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Αγαπητέ μαθητή, 
αγαπητή μαθήτρια,

Η Βιολογία είναι η επιστήμη που μελετά τους 
ζωντανούς οργανισμούς. Το βιβλίο της Βιολο-
γίας που έχεις στα χέρια σου πραγματεύεται 
τρία πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία συνδέ-
ονται άμεσα με την καθημερινή σου ζωή.

Στο πρώτο κεφάλαιο, «Άνθρωπος και 
Υγεία», θα γνωρίσεις όλους εκείνους τους πα-
ράγοντες που απειλούν την υγεία του ανθρώ-
που, τα κυριότερα νοσήματα, τους τρόπους με 
τους οποίους ο ανθρώπινος οργανισμός αντι-
δρά, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους 
μπορείς να διαφυλάξεις την υγεία σου.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, «Άνθρωπος και Πε-
ριβάλλον», θα γνωρίσεις τη δομή και τη λει-
τουργία των οικοσυστημάτων, καθώς και τα 
προβλήματα που έχουν προκαλέσει στη βιό-
σφαιρα οι ανθρώπινες δραστηριότητες.

Στο τρίτο κεφάλαιο, «Εξέλιξη», θα γνωρί-
σεις τι υποστηρίζει η επιστήμη της Βιολογίας 
σχετικά με την προέλευση και την εξέλιξη των 
ειδών.

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει:
 Κυρίως κείμενο με εικόνες και λεζάντες, τα 
οποία αποτελούν την εξεταστέα ύλη.

 Παραθέματα, τα οποία αναφέρονται σε θέ-
ματα επίκαιρα ή ιστορικά και είναι σχετικά 
με την ύλη που διδάσκεσαι. Τα παραθέματα 
δεν αποτελούν εξεταστέα ύλη.

 Θέματα, με τίτλο «Σκεφτείτε», για προβλη-
ματισμό και συζήτηση στην τάξη.

 Πίνακες, το περιεχόμενο των οποίων δεν 
αποτελεί εξεταστέα ύλη.

 Λέξεις - Κλειδιά, κατάλογο με τους βασι-
κούς όρους κάθε ενότητας.

 Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα, τα 
οποία θα σου δώσουν την ευκαιρία να 
εφαρμόσεις τις γνώσεις που απέκτησες στην 
επίλυση διάφορων προβλημάτων.

 Δραστηριότητες ή προτάσεις για μικρές 
έρευνες, τις οποίες μπορείς να υλοποιήσεις 
στο πλαίσιο μιας ομαδικής ή ατομικής ερ-
γασίας. Οι δραστηριότητες αυτές θα σε βο-
ηθήσουν να αναπτύξεις επιστημονικές δεξι-
ότητες (συλλογή δεδομένων, επεξεργασία, 
συμπεράσματα) και να ασκήσεις την ικανό-
τητα να αναζητάς πληροφορίες από διάφο-
ρες πηγές όπως βιβλιοθήκες, επιστημονικά 
περιοδικά, ειδικούς επιστήμονες κλπ.

Ελπίζουμε ότι, παρ’ όλη την αγωνία σου για 
τις τελικές εξετάσεις, θα καταφέρεις να δεις τη 
Βιολογία όπως πραγματικά της αξίζει: ως μια 
σύγχρονη και δυναμική επιστήμη, που βρί-
σκεται στο απόγειο της ανάπτυξής της.

Οι συγγραφείς
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Ανθρωπος 
κΑι  

ΥγειΑ

«Κάλλιον του θεραπεύειν  
το προλαμβάνειν».

Ιπποκράτης

Κεφάλαιο 1
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1. ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

1.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ο άνθρωπος, αν και ζει σε ένα περιβάλ-
λον που συνεχώς μεταβάλλεται, διαθέτει μη-
χανισμούς που διατηρούν σταθερό το εσω-
τερικό του περιβάλλον, εξασφαλίζοντας έτσι 
την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και 
επομένως την επιβίωσή του.

Η ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί 
σταθερές τις συνθήκες του εσωτερικού του 
περιβάλλοντος (θερμοκρασία, συγκεντρώ-
σεις διάφορων συστατικών κτλ.), παρά τις 
εξωτερικές μεταβολές, ονομάζεται ομοιό-
σταση.

Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν 
ομοιοστατικοί μηχανισμοί που ρυθμίζουν:

• τη θερμοκρασία του σώματος (δέρμα),
• τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα,
• το pH του αίματος, που πρέπει να είναι 

σταθερό στο 7,4,
• τα επίπεδα του CΟ2 στο αίμα.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγ-

ματα ομοιοστατικού μηχανισμού στον άνθρω-
πο είναι ο μηχανισμός ρύθμισης της θερμο-
κρασίας του σώματος στους 36,6 °C. Πιο συ-
γκεκριμένα, στην περίπτωση που βρεθούμε 
σε ένα χώρο με θερμοκρασία μεγαλύτερη 
από τους 36,6 °C, η θερμότητα που φθάνει 
συνεχώς από το περιβάλλον στο σώμα μας 
τείνει να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασί-
ας του. Ωστόσο η αύξηση αυτή δε συμβαίνει, 
εξαιτίας μιας σειράς διαδοχικών αντιδράσεων 
στις οποίες κύριο ρόλο παίζει ο εγκέφαλος. 
Αρχικά οι θερμοϋποδοχείς του δέρματός μας, 
δηλαδή τα ειδικά νευρικά σωμάτια που ανι-
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χνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας του 
περιβάλλοντος, «ειδοποιούν» τον εγκέφαλο 
για την αύξηση της θερμοκρασίας με μηνύ-
ματα που αποστέλλουν στο κέντρο των γενι-
κών αισθήσεων του εγκεφάλου. Στη συνέχεια 
το ειδικό κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας, 
με μηνύματα που αποστέλλει στους ιδρωτο-
ποιούς αδένες και στα αγγεία της επιφάνειας 
του δέρματος, προκαλεί έκκριση ιδρώτα και 
διαστολή των αγγείων αντίστοιχα. Ο συνδυ-
ασμός αυτών των δύο αντιδράσεων συμβάλ-
λει στη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώ-
ματός μας με τον εξής τρόπο: τα αγγεία που 
έχουν διασταλεί φέρουν μεγάλες ποσότητες 
αίματος προς την επιφάνεια του δέρματος, 
η οποία όμως έχει ψυχθεί λόγω της εξάτμι-
σης του ιδρώτα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 
αίμα που φθάνει στα αιμοφόρα αγγεία του 
δέρματος να ψύχεται και επιστρέφοντας με 
την κυκλοφορία στο εσωτερικό του οργανι-
σμού μας να αποτρέπει την αύξηση της θερ-
μοκρασίας του.

Κάθε διαταραχή της ομοιόστασης μπο-
ρεί να προκαλέσει την εκδήλωση διάφορων 
ασθενειών. Τέτοιες διαταραχές μπορεί να 
οφείλονται σε παθογόνους μικροοργανι-
σμούς, σε ακραίες μεταβολές των περιβαλ-
λοντικών συνθηκών (θερμοκρασία, ακτινο-
βολίες, διαθεσιμότητα οξυγόνου), ενώ συχνά 
είναι απόρροια του τρόπου ζωής (κάπνισμα, 
αλκοόλ κτλ.).

Όταν διαταράσσεται η ομοιόσταση, ο ορ-
γανισμός αντιδρά για να την αποκαταστήσει. 
Η αδυναμία αποκατάστασης της ομοιόστα-
σης μπορεί να οδηγήσει σε ανεπανόρθωτη 
βλάβη του οργανισμού, ακόμη και στο θά-
νατο.

Σκεφτείτε...

Για ποιο λόγο τρέμουμε, όταν κρυώνουμε;

Εικόνα 1.1: Ρύθμιση θερμοκρασίας στο ανθρώπινο σώμα

•  Συστολή αιμοφόρων 
αγγείων

• Ανόρθωση τριχών
• Ρίγος

•  Διαστολή αιμοφόρων 
αγγείων

• Εφίδρωση
• Τρίχες κοντά στο δέρμα

θερμοϋποδοχέας θερμοϋποδοχέας

ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

η θερμοκρασία 
του σώματος 

ανεβαίνει

ΔΕΡΜΑ ΔΕΡΜΑ

η θερμοκρασία 
του σώματος 

πέφτει

36,6 οC 
φυσιολογική 
θερμοκρασία 

σώματος

36,6 οC 
φυσιολογική 
θερμοκρασία 

σώματος
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Επειδή ένα σημαντικό ποσοστό των ασθε-
νειών που προσβάλλουν τον άνθρωπο οφεί-
λεται σε παθογόνους μικροοργανισμούς, 
σκόπιμο είναι να ασχοληθούμε με τη μελέτη 
της δομής και των μηχανισμών αναπαραγω-
γής αυτών των μικροοργανισμών. Στη συνέ-
χεια θα μελετήσουμε έναν ιδιαίτερο ομοιο-
στατικό μηχανισμό (ανοσοβιολογικό σύστη-
μα) του ανθρώπου με τον οποίο γίνεται η 
αναγνώριση και η εξουδετέρωση των παθο-
γόνων μικροοργανισμών.

1.2 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Γενικά, ως μικροοργανισμοί ή μικρόβια 
χαρακτηρίζονται εκείνοι οι οργανισμοί τους 
οποίους δεν μπορούμε να διακρίνουμε με 
γυμνό μάτι, γιατί έχουν μέγεθος μικρότερο 
από 0,1 mm.

Πολλοί από τους μικροοργανισμούς, 
όπως για παράδειγμα τα νιτροποιητικά βα-
κτήρια, περνούν όλη τη ζωή τους στο φυσικό 
περιβάλλον. Άλλοι, προκειμένου να επιβιώ-
σουν και να αναπαραχθούν, περνούν ένα 
μέρος ή ολόκληρη τη ζωή τους στο εσωτε-
ρικό κάποιου άλλου οργανισμού. Οι μικρο-
οργανισμοί αυτοί χαρακτηρίζονται ως παρά-
σιτα και ο οργανισμός που τους «φιλοξενεί» 
ως ξενιστής.

Μερικοί ωστόσο από τους μικροοργανι-
σμούς που χρησιμοποιούν τον άνθρωπο ως 
ξενιστή τους μπορεί να προκαλέσουν διατα-
ραχές στην υγεία του. Οι μικροοργανισμοί 
αυτοί ονομάζονται παθογόνοι.

Οι περισσότεροι όμως μικροοργανισμοί 
όχι μόνο δεν είναι βλαβεροί για τον άνθρω-
πο, αλλά αντίθετα είναι χρήσιμοι ή και απα-
ραίτητοι, καθώς συμμετέχουν σε σημαντικές 
διεργασίες (όπως η αποικοδόμηση της νε-
κρής οργανικής ύλης) ή χρησιμοποιούνται 
από τον άνθρωπο για την παραγωγή ου-
σιών χρήσιμων σε διάφορους τομείς (π.χ. 
υγεία, διατροφή κτλ.).

Άλλοι μικροοργανισμοί, όπως το βακτή-
ριο Escherichia coli που ζει στο έντερο, όταν 

βρίσκονται σε μικρό αριθμό και δε μετανα-
στεύουν σε άλλους ιστούς και όργανα, απο-
τελούν φυσιολογική μικροχλωρίδα για τον 
άνθρωπο, είτε διότι παράγουν χρήσιμες 
χημικές ουσίες τις οποίες ο άνθρωπος δεν 
μπορεί να συνθέσει μόνος του (π.χ. βιταμί-
νη Κ από την Ε. coli) είτε διότι συμβάλλουν 
στην άμυνα του οργανισμού. Αν όμως, για 
κάποιο λόγο, αυξηθούν (π.χ. επειδή ο ξε-
νιστής παρουσιάζει μειωμένη αντίσταση) ή 
βρεθούν σε άλλους ιστούς, τότε προκαλούν 
την εκδήλωση ασθενειών. Οι μικροοργανι-
σμοί αυτοί χαρακτηρίζονται ως δυνητικά 
παθογόνοι.

1.2.1 Κατηγορίες παθογόνων μικροορ-
γανισμών

Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί μπορεί 
να είναι ευκαρυωτικοί, προκαρυωτικοί ή ιοί. 
Στους ευκαρυωτικούς ανήκουν τα πρωτόζωα 
και οι μύκητες, ενώ στους προκαρυωτικούς 
τα βακτήρια. Οι ιοί αποτελούν ακυτταρικές, 
μη αυτοτελείς μορφές ζωής.

Ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί
Πρωτόζωα: Τα πρωτόζωα είναι μονοκύτ-

ταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί. Τα περισσό-
τερα αναπαράγονται μονογονικά με διχοτό-
μηση. Κινούνται είτε σχηματίζοντας ψευδο-
πόδια (αμοιβάδα) είτε με τις βλεφαρίδες ή τα 
μαστίγια που διαθέτουν.

Εικόνα 1.2α: Ιστολυτική αμοιβάδα, πρωτόζωο  
που προκαλεί δυσεντερία.

πυρήνας

κυτταρική 
μεμβράνη

κυτταρόπλασμα
εγκλωβισμένο 

ερυθρό αιμοσφαίριο
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Από τα παθογόνα πρωτόζωα είναι σκόπι-
μο να αναφερθούν το πλασμώδιο (μεταδί-
δεται από τα κουνούπια και προκαλεί ελονο-
σία), το τρυπανόσωμα (μεταδίδεται από τη 
μύγα τσετσέ και προκαλεί την ασθένεια του 
ύπνου), η ιστολυτική αμοιβάδα (προκαλεί 
αμοιβαδοειδή δυσεντερία), το τοξόπλασμα 
(μεταδίδεται από τα κατοικίδια ζώα, προσβάλ-
λει βασικά όργανα όπως τους πνεύμονες, το 
ήπαρ και το σπλήνα και προκαλεί αποβολές 
στις εγκύους).

Πίνακας 1.1: Παθογόνα πρωτόζωα

Είδος Παθογόνος δράση
Entamoeba histolytica Αμοιβαδοειδής δυσεντερία
Trichomonas hominis Οξεία κολπίτιδα ή χρόνια ουρηθρίτιδα
Giardia Lamblia Φλεγμονή εντερικού βλεννογόνου
Leishmania donovani Αναιμία, προσβάλλει ήπαρ, σπλήνα και μυελό των οστών
Trypanosoma gambiense Νόσος του ύπνου
Plasmodium vivax Ελονοσία
Toxoplasma gondii Πνευμονία, διόγκωση σπλήνα, ήπατος και λεμφαδένων
Pneumonocystis carinii Πνευμονία
Balantium coli Δυσεντερία

Εικόνα 1.2β: Η μετάδοση της αμοιβαδοειδούς δυσεντερίας

Εικόνα 1.3: Ερυθροκύτταρα που έχουν 
προσβληθεί από πλασμώδιο.

Μολυσμένο νερό 
ή μολυσμένα τρόφιμα

περνά στο πεπτικό 
σύστημα στο ήπαρ 

πολλαπλασιάζεται

η αμοιβάδα εισέρχεται στο αίμα

αμοιβάδες στα  
κόπρανα που μπορεί  
να μολύνουν το νερό
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Μύκητες: Οι μύκητες είναι ευκαρυωτικοί 
μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι οργανισμοί. 
Οι περισσότεροι μύκητες αποτελούνται από 
απλούστερες νηματοειδείς δομές, τις υφές.

Οι μύκητες παρασιτούν σε ζωντανούς 
οργανισμούς ή ζουν ελεύθεροι στο έδαφος, 
στο νερό, στον αέρα, στα τρόφιμα. Πολλοί 
από αυτούς αναπαράγονται μονογονικά με 
απλή διχοτόμηση, ενώ άλλοι αναπαράγονται 
με εκβλάστηση. Σ’ αυτούς τους τελευταίους 
σχηματίζεται σε κάποιο σημείο του αρχικού 
κυττάρου ένα εξόγκωμα, το εκβλάστημα, το 
οποίο, όταν αναπτυχθεί αρκετά, είτε παρα-
μένει ενωμένο με το γονικό οργανισμό είτε 
αποκόβεται από αυτόν και ζει πλέον ως αυ-
τοτελής οργανισμός.

Τα νοσήματα που προκαλούνται στον άν-
θρωπο από παθογόνους μύκητες ονομάζο-
νται μυκητιάσεις. Η Candida albicans (κά-
ντιντα η λευκάζουσα), ανάλογα με το όργα-
νο που προσβάλλει, μπορεί να προκαλέσει 
πνευμονική καντιντίαση, κολπίτιδα, στομα-
τίτιδα. Τα δερματόφυτα αποτελούν μια ει-
δική κατηγορία μυκήτων που προσβάλλουν 
το δέρμα, ιδιαίτερα το τριχωτό μέρος της κε-
φαλής, αλλά και τις μεσοδακτύλιες περιοχές 
των ποδιών προκαλώντας ερυθρότητα και 
έντονο κνησμό.

Προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί

Βακτήρια: Τα βακτήρια είναι προκαρυω-
τικοί οργανισμοί, δηλαδή δε διαθέτουν οργα-
νωμένο πυρήνα. Συνήθως σχηματίζουν αθροί-
σματα, τις αποικίες. Το σχήμα τους μπορεί να 
είναι ελικοειδές (σπειρύλλια), σφαιρικό (κόκκοι) 
ή ραβδοειδές (βάκιλοι).

Το γενετικό τους υλικό (DNA) βρίσκεται 
κατά κανόνα σε μια συγκεκριμένη περιοχή, 
που ονομάζεται πυρηνική περιοχή (πυ-
ρηνοειδές). Συχνά διαθέτουν, επιπλέον, μι-
κρότερα μόρια γενετικού υλικού, τα πλα-
σμίδια. Η πλασματική τους μεμβράνη περι-
βάλλεται από κυτταρικό τοίχωμα. Ορισμέ-
να βακτήρια διαθέτουν και ένα επιπλέον 
περίβλημα, την κάψα. Δεν έχουν μεμβρα-
νώδη οργανίδια, έχουν όμως ριβοσώματα 
στα οποία γίνεται η σύνθεση των πρωτεϊ-
νών τους.

Τα βακτήρια αναπαράγονται κυρίως μο-
νογονικά με απλή διχοτόμηση. Η αναπα-
ραγωγή τους διαρκεί μικρό χρονικό διά-
στημα. Ορισμένα βακτήρια, σε ευνοϊκές γι’ 
αυτά συνθήκες, διαιρούνται κάθε 20 λεπτά. 
Σε αντίξοες συνθήκες, όπως σε ακραίες θερ-
μοκρασίες ή υπό τη δράση ακτινοβολιών, 
πολλά βακτήρια μετατρέπονται σε ανθεκτι-
κές μορφές, τα ενδοσπόρια. Τα ενδοσπό-
ρια είναι αφυδατωμένα κύτταρα με ανθεκτικά 
τοιχώματα και χαμηλούς μεταβολικούς ρυθ-

Εικόνα 1.4: Μυκητίαση ανάμεσα στα δάχτυλα  
των ποδιών

Εικόνα 1.5: Staphylococcus
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μούς. Όταν οι συνθήκες του περιβάλλοντος 
ξαναγίνουν ευνοϊκές, τα ενδοσπόρια βλα-
στάνουν δίνοντας το καθένα ένα βακτήριο.

Μερικά παθογόνα βακτήρια είναι υπεύθυ-
να για σοβαρές ασθένειες του ανθρώπου. 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν 
το Vibrio cholerae, που προκαλεί τη χολέ-
ρα, και το Treponema pallidum, που προκα-
λεί τη σύφιλη.

Χαρακτηριστικά βακτηρίων

Δεν έχουν Έχουν Μπορεί να έχουν

• Οργανωμένο πυρήνα 
(προκαρυωτικοί οργανισμοί)

• Οργανίδια

• Κυτταρικό τοίχωμα
• Ελεύθερα ριβοσώματα
• Πυρηνοειδές ή πυρηνική 

περιοχή (όπου εντοπίζεται το 
γενετικό τους υλικό)

• Κάψα
• Μαστίγια
• Βλεφαρίδες

Μορφολογία βακτηρίων

Σχήμα Ονομασία Αποικία
Σφαιρικό Κόκκος

Ραβδοειδές Βάκιλος

Ελικοειδές Σπειρύλλιο

Ένα βακτήριο Escherichia coli, κάτω από ευνοϊκές συνθήκες, διαιρείται κάθε 20 λε-
πτά. Σε μία ώρα υφίσταται 3 διαιρέσεις και σχηματίζονται 23 = 8 βακτήρια.

Σε μία ημέρα υφίσταται 24 x 3 = 72 διαιρέσεις και σχηματίζονται 272 = 4,7 x 1021 βα-
κτήρια = 4.722.000.000.000.000.000.000 βακτήρια!

Εικόνα 1.6: Vibrio cholerae, το βακτήριο που 
προκαλεί χολέρα.
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Πίνακας 1.2: Παθογόνα βακτήρια

Είδος Παθογόνος δράση
Staphylococcus aureus 
Staphylococcus epidermidis

Αιμόλυση ερυθρών αιμοσφαιρίων, καταστροφή λευκών 
αιμοσφαιρίων, οστεομυελίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, μαστίτιδα, 
μηνιγγίτιδα, πνευμονία, τροφικές δηλητηριάσεις

Streptococcus pyogenes Εξανθήματα (οστρακιά), στρεπτοκοκκική αμυγδαλίτιδα
Streptococcus pneumoniae Οξεία λοβώδης πνευμονία, παραρρινοκολπίτιδα
Neisseria meningitidis Μηνιγγίτιδα
Neisseria gonorrchoeae Βλεννόρροια
Brucela melitensis Μελιταίος πυρετός
Haemophilus influenzae Ρινοφαρυγγίτιδα, παραρρινοκολπίτιδα, πνευμονία
Klebsiella pneumoniae Ουρολοιμώξεις, μηνιγγίτιδα
Proteus mirabilis Ουρολοιμώξεις
Salmonella typhi Σαλμονελώσεις (τυφοειδής πυρετός)
Singella dysenteriae Σιγκελώσεις (πυρετός, κοιλιακοί πόνοι, διάρροιες)
Vibrio cholerae Χολέρα
Pseudomonas aeruginosa Νοσοκομειακές λοιμώξεις
Corynobacterium diptheriae Διφθερίτιδα
Mycobacterium tuberculosis Φυματίωση
Bacillus anthracis Ασθένεια του άνθρακα
Treponema pallidum Σύφιλη

Άνθρακας
Τα θλιβερά γεγονότα της τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη 

Νέα Υόρκη και ό,τι ακολούθησε έφεραν στο προσκήνιο ένα βακτήριο και μια νόσο που 
είχαν πέσει στην αφάνεια για πολλές δεκαετίες. Η νόσος του άνθρακα προκαλείται από 
το βακτήριο Bacillus anthracis. Το όνομα του βακτηρίου και της ασθένειας προέρχεται 
από την ελληνική λέξη «άνθρακας» (κάρβουνο), επειδή οι πληγές που σχηματίζονται στο 
δέρμα έχουν ένα χαρακτηριστικό κεντρικό τμήμα 
το οποίο είναι μαύρο σαν κάρβουνο.

Ο άνθρακας ήταν γνωστός στους βιολόγους 
από το 1876. Ο Ρόμπερτ Κοχ, εργαζόμενος με 
το βακτήριο του άνθρακα, ήταν αυτός που απέ-
δειξε για πρώτη φορά ότι ένα βακτήριο μπο-
ρεί να προκαλέσει ασθένεια στον άνθρωπο. Οι 
έρευνές του με το βακτήριο του άνθρακα οδήγη-
σαν στη διατύπωση των κριτηρίων που φέρουν 
το όνομά του και χρησιμοποιούνται μέχρι σήμε-
ρα από τους μικροβιολόγους. Το 1881 ο Λουί Βακτήρια άνθρακα

22-0072 BIOLOGIA G 001-160.indd   15 30/10/2013   2:01:25 μμ


	22-0072_Viologia_G-Lyk_BM-EX-front-red.pdf
	Page 1




