
Σκοπός: 

Να διαπιστωθεί η δράση κάποιων ενζύμων που 
συμβάλλουν στη διάσπαση τροφών στο πεπτικό 
σύστημα. 

Απαραίτητες γνώσεις: 

Το άμυλο αποτελεί ένα βασικό συστατικό της τροφής 
μας. Κατά την πέψη του αμύλου παράγονται μόρια 
γλυκόζης, τα οποία αποτελούν την κύρια πηγή 
ενέργειας για το σώμα. 

Η αρχική πέψη του αμύλου σε μικρότερα πολυμερή 
γίνεται στη στοματική κοιλότητα με τη βοήθεια του 
ενζύμου αμυλάση που περιέχεται στο σάλιο. 

Ένα άλλο συστατικό της τροφής είναι οι πρωτεΐνες. 
Η διάσπασή τους αρχίζει στο στομάχι με τη δράση του 
ισχυρού πρωτεολυτικού ενζύμου πεψίνη που 
περιέχεται στο γαστρικό υγρό. 

Υλικά και όργανα: 

• Διάλυμα Lugol (1-2 gr ιωδίου, 4gr ιωδιούχου καλίου 
σε 100 ml νερο ) 

• Διάλυμα αμύλου 
• Διάλυμα HCL 0,6% 
• Διάλυμα πεψίνης 1% 
• Ασπράδι από βρασμένο αυγό 
• Δοκιμαστικοί σωλήνες 
• Υδατόλουτρο 
• Πιπέτες 
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Άσκηση 3Π 

Μ&λένη tmw m-js-imwv $νζίρων, αμΰ.λάσης 

t i t ι Κ Διεξαγωγή του πειράματος: 

' m Α. Αμυλάση 

Προσθέστε σε δύο δοκιμαστικούς σωλήνες (Α1 και Α2) 
από 5 ml διαλύματος αμύλου. 

Στον ένα σωλήνα (Α2) προσθέστε μερικές σταγόνες 
σάλιο. 

Τοποθετήστε τους δοκιμαστικούς σωλήνες στο 
υδατόλουτρο στους 37°C για 24 - 48 ώρες. 

Μετά το τέλος της επώασης, προσθέστε στους 
δοκιμαστικούς σωλήνες μερικές σταγόνες διαλύματος 
Lugol. 

Σημείωση: Κυανόμαυρο ή ιώδες-μαύρο διάλυμα Lugol 
μαρτυρεί την ύπαρξη αμύλου στο παρασκεύασμα. 

Β. Πεψίνη 

Ετοιμάστε τέσσερεις δοκιμαστικούς σωλήνες, που το 
περιεχόμενο τους να είναι σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Δοκιμαστικός Ασπράδι Πεψίνη HCL Η 2 0 
σωλήνας 5 ml 5 ml 5 ml 

Π1 • • • 

Π2 • • • 

Π3 • • • 

Π4 • • • 

78 Εργαστηριακός Οδηγός Β' Κατεύθυνσης Ε.Λ. 



τ//ς ύράσης xm xmrnxSi Εψζόμΰϋ··^ 
'Km f j t f A f c '«cS I r a & t t x S » » ® A t , 

Διεξαγωγή του πειράματος (συνέχεια): 

Τοποθετήστε τους δοκιμαστικούς σωλήνες Π1, Π2 και 
Π3 στο υδατόλουτρο στους 37°C για 24-48 ώρες. 

Τοποθετήστε το σωλήνα Π4 στο ψυγείο για το ίδιο 
χρονικό διάστημα. 

Μετά το τέλος της επώασης, παρατηρήστε τι συνέβη 
στο ασπράδι. 

j j ? >!ί 
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