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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Ονοµατεπώνυµο µαθητή:  …………………………………………………………….. 
Τάξη:  ……………………………………………………………… 
Ηµεροµηνία:  ……………………………………………………………… 

ΣΚΟΠΟΙ 
Ο µαθητής να µπορέσει να : 
 διαπιστώσει τη σηµασία του φωτός για τη φωτοσύνθεση και κατ’ επέκταση για το σχηµατισµό του 
αµύλου, 

 διαπιστώσει την ύπαρξη αµύλου στα φύλλα, 
 παρατηρήσει αµυλόκοκκους και να αντιληφθεί τη σηµασία τους για τα φυτά. 
 διαπιστώσει ότι η γλυκόζη που παράγεται κατά τη φωτοσύνθεση µεταφέρεται σε διάφορα µέρη του 
φυτού για να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες, 

 παρατηρήσει θετικές δοκιµασίες για άµυλο, σάκχαρα, πρωτεΐνες και λίπη, 
 ανακαλύψει ότι ορισµένες τροφές περιέχουν περισσότερες από µία θρεπτικές ύλες. 
 συγκρίνει την περιεκτικότητα των διαφόρων τροφών σε θρεπτικές ύλες. 
 διαπιστώσει ότι η µεταφορά νερού από τις ρίζες του φυτού στα φύλλα γίνεται διαµέσου των αγγείων 
του ξυλώµατος. 

 διαπιστώσει το ρόλο που παίζει η εξάτµιση νερού από τα φύλλα του φυτού, σ’ αυτή τη µεταφορά. 
 διαπιστώσει ότι το νερό που απορροφούν τα φυτά µε τις ρίζες τους από το έδαφος κυκλοφορεί στο 
εσωτερικό των φυτών και φθάνοντας στα φύλλα ένα µέρος επιστρέφει πάλι στην ατµόσφαιρα (µε τη 
µορφή υδρατµών) µέσω τη διαπνοής. 

 παρατηρήσει εξειδικευµένα κύτταρα σε ιστούς ανώτερων οργανισµών (συγκεκριµένα στόµατα στην 
επιδερµίδα φύλλων διαφόρων φυτών) και να διαπιστώσει διαφορές σ’ αυτά. 

 κατανοήσει το ρόλο κυττάρων µε εξειδικευµένη λειτουργία στη συντήρηση ενός ανώτερου 
οργανισµού. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 
 Θρέψη 
Οι ζωντανοί οργανισµοί προµηθεύονται την ενέργεια που χρειάζονται για τις διάφορες λειτουργίες τους 

καθώς και λειτουργικά και δοµικά συστατικά χρησιµοποιώντας θρεπτικές ύλες όπως οι υδατάνθρακες, οι 
πρωτεΐνες και τα λίπη και σε µικρότερες ποσότητες οι βιταµίνες και τα ανόργανα άλατα. 
Ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίο προµηθεύονται την τροφή τους οι ζωντανοί οργανισµοί διακρίνονται 

σε αυτότροφους (συνθέτουν µόνοι τους την τροφή τους) και σε ετερότροφους (βρίσκουν την τροφή 
τους τρώγοντας, είτε άλλους ζωντανούς οργανισµούς – καταναλωτές – είτε νεκρούς οργανισµούς ή νεκρά 
τµήµατά τους  - αποικοδοµητές -). 
Οι φυτικοί οργανισµοί δεσµεύουν, µε τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, ηλιακή ενέργεια και τη 

µετατρέπουν σε χηµική ενέργεια (χηµικοί δεσµοί µορίων θρεπτικών υλών). Όλοι οι ζωντανοί οργανισµοί 
αξιοποιούν τη χηµική ενέργεια των ουσιών που περιέχονται στην τροφή, τη µετατρέπουν σε άλλες µορφές 
ενέργειας και παράγουν έργο (µηχανικό, χηµικό, µεταφοράς ουσιών κλπ.) µέσω του οποίου διατηρούν την 
οργάνωσή τους και επιτελούν τις λειτουργίες τους. 
 

 Φωτοσύνθεση 
Τα περισσότερα φυτά ανήκουν στους αυτότροφους οργανισµούς (ή παραγωγούς) καθώς παρασκευάζουν 

µόνα τους την τροφή τους. Τα φυτά φωτοσυνθέτουν, χρησιµοποιούν δηλαδή απλά υλικά (νερό και 
διοξείδιο του άνθρακα) και µε τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας που δεσµεύεται από τη χλωροφύλλη των 
χλωροπλαστών, τα µετατρέπουν σε γλυκόζη και οξυγόνο. 
  

CO2               +      H2O                          C6H12O6       +       O2  
 διοξείδιο του άνθρακα  νερό γλυκόζη  οξυγόνο 

ηλιακή
ενέργεια 
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 Φως και Ανάπτυξη 
Το ορατό φως αντιστοιχεί στο τµήµα της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας µε µήκη κύµατος από περίπου 

380 nm (ιώδες) µέχρι 750 nm (πολύ σκοτεινό κόκκινο).  

 
Παρόλο που τόσο η υπεριώδης όσο και η υπέρυθρη ακτινοβολία παρουσιάζουν επίσης βιολογικές δράσεις, 

το ορατό φως αποτελεί την ενεργειακή πηγή των φωτοσυνθετικών οργανισµών και µέσω της τροφικής 
αλυσίδας και όλων των υπόλοιπων ζωντανών οργανισµών. Εκτός όµως από την άµεση παροχή ενέργειας 
για τις αναπτυξιακές ανάγκες των φυτών, το ορατό φως παίζει ένα πολύ σηµαντικό ρόλο στη ρύθµιση της 
αύξησης και της ανάπτυξης γενικότερα.  
Φυσικά, για όλες τις περιπτώσεις απορρόφησης και βιολογικής δράσης του φωτός απαιτείται η παρουσία 

και διαµεσολάβηση ειδικών χηµικών ουσιών (χρωστικές). Οι τρεις κύριες οµάδες χρωστικών είναι:  
α) οι χλωροφύλλες (φωτοσύνθεση),  
β) το φυτόχρωµα (φυτοµορφογένεση) και  
γ) το β-καροτένιο ή οι φλαβίνες (φωτοτροπισµός). 

µοριακό µοντέλο χλωροφύλλης 

 
 Άµυλο 
Τα φυτά δεν µπορούν να αποµακρύνουν τη γλυκόζη από τους χλωροπλάστες µε τον ίδιο ρυθµό µε τον 

οποίο παράγεται. Γι’ αυτό το σκοπό τα µόρια της γλυκόζης αποταµιεύονται σε ένα µεγαλύτερο µόριο, το 
άµυλο, το οποίο αποθηκεύεται στους χλωροπλάστες έως ότου είναι έτοιµη η µεταφορά του. 
Συνίσταται από δύο πολυµερή γλυκόζης, την αµυλόζη και την αµυλοπηκτίνη.  

 Η αµυλόζη είναι µια µη διακλαδισµένη γλυκάνη µε α-1,4 γλυκοζιδικούς δεσµούς, µε βαθµό 
πολυµερισµού 200-1.000 και ελικοειδή διαµόρφωση και βρίσκεται στο εσωτερικό των αµυλόκοκκων. 

 Η αµυλοπηκτίνη αποτελείται από αλυσίδες γλυκόζης ενωµένες µε α-1,4 γλυκοζιδικούς δεσµούς και 
αποτελεί το περίβληµα των αµυλόκοκκων. Αντίθετα προς την αµυλόζη, η αµυλοπηκτίνη φέρει πλευρικές 
διακλαδώσεις από 20-25 ρίζες γλυκόζης που ενώνονται µεταξύ τους µε α-1,4 γλυκοζιδικούς δεσµούς, µε 
την κεντρική αλυσίδα όµως µε α-1,6 γλυκοζιδικούς δεσµούς. Ο βαθµός πολυµερισµού της 
αµυλοπηκτίνης κυµαίνεται µεταξύ 1.000 και 10.000. 

 
 
 

       έλικα αµυλόζης                         αµυλοπηκτίνη έλικα αµυλόζης 

Χλωροφύλλη α: 

Χλωροφύλλη β: 
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 Αµυλοπλάστες 
Αντιπροσωπεύουν έναν τύπο πλαστιδίου απλής οργάνωσης, ο οποίος στερείται χλωροφυλλών, αλλά 

συνθέτει µεγάλες ποσότητες αποταµιευτικού αµύλου, µε τη µορφή αµυλόκοκκων ποικίλου σχήµατος και 
µεγέθους. Το άµυλο των αµυλοπλαστών δεν είναι άµεσο προϊόν φωτοσύνθεσης. Το άµυλο που παράγεται 
κατά τη φωτοσύνθεση διασπάται, και τα παράγωγά του µεταφέρονται στους αµυλοπλάστες όπου 
ανασυντίθενται για να σχηµατίσουν το αποταµιευτικό άµυλο. Τυπικοί αµυλοπλάστες αναπτύσσονται σε 
αποταµιευτικούς ιστούς και αποταµιευτικά όργανα των φυτών, όπως οι κοτυληδόνες, το ενδοσπέρµιο και οι 
κόνδυλοι. Αποτελούν «δεξαµενές ενέργειας» που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των φυτών σε ορισµένες 
φάσεις της ζωής τους. 
 

 Αµυλόκοκκοι 
Η δοµή τους διαφέρει από φυτό σε φυτό. Χαρακτηρίζονται από στρωµάτωση. Οι στρώσεις είναι 

συγκεντρικές γύρω από µια περιοχή που ονοµάζεται κέντρο στρώσεων ή ήλος αµυλόκοκκου. 
Όταν ο σχηµατισµός των αµυλόκοκκων συµβαίνει σε σταθερές συνθήκες θερµοκρασίας και 
φωτισµού, τότε δε σχηµατίζονται στρώσεις. 
 

 Θρεπτικές Ύλες 
 Πρωτεΐνες 

Το όνοµα «πρωτεΐνη» διατυπώθηκε από τον Berzelius και προέρχεται από την ελληνική λέξη πρωτεύω, 
και όχι άδικα, καθώς σε πολυάριθµες λειτουργίες του οργανισµού (αναπαραγωγή, θρέψη, αναπνοή, κίνηση, 
άµυνα του οργανισµού) συµµετέχουν ειδικές πρωτεΐνες. Πρόκειται δηλαδή για χηµικές ουσίες θεµελιώδους 
σηµασίας για τη ζωή. Οι πρωτεΐνες είναι πολυµερή αµινοξέων.  

 Αµινοξέα 
Στη δοµή των πρωτεϊνών των οργανισµών συµµετέχουν 20 διαφορετικά L-αµινοξέα. Κάθε 

αµινοξύ είναι µια οργανική ένωση που αποτελείται από ένα άτοµο άνθρακα ενωµένο µε ένα 
άτοµο υδρογόνου (H), µια αµινοµάδα (-ΝΗ2), µια καρβοξυλοµάδα (-COOH) και µια πλευρική 
οµάδα (R) που διαφέρει από αµινοξύ σε αµινοξύ. 

 Πρωτοταγής δοµή (πεπτιδικός δεσµός) 
Τα αµινοξέα ενώνονται µεταξύ τους µε οµοιοπολικούς δεσµούς που ονοµάζονται πεπτιδικοί δεσµοί. Η 

καρβοξυλοµάδα ενός αµινοξέος αντιδρά µε την αµινοµάδα ενός άλλου µε ταυτόχρονη αποβολή ενός µορίου 
νερού. 

 
 

Όταν δύο αµινοξέα ενωθούν σχηµατίζεται ένα διπεπτίδιο. Αν δεν υπάρχουν περισσότερα από δέκα 
αµινοξέα συνδεδεµένα µε πεπτιδικό δεσµό, τότε µιλάµε για ολιγοπεπτίδια. Μια µεγαλύτερη αλυσίδα 
πολλών αµινοξέων ενωµένων µε αυτόν τον τρόπο ονοµάζεται πολυπεπτίδιο. Η αλληλουχία των αµινοξέων 
στην πολυπεπτιδική αλυσίδα αποτελεί την πρωτοταγή δοµή των πρωτεϊνών και καθορίζεται από εντολές 

που περιέχονται στο γενετικό υλικό.  

Τετραπεπτίδιο (µεθειονίνη, γλυκίνη, γλυκίνη, σερίνη) 

πεπτιδικός δεσµός 

αµινοξύ (1) αµινοξύ (2) 

πεπτιδικός δεσµός 

διπεπτίδιο νερό 
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 ∆ευτεροταγής δοµή 
Οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες περιστρέφονται και διευθετούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτήσουν µια 

τρισδιάστατη δοµή. Η δευτεροταγής δοµή σταθεροποιείται µε τη δηµιουργία δεσµών υδρογόνου µεταξύ των 
ατόµων που συµµετέχουν στον πεπτιδικό δεσµό, χωρίς δηλαδή τη συµµετοχή των πλευρικών οµάδων των 
αµινοξέων. Ανάλογα µε την αλληλουχία των αµινοξέων δηµιουργείται α-έλικα ή β-πτυχωτή επιφάνεια. 

 Τριτοταγής δοµή 
Η πρωτεΐνη αναδιπλώνεται και παίρνει την τελική µορφή της στο χώρο. Η τρισδιάστατη αυτή διάταξη της 

πρωτεΐνης καθορίζεται από αλληλεπιδράσεις µεταξύ των πλευρικών οµάδων των αµινοξέων. Οι κυριότεροι 
τύποι δεσµών που συµµετέχουν στην τριτοταγή δοµή των πρωτεϊνών είναι: 

 δεσµοί υδρογόνου 
 ιοντικοί δεσµοί (µεταξύ θετικά και αρνητικά φορτισµένων οµάδων) 
 υδρόφοβοι δεσµοί 
 οµοιοπολικοί δεσµοί (δισουλφιδικοί δεσµοί ή γέφυρες θείου) 

 Τεταρτοταγής δοµή 
Οι πρωτεΐνες που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες πολυπεπτιδικές αλυσίδες έχουν και τεταρτοταγή 

δοµή που περιγράφει τη συναρµολόγηση στο χώρο των αλυσίδων αυτών, καθεµιά από τις οποίες έχει τη 
δική της πρωτοταγή, δευτεροταγή και τριτοταγή δοµή. 

 Πεµπτοταγής δοµή 
Η πεµπτοταγής δοµή αναφέρεται στη χωροταξική διευθέτηση µεταξύ πρωτεϊνών που έχουν διαφορετικές 

επί µέρους λειτουργικότητες (πολυενζυµικά συστήµατα). 
 

 

α΄ταγής δοµή 

β΄ταγής δοµή 

γ΄ταγής δοµή 

β-πτυχωτή επιφάνεια α-έλικα 

δ΄ταγής δοµή 
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 Ταξινόµηση των πρωτεϊνών 
Ανάλογα µε τη µορφή του µορίου τους διακρίνονται σε ινώδεις και σφαιρικές. Ινώδεις είναι οι 

πρωτεΐνες εκείνες των οποίων τα µόρια σχηµατίζουν επιµήκεις δέσµες (π.χ. κολλαγόνο, κερατίνες). 
Σφαιρικές είναι οι πρωτεΐνες εκείνες των οποίων οι πολυπεπτιδικές αλυσίδες είναι διπλωµένες κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να παίρνουν σφαιρικό σχήµα (π.χ. ένζυµα, αιµοσφαιρίνες). 
Ανάλογα µε το βιολογικό τους ρόλο διακρίνονται σε δοµικές και λειτουργικές. Οι δοµικές πρωτεΐνες 

συµβάλλουν στη διαµόρφωση και διατήρηση της µορφολογικής κατάστασης των ιστών καθώς ακόµη και 
των κυττάρων και των υποκυτταρικών στοιχείων (π.χ. κολλαγόνο, κερατίνες, µεµβρανικές πρωτεΐνες). Οι 
λειτουργικές πρωτεΐνες έχουν κοινό χαρακτηριστικό ότι µπορούν να δεσµεύσουν εκλεκτικά ορισµένα µόρια.  
Η δοµή µιας πρωτεΐνης καθορίζει τη βιολογική της δράση. Οι πρωτεΐνες: 

 συµµετέχουν στη δοµή  του κυττάρου (κολλαγόνο συνδετικού ιστού, κερατίνη στις τρίχες). 
 δρουν σαν ένζυµα καταλύουν δηλαδή χηµικές αντιδράσεις στο εσωτερικό των κυττάρων 

(πολυµεράσες, πεπτικά ένζυµα) 
 µεταφέρουν ουσίες (η αιµοσφαιρίνη µεταφέρει οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα) 
 έχουν αποταµιευτικό ρόλο (φεριτίνη, καζεΐνη) 
 δρουν σαν ορµόνες (χηµικά σήµατα π.χ. ινσουλίνη) 
 συµµετέχουν σε κινήσεις (ακτίνη, µυοσίνη) 
 συµµετέχουν στην άµυνα του οργανισµού (αντισώµατα) 

 
 Μετουσίωση 

Η βιολογική λειτουργία µιας πρωτεΐνης µπορεί να αλλοιωθεί είτε µε 
αλλαγές στην αλληλουχία των αµινοξέων, που οφείλονται σε µεταλλαγές 
του γενετικού υλικού, είτε µε επιδράσεις στη διαµόρφωσή της στο χώρο. 
Όταν µια πρωτεΐνη θερµανθεί ή επιδράσουν σε αυτή διάφορες χηµικές 
ουσίες αποδιοργανώνεται η δοµή της στο χώρο και οι αλυσίδες αποκτούν 
τυχαία διαµόρφωση. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε απώλεια κάθε βιολογικής 
λειτουργίας. Μετουσίωση ονοµάζεται η αλλαγή της δοµής µιας πρωτεΐνης 
κατά την οποία χάνονται οι βιολογικές της ιδιότητες, ελαττώνεται πολύ η 
διαλυτότητά της και αλλάζουν οι χηµικές και φυσικές της ιδιότητες. Κατά 
τη µετουσίωση δεν επηρεάζονται οι οµοιοπολικοί δεσµοί, εποµένως η 
πρωτοταγής δοµή παραµένει ανέπαφη. Είναι συνήθως φαινόµενο µη 
αναστρέψιµο. Οι ουσίες που προκαλούν µετουσίωση είναι πολυάριθµες. 
Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται οξέα, βάσεις, οργανικοί διαλύτες, πυκνά 
διαλύµατα ουρίας ή γουανιδίνης, αρωµατικά οξέα καθώς και απορρυπαντικά. Η µετουσίωση αντιστοιχεί στη 
µετάβαση από µια κατάσταση υψηλής τάξης στην κατάσταση της αταξίας (τυχαίο σπείραµα). 
Παράδειγµα µετουσίωσης είναι το ξίνισµα του γάλατος. Το γαλακτικό οξύ που παράγεται από 

µικροοργανισµούς όπως τα βακτήρια του γένους Lactobacillus ελαττώνει το pH µετουσιώνοντας την καζεΐνη 
του γάλακτος η οποία γίνεται µη διαλυτή και έτσι το γάλα «κόβει». Ένα άλλο παράδειγµα είναι το 
οινόπνευµα το οποίο χάρη στην ικανότητά του να µετουσιώνει ορισµένες βακτηριακές πρωτεΐνες 
χρησιµοποιείται ως αντισηπτικό. 

 

κολλαγόνο 

ριβονουκλεάση 
αιµοσφαιρίνη 
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 Υδατάνθρακες ή Σάκχαρα 
Πρόκειται για ουσίες φυτικής κυρίως προέλευσης και από ποσοτική άποψη συνιστούν το κύριο µέρος των 

οργανικών ενώσεων στη Γη. Συγκρίνοντας πρωτεΐνες, λίπη και υδατάνθρακες οι τελευταίοι κατέχουν την 
πρώτη θέση σαν προµηθευτές ενέργειας. Τα απλά σάκχαρα είναι είτε πολυυδροξυαλδεΰδες ή 
πολυυδροξυκετόνες. Ανάλογα µε τον αριθµό των µορίων των σακχάρων που περιέχουν στο µόριό τους 
διακρίνονται σε: 

 
• Μονοσακχαρίτες ή απλά σάκχαρα 

Ανάλογα µε τον αριθµό ατόµων άνθρακα που περιέχουν στο µόριό τους οι µονοσακχαρίτες µπορούν να 
διακριθούν σε τριόζες, τετρόζες, πεντόζες, εξόζες κλπ. και ανάλογα µε το αν η αναγωγική οµάδα 
είναι αλδεϋδοµάδα ή κετονοµάδα σε αλδόζες ή κετόζες. Τα µόρια των µονοσακχαριτών εν διαλύσει 
βρίσκονται υπό µορφή δακτυλίου, που σχηµατίζεται µε µια ενδοµοριακή αντίδραση. Ο δακτύλιος µπορεί 
να είναι εξαµελής (πυρανόζες) είτε πενταµελής (φουρανόζες). 

 
• Ολιγοσακχαρίτες 

Περιέχουν 2-10 µονάδες µονοσακχαριτών που συνδέονται µε γλυκοζιδικό δεσµό και ανάλογα µε το αν 
µένει ή όχι ελεύθερο ηµιακεταλικό υδροξύλιο διακρίνονται σε ανάγοντες και µη ανάγοντες 
ολιγοσακχαρίτες αντίστοιχα.  
Ανάλογα µε τον αριθµό των µονοσακχαριτών που περιέχουν στο µόριό τους διακρίνονται σε 
δισακχαρίτες, τρισακχαρίτες κλπ. Οι κυριότεροι από τους ολιγοσακχαρίτες είναι η µαλτόζη, που 
αποτελείται από 2 µόρια γλυκόζης, η σακχαρόζη που αποτελείται από ένα µόριο γλυκόζης και ένα µόριο 
φρουκτόζης και η λακτόζη που αποτελείται από ένα µόριο γλυκόζης και ένα µόριο γαλακτόζης. Ο 
γλυκοζιτικός δεσµός στο µόριο της σακχαρόζης γίνεται ανάµεσα στα δύο ηµιακεταλικά υδροξείδια των 
δύο σακχάρων και γι’ αυτό η σακχαρόζη δεν ανήκει στα ανάγοντα σάκχαρα. 

C6H12O6 + C6H12O6            C12H22O11 + Η2Ο 
 γλυκόζη  +  γλυκόζη       µαλτόζη   + νερό 
 γλυκόζη  + φρουκτόζη  σακχαρόζη + νερό 
 γλυκόζη  + γαλακτόζη     λακτόζη   + νερό 
• Πολυσακχαρίτες  

Είναι µακριές αλυσίδες µονοσακχαριτών ευθείες ή διακλαδισµένες. ∆ιακρίνονται σε δοµικούς 
πολυσακχαρίτες (π.χ. κυτταρίνη, χιτίνη) και σε αποθηκευτικούς (π.χ. άµυλο, γλυκογόνο). 

 
 
 
 

γλυκόζη φρουκτόζη 
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 Λιπίδια 
Τα λιπίδια είναι οργανικά µόρια που είναι αδιάλυτα στο νερό και άλλους πολικούς διαλύτες, ενώ 

διαλύονται σε µη πολικούς διαλύτες (χλωροφόρµιο, βενζένιο, αιθέρας). Ορισµένες µορφές λιπιδίων είναι τα 
λίπη και τα έλαια (σηµαντικές ενώσεις για την αποταµίευση ενέργειας), τα φωσφολιπίδια και τα 
γλυκολιπίδια (αποτελούν τµήµα της δοµής των κυτταρικών µεµβρανών), τα κεριά (σχηµατίζουν 
προστατευτικά στρώµατα σε πολλά φυτά και ζώα) και τα στεροειδή (συµµετέχουν στη δοµή ορισµένων 
µεµβρανών και σε πολλές ορµόνες). 
Τα λίπη και τα έλαια έχουν παρόµοια δοµή, και τα δύο χρησιµεύουν για την αποθήκευση ενέργειας. 

Παρέχουν διπλάσια ποσότητα ενέργειας από ίση ποσότητα υδατανθράκων. Σε θερµοκρασία δωµατίου τα 
έλαια είναι υγρά ενώ τα λίπη στερεά. Και τα δύο είναι τριγλυκερίδια, και σχηµατίζονται από την ένωση ενός 
µορίου γλυκερόλης µε τρία µόρια λιπαρών οξέων (τριεστέρες γλυκερίνης). 

 
Τα λιπαρά οξέα αποτελούνται από µακριές αλυσίδες άνθρακα και υδρογόνου µε µια καρβοξυλική οµάδα (-

COOH) στο ένα άκρο η οποία προσδίδει στο µόριο όξινες ιδιότητες.  Η καρβοξυλοµάδα είναι εκείνη που 
αντιδρά µε το υδροξύλιο της γλυκερόλης και µε αποµάκρυνση ενός µορίου νερού σχηµατίζεται ο δεσµός.  
Τα λιπαρά οξέα διαφέρουν ως προς το µήκος της αλυσίδας και τον αριθµό των διπλών δεσµών µεταξύ των 

ατόµων άνθρακα. Αν οι αλυσίδες των λιπαρών οξέων είναι κορεσµένες τότε είναι τελείως ευθύγραµµες, οι 
ακόρεστοι δεσµοί προκαλούν την κάµψη της αλυσίδας. Αυτή η ακανόνιστη δοµή δεν επιτρέπει το σφιχτό 
πακετάρισµα των αλυσίδων µε αποτέλεσµα τα ακόρεστα έλαια σε θερµοκρασία δωµατίου να είναι υγρά. Τα 
πολυακόρεστα λιπαρά οξέα είναι απαραίτητα για την καλή κατάσταση του οργανισµού µας καθώς 
εµπλέκονται σε πολύ σηµαντικές διεργασίες όπως η πήξη του αίµατος, η συντήρηση των µεµβρανικών 
πρωτεϊνών και η απορρόφηση λιποδιαλυτών βιταµινών (Α, E, K και D). Ωστόσο ο ανθρώπινος οργανισµός 
δεν µπορεί να τα συνθέσει εποµένως πρέπει να καταναλώνονται µε την τροφή. 
Στη διατροφή του ανθρώπου τα λίπη παίζουν σηµαντικό ρόλο καθώς αποτελούν τροφή πλούσια σε 

θερµίδες. Η κύρια ωστόσο βιολογική σηµασία των λιπών οφείλεται στο ότι χρησιµεύουν ως εφεδρικές 
ουσίες. Η λήψη τροφής πέρα από τις φυσιολογικές ανάγκες οδηγεί στη µετατροπή των συστατικών της 
κυρίως σε λίπη, που εναποτίθενται στους κατάλληλους ιστούς, ενώ σε περίπτωση έλλειψης τροφής τα λίπη 
αποικοδοµούνται πάλι. 
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 Μεταφορά ουσιών στα φυτά 
Αγωγός ιστός είναι ο ιστός που είναι υπεύθυνος για την κυκλοφορία και τη µεταφορά του νερού και των 
θρεπτικών συστατικών κατά µήκος του φυτικού άξονα στα διάφορα όργανα. Υπάρχουν δύο τύποι αγωγού 
ιστού: το ξύλωµα και το φλοίωµα. Οι δύο αυτοί τύποι συνυπάρχουν σε διακριτές οµάδες, τις 
ηθµαγγειώδεις δεσµίδες. Στις ηθµαγγειώδεις δεσµίδες συνήθως το φλοίωµα βρίσκεται τοποθετηµένο 
εξωτερικά από το ξύλωµα. 

 
 Ξύλωµα 

σύνθετος ιστός που έχει ως κύριο ρόλο τη µεταφορά νερού 
και ανόργανων αλάτων από τη ρίζα προς τα υπόλοιπα 
φυτικά όργανα. Επιπρόσθετα, παρέχει στο φυτό σηµαντική 
µηχανική στήριξη και αποταµιεύει νερό και θρεπτικά 
συστατικά. Στο ξύλωµα ορισµένων φυτών αναπτύσσονται 
εκκριτικοί σχηµατισµοί (γαλακτοφόροι σωλήνες, 
ρητινοφόροι αγωγοί, κοµµεοφόροι αγωγοί). Το ξύλωµα 
περιέχει δύο χαρακτηριστικούς τύπους κυττάρων, τις 
τραχεΐδες και τα αγγειακά στοιχεία, επιµήκη, νεκρά, κοίλα 
κύτταρα µε βασική αποστολή τη µεταφορά νερού και 
αλάτων. Τα δοµικά χαρακτηριστικά του ξυλώµατος 
επιτρέπουν τη γρήγορη µετακίνηση του νερού µέσα και έξω 
από τα τραχειακά στοιχεία αλλά και κατά µήκος αυτών, ενώ παράλληλα το βοηθούν να αντέχει στις 
µηχανικές δυνάµεις που αναπτύσσονται λόγω υδροδυναµικών φαινοµένων κατά τη γρήγορη κίνηση του 
νερού. Η ροή του νερού δεν απαιτεί ενέργεια, οφείλεται σε φυσικοχηµικούς και υδροδυναµικούς 
παράγοντες. Τέσσερις ιδιότητες του νερού σχετίζονται µε την κίνησή του: 
α. Η τάση του να µετακινείται από περιοχές µε υψηλό υδατικό δυναµικό σε περιοχές µε χαµηλό υδατικό 

δυναµικό.  
β. Η συνοχή του νερού, δηλαδή η ανάπτυξη δυνάµεων υδρογόνου µεταξύ των µορίων του, εξαιτίας του 

διπολικού χαρακτήρα των µορίων του νερού. (µε τον τρόπο αυτό σχηµατίζεται µια συνεχής, ισχυρή 
αλυσίδα νερού από τη ρίζα έως τα φύλλα, η ισχύς της στήλης του νερού λόγω των δυνάµεων συνοχής 
είναι αντίστοιχη της ισχύος ενός ατσαλένιου σύρµατος µε την ίδια διάµετρο) 

γ. Η συνάφεια του νερού, δηλαδή η τάση των µορίων του να συνδέονται µε δυνάµεις συνάφειας µε 
διαφορετικά µόρια. 

δ. Το βάρος του νερού. 
Σχετικά µε τη δύναµη που ωθεί το νερό στα αγγεία έχουν διατυπωθεί δύο απόψεις: 
i. Η πρώτη δέχεται ότι οφείλεται στη ριζική πίεση. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή οι µεγάλες ποσότητες 

νερού που συγκεντρώνονται λόγω απορρόφησης στη ρίζα, δηµιουργούν υψηλή υδροστατική πίεση, η 
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οποία ανυψώνει παθητικά το νερό στα αγγεία. Η δύναµη αυτή ωστόσο σπάνια εµφανίζεται σε 
ολόκληρα φυτά και στα κωνοφόρα δεν έχει βρεθεί καθόλου. 

ii. Η δεύτερη υποστηρίζει ότι οφείλεται στο ρεύµα διαπνοής. Η άποψη αυτή υποστηρίζει ότι 
διαµορφώνεται µία φθίνουσα διαβάθµιση υδατικού δυναµικού από τη ρίζα προς το βλαστό και τα 
φύλλα, µε τη µεγαλύτερη τιµή στο έδαφος και τη µικρότερη στα φύλλα, εξαιτίας της συνεχούς 
αποβολής νερού από τα φύλλα µέσα από τη διαδικασία της διαπνοής. Τα µόρια του νερού, έχοντας 
την τάση να κινούνται παθητικά κατά µήκος αυτής της διαβάθµισης, µεταφέρονται µέσω των αγγείων 
από τη ρίζα προς τα φύλλα. Η συνεχής µετακίνηση του νερού διατηρείται χάρη στις δυνάµεις συνοχής 
των µορίων του νερού. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι δυνάµεις που δηµιουργούνται από τη διαπνοή 
µπορούν να προκαλέσουν πιέσεις της τάξης των 12 ατµοσφαιρών, που είναι αρκετές να ανεβάσουν 
µια στήλη νερού µε διάµετρο αυτή ενός τυπικού ξυλώµατος σε ύψος 130 µέτρων. 
Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαπνοή: 
1. θερµοκρασία: αύξηση της θερµοκρασίας προκαλεί αύξηση της διαπνοής 
2. υγρασία: αύξηση της υγρασίας οδηγεί σε ελάττωση της διαπνοής 
3. ρεύµατα αέρα: αποµακρύνουν το νερό από την επιφάνεια των φύλλων αυξάνοντας έτσι το ρυθµό 

της διαπνοής 
Παράγοντες που παρεµποδίζουν την ανύψωση του νερού είναι το βάρος του και η ανάπτυξη δυνάµεων 
συνάφειας µε τα τοιχώµατα των αγγείων, που έχουν σαν αποτέλεσµα την ανοµοιόµορφη ροή του νερού σε 
αυτά. 

 Φλοίωµα 
σύνθετος ιστός, ο κύριος ρόλος του οποίου είναι η µαζική µεταφορά οργανικών θρεπτικών συστατικών από 
τα φωτοσυνθετικά προς τα υπόλοιπα τµήµατα του φυτού. Ο ίδιος ιστός συµβάλλει επίσης στην αποταµίευση 
οργανικών θρεπτικών συστατικών και σε µικρό βαθµό στη στήριξη του φυτού. Τα ειδικά κύτταρα του 
φλοιώµατος είναι τα ηθµώδη και τα συνοδά κύτταρα. Η µεταφορά των θρεπτικών διαλυµάτων κατά µήκος 
του φλοιώµατος είναι παθητική ωστόσο απαιτεί την κατανάλωση ενέργειας και τη συµµετοχή µοριακών 
αντλιών µεταφοράς του κυτταροπλάσµατος κατά την είσοδο και έξοδο µορίων σακχάρων προς και από τα 
άκρα του ηθµοσωλήνα.  
Τα κύτταρα που απαρτίζουν τον αγωγό ιστό στα φυτά δεν έχουν κυτταρόπλασµα µετά την αποξύλωση των 
κυτταρικών τους τοιχωµάτων. Με τον τρόπο αυτό, η κατά µήκος κίνηση του νερού σε αυτά τα κύτταρα δεν 
εµποδίζεται από ζωντανό υλικό. 
Η κίνηση του νερού στο ξύλωµα είναι µονόδροµη, αντίθετα στο φλοίωµα το διάλυµα µπορεί να µεταφερθεί 
προς κάθε κατεύθυνση ανάλογα µε τις ανάγκες του φυτού. 

 

 
 
 
 
 

µονόδροµη 

αµφίδροµη 

νερό + άλατα 

νερό + θρεπτικές 

απουσία χωρισµάτων 

πορώδη χωρίσµατα

παχιά τοιχώµατα µε λιγνίνη 
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∆οµή φύλλου: η επιδερµίδα καλύπτει ολόκληρη την 
επιφάνεια του φύλλου. Μεταξύ της πάνω και κάτω 
επιδερµίδας βρίσκεται το µεσόφυλλο 
(δρυφρακτοειδές και σπογγώδες παρέγχυµα). Τα 
τυπικά επιδερµικά κύτταρα παραµένουν πάντοτε 
στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους, οι µόνοι 
µεσοκυττάριοι χώροι της επιδερµίδας είναι οι 
στοµατικοί πόροι. Τα περισσότερα τυπικά επιδερµικά 
κύτταρα δε φέρουν χλωροφύλλη. Η εναπόθεση 
υµενίνης στο εξωτερικό τους δηµιουργεί την 
εφυµενίδα, µια συνεχή στιβάδα που καλύπτει τα 
φύλλα και περιορίζει την απώλεια νερού, ενώ 
παράλληλα αντανακλά µέρος της υπεριώδους 
ακτινοβολίας. 
Στόµατα ή στοµάτια  φύλλων:  

Τα στοµατικά σύµπλοκα είναι 
εξειδικευµένοι επιδερµικοί 
σχηµατισµοί που εξυπηρετούν την 
ανταλλαγή των αερίων κατά της 
λειτουργίες της φωτοσύνθεσης, 
αναπνοής και διαπνοής. Ένα 
στοµατικό σύµπλοκο αποτελείται 

από ένα φακοειδή µεσοκυττάριο χώρο (στοµατικός 
πόρος), από δύο εξειδικευµένα επιδερµικά κύτταρα 

καταφρακτικό κύτταρο 

εφυµενίδα

πάνω επιδερµίδα

κύτταρα δρυφρακτοειδούς 
παρεγχύµατος 

κύτταρα σπογγώδους 
παρεγχύµατος 

κάτω επιδερµίδα

στοµατικός πόρος 

στόµα 

καταφρακτικά κύτταρα 

πυρήνας 

στοµατικός πόρος 

έξοδος νερού είσοδος νερού 
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µεταξύ των οποίων αναπτύσσεται ο στοµατικός πόρος (καταφρακτικά κύτταρα) και από διαφοροποιηµένα 
επιδερµικά κύτταρα που εφάπτονται των καταφρακτικών και ονοµάζονται παραστοµατικά ή βοηθητικά 
κύτταρα. Σε ορισµένες περιπτώσεις που απουσιάζουν τα περιβάλλοντα ή και τα παραστοµατικά κύτταρα τα 
δύο καταφρακτικά κύτταρα µαζί µε το στοµατικό πόρο περιγράφονται µε τον όρο στόµα. 
Στα ανώτερα χερσαία φυτά στόµατα παρατηρούνται στα υπέργεια όργανα (φύλλα, βλαστό, άνθος, καρπός). 
Υπάρχουν δύο βασικοί µορφολογικοί τύποι στοµάτων: ο ελλειπτικός και ο τύπος αλτήρα. 
Βασικό δοµικό χαρακτηριστικό των καταφρακτικών κυττάρων είναι οι ισχυρές παχύνσεις των τοιχωµάτων 
τους στις οποίες µέχρι πρότινος αποδιδόταν ο µηχανισµός ανοίγµατος και κλεισίµατος του στοµατικού 
πόρου. Η αύξηση της πίεσης σπαργής που προκαλείται από την ωσµωτική είσοδο νερού από τα γειτονικά 
κύτταρα, έχει ως αποτέλεσµα την καµπύλωση των τοιχωµάτων των καταφρακτικών κυττάρων µε άµεση 
συνέπεια το άνοιγµα του στοµατικού πόρου (επειδή τα καταφρακτικά κύτταρα έχουν παχύτερο κυτταρικό 
τοίχωµα σε µία µόνο πλευρά τους, την κοιλιακή - γύρω από το στοµατικό πόρο-). Όταν µειωθεί η σπαργή,  
τα καταφρακτικά κύτταρα επανακτούν την αρχική µορφή τους και ο στοµατικός πόρος κλείνει. Ωστόσο 
σήµερα, η µεταβολή του σχήµατος των καταφρακτικών κυττάρων µε την αύξηση της σπαργής, αποδίδεται 
κατά ένα µεγάλο ποσοστό στη διάταξη των µικροϊνιδίων της κυτταρίνης και κυρίως στην ακτινωτή τους 
διάταξη στα ραχιαία τοιχώµατά τους. Η πίεση σπαργής των καταφρακτικών κυττάρων επηρεάζεται από έναν 
αριθµό περιβαλλοντικών παραγόντων όπως το φως, η συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα, η υγρασία 
και η θερµοκρασία.  
• νερό: Όταν αρχίζει να δηµιουργείται υδατικό έλλειµµα, τα καταφρακτικά κύτταρα έχουν µικρότερη 

πίεση σπαργής και εποµένως ο στοµατικός πόρος µικραίνει και τα στόµατα κλείνουν ανεξάρτητα από τις 
συνθήκες θερµοκρασίας, φωτός, ή παρουσίας διοξειδίου του άνθρακα. 

• φως: το ποσό του φωτός που απαιτείται για να ανοίξουν τα στόµατα ποικίλλει στα διάφορα είδη. 
• θερµοκρασία: στις πολύ χαµηλές θερµοκρασίες η µεταφορά του νερού από τα γειτονικά επιδερµικά 

κύτταρα προς τα καταφρακτικά είναι πολύ αργή και τα στόµατα κλείνουν. Καθώς αυξάνεται η 
θερµοκρασία ο στοµατικός πόρος διευρύνεται, ωστόσο τα στόµατα κλείνουν όταν η θερµοκρασία 
υπερβεί τους 30-35οC. 

• CO2: υψηλές συγκεντρώσεις έχουν σαν αποτέλεσµα το κλείσιµο των στοµάτων. 
• Οξύτητα: αλκαλικά διαλύµατα προκαλούν άνοιγµα των στοµάτων. 
Στα καταφρακτικά κύτταρα εντοπίζονται χλωροπλάστες, είναι όµως µικρότεροι από εκείνους του 
µεσόφυλλου. Η παρουσία τους ωστόσο ίσως δικαιολογείται γιατί θα µπορούσαν να αποτελούν σηµαντική 
πηγή ενέργειας για τα κύτταρα αυτά. Σύµφωνα µε µία θεωρία, όταν υπάρχει ηλιοφάνεια η συγκέντρωση 
των κατιόντων καλίου (Κ+) αυξάνεται στα καταφρακτικά κύτταρα. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τα 
σάκχαρα που παράγονται από τη φωτοσύνθεση, µειώνει το υδατικό δυναµικό στα καταφρακτικά κύτταρα. 
Σαν αποτέλεσµα, νερό από τα γειτονικά κύτταρα εισέρχεται στα καταφρακτικά µε ώσµωση.  
Τα φύλλα διακρίνονται σε αµφιστοµατικά όταν και οι δύο επιδερµίδες φέρουν στόµατα, υποστοµατικά 
όταν τα στόµατα περιορίζονται στην κάτω επιδερµίδα (πιο συνήθης περίπτωση) και επιστοµατικά όταν 
περιορίζονται στην επάνω επιδερµίδα (π.χ. επιπλέοντα φύλλα). 
Στα βελονοειδή φύλλα των κωνοφόρων τα στόµατα είναι βυθισµένα και υπερκαλύπτονται από τα 
παραστοµατικά κύτταρα. Η θέση των στοµάτων και η διαµόρφωση της επιδερµίδας ποικίλουν ανάλογα µε 
τον οικολογικό χαρακτήρα των διαφόρων φυτών π.χ. τα ξηρόφυτα φέρουν στόµατα βυθισµένα ή 
εντοπίζονται σε κοιλότητες οι οποίες περιέχουν τρίχες, όπου δηµιουργούνται συνθήκες που εµποδίζουν τη 
διαπνοή των µορίων του νερού και διευκολύνουν την εκ νέου είσοδό τους στο φύλλο. Στα υγρόφυτα και 
υδρόφυτα συνήθως προεξέχουν της επιδερµίδας. 
Η ροή του νερού είναι ταχύτερη όταν υπάρχει ηλιοφάνεια και υψηλές θερµοκρασίες. Αυτό συµβαίνει γιατί 
εξατµίζονται µεγάλες ποσότητες νερού από τα φύλλα και το φυτό για να αναπληρώσει την απώλεια αντλεί 
γρηγορότερα νερό από τις ρίζες. Αντίθετα, η ροή του νερού είναι πιο αργή όταν η θερµοκρασία είναι 
χαµηλή ή υπάρχει υγρασία στην ατµόσφαιρα ή παρατηρείται έλλειψη νερού στο έδαφος (τα στόµατα είναι 
κλειστά). 
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Τύποι στοµάτων δικοτυλήδονων φυτών: 

 ακτινοκυτικός: 5 ή περισσότερα επιµηκυσµένα ή µεγεθυµένα ακτινωτά 
παραστοµατικά κύτταρα περιβάλλουν τα καταφρακτικά κύτταρα 

 
 αλληλοκυτικός: τα καταφρακτικά κύτταρα περιβάλλονται από ένα 
σύµπλοκο παραστοµατικών κυττάρων σε σχήµα C. 

 

 ανισοκυτικός: τα καταφρακτικά κύτταρα περιβάλλονται από 3 
παραστοµατικά, δύο µεγάλα και ένα µικρότερο. 

 
 ανωµαλοκυτικός: δεν υπάρχουν παραστοµατικά κύτταρα  

 κυκλοκυτικός: 5 ή περισσότερα µικρά παραστοµατικά κύτταρα 
περιβάλλουν πλήρως τα καταφρακτικά. 

 

 διακυτικός: 2 παραστοµατικά κύτταρα περιβάλλουν τα καταφρακτικά 
κύτταρα. 

 
 ηλιοκυτικός: µια έλικα 4 ή περισσότερων παραστοµατικών κυττάρων 
περιβάλλει τα καταφρακτικά. 

 

 πλευροκυτικός: 3 η περισσότερα διακριτά παραστοµατικά κύτταρα 
µερικώς περιβάλλουν τα καταφρακτικά. 

 

 παρακυτικός:  2 κύτταρα παράλληλα προς τα καταφρακτικά τα 
περιβάλλουν 

 

 σταυροκυτικός: 3 έως 5 παραστοµατικά κύτταρα µε θέση πλάγια ως προς 
τον µακρύ άξονα των καταφρακτικών κυττάρων. 

 

 στεφανοκυτικός: περιβάλλεται από 4 ή περισσότερα ελαφρώς 
διαφοροποιηµένα παραστοµατικά κύτταρα 

 

 τετρακυτικός: περιβάλλεται από 4 παραστοµατικά κύτταρα, 2 από τα 
οποία είναι παράλληλα και δύο (συνήθως µικρότερα) σε ορθή γωνία µε 
τον µακρύ άξονα των καταφρακτικών. 
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Άσκηση 4 Εργαστηριακού Οδηγού: Η σηµασία του φωτός για τη φωτοσύνθεση 

Όπως περιγράφεται στον Εργαστηριακό Οδηγό. 
 

Παρατηρήσεις: 
 Προτείνεται η χρήση του γερανιού. 
 Καλύπτουµε µε το αλουµινόχαρτο όλη την υπόλοιπη επιφάνεια του φύλλου. 
 Καλύτερα αποτελέσµατα παρατηρούνται µετά από 2 εβδοµάδες. 
 

Άσκηση 7 Εργαστηριακού Οδηγού: Ανίχνευση αµύλου σε φύλλο φυτού] 

 Χρώση αµύλου 
Το ιώδιο ανήκει σε οµάδα ουσιών χωρίς χρωµοφόρες οµάδες δηλαδή χωρίς να είναι χρώµατα από χηµική 

άποψη, χρησιµεύουν ως µικροχηµικοί δείκτες γιατί εµφανίζουν χρωµατικό 
αποτέλεσµα. Η χρωµατική αντίδραση του ιωδίου παρουσιάζει µια ποικιλότητα 
ανάλογα µε τη χηµική σύσταση: 

 µπλε: άµυλο  
 καφέ: κυτταρίνη, πρωτεΐνες, αλκαλοειδή 
 κίτρινο: πηκτίνες, υµενίνη, καλόζη 

Εξαιτίας της χαρακτηριστικής δοµής του µορίου του αµύλου σχηµατίζονται µε 
ιώδιο ειδικού τύπου µοριακές ενώσεις εγκλείσεως, που πραγµατοποιούνται µε την 
είσοδο και τοποθέτηση των ατόµων του ιωδίου, σε µορφή µακριάς αλυσίδας, µέσα 
στις κοιλότητες των µορίων του αµύλου. Αυτές οι ενώσεις εγκλείσεως έχουν χαρακτηριστικό χρώµα.  
 

 Όργανα και Υλικά: 

• ποτήρια ζέσης 500mL • φύλλο φυτού (π.χ. µολόχας, 
γερανιού)  
 που έχει εκτεθεί στο φως 
για αρκετές ώρες 

 που έχει παραµείνει στο 
σκοτάδι αρκετές µέρες 

 που έχει καλυφθεί ένα 
τµήµα του 

• µεγάλη λαβίδα 
• µεγάλοι δοκιµαστικοί σωλήνες  • µαχαίρι ή ξυραφάκι 
• στηρίγµατα για δοκιµαστικούς σωλήνες • σταγονόµετρα 
• αλουµινόχαρτο • λύχνος 
• νερό • ρολόι 
• οινόπνευµα  • οπτικό µικροσκόπιο 
• lugol ή βάµµα ιωδίου • εργαλεία µικροσκόπησης 
• χαρτί κουζίνας • αντικειµενοφόροι πλάκες  
• τριβλία Petri • καλυπτρίδες 
 

 Πειραµατική ∆ιαδικασία: 

1. Θερµάνετε λίγο νερό µέσα σε ένα ποτήρι ζέσης. 
2. Βουτήξτε το φύλλο για λίγο στο καυτό νερό. 
3. Στη συνέχεια τοποθετείστε το φύλλο σε ένα δοκιµαστικό σωλήνα µε διάλυµα 

οινοπνεύµατος. Σε ποτήρι βρασµού θερµάνετε νερό και αφού το αποσύρετε 
από τη φωτιά, τοποθετείστε µέσα το δοκιµαστικό σωλήνα µε το διάλυµα 
οινοπνεύµατος και το φύλλο. Κρατήστε τον βυθισµένο για 5-10 λεπτά. (Με 
τον τρόπο αυτό αποµακρύνεται η περισσότερη χλωροφύλλη.) 

4. Αποσύρετε το φύλλο και το βουτήξτε το πάλι σε καυτό νερό. 
5. Απλώστε το φύλλο σε µια ύαλο ωρολογίου, ξεπλύνετε µε λίγο απεσταγµένο νερό και στεγνώστε µε 

διηθητικό χαρτί.  
6. Προσθέστε διάλυµα lugol  
7. Όπου υπάρχει άµυλο, µετά από λίγα λεπτά, το φύλλο γίνεται ιώδες. 
 

σύµπλοκο αµυλόζης – [Ι3]- 
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 Παρατήρηση αµυλόκοκκων 
1. Κόψτε µια πατάτα και από το εσωτερικό της µε ένα µαχαίρι ή ξυραφάκι πάρτε λίγα  ξύσµατα και 

τοποθετείστε τα στο κέντρο µιας αντικειµενοφόρου πλάκας. 
2. Με το σταγονόµετρο προσθέστε µια σταγόνα νερό, καλύψτε µε καλυπτρίδα και αφού σκουπίσετε απαλά 

µε χαρτί κουζίνας βάλτε το παρασκεύασµα στο µικροσκόπιο για παρατήρηση αµυλόκοκκων. 
3. Επαναλάβετε τα τρία προηγούµενα βήµατα χρησιµοποιώντας αντί για ξύσµατα πατάτας σπόρους 

φασολιού, ρυζιού, σιταριού ή ρυζάλευρο, καλαµποκάλευρο, αλεύρι, κλπ. 
 

Παρατηρήσεις: 
 Χρησιµοποιούµε µαλακά φύλλα (όπως αυτά του γερανιού) γιατί σε αντίθετη περίπτωση θρυµµατίζονται 
πολύ εύκολα µετά την έκλουση της χλωροφύλλης µε το οινόπνευµα. Επειδή τα φύλλα είναι σχετικά 
εύθρυπτα οι χειρισµοί µας πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. 

 Όσο πιο ανοιχτόχρωµο είναι το φύλλο, τόσο πιο εύκολο είναι να εξαχθεί η χλωροφύλλη. 
 Με το οινόπνευµα αποµακρύνεται το κερώδες επίστρωµα των φύλλων (εφυµενίδα) και εν µέρει και η 
χλωροφύλλη. Με τον τρόπο αυτό είναι ευκολότερο να διαπιστώσουµε την παρουσία ή µη του αµύλου. 

 Βεβαιωθείτε ότι το οινόπνευµα που βράζει βρίσκεται σε χώρο που αερίζεται καλά. 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Αν ανιχνεύσατε σάκχαρα στο υλικό που µελετήσατε, µε ποια χηµική διαδικασία νοµίζετε ότι 
παρασκευάστηκαν; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Από τη φωτοσύνθεση παράγεται γλυκόζη. Τι συµπεραίνετε για την τύχη της στο φυτό;  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Παρατηρείτε κάποια διαφορά στο φύλλο που έχει παραµείνει στο σκοτάδι και σε αυτό που έχει εκτεθεί 
στο φως; Αν παρατηρείτε διαφορά που πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Να γράψετε τις παρατηρήσεις σας για το χρώµα του φύλλου που βγάλατε από το δοχείο µε το 
οινόπνευµα. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Για ποιο λόγο αποµακρύνουµε τη χλωροφύλλη από το φύλλο στο συγκεκριµένο πείραµα;  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Σχεδιάστε τους αµυλόκοκκους, όπως τους παρατηρείτε µε το µικροσκόπιο (αριστερά σε µικρότερη 
µεγέθυνση και δεξιά σε µεγαλύτερη). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μεγεθυντική ικανότητα προσοφθάλµιου:  …….. Μεγεθυντική ικανότητα προσοφθάλµιου:  …….. 
Μεγεθυντική ικανότητα αντικειµενικού:   …….. Μεγεθυντική ικανότητα αντικειµενικού:   …….. 
Τελική µεγέθυνση παρασκευάσµατος:  ……..        Τελική µεγέθυνση παρασκευάσµατος:  …….. 
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7. Project για το σπίτι: «Φωτογραφίστε µε άµυλο και ιώδιο!» 
Στις µέρες µας, οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξοικειωµένοι µε τη λήψη φωτογραφιών. Χωρίς να 

λάβουµε υπόψη µας τις σύγχρονες φωτογραφικές µηχανές και τα φιλµ, σε όλα τα σπίτια υπάρχουν τα 
απαιτούµενα υλικά για να τραβήξουµε µια φωτογραφία. Για τη λήψη φωτογραφιών χρειαζόµαστε: 

 ένα σκοτεινό χώρο (σκοτεινό δωµάτιο ή κλειστό κουτί) 
 µια φωτεινή πηγή 
 κάτι φωτοευαίσθητο 
 έναν τρόπο εστίασης του φωτός 
 χηµικές ουσίες που θα αποκαλύψουν και θα στερεώσουν την εικόνα. 
Μέχρι την πρόσφατη ανάπτυξη των ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών, η φωτογραφία στηριζόταν σε 

φιλµ επιστρωµένα µε φωτοευαίσθητες χηµικές ουσίες του αργύρου. Η φωτοευαισθησία ορισµένων αλάτων 
αργύρου ήταν γνωστή από το 1727, όταν ο Johann Heinrich Schulze δηµοσίευσε τα ευρήµατά του στην 
Ακαδηµία Φυσικών Επιστηµόνων της Νυρεµβέργης. Ωστόσο πολλές φυσικές ουσίες παρουσιάζουν 
ευαισθησία στο φως. Τι χρειαζόµαστε: 

 ένα γεράνι µε µεγάλα φύλλα 
 ένα σκοτεινό δωµάτιο ή κλειστό κουτί 
 ένα διαφανοσκόπιο 
 ένα slide µε µια εικόνα µε έντονες αντιθέσεις 
 οινόπνευµα ή ισχυρά αλκοολούχα ποτά 
 βάµµα ιωδίου 
 διάφορα δοχεία 
Η χλωροφύλλη στα πράσινα φύλλα παγιδεύει το φως και χρησιµοποιεί την ηλιακή 

ενέργεια για να αντιδράσει το διοξείδιο του άνθρακα µε το νερό. Το αποτέλεσµα της 
διαδικασίας αυτής είναι ο σχηµατισµός µιας οργανικής ένωσης, του αµύλου. Το άµυλο 
είναι λευκό, αλλά αν ρίξουµε σε αυτό µικρή ποσότητα ιωδίου βάφεται ιώδες.  
Αφήνουµε το γεράνι σε ένα σκοτεινό δωµάτιο ή κουτί για δύο ηµέρες. Σε αυτό το 
χρονικό διάστηµα το φυτό καταναλώνει όλο το διαθέσιµο άµυλο των φύλων. Κόβουµε 
ένα φύλλο µε το µίσχο του. Στερεώνουµε το φύλλο όσο το δυνατόν πιο επίπεδο (π.χ. 
µε σελοτέιπ) στο εξωτερικό ενός µικρού κουτιού και πιέζουµε το µίσχο να διαπεράσει το 
κουτί και τοποθετούµε το άκρο του σε ένα δοχείο νερό για να διατηρηθεί φρέσκο το 
φύλλο. Σε ένα σκοτεινό δωµάτιο προβάλλουµε µια µικρή αλλά πολύ φωτεινή εικόνα πάνω στο φύλλο. Το 
αφήνουµε να εκτεθεί στο φως 4 µε 5 ώρες. Στη συνέχεια τοποθετούµε το φύλλο σε ζεµατιστό νερό για ένα 
µε δύο λεπτά, και µετά το τοποθετούµε σε δοκιµαστικό σωλήνα µε οινόπνευµα τον οποίο αφήνουµε µέσα 
στο καυτό νερό για 5 περίπου λεπτά. Αποσύρουµε το φύλλο και το βουτάµε πάλι σε καυτό νερό. 
Προσθέτουµε λίγες σταγόνες βάµµατος ιωδίου. Η εικόνα εµφανίζεται! 
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Άσκηση 10 Εργαστηριακού Οδηγού: Ανίχνευση λιπών, πρωτεϊνών, σακχάρων και αµύλου σε τρόφιµα 

Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 3 ατόµων. Κάθε οµάδα ελέγχει 3 από τα τρόφιµα του πίνακα 1 που 
δίνεται στη συνέχεια για πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη και άµυλο (σκοπός είναι κάθε µαθητής να 
εκτελέσει τουλάχιστον µία δοκιµή). Αφού ολοκληρώσουν τις δοκιµές, κάθε οµάδα ανακοινώνει τα 
αποτελέσµατά της για τη συµπλήρωση του πίνακα 2. Ο καθηγητής εκτελεί τις δοκιµές για τους µάρτυρες 
καθώς και για το άγνωστο δείγµα. 

 

 Πίνακας τροφίµων (πίνακας 1): 

 αβγό*  γάλα  τυρί  ψωµί 
 λάδι  βούτυρο  µακαρόνια  µπανάνα 
 αλεύρι  πατάτα  χυµός πορτοκάλι  corn flakes 
 γλυκόζη  µήλο  µπισκότα  καρότο 
 άγνωστο δείγµα  πατατάκια  ντοµάτα  κρέας ή κιµάς 

* Στον παραπάνω πίνακα µε κόκκινο χρώµα σηµειώνονται οι µάρτυρες κάθε δοκιµής. 
* Οι τροφές που είναι σε στερεή µορφή καλό είναι να πολτοποιηθούν µε λίγο νερό σε ένα γουδί πριν από την έναρξη των 
δοκιµασιών. 

* Για την παρασκευή της ωαλβουµίνης µέσα σε ποτήρι ζέσης προσθέτουµε µικρή ποσότητα λευκώµατος αβγού και 
πενταπλάσια ποσότητα νερού βρύσης. Ανακατεύουµε µε µία γυάλινη ράβδο. Αφήνουµε για 5 λεπτά να καθίσουν τα 
αδιάλυτα µέρη και να µείνει διαυγές το υπερκείµενο. 

* Τα αρχικά χρώµατα των τροφίµων ενδέχεται να επηρεάσουν ως ένα βαθµό το χρώµα της κάθε δοκιµασίας. 
* Οι δοκιµές µπορούν να πραγµατοποιηθούν και µε αλεσµένα ζυµαρικά (ρύζι, µακαρόνια), ψωµί καθώς και βρασµένα 
όσπρια (για να σπάσουν τα κυτταρικά τοιχώµατα, διαφορετικά το χρώµα εξαιτίας της ταυτόχρονης παρουσίας 
κυτταρίνης και αµύλου είναι καστανοπράσινο στη χρώση αµύλου).  

 

 Όργανα και υλικά (για όλες τις δοκιµές): 

• στήριγµα δοκιµαστικών σωλήνων • γουδί • υαλογραφικός µαρκαδόρος 
• δοκιµαστικοί σωλήνες • σταγονόµετρα • χαρτί κουζίνας 
• παλέτα ζωγραφικής (εναλλακτικά) • απιονισµένο νερό  

 

 Πίνακας καταγραφής αποτελεσµάτων (πίνακας 2): 

∆είγµα ΑΜΥΛΟ ΣΑΚΧΑΡΑ ΛΙΠΗ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 
αβγό     
λάδι     
αλεύρι     
γλυκόζη     
άγνωστο δείγµα     
γάλα     
βούτυρο     
πατάτα     
µήλο     
πατατάκια     
τυρί     
µακαρόνια     
χυµός πορτοκάλι     
µπισκότα     
ντοµάτα     
ψωµί     
µπανάνα     
corn flakes     
καρότο     
κρέας ή κιµάς     
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Ανίχνευση πρωτεϊνών 
 Αντίδραση διουρίας 
Οι ουσίες που περιέχουν στο µόριό τους τουλάχιστον δύο πεπτιδικούς δεσµούς 

σχηµατίζουν µε ιόντα χαλκού (Cu2+), σε αλκαλικό περιβάλλον, σύµπλοκα που έχουν µπλε-
µωβ χρώµα. Η αντίδραση αυτή ονοµάζεται αντίδραση διουρίας, γιατί η απλούστερη ουσία 
που τη δίνει θετική είναι η διουρία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η αντίδραση είναι θετική για ενώσεις που περιέχουν στο µόριό τους κάποια από τις παρακάτω οµάδες  

 
 

 Όργανα και υλικά: 

• τρόφιµα (πίνακας 1) • διάλυµα NaOH 1Μ (ή άλλης ισχυρής βάσης) • διάλυµα CuSO4 1% 
 

 Πειραµατική ∆ιαδικασία: 
1. Χρησιµοποιείστε το λεύκωµα του αβγού σαν θετικό µάρτυρα και το νερό σαν αρνητικό. 
2. Τοποθετήστε µικρή ποσότητα (περίπου 3mL) της κάθε τροφής σε ένα δοκιµαστικό σωλήνα και µε 

υαλογραφικό µαρκαδόρο σηµειώστε το περιεχόµενο καθενός από αυτούς. 
3. Προσθέστε 4-5 σταγόνες θειικού χαλκού (CuSO4). 
4. Με ένα άλλο σταγονόµετρο τοποθετείστε µερικές σταγόνες (10-15) 

υδροξειδίου του νατρίου (ΝαΟΗ) σε κάθε δοκιµαστικό σωλήνα. 
Ένας µπλε δακτύλιος θα σχηµατιστεί όπου υπάρχουν πρωτεΐνες. Κατά την 
ανακίνηση του δοκιµαστικού σωλήνα, ο µπλε δακτύλιος εξαφανίζεται και το διάλυµα 
γίνεται µοβ. 

 
 Αντίδραση ξανθοπρωτεΐνης 
Με την προσθήκη πυκνού νιτρικού οξέος σε πρωτεΐνες παράγεται χαρακτηριστικό κίτρινο χρώµα που 

γίνεται πιο έντονο µετά από θέρµανση. 
 

 Όργανα και υλικά: 

• τρόφιµα (πίνακας 1) • λύχνος • ποτήρι ζέσης 500mL 
• πυκνό διάλυµα ΗΝΟ3 • πλέγµα µε τρίποδο  

 
 Πειραµατική ∆ιαδικασία: 
1. Χρησιµοποιείστε το λεύκωµα του αβγού σαν θετικό µάρτυρα και το νερό σαν αρνητικό. 
2. Τοποθετήστε µικρή ποσότητα (περίπου 3mL) της κάθε τροφής σε ένα δοκιµαστικό 

σωλήνα και µε υαλογραφικό µαρκαδόρο σηµειώστε το περιεχόµενο καθενός από 
αυτούς. 

3. Προσθέστε 1mL διαλύµατος νιτρικού οξέος ανακατεύοντας καλά. 
4. Θερµάνετε το σωλήνα σε υδατόλουτρο. 

Παρατηρούµε την εµφάνιση χαρακτηριστικού κίτρινου χρώµατος. 
 

ιώδες

µπλε 

διουρία 
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Με βάση τις παρατηρήσεις σας από τις δοκιµασίες ανίχνευσης πρωτεϊνών να συµπληρώσετε τον παρακάτω 
πίνακα: 

∆είγµα Τελικό Χρώµα Θετικό τεστ Αρνητικό τεστ 

νερό       

λεύκωµα του αβγού       
άγνωστο       
…………………………………….       

…………………………………….       
…………………………………….       

  

Ανίχνευση υδατανθράκων 
 Αντίδραση Benedict 
Είναι η πιο διαδεδοµένη αντίδραση για ποιοτικό προσδιορισµό σακχάρων σε βιολογικά 

υγρά. Χρησιµοποιείται για τον έλεγχο των αναγωγικών σακχάρων (µονοσακχαρίτες και 
ανάγοντες δισακχαρίτες) τα οποία ανάγουν τα ιόντα Cu2+ σε Cu+ οδηγώντας στο 
σχηµατισµό υποξειδίου του χαλκού, ενός ιζήµατος µε χρώµα που ποικίλει από κίτρινο έως 
βαθύ κόκκινο, ανάλογα µε την ποσότητα και τον τύπο του σακχάρου. 
Οι πολυσακχαρίτες δε δίνουν θετική αντίδραση Benedict εκτός αν έχει προηγηθεί 

υδρόλυσή τους (µε θέρµανση ή πέψη) κατά τη διάρκεια της οποίας σπάνε στους 
µονοσακχαρίτες από τους οποίους αποτελούνται.  

 

 Όργανα και υλικά: 

• τρόφιµα (πίνακας 1) • λύχνος • ποτήρι ζέσης 500mL 
• διάλυµα Benedict • πλέγµα µε τρίποδο  

 
 Πειραµατική ∆ιαδικασία: 

1. Χρησιµοποιείστε τη γλυκόζη σαν θετικό µάρτυρα και το νερό σαν αρνητικό. 
2. Τοποθετήστε 10 σταγόνες ή µικρή ποσότητα (περίπου 1mL) της κάθε τροφής σε ένα δοκιµαστικό 

σωλήνα και µε υαλογραφικό µαρκαδόρο σηµειώστε το περιεχόµενο καθενός από αυτούς. 
3. Προσθέστε 5 σταγόνες Benedict και αναδεύστε.  
4. Τοποθετήστε το σωλήνα σε υδατόλουτρο µε νερό που βράζει για 2-3 λεπτά. 

Παρατηρούµε στους σωλήνες που περιέχουν ανάγοντα σάκχαρα την εµφάνιση χαρακτηριστικού κίτρινου ή 
πράσινου ή καφέ χρώµατος.   
 
 

Με βάση τις παρατηρήσεις σας από τη δοκιµασία ανίχνευσης απλών υδατανθράκων να συµπληρώσετε τον 
παρακάτω πίνακα: 

∆είγµα Τελικό Χρώµα Θετικό τεστ Αρνητικό τεστ 

νερό    
γλυκόζη    

άγνωστο    
…………………………………….    

…………………………………….    
…………………………………….    
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 Χρώση αµύλου 
Εξαιτίας της χαρακτηριστικής δοµής του µορίου του αµύλου σχηµατίζονται µε 

ιώδιο ειδικού τύπου µοριακές ενώσεις εγκλείσεως, που πραγµατοποιούνται µε την 
είσοδο και τοποθέτηση των ατόµων του ιωδίου, σε µορφή µακριάς αλυσίδας, µέσα 
στις κοιλότητες των µορίων του αµύλου. Αυτές οι ενώσεις εγκλείσεως έχουν 
χαρακτηριστικό χρώµα.  
 

 Όργανα και Υλικά: 
• τρόφιµα (πίνακας 1) 
• lugol ή βάµµα ιωδίου 

 
 Πειραµατική ∆ιαδικασία: 

1. Χρησιµοποιείστε το αλεύρι σαν θετικό µάρτυρα και το νερό σαν αρνητικό. 
2. Τοποθετήστε 10 σταγόνες ή µικρή ποσότητα (περίπου 1mL) της κάθε τροφής σε 

ένα δοκιµαστικό σωλήνα και µε υαλογραφικό µαρκαδόρο σηµειώστε το 
περιεχόµενο καθενός από αυτούς. 

3. Προσθέστε 3 σταγόνες lugol σε κάθε δοκιµαστικό σωλήνα και ανακινείστε. 
4. Βάλτε τους σωλήνες σε στήριγµα δοκιµαστικών σωλήνων και συγκρίνετε το 

χρώµα των τροφίµων.  
5. Κόψτε µία πατάτα και µε µια µπατονέτα που την έχετε εµβαπτίσει σε διάλυµα lugol 

κάντε ένα σχέδιο πάνω της. Το σχέδιο σταδιακά παίρνει τη χαρακτηριστική ιώδη 
χρώση. 

  

Με βάση τις παρατηρήσεις σας από τη δοκιµασία ανίχνευσης αµύλου να συµπληρώσετε 
τον παρακάτω πίνακα: 

∆είγµα Τελικό Χρώµα Θετικό τεστ Αρνητικό τεστ 

νερό    

αλεύρι    
άγνωστο    

…………………………………….    
…………………………………….    
…………………………………….    

 
 ∆ιάσπαση αµύλου από το σάλιο 

Το άµυλο διασπάται σιγά-σιγά στο στόµα µε την επίδραση του σάλιου και του ενζύµου αµυλάση που 
περιέχει σε µόρια γλυκόζης. Η γλυκόζη αντιδρά µε το αντιδραστήριο Benedict και µέσω αυτής της 
αντίδρασης µπορεί να ανιχνευτεί. 
 

 Όργανα και Υλικά 
• δοκιµαστικοί σωλήνες 
• πιπέτα 
• υδατόλουτρο 

• λύχνος 
• τρίποδας 
• πλέγµα 

• αλεύρι 
• διάλυµα Benedict 

 
 Πειραµατική ∆ιαδικασία: 

1. Αναµίξτε καλά σε δύο δοκιµαστικούς σωλήνες (1 και 2) από λίγο αλεύρι µε 1mL νερό. 
2. Στον πρώτο δοκιµαστικό σωλήνα (1) προσθέστε 1mL σάλιο και στον δεύτερο 1mL νερό και 

τοποθετήστε τους δοκιµαστικούς σωλήνες σε υδατόλουτρο µε χλιαρό νερό για 15 λεπτά. 
3. Προσθέστε 5 σταγόνες Benedict και αναδεύστε.  
4. Τοποθετήστε τους σωλήνες σε υδατόλουτρο µε νερό που βράζει για 2-3 λεπτά. 

σύµπλοκο αµυλόζης – [Ι3]- 
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Ανίχνευση λιπών 
 Γαλακτωµατοποίηση 
Τα λίπη είναι µη πολικά µόρια και εποµένως δε διαλύονται στο νερό. Οι γαλακτωµατοποιητές είναι µόρια 

που έχουν και πολικά και µη πολικά τµήµατα µε αποτέλεσµα να είναι σε θέση να αλληλεπιδράσουν τόσο µε 
το νερό όσο και µε τα λίπη. Όταν οι γαλακτωµατοποιητές αναµιχθούν µε λίπη και νερό διασπούν το λίπος 
σε µικρότερα τµήµατα που µπορεί να παραµείνουν σε αιώρηση για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.  

 

 Όργανα και υλικά: 
• τρόφιµα (πίνακας 1) 
• αιθανόλη 

 

 Πειραµατική ∆ιαδικασία: 
1. Χρησιµοποιείστε το λάδι ως θετικό µάρτυρα και το νερό ως αρνητικό. 
2. Τοποθετήστε 10 σταγόνες ή µικρή ποσότητα (περίπου 1mL) της κάθε 

τροφής σε ένα δοκιµαστικό σωλήνα και µε υαλογραφικό µαρκαδόρο 
σηµειώστε το περιεχόµενο καθενός από αυτούς. 

3. Προσθέστε 3mL καθαρής αιθανόλης. 
4. Ανακινείστε το σωλήνα ώστε να γίνει καλή ανάµιξη. 
5. Οι σωλήνες στους οποίους εµφανίζεται λευκό ίζηµα περιέχουν µόρια 

λιπιδίων. 
 

 Ανίχνευση λιπών µε τη χρήση ειδικού χαρτιού 
Ορισµένοι τύποι χαρτιού (π.χ. καφέ χαρτοσακούλες) απορροφούν λίπη και µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

για να ελέγξουµε την παρουσία λιπιδίων στα τρόφιµα. 
 

 Όργανα και υλικά: 
• τρόφιµα (πίνακας 1) 
• καφέ χαρτοσακούλα 

 

 Πειραµατική ∆ιαδικασία: 
1. Ακουµπήστε 1 σταγόνα λαδιού σε ένα κοµµάτι χαρτοσακούλας και αφήστε το 

για 45 λεπτά. 
2. Ακουµπήστε 1 σταγόνα νερού σε ένα κοµµάτι χαρτοσακούλας και αφήστε το 

για 45 λεπτά. 
3. Παρατηρήστε τη χαρτοσακούλα για τυχόν αλλαγές. Το λάδι είναι ο θετικός 

µάρτυρας (positive control) και το νερό ο αρνητικός µάρτυρας. 
4. Σχεδιάστε 4 κύκλους στη χαρτοσακούλα και σηµειώστε τα τρόφιµα που θα 

τοποθετήσετε σε καθέναν από αυτούς. 
5. Τοποθετήστε ένα κοµµάτι από κάθε δείγµα στη χαρτοσακούλα και αφήστε τα 

για 45 λεπτά. 
6. Εξετάστε τη χαρτοσακούλα για την παρουσία λιπιδίων. 

 
Με βάση τις παρατηρήσεις σας από τη δοκιµασία ανίχνευσης λιπιδίων να συµπληρώσετε τον παρακάτω 
πίνακα: 

∆είγµα Θετικό τεστ Αρνητικό τεστ 

νερό     
λάδι     

άγνωστο     
…………………………………….     

…………………………………….     
…………………………………….   
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Παρατηρήσεις: 

 Κανένα από τα τρόφιµα που εξετάζονται δεν µπορεί από µόνο του να καλύψει τις ανάγκες του 

ανθρώπινου οργανισµού σε θρεπτικές ύλες. Γίνεται εποµένως σαφές ότι είναι σηµαντική η κατανάλωση 

ποικιλίας τροφίµων ώστε να παρέχεται ισορροπηµένη ποσότητα υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπών. 

 Τρόφιµα όπως τα πατατάκια περιέχουν όλες τις θρεπτικές ύλες για τις οποίες εξετάζουµε τα δείγµατα 

αυτό ωστόσο δε σηµαίνει πως είναι η καλύτερη επιλογή για µια υγιεινή διατροφή. 

 Για την παρασκευή του διαλύµατος που είναι γνωστό ως  lugol διαλύουµε 4 g ΚΙ και 2 g Ι2 (το ιώδιο δε 

διαλύεται στο νερό, γι’ αυτό φτιάχνουµε πρώτα το διάλυµα ιωδιούχου καλίου και µετά προσθέτουµε το 

ιώδιο). Με προσοχή χρησιµοποιούµε το lugol ή το βάµµα ιωδίου γιατί βάφει. 

 Το διάλυµα Benedict είναι δηλητηριώδες, χρειάζεται µεγάλη προσοχή στο χειρισµό ώστε να µην το 

ακουµπήσουν στο στόµα τους ή το καταπιούν οι µαθητές. 

 Για να παρασκευάσετε αντιδραστήριο Benedict ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα: 

1. Θερµάνετε 800mL απιονισµένο νερό. 

2. Προσθέστε 173g κιτρικού νατρίου (ή κιτρικού καλίου) και 100g ανθρακικού νατρίου (όχι 

δισανθρακικού). 

3. Αναδεύστε και πρσθέστε νερό µέχρι τα 850mL. 

4. ∆ιαλύστε χωριστά 17,3g ένυδρου θειικού χαλκού σε 100mL απιονισµένο νερό. 

5. Αναµίξτε σταδιακά τα δύο διαλύµατα αναδεύοντας συνεχώς. 

6. Συµπληρώστε νερό µέχρι το 1L. 

 Όσο πιο σκούρο µπλε γίνει το χρώµα του τροφίµου  τόσο µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε άµυλο έχει. 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποια τρόφιµα περιέχουν όλες τις θρεπτικές ύλες για τις οποίες εξετάζονται; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Στα τρόφιµα αυτά ποια θρεπτική ύλη επικρατεί; Θα τα επιλέγατε για τη διατροφή σας; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Να εξηγήσετε γιατί το πρωινό σας πρέπει να περιλαµβάνει δηµητριακά. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Ποιο τρόφιµο έχει µεγαλύτερη περιεκτικότητα: 
α. σε πρωτεΐνες 
β. σε απλούς υδατάνθρακες 
γ. σε άµυλο 
δ. σε λίπη; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Άσκηση 5 Εργαστηριακού Οδηγού: Μεταφορά ουσιών στα φυτά 

Α. Μεταφορά ουσιών στα φυτά 
 Όργανα και υλικά: 

1. Ποτήρι ζέσης 1000 mL  ή διάφανο ποτήρι µιας χρήσης 
2. Βαφή αβγών ή βάµµα ιωδίου 
3. Μανό ή βαζελίνη 
4. Νυστέρι ανατοµίας ή λεπίδα ή ψαλιδάκι  
5. Χάρακας 
6. 16 κλωνάρια φρέσκου σέλινου περίπου ίδιου πάχους και µε ίδιο αριθµό φύλλων 
7. Νερό 
8. Ανεµιστήρας 
9. Θερµαντικό σώµα 
10. Μικροσκόπιο 
11. Όργανα µικροσκοπικής παραήρησης 

 
Μεταφορά ουσιών στα φυτά 

 Πειραµατική ∆ιαδικασία: 

1. Ξεχωρίζουµε µεταξύ τους τα 16 κλωνάρια σέλινου και προσπαθούµε να έχουν τον ίδιο αριθµό 
φύλλων, το ίδιο πάχος και το ίδιο ύψος βλαστού. Κόβουµε το κάτω µέρος των βλαστών µε µια  
οµοιόµορφη για όλους κάθετη τοµή. Η τοµή γίνεται µέσα στο νερό έτσι ώστε να µην εισχωρήσει 
αέρας στο ξύλωµα γεγονός που µπορεί να παρεµποδίσει τη µεταφορά της χρωστικής. 

2. Κόβουµε τα φύλλα των τεσσάρων από αυτά και καλύπτουµε τους πόρους µε µανό ή βαζελίνη.  
3. Τοποθετούµε και τα οκτώ στο ποτήρι που έχει µέσα τη χρωστική. 
4. Μετά από 2 λεπτά περίπου βγάζουµε δύο κλωνάρια, ένα καλυµµένο και ένα ακάλυπτο, και κόβοντας 

τον βλαστό σε απόσταση ένα εκατοστό από τη βάση παρατηρούµε αν ανέβηκε το νερό σ’ αυτό το 
ύψος χρωµατίζοντας τα αγγεία. Αν ανέβηκε κόβουµε ένα εκατοστό ψηλότερα και συνεχίζουµε έτσι 
µέχρι να εντοπίσουµε το ύψος που έφτασε το νερό.  

φύλλα 
νερό + 
άλατα 

φύλλο 

γλυκόζη 

νερό + 
άλατα 

φλοίωµα 

ξύλωµα 
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5. Μετά από άλλα 2 λεπτά επαναλαµβάνουµε µε το δεύτερο ζευγάρι κλωναριών και συνεχίζουµε µε τα 
υπόλοιπα µε τον ίδιο τρόπο. 

6. Η διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί παρουσία ανεµιστήρα ή ενός θερµαντικού σώµατος, 
προκειµένου να διαπιστώσουµε κατά πόσο τα ρεύµατα αέρα και η θερµοκρασία επηρεάζουν τη 
διαπνοή και κατά συνέπεια και τη µεταφορά ουσιών στο φυτό. 

7. Στο σηµείο της τοµής κόψτε εγκάρσια στο βλαστό µια πολύ λεπτή τοµή για παρατήρηση στο 
µικροσκόπιο. 

8. Από τις µετρήσεις χρόνου – ύψους που πήραµε συµπληρώνουµε τον ακόλουθο πίνακα: 

 
 
 
 
 
 
 
 

9. Από τις τιµές του πίνακα σχεδιάζουµε τα γραφήµατα χρόνου – ύψους για τα ακάλυπτα και τα 
καλυµµένα κλωνάρια αντίστοιχα. 

10. Η γραφική παράσταση µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια της Εφαρµογής Microsoft Excell: 
• Ξεκινάµε την εφαρµογή Microsoft Excell. 

 

α/α 
Χρόνος (σε 

min) 

Ύψος που έφτασε η χρωστική ουσία (σε cm) 
Στα ακάλυπτα 

φύλλα 
Ανεµιστήρας Λάµπα 

Στα καλυµµένα 
φύλλα 

1 0     
2 2     
3 4     
4 6     
5 8     
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• Στην πρώτη σειρά στη στήλη Α σηµειώνουµε το χρόνο και στις στήλες B – E τις συνθήκες σε κάθε 
ποτήρι (πρότυπο, ανεµιστήρας, λάµπα, χωρίς φύλλα). 

• Στη δεύτερη σειρά στη στήλη Α σηµειώνουµε το χρόνο σε λεπτά και στις στήλες B – E το ύψος 
της χρωστικής στο φυτό κάθε ποτηριού. Στην τρίτη σειρά γράφουµε τα δεδοµένα της δεύτερης 
µέτρησης κόκ 

 
• Κάνουµε κλικ στο εικονίδιο «Οδηγός Γραφηµάτων». 

 
 
 
 

• Επιλέγουµε τη «∆ιασπορά ΧΥ» µε σηµεία δεδοµένων που συνδέονται µε γραµµές και πατάµε 
«επόµενο» 
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• Επιλέγουµε το φάκελο «Σειρά». Πατάµε προσθήκη και δίνουµε το όνοµα των συνθηκών σε κάθε 
σειρά.  
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• Για να επιλέξουµε τις λίστες δεδοµένων µε βάση τις οποίες θα γίνει το γράφηµα για κάθε σειρά 
πατάµε το τετράγωνο δίπλα στη γραµµή Τιµές Χ και επιλέγουµε τη στήλη που µας ενδιαφέρει. 
 Σειρά 1 (πρότυπο) Τιµές Χ: στήλη Α (χρόνος) – Τιµές Υ: στήλη Β (πρότυπο) 
 Σειρά 2 (ανεµιστήρας) Τιµές Χ: στήλη Α (χρόνος) – Τιµές Υ: στήλη C (ανεµιστήρας) 
 Σειρά 3 (λάµπα) Τιµές Χ: στήλη Α (χρόνος) – Τιµές Υ: στήλη D (λάµπα) 
 Σειρά 4 (χωρίς φύλλα) Τιµές Χ: στήλη Α (χρόνος) – Τιµές Υ: στήλη Ε (χωρίς φύλλα) 
Πατάµε «Επόµενο» 

 
• Συµπληρώνουµε το όνοµα του γραφήµατος και των αξόνων. Πατάµε «Επόµενο» 
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• ∆ιαµορφώνουµε το γράφηµα πατώντας µε δεξί κλικ σε κάθε στοιχείο του. 

 
 

Β. Βάψε ένα λευκό γαρίφαλο 
 Όργανα και υλικά: 

1. Ποτήρι µερικά λευκά γαρίφαλα (ή τριαντάφυλλα ή φρέζιες) 
2. δύο ποτήρια µε νερό 
3. χρώµατα που διαλύονται στο νερό (π.χ. βαφή αβγών) 

 
 Πειραµατική ∆ιαδικασία 

1. Σχίστε το κοτσάνι του λουλουδιού στα δύο. 
2. Τοποθετήστε το ένα µέρος του σε νερό µε το χρώµα και το άλλο στο σκέτο νερό (ή σε νερό µε άλλο 
χρώµα). 

3. Αφήστε το λουλούδι στο νερό µία ηµέρα και καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας. 
 

Γ. Η Διαπνοή  
 Όργανα και Υλικά: 

1. ∆ύο ίδιοι σε µέγεθος  δοκιµαστικοί σωλήνες 
2. Λάδι 
3. Βλαστοί φυτού 
4. Μαρκαδόρος 

 
 Πειραµατική ∆ιαδικασία: 

1. Γεµίστε τα δύο µπουκάλια µε την ίδια ποσότητα νερού. 
2. Ρίξτε και στα δύο µπουκάλια λίγο λάδι ώστε το νερό να καλύπτεται από ένα λεπτό στρώµα λαδιού. 
3. Τοποθετείστε στο ένα µπουκάλι το ένα βλαστό φυτού µε φύλλα και στο άλλο  βλαστό  φυτού, από 

το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα φύλλα.  
4. Σηµειώστε µε το µαρκαδόρο τη στάθµη του νερού. 
5. Παρακολουθείστε τη στάθµη του νερού στα µπουκάλια για µερικές ηµέρες     
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Δ. Μικροσκοπική Παρατήρηση Στομάτων 
 Όργανα και Υλικά: 

1. µικροσκόπιο, 2. βελόνες ανατοµίας,  3. διηθητικό χαρτί 
4. αντικειµενοφόροι πλάκες,  5. λεπίδα ή νυστέρι,  6. lugol, 
7. καλυπτρίδες,  8. σταγονόµετρα, 9. τριβλία Petri ή ύαλους ωρολογίου, 
10. διάφορα φρεσκοκοµµένα φύλλα (προτείνουµε φύλλα µαρουλιού, λάχανου, γερανιού, αγγελικής, 

κάκτου, καλαµιού, από παχύφυτα, ή φύλλα από κυκλάµινα στα οποία είναι εύκολη η αποκόλληση της 
επιδερµίδας του φύλλου από το µεσόφυλλο.), τα τοποθετούµε σε ένα ποτηράκι µε νερό µέχρι να 
εκτελέσουµε το πείραµα. 

 

 Πειραµατική ∆ιαδικασία: 
Η άσκηση πραγµατοποιείται σε οµάδες, κάθε οµάδα παρατηρεί διαφορετικό φύλλο. 
1. Κάνουµε µία τοµή στο φύλλο µε λεπίδα ή νυστέρι στην πάνω πλευρά του, προσπαθώντας να µη 

φτάσει η τοµή µέχρι την κάτω επιδερµίδα. 
2. Σχίζουµε το φύλλο µε προσοχή, τραβώντας το από το σηµείο της τοµής ώστε ένα τµήµα της κάτω 

επιδερµίδας του να αποκολληθεί από το µεσόφυλλο.      
3. Κόβουµε µε προσοχή ένα µικρό κοµµάτι από την επιδερµίδα της κάτω επιφάνειας του φύλλου, που 

αποκολλήθηκε.  
4. Επαναλαµβάνουµε τα τρία παραπάνω στάδια µε τρόπο ώστε να κόψουµε ένα κοµµάτι από την 

επιδερµίδα της πάνω επιφάνειας του φύλλου.  
5. Τοποθετούµε τα δύο κοµµάτια της επιδερµίδας πάνω σε δύο αντικειµενοφόρους  πλάκες, µε µια 

σταγόνα νερό, προσέχοντας να µην αναδιπλωθούν και τα σκεπάζουµε µε µια καλυπτρίδα. 
6. Σηµειώνουµε µε λεπτό υαλογραφικό µαρκαδόρο στην αντικειµενοφόρο το όνοµα του φυτού και αν 

πρόκειται για την κάτω ή την επάνω επιφάνεια του φύλλου. 
 
 
 
 

7. Απορροφούµε µε διηθητικό χαρτί το νερό που περισσεύει από την καλυπτρίδα και µεταφέρουµε το 
παρασκεύασµα στο µικροσκόπιο.  

8. Αρχίζουµε τη µικροσκόπηση µε τη µικρότερη µεγέθυνση και αφού βάλουµε στο κέντρο του οπτικού 
µας πεδίου µια ευδιάκριτη περιοχή του παρασκευάσµατος, προχωρούµε σε µεγαλύτερες 
µεγεθύνσεις. 

 

 Παρατηρήσεις: 
• Είναι πολύ δύσκολο να έχουµε επαναλαµβανόµενα αποτελέσµατα στο πείραµα µε το σέλινο. Αυτό πιθανόν 
οφείλεται: 
α. στην ανοµοιογένεια του υλικού 
β. στο γεγονός ότι το σέλινο είναι πολύ ευαίσθητο και είναι εύκολο να σχιστεί σε ορισµένα σηµεία του 
γ. στην παγίδευση φυσαλίδων αέρα στον αγωγό ιστό που επηρεάζει τη µεταφορά του νερού. 
Με τις προτεινόµενες χρωστικές φαίνεται καθαρά η άνοδος του υδατικού διαλύµατος στο ξύλωµα, είναι 
ωστόσο δύσκολο αυτή να συνδυαστεί µε το φαινόµενο της διαπνοής. Η σχέση αυτή γίνεται εµφανής στο 
πείραµα της διαπνοής. 

• Τα αγγεία διατρέχουν όλο το µίσχο και φθάνουν µέχρι τα πέταλα του λουλουδιού. Το χρωµατισµένο νερό 
ανεβαίνει µέσα στα αγγεία και περνά στα κύτταρα των πετάλων, αλλάζοντάς τους το χρώµα. Με τον ίδιο 
τρόπο µεταφέρονται στα κύτταρα του φυτού οι θρεπτικές ουσίες από το έδαφος, που τρέφουν τα άνθη 
και τα φύλλα. Οι θρεπτικές ουσίες διαλύονται στο νερό όπως διαλύονται οι χρωστικές ουσίες, και το 
διάλυµα ανεβαίνει στα φύλλα και τα άνθη και εκεί αφήνει τις διαλυµένες ουσίες, όπως άφησε τη χρωστική 
ουσία. 

• Χρησιµοποιούµε φρεσκοκοµµένα φύλλα για να είναι ανοιχτά τα στόµατα της επιδερµίδας, αν χρειαστεί να 
το διατηρήσουµε κοµµένο, το τοποθετούµε σε λίγο νερό για να το κρατήσει δροσερό και να ανοίξουν τα 
στόµατα 

• Αν παρατηρήσουµε φύλλο από ελιά ή γεράνι τότε στην πάνω επιδερµίδα του φύλλου τους µπορούµε να 
παρατηρήσουµε το τρίχωµα των φύλλων αρκετά εντυπωσιακό και διαφορετικό και χαρακτηριστικό για 
κάθε είδος.   

• Παρατηρούµε τα στόµατα και πολλούς χλωροπλάστες µέσα στα καταφρακτικά κύτταρα. 
• Κάνοντας την ίδια διαδικασία µε κάθετες πολύ λεπτές τοµές σε φύλλο φίκου, µπορούµε να 
παρατηρήσουµε τους φυτικούς ιστούς και τις δοµές του φύλλου. 

 
      Στόµατα ανοιχτά και κλειστά  Επιδερµίδα φύλλου µε στόµατα και τρίχωµα  
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ΕΡΓΑΣΙΑ 
1. Από τις µετρήσεις χρόνου – ύψους που πήραµε συµπληρώστε τον ακόλουθο πίνακα: 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Σχεδιάστε την τοµή του βλαστού που παρατηρήσατε: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μεγεθυντική ικανότητα προσοφθάλµιου:  ……..  
Μεγεθυντική ικανότητα αντικειµενικού:   ……..  
Τελική µεγέθυνση παρασκευάσµατος:  ……..        
3. Μπορείτε να εξηγήσετε µε ποιο τρόπο χρωµατίστηκε το λουλούδι; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Που πιστεύετε ότι οφείλεται η διαφορά στη στάθµη του νερού στους δύο δοκιµαστικούς 
σωλήνες; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Σχεδιάστε τα κύτταρα της κάτω επιδερµίδας του φύλλου που επιλέξατε. (Αριστερά σε 

µικρότερη µεγέθυνση και δεξιά σε µεγαλύτερη). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μεγεθυντική ικανότητα προσοφθάλµιου:  …….. Μεγεθυντική ικανότητα προσοφθάλµιου:  …….. 
Μεγεθυντική ικανότητα αντικειµενικού:   …….. Μεγεθυντική ικανότητα αντικειµενικού:   …….. 
Τελική µεγέθυνση παρασκευάσµατος:  ……..        Τελική µεγέθυνση παρασκευάσµατος:  …….. 

α/α 
Χρόνος (σε 

min) 

Ύψος που έφτασε η χρωστική ουσία (σε cm) 
Στα ακάλυπτα 

φύλλα 
Ανεµιστήρας Λάµπα 

Στα καλυµµένα 
φύλλα 

1 0     
2 2     
3 4     
4 6     
5 8     
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5. Σχεδιάστε τα κύτταρα της πάνω επιδερµίδας του φύλλου που επιλέξατε. (Αριστερά σε 
µικρότερη µεγέθυνση και δεξιά σε µεγαλύτερη). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μεγεθυντική ικανότητα προσοφθάλµιου:  …….. Μεγεθυντική ικανότητα προσοφθάλµιου:  …….. 
Μεγεθυντική ικανότητα αντικειµενικού:   …….. Μεγεθυντική ικανότητα αντικειµενικού:   …….. 
Τελική µεγέθυνση παρασκευάσµατος:  ……..        Τελική µεγέθυνση παρασκευάσµατος:  …….. 

6. Σε ποια κύτταρα της κάτω επιδερµίδας του φύλλου υπάρχουν χλωροπλάστες; Μπορείτε να 
αιτιολογήσετε την παρατήρησή σας; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Σε ποιο παρασκεύασµα (της κάτω ή της πάνω επιδερµίδας) του φύλλου που παρατηρήσατε 
υπάρχουν στόµατα και ποιος είναι ο λόγος κατά τη γνώµη σας;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. Σε τι περιβάλλον θα περιµένατε να συναντήσετε φυτά µε (α) µεγάλο αριθµό στοµάτων ανά 

µονάδα επιφάνειας φύλλου και (β) φυτά µε σχετικά λίγα στόµατα; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. Συµπληρώστε τα κενά στο παρακάτω διάγραµµα: 
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25. http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/biology/greenplantsasorganisms/1watertransportrev3.sh
tml 

26. http://home.earthlink.net/~dayvdanls/plant_transport.html 

27. http://bio.rutgers.edu/~gb101/lab9_transport/transport2/index9.html (Πειράµατα Γενικής Βιολογίας) 
 
 
 

 
 


