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Γιατί γίνεται η άσκηση :  

1. Για να διαπιστώσω την δράση των ρυπαντών στους ζωντανούς οργανισμούς 
2. Να κατανοήσω την καταστροφική επέμβαση του ανθρώπου στο φυσικό 

περιβάλλον.  
 

Τι πρέπει να ξέρω :   
Ø Η ρύπανση αποτελεί μια μη επιθυμητή μεταβολή στα φυσικά, χημικά ή βιολογικά 

χαρακτηριστικά του αέρα, του νερού και του εδάφους, η οποία μπορεί να 
επηρεάσει δυσμενώς την ικανότητα επιβίωσης των ζωντανών οργανισμών, 
συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. Υπάρχουν περιπτώσεις στοιχείων ή 
χημικών ενώσεων που, ενώ βρίσκονται στο φυσικό περιβάλλον, γίνονται 
ρυπαντές, όταν για κάποια αιτία η συγκέντρωση τους αυξηθεί υπέρμετρα. 

Ø Μπλε του μεθυλενίου: Είναι βασική χρωστική της ομάδας της θειαζίνης με μικρή 
διαλυτότητα στο νερό (3,55%) και ακόμη μικρότερη στην αλκοόλη (1,48%). 
Είναι άριστη χρωστική για βακτηριολογικές μελέτες και μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για παρατηρήσεις στο μικροσκόπιο. Το μπλε του μεθυλενίου 
ανάγεται μετά από πρόσληψη δύο ηλεκτρονίων από ένα δέκτη και με τη σειρά 
του θα δώσει τα ηλεκτρόνια στο Ο2 αποτελώντας έτσι ένα παράλληλο δρόμο 
μεταφοράς ηλεκτρονίων στο οξυγόνο. Έτσι μπορεί να εκτιμηθεί η μεταβολική 
δραστηριότητα των μικροβίων (άρα και η ύπαρξη ζωής) με την αναγωγή 
(αποχρωματισμό) του κυανού του μεθυλενίου. Όταν προσθέσουμε την 
χρωστική σε καλλιέργεια μικροβίων, εάν αυτά είναι ζωντανά, με το CO2 που 
παράγουν, ανάγουν την χρωστική και προκαλούν αποχρωματισμό της. Εάν τα 
μικρόβια είναι νεκρά, η χρωστική διατηρεί το μπλε χρώμα της.  

 
Τι θα χρειαστώ:  

 

-Δοκιμαστικούς 
σωλήνες 
- στατό σωλήνων 
- μαγιά 
ζαχαροπλαστικής 
- κυανούν του 
μεθυλενίου 
- νερό 
- γκαζάκι 
- απορρυπαντικό 
πιάτων 
- Διάλυμα Η2Ο2  
- Διάλυμα HCl 1M 
- Διάλυμα ΝαΟΗ 
1Μ 
- σταγονόμετρο 
- μαρκαδόρο 
- ξύλινη λαβή 
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Διαδικασία :  
- Τοποθετείστε λίγη μαγιά σε κάθε 
δοκιμαστικό σωλήνα και συμπληρώστε 
λίγο νερό στον καθένα. Ανακινείστε 
καλά.  
- Αριθμείστε τους σωλήνες. 
- Αφήστε τον σωλήνα 1 ανέπαφο. 
- Με την βοήθεια της ξύλινης λαβής, 
φέρτε τον σωλήνα 2 στο γκαζάκι ώστε να 
νεκρώσετε τα κύτταρα της μαγιάς. 
- Στον σωλήνα 3 προσθέστε το διάλυμα 
Η2Ο2 (προσέξτε προκαλεί αφρισμό) 
- Στον σωλήνα 4 προσθέστε 
απορρυπαντικό πιάτων 
- Στον σωλήνα 5 προσθέστε διάλυμα HCl  
- Στον σωλήνα 6 προσθέστε διάλυμα 
ΝαΟΗ. 
- Αφήστε λίγη ώρα να δράσουν τα 
διαλύματα και προσθέστε σε όλους τους 
σωλήνες 2-3 σταγόνες χρωστικής, 
κυανούν του μεθυλενίου. 
- Μην ανακινείτε τους σωλήνες. 
- Αφήστε λίγη ώρα να αλλάξει το χρώμα 
της χρωστικής, όπου αλλάζει και 
καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας στον 
παρακάτω πίνακα.  
 

 
 

 

  
Σωλήνας 1 2 3 4 5 6 
Χρώμα 

Χρωστικής 
      

Ζωντανά ή  
νεκρά 

κύτταρα  

      

 
Ερωτήσεις: 
1. Πως συνδέεται το CO2 με την ζωή; 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. To H2O2, το απορρυπαντικό, το HCl, το NaOH δρουν σαν ρυπαντές. Ποιο το 
αποτέλεσμα της δράσης των ρυπαντών στους ζωντανούς οργανισμούς; 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Αν ανακινήσετε τον σωλήνα στον οποίο άλλαξε το χρώμα της χρωστικής, θα 
παρατηρήσετε ότι ξαναγίνεται μπλε. Γιατί συμβαίνει αυτό; 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 


