
 

Θεωρητικό πλαίςιο  
Οριςμζνεσ χθμικζσ αντιδράςεισ του μεταβολιςμοφ πρζπει να γίνονται πάρα πολφ 
γριγορα.  

 
Οι απαιτιςεισ αυτζσ ικανοποιοφνται από τθν φπαρξθ ειδικϊν πρωτεϊνικϊν μορίων, 
των ενηφμων. Ο ρόλοσ των ενηφμων είναι να διευκολφνουν τισ χθμικζσ αντιδράςεισ 
που γίνονται μζςα ςε ζναν οργανιςμό, δρϊντασ ουςιαςτικά ωσ βιολογικοί 
καταλύτεσ. Αυτό ςθμαίνει ότι κάκε ζνηυμο παραμζνει αναλλοίωτο ςτο τζλοσ τθσ 
αντίδραςθσ και ζτςι μπορεί να δράςει πολλζσ φορζσ. Η δομι κάκε ενηφμου, όπωσ 
και κάκε πρωτεΐνθσ, είναι κακοριςτικι για τθ λειτουργικότθτά του. Το ίδιο 
ςθμαντικι είναι και θ διατιρθςθ αυτισ τθσ δομισ. Αυτό ςθμαίνει ότι όποιοσ 
παράγοντασ επθρεάςει τθ δομι ενόσ ενηφμου κα μεταβάλει και τθ δραςτικότθτά 
του. 
Η καταλάςθ ι αλλιϊσ υπεροξειδάςθ είναι ζνα ζνηυμο που βοθκά ςτθ διάςπαςθ του 
υπεροξειδίου του υδρογόνου ςε οξυγόνο και νερό κατά τθν αντίδραςθ 

 
Το ζνηυμο αυτό βρίςκεται ςτα λυςοςϊματα των κυττάρων και απελευκερϊνεται 
όταν αυτά «ςπάςουν» δθλ. όταν γίνει διάρρθξθ τθσ μεμβράνθσ τουσ (πχ ςε 
περίπτωςθ τραυματιςμοφ ενόσ ιςτοφ). Εάν ςτο περιβάλλον υπάρχει υπεροξείδιο 
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του υδρογόνου τότε παρουςία τθσ καταλάςθσ κα ακολουκιςει διάςπαςι του, όπωσ 
περιγράφθκε πιο πάνω. 

 
Υλικά για το πείραμα 
6 δοκιμαςτικοί ςωλινεσ 
1 ςτατό  
Διαλφμα NaOH 
Διάλυμα HCl 
Διάλυμα H2O2  (υπεροξείδιο του υδρογόνου- οξυηενζ) 
1 ποτιρι ηζςεωσ 
1 γκαηάκι με πλζγμα και τρίποδο 
Νερό 
1 πατάτα 
1 μαχαιράκι 
1 ξφλινο πιάςτρο (μανταλάκι με μακριά λαβι) 
 
Εκτέλεςη πειράματοσ 
Ξεφλουδίςτε τθν πατάτα και κόψτε τθν ςε μικρά ιςoμεγζκθ κυβάκια (τζτοιου 
μεγζκουσ ϊςτε να χωράνε μζςα ςτουσ δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ). Τοποκετείςτε τα 
κυβάκια ωσ εξισ 
 

Αρικμόσ 
ςωλινα 

Αρικμόσ κφβων 
πατάτασ 

1 2 

2 4 

3 2 

4 2 

5 2 
6 2 

 

 Στθ ςυνζχεια τοποκετείςτε ςτο υδατόλουτρο (ποτιρι ηζςεωσ με νερό, 
τοποκετθμζνο ςτο γκαηάκι) το ςωλινα 3 και αφιςτε τον για 15 λεπτά.  

 Στο ςωλινα 4 προςκζςτε το διάλυμα του NaOH (μπουκαλάκι με ζνδειξθ «Ε») 
μζχρι να καλυφκοφν οι κφβοι τθσ πατάτασ και αφιςτε για 15 λεπτά. 

 Στο ςωλινα 5 προςκζςτε το διάλυμα του HCl (μπουκαλάκι με ζνδειξθ «B») 
μζχρι να καλυφκοφν οι κφβοι τθσ πατάτασ και αφιςτε για 15 λεπτά. 

 Αφοφ περάςουν τα 15 λεπτά προςκζςτε ςτουσ ςωλινεσ 1,2,3,4, και 5 
διάλυμα οξυηενζ. Συγκεκριμζνα ςτουσ ςωλινεσ 1,2 και 3 προςκζςτε τόςο 
ϊςτε να καλυφκοφν οι κφβοι πατάτασ, ενϊ ςτουσ 4 και 5 προςκζςτε ίςθ 
ποςότθτα (κατά προςζγγιςθ) με όςθ ποςότθτα διαλφματοσ  υπάρχει ιδθ.  
Στο ςωλινα 6 προςκζςτε νερό μζχρι να καλυφκοφν οι κφβοι πατάτασ. 

 
 
 
 



Ερωτήςεισ 
 

1. Τι παρατθρείτε γενικά μετά τθν προςκικθ του οξυηενζ; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Συμβαίνει το ίδιο ςε όλουσ τουσ ςωλινεσ; 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Σθμειϊςτε τισ παρατθριςεισ ςασ ςτον ακόλουκο πίνακα 
 

Αρικμόσ 
ςωλινα 

Περιεχόμενο ςωλινα Παρατθριςεισ 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 

 

4  
 

 

5  
 

 

6  
 

 

  
 

4. Σε περίπτωςθ που παρατθρείτε διαφορζσ προςπακιςτε να εξθγιςετε γιατί 
εμφανίηονται αυτζσ. Είναι αναμενόμενεσ; Να αιτιολογιςετε τισ απαντιςεισ 
ςασ και να αναφερκείτε ξεχωριςτά ςε κάκε ςωλινα. 
(Βοικεια: ςκεφτείτε με ποιο ςωλινα κα πρζπει να ςυγκρίνετε όλουσ τουσ 
υπόλοιπουσ ώςτε να καταλιξετε ςε αςφαλι ςυμπεράςματα. Θυμθκείτε ότι δεν 
πρζπει να αλλάηετε το «μζτρο ςφγκριςισ» ςασ αλλά κάκε φορά αυτό πρζπει να 
παραμζνει ίδιο!) 

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



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

5. Σε περίπτωςθ που ςτουσ δοκιμαςτικοφσ ςωλινεσ αντί για οξυηενζ 
προςκζταμε κάποιο άλλο διάλυμα πχ χυμό λεμονιοφ/ αλατόνερο/ καφζ/ 
αναψυκτικό κλπ, πιςτεφετε ότι κα είχαμε τα ίδια αποτελζςματα; Να 
αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

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

6. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα χριςθσ των ενηφμων ςτθν κακθμερινι μασ ηωι 
αποτελοφν τα απορρυπαντικά. Τα περιςςότερα, αν όχι όλα, περιζχουν 
ζνηυμα (π.χ. πρωτεάςεσ, δθλαδι ζνηυμα που διαςποφν πρωτεΐνεσ). Χάρθ ςτα 

ζνηυμα αυτά, διαςπϊνται ευκολότερα οι χθμικζσ ενϊςεισ που περιζχονται 
ςτουσ λεκζδεσ. Δθλαδι, αν ζνα απορρυπαντικό ζχει πρωτεάςεσ, κα διαςπά 
ευκολότερα λεκζδεσ από κρζασ, αίμα, αυγά, γάλα κτλ., ενϊ, αν ζχει λιπάςεσ 
(ζνηυμα που διαςποφν λίπθ), κα διαςπά ευκολότερα λεκζδεσ από βοφτυρο, 
λάδι, ςάλτςεσ κτλ. Με βάςθ τα παραπάνω, να αναφζρετε γιατί είναι 
ςθμαντικό να πλζνουμε τα ροφχα μασ ςτθ κερμοκραςία που ςυνιςτοφν οι 
οδθγίεσ οι οποίεσ αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία των απορρυπαντικϊν που 

περιζχουν ζνηυμα. Αν πλφνουμε τα ροφχα μασ ςε κερμοκραςία μεγαλφτερθ 
από αυτιν που προτείνουν οι καταςκευαςτζσ του απορρυπαντικοφ, κα 
κακαρίςουν καλφτερα τα ροφχα μασ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Κατανομι μονάδων 
 

Παραςκευι ςωλινων 10 

Ερ. 1  - παρατιρθςθ ςωλινων 10 

Ερ. 2 – ςφγκριςθ ςωλινων 10 

Ερ. 3 – πίνακασ περιεχόμενο- 
παρατθριςεισ  

10 

Ερ. 4 – αιτιολόγθςθ παρατθριςεων 20 

Ερ. 5  10 

Ερ. 6 – πρόβλθμα απορρυπαντικοφ 20 

Ομαδικότθτα – ςυνεργαςία  10 
ΣΥΝΟΛΟ 100 

 


