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2: .......................................................................................
3: .......................................................................................

Σχολείο ...........................................................................................

Διάρκεια: 60 min
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Δραστηριότητα 1η – Παρατήρηση πλασμόλυσης στο μικροσκόπιο

Θεωρητικό μέρος

Το κυτταρικό τοίχωμα των φυτικών κυττάρων περιβάλλει την πλασματική μεμβράνη και δίνει σταθερό σχήμα
στο κύτταρο.
Η πλασματική μεμβράνη βρίσκεται εσωτερικά του κυτταρικού τοιχώματος και είναι μία ημιπερατή μεμβράνη,
καθώς  επιτρέπει  συγκεκριμένες  ουσίες  να  περνούν,  ενώ  άλλες,  όχι.  Για  το  λόγο  αυτό,  κάποιες  ουσίες
μπορούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από το κύτταρο με απλή διάχυση (π.χ. οξυγόνο), ενώ για κάποιες
άλλες,  απαιτούνται  μηχανισμοί  ενεργητικής  μεταφοράς  (π.χ.  Na+).  Η  ενεργητική  μεταφορά  γίνεται  με
κατανάλωση ενέργειας από εξειδικευμένες πρωτεΐνες, που βρίσκονται στην πλασματική μεμβράνη.
Μία ιδιαίτερη περίπτωση διάχυσης είναι  η ώσμωση, κατά την οποία τα μόρια νερού περνούν μέσω μίας
ημιπερατής μεμβράνης, ενώ ουσίες με μεγαλύτερο μέγεθος, που είναι διαλυμένες σε αυτό, δεν μπορούν να
περάσουν. Έτσι, όταν ένα κύτταρο βρεθεί σε υπότονο διάλυμα, (διάλυμα του οποίου η συγκέντρωση είναι
μικρότερη της ενδοκυτταρικής συγκέντρωσης), μόρια νερού εισέρχονται στο κύτταρο. Αντίθετα, όταν ένα
κύτταρο  βρεθεί  σε  υπέρτονο  διάλυμα  (διάλυμα  του  οποίου  η  συγκέντρωση  είναι  μεγαλύτερη  της
ενδοκυτταρικής συγκέντρωσης), μόρια νερού εξέρχονται από το κύτταρο.
Στην περίπτωση ενός φυτικού κυττάρου, όταν βρεθεί σε υπέρτονο διάλυμα, το κύτταρο συρρικνώνεται και
έτσι  η  πλασματική  μεμβράνη  αποκολλάται  από  το  κυτταρικό  τοίχωμα.  Το  φαινόμενο  αυτό  ονομάζεται
πλασμόλυση.
Για τη συγκεκριμένη πειραματική διαδικασία θεωρούμε ότι η ενδοκυτταρική συγκέντρωση αλάτων είναι ίση
με  εκείνη του φυσιολογικού ορού (NaCl 0,9% w/v).).

Απαιτούμενα υλικά και όργανα

✔ Μικροσκόπιο
✔ Αντικειμενοφόρες πλάκες και καλυπτρίδες
✔ Κασετίνα μικροσκοπίας
✔ Ύαλος ωρολογίου
✔ Ποτήρι ζέσεως
✔ Ογκομετρική φιάλη
✔ Υδροβολέας
✔ Βολβός κρεμμυδιού
✔ Απιονισμένο νερό
✔ Αλάτι (NaCl)
✔ Φυσιολογικός ορός (NaCl 0,9% w/v).)

 
Πειραματική διαδικασία

Α. Παρασκευή διαλύματος NaCl 10% (w/v)
1. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να παρασκευάσετε διάλυμα NaCl 10% (w/v).), το οποίο θα

φυλάξετε σε ογκομετρική φιάλη των 100 ml.

Β. Προετοιμασία παρασκευάσματος.
1. Ξεφλουδίστε ένα κρεμμύδι και κόψτε ένα τμήμα.
2. Στην εσωτερική (κοίλη) επιφάνεια μίας από τις στρώσεις του τμήματος που κόψατε χαράξτε με ένα

νυστέρι μία επιφάνεια 0,5 cm x 0,5 cm, περίπου.
3. Με τη βοήθεια μίας λαβίδας αφαιρέστε τον υμένα από την επιφάνεια που χαράξατε, φροντίζοντας να

μην παρασυρθεί ιστός από την κάτω του πλευρά.
4. Τοποθετήστε το κομμάτι του υμένα σε μία ύαλο ωρολογίου, η οποία περιέχει φυσιολογικό ορό και

αφήστε το εκεί για 5 λεπτά.
5. Με τον ίδιο τρόπο αφαιρέστε ένα άλλο κομμάτι υμένα.
6. Τοποθετήστε το δεύτερο κομμάτι του υμένα σε μία ύαλο ωρολογίου, η οποία περιέχει διάλυμα  NaCl

10% και αφήστε το εκεί για 5 λεπτά.
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7. Σε  μία  αντικειμενοφόρο  πλάκα  τοποθετήστε  μία  σταγόνα  φυσιολογικού  ορού.  Τοποθετήστε  με
προσοχή (ώστε να μη διπλώσει) το κομμάτι του υμένα που βρισκόταν στην ύαλο ωρολογίου με το
αντίστοιχο διάλυμα. Καλύψτε το κομμάτι με μία καλυπτρίδα.

8. Σε μία άλλη αντικειμενοφόρο πλάκα τοποθετήστε μία σταγόνα διαλύματος NaCl 10%. Τοποθετήστε
με προσοχή (ώστε να μη διπλώσει) το κομμάτι του υμένα που βρισκόταν στην ύαλο ωρολογίου με
το αντίστοιχο διάλυμα. Καλύψτε το κομμάτι με μία καλυπτρίδα.

Γ. Παρατήρηση στο μικροσκόπιο
1. Παρατηρήστε  τα  παρασκευάσματα  στο  μικροσκόπιο.  Ξεκινήστε  από  το  φακό  με  τον  κόκκινο

δακτύλιο, συνεχίστε με εκείνον με τον κίτρινο δακτύλιο και τέλος με εκείνον με το γαλάζιο δακτύλιο.
2. Δείξτε στον επιβλέποντα:

α. Κύτταρα που εμφανίζουν πλασμόλυση.
β. Πλασματική μεμβράνη ενός κυττάρου.
γ. Κυτταρικό τοίχωμα ενός κυττάρου.

Άσκηση 1

1. Σχεδιάστε  την  εικόνα  που  παρατηρείτε,  ώστε  να  φαίνονται  οι  διαφορές  ανάμεσα  στα  δύο
παρασκευάσματα.

Υμένας σε φυσιολογικό ορό  Υμένας σε διάλυμα NaCl 10%

Μεγέθυνση προσοφθάλμιου φακού: ..................... Μεγέθυνση προσοφθάλμιου φακού: .....................

Μεγέθυνση αντικειμενικού φακού: ..................... Μεγέθυνση αντικειμενικού φακού: .....................

Τελική μεγέθυνση: ..................... Τελική μεγέθυνση: .....................

2. Παρατηρείστε τις διάφορες μορφές πλασμόλυσης που υπάρχουν στην εικόνα 1 που ακολουθεί.  Σε
ποια μορφή πλασμόλυσης αντιστοιχεί η εικόνα που παρατηρήσατε στο μικροσκόπιο και σχεδιάσατε
παραπάνω;

ΕΚΦΕ Κορινθίας Σελίδα 3/5



Εικόνα 1. Μορφές πλασμόλυσης.

3. Απαντήστε στις ερωτήσεις:
α. Σε ποιο διάλυμα παρατηρείται πλασμόλυση;

...............................................................................................................................................................

β. Ποιος είναι ο ρόλος του φυσιολογικού ορού στο πείραμα;

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

γ. Ποιος είναι ο ρόλος του διαλύματος NaCl 10% στο πείραμα;

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Δραστηριότητα 2η – Υπολογισμός μεγεθών, χρησιμοποιώντας το μικροσκόπιο

Κάθε μικροσκόπιο φέρει στον κρύσταλλο του προσοφθάλμιου φακού ένα βέλος – δείκτη. Ο δείκτης μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για να δείξουμε κάτι  αλλά και για να υπολογίσουμε το μέγεθος μιας παρατηρούμενης
δομής, καθώς έχει χαραγμένη πάνω του μία κλίμακα.
Αν  παρατηρήσουμε  το  δείκτη,  βλέπουμε  ότι  έχει  μεγαλύτερες  και  μικρότερες  υποδιαιρέσεις  (εικόνα  2).
Ανάλογα με τον αντικειμενικό φακό που χρησιμοποιούμε, οι αποστάσεις ανάμεσα στις χαραγές αντιστοιχούν
σε κάποια συγκεκριμένη πραγματική απόσταση, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα:

Αντικειμενικός φακός κόκκινος κίτρινος γαλάζιος άσπρος

Απόσταση ανάμεσα σε δύο βασικές υποδιαιρέσεις (μm) 125 50 12,5 5
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Εικόνα 2. Δείκτης προσοφθάλμιου φακού στο οπτικό μικροσκόπιο SERICO XSP 121.

Απαιτούμενα υλικά και όργανα

Τα ίδια με την προηγούμενη δραστηριότητα

Πειραματική διαδικασία

1. Στην  εσωτερική  (κοίλη)  επιφάνεια  μίας  από  τις  στρώσεις  του  κρεμμυδιού  της  προηγούμενης
δραστηριότητας χαράξτε με ένα νυστέρι μία επιφάνεια 0,5 cm x 0,5 cm, περίπου.

2. Με τη βοήθεια μίας λαβίδας αφαιρέστε τον υμένα από την επιφάνεια που χαράξατε, φροντίζοντας να
μην παρασυρθεί ιστός από την κάτω του πλευρά.

3. Σε  μία  αντικειμενοφόρο  πλάκα  τοποθετήστε  μία  σταγόνα  φυσιολογικού  ορού.  Τοποθετήστε  με
προσοχή (ώστε να μη διπλώσει) το κομμάτι του υμένα που αφαιρέσατε. Καλύψτε το κομμάτι με μία
καλυπτρίδα.

4. Εστιάστε στο φακό που σας δίνει την καλύτερη ακρίβεια μέτρησης.
5. Δείξτε  στον επιβλέποντα το τμήμα που παρασκευάσματος που επιλέξατε για τις μετρήσεις σας.
6. Μετρήστε το μήκος και το πλάτος τριών (3) κυττάρων. Σε αυτά τα κύτταρα μετρήστε τη διάμετρο

του πυρήνα.

Άσκηση 2

Συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα

Μήκος Πλάτος Πυρήνας

Κύτταρο 1

Κύτταρο 2

Κύτταρο 3

Οδηγίες-Παρατηρήσεις

✔ Θυμηθείτε να αφήσετε τον πάγκο εργασίας, όπως ακριβώς τον βρήκατε!
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