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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΩΝ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΧΡΩΣΗ
Σκοπός
- Η εξοικίωση των μαθητών με τεχνικές χρώσης νωπών παρασκευασμάτων και παρατήρησης τους στο οπτικό μικροσκόπιο.
- Η παρατήρηση του πυρήνα ζωντανών φυτικών και ζωικών κυπάρων μετά από ειδική
χρώση.

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραμα
1. Υλικά και όργανα μικροσκοπίας (βλ. άσκηση 1).
2. Ένας βολβός κρεμμυδιού.
3. Χρωστικές lugol και πράσινο του μεθυλίου.
4. Πλαστικά σταγονομετρικά μπουκαλάκια, για τις χρωστικές.
5.2 ύαλοι ωρολογίου ή τριβλία petri διαμέτρου 4-6 cm.

Πορεία του πειράματος
Παρατήρηση πυρήνων σε φυτικά κύπαρα
1. Επαναλαμβάνουμε τα στάδια 1-3 του πρώτου πειράματος.
2. Τοποθετούμε κομμάτι του υμένα που αφαιρέσαμε μέσα στην ύαλο ωρολογίου ή σε
τριβλίο petri, όπου έχουμε προσθέσει σταγόνες πράσινου του μεθυλίου.
3. Το αφήνουμε για 4-5 λεπτά και μετά το βγάζουμε και το ξεπλένουμε με νερό, έως ότου
το νερό παραμένει καθαρό.
4. Επαναλαμβάνουμε τα στάδια 3-9 του πρώτου πειράματος για την παρατήρηση στο μικροσκόπιο.
5. Παρατηρούμε τα κύτταρα του κρεμμυδιού με βαμμένους τους πυρήνες έντονα πράσινους. Αυτό οφείλεται στο ότι η χρωστική που χρησιμοποιήσαμε βάφει επιλεκτικά το
DNA και ιδαίτερα τη νουκλεοπρωτεΐνη.

Παρατήρηση πυρήνων σε ζωϊκά κύπαρα
1. Καθαρίζουμε σχολαστικά (σαπουνίζουμε) μια αντικειμενοφόρο πλάκα που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και μετά την απολυμαίνουμε με λευκό οινόπνευμα, ιδιαίτερα στα
πλάγια.

2. Ξύνουμε ελαφρά το πάνω μέρος της γλώσσας μας κρατώντας την αντικειμενοφόρο με
κλίση προς τη γλώσσα, αφού προηγουμένως έχουμε καταπιεί όσο μπορούμε καλύτερα το σάλιο μας. Στην αντικειμενοφόρο μαζεύεται ένα λευκό υγρό. Για περισσότερη
ασφάλεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, αντί για αντικειμενοφόρο πλάκα, μία οδοντογλυφίδα με πλατύ άκρο. Σ' αυτή την περίπτωση ξύνουμε ελαφρά το εσωτερικό μέρος του μάγουλου ή το πάνω άκρο της γλώσσας με το πλατύ άκρο της οδοντογλυφίδας. Σ' αυτό το άκρο παρατηρούμε ότι μαζεύεται ένα λευκό υγρό.
3. Σε μια άλλη καθαρή αντικειμενοφόρο πλάκα έχουμε τοποθετήσει μια σταγόνα νερό.
Στάζουμε μια σταγόνα από το λευκό υγρό μέσα στη σταγόνα του νερού και το σκεπάζουμε με καλυπτρίδα (αν υπάρχουν φυσαλίδες, ενεργούμε όπως στο πείραμμα 1).
4. Σκουπίζουμε το υγρό που υπάρχει έξω από την καλυπτρίδα.
5. Παρατηρούμε στη μικρή μεγέθυνση τα χαρακτηριστικά των επιθηλιακών κυπάρων της
γλώσσας. Εστιάζουμε με την επόμενη μεγέθυνση, οπότε διακρίνεται σαφώς ο πυρήνας.

6. Αυξάνουμε σταδιακά την μεγέθυνση και παρατηρούμε τα κύπαρα στο παρασκεύασμά
μας.
7. Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία από την αρχή, με τη διαφορά ότι αντί για νερό
στάζουμε μια σταγόνα lugol. Το κύπαρο βάφεται όλο καφέ (βλέπε αντίστοιχο πείραμα
με κρεμμύδι).

Σημείωση
Πράσινο του μεθυλίου: Είναι μια χρωστική που αντιδρά ειδικά με τα σύμπλοκα πρωτεΐνη-DNA λόγω των φωσφορικών ριζών του DNA. Για την παρασκευή του ρίχνουμε 2gr
σκόνης πράσινου του μεθυλίου (που υπάρχει στο εμπόριο), σε 100ml 50° λευκού
οινοπνεύματος. Αν το διάλυμμα δε βάφει καλά τον πυρήνα, προσθέτουμε λίγη σκόνη ακόμη. Αν βάφει έντονα και το κυπαρόπλασμα, το αραιώνουμε με λίγο νερό.
Lugol: Είναι διάλυμμα 1-2gr J και 4gr KJ σε 100ml Η20.
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Όνομα-Επώνυμο μαθητή:
Τάξη - Τμήμα:
Ημερομηνία:
1. Το γεγονός ότι χρωματίζεται εντονότερα ο πυρήνας του κυπάρου από το υπόλοιπο
κύπαρο, τι μπορεί να σημαίνει σε σχέση με τη χημική τους σύσταση και με την ύπαρ
ξη περιβλήματος στην περιφέρειά του (πυρηνικού φακέλου);

2. Τα επιθηλιακά κύπαρα της γλώσσας διαθέτουν έντονο εξωτερικό περίβλημα, όπως τα
κύπαρα του κρεμμυδιού; Τι σημαίνει αυτό για το κύπαρο;

Α
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3. Σχεδιάστε μερικά κύπαρα γλώσσας όπως τα παρατηρείτε με το μικροσκόπιο, τοποθετώντας τον πυρήνα και τους πυρηνίσκους, αν τα κύπαρα διαθέτουν από αυτά τα
οργανίδια.

4. Το πράσινο του μεθυλίου βάφει τις φωσφορικές ομάδες. Γιατί κατά τη γνώμη σας βάφει περισσότερο τον πυρήνα από ότι το κυπαρόπλασμα του κυπάρου;

5. Μπορείτε, από τις παρατηρήσεις σας, να υποθέσετε την ύπαρξη διαχωριστικού
μέσου μεταξύ πυρήνα και κυπαροπλάσματος; Αιτιολογείστε την απάντησή σας.
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ΠΛΑΣΜΟΛΥΣΗ ΚΥΠΑΡΩΝ
ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ
Σκοπός
- Η παρατήρηση των διαφόρων μορφών πλασμόλυσης του φυτικού κυττάρου.
- Η διαπίστωση της διαπερατότητας των κυπαρικών περιβλημάτων από το νερό.

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραμα
1. Όργανα και υλικά μικροσκοπίας.
2. Μαγειρικό αλάτι ή ζάχαρη ή
νιτρικό κάλιο (ΚΝΟ3) 0.7Μ

3. Βολβός κρεμμυδιού
4. Lugol
5. Τριβλία petri ή ύαλοι ωρολογίου

Πορεία του πειράματος
1. Αφαιρούμε κομμάτι από τον εσωτερικό υμένα κρεμμυδιού (βλέπε πρώτο πείραμα,
στάδιο 1 και 2).
2. Το τοποθετούμε για 3-4 λεπτά σε ζαχαρόνερο (1 Μ) ή σε νιτρικό κάλιο (0.7Μ) ή σε αλατόνερο 10%. κ.β.
3. Τοποθετούμε την καλυπτρίδα, αφού προηγουμένως πλύνουμε το παρασκεύασμα με
άφθονο καθαρό νερό. Παρατηρούμε, με μεγέθυνση χ10, το φαινόμενο της πλασμόλυσης.
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4. Εστιάζουμε με μεγάλη μεγέθυνση και παρατηρούμε λεπτομέρειες του φαινομένου.
Αναζητούμε στο παρασκεύασμα τις διάφορες μορφές πλασμόλυσης που υπάρχουν
στις εικόνες που ακολουθούν.

Μορφές πλασμόλυσης: 1,2 & 3 κυρτή, 4 κοίλη.
(τιμ=πλασμαλήμμα, τ=τονοπλπάστης, χ=χυμοτόπιο,
ν=νημάπα Hecht)

κ=κυτταρότιλασμα,

πλ=πλασμολυτίκό

υγρό,

Εάν θέλουμε μπορούμε να επαναλάβουμε το πείραμα αφού χρωματίσουμε το κομμάτι
του υμένα με lugol. (βλέπε προηγούμενο πείραμα).
Συμπεράσματα: Τα περιβλήματα (τοίχωμα και μεμβράνη) του κυττάρου είναι διαπερατά
από το νερό και έτσι φεύγει νερό από το κύπαρο προς τα έξω με αποτέλεσμα το εσωτερικό να συρρικνώνεται.
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Όνομα-Επώνυμο μαθητή:
Τάξη - Τμήμα:
Ημερομηνία:
1. Σχεδιάστε τους τύπους πλασμόλυσης τους οποίους παρατηρήσατε στο παρασκεύασμά σας.

2. Ποιο από τα τέσσερα είδη πλασμόλυσης εμφανίζεται πιο συχνά στο παρασκεύασμά σας;

3. Από τι φαίνεται να είναι διαπερατό το κυπαρικό τοίχωμα και η κυτταρική μεμβράνη
των κυπάρων του κρεμμυδιού; Εξηγήστε το φαινόμενο.
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4. Θα παρατηρήσουμε τα ίδια φαινόμενα, εάν αντί για αλατόνερο χρησιμοποιήσουμε
καθαρό νερό; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.

5. Αναφέρατε φαινόμενα πλασμόλυσης από την καθημερινή ζωή.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΜΑΤΩΝ
ΦΥΛΛΩΝ, ΚΑΤΑΦΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΩΝ
Σκοπός
- Η παρατήρηση στομάτων στην επιδερμίδα φύλλων διαφόρων φυτών και η διαπίστωση
διαφορών σ' αυτά.
- Η παρατήρηση καταφρακτικών κυπάρων και των χλωροπλαστών που υπάρχουν
σ' αυτά.

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραμα
1. Όργανα και υλικά μικροσκοπίας.
2. Διάφορα φρεσκοκομμένα φύλλα: γερανιού, αγγελικής, καλαμιού, μπούζι (παχύφυτο),
φύλλα από διάφορα αγροστώδη που φυτρώνουν στα πεζοδρόμια, κισσός κτλ.
3. Lugol.
4. Τριβλία petri ή ύαλοι ωρολογίου.

Πορεία του πειράματος
1. Η παρατήρηση γίνεται στην επιδερμίδα διάφορων φύλλων. Προτιμώνται τα φύλλα στα
οποία η επιδερμίδα ξεκολλάει, όταν τα σκίζουμε (π.χ φύλλα γερανιού ή αγγελικής ή
φύλλα καλαμιού κ.ά).
2. Σκίζουμε το φύλλο, οπότε η επιδερμίδα ξεκολλάει.
Επιδερμίδα
φύλλου

3. Κόβουμε με προσοχή ένα κομμάτι επιδερμίδας, ένα από την επάνω επιφάνεια του
φύλλου και ένα από την κάτω, και το τοποθετούμε σε μια αντικειμενοφόρο πλάκα,
αφού προηγουμένως την καθαρίσουμε από πράσινο-αδιαφανή ιστό του φύλλου που
πιθανώς έχει απομείνει.
29

4. Στάζουμε μια σταγόνα νερό
στο παρασκεύασμα, το καλύπτουμε με καλυπτρίδα και το
παρατηρούμε σε μικρή μεγέθυνση (στάδια 3-9 του πρώτου
πειράματος). Βάζουμε στο κέντρο του οπτικού πεδίου ένα
στόμα και το παρατηρούμε.
5. Προχωρούμε στην επόμενη μεγέθυνση (χ40) και παρατηρούμε το στόμα με δυνατότερο φωτισμό. Μέσα στα καταφρακτικά κύπαρα διακρίνονται πράσινοι σχηματισμοί, οι χλωροπλάστες.

Σημείωση
- Μπορούμε να χρωματίσουμε την επιδερμίδα των φύλλων που παρατηρούμε με Lugol
ακολουθώντας την διαδικασία που ακολουθήσαμε και για τη χρώση του υμένα του
κρεμμυδιού. Το παρασκεύασμα χρωματίζεται καφέ.
- Για να είναι ανοιχτά τα στόματα της επιδερμίδας, καλό είναι το φύλλο που χρησιμοποιούμε να είναι τρυφερό και φρεσκοκομμένο. Αν χρειαστεί να το διατηρήσουμε κομμένο, το τοποθετούμε σε λίγο νερό για να το κρατήσει δροσερό κάι να
ανοίξουν τα στόματα.
Περισσότερα στόματα υπάρχουν, κατά κανόνα, στις κάτω επιφάνειες των φύλλων.
- Εάν παρατηρήσουμε επιδερμίδα από το πάνω μέρος φύλλου γερανιού ή ελιάς (το χνουδωτό), θα διακρίνουμε και τριχώματα.
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Τύποι στομάτων δικοτύλων: Α, ανωμαλοκυτικός (Citrullus). Β, ανισοκυτικός (Sedum). Γ. παρακυτικός
(Vigna) και Δ, διακυτικός (Dianthus).

Α. Επιδερμίς φύλλου αγροστώδους με
στόματα σε σχήμα αλτήρα. Β, κάτοψις
και Γ, εγκάρσια τομή στόματος (α=καταφρακτίκά, β=παραστοματικά κύτταρα).

Συμπεράσματα: Ο τύπος των στομάτων στο φύλλο του γερανιού είναι ανωμαλοκυττικός
(Α στην εικόνα). 0 τύπος των στομάτων στα αγροστώδη είναι διαφορετικός από κάθε άλλο τύπο στόματος σε φύλλο.
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Όνομα-Επώνυμο μαθητή:
Τάξη-Τμήμα:
Ημερομηνία:
1. Για ποιο λόγο, πιστεύετε ότι, τα καταφρακτικά κύτταρα που περιβάλλουν τα στόματα
φύλλων περιέχουν χλωροπλάστες;

2. Στην πάνω ή στην κάτω επιφάνεια των φύλλων παρατηρείτε να υπάρχουν περισσότερα στόματα; Μπορείτε να αιτιολογήσετε την παρατήρησή σας;

3. Τα στόματα είναι όλα τοποθετημένα με τον ίδιο τρόπο στην επιδερμίδα των φύλλων
στα διάφορα είδη φυτών; Είναι τα στόματα κύτταρα; Εξηγήστε με βάση τις παρατηρήσεις σας.
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4. Μπορείτε να διακρίνετε, παρατηρώντας τα στόματά της επιδερμίδας των φύλλων ενός φυτού, εάν το φυτό αυτό είναι αγροστώδες; Δικαιολογήστε την απάντηση σας.

5. Τα στόματα ενός μαραμένου φύλλου περιμένετε να είναι ανοικτά; Δικαιολογήστε την
απάντησή σας.

6. Σχεδιάστε τα στόματα ενός φύλλου όπως τα παρατηρείτε με το μικροσκόπιο

7. Παρατηρήστε άλλους κυτταρικούς σχηματισμούς, μέσα στα καταφρακτικά κύτταρα.
Πώς ονομάζονται αυτοί; Δικαιολογήστε την ύπαρξή τους στα κύτταρα αυτά.
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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ: ΑΜΥΛΟΥΠΡΩΤΕΪΝΩΝ
Σκοπός
- Η διαπίστωση της υψηλής περιεκτικότητας των δημητριακών σε άμυλο.
- Η ανίχνευση πρωτεϊνών με τον προσδιορισμό χαρακτηριστικών ιδιοτήτων τους.

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραμα
1. Λίγο αλεύρι λευκό.
2. Lugol
3. Διάλυμα καυστικού νατρίου (NaOH).
4. Ένα αυγό.
5. Ένας ογκομετρικός σωλήνας.
6. Διάλυμα θεϊκού χαλκού (CuS04).
7. Λεπτή γυάλινη ράβδος.
8. Δοκιμαστικοί σωλήνες.

Πορεία του πειράματος
Ανίχνευση αμύλου
1. Ρίχνουμε μέσα σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα λίγο αλεύρι και προσθέτουμε νερό της βρύσης. Ανακατεύουμε καλά με
τη γυάλινη ράβδο ώσπου να αναμειχθεί καλά όλο το αλεύρι με το νερό.

2. Προσθέτουμε λίγες σταγόνες Lugol
και ανακινούμε προσεκτικά το σωλήνα
ώστε να αναμειχθεί καλά η χρωστική με
το διάλυμά μας.
Το διάλυμα παίρνει μια απόχρωση κυανή.
3. Προσθέτουμε σταδιακά και άλλο Lugol
και παρατηρούμε την αλλαγή στο χρώμα του διαλύματος.
51

Ανίχνευση πρωτεϊνών (πεπιδικού δεσμού)
1. Βάζουμε λίγο ασπράδι αυγού σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα και προσθέτουμε στη συνέχεια πενταπλάσια ποσότητα νερού της βρύσης. Ανακατεύουμε καλά με τη γυάλινη ράβδο.
2. Μεταφέρουμε σε ένα δεύτερο δοκιμαστικό σωλήνα 2-3ml από το προηγούμενο διάλυμα και προσθέτουμε 1ml διαλύματος καυστικού νατρίου. Παρατηρούμε.

3. Ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε σταγόνα
σταγόνα υδατικό διάλυμα θεϊκού χαλκού. Εμφανίζεται ένα "μενεξελί" (ιώδες) χρώμα (αντίδραση
Μπιούρετ).

I

Σημείωση
Σε βασικό περιβάλλον τα πεπτίδια αντιδρούν με τα ιόντα του Cu++ και δίνουν σύμπλοκες
έγχρωμες χημικές ενώσεις.
Το ίδιο πείραμα μπορεί να γίνει εάν αντί για καυστικό νάτριο (ΝαΟΗ) χρησιμοποιήσουμε
καυστικό κάλιο (ΚΟΗ).
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Όνομα-Επώνυμο μαθητή:.
Τάξη-Τμήμα:
Ημερομηνία:

1. Τι παρατηρείτε σχετικά με την αλλαγή στο χρώμα του διαλύματος με την προσθήκη επιπλέον lugol; Αυτό συνεχίζεται όσο και αν διαρκέσει η προσθήκη χρωστικής ή σταματά κάποια στιγμή; Δικαιολογήστε την παρατήρησή σας.

2. Εάν σε μια φέτα ψωμί ρίξετε λίγο βάμμα ιωδίου που αγοράσατε από το φαρμακείο τι
θα παρατηρήσετε; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.

3. Τι παρατηρείτε μετά την προσθήκη καυστικού νατρίου στο διάλυμα ασπράδι αβγού
νερό; Πού οφείλεται αυτό κατά την άποψή σας;
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4. Γιατί πιστεύετε ότι δίνουν αμέσως γάλα ή ασπράδι αυγού σε κάποιον που έχει δηλητηριαστεί από ένωση του χαλκού, πριν ο χαλκός προλάβει να περάσει στην κυκλοφορία
του αίματος;

5. Γ ιατί το ίδιο πείραμα ανίχνευσης της πρωτεΐνης μπορεί να γίνει και με ΚΟΗ;
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ΑΣΚΗΣΗ 11 ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΩΝ
Σκοπός
- Η διαπίστωση ότι τα ένζυμα που υπάρχουν και δρουν στους ζωντανούς οργανισμούς επιταχύνουν χημικές αντιδράσεις.

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραμα
1. Ένα μικρό κομμάτι φρέσκο συκώτι.
2. Τρεις μεγάλοι καθαροί δοκιμαστικοί σωλήνες.
3. Οξυζενέ ή Periol το I (πυκνό υδατικό διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου, Η202).
4. Μία πατάτα.

Πορεία του πειράματος
1. Προσθέτουμε στους τρεις δοκιμαστικούς σωλήνες από 1ml Η202. Ύστερα από λίγο
παρατηρούμε ότι αρχίζουν να δημιουργούνται λίγες φυσαλίδες.
2. Κρατάμε τον ένα σωλήνα για «μάρτυρα» και προσθέτουμε στο δεύτερο σωλήνα το
κομμάτι του συκωτιού. Παρατηρούμε ότι αρχίζει ένας αναβρασμός και παράλληλα γίνεται έντονη η παραγωγή φυσαλίδων.
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3. Στον τρίτο δοκιμαστικό σωλήνα ρίχνουμε λίγα κομματάκια πατάτα και προσθέτουμε
Η202 Παρατηρούμε ότι και στην περίπτωση αυτή αρχίζει αναβρασμός και έντονη παραγωγή φυσαλίδων όπως και με το συκώτι.

Σημείωση
Το αίμα που υπάρχει στο συκώτι περιέχει το ένζυμο καταλάση, το οποίο επιταχύνει τη
διάσπαση του Η202 σύμφωνα με την αντίδραση; 2 Η202 —> 2Η20 + 0 2 .
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Όνομα-Εττώνυμο μαθητή:.
Τάξη-Τμήμα:
Ημερομηνία:

1. Πού, κατά τη γνώμη σας, οφείλεται η έντονη παραγωγή φυσαλίδων, όταν στο συκώτι
ή την πατάτα προστεθεί Η202; Ποιο είναι το αέριο που παράγεται; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

2. Αν προσθέσουμε στο σωλήνα που περιέχει το συκώτι ή την πατάτα κάποιο οξύ, τι περιμένετε να συμβεί; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
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3. Εάν το συκώτι είναι βρασμένο και η πατάτα ψημένη, θα παρατηρηθεί παραγωγή φυσαλίδων; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

4. Θεωρείτε ότι στους σωλήνες στους οποίους γίνονται οι ενζυμικές αντιδράσεις μεταβάλεται η θερμοκρασία και αν ναι πώς; Αιτιολογείστε την απάντησή σας.
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