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7ν Μάζεκα
ΟΗ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΗ
Μύθετεο, πξωτόδωα, βαθτήξηα, ηνί

Μηθξννξγαληζκνί ή κηθξόβηα νλνκάδνληαη νη νξγαληζκνί όπσο νη κύθεηεο, ηα πξσηόδσα, ηα
βαθηήξηα θαη νη ηνί, νη νπνίνη είλαη ζπλήζσο αόξαηνη κε γπκλό κάηη θαη νξαηνί κόλν κε
κηθξνζθόπην. Οη κηθξννξγαληζκνί βξίζθνληαη ειεύζεξνη ζηνλ αέξα, ζην λεξό θαη ζην
έδαθνο, αιιά κπνξνύλ θαη λα ζπκβηώλνπλ κε άιινπο νξγαληζκνύο, όπσο ηα θπηά θαη ηα
δώα. Υπάξρνπλ αβιαβείο θαη σθέιηκνη κηθξννξγαληζκνί, αιιά θαη επηβιαβείο παζνγόλνη.
Τα αληηβηνηηθά θάξκαθα θαηαπνιεκνύλ ηνπο παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο, νη νπνίνη
όκσο κε ηνλ ρξόλν εμειίζζνληαη, αλαπηύζζνληαο αλζεθηηθόηεηα ζηα αληηβηνηηθά. Κάζε
δσληαλόο νξγαληζκόο αλαθπθιώλεη θαη επηζθεπάδεη ζπλερώο ηα θύηηαξά ηνπ γηα λα
απνθύγεη ηε θζνξά θαη ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. Οη κηθξννξγαληζκνί ηνπ εδάθνπο είλαη
ππεύζπλνη γηα ηελ αλαθύθισζε ηεο νξγαληθήο ύιεο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο. Εθηόο
όκσο από ηα θύηηαξα, νη άλζξσπνη αλαθπθιώλνπλ ηα δηάθνξα πιηθά ζθνππηδηώλ ηνπο,
όπσο ην πιαζηηθό, ην γπαιί θαη ην ραξηί. Τέινο, νη κηθξννξγαληζκνί ζεσξνύληαη σο νη
πξώηεο κνξθέο δσήο.

Μηθξννξγαληζκνί
Οη κηθξννξγαληζκνί ή κηθξόβηα είλαη δσληαλνί νξγαληζκνί
πνπ δελ είλαη νξαηνί κε γπκλό κάηη, είλαη όκσο νξαηνί κε
κηθξνζθόπην. Φαξαθηεξηζηηθά είδε κηθξννξγαληζκώλ είλαη νη
κύθετεο, ηα πξωτόδωα, ηα βαθτήξηα θαη νη ηνί.

Μαλητάξη (Μύθεταο)

Πξωτόδων

Βαθτήξην
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Οη κύθετεο δελ είλαη θπηά ή δώα - ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη
ηόζν ζεκαληηθνί πνπ έρνπλ ην δηθό ηνπο βαζίιεην. Γλσξίδεηο
ηξόθηκα θαη πνηά γηα ηελ παξαζθεπή ησλ νπνίσλ
ρξεζηκνπνηνύκε κύθεηεο;………………........................................
.......................................................................................................
Μύθεηεο ππάξρνπλ ζην πεξηβάιινλ, όπσο ε κνύρια ζηα
ηξόθηκα, αιιά θαη ζην ζώκα καο, όπσο νη κύθεηεο ησλ πνδηώλ.
Δηδηθή πεξίπησζε κπθήησλ είλαη ηα καληηάξηα (πνπ είλαη νξαηά
κε γπκλό κάηη).
Τα πξωτόδωα είλαη κηθξννξγαληζκνί πνπ βξίζθνληαη ζε πνιιά
πεξηβάιινληα, όπσο ζην λεξό, ζηηο ιίκλεο, ζηα πνηάκηα, ζηε
ζάιαζζα, αθόκε θαη ζην ρώκα θαη ζην απνρεηεπηηθό ζύζηεκα.
Έλα πξσηόδσν πνπ πξνθαιεί αζζέλεηα είλαη ην καιάξηα
(malaria). Κνπλνύπηα κνιπζκέλα κε καιάξηα κνιύλνπλ ηνπο
αλζξώπνπο.
Τα βαθτήξηα είλαη θαη απηά κηθξννξγαληζκνί νη νπνίνη δνπλ
παληνύ. Βαθηήξηα ππάξρνπλ ζε πνιιά κέξε ηνπ ζώκαηόο καο,
όπσο ζην ζηόκα θαη ζηε κύηε. Βαθηήξηα θαη άιινη
κηθξννξγαληζκνί ππάξρνπλ παληνύ ζην πεξηβάιινλ. Πνιύ
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γλσζηή είλαη ε αζζέλεηα πνπ πξνθαιείηαη από βαθηήξηα πνπ
βξίζθνληαη ζην σκό θνηόπνπιν. Μήπσο έρεηο αθνύζεη ην όλνκα
απηήο ηεο αζζέλεηαο; …………………………. Τη πξέπεη λα
πξνζέρνπκε όηαλ καγεηξεύνπκε ην θνηόπνπιν;…………………..
Υπάξρνπλ όκσο θαη βαθηήξηα πνπ βνεζνύλ ζηελ παξαγσγή
ηξνθίκσλ. Μήπσο γλσξίδεηο θάπνην πξντόλ πνπ γηα ηελ
παξαγσγή ηνπ απαηηνύληαη βαθηήξηα;……………………………..
Οη ηνί είλαη πνιύ δηαθνξεηηθνί από ηνπο ππόινηπνπο
κηθξννξγαληζκνύο. Γελ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα αλαπαξάγνληαη
κόλνη ηνπο. Γελ αλήθνπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν βαζίιεην θαη
πνιινί δελ ηνπο ζεσξνύλ δσληαλνύο νξγαληζκνύο. Πξνθαινύλ
πνιιέο αζζέλεηεο ζε θπηά, δώα θαη βαθηήξηα.
Ιόο

Γλσξίδεηο θάπνηεο αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύληαη από
ηνύο;……………………………………………………………………
Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη λα πξνθπιάμνπκε ηνλ εαπηό καο
από ηα κηθξόβηα θαη ηνπο ηνύο κε ηνπο νπνίνπο εξρόκαζηε
θαζεκεξηλά ζε άκεζε επαθή. Μπνξείο λα αλαθέξεηο ηξόπνπο
πγηεηλήο γηα ηα ρέξηα θαη γηα ηα ηξαύκαηα ηνπ δέξκαηνο;
………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………….

Μαθξνυύθε

Μηθξνυύθε

Τα θύθε ή άιγεο είλαη θπηηθνί νξγαληζκνί, κε απιή νξγάλσζε.
Γελ έρνπλ βιαζηνύο, θύιια ή ξίδεο, νύηε ζρεκαηίδνπλ άλζε ή
θαξπνύο, όπσο ηα θπηά. Σην πδάηηλν πεξηβάιινλ (ζάιαζζεο,
ιίκλεο), ηα θύθε θπξηαξρνύλ θαη ζπλαληάκε κεγάιε πνηθηιία
όπσο κνλνθύηηαξα ή πνιπθύηηαξα, κηθξνζθνπηθά ή κεγάισλ
δηαζηάζεσλ. Αλάινγα κε ην κέγεζόο ηνπο δηαθξίλνληαη ζε δύν
κεγάιεο νκάδεο: ηα κηθξνθύθε θαη ηα καθξνθύθε. Σα
κηθξνθύθε είλαη κηθξνζθνπηθά, αόξαηα κε γπκλό κάηη θαη
πεξηιακβάλνπλ νκάδεο θπθώλ, όπσο ηα δηάηνκα, ηα
θπαλνβαθηήξηα (ή θπαλνθύθε) θ.ιπ. Σα καθξνθύθε είλαη
κεγαιύηεξσλ δηαζηάζεσλ, νξαηά κε γπκλό κάηη θύθε.

Να έτεις σπόυη σοσ
Πόσο καθαρά είναι τα τέρια μοσ;
Η ηήξεζε ησλ βαζηθώλ θαλόλσλ πγηεηλήο κπνξεί λα απνηξέςεη
ηελ εγθαηάζηαζε θαη κεηάδνζε ησλ κηθξνβίσλ θαη ησλ ηώλ. Εμεηάζηε ινηπόλ αλ
πιέλεηε ζσζηά ηα ρέξηα ζαο. Χξεζηκνπνηήζηε έλα ζαπνύλη γηα λα θάλεηε ζαπνπλάδα
ζε όιν ην ρέξη, θηάλνληαο κέρξη ηνλ θαξπό, ρσξίο λα ακειήζεηε ηελ πάλσ πιεπξά από
ηελ παιάκε αιιά θαη ηα δάθηπια. Σαπνπλίζηε θαιά ηηο πηπρέο αλάκεζα ζηα δάρηπια
θαη κελ μεράζεηε ηελ πεξηνρή ησλ λπρηώλ. Ξεπιύλεηε κε άθζνλν λεξό. Άιινη ηξόπνη
θαζαξηζκνύ είλαη κε αιθννινύρν δηάιπκα (νηλόπλεπκα ή εηδηθά πγξά ραξηνκάληηια),
ελώ όηαλ πξέπεη ρξεζηκνπνηνύκε πιαζηηθά γάληηα κηαο ρξήζεο. Ιδηαίηεξε θξνληίδα θαη
απνιύκαλζε απαηηνύληαη ζηελ πεξίπησζε ηξαπκαηηζκώλ ηνπ δέξκαηόο καο:
θαζαξηζκόο κε νηλόπλεπκα θαη/ή νμπδελέ, επάιεηςε ηνπ ηξαύκαηνο κε θόθθηλν ηώδην
θαη ηέινο επίζεζε ζηελ πιεγή εηδηθήο πξνζηαηεπηηθήο θαη απνιπκαληηθήο γάδαο.
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Μηθξννξγαληζκνί εδάθνπο
ύζηαζε ηνπ εδάθνπο
Όπσο είδακε ζην κάζεκα γηα ην έδαθνο, απηό απνηειείηαη από
δηάθνξα πιηθά. Άιια από απηά είλαη …………………….
(πέηξεο, άκκνο θ.ά.) θαη άιια νξγαληθά. Τα νξγαληθά πιηθά
πεξηέρνπλ
λεθξά ηκήκαηα θπηώλ θαη δώσλ. Τν έδαθνο
πεξηέρεη
επίζεο
δσληαλνύο
νξγαληζκνύο,
ηνπο
κηθξννξγαληζκνύο (βαθηήξηα, κύθεηεο) θαη ηα δώα πνπ δνπλ
ζην έδαθνο, όπσο θαη ηα ζθνπιήθηα ηνπ εδάθνπο. Έλα
ηεηξαγσληθό κέηξν γόληκνπ εδάθνπο πεξηέρεη ζπλήζσο πάλσ
από 1.000.000.000 κηθξννξγαληζκνύο.

Πείξακα
Ση
ζπκβαίλεη
ζηελ
αλάπηπμε
ηωλ
θπηώλ
όηαλ δελ ππάξρνπλ κηθξννξγαληζκνί ζην έδαθνο;
Πάξηε έλα δείγκα εύθνξνπ ρώκαηνο από έλαλ θήπν θαη
δηαηξέζηε ην ζε δύν κέξε. Χήζηε ην έλα κέξνο ζε έλαλ
θνύξλν, ελώ ην άιιν κέξνο αθήζηε ην όπσο ην πήξαηε από
ηνλ θήπν.
Τη πεηπραίλνπκε κε ην λα ςήζνπκε ην ρώκα;
……………………………………………………………………..
Καηόπηλ θπηέςηε ηνλ ίδην αξηζκό ίδησλ ζπόξσλ ζε θάζε έλα
δείγκα ρώκαηνο. Θπκεζείηε λα κεηαρεηξηζηείηε θαη ηα δύν
δείγκαηα κε ηνλ ίδην ηξόπν όζν αλαπηύζζνληαη ηα θπηά.
1. Τη ζεκαίλεη «λα κεηαρεηξηζηείηε θαη ηα δύν δείγκαηα κε ηνλ
ίδην ηξόπν»;
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
2. Παξαηεξείηε
δηαθνξέο ζηα θπηά θαζώο απηά
αλαπηύζζνληαη;
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
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Οη κηθξννξγαληζκνί ηνπ εδάθνπο δεκηνπξγνύλ κηα δσληαλή
γέθπξα επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζην έδαθνο θαη ηηο ξίδεο ησλ
θπηώλ. H ζπκβίωζε θαη ζπλεξγαζία εδάθνπο-θπηνύ,
πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δηζεθαηνκκπξίσλ κηθξννξγαληζκώλ
πνπ ζπκβηώλνπλ κε ηηο ξίδεο κέζα ζην έδαθνο θαη εμαζθαιίδνπλ
ζην θπηό ηηο απαξαίηεηεο νπζίεο θαη βνεζνύλ ην θπηό λα αληιεί
απαξαίηεηεο νπζίεο από απηό.

Ρίδα υπτνύ πνπ
σπκβηώλεη κε τν
βαθτήξην Rhizobium

Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ην έδαθνο θαη νη κηθξννξγαληζκνί ηνπ
απνηεινύλ έλαλ εληαίν δσληαλό νξγαληζκό ζε ζπλερή
αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπο (έλα δπλακηθό ζύζηεκα).
Τη ζα ζπκβεί αλ νη ζπλζήθεο κέζα ζην έδαθνο γίλνπλ αθηιόμελεο
ή αληίμνεο γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνύο ηνπ;
………………………...............................................................
Υπάξρνπλ πνιιέο πεξηπηώζεηο όπνπ νη κηθξννξγαληζκνί
κπνξεί λα πξνθαινύλ αζζέλεηα (αξξώζηηα) ζην θπηό. Τόηε ιέκε
όηη κεηαηξέπνληαη ζε παζνγόλνπο κηθξννξγαλησκνύο. Τη
θάλνπλ νη κηθξννξγαληζκνί
ηειηθά ην θπηό κε ην νπνίν
ζπκβηνύζαλ;………………………………………………………….

Δκπινπηηζκόο ηνπ εδάθνπο
Τη λνκίδεηο όηη θάλεη ζηηο ζξεπηηθέο ηνπ νπζίεο ηνπ εδάθνπο ε
εληαηηθή θαη πνιύρξνλε θαιιηέξγεηά ηνπ;
…………………………………………………………….………….
Τη πηζηεύεηο όηη είλαη απαξαίηεην λα θάλνπκε γηα λα εληζρύζνπκε
ην έδαθνο;
………………………………………………………………………..
Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηνλ
εκπινπηηζκό ηνπ εδάθνπο κε απαξαίηεηεο ζξεπηηθέο νπζίεο.
Πώο νλνκάδνπκε ηα πιηθά πνπ πξνζζέηνπκε ζην έδαθνο γηα λα
ην εληζρύζνπκε;……………………………………………………..

Υεκηθό ιίπαζκα

1) Ζωηθό ιίπασκα (δωηθή ή ριωξή ιίπαλσε). Σε απηήλ ηε
ιίπαλζε αλαθαηεύνπκε ην ρώκα κε θνπξηά από δώα. Η θνπξηά
πεξηέρεη ζξεπηηθέο ρεκηθέο νπζίεο. Δπηπιένλ ε θνπξηά
πξνζθέξεη ζην έδαθνο κηθξννξγαληζκνύο θαη νξγαληθή
ύιε.
2) Φπτηθό ιίπασκα (υπτηθή ιίπαλσε). Μηα άιιε πεγή
νξγαληθήο ιίπαλζεο, κε αλάινγα απνηειέζκαηα κε ηελ θνπξηά,
είλαη λα αλαθαηεύζνπκε ζην ρώκα θύιια, βιαζηνύο, ξίδεο
θπηώλ θ.ιπ. Δίλαη πξνηηκόηεξν λα ελζσκαηώλνπκε ζην ρώκα ηα
θπηά ελώ απηά είλαη αθόκα ρισξά (πξηλ λα ζπνξηάζνπλ)
(ριωξή ιίπαλζε). Σην εκπόξην δηαηίζεηαη θαη έηνηκν ρώκα
αλαθαηεκέλν κε θπηά (θπηόρωκα).
Τη πξνζθέξεη ζην ρώκα ην θπηηθό ιίπαζκα;………......................
…………………………………………………………………………
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3) Χεκηθό ιίπασκα (ρεκηθή ιίπαλσε). Γίλεηαη κε ρεκηθά
ιηπάζκαηα, ηα νπνία απνηεινύληαη από κία ή πεξηζζόηεξεο
(κείγκα) ρεκηθέο νπζίεο. Απηά όκσο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη
αλάινγα κε ηα θπηά θαη ύζηεξα από ππόδεημε γεσπόλνπ, δηόηη
κπνξεί λα βιάςνπλ αληί λα σθειήζνπλ ηα θπηά.
4) Αγξαλάπαπσε. Με απηή αθήλνπκε ην ρσξάθη γηα έλα, δύν ή
θαη πεξηζζόηεξα ρξόληα αθαιιηέξγεην. Τη ζπκβαίλεη ηόηε ζην
ρώκα; Φπηξώλνπλ άιια θπηά; Τη πξνζθέξνπλ ζην ρώκα ηα
θπηά απηά;
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Να έτεις σπόυη σοσ
(Βιολογική γεφργία)
Σηε βηνινγηθή γεσξγία, ε ιίπαλζε είλαη κηα γεσξγηθή πξαθηηθή πνπ αληηκεησπίδεηαη κε
εληειώο δηαθνξεηηθό ηξόπν απ' ό,ηη ζηε ζπκβαηηθή γεσξγία. Αληί λα ζεσξεί ηα θπηά
κεραλέο παξαγσγήο θαξπώλ θαη ην έδαθνο έλα ππόζηξσκα ζην νπνίν απιώο
ζηεξίδνληαη, ε βηνινγηθή γεσξγία αληηκεησπίδεη θπηό θαη έδαθνο σο έλα δσληαλό
ζύζηεκα όπνπ ζπλππάξρνπλ ρηιηάδεο κνξθέο δσήο. Θα κπνξνύζακε λα παξνκνηάζνπκε
ηε ρεκηθή ιίπαλζε ζαλ ηνλ αζζελή πνπ ηξέθεηαη κέζσ ηνπ νξνύ, ελώ ηε βηνινγηθή
γεσξγία ζαλ έλα πγηή άλζξσπν πνπ ηξέθεηαη θαλνληθά. Η ιίπαλζε κε βηνινγηθά
ιηπάζκαηα κάο δίλεη εδάθε γόληκα, κε θπηά πγηή, πεξηζζόηεξν αλζεθηηθά ηόζν ζε
πξνζβνιέο από παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο, όζν θαη ζηηο αληίμνεο θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο.

Αλαθύθιωζε

ήκα
αλαθπθιώσηκνπ
πιηθνύ

ήκα
αλαθπθιωκέλνπ
πιηθνύ
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Καηά ηε γλώκε ζνπ, ε θύζε παξάγεη απνξξίκκαηα
(ζθνππίδηα);………………Τη ζπκβαίλεη ζηα θπηά θαη ζηα δώα
όηαλ απηά παύνπλ λα δνπλ;………………………………………...
Μήπσο ζηε θύζε απηό πνπ ζεσξείηαη απόβιεην από έλα
νξγαληζκό, απνηειεί ρξήζηκε πξώηε ύιε γηα θάπνηνλ
άιινλ;…………………………………………………………….......
Παξαηεξνύκε όηη ζηε θύζε ε αλαθύθισζε ηεο ύιεο είλαη κηα
αλαπόζπαζηε δηαδηθαζία. Τίπνηε δελ ράλεηαη θαη ζπλερίδεηαη
αξκνληθά ν θύθινο ηεο δσήο. Αλ ε θύζε δελ έθαλε
αλαθύθισζε θαη παξήγαγε ζθνππίδηα όπσο παξάγεη ν
άλζξσπνο, δελ ζα ππήξρε ζήκεξα δσή ζηνλ πιαλήηε.
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Υπεύζπλνη γηα ηελ αλαθύθισζε απηή ηεο ύιεο θαη ηε
δηαηήξεζε ηεο δσήο είλαη νη κηθξννξγαληζκνί ηνπ εδάθνπο: ηα
βαθηήξηα ηνπ εδάθνπο θαη νη κήθπηεο πνπ ηξέθνληαη κε λεθξή
νξγαληθή ύιε (απεθθξίζεηο, θαξπνύο, θύιια θαη ζώκαηα
λεθξώλ νξγαληζκώλ).
Αλ ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ινηπόλ όηη ηα πνιιά θαη δηάθνξα
ζθνππίδηα πνπ παξάγνπκε θαζεκεξηλά δελ είλαη άρξεζηα
πιηθά, αιιά ρξήζηκεο πξώηεο ύιεο γηα ηηο θαηάιιειεο
βηνκεραλίεο, ηόηε ζα αληηιεθζνύκε πόζν ιαλζαζκέλν είλαη λα
θαηαιήγνπλ απηά ηα πιηθά ζηηο ρσκαηεξέο, µε ηεξάζηην
πεξηβαιινληηθό αιιά θαη νηθνλνκηθό θόζηνο. Αλ π.ρ. όινη νη
θάηνηθνη ηεο Διιάδαο αλαθπθιώλακε ηα αινπκηλέληα θνπηάθηα
πνπ αγνξάδνπκε (θνπηάθηα αλαςπθηηθώλ, κπύξαο, θ.ιπ.), νη
ειιεληθέο εθπνκπέο βιαβεξώλ αεξίσλ ζα κεηώλνληαλ θαηά 250
ρηιηάδεο ηόλνπο εηεζίσο.

Αλέξανδπορ Φλέμινγκ: Καταπολεμώνταρ
παθογόνα βακτήπια με την πενικιλίνη
Η πξνζθνξά ηνπ Αλεξάνδπος Φλέμινγκ (Alexander Fleming) ζηε
βηνινγία θαη ηελ ηαηξηθή έρεη πάξεη κπζηθέο δηαζηάζεηο. Η αλαθάιπςε
ηεο πεληθηιίλεο, ηνπ αληηβηνηηθνύ πνπ έζσζε εθαηνκκύξηα δσέο
θαηαπνιεκώληαο βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο πνπ ζέξηδαλ ηελ
αλζξσπόηεηα, θαηέζηεζε ηνλ ζθσηζέδν γηαηξό ήξσα. Αθόκε θαη
ζήκεξα γνεηεπόκαζηε από ηελ «ηπραία» αλαθάιπςή ηνπ.
Η αλαθάιπςε όκσο απηή δελ ήηαλ θαζόινπ ηπραία: γηα πνιιά ρξόληα, ν Φιέκηλγθ
αζρνινύληαλ κε ηε κειέηε ηεο δξάζεο ησλ βαθηεξίσλ ζην αίκα θαη ζηα αληηζεπηηθά,
ζέινληαο λα βξεη έλα θαιό αληηζεπηηθό. Έηζη ήηαλ έηνηκνο λα αλαγλσξίζεη ηελ ύπαξμή
ηνπ όηαλ απηό βξέζεθε ζηνλ δξόκν ηνπ ηπραία. Ο Φιέκηλγθ παξαηήξεζε κηα θαζαξή από
βαθηήξηα πεξηνρή γύξσ από έλαλ κύθεηα, γεγνλόο ην νπνίν ζα κπνξνύζε λα
δηθαηνινγεζεί κε ηελ ύπαξμε ελόο παξάγνληα ν νπνίνο εθθξηλόκελνο από ηνλ κύθεηα
εκπόδηδε ηελ αλάπηπμε ησλ βαθηεξίσλ. Η αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Φιέκηλγθ
έδεημε όηη ν κύθεηαο ήηαλ ν Penicillium notatum θαη έηζη ν παξάγνληαο, ν νπνίνο
απεδείρζε ηθαλόο λα ζθνηώλεη ηα βαθηήξηα αθόκε θαη αξαησκέλνο 800 θνξέο,
νλνκάζηεθε πενικιλίνη. Σύληνκα έπεηηα από ηελ αλαθάιπςε ηεο πεληθηιίλεο, άιινη
επηζηήκνλεο παξήγαγαλ θαζαξή πεληθηιίλε θαη θαηέδεημαλ ηελ αμία ηεο, ρνξεγώληαο
ηελ ζε πνληίθηα ηα νπνία είραλ κνιπλζεί κε κηθξννξγαληζκνύο, ζώδνληάο ηα από ην
ζάλαην.

ύο θαη ηα παξαηήξεζαλ λα αλαξξώλνπλ.
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Αμίδεη όκσο λα ζεκεησζεί όηη ν ίδηνο ν Φιέκηλγθ είρε δεη ηελ αρίιιεην πηέξλα ηνπ
αληηβηνηηθνύ ηνπ από ηα πξώηα θηόιαο ρξόληα, θαζώο ην 1946 ζεκείσλε όηη «η σοπήγηζη
πενικιλίνηρ, ακόμη και ζε μικπέρ δόζειρ, οδηγούζε ζε ανάπηςξη ανθεκηικόηηηαρ ζηοςρ
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Μηθξννξγαληζκνί θαη εμέιημε
ΦΤΣΑ

ΜΤΚΖΣΔ

ΕΧΑ

Σην 3ν Μάζεκα, ζηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ
δσληαλώλ
νξγαληζκώλ αλαθέξακε όηη απηνί εμειίζζνληαη, δειαδή
αιιάδνπλ ζε πνιύ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα (ρηιηάδεο
ρξόληα) από ηελ εκθάληζε ηεο δσήο ζηε γε, κπνξώληαο λα
εμειηρζνύλ θαη ζε λέεο κνξθέο δσήο (εμέιημε).

ΑΡΥΗΚΟΗ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΟΗ

Μηα καξηπξία γηα ηελ εμέιημε κάο παξέρεη ε ζπκπεξηθνξά ησλ
παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ απέλαληη ζηε δξάζε ησλ
αληηβηνηηθώλ θαξκάθσλ. Έπεηηα από καθξόρξνλε ρξήζε ηνπο
έρεη βξεζεί όηη ηα αληηβηνηηθά ράλνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπο λα
αληηκεησπίδνπλ ηα κηθξόβηα θαη παύνπλ λα είλαη
απνηειεζκαηηθά. Αμίδεη όκσο λα ζεκεησζεί εδώ όηη ν ίδηνο ν
Φιέκηλγθ από ηα πξώηα θηόιαο ρξόληα κεηά ηελ αλαθάιπςε
ηεο πεληθηιίλεο δηαπίζησζε όηη ε ρνξήγεζε πεληθηιίλεο, αθόκε
θαη ζε κηθξέο δόζεηο, νδεγνύζε ζε αλάπηπμε αλζεθηηθόηεηαο
ζηνπο κηθξννξγαληζκνύο.
Σύκθσλα κε ηε βηνινγηθή ζεωξία ηεο εμέιημεο, νη πξώηεο
κνξθέο δσήο ήηαλ κηθξννξγαληζκνί. Από απηνύο ηνπο
αξρηθνύο νξγαληζκνύο κε ηε δηαδηθαζία ηεο εμέιημεο
πξνήιζαλ όινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί.

ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Δ ΔΡΧΣΖΔΗ
1. Πνηνπο νξγαληζκνύο νλνκάδνπκε κηθξννξγαληζκνύο;
2. Σε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνπκε ηνπο κηθξννξγαληζκνύο;
3. Πνηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κπθήησλ θαη ησλ ηώλ; Γώζηε από έλα παξάδεηγκα.
4. Πνηνπο βαζηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο γλσξίδεηε;
5. Γηαηί πξέπεη λα αθνινπζνύκε ηνπο βαζηθνύο θαλόλεο πγηεηλήο;
6. Πνηα είλαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ εδάθνπο;
7. Πώο ζπλεξγάδνληαη νη κηθξννξγαληζκνί κε ηα θπηά;
8. Τη νλνκάδνπκε ζπκβίσζε;
9. Γηαηί ρξεζηκνπνηνύκε ιηπάζκαηα;
10. Πνην είλαη θαηά ηε γλώκε ζνπ θαιύηεξν ην βηνινγηθό ή ην ηερλεηό ιίπαζκα;
11. Τη νλνκάδνπκε αλαθύθισζε;
12. Μπνξείο λα θαηαζηξώζεηο έλα θαηάινγν κε πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηείο θαη ζα
κπνξνύζεο λα αλαθπθιώζεηο;
13. Πνηνη είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ αλαθύθισζε ηεο νξγαληθήο ύιεο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο
δσήο;
14. Πνηα ε δξάζε ησλ αληηβηνηηθώλ θαξκάθσλ θαη πώο απηή ε δξάζε επεξεάδεηαη κε
ηε καθξόρξνλε ρξήζε ηνπο;
15. Πώο ε κεηαβνιή ηεο δξάζεο ησλ αληηβηνηηθώλ απέλαληη ζηα βαθηήξηα ζπληζηά
καξηπξία γηα ηελ εμέιημε ησλ νξγαληζκώλ κε ηνλ ρξόλν;
16. Πνηεο ήηαλ νη πξώηεο κνξθέο δσήο ζύκθσλα κε ηε βηνινγηθή ζεσξία ηεο εμέιημεο;
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Γηα λα γλωξίζεηο πεξηζζόηεξα,
λα ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί
1. Να ηαμηλνκήζεηο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηνπο δηάθνξνπο κηθξννξγαληζκνύο ζε επηβιαβείο θαη
αβιαβείο. Σηελ ηάμε ζα ζπδεηήζεηε πόζν δηαδεδνκέλνη είλαη νη κηθξννξγαληζκνί ζηε θύζε θαη
ζηελ θαζεκεξηλή δσή.
ΒΑΚΣΖΡΗΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΑΝΣΗΒΗΟΣΗΚΧΝ

ΒΑΚΣΖΡΗΑ
SALMONELLA

ΠΑΡΑΓΧΓΖ
ΓΗΑΟΤΡΣΗΟΤ

ΡΗΕΔ ΦΤΣΧΝ

ΜΤΚΖΣΗΑΔΗ

ΜΟΤΥΛΗΑΜΑ ΣΟΤ
ΦΧΜΗΟΤ

ΑΝΔΜΟΒΛΟΓΗΑ

ΗΛΑΡΑ

ΔΠΗΠΔΦΤΚΗΣΗΓΑ
(ΜΟΛΤΝΖ ΣΑ ΜΑΣΗΑ)

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ
ΟΓΟΝΣΟΠΑΣΑ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ
ΕΔΛΔ

ΑΠΟΥΔΣΔΤΣΗΚΟ
ΤΣΖΜΑ

ΜΑΛΑΡΗΑ

ΜΤΚΖΣΔ

ΗΟΗ

ΜΗΚΡΟΦΤΚΖ
(ΑΛΓΖ)

ΦΤΚΧΓΖ ΒΑΛΣΟΗ

ΠΡΧΣΟΕΧΑ

ΑΒΛΑΒΖ

ΑΘΔΝΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΝΟΤ

ΔΠΗΒΛΑΒΖ
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2. Δίδακε όηη έπεηηα από καθξόρξνλε ρξήζε ηνπο ηα αληηβηνηηθά θάξκαθα ράλνπλ ηελ ηθαλόηεηά
ηνπο λα αληηκεησπίδνπλ ηα κηθξόβηα θαη παύνπλ λα είλαη απνηειεζκαηηθά.



Δίλαη ζσζηό θαηά ηε γλώκε ζνπ λα γίλεηαη αιόγηζηε ρξήζε ησλ αληηβηνηηθώλ
θαξκάθσλ;
Ξέξεηο πώο ε επηζηήκε αληηκεησπίδεη ην πξόβιεκα ηεο κε απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ
παιηώλ αληηβηνηηθώλ;

3. Τπνγξαθή ζπλζήθεο: Μπνξνύλ νη νξγαληζκνί λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα ππνγξάθνπλ
«ζπλζήθεο ζπκβίωζεο»;
Τα δώα ζπκθώλεζαλ κε θάπνηνπο κηθξννξγαληζκνύο θαη είπαλ: «εκείο, σο δώα, ζα παξέρνπκε
ζε εζάο ηνπο κηθξννξγαληζκνύο ζηέγε, άθζνλε ηξνθή, πξνζηαζία, άλεην πεξηβάιινλ γηα λα
αλαπηπρζείηε θαη λα πνιιαπιαζηαζηείηε, αιιά δεηάκε από εζάο λα καο παξαρσξείηε κέξνο από
ηα απνθάγηα ζαο». Καη νη κηθξννξγαληζκνί δέρζεθαλ. Αλαπηύρζεθε ινηπόλ απηό πνπ ιέκε
ζπκβίωζε: νη κηθξννξγαληζκνί πξνζθέξνπλ ζηα δώα (θαη ζηα θπηά) νπζίεο πνπ εθείλα δελ
κπνξνύλ λα παξαγάγνπλ, ελώ ηα πξνζηαεύνπλ θαη από παζνγόλνπο κηθξννξγαληζκνύο.
4. Γηάβαζε ην παξαθάησ απόζπαζκα:
Εθεί πνπ θύηξσλε θιηζθνύλη θη άγξηα κέληα
Κη έβγαδε ε γε ην πξώην ηεο θπθιάκηλν
Τώξα ρσξηάηεο παδαξεύνπλ ηα ηζηκέληα
Καη ηα πνπιηά πέθηνπλ λεθξά ζηελ πςηθάκηλν.
Κνηκήζνπ Πεξζεθόλε
Σηελ αγθαιηά ηεο γεο
Σηνπ θόζκνπ ην κπαιθόλη
Πνηέ κελ μαλαβγείο.
Νίθνο Γθάηζνο
(«Τα παξάινγα»: θύθινο ηξαγνπδηώλ ζε κνπζηθή Μάλνπ Φαηδηδάθε)



Να ζπζρεηίζεηο ην πνίεκα ηνπ Ν. Γθάηζνπ κε ην έδαθνο θαη ηηο επεκβάζεηο ηνπ
αλζξώπνπ πνπ βιέπνπκε γύξσ καο.



Μήπσο μέξεηο ζε πνηα πόιε αλαθέξνληαη νη ζηίρνη;



Σηελ ηάμε ζα ζπδεηήζεηε πεξηζζόηεξν ην ζέκα απηό.

▀
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