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ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

Σκοπός 

- Να ασκηθείτε στη χρήση του µικροσκοπίου. 

- Να ασκηθείτε στην κατασκευή παρασκευασµάτων κατάλληλων για παρατήρηση στο οπτικό 

    µικροσκόπιο. 

- Να παρατηρήσετε τη δοµή ενός ζωικού κυττάρου. 

- Να συγκρίνετε ζωικά και φυτικά κύτταρα και να εντοπίζετε τις διαφορές τους. 

 

Στα ζωικά κύτταρα ανήκουν και τα κύτταρα του οργανισµού µας. Οπότε είναι εύκολο, εφόσον 
επιθυµούµε να παρατηρήσουµε στο µικροσκόπιο ζωικά κύτταρα, να ασκηθούµε στη µελέτη 
δικών µας κυττάρων. Κατάλληλα για δηµιουργία παρασκευάσµατος ζωικού κυττάρου είναι τα 
κύτταρα του επιθηλιακού ιστού. Πρόκειται για κύτταρα που έχουν συνήθως σχήµα κυβικό, 
κυλινδρικό ή πλακώδες. ∆ιαιρούνται ταχύτατα και κύριος ρόλος τους είναι η κάλυψη µεγάλων 
επιφανειών του σώµατός µας. 
 

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραµα 

 

1. Μικροσκόπιο  

2. Αντικειµενοφόρες πλάκες  

3. Καλυπτρίδες. 

4. Ανατοµικές βελόνες  

5. Υδροβολέας ή σταγονόµετρο 

6. ∆ιηθητικό χαρτί ή χαρτί κουζίνας 

7. Οδοντογλυφίδες 

8. ∆ιάλυµα Λουγκόλ (Lugol) 

 

Πορεία του πειράµατος 

 

Προετοιµασία του παρασκευάσµατος 

 

1. Σε µία αντικειµενοφόρο πλάκα ρίξτε µία σταγόνα 

διαλύµατος Lugol. 

2. Σύρτε το πλατύ άκρο µιας καθαρής οδοντογλυφίδας 

επάνω στη γλώσσα σας ή στο εσωτερικό από τα µάγουλα σας 

(προσέχοντας να µην τραυµατιστείτε). 

3. Το υλικό που έχετε συλλέξει επάνω στην οδοντογλυφίδα 

τοποθετήστε το επάνω στη σταγόνα της αντικειµενοφόρου 

πλάκας που έχετε ετοιµάσει όπως αναφέραµε στο Βήµα 1. 

4. Κουνήστε καλά την οδοντογλυφίδα, ώστε να µείνει στη σταγόνα όλο το υλικό που έχετε 

συλλέξει από το στόµα σας και να κατανεµηθεί οµοιόµορφα. 

5. Πετάξτε αµέσως την οδοντογλυφίδα, για να µην υπάρχει ο κίνδυνος να µεταφερθούν 

µικρόβια από το ένα άτοµο στο άλλο. 

6. Αφήστε το παρασκεύασµα για 2-3 λεπτά και στη συνέχεια, τοποθετείστε την καλυπτρίδα.  
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Την πιάνουµε από το πλάι µε τη λαβίδα και ακουµπάµε τη µια της πλευρά, στην άκρη της 

σταγόνας του νερού µε το υπό παρατήρηση υλικό και την κατεβάζουµε προσεκτικά, ώστε να 

καλύψει το παρασκεύασµα, χωρίς να δηµιουργηθούν φυσαλίδες αέρα. 

Απορροφούµε µε διηθητικό χαρτί (ή µε χαρτί κουζίνας) το 

νερό που βγαίνει έξω από την καλυπτρίδα. 

 

Παρατήρηση του παρασκευάσµατος στο µικροσκόπιο 

 

7. Ανάβουµε τη φωτεινή πηγή του µικροσκοπίου και ξεκινάµε 

    από τη µικρότερη µεγέθυνση. 

    Κατεβάζουµε την τράπεζα όσο είναι δυνατόν περισσότερο. 

 

8. Τοποθετούµε το παρασκεύασµα στην τράπεζα του µικροσκοπίου και µε το µακροµετρικό 

κοχλία ανεβάζουµε την τράπεζα, έως ότου εστιάσουµε. Ρυθµίζουµε το φωτισµό µε τη βοήθεια 

του διαφράγµατος του µικροσκοπίου (ή του ροοστάτη που βρίσκεται δίπλα στο διακόπτη µε τον 

οποίο ανάβουµε τη φωτεινή πηγή του µικροσκοπίου). Όσο προχωράµε σε µεγαλύτερη 

µεγέθυνση τόσο εντονότερος φωτισµός απαιτείται. Η τελική εστίαση γίνεται µε τη βοήθεια του 

µικροµετρικού κοχλία και µε προσεκτικές κινήσεις. 

 

9. Παρατηρήστε το παρασκεύασµα στο µικροσκόπιο και σχεδιάστε ό,τι παρατηρείτε στο φύλλο 

εργασίας. 

 

10. Αλλάζουµε µεγέθυνση και βάζουµε την αµέσως µεγαλύτερη. Εστιάζουµε ξανά µε τον 

µικροµετρικό κοχλία (τον µακροµετρικό δεν τον χρησιµοποιούµε ξανά).  

 

Εναλλακτικά µπορούµε ν’ ακολουθήσουµε την εξής διαδικασία:   

 

1. Καθαρίζουµε καλά µε οινόπνευµα µια αντικειµενοφόρο πλάκα.  

 

2. Καταπίνουµε το σάλιο µας και βγάζουµε τη γλώσσα µας έξω από το στόµα µας.  

 

3. Μετά ξύνουµε ελαφρά τη γλώσσα µας µε µια από τις µεγάλες πλευρές της αντικειµενοφόρου.  

 

4. Στην άσπρη ουσία της αντικειµενοφόρου, που προέκυψε από την απόξεση, ρίχνουµε µια 

    σταγόνα νερό και τοποθετούµε µια καλυπτρίδα.  

 

5. Τέλος, παρατηρούµε σκόρπια επιθηλιακά κύτταρα στο παρασκεύασµα µε ευκρινείς πυρήνες. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Μικροσκοπική παρατήρηση ζωικών κυττάρων 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


