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Πού συναντάμε τους μικροοργανισμούς; 
Παντού!!! Οι πιο γνωστές  «κρυψώνες» 
είναι το πληκτρολόγιο του υπολογιστή, 
τα χέρια μας,  τα νομίσματα και το σάλιο 
μας.  

Πολλοί μικροοργανισμοί βρίσκονται στο σώμα μας και έχουν τη δυνατότητα 
είτε να προκαλέσουν ασθένειες είτε να μας προστατεύσουν από αυτές. 
Για να τους «δούμε» τους «ταΐζουμε» να μεγαλώσουν και αν θέλουμε να τους  
«εξαφανίσουμε» χρησιμοποιούμε αντιβιοτικά.

Οι μικροοργανισμοί μας βοηθούν να φτιάξουμε προϊόντα, όπως το γιαούρτι 
και η μπύρα, αλλά και σύγχρονα προϊόντα βιοτεχνολογίας ή φάρμακα. 



Ο άνθρωπος αποτελείται από 
15.000.000.000-50.000.000.000  κύτταρα 
ενώ η αμοιβάδα μόνο από 1. 

Παρουσιάζουν όλα τα              
χαρακτηριστικά της ζωής: 
o  τρέφονται, 
o  απεκκρίνουν,
o  Αναπτύσσονται,
o  ∆ιαφοροποιούνται,
o  κινούνται (ανάλογα με τον τύπο τους), 
o  δέχονται ερεθίσματα και αντιδρούν,
o  πολλαπλασιάζονται και γερνούν.

Τι είναι, λοιπόν, αυτό που διαχωρίζει εμάς από μια αμοιβάδα, το φύλο ενός 
τριαντάφυλλου, ένα βακτήριο ή τον ιό Ebola? 



Κάθε δευτερόλεπτο που 
περνάει ο ανθρώπινος 
οργανισμός εκτελεί 
χιλιάδες διεργασίες 
εκμεταλλευόμενος 
πληροφορίες που 
βρίσκονται στο  DNA.

Τα διαφορετικά κύτταρα του ανθρώπινου σώματος 
μεταφέρουν στο DNA τους την ίδια πληροφορία. 
Προκειμένου να επιτελέσουν τις διάφορες καθημερινές 
τους λειτουργίες αυτές οι πληροφορίες πρέπει να 
μεταφερθούν από το DNA που είναι στον πυρήνα στα 
υπόλοιπα τμήματα του κυττάρου.  

Πώς μεταφέρεται η χρήσιμη πληροφορία και πως αξιοποιείται για να 
επιτελέσει το κύτταρο τις λειτουργίες του; 



Η ονομασία πρωτεΐνες προέρχεται από 
το ρήμα "πρωτεύω" και σημαίνει την 
εξαιρετική σημασία που έχουν οι 
πρωτεΐνες για την υγεία του ανθρωπίνου 
σώματος. 

Αποτελούνται από άνθρακα, υδρογόνο, οξυγόνο & άζωτο      
και διαφέρουν ως προς τη χημική τους σύσταση από τα 
λιπίδια και τους υδατάνθρακες γιατί περιέχουν άζωτο καθώς 
και άλλα στοιχεία όπως θείο, φώσφορο και σίδηρο. 

Στην ΠΡΩΤΕΪΝΟΧΩΡΑ θα γνωρίσετε τη φωσφορυλάση του γλυκογόνου ένα 
ένζυμο με ρόλο κλειδί στον οργανισμό μας όταν χρειαζόμαστε ενέργεια 
δηλαδή γλυκόζη.



Τι  είναι στα αλήθεια ένας Κρύσταλλος;
Το διαμάντι είναι κρύσταλλος. Όμως κρύσταλλοι 
υπάρχουν παντού στην καθημερινότητα μας από 
αρχαιοτάτων χρόνων
•  Πηγή έμπνευσης για αλχημιστές & συγγραφείς
•  Πηγή θαυμασμού έρευνας & ανακαλύψεων για 
τους επιστήμονες

•  Πηγή ενθουσιασμού για τα παιδιά

Πώς ένας κρύσταλλος μπορεί να μας κατευθύνει 
στον σχεδιασμό ενός φαρμάκου;

Το ξέρατε ότι οι κρύσταλλοι αποτελούνται από ένα 
επαναλλαμβανόμενο μοτίβο μορίων; 

Ελάτε  να  φτιάξουμε  τους  δικούς  μας  κρυστάλλους  μέσα  σε 
δευτερόλεπτα με ένα «μαγικό» άγγιγμα! 
Μαζί θα  παρατηρήσουμε την ανάπτυξη και τη μορφολογία τους. 

Ας κρυσταλλοδρομήσουμε παρέα λοιπόν!!!!



Συνταγή για να φτιάξετε τους δικούς σας κρυστάλλους

•  Χρησιμοποιήστε οξικό νάτριο (ένυδρο κατά προτίμηση).
•  Θερμάνεται  το  οξικό  νάτριο  σε  θερμαινόμενη  πλάκα  προσθέτοντας 
ελάχιστο νερό μέχρι το διάλυμα να γίνει διαυγές.

•  Μεταφέρετε  το  διάλυμμα  σε  ένα  ποτήρι  &  περιμένετε  να  φθάσει  σε 
θερμοκρασία δωματίου

•  Αγγίξτε το διάλυμα με μια βελόνα ή μια οδοντογλυφίδα à 
Οι κρύσταλλοι αρχίζουν να σχηματίζονται 

•  Αν τοποθετήσετε τα χέρια σας κοντά στο δοχείο θα αντιληφθείτε πώς 
αλλάζει η θερμοκρασία του δοχείου



Τα γαλακτώματα βρίσκονται παντού 
γύρω μας... Στις κρέμες σώματος, το 
γάλα, το βούτυρο αλλά ακόμα και σε πιο 
περίεργα μέρη όπως η κουζίνα της 
μαμάς. 

Είναι μίγματα φτιαγμένα από νερό και λάδι, «παντρεμένα» μεταξύ τους με 
ενώσεις που ονομάζουμε επιφανειενεργές. Μια τέτοια ουσία είναι το Σαπούνι. 
Τα γαλακτώματα έχουν την ιδιότητα να «κρύβουν» ουσίες που φοβούνται το 
νερό ή το λάδι όπως οι βιταμίνες, τα θρεπτικά στοιχεία, οι πρωτεΐνες, ακόμα 
και τα φάρμακα. Έλα να βρούμε ΜΑΖΙ τι έχει κρυφτεί στις κρέμες μας…







Η έκφραση in silico χρησιμοποιείται για βιολογικά 
πειράματα που υλοποιούνται μέσω «εκτέλεσης μιας 
διαδικασίας σε υπολογιστή ή μέσω προσομοίωσης 
σε υπολογιστή.»

•  Οι in silico μελέτες είναι χρησιμοποιούνται ευρέωςγια την πρόβλεψη της 
αλληλεπίδρασης των φαρμάκων με το σώμα και με παθογόνους παράγοντες.

•  Στόχος των in silico μελετών είναι 
o  η πρόβλεψη της δράσης γνωστών φαρμάκων σε ασθένειες για τις οποίες δεν 
υπάρχει φαρμακευτική αγωγή, 

o  η ανακάλυψη νέων αποτελεσματικότερων φαρμάκων
•  Ελάτε να μιλήσουμε για τις πρωτεΐνες, την in silico διαδικασία σχεδιασμού ενός 
φαρμάκου, να δούμε σε προγράμματα προσομοίωσης και βίντεο την τρισδιάστατη 
δομή των πρωτεϊνών, και να αναφερθούμε στις επαγγελματικές ευκαιρίες που 
υπάρχουν στον τομέα της Βιοπληροφορικής . 



ΙΝ SILICO ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS 

h0p://
www.chemeddl.org/
resources/
models360/
models.php	  

h0p://
nanospace.molecular
ium.com/	  

h0p://
learn.geneFcs.utah.e
du/content/
molecules/builddna/	  

h0p://
www.sciencegeek.ne
t/Molecules/
molecule.shtml	  

h0p://ieet.org/
index.php/tpwiki/
In_silico_biology	  

h0p://
www.taverna.org.uk/
introducFon/what-‐is-‐
in-‐silico-‐
experimentaFon/	  
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