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Ενότητα 
Ένζυμα & μεταβολισμός 

Φύλλο Εργασίας 
Η δράση των ενζύμων 

Βιολογία 
Β΄ Γυμνασίου 

 
Ονοματεπώνυμο ……………………… Τμήμα………... Ημερομηνία ………………. 
 
Γιατί γίνεται η άσκηση :  
1. Να διαπιστωθεί από τους μαθητές η δράση των ενζύμων που υπάρχουν στους 
ζωντανούς οργανισμούς.  
2. Να διαπιστωθούν κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν την δράση των ενζύμων.  
3. Να ανακαλύψουν την χρησιμότητα της ύπαρξης ενζύμων στον ανθρώπινο 
οργανισμό. 
 
Τι πρέπει να ξέρω :   
Τα ένζυμα γενικά καταλύουν αντιδράσεις που θα μπορούσαν να γίνουν και χωρίς την 
παρουσία τους. Με την παρουσία όμως των ενζύμων η ταχύτητα των αντιδράσεων 
αυξάνεται ακόμη και 100 εκατομμύρια φορές. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
αντιδράσεις που πραγματοποιούνται, με την παρουσία ενζύμων, μέσα σ΄ ένα λεπτό, 
θα χρειαζόνταν 32 μήνες για να πραγματοποιηθούν χωρίς αυτά.  
Η δράση των ενζύμων μοιάζει με το ταίριασμα του κλειδιού στην κλειδαριά, δηλαδή 
τα ένζυμα παρουσιάζουν απόλυτη εξειδίκευση αφού κάθε ένζυμο καταλύει μια μόνο 
αντίδραση.  
Η δραστικότητά τους επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, 
το ΡΗ κλπ.  
Τα ένζυμα μετά το τέλος της αντίδρασης παραμένουν αναλλοίωτα.  

 
1η άσκηση : Η δράση των ενζύμων 

 
Παρατηρώ και υποθέτω :   
Στα κύτταρα του συκωτιού παράγεται μέσα από ορισμένες αντιδράσεις υπεροξείδιο 
του υδρογόνου (H2O2 – οξυζενέ), που είναι τοξικό για τα κύτταρα. Η καταλάση, ένα 
ένζυμο που βρίσκεται στα κύτταρα του συκωτιού, διασπά το μόριο αυτό σε νερό και 
οξυγόνο, που δεν είναι βλαβερά. Μάλιστα, ένα μόριο καταλάσης δρα τόσο γρήγορα, 
που μπορεί να διασπάσει 6.000.000 μόρια υπεροξειδίου του υδρογόνου σε ένα λεπτό.  
Όταν ρίξουμε οξυζενέ σε μια ανοιχτή πληγή παρατηρούμε το σχηματισμό 
φυσαλίδων. Πώς το εξηγείτε; Καταγράψτε την άποψή σας. 
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Τι θα χρειαστώ:  

 

-Ένα μικρό κομμάτι νωπό συκώτι  
- Λαβίδα  
- Μαχαίρι  
- Δοκιμαστικό σωλήνα 
- Οξυζενέ ή πυκνό διάλυμα υπεροξειδίου 
του υδρογόνου (H2O2)   

  
Πειραματική διαδικασία :  
 
• Κόψτε το συκώτι σε πολύ μικρά 
κομμάτια 
• Στον δοκιμαστικό σωλήνα προσθέστε 
ποσότητα του διαλύματος υπεροξειδίου 
του υδρογόνου 
• Με την λαβίδα βάλτε ένα κομμάτι 
συκώτι στον δοκιμαστικό σωλήνα, ώστε 
να βυθιστεί μέσα στο υγρό. 
• Παρατηρήστε την έντονη παραγωγή 
φυσαλίδων οξυγόνου( ΠΡΟΣΟΧΗ η 
αντίδραση είναι έντονη)  
 
Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
1. Που κατά την γνώμη σας οφείλεται η έντονη παραγωγή φυσαλίδων όταν 
προσθέσαμε το κομμάτι νωπού συκωτιού; 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το ένζυμο καταλάση για να επιταχύνει 
κάποια άλλη αντίδραση; 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
3. Ποια η βιολογική σημασία της διάσπασης του υπεροξειδίου του υδρογόνου που 
συμβαίνει στο συκώτι μας; 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
4. Γνωρίζετε κάποια άλλη σημαντική για τον οργανισμό αντίδραση που συμβαίνει 
στο συκώτι και αν ναι ποια; 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………  
5. Γιατί τελικά όταν σε μια πληγή ρίξουμε οξυζενέ παρατηρείται «αφρισμός»; 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
6. Γιατί το οξυζενέ έχει αντισηπτική δράση; 
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 

2η άσκηση : Παράγοντες που επηρεάζουν την δράση των ενζύμων 
 
Τι θα χρειαστώ:  

 

-Ένα μικρό κομμάτι νωπό συκώτι  
- Λαβίδα  
- 2 δοκιμαστικούς σωλήνες 
- Οξυζενέ ή πυκνό διάλυμα υπεροξειδίου 
του υδρογόνου (H2O2) 
- Λύχνος Bunsen (γκαζάκι) 
- Ποτήρι ζέσης  
- Διάλυμα υδροχλωρίου (HCl)   

  
Πειραματική διαδικασία :  
 
• Στο ποτήρι ζέσης προσθέστε διάλυμα 
υδροχλωρίου και ρίξτε μέσα ένα μικρό 
κομμάτι συκώτι και αφήστε το για 5 
λεπτά. 
• Κρατώντας με την λαβίδα ένα άλλο 
κομμάτι συκώτι, ψήστε το για λίγη ώρα 
στην λύχνο. 
• Στους δοκιμαστικούς σωλήνες 
προσθέστε ποσότητα του διαλύματος 
υπεροξειδίου του υδρογόνου 
• Με την λαβίδα βάλτε το κάθε 
κομμάτι στον κάθε δοκιμαστικό σωλήνα, 
ώστε να βυθιστεί μέσα στο υγρό. 
• Παρατηρήστε ότι δεν υπάρχει 
παραγωγή φυσαλίδων. 

 

 
Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
1. Γιατί δεν παρατηρήσαμε στους δύο σωλήνες την παραγωγή φυσαλίδων; 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
2. Ποιοι οι δύο παράγοντες που επηρέασαν την δράση του ενζύμου καταλάση; 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 


