
Οι επιστήμονες λένε: Πυρήνας
Μπορείτε να βρείτε έναν πυρήνα στη μέση ενός κομήτη, στο κέντρο ενός ατόμου ή μέσα σε ένα
κύτταρο

Σε αυτό το κύτταρο, το μωβ εξόγκωμα είναι ο πυρήνας - το μέρος όπου αποθηκεύονται όλες οι γενετικές
πληροφορίες του κυττάρου.

Πυρήνας

Ένας πυρήνας μπορεί να είναι οποιοδήποτε κεντρικό τμήμα κάτι που συγκεντρώνει άλλα μέρη
γύρω του. Προέρχεται από το λατινικό «nuc», που σημαίνει «πυρήνας». Έτσι, ένα δημοφιλές
άτομο με πολλούς φίλους θα μπορούσε να είναι ο πυρήνας της ομάδας φίλων του.

 Αλλά στην επιστήμη, ο πυρήνας μπορεί να αναφέρεται στο κέντρο πολλών διαφορετικών
πραγμάτων.

 Στη χημεία, ο πυρήνας είναι ο κεντρικός πυρήνας ενός ατόμου. Είναι το τμήμα που
περιέχει το μεγαλύτερο μέρος της μάζας του ατόμου.

 Στην κυτταρική βιολογία, ο πυρήνας αναφέρεται συνήθως σε μια δομή μέσα σε ένα
κύτταρο που περιέχει τις γενετικές πληροφορίες του κυττάρου.

 Στη νευροεπιστήμη, ωστόσο, ο όρος πυρήνας αναφέρεται σε οποιοδήποτε σύμπλεγμα
εγκεφαλικών κυττάρων που έχουν τις ίδιες συνδέσεις και λειτουργίες.

 Στην αστρονομία, ένας πυρήνας αναφέρεται στο βραχώδες σώμα ενός κομήτη .

Έτσι, όταν βλέπετε τη λέξη πυρήνας, αναζητήστε σε τι πλαίσιο εντάσσεται. Αφορά στο
διάστημα; Αφορά ένα κύτταρο; Αφορά στον εγκέφαλο;



Λεξιλόγιο

ατομικός αριθμός: Ο αριθμός των πρωτονίων σε έναν ατομικό πυρήνα, ο οποίος καθορίζει τον
τύπο του ατόμου και τη συμπεριφορά του.

άτομο: Η βασική μονάδα ενός χημικού στοιχείου. Τα άτομα αποτελούνται από έναν πυκνό
πυρήνα που περιέχει θετικά φορτισμένα πρωτόνια και αφόρτιστα νετρόνια. Ο πυρήνας
περιβάλλεται από ένα νέφος αρνητικά φορτισμένων ηλεκτρονίων.

βιολογία: Η μελέτη των ζωντανών όντων. Οι επιστήμονες που τα μελετούν είναι γνωστοί ως
βιολόγοι.

γενετική: Έχει να κάνει με τα χρωμοσώματα, το DNA και τα γονίδια που περιέχονται στο DNA. Το
πεδίο της επιστήμης που ασχολείται με αυτές τις βιολογικές οδηγίες είναι γνωστό ως γενετική. Οι
άνθρωποι που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα είναι γενετιστές.

κομήτης: Ουράνιο αντικείμενο που αποτελείται από έναν πυρήνα πάγου και σκόνης. Όταν ένας
κομήτης περνά κοντά στον ήλιο, αέριο και σκόνη εξατμίζονται από την επιφάνεια του κομήτη,
δημιουργώντας την ουρά του.

κύτταρο: Η μικρότερη δομική και λειτουργική μονάδα ενός οργανισμού. Τυπικά πολύ μικρό για
να το δει κανείς με γυμνό μάτι, αποτελείται από ένα υδαρές υγρό που περιβάλλεται από μια
μεμβράνη ή τοίχο. Ανάλογα με το μέγεθός τους, τα ζώα αποτελούνται από χιλιάδες έως
τρισεκατομμύρια κύτταρα. Οι περισσότεροι οργανισμοί, όπως ζυμομύκητες, μούχλα, βακτήρια
και μερικά φύκια, αποτελούνται από ένα μόνο κύτταρο.

μάζα: Ένας αριθμός που δείχνει πόσο αντιστέκεται ένα αντικείμενο στην επιτάχυνση και την
επιβράδυνση — βασικά ένα μέτρο της ποσότητας ύλης από το οποίο αποτελείται αυτό το
αντικείμενο.

νευρικό σύστημα: Το δίκτυο νευρικών κυττάρων και ινών που μεταδίδει σήματα μεταξύ των
μερών του σώματος.

νευροεπιστήμη: Το πεδίο της επιστήμης που ασχολείται με τη δομή ή τη λειτουργία του
εγκεφάλου και άλλων τμημάτων του νευρικού συστήματος. Οι ερευνητές σε αυτόν τον τομέα
είναι γνωστοί ως νευροεπιστήμονες.

πυρήνας: Κάτι — συνήθως στρογγυλού σχήματος — στο κέντρο ενός αντικειμένου.
(στη γεωλογία) το πιο εσωτερικό στρώμα της Γης ή ένα μακρύ δείγμα σαν σωλήνα που τρυπιέται
σε πάγο, χώμα ή βράχο. Οι πυρήνες επιτρέπουν στους επιστήμονες να εξετάσουν στρώματα
ιζήματος, διαλυμένες χημικές ουσίες, πέτρες και απολιθώματα για να δουν πώς το περιβάλλον σε
μια τοποθεσία άλλαξε κατά τη διάρκεια εκατοντάδων έως χιλιάδων ετών ή και περισσότερο.

στοιχείο: Ένα δομικό στοιχείο κάποιας μεγαλύτερης κατασκευής.
(στη χημεία) Καθεμία από περισσότερες από εκατό ουσίες για τις οποίες η μικρότερη μονάδα
καθεμιάς είναι ένα μόνο άτομο. Παραδείγματα περιλαμβάνουν υδρογόνο, οξυγόνο, άνθρακα,
λίθιο και ουράνιο.

σωματίδιο: Μικρή ποσότητα από κάτι.



χημεία: Το πεδίο της επιστήμης που ασχολείται με τη σύνθεση, τη δομή και τις ιδιότητες των
ουσιών και τον τρόπο αλληλεπίδρασής τους. Οι επιστήμονες χρησιμοποιούν αυτή τη γνώση για
να μελετήσουν άγνωστες ουσίες, να αναπαράγουν μεγάλες ποσότητες χρήσιμων ουσιών ή να
σχεδιάσουν και να δημιουργήσουν νέες και χρήσιμες ουσίες. Η χημεία χρησιμοποιείται επίσης ως
όρος για να αναφέρεται στη συνταγή μιας ένωσης, στον τρόπο παραγωγής ή σε ορισμένες από τις
ιδιότητές της. Οι άνθρωποι που εργάζονται σε αυτόν τον τομέα είναι γνωστοί ως χημικοί.
(στις κοινωνικές επιστήμες) Όρος για την ικανότητα των ανθρώπων να συνεργάζονται, να
συνεννοούνται και να απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου.
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