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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 ζωικό κύτταρο χωρίς χρώση και να καταγράψουν τα 
βασικά του χαρακτηριστικά. 

 Οι μαθητές να παρατηρήσουν τον πυρήνα ζωντανών ζωικών κυττάρων 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 
 το κουτί με τις οδοντογλυφίδες 

και τα φέρνουμε στον πάγκο εργασίας μας. 
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 αντι-
κειμενοφόρους πλάκες, δύο καλυπτρίδες, και τα εργαλεία για την προετοιμασία του 
παρασκευάσματος. 

 
Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Ετοιμασία του παρασκευάσματος χωρίς χρώση 
Σημείωση: Τα δύο παρασκευάσματα (με και χωρίς χρώση) μπορούν να φτιάχνονται πα-
ράλληλα από δύο μαθητές της ίδιας ομάδος και να ακολουθήσει η μικροσκόπησή τους. 
1. Γεμίζουμε το πλαστικό σταγονόμετρο με νερό. 
2.  Παίρνουμε μια οδοντογλυφίδα και με το πλατύ άκρο της ξύνουμε ελαφρά το εσωτερικό 

μέρος του μάγουλου ή το πάνω άκρο της γλώσσας, αφού προηγουμένως έχουμε κα-
ταπιεί όσο μπορούμε καλύτερα το σάλιο μας. Σ' αυτό το άκρο παρατηρούμε ότι μαζεύε-
ται ένα λευκό υγρό. 

3. Απλώνουμε το λευκό υγρό στις δύο αντικειμενοφόρες πλάκες και το αφήνουμε να στε-
γνώσει καλά. 

4. Ρίχνουμε μια σταγόνα νερού στη μια αντικειμενοφόρο. 
5. Στη συνέχεια, τοποθετούμε την καλυπτρίδα προσεκτικά, ώστε να καλύψει το παρα-

σκεύασμα, χωρίς να δημιουργηθούν φυσαλίδες αέρα. Απορροφούμε με διηθητικό χαρτί 
(ή με χαρτί κουζίνας) το νερό που βγαίνει έξω από την καλυπτρίδα. (Αν το παρασκεύα-
σμα έχει φυσαλίδες, στάζουμε μια-δυο σταγόνες νερού στη μια άκρη της καλυπτρίδας, 
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και απορροφούμε το νερό από την απέναντι πλευρό. Έτσι παρασύρονται οι φυσαλίδες. 
Σκουπίζουμε το υπόλοιπο νερό με διηθητικό χαρτί.) 

  
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 επιθηλιακά κύτταρα της γλώσσας ή της παρειάς. 

7. Αλλάζουμε μεγέθυνση και βάζουμε την αμέσως μεγαλύτερη. Εστιάζουμε ξανά με τον 
μικρομετρικό κοχλία (τον μακρομετρικό δεν τον χρησιμοποιούμε ξανά). Αυξάνουμε 
σταδιακά την μεγέθυνση και παρατηρούμε τα κύτταρα στο παρασκεύασμά μας. Ο πυ-
ρήνας διακρίνεται πλέον σαφώς από το κυτταρόπλασμα. 

8. Τι σχήμα έχουν τα κύτταρα που παρατηρείτε;…………………………… 
9. Σε ποια θέση στο εσωτερικό του κυττάρου βρίσκεται συνήθως ο πυρήνας;…………….. 
10. Ποιο είναι συνήθως το σχήμα του πυρήνα; …………………………………………………. 
11. Πόσους πυρηνίσκους βλέπετε να υπάρχουν σε κάθε πυρήνα; …………….…………….. 
12. Σχεδιάστε ένα τμήμα του παρασκευάσματος όπου θα περιέχονται μερικά κύτταρα με 

τον πυρήνα τους και τους πυρηνίσκους(αν υπάρχουν). (Ο σχεδιασμός γίνεται ως γνω-
στόν με τα δύο μάτια ανοικτά. Με το ένα στον προσοφθάλμιο παρατηρούμε το παρα-
σκεύασμα, ενώ με το άλλο βλέπουμε το φύλλο του χαρτιού, πάνω στο οποίο σχεδιά-
ζουμε μια μικρή ομάδα γειτονικών κυττάρων που έχουμε εντοπίσει στο παρασκεύα-
σμα.) 

13. 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 στο δείγμα που υπάρχει στην άλλη α-
ντικειμενοφόρο, και αφήνουμε για δύο λεπτά. 

2. Μαζεύουμε το περίσσευμα του μεθυλενίου και ξεπλένουμε το παρασκεύασμα ρίχνο-
ντας με το σταγονόμετρο σταγόνες νερού και κατόπιν απορροφώντας το από το πλάι 
με απορροφητικό χαρτί. Όταν το απορροφητικό χαρτί δεν χρωματίζεται πλέον, ρίχνου-
με μια τελευταία σταγόνα και τοποθετούμε κατά τα γνωστά την καλυπτρίδα 

 
Παρατήρηση του παρασκευάσματος στο μικροσκόπιο 

3. 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. 

4. 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. 

5. Βλέπετε τώρα καλλίτερα τους πυρήνες και τους πυρηνίσκους;…………………………… 
6. Πόσους πυρηνίσκους βλέπετε να υπάρχουν σε κάθε πυρήνα; …………………….…….. 
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7. 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 περιφέρειά του; (πυρηνικού φακέλου) ………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………. 

8. Τα επιθηλιακά κύτταρα της γλώσσας διαθέτουν έντονο εξωτερικό περίβλημα, όπως τα 
κύτταρα του κρεμμυδιού; Τι σημαίνει αυτό για το κύτταρο; ………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………. 

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

 
Πράσινο του μεθυλίου: Είναι μια χρωστική που αντιδρά ειδικά με τα σύμπλοκα πρωτε-

ΐνη-DΝΑ λόγω των φωσφορικών ριζών του DΝΑ. Για την παρασκευή του ρίχνουμε 2gr 
σκόνης πράσινου του μεθυλίου (που υπάρχει στο εμπόριο), σε 100ml λευκού οινοπνεύμα-
τος 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) 
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