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Ο ανθρώπινος οργανισμός για να λειτουργεί σωστά  κρατάει σταθερή τη θερμοκρασία στο
σώμα  του  (  ομοιόσταση  )  αλλά  προκειμένου  να  αντιμετωπίσει  παθογόνους
μικροοργανισμούς  χρησιμοποιεί  ως  αμυντικό  μηχανισμό  την  αύξηση  της  θερμοκρασίας
( πυρετός )

Με το πείραμα που θα πραγματοποιήσουμε θα δείξουμε πως η αύξηση της θερμοκρασίας
επιδρά στις πρωτείνες των παθογόνων μικροοργανισμών .

Πείραμα 1ο  Μετουσίωση Πρωτεινών 
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Θεωρία 
Ομοιόσταση 

Ο ανθρώπινος οργανισμός λειτουργεί σωστά σε θερμοκρασία 36.6ο C.
Σε  αυτή  τη  θερμοκρασία  τα  μακρομόρια  π.χ  πρωτείνες  ,  DNA  έχουν  τη  σωστή
τρισδιάσταστη μορφή για να είναι λειτουργικά !!

Πυρετός

(Θερμοκρασία – Πυρετός- Μετουσίωση Πρωτεινών )(Θερμοκρασία – Πυρετός- Μετουσίωση Πρωτεινών )
Τι είναι ο πυρετός ;Τι είναι ο πυρετός ;

Μετουσίωση  ΠρωτεινώνΜετουσίωση  Πρωτεινών
  Η αλλαγή της στερεοδομής του µορίου µιας πρωτεΐνης, που έχει ως αποτέλεσµα την Η αλλαγή της στερεοδομής του µορίου µιας πρωτεΐνης, που έχει ως αποτέλεσµα την 
αλλαγή των ιδιοτήτων της, χαρακτηρίζεται ως µετουσίωση.αλλαγή των ιδιοτήτων της, χαρακτηρίζεται ως µετουσίωση.
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Η θερμότητα που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός παράγεται κατά την κυτταρική Η θερμότητα που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός παράγεται κατά την κυτταρική 
αναπνοή όπου η γλυκόζη καίγεται με τη βοήθεια οξυγόνου ( αερόβια αναπνοή )αναπνοή όπου η γλυκόζη καίγεται με τη βοήθεια οξυγόνου ( αερόβια αναπνοή )
Το περισσότερο οξυγόνο που χρειαζόμαστε το παίρνουμε από την ατμόφαιρα και είναι το Το περισσότερο οξυγόνο που χρειαζόμαστε το παίρνουμε από την ατμόφαιρα και είναι το 
προιόν της φωτοσύνθεσης αλλά ο οργανισμός μας μπορεί και παράγει ο ίδιος οξυγόνο με προιόν της φωτοσύνθεσης αλλά ο οργανισμός μας μπορεί και παράγει ο ίδιος οξυγόνο με 
τη βοήθεια του ενζύμου καταλάση που βρίσκεται στα υπεροξειδιοσώματα.τη βοήθεια του ενζύμου καταλάση που βρίσκεται στα υπεροξειδιοσώματα.

ΠείραμαΠείραμα 2ο  2ο Παραγωγή οξυγόνου με τη βοήθεια του ενζύμου καταλάσηΠαραγωγή οξυγόνου με τη βοήθεια του ενζύμου καταλάση
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Πρώτη συνάντηση αύριο 6η ώρα !!Πρώτη συνάντηση αύριο 6η ώρα !!
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