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33o Μάζεκα
XHMIKE ΑΝΣΗΓΡΑΔΗ ΣΟΤ ΕΩΝΣΑΝΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ
Φσηνζύλζεζε, Πέςε ηξνθώλ, Μεηαβνιηζκόο

Σε όινπο ηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο γίλνληαη δηαξθώο αλαξίζκεηεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο.
Μηα ζεκαληηθή ρεκηθή δηαδηθαζία πνπ ζπκβαίλεη ζηα θπηά είλαη ε θσηνζύλζεζε, κε ηελ
νπνία απηά παξάγνπλ ηελ ηξνθή ηνπο. Σηνλ άλζξσπν αιιά θαη ζηα δώα, κεηά από θάζε
γεύκα, νη ηξνθέο πθίζηαληαη ηε κεραληθή θαη ρεκηθή δηαδηθαζία ηεο πέςεο. Καη’ απηήλ, ε
ηξνθή αθνινπζεί έλα κνλνπάηη πνπ μεθηλάεη από ην ζηόκα, πεξλάεη ζηνλ νηζνθάγν, ην
ζηνκάρη, ην ιεπηό θαη ην παρύ έληεξν. Με ηελ πέςε, νη ζξεπηηθέο νπζίεο κε ηε βνήζεηα ησλ
πεπηηθώλ πγξώλ πθίζηαληαη έλα ζύλνιν ρεκηθώλ κεηαβνιώλ πνπ ζπληζηνύλ ηνλ
κεηαβνιηζκό. Με ηνλ κεηαβνιηζκό, νη ζξεπηηθέο νπζίεο από ηελ ηξνθή δηαζπώληαη ζε
ρεκηθώο απινύζηεξεο νπζίεο (θαηαβνιηζκόο), νη νπνίεο είλαη θαηάιιειεο γηα λα ζπλζέζεη
από απηέο ν νξγαληζκόο ηηο δηθέο ηνπ απαξαίηεηεο θαη ρξήζηκεο ρεκηθά πνιύπινθεο νπζίεο
(αλαβνιηζκόο).

Σροθή: απαραίηεηε γηα ηοσς δφληαλούς
οργαληζκούς
Ξέξνπκε όηη γηα λα δήζνπκε ρξεηαδόκαζηε λα ιακβάλνπκε
Ελέξγεηα: απαξαίηεηε γηα λα
δνπλ θαη λα ιεηηνπξγνύλ ηα θαζεκεξηλά .................... θαη ..................... Τα ηξόθηκα
πεξηέρνπλ όιεο ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο ηηο νπνίεο έρεη αλάγθε ν
θύηηαξα
νξγαληζκόο καο γηα λα κεγαιώζεη, λα θηλείηαη, λα κειεηά, λα
ζθέθηεηαη θ.ιπ. Οπζηαζηηθά γηα λα θάλεη όια ηα παξαπάλσ, ν
νξγαληζκόο ρξεηάδεηαη ........................ πνπ πξνέξρεηαη από
ηηο ηξνθέο. Σε ηειηθή αλάιπζε, ε ελέξγεηα είλαη απαξαίηεηε γηα
λα δνπλ θαη λα ιεηηνπξγνύλ ηα θύηηαξα θαη θαηά ζπλέπεηα όια
ηα όξγαλα.

Φφηοζύλζεζε: κηα ζεκαληηθή τεκηθή δηαδηθαζία
ζηα θσηά
Φξεηάδνληαη ηα θπηά ηξνθή; ................ Φξεηάδνληαη ηα θπηά
λεξό; ................ Από πνύ θαη πώο πξνζιακβάλνπλ ην λεξό
ηα θπηά; ....................................................................................

Φπηά: απηόηξνθνη
νξγαληζκνί ή παξαγσγνί

190

Σε ζρέζε κε ηελ ηξνθή, ηα θπηά ηξέθνληαη κε νπζίεο πνπ
παξάγνπλ κόλα ηνπο. Γη’ απηό νλνκάδνληαη ασηόηροθοη
οργαληζκοί ή παραγφγοί. Γηα ηελ παξαγσγή απηώλ ησλ
νπζηώλ απαξαίηεην είλαη ην λεξό θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα.
Πνύ βξίζθεηαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα από όπνπ ην
ρξεζηκνπνηνύλ ηα θπηά; ...........................................................

33. Φεκηθέο αληηδξάζεηο ζηνπο δσληαλνύο νξγαληζκνύο

Νεξό, δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα, ρισξνθύιιε,
ειηαθό θσο : απαξαίηεηα
γηα ηε θσηνζύλζεζε

Με ηηο δύν απηέο ρεκηθέο νπζίεο (αληηδξώληα) γίλεηαη κηα
πνιύπινθε
ρεκηθή
δηαδηθαζία
πνπ
νλνκάδεηαη
θσηνζύλζεζε. Η θσηνζύλζεζε γίλεηαη ζηα πξάζηλα κέξε
ησλ θπηώλ. Τν πξάζηλν ρξώκα νθείιεηαη ζε κηα ρξσζηηθή
νπζία πνπ νλνκάδεηαη ρισξνθύιιε. Αιιά γηα λα γίλεη ε
θσηνζύλζεζε ρξεηάδεηαη θαη θάηη αθόκε. Μπνξνύλ ηα θπηά λα
δήζνπλ ζην ζθνηάδη;......................Τν ειηαθό θσο είλαη
επίζεο απαξαίηεην γηα ηε θσηνζύλζεζε, γη’ απηό θαη ε
δηαδηθαζία απηή νλνκάζηεθε έηζη.
Πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο είλαη αθελόο νπζίεο πνπ
νλνκάδνληαη ζάθραξα (π.ρ. ε γιπθόδε) (απηέο είλαη ε ηξνθή
ηνπ θπηνύ), αθεηέξνπ έλα αέξην πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε
δσή. Πνην είλαη απηό ην αέξην; ..................................................
Σπκπέξαζκα: Απαξαίηεηα γηα ηε θσηνζύλζεζε είλαη ην
.........................., ην ............................., ε .......................... θαη
ην ...................................
Τα πξντόληα ηεο θσηνζύλζεζεο
είλαη δηάθνξα ........................ θαη ην ........................................

Να έσειρ ςπότη ζος
1. Είλαη ιάζνο λα ζεσξνύκε όηη ηα θπηά παίξλνπλ (πξνζιακβάλνπλ) ελέξγεηα από ηνλ ήιην (ην
ειηαθό θσο). Τν νξζό είλαη όηη ην θσο είλαη απαξαίηεην γηα λα γίλεη ε θσηνζύλζεζε.
2. Είλαη ιάζνο απηό πνπ λνκίδνπλ πνιινί όηη ηα θπηά παίξλνπλ ηελ ηξνθή ηνπο από ην έδαθνο
κε ηηο ξίδεο ηνπο. Από ην έδαθνο ηα θπηά παίξλνπλ λεξό θαη απαξαίηεηα άιαηα.

Πέυε ηροθώλ ζηολ άλζρφπο θαη ζηα δώα

Ζώα: εηεξόηξνθνη
νξγαληζκνί

Καηαλαισηέο

Απνηθνδνκεηέο

Είδακε παξαπάλσ όηη ηα θπηά είλαη απηόηξνθνη νξγαληζκνί νπζηαζηηθά ζπλζέηνπλ κόλα ηνπο ηελ ηξνθή ηνπο. Οη
ππόινηπνη νξγαληζκνί δελ κπνξνύλ λα ζπλζέζνπλ κόλνη ηνπο
ηηο απαξαίηεηεο ζξεπηηθέο νπζίεο, αιιά πξέπεη λα ηηο ιάβνπλ
έηνηκεο κέζσ ηεο…………….. (εηερόηροθοη οργαληζκοί).
Από πνύ πξνέξρεηαη ε ηξνθή ησλ δώσλ; ………………..…..
Οη εηεξόηξνθνη νξγαληζκνί, όπσο ν άλζξσπνο θαη ηα δώα,
ηξέθνληαη κε άιινπο νξγαληζκνύο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο
θαηαλαιφηές.
Υπάξρνπλ όκσο θαη εηεξόηξνθνη νξγαληζκνί (π.ρ. βαθηήξηα,
κύθεηεο) πνπ ηξέθνληαη κε νπζίεο λεθξώλ νξγαληζκώλ ή
ηκήκαηά ηνπο (π.ρ. θύιια). Απηνί νη νξγαληζκνί νλνκάδνληαη
αποηθοδοκεηές.
Αλάινγα κε ην είδνο ηεο ηξνθήο ηνπο, ηα δώα θαηαηάζζνληαη
ζε θσηοθάγα, ζαρθοθάγα θαη πακθάγα. Σε πνηα θαηεγνξία
θαηαηάζζεηαη ν άλζξσπνο; ……………………………………..
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Οη πεξηζζόηεξεο ηξνθέο πξέπεη λα ππνζηνύλ κέζα ζην ζώκα
πνιιέο επεμεξγαζίεο ώζηε λα κεηαηξαπνύλ ζε πην απιέο
νπζίεο, ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα ν νξγαληζκόο ηηο ρξεζηκνπνηεί
γηα λα δνκήζεη λέεο ρξήζηκεο θαη απαξαίηεηεο γη’ απηόλ
νπζίεο.
Η επεμεξγαζία ησλ ηξνθώλ ιέγεηαη πέςε θαη γίλεηαη ζην
πεπηηθό ζύζηεκα. Η πέςε είλαη κηα πεξίπινθε θπζηθή θαη
ρεκηθή δηαδηθαζία. Πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν ρεκηθώλ
αληηδξάζεσλ. Τν πεπηηθό ζύζηεκα κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε
έλα ηεξάζηην εξγαζηήξην, όπνπ νπνηαδήπνηε δπζιεηηνπξγία
κπνξεί λα πξνθαιέζεη θάπνην κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν
πξόβιεκα πγείαο ή θάπνηα αζζέλεηα.
Η πέςε αξρίδεη ζην .................... , όπνπ νη ηξνθέο καζηνύληαη
κε ηα δόληηα θαη αλακεηγλύνληαη κε ην ζάιην. Σε ηη βνεζάεη ην
ζάιην; ........................................................................................
……………………………………………………………………..
Τν θαηάιιειν κάζεκα είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό γηα ηελ θαιή
πέςε.

Πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ
αλζξώπνπ

Από ην ζηόκα, νη ηξνθέο πξνσζνύληαη ζην ......................
κέζσ ηνπ νηζνθάγνπ. Σην ζηνκάρη ε ζηεξεά ηξνθή κέλεη γηα
πέληε πεξίπνπ ώξεο, όπνπ αθελόο αλακεηγλύεηαη κε γαζηξηθό
πγξό, αθεηέξνπ αλαηαξάζζεηαη κέρξη λα πάξεη ηε κνξθή
ρπινύ. (Παξαηεξνύκε όηη ην ζηνκάρη ιεηηνπξγεί πεξίπνπ όπσο
έλα κπιέληεξ, όπνπ ζε έλα ζηεξεό ή εκηζηεξεό ηξόθηκν
πξνζζέηνπκε θάπνην πγξό). Μεηά ην ζηνκάρη, ε πέςε
ζπλερίδεηαη πξώηα ζην ιεπηό έληερο θαη κεηά ζην πατύ
έληερο, όπνπ γίλεηαη ε απνξξόθεζε ησλ ρξήζηκσλ νπζηώλ.
Οη άρξεζηεο γηα ηνλ νξγαληζκό νπζίεο απνβάιινληαη σο
θόπξαλα από ηνλ πξσθηό (ηελ απόιεμε ηνπ παρένο έληεξν).
Άρξεζηεο νπζίεο καδί κε λεξό απνβάιινληαη σο πγξό θαη από
ηα νύξα, ηα νπνία παξάγνληαη ζηνπο δύν λεθξνύο .

Μεηαβοιηζκός

Μεηαβοιηζκός: ζύλοιο
τεκηθώλ αληηδράζεφλ ζηολ
οργαληζκό

Είδακε παξαπάλσ όηη ν αλζξώπηλνο νξγαληζκόο (θαη όια ηα
δώα) παίξλνπλ έηνηκεο ηηο απαξαίηεηεο ζξεπηηθέο νπζίεο κέζσ
………………………………Οη νπζίεο απηέο θαηαηάζζνληαη ζε
ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο νξγαληθώλ ρεκηθώλ ελώζεσλ: ηνπο
σδαηάλζραθες ή ζάθταρα, ηα ιίπε θαη ηηο πρφηεΐλες.
Οη νπζίεο απηέο πθίζηαληαη κέζα ζηνλ νξγαληζκό έλα ζύλνιν
ρεκηθώλ κεηαβνιώλ (αληηδξάζεσλ) πνπ ζπληζηνύλ ηνλ
κεηαβοιηζκό. Οη αληηδξάζεηο νδεγνύλ ζε παξαγσγή λέσλ
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Έλδσκα: απαραίηεηα γηα ηολ
κεηαβοιηζκό

Καηαβοιηζκός: κεηαηροπή
ποιύπιοθφλ ζρεπηηθώλ
οσζηώλ ζε απιούζηερες

νπζηώλ πνπ είλαη θαηάιιειεο θαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ
νξγαληζκό, ελώ όπσο θάζε κεηαβνιή ζηε θύζε ζπλνδεύνληαη
από ελεξγεηαθέο κεηαβνιέο. Οη αληηδξάζεηο απηέο
πξαγκαηνπνηνύληαη κε ηε βνήζεηα ησλ ελδύκφλ.
Οη πξνζιακβαλόκελεο κε ηελ ηξνθή πνιύπινθεο από άπνςε
ρεκηθήο δνκήο ζξεπηηθέο νπζίεο (νη……………..………, ηα
………………θαη νη …………….) κεηαηξέπνληαη (δηαζπώληαη)
ζε ρεκηθά απινύζηεξεο νπζίεο. Η δηαδηθαζία απηή ρεκηθώλ
κεηαβνιώλ νλνκάδεηαη θαηαβοιηζκός.

Να έσειρ ςπότη ζος
Το ηαξίδι ηηρ ηποθήρ ζηο πεπηικό ζύζηημα
Τν πεπηικό ζύζηημα ηνπ αλζξώπνπ είλαη έλαο ζσιήλαο κήθνπο πεξίπνπ 7 m. Σην ζηόκα, ην ζάιην
αλακεηγλύεηαη κε ηελ ηξνθή, θαζώο ηε καζάκε, ώζηε λα ηελ θαηαπηνύκε πην εύθνια. Τν ζάιην
παξέρεη ην έλδπκν αμςλάζη, πνπ δηαζπά ην άκπιν θαη ηνπο άιινπο πδαηάλζξαθεοησλ ηξνθώλ ζε πην
απιά ζάθραξα, ηα νπνία ηώξα κπνξνύλ λα απνξξνθεζνύλ από ηνλ νξγαληζκό. Η ακπιάζε κπνξεί
λα δξάζεη κόλν ζε αλκαλικό πεξηβάιινλ θαη ηέηνην είλαη ην πεξηβάιινλ ζηε ζηνκαηηθή θνηιόηεηα.
Μόιηο
ε
ηξνθή
θαηαπσζεί,
Ο μςρ ηος άνυ ζθιγκηήπα κλείνει ζθικηά
κεηαθέξεηαη ζην ζηομάσι κέζσ ηνπ
οιζοθάγος. Σηελ είζνδν θαη ζηελ έμνδν
Ο μςρ ηος άνυ
ζθιγκηήπα σαλαπώνει με ηνπ ζηνκαρηνύ ππάξρνπλ κύεο ζε ζρήκα
αποηέλεζμα να πεπνάει
δαρηπιηδηνύ, πνπ νλνκάδνληαη ζθικηήρες
η ηποθή ζηο ζηομάσι.
θαη δξνπλ σο βαλβίδες. Όηαλ ε ηξνθή
θηάλεη ζην ζηνκάρη, αλνίγεη ν άλσ
ζθηγθηήξαο θαη πεξλά ε ηξνθή. Ο άλσ
ζθηγθηήξαο θιείλεη κεηά, γηα λα θξαηήζεη
ηελ ηξνθή θαη ην γαζηξηθό πγξό κέζα ζην
ζηνκάρη.
Τν γαζηξηθό πγξό εθθξίλεηαη από ηα ηνηρώκαηα ηνπ ζηνκαρηνύ. Τν πγξό απηό πεξηέρεη νπζίεο πνπ
δηαζπνύλ ηελ ηξνθή ζε κηα κνξθή πνπ ν νξγαληζκόο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη. Δύν από απηέο ηηο
νπζίεο είλαη ην ςδποσλυπικό οξύ θαη ην έλδπκν ππυηεάζη. Τν πδξνρισξηθό νμύ θαηαζηξέθεη ην
κεγαιύηεξν κέξνο ησλ βαθηεξίσλ πνπ βξίζθνληαη ζηα ηξόθηκα θαη δεκηνπξγεί ην όξινο πεξηβάιινλ
ζην νπνίν είλαη δξαζηηθή ε πξσηεάζε. Η πξσηεάζε δηαζπά ηηο πξσηεΐλεο. Τν ζηνκάρη ιεηηνπξγεί
ζαλ έλα ξεδεξβνπάξ. Τα ηξόθηκα παξακέλνπλ εθεί ζε εκίξξεπζηε κνξθή γηα 2-4 ώξεο πξηλ
απειεπζεξσζνύλ ζε κηθξέο πνζόηεηεο, κέζσ ηνπ θάησ ζθηγθηήξα, ζην ιεπηό έληεξν. Όηαλ
απνξξνθεζνύλ ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά από ην ιεπηό έληεξν, ε κε απνξξνθεζείζα ηξνθή πνπ
παξακέλεη, πεξλά ζην παρύ έληεξν. Τν παρύ έληεξν απνκαθξύλεη ηα πιηθά πνπ δελ έρνπλ
απνξξνθεζεί κε ηε κνξθή ησλ θνπξάλσλ.
Τν λεπηό ένηεπο είλαη ην πην καθξύ κέξνο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, κήθνπο 5-6 m. Ολνκάδεηαη
ιεπηό επεηδή είλαη ζηελό. Τν ιεπηό έληεξν πεξηιακβάλεη ηξία κέξε. Τν δωδεκαδάκησλο βξίζθεηαη
ακέζσο κεηά ην ζηνκάρη θαη είλαη ην πην βξαρύ κέξνο. Αθνινπζεί ε νήζηιδα θαη ν ειλεόρ, ο νπνίνο
ζπλδέεηαη κε ην παρύ έληεξν. Σην δυδεκαδάκηςλο, ε ηξνθή είλαη αθόκα όμηλε από ην γαζηξηθό
πγξό. Τόηε πξνζηίζεληαη αιθαιηθά πεπηηθά πγξά πνπ εμνπδεηεξώλνπλ ηελ νμύηεηα. Τν πάγκπεαρ
πνπ βξίζθεηαη θάησ από ην ζηνκάρη παξάγεη έλδπκα πνπ ζπλερίδνπλ λα πέπηνπλ ηελ ηξνθή. Σε απηό
ην κείγκα πξνζηίζεηαη επίζεο σολή, έλα πξάζηλν πγξό πνπ παξάγεηαη ζην ήπαπ θαη απνζεθεύεηαη
ζηε ρνιεδόρν θύζηε θαη βνεζάεη λα δηαηεξεζνύλ ηα ιηπαξά ζπζηαηηθά ζε δηάιπκα.
Τν πασύ ένηεπο απνηειείηαη από ην κόλον, ην οπθόν θαη ηνλ ππυκηό θαη έρεη κήθνο κέρξη θαη 1
m. Επαλαξξνθά ην λεξό πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πέςε θαη απνκαθξύλεη κε ηε κνξθή ησλ
θνπξάλσλ ηηο θπηηθέο ίλεο θαη ηηο νπζίεο πνπ δελ έρνπλ απνξξνθεζεί.
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Αλαβοιηζκός: κεηαηροπή
απιούζηερφλ οσζηώλ ζε
ποισπιοθόηερες

Τηο λέεο απινύζηεξεο νπζίεο, ν νξγαληζκόο ηηο ρξεζηκνπνηεί
ελ ζπλερεία σο αξρηθέο δνκηθέο νπζίεο (σο αληηδξώληα) γηα λα
ζπλζέζεη λέεο πνιππινθόηεξεο νπζίεο, εηδηθόηεξα λένπο
πδαηάλζξαθεο, ιίπε θαη πξσηεΐλεο. Η δεύηεξε απηή δηαδηθαζία
ρεκηθώλ κεηαβνιώλ νλνκάδεηαη αλαβοιηζκός.

Καηαβοιηζκός +
Αλαβοιηζκός
= Μεηαβοιηζκός

Καηαβνιηζκόο θαη αλαβνιηζκόο γίλνληαη ζπλερώο θαη
ζπγρξόλσο, δειαδή ν νξγαληζκόο δελ βξίζθεηαη ζε κηα
ζηαηηθή θαηάζηαζε, αιιά ρξεηάδεηαη ζπλερώο λα δηαζπά ηηο
πξνζιακβαλόκελεο κε ηελ ηξνθή ζξεπηηθέο νπζίεο θαη λα
ζπλζέηεη από απηέο δηάθνξεο λέεο νπζίεο. Ο θαηαβνιηζκόο θαη
ν αλαβνιηζκόο ζπλαπνηεινύλ ηνλ κεηαβνιηζκό.
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Ενοτλήζεις ζηο πεπηικό μας ζύζηημα
Καούρες: Πνιινί άλζξσπνη ληώζνπλ θάςηκν (καούρα) ζην ζηνκάρη κεηά από θάπνην
γεύκα. Απηό ζπκβαίλεη όηαλ ππάξρεη δηαξξνή από ην άλσ ζθηγθηήξα, νπόηε γαζηξηθό
πγξό από ην ζηνκάρη εηζρσξεί ζηνλ νηζνθάγν. Τα όμηλα ζπζηαηηθά ηνπ γαζηξηθνύ πγξνύ
εξεζίδνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ νηζνθάγνπ πξνθαιώληαο ην αίζζεκα ηεο θανύξαο. Η
θαηάζηαζε απηή νλνκάδεηαη από ηνπο γηαηξνύο γαζηροοιζοθαγική παλινδρόμηζη (ΓΟΠ).
Φούζκωμα: Οη θσηικές ίλεο πξνέξρνληαη από ζπζηαηηθά ησλ θπηηθώλ ηξνθώλ. Απηέο
δελ κπνξεί λα δηαζπαζηνύλ από πεπηηθά έλδπκα θαη γη' απηό πεξλνύλ από ην πεπηηθό
ζύζηεκα ρσξίο λα απνξξνθνύληαη. Επεηδή πξνζζέηνπλ όγθν ζηελ ηξνθή, νη θπηηθέο ίλεο
πξνθαινύλ ην αίζζεκα ηνπ θοσζκώμαηος, ελώ ηαπηόρξνλα ξπζκίδνπλ ηελ θηλεηηθόηεηα
ηνπ εληέξνπ. Απηό ην πεηπραίλνπλ δηόηη θαηαθξαηνύλ λεξό ζην έληεξν, θαη επνκέλσο
απμάλνπλ ηνλ όγθν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ εληέξνπ.

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Δ ΔΡΩΣΖΔΗ
1. Πνηνο παξάγεη ηηο απαξαίηεηεο νπζίεο ηεο ηξνθήο ησλ θπηώλ; Πώο νλνκάδνληαη ηα
θπηά γη’ απηό ην ιόγν;
2. Πνηεο νπζίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ παξαγσγή ηεο ηξνθήο ησλ θπηώλ; Από πνύ
ηηο πξνζιακβάλνπλ απηέο ηηο νπζίεο;
3. Πώο νλνκάδεηαη ε πνιύπινθε ρεκηθή δηαδηθαζία πνπ γίλεηαη ζηα πξάζηλα κέξε ησλ
θπηώλ;
4. Τη είλαη ε ρισξνθύιιε θαη πνύ απαληάηαη;
5. Μπνξνύλ ηα θπηά λα δήζνπλ ζην ζθνηάδη;
6. Τη άιιν είλαη απαξαίηεην γηα λα γίλεη ε θσηνζύλζεζε;
7. Ολόκαζε ηα αληηδξώληα θαη ηα πξντόληα ζηε θσηνζύλζεζε;
8. Πώο νλνκάδνληαη νη ππόινηπνη νξγαληζκνί ζύκθσλα κε ηελ πξνέιεπζε ηεο ηξνθήο
ηνπο;
9. Σε πνηεο θαηεγνξίεο θαηαηάζζνληαη ηα δώα αλάινγα κε ην είδνο ηεο ηξνθήο;
10. Τη πξέπεη λα ππνζηνύλ κέζα ζην ζώκα νη πεξηζζόηεξεο ηξνθέο γηα λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηνπο νξγαληζκνύο;
11. Τη νλνκάδεηαη πέςε θαη πνύ πξαγκαηνπνηείηαη; Με ηη κπνξεί λα ζπγθξηζεί;
12. Από πνύ μεθηλάεη ε πέςε θαη πνύ θαηαιήγεη;
13. Σε ηη βνεζάεη ην ζάιην, ε ακπιάζε θαη ε πξσηεάζε ζηελ πνξεία ηεο ηξνθήο;
14. Από πνηα όξγαλα απνηειείηαη ην πεπηηθό καο ζύζηεκα;
15. Πνηεο πεξηνρέο ζην πεπηηθό καο ζύζηεκα έρνπλ όμηλν θαη πνηεο βαζηθό (αιθαιηθό)
πεξηβάιινλ;
16. Τη ζπκβαίλεη ζηηο άρξεζηεο νπζίεο;
17. Σε πνηεο θαηεγνξίεο θαηαηάζζνληαη νη νξγαληθέο ρεκηθέο νπζίεο;
18. Τη πθίζηαληαη νη νπζίεο ηεο ηξνθήο ζηνλ νξγαληζκό καο;
19. Πνηνο ν ξόινο ησλ ελδύκσλ;
20. Τη νλνκάδνπκε κεηαβνιηζκό;
21. Τη είλαη ν θαηαβνιηζκόο θαη ηη ν αλαβνιηζκόο;
22. Τη ζπλαπνηεινύλ καδί ν θαηαβνιηζκόο θαη ηη ν αλαβνιηζκόο;
23. Γηαηί θάπνηεο θνξέο ληώζνπκε θανύξεο θαη θάπνηεο άιιεο θνπζθσκέλνη; Τη ζπκβαίλεη
ζηελ θάζε πεξίπησζε;
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Γηα λα γλφρίζεης περηζζόηερα,
λα ζθεθζείς θαη λα θαηαιάβεης γηαηί
1. Σπκπιεξώζηε ζηα αληίζηνηρα θελά ηηο έλλνηεο αλαβνιηζκόο θαη θαηαβνιηζκόο.

Ενώζειρ ηυν ηποθών

ΜΔΣΑΒΟΛΗΜΟ

………………….

Σύνθεηερ ενώζειρ

………………….

Απλούζηεπερ ενώζειρ

2. Γηαηί απαγνξεύεηαη λα θνιπκπήζνπκε ζηε ζάιαζζα ακέζσο κεηά από ην γεύκα καο, ελώ
επηηξέπεηαη κε ηα από ηξεηο ώξεο;

▀

196

