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ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΓΩΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ   ΣΤΟ ΦΥΤΟ Beta vulgaris (Beet)  

 

ΓΕΝΙΚΑ  (Χρήσιμα και Άχρηστα) 

Οι κύριες χρωστικές του φυτού Beta vulgaris (παντζάρι) ανήκουν σε δύο διαφορετικές 

ομάδες χημικών ενώσεων. Η κόκκινη μπετανίνη (betanine) ανήκει στις 

μπετακυανίνες (betacyanins) και η κίτρινη βουλγαξανθίνη (vulgaxanthin) στις 

μπεταξανθίνες (betaxanthins)1 .: 

 Βρίσκονται σε χυμοτόπια και δεν διαχέονται στο κυτταρόπλασμα ή στο 

εξωκυττάριο μέρος της ρίζας  (χρησιμοποιούνται ως ιχνηλάτες κενοτοπίων). 

 Είναι υδατοδιαλυτές 

  Betacyanins απορροφά στην περιοχή 535-550nm 

  Betaxanthins απορροφά στην περιοχή 475-480nm 

 Τα παντζάρια περιέχει 2 Betacyanins:   Βετανίνη και ένα παράγωγο 

 Λίγα είναι γνωστά σχετικά με το ρόλο αυτών των χρωστικών (betalains) αλλά 

πιστεύεται ότι μπορεί να προστατεύσει κατά των παθογόνων μικροοργανισμών. 

 Αντίθετα με τις  ξανθοκυανίνες (anthocyanins)  δεν χρησιμοποιούνται ως 

δείκτης pH – το χρώμα τους είναι σταθερό σε μεγάλο εύρος pH. 

 Οξειδώνονται με το χρόνο (γίνονται καφέ) . 

 Οι χρωστικές από το παντζάρι είναι ευρέως διαδεδομένες ως χρωστικές 

τροφίμων (π.χ. σε κόκκινα παγωτά) 

Χημική δομή της BΕΤΑΚΥΑΝΙΝΗΣ  http://en.wikipedia.org/wiki/Betanin 

 
  

Molecular 

formula 

C24H27N2O13 

Molar mass 551.48 g/mol 
 

4-(2-(2-carboxy-5-(beta-D-
glucopyranosyloxy)-2,3-dihydro-6-

hydroxy-1H-indol-1-yl)ethenyl)-2,3-
dihydro-(S-(R*,R*))-2,6-
pyridinedicarboxylic acid 

 

                                                           
1 Patkai, G. and J. Barta, 1996.  Decomposition of betacyanins and betaxanthins by heat and pH changes. Mol. Nutr. Food 

Res., 40 (5): 267-270. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Betanin
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_formula
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_formula
http://en.wikipedia.org/wiki/Molar_mass
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Περίληψη 

Γνωρίζουμε ότι η δομή της κυτταρικής μεμβράνης περιγράφεται με ένα μοντέλο, 

γενικώς αποδεκτό, γνωστό ως  ρευστό μωσαϊκό.  Οι ουσίες που συνιστούν την 

μεμβράνη περιλαμβάνουν μια διπλοστιβάδα λιπιδίων, μεμβρανικές πρωτεΐνες, 

αλυσίδες ολιγοσακζαριτών, χοληστερόλη. Μέσα στην διπλοστιβάδα των λιπιδίων οι 

πρωτεΐνες μπορούν να κινούνται ελεύθερα στο επίπεδο της μεμβράνης2. Μικρά μόρια 

μπορούν να διαχυθούν εύκολα ενώ άλλα  μεγαλύτερα μόρια πρέπει να 

χρησιμοποιούν αλλά «κανάλια» κυρίως πρωτεϊνών. Όμως υπάρχουν τρόποι για να 

προκαλέσουμε βλάβες στην κυτταρική μεμβράνη.  

Ο σκοπός της άσκησης αυτής είναι να πειραματιστούμε στα κύτταρα του φυτού Beta 

vulgaris (κοινή ονομασία παντζάρι), και να ελέγξουμε την επίδραση φυσικοχημικών 

παραγόντων, που επηρεάζουν τη διαπερατότητα των κυτταρικών μεμβρανών στο φυτό 

παντζάρι (Beta burgaris3).  

Οι παράγοντες αυτοί είναι φυσικοί ή χημικοί όπως η θερμοκρασία και η επίδρασή 

της στην δομή των πρωτεϊνών, η ακετόνη, η αιθυλική αλκοόλη και η η βενζίνη ως 

οργανικός διαλύτης.  

 

Υλικά και Μέθοδοι 

Για την τέλεση του πειράματος χρησιμοποιήσαμε ένα παντζάρι (Beta vulgaris). 

Συγκεκριμένα  χρησιμοποιήσαμε τη βαθιά σφαιρική ρίζα του. Θα πάρουμε τομές από 

το εσωτερικό της. Για λόγους ευκολίας, καθώς η εξωτερική επιδερμίδα της ρίζας είναι 

σκληρή δουλεύουμε με ένα κοπτικό εργαλείο το οποίο αφαιρεί από το υλικό μας 

επιμήκη σχεδόν κυλινδρικές δομές διαμέτρου 1cm ή κύβους με ακμή περίπου 1cm. 

Τοποθετούνται σε ποτήρι  ζέσεως και ξεπλύνονται σε τρεχούμενο νερό. Κάθε κομμάτι 

τοποθετείται  σε έναν δοκιμαστικό σωλήνα. Κάθε σωλήνας περιείχε 10 ml διαλύτη.  

Συνολικά χρειαστήκαμε 8 σωλήνες που σε κάθε έναν από τους οποίους εξασφαλίσαμε 

διαφορετικές συνθήκες:  

1. Ακετόνη 
 

2. Αλκοόλη 
 

3. Βενζίνη 
 

4. Νερό (-20 °C)      
 

5. Νερό (4 °C) 
 

6. Νερό (20 °C) 
 

7. Νερό (60°C) 
 

8. Νερό (80°C) 
 

Για τους -20 °C και 4 °C τοποθετήσαμε μία τομή στην κατάψυξη και στο ψυγείο 

αντίστοιχα, ενώ για τους 40, 60, 70, 80 βράζαμε νερό και όταν η θερμοκρασία 

γινόταν η επιθυμητή με ειδικές λαβίδες μεταφέραμε τις τομές μας στο θερμασμένο 

νερό για 1 λεπτό. Αφού λοιπόν δημιουργήσαμε τις κατάλληλες συνθήκες στους 

σωλήνες προσθέσαμε σε καθέναν τα αντίστοιχα κομμάτια. Μετά από 15 λεπτά 

ξεκινήσαμε τη διαδικασία της μέτρησης.  

                                                           
2 Campbell, M.K. and S.O. Farrell, 2011. Lipids and Proteins are Associated in Biological Membranes. Biochemistry-Us., 7th 

ed.: 207-208. Belmont: Brooks/Cole. 
3 George W. Pucher, Lawrence C. Curtis and Hubert Bradford Vickery, J. Biol. Chem. 1938, 123,61-70 
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Εικόνα 1: Οι δοκιμαστικοί σωλήνες που χρησιμοποιήθηκαν με διαφορετικούς 

διαλύτες  ή /και διαφορετικές θερμοκρασίες. 

Συζήτηση  

Με τα μέσα που διαθέτετε στον πάγκο σας ή στο εργαστήριο συζητήστε με την ομάδα 

σας ποια εργαστηριακή δοκιμασία θα επιλέξετε να κάνετε.  

 Καταγράψτε τα βήματα που σχεδιάσατε να κάνετε. 

 Συμπληρώστε  τις παρατηρήσεις σας σε Πίνακα  ή / και  φτιάξτε αντίστοιχη 

γραφική  παράσταση(Εικόνα1) των αποτελεσμάτων σας. Δώστε τίτλους στον 

πίνακα και τη γραφική παράσταση  

 Απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 

1. Σε ποιες θερμοκρασίες έχουμε τη μεγαλύτερη απόδοση μπετακυανίνης από το 

φυτό Βeta vulgaris; Επηρεάζει η χαμηλή θερμοκρασία την διαπερατότητα των 

κυτταρικών  μεμβρανών? Επηρεάζει  η  υψηλή  θερμοκρασία  την  διαπερατότητα  

των  κυτταρικών μεμβρανών?  

2. Πώς εξηγείτε το γεγονός αυτό; 

3. Επηρεάζουν οι οργανικοί διαλύτες την διαπερατότητα των κυτταρικών 

μεμβρανών? Γιατί? 

4. Ποιος ο ρόλος της αιθυλικής αλκοόλης; 

5. Ποια η επίδραση της βενζίνη; 

6. Όλες οι μπετακυανίνες δίνουν χρώμα που απορροφά το ίδιο μήκος κύματος 

(525nm). Δίνονται οι μετρήσεις που έκαναν φοιτητές χρησιμοποιώντας 

φασματοσκοπικές μεθόδους. Μέτρησαν σε διαφορετικές θερμοκρασίες την οπτική 

απορρόφηση (Ο.Α.) διαλυμάτων που προέκυψαν από πειράματά τους με παντζάρια:  
Θ (°C) - 20 0 4 10 20 25 40 50 60 70 80 100 
Ο.Α. 5,3 0,922 0,43 0,37 0,56 0,59 0,8 0,82 1,1 1,9 3,35 6,5 

Να γίνει το διάγραμμα οπτικής απορρόφησης (Ο.Α.) -  θερμοκρασίας. 

Τι παρατηρείτε; Συμφωνεί ή είναι σε αντίθεση με τα συμπεράσματα που καταλήξατε 

με το πείραμά σας;   

  


