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Eukaryotic cells

Cancer

Microscope



Μικροσκόπια

• Ποια είδη υπάρχουν (και γιατί)

• Πώς λειτουργούν (βασικές αρχές)

• Πώς και ποια μικροσκόπια μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε για να απαντήσουμε ερωτήματα
της Κυτταρικής Βιολογίας

Microscopes



ΚαιΚαι εγένετωεγένετω φωςφως……



ΤιΤι είναιείναι φωςφως;;

Είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.  Κάθε ηλεκτρομαγνητικό
κύμα απαρτίζεται από ένα ηλεκτρικό (Ε) και ένα μαγνητικό (Β) 
πεδίο των οποίων οι εντάσεις αυξομοιούνται ακολουθώντας
ημιτονοειδή καμπύλη σε χρόνο ή χώρο

Αυτό που περιγράφουμε ως «φως» είναι το ορατό τμήμα της
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με μήκη κύματος μεταξύ 400 nm 
και 700 nm

400 nm 700 nm



(Α)  To μήκος κύματος (λ),

είναι η απόσταση που διανύει το ηλεκτρομαγνητικό κύμα σε χρόνο μιας Περιόδου

Συχνότητα (ν),

είναι ο αριθμός των κύκλων ανά δευτερόλεπτο (ν=1/λ) 

Το μήκος κύματος (ή τη συχνότητα) της ακτινοβολίας το αντιλαμβανόμαστε ως χρώμα

λ

c = νλ (c = 3 X 107 m/sec)

Ε = hν (h = 6.62 X 10-27 erg . sec)

E = hc/λ

400 nm 700 nm

ΒασικέςΒασικές ιδιότητεςιδιότητες τουτου φωτόςφωτός: : 
ΜήκοςΜήκος κύματοςκύματος



A

(B)  Η ένταση του φωτός (Intensity, I) είναι ανάλογη του πλάτους
(amplitude, A) της ταλάντωσης του ηλεκτρομαγνητικού κύματος

Την ένταση της ακτινοβολίας την αντιλαμβανόμαστε ως φωτεινότητα

Ι ανάλογο Α2

ΒασικέςΒασικές ιδιότητεςιδιότητες τουτου φωτόςφωτός: : 
ΈντασηΈνταση



(Γ) Πόλωση του φωτός.

• Μη πολωμένο φως: αποτελείται από ηλεκτρομαγνητικά κύματα των οποίων
οι φορείς ηλεκτρικού πεδίου (Ε) ταλαντώνονται σε όλες τις δυνατές γωνίες ως
προς τον άξονα διάδοσης του κύματος

• Πολωμένο φως: οι φορείς ηλεκτρικού πεδίου ταλαντώνονται σε επίπεδα
παράλληλα μεταξύ τους.  Η πόλωση δεν γίνεται αντιληπτή με το μάτι

Laser: Μονοχρωματικό και πολωμένο φως

ΒασικέςΒασικές ιδιότητεςιδιότητες τουτου φωτόςφωτός: : 
ΠόλωσηΠόλωση

Μη πολωμένο
φως

Ε

Πολωμένο φως

Ε



ΤοΤο μάτιμάτι είναιείναι τοτο οπτικόοπτικό όργανοόργανο
τουτου ανθρώπινουανθρώπινου σώματοςσώματος



ΤοΤο μάτιμάτι τουτου ανθρώπουανθρώπου

Μύες του
ματιού

Μύες του
φακού

Σκληρός
χιτώνας

Υαλώδες
σώμα

Υδατοειδές
υγρό

Φακός

Ίριδα

Κερατοειδής
χιτώνας



ΗΗ οπτικήοπτική τουτου ματιούματιού

Κεντρικό
βοθρίο

(Ρυθμίζει την ποσότητα του φωτός που
μπαίνει στο μάτι)

(φωτουποδοχείς)
(το αγγειακό στρώμα του ματιού
τροφοδοτεί με οξυγόνο και θρεπτικές
ουσίες τον Αμφιβληστροειδή )

(ινώδης χιτώνας, δομική σταθερότητα, 
το «ασπράδι» του ματιού))

Σκοτεινόχρωμη χρωστική μελανίνη του χοριοειδή, 
βοηθά στο να περιορίζονται οι ανακλάσεις φωτός στο
εσωτερικό του ματιού και να βελτιώνεται η ποιότητα
της όρασης



ΟΟ φωτοευαίσθητοςφωτοευαίσθητος μηχανισμόςμηχανισμός
τουτου ματιούματιού

κεντρικό
βοθρίο

Μελαγχρωματικό
επιθήλιο

Μελαγχρωματικό
επιθήλιο

Οπτική θηλή
(τυφλό σημείο)

κεντρικό
βοθρίο

Στα 25 cm από το μάτι μπορούμε να
διακρίνουμε αντικείμενα διαστάσεων

έως ~0.1 mm



Μελαγχρωματικό
επιθήλιο

κωνία

ραβδία

ΔομήΔομή τουτου αμφιβληστροειδήαμφιβληστροειδή

Το μάτι μπορεί να
διακρίνει ταυτόχρονα
φωτεινά και αμυδρά
αντικείμενα με εύρος
ευαισθησίας 10 τάξεις

μεγέθους!



ΗΗ οπτικήοπτική οδόςοδός

• Οπτικό Χίασμα
(οι νευρικές ίνες από κάθε μάτι
διασταυρώνονται και
καταλήγουν οι μισές στον οπτικό
φλοιό του ενός ημισφαιρίου του
εγκεφάλου και οι άλλες μισές
στον οπτικό φλοιό του άλλου
ημισφαιρίου)

• Χάρις στο Οπτικό
Χίασμα παρατηρούμε
στερεοσκοπικά (έχουμε
αντίληψη του βάθους) και από
το ένα μόνο μάτι



ΜορφολογίαΜορφολογία τωντων φωτοφωτοϋϋποδοχέωνποδοχέων

Ραβδιοφόρο κύτταρο
(ραβδίο, rode)

Κωνιοφόρο κύτταρο
(κωνίο, cone)

Όραση σε αμυδρό φως Όραση σε έντονο φως

1.5 μm 1.5 μm



ΚατανομήΚατανομή φωτοφωτοϋϋποδοχέωνποδοχέων στονστον
αμφιβληστροειδήαμφιβληστροειδή

Μετωπιαία όψη Ρινική όψη

Απόσταση από κεντρικό βοθρίο

Τυφλό
σημείο



ΙδιότητεςΙδιότητες φωτοφωτοϋϋποδοχέωνποδοχέων

«Κόκκινη», 
«πράσινη» ή

«μπλε»
Ροδοψίνη
(άχρωμη)

Φωτοευαίσθητη
χρωστική

ΝαιΌχιΧρώμα

ΤαχείαΒραδείαΑπόκριση

ΜικρήΜεγάλη (40Χ)Ευαισθησία

ΈντονοςΑμυδρόςΦωτισμός

5 Χ 106 (5%)120 Χ 106 (95%)Αριθμός

Κεντρικό βοθρίοΠεριφέρειαΚατανομή

ΚωνίαΡαβδία



TV MENU

• Image settings

• Sound settings

• Parental settings

• Brightness

• Contrast

• Colour



ΑντίληψηΑντίληψη τηςτης φωτεινότηταςφωτεινότητας

Ι ανάλογο Α2

Ι = η ένταση του φωτός
Α = το πλάτος της ταλάντωσης του ηλεκτρικού κύματος



Για να γίνει αντιληπτό το αντικείμενο που παρατηρούμε πρέπει η
φωτεινότητά του να διαφέρει από αυτή του υποβάθρου (background)
και των άλλων αντικειμένων τριγύρω, δηλαδή να παρουσιάζει
αντίθεση (contrast, C)

ΑντίληψηΑντίληψη τηςτης αντίθεσηςαντίθεσης



ΑντίληψηΑντίληψη τηςτης αντίθεσηςαντίθεσης
C = ΔΙ / Ιb

C: Αντίθεση
ΔΙ = Iobj- Ib
Iobj: Φωτεινότητα αντικειμένου
Ιb: Φωτεινότητα υποβάθρου (background)

Κατώφλι αντίθεσης (contrast threshold). Για να γίνει αντιληπτό ένα
αντικείμενο σε καλές συνθήκες φωτισμού πρέπει C > 2-5% ενώ σε χαμηλό
φωτισμό πρέπει C > 200-300%



ΑντίληψηΑντίληψη τωντων χρωμάτωνχρωμάτων
• Εάν το ορατό τμήμα του φάσματος του φωτός διαιρεθεί ανά 1/3 τα κυρίαρχα
χρώματα είναι μπλε, πράσινο και κόκκινο (πρωταρχικά ή κύρια χρώματα)

• Τα δευτερεύοντα χρώματα κυανό (γαλάζιο, μπλε-πράσινο, cyan), κίτρινο και
ιώδες (μωβ, magenta) μπορούν να δημιουργηθούν με ανάμιξη και
διαφοροποίηση της σχετικής έντασης των τριών πρωταρχικών χρωμάτων

• Πώς αντιλαμβάνεται το μάτι τα πρωταρχικά χρώματα;

• Πώς προκύπτουν τα δευτερογενή χρώματα;

Blue Green Red

400 nm 700 nm



ΑντίληψηΑντίληψη πρωταρχικώνπρωταρχικών χρωμάτωνχρωμάτων::
ΦωτοευαίσθητεςΦωτοευαίσθητες ουσίεςουσίες τωντων κωνίωνκωνίων

S-κωνία (μπλε, 419 nm)

Μ-κωνία (πράσινο, 531 nm)

L-κωνία (κόκκινο, 559 nm)

• Ανάλογα με το μήκος κύματος, η ακτινοβολία απορροφάται από την
κατάλληλη φωτοευαίσθητη χρωστική στα αντίστοιχου είδους κωνία και
οδηγεί σε έκκριση νευροδιαβιβαστών, μεταφορά του σήματος στον
εγκέφαλο και μετάφραση αυτού ως μπλε, πράσινο, κόκκινο χρώμα ή
συνδυασμό χρωμάτων 400 nm 700 nm



Υπάρχουν δύο μέθοδοι παραγωγής δευτερογενών
χρωμάτων…

ΑντίληψηΑντίληψη δευτερογενώνδευτερογενών
χρωμάτωνχρωμάτων



ΠροσθετικόςΠροσθετικός τρόποςτρόπος παραγωγήςπαραγωγής
χρωμάτωνχρωμάτων (RGB)(RGB)

• Εφαρμόζεται όταν το μάτι κοιτάζει μια πηγή φωτεινής ακτινοβολίας. Φως
ακτινοβολείται στο μάτι κατευθείαν από την πηγή.  Ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείται
από τις οθόνες τηλεοράσεων και υπολογιστών

• Η μπλε, πράσινη ή κόκκινη ακτινοβολία ακτινοβολία ενεργοποιεί τα κωνία του
ματιού (μπλε, πράσινες και κόκκινες φωτοευαίσθητες χρωστικές αντίστοιχα) και
μεταφράζεται ως χρώμα

• Αναμιγνύοντας (προσθέτοντας) διαφορετικές εντάσεις μπλε, πράσινης και κόκκινης
ακτινοβολίας ενεργοποιείται συνδυασμός χρωστικών στα κωνία και παράγονται τα
δευτερεύοντα χρώματα κυανό, κίτρινο και magenta. Όταν και τα τρία είδη κωνίων
ενεργοποιούνται εξίσου, αντιλαμβανόμαστε το χρώμα ως λευκό. Έλλειψη
ακτινοβολίας = μαύρο

Υ C

M
W

Primary green covers middle wavelengths



ΑφαιρετικήΑφαιρετική μέθοδοςμέθοδος παραγωγήςπαραγωγής
χρωμάτωνχρωμάτων

• Εφαρμόζεται όταν το μάτι κοιτάζει ένα αντικείμενο το οποίο δεν αποτελεί πηγή
φωτεινής ακτινοβολίας. Φως από μία φωτεινή πηγή προσπίπτει στο αντικείμενο
(το φωτίζει) και η ακτινοβολία που ανακλάται προσλαμβάνεται από το μάτι

• Φωτογραφίες, πίνακες, αντικείμενα στο φυσικό περιβάλλον φαίνονται έγχρωμα
διότι απορροφούν ορισμένα μήκη κύματος φωτός ενώ ανακλούν άλλα στο δέκτη
(μάτι)

• Παράδειγμα: Το μήλο φαίνεται κόκκινο διότι ανακλά την ακτινοβολία του φωτός
που αντιστοιχεί στο κόκκινο ενώ απορροφά (αφαιρεί) τις υπόλοιπες.  Η
ακτινοβολία αυτή φτάνει στο μάτι, ενεργοποιεί την κόκκινη φωτοευαίσθητη
χρωστική των κωνίων και γίνεται αντιληπτή ως κόκκινο χρώμα



ΑφαιρετικήΑφαιρετική μέθοδοςμέθοδος παραγωγήςπαραγωγής
χρωμάτωνχρωμάτων

λευκό φως

Ένα αντικείμενο φαίνεται μαύρο
όταν όλες οι ακτινοβολίες του
ορατού φάσματος του φωτός
απορροφώνται από αυτό και καμία
ακτινοβολία δε φτάνει στο μάτι

λευκό φως

Ένα αντικείμενο φαίνεται λευκό
όταν όλες οι ακτινοβολίες του
ορατού φάσματος του φωτός
ανακλώνται και φτάνουν στο
μάτι όπου ενεργοποιούν και τα
τρία είδη φωτοευαίσθητων
χρωστικών των κωνίων



ΑφαιρετικήΑφαιρετική μέθοδοςμέθοδος παραγωγήςπαραγωγής
χρωμάτωνχρωμάτων

W
CY

M

Δημιουργία χρωμάτων στο μάτι



ΑφαιρετικήΑφαιρετική μέθοδοςμέθοδος παραγωγήςπαραγωγής
χρωμάτωνχρωμάτων



• Κατά την προσθετική μέθοδο πράσινη, κόκκινη ή μπλε ακτινοβολία
ή συνδυασμοί αυτών εκπέμπονται από την πηγή, φτάνουν στο μάτι
και αναμιγνύονται (προστίθενται) για τη δημιουργία χρωμάτων

• Κατά την αφαιρετική μέθοδο φως από τη φωτεινή πηγή πέφτει στο
αντικείμενο το οποίο παρατηρούμε, αυτό απορροφά (αφαιρεί) από
το φως πράσινη, κόκκινη, μπλε ακτινοβολία ή συνδυασμούς αυτών
και μόνο οι ακτινοβολίες που ανακλώνται φτάνουν στο μάτι όπου
αναμιγνύονται για τη δημιουργία χρωμάτων

• Και στις δύο περιπτώσεις η αντίληψη του χρώματος οφείλεται
στην ενεργοποίηση πράσινων, κόκκινων ή μπλε φωτοευαίσθητων
χρωστικών ή συνδυασμών αυτών, στα κωνία του αμφιβληστροειδή



• Από ένα pixel τηλεόρασης εκπέμπονται ακτινοβολίες πράσινου και
κόκκινου μηκών κύματος (ίσης έντασης). Ποιο χρώμα θα προκύψει;

W
CY

M

Δημιουργία χρωμάτων στο μάτι



W
CY

M

Δημιουργία χρωμάτων στο μάτι

• Αναμιγνύουμε ίσες ποσότητες πράσινης και κόκκινης μπογιάς.
Ποιο χρώμα θα προκύψει;

+ =



• Από ένα pixel τηλεόρασης εκπέμπονται ακτινοβολίες ίσης έντασης
κίτρινου και γαλάζιου (cyan) μηκών κύματος. Ποιο χρώμα θα
προκύψει;

W
CY

M

Δημιουργία χρωμάτων στο μάτι



• Αναμιγνύουμε ίσες ποσότητες κίτρινης και γαλάζιας (cyan)
μπογιάς. Ποιο χρώμα θα προκύψει;

W
CY

M

Δημιουργία χρωμάτων στο μάτι

+ =




