διάστημα και να έχει τη γεύση και το άρωμα του παστεριωμένου γάλακτος. 
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5) Αφού συλλέξετε πληροφορίες για τη διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων, 

φανταστείτε ότι ζείτε και εσείς στην Αρχαία Ελλάδα. Με ποιους τρόπους θα 

μπορούσατε να εμποδίσετε την ανάπτυξη ετερότροφων βακτηρίων στην τροφή 

σας; Γράψτε μια παράγραφο, για να περιγράψετε τις μεθόδους σας. 

  

Απάντηση 

  

Σημείωση : Ο μαθητής είναι αναγκασμένος να αναζητήσει πηγές σχετικά με 

την διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων και να περιγράψει τις πιθανές μεθόδους 

διατήρησης των τροφών που χρησιμοποιούσαν. Στοιχεία για τις μεθόδους 

αποστείρωσης θα βρει ο μαθητής στις ερωτήσεις γνώσεως του παρόντος 

κεφαλαίου. 

  

Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε ως πιθανές μεθόδους διατήρησης των 

τροφών από τους Αρχαίους Έλληνες την αφυδάτωση και ξήρανση των τροφών, το 

κάπνισμα των τροφών, το αλάτισμα  (πάστωμα), την προσθήκη υπερβολικής 

ποσότητας ζάχαρης, το ξίνισμα.       

  

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

  

ΑΣΚΗΣΗ 7: 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ--ΧΡΩΣΗ ΚΑΤΑ GRAM 

  

Τα βακτήρια ταξινομούνται σε Gram θετικά ή αρνητικά ανάλογα με το αν 

χρωματίζονται με τη μέθοδο Gram. Η μέθοδο αυτή πήρε την ονομασία από το Δανό 

μικροβιολόγο Cristian Gram, που το 1884 προσπάθησε να χρωματίσει εκλεκτικά μια 

ομάδα βακτηρίων που βρίσκονταν σε μολυσμένους ιστούς. Όλα τα κύτταρα 

χρωματίζονται πρώτα με κρυσταλλικό ιώδιο και ιώδιο και στη συνέχεια πλένονται 

με ακετόνη ή αλκοόλη. Το πλύσιμο αυτό αποχρωματίζει μια κατηγορία βακτηρίων 

που ονομάστηκαν αρνητικά κατά Gram (Gram – ), ενώ δεν επηρεάζει κάποια άλλα 

βακτήρια, που παραμένουν χρωματισμένα και ονομάζονται θετικά κατά Gram 

(Gram +). Τα αποχρωματισμένα βακτήρια μπορούμε να τα βάψουμε με διαφορετικό 
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χρώμα χρησιμοποιώντας μια αντι-χρωστική. Αν η αντι-χρωστική είναι η σαφρανίνη 

τα αρνητικά κατά Gram βακτήρια θα εμφανίσουν κόκκινο χρώμα, ενώ τα θετικά 

κατά Gram ιώδες ή μπλε. H διαφορά μεταξύ θετικών και αρνητικών κατά  Gram 

βακτηρίων οφείλεται στη διαφορετική σύσταση του κυτταρικού τοιχώματος. 

Πριν την χρώση είναι απαραίτητη η μονιμοποίηση των μικροοργανισμών σε 

αντικειμενοφόρους πλάκες. Με τη μονιμοποίηση νεκρώνονται οι μικροοργανισμοί 

και ιζηματοποιείται το κυτταρόπλασμά τους, ενώ η δομή τους διατηρείται κανονική 

και τα οργανίδια στη θέση τους. Η μη καλή μονιμοποίηση έχει ως συνέπεια να 

ξεπλυθούν οι μικροοργανισμοί από την αντικειμενοφόρο πλάκα ή στην καλύτερη 

περίπτωση να σπάσουν τα  τοιχώματα και να γίνει διάρρηξη του κυττάρου.   

   

AΣΚΗΣΗ 9: 

ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΖΥΜΩΣΗ 

  

Τα βακτήρια του γαλακτικού οξέος παράγουν από σάκχαρα μεγάλες ποσότητες 

γαλακτικού οξέος. Η οξίνιση που προκαλούν στις τροφές κάνει αδύνατη την 

ανάπτυξη των περισσοτέρων μικροοργανισμών. Εκτός από το ότι παράγουν προϊόντα 

με εξαιρετική γεύση αποτελούν μέσο συντήρησης των τροφίμων. 

Η ζύμωση του γάλακτος πραγματοποιείται από τα γαλακτικά βακτήρια, που 

μετατρέπουν τη λακτόζη σε γαλακτικό οξύ. Το γιαούρτι παράγεται με ζύμωση του 

γάλακτος από τα στελέχη Lactobacillus bulgaticus και Streptococcus thermophilus 

στους 38-40°C. Το χαρακτηριστικό άρωμα του γιαουρτιού οφείλεται στη 

συσσώρευση γαλακτικού οξέος και ακεταλδεΰδης. Η καυστική γεύση της 

ακεταλδεΰδης μετριάζεται με την προσθήκη διαφόρων φρουτοχυμών. 

Η εκκίνηση της ζύμωσης γίνεται είτε με τη χρησιμοποίηση γιαουρτιού, 

πλούσιου σε γαλακτικά βακτήρια είτε με την προσθήκη βακτηρίων του γαλακτικού 

οξέος. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί και η περιορισμένη χρήση της πυτιάς 

(χυμοσίνης), ενός ενζύμου που συλλέγεται από το στομάχι (ήνυστρο) νεαρών 

μοσχαριών ηλικίας 10-30 ημερών, που χρησιμοποιείται για τη πήξη των πρωτεϊνών 

του γάλακτος. Η χρήση των πηκτικών ενζύμων, χυμοσίνη και πεψίνη, αφορά κυρίως 

στην παρασκευή τυριού. 

Η γαλακτική ζύμωση, εκτός από την παρασκευή προϊόντων του γάλακτος, 

γιαούρτι, τυρί, χρησιμοποιείται στην παρασκευή κρασιού (μηλογαλακτική 

ζύμωση), τουρσιού και πράσινων ελιών.  
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Η μικροβιολογική παραγωγή τροφών, αποτελεί ένα κλάδο αιχμής της 

Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας. Οι δυνατότητες της γενετικής βελτίωσης των 

μικροοργανισμών και η παραγωγή ενζύμων διαμόρφωσε μια νέα δυναμική στο χώρο 

της Βιοτεχνολογίας, όπου πλέον η κατευθυνόμενη ζύμωση για την παραγωγή 

τροφών από μεταλλαγμένα μικροβιακά στελέχη είναι γεγονός με άριστα 

αποτελέσματα, κυρίως στο κλάδο της γαλακτοκομίας.   

  

 

1.5 ΟΙ ΙΟΙ 

  

...ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

    Η λέξη ιός προέρχεται από τη λέξη «ίημι» που σημαίνει ρίχνω και αναφέρεται 

στο δηλητήριο που ρίχνουν μερικά ζωικά είδη. η ορολογία δείχνει την αδυναμία 

που είχαν οι επιστήμονες αρκετά χρόνια πριν να προσδιορίσουν το αίτιο αρκετών 

ασθενειών. Με το πέρασμα των δεκαετιών και με την εξέλιξη του ηλεκτρονικού 

μικροσκοπίου μπόρεσαν οι επιστήμονες να παρατηρήσουν και να περιγράψουν 

τους διαφόρους ιούς.   

    Το 1892 o D.J. Ivanowsky, βρήκε ότι το εκχύλισμα από φυτά που είχαν 

προσβληθεί από τη ασθένεια μωσαϊκή του καπνού, διατηρούσε την 

μολυσματικότητά του, ακόμη και αν το περνούσε από ηθμό ικανό να εμποδίσει το 

πέρασμα των βακτηρίων. Υπέθεσε ότι ο παράγοντας αυτός ήταν ένας άλλος πιο 

μικροσκοπικός μικροοργανισμός. Τις επόμενες δεκαετίες αποδείχτηκε ότι πολλές 

ασθένειες οφείλονται σε τέτοιους παράγοντες, που διέρχονται από ηθμούς με πολύ 

μικρούς πόρους. Έτσι, οι παράγοντες αυτοί ονομάστηκαν διηθητοί ιοί. Τέτοιοι 

διηθητοί παράγοντες είχε βρεθεί το 1915 ότι προσβάλλουν και κύτταρα βακτηρίων 

και ονομάστηκαν βακτηριοφάγοι. Το 1935, ο Stanley έδειξε ότι το μολυσματικό 

στοιχείο της μωσαϊκής του καπνού μπορούσε να κρυσταλλωθεί, δεν 

αναπτύσσονταν σε βακτηριακά θρεπτικά μέσα και ήταν πρωτεϊνικής φύσεως. Εν’ 

τω μεταξύ, το 1932, είχε κατασκευαστεί το πρώτο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, με το 

οποίο παρατηρήθηκαν οι ραβδόμορφοι ιοί που προκαλούσαν την ασθένεια στα 

φύλλα του καπνού. Μετά το 1950 αρχίζει η συστηματική μελέτη των ιών, έως και 

σήμερα, που ενώ η βιοχημεία και η μοριακή βιολογία των ιών έγινε απόλυτα 
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κατανοητή συνεχίζει η μελέτη τους να αποτελεί κύριο ερευνητικό αντικείμενο 

πολλών επιστημονικών ομάδων. 

    Οι ιοί είναι ακυτταρικοί μικροοργανισμοί, δεν έχουν πυρήνα, οργανίδια, 

συστήματα παραγωγής ενέργειας και όργανα κίνησης, είναι υποχρεωτικά 

ενδοκυτταρικά παράσιτα και για τον πολλαπλασιασμό τους χρησιμοποιούν τους 

μηχανισμούς του κυττάρου - ξενιστή. Το μέγεθός τους είναι αρκετά μικρό και 

κυμαίνεται από 20-300 nm. Επομένως, δεν είναι ορατοί με το κοινό οπτικό 

μικροσκόπιο, αλλά μόνο με το ηλεκτρονικό. Το σχήμα τους είναι συνήθως 

σφαιρικό, νηματοειδές ή με προεξοχές. Ανάλογα με το κύτταρο που παρασιτούν, 

κατατάσσονται σε ιούς των βακτηρίων ή βακτηριοφάγους (φάγους), σε ιούς 

των φυτών και ιούς των ζώων. 

    Οι ιοί αποτελούνται από ένα μόριο νουκλεϊνικού οξέος (DNA ή RNA), που 

περιβάλλεται από πολλά μόρια μίας ή λίγων πρωτεϊνών, σχηματίζοντας την 

πρωτεϊνική κάψα ή καψίδιο. Οι πιο σύνθετοι ιοί περιβάλλονται, έξω από το 

καψίδιο, με το φάκελο, που είναι τροποποιημένη κυτταρική μεμβράνη από το 

κύτταρο - ξενιστή. Στο εσωτερικό του καψιδίου, σε ορισμένους ιούς μαζί με το 

γενετικό υλικό συνυπάρχουν ένζυμα, που χρησιμοποιούνται από τον ιό κατά τη 

διείσδυσή του στο κύτταρο ξενιστή. 

    Οι ιοί αναπαράγονται μόνο μέσα σε ζωντανά κύτταρα. Υπάρχουν ιοί που 

διεισδύουν ολόκληροι μέσα στο κύτταρο-ξενιστή και άλλοι που αφήνουν μόνο το 

γενετικό τους υλικό να μπει στο κύτταρο. Με την είσοδο του ιού, ολόκληρος ο 

μεταβολικός μηχανισμός του κυττάρου βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο του ιικού 

γενετικού υλικού. Το DNA ή το RNA αντιγράφονται σε πολλά αντίτυπα και στη 

συνέχεια συνθέτονται οι πρωτεΐνες του καψιδίου και τα ένζυμα του ιού. Γίνεται 

συγκρότηση των ιών και έξοδος από το κύτταρο - ξενιστή, με διάρρηξη της 

κυτταρικής μεμβράνης και καταστροφή του κυττάρου. Οι νέοι ιοί είναι έτοιμοι να 

μολύνουν και άλλα κύτταρα. 

    Οι ιοί παρουσιάζουν εξειδίκευση ως προς την ικανότητα να προσβάλλουν τα 

κύτταρα του ξενιστή. Έτσι, προτιμούν όχι μόνο ένα είδος οργανισμού αλλά και 

ένα μόνο είδος κυττάρων, νευρικά κύτταρα, ηπατικά κύτταρα, λεμφοκύτταρα, κλπ. 
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 ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ 

ΣΤΟΥΣ ΙΟΥΣ. 

  

    Γενικευμένες νόσοι : Είναι οι νόσοι κατά τις οποίες ο ιός εξαπλώνεται σε όλο το 

σώμα μέσω του αίματος και προσβάλλει πολλαπλά όργανα. Αυτές περιλαμβάνουν 

την ευλογία, τη δαμαλίτιδα, την ιλαρά, την ερυθρά, την ανεμοβλογιά, τον κίτρινο 

πυρετό, τους εντεροϊούς και πολλές άλλες. Χαρακτηριστικό είναι η εμφάνιση 

δερματικών εξανθημάτων. Ο ιός της ερυθράς όταν προσβάλει την έγκυο, έχει ως 

αποτέλεσμα την μόλυνση του πλακούντα και του εμβρύου. Κατά το πρώτο 

τρίμηνο της κύησης, η μόλυνση οδηγεί με μεγάλες πιθανότητες σε αποβολή ή 

δυσπλασίες του εμβρύου. 

    Νόσοι του νευρικού συστήματος : Πολιομυελίτιδα, άσηπτη μηνιγγίτιδα, λύσσα, 

εγκεφαλίτιδες. 

    Νόσοι της αναπνευστικής οδού : Ινφλουέντζα, παραϊνφλουέντζα, πνευμονίτιδα 

και βρογχιολίτιδα από τον ιό αναπνευστικού συγκυτίου, φαρυγγίτιδα από αδενοϊό, 

κοινό κρυολόγημα. 

    Εντοπισμένες νόσοι του δέρματος και των βλεννογόνων : Ο ιός  του απλού 

έρπητα τύπου Ι και ΙΙ, μολυσματική τέρμινθος, έρπητας ζωστήρας, ακροχορδόνες 

(παποβα-ιοί). 

    Νόσοι του οφθαλμού : Επιπεφυκίτιδα από αδενοϊό και ιό Newcastle, ερπητική 

ερπητική κερατοεπιπεφυκίτιδα και επιδημική αιμοραγική επιπεφυκίτιδα. 

    Νόσοι του ήπατος : Ηπατίτιδα τύπου Α, Β, C, D και Ε, κίτρινος πυρετός, 

ερπητοϊοί (μεγαλοκυτταροϊός, ιός ΕΒ) και ιός ερυθράς. 

    Νόσοι των σιελογόνων αδένων : Παρωτίτιδα και μεγαλοκυτταροϊός. Ο ιός της 

παρωτίτιδας όταν προσβάλει εφήβους ή άνδρες, μπορεί να προκαλέσει ορχίτιδα, 

που μπορεί, σε σπάνιες περιπτώσεις να οδηγήσει σε στείρωση.  

    Νόσοι γαστρεντερικής οδού : Ροταϊός, ιός τύπου Norwalk, ιός Echo. 

    Νόσοι των κυττάρων του αίματος : Ιός ΕΒ (Epstein-Barr), HTLV, ιός του AIDS 

(HIV). 

    Ογκογόνοι ιοί :  Ορισμένοι από τους ιούς έχουν ενοχοποιηθεί για την πρόκληση 

καρκίνου στον άνθρωπο. Οι ιοί αυτοί είναι ο ερπητοϊός ΕΒ, ο ιός της ηπατίτιδας 

Β, ο ιός του απλού έρπητα 2, ο ιός του θηλώματος και ο ιός ΗΤL. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

  Δώστε τον ορισμό του ιού και προσπαθήστε να απαντήσετε 

στο ερώτημα αν οι ιοί πρέπει να θεωρούνται οργανισμοί. 

  

Ένας πρόσφατος ορισμός για τους ιούς που υιοθετείται από αρκετούς 

σημαντικούς μικροβιολόγους είναι ο εξής: « οι ιοί είναι οντότητες των οποίων τα 

γονιδιώματα είναι στοιχεία νουκλεϊνικού οξέος που πολλαπλασιάζονται σε ζωντανά 

κύτταρα με τη χρήση των βιοσυνθετικών μηχανισμών των κυττάρων αυτών, 

καθοδηγούν τη σύνθεση εξειδικευμένων στοιχείων τα οποία μπορούν να μεταφέρουν το 

γονιδίωμα του ιού σ’ άλλα κύτταρα». Οι ιοί σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, έχουν την 

ικανότητα της παρασιτικής διαβίωσης (παρασιτισμός σε γενετικό επίπεδο) και 

ταυτόχρονα  διαθέτουν μια εξωκυττάρια μολυσματική φάση, τα ιοσωμάτια, που 

παράγονται με την καθοδήγηση του ιού. 

Στο ερώτημα αν οι ιοί θεωρούνται οργανισμοί, η απάντηση καθορίζεται από τον 

ορισμό που δίνουμε για τη ζωή και τον οργανισμό. Σύμφωνα με τον Lwoff «ένας 

οργανισμός είναι μια ανεξάρτητη μονάδα, στην οποία ενσωματώνονται ανεξάρτητες 

δομές και λειτουργίες, που συνεισφέρει στην επιβίωση ενός πληθυσμιακού αθροίσματος 

παρόμοιων μονάδων». Ο άνθρωπος είναι μια τέτοια μονάδα, τα κύτταρά του όμως 

δεν θεωρούνται οργανισμοί, αφού οι δομές και λειτουργίες τους δεν είναι 

ανεξάρτητες. Οι ιοί σύμφωνα με τον ορισμό αυτό δεν θα έπρεπε να θεωρούνται 

οργανισμοί, αφού δεν παρουσιάζουν ανεξαρτησία. Το ίδιο βέβαια έπρεπε να ισχύει 

για τα παράσιτα, δηλ. να μην θεωρούνται οργανισμοί. 

Ένας άλλος ορισμός θεωρεί ότι οι οργανισμοί διαθέτουν ατομικότητα, ιστορική 

συνέχεια και εξελικτική ανεξαρτησία. Οι ιοί συνεπώς μπορούν να θεωρηθούν 

οργανισμοί αφού διαθέτουν αυτές τις ιδιότητες. Συγκεκριμένα επιζούν και μετά τον 

θάνατο του κυττάρου ή του οργανισμού στον οποίο παρασιτούν και μπορούν να 

μετακινούνται μεταξύ των ξενιστών. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Πώς κατατάσσονται οι ιοί, αν ληφθεί ως κριτήριο τα κύτταρα στα οποία 

παρασιτούν; 

  

Απάντηση 

  

Οι ιοί κατατάσσονται σε ιούς των βακτηρίων ή βακτηριοφάγους, σε ιούς των 

φυτών και ιούς των ζώων. 

   

2) Μπορεί ο ιός της πολιομυελίτιδας να προσβάλλει τα κύτταρα του ήπατος; 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

  

Απάντηση 

  

Η πολιομυελίτιδα είναι οξεία λοιμώδης νόσος, που στη βαριά μορφή της 

προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η καταστροφή των κινητικών νευρώνων 

στο νωτιαίο μυελό έχει ως αποτέλεσμα την παράλυση. Ο ιός χαρακτηρίζεται από 

μεγάλη εξειδίκευση, αφού διεισδύει σε ορισμένους τύπους νευρικών κυττάρων. 

Επομένως, δεν μπορεί να προσβάλλει τα κύτταρα του ήπατος, αφού αναγνωρίζει 

μόνο τους νευρώνες. 

  

3) Το ερώτημα που απασχολεί τους επιστήμονες από την ανακάλυψη των ιών 

είναι αν οι ιοί πρέπει να θεωρούνται μικροοργανισμοί. Αναζητήστε στοιχεία σε 

βιβλιογραφικές ή άλλες πηγές, συμβουλευθείτε ειδικούς επιστήμονες και δώστε 

τη δική σας απάντηση, τεκμηριώνοντας την άποψή σας. Γράψτε ένα μικρό 

άρθρο και παρουσιάστε το στην τάξη. 

  

Απάντηση 

  

Σημείωση: Ο μαθητής οφείλει να εργαστεί χρησιμοποιώντας βιβλιογραφικές 

αναφορές και να δώσει την προσωπική του άποψη στην τάξη. Σχετικά στοιχεία 

έχουν δοθεί ήδη στις ερωτήσεις γνώσεως.  
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (του σχολ. βιβλίου)     

  

1) Όλα τα τυποποιημένα τρόφιμα και τα ποτά που κυκλοφορούν στις χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναγράφουν στις ετικέτες τους όλα τα 

χημικά πρόσθετα που περιέχουν, με το όνομά τους ή με τον κωδικό «Ε», π.χ. 

Ε105. Σκοπός αυτής της οδηγίας είναι να διευκολύνει τους καταναλωτές να 

γνωρίζουν τι αγοράζουν. Να αναγνωρίσετε στις ετικέτες της εικόνας τα πρόσθετα 

αυτά. 

  

Απάντηση 

  

Στην αριστερή εικόνα τα πρόσθετα που περιέχονται είναι καταχωρημένα με την 

κωδική τους ονομασία Ε102, Ε124, Ε133. Επιπλέον περιέχεται κιτρικό οξύ ως μέσο 

οξίνισης και διατήρησης του προϊόντος.  

Στη δεξιά εικόνα μπορούμε να διακρίνουμε ως πρόσθετο το σορβικό οξύ.  

  

2) Καταγράψτε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εμποδίσουμε την 

αλλοίωση των τροφών. 

  

Απάντηση 

  

Οι τρόποι διατήρησης των τροφών είναι οι παρακάτω: αποστείρωση με θέρμανση 

ή ακτινοβόληση, παστερίωση με θέρμανση, ξήρανση και αφυδάτωση, ψύξη και 

κατάψυξη, προσθήκη υπερβολικής ποσότητας αλατιού ή ζάχαρης, ξίνισμα, χρήση 

αντιβιοτικών, συντηρητικών και αντιοξειδωτικών. 

  

  

3) Σημειώστε ένα (+) στις κενές στήλες, όπου κατά τη γνώμη σας υπάρχουν 

τα οργανίδια που αναφέρονται στην πρώτη στήλη: 

  

Απάντηση 
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                       Υπάρχουν στο : 

  Κυτταρικές δομές προκαρυωτικό κύτταρο   ευκαρυωτικό κύτταρο 

       φυτού    ζώου 

 κυτταρικό τοίχωμα              +              +   

 κυτταρική μεμβράνη              +        +       + 

   κυτταρόπλασμα              +       +        + 

       πυρήνας         +       + 

      ριβοσώματα              +       +       + 

        έγκλειστα              +     

        

  

4) Γιατί ο οδοντογιατρός αλλάζει το κάλυμμα που βρίσκεται στο προσκέφαλο 

της οδοντιατρικής καρέκλας κάθε φορά που κάθεται άλλος ασθενής; Θα πρέπει 

να γίνεται το ίδιο στα καθίσματα τουριστικών λεωφορείων, αεροπλάνων, πλοίων 

και τρένων; Να το αιτιολογήσετε. 

  

Απάντηση  

  

Ο οδοντογιατρός τηρώντας τους κανόνες υγιεινής για την προστασία των 

ασθενών, αλλάζει το προσκέφαλο της καρέκλας, αποστειρώνει τα εργαλεία του και 

φορά τη μάσκα κατά την ώρα της επέμβασης. Ειδικά για το προσκέφαλο της 

καρέκλας η αλλαγή του επιβάλλεται, παντού όπου εναλλάσσονται διαφορετικοί 

άνθρωποι, αεροπλάνα, λεωφορεία, πλοία, τρένα, κλπ., με στόχο την αποφυγή 

μεταφοράς παθογόνων παραγόντων από το ένα άτομο στο άλλο. Πρέπει να 

σημειώσουμε ότι στο τριχωτό της κεφαλής παρατηρούνται μυκητιάσεις από τα είδη 

Microsporum και Trichophyton, που προκαλούν ερυθρότητα, οίδημα, απολέπιση, 

σχηματισμό φλυκταινών και σε μερικές περιπτώσεις έντονη φλεγμονή (κηρίο). Οι 

μύκητες αυτοί μπορούν να περάσουν μέσω του καλύμματος του προσκέφαλου από 

άτομο σε άτομο, μολύνοντας το τριχωτό της κεφαλής, εγκαθιστώντας 

δερματομυκητιάσεις. 
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5) Για ποιο λόγο δεν πρέπει να δανείζεστε την πετσέτα, τη χτένα, την 

οδοντόβουρτσα από κάποιον άλλο; 

  

Απάντηση 

  

Τα προσωπικά είδη υγιεινής δεν πρέπει να δανείζονται σε άλλο άτομο γιατί 

μεταφέρουν μικροοργανισμούς, από διάφορα σημεία του σώματος. Εκτός από τα 

μικρόβια της φυσιολογικής χλωρίδας, υπάρχουν παθογόνα στελέχη, που 

μεταφέρονται και είναι δυνατόν να μολύνουν ένα υγιές άτομο. 

  

6) Ένας φίλος στην παρέα σας υποστηρίζει πως οι βιολόγοι πρέπει να βρουν 

κάποιο τρόπο, για να μας απαλλάξουν από όλα τα βακτήρια. Τι θα του 

απαντούσατε; Αναπτύξτε τις απόψεις σας σε μια παράγραφο. 

  

Απάντηση 

  

Σημείωση: Στο υποκεφάλαιο 1.4, που αφορά στα βακτήρια, στις ερωτήσεις 

γνώσεως μπορεί ο μαθητής να ανατρέξει, προκειμένου να απαντήσει στην 

ερώτηση του βιβλίου, αναπτύσσοντας τις απόψεις του.  

  

7) Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες κατάψυξης τροφίμων και 

δώστε μια εξήγηση για καθεμία από αυτές:  

α/ καταψύξτε τα τρόφιμα αμέσως μετά την παραγωγή ή συγκομιδή τους. 

β/ ρυθμίστε τον καταψύκτη στη χαμηλότερη θερμοκρασία μερικές ώρες πριν 

τοποθετήσετε τα τρόφιμα σε αυτόν. 

γ/ τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί και μαλακώσει δεν πρέπει να καταψύχονται. 

  

Απάντηση 

  

α/ Οι δραστηριότητες των μικροοργανισμών είναι υπεύθυνες για τη σήψη και 

γενικά τη φθορά των τροφών. Οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να επιβραδυνθούν ή 

να σταματήσουν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Δεδομένου του ελάχιστου χρόνου 

διπλασιασμού του μικροβιακού πληθυσμού, όσο πιο γρήγορα από την παραγωγή ή 

συγκομιδή καταψύξουμε το προϊόν τόσο λιγότερο είναι μικροβιακά επιβαρημένο.  
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β/ Η ποιότητα του κατεψυγμένου προϊόντος εξαρτάται από την ταχύτητα με την 

οποία καταψύχεται. Όταν η κατάψυξη γίνει γρήγορα τότε σχηματίζονται μικροί 

κρύσταλλοι που δεν προκαλούν σημαντικές αλλοιώσεις. Η ρύθμιση του καταψύκτη 

στις χαμηλότερες θερμοκρασίες εξασφαλίζει την ταχεία κατάψυξη των τροφών. 

γ/ Με την κατάψυξη οι κρύσταλλοι του νερού που δημιουργούνται στους ιστούς 

των φυτικών και ζωικών υλικών, καταστρέφουν τα κύτταρα και αυξάνουν κατά την 

απόψυξη την ελεύθερη μετακίνηση του νερού μέσω των ιστών και συνεπώς τη 

μικροβιακή και ενζυμική δραστηριότητα. Τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να 

καταναλώνονται  και όχι να καταψύχονται εκ’ νέου, γιατί επιβαρύνονται μικροβιακά 

και γίνονται επικίνδυνα για την υγεία. 

  

8) Παρατηρήστε προσεκτικά στην αριστερή στήλη του πίνακα που 

ακολουθεί τις φωτογραφίες διαφόρων μικροοργανισμών. Σημειώστε στην 

αντίστοιχη θέση της δεξιάς στήλης το όνομα της ομάδας στην οποία ανήκει ο 

μικροοργανισμός (πρωτόζωο, μύκητας, βακτήριο) και αιτιολογείστε κάθε φορά 

την απάντησή σας. 

  

Απάντηση 

  

    Μικροοργανισμός       Ομάδα μικροοργανισμού-Αιτιολόγηση 

  

        εικόνα 1  

   Μύκητας 

  Παρατηρούμε τις υφές και τα σπόρια του μύκητα.   

  

      εικόνα 2 

     Πρωτόζωο 

   Παρατηρούμε την μονοκύτταρη οργάνωσή του και 

τα ψευδοπόδια.  

  

      εικόνα 3 

     Βακτήρια 

     Παρατηρούμε το ραβδοειδές σχήμα. Είναι 

μονοκύτταρα, μεμονωμένα και μερικά βρίσκονται στη 

φάση της διχοτόμησης. 
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9) Πείραμα μέτρησης της περιεκτικότητας σε βιταμίνη C του λάχανου μετά 

από χρόνο μαγειρέματος 0, 0,5, 1, 4, 7, και 10 λεπτά. 

  

Απάντηση 

  

α/ Διάγραμμα ποσοστιαίας μεταβολής της περιεκτικότητας της       βιταμίνης 

C σε συνάρτηση με το χρόνο. 

  

 

  

β/ Η βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) είναι ίσως η ασταθέστερη από τις 

υδατοδιαλυτές βιταμίνες. Είναι εξαιρετικά ασταθής και καταστρέφεται κατά τη 

διάρκεια της θέρμανσης, ενώ είναι σταθερή στη ψύξη. Συνεπώς αν και τα λαχανικά 

είναι πλούσιες πηγές βιταμίνης C, υποβαθμίζονται με το μαγείρεμα. 

  

γ/ Το μαγείρεμα των λαχανικών πρέπει να αποφεύγεται. Ο καλύτερος τρόπος 

είναι να γίνεται κατανάλωση ωμών λαχανικών, τα οποία διατηρούν πλήρως την 

θρεπτική τους αξία. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ  

 1) Χαρακτηρίστε με τη λέξη σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: 

α) Οι πρωτεΐνες αποτελούνται από αλυσίδα μορίων γλυκόζης. 

β) Τα λαχανικά είναι τροφές πλούσιες σε λιπίδια 

γ) Τα μιτοχόνδρια περιβάλλονται από δύο μεμβράνες. 

δ) Η ερυθρά είναι ασθένεια που προκαλείται από μύκητες. 

ε) Οι ζύμες μετατρέπουν τη γλυκόζη σε αιθυλική αλκοόλη. 

  

2) Συμπληρώστε με την κατάλληλη λέξη τα κενά στις προτάσεις που 

ακολουθούν: 

– Ο ιός της παρωτίτιδας όταν προσβάλλει τους άνδρες μπορεί να προκαλέσει 

_______________, ακόμη και _________. 

– Οι ιοί αναπαράγονται μόνο αν χρησιμοποιήσουν τους _________  κατάλληλου 

κυττάρου. 

_ Τα σπόρια είναι ____________ κύτταρα με παχύ τοίχωμα. 

_Οι μύκητες δεν διαθέτουν ___________ και συνεπώς δεν φωτοσυνθέτουν. 

_  Με πρώτη ύλη τη    _________  οι οργανισμοί συνθέτουν άμυλο. 

  

3) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει 

σωστά την πρόταση:  

Η πρωτεϊνική κάψα είναι  

α) περίβλημα των ιών. 

β) περίβλημα των βακτηρίων. 

γ) περίβλημα των βακτηρίων και των ιών. 

  

4) Χαρακτηρίστε ως σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) τις παρακάτω φράσεις: 

α) Από τους ιούς απουσιάζει η κυτταρική οργάνωση. 

β) Οι πρωτεΐνες είναι χημικές ενώσεις πλούσιες σε ενέργεια. 

γ) Το κύτταρο των μικροοργανισμών μπορεί να είναι ευκαρυωτικό ή 

προκαρυωτικό. 

δ) Το Πλασμώδιο προκαλεί την ασθένεια της τοξοπλάσμωσης. 

ε) Η Escherichia coli είναι ετερότροφο βακτήριο, που ζει συμβιωτικά στο έντερο 

του ανθρώπου.  
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5) Στον παρακάτω πίνακα να συνδέσετε με μια γραμμή κάθε λέξη της αριστερής 

στήλης με την κατάλληλη λέξη της δεξιάς.  

χλωροπλάστες                             πυρήνας 

άμυλο                                           σαφρανίνη 

Gram –                                         χλωροφύλλη 

δυσεντερία                                    ιώδιο 

ευκαρυωτικό                                 Σιγγέλες 

  

6) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει 

σωστά την πρόταση:  

Με το απλό οπτικό μικροσκόπιο γίνονται ορατοί μικροοργανισμοί της τάξης των  

__________ 

α) 0,2 -1 mm 

β) 0,2 - 200 μm 

γ) 20 -300 nm 

  

7) Συμπληρώστε με την κατάλληλη λέξη τα κενά στις προτάσεις που 

ακολουθούν: 

 α) Με τη χρήση του αντιδραστηρίου ____________ γίνεται δυνατή η ανίχνευση 

απλών σακχάρων και αναγόντων δισακχαριτών. 

β) Κατά τη γαλακτική ζύμωση παράγεται __________ και κατά την αλκοολική 

ζύμωση παράγεται ___________. 

γ) Η μούχλα της ντομάτας αποτελείται από _________ υφές, ενώ η μούχλα του 

τυριού από  _____________ υφές. 

δ) Ο συνεχής διπλασιασμός των βακτηρίων δεν είναι δυνατός, γιατί εξαντλείται η 

παρεχομένη _______ και οι διάφορες ________ δηλητηριάζουν το περιβάλλον. 

  

8) Αντιστοιχίστε τις λέξεις ή φράσεις της δεξιάς στήλης με αυτές της αριστερής.  

γαλακτική ζύμωση                          βασιδιομύκητας 

ζύμες                                               διοξείδιο του άνθρακα 

δερματομυκητιάσεις                       βακτήρια γαλακτικού οξέος 

φούσκωμα του ψωμιού                    αλκοολική ζύμωση 

    μανιτάρι                                        Τριχόφυτον 
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9) Όταν τραυματιζόμαστε τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούμε στις πληγές 

ιώδιο ή οινόπνευμα. Εξηγήστε γιατί. 

  

Απαντήσεις 

  

1) α) Λάθος, β) Λάθος, γ) Σωστό, δ) Λάθος, ε) Σωστό. 

2) - ορχίτιδα - στείρωση 

    - μηχανισμούς  

    - αφυδατωμένα 

    - χλωροπλάστες 

    - γλυκόζη 

3) α) περίβλημα των ιών 

4) α) Σωστό, β) Λάθος, γ) Σωστό, δ) Λάθος, ε) Σωστό 

5)  

χλωροπλάστες                             πυρήνας 

άμυλο                                           σαφρανίνη 

Gram –                                         χλωροφύλλη 

δυσεντερία                                    ιώδιο 

ευκαρυωτικό                                 Σιγγέλες 

6) β) 0,2 - 200 μm 

7) α) Benedict 

    β) γαλακτικό οξύ, αιθυλική αλκοόλη 

    γ) μονοκύτταρες, πολυκύτταρες 

    δ) τροφή, εκκρίσεις 

8)  

γαλακτική ζύμωση                          βασιδιομύκητας 

ζύμες                                               διοξείδιο του άνθρακα 

δερματομυκητιάσεις                       βακτήρια γαλακτικού οξέος 

φούσκωμα του ψωμιού                    αλκοολική ζύμωση 

                    μανιτάρι                        Τριχόφυτον 

9) Ένας από τους τρόπους αποστείρωσης, που δεν χρησιμοποιείται όμως στις 

τροφές, είναι η αποστείρωση με χημικά μέσα, όπως είναι οι αλκοόλες, οι αλδεΰδες, τα 

αλογόνα, οι φαινολικές ενώσεις, το αιθυλενοξείδιο, τα βαριά μέταλλα.  

Ειδικότερα, το ιώδιο, έχει μεγάλη οξειδωτική επίδραση στις πρωτεΐνες και στα 

υπόλοιπα βιολογικά μακρομόρια, έτσι ώστε να καταστρέφονται όλοι οι μικροβιακοί 

οργανισμοί του τραύματος.  

Η αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα) σε συγκέντρωση 70 % , έχει άριστα 

αντιμικροβιακά αποτελέσματα. Συνεπώς, για το πλύσιμο των τραυμάτων πρέπει να 

χρησιμοποιούμε το «μπλε» οινόπνευμα. 
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2. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΜΥΝΑΣ 

  

Ο Ησίοδος στο «Έργα και Ημέρες», αναφέρεται στο μύθο της Πανδώρας για να 

δικαιολογήσει την εμφάνιση των ασθενειών μεταξύ των ανθρώπων. Οι Αρχαίοι 

Έλληνες μη μπορώντας να εξηγήσουν τους μηχανισμούς πρόκλησης των ασθενειών, 

θεοποίησαν το αγαθό της υγείας, στο πρόσωπο του Ασκληπιού, τον οποίο έκαναν 

θεό προστάτη της υγείας που θεράπευε κάθε αρρώστια. Πριν τον Ασκληπιό ο 

Απόλλωνας ήταν ο θεός της υγείας, έχοντας ως «βοηθούς προστάτες» πολλούς 

άλλους θεούς, όπως την Αθηνά «Υγεία», την Ήρα και την Άρτεμη, προστάτιδες των 

λεχώνων, κ.ά.. Παρόλο αυτά η μελέτη και η γνώση, καθώς και η θεραπεία των 

ασθενειών έχει την βάση της στην Αρχαία Ελλάδα. Την ιερατική ιατρική και την 

ιατρική των μάγων, διαδέχεται η συστηματική ιατρική, που θεμελίωσε ο Ιπποκράτης 

(460 π.Χ. - 377 π.Χ.). Ο Ιπποκράτης έγραψε γύρω στα εβδομήντα συγγράμματα και 

ασχολήθηκε με όλους του κλάδους της ιατρικής και τις διάφορες ειδικότητες, 

ανατομία, φυσιολογία, χειρουργική, γενική παθολογία, γυναικολογία, παιδιατρική, 

οφθαλμολογία, κ.λ.π. 

Σήμερα η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας, έχει δώσει την δυνατότητα 

στον άνθρωπο να θεραπεύει ή να αντιμετωπίζει το σύνολο των ασθενειών, 

προσφέροντας ανακούφιση και ποιότητα ζωής. 

  

2.1 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

    Σύμφωνα με τον ορισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, υγεία είναι η 

«πλήρης σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία του ανθρώπου και όχι μόνο η 

απουσία νόσου ή αναπηρίας». Τα κριτήρια που οριοθετούν την νόσο από την υγεία 

είναι ασαφή πολλές φορές και διαφοροποιούνται από εποχή σε εποχή, ανάλογα με 

τις απαιτήσεις της επιστήμης και το κοινωνικό περιβάλλον. 

    Οι ασθένειες ή τα νοσήματα είναι δυσλειτουργίες του οργανισμού, παρεμπόδιση 

ή διακοπή λειτουργιών, που οφείλονται σε αίτια: α) κληρονομικά, β) μικροβιακά, 
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βακτήρια, μύκητες, ιούς, παράσιτα, γ) διαιτητικά, δ) χημικά (δηλητηριάσεις), ε) 

φυσικά (θερμοκρασία, ηλεκτρισμός) και στ) ορμονικά. 

    Οι μικροβιακοί παράγοντες που προκαλούν ασθένειες, δηλαδή οι παθογόνοι 

μικροοργανισμοί αναγνωρίστηκαν ως αιτία διαφόρων νοσημάτων μετά τις μελέτες 

του Γερμανού γιατρού Robert Koch, ο οποίος καθιέρωσε τα κριτήρια 

προκειμένου η αιτιολογία μιας ασθένειας να αποδοθεί σε μικροοργανισμό. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

  Τι γνωρίζετε για το δόγμα της αυτόματης γένεσης ή αβιογένεσης; 

  

Η ανακάλυψη των μικροοργανισμών από τον Leeuwenhoek έφερε στο προσκήνιο 

τα ερωτήματα για την προέλευση των μικροοργανισμών. Ο Αριστοτέλης, ανέφερε 

στο έργο του Περί ζώων μορίων, ότι στα κατώτερα είδη παρατηρείται το φαινόμενο 

της αυτογονίας από νεκρή ύλη, όπως η λάσπη. Οι σκέψεις αυτές καθιερώθηκαν για 

πάνω από 1000 χρόνια και διαμορφώθηκε η αντίληψη της αβιογένεσης ή αυτόματης 

γένεσης. Ελάχιστοι επιστήμονες, ανάμεσά τους και ο Leeuwenhoek, πίστευαν ότι τα 

μικρόβια προέρχονται από τους σπόρους ή τους γόνους των «animalcules» οι οποίοι 

βρίσκονταν πάντα στον αέρα. Στην ανατροπή του παραπάνω δόγματος σημαντικό 

ρόλο έπαιξε ο Ιταλός γιατρός Francesco Redi και ο Ιταλός Φυσιοδίφης Lazzaro 

Spallanzani, που με τα πειράματά τους παρουσίασαν ισχυρές αποδείξεις εναντίον του 

δόγματος της αυτόματης γένεσης των μικροοργανισμών. Το δόγμα τελικά ανετράπη 

από τα πειράματα του Louis Pasteur (1822-1895), ο οποίος έδειξε ότι οι 

μικροοργανισμοί περιέχονται στον αέρα και εύκολα μπορούν να αποχωριστούν από 

αυτόν. Το αποστειρωμένο οργανικό εκχύλισμα που χρησιμοποίησε μολύνονταν μόνο 

αν ο αέρας περιείχε μικρόβια, ενώ όταν διοχέτευε φιλτραρισμένο ή θερμό αέρα το 

εκχύλισμα δεν μολύνονταν. Έτσι, ο Παστέρ απέδειξε την βιογένεση, δηλαδή ότι « η 

ζωή προέρχεται μόνο από ζωή». Ο Παστέρ δεν ασχολήθηκε με το πρόβλημα της 

εξέλιξης των οργανισμών και με την προέλευση της ζωής, όπου κυριαρχούν οι 

απόψεις για την αβιογενετική προέλευση των βιομορίων και την αυτόματη γένεση 

του πρώτου προγονικού κυττάρου πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια.  
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ΠΩΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

  

    Οι μικροοργανισμοί που προκαλούν ασθένειες ονομάζονται παθογόνοι. Μπορεί 

να είναι βακτήρια, μύκητες, παρασιτικά πρωτόζωα και ιοί.  

    Η είσοδος των μικροβίων στον οργανισμό του ανθρώπου ονομάζεται μόλυνση. Η 

είσοδος των μικροοργανισμών γίνεται μέσω της αναπνευστικής οδού (στόμα, 

μύτη), της πεπτικής οδού (γαστρεντερικό σύστημα), του γεννητικής οδού 

(γεννητικά όργανα) ή μέσω μια διακοπής στη συνέχεια του δέρματος (τραύμα). 

    Η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός των μικροβίων, που ακολουθεί μετά την 

είσοδό τους στον οργανισμό, απαιτεί ένα χρονικό διάστημα από μερικές ώρες έως 

λίγες εβδομάδες, που εξαρτάται από τη φύση του μικροβιακού παράγοντα. Το 

χρονικό αυτό διάστημα ονομάζεται περίοδος επώασης. 

    Όταν εκδηλωθούν τα συμπτώματα που προκαλεί ο παθογόνος μικροβιακός 

παράγοντας, ο ασθενής βρίσκεται στη φάση της λοίμωξης. Τα συνηθέστερα 

συμπτώματα είναι η γενική αδιαθεσία, η κατάπτωση, ο πυρετός, η ανορεξία, 

πολλές φορές εμετός, εξανθήματα, κ.ά. 

    Σε ορισμένες περιπτώσεις η αλληλεπίδραση ξενιστή - παρασιτικού 

μικροοργανισμού δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη νόσο: η λοίμωξη παραμένει 

λανθάνουσα ή υποκλινική, δηλαδή χωρίς να εκδηλώνονται τα συμπτώματα της 

ασθένειας. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται ως φορέας. 

    Η προσβολή του οργανισμού από παθογόνους μικροβιακούς παράγοντες γίνεται 

είτε με τη παραγωγή τοξινών, δηλητηριωδών χημικών ουσιών που καταστρέφουν 

τους ιστούς, είτε με άμεση καταστροφή των κυττάρων των ιστών.  

  

ΠΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

  

    Οι ασθένειες που οφείλονται σε μικροοργανισμούς μεταδίδονται είτε μέσω του 

αναπνευστικού συστήματος, από σταγονίδια του βήχα ενός μολυσμένου 

ανθρώπου, είτε από μολυσμένες τροφές, από τσίμπημα μολυσμένου εντόμου ή με 

επαφή με μολυσμένα ζώα. Υπάρχουν μικρόβια που μολύνουν απονεκρωμένους 

ιστούς μετά από τραυματισμό και άλλα που μεταδίδονται με τη σεξουαλική 

επαφή ή μέσω προϊόντων του αίματος. Επίσης, ορισμένα μικρόβια της 

φυσιολογικής χλωρίδας του σώματός μας, μπορεί να μετατραπούν σε παθογόνα. 
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    Οι μικροοργανισμοί για την διείσδυσή τους στον οργανισμό χρησιμοποιούν 

μηχανισμούς στους οποίους περιλαμβάνονται η έκκριση τοξινών και 

εξωκυττάριων ενζύμων. Οι εξωτοξίνες είναι πρωτεϊνικής φύσης, πολύ τοξικές σε 

ελάχιστη ποσότητα και προκαλούν αναστολή της σύνθεσης των πρωτεϊνών, 

διέγερση των νευρώνων, παρεμπόδιση της λειτουργίας των νευρομυικών 

συνάψεων και σπασμούς, καταστροφή των μεμβρανών, αιμόλυση, διέγερση του 

εντέρου και πρόκληση εμετών. Τα ένζυμα αυξάνουν την ικανότητα εισβολής του 

μικροοργανισμού, αφού μπορούν να διασπούν το κολλαγόνο (κολλαγονάση) και 

το υαλουρονικό οξύ (υαλουρονιδάση), να προκαλούν πήξη του πλάσματος 

(πηκτινάση), να διαλύουν το πηγμένο αίμα (στρεπτοκινάση) και να καταστρέφουν 

τα ερυθρά αιμοσφαίρια (αιμολυσίνες) και τα λευκοκύτταρα (λευκοκτονίνες). 

  

ΠΩΣ ΕΞΑΠΛΩΝΕΤΑΙ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

  

    Η ικανότητα διείσδυσης των μικροοργανισμών στον ανθρώπινο οργανισμό 

διαφέρει, στο ένα άκρο έχουμε μικρόβια χαμηλής διεισδυτικότητας, που 

συνήθως παράγουν τοξίνες όπως ο τέτανος ή η διφθερίτιδα, μέσης 

διεισδυτικότητας, όπως οι σταφυλόκοκκοι και οι στρεπτόκοκκοι και υψηλής και 

ταχείας διεισδυτικότητας, που παράγουν ένζυμα, όπως οι βάκιλλοι της πανώλης 

ή του άνθρακα. Άλλοι λοιμογόνοι παράγοντες, όπως οι ιοί, έχουν μεγάλη 

ικανότητα διείσδυσης, αλλά οι βλάβες που προκαλούν είναι εντελώς ειδικές και 

εντοπισμένες και σε μερικές περιπτώσεις δεν προκαλούν νόσο. 

    Οι ασθένειες που μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο ή από ζώα ή έντομα σε 

άνθρωπο λέγονται μεταδοτικές ή λοιμώδεις. Όταν η μεταδοτική ασθένεια 

εξαπλώνεται σε ολόκληρη πόλη ή χώρα, σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

χαρακτηρίζεται ως επιδημία. Ενώ, όταν η ασθένεια εξαπλώνεται σε πολλές χώρες 

ονομάζεται πανδημία. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά το Μεσαίωνα σε πολλές 

χώρες της Ευρώπης πανδημία πανώλης (πανούκλας) είχε ως αποτέλεσμα μέσα σε 

τρία χρόνια (1347-1350) να πεθάνουν 25 εκατομμύρια άνθρωποι. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

  Με βάση τα όσα γνωρίζετε από το προηγούμενο κεφάλαιο 

αναφερθείτε σε μερικές ασθένειες που μεταδίδονται, με τον αέρα 

μέσω του αναπνευστικού συστήματος, από τις τροφές μέσω του 

γαστρεντερικού συστήματος, από την επαφή με ζώα ή από 

τσίμπημα εντόμων, με τη σεξουαλική επαφή και από το δέρμα 

μετά από τραυματισμό. 

  

Νόσοι που μεταδίδονται μέσω του αναπνευστικού συστήματος: Οι 

περισσότερες ασθένειες που οφείλονται σε ιούς μεταδίδονται μέσω του 

αναπνευστικού συστήματος. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τους ιούς της γρίπης, 

της ιλαράς, της ερυθράς, της ανεμοβλογιάς, της ευλογίας, της παρωτίτιδας, τους 

αδενοϊούς, το μεγαλοκυτταροϊό, τον ιό EB που προκαλεί λοιμώδη μονοπυρήνωση, 

κ.ά.. Από τις νόσους που οφείλονται σε βακτήρια και μεταδίδονται με τον αέρα είναι 

η μηνιγγίτιδα, που προκαλεί ο μηνιγγιτιδιόκοκκος, ο στρεπτοκοκκικός λαιμόπονος, ο 

άνθρακας, που προκαλείται από εισπνοή σπορίων, η φυματίωση, η μυκοπλασματική 

πνευμονία, ο κοκκύτης και η διφτερίτιδα. Επιπλέον, υπάρχουν νόσοι που 

προκαλούνται από μύκητες και οφείλονται στην εισπνοή σπορίων. 

Νόσοι που μεταδίδονται με τις τροφές: Κυρίως οφείλονται σε βακτήρια, πρωτόζωα, 

σκώληκες και οι πιο χαρακτηριστικές είναι οι εντερικοί πυρετοί και η εντεροκολίτιδα, 

που προκαλούνται από τις σαλμονέλλες, δυσεντερίτιδα, που προκαλείται από τις 

σιγκέλες, αλλαντίαση, που προκαλείται από το κλωστηρίδιο της αλλαντιάσεως, 

χολέρα, μελιταίος πυρετός, λεπτοσπείρωση, λιστερίωση, αμοιβαδίωση, ασκαριδίαση, 

ταινίαση. Στην ομάδα των εντεροϊών οφείλονται ορισμένες ασθένειες, που 

μεταδίδονται μέσω της τροφής, όπως η πολιομυελίτιδα. Επίσης, ο ιός της ηπατίτιδας 

Α, μεταδίδεται και μέσω των τροφών.  

Νόσοι που μεταδίδονται μετά από επαφή με ζώα ή τσίμπημα εντόμων: Οι 

ασθένειες αυτές οφείλονται κυρίως σε πρωτόζωα και ιούς, αλλά και σε βακτήρια. Οι 

κυριότερες ασθένειες, που εξετάσαμε είναι η ελονοσία και η τοξοπλάσμωση ενώ 

μπορούμε να αναφέρουμε και τη νόσος του ύπνου, τη σπλαχνική λεϊσμανίαση, που 

οφείλονται σε πρωτόζωα και την εχινοκοκκίαση, που προκαλείται από Έλμινθες. 
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Επίσης, τη πανώλη και τον άνθρακα, που οφείλονται στους αντίστοιχους βακίλους 

και μεταφέρονται από ψύλλους και από μολυσμένα ζώα, καθώς και τον επιδημικό 

τύφο που μεταφέρεται από ψείρες και προκαλείται από τις ρικέτσιες. Σε ιούς 

οφείλονται οι ασθένειες λύσσα, από δάγκωμα αγρίων ζώων, εγκεφαλίτιδες, κίτρινος 

και Δάγγειος πυρετός, η άσηπτη μηνιγγίτιδα, κ.ά. 

Νόσοι που μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή: Είναι μια ομάδα νοσημάτων 

που μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή και ονομάζονται αφροδίσια νοσήματα. Τα 

χαρακτηριστικότερα είναι η βλεννόρροια και η σύφιλη, που προκαλούνται από 

βακτηριακούς μολυσματικούς παράγοντες. Άλλες ασθένειες όπως ο έρπητας 

γεννητικών οργάνων οφείλεται στον αντίστοιχο ερπητοϊό. Ιδιαίτερης σημασίας 

περιπτώσεις νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω της γεννητικής οδού και οφείλονται 

σε ιούς, είναι η ηπατίτιδα Β και C και το AIDS. Επίσης, ορισμένες μορφές 

μυκητιάσεων, μπορούν να μεταδοθούν σεξουαλικά. 

Νόσοι που μεταδίδονται μέσω του δέρματος: Οι μολυσματικοί παράγοντες που 

μεταδίδονται μέσω της επαφής του δέρματος ή διεισδύουν από περιοχές ασυνέχειας 

του δέρματος (πληγές, τραύματα) είναι κυρίως βακτήρια και μύκητες. Μπορούμε να 

αναφέρουμε τις σταφυλοκοκκικές και στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις, τον τέτανο που 

προκαλείται από το κλωστηρίδιο του τετάνου, αλλά και τις τριχοφυτιάσεις, τις 

υποδόριες μυκητιάσεις και το μυκήτωμα. 

  

  Ποια μέτρα πρέπει να λαμβάνουμε ώστε να αποφεύγουμε τις 

μολύνσεις. 

  

Γνωρίζοντας τους τρόπους που μεταδίδονται τα διάφορα νοσήματα, μπορούμε, 

χωρίς να φτάνουμε σε υπερβολές να περιορίσουμε την  εξάπλωση τους με απλούς 

τρόπους: 

α) Αερίζουμε τους κλειστούς χώρους, την τάξη μας στο σχολείο, το δωμάτιο μας, 

κ.λ.π., προκειμένου να ανανεώσουμε τον αέρα και συνεπώς να καθαριστεί ο χώρος 

από τους αερομεταφερόμενους παθογόνους μικροοργανισμούς. 

β) Είμαστε ιδιαίτερα σχολαστικοί στη διαχείριση των τροφίμων. Πλένουμε πολύ 

καλά τα λαχανικά, πλένουμε τα χέρια μας πριν αγγίξουμε τα τρόφιμα, διατηρούμε τα 

τρόφιμα στο ψυγείο για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται, καταψύχουμε τα 
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κρέατα που δεν καταναλώνουμε άμεσα  και μαγειρεύουμε τα τρόφιμα, ειδικά το 

κρέας, σε μεγάλη θερμοκρασία για αρκετή ώρα. 

γ) Περιποιούμαστε με προσοχή τα τραύματα ή τις πληγές με αντισηπτικές ουσίες, 

ιώδιο, οξυζενέ και καλύπτουμε την περιοχή με επιδέσμους.  

δ) Προσέχουμε μετά από τσίμπημα κουνουπιών ή άλλων εντόμων, να μην 

μολύνουμε με τα χέρια μας το σημείο. Χρησιμοποιούμε συνήθως για τον κνησμό 

ειδικές αλοιφές ή κρέμες. 

ε) Καθαρίζουμε σχολαστικά την γεννητική περιοχή και κατά την σεξουαλική 

επαφή χρησιμοποιούμε μέτρα προφύλαξης. 

στ) Κάνουμε τους ενδεδειγμένους εμβολιασμούς. 

Πρέπει να τονιστεί με έμφαση ότι όλα αυτά δεν πρέπει να μας οδηγήσουν σε 

υπερβολές και μικροβιοφοβία, με τρόπο ώστε να αλλάξει 

η συμπεριφορά μας και να γίνουμε αντικοινωνικοί. Εξάλλου γνωρίζουμε πολύ καλά 

πόσο χρήσιμα είναι τα μικρόβια για την υγεία του οργανισμού μας και ότι είναι 

προτιμότερο πολλές φορές να «αρρωστήσει» κανείς προκειμένου να αναπτύξει τα 

αντισώματα που θα του δώσουν την ανοσία και συνεπώς προστασία από τον 

παθογόνο μικροοργανισμό. 

  

  Τι γνωρίζετε για τις σπογγώδης εγκεφαλοπάθειες ανθρώπων και 

ζώων. 

  

Πρόκειται για εκφυλιστικές νόσους του κεντρικού νευρικού συστήματος που 

προκαλούνται από δομές που μοιάζουν με ιούς. Οι δομές αυτές συνίστανται από μια 

μόνο γλυκοπρωτεΐνη με περίπου 250 αμινοξέα που καλείται πριόνιο (prion). Το 

πριόνιο με άγνωστο μηχανισμό περνάει στο κεντρικό νευρικό σύστημα, 

«πολλαπλασιάζεται» και δημιουργεί συσσωματώματα αδιάλυτων πρωτεϊνών, που 

καταστρέφουν τα κύτταρα και δημιουργούν «τρύπες» στον εγκέφαλο, δίνοντας 

ιστολογική εικόνα σπόγγου. Το πριόνιο είναι ιδιαίτερα ανθεκτική δομή στην 

θερμοκρασία και σε 10 % φορμαλδεύδη και δεν περιέχει γενετικό υλικό, DNA ή 

RNA. Στις νόσους περιλαμβάνεται η μεταδοτική εγκεφαλοπάθεια των μινκ, το 

scrapie των προβάτων, η σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των αγελάδων (νόσος των 

«τρελών αγελάδων»), το κούρου και η νόσος των Creutzfeld-Jakob στους 

ανθρώπους. Το κούρου εμφανίστηκε στα ανατολικά της Νέας Γουινέας σε μια φυλή 
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ανθρωποφάγων. Τα λείψανα νεκρών συγγενών πιάνονταν και τρώγονταν κυρίως από 

γυναίκες και παιδιά. Όταν ο κανιβαλισμός τέθηκε εκτός νόμου η συχνότητα της 

νόσου ελαττώθηκε, ενισχύοντας την πεποίθηση ότι ο μολυσματικός παράγοντας 

περνάει μέσω του κανιβαλισμού από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η νόσος του Creutzfeld-

Jakob, έχει παρόμοια χαρακτηριστικά και οδηγεί στο θάνατο σε 8-12 μήνες. 

Μεταδόθηκε για πρώτη φορά από έναν άνθρωπο σε άλλο με μόσχευμα κερατοειδούς, 

οδηγώντας στο θάνατο το δέκτη μετά από 18 μήνες. Η νόσος των «τρελών 

αγελάδων» παρατηρήθηκε πρόσφατα και πιστεύεται ότι οφείλεται σε πριόνιο που 

πέρασε μέσω των ζωοτροφών που περιείχαν εντόσθια προβάτων. Από τις αγελάδες 

έχουν μολυνθεί και άνθρωποι, πράγμα που δηλώνει ότι το πριόνιο περνάει από είδος 

σε είδος με τα ίδια αποτελέσματα, τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια. Είναι πολύ 

δύσκολο να φανταστούμε πως οι δομές αυτές μολύνουν το κεντρικό νευρικό σύστημα 

και με ποιο μηχανισμό, χωρίς να περιέχουν γενετικό υλικό, πολλαπλασιάζονται. 

  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Δώστε τρία παραδείγματα χώρων στους οποίους μπορεί να γίνει μετάδοση 

των ασθενειών με το βήχα και το φτάρνισμα. 

  

Απάντηση 

  

Σε όλους τους κλειστούς μη αεριζόμενους χώρους όπου συνωστίζονται άνθρωποι 

μπορεί να γίνει μετάδοση των ασθενειών με το βήχα ή το φτάρνισμα. Τέτοιοι χώροι 

είναι η σχολική αίθουσα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι αίθουσες αναμονής των 

ιατρείων, τα νοσοκομεία, η αίθουσα του κινηματογράφου και οι κλειστοί χώροι 

εργασίας. 

  

2) Να γράψετε τέσσερεις προτάσεις, στις οποίες να χρησιμοποιήσετε σωστά 

τους όρους: περίοδος επώασης, μόλυνση, φορέας, λοίμωξη. 

  

Απάντηση 
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– Η περίοδος επώασης των ιών κυμαίνεται από λίγες ώρες έως χρόνια. 

– Ο ιός της ηπατίτιδας Β έχει περίοδο επώασης 50 έως 180 ημέρες. 

– Η περίοδος επώασης των μικροβίων διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο και 

εξαρτάται από τις αμυντικές ικανότητες του κάθε οργανισμού. 

  

– Η μόλυνση του οργανισμού μας από παθογόνους μικροοργανισμούς 

αποφεύγεται τηρώντας τους κανόνες υγιεινής. 

– Η μόλυνση από ιούς μπορεί να γίνει εύκολα σε κλειστούς χώρους που 

συνωστίζονται άνθρωποι. 

– Οι ανοιχτές πληγές είναι επιρρεπείς σε μολύνσεις. 

  

– Οι φορείς του ιού του AIDS αυξάνονται δραματικά στις Αφρικανικές χώρες. 

– Οι φορείς της ηπατίτιδας Β δεν χρησιμοποιούνται ως αιμοδότες. 

– Πολλοί άνθρωποι που είναι φορείς ερπητοϊών, όπως ο απλός έρπητας 1, μπορεί 

να επανεκδηλώσουν τις ασθένειες. 

  

– Οι βακτηριακές λοιμώξεις αντιμετωπίζονται με αντιβιοτικά. 

– Η ιική λοίμωξη συνήθως υποχωρεί αυτόματα μετά από μερικές ημέρες. 

– Τα συμπτώματα της λοίμωξης διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή, και μπορεί να 

είναι από ήπια έως βαριά. 

  

3) Να περιγράψετε τους τρόπους μετάδοσης των μολυσματικών ασθενειών. 

  

Απάντηση 

  

Οι μολυσματικές ασθένειες μπορεί να μεταδοθούν μέσω της αναπνευστικής οδού, 

με αιωρούμενα σταγονίδια που προέρχονται από μολυσμένο άνθρωπο, μέσω των 

τροφών ή του νερού, όταν αυτά είναι επιβαρημένα με μολυσματικούς παράγοντες ή 

τοξίνες, μέσω του δέρματος, όταν υπάρχουν πάνω σε αυτό ασυνέχειες από τραύματα 

ή πληγές, μέσω του ουροποιητικού συστήματος, κατά την ούρηση σε συνθήκες 

ιδιαίτερα επιβαρημένες, μέσω του γεννητικού συστήματος, με τη σεξουαλική επαφή 

και μέσω της επαφής με μολυσμένα ζώα ή από τσίμπημα εντόμων, που μεταφέρουν 

το μολυσματικό παράγοντα. 

  



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 75 

4) Η Υγεία και ο Ασκληπιός ήταν θεότητες στην Αρχαία Ελλάδα και ο 

Ιπποκράτης ο θεμελιωτής της Ιατρικής. Αναζητήστε πληροφορίες και στοιχεία 

για την υγεία, για τις ασθένειες και για τους τρόπους θεραπείας στην Αρχαία 

Ελλάδα και γράψτε ένα άρθρο. Δημοσιεύστε το άρθρο σας στην εφημερίδα του 

σχολείου σας ή στην τοπική εφημερίδα. 

  

Απάντηση 

  

Σημείωση: Ο μαθητής θα πρέπει να αναζητήσει τις σχετικές πηγές και να 

γράψει την προσωπική του εργασία. Στο σημείο αυτό θα δοθούν επιγραμματικά 

κάποιες κατευθύνσεις. 

  

Στην Αρχαία Ελλάδα  η ιατρική αποτέλεσε μέρος της μεγάλης φιλοσοφικής 

κίνησης και πήρε περισσότερο επιστημονικό χαρακτήρα. 

Ο Πυθαγόρας ασχολήθηκε με τις επιδημίες και τη φυσιολογία, ο Επίμαχος 

υποστήριζε ότι η φύση είναι εκείνη που ξέρει ποιο είναι υγιεινό, ενώ ο Ασκληπιός, 

μεγάλος γιατρός της εποχής εκείνης θεοποιήθηκε από τους Έλληνες και λατρευόταν 

σε ειδικούς ναούς, τα «Ασκληπιεία», τα οποία είναι πιθανό να αποτέλεσαν τα πρώτα 

νοσοκομεία. Ο Ιπποκράτης έδωσε νέα ώθηση στην Ιατρική, καθιέρωσε κανόνες 

παρατήρησης των διαφόρων παθολογικών φαινομένων και με τα  συγγράμματά του 

έθεσε τις αρχές της επιστημονικής βάσης της Ιατρικής. Ονομάστηκε «πατέρας της 

Ιατρικής» και οι γιατροί σήμερα ορκίζονται στον περίφημο Όρκο του Ιπποκράτη, ο 

οποίος είναι ένας κανόνας χρηστότητας και ηθικής. 

Οι πρώτες συστηματικές θεραπείες εφαρμόστηκαν στα Ασκληπιεία. Ο πιο 

συνηθισμένος θεραπευτικός τρόπος ήταν της «εγκοιμήσεως», όπου μετά την 

καθαριότητα και τη προσφορά θυσιών ο άρρωστος οδηγούνταν στο εσωτερικό του 

ναού, όπου παραδίδονταν στο ύπνο, περιμένοντας τη θεραπεία από τους θεούς. Οι 

θεραπευτές, οι ιερείς κρατούσαν απόρρητες τις γνώσεις τους και τις μετέφεραν στους 

διαδόχους τους λίγο πριν το θάνατό τους. Διάφορες μέθοδοι θεραπείας που 

εφαρμόστηκαν ήταν νηστείες, μαλάξεις, δίαιτα, υπνοθεραπεία, υποβολή, ασκήσεις 

ειδικές με υποχρεωτική κάθαρση των ασθενών σε κρύα ή ζέστα λουτρά και ασφαλώς 

βοτανοθεραπεία. Σε μερικά Ασκληπιεία υπήρχαν πίνακες όπου αναγράφονταν 

θεραπείες ποικίλων νοσημάτων. Τέτοιους πίνακες, κατά την παράδοση μελέτησε, στο 

Ασκληπιείο της Κω, ο μεγάλος Ιπποκράτης και πήρε τις βασικές γνώσεις Ιατρικής. Ο 
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Ιπποκράτης γεννήθηκε στην Κω το 460 π.Χ. και αφού περιηγήθηκε στη Θάσο, στα 

Άβδηρα, την Κύζικο, την Αθήνα, την Ασία και ίσως την Αφρική, και συγκέντρωσε 

πλούσιο υλικό, γύρισε στην πατρίδα του, όπου ασχολήθηκε με την ιατρική, 

συγγράφοντας σε Ιωνική διάλεκτο 72 έργα, που αφορούν σε όλες τις ιατρικές 

ειδικότητες. 

Πέθανε στη Λάρισα της Θεσσαλίας το 377 π.Χ., αφού άφησε διαδόχους στο 

επάγγελμά του τους δύο γιούς του Θεσσαλό και Δράκοντα και το γαμπρό του 

Πολύβιο, που συνέχισαν επάξια το έργο του. Ο Ιπποκράτης μετέβαλε ριζικά τις 

ιερατικές απόψεις για τη θεραπεία των ασθενειών. Πρώτος θεώρησε επιβεβλημένη 

την παρατήρηση του ασθενούς. Εξέταζε το πρόσωπο, το βλέμμα, τη γλώσσα, τα χέρια 

και ψηλάφιζε το συκώτι και τη χοληδόχο κύστη και παρακολουθούσε το ρυθμό της 

αναπνοής. Τα φάρμακα τα χρησιμοποιούσε με φειδώ, ενώ πίστευε ότι οφείλουμε να 

παραμένουμε αδρανείς αν δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον ασθενή, αν δεν κάνουμε 

καλό τουλάχιστον να μην κάνουμε κακό. Η εμπειρική ιατρική εγκαταλείπεται, η 

διάγνωση και η θεραπεία στηρίζεται σε σταθερές και υπολογίσιμες βάσεις, ενώ η 

θεραπεία είναι ανάλογη με τη διάγνωση. Η ιατρική οφείλει να εξελίσσεται, να 

ανανεώνεται και να τελειοποιείται. Στην εποχή αυτή ετέθησαν τα θεμέλια της 

ιατρικής επιστήμης, το ιπποκράτειο έργο διασώθηκε και άσκησε τεράστια επίδραση 

στους μετέπειτα αιώνες.      

  

2.2 ΠΩΣ ΑΜΥΝΕΤΑΙ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

    Το περιβάλλον είναι γεμάτο από διάφορους παθογόνους παράγοντες όπως ιούς, 

βακτήρια, μύκητες, πρωτόζωα, σκώληκες και τοξίνες. Οι παράγοντες αυτοί 

έρχονται σε επαφή με τον ανθρώπινο οργανισμό, χωρίς να μπορούν να 

διεισδύσουν σ΄αυτόν, αλλά και αν κατορθώσουν να μπουν στον οργανισμό σε 

πολλές περιπτώσεις δεν προκαλούν λοίμωξη αφού καταστρέφονται από το 

αμυντικό σύστημα. 

    Η άμυνα του οργανισμού έχει να αντιμετωπίσει πολυποίκιλους παθογόνους 

παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται, οι τοξίνες, δηλητηριώδεις για τον 

ξενιστή ουσίες, ένζυμα, που καταστρέφουν τους ιστούς, μικρόβια με εξωτερικό 
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περίβλημα που τα προστατεύουν από τους αμυντικούς μηχανισμούς ή 

διευκολύνουν την εισβολή τους και τέλος ικανότητα ενδοκυτταρικής αύξησης των 

μικροβίων (ο βάκιλλος της φυματιώσεως αναπτύσσεται μέσα στα μακροφάγα).  

    Στους μηχανισμούς άμυνας περιλαμβάνονται οι εξωτερικοί φραγμοί, η μη ειδική 

ανοσία και η ειδική ανοσία. 

  

ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΥΝΑΣ - ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΦΡΑΓΜΟΙ  

  

    Τα φυσικά φράγματα παρεμποδίζουν τη σύνδεση και την εισχώρηση των 

παθογόνων μικροοργανισμών. Στους φυσικούς φραγμούς συμπεριλαμβάνονται: 

α) το ακέραιο δέρμα, που χάρη στη διαδοχική επίστρωση των στρωμάτων της 

επιδερμίδας είναι αδιαπέραστο από όλους σχεδόν τους μικροοργανισμούς,  

β) οι βλεννώδεις επιστρώσεις των κυττάρων, που παρεμποδίζουν την επαφή 

μεταξύ των μικροβίων και των περιοχών που δεν καλύπτονται από δέρμα, 

γ) το κροσσωτό επιθήλιο της αναπνευστικής οδού, που με τις κινούμενες 

βλεφαρίδες εμποδίζει την είσοδο και απομακρύνει μικροοργανισμούς που 

παγιδεύονται στη βλέννα, 

δ) Ο βήχας αποσπά και αποβάλλει βλεννώδεις επιστρώσεις, ενώ το φτάρνισμα, ο 

εμετός και η διάρροια επίσης απομακρύνουν παθογόνους μικροοργανισμούς, 

ε) τα διάφορα αντιμικροβιακά εκκρίματα, όπως η κυψελίδα των αυτιών, η μύξα 

των ρινικών οδών, η λυσοζύμη των δακρύων, του ιδρώτα και του σάλιου, το 

γαλακτικό οξύ και τα λιπαρά οξέα του κόλπου, του ιδρώτα και των σμηγματογόνων 

εκκρίσεων εμποδίζουν την ανάπτυξη των μικροοργανισμών ή προκαλούν την 

καταστροφή τους, 

στ) τα γαστρικά υγρά (υδροχλωρικό οξύ), που καταστρέφουν πολλούς παθογόνους 

μικροοργανισμούς λόγω όξινου περιβάλλοντος, 

ζ) οι μηχανισμοί πήξης του αίματος, που κλείνουν τις πληγές σχηματίζοντας πλέγμα 

και εμποδίζοντας την είσοδο μικροβίων, 

η) η φυσιολογική χλωρίδα του δέρματος, των εντέρων και του κόλπου, που 

ανταγωνίζεται τους παθογόνους μικροοργανισμούς και δεν επιτρέπει την ανάπτυξή 

τους και  
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θ) άλλοι φυσιολογικοί παράγοντες, όπως η θερμοκρασία του σώματος, η ιδιαίτερα 

υψηλή πίεση του οξυγόνου στους πνεύμονες και η ορμονική ισορροπία, συμβάλλουν 

στην αναστολή της μικροβιακής ανάπτυξης. 

  

ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΥΝΑΣ - ΜΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ 

  

    Όταν οι φυσικοί φραγμοί παραβιαστούν, όπως στην περίπτωση τραυματισμού, 

τότε κινητοποιούνται τα φαγοκύτταρα. Τα φαγοκύτταρα είναι λευκά 

αιμοσφαίρια που καταστρέφουν τους εισβολείς και σ’ αυτά ανήκουν τα 

εωζινόφιλα, τα ουδετερόφιλα κοκκιοκύτταρα και τα μακροφάγα. Οι 

κυριότερες λειτουργίες των φαγοκυττάρων περιλαμβάνουν μετανάστευση, 

χημειοταξία, κατάποση και θανάτωση των μικροβίων. Ένα κοκκιοκύτταρο μπορεί 

να φαγοκυτταρώσει πριν καταστραφεί 5-20 βακτήρια, ενώ τα μακροφάγα μέχρι 

100 βακτήρια. 

    Η αντίδραση του οργανισμού σε τραυματισμό και εισβολή ενός λοιμογόνου 

παράγοντα ονομάζεται φλεγμονή και χαρακτηρίζεται από την αύξηση της 

παροχής αίματος στην προσβληθείσα περιοχή, την αύξηση της διαπερατότητας 

των τριχοειδών αγγείων και την μετανάστευση των ουδετερόφιλων 

κοκκιοκυττάρων και των  μονοκυττάρων από τα τριχοειδή αγγεία στους 

περιβάλλοντες ιστούς (χημειοταξία). Το πλάσμα του αίματος που διαφεύγει από τα 

τριχοειδή αγγεία συσσωρεύεται στην περιοχή της κακώσεως και δημιουργεί  

οίδημα (πρήξιμο) και πόνο και η ινική σχηματίζει ένα δίκτυο (ινώδες), 

παρεμποδίζοντας τη διασπορά των μικροοργανισμών. Η διαστολή των αγγείων και 

η μετανάστευση των φαγοκυττάρων διεγείρεται από ουσίες όπως η ισταμίνη, οι 

κινίνες και παράγωγα του αραχιδονικού οξέος, όπως οι προσταγλαδίνες, οι 

λευκοτριένες και οι θρομβοξάνες. Στις φλεγμονώδεις αντιδράσεις συμμετέχουν 

το σύστημα του συμπληρώματος και οι πρωτεΐνες οξείας φάσεως. Τελικά 

δημιουργείται το πύον, ένα παχύρευστο υγρό που περιέχει ζωντανά και νεκρά 

λευκά αιμοσφαίρια και υπολείμματα κατεστραμμένων ιστών, το οποίο παραμένει 

σε όλη τη διάρκεια της φλεγμονής. 

    Η συνηθέστερη εκδήλωση της φλεγμονώδους αντίδρασης και ένα κύριο 

σύμπτωμα των λοιμωδών νόσων είναι ο πυρετός. Οι πιθανοί μηχανισμοί 

παραγωγής πυρετού προτείνουν την χημική ή μηχανική διέγερση των 
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θερμορυθμιστικών κέντρων του υποθαλάμου στον εγκέφαλου. Ανάμεσα στις 

ουσίες που είναι ικανές να προκαλέσουν πυρετό είναι οι ενδοτοξίνες των 

αρνητικών κατά Gram βακτηρίων και ορισμένες λεμφοκίνες, που παράγονται από 

τα μονοκύτταρα και τα μακροφάγα. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις η επίδραση του 

πυρετού στον έλεγχο της λοίμωξης είναι ευεργετική. Συνήθως, η ελάττωση του 

πυρετού με φάρμακα δεν είναι βλαπτική κατά τη διάρκεια της λοίμωξης και συχνά 

ο ασθενής χωρίς πυρετό αισθάνεται πιο άνετα. 

  

ΤΡΙΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ 

  

    Οι φυσικοί φραγμοί, τα φαγοκύτταρα και το σύστημα του συμπληρώματος δεν 

επαρκούν στην πλήρη αντιμετώπιση των παθογόνων παραγόντων. Γι’ αυτό έχει 

αναπτυχθεί το ανοσοποιητικό σύστημα που προστατεύει περαιτέρω τον 

οργανισμό από τους μολυσματικούς παράγοντες και τα τοξικά τους προϊόντα. Το 

ανοσοποιητικό σύστημα αναγνωρίζει και εξαφανίζει τους εισβολείς και τις τοξικές 

ουσίες με μια διεργασία γνωστή ως ανοσοαπόκκριση. 

    Κάθε άγνωστη ουσία για το οργανισμό, όπως μια βακτηριακή πρωτεΐνη, μια 

τοξίνη ή ιός, που μπορεί να προκαλέσει ανοσολογική αντίδραση 

(ανοσοαπόκκριση) ονομάζεται αντιγόνο.  

    Στην ανοσολογική απόκριση λαμβάνουν μέρος ειδικά κύτταρα που καλούνται Τ 

και Β λεμφοκύτταρα. Τα Τ κύτταρα έχουν πολλαπλό ρόλο και διαχωρίζονται σε 

κυτταροτοξικά, βοηθητικά και κατασταλτικά. Συμμετέχουν στις 

κυτταροτοξικές αντιδράσεις απόρριψης όγκων και μοσχευμάτων, στις αντιδράσεις 

υπερευαισθησίας, ενώ ως βοηθητικά κύτταρα ενεργοποιούν τα Β λεμφοκύτταρα 

για την παραγωγή αντισωμάτων και ως κατασταλτικά ασκούν σημαντικές 

λειτουργίες καταστολής στα Β και άλλα Τ κύτταρα. 

    Τα αντισώματα είναι αμυντικές πρωτεΐνες που παράγονται από τον οργανισμό 

σαν απάντηση στην παρουσία ενός αντιγόνου και είναι ικανά να αντιδράσουν και 

να συνδεθούν μόνο με το αντιγόνο αυτό. Η πρόσδεση των αντισωμάτων 

αδρανοποιεί και κατακρημνίζει τα αντιγόνα, έχει άμεση μικροβιοκτόνο ή λυτική 

δράση σε συνδυασμό με το συμπλήρωμα, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την 

καταστροφή των αντιγόνων από τα φαγοκύτταρα. 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 80 

    Η ανοσολογική απόκριση αρχίζει μετά από την έκθεση του αντιγόνου, τοξίνης, 

βακτηρίου, ιού, μύκητα, στα Τ και Β λεμφοκύτταρα. Τα Τ λεμφοκύτταρα 

παράγουν λεμφοκίνες και ιντερλευκίνες και επάγουν την κυτταρομεσολαβητική 

ανοσία, δηλαδή όλες εκείνες τις αντιδράσεις όπου συμμετέχουν λεμφοκύτταρα και 

φαγοκύτταρα. Ορισμένα από τα Β κύτταρα φέρουν στη μεμβράνη τους 

αντισώματα που αντιδρούν και συνδέονται με τα αντιγόνα. Τα βοηθητικά Τ 

κύτταρα αλληλεπιδρούν με τα Β κύτταρα και τα συμπλέγματα αντιγόνων-

αντισωμάτων και τα ενεργοποιούν για να πολλαπλασιαστούν και να δώσουν τα 

πλασμοκύτταρα. Κάθε πλασμοκύτταρο εκκρίνει 1000 μόρια αντισωμάτων ανά 

δευτερόλεπτο, που δεσμεύουν το αντιγόνο που προκάλεσε την παραγωγή τους. Τα 

αντισώματα περνούν στην κυκλοφορία και φτάνουν στο σημείο της μόλυνσης. 

Όταν η νίκη των αντισωμάτων ολοκληρωθεί τα κατασταλτικά Τ κύτταρα 

παρεμβαίνουν και σταματούν την ανοσολογική αντίδραση. Το επιπλέον κέρδος για 

τον οργανισμό είναι ο σχηματισμός των κυττάρων μνήμης, που κυκλοφορούν στο 

αίμα με σκοπό να δράσουν αποτελεσματικά και γρήγορα στην εμφάνιση του ίδιου 

αντιγόνου. Ο οργανισμός «θυμάται» όλα τα αντιγόνα με τα οποία ήλθε σε επαφή. 

Τα κύτταρα μνήμης δημιουργούν μια μορφή ανοσίας, που ονομάζεται 

ενεργητική ανοσία. 

    Οι αλληλεπιδράσεις των συστατικών του ανοσοποιητικού συστήματος είναι 

υπεύθυνες και για μερικές δυσμενείς για τον οργανισμό ανοσοαντιδράσεις, όπως 

οι αλλεργίες (ανοσολογική υπερευαισθησία). Το ανοσοποιητικό σύστημα αντιδρά 

σε μια φυσιολογικά αβλαβή ουσία (αλλεργιογόνο), όπως η γύρη των λουλουδιών, 

των δέντρων, των γρασιδιών, συστατικά των τροφών, τρίχες ζώων, κ.ά. και 

δημιουργεί αλλεργικές καταστάσεις, όπως ρινίτιδες, δερματικά εξανθήματα, 

άσθμα, ακόμη αλλεργικό σοκ, που μπορεί να επιφέρει τον θάνατο. Άλλες 

δυσμενείς αντιδράσεις του ανοσοποιητικού συστήματος είναι η απόρριψη των 

μοσχευμάτων και τα αυτοάνοσα νοσήματα.  
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

  Οι ιοί γνωρίζετε ότι είναι ενδοκυτταρικά παράσιτα, 

χρησιμοποιούν τους κυτταρικούς μηχανισμούς για να 

πολλαπλασιαστούν και επιπλέον έχουν προτίμηση για 

συγκεκριμένους κυτταρικούς τύπους. Πώς το ανοσοποιητικό 

σύστημα πιστεύετε ότι αντιμετωπίζει τους ιικούς εισβολείς; 

  

Οι ιοί λόγω του μεγέθους τους, αλλά και της ακυτταρικής δομής τους περνούν 

ευκολότερα από τους φυσικούς φραγμούς (ενζυμικά εκκρίματα, όξινο περιβάλλον, 

κροσσωτό επιθήλιο, κ.λ.π.). Μερικοί φτάνουν πολύ δύσκολα στα κύτταρα στόχους, 

ενώ άλλοι που μολύνουν το ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό σύστημα ή 

προκαλούν γαστρεντερίτιδες μεταφέρονται ευκολότερα στα δεκτικά κύτταρα. Είναι 

αυτονόητο ότι η καταστροφή των σωματιδίων του ιού από το αμυντικό σύστημα του 

οργανισμού, πρέπει να γίνει τη χρονική στιγμή που αυτά είναι εκτεθειμένα στα 

αντισώματα ή στα φαγοκύτταρα. Αν ο οργανισμός διαθέτει κύτταρα μνήμης και 

συνεπώς ανοσία, η μάχη είναι εύκολη και ο ιικός εισβολέας εξουδετερώνεται. Αν ο 

οργανισμός δεν έχει αντισώματα και έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τον 

συγκεκριμένο ιό, τότε θα εκδηλωθούν τα συμπτώματα της ασθένειας, που θα 

ταλαιπωρήσει τον ασθενή από λίγες ημέρες, έως πολλές εβδομάδες. Υπάρχουν ιώσεις 

πολύ επικίνδυνες ακόμη και για τη ζωή του ασθενούς (ηπατίτιδα B, C, εγκεφαλίτιδα 

από τογκα-ιό, AIDS). Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας των ιικών λοιμώξεων ο οργανισμός 

έχει εφεύρει τρόπους να καταστρέφει τα μολυσμένα με τον ιό κύτταρα ή να 

παρεμποδίζει την διαδικασία του πολλαπλασιασμού των ιών στα κύτταρα στόχους. 

Έτσι, ειδικά ενεργοποιημένα κυτταροτοξικά Τ λεμφοκύτταρα μπορούν και 

προκαλούν λύση των μολυσμένων κυττάρων, εκτοξεύοντας κάποιες τοξικές 

πρωτεΐνες στην κυτταρική τους μεμβράνη, ενώ κάποιοι πρωτεϊνικοί παράγοντες, 

όπως οι ιντερφερόνες, ελευθερώνονται από τα μολυσμένα κύτταρα, σχεδόν 

ταυτόχρονα με την παραγωγή των ιών και προστατεύουν τα μη μολυσμένα γειτονικά 

κύτταρα. 

Οι ιντερφερόνες είναι μέρος της πρώτης γραμμής άμυνας του οργανισμού για την 

καταπολέμηση των ιών. Ακολουθεί η κυτταρομεσολαβητική κυτταροτοξικότητα και 
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η παραγωγή αντισωμάτων σε συνδυασμό με την φαγοκυτταρική δράση των 

μακροφάγων με αποτέλεσμα την καταστροφή του εισβολέα και την πρόκληση 

ανοσίας. 

  

  Πόσος χρόνος απαιτείται για την παραγωγή αντισωμάτων μετά 

την εισβολή του λοιμογόνου παράγοντα; 

  

Ανάμεσα στην έναρξη της μόλυνσης και την πλήρη εξέλιξη της ανοσολογικής 

απόκρισης, απαιτείται ένα χρονικό διάστημα 4-10 ημέρες. 

 Η ωρίμανση των πλασμοκυττάρων, από την ενεργοποίηση των Β κυττάρων έως την 

παραγωγή αντισωμάτων απαιτεί χρονικό διάστημα 5 ημερών. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι η αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος, όταν προϋπάρχουν τα κύτταρα 

μνήμης (δευτερογενής αντίδραση) είναι γρηγορότερη και εντονότερη από την 

πρωτογενή αντίδραση. 

  

  Πόσες κατηγορίες αντισωμάτων υπάρχουν; 

  

Υπάρχουν πέντε κατηγορίες αντισωμάτων και αρκετές υποκατηγορίες. Οι κατηγορίες 

είναι: IgM, IgD, IgG, IgE και IgA. Η IgM είναι η πρώτη κατηγορία αντισωμάτων 

που εκκρίνεται στο αίμα, κατά την αντίδραση του οργανισμού με το αντιγόνο. Σε 

μικρή ποσότητα αντιγόνου εκκρίνονται μόνο IgM αντισώματα. Επιπλέον, τα IgM 

αντισώματα ενεργοποιούν τα μακροφάγα κύτταρα που είναι ειδικευμένα στον 

εγκλωβισμό και στη θανάτωση των βακτηρίων. Η μεγαλύτερη ποσότητα των 

αντισωμάτων που κυκλοφορεί στο αίμα είναι της κατηγορίας IgG. Είναι τα μόνα 

που περνούν από τη μητέρα στο παιδί διαμέσου του πλακούντα. Τα IgG 

ενεργοποιούν  το σύστημα του συμπληρώματος καθώς και τα μακροφάγα και τα 

πολυμορφοπύρηνα λευκοκύτταρα. Τα IgD αντισώματα βρίσκονται στην επιφάνεια 

πολλών κυττάρων και κυκλοφορούν ελάχιστα στα υγρά του σώματος. Τα IgE 

αντισώματα βρίσκονται κυρίως στους ιστούς όπου ως σύμπλοκα μ’ ένα αντιγόνο, 

προκαλούν την απελευθέρωση της ισταμίνης, που ευθύνεται για τις αλλεργικές 

αντιδράσεις. Τα IgE αντισώματα πιστεύεται ότι εμπλέκονται στους αμυντικούς 

μηχανισμούς έναντι των παρασίτων. Τα IgA αντισώματα βρίσκονται κυρίως στα 

διάφορα εκκρίματα όπως γάλα, δάκρυα, σάλιο, καθώς και στους πνεύμονες και τα 
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έντερα και αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού στις διάφορες 

λοιμώξεις από μικροοργανισμούς. 

  

  Ποιος είναι ο μηχανισμός απόρριψης των μοσχευμάτων; 

  

Ο οργανισμός και το ανοσοποιητικό σύστημα έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει 

τα «δικά του από τα ξένα» αντιγόνα. Κάθε άτομο, στην επιφάνεια των περισσοτέρων 

κυττάρων του, φέρει μια ομάδα μοναδικών πρωτεϊνών, που είναι βασικής σημασίας 

για την αναγνώριση των κυττάρων του ίδιου οργανισμού. Οι πρωτεΐνες αυτές 

καλούνται αντιγόνα ιστοσυμβατότητας και εξαιτίας της μεγάλης ειδικότητας, έχουν 

σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση των ξένων κυττάρων. Κάθε κύτταρο που 

προέρχεται από άλλο άτομο ή διαφορετικό είδος φέρει διαφορετικά αντιγόνα 

ιστοσυμβατότητας στην επιφάνεια του και όταν βρεθεί μέσα στον οργανισμό δέχεται 

την επίθεση από τα λεμφοκύτταρα και καταστρέφεται. Αυτό είναι το κυριότερο 

εμπόδιο στις μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων στον άνθρωπο. Το αυτομόσχευμα, 

μόσχευμα ιστού από ένα άτομο στον εαυτό του, προσλαμβάνεται κανονικά και 

μόμιμα. Το ισομόσχευμα είναι μόσχευμα ιστού από ένα άτομο σε άλλο γενετικά 

όμοιο άτομο (μονοωικά δίδυμα) και προσλαμβάνεται μόνιμα. Το ετερομόσχευμα 

(ξενομόσχευμα) είναι μόσχευμα από ένα είδος σε ένα άλλο είδος (πίθηκος σε 

άνθρωπο) και απορρίπτεται πάντοτε. Το αλλομόσχευμα (ομοιομόσχευμα) είναι 

μόσχευμα από άτομο σε άτομο του ίδιου είδους (άνθρωπο σε άνθρωπο) και 

αποβάλλεται από τις αντιδράσεις ομοιομοσχεύματος. Η αρχική αγγείωση και 

κυκλοφορία του μοσχεύματος είναι καλή, αλλά μετά από 11-14 ημέρες συμβαίνει 

αξιοσημείωτη ελάττωση της κυκλοφορίας, ενώ λεμφοκύτταρα και 

μακροφάγα περνούν στο μόσχευμα και το νεκρώνουν. Το μόσχευμα τελικά 

αποβάλλεται. Αν ένα δεύτερο μόσχευμα από τον ίδιο δότη τοποθετηθεί σε ένα δέκτη, 

θα προκληθεί μια επιταχυνόμενη απόρριψη μετά από 5-6 ημέρες. Συνεπώς είναι 

αναγκαίο πριν τη μεταμόσχευση ιστού ή οργάνου να εξετάζονται τα αντιγόνα 

ιστοσυμβατότητας και να επιλέγεται το μόσχευμα που «ταιριάζει» περισσότερο με 

το δέκτη. Επίσης θεωρείται ουσιώδες ο δότης και ο δέκτης να είναι συμβατοί στις 

ομάδες αίματος. Με όλες αυτές τις προϋποθέσεις και με την χορήγηση 

ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων μπορεί να εμποδιστεί η απόρριψη του 

μοσχεύματος. 
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  Σε ορισμένες ασθένειες ο γιατρός παρατηρεί διόγκωση των 

λεμφαδένων. Τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό; 

  

Το Λεμφικό σύστημα αποτελείται από αγγεία (λεμφαγγεία) στα οποία κυκλοφορεί 

ένα υγρό, η λέμφος και από διάφορα όργανα και εξειδικευμένες δομές, όπως μάζες 

από λεμφικό ιστό με ωοειδή μορφή (λεμφαδένες) ή όργανα (σπλήνας, θύμος, κ.ά.). 

Στο λεμφικό σύστημα περιλαμβάνεται και ο μυελός των οστών αφού σ’ αυτόν 

παράγονται τα λεμφοκύτταρα. Τα λεμφαγγεία παραλαμβάνουν από τους ιστούς τη 

λέμφο, που διαφεύγει από τα τριχοειδή αιμοφόρα αγγεία και την επαναφέρουν στο 

καρδιαγγειακό σύστημα. Οι λεμφαδένες ή λεμφογάγγλια είναι μάζες λεμφικού ιστού 

σε σχήμα ωοειδές μήκους 1-2,5 εκατοστά. Βρίσκονται στις μασχάλες, στις 

βουβωνικές χώρες και αλλού, μεμονωμένοι ή κατά ομάδες. Στο εσωτερικό των 

λεμφαδένων υπάρχουν συγκεντρωμένα λεμφοκύτταρα (Τ και Β) και μακροφάγα. 

Περνώντας η λέμφος από τους λεμφαδένες διηθείται και οι ξένες ουσίες ή τα 

μικρόβια που πιθανά περιέχει παγιδεύονται και καταστρέφονται από τα μακροφάγα, 

τα Τ-λεμφοκύτταρα ή τα αντισώματα που παράγονται από τα Β κύτταρα.  

Συνεπώς η διόγκωση των λεμφαδένων σημαίνει έντονη δραστηριότητα του 

αμυντικού συστήματος στους λεμφαδένες. Σε ορισμένες περιπτώσεις η διόγκωση 

του λεμφαδένα μπορεί να σχετίζεται με την ανάπτυξη κακοήθους όγκου 

(καρκίνου).  

  

  Τι γνωρίζετε για τις αλλεργίες. Πού οφείλονται και πώς 

περιορίζονται. 

  

Η αλλεργία είναι μια ανώμαλη ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού σε ξένες 

ουσίες (αντιγόνα) που ονομάζονται αλλεργιογόνα. Στα αλλεργιογόνα ανήκουν η 

γύρη των λουλουδιών, των δέντρων, ορισμένα βότανα, γρασίδια, οι σκόνες του 

σπιτιού, οι τρίχες των ζώων, το φτέρωμα των πουλιών, το δηλητήριο των εντόμων, τα 

περιττώματα πουλιών και ζώων, όλα τα τρόφιμα, τα νήματα, ορισμένα φάρμακα, οι 

μύκητες, τα μέταλλα και κάποιες χημικές ουσίες. Όταν ένα άτομο έλθει σε επαφή για 

πρώτη φορά με το αλλεργιογόνο δεν θα αισθανθεί κανένα σύμπτωμα αλλεργικής 

αντίδρασης. Θα σχηματιστούν όμως στον οργανισμό του ειδικά πλασμοκύτταρα 
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που θα παράγουν αντισώματα IgE εναντίον των αλλεργιογόνων. Στη συνέχεια τα 

αντισώματα αυτά συνδέονται στην μεμβράνη των βασεόφιλων κοκκιοκυττάρων και 

των ιστιοκυττάρων, τα οποία περιέχουν κοκκία ισταμίνης. Την επόμενη φορά που 

το άτομο θα έλθει σε επαφή με το ίδιο αλλεργιογόνο, αυτό θα δεσμευτεί από την IgE 

των κοκκιοκυττάρων με συνέπεια την απελευθέρωση  της ισταμίνης, καθώς  και  

άλλων ουσιών (λευκοτριενών), που προκαλούν όλα τα συμπτώματα της 

αλλεργίας, όπως παραγωγή βλέννας, συστολή των βρόγχων στο πνεύμονα, συστολή 

των μυών του εντέρου, διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, ερυθρότητα, κνίδωση, 

παροξυντικό βήχα, δύσπνοια, εμετό, ζαλάδα, κυάνωση και σοκ. Τα συμπτώματα αυτά 

μπορεί να έχουν τοπικό ή γενικευμένο χαρακτήρα (τοπική ή γενικευμένη 

αναφυλαξία).  

Η αντιμετώπιση των αναφυλακτικών αντιδράσεων γίνεται με τη χορήγηση 

φαρμάκων αντιισταμινικών ή κορτιζονούχων, που περιορίζουν τα συμπτώματα από 

την απελευθέρωσση των διαφόρων ουσιών από τα κοκκιοκύτταρα. Ταυτόχρονα 

συνίσταται η αποφυγή στην έκθεση στους αλλεργιογόνους παράγοντες. Τα 

τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια μέθοδος απευαισθητοποίησης των 

αλλεργικών ατόμων, με χορήγηση στον ασθενή μικρών ποσοτήτων του 

αλλεργιογόνου, με σκοπό την παραγωγή IgG αντισωμάτων έναντι του 

αλλεργιογόνου. Έτσι, η επαφή του ασθενή με το αλλεργιογόνο, θα έχει ως 

αποτέλεσμα τα IgG μόρια να το εξουδετερώνουν πριν έλθει σε επαφή με τις IgE στην 

επιφάνεια των κοκκιοκυττάρων. 

  

  Ποιος είναι ο αριθμός των κυττάρων του αμυντικού συστήματος 

στον ανθρώπινο οργανισμό; Να τον συγκρίνετε με τον αριθμό των 

ερυθρών αιμοσφαιρίων. 

  

Υπάρχουν περίπου 5 x 10
6  

ερυθρά αιμοσφαίρια ανά κυβικό χιλιοστό αίματος. 

Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν 25 x 10
12

 

ερυθροκύτταρα. Ο φυσιολογικός αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων (αμυντικών 

κυττάρων) κυμαίνεται από 5-10 x 10
3
 ανά κυβικό   χιλιοστό   αίματος.   Περίπου  

δηλαδή   1000  φορές   μικρότερη 
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ποσότητα. Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι η συνολική ποσότητα του αίματος είναι 5 

λίτρα (5 x 10
6
 κυβικά χιλιοστά), υπολογίζεται ότι κατά μέσο όρο στον οργανισμό 

κυκλοφορούν 25-50 δισεκατομμύρια λευκά αιμοσφαίρια. 

  Από τα λευκά αιμοσφαίρια ο αριθμός των λεμφοκυττάρων κυμαίνεται από 1-4 x 

10
3
 ανά κυβικό χιλιοστό αίματος, δηλαδή το 20-45 % των λευκοκυττάρων. Το  60-70 

% των κυκλοφορούντων λευκοκυττάρων αποτελούν τα ουδετερόφιλα, το 1-4 % τα 

εωσινόφιλα, το 0-1 % τα βασεόφιλα και το 1-10 % τα μονοκύτταρα. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Να ενώσετε με γραμμές τις λέξεις της αριστερής στήλης με τις λέξεις της 

δεξιάς στήλης με τις οποίες συνδυάζονται : 

  

Απάντηση 

  

γύρη                                     αλλεργία 

αντίσωμα                             ένζυμα 

σάλιο                                    φαγοκύτταρο 

μακροφάγο                          Β-λεμφοκύτταρο  

  

2) Περπατώντας με το φίλο σου στο άλσος της γειτονιάς, μια ανοιξιάτικη 

ημέρα, διαπιστώνεις πως ο φίλος σου φταρνίζεται ασταμάτητα. Τι θα τον 

συμβούλευες; Αιτιολόγησε την απάντησή σου. 

  

Απάντηση 

  

Τα συμπτώματα της αλλεργίας συνήθως σταματούν μόλις το αλλεργικό άτομο 

απομακρυνθεί από το σημείο που υπάρχει συσσώρευση αλλεργιογόνων παραγόντων. 

Συνεπώς η μοναδική συμβουλή θα ήταν η γρήγορη απομάκρυνση από το 

συγκεκριμένο άλσος. Επιπλέον, η επίσκεψη στον ειδικό γιατρό, αλλεργιολόγο, 

θεωρείται επιβεβλημένη σε όσα άτομα  ταλαιπωρούνται από αλλεργικά συμπτώματα. 

Ενδεχομένως να απαιτείται η λήψη φαρμάκων για την ανακούφιση του ασθενούς. 
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3) Να περιγράψετε με λίγα λόγια πώς ένας οργανισμός αποκτά ανοσία για μια 

ασθένεια. 

  

Απάντηση 

  

Η ανοσία έχει σχέση με την παραγωγή αντισωμάτων έναντι του παθογόνου 

εισβολέα (χυμική ανοσία) και με την παραγωγή εξειδικευμένων κυττάρων (Τ-

λεμφοκύτταρα), που είτε έχουν κυτταροτοξική λυτική δράση, είτε ενεργοποιούν τα 

φαγοκύτταρα να καταστρέψουν τον παθογόνο παράγοντα (κυτταρική ανοσία).  

Όταν ο παθογόνος παράγοντας περάσει τους φυσικούς φραγμούς, αντιμετωπίζεται 

από τα μακροφάγα. Τα αντιγόνα του παθογόνου παράγοντα παρουσιάζονται από τα 

μακροφάγα στα Τ- λεμφοκύτταρα, τα οποία εγκαινιάζουν μια αλυσίδα απαντήσεων 

όπως η φαγοκυττάρωση, η κυτταροτοξική καταστροφή των κυττάρων, κ.λ.π.. Ένας 

πληθυσμός Τ-λεμφοκυττάρων (Τ-βοηθητικά κύτταρα), εκκρίνουν λεμφοκίνες 

(ιντερλευκίνες  4  και  5)   και   ενεργοποιούν  τα  Β  λεμφοκύτταρα,  που 

πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται σε πλασμοκύτταρα. Τα πλασμοκύτταρα 

εκκρίνουν τα αντισώματα που απαιτούνται για τη συγκόλληση και απομάκρυνση 

του παθογόνου παράγοντα. Η αρχική συνάντηση του αντιγόνου με το ανοσοποιητικό 

σύστημα επάγει εκτός από τα μάχιμα Τ- και Β- λεμφοκύτταρα και τα Τ- και Β-

κύτταρα μνήμης που ευθύνονται για την απόκτηση ανοσίας του οργανισμού έναντι 

της ασθένειας που προκαλεί ο παθογόνος εισβολέας. Τα κύτταρα μνήμης όταν 

ενεργοποιηθούν από το ίδιο αντιγόνο διαφοροποιούνται σε μάχιμα κύτταρα που 

ξεκινούν τάχιστα τις αντιδράσεις καταστροφής του αντιγόνου. 

  

2.3 ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΣΗ 

   

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

    Ο όρος «ανοσία» σημαίνει όλες αυτές τις ιδιότητες του ξενιστή που επιφέρουν 

αντίσταση σε ένα ειδικό λοιμογόνο παράγοντα. Η ανοσία μπορεί να είναι φυσική 

ή επίκτητη. Η επίκτητη μπορεί να είναι παθητική ή ενεργητική. 

    Η φυσική ανοσία είναι ο τύπος της ανοσίας, που δεν αποκτάται από προηγούμενη 

επαφή με το λοιμογόνο παράγοντα αλλά καθορίζεται ευρέως γενετικά. Για 
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παράδειγμα άτομα με δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι πάρα πολύ ανθεκτικά στην 

λοίμωξη με Plasmodium vivax. Η αντίσταση στη λοίμωξη ποικίλει στα διάφορα 

άτομα, μπορεί να βρεθούν εξαιρετικά ανθεκτικά άτομα σε έναν «πολύ ευαίσθητο 

πληθυσμό», χωρίς να μπορεί να εξηγηθεί το φαινόμενο. Άλλα άτομα έχουν 

γενετικές ανεπάρκειες στην ανοσολογική απάντηση, που τα κάνουν πολύ 

ευαίσθητα. Ακόμη οι πολύ νέοι άνθρωποι και οι ηλικιωμένοι είναι πιο ευπαθείς 

στις νόσους σε σχέση με άτομα που ανήκουν σε άλλες ομάδες ηλικίας. Ο 

υποσιτισμός ή η μη ισορροπημένη διατροφή  αυξάνουν την ευαισθησία των 

ατόμων, ενώ ορισμένες μεταβολικές (σακχαρώδης διαβήτης) ή ορμονικές 

διαταραχές (υποπαραγωγή ή υπερπαραγωγή αδρεναλίνης) ελαττώνουν την 

ικανότητα αντίστασης του οργανισμού.  

    Ο όρος «παθητική ανοσία» αναφέρεται σε μια κατάσταση προσωρινής 

αντίστασης ή μη ευπάθειας σε ένα λοιμογόνο παράγοντα, που αποκτήθηκε με τη 

χορήγηση αντισωμάτων έναντι του παράγοντα αυτού, τα οποία έχουν 

δημιουργηθεί σε ένα άλλο ξενιστή και όχι ενεργά από το ίδιο το άτομο. Η 

παθητική προστασία διαρκεί μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, το πολύ λίγες 

εβδομάδες, επειδή τα μόρια του αντισώματος καταστρέφονται. Στις περιπτώσεις 

των νοσημάτων που προκαλούνται από τοξίνες η χορήγηση αντιτοξίνης σε 

μεγάλες ποσότητες εξουδετερώνουν την τοξίνη. Σε ορισμένες ιογενείς λοιμώξεις 

(ηπατίτιδα Α) η χορήγηση ορού με έτοιμα ανθρώπινα αντισώματα έναντι του ιού, 

περιορίζει τον πολλαπλασιασμό του και έχει ως αποτέλεσμα την αποτροπή της 

λοίμωξης ή την εμφάνιση ηπιότερων συμπτωμάτων. Στις περιπτώσεις 

τραυματισμού χορηγείται ο αντιτετανικός ορός (αντιτοξίνη), για την αποφυγή της 

μόλυνσης από το βακτήριο του τετάνου, ενώ σε περίπτωση δαγκώματος από 

σκύλο ή άγρια ζώα ο αντιλυσσικός ορός , που προστατεύει από τον ιό της λύσσας.  

    Η παθητική ανοσία που προέρχεται από την ενδομήτρια μεταφορά 

αντισωμάτων από τη μητέρα στο έμβρυο προστατεύει το νεογέννητο κατά τη 

διάρκεια των πρώτων μηνών έναντι μερικών συνηθισμένων λοιμώξεων. Επίσης, τα 

αντισώματα που μεταφέρονται στο παιδί με το μητρικό γάλα ενισχύουν την 

παθητική ανοσία έως την ηλικία των 4-6 μηνών. 

    Η ενεργητική ανοσία είναι μια κατάσταση αντιστάσεως στους λοιμογόνους 

παράγοντες που αποκτήθηκε από την ενεργό επαφή του ατόμου με 

μικροοργανισμούς ή τοξίνες. Η επαφή αυτή μπορεί να γίνει με τρόπο φυσικό μετά 
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από μόλυνση του ατόμου, οπότε μιλάμε για φυσική ενεργητική ανοσία ή μετά 

από ένεση με ζωντανούς ή νεκρούς μικροοργανισμούς ή τα αντιγόνα τους, όποτε 

αναφερόμαστε σε τεχνητή ενεργητική ανοσία. Ο εμβολιασμός είναι μια 

διαδικασία ανοσοποίησης (πρόκληση τεχνητής ανοσίας), όπου εξασθενημένοι 

μικροοργανισμοί, τμήματα μικροοργανισμών, αδρανοποιημένες τοξίνες ή μη 

παθογόνοι ιοί σε καθορισμένες δόσεις χορηγούνται στον άνθρωπο,  ο  οποίος  

χωρίς  να  ασθενήσει  παράγει  αντισώματα   και ενεργοποιημένα Τ-

λεμφοκύτταρα. Μερικά εμβόλια όπως αυτά για τους ιούς της ιλαράς ή της 

πολιομυελίτιδας παρέχουν ανοσία που διαρκεί σ’ όλη τη ζωή, ενώ αλλά, όπως για 

το βακτήριο της πνευμονίας και τον ιό της ηπατίτιδας Β για λίγα χρόνια. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

  Πιστεύετε ότι όσοι ταξιδεύουν πρέπει να εμβολιάζονται και αν ναι 

για ποιές ασθένειες; 

  

Κατ’ αρχήν κάθε ενήλικος είτε ταξιδεύει είτε όχι πρέπει να εμβολιάζεται με το 

τοξοειδές του τετάνου. Κάθε ταξιδιώτης πρέπει να  ανοσοποιείται ανάλογα με τις 

προδιαγραφές υγείας της χώρας που θα επισκεφθεί. Πιο συγκεκριμένα συνίσταται 

εμβολιασμός για τη διφθερίτιδα, την ευλογιά, τον τυφοειδή πυρετό, τον κίτρινο 

πυρετό, τη χολέρα, την πανώλη, τον τύφο, την ιλαρά, την ηπατίτιδα Α, την ηπατίτιδα 

Β, την πνευμονοκοκκική πνευμονία, τη μηνιγγίτιδα από μηνιγγιτιδιόκοκκο και τη 

λύσσα.  

  

  Ο εμβολιασμό των βρεφών είναι υποχρεωτικός στη χώρα μας. 

Ποιά είναι τα εμβόλια που συνιστούν οι παιδίατροι;  

  

1) Εμβόλιο αντιδιφθεριτικό, αντικοκκυτικό και αντιτετανικό (D.T.P.). 

Βασικός εμβολιασμός σε τρεις δόσεις μετά  από τον δεύτερο-τρίτο μήνα. 

Επαναλαμβάνεται σε ένα χρόνο και στη ηλικία των 4-6 ετών. Οι επόμενοι 

επαναληπτικοί εμβολιασμοί με διπλό εμβόλιο (αντιτετανικό-αντιδιφθεριτικό) κάθε 10 

χρόνια. 
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2) Εμβόλιο εναντίον της πολιομυελίτιδας. Βασικός εμβολιασμός σε τρεις 

δόσεις από τον δεύτερο - τρίτο μήνα. Επαναλαμβάνεται σε ένα χρόνο και μετά από 

τρία χρόνια. 

3) Αντιφυματικό εμβόλιο (B.C.G.). Είναι υποχρεωτικό για όλα τα παιδιά της 

σχολικής ηλικίας. 

4) Εμβόλιο για την ιλαρά, την παρωτίτιδα (μαγουλάδες) και την ερυθρά 

(Μ.Μ.R.). Γίνεται σε μια δόση μετά την ηλικία των 15 μηνών. Επαναλαμβάνεται 

μετά την πάροδο 10 ετών. 

5) Εμβόλιο για τον ιό της ηπατίτιδας Β. Γίνεται σε τρεις δόσεις και 

επαναλαμβάνεται μετά από 5 χρόνια.  

6) Ορισμένοι παιδίατροι συνιστούν και τον εμβολιασμό έναντι του αιμοφίλου 

ινφλουέντζας τύπου β (HibTITER), που προκαλεί μηνιγγίτιδα σε παιδιά από 5 

μηνών έως 5 χρονών.  

  

2.4 ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΒΟ) - Η 

«ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ   

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

    Η επιστημονική μελέτη των τύπων των ερυθροκυττάρων άρχισε το 1900, όταν ο 

Landsteiner παρατήρησε ότι όποτε αναμειγνύονταν δείγματα από αίμα, ορισμένοι 

συνδυασμοί καταλήγουν σε συγκόλληση, ενώ άλλοι όχι. Αποδείχτηκε ότι η 

συγκόλληση οφείλεται στο ότι το πλάσμα του αίματος του ενός ατόμου αντιδρά 

με τα κύτταρα του αίματος του άλλου. Γρήγορα ο Landsteiner και οι συνεργάτες 

του ήταν σε θέση να κατατάξουν τους ανθρώπους σε τέσσερις ομάδες με βάση τις 

αντιδράσεις συγκόλλησης που παρουσιάζουν. 

    Σήμερα οι ομάδες αυτές ονομάζονται Α, Β, ΑΒ και Ο, σύμφωνα με το σύστημα 

ΑΒΟ. Η συγκόλληση οφείλεται στη σύνδεση ειδικών αντιγονικών ουσιών, με 

ειδικά «φυσικά» αντισώματα (τάξης IgM) που υπάρχουν στον ορό. Τα ΑΒΟ 

αντιγόνα, που ονομάστηκαν συγκολλητινογόνα, είναι γλυκολιπίδια, βρίσκονται 

στη επιφάνεια της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης και διαφέρουν μεταξύ τους στο 

τελικό σάκχαρο. Άτομα με Α ή Β αντιγόνα στα ερυθροκύτταρά τους ανήκουν στην 

ομάδα αίματος Α ή Β αντίστοιχα. Υπάρχουν άτομα που στις ερυθροκυτταρικές 
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μεμβράνες τους υπάρχουν Α και Β αντιγόνα και ανήκουν στην ομάδα ΑΒ και άλλα 

που τα ερυθροκύτταρά τους δεν διαθέτουν ούτε Α ούτε Β αντιγόνα και 

κατατάσσονται στην ομάδα Ο. 

    Στο πλάσμα των ατόμων της Α ομάδας κυκλοφορούν αντισώματα έναντι του 

συγκολλητινογόνου Β (αντι-Β), στα άτομα της ομάδας Β, κυκλοφορούν αντι-Α, 

στα άτομα της ΑΒ ομάδας δεν κυκλοφορούν αντισώματα, ενώ στα άτομα της Ο 

ομάδας υπάρχουν και αντι-Α και αντι-Β. Τα αντισώματα αυτά αποτελούν τις 

συγκολλητίνες. 

    Κατά την χορήγηση αίματος με τις μεταγγίσεις, είναι απαραίτητο να ελέγχεται η 

ομάδα αίματος του δέκτη και του δότη, με τρόπο ώστε οι συγκολλητίνες του 

δέκτη να μην μπορούν να αντιδράσουν με τα συγκολλητινογόνα του αίματος 

του δότη. Συνεπώς η κάθε ομάδα δίνει στον εαυτό της, η ομάδα Ο δίνει σε όλες 

και ονομάζεται πανδότης και η ομάδα ΑΒ δέχεται από όλους και ονομάζεται 

πανδέκτης. Η συχνότητα των ομάδων αίματος στον Ελληνικό πληθυσμό είναι: Α 

40 %, Β 14 %, ΑΒ 4 % και Ο 42 %. 

    Ένα άλλο αντιγόνο της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης ονομάζεται ρέζους 

(Rhesus) και ανακαλύφθηκε τυχαία από τους Landsteiner και Wiener όταν 

ανοσοποιούσαν κουνέλια με ερυθροκύτταρα από τον πίθηκο Rhesus macacus. Το 

ίδιο αντιγόνο υπάρχει και τον άνθρωπο και είναι πρωτεϊνικής φύσεως. Το Rhesus 

μπορεί είτε να υπάρχει είτε να μην υπάρχει στην επιφάνεια των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων. Τα άτομα που έχουν την πρωτεΐνη χαρακτηρίζονται ως Rhesus 

θετικά (Rh+) και αποτελούν το 85 % του πληθυσμού, ενώ εκείνα που δεν την 

έχουν χαρακτηρίζονται ως Rhesus αρνητικά (Rh 
–
) και αποτελούν το υπόλοιπο 15 

% .  

    Αν αίμα Rhesus-θετικό μπει στην κυκλοφορία ενός Rhesus-αρνητικού ατόμου, το 

άτομο αυτό μπορεί να παράγει αντισώματα (αντι-Rhesus), που καταστρέφουν τα 

Rhesus-θετικά ερυθροκύτταρα. Στο γεγονός αυτό βρίσκεται ο κίνδυνος για έμβρυα 

Rhesus-θετικά σε Rhesus-αρνητική μητέρα. Το πρωτότοκο βρέφος δεν κινδυνεύει 

επειδή τα αντι-Rhesus αντισώματα παράγονται μετά τον τοκετό. Στα επόμενα 

Rhesus-θετικά έμβρυα τα αντισώματα της μητέρας θα καταστρέψουν τα 

ερυθροκύτταρα τους, προκαλώντας θανατηφόρο αναιμία ή αιμολυτική αναιμία 

(αιμολυτικός ίκτερος). 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

  Τα άτομα της ομάδας αίματος Ο διαθέτουν συγκολλητίνες αντι-Α 

και αντι-Β και μπορούν να δίνουν αίμα σε άτομα όλων των 

ομάδων. Ποιος νομίζεται ότι είναι ο λόγος που τα αντι-Α και αντι-Β 

αντισώματα δεν επηρεάζουν να ερυθρά αιμοσφαίρια του δέκτη 

άλλης ομάδας αίματος; 

  

Πραγματικά η ομάδα αίματος Ο θεωρείται πανδότης με την έννοια ότι τα άτομα 

αυτής της ομάδας μπορούν να δίνουν αίμα σε άτομα όλων των άλλων ομάδων. 

Βέβαια οι συγκολλητίνες αντι-Α και αντι-Β, μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα 

στο δέκτη μόνο αν γίνει μετάγγιση μεγάλων ποσοτήτων αίματος. Για μικρές 

ποσότητες τα αντισώματα του δότη αραιώνονται και δεν επαρκούν να προκαλέσουν 

συγκόλληση των ερυθρών αιμοσφαιρίων του δέκτη. Σε μεταγγίσεις μεγάλων 

ποσοτήτων αίματος πρέπει το αίμα να είναι της ίδιας ομάδας. Σε επείγουσες 

περιπτώσεις όταν δεν  υπάρχει αίμα  της  ίδιας ομάδας γίνεται  αφαίρεση του 70 % 

του πλάσματος από το αίμα του δότη, έτσι ώστε να απομακρυνθούν τα αντισώματα. 

  

  Το αίμα προσφέρεται μόνο από άνθρωπο σε άνθρωπο με τη 

διαδικασία της αιμοδοσία. Από όσα γνωρίζετε ποιες πιστεύετε ότι 

είναι οι προϋποθέσεις για προσφορά αίματος; 

  

Κατά την ημέρα της αιμοδοσίας λαμβάνεται λεπτομερές ιστορικό του δότη και 

γίνεται σύντομη κλινική εξέταση, για να διαπιστωθεί αν η αφαίμαξη έχει πιθανότητα 

να βλάψει το δότη ή αν η χορήγηση του αίματος μπορεί να είναι βλαπτική για το 

δέκτη. Το ποσό του αίματος που λαμβάνεται από ένα αιμοδότη αποτελεί το 5-7% του 

συνολικού ποσού αίματος, περίπου 350 κυβικά εκατοστά και λέγεται μονάδα 

αίματος. Στην Ελλάδα η ζήτηση αίματος ανέρχεται στις 500.000 μονάδες αίματος το 

χρόνο. Οι προϋποθέσεις για προσφορά αίματος είναι οι ακόλουθες: 

– Η ηλικία του αιμοδότη πρέπει να είναι από 19-60 ετών και η κλινική του 

εικόνα ικανοποιητική (υγιής). 
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– Ο αιματοκρίτης του αιμοδότη να είναι >41% για τους άνδρες και >38% για τις 

γυναίκες. Άτομα με αναιμίες αποκλείονται. 

– Η αρτηριακή πίεση συστολική πίεση του αιμοδότη να είναι από 100 ως 180 

mmHg και η διαστολική <100 mmHg.  

– Μεταξύ δύο αφαιμάξεων να μεσολαβεί διάστημα δύο μηνών. 

– Οι έγκυες δεν πρέπει να δίνουν αίμα και για 6 μήνες μετά τον τοκετό. 

– Ο αιμοδότης δεν πρέπει να έχει χειρουργηθεί τους τελευταίους 6 μήνες. 

– Αποκλείονται από την αιμοδοσία ασθενείς με ενεργή φυματίωση, σακχαρώδη 

διαβήτη, ρευματική καρδιοπάθεια ή στεφανιαία νόσο. 

– Ο γιατρός αποφασίζει για τις περιπτώσεις αιμοδοτών που παίρνουν φάρμακα ή 

παρουσιάζουν αλλεργίες. 

– Αποκλείονται από αιμοδότες που είναι φορείς ηπατίτιδας Β ή C ή έχουν 

περάσει ελονοσία 3 χρόνια πριν από την αιμοδοσία. 

– Οι εμβολιασμένοι αιμοδότες αποκλείονται αν έχουν εμβολιαστεί 24 ώρες πριν 

την αιμοδοσία για τέτανο, τυφοειδή, χολέρα, γρίπη, κ.ά. και 2 εβδομάδες πριν την 

αιμοδοσία για ιλαρά, κίτρινο πυρετό, κ.ά. 

  

  Μια μητέρα Rhesus αρνητικό, που γέννησε ένα Rhesus θετικό 

παιδί, σκέφτεται να αποκτήσει ένα δεύτερο παιδί. Τι θα τη 

συμβουλεύατε; 

  

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τοκετού η γυναίκα ήλθε σε επαφή με τα 

ερυθροκύτταρα του βρέφους, τα οποία της προκάλεσαν την παραγωγή αντι- Rhesus 

αντισωμάτων. Τα αντισώματα αυτά αν η μητέρα κυοφορήσει δεύτερο έμβρυο 

Rhesus-θετικό θα προκαλέσουν συγκόλληση και καταστροφή των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων του εμβρύου. 

Συνεπώς αυτό που θα συμβουλεύαμε την μητέρα είναι να προβεί σε μια 

διαδικασία προγεννητικού ελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί αν το έμβρυο είναι 

Rhesus θετικό ή αρνητικό. Το Rhesus αρνητικό έμβρυο δεν κινδυνεύει από 

αιμολυτικό ίκτερο. Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε θα αποφευχθεί αν αμέσως μετά 

τον τοκετό του πρώτου παιδιού χορηγούνταν στη μητέρα ειδικά έτοιμα αντισώματα 

που θα εξουδετέρωναν τα εμβρυικά ερυθροκύτταρα που θα πέρναγαν στην 

κυκλοφορία της μητέρας. Με αυτό τον τρόπο δεν θα ενεργοποιούνταν ο 
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ανοσοποιητικός μηχανισμός της γυναίκας και δε θα ανέπτυσσε αντι-Rhesus 

αντισώματα, με συνέπεια να μην κινδυνεύει το δεύτερο παιδί. 

  

Στοιχεία για τις ομάδες αίματος 

(Συμπλήρωση του πίνακα της σελ. 61 του σχολικού βιβλίου) 

  

  

Ομάδα 

αίματος 

Αντιγόνα 

στα ερυθρά 

αιμοσφαίρια 

  Αντισώματα 

  στο πλάσμα 

Σε ποιά 

ομάδα 

δίνει; 

Ποιά 

ομάδα 

δέχεται; 

Ποσοστό 

στον 

ελληνικό 

πληθυσμό 

     Α          Α    αντι - Β   Α &  ΑΒ  Α & Ο     40 % 

     Β          Β    αντι - Α    Β & ΑΒ  Β & Ο     15% 

     Ο          – αντι-Α & αντι-Β Ο,Α, Β, 

ΑΒ 

     Ο     40 % 

    ΑΒ     Α & Β             –        ΑΒ ΑΒ,Α,Β,Ο       5 % 

  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Να αναφέρετε τα συγκολλητινογόνα τα οποία συναντάμε στον άνθρωπο. 

  

Απάντηση 

  

Τα συγκολλητινογόνα που συναντάμε στον ανθρώπινο οργανισμό είναι αυτά  που 

σχετίζονται με τις ομάδες αίματος:  Α, Β και Rhesus. 

  

2) Συμπληρώστε στον παρακάτω πίνακα τον τρόπο με τον οποίο 

εξασφαλίζεται η κάθε μορφή ανοσίας. 

  

Απάντηση 
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                   ΠΑΘΗΤΙΚΗ                   ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ 

        φυσική       τεχνητή        φυσική          τεχνητή 

ενδομήτριος 

μεταφορά 

αντισωμάτων, 

μητρικό γάλα 

χορήγηση ορών με 

έτοιμα 

αντισώματα 

μόλυνση με 

μικροβιακούς 

παράγοντες 

ανοσοποίηση με 

εμβόλια. 

  

  

3) Σε αυτή την ενότητα χρησιμοποιήθηκαν οι όροι: ανοσοποίηση, ορός, 

εμβόλιο. Τι σημαίνει ο καθένας από αυτούς; να δώσετε παραδείγματα, στα οποία 

να φαίνεται η σημασία τους. 

  

Απάντηση 

  

Ανοσοποίηση: Ονομάζεται η διαδικασία με την οποία προκαλείται τεχνητή 

παθητική ή ενεργητική ανοσία.  

Ορός: Πρόκειται για σκεύασμα έτοιμων αντισωμάτων έναντι κάποιων 

παθογόνων παραγόντων, που χορηγείται τις πρώτες ώρες μετά την μόλυνση, για την 

άμεση αντιμετώπιση του παθογόνου παράγοντα, προκαλώντας παθητική τεχνητή 

ανοσία. Οι οροί προέρχονται από άτομα που έχουν ανοσοποιηθεί με το δεδομένο 

αντιγόνο και έχουν αποκτήσει υψηλές συγκεντρώσεις του ειδικού αντισώματος. Σε 

κάποιες περιπτώσεις όπως της ηπατίτιδα Α, ο όρος έναντι του ιού χορηγείται 

προληπτικά, όταν υπάρχει αυξημένη πιθανότητα μόλυνσης.   

Εμβόλιο: Σκεύασμα που περιέχει ζωντανό, εξασθενημένο ή νεκρό 

μικροοργανισμό, ή αδρανοποιημένα προϊόντα (τοξίνες) ή τμήματα  μικροοργανισμού 

και χρησιμοποιείται για την πρόκληση ενεργητικής τεχνητής ανοσίας. Με την ένεση 

του αντιγόνου το ανοσοποιητικό σύστημα διεγείρεται και παράγει αντισώματα για 

τον μικροοργανισμό ή την τοξίνη, χωρίς να εκδηλώνεται η λοίμωξη.    

Για παράδειγμα η χορήγηση αντιτετανικού όρου προστατεύει τον οργανισμό από το 

βακτήριο του τετάνου, μετά από τραυματισμό, με παρόμοιο τρόπο η χορήγηση 

αντιλυσσικού ορού προστατεύει από τη μόλυνση με τον ιό της λύσσας μετά το 

δάγκωμα μολυσμένου αγρίου ζώου. Kαι στις δύο περιπτώσεις ανοσοποίησης 

επιτυγχάνουμε παθητική ανοσία, που διαρκεί λίγες εβδομάδες. Αντίθετα με τη 
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χορήγηση εμβολίου αναπτύσσεται  με  αργό  ρυθμό ανοσία  που τείνει να  διατηρηθεί 

συνήθως για χρόνια. Τέτοια εμβόλια είναι της διφθερίτιδας, του τετάνου, της ιλαράς, 

της ερυθράς, της παρωτίτιδας, της φυματίωσης, κ.ά. 

  

4) Ποια είναι η χρησιμότητα που προσφέρει στον άνθρωπο η γνώση του 

συστήματος ΑΒΟ; Γράψτε μια παράγραφο, που να αιτιολογεί την άποψή σας. 

  

Απάντηση 

  

 Η γνώση του συστήματος ΑΒΟ, δηλαδή των ομάδων αίματος και η κατάταξη 

των ανθρώπων στις ομάδες αυτές αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τις μεταγγίσεις 

αίματος. Συχνά είναι αναγκαία η χορήγηση αίματος, είτε μετά από σοβαρό 

τραυματισμό, είτε κατά τη διάρκεια εγχείρησης είτε σε ασθενείς με σοβαρές παθήσεις 

όπως η μεσογειακή αναιμία. Πριν δοθεί το αίμα στον ασθενή, πρέπει εκτός των 

άλλων, να ελεγχθεί η ομάδα αίματος του ασθενή, προκειμένου να του δοθεί συμβατό 

αίμα. Αυτό είναι απαραίτητο γιατί κάποιες από τις ομάδες όταν αναμειχθούν 

σχηματίζονται θρόμβοι με αποτέλεσμα το θάνατο του ασθενή. Έτσι, η γνώση του 

συστήματος ΑΒΟ, αλλά και του παράγοντα Rhesus, εξασφαλίζει την ασφάλεια κατά 

τις μεταγγίσεις. 

  

5) Στη χώρα μας, όπως και στις χώρες της Ευρώπης, ορισμένα εμβόλια 

γίνονται υποχρεωτικά σε όλο τον πληθυσμό. Το εμβόλιο εναντίον της 

πολιομυελίτιδα;, για παράδειγμα, είναι υποχρεωτικό και πρέπει να γίνεται έως 

την ηλικία των 18 μηνών. Συμβουλευτείτε το βιβλιάριο υγείας σας ή άλλες πηγές 

και συντάξτε έναν κατάλογο με τα υποχρεωτικά εμβόλια. Αναζητήστε στοιχεία 

και πληροφορίες και αιτιολογήστε γιατί τα εμβόλια είναι υποχρεωτικά.   

  

Απάντηση 

  

Σημείωση: Οι σχετικές πληροφορίες για τα υποχρεωτικά εμβόλια κατά τη 

βρεφική και παιδική ηλικία παρουσιάζονται στις ερωτήσεις γνώσεων του 

κεφαλαίου «2.3 Ανοσοποίηση». 
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Ο εμβολιασμός καθίσταται υποχρεωτικός για ορισμένες παθήσεις πολύ επικίνδυνες, 

που έχουν επιδημιολογικό χαρακτήρα και μπορούν έτσι να προσβάλλουν μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού και ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες όπως είναι τα παιδιά. Για 

ορισμένους ιούς όπως της πολιομυελίτιδος πρέπει να αναφερθεί ότι πριν από την 

εκστρατεία εμβολιασμού στις ΗΠΑ, υπήρχαν περίπου 21.000 περιπτώσεις 

παραλυτικής πολιομυελίτιδας το χρόνο, ενώ μετά το πρόγραμμα των εμβολιασμών η 

πολιομυελίτιδα εξαφανίστηκε σχεδόν ως νόσημα. Το ίδιο ισχύει για την ερυθρά, όπου 

οι επιδημίες εμφανίζονται κάθε 6-9 χρόνια. Πρέπει να τονιστεί ότι στην επιδημία του 

1964 στις ΗΠΑ περισσότερα από 20.000 βρέφη γεννήθηκαν με βαριές εκδηλώσεις 

συγγενούς ερυθράς. Μετά το πρόγραμμα του εμβολιασμού από 30.000 κρούσματα 

ερυθράς σε βρέφη το 1964, υπήρξε δραματική ελάττωση σε 55 κρούσματα το 1979 

και 9 περιπτώσεις το 1982, ενώ στο σύνολο του πληθυσμού το 1982 αναφέρθηκαν 

2300 περιπτώσεις ερυθράς. Το εμβόλιο καθίσταται υποχρεωτικό και για τις γυναίκες, 

οι οποίες πρέπει να ανοσοποιούνται στην ηλικία της τεκνοποιίας, ώστε να 

μηδενιστούν τα κρούσματα συγγενούς ερυθράς. Ο ιός της ιλαράς προκαλεί σε 

μερικές περιπτώσεις βαριές εγκεφαλίτιδες μ εμεγάλη θνησιμότητα. Ο έλεγχος της 

νόσου έγινε με τη χρήση του εμβολίου, όπου από 500.000 κρούσματα στις ΗΠΑ το 

χρόνο από τα οποία πάνω από 300 ανάπτυσσαν εγκεφαλίτιδα, ο με τη χρήση του 

εμβολίου το 1981, αναφέρθηκαν μόνο 3000 περιστατικά ιλαράς. Επίσης ο 

εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός για τη διφθερίτιδα και τον τέτανο, όπου οι 

αντίστοιχες τοξίνες προκαλούν σοβαρά προβλήματα. κυρίως στα παιδιά, που είναι 

περισσότερο εκτεθειμένα. Ο κοκκύτης έχει υψηλή μεταδοτικότητα κυμαινόμενη από 

30 - 90 % και η πλειονότητα των περιπτώσεων αφορά σε παιδιά κάτω των 5 ετών. Οι 

περισσότεροι θάνατοι επέρχονται κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής. Η ενεργητική 

ανοσοποίηση προφυλάσσει από τη νόσο.  

  

Το AIDS - μια πολύ σοβαρή ασθένεια 

  

Το Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (Acquired Immune 

Deficiency Syndrome - AIDS) είναι, όπως περιγράφεται και στην ονομασία του μια 

ασθένεια του ανοσοποιητικού συστήματος που εκδηλώνεται ως αδυναμία του 

αμυντικού μηχανισμού να αμυνθεί στους παθογόνους παράγοντες. Η ασθένεια 

εμφανίστηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1981 σε νεαρούς ομοφιλόφιλους στο 
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Λος Άντζελες και στη Νέα Υόρκη και το 1984, έγινε η ανίχνευση αντισωμάτων για 

το νέο λοιμογόνο παράγοντα σε ασθενής με AIDS. Δύο ερευνητικές ομάδες, η μία 

στο Ινστιτούτο Pasteur στο Παρίσι υπό τον Luc Montagnier και η άλλη στο Εθνικό 

Αντικαρκινικό Ινστιτούτο Bethesda των Η.Π.Α. υπό τον Roberd Gallo, απομόνωσαν 

τον παράγοντα που προκαλεί το AIDS. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ιός εμφανίστηκε 

γύρω στα 1950 στην Κεντρική Αφρική, ενώ αντισώματα για τον ιό ανιχνεύτηκαν σε 

αίμα που φυλάγονταν στην κατάψυξη ερευνητικών εργαστηρίων εδώ και 40 χρόνια. 

  

Δομή του ιού 

  

O ιός του AIDS, ονομάστηκε HIV (Human Immunodeficiency Virus). Πρόκειται 

για έναν ρετροϊό με διάμετρο 100 nm που περιβάλλεται από λιπιδική 

διπλοστοιβάδα η οποία περιέχει μια διαμεμβρανική πρωτεΐνη και μια 

περιφερειακή. Στο εσωτερικό της μεμβράνης υπάρχουν δύο πρωτεϊνικά καλύμματα, 

ένα εξωτερικό πολυεδρικό και ένα εσωτερικό κυλινδρικό. Στο κέντρο του 

εσωτερικού πρωτεϊνικού καλύμματος βρίσκονται δύο μόρια (αντίτυπα) RNA, αλλά 

και ένα ειδικό ένζυμο (αντίστροφη μεταγραφάση), που μεταγράφει το RNA του ιού 

σε DNA.  

  

Εξέλιξη της λοίμωξης από HIV - Kλινικά συμπτώματα. 

  

Η αρχική επιβλαβής δράση του ιού του AIDS οφείλεται στη βαθμιαία αλλά 

σταθερή καταστροφή των βοηθητικών Τ -λεμφοκυττάρων (Τ4 κύτταρων). 

Γνωρίζουμε ότι τα βοηθητικά Τ-κύτταρα ενεργοποιούν τα Β-λεμφοκύτταρα για την 

παραγωγή αντισωμάτων, αλλά και τα μακροφάγα για τη λειτουργία της 

φαγοκυττάρωσης. Συνεπώς, η έλλειψη των βοηθητικών Τ-κυττάρων κάνει αδύνατη 

την ανοσοαπόκκριση και το ανοσοποιητικό σύστημα λιγότερο αποτελεσματικό μέχρι 

ανεπαρκές. Το άτομο που μολύνεται από τον ιό του AIDS είναι έρμαιο των 

παθογόνων μικροοργανισμών. 

Αμέσως μετά τη μόλυνση (2-5 εβδομάδες) εμφανίζονται ορισμένα συμπτώματα, 

όπως πυρετός, μυϊκή κόπωση, ανορεξία, ναυτία, πονοκέφαλοι και 

ηπατοσπληνομεγαλία, είναι δηλαδή συμπτώματα που παρατηρούνται και σε άλλες 

ιώσεις (γρίπη) και διαρκούν λίγες ημέρες έως δύο εβδομάδες. Τα συμπτώματα αυτά 
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εξαφανίζονται, ο ασθενής αναπτύσσει αντισώματα για τον ιό, που δεν επαρκούν όμως 

να αντιμετωπίσουν τον ιό, που συνεχίζει να καταστρέφει τα Τ λεμφοκύτταρα. Τα 

άτομα αυτά είναι φορείς του AIDS και μπορούν να μολύνουν άλλα  άτομα. Το στάδιο 

αυτό χωρίς κλινικά συμπτώματα διαρκεί από δύο ή τρία χρόνια έως 10 ή περισσότερα 

(μέσος όρος 7 χρόνια), όπου ο αριθμός των Τ λεμφοκυττάρων είναι αρκετά υψηλός 

και υπάρχει ανοσοαπόκκριση. Η κατάρρευση του ανοσοποιητικού συστήματος 

αρχίζει με τη δραστική μείωση του αριθμού των βοηθητικών Τ-λεμφοκυττάρων, από 

1000 ανά κυβικό χιλιοστό, μειώνονται σε λιγότερα από 200 ανά κυβικό χιλιοστό. Στο 

στάδιο αυτό ο ασθενής υφίσταται διάφορες λοιμώξεις από μικροοργανισμούς (π.χ. 

πνευμονία, φυματίωση, εντεροκολίτιδα, μυκητιάσεις, εγκεφαλίτιδες, κ.α.) καθώς και 

ανάπτυξη καρκίνων όπως σάρκωμα του Kaposi, λέμφωμα Burkitt’s, χρόνια 

λεμφοκυτταρική λευχαιμία, καρκίνωμα του πνεύμονα, κ.λ.π.. Τις λοιμώξεις αυτές 

συνοδεύουν συνήθως έντονη διάρροια, απώλεια βάρους και διαταραχές στον 

εγκέφαλο που συμπεριλαμβάνουν απώλεια μνήμης, λόγου, αντίληψης, κ.λ.π., αφού 

μέσω μολυσμένων μακροφάγων περνάει στον εγκέφαλο και μολύνει τα νευρικά 

κύτταρα. 

  

Πώς ο ιός ξεφεύγει από τα αντισώματα και την επιτήρηση του 

ανοσοποιητικού μηχανισμού; 

  

Όταν ο ιός του AIDS μπαίνει στον οργανισμό μέσω της κυκλοφορίας του αίματος 

κατευθύνεται προς τα δεκτικά Τ βοηθητικά λεμφοκύτταρα όπου προσδένεται στον 

ειδικό υποδοχέα και το γενετικό του υλικό εισχωρεί στο κύτταρο, ενώ το περίβλημα 

μένει απέξω και δέχεται την αναγνώριση από το ανοσοποιητικό σύστημα. Το 

γενετικό υλικό μπορεί να ενσωματωθεί στο γενετικό υλικό του κυττάρου και να 

παραμείνει ανενεργό ή να αρχίσει να πολλαπλασιάζεται φτιάχνοντας πολλαπλά 

αντίγραφα. Από το γενετικό υλικό τού ιού θα συντεθούν και οι πρωτεΐνες του ιού, θα 

γίνει συγκρότηση και έξοδος των ιών με ταυτόχρονη καταστροφή των 

λεμφοκύτταρων.  

Ο ιός προσβάλλει το μηχανισμό πολλαπλασιασμού των μολυσμένων κυττάρων 

και ταυτόχρονα εμποδίζει τα μολυσμένα κύτταρα από το να εμφανίσουν μια εδική για 

τα Τ4 πρωτεΐνη στην επιφάνεια τους. Αυτά τα δύο γεγονότα συμβάλλουν στην 

μεγάλη καταστροφή των Τ4 κυττάρων. Επιπλέον ο ιός του AIDS παραπλανά τον 
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ανοσοποιητικό μηχανισμό προστατεύοντας τα μολυσμένα κύτταρα από την 

αναγνώρισή τους από τα κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα, που θα μπορούσαν να τα 

καταστρέψουν και διαφοροποιεί το Τ4 κύτταρο κάνοντάς το ανίκανο να αναγνωρίζει 

το αντιγόνο, έτσι ώστε να μην μπορεί να ενεργοποιήσει την ανοσολογική απόκριση. 

Μια άλλη ιδιότητα του ιού είναι να αλλοιώνει τους υποδοχείς των Τ4 κυττάρων, έτσι 

ώστε να μην κατορθώνουν να αναγνωρίσουν τα μακροφάγα κύτταρα που 

παρουσιάζουν τα προς αναγνώριση αντιγόνα. Τέλος η υψηλή μεταλλακτικότητα του 

ιού (μεταβάλλει τις πρωτεΐνες του περιβλήματός του) δυσχεραίνει την 

αποτελεσματικότητα των παραχθέντων αντισωμάτων και ασφαλώς την παρασκευή 

ικανοποιητικού εμβολίου. 

  

Μετάδοση του ιού  

Γνωστοί τρόποι μετάδοσης του ιού: 

α) Μετάγγιση αίματος ή πλάσματος ή παραγώγων αίματος που προέρχονται από 

μολυσμένο άτομο. Τρύπημα του δέρματος από αιχμηρό αντικείμενο ή βελόνα, που 

περιέχουν αίμα μολυσμένου ατόμου. Ομάδες υψηλού κινδύνου είναι οι χρήστες 

ναρκωτικών, οι αιμορροφιλικοί, οι εργαζόμενοι στους χώρους υγείας που 

ασχολούνται με τους φορείς της νόσου.  

β) Σεξουαλική επαφή μεταξύ των ομοφυλόφιλων, αλλά και μεταξύ των 

ετερόφυλων από άνδρες σε γυναίκες και σε μικρότερο βαθμό από γυναίκες σε άνδρες. 

Ο ιός εισέρχεται στο αίμα όταν σπέρμα ή κολπικά υγρά μολυσμένου ανθρώπου 

έρχονται σε επαφή με το βλεννογόνο του κόλπου, του πέους ή του ορθού. 

γ) Κατά την εμβρυϊκή ζωή από τη μητέρα στο έμβρυο και κατά την εμβρυϊκή ζωή 

από το μητρικό γάλα κατά το θηλασμό. 

  

Ο ιός δεν μεταδίδεται: 

α) Με τη χειραψία 

β) Με το σάλιο, το φίλημα, τα δάκρυα και τον ιδρώτα. 

γ) Από την κοινή χρήση φλιτζανιών και μαχαιροπήρουνων. 

δ) Με το φτάρνισμα ή το βήχα. 

ε) Στη θάλασσα, στις πισίνες και στις τουαλέτες. 

στ) Από το τσίμπημα κουνουπιών και άλλων εντόμων. 
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ζ) Στα νοσοκομεία και στα οδοντιατρεία, αφού τα μέτρα πρόληψης προστατεύουν 

ασθενείς, επισκέπτες και προσωπικό. 

η) Οι αιμοδότες δεν κινδυνεύουν αφού οι συσκευές αιμοληψίας είναι μιας 

χρήσεως και όλο το αίμα που χρησιμοποιείται για μεταγγίσεις είναι απόλυτα 

ελεγμένο.  

 Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο ιός δεν μεταδίδεται στους κοινόχρηστους χώρους, 

σχολείο, γυμναστήρια, κατασκηνώσεις, γήπεδα, χώρους εργασίας και συνεπώς δεν 

πρέπει να δημιουργεί κανένα πρόβλημα η παρουσία ενός φορέα του AIDS, μαθητή, 

αθλητή, δασκάλου, εργαζόμενου στους χώρους αυτούς. Εξάλλου το μολυσμένο 

άτομο κινδυνεύει περισσότερο από τα υγιή άτομα από τις συνηθισμένες ασθένειες 

(γρίπη, ανεμοβλογιά, έρπητας, κ.λπ.) αφού έχει μειωμένη ανοσολογική ικανότητα.  

Είναι φανερό ότι οι φορείς του AIDS έχουν μεγάλη ανάγκη από κοινωνική 

και ψυχολογική υποστήριξη και πρέπει να αντιμετωπίζονται χωρίς 

προκαταλήψεις και αποκλεισμούς. Χρειάζονται επιπλέον στενή ιατρική 

παρακολούθηση και φαρμακευτική αγωγή, αλλά και αποφυγή των παθογόνων 

παραγόντων που θα μπορούσαν να επιταχύνουν την κατάρρευση του 

ανοσοποιητικού συστήματος.  

  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Οι μικροοργανισμοί βρίσκονται γύρω μας και ζουν ακόμα και στην 

επιφάνεια του δέρματός μας. Ο οργανισμός μας αμύνεται με διαφόρους τρόπους. 

Συνδέστε με γραμμές τους όρους της αριστερής στήλης με τους αντίστοιχους 

τρόπους άμυνας που περιλαμβάνει η δεξιά στήλη. 

  

Απάντηση 

  

δέρμα                                        φαγοκυττάρωση 

       μακροφάγο                                εμποδίζει την είσοδο μικροοργανισμών στο 

                                                                 σώμα   μας 

αντίσωμα                                   αναγνωρίζει τα αντιγόνα 

Τ-λεμφοκύτταρο                        θυμάται την πρώτη είσοδο του μικροοργανισμού 

Β-λεμφοκύτταρο μνήμης            συνδέεται με το αντιγόνο και το εξουδετερώνει 
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2) Ποιες από τις ασθένειες που γνωρίζεται μπορούν να μεταδοθούν με: 

– τις μολυσμένες βελόνες και γενικά με τα αιχμηρά αντικείμενα ; 

– τα κουνούπια; 

– τα ποντίκια; 

– τα σκυλιά; 

  

Απάντηση 

  

– AIDS, ηπατίτιδα Β 

– ελονοσία 

– πανώλη, τοξόπλασμα (κυρίως από τις γάτες) 

– λύσσα 

  

4) Να σημειώσετε με (Σ) το σωστό ή με (Λ) το λάθος σε καθεμιά από τις 

παρακάτω προτάσεις: 

  

Απάντηση 

  

– Γνωρίζω το φίλο μου πολύ καιρό. Δείχνει υγιέστατος. Σίγουρα δεν είναι φορέας 

του HIV. ΛΑΘΟΣ 

– Αν εργαζόμαστε στον ίδιο χώρο με έναν άνθρωπο που πάσχει από AIDS, 

μπορεί να μολυνθούμε με τον ιό. ΛΑΘΟΣ 

– Ο HIV δεν μεταδίδεται με το βήχα και το φτάρνισμα. ΣΩΣΤΟ 

– Μπορεί να μολυνθούμε με τον HIV, όταν κάνουμε τατουάζ με εργαλεία που 

είναι μολυσμένα με τον ιό. ΣΩΣΤΟ 

– Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εκδηλώσει λοιμώξεις που συνδέονται με το 

AIDS δεν έχει μολυνθεί με τον ιό. ΛΑΘΟΣ 

– Δεν κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον HIV, όταν δίνουμε αίμα. ΣΩΣΤΟ 

  

4) Προσπαθήστε να σχηματίσετε τη λέξη «εμβόλια» με τα αρχικά των λέξεων 

που αντιστοιχούν στις παρακάτω προτάσεις. 

  

Απάντηση 
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 1     Ε     Π     Ι      Δ    Η    Μ    Ι      Α    

 2    Μ    Α     Κ     Ρ    Ο     Φ    Α     Γ     Α 

 3    Β    Λ     Ε     Μ     Φ   Ο     Κ    Υ     Τ    Τ     Α     Ρ    Α   

 4     Ο    Ρ      Ο   Σ 

 5     Λ     Ο     Ι     Μ    Ω    Ξ     Η 

 6     Ι      Α     Τ    Ρ     Ο    Σ 

 7     Α    Ν     Ο     Σ     Ι     Α 

  

5) Ο διευθυντής ενός εργοστασίου συσκευασίας κατεψυγμένων ψαριών 

πληροφορείται πως ένας υπάλληλος του τμήματος συσκευασίας, ο οποίος τις 

τελευταίες μέρες απουσίαζε από την εργασία του, είχε προσβληθεί από τη 

Σαλμονέλα που προκαλεί τύφο. Τον κάλεσε στο γραφείο του και του πρότεινε να 

μετακινηθεί στο τμήμα συντήρησης του κήπου του εργοστασίου. Για ποιο λόγο, 

κατά τη γνώμη σας, του το πρότεινε αυτό; 

  

Απάντηση 

  

Η σαλμονέλες είναι μικρόβια που προκαλούν τυφοειδή πυρετό και μεταφέρονται 

με τα μολυσμένα τρόφιμα και τα ποτά. Εκτός από τα μολυσμένα ζώα (πουλερικά, 

χοίροι, βοοειδή, ζώα του σπιτιού) που προσβάλλονται από το μικρόβιο, τη νόσο 

μεταφέρουν και οι άνθρωποι (μικροβιοφόροι) που προσβλήθηκαν από σαλμονέλα και 

εξακολουθούν να φιλοξενούν τα μικρόβια στους ιστούς τους. Επομένως, άνθρωποι 

που είναι φορείς του βακτηρίου μπορούν να μεταφέρουν το μικρόβιο στα τρόφιμα ή 

στα  ποτά. Ο διευθυντής του εργοστασίου τροφίμων έπραξε ορθώς και απομάκρυνε 

τον υπάλληλο από το τμήμα συσκευασίας. Ο μικροβιοφορέας υπάλληλος θα 

μπορούσε να μεταφέρει το μικρόβιο κάνοντας το προϊόν ακατάλληλο για 

κατανάλωση. 

  

6) Για ποιό λόγο είναι τόσο σημαντικό να καθαρίζονται σχολαστικά και να 

απολυμαίνονται χώροι όπως:  

α/ κουζίνες ξενοδοχείων 

β/ πισίνες 

γ/ χειρουργεία 
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δ/ δημόσιες τουαλέτες 

ε/ κινηματογράφοι 

Να δώσετε μια σύντομη απάντηση σε κάθε περίπτωση. 

  

Απάντηση 

  

α/ Ένα σύνολο μικροοργανισμών, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται οι 

σαλμονέλλες, οι σιγκέλλες, το κλωστηρίδιο της αλλαντιάσεως, το δονάκιο της 

χολέρας, η αμοιβάδα, ακόμη και ο ιός της ηπατίτιδας Α, μεταδίδονται μέσω των 

τροφίμων και των ποτών. Στις κουζίνες των εστιατορίων, είναι απαραίτητος ο 

σχολαστικός καθαρισμός και η απολύμανση των χώρων, αφού η ενδεχόμενη μόλυνση 

των φαγητών θα έχει δυσάρεστα αποτελέσματα για ένα σύνολο ανθρώπων που θα 

φάνε στο συγκεκριμένο εστιατόριο.  

β/ Στις πισίνες, όταν το νερό δεν χλωριώνεται σχολαστικά και δεν ανανεώνεται, 

συγκεντρώνονται παθογόνοι μικροοργανισμοί, όπως κολοβακτηριοειδή, πρωτείς, 

αμοιβάδες και άλλα πρωτόζωα παθογόνοι μύκητες και ιοί, που μεταδίδονται στους 

λουόμενους, προκαλώντας λοιμώξεις. 

γ/ Τα χειρουργεία πρέπει να είναι χώροι αποστειρωμένοι, αφού τα 

ενδονοσοκομειακά παθογόνα μικροβιακά στελέχη μπορεί να μεταδοθούν στον 

εγχειριζόμενο ασθενή και να αποτελέσουν κίνδυνο για την ζωή του. Δυστυχώς, αυτό 

δεν συμβαίνει στα περισσότερα νοσοκομεία μας. 

δ/ Τις δημόσιες τουαλέτες επισκέπτονται πολλοί άνθρωποι, από τους οποίους 

κάποιοι είναι ασθενείς ή φορείς μικροβίων. Η μη απολύμανση έχει ως αποτέλεσμα οι 

δημόσιες τουαλέτες πολλές φορές να αποτελούν εστία μολύνσεων και να θέτουν σε 

κίνδυνο την υγεία κυρίως γυναικών, αλλά και ανδρών από ουρολοιμώξεις και άλλα 

νοσήματα. Επομένως, η σχολαστική καθαριότητα και η απολύμανση είναι αναγκαία. 

ε/ Στους κινηματογράφους εναλλάσσονται αρκετοί άνθρωποι με συνέπεια να 

επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα με παθογόνους μικροοργανισμούς. 

 Ο αερισμός και η απολύμανση του χώρου είναι απαραίτητα για να μην έχουμε 

μετάδοση των μικροβίων και των ασθενειών. 

  

7) Ο κύριος Μπιφτέκης έχει εστιατόριο σε μια μικρή πόλη. Είναι φορέας της 

Σαλμονέλας που προκαλεί τον τύφο, χωρίς να το γνωρίζει. Το πρωί έφυγε για τη 

δουλειά του χωρίς να πλύνει τα χέρια του όταν βγήκε από την τουαλέτα. Μόλις 
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πήγε στο μαγαζί, ζύμωσε 600 μπιφτέκια για χάμπουργκερ και ως το βράδυ όλα 

είχαν πουληθεί. Δύο εβδομάδες αργότερα σε αυτή τη  μικρή πόλη εμφανίστηκαν 

κρούσματα τύφου σε μερικές εκατοντάδες κατοίκους.  

α/ Υπήρχαν μικροοργανισμοί στα χέρια του κ. Μπιφτέκη. Από που 

προήλθαν. 

β/ Αν είσαστε Επόπτης Υγείας στη μικρή πόλη, τι μέτρα θα παίρνατε για να 

μην ξανασυμβεί αυτό; 

γ/ Με ποιο άλλο τρόπο μπορεί να μεταδοθεί η ασθένεια; 

  

Απάντηση 

  

α/ Ο κύριος Μπιφτέκης έφυγε για τη δουλειά του χωρίς να πλύνει τα χέρια του 

όταν βγήκε από την τουαλέτα. Με αυτό τον τρόπο μεταφέρθηκαν μικροοργανισμοί 

σαλμονέλλας και παρέμειναν στα χέρια. Στη συνέχεια τα μικρόβια πέρασαν στη ζύμη 

των μπιφτεκιών. 

β/ Το ενδεδειγμένο μέτρο θα ήταν να απαγορευθεί στο κύριο Μπιφτέκη να 

συμμετέχει στην παρασκευή των φαγητών στο εστιατόριό του. Θα μπορούσε να 

προσλάβει το κατάλληλο προσωπικό και ο ίδιος να απασχοληθεί μακριά  από  την  

κουζίνα  του εστιατορίου.  Σε περίπτωση 

υποτροπής του κυρίου Μπιφτέκη θα μπορούσε να του αφαιρεθεί η άδεια λειτουργία 

του εστιατορίου. 

γ/ Οι πηγές μόλυνσης είναι τα τρόφιμα και τα ποτά που έχουν μολυνθεί με 

σαλμονέλλες. Το νερό μολύνεται από κόπρανα και συχνά προκαλεί εκρηκτικές 

επιδημίες. Με παρόμοιο τρόπο μολύνεται το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. 

Πολλά ζώα, συμπεριλαμβανομένων των βοοειδών, των τρωκτικών και των πουλιών, 

παθαίνουν φυσική μόλυνση από σαλμονέλλα και στο κρέας τους, στα εκκρίματα ή 

στα αυγά τους ανευρίσκονται σαλμονέλλες, που μπορούν να μολύνουν τους 

ανθρώπους που θα τραφούν με το κρέας των μολυσμένων ζώων ή τα αυγά των 

πουλιών. Οι μικροβιοφορείς όπως ο κύριος Μπιφτέκης δεν πρέπει σε καμιά 

περίπτωση να εργάζονται σε εργασίες σχετικές με τρόφιμα και όταν χρησιμοποιούν 

κοινόχρηστες τουαλέτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην διασπείρουν μικρόβια 

τηρώντας τους κανόνες υγιεινής. 
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8) Το AIDS είναι μια ασθένεια η οποία, επειδή δε θεραπεύεται, 

αντιμετωπίζεται μόνο με την πρόληψη. Ενημερώστε τους συμμαθητές σας για 

την ασθένεια αυτή και τους τρόπους πρόληψής τους. ... Συγκεντρώστε στοιχεία 

και ετοιμάστε τη δική σας ομιλία για το AIDS, για το HIV και τους τρόπους 

μετάδοσής του. 

  

Απάντηση 

  

Σημείωση: Ο κάθε μαθητής πρέπει να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία και 

να τα παρουσιάσει στην τάξη. Ήδη στην παράγραφο «Το AIDS - μια πολύ 

σοβαρή ασθένεια» έχουν παρουσιαστεί πολλά σχετικά στοιχεία για  την  

ασθένεια, τον  ιό  που την προκαλεί  και  τους  τρόπους μετάδοσης. Στο σημείο 

αυτό θα δοθούν συμπληρωματικές πληροφορίες για τα μέτρα πρόληψης της 

ασθένειας. 

  

Μέτρα πρόληψης της μετάδοσης του HIV 

  

Τα μέτρα πρόληψης απορρέουν από τους δυνατούς τρόπους μετάδοσης του ιού. 

Επιπλέον, ένας σημαντικός παράγοντας είναι ότι οι αρκετοί από τους φορείς του 

AIDS δεν γνωρίζουν ότι είναι φορείς, αφού αισθάνονται υγιείς. Με αυτό το δεδομένο 

είναι αναγκαία η λήψη μέτρων που θα μειώσουν την πιθανότητα μετάδοσης του ιού 

και που θα αφορούν κυρίως την πρόληψη μετάδοσης από αίμα ή προϊόντα αίματος, 

από τη σεξουαλική δραστηριότητα και από τη μητέρα-φορέα στο έμβρυο. 

Τα μέτρα πρόληψης θα μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής: 

1) Αυστηρός έλεγχος του αίματος και των αιμοδοτών ώστε να μηδενίζεται ο 

κίνδυνος μετάδοσης από τις μεταγγίσεις. Είναι δυνατόν κάποιος αιμοδότης να έχει 

μολυνθεί αλλά να μην έχει ακόμη αναπτύξει αντισώματα ή να μην ανιχνεύεται ο ιός 

αφού βρίσκεται στη φάση επώασης (1-2 εβδομάδες μετά την μόλυνση). Συνεπώς το 

αίμα αυτό θα θεωρηθεί υγιές και μπορεί να μεταγγισθεί σε άλλο άτομο και να το 

μολύνει. Η πιθανότητα αυτή πλησιάζει τη 1 στις 1.000.000 μεταγγίσεις. 

2) Το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα  

μέτρα  προφύλαξης, κατά τις ιατρικές πράξεις σε φορείς της νόσου. Επιβάλλεται η 

χρήση γαντιών, μάσκας, η αποστείρωση των εργαλείων, η προσεκτική απομάκρυνση 
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του αίματος των φορέων μετά από εγχείρηση, η προσεκτική χρήση ιατρικών 

εργαλείων και βελόνων. Δρακόντεια πρέπει να είναι τα μέτρα ασφαλείας σε 

ερευνητικά εργαστήρια που ασχολούνται με την έρευνα πάνω στην καταπολέμηση 

του ιού.  Σε παγκόσμιο  επίπεδο  έχει αναφερθεί η μόλυνση ιατρικού και 

επιστημονικού ερευνητικού προσωπικού από τον ιό μετά από κάποια ιατρική πράξη 

σε άρρωστο ασθενή ή ερευνητική εργασία πάνω στον ιό.  

3) Εξαιρετικός είναι ο κίνδυνος για τους τοξικομανείς, αφού η χρησιμοποίηση 

κοινών συριγγών κατά  την χρήση ναρκωτικών κάνει την πιθανότητα μετάδοσης του 

ιού ιδιαίτερα αυξημένη στις ομάδες αυτές αλλά και στους συντρόφους τους. Οι 

τοξικομανείς θα πρέπει να απευθύνονται στους συμβουλευτικούς σταθμούς και να 

προμηθεύονται σύριγγες μιας χρήσεως. 

4) Οι σεξουαλική δραστηριότητα πρέπει να περιορίζεται σε μόνιμους ερωτικούς 

συντρόφους. Οι ευκαιριακές ερωτικές σχέσεις αυξάνουν την πιθανότητα να 

συνευρεθεί ένας φορέας της ασθένειας με κάποιο υγιή άτομο και να του μεταφέρει 

τον ιό. Η χρήση προφυλακτικού θεωρείται σκόπιμη και απαραίτητη. 

5) Η περίπτωση εγκυμοσύνης μιας γυναίκας φορέα του ιού θεωρείται επικίνδυνη 

για την ίδια, αφού μπορεί να αναπτύξει την ασθένεια, αλλά και για το έμβρυο, αφού 

οι πιθανότητες να του μεταδώσει τον ιό είναι πολύ μεγάλες. Συνεπώς πρέπει να 

αποφεύγεται. 

6) Γενικότερα, στο σχολείο ή στους αθλητικούς χώρους δεν είναι δυνατή η 

μετάδοση του ιού. Πρέπει να λαμβάνονται τα μέτρα εκείνα που ισχύουν και για το 

εξωσχολικό περιβάλλον.       

   

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ 

 

1) Χαρακτηρίστε με τη λέξη σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) τις παρακάτω φράσεις: 

α) Η είσοδος των μικροοργανισμών στον ανθρώπινο οργανισμό λέγεται λοίμωξη. 

β) Ο φορέας της ασθένειας δεν έχει ακόμη εκδηλώσει τα συμπτώματα. 

γ) Τα Β-λεμφοκύτταρα μπορούν και φαγοκυτταρώνουν τους μικροοργανισμούς που 

εισχωρούν στον ανθρώπινο οργανισμό. 

δ) Η γύρη των λουλουδιών προκαλεί σε ορισμένους ανθρώπους αλλεργία. 

ε) Ο ιός του AIDS μεταδίδεται με τη σεξουαλική επαφή. 

 

2) Συμπληρώστε το κενό στις προτάσεις που ακολουθούν: 
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– Τους μικροοργανισμούς που προκαλούν ασθένειες τους ονομάζουμε _______ . 

– Η λυσοζύμη είναι  ______  που περιέχεται στα  ______ και στο _____ . 

– Σε ορισμένες περιπτώσεις επικίνδυνων ασθενειών επιβάλλεται η χορήγηση 

________ , με έτοιμα αντισώματα. 

– Τα ερυθρά αιμοσφαίρια στην επιφάνειά τους έχουν τα  _________ , που αντιδρούν 

με τις _________ και προκαλούν συγκόλληση. 

– Ο εμβολιασμός ονομάζεται επίσης _______ ανοσοποίηση. 

  

3) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει 

σωστά την πρόταση: 

Οι εκκρίσεις των κυττάρων του δέρματος περιέχουν ___________ 

α) γαλακτικό και οξικό οξύ. 

β) λιπαρά οξέα και αντισώματα.     

γ) γαλακτικό οξύ και λιπαρά οξέα. 

  

4) Αντιστοιχίστε τις λέξεις ή φράσεις της δεξιάς στήλης με αυτές της αριστερής. 

        λοίμωξη                                      σάλιο και δάκρυα                      

        σεξουαλική επαφή                    κόκκοι γύρης 

        αλλεργία                                     ορός 

        παθητική ανοσοποίηση            συμπτώματα ασθένειας 

        λυσοζύμη                                     μόλυνση με τον HIV 

  

5) Συμπληρώστε με την κατάλληλη λέξη τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν:  

–Τα αντιγόνα είναι ____ ουσίες για τον οργανισμό, κυρίως ____φύσεως. 

– Όταν ο οργανισμός αποκτήσει ______ για το συγκεκριμένο παθογόνο παράγοντα 

έχουμε αποκτήσει _____ για την προκαλούμενη ασθένεια. 

– Το αίμα ομάδας Ο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μετάγγιση σε ασθενείς ομάδων 

αίματος _______. 

– Τα Β-λεμφοκύτταρα μπορούν να παράγουν ειδικά όπλα, τα ________. 

  

6) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει 

σωστά την πρόταση: 

Η μεταφορά αντισωμάτων μεσω του πλακούντα και του θηλασμού ονομάζεται ____ 

α) φυσική ανοσοποίηση 
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β) παθητική ανοσοποίηση 

γ) παθητική ανοσία 

δ) φυσική παθητική ανοσία 

  

7) Χαρακτηρίστε με τη λέξη σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) τις παρακάτω φράσεις:  

α) Ο ιός του AIDS μεταδίδεται με τα έντομα, το βήχα και το φτάρνισμα. 

β) Το γαλακτικό οξύ και τα λιπαρά οξέα του στομάχου εμποδίζουν την διείσδυση των 

μικροβίων. 

γ) Το αντίσωμα είναι μια εξειδικευμένη πρωτεΐνη, που έχει παραχθεί με βάση το 

συγκεκριμένο αντιγόνο. 

δ) Το εμβόλιο περιέχει αντιγονικούς παράγοντες, που δεν είναι πλέον παθογόνοι. 

ε) Η σημασία του παράγοντα  ρέζους είναι εξίσου σημαντική για τις μεταγγίσεις με 

αυτή των ομάδων αίματος. 

8) Μετά από όλα αυτά που γνωρίσατε για το ανοσοποιητικό σύστημα, τι νομίζετε ότι 

πρέπει να προσέχετε προκειμένου να διατηρήστε υγιείς. 

  

Απαντήσεις  

1) α) Λάθος, β) Σωστό, γ) Λάθος, δ) Σωστό, ε) Σωστό 

2) –παθογόνους, –ένζυμο, δάκρυα, σάλιο, –ορού, –συγκολλητινογόνα, 

συγκολλητίνες, –ενεργητική 

3) γ)γαλακτικό οξύ και λιπαρά οξέα 

4)                            λοίμωξη                       σάλιο και δάκρυα                      

              σεξουαλική επαφή                      κόκκοι γύρης 

                               αλλεργία                       ορός 

        παθητική ανοσοποίηση                     συμπτώματα ασθένειας 

                                λυσοζύμη                      μόλυνση με τον HIV 

5) –ξένες, πρωτεϊνικής, –μνήμη, ανοσία, – Ο,Α,Β,ΑΒ, –αντισώματα 

6) δ) φυσική παθητική ανοσία 

7) α) Λάθος, β) Λάθος, γ) Σωστό, δ) Σωστό, ε) Σωστό 

8) Μετά από όλες τις πληροφορίες που δόθηκαν για τη λειτουργία του 

ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού μας, αλλά και για τους τρόπους 

μόλυνσης από παθογόνους παράγοντες μπορούμε να καθιερώσουμε ορισμένους 

κανόνες προστασίας της υγείας μας. 
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α) Κάνουμε όλους τους απαραίτητους εμβολιασμούς. 

β) Προσέχουμε την υγιεινή των εξωτερικών φραγμών. Το δέρμα μας φροντίζουμε να 

είναι καθαρό, χωρίς να χρησιμοποιούμε ισχυρά αλκαλικά σαπούνια και αντισηπτικά, 

που πιθανόν να καταστρέφουν την προστατευτική φυσιολογική χλωρίδα. Η 

στοματική κοιλότητα να καθαρίζεται σχολαστικά, αφού οι τροφές αποτελούν άριστο 

υπόστρωμα ανάπτυξης μικροβίων, Η γεννητική περιοχή να καθαρίζεται προσεκτικά 

και κατά τη σεξουαλική επαφή να χρησιμοποιείται η ενδεδειγμένη προφύλαξη. 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται, ώστε να μην γίνεται μεταφορά βακτηριδίων που 

μπορεί να προκαλέσουν ουρολοιμώξεις. Αποφεύγουμε τους καπνούς, το τσιγάρο που 

μπορεί να περιορίσουν την ικανότητα του κροσσωτού επιθηλίου του πνεύμονα να 

εμποδίζει την μικροβιακή διείσδυση. 

γ) Προσέχουμε τη διατροφή μας, όσο αυτό είναι δυνατό. Διατηρούμε τα τρόφιμα στο 

ψυγείο και τα μαγειρεύουμε σε τέτοιες συνθήκες, που να εξασφαλίζουμε τη 

θανάτωση των περισσοτέρων παθογόνων μικροοργανισμών. Αποφεύγουμε να τρώμε 

σε χώρους όπου υπάρχουν ενδείξεις για χρησιμοποίηση αλλοιωμένων τροφίμων. 

Ρίχνουμε πάντα μια ματιά στην κουζίνα του εστιατορίου, αν τηρούνται οι κανόνες 

υγιεινής. 

δ) Πολλές φορές δεν μπορούμε να αποφύγουμε την έκθεση σε παθογόνους 

μικροοργανισμούς, ιδιαίτερα αυτών που μεταδίδονται μέσω του αναπνευστικού 

συστήματος. Επιβάλλεται συνεπώς ο αερισμός των κλειστών χώρων, όπως οι 

σχολικές αίθουσες.  

ε) Αποφεύγουμε να κολυμπάμε σε μολυσμένες περιοχές, θάλασσες κοντά σε 

υπονόμους ή μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες χωρίς βιολογικό καθαρισμό και σε 

πισίνες που δεν καθαρίζονται και χλωριώνονται συστηματικά.  

στ) Το ανοσοποιητικό σύστημα λειτουργεί με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους για 

την καταπολέμηση των μικροοργανισμών. Η ταχύτητα και η ικανότητα ανοσολογικής 

απόκρισης εξαρτάται και από το εξωτερικό περιβάλλον. Οι λόγοι πτώσης της 

αντίστασης του οργανισμού μας είναι η κακή διατροφή, ο υποσιτισμός, η 

κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ, η ατμοσφαιρική μόλυνση, το άγχος, η 

κακή ψυχολογική κατάσταση, η χρήση ναρκωτικών ουσιών, τα κορτιζονούχα 

φάρμακα, η κατάχρηση των αντιβιοτικών, κ.λ.π.. Είναι βέβαιο ότι μπορούμε με λίγη 

προσοχή να αποφύγουμε ή να περιορίσουμε τους παράγοντες που μας κάνουν 

επιρρεπείς στην εισβολή παθογόνων μικροοργανισμών, εξασφαλίζοντας καλή υγεία. 
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3. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ 

  

3.1 Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

    Η αναπαραγωγή είναι η λειτουργία με την οποία οι οργανισμοί δημιουργούν 

απογόνους, δηλαδή όμοιους οργανισμούς με αυτούς, έτσι ώστε να διαιωνίζεται το 

είδος. 

    Στον άνθρωπο η αναπαραγωγή είναι αμφιγονική, συμμετέχουν δηλαδή και τα δύο 

φύλα με τα αναπαραγωγικά τους όργανα. Με το αναπαραγωγικό σύστημα, θηλυκό 

ή αρσενικό, ο κάθε οργανισμός δημιουργεί εξειδικευμένα κύτταρα, που 

ονομάζονται γαμέτες και έχουν το μισό αριθμό χρωμοσωμάτων. Οι αρσενικοί 

γαμέτες ονομάζονται σπερματοζωάρια και οι θηλυκοί ωάρια. Σημαντικό στάδιο 

της αμφιγονικής (εγγενούς) αναπαραγωγής είναι η γονιμοποίηση, η σύντηξη του 

αρσενικού και του θηλυκού γαμέτη για τη δημιουργία του ζυγωτού. Το 

ζυγωτό, γονιμοποιημένο ωάριο, περιέχει διπλοειδή αριθμό χρωμοσωμάτων, που 

προέρχονται τα μισά από το σπερματοζωάριο (αρσενικό) και τα μισά από το ωάριο 

(θηλυκό). Με συνεχείς διαιρέσεις του ζυγωτού θα προκύψει ο νέος οργανισμός 

(απόγονος). 

 

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ  

 

    Το γεννητικό σύστημα της γυναίκας αποτελείται από τις δύο ωοθήκες, τους δύο 

ωαγωγούς, την μήτρα, τον κόλπο και το αιδοίο και το γεννητικό σύστημα του 

άνδρα από τους δύο όρχεις, την εκφορητική οδό του σπέρματος και το πέος.  

    Η ωοθήκη είναι ένας αδένας, διαμέτρου 5 cm, πλάτους 1,5-3 cm και πάχους 0,6-

1,5 cm, που παράγει τα ωάρια και τις γυναικείες ορμόνες, τα οιστρογόνα και την 

προγεστερόνη. Η διαδικασία παραγωγής των ωαρίων ονομάζεται ωογένεση και 

αρχίζει νωρίς κατά την εμβρυογένεση από τα πρόδρομα κύτταρα που ονομάζονται 

ωογόνια. Tα ωογόνια 3 μήνες μετά τη γέννηση μετατρέπονται σε πρωτογενή 

ωοκύτταρα, που περιβάλλονται από μια στιβάδα κυβικών κοκκιωδών κυττάρων, 
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σχηματίζοντας τα πρωτογενή ωοθυλάκια. Κατά την εφηβεία, με τη επίδραση των 

ορμονών τα πρωτογενή ωοκύτταρα μετατρέπονται σε δευτερογενή ωοκύτταρα, 

που έχουν το μισό αριθμό χρωμοσωμάτων, ενώ ταυτόχρονα το ωοθυλάκιο 

αυξάνεται σε μέγεθος μετατρέπεται σε δευτερογενή ωοθυλάκιο και τελικά στο 

τριτογενή ή ώριμο ωοθυλάκιο. Κάτω από την επίδραση ορμονών, το 

δευτερογενή ωοκύτταρο ελευθερώνεται από το ωοθυλάκιο και εισέρχεται στον 

ωαγωγό (σάλπιγγα). Κάθε ωοθήκη εναλλάξ ελευθερώνει ένα ωάριο κάθε 28 

ημέρες.  

    Ο ωαγωγός δέχεται το ωοκύτταρο και με τη συμμετοχή των κροσσών του 

επιθηλίου και των ρυθμικών συστολών το μεταφέρουν προς τη μήτρα. Στην 

πορεία του στον ωαγωγό το ωοκύτταρο αν συναντήσει τα σπερματοζωάρια 

γονιμοποιείται, αλλιώς εκφυλίζεται μετά το πρώτο 24ώρο. Η είσοδος της 

κεφαλής του σπερματοζωαρίου δίνει την εντολή για την ολοκλήρωση της 

διαίρεσης του πυρήνα του ωοκυττάρου. Το γονιμοποιημένο ωάριο, μετά την 

ένωση των δύο πυρήνων, έχει το διπλάσιο αριθμό χρωμοσωμάτων και ονομάζεται 

ζυγωτό. Από τα 400.000 ωθυλάκια που υπάρχουν στις δύο ωοθήκες μια νεαρής 

γυναίκας, μόνο 400-500 ωοκύτταρα ελευθερώνονται σε όλη τη διάρκεια της 

αναπαραγωγικής ζωής της γυναίκας, τα υπόλοιπα εκφυλίζονται. Το ωάριο είναι 

σφαιρικό, με διάμετρο περίπου 140 μm και βάρος 0,0015 mg. 

    Tα σπερματοζωάρια παράγονται στους όρχεις, με μια διαδικασία που ονομάζεται 

σπερματογένεση και η οποία αρχίζει στην ήβη και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια 

της ζωής. Τα ανώριμα γεννητικά κύτταρα είναι τα σπερματογόνια με διπλό 

αριθμό (2n) χρωμοσωμάτων. Μερικά από αυτά διαιρούνται και δίνουν τα 

πρωτογενή σπερματοκύτταρα, από τα οποία προκύπτουν τα δευτερογενή 

σπερματοκύτταρα που έχουν το μισό αριθμό (n) χρωμοσωμάτων. Από τα 

δευτερογενή σπερματοκύτταρα με διαίρεση προκύπτουν οι σπερματίδες, που 

ωριμάζουν σε σπερματοζωάρια. Τα σπερματοζωάρια που παράγονται και 

ωριμάζουν είναι περίπου 300 εκατομμύρια την ημέρα και ζουν περίπου 48 ώρες 

εάν βρεθούν στο αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας. Το σπερματοζωάριο 

αποτελείται από την κεφαλή, τον αυχένα και την ουρά , που έχουν τις ακόλουθες 

διαστάσεις: 
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           Κεφαλή              Αυχένας                Ουρά 

    Μήκος 

   3 -5 μm 

   Πλάτος 

 1,6 - 4 μm 

  Μήκος 

  2 - 4 μm 

  Πλάτος 

 0,4-0,8 μm 

     Μήκος 

 30 - 50 μm 

   Πλάτος 

0,08-0,5 μm 

            

  

    Τα σπερματοζωάρια μετά την παραγωγή τους και την ωρίμανσή τους κινούνται 

στην εκφορητική οδό και στην πορεία τους δέχονται τα εκκρίματα διαφόρων 

αδένων, των σπερματοδόχων κύστεων, του προστάτη και των βολβουρηθραίων 

αδένων. Τα εκκρίματα αυτά είναι αλκαλικά, πλούσια σε φρουκτόζη, που δίνει 

ενέργεια στο σπέρμα. Η αλκαλικότητα συμβάλλει στην εξουδετέρωση των οξέων 

της ουρήθρας και του κόλπου και στην προστασία των σπερματοζωαρίων. Τα 

σπερματοζωάρια εισάγονται στον κόλπο της γυναίκας με το πέος, κατά την 

σεξουαλική επαφή (συνουσία). Η μέση ποσότητα σπέρματος σε κάθε 

εκσπερμάτωση είναι 2,5 - 5 ml και ο αριθμός των σπερματοζωαρίων 100 

εκατομμύρια / ml. Δεδομένου ότι τα σπερματοζωάρια έχουν να διανύσουν μια 

απόσταση 16-20 εκατοστά από το στόμιο της μήτρας μέχρι το σημείο που θα 

συναντήσουν το ωάριο, ο μεγάλος αριθμός είναι αναγκαίος αφού λίγα, περίπου 

200, είναι αυτά που θα φτάσουν στον προορισμό τους. Είναι ενδεικτικό το 

γεγονός ότι αν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων είναι κάτω από 20 εκατομμύρια / 

ml, ο άνδρας αντιμετωπίζει προβλήματα στειρότητας (ολιγοσπερμία). Τα 

σπερματοζωάρια κινούνται με ταχύτητα 3-4 mm ανά λεπτό και για να 

διανύσουν τα 16 εκατοστά χρειάζονται περίπου 40 ώρες.  

    Τα σπερματοζωάρια που θα φτάσουν στο ωάριο, στην αρχή προσκολλώνται στην 

επιφάνεια του και κατόπιν ένα από αυτά αλληλεπιδρά με τις μικρολάχνες του 

ωαρίου με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό και την ακινητοποίηση της κεφαλής του 

σπερματοζωαρίου. Ακολούθως, αρχίζει η είσοδος της κεφαλής στο ωάριο 

αφήνοντας απέξω την ουρά. Αυτό δίνει το σήμα για την τροποποίηση της 

μεμβράνης του ωαρίου έτσι ώστε να εμποδιστεί η είσοδος και δεύτερου 

σπερματοζωαρίου. Η διαδικασία της γονιμοποίησης ολοκληρώνεται με την 

σύντηξη των δύο πυρήνων, που έχουν ακριβώς τον μισό αριθμό χρωμοσωμάτων 

και προέρχονται από τον πατέρα και την μητέρα. Το ζυγωτό που προκύπτει και θα 

δώσει το νέο οργανισμό έχει το διπλό αριθμό χρωμοσωμάτων. 

    Η γονιμοποίηση είναι η αρχή της νέας ζωής. Το ζυγωτό, καθώς κινείται προς τη 

μήτρα διαιρείται διαδοχικά σχηματίζοντας μια συμπαγή συλλογή κυττάρων, που 
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ονομάζεται μορίδιο. Μέσα σε 3 έως 4 ημέρες το μορίδιο, το οποίο αποτελείται 

από 16 κύτταρα, φτάνει στην κορυφή της μήτρας, όπου με μια διεργασία που 

διαρκεί 3 ημέρες εμφυτεύεται στο ενδομήτριο και τότε αρχίζει η εγκυμοσύνη. 

Η εμφύτευση είναι πλήρης περίπου μία εβδομάδα μετά τη γονιμοποίηση. Στη 

διάρκεια αυτή στο μορίδιο έχουν ήδη διαμορφωθεί δύο διακριτά τμήματα, ο 

τροφοβλάστης από τον οποίο θα προκύψουν οι εξωεμβρυϊκές δομές, όπως ο 

πλακούντας και ο αμνιακός σάκος και ο εμβρυοβλάστης, από τον οποίο θα 

προκύψει το έμβρυο. Η περίοδος της εγκυμοσύνης είναι 38-40 εβδομάδες, όπου 

ολοκληρώνεται ο νέος οργανισμός. 

    Τα πρώτα σημάδια της εγκυμοσύνης είναι η απουσία έμμηνης ρύσης (περιόδου) 

και η αύξηση της θερμοκρασία του σώματος περίπου κατά 0,5 °C. Επιπλέον, 

παρουσιάζεται διόγκωση των μαστών, τάση για εμετό, υπνηλία, αίσθημα 

κούρασης, απέχθεια για ορισμένα φαγητά. Η διαπίστωση της εγκυμοσύνης από 

την 1η εβδομάδα, μπορεί να γίνει με ειδική εξέταση αίματος ή ούρων, όπου 

μετριούνται τα επίπεδα της ανθρώπινης χοριακής γοναδοτροπίνης, που αυξάνονται 

κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης. 

    Σε σπάνιες περιπτώσεις η εγκυμοσύνη είναι πολύδυμη. Εκτός από την δίδυμη 

κύηση έχουν αναφερθεί τρίδυμες, τετράδυμες, έως και εξάδυμη κύηση. Οι δύο 

ωοθήκες είναι δυνατό να ελευθερώσουν περισσότερα από ένα ωάρια, τα οποία θα 

γονιμοποιηθούν και θα δώσουν δύο ή περισσότερα έμβρυα, με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά και ίσως διαφορετικό φύλο. Τα δίδυμα που προκύπτουν με αυτό 

τον τρόπο ονομάζονται διωϊκά. Σε ελάχιστες περιπτώσεις κατά τη διάρκεια των 

πρώτων διαιρέσεων του ζυγωτού, τα κύτταρα αποχωρίζονται και δίνουν δύο 

φυσιολογικά πανομοιότυπα έμβρυα. Τα δίδυμα αυτά ονομάζονται μονοωϊκά.  

  

ΤΟΚΕΤΟΣ - ΓΕΝΝΗΣΗ 

  

    Τοκετός ονομάζεται η διαδικασία της εξόδου του εμβρύου και των 

εξωεμβρυϊκών ιστών από τη μήτρα. Με την συμπλήρωση των 9 μηνών το 

έμβρυο βρίσκεται στη μήτρα προβάλλοντας το κεφάλι προς τον τράχηλο της 

μήτρας. Ορισμένες φορές η προβολή είναι ισχιακή, τα πόδια του εμβρύου προς τον 

τράχηλο. Το κεφάλι του εμβρύου παρουσιάζει μια ελαφριά κάμψη προς τον 
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κορμό, τα χέρια είναι σταυρωμένα προς το στήθος, οι μηροί κεκαμμένοι προς την 

κοιλιά και οι κνήμες προς τους μηρούς. 

    Τρία είναι τα στάδια του τοκετού: α) Η περίοδος διαστολής, όπου 

διαστέλλεται ο τράχηλος της μήτρας. Η διαδικασία αυτή συνοδεύεται από πόνους 

και διασταλτικές συσπάσεις, οι οποίες είναι περιοδικές, στην αρχή σε αραιά 

διαστήματα και σιγά-σιγά συντομεύουν και γίνονται κάθε 3 εως 5 λεπτά. Συνήθως 

ο αμνιακός σάκος σπάει και βγαίνει το αμνιακό υγρό. β) Η περίοδος εξωθήσεως, 

όπου το έμβρυο γλιστράει στον κόλπο, βοηθούμενο από τις μυϊκές συσπάσεις της 

μήτρας  και  από  τις  εξωθήσεις  της  μητέρας.  Το  κεφάλι  βγαίνει και 

ακολουθούν οι ώμοι και το υπόλοιπο το σώμα. Το μωρό αναπνέει και ακούγεται 

το κλάμα του. γ) Η περίοδος υστεροτοκίας, όπου μετά την έξοδο του μωρού, ο 

γιατρός κόβει τον ομφάλιο λώρο, ενώ η μήτρα μικραίνει και αποβάλλει τον 

πλακούντα και το άμνιο. Ο τοκετός έχει ολοκληρωθεί. Το βάρος του 

νεογέννητου είναι περίπου 3,3 κιλά και το ύψος 50 εκατοστά. 

    Μετά τον τοκετό η γυναίκα μπαίνει στην περίοδο της φυσιολογικής λοχείας, που 

διαρκεί περίπου 40 ημέρες, μέχρις ότου αποκατασταθεί πλήρως το γεννητικό της 

σύστημα. 

    Στους μαστούς της μητέρας από τη δεύτερη ημέρα μετά τον τοκετό εκκρίνεται 

γάλα, για την διατροφή του νεογέννητου. Ο θηλασμός ή γαλουχία παίζει πολύ 

σημαντικό ρόλο στην ομαλή ανάπτυξη του νέου οργανισμού. Το μητρικό γάλα 

εκτός από τα συστατικά του γάλακτος (νερό, πρωτεΐνες, λίπη, υδατάνθρακες, 

άλατα, βιταμίνες και ένζυμα), περιέχει και αντισώματα που προφυλάσσουν το 

μωρό από διάφορες ασθένειες τους πρώτους μήνες της ζωής του. Επιπλέον, η 

αναλογίες των διαφόρων συστατικών διαφέρουν στο μητρικό γάλα από τα 

υπόλοιπα γάλατα, και η απορρόφησή του γίνεται καλύτερα. Ο θηλασμός είναι 

αναντικατάστατη λειτουργία, που συμβάλλει στη σωματική, αλλά και ψυχική 

υγεία του παιδιού. 

  

Πίνακας της σελίδας 76 του σχολικού βιβλίου 

  

– Να μελετήσετε τον πίνακα και να συζητήσετε στην τάξη για 

ποιους λόγους κατά τους τρεις πρώτους μήνες της κύησης υπάρχει 

κίνδυνος για δυσπλασίες. 
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Απάντηση 

  

Η μελέτη του πίνακα μας δίνει τα δίνει περιληπτικά την εικόνα της ανάπτυξης 

του εμβρύου στη διάρκεια των 9 μηνών. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι τους 

πρώτους τρεις μήνες έχουν σχηματιστεί το πρόσωπο και τα άκρα, όλα τα όργανα 

βρίσκονται στη θέση τους και έχει καθοριστεί το φύλο. Είναι αυτονόητο ότι οι 

μορφογενετικές κινήσεις των  εμβρυϊκών  κυττάρων, τους μήνες  αυτούς καθορίζουν 

την  μετέπειτα ομαλή ανάπτυξη του εμβρύου. Όταν αναφερόμαστε σε δυσπλασίες 

εννοούμε ανωμαλίες στη διάπλαση των διαφόρων οργάνων του σώματος.  Το 1 % 

των νεογέννητων έχουν μια αναπτυξιακή ανωμαλία, δυσμορφία, που αναγνωρίζεται 

εύκολα. Μερικές από τις δυσμορφίες είναι η ανεγκεφαλία, η δισχιδής ράχη, η 

ανοφθαλμία ή μικροφθαλμία, η ατρησία της έδρας, η πολυδακτυλία, η λαγωχειλία, η 

υπερωϊοσχιστία, κ.ά. Αυτές μπορεί να οφείλονται σε γενετικούς κληρονομικούς 

λόγους ή να είναι επίκτητες, εξαιτίας της επίδρασης εξωτερικών παραγόντων κατά τη 

διάρκεια της κύησης. Οι δυσπλασίες, που συμβαίνουν το πρώτο τρίμηνο της 

εμβρυϊκής ανάπτυξης καταλήγουν πολλές φορές στο θάνατο του εμβρύου και την 

αποβολή του. Μερικές από τις ανωμαλίες που έχουν καταγραφεί με γενετική 

αιτιολογία, είναι η βραχυδακτυλία, η πολυδακτυλία, η αχονδροπλασία, η συγγενής 

υπερουριαιμία (σύνδρομο Lesch-Nyham), το σύνδρομο του Hunter, τα σύνδρομα 

Down, Patau, Edwards, Turner, Klinefelter, κ.λ.π..  

Στην επίδραση του περιβάλλοντος κατά το εμβρυικό στάδιο, οφείλονται 

τερατογενέσεις. Ως κυριότερες αιτίες αναφέρονται η έκθεση σε φάρμακα ή άλλα 

χημικά προϊόντα (π.χ. ρετινοϊκό οξύ). Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 1959 μέχρι 

το 1961 το καταπραϋντικό θαλιδομίδη ενοχοποιήθηκε για τη γέννηση στη Γερμανία 

5.400 ανώμαλων παιδιών, που παρουσίαζαν δυσπλασίες των βραχιόνων και συχνά 

των αυτιών. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η εμφάνιση υπερωϊοσχιστίας μετά την ένεση 

κορτιζόνης στη διάρκεια μιας κρίσιμης περιόδου της εμβρυογένεσης. Το αντιβιοτικό 

τετρακυκλίνη επιφέρει αλλοιώσεις στα οστά. Επίσης η διατροφή φαίνεται να παίζει 

σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση δυσπλασιών. Η υπερβολική ποσότητα βιταμίνης Α ή 

η έλλειψη νικοτιναμιδίου μπορεί να προκαλέσει υπερωϊοσχιστία.  

Η χρήση ναρκωτικών είναι καταστροφική για το έμβρυο και η λήψη αλκοόλ 

 μπορεί  να  προκαλέσει  ανωμαλίες στην καρδιά,  ελαττωματικές αρθρώσεις και 

διανοητική καθυστέρηση. Το κάπνισμα επιφέρει ελάττωση του βάρους του εμβρύου, 
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λαγωχειλία, ανωμαλίες στο έντερο και αναπνευστικές δυσκολίες. Τα μυκητοκτόνα 

φάρμακα ή τα εντομοκτόνα μπορεί να προκαλέσουν τερατογενέσεις, όταν η έγκυος 

εκτεθεί σε αυτά, ιδιαίτερα στο πρώτο τρίμηνο της κυοφορίας. Επίσης, η ακτινοβολία 

σε κάθε μορφή θεωρείται επικίνδυνη για το έμβρυο. Η ακτινογραφία στο πρώτο 

τρίμηνο απαγορεύεται, ενώ στα επόμενα επιτρέπεται μόνο σε επείγουσες περιστάσεις 

για ιατρικούς λόγους που αφορούν στην υγεία της εγκύου.  

Ορισμένοι παθογόνοι παράγοντες που μολύνουν την έγκυο προκαλούν 

δυσπλασίες με δυσάρεστα αποτελέσματα. Τέτοιοι παράγοντες είναι το πρωτόζωο της 

τοχοπλάσμωσης, ο ιός της ερυθράς και της ηπατίτιδας, ο μεγαλλοκυτταροϊός, η 

λιστέρια, κ.ά. Σε περιπτώσεις λοίμωξης από τους παραπάνω παθογόνους 

μικροοργανισμούς επιβάλλεται η γυναίκα να διακόψει την κύηση.    

  

ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ 

  

    Η αντισύλληψη σχετίζεται με τον οικογενειακό προγραμματισμό και την 

αποφυγή μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης. Τα αντισυλληπτικά μέτρα που 

χρησιμοποιούνται σήμερα στηρίζονται στην επιστημονική έρευνα και είναι απλά 

και ανώδυνα στη χρήση τους. Η εφαρμογή τους είχε ως αποτέλεσμα να 

ελαττωθούν οι γεννήσεις και οι αμβλώσεις και ασφαλώς συμβάλανε στην ευτυχία 

του ζευγαριού και στην ευρωστία της οικογένειας. 

    Οι αντισυλληπτικές μέθοδοι αναστέλλουν την ωρίμανση του ωαρίου, 

εμποδίζουν την ένωση σπερματοζωαρίου - ωαρίου ή εμποδίζουν τη διαδικασία 

εμφύτευσης του ζυγωτού και εφαρμόζονται στη γυναίκα και στον άνδρα. Η 

αποτελεσματικότητα τους φτάνει το 100% με τη χρήση του αντισυλληπτικού 

χαπιού, ενώ είναι σχετικά μειωμένη 60-80 % με χρήση φυσικών μεθόδων ή 

σπερματοκτόνων. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

 Τι γνωρίζετε για την εξωσωματική γονιμοποίηση; 

  

Η εξωσωματική γονιμοποίηση, δηλαδή η γονιμοποίηση του ωαρίου έξω από το 

σώμα της γυναίκας, είναι μια μέθοδο που εφαρμόστηκε για να επιλύσει προβλήματα 
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στειρότητας των ζευγαριών. Η μέθοδος εφαρμόστηκε στον άνθρωπο από τον  R. 

Edwards, το 1963 και το πρώτο «παιδί του σωλήνα», η Louise Brown γεννήθηκε 

στην Αγγλία το 1978.  

Η τεχνική συνίσταται στη λήψη ώριμου ωαρίου από την ωοθήκη της μητέρας και 

τη γονιμοποίηση του στο εργαστήριο με σπερματοζωάριο ή σπερματίδα από τον 

άνδρα. Το γονιμοποιημένο ωάριο αναπτύσσεται σε καλλιέργεια έως ότου μετά την 

αυλάκωση αναπτυχθεί βλαστοκύστη ώριμη για εμφύτευση. Η βλαστοκύστη κατόπιν 

εμφυτεύεται στη μήτρα και ακολουθεί φυσιολογική ανάπτυξη. Το ποσοστό 

επιτυχίας μιας τέτοιας εγκυμοσύνης είναι περίπου 25 %. Η επιτυχής εμφύτευση 

αυξάνει περισσότερο εάν εμφυτεύσουμε στη μήτρα περισσότερα από ένα μορίδια, 

που δημιουργούνται με τη λήψη περισσοτέρων ωαρίων και τη γονιμοποίηση τους 

«στο σωλήνα». 

Εάν αναπτυχθούν περισσότερα από τα επιθυμητά έμβρυα, τότε τα επιπλέον 

μπορούν να διατηρηθούν σε υγρό άζωτο στους –196°C. 

  

  Ποιός είναι ο ρόλος του πλακούντα και των εξωεμβρυϊκών ιστών; 

  

Ο πλακούντας είναι το όργανο που χρησιμεύει για την ανταλλαγή των αερίων, 

την απορρόφηση τροφής και την αποβολή των άχρηστων ουσιών κατά τη 

διάρκεια της εμβρυϊκής ανάπτυξης. Σχηματίζεται από τον εμβρυϊκό τροφοβλάστη και 

το ενδομήτριο και όταν ολοκληρώνεται έχει σχήμα δίσκου και διάμετρο 15-23 

εκατοστά και πάχος 2,5 εκατοστά και ζυγίζει μισό κιλό. Αποτελείται από το εμβρυϊκό 

τμήμα, που ονομάζεται χόριο και το μητρικό που ονομάζεται βασικός φθαρτός. 

Όταν η καρδιά του εμβρύου αρχίζει να λειτουργεί, δύο ομφάλιες αρτηρίες 

διοχετεύουν αίμα στον πλακούντα. Οι θρεπτικές ουσίες και το οξυγόνο περνούν από 

τον πλακούντα στην εμβρυϊκή κυκλοφορία. Στη συνέχεια το διοξείδιο του άνθρακα 

και τα προϊόντα μεταβολισμού διοχετεύονται πίσω στο μητρικό αίμα. Φυσιολογικά το 

αίμα του εμβρύου δεν αναμιγνύεται με το μητρικό. Ο πλακούντας επιπλέον είναι 

ενδοκρινικό όργανο, αφού παράγει ορμόνες που προάγουν την ανάπτυξη του 

εμβρύου.  

Στις υπόλοιπες εξωεμβρυϊκές δομές περιλαμβάνεται το άμνιο, ο λεκιθικός σάκος 

και ο αλλαντοειδής υμένας. Το άμνιο είναι μια μεμβράνη που περικλείει το έμβρυο 

και χωρίζεται από αυτό με μια μεγάλη κοιλότητα, την αμνιακή κοιλότητα, που 
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περιέχει υγρό και προστατεύει το έμβρυο. Ο λεκιθικός σάκος παράγει τα πρώτα 

κύτταρα του αίματος του εμβρύου, μια λειτουργία που γρήγορα συνεχίζεται από το 

συκώτι και το σπλήνα. Ο αλλαντοειδής υμένας είναι μια απόφυση στο έμβρυο, 

υποτυπώδης σε μέγεθος. Τα αλλαντοειδή αγγεία γίνονται ομφάλιες αρτηρίες και 

σχηματίζουν το κυρίως τμήμα του ομφάλιου λώρου. 

  

  Τι πρέπει να προσέχει μια έγκυος γυναίκα ; 

  

Για να γεννηθεί υγιές το μωρό επιβάλλεται η έγκυος γυναίκα να παίρνει 

ορισμένες προφυλάξεις και να βρίσκεται συνεχώς υπό την επίβλεψη του ιατρού. 

Επιγραμματικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εξής: 

α) Τα μακρινά και κουραστικά ταξίδια καλό είναι να αποφεύγονται τους πρώτους 

μήνες, τα ταξίδια με αεροπλάνο απαγορεύονται στο πρώτο τρίμηνο, η οδήγηση 

επιτρέπεται σε ανάγκη, ενώ η ποδηλασία δεν συνίσταται. Οι κουραστικές εργασίες 

δεν επιτρέπονται, ενώ πρέπει να αποφεύγεται τα βάρη και οι απότομες κινήσεις της 

κοιλίας. 

β) Η ιππασία, το τένις, ο στίβος, η ορειβασία, η ιστιοπλοΐα απαγορεύονται, ενώ 

προτείνεται ο περίπατος και το κολύμπι. Η σάουνα δεν συνίσταται και η γυμναστική 

εγκυμοσύνης επιτρέπεται μετά τον 5ο μήνα. 

γ) Η διατροφή πρέπει να είναι επιλεγμένη. Επιβάλλεται η κατανάλωση 

γαλακτοκομικών, άπαχο κρέας, ψάρι, ενώ χρειάζεται προσοχή στην κατανάλωση 

μεγάλων ποσοτήτων γλυκών και λιπαρών τροφών. 

δ) Απαγορεύεται το κάπνισμα, ενώ τα οινοπνευματώδη και ο καφές καλό είναι να 

αποφεύγονται. 

ε) Η γυναίκα επιβάλλεται να παίρνει σιδηρούχα, ασβεστούχα και 

πολυβιταμινούχα σκευάσματα, πάντα με τις οδηγίες του γιατρού. 

στ) Από τα αντιβιοτικά το πιο ακίνδυνο είναι η ερυθρομυκίνη και ακολουθούν η 

πενικιλλίνη και η κεφαλοσπορίνη. Όλα τα υπόλοιπα απαγορεύονται. Από τα 

παυσίπονα μόνο η παρακεταμόλη (Depon, Panadol) επιτρέπεται, ενώ τα παυσίπονα 

που περιέχουν σαλικυλικά και φαινακετίνη απαγορεύονται. Γενικά, τα φάρμακα 

χορηγούνται με τις αυστηρές οδηγίες και υπό την παρακολούθηση του ιατρού. 
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ζ) Οι εμβολιασμοί για την ερυθρά και την ιλαρά απαγορεύονται, ενώ άλλοι 

εμβολιασμοί όπως ο αντιτετανικός και αντιδιφθεριτικός επιτρέπονται. Γενικά, ισχύει 

ότι στις εγκύους απαγορεύεται να γίνει εμβολιασμός με ζωντανά μικρόβια ή ιούς. 

η) Οι ακτινογραφίες απαγορεύονται αυστηρά το πρώτο τρίμηνο, και σε ανάγκη 

επιτρέπονται μετά τον πέμπτο μήνα. 

θ) Σε κάθε περίπτωση που η γυναίκα θα αντιληφθεί πρόβλημα στην εγκυμοσύνη, 

όπως αλλαγή στην ποσότητα ή ρευστότητα των υγρών ή αίμα. πόνους ύποπτους στην 

κοιλιακή χώρα, να μη διστάσει να απευθυνθεί στον γιατρό της. 

ι) Η έγγυος πρέπει να κάνει όλες τις εξετάσεις αίματος, τον προγεννητικό έλεγχο, 

με τις οδηγίες του γιατρού, για να είναι σίγουρη ότι το παιδί που θα φέρει στον κόσμο 

θα είναι απόλυτα υγιές.   

  

  Υπάρχει πιθανότητα το γονιμοποιημένο ωάριο να εμφυτευτεί σε 

άλλο σημείο των γεννητικών οργάνων της γυναίκας και τι 

επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό; 

  

Η εμφύτευση συνήθως γίνεται στο επάνω μέρος της μήτρας. Δεν είναι όμως 

σπάνια η εγκατάσταση του σε οποιαδήποτε ακατάλληλη θέση από την ωοθήκη μέχρι 

τη μήτρα ή τα τοιχώματα της σάλπιγγας. Τα αποτελέσματα είναι πολύ δυσάρεστα, 

αφού το έμβρυο δεν μπορεί να διατραφεί, θα πεθάνει και η σάλπιγγα θα προσπαθήσει 

να το αποβάλει, προς τη μητρική κοιλότητα (εξωμητρική έκτρωση). Υπάρχει όμως 

και το ενδεχόμενο οι λάχνες του αναπτυσσόμενου πλακούντα να διαβρώσουν το 

τοίχωμα της σάλπιγγας και να προκληθεί εξωμητρική ρήξη (ωαγωγική έκτρωση), το 

έμβρυο δηλαδή να αποβληθεί στην περιτοναϊκή κοιλότητα με συνέπεια να κινδυνεύει 

η ζωή της γυναίκας. Η εξωμήτρια εγκυμοσύνη μπορεί να είναι αιτία στείρωσης στη 

γυναίκα.  

    

  Για ποιους λόγους μπορεί μια γυναίκα να μην θηλάσει το μωρό 

της. 

  

Μια μητέρα μπορεί να μη θηλάσει το μωρό της: α) για ιατρικούς λόγους, όταν 

παρουσιάζει φλεγμονή στο στήθος (μαστίτιδα), όταν πάσχει από βαριά καρδιοπάθεια, 

σακχαρώδη διαβήτη, οξεία λοίμωξη, κ.λ.π.., β) αν υπάρχει βλάβη στη θηλή του 
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μαστού, π.χ. επίπεδη θηλή, ομφαλωτή θηλή, ή αν υπάρχει ραγάδα στη θηλή του 

μαστού, οπότε πρέπει να γίνει η ανάλογη θεραπεία, γ) βλάβη στη στοματική 

κοιλότητα ή στη μύτη του βρέφους, π.χ. λαγωχειλία, λυκόστομα, ατρησία οισοφάγου, 

κ.λ.π.. 

Σε καμία άλλη περίπτωση η μητέρα δεν έχει το δικαίωμα να μη θηλάσει το 

μωρό της, ούτε για επαγγελματικούς, ούτε για αισθητικούς ή άλλους λόγους. 

  

  Να αναφέρετε μερικές αιτίες στειρότητας των ζευγαριών. 

  

Ένα ζευγάρι θεωρείται στείρο όταν δεν αποκτήσει απογόνους, μετά από 2 χρόνια 

κανονικής σεξουαλικής επαφής, χωρίς αντισύλληψη. Στείρωση παρουσιάζει το 10% 

των ζευγαριών, το 4-5 % παρουσιάζει οριστική στείρωση, ενώ το 15 % 

υπογονιμότητα. Οι αιτίες στειρότητας είναι οι ακόλουθες: 

α) Αιτίες στείρωσης στη γυναίκα 

– Ορμονική στείρωση, που οφείλεται σε βλάβη στο επίπεδο υποθαλάμου - 

υπόφυσης, είτε σε βλάβη στην ωοθήκη. 

– Μηχανική στείρωση (ωαγωγική), τοπογραφικές ή νεοπλασματικές αιτίες. 

Απόφραξη του ωαγωγού μετά από φλεγμονή (σαλπιγγίτιδα), ενδομητρίωση, 

ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας, ινομυώματα της μήτρας,  πολύποδες  του  

τραχήλου,  κύστες  της  ωοθήκης,  ατρησία  ή στένωση του τραχήλου, απλασία του 

κόλπου, της μήτρας ή των ωοθηκών. 

–Στείρωση από αδυναμία ανόδου των σπερματοζωαρίων. Καταστροφή των 

σπερματοζωαρίων από φλεγμονώδη τραχηλική βλέννα ή ανοσολογική στείρωση 

(αντισώματα κατά των σπερματοζωαρίων στην τραχηλική βλέννα). 

– Στείρωση μετά από αντισύλληψη. 

– Στείρωση από ψυχολογικά αίτια. 

– Ιδιοπαθής στείρωση. 

β) Αιτίες στείρωσης στον άνδρα 

–Μηχανική στείρωση: Ανικανότητα στύσης, παραμορφώσεις του πέους από 

ασθένειες ή τραυματισμό, κιρσοκήλη, φλεγμονές (ορχίτιδα, προστατίτιδα, 

ουρηθρίτιδα) 
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–Αζωσπερμία. Πλήρη απουσία σχηματισμού σπερματοζωαρίων  ή διαταραχή στη 

μεταφορά (απόφραξη). Οφείλεται σε ορμονικά αίτια, φλεγμονές, ακτινοβολία, 

χημειοθεραπεία, κρυψορχία. 

–Ολιγοσπερμία. Συγκέντρωση σπερματοζωαρίων μικρότερη από 5-10 

εκατομμύρια ανά κυβικό εκατοστό. 

– Στείρωση από ψυχολογικά αίτια. 

– Στείρωση από τοξικές ουσίες, όπως οινόπνευμα, ναρκωτικά. 

  

  Πόσους και ποιους τρόπους αντισύλληψης γνωρίζετε και ποια η 

αποτελεσματικότητα του καθενός στην αποφυγή ανεπιθύμητης 

εγκυμοσύνης.  

  

Αντισυλληπτικά μέτρα στη γυναίκα: 

α) Ορμονικά σκευάσματα (χάπι): Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 1956 

και από τότε έχουν χρησιμοποιηθεί από εκατομμύρια γυναίκες. Οι δραστικές   

ορμονικές   ουσίες   που  περιέχουν   αναστέλλουν    την ωρίμανση των ωαρίων και 

την ωορρηξία. Η γυναίκα παίρνει ανελλιπώς ένα χάπι την ημέρα για 21 ή 28 ημέρες, 

ανάλογα το σκεύασμα. Οι παρενέργειές τους είναι ελάχιστες, ενώ η αντισυλληπτική 

τους προφύλαξη, αν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες φτάνει το 100%. 

β) Μηχανικά μέσα: Ως σήμερα δεν διαθέτουμε μηχανικό μέσο αντισύλληψης 

που να είναι απόλυτα ασφαλές και ικανοποιητικό. Ο ασφαλέστερος και καλύτερος 

τρόπος είναι η χρήση ελαστικού διαφράγματος, που εμποδίζει την είσοδο των 

σπερματοζωαρίων στη μήτρα, σε συνδυασμό με διάφορα σπερματοκτόνα 

σκευάσματα (κρέμες ή αφρούς). Το ελαστικό διάφραγμα, που κυκλοφορεί σε 

διαφόρους τύπους και μεγέθη διαμέτρου 5-10 εκατοστά, τοποθετείται στον κόλπο με 

τρόπο που να συμβάλλει στην αποτελεσματική προφύλαξη, αλλά και στη μεγαλύτερη 

άνεση στη γυναίκα. Το διάφραγμα αφαιρείται 24 ώρες μετά τη συνουσία και μπορεί 

να χρησιμοποιείται μέχρι δύο χρόνια. 

Το πιο αποτελεσματικό μηχανικό μέσο αντισύλληψης (98%) είναι τα ενδομήτρια 

βύσματα ή σπειράματα, τα οποία εμποδίζουν το ζυγωτό να εγκατασταθεί στην 

κοιλότητα της μήτρας. Τοποθετούνται από το ειδικό γιατρό στη μήτρα και προκαλούν 

βιοχημικές μεταβολές του ενδομητρίου που εμποδίζουν την εμφύτευση του 

γονιμοποιημένου ωαρίου. Ένα ποσοστό περίπου 5 % των σπειραμάτων αποβάλλονται 
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αυτόματα μέσα σε ένα χρόνο από την τοποθέτησή τους, ενώ σε ένα 15% των 

γυναικών προκαλούν πόνο, αιμορραγία ή και ενοχλητική κολπική έκκριση και πρέπει 

να αφαιρούνται. Παρά την υψηλή ασφάλεια που παρέχουν δεν έγιναν αποδεκτά 

εξαιτίας των πολλών μειονεκτημάτων τους. 

γ) Η ρυθμική μέθοδος: Πρόκειται για μια φυσική μέθοδο που στηρίζεται στην 

αποφυγή της συνουσίας τις μέρες της ωορρηξίας. Είναι γνωστό ότι το ωάριο είναι 

ικανό να γονιμοποιηθεί μέχρι 24 ώρες από τη στιγμή   της    ωορρηξίας   και    τα    

σπερματοζωάρια είναι ικανά    να γονιμοποιήσουν 48 ώρες μετά την εκσπερμάτιση. 

Η ωορρηξία γίνεται 14-15 ημέρες πριν την επόμενη έμμηνη ρύση. Συνεπώς εάν ένα 

ζευγάρι αποφεύγει τις σεξουαλικές επαφές 3-4 ημέρες πριν την πιθανή ωορρηξία και 

3-4 ημέρες μετά ελαχιστοποιείται η πιθανότητα εγκυμοσύνης. Αυτό που προτείνεται 

είναι η αποφυγή των σεξουαλικών επαφών από την 9η έως την 19η ημέρα του 

κύκλου. Προϋπόθεση για την ασφαλέστερη εφαρμογή της μεθόδου είναι η γνώση της 

ημερομηνίας ωορρηξίας και ο σταθερός εμμηνορρυσιακός κύκλος. Στην ωορρηξία 

έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας του σώματος 0,5-1 °C. Η μέθοδος απαιτεί πολύ 

μεγάλη προσοχή κατά την εφαρμογή της και η αποτελεσματικότητά της είναι γύρω 

στο 90 %. 

δ) Μόνιμη μέθοδος: Πρόκειται για το χειρουργικό δέσιμο με νήμα των 

σαλπίγγων, είτε χωρίς να κοπούν είτε αφού κοπούν. Η μέθοδος αυτή προκαλεί μόνιμη 

στείρωση χωρίς να έχει άλλες επιπτώσεις. 

  

Αντισυλληπτικά μέτρα στον άνδρα: 

α) Η συνουσία με διακοπή: Είναι η αρχαιότερη μέθοδος αντισύλληψης αφού 

την χρησιμοποιούσαν στην αρχαία Αίγυπτο, στους Ελληνιστικούς χρόνους και στην 

αρχαία Ρώμη. Στη μέθοδο αυτή, ο άνδρας εκσπερματώνει έξω από τα γυναικεία 

γεννητικά όργανα. Η μέθοδος έχει το μειονέκτημα ότι δημιουργεί δυσάρεστες 

ψυχολογικές καταστάσεις στο ζευγάρι. Παρόλο αυτά χρησιμοποιείται και σήμερα με 

μεγάλη συχνότητα, αν και δεν προσφέρει απόλυτη ασφάλεια. 

β) Το ελαστικό διάφραγμα (προφυλακτικό): Είναι γνωστό από τον 17ο αιώνα 

όταν χρησιμοποιήθηκε για την προφύλαξη από τα αφροδίσια νοσήματα. Το 

προφυλακτικό εμποδίζει την είσοδο των σπερματοζωαρίων στο γεννητικό σύστημα 

της γυναίκας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με σπερματοκτόνα, 

εξασφαλίζοντας προφύλαξη  98%. Ιδιαίτερα σήμερα μετά την εκδήλωση του AIDS η 

ανάγκη χρησιμοποίησής του είναι επιτακτική στις περιστασιακές ερωτικές σχέσεις.  



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 124 

γ) Μόνιμοι μέθοδοι: Πρόκειται για μέθοδο στείρωσης, προσωρινής ή μόνιμης, 

με δέσιμο ή δέσιμο και κόψιμο των σπερματικών πόρων. Τα σπερματοζωάρια που 

παράγονται στους όρχεις δεν μπορούν να περάσουν στην σπερματοδόχο κύστη, αλλά 

αυτό δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο την παραγωγή ορμονών και τη σεξουαλική 

συμπεριφορά του άνδρα.  

δ) Αντισυλληπτικό χάπι: Βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο, αλλά οι 

πρώτες ενδείξεις είναι απόλυτα ικανοποιητικές. Η πιθανότητα τα επόμενα χρόνια να 

διατίθεται αντισυλληπτικό χάπι για τον άνδρα, αποτελεί μια εφικτή προοπτική.  

  

  Να αναφέρετε μερικές ασθένειες του γεννητικού συστήματος της 

γυναίκας και του άνδρα. 

  

Α. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα 

–Γονόρροια 

–Σύφιλη 

–Έρπης γεννητικών οργάνων 

Β. Παθήσεις του γεννητικού συστήματος του άνδρα 

–Καρκίνος των όρχεων και του προστάτη 

–Προστατίτιδα 

–Κρυψορχία, ορχίτιδα, υδροκήλη, ουρηθρίτιδα, στενώματα της ουρήθρας, 

φίμωση. 

–Ανικανότητα στύσης 

–Στείρωση 

Γ. Παθήσεις του γεννητικού συστήματος της γυναίκας 

–Αμηνόρροια, δυσμηνόρροια, ολιγομηνόρροια, μηνορραγία, μητρορραγία. 

–Φλεγμονές του αιδοίου, του κόλπου, της μήτρας και των σαλπίγγων. 

–Κύστες ωοθηκών 

–Ενδομητρίωση 

– Στειρότητα 

– Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας και του μαστού 

    

 

 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 125 

     ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στις φράσεις που 

συμπληρώνουν σωστά την πρόταση: 

Το προφυλακτικό είναι ένα μέσο αντισύλληψης, που  

α/ εμποδίζει τη δημιουργία σπερματοζωαρίων 

β/ παρεμποδίζει τα σπερματοζωάρια να φτάσουν στο ωάριο 

γ/ παρεμποδίζει το ωάριο να φτάσει στα σπερματοζωάρια 

δ/ παρεμποδίζει την είσοδο των σπερματοζωαρίων στη μήτρα 

ε/ προστατεύει από τα νοσήματα που μεταδίδονται με σεξουαλική επαφή. 

  

Απάντηση 

Η σωστή φράση είναι η (ε) και συμπληρώνει την πρόταση ως εξής: 

Το προφυλακτικό είναι ένα μέσο αντισύλληψης, που προστατεύει από τα 

νοσήματα που μεταδίδονται με σεξουαλική επαφή. 

  

Σημείωση: Η φράση (β) παρεμποδίζει τα σπερματοζωάρια να φτάσουν στο 

ωάριο,  προϋποθέτει ότι τα σπερματοζωάρια βρίσκονται στον κόλπο. Το σωστό είναι 

ότι το προφυλακτικό παρεμποδίζει την είσοδο των σπερματοζωαρίων στο γυναικείο 

γεννητικό σύστημα, δεν γίνεται εναπόθεση στον κόλπο. 

  

2. Να συμπληρώσετε με την κατάλληλη λέξη τα κενά στις προτάσεις που 

ακολουθούν: 

  

Απάντηση 

  

– Κατά τη διάρκεια της γονιμοποίησης ένα σπερματοζωάριο εισέρχεται στο 

ωάριο. 

– Οι πυρήνες του σπερματοζωαρίου και του ωαρίου ενώνονται σε ένα μοναδικό 

πυρήνα. Το αποτέλεσμα αυτής της ένωσης είναι η δημιουργία του ζυγωτού. 

– Τα σπερματοζωάρια που εναποτίθενται μέσα στον κόλπο της γυναίκας 

συναντούν το ωάριο μέσα στον ωαγωγό. 
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3) Να δώσετε τις σωστές απαντήσεις: 

– Από ποιο όργανο ελευθερώνεται το ωάριο; 

– Πόσα σπερματοζωάρια γονιμοποιούν ένα ωάριο; 

– Πού γίνεται η γονιμοποίηση του ωαρίου; 

–Σε ποιο όργανο γίνεται η εμφύτευση του ζυγωτού; 

  

Απάντηση 

  

– Ωοθήκη 

– Ένα 

– Ωαγωγό 

– Μήτρα 

  

4) Τι συμβαίνει όταν δύο ωάρια γονιμοποιηθούν ταυτόχρονα από δύο 

σπερματοζωάρια; 

  

Απάντηση 

  

Έχουμε τη δημιουργία δύο ζυγωτών που εμφυτεύονται στη μήτρα και δίνουν δύο 

διαφορετικά έμβρυα, με εντελώς άλλα χαρακτηριστικά, μπορεί και διαφορετικού 

φύλου, που τρέφονται από δύο ξεχωριστούς πλακούντες. Από την κύηση αυτή 

προκύπτουν δύο νέοι οργανισμοί, τα διωϊκά δίδυμα. 

  

5) Τι προσφέρει στο νεογέννητο ο θηλασμός; Γράψτε ένα μικρό άρθρο για να 

τεκμηριώσετε την άποψή σας. 

  

Απάντηση 

  

Το νεογνό τις πρώτες 12-24 ώρες της ζωής του δεν θηλάζει. Μετά από αυτές το 

διάστημα τοποθετείται στο μαστό και αρχίζει να θηλάζει εξασφαλίζοντας την 

πρόσληψη της τροφής. Πρόκειται για αντανακλαστική κίνηση του νεογνού, που την 

έχει από τη γέννηση του. Όταν υπάρχει άφθονο γάλα σε κάθε θηλαστική κίνηση 

αντιστοιχεί μια κίνηση κατάποσης, ενώ όταν είναι λίγο, σε 2-3 θηλαστικές κινήσεις 
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αντιστοιχεί μια κίνηση κατάποσης. Σε κάθε θηλασμό πρέπει να προσφέρονται και οι 

δύο μαστοί. 

Η υπεροχή της φυσικής διατροφής για την σωματική και πνευματική ανάπτυξη 

του παιδιού είναι δεδομένη. Η σωματική και ψυχική επαφή μεταξύ της μητέρας και 

του βρέφους βοηθάνε στην καλύτερη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.  

Επίσης, το μητρικό γάλα είναι ποιοτικά ανώτερο και απορροφάται ευκολότερα 

από τον βρεφικό οργανισμό. Κίνδυνος μόλυνσης δεν υπάρχει, το γάλα είναι έτοιμο, 

χωρίς δαπάνες και κόπο, είναι σε κανονική θερμοκρασία και προσφέρεται ανά πάσα 

στιγμή. 

Επιπλέον, το μητρικό γάλα περιέχει αντισώματα που προστατεύουν το μωρό από 

λοιμώξεις έως ότου ωριμάσει το δικό του ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτή η προσφορά 

του μητρικού γάλακτος δεν μπορεί να αντικατασταθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

Ο θηλασμός είναι άριστος τρόπος σίτισης του βρέφους για τους πρώτους μήνες 

της ζωής του, ενώ για τις πρώτες 30 ημέρες θεωρείται απαραίτητος. Στην Ελλάδα τον 

πρώτο μήνα της ζωής θηλάζει το 50 % των βρεφών, ενώ τον 5ο μήνα το 17,5 %. Ίσως 

αυτά τα ποσοστά θα έπρεπε να αλλάξουν με κατάλληλη διαφώτιση των αυριανών 

μητέρων. 

  

3.2 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής. 

  

    Από την αρχή του πολιτισμού, όταν ο άνθρωπος άρχισε να εξημερώνει φυτά και 

ζώα, επέλεγε ταυτόχρονα τους σπόρους με την καλύτερη σοδειά καθώς και τα ζώα 

με το καλύτερο τρίχωμα ή το περισσότερο κρέας, πολύ πριν υπάρξει η Βιολογία 

ως επιστήμη. Η αναγνώριση των κληρονομικών φαινομένων έχει παίξει ένα 

ζωτικό ρόλο σε πολλά επίπεδα της ανθρώπινης κοινωνίας.  

    Τα ζωντανά συστήματα έχουν τη μοναδική ικανότητα να διαβιβάζουν στους 

απογόνους τους τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά. Η Γενετική είναι η 

επιστήμη, κλάδος της Βιολογίας, που ασχολείται με την κληρονομικότητα και 

την ποικιλότητα, εξετάζει τους μηχανισμούς που τα διάφορα χαρακτηριστικά 

περνούν από την μία γενιά στην επόμενη, και πως τροποποιούνται ή 

αναμιγνύονται για να δώσουν τον νέο οργανισμό. 
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ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

  

    Οι κληρονομικές μονάδες  που μεταβιβάζονται (κληρονομούνται) από τη μια 

γενιά στην άλλη, λέγονται γονίδια. Τα γονίδια βρίσκονται σε ένα μακρύ μόριο που 

λέγεται δε(σ)οξυριβονουκλεϊνικό οξύ (DNA). Η χημική αυτή ένωση είναι 

υπεύθυνη για την αποθήκευση, τη ροή και την έκφραση της γενετικής 

πληροφορίας. 

    To DNA αποτελεί το γενετικό υλικό όλων των οργανισμών και φέρει όλες τις 

εντολές για την κυτταρική δομή και λειτουργία, για την ανάπτυξη και την 

μορφοποίηση του οργανισμού. Μόνο ορισμένοι ιοί φέρουν ως γενετικό υλικό το 

ριβονουκλεϊνικό οξύ (RNA). Το DNA είναι ταυτόχρονα  μοναδικό για το κάθε 

άτομο και αποτελεί με αυτή την έννοια την ταυτότητα του κάθε ανθρώπου. Έτσι, 

σήμερα για την απόδειξη μιας συγγενικής σχέσης ή για την αναγνώριση υπόπτων 

από την αστυνομία δεν χρησιμοποιείται η ανάλυση των ομάδων αίματος ή τα 

δακτυλικά αποτυπώματα, αλλά η ανάλυση του DNA. 

  

TA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

  

    Οι James Watson και Francis Crick (1953) ήταν οι πρώτοι επιστήμονες που 

δημοσιεύσαν ένα ολοκληρωμένο μοντέλο για τη δομή του μορίου του DNA. Oι 

δύο επιστήμονες αξιοποίησαν τις ανακαλύψεις της R. Franklin, του M.Wilkins και 

του E. Chargaff και κατόρθωσαν να περιγράψουν τη δομή της διπλής έλικας (the 

double helix) του DNA, ανοίγοντας νεούς ορίζοντες στην κατανόηση των 

μυστικών της ζωής. Για την προσφορά τους αυτή οι James Watson, Francis Crick 

και M.Wilkins τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ της Ιατρικής το 1962. 

    Τα νουκλεϊνικά οξέα (DNA, RNA) είναι βιολογικά μακρομόρια και αποτελούνται 

από μικρότερες χημικές ενώσεις, που ονομάζονται νουκλεοτίδια. Πολλά 

νουκλεοτίδια, εκατομμύρια για το DNA και 80-200 χιλιάδες για το RNA 

ενώνονται και σχηματίζουν μακριές αλυσίδες. Το DNA και RNA απαρτίζονται 

από τέσσερα διαφορετικά νουκλεοτίδια (δεσοξυριβονουκλεοτίδια και 

ριβονουκλεοτίδια, αντίστοιχα). Τα νουκλεοτίδια συγκροτούνται από τρία 

διαφορετικά μόρια που συνδέονται μεταξύ τους με ομοιοπολικό δεσμό. Αυτά είναι 
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μια αζωτούχος βάση, μια πεντόζη και μια φωσφορική ρίζα. Η αζωτούχες βάσεις 

είναι παράγωγα είτε πουρίνης είτε πυριμιδίνης. Πρόκειται ετεροκυκλικές ενώσεις 

του άνθρακα και του αζώτου. Η πεντόζη ανήκει στα απλά σάκχαρα και την 

συναντάμε ως δεσοξυριβόζη στο DNA και ως ριβόζη στο RNA. 

  

Δομή του DNA 

  

Το δεσοξυριβονουκλεϊνικό οξύ (DNA) έχει την δομή διπλής έλικας, που 

αποτελείται από δύο αλυσίδες πολυμερισμένων νουκλεοτιδίων και έχει πάχος 2 

nm. Τα νουκλεοτίδια συνδέονται με τέτοιο τρόπο ώστε η φωσφορική ομάδα του ενός 

να σχηματίζει δεσμό (φωσφοδιεστερικό δεσμό) με την δεσοξυριβόζη του επόμενου 

νουκλεοτιδίου. Οι δύο αλυσίδες συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς υδρογόνου, που 

αναπτύσσονται μεταξύ των αζωτούχων βάσεων.  

Τα νουκλεοτίδια που συμμετέχουν στη δομή του DNA είναι τέσσερα και 

διαφέρουν μεταξύ τους στις τέσσερις αζωτούχες βάσεις, τις δύο πυριμιδίνες, θυμίνη 

(T), κυτοσίνη (C) και τις δύο πουρίνες, αδενίνη (A), γουανίνη (G). Οι αζωτούχες 

βάσεις βρίσκονται στο εσωτερικό της έλικας σε παράλληλα επίπεδα που απέχουν 

0,34 nm. Σχηματίζουν μεταξύ τους δεσμούς υδρογόνου σταθεροποιώντας την δομή 

της έλικας. Η γεωμετρία του μορίου και η σταθερότητα των δεσμών υδρογόνου, δεν 

επιτρέπει το ζευγάρωμα πουρίνης-πουρίνης ή πυριμιδίνης-πυριμιδίνης, ούτε της Α με 

την C και της G με τη Τ. Απ’ όλους τους δυνατούς συνδυασμούς μόνο ο συνδυασμός 

A-T και G-C δημιουργεί σταθερούς δεσμούς που έχουν τις σωστές διαστάσεις στο 

χώρο και που είναι κατάλληλοι για τη δομή της διπλής έλικας του DNA. Γι’ αυτό το 

λόγο οι βάσεις Α και Τ, καθώς και οι G και C λέγονται συμπληρωματικές. Η 

αδενίνη ενώνεται με τη θυμίνη με δύο δεσμούς υδρογόνου και η γουανίνη με την 

κυτοσίνη με τρεις δεσμούς υδρογόνου. 

Εξ’ ορισμού, δύο πολυνουκλεοτιδικές αλυσίδες μπορούν να σχηματίσουν είτε 

δεξιόστροφη είτε αριστερόστροφη έλικα. Η γεωμετρία του σκελετού σάκχαρο-

φώσφορος είναι περισσότερο συμβατή με τη δεξιόστροφη έλικα. Η διαμόρφωση 

αυτή του δίκλωνου DNA ονομάζεται B-DNA. Μια στροφή της έλικας αποτελείται 

από 10 ζεύγη βάσεων, περιέχει μια μικρή και μια μεγάλη αύλακα με μήκος 3,4 nm. 

Εκτός από τη βασική αυτή διαμόρφωση έχουν διαπιστωθεί και άλλες παραλλαγές, 
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μια από τις οποίες που φαίνεται  να υπάρχει και στην φύση σε ελάχιστα ποσοστά το 

αριστερόστροφο Ζ-DNA. 

  

Δομή του RNA 

  

Το μόριο του RNA είναι κατά βάση μονόκλωνο και σχηματίζεται από τον 

πολυμερισμό τεσσάρων ριβονουκλεοτιδίων, που ενώνονται με φωσφοδιεστερικό 

δεσμό. Τα ριβονουκλεοτίδια περιέχουν ένα μόριο φωσφορικού οξέος, μία ριβόζη και 

μία από τις τέσσερις αζωτούχες βάσεις. Οι αζωτούχες βάσεις είναι η αδενίνη (Α), η 

ουρακίλη (U), η γουανίνη (G) και η κυτοσίνη (C). Οι αζωτούχες βάσεις έχουν την 

ικανότητα να σχηματίζουν δεσμούς υγρογόνου, όπως ακριβώς στο μόριο του DNA. 

Αυτό σημαίνει ότι εάν η αλυσίδα του RNA διπλώσει, ορισμένες βάσεις μπορεί να 

«ταιριάξουν» δίνοντας μικρής έκτασης δίκλωνο RNA. Επίσης, οι αζωτούχες βάσεις 

χρησιμοποιούνται ως κώδικας αναγνώρισης των RNAs, αλλά και του RNA με το 

DNA. Στο κύτταρο συναντάμε τρία διαφορετικά RNAs, που συμμετέχουν στην 

κυτταρική λειτουργία και είναι προϊόντα γονιδίων.  

Τα ριβοσωμικά RNA (rRNA), συστατικά του ριβοσώματος, το μεταφορικό 

RNA (tRNA), που μεταφέρει αμινοξέα και το μήνυμα RNA (mRNA), που 

μεταφέρει την πληροφορία από τον πυρήνα στο κυτταρόπλασμα.  

Σε μερικούς ιούς, όπως ο ιός του AIDS, περιέχεται ως γενετικό υλικό RNA. 

Στους ιούς επίσης τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε δίκλωνο RNA, αλλά και 

μονόκλωνο DNA. 

  

Ιδιότητες του DNA 

  

Το DNA είναι το γενετικό υλικό του κυττάρου και περιέχει όλες τις 

πληροφορίες της δομής και λειτουργίας του κυττάρου. Συνεπώς είναι αναγκαίο το 

DNA να μπορεί να μεταφέρεται με ακριβοδίκαιο τρόπο στα θυγατρικά κύτταρα ή στο 

νέο οργανισμό και ταυτόχρονα πρέπει οι πληροφορίες που περιέχει να μπορούν να 

διοχετευθούν στο κυτταρόπλασμα . Αυτό επιτυγχάνεται με δύο λειτουργίες 

καθοριστικής σημασίας και ταυτόχρονα ιδιότητες του DNA, την αντιγραφή και την 

μεταγραφή.  



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 131 

Έτσι, το DNA αυτοδιπλασιάζεται δίνοντας αντίγραφα του εαυτού του και 

ταυτόχρονα οι πληροφορίες που περιέχει μεταγράφονται στο μήνυμα RNA και 

μεταφέρονται ελεγχόμενα στο κυτταρόπλασμα, όπου με μια διαδικασία που 

αναφέρεται ως μετάφραση από το mRNA παράγονται οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες 

των πρωτεϊνών. 

Αντιγραφή: Το μόριο του DNA ανοίγει σε μερικά σημεία, αφού σπάσουν οι 

δεσμοί υδρογόνου μεταξύ των αζωτούχων βάσεων. Το άνοιγμα της διπλόκλωνης 

έλικας, δημιουργεί δύο μονόκλωνες αλυσίδες που αναγνωρίζονται από ειδικά ένζυμα 

που ονομάζονται πολυμεράσες. Η κάθε μονόκλωνη αλυσίδα χρησιμεύει σαν καλούπι 

για την κατασκευή μιας συμπληρωματικής αλυσίδας. Τα μονομερή νουκλεοτίδια 

προσεγγίζουν τις μονόκλωνες αλυσίδες του DNA, με τρόπο ώστε απέναντι από την 

κάθε αζωτούχο βάση να συνδέεται με δεσμούς υδρογόνου το νουκλεοτίδιο που φέρει 

την συμπληρωματική βάση (κανόνας της συμπληρωματικότητας). Έτσι, απέναντι 

από τη θυμίνη μπαίνει μια αδενίνη, από την αδενίνη μια θυμίνη, απέναντι από τη 

γουανίνη μια κυτοσίνη και από την κυτοσίνη μια γουανίνη. Το ένζυμο DNA 

πολυμεράση ενώνει τα νουκλεοτίδια και δημιουργεί μια πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα 

συμπληρωματική της προηγούμενης. Με την διαδικασία αυτή προκύπτουν δύο 

πανομοιότυπα αντίγραφα DNA, που το καθένα φέρει μια παλιά και μια νέα 

μονόκλωνη αλυσίδα. 

Μεταγραφή: Το DNA περιέχει τις πληροφορίες για την σύνθεση των πρωτεϊνών, 

που γίνεται στο κυτταρόπλασμα. Πώς όμως γίνεται η μεταβίβαση των πληροφοριών 

αυτών; Η γενετική πληροφορία είναι οργανωμένη σε γονίδια και κάθε γονίδιο είναι 

ένα τμήμα του DNA, που είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση μιας πολυπεπτιδικής 

αλυσίδας ή ενός RNA (tRNA ή rRNA). Η πληροφορία αυτή είναι γραμμένη πάνω 

στο DNA με τέσσερα διαφορετικά σύμβολα που εναλλάσσονται και που ισοδυναμούν 

με τις τέσσερις αζωτούχες βάσεις, Α, Τ, G και C. Κάθε τρεις βάσεις ισοδυναμούν με 

ένα αμινοξύ. Ο κώδικας αυτός της τριπλέτας των βάσεων ονομάζεται γενετικός 

κώδικας και ισχύει για όλους τους οργανισμούς.  

Όταν χρειάζεται μια γενετική πληροφορία να εκφραστεί σε πρωτεΐνη, το DNA 

ανοίγει στο σημείο που βρίσκεται το γονίδιο, η περιοχή αναγνωρίζεται από 

πρωτεϊνικούς παράγοντες και ένζυμα και στην συνέχεια από την μία μονόκλωνη 

αλυσίδα αρχίζει μια διαδικασία που ονομάζεται μεταγραφή, κατά την οποία 

σχηματίζεται μια αλυσίδα RNA πιστό αντίγραφο της γονιδιακής περιοχής. Το 

πλησίασμα και η αναγνώριση των βάσεων του DNA γίνεται με τον κανόνα της 
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συμπληρωματικότητας, σύμφωνα με τον οποίο απέναντι από την αδενίνη προσεγγίζει 

μια ουρακίλη, απέναντι από την θυμίνη μια αδενίνη, από την γουανίνη μια κυτοσίνη 

και από την κυτοσίνη μια γουανίνη. Το αγγελιοφόρο ή μήνυμα RNA σχηματίζεται με 

την βοήθεια του ενζύμου RNA πολυμεράση και μεταβαίνει στο κυτταρόπλασμα όπου 

με τη διαδικασία της μετάφρασης θα εκφράσει μια πολυπεπτιδική αλυσίδα. Η 

δημιουργία του μηνύματος RNA περνάει στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς από 

ορισμένα στάδια ωρίμανσης πριν αυτό μεταβεί την πυρηνική μεμβράνη προς το 

κυτταρόπλασμα. Πάνω στο mRNA είναι γραμμένη η γενετική πληροφορία, που 

προέρχεται από το DNA, με τη μορφή κωδικών λέξεων, που αποτελούνται από τρία 

γράμματα που αντιπροσωπεύουν τρεις αζωτούχες βάσεις.  

Μετάφραση: Η σύνθεση των πρωτεϊνών είναι ένας πολύπλοκος κυτταρικός 

μηχανισμός, στον οποίο εκτός από το mRNA συμμετέχουν τα ριβοσώματα, τα 

μεταφορικά RNA (t-RNA) και διάφοροι πρωτεϊνικοί παράγοντες, υπεύθυνοι για την 

διεκπεραίωση συγκεκριμένων σταδίων του όλου μηχανισμού. Τα ριβοσώματα είναι 

οργανίδια με δύο υπομονάδες που αποτελούνται από τα ριβοσωμικά RNA και 

πρωτεΐνες. Τα tRNA είναι μικρά μόρια μήκους 75-85 νουκλεοτιδίων, με 

χαρακτηριστική διάταξη στο χώρο και έχουν την δυνατότητα να προσδένουν ένα 

συγκεκριμένο αμινοξύ. Ταυτόχρονα  περιέχουν μια τριπλέτα βάσεων, το 

αντικωδικόνιο, που αναγνωρίζει τις τριπλέτες των βάσεων του mRNA. 

Όταν το mRNA φτάσει στο κυτταρόπλασμα αλληλεπιδρά με την μικρή 

υπομονάδα του ριβοσώματος, ταυτόχρονα προσεγγίζει ένα tRNA που προσδένεται 

στην τριπλέτα έναρξης AUG του mRNA. Το tRNA έχει προσδεδεμένο το αμινοξύ 

έναρξης, την μεθειονίνη. Η μεγάλη ριβοσωμική υπομονάδα έρχεται να καλύψει το 

σύμπλοκο mRNA, tRNA, μικρής υπομονάδας. Η επόμενη τριπλέτα του mRNA 

αναγνωρίζεται από ένα δεύτερο tRNA, που φέρει το δεύτερο αμινοξύ. Το ένζυμο 

πεπτιδυλοτρανσφεράση δημιουργεί πεπτιδικό δεσμό μεταξύ του πρώτου και 

δευτέρου αμινοξέος. Στη συνέχεια το ριβόσωμα μετακινείται πάνω στην αλυσίδα του 

mRNA κατά τρία νουκλεοτίδια (τριπλέτα) έτσι ώστε ελευθερώνεται μια θέση, η 

οποία μπορεί να δεχθεί το τρίτο αμινοξύ, κ.ο.κ.. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται 

μέχρις ότου από ειδικούς παράγοντες απελευθέρωσης αναγνωριστεί ένας από τους 

κωδικούς λήξης UAA ή UGΑ ή UAG πάνω στο mRNA. Τότε η 

πεπτιδυλοτρανσφεράση αντί να προσθέσει ένα ακόμη αμινοξύ στην πρωτεϊνική 

αλυσίδα, προσθέτει ένα μόριο νερού και η πολυπεπτιδική αλυσίδα ελευθερώνεται από 
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το ριβόσωμα. Οι ριβοσωμικές υπομονάδες διίστανται και το mRNA απομακρύνεται.  

Στη συνέχεια η πολυπεπτιδική 

αλυσίδα μορφοποιείται σε λειτουργική πρωτεΐνη, τροποποιείται στο ενδοπλασματικό 

δίκτυο και το Golgi, καταλήγοντας στον τελικό προορισμό της.  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

  Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα; 

  

Ο γενετικός κώδικας έχει ορισμένα χαρακτηριστικά που συνοψίζονται ως εξής:  

α) Έχει ως βάση την τριπλέτα. 

β) Είναι συνεχόμενος, δηλαδή διαβάζεται τριπλέτα μετά τριπλέτα, χωρίς κενά. 

γ) Είναι μη επικαλυπτόμενος, δηλαδή η μία τριπλέτα είναι ανεξάρτητη από την 

άλλη χωρίς επικάλυψη. 

δ) Είναι εκφυλισμένος, δηλαδή περισσότερες από μία τριπλέτες κωδικοποιούν 

για το ίδιο αμινοξύ. 

ε) Είναι γενικευμένος, ισχύει για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς.  

  

  Από όσα γνωρίζετε μπορείτε να υπολογίσετε τον αριθμό των 

διαφορετικών τριπλετών του κώδικα και τον αριθμό των 

διαφορετικών tRNA στο κύτταρο. 

  

Ο γενετικός κώδικας έχει ως βάση την τριπλέτα και με δεδομένο ότι υπάρχουν 

τέσσερις αζωτούχες βάσεις στο DNA και RNA, προκύπτει ότι ο αριθμός των 

διαφορετικών τριπλετών είναι 4
3
 = 64. Οι τριπλέτες αυτές ονομάζονται κωδικόνια και 

αν εξαιρέσουμε τους τρεις κωδικούς λήξης, τότε μένουν 61 τριπλέτες που 

κωδικοποιούν για 20 διαφορετικά αμινοξέα. Αυτό σημαίνει ότι περισσότερες από μία 

τριπλέτες κωδικοποιούν για το ίδιο αμινοξύ (εκφυλισμός γενετικού κώδικα). 

Τα tRNA γνωρίζουμε ότι μεταφέρουν τα αμινοξέα και ταυτόχρονα 

αναγνωρίζουν  τα  κωδικόνια (τριπλέτες)  που  αντιπροσωπεύουν  κάποιο αμινοξύ. 

Συνεπώς ο αριθμός των διαφορετικών μεταφορικών RNA θα είναι μεγαλύτερος από 

20 και μικρότερος από 61. Ισχύει η βασική αρχή: 

κωδικόνιο mRNA = αντικωδικόνιο tRNA = αμινοξύ. 
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  Έστω ότι η διπλόκλωνη αλυσίδα του DNA, ανοίγει σε κάποιο 

σημείο  της. Η αλληλουχία των βάσεων στην μία μονόκλωνη 

αλυσίδα είναι: GCTAATGGGCAATCCTGAACTTTAATGCCC. 

Ποια θα είναι η αλληλουχία των βάσεων στη συμπληρωματική 

αλυσίδα όταν αυτή: α) αντιγράφεται, β) μεταγράφεται. 

  

α) Κατά την αντιγραφή δημιουργείται ο συμπληρωματικός κλώνος DNA 

υπακούοντας τον κανόνα της συμπληρωματικότητας των αζωτούχων βάσεων. Έτσι, η 

αλληλουχία της συμπληρωματικής αλυσίδας είναι η εξής: 

CGATTACCCGTTAGGACTTGAAATTACGGG. 

β) Κατά την μεταγραφή ο συμπληρωματικός κλώνος είναι RNA και υπακούει 

επίσης στον κανόνα της συμπληρωματικότητας των βάσεων. Η αλυσίδα του RNA 

που προκύπτει είναι η ακόλουθη: 

 CGAUUACCCGUUAGGACUUGAAAUUACGGG. 

  

  Ποσοτική ανάλυση σε ένα μόριο DNA έδωσε 20 % αδενίνη. Ποιά 

είναι τα ποσοστά των υπολοίπων βάσεων; 

  

Αφού ισχύει ο κανόνας της συμπληρωματικότητας των βάσεων σε ένα μόριο 

DNA, πρέπει το ποσοστό της αδενίνης να είναι ίσο με το ποσοστό της θυμίνης και το 

ποσοστό της γουανίνης ίσο με της κυτοσίνης, Έτσι, το μόριο του DNA διαθέτει 20 % 

A, 20 % T, 30 % G και 30 % C. 

  

  Αν το ποσό του DNA που περιέχεται σε ένα κύτταρο θηλαστικού 

ζυγίζει  περίπου 0,5 x 10
-10

 γραμμάρια και είναι γνωστό ότι μία 

βάση απέχει από την άλλη 0,34 nm στη διπλή έλικα του DNΑ, ποιο 

θα ήταν το μήκος αν όλο το DNA του οργανισμού μας σχημάτιζε 

μια υποθετική διπλή έλικα; Θεωρήστε ότι τα 100 νουκλεοτίδια στο 

DNA ζυγίζουν 0,5 x 10 
-18

 gr. 
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Αφού τα 100 νουκλεοτίδια ζυγίζουν 0,5 x 10 
-18

 gr και όλο το ποσό του DNA 

είναι 0,5 x 10
-10

 gr, προκύπτει ότι όλο το DNA περιέχει: 

  

 0,5 x 10
-10

 gr     

 –––––––––––––––   x 100 νουκλεοτίδια = 10 
10 

  νουκλεοτίδια           

     0,5 x 10 
-18

  gr 

Επειδή το μόριο του DNA είναι διπλόκλωνο και κάθε νουκλεοτίδιο αντιστοιχεί σε μία 

βάση, τα ζευγάρια βάσεων που περιέχονται σε όλο το μήκος του DNA είναι:        

                                               10 
10

    

                                             ––––––  ζεύγη βάσεων ή 5 x 10
9
 ζεύγη βάσεων 

                                                   2  

Κάθε βάση απέχει από την επόμενη 0,34 nm ή 0,34 x 10
-9

 m. Άρα το συνολικό μήκος 

του DNA είναι: 

                                    5 x 10 
9
 x 0,34 x 10

-9
 m = 1,7 m  

 

  Σε ποια μορφή βρίσκεται το γενετικό υλικό στον πυρήνα του 

κυττάρου και πώς είναι δυνατόν συνολικό DNA με μήκος 1,5 m να 

χωρέσει και να είναι λειτουργικό στον πυρήνα του κυττάρου που 

έχει διάμετρο 5 μm.  

  

Η μεγάλη ποσότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο DNA πρέπει να 

μπορεί να χωρέσει σε μικρό χώρο και την ίδια στιγμή να είναι διαθέσιμο για 

μεταγραφή. Η πυρήνας στα διάφορα στάδια της κυτταρικής ζωής παρουσιάζεται 

σε δύο μορφές. Η πρώτη μορφή παρατηρείται κατά την κυτταρική διαίρεση, όπου ο 

πυρήνας οργανώνεται με τρόπο ώστε να ακολουθήσει η διαίρεσή του. Σε αυτή την 

φάση το γενετικό υλικό είναι οργανωμένο σε χρωμοσώματα. Η δεύτερη μορφή είναι 

αυτή που έχει ο λειτουργικός πυρήνας στο μεσοδιάστημα των διαιρέσεων 

(μεσοφασικός πυρήνας), όπου το γενετικό υλικό είναι οργανωμένο στη δομή της 

χρωματίνης. Η χρωματίνη αποτελείται από δύο μεγάλες κατηγορίες πρωτεϊνών τις 

ιστόνες και τις μη ιστόνες. Οι πρώτες είναι αυτές που παίζουν σημαντικό δομικό 

ρόλο στο πακετάρισμα του DNA. Οι ιστόνες συγκροτούν σωμάτια που ονομάζονται 

νουκλεοσώματα, γύρω από τα οποία τυλίγεται η έλικα του DNA, σχηματίζοντας μια 

δομή που μοιάζει με κομπολόι. Η δομή των νουκλεοσωμάτων αποτελεί το πρώτο 
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επίπεδο οργάνωσης της χρωματίνης, με τελικό πακετάρισμα του DNA σε σχέση με 

την έλικα περίπου 6:1. Στην συνέχεια ακολουθεί πακετάρισμα σε ανώτερο επίπεδο 

πολυπλοκότητας με συμμετοχή της ιστόνης Η1 σχηματίζοντας τελικά ίνες διαμέτρου 

25-30 nm. Με τη συμμετοχή μη ιστονικών πρωτεϊνών το πακετάρισμα συνεχίζεται 

στο τρίτο επίπεδο οργάνωσης όπου η συμπύκνωση είναι περίπου 1000-2000 φορές. 

Το συμπυκνωμένο γενετικό υλικό απλώνεται σε όλη της έκταση του πυρήνα και έχει 

τη δυνατότητα να αποσυμπυκνώνεται τοπικά για να μπορεί να μεταγραφεί. Έτσι, στο 

πυρήνα παρουσιάζονται δομές χρωματίνης έντονης μεταγραφικής δραστηριότητας 

(ευχρωματίνη) και δομές υπερσυμπυκνωμένης χρωματίνης χωρίς μεταγραφική 

δραστηριότητα (ετεροχρωματίνη).  

Το πακετάρισμα της χρωματίνης συνεχίζεται κατά την κυτταρική διαίρεση, όπου 

συγκροτούνται τελικά τα χρωμοσώματα. Το DNA ενός χρωμοσώματος είναι ένα 

ενιαίο μόριο. Στα ανθρώπινα κύτταρα  υπάρχουν 46 χρωμοσώματα, που το καθένα 

αποτελείται από 50 x 10
6
 έως 250 x 10

6
 ζευγάρια βάσεων, που αντιστοιχούν σε μήκος 

DNA 1,7 - 8,5 εκατοστά. Μετά το τελικό πακετάρισμα το μήκος των ανθρώπινων 

χρωμοσωμάτων κυμαίνεται από 1,5 - 7,0 μm, δηλαδή συμπυκνώνονται περίπου 

12000 φορές. 

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι το γενετικό υλικό οργανώνεται στη δομή 

της χρωματίνης στο μεσοφασικό πυρήνα και στη δομή του χρωμοσώματος στο 

διαιρούμενο πυρήνα. Επιπλέον, το συνολικό DNA του κυττάρου δεν αποτελεί ενιαίο 

μόριο, αλλά χωρίζεται σε μικρότερα ανεξάρτητα κομμάτια, που το καθένα 

αντιπροσωπεύει ένα χρωμόσωμα.  

  

Εικόνα της σελίδας 85 του σχολικού βιβλίου  

 

- Στην εικόνα φαίνεται η πορεία σύνθεσης των πρωτεϊνών. Να 

εντοπίσετε σε ποιο μέρος του κυττάρου γίνεται η αντιγραφή του 

DNA, σε ποιο η μεταγραφή του σε mRNA και σε ποιο η μετάφραση. 

  

Απάντηση 

  

Η αντιγραφή του DNA γίνεται στον πυρήνα του κυττάρου, η μεταγραφή του σε 

mRNA στον πυρήνα και η μετάφραση στο κυτταρόπλασμα. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Συμπληρώστε στον πίνακα τρεις δομικές διαφορές που έχουν τα μόρια 

DNA και RNA. 

  

Απάντηση 

  

                           DNA                         RNA 

Αποτελείται από νουκλεοτίδια που 

περιέχουν δεοξυριβόζη. 

Αποτελείται από νουκλεοτίδια που 

περιέχουν ριβόζη. 

Περιέχει την αζωτούχο βάση αδενίνη. Περιέχει την αζωτούχο βάση ουρακίλη. 

Είναι δίκλωνο με την μορφή 

δεξιόστροφης έλικας και κάθε αλυσίδα 

μπορεί να περιέχει έως   10
11  

νουκλεοτίδια.  

Το συναντάμε στα κύτταρα κυρίως ως 

μονόκλωνο μόριο μικρού μήκους έως 

5000 νουκλεοτίδια. 

        

2) Τί χρειάζεται για τη σύνθεση μιας πρωτεΐνης; 

  

Απάντηση 

  

Απαιτείται η γενετική πληροφορια που μεταφέρεται στο κυτταρόπλασμα με το 

mRNA, τα ριβοσώματα, τα μεταφορικά RNA (tRNA), που φέρουν συγκεκριμένο 

αμινοξύ, πρωτεϊνικοί παράγοντες και ενέργεια.  

  

3) Πού οδηγεί ο αυτοδιπλασιασμός του DNA; 

  

Απάντηση 

  

Αρκετά πριν το διαίρεση του κυττάρου το DNA αυτοδιπλασιάζεται 

δημιουργώντας δύο πανομοιότυπα μόρια. Το κάθε αντίγραφο περιέχει μια αλυσίδα 

από το αρχικό μόριο, που χρησιμοποιήθηκε ως «καλούπι» και μια νεοσχηματισθείσα 

αλυσίδα, συμπληρωματική της προηγούμενης. Με την ολοκλήρωση της αντιγραφής 
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το κύτταρο περιέχει διπλάσιο ποσό DNA από το αρχικό διπλοειδές κύτταρο και 

μπαίνει στην φάση της  προετοιμασίας για την κυτταρική διαίρεση. 

  

4) Ποιους τύπους RNA γνωρίζετε και ποια η λειτουργία τους; 

  

Απάντηση 

  

Στο κύτταρο συναντάμε τρία διαφορετικά RNAs, που συμμετέχουν στην 

κυτταρική λειτουργία και είναι προϊόντα γονιδίων. Το ριβοσωμικό RNA (rRNA), 

συστατικό του ριβοσώματος, το μεταφορικό RNA (tRNA), που μεταφέρει αμινοξέα 

και το μήνυμα RNA (mRNA), που μεταφέρει την πληροφορία από τον πυρήνα στο 

κυτταρόπλασμα.  

  

5) Τι είναι το γονίδιο; 

  

Απάντηση 

  

Γονίδιο είναι ένα τμήμα του DNA, με συγκεκριμένη αλληλουχία βάσεων, που 

παράγει ένα λειτουργικό μόριο RNA, το οποίο μπορεί να είναι υπεύθυνο για τη 

σύνθεση μιας πολυπεπτιδικής αλυσίδας (mRNA), να συμμετέχει στη δομή και 

λειτουργία του ριβοσώματος (rRNA) ή να μεταφέρει κάποιο αμινοξύ κατά την 

πρωτεϊνοσύνθεση (tRNA). 

  

3.3 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

    Ο όρος Βιοτεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Ούγγρο Kark 

Ereky το 1919, για να περιγράψει τη «διαδικασία παραγωγής προϊόντων από 

ακατέργαστα υλικά με την βοήθεια ζωντανών οργανισμών». Είναι μια σύμπτυξη 

του όρου «Βιολογική Τεχνολογία» και αποτελεί συνδυασμό επιστήμης και 

τεχνολογίας με στόχο την εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από τη 

μελέτη των ζωντανών οργανισμών για την παραγωγή σε ευρεία κλίμακα 
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προϊόντων που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, στην 

ιατρική, στη βιομηχανία τροφίμων και φαρμάκων, στη μεταλλουργία, αλλά και 

στην προστασία του περιβάλλοντος.  

    Βιοτεχνολογία με την ευρεία έννοια είναι η χρήση ζωντανών οργανισμών προς 

όφελος του ανθρώπου και στηρίζεται κυρίως σε τεχνικές καλλιέργειας και 

ανάπτυξης των μικροοργανισμών και στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου 

DNA. Μερικές από τις εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας, που έχουν ήδη συζητηθεί 

στο κεφάλαιο των Μικροοργανισμών, είναι η παραγωγή αντιβιοτικών, βιταμινών 

και ενζύμων, η παραγωγή μικροβιακής πρωτεΐνης και ζωοτροφών, η αλκοολική 

και γαλακτική ζύμωση, η μικροβιολογική μετατροπή του πετρελαίου, η βιολογική 

επεξεργασία αποβλήτων και η χρησιμοποίηση βακτηρίων για τον εμπλουτισμό 

μετάλλων. 

    Η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου γενετικού υλικού περιλαμβάνει όλες τις 

τεχνικές που οδηγούν σε μεταφορά του γενετικού υλικού από τον ένα οργανισμό 

στον άλλο και αποτελεί τεχνολογία αιχμής που εντάσσεται στον κλάδο των 

βιολογικών  επιστημών,  την  Γενετική Μηχανική. Ο γενετικός ανασυνδυασμός 

είναι μια φυσική διαδικασία που παρατηρείται στους προκαρυωτικούς, αλλά και 

στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Η Γενετική Μηχανική στηρίζει τις αρχές της 

σε αυτά τα φυσικά φαινόμενα, τα οποία και χρησιμοποιεί για την ανταλλαγή ή 

μεταφορά γενετικού υλικού με στόχο την δημιουργία κυττάρων ή οργανισμών με 

επιθυμητά χαρακτηριστικά. Οι εφαρμογές της τεχνολογίας αυτής στην Ιατρική 

(παραγωγή ιντερφερόνης, ινσουλίνης, εμβολίων, κ.λ.π), αλλά και στην βελτίωση 

ορισμένων φυτικών και ζωικών οργανισμών είναι πολύ σημαντικές και 

διαδεδομένες, ενώ η γονιδιακή θεραπεία άρχισε ήδη να εφαρμόζεται. 

  

ΤΟ ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ DNA 

  

    Η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA έδωσε την δυνατότητα της 

απομόνωσης συγκεκριμένων γονιδίων από το γονιδίωμα οποιουδήποτε 

οργανισμού, τη μεταφορά τους από ένα οργανισμό σε κάποιο άλλο και την 

έκφραση αυτών των γονιδίων στα νέα κύτταρα μέσα σε μικρά χρονικά 

διαστήματα. Σε αυτό το πλαίσιο η μεταφορά και έκφραση γονιδίων 

ευκαρυωτικών οργανισμών σε βακτήρια ήταν το εντυπωσιακότερο επίτευγμα 
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της τελευταίας εικοσαετίας, που άνοιξε το δρόμο για τη μεταφορά γονιδίων μεταξύ 

των ευκαρυωτικών οργανισμών και τη δημιουργία διαγονιδιακών ή γενετικά 

τροποποιημένων φυτών και ζώων. 

    Μια ιδιομορφία που παρουσιάζουν πολλά βακτήρια (σε σχέση με τα ευκαρυωτικά 

κύτταρα) είναι ότι περιέχουν δύο είδη DNA. To ένα είδος, που αποτελεί και τη 

μεγαλύτερη μάζα, είναι το χρωμοσωμικό DNA, που περιέχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες για τη ζωή του κυττάρου. Το άλλο είδος είναι το πλασμιδιακό DNA 

(πλασμίδια) , που περιέχει  πληροφορίες  όχι  απαραίτητες  αλλά    χρήσιμες  για    

την επιβίωση του βακτηρίου. Έτσι, για παράδειγμα, μερικά πλασμίδια έχουν 

πληροφορίες που επιτρέπουν στα βακτήρια να αναπτύσσονται παρουσία 

αντιβιοτικών. Τα πλασμίδια είναι κυκλικά μόρια DNA, μεγέθους που κυμαίνεται 

από 2.000 έως 2.000.000 αζωτούχες βάσεις και μεταφέρονται από βακτήριο σε 

βακτήριο με μια διαδικασία που ονομάζεται βακτηριακή σύζευξη, μεταβιβάζοντας 

ταυτόχρονα τις ιδιότητες που περιέχουν. Έτσι, τα πλασμίδια μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως φορείς της γενετικής πληροφορίας που θέλουμε να εκφραστεί 

στα βακτηριακά κύτταρα. Άλλα τέτοια οχήματα μεταφοράς γενετικού υλικού είναι 

τα κοσμίδια (συνθετικά μόρια που αποτελούνται από πλασμιδιακό DNA και 

κομμάτι DNA από τον λ βακτηριοφάγο), αλλά και το DNA διαφόρων ιών, όπως  

SV40, ρετροϊών, παπιλομαϊών. 

    Η κατασκευή του ανασυνδυασμένου πλασμιδίου γίνεται με την ακόλουθη 

διαδικασία:  

α) Με ειδικές τεχνικές απομονώνονται τα πλασμίδια από τα βακτήρια.  

β) Με τη χρήση της ίδιας περιοριστικής ενδονουκλεάσης (ένζυμο που κόβει την 

διπλόκλωνη αλυσίδα αφήνοντας μονόκλωνα συμπληρωματικά άκρα), κόβεται το 

πλασμιδιακό DNA και η αλληλουχία του ξένου DNA που επιθυμούμε να 

ενσωματώσουμε στο πλασμίδιο.  

γ) Το πλασμιδιακό DNA αναμιγνύεται με το ξένο DNA, η προσέγγιση των 

κομματιών γίνεται τυχαία και η συνένωσή τους γίνεται με τη μεσολάβηση ειδικών 

ενζύμων.  

δ) Τα πλασμίδια που ενσωμάτωσαν το ξένο DNA, είναι μεγαλύτερα και 

βαρύτερα και μπορούν εύκολα να απομονωθούν. 

ε) Με μια διαδικασία που ονομάζεται μετασχηματισμός τα ανασυνδυασμένα 

πλασμίδια εισάγονται στα βακτηριακά κύτταρα, όπου αρχίζουν να 
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πολλαπλασιάζονται. Όταν το κύτταρο ξενιστής διπλασιάζεται, περνούν στην επόμενη 

γενιά αντίγραφα του ανασυνδυασμένου μορίου DNA και η διαδικασία αυτή 

συνεχίζεται όσο διαρκεί και η ανάπτυξη των βακτηρίων. 

στ) Μετά από πολλές διαδοχικές κυτταρικές διαιρέσεις, αναπτύσσεται μια 

αποικία βακτηρίων, ένας κλώνος, το κάθε κύτταρο του οποίου περιέχει ένα 

τουλάχιστον μόριο του ανασυνδυασμένου DNA, οπότε και λέμε ότι το γονίδιο που 

μας ενδιέφερε κλωνοποιήθηκε. 

    Με το τρόπο αυτό κλωνοποιήθηκαν και παράγονται μαζικά η ανθρώπινη 

αυξητική ορμόνη, η ερυθροποιητίνη, η ορμόνη ινσουλίνη, η ιντερφερόνη και το 

εμβόλιο για τον ιό της ηπατίτιδας Β, φαρμακευτικά σκευάσματα με τεράστια 

σημασία στην θεραπεία συγκεκριμένων ασθενειών. Επίσης, με τεχνητό 

ανασυνδυασμό του DNA έγινε κατορθωτή η δημιουργία διαγονιδιακών ή 

γενετικά τροποποιημένων φυτών και ζώων, που έχουν αποκτήσει ειδικές 

ιδιότητες, όπως η ανθεκτικότητα στα έντομα, στα ζιζανιοκτόνα και τα αντιβιοτικά, 

η αντοχή στον παγετό,  η ταχύτερη ανάπτυξη,  η παραγωγή φαρμακευτικών 

πρωτεϊνών, κ.λ.π. Επιπλέον, άνοιξε ο δρόμος για την γονιδιακή θεραπεία 

ασθενειών, όπου τα υγιή φυσιολογικά γονίδια εισάγονται στα κύτταρα που 

εμφανίζουν τη βλάβη από την ασθένεια και αντικαθιστούν τα μεταλλαγμένα 

γονίδια επαναφέροντας τη φυσιολογική κυτταρική λειτουργία. 

  

ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ 

  

    To σενάριο της ταινίας «Jurassic Park» είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, 

το οποίο περιγράφει τις γενικές αρχές του γενετικού ανασυνδυασμού, αλλά είναι 

ανέφικτο στην πραγματοποίηση του. Είναι σωστό ότι το DNA, όπως και 

ολόκληρος ο οργανισμός μπορεί να διατηρηθεί, κάτω από ορισμένες συνθήκες για 

εκατομμύρια χρόνια, αλλά παύει να είναι πλέον λειτουργικός. Επίσης δεν μπορεί 

να συμπληρωθεί το DNA με γενετικό υλικό άλλου οργανισμού και το 

σημαντικότερο το DNA βρίσκεται στον πυρήνα του κυττάρου στη δομή της 

χρωματίνης, συνεπώς η οποιαδήποτε πιθανή μεταφορά του σε άλλο κύτταρο 

(γονιμοποιημένο ωάριο) γίνεται μέσω της μεταφοράς ολόκληρου του πυρήνα. Η 

αναβίωση ενός νεκρού οργανισμού διατηρημένου  με τον  τρόπο  που  

περιγράφεται  στην ταινία  δεν  είναι εφικτή. Πολύ περισσότερο η αναβίωση 
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ενός εξαφανισμένου είδους δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αυτό που είναι εφικτό 

είναι η δημιουργία κλωνοποιημένων οργανισμών, αντιγράφων προϋπάρχοντος 

οργανισμού ή η δημιουργία διαγονιδιακών οργανισμών με τη εισαγωγή γονιδίων 

που μεταφέρουν ιδιότητες από τον ένα οργανισμό στον άλλο. Αν αυτό μπορεί να 

οδηγήσει στον εφιάλτη που περιγράφεται στην ταινία, η απάντηση είναι ναι, 

γιατί έχει αποδειχθεί, όπως και με την πυρηνική ενέργεια, ότι η χρήση της 

τεχνολογίας γίνεται πολλές φορές για σκοπούς που βλάπτουν παρά ωφελούν 

τον άνθρωπο. Η βιολογική τεχνολογία είναι η τεχνολογία του 21ου αιώνα και το 

μέλλον θα δείξει προς ποια κατεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί από τον άνθρωπο.  

    Η έννοια της κλωνοποίησης σχετίζεται με τη δημιουργία πανομοιότυπων 

γονιδίων, κυττάρων ή οργανισμών. Την κλωνοποίηση γονιδίων, την αναλύσαμε 

στην παράγραφο για το ανασυνδυασμένο γενετικό υλικό. Η κλωνοποίηση 

κυττάρων είναι μια διαδικασία όπου ένα B-λεμφοκύτταρο, που είναι υπεύθυνο για 

την παραγωγή ενός συγκεκριμένου αντισώματος, συντήκεται με ένα καρκινικό 

κύτταρο δημιουργώντας ένα υβριδικό «αθάνατο» κύτταρο που μπορεί να παράγει 

το συγκεκριμένο αντίσωμα σε μεγάλες ποσότητες. Με τον τρόπο αυτό γίνεται η 

παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων. Η κλωνοποίηση οργανισμού, είχε 

επιτευχθεί από τη δεκαετία του 1960, όπου είχαν παραχθεί αμφίβια με την ίδια 

διαδικασία. Η ιδέα είναι πολύ απλή αφού αν από το ωάριο αφαιρεθεί ο πυρήνας  

και αντικατασταθεί με τον πυρήνα ενός σωματικού κυττάρου, τότε ο οργανισμός 

που θα γεννηθεί θα περιέχει το γενετικό υλικό του δότη του σωματικού κυττάρου, 

θα είναι δηλαδή πανομοιότυπο αντίγραφο. Οι δυσκολίες που υπήρχαν για τα 

θηλαστικά ήταν ότι τα σωματικά κύτταρα είναι έντονα διαφοροποιημένα, μικρό 

μέρος του γονιδιακού δυναμικού τους εκφράζεται, η χρωματίνη είναι 

υπερσυμπυκνωμένη και ο πυρήνας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί για να δώσει το 

νέο οργανισμό. 

    Το 1997 η ερευνητική ομάδα από το Ινστιτούτο Roselin του Εδιμβούργου της 

Σκωτίας ανακοίνωσε τη δημιουργία του πρώτου κλωνοποιημένου θηλαστικού, 

ενός προβάτου που το ονόμασαν Dolly. Oι ερευνητές δοκίμασαν πάνω από 700 

κύτταρα μαστού μιας προβατίνας 6 ετών έως ότου ένα κύτταρο από αυτά, που δεν 

ήταν πλήρως διαφοροποιημένο, κατορθώσει να δώσει έμβρυο. Από το σωματικό 

κύτταρο μαστού μετά από μερικές διαιρέσεις αφαιρούσαν τους πυρήνες και τους 

τοποθετούσαν με κυτταρική σύντηξη σε αντίστοιχα ωάρια που προέρχονταν από 
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άλλη προβατίνα, από τα οποία είχαν αφαιρέσει με μικροπιπέτα τον πυρήνας τους. 

Το ωοκύτταρο με τον πυρήνα από το σωματικό κύτταρο διαιρείται μετά από 

ηλεκτρική διέγερση δίνοντας έμβρυο 3 ή 4 διαιρέσεων. Τα έμβρυα εμφυτεύονται 

στη μήτρα τρίτου προβάτου («θετή μητέρα»), όπως ακριβώς συμβαίνει με την 

εξωσωματική γονιμοποίηση. Με αυτή τη διαδικασία ένα έμβρυο κατόρθωσε να 

αναπτυχθεί και να δώσει τελικά τη διάσημη Dolly. Σχεδόν ταυτόχρονα  άλλες 

ερευνητικές ομάδες ανακοίνωσαν τη δημιουργία κλωνοποιημένων μοσχαριών, 

χοίρων, προβάτων. Μετά από 3 σχεδόν χρόνια ο αρχικός ενθουσιασμός έδωσε τη 

θέση του στον έντονο προβληματισμό. Η Dolly φαίνεται γερασμένη, το γενετικό 

της υλικό με συσσωρευμένες βλάβες από την προηγούμενη ζωή του, δεν είναι 

ικανό να προωθήσει τις ανάγκες της νέας ζωής.  

    Τα ηθικά, κοινωνικά και νομικά προβλήματα που προκύπτουν από την 

εφαρμογή της κλωνοποίησης στον άνθρωπο, που είναι πιθανό να επιχειρηθεί στο 

μέλλον είναι πραγματικά τεράστια. Όλα όσα ξέραμε για τη δημιουργία της 

καινούργιας ζωής ανατρέπονται αφού η σύμπραξη του θηλυκού με το αρσενικό 

δεν είναι πλέον απαραίτητη. Οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει αντίγραφα 

του εαυτού του, για να ικανοποιήσει την ματαιοδοξία του, με ότι αυτό 

συνεπάγεται. Είναι ανάγκη λοιπόν να θωρακιστεί η κοινωνία μας από τέτοιου 

είδους επιλογές και να χρησιμοποιηθεί η νέα τεχνολογία προς όφελος του 

ανθρώπου. Για παράδειγμα η κλωνοποίηση διαγονιδιακών ζώων που παράγουν   

τον   ανθρώπινο  παράγοντα   πήξης  του  αίματος  ή την α1-αντιθρυξίνη, θα 

οδηγήσει σε μείωση του κόστους των αντίστοιχων φαρμάκων. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η δημιουργία ενός διαγονιδιακού ζώου που παράγει τον παράγοντα 

πήξης κοστίζει 300-600 εκατομμύρια δραχμές. Η δημιουργία πολλαπλών 

αντιγράφων του ζώου αυτού θα έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή ακόμη 

μεγαλυτέρων ποσοτήτων φαρμάκου με χαμηλότερο κόστος. Οι μεγάλες 

φαρμακοβιομηχανίες έχουν επενδύσει πολλά χρήματα στη νέα τεχνολογία και 

βέβαια αναμένουν τεράστια κέρδη τα επόμενα χρόνια. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

  Ποιες είναι οι ιστορικές φάσεις της σύγχρονης Βιοτεχνολογίας; 

  

1797 : ο γιατρός E. Jenner χρησιμοποίησε ζωντανούς μικροοργανισμούς για να 

ενισχύσει την άμυνα του οργανισμού στην ευλογιά. 

1864 : ο L. Pasteur παρασκεύασε αντιλυσσικό εμβόλιο. 

1838-39 : οι Schleiden και Schwann καθιερώνουν το κύτταρο ως μορφολογική και 

φυσιολογική στοιχειώδη μονάδα φυτών και ζώων και καθιερώνεται η 

κυτταρική θεωρία. 

1856 : ο Mentel κάνει τα διάσημα πειράματά του σχετικά με το διαχωρισμό των 

γονιδίων. 

1873 : ο Schneider παρατηρεί τη διάλυση του πυρήνα και την ακολουθούμενη 

εμφάνιση των χρωμοσωμάτων. 

1903 : ο Sutton συσχετίζει τα χρωμοσώματα με τους μεντελικούς παράγοντες. 

1910 : εμφανίζεται η Drosophila melanogaster ως πειραματόζωο στα εργαστήρια 

Γενετικής και ο Morgan βρίσκει το πρώτο φυλοσύνδετο γονίδιο, τη 

μετάλλαξη white. 

1928 : ο Griffith δουλεύοντας με στελέχη του βακτηρίου Diplococcus pneumonia και 

ποντίκια ανακαλύπτει το γενετικό μετασχηματισμό. 

1928 : ο A. Fleming ανακάλυψε τις αντιβιοτικές ιδιότητες των μυκήτων. 

1935 : ο Stanley ανακαλύπτει ότι οι ιοί αποτελούνται από νουκλεϊνικά οξέα και 

πρωτεΐνες. 

1940 : βρέθηκαν τρόποι παρασκευής της πενικιλλίνης.  

1944 : οι Avery, MacLeod και McCarty βρίσκουν ότι η χημική ουσία που 

προκαλούσε το μετασχηματισμό στα πειράματα του Griffith είναι το DNA. 

1946 : οι Lederberg και Tatum ανακαλύπτουν το φαινόμενο της βακτηριακής 

σύζευξης. 

1951 : η R. Franklin μελετώντας εικόνες του DNA που πήρε με τη βοήθεια ακτίνων 

Χ, αποκαλύπτει το σπειροειδές σχήμα του DNA. 

1953 : οι Watson και Crick προτείνουν το περίφημο μοντέλο της διπλής έλικας του 

DNA. 
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1957 : Κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας δυσεντερίας στην Ιαπωνία εμφανίζονται 

βακτήρια ανθεκτικά σε μιά σειρά αντιβιοτικά. 

1957-1961 : ο Hayes και οι συνεργάτες του αποσαφηνίζουν τη φύση του 

χρωμοσωμικού παράγοντα που μεταφέρεται κατά τη βακτηριακή σύζευξη. Ο 

παράγοντας γονιμότητας όπως τον ονόμασαν είναι αυτός που μεταφέρει και 

τα γονίδια ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά, είναι ένα πλασμίδιο. 

1965 : οι F. Jacob και J. Monod παίρνουν το βραβείο Νόμπελ για τις εργασίες τους 

επί των γενετικών μηχανισμών και τη μεταφορά της γενετικής πληροφορίας 

στα βακτήρια και για τη διατύπωση του πρώτου μοντέλου ρύθμισης της 

έκφρασης των γονιδίων. 

1970 : απομονώνεται η περιοριστική ενδονουκλεάση του DNA. 

1972 : ο P. Berg και οι συνεργάτες του απομόνωσαν ένα ιικό τμήμα DNA και το 

ενσωμάτωσαν σε βακτηριακό DNA. Λίγο αργότερα οι S. Cohen και H. Boyer 

τροποποίησαν το γενετικό υλικό συγκεκριμένων οργανισμών εισάγοντας 

τμήματα DNA που προήρχοντο από άλλο οργανισμό. Η όλη διαδικασία 

ονομάστηκε ανασυνδυασμός του DNA. 

1975 : κάνει την εμφάνισή της η τεχνολογία των μονοκλωνικών αντισωμάτων. 

1978 : επιτυγχάνεται η παραγωγή από βακτήρια ανασυνδυασμένης ανθρώπινης 

σωματοστατίνης.   

1982 : δίνεται άδεια χρήσης ανασυνδυασμένης ινσουλίνης ως φάρμακο για τους 

διαβητικούς. Τον ίδιο χρόνο εμφανίζεται το πρώτο γενετικά τροποποιημένο 

φυτό (μια ποικιλία καπνού). 

1989 : ξεκινά το πρόγραμμα Χαρτογράφησης του Ανθρώπινου Γονιδιώματος. 

1990 : εφαρμόζεται πειραματικά η γονιδιακή θεραπεία σε ένα τετράχρονο κοριτσάκι 

που πάσχει από έλλειψη του γονιδίου της απαμινάσης της αδενοσίνης. 

1995 : ολοκληρώνεται η αποκρυπτογράφηση της αλληλουχίας του γονιδιώματος ενός 

βακτηρίου (Haemophilus infuenzae). 

1996 : ολοκληρώνεται η αποκρυπτογράφηση της αλληλουχίας του πρώτου 

ευκαρυωτικού γονιδιώματος (Saccharomyces cerevisiae). 

1997 : το ινστιτούτο Roselin της Σκωτίας ανακοινώνει την κλωνοποίηση της 

προβατίνας Dolly. 

1998 : ολοκληρώνεται η αποκρυπτογράφηση της αλληλουχίας του πρώτου 

γονιδιώματος πολυκύτταρου οργανισμού (Caenorhabditis elegans). 
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  Πώς δημιουργούνται τα διαγονιδιακά φυτά και ζώα; 

  

Η δημιουργία γενετικά τροποποιημένων φυτών επιτυγχάνεται με τη βοήθεια 

ενός βακτηρίου, του Agrobacterium tumefaciens, που προκαλεί όγκους στην περιοχή 

του βλαστού που έρχεται σε επαφή με το έδαφος. Η ασθένεια εμφανίζεται στα 

ψυχανθή, τα εσπεριδοειδή και τα διακοσμητικά φυτά. Το βακτήριο διαθέτει ένα 

μεγάλο πλασμίδιο που ονομάζεται Ti, το οποίο μεταφέρεται στο φυτικό κύτταρο και 

ενσωματώνεται στο φυτικό DNA μετασχηματίζοντας τα φυτικά κύτταρα και 

επάγοντας ταυτόχρονα ουσίες χρήσιμες για το βακτήριο, που ονομάζονται οπίνες. Αν 

λοιπόν το πλασμίδιο αυτό ανασυνδυαστεί με την προσθήκη ενός γονιδίου, από άλλο 

φυτό, θα μπορεί το ανασυνδυασμένο πλέον βακτήριο να χρησιμοποιηθεί για να 

τροποποιήσει φυτικά κύτταρα σε κυτταροκαλλιέργεια. Τα γονίδια που προκαλούν 

όγκους στα φυτικά κύτταρα απενεργοποιούνται έτσι ώστε το ενσωματωμένο στο 

φυτικό DNA πλασμίδιο να μην προκαλεί όγκους. Τα τροποποιημένα φυτικά κύτταρα 

τελικά δίνουν ένα νέο οργανισμό, που περιέχει και εκφράζει το ξένο γονίδιο. Τέτοια 

γονίδια μεταφέρουν ιδιότητες όπως την παραγωγή τοξίνης που σκοτώνει τα έντομα, 

την αντοχή στα ζιζανιοκτόνα, στα αντιβιοτικά, στους ιούς, στα βακτήρια, στους 

μύκητες και στον παγετό, καθώς και την καθυστέρηση ωρίμανσης και την παραγωγή 

φαρμακευτικών πρωτεϊνών. 

Τα διαγονιδιακά ζώα δημιουργούνται με μια τεχνική που ονομάζεται 

μικροέγχυση που συνίσταται στην εισαγωγή του DNA με ειδική μικροβελόνα στον 

πυρήνα του ωοκυττάρου. Στην μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται ωάρια  του ζώου που 

έχουν γονιμοποιηθεί στο εργαστήριο. Στο στάδιο του ενός κυττάρου μικρή ποσότητα 

του ξένου γονιδίου μικροεγχύεται στον πυρήνα του ωοκυττάρου. Το γονιμοποιημένο 

ωάριο εμφυτεύεται στη μήτρα  της «θετής μητέρας», όπου αναπτύσσεται το έμβρυο. 

Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των απογόνων για την ύπαρξη του ξένου γονιδίου και 

διασταυρώσεις για να περάσει η τροποποιημένη γενετική πληροφορία στους 

απογόνους. Με αυτό τον τρόπο έχει γίνει κατορθωτό στο γάλα των διαγονιδιακών 

ζώων να εκκρίνονται φαρμακευτικές πρωτεΐνες, όπως η ινσουλίνη, οι παράγοντες 

πήξεως VIII και IX, ο ενεργοποιητής πλασμινογόνου, οι ιντερφερόνες, η α1-

αντιθρυψίνη και η αυξητική ορμόνη. Άλλες ιδιότητες που μεταφέρονται σε 

διαγονιδιακές αγελάδες, πρόβατα, χοίρους, αίγες είναι η ταχύτερη ανάπτυξη, η 

αντοχή στις χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά και γονίδια για ασθένειες. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Τι εννοούμε με τον όρο ανασυνδυασμένο DNA; 

  

Απάντηση 

  

Με τον όρο ανασυνδυασμένο DNA εννοούμε το DNA που προκύπτει με την 

διαδικασία εισαγωγής τμήματος γενετικού υλικού από ένα κύτταρο στο γενετικό 

υλικό άλλων κυττάρων. Το ανασυνδυασμένο DNA χρησιμοποιείται στην 

κλωνοποίηση γονιδίων, στην γενετική τροποποίηση των οργανισμών, στη γονιδιακή 

θεραπεία και γενικά για την ανάπτυξη ποικίλων τεχνικών της μοριακής βιολογίας. 

  

2) Να γράψετε τρεις προτάσεις, στις οποίες να χρησιμοποιήσετε σωστά τους 

όρους: Βιοτεχνολογία, πλασμίδιο, κλωνοποίηση. 

  

Απάντηση 

  

– Μια από τις εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας είναι η παρασκευή αντιβιοτικών. 

– Η Βιοτεχνολογία σήμερα αποτελεί έναν ανερχόμενο κλάδο. 

– Ο όρος Βιοτεχνολογία είναι μια σύμπτυξη του όρου «Βιολογική Τεχνολογία». 

  

– Μερικά βακτήρια φέρουν ένα επιπλέον μικρότερο κυκλικό μόριο DNA, που 

λέγεται πλασμίδιο. 

– Το πλασμίδιο χρησιμοποιείται ως φορέας γενετικών πληροφοριών από άλλους 

οργανισμούς. 

– Το πλασμίδιο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ανασυνδυασμένου DNA. 

  

– Πριν από την κλωνοποίηση ολόκληρου οργανισμού, είχε επιτευχθεί η 

κλωνοποίηση γονιδίων και κυττάρου. 

– Η τεχνική της κλωνοποίησης μπορεί να εφαρμοστεί για τον πολλαπλασιασμό 

διαγονιδιακών ζώων. 

– Η διαδικασία δημιουργίας κλώνων βακτηρίων ονομάζεται κλωνοποίηση. 
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3) Η ινσουλίνη, η οποία είναι πολύτιμη για τους ανθρώπους που πάσχουν από 

διαβήτη, είναι το πρώτο προϊόν ευρείας κατανάλωσης της Γενετικής Μηχανικής. 

Σήμερα, για την παραγωγή της χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα βακτήρια. 

– Συμφωνείτε με την παραγωγή ινσουλίνης από βακτήρια; 

– Θα συμφωνούσατε αν, αντί για βακτήρια, χρησιμοποιούσαμε ανώτερους 

οργανισμούς όπως άλογα ή σκύλους; Να αιτιολογήσετε την άποψή σας. 

  

Απάντηση 

  

Η ζήτηση της ινσουλίνης παγκοσμίως είναι τεράστια, αρκεί να σκεφτεί κάποιος 

ότι περίπου 60.000.000 άτομα σε όλο τον κόσμο πάσχουν από νεανικό διαβήτη. Η 

ινσουλίνη, πριν παραχθεί βιοτεχνολογικά, προέρχονταν από το πάγκρεας χοίρων και 

βοοειδών ή ήταν ημισυνθετική. Η ινσουλίνη αυτή είχε μικρές διαφορές από την 

ανθρώπινη με αποτέλεσμα να δημιουργεί ανοσολογική αντίδραση. Η παραγωγή 

ανθρώπινης ινσουλίνης σε βακτήρια, με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA, 

είχε ως αποτέλεσμα αφενός να καλύψει πλήρως τις ανάγκες και αφετέρου δεν 

προκαλούσε ανοσολογική αντίδραση. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς παρά να συμφωνήσει 

ανεπιφύλακτα με την παραγωγή ινσουλίνης από βακτήρια.  

Σε ότι αφορά την παραγωγή ινσουλίνης με βιοτεχνολογικό τρόπο από σκύλους ή 

άλογα, ουδέποτε υπήρξε τέτοια πρόθεση, αφού τα συγκεκριμένα ζώα δεν 

προσφέρουν το πλεονέκτημα της μαζικής παραγωγής και της εύκολης συλλογής του 

παραχθέντος προϊόντος. Επιπλέον, για ηθικούς λόγους θα ήταν ατόπημα μια τέτοια 

προσπάθεια.  

Όμως αυτό που έχει γίνει κατορθωτό είναι η παραγωγή ινσουλίνης στο γάλα 

διαγονιδιακών ζώων. Τέτοια ζώα είναι η αγελάδα, το πρόβατο και η αίγα, που δίνουν 

τη δυνατότητα παραγωγής ανθρώπινης ινσουλίνης από τους μαστικούς αδένες μαζί 

με το γάλα. Το κόστος βέβαια της παραγωγής θα είναι ακριβότερο από την 

αντίστοιχη παραγωγή από βακτήρια. Για μια άλλη πρωτεΐνη, την α1-αντιθρυψίνη, που 

παράγεται από διαγονιδιακό πρόβατο μαζί με το γάλα έχει αναφερθεί ότι η παραγωγή 

της φτάνει τα 28 κιλά ετησίως (35 γραμμάρια σε ένα λίτρο γάλακτος). 
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3.4 Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

    Είναι γνωστό και εύκολα μπορεί να παρατηρηθεί ότι όλα τα άτομα του ίδιου 

είδους έχουν την ίδια μορφή. Επίσης, ορισμένα χαρακτηριστικά της μητέρας ή 

του πατέρα μεταφέρονται αυτούσια στους απογόνους (χρώμα ματιών, μαλλιών, 

κ.λ.π). Η μεταβίβαση χαρακτηριστικών από τους γονείς στους απογόνους, δηλαδή 

η κληρονομικότητα, είναι ιδιότητα όλων των οργανισμών (μονοκύτταρων και 

πολυκύτταρων, φυτικών και ζωικών). Ταυτόχρονα μεταξύ των οργανισμών, που 

ανήκουν στο ίδιο είδος διακρίνουμε καταπληκτική ποικιλότητα. Ξεχωρίζουμε 

τους φίλους μας, το Γιώργο και τον Δημήτρη και τους διακρίνουμε από άλλα 

πρόσωπα όπως ο αδελφός μας. Ο κλάδος της Βιολογίας που προσπαθεί να 

κατανοήσει πώς διατηρείται η ποικιλότητα μεταξύ των ειδών και συγχρόνως 

πώς προκύπτει και κληρονομείται μέσα στο είδος ονομάζεται Γενετική. Όμως, 

αν και η Γενετική αφορά την κληρονομικότητα, ο ορισμός της με τον τρόπο αυτό 

δεν είναι επαρκής. Μέχρι το 1865, παρά το μεγάλο ενδιαφέρον για την 

κληρονομικότητα, δεν υπήρχε Γενετική επιστήμη, αφού δεν είχε βρεθεί ένας 

τρόπος ανάλυσης της γενετικής πληροφορίας. Ο τρόπος αυτός επινοήθηκε από 

έναν Αυστριακό μοναχό, τον Γρηγόριο Μέντελ. Η μέθοδος της ανάλυσής του που 

χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα λέγεται Γενετική. Η πιο σημαντική πρόοδος 

που έκανε ήταν ο καθορισμός ή η αναγνώριση μιας μονάδας που σήμερα 

ονομάζουμε γονίδιο. 

    Ποια όμως είναι η δομή ή οι δομές μέσα στα κύτταρα που θα μπορούσαν να 

αντιστοιχούν με το γονίδιο. Οι κυτταρολόγοι μελετώντας με το μικροσκόπιο το 

κύτταρο κατά την κυτταρική διαίρεση, ξεχώρισαν κάτι οργανίδια που φαίνονται 

κατά την πυρηνοδιαίρεση, που τα ονόμασαν χρωμοσώματα. Με την διατύπωση 

των απόψεων του Μέντελ, οι Sutton και Boveri υποστήριξαν την άποψη ότι οι 

Μεντελικοί παράγοντες, που σήμερα ονομάζουμε γονίδια, βρίσκονται στα 

χρωμοσώματα. Η άποψη αυτή έγινε γνωστή ως η Χρωμοσωμική Θεωρία της 

Κληρονομικότητας. 

    Με βάση τις κυτταρολογικές παρατηρήσεις ο κύκλος ζωής του ευκαρυωτικού 

κυττάρου διαιρείται σε δύο στάδια: τη μεσόφαση και την κυτταρική διαίρεση. 
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Η δομή και η λειτουργία του πυρήνα διαφέρει σημαντικά στα δύο στάδια. Η 

μεσόφαση και η μίτωση αποτελούν έναν κύκλο (κυτταρικό κύκλο) και η 

μετάπτωση από το ένα στάδιο στο άλλο είναι συνεχής.  

    Κατά τη μεσόφαση το γενετικό υλικό, το DNA, βρίσκεται στον πυρήνα των 

ευκαρυωτικών κυττάρων οργανωμένο στη δομή ινιδίων και ονομάζεται 

χρωματίνη. Η χρωματίνη αποτελείται ακόμη από δύο είδη πρωτεΐνες, τις ιστόνες 

και τις μη ιστόνες και ελάχιστη ποσότητα RNA.  

    Στο στάδιο της κυτταρικής διαίρεσης το ακανόνιστο δίκτυο της χρωματίνης 

οργανώνεται σε χαρακτηριστικούς σχηματισμούς, που ονομάζονται 

χρωμοσώματα. Το κάθε χρωμόσωμα αποτελείται από ένα ενιαίο κομμάτι DNA 

και αποτελείται από εκατομμύρια νουκλεοτίδια. Τα χρωμοσώματα χρησιμεύουν 

για να διατηρούν και ν΄ αντιγράφουν τη γενετική πληροφορία που περιέχεται στο 

DNA. Ακόμη χρησιμεύουν για τη  μεταφορά της γενετικής πληροφορίας στα 

θυγατρικά κύτταρα. Ο αριθμό των χρωμοσωμάτων σε άτομα του ίδιου είδους 

είναι σταθερός, ενώ μεταξύ των διαφόρων ειδών διαφέρει σαφώς. Έτσι, 

άνθρωπος έχει 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων, ο σκύλος 39, η γάτα 19, η μύγα των 

φρούτων 4, ο καπνός 24, η όρνιθα 39, ο αστερίας 18, ο αστακός 200, κλπ. 

    Οι περισσότεροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί προέρχονται από την σύντηξη του 

αρσενικού με το θηλυκό γαμέτη. Το ζυγωτό κύτταρο που προκύπτει μετά τη 

γονιμοποίηση περιέχει γενετικό υλικό προερχόμενο και από τους δύο γονείς. Το 

κύτταρο αυτό, όπως και κάθε κύτταρο του νέου οργανισμού ονομάζεται 

διπλοειδικό και ο οργανισμός διπλοειδής και αυτό συμβολίζεται με 2n. Κατά την 

κυτταρική διαίρεση ενός διπλοειδικού κυτταρού, τα χρωμοσώματα βρίσκονται 

σε ζεύγη, ανά δύο μορφολογικά όμοια, τα οποία ονομάζονται ομόλογα και 

προέρχονται το ένα από τον αρσενικό και το άλλο από το θηλυκό γαμέτη. 

Επομένως όλες οι γενετικές πληροφορίες, γονίδια, βρίσκονται σε ζεύγη στους 

διπλοειδικούς οργανισμούς. Λίγο πριν την κυτταρική διαίρεση το γενετικό υλικό 

διπλασιάζεται, οπότε όταν μορφοποιούνται τα χρωμοσώματα, το καθένα από αυτά 

είναι διπλασιασμένο και περιέχει από δύο χρωματίδες που ενώνονται σε ένα 

σημείο που ονομάζεται κεντρομερίδιο. Επομένως, κατά τη στιγμή της κυτταρικής 

διαίρεσης έχουμε ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων, και το κάθε χρωμόσωμα 

διαθέτει δύο χρωματίδες προϊόντα της αντιγραφής του DNA. 
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    Εκτός από τους διπλοειδικούς οργανισμούς υπάρχουν και απλοειδείς οργανισμοί, 

όπως η ευγλήνη, που έχουν το κάθε χρωμόσωμά τους μία μόνο φορά 

(συμβολίζεται με n) και συνεπώς δεν έχουν ομόλογα χρωμοσώματα. 

  

Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟ  

  

    Ένα γονιμοποιημένο ανθρώπινο ωάριο (ζυγωτό) θα δημιουργήσει τον ενήλικο 

άνθρωπο που αποτελείται από 60 περίπου τρισεκατομμύρια κύτταρα, τα οποία 

περιέχουν την ίδια ποσότητα γενετικού υλικού. Σε όλες αυτές τις απαιτούμενες 

διαιρέσεις των κυττάρων γίνεται ακριβοδίκαιος διαχωρισμός του γενετικού 

υλικού, με τρόπο ώστε το κύτταρο που προκύπτει να περιέχει τον ίδιο αριθμό 

γονιδίων. Το είδος αυτό της κυτταρικής διαίρεσης, όπου από ένα διπλοειδικό 

κύτταρο παράγεται επίσης διπλοειδικό, ονομάζεται μίτωση. Σε όλα τα κύτταρα 

που διαιρούνται μιτωτικά αναγνωρίζουμε πέντε βασικά στάδια: την μεσόφαση, 

όπου το κύτταρο αντιγράφει το γενετικό του υλικό και ανασυγκροτεί τις 

κυτταρικές δομές, την πρόφαση, την μετάφαση, την ανάφαση και την τελόφαση. 

Οι τέσσερις τελευταίες φάσεις συνιστούν τη φάση της μίτωσης, κατά την οποία 

συμπυκνώνεται η χρωματίνη και εμφανίζονται τα χρωμοσώματα, διαλύεται η 

πυρηνική μεμβράνη, συγκροτείται η μιτωτική άτρακτος, τα χρωμοσώματα 

συγκεντρώνονται στο ισημερινό επίπεδο, οι χρωματίδες του κάθε χρωμοσώματος 

αποχωρίζονται και τα χρωμοσώματα κινούνται προς τους πόλους της ατράκτου. 

Ακολουθεί αποσυμπύκνωση των χρωμοσωμάτων, δημιουργία των θυγατρικών 

πυρήνων και η κυτταρική διαίρεση ολοκληρώνεται με την διαίρεση του 

κυτταροπλάσματος και τη δημιουργία των δύο νέων κυττάρων. Μιτωτική 

διαίρεση συμβαίνει κατά την ανάπτυξη του οργανισμού, κατά την επούλωση 

των τραυμάτων, κατά την ανανέωση των κυττάρων της επιδερμίδας που 

φθείρονται, κ.λ.π. 

    Τα γεννητικά κύτταρα του οργανισμού (ωάρια ή σπερματοζωάρια) περιέχουν 

το μισό αριθμό χρωμοσωμάτων σε σχέση με τα σωματικά κύτταρα. Επομένως, 

είναι ανάγκη τα κύτταρα αυτά να παράγονται, με μια διαδικασία που μειώνει τον 

αριθμό των χρωμοσωμάτων τους στο μισό, χωρίς όμως να αλλάζει την 

αντιπροσωπευτικότητα όλων των γονιδίων του οργανισμού, τα οποία έστω και σε 
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απλοειδική κατάσταση πρέπει να περιέχονται στα γεννητικά κύτταρα. Η 

διαδικασία αυτή ονομάζεται μείωση και συνίσταται από οκτώ φάσεις, όπου στην 

αρχή χωρίζονται τα ομόλογα χρωμοσώματα και στην συνέχεια οι χρωματίδες των 

χρωμοσωμάτων. Με αυτό το μηχανισμό προκύπτουν τέσσερα απλοειδικά 

κύτταρα  (n) από κάθε άωρο (πρόδρομο) γεννητικό διπλοειδικό κύτταρο. Τα 

άωρα γεννητικά κύτταρα του ανθρώπου, τα οποία έχουν 46 χρωμοσώματα, 

δημιουργούν με τη μείωση γαμέτες με 23 χρωμοσώματα.  

  

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

  

    Το γενετικό υλικό βρίσκεται στο κύτταρο σε ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων 

στους διπλοειδικούς οργανισμούς. Αυτό σημαίνει ότι τα γονίδια βρίσκονται σε δύο 

αντίγραφα, ένα σε κάθε ομόλογο χρωμόσωμα. Αυτά τα δύο γονίδια, που 

βρίσκονται στην ίδια θέση των ομολόγων χρωμοσωμάτων, ελέγχουν την ίδια 

ιδιότητα και λέγονται αλληλόμορφα γονίδια. Τα δύο αλληλόμορφα γονίδια, 

πολλές φορές εκφράζουν την ιδιότητα με ποσοτική και ποιοτική διαβάθμιση. Όταν 

τα αλληλόμορφα γονίδια εκφράζουν την ιδιότητα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, τότε 

το συγκεκριμένο άτομο λέγεται ομόζυγο για το χαρακτηριστικό αυτό και τα 

γονίδια λέμε ότι βρίσκονται σε ομοζυγωτία.  

    Μια ιδιότητα, όπως το χρώμα των ματιών ή των μαλλιών, το σχήμα ή το χρώμα 

ενός άνθους σε ένα φυτό, μπορεί να εκφράζεται με διαφορετικό τρόπο στα άτομα 

του ίδιου είδους. Το χρώμα των ματιών μπορεί να είναι γαλανό, πράσινο, καστανό 

ή μαύρο και το χρώμα των μαλλιών ξανθό, μαύρο, καστανό ή κοκκινωπό. Για όλες 

αυτές τις εκφράσεις του ίδιου χαρακτηριστικού, υπάρχουν υπεύθυνα γονίδια, που 

συνδυάζονται για να δώσουν το αποτέλεσμα. Όταν τα αλληλόμορφα γονίδια 

εκφράζουν την ίδια ιδιότητα με διαφορετικό τρόπο, για παράδειγμα το ένα γονίδιο 

να εκφράζει το μαύρο χρώμα και το άλλο το γαλανό, λέμε ότι τα γονίδια 

βρίσκονται σε ετεροζυγωτία και το άτομο λέγεται ετερόζυγο ή υβρίδιο για το 

χαρακτηριστικό αυτό.  

    Στα ετερόζυγα άτομα, από τις δύο διαφορετικές εκφράσεις των αλληλομόρφων 

γονιδίων, μόνο η μία τελικά υπερισχύει και δίνει το χαρακτηριστικό γνώρισμα στο 

άτομο. Το υπεύθυνο γονίδιο που υπερισχύει ονομάζεται επικρατές, ενώ το 

δεύτερο αλληλόμορφο ονομάζεται υπολειπόμενο. Όταν το επικρατές 
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αλληλόμορφο γονίδιο βρεθεί με το υπολειπόμενό του, το επικρατές είναι αυτό 

που θα επικαλύψει τη δράση του άλλου. Οι επιστήμονες συνηθίζουν να 

συμβολίζουν με κεφαλαίο γράμμα το επικρατές γονίδιο και με το αντίστοιχο μικρό 

το υπολειπόμενο. 

  

Παράδειγμα : Έστω ότι το επικρατές γονίδιο για τα μαύρα μαλλιά το 

συμβολίζουμε με Μ και το υπολειπόμενο αλληλόμορφο για τα ξανθά μαλλιά με μ. Η 

μητέρα είναι ομόζυγη για το χαρακτηριστικό μαύρα μαλλιά και ο πατέρας ομόζυγος 

για τα ξανθά. Συμβολικά μπορούμε να γράψουμε:         

                            μμ  (πατέρας)  X  ΜΜ (μητέρα) 

 

το κάθε γράμμα συμβολίζει το κάθε ομόλογο χρωμόσωμα. 

Οι γαμέτες που θα προκύψουν και θα δώσουν τους απογόνους είναι της μορφής: 

μ για τα σπερματοζωάρια και Μ για τα ωάρια. Έτσι, τα παιδιά του ζευγαριού θα 

πάρουν το Μ της μητέρας και το μ του πατέρα και θα είναι ετερόζυγα για το 

χαρακτηριστικό αυτό, δηλαδή θα είναι Μμ και θα έχουν μαύρο χρώμα μαλλιών, αφού 

το γονίδιο για το μαύρο χρώμα είναι επικρατές. 

Αν οι δύο γονείς είναι ετερόζυγοι με μαύρα μαλλιά (Μμ), τότε ο καθένας θα 

δώσει δύο ειδών γαμέτες (ωάρια ή σπερματοζωάρια), Μ και μ. Μπορούμε να 

συμβολίσουμε τη διασταύρωση ως εξής: 

  

     γονείς :              Μμ (πατέρας)  X   Mμ (μητέρα)  

   γαμέτες :       Μ  ,  μ  (σπερματοζωάρια)      και      Μ  ,   μ  (ωάρια) 

  

  

      παιδιά:      ΜΜ        Μμ            μΜ                    μμ     

  

Οι πιθανότητες να γεννηθούν παιδιά με μαύρο χρώμα μαλλιών είναι 75 % και με 

ξανθό 25 %. Από τα παιδιά με μαύρο χρώμα μαλλιών το 33 % θα είναι ομόζυγα και 

το 67 % ετερόζυγα. Οι στατιστικές αυτές αναλογίες δεν μπορούν να εφαρμοστούν 

στον άνθρωπο ή άλλα θηλαστικά που αφήνουν λίγους απογόνους. Συνεπώς, η 

γέννηση του παιδιού είναι ανεξάρτητο γεγονός που δεν σχετίζεται με τις 

προηγούμενες ή επόμενες γεννήσεις. 
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Αν ο ένας γονέας είναι ομόζυγος για τα ξανθά μαλλιά και ο άλλος ετερόζυγος με 

μαύρα μαλλιά, τότε τα παιδιά τους έχουν πιθανότητα 50 % να έχουν ξανθά ή μαύρα 

μαλλιά. Η διασταύρωση μπορεί να συμβολιστεί ως εξής: 

           

     γονείς :              Μμ (πατέρας)  X   μμ (μητέρα) 

  

   γαμέτες :       Μ  ,  μ   (σπερματοζωάρια)     και        μ  ,   μ  (ωάρια) 

  

  

  

παιδιά:             Μμ          Μμ            μμ                     μμ       

                      50 % μαύρα μαλλιά,  50 %  ξανθά μαλλιά 

        

ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ - ΓΟΝΟΤΥΠΟΣ 

  

    Ο γονότυπος αναφέρεται στο σύνολο των αλληλομόρφων γονιδίων ενός 

οργανισμού, ενώ ο φαινότυπος στα παρατηρούμενα βιοχημικά, φυσιολογικά ή 

μορφολογικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται από τον γονότυπο, αλλά και από 

την αλληλεπίδραση του γονοτύπου με το περιβάλλον.  

    Με βάση τους παραπάνω ορισμούς, προκύπτει ότι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

το κάθε άτομο, τα φέρει από την γέννησή του και είναι απόρροια της έκφρασης 

του γονότυπου και συνεπώς είναι κληρονομήσιμα. Υπάρχουν όμως και 

γνωρίσματα που το άτομο αποκτά κατά τη διάρκεια της ζωής του μετά την 

επίδραση ενός περιβαλλοντικού παράγοντα, όπως η ουλή από ένα τραυματισμό 

και επομένως δεν κληρονομούνται. Αυτά τα χαρακτηριστικά λέγονται επίκτητα. 

  

Ο Μέντελ και οι νόμοι του 

  

Οι νόμοι που έχουν το όνομα του Μέντελ, που πρώτος τους ανακάλυψε, 

διατυπώθηκαν αρχικά το 1865. Όμως, το επιστημονικό κλίμα της εποχής δεν ήταν 

ώριμο να τους δεχτεί. Αγνοήθηκαν εντελώς μέχρι το 1900, οπότε ο de Vries, ο 

Correns και ο  Tschermak δουλεύοντας ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, κατάλαβαν 

την σημασία της ξεχασμένης εργασίας του Μέντελ.  
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Ο Μέντελ μελέτησε το φυτό μοσχομπίζελο (Pisum sativum) για δύο κυρίως 

λόγους: πρώτον γιατί οι σπόροι του μπιζελιού ήταν διαθέσιμοι στο εμπόριο σε πάρα 

πολλούς τύπους και χρώματα που μπορούσαν να αναγνωριστούν εύκολα και να 

αναλυθούν και δεύτερον γιατί τα μπιζέλια μπορούν εύκολα να αυτογονιμοποιηθούν 

και να σταυρογονιμοποιηθούν. Ο Μέντελ είχε την ιδέα να διαλέξει για μελέτη όχι ένα 

φαινοτυπικό σύνολο ιδιοτήτων, αλλά μία-μία ιδιότητα που τον ενδιέφερε και 

επιπλέον ο Μέντελ δημιούργησε αμιγείς σειρές (καθαρές), δηλαδή στελέχη που, 

όταν τα άφηνε να αυτογονιμοποιηθούν, θα έδιναν σταθερά και για πολλές γενιές την 

ίδια ιδιότητα (π.χ. το ίδιο χρώμα άνθους, κ.λ.π.). Μετά την ανάλυση των 

αποτελεσμάτων, μελετούσε ανά δύο τις ίδιες ιδιότητες για να διαπιστώσει την 

συμπεριφορά των ιδιοτήτων σε ομάδες. Ταυτόχρονα ο Μέντελ κάθε φορά μετρούσε 

τους αριθμούς των απογόνων του κάθε τύπου και έκανε στατιστική ανάλυση των 

μετρήσεων. Η πορεία που ακολούθησε στα πειράματά του ήταν η εξής: Αρχικά 

διασταύρωνε μεταξύ τους φυτά από δύο αμιγή στελέχη που διέφεραν μεταξύ τους σε 

ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Τα φυτά αυτά αποτελούσαν την πατρική γενιά 

(P). Στη συνέχεια έπαιρνε τους απογόνους τους που αποτελούσαν την πρώτη 

θυγατρική γενιά (F1) και τους διασταύρωνε μεταξύ τους οπότε έπαιρνε τη δεύτερη 

θυγατρική γενιά (F2). Κάνοντας τέτοιου είδους πειράματα κατέληξε σε δύο νόμους 

της Γενετικής, που είναι αποδεκτοί μέχρι σήμερα: 

Νόμος της ομοιομορφίας: Όταν διασταυρωθούν μεταξύ τους αμιγή άτομα για 

κάποια ιδιότητα , τότε οι απόγονοι (υβρίδια) της πρώτης θυγατρικής γενιάς είναι όλοι 

ομοιόμορφοι. 

Νόμος του ανεξάρτητου διαχωρισμού: Τα υβρίδια της πρώτης θυγατρικής 

γενιάς, που προέρχονται από αμιγείς γονείς διαχωρίζουν στους απογόνους τους τις 

ιδιότητες των γονέων τους και τις επανεμφανίζουν υπό ορισμένες αριθμητικές 

αναλογίες. 

  

ΑΓΟΡΙ Ή ΚΟΡΙΤΣΙ (ΦΥΛΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ) 

  

    Μετά την εδραίωση των απόψεων του Mendel στις αρχές του αιώνα μας, οι 

επιστήμονες προσπάθησαν να εξηγήσουν γενετικά της ύπαρξη των δύο φύλων 

στους περισσότερους οργανισμούς. Αρχικά το 1890, παρατηρήθηκε πως ένα 

χρωμόσωμα (σήμερα το λέμε Χ) δεν έχει πάντοτε ένα μορφολογικά όμοιο ταίρι, 
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όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα χρωμοσώματα που βρίσκονται σε ζεύγη 

ομολόγων. Το 1905 οι Wilson και Stevens απόδειξαν πως ένα θηλυκό άτομο έχει 

ένα ζευγάρι Χ χρωμοσώματα, ενώ το αρσενικό ένα μόνο Χ. Επιπλέον, στον 

άνθρωπο και σε πολλούς άλλους οργανισμούς στα αρσενικά υπάρχει ένα μοναδικό 

χρωμόσωμα που δεν διαθέτουν τα θηλυκά, το χρωμόσωμα Υ. Το γεγονός αυτό 

εξασφαλίζει μια απλή μέθοδο φυλοκαθορισμού. Η παρουσία των δύο ομολόγων Χ 

χρωμοσωμάτων καθορίζει το θηλυκό άτομο, ενώ η παρουσία ενός Χ και ενός Υ το 

αρσενικό. Τα χρωμοσώματα Χ, Υ λέγονται φυλετικά, ενώ όλα τα υπόλοιπα 

λέγονται αυτοσωμικά χρωμοσώματα (αυτοσώματα). Στον άνθρωπο έχουμε 22 

ζεύγη αυτοσωμικών χρωμοσωμάτων και ένα ζεύγος φυλετικών.   

    Με βάση τα παραπάνω, όλα τα ωάρια που παράγει η γυναίκα διαθέτουν το Χ 

χρωμόσωμα, ενώ από τα σπερματοζωάρια, του άνδρα, τα μισά διαθέτουν το Χ και 

τα άλλα μισά το Υ χρωμόσωμα. Συνεπώς, το φύλο του παιδιού καθορίζεται από 

τα σπερματοζωάρια. Αν το ωάριο γονιμοποιηθεί από Χ σπερματοζωάριο, το 

παιδί που θα γεννηθεί θα είναι  κορίτσι  (ΧΧ),  ενώ  αν  γονιμοποιηθεί  από  το Υ, 

θα είναι  αγόρι (ΧΥ). Οι πιθανότητες να γεννηθεί αγόρι ή κορίτσι είναι 50 % , 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

         

               γονείς :             ΧΧ (μητέρα)   Χ     ΧΥ (πατέρας) 

  

  γαμέτες : (ωάρια)         Χ  ,      Χ          και           Χ    ,        Υ (σπερματοζωάρια) 

  

  

     

                Παιδιά :           ΧΧ          ΧΥ                ΧΧ            ΧΥ 

                                     κορίτσι     αγόρι          κορίτσι      αγόρι 

  

  

Ερώτηση της σελίδας 98 του σχολικού βιβλίου 

  

Τώρα που γνωρίσατε πώς καθορίζεται το φύλο: 

– Να συζητήσετε αν τα χρωμοσώματα φύλου είναι ομόλογα. 
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– Να υπολογίσετε την πιθανότητα που έχει μια γονιμοποίηση να 

δώσει αγόρι ή κορίτσι. 

– Αν η μαμά και ο μπαμπάς διαφωνούν επειδή νομίζουν ότι ο ένας 

από τους δύο ευθύνεται για το φύλο του παιδιού τους, πώς θα τους 

λύσετε τη διαφορά; 

  

Απάντηση 

  

– Τα δύο φυλετικά Χ χρωμοσώματα, της γυναίκας, είναι ομόλογα, φέρουν ζεύγη 

αλληλομόρφων ή όμοιων γονιδίων. Το Χ και το Υ, του άνδρα, δεν είναι ομόλογα 

χρωμοσώματα. Παρουσιάζουν όμως μια ομολογία σε ένα μικρό τμήμα τους, που 

ονομάζεται ομόλογη μοίρα, ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι τους δεν έχει καμιά 

ομολογία και ονομάζεται μη ομόλογη μοίρα. Όσα γονίδια εντοπίζονται στην 

ομόλογη μοίρα του Χ και Υ  λέγονται  ατελώς  φυλοσύνδετα,  όσα  βρίσκονται  

στην  μη  ομόλογη 

μοίρα του Χ, λέγονται φυλοσύνδετα και όσα εντοπίζονται στη μη ομόλογη μοίρα του 

Υ λέγονται ολανδρικά. 

– Η πιθανότητα να γεννηθεί αγόρι ή κορίτσι είναι 50 %, αφού ο μισός αριθμός 

σπερματοζωαρίων περιέχει το Χ χρωμόσωμα και ο άλλος μισός το Υ. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η κάθε γέννηση είναι ανεξάρτητη από την προηγούμενη ή την επόμενη 

και επομένως οι πιθανότητες δεν μεταβάλλονται στη γέννηση του επόμενου παιδιού. 

– Πρέπει να τονίσετε στους γονείς σας ότι στον άνθρωπό υπάρχει ένα ζεύγος 

φυλετικών χρωμοσωμάτων το Χ και Υ που καθορίζουν το φύλο του παιδιού που θα 

γεννηθεί. Η μητέρα «κουβαλάει» 2Χ χρωμοσώματα και ο πατέρας 1Χ και 1Υ. Έτσι, 

αν το «Χ» ωάριο της μητέρας γονιμοποιηθεί από «Χ» σπερματοζωάριο το φύλο του 

παιδιού θα είναι κορίτσι, ενώ αν το «Χ» ωάριο γονιμοποιηθεί από «Υ» 

σπερματοζωάριο το παιδί θα είναι αγόρι. Επομένως, ο πατέρας ευθύνεται για το φύλο 

του παιδιού.  
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ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ 

  

    Τα χρωμοσώματα αποτελούν τη μορφή του γενετικού υλικού κατά τη φάση 

της κυτταρικής διαίρεσης. Προκειμένου να μελετηθεί ο αριθμός και η δομή των 

χρωμοσωμάτων αναγκαία προϋπόθεση είναι τα σταματήσει η κυτταρική διαίρεση 

τη στιγμή που τα χρωμοσώματα έχουν την μεγαλύτερη συσπείρωση. Υπάρχει η 

δυνατότητα με τη χρήση ειδικών ουσιών που μπλοκάρουν το σχηματισμό της 

μιτωτικής ατράκτου, να σταματήσει η κυτταρική διαίρεση στη μετάφαση. Στη 

συνέχεια τα κύτταρα επωάζονται σε υποτονικό διάλυμα για να σπάσει η κυτταρική 

μεμβράνη και τα χρωμοσώματα απλώνονται σε αντικειμενοφόρο πλάκα, 

χρωματίζονται με ειδικές χρωστικές, παρατηρούνται στο μικροσκόπιο και 

φωτογραφίζονται. Μετά την εκτύπωση του φιλμ, κόβεται καθένα χρωμόσωμα από 

τη φωτογραφία, ταιριάζονται τα ομόλογα, τοποθετούνται σύμφωνα με το μέγεθός 

τους και αριθμούνται. Για τα χρωμοσώματα του ανθρώπου η αρίθμηση αρχίζει 

από το 1 έως το 22 ανάλογα με το μέγεθος. Δεν αριθμούνται τα φυλετικά 

χρωμοσώματα που συμβολίζονται με Χ και Υ. Η απεικόνιση του συνόλου των 

χρωμοσωμάτων με βάση το σχήμα και το μέγεθος τους αποτελεί τον καρυότυπο 

του κυττάρου. Ο καρυότυπος μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για ανωμαλίες 

στη δομή και τον αριθμό των χρωμοσωμάτων. 

    Αρκετές γενετικές διαταραχές σχετίζονται με τον αριθμό και τη δομή των 

χρωμοσωμάτων. Έχουν πιστοποιηθεί ελλείψεις χρωμοσωμάτων (μονοσωμίες), 

προσθήκες χρωμοσωμάτων (τρισωμίες, πολυσωμίες), ελλείψεις ή 

μετατοπίσεις χρωμοσωμικών τμημάτων, θραύσεις χρωμοσωμάτων, 

διπλασιασμός χρωμοσωμικών τμημάτων και χρωμοσωμικές αναστροφές. 

    Γενετικές διαταραχές που σχετίζονται με τον αριθμό των χρωμοσωμάτων 

δημιουργούνται συνήθως κατά τη διάρκεια της μείωσης, με συνέπεια οι γαμέτες να 

περιέχουν μεγαλύτερο ή μικρότερο αριθμό χρωμοσωμάτων από το φυσιολογικό. 

Χαρακτηριστικές ασθένειες που οφείλονται σε ανωμαλία στον αριθμό των 

χρωμοσωμάτων είναι το σύνδρομο Down (τρισωμία 21), το σύνδρομο του 

Edward (τρισωμία 18), το σύνδρομο Patau (τρισωμία 13), το σύνδρομο 

Klinefelter (ΧXY), το σύνδρομο Turner (μονοσωμία ΧΟ), κ.λ.π.  

    Το σύνδρομο Down παρουσιάζεται με συχνότητα 1/650 παιδιά και οφείλεται 

στην ύπαρξη ενός επιπλέον χρωμοσώματος 21. Η ασθένεια αυτή περιγράφτηκε 
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αρχικά από τον Langdon Down το 1866 και πήρε το όνομά του. Τα άτομα αυτά 

έχουν 47 χρωμοσώματα, έχουν χαμηλό ανάστημα, είναι ευτραφή, δεν έχουν μυϊκό 

τόνο, έχουν χαρακτηριστικό σχήμα προσώπου (μογγολοειδή μορφή), και 

παρουσιάζουν διανοητική καθυστέρηση. Τα άτομα αυτά σήμερα μπορούν να 

φτάσουν στην ηλικία των 40 ή 50 χρόνων. Η τρισωμία -21 παρουσιάζεται 

συνήθως σε ζευγάρια που τεκνοποιούν σε μεγάλη ηλικία. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι στην ηλικία των 20 ετών η πιθανότητες να αποκτήσουν παιδί με σύνδρομο 

Down είναι 1/3000, ενώ στην ηλικία των 45 ετών η πιθανότητα αυτή γίνεται 1/40. 

Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος σε γυναίκες προχωρημένης ηλικίας, παρά σε 

άνδρες. 

  

Εργασία της σελίδας 100 του σχολικού βιβλίου 

  

– Αφού μελετήσετε τις εικόνες με τους καρυότυπους, μπορείτε να 

διακρίνετε τον φυσιολογικό; 

– Στη μια εικόνα υπάρχει μια χρωμοσωμική ανωμαλία. Αυτή 

σημειώνεται:  

α/ σε όλα τα χρωμοσώματα 

β/ σε δύο ζευγάρια χρωμοσωμάτων 

γ/ στα ζευγάρια 1,2,3,4 

δ/ στο ζευγάρι 21. 

  

Απάντηση 

  

– Παρατηρώντας τον καρυότυπο στον άνθρωπο πρέπει να διακρίνουμε 22 

ζευγάρια ομολόγων χρωμοσωμάτων και επιπλέον 2 Χ  ή Χ και Υ χρωμοσώματα για 

το θηλυκό ή αρσενικό άτομο αντίστοιχα.  

Ο φυσιολογικός καρυότυπος είναι αυτός της αριστερής εικόνας. Πρόκειται για 

ένα αρσενικό φυσιολογικό άτομο. 

– Στη δεξιά εικόνα έχουμε ένα καρυότυπο αρσενικού ατόμου με σύνδρομο 

Down. Παρατηρούμε 47 χρωμοσώματα, ένα  επιπλέον χρωμόσωμα 21 (τρισωμία 21). 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

  Ποια είναι η μορφή του γενετικού υλικού στους προκαρυωτικούς 

οργανισμούς; 

  

Οι προκαρυωτικοί οργανισμοί έχουν πολύ απλά χρωμοσώματα, που δεν 

περικλείονται σε πυρηνικό φάκελο (μεμβράνη) και συγκροτούν τον προκαρυωτικό 

πυρήνα. Με τον όρο προκαρυωτικός πυρήνας εννοούμε το διαμέρισμα του 

προκαρυωτικού κυττάρου που περιέχεται το γενετικό υλικό. Αυτή η πυρηνική 

περιοχή είναι γεμάτη από νημάτια DNA, που αποτελούν ένα ενιαίο συνεχές μόριο, 

που όταν δεν είναι περιελιγμένο έχει μήκος περίπου 1 mm και μπορεί να θεωρηθεί ως 

ενιαίο χρωμόσωμα. Το βακτηριακό DNA φαίνεται να έχει δομή σαν χάντρες 

κομπολογιού, παρόμοια με της ευκαρυωτικής χρωματίνης. Σχετικά πρόσφατα 

δεδομένα δείχνουν την πιθανή συμμετοχή πρωτεϊνών που μοιάζουν με τις ιστόνες 

στην διαμόρφωση της δομής του γενετικού υλικού στα προκαρυωτικά κύτταρα. Οι 

παρατηρήσεις με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο κατάδειξαν ότι το βακτηριακό DNA 

δεσμεύεται σε μια ειδική εγκόλπωση της κυτταρικής μεμβράνης, που λέγεται 

μεσόσωμα και παίζει βασικό ρόλο στο διαχωρισμό των 2 αδελφών χρωμοσωμάτων 

μετά τη διαδικασία της αντιγραφής του γενετικού υλικού. Το χρωμόσωμα της 

Escherichia coli περιέχει περίπου 4x10
6
 ζεύγη βάσεων και έχει βρεθεί ότι έχει 

κυκλική δομή με περισσότερα από 1000 γονίδια. Στους προκαρυωτικούς 

οργανισμούς δεν συναντούμε φαινόμενα όπως η μίτωση ή η μείωση, αφού μετά τον 

διπλασιασμό του μοναδικού χρωμοσώματος το κύτταρο διχοτομείται και τα 

θυγατρικά κύτταρα περιέχουν ένα αντίγραφο του χρωμοσώματος.   

Στους προκαρυωτικούς οργανισμούς μπορεί επίσης να περιέχονται μικρά 

κυκλικά υπερελιγμένα μόρια DNA, που ονομάζονται πλασμίδια. Τα πλασμίδια 

αντιγράφονται αυτόνομα στο βακτηριακό κύτταρο και φέρουν πληροφορίες που 

σχετίζονται με την ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά, αλλά και γονίδια που προσδίδουν 

στο βακτήριο την ικανότητα να μεταβιβάζει γενετικό υλικό (δότης) σε ένα άλλο 

βακτήριο (δέκτης), μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται σύζευξη. Η σύζευξη, μαζί 

με το μετασχηματισμό και τη μεταγωγή, αποτελούν γενετικά φαινόμενα μεταβίβασης 

γενετικού υλικού (γονιδίων), από το ένα βακτήριο στο άλλο.  
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  Τι γνωρίζετε για τη δομή του DNA των μιτοχονδρίων και των 

χλωροπλαστών;  

Όπως αναφέραμε, σε προηγούμενο κεφάλαιο, στα μιτοχόνδρια και στους 

χλωροπλάστες υπάρχει DNA που εκφράζεται. Συνήθως είναι μικρό και κυκλικό, 

εκτός από το DNA των μιτοχονδρίων ορισμένων φυκών και πρωτόζωων που είναι 

ευθύγραμμο. Βρίσκεται στη μήτρα στα μιτοχόνδρια και στο στρώμα στους 

χλωροπλάστες. Στο DNA των οργανιδίων εντοπίζονται γονίδια που κωδικοποιούν 

tRNA και rRNA για τις ανάγκες της πρωτεϊνοσύνθεσης, καθώς και γονίδια για 

ορισμένες πρωτεΐνες που εξυπηρετούν κάποια ενζυμική ή δομική ανάγκη των 

οργανιδίων. Το μιτοχονδριακό DNA στους ανώτερους οργανισμούς έχει μήκος 5μm 

και περιέχει 14.000 ζευγάρια βάσεων. Ένα τυπικό μιτοχόνδριο περιέχει 4-5 κυκλικά 

μόρια DNA. 

Το DNA των οργανιδίων μπορεί να αντιγράφεται και να μεταγράφεται όπως το 

βακτηριακό DNA, δίνοντας στα οργανίδια την ικανότητα της διαίρεσης και της 

ημιαυτονομίας. Επιπλέον, το DNA των οργανιδίων συνδέεται με φαινόμενα 

κυτταροπλασματικής κληρονομικότητας, όπου ο κληρονομήσιμος παράγοντας 

εντοπίζεται στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου. Στον άνθρωπο, αλλά και σε άλλους 

ανώτερους οργανισμούς, το ωάριο εκτός από τα πυρηνικά γονίδια χορηγεί και όλο το 

κυτταρόπλασμα, συμπεριλαμβανομένων βέβαια των μιτοχονδρίων. Αντίθετα, κατά τη 

σύντηξη το σπερματοζωάριο δεν συνεισφέρει καθόλου ή σχεδόν καθόλου 

κυτταρόπλασμα. Συνεπώς, στους ανώτερους οργανισμούς τα μιτοχόνδρια είναι 

μητρικής προέλευσης και ασφαλώς όλα τα γονίδια του μιτοχονδριακού DNA 

κληρονομούνται μέσω της μητέρας. Με αντίστοιχο τρόπο οι χλωροπλάστες στα 2/3 

των ανώτερων φυτικών οργανισμών είναι μητρικής προέλευσης. Αυτό σημαίνει ότι 

υπάρχουν ιδιότητες που η έκφραση τους καθορίζεται από το κυτταρόπλασμα το οποίο 

είναι μητρικής προέλευσης (μητρική κληρονομικότητα). Αυτές οι ιδιότητες 

εκφράζονται από γονίδια του DNA των οργανιδίων ή αφορούν την διευθέτηση και 

συγκρότηση των κυτταροπλασματικών ινιδίων. 

  

  Υπάρχουν γονίδια κατά τη γνώμη σας που κληρονομούνται με 

τρόπο που δεν ακολουθεί τους Μεντελικούς κανόνες;  
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Οι κανόνες του Μέντελ αποτελούν μια πολύ ακριβή και χρήσιμη βάση για να 

προβλέψουμε τα αποτελέσματα απλών διασταυρώσεων. Υπάρχουν όμως πολλές 

εξαιρέσεις που συνοψίζονται ως εξής: 

α) Τα γονίδια που σχετίζονται με το φύλο (φυλοσύνδετα, ολανδρικά) 

κληρονομούνται με τρόπο που οι φαινοτυπικές αναλογίες να διαφέρουν στα δύο 

φύλα. 

β) Τα πολλαπλά αλληλόμορφα γονίδια, όπου υπάρχουν περισσότερα από δύο 

αλληλόμορφα ενός γονιδίου τα οποία να συνδυάζονται ανά δύο κάθε φορά για να 

καθορίσουν το φαινότυπο. Προκύπτουν έτσι περισσότεροι φαινότυποι από τους 

αναμενόμενους. Παράδειγμα το σύστημα  των ομάδων αίματος, όπου υπάρχουν τρία 

αλληλόμορφα  γονίδια, Ι
Α
, Ι

Β
, i, που συνυπάρχουν ανά δύο. Αν ο πατέρας είναι Ι

Α 
i και 

η μητέρα  I
Β 

i, τα παιδιά μπορεί να ανήκουν σε οποιαδήποτε από τις τέσσερις ομάδες. 

γ) Τα ατελώς επικρατή ή ενδιάμεσα γονίδια, όταν ο φαινότυπος στα ετερόζυγα 

άτομα είναι ενδιάμεσος μεταξύ των φαινοτύπων που εκδηλώνουν τα ομόζυγα άτομα. 

δ) Τα συνεπικρατή γονίδια, όπου τα ετερόζυγα άτομα εκφράζουν και τα δύο 

αλληλόμορφα στο φαινότυπο. Παράδειγμα τα άτομα της ομάδας αίματος ΑΒ, όπου 

τα αλληλόμορφα Ι
Α
, Ι

Β
 εκφράζονται ταυτόχρονα. 

ε) Γονίδια που αλληλεπιδρούν για να δώσουν τον τελικό φαινότυπο. Οι 

περιπτώσεις που συναντούμε είναι η επικρατής ή υπολειπόμενη επίσταση, τα διπλά 

γονίδια με συσσωρευτική δράση, τα διπλά επικρατή ή υπολειπόμενα γονίδια και η 

επικρατής και υπολειπόμενη αλληλεπίδραση. 

στ) Τα θνησιγόνα γονίδια, όπου ορισμένα αλληλόμορφα προκαλούν το θάνατο 

κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη και συνεπώς αλλοιώνονται οι φαινοτυπικές αναλογίες. 

ζ) Τα πολλαπλά γονίδια που ελέγχουν τους συνεχείς χαρακτήρες, όπως το ύψος, 

το χρώμα του δέρματος και συνεργάζονται για να δώσουν το τελικό φαινοτυπικό 

αποτέλεσμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επίδραση του περιβάλλοντος είναι 

καθοριστικής σημασίας στην διαμόρφωση του φαινοτύπου.  

η) Τα συνδεδεμένα γονίδια, τα οποία βρίσκονται πάνω στο ίδιο χρωμόσωμα, 

διαχωρίζονται και μεταφέρονται μαζί στους απογόνους, ενώ 

επιπλέον κατά τη μείωση παρατηρείται ανταλλαγή γενετικού υλικού μεταξύ των 

ομολόγων χρωμοσωμάτων (διασκελισμός ή επιχιασμός) με αποτέλεσμα 

αλληλόμορφα γονίδια να μεταφέρονται από το ένα ομόλογο χρωμόσωμα στο άλλο 

και να δημιουργούνται ανασυνδυασμένοι γαμέτες, που τροποποιούν τις φαινοτυπικές 

αναλογίες. 
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θ) Τα γονίδια που βρίσκονται στο DNA των μιτοχονδρίων και των 

χλωροπλαστών δεν κληρονομούνται με μεντελικό τρόπο.  

  

  Πώς κληρονομούνται τα φυλοσύνδετα γονίδια; 

  

Η βασική αρχή που ισχύει στην κληρονόμηση των φυλοσύνδετων 

χαρακτηριστικών, αυτών δηλαδή που βρίσκονται στη μη ομόλογη μοίρα του Χ 

χρωμοσώματος, είναι ότι οι φαινοτυπικές αναλογίες διαφέρουν στα δύο φύλα, με 

τρόπο ώστε οι ιδιότητες από τα Χ χρωμοσώματα της μητέρας να εκφράζονται 

φαινοτυπικά στους γιούς, ενώ από το Χ χρωμόσωμα του πατέρα να μεταφέρονται 

στις κόρες, όπου ενδεχομένως να εμφανίζονται ή να μην εμφανίζονται στο 

φαινότυπο. Με παρόμοιο τρόπο τα ολανδρικά γονίδια, αυτά δηλαδή που βρίσκονται 

στη μη ομόλογη μοίρα του Υ χρωμοσώματος, μεταφέρονται μόνο στους γιούς και 

εκφράζονται στο φαινότυπο.  

Για παράδειγμα μπορούμε να συζητήσουμε την κληρονόμηση του φυλοσύνδετου 

γονιδίου, της αιμορροφιλίας, μιας ασθένειας που οφείλεται σε ένα φυλοσύνδετο 

υπολοιπόμενο γονίδιο και η οποία εκδηλώνεται ως αδυναμία πήξης του αίματος των 

ατόμων αυτών. To υπολειπόμενο γονίδιο το συμβολίζουμε με Χ
α
 και το αντίστοιχο 

επικρατές αλληλόμορφο Χ
Α
. Συνεπώς τα θηλυκά άτομα μπορεί να είναι ομόζυγα υγιή 

(Χ
Α
 Χ

Α
), ετερόζυγα φορείς (Χ

Α
 Χ

α
 ) ή ομόζυγα αιμορροφιλικά (Χ

α
 Χ

α
 ), ενώ τα 

αρσενικά ημίζυγα υγιή (Χ
Α
 Υ) ή αιμορροφιλικά (Χ

α
 Υ) άτομα. Έστω ότι γυναίκα 

ετερόζυγη για το γονίδιο 

της αιμορροφιλίας παντρεύεται άνδρα χωρίς αιμορροφιλία. Σχηματικά μπορούμε να 

γράψουμε: 

γονείς :             Χ
Α
  Χ

α
   (μητέρα)    Χ         Χ

Α
 Υ   (πατέρας)  

γαμέτες :       Χ
Α
 ,        Χ

α
   (ωάρια)      και           Χ

Α
  ,       Υ   (σπερματοζωάρια) 

  

 

 

  

παιδιά :     Χ
Α
 Χ

Α
  (κορίτσι),     Χ

α
 Χ

Α
 (κορίτσι),      Χ

Α
 Υ (αγόρι),     Χ

α
 Υ(αγόρι) 

               υγιές ομόζυγο,           υγιές ετερόζυγο,           υγιές,           αιμορροφιλικό 

  



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 164 

Συνεπώς προκύπτει ότι όλα τα κορίτσια που θα γεννηθούν θα είναι υγιή, ενώ τα 

αγόρια σε ποσοστό 50% θα είναι αιμορροφιλικά. Ποια θα ήταν τα αποτελέσματα 

στους υπόλοιπους δυνατούς συνδυασμούς; Δώστε σχηματικά τις διασταυρώσεις.      

  

  Πόσοι νομίζετε ότι είναι οι πιθανοί διαφορετικοί γαμέτες στον 

άνθρωπο που προκύπτουν με τη διαδικασία της μείωσης; 

  

Τα ομόλογα χρωμοσώματα αποτελούνται από δύο αδελφές χρωματίδες ενωμένες 

στο κεντρομερίδιο. Το ένα χρωμόσωμα είναι πατρικής και το άλλο μητρικής 

προέλευσης. Κατά τη μείωση αποχωρίζονται τα ομόλογα χρωμοσώματα και στη 

συνέχεια οι χρωματίδες, με τρόπο τυχαίο έτσι ώστε όλοι οι συνδυασμοί να είναι 

πιθανοί. Τα χρωμοσώματα του ανθρώπου επιτρέπουν 2
23

 συνδυασμούς των μητρικής 

και πατρικής προέλευσης χρωμοσωμάτων που θα φτάσουν στους πόλους. Μόνο αυτοί 

οι συνδυασμοί παράγουν 8.400.000 διαφορετικούς γαμέτες. Αν σκεφτούμε και τα 

φαινόμενα του διασκελισμού, όπου γίνεται παραγωγή επιπλέον γαμετών από 

ανασυνδυασμό, το νούμερο αυτό γίνεται αρκετά μεγαλύτερο. Η μεγάλη ποικιλότητα 

που προκύπτει με αυτή τη διαδικασία είναι προφανής. 

Χωρίς λοιπόν ανασυνδυασμό, η πιθανότητα δύο παιδιά των ίδιων γονέων να 

έχουν το ίδιο γενετικό υλικό (να είναι όμοια), είναι 1 στην (2
23

)
2
 ή μια στα 70 

τρισεκατομμύρια.  

  

  Να αναφέρετε μερικές κληρονομικές ασθένειες, που οφείλονται σε 

ανωμαλία στον αριθμό των χρωμοσωμάτων και να εξηγήσετε πώς 

προκύπτουν οι ανωμαλίες αυτές; 

  

Οι κυριότερες αριθμητικές ανωμαλίες των χρωμοσωμάτων είναι οι εξής: 

σύνδρομο Down (τρισωμία 21), σύνδρομο Patau (τρισωμία 13), σύνδρομο Edwards 

(τρισωμία 18), σύνδρομο Cri du chat (μερική μονοσωμία κοντών βραχιόνων 

χρωμοσώματος 5), σύνδρομο De Grouchy (μερική μονοσωμία χρωμοσώματος 18), 

σύνδρομο Turner (μονοσωμία ΧΟ), σύνδρομο Klinefelter (τρισωμίες ΧΧΥ, ΧΧΧΥ, 

ΧΧΥΥ στα αρσενικά). 

Το αίτιο που προκαλεί τέτοιες ανωμαλίες είναι κυρίως ο μη αποχωρισμός των 

χρωμοσωμάτων σε κάποια φάση της μείωσης ή στα αρχικά στάδια του ζυγωτού. Ο μη 
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αποχωρισμός χαρακτηρίζεται από μια μετακίνηση των δύο αδελφών χρωματίδων στο 

ίδιο θυγατρικό κύτταρο κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης, με αποτέλεσμα 

το ένα κύτταρο να έχει ένα λιγότερο χρωμόσωμα. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου)  

1) Συμπληρώστε την πρόταση υπογραμμίζοντας το σωστό όρο/λέξη:  

Απάντηση  

– Ένα μοσχομπίζελο με κόκκινα λουλούδια έχει κόκκινο φαινότυπο 

– Ένα μοσχομπίζελο με κόκκινα λουλούδια έχει γονότυπο ΚΚ ή Κκ. 

– Όλα τα μοσχομπίζελα με γονότυπο ΚΚ είναι  ομόζυγα ως προς αυτό το 

χαρακτηριστικό. 

– Ένα μοσχομπίζελο με γονότυπο Κκ είναι ετερόζυγο ως προς αυτό το 

χαρακτηριστικό. 

– Ένα μοσχομπίζελο με γονότυπο κκ είναι ομόζυγο ως προς αυτό το 

χαρακτηριστικό. 

  

2) Χρησιμοποιώντας τα σύμβολα Φ=κανονικά φτερά και φ=κοντά φτερά, 

γράψτε: 

– το γονότυπο της μύγας, που είναι ετερόζυγη ως προς αυτό το 

χαρακτηριστικό 

– το γονότυπο των γαμετών της 

– σχεδιάστε τη διασταύρωση μιας μύγας ετερόζυγης ως προς αυτό το 

χαρακτηριστικό και μιας μύγας ομόζυγης ως προς το ίδιο χαρακτηριστικό. 

Ποιός θα είναι ο φαινότυπος των απογόνων;  

Απάντηση  

– Φφ ετερόζυγο με κανονικά φτερά 

– Φ και φ 

–        πατρική γενιά:       Φφ     Χ        φφ 

           γαμέτες :          Φ,   φ    και     φ ,    φ 

            

   

     F1 γενιά :  Φφ (κανονικά φτερά),  φφ (κοντά φτερά) 

     σε αναλογία             1            :             1 
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3) Στα ποντίκια το γονίδιο Μ, για το μαύρο χρώμα τριχώματος, επικρατεί 

του γονιδίου μ, για το καφέ χρώμα. Ποιος θα είναι ο γονότυπος του μαύρου 

ποντικού; Προσπαθήστε να περιγράψετε την πορεία που θα ακολουθούσατε, αν 

σας ζητούσε κάποιος να προσδιορίσετε αν ο μαύρος ποντικός είναι αμιγές 

στέλεχος ή υβρίδιο. 

  

Απάντηση 

  

– Το μαύρο ποντίκι μπορεί να είναι ομόζυγο ή ετερόζυγο για το χαρακτηριστικό 

αυτό. Συνεπώς ο γονότυπός του θα είναι ΜΜ ή Μμ. 

– Θα επιλέξουμε να κάνουμε τη διασταύρωση του μαύρου ποντικού με καφέ 

ποντίκι (ομόζυγο υπολειπόμενο). Η διασταύρωση αυτή λέγεται διασταύρωση 

ελέγχου και αναμένουμε στην περίπτωση που το μαύρο ποντίκι είναι ετερόζυγο 

μαύρους και καφέ απογόνους σε αναλογία 1:1, ενώ αν είναι ομόζυγο όλοι οι απόγονοι 

θα είναι ποντίκια με μαύρο χρώμα τριχώματος. Σχηματικά μπορούμε να γράψουμε: 

  

πατρικά:        ΜΜ  Χ μμ                  ή       Μμ    Χ   μμ 

γαμέτες:        Μ   και  μ                   ή     Μ,   μ    και    μ 

   

απόγονοι:       Μμ (μαύρο χρώμα)  ή  Μμ (μαύρο χρώμα), μμ (καφέ) 

                                                                                  1            :           1 

  

4) Αν συμβολίσουμε με Ε το επικρατές γονίδιο για τα καστανά μάτια και ε το 

υπολειπόμενο γονίδιο για τα γαλανά μάτια, τι χρώμα ματιών θα δώσουν τα 

ακόλουθα ζευγάρια γονιδίων: (ΕΕ), (Εε), (εε). Σε ποιες περιπτώσεις οι άνθρωποι 

είναι ομόζυγοι ως προς αυτό το χαρακτηριστικό και σε ποιες ετερόζυγοι; 

  

Απάντηση 

  

– ΕΕ καστανά μάτια, Εε καστανά μάτια, εε γαλανά μάτια.  

– Στις περιπτώσεις όπου ο γονότυπος είναι ΕΕ και εε οι άνθρωποι είναι ομόζυγοι 

με καστανά και γαλανά μάτια αντίστοιχα, ενώ όταν ο γονότυπος είναι Εε οι άνθρωποι 

είναι ετερόζυγοι με καστανά μάτια. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

  

ΑΣΚΗΣΗ 11 

ΟΙ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΙΤΩΣΗΣ 

Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι αφενός να εξοικειωθούν οι μαθητές 

στην προετοιμασία νωπών παρασκευασμάτων και αφετέρου να παρατηρήσουν τις 

φάσεις της μιτωτικής διαίρεσης.  

Η μίτωση είναι ένας μηχανισμός κυτταρικής διαίρεσης που κατανέμει με 

ακρίβεια το γενετικό υλικό στα νέα κύτταρα. Η μίτωση συμβαίνει κατά την 

ανάπτυξη του οργανισμού και σε ενήλικα άτομα για τη ανάπλαση των ιστών και την 

επούλωση των τραυμάτων. 

Για περιγραφικούς σκοπούς η μίτωση διαιρείται σε τέσσερα στάδια: πρόφαση, 

μετάφαση, ανάφαση και τελόφαση. Σε καθένα από αυτά τα στάδια συμβαίνουν 

ορισμένα σημαντικά γεγονότα κυρίως σε ότι αφορά τα χρωμοσώματα. Όμως πρέπει 

να γίνει κατανοητό ότι η μίτωση είναι μια συνεχής διαδικασία και δεν υπάρχουν 

σαφή όρια μεταξύ των σταδίων. Το στάδιο πριν το κύτταρο μπει στη φάση της 

μίτωσης ονομάζεται μεσόφαση, όπου το κύτταρο αυξάνεται και προετοιμάζεται για 

την κυτταρική διαίρεση (διπλασιασμός του DNA, συσσώρευση ενέργειας, 

σχηματισμός νέων οργανιδίων). Η μεσόφαση σε ενεργά διαιρούμενα κύτταρα 

διαρκεί 12-24 ώρες και η μίτωση 1/2-5 ώρες.  

Την μίτωση θα παρατηρήσουν οι μαθητές σε φυτικά κύτταρα ακρόριζας 

κρεμμυδιού. Το υλικό μας το επεξεργαζόμαστε κατάλληλα έτσι ώστε να έχουμε το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι ρίζες κόβονται το βράδυ και τοποθετούνται σε 

ξύδι, προκειμένου να διατηρηθεί και να μονιμοποιηθεί συγχρόνως ο ιστός. Η 

παρατήρηση γίνεται σε ακρόριζα μήκους 5 mm από τα οποία αφαιρείται η μήκους 1 

mm καλύπτρα όπου δεν γίνονται μιτωτικές διαιρέσεις. Το κομμάτι της ρίζας 

χρωματίζεται με διάλυμα οξικού καρμινίου που βάφει τα χρωμοσώματα. Στη 

συνέχεια συνθλίβεται πάνω στην αντικειμενοφόρο πλάκα αφού καλυφθεί με 

καλυπτρίδα. Τα διάφορα στάδια της μίτωσης θα πρέπει να αναζητηθούν στην πλευρά 

του ακρόριζου από όπου απομακρύνθηκε το τμήμα του 1mm. Εύκολα μπορεί ο 

μαθητής να διακρίνει της φάσεις της κυτταρικής διαίρεσης και να περιγράψει τη 

μορφολογία και την κίνηση των χρωμοσωμάτων. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η 

διαίρεση του φυτικού κυτταροπλάσματος εξαιτίας της παρουσίας του τοιχώματος δεν 
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γίνεται με περίσφιξη, όπως στα ζωικά κύτταρα, αλλά με τη δημιουργία νέου 

τοιχώματος που η συγκρότησή του ξεκινά από το κέντρο του κυττάρου στο ισημερινό 

επίπεδο και κατευθύνεται προς την περιφέρεια. 

Στα στάδια της μίτωσης μπορούμε να διακρίνουμε τα εξής γεγονότα: 

–Πρόφαση: Η χρωματίνη αρχίζει να συμπυκνώνεται και να εμφανίζονται οι δύο 

χρωματίδες του κάθε χρωμοσώματος ενωμένες στο κεντρομερίδιο. Ταυτόχρονα η 

πυρηνική μεμβράνη εξαφανίζεται και 

αρχίζει η συγκρότηση των μικροσωληνίσκων της μιτωτικής ατράκτου από τους 

πόλους του κυττάρου.  

– Μετάφαση: Τα ινίδια της ατράκτου ενώνονται στα κεντρομερίδια των 

χρωμοσωμάτων, ενώ αυτά διατάσσονται στο ισημερινό επίπεδο. 

– Ανάφαση: Τα κεντρομερίδια διαιρούνται και κάθε μία από τις χρωματίδες 

κινείται προς τους αντίθετους πόλους. 

–Τελόφαση: Οι χρωματίδες, που είναι τώρα αυτοτελή χρωμοσώματα, έχουν 

διαταχθεί στους πόλους και γύρω τους αρχίζει ο σχηματισμός της πυρηνικής 

μεμβράνης, ενώ η άτρακτος εξαφανίζεται. Τελικά συγκροτούνται οι δύο νέοι πυρήνες 

και ταυτόχρονα γίνεται η διαίρεση του κυτταροπλάσματος, οπότε σχηματίζονται τα 

θυγατρικά κύτταρα. 

Από τις φάσεις αυτές η μετάφαση και η ανάφαση διαρκούν λίγο, η τελόφαση έχει 

μεγαλύτερη διάρκεια και η πρόφαση διαρκεί πάρα πολύ.  

  

ΑΣΚΗΣΗ 12 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΥ 

  

Καρυότυπος είναι η απεικόνιση των χρωμοσωμάτων με βάση το μέγεθός 

τους και τη θέση του κεντρομεριδίου. Ο καρυότυπος μας δίνει τη δυνατότητα να 

μελετήσουμε τη δομή των χρωμοσωμάτων και να εξάγουμε συμπεράσματα για 

δομικές και αριθμητικές αλλοιώσεις που έχουν ως αποτέλεσμα ορισμένες 

κληρονομικές ασθένειες.  

Σκοπός της άσκησης είναι να εξασκηθεί ο μαθητής στην ταξινόμηση των 

χρωμοσωμάτων και στην αξιολόγηση του καρυότυπου με τη διάκριση των 

χρωμοσωμικών ανωμαλιών.  
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Πρέπει να σημειώσουμε ότι τα χρωμοσώματα διακρίνονται ανάλογα με τη θέση 

του κεντρομεριδίου τους σε μετακεντρικά (κεντρομερίδιο στο κέντρο και βραχίονες 

ίδιου μήκους), υπομετακεντρικά (το κεντρομερίδιο 

πιο κοντά στη μία άκρη και διαμόρφωση μικρών και μεγάλων βραχιόνων) και 

ακροκεντρικά (το κεντρομερίδιο κοντά στην άκρη). 

Ο μαθητής από την εικόνα των χρωμοσωμάτων κατά τη μετάφαση πρέπει να  

κόψει τα χρωμοσώματα και να τα τοποθετήσει κατά σειρά μεγέθους και ανά ζεύγη 

ομολόγων. Η μελέτη του καρυότυπου θα καταδείξει στη συνέχεια τη ύπαρξη κάποιας 

κληρονομικής ασθένειας. 

  

ΑΣΚΗΣΗ 13 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

  

Η κατανόηση των εννοιών του χρωμοσώματος και του γονιδίου γίνεται 

ευκολότερη με η χρήση μοντέλων που αναπαριστούν τα χρωμοσώματα και 

σημειώνουν πάνω σ΄ αυτά τις θέσεις των αλληλομόρφων γονιδίων.  

Ο μαθητής θα πρέπει χρησιμοποιώντας δύο ελατήρια από στυλό να κατασκευάσει 

ένα χρωμόσωμα. Το κάθε ελατήριο ισοδυναμεί με τη χρωματίδα και το σημείο που 

ενώνονται τα ελατήρια με το κεντρομερίδιο. Η σπείρα του ελατηρίου παριστά τη ίνα 

του DNA, η οποία τυλίγεται γύρο από τα νουκλεοσώματα (πρωτεΐνες), που 

εντοπίζονται στο εσωτερικό του ελατηρίου, ενώ οι θέσεις των γονιδίων πάνω στα 

χρωμοσώματα σημειώνονται με τους χρωματιστούς μαρκαδόρους. Τα χρωμοσώματα 

που παριστάνονται με ίδιου μεγέθους ελατήρια που συνδέονται με τον ίδιο τρόπο 

λέγονται ομόλογα. Χρωμοσώματα που διαφέρουν στο μέγεθος ή στη θέση του 

κεντρομεριδίου λέγονται μη ομόλογα. Τα ομόλογα χρωμοσώματα χαρακτηρίζουν τα 

διπλοειδικά κύτταρα. Τα γονίδια πάνω στα ελατήρια σημειώνονται με τους 

χρωματιστούς μαρκαδόρους. Το χρώμα στην ίδια θέση των ελατηρίων παριστά τα 

αλληλόμορφα γονίδια. Αν το χρώμα είναι το ίδιο, π.χ. κόκκινο, στα ελατήρια τα δικά 

σου και του συμμαθητή σου (ομόλογα χρωμοσώματα), τότε τα αλληλόμορφα γονίδια 

θεωρούμε ότι βρίσκονται σε ομοζυγωτία, ενώ αν το χρώμα είναι στην ίδια θέση, αλλά 

είναι διαφορετικό, π.χ. κόκκινο και πράσινο, τότε θεωρούμε ότι τα γονίδια βρίσκονται 

σε ετεροζυγωτία. 

Αυτό που πρέπει να κατανοήσει ο μαθητής είναι ότι κάθε χρωμόσωμα 

αποτελείται από δύο χρωματίδες, που έχουν ακριβώς όμοιο γενετικό υλικό, αφού 
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προέρχονται από την αντιγραφή του DNA. Πάνω σε κάθε χρωμόσωμα περιέχονται 

εκατοντάδες γονίδια που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και κληρονομούνται μαζί. 

Τα γονίδια αυτά δεν είναι όμοια και εκφράζουν διαφορετικές ιδιότητες. Τα ομόλογα 

χρωμοσώματα προέρχονται από τον πατέρα και τη μητέρα αντίστοιχα και φέρουν τα 

αλληλόμορφα γονίδια. Εκφράζουν δηλαδή τις ίδιες ιδιότητες ανά ζεύγη, και τα 

αλληλόμορφα γονίδια τους μπορεί να βρίσκονται σε ομοζυγωτία ή ετεροζυγωτία. Τα 

φυλετικά χρωμοσώματα, Χ και Υ δεν θεωρούνται ομόλογα, έχουν όμως ένα μικρό 

τμήμα ομόλογο και ένα πιο μεγάλο μη ομόλογο.     

  

3.5 ΟΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

  Μεταλλαγές είναι οι τροποποιήσεις του DNA, που αφορούν στα γεννητικά 

κύτταρα και μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά (κληρονομήσιμες αλλαγές του 

γενετικού υλικού) ή αφορούν στα σωματικά κύτταρα και δεν κληρονομούνται. 

Σχεδόν ολόκληρη η γενετική ανάλυση είναι βασισμένη στις μεταλλαγές, αφού η 

επίδρασή τους στο φαινότυπο είναι τέτοια ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους 

γενετιστές να παρακολουθούν τον τρόπο κληρονόμησης των συγκεκριμένων 

γονιδίων. Τα περισσότερα είδη των γενετικών μελετών έχουν γίνει δυνατά με τη 

δημιουργία και συντήρηση μεταλλαγών στο εργαστήριο, που δύσκολα θα 

μπορούσαν να επιζήσουν στη φύση από μόνες τους. 

  Οι μεταλλαγές ή γίνονται αυτόματα (π.χ. από λάθη του μηχανισμού της 

αντιγραφής) ή προέρχονται από την επίδραση του περιβάλλοντος, όπως από τις 

ακτινοβολίες (π.χ. φυσική ακτινοβολία, ραδιενέργεια) ή διάφορες ουσίες 

(μεταλλαξογόνα).  

  Μερικές ασθένειες που οφείλονται σε μεταλλάξεις είναι ο αλφισμός, που 

οφείλεται στην αδυναμία του οργανισμού να συνθέσει μελανίνη, η 

φαινυλκετονουρία (αδυναμία συνθέσεως του ενζύμου που μετατρέπει την 

φαινυλαλανίνη σε τυροσίνη), η αιμορροφιλία, η πολυδακτυλία, η μεσογειακή 

αναιμία ή θαλασσαιμία, η δρεπανοκυτταρική αναιμία, κ.ά. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ  

  Πως ταξινομούνται οι μεταλλαγές;  

Ανάλογα με το μεταλλαγμένο φαινότυπο που δημιουργούν οι μεταλλαγές 

διακρίνονται σε τροφικές ή βιοχημικές και ορατές ή μορφολογικές. Οι βιοχημικές 

μεταλλαγές επιδρούν στην ικανότητα του οργανισμού να παράγει κάποια μόρια 

(αμινοξέα, ένζυμα, κ.λ.π.) απαραίτητα για την ανάπτυξή του, ενώ οι μορφολογικές 

επηρεάζουν κάποιο ορατό χαρακτηριστικό, π.χ. το χρώμα ή το σχήμα. 

Σε χρωμοσωμικό επίπεδο οι μεταλλαγές διακρίνονται σε πυρηνικές και 

εξωπυρηνικές ή κυτταροπλασματικές. Οι πυρηνικές μεταλλαγές μπορούν να 

χωριστούν σε τρεις κύριους τύπους: α) τις σημειακές μεταλλαγές, αλλαγές σε 

κάποιο σημείο της σειράς των νουκλεοτιδίων, β) τις χρωμοσωμικές μεταλλαγές, 

αλλαγές στον αριθμό και στην θέση πάνω στο χρωμόσωμα ολόκληρων γονιδιακών 

ομάδων και γ) τις μεταλλαγές γονιδιώματος, αλλαγές στο βασικό αριθμό των 

χρωμοσωμάτων. 

  

   Εξηγήστε πως η αλλαγή σε μια βάση από τα εκατομμύρια βάσεις του DNA 

δημιουργεί μεταλλαγή; 

  

Γνωρίζουμε ότι οι γενετικές πληροφορίες πάνω στο DNA είναι δομημένες στη 

μορφή των γονιδίων. Τα γονίδια αποτελούνται από συνδυασμό των τεσσάρων 

βάσεων Α, Τ, G, C με τέτοιο τρόπο ώστε ανά τρεις βάσεις να αντιστοιχεί ένα 

αμινοξύ. Η αλληλουχία των βάσεων μεταφράζεται σε αλληλουχία αμινοξέων με βάση 

τις τριπλέτες του γενετικού κώδικα. Αν γίνει αντικατάσταση μιας βάσεως σε μια 

τριπλέτα τότε υπάρχουν πιθανότητες να αντικατασταθεί και το αμινοξύ ή να 

τερματιστεί η πρωτεϊνοσύνθεση αν κατά λάθος προκύψει η τριπλέτα λήξης. Αν γίνει 

προσθήκη ή αφαίρεση μιας βάσης τότε αλλάζει το πλαίσιο ανάγνωσης 

(πλαισιοτροποποιητικές μεταλλαγές), δηλαδή αλλοιώνεται το νόημα όλων των 

τριπλετών με συνέπεια να μην κωδικοποιείται καμιά πρωτεΐνη. Ένα γλωσσικό 

παράδειγμα είναι το εξής:  

Έστω η πρόταση (γονίδιο), που αποτελείται από λέξεις τριών γραμμάτων, «ΔΕΝ 

ΕΧΩ ΘΕΑ ΑΠΟ ΕΔΩ». Αν αφαιρεθεί το γράμμα Θ, τότε η πρόταση διαμορφώνεται 

ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΑΑ ΠΟΕ ΔΩ, που δεν σημαίνει τίποτε. Αν με τον ίδιο τρόπο έχουμε την 
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πρόταση «ΕΣΥ ΘΕΣ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΧΩ ΕΝΑ» και προσθέσουμε μετά τη λέξη 

ΔΥΟ το γράμμα Ο, τότε η πρόταση διαμορφώνεται ΕΣΥ ΘΕΣ ΔΥΟ ΟΚΑ ΙΕΓ ΩΕΧ 

ΩΕΝ Α και δεν βγάζει κανείς νόημα. Αν όμως αντικαταστήσουμε το γράμμα Ο στη 

λέξη ΔΥΟ με Α, τότε η πρόταση γίνεται ΕΣΥ ΘΕΣ ΔΥΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΧΩ ΕΝΑ και 

αποκτά μερικό νόημα. Τέλος αν στη λέξη ΕΣΥ αντικαταστήσουμε το γράμμα Υ με Ι, 

τότε το νόημα δεν αλλάζει και η μεταλλαγή είναι σιωπηλή. Η «μεταλλαγμένη» 

πρόταση ΕΣΥ ΘΕΣ ΔΥΟ ΟΚΑ ΙΕΓ ΩΕΧ ΩΕΝ Α, μπορεί να επανέλθει (μεταλλαγές 

επαναφοράς) αν αφαιρεθεί το γράμμα Α από το ΟΚΑ, ΕΣΥ ΘΕΣ ΔΥΟ ΟΚΙ ΕΓΩ 

ΕΧΩ ΕΝΑ.  

Συνοψίζοντας ο μηχανισμός των σημειακών μεταλλαγών σχετίζεται με την 

αφαίρεση ή προσθήκη βάσεως και με την αντικατάσταση βάσεως (μετάβαση ή 

μεταστροφή), με συνέπεια την αλλοίωση του πλαισίου ανάγνωσης των τριπλετών ή 

την αλλοίωση μιας τριπλέτας που οδηγεί σε αντικατάσταση του αμινοξέος.        

                                      

   Πώς προκαλούνται οι μεταλλαγές; 

  

Οι τεχνητά προκαλούμενες μεταλλαγές έχουν ως αιτία τις ακτινοβολίες και 

τα χημικά μεταλλαξογόνα. Το πρώτο μεταλλαξογόνο που ανακαλύφθηκε ήταν οι 

ακτίνες Χ από το Muller το 1927, ο οποίος έδειξε ότι οι συχνότητες των 

προκαλούμενων μεταλλαγών εξαρτώνται από τη δόση της ακτινοβολίας.  

Οι ακτίνες Χ, αλλά και οι άλλες ιονίζουσες ακτινοβολίες (ραδιενέργεια) 

προκαλούν σπασίματα των χρωμοσωμάτων, οξειδώνουν τις   δεοξυριβόζες   και   

απαμινώνουν  τις   βάσεις   και    δημιουργούν 

υπεροξείδιο του υδρογόνου και δραστικές ρίζες υδροξυλίου και υπεροξειδίου, που 

προκαλούν περαιτέρω οξειδώσεις στο DNA. Με παρόμοιο τρόπο η υπεριώδη 

ακτινοβολία απορροφάται από τις αζωτούχες βάσεις και προκαλεί διμερισμό κυρίως 

της θυμίνης με αποτέλεσμα τέτοια διμερή να αλλοιώνουν την έλικα του DNA και να 

παρεμβαίνουν στην αντιγραφή.  

Τα χημικά μεταλλαξογόνα είναι ουσίες όπως το νιτρώδες οξύ, η υδροξυλαμίνη, οι 

αλκυλιωτικοί παράγοντες, η καφεΐνη, τα  ανάλογα των βάσεων, τα οργανικά 

υπεροξείδια, η φορμαλδεΰδη, η ουραιθάνη, τα αλκαλοειδή, οι φαινόλες και κινόνες, 

κ.ά. Οι ουσίες αυτές έχουν την ικανότητα να τροποποιούν τη χημεία των βάσεων και 

να οδηγούν σε λαθεμένο ζευγάρωμα κατά την αντιγραφή ή να προκαλούν σπασίματα 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 173 

στα χρωμοσώματα σε όλα τα είδη των οργανισμών. Ορισμένες από αυτές τις ουσίες 

έχουν ισχυρή καρκινογόνο δράση. Άλλοι παράγοντες που προκαλούν μεταλλάξεις 

είναι η θερμοκρασία, καθώς και άλλα γενετικά φαινόμενα, όπως ο διασκελισμός, η 

μεταφορά γενετικού υλικού μέσω ιών και η δράση μεταθετών στοιχείων. 

Οι αυτόματες μεταλλαγές, που ορίζονται ως αλλαγές στο κληρονομικό υλικό 

που δημιουργούνται με την απουσία οποιασδήποτε συνειδητής επίδρασης 

μεταλλαξογόνων, οφείλονται σε λάθη κατά το μηχανισμό της αντιγραφής του 

γενετικού υλικού. Αυτού του είδους οι μεταλλαγές γίνονται με ρυθμούς 10
–5

  έως 10
–8

 

ανά γονίδιο και ανά γενιά, ανάλογα με τον οργανισμό. Οι συχνότητες αυτόματων 

μεταλλαγών είναι υψηλότερες στους ιούς και μικροοργανισμούς από ότι στους 

ευκαρυωτικούς οργανισμούς. Οι μεταλλαγές αυτές είναι αναγκαίες σαν βάση για την 

εξέλιξη, αφού δημιουργούν τον πολυμορφισμό και την ποικιλότητα των ιδιοτήτων σε 

ένα είδος, από τις οποίες οι καλύτερα προσαρμοσμένες κάθε φορά στο περιβάλλον 

επικρατούν (φυσική επιλογή).  

   

   Τι γνωρίζετε για την μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία; 

  

Ο όρος θαλασσαιμία ή μεσογειακή αναιμία αναφέρεται σε μια ομάδα 

κληρονομικών αναιμιών που χαρακτηρίζονται από ελαττωμένη σύνθεση μιας ή 

περισσοτέρων πολυπεπτιδικών αλυσίδων της αιμοσφαιρίνης, με αποτέλεσμα τη 

μείωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων σε μέγεθος και αριθμό. Ο όρος προέρχεται από 

την ελληνική λέξη θάλασσα, γιατί η θαλασσαιμία συναντάται κυρίως στους 

πληθυσμούς που ζουν γύρω στη Μεσόγειο. Γενετικά οι μεσογειακές αναιμίες 

κατατάσσονται σε β και α, ανάλογα με το ποια αλυσίδα της αιμοσφαιρίνης 

παρουσιάζει πρόβλημα. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η αιμοσφαιρίνη Α αποτελείται 

από δύο α και δύο β πρωτεϊνικές αλυσίδες (α2β2).  

α) Ετερόζυγη β-θαλασσαιμία (στίγμα μεσογειακής αναιμίας): Οφείλεται στην 

απλή ετερόζυγη κατάσταση των γονιδίων που προκαλούν την αναστολή της 

σύνθεσης της β-αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης. Τα άτομα αυτά παρουσιάζουν ελάχιστη 

αναιμία, χωρίς να 

επηρεάζεται η φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Αν παντρευτούν δύο φορείς 

στίγματος β-μεσογειακής αναιμίας οι πιθανότητες να γεννηθεί παιδί με ομόζυγο β-

μεσογειακή αναιμία είναι 25 %. 
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β) Ομόζυγη β-θαλασσαιμία ή νόσος του Cooley: Τα γονίδια που επιφέρουν την 

αναστολή της β αλυσίδας εκφράζονται σε διπλή δόση με αποτέλεσμα να προκαλείται 

ισχυρή αναστολή της β αλυσίδας και συνεπώς έλλειψη ή πλήρη απουσία της 

αιμοσφαιρίνης Α. Τα συμπτώματα της βαριάς αναιμίας γίνονται ορατά αμέσως μετά 

την γέννηση. Τα άτομα αυτά χρειάζονται συνεχείς μεταγγίσεις αίματος για να 

επιβιώσουν.  

γ) Ομόζυγη α-μεσογειακή αναιμία ή α-θαλασσαιμία: Είναι θνησιγόνα 

κατάσταση, γιατί λείπουν τελείως οι αλυσίδες α σε έμβρυα που φέρουν σε διπλή δόση 

τα γονίδια της α-μεσογειακής αναιμίας. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι εκτός από την αιμοσφαιρίνη Α (α2β2), υπάρχει στον 

άνθρωπο η αιμοσφαιρίνη Α2 (α2δ2) και επιπλέον στο έμβρυο η αιμοσφαιρίνη Gower-1 

(ζ2ε2), οι αιμοσφαιρίνες Gower -2, Bart’s (γ4), Portland και η αιμοσφαιρίνη F (α2γ2). 

Στην β-μεσογειακή αναιμία παράγεται η εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη F, για να καλύψει το 

κενό της έλλειψης ή υποπαραγωγής της αιμοσφαιρίνης Α. Επιπλέον, υπάρχει η 

αιμοσφαιρίνη Lepore (α2(β-δ)2), που περιέχει την υβριδική β-δ αλυσίδα και η 

εμφάνισή της σχετίζεται με ενδιάμεσου τύπου μεσογειακή αναιμία.    

   

   Τι γνωρίζετε για τον προγεννητικό έλεγχο; Τι είναι η γενετική συμβουλή; 

  

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πραγματική πρόοδος στις προσπάθειες πρόγνωσης 

των πιθανών ανωμαλιών του εμβρύου. Οι πιο απλές προγεννητικές εξετάσεις 

γίνονται με την εξέταση αίματος, όπου ανιχνεύονται αντισώματα έναντι τού 

μεγαλοκυτταροϊού, της ερυθράς, 

του τοξοπλάσματος, της ηπατίτιδας Β και C, της λιστέριας, των μυκοπλασμάτων, των 

χλαμυδίων του τραχώματος, του HIV και του απλού έρπητα ΙΙ. Σκοπός είναι να γίνει 

πρόωρη διάγνωση νοσημάτων που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του εμβρύου. Με τον 

ίδιο στόχο γίνονται προγεννητικές διαγνώσεις για όλες σχεδόν τις χρωμοσωμικές 

νόσους, με μικρό κίνδυνο για τη μητέρα.  

Ο έλεγχος του εμβρύου με υπερήχους μπορεί να διαγνώσει ανωμαλίες του 

εγκεφάλου ή της ανάπτυξης του εμβρύου, ακόμη και το σύνδρομο Down με μέτρηση 

της ποσότητας υγρού στον αυχένα του εμβρύου κατά την 11η και 13η εβδομάδα της 

κυήσεως. Ο υπερηχογραφικός έλεγχος δεν έχει καμιά επίδραση στο έμβρυο ή στη 

μητέρα.  
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Για τις χρωμοσωμικές και γονιδιακές ασθένειες απαιτείται να γίνει έλεγχος του 

καρυότυπου ή γονιδιακή εξέταση του εμβρυϊκού DNA (μέθοδος PCR), μετά από 

λήξη κυττάρων του εμβρύου. Αυτό μπορεί να γίνει με μια διαδικασία που ονομάζεται 

αμνιοκέντηση. Η λήψη του δείγματος γίνεται με εισαγωγή μιας βελόνας στην 

αμνιακή κοιλότητα, δηλαδή τον γεμάτο με υγρό σάκο μέσα στον οποίο αναπτύσσεται 

το έμβρυο. Το αμνιακό υγρό περιέχει κύτταρα του εμβρύου, τα οποία αφού 

αναπτυχθούν σε κυτταροκαλλιέργεια για δέκα ημέρες έως τρεις εβδομάδες, μπορούν 

να υποστούν επεξεργασία για την παρατήρηση των χρωμοσωμάτων και την 

κατασκευή του καρυότυπου ή τον έλεγχο του DNA για την ύπαρξη μεταλλαγών σε 

γονίδια όπως αυτά των α και β σφαιρινών. Η αμνιοκέντηση με τη βοήθεια του 

υπερηχοσκοπίου γίνεται σήμερα χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο κατά την 14η έως 16η 

εβδομάδα της κυήσεως και μας δίνει προγεννητική διάγνωση για αρκετές ασθένειες, 

όπως η συγγενής υπερουριαιμία (σύνδρομο Lesch-Nyman), η φαινυλκετονουρία, η 

κυστική ίνωση, η έλλειψη α1-αντιθρυψίνης, η αιμορροφιλία, η δρεπανοκυτταρική 

αναιμία, η α και β-θαλασσαιμία, το σύνδρομο του Hunter, το σύνδρομο Hurlet, η 

έλλειψη του ενζύμου α-1-4-γλυκοζιδάση, το ρετινοβλάστωμα, τα σύνδρομα Down, 

Turner, Kleineflter, Patau, Edwards, κ.ά. Εναλλακτική μέθοδος προγεννητικού 

ελέγχου είναι η λήψη χοριακών λαχνών, που περιέχουν εμβρυϊκά κύτταρα, κατά την 

9-12 εβδομάδα της κυήσεως. Η μέθοδος μας δίνει τη δυνατότητα πιο έγκαιρης 

διάγνωσης. 

Η γενετική συμβολή αναφέρεται στο σύνολο των ενεργειών που α) 

επιβεβαιώνουν τη διάγνωση μιας γενετικής νόσου, β) εκτιμούν τους κινδύνους 

επανεμφάνισής της, γ) γνωστοποιούν στον ασθενή την πιθανότητα  επανεμφάνισης 

και  δ)  δίνουν  πληροφορίες  σχετικά με  τις πιθανές ιατρικές, οικονομικές, 

ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Ο συμβουλευόμενος ή η οικογένειά του 

πληροφορείται για όλες τις δυνατότητες επιλογής που έχει και υποβοηθείται να 

ξεπεράσει τα διάφορα ψυχολογικά και ιατρικά προβλήματα, που δημιουργούνται από 

τη γενετική νόσο. Τη γενετική συμβουλή μπορούν να δώσουν εκείνοι (γιατροί, 

γενετιστές, ειδικοί επιστήμονες) που είναι ενήμεροι πάνω στο ιδιαίτερο γενετικό 

νόσημα, που έχουν την εμπιστοσύνη των ατόμων με το συγκεκριμένο πρόβλημα και 

που μπορούν να χειριστούν με υπευθυνότητα και ευαισθησία τέτοιου είδους 

καταστάσεις. 
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3.6 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  Τα γονίδια δεν αλληλεπιδρούν μόνο μεταξύ τους αλλά και με το περιβάλλον 

διαμορφώνοντας έτσι τον τελικό φαινότυπο. Ο φαινότυπος λοιπόν ίσος προς το 

άθροισμα του «γενοτύπου και του περιβάλλοντος».Οι λέξεις γονότυπος και 

φαινότυπος πλάστηκαν από τον Wilhelm Johannsen που πρώτος αντιλήφθηκε τη 

σημασία του περιβάλλοντος. Στη φύση υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου το μη 

γενετικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει το φαινότυπο ενός οργανισμού σε 

οποιοδήποτε επίπεδο οργάνωσης. Τέτοια παραδείγματα είναι το χρώμα των 

λουλουδιών του φυτού Primulla, που σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 30 °C 

εμφανίζει λευκά άνθη και σε χαμηλότερη κόκκινα άνθη, το μαύρο χρώμα στα 

άκρα (πόδια, αυτιά, ουρά, μύτη) των κουνελιών των Ιμαλαΐων σε σχέση με το 

λευκό χρώμα του τριχώματος στο υπόλοιπο σώμα των κουνελιών, που οφείλεται 

στο γεγονός ότι το θερμοευαίσθητο ένζυμο που ελέγχει το χρώμα λειτουργεί μόνο 

στην μικρότερη από 34 °C θερμοκρασία των άκρων. Επίσης η λαγωχειλία 

οφείλεται στο γονότυπο, αλλά είναι και απόρροια περιβαλλοντικής επίδρασης, 

όταν χορηγηθεί στη μητέρα κορτιζόνη ή εκτεθεί σε χαμηλή συγκέντρωση 

οξυγόνου. Ένα άλλο παράδειγμα αφορά σε χαρακτηριστικά που κληρονομούνται 

με συνεχή τρόπο, όπως είναι το ύψος του ανθρώπου, το χρώμα του δέρματος ή ο 

δείκτης νοημοσύνης (IQ). Το πώς θα εκδηλωθούν οι ιδιότητες αυτές στο 

φαινότυπο εξαρτάται και από το περιβάλλον, έτσι το τελικό ύψος ενός ατόμου 

είναι συνάρτηση των γονιδίων αλλά και της διατροφής ή το χρώμα του δέρματος 

εξαρτάται και από το γεωγραφικό πλάτος που ζει το άτομο ή από το χώρο 

εργασίας του (έκθεση στον ήλιο). Συμπερασματικά, το περιβάλλον έχει για τον 

οποιοδήποτε οργανισμό, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, όχι μόνο 

ρυθμιστικό, αλλά και δημιουργικό ρόλο και πολλές φορές τον ίδιο 

αποφασιστικό ρόλο με το γονότυπο. 

  Πολλές φορές το περιβάλλον γίνεται «εχθρικό» για τους οργανισμούς, συνήθως με 

την άπληστη και άφρονα επέμβαση του ανθρώπου. Στο κεφάλαιο των μεταλλαγών 

αναπτύχθηκε η μεταλλαξιογόνος δράση των ακτινοβολιών. Οι ακτίνες Χ, γ, α και 

β, μπορούν να προκαλέσουν το θάνατο οποιοδήποτε οργανισμού σε περίπτωση 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 177 

υπερβολικής έκθεσης σε αυτές, αλλά και ανεπανόρθωτες βλάβες στα σωματικά 

κύτταρα, όπως εγκαύματα, λευχαιμία, μελανώματα, σαρκώματα, κ.ά. Στα 

γεννητικά κύτταρα δημιουργούν μεταλλάξεις, οι οποίες μεταβιβάζονται στους 

απογόνους, με συνέπεια την τερατογένεση ή την εμφάνιση δυσμορφιών εξαιτίας 

γονιδιακών ή χρωμοσωμικών αλλοιώσεων. Τέτοιο παράδειγμα εξωγενούς 

επίδρασης με δραματικά αποτελέσματα ήταν η επίδραση των ραδιενεργών 

στοιχείων που ελευθερώθηκαν μετά την έκρηξη στον πυρηνικό σταθμό του 

Τσερνόμπιλ της Ουκρανίας στις 26 Απριλίου 1986, ώρα 1:20 π.μ.. Ενδεικτικό των 

τραγικών επιπτώσεων της ραδιενέργειας είναι ότι 54 χρόνια μετά την έκρηξη της 

πυρηνικής βόμβας στη Χιροσίμα προστίθενται νέα θύματα στο μακρύ κατάλογο 

των νεκρών.  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ  

  

   Ποιες ήταν οι επιπτώσεις από το ατύχημα του Τσέρνομπιλ στον Ελλαδικό 

χώρο; 

  

Το Σάββατο 3 Μαΐου 1986 το ραδιενεργό νέφος από το ατύχημα του Τσέρνομπιλ 

σκέπασε τον Ελλαδικό χώρο. Το νέφος περιείχε καίσιο, ιώδιο-131, τελούριο, βάριο, 

λανθάνιο, κ.ά και η όποια επίδρασή του έγινε δυσμενέστερη από τις βροχοπτώσεις 

που σημειώθηκαν τις μέρες εκείνες με αποτέλεσμα την διείσδυση του καισίου στο 

έδαφος των αντίστοιχων περιοχών.  

Η απορρόφηση ραδιενέργειας του πληθυσμού από το ατύχημα του Τσέρνομπιλ 

έγινε με τους εξής τρόπους: 

α) Εξωτερική ακτινοβόληση από ραδιονουκλίδια του νέφους, με άμεση επαφή με 

το δέρμα και τα ρούχα, καθώς και από την ακτινοβόληση του εδάφους. Η επιβάρυνση 

υπολογίζεται σε 24,6 mrem σε κάθε άνθρωπο  επί 24ώρου έκθεσης. Η μέση τιμή 

εκτιμάται σε 2,4 mrem. 

β) Εσωτερική ακτινοβόληση λόγω εισπνοής: Η συνολική επιβάρυνση είναι 5 

mrem για τα παιδιά και 7 mrem για τους ενήλικες. 

γ) Εσωτερική ακτινοβόληση από πρόσληψη νερού: Από μετρήσεις που έγιναν 

στα δείγματα νερού η ραδιενέργεια που έχει ληφθεί από κάθε άτομο δεν ξεπερνά τα 

250 Bq για τους ενήλικες και τα 150 Bq για τα παιδιά, που ισοδυναμεί με δόση 0,5 

mrem. 
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δ) Εσωτερική ακτινοβόληση από τροφές: Η συνολική εκτιμώμενη επιβάρυνση 

ήταν 51,75-61,61 mrem για τους ενήλικες 48,69-58,13 mrem για τα παιδιά. 

Για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης η ραδιονόσηση στον άνθρωπο προκαλείται 

με δόση 150 rem, ενώ η μέση δόση ακτινοβολίας που δέχεται ένας άνθρωπος από 

φυσικές πηγές είναι 250 mrem το χρόνο (0,68 mrem/ημέρα). 

Από τη ραδιομόλυνση αναμένονται για τον Ελληνικό πληθυσμό 204 επιπλέον 

περιπτώσεις καρκίνων στις 600.000 που θα συμβούν τα επόμενα 30 χρόνια. Επίσης οι 

225.000 γεννήσεις παιδιών με γενετικές ανωμαλίες θα αυξηθούν κατά 58 στα 

επόμενα 30 χρόνια. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Μετά την έκρηξη του πυρηνικού αντιδραστήρα στο Τσέρνομπιλ, τον 

Απρίλιο του 1986, στις περιοχές της Ουκρανίας που γειτονεύουν με το πυρηνικό 

εργοστάσιο γεννήθηκαν από φυσιολογικούς γονείς παιδιά με σωματικές 

ανωμαλίες όπως παιδιά με ένα χέρι και άλλα χωρίς μαλλιά. Που οφείλονται τα 

περιστατικά αυτά; 

  

Απάντηση 

  

Δύο είναι οι λόγοι που μπορεί να γεννηθούν παιδιά με σωματικές ανωμαλίες μετά 

την έκθεση στη ραδιενέργεια: 

α) Η μητέρα να ήταν έγκυος τη χρονική περίοδο του ατυχήματος, οπότε η 

επιβάρυνση με ραδιενέργεια του εμβρύου να ήταν τέτοια ώστε να εκδηλώθηκαν 

δυσμορφίες. 

β) Οι δυσμορφίες μπορεί να οφείλονται σε μεταλλαγές που είχαν υποστεί οι 

γαμέτες από την έκθεση στη ραδιενέργεια. Κυρίως στα ωάρια παρουσιάζονται 

μεταλλαγές, επειδή ο αριθμός τους είναι περιορισμένος και παραμένουν στη φάση 

της μείωσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

Από μελέτες που έγιναν στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι κατά την περίοδο 1948-

1953, το 0,92 % των νεογέννητων παρουσίασαν παραμορφώσεις, ενώ το ποσοστό 

των αγοριών και κοριτσιών δεν αλλοιώθηκε τα επόμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι 

αλλοιώσεις στους γαμέτες δεν είναι τόσο σημαντική όσο οι βλάβες στα σωματικά 

κύτταρα μετά από έκθεση σε ραδιενέργεια. 
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2) Από το γάμο δύο ανθρώπων που έχουν το στίγμα της μεσογειακής 

αναιμίας ποια πιθανότητα υπάρχει να γεννηθεί παιδί με μεσογειακή αναιμία ; 

Ποια είναι η πιθανότητα να γεννηθεί υγιές παιδί; 

  

Απάντηση 

  

Όταν δύο άνθρωποι έχουν στίγμα μεσογειακής αναιμίας σημαίνει ότι είναι 

ετερόζυγοι για το αντίστοιχο γονίδιο που προκαλεί έλλειψη της β αλυσίδας της 

αιμοσφαιρίνης. Ο τρόπος κληρονόμησης του χαρακτηριστικού είναι μεντελικός και 

αναμένουμε μια φαινοτυπική αναλογία 3:1, δηλαδή μια πιθανότητα 25% να γεννηθεί 

παιδί με μεσογειακή αναιμία. Σχηματικά αν με β συμβολίσουμε το υπολειπόμενο 

γονίδιο που προκαλεί την έλλειψη της β αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης μπορούμε να 

γράψουμε: 

  

γονείς :            Ββ             Χ            Ββ       ετερόζυγοι με στίγμα 

  

γαμέτες:         Β ,    β       και           Β  ,     β 

  

  

  

παιδιά:  ΒΒ (υγιές),  Ββ (στίγμα),  βΒ (στίγμα),  ββ (άρρωστο) 

                 25 %                           50 %                        25 % 

  

Όπως προκύπτει από τη διασταύρωση η πιθανότητα να γεννηθεί άρρωστο παιδί 

είναι 25 %, ίδια με την πιθανότητα να έχουμε παιδί υγιές χωρίς στίγμα. Η πιθανότητα 

να γεννηθεί παιδί με στίγμα είναι 50 %. Τα άτομα με στίγμα θεωρούνται και είναι 

φυσιολογικά χωρίς κανένα πρόβλημα  υγείας. 

  

  

  

3) Η μεσογειακή αναιμία απαντάται με μεγάλη συχνότητα στη χώρα μας. Οι 

άνθρωποι που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία υφίστανται συχνές μεταγγίσεις. 

Συσχετίστε το γεγονός αυτό με την εθελοντική αιμοδοσία. Συγκεντρώστε 
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στοιχεία, ετοιμάστε παρουσίαση για τους μαθητές του σχολείου με την παρουσία 

γονέων αιμοδοτών. 

  

Απάντηση 

  

Σημείωση: Η εργασία αυτή αποτελεί συλλογική δουλειά των μαθητών σε 

συνεργασία με τους καθηγητές τους και τους γονείς. Τα κύρια σημεία αυτής της 

παρουσίασης πρέπει να αφορούν στα παρακάτω θέματα. 

  

α) Η ομόζυγη β-μεσογειακή αναιμία (νόσος του Cooley) είναι αρρώστια που 

χαρακτηρίζεται από βαριά αναιμία ήδη από τη βρεφική ηλικία, παραμορφώσεις του 

σκελετού, καθυστέρηση στην ανάπτυξη και διόγκωση των σπλάχνων. Η μόνη 

θεραπεία που προσφέρεται είναι οι συνεχείς μεταγγίσεις αίματος. Η μεσογειακή 

αναιμία αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα ιατροκοινωνικά προβλήματα. Υπολογίζεται 

ότι πάνω από 4000 άτομα πάσχουν από την ασθένεια. Όλοι οι άρρωστοι έχουν 

ανάγκη από τακτική ιατρική παρακολούθηση σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Η 

πνευματική ανάπτυξη των αρρώστων είναι φυσιολογική, αλλά η εξάρτησή τους από 

τις συνεχείς μεταγγίσεις τους δημιουργεί δισεπίλυτα πολλές φορές εργασιακά, 

ψυχολογικά και ιατρικά προβλήματα. 

β) Η μεγάλη ζήτηση αίματος από τους ανθρώπους αυτούς δημιουργεί επιτακτικά 

την αναγκαιότητα ενίσχυσης της εθελοντικής αιμοδοσίας στη χώρα μας, έτσι ώστε να 

υπάρχει επάρκεια αίματος ικανή να καλύψει τη ζήτηση. 

γ) Η πρόληψη της ασθένειας είναι ο μόνος τρόπος μείωσης των κρουσμάτων 

ομόζυγης β-μεσογειακής αναιμίας. Η πρόληψη είναι δυνατή και βασίζεται στην 

αναγνώριση των φορέων, δηλαδή των ατόμων με στίγμα β-μεσογειακής αναιμίας. 

Έτσι, θα αποφευχθούν γεννήσεις παιδιών με τη νόσο του Cooley, ως αποτέλεσμα 

γάμων δύο ατόμων με στίγμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο προγεννητικός έλεγχος θα 

μπορεί να αποτρέψει τη γέννηση ενός άρρωστου παιδιού. Η ύπαρξη ειδικών κέντρων, 

όπως το Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας, έχει ως στόχο την ακριβή καταγραφή των 

φορέων και ασφαλώς λειτουργεί ως διαγνωστικό και συμβουλευτικό κέντρο για κάθε 

ενδιαφερόμενο. 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (του σχολικού βιβλίου)   

  

1) Να αντιστοιχίσετε τις προτάσεις της αριστερής στήλης με τους όρους της 

δεξιάς στήλης: 

  

Απάντηση 

  

Η προσκόλληση του εμβρύου στο ενδομήτριο                   Τοκετός 

Ένωση του ωαρίου με το σπερματοζωάριο                         Γονιμοποίηση 

Ερχομός ενός παιδιού στον κόσμο                                      Εγκυμοσύνη 

Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται μια 

γυναίκα που περιμένει παιδί                                                 Εμφύτευση  

  

2) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που 

συμπληρώνει σωστά την πρόταση: 

Τα χρωμοσώματα μπορεί να παρατηρηθούν 

α/ στον πυρήνα όλων των κυττάρων 

β/ στον πυρήνα, μόνο κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης 

γ/ στους γαμέτες τη στιγμή της γονιμοποίησης 

δ/ στο ωάριο 

  

Απάντηση 

  

Η πρόταση συμπληρώνεται σωστά με την επιλογή β. Έτσι η ολοκληρωμένη 

πρόταση διαμορφώνεται ως εξής: 

Τα χρωμοσώματα μπορεί να παρατηρηθούν στον πυρήνα, μόνο κατά τη διάρκεια 

της κυτταρικής διαίρεσης. 

  

3) Να γράψετε προτάσεις στις οποίες να χρησιμοποιήσετε σωστά τους όρους: 

ωάριο, σπερματοζωάριο, γονιμοποίηση, ζυγωτό, έμβρυο, πλακούντας, 

εμφύτευση, κύηση, τοκετός, γαλουχία. 

  

Απάντηση 
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– Ωάριο ονομάζεται το γαμετικό κύτταρο του θηλυκού ατόμου. 

– Κάθε 28 ημέρες ελευθερώνεται ένα ωάριο από κάθε ωοθήκη.  

– Ένα μόνο σπερματοζωάριο γονιμοποιεί το ωάριο. 

– Το διάφραγμα εμποδίζει την είσοδο των σπερματοζωαρίων στην μήτρα. 

– Τα σπερματοζωάρια αποτελούνται από κεφαλή και ουρά και κινούνται με 

ταχύτητα 3-4 χιλιοστά ανά λεπτό στη γεννητική περιοχή της γυναίκας. 

– Η γονιμοποίηση γίνεται στον ωαγωγό. 

– Η γονιμοποίηση αποτελεί την αρχή μιας νέας ζωής. 

– Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μια μέθοδος γονιμοποίησης του ωαρίου 

έξω από το σώμα της γυναίκας. 

– Το ζυγωτό είναι το διπλοειδές κύτταρο που προκύπτει από τη γονιμοποίηση. 

– Το ζυγωτό με συνεχείς κυτταρικές διαιρέσεις σχηματίζει το έμβρυο. 

– Το έμβρυο ύστερα από πέντε ημέρες προσκολλάται στη μήτρα. 

– Η περίοδος ανάπτυξης του εμβρύου διαρκεί στον άνθρωπο 40 εβδομάδες. 

– Ο πλακούντας χρησιμεύει στη θρέψη του εμβρύου. 

– Ο πλακούντας αποβάλλεται κατά τη διάρκεια του τοκετού. 

– Η προσκόλληση του εμβρύου στη μήτρα ονομάζεται εμφύτευση. 

– Η διαδικασία της εμφύτευσης εμποδίζεται με το σπείραμα. 

– Η κύηση αρχίζει με την εμφύτευση του ωαρίου στη μήτρα. 

– Κατά τους τρεις πρώτους μήνες της κύησης υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για 

δυσπλασίες. 

– Η πολύδυμη κύηση αναφέρεται στην ανάπτυξη ταυτόχρονα δύο ή 

περισσοτέρων εμβρύων. 

– Ο τοκετός αρχίζει με μικρές συσπάσεις της μήτρας. 

– Με την έξοδο του πλακούντα και του αμνιακού σάκου ολοκληρώνεται ο 

τοκετός. 

– Η γαλουχία παίζει σπουδαίο ρόλο στην υγεία του μωρού. 

– Η περίοδος της γαλουχίας διαρκεί 1-2 μήνες, αλλά μπορεί να φτάσει και στους 

6 μήνες. 

  

4) Σε τι διαφέρει ένα γονίδιο από ένα χρωμόσωμα; 

  

Απάντηση 
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Οι διαφορές είναι οι εξής: α) το γονίδιο αποτελείται από περιορισμένο αριθμό 

βάσεων, ενώ το χρωμόσωμα από εκατομμύρια βάσεις και περιέχει χιλιάδες γονίδια. 

β) Το γονίδιο μεταφέρει μία γενετική πληροφορία, ενώ το χρωμόσωμα πάρα 

πολλές. 

γ) Το χρωμόσωμα αποτελεί την συμπυκνωμένη δομή της χρωματίνης κατά την 

κυτταρική διαίρεση, ενώ το γονίδιο αποτελεί μικρή κωδική περιοχή του DNA και 

λειτουργεί κατά τη μεσόφαση ή όταν το κύτταρο σταματά τις διαιρέσεις. 

  

  

  

5) Να συγκρίνετε τον αριθμό των χρωμοσωμάτων σε ένα σωματικό κύτταρο 

και σε ένα γαμέτη του ανθρώπου, Τι διαπιστώνετε; 

  

Απάντηση 

  

Τα γαμετικά κύτταρα περιέχουν τον μισό αριθμό χρωμοσωμάτων σε σχέση με τα 

σωματικά κύτταρα. Τα σπερματοζωάρια και τα ωάρια περιέχουν 23 χρωμοσώματα 

και είναι απλοειδικά, ενώ τα σωματικά κύτταρα 46 χρωμοσώματα ή 23 ζεύγη 

ομολόγων χρωμοσωμάτων και είναι διπλοειδικά. Πρέπει να τονίσουμε ότι τα 

γαμετικά κύτταρα έχουν όλες τις γενετικές πληροφορίες, όλα τα γονίδια του 

οργανισμού σε ένα μόνο αντίτυπο και όχι σε ζεύγη αλληλομόρφων. 

  

6) Να εξηγήσετε γιατί τα μονοωϊκά δίδυμα είναι πάντοτε του ίδιου φύλου. 

Γιατί τα διωϊκά δίδυμα μπορεί να είναι του ίδιου ή διαφορετικού φύλου; 

  

Απάντηση 

  

Τα μονοωϊκά δίδυμα προέρχονται από ένα ωάριο ή με άλλα λόγια από το ίδιο 

ζυγωτό (μονοζυγωτικά δίδυμα), όταν στο στάδιο των δύο κυττάρων αυτά για 

άγνωστο λόγο διαχωρίζονται, όποτε προκύπτουν δύο πανομοιότυπα έμβρυα και 

επομένως θα είναι του ίδιου φύλου, αφού προέρχονται από το ίδιο ωάριο και 

σπερματοζωάριο. Τα διωικά δίδυμα προέρχονται από δύο ωάρια, που ωριμάζουν 

ταυτόχρονα και γονιμοποιούνται από διαφορετικά σπερματοζωάρια. Συνεπώς τα 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 184 

δίδυμα αυτά θα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και το φύλο τους μπορεί να είναι 

το ίδιο, μπορεί και διαφορετικό. 

  

7) Ο κος και η κα Βιολογίτη έχουν τρία αγόρια. Πιστεύουν ότι το επόμενο 

παιδί που θα κάνουν θα είναι κορίτσι. Συμφωνείται; Να αιτιολογήσετε την 

απάντησή σας. 

  

Απάντηση 

  

Η άποψη του ζευγαριού δεν είναι σωστή. Οι πιθανότητα το επόμενο παιδί τους να 

είναι κορίτσι παραμένει 50%, όσο ήταν και για το πρώτο παιδί τους. Η πιθανότητα 

αυτή έχει δεν μειώνεται αφού ο αριθμός των απογόνων είναι στατιστικά ασήμαντος. 

Αν ο άνθρωπος είχε την ικανότητα να γεννήσει 50 ή 100 παιδιά τότε η θεωρητική 

αναλογία θα είχε εκφραστεί με απόλυτο τρόπο στους απογόνους. Αυτό μπορεί να 

φανεί στο σύνολο των γεννήσεων σε ετήσια βάση όπου το 50 % περίπου των παιδιών 

είναι αγόρια και το άλλο μισό κορίτσια.  

  

8) Στα κουνέλια, το γονίδιο Κ, για το κοντό τρίχωμα, επικρατεί του γονιδίου 

κ, για το μακρύ τρίχωμα. Από τη διασταύρωση ενός κουνελιού με κοντό τρίχωμα 

με ένα κουνέλι που είχε μακρύ τρίχωμα γεννήθηκαν κουνελάκια, από τα οποία τα 

μισά είχαν κοντό τρίχωμα και τα άλλα μισά μακρύ. Πώς μπορείτε να εξηγήσετε 

αυτή την αναλογία φαινοτύπων στα κουνελάκια; Ποιοι είναι οι γονότυποι των 

γονέων τους και ποιοι θα είναι οι γονότυποι των απογόνων τους, αν 

διασταυρωθούν τα κουνελάκια μεταξύ τους; 

  

Απάντηση 

  

Το γονίδιο για το κοντό και μακρύ τρίχωμα κληρονομείται με μεντελικό τρόπο 

και το γονίδιο για το μακρύ τρίχωμα είναι υπολειπόμενο   οπότε  για   να  

 εκφραστεί    στο   φαινότυπο  πρέπει  να 

βρίσκεται σε ομοζυγωτία. Συνεπώς, το κουνέλι με κοντό τρίχωμα της πατρικής 

διασταύρωσης θα έχει πιθανό γονότυπο ΚΚ ή Κκ και το κουνέλι με μακρύ τρίχωμα 

γονότυπο κκ. Αν διασταυρωθούν τα αμιγή στελέχη ΚΚ Χ κκ, τότε σύμφωνα με τον 

νόμο της ομοιομορφίας του Μέντελ, όλοι οι απόγονοι θα είναι ίδιοι, δηλαδή τα 
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κουνελάκια θα είχαν όλα κοντό τρίχωμα. Όμως τα κουνελάκια έχουν κοντό και 

μακρύ τρίχωμα σε αναλογία 1:1. Άρα, το πατρικό κουνέλι με κοντό τρίχωμα δεν ήταν 

αμιγές αλλά υβρίδιο. Η διασταύρωση μπορεί σχηματικά τα δοθεί ως εξής: 

      

  πατρικά:     Κκ (κοντό τρίχωμα)      Χ      κκ (κοντό τρίχωμα) 

  

  γαμέτες:      Κ ,  κ                 και            κ   ,    κ       

  

  

  

  

F1 γενιά:    Κκ,       Κκ,        κκ,          κκ 

αναλογία   1 (κοντό τριχ.) : 1 (μακρύ τριχ.)  

  

Αν διασταυρωθούν τα κουνελάκια της F1 γενιάς μεταξύ τους οι γονότυποι των 

απογόνων θα είναι Κκ και κκ σε αναλογία 1:1, ακριβώς όπως και με την πατρική 

διασταύρωση. 

  

9) Παλαιότερα, ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε το χοίρο, για την παραγωγή 

ινσουλίνης. Σήμερα η ινσουλίνη παράγεται από βακτήρια με τις διαδικασίες της 

Γενετικής Μηχανικής. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης αυτής 

μεθόδου. 

  

Απάντηση 

  

Τα πλεονεκτήματα είναι πολύ σημαντικά με τρόπο ώστε σήμερα να είναι ο 

κυριότερος τρόπος παραγωγής ινσουλίνης για χρήση των διαβητικών ασθενών, 

α) Χαμηλότερο κόστος 

β) Δυνατότητα για παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ινσουλίνης που καλύπτει την 

ζήτηση 

γ) Παραγωγή ανθρώπινης ινσουλίνης, που γίνεται απόλυτα αποδεκτή από τον 

οργανισμό του ασθενούς, χωρίς να προκαλεί αντιδράσεις υπερευαισθησίας του 

ανοσοποιητικού συστήματος (αλλεργίες ή απόρριψη). 
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10) Να συμπληρώσετε το σταυρόλεξο: 

  

Απάντηση 

  

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΓΙΑ ............. ΔΥΝΑΤΟΥΣ ΓΕΝΕΤΙΣΤΕΣ 

   

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ 

  

  

1) Χαρακτηρίστε με τη λέξη σωστό (Σ) ή λάθος τις παρακάτω προτάσεις: 

α) Το ωάριο γονιμοποιείται από δύο ή περισσότερα σπερματοζωάρια. 

β) Η γονιμοποίηση του ωαρίου γίνεται στον ωαγωγό. 

γ) Το πρώτο σημάδι της εγκυμοσύνης είναι η απουσία έμμηνης ρύσης. 

δ) Η μέθοδος αντισύλληψης με χρήση του ελαστικού διαφράγματος εφαρμόζεται 

από τον άνδρα. 

ε) Η χρήση του προφυλακτικού προστατεύει παράλληλα από τα σεξουαλικά 

μεταδιδόμενα νοσήματα. 

στ) Το DNA είναι το γενετικό υλικό όλων των οργανισμών. 
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ζ) Το ριβονουκλεϊκό οξύ αποτελείται από τις αζωτούχες βάσεις αδενίνη, θυμίνη, 

γουανίνη και κυτοσίνη. 

η) Με τη διαδικασία της μεταγραφής παράγονται οι πρωτεΐνες. 

θ) Το πλασμίδιο είναι ένα μικρό βακτηριακό κυκλικό μόριο DNA, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ανασυνδυασμένου DNA. 

ι) Η χρωματίνη αποτελείται από DNA, πρωτεΐνες και ελάχιστο RNA. 

κ) Η μείωση συμβαίνει κατά την ανάπτυξη του οργανισμού και κατά την 

επούλωση των πληγών. 

λ) Τα άτομα με ετερόζυγη β-μεσογειακή αναιμία έχουν ανάγκη συνεχών 

μεταγγίσεων. 

μ) Ο φαινότυπος καθορίζεται από το γονότυπο, αλλά και από την επίδραση του 

περιβάλλοντος. 

  

2) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις ή φράσεις της δεξιάς στήλης με αυτές της 

αριστερής. 

δημιουργία ζυγωτού                                     κυτταρική διαίρεση        

αντισύλληψη                                                 μεταλλαγές 

δεξιόστροφη διπλή έλικα                           προφυλακτικό 

μετάφραση                                                     φαινότυπος 

ανασυνδυασμένο DNA                                γονιμοποίηση 

Dolly                                                               DNA 

χρωμόσωμα                                             σχηματισμός πολυπεπτιδικής αλυσίδας  

αλληλόμορφα γονίδια                                  Γενετική Μηχανική  

κληρονομήσιμες αλλαγές του DNA           κλωνοποίηση 

γονότυπος συν περιβάλλον                         ομόλογα χρωμοσώματα 

  

3) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει 

σωστά την κάθε πρόταση: 

Ι) Τα αλληλόμορφα γονίδια βρίσκονται 

α) στο ίδιο χρωμόσωμα 

β) στα χρωμοσώματα που καθορίζουν το φύλο 

γ) στις ίδιες θέσεις των ομολόγων χρωμοσωμάτων 

ΙΙ) Το σύνδρομο Down είναι μια χρωμοσωμική ανωμαλία που οφείλεται 

α) σε έλλειψη του χρωμοσώματος 21 
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β) στην τρισωμία του χρωμοσώματος 21 

γ) στην μετάλλαξη ενός γονιδίου 

ΙΙΙ) Το γενετικό υλικό των γαμετικών κυττάρων αποτελείται   

α) από 23 ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων 

β) από 23 μη ομόλογα χρωμοσώματα 

γ) από 11 ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων και το Χ ή Υ χρωμόσωμα. 

ΙV) Το tRNA 

α) κατευθύνει το mRNA στο κυτταρόπλασμα 

β) μεταφέρει αμινοξύ στο σύμπλεγμα mRNA- ριβοσώματος. 

γ) είναι συστατικό του ριβοσώματος. 

  

4) Συμπληρώστε με την κατάλληλη λέξη τα κενά στις προτάσεις που 

ακολουθούν: 

– Η μετακίνηση του __________  στον ωαγωγό επιτυγχάνεται χάρη στις κινήσεις 

των _________ που φέρει το επιθήλιο που καλύπτει τους ωαγωγούς. 

– Οι συσπάσεις της _______ κατά τον τοκετό είναι αποτέλεσμα της δράσης 

συγκεκριμένων  _______ . 

– Για τη θεμελίωση της μελλοντικής _______  του μωρού σπουδαίο ρόλο παίζει ο 

________ . 

– Το __________ παρεμποδίζει τη διαδικασία της  εμφύτευσης και τοποθετείται 

σε γυναίκες που έχουν ήδη ________ . 

– Το DNA έχει την ικανότητα να ___________ , με τη διαδικασία της 

__________ . 

– Κατά την μετάφραση η πολυπεπτιδική αλυσίδα ________  από το απερχόμενο 

tRNA στο ________ tRNA. 

– Οι απόγονοι που δημιουργούνται με τη μέθοδο της _________ είναι 

πανομοιότυποι, γιατί το _________ υλικό που περιέχουν είναι ακριβώς το ίδιο. 

– Τα χαρακτηριστικά που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της ζωής, δεν 

_________ και ονομάζονται __________ . 

– Η _________ του συνόλου των χρωμοσωμάτων του κυττάρου αποτελεί τον 

________ . 

– Οι ___________  αλλαγές του γενετικού υλικού ονομάζονται ________ . 
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5) Έστω ότι η μία νουκλεοτιδική αλυσίδα (Α) του διπλόκλωνου DNA περιέχει 30 

% αδενίνη και 20% γουανίνη και η δεύτερη (Β) αλυσίδα 10 % γουανίνη και 40 % 

αδενίνη. Δώστε τα ποσοστά των βάσεων στο συνολικό δίκλωνο DNA.   

 

6) Ποσοτική ανάλυση των βάσεων ενός μορίου mRNA έδωσε αδενίνη 15 %, 

ουρακίλη 25 %, γουανίνη 30%, κυτοσίνη 30%. Υπολογίστε τις αναλογίες των 

βάσεων συνολικά και στις δύο αλυσίδες του αντίστοιχου DNA από το οποίο 

μεταγράφηκε mRNA. 

  

7) Μητέρα και πατέρας βρίσκουν τη γεύση μιας χημικής ουσίας που λέγεται 

φαινυλθειουρία πολύ πικρή. Όμως δύο από τα τέσσερα παιδιά τους βρίσκουν τη 

χημική αυτή ουσία άγευστη. Αν δεχτούμε πως η ανικανότητα γεύσης της 

φαινυλθειουρίας οφείλεται σε ένα ζευγάρι αλληλομόρφων γονιδίων, τι είναι ο 

χαρακτήρας αυτός επικρατής ή υπολειπόμενος; 

  

8) Ο Μέντελ στην διάρκεια της έρευνας του εξέτασε τις ίδιες ιδιότητες ανά δύο 

για να διαπιστώσει τον τρόπο κληρονόμησής τους. Οι διασταυρώσεις αυτές 

ονομάστηκαν διυβριδικές. Μια από αυτές τις διασταυρώσεις ήταν αυτή μεταξύ φυτών 

με κόκκινα ή λευκά άνθη και λεία ή ρυτιδωμένα σπέρματα. Η ιδιότητα για τα κόκκινα 

άνθη (Κ) επικτρατεί της ιδιότητας για τα λευκά (κ) και η ιδιότητα με τα λεία 

σπέρματα (Λ) της ιδιότητας με τα ρυτιδωμένα (λ). Αν διασταυρώσουμε φυτά με 

κόκκινα άνθη και λεία σπέρματα με φυτά με λευκά άνθη και ρυτιδωμένα σπέρματα, 

ποιος θα είναι ο γονότυπος και φαινότυπος των απογόνων της F1 γενιάς; Αν 

διασταυρώσουμε τα υβρίδια της F1 γενιάς ποιος θα είναι ο γονότυπος και η αναλογία 

φαινοτύπων της F2 θυγατρικής γενιάς; Δώστε σχηματικά τις διασταυρώσεις και τα 

αποτελέσματα. 

 

 

Απαντήσεις  

 

1) α) Λάθος, β) Σωστό, γ) Σωστό, δ) Λάθος, ε) Σωστό, στ) Σωστό, ζ)Λάθος, η) 

Λάθος, θ) Σωστό, ι) Σωστό, κ) Λάθος, λ) Λάθος, μ) Σωστό. 
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2) 

          δημιουργία ζυγωτού                           κυτταρική διαίρεση        

                      αντισύλληψη                           μεταλλαγές 

δεξιόστροφη διπλή έλικα                           προφυλακτικό 

                          μετάφραση                           φαινότυπος 

     ανασυνδυασμένο DNA                           γονιμοποίηση 

                                    Dolly                           DNA 

                         χρωμόσωμα                      σχηματισμός πολυπεπτιδικής αλυσίδας  

       αλληλόμορφα γονίδια                           Γενετική Μηχανική  

  κληρονομήσιμες και μη αλλαγές  

  του DNA                                                       κλωνοποίηση 

γονότυπος συν περιβάλλον                         ομόλογα χρωμοσώματα 

  

3) Ι) Τα αλληλόμορφα γονίδια βρίσκονται στις ίδιες θέσεις των ομολόγων 

χρωμοσωμάτων (γ) 

ΙΙ) Το σύνδρομο Down είναι μια χρωμοσωμική ανωμαλία που οφείλεται στην 

τρισωμία του χρωμοσώματος 21 (β). 

ΙΙΙ) Το γενετικό υλικό των γαμετικών κυττάρων αποτελείται από 23 μη ομόλογα 

χρωμοσώματα (β). 

ΙV) Το tRNA μεταφέρει αμινοξύ στο σύμπλεγμα mRNA-ριβοσώματος (β). 

  

4) – ωαρίου, κροσσών 

– μήτρας, ορμονών 

– υγείας, θηλασμός 

– σπείραμα, τεκνοποιήσει 

– αυτοδιπλασιάζεται, αντιγραφής 

– μετακινείται, εισερχόμενο 

– κλωνοποίησης, γενετικό 

– κληρονομούνται, επίκτητα 

– απεικόνιση, καρυότυπο 

– κληρονομήσιμες, μεταλλαγές 

  

5) Θα χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα της συμπληρωματικότητας των βάσεων για 

το δίκλωνο μόριο του DNA. Έτσι, αφού η Α αλυσίδα έχει 30% αδενίνη και 20% 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 191 

γουανίνη, η συμπληρωματική της, Β αλυσίδα θα έχει 30 % θυμίνη και 20 % 

κυτοσίνη. Με τον ίδιο τρόπο αφού η Β αλυσίδα περιέχει 10% γουανίνη και 40 % 

αδενίνη, τότε η Α θα έχει 10% κυτοσίνη και 40 % θυμίνη. Συνολικά μπορούμε να 

γράψουμε:  

Α :  30% αδενίνη, 20 % γουανίνη, 10 % κυτοσίνη, 40 % θυμίνη 

Β : 10 % γουανίνη, 40 % αδενίνη, 30 % θυμίνη, 20 % κυτοσίνη 

Το συνολικό DNA περιέχει: 

      αδενίνη :   30 + 40 / 2 = 35 % 

    γουανίνη:  20 + 10 / 2 = 15 % 

    θυμίνη :      40 + 30 / 2 = 35 % 

    κυτοσίνη:  10 + 20 / 2 = 15 % 

6) Από τα ποσοστά των βάσεων στο μόριο του mRNA θα υπολογίσουμε το 

ποσοστό των βάσεων στην αλυσίδα του DNA από την οποία μεταγράφηκε το 

συγκεκριμένο mRNA, με εφαρμογή του κανόνα της συμπληρωματικότητας. Άρα ο Α 

κλώνος του DNA περιέχει: 

A κλώνος DNA:  15% θυμίνη, 25% αδενίνη, 30% κυτοσίνη, 30% γουανίνη 

Β κλώνος DNA:  15% αδενίνη, 25% θυμίνη, 30% γουανίνη, 30% κυτοσίνη  

συνολικό DNA: 20% θυμίνη, 20% αδενίνη, 30% κυτοσίνη, 30% γουανίνη.  

  

7) Ο χαρακτήρας της ανικανότητας γεύσης είναι υπολειπόμενος, ενώ η ικανότητα 

γεύσης επικρατής χαρακτήρας. Οι δύο γονείς που αισθάνονται την πικρή γεύση της 

φαινυλθειουρίας έχουν γονότυπο Γγ, είναι δηλαδή ετερόζυγοι. Τα παιδιά τους σε ένα 

ποσοστό πιθανοτήτων 25 % δεν θα αισθάνονται την γεύση της ουσίας, ενώ το 

υπόλοιπο 75 % θα αισθάνεται την πικρή γεύση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η γέννηση 

κάθε παιδιού αποτελεί ανεξάρτητο γεγονός και δεν επηρεάζεται από τις 

προηγούμενες ή επόμενες γεννήσεις. Έτυχε δύο από τα τέσσερα παιδιά να ανήκουν 

στο 25% των πιθανοτήτων. Αν ο χαρακτήρας της ανικανότητας γεύσης ήταν 

επικρατής τότε οι δύο γονείς θα ήταν ομόζυγοι για τον υπολειπόμενο χαρακτήρα 

ικανότητα γεύσης και τα παιδιά τους θα είχαν όλα την ικανότητα γεύσης. 

8)  

πατρική γενιά :                  ΚΚΛΛ       Χ         κκ λλ  

γαμέτες :                                 ΚΛ                         κλ        

  

F1 θυγατρική γενιά:            ΚκΛλ   (κόκκινα άνθη με λεία σπέρματα ) 
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Η διασταύρωση των ετεροζύγων της F1 θυγατρικής γενιάς μεταξύ τους 

σχηματικά δίνεται ως εξής: 

                                        ΚκΛλ             Χ                  ΚκΛλ 

  

γαμέτες:           ΚΛ, Κλ, κΛ, κλ                      ΚΛ, Κλ, κΛ, κλ 

  

F2 θυγατρική γενιά:              

    ΚΛ     Κλ    κΛ    κλ 

ΚΛ ΚΚΛΛ  ΚΚΛλ  ΚκΛΛ  ΚκΛλ 

Κλ ΚΚΛλ  ΚΚλλ  ΚκΛλ  Κκλλ 

κΛ  ΚκΛΛ   ΚκΛλ  κκΛΛ  κκΛλ 

κλ  ΚκΛλ   Κκλλ  κκΛλ  κκλλ 

  

Οι γονότυποι της μορφής Κ _ Λ _ έχουν κόκκινα άνθη και λεία σπέρματα, οι 

γονότυποι Κ _ λλ έχουν κόκκινα ανθη και ρυτιδωμένα σπερματα, οι γονότυποι κκΛ _ 

έχουν λευκό χρώμα άνθεων και λεία σπέρματα  και ο γονότυπος κκλλ λευκό χρώμα 

άνθεων και ρυτιδωμένα σπέρματα. 

Αφού μετρήσουμε τους φαινοτύπων των απογόνους οι αναλογίες που 

προκύπτουν είναι οι εξής: 

[κόκκινα άνθη, λεία σπέρματα]                         9 

[κόκκινα άνθη και ρυτιδωμένα σπέρματα]       3 

[ λευκά άνθη και λεία σπέρματα]                      3 

[ λευκά άνθη και ρυτιδωμένα σπέρματα]          1 

Η φαινοτυπική αναλογία 9:3:3:1 αποτελεί μεντελική αναλογία διυβριδισμού, 

δηλαδή κληρονόμηση δύο ιδιοτήτων που βρίσκονται σε διαφορετικά χρωμοσώματα 

και συνδυάζονται ανεξάρτητα. 
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4. ΟΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

  Οι εξαρτησιογόνες ουσίες είναι χημικές ουσίες που προκαλούν εθισμό, μια 

κατάσταση δηλαδή, όπου ο χρήστης διακατέχεται από μια  μη ελεγχόμενη 

επιθυμία χρησιμοποίησης των ουσιών αυτών, που οδηγεί σε μια ψυχική και 

σωματική κατάπτωση και συνοδεύεται από πολύπλοκα συμπτώματα δυσφορίας, 

πόνου και εξαθλίωσης. Στις εξαρτησιογόνες ουσίες συγκαταλέγονται το αλκοόλ, η 

νικοτίνη, η καφεΐνη, το χασίς, το όπιο, η μορφίνη, η ηρωίνη, οι αμφεταμίνες, το 

LSD, οι βενζοδιαζεπίνες, τα βαρβιτουρικά. 

  Γραπτά που φαίνεται να αναφέρονται σε εκχυλίσματα παπαρούνας με 

ναρκωτικές ενέργειες έχουν βρεθεί στην περιοχή των Σουμερίων στη Μέση 

Ανατολή και χρονολογούνται από το 4.000 π.Χ.. Οι Αρχαίοι Έλληνες 

χρησιμοποιούσαν όπιο τόσο για τα ψυχαγωγικά όσο και για τα θεραπευτικά του 

αποτελέσματα. Ο Όμηρος περιγράφει πως ένα ναρκωτικό που είναι εκχύλισμα 

φυτού χρησιμοποιούνταν για να προκαλεί ένα αίσθημα ζεστασιάς και ευεξίας 

ακολουθούμενο από υπνηλία και βαθύ ύπνο. Στη Ρωμαϊκή εποχή, ο θεός Σόμνους, 

Ρωμαϊκός θεός του ύπνου, συχνά απεικονίζεται να μεταφέρει ένα δοχείο γεμάτο 

χυμό παπαρούνας. Ο Έλληνας γιατρός Γαληνός του 2ου αιώνα μ.Χ., αυθεντία της 

Ιατρικής, χορηγούσε όπιο για να καταπραΰνει τους πονοκεφάλους, τις ασθένειες 

της χοληδόχου κύστης, τους κολικού και τις πέτρες στα νεφρά ή ακόμη για να 

ανακουφίζει τους ασθενείς που παρουσίαζαν δύσπνοια, άσθμα και καρδιακή 

ανεπάρκεια. Πολύ αργότερα τον 16ο και 17ο αιώνα οι γιατροί άρχισαν να 

προειδοποιούν για τους κινδύνους   των  ναρκωτικών.   Για    παράδειγμα   

κάποιος   γιατρός σημείωνε: «Τα αποτελέσματα της ξαφνικής εγκατάλειψης της 

χρήσης όπιου ύστερα από μακροχρόνια χρήση είναι κυρίως οι μεγάλες και ακόμη 

αφόρητες εξαντλήσεις, αγωνίες και καταθλίψεις του πνεύματος, που συνήθως 

τελειώνουν μ’ έναν πολύ άθλιο θάνατο συνοδευόμενο από περίεργες αγωνίες εκτός 

και αν ξαναγίνουν χρήστες όπιου, οπότε γρήγορα και πάλι συνέρχονται». Ήταν οι 

πρώτες προειδοποιήσεις για τον εθισμό που προκαλούν τα ναρκωτικά.        

  Οι φαρμακολόγοι θεωρούν ότι ο εθισμός μπορεί να διακριθεί σε τρία στάδια: 

ανοχή, εξάρτηση και παθολογική συμπεριφορά αναζήτησης του ναρκωτικού. 
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Η ανοχή είναι μια κατάσταση κατά την οποία σταδιακά απαιτούνται όλο και 

μεγαλύτερες δόσεις του ναρκωτικού για να προκαλέσουν αποτελέσματα  που στην 

αρχή προκαλούνταν από μια πολύ μικρή δόση. Μια μορφή ανοχής, η μεταβολική 

ανοχή, είναι μια αλλαγή που πραγματοποιείται στο συκώτι όπου γίνεται ο 

μεταβολισμός των ναρκωτικών. Η χρόνια έκθεση σε ένα ναρκωτικό διεγείρει τα 

ένζυμα του συκωτιού να μεταβολίζουν την ουσία πολύ πιο γρήγορα, οπότε 

απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα για να προκαλέσει τα ίδια αποτελέσματα. Η 

κυτταρική ανοχή, είναι η πιο συνηθισμένη μορφή ανοχής εξαιτίας της χρήσης 

ουσιών που προκαλούν εθισμό. Τα κύτταρα αποδέκτες της ουσίας, κυρίως τα 

νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου δεν αντιδρούν πλέον με τον ίδιο τρόπο και 

απαιτείται γι’ αυτό μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικού. Η φυσική εξάρτηση γίνεται 

αντιληπτή όταν διακοπεί η χρήση της ουσίας. Ο εγκέφαλος συνηθίζοντας στην 

παρουσία του ναρκωτικού δεν μπορεί να επαναλειτουργήσει φυσιολογικά με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται οργανικά συμπτώματα, όπως ναυτία, διάρροια, μη 

ελεγχόμενοι σπασμοί, ζαλάδα, αισθήματα αφόρητου πόνου, οδύνης, 

συναισθηματικής καταπίεσης και ψύχωσης. Η παθολογική συμπεριφορά 

αναζήτησης ναρκωτικού, η τρίτη φάση της τοξικομανίας, είναι η αιτία της 

εγκληματικής πολλές φορές συμπεριφοράς των χρηστών ναρκωτικών ουσιών. Δύο 

είναι οι λόγοι αυτής της συμπεριφοράς, ο πρώτος περιλαμβάνει τον νοσηρό 

κοινωνικό περίγυρο του χρήστη (αδίστακτους εμπόρους, άλλους χρήστες) και ο 

δεύτερος αφορά στις βιολογικές αλλαγές που έχουν επιφέρει τα ναρκωτικά στο 

χρήστη με τρόπο ώστε να κάνουν το άτομο για πάντα εξαρτημένο από αυτά.          

  Ειδικά για το αλκοόλ και για το κάπνισμα, οι επιπτώσεις στην σωματική υγεία 

μπορούν να εκδηλωθούν με καταστροφή του συκωτιού (κίρρωση) ή με δημιουργία 

καρκίνου του πνεύμονα, του οισοφάγου ή του στομάχου. Κυρίως σε νεαρές 

ηλικίες κάτω των 20 ετών, όπου συνεχίζονται οι κυτταρικές διαιρέσεις, αφού ο 

οργανισμός βρίσκεται σε αναπτυξιακό στάδιο, οι πιθανότητες πρόκλησης 

μεταλλαγών είναι πολύ μεγαλύτερες, οι οποίες ενδεχομένως πολλά χρονιά 

αργότερα να προκαλέσουν  την εμφάνιση όγκων.   
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

   Ποιος είναι ο λόγος της παρασκευής και χρησιμοποίησης ναρκωτικών 

ουσιών; 

  

Για να προσεγγίσουμε τους λόγους παρασκευής και χρησιμοποίησης των 

ναρκωτικών θα πρέπει να δούμε το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε 

η ανάγκη αυτή.  

Η χρήση του όπιου, της πρώτης ναρκωτικής ουσίας, ήταν γνωστή από τους 

αρχαιότατους χρόνους. Στα 1805 ένας εικοσάχρονος Γερμανός, ο Friedrich  

Serturner,  απομόνωσε μια  καθαρή ουσία από  την  παπαρούνα 

(Digitalis purpurea), που την ονόμασε μορφίνη από τον Μορφέα, τον θεό του ύπνου 

στην Αρχαία Ελλάδα, ενώ τα επόμενα χρόνια απομονώθηκε το κινίνο, φάρμακο για 

την ελονοσία, από τον φλοιό του δέντρου κιγχόνη και η κοκαΐνη, το πρώτο τοπικό 

αναισθητικό με απόσταξη από το δέντρο κόκα. Πραγματική επανάσταση έγινε όταν ο 

Alexanter Wood ανακάλυψε την υποδερμική σύριγγα στα 1853, οπότε όλα τα 

φάρμακα που είχαν απομονωθεί σε καθαρή μορφή θα μπορούσαν να διαλυθούν και 

να εγχυθούν κατευθείαν στο αίμα, με συνέπεια η επίδραση τους να είναι πιο άμεση. Η 

πρώτη ευρύτατα διαδεδομένη χρήση της μορφίνης με ένεση για την αναλγησία 

(ανακούφιση του πόνου) έγινε στη διάρκεια του Γαλλοπρωσικού πολέμου και του 

Αμερικανικού εμφυλίου πολέμου. Η χρήση της μορφίνης έφερε τα πρώτα 

συμπτώματα εξάρτησης σε βετεράνους του πολέμου που γύριζαν στα σπίτια τους. Η 

χρήση έφτασε στο σημείο να αποκαλείται «η αρρώστια των στρατιωτών». 

Η ηρωίνη είναι ένα χημικό παράγωγο της μορφίνης, που παρασκευάζεται με τη 

προσθήκη δύο ακετυλικών ομάδων, έτσι ώστε η ηρωίνη να εισχωρεί πιο εύκολα στον 

εγκέφαλο. Η φαρμακευτική εταιρεία Bayer  ήταν η πρώτη που έβγαλε στην αγορά 

την ηρωίνη στα 1898, δύο χρόνια μετά την παρουσίαση της ασπιρίνης. Η ηρωίνη 

χορηγήθηκε στον πληθυσμό ως φάρμακο για τον βήχα και η Bayer την προώθησε 

σε μεγάλο βαθμό ισχυριζόμενη ότι δεν ήταν τοξική, σε αντίθεση με τα άλλα 

παρασκευάσματα για το βήχα που περιείχαν κωδεΐνη. Από το 1875, που έγινε η 

σύνθεση της ηρωίνης έως το 1900, η ιατρική απέτυχε να διακρίνει τις σοβαρές 

τοξικές ιδιότητες της ηρωίνης, εξαιτίας της χορήγησής της από τη στόμα, γεγονός 

που καθυστερεί την πρόσβαση του ναρκωτικού στον εγκέφαλο και βέβαια εξαιτίας 
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του γεγονότος της μη αυστηρής αξιολόγησης, αφού επρόκειτο για ένα απλό φάρμακο 

για το βήχα.  

Η ιστορία της κοκαΐνης αρχίζει από τους Ίνκας του Περού, όπου τα φύλλα της 

κόκα θεωρούνταν δώρα σταλμένα από τον θεό Ήλιο για τους ιερείς και τους βασιλείς. 

Όταν οι Ισπανοί με τον Φραγκίσκο Πιζάρο το 1533, εισέβαλαν στο Περού, 

διαπίστωσαν την ευρύτατη χρήση της κοκαΐνης από τους ιθαγενείς. Οι ινδιάνοι 

τρώγοντας το χόρτο εργάζονταν ολόκληρες μέρες, με συνέπεια η χρήση του να 

ενθαρρύνεται από τους Ισπανούς εργοδότες. Με αυτό τον τρόπο γινόταν και η 

εξόρυξη χρυσού από τους «ακούραστους» Ινδιάνους, που δούλευαν στα χρυσωρυχεία 

στα ψηλά Περουβιανά βουνά. Στα μέσα του 19ου αιώνα τα φύλλα τη κόκα μπαίνουν 

στην Ευρώπη σε μεγάλες ποσότητες και μετά στις Ηνωμένες Πολιτείες. To 1859, o 

Iταλός νευρολόγος Paolo Mantegazza δημοσίευσε μια έκθεση όπου εκθείαζε τις 

ιδιότητες των φύλλων της κόκα. Η μεγάλη διάδοσή της οφείλεται στο κορσικανό 

χημικό Angelo Mariani, ο οποίος το 1863 παρουσίασε το «Vin Mariani» ένα 

κοκαϊνούχο απόσταγμα σε κρασί που έγινε το πιο δημοφιλές ποτό στην Ευρώπη. 

Παράλληλα άρχισαν να κυκλοφορούν κακαϊνούχος καραμέλα και κοκαϊνούχο τσάι. Η 

ευρύτατη χρήση ήταν και αποτέλεσμα της συγκατάθεσης του ιατρικού κόσμου. Ένας 

από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές ήταν ο Φρόιντ, γνωστός ως ο πατέρας της 

ψυχανάλυσης, ο οποίος διεξήγαγε πειραματικές μελέτες, δοκιμάζοντας και ο ίδιος 

κοκαΐνη. Ο ενθουσιασμός του όμως διαψεύστηκε όταν χορήγησε κοκαΐνη στον 

προσωπικό του φίλο, παθολόγο Ernst Fleischl von Marcow, ο οποίος είχε εθιστεί 

στην μορφίνη, που έπαιρνε για να ανακουφιστεί από τους πόνους του 

ακρωτηριασμένου του αντίχειρα. Τελικά ο Fleischl εθίστηκε στην κοκαΐνη, με τη 

χρησιμοποίηση όλο και μεγαλύτερων δόσεων και έγινε τελικά ψυχωτικός. Στο 

μεταξύ, τα παρασκευάσματα του Mariani αποτέλεσαν την έμπνευση του John 

Pemberton, ενός φαρμακοποιού από τη Γεωργία, για την σχεδίαση της coca-cola το 

1886. Ο  Pemberton   αρχικά  πούλησε  την  coca-cola  σαν  φάρμακο  κατά  του 

πονόλαιμου και σαν διεγερτικό. Στην αρχική φόρμουλα η coca-cola περιείχε κρασί, 

που αργότερα αντικαταστάθηκε με εκχύλισμα καρύδας και τέλος το 1888 με νερό 

που περιείχε σόδα. Ο Pemberton πούλησε τα δικαιώματα του ποτού στο φαρμακοποιό 

Asa Candler ο οποίος το 1892 ίδρυσε της εταιρεία Coca-Cola. Στις αρχές του 20ου 

αιώνα οι γιατροί άρχισαν να εκτιμούν τους τοξικούς κινδύνους της κοκαΐνης. 

Τελικά, το ναρκωτικό αποσύρθηκε από τη συνταγή της coca-cola και 

αντικαταστάθηκε με αυξημένες ποσότητες καφεΐνης. 
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Η λυπητερή ιστορία του φίλου του Φρόιντ επαναλήφθηκε για πολλούς άλλους 

ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη. Ο διάσημος γερμανός γιατρός Albrecht 

Erlenmeyer κατάγγειλε την κοκαΐνη σαν τη «τρίτη μάστιγα της ανθρωπότητας» 

μετά τη μορφίνη και τον αλκοολισμό. Παρόλο αυτά μια από τις παρατηρήσεις του 

Φρόιντ, που αφορούσε την επίδραση της κοκαΐνης ήταν ένα μούδιασμα της 

γλώσσας. Το γεγονός ανέφερε στον συνάδελφό του Karl Koller, ο οποίος αφού 

πειραματίστηκε, έκανε την πρώτη επίδειξη τοπικής αναισθησίας του ματιού ενώπιον 

της γερμανικής οφθαλμολογικής εταιρείας, το 1884. Γεννήθηκε έτσι η σύγχρονη 

χειρουργική του ματιού. Αργότερα οι χημικοί ανέπτυξαν παράγωγα της κοκαΐνης, 

όπως η προκαΐνη, που αντικατέστησε το 1905, την κοκαΐνη, ως τοπικό αναισθητικό 

που προκαλεί μικρή διέγερση στον ασθενή. Μέχρι και σήμερα η προκαΐνη και τα 

παράγωγά της είναι το κύριο στήριγμα της τοπικής αναισθησίας. 

Από τις αρχές του 20ου αιώνα μια από τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες του 

άσθματος ήταν η αδρεναλίνη, μια φυσική ορμόνη, που εκκρίνεται από τα επινεφρίδια 

και προκαλεί διαστολή του βρογχικού σωλήνα. Δυστυχώς για τους ασθματικούς δεν 

μπορούν να πάρουν την επινεφρίνη από την στοματική οδό, αφού διασπάται στο 

στομάχι και στο έντερο και δεν απορροφάται εύκολα. Οι χημικοί αναζήτησαν ένα 

παράγωγο που θα ήταν αρκετά σταθερό και ταυτόχρονα θα μπορούσε να 

απορροφηθεί με ευκολία. Στις αρχές του 1920, ο K. Chen, ένας φαρμακοποιός που 

δούλευε για την εταιρεία παρασκευής φαρμάκων Lilly στην Ινδιανάπολη, 

παρατήρησε ότι το φυτό ma huang (Ephedra vulgaris) παρουσίαζε αντιασθματικές 

ιδιότητες. Ο Chen και οι άλλοι χημικοί της εταιρείας απομόνωσαν το ενεργό 

συστατικό, που το ονόμασαν εφεδρίνη, που έγινε γρήγορα το φάρμακο εκλογής για 

τη θεραπεία του άσθματος. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι το φυτό ma huang ήταν 

σπάνιο και έπρεπε να βρεθεί χημικό υποκατάστατο. Ο Gordon Alles στα μέσα της 

δεκαετίας του 1930 παρασκεύασε μια σύνθεση που την ονόμασε αμφεταμίνη, που 

ξεπέρασε την εφεδρίνη αφού μπορούσε να την εισπνέει ο ασθενής. Με το όνομα 

βενζιδρίνη το φάρμακο είχε πλατιά διάδοση και στις δεκαετίες 1930 και 1940, 

πωλούνταν χωρίς συνταγή γιατρού, όπως η ασπιρίνη. Η αμφεταμίνη είχε τόσο πλατιά 

διάδοση ώστε την συνιστούσαν στους μαθητές κολεγίων και στους μαθητές. Επίσης 

μεγάλη χρήση αμφεταμινών έγινε από τους στρατιώτες κατά τον δεύτερο παγκόσμιο 

πόλεμο. Γερμανοί, ιάπωνες, άγγλοι και αμερικανοί στρατιώτες έπαιρναν αμφεταμίνες 

από τους γιατρούς για να αντέχουν στις εξαντλητικές πολεμικές επιχειρήσεις. Στην 

Ιαπωνία χορηγούνταν αμφεταμίνες και στους πολίτες για να αυξήσουν την 
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παραγωγικότητα τους τον καιρό του πολέμου, με αποτέλεσμα μετά τον πόλεμο, το 

1948, το 5 % όλων των ιαπώνων μεταξύ 16 και 25 ετών είναι εξαρτημένοι από την 

αμφεταμίνη. 

Αυτή τη εποχή πολλοί χημικοί των φαρμακευτικών εταιρειών προσπάθησαν να 

παρασκευάσουν παράγωγα της αμφεταμίνης που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για τη μείωση της όρεξης, ως χάπια διαίτης. Έτσι, στη δεκαετία 

του 1950, εμφανίστηκαν σκευάσματα όπως το pheludin (φενμετραζίνη), το tenuate 

(διεθυλπροπιόνη) και το anorex (φενδυμετροζίνη), που υποτίθεται μείωναν την 

όρεξη, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει επιδημία της χρήσης φενμετραζίνης 

προκαλώντας πιο έντονα προβλήματα από αυτά της χρήσης αμφεταμίνης. Δραματική 

αύξηση της χρήσης αμφεταμινών έγινε στη δεκαετία του 1960 με το κίνημα των 

χίπις. Η αμφεταμίνη σε ενέσιμη μορφή άρχισε να χρησιμοποιείται με συνέπεια την 

ανάπτυξη γρήγορης ανοχής. Το αίσθημα ευφορίας και ευθυμίας έδινε την θέση 

του σε απότομη, σοβαρή και ανυπόφορη κατάθλιψη και ο χρήστης έπεφτε 

εξουθενωμένος σε βαθύ κωματώδη ύπνο για τρεις ή τέσσερις ημέρες. Όταν 

ξύπναγε τρομερά πεινασμένος θα είχε μια ανάπαυλα τριών ημερών μέχρι να 

ξαναρχίσει ο δραματικός κύκλος. Επίσης, στη δεκαετία αυτή έκανε την εμφάνισή του 

το LSD (διαιθυλαμίνη του λυσεργενικού οξέος), ανάμεσα στους χίπις, ένα 

ισχυρότατο ψυχεδελικό φάρμακο που είχε συνθέσει ο Albert Hofmann στα 

εργαστήρια της εταιρείας Sandoz στα μέσα της δεκαετίας του 1930, στα πλαίσια 

ενός προγράμματος που είχε σκοπό να παρασκευάσει μεγάλες ποσότητες συνθετικής 

εργοβίνης, ενός φαρμάκου που σταματά την αιμορραγία στην μαιευτική και προκαλεί 

συστολή της μήτρας. Η δεκαετία του 1960,  μπορεί να χαρακτηριστεί η δεκαετία των 

ναρκωτικών αφού εκτός από το LSD, έκαναν την εμφάνισή τους η συνθετική 

μεθοξυαμφεταμίνη, ως παράγωγο της μεσκαλίνης, η ψιλοκυβίνη, το κύριο 

συστατικού του μεξικανικού μανιταριού, το DOM, τo DOET και το Μ.D.Μ.Α. 

διάσημο ως «έκσταση», παράγωγο της μεθοξυαμφεταμίνης, που έγινε πιο γνωστό 

στη δεκαετία του 1980. 

Σε όλη αυτή την  ιστορική διαδρομή, κυρίως κατά τον εικοστό αιώνα 

διαπιστώνουμε την ανάπτυξη νέων φαρμάκων που προκαλούν  ασυνήθιστα 

αποτελέσματα στον εγκέφαλο, που γίνονται χρήσιμα εργαλεία για την μελέτη του 

«μυστηρίου» της εγκεφαλικής λειτουργίας. Οι επιστήμονες ενθουσιάζονται 

νομίζοντας ότι βρήκαν τρόπους να ελέγχουν την εγκεφαλική λειτουργία, να 

καταπραΰνουν τον πόνο, να ηρεμούν διαταραγμένες πνευματικές λειτουργίες, να 
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αντιμετωπίζουν την σχιζοφρένεια και την κατάθλιψη. Σε αυτή την κατεύθυνση ήταν 

και η παρασκευή φαρμάκων, όπως τα βαρβιτουρικά και οι βενζοδιαζεπίνες, στις 

οποίες περιλαμβάνεται το βάλιουμ για την αντιμετώπιση της υπερέντασης στη 

δεκαετία του 1960. Η χρήση των φαρμάκων και των ναρκωτικών στην έρευνα του 

εγκεφάλου έφερε στο φως πολλά νέα δεδομένα και άγνωστες λεπτομέρειες για την 

λειτουργία του εγκεφάλου, που στο μέλλον είναι πιθανό να οδηγήσουν στη 

δημιουργία φαρμάκων με θεραπευτικά αποτελέσματα χωρίς να προκαλούν ανοχή και 

εξάρτηση, που είναι τόσο καταστρεπτική για τους τοξικομανείς και την κοινωνία. 

Εκτός, από τους καθαρά ιατρικούς και επιστημονικούς λόγους, φάνηκε και μια 

διάθεση παρασκευής ναρκωτικών ουσιών από τις μεγάλες φαρμακευτικές 

εταιρείες με μοναδικό σκοπό το κέρδος. Τρανταχτά παραδείγματα η ηρωίνη, ως 

φάρμακο για το βήχα, η αμφεταμίνη ως υποκατάστατο της εφεδρίνης, η 

φενδυμετραζίνη, ως χάπι διαίτης και το LSD για την ψυχολογική ενίσχυση 

αλκοολικών ή καρκινοπαθών. Ο ιατρικός κόσμος μη έχοντας τις γνώσεις για την 

λειτουργία των ουσιών αυτών και την επίδρασή τους στο νευρικό σύστημα 

καθυστερούσε να αντιδράσει, ενώ στην αρχή έμπαινε στο παιχνίδι των 

δοκιμών.               

   

   Ποιες είναι οι ναρκωτικές ουσίες, πώς διαχωρίζονται και ταξινομούνται και 

ποιες από αυτές χρησιμοποιούνται για ιατρικούς λόγους; 

  

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει χωρίσει τα ναρκωτικά σε δύο κατηγορίες: 

1) στα «βαριά», εκείνα που προκαλούν σοβαρή βλαπτική επίδραση στο άτομο, όπως 

το όπιο, η μορφίνη, η κοκαΐνη, η ηρωίνη, οι αμφεταμίνες, η μαριχουάνα (χασίς), το 

LSD, κ.ά. και 2) στα «ελαφρά», σε ουσίες που δεν δημιουργούν υποχρεωτικά 

εθισμό, όπως τα βαρβιτουρικά και τα «ανώδυνα» (καπνός, καφές, κ.ά). Σύμφωνα με 

άλλη διάκριση (Lewin, 1928), τα ναρκωτικά διακρίνονται ανάλογα με τις συνέπειές 

τους σε: 1) ευφορικά (όπιο, μορφίνη, ηρωίνη), 2) φανταστικά (χασίς, 

παραισθησιογόνα), 3) υπνωτικά (βαρβιτουρικά), 4) μεθυστικά (αιθέρας, αλκοόλη) 

και 5) διεγερτικά (αμφεταμίνες, κοκαΐνη).  

Από αυτά για ιατρικούς λόγους χρησιμοποιούνται η μορφίνη, η κωδεΐνη, η 

μεθαδόνη, οι αμφεταμίνες, τα βαρβιτουρικά, οι βενζοδιαζεπίνες, ενώ δεν έχουν 

κανενός είδους θεραπευτική χρησιμότητα η μαριχουάνα (χασίς) και το LSD. Η 
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ηρωίνη χρησιμοποιείται σε μειούμενες δόσεις για την απεξάρτηση των χρηστών 

ηρωίνης. 

Γενικά μπορούμε να χωρίσουμε τις ουσίες που προκαλούν εθισμό σε: 1) 

οποιοειδή (όπιο, μορφίνη, κωδεΐνη, ηρωίνη), 2) διεγερτικά (κοκαΐνη, αμφεταμίνες), 

3) παραισθησιογόνα ή ψυχεδελικά (LSD, μεσκαλίνη, ψιλοκυβίνη, 

μεθοξυαμφεταμίνες, DOM, MDMA (έκσταση), DOET), 4) αντικαταθλιπτικά, 

ηρεμιστικά (βενζοδιαζεπίνες), κατασταλτικά, υπνωτικά (βαρβιτουρικά). To χασίς, 

γνωστό από αρχαιοτάτων χρόνων, που προέρχεται από τα φύλλα της ινδικής 

κάνναβης, προκαλεί διέγερση, ευφορία ή κατάθλιψη, αυτοπεποίθηση και ευθυμία, 

αυξάνει τη φαντασία και προκαλεί ψευδαισθήσεις οπτικές, ακουστικές και 

απτικές, παραμορφώνει την αίσθηση του χώρου, διαταράσσει την συνείδηση και 

συνήθως προκαλεί βαθύ ύπνο. Επίσης, ορισμένα παυσίπονα προκαλούν 

τοξικομανία. Σε αυτά περιλαμβάνονται η υδροβρωμική φαιναζοκίνη, η πενταζοκίνη, 

η κυκλαζοκίνη, η μεθαδόνη (χρησιμοποιείται σήμερα για την απεξάρτηση των 

ηρωινομανών), η πυρρολαμιδόνη, η πεθιδίνη, η κετοβεμιδόνη, κ.ά. 

  

   Πώς δρουν τα ναρκωτικά στον οργανισμό; 

  

Είναι το ερώτημα που απασχόλησε από τις αρχές του 20ου αιώνα τους 

επιστήμονες. Η έρευνα και η καταγραφή των επιδράσεων των ναρκωτικών στο 

νευρικό σύστημα σε συνδυασμό με πειράματα νευροφυσιολογία και βιοχημείας του 

εγκεφάλου, οδήγησαν στην πεποίθηση ότι οι ναρκωτικές ουσίες πρέπει να δρουν σε 

επίπεδο νευροδιαβιβαστών και σε συγκεκριμένα σημεία στόχους, που διαθέτουν 

ειδικούς υποδοχείς. Ένας άλλος λόγος που οδήγησε στην υπόθεση ότι τα ναρκωτικά 

δρουν στους συγκεκριμένους υποδοχείς, ήταν η ύπαρξη ανταγωνιστών, ουσιών 

δηλαδή που αντιστρέφουν το αποτέλεσμα των ναρκωτικών. Ένα παράδειγμα είναι 

αυτό της ηρωίνης που σκοτώνει με το να καταπιέζει την διαδικασία της αναπνοής και 

ο χρήστης να πεθαίνει από ασφυξία. Σήμερα είναι δυνατό οι ασθενείς που παίρνουν 

υπερβολική δόση να συνέλθουν από το βαθύ και αμετάκλητο κώμα με ενδοφλέβια 

ένεση του αντίδοτου ναλοξόνη, που είναι ικανή να διώξει τα μόρια της ηρωίνης από 

το δέκτη, με αποτέλεσμα να επανέλθει ο ασθενής. Πρέπει να τονιστεί ότι ο 

οργανισμός μας είναι δομημένος με το σύστημα δράσης - ανάδρασης, όπου για κάθε 
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θετική ενέργεια υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου και αρνητικής αντίδρασης, που 

επαναφέρει την ισορροπία του συστήματος.  

Στα 1973 οι ερευνητές κατόρθωσαν να προσδιορίσουν την προσκόλληση 

ραδιενεργών ναρκωτικών στους δέκτες τους στις μεμβράνες των νευρικών κυττάρων 

του εγκεφάλου. Η ανακάλυψη ότι πραγματικά τα ναρκωτικά δρουν διαμέσου 

συγκεκριμένων υποδοχέων δεν μας δίνει καμιά πληροφορία σχετικά με την 

ανακούφιση του πόνου και τα συναισθήματα ευεξίας. Οι μελέτες σε αυτή την 

κατεύθυνση απέδειξαν ότι οι δέκτες των ναρκωτικών ήταν διασκορπισμένοι σε πολύ 

ευδιάκριτους  τόπους  του  εγκεφάλου,  όπου βρίσκονται  τα  κέντρα  του πόνου. 

Ακόμη και επιδράσεις ναρκωτικών που δεν σχετίζονται με τον πόνο μπορούν να 

εξηγηθούν από την κατανομή των υποδοχέων. Για παράδειγμα τα ναρκωτικά 

στενεύουν την κόρη του ματιού. Η διάμετρος της κόρης ρυθμίζεται από μια ποικιλία 

κυτταρικών δομών που υπάρχουν στον εγκέφαλο και οι οποίες είναι γεμάτες με 

υποδοχείς ναρκωτικών. Τελικά, μερικές από τις πιο συναρπαστικές συναθροίσεις 

υποδοχέων μπορούν να αρχίσουν να εξηγούν πως τα ναρκωτικά προκαλούν 

ευφορία και πώς πυροδοτούν τη διαδικασία εθισμού. Διάφορες εγκεφαλικές δομές 

που βρίσκονται κάτω από τον εγκεφαλικό φλοιό αναφέρονται συνολικά ως κυκλικό ή 

επιχείλιο σύστημα επειδή σχηματίζουν ένα δακτυλίδι ή «λίμπους» που περιβάλλει τον 

εγκέφαλο. Αυτές οι δομές είναι οι βασικοί ρυθμιστές της συναισθηματικής 

συμπεριφοράς. Το επιχείλιο σύστημα συνδέεται με τον υποθάλαμο, το μέρος του 

εγκεφάλου που ευθύνεται για την έκκριση των ορμονών. Έτσι, η συναισθηματική μας 

κατάσταση μπορεί να διαφοροποιήσει το επίπεδο των ορμονών και να επηρεάσει την 

υγεία του ατόμου. Η εντυπωσιακή αφθονία των υποδοχέων στο επιχείλιο σύστημα 

του εγκεφάλου δίνει μια γενική εξήγηση για τις συναισθηματικές αλλαγές που 

προκαλούνται από τα ναρκωτικά  και ειδικά για την ψυχική ευφορία που προκαλείται 

από τις ενέσεις ηρωίνης. Οι αιτίες του εθισμού είναι πολύ πιο περίπλοκες απ’ ότι οι 

διαδικασίες με τις οποίες τα ναρκωτικά επηρεάζουν τα συναισθήματα και δεν έχουν 

μέχρι σήμερα αποσαφηνισθεί. 

Το ερώτημα που προκύπτει από τις παραπάνω αναφορές είναι γιατί υπάρχουν οι 

υποδοχείς των ναρκωτικών στα εγκεφαλικά κύτταρα; Οι επιστήμονες υπέθεσαν 

ότι πρέπει να υπάρχουν στον εγκέφαλο ουσίες που μοιάζουν με τη μορφίνη και να 

συνδέονται με τους υποδοχείς δέκτες των ναρκωτικών. Ο Hughes και Kesterliz ήταν 

οι πρώτοι που με επιτυχία απομόνωσαν και ανάλυσαν τη δομή αυτής της ουσίας που 

μοιάζει με ναρκωτική  ουσία.  Την  προσδιόρισαν  σαν  ένα   μείγμα   δύο   μικρών 
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πεπτιδίων από πέντε αμινοξέα, όπου τα τέσσερα αμινοξέα ήταν εντελώς ίδια και το 

πέμπτο διέφερε. Τα δύο συστατικά τα ονόμασαν εγκεφαλίνες. Παράλληλα άλλοι 

επιστήμονες χρησιμοποίησαν για τα συστατικά αυτά τον όρο ενδορφίνες για να 

τονίσουν τις ομοιότητες με την μορφίνη. Πειράματα που ακολούθησαν απέδειξαν με 

εντυπωσιακό τρόπο ότι οι εγκεφαλίνες είναι νευροδιαβιβαστές, που αλληλεπιδρούν 

με τους δέκτες των ναρκωτικών. Στη δεκαετία του 1990, ο κατάλογος των 

εγκεφαλινών μεγάλωσε και σήμερα είναι γνωστά πάνω από πενήντα πεπτίδια με 

παρόμοιο ρόλο νευροδιαβιβαστή, που ρυθμίζουν την εγκεφαλική λειτουργία και 

ελέγχουν την συναισθηματική συμπεριφορά. Οι εγκεφαλίνες δεν ξέφυγαν από την 

προσοχή των φαρμακευτικών βιομηχανιών, που βρήκαν ευκαιρία για κέρδος, αν 

μπορούσαν να παρασκευάσουν παράγωγα της εγκεφαλίνης ως μη τοξικά ισχυρά 

αναλγητικά. Το αποτέλεσμα της γιγαντιαίας προσπάθειας ήταν ότι σίγουρα τα 

παράγωγα της εγκεφαλίνης, μπορούν να ανακουφίσουν τον πόνο, αλλά  είχαν τις ίδιες 

τοξικές συνέπειες με την μορφίνη. Οι φυσικές εγκεφαλίνες του σώματος δεν είναι 

τοξικές επειδή καταστρέφονται γρήγορα από ειδικά ένζυμα με αποτέλεσμα ο 

χρόνος που παραμένουν συνδεδεμένα με τον υποδοχέα να είναι πολύ μικρός. 

Αντίθετα οι ναρκωτικές ουσίες παραμένουν προσκολλημένες στους υποδοχείς για 

σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Η παρατεταμένη αυτή κάλυψη οδηγεί σε 

μεταβολές της στεροδιάταξης των υποδοχέων και σε μείωση των επιπέδων των 

εγκεφαλινών, με συνέπεια τελικά όλο το σύστημα να προσαρμόζεται στη παρουσία 

των ναρκωτικών ουσιών. Η απότομη διακοπή της χορήγησης ναρκωτικών οδηγεί σε 

δυσλειτουργία των νευρωνικών κυκλωμάτων, αφού τα ενδογενή πεπτίδια δεν 

επαρκούν για την φυσιολογική επαναλειτουργία του συστήματος ή λόγω της αλλαγής 

της στερεοδιάταξης δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τους υποδοχείς. Ο μηχανισμός 

αυτός προκαλεί την σωματική εξάρτηση.  

  

   Ποιες είναι οι αιτίες που οδηγούν στη χρήση ναρκωτικών ουσιών; 

  

Οι αιτίες που οδηγούν ένα άτομο στη χρήση ναρκωτικών ουσιών δεν μπορούν να 

γενικευτούν, αφού σπουδαίο ρόλο παίζει η ιδιοσυγκρασία του κάθε ατόμου, οι 

απόψεις του για τη ζωή, το περιβάλλον στο οποίο ζει και διαμορφώνει την 

προσωπικότητά  του.  

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να συνοψίσουμε τις αιτίες ως εξής: 
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1) Η μικρή ηλικία 14 έως 20 ετών, όπου το άτομο μεγιστοποιεί τα προβλήματά  

του, είναι ευκολόπιστο και ψάχνει δυνατές συγκινήσεις.  

2) Τα προβλήματα στη οικογένεια, που πολλές φορές είναι τέτοια που οδηγούν 

τα παιδιά σε αδιέξοδο, σε απόρριψη και σε φυγή από την καθημερινότητα. Το παιδί 

μέσα στην οικογένεια δεν βρίσκει μόνο,  τις βιολογικές προϋποθέσεις για επιβίωση, 

αλλά θα πρέπει να αποκτήσει την πρώτη του κοινωνική προσαρμογή και την 

ψυχοπνευματική ισορροπία του. Η επίδραση των γονέων είναι καθοριστική και 

σημαδεύει ανεξίτηλα το παιδί. Οι θετικές επιδράσεις των γονέων σε συνάρτηση με 

την ιδιομορφία του παιδιού δημιουργούν δυνατές προσωπικότητες που δεν 

επηρεάζονται και δεν λοξοδρομούν. 

3) Η ροπή των νέων για μιμητισμό, η ξενομανία και η αναζήτηση «δυνατών» 

συγκινήσεων μπορεί να οδηγήσουν στη χρήση ναρκωτικών.  

4) Το φιλικό περιβάλλον, οι παρέες μπορούν να γίνουν αιτία για να δοκιμάσει 

ένα άτομο το ναρκωτικό, έτσι για «μαγκιά», χωρίς να σκεφτεί ότι εκείνη τη στιγμή 

αυτοκτονεί. 

5) Οι δόλιοι τρόποι που οι έμποροι ναρκωτικών πλησιάζουν τα υποψήφια 

θύματά τους. Ένα χάπι στο ποτό, ένα αυτοκόλλητο στο δέρμα, μπορεί να οδηγήσουν 

τον ανύποπτο «πελάτη» σε οδυνηρούς δρόμους.  

6) Οι τάσεις αυτοκαταστροφής πολλών ατόμων ή η θέληση, προκειμένου να 

πληγώσουν κάποιους άλλους (γονείς, αγαπημένα πρόσωπα), να κάνουν κακό στον 

εαυτό τους. Αυτά είναι προβλήματα που 

απαιτούν την συνδρομή ειδικών ψυχολόγων προκειμένου το άτομο να αποκτήσει 

αυτοπεποίθηση. Δεν είναι σπάνιο τα γεγονός τέτοιας ευαισθησία άτομα να 

παρασύρονται στη χρήση ναρκωτικών ουσιών.  

7) Η άγνοια γύρω από το θέμα των ναρκωτικών είναι μια από τις κυριότερες 

αιτίες της διάδοσής τους. Ο διαχωρισμός σκληρών και μαλακών ναρκωτικών, οι 

φράσεις κλισέ «κάνε ένα ... τσιγάρο» ή « αυτός είναι χρήστης χασίς χωρίς να έχει 

κανένα πρόβλημα», είναι το λιγότερο ύποπτες, αφού πολύ καλά γνωρίζουμε από τους 

μηχανισμούς δράσης των ουσιών αυτών στη φυσιολογία και βιοχημεία του 

οργανισμού, ότι βλάβες προκαλούν όλες οι εξαρτησιογόνες ουσίες. Η πιο αθώα από 

αυτές η καφεΐνη, προκαλεί υπερένταση, τρέμουλο των χεριών και διέγερση, ενώ το 

επόμενο «αθώο» για πολλούς το χασίς προκαλεί εθισμό και εξάρτηση όπως με 

σαφήνεια έχει περιγραφεί στην προηγούμενη ερώτηση. 
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Οι κοινωνικές επιπτώσεις της χρήσης ναρκωτικών είναι τεράστιες και το κόστος 

για τα εξαρτημένα άτομα  και τις οικογένειες του δυσβάστακτο. Ο καλύτερος τρόπος 

για να αντιμετωπισθεί αυτό το κοινωνικό πρόβλημα είναι η όσο το δυνατό πλατιά και 

πλήρη ενημέρωση του μέσου ανθρώπου και κυρίως των νέων για τα καταστρεπτικά 

αποτελέσματα των ναρκωτικών στον οργανισμό. Όταν έρθει η στιγμή του 

πειρασμού, πρέπει το υποψήφιο θύμα να έχει ανοιχτά τα μάτια και το μυαλό και 

την κρίσιμη ώρα να πει «ΟΧΙ» ξέροντας ότι εκείνη τη στιγμή λέει «ΝΑΙ ΣΤΗ 

ΖΩΗ». 

  

  

4.1 ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής. 

  

    Ο καπνός από την καύση του τσιγάρου περιέχει 4.700 επικίνδυνες ουσίες για τον 

υγεία του ανθρώπου. Ανάμεσα σε αυτές η νικοτίνη, το βενζοπυρένιο, η πίσσα, το 

μονοξείδιο του άνθρακα, το υδροκυάνιο.  

    Από το 1940 και μετά το κάπνισμα έχει ευθέως συσχετιστεί με παθήσεις όπως ο 

καρκίνος του πνεύμονα, της στοματικής κοιλότητας και του λάρυγγα, η 

βρογχίτιδα, ο έντονος βήχας και το κρυολόγημα,  το πεπτικό έλκος, η 

αρτηριοσκλήρυνση και άλλα καρδιακά νοσήματα. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί η 

αναπνευστική ανεπάρκεια (εύκολο λαχάνιασμα), η απώλεια μέρους της όσφρησης 

και της γεύσης, η δύσοσμη αναπνοή και το κιτρίνισμα των δοντιών. Στην χώρα 

μας κάθε χρόνο σημειώνονται 75.000- 80.000 θάνατοι, από τους οποίους 7.500 

(10%) αποδίδονται στο κάπνισμα. Κάθε τσιγάρο ισοδυναμεί με απώλεια 5,5 

λεπτών ζωής. Ένας καπνιστής 20 τσιγάρων την ημέρα χάνει 5 χρόνια από τη ζωή 

του, ενώ η πιθανότητα να προσβληθεί από καρκίνο του πνεύμονα αυξάνεται κατά 

13 φορές.  

    Σε κλειστούς χώρους το κάπνισμα γίνεται αιτία οι βλαβερές ουσίες να εισπνέονται 

και από ανθρώπους που δεν καπνίζουν (παθητικούς καπνιστές) με συνέπεια να 

δημιουργούνται και σε αυτούς διάφορα νοσήματα προερχόμενα από τον καπνό, 
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όπως καρκίνος του πνεύμονα ή βρογχίτιδα. Τα παιδιά μπορούν να υποστούν 

δυσάρεστες συνέπειες από το κάπνισμα των γονιών τους. 

    Στους 1.000 εφήβους που καπνίζουν, οι 250 περίπου θα πεθάνουν νωρίς από 

ασθένειες που σχετίζονται με το κάπνισμα και θα χάσουν 10-15 χρόνια από τη 

ζωή τους. Το 95%  που πάσχουν από βρογχίτιδα είναι καπνιστές και το 90% 

αυτών που πεθαίνουν από καρκίνο του πνεύμονα είναι επίσης καπνιστές. Στις 

γυναίκες, ο καρκίνος του πνεύμονα έγινε η πρώτη σε ποσοστό μορφή 

καρκίνου, υπερσκελίζοντας τον καρκίνο του μαστού και της μήτρας, από τη 

στιγμή που οι γυναίκες έγιναν συστηματικές καπνίστριες και τα 4 στα 5 παιδιά που 

καπνίζουν, ακόμη και ένα τσιγάρο την εβδομάδα, καταλήγουν ισόβιοι καπνιστές. 

    Το κόστος των υπηρεσιών υγείας για την περίθαλψη των ασθενών εξαιτίας του 

καπνίσματος είναι πολύ μεγάλο, όπως και το ποσό που ξοδεύουν οι 

καπνοβιομηχανίες για τη διαφήμιση των τσιγάρων.  

  

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 

  

    Το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης απαγορεύεται, αφού έχει 

αποδειχθεί ότι καθυστερεί τη σωματική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού. 

Γυναίκες που καπνίζουν γεννούν πρόωρα και τα νεογέννητα έχουν μικρότερο 

βάρος, ενώ το κάπνισμα επιφέρει επιπλέον λαγωχειλία, ανωμαλίες στο έντερο και 

αναπνευστικές δυσκολίες στο έμβρυο. Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι 

αποβολές και γεννήσεις νεκρών παιδιών είναι συχνότερες σε καπνίστριες. Η 

θνησιμότητα εμβρύων και νεογέννητων  αυξάνεται στις περιπτώσεις που οι 

μητέρες καπνίζουν. 

  

Ερώτηση της σελίδας 112 του βιβλίου 

  

Σκοπός των διαφημίσεων είναι να αυξήσουν τις πωλήσεις τους, 

παρουσιάζοντας τη γοητεία ενός ανθρώπου που χρησιμοποιεί το προϊόν και τη 

γοητεία του ίδιου του προϊόντος. Φέρτε στο μυαλό σας μια τέτοια διαφήμιση 

τσιγάρων.  

– Πού υπάρχουν τέτοιες διαφημίσεις; Γιατί; 

– Υπάρχουν νομικοί περιορισμοί; Γιατί; 
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– Ποια σημεία προβάλλουν την αλήθεια και ποια το ψέμα; 

– Γιατί δεν δίνονται συγκεκριμένα στοιχεία για τις δυσμενείς επιπτώσεις 

στην υγεία ; 

– Αν δίνονται τέτοια στοιχεία, γιατί είναι συνήθως γενικά με το μέγεθός τους 

πολύ μικρό σε σχέση με την κυρίως διαφήμιση; 

– Προτείνετε μια αντι-διαφήμιση. Αντί να τονίζει τα ελκυστικά στοιχεία του 

προϊόντος, να επικεντρώνεται στα αρνητικά στοιχεία του, όπως για παράδειγμα, 

στο κιτρίνισμα των δοντιών. 

  

Απάντηση 

  

– Διαφημίσεις τσιγάρων υπάρχουν σε γιγαντοαφίσες μέσα στην πόλη, κυρίως 

σε πολυσύχναστους δρόμους, απέναντι από σχολεία και στάσεις λεωφορείων. Είναι 

αυτονόητο ότι οι καπνοβιομηχανίες απευθύνονται σε νέους ανθρώπους θέλοντας 

να τους κάνουν «καταναλωτικούς» καπνιστές, με την έννοια της ποσότητας, αλλά και 

της επιλογής συγκεκριμένης μάρκας τσιγάρων, που υποτίθεται ότι είναι καλύτερα 

από άλλα. Μια άλλη κατηγορία στην οποία απευθύνονται είναι οι γυναίκες που δεν 

καπνίζουν έτσι ώστε και εξαιτίας της ... ισότητας των δύο φύλλων,  το  ποσοστό των 

καπνιστριών να αγγίξει αυτό των καπνιστών. Πολλές φορές  σε  στέκια  νεολαίας    

μοιράζονται   δωρεάν   πακέτα    τσιγάρων, 

ελπίζοντας στο σταδιακό εθισμό των υποψήφιων ισόβιων καπνιστών. Ένας χώρος 

θαυμάσιος για τους διαφημιστές τσιγάρων είναι τα γήπεδα και οι αθλητικοί χώροι 

γενικότερα, όπου υπάρχει μεγάλη προσέλευση νεολαίας. 

– Η διαφήμιση των τσιγάρων δεν μπορεί να γίνεται από τη τηλεόραση και 

επιπλέον δεν πρέπει να παραπλανά το κοινό. Επίσης, αποτελεί νομική υποχρέωση για 

τους διαφημιστές η αναγραφή της φράσης: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ. ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΤΗ ΥΓΕΙΑ. Οι 

περιορισμοί αυτοί αποτελούν το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η οργανωμένη 

πολιτεία για την προστασία της υγείας των πολιτών, που πλήττεται ανεπανόρθωτα 

από το κάπνισμα. 

– Τα σημεία που πραγματικά λένε την αλήθεια είναι αυτά που αφορούν στην 

ικανότητα του φίλτρου να συγκρατεί την πίσσα και νικοτίνη και η προειδοποίηση 

για την βλαπτική επίδραση στην υγεία, ενώ τα παραπλανητικά σημεία είναι η 
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γοητεία του προϊόντος, η δύναμη και η γοητεία του ανθρώπου που καπνίζει και η 

απόλαυση που φαίνεται να δίνει το κάπνισμα. 

– Τους εφήβους και τους νέους ανθρώπους, άνδρες και γυναίκες, που δεν έχουν 

καπνίσει ή καπνίζουν περιστασιακά. Ο κυριότερος όμως λόγος της διαφήμισης είναι 

η προσέλκυση των καπνιστών να δοκιμάσουν ένα νέο καλύτερο προϊόν που 

υπόσχεται μεγαλύτερη απόλαυση ή και κάποιο που συγκρατεί περισσότερη πίσσα ή 

νικοτίνη. 

– Ο λόγος είναι καθαρά οικονομικός, αφού στη βιομηχανία του καπνού 

απασχολούνται χιλιάδες άνθρωποι και η καλλιέργεια του καπνού είναι κύρια 

αγροτική καλλιέργεια στη χώρα μας. Συνεπώς, αυτό που ενδιαφέρει είναι η ετήσια 

αύξηση των πωλήσεων και των κερδών αντίστοιχα. 

– Το μόνο σημείο της διαφήμισης που αφορά την υγεία του καταναλωτή είναι η 

προειδοποίηση του Υπουργείου Υγείας, η οποία και αναγράφεται στο κάτω μέρος του 

πακέτου. Σε σχέση με τον ολικό χρόνο ή το μέγεθος της διαφήμισης το σημείο αυτό 

καταλαμβάνει ένα μικρό μέρος που δεν τονίζεται καθόλου. Είναι γεγονός ότι οι 

αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος δεν είναι επιθυμητό, ούτε καν να φαίνονται 

στη διαφημιστική εκστρατεία, αφού αποτελούν τροχοπέδη για την επιδιωκόμενη 

αύξηση των πωλήσεων. 

–  Μια αντιδιαφήμιση θα έπρεπε να περιέχει τις λέξεις: νικοτίνη, εθισμός, 

εξάρτηση, βενζοπυρένιο, καρκινογόνο, έλκος, βρογχίτιδα, βήχας. Επίσης, θα έπρεπε 

να παρουσιάζει τον καπνιστή ως εξαρτημένο άνθρωπο, που κάθε τσιγάρο θα του 

κόβει 5,5 λεπτά από τη ζωή του.  

  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

  Ποια είναι η επίδραση των κυριότερων συστατικών του καπνού στην υγεία 

του ανθρώπου; 

  

Νικοτίνη: Αζωτούχος οργανική ένωση με αλκαλική αντίδραση (αλκαλοειδές) 

που παίρνεται από τα φύλλα του καπνού με κατάλληλη επεξεργασία. Έχει χημικό 

τύπο C10H14N2. Είναι άχρωμο ελαιώδες υγρό, με δυσάρεστη μυρωδιά. Απορροφάται 

εύκολα από τους βλεννογόνους και το δέρμα και διοχετεύεται σε όλους τους 
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ιστούς. Στο συκώτι διασπάται σε νικοτινικό οξύ. Η νικοτίνη διεγείρει τα γάγγλια του 

νευρικού συστήματος. Όταν γίνει ενδοφλέβια ένεση σε μικρή ποσότητα, 

παρουσιάζεται ταχυκαρδία και αύξηση της πίεσης. Στον άνθρωπο μετά από κάπνισμα 

ενός τσιγάρου, παρατηρείται αύξηση των σφυγμών, πέφτει η θερμοκρασία στο δέρμα 

και συστέλλονται τα αγγεία. Η νικοτίνη δρα στον υποθάλαμο και προκαλεί έκκριση 

αντιδιουρητικής ορμόνης με συνέπεια την αναστολή της διούρησης. Στο 

γαστρεντερικό σωλήνα προκαλεί σύσπαση, έτσι εξηγείται η ναυτία και ο εμετός που 

παρατηρούνται στους πρωτάρηδες καπνιστές. Σε μικρές δόσεις προκαλεί συσπάσεις 

των ινιδίων των γραμμωτών ινών, ενώ σε μεγάλες δόσεις είναι τοξική. Τα 

συμπτώματα της δηλητηρίασης από νικοτίνη είναι: κάψιμο στο φάρυγγα, στο στόμα 

και στον οισοφάγο, διάρροια, ιδρώτας και παράλυση. Ο καπνιστής μπορεί να 

ελαττώσει την είσοδο της νικοτίνης στον οργανισμό, αν καπνίζει το τσιγάρο μισό και 

όχι ολόκληρο. Τα 20 τσιγάρα σε έναν πρωτάρη καπνιστή, που δεν έχει εθιστεί, είναι 

αρκετά για να προκαλέσουν θανατηφόρα δηλητηρίαση. 

Πίσσα: Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει πίσσα η οποία εισπνεόμενη ερεθίζει τον 

αναπνευστικό βλεννογόνο. Ο ερεθισμός αυτός προκαλεί αύξηση των εκκρίσεων 

(πτύελα) ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται έντονος βήχας. Το άτομο δηλαδή παρουσιάζει 

χρόνια βρογχίτιδα.  

Βενζοπυρένιο: Είναι ένα από τα συστατικά της πίσσας στον καπνό του τσιγάρου 

και ανήκει σε μια κατηγορία δραστικών οργανικών ενώσεων, τους αρωματικούς 

υδρογονάνθρακες. Τα μεταβολικά προϊόντα του βενζοπυρενίου είναι 

ηλεκτρονιόφιλα εποξείδια που αντιδρούν σε υψηλό βαθμό με τα πυρηνόφιλα κέντρα 

του DNA, προκαλώντας μεταλλαγές που οδηγούν στη δημιουργία καρκίνου. Το 

βενζοπυρένιο θεωρείται σήμερα ένα από τα κυριότερα καρκινογόνα. Πρέπει να 

τονιστεί ότι ο μηχανισμός γένεσης καρκινικών κυττάρων προϋποθέτει το πέρασμα 

από διάφορα προκαρκινικά στάδια μέχρι το κύτταρο να αρχίσει να διαιρείται 

ανεξέλεγκτα και να δημιουργεί κακοήθης όγκους. Συνεπώς, μια μεταλλαγή εξαιτίας 

του καπνίσματος ενδεχομένως να βάλει το κύτταρο σε προκαρκινικό στάδιο, που 

μπορεί να διαρκέσει 10-30 χρόνια, πριν εκδηλωθεί ο καρκίνος. Αυτό αποτελεί 

έναν ανασταλτικό παράγοντα στο να πεισθεί κάποιος να μην καπνίζει, αφού βλέπει 

ότι ο κίνδυνος είναι πολύ μακρινός ή πιστεύει ότι η τύχη θα τον βοηθήσει ώστε να 

μην δημιουργηθεί καρκίνος. Η ζωή του καθενός είναι πολύτιμη για την παίζει σε ένα 

καθημερινό λόττο και πρέπει η πολιτεία να αφυπνισθεί. 
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Μονοξείδιο του άνθρακα (CO): Είναι ένα άχρωμο και χωρίς οσμή αέριο που 

βρίσκεται στον καπνό του τσιγάρου και παράγεται κατά την ατελή καύση των 

φύλλων του καπνού. Το μονοξείδιο του άνθρακα έχει μεγαλύτερη χημική συγγένεια, 

περίπου 200 φορές, με την αιμοσφαιρίνη από ότι το οξυγόνο, με συνέπεια να 

συνδέεται με αυτή και να σχηματίζει ανθρακυλαιμοσφαιρίνη. Ακόμη και σε μικρές 

συγκεντρώσεις (π.χ. 0,1%) το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να αντιδράσει με τα 

μισά μόρια αιμοσφαιρίνης μειώνοντας επικίνδυνα την ικανότητα του αίματος για 

μεταφορά οξυγόνου. Αυξημένα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα οδηγούν σε μια 

παθολογική κατάσταση που ονομάζεται υποξία, με συνέπεια την δηλητηρίαση, την 

απώλεια των αισθήσεων και συχνά το κώμα. 

Υδροκυάνιο: Είναι αέριο, άχρωμο, με χαρακτηριστική μυρωδιά πικραμύγδαλου. 

Είναι εξαιρετικά τοξικό. Περιέχεται στον καπνό και προκαλεί βλάβες στο βρογχικό 

επιθήλιο των πνευμόνων.  

  

   Αναφέρατε μερικά ιστορικά στοιχεία σχετικά με την προέλευση του καπνού 

και τη κατασκευή και κυκλοφορία των πρώτων τσιγάρων στη χώρα μας. 

  

Οι ισπανοί εξερευνητές του 16ου αιώνα έφεραν τον καπνό στην Ευρώπη από την 

Αμερική. Τα πρώτα φύλλα εισήχθηκαν στην Ισπανία το 1519 και οι πρώτοι σπόροι το 

1559-60.  Ο Jean  Nicot, από τον οποίο πήρε το όνομά της η νικοτίνη, πρόσφερε 

φύλλα καπνού στη βασιλομήτορα Αικατερίνη των Μεδίκων (το 1561) και  ο ίδιος 

συνιστούσε τον καπνό για τις «θεραπευτικές» του ιδιότητες. Τον 17ο αιώνα η χρήση 

του καπνού επεκτάθηκε. Ο βασιλιάς της Αγγλίας, Ιάκωβος ο 1ος, το 1604 επέβαλε 

δασμούς στον εισαγόμενο καπνό, βλέποντας τις αρνητικές επιπτώσεις της συνήθειας 

του καπνίσματος ή της μάσησης καπνού. Τα τσιγάρα κατασκευάστηκαν στη Βραζιλία 

στα μέσα του 18ου αιώνα και πολύ γρήγορα διαδόθηκαν ειδικά μετά τον 1ο 

Παγκόσμιο Πόλεμο στους άνδρες και μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο στις γυναίκες. 

Το 1964 δημοσιεύτηκε η πρώτη έκθεση για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην 

υγεία.  

Στη Ελλάδα μέχρι το 1883, οι καπνοπώλες έκοβαν τον καπνό με τα «χαβάνια» 

και τον πουλούσαν ελεύθερα και το 50% των καπνιστών χρησιμοποιούσε ταμπάκο. Ο 

μεγαλύτερος ταμπακοποιός, ο Ι. Χατζηκυριάκος, απέκτησε τεράστια περιουσία. Μετά 

το 1883 που επιβλήθηκε φόρος στον καπνό ιδρύθηκαν 79 δημόσια καπνεργοστάσια 
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και το 1893 το Δημόσιο προμηθεύτηκε από το εξωτερικό πέντε χειροκίνητες μηχανές 

κοπής καπνού και κατασκευής τσιγάρων. Το 1895 ο καπνοπώλης Αγγελίδης έφερε 

την πρώτη τσιγαροποιητική μηχανή με δυνατότητα παραγωγής 44.000 κομματιών την 

ημέρα. Το 1909 ο βιομήχανος Βάρκας έφερε τελειότατου τύπου μηχανήματα 

προκαλώντας εργατικές ταραχές, αφού έχασαν τη δουλειά τους πολλοί εργάτες. Το 

1932 λειτουργούσαν στην Ελλάδα 164 καπνοβιομηχανίες, σε 30 πόλεις και 

απασχολούσαν 2.160 εργάτες. Μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο έμειναν σε λειτουργία 

38 καπνοβιομηχανίες. Η καπνοβιομηχανία απασχολούσε το 1978 12.000 περίπου 

άτομα, συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων για την επεξεργασία του καπνού και 

την κυτιοποιία, έναντι 7.400 ατόμων που απασχολούνταν το 1958. Η κατανάλωση 

καπνού αυξήθηκε από 1,6 κιλά / άτομο το 1958 σε 3,6 κιλά/ άτομο το 1978 και η αξία 

των τσιγάρων που καταναλώθηκαν από 3 δισεκατομμύρια δρχ. σε 19,5 

δισεκατομμύρια δραχμές.   

  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου)    

  

1) Να σημειώσετε με (Σ) το σωστό ή (Λ) το λάθος σε καθεμία από τις 

παρακάτω προτάσεις: 

– Το κάπνισμα δεν προκαλεί εξάρτηση 

– Ο παθητικός καπνιστής υφίσταται τις συνέπειες του τσιγάρου που 

καπνίζουν άλλοι. 

– Αν η μέλλουσα μητέρα καπνίζει, αυτό δεν επηρεάζει το έμβρυο. 

– Το κάπνισμα είναι η βασικότερη αιτία τροχαίων ατυχημάτων στις 

αναπτυγμένες χώρες.  

  

Απάντηση 

  

– Λάθος 

– Σωστό 

– Λάθος 

– Λάθος 

  



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 211 

2) Να ονομάσετε τρεις από τις ουσίες που βρέθηκαν στον καπνό του 

τσιγάρου. 

  

Απάντηση 

  

Η νικοτίνη που προκαλεί εξάρτηση, η πίσσα, που περιέχει αρωματικούς 

υδρογονάνθρακες, πολλοί από τους οποίους είναι καρκινογόνοι, το μονοξείδιο του 

άνθρακα, που ενώνεται στην αιμοσφαιρίνη και εμποδίζει την επαρκή οξυγόνωση των 

ιστών. 

  

  

3) Σε ποιους από τους χώρους υπάρχει τέτοια επιγραφή; 

– Γιατί υπάρχουν οι απαγορεύσεις; 

– Είναι σωστό να υπάρχουν; Για ποιο λόγο; 

– Τις σέβονται οι καπνιστές; 

– Τι θα έκανες, αν κάποιος κάπνιζε σε χώρο με τέτοια επιγραφή; 

  

Απάντηση 

  

Η επιγραφή «απαγορεύεται το κάπνισμα» υπάρχει σε όλους τους κλειστούς 

δημόσιους χώρους όπου συνωστίζονται αρκετοί άνθρωποι. Το κάπνισμα 

απαγορεύεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα νοσοκομεία, στις δημόσιες 

υπηρεσίες. Σε ορισμένες ιδιωτικές επιχειρήσεις απαγορεύεται το κάπνισμα από τους 

εργαζομένους την ώρα της εργασίας. Επίσης, στις αίθουσες των θεάτρων, των 

κινηματογράφων, στα μουσεία και στους επαγγελματικούς χώρους που υπάρχουν 

εύφλεκτα υλικά (καύσιμα, αλκοόλες, υγραέριο, κ.ά.) 

– Οι απαγορεύσεις υπάρχουν από σεβασμό στην υγεία των ανθρώπων που δεν 

καπνίζουν ή και ανθρώπων που για ιατρικούς λόγους δεν επιτρέπεται να εισπνεύσουν 

καπνό. Άνθρωποι που πάσχουν από άσθμα ή καρδιακή ανεπάρκεια, μπορούν να 

βρεθούν σε μια δημόσια υπηρεσία ή στο λεωφορείο, χωρίς να είναι αναγκασμένοι να 

αναπνέουν το καπνό των τσιγάρων. Είναι παρατηρημένο πως πολλές φορές σε 

κλειστούς χώρους (μπαρ, κέντρα διασκέδασης) η ατμόσφαιρα, εξαιτίας του τσιγάρου, 

γίνεται αποπνικτική σε σημείο που να μην μπορούν ακόμη και οι καπνιστές να 

αναπνεύσουν. Ένας επιπλέον λόγος για την ύπαρξη των απαγορεύσεων είναι για 
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λόγους ασφαλείας στους επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα  υλικά. Στα 

νοσοκομεία είναι ανεπίτρεπτο το κάπνισμα για ευνόητους λόγους. 

– Ασφαλώς και είναι σωστό να υπάρχουν και πρέπει να επεκταθούν σε όλους 

τους κλειστούς δημόσιους χώρους. Δεν είναι δυνατόν στο τέλος του 20ου αιώνα με 

τα τόσα επιτεύγματα της ιατρικής, με τις αδιάσειστες επιστημονικές αποδείξεις για 

την βλαπτική επίδραση του καπνού, να συμπεριφερόμαστε σαν τους ινδιάνους της 

Αμερικής και της Αυστραλίας του 16ου αιώνα. Η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει 

τη δημόσια υγεία και τους ανθρώπους που δεν καπνίζουν, έστω  κι αν αυτός είναι 

ένας και μοναδικός άνθρωπος. Η ελευθερία του καπνιστή πρέπει να φτάνει μέχρι εκεί 

που δεν θα καταπιέζει την επιλογή του μη καπνιστή.  

– Όχι, οι καπνιστές τις περισσότερες φορές δεν σέβονται τις απαγορεύσεις αυτές. 

Αν κάνουμε μια βόλτα στα δημόσια νοσοκομεία θα διαπιστώσουμε ότι στους 

διαδρόμους ή στους προθαλάμους αρκετοί είναι αυτοί που καπνίζουν. Πολλές φορές 

και το ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό. Ο λόγος είναι ότι αφενός οι ίδιοι δεν 

σέβονται το χώρο και τους αρρώστους και αφετέρου κανείς από τους υπεύθυνους του 

νοσοκομείου δεν τους κάνει παρατήρηση. Φαίνεται ότι η αίθουσα του 

κινηματογράφου που ευλαβικά δεν καπνίζει κανείς αποτελεί χώρο σημαντικότερο 

από το νοσοκομείο. Επίσης, κάποιος κάποτε πρέπει να επισημάνει στους δημοσίους 

υπαλλήλους και στους οδηγούς των λεωφορείων ότι οι απαγορεύσεις για το κάπνισμα 

ισχύουν  και για αυτούς, που εργάζονται στον ίδιο χώρο. 

– Η σωστότερη αντιμετώπιση είναι με ευγενικό τρόπο να επισημάνουμε στον 

καπνιστή ότι η ενέργειά του είναι απαράδεκτη από το σύνολο των παρευρισκόμενων 

στο χώρο και ότι θέτει σε κίνδυνο την υγεία ανθρώπων που επέλεξαν να μην 

καπνίζουν. Αν αυτό γίνει σε χώρο νοσοκομείου ή ιατρείου, πρέπει απευθείας να 

αναγκαστεί να αποχωρήσει από το χώρο, χωρίς καμιά προειδοποίηση ή ενδοιασμό. 

  

4) Οργάνωσε με τους συμμαθητές σου μια αντικαπνιστική εκστρατεία. 

Επικοινωνήστε με το Υπουργείο Υγείας, την Αντικαπνιστική εταιρία, την 

Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία, κ.ά. Προσκαλέστε ειδικούς επιστήμονες για 

ομιλίες, διοργανώστε προβολή ταινιών, έκθεση αφίσας και εντύπου υλικού. 

Συντάξτε και εσείς ένα κείμενο για τις αρνητικές επιδράσεις του καπνίσματος 

στους νέους και παρουσιάστε το στις εκδηλώσεις. 
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Σημείωση: Η εργασία απαιτεί την συνεργασία όλων των μαθητών, τη 

συλλογή διαφημιστικού εντύπου υλικού εναντίον του καπνίσματος και την 

παρουσία ειδικών επιστημόνων που θα προσκληθούν ως ομιλητές στην 

εκδήλωση.  

  

Οι ομιλίες των προσκεκλημένων θα πρέπει να είναι εστιασμένες στα εξής 

σημεία: 

1) Στα οικονομικά μεγέθη που αφορούν στην παραγωγή και στην εμπορία 

καπνού και στη θέση των καπνοβιομηχανιών στην Εθνική Οικονομία. 

2) Στις βλαπτικές συνέπειες του καπνίσματος με επιστημονικά δεδομένα και με 

στατιστικά στοιχεία. 

3) Στην ανάλυση των αιτιών που ένας μαθητής ή μαθήτρια αρχίζει το κάπνισμα 

στη νεαρή αυτή ηλικία. 

4) Στις προτάσεις για τη μείωση του ποσοστού των καπνιστών και στη συνολική 

στρατηγική της πολιτείας προκειμένου να μειώσει μακροπρόθεσμα την κατανάλωση 

καπνού. 

5) Στην ανάγκη για θέσπιση αυστηρών κανόνων ώστε να απαγορευτεί το 

κάπνισμα σε δημόσιους χώρους και σε όλες τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών προς 

τον πολίτη, δημόσιες και ιδιωτικές. 

  

Το κείμενο που θα συντάξει ο μαθητής για τις αρνητικές επιδράσεις του 

καπνίσματος στους νέους θα πρέπει να αναφέρεται στα εξής θέματα : 

α) Στο γεγονός ότι οι νέοι έχουν μεγάλες πιθανότητες να υποστούν 

ανεπανόρθωτες συνέπειες από το κάπνισμα επειδή ο οργανισμός τους βρίσκεται σε 

φάση ανάπτυξης. Τα κύτταρά τους διαιρούνται και επομένως οι μεταλλαξογόνες 

ουσίες του καπνού μπορούν να δημιουργήσουν προκαρκινικά κύτταρα. Επιπλέον, οι 

αυξημένες ανάγκες οξυγόνωσης των ιστών δεν μπορούν να εκπληρωθούν με την 

παρουσία μονοξείδιου του άνθρακα. 

β) Στα οικογενειακά προβλήματα που θα προκύψουν αφού από τους γονείς δεν 

είναι αποδεκτό να καπνίζει ένας μαθητής. 

γ) Στην ανάγκη του μαθητή να ξεφεύγει από το σχολικό και οικογενειακό 

περιβάλλον για να καπνίζει δημιουργώντας παρέες περιθωριακές.  

δ) Στο γεγονός ότι οι επιδόσεις του μαθητή στα μαθήματα είναι μειωμένη και η 

συμπεριφορά του επιθετική τόσο προς τους καθηγητές όσο και προς τους συμμαθητές 
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του. Ο μαθητής δεν ασχολείται με εποικοδομητικές δραστηριότητες όπως ο 

αθλητισμός με συνέπεια να επιλέγει τις καφετέριες, τα ηλεκτρονικά και τα μπιλιάρδα 

για να εκτονωθεί.   

  

4.2 Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής  

  

    Τα αλκοολούχα ή οινοπνευματώδη ποτά είναι αυτά που περιέχουν οινόπνευμα 

(αιθυλική αλκοόλη). Την περιεκτικότητά τους σε αλκοόλη την μετρούμε με τους 

αλκοολικούς βαθμούς, που εκφράζουν τον όγκο της αλκοόλης που περιέχεται σε 

100 κυβικά εκατοστά του ποτού. Το κρασί είναι 11 αλκοολικών βαθμών (11°), 

δηλαδή στα 100 ml κρασιού περιέχονται 11 ml οινόπνευμα, που ισοδυναμεί με 8,8 

γραμμάρια. Η μπύρα  είναι 5°, το ουίσκι και η βότκα 40° και το ρούμι 60°. 

Ανάλογα με τον τρόπο παρασκευής τους, την περιεκτικότητα σε ζάχαρη και 

αλκοόλη και την πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται, διακρίνουμε τα αλκοολούχα 

ποτά σε τρεις κατηγορίες: i) Μη αποσταζόμενα ποτά, που παράγονται με ζύμωση 

σταφυλιών (κρασί), κριθαριού (μπίρα), μήλων (μηλίτης), ii) αποσταζόμενα ποτά, 

που προέρχονται από απόσταξη αλκοολούχων διαλυμάτων (ούζο, τσίπουρο, 

κονιάκ, βότκα, ουίσκι, ρούμι, κ.ά., και iii) ηδύποτα, που γίνονται με ανάμειξη 

νερού, αλκοόλης, ζάχαρης, φρούτων ή αρωματικών ουσιών (τσέρι, μέντα, και 

γενικά τα λικέρ). 

    Η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών είναι κοινωνική συνήθεια που η έναρξη 

συμπίπτει με τη αρχή της ιστορίας του ανθρώπου. Οι λαοί της Μεσογείου 

καλλιεργούσαν αμπέλια από το 3.500 π.Χ.. Στην Αρχαία Ελλάδα ο Διόνυσος ήταν 

ο Θεός της αμπέλου και του οίνου και οι Έλληνες κατανάλωναν ποτά σε πολλές 

κοινωνικές εκδηλώσεις. Το «σάκε», που σημαίνει «νερό της ζωής» ήταν το ιερό 

ποτό των Κινέζων και Ιαπώνων. Οι Ίνκας έπιναν ένα είδος μπίρας, την «τσίτα», 

ενώ οι Εσκιμώοι, οι Ινδιάνοι της Β. Αμερικής και οι ιθαγενείς της Αυστραλίας 

αγνοούσαν τα οινοπνευματώδη ποτά.  

    Η επίδραση του οινοπνεύματος στον ανθρώπινο οργανισμό είναι πολλαπλή και 

εξαρτάται από την ποσότητα και συχνότητα της κατανάλωσης αλκοολούχων 
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ποτών. Η αιθυλική αλκοόλη (CH3CH2OH) λόγω της μεγάλης διαλυτότητάς της 

στο νερό απορροφάται εύκολα κατά 20% από το στομάχι και κατά 80% από το 

έντερο και μέσα σε 60-90 λεπτά της ώρας έχει μοιραστεί σε όλα τα υγρά και τους 

ιστούς του σώματος.  

    Πρώτος ο Ιπποκράτης είχε επισημάνει τα προβλήματα από την υπερβολική 

κατανάλωση οινοπνεύματος και αργότερα ο Γαληνός αναλύει την ολέθρια 

επίδραση του οινοπνεύματος πάνω στο νευρικό σύστημα. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε 

γίνεται συστηματική προσπάθεια για την ενημέρωση του κοινού πάνω στις 

καταστρεπτικές συνέπειες του αλκοολισμού. 

    Η κατάχρηση της αλκοόλης επηρεάζει πολλαπλά το πεπτικό σύστημα. Από τη 

στιγμή της εισόδου, το οινόπνευμα, ερεθίζει τη στοματική κοιλότητα και τον 

οισοφάγο. Στο στομάχι προκαλεί αύξηση των εκκρίσεων που μπορεί να 

οδηγήσουν σε γαστρίτιδα ή φλεγμονή. Το αλκοόλ επηρεάζει επίσης την 

ικανότητα του λεπτού εντέρου για απορρόφηση και μεταφορά των θρεπτικών 

συστατικών, ειδικά των βιταμινών θειαμίνης και φιλικού οξέος και των μετάλλων. 

Τα ισχυρά ποτά προκαλούν ενίοτε και διάρροια με συνέπεια να επιδεινώνεται η 

δυσαπορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Η κακή διατροφή, η έλλειψη 

πρωτεϊνών και υδατανθράκων από το ήπαρ, έχει ως αποτέλεσμα τον εκφυλισμό 

του ηπατικού ιστού και την εγκατάσταση λίπους στα ηπατικά κύτταρα. 

Επιπλέον, η μετατροπή της αλκοόλης σε ακεταλδεΰδη επιδεινώνει τα εκφυλιστικά 

φαινόμενα και το ήπαρ καταστρέφεται (κίρρωση του ήπατος).  

    Η κατανάλωση αλκοόλ σχετίζεται και με την υπέρταση. Πιστεύεται ότι 5-10% 

των υπερτασικών ανδρών έχει σχέση με την κατάχρηση αλκοόλ. Επίσης, η 

κατάχρηση αλκοόλ οδηγεί στην εναπόθεση λίπους στο καρδιακό μυ με συνέπεια 

μειωμένη ικανότητα για συστολή, αρρυθμίες και διαταραχή στη μεταβίβαση των 

καρδιακών παλμών. 

    Από την υπερκατανάλωση οινοπνεύματος επηρεάζεται και το ανοσοποιητικό 

σύστημα, αφού αναστέλλεται η ικανότητα του νωτιαίου μυελού να παράγει 

λευκοκύτταρα, απαραίτητα για την άμυνα του οργανισμού. Επίσης, το αλκοόλ 

σχετίζεται με αρκετές μορφές καρκίνου, όπως του στομάχου, του ήπατος, του 

παγκρέατος, του παχέος εντέρου και της γλώσσας και σε συνδυασμό με το 

κάπνισμα αυξάνουν τις πιθανότητες καρκίνου του λάρυγγα και του οισοφάγου.  
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    Η κυριότερη επίδραση του οινοπνεύματος, που είχε τονιστεί από τον Γαληνό, 

είναι πάνω στο νευρικό σύστημα. Το αλκοόλ προκαλεί ατροφία του 

κυτταροπλάσματος των νευρικών κυττάρων και φθορά, με συνέπεια οι αλκοολικοί 

να έχουν μειωμένη μνήμη, σύγχυση, παραισθήσεις και ψυχωτική συμπεριφορά. 

Ελαττώνει την οπτική και ακουστική οξύτητα, την απόδοση της πνευματικής 

και λεπτής χειρονακτικής εργασίας, καθώς και την ταχύτητα των 

αντανακλαστικών. Έχει παραλυτική ενέργεια σε ορισμένες περιοχές του φλοιού 

του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα τον μειωμένο μυϊκό τόνο, την μυϊκή αδυναμία, σε 

παράλυση του κέντρου της αναπνοής σε λήψη μεγάλων ποσοτήτων και την 

αποδιοργάνωση της προσωπικότητας του ατόμου μέσα σε μικρό χρονικό 

διάστημα, με την απώλεια του αυτοελέγχου και την εμφάνιση συναισθηματικών 

εκρήξεων. Επιπλέον, χάνεται ο ειρμός της σκέψης και διαταράσσεται η ομιλία, 

ενώ το «ευφορικό» αποτέλεσμα δίνει την εντύπωση ότι το οινόπνευμα διεγείρει το 

νευρικό σύστημα. Στην πραγματικότητα όμως έχει έντονη κατασταλτική και 

καταπραϋντική δράση.  

    Ύστερα από χρόνια χρήση οινοπνεύματος χρειάζονται υψηλότερα επίπεδα 

αλκοόλης στο αίμα για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η κατανάλωση 

της αλκοόλης αυξάνεται προοδευτικά και το άτομο με την πάροδο του χρόνου 

αποκτά εξάρτηση, γίνεται δηλαδή αλκοολικός. Η διακοπή της λήψης προκαλεί 

κεφαλαλγία, νευρικότητα, ναυτία, πυρετό, ψευδαισθήσεις. Είναι γεγονός ότι το 

οινόπνευμα δρα και στον ψυχικό κόσμο του αλκοολικού. Οι αλκοολικές 

φρενοπάθειες είναι οι πιο συνηθισμένες, ενώ το «τρομώδες παραλήρημα» είναι η 

χειρότερη μορφή φρενίτιδας που γνωρίζει η ψυχιατρική. Η μανία και η μελαγχολία 

των αλκοολικών συμβαδίζει με παραλήρημα καταδιώξεως και με γενική παράλυση 

αλκοολικής φύσεως. Μοιραία κατάληξη των περισσοτέρων περιπτώσεων είναι η 

αλκοολική άνοια, με αμνησία, αδιαφορία, αβουλία, κ.λ.π. Οι αλκοολικοί γίνονται 

κτηνώδεις, χωρίς κανένα ηθικό συναίσθημα και μπορούν να φτάσουν στην 

αυτοκτονία ή το έγκλημα. Παρουσιάζουν χαρακτηριστική τρεμούλα στα χέρια και 

στα δάκτυλα, που είναι πιο έντονη το πρωί. Είναι παχύσαρκοι ή και αδύναμοι. 

Υπάρχει ατροφία των όρχεων και των ωοθηκών, σταμάτημα της περιόδου στις 

γυναίκες και ελάττωση της γεννητικής ικανότητας. Υπάρχουν πόνοι στους μύες, 

ρευματοειδείς πόνοι, κράμπες στις γάμπες, ατροφία του οπτικού νεύρου, που 

καταλήγει σε τύφλωση και επιληπτικές προσβολές. Αν ο αλκοολικός αποκτήσει 
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παιδιά, συχνά αυτά εμφανίζουν προδιάθεση στην παραφροσύνη, στην επιληψία, 

στο πάθος για το οινόπνευμα και έχουν ελαττωμένη διανοητική ικανότητα. 

    Η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να είναι 

καταστροφική για το έμβρυο. Το οινόπνευμα διαχέεται μέσω του πλακούντα και 

φτάνει στο έμβρυο σε επίπεδα ίδια με εκείνα της μητέρας. Γυναίκες που 

καταναλώνουν 1-2 ποτά ημερησίως, κατά τη διάρκεια των έξι πρώτων εβδομάδων 

της κύησης, έχουν μεγάλες πιθανότητες να γεννήσουν παιδιά με διανοητική 

καθυστέρηση. Επίσης, εκτός από τις προκαλούμενες με το οινόπνευμα αποβολές, 

η ηπατική βλάβη του εμβρύου είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

   Ποια ποσότητα αλκοόλ θεωρείται επιβλαβής ; 

  

Είναι δύσκολο να ορίσουμε την ποσότητα του αλκοόλ που είναι επιβλαβής, αφού 

ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό μεταβολισμό και ταχύτητα απορρόφησης της 

αλκοόλης. Η ταχύτητα απορρόφησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Από την 

πληρότητα του στομάχου, το γεμάτο με τροφή στομάχι επιβραδύνει την απορρόφηση, 

από το είδος του ποτού και από την περιεκτικότητα σε αλκοόλη, από το βάρος του 

σώματος, από την ψυχική διάθεση του χρήστη, από το μεταβολισμό του ατόμου, 

αφού η μεταβολική διαδικασία, η ικανότητα των ενζύμων να διασπούν την  αλκοόλη, 

διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο, καθώς και από τη διαπερατότητα του γαστρικού 

και εντερικού βλεννογόνου. Συγκέντρωση αλκοόλης μεγαλύτερη από 0,8 g/l ορού 

θεωρείται ότι οδηγεί σε μέθη με όλα τα συνακόλουθα. 

Όμως εκτός από τα άμεσα αποτελέσματα στη λειτουργία του οργανισμού 

δημιουργούνται μακροπρόθεσμες συνέπειες στη υγεία. Γενικά κατά μέσο όρο άνδρες 

που καταναλώνουν 3 ποτά ημερησίως και γυναίκες που καταναλώνουν 1½ ποτά 

ημερησίως εμφανίζουν αυξημένη πιθανότητα για κάποια ασθένεια του ήπατος. Οι 

γυναίκες φαίνεται να είναι περισσότερο ευαίσθητες για δύο κυρίως λόγους. 

Πρώτον, οι γυναίκες είναι πιο μικρόσωμες, οπότε η ίδια ποσότητα αλκοόλ θα 

εμφανίσει μεγαλύτερη συγκέντρωση σ’ ένα μικρότερο σώμα, και δεύτερον έχει 

αποδειχθεί ότι τα ένζυμα του στομάχου των γυναικών διασπούν 4 φορές λιγότερη 
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αλκοόλη απ’ ότι στους άνδρες. Έτσι, έγινε φανερό γιατί οι γυναίκες αναπτύσσουν 

ηπατικές ασθένειες με χαμηλότερες δόσεις αλκοόλ. 

  

  Η κατανάλωση αλκοόλ είναι μια από τις αιτίες πρόκλησης ατυχημάτων. 

Εξηγήστε πώς επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης το οινόπνευμα και πώς 

γίνεται ο έλεγχος των μεθυσμένων οδηγών; 

  

Καθημερινά γίνονται γνωστές πολλές περιπτώσεις ατυχημάτων που ως μοναδική 

αιτία έχουν τους ευρισκόμενους σε μέθη ασυνείδητους οδηγούς. Πρέπει να τονιστεί 

ότι το 40% των ατυχημάτων οφείλεται σε μεθυσμένους οδηγούς. Ο θλιβερός 

απολογισμός είναι 1.000 περίπου νεκροί την προηγούμενη χρονιά σε ατυχήματα 

εξαιτίας της μέθης. Είναι γεγονός πέρα από κάθε αμφισβήτηση ότι και με μικρή 

κατανάλωση οινοπνεύματος η ικανότητα μας στην οδήγηση μειώνεται, αφού 

επηρεάζεται η οπτική οξυδέρκεια και τα αντανακλαστικά, πόσο μάλλον όταν η 

κατανάλωση αυτή είναι τέτοια που ο μεθυσμένος οδηγός να μην μπορεί να σταθεί 

καν όρθιος. Βέβαια αυτό δεν το καταλαβαίνει ο οδηγός αφού νιώθει αυτοπεποίθηση, 

μυϊκή δύναμη και οξυδέρκεια, όλες  παρενέργειες του οινοπνεύματος από την 

επίδρασή του στο κεντρικό νευρικό σύστημα.  

Η ποσότητα του οινοπνεύματος στο αίμα πάνω από την οποία ο οδηγός θεωρείται 

μεθυσμένος και δεν επιτρέπεται να οδηγεί είναι τα 0,5 g/l ορού. Πρέπει να τονιστεί 

ότι ποσότητα οινοπνεύματος από 1-1,5 g/l προκαλεί απώλεια του ελέγχου, ο 

άνθρωπος χάνει την ισορροπία του, διαταράσσεται η ικανότητα ομιλίας και ο ειρμός 

των σκέψεων του και διακατέχεται από «ευφορική» διάθεση. Η ποσότητα 

μεγαλύτερη 3 g/l όρου  είναι  τοξική  και  στα  4 g/l  ορού ο άνθρωπος  πέφτει  σε 

κώμα. Το νομικό όριο της ποσότητας του οινοπνεύματος στο αίμα ισοδυναμεί 

περίπου με την κατανάλωση μισού ποτηριού, 100 ml ουίσκι ή βότκα από ένα 

άνθρωπο 75 κιλά ή 2 ποτηριών κρασί (300 ml) ή 3 ποτηριών μπίρα (750 ml). 

Οι ποινές που προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι πάρα πολύ 

αυστηρές για τους μεθυσμένους οδηγούς. Ο έλεγχος γίνεται με ειδικά σύγχρονα 

όργανα, που προσδιορίζουν την ποσότητα του αλκοόλ στον εκπνεόμενο αέρα. Έτσι, ο 

οδηγός υποχρεώνεται να εκπνεύσει στην ειδική συσκευή, ενώ μπορεί να υποχρεωθεί 

σε ασκήσεις ελέγχου της ισορροπίας. Αν διαπιστωθεί η λήψη μεγάλης ποσότητας 

οινοπνεύματος, ο οδηγός συνοδεύεται στο κοντινότερο νοσοκομείο όπου γίνεται 
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λήψη αίματος και μέτρηση της συγκέντρωσης της αιθυλικής αλκοόλης στον ορό, με 

εξειδικευμένα μηχανήματα. Οι ποινές που επιβάλλονται από τα δικαστήρια είναι 

αυστηρότατες ειδικά για τους υπότροπους οδηγούς. 

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι για την ασφαλή οδήγηση δεν πρέπει να έχει 

καταναλωθεί καθόλου αλκοόλ και ότι δεν υπάρχει τρόπος να επιταχυνθεί η αποβολή 

οινοπνεύματος από τον οργανισμό. Συχνά μια υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μας 

ταλαιπωρεί και την επόμενη μέρα, χωρίς να βοηθούν ούτε οι καφέδες, ούτε το 

φαγητό, ούτε το κρύο ντους, ούτε ο ύπνος. Ο οργανισμός θα επανέλθει με την πάροδο 

ικανού χρονικού διαστήματος. 

  

Εργασία της σελίδας 117 του σχολικού βιβλίου 

  

Είναι Σάββατο απόγευμα. Ο ουρανός είναι καθαρός και ο ήλιος δύει. Η 

Μαρία, η Άννα, η Λουκία, ο Γιώργος, ο Μιχάλης και ο Θόδωρος συναντώνται 

συνήθως αυτή την ώρα. Συζητούν και σχεδιάζουν πως θα περάσουν το βράδυ 

τους.  

– Χωριστείτε σε 5-6μελείς ομάδες και αφού συζητήσετε την κατάσταση, 

επιλέξτε το τέλος που επιθυμείτε να έχει η ιστορία. Διηγηθείτε την ιστορία με 

απλές προτάσεις ή μόνο με λέξεις που περιγράφουν την κατάσταση.  

– Παρουσιάστε την ιστορία σας στην τάξη και αιτιολογείστε γιατί επιλέξατε 

το τέλος που της δώσατε. 

– Πώς κατέληξε η ομάδα σας σε αυτό το αποτέλεσμα; 

– Όλα τα μέλη της ομάδας ένιωσαν ευχάριστα με την απόφαση; 

  

Απάντηση 

  

– Η ιστορία θα μπορούσε να διαδραματιστεί όπως περιγράφεται στις εικόνες του 

βιβλίου. Συζήτηση, απόφαση, χορός, πάρτι, μπαρ, κατανάλωση οινοπνευματωδών 

ποτών, ζαλάδες, εμετοί, αδυναμία μετακίνησης, κινητοποίηση των γονέων για να 

«μαζέψουν» τα παιδιά τους. 

– Το τέλος που περιγράφεται και στις εικόνες αποτελεί μια επώδυνη κατάσταση, 

καθόλου ευχάριστη κυρίως για τους νέους που βρέθηκαν σε αυτή τη θέση. Δεν είναι 

όμως καθόλου σπάνιο φαινόμενο και σίγουρα μια τέτοια περίπτωση θα έχει συμβεί 

στα πάρτι των συμμαθητών σας, στη γειτονιά μας, στον κοινωνικό μας περίγυρο. Το 
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τέλος της ιστορίας είναι ιδιαίτερα διδακτικό και αποκαλυπτικό για το που μπορεί να 

οδηγήσει η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και 

εγκράτεια σε κάθε επαφή με το ποτό, ιδιαίτερα στους νέους, που ο ενθουσιασμός 

τους, η ευχάριστη παρέα, η δυνατή μουσική και τα φωτιστικά εφέ τους οδηγούν σε 

κατανάλωση βλαπτικών ουσιών, όπως το οινόπνευμα. 

  

Σημείωση: Τα άλλα δύο ερωτήματα αφορούν τις ομάδες των μαθητών που θα 

συνεργαστούν για την διεκπεραίωση της εργασίας και εμπεριέχουν υποκειμενικές 

διαπιστώσεις. 

  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Να σημειώσετε με (Σ) το σωστό ή με (Λ) το λάθος σε καθεμιά από τις 

παρακάτω προτάσεις: 

– Ένας δυνατός καφές δε σταματάει την επίδραση του αλκοόλ. 

– Το αλκοόλ είναι ένα είδος εξαρτησιογόνου ουσίας. 

– Διασκέδαση δε γίνεται χωρίς ποτό 

– Όταν έχεις φάει καλά, το αλκοόλ δεν έχει επίδραση στον οργανισμό.  

– Όταν ο οδηγός έχει πιει αρκετά, οι πιθανότητες να προκληθεί ατύχημα 

είναι αυξημένες. 

  

Απάντηση 

  

– Σωστό 

– Σωστό 

– Λάθος 

– Λάθος 

– Σωστό 

  

2) – Γιατί χρησιμοποιούμε μεγάλο ποτήρι για την μπύρα και μικρό για το 

κρασί; 

– Γιατί έχει σημασία το μέγεθος του ποτηριού; 
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– Αφού συμβουλευτείτε τον πίνακα περιεκτικότητας οινοπνευματωδών 

ποτών σε αλκοόλη, υπολογίστε πόσα γραμμάρια αλκοόλης περιέχονται στο 

μεγαλύτερο ποτήρι και πόσα στο μικρότερο (dοιν.= 0,8 g/mL). 

  

Aπάντηση 

  

– Η μπύρα είναι ποτό χαμηλής περιεκτικότητας σε οινόπνευμα και πίνετε 

παγωμένη, ειδικά το καλοκαίρι, και σε ποσότητες μεγάλες. Συνήθως σερβίρεται σε 

ποτήρια των 250 ή 500 ml και καταναλώνεται με μεγάλη ευκολία. Αντίθετα, το κρασί 

καταναλώνεται σε μικρές ποσότητες και συνοδεύει το φαγητό, εντάσσεται δηλαδή σε 

γαστρονομικά πλαίσια.  

– Η μπύρα είναι οινοπνευματώδες ποτό 5 αλκοολικών βαθμών, ενώ το κρασί 11° 

και επομένως για να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα σερβίρονται σε διαφορετικού 

μεγέθους ποτήρια, ώστε η τελική ποσότητα αλκοόλης να είναι ή ίδια.  

– Με βάση τους πίνακες περιεκτικότητας σε ένα ποτήρι μπύρας των 500 ml, 

περιέχονται 20 γραμμάρια αλκοόλης. Σε ένα ποτήρι κρασί των 150 ml, 13,2 

γραμμάρια και σε ένα ποτήρι βότκα των 50 ml, 16 γραμμάρια. Ο τρόπος υπολογισμού 

είναι πολύ απλός και θα συζητηθεί στη εργαστηριακή άσκηση για τη μέτρηση των 

αλκοολικών βαθμών. Γενικά, μπορούμε να εφαρμόζουμε τον εξής τύπο: 

              αλκοολικοί βαθμοί  

             –––––––––––––––––– x 0,8  x   όγκο του ποτού σε ml         

                            100 

Σε ποσότητα 200 ml ουίσκι (40°)  περιέχονται:  

                                            40  

                                           –––– x 0,8 x 200 = 64 g αλκοόλης.  

                                            100 

  

  

3) Aναζητήστε στη διεύθυνση της τροχαίας ή στο αστυνομικό τμήμα της 

περιοχής σας στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα που οφείλονται σε οδήγηση 

ύστερα από κατανάλωση αλκοόλ. Καταγράψτε τις συνέπειες  που είχαν τα 

ατυχήματα αυτά στους οδηγούς, στους επιβάτες και στους πεζούς. Με τα 

στοιχεία που συλλέξατε συντάξτε και φιλοτεχνήστε ένα σύντομο ενημερωτικό 

φυλλάδιο και μοιράστε το στους συμμαθητές σας. 
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Σημείωση: Η εργασία προϋποθέτει την συλλογή στοιχείων από την τροχαία 

σχετικά με τα ατυχήματα που οφείλονται στην κατανάλωση αλκοόλ από τους 

οδηγούς. Οι μαθητές μπορούν να εργαστούν μόνοι τους ή συλλογικά και να ζητήσουν 

και τη συνδρομή των καθηγητών τους, των γονέων και ειδικών επιστημόνων.  

  

4) Γίνετε θεατρικοί συγγραφείς. Γράψτε ένα διάλογο μεταξύ δύο φίλων σε 

ένα μπαρ. Ο ένας πιέζει τον άλλο να πιει ένα ποτό ακόμα και αυτός αρνείται, 

γιατί πρέπει να οδηγήσει.  

  

Απάντηση 

  

Οι δύο φίλοι, ο Γιάννης και ο Γιώργος, βρίσκονται στο μπαρ και έχουν πιει από 

ένα ή δύο ποτηράκια. Ο Γιάννης έχει να οδηγήσει για να φτάσει σπίτι του, ενώ ο 

Γιώργος μένει εκεί κοντά. 

– Έλα, Γιάννη να πιούμε ένα ακόμη.  

– Άσε, έχω να οδηγήσω. 

– Τι φοβάσαι δεν υπάρχει τροχαία να σου κάνει αλκοτέστ. 

– Αν συνεχίσουμε σε λίγο δεν θα βλέπω την μύτη μου. 

– Πιες ένα ακόμη θα σε πάω εγώ στο σπίτι σου. 

– Γιατί, εσύ νομίζεις θα είσαι σε θέση να οδηγήσεις; 

– Εγώ, το πάω το αυτοκίνητο με κλειστά μάτια, μην αγχώνεσαι. 

– Άσε, Γιώργο, θες να πάρουμε κανένα στο λαιμό μας. Θυμάσαι πριν λίγο καιρό 

που ο μεθυσμένος οδηγός με την Πόρσε, έπεσε πάνω στις κοπέλες. 

– Σιγά, αυτός δεν ήξερε να οδηγεί και έτρεχε σαν τρελός. 

– Αυτά, Γιώργο, τα είπαν κι άλλοι και τώρα το πληρώνουν ακόμη. 

– Τι πληρώσανε, η ασφάλεια τα καλύπτει. 

– Κάνεις λάθος, τον μεθυσμένο οδηγό δεν τον καλύπτει η ασφάλεια. 

– Τέλος πάντων, εσύ δεν θα μεθύσεις πίνοντας ένα ποτηράκι ακόμη. Έλα, ένα 

τελευταίο και πάμε να φύγουμε. 

– Όχι, όχι άλλο. Σήκω πάμε να φύγουμε, η ώρα είναι περασμένη. Θα σε πετάξω 

μέχρι το σπίτι σου με το αυτοκίνητο.  

Οι δύο φίλοι δεν ήπιαν τελικά το ποτηράκι και σίγουρα έπραξαν το σωστό.      
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

  

ΑΣΚΗΣΗ 14 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ ΒΑΘΜΩΝ- 

ΑΛΚΟΟΛΑΙΜΙΑ 

Σκοπός της άσκησης είναι να κατανοήσει ο μαθητής της έννοια της αλκοολαιμίας 

και να εξασκηθεί στο υπολογισμό του μεγέθους της αλκοολαιμίας και στη χρήση του 

αλκοολόμετρου. 

Το αλκοόμετρο είναι ένα όργανο που προσδιορίζει τους αλκοολικούς βαθμούς 

στα οινοπνευματώδη ποτά. Υπενθυμίζουμε ότι οι αλκοολικοί βαθμοί αναφέρονται 

στον όγκο της καθαρής αιθυλικής αλκοόλης που περιέχεται σε 100 mL του ποτού. 

Στην άσκηση αυτή θα μετρηθούν οι αλκοολικοί βαθμοί των επιλεγμένων δειγμάτων 

και στη συνέχεια θα υπολογιστεί το ποσοστό αλκοολαιμίας αν καταναλωθούν τα 

συγκεκριμένα ποτά. Η έννοια της αλκοολαιμίας αναφέρεται στην ποσότητα της 

αιθυλικής αλκοόλης στο αίμα και υπολογίζεται αν είναι γνωστή η ποσότητα σε 

γραμμάρια του οινοπνεύματος που καταναλώθηκε και βέβαια το οργανικό βάρος του 

σώματος, που ισοδυναμεί με το 70% του πραγματικού βάρους για τους άνδρες και με 

το 60 % για τις γυναίκες.  

Γνωρίζοντας ότι η πυκνότητα του οινοπνεύματος είναι d=0,8 g/ml, μπορούμε να 

υπολογίσουμε, ξέροντας τον αλκοολικό βαθμό, την μάζα του οινοπνεύματος σε ένα 

ποτό. Έτσι, σε ένα λίτρο κρασιού 11°, περιέχονται 1000 x 0,11 x 0,8 = 88 g καθαρό 

οινόπνευμα. Εφαρμόζουμε τον τύπο, που ισχύει για όλες τις περιπτώσεις: 

                                             αλκοολικοί βαθμοί 

όγκος του ποτού σε ml  x –––––––––––––––––– x 0,8  = g  αλκοόλης    

                                                          100 

  

Για να υπολογιστεί η αλκοολαιμία χρησιμοποιούμε τον τύπο: 

                                            καθαρό οινόπνευμα σε g 

            αλκοολαιμία =  ––––––––––––––––––––––––– 

                                            οργανικό βάρος σώματος  

Το οργανικό βάρος = συνολικό βάρος σώματος x 0,7 ή 0,6. 

Έτσι, μετά την κατανάλωση ενός λίτρου κρασιού 11° στο αίμα ενός άνδρα 

βάρους 75 κιλών θα περιέχονται:  
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                                               88 

                                         ––––––––– = 1,68 g αιθανόλης/ λίτρο ορού. 

                                           75 x 0,7 

Για τη γυναίκα ίδιου βάρους το ποσό της αιθανόλης θα είναι 1,95 g/l. 

To κρασί 12° που πρέπει να καταναλωθεί από έναν άνδρα 80 κιλών για να μην 

ξεπεράσει τα επιτρεπόμενα όρια για την οδήγηση είναι 292 ml κρασιού ή αλλιώς 

περίπου δύο ποτήρια των 150 ml.  

  

  

4.3 TA ΦΑΡΜΑΚΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΚΕΙΑ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

    Η λέξη «πανάκεια» σημαίνει φάρμακο που θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. 

Προέρχεται από την αρχαιοελληνική θεότητα Πανάκεια, θυγατέρα  του 

Ασκληπιού, που το όνομα  της συνδέονταν με τους πάνακες, βότανα που έχουν 

μαγικές και θεραπευτικές ιδιότητες. 

    Φάρμακο είναι κάθε χημική ουσία ή μίγμα χημικών ουσιών, που 

χρησιμοποιείται για τη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των ασθενειών. Τα 

φάρμακα προέρχονται από τη φύση (φυτά, ζώα, μικροοργανισμούς, ορυκτά) ή 

παρασκευάζονται συνθετικά με χημικό τρόπο στο εργαστήριο. Στη χώρα μας, 

διατίθενται πάνω από 2.000 φαρμακευτικά σκευάσματα, που χορηγούνται με τη 

συνταγή γιατρού, ενώ είναι πολύ συχνό το φαινόμενο της αγοράς φαρμάκων με 

πρωτοβουλία του ασθενή.  

    Οι μορφές των φαρμάκων μπορεί να είναι σε υδατικά διαλύματα, σε δισκία, σε 

σιρόπια, σε πηκτοκαψάκια, σε υπόθετα, σε βάμματα σε αλοιφές, σε κολλύρια, σε 

ρινικά ή ωτικά διαλύματα και σε ενέσιμα διαλύματα. Για να έχει ένα φάρμακο 

θεραπευτική αξία πρέπει να χορηγηθεί σε ορισμένη ποσότητα που λέγεται 

θεραπευτική δόση. Μικρότερο ποσό από τη θεραπευτική δόση δεν έχει 

θεραπευτικό αποτέλεσμα, ενώ μεγαλύτερο ποσό καθιστά το φάρμακο δηλητήριο. 

Η δράση του φαρμάκου οφείλεται στις φυσικοχημικές ιδιότητες της χημικής 

ουσίας και στη σύνδεσή τους με ειδικές θέσεις των κυττάρων, τους υποδοχείς. 

Είναι παρασκευασμένα για έχουν όσο το δυνατό εκλεκτικότερη επίδραση, που όσο 
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πιο εξειδικευμένη είναι τόσο καλύτερο είναι το φάρμακο, αλλά συνήθως τα 

φάρμακα παρουσιάζουν και μη εκλεκτικές δράσεις, τις ανεπιθύμητες 

ενέργειες ή παρενέργειες. Ένα απλό παράδειγμα είναι η επίδραση της ασπιρίνης, 

που ναι μεν ρίχνει τον πυρετό και ανακουφίζει τον πόνο, αλλά σε κάποιους 

ανθρώπους μπορεί να προκαλέσει γαστρορραγία και η συστηματική χρήση έλκος 

του στομάχου. Η υπερβολική δόση ασπιρίνης μπορεί να προκαλέσει και το 

θάνατο. Μια άλλη σημαντική παρενέργεια των φαρμάκων είναι οι αλλεργικές 

αντιδράσεις, που μπορεί να φτάσουν μέχρι το αλλεργικό σοκ και το θάνατο. Από 

την αυθαίρετη χρήση φαρμάκων, πολλοί άνθρωποι είναι που νοσηλεύονται στα 

νοσοκομεία με «φαρμακογενή νόσο». Γι’ αυτό επιβάλλεται η αυστηρή τήρηση 

της συνταγογραφίας και των οδηγιών του γιατρού, όταν παίρνουμε φάρμακα. Ο 

γιατρός είναι ο μόνος που μπορεί να διαγνώσει την ασθένεια και να χορηγήσει την 

φαρμακευτική αγωγή, ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, το βάρος του σώματος, 

κ.λ.π..  

    Μια κατηγορία φαρμάκων, τα αντιβιοτικά, είναι προϊόντα μεταβολισμού 

ορισμένων μικροοργανισμών, βακτηρίων, μυκήτων και χρησιμοποιούνται για την 

καταπολέμηση των βακτηριακών λοιμώξεων (αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία). 

Τα περισσότερα αντιβιοτικά παράγονται από βακτήρια, περίπου το 80 %, και το 

υπόλοιπο 20 % από μύκητες και ο ρόλος τους στη φύση είναι να εξοντώνουν ή να 

παρεμποδίζουν την ανάπτυξη άλλων μικροοργανισμών που προσπαθούν να 

εξαπλωθούν στο ίδιο μικροπεριβάλλον. Τα γνωστότερα αντιβιοτικά που 

προέρχονται από βακτήρια είναι η μπασιτρακίνη, η πολυμυξίνη, η ακτινομυκίνη, η 

χλωραμφαινικόλη, η ερυθρομυκίνη, η νεομυκίνη, η στρεπτομυκίνη, η 

βανκομυκίνη, η γενταμυκίνη, ενώ από τους μύκητες, τα πενικιλλίνη και 

κεφαλοσπορίνη. Το κάθε αντιβιοτικό δρα εναντίον συγκεκριμένης ομάδας 

παθογόνων παραγόντων και συνεπώς η επιλογή του κατάλληλου αντιβιοτικού 

πρέπει να γίνεται μόνο από τον γιατρό και η θεραπευτική αγωγή να μην 

διακόπτεται, χωρίς την εντολή του γιατρού, παρά την υποχώρηση των 

συμπτωμάτων. 

    Συχνές, ιδιαίτερα τους μήνες του χειμώνα, είναι ασθένειες, που οφείλονται σε ιούς 

(ιώσεις), όπως η ιός της γρίπης. Τα αντιβιοτικά δεν δρουν εναντίον των ιών και 

επομένως ο ασθενής δεν πρέπει να πάρει αντιβιοτικά. Το ανοσοποιητικό 

σύστημα αντιδρά και καταπολεμά τον ιό σε διάστημα λίγων ημερών. Τα 
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συμπτώματα  των ιώσεων δεν διαφέρουν πολλές φορές από τα συμπτώματα 

βακτηριακών λοιμώξεων και μόνο ο γιατρός μπορεί να τα αξιολογήσει και να 

χορηγήσει ή όχι φαρμακευτική αγωγή. Ένα από τα προβλήματα που 

δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής με αντιβιοτικά είναι η 

παράλληλη εξόντωση της φυσιολογικής χλωρίδας του σώματος, της οποίας η 

συνεισφορά στην υγεία του οργανισμού είναι  πολύ  σημαντική.  Οι γιατροί  

συνήθως  μαζί   με  την   αντιβίωση χορηγούν βιταμίνες που μειώνουν τα δυσμενή 

αποτελέσματα του φαρμάκου.  

    Η αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών, συμβάλλει στην εμφάνιση μικροοργανισμών 

που έχουν αναπτύξει μηχανισμούς ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά. Η συνεχή 

έκθεση των μικροβιακών στελεχών στο αντιβιοτικό, έχει ως αποτέλεσμα να 

επιλέγονται και να αναπτύσσονται εκείνα τα μικροβιακά στελέχη που εξαιτίας 

μιας μεταλλαγής μπορούν και επιβιώνουν στο περιβάλλον του αντιβιοτικού. 

Τέτοια γονίδια ανθεκτικότητας βρίσκονται στα πλασμίδια και εκφράζουν ένζυμα 

που διασπούν ορισμένα από τα αντιβιοτικά. Η ικανότητα των πλασμιδίων να 

μεταφέρονται από τον έναν μικροοργανισμό στον άλλο οδηγεί στην εμφάνιση 

ανθεκτικών παθογόνων μικροοργανισμών που είναι δύσκολο να καταπολεμηθούν. 

    Τα προβλήματα υγείας είναι πολύπλοκα και εξατομικευμένα. Κάθε άνθρωπος 

αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο τρόπο και φαρμακευτική αγωγή όταν και όση 

απαιτείται δίνεται από τον γιατρό για τον συγκεκριμένο ασθενή και όχι για όλους 

όσους νομίζουν ότι έχουν την ίδια ή παραπλήσια ασθένεια. Επομένως, δεν 

παίρνουμε ποτέ φάρμακα από μόνοι μας, επειδή μας το πρότεινε ο φίλος ή ο 

συγγενής. 

    Ένα σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας είναι η πολυφαρμακία, η 

ύπαρξη και η χρήση χωρίς έλεγχο πολλών και διαφορετικών φαρμάκων. Πρέπει να 

κατανοήσουμε ότι τα φάρμακα δεν είναι λύση για όλα τα προβλήματα του 

ανθρώπου σωματικά ή ψυχικά και πολλές φορές η χρήση τους έχει δυσάρεστα 

αποτελέσματα. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

   Ποια είναι τα σημαντικότερα βήματα στην ιστορία της αντιμικροβιακής 

χημειοθεραπείας ; 

  

Τον όρο χημειοθεραπεία επινόησε ο Γερμανός χημικός Paul Ehrlich με σκοπό να 

περιγράψει τη διαδικασία εκείνη με την οποία θα ήταν δυνατή η καταπολέμηση 

μολυσματικών ασθενειών με χημικές ουσίες, οι οποίες θα ήταν τοξικές για τους 

παθογόνους μικροοργανισμούς χωρίς να βλάπτουν τα κύτταρα του ξενιστή. Στις 

αρχές του 20ου αιώνα, το 1907, ο Paul Ehrlich, μετά από τη δοκιμή, χωρίς το 

επιθυμητό αποτέλεσμα, 605 χημικών ενώσεων του αρσενικού παρασκεύασε την 

σαρβαρσάνη ή ένωση 606 (με ασήμαντες παρενέργειες για τον άνθρωπο), που ήταν 

αποτελεσματική κατά της σύφιλης και άλλων ασθενειών που προκαλούσαν οι 

σπειροχαίτες. Το επόμενο βήμα στη χημειοθεραπεία έγινε επίσης εμπειρικά. Ο 

Ehrlich εξέταζε την ιδιότητα διαφόρων χρωστικών της ανιλίνης να αντιδρούν με 

ορισμένους ιστούς και είχε την ελπίδα ότι θα εντόπιζε χρωστική που θα έβαφε και θα 

θανάτωνε εκλεκτικά τους μικροοργανισμούς χωρίς να προσβάλει τους ιστούς του 

ξενιστή. Το έργο του συνέχισε ο Gerhard Domagk, ο οποίος εξέτασε μια σειρά 

αζωτούχων χρωστικών με σκοπό τη απομόνωση εκείνων που παρουσίαζαν 

αντιμικροβιακές ιδιότητες. Στα 1935 βρήκε ότι το προντοζίλ, μια ένωση που 

παρασκευάστηκε το 1932, είχε αντιμικροβιακές ιδιότητες. Στη συνέχεια οι χημικοί 

προκάλεσαν διάφορες μετατροπές στο μόριο του προντοζίλ, με σκοπό να μειώσουν 

τις παρενέργειές του. Έτσι, παρουσιάστηκαν μια σειρά ενώσεων οι σουλφοναμίδες, οι 

οποίες μπορούν να ληφθούν από το στόμα. Η χρήση τους  σήμερα   είναι  πολύ  

περιορισμένη  λόγω  των  παρενεργειών   που προκαλούν. Το τρίτο σημαντικό βήμα 

της χημειοθεραπείας αποτελεί η τυχαία ανακάλυψη ουσιών, οι οποίες παράγονται από 

μικροοργανισμούς και είναι εκλεκτικά τοξικές για άλλα μικρόβια. Τις ενώσεις αυτές 

ο Waksman το 1942 τις ονόμασε αντιβιοτικά. Το πρώτο χημειοθεραπευτικό 

αποτελεσματικό αντιβιοτικό ανακαλύφθηκε το 1929 από τον Αlexander Fleming, o 

oποίος παρατήρησε αναστολή της αύξησης ενός παθογόνου σταφυλόκοκκου γύρω 

από την αποικία του Penicillium notatum, το οποίο είχε μολύνει την καλλιέργεια του 

βακτηρίου. Ο Fleming σκέφτηκε ότι ο μύκητας παρήγαγε και απέκκρινε στο θρεπτικό 

μέσο μια ουσία που εμπόδιζε την βακτηριακή αύξηση. Την ουσία αυτή που 
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περιέχονταν στο διήθημα της μούχλας ο Fleming την ονόμασε πενικιλλίνη. Τις 

εργασίες του Α. Fleming συνέχισε η Ελληνίδα γυναίκα του Αμαλία Φλέμιγκ.  

Οι πρωταρχικές παρατηρήσεις για την αντιβιοτική δράση ορισμένων 

μικροοργανισμών έγιναν από τον Pasteur. O Pasteur μαζί με τον Joubert το 1877 

παρατήρησαν ότι οι βάκιλλοι, που προκαλούν την ασθένεια του άνθρακα, 

θανατώνονταν αν οι καλλιέργειές τους μολύνονταν από ορισμένα βακτήρια. Η 

παρατήρηση αυτή αξιοποιήθηκε για την τοπική θεραπεία πληγών. Ένα εκχύλισμα του 

βακτηρίου Pseudomonas aeruginisa, γνωστό ως πυοκινάση, κυκλοφορούσε εμπορικά 

για περίπου 50 χρόνια. Στα 1917 η Greig-Smith ανακοίνωσε ότι αρκετοί 

ακτινομύκητες παράγουν προϊόντα με αντιβακτηριακές ιδιότητες.  

Στα 1940 μια ομάδα βρετανών επιστημόνων με επικεφαλείς τους H.W.Florey και 

E.Chain πέτυχαν εκπληκτικά αποτελέσματα με μερικώς καθαρά παρασκευάσματα 

πενικιλλίνης. Το 1944 ανακαλύφθηκε από τους A.Schatz και S.Waksman ένα νέο 

ευρέως φάσματος αντιβιοτικό η στρεπτομυκίνη. Η έρευνα γύρω από τους 

αντιμικροβιακούς παράγοντες συνεχίζεται ακόμη και σήμερα, με αποτέλεσμα την 

ανακάλυψη εκατοντάδων νέας γενιάς αντιβιοτικών με εκπληκτικά ή μέτρια 

αποτελέσματα.     Από   την   άλλη    πλευρά     εμφανίζονται    όλο   και περισσότεροι 

μικροοργανισμοί με ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά, με τρόπο ώστε φάρμακα που 

ήταν αποτελεσματικά πριν από 20 ή 30 χρόνια σήμερα να έχουν περιορισμένη ή 

καθόλου αντιμικροβιακή δράση. Συνεπώς επιβάλλεται η ελεγχόμενη και συνετή 

χρήση των νέων αντιβιοτικών, έτσι ώστε να περιορίσουμε τον κίνδυνο ανάπτυξης 

ανθεκτικών μορφών παθογόνων μικροοργανισμών.  

 

   Ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης των αντιβιοτικών και πώς οι 

μικροοργανισμοί αντιστέκονται στα αντιβιοτικά; 

  

Tα αντιβιοτικά είναι ουσίες που παράγονται από μικροοργανισμούς και 

αναστέλλουν την ανάπτυξη άλλων μικροοργανισμών, χωρίς να προξενούν βλάβες 

στα κύτταρα του ξενιστή. Οι ουσίες αυτές δρουν σε δομές του προκαρυωτικού 

κυττάρου, με συνέπεια να μην επηρεάζουν τα ευκαρυωτικά κύτταρα.  

Έτσι, ανάλογα με το μηχανισμό δράσης τα αντιβιοτικά ομαδοποιούνται σε 

τέσσερις βασικές κατηγορίες: 
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α) Αντιβιοτικά που εμποδίζουν τη σύνθεση του κυτταρικού τοιχώματος. 

Αυτά είναι οι πενικιλλίνες, οι κεφαλοσπορίνες, η κυκλοσερίνη, η μπασιτρακίνη, η 

βανκομυκίνη και η ριστοσετίνη. 

β) Αντιβιοτικά που επιδρούν στην κυτταροπλασματική μεμβράνη, 

μεταβάλλοντας την διαπερατότητα των ιόντων με συνέπεια το θάνατο του 

κυττάρου. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα κυκλικά πολυπεπτίδια (γραμισιδίνη S, 

πολυμυξίνες, κ.λ.π.), η ομάδα των πολυενίων (νυστατίνη, αμφοτερισίνη Β, 

καντισιδίνη, κ.λ.π.). 

γ) Αντιβιοτικά που μεταβάλουν την λειτουργία των νουκλεϊκών οξέων. Τα 

αντιβιοτικά αυτά δρουν στο DNA ταχέως αυξανομένων κυττάρων, χωρίς να 

προσβάλλονται υγιή, βραδέως αυξανόμενα κύτταρα. Τα κυριότερα αντιβιοτικά της 

κατηγορίας αυτής είναι η ακτινομυκίνη D, οι ριφαμυκίνες, η μιτομυκίνη C, το 

ναλιδιξικό οξύ, κ.λ.π.. Τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται για την χημειοθεραπεία 

του καρκίνου, ενώ πολλά από αυτά προσβάλλουν και τα υγιή κύτταρα. 

δ) Αντιβιοτικά τα οποία επιδρούν στη λειτουργία του προκαρυωτικού 

ριβοσώματος. Ορισμένα αντιβιοτικά της ομάδας αυτής επηρεάζουν τη λειτουργία 

των μικρών ριβοσωμάτων (στρεπτομυκίνη, ερυθρομυκίνη, χλωραμφαινικόλη, 

νεομυκίνη, κ.λ.π.). 

ε)  Αντιμικροβιακοί παράγοντες αναστολείς του μικροβιακού μεταβολισμού. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν το προντοζίλ, η δαπσόνη, το Ρ-αμινοσαλικυλικό, 

τριμεθοπρίμη, σουλφανιλαμίδιο. 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί μηχανισμοί με τους οποίους οι μικροοργανισμοί 

θα μπορούσαν να προβάλλουν αντίσταση στα φάρμακα. Οι ακόλουθοι είναι οι 

σημαντικότεροι. 

α) Οι μικροοργανισμοί παράγουν ένζυμα που καταστρέφουν το δραστικό 

φάρμακο. Παράδειγμα οι σταφυλόκοκκοι παράγουν τη β-λακταμάση και 

καταστρέφουν την πενικιλλίνη G. 

β) Μεταβολή της διαπερατότητας των μικροβίων από το φάρμακο. 

Παράδειγμα οι στρεπτόκοκκοι έχουν φυσικό φραγμό διαπερατότητας στα 

αμινογλυκοσίδια και ορισμένα στελέχη σαλμονέλλα, φέρουν τροποποιημένους 

πολυσακχαρίτες στο κυτταρικό τους τοίχωμα ώστε να μην προσβάλλεται από την 

αμπικιλλίνη.  

γ) Οι μικροοργανισμοί αναπτύσσουν αλλοιωμένο δομικό στόχο για το 

φάρμακο. Παράδειγμα οι οργανισμοί που ανθίστανται στην ερυθρομυκίνη 
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μεθυλιώνουν το 23S RNA της μεγάλης ριβοσωμικής υπομονάδας και δεν 

αναγνωρίζεται από το φάρμακο.  

δ) Οι μικροοργανισμοί αναπτύσσουν αλλοιωμένη μεταβολική οδό που 

παρακάμπτει την αντίδραση που αναστέλλεται από το φάρμακο. 

ε) Οι μικροοργανισμοί αναπτύσσουν αλλοιωμένο ένζυμο που μπορεί ακόμη 

να εκτελέσει τη μεταβολική του λειτουργία αλλά επηρεάζεται πολύ λιγότερο από 

το φάρμακο. 

  

Πίνακας της σελίδας 121 του σχολικού βιβλίου 

  

Συμπληρώστε στις αντίστοιχες στήλες την άποψή σας 

  

    Κατάσταση   Τι θα έκανες;      Τι θα σου 

      κοστίσει; 

   Ποιο θα είναι 

      το κέρδος; 

Βήχεις και έχεις 

πυρετό. Θα χάσεις 

το πάρτι της 

Κυριακής. Ο φίλος 

σου προτείνει το 

φάρμακο που πήρε 

και αυτός όταν είχε 

τα ίδια 

συμπτώματα και 

θεραπεύτηκε σε 

τρεις ημέρες. 

Θα πήγαινα στο 

γιατρό και δεν θα 

έπαιρνα το 

φάρμακο που 

πήρε ο φίλος 

μου. Τα ίδια 

φάρμακα δεν 

είναι πάντα 

κατάλληλα για 

όλους τους 

ασθενείς. 

Πιθανό να χάσω το 

πάρτι της Κυριακής. 

Η ατυχία μου είναι 

ότι αρρώστησα λίγες 

ημέρες πριν, αν είμαι 

τυχερός θα 

αναρρώσω γρήγορα 

και ίσως το 

προλάβω. 

Δεν θα επιβαρύνω 

τον οργανισμό μου 

με φάρμακα που 

μπορεί να μην είναι 

κατάλληλα για την 

ασθένεια μου και 

επιπλέον αφήνω το 

ανοσοποιητικό μου 

σύστημα να 

αντιδράσει.  

Είσαι σε πάρτι με 

φίλους. Έχεις 

δυνατό 

πονοκέφαλο. Η 

φίλη σου σε πιέζει 

να πάρεις 

παυσίπονο. Δε 

θέλεις να χάσεις τη 

Δεν θα έπαιρνα 

το χάπι για τον 

πονοκέφαλο. 

Όσο και αν 

έχουμε 

εμπιστοσύνη σε 

κάποιον, τον 

εαυτό μου τον 

Θα χρειαστεί να 

χάσω την συνέχεια 

του πάρτι και τη 

διασκέδαση, αφού 

θα πρέπει να φύγω 

για το σπίτι. 

Ενδεχομένως να 

δεχτώ και τα 

Απέφυγα να πάρω 

παυσίπονο σε ένα 

πάρτι. Γενικά δεν 

παίρνουμε φάρμακα 

χωρίς την εντολή 

γιατρού, όσο 

ανώδυνα και αν 

φαίνονται. Ειδικά, 
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διασκέδαση ελέγχουμε μόνοι 

μας. 

ειρωνικά βλέμματα 

μερικών.  

κάτω από την 

επήρεια αλκοόλ αυτό 

μπορεί να είναι 

επικίνδυνο. 

Άλλωστε, ο ίδιος ο 

οργανισμός, με τον 

πονοκέφαλο, μου 

έδωσε το μήνυμα ότι 

η ατμόσφαιρα του 

πάρτι με επιβάρυνε 

περισσότερο από τα 

ανεκτά όρια.   

Είσαι αθλητής 

κολύμβησης. Την 

Κυριακή έχεις 

αγώνες και θέλεις 

πολύ να 

τερματίσεις 

πρώτος. Ένας 

φίλος από την 

ομάδα μπάσκετ σου 

δίνει ένα χάπι και 

σου λέει ότι το ίδιο 

παίρνει και αυτός 

και πάντα 

διακρίνεται στους 

αγώνες.  

Ασφαλώς και δεν 

θα έπαιρνα το 

χάπι. Τέτοια 

φάρμακα, όπως 

τα αναβολικά 

βλάπτουν 

ανεπανόρθωτα 

της υγεία. 

Πιθανό να μου 

κοστίσει την πρωτιά, 

αλλά με επίπονη 

προσπάθεια και 

προπόνηση θα τα 

καταφέρω στους 

επόμενους αγώνες. 

Επίσης, θα 

συμβούλευα τον 

φίλο μου να μην 

ξαναπάρει τέτοια 

χάπια. 

Το κέρδος θα είναι η 

διασφάλιση της 

υγείας μου. Και 

ακόμη μεγαλύτερο 

κέρδος η 

συναισθηματική 

πληρότητα που θα 

νιώθω αν καταφέρω 

να κερδίσω χωρίς 

την βοήθεια 

αναβολικών ουσιών, 

που δεν έχουν καμιά 

θέση στον υγιή 

αθλητισμό. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Να σημειώσετε με (Σ) το σωστό ή με (Λ) ο λάθος σε καθεμιά από τις 

παρακάτω προτάσεις: 

– Εάν ένα παιδί είναι άρρωστο του δίνουμε τη μισή ποσότητα ενός φαρμάκου 

που παίρνει ο ενήλικας. 

– Παίρνω φάρμακα, μόνον όταν με έχει συμβουλεύσει γιατρός. 

– Πετώ πάντοτε ένα κουτί με φάρμακα των οποίων η ημερομηνία έχει λήξει. 

– Όποτε έχω πονοκέφαλο, παίρνω ένα παυσίπονο. 

– Σε δύο ημέρες θα τρέξω στους σχολικούς αγώνες στίβου. Ένας φίλος μου 

πρόσφερε χάπια, τα οποία θα με βοηθήσουν να έχω καλύτερα αποτελέσματα. 

Αρνήθηκα. 

  

Απάντηση 

  

– Λάθος 

– Σωστό 

– Σωστό 

– Λάθος 

– Σωστό 

  

2) Με τη χρήση των αντιβιοτικών σκοτώνουμε μόνο τα παθογόνα βακτήρια; 

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

  

Απάντηση 

  

Με τη χρησιμοποίηση των αντιβιοτικών για θεραπευτικούς λόγους σκοτώνουμε 

και την φυσιολογική χλωρίδα του σώματός μας. Ο όρος «φυσιολογική χλωρίδα» 

αναφέρεται στον μικροβιακό πληθυσμό, που κατοικεί στις εσωτερικές και εξωτερικές 

επιφάνειες υγιών φυσιολογικών ανθρώπων και ζώων. Οι μικροοργανισμοί που 

υπάρχουν συνεχώς στις επιφάνειες του σώματος είναι παρασιτικοί. Η παρουσία τους 

δεν είναι απαραίτητη για τη ζωή, ωστόσο η μόνιμη χλωρίδα ορισμένων περιοχών 

παίζει σαφή ρόλο στη διατήρηση της υγείας και της φυσιολογικής λειτουργίας. Τα 

μέλη της μόνιμης χλωρίδας της εντερικής οδού συνθέτουν βιταμίνη Κ και βοηθούν 
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στην απορρόφηση θρεπτικών συστατικών. Στους βλεννογόνους και στο δέρμα, η 

μόνιμη χλωρίδα μπορεί να εμποδίσει την αποίκιση από παθογόνα μικρόβια. 

Η καταστολή της φυσιολογικής χλωρίδας με τα αντιβιοτικά δημιουργεί φανερά 

μερικό τοπικό κενό στα διαφορά σημεία του σώματος, που τείνει να γεμίζει από 

μικροοργανισμούς από το περιβάλλον ή από άλλα μέρη του σώματος. Αυτοί οι 

μικροοργανισμοί συμπεριφέρονται ως ευκαιριακοί και μπορούν να γίνουν παθογόνοι. 

  

3) Γράψτε μια παράγραφο στην οποία θα αναπτύσσετε τις απόψεις σας 

σχετικά με το ότι «το φάρμακο είναι και φαρμάκι». 

  

Απάντηση 

  

Η έκφραση αναφέρεται στο χαρακτηριστικό των φαρμακευτικών σκευασμάτων 

να προκαλούν εκτός από τα θεραπευτικά αποτελέσματα και παρενέργειες που μπορεί 

να οδηγήσουν και στο θάνατο. Στην περίπτωση αυτή το φάρμακο χαρακτηρίζεται ως 

φαρμάκι (δηλητήριο). Κάθε φάρμακο είναι ένα δηλητήριο και κάθε δηλητήριο μπορεί 

να λειτουργήσει ως φάρμακο. Είναι  δύσκολο  πολλές  φορές να  διακριθούν τα όρια 

μεταξύ φαρμάκου και δηλητηρίου, αφού αυτό είναι θέμα δόσεως. Έτσι, π.χ. 1 mg 

στρυχνίνης δρα τονωτικά στο νευρικό σύστημα (φάρμακο), όμως η εφ΄άπαξ δόση 

160 mg επιφέρει το θάνατο (δηλητήριο). Γι’ αυτό πρέπει να καθορίζεται με ακρίβεια 

η θεραπευτική δόση ενός φαρμάκου. Με τον ίδιο τρόπο προσδιορίζουμε και την 

τοξική ή μέση θανατηφόρα δόση του φαρμάκου. Υπάρχουν φάρμακα που το ποσό 

της θεραπευτικής δόσης πλησιάζει πολύ το ποσό της τοξικής δόσης. Σ’ αυτή την 

περίπτωση θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούμε με 

ευλάβεια τις οδηγίες των γιατρών. 

Καταλήγοντας πρέπει να τονίσουμε ότι τα φάρμακα πολλές φορές μας βοηθούν 

στην αποκατάσταση της υγείας μας, αλλά δεν είναι πανάκεια. Τα χρησιμοποιούμε με 

προσοχή, χωρίς υπερβολές, έχοντας στο μυαλό μας ότι πρέπει να μπορούμε να ζούμε 

χωρίς τα φάρμακα. Η αλόγιστη χρήση μπορεί να μας δημιουργήσει σημαντικά 

επιπλέον προβλήματα υγείας, να δηλητηριάσει τον οργανισμό μας και να μας κάνει 

εξαρτημένα άτομα. 
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της αριστερής στήλης με τις σύντομες 

προτάσεις της δεξιάς στήλης: 

  

Απάντηση 

  

           αντιβιοτικό                                      ποτέ όταν οδηγούμε 

οινοπνευματώδες ποτό                          και το «παθητικό» βλάπτει 

              κάπνισμα                                    μόνο με τη συνταγή γιατρού 

  

  

2) Να υπογραμμίσετε τις σωστές προτάσεις: 

– Αν η έγκυος καπνίζει, είναι αυξημένες οι πιθανότητες να γεννηθούν παιδιά 

πεθαμένα ή να πεθάνουν την πρώτη εβδομάδα της ζωής τους. 

– Το οινόπνευμα αυξάνει τη δυνατότητα ελέγχου της συμπεριφοράς.  

– Τα φάρμακα πρέπει να φυλάγονται σε χώρο που δεν είναι προσιτός στα 

παιδιά. 

– Ο καπνός περιέχει ουσίες που ερεθίζουν τα μάτια, το φάρυγγα και τη μύτη. 

– Λίγες ουσίες στο τσιγάρο έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη υγεία. 

– Εάν έχω τα ίδια συμπτώματα με το φίλο μου μπορώ να πάρω τα ίδια 

φάρμακα που του συνέστησε ο γιατρός του. 

– Θα πάω σε άλλο γιατρό, γιατί ο γιατρός μου δε μου συνέστησε αντιβιοτικά 

για το κρυολόγημά μου. 

– Όσοι άνθρωποι πίνουν καθημερινά κινδυνεύουν να γίνουν αλκοολικοί. 

  

Απάντηση 

  

Οι σωστές προτάσεις είναι οι ακόλουθες: 

– Αν η έγκυος καπνίζει, είναι αυξημένες οι πιθανότητες να γεννηθούν παιδιά 

πεθαμένα ή να πεθάνουν την πρώτη εβδομάδα της ζωής τους. 

– Τα φάρμακα πρέπει να φυλάγονται σε χώρο που δεν είναι προσιτός στα παιδιά. 

– Ο καπνός περιέχει ουσίες που ερεθίζουν τα μάτια, το φάρυγγα και τη μύτη. 

– Όσοι άνθρωποι πίνουν καθημερινά κινδυνεύουν να γίνουν αλκοολικοί. 
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3) Σε ποιο άλλο μέρος του πακέτου θα μπορούσε να τοποθετηθεί η 

προειδοποιητική φράση «Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία»; 

Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

  

Απάντηση 

  

Η προειδοποιητική φράση θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο σημείο που ανοίγει 

το πακέτο, έτσι ώστε ο καπνιστής να το βλέπει τη στιγμή που πάει να βγάλει ένα 

τσιγάρο. Είναι πιθανό να λειτουργήσει ανασταλτικά κάποιες φορές ή να οδηγήσει σε 

σκέψεις τον καπνιστή. Μια καλή πρόταση θα ήταν να αναγράφεται στο πακέτο η 

φράση «Το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο και καρδιοαγγειακά νοσήματα». 

   

4) Να συμπληρώσετε το σταυρόλεξο: 

  

Απάντηση 
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5) Να συντάξετε έναν κατάλογο των επιδράσεων του καπνίσματος στον 

ανθρώπινο οργανισμό. 

  

Απάντηση 

  

Στον καπνό υπάρχουν 4.700 επικίνδυνες ουσίες. Αυτές στον ανθρώπινο 

οργανισμό μπορούν να προκαλέσουν: 

1) Εξάρτηση εξαιτίας της νικοτίνης. 

2) Αύξηση την αρτηριακής πίεσης και ταχυκαρδία. 

3) Καρδιοαγγειακά νοσήματα. 

4) Καρκίνο του πνεύμονα, της στοματικής κοιλότητας και του λάρυγγα. 

5) Συχνό επίμονο βήχα και κρυολογήματα. 

6) Μερική απώλεια της όσφρησης και της γεύσης, βρογχίτιδα και έλκος στο 

στομάχι. 

7) Κιτρίνισμα των δοντιών, δύσοσμη αναπνοή. 

8) Εύκολο λαχάνιασμα και μείωση της ικανότητας του αίματος να οξυγονώνει 

τους ιστούς. 

  

6) Γιατί δεν πρέπει να παίρνουμε αντιβιοτικά με την παραμικρή αιτία; 

  

Απάντηση 

  

Για τους εξής λόγους: 

α) Τα αντιβιοτικά προκαλούν παρενέργειες επηρεάζοντας το γαστρεντερολογικό 

σύστημα, το συκώτι και τα νεφρά. 

β) Η υπερβολική κατανάλωση αντιβιοτικών επιδεινώνει το πρόβλημα της 

εμφάνισης ανθεκτικών παθογόνων μικροοργανισμών. 

γ) Τα αντιβιοτικά σκοτώνουν την φυσιολογική χλωρίδα του σώματος.  

δ) Τα αντιβιοτικά και τα φάρμακα γενικότερα είναι προϊόντα εταιρειών που 

στοχεύουν στις μεγάλες πωλήσεις των προϊόντων τους και επομένως δεν πρέπει να 

συμπεριφερόμαστε ως καταναλωτές, αλλά ως ασθενείς που παίρνουν φάρμακα όταν 

τα έχουν πραγματικά ανάγκη και μόνο με την εντολή του γιατρού. Η πολυφαρμακία 

και η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών αποτελούν σημαντικότατα προβλήματα στη χώρα 

μας. 
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7) Τι είναι η ανοχή και τι ο εθισμός; 

Απάντηση 

Ανοχή είναι η κατάσταση κατά την οποία σταδιακά απαιτούνται όλο και 

μεγαλύτερες δόσεις του ναρκωτικού για να προκαλέσουν αποτελέσματα  που στην 

αρχή προκαλούνταν από μια πολύ μικρή δόση.  

Εθισμός είναι η σωματική και ψυχική κατάσταση του χρήστη, που του 

δημιουργεί μια όλο και λιγότερο ελεγχόμενη επιθυμία να χρησιμοποιεί την 

ναρκωτική ουσία. 

 

8) Γιατί οι δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία ενός εφήβου που καπνίζει είναι 

πολύ περισσότερες από τις επιπτώσεις στην υγεία του ενήλικα. 

Απάντηση 

  

Από τους μηχανισμούς της μεταλλαξογένεσης γνωρίζουμε ότι ένας αρκετά 

σημαντικός αριθμός μεταλλαγών συμβαίνει ή οριστικοποιείται κατά την αντιγραφή 

του γενετικού υλικού ή στη φάση της κυτταρικής διαίρεσης. Συνεπώς, αν ένας 

οργανισμός βρίσκεται στη φάση της ανάπτυξης οι κυτταρικές διαιρέσεις είναι πολύ 

περισσότερες και η πιθανότητα μεταλλαγών αυξάνεται όταν τα κύτταρα αυτά 

εκτίθενται σε μεταλλαξογόνους παράγοντες όπως οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες 

που περιέχονται στην πίσσα του τσιγάρου. Επομένως, οι νέοι έως την ηλικία των 20 

ετών που καπνίζουν, έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες τα επόμενα χρόνια να 

αναπτύξουν καρκίνο του πνεύμονα από ότι οι μη καπνιστές. Από τους 1000 εφήβους 

που καπνίζουν , οι 250 περίπου θα πεθάνουν από ασθένειες που σχετίζονται με το 

κάπνισμα και θα χάσουν 10-15  χρόνια  από   την  ζωή  τους.   Ανάμεσα  στις  

ασθένειες,  που   θα 

αναπτύξουν οι έφηβοι καπνιστές είναι τα καρδιοαγγειακά νοσήματα, ενώ θα 

ταλαιπωρούνται από χρόνιες βρογχίτιδες, έντονο βήχα και συχνά κρυολογήματα. 

 

9) Το Μεσαίωνα οι στρατιώτες συνήθιζαν να τρίβουν μούχλα πάνω στο 

τραύμα τους. Γιατί, πιστεύετε, ότι το έκαναν αυτό;  

Απάντηση 

  

Από το μύκητα Penicillium notatum, την κοινή μούχλα, παράγεται το αντιβιοτικό 

πενικιλλίνη. Οι στρατιώτες τρίβοντας τη μούχλα πάνω στο τραύμα τους εμπότιζαν 
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την περιοχή με μια ποσότητα αντιβιοτικού με συνέπεια να εμποδίζεται η ανάπτυξη 

παθογόνων βακτηριακών στελεχών. 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ 

 

1) Να σημειώσετε με (Σ) το σωστό ή με (Λ) το λάθος σε καθεμιά από τις 

παρακάτω φράσεις: 

– Ο καπνός που παράγεται από τη καύση του τσιγάρου περιέχει 47 επικίνδυνες 

για την υγεία ουσίες. 

– Ο παθητικός καπνιστής έχει μεγάλη πιθανότητα να προσβληθεί από καρκίνο. 

– Σκοπός των διαφημίσεων των τσιγάρων είναι να αυξήσουν τις πωλήσεις.  

– Το οινόπνευμα επιδρά κυρίως στον πνεύμονα μειώνοντας την αναπνευστική 

ικανότητα του ατόμου που καταναλώνει μεγάλες ποσότητες αλκοόλη. 

– Το γεμάτο με τροφή στομάχι επιβραδύνει την απορρόφηση της αλκοόλης. 

– Οι αλκοολικοί βαθμοί εκφράζουν τα ml αιθυλικής αλκοόλης που περιέχονται 

σε 100 ml οινοπνευματώδους ποτού. 

– Κάθε φάρμακο που επιδρά στον οργανισμό μπορεί να προξενήσει βλάβη. 

– Το χασίς δεν προκαλεί εξάρτηση 

– Όλες οι εξαρτησιογόνες ουσίες επηρεάζουν την σωματική και ψυχική υγεία. 

– Τα αντιβιοτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον των ιων. 

 

2) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις ή φράσεις της αριστερής στήλης με τις λέξεις ή 

φράσεις της δεξιάς στήλης: 

εξαρτησιογόνες ουσίες                            κατάχρηση στη λήψη φαρμάκων 

νικοτίνη                                                   προκαλεί το κάπνισμα 

οινόπνευμα                                              κοκαΐνη, LSD 

καταστρέφουν τα βακτήρια                     ανοχή, εθισμός 

καρκίνος                                                  εξάρτηση από το κάπνισμα 

οποιοειδή                                                 αλκοολισμός 

φαρμακογενή νόσο                                  αντιβιοτικά 

παραισθησιογόνα                                     όπιο, ηρωίνη, μορφίνη 

  

3) Συμπληρώστε με την κατάλληλη λέξη τα κενά στις προτάσεις που 

ακολουθούν: 
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– Η κατάσταση κατά τη οποία ο _________ αυξάνει τη δόση του ___________, 

για να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα ονομάζεται _______. 

– Η ________  αποτελείται από υδρογονάνθρακες, πολλοί από τους οποίους είναι 

___________ . 

– Το _________ κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης καθυστερεί την __________ 

και ___________ ανάπτυξη του παιδιού. 

–  Η χρόνια κατανάλωση __________ προκαλεί πολυάριθμες ________ και 

οδηγεί στον ___________ . 

– Τα ____________ είναι προϊόντα του μεταβολισμού ορισμένων _________.  

– Τα __________ είναι ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη _________ των 

ασθενειών, ενώ η κατάχρησή τους προκαλεί ___________ στον οργανισμό. 

 

4) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει 

σωστά την πρόταση: 

Όλες σχεδόν οι εξαρτησιογόνες ουσίες προκαλούν 

α) την ψυχική γαλήνη 

β) ανοχή και εθισμό 

γ) ευεξία 

Η υπερβολική κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε καθημερινή βάση οδηγεί 

α) λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος 

β) σε πολυάριθμες παθήσεις και στην εξάρτηση 

γ) σε μια διάθεση ευφορίας και ξεχωριστών ικανοτήτων. 

  

5) Από όσα γνωρίζετε γιατί τα αντιβιοτικά δεν δρουν εναντίον των ιών; 

  

Απαντήσεις  

1) – Λάθος 

– Σωστό 

– Σωστό 

– Λάθος 

– Σωστό 

– Σωστό 

– Σωστό 

– Λάθος 
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– Σωστό 

– Λάθος  

2)      

εξαρτησιογόνες ουσίες                            κατάχρηση στη λήψη φαρμάκων 

νικοτίνη                                                   προκαλεί το κάπνισμα 

οινόπνευμα                                              κοκαΐνη, LSD 

καταστρέφουν τα βακτήρια                     ανοχή, εθισμός 

καρκίνος                                                  εξάρτηση από το κάπνισμα 

οποιοειδή                                                 αλκοολισμός 

φαρμακογενή νόσο                                  αντιβιοτικά 

παραισθησιογόνα                                     όπιο, ηρωίνη, μορφίνη 

  

3) – χρήστης, ναρκωτικών, ανοχή 

    – πίσσα, καρκινογόνοι 

    – κάπνισμα, σωματική, νοητική 

    – οινόπνευμα, παθήσεων, αλκοολισμός 

    – αντιβιοτικά, μικροοργανισμών 

    – φάρμακα, θεραπεία, βλάβες 

 

4) (β) ανοχή και εθισμό 

     (β) σε πολυάριθμες παθήσεις και στην εξάρτηση 

  

5) Οι ιοί γνωρίζουμε ότι είναι ακυτταρικές μορφές ζωής. Για τον 

πολλαπλασιασμό τους χρησιμοποιούν τους κυτταρικούς μηχανισμών των κυττάρων 

του ξενιστή. Τα αντιβιοτικά είναι ουσίες που επηρεάζουν την κυτταρική δομή ή τον 

μεταβολισμό των προκαρυωτικών οργανισμών και συνεπώς δεν μπορούν να 

επιδράσουν στους ιούς, που δεν διαθέτουν κυτταρική οργάνωση και μεταβολισμό.   
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5. ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

    O Γερμανός βιολόγος Ernst Haeckel το 1869 εισήγαγε τη λέξη «ecology» με βάση 

τις ελληνικές λέξεις «οίκος» και «λόγος» για να περιγράψει την μελέτη των 

οργανισμών στον τόπο που ζουν.  

    Η επιστήμη της οικολογίας πέρασε από διάφορα στάδια ανάπτυξης, αρχίζοντας 

από τις αναφορές του Ιπποκράτη και του Αριστοτέλη , έως τους επιστήμονες της 

βιολογικής αναγέννησης του 18ου και 19ου αιώνα. Στις πρώτες δεκαετίες του 

20ου αιώνα μπήκαν οι βάσεις της επιστημονικής οικολογίας και της μελέτης της 

δομής και λειτουργίας της φύσης. 

    Η Οικολογία είναι η επιστήμη που μελετά τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στους 

ζωντανούς οργανισμούς και το περιβάλλον τους. Μέσα σε αυτό το πλέγμα των 

αλληλεξαρτήσεων εντάσσεται και ο άνθρωπος, ο οποίος τις τελευταίες δεκαετίες 

με τις ρυπογόνες δραστηριότητές του και με την μη ορθολογική εκμετάλλευση του 

φυσικού περιβάλλοντος προκάλεσε ανυπολόγιστες καταστροφές και έθεσε σε 

κίνδυνο την οικολογική ισορροπία. Έτσι, παράλληλα με την Γενική Οικολογία, 

που ασχολείται με την ανάλυση και τον προσδιορισμό των γενικών πλάνων 

οργάνωσης και των βασικών διεργασιών στη φύση, αναπτύχθηκε και η 

Εφαρμοσμένη Οικολογία, που μελετά σε καθημερινή βάση τις ποιοτικές και 

ποσοτικές αλλαγές που προκαλούνται από την ανάπτυξη των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων, των νέων τεχνικών και των νέων προϊόντων. Η ανάγκη να 

διαμορφωθούν γενικές απαράβατες  αρχές που αφορούν στη διαχείριση  της  

φύσης  αποτελεί σήμερα  επιτακτική ανάγκη και προς την κατεύθυνση αυτή είναι 

θετικότατη η συμβολή της Εφαρμοσμένης Οικολογίας. 

    Η ανάλυση των περιβαλλοντικών και οικολογικών σχέσεων δεν θα ήταν δυνατή 

αν δεν επεκτεινόταν σε ολόκληρη τη βιόσφαιρα. Η Βιόσφαιρα περιλαμβάνει 

όλους τους ζωντανούς οργανισμούς που βρίσκονται πάνω στη γη, εκτείνεται μέχρι 

τα βάθη των ωκεανών, 11 Km κάτω από την επιφάνειά τους, γύρω στα 10 Km 

ψηλά στην ατμόσφαιρα, αλλά συνήθως μόνο μέχρι 10 μέτρα στη λιθόσφαιρα, εκεί 

όπου φτάνουν οι βαθύτερες ρίζες των δέντρων. Κατ΄ εξαίρεση όμως ζωντανοί 

οργανισμοί μπορεί να βρεθούν στις υπόγειες σπηλιές, υπόγειες ροές, κ.λ.π.. 
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    Οι ζωντανοί οργανισμοί δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι στη βιόσφαιρα. Η 

κατανομή τους καθορίζεται από διάφορους παράγοντες όπως η διαθεσιμότητα του 

νερού και η θερμοκρασία, αλλά και άλλους κλιματικούς παράγοντες. Τα χερσαία 

περιβάλλοντα ταξινομούνται σε ένα αριθμό από βιώματα ή διαπλάσεις. 

Πρόκειται για ένα σύνολο από σταθερές βιοκοινότητες, που εκτείνονται σε μια 

μεγάλη γεωγραφική περιοχή και χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένου τύπου 

φυτική επικάλυψη και παρουσία συγκεκριμένων ζωικών ειδών. 

  

ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ 

  

    Τα κυριότερα βιώματα που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας της 

γης είναι τα υγρά τροπικά δάση, τα λιβάδια (σαβάνες και στέπες), οι έρημοι, τα 

εύκρατα δάση φυλλοβόλων, τα υγρά εύκρατα δάση κωνοφόρων, τα βόρεια 

κωνοφόρα δάση (τάϊγκα) και η τούνδρα. 

  

5.1 TA ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΣ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

  Οικοσύστημα, από λειτουργική άποψη, είναι οποιαδήποτε μονάδα που 

περιλαμβάνει όλους τους οργανισμούς που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το 

περιβάλλον με τέτοιο τρόπο ώστε μια ροή ενέργειας να οδηγεί σε σαφώς 

καθορισμένη τροφική δομή, βιολογική ποικιλότητα και ανακύκλωση της ύλης. Το 

οικοσύστημα είναι ένα λειτουργικό σύστημα -κομμάτι της βιόσφαιρας- που 

περιλαμβάνει ένα σύνολο από οργανισμούς, μια βιοκοινωνία και το αβιοτικό 

περιβάλλον τους, που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση. 

  Στους αβιοτικούς παράγοντες εντάσσονται φυσικοί και χημικοί παράγοντες που 

καθορίζουν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των οργανισμών, αλλά και των 

οικοσυστημάτων. Στους φυσικούς παράγοντες περιλαμβάνονται η θερμοκρασία, 

η ποσότητα και φασματική ποιότητα του φωτός, το βάθος του νερού, η 

βροχόπτωση, το κλίμα γενικά, κ.ά.. Οι χημικοί παράγοντες περιλαμβάνουν 

μεταβλητές, όπως η διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων, το pH, η χημική 

σύσταση του εδάφους, κ.λ.π. Στους βιοτικούς παράγοντες εντάσσονται όλοι οι 
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μικροβιακοί, φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί, καθώς και η στενή σύνδεση, 

αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση που υπάρχει ανάμεσά τους. Οι 

αλληλεπιδράσεις αυτές μπορεί να αφορούν σχέσεις ανάμεσα σε άτομα του ίδιου 

είδους ή ανάμεσα σε διαφορετικά είδη. Ένα παράδειγμα όπου φαίνεται το πλέγμα 

των σχέσεων μεταξύ των οργανισμών είναι οι επιπτώσεις της μείωσης ή της 

εξαφάνισης των αρπακτικών πουλιών σε ένα οικοσύστημα. Τα αρπακτικά πουλιά, 

γύπες, γεράκια, αετοί, περιορίζουν την αύξηση των τρωκτικών, ποντικών και 

αρουραίων. Αν δεν υπήρχαν τα αρπακτικά, ο αριθμός των τρωκτικών θα 

αυξάνονταν, θα κατανάλωναν όλη την διαθέσιμη τροφή και τότε τα τρωκτικά και 

άλλοι οργανισμοί θα κινδύνευαν με εξαφάνιση.  

  Ένα οικοσύστημα χαρακτηρίζεται από την βιοκοινότητα, που αποτελείται από 

όλα τα είδη οργανισμών που ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή και από τον 

βιότοπο, το χώρο που καταλαμβάνουν αυτοί οι οργανισμοί. Ο βιότοπος 

παρουσιάζει ομοιομορφία συνθηκών, καθορισμένα συνήθως όρια και παρέχει τις 

δυνατότητες για την διατήρηση και κανονική ανάπτυξη της βιοκοινότητας ή του 

πληθυσμού. Ο όρος πληθυσμός αναφέρεται σε ένα σύνολο ατόμων του ίδιου 

είδους που ζουν σε ένα χώρο, όπως για παράδειγμα  μια αγέλη λύκων, οι άνθρωποι 

μιας συγκεκριμένης πόλης, οι οξιές σε ένα δάσος, κ.λπ. Η «Δυναμική των 

πληθυσμών» αποτελεί αντικείμενο σημαντικότατης μελέτης και θεωρείται κλάδος 

της Οικολογίας. 

  

Ερώτηση της σελ. 132 του σχολικού βιβλίου 

  

– Τι θα συμβεί στο δάσος της Δαδιάς, αν απαγορευτεί η βοσκή των 

προβάτων; 

  

Απάντηση 

  

Στο πυκνό χορτάρι που απλώνεται κάτω από τα δέντρα του δάσους της Δαδιάς 

κρύβονται τα τρωκτικά και τα φίδια, με τα οποία τρέφονται τα αρπακτικά πουλιά. Αν 

απαγορευτεί η βόσκηση των αιγοπροβάτων, τα οποία αποψιλώνουν το χορτάρι, τα 

αρπακτικά πουλιά δεν θα μπορούν να διακρίνουν την λεία τους με αποτέλεσμα ο 
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πληθυσμός των τρωκτικών και των φιδιών να αυξηθεί, ενώ ταυτόχρονα ο πληθυσμός 

των αρπακτικών θα μειωθεί, με κίνδυνο για την οικολογική ισορροπία.  

  

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΕΣ 

  

  Οι οργανισμοί μέσα σε ένα οικοσύστημα κατατάσσονται στις εξής ομάδες: τους 

παραγωγούς, τους καταναλωτές και τους αποικοδομητές (διασπαστές).  

  Οι παραγωγοί είναι αυτότροφοι οργανισμοί που μπορούν να παράγουν μόνοι τους 

τις απαραίτητες οργανικές ενώσεις χρησιμοποιώντας ανόργανες ενώσεις. Οι 

φωτοσυνθετικοί οργανισμοί, πράσινα φυτά και φύκη αναφέρονται  ως  

παραγωγοί  αφού  παρουσία  φωτός,  μέσω  της χλωροφύλλης, μετατρέπουν το 

διοξείδιο του άνθρακα και το νερό σε γλυκόζη και οξυγόνο. Από τη γλυκόζη οι 

αυτότροφοι οργανισμοί, χρησιμοποιώντας και ανόργανες ενώσεις, όπως νιτρικά 

και φωσφορικά ιόντα και μέταλλα, μπορούν να συνθέσουν όλα τα απαραίτητα 

συστατικά. Στα χερσαία οικοσυστήματα τα μεγάλα πράσινα φυτά (σπερματόφυτα) 

συνιστούν τους κύριους παραγωγούς τροφής αλλά παρέχουν και καταφύγιο σε 

άλλους οργανισμούς και παίζουν σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση και 

τροποποίηση του εδάφους. Στα υδάτινα οικοσυστήματα τα φύκη, τα 

φυτοπλαγκτονικά διάτομα και πυροφύκη συνιστούν τους επικρατούντες 

οργανισμούς του παραγωγικού τροφικού επιπέδου. 

  Οι καταναλωτές ή φαγότροφοι οργανισμοί είναι οι ετερότροφοι οργανισμοί που 

τρέφονται με φυτά ή άλλα ζώα. Χαρακτηρίζονται ως φυτοφάγοι, σαρκοφάγοι ή 

παρασιτικοί οργανισμοί ή αλλιώς καταναλωτές 1ης, 2ης, 3ης,... τάξης. Οι 

πρωτογενείς καταναλωτές περιλαμβάνουν από μικρούς οργανισμούς, π.χ. έντομα, 

μέχρι και μεγάλα φυτοφάγα, όπως τα θηλαστικά με οπλές,  στη χέρσο και οι 

φυτοφάγες χελώνες στις υδάτινες κοινωνίες. Στα υδάτινα οικοσυστήματα οι 

φυτοφάγοι οργανισμοί αντιπροσωπεύονται κυρίως από το ζωοπλαγκτόν. 

Πρωτογενείς και δευτερογενείς καταναλωτές, όπως σαλιγκάρια, τροχόζωα, 

πλατυέλμινθες, βρυόζωα, νύμφες οδοντόγναθων, κ.ά., απαντούν στο βένθος και 

στο περίφυτο των λιμναίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, ενώ στο νηκτό και 

στο νευστό συναντούμε τα ψάρια, τα μεγάλα καρκινοειδή, τις χελώνες, τα 

θηλαστικά και τα θαλασσοπούλια. Οι ομάδες αυτές ανήκουν κυρίως στους 

δευτερογενείς και τριτογενείς καταναλωτές. Στη χέρσο στους δευτερογενείς και 
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τριτογενείς καταναλωτές περιλαμβάνονται τα σαρκοφάγα ασπόνδυλα, μικρά ζώα 

και πουλιά, όπως ο σκίουρος, οι σαύρες, ο  σπουργίτης,  ο  δρυοκολάπτης, κ.ά.,  

τα  μεγάλα  σαρκοφάγα ζώα και πουλιά, όπως τα λιοντάρια, οι τίγρεις, η αλεπού, 

το γεράκι, ο αετός αλλά και ο άνθρωπος.  

  Οι αποικοδομητές ή σαπρότροφοι οργανισμοί υποδιαιρούνται σύμφωνα με τη 

φύση του οργανικού υποστρώματος που διασπούν. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν 

οι μύκητες, τα ετερότροφα βακτήρια, οι ακτινομύκητες και τα πρωτόζωα του 

εδάφους. Η θερμοκρασία και το νερό είναι οι κυριότεροι παράγοντες που 

ρυθμίζουν τη δραστηριότητα των αποικοδομητών. Θερμοκρασίες χαμηλότερες 

από 10 °C συνήθως δεν ευνοούν τις αποσυνθετικές διαδικασίες. Οι 

μικροοργανισμοί συναντώνται στα ανώτερα στρώματα του εδάφους και στο 

στρώμα των φύλλων, όπου διασπούν τη νεκρή οργανική ύλη, φυτικής ή ζωικής 

προέλευσης και σχηματίζουν το χούμο. Μετά το θάνατο ενός οργανισμού τα  

βακτήρια  και οι  μύκητες  αποσυνθέτουν  το  σώμα του συμμετέχοντας στην 

ανοργανοποίηση, τη διάσπαση των οργανικών ενώσεων σε ανόργανες, οι οποίες 

τελικά αφομοιώνονται από τους φυτικούς αυτότροφους οργανισμούς. Οι 

διασπαστές σε κάθε οικοσύστημα παίζουν σπουδαιότατο ρόλο στην ανακύκλωση 

των θρεπτικών συστατικών. 

  

ΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ - ΤΡΟΦΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ 

  

  Ο όρος τροφική αλυσίδα αναφέρεται στην αλληλουχία των οργανισμών που 

συνδέονται μεταξύ τους με τροφικές σχέσεις ή διαφορετικά στη ροή ενέργεια, 

αλλά και στη γραφική της παράσταση, από τον ένα οργανισμό στον άλλο. 

Τροφικό πλέγμα είναι η πολύπλοκη σχέση μεταξύ των τροφικών αλυσίδων μιας 

βιοκοινότητας και η γραφική παράστασή της. 

  Για παράδειγμα το χορτάρι σε μια συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί τον πρωτογενή 

τροφικό παραγωγό. Το χορτάρι τρώγεται από την ακρίδα. Η ακρίδα τρώγεται από 

το βάτραχο. Ο βάτραχος τρώγεται από το φίδι. Το φίδι τρώγεται από το γεράκι. 

Αυτή η αλληλουχία των οργανισμών αποτελεί την τροφική αλυσίδα. Επειδή το 

γεράκι δεν έχει μεγαλύτερους αρπακτικούς οργανισμούς να το φάνε, ονομάζεται 

κορυφαίο σαρκοφάγο στην τροφική αλυσίδα. Όμως υπάρχουν πολλές τροφικές 

αλυσίδες σε μια κοινωνία. Το χορτάρι τρώγεται επίσης από το κουνέλι. Το κουνέλι 
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τρώγεται από την αλεπού. Επειδή η αλεπού τρώει επίσης και άλλα ζώα ή και φυτά, 

αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μερικών τροφικών αλυσίδων. Η αλεπού είναι ένα 

κορυφαίο σαρκοφάγο σ’ αυτή την τροφική αλυσίδα, αλλά επιπλέον προσβάλλεται 

από μικροοργανισμούς, όπως τα παράσιτα. Το σύνολο των τροφικών αλυσίδων 

μιας κοινωνίας αποτελεί το τροφικό πλέγμα. 

   

Η ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

  

  Ο όρος βιοποικιλότητα εκφράζει την ποικιλία των οργανισμών που υπάρχουν σε 

μια περιοχή ή σε όλη τη γη. Η βιολογική ποικιλότητα αναφέρεται στην 

ποικιλομορφία που εμφανίζεται σε γενετικό επίπεδο, σε επίπεδο είδους και σε 

επίπεδο οικοσυστήματος και υποδηλώνει ότι τα άτομα που ζουν σε ένα βιότοπο 

διαφέρουν τόσο στην μορφή τους όσο και στον τρόπο οργάνωσης της ζωής τους.  

  Ας υποθέσουμε ότι κάνουμε μια σχετικά μεγάλη συλλογή, ας πούμε 10.000 

αντιπροσώπων πουλιών ή πεταλούδων ή φυτών, σε μια μικρή περιοχή, ίσως 100 

τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δε θα υπάρχουν δύο άτομα που να είναι ακριβώς όμοια, 

θα διαφέρουν στο μέγεθος στο χρώμα ή σε άλλα χαρακτηριστικά. Η 

ποικιλομορφία των οργανισμών θα πρέπει να είναι χαραγμένη  με  κάποιο 

τρόπο στο DNA των κυττάρων.  Και όμως οι διαφορές που διαπιστώνονται πιο 

εύκολα στα DNA που προέρχονται από διαφορετικούς οργανισμούς είναι κυρίως 

ποσοτικές. Επιπλέον, η απλότητα, ομοιομορφία και παγκοσμιότητα του γενετικού 

κώδικα κάνουν ακόμη πιο εντυπωσιακή την τεράστια ποικιλομορφία των 

οργανισμών πάνω στη γη. Ο συνολικός αριθμός των ειδών που ζουν σήμερα πάνω 

στη γη δεν είναι γνωστός με ακρίβεια. Ένας λόγος είναι ότι πολλά είδη δε 

βρέθηκαν ακόμη, δε μελετήθηκαν, δεν περιγράφηκαν και δεν ονομάστηκαν. Οι 

σημερινοί υπολογισμοί που υπάρχουν ανεβάζουν τον αριθμό των γνωστών ειδών 

σε 1.594.565. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι ο αριθμός αυτός θα διπλασιαστεί ή 

θα τριπλασιαστεί σε μελλοντικές μελέτες 

  Η ποικιλότητα των οικοσυστημάτων εκφράζεται με την αναλογία των ειδών σε 

σχέση με τον αριθμό των ατόμων των πληθυσμών, σε συνάρτηση με τον απόλυτο 

αριθμό ατόμων ή όχι και με βάση άλλες παραμέτρους που καθορίζουν τους δείκτες 

ποικιλότητας. Με αυτό  τον τρόπο διευκολύνονται οι σχετικές συγκρίσεις των 

οικοσυστημάτων ως προς την πολυπλοκότητα τους και την φάση εξέλιξή τους.  
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  Οι παράγοντες που επηρεάζουν την βιοποικιλότητα των οικοσυστημάτων είναι η 

γεωμορφολογική δομή, η γεωγραφική θέση, το κλίμα, η δομή και εποχικότητα του 

περιβάλλοντος, οι πιέσεις-περιορισμοί, οι πόροι, οι μεταναστεύσεις των ζώων και 

ιδιαίτερα των πτηνών. 

  

Ερωτήσεις της σελίδας 135 του σχολικού βιβλίου 

  

 Η δράση των οργανισμών στο έδαφος 

  

– Ποια είναι η σημασία των φυτών για το έδαφος; 

– Όσοι σκάβετε το κήπο σας θα έχετε παρατηρήσει πως κάθε φορά που 

βγάζετε το σκαλιστήρι από το έδαφος αλλού δημιουργούνται μπάλες από χώμα 

και αλλού όχι. Στη δεύτερη περίπτωση είναι σαν να σκάβετε στην άμμο. 

Εξηγήστε ποιο από τα εδάφη είναι πιο εύφορο. 

  

Απάντηση 

  

– Το έδαφος είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα των χερσαίων 

οικοσυστημάτων. Ο ρόλος του είναι ιδιαίτερα σημαντικός γιατί εκτός του ότι 

προμηθεύει στα φυτά θρεπτικά στοιχεία και νερό, αποτελεί και το μέσον για την 

τροφική αλυσίδα των αποσυνθετικών οργανισμών. 

Η σημασία των φυτών στην εδαφογένεση είναι ιδιαίτερα καθοριστική. Τα οξέα 

που εξέρχονται από τις ρίζες των φυτών αποδεσμεύουν ιόντα υδρογόνου που 

μπορούν να απομακρύνουν τα θρεπτικά ιόντα που βρίσκονται στα αργιλλώδη μόρια 

και έτσι τα φυτά μπορούν να τα απορροφήσουν με τις ρίζες τους από το εδαφικό 

νερό. Με την  ίδια  διαδικασία οι ρίζες των φυτών  συμμετέχουν  στην αποσάθρωση 

των πετρωμάτων και στον σχηματισμό αργίλλων. Η διαδικασία αυτή λειτουργεί 

σαν τροφική αντλία, όπου τα συστατικά που λαμβάνονται από τα στρώματα του 

υπεδάφους συγκεντρώνονται στα φυτά και κατόπιν αποθέτονται στο φυλλόστρωμα 

της επιφανείας, απ’ όπου εκπλύνονται προς το υπέδαφος. Το οργανικό υλικό, φύλλα, 

βλαστοί, κλαδιά, κ.ά., που εισέρχεται στο έδαφος διασπάται σε μικρότερα μόρια από 

τους αποσυνθετικούς μικροοργανισμούς. Συνήθως το τελικό προϊόν της αποσύνθεσης 

είναι μια σειρά από σχετικά μεγάλα οργανικά μόρια που συνολικά ονομάζονται 
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χουμικά οξέα ή χούμος. Τα μόρια αυτά έχουν το μέγεθος κολλοειδών και πολλές 

κοινές ιδιότητες με τα κολλοειδή αργιλλώδη μόρια. Είναι αρνητικά φορτισμένα με 

μεγάλη ικανότητα ανταλλαγής ιόντων.  

Επίσης, η διείσδυση των ριζών των φυτών μέσα στο έδαφος παίζει σημαντικό 

ρόλο στην ανάμιξη του εδάφους. Εξάλλου οι νεκρές ρίζες αποτελούν σημαντική 

πηγή οργανικής ουσίας για τα κατώτερα στρώματα του εδάφους, αφού σε ορισμένα 

περιβάλλοντα οι ρίζες φτάνουν τα 50 μέτρα βάθος. 

Τέλος, τα φυτά προστατεύουν τα εδάφη από την υπερβολική διάβρωση και την 

απομάκρυνση των θρεπτικών συστατικών. Η χρόνια έλλειψη φυτών από μια περιοχή 

προκαλεί σύγχρονα προβλήματα που έχουν σχέση με την ερημοποίηση.  

  

– Στο έδαφος διακρίνουμε τρία βασικά στρώματα : το Α περιέχει οργανικές 

ουσίες, το Β στο οποίο γίνεται η ανοργανοποίηση και το Γ που αντιστοιχεί στο 

αποσαθρωμένο πέτρωμα που χρησιμεύει σαν μητρικό υλικό για τον εμπλουτισμό του 

εδάφους σε ορυκτά συστατικά. Στο  στρώμα Α συναντούμε  από  πάνω  προς τα κάτω 

το Litter (Στρώμνη), 

ύστερα τον χούμο και τέλος το εμπλουτισμένο με υλικά έδαφος, που παράγονται από 

το χούμο λίγο πριν την ανοργανοποίησή τους. Από την άλλη πλευρά τα ανόργανα 

στοιχεία του εδάφους, ανάλογα με το μέγεθός τους, διακρίνονται στις παρακάτω 

κατηγορίες: α. χαλίκια διαμέτρου >2mm, β. χονδρή άμμος διαμέτρου 2-0,2 mm, γ. 

λεπτή άμμος διαμέτρου 0,2-0,05 mm, δ. ιλύς διαμέτρου 0,05-0,002 mm και ε. 

άργιλλος διαμέτρου < 0,002 mm.  

Επομένως, η ποιότητα του εδάφους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως την 

περιεκτικότητα σε οργανικές ουσίες (πηγές άνθρακα και αζώτου), σε νερό και 

ασβέστιο, το pH και βέβαια τα φυσικά του χαρακτηριστικά (δομή, αναλογία 

διαφόρων διαμέτρων κόκκων, το συμπαγές του ή όχι, κ.λ.π.). Ένα άλλο 

χαρακτηριστικό του εδάφους είναι η ριζόσφαιρα, η περιοχή που έρχεται σε επαφή με 

τις ρίζες. Οι μικροβιακοί πληθυσμοί πάνω και γύρω από τις ρίζες είναι σημαντικά 

περισσότεροι και με μεγαλύτερη ποικιλία στη σύνθεση των ειδών σε σχέση με του 

μικροβιακούς πληθυσμούς σε εδάφη χωρίς ρίζες. Η παρουσία των μικροβιακών 

στελεχών ευνοείται από θρεπτικά συστατικά που απελευθερώνονται από τους 

φυτικούς ιστούς, αλλά και η ανάπτυξη του φυτού επηρεάζεται από τα παράγωγα του 

μικροβιακού μεταβολισμού που απελευθερώνονται στο έδαφος. Παράλληλα ένας 

σημαντικός αριθμός ζώων που ζουν στο έδαφος ασκεί μηχανική επίδραση στην 
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ανάμιξη των στρωμάτων του εδάφους. Όμως, περισσότερο σημαντική είναι η 

βιοχημική ανάμιξη κατά την οποία τα εδαφικά μόρια καταπίνονται από τους 

οργανισμούς, με αποτέλεσμα τα ανόργανα συστατικά να υπόκεινται σε χημική 

κατεργασία από τα πεπτικά υγρά και τα οργανικά συστατικά να διασπώνται. Τα 

περιττώματα που αφήνουν τα ζώα, εξαιτίας αυτής της διαδικασίας είναι πλούσια σε 

χουμικά κολλοειδή και ορυκτά θρεπτικά συστατικά και εμπλουτίζουν το έδαφος. 

Έχοντας τα παραπάνω δεδομένα υπόψη μας, μπορούμε να ερμηνεύσουμε τα 

δεδομένα της ερώτησης που μας τίθεται. Οι μπάλες από χώμα που παρουσιάζονται 

στις περισσότερες των περιπτώσεων ανήκουν στη ριζόσφαιρα, εναπομένουσες ρίζες 

των φυτών με χώμα και με αυτή την έννοια λόγω της παρουσία των 

μικροοργανισμών το χώμα αυτό είναι εμπλουτισμένο σε θρεπτικά συστατικά. Σε 

άλλες περιπτώσεις μπορεί να πρόκειται για χούμο, που δημιουργείται από νεκρούς 

φυτικούς ιστούς και περιττώματα ζώων. Το έδαφος αυτό είναι ασφαλώς περισσότερο 

εύφορο. Η πιθανότητα τέλος να πρόκειται για ιλύ ή αργιλλώδες έδαφος δεν μπορεί να 

αποκλειστεί. Ακόμη και σε αυτή της περίπτωση τα αργιλλώδη μόρια είναι πλούσια σε 

θρεπτικά συστατικά που ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

  Αναφέρατε παραδείγματα που να δείχνουν την βιοποικιλότητα πάνω στη γη. 

  

Η μεγάλη ποικιλομορφία των ζωικών και φυτικών ειδών είχε επισημανθεί από 

αρχαιοτάτων χρόνων. Ο Αριστοτέλης ήξερε περίπου 500 είδη ζώων και ο 

Θεόφραστος 450 είδη φυτών. Πολύ αργότερα ο Linnaeus το 1758 ταξινόμησε 4.235 

είδη ζώων και το 1774 7.000 είδη φυτών. Σήμερα είναι γνωστά περίπου 1.500.000 

είδη φυτών και ζώων.  

Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα που δείχνουν την βιοποικιλότητα 

αφορούν το μέγεθος των οργανισμών, τη διάρκεια ζωής τους, τις συνθήκες 

διαβιώσεώς τους, τους τρόπους πρόσληψης της τροφής, αλλά και την ποσότητα 

του DNA. 

Ο ιός του αφρώδους πυρετού έχει διάμετρο 8-12 nm και ο ιός της μωσαϊκής του 

καπνού 300 nm. Οι μικρές κυτταρικές μορφές αρχίζουν από μέγεθος 100-250 nm. Το 

μικρότερο θηλαστικό, η πυγμαία μυγαλή, έχει βάρος 2,3 γραμμάρια, ενώ το 
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μεγαλύτερο, η κυανή φάλαινα φτάνει τα 30 μέτρα μήκος και τους 150 τόνους βάρος. 

Το βάρος του μεγαλύτερου δέντρου της Sequoia gigantea υπολογίζεται γύρω στους 

6.167 τόνους. 

Τα βακτήρια του εντέρου διαιρούνται κάθε 20 λεπτά, ενώ ένας βακτηριοφάγος 

ιός μολύνει ένα βακτήριο και δίνει 200-300 νέα ιοσωμάτια σε 30 λεπτά. Ο πιο 

ηλικιωμένος οργανισμός που ζει ακόμη και σήμερα είναι ένα πεύκο (Pinus aristata) 

που έχει ηλικία 4.900 ετών.  

Μερικά φύκη, όπως η Spherella nivalis, αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται 

σε αλπικές περιοχές σκεπασμένες με χιόνια, σε θερμοκρασίες κοντά σους 0°C, ενώ ο 

Bacillus megaterium και ο μύκητας  Sporobolomyces  αναπτύσσονται στην 

Ανταρκτική σε λάκκους με αλμυρό νερό σε θερμοκρασία -23 °C. Από την άλλη 

πλευρά μερικά φύκη μπορούν να αναπτυχθούν στους 73-75 °C και μερικά βακτήρια 

στους 80-85 °C και ανέχονται θερμοκρασίες 91 °C. Το βακτήριο Thiobacillus 

thiooxidans αναπτύσσεται σε ισχυρά όξινα υλικά ενώ το φύκος Plectonema 

nostrocorum ανέχεται αλκαλικότητα μέχρι pH 13. Ένα είδος Delphinium 

αναπτύσσεται στο Everest σε ύψος 6.200 μέτρα και μερικά είδη αραχνών υπάρχουν 

σε ύψος 6.700 μέτρα. 

Oι τρόποι πρόσληψης της τροφής και συνεπώς οι πηγές της ενέργειας είναι κι 

αυτοί ποικίλοι. Οι αυτότροφοι οργανισμοί, τα πράσινα φυτά και τα χημειοσυνθετικά 

βακτήρια είναι ανεξάρτητοι από τις εξωτερικές πηγές των οργανικών υλικών, ενώ οι 

ετερότροφοι χρησιμοποιούν μια ποικιλία οργανικών ενώσεων που παράγονται τελικά 

από τους αυτότροφους. Μερικοί ετερότροφοι οργανισμοί εξειδικεύονται σε μεγάλο 

βαθμό, είναι μονοφάγοι, ενώ άλλοι τρέφονται με πολλές ουσίες, πολυφάγοι. 

Οι ποσότητες του DNA διαφέρουν ανάμεσα σε διαφορετικούς οργανισμούς. Οι 

περισσότερο πολύπλοκοι οργανισμοί έχουν περισσότερο DNA σε κάθε κύτταρο από 

ότι έχουν οι απλούστεροι. Στον κανόνα αυτό υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις, αφού 

ορισμένοι οργανισμοί όπως το αμφίβιο Amphiuma, ο πνευμονιχθύς Protopterus, ο 

φρύνος και ο βάτραχος περιέχουν πολύ μεγαλύτερη ποσότητα DNA από τον 

άνθρωπο, που θεωρείται ο πολυπλοκότερος οργανισμός. Η εξήγηση αυτού του 

φαινομένου παραμένει άγνωστη. 

  

  Πως κατά τη γνώμη σας οι αβιοτικοί παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη 

των οικοσυστημάτων; 
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Οι αβιοτικοί παράγοντες καθορίζουν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά των 

οργανισμών αλλά και των πληθυσμών, κοινωνιών και οικοσυστημάτων. Οι 

κυριότεροι αβιοτικοί παράγοντες είναι η ηλιακή ακτινοβολία, το φως, η θερμοκρασία, 

το νερό, το έδαφος, οι βροχόπτωση, ο αέρας και ο άνεμος, το κλίμα, η 

γεωμορφολογία και η πυρκαγιά. Οι χημικοί και φυσικοί αβιοτικοί παράγοντες 

παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία και οι ζωντανοί οργανισμοί ανταποκρίνονται με 

συγκεκριμένο τρόπο σε αυτή την ποικιλότητα. Η περιοχή της ποικιλότητας ενός 

παράγοντα μέσα στο οποίο ένα είδος μπορεί να επιβιώνει   και  να  εκτελεί  τις  

βιολογικές  του  λειτουργίες  ονομάζεται εύρος ανοχής (tolerance range). Στο κέντρο 

περίπου αυτής της διακύμανσης υπάρχει ένα σημείο στο οποίο το είδος λειτουργεί 

περισσότερο αποτελεσματικά και λέγεται άριστο (optimum). Στα πλαίσια αυτά αν τα 

επίπεδα ενός αβιοτικού παράγοντα βρίσκονται έξω από το εύρος ανοχής για ένα 

συγκεκριμένο είδος οργανισμών τότε το είδος δεν μπορεί να επιζήσει.  

Όμως στα φυσικά οικοσυστήματα οι οργανισμοί είναι εκτεθειμένοι σε ένα 

σύνολο αβιοτικών παραγόντων με ένα τρόπο πολύπλοκο. Για παράδειγμα η 

βροχόπτωση, που είναι ένας σημαντικός αβιοτικός παράγοντας για τα χερσαία 

οικοσυστήματα, δεν καθορίζει απόλυτα τα επίπεδα του νερού που είναι διαθέσιμα για 

τους οργανισμούς, αφού αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την θερμοκρασία, την 

ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί το νερό και από τα χαρακτηριστικά της 

βιοκοινωνίας. Επίσης, οι απαιτήσεις σε θρεπτικά συστατικά ενός είδους μπορεί να 

ποικίλουν ανάλογα με τη θερμοκρασία ή την παροχή νερού και μπορεί να 

μεταβάλλονται ανάλογα με την εποχή του χρόνου ή τα στάδια του βιολογικού κύκλου 

των οργανισμών.  

Όμως κανένα είδος δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε κάποιο οικοσύστημα όπου 

κάποιος παράγοντας έχει τιμή που βρίσκεται έξω από τα όρια του εύρους ανοχής του 

είδους. Κάθε συνθήκη που πλησιάζει η ξεπερνάει τα όρια ανοχής λέγεται 

περιοριστική συνθήκη ή περιοριστικός παράγοντας. Επομένως, η ανάπτυξη ή 

συρρίκνωση ενός οικοσυστήματος εξαρτάται από το σύνολο των αβιοτικών 

παραγόντων και την συσχέτισή τους, με τρόπο ώστε αν ένας ή περισσότεροι 

παράγοντες καταστούν περιοριστικοί αυτό να συνεπάγεται διαταράξεις ή περιορισμό 

για διάφορα είδη ή πληθυσμούς και την ανισορροπία στο οικοσύστημα. Τέτοιες 

διαταράξεις προκαλεί με την επέμβασή του στα οικοσυστήματα ο άνθρωπος. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

 

1) Να σημειώσετε με (Σ) το σωστό ή με (Λ) το λάθος σε καθεμιά από τις 

παρακάτω προτάσεις: 

– Η βιοποικιλότητα αναφέρεται μόνο στα χερσαία οικοσυστήματα. 

– Τα ζώα είναι ετερότροφοι οργανισμοί. 

– Μια τροφική αλυσίδα μπορεί να ξεκινάει από έναν ετερότροφο οργανισμό. 

– Οι αποικοδομητές αποσυνθέτουν μόνο νεκρά φύλλα. 

– Ένας οργανισμός μπορεί να ανήκει ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία 

τροφικές αλυσίδες. 

  

Απάντηση 

  

– Λάθος 

– Σωστό 

– Λάθος 

– Λάθος 

– Σωστό 

2) Να μελετήσετε το τροφικό πλέγμα της εικόνας και να εντοπίσετε τις 

τροφικές αλυσίδες. Ποιοι οργανισμοί του τροφικού πλέγματος ανήκουν 

ταυτόχρονα σε δύο τροφικές αλυσίδες; 

  

Απάντηση 

  

Οι τροφικές αλυσίδες του τροφικού πλέγματος που περιγράφεται είναι οι εξής:  

1. κορμός δέντρο          προνύμφη εντόμου         δρυοκολάπτης          γεράκι.    

2. νεκρά φύλλα και περιττώματα ζώων          βακτήρια και μύκητες του        

εδάφους           γαιοσκώληκας         τσαλαπετεινός           γεράκι. 

3. φύλλα  και περιττώματα ζώων          βακτήρια και μύκητες του εδάφους     

             ακρίδα         τσαλαπετεινός           γεράκι. 

4. φύλλα και περιττώματα ζώων            βακτήρια και μύκητες του εδάφους   

            ακρίδα         σκαθάρι           τσαλαπετεινός             γεράκι. 

5. φύλλα και περιττώματα ζώων         βακτήρια και μύκητες του εδάφους   

            ακρίδα         σκαθάρι          κοκκινολαίμης             γεράκι. 
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6. φύλλα των δέντρων          κάμπια            σκαθάρι           τσαλαπετεινός 

              γεράκι. 

7. φύλλα των δέντρων          κάμπια            σκαθάρι            κοκκινολαίμης 

               γεράκι. 

8. φύλλα των δέντρων          κάμπια            κοκκινολαίμης          γεράκι. 

  

Οι οργανισμοί του τροφικού πλέγματος που ανήκουν ταυτόχρονα σε δύο 

τροφικές αλυσίδες είναι: βακτήρια και μύκητες του εδάφους, φύλλα των δέντρων, 

ακρίδα, σκαθάρι, κάμπια, τσαλαπετεινός, κοκκινολαίμης, γεράκι.  

  

3. Ποιοι οργανισμοί λειτουργούν ως αποικοδομητές; Μπορούν, κατά τη 

γνώμη σας, οι αποικοδομητές να αποσυνθέσουν πλαστικές σακούλες; Να 

εξηγήσετε γιατί. Να γράψετε μια παράγραφο, στην οποία θα περιγράφετε την 

σημασία των αποικοδομητών. 

  

Απάντηση 

  

Στους αποσυνθετικούς οργανισμούς ή διασπαστές περιλαμβάνονται τέσσερις 

κατηγορίες μικροοργανισμών: α) μύκητες (συμπεριλαμβάνονται ζύμες και μούχλες), 

β) ετερότροφα βακτήρια που περιλαμβάνουν μορφές με σπόρια και μορφές χωρίς 

σπόρια, γ) ακτινομύκητες τα οποία είναι νηματοειδή ή τριχοειδή βακτήρια που έχουν 

κάποια μορφολογικά γνωρίσματα μυκήτων και δ) πρωτόζωα. Η θερμοκρασία και το 

νερό είναι οι κυριότεροι παράγοντες που ρυθμίζουν την δραστηριότητα των 

αποσυνθετικών οργανισμών. Στα χερσαία οικοσυστήματα οι παράγοντες αυτοί είναι 

περισσότερο ευμετάβλητοι σε σχέση με τα υδάτινα οικοσυστήματα.  

Φυτικοί, ζωικοί ιστοί και άχρηστα υλικά που αποτίθενται στην επιφάνεια της γης, 

υφίστανται την επίδραση των μικροοργανισμών και μετατρέπονται σε νέα 

υποστρώματα διαθέσιμα για τον φυτικό κόσμο. Η δραστηριότητα αυτή των 

μικροβίων διατηρεί τα οικοσυστήματα σε ισορροπία.  

Οι αποικοδομητές συμμετέχουν στους βιογεωχημικούς κύκλους, δηλαδή στην 

κυκλική ροή των χημικών στοιχείων μέσα στη βιόσφαιρα. Τα κυριότερα στοιχεία 

είναι ο άνθρακας, το άζωτο, ο φώσφορος, το θείο το οξυγόνο και το υδρογόνο. Οι 

μικροοργανισμοί παίζουν τον κυριότερο ρόλο στην ανοργανοποίηση του οργανικού 

άνθρακα, στην απαμίνωση (δημιουργία αμμωνίας) των αζωτούχων οργανικών 
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ενώσεων και στην νιτροποίηση της  αμμωνίας  (μετατροπή  της  αμμωνίας  σε  

νιτρικά ιόντα, που προσλαμβάνονται από τα φυτά), ενώ συμμετέχουν στην 

αφομοίωση του ατμοσφαιρικού αζώτου από ορισμένα φυτά, αλλά και στην 

δημιουργία αερίου αζώτου Ν2 ή αμμωνίας από νιτρικά ιόντα (απονιτροποίηση). 

Επίσης, οι αποσυνθετικοί μικροοργανισμοί συμμετέχουν στον κύκλο του θείου με του 

φωσφόρου. Με λίγα λόγια οι αποικοδομητές εξασφαλίζουν τη συνεχή παροχή 

ενέργειας και των περισσοτέρων θρεπτικών στοιχείων και η δράση τους είναι 

καθοριστική για την ύπαρξη της ζωής. 

Επιπλέον, σημαντικός είναι ο ρόλος των μικροοργανισμών στην εδαφογένεση. 

Υπάρχουν ενδολιθικοί μικροοργανισμοί που διατρυπούν ενεργητικά την πέτρα 

διαλύοντας το υπόστρωμα συμμετέχοντας στην διαδικασία της βιοδιάβρωσης. 

Αν και οι μικροοργανισμοί μπορούν και αποικοδομούν προϊόντα  του πετρελαίου 

και να διασπούν αρωματικούς υδρογονάνθρακες, να χρησιμοποιούνται για την 

παραγωγή μεθανίου, αλκοολών, οξέων και για τον εμπλουτισμό μεταλλευμάτων δεν 

μπορούν να αποσυνθέσουν συνθετικά πολυμερή (πλαστικά), όπως το Nylon, το 

Kevlar, τις ρητίνες, το terylene, τις πολυουρεθάνες, τα πολυαιθυλένια, το teflon, το 

PVC, το Orlon, το Plexiglas και τα ελαστομερή. Η χημική δομή των υλικών αυτών 

είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την βιοχημική αποικοδόμηση μέσω ενζύμων που 

περιέχονται σε μικροοργανισμούς. Τα προϊόντα αυτά της χημικής βιομηχανίας δεν 

υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον και δεν αποικοδομούνται, όμως ορισμένα από αυτά 

μπορούν να ανακυκλώνονται και να μην ρυπαίνουν το περιβάλλον.  

Η Μικροβιακή Οικολογία ή περιβαλλοντική μικροβιολογία ή οικολογία των 

μικροοργανισμών απέκτησε πρόσφατα ιδιαίτερη αξία, ως αποτέλεσμα της μέριμνας 

για την ποιότητα του περιβάλλοντος (π.χ. έλεγχος αποβλήτων, ανακύκλωση, 

επαναχρησιμοποίηση υλικών). Δεδομένου ότι οι μικροοργανισμοί απαντώνται στις 

πιο ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και ταυτόχρονα διάφορες ομάδες 

μικροοργανισμών διασπούν μια μεγάλη ποικιλία οργανικών υποστρωμάτων δίνεται η 

δυνατότητα βιοτεχνολογικής χρήσης των μικροοργανισμών για την βελτίωση του 

περιβάλλοντος και την οικολογική διαχείριση των αποβλήτων και απορριμμάτων με 

στόχο την ποιότητα ζωής. 

  

4. Να εντοπίσετε τις τροφικές αλυσίδες του συστήματος της Ανταρκτικής. 

Ποιοι είναι οι βιοτικοί και ποιοι οι αβιοτικοί παράγοντες αυτού του 

οικοσυστήματος; Από ποιους πληθυσμούς απαρτίζεται η βιοκοινότητα του 
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οικοσυστήματος; ποιοι είναι οι βιότοποι της όρκας, του πιγκουΐνου και της 

φώκιας; 

  

Απάντηση 

  

Τροφικές αλυσίδες: 

1. Φυτοπλαγκτόν           ζωοπλαγκτόν           γαλάζια φάλαινα            όρκα. 

2. Φυτοπλαγκτόν          ζωοπλαγκτόν           ψάρια - καλαμάρια         φώκια      

                 όρκα. 

3. Φυτοπλαγκτόν          ζωοπλαγκτόν          ψάρια - καλαμάρια           φώκια      

               θαλάσσια λεοπάρδαλη              όρκα. 

4. Φυτοπλαγκτόν                 ζωοπλαγκτόν                 ψάρια - καλαμάρια 

                άλμπατρος                  όρκα. 

5. Φυτοπλαγκτόν                  ζωοπλαγκτόν                 ψάρια -καλαμάρια 

                αυτοκρατορικός πιγκουΐνος                θαλάσσια λεοπάρδαλη 

                όρκα. 

6. Φυτοπλαγκτόν            ζωoπλαγκτόν                     θαλασσοπούλι. 

7. Φυτοπλαγκτόν             ζωοπλαγκτόν               πιγκουΐνος      

    θαλάσσια λεοπάρδαλη                    όρκα. 

8. Φυτοπλαγκτόν             ζωοπλαγκτόν               πιγκουΐνος              όρκα.  

  

Οι βιοτικοί παράγοντες στο οικοσύστημα της Ανταρκτικής είναι όλοι οι 

ζωντανοί οργανισμοί, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις που 

υπάρχουν ανάμεσά τους. Οι σχέσεις αυτές των διαφόρων ειδών και πληθυσμών του 

οικοσυστήματος  μπορεί να είναι «ανταγωνιστικές», σχέσεις θηρευτή-θηράματος ή 

«ανταγωνιστικές».  

Οι αβιοτικοί παράγοντες είναι πολύ καθοριστικοί για την ανάπτυξη του 

τροφικού πλέγματος και την διατήρηση της ισορροπίας στο οικοσύστημα. Η 

Ανταρκτική χαρακτηρίζεται από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, πολύ χαμηλές 

θερμοκρασίες, πάγο που καλύπτει πάνω από το 90 % της ηπείρου, δυνατούς ανέμους, 

φωτοπερίοδο που μεταβάλλεται δραματικά μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού.  

Αυτός είναι οι κυριότερος λόγος που δεν κανένα χερσαίο ζώο δεν ζει στην 

Ανταρκτική. Η ζωή απλώνεται και εξαρτάται από την θάλασσα, η οποία αποτελεί τον 

κυριότερο αβιοτικό παράγοντα. 
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Βιοκοινότητα: Στην χέρσο όπου αποκαλύπτεται από τους πάγους φυτρώνουν 

κρυπτόγαμα φυτά, βρύα, λειχήνες και μύκητες. Στη θάλασσα διαβιώνει μεγάλη 

ποικιλία φυτοπλαγκτονικών μορφών και διατόμων, όπως επίσης και πλαγκτονικές 

ζωικές μορφές, κυρίως καρκινοειδή. Διάφορα είδη πουλιών, πιγκουΐνοι και 

αυτοκρατορικοί πιγκουΐνοι, άλμπατρος, ληστόγλαροι, γιγαντοπετρίλοι και άλλα 

θαλασσοπούλια διαβιώνουν στις παράλιες περιοχές, όπου υπάρχει άφθονη τροφή από 

την θάλασσα. Το άφθονο φυτοπλαγκτόν και ζωοπλαγκτόν μπορεί και συντηρεί 

μεγάλους πληθυσμούς  ψαριών και μαλακίων. Μεγάλα θηλαστικά βρίσκουν τροφή 

στις θάλασσες της Ανταρκτικής, όπως η γαλάζια φάλαινα, οι φώκιες, οι θαλάσσιες 

λεοπαρδάλεις και η όρκα.   

Βιότοποι 

Όρκα: Θαλάσσιο θηλαστικό, που ανήκει στην οικογένεια των δελφινιδών και 

στο γένος όρκινος. Οι όρκες ζουν ομαδικά στην Αρκτική και στην θάλασσα της 

Ανταρκτικής. Τα αρσενικά έχουν μήκος 9 μέτρα και τα θηλυκά 6 μέτρα, το βάρος 

τους φτάνει τον 1 τόνο. Τρέφονται με ψάρια, φώκιες, δελφίνια, κ.ά, ενώ δεν 

διστάζουν να επιτεθούν ακόμη και σε φάλαινες. 

Πιγκουΐνος: Πτηνό της Οικογενείας των σφηνισκιδών, της τάξης των 

σφηνισκόμορφων. Ζει μόνο στο νότιο ημισφαίριο. Υπάρχουν 17 είδη πιγκουΐνων, 

από τα οποία 2 ζούνε στις ακτές της Ανταρκτικής. Έχουν προσαρμοστεί στη 

θαλάσσια ζωή, δεν πετούν, αφού οι φτερούγες τους έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο 

τρόπο ώστε να εξυπηρετούν την άριστη κολυμβητική τους ικανότητα. Το μεγαλύτερο 

μέρος της ζωής τους το περνούν στη θάλασσα, τρέφονται με ψάρια και καρκινοειδή 

και είναι ικανοί να βουτούν σε βάθος 530 μέτρων για να κυνηγήσουν την λεία τους. 

Το χειμώνα μόνο ο αυτοκρατορικός πιγκουΐνος μένει στην Ανταρκτική και 

ζευγαρώνει κάτω από τις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες στη γη. Για να 

αντιμετωπίσουν τις συνθήκες αυτές συναθροίζονται σε αποικίες από μερικές 

εκατοντάδες έως 60.000 μέλη. 

Φώκια: Σαρκοφάγα θηλαστικά προσαρμοσμένα στην υδρόβια διαβίωση. Τα 

μπροστινά τους πόδια έχουν μετατραπεί σε θωρακικά πτερύγια, ενώ τα πίσω σε 

ουριαία. Η ιδιομορφία τους αυτή τους δίνει εξαιρετικές κολυμβητικές ικανότητες, 

αλλά δυσκολεύει την μετακίνησή τους στη χέρσο. Τρέφονται με ψάρια, μαλάκια, 

καρκινοειδή και σπάνια με φύκη. Οι φώκιες είναι διαδεδομένες σε ολόκληρο τον 

κόσμο και ζουν σε κοπάδια ή μεμονωμένα. Μεγάλα κοπάδια ζουν στις ακτές της 

Γροιλανδίας, του Λαμπραντόρ, της Νέας Γης και στη Λευκή θάλασσα. Μικρότερες 
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ομάδες υπάρχουν στις ακτές της Αλάσκας, της Σιβηρίας και της Νότιας Αμερικής. 

Στη Μεσόγειο ζει το γένος φώκια η μοναχός, που στην Ελλάδα εντοπίζεται κυρίως 

στις ακτές της Σάμου και των Βόρειων Σποράδων. 

  

5.2 ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

   Στη βιόσφαιρα υπάρχουν δύο είδη οικοσυστημάτων: τα υδάτινα και τα χερσαία. 

Στα υδάτινα οικοσυστήματα διαχωρίζονται ανάλογα με την αλατότητα του νερού 

σε οικοσυστήματα με: γλυκά, αλμυρά ή υφάλμυρα νερά. Οι βιότοποι των γλυκών 

νερών, με αλατότητα μικρότερη από 5 ‰, μπορούν να διακριθούν σε αυτούς με τα 

στάσιμα ύδατα  που περιλαμβάνουν τις λίμνες, τους βάλτους και τα τέλματα και σε 

αυτούς με τα ρέοντα ύδατα, που περιλαμβάνουν τα ποτάμια, τα ρυάκια και τις 

πηγές. Στα οικοσυστήματα με το υφάλμυρο νερό ανήκουν οι εκβολές των 

ποταμών, οι κλειστοί κόλποι, τα παράκτια έλη που δημιουργούν οι παλίρροιες και 

οι υδάτινες λεκάνες πίσω από τα φράγματα ακτής. Το θαλάσσιο περιβάλλον, με 

αλατότητα μεγαλύτερη από 30 ‰, ανήκει στα οικοσυστήματα με το αλμυρό νερό. 

   Οι υδάτινοι χερσαίοι βιότοποι χαρακτηρίζονται ως υγρότοποι. Είναι περιοχές 

που καλύπτονται μόνιμα ή περιοδικά από νερό, ή περιοχές υγρές για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα. Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί περίπου 378 υγρότοποι, από 

τους οποίους έντεκα προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις. Στις αρχές του 20ου 

αιώνα η Ελλάδα διέθετε πολύ μεγάλο αριθμό υγροτόπων, οι οποίοι όμως 

περιορίστηκαν δραστικά (ιδιαίτερα στην δεκαετία 1920-1930) με σκοπό την 

επέκταση των καλλιεργήσιμων γεωργικών εκτάσεων και την αντιμετώπιση της 

ελονοσίας. Επίσης, η ανάπτυξη του τουρισμού μετά τη δεκαετία του ΄60 είχε ως 

αποτέλεσμα τον περιορισμό των παράκτιων κυρίως υγροτόπων. Η ανάγκη 

προστασίας τους αναγνωρίζεται διεθνώς από τη συνθήκη του Ramsar Περσίας του 

1971. Οι σημαντικότεροι υγρότοποι στον Ελλαδικό χώρο είναι οι εξής: δέλτα του 

Έβρου, λίμνες της Θράκης: Πόρτο Λάγος, Φανάρι, Αρωγή, Μέση, Καρακατσάλη, 

Μητρικού, δέλτα Νέστου, έλος Κουμπουρνού Θράκης, λίμνη Κερκίνης Σερρρών, 

λίμνες Βόλβη και Κορωνία Θεσσαλονίκης, λίμνη του Κουρνά στην Κρήτη, δέλτα 

ποταμών Αξιού-Αλιάκμονα-Λουδία, λίμνες Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα, 
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Αμβρακικός κόλπος, λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, λιμνοθάλασσα Κοτύχι Ηλείας, 

λιμνοθάλασσα του Αντινιώτη της Κέρκυρας. 

   Τα οικοσυστήματα των γλυκών νερών, παρά την μικρή επιφάνεια που 

καταλαμβάνουν στο σύνολο της γης, έχουν μεγάλη σπουδαιότητα, αφού 

αποτελούν την καταλληλότερη και φθηνότερη πηγή νερού για οικιακές, 

βιομηχανικές και γεωργικές χρήσεις, συμβάλλουν σημαντικά στον υδρολογικό 

κύκλο και αποτελούν συστήματα απόθεσης αποβλήτων. Αυτή η ανθρωποκεντρική 

τοποθέτηση σε πολλές περιπτώσεις θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση των υδάτινων 

χερσαίων οικοσυστημάτων.  

   Τα οικοσυστήματα των γλυκών νερών, έχουν άμεση σχέση με τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν πλούσιους βιότοπους για πολλά 

είδη φυτών και ζώων. Στην χώρα μας στους υγρότοπους έχουν καταγραφεί πάνω 

από 100 είδη ψαριών, από τα οποία το 1/3 είναι ενδημικά, ζουν μόνο στις 

συγκεκριμένες περιοχές και πουθενά αλλού στον κόσμο. Ενδημικό ψάρι είναι ο 

νανογωβιός της Τριχωνίδας, που είναι το μικρότερο ψάρι της γης. Στις εκβολές 

του Έβρου φιλοξενούνται 304 είδη ορνιθοπανίδας, ενώ στις Πρέσπες έχουν 

καταγραφεί 260 είδη πουλιών από τα οποία τα 13 απειλούνται με εξαφάνιση. Πέρα 

από τους υγρότοπους, η παρουσία των νερών στις πεδιάδες και στις πλαγιές είναι 

εμφανής λόγω της παρουσίας χαρακτηριστικών συστάδων πλατάνων, που συχνά 

συνοδεύονται από λεύκες, μαύρη πεύκη και ιτιές. Στις κοίτες των ποταμών 

μπορούμε να συναντήσουμε λυγαριές, πικροδάφνες και αρμυρίκια. Μέσα σ΄ αυτή 

την πλούσια βλάστηση βρίσκουν καταφύγιο πολλά είδη ζώων, όπως έντομα, 

σαλιγκάρια, βρυόζωα, δακτυλιοσκώληκες, αμφίβια σπονδυλωτά, βάτραχοι, 

σαλαμάνδρες, χελώνες και νερόφιδα. Ακόμη, και μεγαλύτερα θηλαστικά, όπως 

ελάφια, ζαρκάδια, αλεπούδες, κ.ά. προσεγγίζουν τους υγρότοπους με την πλούσια 

βλάστηση, όπου βρίσκουν το νερό, αλλά και τροφή. Η βίδρα, ένα θηλαστικό που 

απαιτεί πολύ καθαρά νερά για επιβίωση και είναι δείκτης ρύπανσης των 

υγρότοπων γίνεται όλο και σπανιότερη. 

   Η βλάστηση των υγρότοπων: α) Επιβραδύνει την ροή του νερού που μπαίνει 

στον υγρότοπο και διευκολύνει την καθίζηση των μεταφερόμενων υλικών, β) 

εμπλουτίζει το νερό με οξυγόνο, που παράγεται με την φωτοσύνθεση και 

συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας του, γ) συμβάλλει στην αποικοδόμηση 

του οργανικού φορτίου των αποβλήτων που διοχετεύονται στους υγρότοπους, δ) 
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σταθεροποιεί το έδαφος και το προστατεύει από τη διάβρωση, αφού οι ρίζες των 

δέντρων μειώνουν την ροή του νερού στις περιόδους των βροχών, περιορίζοντας 

τον κίνδυνο πλημμυρών, ε) προσφέρει καταφύγιο και τροφή για πολλά είδη ζώων, 

στ) χρησιμεύει στην παραγωγή ξυλείας, ζ) διαμορφώνει ένα περιβάλλον 

μοναδικής ομορφιάς που προσφέρεται για έρευνα και εκπαίδευση, αλλά και για 

αναψυχή και ξεκούραση. 

  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 

  

Οι υγρότοποι είναι πλούσια οικοσυστήματα που παίζουν σημαντικότατο ρόλο 

στο φυσικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό χώρο κάθε περιοχής. 

Η σημασία των υγροτόπων συνοπτικά είναι η εξής: 

1. Επηρεάζουν τις κλιματολογικές και γεωμορφολογικές συνθήκες της περιοχής. 

Το κλίμα της ευρύτερης περιοχής βελτιώνεται, γίνεται ηπιότερο, ενώ ταυτόχρονα σε 

περιόδους βροχοπτώσεων οι υγρότοποι συγκρατούν και αποθηκεύουν το νερό 

μετριάζοντας τις καταστροφές που μπορεί να προκαλέσουν οι πλημμύρες. Επιπλέον, 

η βλάστηση των υγροτόπων προστατεύει τις όχθες και τις ακτές από την διάβρωση. 

2. Αποτελούν πλούσιους βιότοπους για πολλά είδη φυτών και ζώων. Η βιολογική 

ποικιλότητα είναι τεράστια. Από την ποώδη βλάστηση του άνω ρου των ποταμών, 

όπου κυριαρχεί η πέστροφα και τις ορεινές ολιγοτροφικές λίμνες, όπου φωλιάζουν 

δεκάδες είδη πουλιών και τις πεδινές υδατοσυλλογές, όπου συναντούμε τις συστάδες 

των πλατάνων, τις λεύκες και τις ιτιές και τα πολλά είδη ψαριών, όπως οι κυπρίνοι, 

έως τις εκβολές των ποταμών, τις λιμνοθάλασσες και τους παράκτιους υγρότοπους, 

με τους πυκνούς καλαμώνες και τα πολλά είδη ευρύαλων ψαριών, όπως το λαβράκι 

και το χέλι και τα εκατοντάδες είδη πουλιών που βρίσκουν τροφή  και  χώρους  

κατάλληλους για να φωλιάσουν και να περάσουν το χειμώνα τους, οι εκατοντάδες 

υγρότοποι αποτελούν πραγματικό εθνικό θησαυρό. 

3. Βελτιώνουν την ποιότητα του νερού, αφού μπορούν χάρη στην βλάστησή 

τους να αποικοδομούν το οργανικό φορτίο και να εμπλουτίζουν με οξυγόνο το νερό. 

4. Χρησιμεύουν σε μια σειρά από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως: α) 

ύδρευση και άρδευση, β) αλιεία και ανάπτυξη ιχθυοπαραγωγικών μονάδων, γ) 

ανάπτυξη κτηνοτροφικών μονάδων, δ) εκμετάλλευση της ξυλείας, ε) παραγωγή 

άλατος από τις αλυκές, στ) αναψυχή και ανάδειξη της ποιότητας ζωής, ζ) έρευνα και 
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εκπαίδευση και η) ανάπτυξη ιδιαίτερων πολιτιστικών στοιχείων και συνηθειών στη 

καθημερινή ζωή των κατοίκων.  

  

Ερώτηση της σελίδας 140 του σχολικού βιβλίου 

  

Η λίμνη της Κερκίνης στις Σέρρες (έναν από τους πλουσιότερους υγρότοπους 

στην Ευρώπη), στις αρχές της άνοιξης μπορεί κανείς να δει πάνω στα δέντρα να 

φωλιάζουν πτηνά με έναν αξιοθαύμαστο τρόπο. Μερικοί τύποι ερωδιών 

(τσικνιάδων), όπως οι σταχτοτσικνιάδες και οι αργυροτσιακνιάδες, που είναι οι 

μεγαλύτεροι φωλιάζουν στην κορυφή ή στην περιφέρεια. Οι λαγγόνες, οι χαλκόκοτες, 

οι νυχτοκόρακες φωλιάζουν καλυμμένοι μέσα στα ψηλότερα σημεία της φυλλωσιάς. 

Οι κρυπτοτσικνιάδες, μικρότεροι από όλα τα πουλιά, χτίζουν φωλιές στα χαμηλότερα 

κλαδιά, στην πυκνή σκιά. Αυτή η κατακόρυφη στρωμάτωση των φωλιών επιτρέπει τη 

μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χώρου των δέντρων, ενώ ελαχιστοποιεί τον 

ανταγωνισμό των πουλιών και τις μεταξύ τους συγκρούσεις.  

   

– Ποιος είναι ο βιότοπος των σταχτοτσικνιάδων, των λαγγονών και των 

νυχτοκοράκων στο παράδειγμά μας; 

  

Απάντηση 

  

Ο βιότοπος των συγκεκριμένων πουλιών στο παράδειγμά μας είναι η λίμνη της 

Κερκίνης. Το οικοσύστημα της λίμνης περιέχει ως συστατικά στοιχεία την 

βιοκοινωνία και τον βιότοπο, τον χώρο που καταλαμβάνουν οι οργανισμοί. Οι 

πληθυσμοί των πουλιών διαβιούν στον υγρότοπο της Κερκίνης, ο οποίος παρουσιάζει 

σχετική φυσιογνωμική ομοιομορφία, ευδιάκριτα όρια και ομοιογένεια συνθηκών που 

επιτρέπουν την διατήρηση και κανονική ανάπτυξη της ζωής της βιοκοινωνίας. Οι 

συστάδες των δέντρων θα μπορούσαν να αποτελούν υπο-οικοσύστημα ή βιότοπο για 

μικρότερους ζωικούς οργανισμούς, όπως αρθρόποδα, προνύμφες εντόμων, κ.λ.π., 

αλλά όχι για τα πουλιά. Τα δέντρα αποτελούν τμήμα του συνολικού χώρου 

(βιότοπου) που καταλαμβάνουν οι πληθυσμοί των ερωδιών ή των νυχτοκοράκων. 

Το χτίσιμο της φωλιάς και ο ανταγωνισμός των διαφόρων ειδών για την εξεύρεση 

του καταλληλότερου σημείου αποτελεί γεγονός που διευθετείται με αριστοτεχνικό 

τρόπο στον υγρότοπο της Κερκίνης. Έτσι, οι σταχτοτσικνιάδες καταλαμβάνουν την 
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κορυφή ή την περιφέρεια των δέντρων, οι λαγγόνες και οι νυχτοκόρακες φωλιάζουν 

καλυμμένοι στα ψηλότερα σημεία της φυλλωσιάς των δέντρων. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

  Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι υγρότοποι των υφάλμυρων νερών. 

Αναφέρατε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και προσδιορίστε ορισμένους 

τέτοιους υγρότοπους στον Ελλαδικό χώρο. 

  

Το οικοσύστημα των υφάλμυρων νερών είναι ένα ημίκλειστο παράκτιο σώμα 

νερού που έχει ελεύθερη επικοινωνία με την ανοιχτή θάλασσα και θεωρείται ως 

μεταβατική ζώνη ανάμεσα στο γλυκό και αλμυρό νερό. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι οι εκβολές των ποταμών, οι λιμνοθάλασσες, τα παράκτια έλη.  

Η ανάμιξη του ελαφρύτερου γλυκού νερού με το βαρύτερο αλμυρό επιτυγχάνεται 

με την επίδραση της παλίρροιας. Η στάθμη του νερού και η αλατότητα  

παρουσιάζουν διακυμάνσεις και δημιουργούν ένα πολυποίκιλο περιβάλλον, ενώ 

ταυτόχρονα δημιουργείται συγκέντρωση οργανικού υλικού, μια τροφική «παγίδα», 

που έχει ως αποτέλεσμα την μεγάλη παραγωγικότητα των παράκτιων 

οικοσυστημάτων. Αυτά τα οικοσυστήματα, εκτός του ότι φιλοξενούν μεγάλο αριθμό 

σπάνιων ειδών παίζουν και ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο φυσικό κύκλο του αζώτου, 

του φωσφόρου και του άνθρακα, αφού συγκρατούν και ανακυκλώνουν επί τόπου 

μεγάλο μέρος των στοιχείων αυτών, τα οποία διαφορετικά θα κατέληγαν στη 

θάλασσα. 

Τα φυτά που απαντώνται στις εκβολές των ποταμών διαθέτουν ριζικό σύστημα 

προσαρμοσμένο στο υγρό έδαφος. Χαρακτηριστικά είναι τα καλάμια και τα ψαθιά, οι 

νερόκρινοι και τα αστράκια του βάλτου. Η βλάστηση των παράκτιων υγροτόπων 

παρουσιάζει μια χαρακτηριστική διαβάθμιση από τα αλατούχα εδάφη της παραλίας, 

προς το εσωτερικό της ξηρά εκεί που το γλυκό νερό αποπλένει το αλάτι. Η 

διαβάθμιση αυτή περιλαμβάνει τη ζώνη των παχύφυτων αλόφυτων με τις 

χαρακτηριστικές αλμυρίθρες, τη ζώνη των βούρλων και τέλος τους πυκνούς 

καλαμώνες που πλαισιώνουν στάσιμα ή ρέοντα γλυκά νερά.  

Τα ζώα των υφάλμυρων οικοσυστημάτων έχουν τεράστια σημασία, όχι μόνο ως 

μέλη της βιοκοινωνία, αλλά και για την συνεισφορά τους στις ανθρώπινες 
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οικονομικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Τα γνωστότερα ζώα των 

υφάλμυρων νερών είναι τα στρείδια, τα καβούρια, οι γαρίδες, οι αστακοί, τα δίθυρα, 

αλλά και πολλά είδη ψαριών, που λέγονται ευρύαλα, γιατί αντέχουν σε μεγάλες 

μεταβολές της αλατότητας των νερών και ζουν μόνιμα στις εκβολές ή έρχονται από 

τη θάλασσα, όπως ο κέφαλος, το λαβράκι και το χέλι. Εκεί ζουν ακόμη νεροχελώνες, 

νερόφιδα, βάτραχοι και φρύνοι. Εντυπωσιακότερη όμως είναι η παρουσία της 

ορνιθοπανίδας: χουλιαρόμυτες, αβοκέττες, ερωδιοί, χαλκόκοτες, φοινικόπτεροι, 

πελεκάνοι, κ.ά.  

Σήμερα, οι παράκτιοι υγρότοποι περιορίζονται στις εκβολές των μεγάλων 

ποταμών όπως του Έβρου, του Νέστου και του Αξιού στη Β. Ελλάδα, του Σπερχειού 

στη Κεντρική Ελλάδα και του Αχελώου, του Λούρου και του Άραχθου στη Δυτική 

Ελλάδα. Αποτελούν πολύτιμα οικοσυστήματα με μεγάλη ποικιλία ειδών και τεράστια 

παραγωγικότητά που φιλοξενούν πολυποίκιλες ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Επιπλέον, αποτελούν τα τελευταία καταφύγια του ορνιθολογικού πλούτου της 

Ευρώπης που άρχισε να περιορίζεται επικίνδυνα. 

   

  Τι γνωρίζετε για την ροή ενέργεια στα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα; 

  

Όλα τα οικοσυστήματα μπορούμε να τα κατατάξουμε σε τρία ενεργειακά 

επίπεδα: 

α) Τα ανεξάρτητα φυσικά οικοσυστήματα που τροφοδοτούνται μόνο με ηλιακή 

ενέργεια, β) τα τροφοδοτούμενα με ηλιακή και με άλλη μορφή φυσικής ή ανθρώπινης 

προέλευσης ενέργεια και γ) τα αστικο-βιομηχανικά συστήματα που τροφοδοτούνται 

από τον άνθρωπο μόνο. 

Στα φυσικά οικοσυστήματα η ηλιακή ενέργεια, μέσω της φωτοσύνθεσης περνάει 

στους παραγωγούς, μετατρέπεται σε χημική ενέργεια που μέσω των τροφικών 

αλυσίδων μεταφέρεται στους καταναλωτές. Ενεργειακά η βιόσφαιρα μπορεί να 

εκτιμηθεί από τη συνολική ετήσια παραγωγή της που υπολογίζεται σε 61x10
9
 τόνους 

ξηρής ουσίας, της οποίας το ½ προέρχεται από τη χέρσο και το ½ από τη θάλασσα. Η 

ολική παραγωγή περιλαμβάνει την πρωτογενή, δηλ. εκείνη που προέρχεται από τους 

αυτότροφους οργανισμούς και την δευτερογενή, τριτογενή, κ.λ.π. των ετερότροφων 

οργανισμών. Η έννοια της παραγωγής αναφέρεται στην αύξηση της βιομάζας και 

την διακρίνουμε σε μικτή και καθαρή, δηλ. από τη μια τη συνολική, ανεξάρτητα από 
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το πως κατανέμεται και πως χρησιμοποιείται και από την άλλη εκείνη που είναι 

πραγματικά διαθέσιμη από το ένα διαμέρισμα του οικοσυστήματος στο επόμενο. 

Η βιομάζα, μάζα ξηρή ή νωπή ή όγκος ή θερμίδες των ζωντανών οργανισμών 

που ανάγεται συνήθως στην μονάδα επιφανείας καθορίζει το βασικό επίπεδο και 

«ενεργειακό πλαίσιο» του οικοσυστήματος. Ιδιαίτερη όμως σημασία για την 

ανάπτυξη των σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των οργανισμών έχει η 

παραγωγικότητα, που εκφράζει  την  παραγωγή  στη  μονάδα  του  χρόνου,  

δηλαδή  τη μάζα  της οργανικής ύλης ανά μονάδα επιφανείας και ανά μονάδα χρόνου. 

Διάφορες μετρήσεις δείχνουν ότι από τα πιο παραγωγικά οικοσυστήματα  (10-20 

gr/m
2
/ημέρα) είναι αυτά των εκβολών ποταμών, των ελών, των κοραλλιογενών 

υφάλων, των υγρών δασών, των προσχωσιγενών πεδιάδων και των εντατικά 

καλλιεργούμενων περιοχών. Μετρίως παραγωγικά (1-10 gr/m
2
/ημέρα) είναι τα 

λιβάδια, οι θαλάσσιες ακτές, οι ρηχές λίμνες και τα ξηρά δάση, ενώ μη παραγωγικά 

(0,1 gr/m
2
/ημέρα) είναι αυτά των ανοιχτών θαλασσών και των ερήμων. 

Έγινε κατανοητό λοιπόν ότι η ροή ενέργειας από τον ήλιο μεταφέρεται σε όλα τα 

τροφικά επίπεδα. Οι τροφικές σχέσεις μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών 

μπορούν να σχηματίσουν μια τροφική πυραμίδα, όπου τη βάση θα καταλαμβάνουν 

οι αυτότροφοι οργανισμοί (παραγωγοί) και την κορυφή τα σαρκοφάγα, που δεν έχουν 

θηρευτές. Οι τροφικές πυραμίδες μπορούν να απεικονιστούν με βάση τη βιομάζα, την 

ενέργεια και τον αριθμό των οργανισμών του κάθε επιπέδου. Αυτό που κατά κανόνα 

παρατηρείται είναι η σημαντική μείωση όλων αυτών των παραμέτρων από τα 

χαμηλότερα προς τα ψηλότερα τροφικά επίπεδα.  

Ενεργειακά αυτό είναι αναμενόμενο αφού στα φωτοσυνθετικά φυτά, μόνο το 

70% της ενέργειας που φτάνει στην επιφάνεια τους μπαίνει στις εσωτερικές 

βιολογικές διεργασίες και τελικά μόνο το 1% διατίθεται για τα φυτοφάγα ζώα. Απ’ 

αυτό το 1% της αρχικής ενέργειας το 1/10 περίπου διατίθεται τελικά από τα 

φυτοφάγα για τα σαρκοφάγα ζώα. Τελικά από το ένα επίπεδο στο άλλο το 90 % 

της ενέργειας χάνεται για την παραγωγή θερμότητας ή αποβάλλεται με τα 

περιττώματα. Έτσι, η ενέργεια μειώνεται στα ανώτερα επίπεδα της τροφικής 

πυραμίδας και αντίστοιχα μειώνεται η βιομάζα των οργανισμών, αλλά και οι αριθμοί 

τους στις πλείστες των περιπτώσεων. Επομένως, το πόσα τροφικά επίπεδα θα 

υπάρξουν σε κάθε οικοσύστημα εξαρτάται από την πρωτογενή παραγωγή των 

αυτότροφων οργανισμών. Γενικά, τα χερσαία οικοσυστήματα «αντέχουν» έως 4 ή 5 
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τροφικά επίπεδα, ενώ στο θαλάσσιο περιβάλλον μπορούν να υπάρξουν έως 8 τροφικά 

επίπεδα, λόγω της μεγάλης παραγωγικότητας του φυτοπλαγκτού. 

Η μελέτη της πορείας στη μεταφορά ενέργειας μεταξύ των διαφόρων τροφικών 

επιπέδων είναι γνωστή σαν βιοενεργητική.  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Συμπληρώστε με την κατάλληλη λέξη τα κενά στις προτάσεις που 

ακολουθούν: 

  

Απάντηση 

  

– Οι ενδημικοί οργανισμοί ζουν μόνο σε μια περιοχή και πουθενά αλλού σε όλο 

τον κόσμο. 

– Σε έναν υγρότοπο το έδαφος είναι λασπώδες και η βλάστηση περιλαμβάνει 

υδρόβια φυτά. 

– Η βλάστηση των υγρότοπων εμπλουτίζει το νερό με οξυγόνο που παράγεται 

κατά τη φωτοσύνθεση. 

  

2) Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί έως σήμερα 408 διαφορετικά είδη 

πτηνών. Από αυτά το 60 % περίπου φωλιάζουν στη χώρα μας. Από τα υπόλοιπα 

άλλα είναι μεταναστευτικά, περνούν δηλαδή πάνω από την Ελλάδα ή 

σταθμεύουν για περιορισμένο χρόνο, άλλα έρχονται εδώ για να ξεχειμωνιάσουν 

και άλλα, που συνήθως ζουν σε πολύ μακρινές περιοχές εμφανίζονται στη χώρα 

μας τυχαία ή ακανόνιστα. 

α/ Που οφείλεται ο μεγάλος αριθμός των πτηνών που ζουν στη χώρα μας; 

β/ Γράψτε ένα άρθρο για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το ανεξέλεγκτο 

και παράνομο κυνήγι σε ένα οικοσύστημα. 

  

Απάντηση 

  

α/ Στη χώρα μας συναντούμε τα περισσότερα είδη πουλιών της Ευρώπης, της 

οποίας ο συνολικός αριθμός είναι 600 περίπου είδη. Λόγω της γεωγραφικής της 

θέσης η Ελλάδα προσφέρεται για διάβαση των αποδημητικών και υδρόβιων πουλιών. 
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Στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη ποικιλία βιοτόπων, οι οποίοι παραμένουν ανεπηρέαστοι 

ή έχουν επηρεαστεί ελάχιστα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Σε αυτό το 

περιβάλλον τα πουλιά μπορούν να φωλιάζουν, να βρίσκουν τροφή και να 

αναπαράγονται. 

Έτσι, στο σκληρό και αφιλόξενο, πολλές φορές περιβάλλον των βουνών, 

υπάρχουν οι μεγάλοι χρυσαετοί, ο γυπαετός, οι γύπες και τα άλλα αρπακτικά. Στα 

δάση μας ζουν οι καλιακούδες, οι κουκουβάγιες, ο τεράστιος μπούφος, οι κίσσες, οι 

σταυραετοί, ο δρυοκολάπτης, κ.ά.. Στα ξέφωτα και στις πεδιάδες συναντάμε τα 

κοτσύφια, τις φάσσες, τους συκοφάγους, τις πέρδικες, τον γκιώνη και τα 

εντυπωσιακά μαύρα κοράκια. Πάνω στα δέντρα βρίσκουμε τα ωδικά πουλιά, το 

αηδόνι, το φλώρο, τις καρδερίνες κ.λ.π., αλλά και τον τσαλαπετεινό, τον κούκο, τη 

γαλάζια χαλκοκουρούνα, τη γαλιάνδρα, τη σουσουράδα και το ψαρόνι. Στις λίμνες 

και τις εκβολές των ποταμών υπάρχουν οι πελαργοί, οι κύκνοι, ο σταχτογερανός και 

στους καλαμώνες, οι ερωδιοί, οι νυχτοκόρακες, η χαλκόκοτα, οι πολύχρωμες πάπιες 

και χήνες, ο λευκοτσικνιάς, η χουλιαρομύτα, ο καλαμοκανάς, η αβοκέττα, τα 

γλαρόνια, οι μελισσοφάγοι και οι πελεκάνοι. Οι αμμώδεις παραλίες και τα βράχια 

φιλοξενούν μια ποικιλία από γλάρους, κορμοράνους, αλκυόνες και τον περίφημο 

μαυροπετρίτη. 

Μέλημά μας πρέπει να είναι να διαφυλάξουμε την σπάνια ορνιθοπανίδα της χώρα 

μας, να προστατεύσουμε τους βιότοπους των πουλιών και την μεγάλη ποικιλία των 

οικοσυστημάτων της πατρίδας μας.  

β/ Το κυνήγι είναι μια συνήθεια χιλιάδων συμπατριωτών μας, που σε πολλές 

περιπτώσεις γίνεται ολέθρια και καταστρεπτική για το οικοσύστημα. Ασφαλώς και σε 

αυτή την κατηγορία των ανθρώπων, υπάρχουν αυτοί που λατρεύουν την ενασχόλησή 

τους στην φύση, εμπλουτίζουν την αγριοπανίδα των διαφόρων περιοχών και 

κυνηγούν με μέτρο τηρώντας τους κανόνες προστασία των αγρίων ζώων. Υπάρχουν 

όμως και οι ασυνείδητοι που σκοτώνουν συστηματικά και παράνομα κατά 

εκατοντάδες τα θηράματά τους, αυτοί που δεν διστάζουν να σκοτώσουν τους 

νεοσσούς των πουλιών στις φωλιές ή τα νεαρά ζώα, αυτοί που χρησιμοποιούν 

εκρηκτικές ύλες και παγίδες για να θανατώνουν ομαδικά τα ζώα.  

Πραγματική σφαγή έγινε πριν από λίγα χρόνια στο Νέστο και στον κάμπο της 

Δράμας, όταν εκατοντάδες κυνηγοί, παρά τις απαγορεύσεις, έστησαν καρτέρι και επί 

δύο συνεχή βράδια, χρησιμοποιώντας προβολείς, σκότωσαν χιλιάδες πουλιά, πάπιες, 

χήνες ακόμη και κύκνους, που είχαν έρθει από διάφορα μέρη της Ευρώπης, 
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αναζητώντας τροφή λόγω της κακοκαιρίας. Πολλά πουλιά στραγγαλίστηκαν και άλλα 

ποδοπατήθηκαν από τις ρόδες των αυτοκινήτων. Το ίδιο συνέβη στις περιοχές της 

Ξάνθης και της Ροδόπης και το ίδιο συμβαίνει κάθε φορά που κοπάδια 

μεταναστευτικών πουλιών κατεβαίνουν νότια για να προστατευτούν από τον πολικό 

ψύχος ή προσεγγίζουν στις εκβολές των ποταμών για να ξεχειμωνιάσουν. Τέτοια 

παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά, κάθε χειμώνα σκοτώνονται χιλιάδες άγρια ζώα, 

ενώ το καλοκαίρι το ψάρεμα με δυναμίτιδα απογυμνώνει τα ποτάμια και τις λίμνες 

από κάθε ζωντανό οργανισμό. Το κυνήγι σε αναπαραγωγική περίοδο για τα ζώα, αν 

και νομοθετικά απαγορευμένο, προξενεί επίσης τεράστια ζημιά. 

Είναι αυτονόητο συνεπώς ότι το ανεξέλεγκτο, ασυνείδητο και παράνομο κυνήγι 

οδηγεί σε ανυπολόγιστες καταστροφές της πανίδας και σε υποβάθμιση των 

οικοσυστημάτων.  

Έχει τονιστεί ότι οι οργανισμοί σε ένα οικοσύστημα βρίσκονται σε συνεχή 

αλληλεξάρτηση, με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούνται τροφικές αλυσίδες και 

πλέγματα. Ο αριθμός των πουλιών ή των θηλαστικών που μπορεί να αντέξει ένα 

οικοσύστημα εξαρτάται από τους καταναλωτές της προηγούμενης βαθμίδας και τέλος 

από τους παραγωγούς. Η επέμβαση των κυνηγών έχει ως αποτέλεσμα την δραστική 

μείωση ορισμένων πληθυσμών με αποτέλεσμα οι θηρευτές των ειδών αυτών να 

εξαφανίζονται από την περιοχή, ενώ οι οργανισμοί του χαμηλότερου τροφικού 

επιπέδου να αυξάνονται ανεξέλεγκτα, να δημιουργούνται ανισορροπίες και πολλά 

οικοσυστήματα να υποβαθμίζονται.  

  

3) Οι υγρότοποι είναι οικοσυστήματα που επιτελούν πολλαπλές λειτουργίες, 

τις οποίες, αν γνωρίσουμε, θα μπορέσουμε να προσδιορίσουμε τις αξίες τους για 

το περιβάλλον και τον άνθρωπο και έτσι να φροντίζουμε για την σωστή 

διαχείρισή τους. Αφού παρατηρήσετε την εικόνα «Χαρακτηριστικά και αξίες 

των υγροτόπων», χωριστείτε σε ομάδες. Κάθε ομάδα μπορεί να γράψει μια 

εργασία, που να αναφέρει και να αναλύει μία από τις αξίες των υγροτόπων. 

Παρουσιάσετε τις εργασίες σας στην τάξη και συζητήστε με τους συμμαθητές 

σας τις αξίες αυτές. 

  

Απάντηση 

  



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 267 

Σημείωση: Οι μαθητές θα πρέπει να δουλέψουν συλλογικά, κατά ομάδες, 

αναλύοντας τις αξίες των υγροτόπων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Ο μαθητής 

θα μπορέσει να αντλήσει πληροφορίες από το υποκεφάλαιο «Χαρακτηριστικά και 

αξίες των υγροτόπων», αλλά και από σχετικά συγγράμματα. 

  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

  

ΑΣΚΗΣΗ 15 

Η ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ 

  

Σκοπός της άσκησης στο πεδίο είναι η μελέτη και εξερεύνηση ενός υγρότοπου. 

Στην ευρύτερη περιοχή του νομού σας, θα υπάρχει σίγουρα ένας υδρότοπος που θα 

πρέπει να επισκεφτείτε. Θα καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας σχετικά με την 

χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, τη γεωμορφολογία και την βιοποικιλότητα. Θα 

αναζητήσετε λογοτεχνικά και ιστορικά στοιχεία για τον υγρότοπο και θα εκτιμήσετε 

τις ανθρώπινες δραστηριότητες κοντά και γύρω από τον υγρότοπο.  

Ο αντιπροσωπευτικότερος ίσως υγρότοπος είναι αυτός του Δέλτα του ποταμού 

Έβρου, σε απόσταση μόλις 20 χιλιόμετρα ανατολικά της Αλεξανδρούπολης. Η 

δράση της θάλασσας στα αβαθή νερά των εκβολών του ποταμού Έβρου σε 

συνδυασμό με τα γλυκά νερά και τις φερτές ύλες έπαιξαν τον κύριο ρόλο στην 

διαμόρφωση του Δέλτα. Στα μορφολογικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνονται οι 

λιμνοθάλασσες, τροφικές παγίδες υφάλμυρων νερών, που διαμορφώνονται με την 

ανάμιξη του βαρύτερου αλμυρού νερού της θάλασσας με το ελαφρύτερο γλυκό νερό 

του ποταμού, τα αλμυρά έλη, οι θίνες (λόφοι ή λοφοσειρές από άμμο που 

σχηματίστηκαν από τη δράση του ανέμου και των κυμάτων) με αλμυροβάλτους, οι 

μικρές νησίδες και πλήθος άλλων βιότοπων.  

Στα νησάκια κατά μήκος των ακτών που δέχονται την επίδραση του θαλασσινού 

νερού αναπτύσσεται η αμμόφιλη βλάστηση, ενώ το αλμυρό νερό εισχωρεί στη στεριά 

και σχηματίζει τους αλμυρόβαλτους με τα αλόφυτα (αλμυρίθρες).    

Το Δέλτα του ποταμού Έβρου χαρακτηρίζεται από μεγάλη βιοποικιλότητα, εξ’ 

αιτίας της ευνοϊκής γεωγραφικής θέσης του, σε ότι αφορά τη μετανάστευση των 

πουλιών (βρίσκεται στο σταυροδρόμι ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, στο 
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Βορρά και το Νότο), του σχετικά ήπιου κλίματος, της απομόνωσης και της δυσκολίας 

πρόσβασης στην περιοχή. 

Οι αξίες των υγρότοπων αναλύθηκαν διεξοδικά στο σχετικό κεφάλαιο, αλλά 

ειδικά η αξία του υδροβιότοπου του Δέλτα του ποταμού Έβρου είναι ανεκτίμητη, 

αφού εκτός από τη φυσική ομορφιά και τα πολλαπλά οφέλη για τον άνθρωπο, 

αποτελεί των βιότοπο 350 ειδών φυτών, 46 ειδών ψαριών, 7 ειδών αμφιβίων, 21 

ειδών ερπετών, 304 ειδών πτηνών και 40 ειδών θηλαστικών. Επιπλέον, η πυκνή 

βλάστηση κατά μήκος του ποταμού, το πυκνό δάσος από ιτιές, λεύκες, σκλήθρες, 

φτελιές και πλήθος αναρριχώμενων φυτών, αποτελεί το φυσικό αποδέκτη του 

διοξειδίου του άνθρακα και φυσικό ηθμό των ρυπογόνων ατμοσφαιρικών 

επιδράσεων και ταυτόχρονα το καταφύγιο των μεταναστευτικών πουλιών και των 

άγριων ζώων, όπως η αλεπού και το τσακάλι. 

Ο υδροβιότοπος του Δέλτα του Έβρου απειλείται τα τελευταία χρόνια από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως την εκτέλεση αρδευτικών και αποστραγγιστικών 

έργων, την εισροή λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, την άντληση όλο και 

περισσότερων ποσοτήτων νερού, την υπερβόσκηση και αποψίλωση κάθε είδους 

βλάστησης, την ανεπαρκή φύλαξη, το παράνομο κυνήγι, την ρήψη σκουπιδιών, την 

παράνομη υλοτομία, τις αυθαίρετες κατασκευές και την φωτιά. 

  

5.3 ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 

  

...  ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

   H Ελλάδα με το έντονο γεωμορφολογικό ανάγλυφο και την μεγάλη ποικιλία 

κλιματολογικών συνθηκών παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία βλάστησης και κατά 

συνέπεια ένα πολύ μεγάλο αριθμό ειδών. Περίπου 6.000 είδη φυτών απλώνονται 

από το φοινικοδάσος της Κρήτης έως τα ψυχρά δάση της Σημύδας και το 

πευκοδάσος της Ροδόπης. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι από την Καβάλα έως την 

Ροδόπη, σε μια απόσταση 150 χιλιομέτρων μπορεί κανείς να δει όλη την ποικιλία 

των οικοσυστημάτων της Ευρώπης, από τα Μεσογειακά μέχρι τα Σκανδιναβικά. 

Εκτός από τη βλάστηση ένας μοναδικός πλούτος από ζωικά είδη, κυρίως 

ορνιθοπανίδας που διαβιούν στους Ελληνικούς υγρότοπους, δημιουργούν ένα 

μωσαϊκό αισθητικής και οικολογικής αξίας, που πρέπει να διαφυλαχθεί, να 
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προστατευτεί από τις ανθρώπινες επεμβάσεις. Υπάρχουν περιοχές της χώρας μας, 

που δεν έχουν επηρεαστεί, διατηρούν την αυθεντικότητά τους και χαρακτηρίζονται 

από μεγάλη βιοποικιλότητα και ποικίλους γεωμορφολογικούς σχηματισμούς. 

Οι περιοχές αυτές έχουν μεγάλη επιστημονική και οικονομική αξία και 

χαρακτηρίζονται ως εθνικά πάρκα. 

   Τα ελληνικά οικοσυστήματα απειλούνται από την αλόγιστη χρήση τους και την 

έλλειψη μέτρων προστασίας και ανάπτυξης. Σήμερα, προβάλλει επιτακτικά η 

ανάγκη της αειφόρου ανάπτυξης, της διαχείρισης των οικοσυστημάτων με τέτοιο 

τρόπο ώστε αφ΄ ενός να εξασφαλίζονται   οι    ανάγκες   του   παρόντος,   αλλά   

αφ΄ ετέρου   να διασφαλίζεται το μέλλον των οικοσυστημάτων προς όφελος των 

επόμενων γενεών. 

   Ο όρος αειφορία καθιερώθηκε στην Δασοπονία στις αρχές του 19ου αιώνα και 

σημαίνει την εκμετάλλευση του δάσους με τέτοιο τρόπο ώστε να αποδίδει 

μακροπρόθεσμα, συνεχή και σταθερή ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Η 

αειφορία επεκτάθηκε σε αρχή και μοντέλο διαχείρισης όλων των φυσικών 

οικοσυστημάτων και των ανανεώσιμων φυσικών πόρων.   

  

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΚΑ 

  

   Όταν ολόκληρο το εθνικό πάρκο καταλαμβάνει θαλάσσια περιοχή, τότε 

χαρακτηρίζεται ως θαλάσσιο πάρκο. Η χώρα μας έχει τις πιο καθαρές θάλασσες 

και συνεπώς θάλασσες με μεγάλη βιοποικιλότητα. Πολλές περιοχές θα μπορούσαν 

να χαρακτηριστούν ως θαλάσσια πάρκα. Προς το παρόν έχει ανακηρυχθεί από την 

πολιτεία ως θαλάσσιο πάρκο η περιοχή της Αλονήσου-Βορείων Σποράδων, που 

αποτελεί το βιότοπο της μεσογειακής φώκιας (Monachus monachus) και πρόκειται 

να ανακηρυχθεί και ο κόλπος του Λαγανά στη Ζάκυνθο, που αποτελεί βιότοπο 

της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. 

  

ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ 

  

   Όταν το μεγαλύτερο μέρος ή το σύνολο ενός εθνικού πάρκου καλύπτεται από 

δασική έκταση τότε χαρακτηρίζεται ως εθνικός δρυμός. Πρόκειται για φυσικές 
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περιοχές με ιδιαίτερη οικολογική αξία και χαρακτηριστικά βιοτικά και 

γεωμορφολογικά στοιχεία. 

  Οι εθνικοί μας δρυμοί καλύπτουν έκταση 0,5 % της επιφανείας της χώρας μας, μια 

έκταση πολύ μικρή σε σχέση με τις επιφάνειες των εθνικών δρυμών άλλων χωρών, 

όπως της Μ. Βρετανίας, που καλύπτουν το 9 % της συνολικής της έκτασης. 

  Στους εθνικούς δρυμούς επιτρέπονται ορισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες, που 

δεν βλάπτουν την χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. Στον πυρήνα του δρυμού, 

που καταλαμβάνει έκταση μεγαλύτερη από 10.000 στρέμματα απαγορεύεται η 

βοσκή, το κυνήγι, η υλοτομία, το ψάρεμα, η κατασκήνωση, η εγκατάσταση 

οικισμών, η κοπή  φυτών,  η   εξόρυξη  πετρωμάτων  και  μεταλλευμάτων  και  

κάθε βιομηχανική δραστηριότητα. Στη περιφερειακή ζώνη του δρυμού 

επιτρέπονται ορισμένες παραδοσιακές δραστηριότητες, όπως μελισσοκομία, 

περιορισμένη υλοτομία, κ.ά. 

  Στην Ελλάδα έχουν κατοχυρωθεί νομοθετικά δέκα εθνικοί δρυμοί. 

  

ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΔΑΣΗ - ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

  

  Τα αισθητικά δάση είναι δάση ιδιαίτερου φυσικού κάλους, που προσφέρονται για 

αναψυχή, για υγιεινούς περιπάτους και επαφή με το φυσικό περιβάλλον. Μερικά 

από αυτά περιέχουν σπάνια ενδημικά ή υπό εξαφάνιση είδη. 

   Τα μνημεία της φύσης είναι περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

παλαιοντολογικό, ιστορικό, οικολογικό και γεωμορφολογικό ενδιαφέρον και 

μπορεί να είναι καταρράκτες, φαράγγια, απολιθωμένα δάση, συστάδες δέντρων ή 

μεμονωμένα δέντρα, κ.ά. Μερικά από τα φυσικά μνημεία είναι τα δάση Τραχόνι 

Ξάνθης, Κάτω Κορυφή της Αριδαίας,  η περιοχή Μικρό και Μεγάλο Σεϊτάνη στη 

Σάμο, τα νησιά Πιπέρι και Κυρά Παναγιά στις Β. Σποράδες, το βυζαντινό γεφύρι 

του Αλφειού στην Καρύταινα, τα απολιθωμένα δάση στη Λέσβο, Β. Εύβοια και 

Θράκη, κ.λ.π.  

  

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 
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  Τι γνωρίζετε για την Μεσογειακή φώκια; Γιατί κινδυνεύει με εξαφάνιση; 

  

Οι φώκιες είναι σαρκοφάγα θηλαστικά που ανήκουν στις οικογένειες των 

ωταριδών, των φωκιδών και των οδοβαινιδών. Είναι διαδεδομένες σε ολόκληρο τον 

κόσμο και ζουν μεμονωμένα ή σε κοπάδια. 

Η μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) ζει στις ακτές της Μεσογείου και 

ασφαλώς και στην χώρα μας, στη θαλάσσια περιοχή Αλοννήσου-Βορείων Σποράδων. 

Πρόκειται για ένα μεγάλο θηλαστικό που φτάνει τα 3 μέτρα μήκος και 350 κιλά 

βάρος, με σώμα που καλύπτεται από κοντό και στιλπό τρίχωμα, με χρώμα που 

ποικίλει από ανοιχτό γκρι έως σκούρο καφέ. Η θηλυκιά φώκια γεννάει ένα μικρό 

κάθε δύο χρόνια και καμιά φορά κάθε χρόνο, ύστερα από κυοφορία 9 μηνών. Το 

νεογέννητο μήκους 1 μέτρου και βάρους 15 κιλών, θηλάζει για τρεις μήνες και μετά 

αρχίζει μόνο του να κυνηγά και να βρίσκει την τροφή του.  Οι  φώκιες τρέφονται με 

ψάρια, μαλάκια, κ.λ.π.  και  διανύουν 

δεκάδες χιλιόμετρα και σε βάθη που φτάνουν τα 80 μέτρα προκειμένου να βρουν την 

τροφή τους. 

Η φώκια της Μεσογείου κινδυνεύει σήμερα με εξαφάνιση και αποτελεί 

προστατευόμενο είδος. Οι λόγοι που συνετέλεσαν σε αυτή την εξέλιξη είναι ότι: 1) 

το καλοκαίρι του 1997 στις ακτές της Μαυριτανίας πέθανε το 80 % του πληθυσμού 

της μεσογειακής φώκιας, εξαιτίας μεγάλων ποσοτήτων τοξικών ουσιών που έπεσαν 

στη θάλασσα, 2) έχει υποστεί μεγάλη καταδίωξη από τον άνθρωπο για το δέρμα της 

και το λίπος της και 3) βρίσκεται στην ψηλότερη τροφική βαθμίδα του θαλάσσιου 

οικοσυστήματος και κάθε διαταραχή του οικοσυστήματος, που έχει ως αποτέλεσμα 

την μείωση των ψαριών, των χταποδιών και των άλλων οργανισμών, έχει σημαντικό 

και άμεσο αντίκτυπο στους πληθυσμούς της φώκιας. 

Στο θαλάσσιο πάρκο της Αλοννήσου-Βορείων Σποράδων, η μεσογειακή φώκια 

βρίσκει καταφύγιο στα μικρά ακατοίκητα νησιά, στις βραχώδεις εκτάσεις και στις 

θαλάσσιες σπηλιές. Η παρουσία της δηλώνει ένα υγιές οικοσύστημα που οφείλουμε 

να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Εξάλλου στο  ίδιο 

θαλάσσιο πάρκο συνυπάρχουν το σπάνιο αρπακτικό πτηνό Μαυροπετρίτης, είναι 

ένας Αιγαιόγλαρος με χαρακτηριστικό κόκκινο ράμφος, καθώς και το Αγριοκάτσικο 

των Γιούρων. 
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  Πώς τα δάση συμβάλλουν στη διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας στη 

φύση; 

    

Τα δάση αποτελούν χερσαίες φυτικές διαπλάσεις με ζωτικής σημασίας ρόλο 

στη διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας της φύσης.  

Υπάρχει η άποψη ότι τα δάση είναι ο πνεύμονας της γης, με την έννοια  ότι 

γίνεται σε αυτά συνεχή ανακύκλωση των αερίων, με τρόπο ώστε αφενός το δάσος 

να δεσμεύει διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και με την λειτουργία της 

φωτοσύνθεσης να αποδίδει οξυγόνο και αφετέρου με τη λειτουργία της αναπνοής  να 

καταναλώνεται οξυγόνο και εκλύεται διοξείδιο του άνθρακα. Ένα τετραγωνικό μέτρο 

δάσος σε 10 ώρες δεσμεύει 150 γραμμάρια διοξείδιο του άνθρακα και παράγει 100 

γραμμάρια οξυγόνο. Στο δάσος κατά τις ώρες που τα φυτά φωτοσυνθέτουν οι 

ποσότητες του οξυγόνου που παράγονται είναι μεγαλύτερες από αυτές που 

καταναλώνονται με την αναπνοή για τη διάσπαση των θρεπτικών οργανικών ουσιών, 

από τα φυτά αλλά και από τους αποικοδομητές. Επιπλέον, το δάσος φιλτράρει τον 

αέρα, μειώνει τους θορύβους και εμποδίζει τις επικίνδυνες ακτινοβολίες να 

φτάσουν στο έδαφος. Συνεπώς, η συνεισφορά του δάσους στην ανακύκλωση των 

υλικών είναι πολύτιμη και ταυτόχρονα αποτελεί μια ζωογόνο όαση για τον άνθρωπο. 

Το δάσος έχει σημαντική επίδραση στις εδαφικές συνθήκες. Σε ορεινές περιοχές 

και γενικά σε εδάφη που παρουσιάζουν έντονη κλίση, συγκρατεί το χώμα 

εμποδίζοντας την διάβρωση του εδάφους. Τα δάση βοηθούν στην απορρόφηση του 

νερού της βροχής από το έδαφος, με αποτέλεσμα να διατηρείται η στάθμη των 

υπογείων νερών και να περιορίζεται η επιφανειακή απορροή. Διατηρείται έτσι και η 

στάθμη των ποταμών και αποφεύγονται καταστροφικές πλημμύρες ή μεγάλη πτώση 

της στάθμης τους.  

Τα δάση επηρεάζουν σημαντικά το κλίμα προκαλώντας αύξηση των 

βροχοπτώσεων και μεταβολή στην κατανομή τους. Οι σημαντικές ποσότητες 

υδρατμών που δημιουργούνται κατά την διαπνοή των φύλλων, έχουν ως αποτέλεσμα 

την δημιουργία νεφών πάνω από τα δάση και τα νέφη   φέρνουν  βροχές.   Τα   δάση  

περιορίζουν   επίσης   τις   απότομες μεταβολές της θερμοκρασίας, ενώ συσσωρεύουν 

και διατηρούν την υγρασία. Ανακόπτουν επίσης τους ανέμους, προστατεύοντας έτσι 

τις καλλιέργειες. 
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Επίσης, στα δάση βρίσκουν καταφύγιο και τροφή χιλιάδες ζωικά είδη, από 

μικρά σαλιγκάρια, δακτυλιοσκώληκες και έντομα έως ερπετά και θηλαστικά. Τα 

τροφικά πλέγματα που δημιουργούνται έχουν ξεχωριστό οικολογικό και 

επιστημονικό ενδιαφέρον.  

Τα δάση τέλος αποτελούν μια αποθήκη ανανεώσιμων πολύτιμων υλικών. 

Υπάρχει εκεί άφθονη και σε μεγάλη ποσότητα ξυλεία, αλλά και ο φλοιός, οι ρίζες, τα 

φύλλα και τα κλαδιά που αποτελούν την πρώτη ύλη για πολλούς κλάδους της 

βιομηχανίας (χαρτοβιομηχανίες, βιομηχανίες επίπλων, κ.λ.π.). Υπάρχουν ακόμη στα 

δάση φαρμακευτικά φυτά, αλλά και φυτά που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά και 

στα αρώματα. 

Τα δάση αποτελούν ένα ευαίσθητο σύστημα, που βρίσκεται σε σταθερή 

ισορροπία και λειτουργεί ως κλειστό κύκλωμα. Κάθε σημαντικής έκτασης 

παρέμβαση μπορεί να ανατρέψει  την ισορροπία και να προκαλέσει τεράστια 

καταστροφή.  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Σε μερικούς εθνικούς δρυμούς δεν έχουν οριστεί περιφερειακές ζώνες. 

Πώς, κατά την γνώμη σας, εξηγείται αυτό; 

  

Απάντηση 

  

 Οι εθνικοί δρυμοί αποτελούν προστατευόμενες περιοχές και περιλαμβάνουν τον 

πυρήνα και τις περιφερειακές ζώνες. Στον πυρήνα δεν επιτρέπεται καμιά είδους 

ανθρώπινη δραστηριότητα, παρά μόνο η επιστημονική μελέτη του οικοσυστήματος. 

Οι επισκέπτες για λόγους αναψυχής (οικο-τουρίστες) δεν μπορούν να 

κατασκηνώσουν, να κόψουν λουλούδια και γενικά να βλάψουν με οποιοδήποτε τρόπο 

το περιβάλλον. Στις περιφερειακές ζώνες, όπου αυτές υπάρχουν, επιτρέπονται ήπιας 

μορφής δραστηριότητες, όπως η μελισσοκομία ή η περιορισμένη υλοτομία.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι δεν έχουν συνειδητοποιήσει την αξία των 

εθνικών δρυμών και την επιτακτική ανάγκη προστασίας αυτών των οικοσυστημάτων. 

Βλέπουν τους εθνικούς δρυμούς σαν οάσεις πρασίνου ή τόπους εκδρομής και 

κατασκήνωσης, όπου μπορούν να κάνουν «πικ-νικ» ή να κόψουν λουλούδια και να 

περάσουν αρκετές ώρες ευχάριστα. Αυτό βέβαια προκαλεί και κάποιους 
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μικροπωλητές να στήσουν τα μικρομάγαζά τους. Κανείς λοιπόν δεν φαίνεται να 

υπολογίζει τις επιπτώσεις από αυτή την αλόγιστη χρήση των περιοχών αυτών. Από 

την άλλη μεριά η πολιτεία δεν διαθέτει προσωπικό φύλαξης των τεραστίας έκτασης 

περιοχών, ούτε βέβαια ειδικούς που θα ενημέρωναν και θα καθοδηγούσαν τους 

επισκέπτες. Ένα απλό αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο εθνικός δρυμός 

Βίκου-Αώου, στην περιοχή  της  Κόνιτσας,  που  κάθε  πρωτομαγιά  δέχεται  την  

επίσκεψη εκατοντάδων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων. Οι σπάνιες 

άγριες ορχιδέες, νομοθετικά προστατευόμενο είδος σε όλη την Ευρώπη, γίνονται 

μαγιάτικα στεφάνια από ανθρώπους που κανένας δεν φρόντισε να τους ενημερώσει 

πως έτσι καταστρέφουν ένα πολύτιμο κομμάτι της φύσης. 

Η ανυπαρξία οργάνωσης και η αδυναμία των κατοίκων των γύρω περιοχών και 

των επισκεπτών να κατανοήσουν ότι ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως εθνικού 

δρυμού σημαίνει απουσία κάθε δραστηριότητας και ανάγκη προστασίας, έχει 

οδηγήσει στην οριοθέτηση των περιφερειακών ζωνών σε εθνικούς δρυμούς που 

περιλαμβάνουν κατοικημένες περιοχές ή ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως 

κτηνοτροφικές μονάδες, καλλιεργούμενες εκτάσεις, κ.λ.π. Στους εθνικούς δρυμούς 

που βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία, δεν υπάρχουν περιφερειακές ζώνες, αλλά 

όλη η περιοχή αποτελεί τον πυρήνα του δρυμού και προστατεύεται. Οι περιφερειακές 

ζώνες εξυπηρετούν ανθρώπινες ανάγκες και δεν είναι αποτέλεσμα οικολογικών 

διεργασιών ή ιδιαιτεροτήτων του οικοσυστήματος. 

  

2) Τα απολιθωμένα δάση είναι αισθητικά δάση ή διατηρητέα μνημεία της 

φύσης; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

  

Απάντηση 

  

Τα αισθητικά δάση είναι περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς που προσφέρουν 

κυρίως αναψυχή. Μπορεί επίσης να παρουσιάζουν οικολογικό ενδιαφέρον αφού σε 

ορισμένα από αυτά διαβιούν σπάνια ενδημικά ή υπό εξαφάνιση είδη. Τα μνημεία της 

φύσης είναι περιοχές, τοποθεσίες, μεμονωμένα δέντρα ή κτίσματα, που τα σμίλεψε ο 

χρόνος με τρόπο ώστε να μας μαρτυρούν την ιστορικότητα μιας περιοχής, την 

παλαιοντολογική ή οικολογική της αξία. 
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Συνεπώς, τα απολιθωμένα δάση θεωρούνται διατηρητέα μνημεία της φύσης 

ανυπολόγιστης επιστημονικής (παλαιοντολογικής, οικολογικής και ιστορικής) αξίας, 

που αποτελούν εθνική περιουσία και κληρονομιά. 

  

3) Σε ορισμένα εθνικά πάρκα της Ελλάδας ομάδα ανθρώπων ασχολείται με 

την παρατήρηση, καταγραφή και προστασία των αρπακτικών πτηνών. 

Καταγράψτε άλλες ασχολίες ή επαγγέλματα που αφορούν τον ίδιο χώρο. 

  

Απάντηση 

  

Στα εθνικά πάρκα μπορούμε να συναντήσουμε υπαλλήλους του κράτους 

(δασοφύλακες), που προστατεύουν την περιοχή από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, 

όπως επίσης και ειδικούς επιστήμονες, οικολόγους, ζωολόγους, φυτολόγους, 

γεωλόγους, κ.λ.π., που ασχολούνται με την πανίδα, τη χλωρίδα και τη 

γεωμορφολογία της περιοχής. Στις περιφερειακές ζώνες των δρυμών μπορούμε να 

συναντήσουμε υλοτόμους, μελισσοκόμους, αγρότες. Στα θαλάσσια πάρκα, που 

προστατεύονται από τις λιμενικές αρχές, ενδεχομένως να υπάρχουν ψαράδες και 

βέβαια ειδικοί βιολόγοι που καταγράφουν και ερευνούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα 

και τους οργανισμούς. 

  

4) Κάνετε μια μικρή έρευνα και προτείνεται περιοχές κοντά στον τόπο 

διαμονής σας, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν εθνικοί δρυμοί ή εθνικά 

πάρκα. Να δώσετε σχετική αιτιολογία. 

  

Απάντηση 

  

Μια περιοχή που διατηρείται ανέπαφη από ανθρώπινες επιδράσεις και 

παρουσιάζει οικολογικό ενδιαφέρον μπορεί να χαρακτηριστεί εθνικός δρυμός ή 

εθνικό πάρκο. Αυτό που πρέπει να αποτελεί κριτήριο είναι οι βιοτικοί και αβιοτικοί 

παράγοντες του οικοσυστήματος. Η συνολική παραγωγικότητα, οι τροφικές αλυσίδες 

και πλέγματα, οι πληθυσμοί των διαφόρων ειδών και οι αλληλεπιδράσεις τους και τα 

σπάνια είδη που διαβιούν σε μια περιοχή πρέπει να προσδιορίζουν την οικολογική 

σημασία, που θεωρείται δεδομένη σε ένα εθνικό πάρκο η δρυμό.  
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Ο μαθητής έχοντας τα παραπάνω ως κριτήριο θα πρέπει να προτείνει κάποιες 

περιοχές κοντά στον τόπο διαμονή του, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν εθνικά 

πάρκα ή δρυμοί ή αν δεν υπάρχουν τέτοιες περιοχές να παραθέσει τους λόγους της 

απόρριψης τους..  

  

5) Να αναζητήσετε τον πλησιέστερο στο σχολείο εθνικό δρυμό. Αφού 

εντοπίσετε τα προβλήματά του, προτείνετε τρόπους αντιμετώπισης. 

  

Απάντηση 

Τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζουν οι εθνικοί δρυμοί προκύπτουν 

από την αλόγιστη και σε πολλές περιπτώσεις παράνομη παρέμβαση του ανθρώπου. 

Πολλές φορές ιδιωτικές καλλιεργούμενες εκτάσεις και κτιριακές εγκαταστάσεις 

βρίσκονται μέσα στα όρια του δρυμού. Επιπλέον, οι λατομικές δραστηριότητες, η 

παράνομη υλοτομία, το κυνήγι και το πλήθος των επισκεπτών έχουν αρχίσει να 

αλλοιώνουν την φυσιογνωμία και την αξία των εθνικών δρυμών. Η νοοτροπία των 

κατοίκων και κάποιων επιχειρηματιών, που βλέπουν τους δρυμούς ως ευκαιρία 

πλουτισμού από τις τουριστικές δραστηριότητες, που σχετίζονται ακόμη και με την 

διοργάνωση ορειβασίας, περιπάτων, ιππασίας, κατάβασης των ποταμών με κανό ή 

φουσκωτές βάρκες, διαδρομές εκτός δρόμου με αυτοκίνητα, κ.λ.π., αποτελεί 

θανάσιμη απειλή για τους εθνικούς δρυμούς.  

Οι τρόποι αντιμετώπισης είναι οι εξής: α) συστηματική ενημέρωση για την αξία 

και την ορθολογική χρήση των δρυμών, β) απομάκρυνση και απαγόρευση όλων των 

ανθρώπινων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από τους δρυμούς, γ) αποτελεσματική 

φύλαξη των δρυμών από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, δ) αυστηροποίηση 

του νομοθετικού πλαισίου με καθιέρωση προστίμων και βαριάς τιμωρίας για τους 

παραβάτες, ε) συστηματική παρακολούθηση του δρυμού από ερευνητικά κέντρα για 

την πρόληψη των διαταράξεων και ανισορροπιών στο οικοσύστημα του δρυμού. 

  

6) Να καταγράψετε, με τη βοήθεια βιβλιογραφικών ή άλλων πηγών, τα 

εθνικά πάρκα, τους εθνικούς δρυμούς, τα αισθητικά δάση και τα διατηρητέα 

μνημεία του νομού σας. Σχεδιάστε το χάρτη του νομού σας και σημειώστε σε 

αυτόν τα εθνικά πάρκα, τους εθνικούς δρυμούς και τα διατηρητέα μνημεία του, 

χρησιμοποιώντας διαφορετικό σημάδι για το καθένα. Μπορείτε να τοποθετήσετε 

το χάρτη σε εμφανές σημείο της τάξης σας. 
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Απάντηση 

  

Σημείωση: Η εργασία αυτή πρέπει να αποτελέσει συλλογικό αποτέλεσμα όλων των 

μαθητών της τάξης με τη συνδρομή του υπεύθυνου καθηγητή. Οι μαθητές θα μπορούν 

να πάρουν πληροφορίες από τις κατά τόπους Νομαρχίες και τις οικολογικές οργανώσεις 

της περιοχής τους. Συμβουλευτικά οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν και τους 

πίνακες που παρουσιάζονται κατωτέρω.  

  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

  

ΑΣΚΗΣΗ 16 

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΕΝΑ ΧΕΡΣΑΙΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 

  

Σκοπός της άσκησης στο πεδίο είναι η γνωριμία και η μελέτη ενός χερσαίου 

οικοσυστήματος. Οι εθνικοί δρυμοί και τα πάρκα είναι ανεκτίμητοι εθνικοί θησαυροί, 

που αξίζουν της προσοχής μας και της προστασίας μας. Η επαφή με τη φύση, οδηγεί 

την σκέψη μας μακριά από ανθρωποκεντρικές πεποιθήσεις και επηρεασμούς, που 

θέλουν τον άνθρωπο έξω από το φυσικό περιβάλλον και ταυτόχρονα μας θυμίζει ότι 

δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αν καταστρέφουμε συνεχώς και ρυπαίνουμε το 

περιβάλλον.  

Ο Εθνικός δρυμός του Ολύμπου, που ιδρύθηκε το 1938, αποτελεί μια από τις 

πιο σημαντικές φυσικές μας κληρονομιές. Ο πυρήνας του έχει έκταση 40.000 

στρέμματα, ενώ η περιφερειακή ζώνη περικλείει σήμερα το μισό νομό Πιερίας. Στα 

ρέματα, ράχες, οροπέδια, βράχια και φαράγγια, που αρχίζουν από τα 600 μέτρα και 

φτάνουν μέχρι την κορυφή του Πανθέου ή Μύτικα (2.917 μ), εναλλάσσονται 

πολυποίκιλα είδη. Πάνω από 1700 φυτικά είδη φιλοξενούνται στο δρυμό, με 

πουρνάρια, κουμαριές, κέδρα, πλατάνια, φιλίκια, μαύρα πεύκα, το πεύκο του 

Ολύμπου, έλατα, δρυς, κ.α. Πλούσια είναι και η πανίδα του δρυμού με λύκους, 

τσακάλια, αλεπούδες, αγριόχοιρους, ζαρκάδια, κουνάβια, ασβούς, νυφίτσες, 

αγριόγατους και λαγούς, αλλά και γυπαετούς, γύπες, χρυσαετούς, μπούφους, 

δρυοκολάπτες και πολλά άλλα πτηνά, ερπετά και έντομα. Η μεγάλη βιοποικιλότητα 

οφείλεται στην γεωμορφολογία, στο πολυποίκιλο   κλίμα   που   συνδυάζεται  με  τις   
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μεγάλες   υψομετρικές διαφορές και τέλος στην απομόνωση και στη δυσκολία 

πρόσβασης στην περιοχή. 

Τα διάφορα ευρήματα (λίθινα, μαρμάρινα, πήλινα, κ.ά) μαρτυρούν ότι ο Όλυμπος 

υπήρξε μεγάλο κέντρο λατρείας των θεών και ιδιαίτερα του Δία. Λείψανα λατρείας 

βρέθηκαν και στην κορυφή του Αγίου Αντωνίου (2.817 μ υψόμετρο). Ο Όλυμπος 

ήταν ακόμη ένα σπουδαίο στρατηγικό σημείο εξαιτίας των στενών του. Στην περίοδο 

της Τουρκοκρατίας ήταν ένα από τα σπουδαιότερα προπύργια της ελευθερίας και 

καταφύγιο των κλεφτών. Ο Όλυμπος είναι συνδεδεμένος με όλες τις ιστορικές 

φάσεις του έθνους μας και πραγματικό σύμβολο της ελληνικής ψυχής.  

Σήμερα, για την τουριστική αξιοποίηση της περιοχής έχουν κατασκευαστεί 

συνολικά πέντε καταφύγια για την διευκόλυνση των ορειβατών και των 

χιονοδρόμων. Ο εθνικός δρυμός του Ολύμπου εξαιτίας της ανθρώπινης 

δραστηριότητας χάνει όλο και περισσότερο την ποικιλία της φυσικής του χλωρίδας. 

Η επέλαση των τουριστών στις πλαγιές του Ολύμπου, οι πρόσφατες πυρκαγιές, η 

υπερβολική και ανεξέλεγκτη υλοτόμηση, το παράνομο κυνήγι, είναι κάποιες από τις 

παραμέτρους που απειλούν και υποβαθμίζουν τον εθνικό δρυμό. Διαμορφώνεται 

συνεπώς επιτακτικά η ανάγκη παρέμβασης της πολιτείας για την προστασία του 

εθνικού δρυμού. Ένα πρώτο βήμα θα ήταν το αίτημα των οικολόγων για 

διπλασιασμό του πυρήνα του δρυμού του Ολύμπου και για τη σαφή οριοθέτηση της 

περιφερειακής ζώνης να γίνει αποδεκτό έτσι ώστε να διπλασιαστεί η έκταση όπου 

απαγορεύονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες και ταυτόχρονα να οριοθετηθεί σαφώς 

η περιοχή, όπου επιτρέπονται περιορισμένες και συγκεκριμένες ανθρώπινες 

παρεμβάσεις. Επιπλέον, η φύλαξη της περιοχής με επαρκές και μόνιμο προσωπικό 

θα ήταν μέτρο προς την σωστή κατεύθυνση. Τέλος, οι δήμοι και οι κάτοικοι των 

περιοχών που περικλείονται από τον δρυμό  του Ολύμπου  πρέπει να 

συνειδητοποιήσουν ότι η  προστασία του 

δρυμού είναι υπόθεση πρωταρχικά δική τους και πρέπει οι δραστηριότητες και οι 

ενέργειες τους να χαρακτηρίζονται από την αγάπη για το περιβάλλον και τον τόπο 

τους.     
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5.4 Ο ΠΥΡΙΝΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

  Από το 1980 έως το 1997, στη χώρα μας αποτεφρώθηκαν πάνω από 7,5 

εκατομμύρια στρέμματα, κάνοντας την Ελλάδα τη πιο φτωχή σε δάση χώρα της 

Ευρώπης. 

  Οι πυρκαγιές, αν και στην πλειονότητά τους προκαλούνται από τον άνθρωπο, θα 

πρέπει να ενταχθούν στους αβιοτικούς παράγοντες όταν το αίτιο της δημιουργίας 

τους είναι φυσικό (αστραπές, αυτανάφλεξη). Ουσιαστικά η φωτιά έχει αποτελέσει 

σημαντικό οικολογικό παράγοντα σε όλα τα χερσαία οικοσυστήματα, κυρίως 

στις αγρωστώδεις εκτάσεις της εύκρατης ζώνης και στις τροπικές περιοχές με 

εποχιακή ξηρασία, ενώ δεν επηρέασε οικοσυστήματα τα οποία διατηρήθηκαν πολύ 

κρύα και υγρά. Τα Μεσογειακά οικοσυστήματα έχουν εξελιχθεί σε άμεση σχέση 

με τη φωτιά. Σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει ότι σ’ αυτά τα οικοσυστήματα 

υφίστανται κύκλοι 25 έως 30 ετών, μεταξύ των διαφόρων περιστατικών 

πυρκαγιάς στο ίδιο σημείο. Συνεπώς, οι απόψεις μας για τις πυρκαγιές, την 

αντιμετώπιση και τις επιδράσεις τους πρέπει να διαμορφώνονται με βάση το 

οικολογικά και επιστημονικά δεδομένα και να μην είναι απόρροια της κακής 

συναισθηματικής κατάστασης, μετά το πέρας μιας πυρκαγιάς. 

  Όταν μιλάμε για την πυρκαγιά σαν οικολογικό παράγοντα πρέπει να τονιστεί ότι 

υπάρχουν αρκετοί τύποι πυρκαγιάς στη φύση με διαφορετικές επιδράσεις. Δύο 

χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι οι «πυρκαγιές οροφής», που καταστρέφουν 

την βιοκοινωνία, η οποία πρέπει να αρχίσει από την αρχή την ανάπτυξή της και 

αυτό θα πάρει πάρα  πολλά  χρόνια  και  η «πυρκαγιές επιφανείας», οι οποίες  

ασκούν επιλεκτική επίδραση και αυξάνουν την παραγωγικότητα του 

οικοσυστήματος αποτρέποντας ταυτόχρονα τις πυρκαγιές οροφής, αφού το 

εύφλεκτο φυλλόστρωμα διατηρείται σε ένα ελάχιστο πάχος. Πρέπει να τονιστεί ότι 

ο ρόλος των πυρκαγιών στα φυσικά οικοσυστήματα αποτελεί αντικείμενο 

επιστημονικών μελετών. Οι ευρείας εξάπλωσης φυτικές κοινωνίες που σήμερα 

ελέγχονται από τις πυρκαγιές έχουν μια διαδρομή στο χρόνο τουλάχιστον 25 

εκατομμυρίων ετών και κατά συνέπεια τα διάφορα είδη έχουν αναπτύξει ειδικές 

προσαρμογές, οι οποίες διασφαλίζουν την επιβίωσή τους μετά την πυρκαγιά.  
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  Στην χώρα μας, το μεγαλύτερο ποσοστό πυρκαγιών, τόσο ως προς τον αριθμό όσο 

και ως προς την έκταση που καίγεται, αποδίδεται σε εμπρησμό από αμέλεια και σε 

άγνωστες αιτίες, που μπορεί να περιλαμβάνουν και εμπρησμούς μη 

αποδεικνυόμενους. Ένα ποσοστό 20 -30 %  των πυρκαγιών οφείλεται σε 

εμπρησμούς από πρόθεση, από ανθρώπους που καίνε τα δάση για να τα 

μετατρέψουν μελλοντικά σε οικόπεδα ή βοσκότοπους. Από αμέλεια προκαλούν 

πυρκαγιές όσοι πετάνε το τσιγάρο τους αναμμένο έξω από το αυτοκίνητο, όσοι 

εκδρομείς ανάβουν φωτιά για να ψήσουν, χωρίς να παίρνουν μέτρα ασφαλείας, 

όσοι αφήνουν μπουκάλια και κονσέρβες μέσα στο δάσος, που λειτουργούν ως 

συγκεντρωτικοί φακοί των ακτίνων του ήλιου στα ξερά χόρτα ή φύλλα που 

αναφλέγονται, οι αγρότες που καίνε τα ξερά χόρτα ή τις καλαμιές όταν φυσάει 

ισχυρός άνεμος. Πυρκαγιά μπορεί να δημιουργηθεί και από τα γυμνά καλώδια 

υψηλής τάσης που περνούν μέσα από τα δάση και από τις ανεξέλεγκτες 

χωματερές των σκουπιδιών. 

  Η οικονομική επιβάρυνση του κράτους για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών είναι 

τεράστια και τραγικές οι απώλειες σε ζωές, σε καταστροφές σπιτιών, βιομηχανιών, 

βιοτεχνιών ή άλλων εργασιακών εγκαταστάσεων. Από οικολογική άποψη οι 

πολύ μεγάλες πυρκαγιές είναι τόσο καταστρεπτικές, όσο και η πλήρη απουσία 

τους, τουλάχιστον από ορισμένα οικοσυστήματα. Όμως ο άνθρωπος θα πρέπει 

να γνωρίζει ότι για κανένα λόγο δεν θα πρέπει να προκαλεί πυρκαγιές οπουδήποτε 

στη φύση και ταυτόχρονα οφείλει να είναι ενήμερος για την χρήση της πυρκαγιάς 

σαν εργαλείο από εκπαιδευμένα άτομα για την σωστή διαχείριση των 

οικοσυστημάτων.  

  

Η επίδραση της πυρκαγιάς στα Μεσογειακά οικοσυστήματα. 

Αντιμετώπιση των πυρκαγιών και διαχείριση των οικοσυστημάτων μετά την 

πυρκαγιά. 

      

Ιστορικά στοιχεία για τη δράση της φωτιάς υπάρχουν για όλες τις περιοχές της 

γης που συναντούμε τα Μεσογειακά οικοσυστήματα, από την λεκάνη της Μεσογείου 

και την Καλιφόρνια στο βόρειο ημισφαίριο έως τη Χιλή, τη Ν. Αφρική και την ΝΔ 

Αυστραλία στο νότιο ημισφαίριο. Η ξηροφυτική βλάστηση, η χαμηλή βροχόπτωση 

και η ξηρασία την εποχή του καλοκαιριού είναι παράγοντες που ευνοούν την έναρξη 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 281 

πυρκαγιών, που θεωρείται απαραίτητος αβιοτικός παράγοντας στα συγκεκριμένα 

οικοσυστήματα.  

  

Επίδραση της πυρκαγιάς στο έδαφος των οικοσυστημάτων 

  

Το πέρασμα της φωτιάς έχει ως συνέπεια την αύξηση της θερμοκρασίας στα 

ανώτερα στρώματα του εδάφους. Στα βαθύτερα στρώματα που βρίσκονται οι ρίζες 

των φυτών συνήθως δεν μεταδίδεται η θερμότητα. Με τις υψηλές θερμοκρασίες που 

αναπτύσσονται προκαλείται απανθράκωση της οργανικής ύλης, μείωση του 

οξυγόνου και της περιεκτικότητας του εδάφους σε νερό.  

Μια από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της πυρκαγιάς είναι η διάβρωση του 

εδάφους, το μέγεθος της οποίας εξαρτάται από τη συχνότητα της φωτιάς στην ίδια 

περιοχή, την μορφολογία και την σύσταση του εδάφους, τις κλιματικές συνθήκες της 

περιοχής και την διαχείριση της καμένης περιοχής. Στην χώρα μας οι έντονες κλίσεις 

των εδαφών και οι δυνατές βροχοπτώσεις ευνοούν την διάβρωση σε βάθος, καθώς 

και την πρόκληση εκτεταμένων πλημμυρών, που καταστρέφουν καλλιέργειες, 

σπίτια,  επιχειρήσεις  και προκαλούν το θάνατο ανθρώπων 

και ζώων. Ο κίνδυνος αυτός μειώνεται με την ταχύτατη αποκατάσταση της 

βλάστησης μετά την πυρκαγιά. Ένα παράδειγμα του μεγέθους της διάβρωσης του 

εδάφους μετά την καταστροφή των δασών προέρχεται από Λεκάνη του Άρνο στη 

Ιταλία, όπου κάθε χρόνο μεταφέρονται στη θάλασσα 20.000.000 κυβικά μέτρα 

εύφορο έδαφος, από τα οποία το 50% είναι λιπάσματα που αφαιρούνται από τα 

καλλιεργημένα χωράφια. Σε μια άλλη περιοχή στην Καλαβρία η διάβρωση προχωρά 

σε βάθος 4 εκατοστά το χρόνο. Οι ζημιές στη Γεωργία κάθε χρόνο είναι τεράστιες και 

η μακροχρόνια υποβάθμιση του εδάφους καταστρεπτική. 

  

Επίδραση της πυρκαγιάς στους παραγωγούς του οικοσυστήματος 

  

Έχει γίνει αποδεκτό σήμερα ότι η φωτιά αποτελεί ένα περιβαλλοντικό παράγοντα 

ενσωματωμένο στη λειτουργία των Μεσογειακών οικοσυστημάτων. Οι φυτικοί 

οργανισμοί έχουν αναπτύξει προσαρμογές απέναντι στον αβιοτικό αυτό παράγοντα 

που διασφαλίζουν την διάσωση των αναπαραγωγικών τους οργάνων. Δύο είναι οι 

βασικοί μηχανισμοί, που οι παραγωγοί αποκρίνονται στη δράση της πυρκαγιάς: α) 

αναβλαστάνοντας, δηλαδή σχηματίζοντας νέους βλαστούς και φύλλα στη βάση των 
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καμένων βλαστών, όπως τα φυτά πουρνάρι, σχίνος, κουμαριά, κέδρος, φιλίκι, 

κουτσουπιά, χαρουπιά, σπαράγγι, β) με νέα άτομα, που προκύπτουν από τη φύτρωση 

των σπερμάτων, όπως στα φυτά λαδανιές, ψυχανθή, τριφύλλια, πεύκα. Τα σπέρματα 

παραμένουν προστατευόμενα από την φωτιά στα πρώτα εκατοστά του εδάφους που 

δεν καίγονται, περιμένοντας τις πρώτες βροχές για να φυτρώσουν. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η φωτιά βοηθάει στη διάνοιξη των κώνων των πεύκων και τα άθικτα 

σπέρματα διασπείρονται δίνοντας τα νέα δεντρίλια. Ο βαθμός   αναγέννησης  

εξαρτάται  από  τους   βιοτικούς   και   αβιοτικούς 

παράγοντες, με κυριότερους την φάση ανάπτυξης των φυτών κατά τη στιγμή της 

πυρκαγιάς, την ένταση της φωτιάς και την συχνότητά της.  

Ο απαιτούμενος χρόνος της αναβλάστησης, της φύτρωσης των σπερμάτων και 

της εγκατάστασης των νέων φυτών είναι περίπου 2 χρόνια. Ο ρυθμός αύξησης των 

φυτών, λόγω της διαθεσιμότητας των θρεπτικών είναι ιδιαίτερα γρήγορος, η 

βλάστηση σύντομα αποκαθίσταται, δείχνοντας μεγαλύτερη ποικιλότητα απ’ ότι πριν. 

Αν αυτοί οι μηχανισμοί με παρέμβαση του ανθρώπου μπλοκαριστούν η 

υποβάθμιση του οικοσυστήματος δεν μπορεί να αποφευχθεί. Στην χώρα μας η 

φυσική αναγέννηση των καμένων οικοσυστημάτων γίνεται δυσχερής ή αναστέλλεται 

από την ξύλευση και την ανεξέλεγκτη βόσκηση που γίνεται στα πρώτα στάδια της 

μεταπυρικής αναγέννησης.  

 

Επίδραση της πυρκαγιάς στους καταναλωτές και αποικοδομητές. 

  

Οι μικροί ασπόνδυλοι οργανισμοί που ζουν στο έδαφος μειώνονται στην αρχή, 

αφού δεν αντέχουν τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ περιορίζεται η τροφή και τα 

καταφύγιά τους. Μετά τη φωτιά το πλούσιο οργανικό φορτίο του εδάφους ευνοεί την 

ανάπτυξή τους. 

Τα σπονδυλόζωα, ανάλογα με το μέγεθός τους και την κινητικότητα τους 

απομακρύνονται από την φωτιά (τρωκτικά, ελάφια, κ.λ.π.), προσελκύονται από τη 

φωτιά (αρκετά εντομοφάγα πουλιά και αρπακτικά) ή παγιδεύονται στη φωτιά , όπως 

οι σκαντζόχοιροι και οι χελώνες. 

Οι αποικοδομητές επηρεάζονται από τις φυσικοχημικές μεταβολές του εδάφους. 

Οι αλκαλόφιλοι μικροοργανισμοί ευνοούνται από την αύξηση του pH, ενώ τα 

νιτριοποιητικά βακτήρια από την παρουσία των αμμωνιακών αλάτων. Σημαντικός 
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είναι και ο ρόλος των αζωτοδεσμευτικών βακτηρίων, που συμβιώνουν στις ρίζες των 

ψυχανθών.  

  

Η διαχείριση των καμένων Μεσογειακών οικοσυστημάτων 

  

Τα Ελληνικά φυσικά οικοσυστήματα είναι προσαρμοσμένα να 

αντιμετωπίζουν τη φωτιά. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι με μια περιοδικότητα 40 

χρόνων περίπου, η φωτιά δεν αποτελεί καταστροφή αλλά μια κυκλική διαταραχή. 

Μια μεσογειακή περιοχή μετά την πυρκαγιά, αν αφεθεί ελεύθερη από ανθρώπινες 

παρεμβάσεις, δεν θα υποστεί μακροπρόθεσμα κανενός είδους υποβάθμιση ως προς τη 

δομή και την βιοποικιλότητα. Τα πρώτα στάδια της μεταπυρικής διαδοχής είναι 

ιδιαίτερα εύθραυστα και κρίσιμα για την επιτυχημένη επανάκαμψη του 

οικοσυστήματος.  

Η ξύλευση στα καμένα δάση που γίνεται με μηχανικά μέσα κατά τον πρώτο και 

δεύτερο χρόνο μετά τη φωτιά, καταστρέφει τα νεαρά φυτά (αναβλαστήματα, 

αρτίβλαστα) με αποτέλεσμα να σταματά η φυσική πορεία αναγέννησης. Ένα άλλο 

σημαντικό πρόβλημα είναι ότι κατά τον ίδιο αυτό χρόνο μετά την φωτιά η βόσκηση 

των αιγοπροβάτων καταστρέφει τη φυσική αναγέννηση των οργανισμών, προκαλεί 

συμπίεση του εδάφους, απομακρύνει ζωτικής σημασίας οργανική ουσία, το έδαφος 

διαβρώνεται και το οικοσύστημα καταρρέει.  

Οι αναδασώσεις από τη άλλη πλευρά δεν λύνουν κανένα πρόβλημα, αντίθετα 

δημιουργούν επιπρόσθετα προβλήματα. Χρησιμοποιούνται στη δεντροφύτευση, 

χωρίς καμιά οργάνωση και επιστημονική καθοδήγηση, από διάφορους φορείς, ξενικά 

είδη δέντρων τα οποία διαταράσσουν τη φυσική ισορροπία στο οικοσύστημα. Για 

παράδειγμα, στην αναδάσωση του Υμηττού χρησιμοποιήθηκε η τραχειά πεύκη, η 

οποία φύεται στη Μακεδονία και τα νησιά του Αιγαίου, αντί της πεύκης της χαλεπίου 

που φύεται στη Αττική. Εξάλλου τα δέντρα δεν αποτελούν τους μόνους φυτικούς 

οργανισμούς του οικοσυστήματος, αλλά συνυπάρχουν με άλλα φυτά και οργανισμούς 

σε μια δυναμική ισορροπία. Η δεντροφύτευση έχει ως συνέπεια την πλεονεκτική 

ανάπτυξη των δέντρων σε βάρος των άλλων φυτών, που δεν μπορούν να 

αντιμετωπίσουν τον επιβαλλόμενο ανταγωνισμό. Το συνηθέστερο αποτέλεσμα είναι 

η αποτυχία της προσπάθειας αποκατάστασης της καμένης περιοχής, εκτός και αν 

μέλημά μας δεν είναι η δημιουργία δάσους, αλλά μιας προστατευόμενης οικολογικά 

υποβαθμισμένης περιοχής με δεντρύλια.  
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Πρέπει να τονιστεί ότι η φωτιά μεγάλης συχνότητας σε συνδυασμό με την έντονη 

βόσκηση αποτελούν από τα σοβαρότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της χώρας μας. 

Αντίθετα, η φωτιά από μόνη της δεν είναι απειλή για τα Μεσογειακά οικοσυστήματα 

και ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να αποτρέψει την εμφάνισή της σε χρονικά 

διαστήματα 30 - 40 χρόνων, όποια προληπτικά μέτρα και αν λάβει. Συνεπώς 

απαιτείται μια τελείως διαφορετική αντιμετώπιση των πυρκαγιών η οποία 

συνίσταται στην προστασία της περιοχής μετά την φωτιά από την βόσκηση και την 

ξύλευση. Η φυσική αναγέννηση του οικοσυστήματος θα γίνει με τον τρόπο που η 

φύση έχει επιλέξει μέσα από την διαδικασία της φυσικής επιλογής για εκατομμύρια 

χρόνια. Η αναδάσωση πρέπει να διενεργείται με επιστημονικό τρόπο μόνο όταν οι 

φυσική αναγέννηση δεν είναι εφικτή. 

Σήμερα αρχίζει να γίνεται συνείδηση, ότι η φωτιά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 

επιτυχία για τη διαχείριση των Μεσογειακών οικοσυστημάτων. Ήδη σε πολλές 

χώρες, Καλλιφόρνια Η.Π.Α., Αυστραλία, Πορτογαλία, Γαλλία, χρησιμοποιείται η 

τακτική που αναφέρεται ως «προγραμματισμένη φωτιά» και εφαρμόζεται σε εποχές 

με υγρασία και χωρίς ισχυρούς ανέμους. Συνίσταται στην ελεγχόμενη καύση της 

εύφλεκτης φυτικής μάζας των πεσμένων φύλλων και των ποωδών και θαμνωδών 

φυτών, αφήνοντας ανέπαφα τους ψηλούς θάμνους και τα δέντρα. Με αυτό τον τρόπο 

προλαμβάνονται οι καταστρεπτικές πυρκαγιές, ενεργοποιείται η φύτρωση των 

σπερμάτων και το οικοσύστημα τροφοδοτείται με θρεπτικά συστατικά που 

βρίσκονται στην στάχτη των φυτών. Επιπλέον, εφαρμόζονται και άλλες τεχνικές, 

όμως ο θερισμός του υπορόφου των δασικών συστημάτων (πυκνοί, ξυλώδεις 

θάμνοι), έτσι ώστε και να εμποδίζεται η διάβρωση και να περιορίζεται η εύφλεκτη 

ύλη. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό και στη χώρα μας ότι η πυρκαγιά αποτελεί έναν 

αβιοτικό παράγοντα για τα Μεσογειακά οικοσυστήματα. Συνεπώς μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την διαχείριση των οικοσυστημάτων. Από την άλλη 

πλευρά οι καμένες περιοχές πρέπει να προστατευτούν και ταυτόχρονα να αφεθεί η 

φύση να κάνει την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων. Όλοι μας πρέπει να 

αγρυπνούμε, γιατί οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές στη ίδια περιοχή και η 

ανυπαρξία σωστής μεταπυρικής διαχείρισης έχουν ως συνέπεια την υποβάθμιση και 

την κατάρρευση του οικοσυστήματος. Σε όλη αυτή την προσπάθειά μας και τη στάση 

μας οφείλουμε να μη ξεχνάμε ότι η ύπαρξη μας εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον 

και η υποβάθμισή του υπονομεύει τις επόμενες γενιές. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ  (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Τι θα μπορούσατε να κάνετε, μαζί με τους υπεύθυνους περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης και τους αρμόδιους φορείς, για την έγκαιρη λήψη των 

απαραίτητων μέτρων πυροπροστασίας και αποκατάστασης των καμένων δασών; 

  

Απάντηση 

  

Είναι επιτακτική η ανάγκη της προστασίας των δασών που έχουν απομείνει στη 

χώρα μας. Οι πυρκαγιές από εμπρησμούς, από αμέλεια ή εγκληματική ενέργεια, τα 

τελευταία χρόνια οδήγησαν σε συρρίκνωση του δασικού πλούτου της Ελλάδας.  

Για την πυροπροστασία των δασικών περιοχών είναι απαραίτητη η λήξη μέτρων 

που θα ξεκινούν από την ορθολογική διαχείριση του οικοσυστήματος, έως την 

εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων πρόληψης και έγκυρου συναγερμού κινητοποίησης 

για την κατάσβεση.  

Καταρχήν χρειάζεται η λεπτομερής επιστημονική περιγραφή των αβιοτικών 

και βιοτικών παραγόντων κάθε δασικής περιοχής, έτσι ώστε να διαγνωστεί η 

επικινδυνότητα ανάφλεξης και οι δυνατότητες φυσικής αναγέννησης του 

οικοσυστήματος μετά από ενδεχόμενη πυρκαγιά. Επίσης, η εφαρμογή μεθόδων όμως 

η «προγραμματισμένη πυρκαγιά» θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική 

αντιπυρική προστασία.  

Για την πρόληψη της πυρκαγιάς είναι απαραίτητη η δημιουργία σύγχρονου 

δικτύου παρακολούθησης του δάσους, από ανθρώπους και μηχανήματα, που θα 

κατέγραφαν αυτόματα είτε αλλαγή στη θερμοκρασία είτε θα ανίχνευαν καπνό. Αυτό 

θα είχε ως αποτέλεσμα την γρήγορη  κινητοποίηση  των  δυνάμεων  πυρόσβεσης.   

Οι   αντιπυρικές ζώνες μέσα στο δάσος πρέπει να ενώνονται με το δασικό οδικό 

δίκτυο για να μπορούν να προσεγγίζουν την περιοχή τα πυροσβεστικά οχήματα. Η 

κατασκευή πυροσβεστικών σημείων για παροχή νερού μέσα στο δάσος ή κοντά στο 

δάσος θεωρείται αναγκαία για την γρήγορη επανατροφοδότηση των πυροσβεστικών 

οχημάτων με νερό την ώρα της κατάσβεσης. Τέλος, η απαλλαγή του δάσους από 

χωματερές και σκουπίδια, που αποτελούν εστίες πρόκλησης πυρκαγιάς θεωρείται 

αναγκαίο μέτρο πρόληψης και πυροπροστασίας. 
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Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς χρειάζεται επαρκές και κατάλληλο 

εκπαιδευμένο προσωπικό, αλλά και η μηχανική υποστήριξη σε εξοπλισμό και σε 

καινούργια πυροσβεστικά μέσα, όπως αυτοκίνητα, αεροπλάνα και ελικόπτερα.  

Η αποκατάσταση των καμένων περιοχών αρχίζει με τη μελέτη και αποτύπωση 

της κατάστασης στο οικοσύστημα. Η χαρτογράφηση και η ακριβής περιγραφή με 

φωτογραφίες, διαφάνειες και παρατηρήσεις θανάτωσης φυτών και ζώων, καθώς και η 

μέτρηση της εναπομένουσας φυτικής κάλυψης αποτελούν σημαντικότατες ενέργειες 

στην αρχική επαφή μας με το καμένο δάσος. Επίσης, καταγράφονται οι ανθρώπινες 

παρεμβάσεις, ξύλευση, βόσκηση, καθάρισμα, πάτημα, χτίσιμο, κλαδόπλεγμα, 

περίφραξη, με στόχο την άμεση επέμβαση των αρμόδιων φορέων για την απαγόρευση 

των παρεμβάσεων. Κάποια επίσκεψη, με μερικούς μήνες χρονική απόσταση από την 

πρώτη, δίνει την δυνατότητα μελέτης των φαινομένων αναβλάστησης και φύτρωσης 

και γενικότερα της ικανότητας του οικοσυστήματος για φυσική αναγέννηση. Οι 

σκέψεις για οικοπεδοποίηση των καμένων εκτάσεων και η χρησιμοποίησή τους για 

ξύλευση και βόσκηση είναι εγκληματικές, αλλά και οι απόψεις για άμεση αναδάσωση 

μπορούν να είναι βλαπτικές για το οικοσύστημα.  

Συμμετέχουμε λοιπόν και προωθούμε προγράμματα αναδάσωσης με αυτοφυή    

και    όχι   ξενικά   είδη,   αλλά    μόνο  στις   περιοχές   που   το οικοσύστημα δεν 

μπορεί να αναγεννηθεί με φυσικό τρόπο. Η συμμετοχή όλων μας είναι καθοριστική 

και απαιτείται για να αποτρέψει την καταπάτηση της καμένης δασικής έκτασης, αλλά 

και για να εξασφαλίσει την αποκατάσταση του δασικού πλούτου. Ασφαλώς, στην όλη 

προσπάθεια η καθοδήγηση από τους υπεύθυνους ειδικούς επιστήμονες είναι αναγκαία 

για να μην οδηγηθούμε σε σφάλματα, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση 

και καταστροφή του οικοσυστήματος. 

  

2) Για να διαπιστώσετε τη δύναμη των ριζών, κάνετε το παρακάτω πείραμα. 

Κόψτε το πάνω μέρος δύο χάρτινων κουτιών από γάλα. Γεμίστε τα κουτιά με 

χώμα. Στο ένα κουτί ρίξτε σπόρους για να αναπτυχθεί γρασίδι. Ποτίζετε τα δύο 

κουτιά κάθε μέρα, με τη ίδια ποσότητα νερού. Κόψτε τη μία πλευρά των 

κουτιών, όταν το γρασίδι αναπτυχθεί αρκετά. Τι συμβαίνει μόλις κόψετε τη μία 

πλευρά των κουτιών; Ποιο κουτί συγκρατεί καλύτερα το χώμα; Γιατί θα 

φυτεύατε φυτά σε μια πλαγιά ; 

  

Απάντηση 
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Όταν κόψουμε τις πλευρές των δύο κουτιών του πειράματος, το χώμα από το 

κουτί με το γρασίδι θα συγκρατηθεί, αφού οι ρίζες του γρασιδιού συντελούν στη 

δημιουργία συσσωματωμάτων με τα συστατικά του χώματος. Στο άλλο κουτί θα 

διαπιστώσουμε ότι το χώμα καταρρέει, αφού δεν υπάρχει τίποτε που να το συγκρατεί. 

Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν οι ρίζες των φυτών στις πλαγιές, που δεν 

επιτρέπουν την διάβρωση, την απομάκρυνση του χώματος και την υποβάθμιση των 

εδαφών. Επιπλέον, τα φυτά ανακόπτουν την ορμή των νερών κατά την βροχόπτωση 

με συνέπεια το νερό να απορροφάται από το υπέδαφος, να εμπλουτίζει του 

υδροφόρους ορίζοντες, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο τις προϋποθέσεις για την 

διατήρηση και ανάπτυξη των χερσαίων οικοσυστημάτων. 

   

3) Να περιγράψετε σε μια παράγραφο καταστροφές από πλημμύρες που 

έγιναν στην περιοχή στην οποία κατοικείται ή σε γειτονικές περιοχές.  

  

Απάντηση 

  

Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι πλημμύρες δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της 

καταστροφής από πυρκαγιά των δασικών εκτάσεων των περιαστικών περιοχών, αλλά 

και της εγκληματικής συμπεριφοράς των κατοίκων, των εργολάβων και της πολιτείας 

που επέτρεψαν να οικοδομηθούν οι λεκάνες απορροής των υδάτων, όπως ρέματα, 

όχθες ποταμών, χειμάρρων, κ.λ.π. Στις πλημμύρες συντελεί επίσης η καταστροφή της 

μεταπυρικής φυτικής διαδοχής των καμένων εκτάσεων. Οι κάθε λογής «αρμόδιοι», 

σπεύδουν αμέσως μετά την πυρκαγιά να λάβουν μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας 

ανοίγοντας νερόλακκους και καταστρέφοντας το νεαρά αρτίβλαστα και 

αναβλαστήματα. 

Όλοι μας πρέπει να θυμόμαστε καταστροφές από πλημμύρες που περιγράφονται 

κάθε φορά που βρέχει καταρρακτωδώς. Στην Αττική σπίτια πλημμυρίζουν, 

αυτοκίνητα ακινητοποιούνται σε πλημμυρισμένους δρόμους, ολόκληρες περιοχές 

μετατρέπονται σε βαλτότοπους. Στην Ελληνική επαρχία επίσης παρουσιάζονται 

παρόμοιες καταστάσεις. Οι πλημμύρες στην Κόρινθο, του Σπερχειού ποταμού στη 

Φθιώτιδα, στη Θεσσαλονίκη, είναι μόνο ελάχιστες περιπτώσεις από όσες συμβαίνουν 

τους Φθινοπωρινούς και Χειμωνιάτικους μήνες σε όλη την Ελλάδα.  
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4) Να γράψετε ένα άρθρο για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να 

προστατεύσουμε τα δάση μας από τις πυρκαγιές. Παρουσιάστε το άρθρο σας 

στους συμμαθητές σας ή δημοσιεύστε το στην εφημερίδα του σχολείου σας. 

  

Απάντηση 

  

Οι τρόποι προστασίας των δασών από τις πυρκαγιές μπορούν να συνοψιστούν 

στα παρακάτω σημεία: 

1) Καταγραφή των οικολογικών χαρακτηριστικών του δάσους και του ρόλου της 

πυρκαγιάς ως αβιοτικού παράγοντα.  

2) Απαλλαγή του δάσους από χωματερές και από σκουπίδια (μπουκάλια, 

πλαστικά, χαρτιά, κ.λ.π.) που μπορεί να αποτελέσουν αιτίες ανάφλεξης του δάσους. 

3) Εφαρμογή των μεθόδων της «προγραμματισμένης φωτιάς» για την 

αναγέννηση του οικοσυστήματος και του θερισμού του υπορόφου για τον περιορισμό 

της εύφλεκτης ύλης. 

4) Ίδρυση σταθμών παρακολούθησης του δάσους και προμήθεια κατάλληλου 

ηλεκτρονικού δικτύου καταγραφής της θερμοκρασίας και ανίχνευσης καπνού που θα 

θέτει σε συναγερμό τις ομάδες άμεσης επέμβασης για την κατάσβεση της φωτιάς. 

5) Διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων, που θα δίνουν την 

δυνατότητα άμεσης πρόσβασης για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. 

6) Ενίσχυση των υπηρεσιών πυρόσβεσης με ανθρώπινο δυναμικό κατάλληλα 

εκπαιδευμένο, καθώς και προμήθεια σύγχρονων μέσων πυρόσβεσης (αυτοκίνητα, 

αεροπλάνα, ελικόπτερα). 

7) Δημιουργία πυροσβεστικών σημείων προμήθειας νερού μέσα στο δάσος, που 

θα επιτρέπουν την γρήγορη επανατροφοδότηση με νερό των πυροσβεστικών 

οχημάτων την ώρα της κατάσβεσης. 

8) Θέσπιση αυστηρότερων νόμων για τους εμπρηστές, αλλά και τους 

καταπατητές δασικών εκτάσεων.   

9) Επιστημονική ενημέρωση των φορέων και των κατοίκων των διαφόρων 

περιοχών για τους σύγχρονους τρόπους πυροπροστασίας και διαχείρισης των 

καμένων οικοσυστημάτων. Έτσι, όλοι θα γνωρίζουν, θα αποδέχονται και θα βοηθούν 

στην πυροπροστασία και στην ενδεδειγμένη μεταπυρική αναγέννηση. 
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Σημείωση: Ο μαθητής θα πρέπει με βάση τα παραπάνω να συγγράψει το δικό του 

άρθρο, που θα παρουσιάσει στους συμμαθητές του ή θα δημοσιεύσει στην εφημερίδα 

του σχολείου. 

  

5.5 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

    Ρύπανση ονομάζεται κάθε διαταραχή των φυσικών, χημικών ή βιολογικών 

χαρακτηριστικών του αέρα, του εδάφους ή των νερών που μπορεί να επηρεάσει 

δυσμενώς τους οργανισμούς. Άλλοι ορίζουν την ρύπανση ως εισαγωγή στο 

περιβάλλον ουσιών, θορύβων ή ακτινοβολιών σε συγκεντρώσεις που προκαλούν 

βλάβη στην υγεία, στους οργανισμούς και στα υλικά. Ειδικά στην περίπτωση που 

η ρύπανση οφείλεται σε παθογόνους μικροοργανισμούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

η λέξη μόλυνση. 

  Η ρύπανση είναι αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, αλλά σε σπάνιες 

περιπτώσεις μπορεί να οφείλεται και σε φυσικά αίτια, όπως στην έκρηξη ενός 

ηφαιστείου και στην έξοδο τέφρας και δηλητηριωδών αερίων.  

  

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ 

  

  O ατμοσφαιρικός αέρας αποτελείται από άζωτο, οξυγόνο, ευγενή αέρια (κυρίως 

αργό), διοξείδιο του άνθρακα, διοξείδιο του αζώτου, όζον, μεθάνιο και άλλες 

ενώσεις που προέρχονται από πυρκαγιές δασών, εκρήξεις ηφαιστείων, κ.λ.π. Σε 

ποσοστιαία αναλογία το άζωτο αποτελεί το 78%  του ατμοσφαιρικού αέρα, το 

οξυγόνο το 21% και όλα τα άλλα αέρια μόλις το 1%. Αν η σύσταση του 

ατμοσφαιρικού αέρα μεταβληθεί ποιοτικά και ποσοτικά, τότε ο αέρας 

χαρακτηρίζεται ως ρυπασμένος. 

  Οι ανθρώπινες δραστηριότητες αποτελούν την πηγή της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης. Τα αέρια καύσης των οχημάτων, των βιομηχανιών και των σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως και η εξάτμιση πτητικών ουσιών από τα 

χρώματα ή τους διαλύτες συμβάλλουν στην συσσώρευση ρύπων, πολλοί από τους 

οποίους είναι επικίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία. 
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  Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι διακρίνονται σε πρωτογενείς, οι οποίοι εκλύονται 

απευθείας από την πηγή της ρύπανσης (αιωρούμενα σωματίδια, καπνός, αμίαντος, 

μόλυβδος, μονοξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του θείου) και σε δευτερογενείς, που 

προέρχονται από τους πρωτογενείς με την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας 

και του οξυγόνου (όζον, διοξείδιο του αζώτου, αλδεΰδες, νιτρικά 

υπεροξυακετυλένια (PAN’s) και άλλα δευτερογενή προϊόντα).  

  Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι μεγαλύτερη κοντά στα αστικά και βιομηχανικά 

κέντρα. Μια εκδήλωση αυτής της μεγάλης ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι το 

«νέφος» των μεγάλων πόλεων. Οι πολλαπλές λειτουργίες μιας μεγάλης πόλης, η 

παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων αυτοκινήτων στους δρόμους, η έντονη 

βιομηχανική δραστηριότητα, οι κεντρικές θερμάνσεις των πολυκατοικιών, σε 

συνδυασμό με τις μετεωρολογικές συνθήκες δημιουργούν δύο τύπους νέφους, που 

μπορεί και να συνυπάρχουν, προκαλώντας τεράστια προβλήματα. Ο πρώτος τύπος 

αναφέρεται στην καπνομίχλη ή αιθαλομίχλη (smog-ρύπανση τύπου Λονδίνου) και 

δημιουργείται κυρίως από τον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια σε συνδυασμό 

με το διοξείδιο του θείου. Η καπνομίχλη οφείλεται κυρίως στους ρύπους των 

κεντρικών θερμάνσεων και των βιομηχανιών, έχει σταχτί χρώμα και δεν σχετίζεται 

με την επίδραση της ακτινοβολίας. Ο δεύτερος τύπος αναφέρεται στην 

φωτοχημική ρύπανση, που στον σχηματισμό της συμβάλλει η ηλιακή 

ακτινοβολία και αναγνωρίζεται από το χαρακτηριστικό καθετί χρώμα του 

ατμοσφαιρικού αέρα. Η φωτοχημική ρύπανση (τύπου Los Angeles) οφείλεται σε 

τρεις κατηγορίες ρυπαντών: τα οξείδια του αζώτου, τους υδρογονάνθρακες, και το 

μονοξείδιο του άνθρακα. Τα προϊόντα αυτά με τη βοήθεια της ηλιακής 

ακτινοβολίας αντιδρούν μεταξύ τους και με το οξυγόνο και παράγουν φωτοχημικά 

οξειδωτικά, όπως το όζον και το νιτρικό υπεροξυακετυλένιο (ΡΑΝ). 

  Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα, που προέρχεται από τη ρύπανση της 

ατμόσφαιρας και ειδικότερα από τα οξείδια του θείου και του αζώτου είναι η 

όξινη βροχή. Τα SO2 και NO2 μετατρέπονται σε θειικό και νιτρικό οξύ, πέφτουν 

στη γη με τη βροχή και προκαλούν τεράστια προβλήματα στα οικοσυστήματα και 

στον άνθρωπο. 

  Η συσσώρευση διοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου στην ατμόσφαιρα έχει ως 

αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό της ηλιακής ακτινοβολίας επάνω από τη γη και 

συνεπώς την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Το φαινόμενο είναι γνωστό 
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με την ονομασία φαινόμενο του θερμοκηπίου. Υπολογίζεται πως το 2050 μ.Χ. θα 

έχει διπλασιαστεί η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, με 

αποτέλεσμα την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης κατά 3°C. Αυτό μπορεί 

να προκαλέσει το λιώσιμο των πάγων στους πόλους της Γης, με συνέπεια πολλές 

παραθαλάσσιες πόλεις να καλυφθούν από νερό. 

  Μια άλλη συνέπεια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι η καταστροφή του 

όζοντος της στρατόσφαιρας. Οι χλωροφθοράνθρακες ανέρχονται στα ανώτερα 

στρώματα της ατμόσφαιρας, αντιδρούν με το όζον, το οποίο εμποδίζει το 99%  της 

υπεριώδους ακτινοβολίας του Ήλιου να φτάσει στη γη και το καταστρέφουν 

δημιουργώντας την τρύπα του όζοντος. Τα αυξημένα ποσά υπεριώδους 

ακτινοβολίας που φτάνουν στην επιφάνεια της γης προκαλούν μεταλλάξεις, 

μειώνοντας την βιωσιμότητα των ζωντανών οργανισμών. 

  

ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΡΥΠΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 

  

1) Μόρια μολύβδου: Προέρχονται από την καύση της βενζίνης super, που 

περιέχει, σε αναλογία 0,5 g/l, τετρα-αιθυλιούχο μόλυβδο και τετραμεθυλιούχο 

μόλυβδο ως αντικροτικό. Επίσης, μόλυβδος παράγεται κατά την επεξεργασία του 

ορείχαλκου, στις βιομηχανίες παραγωγής μπαταριών και στις βιομηχανίες χρωμάτων. 

Το 3% των αιωρούμενων σωματιδίων στις πόλεις αποτελείται κυρίως από άλατα 

μολύβδου. Έχει υπολογιστεί  ότι  η  ατμόσφαιρα  του βορείου ημισφαιρίου περιέχει 

1000 φορές περισσότερο μόλυβδο από την προβλεπόμενη φυσική ποσότητα του 

μολύβδου. Ο μόλυβδος και οι ενώσεις του επιδρούν στην καρδιά και στο νευρικό 

σύστημα. Τα συμπτώματα της χρόνια δηλητηρίασης περιλαμβάνουν πονοκεφάλους, 

απώλεια όρεξης, ναυτία, αναιμία και αδυναμία. Ο μόλυβδος αλλάζει το μέγεθος και 

το σχήμα των ερυθρών αιμοσφαιρίων και τα κάνει ευαίσθητα, ενώ προκαλεί και 

καρδιοπάθειες. Σε περιπτώσεις οξείας δηλητηρίασης προκαλείται αναισθησία, κώμα, 

ακόμη και θάνατος. Ο μόλυβδος ανήκει στην κατηγορία των συσσωρευτικών 

δηλητηρίων. Στα παιδιά προκαλεί υπερκινητικότητα, υπερερεθιστικότητα, μικρή 

διάρκεια συγκέντρωσης και μαθησιακές δυσκολίες. 

2) Μονοξείδιο του άνθρακα (CO): Είναι ένας άοσμος ρύπος που προέρχεται 

από την ατελή καύση των καυσίμων των αυτοκινήτων και των κεντρικών 

θερμάνσεων. Σε μικρότερες ποσότητες παράγεται στα μεταλλουργεία και στα 
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διυλιστήρια πετρελαίου. Η μεγαλύτερη ποσότητα του μονοξειδίου του άνθρακα 

προέρχεται από φυσικές πηγές, όπως εκρήξεις ηφαιστείων και πυρκαγιές. Για το 20 

% της παραγωγής του ευθύνονται τα αυτοκίνητα. Το CO έχει την ικανότητα να 

δεσμεύεται από την αιμοσφαιρίνη με μεγαλύτερη συγγένεια από αυτή του οξυγόνου, 

με συνέπεια ανάλογα με την συγκέντρωσή του στην ατμόσφαιρα να προκαλεί 

πονοκέφαλο και διαστολή των αιμοφόρων αγγείων του δέρματος, πίεση στους 

κροτάφους, ισχυρό πονοκέφαλο, αδυναμία, ελαττωμένη όραση, ναυτία και 

λιποθυμικές τάσεις. 

3) Διοξείδιο του θείου (SO2): Είναι ο σπουδαιότερος δείκτης ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και εισέρχεται στον αέρα  από την καύση κάρβουνου και πετρελαίου σε 

καυστήρες. Τα μεγαλύτερα ποσά SO2 προέρχονται από τα βαρύτερα καύσιμα (μαζούτ 

και ντίζελ), που έχουν αυξημένη περιεκτικότητα θείου και χρησιμοποιούνται από τις 

χημικές και      μεταλλουργικές      βιομηχανίες     και      από     τις      βιομηχανίες 

πετρελαιοειδών και τις μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας. Μικρότερα ποσά παράγονται 

από τις κεντρικές θερμάνσεις, τα φορτηγά και τα λεωφορεία, που χρησιμοποιούν 

πετρέλαιο. Το 80% περίπου του παραγόμενου διοξειδίου του θείου οφείλεται σε 

φυσικές διεργασίες, όπως στην οξείδωση του υδρόθειου που προέρχεται από τα έλη, 

τα ηφαίστεια και τις αποικοδομητικές διαδικασίες της οργανικής ύλης. Το υπόλοιπο 

20 % παράγεται από πηγές ρύπανσης που είναι συγκεντρωμένες στις αστικές και 

βιομηχανικές περιοχές καθιστώντας τον αέριο ρύπο ιδιαίτερα τοξικό. Το SO2 

δημιουργεί αναπνευστικές δυσκολίες, προκαλεί βρογχίτιδες, ερεθισμό στα μάτια και 

στο ρινοφάρυγγα και επιδεινώνει τις καρδιακές και πνευμονικές παθήσεις 

προκαλώντας ακόμη και το θάνατο.   

Το SO2 είναι χημικά πολύ ενεργό αφού στην ατμόσφαιρα σχηματίζει SO3 που με 

το νερό μετατρέπεται σε θειικό οξύ (H2SO4). Mε παρόμοιο τρόπο τα οξείδια του 

αζώτου μετατρέπονται σε νιτρικά οξέα. Τα προϊόντα αυτά συμβάλλουν στη 

δημιουργία της όξινης βροχής, όταν παρασυρόμενα από τις σταγόνες της βροχής 

πέφτουν στη γη, προσβάλλοντας τα φυτά και καταστρέφοντας τη ζωή στις λίμνες και 

στα ποτάμια. Η οξύτητα της βροχής αυτής μπορεί να ξεπερνάει κατά 100 φορές την 

οξύτητα της φυσιολογικής βροχής, με αποτέλεσμα την αλλοίωση του εδάφους, των 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και την επιδείνωση των αναπνευστικών και 

καρδιακών νοσημάτων των ανθρώπων. Επιπλέον, το θειικό οξύ αντιδρά με το 

ανθρακικό ασβέστιο των μαρμάρων, το οποίο μετατρέπεται σε θειικό ασβέστιο, με 

αποτέλεσμα τη γυψοποίηση των μαρμάρων. Η σχηματιζόμενη επιφανειακή γύψος 
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απομακρύνεται με τη βροχή, ενώ η αποκαλυπτόμενη μαρμάρινη επιφάνεια δέχεται 

την «επίθεση» του SO2. Από τη γυψοποίηση απειλούνται τα ανεκτίμητα μάρμαρα  

της Ακρόπολης και τα γλυπτά, που τις τελευταίες δεκαετίες έχουν υποστεί 

ανεπανόρθωτες φθορές. 

4) Οξείδια του αζώτου: Το μεγαλύτερο ποσοστό εκπομπής των οξειδίων του 

αζώτου (περίπου 60%) προέρχεται από τις αστικές περιοχές. Το μονοξείδιο του 

αζώτου (ΝΟ) και το διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) είναι οι ρύποι που με την επίδραση 

της ηλιακής ακτινοβολίας ευθύνονται για την φωτοχημική ρύπανση. Παράγονται από 

την ένωση του αζώτου της ατμόσφαιρας και του οξυγόνου στις υψηλές θερμοκρασίες 

των μηχανών εσωτερικής καύσεως των αυτοκινήτων και των λεβήτων των 

εργοστασίων. Το ΝΟ2 μετατρέπεται σε νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3) συμμετέχοντας στη 

δημιουργία του φαινομένου της όξινης βροχής. Το ΝΟ2 έχει έντονη μυρωδιά και 

κοκκινο-καφέ χρώμα και αποτελεί μια από τις πιο επικίνδυνες και τοξικές ουσίες. 

Ερεθίζει τα μάτια, τη μύτη, καταστρέφει τους βρόγχους και τις πνευμονικές 

κυψελίδες. 

5) Τα αιωρούμενα ατμοσφαιρικά υγρά ή στερεά σωματίδια: Χημικές 

αναλύσεις των αιωρούμενων σωματιδίων έδειξαν ότι αποτελούνται από οργανικές 

ουσίες, κυρίως υδρογονάνθρακες, και ένα αριθμό μετάλλων, όπως χαλκό, σίδηρο, 

βανάδιο, μόλυβδο και ψευδάργυρο. Η διάμετρος τους αρχίζει από το 1 nm (10
-6

 mm) 

και φτάνει τα 100 μm (10
-1

 mm). Προέρχονται από το έδαφος, τις φωτιές, τις τριβές 

των ελαστικών των αυτοκινήτων, τις τσιμεντοβιομηχανίες, τα χαλυβουργεία, από τις 

βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλων και τις κεντρικές θερμάνσεις. Τα πιο επιβλαβή 

σωματίδια είναι εκείνα που έχουν μικρό μέγεθος, αφού διεισδύουν βαθιά στους 

πνεύμονες, προκαλώντας χρόνια βρογχίτιδα, βρογχικό άσθμα, εμφύσημα και καρκίνο 

του πνεύμονα.  

6) Το όζον (Ο3): Δημιουργείται δευτερογενώς, από την επίδραση ακτινοβολίας 

στο οξυγόνο του αέρα, με τη συμμετοχή των οξειδίων του αζώτου και των 

υδρογονανθράκων.  Είναι το κυριότερο συστατικό που ανιχνεύεται στη φωτοχημική 

ρύπανση, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται ως δείκτης της. Πρόκειται για ένα ισχυρό 

οξειδωτικό που προσβάλλει όλες σχεδόν τις οργανικές ενώσεις. Προκαλεί δύσπνοια, 

βήχα, ερεθίζει τα μάτια, τη μύτη και το λάρυγγα. 

7) Υδρογονάνθρακες: Σχηματίζονται κατά τις ατελείς καύσεις των υγρών 

καυσίμων (πετρέλαιο-βενζίνη), καθώς και ως προϊόντα του δευτερογενούς 

μεταβολισμού των μικροβίων στη διάρκεια της αποικοδόμησης της οργανικής ύλης. 
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Οι υδρογονάνθρακες συμμετέχουν στη φωτοχημική ρύπανση, αφού με τη βοήθεια 

τους σχηματίζεται όζον, φορμαλδεΰδη, ακρολεΐνη και άλλα φωτοχημικά οξειδωτικά. 

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες, όπως το 

βενζόλιο και το βενζοπυρένιο, που παρουσιάζουν καρκινογόνο δράση. 

8) Αμίαντος: Συμμετέχει στην ατμοσφαιρική ρύπανση και προέρχεται από τα 

φρένα των αυτοκινήτων, τις μονώσεις των σωλήνων και τα οικοδομικά υλικά. Η 

νόσος που προκαλεί όταν συσσωρεύεται στους πνεύμονες είναι η αμιάντωση (μορφή 

καρκίνου των πνευμόνων) και το μεσοθηλίωμα (καρκίνος του υπεζωκότα χιτώνα των 

πνευμόνων). Κυρίως κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι στον αμίαντο. Στη χώρα μας από το 

1980 λειτουργεί το ορυχείο αμιάντου στο Ζιδάνι Κοζάνης και στο Δρέπανο της 

Πάτρας. 

9) Ο θόρυβος (ηχορύπανση): Κάθε ήχος που το επίπεδο της έντασή του μπορεί 

να προκαλέσει βλάβες στην υγεία του ανθρώπου ή και δυσάρεστα αισθήματα 

αποτελεί το θόρυβο. Είναι γεγονός ότι τα αισθήματα που προκαλούν οι διάφοροι ήχοι 

είναι υποκειμενικά, αλλά είναι επίσης αποδεκτό ότι η ηχορύπανση είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των πόλεων. Η ένταση του 

ήχου μετριέται σε ντεσιμπέλ (dB) και υπολογίζονται με βάση του τύπο: 

            dB= 10 logP1/P2  

όπου, P1=στάθμη ηχοπίεσης και P2=σταθερά δοσμένης στάθμης ηχοπίεσης.  

Τιμές μεγαλύτερες από 120 dB προκαλούν πόνους ή βλάβες στο ακουστικό σύστημα, 

που φτάνουν έως την κώφωση. Γενικά ήχοι εντάσεως πάνω από 80 dB θεωρούνται 

επικίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου. Ο θόρυβος προκαλεί αύξηση της 

αρτηριακής πίεσης, ίλιγγους και πονοκεφάλους, αϋπνίες, εκνευρισμό, διακοπή της 

φυσιολογικής λειτουργίας του  ύπνου, με  μετάπτωση από τον βαθύ  ύπνο σε ελαφρό 

με συνέπεια το άτομο την επομένη ημέρα να αισθάνεται κόπωση και εξάντληση. Ο 

θόρυβος μειώνεται σημαντικά από την παρουσία πρασίνου. 

  

 

Ερώτηση της σελίδας 153 του σχολικού βιβλίου 

  

Ανησυχητική δεν είναι μόνο η ποσότητα των ρύπων αλλά και το είδος τους. Οι 

πλέον επικίνδυνοι ρύποι για την υγεία του ανθρώπου είναι: 
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     ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 

             ΑΝΘΡΑΚΑ 

      ΜΟΛΥΒΔΟΣ        ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 

             ΑΝΘΡΑΚΑ 

– προκαλεί πονοκεφάλους 

– θαμπώνει τα μάτια 

– μειώνει τα ανακλαστικά 

– προκαλεί προβλήματα 

   στο αναπνευστικό 

    σύστημα  

– προκαλεί αποπληξία και 

    μαθησιακές δυσκολίες 

– ερεθίζει τα μάτια και το  

   δέρμα 

– προκαλεί προβλήματα 

   στο αναπνευστικό και 

στο 

   κυκλοφορικό σύστημα 

         ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ        ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ 

             ΑΖΩΤΟΥ 

                ΟΖΟΝ 

– ερεθίζουν το λάρυγγα 

– προκαλούν προβλήματα 

   στο αναπνευστικό και 

στο 

   κυκλοφορικό σύστημα 

– ερεθίζει τα μάτια, το 

λάρυγγα, τη μύτη και το 

δέρμα. 

– προκαλεί προβλήματα 

στο αναπνευστικό σύστημα 

– προκαλεί δύσπνοια και  

    βήχα. 

– ερεθίζει τα μάτια, τη 

μύτη 

   και το λάρυγγα. 

  

– ποιοι ρύποι προκαλούν προβλήματα στα μάτια; 

– ποιοι ρύποι προκαλούν προβλήματα στην αναπνοή; 

  

Απάντηση 

  

– το μονοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του αζώτου, 

το όζον και διοξείδιο του θείου. 

– το μονοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του άνθρακα, τα σωματίδια, το 

διοξείδιο του αζώτου, το όζον και το διοξείδιο του θείου. 

  

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

  

  Τα προβλήματα ρύπανσης της ατμόσφαιρας  επηρεάζουν σαφώς και το έδαφος. 

Ένα απλό παράδειγμα είναι αυτό της όξινης βροχής που ρυπαίνει το έδαφος, με 

βλαβερές συνέπειες για τους πληθυσμούς των αποικοδομητών και των μικρών 

αρθροπόδων. Κυρίως όμως το έδαφος ρυπαίνεται από τα ραδιενεργά απόβλητα 

των πυρηνικών εργοστασίων, από βαριά μέταλλα (χρώμιο, χαλκός, υδράργυρος, 
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κ.λ.π.) των βιομηχανιών, από τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων και από την ανεξέλεγκτη διάθεση των οικιακών απορριμμάτων. 

  

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ 

  

  Η ρύπανση των νερών προκαλείται από την προσθήκη ουσιών στο φυσικό νερό, 

που το κάνουν λιγότερο κατάλληλο για τον άνθρωπο και ταυτόχρονα 

διαταράσσουν τα υδάτινα οικοσυστήματα. Οι σημαντικότερες πηγές ρύπανσης, 

των επιφανειακών και υπόγειων νερών είναι τα οικιακά και αστικά λύματα, τα 

βιομηχανικά απόβλητα, τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα από τις γεωργικές 

καλλιέργειες, τα ραδιενεργά απόβλητα των πυρηνικών εργοστασίων και οι 

πυρηνικές δοκιμές και τα πετρελαιοειδή (πετρέλαια, ορυκτέλαια, πίσσα) από τα 

δεξαμενόπλοια και τα διυλιστήρια. 

  Το μεγαλύτερο ποσοστό του νερού που υπάρχει πάνω στη γη βρίσκεται στις 

θάλασσες (97%), ένα μικρότερο ποσοστό είναι δεσμευμένο στους πάγους των 

πόλων (2,1 %), ενώ το υπόλοιπο που αφορά τα επιφανειακά (λίμνες, ποτάμια) και 

τα υπόγεια νερά είναι μόλις   το   0,9 % .   Αυτό  σημαίνει  ότι   το   διαθέσιμο   

νερό  για  τους χερσαίους οργανισμούς και τον άνθρωπο είναι πολύ λίγο και 

λιγοστεύει κάθε μέρα με την αλόγιστη χρήση του και τη ρύπανσή του από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Έχει υπολογιστεί ότι μια πόλη ενός εκατομμυρίου 

κατοίκων απορρίπτει καθημερινά στο περιβάλλον 450.000 κυβικά μέτρα 

απόβλητα νερού με αιωρούμενα σωματίδια βάρους 110 τόνων, 860 τόνους αέριων 

ρύπων και 1.800 τόνους απορρίμματα. 

  Τα βαρέα μέταλλα (χαλκός, υδράργυρος, χρώμιο, κ.ά) είναι ιδιαίτερα τοξικά για 

τους οργανισμούς των υδάτινων οικοσυστημάτων, συσσωρεύονται σε ορισμένους 

από αυτούς και περνάνε σε όλα τα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας υποβαθμίζοντας 

τα οικοσυστήματα. Τα χημικά λιπάσματα προκαλούν αύξηση των παραγωγών 

των υδάτινων οικοσυστημάτων, θόλωση του νερού και συνθήκες ευτροφισμού. 

Τα φυτοφάρμακα σκοτώνουν τους οργανισμούς που ζουν στους υγρότοπους, οι 

ραδιενεργές ουσίες, ακόμη και σε πολύ μικρές ποσότητες προξενούν βλάβες 

στους οργανισμούς και είναι ιδιαίτερα τοξικές, ενώ τα πετρελαιοειδή (πετρέλαιο, 

ορυκτέλαια, πίσσα) δηλητηριάζουν τα πουλιά των υδροβιότοπων, καταστρέφουν 

τους οργανισμούς που ζουν στις ακτές και οι πετρελαιοκηλίδες προξενούν 
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οικολογική καταστροφή στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Σήμερα με τη συνδρομή 

της Βιοτεχνολογίας χρησιμοποιούνται μικροοργανισμοί για την απορρύπανση των 

θαλασσών από τις πετρελαιοκηλίδες.   

  

  

Ερωτήσεις της σελίδας 159 του σχολικού βιβλίου 

  

– Τι προκαλεί τη ρύπανση των παράκτιων περιοχών και της θάλασσας; 

– Γιατί οξύνθηκαν αυτού του είδους τα προβλήματα στη χώρα μας τα 

τελευταία χρόνια ; 

  

Απάντηση 

  

– Την ρύπανση των παράκτιων περιοχών και της θάλασσας προκαλούν μια σειρά 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα η ρύπανση οφείλεται:  

α) στα αστικά και οικιακά λύματα, που μέσω των υπονόμων πέφτουν στις θάλασσες, 

β) στα βεβαρημένα με απόβλητα και λύματα ποτάμια που εκβάλλουν στη θάλασσα, 

γ) στα βιομηχανικά απόβλητα που περιέχουν τοξικές χημικές ουσίες και ρίχνονται 

ανεξέλεγκτα στη θάλασσα, δ) στο θερμό βιομηχανικό νερό, που αποβάλλεται στο 

υδάτινο οικοσύστημα και αλλάζει τη θερμοκρασία του νερού, ε) στα λιπάσματα που 

καταλήγουν στη θάλασσα και δημιουργούν συνθήκες ευτροφισμού, στ) στα 

φυτοφάρμακα και παρασιτοκτόνα που καταλήγουν στη θάλασσα και σκοτώνουν κάθε 

ζωντανό οργανισμό, ζ) στην οικιστική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών με την 

κατασκευή αυτοκινητόδρομων, ξενοδοχειακών μονάδων και εξοχικών κατοικιών, που 

περιορίζουν και ταυτόχρονα επιβαρύνουν το περιβάλλον, η) στα απορρίμματα που 

αφήνουν οι λουόμενοι στις παραλίες, θ) στις πετρελαιοκηλίδες , που δημιουργούν τα 

μεγάλα δεξαμενόπλοια. 

  

– Το παράκτιο περιβάλλον στη χώρα μας αποτελεί πραγματικό εθνικό πλούτο, 

γιατί χρησιμοποιείται για αλιεία, αναψυχή και τουρισμό, αλλά ταυτόχρονα σε αρκετές 

περιπτώσεις υποβαθμίζεται από τα αστικά και βιομηχανικά λύματα, που χωρίς καμιά 

επεξεργασία πέφτουν στις παράκτιες περιοχές, αλλά και από την οικιστική εξάπλωση 

στις παράκτιες ζώνες. 
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Γενικά στη χώρα μας οι παράκτιες περιοχές, μην ξεχνάμε τα 15.000 χιλιόμετρα 

της ακτογραμμής, θεωρούνται καθαρές, χωρίς να παρουσιάζουν ιδιαίτερα 

περιβαλλοντικά προβλήματα. Όμως ορισμένες περιοχές που βρίσκονται κοντά στα 

μεγάλα αστικά κέντρα έχουν υποστεί σημαντικότατη οικολογική υποβάθμιση και 

καταστροφές ανυπολόγιστες.   

Ο Σαρωνικός, ο Θερμαϊκός, ο Παγασητικός και Πατραϊκός κόλπος παρουσιάζουν 

μεγάλα προβλήματα ρύπανσης. Ο Σαρωνικός με το 50% των ελληνικών 

βιομηχανιών τοποθετημένων στα παράλια του, με τα εκατομμύρια τόνους αποβλήτων 

και αστικών λυμάτων που δέχεται, βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Επίσης, τα πλοία 

που διακινούνται στην περιοχή, που διοχετεύουν υγρά απορρίμματα μέσα στον κόλπο 

και τα διυλιστήρια και δεξαμενόπλοια που ρυπαίνουν με την απελευθέρωση 

πετρελαιοειδών στο θαλάσσιο περιβάλλον επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο το 

πρόβλημα. Περίπου 15 εκ. τόνοι αργό πετρέλαιο διακινούνται κάθε χρόνο μέσω του 

Σαρωνικού και Θερμαϊκού κόλπου και πολλές φορές δημιουργούνται 

πετρελαιοκηλίδες κατά μήκος των ακτών. Επιπλέον, στην Ελευσίνα έχουν εντοπιστεί 

βαριά μέταλλα, PCB’s και υδρογονάνθρακες σε υψηλά επίπεδα. Στον Θερμαϊκό 

κόλπο ρύπανση από βαριά μέταλλα εντοπίζονται κοντά στη βιομηχανική περιοχή 

καθώς και στις εκβολές των ποταμών Αξιού και Αλιάκμονα. Αυτό σημαίνει ότι και οι 

ποταμοί Αξιός και Αλιάκμονας, αλλά και ο Πηνειός και ο Λουδίας έχουν υποστεί 

αλλοιώσεις από τις διάφορες απορρίψεις. Στον Παγασητικό κόλπο ορισμένα 

μέταλλα παρουσιάζουν αυξημένες τιμές, ενώ στον κόλπο της Καβάλας έχουν 

διαπιστωθεί υψηλές τιμές μολύβδου και ψευδαργύρου κοντά στις εξέδρες άντλησης 

πετρελαίου. Στη Νέα Καρβάλη, κοντά στο εργοστάσιο φωσφορικών λιπασμάτων, 

παρατηρούνται υψηλά επίπεδα ρυπαντικών ουσιών και στον Πατραϊκό κόλπο 

μετρήθηκαν υψηλές τιμές για όλα τα μέταλλα. Οι παράκτιες περιοχές που βρίσκονται 

κοντά σε καλλιεργούμενες περιοχές έχουν υποστεί αλλοιώσεις από τα φυτοφάρμακα 

και τα λιπάσματα που πέφτουν σε αυτές. Στον Θερμαϊκό, Παγασητικό και Μαλιακό 

κόλπο η θάλασσα γεμίζει από μια πράσινη γλοιώδη μάζα και η θάλασσα αποκτά 

αποκρουστική θέα, ενώ εκλύεται δυσοσμία. 

Η οξύτητα των προβλημάτων τα τελευταία χρόνια ήταν αναμενόμενη αφού για 

πολλές δεκαετίες, χωρίς κανένα έλεγχο, τα βιομηχανικά απόβλητα και τα αστικά 

λύματα διοχετεύονταν στις θάλασσες προκαλώντας συνεχόμενη επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος. Επίσης, η βιομηχανική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και η αύξηση 

του αστικού πληθυσμού, καθώς και η χρησιμοποίηση περισσότερων λιπασμάτων και 
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φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες διόγκωσαν τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι μόλις τα δέκα τελευταία χρόνια έγινε συνείδηση και 

αναγκαιότητα η χρησιμοποίηση του βιολογικού καθαρισμού, ως μέσω καθαρισμού 

των αστικών λυμάτων. Από την άλλη πλευρά η οικιστική ανάπτυξη των παράκτιων 

περιοχών έγινε χωρίς πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 

«ξεφύτρωσαν» σχεδόν πάνω στη θάλασσα και χωρίς να διαθέτουν βιολογικούς 

καθαρισμούς, ρύπαιναν και υποβάθμιζαν το περιβάλλον. Το σημαντικότερο όμως 

είναι ότι στην πλειοψηφία τους οι πολίτες δεν είχαν κατανοήσει το μέγεθος του 

προβλήματος με συνέπεια να μην πιέζουν τις κυβερνήσεις για τη λήψη δραστικών 

μέτρων προστασίας των παράκτιων περιοχών, αφού το οικονομικό κόστος μιας 

τέτοιας παρέμβασης θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό.     

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

  

  Η ρύπανση των νερών οφείλεται σε ένα σύνολο διαφορετικών ουσιών, οι 

οποίες προέρχονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Διαχωρίστε και 

κατατάξτε σε κατηγορίες τις ουσίες αυτές και εξηγήστε πως επιδρούν στο 

οικοσύστημα. 

  

Οι ουσίες που ρυπαίνουν το νερό, μπορούν να καταταχθούν στις εξής 

κατηγορίες:  

α) Θερμά απόβλητα, που προκαλούν τη λεγόμενη θερμική ρύπανση. Πρόκειται 

για νερό που χρησιμοποιείται από τις βιομηχανίες και τις μονάδες ηλεκτρικής 

ενέργειας και στη συνέχεια αποβάλλεται στο περιβάλλον με αυξημένη θερμοκρασία. 

Αυτό έχει ως συνέπεια να μεταβάλλεται η θερμοκρασία των νερών και οι υδάτινοι 

οργανισμοί να υφίστανται πιέσεις που οδηγούν σε εξαφάνιση πληθυσμών και στην 

αύξηση των θερμοανθεκτικών ειδών. Ταυτόχρονα οι υψηλότερες θερμοκρασίες 

ευνοούν την αποσυνθετική διαδικασία των αποικοδομητών με αποτέλεσμα να 

μειώνεται η διαθέσιμη ποσότητα οξυγόνου στο νερό.   

β) Αποικοδομήσιμες οργανικές ενώσεις, που μπορούν να διασπαστούν από 

τους μικροοργανισμούς (κυρίως βακτήρια). Τα λιμναία και τα θαλάσσια 

οικοσυστήματα έχουν ικανότητα αποικοδόμησης των οργανικών ενώσεων που 

πέφτουν σε αυτά, με την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα και νερού. Αυτό είναι 
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συνάρτηση με το διαλυμένο στο νερό οξυγόνο, το οποίο καταναλώνεται κατά την 

αερόβια διάσπαση από τους μικροοργανισμούς. Η ολική ποσότητα του οξυγόνου που 

απαιτείται αναφέρεται σαν το βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (B.O.D. Biochemical 

Oxygen   Demand)  και   μετριέται   σε  mg O2/lit.   Αν  η   ποσότητα    του 

οξυγόνου που καταναλώνεται είναι μεγαλύτερη από αυτή που παράγεται από τους 

φωτοσυνθετικούς οργανισμούς και αυτή που διαχέεται από την ατμόσφαιρα, τότε το 

διαθέσιμο οξυγόνο θα μειωθεί, τα ψάρια και οι οργανισμοί θα πεθάνουν από ασφυξία, 

ενώ ταυτόχρονα θα αναπτυχθούν αναερόβιοι μικροοργανισμοί, που εκλύουν αέρια με 

δυσάρεστη οσμή, όπως το υδρόθειο, η αμμωνία και το μεθάνιο.  

γ) Παθογόνα μικρόβια, ιοί, βακτήρια, μύκητες και παράσιτα, που βρίσκονται 

στα αστικά και κτηνοτροφικά λύματα και μολύνουν το υδάτινο περιβάλλον, ενώ 

μπορούν να προκαλέσουν και ασθένειες στον άνθρωπο.  

δ) Άλατα φωσφόρου και αζώτου, που προέρχονται από τα λιπάσματα των 

γεωργικών εκτάσεων. Αποτελούν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για την ανάπτυξη 

των φυτών, αλλά ταυτόχρονα η απορρόφησή τους από το έδαφος και η απόπλυσή 

τους έχει ως αποτέλεσμα σε ένα ποσοστό πάνω από 40% να καταλήγουν στα υδάτινα 

οικοσυστήματα, προκαλώντας την υπέρμετρη ανάπτυξη του φυτοπλαγκτόν και των 

άλλων φυτικών οργανισμών, δημιουργώντας ευτροφικές συνθήκες. Ο ευτροφισμός 

είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται κυρίως στις λίμνες και στους κλειστούς 

αβαθείς κόλπους στη θάλασσα. Η υπέρμετρη αύξηση των παραγωγών οδηγεί σε 

υπερβολική αύξηση των αποσυνθετικών οργανισμών με αποτέλεσμα την 

κατανάλωση του οξυγόνου, με άμεση συνέπεια την μείωση του πληθυσμού των 

ψαριών. Με τον ευτροφισμό υποβαθμίζονται οι λίμνες και οι θαλάσσιες περιοχές, 

παίρνουν αντιαισθητική όψη, τα νερά θολώνουν και έχουν δυσάρεστες οσμές λόγω 

της αναερόβιας αποικοδόμησης και οι υδρόβιοι οργανισμοί πεθαίνουν ή 

απομακρύνονται από την περιοχή.  

ε) Χημικές τοξικές ουσίες, στις οποίες περιλαμβάνονται οξέα, αλκάλια, βαριά 

μέταλλα, φυτοφάρμακα, παρασιτοκτόνα, κ.ά. Ως βαριά μέταλλα αναφέρονται ο 

μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο, ψευδάργυρος, χαλκός, νικέλιο, αρσενικό, κ.ά.. 

Αποτελούν σε μεγάλες συγκεντρώσεις ανασταλτικούς παράγοντες των ενζυμικών 

συστημάτων της αναπνοής, της φωτοσύνθεσης και της ανάπτυξης. Η τοξικότητα τους 

δεν είναι ίδια για όλους τους οργανισμούς, με συνέπεια να συσσωρεύονται εκλεκτικά 

σε ορισμένα είδη, τα οποία κατορθώνουν να επιβιώνουν. Με αυτό τον τρόπο η 

συνέχεια των τροφικών αλυσίδων διακόπτεται και τα οικοσυστήματα 
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υποβαθμίζονται. Τα βαριά μέταλλα έχουν θανατηφόρες επιδράσεις και στον 

άνθρωπο, στον οποίο μεταφέρονται με την κατανάλωση ψαριών και άλλων 

θαλάσσιων και λιμναίων οργανισμών. Οι ρυπάνσεις από εντομοκτόνα, 

παρασιτοκτόνα και ζιζανιοκτόνα προέρχονται από τα απόβλητα των βιομηχανιών 

παραγωγής και από γεωργικές χρήσεις. Οι πιο βλαβερές είναι οι οργανοχλωριωμένες 

(DDT-Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane) και οι οργανοφωσφορικές ενώσεις 

(Parathion, Melathion, Tetrathylpyrophosphate ή TEPP), λόγω της μεγάλης 

σταθερότητας, ανθεκτικότητας  και τοξικότητας ακόμη και σε ελάχιστες ποσότητες. 

Περισσότερο διαδεδομένη είναι η ρύπανση από τα πολυχλωριωμένα διφενύλια 

(P.C.B’s), που είναι υποπροϊόντα των βιομηχανιών πλαστικών, λιπαντικών, 

ελαστικών, χαρτιού, κ.ά. Οι οικολογικές επιπτώσεις άλλων γνωστών τοξικών 

χημικών ουσιών, που χρησιμοποιούνται δεν έχουν ακόμη με ακρίβεια διερευνηθεί. Ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει έναν μεγάλο αριθμό από αυτές ως 

καρκινογόνες. Σε αυτές περιλαμβάνονται το χλωρικό οξύ, τα χρωμιούχα άλατα, το 

βηρύλιο, το σελήνιο, οι χλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, κ.λ.π. Επιπλέον, τα 

κυανιούχα άλατα και οι χλωροφαινόλες είναι πολύ τοξικά για όλους του ζωντανούς 

οργανισμούς.  

στ) Ραδιενεργά κατάλοιπα που μπορεί να προέρχονται από πυρηνικές δοκιμές, 

από πυρηνικά ατυχήματα, από πυρηνικά εργοστάσια ή από μεταλλεύματα εξόρυξης 

ραδιενεργών στοιχείων, εκπλένονται από το νερό της βροχής και καταλήγουν στο 

έδαφος και στους υδάτινους αποδέκτες, ποτάμια, λίμνες και θάλασσες. Με τον τρόπο 

αυτό απορροφώνται  από  τα  φυτά  και  μέσω  της τροφικής  αλυσίδας φτάνουν 

στον άνθρωπο. Η ραδιενέργεια ακόμη και σε χαμηλές δόσεις θεωρείται επικίνδυνη, 

αφού προξενεί βλάβες στους οργανισμούς, προσβάλλει τα γονίδια και προκαλεί 

χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Πριν από λίγα χρόνια τα ραδιενεργά απόβλητα ρίχνονταν 

στους ωκεανούς μέσα σε ειδικά δοχεία, υπολογισμένα να αντέξουν, όσο χρόνο 

απαιτείται για να πάψουν τα υλικά αυτά να είναι ραδιενεργά. 

ζ) Πετρελαιοειδή (πετρέλαιο, ορυκτέλαια, μαζούτ, πίσσα, κ.ά.), που αποτελούν 

μια σοβαρή απειλή για τα οικοσυστήματα. Η ρύπανση μπορεί να προκληθεί από τα 

ναυάγια των πετρελαιοφόρων, από διαρροές σε πετρελαιοπηγές, πετρελαιαγωγούς και 

διυλιστήρια, από το πλύσιμο των δεξαμενών πετρελαίου και ασφαλώς από σκόπιμες 

ενέργειες απόρριψης των πετρελαιοειδών στη θάλασσα. Οι πετρελαιοκηλίδες που 

σχηματίζονται δημιουργούν μονομοριακές επιφάνειες και διασπείρονται σε μεγάλες 

αποστάσεις, εμποδίζοντας την ανταλλαγή των αερίων μεταξύ ατμοσφαιρικού αέρα 
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και νερού. Οι βιολογικές επιπτώσεις σχετίζονται άμεσα με τη σύνθεση και την 

τοξικότητα των διαφόρων ενώσεων του αργού πετρελαίου. Οι πετρελαιοκηλίδες είναι 

καταστροφικές για το φυτοπλαγκτόν και για άλλους θαλάσσιους οργανισμούς. Οι 

υδρογονάνθρακες όταν ενσωματωθούν σε ένα θαλάσσιο οργανισμό είναι σταθεροί 

και περνούν σε πολλά μέλη των τροφικών αλυσίδων προκαλώντας σημαντικές 

διαταράξεις. Όταν οι πετρελαιοκηλίδες φτάσουν στις ακτές η καταστροφή 

επεκτείνεται στους παράκτιους οργανισμούς και τα θαλασσοπούλια, τα οποία από τα 

πετρέλαιο χάνουν την πτητική και θερμομονωτική τους ικανότητα, δηλητηριάζονται 

και πεθαίνουν. Για την διάσπαση των πετρελαιοκηλίδων χρησιμοποιούνται 

απορρυπαντικά και γαλακτοκτοποιητικές ουσίες, που καθαρίζουν τις κηλίδες αλλά τα 

προϊόντα της διάσπασης καθιζάνουν στον πυθμένα προξενώντας ακόμη σοβαρότερη 

ρύπανση. Η τεχνητή απομάκρυνση των κηλίδων είναι  μια άλλη  μέθοδος  που 

εφαρμόζεται χωρίς να  βλάπτει το περιβάλλον, ενώ τελευταία χρησιμοποιούνται 

μικροοργανισμοί που έχουν την ικανότητα να διασπούν το πετρέλαιο και να 

εξυγιαίνουν τις ρυπασμένες περιοχές. 

  

  Θα έχετε ακούσει ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση επιδεινώνεται όταν υπάρχει 

θερμοκρασιακή αναστροφή. Τι ακριβώς γνωρίζετε για το μετεωρολογικό αυτό 

φαινόμενο; 

  

H ατμόσφαιρα χωρίζεται σε στρώσεις ανάλογα με τη κατανομή της 

θερμοκρασίας, της πυκνότητας και της χημικής σύστασης. Με βάση την κατανομή 

των θερμοκρασιών μπορούμε να διακρίνουμε από κάτω προς τα πάνω: 

1) Την τροπόσφαιρα, που εφάπτεται στην επιφάνεια της γης, με ύψος 10-15 

χιλιόμετρα. Η θερμοκρασία μειώνεται κατά 6,5 °C/Km καθώς το ύψος αυξάνει και 

φτάνει στους -55 °C. Η πυκνότητα των μορίων κοντά στην επιφάνεια της γης φτάνει 

τα 5x30
19

 μόρια/cm
3
. 

2) Την στρατόσφαιρα, που αρχίζει από την τροπόσφαιρα και φτάνει σε ύψος 50 

Κm. Η θερμοκρασία είναι σταθερή στο κάτω μέρος και αυξάνεται με το ύψος αφού 

τα μικροκύματα της ηλιακής ακτινοβολίας απορροφώνται από το στρώμα του 

όζοντος. Στο επάνω μέρος της στρατόσφαιρας που ονομάζεται στρατόπαυση η 

θερμοκρασία φτάνει στους 3 °C. 
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3) Την μεσόσφαιρα, που ξεκινά από την στρατόσφαιρα και εκτείνεται σε ύψος 

85 Km. Η θερμοκρασία μειώνεται συνεχώς όσο αυξάνεται το ύψος και φτάνει στους -

98 °C. 

4) Την θερμόσφαιρα, που αποτελεί την τελευταία στρώση της ατμόσφαιρας, 

εκτείνεται έως τα 700 Km, με πυκνότητα των μoρίων της τάξεως των 10
13

 μόρια /cm
3
 

και θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 700 ° C.  

Στην ατμόσφαιρα παρατηρούνται οριζόντιες και κατακόρυφες μετακινήσεις του 

αέρα, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μίξη και διάχυση των ρύπων. Η 

συνηθισμένη κατακόρυφη μετακίνηση των αερίων μαζών γίνεται με τέτοιο τρόπο 

ώστε οι θερμές μάζες του αέρα που βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια να ωθούνται 

προς τα πάνω, όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.  

Η θερμοκρασιακή αναστροφή είναι ένα μετεωρολογικό φαινόμενο που μπορεί 

να συμβεί οπουδήποτε. Οι τοπογραφικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες όμως μπορούν 

να κάνουν το φαινόμενο να εκδηλώνεται με μεγαλύτερη συχνότητα. 

Θερμοκρασιακή αναστροφή συμβαίνει όταν η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας 

αντί να μειώνεται με το ύψος αυξάνεται. 

Αναστροφές σχηματίζονται όταν κατά τη διάρκεια της νύχτας η γη λόγω έντονης 

ακτινοβολίας ψύχεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα στρώματα αέρα κοντά στο έδαφος να 

ψύχονται, ενώ τα υπερκείμενα στρώματα ναι διατηρούν αυξημένες θερμοκρασίες. 

Επίσης, αναστροφή μπορεί να συμβεί όταν αύρες από τη θάλασσα ή ψυχρά ρεύματα 

από τις πλαγιές των βουνών  εκτοπίζουν  το   ζεστό  αέρα   της  επιφανείας   του  

εδάφους.  Το αποτέλεσμα είναι ότι σε ένα ύψος 200-400 μέτρα από την επιφάνεια 

εγκαθίσταται το θερμότερο στρώμα της αναστροφής το οποίο εμποδίζει τις 

ανοδικές κινήσεις των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Έτσι, ο χώρος της διάθεσης των 

ρύπων περιορίζεται μόνο στη λεπτή στρώση μεταξύ του εδάφους και του στρώματος 

της θερμοκρασιακής αναστροφής. Η άπνοια και η ηλιοφάνεια ευνοούν την 

αναστροφή, που σε συνδυασμό με την ομίχλη δημιουργούν στα μεγάλα αστικά 

κέντρα μια κατάσταση αφόρητη με δυσάρεστες συνέπειες για τον άνθρωπο.   

 

  Πώς η ρύπανση επηρεάζει τα δάση και προκαλεί την καταστροφή τους;  

Τα δάση αποτελούν ένα ευαίσθητο σύστημα, που βρίσκεται σε σταθερή 

ισορροπία. Κάθε εξωτερική παρέμβαση έχει ανυπολόγιστες συνέπειες και οδηγεί σε 

καταστροφή. Εκτός από τις πυρκαγιές και τις εκχερσώσεις τα δάση κινδυνεύουν 
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σοβαρά και από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Στις αρχές της δεκαετίας του ΄70 η 

γερμανική δασική υπηρεσία άρχισε να ανησυχεί για την σημαντική μείωση του 

φυλλώματος των ελάτων στην περιοχή της Βαυαρίας και του Μέλανα Δρυμού. 

Μεταξύ 1983-85 παρατηρήθηκε πολλαπλασιασμός των κρουσμάτων σε πολλές χώρες 

του Β. ημισφαιρίου και ειδικότερα σε χώρες με μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη. Η 

μεγαλύτερη ζημιά παρατηρήθηκε στα Μεταλλοφόρα Όρη, στα σύνορα Γερμανίας-

Τσεχοσλοβακίας. Εκεί το δάσος έχει υποστεί εδώ και πολλές δεκαετίες αυξημένη 

μόλυνση από διοξείδιο του θείου, που προέρχεται από την καύση λιγνίτη πλούσιου σε 

θείο στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της περιοχής. Καταστροφές επίσης 

παρατηρήθηκαν σ΄ όλες σχεδόν τις οροσειρές της κεντρικής Ευρώπης, καθώς και στη 

Βόρεια Αμερική. Στη λεκάνη του Λος Άντζελες η  καταστροφή  που  έχει  πλήξει   

τα   πεύκα   αποδίδεται   στην   έντονη ρύπανση από το όζον. Το κιτρίνισμα των 

φύλλων στα βόρεια δάση έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Αναλύσεις έδειξαν ότι το 

κιτρίνισμα συνδέεται με την έλλειψη ορισμένων χημικών στοιχείων. Σ’ όλες τις 

οροσειρές με όξινο έδαφος παρατηρήθηκαν ελλείψεις σε μαγνήσιο, ενώ σε άλλες, 

όπως τα Πυρηναία, το κιτρίνισμα συνδέθηκε με την έλλειψη καλίου. Επομένως, η 

κατάσταση του εδάφους αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της υγείας των δέντρων. 

Απαραίτητα στοιχεία, που βρίσκονται είδη υπό περιορισμό σε φτωχά εδάφη, 

αποπλένονται από τις όξινες αποθέσεις, που οφείλονται στην όξινη βροχή, όξινη 

ομίχλη, κ.λ.π. 

Μετά από χρόνιες έρευνες με αντικρουόμενες απόψεις οι επιστήμονες κατέληξαν 

στο συμπέρασμα ότι στην καταστροφή των δασών σημαντικό ρόλο παίζουν οι 

κλιματολογικές συνθήκες, οι μειωμένες βροχοπτώσεις, η αλλαγή των 

θερμοκρασιών και η απόπλυση απαραίτητων στοιχείων όπως το κάλιο, το μαγνήσιο 

και το ασβέστιο. Όλα αυτά όμως είναι αποτέλεσμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει επηρεάσει τις κλιματολογικές συνθήκες και η όξινη 

βροχή που πέφτει στα δέντρα έχει ως αποτέλεσμα την απόπλυση των απαραίτητων 

στοιχείων. Στο κιτρίνισμα των φύλλων παρεμβαίνουν ακόμη και μικροοργανισμοί. 

Πρόκειται κυρίως για μύκητες που ζουν συμβιωτικά στις ρίζες των δέντρων 

τροφοδοτώντας τα με θρεπτικές ουσίες. Η όξινες αποθέσεις βλάπτουν τους 

μικροοργανισμούς και καταστρέφουν την ωφέλιμη συμβιωτική σχέση. Το διοξείδιο 

του θείου φαίνεται ότι στην επαφή του με τα φύλλα μετατρέπεται σε θειικό οξύ, ενώ 

το όζον επιδρά στα λιπίδια  των μεμβρανών των κυττάρων. Μια έμμεση αντίδραση 

στη μείωση της φωτοσύνθεσης, που ενισχύεται από τα αζωτούχα αέρια, είναι η 
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υπερβολική αύξηση των υπέργειων τμημάτων σε βάρος των ριζών, πράγμα που 

μειώνει τις δυνατότητες του δέντρου να τρέφεται με νερό και θρεπτικές  ουσίες.  Το  

σύνολο  λοιπόν  των  διαθέσιμων  ενδείξεων  έχει πείσει τους επιστήμονες ότι η 

καταστροφή των δασών δεν μπορεί να εξηγηθεί χωρίς την ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Στις δύο τελευταίες δεκαετίες οι πληθυσμοί της Ευρώπης κινητοποιήθηκαν και 

ανάγκασαν τις κυβερνήσεις των κρατών να λάβουν δραστικά μέτρα για την 

προστασία των δασών από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Η μείωση των θειούχων 

εκπομπών των θερμοηλεκτρικών σταθμών και η χρησιμοποίηση αμόλυβδης βενζίνης 

και καταλυτών στα αυτοκίνητα, η μείωση των υδρογονανθράκων και των οξειδίων 

του αζώτου ήταν μερικά από τα μέτρα που είχαν ως στόχο την προστασία των δασών. 

  

  Ποια νομίζετε ότι είναι τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα και ποιες 

είναι οι δυνατότητες επίλυσής τους; 

  

Σήμερα τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν οξυνθεί επικίνδυνα, σε βαθμό που 

να μην αφορούν μόνο ένα κράτος ή μια περιοχή της γης, αλλά ολόκληρο τον πλανήτη 

και να απειλούν την βιωσιμότητα του ανθρώπινου είδους. Τα κυριότερα προβλήματα 

είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η τρύπα του όζοντος, η όξινη βροχή, το 

φαινόμενο El Ninio, η ρύπανση του αέρα, του εδάφους και των νερών, η καταστροφή 

των δασών και η διάθεση των απορριμμάτων.  

Φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Το φαινόμενο του εγκλωβισμού της υπέρυθρης ακτινοβολίας του ήλιου στην 

επιφάνεια της γης, ονομάστηκε φαινόμενο του θερμοκηπίου από τον Γάλλο 

μαθηματικό Fourier, το 1822, γιατί με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν τα θερμοκήπια, 

στα οποία το τζάμι ή το νάιλον που τα περικλείει εγκλωβίζει την ηλιακή θερμότητα. 

Τι είναι όμως αυτό που στην  ατμόσφαιρα  επιτρέπει  στις  ηλιακές  ακτίνες  να  

περνούν,  αλλά ταυτόχρονα εμποδίζει την επαναφορά της υπέρυθρης ακτινοβολίας 

στο διάστημα; Από το ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται το ανώτερο 

στρώμα της ατμόσφαιρας, περίπου το μισό (51%) φτάνει στην επιφάνεια της γης, είτε 

σαν άμεση ακτινοβολία, είτε σαν διάχυτο φως, είτε σαν υπέρυθρη ακτινοβολία. Ένα 

ποσοστό 35% αντανακλάται από τα σύννεφα, τα αέρια της ατμόσφαιρας και την 

επιφάνεια της γης και το υπόλοιπο 14% απορροφάται από την ατμόσφαιρα. Το 

οξυγόνο, το όζον, το διοξείδιο του άνθρακα και οι υδρατμοί απορροφούν μεγάλη 
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ποσότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας, η περισσότερη από την οποία επανακτινοβολείται 

ως μεγαλύτερου μήκους κύματος υπέρυθρη ακτινοβολία και αρκετή μετατρέπεται σε 

θερμότητα.  

Στην περίπτωση όμως που στον ατμοσφαιρικό αέρα η ποσότητα του διοξειδίου 

του άνθρακα, του μεθανίου, των οξειδίων του αζώτου και των χλωροφθορανθράκων, 

λόγω της ρύπανσης αυξάνονται, δεσμεύεται πολύ μεγαλύτερη ποσότητα υπέρυθρης 

ακτινοβολίας, η οποία επανακτινοβολείται στη γη με συνέπεια τη σταδιακή άνοδο της 

θερμοκρασίας στην επιφάνεια του εδάφους. Το 1988 καταγράφηκε άνοδος της μέσης 

θερμοκρασίας της επιφάνειας της γης κατά 0,34 °C πάνω  από  το μέσο όρο. Σε σχέση 

όμως με τις θερμοκρασίες της γης στις αρχές του περασμένου αιώνα, η αύξηση είναι 

μεγαλύτερη. Υπολογίζεται ότι, αν δε σταματήσει η αυξητική αυτή τάση, η 

θερμοκρασία θα ανέβει κατά 4,2° στα επόμενα 30 χρόνια.  

Οι επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές, το λιώσιμο των πάγων στους πόλους θα 

ανυψώσει τα επίπεδα της θάλασσας, παραθαλάσσιες πόλεις θα βυθιστούν, το 

θαλασσινό νερό θα εισχωρήσει στους παράκτιους υδροφόρους ορίζοντες, τα 

αποθέματα νερού στη χέρσο και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις θα μειωθούν, πολλά 

φυτικά και ζωικά είδη θα εξαφανιστούν και τα οικοσυστήματα θα υποβαθμιστούν. 

Εξαφάνιση της στιβάδας του όζοντος («τρύπα του όζοντος») 

Το όζον, ως συστατικό του φωτοχημικού νέφους, αποτελεί ένα σημαντικό και 

επικίνδυνο ρύπο με καταστροφικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία. Όμως, το 

φυσικό όζον της στρατόσφαιρας, που δημιουργείται από την επίδραση των 

υπεριωδών ακτίνων με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας, απορροφά το μεγαλύτερο μέρος 

της υπεριώδους ακτινοβολίας του ήλιου με ευεργετικές συνέπειες για τη διατήρηση 

της ζωής στη γη. Μετά, το 1970, έγιναν οι πρώτες παρατηρήσεις που έδειχναν     

σταδιακή     μείωση   της    ποσότητας    του     όζοντος      στη στρατόσφαιρα, κυρίως 

πάνω από τους πόλους και κατά τη διάρκεια της άνοιξης. Αυτό οφείλεται στους 

χλωροφθοράνθρακες και στους βρωμοφθοράνθρακες. Οι ουσίες αυτές 

χρησιμοποιούνται ως προωθητικά αέρια στα σπρέι και ως ψυκτικό στα ψυγεία. Οι 

χλωροφθοράνθρακες, με την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας ελευθερώνουν 

ενεργό χλώριο που διασπά το όζον. Υπολογίζεται ότι ένα άτομο χλωρίου μπορεί να 

διασπάσει 100.000 μόρια όζοντος. Η επίδραση αυτή είναι περισσότερο έντονη στους 

πόλους λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που κρυσταλλώνουν το χλώριο, με 

αποτέλεσμα την συσσώρευσή του. Οι συνέπειες της μείωσης του στρώματος του 

όζοντος θα είναι καταστρεπτικές, αφού οι υπεριώδες ακτίνες του ηλίου προκαλούν 
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μεταλλάξεις, παθήσεις στα μάτια, γήρανση και καρκίνο του δέρματος. Είναι 

επιτακτική ανάγκη αφύπνισης της ανθρωπότητας, με λήψη μέτρων για τον 

περιορισμό της χρήσης χλωροφθορανθράκων και για την πλήρη αντικατάστασή τους 

από ουσίες που δεν βλάπτουν το περιβάλλον. 

  

Όξινη βροχή 

Πρόκειται για ένα φαινόμενο καταστρεπτικό για τα οικοσυστήματα. Το θειικό 

και νιτρικό οξύ, που δημιουργείται από τα αυξημένα ποσά διοξειδίου του θείου και 

αζώτου που ελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα, παρασύρονται από την βροχή, το 

χιόνι ή την ομίχλη και πέφτουν στην επιφάνεια της γης ως όξινη βροχή (pH<5,6). 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις βιομηχανικές περιοχές το pH του νερού της βροχής 

είναι περίπου 4-4,5, ενώ σε ορισμένες περιοχές των Η.Π.Α. έτυχε το νερό της βροχής 

να έχει pH κοντά στο 2,3, δηλαδή 1000 φορές πιο όξινο από το νερό της 

φυσιολογικής βροχής. Η καταστρεπτική επίδραση της όξινης βροχής στα δάση και 

στο έδαφος, αναπτύχθηκε σε προηγούμενες ενότητες. Αυτό που έχει σημασία και 

τονίζει την παγκοσμιότητα του προβλήματος είναι ότι οι ρύποι μπορούν να 

μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις, με αποτέλεσμα κανείς να μην είναι 

απρόσβλητος. Στην Νορβηγία για παράδειγμα το 88% των αέριων ρύπων 

μεταφέρονται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και από την Αμερική. 

  

Το φαινόμενο El Ninio («το παιδί» ή «ο μικρός Χριστός» ή « το θείο 

βρέφος»). 

 Πρόκειται για ένα σημαντικό μετεωρολογικό φαινόμενο, ένα θερμό ρεύμα 

ωκεανού που εμφανίζεται στ’ ανοιχτά του Περού και επηρεάζει ολόκληρη την 

υφήλιο. Το φαινόμενο κάνει την εμφάνισή του την εποχή των Χριστουγέννων, κι έτσι 

το ονόμασαν Ελ Νίνιο, που σημαίνει στα Ισπανικά «το Παιδί». Υπό κανονικές 

συνθήκες, την ίδια χρονική περίοδο πνέουν οι αληγείς τροπικοί άνεμοι με 

κατεύθυνση από τη Ν. Αμερική προς την Ινδονησία, οι οποίοι ωθούν τα θερμά νερά 

από τις ακτές της Ν. Αμερικής προς την Ινδονησία, ενώ ταυτόχρονα η εξάτμιση από 

την επιφάνεια του ωκεανού είναι πολύ έντονη. Οι μεγάλες αέριες μάζες των 

υδρατμών μαζεύονται πάνω από την Ινδονησία  και προκαλούν τους ευεργετικούς 

Μουσώνες. Επίσης, μεγάλες μάζες νερού μετακινούνται προς τα δυτικά, η στάθμη 

της θάλασσας στις ακτές της Ινδονησίας ανεβαίνει μισό μέτρο, ενώ οι ψυχρές μάζες 
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νερού που αναβλύζουν στις ανατολικές ακτές είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά 

και οι πληθυσμοί των ψαριών στις ακτές της Ν. Αμερικής αυξάνονται εντυπωσιακά.  

Όταν το Ελ Νίνιο κάνει την εμφάνισή του οι ισορροπίες ανατρέπονται. Οι 

αληγείς άνεμοι εξασθενούν και τα ζεστά νερά λιμνάζουν στο κέντρο και στα 

ανατολικά του Ειρηνικού ωκεανού, δημιουργώντας τις «θερμές κηλίδες». Η άνοδος 

της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων φτάνει τους 5-6 °C. Οι Μουσώνες δεν 

φτάνουν στο ραντεβού τους και η Ινδονησία, η Αυστραλία και η Ινδία πλήττονται 

από ξηρασία και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Αντίθετα στις χώρες της Ν. Αμερικής 

επικρατούν καταρρακτώδεις βροχές, τυφώνες και πλημμύρες και ταυτόχρονα η 

θέρμανση των επιφανειακών υδάτων προκαλεί μείωση του φυτοπλαγκτόν και των 

πληθυσμών των ψαριών. Το Ελ Νίνιο επηρεάζει και ένα άλλο σύστημα ανέμων, τους 

αεροχείμαρρους (jet streams). Πρόκειται για δυτικούς ανέμους που πνέουν σε μεγάλα 

ύψη της ατμόσφαιρας και μεταφέρουν σύννεφα βροχής στο Μεξικό και στις 

βορειοδυτικές πολιτείες των Η.Π.Α. Τις χρονιές του Ελ Νίνιου οι αεροχείμαρροι 

εκτρέπονται προς τα βόρεια της αμερικανικής ηπείρου.  

Το Ελ Νίνιο κάνει την εμφάνισή του κάθε 2-7 χρόνια επηρεάζοντας το κλίμα 

ολόκληρου του πλανήτη. Το πιο καταστροφικό χτύπημα του Ελ Νίνιου ήταν το 1982-

83, που άφησε πίσω του 2.000 νεκρούς και ζημιές που ξεπέρασαν το 8 

δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ το τελευταίο πέρασμά του έγινε τα 1997-98. Η ερεύνα 

του φαινομένου τα τελευταία χρόνια αποτελεί αντικείμενο ωκεανογράφων, 

μετεωρολόγων και βιολόγων. Στην υπηρεσία τους έχουν όλα τα σύγχρονα 

ηλεκτρονικά συστήματα μέτρησης και ειδικούς δορυφόρους με στόχο να εξηγήσουν 

το φαινόμενο και να προβλέψουν την εμφάνιση και τη χρονική εξέλιξή του. 

Απορρίμματα 

Τα απορρίμματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: στα οικιακά και τα όμοια προς 

αυτά, στα ειδικά, που λόγω της ιδιαίτερης ποιοτικής και ποσοτικής τους σύνθεσης δεν 

μπορούν ή δεν συμφέρει να διατεθούν μαζί με τα οικιακά και απαιτούν ιδιαίτερη 

μεταχείριση (νοσοκομειακά, υπολείμματα σφαγείων, παλαιά αυτοκίνητα, φθαρμένα 

ελαστικά, κ.λ.π.) και στα βιομηχανικά, τοξικά. Η διάθεση των στερεών αποβλήτων 

που παράγονται αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των σύγχρονων  

κοινωνιών.   Ο   όγκος   των   ενοχλητικών   αποβλήτων    θα 

μπορούσε να γεμίσει σήμερα 28 εκατομμύρια βαγόνια και αύριο ακόμη περισσότερα. 

Τριακόσιες περιοχές στην Ευρώπη και Αμερική, όπου απορρίπτονται τοξικά και 

πυρηνικά απόβλητα, εμφανίζουν δείκτες υψηλής επικινδυνότητας. Στη χώρα μας 
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κάθε χρόνο παράγονται 3,2 εκατομμύρια τόνοι οικιακών απορριμμάτων. Αυτό 

σημαίνει ότι ο μέσος Έλληνας, άντρας, γυναίκα ή παιδί, παράγει (επιπλέον εκείνων 

που διοχετεύονται στο αποχετευτικό δίκτυο) κάτι λιγότερο από ένα κιλό απορρίμματα 

την ημέρα. Συνεχίζοντας με το ρυθμό αυτό, κάθε 13 χρόνια θα γεμίζουμε μια 

χωματερή ίση σε έκταση με τη λίμνη της Πρέσπας.  

Στον Νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 30 ανεξέλεγκτες χωματερές που αποτελούν 

εστίες μόλυνσης, ενώ τα προγράμματα υγειονομικής ταφής και ανακύκλωσης μόλις 

τα τελευταία χρόνια άρχισαν να λειτουργούν. Οι κυριότερες μέθοδοι διάθεσης των 

απορριμμάτων, που ακολουθούνται στις  περισσότερες  χώρες  είναι:   η   

υγειονομική  ταφή  με   τρόπο  που   δεν βλάπτει το περιβάλλον και ταυτόχρονα 

αποβαίνει σε όφελος των κατοίκων, η παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (compost), 

κυρίως με την χρησιμοποίηση οργανικών απορριμμάτων και η καύση των σκουπιδιών 

σε ειδικές, σύγχρονες μονάδες. Οι μέθοδοι αυτοί παρουσιάζουν μειονεκτήματα και 

πλεονεκτήματα, απαιτείται συνεπώς η προσεκτική μελέτη για την εφαρμογή κάποιας 

μεθόδου ή συνδυασμού των μεθόδων αυτών. Σήμερα, παρά ποτέ είναι επιτακτική η 

ανάγκη για λήψη άμεσων μέτρων για την διάθεση των απορριμμάτων, με τρόπο που 

δεν θα υποβαθμίζει το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Το οφείλουμε στις 

μελλοντικές γενιές. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1. Να σημειώσετε με (Σ) το σωστό ή λάθος (Λ) το λάθος σε καθεμιά από τις 

παρακάτω προτάσεις: 

– Το οξυγόνο είναι ένας από τους κύριους ρυπαντές του ατμοσφαιρικού αέρα. 

– Το νέφος μπορεί να οφείλεται στην αυξημένη συσσώρευση αιωρούμενων 

σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. 

– Τα παρυδάτια πτηνά πεθαίνουν, όταν πέσουν σε νερά με μεγάλες ποσότητες 

πετρελαίου. 

– Τα σκουπίδια δεν αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. 

  

Απάντηση 

  

– Λάθος 

– Σωστό 
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– Σωστό 

– Λάθος 

  

2. Αντιστοιχίστε τους όρους της αριστερής στήλης με τις προτάσεις της 

δεξιάς στήλης: 

  

ραδιενεργά απόβλητα           διαταράσσουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα 

οξείδια του αζώτου                αυξάνει την υπεριώδη ακτινοβολία 

πετρελαιοκηλίδες                  ρυπαίνουν το έδαφος 

τρύπα όζοντος                         μια από τις κύριες αιτίες σχηματισμού 

                                                             όξινης βροχής 

  

  

Απάντηση 

  

ραδιενεργά απόβλητα              διαταράσσουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα 

οξείδια του αζώτου                   αυξάνει την υπεριώδη ακτινοβολία 

πετρελαιοκηλίδες                     ρυπαίνουν το έδαφος 

τρύπα όζοντος                        μια από τις κύριες αιτίες σχηματισμού 

                                                                   όξινης βροχής 

  

  

3. Συμπληρώστε με την κατάλληλη λέξη τα κενά στις προτάσεις που 

ακολουθούν: 

– Όταν η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι μεγάλη και η ομίχλη βρίσκεται σε 

πολύ χαμηλό ύψος από την επιφάνεια της Γης, έχουμε ___________ . 

– Όταν μειώνεται το όζον, αυξάνεται η  ___________ ακτινοβολία που φτάνει 

στην επιφάνεια της Γης. 

– Οι ____________ διακόπτουν την άμεση επαφή του νερού με τον 

ατμοσφαιρικό αέρα και δεσμεύουν μέρος του ηλιακού φωτός. 

– Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι το φαινόμενο εγκλωβισμού της 

_______________  ακτινοβολίας επάνω στην επιφάνεια της Γης. 

  

Απάντηση 
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– Όταν η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι μεγάλη και η ομίχλη βρίσκεται σε πολύ 

χαμηλό ύψος από την επιφάνεια της Γης, έχουμε νέφος. 

– Όταν μειώνεται το όζον, αυξάνεται η υπεριώδη ακτινοβολία που φτάνει στην 

επιφάνεια της Γης. 

– Οι πετρελαιοκηλίδες διακόπτουν την άμεση επαφή του νερού με τον 

ατμοσφαιρικό αέρα και δεσμεύουν μέρος του ηλιακού φωτός. 

– Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι το φαινόμενο εγκλωβισμού της θερμικής 

ακτινοβολίας επάνω στην επιφάνεια της Γης. 

 

4. Να καταγράψετε ανθρωπογενείς αιτίες ρύπανσης του αέρα, του εδάφους 

και των νερών. 

  

Απάντηση 

  

Οι ανθρωπογενείς πηγές ρύπανσης του αέρα μπορούν να ταξινομηθούν σε 

ρύπους: α) που προέρχονται από την καύση, β) που προέρχονται από την εξάπτιση 

πτητικών ουσιών και γ) που προέρχονται από την τριβή ή την λείανση επιφανειών. 

Στην πρώτη κατηγορία τα προϊόντα ατελούς καύσεως είναι οι υδρογονάνθρακες, τα 

διάφορα οξείδια και ο καπνός από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων και τις 

βιομηχανικές δραστηριότητες. Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται οι διαλύτες 

των χρωμάτων, τα διαλύματα καθαρισμού, τα σπρέι και τα χημικά υποπροϊόντα από 

τις βιομηχανίες χημικών, ελαστικών, χρωμάτων, μετάλλων, κ.λ.π. Στην τρίτη 

κατηγορία από τη τριβή υλικών όπως ο χάλυβας, τα ελαστικά, το ξύλο, η άσφαλτος, 

κ.ά., προέρχονται τεράστιες ποσότητες στερεών σωματιδίων. 

Οι ανθρωπογενείς πηγές ρύπανσης του εδάφους είναι τα ραδιενεργά απόβλητα, 

τα απορρίμματα, τα φυτοφάρμακα (εντομοκτόνα, παρασιτοκτόνα) και οι τοξικές 

ουσίες και τα βαριά μέταλλα που προέρχονται από τις βιομηχανίες. 

Στην ρύπανση των νερών κυρίαρχο ρόλο παίζουν τα λιπάσματα και τα 

φυτοφάρμακα, οι τοξικές ουσίες, τα βαριά μέταλλα και το οργανικό φορτίο των 

αστικών λυμάτων, τα πετρελαιοειδή και τα ραδιενεργά απόβλητα. Επιπλέον, η 

θερμική ρύπανση των νερών υποβαθμίζει και θέτει σε κίνδυνο τα υδάτινα 

οικοσυστήματα.  
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5. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας της Γης. 

Πώς μπορεί να εξηγηθεί, κατά την άποψή σας, το φαινόμενο αυτό; 

  

Απάντηση 

  

Η αύξηση της θερμοκρασίας της γης τα τελευταία χρόνια οφείλεται στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην αυξημένη θερμική εκπομπή από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες.  

Το σύνολο της ενέργειας που φτάνει στη γη προέρχεται από τον ήλιο. Η ηλιακή 

ενέργεια που απορροφάται και ακτινοβολείται από τη γη αποτελεί τον μοναδικό 

παράγοντα που καθορίζει το κλίμα. Η συγκέντρωση των διαφόρων αερίων και των 

αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα καθορίζει τα ποσά της θερμικής 

ενέργειας που ακτινοβολείται ή απορροφάται. Η υπερβολική αύξηση των αερίων, 

όπως του διοξειδίου του άνθρακα και του μεθανίου έχει ως συνέπεια την παγίδευση 

της ακτινοβολούμενης θερμικής ενέργειας και την σταδιακή αύξηση της 

θερμοκρασίας της γης. Από την άλλη μεριά, η αύξηση των αεροσωματιδίων επιφέρει 

μια μείωση της μέσης θερμοκρασίας, αφού μεγάλες ποσότητες ηλιακής ενέργειας 

σκεδάζονται πίσω στο διάστημα. Πάντως είναι γεγονός ότι οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες επιδρούν σε τέσσερις βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την 

μέση παγκόσμια θερμοκρασία, όπως: 

α) την ανακλαστικότητα της επιφανείας της γης 

β) την ανακλαστικότητα της ατμόσφαιρας 

γ) την φυσική και χημική σύσταση της ατμόσφαιρας 

δ) την θερμική παραγωγή στη γη που είναι υπολογίσιμη σε σχέση με την ηλιακή 

θέρμανση. 

  

6. Ποιοι κίνδυνοι απορρέουν για το περιβάλλον από τις ανεξέλεγκτες 

χωματερές; Γράψτε μια παράγραφο στην οποία να εκθέτετε αυτούς τους 

κινδύνους. 

  

Απάντηση 

  

Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των απορριμμάτων δημιουργεί πάρα πολλούς 

κινδύνους για τη δημόσια υγεία και έχει καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον. 
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Η ανεξέλεγκτη απόρριψη παρατηρείται σε διάφορες μορφές, όπως: α) Διάθεση 

απορριμμάτων από μικρούς δήμους και κοινότητες με απλή απόρριψη σε 

συγκεκριμένους χώρους, β) απόρριψη από ιδιώτες φορτίων απορριμμάτων και άλλων 

αποβλήτων σε ανεξέλεγκτους και εμφανείς χώρους, γ) απόρριψη από ιδιωτικά ή 

δημόσια αυτοκίνητα κοντά στους εγκεκριμένους χώρους υγειονομικής ταφής, δ) 

εγκατάλειψη απορριμμάτων σε χώρους αναψυχής (δάση, παραλίες, κ.λ.π.). 

Οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον εστιάζονται στα εξής 

σημεία: 

α) Στους χώρους ανεξέλεγκτης απόρριψης δημιουργούνται οι κατάλληλες 

συνθήκες για την ανάπτυξη τρωκτικών και εντόμων φορέων ασθενειών. Επιπλέον, η  

ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών είναι κάτι περισσότερο από βέβαιη. 

β) Ρύπανση των νερών: Η απόρριψη σε ροές νερών, σε ακτές, σε όχθες 

ποταμών, σε βάλτους, αλλά και στο έδαφος, συντελούν στη ρύπανση των 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. 

γ) Ρύπανση του αέρα: Η ελεύθερη καύση απορριμμάτων στον αέρα, αποτελεί 

πηγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας, λόγω του εκλυόμενου καπνού, των οξειδίων, των 

υδρογονανθράκων και των σωματιδίων. Επιπλέον, η δυσοσμία κάνει αφόρητη την 

κατάσταση. 

δ) Η ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών τραυματίζει το περιβάλλον και 

αλλοιώνει την φυσική ομορφιά του τοπίου. Οι συνέπειες είναι δυσάρεστες και για τον 

τουρισμό των περιοχών αυτών.  

ε) Ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω αυτανάφλεξης σε χώρους που χρησιμοποιούνται 

ανεξέλεγκτα για απόρριψη σκουπιδιών είναι μεγάλος. 

  

5.6 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

 

  Φυσικοί πόροι ονομάζονται οι πηγές από τις οποίες ο άνθρωπος μπορεί να πάρει 

υλικά ή ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες του. Στους φυσικούς πόρους 

περιλαμβάνονται οι ανανεώσιμες πηγές, όπως έδαφος, το δάσος, το νερό, ο αέρας, 
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ο ήλιος,  και μη ανανεώσιμες πηγές, όπως τα ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό 

αέριο), τα ραδιενεργά ορυκτά (ουράνιο, πλουτώνιο), τα μεταλλεύματα.  

  Η τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη του 20ου, είχε ως κινητήριους μοχλούς 

τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τρόπο όμως που επέφερε την μείωση των 

αποθεμάτων με κίνδυνο οι επόμενες γενιές να αντιμετωπίσουν σοβαρά 

προβλήματα ανεπάρκειας φυσικών πόρων. Σήμερα παρά ποτέ προβάλλεται 

εντονότατα το αίτημα για αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων. Μια άλλη 

δυσμενής συνέπεια είναι τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα, η ρύπανση και 

η μόλυνση του εδάφους, των νερών και του αέρα. 

  Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ακολουθούνται τρεις βασικές 

κατευθύνσεις: α) η αναζήτηση ανεκμετάλλευτων αποθεμάτων ορυκτού πλούτου, 

β) η εκμετάλλευση της πυρηνικής ενέργειας (πυρηνική διάσπαση, πυρηνική 

σύντηξη και γ) η χρησιμοποίηση εναλλακτικών ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. 

Τα ορυκτά καύσιμα, που τα αποθέματά τους όλο και μειώνονται δεν αποτελούν 

λύση για το απώτερο μέλλον. Η πυρηνική ενέργεια, με τη  σημερινή τεχνολογία, 

εμπεριέχει κινδύνους για το περιβάλλον. Η πυρηνική σύντηξη πιθανόν    να   

λύσει   κάποια   προβλήματα,  αλλά  προς  το  παρόν  δεν υφίσταται ασφαλή 

τεχνολογία ελεγχόμενης σύντηξης για την παραγωγή ενέργειας. Η αξιοποίηση των 

ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, αποτελεί μια προοπτική για το μέλλον που 

μπορεί να λύσει τα μεγάλα ενεργειακά προβλήματα. Η ηλιακή ενέργεια, η 

αιολική ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια, η γεωθερμική ενέργεια και η 

χημική ενέργεια που παράγεται από βιομάζα, μπορούν σε συνδυασμό να 

αποδώσουν μεγάλα ποσά ενέργειας χωρίς να καταστρέφεται το περιβάλλον.  

  Η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρισμού και 

θερμότητας. Η ηλεκτροκίνηση των αυτοκινήτων με την μετατροπή της ηλιακής 

ενέργειας σε ηλεκτρισμό αποτελεί γεγονός που θα απαλλάξει σταδιακά τις πόλεις 

από την ρυπογόνο δράση των καυσίμων. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες 

χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα και η θέρμανση κτιρίων με την χρήση 

ηλιακής ενέργειας, άρχισε να εφαρμόζεται με επιτυχία. Άλλες εφαρμογές της 

ηλιακής ενέργειας είναι τα γνωστά θερμοκήπια, τα ηλιακά ξηραντήρια και οι 

ηλιακοί αποστακτήρες για την αφαλάτωση του νερού σε παραθαλάσσιες και 

άνυδρες περιοχές. Η αιολική ενέργεια προέρχεται από τον άνεμο και 

χρησιμοποιείται από αιώνες σαν πηγή ενέργειας. Οι ανεμόμυλοι έχουν 
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χρησιμοποιηθεί για το άλεσμα των σπόρων του σιταριού ή του καλαμποκιού, αλλά 

και για την  άντληση νερού. Σήμερα η αιολική ενέργεια χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των ανεμογεννητριών. Σε πολλές περιοχές 

της Ελλάδος η ταχύτητα των ανέμων είναι ιδανική για την εκμετάλλευση της 

αιολικής ενέργειας. Στα ελληνικά νησιά, Σαμοθράκη, Μύκονο, Κύθνο και στην 

Κρήτη, που η ταχύτητα των ανέμων ξεπερνά τα 10 m/s, έχουν εγκατασταθεί 

περισσότερες από 130 ανεμογεννήτριες των 750 kW η καθεμιά. Μια 

ανεμογεννήτρια 2MW μπορεί να παράγει ενέργεια ισοδύναμη   με   αυτή    που    

παράγουν    500   τόνοι   πετρελαίου.     Η υδροηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιεί 

τη ροή του νερού, όπως υδατοπτώσεις, παλίρροιες, για την παραγωγή ενέργειας. Ο 

παραδοσιακός υδρόμυλος και ο υδροηλεκτρικός σταθμός αποτελούν τα πιο 

γνωστά παραδείγματα. Το 1/5 των παγκόσμιων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια 

παράγεται από τις υδατοπτώσεις. Στη χώρα μας οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί 

καλύπτουν σημαντικό μέρος των αναγκών ηλεκτροδότησης. Η γεωθερμική 

ενέργεια είναι αυτή που παράγεται από τα θερμαινόμενα νερά ή τον ατμό που 

αναβλύζουν από τη γη. Πολλές περιοχές στη χώρα μας, Λέσβος, Σαμοθράκη, 

παρουσιάζουν γεωθερμικό ενδιαφέρον. Στη Βόρεια Ελλάδα περίπου 150.000 

τετραγωνικών μέτρων θερμοκηπίων χρησιμοποιούν για θέρμανση την γεωθερμική 

ενέργεια. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την θέρμανση κατοικιών, για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στις ιχθυοκαλλιέργειες. Για θεραπευτικούς 

λόγους (ιαματικά λουτρά) η χρήση των ζεστών νερών είναι γνωστή από 

αρχαιοτάτων χρόνων και σήμερα είναι πολύ διαδεδομένη στα αξιόλογα κέντρα της 

Αιδηψού, των Καμένων Βούρλων, της Υπάτης, του Λαγκαδά, των Μεθάνων, της 

Τραϊανούπολης, της Κυλλήνης, κ.ά. Η θερμότερη πηγή στην Ευρώπη είναι του 

Πολύχνιτου της Λέσβου (88 °C), ενώ η θερμοκρασία των πηγών της 

Τραϊανούπολης του Νομού Έβρου φτάνει τους 48 °C. 

   

Eρώτηση της σελίδας 163 του σχολικού βιβλίου 

  

Εσείς συμβάλλετε στην εξοικονόμηση ενέργειας (φυσικών πόρων και 

χρημάτων); 

– Βάλτε ένα (+) σε κάθε πράξη σας που εξοικονομεί ενέργεια. 

– Να σχεδιάσετε τη δική σας ιδέα που συμβάλλει στην εξοικονόμηση 

ενέργειας. 
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Απάντηση 

  

– Από τις πράξεις που περιγράφονται με εικόνες και συμβάλλουν στην 

εξοικονόμηση ενέργειας, ο μαθητής θα πρέπει να σημειώσει ένα (+) σε όσες απ’ 

αυτές τηρεί ο ίδιος στην καθημερινή του ζωή. Δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς 

δεν φροντίζουμε συνειδητά για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρά μόνο αν αυτό έχει 

άμεσες οικονομικές επιπτώσεις (λογαριασμοί ρεύματος, νερού, πετρελαίου 

θέρμανσης, καύσιμων, κ.λ.π.). Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι τα 

προβλήματα του περιβάλλοντος και της ενέργειας μας αφορούν όλους και 

περισσότερο τις επόμενες γενιές. Η χρησιμοποίηση των μέσων μαζικής μεταφοράς, 

η ανακύκλωση, η οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας και νερού, είναι καιρός να 

γίνουν καθημερινή πρακτική από όλους μας. 

– Για την εξοικονόμηση ενέργειας και την συντήρηση των εξαντλούμενων 

ενεργειακών πόρων μπορούμε: α) να χρησιμοποιούμε την ηλιακή ενέργεια για 

θέρμανση του νερού ή του σπιτιού, β) να οδηγούμε μικρότερα αυτοκίνητα μέσα στην 

πόλη, που καίνε λιγότερο και εκπέμπουν λιγότερους ρύπους, γ) να επιλέγουμε αγαθά 

«ανακυκλώσιμα», δ) να χρησιμοποιούμε σε περισσότερες δραστηριότητες το 

υγραέριο και το φωταέριο, ε) να κάνουμε οικονομία στην κατανάλωση νερού και 

ηλεκτρικού ρεύματος, στ) να ενημερωθούμε για τα προγράμματα ανακύκλωσης και 

να συμμετέχουμε σε αυτά, ζ) να συμμετέχουμε σε δημόσιες συζητήσεις και 

δραστηριότητες που σχετίζονται με το περιβάλλον, η) να εκλέγουμε στις δημοτικές 

και εθνικές εκλογές ανθρώπους που πραγματικά νοιάζονται για ο περιβάλλον και 

συμβάλλουν με τις πράξεις τους και τα έργα τους στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

Ο μαθητής θα πρέπει να σχεδιάσει την δικιά του ιδέα για την εξοικονόμηση 

ενέργειας. 

  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

  

  Ο άνθρωπος διαχειρίστηκε το περιβάλλον με τέτοιο τρόπο ώστε να θέσει σε 

κίνδυνο την ίδια την επιβίωσή του πάνω στη γη. Δεν μπόρεσε να συνειδητοποιήσει 

ότι το περιβάλλον δεν του ανήκει και επιπλέον η πρόκληση ανισορροπιών και 

καταστροφών θα επηρεάσουν και τον ίδιο. Σήμερα, η ανάγκη προστασίας του 

περιβάλλοντος είναι επιτακτική. Δεν υπάρχει χρόνος για υπαναχώρηση στην 
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άμεση λήψη μέτρων που θα έχουν στόχο την αναστροφή της πορείας καταστροφής 

του περιβάλλοντος. Οι προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή είναι πολύπλευρες. 

  Η χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να συμβάλλουν 

στη μείωση της κατανάλωσης του πετρελαίου, του κάρβουνου και των ορυκτών 

καυσίμων, έτσι ώστε να μειωθεί η εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα και να 

προστατευθούν τα ενεργειακά αποθέματα. Η εξοικονόμηση πρώτων υλών μπορεί 

να γίνει με την εφαρμογή των προγραμμάτων ανακύκλωσης. Η μείωση των 

απορριμμάτων συμβάλλει στον καλύτερο έλεγχο της ρύπανσης και στην 

αποδοτικότερη διαχείριση τους με στόχο την παραγωγή ενέργειας και 

εδαφοβελτιωτικών (compost). Οι εκπομπές καυσαερίων μπορεί να περιοριστούν 

με τη χρήση ειδικών φίλτρων από τις βιομηχανίες, καταλυτών από τα 

αυτοκίνητα, βελτιωμένων καυσίμων, και ρύθμιση των κινητήρων εσωτερικής και 

εξωτερικής καύσης. Ο περιορισμός της χρήσης λιπασμάτων και 

φυτοφαρμάκων είναι αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να μειωθεί η ρύπανση 

των νερών (λίμνες, ποτάμια, θάλασσες). Οι βιοκαλλιέργειες πρέπει να ενισχυθούν 

και να επεκταθούν σε όλα τα αγροτικά προϊόντα. Επιπλέον, στην προστασία   των  

νερών   συμβάλλει  ο   βιολογικός   καθαρισμός    των αστικών λυμάτων. 

Πρόκειται για μια διαδικασία, όπου τα λύματα εισέρχονται σε διάφορες φάσεις 

καθαρισμού, στις οποίες περιλαμβάνεται και η χρησιμοποίηση μικροοργανισμών, 

που αποικοδομούν το οργανικό φορτίο. Έτσι, τα λύματα πριν καταλήξουν στον 

υδάτινο αποδέκτη χλωριώνονται και αποδίδονται στο περιβάλλον με μέγιστο 

βαθμό καθαρότητας. Επίσης, η διαχείριση των τοξικών και ραδιενεργών 

αποβλήτων και η αντιμετώπιση των πετρελαιοκηλίδων είναι επιβεβλημένη για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Η παραδοσιακές χημικές μέθοδοι, αλλά και οι 

βιοτεχνολογικές μέθοδοι με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων μικροοργανισμών 

μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση της ρύπανσης. Το ιδιαίτερα αυστηρό 

νομοθετικό πλαίσιο και η αφύπνιση της κοινής γνώμης αποτελούν ίσως το 

σημαντικότερο παράγοντα στη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Από 

την άλλη μεριά η τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη έχει προσφέρει πολλές 

διεξόδους στα προβλήματα της ρύπανσης, ενώ στο μέλλον ίσως κατορθώσει να 

δώσει οριστική λύση στο παγκόσμιο αίτημα για καθαρή ανανεώσιμη ενέργεια. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Nα σημειώσετε με (Σ) το σωστό ή με (Λ) το λάθος σε καθεμιά από τις 

παρακάτω προτάσεις:  

– Οι υδατοπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

– Η μεγάλη ηλιοφάνεια είναι απαραίτητη για την αιολική ενέργεια. 

– Όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιορίζουν την υπερκατανάλωση 

πετρελαίου. 

– Η γεωθερμική ενέργεια είναι η ενέργεια που παρέχεται από τον άνεμο.  

  

Απάντηση 

  

– Σωστό 

– Λάθος 

– Σωστό 

– Λάθος 

  

2) Αντιστοιχίστε τους όρους της αριστερής στήλης με τις προτάσεις της 

δεξιάς στήλης: 

πετρέλαιο                                             προέρχεται από τον άνεμο 

φράγματα                                             επεξεργασία αστικών λυμάτων 

βιολογικός καθαρισμός                      μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος 

αιολική ενέργεια                                υδροηλεκτρική ενέργεια 

  

Απάντηση 

  

                      πετρέλαιο                       προέρχεται από τον άνεμο 

                      φράγματα                        επεξεργασία αστικών λυμάτων 

βιολογικός καθαρισμός                      μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος 

           αιολική ενέργεια                      υδροηλεκτρική ενέργεια    
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3) Συμπληρώστε με την κατάλληλη λέξη τα κενά στις προτάσεις που 

ακολουθούν: 

– Σήμερα, η επεξεργασία των αστικών λυμάτων συχνά γίνεται με 

______________  καθαρισμό. 

– Η __________________  ενέργεια καλύπτει το 1/5 της παραγόμενης 

παγκόσμιας ενέργειας. 

– Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες μετατρέπουν την  __________  ενέργεια σε 

_________ ενέργεια. 

– Το κάρβουνο είναι μια μη __________ πηγή ενέργειας. 

  

Απάντηση 

  

– Σήμερα, η επεξεργασία των αστικών λυμάτων συχνά γίνεται με βιολογικό 

καθαρισμό. 

– Η υδροηλεκτρική ενέργεια καλύπτει το 1/5 της παραγόμενης παγκόσμιας 

ενέργειας. 

– Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε θερμική 

ενέργεια. 

– Το κάρβουνο είναι μια μη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. 

  

4) Ορισμένες χρήσεις της αιολικής, της ηλιακής και της γεωθερμικής 

ενέργειας ήταν γνωστές από την Αρχαία Ελλάδα. Κάνετε μια μικρή έρευνα και 

καταγράψτε τις χρήσεις αυτές. Ύστερα από 2.000 χρόνια περίπου, οι σημερινοί 

Έλληνες γνωρίζουν και εφαρμόζουν τις χρήσεις αυτές; Συγκεντρώστε όσα 

περισσότερα στοιχεία μπορείτε και δημιουργήστε ένα συγκριτικό κατάλογο 

χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας στην Αρχαία και στη Νεότερη Ελλάδα. 

  

Απάντηση 

  

Η εκμετάλλευση των φυσικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Αρχαία 

Ελλάδα δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη. Οι κυριότερες μηχανές στην αρχαιότητα 

χρησιμοποιούσαν μηχανική ενέργεια και συστήματα τροχαλιών, μοχλών, κ.λ.π., έτσι 

ώστε να διευκολύνουν την εκτέλεση έργου. Η χρήση της αιολικής ενέργειας 

περιορίζονταν μόνο για την κίνηση των ιστιοφόρων πλοίων. Είναι ενδεικτικό ότι 
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απεικονίσεις ιστιοφόρων υπάρχουν σε Αιγυπτιακό αμφορέα του 3.200 π.Χ.. Ελληνικό 

ιστιοφόρο της προκλασσικής εποχής είναι ο κέρκουρος, ενώ αργότερα εμφανίζονται 

οι διήρεις και οι τριήρεις. Ο ανεμόμυλος εμφανίζεται μετά τον 11ο αιώνα μ.Χ., ενώ οι 

ανεμογεννήτριες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τον 20ο αιώνα. 

Ανεμόμυλους και ανεμογεννήτριες έχουμε κυρίως στα νησιά του Αιγαίου, όπου η 

ταχύτητα των ανέμων ξεπερνά τα 10 m/sec.  

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή άλλων μορφών 

ενέργειας άμεσα εκμεταλλεύσιμων από τον άνθρωπο, διερευνήθηκε συστηματικά τις 

τελευταίες δεκαετίες και άρχισαν οι πρακτικές εφαρμογές. Στην αρχαιότητα 

χρησιμοποιούσαν την ηλιακή ενέργεια για την θέρμανση και αφυδάτωση των 

τροφών (ξήρανση), έτσι ώστε  να  διατηρούνται για μεγάλα  χρονικά  διαστήματα.  

Επίσης,   είναι γνωστός ο θρύλος, ότι ο Αρχιμήδης χρησιμοποιώντας κάτοπτρα 

κατέστρεψε τον ρωμαϊκό στόλο σε μια επίθεσή του κατά των Συρακουσών. Τα 

κάτοπτρα και οι φακοί εστιάζουν τις ηλιακές ακτίνες σε συγκεκριμένα σημεία, όπου 

αναπτύσσονται τεράστιες θερμοκρασίες. Μια μεταγενέστερη εφαρμογή είναι η 

ηλιακή κάμινος, όπου πετυχαίνονται με τη χρήση φακών ή παραβολικών κατόπτρων 

υψηλές θερμοκρασίες ικανές για την τήξη μετάλλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην 

εστιακή θέση των ηλιακών ακτίνων μπορεί να αναπτυχθεί θερμοκρασία 3.000 °C, 

που αρκεί για να ανοιχτεί μια τρύπα σε μια χαλύβδινη δοκό μέσα σε 30 

δευτερόλεπτα. Σύγχρονες χρήσεις της ηλιακής ενέργειας είναι οι ηλιοθερμαντήρες 

για την θέρμανση νερού (θερμοσίφωνες) και για την κεντρική θέρμανση κτιρίων, οι 

ηλιοψυκτήρες με τους οποίους επιτυγχάνεται η εξάτμιση μιας πτητικής ουσίας και η 

παραγωγή ψύχους, ο ηλιακός φούρνος, που μπορεί να τροφοδοτήσει έναν ολόκληρο 

σταθμό ηλεκτροπαραγωγής, τα γνωστά θερμοκήπια, τα ηλιακά ξηραντήρια και οι 

ηλιακοί αποστακτήρες για την αφαλάτωση του νερού σε παραθαλάσσιες, αλλά 

άνυδρες περιοχές και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα ή φωτοκύτταρα, που μετατρέπουν 

την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική, που δίνουν την προοπτική σημαντικών 

μελλοντικών εφαρμογών με την κατασκευή ηλιακών σταθμών για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας σε τροχιά γύρω από τη γη. 

Η γεωθερμική ενέργεια με τη χρήση των θερμών νερών για θεραπευτικούς 

λόγους είναι γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων. Η χρησιμοποίησή της για θέρμανση 

κατοικιών και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας άρχισε τα τελευταία χρόνια. 

Στην Ελλάδα η κυριότερη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας περιορίζεται στη 
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θέρμανση περίπου 150.000 τετραγωνικών μέτρων θερμοκηπίων, κυρίως στη Β. 

Ελλάδα, και στη χρήση των θερμών λουτρών για ιαματικούς λόγους.  

  

5) Μία από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η γεωθερμική, η οποία έχει 

πολλές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Αναζητήστε σε 

βιβλιογραφικές και άλλες πηγές αυτές τις εφαρμογές της γεωθερμίας και 

καταγράψτε ΄τες σε έναν κατάλογο.  

 

Απάντηση  

Οι μεγάλες θερμοκρασίες στο εσωτερικό της γης αποτελούν μια ατέλειωτη πηγή 

ενέργειας (γεωθερμική). Όσο μπαίνουμε μέσα στη γη, κατά μέσο όρο κάθε τριάντα 

μέτρα η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 1°C. Η απόσταση αυτή που ανάλογα με τις 

συνθήκες του φλοιού της γης μεταβάλλεται εκφράζεται με τον όρο γεωθερμική 

βαθμίδα. Σε ορισμένες περιοχές η γεωθερμική βαθμίδα είναι 1-10 μέτρα και 

χαρακτηρίζονται από την παρουσία σε μικρά βάθη πετρωμάτων υψηλών 

θερμοκρασιών που ζεσταίνουν το νερό που κυκλοφορεί. Τα γεωθερμικά αυτά πεδία 

(π.χ. Μήλος, Λέσβος) αξιοποιούνται με γεωτρήσεις που φέρνουν το νερό ή ατμούς 

στην επιφάνεια για διάφορες χρήσεις (θέρμανση, ιαματικά λουτρά και παραγωγή 

ενέργειας).  

Συνεπώς, η γεωθερμική ενέργεια είναι λάθος να ισχυριστούμε ότι έχει πολλές 

εφαρμογές στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Η χρήση της είναι περιορισμένη και 

εντοπίζεται μόνο στις περιοχές που οι γεωλογικές συνθήκες το επιτρέπουν. 

  

5.7 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΘΕΙ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

 

  Η ανεξέλεγκτη και αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων, η συνεχώς αυξανόμενες 

απαιτήσεις σε υλικά αγαθά και η πληθυσμιακή έκρηξη οδηγούν τα ενεργειακά 

αποθέματα σε συρρίκνωση και το περιβάλλον σε καταστροφή με τραγικές 

συνέπειες για τη ζωή στον πλανήτη μας. 

  Οι δασικές εκτάσεις συνεχώς μειώνονται και μετατρέπονται σε καλλιεργούμενη 

γη, η χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων αυξάνεται προκειμένου να αυξηθεί η 
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παραγωγή και να αντιμετωπιστούν οι διογκούμενες απαιτήσεις σε τρόφιμα, το 

επίπεδο ρύπανσης του αέρα, των υδάτων και του εδάφους έφτασε σε οριακά 

επίπεδα και ο άνθρωπος συνεχίζει το καταστροφικό του έργο, χωρίς να σκέφτεται 

τις μελλοντικές γενιές. 

  Η συνειδητοποίηση των κινδύνων από τους απλούς πολίτες δεν αρκεί να πείσει τις 

κυβερνήσεις των μεγάλων κρατών να συνυπογράψουν και να εφαρμόσουν 

συνθήκες περιορισμού της ρύπανσης και προστασίας του περιβάλλοντος, που θα 

αφορούν και θα δεσμεύουν όλα τα κράτη της γης. Το οικονομικό κόστος τέτοιων 

μέτρων είναι τεράστιο και δυσβάστακτο για τις φτωχές χώρες, ενώ ταυτόχρονα οι 

πλουσιότερες χώρες δεν δείχνουν διάθεση οικονομικής συνδρομής.  

  Οι άνθρωποι μπροστά στον μεγάλο κίνδυνο από την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος εφαρμόζουν μεθόδους για την μείωση της ρύπανσης και την 

εξοικονόμηση ενέργειας. Η βελτίωση των καυσίμων και των μηχανών 

εσωτερικής καύσης, η μείωση των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων, η 

ανακύκλωση των υλικών, που δεν βιοδιασπώνται (PVC, πλαστικές σακούλες)  ή 

βιοδιασπώνται  πολύ  δύσκολα, ο βιολογικός καθαρισμός, η ασφαλή και 

χρήσιμη διάθεση των απορριμμάτων και η χρήση ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας αποτελούν μεθόδους που έχουν στόχο την βελτίωση της κατάστασης 

και την επαναφορά των ισορροπιών στο περιβάλλον. 

  Στόχος όλων μας πρέπει να είναι η αειφορική ανάπτυξη ως μοντέλο διαχείρισης 

των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων, δηλαδή μιας ανάπτυξης που 

διασφαλίζει τις δικές μας ανάγκες χωρίς να υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων 

γενεών. 

 

Ερωτήσεις - εργασία της σελίδας 166 του σχολικού βιβλίου. 

  

– Καταγράψτε αντικείμενα που μπορεί να βρείτε στον κάδο απορριμμάτων 

του σπιτιού σας και του σχολείου σας. 

–  Σημειώστε στον κατάλογό σας με (+) ποια από αυτά τα αντικείμενα μπορεί 

να ανακυκλωθούν. 

– Συζητήστε στην τάξη για ποιο λόγο τα αντικείμενα αυτά δεν έχουν 

τοποθετηθεί σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης. 
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– Τι μπορείτε να κάνετε με τους συμμαθητές σας, για να λυθεί το πρόβλημα 

της ανακύκλωσης στην περιοχή σας; 

  

Απάντηση 

– Στον κάδο απορριμμάτων του σπιτιού μας και του σχολείου μπορούμε να 

βρούμε αντικείμενα, όπως λάστιχα, υφάσματα, μπάζα και οικοδομικά υλικά, χαρτικά 

(εφημερίδες, βιβλία, περιοδικά, τετράδια, τηλεφωνικούς καταλόγους, χαρτιά 

περιτυλίγματος, κ.λ.π.), πλαστικά (συσκευασίες, φιάλες, παιδικά παιχνίδια, κ.λ.π.), 

αλουμινένια κουτιά, κονσέρβες, σίδερα, γυάλινες φιάλες, βαζάκια, μπουκαλάκια, 

υπολείμματα τροφών, φύλλα δέντρων, κλαδιά, χόρτα και άλλα οργανικά υλικά.  

– Τα αντικείμενα που ανακυκλώνονται είναι όσα αποτελούνται από μέταλλο 

(αλουμίνιο, σίδηρο, κ.λ.π.), πλαστικό, χαρτί και γυαλί.  

– Η σημασία της ανακύκλωσης είναι καθοριστική, αφού αφ’ ενός παρατείνουμε τη 

διάρκεια ζωής των χώρων διάθεσης των απορριμμάτων, αφού αυτά τα υλικά δεν 

φτάνουν στις χωματερές και αφ’ ετέρου προστατεύουμε και εξοικονομούμε σε 

σημαντικό βαθμό τους φυσικούς πόρους. Οι λόγοι που πιθανόν τα προς ανακύκλωση 

αντικείμενα δεν έχουν τοποθετηθεί σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης, σχετίζονται με 

την μη ύπαρξη τέτοιων κάδων και με την αδιαφορία των κατοίκων και των δήμων να 

συμμετάσχουν  σε παρόμοια προγράμματα. Για την μη ύπαρξη των κάδων οι δήμοι 

έχουν την ευθύνη, ενώ η αδιαφορία που δείχνουν οι κάτοικοι σχετίζεται με την 

άγνοιά τους γύρω από τα θέματα της ανακύκλωσης, από την έλλειψη ενημέρωσης, 

αλλά και από τη μη ύπαρξη ικανοποιητικών οικονομικών κινήτρων. Το κόστος 

ανακύκλωσης των απορριμμάτων είναι πολύ υψηλότερο από το κόστος της ταφής και 

επομένως οι δήμοι δεν μπορούν να σηκώσουν εύκολα την σχετική δαπάνη. 

Επομένως, εκτός από την θέληση και την άριστη οργάνωση, μια τέτοια προσπάθεια 

θα απαιτούσε την χρηματοδότηση από την κεντρική διοίκηση. Από το 1985 ξεκίνησε 

για πρώτη φορά ένα πειραματικό πρόγραμμα διαλογής χαρτιού, γυαλιού και 

μετάλλων σε δέκα δήμους της Αττικής, χρηματοδοτούμενο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Το 

πρόγραμμα απαιτεί τον διαχωρισμό των απορριμμάτων στην πηγή τους, δηλαδή από 

τον ίδιο τον πολίτη που έπρεπε να διαχωρίζει τα τρία υλικά και να τα ρίχνει στους 

ειδικούς κάδους, στο κόκκινο τα μέταλλα, στο μπλε τα γυάλινα αντικείμενα, και στο 

πράσινο τα χαρτιά, που είχαν τοποθετηθεί σε κεντρικά σημεία σε κάθε δήμο. Σήμερα 

χρηματοδοτούνται πάνω από 60 δήμοι για παρόμοια προγράμματα. Η επιτυχία 

τέτοιων προγραμμάτων εξαρτάται κυρίως από τους πολίτες. Απαιτείται πριν από 
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όλα η συνειδητοποίηση της ανάγκης ανακύκλωσης των απορριμμάτων 

προκειμένου να προστατευτεί το περιβάλλον.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 800 εκατομμύρια κουτάκια αλουμινίου που 

χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, 25-30 % πηγαίνουν για ανακύκλωση, 

από τους 125.000 τόνους γυαλιού που καταναλώνουμε, περίπου 20% ανακυκλώνεται, 

από περίπου 800.000 τόνους χαρτιού, ανακυκλώνεται το 30%, ενώ από περίπου 1 

δισεκατομμύριο πλαστικά μπουκάλια νερού ή αναψυκτικών, ανακυκλώνεται μόνο το 

1%. Πρέπει να τονιστεί ότι η παραγωγή ενός τόνου συμβατικού χαρτιού από χημικό 

πολτό δημιουργεί έξι φορές περισσότερη μάζα υγρών αποβλήτων, με 216 φορές 

περισσότερο ρυπαντικό φορτίο από ότι η παρασκευή ενός τόνου ανακυκλωμένου 

χαρτιού και ένα κιλό ανακυκλωμένο αλουμίνιο εξοικονομεί 4 κιλά ορυκτού βωξίτη. 

Οι προσπάθειες στη χώρα μας έχουν συστηματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Η 

Ελληνική Εταιρία Ανάκτησης και Ανακύκλωσης έχει    προχωρήσει   στην 

κατασκευή   μονάδας   ανάκτησης     υλικών συσκευασίας στην πρωτεύουσα, ενώ 

προγραμματίζονται παρόμοιες μανάδες από τοπικούς φορείς στην Πάτρα, τη Λήμνο 

και τη Ζάκυνθο.  

– Πρέπει οι μαθητές, η σχολική κοινότητα, οι γονείς, οι περιβαλλοντικές 

οργανώσεις να συνεργαστούν στην οργάνωση της ανακύκλωσης. Μπορεί ακόμη να 

ζητηθεί η συνδρομή του δήμου, της Νομαρχίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. 

Οι μαθητές θα μεριμνήσουν ώστε το απορρίμματα να διαχωρίζονται στην πηγή τους 

και τα προς ανακύκλωση υλικά να συγκεντρώνονται ή στους ειδικούς κάδους που θα 

τοποθετήσει ο δήμος ή σε σημεία που θα υποδείξουν οι μαθητές. Τα απορρίμματα 

περισυλλέγονται και αξιοποιούνται από την εγχώρια βιομηχανία αλουμινίου, 

πλαστικού, γυαλιού και χαρτιού.    

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ 

 

  Τι γνωρίζετε για τον βιολογικό καθαρισμό; 

  

Τα αστικά λύματα περιέχονται στους υπονόμους του αποχετευτικού συστήματος 

και προέρχονται από σπίτια, εμπορικά καταστήματα, βιομηχανίες και από 

γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις. Τα λύματα περιέχουν 

αιωρούμενα στερεά σωματίδια, διαλυμένα οργανικά υλικά (χαρτί, κόπρανα, ούρα, 
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σαπούνια, απορρυπαντικά, λίπη, έλαια και υπολείμματα τροφών), ανόργανα 

συστατικά (άμμο, άργιλο, αμμωνία, φώσφορο, μεταλλικές ενώσεις, κ.λ.π.) και 

μικροοργανισμούς. Η δυσάρεστη οσμή και το χρώμα τους οφείλεται στο οργανικό 

υλικό, το οποίο υφίσταται αναερόβια διάσπαση. Η ανεξέλεγκτη διάθεση των 

λυμάτων στους υδάτινους αποδέκτες (κλειστούς κόλπους, λίμνες, ποτάμια) προκαλεί 

ρύπανση και συνθήκες ευτροφισμού. Η μικροβιακή διάσπαση του οργανικού υλικού 

έχει ως αποτέλεσμα την κατανάλωση του οξυγόνου των υδάτινων αποδεκτών και 

δημιουργία αναερόβιων συνθηκών με συνέπεια την έκλυση αφόρητης δυσοσμίας. Για 

να αποφευχθεί η ρύπανση επιβάλλεται η επεξεργασία των λυμάτων με μια διαδικασία 

που ονομάζεται βιολογικός καθαρισμός και αποσκοπεί στην μείωση του οργανικού 

φορτίου και στον καθαρισμό των λυμάτων. 

Ο σχεδιασμός εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού είναι μια συνθετική 

εργασία που απαιτεί το συνδυασμό βιολογικών, τεχνολογικών και οικονομικών 

παραγόντων. Μια συνήθη εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυμάτων αποτελείται 

από το μηχανικό καθαρισμό, το βιολογικό καθαρισμό και την επεξεργασία της 

λάσπης. Τα στάδια επεξεργασίας των λυμάτων  περιλαμβάνουν:   α)  την 

προεπεξεργασία,  που συνίσταται  στην εσχάρωση, την εξάμμωση, την απολίπανση, 

την επεξεργασία των οσμών και τη φυσικοχημική επεξεργασία (κροκίδωση), β) την 

πρωτοβάθμια καθίζηση, που συνίσταται στην πρωταρχική καθίζηση σε ειδική 

δεξαμενή και στη συλλογή της λάσπης (ιλύος) για χώνευση, γ) τον βιολογικό 

καθαρισμό, όπου γίνεται η αερόβια επεξεργασία των λυμάτων και η διάσπαση των 

διαλυμένων οργανικών υλικών με την συμμετοχή μικροοργανισμών, δ) την 

δευτεροβάθμια καθίζηση, που περιλαμβάνει την δεξαμενή τελικής καθίζησης και τη 

συλλογή της ενεργούς λάσπης (μικροβιακής βιομάζας), ε) την απολύμανση με 

χλωρίωση του νερού που πέφτει στον υδάτινο αποδέκτη, στ) την επεξεργασία της 

λάσπης (ιλύος), που περιλαμβάνει την αναερόβια χώνευση (μικροβιακή 

επεξεργασία), την παραγωγή βιοαερίου (μεθανίου), την πάχυνση της 

σταθεροποιημένης λάσπης και το σύστημα αφυδάτωσης της λάσπης. 

Η προεπεξεργασία είναι μια αναγκαία διαδικασία που έχει σκοπό να 

απομακρύνει όλα τα αιωρούμενα στερεά, τα βαριά υλικά διαμέτρου μεγαλύτερη από 

200 μ, τα λίπη, τα κολλοειδή συστατικά, τα θειούχα και να απαλλάξει τα λύματα από 

τις δυσάρεστες οσμές. Η προεπεξεργασία έχει την δυνατότητα να μειώσει κατά 85-

90% τα αιωρούμενα υλικά και να μειώσει την απαίτηση για βιοχημική κατανάλωση 

οξυγόνου (ΒΟD5) κατά 60-70 %. 
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Η πρωτοβάθμια καθίζηση γίνεται σε μεγάλες δεξαμενές και επιτρέπουν την 

απομάκρυνση 85-95 % των ουσιών που καθιζάνουν, το 50-65 % των αιωρούμενων 

υλικών και  το 25-50 % του BOD. Η λάσπη που καταβυθίζεται συλλέγεται και 

απομακρύνεται από την δεξαμενή. 

Με το βιολογικό καθαρισμό επιτυγχάνεται η μείωση του οργανικού φορτίου 

εφαρμόζοντας την μέθοδο της ενεργοποιημένης βιομάζας. Με μια τεράστια 

συγκέντρωση από μικροοργανισμούς σε μικρό χώρο εξασφαλίζεται ο 

αυτοκαθαρισμός σε λίγες ώρες, κάτι που θα χρειαζόταν μέρες  στον  υγρό  αποδέκτη.  

Η  διαδικασία αυτή απαιτεί  την   παρουσία 

οξυγόνου (αερόβια επεξεργασία) και συνεπώς τον συνεχή τεχνητό αερισμό της 

δεξαμενής. Επιδίωξη του βιολογικού καθαρισμού είναι η οξείδωση των οργανικών 

ουσιών σε τελικά προϊόντα, όπως διοξείδιο του άνθρακα, νερό, οξείδια του αζώτου 

και του φωσφόρου και η μετατροπή των οργανικών ενώσεων σε μικροβιακή βιομάζα. 

Η φάση αυτή είναι πολύ κρίσιμη δεδομένου ότι πρόκειται για ένα βιολογικό σύστημα 

που βρίσκεται σε δυναμική ισορροπία και μπορεί οι λάθος χειρισμοί ή η παρουσία 

βαρέων μετάλλων, δηλητηρίων, αναστολέων της μικροβιακής ανάπτυξης να 

οδηγήσουν σε κατάρρευση το σύστημα. 

Με την δευτεροβάθμια καθίζηση (διαύγαση) διαχωρίζεται η ενεργός βιομάζα 

της δεξαμενής οξυγόνωσης σε, κατά το δυνατόν καθαρό νερό και σε συμπυκνωμένη 

βιομάζα που θα επανακυκλοφορεί. 

Μετά τη δευτεροβάθμια καθίζηση τα λύματα περνούν στην απολύμανση 

(χλωρίωση). Σκοπός είναι η θανάτωση όλων των παθογόνων μικροβιακών στελεχών, 

πριν το «καθαρό» νερό πέσει στον υδάτινο αποδέκτη. 

Η επεξεργασία της λάσπης με τη αναερόβια χώνευση είναι μια βιολογική διαδικασία 

σ’ ένα κλειστό χώρο χωρίς αέρα, που επιτρέπει μια σημαντική εξουδετέρωση των 

οργανικών υλικών διαμέσου μιας βακτηριακής ζύμωσης που παράγει μεθάνιο. Το 

μεθάνιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καύσιμο υλικό και να συμβάλλει στην 

εξοικονόμηση ενέργειας.    

  

  Μια από τις εναλλακτικές ήπιες μορφές ενέργειας προέρχεται από την 

αξιοποίηση της ολικής βιομάζας. Με ποιους τρόπους γίνεται η αξιοποίηση 

αυτή και ποιο το ενεργειακό μας κέρδος. 
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Η ηλιακή ενέργεια που φτάνει ετησίως στη γη υπολογίζεται σε 3
.
10

24
 joules, ενώ 

τα υπολογιζόμενα ορυκτά ενεργειακά αποθέματα αντιστοιχούν περίπου σε 4,3
.
10

22
 

joules, δηλαδή στην ηλιακή ενέργεια 5,2 ημερών. Τα φυτά απορροφούν ενέργεια με 

τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης ή βιομετατροπής της τάξης των 3
.
10

21 
joules, που 

αντιστοιχεί στο 1‰ της συνολικής ηλιακής ενέργειας. Η αποδοτικότητα της 

βιομετατροπής της ηλιακής ενέργειας δεν ξεπερνά το 5-6%, αφού τα φυτά έχουν 

ανάγκη ενέργειας για την διατήρησή τους στη ζωή και την ανάπτυξη. Ο φυτικός 

κόσμος, μέσω της φωτοσύνθεσης, παράγει μια ποικιλία από οργανικά προϊόντα, όπως 

τα λιγνοκυτταρινούχα (10
11

 τόνους ετησίως), οι βιταμίνες και τα αλκαλοειδή.  

Η φυτική οργανική ύλη μαζί με την οργανική ύλη που περιέχεται σε ζωικής 

προέλευσης απόβλητα και στα απορρίμματα, αποτελούν το ενεργειακό δυναμικό 

κάθε χώρας, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας με μια 

ποικιλία από μεθόδους που άλλες εφαρμόζονται και άλλες βρίσκονται σε πειραματικό 

ή πιλοτικό στάδιο. Μια από τις μεθόδους αυτές είναι η καύση με σκοπό την 

επανάκτηση θερμότητας και μια άλλη η θερμοχημική αεριοποίηση και 

υγροποίηση της βιομάζας, που αφορούν την παραγωγή καυσίμου αερίου (μίγμα 

μονοξειδίου του άνθρακα, αιθυλενίου, ακετυλενίου, προπυλενίου και βενζολίου) ή 

την παραγωγή καυσίμου λαδιού (πυρόλυση). Ένας εναλλακτικός τρόπος 

επεξεργασίας περιλαμβάνει την συμμετοχή μικροοργανισμών, οι οποίοι επιτελούν 

αλκοολική ζύμωση ή μεθανογένεση. Η αιθανόλη που παράγεται από ζύμωση και 

απόσταξη φυτικών προϊόντων, όπως το ζαχαρότευτλο, το ζαχαροκάλαμο, οι σπόροι, 

το άχυρο των δημητριακών και η ξυλεία, ονομάζεται «πράσινο πετρέλαιο» και μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο, αλλά και ως πρόδρομο του αιθυλενίου, που αποτελεί 

τη βάση της χημικής βιομηχανίας. Το μεθάνιο ή βιοαέριο που παράγεται από 

αξιοποίηση των ζωικών κυρίως απορριμμάτων με την συμμετοχή των 

μεθανοπαραγωγών βακτηρίων, εκτός από καύσιμο (με θερμιδική απόδοση 

μεγαλύτερη του πετρελαίου) χρησιμοποιείται στην πετροχημική βιομηχανία, αφού 

μετατρέπεται εύκολα σε ακετυλένιο, καθώς και για την παραγωγή υδραερίου, 

υδροκυανίου, άμορφου άνθρακα, και αλογονοπαραγώγων. 

Γενικά, μπορούμε να πούμε ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων αποτελεί μια 

μελλοντική προοπτική που θα δώσει την δυνατότητα αξιοποιώντας οργανικά 

απόβλητα και απορρίμματα αφενός να αντικαταστήσει αντάξια τις παραδοσιακές 

ορυκτές πηγές ενέργειας και αφετέρου να συμβάλλει στην αποσυμφόρηση του 

περιβάλλοντος από ρυπογόνες πηγές και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
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  Εκτός από την ανακύκλωση, γνωρίζετε άλλους σύγχρονους τρόπους 

διαχείρισης των απορριμμάτων και επεξεργασίας των αποβλήτων; 

  

Απορρίμματα ή στερεά απόβλητα είναι ουσίες ή αντικείμενα από τα οποία ο 

κάτοχος τους θέλει να απαλλαγεί ή επιβάλλεται να διατεθούν ελεγχόμενα για το 

συμφέρον του συνόλου. Το σύνολο των ενεργειών που συντελούν στην κατά το 

δυνατό μικρότερη επίδραση των απορριμμάτων στο περιβάλλον και στη μεγαλύτερη 

δυνατή αξιοποίησή τους, ονομάζεται διαχείριση των απορριμμάτων. Η διαχείριση 

περιλαμβάνει την συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των 

απορριμμάτων. Κάθε κάτοικος των αστικών κέντρων παράγει 0,8-0,9 κιλά 

απορρίμματα  την ημέρα, ενώ για τις αγροτικές περιοχές η ποσότητα αυτή είναι 0,6-

0,7 Kg/ημέρα. Η σύνθεση των απορριμμάτων αυτών είναι: ζυμώσιμα οργανικά υλικά 

57%, χαρτί 20%, πλαστικό 7%, μέταλλα 4%, ύφασμα-ξύλα-δέρμα-λάστιχα 4%, γυαλί 

3%, αδρανή υλικά 1%, υπόλοιπα 4% . Εκτός από την διαδικασία προσωρινής 

αποθήκευσης (κάδοι απορριμμάτων), συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων, 

που είναι εργασία πολύ σημαντική και με μεγάλο κόστος, η διάθεση των 

απορριμμάτων αποτελεί το κρισιμότερο στάδιο, αφού σχετίζεται άμεσα με τη 

ρύπανση του περιβάλλοντος.  

Οι κυριότεροι μέθοδοι διάθεσης των απορριμμάτων είναι η υγειονομική ταφή, 

η βιοσταθεροποίηση (παραγωγή εδαφοβελτιωτικού) σε συνδυασμό με ανακύκλωση 

ή όχι και η καύση. Από τις μεθόδους αυτές η υγειονομική ταφή έχει το μικρότερο 

κόστος επένδυσης και το μικρότερο κόστος λειτουργίας.  

Η υγειονομική ταφή προϋποθέτει τεράστιες εκτάσεις, σημαντικά έργα υποδομής 

για την στεγανοποίηση του πυθμένα και των πλευρών του χώρου διάθεσης, για την 

κατασκευή δικτύου αποστράγγισης, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας περιμετρικά 

του χώρου, έργα και μέτρα προστασίας κατά των εκλυόμενων αερίων (μεθανίου), 

κατασκευή εξωτερικού και εσωτερικού οδικού δικτύου, περίφραξη, βοηθητικές 

κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανικός εξοπλισμός.  

Η βιοσταθεροποίηση περιλαμβάνει χώρους για μηχανική διαλογή, για ζύμωση, 

για αποθήκευση του τελικού προϊόντος, και σημαντικό μηχανικό εξοπλισμό. Η 
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διάθεση του τελικού προϊόντος είναι αρκετά δύσκολη και παρουσιάζει προβλήματα, 

όπως την ύπαρξη βαρέων μετάλλων.  

Η καύση προϋποθέτει υψηλό κόστος επένδυσης και λειτουργίας, ενώ ταυτόχρονα 

προκύπτουν και προβλήματα που σχετίζονται με την διάθεση της τέφρας ή την 

έκλυση καυσαερίων και αιωρούμενων σωματιδίων που ρυπαίνουν τον ατμοσφαιρικό 

αέρα. 

Σημαντικά είναι τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προέρχονται από την 

ανεξέλεγκτη απόρριψη , αλλά και από τα ειδικά απορρίμματα, που λόγω ειδικής 

σύστασης ή ποσότητας απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση. Στα ειδικά απορρίμματα 

περιλαμβάνονται τα τοξικά και επικίνδυνα χημικά υλικά, τα ραδιενεργά υλικά, τα 

παλιά αυτοκίνητα και μεγάλες ποσότητες αδρανών υλικών. Στις μεθόδους 

διαχείρισή τους μπορούμε να αναφέρουμε την αποτέφρωση, τη χημική, 

ηλεκτροχημική ή βιολογική επεξεργασία, την εναπόθεση στο έδαφος, τη διάθεση 

στη θάλασσα ή σε ορυχεία. 

Σε ότι αφορά την επεξεργασία των αποβλήτων, εκτός από τον βιολογικό 

καθαρισμό, έχουν αναπτυχθεί και άλλα εναλλακτικά συστήματα, που αξιοποιούν 

φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες της φύσης για να επιτύχουν το στόχο 

τους. Στα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται τεχνητές λίμνες, στις οποίες γίνεται 

αερόβια ή αναερόβια αποικοδόμηση και καθίζηση, παρουσία συγκεκριμένων 

φυτικών ειδών που συμβάλλουν στην οξυγόνωση των αποβλήτων. Επίσης, μπορούμε 

να σημειώσουμε τον καθαρισμό αποβλήτων σε τεχνητούς υγρότοπους, με την 

συμμετοχή στη διαδικασία αυτή των καλαμιών, των βούρλων και άλλων υδρόφιλων 

φυτών και τα εδαφικά συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων. Τα εναλλακτικά 

συστήματα εφαρμόζονται με επιτυχία στις Η.Π.Α και σε άλλες χώρες και απαιτούν 

σωστό σχεδιασμό με την συμμετοχή διαφόρων επιστημόνων, έχουν χαμηλό κόστος 

κατασκευής και λειτουργίας και επιτυγχάνουν ένα πολύ υψηλό βαθμό καθαρισμού.      

       

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Συμπληρώστε με την κατάλληλη λέξη τα κενά στις προτάσεις που 

ακολουθούν:  

– Οι φυσικοί πόροι είναι πηγές από τις οποίες ο άνθρωπος μπορεί να 

παραλάβει _____________ ή __________ για να καλύψει τις καθημερινές του 

ανάγκες. 
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– Όταν μειώνεται το όζον, αυξάνεται η ____________ ακτινοβολία που 

φτάνει στην επιφάνεια της Γης. 

– Το νερό είναι ένας από τους _____________ φυσικούς πόρους. 

– Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι το φαινόμενο εγκλωβισμού της 

_____________ ακτινοβολίας επάνω από την επιφάνεια της Γης. 

  

Απάντηση 

  

– Οι φυσικοί πόροι είναι πηγές από τις οποίες ο άνθρωπος μπορεί να παραλάβει 

υλικά ή ενέργεια για να καλύψει τις καθημερινές του ανάγκες. 

– Όταν μειώνεται το όζον, αυξάνεται η υπεριώδης ακτινοβολία που φτάνει στην 

επιφάνεια της Γης. 

– Το νερό είναι ένας από τους ανανεώσιμους φυσικούς πόρους. 

– Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι το φαινόμενο εγκλωβισμού της θερμικής 

ακτινοβολίας επάνω από την επιφάνεια της Γης. 

2)  Αυτό το σήμα που υπάρχει στα αντικείμενα από ανακυκλωμένο 

υλικό και το ίδιο σήμα με ανοιχτόχρωμα βέλη                 στα αντικείμενα των 

οποίων το υλικό μπορεί να ανακυκλωθεί. Αναζητήστε στα αντικείμενα του 

σπιτιού σας ποια προϊόντα έχουν τα σήματα αυτά. 

  

Απάντηση 

  

Δυστυχώς τα σήματα αυτά δεν υπάρχουν σε πολλά αντικείμενα του σπιτιού μας. 

Μπορούμε να τα συναντήσουμε τυπωμένα στις συσκευασίες κυρίως Ιταλικών 

προϊόντων ή Γερμανικών και σπανίως ή καθόλου σε Ελληνικά προϊόντα. Ο κάθε 

μαθητής θα αναζητήσει τέτοια προϊόντα στο σπίτι του ή στα ράφια ενός μεγάλου 

Super Market και θα τα καταγράψει. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε 

συσκευασίες από σοκολάτες, φιαλίδια οδοντόκρεμας, ζελατίνα τυλίγματος τροφίμων, 

αλουμινόχαρτο, χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, χαρτομάντιλα και ορισμένα κουτάκια 

αλουμινίου. Τα γυάλινα μπουκάλια δεν έχουν τα σχετικά σήματα, όπως και πολλά 

άλλα προϊόντα αν και προέρχονται εν μέρει ίσως από ανακυκλούμενη πρώτη ύλη. 
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3) Να συμπληρώσετε το σταυρόλεξο: 

  

Απάντηση 

  

 

  

4) Στην καθημερινή ζωή μας χρησιμοποιούμε πολλά προϊόντα φυτικής και 

ζωικής προέλευσης. Σκεφτείτε και καταγράψτε πέντε φυτικούς και πέντε 

ζωικούς οργανισμούς καθώς και τα αγαθά που προσφέρουν αυτοί στον άνθρωπο. 

  

Απάντηση 

  

Τα μεγάλα κωνοφόρα δέντρα, ελάτη, πεύκο, η οξιά, η βελανιδιά, προσφέρουν 

εκτός από την αναψυχή και την ομορφιά του τοπίου, μέσα σε ένα δάσος, και τη 

ξυλεία τους για την κατασκευή επίπλων και χαρτιού.  Τα  αγρωστώδη  φυτά,   

σιτάρι,   κριθάρι,   καλαμπόκι,   σίκαλη, αποτελούν σημαντικότατες καλλιέργειες, 

χρήσιμες και απαραίτητες για την διατροφή ανθρώπων και ζώων. Η ελιά, τα 

οπωροφόρα δέντρα, το βαμβάκι, η ντοματιά, αποτελούν φυτικούς οργανισμούς που 

τα προϊόντα τους είναι αναντικατάστατα. 

Πολλοί ζωικοί οργανισμοί χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο γιατί του 

προσφέρουν προϊόντα διατροφής, κρέας, γάλα, αυγά. Μπορούμε ενδεικτικά να 

αναφέρουμε τα κοτόπουλα, τη γαλοπούλα, τις αγελάδες, τα βοοειδή, τις κατσίκες, τα 
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πρόβατα, τους χοίρους, τα ψάρια και τα υπόλοιπα θαλασσινά οστρακοειδή και 

μαλάκια. 

  

5) Να κατασκευάσετε μια τροφική αλυσίδα, στην οποία ο άνθρωπος θα είναι 

καταναλωτής τελευταίας τάξης. 

  

Απάντηση 

   

Φυτοπλακτό  → ζωοπλακτό → μικρά καρκινοειδή   → ψάρι →                 

                                 άνθρωπος. 

Φύλλα των δέντρων  →κάμπιες   →   έντομα    →  πουλιά  →  άνθρωπος. 

Χορτάρι  →φυτοφάγα ζώα (αγελάδες, κατσίκες, πρόβατα) → άνθρωπος. 

  

  

6) Με τις ακόλουθες τροφικές αλυσίδες να κατασκευάσετε ένα τροφικό 

πλέγμα. 

Βελανιδιά - ακρίδα - πασχαλίτσα 

Βελανιδιά - ακρίδα - δρυοκολάπτης 

Βελανιδιά - μελίγκρα - δρυοκολάπτης 

  

Απάντηση 

  

                            δρυοκολάπτης 

 

 

 πασχαλίτσα 

  

                                                  μελίγκρα 

                                     

                          ακρίδα 

                                                                                             

 

                βελανιδιά 
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7) Τι είναι οι παραγωγοί και ποια η σημασία τους για τους καταναλωτές; 

  

Απάντηση 

  

Παραγωγοί είναι οι αυτότροφοι οργανισμοί που με τη λειτουργία της 

φωτοσύνθεσης παράγουν από μόνοι τους τις οργανικές ουσίες που τους είναι 

απαραίτητες. Ουσιαστικά οι παραγωγοί αποθηκεύουν την ηλιακή ενέργεια και 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση μιας τροφικής αλυσίδας  από 

καταναλωτές και για τη ροή ενέργειας που χαρακτηρίζει τα οικοσυστήματα. Η 

σημασία των παραγωγών για τους καταναλωτές είναι καθοριστική αφού χωρίς τους 

παραγωγούς δεν υπάρχει αποθήκευση ενέργειας και δημιουργία τροφικών σχέσεων. 

Η ύπαρξη των καταναλωτών εξαρτάται συνεπώς από τους παραγωγούς. 

  

8) Ποιες είναι οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη ρύπανση του εδάφους; 

Με ποιους τρόπους μπορούμε να εμποδίσουμε τη ρύπανση αυτή; 

  

Απάντηση 

  

Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη ρύπανση του εδάφους μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής: 

α) Πρόκληση διαταράξεων των οικοσυστημάτων από τις ανεξέλεγκτες 

χωματερές, που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές  ή αύξηση του πληθυσμού των 

επικίνδυνων για την υγεία τρωκτικών. 

β) Διάβρωση και απόπλυση των εδαφών εξαιτίας ανθρώπινων παρεμβάσεων, που 

υποβαθμίζουν το οικοσύστημα μειώνοντας δραματικά την φυτοκάλυψη. 

γ) Υποβάθμιση και καταστροφή των οικοσυστημάτων από τα λιπάσματα, τα 

φυτοφάρμακα, τις τοξικές ουσίες και τα ραδιενεργά απόβλητα, που πέφτουν στο 

έδαφος. 

δ) Ρύπανση των υπογείων νερών από τη ταφή των απορριμμάτων. 

Οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να εμποδίσουμε την ρύπανση είναι οι 

ακόλουθοι: 

i) Προστασία, διατήρηση και αύξηση της υπάρχουσας φυτοκάλυψης. 

ii) Διαχείριση των απορριμμάτων και τοξικών αποβλήτων με τέτοιο τρόπο ώστε 

να μην ρυπαίνεται το περιβάλλον. Προς αυτή την κατεύθυνση η υγειονομική ταφή ή 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 334 

η καύση των σκουπιδιών και η ασφαλή διάθεση των τοξικών και ραδιενεργών 

αποβλήτων είναι επιβεβλημένη. Οι ανεξέλεγκτες χωματερές δεν δικαιολογείται να 

υπάρχουν και να δημιουργούν προβλήματα. 

iii) Δραστική μείωση των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και εφαρμογή 

σύγχρονων γεωργικών μεθόδων και βιολογικών καλλιεργειών. 

iv) Αλλαγή της νοοτροπίας και αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, που θα αποτρέπει 

όσους ρυπαίνουν το περιβάλλον να συνεχίζουν το καταστρεπτικό τους έργο.  

  

9) Τι μπορούμε να κάνουμε, για να περιορίσουμε τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα που απορρέουν από τις ενεργειακές ανάγκες μας ; 

  

Απάντηση 

  

Οι ενεργειακές μας ανάγκες καλύπτονται από τις μη ανανεώσιμες πηγές, την 

κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων, πετρελαίου, κάρβουνου, κ.λ.π. με τρόπο ώστε 

να επιβαρύνεται το περιβάλλον από τις εκπομπές καυσαερίων και από την διάθεση 

αποβλήτων στους υδάτινους αποδέκτες. Οι εκπομπές καυσαερίων μπορεί να 

περιοριστούν στο ελάχιστο με τη χρήση ειδικών φίλτρων από τις βιομηχανίες, 

καταλυτών από τα αυτοκίνητα, και με τη σωστή ρύθμιση όλων των μηχανών 

εσωτερικής και εξωτερικής καύσεως. Επίσης, η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, ηλιακή, αιολική υδροηλεκτρική, βιομάζας, αποτελεί μια αναγκαιότητα, 

έτσι ώστε και το περιβάλλον να προστατευτεί και να εξασφαλιστεί η αειφορική 

διαχείριση των ορυκτών καυσίμων. Η χρήση της πυρηνικής ενέργειας και ιδιαίτερα 

της πυρηνικής σύντηξης μπορεί να επιτευχθεί τα επόμενα χρόνια και να δώσει 

οριστική λύση στα ενεργειακά προβλήματα της ανθρωπότητας, χωρίς να επιβαρύνει 

το περιβάλλον. 

Σημαντικότατο πρόβλημα και απειλή για το περιβάλλον, που σχετίζεται έμμεσα 

με τις ενεργειακές ανάγκες των ανθρώπων, είναι η εκχερσώσεις των τροπικών δασών 

και συνεχής χρησιμοποίηση των χλωροφθορανθράκων και των προωθητικών αερίων 

που βλάπτουν το όζον. Η ανισότητα μεταξύ πλούσιων και φτωχών κρατών συνεχώς 

διευρύνεται και συνιστά καθοριστικό, παράγοντα καταστροφής του περιβάλλοντος. Η 

λύση βρίσκεται μόνο στην κατεύθυνση της παγκοσμιοποίησης των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και στην υποχρέωση των πλούσιων χωρών να καλύψουν το κόστος των 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 335 

μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και της στροφής προς τις ήπιες μορφές 

ενέργειας. 

  

10) Γράψτε ένα γράμμα στο Νομάρχη σας, στο οποίο θα επισημάνετε τα 

προβλήματα ρύπανσης της ατμόσφαιρας, των νερών και του εδάφους του Νομού 

σας και να προτείνεται συγκεκριμένες λύσεις, που θα βοηθήσουν στην επίλυσή 

τους. 

  

Απάντηση 

  

Οι μαθητές είναι σε θέση να γνωρίζουν τα προβλήματα του περιβάλλοντος στην 

περιοχή τους. Η ρύπανση της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδάφους σε μερικές 

περιοχές είναι εντονότατη, ενώ σε άλλες περιοχές τα οικοσυστήματα έχουν υποστεί 

μικρές διαταράξεις, ενώ αλλού παραμένουν ακόμη ανεπηρέαστα Έτσι, ανά περίπτωση 

οι μαθητές πρέπει να επισημάνουν τα κατά τόπους περιβαλλοντικά προβλήματα και να 

προτείνουν τις ενδεδειγμένες λύσεις με βάση όσα έμαθαν στα πλαίσια της διδασκαλίας 

της Οικολογίας 

  

11) Κάνετε μια μικρή έρευνα και τεκμηριώστε σε μια παράγραφο εάν μπορεί 

ένα οικοσύστημα να λειτουργήσει χωρίς αποικοδομητές. 

  

Απάντηση 

  

Οι αποικοδομητές (βακτήρια και μύκητες) εξασφαλίζουν ενέργεια μετατρέποντας 

τις οργανικές ουσίες που υπάρχουν στη νεκρή οργανική ύλη σε απλές ανόργανες 

ενώσεις που χρησιμοποιούνται ξανά από τα φυτά. Συνεπώς, οι μικροβιακοί 

οργανισμοί κλείνουν τους κύκλους των τροφικών αλυσίδων συμμετέχοντας 

ταυτόχρονα στην ανακύκλωση των στοιχείων (βιογεωχημικούς κύκλους). Είναι 

σαφές λοιπόν ότι για να λειτουργήσει ένα φυσικό οικοσύστημα είναι απαραίτητη η 

παρουσία των αποικοδομητών. 

 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, εκτός από τα φυσικά οικοσυστήματα, που 

τροφοδοτούνται μόνο με ηλιακή ενέργεια, με ετήσια ροή ενέργειας 2.000 Kcal/M
2
, 

υπάρχουν και τα ημι-φυσικά οικοσυστήματα που τροφοδοτούνται με ηλιακή και 

ανθρωπογενή ενέργεια, όπως οι καλλιέργειες, με ροή ενέργειας 20.000 Kcal/M
2
 και 
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τα αστικο-βιομηχανικά οικοσυστήματα που τροφοδοτούνται μόνο από τον άνθρωπο, 

που παρουσιάζουν ετήσια ροή ενέργειας 2x10
6
 Kcal/M

2
. Τα φυσικά και ημι-φυσικά 

οικοσυστήματα λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο παρουσιάζοντας τις ίδιες δομές. Σε 

αυτά οι αποικοδομητές παίζουν καταλυτικό ρόλο και η παρουσία τους είναι 

απαραίτητη. Τα αστικο-βιομηχανικά οικοσυστήματα λειτουργούν με εντελώς 

διαφορετικές δομές, χωρίς να υπάρχουν δομημένα τροφικά πλέγματα και 

αλληλεπίδραση βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων με τον τρόπο που αναλύσαμε 

στα φυσικά οικοσυστήματα. Τα οικοσυστήματα αυτά μπορούν να λειτουργούν χωρίς 

την παρουσία των αποικοδομητών. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ 

  

1) Χαρακτηρίστε με τη λέξη σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: 

α) Η τούνδρα συναντάται γύρω από τους πόλους της γης. 

β) Τα φυτά και οι μικροοργανισμοί ανήκουν στους αβιοτικούς παράγοντες του 

οικοσυστήματος. 

γ) Η τροφική αλυσίδα ξεκινάει πάντα από έναν παραγωγό. 

δ) Ενδημικά είναι τα είδη που μπορούν να επιβιώνουν κάτω από αντίξοες 

περιβαλλοντικές συνθήκες. 

ε) Πολλές φορές μετά την πυρκαγιά το δάσος αναζωογονείται.  

  

2) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις ή φράσεις της δεξιάς στήλης με αυτές της 

αριστερής: 

απόβλητα                                             όξινη βροχή 

μόλυνση                                                παραγωγοί 

θαλάσσιο πάρκο Αλονήσου              όζον 

απορρίμματα                                         νέφος 

διοξείδιο του άνθρακα                        βιολογικός καθαρισμός 

αιολική ενέργεια                                 Μεσογειακή φώκια 

χλωροφθοράνθρακες                           φαινόμενο θερμοκηπίου 

διοξείδιο του θείου                              ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι 

ατμοσφαιρική ρύπανση                       ανακύκλωση 

φωτοσυνθετικοί οργανισμοί               παθογόνοι μικροοργανισμοί 
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3) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει 

σωστά την κάθε πρόταση: 

Ι. Το 1980 ως το 1997 αποτεφρώθηκαν από τις πυρκαγιές πάνω από  

    α) 3,5 εκατομμύρια στρέμματα. 

    β) 7,5 εκατομμύρια στρέμματα. 

    γ)  15 εκατομμύρια στρέμματα. 

ΙΙ. Η όξινη βροχή προκαλείται από 

    α) την υπερβολική εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα. 

    β) τις θερμές αέριες μάζες στο μέσο του Ειρηνικού ωκεανού. 

    γ) από την έκλυση διοξειδίων του αζώτου και του θείου. 

ΙΙΙ. Η γεωθερμική ενέργεια  

     α) προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

     β) ευθύνεται για την ρύπανση των θαλασσών με πετρελαιοειδή. 

     γ) προέρχεται από την εγκλωβισμένη θερμική ενέργεια στο             

     εσωτερικό της γης.  

ΙV) Τα τροφικά πλέγματα δημιουργούνται από 

     α) τις πολύπλοκες τροφικές σχέσεις των οργανισμών. 

     β) την συσχέτιση των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων. 

     γ) τα μεταναστευτικά και ενδημικά πουλιά των υγρότοπων. 

  

4) Συμπληρώστε με την κατάλληλη λέξη τα  κενά στις προτάσεις που 

ακολουθούν: 

– Οι ___________  καλύπτουν τεράστιες εκτάσεις με μέτριο έως χαμηλό χορτάρι 

χωρίς δέντρα. 

– Οι τροπικές _____________ απλώνονται συνήθως έξω από τα όρια των 

τροπικών δασών. 

– Η ____________ εκφράζει την ποικιλία των μορφών ζωής που υπάρχουν σε 

μια περιοχή ή σε όλη τη γη. 

– Οι περιοχές που παραμένουν ανεπηρέαστες ή έχουν επηρεαστεί ελάχιστα  από 

τις ανθρώπινες δραστηριότητες χαρακτηρίζονται ως_____________ . 

– Αν και οι πυρκαγιές δεν είναι πάντοτε ___________ , η κύρια αιτία τους είναι 

οι _________ . 

– Μόρια ________ , ελευθερώνονται στον αέρα από αυτοκίνητα που δεν 

χρησιμοποιούν _________ βενζίνη. 
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– Το φαινόμενο Ελ Νίνιο εμφανίζεται όταν οι _________ άνεμοι εξασθενούν και 

τα ζεστά νερά ____________ κάπου στο κέντρο του Ειρηνικού. 

– Σήμερα, η απορρύπανση των θαλασσών από τις ____________ γίνεται με την 

χρησιμοποίηση γενετικά __________ βακτηρίων. 

  

5) Χαρακτηρίστε με τη λέξη σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: 

α) Η ρύπανση δεν είναι δυνατόν να προκληθεί από φυσικά αίτια. 

β) Ο μόλυβδος προκαλεί αποπληξία και μαθησιακές δυσκολίες. 

γ) Τα τελευταία διακόσια χρόνια, η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα στην 

ατμόσφαιρα αυξάνεται συνεχώς. 

δ) Ο καπνός και τα αιωρούμενα σωματίδια ευθύνονται για τη δημιουργία της 

τρύπας του όζοντος. 

ε) Η υδροηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις υδατοπτώσεις καλύπτει το 

1/5 της παραγόμενης παγκόσμιας ενέργειας. 

  

6) Δώστε τους ορισμούς: οικοσύστημα, βιοτικοί παράγοντες, βιοκοινότητα, 

βιότοπος, καταναλωτές, βιοποικιλότητα, υγρότοποι, αειφορία, εθνικός δρυμός, 

ρύπανση, μόλυνση, ανακύκλωση. 

  

Απαντήσεις 

  

1) α) Σωστό, β) Λάθος, γ) Σωστό, δ) Λάθος, ε) Σωστό. 

2)   

                            απόβλητα                                             όξινη βροχή 

                               μόλυνση                                            παραγωγοί 

θαλάσσιο πάρκο Αλοννήσου                                          όζον 

                        απορρίμματα                                            νέφος 

         διοξείδιο του άνθρακα                                           βιολογικός καθαρισμός 

                αιολική ενέργεια                                            Μεσογειακή φώκια 

           χλωροφθοράνθρακες                                           φαινόμενο θερμοκηπίου 

             διοξείδιο του θείου                                          ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι 

        ατμοσφαιρική ρύπανση                                          ανακύκλωση 

      φωτοσυνθετικοί οργανισμοί                                          παθογόνοι μικροοργανισμοί 
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3) Ι) β, ΙΙ) γ, ΙΙΙ) γ, ΙV) α. 

4) – στέπες, – σαβάνες, – βιοποικιλότητα, – εθνικά πάρκα, – ανθρωπογενείς, 

εμπρησμοί, – μολύβδου, αμόλυβδη, – αληγείς, λιμνάζουν, – πετρελαιοκηλίδες, 

μεταλλαγμένων. 

5) α) Λάθος, β) Σωστό, γ) Σωστό, δ) Λάθος, ε) Σωστό 

6) Οικοσύστημα: Το σύστημα των αβιοτικών και βιοτικών παραγόντων μιας 

περιοχής και οι μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. 

_________    : Είναι οποιαδήποτε μονάδα που περιλαμβάνει όλους τους 

οργανισμούς που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με το περιβάλλον με τέτοιο τρόπο 

ώστε μια ροή ενέργειας να οδηγεί σε σαφώς καθορισμένη τροφική δομή, βιολογική 

ποικιλότητα και ανακύκλωση της ύλης. 

Βιοτικοί παράγοντες: Το σύνολο των οργανισμών των μικροβιακών, φυτικών 

και ζωικών οργανισμών, καθώς και η στενή σύνδεση, αλληλεπίδραση και 

αλληλεξάρτηση που υπάρχει ανάμεσά τους. 

Βιοκοινότητα: Το σύνολο των διαφορετικών πληθυσμών που ζουν, μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, σε μια περιοχή. 

Βιότοπος: Ο τόπος που ζει, αναπτύσσεται και αναπαράγεται ένας πληθυσμός ή 

ένας οργανισμός. 

Καταναλωτές: Οι ετερότροφοι οργανισμοί που τρέφονται με φυτά ή άλλα ζώα. 

Βιοποικιλότητα: Το σύνολο των διαφορετικών μορφών ζωής που ζουν σε μια 

περιοχή ή σε όλη τη γη. 

Υγρότοποι: Είναι περιοχές που καλύπτονται μόνιμα ή περιοδικά από νερό, ή 

περιοχές υγρές για μεγάλα χρονικά διαστήματα. 

Αειφορία: η διαχείριση των οικοσυστημάτων ή των φυσικών πόρων με τέτοιο 

τρόπο ώστε αφ΄ ενός να εξασφαλίζονται οι ανάγκες του παρόντος, αλλά αφ΄ ετέρου 

να διασφαλίζεται το μέλλον των οικοσυστημάτων προς όφελος των επόμενων 

γενεών. 

Εθνικός δρυμός: Το εθνικό πάρκο που το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος του 

καλύπτεται από δασική έκταση. 

Ρύπανση: ονομάζεται κάθε διαταραχή των φυσικών, χημικών ή βιολογικών 

χαρακτηριστικών του αέρα, του εδάφους ή των νερών που μπορεί να επηρεάσει 

δυσμενώς τους οργανισμούς.  
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______ : ονομάζεται η εισαγωγή στο περιβάλλον ουσιών, θορύβων ή 

ακτινοβολιών σε συγκεντρώσεις που προκαλούν βλάβη στην υγεία, στους 

οργανισμούς και στα υλικά.  

Μόλυνση: Η ρύπανση που οφείλεται σε παθογόνους μικροοργανισμούς. 

Ανακύκλωση: Η διαδικασία κατά την οποία διάφορα άχρηστα υλικά των 

απορριμμάτων συλλέγονται και επαναχρησιμοποιούνται για την κατασκευή 

καινούργιων.   
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6. ΕΞΕΛΙΞΗ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

  Theodosius Dobzhansky: «τίποτε στην Βιολογία δεν έχει νόημα χωρίς το φως της 

εξέλιξης». 

  Εξέλιξη είναι το φαινόμενο να αλλάζουν μορφή τα έμβια όντα με το πέρασμα του 

χρόνου, κάποια είδη να χάνονται, άλλα να μεταβάλλονται (αναγένεση) και άλλα 

να διχάζονται σε δύο ή περισσότερα νέα είδη (κλαδογένεση).  

  Μέχρι σήμερα, έχουν αναγνωριστεί πάνω από 1,5 εκατομμύρια είδη οργανισμών 

και είναι βέβαιο πως υπάρχουν πολλά ακόμη που δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί. 

Αυτή η μεγάλη ποικιλία στη μορφή, στο μέγεθος ή στα χαρακτηριστικά οφείλεται 

κυρίως στη γενετική ταυτότητα κάθε οργανισμού, αλλά και στη μεγάλη 

ποικιλότητα των περιβαλλοντικών παραμέτρων που υπάρχει πάνω στη γη.  

  Όμως παρόλο την μεγάλη ποικιλομορφία οι οργανισμοί παρουσιάζουν σημαντικές 

ομοιότητες και κοινές βασικές βιοχημικές διαδικασίες. Μερικές από τις 

ομοιότητες αυτές είναι: α) η δομή του DNA και του RNA, που είναι πανομοιότυπη 

από τους ιούς μέχρι τον άνθρωπο, β) οι πρωτεΐνες συνθέτονται από 20 μόνο 

διαφορετικά αμινοξέα και παρουσιάζουν ομολογία μεταξύ των διαφόρων 

οργανισμών, γ) ο μηχανισμός δράσης των ενζύμων και ο ρόλος του ΑΤΡ είναι 

κοινός για όλους τους οργανισμούς, δ) ο μεταβολισμός των υδατανθράκων, των 

λιπών και των πρωτεϊνών, ο γενετικός κώδικας, ο μηχανισμός διπλασιασμού και 

μεταγραφής του DNA, καθώς και η διαδικασία της πρωτεϊνοσύνθεσης 

παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες σε όλους τους  οργανισμούς.  Η  βιοχημική  

ενότητα  των  οργανισμών  αποτελεί 

ένδειξη για την κοινή προέλευση της ζωής στη γη και απόδειξη για την εξέλιξη των 

οργανισμών. 

  

Εργασία της σελίδας 173 του σχολικού βιβλίου 

  

Να ονομάσετε και να καταγράψετε τα μήλα της εικόνας. 
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Απάντηση   

  

Οι ποικιλίες της μηλιάς φτάνουν σε όλο των κόσμο τις 2.000. Στην Ελλάδα η 

καλλιέργεια είναι πολύ διαδεδομένη με ποικιλίες θερινές, φθινοπωρινές και 

χειμωνιάτικες. Μια από τις κυριότερες φθινοπωρινές ποικιλίες είναι η ντελίτσιους με 

τις κόκκινες παραλλαγές της (στάρκιν, ριχάτεντ, κ.ά.) και η γκόλντεν ντελίτσιους, 

που ο καρπός της είναι στρόγγυλος, ομαλός, κίτρινος, λεπτόφλουδος, με 

χαρακτηριστικά καστανά στίγματα και αρωματική γεύση. Μια άλλη φθινοπωρινή 

ποικιλία είναι η μπέλφορτ, με καρπό αρκετά ζουμερό, με χονδρή φλούδα, στρόγγυλο, 

συνήθως κατά το μισό κόκκινο (πολλές φορές και ολόκληρο). Επίσης, οι ποικιλίες 

τζόναθαν ή «αμερικάνικη», με καρπό στρόγγυλο, μέτριο, κατακόκκινο και μπλακ 

μπεν Ντέιβις, με στρόγγυλους σκουροκόκκινους καρπούς και γεύση προς το ξινό. 

Στις φθινοπωρινές ποικιλίες ανήκουν τα φιρίκια και τα κυδωνόμηλα. Οι 

χειμωνιάτικες ποικιλίες Μ. Αλέξανδρος, σκιούπια, ρενέτες, κ.ά, καλλιεργούνται στην 

περιοχή της Φλώρινας και σε άλλα μέρη σε μικρότερη έκταση. 

Στη φωτογραφία του βιβλίου μπορούμε να ξεχωρίσουμε  τα φιρίκια, τα 

ντελίτσιους με τις κόκκινες παραλλαγές, τα γκόλντεν ντελίτσιους, τα μπέλφορτ και τα 

μπλακ μπεν Ντέϊβις και τα ξινόμηλα. 

  

6.1 ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

  Η Κοσμολογία, είναι ένας κλάδος της Αστρονομίας που ασχολείται με τη γενική 

δομή και την προέλευση του σύμπαντος, η ηλικία του οποίου υπολογίζεται σε 10-

12 δισεκατομμύρια χρόνια. Στο σύμπαν υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο γαλαξίες 

και περίπου 100 δισεκατομμύρια αστέρια σε κάθε γαλαξία. Οι γαλαξίες 

συγκροτούνται σε 17 σμήνη γαλαξιών με μέση διάμετρο 2-3 εκατομμύρια έτη 

φωτός. Σε έναν από αυτούς τους γαλαξίες βρίσκεται ο δικό μας ήλιος και ο 

πλανήτης Γη ως ένα απειροελάχιστο μόριο του σύμπαντος, που μορφοποιήθηκε 

πριν από 5-6  δισεκατομμύρια χρόνια. Η αρχή της ιστορίας της γης δεν είναι 

καλά γνωστή. Το παλαιότερο πέτρωμα πάνω στη γη (στη Γροιλανδία) έχει ηλικία 

3,9 δισεκ. χρόνια, ενώ πετρώματα από τη σελήνη έδωσαν ηλικίες περίπου 4,65 
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δισεκατομμύρια χρόνια. Η μορφή του πλανήτη μας στην αρχή της δημιουργίας του 

ήταν πολύ διαφορετική, τα πυρακτωμένα υλικά έδωσαν την θέση τους στην 

στρωμάτωση του πυρήνα, του μανδύα και του φλοιού, ενώ τα πτητικά υλικά που 

διέφυγαν από το εσωτερικό σχημάτισαν την ατμόσφαιρα και την υδρόσφαιρα. 

Κάτω από αυτές τις αδιευκρίνιστες αρχικές συνθήκες πριν από περίπου 3,8 

δισεκατομμύρια χρόνια εμφανίστηκαν οι πρώτες κυτταρικές μορφές που έμοιαζαν 

με τα σημερινά βακτήρια. Αυτή ήταν η αρχή της εξελικτικής πορείας που έδωσε 

όλα τα σημερινά είδη των οργανισμών. 

  Οδηγός μας στην παρακολούθηση αυτής της εξελικτικής πορείας είναι τα 

απολιθώματα. Απολιθώματα είναι τα απομεινάρια ζωντανών οργανισμών που 

έζησαν στο παρελθόν. Μπορεί να είναι αποτυπώματα, είτε μέρος του ζωντανού 

οργανισμού, κυρίως οστά ή άλλα σκληρά τμήματα του σώματος, που μέσω μιας 

φυσικής διαδικασίας διατηρήθηκαν έως σήμερα και μας μαρτυρούν  την ιστορία 

της ζωής στον πλανήτη μας. Τα απολιθώματα αποτελούν τα στοιχεία που μας 

επιτρέπουν να διακρίνουμε ομοιότητες ανάμεσα στους σημερινούς οργανισμούς 

και σε εκείνους του παρελθόντος και να υποθέσουμε την εξελικτική πορεία των 

διαφόρων ειδών και τη διαδοχή των μορφών ζωής στο γεωλογικό χρόνο. Είναι 

δηλαδή το «αρχείο» της Γης ή το «αρχείο» της εξέλιξης. 

  

ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ "ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΓΗΣ"  

  

  Η απολίθωση ως διαδικασία είναι πολύ σπάνια αφού το οργανικό μέρος των 

οργανισμών αποσυντίθενται με μεγάλη ευκολία από μικροβιακούς  και 

περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η αποσύνθεση αυτή μπορεί να αποτραπεί ή να 

ελαχιστοποιηθεί αν ο νεκρός οργανισμός θαφτεί ή καλυφθεί από διάφορα 

γεωλογικά στρώματα (ιζήματα, τέφρα, κ.λ.π.) με τρόπο ώστε να συντελεστεί 

σταδιακή αντικατάσταση των οργανικών μορίων από ανόργανα  υλικά. Είναι 

αυτονόητο ότι ελάχιστοι οργανισμοί θα βρεθούν σε τέτοιες συνθήκες και είναι 

πιθανό ότι ολόκληρες ομάδες ειδών να μην έχουν απολιθωθεί, επειδή δεν 

βρέθηκαν στις κατάλληλες συνθήκες απολίθωσης. Η εύρεση των απολιθωμάτων 

είναι πολύ σπάνια και αποτελεί τυχαίο γεγονός. Η μελέτη των απολιθωμάτων είναι 

αντικείμενο της επιστήμης της Παλαιοντολογίας. Από εξελικτική άποψη τα 

απολιθώματα τα διακρίνουμε σε: α) συντηρητικά, που ανήκουν σε οργανισμούς 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 344 

με μεγάλη οριζόντια και κατακόρυφη εξάπλωση, που έζησαν δηλαδή σε πολλές 

περιοχές της γης και για πολλές γεωλογικές εποχές και β) χαρακτηριστικά,  που  

ανήκουν  σε  οργανισμούς  με  μεγάλη οριζόντια αλλά μικρή κατακόρυφη 

εξάπλωση, είχαν δηλαδή πλατιά εξάπλωση, αλλά εξαφανίστηκαν γρήγορα. 

  Οι συνηθέστεροι τρόποι απολίθωσης είναι η απασβέστωση, η φωσφορίωση και η 

πυριτίωση, όταν η οργανική ουσία αντικαταθίσταται από ανθρακικό ασβέστιο, 

από άμορφο φωσφορικό ασβέστιο και από διοξείδιο του πυριτίου, αντίστοιχα. Η 

ενανθράκωση, που παρατηρείται συνήθως στα φυτά (σπάνια στα ζώα) γίνεται 

όταν τα φυτά θαφτούν σε ελώδεις περιοχές ή εκβολές ποταμών, όπου εξαιτίας των 

αναερόβιων συνθηκών σήπονται από ειδικούς αναερόβιους μικροοργανισμούς 

σχηματίζοντας νέες οργανικές ενώσεις, όπως λιγνίνη, φουσίνη, κ.ά. Ένα άλλο 

είδος απολίθωσης είναι η εκμαγείωση, που παρατηρείται όταν το αρχικό λείψανο 

που έχει ταφεί κάπου, διαλυθεί από διαλυτικούς παράγοντες του εδάφους και 

αφήσει πάνω στο πέτρωμα το αποτύπωμά του. Η περιλίθωση αναφέρεται στην 

περίπτωση που το φυτό ή ο σκελετός του ζώου περιβάλλονται και προστατεύονται 

από ένα φλοιό ανθρακικού ασβεστίου ή άμορφου διοξειδίου του πυριτίου. Η 

μουμιοποίηση είναι μια διαδικασία διατήρησης, όπου το σώμα του ζώου 

αποξηραίνεται καθολικά. Αυτό συμβαίνει σε θερμά και ξηρά κλίματα, μέσα σε 

σπηλιές ή κοντά σε ηφαίστεια μέσα σε ρωγμές. Κατά την ταρίχευση το σώμα του 

ζώου διατηρείται γιατί έχει βυθιστεί μέσα σε στεγανή ουσία, όπως το ρετσίνι των 

πεύκων, που μετατρέπεται σταδιακά σε κεχριμπάρι. Απολιθώματα είναι ακόμα και 

αυτά που προέρχονται από φυσική κατάψυξη, όπως τα μαμούθ της Σιβηρίας που 

εξαφανίστηκαν πριν από 100.000 χρόνια και βρέθηκαν πολύ καλά διατηρημένα 

μέσα σε πάγους. Οι ιστοί του σώματος, ακόμη και η τροφή στο στομάχι των ζώων 

βρέθηκε άφικτη δίνοντας σημαντικότατες πληροφορίες για την χλωρίδα της 

εποχής.  

  Σημαντικότατο στοιχείο για την σωστή αξιολόγηση ενός απολιθώματος είναι η 

ακριβής χρονολόγησή του. Υπάρχουν δύο είδη χρονολόγησης η σχετική 

χρονολόγηση, όπου το απολίθωμα τοποθετείται σε μιά χρονολογική σειρά σε 

σχέση με άλλα ευρήματα από την περιοχή ή σε σχέση με το γεωλογικό στρώμα 

στο οποίο βρέθηκε και η χρονομετρική χρονολόγηση, όπου προσδιορίζεται η 

ακριβής ηλικία ενός δείγματος. Πολλές φορές είναι σκόπιμο και κρίσιμο να  γίνει  

χρονολόγηση τόσο  του γεωλογικού στρώματος, όσο 
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και του απολιθώματος, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.  

  Οι μέθοδοι χρονολόγησης είναι: α) η χρονολόγηση με φθόριο, όπου 

υπολογίζεται ο φθοριοαπατίτης που περιέχεται στα οστά από μια τοποθεσία, β) η 

ραδιοχρονολόγηση, όπου με βάση το χρόνο υποδιπλασιασμού ενός ραδιενεργού 

στοιχείου όπως του άνθρακα (C
14

), του ουρανίου (U
238

), του καλίου-αργού (K
40

-

Ar
40

), που περιέχονται σε ένα εύρημα μπορεί να υπολογιστεί η ηλικία του, γ) η 

χρονολόγηση με βάση την τροχιά διάσπασης (fission track), όπου γίνεται 

καταμέτρηση των μικροσκοπικών σηράγγων που διανοίγονται στους κρυστάλλους 

ζιρκονίου από τις ραδιενεργές διασπάσεις του ουρανίου, δ) η χρονολόγηση με 

βάση την ρακεμοποίηση των αμινοξέων (μετατροπή τους από L- σε D- 

αμινοξέα), ε) χρονολόγηση με Παλαιομαγνητισμό, που βασίζεται στο γεγονός ότι 

το μαγνητικό πεδίο της Γης αλλάζει περιοδικά (κάθε 0,5-1 εκατομμύριο χρόνια), 

σε κατεύθυνση και ένταση με συνέπεια οι αλλαγές να καταγράφονται στα 

μαγνητικά υλικά. 

  Τα χαρακτηριστικότερα απολιθώματα που έχουν βρεθεί και μαρτυρούν την 

εξελικτική πορεία των οργανισμών είναι: α) οι σπόγγοι, οι γραπτόλιθοι και οι 

τριλοβίτες, της Κάμβριου περιόδου (600 εκατομμύρια χρόνια πριν), β) ο 

κεφαλασπίς και οι πλακόδερμοι ιχθύες και ο Κλαδοσέλαχος που ανήκει στους 

χονδριχθύες, γ) Οι κοιλάκανθοι, οι πιθανοί πρόγονοι των πρώτων αμφιβίων, δ) τα 

πρώτα χερσαία φυτά τα ψιλοψίδια, λυκοπόδια και πολυκόμπια της Σιλουρίου 

περιόδου (500 εκ. χρόνια πριν), ε) τα αμφίβια και οι αμμωνίτες της Δεβονίου 

περιόδου (405 εκ. χρόνια πριν), τα έντομα και τα μεγάλα πτεριδόφυτα της 

Λιθανθρακοφόρου περιόδου (345 εκ. χρόνια πριν), στ) τα Γυμνόσπερμα φυτά και 

τα Ερπετά στο τέλος του Παλαιοζωϊκού αιώνα (250 εκ. χρόνια πριν), που 

εξαπλώνονται κυρίως στο Μεσοζωϊκό αιώνα (230-63 εκ. χρόνια), ζ) τα κωνοφόρα, 

οι Δεινόσαυροι, οι αμμωνίτες, που δεσπόζουν στην Τριαδική και Ιουρασική 

περίοδο (230-135 εκ. χρόνια), η) η Αρχαιοπτέρυγα, ο πρόγονος των πτηνών, που 

εμφανίζεται στην Ιουρασική περίοδο και τα Αγγειόσπερμα φυτά και τα πρώτα 

θηλαστικά στην Κρητιδική περιόδο (135-63 εκ. χρόνια), θ) τα Πρωτεύοντα που 

εμφανίζονται στο τέλος της Κρητιδικής περιόδου και κατά την Παλαιόκαινο εποχή 

(65-53 εκ. χρόνια πριν), ι) ο Αυστραλοπίθηκος, στην Πλειόκαινο περίοδο (5-1,8 

εκ. χρόνια πριν) και οι ανθρωπίδες 2 εκατομμύρια χρόνια πριν στην αρχή της 
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Πλειστόκαινου περιόδου, κ) πολλά δείγματα του Homo erectus (1,8 εκ. χρόνια έως 

150 χιλιάδες χρόνια πριν) και Homo sapiens (< 300-250 χιλιάδες χρόνια πριν). 

  Ο Ελλαδικός χώρος αν και πέρασε μέσα από εντονότατες γεωλογικές 

ανακατατάξεις, είναι πλούσιος από ευρήματα. Τα εντυπωσιακότερα από αυτά είναι 

το απολιθωμένο δάσος στη Μυτιλήνη, οι Αμμωνίτες της Επιδαύρου, ο 

Μεσοπίθηκος ο Πεντελικός του Πικερμίου, ο Ελλαδοπίθηκος  ο  ημιόρθιος  της 

Εύβοιας, ο άνθρωπος  του  σπηλαίου των Πετραλώνων (Homo erectus) και ο 

ανθρώπινος σκελετός Μεσολιθικής εποχής του Σπηλαίου Φράγχθη της Αργολίδας. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της αριστερής στήλης με τις κατάλληλες 

λέξεις της δεξιάς στήλης: 

                              απολίθωμα                             μαμούθ 

                              διατήρηση                              αρχαιοπτέρυγα 

                              αποτυπώματα                        αμμωνίτης 

  

Απάντηση 

  

                              απολίθωμα                                          μαμούθ 

                              διατήρηση                                           αρχαιοπτέρυγα 

                              αποτυπώματα                                      αμμωνίτης 

  

  

2) Nα προσπαθήσετε να κάνετε σωστές προτάσεις χρησιμοποιώντας τις 

λέξεις: απολίθωμα, αποτύπωμα, διατήρηση, αμμωνίτης, αρχαιοπτέρυγα. 

  

Απάντηση 

  

– Το απολίθωμα δημιουργείται με την αντικατάσταση της οργανικής ύλης από 

ανόργανα μόρια. 

– Ονομάζουμε απολίθωμα κάθε ίχνος παλιάς ζωής που συναντάμε σήμερα στα 

πετρώματα. 
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– Απολιθώματα βρίσκουμε σχεδόν αποκλειστικά στα ιζηματογενή πετρώματα. 

  

– Το αποτύπωμα που αφήνουν οι οργανισμοί πάνω στα διάφορα πετρώματα 

μπορεί να μας δώσει σημαντικότατες πληροφορίες για την χλωρίδα και την πανίδα 

των προγενέστερων γεωλογικών εποχών. 

– Ένας τρόπος διατήρησης της μορφής των οργανισμών που έζησαν στο 

παρελθόν είναι η αποτύπωση. 

– Ένα από τα σπουδαιότερα ευρήματα είναι το αποτύπωμα μιας αρχαιοπτέρυγας. 

  

– Από τους κυριότερους τρόπους διατήρησης είναι ο εγκλωβισμός σε ρετσίνι, 

που μετατρέπεται σε ήλεκτρο, και η απότομη ψύξη και ο εγκλεισμός σε πάγο. 

– Η διατήρηση ενός οργανισμού του παρελθόντος σε άριστη κατάσταση μπορεί 

να μας δώσει πάρα πολλές πληροφορίες για την εξελικτική πορεία του οργανισμού, 

αλλά και για την χλωρίδα και πανίδα της εποχής. 

– Η διατήρηση των εγκλωβισμένων εντόμων σε κεχριμπάρι είναι άριστη. 

  

– Απολιθώματα αμμωνίτη βρέθηκαν στην Επίδαυρο. 

– Οι Αμμωνίτες της Επιδαύρου είναι της Τριαδικής περιόδου, 200 εκ, χρόνια 

πριν. 

– Οι αμμωνίτες που έχουν εξαφανιστεί από το τέλος του Κρητιδικού, ανήκουν 

στην κλάση των κεφαλόποδων και στο φύλο των μαλακίων. 

  

– Η αρχαιοπτέρυγα θεωρείται ο πρόγονος των πτηνών. 

– Η αρχαιοπτέρυγα συγκεντρώνει χαρακτηριστικά  ερπετών και πτηνών. 

– Η αρχαιοπτέρυγα έζησε κατά την Ιουρασική περίοδο του Μεσοζωϊκού αιώνα 

πριν από 150 εκατομμύρια χρόνια. 

  

 3) Να ερευνήσετε σε ποιες περιοχές της Ελλάδας έχουν βρεθεί απολιθώματα 

και να σημειώσετε στο χάρτη της Ελλάδας τις περιοχές αυτές. 

  

Απάντηση 

  

Στην Ελλάδα έχουν βρεθεί σημαντικότατα απολιθώματα όπως o Mεσοπίθηκος ο 

Πεντελικός στα στρώματα της Μειοκαίνου στο Πικέρμι, το Hipparion (ιππάριο) του 
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Πικερμίου της Αττικής, ο Αμμωνίτης της Επιδαύρου (200 εκ. χρόνια πριν), οι 

στεφανοκερατίτες στην Κέρκυρα και στη Κεφαλονιά και στην Ήπειρο, ο ιππουρίτης 

του Κερατοβουνίου Χαιρωνίας (Κρητιδικής περιόδου), ο άνθρωπος του σπηλαίου 

των Πετραλώνων (Homo erectus), το απολιθωμένο δάσος της Μυτιλήνης και της 

Θράκης, ο Ελλαδοπίθηκος ο ημιόρθιος στην Εύβοια, τα πλειοκαινικά εργαλεία στη 

θέση Περδίκκας κοντά στην Πτολεμαΐδα, τα Μειοκαινικά τεχνοσκευάσματα στην 

Τρίλλια της Χαλκιδικής, τα Μειοκαινικά και Πλειστοκαινικά φυτικά απολιθώματα 

της Δυτικής Μακεδονίας,  τα μειοκαινικά ελασματοβράγχια της περιοχής Τσοτυλίου 

Κοζάνης, τα παλαιοανθρωπολογικά ευρήματα της Μέσα Μάνης, ο σκελετός του 

ελέφαντα στο λεκανοπέδιο της Πτολεμαΐδας, τα απολιθώματα ελεφάντων στη Νάξο 

και την Τήλο, ο ανθρώπινος σκελετός Μεσολιθικής εποχής του Σπηλαίου Φράγχθη 

της Αργολίδας, τα υπολείμματα του Μεσολιθικού ανθρώπου στο σπήλαιο 

«Κοκκινοβούνι» της Αττικής, το κρανίο Νεολιθικής εποχής της Χοιροσπηλιάς στη Ν. 

Λευκάδα, το γυναικείο κρανίο Νεολιθικής εποχής στα Αγιωργίτικα Αρκαδίας, τα 300 

Μινωικά κρανία στην Κρήτη και πολλά άλλα ευρήματα της εποχής του Μετάλλου, 

των κλασσικών και ρωμαϊκών χρόνων, που απλώνονται σε πολλά μέρη της Ελλάδας 

από την Θράκη έως την Κρήτη.  

  

6.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

  Η εξέλιξη αντικατοπτρίζει την ικανότητα της ζωής να προσαρμόζεται σε 

καινούργια περιβάλλοντα. Στο πολυπαραγοντικό σύστημα που κατευθύνει την 

εξέλιξη και την δημιουργία νέων ειδών (ειδογένεση) περιλαμβάνονται η 

μετάλλαξη, η μετανάστευση, ο ανασυνδυασμός, η τυχαία γενετική εκτροπή και 

η φυσική επιλογή. Η ειδογενετική πορεία περνάει μέσα από τις διαδικασίες της 

αναγένεσης (ή φυλετικής εξέλιξη) και της κλαδογένεσης (ή διχοτομικής 

ειδογένεσης). Η αναγένεση συνίσταται σε αλλαγές που γίνονται σε ένα είδος με το 

πέρασμα του χρόνου, όπως για παράδειγμα, η εμφάνιση νέων οργάνων και η 

ανάπτυξη νέων τρόπων προσαρμογής στο περιβάλλον. Η κλαδογένεση συμβαίνει 

όταν ένα είδος διασπάται σε δύο η περισσότερα είδη, που εξελίσσονται 

ανεξάρτητα.  
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  Τα διάφορα είδη των οργανισμών που ζουν σήμερα μάθαμε να τα ξεχωρίζουμε 

από την εμφάνισή τους (φαινότυπο), με τρόπο ώστε να μπορούμε να 

ομαδοποιήσουμε τους πληθυσμούς και να τους εντάξουμε στο ένα ή το άλλο είδος. 

Το είδος όμως δεν ορίζεται μόνο με το κριτήριο της μορφολογικής ομοιότητας, 

αλλά κυρίως με το μιξιολογικό κριτήριο, σύμφωνα με το οποίο στο ίδιο είδος 

ανήκουν ένα σύνολο από πληθυσμούς ή οργανισμούς που μπορούν να 

διασταυρωθούν μεταξύ τους (ανταλλάξουν γονίδια) και να δώσουν γόνιμους 

απογόνους. Το είδος είναι βιολογική μονάδα και γενετικά μονωμένο από άλλα 

είδη.  

  Για παράδειγμα στο ίδιο είδος «σκύλος» ανήκουν το μικροσκοπικό τσιουάουα και 

το μεγαλόσωμο σκυλί της ράτσας του Αγίου Βερνάρδου, ενώ σε διαφορετικά είδη 

ανήκουν το κουνέλι και ο λαγός, που τόσο πολύ μοιάζουν μεταξύ τους. Η διαφορά 

είναι ότι οι ράτσες των σκύλων (ποικιλίες ή υποείδη) δεν είναι γενετικά 

απομονωμένες, μπορούν να διασταυρώνονται και να δίνουν γόνιμους απογόνους, 

αν και λόγω μεγέθους τα συγκεκριμένα υποείδη σκύλων είναι αδύνατο να 

γονιμοποιηθούν κάτω από φυσικές συνθήκες (μηχανική απομόνωση). Επιπλέον, 

δεν αρκεί η ικανότητα διασταύρωσης, αλλά πρέπει και οι απόγονοι να είναι 

γόνιμοι. Το άλογο και το γαϊδούρι για παράδειγμα διασταυρώνονται μεταξύ τους, 

αλλά δίνουν το μουλάρι, που είναι στείρο. Επομένως οι δύο οργανισμοί δεν 

μπορούν να καταταγούν στο ίδιο είδος. 

  Όλα τα είδη που ζουν σήμερα προέρχονται από εξελικτική διαδικασία και 

είναι μεταξύ τους περισσότερο ή λιγότερο απομακρυσμένα ανάλογα με τον 

χρόνο που έχει περάσει από την στιγμή του διαχωρισμού τους, αλλά και με το 

χρόνο που χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί η σημερινή τους μορφή. Επομένως, 

δύο είδη που ζουν σήμερα, όπως ο λύκος και ο σκύλος ή το τσακάλι και ο σκύλος, 

ενδεχομένως να έχουν ένα κοινό πρόγονο στο βάθος του χρόνου, αλλά είναι λάθος 

να λέμε ότι οι μορφές των κατοικίδιων σκύλων προέρχονται από το τσακάλι ή το 

λύκο. Όπως επίσης, δεν είναι σωστή η έκφραση ότι, «ο άνθρωπος προέρχεται από 

τον πίθηκο». Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι πριν 30 ή 40 εκατομμύρια 

χρόνια δεν υπήρχε ούτε ο άνθρωπος, ούτε ο πίθηκος και κανένα άλλο από τα 

σημερινά είδη.    
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ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ 

  

  Η έννοια της μετάλλαξης ως κληρονομήσιμη αλλαγή στο γενετικό υλικό, αλλά 

και οι μηχανισμοί πρόκλησης των μεταλλάξεων έχουν αναπτυχθεί στο κεφάλαιο 

της Γενετικής. Η διεργασία της μετάλλαξης παράγει τις πρώτες ύλες από τις οποίες 

συνθέτονται με τη φυσική επιλογή οι εξελικτικές αλλαγές, αλλά και οι διαφορές 

ανάμεσα στα είδη. Οι μεταλλάξεις είναι η πρωταρχική πηγή της εξέλιξης και η 

τελική πηγή της γενετικής ποικιλότητας.  

  Οι μεταλλάξεις μπορούν να αλλάξουν διάφορα χαρακτηριστικά του οργανισμού, 

δομικά, φυσιολογικά, βιοχημικά και ηθολογικά, με τρόπο ώστε στο πέρασμα του 

χρόνου να εμφανίζονται άτομα με τόσο μεγάλες αποκλίσεις χαρακτηριστικών από 

την αρχική μορφή τους, που να μη δίνουν απογόνους, αν ζευγαρώσουν με άτομα 

της προηγούμενης μορφής. Έτσι, δημιουργείται ένα νέο είδος, με διαφορετικές 

ιδιότητες και συμπεριφορά, που μπορεί αν το ευνοήσουν οι περιβαλλοντικές 

συνθήκες να προσαρμοστεί καλύτερα και να επικρατήσει. 

  Αυτό ακριβώς συνέβη, σύμφωνα με τον Δαρβίνο, με την καμηλοπάρδαλη, που 

μια σειρά τυχαίων μεταλλάξεων έδωσαν το μακρύ λαιμό και τα μακρύτερα 

μπροστινά πόδια, σε ένα ή περισσότερα άτομα του είδους. Τα άτομα αυτά τώρα 

είχαν την ικανότητα να βόσκουν τα φύλλα των δέντρων, γεγονός που τους έδωσε 

το πλεονέκτημα να επιβιώνουν σε περιόδους ξηρασίας, που το χορτάρι στο έδαφος 

ήταν πολύ φτωχό. Τα άτομα που δεν είχαν το πλεονέκτημα αυτό δεν μπόρεσαν να 

επιβιώσουν στις δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες της Σαβάνας. Έτσι, 

διαμορφώθηκε το σημερινό είδος της καμηλοπάρδαλης, μέσω της εξελικτικής 

πορείας που ονομάζεται αναγέννηση.  

  Σήμερα, σχετικά με την εξέλιξη του λαιμού την καμηλοπάρδαλης υπάρχουν και 

ορισμένες απόψεις που υποστηρίζουν ότι αυτό έγινε στα πλαίσια της διεκδίκησης 

συντρόφου. Οι αρσενικές καμηλοπαρδάλεις επιδίδονται σε έναν αγώνα 

επικράτησης για χάρη των θηλυκών κουνώντας δεξιά-αριστερά τον λαιμό τους, 

που φτάνει σε μήκος τα 2 μέτρα και ξεπερνά σε βάρος τα 90 κιλά. Στις συμπλοκές 

επικρατούν τα αρσενικά με τον πιο μακρύ και πιο χοντρό λαιμό. Επιπλέον, στα 

πλαίσια αυτά αναπτύχθηκαν και τα κοντόχοντρα κέρατα, για να κάνουν τα 

χτυπήματα πιο αποτελεσματικά. Αποδείξεις γι’ αυτούς τους ισχυρισμούς του 

Ρόμπερτ Σίμονς είναι το γεγονός ότι οι καμηλοπαρδάλεις    βόσκουν    κυρίως   
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σκύβοντας    στους     χαμηλούς θάμνους της σαβάνας και επίσης, ότι η ανάπτυξη 

του λαιμού δεν συμβαδίζει εξελικτικά με την ανάπτυξη του υπολοίπου σώματος 

και κυρίως με αυτή των άκρων. Αν η κινητήρια δύναμη της επιλογής ήταν τα ψηλά 

δέντρα, τότε τα άκρα με το λαιμό θα υφίσταντο την ίδια εξελικτική πίεση. Όμως 

σε απολιθωμένους προγόνους της καμηλοπάρδαλης συναντάμε πόδια ίσου περίπου 

μεγέθους, αλλά δυσανάλογα κοντό λαιμό. Στα θηλυκά που δεν πολεμούν μεταξύ 

τους ο μακρύς λαιμός ίσως οφείλεται στα κοινά γονίδια που έχουν με τα αρσενικά. 

Επίσης, στα θηλυκά ο λαιμός τους παύει να μεγαλώνει μόλις αυτά ωριμάσουν, σε 

αντίθεση με τα αρσενικά που από τη στιγμή της φυλετικής ωρίμανσης προσθέτουν 

στο λαιμό τους άλλα 50 κιλά.  Η μάχη σώμα με σώμα, μέχρι θανάτου πολλές 

φορές, των αρσενικών, με όπλο τους το λαιμό και η φυλετική επιλογή ήταν 

ικανά να ωθήσουν τη εξέλιξη στην κατεύθυνση αυτή, αφού το αρσενικό με τον 

πιο μακρύ και πιο δυνατό λαιμό θα μπορούσε να επιβιώσει και να αφήσει 

περισσότερους απογόνους. 

  

ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 

  

  Η φυσική επιλογή μπορεί να οριστεί ως: η διαφορική αναπαραγωγή 

εναλλακτικών γενετικών ποικιλιών (γονότυπων) που καθορίζεται από το 

γεγονός ότι μερικές ποικιλίες αυξάνουν τις πιθανότητες επιβίωσης και 

αναπαραγωγής των φορέων τους σε σχέση με τους φορείς άλλων ποικιλιών. Ο 

μεγάλος αριθμός μηχανισμών που τροποποιούν την αναπαραγωγική επιτυχία ενός 

γονότυπου αναφέρεται μονολεκτικά με τη λέξη «επιλογή». Οργανισμοί που η 

επιτυχία αναπαραγωγής τους δεν καθορίζεται από τον άνθρωπο λέμε ότι 

υπόκεινται στη δράση της «φυσικής επιλογής». Στην αντίθετη περίπτωση 

μιλούμε για «τεχνητή επιλογή». Ο ρόλος της φυσικής επιλογής είναι να 

κατευθύνει την γενετική    ποικιλότητα,  που    προκύπτει   με   τις   

μεταλλάξεις,   προς συγκεκριμένη εξελικτική πορεία με μόνο κριτήριο το 

κέρδος για την επιβίωση του οργανισμού. Η παράμετρος που χρησιμοποιείται 

για τη μέτρηση της φυσικής επιλογής είναι η Δαρβινική προσαρμοστικότητα ή 

καταλληλότητα, που με τη στενή γενετική έννοια σημαίνει «σχετική 

αναπαραγωγική ικανότητα», αν δηλ. ένα άτομο ή γονότυπος μπορεί να αφήσει 
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περισσότερους απογόνους, σε σχέση με έναν άλλο στο ίδιο περιβάλλον, η 

προσαρμοστικότητά του τότε είναι ανώτερη.   

  Πρέπει να τονιστεί ότι η επιλογή γίνεται μεταξύ των φαινοτύπων. Αυτό γίνεται 

εύκολα κατανοητό αν σκεφτούμε ότι τα γονίδια δεν μπορούν να υπάρξουν ως 

ξεχωριστές οντότητες και συνεπώς η επιλογή των γονότυπων σχετίζεται άμεσα με 

την φαινοτυπική έκφραση. Η δράση της φυσικής επιλογής μπορεί να γίνει στο 

επίπεδο ατόμου (οργανισμού) ή στο επίπεδο της ομάδας ατόμων (Μεντελικών 

πληθυσμών).   

  Η φυσική επιλογή δεν οδηγεί πάντα σε εξελικτική αλλαγή. Οι τύποι της 

φυσικής επιλογής πάνω στους φαινοτύπους ενός πληθυσμού που μπορούμε να 

διακρίνουμε είναι: α) η εξισορροπούσα ή σταθεροποιούσα επιλογή, κατά την 

οποία μειώνεται η συχνότητα των ακραίων φαινοτύπων και ευνοούνται οι μέσοι 

φαινότυποι, β) η κατευθύνουσα επιλογή, κατά την οποία ευνοείται ένας ακραίος 

φαινότυπος, γ) η διαφοροποιούσα ή διασπαστική επιλογή, η οποία ευνοεί τους 

δύο ακραίους φαινοτύπους και δρα εναντίον των ενδιάμεσων τιμών, που 

βρίσκονται κοντά στη μέση τιμή, δ) η εξαρτώμενη από την συχνότητα επιλογή, 

όπου αυξάνεται η συχνότητα του σπάνιου γονότυπου, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η 

καταλληλότητά του, ενώ αυξάνεται η καταλληλότητα του εναλλακτικού 

γονότυπου, ε) η φυλετική επιλογή, που σχετίζεται με την ικανότητα 

ζευγαρώματος ενός ατόμου και με τον διαρκεί αγώνα μεταξύ των ατόμων του 

ίδιου φύλου, για την κατάκτηση και  κατοχή  του  άλλου φύλου, στ) η  K  και  r 

επιλογή, όπου  Κ είναι η χωρητικότητα του περιβάλλοντος σε σχέση με τον 

περιοριστικό παράγοντα και r ο ενδογενής ρυθμός αύξησης του πληθυσμού ή του 

φορέα του γονότυπου, ζ) η επιλογή ομάδων και η συγγενής επιλογή, που μπορεί 

να δικαιολογήσει την αλτρουιστική συμπεριφορά προς όφελος της ομάδας και την 

εξέλιξη της κοινωνικής συμπεριφοράς και η) η επιλογή των ποσοτικών 

χαρακτήρων. 

  Ένα παράδειγμα κατευθύνουσας επιλογής είναι ο βιομηχανικός μελανισμός. Στα 

μέσα του 19ου αιώνα στην Αγγλία υπήρχαν στα δέντρα μόνο ανοιχτόχρωμα 

λεπιδόπτερα (πεταλούδες) Briston betularia. Τα σκουρόχρωμα έντομα ήταν 

σπάνια και οι συλλέκτες εντομολόγοι τα αγόραζαν πανάκριβα. Η ανάπτυξη της 

βιομηχανίας και η χρησιμοποίηση του κάρβουνου ως πηγή ενέργειας είχε ως 

αποτέλεσμα οι σκουρόχρωμες πεταλούδες να εμφανίζονται όλο και πιο συχνά,  
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ενώ  οι  ανοιχτόχρωμες γίνονταν σπανιότερες.  Σε  μερικές μολυσμένες περιοχές 

τα σκουρόχρωμα έντομα αντικατέστησαν ολοκληρωτικά τα ανοιχτόχρωμα. Η 

αλλαγή αυτή οφείλεται στη δράση της κατευθύνουσας επιλογής με την 

μεσολάβηση των πουλιών που δύσκολα αναγνωρίζουν τις σκουρόχρωμες 

μορφές πάνω στα μαυρισμένα από τη ρύπανση φυτά ή σπίτια. Οι 

σκουρόχρωμες πεταλούδες χάρη στο χρώμα τους καμουφλάρονται, επιβιώνουν και 

πολλαπλασιάζονται, ενώ οι ανοιχτόχρωμες που στις περιόδους πριν την ρύπανση 

μπορούσαν να κρύβονται, τώρα διακρίνονται ευκολότερα και εξολοθρεύονται από 

τα πουλιά. Η φυσική επιλογή στο παράδειγμά μας τροποποιεί ένα άγριο είδος  για 

να επιτύχει καλύτερη προσαρμοστικότητα σε περιβάλλοντα τροποποιημένα από 

τον άνθρωπο. Όσο καλύτερη είναι η προσαρμογή των οργανισμών στις απαιτήσεις 

του περιβάλλοντος τόσο μεγαλύτερη είναι η δυνατότητα επιβίωσής τους. Άλλα 

χαρακτηριστικά παραδείγματα κατευθύνουσας επιλογής είναι η αύξηση της 

κρανιακής κοιλότητας στους ανθρωπίδες και η εξέλιξη στην οικογένεια των 

αλόγων. 

  Ένα παράδειγμα εξισορροπούσας επιλογής είναι αυτό των πτηνοτρόφων που 

θέλουν τα κοτόπουλά τους να γεννούν μεγάλα αυγά και μέσω τεχνητής επιλογής 

διαλέγουν τέτοιους φαινότυπους. Όταν σταματήσει η τεχνητή επιλογή η φυσική 

επιλογή αναστρέφει σταδιακά τα αποτέλεσμα, το μέγεθος των αυγών μειώνεται 

έως ότου φτάσει κάποιο ενδιάμεσο μέγεθος. Έχουμε συνεπώς αποβολή των 

ακραίων φαινοτύπων. 

  Μια άλλη παράμετρος της εξελικτικής θεωρίας είναι η μελέτη και η κατανόηση 

των μηχανισμών διατήρησης της γενετικής ποικιλότητας (γενετικού 

πολυμορφισμού). Η εξέλιξη εξαρτάται από τη συνεχή παρουσία της γενετικής 

ποικιλότητας με άμεσο επακόλουθο για έναν πληθυσμό την παραγωγή ατόμων που 

δεν είναι καλά προσαρμοσμένα και χάνονται. Οι λιγότερο προσαρμοσμένοι 

γονότυποι αποτελούν το γενετικό  φορτίο   που   δέχεται   ο   πληθυσμός  για  τη  

διατήρηση  της γενετικής του ποικιλότητας και τη βελτίωση της 

προσαρμοστικότητά του, προς όφελος της εξέλιξης. Η αντικατάσταση ενός 

γονιδίου από ένα άλλο καλύτερα προσαρμοσμένο στις συνθήκες που ζει ένας 

πληθυσμός, είναι η βασική διαδικασία εξέλιξης του πληθυσμού. Μια 

χαρακτηριστική περίπτωση διατήρησης του γενετικού πολυμορφισμού σε 

μεγάλους πληθυσμούς είναι η ετέρωση ή υπερεπικράτηση, όταν δηλαδή ο 
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ετεροζυγώτης είναι προσαρμοστικά ανώτερος από τους ομοζυγώτες και συνεπώς 

επιλέγεται θετικά. Ο πολυμορφισμός αυτός που διατηρείται λόγω της 

ανωτερότητας του ετεροζυγώτη λέγεται «εξισορροπημένος πολυμορφισμός». 

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι το γονίδιο της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας 

στους μαύρους της Αφρικής. Η αναιμία αυτή οφείλεται σε μια ανώμαλη 

αιμοσφαιρίνη, την Hb S. Η β αλυσίδα της φυσιολογικής αιμοσφαιρίνης Α στη 

θέση 6 έχει το αμινοξύ γλουταμικό οξύ, ενώ στην αιμοσφαιρίνη S έχει 

αντικατασταθεί από το αμινοξύ βαλίνη. Εξαιτίας αυτής της αλλαγής τα ερυθρά 

αιμοσφαίρια αποκτούν δρεπανόμορφο σχήμα και δημιουργούν τεράστια 

λειτουργικά προβλήματα στον οργανισμό. Τα άτομα που έχουν την μεταλλαγή σε 

ομοζυγωτία πεθαίνουν έως την ηλικία των 10 ετών. Σε μερικές περιοχές της 

Αφρικής, που μαστίζονται από ελονοσία οι ετεροζυγώτες για το γονίδιο της 

δρεπανοκυτταρικής αναιμίας δείχνουν μια επιλογική ανωτερότητα κατά 10-20% 

μεγαλύτερη από τα φυσιολογικά άτομα, παρουσιάζουν δηλαδή μεγαλύτερο 

συντελεστή προσαρμοστικότητας. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ετεροζυγώτες δεν 

προσβάλλονται από ελονοσία και συνεπώς επιλέγονται σε βάρος των 

φυσιολογικών ατόμων (επιλεκτική υπεροχή του ετεροζύγου).    

  Η τεχνητή επιλογή αποτελεί την διαδικασία εξέλιξης με τεχνητά μέσα στην οποία 

προβαίνει ο άνθρωπος προκειμένου να βελτιώσει την φυτική και ζωική παραγωγή. 

Έτσι, παράγονται πρόβατα με μακρύ τρίχωμα,  αγελάδες  που  παράγουν 

μεγαλύτερες  ποσότητες γάλακτος, δέντρα με ποιοτικά και ποσοτικά 

αναβαθμισμένη παραγωγή καρπών, φυτά με σπάνια χρώματα λουλουδιών, κ.λ.π. Ο 

Δαρβίνος χρησιμοποίησε την τεχνητή επιλογή ως μοντέλο της φυσικής διεργασίας. 

Επιπλέον, μια μαθηματική θεωρία για την επιλογή είναι απαραίτητο να προέλθει 

από μακροχρόνια πειράματα τεχνητής επιλογής και τέτοιου είδους πειράματα 

έχουν καταλήξει σε αξιολογότατα αποτελέσματα.  

  

Εργασίες των σελίδων 181 και 182 του σχολικού βιβλίου 

  

Να πάρετε λίγα πράσινα και λίγα καφέ φρύγανα. Να ρίξετε τα μισά από τα 

πράσινα φρύγανα σε ένα καφέ φύλλο χαρτί ή σε χώμα και τα άλλα μισά σε 

πράσινο φύλλο χαρτί ή σε πράσινο χορτάρι (γρασίδι). Κάνετε το ίδιο και με τα 

καφέ. Σημειώστε ποια φρύγανα διακρίνονται πιο εύκολα σε κάθε περίπτωση. Τα 
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πτηνά, ψάχνοντας για τροφή, διακρίνουν ευκολότερα τα έντομα που έχουν 

διαφορετικό χρώμα από το γρασίδι ή το χώμα. 

  

Απάντηση 

  

Τα πράσινα φρύγανα διακρίνονται ευκολότερα στο καφέ φύλλο χαρτί ή στο χώμα 

από ότι στο πράσινο φύλλο ή στο γρασίδι και αντίστοιχα τα καφέ φρύγανα 

διακρίνονται ευκολότερα πάνω στο πράσινο φύλλο ή στο γρασίδι από ότι στο καφέ 

φύλλο ή στο χώμα. Σχετικά με την ικανότητα των πτηνών να διακρίνουν τα έντομα 

πρέπει να θυμηθούμε τις σκουρόχρωμες πεταλούδες στη βιομηχανική περιοχή του 

Λονδίνου που δεν γίνονταν αντιληπτές από τα πτηνά σε σχέση με τις ανοιχτόχρωμες 

πεταλούδες που διακρίνονταν ευκολότερα.  

  

  

Να παρατηρήσετε την εικόνα  και να περιγράψετε το μηχανισμό της 

τεχνητής επιλογής στα ρόδα. Οι σπόροι αυτοί καλλιεργούνται και μετά 

επιλέγεται το φυτό το οποίο ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που επιθυμούμε. 

Στην καλλιέργεια των ρόδων, για την παραγωγή μιας ξεχωριστής ποικιλίας 

απαιτούνται 10-15 χρόνια. Σήμερα, με τη βοήθεια της Γενετικής Μηχανικής η 

διαδικασία αυτή επιταχύνεται σημαντικά. 

  

Απάντηση 

  

Οι διάφορες ποικιλίες της τριανταφυλλιάς προέρχονται είτε από επιλογή είτε με 

διασταυρώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση της εικόνας μετά από συνεχείς 

διασταυρώσεις των μοβ ρόδων με επιλογή προέκυψαν τα μαύρα, χωρίς άρωμα ρόδα, 

που διασταυρώθηκαν με ευωδιαστά κόκκινα ρόδα και έδωσαν σκούρα ευωδιαστά 

ρόδα. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι απαιτούνται αρκετά χρόνια για να 

εμφανιστεί ένα ρόδο με διαφορετικές ιδιότητες, εξαιτίας κάποιας μεταλλαγής. 

Αντίθετα οι διασταυρώσεις μπορούν να δώσουν αποτελέσματα στην επόμενη γενιά 

αφού ακολουθείται η Μεντελική κληρονομικότητα. 
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ΑΠΟΜΟΝΩΣΕΙΣ 

  

  Υπενθυμίζουμε ότι  ειδογένεση καλούμε τη δημιουργία ενός ή περισσοτέρων 

ειδών και απαραίτητη προϋπόθεση για να θεωρηθεί μια ομάδα ή πληθυσμός νέο 

είδος είναι να μην είναι δυνατή η διασταύρωση με άτομα του προηγούμενου 

είδους ή η διασταύρωση να μην οδηγεί σε γόνιμους απογόνους. Δύο πληθυσμοί 

για να διαφοροποιηθούν  γενετικά   πρέπει  να   είναι  πλήρως απομονωμένοι 

μεταξύ τους, δηλαδή να έχει αναπτυχθεί ένα εσωτερικό ή εξωτερικό φράγμα στη 

δυνατότητα ανταλλαγής γενετικού υλικού. 

  Η μεγάλη ποικιλότητα των οργανισμών αποδίδεται στη μακροχρόνια δράση της 

ειδογένεσης. Τέσσερις θεωρούνται οι μηχανισμοί ειδογένεσης: 1) Απότομη ή 

αλματώδης ειδογένεση, η οποία αποτελεί τη μοναδική περίπτωση δημιουργίας 

νέων ειδών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα σε μία ή δύο γενιές και 

αποδίδεται είτε σε μεταλλάξεις είτε σε πολυπλοειδία. Η απότομη ειδογένεση 

μέσω μεταλλαγών καθίσταται πρακτικά αδύνατη, αφού απαιτείται η συνύπαρξη 

αρκετών προϋποθέσεων. Οι πιθανότητες αυξάνουν  στα παρθενογενετικά   είδη.   

Η   απότομη   ειδογένεση  στηριγμένη   στην πολυπλοειδία είναι σύνηθες 

φαινόμενο στα φυτά. Έχει υπολογιστεί ότι περισσότερο από 40% των ανθοφόρων 

ειδών οφείλεται σε πολυπλοειδίες. 2) Αλλοπατρική ή γεωγραφική ειδογένεση, 

που αποτελεί το μοναδικό μηχανισμό ειδογένεσης στα ζώα. Η αλλοπατρική 

ειδογένεση συντελείται σε τρία στάδια. Στο πρώτο και σημαντικότερο στάδιο, 

ένας πληθυσμός ή ομάδα ατόμων από ένα πληθυσμό, απομονώνονται 

γεωγραφικά. Αυτό μπορεί να συμβεί πολύ συχνά στη φύση, είτε με τη διαίρεση 

μιας ενιαίας περιοχής εξάπλωσης, όπως είναι ένα δάσος που καταστρέφεται και 

απομένουν συστάδες ή ένα λιβάδι που διαχωρίζεται από ένα ποτάμι, είτε με την 

μετανάστευση μερικών ατόμων σε μια μη κατειλημμένη περιοχή, φαινόμενο 

σύνηθες στα νησιωτικά συγκροτήματα. Στο δεύτερο στάδιο οι απομονωμένοι 

πληθυσμοί εξελίσσονται ανεξάρτητα μέσω της φυσικής επιλογής και 

διαφοροποιούνται μορφολογικά και γενετικά. Στο τρίτο στάδιο, που δεν είναι 

απαραίτητο στην όλη διαδικασία της αλλοπατρικής ειδογένεσης, οι απομονωμένοι 

πληθυσμοί έρχονται σε επαφή είτε με την επανένωση της περιοχής εξάπλωσης είτε 

με επανάκαμψη ατόμων από το δευτερογενή πληθυσμό. 3) Παραπατρική 

ειδογένεση, όπου η γενετική απομόνωση, που συνυπάρχει με την μορφολογική 
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διαφοροποίηση, συντελείται μέσα στα όρια εξάπλωσης ενός πληθυσμού. Στην 

περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η γεωγραφική απομόνωση, ενώ παρατηρείται 

ηθολογική ή οικολογική απομόνωση των γενετικά διαφοροποιημένων ατόμων. 

4) Συμπατρική ειδογένεση, όπου συντελείται πλήρης γενετική απομόνωση 

ομάδας ενός πληθυσμού πριν από οποιαδήποτε μορφολογική, ανατομική και 

φυσιολογική διαφοροποίηση. Τόσο η συμπατρική όσο και η παραπατρική 

ειδογένεση αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό από τους επιστήμονες, αφού αν 

πράγματι υπάρχουν συντελούνται πολύ σπάνια. 

  Ένα παράδειγμα γεωγραφικής απομόνωσης αποτελεί το αλογάκι της Σκύρου, που 

το ύψος του φτάνει τα 90 εκατοστά . Το αλογάκι αυτό είναι αποτέλεσμα 

εξελικτικής διαδικασίας και φυσικής επιλογής σε ένα απομονωμένο περιβάλλον με 

φτωχή βλάστηση. 

  Με τον όρο αναπαραγωγική απομόνωση εννοούμε όλους εκείνους τους 

μηχανισμούς που εμποδίζουν την αναπαραγωγή δύο συμπατρικών πληθυσμών. 

Τους μηχανισμούς της αναπαραγωγικής απομόνωσης ο Ντομπζιάνσκυ τους 

κατατάσσει ως εξής: 1) Προσυζευτικοί ή προζυγωτικοί μηχανισμοί 

απομόνωσης, που εμποδίζουν το σχηματισμό ζυγωτικών υβριδίων. Αυτοί είναι: α) 

Οικολογική απομόνωση ή απομόνωση που οφείλεται στο γεγονός ότι δύο 

πληθυσμοί μπορεί να έχουν διαφορετικές οικολογικές συνήθειες και προτιμήσεις 

μέσα στην ίδια περιοχή. β) Εποχιακή ή χρονική απομόνωση, όταν οι 

διασταυρώσεις ή η ανθοφορία συμβαίνουν σε διαφορετικές εποχές. γ) Φυλετική ή 

ηθολογική απομόνωση, όταν η αμοιβαία προσέλκυση των φύλων είναι αδύνατη ή 

δεν υπάρχει καθόλου. δ) Απομόνωση που οφείλεται σε διαφορετικά έντομα - 

επικονιαστές φυτικών ειδών. ε) Μηχανική απομόνωση, που σχετίζεται με γεγονός 

ότι η κατασκευή των γεννητικών οργάνων ή τμημάτων των λουλουδιών μπορεί να 

εμποδίζει την συνουσία ή τη μεταφορά γυρεόκοκκων. ζ) Γαμετική απομόνωση, 

όπου οι γαμέτες μπορεί να μην προσελκύονται μεταξύ τους ή να μην επιβιώνουν  

στη σεξουαλική κοιλότητα  ή τους στύλους του  άνθους. 2) Μετασυζευκτική ή 

ζυγωτικοί μηχανισμοί απομόνωσης, που μειώνουν την βιωσιμότητα ή τη 

γονιμότητα των ζυγωτικών υβριδίων. α) Αβιωσιμότητα των υβριδίων, όταν τα 

ζυγωτικά υβρίδια έχουν μειωμένη βιωσιμότητα ή είναι αβιώσιμα. β) Στειρότητα  

υβριδίων, όπου τα υβρίδια δεν δίνουν λειτουργικούς γαμέτες. γ) Κατάρρευση 
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υβριδίων, όταν τα υβρίδια της δεύτερης γενιάς έχουν μειωμένη βιωσιμότητα ή 

γονιμότητα. 

  Σήμερα γνωρίζουμε ότι, σε όλους τους οργανισμούς, η βάση της εξέλιξης είναι οι 

μεταβολές στο γενετικό υλικό (μεταλλάξεις) και η σταθεροποίηση των 

μεταλλάξεων στον πληθυσμό. Η δυνατότητα σταθεροποίησης μιας πλεονεκτικής 

μετάλλαξης εξαρτάται από τη κατεύθυνση της επιλογικής πίεσης, που καθορίζεται 

από το περιβάλλον, αλλά και από εσωτερικούς παράγοντες, που σχετίζονται με το 

μέγεθος και τις δυνατότητες του εγκεφάλου. Γενικότερες παρατηρήσεις 

υποστηρίζουν την υπόθεση ότι ο εγκέφαλος των θηλαστικών  και  των πτηνών 

είναι η  κύρια  κατευθύνουσα  εξελικτική δύναμη πίσω από την οργανισμική 

τους εξέλιξη. Η ποικιλία των οργανισμών, παρελθόντων και παρόντων σήμερα, 

είναι το αποτέλεσμα της εξελικτικής διαδικασίας και της ικανότητας της φυσικής 

επιλογής να τους προσαρμόζει στα διάφορα χωροχρονικά περιβάλλοντα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό του αλόγου, που έχει υποστεί δομικές και 

μορφολογικές αλλαγές στη διάρκεια των 60 εκατομμυρίων ετών της εξέλιξής του. 

Επιπλέον, αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα κατευθύνουσας εξέλιξης. Το 

παλαιότερο γνωστό είδος αυτής της οικογένειας είναι το Hyracotherium 

(eohippus), που ζούσε νωρίς στο Ηώκαινο, 50-60 εκ. χρόνια πριν. Είχε μέγεθος 

όσο ένας σκύλος και 4 οπλές στα μπροστινά πόδια και τρεις στα οπίσθια. Εκτός 

από την αύξηση του μεγέθους και του σχήματος, αλλαγές έγιναν και στον αριθμό 

των οπλών των ποδιών μετά το Ηώκαινο, που οδήγησαν σε διάφορες γραμμές με 

διαφορετικά είδη οπλών και όπου μόνο μία γραμμή, με μια μόνο οπλή επιβίωσε 

μέχρι σήμερα. Στη γραμμή αυτή συναντάμε το μεσόϊππο, 40 εκ. χρόνια πριν, τον 

μερύιππο, 30 εκ. χρόνια πριν, τον πλειόϊππο, 10 εκ. χρόνια πριν, και τέλος τον 

σημερινό ίππο που εμφανίστηκε 7 εκ. χρόνια πριν.   

  

Η θεωρία του Δαρβίνου και του Ουάλας 

  

Ο Κάρολος Δαρβίνος (C. Darwin) γεννήθηκε στο Shrewsdery στις 12 

Φεβρουαρίου το 1809. Ο πατέρας του, Ροβέρτος Ουώριγκ Δαρβίνος, ήταν γιατρός 

και ο παππούς του, ο Έρασμος Δαρβίνος (1731-1802), μπορεί να θεωρηθεί ο πρώτος 

εξελικτικός. Ο Έρασμος Δαρβίνος έλεγε πως ο πρώτος νόμος της φύσεως ήταν «φάγε 

ή θα φαγωθείς». Στο βιβλίο του «Ο ναός της φύσεως» προσπάθησε να αποδείξει πως 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                                                                  ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

                                                                                       

 359 

ο νόμος αυτός θα οδηγούσε σε μια «βελτιωμένη υπεροχή και λαμπρότητα». Στα χνάρια 

του παππού του ο Κάρολος Δαρβίνος, το 1826, αδυνατούσε να παρακολουθήσει τις 

σπουδές τους στην Ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και λίγο αργότερα 

στο Κολλέγιο του Χριστού στο Καίμπριτζ, αφού έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη 

Γεωλογία, Βοτανική και Εντομολογία, ενώ ήταν και μανιώδης συλλέκτης εντόμων, 

λουλουδιών και πτηνών. Το 1831 τελείωσε τις σπούδες του στο πανεπιστήμιο του 

Καίμπριτζ. Τότε ήταν που συνδέθηκε με στενή φιλία με δύο επιστήμονες, τον 

Σετζγουΐκ και τον Χένσλοου. Το καλοκαίρι του 1831 ο βοτανολόγος φίλος του 

Χένσλοου γνωρίζοντας το χόμπυ του Δαρβίνου για συλλογή εντόμων, κ.λ.π., τον 

κάλεσε να ακολουθήσει ως φυσιοδίφης την αποστολή του επιστημονικού πλοίου 

«ιχνηλάτης» (Beagle). Έτσι, ο Δαρβίνος σε ηλικία 23 ετών, επιβιβάστηκε  στο πλοίο 

την 27η Δεκεμβρίου του 1831, για ένα ταξίδι χαρτογράφησης της Ν. Αμερικής, που 

κράτησε πέντε χρόνια, έως τον Οκτώβριο του 1836. Ο Δαρβίνος έχοντας γνωρίσει τις 

ιδέες του παππού του, στο ταξίδι αυτό συνέλαβε την θεωρία της εξελίξεως των ειδών. 

Ο Δαρβίνος ήταν προσεκτικός παρατηρητής της φύσεως, είδε γεωλογικά στρώματα, 

πετρώματα, απολιθώματα γιγαντιαίων θηλαστικών, περίεργα ζώα, πτηνά και 

βλάστηση.  

Κάτω από τις ισχυρές εντυπώσεις του πρωτόγνωρου εκείνου κόσμου, βαδίζοντας 

ανάμεσα στις πελώριες σαύρες ινγκουάνα και στις γιγαντιαίες χελώνες των ερήμων 

νησιών Γκαλαπάγκος και παρατηρώντας την μεγάλη ποικιλία των σπίνων και τις 

καταπληκτικές προσαρμογές τους, άρχισε να πείθεται σιγά-σιγά ότι η θεωρία της 

εξελίξεως ήταν σωστή. Επιπλέον, οι απόψεις του οικονομολόγου Μάλθους (Thomas 

Malthus), που διατυπώθηκαν το 1798 στο βιβλίο με τίτλο: «Μελέτη πάνω στην αρχή 

του πληθυσμού», αλλά και τα συγγράμματα του    γεωλόγου   Κ.  Λάϊελλ,   σχετικά   

με   τις   γεωλογικές    αλλαγές, 

επηρέασαν τον Δαρβίνο στη τελική διαμόρφωση της θεωρίας της Εξελίξεως. 

Ο Α. Ουάλας (A.Wallace) γεννήθηκε το 1823 στην Ουαλία. Οι γονείς του ήταν 

φτωχοί και γι’ αυτό σταμάτησε το σχολείο στα 14 χρόνια. Εργάστηκε στο 

σιδηροδρομικό δίκτυο της Αγγλίας. Στο διάστημα αυτό που  δούλευε  κοντά  στη  

φύση  εκδηλώθηκε  το  ενδιαφέρον του  για  τη Φυσική Ιστορία. Με μεγάλη του 

έκπληξη ανακάλυψε ότι υπήρχαν εκατοντάδες ποικιλίες σκαθαριών. Έτσι, αποφάσισε 

να φύγει από τη Αγγλία και να περιηγηθεί τον Αμαζόνιο με σκοπό να δημιουργήσει 

μια συλλογή σκαθαριών, την οποία θα πουλούσε στα μουσεία της πατρίδας του. Τον 

Ιούνιο του 1858 ο Δαρβίνος πήρε ένα γράμμα από τον Ουάλας, που ταξίδευε στο 
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Μαλαϊκό Αρχιπέλαγος, στις Α. Ινδίες. Ο θεμελιωτής της Ζωογεωγραφίας ζητούσε 

την γνώμη του Δαρβίνου για το κείμενο ενός άρθρου, που εσώκλειε και που ήθελε να 

δημοσιεύσει. Το άρθρο είχε τίτλο: «Τάση των ποικιλιών ν’ απομακρύνονται από τις 

αρχικές τους μορφές». Ο Δαρβίνος διαβάζοντας το άρθρο διαπίστωσε πως οι απόψεις 

του ταίριαζαν απόλυτα με τα όσα είχε διατυπώσει είκοσι χρόνια νωρίτερα, αλλά δεν 

είχε ποτέ δημοσιεύσει. Ο Α. Ουάλας έγραφε στην επιστολή: «Αναρωτήθηκα γιατί 

κάποιοι οργανισμοί ζουν, ενώ άλλοι πεθαίνουν. Η απάντησή μου ήταν ξεκάθαρη: ζουν 

η καλύτερα προσαρμοσμένοι». Τελικά ο Κ. Δαρβίνος και ο Α. Ουάλας συμφώνησαν 

να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στο ίδιο επιστημονικό συνέδριο στο Λονδίνο. 

Την επόμενη χρονιά, το 1859, ο Κ. Δαρβίνος δημοσίευσε το έργο του «Η 

Γέννηση των ειδών με τη Φυσική Επιλογή», ένα βιβλίο που άλλαξε την σκέψη του 

ανθρώπου για την Φυσική Ιστορία και που μπορεί να μην είχε εκδοθεί χωρίς την 

εμφάνιση του Α. Ουάλας. Ένα άλλο σημαντικό βιβλίου του Δαρβίνου, που 

δημοσιεύτηκε το 1871, ήταν: «Η καταγωγή του ανθρώπου και η γενετική επιλογή», 

όπου αναλύει τις σκέψεις του για την προέλευση του ανθρώπου. Ο Α. Ουάλας 

υποστήριξε τις θεωρίες του Δαρβίνου για την εξέλιξη των ειδών, στο έργο του 

«Δαρβινισμός», που δημοσιεύτηκε το 1899. Ο Δαρβίνος πέθανε το 1882 σε ηλικία 73 

ετών και ο Ουάλας το 1913, σε ηλικία 90 ετών.  

Η θεωρία του Δαρβίνου και Ουάλας βασίζεται στις εξής αρχές: 

– Αν και οι οργανισμοί παράγουν μεγάλο αριθμό απογόνων, εντούτοις ο αριθμός 

των ατόμων κάθε είδους παραμένει σχεδόν σταθερός σε κάθε γενεά. 

– Η διατήρηση του σταθερού αριθμού είναι αποτέλεσμα ενός διαρκούς αγώνα 

μεταξύ των οργανισμών για την επιβίωσή τους. 

– Στα άτομα του ίδιου είδους υπάρχουν διαφορές όχι μόνο μορφολογικές αλλά 

και διαφορές δυνατοτήτων επιβίωσης. 

– Τα πλέον προσαρμοσμένα στο περιβάλλον άτομα ευνοούνται περισσότερο στον 

αγώνα τους για επιβίωση και επικρατούν. Τα μη ευνοημένα άτομα λιγοστεύουν και 

μπορούν να εξαφανιστούν. 

– Καθώς με το χρόνο, κάτω από τη δράση της φυσικής επιλογής, συσσωρεύονται 

ευνοϊκά γνωρίσματα σε μερικά άτομα, αυτά γίνονται τόσο διαφορετικά σε σχέση με 

τα άλλα άτομα  του αρχικού πληθυσμού, ώστε τελικά να αποτελούν ένα νέο είδος. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις με τη σωστή λέξη: 

–  Η βάση της εξέλιξης είναι οι  ______________________  

– Ένα νέο  ____________ δημιουργείται, όταν προστίθενται σταδιακές 

αλλαγές στα άτομα ενός πληθυσμού. 

– Βουνά, θάλασσες, οικολογικοί ανταγωνισμοί μπορεί να οδηγήσουν στην -

_____________ των ατόμων του ίδιου είδους. 

  

Απάντηση 

  

–  Η βάση της εξέλιξης είναι οι  μεταλλάξεις. 

– Ένα νέο είδος δημιουργείται, όταν προστίθενται σταδιακές αλλαγές στα άτομα 

ενός πληθυσμού. 

– Βουνά, θάλασσες, οικολογικοί ανταγωνισμοί μπορεί να οδηγήσουν στην 

απομόνωση των ατόμων του ίδιου είδους. 

  

2) Να βάλετε στη σωστή σειρά τις εικόνες με τα πόδια του αλόγου 

αρχίζοντας από την παλαιότερη. Προσπαθήστε να δώσετε και άλλες ερμηνείες 

για τις αλλαγές που παρατηρήθηκαν κατά την εξέλιξη του αλόγου. 

  

Απάντηση 

  

– δ, α, γ, β. 

  

– Η εξέλιξη της οικογένειας των αλόγων αποτελεί μια γνωστή ιστορία η οποία 

μελετήθηκε πριν 100 χρόνια περίπου, είναι μια από τις πρώτες επιτυχίες των 

εξελικτιστών και αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα κατευθύνουσας επιλογής. Αυτό 

σημαίνει ότι έχουμε επιλογή ενός ακραίου και ταυτόχρονα πετυχημένου στο 

συγκεκριμένο περιβάλλον φαινότυπου. Οι αλλαγές που παρατηρήθηκαν κατά την 

εξελικτική πορεία του αλόγου είναι στο ύψος, στα δάκτυλα των ποδιών (οπλές), στα 

δόντια και στον εγκέφαλό του.  

Για να κατανοήσουμε τις αλλαγές αυτές πρέπει να έχουμε γνώση των 

περιβαλλοντικών συνθηκών που ευνόησαν τους συγκεκριμένους γονότυπους. Η οπλή 
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ως εξελικτική κατάληψη σήμερα εμφανίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό αρτιοδάκτυλων 

(διπλή οπλή) και περιττοδάκτυλων θηλαστικών, που ζουν σε σκληρά εδάφη και 

πολλά από αυτά (κυρίως τα περιττοδάκτυλα) εμφανίζουν μεγάλη ικανότητα 

ανάπτυξης μεγάλων ταχυτήτων. Ταυτόχρονα τα θηλαστικά αυτά χρησιμοποιούν τις 

οπλές για την άμυνά τους. Συνεπώς η γραμμή εξέλιξης που είχε ως αποτέλεσμα την 

δημιουργία της οπλής εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα και διατηρήθηκε έως 

σήμερα. Η αλλαγή των δοντιών από ανεπτυγμένους κυνόδοντες σε ατροφικούς 

υποδηλώνει την βαθμιαία αλλαγή της διατροφής. Στην εξελικτική γραμμή που έδωσε 

τα οπληφόρα θηλαστικά χαρακτηρίζεται από την μετατροπή των σαρκοφάγων σε 

φυτοφάγους οργανισμούς. Φαίνεται ότι η φυτική διάπλαση ευνοούσε την επικράτηση 

των φυτοφάγων μορφών. Η αύξηση του μεγέθους φαίνεται ως άμεσο επακόλουθο 

των νέων διατροφικών συνηθειών. Είναι αυτονόητο και συνάγεται από τα όσα 

γνωρίζουμε για τις διατροφικές αλυσίδες ότι ένας ογκώδης οργανισμός επιβιώνει 

μόνο αν διατρέφεται με το πρώτο τροφικό επίπεδο των παραγωγών. Επιπλέον, η 

αύξηση του μεγέθους έδωσε δύναμη στα θηλαστικά αυτά ώστε να μην γίνονται 

εύκολη λεία των σαρκοφάγων ζώων. Για την  ανάπτυξη του εγκεφάλου στα  

θηλαστικά 

έχουμε να πούμε ότι είναι η κύρια κατευθύνουσα εξελικτική δύναμη πίσω από την 

οργανισμική τους εξέλιξη. Πραγματικά, έχει βρεθεί ότι όσο πιο μεγάλο είναι το 

μέγεθος του εγκεφάλου σχετικά με το μέγεθος του σώματος, τόσο πιο γοργός είναι ο 

μέσος ρυθμός της ανατομικής εξέλιξης. Κατά την εξέλιξη των σπονδυλωτών (στο 

έδαφος), το σχετικό μέγεθος του εγκεφάλου έχει αυξηθεί 100 φορές κατά μήκος της 

γραμμής που οδήγησε από τα πρώτα αμφίβια στον άνθρωπο. Στην γραμμή αυτή 

βρίσκεται και το άλογο, το οποίο παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη εγκεφαλική 

ανάπτυξη, που ώθησε την οργανισμική εξέλιξη στην κατεύθυνση αυτή. 

  

3) Ποιο είναι το κοινό στοιχείο που παρατηρούμε στις περιοχές με μεγάλο 

πληθυσμό σκούρων πετροπεταλούδων; Πότε και γιατί μπορεί η αναλογία 

στικτής και σκούρας πετροπεταλούδας να αλλάξει σε αυτές τις περιοχές; 

  

Απάντηση 

  

Η αύξηση του πληθυσμού της σκουρόχρωμης πεταλούδας παρατηρείται σε 

περιοχές με αυξημένη ρύπανση. Οι σκουρόχρωμες επιφάνειες εξαιτίας του καπνού 
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αποτελούν καταφύγιο των «μαύρων» πεταλούδων, που δεν διακρίνονται από τους 

θηρευτές τους. Τα πτηνά εντοπίζουν ευκολότερα τις στικτές ανοιχτόχρωμες 

πεταλούδες, τις οποίες εξολοθρεύουν. Ο βιομηχανικός μελανισμός είναι ένα 

παράδειγμα κατευθύνουσας φυσικής επιλογής.  

Για να αλλάξει η αναλογία στικτής και σκούρας πεταλούδας πρέπει να 

τροποποιηθεί το περιβάλλον. Η μείωση του καπνού θα έχει ως αποτέλεσμα την 

εμφάνιση «άσπρων» επιφανειών που θα μπορούν να καμουφλάρονται  οι  

ανοιχτόχρωμες  πεταλούδες.  Αυτό  θα  αυξήσει την 

αναλογία των στικτών πεταλούδων σε βάρος των σκούρων, αφού τα πουλιά θα 

διακρίνουν ευκολότερα τις σκούρες πετροπεταλούδες. 

  

4) Φανταστείτε ότι ετοιμάζεστε να κάνετε και εσείς το ταξίδι του Δαρβίνου. 

Εντοπίστε στο χάρτη των ταξιδιών του Δαρβίνου τα νησιά Γκαλαπάγκος και 

προσπαθήστε να εξηγήσετε γιατί στα νησιά αυτά ζουν ζώα μοναδικά σε όλο τον 

πλανήτη 

  

Απάντηση 

  

Τα νησιά Γκαλαπάγκος βρίσκονται στο αρχιπέλαγος του Ειρηνικού και απέχουν 

950 χλμ από τις ακτές του Ισημερινού. Είναι ένα σύμπλεγμα 60 νησιών, που έχουν 

έκταση 7.812 τετρ. χιλιόμ. Τα νησιά Γκαλαπάγκος έχουν ηφαιστειογενή προέλευση. 

Σήμερα υπάρχουν πολλοί κρατήρες ενεργών ηφαιστείων. Είναι παρά πολύ άγονα, 

γιατί πέφτουν σε αυτά ελάχιστες βροχές. Αν και βρίσκονται κοντά στον Ισημερινό 

δεν έχουν πολύ θερμό κλίμα, γιατί φτάνει ως εκεί το κρύο ρεύμα Χούμπολτ. Η πανίδα 

και η χλωρίδα τους είναι πραγματικά εντυπωσιακή και περιλαμβάνει πολλά σπάνια 

φυτά και ζώα απόλυτα γηγενή. Μερικά από αυτά είναι οι ποικιλίες των σαυροειδών 

ιγκουάνος, που παρουσιάζουν πολλά πρωτόγονα χαρακτηριστικά των ερπετών. 

Υπάρχουν ακόμα θαλάσσιες γιγάντιες χελώνες, γκρίζοι πιγκουΐνοι, μαύροι γλάροι, 

άλμπατρος, ιθαγενείς παπαγάλοι, κ.ά. Η χλωρίδα αποτελείται από πολλά σπάνια 

φυτά, κυρίως κακτώδη, ορχεοειδή και αναρριχητικά. 

Τα νησιά αυτά προσφέρονται για την μελέτη των εξελικτικών μηχανισμών μέσω 

του μηχανισμού της γεωγραφικής απομόνωσης. Η ιδιαιτερότητα του κλίματος, η 

ηφαιστειογενή τους προέλευση, η γεωγραφική απομόνωσή τους αποτελούν τις 

προϋποθέσεις για την εμφάνιση  της  σπάνιας  χλωρίδας  και  πανίδας.  Ένα   άλλο   
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σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η μικρή έκταση των περισσοτέρων νησιών, όπου 

υπάρχει η δυνατότητα διαβίωσης μικρών σχετικά πληθυσμών. Σε ολιγάριθμους 

πληθυσμούς σε νησιωτικά κυρίως συγκροτήματα παρατηρείται ένα μοντέλο 

ειδογένεσης που αναφέρεται ως θεωρία της ιδρυτικής αρχής και της 

πληθυσμιακής έκρηξης. Η θεωρία αναφέρεται στη δυνατότητα ενός πληθυσμού που 

θα μεταναστεύσει ή θα απομονωθεί σε ένα νησί, να παρουσιάσει πληθυσμιακή 

έκρηξη, που θα έχει ως αποτέλεσμα την εξάντληση των οικολογικών δυνατοτήτων 

της νέας περιοχής, με συνέπεια την πληθυσμιακή καταστροφή. Με μερικούς τέτοιους 

κύκλους πληθυσμιακής έκρηξης και καταστροφής, είναι πιθανό να δημιουργηθεί ένας 

σπάνιος γονιδιακός συνδυασμός, ένα συμπροσαρμοσμένο γονιδίωμα, που θα δώσει 

ένα νέο είδος. Η διαδικασία αυτή γίνεται σχετικά γρήγορα. Τα νησιά Γκαλαμπάκος 

προσφέρονται για τέτοιου είδους εξελικτικούς μηχανισμούς που είχαν ως αποτέλεσμα 

την δημιουργία των μοναδικών φυτών και ζώων που ζουν σε αυτά.  

  

5) Χωριστείτε σε ομάδες και να καταγράψετε τρόπους με τους οποίους 

μπορεί να προστατευθεί το αλογάκι της Σκύρου. 

  

Απάντηση 

  

Το άλογο της Σκύρου μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στην ποικιλία πόνεϊ. Είναι 

ένα χαμηλό ζώο, το ύψος του φτάνει το 1,2 μ και ζει σε ημιάγρια κατάσταση. Έχει 

τρίχωμα δασύ, κεφάλι κυρτό, χαίτη και ουρά μακριά, χρώμα σταχτί ή μελανό.  

Είναι επιτακτική η ανάγκη προστασίας του αλόγου αυτού και η διατήρησης του 

στο νησί. Οι τρόποι προστασίας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  

1) Απαγόρευση της αιχμαλωσίας και της εμπορίας των αλόγων αυτών.  

2) Προστασία της περιοχής τους και επίβλεψη από ειδικούς επιστήμονες που θα 

παρακολουθούν τις πληθυσμιακές διακυμάνσεις του αλόγου. 

3) Ενημέρωση των κατοίκων για την αξία της παρουσίας του αλόγου στο νησί 

και δημιουργία συλλόγων και επιστημονικών φορέων που θα έχουν ως στόχο την 

προστασία του Σκυριανού αλόγου. 

4) Ένταξη του Σκυριανού αλόγου στις Ευρωπαϊκές συνθήκες προστατευομένων 

ειδών. 

5) Χαρακτηρισμός της περιοχής που ζει το αλογάκι της Σκύρου ως εθνικό πάρκο 

ή μνημείο της φύσης. 
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

  

ΑΣΚΗΣΗ 17 

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑΣ 

  

H ποικιλομορφία ως κατάσταση αντιπροσωπεύει τις διαφορές που μπορούν να 

παρατηρηθούν ανάμεσα σε άτομα ή ομάδες μέσα σ’ ένα είδος ή τις διαφορές 

ανάμεσα στα είδη. Η ποικιλομορφία ως διαδικασία σημαίνει ότι η ανάπτυξη των 

ατόμων μπορεί να τροποποιηθεί με επιδράσεις από το περιβάλλον και ότι οι 

κληρονομικές καταβολές μπορούν να αλλάξουν με ανασυνδυασμό ή μετάλλαξη. 

Αλλαγές του τελευταίου τύπου είναι οι αρχικές πηγές όλης της γενετικής 

ποικιλότητας. Η οργανική ποικιλομορφία είναι η ανταπόκριση της ζωντανής ύλης 

στην ποικιλία των διαφορετικών μορφών περιβάλλοντος και ευκαιριών για διάφορους 

τρόπους ζωής που παρουσιάζονται πάνω στον πλανήτη μας. 

Σε έναν πληθυσμό οι άνθρωποι έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως ύψος, 

βάρος, χρώμα ματιών και μαλλιών. Εμφανίζουν δηλαδή μια ποικιλομορφία.  

Σκοπός της άσκησης είναι η μελέτη της κατανομής ενός χαρακτηριστικού σε 

ένα δείγμα πληθυσμού και επιπλέον, η χάραξη καμπύλης κατανομής του ύψους ή 

του βάρους σε ανθρώπινο πληθυσμό. 

Τα χαρακτηριστικά τα οποία θα μελετηθούν είναι ποσοτικά χαρακτηριστικά με 

συνεχή ποικιλομορφία. Αυτό σημαίνει ότι η ποικιλομορφία δεν μπορεί να καταταγεί 

σε ξεχωριστές φαινοτυπικές τάξεις (ασυνεχής ποικιλομορφία), αλλά αντίθετα 

σχηματίζει ένα φάσμα φαινοτύπων, που αναμειγνύονται ανεπαίσθητα μεταξύ τους 

(συνεχής ποικιλομορφία). Η βασική διαφορά ανάμεσα  στα  ποιοτικά και ποσοτικά 

γνωρίσματα περιλαμβάνει από τη μια μεριά τον αριθμό των γονιδίων που 

συνεισφέρουν στη φαινοτυπική ποικιλομορφία κι από την άλλη μεριά το βαθμό με 

τον οποίο οι φαινότυποι μπορούν να τροποποιηθούν από παράγοντες του 

περιβάλλοντος. Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά συνήθως καθορίζονται από πολλά 

γονίδια (ίσως από 10 έως 100 ή περισσότερα), όπου το καθένα συνεισφέρει ένα τόσο 

μικρό ποσοστό στο φαινότυπο  ώστε τα ατομικά τους αποτελέσματα  δεν μπορούν να 

ανακαλυφθούν με τις Μεντελικές μεθόδους. Τα γονίδια αυτά ονομάζονται πολλαπλά 

γονίδια ή πολυγονίδια. 
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Η μελέτη ενός ποσοτικού χαρακτηριστικού σ’ ένα μεγάλο πληθυσμό 

αποκαλύπτει συνήθως ότι πολύ λίγα άτομα έχουν τους ακραίους φαινοτύπους και ότι 

προοδευτικά περισσότερα άτομα βρίσκονται πιο κοντά στη μέση τιμή αυτού του 

πληθυσμού. Αυτός ο τύπος της συμμετρικής κατανομής έχει χαρακτηριστικό 

κωδωνοειδές σχήμα και λέγεται κανονική κατανομή. 

 

 

 

          

Το πιο πάνω διάγραμμα (γραφική παράσταση) παριστάνει την κατανομή του 

ύψους σε ένα δείγμα 100 ανθρώπων ηλικίας πάνω από 25 ετών.  Στον  κατακόρυφο 

άξονα  καταγράφονται  οι τιμές του αριθμού των ατόμων και στον οριζόντιο το ύψος 

σε μέτρα (m). H κορυφή της καμπύλης έχει συντεταγμένες το 50 και το 1,72 m. 

Συμπερασματικά το ύψος των ατόμων του πληθυσμού κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 

2,0 μέτρων, ενώ το μέσο ύψος τους είναι 1,72 μέτρα. 

Η κορυφή της καμπύλης εκφράζει τον μέσο όρο της φαινοτυπικής μέσης 

τιμής και εκφράζεται ως η αριθμητική μέση τιμή. Με άλλα λόγια το μέγιστο της 

καμπύλης βρίσκεται στην ενδιάμεση φαινοτυπική μορφή. Στο παράδειγμά μας η 

αριθμητική μέση τιμή της κανονικής κατανομής του ύψους είναι το 1,72, στο οποίο 

αντιστοιχεί ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων.  
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Για να οριστεί ικανοποιητικά μια κανονική κατανομή, πρέπει να ξέρουμε όχι 

μόνο την μέση τιμή, αλλά και πόση ποικιλότητα υπάρχει. Για γενετικούς σκοπούς ένα 

από τα πιο χρήσιμα μέτρα ποικιλότητας είναι η τυπική απόκλιση, που συμβολίζεται 

με το μικρό ελληνικό γράμμα σ. Ένα τυχαίο δείγμα απ’ αυτόν τον πληθυσμό θα έχει 

μια τυπική απόκλιση s και μέση τιμή Χ. Η μορφή της καμπύλης κατανομής του 

ύψους στο παράδειγμά μας εξαρτάται από την γενετική ποικιλότητα ή 

ποικιλομορφία. 

Μια ιδιότητα κάθε κατανομής είναι ότι τα 2/3 περίπου των μετρήσεων (68%) θα 

βρίσκονται μέσα στα όρια συν ή πλην μια τυπική απόκλιση από τη μέση τιμή (μ  σ). 

Περίπου τα 19/20 των μετρήσεων (95%) θα βρίσκονται μέσα σε δύο τυπικές 

αποκλίσεις από την μέση τιμή (μ  2σ). Περισσότερα από 99% των μετρήσεων θα 

βρίσκονται μέσα στα όρια συν ή πλην τρεις τυπικές αποκλίσεις από τη μέση τιμή (μ  

σ). Η κανονική κατανομή είναι συμμετρική γύρω από την μέση τιμή.  

 

Εκτός από την κανονική κατανομή, υπάρχουν ασύμετρες κατανομές που 

προκύπτουν από την κανονική κατανομή και περιγράφουν χαρακτηριστικά 
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πληθυσμών, όπου οι ακραίοι φαινότυποι δέχονται την πίεση της φυσικής επιλογής. 

Το αποτέλεσμα είναι τα άτομα που καταλαμβάνουν τις ακραίες αυτές περιοχές να 

έχουν κάποιο εξελικτικό πλεονέκτημα ή να πεθαίνουν. Η κωδωνοειδή καμπύλη 

διαμορφώνεται σε αυτές τις περιπτώσεις με τρόπο ώστε να έχουμε προέκταση ή 

συρρίκνωση των ακραίων τιμών. 

Στο παράδειγμα της καμπύλης κατανομής του ύψους, αν θελήσουμε να 

μελετήσουμε πληθυσμούς του Τρίτου Κόσμου, όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι 

πολύ δύσκολες και η διατροφή μη πλήρης, η καμπύλη κατανομής θα ήταν 

μετατοπισμένη σε χαμηλότερα ύψη. Είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλες 

διαφορές στη μορφή της καμπύλης που προκύπτουν από την ποικιλομορφία.  

Πρέπει να τονιστεί ότι μέσα στους πληθυσμούς δεν είναι δυνατόν να 

καθοριστούν ακριβώς οι τιμές της κληρονομησιμότητας (το ποσοστό της 

ποικιλότητας που οφείλεται στο γονότυπο) και συνεπώς είναι ανορθόδοξο να 

κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ πληθυσμών. Τέτοιες συγκρίσεις επιχειρήθηκαν μεταξύ 

μαύρων και λευκών Βορειοαμερικάνων σε ότι αφορά το δείκτη ευφυΐας I.Q., όπου 

έγινε προσπάθεια να τεκμηριωθεί με γενετικό τρόπο η υποτιθέμενη ανωτερότητα των 

λευκών, πράγμα απαράδεκτο και επιστημονικά αβάσιμο. 

  

  

6.3 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

  Προσαρμογή είναι η ιδιότητα του οργανισμού να είναι έτσι κατασκευασμένος 

ώστε να μπορεί να επιβιώσει στο περιβάλλον του και ν’ αφήσει απογόνους. Με 

άλλα λόγια προσαρμογή είναι το «ταίριασμα» του οργανισμού με το 

περιβάλλον του. 

  Λέμε ότι οι δομές και οι λειτουργίες των ζωντανών οργανισμών δείχνουν τάση για 

προσαρμογή ή κατεύθυνση προς ορισμένο σκοπό, όταν αποδεικνύεται ότι 

συμβάλλουν στην επιβίωση ή την αναπαραγωγή των ατόμων, πράγμα που κάνει 

δυνατή την επιβίωση του είδους. Η τάση για προσαρμογή εξελίχθηκε, 

διατηρείται και συχνά βελτιώνεται με την φυσική επιλογή.  
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  Ο Μεντελικός μηχανισμός της κληρονομικότητας έχει τρομερά μεγάλες 

δυνατότητες να παράγει πάντοτε νέους γονιδιακούς συνδυασμούς. Αν υποθέσουμε 

ότι στον κόσμο υπάρχουν 1.000 διαφορετικά γονίδια και ότι το κάθε γονίδιο 

υπάρχει σε 10 διαφορετικές παραλλαγές ή αλληλόμορφα, τότε ο αριθμός των 

γαμετών με διαφορετικούς συνδυασμούς που είναι δυνατός θα είναι 10
1000

. Αυτό 

είναι κάτι το καταπληκτικό, αν σκεφτεί κανείς ότι ο υποατομικός αριθμός 

σωματιδίων στο Σύμπαν είναι γύρω στο 10
78

. Στη φύση δεν πραγματοποιούνται 

όλοι οι μαθηματικά δυνατοί συνδυασμοί, αλλά μόνο αυτοί που είναι κατάλληλοι 

για τη ζωή σε μερικά περιβάλλοντα. Μερικοί συνδυασμοί θα είναι περισσότερο 

πετυχημένοι από άλλους, θα έχουν δηλαδή μεγαλύτερη Δαρβινική προσαρμογή 

ή προσαρμοστική τιμή. Μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε την  ποικιλομορφία  

των  ζωντανών   μορφών  ως  ένα   μεγάλο  αριθμό προσαρμοστικών κορυφών που 

αντιστοιχούν στο μεγάλο αριθμό των τρόπων ζωής πάνω στον πλανήτη μας. 

  Η προσαρμοστική σπουδαιότητα ορισμένων χαρακτηριστικών μπορεί να 

διαπιστωθεί από έμμεσα, αλλά οπωσδήποτε πειστικά δεδομένα. Πολύ γνωστά 

παραδείγματα προσαρμογών είναι αυτά των φυτών της ερήμου, όπως η 

ελάττωση της επιφανείας εξατμίσεως των φύλλων, η μετατροπή των φύλλων σε 

αγκάθια, η ανάπτυξη χνουδιού ή κεριού για κάλυψη της επιδερμίδας, η ύπαρξη 

χλωροφύλλης στα επιφανειακά στρώματα του φλοιού και η ευσαρκία των φύλλων, 

κλαδιών και βλαστών. Οι καταπληκτικές ομοιότητες ανάμεσα στους 

Αμερικανικούς κάκτους και τα Αφρικανικά ευφόρβια είναι εντυπωσιακά 

παραδείγματα εξελικτικής σύγκλισης.  Ένα άλλο παράδειγμα αφορά τις 

χρωματικές προσαρμογές, που βοηθούν τους οργανισμούς να προφυλάσσονται 

από τους εχθρούς τους και άλλοτε να προσελκύουν άλλους οργανισμούς, οι οποίοι 

τους διευκολύνουν στη γονιμοποίησή τους. Μπορούμε να αναφέρουμε τα 

ορχεοειδή που μιμούνται ένα έντομο για να επιτύχουν τη γονιμοποίηση τους και 

την ακρίδα που καμουφλάρεται αριστοτεχνικά στα πράσινα μέρη των φυτών. Το 

πιο όμως εντυπωσιακό παράδειγμα είναι αυτό των αναλόγων οργάνων, δομών 

δηλαδή εντελώς άσχετων μεταξύ τους που έχουν προσαρμοστεί για τη 

εξυπηρέτηση της ίδια λειτουργίας. Τα φτερά των πουλιών και τα φτερά των 

εντόμων, έχουν εντελώς διαφορετική ανατομία και προέλευση κατά την 

εμβρυολογία, όμως έχουν παρόμοιο σχήμα, γιατί εξυπηρετούν την πτητική τους 

ικανότητα. Με τον ίδιο τρόπο οι φώκιες (θηλαστικά) και οι πιγκουΐνοι (πτηνά), 
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λόγω της ανάγκης τους να κολυμπούν έχουν αναπτύξει παρόμοιο σχήμα και τα 

άκρα τους έχουν εξελιχθεί σε πτερύγια. Επίσης, τα δελφίνια και οι φάλαινες 

(θηλαστικά), έχουν μετατρέψει τα άκρα τους σε πτερύγια που μοιάζουν με αυτά 

των ψαριών.  

  Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα προσαρμογής είναι το σχήμα  των δοντιών 

των θηλαστικών, που έχει διαμορφωθεί ανάλογα με την δίαιτά τους. Έτσι, τα 

σαρκοφάγα έχουν μεγάλους κυνόδοντες, που λείπουν από τα μεγάλα χορτοφάγα. 

Μπορούμε να αναφέρουμε επίσης, ως παραδείγματα προσαρμογής τα κέρατα, τα 

νύχια, τα δόντια που χρησιμοποιούνται  σαν   αμυντικά   μέσα   στα    ζώα,  τις   

ηλεκτρικές εκκενώσεις μερικών ψαριών των τροπικών περιοχών, τις 

δηλητηριώδεις ουσίες (αλκαλοειδή, κυάνιο), τις ενοχλητικές ουσίες (αιθέρια 

έλαια) και τα αγκάθια που αποτελούν μέσα άμυνας των φυτών από τα φυτοφάγα. 

Οι έλικες (μετασχηματισμένα φυτά), οι εναέριες ρίζες που κολλούν το φυτό σε 

κάθετες επιφάνειες, οι βλαστοί που συμπλέκονται αποτελούν προσαρμογές των 

αναρριχητικών φυτών. Τα φύλλα της Σαγιττάριας, του υδροχαρούς φυτού που 

φυτρώνει και στη χώρα μας, είναι ένα χτυπητό παράδειγμα προσαρμογής. Το 

σχήμα των φύλλων, όταν αυτά βρίσκονται πάνω στην επιφάνεια του νερού, είναι 

στρόγγυλο, όταν βυθίζονται στο νερό είναι μακρόστενο, για να απορροφούν 

θρεπτικά συστατικά από το νερό, ενώ τα εναέρια φύλλα είναι σα βέλη και είναι 

προσαρμοσμένα να δέχονται τις ηλιακές ακτίνες. Στην πανέμορφη φασκομηλιά το 

μήκος του υπέρου είναι το μεγαλύτερο, μέχρι και τριπλάσιο, από το μήκος των 

ανθήρων. Το χαρακτηριστικό αυτό τη βοηθά να αποφεύγει την αυτογονιμοποίηση. 

Μπορούν να αναφερθούν πάρα πολλά παραδείγματα προσαρμογών. Όπου και να 

στρέψουμε το βλέμμα μας θα δούμε προσαρμογές ζωντανών οργανισμών, στα 

πλαίσια της ικανότητα τους να επιβιώνουν στις διαφορετικές κλιματικές, 

εδαφικές και άλλες συνθήκες του περιβάλλοντος. 

  

Εργασία της σελίδας 188 του σχολικού βιβλίου 

  

Να ονομάσετε τους οργανισμούς που βλέπετε στις εικόνες και να 

περιγράψετε το περιβάλλον στο οποίο ζει ο καθένας από αυτούς. 

  

Απάντηση 
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α) Αυτοκρατορικός πιγκουΐνος: Ζει στις παγωμένες ακτές τις Ανταρκτικής. 

Είναι προικισμένος με κατάλληλα εφόδια για να αντιμετωπίζει το φονικό ψύχος των -

40 °C. Eπιπλέον, οι πιγκουΐνοι είναι προσαρμοσμένοι στη θαλάσσια διαβίωση, 

ικανότατοι κολυμβητές, αλλά και ενταγμένοι στην αποικιακή ζωή. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η μεγάλες συναθροίσεις τους, που αριθμούν χιλιάδες μέλη, 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις σφοδρές χιονοθύελλες, αλλά και οι ατέλειωτες 

φυσαλίδες που εκσφεντονίζονται μέχρι και δύο μέτρα πάνω από το νερό, 

προκειμένου να αποφύγουν τους εχθρούς τους, όπως τις φώκιες-λεοπαρδάλεις. 

β)Νούφαρα: Είναι υβρόβια φυτά, με μεγάλα φύλλα που επιπλέουν. 

Στερεώνονται στο βυθό με τις ρίζες τους εκεί που υπάρχουν αρκετές θρεπτικές 

ουσίες, ενώ τα φύλλα τους φτάνουν στην επιφάνεια στερεωμένα σε πολύ μακρούς 

μίσχους. Τα λουλούδια έχουν 5 σέπαλα, διπλό περιάνθιο, πολυάριθμους στήμονες και 

3 ή περισσότερα καρπόφυλλα. 

γ) Κακτοειδή: Είναι δικοτυλήδονα φυτά, ακανθωτά, ποώδη και συνήθως 

σαρκώδη με περίεργα και ποικίλα σχήματα, με ωραιότατα λουλούδια που κρατούν 

πολλές φορές μόνο μια μέρα και σε μερικά μόνο μια νύχτα. Ευδοκιμούν στις θερμές 

ερημικές, τροπικές και υποτροπικές περιοχές της Αμερικανικής ηπείρου. Έχουν 

μεγάλη αντοχή στην ξηρασία.  Τα   φύλλα  τους   είναι  πολύ  λίγα  και  ατροφικά  

και   συχνά 

μετατρέπονται σε αγκάθια. Οι δύσκολες συνθήκες στους τόπους επιβίωσης τους 

ανάγκασαν τα φυτά να προσαρμοστούν και να αναπτύξουν την ειδική κατασκευή του 

σώματος τους. Οι βλαστοί είναι πραγματικές αποθήκες νερού, ενώ η μετατροπή των 

φύλλων σε αγκάθια περιόρισαν στο ελάχιστο τις απώλειες νερού. 

δ) Καμήλα: Ζώο θηλαστικό που ανήκει στα μηρυκαστικά της οικογένειας των 

καμηλιδών. Ξεχωρίζουμε δύο είδη καμήλας την βακτριανή και τη δρομάδα, που και 

οι δύο προήλθαν από την άγρια καμήλα, που ακόμη και σήμερα τη συναντά κανείς 

στις ερήμους της Μογγολίας και της Σαχάρας. Η βακτριανή καμήλα έχει δύο υβούς 

(καμπούρες) και ζει στη Ταταρία, στη Κριμαία, στη Κινά, στη Μικρά Ασία και στην 

Περσία. Η δρομάδα καμήλα, είναι λίγο ψηλότερη με ένα υβό, και κατάγεται από την 

Αραβία, από όπου εξαπλώθηκε στην Αίγυπτο και προπάντων στη Σαχάρα, στο 

Σουδάν, τη Σενεγαμβία και αλλού. Στο στομάχι της καμήλας υπάρχει ένας τεράστιος 

σάκος με πολλές πτυχώσεις, η υδαταποθήκη, που επιτρέπει στο ζώο να αντέχει στη 

δίψα κατά τις πολυήμερες πορείες της στη έρημο. Επιπλέον, ο υβός, που 
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σχηματίζεται με αλλεπάλληλες σκληρές πτυχώσεις του δέρματος και λιπαρών 

σαρκωμάτων, πιστεύεται ότι είναι αποθήκες τροφής.  

ε) Γίδες ή κατσίκες ή αίγες: Μηρυκαστικά ζώα, που ο άνθρωπος τα εκτρέφει 

για το γάλα τους και το κρέας τους. Το όνομα δίνεται στο θηλυκό, ενώ το αρσενικό 

λέγεται τράγος. Είναι λιτοδίαιτο ζώο και ανθεκτικό στην ξηρασία, μπορεί και 

σκαρφαλώνει και στις πιο απόμακρες και δυσκολοδιάβατες περιοχές και εκτρέφεται 

σ΄ όλες τις άγονες περιοχές. 

  

Ανθεκτικότητα στα Εντομοκτόνα - Βιολογική καταπολέμηση. 

  

Ένας σημαντικός αριθμός ζωικών και φυτικών ειδών είναι βλαβερά. Μερικά απ’ 

αυτά βλάπτουν τον άνθρωπο ως παράσιτα ή φορείς ασθενειών, ενώ πολύ 

περισσότερα βλάπτουν τα καλλιεργούμενα φυτά και τις άλλες πηγές τροφής. Ο 

έλεγχος των βλαβερών αυτών οργανισμών αποτελεί τεράστια ανάγκη και 

αποβλέπει στο μεγαλύτερο δυνατό περιορισμό της αφθονίας αυτών των ειδών ή 

ακόμα και στην πλήρη εξαφάνισή τους. Οι περισσότερες τεχνικές ελέγχου 

χρησιμοποιούν διάφορα χημικά, εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα, μερικά από τα 

οποία είναι εξαιρετικά ισχυρά. Όμως, αυτό που συνέβη είναι ότι, με την πάροδο του 

χρόνου εξελίχτηκαν στελέχη των βλαβερών οργανισμών που αντέχουν στις ειδικές 

χημικές ουσίες, με συνέπεια να χρησιμοποιείται όλο και μεγαλύτερη ποσότητα των 

εντομοκτόνων, ενώ ταυτόχρονα στα χημικά εργαστήρια αναπτύσσονται νέες πιο 

δραστικές χημικές ουσίες. Το εντομοκτόνο λειτουργεί στην περίπτωση αυτή ως 

παράγοντας επιλογής για τα έντομα. 

Το πρώτο παράδειγμα ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα εμφανίστηκε στα 1914, 

όποτε διαπιστώθηκε ότι ένας πληθυσμός του εντόμου κοκκοειδές Aonidiella 

aurantiae, που προσβάλλει τα εσπεριδοειδή, παρουσίαζε ανθεκτικότητα στις 

αναθυμιάσεις υδροκυανίου, που ως τότε χρησιμοποιούνταν για την καταπολέμηση 

του εντόμου. Με παρόμοιο τρόπο η εκτενή χρήση και κατάχρηση του DDT είχε ως 

αποτέλεσμα την εμφάνιση ανθεκτικών στελεχών εντόμων σε πολλές χώρες του 

κόσμου. Το ίδιο συνέβη για τις χημικές ουσίες διελδρίνη, μαλαθείο, καρβαμιδικά και 

θειική νικοτίνη. Η ανθεκτικότητα αυτή μπορεί να οφείλεται σε ένα απλό γονίδιο ή 

μπορεί να είναι πολυγονιδιακή. Έχει παρατηρηθεί ότι, όταν σταματήσει η χρήση 

ενός ορισμένου εντομοκτόνου, η πίεση της επιλογής   που   ευνοούσε  τα   

αλληλόμορφα  για   την    ανθεκτικότητα 
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χαλαρώνεται και μάλιστα μπορεί να αντιστραφεί προς  όφελος των αρχικών 

αλληλομόρφων για την ευαισθησία. Τελικά όμως η πλήρης ευαισθησία δεν 

αποκαθίσταται πλήρως.  

Επίσης, ένα σημαντικό πρόβλημα, που προκύπτει από την χρήση των 

εντομοκτόνων είναι η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας με την καταστροφή 

της τροφικής αλυσίδας εντόμων, πτηνών, κ.ά.. Η δράση και οι συνέπειες της χρήσης 

του DDT, αναφέρθηκαν εκτενώς στο κεφάλαιο της Οικολογίας. Επιπλέον, τα 

εντομοκτόνα, περνάνε στους καρπούς των δέντρων και επιβαρύνουν την υγεία των 

καταναλωτών. Πολλές από τις χημικές ουσίες που πέφτουν στο έδαφος 

καταστρέφουν τους μικροοργανισμούς και στη συνέχεια περνάνε στον υδροφόρο 

ορίζοντα και καταλήγουν στα πηγάδια, στις πηγές, στα ποτάμια, στις λίμνες και στις 

θάλασσες προξενώντας τεράστια καταστροφή.  

Σήμερα, για να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης των 

εντομοκτόνων και των άλλων δραστικών χημικών ουσιών χρησιμοποιούνται 

εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης των εντόμων, περισσότερο φιλικών για το 

περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών (Integrated Pest 

Management, IPM) περιλαμβάνει ένα συνδυασμό μεθόδων με στόχο τη 

διατήρηση του πληθυσμού των εντόμων σε χαμηλό επίπεδο, έτσι ώστε να 

προστατεύεται η γεωργική παραγωγή.  

Στις μεθόδους αυτές περιλαμβάνεται ο «βιολογικός έλεγχος» ή «βιολογική 

καταπολέμηση», που αναφέρεται στη χρησιμοποίηση από τον άνθρωπο αρπακτικών, 

παρασίτων και παθογόνων εντόμων για την άμεση καταπολέμηση και το περιορισμό 

των πληθυσμών των επιζήμιων εντόμων και ακάρεων των καλλιεργειών. Το μεγάλο 

πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι οι πληθυσμοί των βλαβερών εντόμων 

ελαττώνονται καθ’ όλη τη καλλιεργητική περίοδο και όχι μόνο παροδικά, όπως 

συμβαίνει στη χημική καταπολέμηση.  

Από πολλά χρόνια πριν, η έρευνα είχε στραφεί στη θανάτωση των συμβιωτικών 

βακτηρίων των εντόμων, με αντιβιοτικά. Ο ρόλος των συμβιωτικών 

μικροοργανισμών είναι πολύ σημαντικός, αφού με αυτό το τρόπο τα έντομα 

συμπληρώνουν τη διατροφή τους με βασικούς μεταβολίτες και ουσίες που δεν 

μπορούν τα ίδια να συνθέσουν.  

Άλλη μέθοδος καταπολέμησης είναι η παρεμπόδιση της σύζευξης «mate 

disruption», κατά την οποία χρησιμοποιούνται συνθετικές φερομόνες που διακόπτουν 
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τη σεξουαλική επικοινωνία των εντόμων, παραπλανώντας τα. Επίσης είναι δυνατόν 

να χρησιμοποιηθούν ουσίες που προκαλούν ή παρεμποδίζουν την ωοτοκία ή 

επηρεάζουν την εκκολαπτικότητα ή τη βιωσιμότητα. Στα πλαίσια αυτά είναι και η 

χρησιμοποίηση φυσικών ουσιών, προϊόντα του μεταβολισμού των φυτών ή των 

μικροοργανισμών, που επηρεάζουν τα βλαβερά έντομα και περιορίζουν το πληθυσμό 

τους. Τέτοιες ουσίες είναι οι αντιμεταβολίτες, που είναι χαμηλής τοξικότητας για τα 

θηλαστικά και ασφαλείς για το περιβάλλον. Η εφαρμογή αυτών των ουσιών στο 

Δάκο της ελιάς, σε πειραματικό επίπεδο, είχε αποτελέσματα αξιόλογα, που θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μεγαλύτερη κλίμακα. 

Δάκος της ελιάς : Θεωρείται ο σημαντικότερος εχθρός της ελιάς στη λεκάνη της 

μεσογείου. Το τέλειο έχει μήκος 5 χιλιοστά, το κεφάλι του είναι ξανθοκίτρινο, με 

σύνθετα μάτια, που έχουν πράσινες μεταλλικές ανταύγειες, ο θώρακας είναι 

κιτρινόφαιος, με τρεις στενές, φαιές λωρίδες. Η προνύμφη του είναι υπόλευκη, έχει 

κωνικό σχήμα και έχει μήκος 8 χιλιοστά. Το έντομο αυτό προξενεί πολλές ζημιές στις 

ελαιοκαλλιέργειες και έχει 4-5 γενιές κάθε χρόνο. Το ακμαίο έντομο γεννά τα αυγά 

του μέσα στους καρπούς και οι νεαρές προνύμφες που εκκολάπτονται τρέφονται από 

το μεσοκάρπιο ανοίγοντας στοές. Ο καρπός συνήθως  πέφτει,  αφού οι προνύμφες 

ανοίξουν  μια  μεγάλη  οπή 

εξόδου. Οι προσβεβλημένοι καρποί έχουν μικρότερη απόδοση σε λάδι, που είναι 

κακής απόδοσης, λόγω της δυσάρεστης οσμής του.  

Για τη καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς και τη προστασία της 

ελαιοπαραγωγής έχει γίνει αρκετά σημαντική πρόοδος κυρίως στις χώρες της 

Μεσογείου. Στις μεθόδους που έχουν εφαρμοστεί περιλαμβάνονται η δειγματοληψία 

και πληθυσμιακή παρακολούθηση με παγίδες, η μέθοδος εξάπλωσης στείρου 

αρσενικού, η διακοπή συμβίωσης, τα εντομοκτόνα και βέβαια ο βιολογικός 

έλεγχος και η χρήση αντιμεταβολιτών.  

Η βιολογική καταπολέμηση έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος και στην Ελλάδα, 

μετά τις επιτυχείς προσπάθειες του Monastero, 1967. Πειράματα εκτροφής ωφέλιμων 

εντόμων έχουν πραγματοποιηθεί στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και στο 

Εντομοτροφείο Λυκόβρυσης του Υπουργείου Γεωργίας. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκε το παράσιτο Opius concolor, ένα μικρό κολεόπτερο, μήκους 3 

χιλιοστών. Το ακμαίο τοποθετεί τα λευκοκίτρινα αυγά του πάνω ή μέσα στο καρπό 

της ελιάς. Η προνύμφη, που εκκολάπτεται, μπαίνει στο μεσοκάρπιο και βρίσκει τη 

προνύμφη του Δάκου, την οποία νεκρώνει και τρέφεται από αυτή, μέχρι να φτάσει 
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στο στάδιο της νύμφωσης, οπότε και εξέρχεται από το καρπό. Κατά τα έτη 1978- 

1980 έγιναν σταδιακές απελευθερώσεις του παρασίτου από το Εντομοτροφείο της 

Λυκόβρυσης σε 6000 δέντρα στη περιοχή της Αττικής, με πάρα πολύ καλά 

αποτελέσματα στη μείωση του πληθυσμού του Δάκου.  Η χρησιμοποίηση παγίδων 

για τη καταπολέμηση των εντόμων είναι μια μέθοδο  που μπορεί να έχει πολύ καλά 

αποτελέσματα, αφού με κατάλληλες ουσίες μπορούμε να έχουμε τη μαζική 

προσέλκυση των εντόμων και τη θανάτωσή τους μέσα στις παγίδες. 

Παγίδες καταπολέμησης: Οι παγίδες είναι ειδικές κατασκευές, με τις οποίες  

γίνεται  προσέλκυση, παγίδευση και  επιλεκτικά  θανάτωση  των 

εντόμων. Ανάλογα με το σκοπό της χρησιμοποίησης τους οι παγίδες διαχωρίζονται σε 

δύο τύπους: αυτές για τη προσέλκυση των εντόμων, τη κατακράτηση και τη 

παρακολούθηση των πληθυσμών τους και αυτές για τη προσέλκυση και θανάτωση 

των εντόμων. Για τη προσέγγιση των εντόμων χρησιμοποιούνται τροφικά 

προσελκυστικά ή προσελκυστικά φύλου σε συνδυασμό με το κατάλληλο χρωματισμό 

και το σχήμα. Η εξουδετέρωση των εντόμων που εισχωρούν στη παγίδα μπορεί να 

γίνει με μηχανικό ή χημικό τρόπο.  

Με τη χρησιμοποίηση των παγίδων για τη καταπολέμηση των επιβλαβών για τη 

γεωργία εντόμων αποφεύγεται η επαφή των εδώδιμων μερών του φυτού με τις 

τοξικές ουσίες και αντιμετωπίζεται το πρόβλημα των τοξικών υπολειμμάτων. Όμως η 

είσοδος των ουσιών αυτών στη τροφική αλυσίδα και οι επιπτώσεις τους στο 

περιβάλλον δεν αποφεύγεται εντελώς. Αυτό γίνεται γιατί τα νεκρά έντομα 

χρησιμοποιούνται για τροφή άλλων εντόμων ή πουλιών. 

Έτσι, διαμορφώνεται επιτακτικά η ανάγκη να χρησιμοποιηθούν για τη θανάτωση 

των εντόμων στις παγίδες απόλυτα ασφαλείς ουσίες για το περιβάλλον. 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Γιατί το γεγονός ότι τα φύλλα πέφτουν από την καρυδιά το χειμώνα 

θεωρείται προσαρμογή; 

  

Απάντηση 

  

Η καρυδιά ανήκει στα φυλλοβόλα δέντρα, δηλαδή ρίχνει τα φύλλα της στο τέλος 

κάθε βλαστητικής περιόδου. Η φυλλόπτωση πραγματοποιείται ως μεταβολών που 
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συμβαίνουν σε  μια εξειδικευμένη, εγκάρσια ζώνη της βάσεως του φύλλου, τη ζώνη 

αποκοπής. Η φυσιολογική αυτή λειτουργία ελέγχεται ορμονικά. Οι φυτικές ορμόνες 

που εμπλέκονται στη φυλλόπτωση είναι οι αψιζίνες, με κυριότερο αντιπρόσωπο το 

αψιζινικό οξύ, αλλά και οι αυξίνες με τις γιββερελίνες. Οι ίδιες αυτές ορμόνες 

προκαλούν την πτώση των καρπών, αλλά και την έναρξη του λήθαργου στα 

σπέρματα και τους οφθαλμούς. Η φυλλόπτωση είναι συνεπώς μια προσαρμογή, που 

έχει σκοπό να προστατεύσει το δέντρο από τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις αντίξοες 

περιβαλλοντικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα. 

  

2) Η αμυγδαλιά έχει πολύ βαθιές ρίζες. Σε τι, κατά τη γνώμη σας, την 

εξυπηρετεί το γεγονός αυτό; 

  

Απάντηση 

  

Η αμυγδαλιά αναπτύσσεται σε ξερά και πετρώδη εδάφη. Στα υγρά μέρη σαπίζουν 

οι ρίζες της και ξεραίνεται εύκολα. Οι πολύ βαθιές ρίζες εξυπηρετούν  συνεπώς  την 

πρόσληψη  νερού και θρεπτικών συστατικών 

από τα βαθύτερα στρώματα των ξερών εδαφών, που η αμυγδαλιά ευδοκιμεί. 

  

3) Η ζέβρα έχει ραβδώσεις. Σε τι εξυπηρετεί το γεγονός αυτό; 

  

Απάντηση 

  

Ο τιγροειδής ίππος (ζέβρα), ζει στην Κεντρική και Ανατολική Αφρική. Έχει σ’ 

όλο της το σώμα, εκτός από πίσω μέρος, κάθετες διαδοχικές ραβδώσεις μαύρες και 

άσπρες ή μαύρες και κίτρινες. Οι ραβδώσεις αποτελούν χρωματική προσαρμογή στο 

περιβάλλον που διαβιώνει η ζέβρα. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η τροπική σαβάνα 

χαρακτηρίζεται από μεγάλες λιβαδικές εκτάσεις με διάσπαρτα δέντρα ή συστάδες 

δέντρων. Επομένως, ένα μεγαλόσωμο σχετικά ζώο δεν είναι εύκολο να «κρυφτεί». Η 

ζέβρα μπορεί να καμουφλάρεται ανάμεσα στα δέντρα αφού οι ραβδοειδείς μαύρες 

αποχρώσεις «δένουν» με τα κλαδιά και τους κορμούς των δέντρων. Επιπλέον, οι 

παχιές, μαύρες ταινίες που διασχίζουν το σώμα της διασπούν τη σιλουέτα της σ’ 

ένα αριθμό φαινομενικά ασύνδετων μεταξύ τους τμημάτων. Στο επάνω μέρος του 

σώματός της και στις πλευρές φαίνονται παχύτερες απ’ ότι στην κοιλιά. Αυτός ο 
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«διακοπτόμενος» χρωματισμός δίνει ασυνήθιστη εικόνα και παραπλανά τους 

εχθρούς της ζέβρας. Τον ίδιο ρόλο παίζουν οι χρωματιστές κηλίδες στο σώμα της 

καμηλοπάρδαλης. Επίσης, οι τίγρεις και οι λεοπαρδάλεις, αξιοποιώντας παρόμοιους 

ραβδοειδείς ή κηλιδωτούς χρωματισμούς, δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές και 

πλησιάζουν ευκολότερα την λεία τους.   

  

4) Βάλετε ένα τίτλο στην εικόνα της φωτογραφίας. 

  

Απάντηση 

  

Μερικοί τίτλοι που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, είναι οι εξής: 

καμουφλάζ, μίμηση του περιβάλλοντος, κάλυψη. 

Στην εικόνα έχουμε μια τέλεια περίπτωση χρωματικής μίμησης του 

περιβάλλοντος, από ένα ψάρι που ταυτίζεται απόλυτα με τον χρωματισμό του 

πυθμένα. Στα τεχνάσματα της μίμησης του περιβάλλοντος καταφεύγουν και οι πιο 

αδύναμοι και οι πιο ισχυροί οργανισμοί, προκειμένου να αμυνθούν ή να βελτιώσουν 

τις επιδόσεις τους, αντίστοιχα. Υπάρχουν απομιμήσεις σχήματος (ομοτυπία), 

χρώματος (ομοχρωμία) και συμπεριφοράς. Όλες είναι αποτέλεσμα της φυσικής 

επιλογής και είναι «γραμμένες» στο γενετικό υλικό των διαφόρων οργανισμών. 

  

5) Οι παπαρούνες έχουν πάρα πολλούς σπόρους. Να αιτιολογήσετε αυτό το 

μεγάλο αριθμό. 

  

Απάντηση 

  

Η παπαρούνα είναι δικοτυλήδονο φυτό της οικογενείας των παπαβεριδών ή 

νηκωνιδών, που περιλαμβάνει 100 περίπου είδη. Είναι πόα με γαλακτώδη χυμό, 

τριχωτό ή εντελώς λείο κορμό και 1-3 οδοντωτά φύλλα. Τα άνθη είναι μεγάλα σε 

μικρό ποδίσκο και δύο σέπαλα. Οι γυρεόκοκκοι μεταφέρονται με τον αέρα ή τα 

έντομα πάνω στο στίγμα του υπέρου του άνθους. Ο καρπός της παπαρούνας είναι 

διογκωμένη πορόκαψα.  Τα σπέρματα μεταφέρονται  με τον αέρα  μετά  την διάρρηξη 

της κάψας. Ο μεγάλος αριθμός των γυρεόκοκκων και των σπερμάτων έχει σχέση με 

το γεγονός ότι η μεταφορά τους γίνεται με τον άνεμο.  
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Σημείωση: Η έννοια του σπόρου αφορά κυρίως τα ειδικά πολλαπλασιαστικά 

κύτταρα που λειτουργούν κυρίως αφυλετικά στα φύκη και τους μύκητες. Μια 

κατηγορία σπορίων παράγεται κατά την φυλετική αναπαραγωγή 

(μικροσποριοκύτταρα, μειοσπόρια) στη διαδικασία δημιουργίας των γυρεόκοκκων. Η 

λέξη σπόρος χρησιμοποιείται επίσης στην καθημερινή αγροτική διάλεκτο για τα 

σπέρματα. Η εικόνα  του βιβλίου μας δείχνει το άνθος της παπαρούνας και 

αναφέρεται στους σπόρους εννοώντας, ίσως, τους γυρεόκοκκους. Τα σπέρματα 

υπάρχουν στον καρπό της παπαρούνας. Η Βιολογία ως επιστήμη είναι ιδιαίτερα 

ελκυστική και προσιτή, αλλά απαιτείται η χρησιμοποίηση της ορολογίας και των 

εννοιών με ακρίβεια για να μην γίνονται λάθη και παρανοήσεις. 

  

6) Παρατηρήστε τις εικόνες προσεκτικά 

– να περιγράψετε τις προσαρμογές που έχουν σχέση με το πέταγμα 

– να αναφέρετε κάποιους οργανισμούς που σε συγκεκριμένη φάση της ζωής 

τους πετάνε 

– να συλλέξετε έντομα και σπόρους που έχουν «πτητική συσκευή». 

  

Απάντηση 

  

– Στους ζωικούς οργανισμούς οι προσαρμογές που έχουν σχέση με το πέταγμα 

είναι δομές με διαφορετική ανατομία και προέλευση, αλλά με παρόμοιο σχήμα, αφού 

εξυπηρετούν την ίδια λειτουργία. Οι πτέρυγες των εντόμων και των πτηνών είναι 

πτητικές συσκευές. Παρόμοια με τις πτέρυγες των πτηνών είναι οι πτέρυγες της 

νυχτερίδας (θηλαστικό). Οι πτέρυγες των εντόμων διαφέρουν μεταξύ τους, είναι 

λεπτές μεμβρανώδεις ή σκληρές κεράτινες (έλυτρα), ενώ άλλα είδη έχουν πτέρυγες 

που μοιάζουν με δέρμα. Οι φτερούγες των πτηνών εμπεριέχουν το σκελετό, που 

αποτελείται από ομόλογα σκελετικά στοιχεία με τα εμπρόσθια άκρα των θηλαστικών 

και τα φτερά που παράγονται από το δέρμα  και  καθιστούν  δυνατή  την  πτήση. Τα  

φτερά   των   φτερούγων διακρίνονται σε ευμεγέθη, ερετικά και σε μικρότερα, 

στέγαστρα. Τα φτερά της ουράς τα οποία χρησιμεύουν σαν πηδάλιο, καλούνται 

πηδαλιώδη. Επιπλέον, στα πτηνά ο ελαφρύς σκελετός και η ύπαρξη των εσωτερικών 

οργάνων κοντά στο κέντρο βάρος του σώματός τους αποτελούν προσαρμογές που 

βοηθούν την πτητική ικανότητα. Οι πτέρυγες της νυχτερίδας αποτελούνται από τα 
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σκελετικά στοιχεία και τους μεμβρανώδεις σχηματισμούς που βρίσκονται ανάμεσα 

στα μπροστινά και πίσω πόδια, χάρη στους οποίους μπορεί να πετά. 

Στους φυτικούς οργανισμούς υπάρχουν πτητικές προσαρμογές στους 

γυρεόκοκκους και στα σπέρματα που μεταφέρονται με τον αέρα. Αναφέρουμε ως 

παράδειγμα τους γυρεόκοκκους των πεύκων, που είναι πολύ ελαφροί και 

ευμετακίνητοι γιατί διαθέτουν δύο αεροφόρους θαλάμους, σαν πτερύγια, που 

διευκολύνουν τη διασπορά τους με τον άνεμο σε μεγάλες αποστάσεις. Επίσης, τα 

σπέρματα της λεύκας περιβάλλονται από χνούδι που παρασύρεται από τον αέρα σε 

μεγάλες αποστάσεις.  

– Εκτός από τον Πήτερ Παν που ανακάλυψε ότι μπορούσε να πετάξει, οι 

οργανισμοί που σε συγκεκριμένη φάση της ζωής τους πετάνε είναι τα έντομα. Ο 

κύκλος  της ζωή των περισσοτέρων εντόμων περνάει από τη εκκόλαψη, στην λάρβα, 

στην πούπα και στην  νυμφοποίηση, όπου έχουμε το τέλειο έντομο που μπορεί να 

πετάξει. Με άλλα λόγια οι κάμπιες ή τα «σκουλήκια», που βρίσκουμε σε μερικούς 

καρπούς (κεράσια, ελιές, κ.λ.π.) είναι οι προνύμφες των εντόμων. Οι νεοσσοί των 

πουλιών δεν μπορούν να πετάξουν παρά  μόνο μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.  

– Ο μαθητής θα πρέπει να συλλέξει έντομα και σπέρματα, που έχουν  πτητική 

συσκευή και να καταγράψει τις παρατηρήσεις του. 

  

6.4 ΣΤΑ ΑΒΕΒΑΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

  

... ότι πρέπει να γνωρίζει ο μαθητής 

  

    Η εξελικτική ιστορία του ανθρώπου είναι πρόσφατη και μικρή, περίπου 3 ή 4 

εκατομμύρια χρόνια, σε σχέση με την εξελικτική ιστορία των Σπονδυλόζωων, που 

φτάνει τα 450 εκατομμύρια χρόνια. Ο άνθρωπος ανήκει στα ανώτερα 

θηλαστικά, στα Πρωτεύοντα, που περιλαμβάνει επίσης τους μεγάλους 

Αφρικανικούς πιθήκους ή πογγίδες και τους προπιθήκους, Λεμούριους και 

Τάρσιους. Τα πρωτεύοντα έχουν μια εξελικτική ιστορία που αρχίζει στο Ανώτερο 

κρητιδικό και το πρώιμο Παλαιόκαινο, δηλαδή πριν από περίπου 70 

εκατομμύρια χρόνια. Τα πρωτεύοντα χαρακτηρίζονται από: τα μακριά και 

ευκίνητα άκρα με αντιτακτό τον αντίχειρα, τα μακριά δάκτυλα με πλατιά νύχια, 

την στερεοσκοπική και έγχρωμη όραση, τον ανεπτυγμένο εγκέφαλο. 
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    Τα πρώτα πρωτεύοντα, οι αρχαϊκοί πίθηκοι, που αποκαλούνται σήμερα 

Πλεσιανταπίμορφα, εμφανίστηκαν κατά την Παλαιόκαινο εποχή (65-53 

εκατομμύρια χρόνια πριν). Στα πρωτεύοντα τα κατατάσσει μόνο ο οδοντικό τους 

τύπος, αφού όλα τα άλλα χαρακτηριστικά των Πρωτευόντων δεν είναι εμφανή. 

Απολιθώματά τους έχουν βρεθεί σε θέσεις της δυτικής Βόρειας Αμερικής και της 

Ευρώπης. Τα χαρακτηριστικά τους μοιάζουν με αυτά των σύγχρονων Τουπάϊων, 

που άλλοι  κατατάσσουν  στα   πρωτεύοντα  και  άλλοι  στα   εντομοφάγα 

θηλαστικά. Στη εποχή του Ηώκαινου (53-47 εκατομμύρια χρόνια πριν), έκαναν 

την εμφάνισή τους τα Ευπρωτεύοντα, που τα απολιθωματικά τους ευρήματα τα 

κατατάσσουν σε δύο οικογένειες: την Adapidae, που οι αντιπρόσωποί της 

μοιάζουν με τους σημερινούς Λεμούριους και την Οmomyidae, που οι 

αντιπρόσωποί της έχουν ομοιότητες με του σημερινούς Τάρσιους. Έτσι, στο 

πρώιμο Ηώκαινο υπάρχουν δύο χαρακτηριστικοί τύποι μορφότυποι, που μοιάζουν 

σε πολλά σημεία με τις σωζόμενες υποτάξεις Πρωτευόντων, στους Στρεψίρρινους 

(που περιλαμβάνουν τα Λεμουριόμορφα και τα Λορισίμορφα) και τους 

Απλόρρινους (που περιλαμβάνουν τους Τάρσιους και τα Ανθρωποειδή). 

    Το Ολιγόκαινο (37-25 εκατομμύρια χρόνια) είναι η πιο σημαντική περίοδος στην 

εξέλιξη των Πρωτευόντων. Οι δραματικές κλιματολογικές αλλαγές, η πτώση της 

θερμοκρασίας, η αύξηση των παγετώνων, η υποχώρηση των ωκεανών, είχαν ως 

αποτέλεσμα την εξαφάνιση των πρωτευόντων του ηώκαινου, από τις περισσότερες 

περιοχές της γης. Τα απολιθώματα αυτής της περιόδου προέρχονται από την 

περιοχή της Αιγύπτου Fayum. Στα ευρήματα αυτά έχουν αναγνωριστεί 7 γένη και 

12 είδη πρωτευόντων, που κατατάσσονται σε τουλάχιστον τρεις οικογένειες: τους 

Παραπιθήκους, τους Προπλειοπιθήκους και τους Ταρσιοειδής (Αφροτάρσιος). 

Τα Πρωτεύοντα αυτά ήταν φρουτοφάγα , δεντρόβια και με ημερόβιο τρόπο 

διαβίωσης. Οι παραπίθηκοι είναι όμοιοι με τους μικρούς Πλατύρρινους, αλλά 

διατηρούν πρωτόγονα χαρακτηριστικά που χάνονται στα μεταγενέστερα 

ανθρωποειδή. Οι προπλειοπίθηκοι έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τους 

πλειοπίθηκους και φαίνεται να είναι οι πρόγονοι όλων των μεταγενέστερων 

Κατάρρινων.  

    Στο Μειόκαινο (25-5 εκατομμύρια χρόνια) και συγκεκριμένα στο πρώιμο 

μειόκαινο (24-16 εκατομμύρια χρόνια πριν) γίνεται η πρώτη εμφάνιση  των  

πρωτόγονων  ανθρωποειδών  και   των   πιθήκων  του Παλαιού Κόσμου στην 
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Ανατολική Αφρική. Επιπλέον, με τη εξαίρεση λίγων δειγμάτων πιθήκων στη 

Νότιο Αμερική, τ’ ανώτερα πρωτεύοντα είναι απόντα από το αρχείο των 

απολιθωμάτων άλλων ηπείρων κατά την περίοδο αυτή. Στο μέσο μειόκαινο (16-10 

εκατομμύρια χρόνια πριν) οι πίθηκοι γίνονται περισσότερο αντιπροσωπευτικοί, 

ενώ οι ανθρωποειδής πίθηκοι λιγότερο. Ταυτόχρονα εκείνη της περίοδο γίνεται η 

μετανάστευση των Πρωτευόντων της Αφρικής στην Ευρασία. Κατά τα τέλη του 

μειόκαινου (10-5 εκατομμύρια χρόνια) οι πρωτόγονοι πίθηκοι είναι σχεδόν 

ανύπαρκτοι στο αρχείο των απολιθωμάτων, παρόλο που έζησαν σε αρκετή 

αφθονία στην Ν. Ασία και την Κίνα μέχρι τα 7 εκατομμύρια χρόνια. Οι πίθηκοι 

κυριαρχούσαν καθαρά στα Πρωτεύοντα της Ευρώπης. Με βάση πρόσφατες 

έρευνες καθορίστηκαν τρεις ομάδες ανθρωποειδών (Hominoideae) του 

μειόκαινου: 1) Τα Δρυόμορφα, πρώιμης και μέσου περιόδου, που βρέθηκαν στην 

Ανατολική Αφρική και Ευρασία και περιλαμβάνουν τα γένη Proconsul, Rangwa-

pithecus, Limnopithecus, Dendropithecus, Micropithecus και Dryopithecus. 2) Τα 

Ραμάμορφα, του μέσου μειόκαινου, που εντοπίζονται στην Ανατολική Αφρική 

και την Ευρασία και περιλαμβάνουν τα γένη Sivapithecus, Ramapithecus και 

Gigantopithecus. 3) Τα Πλειόμορφα, του μέσου και κατώτερου Μειόκαινου, που 

εντοπίζονται στη Ευρασία και έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τους 

Καταρρίνους και περιλαμβάνουν τα γένη Pliopithecus και Laccopithecus. 

    Πρέπει να σημειώσουμε ότι την εποχή αυτή δεν έχουν  εμφανιστεί ακόμη οι 

πρόγονοι των ανθρωπιδών και πογγιδών ή τουλάχιστον δεν υπάρχουν οι 

αποδείξεις από το απολιθωματικό υλικό ότι μπορεί σε κάποια περιοχή να 

είχαν εμφανιστεί. Ένα από τα βασικά ερωτήματα στην εξέλιξη του ανθρώπου 

είναι πότε πρωτοεμφανίστηκε η σειρά των ανθρωπιδών (Hominidae)  ή πότε 

μοιραστήκαμε για τελευταία φορά ένα κοινό πρόγονο με τους πλησιέστερους 

ζώντες συγγενείς μας, τους Πογγίδες. Εφόσον, όμως το απολιθωματικό αρχείο 

είναι ατελές και αποσπασματικό και δεν καλύπτει σημαντικές γεωλογικές 

περιόδους το ερώτημα παραμένει αναπάντητο. Μεταξύ των ανθρωπιδών και των 

πογγιδών υπάρχει ένα σαφές διαχωριστικό όριο. Οι πρώτοι ανέπτυξαν πολύ 

νωρίς στην εξελικτική τους ιστορία την ικανότητα για όρθια στάση και βάδιση, 

συμπεριφορά που ποτέ δεν πέτυχαν να υιοθετήσουν οι σύγχρονοι πογγίδες και οι 

πρόγονοί τους.  
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    Έχοντας στη διάθεσή μας εκατοντάδες δείγματα πιθήκων από το Μειόκαινο, 

αποτελεί έκπληξη η απουσία των αντίστοιχων απολιθωμάτων από το Πλειόκαινο, 

που άρχισε 5 εκατομμύρια χρόνια πριν. Αντίθετα, στο Πλειόκαινο καταγράφονται 

απολιθώματα ενός νέου περισσότερου εξελιγμένου πρωτεύοντος. Περπατούσε στα 

δύο πόδια, χρησιμοποιούσε εργαλεία, είχε σχετικά μεγάλο εγκέφαλο και είχε 

αναπτύξει μηχανισμούς συμπεριφοράς και κοινωνικότητας,  ώστε να είναι ικανός 

να επιβιώσει στη σαβάνα της Αφρικής. Το γένος αυτό που αργότερα ονομάστηκε 

Αυστραλοπίθηκος είχε σχετικά μικρό σώμα και μικρό εγκέφαλο σε σχέση με τους 

επόμενους ανθρωπίδες. Υπολογίζεται ότι ο εγκέφαλός του ήταν τρεις φορές 

μεγαλύτερος από  εκείνο του Proconsul africanus και το μέγεθος του σώματός του 

κυμαίνονταν στο εύρος του σύγχρονου χιμπατζή. Ο Αυστραλοπίθηκος 

εμφανίστηκε περίπου στα 5-4,5 εκατομμύρια χρόνια στην Κένυα (A. ramidus) και 

στα 3 εκατομμύρια χρόνια στη Ν. Αφρική. Διατηρήθηκε σε όλη τη διάρκεια του 

Πλειστόκαινου καθώς και στο πρώτο μέρος της μακράς εποχής των παγετώνων, 

που άρχισε πριν 1,8 εκ. χρόνια. Ο συνδυασμός αυτών των χρονικών περιόδων 

(εποχών) στην ιστορία της Γης ονομάστηκε Πλειο-Πλειστόκαινο και στη 

διάρκειά του έκανε την εμφάνισή του ένα από τα προγενέστερα είδη (Homo 

habilis) του δικού μας γένους Homo, τα απολιθώματα του οποίου 

χρονολογήθηκαν στα 2,5 εκατ. χρόνια πριν στη Ανατολική Αφρική και περίπου 

στα 2 εκατομμύρια χρόνια στην Νότια Αφρική. Στην πραγματικότητα κάποια είδη 

Αυστραλοπίθηκου και Homo συνυπήρξαν για ένα διάστημα 1 εκ. χρόνων (2,4-1,2 

εκ χρόνια) στη νότια και ανατολική Αφρική. Οι Homo είχαν ανώτερο επίπεδο 

οργάνωσης, χρησιμοποιούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό εργαλεία και διέθεταν 

ανώτερη νοητική οργάνωση. Στην περίοδο αυτή έχουν αναγνωριστεί τουλάχιστον 

τρία είδη Αυστραλοπιθήκων και άλλα τρία Παρανθρώπων (που αρχικά ήταν 

ενσωματωμένοι στους Αυστραλοπιθήκους):     

     Australopithecus ramidus  ή Αrdipithecus ramidus (4,4 εκ. χρόνια) 

     Australopithecus anamensis (4,2-3,9 εκ. χρόνια, Κένυα) 

     Australopithecus afarensis (2,9-3,6 εκ. χρόνια, Lusy-Αιθιοπία) 

     Austalopithecus africanus (2-3 εκ. χρόνια) 

           Paranthropus aethiopicus (2-2,5 εκ. χρόνια) 

           Paranthropus robustus (1,75 - 1,5 εκ. χρόνια) 

           Paranthropus boisei (2- 1 εκ. χρόνια) 
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  To άλλο ανθρωποειδές είδος Homo, πρωτοεμφανίστηκε στα 2,5-2,0 εκατ. χρόνια 

πριν στην Ανατολική Αφρική. Πάντως τα δύο είδη που αναντίρρητα έζησαν στο 

Πλειο-Πλειστόκαινο είναι τα Homo habilis, Homo erectus και αργότερα ο Homo 

sapiens. Ο Ηοmo habilis είναι το παλαιότερο χρονολογικά είδος του γένους 

Homo, από το οποίο, θεωρούν όλοι οι ερευνητές ότι προήλθαν τα υπόλοιπα είδη 

αυτού του γένους. Τα δείγματα Ηοmo habilis βρέθηκαν στην ανατολική Αφρική 

και η ηλικία τους κυμαίνεται από 2,4 έως 1,7 εκατομμύρια χρόνια. Το μέγεθος του 

εγκεφάλου του Ηοmo habilis είναι περίπου 700 κυβικά εκατοστά, το βάρος του 

γύρω στα 50 κιλά, ενώ παρουσιάζεται και φυλετικός διμορφισμός (μεγάλα άρρενα 

και μικρά θήλεα από άποψη σωματικής διάπλασης). Επίσης, οι Ηοmo habilis ήταν 

σαφέστατα δίποδοι, μπορούσαν να διανύουν μεγάλες αποστάσεις και μάλιστα με 

ιδιαίτερη αντοχή στο τρέξιμο. Εντούτοις διατηρούσαν ακόμη την ικανότητα 

αναρρίχησης στα δέντρα και πραγματοποίησης ισχυρών λαβών με το χέρι, ενώ 

υπάρχουν και σοβαρές ενδείξεις για πιθανή ικανότητα λόγου. 

  Ο Homo erectus τοποθετείται στο κατώτερο και μέσο Πλειστόκαινο. Τα 

παλαιότερα απολιθώματα βρέθηκαν στην Ανατολική Αφρική και χρονολογούνται 

στα 1,8 εκατομμύρια χρόνια. Τα Ασιατικά απολιθώματα είναι μεταγενέστερα και 

χρονολογούνται στα 400-300.000 χρόνια. Η κρανιακή χωρητικότητα κυμαίνεται 

από 750 κυβικά εκατοστά για τις παλαιότερες μορφές έως τα 1250 κυβικά 

εκατοστά για τις μεταγενέστερες. Χρησιμοποιούσε λίθινα, οστέινα και ξύλινα 

εργαλεία, χρησιμοποιούσε την φωτιά, κατοικούσε σε σπηλιές και έχτιζε στέγες. Ο 

Homo erectus διέθετε πολυσύνθετες πολιτιστικές δυνατότητες και συμπεριφορά 

και αυτό συνέβαλε στην μετακίνησή του από την Αφρική σε άλλες περιοχές, 

περίπου στο 1 εκ. χρόνια πριν. 

  Οι πρώιμοι Homo sapiens, που παρουσιάζουν μορφολογικά χαρακτηριστικά 

ενδιάμεσα του Homo erectus και Homo sapiens, τοποθετούνται χρονικά μεταξύ 

300-100 χιλιάδων χρόνων πριν. Κατοίκησαν την Αφρική, την Ασία και ίσως την 

Ευρώπη, ζούσαν σε σπήλαια και έχτιζαν «καλύβες». Πιθανόν ψάρευαν και 

έτρωγαν ψάρια και άλλα θαλασσινά και κυνηγούσαν μεγάλα θηράματα. Η 

κρανιακή χωρητικότητα είναι περίπου στα 1325 κυβικά εκατοστά. Τα 

απολιθώματα που κατατάσσονται στους πρώιμους ανθρωπίδες είναι τα κρανία 

Kabwe και Saldanha, από την Αφρική, τα κρανία Solo από την Ινδονησία και 
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μερικά απολιθώματα από την Ευρώπη, που ακόμη είναι αμφισβητήσιμη η 

τοποθέτησή τους, όπως τα ευρήματα από τα Πετράλωνα της Χαλκιδικής, από το 

Bilzingsleben της Γερμανίας, από το Swanscombe κοντά στο Λονδίνο, από τη 

σπηλιά Arago της Γαλλίας, το κρανίο Biache από τη Γαλλία και το κρανίο 

Steinheim από τη Γερμανία. 

  Στο Ανώτερο Πλειστόκαινο (120 χιλιάδες χρόνια πριν), κάνει την εμφάνισή του ο 

Ηοmo sapiens, ενώ 40.000 ή 30.000 χρόνια πριν, αυτοί οι πληθυσμοί διέσχισαν 

την Βερίγγειο γήινη γέφυρα, που ένωνε τη Σιβηρία με την Αλάσκα και 

μετακινήθηκαν νότια. Ένα από τα πιο γνωστά υποείδη του Ηοmo sapiens, 

σύμφωνα με το αρχείο των απολιθωμάτων είναι ο Ηοmo sapiens 

neanderthalensis. Υπολειπόμενα χαρακτηριστικά του Νεαντερνταλείου 

παρουσιάζονται από την τελευταία μεσοπαγετώδη περίοδο και το πρώτο τμήμα 

της τελευταίας παγετώδους εποχής (35-120.000 χρόνια). Οι Νεαντερντάλειοι 

εμφανίζουν σαφή κρανιακά και σωματικά χαρακτηριστικά τα οποία σαφώς 

διαχωρίζουν το υποείδος αυτό από τις αρχαϊκές μορφές ανθρώπων. Η κρανιακή 

τους χωρητικότητα χαρακτηρίζεται μέτρια ως μεγάλη (1.200 -1.800 κυβικά 

εκατοστά) και ο θόλος είναι σαφώς σχηματισμένος.  Το  πλούσιο  απολιθωματικό  

υλικό,  που  προέρχεται από τον ευρωπαϊκό χώρο, συνηγορεί στο ότι η εξέλιξη των 

μορφολογικών χαρακτήρων του Νεαντερντάλειου είναι μια αργή και βαθμιαία 

διαδικασία. Ανατομικά σύγχρονα απολιθώματα που ανήκουν στο υποείδος 

Ηοmo sapiens sapiens, εμφανίζονται στα 34-30.000 χρόνια πριν, μικρό χρονικό 

διάστημα, αν όχι αμέσως μετά τους τελευταίους Νεαντερντάλειους. Ο 

άνθρωπος του Cro-Magnon, του Chancelade, του Combe-Chapelle, του Grimaldi 

και ο άνθρωπος της Κίνας, αποτελούν απολιθωματικό υλικό σύγχρονων 

ανθρώπων. Τα απολιθώματα του σύγχρονου ανθρώπου ξεχωρίζουν από τα 

προηγούμενα απολιθώματα, από την ελάττωση του μεγέθους στα μπροστινά δόντια, 

τη μείωση του προσώπου, των υπερόφρυων τόξων και αύξηση του κρανιακού 

ύψους. 

  Η εξέλιξη του ανθρώπου ήταν ασφαλώς μια διαδικασία μακροχρόνια και βαθμιαία 

και ως τέτοια αποδεικνύεται λεπτομερειακά και αναμφισβήτητα στα απολιθώματα. 

Οι πρόγονοι του σύγχρονου ανθρώπου (Ηοmo sapiens sapiens) έχουν αποτελέσει 

για μια ακόμη φορά αντικείμενο έντονης και μεγάλης αντιπαράθεσης. Τα δύο 

ανταγωνιστικά μοντέλα για την πρόσφατη ανθρώπινη εξέλιξη έχουν ονομαστεί 
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«περιφερειακή συνέχεια» (πολυτοπικοί πρόγονοι) και «Κιβωτός του Νώε» 

(μοναδικός πρόγονος που εμφανίστηκε στην Αφρική). Τα γενετικά και 

παλαιοντολογικά δεδομένα υποστηρίζουν, μάλλον, ένα πρόσφατο αφρικανικό 

πρόγονο του σύγχρονου ανθρώπου, παρά μια μακρά χρονική περίοδο πολυτοπικής 

εξέλιξης, που συνοδεύεται από ροή γενετικού υλικού(επιμειξίες). 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Να συντάξετε έναν κατάλογο σημαντικών έργων, που έχουν επιτευχθεί από 

τον άνθρωπο στα ιστορικά χρόνια. 

  

Απάντηση 

  

– Η πρώτη παραγωγική οικονομία της γεωργικής κοινότητας του Τζάρμο στα 

ανατολικά του Ευφράτη ποταμού το 7.000 π.Χ. 

– Η δημιουργία των πρώτων πόλεων την 5η χιλιετία, στη Μεσοποταμία. 

–  Ο ποινικός Κώδικας του Χαμουραμπί, στη Βαβυλώνα γύρω στο 1750 π.Χ. 

– Οι πυραμίδες της Αιγύπτου, που χτίστηκαν κατά την περίοδο 3.100-2.270 π.Χ. 

– Το αιγυπτιακό ημερολόγιο στις αρχές της 4ης χιλιετίας και η ανάπτυξη της 

γεωμετρίας, της ιατρικής και της ιερογλυφικής γραφής. 

– Το φοινικικό αλφάβητο τον 13ο αιώνα π.Χ. 

– Η εγκαθίδρυση του μονοθεϊσμού στους εβραίους από το Μωϋσή το 1220 π.Χ. 

– Η διδασκαλία του Κομφούκιου και του Βούδα στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. 

– Η γραμμική Α και Β γραφή των Κρητών. Η γραμμική Β χρονολογείται γύρω 

στα 1.700 π.Χ. 

– Κρητικά και Αιγυπτιακά πλοία γύρω στο 3.000 π.Χ. 

– Η Μινωική τέχνη, κεραμική, ζωγραφική, κ.λ.π., περί τον 16ο αιώνα π.Χ. 

– Ο «χρυσός αιώνας του Περικλή», με την πρώτη Δημοκρατία και η κατασκευή 

του διαχρονικού συμβόλου του Ελληνισμού, του Παρθενώνα, τον 5ο αιώνα π.Χ. 

– Η ανάπτυξη της φιλοσοφίας, των μαθηματικών, από τους Θαλή, Αναξίμανδρο, 

Αναξιμένη, Ηράκλειτο, Πυθαγόρα, κατά τον 6ο π.Χ. αιώνα. 

– Ο 5ος και 4ος αιώνας του Ηροδότου, του Θουκυδίδη, του Δημόκριτου, του 

Ιπποκράτη, του Σωκράτη, του Αισχύλου, του Σοφοκλή, του Ευριπίδη, του 
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Αριστοφάνη, του Φειδία, του Πολύγνωτου, του Μήκωνα, του Πλάτωνα, του 

Αριστοτέλη, που βάλανε τα θεμέλια όλων των σύγχρονων τεχνών και επιστημών. 

– Η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου για την κατάκτηση του τότε γνωστού 

κόσμου, από το 327-323 π.Χ. 

–Στους Ελληνιστικούς χρόνους (322-30 π.Χ.), ο Κτηβίσιος από τη Αλεξάνδρεια 

επινόησε την ατμοκίνητη μηχανή, ο Ήρων έφτιαξε ρολόι, αρμόνιο υδραυλικής πίεσης 

και μηχάνημα βολής με πεπιεσμένο αέρα, ο Αρχιμήδης επινόησε ένα σύστημα 

άντλησης νερού από το Νείλο, ο Ηρόφιλος έκανε την πρώτη ανατομία στον άνθρωπο, 

ο Θεόφραστος προώθησε την Βοτανική και τη Ζωολογία, ο Στράτων υιοθέτησε την 

ατομική θεωρία του Δημόκριτου, ο Αρχιμήδης και ο Ευκλείδης ανέπτυξαν τα 

μαθηματικά, ενώ ο Ηρακλείδης διακήρυξε ότι η γη στρέφεται γύρω από τον άξονά 

της. 

– Η Γέννηση, η Διδασκαλία του Χριστού και ο θρίαμβος του Χριστιανισμού. 

– Η θεμελίωση του χριστιανικού ρωμαϊκού κράτους από τον Μ. Κωνσταντίνο 

(324-337) και τον Θεοδόσιο Α΄ (379-395). 

– Οι εξερευνητικές αποστολές του Ερρίκου του θαλασσοπόρου (1394-1460), 

προς τις ακτές της Δυτικής Αφρικής, του Βαρθολομαίου Διάζ (1450-1500), του 

Βάσκο Ντε Γκάμα (1469-1524), του Χριστόφορου Κολόμβου (1451-1506) και του 

Αμέρικο Βεσπούτσι (1507), προς την Αμερικανική ήπειρο και ο πεπίπλους της γης 

από τον Μαγγελλάνο (1519-1522). 

– Η ανακάλυψη του χαρτιού τον 2ο αιώνα π.Χ. στην Κίνα και η ανακάλυψη του 

τυπογραφείου από τον Ιωάννη Γκουτεμβέργιο, γύρω στα 1450.  

– Οι ανακαλύψεις του Λεονάρδο Ντα Βίντσι (1432-1519): ατμοκίνητο πυροβόλο, 

σκάφανδρο, αρχή της αδράνειας και της ισορροπίας των υγρών, αλλά κυρίως τα 

ζωγραφικά του έργα, όπως «Ο μυστικός δείπνος», «Ευαγγελισμός», «Η Παρθένος με 

το Θείο Βρέφος», «Πορτραίτο της Μόνα Λίζα», κ.λ.π. 

– Ο Νικόλαος Κοπέρνικος (1473-1543), στο έργο του «Πέρι της κινήσεως των 

ουρανίων σωμάτων» υποστήριξε τη θεωρία του ηλιοκεντρισμού. 

– Ο Γαλιλαίος (1564-1642) τελειοποίησε το τηλεσκόπιο και ο Ιωάννης Κέπλερ 

(1571-1630) μελέτησε τους νόμους των πλανητών. 

– Ο Αμβρόσιος Παρέ (1510-1590) ανακάλυψε τη σύνδεση των αγγείων και 

κατασκεύασε καινούργια χειρουργικά εργαλεία. 

– Ο Δομίνικος Θεοτοκόπουλος - Ελ Γρέκο (1541-1614) δημιουργεί ένα σταθμό 

σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ζωγραφική. 
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– Ο Νεύτωνας (1643-1662) ανακαλύπτει τους νόμους της παγκόσμιας έλξης. 

– Ο Πασκάλ (1623-1662) συνέλαβε τη μέτρηση των πιθανοτήτων, ο Ντεκάρ 

(1593-1662) θεμελίωσε την αναλυτική γεωμετρία και ο Λάιμπνιτσ συνέλαβε τον 

απειροστικό λογισμό. 

– Ο Τορρικέλι (1608-1647) και ο Πασκάλ μέτρησαν στα 1644 και 1648 την 

ατμοσφαιρική πίεση με το βαρόμετρο. 

– Ο Γουλιέλμος Χάρβεϋ (1578-1658) μελέτησε την κυκλοφορία του αίματος. 

– Ο Χουκ γύρω στα 1650 κατασκευάζει το πρώτο μικροσκόπιο. 

– Θεσμοθετείται ο κοινοβουλευτισμός στην  Αγγλία με τη «Διακήρυξη των 

δικαιωμάτων», το 1689. 

– Το 18ο αιώνα παρατηρείται αλματώδη πρόοδο στο τραπεζικό σύστημα και 

εμφανίζεται το χαρτονόμισμα. 

– Η βιομηχανική και αγροτική επανάσταση του 18ου αιώνα. 

– Εμφάνιση των ιδεών του Μοντεσκιέ (!685-1755), του Βολταίρου (!694-1778), 

του Ζαν-Ζακ Ρουσσώ (1712-1778) και του Ντιντερώ (1713-1784) που επηρέασαν την 

πολιτική σκέψη και διανόηση του 18ου αιώνα. 

– Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος (1706-1790) απέδειξε τη σχέση του κεραυνού και του 

ηλεκτρισμού. 

– Ο Λαβουαζιέ (1743-1794) θεμελίωσε τις βασικές αρχές στη Χημεία. 

– Ο Μπυφόν (1749-1789) διατύπωσε της υπόθεση μιας πιθανής γεωλογικής 

εξέλιξης. 

– Ο Λαμάρκ (1744-1829) διατυπώνει τις απόψεις του για την επίδραση του 

περιβάλλοντος στην εξέλιξη των οργανισμών. 

– Ο Τζέιμς Βατ (1736-1819) τελειοποίησε την μικρή ατμοκίνητη μηχανή του 

Νιουκόμεν και πρόσφερε κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της Βιομηχανίας. 

– Οι Αδελφοί Μογκολφιέρ ανυψώνουν το πρώτο αερόστατο το 1783. 

– Στις 4 Ιουλίου του 1776 το Κογκρέσο των Ενωμένων Πολιτειών Αμερικής 

ψηφίζει την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, έργο του δικηγόρου Θωμά Τζέφερσον. 

– Στη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης στις 26 Αυγούστου 1789 συντάσσεται 

η «Διακήρυξη των δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη». 

– Το 1816 ο άγγλος Στέφενσον θέτει σε κίνηση τον πρώτο σιδηρόδρομο. 

– Στις αρχές του 19ου αιώνα κάνει την εμφάνισή του το ατμόπλοιο ως μέσο 

μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων στις θάλασσες. 
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– Το 1838 ο Σλέιντεν καθιερώνει το κύτταρο ως μορφολογική και φυσιολογική 

στοιχειώδη μονάδα των φυτών και 1839 ο Σβάν επεκτείνει τις απόψεις αυτές και στα 

ζώα και καθιερώνεται η κυτταρική θεωρία. 

– Το 1856 ο Μέντελ κάνει τα περίφημα πειράματά του σχετικά με το διαχωρισμό 

των γονιδίων. 

– Το 1859 ο Κ. Δαρβίνος δημοσίευσε το έργο του « Η Γέννηση των ειδών με τη 

φυσική επιλογή» όπου θεμελίωσε την θεωρία της εξελίξεως. 

_ Το 1861 ανοίγονται στις Ενωμένες Πολιτείες Αμερικής τα πρώτα πηγάδια 

άντλησης πετρελαίου. 

– Η μηχανή εσωτερικής καύσης είναι γεγονός από το 1860. Ο γερμανός Μπενζ 

κατορθώνει να την ενσωματώσει σε ένα όχημα το 1885. Το πρώτο αυτοκίνητο είναι 

γεγονός.  

– Στις 10 Μαρτίου του 1876, ο Γκράχαμ Μπελ πέτυχε την μετάδοση φωνής με 

ηλεκτρομαγνητικά κύματα, το πρώτο τηλέφωνο ήταν γεγονός. 

– Το 1890 δημιουργείται το πρώτο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στο Κολοράντο 

των Ενωμένων πολιτειών της Αμερικής. 

– Το 1890 στο Λονδίνο είναι ήδη έτοιμο το μετρό, από τους πρώτους υπόγειους 

ηλεκτρικούς αστικούς σιδηροδρόμους. 

– Η παραγωγή του πρώτου αντιβιοτικού επιτυγχάνεται το 1909, ενώ η ασπιρίνη 

κυκλοφορεί το 1899. 

– Ο Γάλλος φυσικός Μπεκερέλ, το 1896, παρατήρησε και κατέγραψε την 

ακτινοβολία του εκπέμπεται από το ουράνιο και λίγο αργότερα το 1898 ο Πέτρος και 

Μαρία Κιουρί απομονώνουν το πολώνιο και το ράδιο. Η εκπεμπόμενη ακτινοβολία 

ονομάζεται ραδιενέργεια. 

– Ο γάλλος μηχανικός Κλεμάν Αντέρ (1897) και οι αμερικανοί  αδελφοί Ράϊτ 

(1903) επιτυγχάνουν την δημιουργία της πρώτης πτητικής μηχανής. Το αεροπλάνο 

του Λουί Μπλεριώ θα διασχίσει για πρώτη φορά την Μάγχη το 1909. 

– Στο τέλος του 19ου αιώνα ανακαλύπτονται νέες μέθοδοι επικοινωνία: η 

φωτογραφία, ο φωνόγραφος, ο τηλέγραφος, το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο, το 

μαγνητόφωνο, ο κινηματογράφος, ενώ το 1926 έχει προστεθεί και η τηλεόραση. 

– Το 1900 ο Πλάνκ γνωστοποίησε την θεωρία των κβάντων. 

– Το 1905 ο Αλβέρτος Αϊνστάιν δημοσιεύει την «Ειδική θεωρία της 

Σχετικότητας» και δέκα χρόνια αργότερα την «Γενική θεωρία της σχετικότητας». 
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– Το 1911 ο αμερικανός φυσικός Μίλλικαν πέτυχε να μετρήσει το φορτίο του 

ηλεκτρονίου. 

– Το 1913 ο Μπώρ διατύπωσε τις προτάσεις του για την κίνηση των ηλεκτρονίων 

γύρω από τον πυρήνα, γνωστές ως συνθήκες του Μπώρ. 

– Μεταξύ του 1920-25 ο Χάιζενμπεργκ θεμελίωσε την Κβαντομηχανική. 

–  Το 1928 ο A. Fleming ανακάλυψε τις αντιβιοτικές ιδιότητες των μυκήτων και 

το 1940 βρέθηκαν τρόποι παρασκευής της πενικιλλίνης. 

– Το 1938 οι Ότο Χαν και Φριτς Στράσμαν πέτυχαν στη Γερμανία τη σχάση του 

ατόμου του ουρανίου και την αλυσιδωτή αντίδραση. 

– Το 1944 ο Χάουαρντ Άικεν κατασκεύασε τον υπολογιστή Mark I και τον 

επόμενο χρόνο κατασκευάστηκε ο ENIAC. 

– Στις 16 Ιουλίου 1945 στην έρημο του Λος Αλάμος στο Νέο Μεξικό έγινε η 

πρώτη δοκιμή της ατομικής βόμβας και στι1 6 Αυγούστου το 1945 ρίχτηκε στη 

Χιροσίμα. 

– Το 1951η R. Franklin μελετώντας εικόνες του DNA που πήρε με τη βοήθεια 

ακτίνων Χ, αποκαλύπτει το σπειροειδές σχήμα του DNA και το 1953 οι Watson και 

Crick προτείνουν το περίφημο μοντέλο της διπλής έλικας του DNA. 

– Στις 10 Αυγούστου 1966 το διαστημόπλοιο Λούναρ Όρμπιτερ κάνει την πρώτη 

μη επανδρωμένη διαστημική αποστολή στη σελήνη. 

– Στις 16 Ιουλίου 1969, με το «Απόλλων 11» οι Αστροναύτες Μ. Άρμστρονγκ, 

Μ. Κόλινς και Ε. Όλντριν πραγματοποιούν την πρώτη επίσκεψη ανθρώπου στη 

σελήνη.  

– Το 1972 ο P. Berg και οι συνεργάτες του απομόνωσαν ένα ιικό τμήμα DNA και 

το ενσωμάτωσαν σε βακτηριακό DNA. Λίγο αργότερα οι S. Cohen και H. Boyer 

τροποποίησαν το γενετικό υλικό συγκεκριμένων οργανισμών εισάγοντας τμήματα 

DNA που προήρχοντο από άλλο οργανισμό. Η όλη διαδικασία ονομάστηκε 

ανασυνδυασμός του DNA. 

– Το 1982 δίνεται άδεια χρήσης ανασυνδυασμένης ινσουλίνης ως φάρμακο για 

τους διαβητικούς. Τον ίδιο χρόνο εμφανίζεται το πρώτο γενετικά τροποποιημένο 

φυτό (μια ποικιλία καπνού). 

– Το 1989 ξεκινά το πρόγραμμα Χαρτογράφησης του Ανθρώπινου Γονιδιώματος 

και το 1990 εφαρμόζεται πειραματικά η γονιδιακή θεραπεία σε ένα τετράχρονο 

κοριτσάκι που πάσχει από έλλειψη του γονιδίου της απαμινάσης της αδενοσίνης. 
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– Το 1997 το ινστιτούτο Roselin της Σκωτίας ανακοινώνει την κλωνοποίηση της 

προβατίνας Dolly. 

– Την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα έχουμε την επανάσταση στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στη ρομποτική και στις τηλεπικοινωνίες. 

  

2) Αναζητήστε στοιχεία στην ελληνική μυθολογία για τον τρόπο που 

παρουσιάζεται η προέλευση του ανθρώπου. 

  

Απάντηση 

  

Το Χάος, που παριστάνονταν ως ένα διάστημα γεμάτο σκοτάδι, ήταν εντελώς 

απεριόριστο και η Γαία υπήρξε ύστερα από το Χάος . Από το Χάος και τη Γαία με 

την ελκτική δύναμη του Έρωτα γεννιούνται τα πάντα. Από το χάος γεννήθηκαν το 

Έρεβος και η Νύχτα και από την ένωση αυτών των δύο γεννήθηκαν ο Αιθέρας και η 

Ημέρα. Από τη Γαία γεννήθηκε ο Ουρανός και ύστερα τα μεγάλα βουνά και τη 

άβυσσο της θάλασσας. Η Γαία με τον Ουρανό γέννησαν στην αρχή τον Ωκεανό και 

ύστερα πολλές άλλες θεότητες. Τελευταία γεννήθηκε η γλυκόθωρη Τηθύ. Όλα τα 

πράγματα και όλοι οι θεοί γεννήθηκαν στη συνέχεια από τον Ωκεανό και την Τηθύ, 

τη γυναίκα του. Πρώτος και φοβερότερος ο Κρόνος, που πήρε τη θέση του Ουρανού 

και συνέχισε την δημιουργία. Ο Κρόνος πήρε γυναίκα του την Ρέα , σύμβολο της 

κίνησης, της διαδοχής και της διάρκειας. Ο Κρόνος από το φόβο του να μην 

εκφρονιστεί κατάπινε τα παιδιά του. Ένα, όπως από αυτά χάρη στη Ρέα κατάφερε να 

γλιτώσει, νίκησε και αλυσόδεσε τον Κρόνο και ελευθέρωσε τους θεούς. Ο Δίας έγινε 

ο υπέρτατος θεός, πατέρας θεών και ανθρώπων.   

Ο μύθος των πέντε ανθρώπινων γενών αφορά την προέλευση του ανθρώπου. 

Σύμφωνα με αυτόν πρώτα οι αθάνατοι έπλασαν το χρυσό γένος. Ήταν η εποχή του 

Κρόνου, οι άνθρωποι χωρίς κόπους, θλίψη και κακά γεράματα, ζούσαν ευτυχισμένοι 

και πέθαιναν σαν να τους έπαιρνε ο ύπνος. Τούτο το γένος αφού απλώθηκε σε όλη τη 

γη, έγινε κατοπινά πνεύματα αγνά, φύλακες καλοί και σωτήρες των ανθρώπων.  

Το δεύτερο γένος είναι το αργυρό. Ήταν πολύ χειρότερο από το προηγούμενο, τα  

παιδιά  έμεναν 100 χρόνια  κοντά στη μάνα τους για να ωριμάσουν και όταν έφταναν 

στη ήβη ζούσαν λίγο χρόνο με βάσανα και αμυαλιές. Δεν λάτρευαν του θεούς και δεν 

έκαναν θυσίες και ο Δίας τους αφάνισε.  
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Τρίτο γένος ήταν το χάλκινο, που ήταν φτιαγμένο από ξύλο σκληρό μελιάς, 

φοβερό και τρομερό και νοιάζονταν μόνο για πόλεμο και για αρπαγές. Είχαν σκληρή 

καρδιά σα διαμάντι, τα όπλα τους και τα σπίτια τους ήταν χάλκινα. Τελικά 

φαγώθηκαν μεταξύ τους και αφανίστηκαν. 

Το τέταρτο ήταν το γένος των ηρωικών ανθρώπων, που ο Δίας έφτιαξε πάνω στη 

γη. Τους έλεγαν ημίθεους και ήταν ανδρειωμένοι και δίκαιοι. Οι πόλεμοι όμως τους 

ξολόθρεψαν. 

Το πέμπτο γένος και τελευταίο είναι το σιδερένιο. Ο μόχθος και τα βάσανα το 

τυραννούν. Τα παιδιά δεν θα φροντίζουν τους γονείς τους, δε θα τιμούν τον πιστό, 

τον δίκαιο, τον καλό. Οι άνθρωποι θα φθονούνται και όποιος έχει δύναμη 

αδιαντροπιά και θράσος αυτός θα βραβεύεται.  

Ένας άλλος μύθος είναι αυτός του Προμηθέα που έκλεψε την φωτιά από τους 

αθανάτους και την έφερε στους ανθρώπους. Ο Δίας επειδή θύμωσε έστειλε στους 

ανθρώπους αντί καλό κακό, έστειλε την γυναίκα, που ονομάστηκε Πανδώρα. Η 

Πανδώρα ξεσκεπάζοντας το πιθάρι σκόρπισε έγνοιες στους θνητούς, σκληρό πόνο 

και αρρώστιες.  

Ξέχωρα από τους μύθους που επικρατούσαν, ο Αναξίμανδρος τον 6ο π.Χ. αιώνα 

πίστευε ότι τα πράγματα και τα ζωντανά όντα, ζώα και φυτά, προέρχονται από ένα 

πρωτογενές υγρό ή μια πρωτογενή λάσπη, στην οποία επιστρέφουν τελικά. Για τον 

άνθρωπο πίστευε ότι στην αρχή είχε σχήμα ψαριού. Αργότερα, ο Ξενοφάνης, που 

ήταν μαθητής του Αναξίμανδρου, είναι ο πρώτος που αναγνώρισε ότι τα 

απολιθώματα είναι λείψανα οργανισμών που κάποτε έζησαν και ότι τα θαλάσσια 

απολιθώματα που βρέθηκαν στην ξηρά, δείχνουν θάλασσα κάλυπτε πρώτα τη γη. 

  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (του σχολικού βιβλίου) 

  

1) Με ποιο τρόπο η απομόνωση συμβάλλει στη δημιουργία νέου είδους 

οργανισμού; 

  

Απάντηση 

  

Η πορεία δημιουργίας ενός ή περισσοτέρων ειδών καλείται ειδογένεση. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να χαρακτηριστεί ένας πληθυσμός ή ομάδα ατόμων ως 

νέο είδος είναι η γενετική του απομόνωση από το αρχικό είδος, από το οποίο 
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προέρχεται. Πρέπει δηλαδή τα δύο είδη να μην διασταυρώνονται ή αν αυτό γίνεται οι 

απόγονοί τους να μην είναι γόνιμοι. 

Προϋπόθεση για την γενετική απομόνωση είναι η αναπαραγωγική απομόνωση, 

δηλαδή αδυναμία των ατόμων δύο πληθυσμών ή ομάδων να έρθουν σε επαφή 

προκειμένου να αναπαραχθούν. Είναι αποδεκτό ότι όταν ανάμεσα στα άτομα ενός 

πληθυσμού υπάρχει συνεχής και απρόσκοπτη ροή γενετικού υλικού τότε είναι 

αδύνατο να υπάρξει διαφοροποίησή τους σε δύο οι περισσότερες μορφές. Όλοι οι 

πληθυσμοί που εξαπλώνονται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές και επομένως 

διαχωρίζονται γεωγραφικά από βουνά, χαράδρες, λίμνες, ποτάμια, θάλασσες, κ.λ.π., 

είναι εξ’ ορισμού αναπαραγωγικά απομονωμένοι, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι 

είναι και γενετικά απομονωμένοι. Όμως οι απομονωμένοι γεωγραφικά πληθυσμοί 

εξελίσσονται ανεξάρτητα μέσω της φυσικής επιλογής, αποκτούν νέες προσαρμογές, 

διαφορετικές συνήθειες και τελικά διαφοροποιούνται μορφολογικά και γενετικά, 

αποτελώντας ένα νέο είδος.  

Η αναπαραγωγική απομόνωση δεν συντελείται μόνο μέσω της γεωγραφικής 

απομόνωσης, αλλά και με διάφορους μηχανισμούς, που σχετίζονται με την 

διαφορετική αναπαραγωγική περίοδο, με την οικολογική απομόνωση, με τη 

συμπεριφορά κατά την περίοδο πριν το ζευγάρωμα (ηθολογική απομόνωση), με την 

ασυμβατότητα των γενετικών κυττάρων και με τη «μηχανική» αδυναμία 

διασταύρωσης δύο ακραίων μορφών. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί αφορούν πληθυσμούς 

που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή (συμπατρικούς) ή σε γειτονικές 

περιοχές. Για τους ίδιους αυτούς πληθυσμούς μπορεί να αναπτυχθούν και μηχανισμοί 

αναπαραγωγικής απομόνωσης, που εμποδίζουν την δημιουργία γόνιμων απογόνων. 

Οι απόγονοι μπορεί να πεθαίνουν ή να είναι στείροι. Η αναπαραγωγική απομόνωση, 

που γίνεται με τους προαναφερθέντες μηχανισμούς, οδηγεί μέσω της φυσικής 

επιλογής στη γενετική απομόνωση, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα διαφορετικό 

είδος. Η γενετική απομόνωση μπορεί να συντελείται ταυτόχρονα με την 

διαφοροποίηση στη μορφή ή να προηγείται των μορφολογικών αλλαγών.  

  

2) Μελετώντας τα αρχεία των απολιθωμάτων βλέπουμε ότι έχουν 

εξαφανιστεί πολλά είδη οργανισμών. Προσπαθήστε να εξηγήσετε γιατί. 

  

Απάντηση 
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Μελετώντας το αρχείο των απολιθωμάτων βρίσκουμε ότι πολλά περίεργα ζώα, 

όπως δεινόσαυροι, τριλοβίτες, αμμωνίτες, κ.ά. δεν υπάρχουν σήμερα. Η εξαφάνιση 

των ειδών είναι κάτι συνηθισμένο στην εξέλιξη και σε κάποιες περιπτώσεις δείχνει 

την επιτυχή δράση της φυσικής επιλογής.  Η  μετεξέλιξη  μιας  εξελικτικής γραμμής 

σε μια νέα 

πετυχημένη μορφή, κάτω από την πίεση της φυσικής επιλογής περιλαμβάνει το 10-15 

% των εξαφανίσεων. 

Οι λόγοι εξαφάνισης πολλών ειδών οργανισμών μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 

περιβαλλοντικούς - κλιματολογικούς, σε οικολογικούς - ανταγωνιστικούς και σε 

γεωλογικούς. Από τις 2.500 οικογένειες ζώων μόνο το 1/3 περίπου ζει. Οι υπόλοιπες 

εξαφανίστηκαν χωρίς να  αφήσουν  απογόνους,  εκτός  από  λίγες.   Σχετικά  με  τα  

φυτά υπάρχουν λίγες ενδείξεις εξαφανίσεων.   Πριν αναλύσουμε τους λόγους αυτούς 

θεωρούμε αναγκαίο να δοθούν κάποια στοιχεία για τη γεωλογική ιστορία της γης, 

που θα μας επιτρέψουν να κατανοήσουμε τις περιβαλλοντικές παραμέτρους. 

Η τοπογραφική διαμόρφωση και η κατανομή των ηπείρων που έχει η γη σήμερα 

δεν ήταν έτσι όταν είχε πρωτοσχηματιστεί πριν από 4,65 δισεκατομμύρια χρόνια. Οι 

αλλαγές που συνέβησαν είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του πυρήνα, του 

μανδύα, του ωκεάνιου και του ελαφρύτερου ηπειρωτικού φλοιού, της υδρόσφαιρας 

και της ατμόσφαιρας. 

Με βάση το αρχείο των απολιθωμάτων το παρελθόν της γης υποδιαιρείται σε δύο 

μεγα-αιώνες: τον Κρυπτοζωικό, από το σχηματισμό της γης έως τα 600 εκατομμύρια 

χρόνια πριν και τον Φανεροζωικό, που περιλαμβάνει τα τελευταία 600 εκατομμύρια 

χρόνια. Στην πρώτη περίοδο οι μορφές ζωής ήταν στοιχειώδεις χωρίς σκελετικά 

στοιχεία και συνεπώς το απολιθωματικό υλικό ανύπαρκτο. Επιπλέον, η πιθανότητα 

διατήρησης τέτοιων απολιθωμάτων ήταν μηδαμινή, λόγω των ισχυρότατων 

παραμορφώσεων και μεταμορφώσεων των πολύ παλιών πετρωμάτων στα οποία 

εγκλείστηκαν. Κατά τη διάρκεια του Φανεροζωικού αιώνα έχουμε πληθώρα 

απολιθωμάτων, που μαρτυρούν την εξελικτική πορεία της ζωής πάνω στη γη. Η 

περίοδο αυτή χωρίζεται στον Παλαιοζωικό, Μεσοζωικό και Καινοζωικό αιώνα, 

καθώς και σε πολλές άλλες περιόδους και υποπεριόδους, στις οποίες παρατηρούνται 

μεγάλης ή μικρότερης κλίμακας γεωλογικές ανακατατάξεις και δραματικές 

κλιματικές αλλαγές που επέδρασαν στα διάφορα είδη των οργανισμών που έζησαν σε 

κάθε περίοδο. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την ενιαία ηπειρωτική 

μάζα στο ανώτερο παλαιοζωικό αιώνα, την Παγγαία, που διασπάστηκε στη συνέχεια, 
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κατά τη διάρκεια του  Μεσοζωικού  αιώνα  για  να  φτάσει  στο  διαχωρισμό  

περίπου  των σημερινών Ηπείρων πριν 65 εκατομμύρια χρόνια. Επιπλέον, εκτός από 

τη διαρκή κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών, παρατηρούνται περιοδικές κλιματικές 

και περιβαλλοντικές αλλαγές που οφείλονται στην μετατόπιση του άξονα 

περιστροφής της γης, στην αντιστροφή του μαγνητικού πόλου, στις ηφαιστειακές και 

σεισμικές δραστηριότητες, στην ορογενετική δραστηριότητα, αλλά και στην 

πρόσκρουση μετεωριτών στην επιφάνεια της γης.   

Συνεπώς, είναι αυτονόητο ότι πολλά είδη οργανισμών, κατά τους προηγούμενους 

γεωλογικούς αιώνες θα έχουν υποστεί τεράστια περιβαλλοντική πίεση, με 

αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να προσαρμοστούν και να εξαφανιστούν. Στην 

περίπτωση αυτή η εξαφάνιση δεν εξαρτάται από την ποικιλότητα και οφείλεται στους 

περιβαλλοντικούς - κλιματολογικούς παράγοντες.  

Υπάρχει όμως και η περίπτωση μια ευρείας έκτασης γεωμορφολογική αλλαγή να 

μειώσει την ικανότητα του περιβάλλοντος να σηκώσει τον ίδιο αριθμό ποικίλων 

ειδών με αποτέλεσμα λόγω των έντονων ανταγωνιστικών σχέσεων μερικά είδη να 

εξαφανιστούν. Στην περίπτωση αυτή η εξαφάνιση εξαρτάται από την ποικιλότητα και 

οφείλεται σε οικολογικούς λόγους.  

Στη διάρκεια των γεωλογικών αιώνων έχουν συμβεί και μαζικές εξαφανίσεις 

ειδών, που περιλαμβάνουν πολύ πετυχημένα και εξαπλωμένα είδη για πολλά 

εκατομμύρια χρόνια, που κατά μια άποψη οφείλεται στη μεσολάβηση 

καταστροφικών γεγονότων. Για παράδειγμα στο κλείσιμο του Περμίου (230 εκ. 

χρόνια πριν) εξαφανίστηκαν οι μισές από τις γνωστές οικογένειες, ενώ μετά το τέλος 

του Κρητιδικού (63 εκ. χρόνια πριν) εξαφανίστηκε το 1/4 των οικογενειών των ζώων, 

ενώ τα φυτά παρέμειναν ανεπηρέαστα. Χαρακτηριστικότερη μαζική εξαφάνιση είναι 

αυτή των μεγάλων και πολύ επιτυχημένων ερπετών, των Δεινοσαύρων, που μπορεί να 

οφείλεται στις έντονες γεωμορφολογικές 

αλλαγές, στον ανταγωνισμό από τα θηλαστικά ή στα καταστροφικά γεγονότα που 

ακολούθησαν μια πιθανή πτώση ενός τεραστίων διαστάσεων μετεωρίτη στην 

επιφάνεια της γης. Επίσης, πριν 11.000 χρόνια όταν η Β. Αμερική ήταν σκεπασμένη 

από παγετώνες υπήρχε μεγάλη ποικιλότητα στις ελεύθερες από παγετώνες περιοχές. 

Υπήρχαν καμήλες, ελέφαντες, άλογα και πολλά είδη πλακουντοφόρων θηλαστικών. 

Τα περισσότερα από αυτά τα είδη εξαφανίστηκαν 8.000 χρόνια πριν, όταν οι 

παγετώνες υποχώρησαν και το κλίμα έγινε ήπιο. 
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3) Να καταγράψετε όσους περισσότερους λόγους μπορείτε για τους οποίους 

ορισμένα είδη δεν απολιθώθηκαν ποτέ. 

  

Απάντηση 

  

Το παλαιοντολογικό αρχείο δεν είναι ένα τυχαίο δείγμα όλων των οργανισμών 

που προϋπήρξαν αλλά ένα ειδικά επιλεγμένο σύνολο. Επομένως, δεν είναι δυνατόν 

να αντιπροσωπεύει όλα τα είδη των οργανισμών, που έζησαν στο παρελθόν, αλλά 

ορισμένα μόνο από αυτά. Τα απολιθώματα που αποκαλύπτονται οφείλονται στο 

γεγονός ότι οι οργανισμοί εκείνοι βρέθηκαν σε κατάλληλες συνθήκες που τους 

επέτρεψαν να απολιθωθούν. Πολλά άλλα είδη δεν απολιθώθηκαν ποτέ και οι λόγοι 

είναι οι εξής: 

1) Μπορεί να βρέθηκαν σε συνθήκες που να μην ευνοούσαν την απολίθωση ή την 

διατήρηση με οποιοδήποτε τρόπο. Συνήθως η αποσύνθεση του οργανισμού και ο 

διασκορπισμός των υπολειμμάτων από τα ζώα είναι ένα φυσικό επακόλουθο και 

αναμενόμενο γεγονός. 

2) Η απολίθωση απαιτεί συνήθως την ύπαρξη ανόργανων και σκληρών 

τμημάτων. Τα φυτά που δεν διαθέτουν ανόργανα τμήματα έχουν ελάχιστες 

πιθανότητες να απολιθωθούν. 

3) Η απολίθωση σαν διαδικασία δεν είναι ιδιαίτερα συχνή σε σχέση με το 

μέγεθος των πληθυσμών. Έτσι, είδη με ολιγάριθμους πληθυσμούς έχουν μικρές 

πιθανότητες να απολιθωθούν. 

4) Ένας οργανισμός μπορεί να διατηρηθεί αν θαφτεί ή καλυφθεί σε ρυάκι ή 

λίμνη, σε λάσπη ή ηφαιστειακή τέφρα και σε σπηλιές. Σε αυτές τις ευνοϊκές συνθήκες 

για απολίθωση, ζούσαν ελάχιστα είδη.  

5) Πολλά απολιθώματα βρίσκονται θαμμένα στον πυθμένα των θαλασσών και 

είναι δύσκολο έως αδύνατο να αποκαλυφθούν. 

6) Τα απολιθώματα βρίσκονται σχεδόν αποκλειστικά σε ιζηματογενή πετρώματα 

και σπάνια στα μεταμορφωμένα που προέρχονται από ιζηματογενή, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι καταστρέφονται κατά τη μεταμόρφωση. Συνεπώς, είναι πολύ πιθανό 

πολλά απολιθώματα να καταστράφηκαν κατά την μεταμόρφωση των ιζηματογενών 

πετρωμάτων, εξαιτίας της υψηλή πίεσης και θερμοκρασίας. 

7) Τα διάφορα γεωλογικά στρώματα υφίστανται σημαντικές ανακατατάξεις που 

οφείλονται στη συνεχή μετατόπιση των λιθοσφαιρικών πλακών και στην επίδραση 
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εξωτερικών παραγόντων διάβρωσης, με αποτέλεσμα οι απολιθωμένες μορφές των 

οργανισμών να καταστρέφονται ή να μετατοπίζονται σε τεράστια βάθη. 

   

4) Να παρατηρήσετε με γυμνό μάτι ή με κιάλια ένα είδος πτηνών όπως 

κοτσύφια, χελιδόνια, σπουργίτια. Να κρατήσετε σημειώσεις με τις παρατηρήσεις 

σας ως προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους όπως χρώμα σώματος, φωνή 

και ως προς τις συμπεριφορές τους. 

   

Απάντηση 

  

Κοτσύφι: Είναι πουλί δεντρόβιο ή του εδάφους με μικρό ως μέτριο μέγεθος. Το 

ράμφος του είναι ίσο και μυτερό και τα πόδια του μακριά και δυνατά. Το χρώμα των 

φτερών του είναι συνήθως καστανό και στην κοιλιά κιτρινωπό, έχει χαρακτηριστικές 

κηλίδες και ποικίλει ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Γενικά τα κοτσύφια είναι 

πουλιά μελωδικά με ωραίο κελάηδημα. Η φωλιά τους έχει σχήμα ανοιχτής κούπας, 

ζουν σε όλες σχεδόν τις χώρες της γης και τρέφονται με έντομα, σπόρους και φρούτα. 

Κοινό είδος στην χώρα μας είναι ο κότσυφας ο αριστοτέλειος, με μαύρα φτερά και 

κίτρινο ράμφος. Το Μάρτιο το θηλυκό γεννά 4-6 γαλαζοπράσινα αυγά με κοκκινωπές 

κηλίδες, που τα κλωσά 13-14 ημέρες. 

  

Χελιδόνι: Είναι πουλί ωδικό και αποδημητικό. Το σώμα του έχει μήκος 15 - 20 

εκ. και χρώμα μαύρο γυαλιστερό στη ράχη, στο κεφάλι και την ουρά και λευκό στην 

κοιλιά και τα πόδια. Οι φτερούγες του είναι μακριές και μυτερές στις άκρες, τα  πόδια 

κοντά, η ουρά μακριά και διχαλωτή, το κεφάλι μικρό και το ράμφος κοντό και βαθιά 

σχισμένο ως τα αυτιά. Τα χελιδόνια πετούν με μεγάλη ταχύτητα, που συχνά ξεπερνά 

τα 150 χλμ την ώρα. Τρέφονται με έντομα που τα συλλαμβάνουν ενώ πετούν. Τη 

άνοιξη και το καλοκαίρι ζουν στη Ευρώπη και την Ασία, ενώ το φθινόπωρο 

μεταναστεύουν προς την τροπική και νότια Αφρική, καθώς και τις Νότιες περιοχές 

της Ασίας. Το χελιδόνι είναι από τα πιο αγαπημένα πουλιά για τον άνθρωπο, αφού 

κατασκευάζει την φωλιά του στα μπαλκόνια και στις στέγες των σπιτιών. Για την 

κατασκευή της φωλιάς χρησιμοποιεί χώμα, φτερά και πετραδάκια και ως συνδετικό 

υλικό το σάλιο του. Γεννά 4 - 5 αυγά κάθε φορά, τα μικρά εκκολάπτονται ύστερα από 

15 ημέρες. 
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Σπουργίτης: Περιλαμβάνει 60 περίπου είδη, που ζουν στην Ευρώπη, στη Ασία 

και στην Αφρική. Στην Ελλάδα ζει το είδος με το επιστημονικό όνομα «Στρουφός ο 

κατοικίδιος». Το σώμα του είναι μικρό, το ράμφος του κωνικό, οι φτερούγες του 

αρκετά μεγάλες, η ουρά του μέτρια και το χρώμα του σκοτεινό ή σαν του ξερού 

χώματος. Ζει κατά ζεύγη και το αρσενικό διακρίνεται από ένα μαύρο σημάδι που έχει 

στο λαιμό και στο στήθος. Τρέφεται με σπόρους, ώριμους καρπούς και τρυφερά 

μπουμπούκια, προκαλώντας αρκετές ζημιές στις γεωργικές καλλιέργειες. Γεννά 3 

φορές το χρόνο 5-7 αυγά, που τα κλωσά για 15 ημέρες σε πρόχειρες φωλιές, σε 

τρύπες και κοιλώματα των δέντρων ή των τοίχων, κάτω από κεραμίδια ή σε έτοιμες 

παλιές φωλιές άλλων πουλιών. 

  

5) Τα κριτήρια της ομορφιάς είναι διαφορετικά σε κάθε χώρα της Γης. Στην 

Βιρμανία οι γυναίκες έχουν τη συνήθεια να φορούν κρίκους, για να μακραίνουν 

το λαιμό τους. Κανένα παιδί τους όμως δεν γεννιέται με μακρύ λαιμό. 

Δικαιολογήστε την απάντησή σας βασιζόμενοι στις γνώσεις που έχετε αποκομίσει 

από τις ενότητες της κληρονομικότητας και της εξέλιξης. 

  

Απάντηση 

  

Στη Γενετική αναπτύξαμε τον τρόπο της κληρονομικότητας των διαφόρων 

ιδιοτήτων, μέσω των γονιδίων και των χρωμοσωμάτων που μεταβιβάζονται στους 

απογόνους. Είχαμε τονίσει ότι χαρακτηριστικά που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της 

ζωής ενός ατόμου, ονομάζονται επίκτητα  και  δεν  κληρονομούνται.  Ο μακρύς  

λαιμός των γυναικών της 

Βιρμανίας, είναι επίκτητο χαρακτηριστικό και συνεπώς δεν μεταβιβάζεται στους 

απογόνους.  

Ο Λαμάρκ, αλλά και ο Δαρβίνος, πίστευαν στην κληρονομικότητα των επίκτητων 

χαρακτηριστικών. Ο Δαρβίνος όμως προσπάθησε να εξηγήσει τις εξελικτικές 

διαδικασίες, μέσω της φυσικής επιλογής, ενώ ο Λαμάρκ διακήρυξε ότι το περιβάλλον 

διαμορφώνει νέα χαρακτηριστικά τα οποία κληρονομούνται. Ας δούμε πως ο ίδιος 

περιγράφει τον τρόπο που οι καμηλοπαρδάλεις απόκτησαν μακρύ λαιμό και μακριά 

μπροστινά πόδια: «Γνωρίζουμε πως αυτό το ζώο, το μεγαλύτερο από τα θηλαστικά, 

κατοικεί στο εσωτερικό της Αφρικής και σε τόπους όπου η γη, σχεδόν πάντα ξηρή και 

χωρίς χόρτα, το αναγκάζει να βόσκει τα φυλλώματα των δέντρων και να προσπαθεί 
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διαρκώς να τα φτάσει. Αποτέλεσμα αυτής της μακραίωνης συνήθειας όλων των ατόμων 

του είδους είναι ότι τα μπροστινά πόδια γίνανε πιο μακριά από τα πισινά και ο λαιμός 

μάκρυνε τόσο που η καμηλοπάρδαλη μπορεί να φτάσει έξι μέτρα ύψος σηκώνοντας το 

κεφάλι της χωρίς όμως να σταθεί όρθια πάνω στα πισινά της πόδια».Σήμερα 

γνωρίζουμε ότι οι επίκτητες ιδιότητες δεν κληρονομούνται, γι’ αυτό η θεωρία του 

Λαμάρκ δεν είναι σωστή. Η εξελικτική διαδικασία προϋποθέτει την γονοτυπική 

αλλαγή και στη συνέχεια την επίδραση της φυσικής επιλογής που αποτυπώνει τις 

αλλαγές και κάνει τα άτομα περισσότερο προσαρμοσμένα στο περιβάλλον. 

  

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗΣ 

  

1) Χαρακτηρίστε μα τη λέξη σωστό (Σ) ή λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: 

α) Όλα τα ζωικά και φυτικά είδη που έζησαν κατά το παρελθόν αποτυπώνονται 

στα απολιθώματα. 

β) Οι μεταλλάξεις είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εξέλιξη 

των οργανισμών. 

γ) Με τη φυσική επιλογή προωθούνται και κατευθύνονται οι εξελικτικές αλλαγές. 

δ) Όλοι οι οργανισμοί έχουν τη ικανότητα προσαρμογής στα διάφορα 

περιβάλλοντα. 

ε) Ο αυστραλοπίθηκος θεωρείται ο πρόγονος των ανθρωπιδών (Hominidae).  

  

2) Συμπληρώστε με την κατάλληλη λέξη τα κενά στις προτάσεις που 

ακολουθούν: 

– Η ποικιλία στη μορφή, στο μέγεθος ή στα χαρακτηριστικά οφείλεται κυρίως 

στη _________     ___________ κάθε οργανισμού. 

– Οι απολιθωμένες μορφές αποτελούν το _________ της γης. 

– Ένας από τους τρόπους ___________ είναι ο εγκλωβισμός σε ρετσίνι δέντρων 

και η μετατροπή σε __________ . 

– Η αρχαιοπτέρυγα είναι ένας οργανισμός που συγκεντρώνει χαρακτηριστικά 

____________ και __________ . 

– Η γεωγραφική ___________ , οι μεταλλάξεις και η φυσική επιλογή οδηγούν 

στη δημιουργία ενός νέου _________ . 
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– Η χρωματική __________ βοηθά στην __________ των οργανισμών. 

– Ο πιο διάσημος Αυστραλοπίθηκος είναι η _________ , που η ηλικία του 

υπολογίστηκε σε __________ χρόνια. 

  

3) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση που συμπληρώνει 

σωστά την πρόταση: 

– H εμφάνιση των σκουρόχρωμων πεταλούδων οφείλεται: 

   α) στην μετανάστευση των στικτών ανοιχτόχρωμων πεταλούδων. 

   β) στην αλλαγή χρώματος των στικτών ανοιχτόχρωμων πεταλούδων. 

  γ) στην καλύτερη προσαρμοστικότητά τους στο νέο βιομηχανικό περιβάλλον 

έτσι ώστε να μην διακρίνονται από τα πουλιά. 

  

– Με τη φυσική επιλογή 

    α) προωθούνται  και κατευθύνονται οι εξελικτικές αλλαγές. 

    β) δημιουργούνται νέα γνωρίσματα στους οργανισμούς. 

    γ) προωθείται η μετανάστευση και η απομόνωση ενός πληθυσμού.   

  

4) Στον παρακάτω πίνακα να συνδέσετε με μια γραμμή κάθε λέξη ή φράση της 

αριστερής στήλης μα την κατάλληλη λέξη ή φράση της δεξιάς: 

εμφάνιση ζωής                                 προσαρμοσμένος 

απομονώσεις                                     αρχαιοπτέρυγα 

απολιθώματα                                     Δαρβίνος 

Λούση                                                 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν 

επιβίωση                                             «αρχείο» της γης 

πρόγονος πουλιών                              λεπτός Αυστραλοπίθηκος 

μεταλλάξεις                                        ειδογένεση 

φυσική επιλογή                                  ποικιλομορφία  

  

5) Ποια είναι εκείνα τα σκελετικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι 

απολιθωμένες μορφές ώστε να αποτελούν προγονικές μορφές του είδους μας; 

  

6) Ποια είναι τα κυριότερα σημεία της νεοδαρβινικής ή συνθετικής θεωρίας; 

  

7) Τι ονομάζουμε ομόλογα και τι ανάλογα όργανα; 
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Απαντήσεις 

1) α) Λάθος 

    β) Σωστό 

    γ) Σωστό 

    δ) Λάθος 

    ε) Σωστό  

2) – Η ποικιλία στη μορφή, στο μέγεθος ή στα χαρακτηριστικά οφείλεται κυρίως 

στη γενετική ταυτότητα κάθε οργανισμού. 

– Οι απολιθωμένες μορφές αποτελούν το «αρχείο» της γης. 

– Ένας από τους τρόπους διατήρησης είναι ο εγκλωβισμός σε ρετσίνι δέντρων 

και η μετατροπή σε κεχριμπάρι. 

– Η αρχαιοπτέρυγα είναι ένας οργανισμός που συγκεντρώνει χαρακτηριστικά 

ερπετών και πτηνών. 

– Η γεωγραφική απομόνωση, οι μεταλλάξεις και η φυσική επιλογή οδηγούν στη 

δημιουργία ενός νέου είδους. 

– Η χρωματική προσαρμογή βοηθά στην επιβίωση των οργανισμών. 

– Ο πιο διάσημος Αυστραλοπίθηκος είναι η Λούση, που η ηλικία του 

υπολογίστηκε σε 3,8 εκατομμύρια χρόνια.  

3) – Η εμφάνιση των σκουρόχρωμων πεταλούδων οφείλεται στην καλύτερη 

προσαρμοστικότητά τους στο νέο βιομηχανικό περιβάλλον έτσι ώστε να μην 

διακρίνονται από τα πουλιά. 

– Με τη φυσική επιλογή προωθούνται και κατευθύνονται οι εξελικτικές 

αλλαγές.  

4)  

εμφάνιση ζωής                                 προσαρμοσμένος 

απομονώσεις                                     αρχαιοπτέρυγα 

απολιθώματα                                     Δαρβίνος 

Λούση                                               3,5 δισεκατομμύρια χρόνια πριν 

επιβίωση                                             «αρχείο» της γης 

πρόγονος πουλιών                              λεπτός Αυστραλοπίθηκος 

μεταλλάξεις                                        ειδογένεση 

φυσική επιλογή                                  ποικιλομορφία  
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5) α) Τα δάκτυλα να είναι ευλύγιστα, κατάλληλα για λαβές, με νύχια πλατιά και 

όχι γαμψά. 

β) Να διαθέτουν αντιτακτό αντίχειρα. 

γ) Η σπονδυλική στήλη και η λεκάνη να είναι προσαρμοσμένες στην όρθια στάση 

και βάδιση. 

δ) Ο σκελετός της κεφαλής να παρουσιάζει αυξημένη κρανιακή χωρητικότητα, 

που συνεπάγεται την αντίστοιχη ανάπτυξη του εγκεφάλου. 

ε) Οι σιαγόνες να παρουσιάζουν τάση σταδιακής σμίκρυνσης και οι πλάγιοι 

κλάδοι των σιαγόνων να απομακρύνονται μεταξύ τους (παραβολή), αντί να είναι 

παράλληλοι. 

στ) Το οδοντικό τόξο να έχει σχήμα ανεστραμμένου U ή να είναι πιο ομαλά 

κυρτωμένο προσεγγίζοντας σε μια παραβολή. Οι κυνόδοντες να είναι μικροί και 

σμιλόμορφοι και όχι προεξέχοντες, να μην υφίσταται δηλαδή το μεσοδιάστημα στην 

άνω γνάθο μεταξύ του πλάγιου κοπτήρα και του κυνόδοντα. 

  

6) α) Ο πληθυσμός αντανακλά ένα βιολογικό σύνολο που οι ιδιότητες του και τα 

χαρακτηριστικά του διαφέρουν από αυτές που χαρακτηρίζουν καθένα από τα μέλη 

του. Στην εξέλιξη η σχετική μονάδα δεν είναι το άτομο αλλά ο πληθυσμός. Τα άτομα 

από εξελικτικής πλευράς είναι εφήμερα, ενώ οι πληθυσμοί είναι συνεχείς. 

β) Οι μεταλλάξεις είναι η πηγή της μεγαλύτερης ποικιλότητας των πληθυσμών. 

γ) Εκτός από τις μεταλλάξεις, άλλοι βασικοί παράγοντες ποικιλότητας είναι ο 

ανασυνδυασμός, η γονιδιακή μετανάστευση και η τυχαία γενετική εκτροπή. 

δ) Η φυσική επιλογή αυξάνει την αναπαραγωγική ικανότητα των περισσότερο 

επιτυχημένων και προσαρμοσμένων στο περιβάλλον ατόμων. Όσο πιο μεγάλη είναι 

ποικιλότητα σε ένα πληθυσμό, τόσο πιο μεγάλη είναι η δυνατότητα δράσης της 

φυσικής επιλογής. 

ε) Η μετάλλαξη, η μετανάστευση, ο ανασυνδυασμός, η τυχαία γενετική εκτροπή 

και η φυσική επιλογή, συνθέτουν ένα πολυπαραγοντικό σύστημα που κατευθύνει την 

εξέλιξη. 

στ) Η ολοκλήρωση της εξελικτικής διαδικασίας οδηγεί στη δημιουργία ενός νέου 

είδους μέσα από τους μηχανισμούς της αναπαραγωγικής απομόνωσης, που 

καταλήγουν στην γενετική απομόνωση.  

ζ) Η συνθετική θεωρία δέχεται ότι το περιβάλλον όχι άμεσα αλλά έμμεσα (χάρη 

στη φυσική επιλογή) αποτυπώνει τις αλλαγές σ’ ένα είδος. Είναι μια θεωρία 
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εκλεκτικού τύπου γιατί δείχνει ότι οι αλλαγές γίνονται από επιλογή μέρους του 

κληρονομικού υλικού που υπάρχει από πριν στη γενετική ποικιλομορφία του 

πληθυσμού. 

7) Ομόλογα όργανα: όργανα με κοινή φυλογενετική προέλευση και γι’ αυτό με 

ίδια βασική δομή. Όπως για παράδειγμα τα φτερά των πουλιών, τα φτερά της 

νυχτερίδας, τα πτερύγια της φάλαινας, το ανθρώπινο χέρι, τα άκρα της σαύρας και 

του κροκοδείλου. 

Ανάλογα όργανα: όργανα με τελείως διαφορετική ανατομία και προέλευση κατά 

την εμβρυογένεση, αλλά με παρόμοιο σχήμα, αφού εξυπηρετούν την ίδια λειτουργία. 

Για παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε, τα φτερά των εντόμων και τα φτερά των 

πουλιών ή τα πτερύγια των ψαριών και τα πτερύγια της φάλαινας. 

  

  

  

  

  

  

 


