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ΑΜΥΛΟ, ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΟΤΥΛΗ∆ΟΝΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ
Θεωρητικά δεδοµένα
Ένας τρόπος πολλαπλασιασµού των φυτών είναι η βλάστηση των σπερµάτων που
σχηµατίζονται κατά τη διάρκεια της ζωής των φυτών. Η δηµιουργία σπερµάτων
αποτελεί µια επιτυχηµένη προσαρµογή που ανέπτυξαν τα φυτά για να
αντιµετωπίσουν τις δυσµενείς συνθήκες του χερσαίου περιβάλλοντος. Τα φυτά
προσλαµβάνουν µέσω των ριζών νερό και ανόργανα άλατα, που κυκλοφορούν σε
όλα τα µέρη του φυτού µε τη βοήθεια ενός σύνθετου ιστού που ονοµάζεται αγωγός
ιστός.
Οι περισσότεροι φυτικοί ιστοί που χρησιµοποιεί ο άνθρωπος ως τροφή π.χ
κόνδυλοι, καρποί, σπέρµατα περιέχουν σε µεγάλο ποσοστό αποταµιευτικό
παρέγχυµα. Στους παραπάνω ιστούς τα παρεγχυµατικά κύτταρα αποταµιεύουν
άµυλο σε αµυλοπλάστες(κόνδυλοι πατάτας, σπέρµατα ψυχανθών) πρωτεΐνες στα
χυµοτόπια (σπέρµατα ψυχανθών)ή έλαια στο κυτταρόπλασµα και τα χυµοτόπια
(καρποί ελιάς και αβοκάντο). Οι παραπάνω ουσίες αποτελούν πηγή ενέργειας στην
ανάπτυξη των φυτών και τροφή για τον άνθρωπο.
Ανάµεσα στις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τη µελέτη φυτικών ιστών,
µπορεί να περιλαµβάνεται παρατήρηση υλικού σε φυσική κατάσταση για τη µελέτη
δοµής (ελεύθερα κύτταρα σε υγρό µέσο, µονόστιβοι ιστολογικοί σχηµατισµοί
οργανίδια κ.λ.π ), ανίχνευση ουσιών για τον προσδιορισµό χηµικής σύστασης και
διαπίστωση λειτουργιών (π.χ µεταφορά ουσιών).
Όσον αφορά στην παρατήρηση υλικού, χρησιµοποιείται το
µικροσκόπιο και µη τοξικές χρωστικές ουσίες, που έχουν την
ικανότητα να χρωµατίζουν συγκεκριµένα κύτταρα ή κάποιους
ενδοκυτταρικούς σχηµατισµούς επιτρέποντας έτσι τη µελέτη
τµηµάτων και δοµών των κυττάρων που διαφορετικά
διακρίνονται µε δυσκολία. Για παράδειγµα χαρακτηριστικός
είναι ο χρωµατισµός των αµυλόκοκκων µε ιώδιο (αντιδραστήριο Lugol). Εξαιτίας της
δοµής του αµύλου, το ιώδιο εγκλωβίζεται µέσα στις κοιλότητες που σχηµατίζονται
στα ελικοειδή µόρια του αµύλου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να αποκτούν οι
αµυλόκοκκοι ένα βαθύ µπλε-ερυθροϊώδες χρώµα που
γίνεται αντιληπτό µε τη χρήση µικροσκοπίου.
Για τον προσδιορισµό της χηµικής σύστασης,
αξιοποιούνται χηµικές ιδιότητες κάποιων συστατικών των
κυττάρων, µε αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση
χαρακτηριστικών αντιδράσεων . Για παράδειγµα στην
ανίχνευση πρωτεϊνών είναι γνωστό ότι σε βασικό
περιβάλλον τα πεπτίδια αντιδρούν µε ιόντα Cu++ και
δίνουν σύµπλοκες έγχρωµες χηµικές ενώσεις (δες
φωτογραφία).
Προκειµένου να διαπιστωθεί η µεταφορά νερού και
αλάτων από τις ρίζες προς όλα τα µέρη του φυτού
χρησιµοποιείται χρωστική.
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Απαιτούµενα όργανα - υλικά:
Μικροσκόπιο.
Κασετίνα εργαλείων µικροσκοπίας.
Αντικειµενοφόροι και καλυπτρίδες.
Στήριγµα µε δοκιµαστικούς σωλήνες.
Γυάλινη ράβδος ανάδευσης.
Υδροβολέας ( σταγονόµετρο).
Ξυραφάκι.
Ύαλος ωρολογίου
Lugol (δ. ιωδίου, ιωδιούχου καλίου).
∆ιαλύµατα CuSO4 και NaOH.
Βολβοί κρεµµυδιού.
Σπέρµατα φασολιού, 24 ώρες σε νερό .
Βλαστοί σέλινου µε την άκρη τους βουτηγµένη σε κόκκινη χρωστική για 24 ώρες .

∆ιεξαγωγή πειραµατικών δραστηριοτήτων
Μικροσκόπηση
Α. Κόψτε ένα φασόλι στη µέση (κάθετα στον επιµήκη άξονα)
- Ξύστε µε το νυστεράκι την επιφάνεια των κοτυληδόνων και τη µικρή ποσότητα του
υλικού που συλλέξατε απλώστε την πάνω σε µια αντικειµενοφόρο , προσθέστε µια
σταγόνα νερό και µια σταγόνα δ. Lugol.
- Καλύψτε το παρασκεύασµα µε µια καλυπτρίδα, πιέστε ελαφρά για να µη σχηµατιστούν
φυσαλίδες και παρατηρείστε στο µικροσκόπιο ξεκινώντας µε τη µικρότερη µεγέθυνση
αυξάνοντας σταδιακά.
Β. Κόψτε το κρεµµύδι στη µέση και αφαιρέστε ένα σαρκώδες φύλλο.
- Αφού αποµακρύνετε τους λεπτούς χιτώνες, µε το νυστεράκι ξύστε το σαρκώδες µέρος
και απλώστε το υλικό πάνω σε µια αντικειµενοφόρο πλάκα.
- Προσθέστε µια σταγόνα Lugol, καλύψτε µε µια καλυπτρίδα και παρατηρείστε στο
µικροσκόπιο σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία. Κατά τις µικροσκοπικές
παρατηρήσεις αγνοείστε τις φυσαλίδες.
Συµπεράσµατα
(Κυκλώστε το γράµµα που επιλέγετε ως απάντηση).
1. Το βαθύ µπλε-ερυθροϊώδες χρώµα οφείλεται:
Α. στις πρωτεΐνες
Β. στα φωσφολιπίδια
Γ. στο άµυλο
∆. στην µαλτόζη
2. Η κύρια πηγή ενέργειας των κυττάρων του βολβού του κρεµµυδιού είναι:
Α. το άµυλο των αµυλοκόκκων
Β. τα άλλα σάκχαρα
Γ. οι πρωτεΐνες
∆. τα έλαια.
3. Η κύρια πηγή ενέργειας των κυττάρων του εµβρύου που βρίσκεται στο σπέρµα του
φασολιού κατά την βλάστηση του προέρχεται από:
Α. το άµυλο των αµυλοκόκκων
Β. τα άλλα σάκχαρα
Γ. τις πρωτεΐνες
∆. τα έλαια.

Ανίχνευση
Προσθέστε 10 σταγόνες δ. NaOH και 10 σταγόνες δ.CuSO4 σε ένα δοκιµαστικό
σωλήνα. Τοποθετείστε τον σωλήνα ως «µάρτυρα» στο στήριγµα.
- Κόψτε µερικά φασόλια όπως περιγράφεται παραπάνω.
- Ξύστε µε το νυστεράκι µε προσοχή την επιφάνεια των κοτυληδόνων και µεταφέρετε το
υλικό σε ένα δοκιµαστικό σωλήνα. Επαναλάβετε τη διαδικασία τρεις τέσσερις φορές για
να συγκεντρωθεί αρκετό υλικό.
- Με τη βοήθεια του υδροβολέα προσθέστε λίγο νερό και µε τη βοήθεια της γυάλινης
ράβδου βοηθείστε ώστε να συγκεντρωθεί το υλικό στον πυθµένα του δοκιµαστικού
σωλήνα.
- Προσθέστε 10 σταγόνες δ. NaOH και στη συνέχεια προσθέστε 10 σταγόνες δ. CuSO4.
- Τοποθετείστε τον σωλήνα στο στήριγµα και περιµένετε 2-3 λεπτά.
Συµπεράσµατα
1. Ποια αλλαγή παρατηρείτε στο παρασκεύασµα;
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
2. Σε τι συµπέρασµα καταλήγετε από αυτή την αλλαγή;
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
3. Ποιος είναι ο ρόλος του σωλήνα «µάρτυρα».
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
4. Γιατί στις διατροφικές µας συνήθειες πρέπει να υπάρχουν τα όσπρια.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Μελέτη λειτουργίας ιστών
- Να κόψετε µε το ξυραφάκι, εγκάρσια, ένα τµήµα από το ινώδες στέλεχος (βλαστός)
που σας έχει δοθεί, περίπου 1cm. Στο κοµµάτι που δηµιουργήσατε κατά µήκος του
µεγάλου άξονα του στελέχους, µε γνώµονα την χρώση, κρατώντας ίδια κατεύθυνση
τοµής, επιχειρείτε λεπτές τοµές µε το ξυραφάκι, µέχρις ότου καταφέρετε µια φέτα που
να είναι λεπτή και διαφανής (εάν είναι χοντρή σηµαίνει ότι περιλαµβάνει περισσότερες
από µία στιβάδες κυττάρωσης. Σε µια τέτοια περίπτωση η παρατήρησή σας να γίνεται
στα άκρα του παρασκευάσµατος, όπου η τοµή είναι συνήθως λεπτότερη).
- Να τοποθετήσετε το παρασκεύασµα που επιλέξατε στην αντικειµενοφόρο πλάκα.
- Να ρίξετε µία σταγόνα νερού στο παρασκεύασµά σας και να τοποθετήσετε προσεκτικά
την καλυπτρίδα.
- Να ελέγξετε εστιάζοντας το οπτικό σας πεδίο στην µικρότερη µεγέθυνση.
- Να αυξήσετε την ένταση του φωτισµού στην µεγέθυνση Χ10 µε τον ροοστάτη.
- Να απεικονίσετε αυτό που παρατηρήσατε στον παρακάτω χώρο.

Συµπεράσµατα
(Κυκλώστε το γράµµα που επιλέγετε ως απάντηση).
1. Γιατί το διάλυµα της κόκκινης βαφής βρέθηκε στον βλαστό του σέλινου;
Α. Γιατί απορροφήθηκε από τον ατµοσφαιρικό αέρα.
Β. Γιατί δηµιουργήθηκε από την φωτοσυνθετική λειτουργία του φυτού.
Γ. Γιατί είναι προϊόν χηµικής αντίδρασης.
∆. Γιατί ο βλαστός του σέλινου περιέχει δίκτυο µεταφοράς ουσιών του φυτού.
2. Το νερό και τα διαλυµένα σ΄ αυτό ανόργανα άλατα µεταφέρονται από το έδαφος στα
διάφορα µέρη των φυτών µέσω:
Α. Των χυµοτοπίων τους.
Β. Των ριζών τους.
Γ. Της υγρασίας της ατµόσφαιρας.
∆. Κάποιου άλλου τρόπου.
3. Το νερό και τα διαλυµένα σ΄ αυτό ανόργανα άλατα µεταφέρονται µέσα στον βλαστό
των φυτών από τις ρίζες τους µέσω:
Α. Του φλοιώµατος που µεταφέρονται και τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης.
Β. Του ξυλώµατος.
Γ. Των στοµάτων τους.
∆. Κάποιου άλλου τρόπου.
4. Οι κυτταρικοί τύποι του ξυλώµατος, είναι διαφοροποιήσεις που αποβλέπουν στην
εξυπηρέτηση του υδαταγωγού του ρόλου. Η απεικόνιση του παρασκευάσµατος που
παρασκευάσατε, µε ποιόν από τους εικονιζόµενους τύπους αγγείων µοιάζει;

OOOOOOOOOOOOO..

