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1. Πποεηοιμαζία ιζηού 

 

 Γζα ηδκ απμιυκςζδ πνςιαηίκδξ πνδζζιμπμζμφιε εφιμ αδέκα, ηαηά πνμηίιδζδ απυ 

κεανυ εδθοηυ ιμζπάνζ.  

 Καεανίγμοιε ημκ αδέκα απυ ημοξ πενζαάθθμκηεξ ζζημφξ ηαζ ημκ λεπθέκμοιε ιε  

0.1 Μ ηζηνζημφ καηνίμο.  

 Κυαμοιε ζε υζμ ημ δοκαηυ ιζηνυηενα ημιιάηζα ημκ ζζηυ ηαζ ημκ μιμβεκμπμζμφιε. 

 

 

2. Απομόνυζη πςπήνυν  

 

 Οιμβεκμπμζμφιε πενίπμο 5 g ζζημφ ζε 50 mL Ηζυημκμο Ροειζζηζημφ Γζαθφιαημξ (ΗΡΓ), 

ιε ηδκ αηυθμοεδ ζφζηαζδ:  

 

250 mΜ ζαηπανυγδ  
  50 mM Tris-HCl pΖ 6.8  

  25 mM KCl 

    5 mL MgCl2 x 6H2O 
    2 mM NaHSO3  

 

 Γζδεμφιε ημ μιμβεκμπμίδια δφμ έςξ ηνεζξ θμνέξ ιε δζπθέξ ή ηεηναπθέξ βάγεξ χζηε κα 

αθαζνεεμφκ ηα ιεβάθα ημιιάηζα ζζημφ πμο δεκ έπμοκ μιμβεκμπμζδεεί. Οζ βάγεξ πνέπεζ 

κα δζαπμηίγμκηαζ ιε ημ νοειζζηζηυ δζάθοια (ΗΡΓ) πνζκ απυ ηδ πνήζδ ηαζ κα 
ζηναββίγμκηαζ.  

 Φοβμηεκηνμφιε ημ δζήεδια ζηζξ 5.000 rpm βζα 10 min ζε ροπυιεκδ θοβυηεκηνμ.  

 Δπακαδζαθοημπμζμφιε ημ ίγδια ζε 20 mL ζζυημκμο νοειζζηζημφ δζαθφιαημξ (ΗΡΓ). Ζ 

θάζδ αοηή βίκεηαζ ιε ιεβάθδ πνμζμπή ιε βοάθζκμ νααδί πμο έπεζ ζημ άηνμ ημο 

θαζηζπέκζμ ηάθοιια. Ζ δζαθοημπμίδζδ πνέπεζ κα είκαζ πμθφ ηαθή.  

 Φοβμηεκηνμφιε ζηζξ 3.500 rpm βζα 10 min ζε ροπυιεκδ θοβυηεκηνμ. 
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3. Απομόνυζη σπυμαηίνηρ  

 
Ζ θφζδ ηςκ πονήκςκ πναβιαημπμζείηαζ ζε οπυημκμ δζάθοια 0.01 Μ EDTA ηαζ ζε 

ακαθμβία 6/8 υβηςκ δζαθφιαημξ ζε ζπέζδ ιε ημ ίγδια. Ζ θφζδ εα πνέπεζ κα βίκεηαζ πμθφ 

απαθά ηαζ ιε πμθφ πνμζμπή, χζηε κα δζαηδνδεμφκ αηέναζα ηα κμοηθεμζχιαηα. 

 
 

4. Κάλςτη πλεγμάηυν με πλαζηικό 

Γζα ηδκ παναηήνδζδ ιε ανκδηζηή πνχζδ απμιμκςιέκμο οθζημφ (ιαηνμιμνίςκ, 

μνβακζδίςκ, ιειανακχκ, ιζηνμμνβακζζιχκ η.α.) ζε δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ απαζηείηαζ δ 

ηάθορδ ηδξ ιζαξ απυ ηζξ δφμ υρεζξ ημο πθέβιαημξ ιε πθαζηζηυ θζθι (ή ηαζ άκεναηα),. 

οκήεςξ πνδζζιμπμζείηαζ δζάθοια 0.1 έςξ 0.5% Formvar ζε δζπθςνμαζεοθέκζμ ή 

πθςνμθυνιζμ.  

Πνςηυημθθμ ηάθορδξ πθεβιάηςκ ιε δζάθοια Formvar 

 ε μβημιεηνζηυ δμπείμ δζαθφμοιε 0.5 g ζηυκδξ Formvar ζε 100 mL δζπθςνμαζεοθέκζμ ή 

πθςνμθυνιζμ. Αθήκμοιε κα ακαδεφεηαζ βζα 12 χνεξ, ηοθζβιέκμ ζε αθμοιζκυπανημ χζηε 

κα πνμζηαηεφεηαζ απυ ημ θςξ. Καεανίγμοιε πμθφ ηαθά ιζα ακηζηεζιεκμθυνμ ιε 70% 

αζεοθζηή αθημυθδ ηαζ ηδ ζηεβκχκμοιε αιέζςξ. 

 Σμπμεεημφιε ημ δζάθοια ζημ εζδζηυ δμπείμ βζα ηζξ ακηζηεζιεκμθυνμοξ ηαζ ημπμεεημφιε 

ηδκ ηάεε ακηζηεζιεκμθυνμ ζημ δμπείμ βζα 1 .́ Δικ 1.1. 

 Απμιαηνφκμοιε απγά (7-10”) ηδκ ακηζηεζιεκμθυνμ απυ ημ δμπείμ ηαζ ηδκ αθήκμοιε κα 

ζηεβκχζεζ βζα 10 θεπηά. Δικ 1.2. 

 Με έκα λονάθζ, πανάγμοιε ηαθά ηζξ άηνεξ ηδξ ακηζηεζιεκμθυνμο Δικ 1.3. 

 

Δικ. 1. Κάθορδ ακηζηεζιεκμθυνμο ιε πθαζηζηυ  

 ε έκα ιεβάθμ δμπείμ ημπμεεημφιε απεζηαβιέκμ κενυ ηαζ ημπμεεημφιε ηδκ 

ακηζηεζιεκμθυνμ, ζε βςκία πενίπμο 45
μ
. Παναηδνμφιε ημ θζθι ημο πθαζηζημφ κα 

απμημθθάηαζ απυ ηδκ ακηζηεζιεκμθυνμ. Δικ 2.1. Σμ πάπμξ ημο θζθι ακηζηαημπηνίγεηαζ 

ζημ πνχια ημο. Σμ ζδακζηυ πνχια είκαζ ημ βηνζ/θεοηυ, εκχ ημ ηίηνζκμ/ιςα οπμδεζηκφεζ 

υηζ δεκ είκαζ ανηεηά θεπηυ. 

 ημ παναπάκς θζθι πθαζηζημφ ημπμεεημφιε ηα πθέβιαηα ιε ηδ ιαη υρδ πνμξ ημ 

πθαζηζηυ, αθμφ πνχηα ηα έπμοιε ηάκεζ οδνυθζθα ζε δζάθοια 0.1% HCl. Δικ 2.2. 

 Σέθμξ, ιε ηδ αμήεεζα εκυξ ημιιαηζμφ Parafilm «ρανεφμοιε» ημ θζθι ιε ηα πθέβιαηα, 

Δικ 2.3. ηαζ ηα αθήκμοιε κα ζηεβκχζμοκ ζε λδνακηήνα βζα 1-2 χνεξ.  
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Δικ. 2. Κάθορδ πθεβιάηςκ ιε πθαζηζηυ Formvar 

5. Μεηαθοπά ηηρ σπυμαηίνηρ ζε πλέγμα ΗΜ 

 

 ε έκα ημιιάηζ parafilm νίπκμοιε ιζα ζηαβυκα απυ ημ δζάθοια ηδξ απμιμκςιέκδξ 

πνςιαηίκδξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ιε ηδ αμήεεζα ιζαξ θεπηήξ θααίδαξ, ημπμεεημφιε πάκς ηδξ 
ημ πθέβια, ιε ηδκ ηαθοιιέκδ ιε πθαζηζηυ πθεονά ζε επαθή ιε ηδ ζηαβυκα.  

 Αθήκμοιε βζα 1-2 min.  

 Απμιαηνφκμοιε ημ πθέβια ζένκμκηαξ ημ πάκς ζηδ ζηαβυκα ηδξ πνςιαηίκδξ ηαζ ημ 

λεπθέκμοιε ιε 1-2 ζηαβυκεξ dΖ2Ο.  

 ηεβκχκμοιε ημ πθέβια ζφνμκηάξ ημ εθαθνά πάκς ζε δζδεδηζηυ πανηί, απυ ηδκ πθεονά 

πμο δεκ θένεζ ημ αζμθμβζηυ οθζηυ. 
 

Μέθοδορ Miller 

Μία παναθθαβή ηδξ ιεηαθμνάξ ηδξ πνςιαηίκδξ ζε πθέβιαηα απμηεθεί δ ιέεμδμξ 

Miller, δ μπμία  πνμτπμεέηεζ ηδ πνήζδ εζδζημφ εαθάιμο απυ plexiglas ηαζ πενζβνάθεηαζ ζηδ 
ζοκέπεζα: 

 

 ε 0.1mL πνςιαηίκδξ πνμζεέημοιε 0.1mL δζαθφιαημξ 0.1 Μ ζαηπανυγδξ - 10% 

θμνιαθδεΰδδξ. 

 Γειίγμοιε ιε 4 mL δζαθφιαημξ ζαηπανυγδξ - θμνιαθδεΰδδξ ημκ εζδζηυ εάθαιμ απυ 

plexiglas. Σμπμεεημφιε ημ πθέβια ιέζα ζημ εάθαιμ ηαζ πνμζεέημοιε 30 ιL απυ ημ 

δζάθοια ηδξ πνςιαηίκδξ. 

 Σμπμεεημφιε ημ εάθαιμ ζε πθαζηζημφξ ζςθήκεξ θοβμηέκηνμο.  

 Φοβμηεκηνμφιε βζα 20 min ζηζξ 2.000 rpm ζε ηεθαθή ΖΒ4 ιε ιεηαααθθυιεκδ ηθίζδ 

ζςθήκςκ. 

 Ββάγμοιε ημ εάθαιμ απυ ημ ζςθήκα θοβμηέκηνμο, ημκ ακαπμδμβονίγμοιε ηαζ 

αθαζνμφιε ημ πθέβια ιε θααίδα. Σμ αοείγμοιε βζα θίβμ ζε δζάθοια photo-flo.  

 ηεβκχκμοιε ημ πθέβια ζε δζδεδηζηυ πανηί. 

 

 

6. Μονιμοποίηζη ηηρ σπυμαηίνηρ 

 

 Ζ ιμκζιμπμίδζδ βίκεηαζ ζε δζάθοια 0.1% βθμοηαναθδεΰδδξ.  

 Σμπμεεημφιε ζε 1 ζηαβυκα βθμοηαναθδεΰδδξ ημ πθέβια, απυ ηδκ πθεονά πμο οπάνπεζ ημ 

οθζηυ.  

 Αθήκμοιε 1 -2 min. 

 Ξεπθέκμοιε ημ πθέβια ημπμεεηχκηαξ ημ ζε ιζα έςξ δφμ ζηαβυκεξ απεζηαβιέκμο κενμφ 

ηαζ ημ ζηεβκχκμοιε πνμζεηηζηά ζε δζδεδηζηυ πανηί, απυ ηδκ πθεονά πμο δεκ οπάνπεζ 
οθζηυ. Πενζιέκμοιε 2-5 min, πνμηεζιέκμο κα ζηεβκχζεζ ηεθείςξ. 
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7. Απνηηική σπώζη ηηρ σπυμαηίνηρ 

  
Σα πενζζζυηενα αζμθμβζηά οθζηά πανμοζζάγμοκ ιζηνή ακηίεεζδ ζε ζπέζδ ιε ημ 

πενζαάθθμκ ημοξ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ, δ ιζηνμζημπζηή παναηήνδζή ημοξ επζαάθθεζ ηδ πνήζδ 

πμζηίθςκ πνςζηζηχκ. Γζα ηδκ παναηήνδζδ αζμθμβζηχκ οθζηχκ ιε ηδ αμήεεζα θςημκζηήξ 

ιζηνμζημπίαξ, μζ ακηζεέζεζξ εκζζπφμκηαζ ιε ηδ πνήζδ έβπνςιςκ πνςζηζηχκ, μζ μπμίεξ 
απμννμθμφκ εηθεηηζηά ζοβηεηνζιέκα ιήηδ ηφιαημξ ημο θςηυξ. Καηά ηδκ παναηήνδζδ ζε 

δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ, ηα δθεηηνυκζα απμννμθμφκηαζ εθάπζζηα απυ ηζξ αζμθμβζηέξ δμιέξ ηαζ 

έηζζ μζ ακηζεέζεζξ αολάκμκηαζ, ηονίςξ, ιέζς ηδξ ζηέδαζδξ ηςκ δθεηηνμκίςκ. Ζ ζηέδαζδ 
πναβιαημπμζείηαζ ιε ηδ πνήζδ δθεηηνμκζυποηκςκ «πνςζηζηχκ», ηονίςξ αανέα ιέηαθθα, ιε 

ιεβάθμ αημιζηυ ανζειυ. Πνμηεζιέκμο κα βίκεζ παναηήνδζδ ζοζηαηζηχκ, ημ ιέβεεμξ ηςκ μπμίςκ 

είκαζ ιζηνυηενμ απυ ημ πάπμξ ηςκ ημιχκ (500Å), π.π. ζμί, θάβμζ, νζαμζχιαηα, ζκίδζα η.α., 
επζκμήεδηε απυ ημκ Hall ημ 1955 ηαζ ακαπηφπεδηε θίβα πνυκζα ανβυηενα απυ ημοξ Brenner ηαζ 

Horne, δ ιέεμδμξ ηδξ απνηηικήρ σπώζηρ. φκημια, δ ηεπκζηή ηδξ ανκδηζηήξ πνχζδξ 

εθανιυζηδηε ηαζ ζε άθθα αζμθμβζηά ζςιαηίδζα, υπςξ εκαζςνήιαηα εκγφιςκ, πνςηεσκχκ ηαζ 

ζοζηαηζηχκ ιε ιέβεεμξ απυ 200 kDa έςξ ανηεηά MDa, ηαεχξ ηαζ ζε απμιμκςιέκα ηοηηανζηά 
μνβακίδζα, ηιήιαηα ιειανακχκ, ηοηηανζηά ημζπχιαηα ααηηδνίςκ ηαζ ζκζδζαηχκ πνςηεσκζηχκ 

δμιχκ δζαθυνςκ ηφπςκ. 

H ιέεμδμξ ηδξ ανκδηζηήξ πνχζδξ ζηδνίγεηαζ ζηδκ πνμζνυθδζδ ιμνίςκ ηδξ 
δθεηηνμκζυποηκδξ «πνςζηζηήξ», ηυζμ ζημ πενίβναιια ηδξ δμιήξ, υζμ ηαζ ιέζα ζε ηοπυκ 

ημζθυηδηεξ. Οοζζςδχξ, δ δθεηηνμκζυποηκδ «πνςζηζηή» πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ανκδηζηή 

πνχζδ πενζαάθθεζ, οπμζηδνίγεζ ηαζ δζαπενκά ηα οδαηζηά δζαιενίζιαηα ηςκ αζμθμβζηχκ 
ζοζηαηζηχκ. οκεπχξ, ζπδιαηίγεηαζ έκα δθεηηνμκζυποηκμ εηιαβείμ ηαζ έηζζ, δ εζηυκα ηδξ 

πναβιαηζηήξ δμιήξ πμο ζηζαβναθείηαζ ιεηά ηδ ζηέδαζδ ηςκ δθεηηνμκίςκ απυ ημ αανφ ιέηαθθμ 

είναι απνηηική (Δικ.3).  
 

 
Δικ. 3. Γζαβναιιαηζηή απεζηυκζζδ ηςκ ζηαδίςκ ηδξ «ανκδηζηήξ πνχζδξ». Α. Πνμζνυθδζδ ηςκ ιμνίςκ (Γ) 

ζε πθαζηζηυ οπυζηνςια (Τ) επάκς ζε πθέβια (Π). Β. Πνμζεήηδ ζηαβυκαξ «πνςζηζηήξ» (π.π. 2% μλζημφ 

μονακοθίμο). Γ. Αθαίνεζδ ζηαβυκαξ ιε δζδεδηζηυ πανηί, μπυηε ηα ιυνζα ηδξ πνςζηζηήξ ηνοζηαθθχκμκηαζ 

ιέζα ζε πηοπέξ ηςκ δμιχκ. Αημθμοεεί παναηήνδζδ ζημ δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ. Γ. Κάημρδ ηδξ 

ηαηακμιήξ ηδξ πνςζηζηήξ ζε ιζα δζζημεζδή δμιή ιε ημζθυηδηα ζημ ιέζμ ηδξ. Δ. Πθάβζα υρδ ηδξ 

ηαηακμιήξ ηδξ πνςζηζηήξ. 
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Σμ ηλεκηπονιόπςκνο μόπιο δεκ πνέπεζ κα πνμηαθεί αθθμζχζεζξ ζηα οπυ ελέηαζδ 

αζμθμβζηά δείβιαηα. Γεκζηυηενα, πνδζζιμπμζμφκηαζ δζάθμνεξ «πνςζηζηέξ» ηαζ δ επζθμβή ηδξ 

ηαηάθθδθδξ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηή. Γζα πανάδεζβια, ζε ιεθέηδ βζα ακίπκεοζδ ζχκ ιε ηδ 

ιέεμδμ ηδξ ανκδηζηήξ πνχζδξ ζε θφθθα κεηνμφ θοημφ, ιζα πνχζδ απμηάθορε ζμφξ ιε ζθαζνζηυ 

ζπήια, εκχ ιζα άθθδ ζμφξ ιε νααδμεζδέξ ζπήια. Σμ επζαεααζςιέκμ ζοιπέναζια ήηακ υηζ ημ θοηυ 

έπαζπε απυ δφμ δζαθμνεηζημφξ ζμφξ. Σα ηονζυηενα δζαθφιαηα ανκδηζηήξ πνχζδξ ακαβνάθμκηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοκήεςξ ζηδ ιμνθή οδαηζηχκ δζαθοιάηςκ, ζοβηέκηνςζδξ 

1%-3%. 

Κοινά Γιαλύμαηα Απνηηικήρ Χπώζηρ 

Uranyl acetate 

Uranyl formate 

Sodium/potassium phosphotungstate 

Sodium/potassium silicotungstate 

Ammonium molybdate 

Γζάθοια οξικού οςπανςλίος 

Ζ πζμ δζαδεδμιέκδ «πνςζηζηή» είκαζ οδαηζηυ δζάθοια 1 έςξ 3% μλζημφ μονακοθίμο, ιε 

pH 4.2 έςξ 4.5 (πνέπεζ κα ζδιεζςεεί υηζ ζε pH ιεβαθφηενμ ημο 5.0 ημ δζάθοια ημο μλζημφ 

μονακοθίμο ηαεζγάκεζ). Σμ μλζηυ μονακφθζμ πανμοζζάγεζ επίζδξ ημ πθεμκέηηδια υηζ δνα 
ηαοηυπνμκα ηαζ ςξ ιμκζιμπμζδηήξ. Λυβς ημο παιδθμφ pH, δεκ είκαζ ηαηάθθδθμ βζα ζςιαηίδζα 

πμο είκαζ αζηαεή ζε υλζκα πενζαάθθμκηα. Σμ βεβμκυξ αοηυ ιπμνεί κα ακηζιεηςπζζηεί ιε ακάιζλδ 

ημο μλζημφ μονακοθίμο ιε μλαθζηυ μλφ, πμο μδδβεί ζε μλαθζηυ μονακφθζμ, ημ pH ημο μπμίμο 
ιπμνεί κα νοειζζηεί ζε πενζζζυηενμ μοδέηενα επίπεδα. Σμ ιεζμκέηηδια ζηδκ πενίπηςζδ αοηή 

είκαζ υηζ ημ δζάθοια ημο μλαθζημφ μονακοθίμο δίκεζ ιζα ημηηζχδδ φθδ ζημ δείβια αθμφ 

ζηεβκχζεζ. Σμ μλζηυ μονακφθζμ πανάβεζ ηζξ εζηυκεξ ιε ηδκ ορδθυηενδ δθεηηνμκζηή ποηκυηδηα 
ηαζ ακηίεεζδ, ηαεχξ ηαζ ιε ημ παιδθυηενμ ηυηημ ζε ζπέζδ ιε ηζξ άθθεξ «πνςζηζηέξ». H 

ανκδηζηή πνχζδ ιε δζάθοια μλζημφ μονακοθίμο έπεζ διακπιηικό όπιο 2,5 nm, εθυζμκ ηυζμ 

πενίπμο είκαζ ημ ιέβεεμξ ηςκ ηνοζηάθθςκ πμο ζπδιαηίγεζ δ πνςζηζηή. 

 
Γζάθοια οςδέηεπος θωζθοποβολθπαμικού οξέορ 

Υνδζζιμπμζείηαζ οδαηζηυ δζάθοια ζε ζοβηέκηνςζδ 1% έςξ 3% ηαζ ημ pH νοειίγεηαζ ζηδκ 

ηζιή 7, ιε πνμζεήηδ οδνμλεζδίμο ημο καηνίμο. Σμ νυθμ ημο αανέςξ ιεηάθθμο ζηδ πνχζδ αοηή 

έπεζ ημ αμθθνάιζμ, ιε αημιζηυ ανζειυ Ε=74. Πνυηεζηαζ βζα ιζα πνήζζιδ «πνςζηζηή» ζε πμθθέξ 

πενζπηχζεζξ, ηονίςξ βζα ζμφξ πμο δζαπςνίγμκηαζ ζε παιδθυ pH, αθθά δεκ πνμζθένεζ ακηζεέζεζξ 

ακηίζημζπεξ ημο μλζημφ μονακοθίμο.  

Γζάθοια αμμωνιακού μολςβδενίος 

Παναζηεοάγεηαζ οδαηζηυ δζάθοια ζε ζοβηέκηνςζδ απυ 1 έςξ 2%, εκχ ημ pH ιπμνεί κα 

νοειζζηεί απυ 5 έςξ 7, ιε ηδκ πνμζεήηδ οδνμλεζδίμο ημο καηνίμο. ε pH ιεβαθφηενμ ημο 7 

ιπμνεί κα πνμηφρμοκ ηνφζηαθθμζ ιεηά ημ ζηέβκςια. Υνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ βζα ηδκ ανκδηζηή 

πνχζδ ζχκ, ηαεχξ ηαζ θζπμζςιάηςκ, ηονίςξ βζα ηδκ ακάθοζδ ηδξ φπανλδξ  εθαζιαημεζδχκ 

δμιχκ ζε μνζζιέκα ηοζηίδζα. Ζ πνχζδ αοηή πνδζζιμπμζείηαζ επίζδξ βζα ηδκ ανκδηζηή πνχζδ 

ηνομημιχκ (μζ μπμίεξ έπμοκ ένεεζ ζε εενιμηναζία δςιαηίμο) ιμκζιμπμζδιέκςκ ηοηηάνςκ. 
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Με ηδ ιέεμδμ ηδξ ανκδηζηήξ πνχζδξ είκαζ δοκαηή δ παναηήνδζδ ιαηνμιμνίςκ (Δζη. 4), 

ιειανακχκ, ιζηνμμνβακζζιχκ (Δζη. 5), ζκχκ ημθθαβυκμο ή ηαζ άθθςκ αζμιμνίςκ, πςνίξ ηδ 

δζαδζηαζία ηδξ έβηθεζζδξ ηαζ ηςκ ημιχκ. 

 Δικ.4. Ζθεηηνμκζμβναθζα κδιαηίςκ 

αηηζκδξ ιεηά απυ ανκδηζηή πνχζδ. Κάεε 

κδιάηζμ έπεζ δζάιεηνμ πενίπμο 8 nm ηαζ 

θαίκεηαζ κα απμηεθείηαζ απυ εθζημεζδείξ 

αθοζίδεξ ιμνίςκ ζθαζνζηήξ αηηίκδξ.  

 
Δικ.5. (Α) Ζθεηηνμκζμβναθία ιαζηζβμθυνμο ααηηδνίμο ιεηά 

απυ ανκδηζηή πνχζδ. (Β) Ζθεηηνμκζμβναθία ημο ζμφ ημο 

µςζασημφ ημο ηαπκμφ ιεηά απυ ανκδηζηή πνχζδ ιε δζάθοια 

θςζθμνμαμθθναιζημφ μλέμξ. 

 

οκμρίγμκηαξ, ηα πθεμκεηηήιαηα ηδξ ανκδηζηήξ πνχζδξ είκαζ δ ορδθή ακηίεεζδ ηαζ δ 
αφλδζδ ηςκ μνίςκ δζαηνζηζηυηδηαξ πμο επζηοβπάκμκηαζ, εκχ επζπθέμκ, δ πνμεημζιαζία ημο 

δείβιαημξ είκαζ ανηεηά εφημθδ ηαζ βνήβμνδ, πςνίξ κα απαζηεί ζδζαίηενμ ελμπθζζιυ. Σα ηονζυηενα 

ιεζμκεηηήιαηα ηδξ ανκδηζηήξ πνχζδξ αθμνμφκ ζημκ πενζμνζζιυ ηδξ δζαηνζηζηήξ ηδξ ζηακυηδηαξ, 
ζε ζπέζδ ιε άθθεξ ιεευδμοξ πνμεημζιαζίαξ δείβιαημξ βζα παναηήνδζδ ιέζς Ζθεηηνμκζηήξ 

ιζηνμζημπίαξ, ηαεχξ ηάης απυ ζδακζηέξ ζοκεήηεξ πενζμνίγεηαζ ζηα 20 Å ηαζ ζηδκ πζεακή 

δδιζμονβία ιδ ακηζπνμζςπεοηζηχκ απμηεθεζιάηςκ, θυβς ακμιμζυιμνθδξ ηαηακμιήξ ηδξ 

πνςζηζηήξ, ηαεχξ μνζζιέκεξ πενζμπέξ ημο δείβιαημξ εκδεπμιέκςξ κα ηαηαηναημφκ πενζζζυηενδ 
πνςζηζηή ηαζ έηζζ κα ειθακίγμκηαζ ιε ιεβαθφηενεξ ακηζεέζεζξ απυ υηζ πναβιαηζηά. 

 

 

Ππυηόκολλο σπώζηρ με οξικό οςπανύλιο 

Γζα ηδκ ανκδηζηή πνχζδ ιε μλζηυ μονακφθζμ δεκ είκαζ δζαεέζζιμ έκα βεκζηυ πνςηυημθθμ 

ιε εθανιμβή ζε υθα ηα απμιμκςιέκα αζμθμβζηά οθζηά. Ακηζεέηςξ, ημ πνςηυημθθμ 

πνμζανιυγεηαζ ακάθμβα ιε ημ αζμθμβζηυ οθζηυ ηαζ ιε ηνζηήνζμ ηδκ εζηυκα πμο θαιαάκμοιε ζημ 

δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ. οβηεηνζιέκα, δ ανκδηζηή πνχζδ πνςιαηίκδξ πναβιαημπμζείηαζ ςξ 

ελήξ: 

 Σμπμεεημφιε ημ πθέβια επάκς ζε ιζα ζηαβυκα 70% αζεοθζηήξ αθημυθδξ ηαζ 

ζηεβκχκμοιε ζε δζδεδηζηυ πανηί, υπςξ έπεζ ήδδ πενζβναθεί.  

 Μεηαθένμοιε ημ πθέβια επάκς ζε ιία ζηαβυκα πνςζηζηήξ, 0.01% μλζημφ μονακοθίμο ζε 

70% αζεοθζηήξ αθημυθδξ ηαζ ζηεβκχκμοιε ζε δζδεδηζηυ πανηί υπςξ ηαζ πνμδβμοιέκςξ.  

 Ξεπθέκμοιε ημ πθέβια ιεηαθένμκηάξ ημ ζε ιζα έςξ δφμ ζηαβυκεξ δζαθφιαημξ 70% 

αζεοθζηήξ αθημυθδξ. 
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8. Σκίαζη 

 
Γζα ηδκ ηαθφηενδ παναηήνδζδ ηςκ δεζβιάηςκ ζημ δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ πμθθέξ 

θμνέξ αημθμοεεί ζηίαζδ ηςκ πθεβιάηςκ ιε πθαηίκα (Pt). 

 

 

9. Παπαηήπηζη - θυηογπάθηζη - μελέηη ηλεκηπονιογπαθίαρ 

 

Ζ παναηήνδζδ ηςκ πθεβιάηςκ βίκεηαζ ζημ δθεηηνμκζηυ ιζηνμζηυπζμ. Καηά ηδκ 
παναηήνδζδ εκημπίγμκηαζ πενζμπέξ ιε κμοηθεμζχιαηα ηαζ θςημβναθίγμκηαζ ζε ηέημζα 

ιεβέεοκζδ, χζηε κα είκαζ εοδζάηνζηεξ ηαζ κα επζηνέπεηαζ  δ ιέηνδζδ ημο πάπμοξ, ηςκ 

απμζηάζεςκ ηαζ ηδξ ηαηακμιήξ ημοξ. 
 

 

 

Δικ.6. Ζθεηηνμκζμβναθία Υνςιαηίκδξ. Γζαηνίκμκηαζ ηα κμοηθεμζχιαηα ηαεχξ ηαζ ημ DNA πμο ηα 

ζοκδέεζ. 


