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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΦΥΣΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  Ν.  
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 
 

Θέμα: ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΥ 
(άσκηση 3 του εργαστηριακού οδηγού) 

Μέσος χρόνος πειράματος: 45 λεπτά 
 
Α. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ : 

 
1. Μικροσκόπιο κατά προτίμηση 
με καταδυτικό φακό. 
2. Κεδρέλαιο 
3. Τα υπ΄ αριθμό 2 και 3 μόνιμα 
παρασκεύασμα, από την 
κασετίνα των 20 
παρασκευασμάτων των 
εργαστηρίων των Λυκείων, με 
τίτλο “Χρωμοσώματα 
ανθρώπου (καρυότυπος 
αρσενικού ή θηλυκού ατόμου) 
με χρώση GIΕMSA”. 
4. Καθαρό οινόπνευμα. 

 5. Φωτογραφίες καρυότυπων 
διαφόρων ατόμων 

 
Β. ΣΚΟΠΟΙ 
1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τον τρόπο κατασκευής καρυότυπου. 
2. Να αποκτήσουν την ικανότητα να κάνουν μόνοι τους, δική τους διάγνωση 

σε μια σειρά από φωτογραφίες καρυότυπων. Η παρατηρητικότητα και οι 
γνώσεις πάνω στο θέμα είναι τα κλειδιά της επιτυχούς διάγνωσης. 

 
Γ. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  ΓΝΩΣΕΙΣ 
Καρυότυπος είναι η απεικόνιση των μεταφασικών χρωμοσωμάτων ενός 
οργανισμού κατά ελαττούμενο μέγεθος, όπου φαίνονται ο αριθμός, το μέγεθος 
και το σχήμα τους, καθώς και η θέση του κεντρομεριδίου και οι 
χαρακτηριστικές χρωμοφόρες περιοχές τους. Το ανθρώπινο γονιδίωμα σ΄ ένα 
απλοειδές κύτταρο (γαμέτη) αποτελείται από περίπου 3Χ109 ζεύγη βάσεων 
DNA, που είναι οργανωμένα σε 23 χρωμοσώματα. Κάθε φυσιολογικό 
μεταφασικό χρωμόσωμα αποτελείται από δύο αδελφές χρωματίδες, οι οποίες 
συγκρατούνται στο κεντρομερίδιο. Το κεντρομερίδιο διαιρεί κάθε χρωματίδα 
σε δύο βραχίονες, σε ένα μεγάλο κι ένα μικρό. 
1. Η μελέτη των χρωμοσωμάτων είναι δυνατή μόνο σε κύτταρα τα οποία 
διαιρούνται. 
2. Τα κύτταρα αυτά μπορεί να προέρχονται είτε από ιστούς που διαιρούνται 
φυσιολογικά είτε από κυτταροκαλλιέργειες, όπου γίνεται in vitro επαγωγή της 
διαίρεσης με ουσίες που έχουν μιτογόνο δράση. 
3. Τα χρωμοσώματα μελετώνται στο στάδιο της μετάφασης που εμφανίζουν 
το μεγαλύτερο βαθμό συσπείρωσης και είναι ευδιάκριτα.  
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4. Επειδή σ΄ ένα πληθυσμό διαιρούμενων κυττάρων το ποσοστό αυτών που 
βρίσκονται στη μετάφαση είναι μικρό, χρησιμοποιούνται ουσίες οι οποίες 
σταματούν την κυτταρική διαίρεση στη φάση αυτή.  
5. Στην συνέχεια τα κύτταρα επωάζονται σε υποτονικό διάλυμα, ώστε να 
σπάσει η κυτταρική τους μεμβράνη και τα χρωμοσώματα τους απλώνονται σε 
αντικειμενοφόρο πλάκα. 
6. Τέλος χρωματίζονται με ειδικές χρωστικές ουσίες και παρατηρούνται στο 
μικροσκόπιο. 
7. Τα χρωμοσώματα ταξινομούνται σε ζεύγη κατά ελαττούμενο μέγεθος. Ο 
αριθμός και η μορφολογία των χρωμοσωμάτων είναι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
κάθε είδους.    
Τα συμπεράσματα που μπορούν να προκύψουν παρατηρώντας έναν 
καρυότυπο είναι τα εξής: 
1. Το είδος του οργανισμού. Υπάρχουν βέβαια οργανισμοί διαφορετικών 
ειδών που είναι δυνατόν να έχουν τον ίδιο αριθμό χρωμοσωμάτων, όπως για 
παράδειγμα ο άνθρωπος και η αγριελιά που έχουν 46 χρωμοσώματα. 
2. Το φύλο του οργανισμού, αν αυτό καθορίζεται χρωμοσωμικά. Για 
παράδειγμα στον άνθρωπο το 23ο ζεύγος στα θηλυκά άτομα αποτελείται από 
δύο όμοια χρωμοσώματα (ΧΧ), ενώ στα αρσενικά άτομα  
από ένα Χ και ένα Υ (ΧΥ). Σε ορισμένους οργανισμούς όπως τα πτηνά, στα 
λεπιδόπτερα, σε μερικά είδη ψαριών και σε άλλους ο καθορισμός του φύλου 
είναι αντίστροφος, ΧΧ το αρσενικό και ΧΥ το θηλυκό. Στον άνθρωπο η 
παρουσία του Υ χρωμοσώματος καθορίζει το αρσενικό άτομο, ενώ η απουσία 
του ο θηλυκό άτομο. 
3. Ο απλοειδής (κάθε χρωμόσωμα αντιπροσωπεύεται μία φορά) ή ο 
διπλοειδής (κάθε χρωμόσωμα αντιπροσωπεύεται δύο φορές) χαρακτήρας του 
οργανισμού. 
4. Τυχόν χρωμοσωμικές ανωμαλίες, αριθμητικές ή δομικές. 
 
Δ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ    ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΙ 

ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΣ Αριθμός 
Χρωματοσωμάτων 

Κανονικό αρσενικό ΧΥ 46 

Κανονικό θηλυκό ΧΧ 46 

Σύνδρομο Klinefelter (αρσενικό) ΧΧΥ  

Σύνδρομο Turner’s (θηλυκό) ΧΟ  

Σύνδρομο Edward Τρισωμία στο 
18ο  

Σύνδρομο Down Τρισωμία στο 
21ο  

 
Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ : 
1. Χρησιμοποιείστε τα έτοιμα παρασκευάσματα με ανθρώπινα 
χρωμοσώματα. 
2. Ξεκινήστε την παρατήρηση με την μεγέθυνση Χ10, βρίσκοντας μια 
περιοχή όπου τα χρωμοσώματα είναι ευδιάκριτα. 
3. Παρατηρήστε τα χρωμοσώματα στην μεγέθυνση Χ40 και εάν θέλουμε να 
χρησιμοποιήσουμε καταδυτικό φακό(Χ100) για να έχουμε μεγαλύτερη 
μεγέθυνση και καλύτερες δυνατότητες παρατήρησης πρέπει να τοποθετήσετε 
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την αντικειμενοφόρο με το παρασκεύασμα στην τράπεζα του μικροσκοπίου 
βάζοντας επάνω του, μία σταγόνα κεδρέλαιο.  
4. Μετά το τέλος της παρατήρησης φέρουμε στη θέση μικροσκόπησης τον 
μικρότερο φακό (κόκκινο), βγάζουμε το παρασκεύασμα και καθαρίζουμε με 
μαλακό χαρτί και καθαρό οινόπνευμα τον καταδυτικό φακό και το 
παρασκεύασμα. 
5. Παρουσιάστε τους καρυότυπους (εξηγώντας πως γίνεται η δημιουργία 
τους) σε overhead projector ή σε φωτοτυπίες. 
6. Μοιράζετε το Φύλλο Εργασίας που περιέχει τις φωτογραφίες έξι (6) 
καρυότυπων και ζητούνται οι αντίστοιχες ερωτήσεις. 
7. Στο τέλος δίδονται οι σωστές απαντήσεις και ο κάθε μαθητής ελέγχει την 
παρατηρητικότητα και τις γνώσεις του. 


