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 Όλα τα κύτταρα περιβάλλονται από την πλασµατική µεµβράνη. 
Στα φυτικά κύτταρα η πλασµατική µεµβράνη είναι σε στενή επαφή 
µε το κυτταρικό τοίχωµα. Το κυτταρικό τοίχωµα είναι παχύτερο 
από την πλασµατική µεµβράνη, η οποία δεν είναι ορατή µε το 
µικροσκόπιο.  
   Η πλασµατική µεµβράνη επιτρέπει την εκλεκτική διέλευση 
ουσιών από το κύτταρο προς το περιβάλλον  του και αντίστροφα.   
Το νερό σε αντίθεση µε άλλες ουσίες, µπορεί να εισέρχεται και να 
εξέρχεται από το κύτταρο.  
 

 
Υπενθυµίζεται ότι όσµωση ονοµάζεται το φαινόµενο της ροής περισσοτέρων  
µορίων νερού µέσω της κυτταρικής µεµβράνης, από το αραιότερο διάλυµα προς το
πυκνότερο. Το αραιότερο διάλυµα ονοµάζεται υποτονικό και το πυκνότερο υπερτονικό.

. 
    Όταν τα κύτταρα βρεθούν σε υποτονικό διάλυµα (η 
συγκέντρωση του διαλύµατος είναι µικρότερη από τη 
συγκέντρωση του κυτταροπλάσµατος) περισσότερο νερό 
διέρχεται από το διάλυµα προς το εσωτερικό του κυττάρου. Τα 
κύτταρα τότε αποκτούν τη µέγιστη ποσότητα νερού που µπορούν 
να κρατήσουν και λέµε ότι βρίσκονται σε σπαργή (σπαργή από 
τη λέξη σπάργανα που έρχονται σε στενή επαφή µε το δέρµα του 
µωρού).  
  Εάν τα κύτταρα βρεθούν σε υπερτονικό διάλυµα, (µε 
συγκέντρωση µεγαλύτερη από την συγκέντρωση του εσωτερικού 
του κυττάρου), θα χάσουν νερό. Σε αυτήν την περίπτωση το νερό 
από το κυτταρόπλασµα και τα χυµοτόπια, εξέρχεται από το 
κύτταρο, το κύτταρο συρρικνώνεται και η πλασµατική µεµβράνη 
αποκολλάται από το κυτταρικό τοίχωµα. Η κατάσταση αυτή 
ονοµάζεται πλασµόλυση.  Τα κύτταρα µπορούν να επανέλθουν στην κατάσταση της 
σπαργής, µε την αποπλασµόλυση, εάν ξαναβρεθούν σε περιβάλλον µε µικρότερη 
συγκέντρωση. 
   Εκµεταλλευόµενοι αυτήν την ιδιότητα, µπορούµε να προκαλέσουµε µικρή ή έντονη 
απώλεια νερού στο κύτταρο και να το φέρουµε σε αρχικό ή τελικό στάδιο πλασµόλυσης. 
Αν κατορθώσουµε να χάσουν τα κύτταρα νερό, τότε θα χαλαρώσει και η επαφή µεταξύ 
κυτταρικού τοιχώµατος και πλασµατικής µεµβράνης. Με αυτόν τον τρόπο µπορεί  η 
πλασµατική  µεµβράνη να παρατηρηθεί εύκολα στο µικροσκόπιο. 
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Στο εσωτερικό του κυττάρου, βρίσκονται διαλυµένα ανόργανα άλατα, υδατοδιαλυτές  
πρωτεΐνες και χρωστικές. Τα κύτταρα του εσωτερικού χιτώνα του κρεµµυδιού έχουν 
µεγάλα χυµοτόπια. Το χυµοτόπιο αποτελεί αποθήκη χρήσιµων ή άχρηστων ουσιών για το 
κύτταρο, αλλά κυρίως αποθηκεύεται νερό σε αυτό.  
   Οι παραπάνω αναφορές βρίσκουν µια 
ενδιαφέρουσα εφαρµογή στη λειτουργία των 
στοµάτων. Τα στόµατα που βρίσκονται στην 
επιδερµίδα των φύλλων και των τρυφερών βλαστών 
των φυτών, αποτελούνται από δύο κύτταρα µε 
νεφροειδές σχήµα, που ονοµάζονται καταφρακτικά 
και σχηµατίζουν το στοµατικό πόρο. Τα  
καταφρακτικά κύτταρα των στοµάτων, όταν 
βρίσκονται σε σπαργή, κρατούν ανοικτό το στοµατικό 
πόρο. Όταν εµφανίζουν ελαφρά ή έντονα φαινόµενα 
πλασµόλυσης, ο στοµατικός πόρος είναι ηµίκλειστος 
και τελείως κλειστός αντίστοιχα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απαιτούµενα υλικά  
Μικροσκόπιο, 
Αντικειµενοφόρες πλάκες, 
Καλυπτρίδες, 
Κασετίνα εργαλείων µικροσκοπίας, 
Υδροβολέας, 
2 Ποτήρια ζέσεως των 100mL, 
Γυάλινος αναδευτήρας (ράβδος), 
Κρεµµύδι, 
Αλάτι, 
∆ιηθητικό χαρτί. 
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Πειραµατική διαδικασία 
Παρασκευή του αλατόνερου 5% w/v. 
Σε ένα ποτήρι ζέσεως των 100ml βάζουµε µια κουταλιά αλάτι. Προσθέτουµε νερό 
µέχρι τα 100ml και αναδεύουµε µε τη γυάλινη ράβδο, ώσπου να διαλυθεί τα αλάτι. 
Προετοιµασία παρασκευασµάτων 
Α) Κόψτε ένα κρεµµύδι, στη µέση και αφαιρέστε έναν εσωτερικό λευκό χιτώνα. Με τη 
λαβίδα αφαιρέστε το λεπτό υµένα φροντίζοντας να µην παρασυρθεί ιστός από την 
κάτω του πλευρά. Τοποθετείστε ένα κοµµάτι του υµένα για 3-5 λεπτά στο ποτήρι 
ζέσεως που περιέχει αλατόνερο.  
Παρατήρηση - απεικόνιση 
Κόψτε ένα µικρό κοµµάτι του υµένα που βρισκόταν στο αλατόνερο και τοποθετείστε 
στην αντικειµενοφόρο πλάκα, προσθέστε µία σταγόνα αλατόνερου, προσέχοντας να 
µην αναδιπλωθεί. Στη συνέχεια, τοποθετείστε την καλυπτρίδα, και παρατηρείστε 
µεταβάλλοντας τη µεγέθυνση, απεικονίστε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β)Παράλληλα προετοιµάστε ένα άλλο παρασκεύασµα του λεπτού υµένα, 
προσθέτοντας µία σταγόνα νερό σε αντικειµενοφόρο πλάκα. Στη συνέχεια 
τοποθετείστε την καλυπτρίδα.  
Παρατήρηση – απεικόνιση 
Παρατηρείστε µεταβάλλοντας τη µεγέθυνση, απεικονίστε. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Γ)Τον υµένα που παρατηρήσατε και βρισκόταν στο αλατόνερο να τον µεταφέρετε 
στο ποτήρι µε το αποσταγµένο νερό για 3-5 λεπτά. Στη συνέχεια προσθέτοντας µία 
σταγόνα νερό σε αντικειµενοφόρο πλάκα τοποθετείστε τον υµένα, καλύψτε µε 
καλυπτρίδα.  
Παρατήρηση – απεικόνιση 
Παρατηρείστε µεταβάλλοντας τη µεγέθυνση και απεικονίστε. 



 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις 
 

1) Τι διαφορές παρατηρήσατε στα κύτταρα του υµένα του κρεµµυδιού στο 
αλατόνερο και στο καθαρό νερό. 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

2) Τα στόµατα των φύλλων είναι το περισσότερο διάστηµα της ηµέρα, ανοικτά ή 
κλειστά κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. 
 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
3) Γιατί δεν χρησιµοποιείται θαλασσινό νερό για το πότισµα των χωραφιών. 

 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

           ………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Καλή επιτυχία! 

 
 
 
 
 

 


