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                                                                                      Αλέκος Χαραλαμπόπουλος 

 

     Δημοσιεύσαμε την εργασία ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΙΤΙΩΔΗ ΣΧΕΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ και το site μας κατηγορία φυσική και στο περιοδικό PHYSICS NEWS της 
Ένωσης Φυσικών. Αποκαλύφτηκε ότι η φυσική όπως και όλες οι γνώσεις, εκκινούν από 
αποθήκες γνώσεων προηγούμενων πολιτισμών. Σύμφωνα με γνώσεις που μου δόθηκαν από 
τις κοινότητες του διαστήματος, ο γιός του Αστραίου και της Ηούς (η Ηώς είναι κόρη της 
Αφροδίτης, δες ΘΕΟΓΟΝΙΑ του Ησίοδου, όπως και ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ του Αλέξανδρου Ραγκαβή), ο Εωσφόρος, ήταν ο μεγαλύτερος βιολόγος και 
δεν ξεπεράστηκε, στον οποίο οφείλεται η ανάπτυξη του μεγαλυτέρου μέρους της Βιολογίας 
και της Γενετικής. Τα κεντρικά δόγματα της Βιολογίας, οφείλονται σε αυτόν. Στην εργασία 
αυτή, θα ανασκευαστεί ριζικά η Βιολογία, θα στηριχτούμε κύρια σε πειράματα και θα 
δώσουμε την δική μας και σωστή εξήγηση, παραθέτοντας πλήθος σχημάτων και εικόνων, που 
λήφθηκαν από τις ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΗ 
ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ, Albers-Bray-Johnson-Lewis-Raff-Roberts-
Walter, ιατρικές εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης και ΒΙΟΛΟΓΙΑ, Campbell-Reece-Urry-Cain-
Wasserman-Minorsky-Jackson, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.  και θα τροποποιηθεί η 
Βιολογία του Εωσφόρου. Διεισδύουμε στα νερά περιοχής του Εωσφόρου και η τρικυμία που 
φέρνουμε με την επερχόμενη γαλήνη, θα φέρει κατακάθαρα νερά της γνώσης. 

      Θα ξεκινήσουμε από γνώσεις που παραθέσαμε στο Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, για την γλυκόζη (και την φρουκτόζη) ως ενεργειακό νόμισμα του 
κυττάρου. Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε στο site μας www.omas-e.gr κατηγορία Βιολογία 
και στο PHYSICS NEWS, τεύχος 21.        

 

                Η ΧΩΡΙΣ ΕΝΖΥΜΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ 

 

     Όπως γνωρίζουμε, το ένα γραμμάριο νερού αν ανυψωθεί από 16.5 σε 17.5 βαθμούς 
Κελσίου, μία μονάδα δηλαδή, τότε για το ένα γραμμάριο από το γραμμομόριο (18 
γραμμάρια) η θερμότητα ανεβαίνει μία calorie και θα είναι (λαμβάνεται ως μία calorie που 
αντιστοιχεί σε κάθε μονάδα από τις 310 Kelvin του οργανισμού του ανθρώπου, χρειάζεται 
μικρή διόρθωση),  

                           Q=mcT=23357.88 J/mol             (1cal=4.186 J, T=273.15+36.6=310) 



Εδώ σημειώνουμε, ότι η ισότητα 1cal=4.186 Joule, πρέπει να υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας 
το μηχανικό ισοδύναμο της θερμότητας (του Joule) και συνεπώς είναι ικανοποιητικά σωστή. 
Άρα στους 36.6 βαθμούς Κελσίου του ανθρώπινου οργανισμού και στα κύτταρα, η 
θερμότητα είναι 23357 J/mol.  

     Το mole σύμφωνα με τον Avogadro, έχει ΝΑ =6.023x1023 μόρια, άρα το κάθε μόριο 
νερού, έχει Q/NA=Qmol=3.89x10-20 J (θεωρώ μερικώς ικανοποιητική την σταθερή του 
Avogadro).   Το κάθε μόριο νερού, συνδέεται με δύο δεσμούς υδρογόνου-υδρογόνου με το 
διπλανό του δεξιά και ένα δεσμό οξυγόνου-οξυγόνου αριστερά, και γωνία ΗΟΗ=1050 ώστε 
να σχηματίζουν τα μόρια νήματα μορίων, που γλυστρούν μεταξύ τους, όπως στο σχήμα, 

                                 Η       Η            

                         

                        Ο                        Ο      Ο 

                                  Η            Η                     

         Προσέξτε τώρα. Η θερμότητα δεν εισχωρεί μέσα στα μόρια, τα μόρια (εκτός 
εξαιρέσεων που θα αναφερθούν) είναι αναλλοίωτα όπως υποστήριζαν οι Δημόκριτος και ο 
Επίκουρος για τα άτομα, όπως τα θεωρούσαν.  Άρα η Qmol που βρήκαμε, ισοκατανέμεται 
στους δύο Η-Η δεσμούς, ή η ίδια ενέργεια υπάρχει και στον ένα Ο-Ο δεσμό. Μέσα στο 
μόριο, οι ταλαντώσεις των ατόμων έχουν σταθερή συχνότητα και δεν επηρεάζονται από την 
θερμοκρασία. 

     Γνωρίζουμε την σταθερή h=6.626x10-34 του Plank, την οποία θεωρούμε σωστή μόνο κατά 
τάξη μεγέθους, οπότε ο κάθε δεσμός υδρογόνου έχει συχνότητα ν=Qmol/2h=2.93x1013Hz. Και 
ο αντίστοιχος δεσμός Ο-Ο θα έχει συχνότητα ν=Qmol/h= 5.86x1013 Hz . Οι εκτιμήσεις αυτές 
είναι ενδεικτικές. 

 

                                   Η ΓΛΥΚΟΖΗ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ 

 

Η γλυκόζη είναι υδατάνθρακας και ο χημικός τύπος της είναι C6H12O6. Δίνουμε τον 
συντακτικό της τύπο,                                        

                                                         

     Προσέξτε λοιπόν εδώ. Υπάρχουν 5 δεσμοί C-C στο μόριο της γλυκόζης. Όπως 
υποστηρίζεται στις βιολογίες και τις βιοχημείες, το κύτταρο υπόκειται στο στάδιο της 



γλυκόλυσης, ακολουθεί ο κύκλος του Krebs και μετά η οξειδωτική φωσφορυλίωση. Εμείς 
αμφισβητούμε αυτά και προτείνουμε με την εργασία αυτή, ότι το ενεργειακό νόμισμα του 
κυττάρου είναι η γλυκόζη (ή και η φρουκτόζη που διαφέρει στον συντακτικό τύπο). Εξ άλλου 
από τις τροφές παίρνουμε πολύ γλυκόζη και με την αναπνοή αέρα (οξυγόνο). Μέσα στο 
κύτταρο, έχει υποστηριχθεί, η με καταλύτες διάσπαση της γλυκόζης στους παραπάνω 
κύκλους μεταβολισμού του κυττάρου. Όμως υπάρχει όχι η διαδοχική, αλλά η απ’ ευθείας 
διάσπαση της γλυκόζης, η ξαφνική, όπως 

                            C6H12O6+6O2	→6CO2+6H2O -2872 KJ/mol, 

 είναι ισχυρά εξώθερμη και πιστεύουμε ότι η γλυκόζη είναι το ενεργειακό νόμισμα του 
κυττάρου. 

      Αυτή η διάσπαση, χρειάζεται ενέργεια ενεργοποίησης. Η ενέργεια ενεργοποίησης είναι η 
αναγκαία για να ξεκινήσει μία χημική αντίδραση. Εδώ, αν ανατρέξετε στην βιβλιογραφία, η 
ενέργεια ενεργοποίησης είναι Ε=130±20 KJ/mol. Έτσι στο μόριο της γλυκόζης, θα έχουμε 
ενέργεια ενεργοποίησης Εmol=Ε/ΝΑ= 130000/ΝΑ=2.15x10-19J.  Έχουμε 5 δεσμούς C-C στην 
γλυκόζη, οπότε στον κάθε δεσμό θα είναι,  Εδ=Ε/5ΝΑ=4.31x10-20J. Και σε αυτό τον δεσμό, 
αντιστοιχεί η συχνότητα ν=Εδ/h=6.5x1013 Hz.  Θυμίζουμε ότι ο δεσμός Ο-Ο του νερού, 
ταλαντώνεται με συχνότητα ν=5.86x1013 Hz. Όπως βλέπετε, η συχνότητα του δεσμού C-C 
είναι μέσα στην ζώνη της ενέργειας ενεργοποίησης και συντονίζεται με την συχνότητα του 
δεσμού Ο-Ο σε ζώνη γύρω από τους 36.6 0C του οργανισμού του ανθρώπου. Και φυσικά γι’ 
αυτό παίρνει ενέργεια και διασπάται χωρίς καταλύτη, από την θερμοκρασία του κυττάρου, 
που συνίσταται 60% από νερό. Η συχνότητα του δεσμού C-C είναι ενδομοριακή και δεν 
υπόκειται στις μεταβολές της θερμότητας. Αυθόρμητα σχηματίζονται τα 6 μόρια του νερού 
και τα γυμνά 6 άτομα του C ενώνονται με 6 γειτονικά μόρια οξυγόνου, προς διοξείδιο του 
άνθρακα. Οι τελευταίες αντιδράσεις σχηματισμού CO2 από  C και Ο είναι ισχυρά εξώθερμες 
(6x(-393.7)KJ/mol= -2360)  και θεωρείται ότι τα υπόλοιπα -500 KJ/mol που δίνει εξώθερμα 
η πλήρης καύση της γλυκόζης, προέρχονται από ανακατάταξη των ηλεκτρονίων των 6 
ατόμων του άνθρακα στην εξωτερική στοιβάδα του, στο στάδιο της καύσης που 
σχηματίζονται 6 μονήρη άτομα C. Η καύση της γλυκόζης, η «συνάντηση» των μορίων Ο2 με 
την γλυκόζη, γίνεται με τους νόμους τυχαιότητας του Επίκουρου. Ο Επίκουρος θεωρούσε ότι 
με τους νόμους της τυχαιότητας ενώνονται τα αναλλοίωτα άτομα, εδώ τα μόρια του οξυγόνου 
και της γλυκόζης επίσης μέσα στο κύτταρο αντιδρούν.   

     Η μετάδοση της  θερμικής ενέργειας γίνεται με αγωγή. Τα μόρια του νερού απέχουν 6.7 
περίπου nm το ένα από το άλλο και ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα με την συχνότητα του 
δεσμού Ο-Ο του νερού, έχει μήκος κύματος 5 μm, είναι δηλαδή πολύ μεγάλο σε σχέση με 
την απόσταση των μορίων του νερού. Και επειδή ένα ελεύθερο ηλεκτρομαγνητικό κύμα, 
πραγματώνεται σε ένα μήκος κύματος, η διάδοση της θερμότητας γίνεται όχι με ακτινοβολία, 
αλλά με αγωγή, με διέγερση της γειτονικής ταλάντωσης των μορίων του δεσμού, από τον 
διπλανό ή κοντινό. Και στην θερμική συχνότητα του δεσμού Ο-Ο του νερού μέσα στο 
κύτταρο, συντονίζεται η συχνότητα ενεργοποίησης του δεσμού C-C και διασπάται. 

                     ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

     Πριν το 1950, υπήρξαν σοβαρές διχογνωμίες, αν οι πρωτεΐνες ή το DNA είναι το γενετικό 
υλικό του κυττάρου. Παραθέτουμε πείραμα, η εξήγηση που δόθηκε είναι ότι το DNA είναι το 
γενετικό υλικό του κυττάρου. 



                                     

Αρχικά δίνουμε φωτογραφία που λήφθηκε με μικροσκόπιο διέλευσης, όπου ιοί φάγοι 
μολύνουν κύτταρο με το DNA τους. Δείτε τώρα το πείραμα που υποτίθεται ότι απέδειξε ότι 
το DNA είναι το γενετικό υλικό του κυττάρου (ΒΙΟΛΟΓΙΑ).  

 

Στο ανωτέρω πείραμα, DNA φάγων εισήχθηκε σε βακτηριακά κύτταρα. Πριν, αυτοί οι φάγοι, 
αναμείχθηκαν με ραδιενεργά υλικά. Στην πρώτη περίπτωση αναμείχθηκαν με ραδιενεργό 
Θείο και μολύνθηκαν οι πρωτεΐνες τους. Με μπλέντερ όπου έβαλαν τους φάγους, ξεχώρησαν 
τις πρωτεΐνες και τα τμήματα από το DNA και με φυγοκέντρηση, οπότε ξεχώρησαν οι 
πρωτεΐνες από το DNA, διαπίστωσαν ότι ραδιενεργές είναι οι πρωτεΐνες και όχι το DNA. 
Μετά μόλυναν άλλους φάγους με ραδιενεργό φωσφόρο και μολύνθηκε το DNA τους. Πάλι 



σε μπλέντερ και φυγοκέντρηση, τώρα ραδιενεργό ήταν τον ίζημα του DNA. Συμπέραναν ότι 
το DNA του φάγου εισέρχεται στο κύτταρο- βακτήριο και ότι αυτό είναι το γενετικό υλικό 
(θα δούμε παρακάτω ότι οι ιοί πολλαπλασιάζονται μέσα στα κύτταρα ξενιστές και θεώρησαν 
ότι αναδιπλασιάζεται το DNA των ιών, το οποίο θεώρησαν ως υπαίτιο των γενετικών 
ιδιοτήτων του κυττάρου). Εμείς σημειώνουμε, ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ DNA 
ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ, όπου διπλασιάζεται και όχι ότι το DNA είναι το γενετικό 
υλικό. Και παραθέτουμε και άλλα (ΒΙΟΛΟΓΙΑ),  

                                 

       Όπως βλέπετε, το DNA του ιού εισήχθηκε στο κύτταρο του ξενιστή, αναδιπλασιάστηκε 
και αναμίχθηκε με πρωτεΐνες στο κύτταρο και σχημάτισε νέους ιούς που εξέρχονται από τον 
ξενιστή. Συμφωνούμε. ΑΛΛΑ μπορεί ο ξενιστής να είναι κύτταρο ανθρώπου που έχει 
κυτοσόλιο και περίβλημα φακέλου στο πυρήνα (ευκαρυωτικό κύτταρο). Το DNA του ιού, 
εισέρχεται στο πρωτεόπλασμα (κυτοσόλιο) και αναδιπλασιάζεται. Δεν εισέρχεται στο πυρήνα 
και το DNA με τις πρωτεΐνες που το περιδένουν και υπάρχουν εκεί, αναδιπλασιάζεται. Άρα 
λοιπόν το DNA δεν αναδιπλασιάζεται μόνο στο πυρηνικό DNA, αλλά και στο 
πρωτεόπλασμα. Βέβαια δεν μπορείτε να το αρνηθείτε αυτό, ήδη δέχεστε ότι τα μιτοχόνδρια 
έχουν DNA το οποίο αναδιπλασιάζουν και υπάρχουν στο πρωτεόπλασμα. Άρα λοιπόν οι ιοί 
και τα πειράματα, οδηγούν ότι υπάρχει DNA (έστω μολυσμένων από φάγους), στο κυτοσόλιο 
όπου αναδιπλασιάζεται. Αλλά δείτε, το DNA δεν εισέρχεται στο κύτταρο, μόνο από φάγους, 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Το τροποποιημένο γονίδιο εισάγεται σε 
Αρχέγονα Εμβρυϊκά κύτταρα και όχι από ιούς. 



                          

Το τροποποιημένο γονίδιο εισήχθη στα αρχέγονα εμβρυϊκά κύτταρα και σχημάτισε 
εξωπυρηνικό DNA του κυτοσολίου, που αναμείχθηκε σε σύμπλοκο με πρωτεΐνες. Έγινε η 
ένεση στο πρώϊμο έμβρυο, όπου μερικά από τα εμβόλιμα κύτταρα, διαφοροποιήθηκαν σε 
γαμετικά. Στην δεύτερη γενιά των ποντικών, μερικά είχαν και καφέ και άσπρο χρώμα, επειδή 
σε άλλα κύτταρα εκφράζονταν το αρχικό γονίδιο (άσπρο) και σε άλλα κύτταρα του ποντικού, 
εκφράζονταν το τροποποιημένο γονίδιο του κυτοσολίου.  

     Δείτε πάλι  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 

                           

Γονίδια που παράγουν την πρωτεΐνη MyoD εισέρχονται σε κύτταρα καλλιέργειας του 
συνδετικού ιστού και παράγονται κύτταρα σαν μυοβλάστες. Κρατείστε ότι το γονίδιο 
βρίσκονταν στον περικυττάριο χώρο της καλλιέργειας των κυττάρων συνδετικού ιστού. 



     Και δείτε τώρα, ΒΑΣΙΚΑΣ ΑΡΧΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ρυθμιστική πρωτεΐνη 
οδηγεί στο να εκφραστεί γονίδιο και να δώσει διαφοροποιημένα κύτταρα. 

                                      

      Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο το DNA το γενετικό υλικό, αλλά και οι ρυθμιστικές 
πρωτεΐνες. Στον πυρήνα οι πρωτεΐνες συμπλέκονται με το μόριο DNA. 

      Έτσι το DNA εισέρχεται στο κύτταρο και οι πρωτεΐνες μαζί με αυτό είναι το γενετικό 
υλικό, είναι και αυτές γενετικό υλικό. 

 

                          ΤΙ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ Ο ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 

 

     Όπως αναφέρεται στις ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ο κυτταρικός 
θάνατος γίνεται από βλάβη των κυττάρων και προγραμματισμένα με απόπτωση. Ιδιαίτερα 
στην απόπτωση, αναφέρεται ότι το κύτταρο πεθαίνει και τα λυσοσώματα θραύουν τα 
μεγαλομόρια και θραύσματα του DNA και μόρια του κυττάρου εκχύνονται στο περικυττάριο 
χώρο. Δείτε μικροφωτογραφίες νεκρών κυττάρων, και ότι στον θάνατο από βλάβη, 
δημιουργούν φλεγμονή στον περικυττάριο χώρο, απότο ίδιο βιβλίο, 



                            

          Όπως γίνεται καταληπτό, στο περικυττάριο χώρο υπάρχουν θραύσματα DNA, που 
εισχώρούν στο ενδοκυττάριο χώρο, στο κυτοσόλιο, όπου συμπτύσσονται με πρωτεΐνες, 
αναδιπλασιάζονται και εκφράζονται. Πάνω σε τέτοια θραύσματα γίνονται μεταλλάξεις και 
δείτε μεταλλαγμένο DNA βακτηρίου, από καλλιέργεια βακτηριδίων σε περιβάλλον με DNA 
και ένζυμα, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, 

             

         Άρα λοιπόν το DNA που μεταλλάσσεται, είναι αυτό του κυτοσολίου, αφού τα βακτήρια 
είναι προκαρυώτες και δεν έχουν πυρηνικό φάκελο, να προστατεύσει το DNA και τις 
πρωτεΐνες του, από μεταλλάξεις που προξενούν οι εισβολείς. Και που προκαλούνται στα 
θραύσματα DNA του κυτοσολικού χώρου των ευκαρυωτών, ή σε DNA των βακτηρίων ή και 
των ιών.  

      Τα παραπάνω επισημαίνουν, ότι θραύσματα DNA εισέρχονται στο κυτοσόλιο, 
προερχόμενα από θάνατο γειτονικών κυττάρων. Τα θραύσματα αυτά δεν εισέρχονται στον 
πυρήνα, επειδή τον προστατεύει ο πυρηνικός φάκελος. Έτσι οι μεταλλάξεις του DNA θα 
γίνουν μόνο στο DNA του κυτοσολίου, όπου υπάρχουν και τα σχετικά ένζυμα που βοηθούν 
σε αυτές. 

 



      

                         Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

 

     Το 1953 έγινε ένα πείραμα, δημιουργίας οργανικών ενώσεων. Δείτε, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, 

                                         



Βλέπετε ότι αμινοξέα δημιουργήθηκαν στο πείραμα. Θεωρούμε ότι παρόμοιες συνθήκες 
υπάρχουν στα κύτταρα. Οι ηλεκτρικές εκκενώσεις, στην πραγματικότητα είναι διαφορά 
ηλεκτρικού δυναμικού (τάση), που εφαρμόζεται στα ηλεκτρόδια του θαλάμου, ο οποίος 
περιέχει σε ατμούς ύδατος μόρια. Στα κύτταρα, όπως γνωρίζουμε από τα πειράματα 
καθήλωσης κηλίδων (μικρή τάση που επάγεται σε διαύλους ιόντων των κυττάρων), τα ιόντα 
εκρέουν από τον κύτταρο και άλλα εισρέουν (K+, Na+,Ca++, Cl-, H+, κλπ). Αυτές οι εκροές και 
εισροές ιόντων, δημιουργούν μεταβαλλόμενη διαφορά δυναμικού σε mV. Στο ανωτέρω 
πείραμα, η τάση ίσως ήταν της τάξης των 1000 Volts, αλλά εφαρμόστηκε σε θάλαμο 
διαστάσεων 0.1 m. Το κύτταρο είναι μικρότερο του μm (ένα εκατομμυριοστό του μέτρου) 
και συνεπώς η τάση των mVolts εκεί, είναι ανάλογη των 1000 Volts στον θάλαμο. Άρα στο 
κύτταρο υπάρχουν οι συνθήκες δημιουργίας των αμινοξέων. 

      Το σύμπλοκο DNA-πρωτεΐνες που υπάρχει στους πυρήνες του κυττάρου και το 
κυτοσόλιο, αποτελούνται από μόρια μικρά και αυτά από άτομα και αυτά από φορτισμένα 
ηλεκτρόνια και πρωτόνια που ταλαντώνονται, έχουν επιτάχυνση φορτίου. Όπως και όλα τα 
μόρια. Στην φυσική επιτάχυνση φορτίου σημαίνει εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής 
ακτινοβολίας, φωτονίων. Το κύτταρο είναι χώρος πολλαπλών τέτοιων ακτινοβολιών, είναι 
εργοστάσιο παραγωγής των. Έτσι ακτινοβολίες από το πυρηνικό ή το κυτοσολικό DNA 
κατευθύνουν την ένωση αμινοξέων σε πεπτιδικούς δεσμούς και στην συνέχεια με τις 
πρωτεΐνες που συνδέεται το DNA, προκαλούν την δημιουργία πρωτεΐνών. Δείτε την 
δημιουργία πεπτιδικού δεσμού, ΒΙΟΛΟΓΙΑ,  

                              

Αυτό που υποστηρίζουμε είναι ότι ακτινοβολίες που προέρχονται από τις ταλαντώσεις του 
συμπλόκου DNA-πρωτεϊνών, επιδρούν και αποσπάται το ΟΗ από το ένα αμινοξύ και το Η 
από το άλλο  και έλκονται και συνενώνονται σχηματίζοντας τον πεπτιδικό δεσμό. Έτσι 
δημιουργούνται οι πρωτεΐνες του κυττάρου, στις οποίες οφείλονται τα χαρακτηριστικά του 
οργανισμού.   

 

 



 

                                  ΑΡΣΕΝΙΚΑ-ΘΥΛΗΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 

 

      Τα κύτταρα, όπως και οι πλείστοι οργανισμοί, είναι άρρενα και θηλυκά. Δείτε άρρενα και 
θηλυκά βακτήρια (το βακτήριο= ένα κύτταρο), ΒΑΣΑΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Α) και ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Β),   

(Α)                                                                             (Β) 

                         

Και στις δύο περιπτώσεις, πρόκειται για κύτταρα άρρεν και θήλυ, πράγμα το οποίο το 
γενικεύουμε, όλα τα κύτταρα των εμβίων όντων είναι άρρενα ή θηλυκά. Τα κύτταρα που 
διαιρούνται όλα είναι θηλυκά και όχι μόνο αυτά, όπως θα δούμε. Τα αιμοπετάλια που έχουν 
στον φλοιό τους τον αυξητικό παράγοντα (όπως τα σπέρματα των αρρένων) PDGF, είναι 
άρρενα κύτταρα και δείτε πείραμα καλλιέργειας κυττάρων, σε θρεπτικό μέσο γεμάτο PDGF, 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ, (ανθρώπινα κύτταρα τεμαχίζονται και καλλιεργούνται σε τρυβλίο Petri, σε 
θρεπτικό μέσο που περιέχει τον παράγοντα PDGF). Πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα, 
σχηματίζουν πληθυσμό σε θερμοκρασία 37 Co και όταν αφαιρούνται κύτταρα, πάλι 
πολλαπλασιάζονται και τα αντικαθιστούν. Βλέπομε την επίδραση της βαρύτητας που 
διατάσσει τα κύτταρα, τα οποία πολλαπλασιάζονται οριζόντια κύρια. Επισημαίνουμε ότι ο 
παράγοντας PDGF των αιμοπεταλίων, είναι σαν το σπερματοζωάριο, ότι τα αιμοπετάλια που 
τον έχουν είναι άρρενα κύτταρα και τα υπόλοιπα  (το σύνολο σχεδόν του οργανισμού), 
θηλυκά.  



  

    

Όταν τα κύτταρα αναπτυχθούν, σταματά ο πολλαπλασιασμός. Λόγω πυκνότητας, δεν 
εισχωρούν οι αυξητικοί παράγοντες ανάμεσά τους και σταματούν να διαιρούνται 

Τώρα που είδαμε πως διαιρούνται τα κύτταρα, ας δούμε τον κύκλο των θηλυκών κυττάρων.  

 

                                   Ο ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 

 

      Αμέσως σας παρέχουμε πείραμα που έγινε και που αποδεικνύει ότι η θερμοκρασία και η 
θερμότητα του κυττάρου, επιτελεί κύκλο, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, 



 

Ραδιενεργός ουσία σημάνθηκε σε ουσίες που περιείχαν και DNA και εισήχθηκαν σε 
ανθρώπινα κύτταρα σε καλλιέργεια σε τρυβλίο Petri. Επωάζονται σε διαφορετικές 
θερμοκρασίες και όπως βλέπετε στο πείραμα, ο διπλασιασμός των κυττάρων και του 
ραδιοσημανμένου DNA , δείχνει που τα κύτταρα πετυχαίνουν τον μέγιστο διπλασιασμό. Ο 
διπλασιασμός αρχίζει από τους 20 Co μέχρι τους 50 Co, με μέγιστο διαιρέσεων τους 35 Co 
(πολύ κοντά στους 36.6 Co). Από το πείραμα αυτό συνάγεται, ότι η θερμοκρασία καθενός 
κυττάρου και όχι όλων ταυτόχρονα, κυμαίνεται μεταξύ 19- 53 Co. Άρα λοιπόν κάθε κύτταρο 



που διπλασιάζεται, ακολουθεί μία κύμανση Τ=Τ0+Αcos(ωt+φ) και το Τ0= 309 Κ και το Α=17 
βαθμούς Kelvin.  

      Το έναυσμα για κυτταρική διαίρεση, δίνει ο παράγοντας PDGF των αιμοπεταλίων που 
υπάρχει και αλλού πιθανόν παρακυττάρια και ενεργοποιούνται οι δίαυλοι εισροής γλυκόζης 
στο κύτταρο. Αυξάνεται η ενδοκυτταρική καύση της γλυκόζης και αυξάνεται η θερμοκρασία 
του και ακολουθεί περίπου κύμανση.  

      Άλλος παράγοντας ή ο ίδιος, ενεργοποιεί άλλους διαύλους εισροής αλκαλικών ιόντων και 
ανεβαίνει το αλκαλικό περιβάλλον του κυττάρου (αυξάνεται το pH). Η κύμανση έχει την ίδια 
συχνότητα πιθανόν, αλλά διαφορετική φάση. Όπως μας πληροφορούν οι ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, πειραματικά το DNA διασπάται σε 90 Co, αλλά πάλι 
ξεχωριστά, σε μεγάλο pH. Υποστηρίζουμε ότι όταν γίνει κατάλληλος συνδιασμός 
θερμοκρασίας, pH και άλλων, άγνωστων μέχρι στιγμής παραγόντων, τότε αναδιπλασιάζεται 
το DNA του κυττάρου και ακολουθεί η φάση S και G2 και μετά η μίτωση. Αυτό επισημαίνει 
το πείραμα που έγινε.  

      Το πείραμα αυτό, δείχνει ότι ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων, γίνεται με αφορμή 
εξωκυττάριων και περικυττάριων παραγόντων PDGF. Έτσι λοιπόν υποστηρίζουμε, ότι ο 
καρκίνος (γρήγορος πολλαπλασιασμός κυττάρων και συσσώρευση σε όγκο), δεν οφείλεται σε 
ογκογονίδια κατασταλτικά ή αυξητικά, αλλά σε πάθηση που οφείλεται στην αποδοχή των 
κυττάρων να προσδένουν γρήγορα τον αυξητικό παράγοντα PDGF των εξωκυτταρικών 
αιμοπεταλίων του αίματος. 

     Για άλλους οργανισμούς υπάρχουν άλλοι παράγοντες και σας δίνουμε πείραμα αύξησης 
καλιέργειας κυττάρων ρίζας καρότου, ΒΙΟΛΟΓΙΑ, (καλλιεργήθηκαν σε άγαρ) 



                              

 

                                               ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

     Το γενετικό υλικό του κυττάρου, είναι το σύμπλοκο DNA και πρωτεϊνών. Αυτό επιδρά 
στην διαδοχή των αμινοξέων που παράγουν πρωτεΐνες, με την κατάλληλη ακτινοβολία, την 
κατάλληλη στιγμή, για να διασπαστεί ο καρβοξυτελικός και αμινικός δεσμός του άλλου 
αμινοξέος και να δημιουργηθεί πεπτιδικός δεσμός. Η συνολική ακτινοβολία του γονιδίου 
(τμήματος του DNA και πρωτεΐνης), κατευθύνει την δημιουργία πρωτεϊνών. Η ακτινοβολία 
μπορεί να προέρχεται από το πυρηνικό γονίδιο, ή γονίδιο θραύσματος DNA του κυτοσολίου. 

     Ο κυτταρικός θάνατος δημιουργεί θραύματα περικυτταρικού DNA, που εισχωρεί στο 
κυτοσόλιο, όπου διαιρείται και δίνει χαρακτηριστικά γαμετικά, δημιουργώντας πρωτεΐνες. 
Μόνο το DNA του κυτοσολίου μπορεί να μεταλλαχθεί και να γίνει νοσογόνο, ενώ το 
πυρηνικό προφυλάσσεται από πυρηνικό φάκελο (από ένζυμα που βοηθούν στις μεταλλάξεις, 



την πρόσθεση DNA και την αποκοπή). Στο πυρηνικό DNA μπορεί να συμβεί επιχιασμός στα 
γαμετικά μόρια και μόνο κατά την διάρκεια της γονιμοποίησης και πριν την διαίρεση του 
κυττάρου. Η γονιδιακή ποικιλότητα οφείλεται σε αυτούς τους επιχιασμούς, αλλά και στα 
κυτοσολικά γονίδια που συνήθως είναι νοσηρά (μεταλλαγμένα).  

      Λοιπόν, ο Εωσφόρος επηρέασε (δεν δημιούργησε) το σύμπαν μας. Με ταλαντωτές 
διάσπασε την ύλη και την αντιΰλη του σύμπαντος και δημιούργησε δύο υποσύμπαντα, όπου 
τώρα υπάρχει η θερμοκρασία (όχι η θερμότητα, προϋπήρχε αυτή). Η θερμοκρασία επηρέασε 
την έμβια ύλη. Πέθαναν οι δεινόσαυροι, επήλθε ο κυτταρικός θάνατος ο οποίος στο 
προηγούμενο χρυσούν γένος των ανθρώπων (δες Ησίοδο ΘΕΟΓΟΝΙΑ, Ηρόδοτο ΙΣΤΟΡΙΑ) 
δεν υπήρχε. Και οι άνθρωποι έγιναν θνητοί. 

      Ο θάνατος των κυττάρων επέφερε τις γενετικές νόσους που φέρει το κυτοσολικό DNA. 
Αλλά και δημιούργησε τις συνθήκες υγρασίας, υγρότητας, θερμοκρασίας και πίεσης, και 
δημιουργήθηκε καινούργια ζωή, κύρια τα παθογόνα μικρόβια (από την ανόργανη ύλη). Τώρα 
μερικά χορτοφάγα ζώα, έγιναν σαρκοβόρα. 

      Στο χρυσούν γένος των ανθρώπων όπου δεν υπήρχε θερμοκρασία, τα κύτταρα 
πολλαπλασιάζονταν μέχρι να φθάσουν την κρίσιμη πυκνότητα, στο ώριμο έμβιο ον και δεν 
πέθαιναν, όπως και οι άνθρωποι και τα ζώα. Δεν υπήρχε βλάβη στα κύτταρα που να 
προκαλέσει τον θάνατό τους, η οποία βλάβη οφείλεται σε μετάλλαξη του κυτοσολικού DNA. 
Δεν υπήρχε κυτοσολικό DNA στο χρυσούν γένος. 

     Δεν υπήρχε ταλάντωση θερμοκρασίας στο κύτταρο και δεν υπήρχε προγραμματισμένος 
κυτταρικός θάνατος. Η θερμοκρασία επιφέρει το θάνατο των κυττάρων και των ανθρώπων. 
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