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ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Εργαστηριακή άσκηση 2:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΗ ΧΡΩΣΗΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΗ ΧΡΩΣΗΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΗ ΧΡΩΣΗΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΗ ΧΡΩΣΗ    

    
ΣκοπόςΣκοπόςΣκοπόςΣκοπός    

• Η εξοικείωση των µαθητών µε τεχνικές χρώσης νωπών παρασκευασµάτων και 
παρατήρησης τους στο οπτικό µικροσκόπιο. 

• Η παρατήρηση του πυρήνα ζωντανών φυτικών και ζωικών κυττάρων µετά από 
ειδική χρώση. 

    

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραµαΌργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραµαΌργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραµαΌργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραµα    

1.  Μικροσκόπιο 
2.2.2.2.  Αντικειµενοφόρες πλάκες (75 mm    Χ    

25    mm).    
3.  Καλυπτρίδες. 
4.  Ανατοµικές βελόνες (τουλάχιστον 

δύο). 
5.  Ανατοµικές λαβίδες µε λεπτά άκρα. 
6.  Υδροβολέας ή σταγονόµετρο. 
7.  Ξυραφάκι ή νυστέρι. 
8.  ∆ιηθητικό χαρτί σε φύλλα ή ρολό. 
9.  Ριζόχαρτο αποκλειστικά για τον 

καθαρισµό των φακών του 
µικροσκοπίου. 
10. Ένας βολβός κρεµµυδιού. 
11. Χρωστικές lugol και πράσινο του 

µεθυλίου. 
12. Πλαστικά σταγονοµετρικά 

µπουκαλάκια, για τις χρωστικές.  
13. 2 ύαλοι ωρολογίου ή τριβλία pétri 

διαµέτρου 4-6 cm. 
14. Ένας βολβός κρεµµυδιού. 
15. Καθαρές οδοντογλυφίδες 

ΣηµείωσηΣηµείωσηΣηµείωσηΣηµείωση    
Τα υλικά που αναφέρονται παραπάνω µε αύξοντα αριθµό από το 1 έως και το 9 
θεωρούνται ως υλικά και όργανα µικροσκοπίας. 
 

Γενικές οδηγίες για τη χρήση του µικρΓενικές οδηγίες για τη χρήση του µικρΓενικές οδηγίες για τη χρήση του µικρΓενικές οδηγίες για τη χρήση του µικροσκοπίουοσκοπίουοσκοπίουοσκοπίου    

Προετοιµασία του παρασκευάσµατοςΠροετοιµασία του παρασκευάσµατοςΠροετοιµασία του παρασκευάσµατοςΠροετοιµασία του παρασκευάσµατος 

1. Στο κέντρο µιας καθαρής καθαρής καθαρής καθαρής αντικειµενοφόρου πλάκας 
στάζουµε µια σταγόνα νερού (ή Lugol). 
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2. Ξεφλουδίζουµε ένα κρεµµύδι, το κόβουµε στη µέση και αφαιρούµε ένα 
εσωτερικό εσωτερικό εσωτερικό εσωτερικό λευκό χιτώνα. Χαράζουµε, στην εσωτερική 
του πλευρά, µε πολύ κοφτερό πολύ κοφτερό πολύ κοφτερό πολύ κοφτερό ξυραφάκι, επιφάνεια 
εµβαδού 4-5mm2 (όσο το νύχι του µικρού µας 
δακτύλου). Με τη λαβίδα αφαιρούµε το λεπτό υµένα 
φροντίζοντας να µην παρασύρουµε και ιστό από την 
κάτω του πλευρά. 
 

 

 

3. Τοποθετούµε το κοµµάτι του υµένα στη σταγόνα που 
έχουµε ήδη ρίξει στην αντικειµενοφόρο πλάκα, 
προσέχοντας να µην αναδιπλωθεί. προσέχοντας να µην αναδιπλωθεί. προσέχοντας να µην αναδιπλωθεί. προσέχοντας να µην αναδιπλωθεί. Αν αναδιπλωθεί, το 
ισιώνουµε µε τη βοήθεια της ανατοµικής βελόνας. 
 
 
 

4. Στη συνέχεια, τοποθετούµε την καλυπτρίδα την 
πιάνουµε από το πλάι µε τη λαβίδα. Ακουµπάµε τη 
µια της ακµή στην άκρη της σταγόνας του νερού µε 
το υπό παρατήρηση υλικό και την κατεβάζουµε 
προσεκτικά, στηρίζοντας την µε την ανατοµική 
βελόνα, ώστε να καλύψει το παρασκεύασµα, χωρίς 
να δηµιουργηθούν φυσαλίδες αέρα. 

 
 
5. Απορροφούµε µε διηθητικό χαρτί (ή µε χαρτί κουζίνας) το νερό που βγαίνει έξω 

από την καλυπτρίδα. 

    

    

Παρατήρηση του παρασκευάσµατος στο µικροσκόπιοΠαρατήρηση του παρασκευάσµατος στο µικροσκόπιοΠαρατήρηση του παρασκευάσµατος στο µικροσκόπιοΠαρατήρηση του παρασκευάσµατος στο µικροσκόπιο    

6. Φωτίζουµε το µικροσκόπιο και ελέγχουµε το οπτικό µας 
πεδίο στη µικρότερη µεγέθυνση. Υψώνουµε το φακό της 
µικρότερης µεγέθυνσης ή κατεβάζουµε την τράπεζα όσο 
είναι δυνατόν περισσότερο (για λόγους ασφαλείας 
υιοθετούµε συνήθως τη δεύτερη διαδικασία). 

 
7. Τοποθετούµε το παρασκεύασµα στην τράπεζα του 

µικροσκοπίου και κατεβάζουµε µε το µακροµετρικό κοχλία 
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το φακό της µικρότερης µεγέθυνσης πολύ αργά, ή ανεβάζουµε την τράπεζα, έως ότου 
εστιάσουµε. Ρυθµίζουµε το φωτισµό µε τη βοήθεια της ίριδας του µικροσκοπίου ή του 
ροοστάτη. Όσο προχωράµε σε µεγαλύτερη µεγέθυνση τόσο εντονότερος φωτισµός 
απαιτείται. Η τελική εστίαση γίνεται µε τη βοήθεια του µικροµετρικού κοχλία και µε 
προσεκτικές κινήσεις. 

 
8. Παρατηρούµε τα κύτταρα του κρεµµυδιού. ∆ιακρίνονται το κυτταρικό τοίχωµα, ο 

πυρήνας και, στο εσωτερικό του πυρήνα, οι πυρηνίσκοι. 

 
9. Αλλάζουµε µεγέθυνση και βάζουµε την αµέσως µεγαλύτερη. Εστιάζουµε ξανά µε τον 

µικροµετρικό κοχλία (τον µακροµετρικό δεν τον χρησιµοποιούµε ξανά). Ο πυρήνας 
διακρίνεται πλέον σαφώς από το κυτταρόπλασµα, λόγω της πυρηνικής µεµβράνης (την 
οποία όµως εµείς δεν διακρίνουµε). 

 
10. Επαναφέρουµε το φακό της µικρότερης µεγέθυνσης και µόνο τότε 

αποµακρύνουµε από την τράπεζα του µικροσκοπίου το παρασκεύασµα. Στη 
συνέχεια ανυψώνουµε το σύστηµα των φακών µε τον µακροµετρικό κοχλία. 

ΣηµείωσηΣηµείωσηΣηµείωσηΣηµείωση    
- Τα παρασκευάσµατά µας πρέπει να είναι λεπτά και διαφανή. Εάν η τοµή είναι 

χοντρή, σηµαίνει ότι περιλαµβάνει 
περισσότερες στιβάδες κυττάρωσης. 
Σε µια τέτοια περίπτωση η 
παρατήρηση µας γίνεται στα άκρα 
του παρασκευάσµατος, όπου η τοµή 
είναι συνήθως λεπτότερη. 
- Αν το παρασκεύασµα έχει 

φυσαλίδες, στάζουµε µια-δυο σταγόνες νερού στη µια άκρη της καλυπτρίδας, και 
απορροφούµε το νερό από την απέναντι πλευρά. Έτσι παρασύρονται οι φυσαλίδες. 
Σκουπίζουµε το υπόλοιπο νερό µε διηθητικό χαρτί. 

 

Πορεία του πειράµατοςΠορεία του πειράµατοςΠορεία του πειράµατοςΠορεία του πειράµατος    (παρατήρηση κυττάρων µε χρώση)(παρατήρηση κυττάρων µε χρώση)(παρατήρηση κυττάρων µε χρώση)(παρατήρηση κυττάρων µε χρώση)    

Παρατήρηση πυρήνων σε φυτικά κύτταραΠαρατήρηση πυρήνων σε φυτικά κύτταραΠαρατήρηση πυρήνων σε φυτικά κύτταραΠαρατήρηση πυρήνων σε φυτικά κύτταρα    

1.  Επαναλαµβάνουµε τo στάδιο 2 όπως περιγράφηκε παραπάνω. 

2.  Τοποθετούµε κοµµάτι του υµένα που αφαιρέσαµε µέσα στην ύαλο ωρολογίου ή σε 
τριβλίο pétri, όπου έχουµε προσθέσει σταγόνες πράσινου του µεθυλίου. 

3.  Το αφήνουµε για 4-5 λεπτά και µετά το βγάζουµε και το ξεπλένουµε µε νερό, έως 
ότου το νερό παραµένει καθαρό. 

4.  Επαναλαµβάνουµε τα στάδια 1 και 3-9 των οδηγιών για την παρατήρηση στο 
µικροσκόπιο. 
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5.  Παρατηρούµε τα κύτταρα του κρεµµυδιού µε βαµµένους τους πυρήνες έντονα 
πράσινους. Αυτό οφείλεται στο ότι η χρωστική που χρησιµοποιήσαµε βάφει 
επιλεκτικά το DNA και ιδιαίτερα τη νουκλεοπρωτεΐνη. 

Παρατήρηση πυρήνων σε ζωικά κύτταραΠαρατήρηση πυρήνων σε ζωικά κύτταραΠαρατήρηση πυρήνων σε ζωικά κύτταραΠαρατήρηση πυρήνων σε ζωικά κύτταρα    

1. Καθαρίζουµε σχολαστικά (σαπουνίζουµε) µια αντικειµενοφόρο πλάκα που 
χρησιµοποιείται για πρώτη φορά και µετά την απολυµαίνουµε µε λευκό οινόπνευµα, 
ιδιαίτερα στα πλάγια. 

2.  Ξύνουµε ελαφρά το πάνω µέρος της γλώσσας µας κρατώντας την 
αντικειµενοφόρο µε κλίση προς τη γλώσσα, αφού προηγουµένως έχουµε καταπιεί 
όσο µπορούµε καλύτερα το σάλιο µας. Στην αντικειµενοφόρο µαζεύεται ένα λευκό 
υγρό. Για περισσότερη ασφάλεια µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε, αντί για 
αντικειµενοφόρο πλάκα, µία οδοντογλυφίδα µε πλατύ άκρο. Σ' αυτή την περίπτωση 
ξύνουµε ελαφρά το εσωτερικό µέρος του µάγουλου ή το πάνω άκρο της γλώσσας µε 
το πλατύ άκρο της οδοντογλυφίδας. Σ' αυτό το άκρο παρατηρούµε ότι µαζεύεται ένα 
λευκό υγρό. 

3.  Σε µια άλλη καθαρή αντικειµενοφόρο πλάκα έχουµε τοποθετήσει µια σταγόνα 
νερό. Στάζουµε µια σταγόνα από το λευκό υγρό µέσα στη σταγόνα του νερού και το 
σκεπάζουµε µε καλυπτρίδα (αν υπάρχουν φυσαλίδες, ενεργούµε όπως στο πείραµα 
1). 

4.  Σκουπίζουµε το υγρό που υπάρχει έξω από την καλυπτρίδα. 

5.  Παρατηρούµε στη µικρή 
µεγέθυνση τα χαρακτηριστικά των 
επιθηλιακών κυττάρων της 
γλώσσας. Εστιάζουµε µε την 
επόµενη µεγέθυνση, οπότε 
διακρίνεται σαφώς ο πυρήνας. 

6.  Αυξάνουµε σταδιακά την 
µεγέθυνση και παρατηρούµε τα 
κύτταρα στο παρασκεύασµα µας. 

7.  Επαναλαµβάνουµε την ίδια 
διαδικασία από την αρχή, µε τη 
διαφορά ότι αντί για νερό 
στάζουµε µια σταγόνα lugol. Το 
κύτταρο βάφεται όλο καφέ (βλέπε 
αντίστοιχο πείραµα µε κρεµµύδι). 

ΣηµείωσηΣηµείωσηΣηµείωσηΣηµείωση    

Πράσινο του µεθυλίου: Πράσινο του µεθυλίου: Πράσινο του µεθυλίου: Πράσινο του µεθυλίου: Είναι µια χρωστική που αντιδρά ειδικά µε τα σύµπλοκα 
πρωτεΐνη-DNA λόγω των φωσφορικών ριζών του DNA. Για την παρασκευή του 
ρίχνουµε 2 g σκόνης πράσινου του µεθυλίου (που υπάρχει στο εµπόριο), σε 100ml 
50° λευκού οινοπνεύµατος. Αν το διάλυµα δε βάφει καλά τον πυρήνα, προσθέτουµε 
λίγη σκόνη ακόµη. Αν βάφει έντονα και το κυτταρόπλασµα, το αραιώνουµε µε λίγο 
νερό.  

Lugol: Lugol: Lugol: Lugol: Είναι διάλυµα 1-2g J και 4g KJ σε 100ιτιL Η20. 
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ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Εργαστηριακή άσκηση 2:  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΗ ΧΡΩΣΗΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΗ ΧΡΩΣΗΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΗ ΧΡΩΣΗΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙ∆ΙΚΗ ΧΡΩΣΗ    

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    

ΟνοµαΟνοµαΟνοµαΟνοµατετετετεπώνυµο:πώνυµο:πώνυµο:πώνυµο:    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

Τµήµα:Τµήµα:Τµήµα:Τµήµα:    ………………………………..  Οµάδα: ……………………………………………………..  Οµάδα: ……………………………………………………..  Οµάδα: ……………………………………………………..  Οµάδα: ……………………    

Ηµεροµηνία: ………………………..  Ηµεροµηνία: ………………………..  Ηµεροµηνία: ………………………..  Ηµεροµηνία: ………………………..      

 
1. Τι σχήµα έχουν τα κύτταρα του κρεµµυδιού που παρατηρείτε; Σε τι πιστεύετε ότι 
εξυπηρετεί το κυτταρικό τοίχωµα; 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Σε ποια θέση του κυττάρου βρίσκεται συνήθως ο πυρήνας; 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Ποιο είναι συνήθως το σχήµα του πυρήνα; Ποια η υφή του εσωτερικού του; Πόσοι 

πυρηνίσκοι υπάρχουν σε κάθε πυρήνα; 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Σχεδιάστε ένα τµήµα του παρασκευάσµατος, όπου θα περιέχονται µερικά 

κύτταρα µε τον πυρήνα και τους πυρηνίσκους τους. 
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5. Το γεγονός ότι χρωµατίζεται εντονότερα ο πυρήνας του κυττάρου από το υπόλοιπο 
κύτταρο, τι µπορεί να σηµαίνει σε σχέση µε τη χηµική τους σύσταση και µε την 
ύπαρξη περιβλήµατος στην περιφέρεια του (πυρηνικού φακέλου);  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Τα επιθηλιακά κύτταρα της γλώσσας διαθέτουν έντονο εξωτερικό περίβληµα, 

όπως τα κύτταρα του κρεµµυδιού; Τι σηµαίνει αυτό για το κύτταρο; 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Σχεδιάστε µερικά κύτταρα γλώσσας όπως τα παρατηρείτε µε το µικροσκόπιο, 
τοποθετώντας τον πυρήνα και τους πυρηνίσκους, αν τα κύτταρα διαθέτουν από 
αυτά τα οργανίδια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Το πράσινο του µεθυλίου βάφει τις φωσφορικές οµάδες. Γιατί κατά τη γνώµη σας 
βάφει περισσότερο τον πυρήνα από ότι το κυτταρόπλασµα του κυττάρου; 

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

 

9. Μπορείτε, από τις παρατηρήσεις σας, να υποθέσετε την ύπαρξη διαχωριστικού 
µέσου µεταξύ πυρήνα και κυτταροπλάσµατος; Αιτιολογείστε την απάντηση σας. 

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


