
 

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Για τη Β’  ΛΥΚΕΙΟΥ 

Επιμέλεια ασκήσεων: Κουντούπης Ηλίας

Περιεχόμενα ασκήσεων
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ στο συκώτι, στο γάλα κ.α τρόφιμα

ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ της
• ΩΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ (πρωτεΐνης στο ασπράδι του αυγού)  και της
• ΚΑΖΕΪΝΗΣ (πρωτεΐνης του γάλακτος)

Καταλυτική δράση και μετουσίωση της καταλάσης  



ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ στο συκώτι, στο γάλα κ.α τρόφιμα )
αΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ φυτικών και ζωικών ιστών

 

EΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Σκοπός: Θα ανιχνεύσουμε τις πρωτεϊνες και θα ελέγξουμε την περιεκτικότητα 
διαφόρων τροφών σε πρωτεϊνη (λεύκωμα) με τη βοήθεια της αντίδρασης Βiurett

Όργανα και υλικά – αντιδραστήρια απαραίτητα για το πείραμα
Όργανα  - συσκευές Υλικά - αντιδραστήρια 
1.Επτά δοκιμαστικοί σωλήνες.
2.Στήριγμα δοκιμαστικών σωλήνων 
3. Σταγονόμετρα
4. Γυάλινες ράβδοι ανάδευσης

1. Κορεσμένο διάλυμα CuSO4 
2. Διάλυμα ΝαΟΗ 1Μ
3. Ηλιέλαιο
4. Ζαχαρόνερο
5. Κιμάς
6. Συκωτάκι
7.Γάλα.
9. Νερό (εμφιαλωμένο ή αποσταγμένο)

.

Πορεία του πειράματος
Βήμα 1: Γεμίζουμε τους δοκιμαστικούς σωλήνες  1,  2 , 3,4και 5  με 5 mL νερό, ζαχαρόνερο, 
ηλιέλαιο ή άλλο λάδι και γάλα αντίστοιχα.

   ΑΣΚΗΣΗ:  

Σημείωση:
Η αντίδραση Biuret άρχισε να χρησιμοποιείται από τις αρχές του 
προηγούμενου αιώνα για τον ακριβή προσδιορισμό της ολικής πρωτεΐνης 
(μέχρι τότε διαθέσιμη ήταν μόνο η μέθοδος Kjeldahl) Εμείς θα την 
χρησιμοποιήσουμε μόνο για τον ποιοτικό προσδιορισμό των πρωτεϊνών 
Κατά την αντίδραση Biuret οι πεπτιδικοί δεσμοί των πρωτεϊνών 
αντιδρούν με  ιόντα Cu+2  σε αλκαλικό διάλυμα σχηματίζοντας ένα 
κυανοϊώδες (μενεξεδί)  σύμπλοκο. Το κάθε ιόν χαλκού συμπλέκεται με 5 
ή 6 πεπτιδικούς δεσμούς. 

Το μενεξεδί χρώμα του συμπλόκου πιστοποιεί την ύπαρξη της πρωτεΐνης

Το ασπράδι του αυγού 
παίρνει βαθύ μενεξεδί χρώμα 
με την αντίδραση Biuret, 
γεγονός που οφείλεται στην 
πρωτεΐνη ωαλβουμίνη

Στο νερό διατηρείται σχεδόν αναλλοίωτο το 
χρώματης γαλαζόπετρας , δηλ του CuSO

4 Λάδι Γάλα (βάφεται μενεξεδί λόγω 
της πρωτεϊνης καζεϊνης)



 

Γεμίζουμε τους δοκιμαστικούς σωλήνες 5 και 6 με 4 mL νερό και  προσθέτουμε λίγο κιμά και 
λίγο ψιλοκομμένο συκωτι αντίστοιχα. Αναδεύουμε καλά με τη ράβδο.
Βήμα 2: Σε κάθε σωλήνα προσθέτουμε από 12 – 15 σταγόνες διαλύματος ΝαΟΗ 1Μ και 
αναδεύουμε.
Βήμα 3: Σε κάθε σωλήνα προσθέτουμε από12 – 15 σταγόνες διαλύματος CuSO4  και 
αναδεύουμε.
 Στους σωλήνες που εμφανίζεται το μενεξεδί χρώμα έχει γίνει η αντίδραση Βiuret

Συμπληρώνουμε τον πίνακα:
Δοκιμαστικός
σωλήνας

Περιεχόμενο Προσθήκη
CuSO4  / 
ΝαΟΗ  

Μενεξεδί
χρώμα

Περιεκτικότητα σε πρωτεϊνη 

1 ναι

2 ναι

3 ναι

4 ναι

5 ναι

6 ναι

  

Ασπράδι αυγού 
αραιωμένο με 
νερό σε 
αναλογία 1:2

συκώτι

άμυλο
τυρογαριδάκι

κιμάς

λάδι



ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ της
• ΩΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ (πρωτεΐνης στο ασπράδι του αυγού)  και της
• ΚΑΖΕΪΝΗΣ (πρωτεΐνης του γάλακτος)

 

EΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

- Α) Ανίχνευση και μετουσίωση της ωαλβουμίνης
- Σκοπός: 
- Να αντιληφθούμε την υψηλή περιεκτικότητα του ασπραδιού του αυγού σε πρωτεΐνη 

(ωαλβουμίνη) 
- Να κατανοήσουμε ότι όταν οι πρωτεϊνες εκτεθούν σε ακραίες θερμοκρασίες ή τιμές 

pH υφίστανται μετουσίωση

Όργανα και υλικά – αντιδραστήρια απαραίτητα για το πείραμα

Όργανα  - συσκευές Υλικά - αντιδραστήρια 
1.Πέντε δοκιμαστικοί σωλήνες.
3. Υδατόλουτρο (Λύχνος υγραερίου, 
τρίποδας,πλέγμα θέρμανσης, 
ποτήρι ζέσεως )
4. Γυάλινη ράβδος
5. Ποτήρι ζέσεως

1. Ασπράδι από ένα αυγό 
.2.  Νερό (εμφιαλωμένο ή αποσταγμένο)
Για την ανίχνευση της πρωτεΐνης (αντίδραση Biuret)
3.Κορεσμένο διάλυμα CuSO4 
4. Διάλυμα ΝαΟΗ 1Μ
Για τη μετουσίωση της πρωτεΐνης 
5. Διάλυμα ΗCl 3M

.

Πορεία του πειράματος
Βήμα 1: Αναμειγνύουμε, σε ποτήρι ζέσεως, το ασπράδι με 
ίση ποσότητα νερού. Προσοχή, αν σχηματιστούν μικροί θρόμβοι, 
διηθούμε το μίγμα για να μείνει διαυγές 

Βήμα 2: Γεμίζουμε στο 1/3 τους 4 δοκιμαστικούς σωλήνες 
με το διάλυμα αυτό.
Βήμα 3: Στο δοκιμαστικό σωλήνα 1 πιστοποιούμε την 
πρωτεΐνη του ασπραδιού (ωαλβουμίνη) με τη διαδικασία της 
αντίδρασης Βiuret (βλέπε την άσκηση) 

Βήμα 4. Το δοκιμαστικό σωλήνα 2 τοποθετούμε στο υδατόλουτρο (που 
βρίσκεται κοντά ή στο σημείο βρασμού)
Βήμα 5. Στο δοκιμαστικό σωλήνα 3 προσθέτουμε 1ml HCl 
3M .
Βήμα 6: Στο δοκιμαστικό σωλήνα 4 προσθέτουμε 
σταγόνες χυμού λεμονιού ή ξύδι
Το σωλήνα 5 τον κρατάμε για μάρτυρα
Παρατηρούμε τη μετουσίωση της ωαλβουμίνης στους 
σωλήνες 2,3,4 

   ΑΣΚΗΣΗ:  



 

 
- Β) Ανίχνευση και μετουσίωση της καζεϊνης
- Σκοπός: 
• Να αντιληφθούμε ότι το γάλα περιέχει όχι μόνο σάκχαρα και λίπη αλλά και πρωτεΐνες 

(π.χ. καζεϊνη) 
• Να κατανοήσουμε ότι όταν οι πρωτεΐνες του γάλακτος όταν εκτεθούν σε όξινο pH 

υφίστανται μετουσίωση. Σε αυτή την αντίδραση στηρίζεται η παραγωγή τυριού και 
γιαουρτιού. Τα βακτήρια το γαλακτικού οξέος μετατρέπουν, με τη γαλακτική ζύμωση 
,τα σάκχαρα του γάλακτος σε γαλακτικό οξύ και έτσι  το pH γίνεται όξινο με 
αποτλέσμα την μετουσίωση των πρωτεϊνών και την πήξη του γάλακτος

Όργανα και υλικά – αντιδραστήρια απαραίτητα για το πείραμα

Όργανα  - συσκευές Υλικά - αντιδραστήρια 
1. Δύο ύαλοι ωρολογίου 
2. Γυάλινη ράβδος
3. Δοκιμαστικός σωλήνας

1. Μικρή ποσότητα  φρέσκου γάλακτος 
. 
Για την ανίχνευση της πρωτεΐνης (αντίδραση Biuret)
2.Κορεσμένο διάλυμα CuSO4 
3. Διάλυμα ΝαΟΗ 1Μ
Για τη μετουσίωση της πρωτεΐνης 
4. Διάλυμα ΗCl 3M
5. Ξύδι του εμπορίου

.

Πορεία του πειράματος
Βήμα 1: Στο δοκιμαστικό σωλήνα  πιστοποιούμε την πρωτεϊνη του γάλακτος 
(καζεϊνη) με τη διαδικασία της αντίδρασης Βiuret (βλέπε την άσκηση) 
Βήμα 2: Στις δύο ύαλους ωρολογίου προσθέτουμε μικρή ποσότητα γάλακτος 
(περίπου 4 mL) 
Βήμα 3:  Στη μία ύαλο προσθέτουμε 1 mL ΗCl και στην άλλη 2 mL ξυδιού 
Βήμα 4: Ανακινούμε τις υάλους και μετά από λίγη παρατηρούμε τη 
μετουσίωση  
 

\



Καταλυτική δράση και μετουσίωση της καταλάσης 
ΩΑΛΒΟΥΜΙΝΗΣ (πρωτεϊνης στο ασπράδι του αυγού) 

 

 ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Όργανα και υλικά – αντιδραστήρια απαραίτητα για το πείραμα
Όργανα  - συσκευές Υλικά - αντιδραστήρια 
1.Τέσσερα ποτηράκια βρασμού των 50 
mL
2. Υδατόλουτρο (Λύχνος υγραερίου, 
τρίποδας,πλέγμα θέρμανσης,  ποτήρι 
ζέσεως 
3. Δύο ύαλοι ωρολογίου.
4. Γυάλινη ράβδος
5. Σιδερένια ή άλλη μεταλλική λάμα
6. Μισοκαμένο σπίρτο ή καλαμάκι
7. Δοκιμαστικός σωλήνας

1. Τεμαχισμένο σε μικρά κομματάκια 
συκώτι 
2. Τεμαχισμένη σε μικρούς κύβους 
πατάτα
3. Βρασμένο συκώτι (σε μικρά κομμάτια)
4. Βρασμένη πατάτα (σε μικρά κομάτια)
5. Μία φέτα συκωτιού 
6. Μία φέτα πατάτας 
7. Νερό (εμφιαλωμένο ή αποσταγμένο)

8. Διάλυμα H2O2 (Οξυζενέ του 
φαρμακείου)

Για την ανίχνευση της πρωτεΐνης (αντίδραση 
Biuret)
2.Κορεσμένο διάλυμα CuSO4 
3. Διάλυμα ΝαΟΗ 1Μ

.

Πορεία του πειράματος
Βήμα 1: Στο δοκιμαστικό σωλήνα  πιστοποιούμε την μεγάλη περιεκτικότητα 
του συκωτιού σε πρωτεϊνη π.χ. καταλάση με τη διαδικασία της αντίδρασης 
Βiuret (βλέπε την άσκηση) 

• Γεμίζουμε το δοκιμαστικό σωλήνα με 4 mL νερό και  προσθέτουμε λίγο ψιλοκομμένο 
συκώτι αντίστοιχα. Αναδεύουμε καλά με τη ράβδο.

• Στο σωλήνα προσθέτουμε από 12 – 15 σταγόνες διαλύματος ΝαΟΗ 1Μ και 
αναδεύουμε.

• Στο σωλήνα προσθέτουμε από12 – 15 σταγόνες διαλύματος CuSO4  και αναδεύουμε.
Στο σωλήνα εμφανίζεται το μενεξεδί χρώμα  

Βήμα 2: Στα ποτήρια  1, 2, 3, 4, τοποθετούμε 
ποσότητα από τα υλικά 1,2,3 και 4 αντίστοιχα
Βήμα 3: Συμπληρώνουμε  τα ποτήρια  1 και 2 
μέχρι τα 2/3, στους υπόλοιπους λιγότερο - με 
το διάλυμα  H2O2.
Παρατηρούμε τον αφρισμό στους σωλήνες 
που περιέχουν ενεργή, μη μετουσιωμένη 

καταλάση. 

   ΑΣΚΗΣΗ:  



 

Βήμα 3: Ο αφρισμός οφείλεται στο εκλυόμενο Ο2 (Αυτό μπορούμε να ο 
διαπιστώσουμε αν βυθίσουμε στον αφρό το μισοκαμένο σπίρτο)

 

Βήμα 4: Στις δύο ύαλους ωρολογίου βάζουμε τη φέτα του συκωτιού και τη 
φέτα πατάτας. 
Βήμα 5. Θερμαίνουμε τη μεταλλική λάμα και καίμε τη μισή επιφάνεια κάθε 
φέτας
Βήμα 6: Προσθέτους σε κάθε φέτα διάλυμα H2O2 και παρατηρούμε τις 
περιοχές που συμβαίνει αφρισμός. Εξηγούμε τις παρατηρήσεις μας.

Επιμέλεια ασκήσεων : Ηλίας Κουντούπης


