Εηζαγωγή

1. Μεηαβοιές ζηε θύζε - Ύιε θαη ελέργεηα
2. Η θσζηθή, ε τεκεία θαη οη θσζηθές επηζηήκες
3. Η βηοιογία - Ζωληαλοί οργαληζκοί - Σο θύηηαρο

ΟΘ ΦΤΘΚΕ ΕΠΘΣΗΜΕ

3ν Μάζεκα
Η ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Ζφληαλοί οργαληζκοί - Το θύηηαρο

Η βιολογία μελεηά ηο θαινόμενο ηες δωής και ηοσς δωνηανούς οργανιζμούς: ηα θσηά, ηα
δώα, ηοσς μικροοργανιζμούς ή μικρόβια και ηε μικρόηερε μονάδα δωνηανής ύλες, ηο
κύηηαρο. Σηοσς δωνηανούς οργανιζμούς ζσνανηάηαι κσρίως οργανική ύλε, ε ύλε ποσ
ζσνδέεηαι με ηε δωή. Οι οργανιζμοί ασηοί έτοσν οριζμένα ταρακηεριζηικά ποσ ηοσς
διακρίνοσν από ηοσς νεκρούς οργανιζμούς και από ηεν ανόργανε ύλε.

Βηνινγία ζεκαίλεη κειέηε ηεο δσήο. Η επηζηήκε απηή κειεηά
ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο, φπσο είλαη ηα θπηά, ηα δψα θαη νη
κηθξννξγαληζκνί ή κηθξφβηα.
Πνηα είλαη ε εηπκνινγία ηεο ιέμεο βηοιογία;
………………………………………………………………………

Σαμηλόκεζε ηωλ νξγαληζκώλ

Βηόζθαηρα: όποσ
σπάρτεη δφή ζηε γε

Οη οργαληζκοί
παροσζηάδοσλ δηαθορές
θαη οκοηόηεηες
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Σηε βηόζθαηξα, δειαδή ζηηο πεξηνρέο ηεο γεο φπνπ νη
ζπλζήθεο επηηξέπνπλ ηελ χπαξμε δσήο, ππάξρνπλ εθαηνκκχξηα
δηαθνξεηηθνί νξγαληζκνί: ςειά δέληξα, ρακεινί ζάκλνη, ςάξηα,
πηελά, εξπεηά, ζειαζηηθά, έληνκα θ.ιπ. Παξαηεξνχκε δειαδή
κηα κεγάιε πνηθηιία νξγαληζκψλ, νη νπνίνη δηαθέξνπλ ζηελ
εκθάληζε, ζηε ζπκπεξηθνξά ή ζηνλ ηφπν θαη ζηνλ ηξφπν πνπ
δνπλ. Οξηζκέλνη νξγαληζκνί σζηφζν παξνπζηάδνπλ θαη
νκνηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο αεηφο θαη έλα ρειηδφλη έρνπλ
πνιιέο δηαθνξέο, θαη ηα δχν φκσο είλαη δψα, γελλνχλ απγά,
έρνπλ θηεξά θαη πεηνχλ.
Γηα λα κπνξέζνπκε λα κειεηήζνπκε ηνπο νξγαληζκνχο, ηνπο
θαηαηάζζνπκε ζε νκάδεο, κε βάζε ηηο νκνηφηεηέο ηνπο. Γηα
παξάδεηγκα, ην ζπκάξη θαη ε ειηά θαηαηάζζνληαη ζηα θσηά, ελψ
ν ζθχινο, ε γάηα, ην ρειηδφλη θαη ε ηζηπνχξα θαηαηάζζνληαη ζηα
δώα. Οη νξγαληζκνί κηαο νκάδαο φκσο εκθαλίδνπλ θαη αξθεηέο
δηαθνξέο. Γηα παξάδεηγκα, ν ζθχινο θαη ε γάηα γελλνχλ κηθξά,
ελψ ην ρειηδφλη θαη ε ηζηπνχξα απγά. Γηα ηνλ ιφγν απηφ θάζε
νκάδα ρσξίδεηαη ζε κηθξφηεξεο. Μηα νκάδα νξγαληζκψλ πνπ
κπνξνχλ λα δεπγαξψζνπλ θαη λα δψζνπλ απνγφλνπο, νη νπνίνη
κπνξνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο λα δψζνπλ θαη απηνί απνγφλνπο,
αλήθνπλ ζην ίδην είδος. Έηζη, φινη νη ζθχινη αλήθνπλ ζην ίδην
είδνο. Μπνξεί λα δείρλνπλ δηαθνξεηηθνί, αιιά, αλ ηνπο
δηαζηαπξψζνπκε, ζα πάξνπκε ζθπιάθηα πνπ, φηαλ
ελειηθησζνχλ, ζα κπνξνχλ λα δψζνπλ άιια ζθπιάθηα.
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Οη νξγαληζκνί εκθαλίδνπλ, φπσο είδακε, ζεκαληηθέο δηαθνξέο,
έρνπλ φκσο θαη αξθεηέο νκνηφηεηεο. Σχκθσλα κε ηηο βαζηθέο
νκνηφηεηέο ηνπο, νη επηζηήκνλεο θαηέηαμαλ ηνπο νξγαληζκνχο ζε
πέληε βαζίιεηα: ηα δώα, ηα θσηά, ηνπο κύθεηεο, ηα πρφηόδφα
(ηηο ακνηβάδεο) θαη ηα βαθηήρηα.

Χαξαθηεξηζηηθά
ηωλ δωληαλώλ νξγαληζκώλ
Οη δσληαλνί νξγαληζκνί δηαθξίλνληαη απφ ηνπο λεθξνχο
νξγαληζκνχο θαη απφ ηελ αλφξγαλε χιε κε νξηζκέλα
ραξαθηεξηζηηθά σο εμήο:
1) Σξέθνληαη. Γηα λα επηηεινχλ φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, λα
αλαπηχζζνληαη θαη γεληθά λα επηβηψλνπλ, νη νξγαληζκνί
ρξεηάδνληαη απαξαίηεηεο νπζίεο. Απφ πνχ ιακβάλνπλ απηέο ηηο
νπζίεο; ……………………………………………..Οη νξγαληζκνί
εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Με ηη
ηξέθνληαη νη αγειάδεο; …………………………………………….
Με ηη ηξέθνληαη νη θψθηεο; ………………………………………..
Η ηξνθή ηνπ αλζξψπνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη ηφζν απφ θπηά
φζν θαη απφ δψα. Οη άρξεζηεο νπζίεο απνβάιινληαη απφ ηνπο
νξγαληζκνχο κε ηε ιεηηνπξγία ηεο απέθθξηζεο.
2) Απμάλνληαη θαη Αλαπηύζζνληαη. Τη ζα δηαπηζηψζεηο αλ
παξαηεξήζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ ζε κηα ζεηξά απφ θσηνγξαθίεο
πνπ έρνπλ βγεη απφ ηελ εκέξα πνπ γελλήζεθεο κέρξη ζήκεξα;
………………………………………………………………………..
Τη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβνιέο ζεκεηψλνληαη;
………………………………………………………………………...
Να ζεκεησζεί φηη ζηνλ άλζξσπν ε αλάπηπμε δελ είλαη κφλν
ζσκαηηθή αιιά θαη λνεηηθή θαη ςπρνινγηθή.
Ερέζηζκα: ζήκα ζηο
οποίο αληηδρούκε
Απόθρηζε: αληίδραζε
ζηο ερέζηζκα

3) Δκθαλίδνπλ εξεζηζηηθόηεηα. Όινη νη νξγαληζκνί αληηδξνχλ
ζηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ,
πξνζπαζψληαο λα εμαζθαιίζνπλ ηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα
ηελ επηβίσζή ηνπο. Σην δπλαηφ θσο, θιείλνπκε ηα κάηηα καο.
Τα θπηά ζηξέθνπλ ηα θχιια ηνπο πξνο ην θσο. Τα ζαιηγθάξηα
ηξππψλνπλ κέζα ζην έδαθνο γηα λα απνθχγνπλ ηελ μεξαζία.
4) Γηαζέηνπλ κεραληζκνύο ηζνξξνπίαο ηνπ εζωηεξηθνύ
ηνπο, π.ρ. γηα ηε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ
ζψκαηφο καο ζηνπο 36,6 βαζκνχο (νC), αλεμάξηεηα απφ ηε
ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
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5) Αλαπαξάγνληαη. Όινη νη νξγαληζκνί αλαπαξάγνληαη,
δεκηνπξγψληαο λένπο νξγαληζκνχο, ηνπο απνγόλνπο.
Εκθαλίδνπλ νη απφγνλνη νκνηφηεηα κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη αλ
λαη, κηθξή ή κεγάιε νκνηφηεηα; ………………………………Οη
απφγνλνη επηβηψλνπλ θαη κεηά ηνλ ζάλαην ησλ γνληψλ ηνπο. Με
ηελ αλαπαξαγσγή δειαδή εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρηζε θαη ε
δηαηήξεζε ηεο δσήο πάλσ ζηε γε.
6) Δμειίζζνληαη. Αιιάδνπλ ζε πνιχ κεγάια ρξνληθά
δηαζηήκαηα (ρηιηάδεο ρξφληα) απφ ηελ εκθάληζε ηεο δσήο ζηε γε
(εμέιημε). Με ηε δηαδηθαζία απηή, δηάθνξνη νξγαληζκνί κπνξεί
λα εμειίζζνληαη θαη ζε λέεο κνξθέο δσήο.

Κύηηαξν: ε δνκηθή θαη
ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δωήο
Κύηηαρο: ε κηθρόηερε
κολάδα ηες δφής

Ποισθύηηαρος:
οργαληζκός ποσ
αποηειείηαη από ποιιά
θύηηαρα

Μολοθύηηαρος:
οργαληζκός ποσ
αποηειείηαη από έλα
θύηηαρο

Θζηοί-όργαλα-ζύζηεκα
νξγάλωλ-νξγαληζκόο
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Κάζε δσληαλφο νξγαληζκφο
απνηειείηαη απφ έλα ή
πεξηζζφηεξα θύηηαξα. Όπσο έλα θηίξην απνηειείηαη απφ πνιιά
ηνχβια, έηζη θαη έλα θπηφ ή δψν απνηειείηαη απφ πνιιά
κηθξνζθνπηθά θχηηαξα. Τν θύηηαξν είλαη ε κηθξφηεξε κνλάδα
δσληαλήο χιεο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη ηηο ιεηηνπξγίεο δσήο: λα
ηξέθεηαη, λα αλαπλέεη, λα αλαπαξάγεηαη θ.ιπ., λα εκθαλίδεη
δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δσήο. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν, ην
θχηηαξν ραξαθηεξίδεηαη σο ε βαζική μονάδα δομής και
λειηοσργίας ηες δωής (ε δομική και λειηοσργική μονάδα ηες
δωής). Να ζεκεησζεί φηη απφ θχηηαξα απνηεινχληαη νη
νξγαληζκνί γηα αξθεηφ ρξφλν θαη κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπο.
Οξγαληζκνί φπσο ηα θπηά θαη ηα δψα απνηεινχληαη απφ πνιιά
θχηηαξα θαη νλνκάδνληαη πνιπθύηηαξνη. Υπάξρνπλ φκσο θαη
κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί, φπσο
ε αμοιβάδα, πνπ
απνηεινχληαη απφ έλα κφλν θχηηαξν. Οη νξγαληζκνί απηνί,
φπσο θαη φια ηα θχηηαξα, είλαη νξαηνί κφλν κε ηε βνήζεηα ηνπ
νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ. Όια ηα θχηηαξα πξνθχπηνπλ απφ ηε
δηαίξεζε πξνυπάξρνληνο θπηηάξνπ. Κχηηαξα πνπ έρνπλ
παξφκνηα κνξθή θαη ιεηηνπξγία ζπλήζσο ζπλδένληαη κεηαμχ
ηνπο θαη έηζη απνηεινχλ έλα ηζηό.
Δηάθνξνη ηζηνί ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο απνηειψληαο έηζη
έλα όξγαλν. Όξγαλα ησλ θπηψλ είλαη ηα θχιια, ηα άλζε, θ.ιπ.
Σηνλ νξγαληζκφ ηνπ αλζξψπνπ ππάξρνπλ δηάθνξα φξγαλα κε
ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ην θαζέλα, φπσο είλαη ε θαξδηά, νη
πλεχκνλεο, ν εγθέθαινο, θ.ιπ. Μηα νκάδα νξγάλσλ πνπ
ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεξηκέλεο
ιεηηνπξγίαο απνηεινχλ έλα ζύζηεκα νξγάλωλ, π.ρ. ην κπτθφ
ζχζηεκα είλαη ην ζχζηεκα νξγάλσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί θαη
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ειέγρεη ηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο. Τα φξγαλα πνπ απνηεινχλ ην
μσϊκό ζύζηεμα είλαη νη
μύες. Άιια ζπζηήκαηα είλαη ην
αναπνεσζηικό, ην κσκλοθοριθφ, ην νεσρικό, ην οσροποιεηικό, ην
γενεηικό. Όια ηα ζπζηήκαηα νξγάλσλ ζπλεξγάδνληαη θαη
ιεηηνπξγνχλ ζπληνληζκέλα ζπλαπνηειψληαο ηνλ νξγαληζκό.

Πώο δνπιεύνπλ νη επηζηήκνλεο
εξεπλεηέο βηνιόγνη;
Οη εξεπλεηέο παξαηεξνχλ ην ζρήκα θαη ηα κέξε ησλ
νξγαληζκψλ, κειεηνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, δηαθξίλνπλ
νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο. Η παξαηήξεζε
νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ κεγάιν κέγεζνο, φπσο είλαη ηα θπηά θαη
ηα δψα, είλαη ζρεηηθά εχθνιε. Υπάξρνπλ φκσο θαη νξγαληζκνί κε
πνιχ κηθξφ κέγεζνο, νη νπνίνη δελ είλαη νξαηνί κε γπκλφ κάηη θαη
γη’ απηφ νλνκάδνληαη………………………… ή κηθξόβηα.
Παραηήρεζε
κηθροοργαληζκώλ ζηο
κηθροζθόπηο

Ξέξεηο πψο ιέγεηαη ην φξγαλν κε ην νπνίν κπνξνχκε λα
παξαηεξνχκε ηνπο νξγαληζκνχο απηνχο; ..……………………….
Τν φξγαλν απηφ επηηξέπεη ηελ παξαηήξεζε κηθξνζθνπηθψλ
αληηθεηκέλσλ ζε κεγέζπλζε. Η αλαθάιπςή ηνπ έδσζε ηε
δπλαηφηεηα ζηνπο επηζηήκνλεο λα κειεηήζνπλ έλαλ άγλσζην
κέρξη ηφηε θφζκν, πνπ ηνλ νλνκάδνπκε ………………………….
Γηα ηε κειέηε ησλ νξγαληζκψλ απαηηείηαη λα θαηαγξάθνπκε ηηο
παξαηεξήζεηο καο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζπρλά ζρεδηάδνπκε
φ,ηη παξαηεξνχκε ζην φξγαλν απηφ. Καηά ηνλ ζρεδηαζκφ,
ζεκεηψλνπκε ηελ αληίζηνηρε εηθφλα πνπ βιέπνπκε. To ζρέδηφ
καο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ρσξίο
απηφ λα είλαη απνιχησο απαξαίηεην. Αθφκε ζεκεηψλνπκε
επεμεγεκαηηθέο ελδείμεηο πνπ θξίλνπκε απαξαίηεηεο, θαζψο θαη
πφζεο θνξέο ην παξαηεξνχκελν αληηθείκελν είλαη κεγαιχηεξν
απφ φ,ηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Ξέξεηο πψο νλνκάδνπκε ην κέγεζνο πνπ καο δείρλεη πφζεο
θνξέο ην παξαηεξνχκελν αληηθείκελν είλαη κεγαιχηεξν (ή θαη
κηθξφηεξν) απφ φ,ηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα;………………………..

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
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Λίγα λόγια για τεν ιστοπία τερ βιολογίαρ
Οη βηνινγηθέο επηζηήκεο πξνέθπςαλ από ηηο ηαηξηθέο παξαδόζεηο θαη ηε θπζηθή ηζηνξία
πνπ θηάλνπλ έσο ηελ αξραία αηγππηηαθή ηαηξηθή θαη ηα έξγα ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ηνπ
Γαιελνύ ζηνλ αξραίν ειιελνξσκατθό θόζκν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επξσπατθήο
αλαγέλλεζεο θαη ηεο πξώηκεο ζύγρξνλεο επνρήο, νη θπζηνδίθεο μεθίλεζαλ ηε
ζπζηεκαηηθή ηαμηλόκεζε ηεο δσήο, θαζώο θαη ηε κειέηε ηεο αλάπηπμεο θαη
ζπκπεξηθνξάο ησλ νξγαληζκώλ. Η κηθξνζθνπία απνθάιπςε ηνλ πξνεγνπκέλσο
άγλσζην θόζκν ησλ κηθξννξγαληζκώλ θαη έζεζε ην ππόβαζξν γηα ηελ θπηηαξηθή
ζεσξία. Τνλ 18ν θαη 19ν αηώλα αλαπηύρζεθαλ ε βνηαληθή θαη ε δσνινγία θαη νη
θπζηνδίθεο άξρηζαλ λα εμεηάδνπλ ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο εμαθάληζεο θαη ηεο αιιαγήο
ησλ νξγαληζκώλ. Tνλ 19ν αηώλα, ε έλλνηα ηεο βηνινγίαο σο έλα εληαίν επηζηεκνληθό
πεδίν αλαπηύρζεθε αθελόο κε ηνπο λόκνπο τεο θιεξνλνκηθότεταο ηνπ Γξεγνξίνπ
Μέληει (Gregor Μendel, 1865) πνπ ζεκειίσζαλ τε γελετηθή, αθεηέξνπ κε ηε ζεωξία
τεο εμέιημεο ηνπ Κάξνινπ Δαξβίλνπ (Charles Darwin, 1859 θαη 1879), ε νπνία έθεξε
επαλάζηαζε ζηε βηνινγηθή ζθέςε, παξέρνληαο εμήγεζε γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ
δσληαλώλ νξγαληζκώλ. Η αλαθάιπςε ην 1953 ηεο δνκήο ηνπ DNA, ηνπ κνξίνπ τεο
δωήο, από ηνπο James D. Watson and Francis Cricθ θαη ε απνθξππηνγξάθεζε ηνπ
αλζξώπηλνπ γνληδηώκατνο ζπληζηνύλ ηνλ ππξήλα ηεο ζθέςεο θαη ηεο έξεπλαο ηεο
ζύγρξνλεο κνξηαθήο βηνινγίαο.

Πείξακα: Παξαηήξεζε θπηηθώλ θπηηάξωλ
Όξγαλα θαη πιηθά: Οπηηθφ κηθξνζθφπην, αληηθεηκελνθφξεο πιάθεο, θαιππηξίδεο,
ηξπβιίν petri, φξγαλα αλαηνκίαο (λπζηέξη & ιαβίδα), λεξφ, ζηαγνλφκεηξν ή
πδξνβνιέαο, απνξξνθεηηθφ ραξηί, βνιβφο θξεκκπδηνχ.
Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία
Σε κηα αληηθεηκελνθφξν πιάθα ζηάδεηε κηα ζηαγφλα λεξφ.
Αθαηξέζηε ηκήκα απφ ην θπηφ (ηνλ βνιβφ θξεκκπδηνχ):
θφςηε ηνλ βνιβφ κε ην λπζηέξη θαη αθαηξέζηε έλα
εζσηεξηθφ ιεπηφ ζηξψκα. Φαξάμηε ζηελ εζσηεξηθή ηνπ
πιεπξά κηα κηθξή επηθάλεηα, ηελ νπνία αθαηξείηε κε
ιαβίδα.
3. Τνπνζεηήζηε ην θνκκάηη ζαο πάλσ ζηε ζηαγφλα λεξνχ
ηεο αληηθεηκελνθφξνπ πιάθαο ηνπ κηθξνζθνπίνπ,
πξνζέρνληαο φπνπ ρξεηάδεηαη λα κελ αλαδηπισζεί.
4. Σηε
ζπλέρεηα
ηνπνζεηήζηε
ηελ
θαιππηξίδα,
αθνπκπψληαο αξρηθά ηελ κία αθκή ζην λεξφ θαη
θαηεβάδνληάο ηελ πξνζεθηηθά, ψζηε λα θαιχςεη ην
παξαζθεχαζκα ρσξίο λα εγθισβηζηνχλ θπζαιίδεο αέξα.
Σε πεξίπησζε πνπ πεξηζζεχεη λεξφ έμσ απφ ηελ
θαιππηξίδα, ην απνκαθξχλεηε κε απνξξνθεηηθφ ραξηί.
1.
2.
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Τη παξαηεξείηε; ……………………………………………….
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..
Σην δηπιαλφ θχθιν λα δσγξαθίζεηε ηελ εηθφλα πνπ
παξαηεξείηε ζην κηθξνζθφπην.
Απηφ πνπ παξαηεξείηε είλαη ηα θπηηθά θύηηαξα ηνπ
θξεκκπδηνχ.

Το αντικείμενο μελέτερ τερ βιολογίαρ
Η βηνινγία είλαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ηε δνκή θαη ηηο
ιεηηνπξγίεο ησλ νξγαληζκώλ, θαζώο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο
ηνπο κε ην πεξηβάιινλ. Η βηνινγία πεξηιακβάλεη πνηθίινπο
θιάδνπο, όπσο:








Τε βοτανική (κειέηε ηεο βηνινγίαο ησλ θπηώλ).
Τε δωολογία (κειέηε ηεο βηνινγίαο ησλ δώσλ).
Τελ ανατομία (κειέηε ηεο κνξθνινγίαο ησλ νξγαληζκώλ).
Τε υςσιολογία (κειέηε ησλ ιεηηνπξγηώλ ησλ νξγαληζκώλ).
Τελ οικολογία (κειέηε ησλ νξγαληζκώλ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπο).
Τε γενετική (κειέηε ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ θαη ησλ λόκσλ ηεο
θιεξνλνκηθόηεηαο).
Τελ εξέλιξε (κειέηε ησλ κεηαβνιώλ ησλ νξγαληζκώλ ζε πνιύ κεγάια ρξνληθά
δηαζηήκαηα από ηελ εκθάληζε ηεο δσήο ζηε γε).

Να έχεις υπόψη σου
Τα ηειεπηαία ρξόληα ην ελδηαθέξνλ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο ηνπ
αλζξώπνπ έρεη απμεζεί ηδηαίηεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα
αληηκεησπηζηνύλ ζεκαληηθά θνηλσληθά πξνβιήκαηα, όπσο απηά ηεο πγείαο, ηεο
ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπ ππνζηηηζκνύ, ηνπ ππεξπιεζπζκνύ θ.ά. Χάξε ζηελ
πξόνδν πνπ ζεκεηώζεθε ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο βηνινγίαο, θαη θπξίσο ζηε κνξηαθή
βηνινγία θαη ζηε γελεηηθή κεραληθή, έρνπλ επηηεπρζεί κεγάια βήκαηα ζηηο κειέηεο πνπ
αθνξνύλ άκεζα ή έκκεζα ηνλ άλζξσπν. Οη έξεπλεο απηέο έρνπλ ζπκβάιεη ζεκαληηθά
ζηε δηάγλσζε, ζηελ πξόιεςε θαη ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελεηώλ, θαζώο θαη ζηελ
παξαγσγή ηξνθίκσλ θαη άιισλ πξντόλησλ (αληηβηνηηθώλ, νξκνλώλ θ.ά.).
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ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Δ ΔΡΩΣΗΔΙ
1. Τη κειεηάεη ε βηνινγία;
2. Τη νλνκάδνπκε νξγαληθή θαη ηη αλφξγαλε χιε;
3. Μπνξείο λα αλαθέξεηο παξαδείγκαηα δσληαλψλ νξγαληζκψλ;
4. Τη είλαη ε βηφζθαηξα;
5. Πψο ηαμηλνκνχληαη νη δσληαλνί νξγαληζκνί;
6. Μπνξείο λα αλαθέξεηο δηαθνξέο θαη νκνηφηεηεο δσληαλψλ νξγαληζκψλ;
7. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ;
8. Τη είλαη ην θχηηαξν;
9. Πψο δηαθξίλνπκε ηνπο νξγαληζκνχο αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ θπηηάξσλ ηνπο;
10. Πψο κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ηνπο κνλνθχηηαξνπο νξγαληζκνχο;
11. Πψο δνπιεχνπλ νη επηζηήκνλεο εξεπλεηέο βηνιφγνη;
12. Μπνξείο λα αλαθέξεηο δηάθνξνπο θιάδνπο ηεο βηνινγίαο;
13. Τη κειεηνχλ θαζεκηά απφ ηηο: βνηαληθή, δσνινγία, αλαηνκία, θπζηνινγία θαη
νηθνινγία;
14. Πψο έρεη ζπκβάιεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε βηνινγία ζηε βειηίσζε ηεο δσήο ηνπ
αλζξψπνπ;

Γηα λα γλωξίζεηο πεξηζζόηεξα,
λα ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί
(Η περίεργε σπόζεζε beri-beri)
Τν 1887 εκθαλίζηεθε ζηνπο θαηνίθνπο Dutch ζηηο Αλαηνιηθέο Ιλδίεο κηα παξάμελε αζζέλεηα
ησλ λεχξσλ. Η αζζέλεηα απηή νλνκαδφηαλ κπέξη-κπέξη. Τα ζπκπηψκαηα απηήο ηεο
αζζέλεηαο ήηαλ αδπλακία θαη αλνξεμία. Τα ζχκαηα ζπλήζσο πέζαηλαλ απφ θαξδηαθή
πξνζβνιή. Οη επηζηήκνλεο ππέζεζαλ φηη ε αζζέλεηα πξνθαιείηαη απφ κηθξννξγαληζκνύο θαη
ζπγθεθξηκέλα βαθηήξηα. Έηζη κφιπλαλ θνηφπνπια κε αίκα απφ απηνχο πνπ είραλ αζζελήζεη
απφ ην κπέξη-κπέξη. Τα θνηφπνπια ζηα νπνία είραλ εηζαγάγεη ην κνιπζκέλν αίκα
αξξψζηεζαλ. Ωζηφζν ην ίδην έγηλε θαη κε ηα θνηφπνπια ζηα νπνία δελ είραλ εηζαγάγεη αίκα.
Έλαο απφ ηνπο εξεπλεηέο, ν Δξ. Eijkman, παξαηήξεζε θάηη. Πξηλ λα γίλεη ην πείξακα, ηα
θνηφπνπια είραλε θάεη νιφθιεξν ζπφξν ξπδηνχ, θαηά ηε δηάξθεηα φκσο ηνπ πεηξάκαηνο ηα
θνηφπνπια ηαΐδνληαλ κε απνθινησκέλν ξχδη.
Ο Δξ. Eijkman εξεχλεζε απηή ηελ
ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε. Αλαθάιπςε φηη ην απνθινησκέλν ξχδη δελ είρε ζεηακίλε, κηα
βηηακίλε (βηηακίλε B1) πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ θαιή πγεία.
1. Πνην ήηαλ ην επηζηεκνληθφ πξφβιεκα;
2. Πνηα ήηαλ ε ππφζεζε;
3. Θα έπξεπε ε ππφζεζε πνπ βαζίδεηαη ζην πείξακα
λα ππνζηεξηρζεί ή λα απνξξηθζεί;
4. Πνηα ζα έπξεπε λα είλαη ε λέα ππφζεζε;
Η ζεηακίλε (βηηακίλε Β1) σπάρτεη
ζηο θαρπούδη, ηα θαζόιηα, ηο υφκί,
ηα δεκεηρηαθά θ.ά.
▀

20

