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Σηελ εργαζηερηαθή άζθεζε ποσ αθοιοσζεί ζα γίλεη: 

 Προεηοηκαζία παραζθεσάζκαηος θσηηθώλ θσηηάρωλ από βοιβό θρεκκσδηού. 

 Χρώζε κε lugol ή θσαλό ηοσ κεζσιελίοσ ή πράζηλο ηοσ κεζσιίοσ. 

 Προεηοηκαζία παραζθεσάζκαηος δωηθώλ θσηηάρωλ από ηο επηζήιηο ηες γιώζζας. 

Παραηήρεζε ηωλ πσρήλωλ ηωλ θσηηάρωλ θρεκκσδηού θαη ηωλ επηζειηαθώλ θσηηάρωλ 

ηες γιώζζας. 

Σεκείωζε  

 Οη τρωζηηθές οσζίες βάθοσλ επηιεθηηθά ηο DNA  θαη ηδηαίηερα ηε λοσθιεοπρωηεΐλε. 

 Το πράζηλο  ηοσ  κεζσιίοσ είλαη  βαζηθή  τρωζηηθή  θαη  ζεωρείηαη  εηδηθή  γηα  ηο  

ζύκπιοθο  πρωηεΐλε-DNA. Η  αληίδραζε  οθείιεηαη  ζηης  θωζθορηθές  ρίδες  ηοσ  DNA. 

Σηο  ζύκπιοθο  πράζηλο  ηοσ  κεζσιίοσ-DNA  αληηζηοητούλ  δέθα  άηοκα  θωζθόροσ  

αλά  κόρηο  τρωζηηθής.  

1. Παραηήρηζη πσρήνων θσηικών κσηηάρων 
Πειραμαηική πορεία  

 Καζαξίδνπκε ην θξεκκύδη θαη αθαηξνύκε έλαλ εζσηεξηθό ιεπθό ρηηώλα. 

 Με ηε ιαβίδα αθαηξνύκε ηνλ ιεπηό πκέλα πξνζέρνληαο λα κελ παξαζύξνπκε ηζηό 

από ηελ θάησ πιεπξά. 

 Τνπνζεηνύκε ηνλ πκέλα κέζα ζην ηξηβιίν petri ή ζηελ ύαιν σξνινγίνπ θαη 

πξνζζέηνπκε  lugol κέρξη λα θαιπθζεί.  

 Πεξηκέλνπκε πεξίπνπ 5 ιεπηά θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ απνκαθξύλνπκε κε ηε ιαβίδα θαη 

ηνλ ηνπνζεηνύκε ζε έλα άιιν ηξηβιίν petri πνπ πεξηέρεη λεξό κέρξη λα μεπιπζεί. 

 Σε κηα θαζαξή αληηθεηκελνθόπν πιάθα ζηάδνπκε κηα ζηαγόλα λεξό. 

 Τνπνζεηνύκε ηνλ πκέλα ζηε ζηαγόλα λεξνύ πάλσ ζηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα 

απιώλνληάο ηνλ κε ηελ αλαηνκηθή βειόλα γηα λα απνθύγνπκε ηηο αλαδηπιώζεηο. 

 Με ην λπζηέξη θόβνπκε έλα κηθξό θνκκάηη απηνύ. 

 Με  ηε  ιαβίδα. πηάλνπκε  από  ην  πιάη  ηελ θαιππηξίδα, αθνπκπάκε  ηε  κία  αθκή  

ηεο  ζηελ  άθξε  ηεο  ζηαγόλαο  κε  ην  πιηθό θαη ηελ  θαηεβάδνπκε πξνζεθηηθά, κε ηε 

βνήζεηα ηεο αλαηνκηθήο βειόλαο, έηζη ώζηε λα  θαιύςεη  ην  παξαζθεύαζκα θαη λα 

απνθύγνπκε ηε δεκηνπξγία θπζαιίδσλ αέξα.  
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 Με ην δηεζεηηθό ραξηί απνξξνθνύκε ην πιενλάδνλ λεξό. 

 Τνπνζεηνύκε ην παξαζθεύαζκα ζηελ ηξάπεδα ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη εζηηάδνπκε 

αξρηθά κε ηνλ καθξνκεηξηθό θνριία μεθηλώληαο κε ηνλ αληηθεηκεληθό θαθό ηεο 

κηθξόηεξεο κεγέλζπζεο. 

 Πξνρσξάκε ζε κεγαιύηεξε κεγέλζπζε ξπζκίδνληαο θαη ηνλ θσηηζκό κε ηνλ 

ξννζηάηε. 

 Με ηνλ κηθξνκεηξηθό θνριία επηηπγράλνπκε ηελ ηειηθή εζηίαζε. 

 Παξαηεξνύκε ηα θύηηαξα ηνπ θξεκκπδηνύ όπνπ δηαθξίλνληαη: ην θπηηαξηθό ηνίρσκα, 

ν ππξήλαο θαη ζην εζσηεξηθό ηνπ πηζαλόλ νη ππξελίζθνη.  

 Επαλαθέξνπκε  ην  θαθό  ηεο  κηθξόηεξεο  κεγέζπλζεο  θαη   απνκαθξύλνπκε  από  

ηελ  ηξάπεδα  ην  παξαζθεύαζκα.  

2. Παραηήρηζη πσρήνων ζωϊκών κσηηάρων 
Πειραμαηική πορεία  

 Καζαξίδνπκε κε νηλόπλεπκα κηα αληηθεηκελνθόπν πιάθα. 

 Με ην πιατλό κέξνο κηαο νδνληνγιπθίδαο μύλνπκε ειαθξά ην πάλσ κέξνο ηεο 

γιώζζαο καο αθνύ θαηαπηνύκε πξνεγνπκέλσο ην ζάιην καο. 

 Απιώλνπκε ην πγξό ζηελ αληηθεηκελνθόπν πιάθα, θηλώληαο ηελ νδνληνγιπθίδα πάλσ 

ζηελ πιάθα ζε κηα έθηαζε κηθξόηεξε από ην κέγεζνο ηεο θαιππηξίδαο,  έηζη ώζηε λα 

πεηύρνπκε κηα ζηηβάδα θπηηάξσζεο. 

 Πξνζζέηνπκε κία ζηαγόλα lugol ή θπαλό ηνπ κεζπιελίνπ ζην παξαζθεύαζκα θαη 

πεξηκέλνπκε πεξίπνπ 5 ιεπηά.  

 Σηε ζπλέρεηα θαιύπηνπκε ην παξαζθεύαζκα κε ηελ θαιππηξίδα, ηελ νπνία 

θαηεβάδνπκε πξνζεθηηθά κε ηε βνήζεηα ηεο αλαηνκηθήο βειόλαο έηζη ώζηε λα 

απνθύγνπκε ηε δεκηνπξγία θπζαιίδσλ αέξα.  

 Με ην δηεζεηηθό ραξηί απνξξνθνύκε ηελ  πιενλάδνπζα ρξσζηηθή. 

 Τνπνζεηνύκε ην παξαζθεύαζκα ζηελ ηξάπεδα ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη εζηηάδνπκε κε 

ηνλ καθξνκεηξηθό θνριία μεθηλώληαο κε ην αληηθεηκεληθό θαθό ηεο κηθξόηεξεο 

κεγέλζπζεο. 

 Πξνρσξάκε ζε κεγαιύηεξε κεγέλζπζε ξπζκίδνληαο θαη ηνλ θσηηζκό κε ηνλ 

ξννζηάηε. 

 Με ηνλ κηθξνκεηξηθό θνριία επηηπγράλνπκε ηελ ηειηθή εζηίαζε. 

 Παξαηεξνύκε ηα θύηηαξα ηνπ επηζειίνπ ηεο γιώζζαο. 

 Επαλαθέξνπκε  ην  θαθό  ηεο  κηθξόηεξεο  κεγέζπλζεο  θαη   απνκαθξύλνπκε  από  

ηελ  ηξάπεδα  ην  παξαζθεύαζκα.  
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Μικροζκοπική παραηήρηζη πσρήνων μεηά από ειδική τρώζη  

Φύλλο εργαζίας  

Ολνκαηεπώλπκν 

.................................................................................... 

Τάμε.....Τκήκα ....... Ηκεξνκελία: ............................. 

 
 
 
 

1.  Να βάιεηε ηελ έλδεημε Σ (Σσζηό) ή Λ (Λάζνο) δίπια ζε θάζε κηα από ηηο παξαθάησ 

πξνηάζεηο: 

 Σην παξαζθεύαζκα, ηα θπηηθά θύηηαξα εκθαλίδνληαη ζηελά ζπλδεδεκέλα. 

 Τα δσηθά θύηηαξα δελ έρνπλ ζηαζεξό ζρήκα. 

 Σηα θύηηαξα ησλ θπηώλ ε πιαζκαηηθή κεκβξάλε πεξηβάιιεηαη από θπηηαξηθό 

ηνίρσκα. 

 Κάζε θύηηαξν, θπηηθό ή δσηθό έρεη 1-2 ππξήλεο. 

 

2.  Να πεξηγξάςεηε ηα θύηηαξα ηνπ επηζειίνπ ηεο γιώζζαο σο πξνο ην ζρήκα θαη σο πξνο 

ηνλ ηξόπν ζύλδεζεο ηνπο. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

3.  Να ζρεδηάζεηε κεξηθά θύηηαξα θξεκκπδηνύ θαη κεξηθά θύηηαξα ηνπ επηζειίνπ ηεο 

γιώζζαο κε ηνλ ππξήλα ηνπο όπσο ηα παξαηεξείηε κε ην κηθξνζθόπην. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

            Φσηικά κύηηαρα κρεμμσδιού                          Ζωϊκά κύηηαρα επιθηλίοσ ηης γλώζζας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ΦΥΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 
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Κύηηαρα εθσμενίδας κρεμμσδιού με τρώζη  lugol (Μεγέθσνζη 

40Φ) 
Μικροζκοπική  εικόνα 

Δηαθξίλνληαη  ηα  επηκήθε θύηηαξα  κε  ην θπηηαξηθό  ηνίρσκα  θαη  ζε  θάζε  θύηηαξν έλαο  

ππξήλαο κε  ζθαηξηθό  ζπλήζσο  ζρήκα,  ηνπνζεηεκέλνο  ζηελ  πεξηθέξεηα  ησλ  

πεξηζζνηέξσλ  θπηηάξσλ.  Σην  εζσηεξηθό  ηνπ  ππξήλα  δηαθξίλνληαη  νη  ππξελίζθνη  (1-4). 

Ο  ππξήλαο  δηαθξίλεηαη  από  ην  θπηηαξόπιαζκα  ιόγσ  ηεο  ππξεληθήο  κεκβξάλεο, ηελ  

νπνία  όκσο  εκείο  δε δηαθξίλνπκε,  ζε  κεγαιύηεξε  κεγέζπλζε. Τν  θπηηαξηθό  ηνίρσκα, 

πνπ απνηειείηαη  από  πνιπζαθραξίηεο  κε  θπξηόηεξν ηελ  θπηηαξίλε, είλαη  ζπκπαγέο  θαη  

αλζεθηηθό  ζε  ηζρπξέο  πηέζεηο.  Πξνζηαηεύεη  έηζη  ην  θπηηθό  θύηηαξν  από  δηάξξεμε,  

όηαλ  βξίζθεηαη  ζε  ππνηνληθό  πεξηβάιινλ, θαη  πξνζθέξεη  ζθειεηηθή  ππνζηήξημε  ζε  

νιόθιεξν  ην  θπηό.  

 
 
 

ΖΩΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ 
Κύηηαρα επιθηλίοσ ηης γλώζζας με τρώζη Lugol 

(Μεγέθσνζη 40Φ) 
Μικροζκοπική  εικόνα 

Σηα  επηζειηαθά  θύηηαξα  δελ  παξαηεξείηαη  έληνλν  πεξίγξακκα  γηαηί  δελ  έρνπλ  

θπηηαξηθό  ηνίρσκα  όπσο  ηα  θύηηαξα  ηνπ  θξεκκπδηνύ. Tα κόξηα  ησλ  λνπθιεηθώλ  νμέσλ  

ζηελ  πδξόθηιε  πεξηνρή  ηνπο  έρνπλ  θσζθνξηθέο  ξίδεο  κε  ηηο   νπνίεο  αληηδξά  ε 

ρξσζηηθή  θαη  δίλεη  έληνλε  ρξώζε  ζην  εζσηεξηθό  ηνπ  ππξήλα. Η  δηαθνξεηηθή  ζύζηαζε  

ηνπ  θπηηαξνπιάζκαηνο  έρεη  ζαλ  απνηέιεζκα θαη  ηε  δηαθνξεηηθή  θαηαλνκή  ηεο  

ρξσζηηθήο .  Έηζη  ζπκπεξαίλνπκε  ηελ  ύπαξμε  δηαρσξηζηηθνύ. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


