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Αβαπδηέ ιαεδηή, 
εα έπεζξ δζαπζζηχζεζ υηζ ηαεδιενζ-
κά, υπμζα εθδιενίδα ή πενζμδζηυ ηζ 
ακ δζααάζεζξ, ακαθένεηαζ ζε δζάθμ-
να εέιαηα πμο, είηε άιεζα είηε 
έιιεζα, ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ Βζμθμβία. 
Σμ βεβμκυξ αοηυ μθείθεηαζ ζηδ 
ναβδαία ελέθζλδ ηδξ επζζηήιδξ 
αοηήξ, ηδξ μπμίαξ μζ εθανιμβέξ 
ηαθφπημοκ πθέμκ υθμοξ ημοξ ημ-
ιείξ ηδξ ημζκςκζηήξ γςήξ (οβεία, 
πενζαάθθμκ, βεςνβία, ηηδκμηνμθία, 
μζημκμιία η.ά.). ηδ δζάνηεζα ημο 
αζχκα πμο πνζκ θίβμ ηεθείςζε δ 
επζζηήιδ ηδξ Βζμθμβίαξ άθθαλε 
ιεεμδμθμβία. Ζ απθή πενζβναθή 
ηςκ μνβακζζιχκ ηαζ ηςκ θαζκμιέ-
κςκ πμο ημοξ αθμνμφκ έδςζε ηδ 
εέζδ ηδξ ζημκ πεζναιαηζζιυ ηαζ 
ηδκ ακαηάθορδ. Αοηυ επέηνερε ηδκ 
ηαηακυδζδ ηςκ δμιχκ ηαζ ηςκ 
δζαδζηαζζχκ ηδξ γςήξ, ηαεχξ ηαζ 
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ηδξ ζπέζδξ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ 
ημοξ. Με ημ αζαθίμ πμο ηναηάξ ζηα 
πένζα ζμο, εθπίγμοιε κα ζε αμδεή-
ζμοιε κα πνμζεββίζεζξ ημ ααζζηυ-
ηενμ ίζςξ απυ ηα ακηζηείιεκα 
ιεθέηδξ ηδξ Βζμθμβίαξ: ηδ δμιζηή 
ηαζ θεζημονβζηή ιμκάδα υθςκ ηςκ 
μνβακζζιχκ, ημ ηφηηανμ. Ο ηνυπμξ 
ιε ημκ μπμίμ πανμοζζάγμκηαζ ηα 
εέιαηα πμο αθμνμφκ ηδ ζφζηαζδ, 
ηδ δμιή ημο, υπςξ ηαζ ηζξ ααζζηέξ 
ηοηηανζηέξ θεζημονβίεξ, εα ζε 
αμδεήζεζ κα ηαηακμήζεζξ ηδ ζπέζδ 
πμο έπμοκ αοηά ιε ηα ακηίζημζπα 
δμιζηά ηαζ ιμνθμθμβζηά παναηηδνζ-
ζηζηά ηςκ δζάθμνςκ μνβακζζιχκ 
ηαζ θοζζηά ημο ακενχπμο. 
 
• Σμ ηείιεκμ ηάεε ηεθαθαίμο ιαγί ιε 
ημ εζημκμβναθζηυ οθζηυ ηαζ ηζξ 
θεγάκηεξ ημο, πμο απμηεθμφκ ελεηα-
ζηέα φθδ, εθπίγμοιε υηζ εα ζε εζζά-
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βμοκ ιε ηνυπμ απθυ ζηδκ 
οπάνπμοζα βκχζδ ηδ ζπεηζηή ιε ημ 
εέια πμο ιεθεηάξ ηάεε θμνά. 
 
 Σα εέιαηα ιε ηίηθμ «Α 
ΚΔΦΣΟΤΜΔ», ζημπυ έπμοκ κα 
αμδεήζμοκ ζημκ πνμαθδιαηζζιυ 
ηαζ ηδκ ακάπηολδ ζογήηδζδξ ιέζα 
ζηδκ ηάλδ. Πανάθθδθα ιπμνμφκ κα 
αμδεήζμοκ ημκ εηπαζδεοηζηυ κα 
δζαπζζηχκεζ ηάεε θμνά, ακ πναβ-
ιαηζηά μζ ιαεδηέξ ημο ηαηακυδζακ 
ηζξ έκκμζεξ πμο ακαπηφπεδηακ ζηδ 
δζάνηεζα ηδξ δζδαζηαθίαξ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α ΚΔΦΣΟΤΜΔ 
 

έκα ηεηναπεπηίδζμ απμηεθείηαζ 
απυ ηα αιζκμλέα αθακίκδ (Α), 
ααθίκδ (Β), ζζμθεοηίκδ(Η), ηαζ 

βθοηίκδ (Γ). 
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 Σμ οθζηυ πμο οπάνπεζ ζηα 
παναεέιαηα, ηα μπμία ζοκμδεφμοκ 
ημ ηείιεκμ, δεκ απμηεθεί ελεηαζηέα 
φθδ. Ακαθένεηαζ ζε εέιαηα πναηηζ-
ηά, επίηαζνα, ζζημνζηά, εκδιενςηζ-
ηά πμο έπεζ ζηυπμ κα ζε αμδεήζεζ 
κα αλζμπμζήζεζξ ηα εεςνδηζηά 
δεδμιέκα βζα κα ενιδκεφζεζξ 
θαζκυιεκα ή βεβμκυηα απυ ηδκ 
ηαεδιενζκή γςή ηαζ κα δζαηνίκεζξ 
έηζζ ηδ ζπέζδ ηδξ Βζμθμβίαξ, ςξ 
επζζηήιδξ, ιε αοηήκ. 
 
Ζ ΑΝΑΚΑΛΤΦΖ ΣΖ ΓΟΜΖ  
ΣΟΤ DNA 
ηζξ ανπέξ ημο 1950 έκαξ Αιενζηα-
κυξ επζζηήιμκαξ  μ η. Γμοάηζμκ, 
πήβε ζημ Πακεπζζηήιζμ ημο Καζ-
ιπνζηγ, ζηδκ Αββθία, πνμηεζιέκμο 
κα ιεθεηήζεζ πνμαθήιαηα ιμνζαηήξ 
(ηνοζηαθθμβναθζηήξ) δμιήξ ημο 
DNA. 
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 Δπζπθέμκ πθδνμθμνζαηυ οθζηυ, 
πμο ζπεηίγεηαζ ηονίςξ ιε ηδκ ελέ-
θζλδ ηςκ μνβακζζιχκ, ημ μπμίμ 
επίζδξ δεκ ελεηάγεηαζ, απμηεθεί ηαζ 
αοηυ πμο ανίζηεηαζ ζε πθαίζζα 
υπςξ αοηυ ηδξ εζηυκαξ 
 

Δίκαζ εκδζαθένςκ ημ βεβμκυξ υηζ ηα 
ίδζα είδδ δμιζηχκ θίεςκ πνδζζιμ-
πμζμφκηαζ απυ υθμοξ ημοξ μνβακζ-
ζιμφξ ημο πθακήηδ ιαξ βζα ηδκ 
μζημδυιδζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ 
εζδχκ πμθοιενχκ. 

 
 Οζ πίκαηεξ, ημ πενζεπυιεκμ ηςκ 
μπμίςκ δεκ απμηεθεί ελεηαζηέα φθδ 
ζμο πανέπμοκ ηαλζκμιδιέκεξ 
ηάπμζεξ επζπθέμκ πθδνμθμνίεξ 
χζηε κα έπεζξ ηδ δοκαηυηδηα ιζαξ 
πζμ ζθαζνζηήξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ 
εειάηςκ πμο ιεθεηάξ. 
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ΔΗΓΟ 
ΜΟΝΟΑΚΥΑΡΗΣΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Σξηόδεο 
Γθοηενζκαθδεΰδδ, 
δζοδνμλοηεηυκδ 

Λεζημονβμφκ ςξ 
εκδζάιεζα 
πνμσυκηα ηδξ 
θςημζφκεεζδξ 
ηαζ ηδξ ηοηηανζ-
ηήξ ακαπκμήξ. 

Πεληόδεο 
Ρζαυγδ, 
δεζμλονζαυγδ 

οζηαηζηά ηςκ 
κμοηθεμηζδίςκ 

 

 Οζ «Δνςηήζεζξ – αζηήζεζξ – 
πνμαθήιαηα» πμο δίκμκηαζ ζημ 
ηέθμξ ηάεε ηεθαθαίμο, εα ζμο 
δχζμοκ ηδκ εοηαζνία υπζ ιυκμ κα 
ηαηακμήζεζξ ηαθφηενα υζα ιεθεηάξ, 
αθθά ηαζ κα ειααεφκεζξ ζε 
εκδζαθένμκηα εέιαηα. 
 

 Οζ ιζηνέξ ένεοκεξ οπυ ημκ ηίηθμ 
«αξ ενεοκήζμοιε» πμο πνμηείκμ-
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κηαζ, επίζδξ ζημ ηέθμξ ηάεε 
ηεθαθαίμο, εα ζμο δχζμοκ ηδκ 
εοηαζνία βζα δδιζμονβζηή πνμζέββζ-
ζδ ηδξ βκχζδξ ζε εέιαηα πμο 
αθμνμφκ ηζξ εθανιμβέξ ηδξ Βζμθμ-
βίαξ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή, ηα 
μπμία εα επελενβαζηείξ ζε ζοκεν-
βαζία ιε ημοξ ζοιιαεδηέξ ζμο. Καζ 
ημ πνμσυκ ηςκ «ενεοκχκ» αοηχκ 
επίζδξ δεκ απμηεθεί ελεηαζηέα φθδ. 
 
Σμ αζαθίμ αοηυ εα έπεζ πεηφπεζ ημοξ 
ζηυπμοξ ημο, ακ ηαηαθένεζ κα ζε 
αμδεήζεζ κα ηαηακμήζεζξ ααζζηέξ 
έκκμζεξ ηδξ Βζμθμβίαξ ηαζ ηονίςξ ακ 
ζε πνμαθδιαηίζεζ, ακ ζμο δείλεζ ημκ 
ηνυπμ κα ζηέθηεζαζ, κα ενεοκάξ, 
κα θηάκεζξ ζηδ βκχζδ. Δθπίγμκηαξ 
ζ’ αοηυ ζμο εοπυιαζηε ιζα 
δδιζμονβζηή πνμκζά ζημ ζπμθείμ. 
 

Οζ ζοββναθείξ 
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Ζ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΕΧΖ ΜΑ 
 

Οζ Φοζζηέξ Δπζζηήιεξ  
απμηεθμφκ έκα πμθφ 
ζδιακηζηυ ημιιάηζ ημο  
πμθζηζζιμφ ιαξ. Υςνίξ 
ηδκ πνμζθμνά ημοξ δε 
εα ήηακ πμηέ δοκαηυ κα 

επζηεοπεεί ημ επίπεδμ γςήξ πμο 
απμθαιαάκεζ ζήιενα μ άκενςπμξ. 
Ζ Βζμθμβία είκαζ δ επζζηήιδ πμο 
ιεθεηά ηα θαζκυιεκα ηαζ ηζξ 
δζαδζηαζίεξ ηδξ γςήξ, δδθαδή ημοξ 
μνβακζζιμφξ ζημ πενζαάθθμκ υπμο 
γμοκ εκχ έκα ιεβάθμ ηιήια ηςκ 
ιεθεηχκ αοηχκ αθμνά έιιεζα ή 
άιεζα ημκ ίδζμ ημκ άκενςπμ. ηδ 
Βζμθμβία επμιέκςξ ακήηεζ έκα 
ζδιακηζηυ ημιιάηζ ηδξ πνμζθμνάξ 
ηδξ επζζηήιδξ ζημκ άκενςπμ, 
πάνδ ζηδκ πνυμδμ πμο ζδιεζχεδ-
ηε ζε δφμ ηονίςξ ημιείξ: ηδ 
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Μμνζαηή Βζμθμβία ηαζ ηδ Γεκεηζηή 
Μδπακζηή – Βζμηεπκμθμβία. Οζ 
ένεοκεξ ζημοξ δφμ αοημφξ ημιείξ 
έπμοκ ζοιαάθεζ απμθαζζζηζηά ζημκ 
έθεβπμ ηςκ αζεεκεζχκ ηαζ ζηδκ 
παναβςβή ηνμθίιςκ ηαζ άθθςκ 
αβαεχκ.  
Οζ αζμθυβμζ ενεοκδηέξ πμο αζπμ-
θμφκηαζ ιε ηδ ιεθέηδ ηςκ μνβακζ-
ζιχκ, ζηδκ πνμζπάεεζά ημοξ κα 
αμδεήζμοκ ζηδκ επίθοζδ ημζκς-
κζηχκ πνμαθδιάηςκ, υπςξ αοηά 
ηδξ οβείαξ, ηδξ οπμαάειζζδξ ημο 
πενζαάθθμκημξ, ημο οπμζζηζζιμφ 
η.ά., έπμοκ δδιζμονβήζεζ ηαζ 
ακαπηφζζμοκ πμζηζθία μνβακζζιχκ 
(θοηζηχκ ηαζ γςζηχκ), πμο ελαζθα-
θίγμοκ ηαθφηενδ πμζυηδηα ηαζ ιεβα-
θφηενδ πμζυηδηα πνμσυκηςκ απυ 
υ,ηζ μζ ανπζηέξ πμζηζθίεξ. Υαναηηδνζ-
ζηζηά παναδείβιαηα απμηεθμφκ μζ 
πμζηζθίεξ ηαθαιπμηζμφ, ζηανζμφ, 
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νογζμφ η.ά., πμο έπμοκ ζηδ δζάεεζή 
ημοξ ζήιενα μζ βεςνβμί. Οζ 
πμζηζθίεξ αοηέξ δίκμοκ ιεβαθφηενδ 
πμζυηδηα ηαζ ηαθφηενδ πμζυηδηα 
ηανπμφ ακά θοηυ.  
Οζ ηηδκμηνυθμζ έπμοκ επίζδξ ζηδ 
δζάεεζή ημοξ πμζηζθίεξ εηηνεθυιε-
κςκ γχςκ (πμίνμοξ, ημηυπμοθα, 
αβεθάδεξ η.ά.) πμθφ δζαθμνεηζηέξ 
απυ αοηέξ πμο οπήνπακ 100 πνυκζα 
πνζκ. Σα ημηυπμοθα βεκκμφκ πμθφ 
πενζζζυηενα ααβά, μζ βαθαηημπα-
ναβςβζηέξ αβεθάδεξ πανάβμοκ 
πμθφ πενζζζυηενμ βάθα διενδζίςξ 
ηαζ μζ αβεθάδεξ πμο εηηνέθμκηαζ 
βζα ημ ηνέαξ ημοξ ακαπηφζζμκηαζ 
βνδβμνυηενα. Υαναηηδνζζηζηή είκαζ 
ηαζ δ αθθαβή ζηζξ πμζηζθίεξ πμίνςκ. 
Δζδζημί επζζηήιμκεξ δδιζμφνβδζακ 
πμζηζθίεξ ιε πμθφ πενζζζυηενμ 
ηνέαξ ζε ζπέζδ ιε ημ θίπμξ, ηαθφ-
πημκηαξ ημ εκδζαθένμκ ημο 
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ζδιενζκμφ ηαηακαθςηή βζα ηνέαξ 
ιε θζβυηενα θζπανά. Σδ ιεβάθδ 
ακάπηολδ ζηδκ παναβςβή ηνμθί-
ιςκ επέηνερε επίζδξ μ έθεβπμξ ηαζ 
δ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ εκηυιςκ ηαζ 
ηςκ ιζηνμμνβακζζιχκ πμο πνμηα-
θμφκ αζεέκεζεξ ή ειπμδίγμοκ ηδκ 
ακάπηολδ ηςκ θοηχκ ηαζ ηςκ γχςκ 
πμο πνδζζιμπμζεί μ άκενςπμξ βζα 
ηδκ ηνμθή ημο. 

ηα εέιαηα ηδξ οβείαξ 
είκαζ επίζδξ θακηαζηζηή  
δ πνυμδμξ. Αζεέκεζεξ 
υπςξ δ πμθζμιοεθίηζδα 
έπμοκ ζπεδυκ ελαθεζθ- 
εεί. Πμθθέξ παζδζηέξ 

αζεέκεζεξ, πμο ηάπμηε εεςνμφκηακ 
θοζζμθμβζηυ κα ηζξ πενάζεζ ηάεε 
παζδί ηαζ κα οπμζηεί ηζξ ζοκέπεζεξ 
ημοξ, ζήιενα εθέβπμκηαζ πθέμκ 
πμθφ εφημθα ιε ηα ειαυθζα. Ζ 
βκχζδ ημο ηνυπμο θεζημονβίαξ ημο 
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ακενχπζκμο μνβακζζιμφ αμήεδζε 
ζηδκ ακάπηολδ ιεευδςκ εθέβπμο 
ηαζ άθθςκ αζεεκεζχκ, υπςξ είκαζ μ 
δζααήηδξ, δ ορδθή ανηδνζαηή πίεζδ 
ηαζ μνζζιέκεξ ιμνθέξ ηανηίκμο, 
δίκμκηαξ εθπίδα ηαζ βζα άθθα 
επζηεφβιαηα ζημ ιέθθμκ. 
 
Απυ ηα παναπάκς βίκεηαζ θακενή 
δ ιεβάθδ ζδιαζία ηδξ επζζηήιδξ 
ηδξ Βζμθμβίαξ βζα ημκ άκενςπμ. 
Δίκαζ υιςξ απαναίηδημ κα ιεθεηάεζ 
ηακείξ Βζμθμβία ζηα ιαεδηζηά ημο 
πνυκζα, ακ ιάθζζηα δε ζημπεφεζ κα 
αζπμθδεεί ιε ζπεηζηέξ επζζηήιεξ; 
Δίκαζ ιζα ενχηδζδ πμο απαζπμθμφ-
ζε πάκημηε ημοξ ιαεδηέξ, ηαζ 
ζίβμονα ημοξ απαζπμθεί ηαζ ζή-
ιενα. Ζ απάκηδζδ βίκεηαζ υθμ ηαζ 
πζμ εφημθδ, ακ υπζ αοημκυδηδ. Ακ 
εεςνμφιε πνήζζιμ βζα ημοξ ιαεδ-
ηέξ κα βκςνίγμοκ ζημζπεία απυ ηζξ 
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άθθεξ επζζηήιεξ, αοηυ βίκεηαζ απα-
ναίηδημ βζα ηδκ επζζηήιδ πμο 
ιεθεηά ηδκ ίδζα ηδ γςή.  
Καεδιενζκά βίκεηαζ εκημκυηενδ δ 
ακάβηδ υθςκ ηςκ πμθζηχκ κα είκαζ 
ζε εέζδ κα ηαηακμμφκ ημκ ηνυπμ ιε 
ημκ μπμίμ δ επζζηήιδ αοηή επδνεά-
γεζ ηδ γςή ημοξ ηαζ ηδ γςή υθςκ 
ηςκ μνβακζζιχκ ζημκ πθακήηδ 
ιαξ. 
ηεθεείηε, βζα πανάδεζβια, πυζμ 
εα επδνεαζεεί δ γςή ιαξ απυ ημ 
πχξ εα απακηδεμφκ, ηεθζηά, 
ενςηήιαηα υπςξ: 

 Θα έπμοιε έκα απμηε- 
θεζιαηζηυ ειαυθζμ βζα  
ημ AIDS ηα επυιεκα  
πνυκζα; 
 Θα ιπμνέζμοιε κα  
ελαζθαθίζμοιε ανηεηή 

ηνμθή βζα ημ ζοκεπχξ αολακυιεκμ 
ακενχπζκμ πθδεοζιυ; 
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 ε πμζμοξ ημιείξ πνέπεζ κα 
ζηναθμφκ μζ ένεοκεξ ηδξ Γεκεηζηήξ 
Μδπακζηήξ, χζηε κα ςθεθήζμοκ 
πναβιαηζηά ημκ άκενςπμ; 
 Πχξ εα πάρμοκ κα πεεαίκμοκ μζ 
άκενςπμζ ζηζξ πχνεξ ημο Σνίημο 
Κυζιμο απυ αζηίεξ πμο ηάκμοκ ημκ 
πμθζηζζιυ ιαξ κα «κηνέπεηαζ»; 
 Πχξ εα απμηνέρμοιε ηδκ ελαθά-
κζζδ ηςκ δζάθμνςκ εζδχκ ηαζ εα 
δζαηδνήζμοιε ηδκ ζζμννμπία ζημκ 
πθακήηδ ιαξ; 
 
Αοηά ηαζ πμθθά άθθα ενςηήιαηα 
βεκκζμφκηαζ ζοκεπχξ, ηαζ αοηυ ημ 
δζαπζζηχκεζ ηακείξ εφημθα λεθοθθί-
γμκηαξ ηαεδιενζκά μπμζαδήπμηε 
εθδιενίδα ή πενζμδζηυ. Δίκαζ πθέμκ 
ακάβηδ βζα ηάεε πμθίηδ ιζαξ δδιμ-
ηναηζηήξ ημζκςκίαξ κα έπεζ άπμρδ, 
κα ζοιιεηέπεζ ζηα ημζκά ηαζ κα 
ζοιαάθθεζ ζηδ θήρδ απμθάζεςκ. 
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Σα πενζζζυηενα απυ ηα ζδιακηζηά 
ενςηήιαηα ηδξ επμπήξ ιαξ ιπμ-
νμφκ κα εεςνδεμφκ πανάθθδθα 
απυ ηδ θζθμζμθζηή, ηδκ ημζκςκζηή 
ηαζ ηδκ επζζηδιμκζηή ζημπζά. Δίκαζ 
υιςξ βεβμκυξ υηζ ηαιζά απυ ηζξ 
εεςνήζεζξ αοηέξ δεκ ιπμνεί απυ 
ιυκδ ηδξ κα πνμηείκεζ νεαθζζηζηέξ 
θφζεζξ, βζαηί ηα πνμαθήιαηα είκαζ 
ζφκεεηα. Γζα πανάδεζβια, είκαζ 
βεβμκυξ υηζ μ ακενχπζκμξ πθδεο-
ζιυξ, ζε μνζζιέκεξ ημοθάπζζημκ 
πενζμπέξ, αολάκεηαζ ιε πμθφ 
βνήβμνμ νοειυ. Μπμνεί υθμζ κα 
ζοιθςκμφιε υηζ πνέπεζ κα ιεζςεεί 
μ ανζειυξ αφλδζήξ ημο, ημ ενχηδια 
υιςξ είκαζ πχξ εα βίκεζ αοηυ. Καηά 
ηαζνμφξ, ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ, 
πνδζζιμπμζήεδηακ ιέεμδμζ, υπςξ 
δ ζηείνςζδ ηςκ βοκαζηχκ φζηενα 
απυ ηδκ απυηηδζδ δφμ παζδζχκ, 
αθθά ηαζ άθθεξ, πμο υιςξ ηεθζηά 
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εεςνήεδηακ θζθμζμθζηά ηαζ 
ημζκςκζηά απανάδεηηεξ. Ζ 
επζζηήιδ ηδξ Βζμθμβίαξ ζήιενα 
ιπμνεί κα δχζεζ πθδνμθμνίεξ βζα 
ημ πχξ θεζημονβεί ημ ακαπαναβς-
βζηυ ζφζηδια ηαζ κα πνμηείκεζ 
ηνυπμοξ εθέβπμο ηδξ θεζημονβίαξ 
ημο. Ζ ημζκςκία υιςξ, πνζκ απμθα-
ζίζεζ, εα πνέπεζ πνχηα κα απακηή-
ζεζ ζε ααζζηά ημζκςκζηά ηαζ θζθμ-
ζμθζηά ενςηήιαηα, ζπεηζηά ιε ηα 
δζηαζχιαηα ζηδκ απυηηδζδ 
παζδζχκ ηαζ ηδκ δεζηή μνζζιέκςκ 
ιεευδςκ εθέβπμο ηδξ αφλδζδξ ημο 
πθδεοζιμφ. Δίκαζ θμζπυκ απαναί-
ηδημ κα ακαβκςνίζμοιε υηζ δ 
επζζηήιδ έπεζ έκακ πμθφ ζδιακηζηυ 
νυθμ κα παίλεζ ζηδ γςή ημο ακενχ-
πμο, αθθά δεκ είκαζ δ ιμκαδζηή 
θφζδ ζε υθα ιαξ ηα πνμαθήιαηα. 
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Σμ ιέθθμκ ηδξ Βζμθμβίαξ 
 

Χξ πμφ ιπμνεί κα θεάζεζ δ επζζηή-
ιδ ηδξ Βζμθμβίαξ; Σζ έπεζ κα ιαξ 
δχζεζ αηυιδ; Ζ ελαζθάθζζδ ηνμ-
θήξ βζα ημ ζοκεπχξ αολακυιεκμ 
πθδεοζιυ παναιέκεζ άθοημ πνυ-
αθδια, πανά ηζξ πνμυδμοξ πμο 
έβζκακ. μαανέξ αζεέκεζεξ, υπςξ δ 
ανενίηζδα ηαζ μ ηανηίκμξ, θαίκεηαζ 
κα απαζημφκ αηυιδ ιεβάθδ πνμ-
ζπάεεζα, βζα κα ακηζιεηςπζζημφκ. 
Αζεέκεζεξ πμο μθείθμκηαζ ζε αθθα-
βέξ ζημ βεκεηζηυ οθζηυ (ηθδνμκμιζ-
ηέξ) γδημφκ επίζδξ θφζδ, ηαζ αοηή 
απαζηεί πθήνδ βκχζδ ηαζ ηαηα-
κυδζδ ηςκ βεκεηζηχκ ιδπακζζιχκ, 
έηζζ χζηε κα είκαζ δοκαηή δ «ζς-
ζηή» πανέιααζδ ζηδ βεκεηζηή 
πθδνμθμνία.  
Οζ ιεβάθεξ πενζααθθμκηζηέξ ηαηα-
ζηνμθέξ, πμο ζοιααίκμοκ ζε 
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πμθθέξ πενζμπέξ ημο πθακήηδ ιαξ, 
πνέπεζ κα ζζμννμπδεμφκ, ηαζ αοηυ 
δεκ ιπμνεί κα βίκεζ πςνίξ πθήνδ 
βκχζδ ηςκ ιδπακζζιχκ ηςκ μζημ-
ζοζηδιάηςκ ηαζ ηςκ επζιένμοξ 
ζπέζεςκ αθθδθελάνηδζδξ ηςκ 
μνβακζζιχκ. Υνεζάγεηαζ κα 
ιπμνμφιε κα πνμαθέρμοιε ιε 
θεπημιένεζα ηζξ «ακηζδνάζεζξ» ημο 
πενζαάθθμκημξ ζε μπμζαδήπμηε 
ακενχπζκδ εκένβεζα απυ εδχ ηαζ 
πένα, πνζκ αοηή πναβιαημπμζδεεί. 
Καζ υθα αοηά πνέπεζ κα βίκμοκ ζημ 
πθαίζζμ ιζαξ δζανηχξ ελεθζζζυ-
ιεκδξ ηεπκμθμβίαξ. Υνεζάγεηαζ 
θμζπυκ ηαεέκαξ απυ ειάξ κα 
ηαηακμήζεζ δφμ πνάβιαηα. Πνχημ 
υηζ είκαζ πθέμκ ηυζμ απαναίηδηδ –
ηαζ ακαπυθεοηηδ ίζςξ– δ ακάπηο-
λδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, υζμ απαναίηδ-
ηδ είκαζ ηαζ δ πανάθθδθδ ηαηακυδ-
ζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο έιαζμο 
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πενζαάθθμκημξ, αθθά ηαζ μ ηνυπμξ 
ιε ημκ μπμίμ δ ηεπκμθμβία επδνεά-
γεζ ηδ θεζημονβία αοηή. Γεφηενμ, ηαζ 
ίζςξ δοζημθυηενμ βζα κα ημ ηαηα-
κμήζμοιε, κα ημ απμδεπημφιε ηαζ 
κα θεζημονβήζμοιε ακάθμβα, είκαζ 
υηζ μ ηνυπμξ γςήξ ηαεεκυξ απυ 
ειάξ πνμζδζμνίγεζ ημ πενζαάθθμκ 
ζημ μπμίμ εα γήζεζ δ επυιεκδ 
βεκζά. 
 

Ζ επζζηδιμκζηή ιέεμδμξ ςξ 
ενβαθείμ ακάπηολδξ  
ηδξ Βζμθμβίαξ 
 

Ζ ακάπηολδ ηςκ Φοζζηχκ Δπζζηδ-
ιχκ πνμτπμεέηεζ ηδ ζοθθμβή 
πθδνμθμνζχκ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ 
ημοξ βζα ηδκ ενιδκεία θαζκμιέκςκ 
ή δζαδζηαζζχκ. Αοηυ θοζζηά ζζπφεζ 
ηαζ βζα ηδ Βζμθμβία. Ζ ιέεμδμξ πμο 
πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ δ επζζηδιμ-
κζηή ιέεμδμξ. 
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ημ δζάβναιια πμο αημθμοεεί 
ακαθένμκηαζ ηα ηονζυηενα αήιαηα 
αοηήξ ηδξ ιεευδμο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

παναηήνδζδ 

οπυεεζδ 

ζπεδζαζιυξ πεζνάιαημξ 

ζοθθμβή δεδμιέκςκ 

ενιδκεία δεδμιέκςκ 

ζοιπενάζιαηα 

Θεςνία 

1 2 3 
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Παναηήνδζδ: Με ηδκ παναηήνδζδ 
ηςκ δμιχκ ή ηςκ θαζκμιέκςκ 
ακαβκςνίγμοιε υηζ ηάηζ ζοιααίκεζ 
ηαζ υηζ αοηυ επακαθαιαάκεηαζ. 
Γζαιμνθχκμοιε ενςηήιαηα ζπεηζ-
ηά ιε υ,ηζ παναηδνήζαιε ηαζ επζθέ-
βμοιε αοηά πμο ηαηά ηδκ ηνίζδ ιαξ 
εα ιπμνμφζακ κα απακηδεμφκ. 
οθθέβμοιε πθδνμθμνίεξ ζπεηζηέξ 
ιε ημ εέια απυ αζαθζμβναθζηέξ πδ-
βέξ, ζοκαθείξ ιεθέηεξ ηαζ, ακ είκαζ 
δοκαηυ, ακηαθθάζζμοιε απυρεζξ 
ιε άημια πμο εκδζαθένμκηαζ βζα ημ 
ίδζμ εέια. 
 

Τπυεεζδ: Γζαηοπχκμοιε ιζα οπμ-
εεηζηή απάκηδζδ (ελήβδζδ) βζα ημ 
εέια πμο ιαξ απαζπμθεί, ηδκ πζμ 
πζεακή, ιε αάζδ ηα δεδμιέκα πμο 
έπμοιε ζηδ δζάεεζή ιαξ. Πνέπεζ κα 
είιαζηε ζίβμονμζ υηζ ιπμνμφιε κα 
εθέβλμοιε επζζηδιμκζηά ηδκ 
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μνευηδηά ηδξ, υπςξ επίζδξ πνέπεζ 
κα έπμοιε πάκηα οπυρδ ιαξ υηζ δ 
οπυεεζή ιαξ ιπμνεί κα απμδεζπεεί 
θακεαζιέκδ. 
 

πεδζαζιυξ πεζνάιαημξ: πεδζάγμο-
ιε έκα πείναια ή ιζα ζεζνά πεζνα-
ιάηςκ, ηα μπμία εα ιαξ επζηνέρμοκ 
κα εθέβλμοιε ηδκ οπυεεζδ πμο 
ηάκαιε. Υνδζζιμπμζμφιε πάκηα 
ιάνηονεξ (μιάδα εθέβπμο) ζηα 
πεζνάιαηα ιαξ. 
 

οθθμβή δεδμιέκςκ: Κάκμοιε ηα 
πεζνάιαηα, ζοθθέβμοιε ηαζ ηαηα-
βνάθμοιε πνμζεηηζηά ηα δεδμιέκα 
απυ αοηά. 
 

Ακάθοζδ ηαζ ενιδκεία ηςκ 
δεδμιέκςκ: Ακαθφμοιε ηαζ ενιδ-
κεφμοιε ηα δεδμιέκα πμο ζοβηε-
κηνχζαιε απυ ηα πεζνάιαηά ιαξ, 
ζοκεηηζιχκηαξ ηαζ ηδκ πνμδβμφιε-
κδ βκχζδ, ακ οπάνπεζ,  
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βζα ημ εέια πμο ιεθεηάιε. 
 

οιπενάζιαηα: Καηαθήβμοιε ζε 
ζοιπενάζιαηα πμο ιπμνεί κα 
δίκμοκ απάκηδζδ ζημ ανπζηυ ιαξ 
ενχηδια ή ιπμνεί κα επζαάθθμοκ 
επακελέηαζδ ημο εέιαημξ. 
 

Όηακ μζ παναηδνήζεζξ ηαζ ηα πεζνά-
ιαηα πμο βίκμκηαζ απυ δζαθμνεηζ-
ημφξ επζζηήιμκεξ μδδβμφκ ζηα ίδζα 
ζοιπενάζιαηα, ηυηε είκαζ δοκαηυ 
κα πνμηφρεζ ιζα εεςνία. 
 

Α ΚΔΦΣΟΤΜΔ... 
 

1. Σμ 1976 ζημ εαέγμ, ημκηά ζημ 
Μζθάκμ, δζέννεοζε ιεβάθδ πμζυηδ-
ηα δζμλίκδξ. Ήηακ δ ιεβαθφηενδ έςξ 
ηυηε έηεεζδ ακενχπςκ ζηδκ μοζία 
αοηή. 
Σμ 1993 έβζκε ιζα ένεοκα, ηαηά ηδκ 
μπμία ηαηαβνάθδηε ηαζ ιεθεηήεδηε 
ημ ζαηνζηυ ζζημνζηυ ακενχπςκ  
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20 - 74 εηχκ πμο ηαημζημφζακ ιέζα 
ηαζ ημκηά ζημ εαέγμ. Δλεηάζεδηακ 
550 άημια πμο γμφζακ πμθφ ημκηά 
ζηδκ πενζμπή ημο αηοπήιαημξ, 
4.000 άημια πμο γμφζακ θίβμ ια-
ηνφηενα ηαζ 20.000 άημια πμο γμφ-
ζακ ιαηνζά απυ ηδκ πενζμπή. Γζαηί 
ελεηάζηδηε δζαθμνεηζηυξ ανζειυξ 
αηυιςκ ζηδκ ηαεειζά απυ ηζξ ηνεζξ 
αοηέξ πενζμπέξ; 
2. Ζ επζζηδιμκζηή ιέεμδμξ είκαζ μ 
άλμκαξ ηάεε ενεοκδηζηήξ ενβαζίαξ. 
Μπμνεί αοηή δ δζαδζηαζία κα πνδ-
ζζιμπμζδεεί βζα ηδκ πνμζέββζζδ 
εειάηςκ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ; 
Πχξ εα ιπμνμφζε έκαξ ηέημζμξ 
ηνυπμξ πνμζέββζζδξ ηδξ γςήξ κα 
αθθάλεζ ηζξ απυρεζξ ζαξ ζπεηζηά ιε 
πνάβιαηα υπςξ ημ κηφζζιμ ή ημ 
είδμξ ημο αοημηζκήημο πμο εα αβμ-
νάζεηε; Θα ιπμνμφζακ ή πνέπεζ 
αοηά κα ακαθοεμφκ επζζηδιμκζηά; 
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3. Δίκαζ βκςζηυ υηζ δ οπενζχδδξ 
αηηζκμαμθία (UV) έπεζ ααηηδνζμηηυ-
κμ δνάζδ ηαζ βζ’ αοηυ πνδζζιμπμζ-
είηαζ βζα απμζηείνςζδ ακηζηεζιέ-
κςκ ή οθζηχκ. 
Έκαξ ενεοκδηήξ πνμζέεεζε δζάθο-
ια πνςζηζηήξ ζε δμπείμ πμο πενζ-
είπε οθζηυ ηαθθζένβεζαξ ηοηηάνςκ. 
Γζαπίζηςζε υηζ, εκχ ημ είπε απμ-
ζηεζνχζεζ ιε οπενζχδδ αηηζκμαμ-
θία, ακαπηφπεδηακ ααηηήνζα. 
Τπέεεζε υηζ δ πνςζηζηή πνμζηα-
ηεφεζ ηα ααηηήνζα απυ ηδκ UV. Γζα 
κα ημ απμδείλεζ, έηακε ημ ελήξ 
πείναια: πήνε δφμ άθθα ίδζα 
δμπεία ζηα μπμία πνμζέεεζε οθζηυ 
ηαθθζένβεζαξ ηοηηάνςκ. ημ οθζηυ 
ημο εκυξ δμπείμο πνμζέεεζε ηαζ 
πνςζηζηή, εκχ ζημ οθζηυ ημο άθθμο 
υπζ. Καζ ζηα δφμ δμπεία πνμζηέεδ-
ηακ ααηηήνζα ηαζ αημθμφεδζε 
επχαζδ. Όηακ άνπζζακ κα 
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ακαπηφζζμκηαζ ηα ααηηήνζα, ηαζ ηα 
δφμ δμπεία αηηζκμαμθήεδηακ. Με 
αάζδ ηα δεδμιέκα αοηά ζοιπθδ-
νχζηε ηα ηεκά ζηδ δελζά ζηήθδ ημο 
πίκαηα πμο αημθμοεεί. 
 
Δπζζηδιμκζηή ιέεμδμξ 
 

Πανάδεζβια 
 

 
 

 

 
 

 

  
 
 

 

 
 
 

Παναηδνήζεζξ 

Τπυεεζδ 

Πείναια / Αλζμθυβδζδ 
δεδμιέκςκ 

οιπενάζιαηα 

α 

α 

β 

δ 
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Α ΔΡΔΤΝΖΟΤΜΔ... 
 

οπκά πνδζζιμπμζμφκηαζ γχα βζα 
ημκ έθεβπμ μοζζχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ, 
πνζκ αοηέξ πνδζζιμπμζδεμφκ ζημκ 
άκενςπμ. Πμθθμί άκενςπμζ είκαζ 
ακηίεεημζ ζ’ αοηυ, πανμοζζάγμκηαξ 
ημοξ δζημφξ ημοξ πνμαθδιαηζζιμφξ 
ηαζ ηα δζηά ημοξ επζπεζνήιαηα. πε-
δζάζηε ιζα ιεθέηδ ζημ πχνμ ζαξ, 
βζα κα δζενεοκήζεηε ηζξ απυρεζξ 
(εεηζηέξ ή ανκδηζηέξ) ηαζ ηζξ πνμηά-
ζεζξ πμο ηαηαεέημοκ μζ δφμ 
πθεονέξ. Αλζμθμβήζηε ηζξ απυρεζξ 
ημοξ ηαζ ηαηαεέζηε ηεηιδνζςιέκδ 
ηδ δζηή ζαξ άπμρδ βζα ημ εέια. 
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Πξόηππν ηνπ κνξίνπ ηεο δεϋδξνγν-
λάζεο ηεο αιθνόιεο (έλδπκν). Οη 
κνβ ζθαίξεο ζε κόξηα ζπλέλδπκνπ 
NAD. 
Υδιζηή ζφζηαζδ ημο ηοηηάνμο 
1.1 Η ρεκεία ηεο δωήο 
1.2 Μαθξνκόξηα 

Κεθάθαζμ 1 



 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ____________  
 

ην ηέινο ηεο κειέηεο απηνύ  
ηνπ θεθαιαίνπ ζα κπνξείηε: 
 Να δζαηνίκεηε υηζ ηα πδιζηά ζημζ-
πεία πμο ζοιιεηέπμοκ ζηδ δμιή 
ηςκ αζμθμβζηχκ ιμνίςκ ζοβηαηαθέ-
βμκηαζ ακάιεζα ζηα ζημζπεία πμο 
ζοκεέημοκ ημ θθμζυ ηδξ Γδξ. 
 Να ζοζπεηίγεηε ηζξ ζδζυηδηεξ 
αοηχκ ηςκ ζημζπείςκ ηαζ ηδ δοκα-
ηυηδηα πμο έπμοκ κα ζοκδέμκηαζ 
ηαζ κα αθθδθεπζδνμφκ ιε ηζξ 
ζδζυηδηεξ ηςκ ιμνίςκ ζηα μπμία 
ζοιιεηέπμοκ. 
 Να αζηζμθμβείηε ημκ ηεκηνζηυ νυθμ 
ημο κενμφ ζημ θαζκυιεκμ ηδξ γςήξ. 
 Να ακαθένεηε ηζξ ζπμοδαζυηενεξ 
μιάδεξ αζμθμβζηχκ ιαηνμιμνίςκ 
(πνςηεΐκεξ, κμοηθεσηά μλέα, οδα-
ηάκεναηεξ, θζπίδζα) ηαζ κα πενζβνά-
θεηε ηδ δμιή ημοξ. 
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 Να δζαηνίκεηε μιμζυηδηεξ ζημκ 
ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ζπδιαηίγμκηαζ 
ηα δζαθμνεηζηά είδδ ιαηνμιμνίςκ. 
 Να ακαβκςνίγεηε υηζ μζ δμιέξ ηαζ 
μζ θεζημονβίεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 
ηζξ εηδδθχζεζξ ηδξ γςήξ δεκ είκαζ 
πανά πνμεηηάζεζξ ηδξ δμιήξ, ηςκ 
ζδζμηήηςκ ηαζ ηςκ αθθδθεπζδνά-
ζεςκ ηςκ ιαηνμιμνίςκ πμο ζοκα-
κηάιε ζε έκα γςκηακυ ηφηηανμ. 
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Έκαξ ηνυπμξ βζα κα  
ιεθεηήζεζξ ημ θαζκυιε- 
κμ ηδξ γςήξ είκαζ κα  
λεηζκήζεζξ απυ ηα  
πδιζηά ιυνζα πμο μζημ- 
δμιμφκ ημοξ μνβακζ- 
ζιμφξ, δδθαδή απυ ημ  
«πνχημ επίπεδμ μνβά- 
κςζδξ ηδξ γςήξ», ημ  
ιμνζαηυ. Θα ιάεεζξ  
πμζα είκαζ ηα ζοζηαηζηά  
ηςκ ηοηηάνςκ ηαζ πμζα  
είκαζ δ πδιζηή δμιή ηαζ  
δ ζοιπενζθμνά αοηχκ  
ηςκ ζοζηαηζηχκ, εα 

ζμο δμεεί έηζζ δ δοκαηυηδηα κα ηα-
ηαθάαεζξ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ 
αοηά αθθδθεπζδνμφκ, χζηε κα 
εηδδθχκμκηαζ μζ δζάθμνεξ θεζημον-
βίεξ ζηα ακχηενα επίπεδα 

ηεθάθαζμ 1 

Κξύζηαιινη 
γιπθόδεο 
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μνβάκςζδξ ηδξ γςήξ. Σα επίπεδα 
αοηά λεηζκμφκ απυ ημ ηφηηανμ, βζα 
κα ηαηαθήλμοκ ζηαδζαηά ζημ 
μζημζφζηδια. 
 

ηδκ πμνεία αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ απυ 
ημ ιένμξ (ιυνζα) πνμξ ημ υθμ 
(ηφηηανμ... μνβακζζιυξ... μζημζφ-
ζηδια) εα δζαπζζηχζεζξ υηζ: 
α. Ζ δμιή ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο ηοη-
ηάνμο είκαζ ηέημζα, χζηε κα ελοπδ-
νεηεί ηδ ζοβηεηνζιέκδ θεζημονβία 
πμο αοηυ επζηεθεί. 
α. Κάεε επίπεδμ μνβάκςζδξ ειθα-
κίγεζ θαζκυιεκα ηαζ ζδζυηδηεξ πμο 
δεκ οπήνπακ ζημ πνμδβμφιεκμ, 
μφηε ιπμνμφκ κα ελδβδεμφκ απυ 
ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ επζιένμοξ ζοζηα-
ηζηχκ ή δμιχκ ημοξ. Έηζζ ημ ηφη-
ηανμ, βζα πανάδεζβια, πμο απμ-
ηεθείημ πνχημ επίπεδμ μνβάκς-
ζδξ, είκαζ ηάηζ πμθφ πενζζζυηενμ  
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απυ ημ άενμζζια ηςκ ιενχκ ημο, 
υπςξ ηαζ έκα νμθυζ, απυ 
θεζημονβζηή άπμρδ, είκαζ ηάηζ πμθφ 
πενζζζυηενμ απυ ημ άενμζζια ηςκ 
ελανηδιάηςκ ημο, 
β. Ζ έιαζα φθδ δζέπεηαζ απυ ημοξ 
ίδζμοξ θοζζημπδιζημφξ κυιμοξ πμο 
δζέπμοκ ηαζ ηδκ άαζα. 
δ. Όθμζ μζ μνβακζζιμί, απυ ημκ πζμ 
απθυ ιέπνζ ημκ πζμ ζφκεεημ, 
απμηεθμφκηαζ απυ ημ ίδζμ είδμξ 
πδιζηχκ ιμνίςκ, πνάβια πμο 
οπμδδθχκεζ ηδκ ημζκή πνμέθεοζδ 
ημοξ. 
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[ 

1.1            Ζ ΥΖΜΔΗΑ ΣΖ ΕΧΖ 
 

Υδιζηά ζημζπεία πμο ζοκεέημοκ 
ημοξ μνβακζζιμφξ 
 

ημ θθμζυ ηδξ Γδξ απακηχκηαζ 92 
πδιζηά ζημζπεία, απυ ηα μπμία 27 
ιυκμ είκαζ απαναίηδηα βζα ηδ γςή. 
Σέζζενα απυ αοηά, μ άκεναηαξ, ημ 
οδνμβυκμ, ημ μλοβυκμ ηαζ ημ άγςημ, 
είκαζ ηα επζηναηέζηενα ζημοξ μν-
βακζζιμφξ ηαζ ιάθζζηα ζε πμζμζηυ 

96% η.α. Μμζναία θμζπυκ βεκκζέηαζ 

ημ ενχηδια: οπάνπμοκ άναβε ηά-
πμζεξ ζδζυηδηεξ ηςκ ζημζπείςκ 
αοηχκ πμο ηα ηάκμοκ ηαηαθθδθυ-
ηενα απυ άθθα βζα ηδ ζφζηαζδ ηςκ 
μνβακζζιχκ; Αξ πνμζπαεήζμοιε 
κα απακηήζμοιε.  
Ο άκεναηαξ, ημ οδνμβυκμ, ημ 
μλοβυκμ ηαζ ημ άγςημ ζοιιεηέπμοκ, 
ζε ζδιακηζηυ ααειυ, ζηδ ζφκεεζδ 
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ηςκ ιμνίςκ πμο απμηεθμφκ ααζζηά 
δμιζηά ή θεζημονβζηά ζοζηαηζηά 
ηςκ μνβακζζιχκ ηαζ πανάβμκηαζ 
απυ ημοξ ίδζμοξ ημοξ μνβακζζιμφξ 
(π.π. μζ πνςηεΐκεξ). Σα ιυνζα αοηά 
είκαζ απαναίηδημ κα δζαηνίκμκηαζ 
απυ ζηαεενυηδηα, ηαζ πμζηζθμιμ-
νθία. ηαεενυηδηα, βζα κα ιπμνμφκ 
κα ζοιιεηέπμοκ ζηδ δδιζμονβία 
ζηαεενχκ δμιχκ, πμο είκαζ 
απαναίηδηεξ ζημοξ μνβακζζιμφξ, 
ηαζ πμζηζθμιμνθία, βζα κα ελαζθα-
θίγμοκ ηδ ιεβάθδ πμζηζθία θεζημον-
βζχκ ηαζ ιμνθμθμβζηχκ παναηηδνζ-
ζηζηχκ, πμο είκαζ ζοκοθαζιέκδ ιε 
ημ θαζκυιεκμ ηδξ γςήξ. 
Σα άημια ηαεεκυξ απυ ηα ηέζζενα 
ζημζπεία πμο επζηναημφκ ζηδ δμιή 
ηςκ παναπάκς ιμνίςκ (C, Ζ, Ο, Ν), 
έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα παίνκμοκ 
ιένμξ ζημ ζπδιαηζζιυ μιμζμπμθζ-
ηχκ δεζιχκ (αθ. έκεεημ). Οζ δεζιμί 
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αοημί δδιζμονβμφκηαζ ηυζμ ιεηαλφ 
αηυιςκ ημο ίδζμο ζημζπείμο υζμ ηαζ 
ιεηαλφ αηυιςκ δζαθμνεηζηχκ ζημζ-
πείςκ απυ αοηά ηα ηέζζενα. Δίκαζ 
δεζιμί πμθφ ζζπονμί ηαζ αοηυ 
ελαζθαθίγεζ ηδ ζηαεενυηδηα ηςκ 
ιμνίςκ αοηχκ (αθ. έκεεημ). Πανάθ-
θδθα, ακ ελαζνέζμοιε ημ οδνμβυκμ, 
ηαεέκα απυ ηα οπυθμζπα ηνία 
ιπμνεί κα ζοκδέεηαζ, ιε απθμφξ ή 
ηαζ πμθθαπθμφξ δεζιμφξ, ιε 
πενζζζυηενα απυ έκα άημια ημο 
ίδζμο ή δζαθμνεηζηχκ ζημζπείςκ. Σμ 
άημιμ ημο άκεναηα, βζα πανάδεζβ-
ια, ιπμνεί κα εκςεεί ιε ηέζζενα 
άθθα άημια άκεναηα ηαζ κα ζπδια-
ηίζεζ αθοζίδεξ απθέξ ή ιε δζαηθα-
δχζεζξ. Μπμνεί υιςξ κα εκςεεί ηαζ 
ιε άημια άθθςκ ζημζπείςκ. Τπάν-
πεζ έηζζ δ δοκαηυηδηα δδιζμονβίαξ 
ιζαξ ιεβάθδξ πμζηζθίαξ ιμνίςκ. 
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Απυ ημ οπυθμζπμ 4% η.α. ηςκ 

μνβακζζιχκ, ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ 
ηαηαθαιαάκεηαζ απυ ηα ζημζπεία 
θχζθμνμ (Ρ), εείμ (S), κάηνζμ (Na), 
ηάθζμ (Κ), αζαέζηζμ (Ca), ιαβκήζζμ 
(Mg), Υθχνζμ (CI) ηαζ έκα ιζηνυ 

ιένμξ, πενίπμο ημ 0,01%, απυ ιζα 

ζεζνά πδιζηχκ ζημζπείςκ, πμο 

μκμιάγμκηαζ ηρλνζηνηρεία. Σα 
ηεθεοηαία, ακ ηαζ ζε ιζηνυ πμζμ-
ζηυ, είκαζ απαναίηδηα βζα ζδιακηζ-
ηέξ θεζημονβίεξ ηςκ μνβακζζιχκ. 

43 / 18 



 
 
 
 
 

 
Αλζξώπηλνο νξγαληζκόο 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Χεκηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινύλ: (α) 
ηνπο νξγαληζκνύο θαη (β) ην αβηνηη-
θό πεξηβάιινλ. Όπωο θαίλεηαη, ε 
ζύζηαζε, ζε επίπεδν ρεκηθώλ ζηνη-
ρείωλ ηνπ πιαλήηε καο, είλαη πνιύ 
δηαθνξεηηθή από εθείλε ηωλ νξγα-
ληζκώλ πνπ ηνλ θαηνηθνύλ. Οη κνλα-
δηθέο ηδηόηεηεο ηωλ νξγαληζκώλ 
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απνξξένπλ από ην ζπλδπαζκό θαη ηε 
δηεπζέηεζε ηωλ ζηνηρείωλ απηώλ 
ζηα βηνκόξηα. 
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Πίκαηαξ: Βζμθμβζηυξ νυθμξ 
μνζζιέκςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ 
 

ΣΟΗΥΔΗΟ ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΡΟΛΟ 

Ολοβυκμ οζηαηζηυ ημο κενμφ ηαζ 
υθςκ ηςκ ιαηνμιμνίςκ, 
απαναίηδημ ζηδκ 
αενυαζα ακαπκμή 

Άκεναηαξ οκζζηά ημ ζηεθεηυ υθςκ 
ηςκ μνβακζηχκ εκχζεςκ 

Τδνμβυκμ οζηαηζηυ ημο κενμφ ηαζ 
υθςκ ηςκ ιαηνμιμνίςκ 

Άγςημ οζηαηζηυ ηςκ πνςηεσ-
κχκ ηαζ ηςκ κμοηθεσκζ-
ηχκ μλέςκ 

Αζαέζηζμ οζηαηζηυ ηςκ μζηχκ, 
απαναίηδημ ζηδ ιοσηή 
ζφζπαζδ ηαζ ηδκ πήλδ 
ημο αίιαημξ 
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Φχζθμνμξ οζηαηζηυ ηςκ κμοηθε-
μηζδίςκ πμο ζοκακηχ-
κηαζ ζηα κμοηθεσηά 
μλέα, ηαεχξ ηαζ άθθςκ 
ιε εκενβεζαηυ εκδζαθέ-
νμκ. οζηαηζηυ ηςκ 
μζηχκ 

Κάθζμ Απαναίηδημ βζα ηδ 
θεζημονβία ηςκ 
κεονζηχκ ηοηηάνςκ 

Θείμ οζηαηζηυ πμθθχκ 
πνςηεσκχκ 

Νάηνζμ Απαναίηδημ βζα ηδ 
θεζημονβία ηςκ 
κεονζηχκ ηοηηάνςκ 

Μαβκήζζμ οζηαηζηυ πμθθχκ 
εκγφιςκ ηαζ ηδξ 
πθςνμθφθθδξ 

Υθχνζμ Απαναίηδημ ζηδ 
νφειζζδ ημο ζζμγοβίμο 
κενμφ 
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ίδδνμξ Ηπκμζημζπείμ. οζηαηζηυ 
ηδξ αζιμζθαζνίκδξ, ηδξ 
ιομζθαζνίκδξ ηαζ 
μνζζιέκςκ εκγφιςκ υπςξ 
ηα ηοημπνχιαηα 

Ηχδζμ Ηπκμζημζπείμ. οζηαηζηυ 
μνιμκχκ εονεμεζδμφξ 

 

Μζηνά ιυνζα ηαζ ιαηνμιυνζα 
 

Ζ Υδιεία ηδξ γςήξ είκαζ «οβνή» 
 

Ακ ιεθεηήζμοιε πνμζεηηζηά ημ 
ηφηηανμ εκυξ ιμκμηφηηανμο μνβα-
κζζιμφ, υπςξ είκαζ δ αιμζαάδα, ηαζ 
έκα μπμζμδήπμηε ηφηηανμ ημο πζμ 
ζφκεεημο μνβακζζιμφ, πμο είκαζ μ 
άκενςπμξ, εα παναηδνήζμοιε υηζ 
έπμοκ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα πμθφ 
πενζζζυηενεξ μιμζυηδηεξ απυ 
δζαθμνέξ. 
Σμ ακενχπζκμ ηφηηανμ πενζαάθθε-
ηαζ απυ έκα οδαηζηυ δζάθοια, ημ 
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ιεζμηοηηάνζμ οβνυ. Ζ αιμζαάδα γεζ 
ζημ κενυ. οκεπχξ ηαζ ηα δφμ αοηά 
είδδ ηοηηάνςκ γμοκ είηε άιεζα 
(αιμζαάδα) είηε έιιεζα (ακενχπζκμ 
ηφηηανμ) ζε οδαηζηυ πενζαάθθμκ. 
Απυ αοηυ ακηθμφκ υθα ηα απαναί-
ηδηα ζοζηαηζηά βζα ηδκ επζαίςζδ 
ημοξ ηαζ ζ’ αοηυ εηηνίκμοκ πανά-
βςβα ημο ιεηααμθζζιμφ ημοξ. Καζ 
ημ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ ημοξ 

υιςξ είκαζ επίζδξ οδαηζηυ. Σμ 80% 

ηςκ ζοζηαηζηχκ ημοξ απμηεθείηαζ 
απυ κενυ. Οζ πενζζζυηενεξ απυ ηζξ 
πδιζηέξ μοζίεξ πμο οπάνπμοκ ζημ 
εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο είκαζ 
εοδζάθοηεξ ζημ κενυ. Αοηυ ημοξ 
επζηνέπεζ κα ιεηαηζκμφκηαζ απυ έκα 
ζδιείμ ζε άθθμ. Ζ ιεηαηίκδζή ημοξ 
δζεοημθφκεζ ηδκ επαθή δζαθμνε-
ηζηχκ μοζζχκ ηαζ αοηυ επζηνέπεζ 
ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ ακηζδνά-
ζεςκ πμο απαζημφκ μζ δζάθμνεξ 
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δναζηδνζυηδηεξ ημο ηοηηάνμο. Σμ 
κενυ ελάθθμο, υπςξ εα δμφιε ζηδ 
ζοκέπεζα, ζοιιεηέπεζ ηαζ ημ ίδζμ ζε 
ηάπμζεξ αζμθμβζηέξ ακηζδνάζεζξ. 
 
 
                                    
εοεεία αθοζίδα 
 
         εοεεία αθοζίδα 
   ιε δζαηθάδςζδ 
 

εοεεία αθοζίδα  
ιε δζπθυ δεζιυ 
 
 
 
   ηοηθζηή αθοζίδα  
 πμο πενζθαιαάκεζ  
 ηοηθζηή άημια ηαζ άθθμο 
 αθοζίδα            ζημζπείμο 
  

C C C 

C C C C 

C 

C 

C C C 

C C 

C 

C C 

C 

C 

C 

C 

Ν 

C 
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έκα ιυνζμ ιπμνεί κα απμηεθείηαζ 
απυ δφμ ηοηθζηέξ αθοζίδεξ 

 

Μνξθέο αλζξαθηθώλ αιπζίδωλ.  
To άηνκν ηνπ άλζξαθα κπνξεί λα 
ζπλδέεηαη κε πεξηζζόηεξα από έλα 
άηνκα, ίδηα ή δηαθνξεηηθά. 
 

Ζ πμζηζθία ηςκ πδιζηχκ εκχζεςκ 
πμο ζοκακηάιε ιέζα ζημ ηφηηανμ 
είκαζ πμθφ ιεβάθδ. Ξεηζκμφκ απυ 
απθέξ πδιζηέξ εκχζεζξ ιζηνμφ ιμ-
νζαημφ αάνμοξ υπςξ μλέα, αάζεζξ 
ηαζ άθαηα, ιέπνζ εκχζεζξ πμθφ 
ιεβάθμο ιμνζαημφ αάνμοξ (ιαηνμ-
ιυνζα) υπςξ μζ πνςηεΐκεξ, ηα 
κμοηθεσηά μλέα η.α. πμο εα βκςνί-

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C C 

C 

C 
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ζμοιε ζηδ ζοκέπεζα. Σα μλέα, μζ 
αάζεζξ ηαζ ηα άθαηα, πανά ημ υηζ 
ανίζημκηαζ ζε ιζηνή ζοβηέκηνςζδ 
ιέζα ζημ ηφηηανμ, έπμοκ ιμκαδζηή 
ζδιαζία βζα ηδ γςή. Αοηυ μθείθεηαζ 
ζημ υηζ δζαηδνμφκ ζηαεενυ ημ νΖ 
ζημ εζςηενζηυ ημο ηοηηάνμο ηαζ 
αμδεμφκ κα βίκμκηαζ ζςζηά μζ 
δζάθμνεξ ηοηηανζηέξ θεζημονβίεξ 
(αθ. έκεεημ). 
 
 

1.2                      ΜΑΚΡΟΜΟΡΗΑ 
 

Γεκζηά ζημζπεία 
 

Γζα ιζα πνχηδ βκςνζιία ιε ηα ια-
ηνμιυνζα εα πνέπεζ κα λεηζκήζμοιε 
απυ ημοξ δμιζημφξ ημοξ θίεμοξ, δδ-
θαδή απυ ηδκ πνχηδ φθδ ιε ηδκ 
μπμία αοηά μζημδμιμφκηαζ. Οζ πνς-
ηεΐκεξ μζημδμιμφκηαζ απυ  
αιζκμλέα, ηα κμοηθεσκζηά μλέα απυ  
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κμοηθεμηίδζα, μζ πμθοζαηπανίηεξ 
απυ ιμκμζαηπανίηεξ. οκεπχξ ηα 
αιζκμλέα, ηα κμοηθεμηίδζα ηαζ μζ 
ιμκμζαηπανίηεξ απμηεθμφκ ηζξ ιμ-
κάδεξ (κνλνκεξή), μζ μπμίεξ επακα-
θαιαακυιεκεξ πμθθέξ θμνέξ ζοκζ-

ζημφκ ηα καθξνκόξηα (πνιπκεξή). 
Σα ιμκμιενή ηςκ δζάθμνςκ εζδχκ 
ιαηνμιμνίςκ ιπμνεί κα είκαζ ίδζα 
(πνςηεΐκεξ) ή δζαθμνεηζηά 
(θζπίδζα). 
 

Είλαη ελδηαθέξνλ ην γεγνλόο όηη ηα 
ίδηα είδε δνκηθώλ ιίζωλ ρξεζηκν-
πνηνύληαη από όινπο ηνπο νξγαλη-
ζκνύο ηνπ πιαλήηε καο γηα ηελ 
νηθνδόκεζε ηωλ δηαθνξεηηθώλ εηδώλ 
πνιπκεξώλ. Δεκηνπξγείηαη έηζη 
εύινγα ην εξώηεκα: αθνύ όινη 
αλεμαηξέηωο νη νξγαληζκνί ζπληί-
ζεληαη από ηα ίδηα είδε κνλνκεξώλ, 
κήπωο έρνπλ θαη θνηλή θαηαγωγή; 
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Χζηυζμ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε 
ημκ ίδζμ πάκημηε ααζζηυ πδιζηυ 

ιδπακζζιυ, πμο μκμιάγεηαζ ζπκπύ-
θλωζε. Καηά ηδ ζοιπφηκςζδ ημ 
έκα ιμκμιενέξ πάκεζ έκα άημιμ 
οδνμβυκμο (Ζ), εκχ ημ άθθμ ιζα 
οδνμλοθμιάδα (ΟΖ). Αθαζνείηαζ 
δδθαδή ηεθζηά έκα ιυνζμ κενμφ ηαζ 
ηα δφμ ιμκμιενή ζοκδέμκηαζ ιε 

νκνηνπνιηθό δεζκό. Σμ βεβμκυξ υηζ 
έπεζ επζηναηήζεζ μ μιμζμπμθζηυξ 
δεζιυξ βζα ηδ ζφκδεζδ ηςκ ιμκμ-
ιενχκ ζε πμθοιενή δεκ είκαζ 
ηοπαίμ. Ο δεζιυξ αοηυξ (αθ. έκεεημ) 
είκαζ μ πζμ δζαδεδμιέκμξ δεζιυξ 
ζηδκ έιαζα φθδ, θυβς ηδξ ζηαεενυ-
ηδηάξ ημο. Ζ δζάζπαζδ ηςκ ιαηνμ-
ιμνίςκ ζηα ιμκμιενή ημοξ βίκεηαζ 
ιε ηδκ πνμζεήηδ κενμφ ηαζ μκμιά-

γεηαζ πδξόιπζε. ε μνζζιέκα 
ιαηνμιυνζα ζοκακηχκηαζ επίζδξ 
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 ηαζ άθθμζ δεζιμί μζ μπμίμζ δεκ είκαζ 
μιμζμπμθζημί. Σέημζμζ είκαζ μζ 
δεζιμί οδνμβυκμο, μζ δοκάιεζξ Van 
der Waals ηαζ μζ οδνυθμαμζ δεζιμί. 
Οζ δεζιμί αοημί, παν’  υθμ πμο δε 
ζοιιεηέπμοκ ζηδ ζοκέκςζδ ηςκ 
ιμκμιενχκ, παίγμοκ, υπςξ εα 
δμφιε ζηδ ζοκέπεζα, ζδιακηζηυ 
νυθμ ζηδκ ηεθζηή δζαιυνθςζδ ηςκ 
ιαηνμιμνίςκ. 
 
 

55 / 20 



 

         ζοιπφηκςζδ                             οδνυθοζδ 
 
 
 
 

ιμκμιενέξ          ιμκμιενέξ     ιμκμιενέξ     ιμκμιενέξ 
     

 Ζ2Ο                                            Ζ2Ο  

                                                                                      
 
  

 δζιενέξ                                        
  δζιενέξ 
 
Σρεκαηηθή παξάζηαζε ηωλ κεραληζκώλ ζπκπύθλωζεο 
θαη πδξόιπζεο. 

ΟΖ + Ζ ΟΖ + Ζ 
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Ζ ΗΔΡΑΡΥΗΑ ΣΧΛ ΒΗΟΚΟΡΗΧΛ 
Σμ πζμ εκηοπςζζαηυ ίζςξ παναηηδ-
νζζηζηυ ηδξ γςήξ είκαζ ημ βεβμκυξ 
υηζ αοηή είκαζ μνβακςιέκδ ζε 
επίπεδα αολακυιεκδξ πμθοπθμηυ-
ηδηαξ. Σα άημια ζοκζζημφκ ιυνζα, 
ηα ιυνζα, ιε ηδ ζεζνά ημοξ, ηοηηανζ-
ηά μνβακίδζα, ηα ηεθεοηαία ζπδ-
ιαηίγμοκ ηφηηανα η.μ.η. Δζςηενζηή 
μνβάκςζδ ζοκακημφιε ηαζ ζε ηάεε 
επζιένμοξ επίπεδμ ηαζ θοζζηά ζημ 
πζμ ζημζπεζχδεξ απυ αοηά, δδθαδή 
ημ ιμνζαηυ επίπεδμ.  
Οζ πδιζηέξ εκχζεζξ μζ μπμίεξ ζοκεέ-
ημοκ ημοξ μνβακζζιμφξ ιπμνμφκ, 
ακάθμβα ιε ημ ιμνζαηυ αάνμξ ημοξ, 
κα ημπμεεηδεμφκ ζε ιζα ζενανπζηή 
ηθίιαηα, ζηδκ μπμία ηάεε ζηαθί 
πνμηφπηεζ απυ ημ πνμδβμφιεκμ 
ιέζς ηςκ ακηζδνάζεςκ ημο 
ιεηααμθζζιμφ. 
ηδ αάζδ ηδξ ηθίιαηαξ  
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ημπμεεημφκηαζ μζ ιζηνυηενμο ιμ-
νζαημφ αάνμοξ εκχζεζξ, υπςξ μζ 

Ζ2Ο, CO2, ΝΖ3 (πνυδνμια ιυνζα), 

πμο μζ μνβακζζιμί ηζξ παναθαιαά-
κμοκ απυ ημ πενζαάθθμκ ημοξ. 
ηα επυιεκα επίπεδα ηδξ ηθίιαηαξ 
ζοκακηάιε εκχζεζξ αολακυιεκμο 
ιμνζαημφ αάνμοξ ηαζ πμθοπθμηυ-
ηδηαξ, μζ μπμίεξ είκαζ ηαηά ζεζνά: 
ηα εκδζάιεζα ζοζηαηζηά (μλζηυ μλφ, 
πονμζηαθοθζηυ μλφ, πεκηυγεξ η.ά.), 
μζ δμιζημί θίεμζ ή ιμκμιενή (αιζκμ-
λέα, κμοηθεμηίδζα η.ά.), ηα ιαηνμιυ-
νζα ή πμθοιενή (πνςηείκεξ, κμο-
ηθεσηά μλέα η.ά.) ηαζ ηα ζοιπθέβια-
ηα ηςκ ιαηνμιμνίςκ (βθοημπνς-
ηείκεξ, κμοηθεμπνςηεΐκεξ η.ά.). 
Απυ ημ ζοκδοαζιυ ηςκ ηεθεοηαίςκ 
πνμηφπημοκ ηα μνβακίδζα ημο 
ηοηηάνμο, μπυηε πνμηφπηεζ ημ 
επυιεκμ επίπεδμ μνβάκςζδξ,  
ημ ηοηηανζηυ. 
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Ιεξαξρία αλάκεζα ζηα βηνκόξηα. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 ΛΗΠΗΓΗΑ 

ΠΡΧΣΔΗΝΔ 

ΠΟΛΤΑΚΥΑΡΗΣΔ 

ΝΟΤΚΛΔΨΚΑ  
ΟΞΔΑ 

ΚΤΣΑΡΡΟ 

ΟΡΓΑΝΗΓΗΑ 

ΤΜΠΛΔΓΜΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΗΧΝ 
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ΜΑΚΡΟΜΟΡΗΑ 

Μ.Β. 10
3
 - 10

9 

 

ΓΟΜΗΚΟΗ 
ΛΗΘΟΗ 
 

ΔΝΓΗΑΜΔΑ 
ΤΣΑΣΗΚΑ 
 
 
ΠΡΟΓΡΟΜΔ 
ΔΝΧΔΗ 

 

ΝΟΤΚΛΔΨΚΑ ΟΞΔΑ ΠΡΧΣΔΗΝΔ 

ΝΟΤΚΛΔΟΓΗΑ ΑΜΗΝΟΞΔΑ 

α-ΚΔΣΟΝΟΞΔΑ 
ΠΔΝΣΟΕΔ 

ΦΧΦΟΡΗΚΟ ΟΞΤ 
ΑΕΧΣΟΤΥΔ ΒΑΔΗ 

ΝΔΡΟ–ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ ΑΝΘΡΑΚΑ  
ΑΜΜΧΝΗΑ ΜΔΘΑΝΗΟ 

ΤΜΠΛΔΓΜΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΗΧΝ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΛΗΠΗΓΗΑ ΠΟΛΤΑΚΥΑΡΗΣΔ 

ΤΜΠΛΔΓΜΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΗΧΝ 

ΜΟΝΟΑΚΥΑΡΗΣΔ 

ΠΤΡΟΣΑΦΤΛΗΚΟ 

ΟΞΤ 

ΝΔΡΟ–ΓΗΟΞΔΗΓΗΟ ΑΝΘΡΑΚΑ  
ΑΜΜΧΝΗΑ ΜΔΘΑΝΗΟ 

ΓΛΤΚΔΡΗΝΖ 
ΛΗΠΑΡΑ ΟΞΤ 

ΟΞΗΚΟ 
ΟΞΤ 

ΜΑΚΡΟΜΟΡΗΑ 

Μ.Β. 10
3
 - 10

9 

 

ΓΟΜΗΚΟΗ 
ΛΗΘΟΗ 
 

ΔΝΓΗΑΜΔΑ 
ΤΣΑΣΗΚΑ 
 
 
ΠΡΟΓΡΟΜΔ 
ΔΝΧΔΗ 
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Πξωηεΐλεο: Γηαδεδνκέλεο, 
πνιύπινθεο θαη εύζξαπζηεο 
 

Ακ ιεηαλφ ηςκ ιαηνμιμνίςκ ακαγδ-
ημφζαιε ημ πζμ δζαδεδμιέκμ ηαζ 
πμθοδζάζηαημ ζηδ ιμνθή ηαζ ζηδ 
θεζημονβία ημο ιυνζμ, ανβά ή 
βνήβμνα εα ηαηαθήβαιε ζηζξ 
πνςηεΐκεξ. Δίκαζ βεβμκυξ υηζ αηυιδ 
ηαζ ζε έκα απθυ ηφηηανμ, υπςξ 
αοηυ ηςκ ααηηδνίςκ, οπάνπμοκ 
εηαημκηάδεξ δζαθμνεηζηέξ πνςηεΐ-
κεξ, ηαεειζά απυ ηζξ μπμίεξ έπεζ 
έκακ ζδζαίηενμ νυθμ ζηδ γςή ημο 
ηοηηάνμο. Απμηεθεί είηε δμιζηυ 
ζοζηαηζηυ ημο, είηε ελοπδνεηεί 
ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ θεζημονβία 
ημο. Πανά ηζξ δζαθμνέξ ημοξ υθεξ μζ 
πνςηεΐκεξ, ακελάνηδηα απυ ημ πμφ 
ακήημοκ (ζε ζμφξ, ααηηήνζα ή ζε α-
κχηενεξ ιμνθέξ γςήξ), μζημδμιμφ-
κηαζ ιε αάζδ ηδκ ίδζα πνχηδ φθδ: 

62 / 22 



έκα ζφκμθμ απυ 20 δζαθμνεηζηά 
αιζκμλέα. Απυ ηα 20 αοηά είδδ αιζ-
κμλέςκ, έκαξ δζαθμνεηζηυξ ανζειυξ 
ηάεε θμνά, ζοκδευιεκα ιε δζαθμ-
νεηζηή αθθδθμοπία, δίκμοκ ιζα ηενά-
ζηζα πμζηζθία πνςηεσκζηχκ ιμνίςκ. 
Ο ανζειυξ ηςκ αιζκμλέςκ πμο είκαζ 
δζαθμνεηζηυξ βζα ηάεε πνςηεΐκδ 
ιπμνεί κα λεπενκά ηα 1.000. 
Γζα κα ακηζθδθεμφιε πχξ είκαζ 
δοκαηυ κα δδιζμονβμφκηαζ δζαθμ-
νεηζηά είδδ πνςηεσκχκ, υηακ δ 
πνχηδ φθδ, δδθαδή ηα αιζκμλέα, 
είκαζ ημζκή βζα υθμοξ ημοξ μνβακζ-
ζιμφξ, θηάκεζ κα ζηεθημφιε ηδ 
βθχζζα ιαξ. Σα 24 βνάιιαηα ημο 
εθθδκζημφ αθθάαδημο, ημπμεεημφ-
ιεκα ζε δζαθμνεηζημφξ ζοκδοα-
ζιμφξ, ανημφκ βζα κα ζπδιαηίζμοκ 
πζθζάδεξ δζαθμνεηζηέξ θέλεζξ, πμο 
πνδζζιμπμζμφιε βζα ηδκ επζημζκς-
κία ιαξ. Με πανυιμζμ ηνυπμ ηα 20 
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δζαθμνεηζηά αιζκμλέα, ημπμεεημφ-
ιεκα ζε δζαθμνεηζημφξ ζοκδοα-
ζιμφξ, ιπμνμφκ κα ζπδιαηίζμοκ 
έκακ ηενάζηζμ ανζειυ δζαθμνεηζηχκ 
πνςηεσκζηχκ ιμνίςκ. 
 

Ακηλνμέα 
 

Έπμοκ ακζπκεοηεί πάκς απυ 170 
δζαθμνεηζηά αιζκμλέα απυ ηα μπμία 
20 ιυκμ απμηεθμφκ ζοζηαηζηά 
πνςηεσκχκ. 
Σμ ιυνζμ ηςκ αιζκμλέςκ απμηεθεί-
ηαζ απυ δφμ ηιήιαηα, έκα ζηαεενυ 
ηαζ έκα ιεηααθδηυ. Σμ ζηαεενυ 
απμηεθείηαζ απυ έκα άημιμ οδνμβυ-
κμο, ιζα αιζκμιάδα ηαζ ιζα ηαναμ-
λοθμιάδα, εκςιέκα ζε έκα ημζκυ 
άημιμ άκεναηα, εκχ ημ ιεηααθδηυ 

απμηεθείηαζ απυ ηδκ πιεπξηθή 
νκάδα. Ζ μιάδα αοηή έπεζ δζαθμνε-
ηζηή πδιζηή δμιή βζα ηάεε αιζκμλφ. 
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οκεπχξ, ακ οπάνπμοκ 20 δζαθμνε-
ηζηά αιζκμλέα, είκαζ βζαηί οπάνπμοκ 
20 δζαθμνεηζηέξ πθεονζηέξ μιάδεξ. 
Ζ έκςζδ δφμ αιζκμλέςκ βίκεηαζ ιε 
ιζα ακηίδναζδ ζοιπφηκςζδξ 
(αθαίνεζδ εκυξ ιμνίμο κενμφ) 
ιεηαλφ ηδξ ηαναμλοθμιάδαξ ημο 
εκυξ ηαζ ηδξ αιζκμιάδαξ ημο άθθμο. 
Απμηέθεζια αοηήξ ηδξ έκςζδξ 

είκαζ έκα δηπεπηίδην. 
 
 ηαεενυ ιένμξ  
 Μεηααθδηυ ιένμξ 
  
                                Καναμλοθμιάδα 
   Αιζκμιάδα 
 
   C 
 

 
 Πθεονζηή μιάδα 

Ζ 

R 

O 
 
C    OH Ζ2Ν 
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Ακ ζημ 2μ αιζκμλφ ημο δζπεπηζδίμο 
ζοκδεεεί ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ έκα 3μ 

αιζκμλφ, δδιζμονβείηαζ έκα ηξηπε-
πηίδην η.μ.η. Σα πεπηίδζα ζηα μπμία 
μ ανζειυξ ηςκ αιζκμλέςκ οπενααί-

κεζ ηα 50 μκμιάγμκηαζ πνιππεπηί-

δηα. Κάεε θμνά ιπμνεί κα πνμζηί-
εεηαζ ζηδκ πεπηζδζηή αθοζίδα 
μπμζμδήπμηε απυ ηα 20 δζαθμνε-
ηζηά αιζκμλέα πμο απακηχκηαζ ζηζξ 
πνςηεΐκεξ. 
 

Οξγάλωζε ηωλ πξωηεϊληθώλ 
κνξίωλ 
 

Έκα πμθοπεπηίδζμ, αιέζςξ ιεηά ηδ 
ζφκεεζή ημο, δεκ είκαζ ζοκήεςξ 
ζηακυ κα εηδδθχζεζ ημ αζμθμβζηυ 
ημο νυθμ. Ζ ζηακυηδηα αοηή απμ-
ηηάηαζ, υηακ δ πμθοπεπηζδζηή αθο-
ζίδα πάνεζ ηδκ ηεθζηή δζαιυνθςζή 
ηδξ ζημ πχνμ. 
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   ακηλνμύ    ακηλνμύ 

   Ζ    Ζ   Ο 
    Η     Η    ΗΗ 

    Ζ 
    Η 

  Ζ   Ο 
   Η    ΗΗ 

H–N–C–C– 
          Η 

ΟΖ+Ζ – Ν  –C–C–OH 
    Η 

         R1     R2 

           δζπεπηίδζμ  

    Ζ    Ζ   Ο  Ζ 
     I     I    II    I  
H–N– C– C– N– 
           I 

 Ζ 
  I 
 C– 
   I 

Ο 
II 

C –OH + H20 

           R1   R2  

 
       
        Πεπηηδηθόο δεζκόο 
           (Οιμζμπμθζηυξ) 
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ΑΠΟ ΣΑ ΑΜΗΝΟΞΔΑ ΣΑ ΠΔΠΣΗΓΗΑ 
 

1μ 
αιζκμλφ 

2μ 
αιζκμλφ 

3μ 
αιζκμλφ 

ηξηπε-
πηίδην 

    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 Α  Α  Α  Α 

 Α    Α   

 Α 

  

 Α  Α    Α
Α 

 Α      
Α 

 Α 

   Α  Α  Α
Α 

     Α  
Α 

  

   Α    Α
Α 

        

 
 

 Α 
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Αλ καο δώζνπλ, όζεο θνξέο ρξεηα-
ζηνύκε, δπν είδε ακηλνμέωλ, ηελ 
αιαλίλε (Α) θαη ηε ζέξηλε (Σ), θαη καο 
ζέζνπλ ην εξώηεκα: πόζα δηαθνξε-
ηηθά ηξηπεπηίδηα κπνξνύκε λα 
θηηάμνπκε ρξεζηκνπνηώληαο θάζε 
είδνο ακηλνμένο από θακηά ωο ηξεηο 
θνξέο; Πώο ζα ην ππνινγίζνπκε; 
Έλαο απιόο ηξόπνο λα απαληήζνπκε 
ζην εξώηεκα, ρωξίο λα κπεξδεπηνύ-
κε από ηνπο πνηθίινπο ζπλδπαζκνύο, 
είλαη λα ζθεθηνύκε όηη θάζε ζέζε 
ηξηπεπηηδίνπ (1n, 2n, 3ε) κπνξεί λα 
θαηαιακβάλεηαη από νπνηνδήπνηε 
από ηα 2 είδε ακηλνμέωλ. Έηζη 
κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε έλα 
ζύζηεκα δηαθιάδωζεο, από ην νπνίν 
λα πξνθύπηνπλ όινη νη πηζαλνί 
ζπλδπαζκνί. Παξαηεξνύκε όηη 

πξνθύπηνπλ 8, δειαδή 2
3
 

δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί. Σπλεπώο,  
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αλ αληί γηα 2 είρεο 20 δηαθνξεηηθά α-
κηλνμέα πνπ κεηέρνπλ ζηηο 
πξωηεΐλεο θαη ην πνιππεπηίδην είρε, 
γηα παξάδεηγκα, 100 ακηλνμέα, νη 

πηζαλνί ζπλδπαζκνί ζα ήηαλ 20
100

. 

 
 Όπςξ θαίκεηαζ ηαζ ζηδκ εζηυκα, 
ζηα πνςηεσκζηά ιυνζα δζαηνίκμοιε 
ηέζζενα επίπεδα μνβάκςζδξ. Σμ 

πνχημ επίπεδμ είκαζ δ πξωηνηα-
γήο δνκή, δδθαδή δ αθθδθμοπία 
ηςκ αιζκμλέςκ ζηδκ πμθοπεπηζ-
δζηή αθοζίδα. 
ημ δεφηενμ επίπεδμ, πμο απμηεθεί 

ηδ δεπηεξνηαγή δνκή ηδξ πνςηεΐ-
κδξ, δ πμθοπεπηζδζηή αθοζίδα 
ακαδζπθχκεηαζ ηαζ απμηηά είηε 
εθζημεζδή είηε πηοπςηή ιμνθή. 
ημ ηνίημ επίπεδμ δ πμθοπεπηζδζηή 
αθοζίδα, πηοπςηή ή εθζημεζδήξ, 
ακαδζπθχκεηαζ ζημ πχνμ, χζηε κα 
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απμηηήζεζ ιζα ηαεμνζζιέκδ ιμνθή 

ηδκ ηξηηνηαγή δνκή.  
Ακ δ πνςηεΐκδ απμηεθείηαζ απυ ιία 
ιυκμ πμθοπεπηζδζηή αθοζίδα, ημ 
ηεθζηυ ζηάδζμ ηδξ δζαιυνθςζήξ ηδξ 
είκαζ δ ηνζημηαβήξ δμιή. Ακ υιςξ 
απμηεθείηαζ απυ πενζζζυηενεξ 
πμθοπεπηζδζηέξ αθοζίδεξ, ημ ηεθζηυ 
ζηάδζμ είκαζ δ ηεηανημηαβήξ δμιή, 
δδθαδή μ ζοκδοαζιυξ ηςκ επζιέ-
νμοξ πμθοπεπηζδζηχκ αθοζίδςκ ζε 
έκα εκζαίμ πνςηεσκζηυ ιυνζμ. Υανα-
ηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηεθεί δ 
αζιμζθαζνίκδ, δ μπμία ζοκηίεεηαζ 
απυ ηέζζενζξ πμθοπεπηζδζηέξ 
αθοζίδεξ ακά δφμ ίδζεξ.  
Ζ δζαιυνθςζδ ημο πνςηεσκζημφ 
ιμνίμο ζημκ πχνμ, ηαεμνίγεηαζ απυ 
ηδκ αθθδθμοπία ηςκ αιζκμλέςκ 
ζηδκ πεπηζδζηή αθοζίδα ηαζ 
ζηαεενμπμζείηαζ απυ ημοξ δεζιμφξ 
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πμο ζπδιαηίγμκηαζ ακάιεζα ζηζξ 
μιάδεξ R ηςκ αιζκμλέςκ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ηαηλία απεηθνλίδεη κηα πεπηηδηθή 
αιπζίδα. Τα ζύκβνια θαηά κήθνο 
ηεο απεηθνλίδνπλ ηηο πιεπξηθέο 
νκάδεο ηωλ ακηλνμέωλ. Καηά ηελ 
αλαδίπιωζε ηνπ κνξίνπ αλαπηύζ-
ζνληαη ρεκηθνί δεζκνί αλάκεζα ζε 
ζπγθεθξηκέλεο πιεπξηθέο νκάδεο 
ακηλνμέωλ. Οη δεζκνί απηνί 
ζηαζεξνπνηνύλ ην κόξην ζην ρώξν. 

Μυνζμ πνςηεΐκδξ 
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Η πξωηνηαγήο δνκή ηεο πξωηεΐλεο 
θαζνξίδεη ηελ ηειηθή δηακόξθωζε 
ηεο ζην ρώξν. 

1 

Πξωηνηαγήο δνκή 

2 
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Γεπηεξνηαγήο δνκή 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Πηοπςηή 

ιμνθή 

1 
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Γεπηεξνηαγήο δνκή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δθζημεζδήξ 

ιμνθή 

2 
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Σξηηνηαγήο δνκή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ζ δνκή ηωλ πξωηεϊληθώλ κνξίωλ 
θαζνξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο 
 

φιθςκα ιε ημοξ ιεηνζμπαεέζηε-
νμοξ οπμθμβζζιμφξ, ζημ ακενχπζ-
κμ ζχια οπάνπμοκ πενζζζυηενεξ 
απυ 30.000 δζαθμνεηζηέξ πνςηεΐ-
κεξ. Καεειζά απυ αοηέξ ειθακίγεζ 
έκακ ζδζαίηενμ αζμθμβζηυ νυθμ. Ζ 
αζιμζθαζνίκδ, βζα πανάδεζβια, 
είκαζ επζθμνηζζιέκδ ιε ηδ ιεηα-

-S – S- 
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θμνά ημο μλοβυκμο ηαζ ημο δζμλεζ-
δίμο ημο άκεναηα. Σμ ημθθαβυκμ 
είκαζ δμιζηή πνςηεΐκδ ζζηχκ (π.π. 
ημο ζοκδεηζημφ ζζημφ), εκχ ηα 
έκγοια επζηαπφκμοκ ηζξ ακηζδνάζεζξ 
πμο βίκμκηαζ ιέζα ζημ ηφηηανμ. 
Απυ ηδκ πμζηζθία ηςκ δζαθμνεηζηχκ 
θεζημονβζχκ πμο ηάκμοκ μζ πνςηεΐ-
κεξ ιπμνμφιε κα ακηζθδθεμφιε ηδ 
ιεβάθδ ζδιαζία ημοξ βζα ηα αζμθμ-
βζηά θαζκυιεκα. Ο ιεηααμθζζιυξ, μ 
πμθθαπθαζζαζιυξ ηαζ υθεξ μζ 
άθθεξ θεζημονβίεξ ηςκ ηοηηάνςκ, 
ηαζ ηαη’  επέηηαζδ ηςκ μνβακζ-
ζιχκ, ζηδνίγμκηαζ ζηδ δνάζδ ηςκ 
εηπθδηηζηχκ αοηχκ «ιμνζαηχκ 
ενβαθείςκ». 
 

79 / 24 



 

Α ΘΔΦΣΟΤΚΔ... 
Έκα ηεηναπεπηίδζμ απμηεθείηαζ 
απυ ηα αιζκμλέα αθακίκδ (Α), αα-
θίκδ (Β), ζζμθεοηίκδ (I) ηαζ βθοηίκδ 
(Γ). Πυζεξ ηαζ πμζεξ είκαζ μζ δοκαηέξ 
πνςημηαβείξ δμιέξ ημο; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δνκή αηκνζθαηξίλεο. 
 

Δίκαζ δζηαζμθμβδιέκμ κα ακανςηζυ-
ιαζηε πχξ είκαζ δοκαηυ ιυνζα ηα 
μπμία είκαζ θηζαβιέκα απυ ηα ίδζα 
είδδ αιζκμλέςκ κα πανμοζζάγμοκ 

Αίιδ 

Σεηανημηαβήξ 
δμιή 
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ηυζμ δζαθμνεηζηέξ θεζημονβίεξ. Σδκ 
απάκηδζδ εα ηδ ανμφιε, ακ πνμ-
ζπαεήζμοιε κα εκημπίζμοιε 
εηείκμ ημ ζημζπείμ πμο δζαθμνμ-
πμζεί ηζξ πνςηεΐκεξ ιεηαλφ ημοξ. 
Αοηυ είκαζ δ δζαθμνεηζηή αθθδθμο-
πία ηςκ αιζκμλέςκ, δδθαδή δ δζα-
θμνεηζηή πνςημηαβήξ δμιή ζε 
ζοκδοαζιυ ιε ηζξ δζαθμνεηζηέξ 
μιάδεξ R. Όηακ δ ζεζνά ηςκ αιζ-
κμλέςκ είκαζ δζαθμνεηζηή, δ 
δοκαηυηδηα κα ζπδιαηζζημφκ δε-
ζιμί ακάιεζα ζηζξ πθεονζηέξ 
μιάδεξ αιζκμλέςκ ανίζηεηαζ ζε 
δζαθμνεηζηά ζδιεία ηδξ πεπηζδζηήξ 
αθοζίδαξ. Αοηυ μδδβεί ζε δζαθμνε-
ηζηή ακαδίπθςζδ ημο ιμνίμο, πμο 
ζοκεπάβεηαζ δζαθμνεηζηή δεοηενμ-
ηαβή ηαζ ηνζημηαβή δμιή, επμιέκςξ 
ζε δζαθμνεηζηή δζαιυνθςζδ ζημ 
πχνμ. 
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Ζ ηνζζδζάζηαηδ δμιή ιζαξ πνςηεΐ-
κδξ ηαεμνίγεζ ηδ θεζημονβία πμο 
αοηή εηηεθεί. Αοηυ θαίκεηαζ απυ ηζξ 
ζοκέπεζεξ ηδξ έηεεζήξ ηδξ ζε 
αηναίεξ ηζιέξ εενιμηναζίαξ ή pΖ. 
Συηε δ πνςηεΐκδ οθίζηαηαζ αοηυ 

πμο μκμιάγμοιε κεηνπζίωζε. πά-
γμοκ δδθαδή μζ δεζιμί πμο έπμοκ 
ακαπηοπεεί ιεηαλφ ηςκ πθεονζηχκ 
μιάδςκ, ηαηαζηνέθεηαζ δ ηνζζδζά-
ζηαηδ δμιή ηδξ ηαζ δ πνςηεΐκδ 
πάκεζ ηδ θεζημονβζηυηδηά ηδξ. 
Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια απμηε-
θεί δ αθθαβή ηδξ οθήξ ημο αζπνα-
δζμφ ημο ααβμφ ηαηά ηδ εένιακζδ. 
Απυ δζαοβέξ δζάθοια πνςηεσκζηχκ 
ιμνίςκ, βίκεηαζ θεοηυ, αδζαθακέξ 
ηαζ ζοιπαβέξ. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ 
υηζ δ πνςηεΐκδ πμο πενζέπεζ 
(αθαμοιίκδ) ιεημοζζχκεηαζ. 
’ αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ είκαζ ειθα-
κέξ υηζ δεκ ιπμνεί κα επζηεθέζεζ 
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πθέμκ ηδ θεζημονβία βζα ηδκ μπμία 
οπάνπεζ ςξ ζοζηαηζηυ ημο ααβμφ. 
Οζ πνςηεΐκεξ, ιε ηνζηήνζμ ηδ 
θεζημονβία ημοξ, δζαηνίκμκηαζ ζε 
δφμ εονφηενεξ ηαηδβμνίεξ. Σζξ 

δνκηθέο, πμο απμηεθμφκ δμιζηά 
ζοζηαηζηά ηςκ ηοηηάνςκ ηαζ ηαη’  
επέηηαζδ ηςκ μνβακζζιχκ, ηαζ ηζξ 

ιεηηνπξγηθέο, πμο ζοιαάθθμοκ 
ζηζξ δζάθμνεξ θεζημονβίεξ. 

 
 
 
 
 
 
Ο ηζηόο απηήο ηεο αξάρλεο είλαη 
θηηαγκέλνο από πξωηεΐλε. 
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Η αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ην 
ηεγάληζκα ηνπ αβγνύ έρεη «νξαηά» 
απνηειέζκαηα. 
 
 

Πίλαθαο: Γηάθξηζε ηωλ πξωηεϊλώλ 
θαη ιεηηνπξγίεο πνπ απηέο 
επηηεινύλ. 
 

Μεηαηνέπεηαζ 

Ζ πνςηείκδ αθαμοιίκδ είκαζ 

παπφνεοζηδ ηαζ δζαθακήξ 

Πδβή εενιυηδηαξ 

Λεοηή ηαζ 

ζοιπαβήξ    
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ΔΗΓΟ 
ΠΡΧΣΔΨΝΧΝ 

ΠΑΡΑ-
ΓΔΗΓΜΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Α. ΓΟΜΗΚΔ  

 Κμθθα-
βυκμ 

οζηαηζηυ ημο ζοκδεηζημφ ζ-
ζημφ (μζηά, πυκδνμζ, ηέκμκηεξ) 

 
 

Δθαζηίκδ οζηαηζηυ ηςκ ζοκδέζιςκ 
ηςκ μζηχκ 

Β. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ  

ΜΔΣΑΦΔ-
ΡΟΤΔ 

Αζιμ-
ζθαζνίκδ 

Μεηαθμνά μλοβυκμο ηαζ 
δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ζημ 
αίια ζπμκδοθςηχκ 

 Μομζθαζ-
νίκδ 

Μεηαθμνά μλοβυκμο ηαζ 
πνμζςνζκή απμεήηεοζδ 
ζημοξ ιοξ ζπμκδοθςηχκ 
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ΔΗΓΟ 
ΠΡΧΣΔΨΝΧΝ 

ΠΑΡΑ-
ΓΔΗΓΜΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΑΜΤΝΣΗΚΔ Ακηζζχια-
ηα 

φκδεζδ ιε ηάεε λέκμ βζα 
ημκ μνβακζζιυ «ζχια» ηαζ 
ελμοδεηένςζή ημο 

 
 

Ηκςδμβυ-
κμ 

οιιεημπή ζηδ δζαδζηαζία 
πήλδξ ημο αίιαημξ 

ΤΣΑΛΣΔ Μομζίκδ οζηαηζηυ ηςκ ιοσηχκ 
ηοηηάνςκ 

 
 

Αηηίκδ οζηαηζηυ ηςκ ιοσηχκ 
ηοηηάνςκ 

ΑΠΟΘΖΚΔΤ-
ΣΗΚΔ 

Καγεΐκδ Απμεήηδ αζαεζηίμο ζημ 
βάθα 
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[[[[[[  

ΔΗΓΟ 
ΠΡΧΣΔΨΝΧΝ 

ΠΑΡΑ-
ΓΔΗΓΜΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 
 

Αθαμοιίκδ Πδβή αιζκμλέςκ βζα ημ 
ακαπηοζζυιεκμ έιανομ 
(ζημ αζπνάδζ ηςκ ααβχκ) 

ΟΡΜΟΝΗΚΔ Ηκζμοθίκδ Ρφειζζδ ημο ζαηπάνμο 
ημο αίιαημξ. Δηηνίκεηαζ 
απυ ημ πάβηνεαξ 

 
 

Γθοηαβυκδ Ρφειζζδ ημο ζαηπάνμο 
ημο αίιαημξ. Δηηνίκεηαζ 
απυ ημ πάβηνεαξ 

ΔΝΕΤΜΗΚΔ Δλμηζκάζδ Έκγοιμ ηδξ βθοηυθοζδξ 

 
 

RNA πμθο-
ιενάζδ 

Έκγοιμ ηδξ ιεηαβναθήξ 
ημο DNA ζε RNA 
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ΣΟ ΘΟΚΚΧΣΖΡΗΟ ΘΑΗ ΟΗ... 
ΥΖΚΗΘΟΗ ΓΔΚΟΗ 
 
Σα ιαθθζά ημο ακενχπμο απμηε-
θμφκηαζ ζε ιεβάθμ πμζμζηυ απυ 
πνςηεσκζηά ιυνζα, ηα μπμία ζοκδέ-
μκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε δεζιμφξ 
οδνμβυκμο. Οζ δεζιμί αοημί δεκ 
είκαζ ζζπονμί ηαζ ζπάκε εφημθα, 
υηακ ηα ιυνζα εενιακεμφκ. Ακ 
θμζπυκ ηα ιαθθζά ηοθζπημφκ βφνς 
απυ ιζα εενιαζκυιεκδ αμφνηζα 
ημιιςηδνίμο, ελαζηίαξ ηδξ εενιυηδ-
ηαξ ζπάγμοκ μζ δεζιμί οδνμβυκμο, 
μζ μπμίμζ ζοκδέμοκ ηα πνςηεσκζηά 
ιυνζα πμο απμηεθμφκ ηδκ ηνίπα. Ακ 
ζηδ ζοκέπεζα μζ ηνίπεξ ηνοχζμοκ 
ιε αοηυ ημ ζπήια, δδιζμονβμφκηαζ 
κέμζ δεζιμί οδνμβυκμο, μζ μπμίμζ 
ζοκδέμοκ ιεηαλφ ημοξ δζαθμνεηζηά 
ηα πνςηεσκζηά ιυνζα, 
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ζηαεενμπμζχκηαξ ημ κέμ αοηυ 
ζπήια. 
Γοζηοπχξ μζ κέμζ δεζιμί ζζβά ζζβά 
ζπάγμοκ, ηονίςξ θυβς ηδξ οβνα-
ζίαξ ηδξ αηιυζθαζναξ, ηαζ ηα ιαθ-
θζά επζζηνέθμοκ ζηδκ ανπζηή ημοξ 
ηαηάζηαζδ. 

 
 
 
 
 
 
Οη δεζκνί πδξνγόλνπ θαη  
νη «κπνύθιεο» ζηα καιιηά. 
 

Σμ πνςηεσκζηά ιυνζα, πμο απμηε-
θμφκ ημ ηονζυηενμ ζοζηαηζηυ ηςκ 
ιαθθζχκ ιαξ, πενζέπμοκ ζε ιεβάθμ 
πμζμζηυ ζημ ιυνζμ ημοξ ημ αιζκμλφ 
ηοζηεΐκδ. Ακάιεζα ζε ιυνζα ηοζηεΐ-
κδξ, πμο ανίζημκηαζ ζε 
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δζαθμνεηζηά ζδιεία ηςκ πεπηζδζ-
ηχκ αθοζίδςκ, ζπδιαηίγμκηαζ 
δζζμοθθζδζημί δεζιμί. Αοημί μζ 
δεζιμί είκαζ ζε ιεβάθμ ααειυ 
οπεφεοκμζ βζα ημ ζπήια ηςκ ηνζ-
πχκ. Οζ ηνίπεξ ηςκ ιαθθζχκ είκαζ 
ίζζεξ ή ηαηζανέξ ελαζηίαξ ηςκ 
δζζμοθθζδζηχκ δεζιχκ πμο πενζέ-
πμοκ ηα πνςηεσκζηά ιυνζα, ηαζ αοημί 
μζ δεζιμί ηα αμδεμφκ κα δζαηδνμφκ 
ημ ζδζαίηενμ ζπήια ημοξ. Όηακ 
ηάκμοιε «πενιακάκη» ζηα ιαθθζά 
ιαξ, ανπζηά αοηά οθίζηακηαζ επε-
λενβαζία ιε ιζα πδιζηή μοζία 
(ακαβςβζηή), δ μπμία ζπάεζ 
ιενζημφξ απυ ημοξ -S-S- δεζιμφξ. 
 

Μεηά απυ αοηυ ηα ιυνζα βίκμκηαζ 
πζμ «εθαζηζηά» ηαζ ηα ιαθθζά 
ιπμνμφκ κα πάνμοκ ημ επζεοιδηυ 
ζπήια. Υνδζζιμπμζχκηαξ ηα 
«νυθεσ» ημο ημιιςηδνίμο, ημοξ 
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δίκμοιε ημ επζεοιδηυ ζπήια. ηδ 
ζοκέπεζα πνμζηίεεηαζ ιζα άθθδ 
μοζία (μλεζδςηζηή), δ μπμία 
ακαζηνέθεζ ηδκ πνμδβμφιεκδ 
ακηίδναζδ, μδδβχκηαξ ζημ ζπδια-
ηζζιυ κέςκ δζζμοθθζδζηχκ δεζιχκ, 
πμο ζοβηναημφκ ηχνα ηα ιυνζα 
ζηζξ κέεξ ημοξ εέζεζξ. Με ημκ ίδζμ 
ηνυπμ βίκεηαζ ηαζ ημ ίζζςια ηςκ 
ζβμονχκ ιαθθζχκ. 
Ζ «πενιακάκη» (permanent = 
ιυκζιμξ) δεκ ιπμνεί θοζζηά κα 
είκαζ πναβιαηζηά ιυκζιδ. Σα ιαθθζά 
ζζβά ζζβά ιαηναίκμοκ ηαζ πάθζ, ηαζ 
ηα πνςηεσκζηά ιυνζα ημο ηαζκμφ-
νζμο ιένμοξ ηδξ ηνίπαξ έπμοκ ημοξ 
ίδζμοξ δζζμοθθζδζημφξ δεζιμφξ ιε 
ηα ανπζηά... 
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Ο αλαγωγηθόο παξάγνληαο ζπάδεη ηνπο δηζνπιθηδηθνύο 
δεζκνύο
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Λνπθιεϊθά νμέα: λήκαηα θαη 
αγγειηαθόξνη ηεο δωήο 
 

Οζ θεζημονβίεξ ηςκ μνβακζζιχκ 
πναβιαημπμζμφκηαζ πάνδ ζηζξ 
πνςηεΐκεξ, εκχ μ αζμθμβζηυξ νυθμξ 
ηςκ πνςηεσκχκ ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ 
ιμνθή ημοξ. Ακ δ ιμνθή ημοξ είκαζ 
απμηέθεζια ηδξ πνςημηαβμφξ δμ-
ιήξ ημοξ, εφθμβα βεκκζέηαζ απμνία 
βζα ημ πμζμξ ηαεμνίγεζ αοηή ηδκ 
πνςημηαβή δμιή.  
Ζ απάκηδζδ ζημ ενχηδια δε 
δυεδηε ιε ιζάξ. Υνεζάζηδηε κα 
πενάζμοκ πενζζζυηενα απυ 50 
πνυκζα, απυ ηυηε πμο μ Δθαεηυξ 
βζαηνυξ Φ. Μίζεν απμιυκςζε 
κμοηθεσηά μλέα απυ πονήκεξ ηοηηά-
νςκ, χζπμο κα ιεθεηδεεί πθήνςξ 
δ δμιή ημοξ. Απμηαθφθηδηε ιε ηζξ 
ιεθέηεξ αοηέξ δ ζηακυηδηα ηςκ 
κμοηθεσηχκ μλέςκ κα ηαεμνίγμοκ 
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ηδκ παναβςβή ηςκ πνςηεσκχκ ηαζ 
έηζζ κα εθέβπμοκ υθεξ ηζξ 
θεζημονβίεξ ηαζ ηα ηθδνμκμιζηά 
βκςνίζιαηα ηςκ μνβακζζιχκ. 
Τπάνπμοκ δφμ είδδ κμοηθεσηχκ 
μλέςκ, ημ δεζμλονζαμκμοηθεσηυ ηαζ 
ημ νζαμκμοηθεσηυ, πμο είκαζ 
βκςζηυηενα ιε ηζξ ζοκημιμβναθίεξ 

DNA ηαζ RNA ακηίζημζπα. 
Πνχημ αήια βζα ηδ ιεθέηδ ηςκ 
κμοηθεσηχκ μλέςκ είκαζ δ ιεθέηδ 
ηςκ δμιζηχκ ημοξ θίεςκ, ηςκ 

λνπθιενηηδίωλ. 
 

Λνπθιενηίδηα 
 

Σα κμοηθεμηίδζα πνμένπμκηαζ απυ 
ηδ ζφκδεζδ, ιε μιμζμπμθζηυ δεζιυ, 
ηνζχκ δζαθμνεηζηχκ ιμνίςκ. Μζαξ 

πεληόδεο (ζάηπανμ ιε πέκηε άημια 
άκεναηα), εκυξ ιμνίμο 
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θςζθμνζημφ μλέμξ ηαζ ιζαξ 

μνβακζηήξ αδωηνύραο βάζεο. 
Σα κμοηθεμηίδζα ημο DNA πενζέ-

πμοκ ηδκ πεκηυγδ δεζνμπξηβόδε 
(δεζμλονζαμκμοηθεμηίδζα), εκχ ηα 
κμοηθεμηίδζα ημο RNA πενζέπμοκ 
ηδκ πεκηυγδ νζαυγδ 
(νζαμκμοηθεμηίδζα). 
Οζ αγςημφπεξ αάζεζξ ηςκ κμοηθεμ-

ηζδίςκ είκαζ δ αδελίλε (Α), δ γνπα-
λίλε (G), δ ζπκίλε (Σ), δ θπηνζίλε 
(C) ηαζ δ νπξαθίιε (U). Ζ αδεκίκδ, 
δ βμοακίκδ ηαζ δ ηοημζίκδ ζοκα-
κηχκηαζ ηαζ ζηα δφμ είδδ κμοηθεσ-
ηχκ μλέςκ. Ζ εοιίκδ οπάνπεζ ιυκμ 
ζημ DNA, εκχ δ μοναηίθδ ιυκμ ζημ 
RNA. 
 

Γφμ ιμκμθςζθμνζηά κμοηθεμηίδζα 
εκχκμκηαζ ιε μιμζμπμθζηυ δεζιυ, 
βζα κα απμηεθέζμοκ έκα δζκμο-
ηθεμηίδζμ. Ακ ζημ δζκμοηθεμηίδζμ 
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πνμζηεεεί έκα αηυιδ κμοηθεμηίδζμ, 
ηυηε δδιζμονβείηαζ έκα ηνζκμοηθεμ-
ηίδζμ. Ακ πνμζηεεεί έκα αηυιδ, ηυηε 
δδιζμονβείηαζ έκα ηεηνακμοηθεμ-
ηίδζμ η.μ.η. Ακ δ δζαδζηαζία αοηή 
επακαθδθεεί πζθζάδεξ θμνέξ, ηυηε 

δδιζμονβείηαζ έκα πνιπλνπθιεν-

ηίδην. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Σρεκαηηθή απεηθόληζε ελόο ηύπνπ 
λνπθιενηηδίνπ. 
 
Οζ αθοζίδεξ ηςκ κμοηθεσηχκ μλέςκ  

άηπανμ 

Φςζθμνζηή 
μιάδα 

Αγςημφ-
πα αάζδ 

Ν 

Ν 
P 

Ο 
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έπμοκ ζοκήεςξ ιεβάθμ ιήημξ. ’ 
αοηυ μθείθεηαζ ηαζ ημ ιεβάθμ ιμνζα-
ηυ ημοξ αάνμξ. Σμ ιεβάθμ ιήημξ 
δζηαζμθμβεί επίζδξ ηδ ιμκαδζηή 
ζδζυηδηα ημο DNA, κα είκαζ μ θμνέαξ 
υθςκ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο 
πνεζάγεηαζ έκαξ μνβακζζιυξ, βζα κα 
μζημδμιδεεί ηαζ κα θεζημονβήζεζ. 
Δπεζδή ηάεε κμοηθεμηίδζμ ημο DNA 
ιπμνεί κα πενζέπεζ μπμζαδήπμηε 
απυ ηζξ αάζεζξ Α, Σ, G, C, οπάνπεζ, 
υπςξ ηαζ ζηζξ πνςηεΐκεξ ιε ηα 
αιζκμλέα, έκαξ απενζυνζζημξ α-
νζειυξ δζαθμνεηζηχκ αθθδθμοπζχκ 
κμοηθεμηζδίςκ, πμο ηαεειζά 
ακηζπνμζςπεφεζ ηαζ ιζα δζαθμνε-
ηζηή πμθοκμοηθεμηζδζηή αθοζίδα, 
δδθαδή έκα δζαθμνεηζηυ ζοκδοα-
ζιυ πθδνμθμνζχκ. Με 1.000, βζα 
πανάδεζβια, κμοηθεμηίδζα ιπμνμφκ 

κα πνμηφρμοκ 4
1000

 δζαθμνεηζηέξ 

πμθοκμοηθεμηζδζηέξ αθοζίδεξ, 
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ηαεειζά απυ ηζξ μπμίεξ έπεζ ηδ δζηή 
ηδξ αθθδθμοπία κμοηθεμηζδίςκ. 
 

Γνκή θαη βηνινγηθόο ξόινο  
ηνπ DNA 
 

Σα πμθοκμοηθεμηίδζα, υπςξ ηαζ μζ 
πνςηεΐκεξ, εηηυξ απυ ηδκ πνςημ-
ηαβή δμιή ημοξ, δζαεέημοκ ηαζ 
δζάηαλδ ζημ πχνμ (ζηενεμδζάηαλδ). 
Σμ 1953 μζ Σ. Γμοάηζμκ ηαζ Φ. Κνζη 
πανμοζίαζακ έκα ιμκηέθμ βζα ηδ 
δμιή ημο DNA, πμο μκμιάζηδηε 

κνληέιν ηεο δηπιήο έιηθαο. φι-
θςκα ιε ημ ιμκηέθμ αοηυ, πμο 
ζήιενα είκαζ απμδεηηυ απυ μθυ-
ηθδνδ ηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα, 
ημ ιυνζμ ημο DNA έπεζ ηα αηυθμοεα 
ααζζηά παναηηδνζζηζηά: 
 Απμηεθείηαζ απυ δφμ πμθοκμο-
ηθεμηζδζηέξ αθοζίδεξ, ημοξ ηθχ-
κμοξ, πμο ζπδιαηίγμοκ δζπθή έθζηα. 
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 Οζ αγςημφπεξ αάζεζξ ζε ηάεε 
ηθχκμ είκαζ ηάεεηεξ ζημκ ηφνζμ 
άλμκα ημο ιμνίμο ηαζ πνμελέπμοκ 
πνμξ ημ εζςηενζηυ ημο. 
 Οζ δφμ ηθχκμζ ζοβηναημφκηαζ 
ιεηαλφ ημοξ ιε δεζιμφξ οδνμβυ-
κμο, πμο ζπδιαηίγμκηαζ ιεηαλφ ηςκ 
αγςημφπςκ αάζεςκ ημοξ. Σα 
γεοβάνζα ηςκ αγςημφπςκ αάζεςκ, 
ακάιεζα ζηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ κα 
ζπδιαηζζημφκ δεζιμί οδνμβυκμο, 
είκαζ ηαεμνζζιέκα: δ αδεκίκδ ιε ηδ 
εοιίκδ ηαζ δ βμοακίκδ ιε ηδκ 
ηοημζίκδ. Αοηυ ζδιαίκεζ δδθαδή υηζ 
απέκακηζ ζε ηάεε αδεκίκδ ανίζηεηαζ 
πάκημηε ιζα εοιίκδ ηαζ ακηίζηνμθα, 
εκχ απέκακηζ ζε ηάεε βμοακίκδ ανί-
ζηεηαζ ιζα ηοημζίκδ ηαζ ακηίζηνμ-
θα. Οζ αάζεζξ αδεκίκδ / εοιίκδ ηαζ 
βμοακίκδ / ηοημζίκδ, ιεηαλφ ηςκ 
μπμίςκ ζπδιαηίγμκηαζ δεζιμί 
οδνμβυκμο, παναηηδνίγμκηαζ ςξ 
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ζπκπιεξωκαηηθέο. Όπςξ εα δζαπζ-
ζηχζμοιε ζε επυιεκμ ηεθάθαζμ, 
πάνδ ζηδ ζοιπθδνςιαηζηυηδηα 
αοηή ημ ιυνζμ ιπμνεί κα ακηζβνάθε-
ηαζ ιε αηνίαεζα, αθθά ηαζ κα αζηεί 
ημκ ηαηεοεοκηήνζμ νυθμ ημο ζε 
υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ημο ηοηηά-
νμο. Μεηαλφ ηςκ αάζεςκ Α ηαζ Σ 
ζπδιαηίγμκηαζ δφμ δεζιμί οδνμβυ-
κμο, εκχ ιεηαλφ ηςκ αάζεςκ G ηαζ 
C ζπδιαηίγμκηαζ ηνεζξ. 
 
 

Α ΚΔΦΣΟΤΜΔ... 
 

Πυζα ιυνζα κενμφ απμζπάζηδηακ, 
χζηε κα ζπδιαηζζηεί ημ ιυνζμ εκυξ 
κμοηθεσκζημφ μλέμξ πμο απμηεθείηαζ 
απυ 60 κμοηθεμηίδζα; 
 
Δνκηθά ζπζηαηηθά ηωλ λνπθιενηη-
δίωλ: πεληόδεο, αδωηνύρεο βάζεηο, 
θωζθνξηθή νκάδα. 
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Τκήκα πνιπλνπθιενηηδηθήο 
αιπζίδαο. 
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Σα ιυνζα ημο DNA θένμοκ ηζξ 
πθδνμθμνίεξ βζα ημ ζφκμθμ ηςκ 
παναηηδνζζηζηχκ πμο εηθνάγμκηαζ 
ζε έκα ηφηηανμ ηαζ, ηαη’ επέηηαζδ, 
ζε έκακ μνβακζζιυ. ε επυιεκμ 
ηεθάθαζμ εα δζαπζζηχζμοιε ημκ 
ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ ημ ιυνζμ ημο 
DNA είκαζ ζηακυ: 
 Να θένεζ ηζξ βεκεηζηέξ πθδνμθμνίεξ. 
 Να εθέβπεζ ιέζς αοηχκ ηάεε 
ηοηηανζηή δναζηδνζυηδηα. 
 Να ιεηααζαάγεζ ηζξ πθδνμθμνίεξ 
ακαθθμίςηεξ απυ βεκζά ζε βεκζά. 
 Να επζηνέπεζ ηδ δδιζμονβία 
βεκεηζηήξ πμζηζθμιμνθίαξ. 
 

Σμ ζφκμθμ ηςκ ιμνίςκ ημο DNA 

εκυξ ηοηηάνμο απμηεθεί ημ γελε-

ηηθό ηνπ πιηθό. ηα εοηανοςηζηά 
ηφηηανα, ηα ηφηηανα δδθαδή πμο 
έπμοκ πονήκα, ημ DNA ανίζηεηαζ 
ιέζα ζ’ αοηυκ (πονήκα) ςξ 
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ζοζηαηζηυ ηςκ πνςιμζςιάηςκ. 
Έκα ιζηνυ πμζμζηυ οπάνπεζ ηαζ 
ζηα ιζημπυκδνζα ηαζ ζημοξ πθςνμ-
πθάζηεξ. Σα μνβακίδζα αοηά έπμοκ 
ηδ δοκαηυηδηα κα πμθθαπθαζζάγμ-
κηαζ ακάθμβα ιε ηζξ ακάβηεξ ημο 
ηοηηάνμο ηαζ ακελάνηδηα απυ αοηυ. 
Μπμνμφκ επίζδξ ηαζ κα ζοκεέημοκ 
ηα ίδζα ηάπμζεξ απυ ηζξ πνςηεΐκεξ 
ημοξ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τκήκα κνξίνπ DNA. To DNA είλαη 
έλα δίθιωλν κόξην κε ηε κνξθή 
έιηθαο. Σρεκαηίδεηαη από 4 δηαθνξε-
ηηθά είδε λνπθιενηηδίωλ θαζέλα, από 

Α Σ 
G 

G 
T C 

C 
Α 

2.0 mm 
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ηα νπνία πεξηέρεη κηα από ηηο βάζεηο 
Α, Τ, G, C. Αλάκεζα ζηηο ζπκπιεξω-
καηηθέο βάζεηο ηωλ απέλαληη θιώλωλ 
ζρεκαηίδνληαη δεζκνί πδξνγόλνπ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οη δεζκνί πδξνγόλνπ πνπ αλαπηύζ-
ζνληαη κεηαμύ ηωλ ζπκπιεξωκαηη-
θώλ αδωηνύρωλ βάζεωλ ζην δίθιωλν 
κόξην ηνπ DNA ζηαζεξνπνηνύλ ηε 
ρωξνδηάηαμε ηνπ κνξίνπ. 

Γεζιμί οδνμβυκμο 
ιεηαλφ ζοιπθδνς-
ιαηζηχκ 
αγςημφπςκ αάζεςκ 

ηςκ κμοηθεμηζδίςκ 

Φςζθμδζεζηε- 
νζηυξ δεζιυξ 

(Οιμζμπμθζηυξ) 
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Ζ ΑΛΑΘΑΙΤΦΖ ΣΖ ΓΟΚΖ  
TOY DNA 
 

ηζξ ανπέξ ημο 1950 έκαξ κεανυξ 
Αιενζηακυξ επζζηήιμκαξ, μ Σ. 
Γμοάηζμκ, πήβε ζημ Πακεπζζηήιζμ 
ημο Καίιπνζηγ, ζηδκ Αββθία, πνμ-
ηεζιέκμο κα ιεθεηήζεζ πνμαθήιαηα 
ιμνζαηήξ (ηνοζηαθθμβναθζηήξ) 
δμιήξ ημο DNA. ημ ενβαζηήνζμ 
ημο Κααέκηζξ ζοκάκηδζε έκακ 
Άββθμ θοζζηυ, ημ Φ. Κνζη, πμο, 
υπςξ ηαζ μ ίδζμξ, εκδζαθενυηακ βζα 
ηδ ιεθέηδ ημο DNA. Γνήβμνα άνπζ-
ζακ κα δμοθεφμοκ ιαγί βζα ηδκ 
ακαηάθορδ ηδξ δμιήξ ημο ιμνίμο 
αοημφ. Ακ ηαζ δεκ πνμπχνδζακ μζ 
ίδζμζ ζε πεζνάιαηα, ηαηάθενακ κα 
ζοκδοάζμοκ ηαζ κα ζοκεέζμοκ ηα 
ςξ ηυηε δεδμιέκα ζε έκα εκζαίμ 
ιμκηέθμ. Απυ πνμβεκέζηενεξ ένεο-
κεξ άθθςκ ενεοκδηχκ βκχνζγακ υηζ  

108 / 31 



ημ ιυνζμ πενζέπεζ κμοηθεμηίδζα, 
πμο απμηεθμφκηαζ απυ ημ ζάηπανμ 
δεζμλονζαυγδ, ιζα θςζθμνζηή 
μιάδα ηαζ ιζα αγςημφπα αάζδ, πμο 
είκαζ πμονίκδ ή πονζιζδίκδ. Οζ 
ιεθέηεξ ιε αηηίκεξ Υ είπακ ζημ 
ιεηαλφ απμδείλεζ υηζ ηαζ ημ DNA, υ-
πςξ ηαζ ιενζηέξ πνςηεΐκεξ, πανμο-
ζζάγεζ ιμνθή έθζηαξ. 
Ο Λ. Πάμοθζκβη, έκαξ ήδδ ακαβκς-
νζζιέκμξ επζζηήιμκαξ, είπε ηαηαθή-
λεζ ζημ υηζ, υπςξ ηαζ ζηζξ πνςηεΐ-
κεξ, δ εθζημεζδήξ δμιή ημο DNA 
ζοβηναηείηαζ θυβς δεζιχκ οδνμ-
βυκμο, πμο ακαπηφζζμκηαζ ιεηαλφ 
δζαδμπζηχκ ζηνμθχκ ημο ιμνίμο. 
Σα δεδμιέκα ελάθθμο ηδξ ενβαζίαξ 
εκυξ άθθμο επζζηήιμκα, ημο Δ. 
Υάνβηαθ, έδεζπκακ υηζ δ ακαθμβία 
αδεκζκχκ – εοιζκχκ είκαζ 1:1, υπςξ 
επίζδξ υηζ 1:1 είκαζ ηαζ δ ακαθμβία 
βμοακζκχκ – ηοημζζκχκ, πμο 
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οπάνπμοκ ζημ ιυνζμ. 
Απυ ημ ζζάνζειμ ηςκ αδεκζκχκ ιε 
ηζξ εοιίκεξ ηαζ ηςκ βμοακζκχκ ιε 
ηζξ ηοημζίκεξ μζ Σ. Γμοάηζμκ ηαζ Φ. 
Κνζη μδδβήεδηακ ζημ ζοιπέναζια 
υηζ ηα ιέθδ ηάεε γεοβανζμφ είκαζ 
ζοιπθδνςιαηζηά ή, ιε άθθα θυβζα, 
υηζ μζ δφμ ηθχκμζ ζοβηναημφκηαζ ιε 
δεζιμφξ οδνμβυκμο, πμο ακαπηφζ-
ζμκηαζ ιεηαλφ ηςκ ζοιπθδνςια-
ηζηχκ αάζεςκ. 
Γζα ηδκ ενβαζία ημοξ αοηή ηζιήεδ-
ηακ ημ 1962 ιε ανααείμ Νυιπεθ. 
Δίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ μ Φ. Κνζη, 
έβναθε ηάπμηε: «εοιάιαζ ιζα 
ηναβμοδίζηνζα ζε έκα κοηηενζκυ 
ηέκηνμ ζηδ Υμκμθμοθμφ, πμο ιμο 
έθεβε πςξ, υηακ ήηακ ιαεήηνζα, 
ηαηανάζηδηε ημ Γμοάηζμκ ηζ ειέκα 
βζα ηα δφζημθα πνάβιαηα πμο 
έπνεπε κα ιάεεζ βζα ημ DNA. ηδκ 
πναβιαηζηυηδηα, «μζ ζδέεξ πμο 
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πνεζάγμκηαζ, βζα κα ηαηαθάαεζ 
ηακείξ ηδ δμιή, υηακ αοηή πανμο-
ζζάγεηαζ ζςζηά, είκαζ πμθφ εφημ-
θεξ, αθμφ δεκ πανααζάγμοκ ηδκ 
ημζκή θμβζηή, πνάβια πμο ζοιααί-
κεζ ιε ηδκ ηαακημιδπακζηή ή ηδ 
ζπεηζηυηδηα». 
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Γνκή θαη βηνινγηθόο ξόινο  
ηνπ RNA 
 

Σμ δεφηενμ είδμξ κμοηθεσημφ μλέμξ, 
ημ RNA, εηηυξ απυ ηζξ δζαθμνέξ 
πμο έπεζ απυ ημ DNA ζηδ ζφζηαζδ 
(δ πεκηυγδ είκαζ νζαυγδ ακηί 
δεζμλονζαυγδ ηαζ δ ιία αγςημφπα 
αάζδ είκαζ μοναηίθδ ακηί εοιίκδ), 
δζαθένεζ ηαζ ζηδ δμιή. Δκχ ημ DNA 
είκαζ έκα δίηθςκμ ιυνζμ, ημ RNA 
είκαζ ηαηά αάζδ ιμκυηθςκμ. Απμ-
ηεθείηαζ δδθαδή απυ ιζα απθή 
πμθονζαμκμοηθεμηζδζηή αθοζίδα. 
Χζηυζμ, ιενζηέξ θμνέξ, αοηυ ημ 
ιμκυηθςκμ ιυνζμ ακαδζπθχκεηαζ 
ζε μνζζιέκα ζδιεία. Ζ δζαιυνθςζδ 
αοηή ιπμνεί κα ζηαεενμπμζδεεί ιε 
δεζιμφξ οδνμβυκμο, πμο ζπδιαηί-
γμκηαζ ακάιεζα ζε αάζεζξ πμο είκαζ 
ζοιπθδνςιαηζηέξ ιεηαλφ ημοξ  
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(G-C, A-U), πανά ημ υηζ ζηδκ πενί-
πηςζδ αοηή ακήημοκ ζηδκ ίδζα 
αθοζίδα (ηθχκμ). 
 

To RNA ειθακίγεηαζ ιε ηνεζξ δζαθμ-

νεηζημφξ ηφπμοξ. Σμ αγγειηαθόξν 
RNA (mRNA), ημ κεηαθνξηθό RNA 

(tRNA) ηαζ ημ ξηβνζωκηθό RNA 
(rRNA). Καεέκαξ απυ ημοξ ηφπμοξ 
αοημφξ έπεζ έκακ ζδζαίηενμ αζμθμ-
βζηυ νυθμ. Σμ αββεθζαθυνμ RNA 
ιεηαθένεζ ηδ βεκεηζηή πθδνμθμνία 
απυ ημ DNA, υπμο είκαζ ηςδζημπμζ-
διέκδ, ζηα νζαμζχιαηα, υπμο 
βίκεηαζ δ ζφκεεζδ ηςκ πνςηεσκχκ. 
Σμ ιεηαθμνζηυ RNA ιεηαθένεζ ζηα 
νζαμζχιαηα ηα αιζκμλέα, πνμηεζιέ-
κμο αοηά κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηδ 
ζφκεεζδ ηςκ πνςηεσκχκ. Σέθμξ ημ 
νζαμζςιζηυ RNA, ιαγί ιε πνςηεΐ-
κεξ, απμηεθεί δμιζηυ ζοζηαηζηυ ηςκ 
νζαμζςιάηςκ. 
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To RNA ανίζηεηαζ ηυζμ ζημκ πονή-
κα υζμ ηαζ ζημ ηοηηανυπθαζια, 
είηε ςξ ζοζηαηζηυ ηςκ νζαμζςιά-
ηςκ (rRNA) είηε εθεφεενμ (mRNA, 
tRNA). Τπάνπεζ αέααζα ηαζ ζηα ιζημ-
πυκδνζα ηαζ ζημοξ πθςνμπθάζηεξ. 
 
Πμθθμί επζζηήιμκεξ πζζηεφμοκ υηζ 
ημ βεκεηζηυ οθζηυ ηςκ πνχηςκ 
μνβακζζιχκ ήηακ ημ RNA. To DNA 
εα πνέπεζ, ηαηά ηδκ άπμρή ημοξ, 
κα ειθακίζηδηε ανβυηενα, ςξ ιδ-
πακζζιυξ πνμζηαζίαξ ηδξ βεκεηζηήξ 
πθδνμθμνίαξ απυ ηδκ ηαεδιενζκή 
πνήζδ βζα ηζξ ακάβηεξ ημο ηοηηά-
νμο. ήιενα βκςνίγμοιε υηζ οπάν-
πμοκ ζμί πμο έπμοκ RNA βζα βεκεηζ-
ηυ οθζηυ (RNA ζμί). 
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Σρεκαηηθή παξάζηαζε ελόο tRNA. 
 

Τδαηάλζξαθεο 
 

Οζ οδαηάκεναηεξ απμηεθμφκ πδβή 
εκένβεζαξ βζα ημ ηφηηανμ. διακηζ-
ηυηενμζ απυ αοημφξ είκαζ δ βθοηυ-
γδ, ημ άιοθμ ηαζ ημ βθοημβυκμ. 
Κάπμζμζ οδαηάκεναηεξ είκαζ δμιζηά 
ζοζηαηζηά ηοηηάνςκ. Ο πζμ δζαδε-
δμιέκμξ απυ ημοξ δμιζημφξ οδα-
ηάκεναηεξ είκαζ δ ηοηηανίκδ, πμο 
απμηεθεί ημ ααζζηυ ζοζηαηζηυ ημο 
ηοηηανζημφ ημζπχιαημξ ηςκ θοηζ-
ηχκ ηοηηάνςκ. Οζ οδαηάκεναηεξ 

δεζιμί 
οδνμβυκμο 

ιμκυηθςκδ  
κμοηθεμηζδζηή  

αθοζίδα 
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δζαηνίκμκηαζ ζε κνλνζαθραξίηεο, 

δηζαθραξίηεο ηαζ πνιπζαθραξίηεο. 
 

Κνλνζαθραξίηεο 
 

Γζαηνίκμκηαζ ζε ηνζυγεξ (ιε 3 άημια 
C), πεκηυγεξ (ιε 5 άημια C) ηαζ 
ελυγεξ (ιε 6 άημια C). Απυ ημοξ 
ιμκμζαηπανίηεξ πζμ δζαδεδμιέκεξ 
είκαζ μζ πεκηυγεξ ηαζ μζ ελυγεξ (αθ, 
πίκαηα). Γεκζηχξ, εηηυξ ημο υηζ 
απμηεθμφκ πδβή εκένβεζαξ βζα ηα 
ηφηηανα, ζοιιεηέπμοκ ηαζ ζηδ 
ζφκεεζδ δζ- ηαζ πμθοζαηπανζηχκ. 
Δζδζηά μζ πεκηυγεξ νζαυγδ ηαζ δεζμ-
λονζαυγδ ζοιιεηέπμοκ ζηδ ζφκεεζδ 
ημο RNA ηαζ DNA ακηίζημζπα. 
 

Γηζαθραξίηεο 
 

Πνμηφπημοκ απυ ηδ ζοκέκςζδ δφμ 
ιμκμζαηπανζηχκ. Οζ ηονζυηενμζ 
δζζαηπανίηεξ είκαζ δ ιαθηυγδ,  
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δ ζαηπανυγδ ηαζ δ θαηηυγδ. 
Ζ ιαθηυγδ πνμηφπηεζ απυ ηδ δζά-
ζπαζδ ημο αιφθμο, ηαηά ηδ δζαδζ-
ηαζία ηδξ πέρδξ. Ζ ζαηπανυγδ 
είκαζ ζοζηαηζηυ ηςκ θνμφηςκ ηαζ 
απμηεθεί ηδκ ηφνζα πδβή βθοηυγδξ 
βζα ημοξ γςζημφξ μνβακζζιμφξ. Ζ 
θαηηυγδ είκαζ ημ ζάηπανμ ημο 
βάθαηημξ. 
 

Πίλαθαο: Δίδε κνλνζαθραξηηώλ 
θαη ε ιεηηνπξγία πνπ απηνί 
επηηεινύλ. 
 

ΔΗΓΟ ΜΟΝΟ-
ΑΚΥΑΡΗΣΖ  

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Σξηόδεο 
Γθοηενζκα-
θδεΰδδ, 
δζοδνμλοηεηυ-
κδ 

Λεζημονβμφκ ςξ 
εκδζάιεζα πνμσυκηα 
ηδξ θςημζφκεεζδξ 
ηαζ ηδξ ηοηηανζηήξ 
ακαπκμήξ. 
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Πεληόδεο 
Ρζαυγδ, 
δεζμλονζαυγδ 

οζηαηζηά ηςκ 
κμοηθεμηζδίςκ. 

Δμόδεο 
Γθοηυγδ, 
θνμοηηυγδ, 
βαθαηηυγδ. 

Ζ βθοηυγδ, πμο είκαζ μ 
πζμ δζαδεδμιέκμξ ιμκμ-
ζαηπανίηδξ απμηεθεί 
ηδκ πζμ άιεζδ πδβή 
εκένβεζαξ ηαηά ηδκ 
ηοηηανζηή ακαπκμή. 
Απμηεθεί ημ δμιζηυ θίεμ 
ηςκ δζ- ηαζ πμθοζαηπα-
νζηχκ. Πανάβεηαζ ηαηά 
ηδ θςημζφκεεζδ απυ 
ηα πνάζζκα ιένδ ηςκ 
θοηχκ. Ζ θνμοηηυγδ 
ηαζ δ βαθαηηυγδ, πμο 
είκαζ ζζμιενείξ εκχζεζξ 
ηδξ βθοηυγδξ, απμηε-
θμφκ ηαζ αοηέξ πδβέξ 
εκένβεζαξ ηαζ ζοζηαηζηά 
ηςκ δζζαηπανζηχκ ηαζ 
ηςκ πμθοζαηπανζηχκ. 

 



Πίλαθαο: Οη θπξηόηεξνη 
δηζαθραξίηεο θαη ε ζύζηαζή ηνπο. 
 

ΓΗΑΚΥΑΡΗΣΖ  ΤΣΑΖ 

Καιηόδε Γθοηυγδ + Γθοηυγδ 

αθραξόδε Γθοηυγδ + Φνμοηηυγδ 

Ιαθηόδε Γθοηυγδ + Γαθαηηυγδ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σε εηδηθά θύηηαξα ηεο ξίδαο ηνπ 
ζαθραξόηεπηινπ απνηακηεύνληαη 
κεγάιεο πνζόηεηεο ζαθραξόδεο. Η 
εθηεηακέλε θαιιηέξγεηα ηωλ θπηώλ 
απηώλ ζε πνιιέο ρώξεο, θαιύπηεη 
ηηο αλάγθεο ηωλ θαηαλαιωηώλ ζε 
δάραξε. 
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Πνιπζαθραξίηεο 
 

Οζ πμθοζαηπανίηεξ πνμηφπημοκ 
απυ ηδ ζοκέκςζδ πμθθχκ ιμνίςκ 
ιμκμζαηπανζηχκ. Οζ ηφνζμζ πμθφ-

ζαηπανίηεξ είκαζ δ θπηηαξίλε, ημ 

άκπιν ηαζ ημ γιπθνγόλν. Πανά ημ 
υηζ ηαζ μζ ηνεζξ αοημί πμθοζαη-
πανίηεξ μζημδμιμφκηαζ απυ ημ ίδζμ 
ιμκμιενέξ, ημ ιυνζμ ηδξ βθοηυγδξ, 
δζαθένμοκ ςξ πνμξ ημ ιέβεεμξ, ηδ 
ιμνθή πμο παίνκεζ ημ ιυνζυ ημοξ 
ζημ πχνμ ηαζ ημ αζμθμβζηυ ημοξ 
νυθμ. Ζ ηοηηανίκδ ηαζ ημ άιοθμ 
ζοκακηχκηαζ ζηα θοηζηά ηφηηανα, δ 
πνχηδ ςξ ζοζηαηζηυ ημο ηοηηανζ-
ημφ ημζπχιαημξ (δμιζηυξ πμθοζαη-
πανίηδξ) ηαζ ημ δεφηενμ ςξ απμηα-
ιζεοηζηή μοζία. Σμ βθοημβυκμ 
οπάνπεζ ζηα γςζηά ηφηηανα ηαζ ζηα 
ηφηηανα ηςκ ιοηήηςκ ςξ 
απμηαιζεοηζηή μοζία. 
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Κόθθνη ακύινπ ζην εζωηεξηθό 
θπηηθώλ θπηηάξωλ. 
 

Πίλαθαο: Θύξηνη πνιπζαθραξίηεο 
θαη ε ιεηηνπξγία πνπ απηνί 
επηηεινύλ. 
ΠΟΛΤΑΚ-
ΥΑΡΗΣΔ 

    ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Θπηηαξίλε: 
απμηεθείηαζ 
απυ πενζζ-
ζυηενα απυ 
10.000 ιυ-
νζα βθοηυ-
γδξ, πμο 

Ζ πζμ δζαδεδμιέκδ 
μνβακζηή έκςζδ ζημκ 
ηυζιμ. Δίκαζ μ δμιζ-
ηυξ πμθοζαηπανίηδξ 
ηςκ θοηχκ, ηαεχξ 
απμηεθεί ημ ηφνζμ 
ζοζηαηζηυ ημο 
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εκχκμκηαζ 
ηαζ ζπδια-
ηίγμοκ 
εοεείεξ 
αθοζίδεξ. 

ηοηηανζημφ ημζπχια-
ημξ ηςκ θοηζηχκ 
ηοηηάνςκ. Οζ ιαηνέξ 
αθοζίδεξ ημο ζοκδέ-
μκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε 
δεζιμφξ Ζ. Έηζζ 
ζπδιαηίγμκηαζ δε-
ζιεξ, πμο δζαπθέημ-
κηαζ ζε ζζπονυηαηα 
πθέβιαηα. Μυκμ 
ιενζημί ιζηνμμνβα-
κζζιμί δζαεέημοκ ημ 
ηαηάθθδθμ έκγοιμ βζα 
ηδκ οδνυθοζδ ημο. 
Ονζζιέκμζ απυ 
αοημφξ ζοιαζχκμοκ 
θοζζμθμβζηά ζημ πε-
πηζηυ ζφζηδια θοημ-
θάβςκ γχςκ, δίκμ-
κηαξ ημοξ ηδ δοκαηυ-
ηδηα κα πέπημοκ ηδκ 
ηοηηανίκδ. 
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Άκπιν: 
απμηεθείηαζ 
απυ δεηάδεξ 
πζθζάδεξ ιυ-
νζα βθοηυγδξ, 
πμο εκχκμ-
κηαζ ηαζ ζπδ-
ιαηίγμοκ ζπεζ-
νμεζδή ηαζ δζα-
ηθαδζζιέκδ 
αθοζίδα. 

Απμηαιζεοηζηυξ 
πμθοζαηπανίηδξ 
ηςκ θοηχκ. 
Γζαζπχιεκμ, 
απμδίδεζ ηα ιυνζα 
βθοηυγδξ απυ ηα 
μπμία απμηεθείηαζ 
ηαζ έηζζ πνμιδ-
εεφεζ ηδκ πνχηδ 
φθδ βζα ηδκ πανα-
βςβή εκένβεζαξ. 

Γιπθνγόλν: 
απμηεθείηαζ 
απυ ιυνζα 
βθοηυγδξ, 
πμο ζπδια-
ηίγμοκ δζα-
ηθαδζζιέκεξ 
αθοζίδεξ. 

Απμηαιζεοηζηυξ 
πμθοζαηπανίηδξ ηςκ 
γχςκ ηαζ ηςκ ιοηή-
ηςκ. ηα ζπμκδοθςηά 
απμεδηεφεηαζ ζημ 
ήπαν ηαζ ζημοξ ιοξ. 
Γζαζπχιεκμ, απμ-
δίδεζ ιυνζα βθοηυγδξ 
πμο πνδζζιμπμζμφ-
κηαζ βζα ηδκ παναβς-
βή εκένβεζαξ. 
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Θπηηαξίλε 
Μζηνμσκίδζμ Αθοζίδα ηοηηανίκδξ 

Φοηζηυ 

ηφηηανμ 

Άκπιν 

Αιοθυηημημξ 

Κφηηανμ  

νίγαξ 

Γιπθνγόλν 

Κμηηία 
βθοημβυκμο 

Εςζηυ ηφηηανμ 
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Ζ ΘΤΣΣΑΡΗΛΖ ΘΑΗ ΣΑ ΒΗΒΙΗΑ ΟΤ 
 

Μηθξνζθνπηθή δνκή ηεο  
θπηηαξίλεο. Κάζε κηθξνϊλίδην  
θπηηαξίλεο ζπληίζεηαη από  
αιπζίδεο θπηηαξίλεο, νη  
νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη 

θηηαγκέλεο από κόξηα γιπθόδεο. 
 
Ζ ηοηηανίκδ είκαζ έκαξ πμθοζαηπα-
νίηδξ. Σμ ιυνζυ ημο απμηεθείηαζ 
απυ ανηεηέξ πζθζάδεξ ιυνζα βθοηυ-
γδξ. Χξ πνχηδ φθδ εεςνείηαζ δζαδε-
δμιέκδ, πνυζθμνδ ηαζ ακακεχζζ-
ιδ, ιζα ηαζ απμηεθεί ημ ηονζυηενμ 
ζοζηαηζηυ ημο ηοηηανζημφ ημζπχια-
ημξ ηςκ θοηζηχκ ηοηηάνςκ. Σμ 
ααιαάηζ, ημο μπμίμο υθμζ βκςνί-
γμοιε ηζξ πνήζεζξ, απμηεθείηαζ 
ζπεδυκ απμηθεζζηζηά απυ ηοηηανί-
κδ. Σμ ίδζμ ζζπφεζ ηαζ βζα ημ θζκάνζ. 
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Ζ ηοηηανίκδ πνδζζιμπμζείηαζ 
ηονίςξ βζα ηδκ παναβςβή πανηζμφ, 
πςνίξ αοηυ κα ζδιαίκεζ υηζ δεκ έπεζ 
ηαζ άθθεξ πνήζεζξ, πμο αθμνμφκ 
ηονίςξ πνμσυκηα βζα ηδ ζοιπφηκς-
ζδ πνςιάηςκ, ηδ ζηαεενμπμίδζδ 
ηνμθίιςκ, ηαθθοκηζηχκ η.ά. Σμ 
λφθμ, ααζζηυ ζοζηαηζηυ ημο μπμίμο 
είκαζ δ ηοηηανίκδ, άνπζζε κα 
πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ παναβςβή 
πανηζμφ ηαηά ημ 18μ αζχκα ηαζ απυ 
ηυηε έςξ ζήιενα μζ ηεπκζηέξ έπμοκ 
ελεθζπηεί ζε απίζηεοημ ααειυ. 
ήιενα έπμοιε ζηδ δζάεεζή ιαξ 
πμθθέξ πμζυηδηεξ πανηζμφ, ιε 
ζδζυηδηεξ πμο ιπμνμφκ κα ηαθφ-
ρμοκ ηάεε ακάβηδ ιαξ, αηυιδ ηαζ 
έκδοζδξ. Οζ ζδζυηδηεξ ημο πανηζμφ 
ελανηχκηαζ απυ ηζξ ίκεξ ημο θοημφ 
απυ ημ μπμίμ πνμένπεηαζ, υπςξ 
επίζδξ ηαζ απυ ηδκ ηεπκζηή πμο 
αημθμοεείηαζ. Ζ ηοηηανίκδ δίκεζ ζημ 
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πανηί ηα απαναίηδηα παναηηδνζ-
ζηζηά ζε υ,ηζ αθμνά ηδ ζηαεενυ-
ηδηα, ηδκ εθαζηζηυηδηα, ηδ 
ζηζθπκυηδηα ηηθ. 
Γζα κα θηζαπηεί ημ πανηί, ημ λφθμ 
πμθημπμζείηαζ ιε θοζζηέξ ηαζ πδιζ-
ηέξ δζαδζηαζίεξ. Με πδιζηή επελεν-
βαζία απμιαηνφκμκηαζ δζάθμνα 
οθζηά, ιε απμηέθεζια κα έπμοιε 
πανηί ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ. Πμθηυξ 
πμθφ ηαθήξ πμζυηδηαξ, υπςξ αοηυξ 
πμο θηζάπκεηαζ απυ ααιαάηζ, 
πνδζζιμπμζείηαζ βζα πανηί ιαηνάξ 
δζάνηεζαξ, ημ μπμίμ πνεζάγμκηαζ μζ 
ηνάπεγεξ, ή βζα εζδζηυ πανηί, υπςξ 
αοηυ απυ ημ μπμίμ θηζάπκμκηαζ ηα 
δζάθμνα θίθηνα. Δίκαζ πενίπμο 7 ή 
8 θμνέξ πζμ αηνζαυ απυ ημ ημζκυ 
πανηί ηαθήξ πμζυηδηαξ. 
Σα ηεθεοηαία πνυκζα βίκεηαζ πνμ-
ζπάεεζα κα ακαηοηθχκεηαζ έκα 
ιεβάθμ πμζμζηυ απυ ημ πανηί πμο 
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λμδεφμοιε. Γίκεηαζ αηυιδ πνμζπά-
εεζα κα αλζμπμζμφκηαζ ζςζηά ηα 
δάζδ, ηα μπμία ακακεχκμκηαζ 
ζοζηδιαηζηά. Σα ηεθεοηαία πνυκζα 
μζ ηεπκζηέξ έπμοκ ελεθζπεεί ηαζ είκαζ 
δοκαηυ κα πάνμοιε πανηί ζπεδυκ 
μπμζαζδήπμηε πμζυηδηαξ ιε ακαηφ-
ηθςζδ. Παναιέκεζ υιςξ δφζημθμ 
κα απμιαηνφκμοιε ηα ιεθάκζα ηαζ 
κα έπμοιε θεοηυ πανηί πςνίξ ηδ 
πνήζδ επζηίκδοκςκ πδιζηχκ. 
Δπζπθέμκ ακαηφηθςζδ ημο πνμεν-
πυιεκμο απυ ακαηφηθςζδ πανηζμφ 
ιπμνεί κα αμδεήζεζ κα απμθφβμο-
ιε ηδ νφπακζδ απυ ημ ηάρζιμ 
(αφλδζδ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα 
ηδξ αηιυζθαζναξ) ή ηδκ ηαθή ζε 
ήδδ ημνεζιέκεξ απυ απμννίιιαηα 
πενζμπέξ. 
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ΑΠΟΣΑΚΗΔΤΣΗΘΔ ΟΤΗΔ ΣΑ 
ΦΤΣΑ ΘΑΗ ΣΑ ΕΧΑ 
 

Γζα ηα θοηά, πμο βεκζηχξ είκαζ αηί-
κδηα, δεκ απμηεθεί ιεβάθμ ηυζημξ 
ημ κα απμεδηεφμοκ ηδκ πενίζζεζα 
πδιζηήξ εκένβεζαξ ιε ηδ ιμνθή α-
ιφθμο. Ακηίεεηα ηα γχα, πμο ιεηα-
ηζκμφκηαζ, ηδκ πενίζζεζα πδιζηήξ 
εκένβεζαξ απυ ηζξ ηνμθέξ, ηδκ 
απμεδηεφμοκ ιε ηδ ιμνθή θζπχκ. 
Σμ ιζηνυ αάνμξ ηςκ θζπχκ, ζε 
ζπέζδ ιε ηδ ιεβάθδ εζςηενζηή 
εκένβεζα πμο εβηθείμοκ, ηα ηαεζζηά 
ιζα εοημθμιεηαθενυιεκδ ηαζ 
ζοιποηκςιέκδ απμεήηδ εκένβεζαξ. 
Σα ιεηακαζηεοηζηά πμοθζά ηδξ 

Μαηνμσκίδζμ 

Μζηνμσκίδζμ 

Αθοζίδα  
ηοηηανίκδξ 
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 παηνίδαξ ιαξ (π.π. πεθζδυκζα) 
απμεδηεφμοκ πδιζηή εκένβεζα απυ 
ηζξ ηνμθέξ πμο ηαηακαθχκμοκ ημ 
ηαθμηαίνζ ζημ θίπμξ πμο ζοζζς-
νεφμοκ ζημ ζχια ημοξ. Έηζζ, υηακ 
ημ θεζκυπςνμ λεηζκμφκ ημ ηαλίδζ 
ημοξ βζα ημ Νυημ, έπμοκ ιαγί ημοξ 
έκα εθαθνφ ηαζ απμδμηζηυ ηαφζζιμ 
βζα ηδκ πηήζδ ημοξ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ιηπίδηα 
 

Σα θζπίδζα απμηεθμφκ είηε δμιζηά 
ζοζηαηζηά ηςκ ηοηηάνςκ (π.π. 
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ζοζηαηζηά ηςκ ιειανακχκ) είηε 
θεζημονβζηά (π.π. απμηαιζεοηζηέξ 
μοζίεξ). Κμζκυ παναηηδνζζηζηυ 
υθςκ ηςκ θζπζδίςκ είκαζ υηζ δε δζα-
θφμκηαζ ζημ κενυ. Απυ ηζξ ζδιακηζ-
ηυηενεξ ηαηδβμνίεξ θζπζδίςκ είκαζ 

ηα νπδέηεξα ιίπε, ηα θωζθνιηπί-

δηα ηαζ ηα ζηεξνεηδή. 
 

Οπδέηεξα ιίπε (ηξηγιπθεξίδηα) 
Έκα ιυνζμ μοδέηενμο θίπμοξ απμ-
ηεθείηαζ απυ ηνία ιυνζα θζπανχκ 
μλέςκ πμο έπμοκ εκςεεί ιε έκα 
ιυνζμ βθοηενυθδξ. 
Έκαξ ηνυπμξ δζάηνζζδξ ηςκ μοδέ-
ηενςκ θζπχκ ααζίγεηαζ ζημ ακ ηα 
θζπανά μλέα πμο πενζέπμοκ είκαζ 
ημνεζιέκα (πενζέπμοκ ιυκμ 
απθμφξ δεζιμφξ) ή αηυνεζηα 
(πενζέπμοκ ηαζ δζπθμφξ δεζιμφξ). 
Σα αηυνεζηα θίπδ, πμο είκαζ 
ζοπκυηενα ζηα θοηά πανά ζηα 
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γχα, ηείκμοκ, ζηζξ ζοκήεεζξ ζοκεή-
ηεξ, κα παναιέκμοκ οβνά (εθαζυθα-
δμ, ανααμζζηέθαζμ η.ά.). Ακηίεεηα ηα 
ημνεζιέκα θίπδ, πμο είκαζ ζοπκυ-
ηενα ζηα γχα πανά ζηα θοηά, ζηε-
νεμπμζμφκηαζ (αμφηονμ η.ά.). Σα 
θίπδ απμηεθμφκ βζα ημοξ μνβακζ-
ζιμφξ ζπμοδαίεξ απμεδηεοηζηέξ 
μοζίεξ, ηαεχξ, βζα ημ ίδζμ αάνμξ ιε 
ημοξ οδαηάκεναηεξ, πενζηθείμοκ 
δζπθάζζμ πμζυ εκένβεζαξ. ε μνζ-
ζιέκα γχα ηα θίπδ πμο ζοζζς-
νεφμκηαζ ζημκ οπμδυνζμ ζζηυ, εηηυξ 
απυ ημ υηζ είκαζ απμεήηεξ εκένβεζ-
αξ, παίγμοκ ηαζ εενιμιμκςηζηυ 
νυθμ. 
 
 
Τν απιό ηξηγιπθεξίδην απνηειείηαη 
από έλα κόξην γιπθεξόιεο ελωκέλν 
κε ηξία κόξηα ιηπαξώλ νμέωλ. 
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H2C – CH – CH2 
 

  HO   OH    OH 
 

     Γθοηενυθδ 
 

      H2C – CH – CH2 

 
       Ο       Ο          Ο 
 
Ο    C    C    O   C    O  
    
 
 
 
 
 
 
 
[ 

Μυνζμ  
ηνζβθοηενζδίμο 
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Φωζθνιηπίδηα 
 

Σα πενζζζυηενμ δζαδεδμιέκα θς-
ζθμθζπίδζα είκαζ αοηά πμο απμηε-
θμφκηαζ απυ έκα ιυνζμ βθοηενυθδξ 
ζοκδεδειέκμ ιε δφμ ιυνζα θζπανχκ 
μλέςκ, έκα ιυνζμ θςζθμνζημφ 
μλέμξ ηαζ έκα ιζηνυηενμ πμθζηυ 
ιυνζμ. Σα θςζθμθζπίδζα ειθακί-
γμοκ έκα ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ 
ζε ζπέζδ ιε ημ κενυ. Ζ ηεθαθή ημο 

ιμνίμο ημοξ είκαζ πδξόθηιε, εκχ 
ακηίεεηα δ μονά ημο ιμνίμο ημοξ 

είκαζ πδξόθνβε. Γζα ημ θυβμ αοηυ, 
υηακ ηα θςζθμθζπίδζα ημπμεεηδ-
εμφκ πάκς ζημ κενυ, ηείκμοκ κα 
ζπδιαηίζμοκ έκα θεπηυ ζηνχια, 
ζημ μπμίμ μζ οδνυθζθεξ ηεθαθέξ 
ανίζημκηαζ ιέζα ζημ κενυ, εκχ μζ 
οδνυθμαεξ μονέξ πνμαάθθμοκ έλς 
απυ ηδκ εθεφεενδ επζθάκεζα. 
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ηα ηφηηανα, επεζδή ηαζ ημ ελςηε-
νζηυ ηαζ ημ εζςηενζηυ ημοξ πενζ-
αάθθμκ είκαζ οδαηζηυ, ηα θςζθμθζ-
πίδζα αοευνιδηα ζοβηνμημφκ 
δζπθμζηζαάδα. Οζ οδνυθζθεξ ηεθα-
θέξ ημοξ ζηνέθμκηαζ πνμξ ημ οδαηζ-
ηυ ελςηοηηάνζμ ηαζ εκδμηοηηάνζμ 
πενζαάθθμκ, εκχ μζ οδνυθμαεξ 
μονέξ ημοξ «ηνφαμκηαζ» ζημ 
εζςηενζηυ ηδξ δζπθμζηζαάδαξ. Ζ 
«επζεοιία» ημο οδνυθμαμο ιένμοξ 
ηςκ θςζθμθζπζδίςκ κα απμθεφβεζ 
μπςζδήπμηε ημ κενυ ηάκεζ ηα 
ιυνζα αοηά κα έθημκηαζ ηαζ κα 
πνμζεββίγμοκ ζηεκά ημ έκα ιε ημ 
άθθμ. Γδιζμονβείηαζ έηζζ ιζα 
ζηαεενή δμιή. Ζ ζδζυηδηα αοηή είκαζ 
ζδιακηζηή βζα ηδ ζοβηνυηδζδ ηαζ 
ηδ θεζημονβζηυηδηα ηςκ ιειανακχκ 
ημο ηοηηάνμο, ηςκ μπμίςκ ηφνζμ 
δμιζηυ ζοζηαηζηυ είκαζ ηα 
θςζθμθζπίδζα. 
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Τδνυθμαδ μονά                   Τδνυθζθδ ηεθαθή 
  
 O 
  

 C = O 

  CH2   

 O 
 

 C = O = C = H 

                                                 O                         CH3 
  

 CH2=O–P–O–CH2CH2–N
+
–CH3 

 

                                                    O
-
                        CH3 

 

Δνκή θωζθνιηπηδίνπ (θωζθαηηδπινρνιίλε).  
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[ 

αέναξ                    οδνυθμαα  
                               ηιήιαηα 
κενυ         οδνυθζθα  
                                    ηιήιαηα 
 

Σπκπεξηθνξά ιηπηδίωλ ζην λεξό. 
Σρεκαηίδνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ λε-
ξνύ απιέο ζηηβάδεο κε ην πδξόθηιν 
ηκήκα ζε επαθή κε ην λεξό θαη ην 
πδξόθνβν λα παξακέλεη ζηνλ αέξα. 
 
Πξνζαλαηνιηζκόο ηωλ θωζθνιηπη-
δίωλ ζε πδαηηθό πεξηβάιινλ: (α) 
Μέζα ζην λεξό ηα κόξηα ηωλ ιηπη-
δίωλ πξνζαλαηνιίδνληαη κε ηηο πδξό-
θηιεο θεθαιέο πξνο ηελ πιεπξά ηνπ 
λεξνύ θαη ηηο πδξόθνβεο νπξέο ηνπο 
λα ζπγθιίλνπλ ζε κηα πξνζπάζεηα λα 
«απνθύγνπλ» ην λεξό. (β) Μηα δηπιν-
ζηηβάδα ιηπηδίωλ, όπωο απηή εκθα-
λίδεηαη ζηηο θπηηαξηθέο κεκβξάλεο. ( 
ε εηθόλα  ζηελ επόκελε ζειίδα ) 
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ηεξνεηδή 
 

Σα ζηενμεζδή δζαθένμοκ απυ ηα 
οπυθμζπα θζπίδζα ςξ πνμξ ηδ δμιή 
ημοξ. Έκα ζηενμεζδέξ, πμο είκαζ 
βκςζηυ πενζζζυηενμ βζα ηζξ ανκδ-
ηζηέξ ζοκέπεζεξ ημο, ζηδκ οβεία ιαξ, 
αθμφ πνμηαθεί ανηδνζμζηθήνοκζδ, 

είκαζ δ ρνιεζηεξόιε. Θα πνέπεζ κα 
ζδιεζχζμοιε ςζηυζμ υηζ δ πμθδ-

Νενυ 

Νενυ α. α. 

Τδνυθμαεξ  
μονέξ 

Τδνυθμαεξ  
μονέξ 

Νενυ 

Τδνυθζθεξ 
ηεθαθέξ 

Τδνυθζθεξ ηεθαθέξ 
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ζηενυθδ απμηεθεί πανάθθδθα 
ζοζηαηζηυ ηςκ ιειανακχκ ηςκ 
γςζηχκ ηοηηάνςκ. 
 

Α ΘΔΦΣΟΤΚΔ... 
 

Έκα άημιμ ανίζηεηαζ εδχ ηαζ πμθφ 
ηαζνυ ζε δίαζηα ιε παιδθά θζπανά, 
ιεηά απυ ζφζηαζδ βζαηνμφ ημο. 
Σεθεοηαία ημκ άημοζεξ κα θέεζ 
βειάημξ εκεμοζζαζιυ: «Θα ηαηεαά-
ζς ηδ πμθδζηενίκδ ιμο ζημ 
ιδδέκ». Πχξ εα ημο ελδβμφζεξ βζαηί 
αοηυ είκαζ υπζ ιυκμ έκαξ ακέθζηημξ 
αθθά ηαζ ακεπζεφιδημξ ζηυπμξ; 
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Ζ «ΥΟΙΖΣΔΡΗΛΖ» ΣΖ ΕΧΖ ΚΑ 
 

Ζ πμθδζηενυθδ (ζοκήεςξ ακαθένε-
ηαζ ςξ πμθδζηενίκδ) είκαζ έκα ζηε-
νμεζδέξ ημζκυ ζημοξ γςζημφξ μνβα-
κζζιμφξ ηαζ θοζζηά ζημκ άκενςπμ, 
ιζα ηαζ απμηεθεί ζοζηαηζηυ ηςκ 
ηοηηανζηχκ ιειανακχκ ημοξ. οπκά 
υιςξ δ εκαπυεεζδ πμθδζηενυθδξ, 
ζε ζοκδοαζιυ ιε άθθεξ μοζίεξ, ζηα 
ημζπχιαηα ηςκ αββείςκ πενζμνίγεζ 
ηδ δζαημιή ημοξ (ανηδνζμζηθήνοκ-
ζδ). Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια κα 
εθαηηχκεηαζ ή ηαζ κα δζαηυπηεηαζ 
ηεθείςξ δ νμή ημο αίιαημξ. Ακάθμ-
βα ιε ηδκ έηηαζδ ημο θαζκμιέκμο 
ηαζ ηδκ πενζμπή ζηδκ μπμία 
ζοιααίκεζ πνμηαθμφκηαζ πμθθέξ 
ακεπζεφιδηεξ ηαηαζηάζεζξ. ε υ,ηζ 
αθμνά ημκ άκενςπμ, ζ’ αοηέξ πενζ-
θαιαάκεηαζ μ εηθοθζζιυξ ηςκ 
ζζηχκ ή ηαζ μ εάκαηυξ ημοξ ελαζηίαξ 
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 δζαημπήξ ζηδκ πανμπή αίιαημξ,  
δ δδιζμονβία ενυιαςκ, πμο ιεηα-
θενυιεκμζ ιε ηδκ ηοηθμθμνία ημο 
αίιαημξ απμθνάγμοκ ηα αββεία ηαζ 
δ επζαάνοκζδ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ 
ηανδζάξ, πμο ενβάγεηαζ εκημκυηενα, 
χζηε κα ζηείθεζ ζε μθυηθδνμ ημκ 
μνβακζζιυ ηδκ απαναίηδηδ 
πμζυηδηα αίιαημξ. 
 
 
 
 
 

Δνκή ηνπ κνξίνπ ηεο ρνιεζηεξόιεο. 
 
 
 
 
 

Τκήκα ηεο ανξηήο ηνπ αλζξώπνπ κε 
ελαπνζέζεηο ιηπαξώλ θαη άιιωλ 
νπζηώλ ζηα ηνηρώκαηά ηεο. 

HO 

CH3 
CH3 
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μαανυηενεξ πενζπηχζεζξ είκαζ ηα 
εβηεθαθζηά επεζζυδζα απυ ηδκ 
απυθναλδ ή ηδ νήλδ ηςκ ανηδνζχκ 
ημο εβηεθάθμο ηαζ ηα ειθνάβιαηα 
ηδξ ηανδζάξ απυ ηδκ απυθναλδ 
ηςκ ζηεθακζαίςκ ανηδνζχκ. 
 

Σμ ηάπκζζια, δ ηαεζζηζηή γςή, δ 
δζαηνμθή ιε ηνμθέξ πμο πενζέπμοκ 
ζε οπεναμθζηή πμζυηδηα γςζηά 
θίπδ, ημ άβπμξ ηαζ ηθδνμκμιζημί 
πανάβμκηεξ εοκμμφκ ηδκ εκαπυεε-
ζδ θζπανχκ μοζζχκ ζηζξ ανηδνίεξ. 
144 
 .............................................................  

ΠΔΡΗΙΖΦΖ 
 

ημοξ μνβακζζιμφξ επζηναημφκ ηα 
ζημζπεία άκεναηαξ, οδνμβυκμ, 
μλοβυκμ ηαζ άγςημ, βζαηί αοηά ελα-
ζθαθίγμοκ ηδ ζηαεενυηδηα ηαζ 
πμζηζθμιμνθία ζηα αζμιυνζα. 
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Μέζα ζηα ηφηηανα μζ δμιζημί θίεμζ 
εκχκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε μιμζμπμ-
θζημφξ δεζιμφξ ζπδιαηίγμκηαξ ηα 
ιαηνμιυνζα. Σα αιζκμλέα εκχκμκηαζ 
ιεηαλφ ημοξ ιε πεπηζδζηυ δεζιυ 
ζπδιαηίγμκηαξ ηζξ πνςηεΐκεξ, πμο 
έπμοκ δμιζηυ ηαζ θεζημονβζηυ νυθμ. 
Σα κμοηθεμηίδζα εκχκμκηαζ ιεηαλφ 
ημοξ ζπδιαηίγμκηαξ ηα κμοηθεσηά 
μλέα (DNA ηαζ RNA). To DNA δμ-
ιείηαζ απυ δεζμλονζαμκμοηθεμηί-
δζα, εκχ ημ RNA δμιείηαζ απυ 
νζαμκμοηθεμηίδζα ηαζ ειθακίγεηαζ 
ςξ αββεθζαθυνμ RNA (mRNA), ςξ 
ιεηαθμνζηυ RNA (tRNA) ηαζ ςξ 
νζαμζςιζηυ RNA (rRNA).  
Σα ιυνζα ηδξ βθοηυγδξ εκχκμκηαζ 
ιεηαλφ ημοξ ζπδιαηίγμκηαξ πμθφ-
ζαηπανίηεξ. Οζ πμθοζαηπανίηεξ 
άιοθμ ηαζ βθοημβυκμ έπμοκ απμηα-
ιζεοηζηυ νυθμ, εκχ δ ηοηηανίκδ 
δμιζηυ νυθμ. 
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Μζα άθθδ ηαηδβμνία μνβακζηχκ 
εκχζεςκ ιεβάθμο ιμνζαημφ αά-
νμοξ είκαζ ηα θζπίδζα, πμο δζαηνί-
κμκηαζ ζε μοδέηενα θίπδ, ζε 
θςζθμθζπίδζα ηαζ ζε ζηενμεζδή. Σα 
μοδέηενα θίπδ είκαζ απμεήηεξ 
εκένβεζαξ. Σα θςζθμθζπίδζα έπμοκ 
δμιζηυ νυθμ ηαζ απυ ηα ζηενμεζδή 
δ πμθδζηενυθδ απμηεθεί ζοζηαηζηυ 
ηςκ ιειανακχκ ηςκ γςζηχκ 
ηοπάνςκ. 
 

ΔΡΧΣΖΔΗ     ΑΘΖΔΗ 
ΠΡΟΒΙΖΚΑΣΑ 
 

1. Σμπμεεηήζηε ζημ δζάβναιια πμο 
αημθμοεεί ημοξ υνμοξ: ζφκεεζδ, 
οδνυθοζδ, ιαηνμιυνζμ, ιμκμιενή. 
Δνιδκεφζηε ημ δζάβναιια. 
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[ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. διεζχζηε ηδκ έκδεζλδ  ή Λ 
δίπθα ζε ηάεε πνυηαζδ, ακάθμβα 
εάκ ημ κυδιά ηδξ είκαζ ακηίζημζπα 
ζςζηυ ή θάεμξ. 
α) Σμ ιυνζμ ημο RNA δζαθένεζ απυ 
ημ ιυνζμ ημο DNA, βζαηί ημ RNA 
είκαζ ηαηά αάζδ ιμκυηθςκμ.  
α) Σμ ιυνζμ ημο DNA πενζέπεζ ηδκ 
αγςημφπμ αάζδ μοναηίθδ (U).  

H––OH   H–– OH 

H––OH 
H––OH 

H2O H2O 

H –----OH 
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β) Σμ ιυνζμ ημο DNA πενζέπεζ ηδκ 
πεκηυγδ νζαυγδ. 
δ) Σμ ιυνζμ ημο DNA απμηεθείηαζ 
απυ δφμ πμθοκμοηθεμηζδζηέξ 
αθοζίδεξ πμο ζπδιαηίγμοκ δζπθή 
έθζηα,  
ε) Σμ ιυνζμ ημο RNA πενζέπεζ ηδκ 
αγςημφπμ αάζδ εοιίκδ (Σ),  
ζη) Σα ιμκμιενή ηςκ πνςηεσκχκ 
είκαζ ηα κμοηθεσηά μλέα. 
ε) Μία απυ ηζξ ζδζυηδηεξ ημο DNA 
είκαζ κα ιεηαθένεζ ηζξ βεκεηζηέξ 
πθδνμθμνίεξ αθθμζςιέκεξ ηαζ 
ηνμπμπμζδιέκεξ ζηζξ δφμ επυιεκεξ 
βεκζέξ. 
 
3. διεζχζηε ηδκ έκδεζλδ  ή Λ 
δίπθα ζε ηάεε πνυηαζδ, ακάθμβα 
εάκ ημ κυδια ηδξ είκαζ ακηίζημζπα 
ζςζηυ ή θάεμξ. 
α) To DNA είκαζ πνςηείκδ. 
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α) Σα κμοηθεμηίδζα είκαζ ηα ιμκμιε-
νή ηςκ πνςηεσκχκ. 
β) Ζ δμιή ηςκ πνςηεσκζηχκ ιμνίςκ 
ηαεμνίγεζ ηδ θεζημονβία ημοξ. 
δ) Σμ ιμκμιενέξ ηςκ πνςηεσκχκ 
είκαζ έκα ζάηπανμ. 
ε) Κάεε αιζκμλφ πενζέπεζ ζημ ιυνζυ 
ημο έκα ζηαεενυ ηιήια πμο μκμιά-
γεηαζ πθεονζηή μιάδα,  
ζη) Ζ έηεεζδ ηδξ πνςηεΐκδξ ζε 
αηναίεξ ηζιέξ ΡΖ μκμιάγεηαζ 
ιεημοζίςζδ, 
γ) Ζ ηαηάηαλδ ηςκ πνςηεσκχκ ζε 
δμιζηέξ ηαζ θεζημονβζηέξ βίκεηαζ ιε 
ηνζηήνζμ ηδ δμιή ημοξ.  
δ) Οζ οδαηάκεναηεξ δζαηνίκμκηαζ 
ιυκμ ζε ιμκμζαηπανίηεξ ηαζ δζζαη-
πανίηεξ.  
ε) Οζ δζζαηπανίηεξ πνμηφπημοκ 
απυ ηδκ ζοκέκςζδ δφμ κμοηθεμηζ-
δίςκ ηδξ αδεκίκδξ.  
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ζ) Οζ πμθοζαηπανίηεξ πνμηφπημοκ 
απυ ηδκ ζοκέκςζδ πμθθχκ 
αιζκμλέςκ. 
 
4. οιπθδνχζηε ηα ηεκά χζηε μζ 
πνμηάζεζξ κα απμδίδμοκ ημ ζςζηυ 
κυδια. 
Ακ ιία πνςηεΐκδ απμηεθείηαζ ιυκμ 
απυ ιζα ............... ................ ημ 
ηεθζηυ ζηάδζμ ηδξ δζαιυνθςζήξ ηδξ 
ιπμνεί κα είκαζ ιέπνζ ηαζ δ ηνζημ-
ηαβήξ δμιή. Σα θςζθμθζπίδζα 
ειθακίγμοκ έκα ζδζαίηενμ παναηηδ-
νζζηζηυ ζε ζπέζδ ιε ημ κενυ. Ζ 
ηεθαθή ημο ιμνίμο ημοξ είκαζ 
................ εκχ ακηίεεηα δ μονά ημο 
ιμνίμο ημοξ είκαζ................Σα 
ζηενμεζδή ακήημοκ ζηδκ εονφηενδ 
ηαηδβμνία ιαηνμιμνίςκ ηςκ 
............. ............ Ζ πμθδζηενίκδ 
απμηεθεί ζοζηαηζηυ ηςκ ................... 
ηςκ......................... ......................... . 
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Οζ ηφνζμζ πμθοζαηπανίηεξ είκαζ 
δ...................ημ.................., ηαζ ημ 
.................... Οζ ιμκμζαηπανίηεξ 
δζαηνίκμκηαζ ζε ................................. 
ηαζ ............................ Ζ ιαθηυγδ 
πνμηφπηεζ απυ ηδ δζάζπαζδ ημο 
..................ιε ηδ δζαδζηαζία ηδξ 
................... .Ζ θαηηυγδ είκαζ ημ 
ζάηπανμ ημο................... . 
Σα ιμκμιενή ηςκ δζαθμνεηζηχκ 
εζδχκ ιαηνμιμνίςκ ζοκδέμκηαζ 
ιεηαλφ ημοξ ιε ημκ ίδζμ πάκημηε 
ααζζηυ ιδπακζζιυ, πμο μκμιάγεηαζ 
................... .Καηά ηδ δζαδζηαζία 
αοηή ημ έκα ιμκμιενέξ πάκεζ έκα 
......................................................, 
εκχ ημ άθθμ ..................................... . 
Ακ ιεηαλφ ηςκ ιαηνμιμνίςκ ακαγδ-
ημφζεξ ημ πζμ δζαδεδμιέκμ ηαζ 
πμθοδζάζηαημ ζηδ ιμνθή ηαζ ηδ 
θεζημονβία ιυνζμ, ανβά ή βνήβμνα 
εα ηαηέθδβεξ ζηζξ .................... . 
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Οζ δφμ ηθχκμζ ημο DNA ζοβηναημφ-
κηαζ ιεηαλφ ημοξ ιε ....................... 
.................... .Σμ ιυνζμ ημο DNA 
θένεζ ηζξ .....................................Σμ 
ζφκμθμ ηςκ ιμνίςκ ημο DNA εκυξ 
ηοηηάνμο απμηεθεί ημ .......................  
....................... .To DNA ημο εοηανο-
ςηζημφ ηοηηάνμο ανίζηεηαζ ηονίςξ 
ιέζα ζημ................... .Μζηνυ ιένμξ 
ημο οπάνπεζ ζηα ιζημπυκδνζα ηαζ 
ζημοξ...................... 
 
5. Πενζβνάρηε ηα ηέζζενα επίπεδα 
μνβάκςζδξ ηςκ πνςηεσκχκ. 
 
6. Μζα πνςηεΐκδ πάκεζ ηδ θεζημονβζ-
ηυηδηά ηδξ φζηενα απυ εένιακζδ 

ζημοξ 80
μ
C Πχξ παναηηδνίγεηαζ ημ 

ζπεηζηυ θαζκυιεκμ ηαζ πμφ 
μθείθεηαζ; 
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7. To RNA δζαθένεζ απυ ημ DNA, 
βζαηί ημ RNA: α. είκαζ ζοκήεςξ 
ιμκυηθςκμ 
α. πενζέπεζ ημ ζάηπανμ νζαυγδ  
β. πενζέπεζ μοναηίθδ  
δ. βζα υθα ηα παναπάκς  
Δπζθέληε ηδ ζςζηή απάκηδζδ 
 
8. Πενζβνάρηε ηδ δμιή ηςκ κμοηθεσ-
κζηχκ μλέςκ (DNA, RNA). 
Ακαθέναηε ηζξ δζαθμνέξ ηςκ δφμ 
ιμνίςκ ζε υ,ηζ αθμνά ηδ δμιή, ηδ 
θεζημονβία ημοξ ηαζ ηζξ πενζμπέξ ημο 
ηοηηάνμο υπμο ζοκακηχκηαζ. 
 
9. Ακαθέναηε ημοξ ηονζυηενμοξ 
πμθοζαηπανίηεξ ηαζ ημ αζμθμβζηυ 
νυθμ ημο ηαεεκυξ. 
 
10. Ζ οπάθθδθμξ ημο ηοθζηείμο ημο 
ζπμθείμο ζαξ, ζαξ πνμηείκεζ έκα 
επζδυνπζμ, δζααεααζχκμκηάξ ζαξ, 
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υηζ δεκ πενζέπεζ οδαηάκεναηεξ. Ζ 
εηζηέηα ημο πνμσυκημξ ακαθένεζ υηζ 
πενζέπεζ ζαηπανυγδ. αξ είπε ηδκ 
αθήεεζα δ οπάθθδθμξ; Αζηζμθμβήζηε 
ηδκ απάκηδζή ζαξ. 
 

11. οιπθδνχζηε ημκ πίκαηα πμο 
αημθμοεεί: 

Καθξνκό-
ξην 

Κνλνκεξέο Ιεηηνπξγία 

DNA   

Γθοημβυκμ   

Έκγοιμ   

 
12. Γζηαζμθμβήζηε βζαηί είκαζ ζδια-
κηζηυξ μ νυθμξ ηδξ πθεονζηήξ 
μιάδαξ (R) ηςκ αιζκμλέςκ. 
 
13. Αζηζμθμβήζηε ημ βεβμκυξ υηζ ημ 
πθήεμξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ πνςηεσ-
κχκ πμο οπάνπμοκ ζε έκα ηφηηανμ 
ηαεμνίγεζ ημ πθήεμξ ηςκ 
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δζαθμνεηζηχκ θεζημονβζχκ ηαζ 
δμιζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο. 
 
14. Μζα πνςηεΐκδ έπεζ ιμνζαηυ 
αάνμξ 34.000 ηαζ απμηεθείηαζ απυ 
ηέζζενζξ πμθοπεπηζδζηέξ αθοζίδεξ, 
πμο είκαζ ακά δφμ υιμζεξ. Ακ δ ιία 
απυ αοηέξ έπεζ ιμνζαηυ αάνμξ 9.000 
ηαζ ημ ιέζμ ιμνζαηυ αάνμξ ηςκ 
αιζκμλέςκ είκαζ 100, κα ανείηε ημκ 
ανζειυ ηςκ αιζκμλέςκ ηάεε πμθφ-
πεπηζδζηήξ αθοζίδαξ. ΖΜ: Να ιδκ 
θδθεεί οπυρδ δ αθαίνεζδ ιμνίςκ 
κενμφ ηαηά ημ ζπδιαηζζιάηςκ 
πεπηζδζηχκ δεζιχκ. 
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Α ΔΡΔΤΝΖΟΤΜΔ... 
 

1. Δημζιάζηε έκα εκδιενςηζηυ θοθ-
θάδζμ βζα ημοξ οπυθμζπμοξ ιαεδηέξ 
ημο ζπμθείμο ζαξ, ιε ημ μπμίμ εα 
ημοξ εκδιενχκεηε βζα ηζξ επζπηχ-
ζεζξ ηδξ έθθεζρδξ ηςκ ζημζπείςκ 
Na, Κ, I, Ρ, Fe, Ca, Mg, Zn, Co απυ 
ηδ δίαζηά ιαξ. Ακαθέναηε επίζδξ 
πμζα είκαζ ηα ηονζυηενα ηνυθζια – 
πδβέξ αοηχκ ηςκ ζημζπείςκ. 
 
2. Δημίιαζε ιυκμξ ή ζε ζοκενβαζία 
ιε άθθμοξ ζοιιαεδηέξ ζμο έκα 
άνενμ βζα ηδκ ημπζηή εθδιενίδα 

ζπεηζηυ ιε ηδ ρνιεζηεξόιε (ρνιε-
ζηεξίλε). Θα πνέπεζ ι’ αοηυ κα 
εκδιενχκεηε ιε απθυ ηνυπμ, ηαζ 
πανάθθδθα ιε επζζηδιμκζηή αηνί-
αεζα, βζα ημ είδμξ ημο ιμνίμο αοημφ 
ηαζ ημ νυθμ ημο ζηδ θεζημονβία ημο 
ηοηηάνμο ηαζ βεκζηυηενα ημο μνβα-
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κζζιμφ. Πμζα είκαζ δ ζπέζδ ημο 
ιμνίμο αοημφ ιε ηδκ ανηδνζμζηθή-
νοκζδ, ηα ηανδζαηά ηαζ ηα εβηεθα-
θζηά επεζζυδζα, ηδκ πανειπυδζζδ 
ηδξ ηοηθμθμνίαξ ζηα άηνα; Πχξ 
ιπμνεί κα ειπθέηεηαζ δ ορδθή 
ανηδνζαηή πίεζδ ιε ηα παναπάκς 
θαζκυιεκα; Θα ήηακ επίζδξ εκδζα-
θένμκ κα δζενεοκήζεηε, αλζμπμζχ-
κηαξ ςξ πδβέξ πθδνμθυνδζδξ ηζξ 
οπδνεζίεξ οβείαξ ηαζ εζδζημφξ 
επζζηήιμκεξ ηδξ πενζμπήξ ζαξ, ημ 
πμζμζηυ ηςκ αηυιςκ ιε ζπεηζηά 
πνμαθήιαηα ηαζ ηδ ζπέζδ ημο 
ηνυπμο γςήξ ημοξ (είδμξ δζαηνμ-
θήξ, ηάπκζζια, ζςιαηζηή άζηδζδ 
η.ά.) ιε ηδκ ειθάκζζδ ηςκ παναπά-
κς πνμαθδιάηςκ. 
 
3. Γζενεοκήζηε ημ νυθμ ηδξ ηοηηανί-
κδξ ςξ ζοζηαηζημφ ηςκ ηνμθχκ 
ζημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ, θαι-
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αάκμκηαξ οπυρδ υηζ δε δζαζπάηαζ 
ηαηά ηδκ πέρδ. 
 
4. Γζενεοκήζηε ημοξ θυβμοξ βζα 
ημοξ μπμίμοξ μνζζιέκεξ ιμκάδεξ 
επελενβαζίαξ ηνμθίιςκ «οδνμβμ-
κχκμοκ» ηα θοηζηά έθαζα πνζκ ηα 
δζαεέζμοκ ζηα ηαηαζηήιαηα ηνμθί-
ιςκ. Απυ ηδκ άπμρδ ηδξ οβείαξ, ηζ 
είκαζ πνμηζιυηενμ κα ηαηακαθχκμο-
ιε, ηα οδνμβμκςιέκα θοηζηά έθαζα 
ή ηα ιδ οδνμβμκςιέκα; 
Πνμζπαεήζηε κα ηεηιδνζχζεηε ηδκ 
άπμρή ζαξ ηαζ εκδιενχζηε βζα ηα 
απμηεθέζιαηα ηδξ ένεοκάξ ζαξ ηαζ 
ημοξ οπυθμζπμοξ ιαεδηέξ ημο 
ζπμθείμο ζαξ, ιε έκα άνενμ ζηδ 
ζπμθζηή εθδιενίδα ή έκα εκδιενς-
ηζηυ θοθθάδζμ πμο εα εημζιάζεηε 
ζπεηζηά ιε ημ εέια ηαζ εα ημοξ ημ 
ιμζνάζεηε. 
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5. Τπμεέζηε υηζ έπεηε ηδκ εοεφκδ 
ηδξ πνμεημζιαζίαξ ημο θαβδημφ βζα 
ιζα ηαηαζηήκςζδ ηαζ εέθεηε ημ 
θαβδηυ κα είκαζ οβζεζκυ βζα ημοξ 
ηαηαζηδκςηέξ, εα πνδζζιμπμζμφ-
ζαηε θοηζηυ θάδζ (π.π. εθζάξ) ή 
γςζηυ αμφηονμ; Απακηήζηε, αθμφ 
ενεοκήζεηε ημ εέια. Δλδβήζηε ηαζ 
ζημοξ ζοιιαεδηέξ ζαξ βζα πμζμ 
θυβμ εα παίνκαηε ηδ ζοβηεηνζιέκδ 
απυθαζδ. 
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Με απυθαζδ ηδξ Δθθδκζηήξ Κοαένκδζδξ 
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Γοικαζίμο ηαζ ημο Λοηείμο ηοπχκμκηαζ 
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