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ΕΚΦΕ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ-ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Επιστήμονες αστροβιολόγοι διερευνούν  αν το «εξωγήινο ύδωρ» μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την επιβίωση και ανάπτυξη απλών , μονοκύτταρων γήινων 

οργανισμών. Ως πειραματικό υλικό χρησιμοποιούνται μικροοργανισμοί από το 

βασίλειο των μυκήτων. 

Λίγα λόγια για τους μύκητες….. Οι μύκητες είναι ευκαρυωτικοί, ετερότροφοι, 

μη-φωτοσυνθετικοί οργανισμοί. Αποτελούν ξεχωριστό βασίλειο από αυτά των ζώων 

και των φυτών (Whittaker 1969). Είναι αυστηρά αερόβιοι, αλλά μπορούν να ζήσουν 

και με μειωμένο οξυγόνο ή απουσία οξυγόνου. Διακρίνονται σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες: τους ζυμομύκητες (μονοκύτταροι μύκητες) και τους υφομύκητες 

(πολυκύτταροι μύκητες). Οι ζυμομύκητες του είδους Saccharomyces cerevisae 

χρησιμοποιούνται ως μαγιά στην αρτοποιία και στην παραγωγή κρασιού. 

U Saccharomyces cerevisae: Uπρόκειται για μονοκύτταρο και μονοπύρηνο μύκητα με 

σφαιρικό ή ωοειδές σχήμα. Αναπτύσσεται με ταχύ ρυθμό σε θερμοκρασίες 30-35 οC 

Η αναπαραγωγή του γίνεται σχεδόν πάντα μονογονικά με εκβλάστηση. Μπορεί να 

επιβιώσει τόσο παρουσία οξυγόνου, οπότε και επιτελεί κυτταρική αναπνοή: 

Σάκχαρα(γλυκόζη)+ Ο2 + νερό →  Ενέργεια + CO2 + νερό 

 όσο και σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου , οπότε επιτελεί την  αλκοολική ζύμωση , 

παράγοντας αλκοόλη και διοξείδιο του άνθρακα: 

Σάκχαρα(γλυκόζη) →  Ενέργεια + CO2+ Αιθυλική αλκοόλη. 

 *Σε κάθε περίπτωση  η έκλυση CO2 αποτελεί ένδειξη της ανάπτυξης και του 

πολλαπλασιασμού των μυκήτων  

 

 

 

 

 

 



ΑΣΚΗΣΗ 1 

UΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΩΝ ΣΕ ΓΗΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΓΗΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ 

UΑ.Μέτρηση παραμέτρων του υλικού καλλιέργειας 

ΟΡΓΑΝΑ-ΥΛΙΚΑ 
♦ Ψηφιακό θερμόμετρο 

♦ Πεχαμετρικό χαρτί 

♦ Χρωματική κλίμακα ρΗ 

1) Με χρήση του θερμομέτρου , μετράτε τη θερμοκρασία του γήινου (ένδειξη Γ) 

και του εξωγήινου (ένδειξη Ε) νερού, που βρίσκονται στα αντίστοιχα ποτήρια 

ζέσεως. Συμπληρώνετε τις τιμές στον πίνακα που ακολουθεί. 

2) Με τη βοήθεια του πεχαμετρικού χαρτιού και της κλίμακας ρΗ που σας έχει 

δοθεί μετρήστε το ρΗ στα δύο δείγματα νερού που σας έχουν δοθεί και 

συμπληρώνετε τις τιμές στον πίνακα που ακολουθεί. 

 Γήινο ύδωρ (Γ) Εξωγήινο ύδωρ (Ε) 

Θερμοκρασία 

(οC) 
  

PH   

 

UΒ. Κατασκευή καλλιέργειας 

ΟΡΓΑΝΑ- ΥΛΙΚΑ 

 

♦ Oγκομετρικός κύλινδρος 

♦ Δοκιμαστικοί σωλήνες με ενδείξεις Γ& Ε  

♦ Θρεπτικό υλικό (1g) 

♦ Ζυμομύκητες (1g) 

♦ Γυάλινη ράβδος ανάδευσης 

♦ Κομμάτια αλουμινόχαρτο 

♦ Προστατευτικά γυαλιά 

♦ Γάντια μιας χρήσης 

1) Με χρήση του ογκομετρικού κυλίνδρου μετράτε 25ml γήινο νερό (ένδειξη Γ) 

και το αδειάζετε στο δοκιμαστικό σωλήνα με την ένδειξη  Γ. Επαναλαμβάνετε 

τη διαδικασία με το εξωγήινο νερό (ένδειξη Ε) και  το αδειάζετε στο 

δοκιμαστικό σωλήνα με την ένδειξη  Ε. 

2) Στη συνέχεια αδειάζετε το  1 g θρεπτικού υλικού(προζυγισμένο) και το 1 g 

μυκήτων(προζυγισμένο) για κάθε δοκιμαστικό σωλήνα, στους αντίστοιχους 



σωλήνες , με τις ενδείξεις Γ& Ε, και αναδεύετε με τη γυάλινη ράβδο, ώστε να 

έχουμε ένα ομογενοποιημένο διάλυμα. 

3) Σκεπάζετε τους δύο δοκιμαστικούς  σωλήνες με αλουμινόχαρτο και 

περιμένετε 5-7 min. 

Εφόσον παρατηρήσετε μακροσκοπικά και τις δύο καλλιέργειες, να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις: 

Α. παρατηρείτε ανάπτυξη των μυκήτων στην καλλιέργεια Γ; 

     ΝΑΙ                 ΟΧΙ   

Β. Ποιο δεδομένο από την  παρατήρηση της καλλιέργειας σας οδήγησε σε αυτήν την 

απάντηση;…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Γ. παρατηρείτε ανάπτυξη των μυκήτων στην καλλιέργεια Ε; 

     ΝΑΙ                 ΟΧΙ   

Δ. Ποιο/ποια δεδομένο/α από την  παρατήρηση της καλλιέργειας σας οδήγησε σε 

αυτή την απάντηση;………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ε. Με βάση τις παρατηρήσεις σας στα Γ& Δ, θεωρείτε ότι το εξωγήινο ύδωρ μπορεί 

να συντηρήσει γήινες μορφές ζωής , όπως τις ξέρουμε;…………………………………………………. 

Ποια παράμετρος του υλικού καλλιέργειας, από αυτές που μετρήσατε στην  

προηγούμενη ενότητα, νομίζετε ότι οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα και 

γιατί;…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΖΥΜΟΜΥΚΗΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΓΙΑ 

ΟΡΓΑΝΑ- 

ΥΛΙΚΑ 

♦ Δείγμα καλλιέργειας ζυμομυκήτων 

♦ Αντικειμενοφόρες πλάκες και καλυπτρίδες 

♦ Πλαστικό Σταγονόμετρο 

♦ Ποτηράκι ζέσεως 

♦ Υδροβολέας 



 

1. Από την καλλιέργεια με το γήινο ύδωρ (ένδειξη Γ) παίρνετε, 

χρησιμοποιώντας το πλαστικό σταγονόμετρο, 1-2 σταγόνες, τις 

οποίες  αραιώνετε με 5 ml νερό στο ποτηράκι ζέσεως. 

2.  Από το αραιωμένο διάλυμα παίρνετε 1-2 σταγόνες, τις  απλώνετε 

σε μια αντικειμενοφόρο και τοποθετείτε την καλυπτρίδα. 

3. Τοποθετείτε το παρασκεύασμα στο μικροσκόπιο και παρατηρείτε, 

ξεκινώντας από τη μικρότερη (× 4) και αυξάνοντας σταδιακά  τη 

μεγέθυνση. ΠΡΙΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΝΑ ΔΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΣΑΣ 

4. Στη μεγαλύτερη μεγέθυνση(×40) σχεδιάστε τι παρατηρείτε: 

 (τμήμα του οπτικού πεδίου) 

 

Μεγέθυνση : ………………..(φορές) 

5.  Παρατηρώντας με προσοχή  και χρησιμοποιώντας το βέλος-

χάρακα του μικροσκοπίου υπολογίστε το Uπραγματικό μέγεθος 

(διάμετρος)U ενός κυττάρου ζυμομύκητα (στους υπολογισμούς σας 

μην ξεχάσετε να λάβετε υπ’όψιν σας τη συνολική μεγέθυνση): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


