
ΕΚΦΕ ΟΜΟΝΟΙΑΣ                    ekfe-omonoias.att.sch.gr

   Ον/νυμο  :                                                                              Τμήμα:                 Ημ/νια  :   

ΤΑΞΗ   A  '   ΛΥΚΕΙΟΥ  

Μ  ά  θημα:   ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

Ε  ργαστηριακή άσκηση:   

α)Παρατήρηση μόνιμων παρασκευασμάτων (τομή όρχεως και ωοθήκης)

β)Παρατήρηση κυττάρων επιθηλιακού ιστού
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Πληροφορίες  για το μικροσκόπιο

Οδηγίες χρήσης μικροσκοπίου

1. Κατεβάζουμε την τράπεζα όσο πιο χαμηλά επιτρέπεται (προσοχή! Δεν ασκούμε 
περισσότερη δύναμη)

2. Γυρίζουμε το περιστρεφόμενο σύστημα φακών στον κόκκινο αντικειμενικό φακό.

3.  Τοποθετούμε  το  παρασκεύασμα  στην  τράπεζα  του  μικροσκοπίου  και  το 
σταθεροποιούμε  με τη δέστρα.

4.  Με τη βοήθεια των ειδικών κοχλιών μετακινούμε τη τράπεζα μπρος- πίσω και 
δεξιά -αριστερά για να φέρουμε το παρασκεύασμα στο κέντρο του οπτικού πεδίου.

5.  Με τη βοήθεια του κοχλία κατακόρυφης κίνησης της τράπεζας, ανεβάζουμε τη 
τράπεζα μέχρι να εστιάσουμε στο παρασκεύασμα και παρατηρούμε.

6.  Μόλις  ολοκληρώσουμε  την  παρατηρησή  μας  σε  αυτή  τη  μεγέθυνση  χωρίς  να 
κινήσουμε κατακόρυφα την τράπεζα,  γυρίζουμε το περιστρεφόμενο σύστημα φακών 
στον κίτρινο αντικειμενικό φακό. Παρατηρούμε και κινούμε ελαφρώς κατακόρυφα 
την τράπεζα μέχρι να εστιάσουμε στο παρασκεύασμα.

7.  Μόλις  ολοκληρώσουμε  την  παρατηρησή  μας  σε  αυτή  τη  μεγέθυνση 
επαναλαμβάνουμε το βήμα 6 για τον επόμενο αντικειμενικό φακό.
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Προσοφθάλμιος  φακός

Μεγέθυνση: 

Αντικειμενικοί φακοί

Μεγέθυνση

Κόκκινος φακός:

Κίτρινος φακός:

Μπλε φακός:

τράπεζα

κοχλίες

λάμπα 
φωτισμού
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Παρατήρηση μόνιμων παρασκευασμάτων 
(τομή όρχεως και ωοθήκης)

1. Με βάση τις οδηγίες χρήσης του μικροσκοπίου παρατηρήστε το μόνιμο 
παρασκεύασμα "τομή όρχεως θηλαστικού". 

Να σχεδιάσετε  και να υποδείξετε με βέλη τα σπερματικά σωληνάρια καθώς και τα 
κύτταρα που φέρουν στο εσωτερικό τους.

Σε ποια θέση (περιφέρεια ή προς το κέντρο)  σε κάθε σπερματικό σωληνάριο 
αναμένουμε να υπάρχουν  ώριμα σπερματοζωάρια;

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

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

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

2. Παρατηρήστε το μόνιμο παρασκεύασμα " τομή ωοθήκης".

Με βάση την παρατήρηση σας στο μικροκόπιο, να σχεδιάσετε  και να υποδείξετε με 
βέλη ένα ωοθηλάκιο καθώς και ένα ωάριο.

Με βάση ότι ο εμμηνορυσιακός κύκλος διαρκεί περίπου 28 μέρες μπορείτε να 
υπολογίσετε πόσα ωάρια παράγονται καθόλη τη διάρκεια της ζωής μιας γυναίκας;

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

.......................................................................................................................................... 
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Παρατήρηση κυττάρων επιθηλιακού ιστού

Πειραματική διαδικασία

1. Ξύνουμε ελαφρά το εσωτερικό μέρος του μάγουλου ή το πάνω 
μέρος της γλώσσας με μία οδοντογλυφίδα με αποτέλεσμα να 
συλλέξουμε  ένα λευκό υγρό.

2. Βάζουμε μία  σταγόνα νερό πάνω σε μία αντικειμενοφόρο πλάκα  .

3. Αναδεύουμε το ξύσμα στην αντικειμενοφόρο.

4. Καλύπτουμε το παρασκεύασμα με μία καλυπτρίδα.

5. Προσθέτουμε μία με δύο σταγόνες χρωστικής Lugol στην μία 
πλευρά της καλυπτρίδας.

6. Παρατηρούμε

Α. Με βάση την παρατήρηση σας στο μικροκόπιο, να σχεδιάσετε τα επιθηλιακά  κύτταρα.

Β. Στο σχήμα σας, να υποδείξετε με βέλη την κυτταρική μεμβράνη,  το κυτταρόπλασμα   και  
τον πυρήνα  των ζωικών  κυττάρων .

Γ. Τι σχήμα έχει ο πυρήνας και ποια θέση καταλαμβάνει μέσα στο κύτταρα;

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

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