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Α1. Χρωμοςώματα 

Σο DNA ςτα ευκαρυωτικά κφτταρα είναι ςυνδεδεμζνο με βαςικζσ πρωτεΐνεσ (ιςτόνεσ) με 

όξινεσ πρωτεΐνεσ και ελάχιςτεσ ποςότθτεσ RNA. Σο DΝΑ περιελίςςεται και πακετάρεται 

αρχικά γφρω από το οκταμερζσ των ιςτονϊν και ςχθματίηεται το νουκλεόςωμα, ακολουκεί 

ςυςπείρωςθ με τθ μορφι ςωλθνοειδοφσ (solenoid), διαδοχικό πακετάριςμα ςε κθλιζσ 

(loops) και τελικι ςυμπφκνωςθ ςε χρωμοςϊματα. Σα χρωμοςϊματα χρθςιμεφουν για τθν 

αποκικευςθ, ζκφραςθ και ροι τθσ γενετικισ πλθροφορίασ των οργανιςμϊν. Σα 

χρωματοςϊματα δεν αποτελοφν μια ςτατικι κατάςταςθ, αλλά μία δυναμικι που αλλάηει 

μορφι ανάλογα με τισ διάφορεσ φάςεισ που μπορεί να βρεκεί ζνα κφτταρο κατά τθ 

διάρκεια τθσ ηωισ του. Ο αρικμόσ των χρωμοςωμάτων είναι χαρακτθριςτικόσ και ο ίδιοσ για 

όλα τα ςωματικά κφτταρα ενόσ είδουσ οργανιςμοφ. Ο μικρότεροσ αρικμόσ χρωμοςωμάτων 

που ζχει παρατθρθκεί (ςε ζνα ςκουλικι) είναι 2, ενϊ ο ςυνθκιςμζνοσ αρικμόσ 

χρωμοςωμάτων ςτα ςωματικά κφτταρα των οργανιςμϊν είναι από 10 μζχρι 100, π.χ. ο 

άνκρωποσ ζχει 46, το άλογο 66, ο δάκοσ τθσ ελιάσ (Δίπτερο) 12 κ.λ.π. Ο αρικμόσ των 

χρωμοςωμάτων δεν ζχει ςχζςθ με τθν εξελικτικι κλίμακα των οργανιςμϊν. 

Σα χρωμοςϊματα ζχουν γραμμικι οργάνωςθ. τα ςτάδια που είναι ςυςπειρωμζνα 

ϊςτε να γίνονται  ορατά ςα χρωμοςϊματα ςε κακοριςμζνθ κζςθ εμφανίηουν περιςφίξεισ. 

Μια περίςφιξθ είναι ο οργανωτισ πυρθνίςκου που ςχετίηεται με τθ δθμιουργία των 

πυρθνίςκων ςτθν τελόφαςθ. Θ άλλθ υπάρχει ςε όλα τα χρωμοςϊματα και ςχετίηεται με τθν 

κίνθςθ τουσ κατά τθν μίτωςθ. τθ περίςφιξθ αυτι υπάρχει ζνα κοκκίο, το κεντρομερίδιο, 

όπου γίνεται θ προςκόλλθςθ ςτθν άτρακτο κατά τθν μίτωςθ. Εκεί ζχουν βρεκεί τελευταία 

οριςμζνεσ κατθγορίεσ επαναλαμβανόμενου DNA.  

Σο DΝA του ευκαρυωτικοφ γονιδιϊματοσ μπορεί να διαιρεκεί ςφμφωνα με τθν 

κινθτικι του ςυμπεριφορά κατά τθ διάρκεια των πειραμάτων επαναςφνδεςθσ ςε τρείσ 

κατθγορίεσ. 

α)      Σαχείασ επαναςφνδεςθσ: δορυφορικό DNA  (Satelite DNA)  

β)      Ενδιάμεςθσ επαναςφνδεςθσ  

γ)      Αργισ επαναςφνδεςθσ 
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Αυτζσ είναι αλλθλουχίεσ που επαναλαμβάνονται αντίςτοιχα, πάρα πολλζσ, πολλζσ ι 

λίγεσ (μάλλον μία μόνο) φορζσ ςτο γονιδίωμα. Οι περιςφίξεισ βοθκοφν ςτον προςδιοριςμό 

των διαφόρων τφπων χρωμοςωμάτων. Σο ςχιμα του ςυςπειρωμζνου χρωμοςϊματοσ είναι 

ςυνικωσ επίμθκεσ, θ δε κζςθ του κεντρομεριδίου προςδιορίηει τθ μορφολογικι κατθγορία 

που ανικει. 

' ζνα κφτταρο αν κάκε τφποσ χρωμοςϊματοσ (μορφολογικά οριηόμενοσ από 

ςχιμα, μζγεκοσ και χρϊςθ) αντιπροςωπεφεται μία φορά, τότε το κφτταρο αυτό ονομάηεται 

απλοειδζσ (n), αν όμωσ αντιπροςωπεφεται δφο φορζσ τότε ονομάηεται διπλοειδζσ (2n). Σα 

χρωμοςϊματα των διπλοειδϊν κυττάρων που είναι μορφολογικά όμοια ςτο ςχιμα, 

μζγεκοσ και χρϊςθ, ονομάηονται ομόλογα και είναι λειτουργικά τα ίδια, επειδι φζρουν τα 

ίδια γονίδια. 

Θ παραπάνω περιγραφι χρωμοςϊματοσ αφορά το τυπικό χρωμόςωμα που οι 

βαςικζσ του πρωτεΐνεσ (ιςτόνεσ) είναι οι γνωςτζσ πζντε κατθγορίεσ (H1, Θ2α, H2β, Θ3, H4). 

Τπάρχουν όμωσ χρωμοςϊματα με μικρζσ ι μεγάλεσ αποκλίςεισ από αυτζσ που 

περιγράψαμε. Σζτοιεσ αποκλίςεισ ζχουν βρεκεί ςτα εμπφρθνα ερυκροκφτταρα, όπου το 

ποςό τθσ ιςτόνθσ του τφπου H1 είναι ελαττωμζνο και μία νζα ιςτόνθ, θ Θ5 (F2C) εμφανίηεται. 

Πάντωσ θ Θ5 είναι παρόμοια ςε μζγεκοσ και δομι  με  τθν H1 και   το ποςό  των Θ1 + Θ5 των 

εμπφρθνων ερυκροκυττάρων είναι περίπου το ίδιο με τθσ Θ1 μόνθσ ςε άλλουσ ιςτοφσ. 

Μάλλον κα πρζπει να κεωρθκεί ότι θ Θ5 παίηει ςχεδόν τον ίδιο δομικό ρόλο με τθν Θ1.  

Μία άλλθ απόκλιςθ τθσ περιεκτικότθτασ των χρωμοςωμάτων ςε ιςτόνεσ από τθν 

τυπικι τουσ μορφι, ζχει παρατθρθκεί κατά τθν ανάπτυξθ των ςπερματοηωαρίων ψαριϊν. 

τθν πζςτροφασ (όπωσ και ςε άλλα ψάρια) ςε κάποιο ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ του 

ςπερματοκυττάρου τθσ γίνεται αντικατάςταςθ των ιςτονϊν από ζνα άλλο είδοσ πρωτεϊνϊν, 

τισ πρωταμίνεσ. Οι πρωταμίνεσ είναι πολφ βαςικζσ πρωτεΐνεσ μικροφ μοριακοφ βάρουσ, με 

μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε αργινίνθ. Οι πρωτεΐνεσ αυτζσ μπορεί να κεωρθκοφν ςαν μία τάξθ 

των ιςτονϊν λόγω τθσ βαςικότθτάσ τουσ και του ότι αντικακιςτοφν τισ ιςτόνεσ ςτο μζςο τθσ 

ςπερματογζνεςθσ. 

Μια άλλθ δομικι διαφορά από τα τυπικά χρωμοςϊματα είναι τα ψθκτροειδι 

χρωμοςϊματα, τα οποία εμφανίηονται επιμθκυμζνα με ςκοτεινζσ και φωτεινζσ περιοχζσ, οι 

οποίεσ πικανόν ν ' αντιςτοιχοφν ςε πυκνότερεσ και  αραιότερεσ περιελίξεισ (ζλικεσ).  

ε οριςμζνα είδθ αμφιβίων, θ μίτωςθ των χρωμοςωμάτων του ωοκυττάρου τουσ 

επιδεικνφει ενδιαφζρον, διότι κατά τθν διάρκεια τθσ αρχισ τθσ πρόφαςθσ τα ωοκφτταρα 

ςυγκεντρϊνουν μεγάλεσ ποςότθτεσ λεκικοςφαιριδίων και αναπτφςςονται εναρμονιςμζνα. 

' αυτά το χρόνο τα χρωμοςϊματα δθμιουργοφν ζνα αρικμό κθλιϊν (loops) και 

ονομάηονται ψθκτροειδι (lambrush) χρωμοςϊματα. Κάκε ηευγάρι ομόλογων 

χρωμοςωμάτων ζχει  χαρακτθριςτικοφσ ςχθματιςμοφσ κθλιϊν. ε ολοκλθρωμζνα 

ψθκτροειδι χρωμοςϊματα υπάρχουν αρκετζσ χιλιάδεσ κθλιϊν. Οι κθλιζσ δεν είναι 

ξεχωριςτζσ δομζσ που άπτονται των χρωμοςωμάτων, αλλά ειδικευμζνεσ περιοχζσ μιασ 

ςυνεχοφσ δομισ  κακ’ όλο  το μικοσ  του χρωμοςϊματοσ. Θ επίδραςθ τθσ DNAse γριγορα 

τεμαχίηει τα χρωμοςϊματα. Αυτό είναι ςθμαντικό εφρθμα διότι αποδεικνφει ότι όλο το 

μικοσ του χρωμοςϊματοσ  περιζχει  DNA. Σα ψθκτροειδι  χρωμοςϊματα ςτθ βάςθ των 

κθλιϊν είναι υπερςυςπειρωμζνα ενϊ το τμιμα του χρωμοςϊματοσ που ςχθματίηει τθ 

κθλιά δεν είναι. Αυτοραδιογραφία με προδρόμουσ ςφνκεςθσ RNA δείχνει ότι ςτα ςθμεία 

των κθλιϊν γίνεται  ζντονθ ςφνκεςθ RNA.  
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Σζλοσ ςε οριςμζνα είδθ εμφανίηεται μια ιδιαίτερθ καταςκευι, τα γιγαντιαία 

χρωμοςϊματα, τα οποία ζχουν πολφ μεγάλο μικοσ (από αυτό ζχουν πάρει και το όνομα 

τουσ) και ςχθματίηονται με ενδομίτωςθ, δθλαδι γίνεται διαδοχικόσ διπλαςιαςμόσ, αλλά 

χωρίσ να γίνεται διαχωριςμόσ των χρωμοςωμάτων. Ζτςι μακροςκοπικά οφτε o αρικμόσ των 

χρωμοςωμάτων αλλάηει, οφτε γίνεται διαίρεςθ του πυρινα ι του κυττάρου. Σο φαινόμενο 

λζγεται ενδοπολυπλοειδιςμόσ και οι πυρινεσ με τα γιγαντιαία χρωμοςϊματα 

ενδοπολυπλoειδείσ. Σα γιγαντιαία χρωμοςϊματα μπορεί να είναι και πάνω από 100 φορζσ 

μακρφτερα και πολφ παχφτερα από τ' αντίςτοιχα των τυπικϊν κυττάρων που 

παρατθροφνται κατά τθ διάρκεια τθσ μίτωςθσ. To μεγάλο μικοσ τουσ αντιςτοιχεί ςε 

λιγότερθ ςυςπείρωςθ απ' αυτι που παρατθρείται κατά τθ μίτωςθ. Μάλιςτα υπάρχουν 

διαδοχικζσ εναλλαςςόμενεσ περιοχζσ με μικρι και μεγάλθ ςυςπείρωςθ. Οι χρωματίδεσ που 

αποτελοφν το γιγαντιαίο χρωμόςωμα είναι παράλλθλεσ και εντελϊσ αντίςτοιχα 

ςυνδεδεμζνεσ και οι αντίςτοιχεσ περιοχζσ ςυςπειρϊςεωσ ςχθματίηουν ορατοφσ δίςκουσ 

χρϊςεωσ (χρωμομερίδία). Γι' αυτό και τα γιγαντιαία χρωμοςϊματα λζγονται και 

πολυταινικά. Θ πολυταινία δεν πρζπει να ςυγχζεται με τον πολυπλοειδιςμό, ςτον οποίο ο 

αρικμόσ των χρωμοςωμάτων είναι πολλαπλάςιοσ του βαςικοφ. Σο φαινόμενο αυτό 

οφείλεται ςε ατελι μίτωςθ ςτθν οποία οι χρωματίδεσ διαχωρίηονται αλλά χωρίσ να 

επακολουκιςει διαίρεςθ του πυρινα και του κυτταροπλάςματοσ. Πολυπλοειδιςμόσ 

ςυμβαίνει ςε είδθ όλων των ομάδων των φυτϊν, ενϊ ςτα ηϊα είναι ςπάνιοσ. 

Σα γιγαντιαία χρωμοςϊματα βρίςκονται ςτα κφτταρα των ςιελογόνων αδζνων 

οριςμζνων δίπτερων εντόμων (γζνοσ Drosophila, Chironomus, κ.λπ.) και μάλιςτα όταν αυτά 

βρίςκονται ςτο ςτάδιο τθσ προνφμφθσ. Τπάρχουν όμωσ και ςε κφτταρα άλλων ιςτϊν, όπωσ 

ςτο ζντερο, ςτα νεφρικά ςωλθνάρια κ.λπ. Οι ιςτοί που ζχουν γιγαντιαία χρωμοςϊματα 

αυξάνονται επειδι μεγαλϊνει το μζγεκοσ και όχι ο αρικμόσ των κυττάρων τουσ. τα 

κφτταρα αυτά το κάκε γιγαντιαίο χρωμόςωμα ςυνάπτεται με το ομόλογο του, ζτςι που ο 

διπλοειδισ αυτόσ πυρινασ να μοιάηει με απλοειδι. ε πολλά είδθ τα κεντρομερίδια όλων 

των χρωμοςωμάτων βρίςκονται το ζνα κοντά ςτο άλλο κι ζχουν τθ μορφι μιασ ςυμπαγοφσ 

μάηασ που λζγεται χρωμόκεντρο. 

Ζνα γιγαντιαίο χρωμόςωμα εμφανίηει με κατάλλθλθ χρϊςθ χρωματικά και 

αχρωματικά τμιματα. Σα πρϊτα φαίνονται ςαν δίςκοι (ηϊνεσ) ποικίλου πάχουσ και τ' άλλα 

ςαν ενδιάμεςεσ περιοχζσ. Οι χρωματικοί δίςκοι είναι τα χρωμομερίδια και ζχουν DNA και 

ιςτόνεσ ςε μεγάλο ποςοςτό, ενϊ ςτισ ενδιάμεςεσ περιοχζσ θ περιεκτικότθτα ςε τζτοια υλικά 

είναι μικρι. ε διάφορεσ κζςεισ των γιγαντιαίων χρωμοςωμάτων παρατθροφνται παροδικζσ 

διογκϊςεισ - "φοφςκεσ" (Puffs). Αυτζσ, όπωσ ζδειξε ο Beerman, διαφζρουν από ιςτό ςε 

ιςτό, ενϊ τα χρωμομερίδια παραμζνουν ςτακερά. Αυτό ςυμβαίνει γιατί τα χρωμομερίδια 

αντιςτοιχοφν ςτθν φπαρξθ γονιδίων ενϊ οι διογκϊςεισ ςε μεγάλθ ενεργότθτα που είναι 

ςυνάρτθςθ τθσ διαφοροποίθςθσ. Οι περιοχζσ αυτζσ (φοφςκεσ) είναι κζςεισ ζντονθσ 

ςφνκεςθσ RNA (mRNA). Ενδείξεισ γι' αυτό ζχουν δοκεί με πειράματα αυτοραδιογραφίασ 

μετά από ενςωμάτωςθ 3Θ-oυριδίνθσ και από τθν καταςταλτικι πάνω ςτισ φοφςκεσ 

επίδραςθ τθσ ακτινομυκίνθσ D. 
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Α2. Καρυότυποσ 

Σα χρωμοςϊματα ενόσ οργανιςμοφ γνωρίηουμε ότι παίρνουν τo μεγαλφτερο τουσ μζγεκοσ 

ςτο ςτάδιο  τθσ μετάφαςθσ - ανάφαςθσ. Εάν λοιπόν ζχουμε ζνα ιςτό του οποίου τα κφτταρα 

διαιροφνται και τουσ προςκζςουμε το αντιδραςτιριο κολχικίνθ, θ κυτταρικι διαίρεςθ κα 

ςταματιςει ςτο ςτάδιο τθσ μετάφαςθσ. Σο αντιδραςτιριο κολχικίνθ ζχει τθ δυνατότθτα ς' 

ζνα πλθκυςμό κυττάρων που διαιρείται, με αςφγχρονο κατά βάςθ τρόπο, να επιτρζπει ςτα 

κφτταρα να ειςζρχονται ςτθν διαίρεςθ κανονικά αλλά να μθν προχωροφν ςτα υπόλοιπα 

ςτάδια τθσ διαίρεςθσ τουσ. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα να ζχουμε πολλά κφτταρα ςτο 

ςτάδιο τθσ μετάφαςθσ. τα κφτταρα αυτά ζχουμε τθ δυνατότθτα ςπάηοντασ τισ μεμβράνεσ 

με κάποιο τρόπο (ομογενοποίθςθ) ν' απομονϊςουμε τα χρωμοςϊματα. Σα χρωμοςϊματα 

αυτά μποροφμε να τα χρωματίςουμε και να τα φωτογραφίςουμε. τθν ςυνζχεια κόβουμε 

κάκε ζνα χρωμόςωμα από τθ φωτογραφία, κατόπιν ταιριάηουμε τα ομολογά τουσ, τα 

τοποκετοφμε ςφμφωνα με το μζγεκοσ τουσ και τα αρικμοφμε.  Ζτςι το μεγαλφτερο ηευγάρι 

ομόλογων χρωμοςωμάτων παίρνει τον αρικμό 1 και το μικρότερο για τον άνκρωπο παίρνει 

τον αρικμό 22 ανάλογα με το μζγεκοσ. Δεν αρικμοφμε τα φυλετικά χρωμοςϊματα που 

ςυμβολίηονται με Χ και Ψ γιατί διαφζρουν ωσ προσ το μζγεκοσ τουσ και γι' αυτό 

τοποκετοφνται ςτα αντίςτοιχα ςε μζγεκοσ χρωμοςϊματα. Σελειϊνοντασ αυτι τθν 

επεξεργαςία των χρωμοςωμάτων ενόσ οργανιςμοφ τότε λζμε ότι ζχουμε απεικονίςει τον 

καρυότυπό του. Μελετϊντασ τον καρυότυπο ενόσ ατόμου μποροφμε να διαπιςτϊςουμε 

οριςμζνεσ χρωμοςωμικζσ ανωμαλίεσ, όπωσ είναι για παράδειγμα τα γνωςτά μασ ςφνδρομα. 

 

 
Καρυότυποσ αρςενικοφ ατόμου ανκρϊπου μετά από χρϊςθ με Giemsa 
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B. Πειραματικό μζροσ 

τθν άςκθςθ αυτι κα απομονϊςουμε και κα παρατθριςουμε γιγαντιαία χρωμοςϊματα 

από τθ λάρβα (προνφμφθ) τθσ Drosophila virilis. Από το μπουκάλι καλλιζργειασ τθσ 

Drosophila virilis επιλζγουμε μία λάρβα (Εικ. 1) μεγάλου μεγζκουσ (ςυνικωσ από αυτζσ που 

κυκλοφοροφν ςτα τοιχϊματα του μπουκαλιοφ) και τθν τοποκετοφμε ςε μία 

αντικειμενοφόρο πλάκα, ςτθν οποία ζχουμε ιδθ προςκζςει μια ςταγόνα ιςότονου 

διαλφματοσ (διάλυμα Ringer’s). 

' αυτό το ςθμείο τοποκετοφμε τθν αντικειμενοφόρο με τθν λάρβα κάτω από το 

ςτερεομικροςκόπιο (ολόκλθρθ θ διαδικαςία κα γίνει με τθν βοικεια του ςτερεοςκοπίου). 

Όλα τα εςωτερικά όργανα τθσ λάρβασ είναι ςχεδόν λευκά και φαίνονται καλφτερα ςε 

μαφρο φόντο, που φροντίηουμε να υπάρχει ςτο ςτερεοςκόπιο, αναγνωρίηουμε το 

μπροςτινό μζροσ (κεφαλι) και το οπίςκιο μζροσ (Εικ. 1).  

 
Εικόνα 1. Λάρβεσ του δίπτερου εντόμου Drosophila virilis 

Για τον διαχωριςμό των ςιελογόνων αδζνων χρθςιμοποιοφνται βελόνεσ ανατομίασ. 

Σοποκετοφμε τθ μία ςτο μζςο του ςϊματοσ τθσ λάρβασ, και τθν άλλθ ςτθν βάςθ τθσ 

κεφαλισ (Εικ. 2). τθ ςυνζχεια τραβοφμε ελαφρά τθ βελόνα που είναι τοποκετθμζνθ ςτθ 

βάςθ τθσ κεφαλισ ϊςτε να ςπάςει θ λάρβα ςτθν ζνωςθ κεφαλισ-ςϊματοσ, με αποτζλεςμα 

να ελευκερωκοφν τα εςωτερικά όργανα και μαηί τουσ οι ςιελογόνοι αδζνεσ που μασ 

ενδιαφζρουν (Εικ. 3). 

 
Εικόνα 2. χθματικι αναπαράςταςθ των οργάνων τθσ λάρβασ του εντόμου Drosophila  
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Τρόποσ απομόνωςησ των ςιελογόνων αδζνων 

Θ αναγνϊριςθ των ςιελογόνων αδζνων γίνεται βάςει δφο κυρίωσ χαρακτθριςτικϊν 

ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα όργανα και από τα κομμάτια λίπουσ που κα παρατθριςουμε ςτο 

μικροςκόπιο: 

 ε κάκε λάρβα υπάρχουν δφο ςιελογόνοι αδζνεσ ςε ςχιμα ροπάλου. το άκρο 

κάκε τζτοιου ροπάλου υπάρχει ζνασ μίςχοσ-αγωγόσ, οι δφο αυτοί μίςχοι - αγωγοί 

ενϊνονται μεταξφ τουσ ς’ ζναν και αυτόσ είναι ενωμζνοσ ςτθ βάςθ τθσ κεφαλισ (Εικ. 4).  

Ζνα άλλο χαρακτθριςτικό είναι ότι ςε μαφρο φόντο το χρϊμα τουσ εμφανίηεται 

γκριηωπό. Οι ςιελογόνοι αδζνεσ αποτελοφνται από μεγάλα κφτταρα με κοκκϊδθ εμφάνιςθ. 

υνικωσ ςτα πίςω άκρα τουσ είναι ενωμζνοι εξωτερικά με κομμάτια λίπουσ, τα οποία είναι 

εντελϊσ λευκά και θ υφι τουσ είναι μικροκυψελλοειδισ ενϊ το ςχιμα τουσ είναι 

ακακόριςτο (Εικ. 4). 

 
Εικόνα 3. χθματικι αναπαράςταςθ των οργάνων τθσ λάρβασ του εντόμου Drosophila ςε πλάγια (Α) 

και ςε ραχιαία (Β) όψθ 
 

φγχυςθ των ςιελογόνων αδζνων είναι δυνατόν να γίνει και με κομμάτια εντζρου 

που πικανόν να ζχουμε κόψει κατά τθν ανατομία. ' αυτι τθν περίπτωςθ κα πρζπει να 

προςζξουμε το ςχιμα. Σο ζντερο είναι ιςοπαχζσ και ενϊ πικανόν να μοιάηουν ςτο χρϊμα, 

διαφζρουν χαρακτθριςτικά ςτθν υφι, δθλ. οι ςιελογόνοι αδζνεσ αποτελοφνται από μεγάλα 

κφτταρα με κοκκϊδθ εμφάνιςθ ςε αντίκεςθ με το ζντερο, με αποτζλεςμα να εμφανίηεται 

διαφορετικά. 

 
Εικόνα 4. Απομονωμζνοι ςιελογόνοι αδζνεσ 
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Αφοφ λοιπόν απομονϊςουμε τουσ αδζνεσ από τα υπόλοιπα όργανα και από τα 

κομμάτια λίπουσ, με τθν βοικεια των δφο ανατομικϊν βελονϊν τουσ μεταφζρουμε ςε 

κακαρι αντικειμενοφόρο ςτθν οποία ζχουμε τοποκετιςει διάλυμα Ringer’s. Μόλισ 

ςυγκεντρϊςουμε 3-4 ηευγάρια ςιελογόνων αδζνων αφαιροφμε το ιςότονο διάλυμα  

Ringer’s με διθκθτικό χαρτί (με μεγάλθ προςοχι για να μθν προςροφθκοφν και οι 

ςιελογόνοι αδζνεσ) και προςκζτουμε μια ςταγόνα διαλφματοσ αλκοόλθσ-οξικοφ οξζοσ ςε 

αναλογία (1:1) για ελάχιςτο χρόνο (το ςτερεωτικό εξατμίηεται εφκολα). τθ ςυνζχεια 

προςκζτουμε δφο ςταγόνεσ χρωςτικισ ορςεΐνθσ (2g ορςεΐνθσ ςε 100ml γαλακτικοφ/οξικοφ 

1:1). 

το ςθμείο τθσ αντικειμενοφόρου που ζχουν τοποκετθκεί οι ςιελογόνοι αδζνεσ και 

ςτθν κάτω επιφάνεια τθσ ςχθματίηουμε ζνα μικρό κφκλο με μολφβι που να περιλαμβάνει 

μζςα το παραςκεφαςμα. Μετά από 12 περίπου λεπτά μποροφμε να δοφμε το 

παραςκεφαςμα αφοφ τοποκετιςουμε μία καλυπτρίδα. Για να γίνει αυτό τοποκετοφμε το 

παραςκεφαςμα πάνω ςε διθκθτικό χαρτί και πιζηουμε δυνατά τθν καλυπτρίδα με τον 

αντίχειρα προςζχοντασ να μθν μετακινθκοφν οι ςιελογόνοι αδζνεσ πάνω ςτθν 

αντικειμενοφόρο. Με τον τρόπο αυτό ςπάηουν οι ςιελογόνοι αδζνεσ και οι μεμβράνεσ των 

κυττάρων τουσ με αποτζλεςμα να ελευκερϊνονται τα γιγαντιαία χρωμοςϊματα. 

Σο παραςκεφαςμα αυτό όπωσ είναι το παρατθροφμε ςτο φωτονικό μικροςκόπιο και 

ςε όλεσ τισ δυνατζσ μεγεκφνςεισ. Εάν ζχουμε φτιάξει καλό παραςκεφαςμα κα πρζπει να 

δοφμε ςτο μικροςκόπιο τα γιγαντιαία χρωμοςϊματα και να αναγνωρίςουμε τθν περιοχι 

του κεντρομεριδίου και τα χρωμομερι πολφ καλά. (Εικ. 5). 

 
Εικόνα 5. Σα τζςςερα γιγαντιαία χρωμοςϊματα του Δίπτερου D. melanogaster όπου απεικονίηονται 

οι αριςτεροί και δεξιοί βραχίονεσ κάκε χρωμοςϊματοσ (εκτόσ τουσ 4ου). τθ δεξιά εικόνα 

απεικονίηονται τα πολυταινικά χρωμοςϊματα όπωσ εμφανίηονται μετά τθν πειραματικι διαδικαςία 

(x 1.000). 
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