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Σκοπός 

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

 Η παρατήρηση των φάσεων της μίτωσης 
 

Λίγα λόγια για τη μίτωση 
Μίτωση λέγεται η διαδικασία της πολλαπλασιασμού των ευκαρυωτικών κυττάρων, φυτικών και ζωικών, από 
ένα αρχικό κύτταρο σε δύο θυγατρικά. Η διαδικασία αυτή γίνεται με τέτοιον τρόπο, ώστε τα δύο κύτταρα που θα 
προκύψουν να έχουν ποιοτικά και ποσοτικά το ίδιο γενετικό υλικό, τόσο μεταξύ τους, όσο και με το αρχικό κύτ-
ταρο. Παρόλο που η μίτωση αποτελεί ένα συνεχές φαινόμενο, για πρακτικούς λόγους τη χωρίζουμε σε δύο επί 
μέρους διαδοχικές διαδικασίες: την πυρηνική και την κυτταροπλασματική διαίρεση. Την πυρηνική διαίρεση την 
χωρίζουμε σε τέσσερα βασικά στάδια, που δεν είναι πάντα σαφώς διαχωρισμένα μεταξύ τους. 

Πυρηνική διαίρεση. 
1. Πρόφαση: Οι πυρηνίσκοι του κυττάρου εξαφανίζονται, η χρωματίνη (το γενε-
τικό υλικό) οργανώνεται σε χρωμοσώματα και αρχίζει να διαλύεται η πυρηνική 
μεμβράνη. 
2. Μετάφαση: Η πυρηνική μεμβράνη έχει πλέον διαλυθεί. Τα χρωμοσώματα 
κινούνται προς το κέντρο του κυττάρου και διατάσσονται σε ένα ισημερινό επί-
πεδο. 
3. Ανάφαση: Οι δύο χρωματίδες κάθε χρωμοσώματος αποχωρίζονται και αρχί-
ζουν να κινούνται προς τους πόλους Οι χρωματίδες συνεχίζουν να κινούνται 
μέχρι να φτάσουν στους πόλους. 
4. Τελόφαση: Είναι το στάδιο της αναδιοργάνωσης του πυρήνα κάθε θυγατρικού 
κυττάρου. Τα χρωμοσώματα αποσυσπειρώνονται, εμφανίζονται οι πυρηνικές μεμ-
βράνες και οι πυρηνίσκοι. 

Κυτταροπλασματική διαίρεση. 
Τέλος, στα φυτικά κύτταρα, δημιουργείται μεταξύ των νέων πυρήνων ο φραγμο-
πλάστης με τον οποίο γίνεται η διαίρεση του κυτταροπλάσματος και ολοκληρώνεται 
ο πολλαπλασιασμός του κυττάρου με τη δημιουργία δύο θυγατρικών κυττάρων. 
 

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ. 
 Δύο βολβοί κρεμμυδιού. 
 Ένα ρηχό δοχείο. 
 Ξύδι 

4-5 ημέρες πριν τη παρατήρηση. 
Αφαιρούμε από τη βάση ενός βολβού κρεμμυδιού τα υπολείμματα των παλαιών ριζών 

του, προσέχοντας να μην τραυματίσουμε το βολβό, και τοποθετούμε το κρεμμύδι μέσα σε 
ρηχό δοχείο, στο οποίο έχουμε ρίξει λίγο νερό. Το νερό αυτό το αλλάζουμε καθημερινά. Ύ-
στερα από 3-4 μέρες θα παρατηρήσουμε ότι τα κρεμμύδια θα έχουν βγάλει πολλές, καινούρ-
γιες ρίζες. 

Μια μέρα πριν τη διεξαγωγή τη παρατήρηση. 
Επειδή η μίτωση γίνεται το βράδυ, κόβουμε βράδυ τις ρίζες του κρεμμυδιού και τις βά-

ζουμε σε λίγο ξύδι, για να τις παρατηρήσουμε την άλλη μέρα. Διαφορετικά, φωτίζουμε τα 
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κρεμμύδια τη νύχτα και τα αφήνουμε στο σκοτάδι την ημέρα, ώστε να κάνουμε, γι' αυτά, τη 
νύχτα μέρα. 
Σημείωση: Η προετοιμασία μπορεί να γίνεται κάθε φορά στην αρχή μιας διδακτικής ώρας στο 
εργαστήριο και να ακολουθήσει επί τόπου το μάθημα. 
 
Β. 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 
 έναν ύαλο ωρολογίου 
 το σταγονομετρικό μπουκαλάκι με το αραιό διάλυμα HCI οξέος (5%). 
 το σταγονομετρικό μπουκαλάκι με το οξικό καρμίνιο 

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 τις αντικειμε-
νοφόρους πλάκες, τις καλυπτρίδες, και τα εργαλεία για την προετοιμασία του παρασκευ-
άσματος. 

 
Β. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1. Κόβουμε από το άκρο της ρίζας ένα κομμάτι μήκους 0,5 cm. Αφαιρού-
με μικρό τμήμα (1mm) από το άκρο του, διότι στα κύτταρα αυτής της 
περιοχής δε γίνονται συνήθως κυτταρικές διαιρέσεις (μιτώσεις). Τα υ-
πόλοιπα 4 mm της ρίζας τα τοποθετούμε πάνω σε αντικειμενοφόρο 
πλάκα. Ρίχνουμε μια σταγόνα αραιού HCI (5%) και δύο σταγόνες οξι-
κού καρμινίου και το θερμαίνουμε ήπια στο λύχνο υγραερίου που υ-
πάρχει στον πάγκο του καθηγητή, μέχρι να φύγουν 
τα πολλά υγρά, αλλά και χωρίς να ξεραθεί τελείως. 

2. Ρίχνουμε πάλι δύο σταγόνες οξικό καρμίνιο. Το ξα-
ναθερμαίνουμε ώσπου να συμπυκνωθεί, χωρίς όμως 
να ξεραθεί εντελώς. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο δύο 
φορές. Τέλος, ξεπλένουμε καλά το παρασκεύασμα με 
νερό. 

3. Φέρνουμε το ακρόριζο σε καθαρή αντικειμενοφόρο 
πλάκα και το συνθλίβουμε με ελαφριά πίεση της κα-
λυπτρίδας με τη βοήθεια της λαβής της ανατομικής βελόνας ή με το πίσω μέρος ενός μο-
λυβιού. 

 

 
Παρατήρηση του παρασκευάσματος στο μικροσκόπιο 

4. Τοποθετούμε την αντικειμενοφόρο στο μικροσκόπιο και αφού εστιάσουμε και με το διά-
φραγμα πετύχουμε τον συνδυασμό καλύτερης αντίθεσης και ευκρίνειας, αναζητούμε τα 



ΜΙΤΩΣΗ ΣΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΚΡΟΡΙΖΩΝ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 

διάφορα στάδια της μίτωσης στα κύτταρα της μεριστοματικής ζώνης. Είναι περίπου, η ζώ-
νη που απέμεινε μετά την απομάκρυνση του 1mm από τη ρίζα. Φέρνουμε στο κέντρο του 
οπτικού πεδίου διαδοχικά, κύτταρα των οποίων ο πυρήνας βρίσκεται σε κάποιο στάδιο 
της μίτωσης, και τα παρατηρούμε με μεγέθυνση Χ40. 

5. Γιατί κατά τη γνώμη σας, επιλέγουμε τη ρίζα, για να παρατηρήσουμε τη μίτωση;………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

6. Σχεδιάστε κάθε φάση της μίτωσης που παρατηρείτε στο μικροσκόπιό σας. 

          Α                            Β                         Γ                          Δ                             Ε 

     

7. Ποια φάση έχετε σχεδιάσει στο Α; …………………………………. 
8. Ποια φάση έχετε σχεδιάσει στο Β; …………………………………. 
9. Ποια φάση έχετε σχεδιάσει στο Γ; …………………………………. 

10. Ποια φάση έχετε σχεδιάσει στο Δ; …………………………………. 
11. Ποια φάση έχετε σχεδιάσει στο Ε; …………………………………. 
12. Σε ποια φάση της μίτωσης βρίσκονται τα περισσότερα από τα κύτταρα που μπορείτε να 

παρατηρήσετε; ………………………………………………………………………………. 
13. Αφού τελειώσουμε τη μικροσκόπηση επαναφέρουμε το φακό της μικρότερης μεγέθυνσης 

και μόνο τότε απομακρύνουμε από την τράπεζα του μικροσκοπίου το παρασκεύασμα. 
14. Καθαρίζουμε το μικροσκόπιο και τους φακούς κατά τα γνωστά και τοποθετούμε στη θέση 

τους στην ντουλάπα της ομάδας μας τα υλικά και τα όργανα. 
 

Οξικό καρμίνιο. 
0,5 γραμμάριο οξικό καρμίνιο 
45 ml αιθανόλη 
55 ml απεσταγμένο νερό 
Θερμαίνονται σε κωνική φιάλη για 4-5 ώρες μέχρι βρασμού. Ψύχεται και διηθείται. 

Το οξικό καρμίνιο χρησιμοποιείται σε νωπό υλικό και πρέπει να είναι πρόσφατα παρα-
σκευασμένο. Είναι ειδική χρωστική με βασικές ιδιότητες κατάλληλη για χρωμοσωμικές μελέ-
τες. Βάφει σχεδόν μαύρα τα χρωμοσώματα και δίνει ρόδινο χρώμα στους νεαρούς φυτικούς 
ιστούς και σκούρο κόκκινο στους ώριμους. 
(ή το οξικό καρμίνιο είναι διάλυμα σκόνης καρμινίου, που την προμηθευόμαστε από το εμπό-
ριο σε 45% διάλυμα CH3COOH.) 

Οι χρωστικές παρασκευάζονται από τον καθηγητή. 
 
 
 
Πηγές: 

 Οδηγός Εργαστηριακών Ασκήσεων Βιολογίας Γενικής Παιδείας Β΄ Τάξης Ε.Λ. (ΟΕΔΒ) 
 Εργαστηριακές ασκήσεις ανατομίας φυτών. Παν. Αθηνών. Ν. Χριστοδουλάκης 
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