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5 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
-Paramecium,wholemount

-Amoeba, wholemount
-Spirogyra, wholemount

-Mixed Protists, wholemount
-Euglena, wholemount

Ίσως η πιο θαυμάσια και διαφορετική ομάδα οργανισμών στη γη είναι αυτή των πρώτιστων. Εκεί όπου 
σχεδόν πάντα εμφανίζονται είναι το νερό. Αυτή η διαφάνεια σας επιτρέπουν να εξερευνήσετε αυτή την 
εκπληκτική ομάδα οργανισμού. 

Τα χαρακτηριστικά των πρώτιστων:

• Όλα τα κύτταρα των πρώτιστων έχουν πυρήνα. Μερικά έχουν περισσότερους από έναν πυρήνα.
• Τα πρώτιστα εμφανίζουν μια εξαιρετική ποικιλία από κυτταρικούς οργανισμούς. 
• Μερικά  πρώτιστα  έχουν  χλωροφύλλη  που περιέχεται  σε  μικρούς  θύλακες  και  ονομάζονται 

«χλωροπλάστες».
• τα  περισσότερα  κύτταρα  των  πρώτιστων  είναι  κινούμενα-όπως  flagella  και  cilia  ή  κατ' 

επεκτάσεις κυττάρων αποκαλούμενες "pseudopods"
• πολλά κύτταρα ή ομάδες κυττάρων είναι μικροσκοπικά.
• Μερικά πρώτιστα φτιάχνουν μόνα τους το φαγητό τους; Μερικά έχουν τροφή τρώγοντας άλλα; 

Άλλα  απορροφούν  θρεπτικά  μόρια  από  το  περιβάλλον  τους;  Μερικά  άλλα  δημιουργούν 
συμβιωτικές σχέσεις; Άλλα μπορούν να μετατραπούν καθώς οι περιβαλλοντικές συνθήκες στις 
οποίες ζουν αλλάζουν.
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Διαφάνεια 1ο: Paramecium, wholemount

Η επιφάνεια σωμάτων του Paramecium καλύπτεται ομοιόμορφα με πολυάριθμα cilia και είναι αρμόδια 
για την σπειροειδή μετακίνηση του οργανισμού. 
Το  κυτταρικό  στόμα  του  Paramecium,  ή  αλλιώς  cytostome,  είναι  κατάλληλο  για  την  στοματική 
διαδικασία, η οποία είναι μια cilia διαδικασία. Ιδιαίτερες ομάδες cilia κατάλληλες συνθήκες νερού, οι 
οποίες βοηθάνε να κρυφτούνε τα βακτήρια, καθώς είναι το συνηθισμένο φαγητό των  Paramecium. 
Αυτό  το  είδος  φαγητού  ονομάζεται  «phagotrophic»,  με  το  κύτταρο  να  τρώει  βακτήρια  ή  άλλα 
πρώτιστα. 
Οι μορφές των τροφίμων  καταλήγουν γύρω από τα συσσωρευμένα τρόφιμα στη βάση της στοματικής 
διαδικασίας  και  ταξιδεύει  σε  μια  κυκλική  κατεύθυνση  στο  κυτταρόπλασμα.  Τα  περιεχόμενα  της 
τροφής υποβάλλονται στα ένζυμα και τα προϊόντα της πέψης διασκορπίζονται στο κυτταρόπλασμα. Το 
φαγητό που δεν χωνεύτηκε απελευθερώνεται  στο μέρος του σώματος. 
Τα υγρά απόβλητα και  το υπερβολικό νερό απελευθερώνονται  μέσω δύο μόνιμων τοποθετημένων 
vacuoles που παράγουν τους αστεροειδείς σωλήνες στη διαδικασία νερού-συλλογής. Το Paramecium 
έχει ένα υδάτινο διαπερατό σωματικό τοίχος. Το υπερβολικό νερό πρέπει να είναι λόγω της υψηλής 
οσμωτικής κλίσης μεταξύ του κυττάρου και του 
εξωτερικού  του περιβάλλοντος  –  η  εσωτερική  αλατισμένη συγκέντρωση του κυττάρου  υπερβαίνει 
αυτήν των περιχώρων της. 
Το Paramecia έχει δυο είδη πυρήνων – ένα micro και ένα macronucleus. Οι λειτουργίες ενός μεγάλου 
macronucleus πυρήνα κοντρολάρουν τις κυτταρικές δραστηριότητες. Οι λειτουργίες του πολύ μικρού 
micronucleus είναι στην διαδικασία της αναπαραγωγής. 
Χρησιμοποιώντας το μικροσκόπιο.
Κάτω  από  μεγέθυνση  40χ,  ανιχνεύστε  και  εντοπίστε  τα  κύτταρα  Paramecia για  μια  πιο  στενή 
παρατήρηση.
Αλλάξτε την μεγέθυνση σε υψηλότερη (10x η συνολική ενίσχυση 100x) για να παρατηρήσετε τα cilia, 
και  άλλες  δομικές  λεπτομέρειες  συμπεριλαμβανομένου  του  macronucleus,  των  τροφίμων  και  τα 
vacuoles. Εάν είναι απαραίτητο αυξήστε την μεγέθυνση σε 430χ. 
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Διαφάνεια 2ο: Amoeba, wholemount

Το παρασκεύασμα  Amoeba μετακινούνται δια μέσου μιας επέκτασης πολλών "ψεύτικων ποδιών" ή 
pseudopods, πέρα από τα διάφορα υποστρώματα οπουδήποτε υπάρχει νερό. Η χαρακτηριστική κίνηση 
ονομάζεται «αμοιβαδοειδή κίνηση» (amoeboid statement) και είναι μια συνηθισμένη μορφή κίνησης. 
Μερικά Amoeba διαμορφώνουν ένα μοναδικό pseudopod κάθε φορά.
Τα pseudopod επεκτείνονται  επίσης για να περιβάλουν άλλους οργανισμούς ή μόρια τροφίμων και να 
τα σύρουν στο σώμα όπου συσκευάζονται vacuoles τροφίμων. Αυτό το είδος φαγητού ονομάζονται 
«phafotrophic» με τα amoeba να προτιμούν τα βακτήρια για φαγητό. 
Τα Amoeba έχουν ένα και μοναδικό πυρήνα, αλλά δεν είναι ασυνήθιστο για άλλα Amoeba να έχουν 
πιο πολλούς από έναν πυρήνα.  
Χρησιμοποιώντας το μικροσκόπιο.
Κάτω  από  μεγέθυνση  40χ,  ανιχνεύστε  και  εντοπίστε  τα  κύτταρα  Amoeba για  μια  πιο  στενή 
παρατήρηση.
Αλλάξτε  την μεγέθυνση σε υψηλότερη (10x η συνολική  ενίσχυση 100x) για να παρατηρήσετε  τα 
pseudopods, και άλλες δομικές λεπτομέρειες συμπεριλαμβανομένου του πυρήνα, των τροφίμων, τα 
vacuoles και του κυτταροπλάσματος. Εάν είναι απαραίτητο αυξήστε την μεγέθυνση σε 430χ.
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Διαφάνεια 3ο: Spirogyra, wholemount

Οι Gamophytes ή τα filamentous πράσινα φύκια έχουν συμμετρικά κύτταρα περιέχοντας πολύπλοκους 
σπειροειδή χλωροπλάστες.  Το  Spirogyra είναι  αυτότροφο που σημαίνει  ότι  φτιάχνει  μόνο του την 
τροφή του χρησιμοποιώντας την φωτοσύνθεση.  Οι οργανισμοί οι οποίοι βρίσκουν την τροφή τους 
τρώγοντας άλλους, οι οποίοι φτιάχνουν μόνοι τους την τροφή τους, ονομάζονται «ετερότροφοι». Τα 
Spirogyra μαζί με τα άλλα πράσινα πρώτιστα είναι ανακυλωτές του άνθρακα, το αρχικό συστατικό των 
οργανικών ενώσεων. Αποθηκεύουν την ενέργεια,  μέσο της  φωτοσύνθεση, υπό μορφή αμύλου στο 
κυτταρόπλασμά τους. 
Τα Spirogyra επίσης έχουν έναν μεγάλο και ευδιάκριτο πυρήνα μαζί με ένα μεγάλο κεντρικό vacuole 
στο οποίο ο πυρήνας αναστέλλεται από τα νήματα ή τις ίνες του κυτταροπλάσματος.
Χρησιμοποιώντας το μικροσκόπιο.
Κάτω  από  μεγέθυνση  40χ,  ανιχνεύστε  και  εντοπίστε  τα  κύτταρα  Spirogyra για  μια  πιο  στενή 
παρατήρηση.
Αλλάξτε την μεγέθυνση σε υψηλότερη (10x η συνολική ενίσχυση 100x) για να παρατηρήσετε τους 
πυρήνες, και τους σπειροειδή χλωροπλάστες καθώς και την θέση του κεντρικού  vacuole. Εάν είναι 
απαραίτητο αυξήστε την μεγέθυνση σε 430χ.
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Διαφάνεια 4ο: Mixed Protozoa, wholemount

Το βασίλειο των πρώτιστων αποτελείται από μια πελώρια ποικιλία ευκαριωτικών κυττάρων. Όλα τα 
κύτταρα των πρώτιστων έχουν πυρήνα και άλλα χαρακτηριστικά ευκαριωτικών πλασμάτων. Αυτοί οι 
οργανισμοί είναι ικανοί για την κινητικότητα του εσωτερικού κυττάρου (π.χ. cytoplasmic streaming – 
κυτταροπλασματική ροή), για την κυτταρική τροφή και για την κατανάλωση υγρών των κυττάρων. 
Τα πρώτιστα βασίζονται στο νερό. Μερικά είναι θαλάσσια, μερικά άλλα είναι του γλυκού νερού, άλλα 
ζουν στο υγρό χώμα και άλλα είναι παράσιτα τα οποία ζουν στους ιστούς των άλλων. Μερικά για να 
κινηθούν  χρησιμοποιούν  ένα  είδος  μαστίγιου  ή  προσωρινές  κυτταροπλασματικές  προεκτάσεις,  οι 
λεγόμενες «pseudopods – ψεύτικα πόδια».
Μερικά κύτταρα των πρώτιστων διαμορφώνουν «στενές» και μόνιμες ενώσεις, οι οποίες αποκαλούνται 
«αποικίες».
Υπάρχει μια ποικιλία στο πως τα πρώτιστα παίρνουν την τροφή τους. Όπως τα φυτά, πολλά πρώτιστα 
είναι  αυτότροφα,  το  οποίο  σημαίνει  ότι  φτιάχνουν  την  τροφή  τους  με  την  φωτοσύνθεση  και  την 
αποθηκεύουν  ωα  άμυλο.  Εκτιμάται  ότι  τα  πράσινα  πρώτιστα  συλλαμβάνουν  χημικά  και 
επεξεργάζονται πέρα από ένα δισεκατομμύριο τόνους άνθρακα στους ωκεανούς και στις λίμνες κάθε 
έτος.
Άλλα είναι ετερότροφοι. Όπως τα ζώα, τρώνε άλλους οργανισμούς ή όπως οι μύκητες, λαμβάνουν την 
τροφή τους από την διαβίωση ή από νεκρούς ιστούς.
Τα  φωτοσυνθετικά  ή  τα  πράσινα  πρώτιστα  έχουν  έναν  μεγάλο  εσωτερικό  μεμβρανοειδή  τοίχος 
φωτοσυνθετικής χρωστικής ουσίας, η οποία αποκαλείται «χλωροπλάστες». Πολλούς από αυτούς τους 
κυτταρικούς τοίχους είναι όμοιοι με αυτούς των φυτών και είναι φτιαγμένοι από κυτταρίνη.
Τα κύτταρα έχουν μα ποικιλία από κυτταρικές προεκτάσεις. Μία ομάδα από πρώτιστα, τα  ciliates, 
έχουν  διαμορφώσει  σε  σειρές  εξειδικευμένα  μαστίγια,  τα  οποία  ονομάζονται  cilia,  τα  οποία 
χρησιμοποιούνται  για  την  κίνησή τους  και  την σίτιση τους.  Άλλα κύτταρα χρησιμοποιούν μακριά 
μαστίγια –μερικές φορές μπορεί να είναι τόσο μακριά ώστε να ξεπερνούν το μέγεθος των σωμάτων 
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τους-  για  την κίνησή τους.  Τα ευκαρυωτικά  μαστίγια  διαφέρουν από τα προκαρυωτικά,  τόσο στο 
μέγεθος όσο και στην δομή τους. Τα μαστίγια των βακτηρίων είναι πολύ πιο λεπτά. 
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Υπάρχουν  πολλού  εσωτερικοί  οργανισμοί  που  μπορούν  να  προσδιοριστούν  στα  κύτταρα  των 
πρώτιστων.  Γενικά,  υπάρχει  ένας  μεγάλος  πυρήνας,  ο  οποίος  περιέχει  χρωστικές  ουσίες,  το οποίο 
βοηθάει να είναι πολύ ευδιάκριτο. Επίσης, είναι ευδιάκριτες οι ποικίλες μικροκοιλότητες, οι οποίες 
περιέχουν υγρό ή αέρα το οποίο εσωκλείεται στην μεμβράνη στα κύτταρα του κυτταροπλάσματος. 
Αν  εστιάστε  προσεχτικά  με  το  μικροσκόπιο  θα  δείτε  έναν  αριθμό  από  πολύχρωμες  «σταγόνες» 
(τροφές), οι οποίες κινούνται ελεύθερες σε κυκλική τροχιά μέσα στο κύτταρο. Συχνά, μπορείτε να 
παρατηρήσετε «κοκκιώδη μόρια», κρύσταλλα και άλλα στερεά μόρια που κυκλοφορούν και αυτά μέσα 
στο κυτταρόπλασμα. 
Χρησιμοποιώντας το μικροσκόπιο.
Κάτω από μεγέθυνση 40χ, ανιχνεύστε και εντοπίστε έναν οργανισμό για μια πιο στενή παρατήρηση.
Αλλάξτε  την μεγέθυνση σε υψηλότερη (10x η συνολική ενίσχυση 100x) για να παρατηρήσετε  τις 
λεπτομέρειες ενός κυττάρου. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι αυτά τα κύτταρα είναι ευκαριωτικά; 
Μπορείτε να δείτε το μαστίγιο, ή τα ψεύτικα πόδια (pseudopods); Μπορείτε να παρατηρήσετε κάποια 
αποικία – ομάδα κυττάρων; 
Εάν  είναι  απαραίτητο  αυξήστε  την  μεγέθυνση  σε  430χ για  να  παρατηρήσετε  κυτταροπλασματικά 
μόρια.  

Διαφάνεια 5ο: Euglena, wholemount 

Το  Euglena είναι  ένας  φωτοσυνθέτης,  φτιάχνει  την  τροφή  του  μόνος  τους  με  την  βοήθεια  των 
χλωροπλαστών  στην  διαδικασία  της  φωτοσύνθεσης.  Το  παρασκεύασμα  αυτό  μαζί  με  τα  πράσινα 
πρώτιστα  είναι  κύριοι  ανακυκλωτές  του  άνθρακα,  το  αρχικό  συστατικό  των  οργανικών  ενώσεων. 
Αποθηκεύουν την ενέργεια, μέσο της  φωτοσύνθεση, υπό μορφή αμύλου στο κυτταρόπλασμά τους. 
Το  Euglena είναι θετικά phototrophic - επιδιώκουν την ενέργεια του φωτός και χρησιμοποιούν ένα 
είδος μαστίγιου για να κολυμπήσουν, επίσης έχει ένα μικρό μάτι.
Το Euglena έχει ένα μεγάλο πυρήνα ο οποίος συνήθως βρίσκεται στο κέντρο του κυττάρου.
Χρησιμοποιώντας το μικροσκόπιο.
Κάτω  από  μεγέθυνση  40χ,  ανιχνεύστε  και  εντοπίστε  τα  κύτταρα  Euglena για  μια  πιο  στενή 
παρατήρηση.
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Αλλάξτε την μεγέθυνση σε υψηλότερη (10x η συνολική ενίσχυση 100x) για να παρατηρήσετε τους 
πυρήνες, και το μαστίγιο. Εάν είναι απαραίτητο αυξήστε την μεγέθυνση σε 430χ. Προσεχτικά εστιάστε 
αν κριθεί απαραίτητο για να δείτε το λεπτό μαστίγιο.
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