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   Ον/νυμο  :                                                                              Τμήμα:                 Ημ/νια  :   

ΤΑΞΗ   Γ  '   ΛΥΚΕΙΟΥ     κατεύθυνσης  .  

Μ  ά  θημα:   ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

Ε  ργαστηριακή άσκηση:   Παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος χρωμοσωμάτων 

και ανάλυση καρυοτύπου.
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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 μόνιμου παρασκευάσματος χρωμοσωμάτων και 
ανάλυση καρυοτύπου.

1.Με βάση τις οδηγίες χρήσης του μικροσκοπίου εντοπίστε και παρατηρήστε τα 
χρωμοσώματα στα μόνιμα παρασκευάσματα 2 και 3.

Με τη χρήση του μπλέ αντικειμενικού φακού(x 400,) αναμένεται να δούμε την 
παρακάτω εικόνα.

x 400

ομάδες     
χρωμοσωμάτων που 
έχουν προέλθει από 
τον πυρήνα 
διάφορων κυττάρων.

2.Αφού έχετε εντοπίσετε με τον μπλέ φακό την περιοχή που θέλετε να 
παρατηρήσετε,  μετακινείστε την τράπεζα προς τα κάτω.

3.Ρίξτε μία σταγόνα λάδι στην καλυπτρίδα στο σημείο παρατήρησης.

4. Βυθίστε κατευθείαν τον  λευκό φακό (Χ 1000) στο λάδι κοιτώντας από πλάγια και 
εστιάστε με τη χρήση μόνο του μικρομετρικού κοχλία.

5.Μετά το τέλος της παρατήρησης ,     καθαρίστε  το φακό και το παρασκεύασμα με   
οινόπνευμα!

x1000
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Πόσα χρωμοσώματα αναμένετε να παρατηρήσετε σε κάθε πυρήνα ανθρώπινου 
κυττάρου;

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

Τι διαφορές παρατηρείτε στα χρωμοσώματα;

1................................................................................

2................................................................................

3.................................................................................

Παρατηρήστε τους καρυοτύπους και απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν
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Προσδιορίστε το φύλο του ατόμου για κάθε καρυότυπο από α-δ. Αιτιολογήστε τις 
απαντήσεις σας.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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Δώστε  απάντηση  σχετικά  με  το  εάν  τα  άτομα  είναι  φυσιολογικά  ή  όχι.  Στην 
περίπτωση  που  ένα  άτομο  δεν  είναι  φυσιολογικό,  προσδιορίστε  το  είδος  της 
χρωμοσωμικής ανωμαλίας. Αιτιολογήστε τις απαντήσεις σας.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Με  κριτήριο  τη  θέση  του  κεντρομεριδίου  ενός  χρωμοσώματος  διακρίνουμε  τρεις 
ομάδεςχρωμοσωμάτων:  τα  μετακεντρικά,  στα  οποία  το  κεντρομερίδιο  βρίσκεται 
περίπου  στο  μέσον  του  χρωμοσώματος  (για  παράδειγμα,  το  χρωμόσωμα  1  του 
ανθρώπου), τα ακροκεντρικά, όπου το κεντρομερίδιο βρίσκεται κοντά στο άκρο του 
χρωμοσώματος  (π.χ.  τοχρωμόσωμα  13  του  ανθρώπου)  και,  τέλος,  τα 
υπομετακεντρικά, στα οποία το κεντρομερίδιο βρίσκεται σε ενδιάμεση θέση (π.χ. το 
χρωμόσωμα 4 του ανθρώπου).  Εντοπίστε  στις  φωτογραφίες  με  τους  καρυότυπους 
χρωμοσώματα που ανήκουν στις τρεις αυτές κατηγορίες.

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

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

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

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

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

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

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

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

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