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Σκοπός 

 Οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες στην προετοιμασία νωπών παρασκευασμάτων 
και στις τεχνικές χρώσης νωπών παρασκευασμάτων. 

 Οι μαθητές να παρατηρήσουν ένα φυτικό κύτταρο χωρίς χρώση και να καταγράψουν τα 
βασικά του χαρακτηριστικά. 

 Οι μαθητές να παρατηρήσουν τον πυρήνα ζωντανών φυτικών μετά από ειδική χρώση. 
 
Α. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ 

ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 
Παίρνουμε από το ντουλάπι της θέσης εργασίας μας  

 το βαλιτσάκι με το μικροσκόπιο 
 διηθητικό χαρτί ή κουζινόχαρτο. 
 χαρτί ειδικό για τον καθαρισμό των φακών του μικροσκοπίου 
 το σταγονομετρικό μπουκαλάκι με το πράσινο του μεθυλενίου 

και τα φέρνουμε στον πάγκο εργασίας μας. 
Επίσης ζητάμε από τον καθηγητή να μας δώσει: 

 ένα κομμάτι λευκού χιτώνα κρεμμυδιού 
Από την τσάντα μας βγάζουμε: 

 Ένα μολύβι και μια γόμα. 
Ανοίγουμε το βαλιτσάκι και βγάζουμε με προσοχή: 

 το μικροσκόπιο και το προετοιμάζουμε για παρατήρηση 
 το μεγάλο κουτί των accessoires του μικροσκοπίου από το 
οποίο βγάζουμε δύο αντικειμενοφόρους πλάκες, δύο καλυ-
πτρίδες, και τα εργαλεία για την προετοιμασία του παρασκευά-
σματος. 

Λευκός χιτώνας
κρεμμυδιού 

 
Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Ετοιμασία του παρασκευάσματος χωρίς χρώση
Σημείωση: Τα δύο παρασκευάσματα (με και χωρίς χρώση) μπο-
ρούν να φτιάχνονται παράλληλα από δύο μαθητές της ίδιας ο-
μάδος και να ακολουθήσει η μικροσκόπησή τους. 
1. Γεμίζουμε το πλαστικό σταγονόμετρο με νερό, και προετοι-

μάζουμε το νυστέρι ή το ξυραφάκι. 
2. Ρίχνουμε μια σταγόνα νερού στη μια αντικειμενοφόρο. 
3. Χαράζουμε, στην εσωτερική του χιτώνα του κρεμμυδιού 

πλευρά, με πολύ κοφτερό ξυραφάκι, επιφάνεια εμβαδού 
0,5cm2 περίπου (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. 
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4. Τοποθετούμε το κομμάτι του υμένα στη σταγόνα που έχουμε ήδη ρίξει στην αντικειμε-
νοφόρο πλάκα, προσέχοντας να μην αναδιπλωθεί. Αν αναδιπλωθεί, το ισιώνουμε με τη 
βοήθεια της ανατομικής βελόνας. 

5. Στη συνέχεια, τοποθετούμε την 
καλυπτρίδα προσεκτικά, ώστε 
να καλύψει το παρασκεύασμα, 
χωρίς να δημιουργηθούν φυ-
σαλίδες αέρα. Απορροφούμε με 
διηθητικό χαρτί (ή με χαρτί κου-
ζίνας) το νερό που βγαίνει έξω 
από την καλυπτρίδα. 

(Αν το παρασκεύασμα έχει φυσαλίδες, στάζουμε μια-δυο σταγόνες νερού στη μια 
άκρη της καλυπτρίδας, και απορροφούμε το νερό από την απέναντι πλευρό. Έτσι πα-
ρασύρονται οι φυσαλίδες. Σκουπίζουμε το υπόλοιπο νερό με διηθητικό χαρτί.) 

 
ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗ 

Λίγα λόγια για το βάθος εστίασης
Αν και το δείγμα που υπάρχει στην αντικειμενοφόρο φαίνεται να ότι είναι δύο διαστάσε-

ων , υπάρχει συνήθως ένα βάθος 2-10μ . Αυτό δεν φαίνεται να είναι μεγάλο. Όμως το 
δείγμα μπορεί να μεγεθυνθεί μέχρι 1000Χ . Στις μεγεθύνσεις αυτές οι φακοί δεν εστιάζουν 
σε όλο το βάθος του αντικειμένου, όπως συμβαίνει και με τις φωτογραφικές μηχανές: σε 
κάθε εστίαση εστιάζεται μια περιοχή (ένα επίπεδό) του αντικειμένου, ενώ η πιο πάνω ή η 
πιο κάτω περιοχή είναι θολή ή δεν φαίνεται και συνήθως παρεμβάλει στην καθαρότητα της 
εικόνας. 
 

Παρατήρηση του παρασκευάσματος στο μικροσκόπιο 
6. Τοποθετούμε την αντικειμενοφόρο στο μικροσκόπιο και αφού εστιάσουμε και με το 

διάφραγμα πετύχουμε τον συνδυασμό καλύτερης αντίθεσης και ευκρίνειας, παρατη-
ρούμε τα κύτταρα του κρεμμυδιού. Διακρίνονται το κυτταρικό τοίχωμα, ο πυρήνας και, 
στο εσωτερικό του πυρήνα, οι πυρηνίσκοι. 

7. Αλλάζουμε μεγέθυνση και βάζουμε την αμέσως μεγαλύτερη. Εστιάζουμε ξανά με τον 
μικρομετρικό κοχλία (τον μακρομετρικό δεν τον χρησιμοποιούμε ξανά). Ο πυρήνας δια-
κρίνεται πλέον σαφώς από το κυτταρόπλασμα. 

8. Τι σχήμα έχουν τα κύτταρα του κρεμμυδιού που παρατηρείτε;…………………………… 
9. Διαθέτουν έντονο εξωτερικό περίβλημα; ……………………………………………………. 
10. Σε ποια θέση στο εσωτερικό του κυττάρου βρίσκεται συνήθως ο πυρήνας;…………….. 
11. Ποιο είναι συνήθως το σχήμα του πυρήνα; …………………………………………………. 
12. Πόσοι πυρηνίσκοι υπάρχουν σε κάθε πυρήνα; …………………………………………….. 
13. Σχεδιάστε ένα τμήμα του παρασκευάσματος όπου θα περιέχονται μερικά κύτταρα με 

τον πυρήνα τους και τους πυρηνίσκους. (Ο σχεδιασμός γίνεται με τα δύο μάτια ανοικτά. 
Με το ένα στον προσοφθάλμιο παρατηρούμε το παρασκεύασμα, ενώ με το άλλο βλέ-
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πουμε το φύλλο του χαρτιού, πάνω στο οποίο σχεδιάζουμε μια μικρή ομάδα γειτονικών 
κυττάρων που έχουμε εντοπίσει στο παρασκεύασμα.) 

14. Επαναφέρουμε το φακό της μικρότερης μεγέθυνσης και μόνο τότε απομακρύνουμε 
από την τράπεζα του μικροσκοπίου το παρασκεύασμα. 

 
Ετοιμασία του παρασκευάσματος με ειδική χρώση

1. Ρίχνουμε μια σταγόνα πράσινο του μεθυλενίου στη μια αντικειμενοφόρο. 
2. Χαράζουμε πάλι στην εσωτερική του χιτώνα του κρεμμυδιού πλευρά, επιφάνεια εμβα-

δού 0,5cm2. Με τη λαβίδα αφαιρούμε το λεπτό υμένα. 
3. Τοποθετούμε το κομμάτι του υμένα στη σταγόνα που έχουμε ήδη ρίξει στην αντικειμε-

νοφόρο πλάκα. Μετά από 4-5 λεπτά μαζεύουμε το περίσσευμα του μεθυλενίου και ξε-
πλένουμε το παρασκεύασμα ρίχνοντας με το σταγονόμετρο σταγόνες νερού και κατό-
πιν απορροφώντας το από το πλάι με απορροφητικό χαρτί. Όταν το απορροφητικό 
χαρτί δεν χρωματίζεται πλέον, ρίχνουμε μια τελευταία σταγόνα και προσέχοντας να 
μην αναδιπλωθεί ο υμένας τοποθετούμε κατά τα γνωστά την καλυπτρίδα. 

 
Παρατήρηση του παρασκευάσματος στο μικροσκόπιο 

4. Τοποθετούμε την αντικειμενοφόρο με το παρασκεύασμα στο μικροσκόπιο και αφού 
εστιάσουμε και με το διάφραγμα πετύχουμε τον συνδυασμό καλύτερης αντίθεσης και 
ευκρίνειας, παρατηρούμε τα κύτταρα του κρεμμυδιού. Διακρίνονται το κυτταρικό τοί-
χωμα, ο πυρήνας και, στο εσωτερικό του πυρήνα, οι πυρηνίσκοι. 

5. 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. 

6. Διακρίνονται τώρα καλλίτερα τα οργανίδια του κυττάρου, πυρήνας και πυρηνί-
σκοι;…………………………… Πού οφείλεται αυτό; ……………………………………… 

7. Πόσοι πυρηνίσκοι υπάρχουν σε κάθε πυρήνα; …………………………………………….. 
8. Επαναφέρουμε το φακό της μικρότερης μεγέθυνσης και μόνο τότε απομακρύνουμε 

από την τράπεζα του μικροσκοπίου το παρασκεύασμα. 
 

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

Οι χρωστικές παρασκευάζονται από τον καθηγητή. 
 
 
Πηγές: 

 Οδηγός Εργαστηριακών Ασκήσεων Βιολογίας Γενικής Παιδείας Β΄ Τάξης Ε.Λ. (ΟΕΔΒ) 
 Προσαρμογή των ασκήσεων 1 & 2 του ανωτέρω Εργαστηριακού Οδηγού (Καπετάνιου 
Αναστάσια ΕΚΦΕ Νικαίας.). 
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