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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ των ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
της επιδερμίδας κρεμμυδιού (Allium cepa των Lilliaceae)

EΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Σκοπός:
• Η εξοικείωση με το μικροσκόπιο.
• Η εξάσκηση στην προετοιμασία νωπών παρασκευασμάτων.
• Η ανάπτυξη της ικανότητας μικροσκοπικής παρατήρησης.
• Η παρατήρηση βασικών χαρακτηριστικών των φυτικών κυττάρων.

Όργανα και υλικό απαραίτητα για το πείραμα
Όργανα  - υλικά μικροσκόπησης.

1. Μικροσκόπιο 6. Υδροβολέας  με νερό
2. Αντικειμενοφόρες πλάκες. 7. Σταγονόμετρο.
3. Καλυπτρίδες. 8. Ψαλίδι, ξυραφάκι ή νυστέρι
4. Ανατομική βελόνα 9. Διηθητικό χαρτί ή χαρτί κουζίνας
5. Ανατομική λαβίδα 10. Ριζόχαρτο και οινόπνευμα για τον καθαρισμό των φακών

Υλικά - αντιδραστήρια
Ένας βολβός κρεμμυδιού Χρωστική: βάμμα ιωδίου

Η διαδικασία της μικροσκοπικής παρατήρησης
Προετοιμασία του παρασκευάσματος
Βήμα1. Κόβουμε το κρεμμύδι στα τέσσερα. Αφαιρούμε ένα εσωτερικό χιτώνα, και τον ψαλιδίζουμε στη μέση. Με το νύχι 
μας «ξεκολλάμε» τον εσωτερικό λεπτό υμένα αποκόπτουμε μια επιφάνεια όση περίπου το νύχι του μικρού δάκτυλου. 
Προσοχή να μην κόψουμε ιστό από τον υποκείμενο χιτώνα

Βήμα 2. Η χρώση: 
Α. Τοποθετούμε τον  υμένα που κόψαμε σε μια ύαλο ωρολογίου .
Β. Προσθέτουμε στον υμένα (παρασκεύσμα) 1-2  σταγόνες χρωστικής, δηλ  βάμματος του ιωδίου.
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Οι χιτώνες του κρεμμυδιού καλύπτονται εσωτερικά 
από ένα υμένα, που αποτελείται από μία μονή 
στοιβάδα κυττάρων. Είναι λοιπόν άριστο υλικό για 
την παρατήρηση των φυτικών κυττάρων 

   ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ: 



Γ. Αφήνουμε τη χρωστική για 2 περίπου λεπτά και μετά το βγάζουμε και  ξεπλένουμε με νερό
Βήμα 3. Σε μία αντικειμενοφόρο πλάκα ρίχνουμε μία στογόνα νερό. Στη συνέχεια μεταφέρουμε 
το κομμάτι του υμένα (παρασκεύασμα)  από την ύαλο ωρολογίου στην πλάκα, με τη βοήθεια της 
λαβίδας ανατομίας ή και της βελόνας.  
Προσέχουμε να μην αναδιπλωθεί. Αν αναδιπλωθεί το ισιώνουμε 
προσεκτικά με τις δύο βελόνες(σχήμα πάνω αριστερά). 
Βήμα 4. Με το σταγονόμετρο στάζουμε μία σταγόνα νερό πάνω στο 
παρασκεύασμα
Βήμα 5: Καλύπτουμε με την καλυπτρίδα το παρασκεύασμα: 
Τοποθετούμε μία ακμή της στην άκρη της σταγόνας. Στη συνέχεια την 
κατεβάζουμε αργά και την ακουμπάμε στο παρασκεύασμα με τη βοήθεια της βελόνας (όπως 

φαίνεται στο σχήμα αριστερά κάτω) για να μη δημιουργηθούν φυσαλίδες αέρα.
Βήμα 6: Απορροφούμε με διηθητικό χαρτί (ή με χαρτί κουζίνας) το νερό που βγαίνει έξω από την καλυπτρίδα (σχήμα 
δεξιά). 

Η παρατήρηση του παρασκευάσματος στο μικροσκόπιο

Βήμα 1: Με τον κοχλία χονδρικής εστίασης κατεβάζουμε την τράπεζα όσο πιο χαμηλά επιτρέπεται (για λόγους 
προστασίας των φακών) 
Βήμα 2: Ανοίγουμε το φωτισμό του μικροσκοπίου.
Βήμα 3: Γυρίζουμε το περιστρεφόμενο σύστημα φακών στον κόκκινο αντικειμενικό φακό, που μας δίνει τη μικρότερη 
μεγέθυνση  
Βήμα 4: Τοποθετούμε το παρασκεύασμα στην τράπεζα του μικροσκοπίου και το ασφαλίζουμε με τις δέστρες
Βήμα 5: Με τη βοήθεια των ειδικών κοχλιών  μετακινούμε τη 
τράπεζα μπρος – πίσω και δεξιά – αριστερά για να φέρουμε το 
παρασκεύασμα στο κέντρο του – φωτισμένου- οπτικού πεδίου 
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Διακόπτης

Ροοστάτης Δέστρα

Κοχλίες κίνησης 
της τράπεζας 
(δεξιά – αριστερά, 
μπρος – πίσω)

Προσοφθάλμιος 
φακός
Μεγέθυνση :Χ 10 

Αντικειμενικοί 
φακοί

Κόκκινος φακός
Μεγέθυνση: Χ4

Κίτρινος φακός
Μεγέθυνση: Χ 10

Μπλε φακός
Μεγέθυνση: Χ 40 

Άσπρος  φακός   
Μεγέθυνση: Χ 100

(4) Κοχλίας  λεπτομερούς εστίασης

(3) Κοχλίας  χονδρικής εστίασης 
και κίνησης της τράπεζας-  πάνω 
κάτωκατακόρυφης κίνησης της  τράπεζας

Κοχλίες κίνησης της τράπεζας
(δεξιά – αριστερά, μπρος – πίσω)Λάμπα φωτισμού  

Διάφραγμα



Βήμα 6: Γυρίζουμε τον κοχλία χονδρικής εστίασης και ανεβάζουμε την τράπεζα μέχρι να εστιάσουμε το παρασκεύασμα
Βήμα 7: Ρυθμίζουμε το φωτισμό με τη  βοήθεια του ροοστάτη  και το διάφραγμα  (με τη 
βοήθεια του περιστρεφόμενου δίσκου που βρίσκεται κάτω από την τράπεζα).
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε μεγαλύτερες μεγεθύνσεις χρειάζεται εντονότερος φωτισμός και μικρότερο 
διάφραγμα.
Βήμα 8: Διορθώνουμε την εστίαση με τη βοήθεια του κοχλία λεπτομερούς 
εστίασης. 
Βήμα 9: Παρατηρούμε το παρασκεύασμα 
(διορθώνοντας την εστίαση με το αριστερό 

χέρι και κινώντας την τράπεζα με το δεξί)
Βήμα 10: Γυρίζουμε το περιστρεφόμενο σύστημα στον κίτρινο φακό, δηλ. 
στην αμέσως μεγαλύτερη μεγέθυνση : 10Χ10 = 100 φορές). 
Βήμα 11: Εστιάζουμε ξανά μόνο με τη βοήθεια του κοχλία λεπτομερούς 
εστίασης. (Προσοχή: τον κοχλία χονδρικής εστίασης  δεν τον πειράζουμε). 
Βήμα 12: Παρατηρούμε στη νέα μεγέθυνση
Βήμα 13: Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 9-11 για τον μπλε φακό (που μας 
εξασφαλίζει μεγέθυνση 10X40 = 400 φορές 
Βήμα 14: Επαναφέρουμε τον κόκκινο φακό  
Βήμα 15: Κατεβάζουμε την τράπεζα με τη βοήθεια του κοχλία χονδρικής 
εστίασης.
Βήμα 16: Απομακρύνουμε το παρασκεύασμα
Βήμα 17: Κλείνουμε το φωτισμό

Σημείωση
Αν το παρασκεύασμα έχει φυσαλίδες, ρίχνουμε (με το σταγονόμετρο) μια-δυο 
σταγόνες νερού στη μια άκρη της καλυπτρίδας, και με χαρτί κουζίνας 
απορροφούμε το νερό από την απέναντι πλευρά. Έτσι παρασύρονται οι 
φυσαλίδες. 
Σκουπίζουμε το υπόλοιπο νερό με χαρτί κουζίνας.
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Κοχλίας 
λεπτομερούς 
εστίασης

Διάφραγμα
α

Κοχλίας 
χονδρικής 
εστίασης



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ φυτικών και ζωικών ιστών

 
EΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Α.   Φυτικός ιστός (επιδερμίδα φύλλου του παχύφυτου Εcheveria)
Σκοπός
• Η παρατήρηση του ιστού της επιδερμίδας του φύλλου .
• Η παρατήρηση καταφρακτικών κυττάρων των στομάτων
• Η συνειδητοποίηση ότι ή επιδερμίδα με τους δύο διαπλεγμένους ιστούς λειτουργεί ως όργανο που 

 Αποτρέπει την εξάτμιση του νερού από το εσωτερικό τoυ φυτού(κυρίως με τα επιδερμικά κύτταρα).
 Επιτρέπει την ανταλλαγή αερίων Ο2 και CO2  και ελέγχει τη διαπνοή με το ανοιγοκλείσιμο των 
στομάτων 
-ανάλογα με την επάρκεια ή όχι νερού- (με τα στόματα) .

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραμα
Όργανα  - συσκευές Υλικά - αντιδραστήρια

1. Μικροσκόπιο 1. Φρεσκοκομμένα φύλλα από το παχύφυτο Εcheveria, 
Προσοχή: Τα φύλλα είναι καλύτερα να τα φυλάξουμε σε νερό για να 
παραμείνουν ανοικτά τα στόματα 
2. Βάμμα ιωδίου. ή διάλυμα  Lugol

2. Αντικειμενοφόρες πλάκες.
3. Καλυπτρίδες.
4. Δύο ανατομικές βελόνες
5. Ανατομικές λαβίδες
6. Υδροβολέας με νερό
7. Σταγονόμετρο.
8. Ψαλίδι, ξυραφάκι ή νυστέρι
9. Διηθητικό χαρτί ή χαρτί κουζίνας
10. Ριζόχαρτο οινόπνευμα για τον 
καθαρισμό των φακών

Η διαδικασία της μικροσκοπικής παρατήρησης
Προετοιμασία του παρασκευάσματος

Βήμα1: Αφαιρούμε την επιδερμίδα 
από το φύλλο της Εcheveria ως εξής: 
Τσακίζουμε το φύλλο της Echeveria, - 
κατά μήκος –και  με τέτοιο τρόπο ώστε 
να έλθουν σε επαφή τα δύο «μισά», 
της κάτω επιδερμίδας. Τότε η πάνω 
επιδερμίδα και η σάρκα (παρέγχυμα 
του φύλλου ) σπάνε. 
Με το νύχι ή με ξυραφάκι τα 
αποκολλάμε από τη κάτω επιδερμίδα 

Κόβουμε με το ψαλίδι ένα μικρό κομμάτι από την κάτω επιδερμίδα για να προχωρήσουμε στη μικροσκοπική 
παρατήρηση
Αν τσακίσουμε το φύλλο στην αντίθετη κατεύθυνση θα πάρουμε κομμάτι της πάνω επιδερμίδας
Βήμα 2: Καθαρίζουμε το κομμάτι της επιδερμίδας από τον  πράσινο-αδιαφανή ιστό του φύλλου που πιθανώς έχει 
απομείνει.

Προχωρούμε στη χρώση του παρασκευάσματος και στη μικροσκοπική παρατήρηση (σύμφωνα με τις οδηγίες  που 
δίνονται στην πρώτη άσκηση της παρατήρησης κυττάρων από την επιδερμίδα κρεμμυδιού) 
Θα δούμε τον ιστό των κυττάρων της επιδερμίδας και τα καταφρακτικά κύτταρα των στομάτων
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   ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ: 



Εναλλακτική παρατήρηση:
Παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος: Κύτταρα ιστών της ρίζας κρεμμυδιού που βρίσκονται σε 
διάφορες φάσεις του κυτταρικού τους κύκλου

Β.   Ζωικός ιστός (επιθηλιακά κύτταρα του στοματικού βλεννογόνου)

Σκοπός
• Η παρατήρηση κυττάρων επιθηλιακού ιστού (από το στοματικό βλενογόννο). Προσοχή. Εξαιτίας του 

τρόπου που θα λάβουν οι μαθητές το υλικό, δεν θα μπορέσουν να δουν οργανωμένο ιστό (στοματικό 
βλεννογόνο). Εκείνο που θα δουν θα είναι συσσωματώματα κυττάρων ή μεμονωμένα κύτταρα (αν είναι 
τυχεροί) και σε αυτά τα τελευταία τον ευδιάκριτο πυρήνα, την κυτταρική μεμβράνη και το κυτταρόπλασμα

Όργανα  - συσκευές
1. Υλικά και όργανα μικροσκοπίας (βλ. άσκηση 1).
2. Οδοντογλυφίδες
Υλικά - αντιδραστήρια
3.. Βάμμα ιωδίου

Διεξαγωγή του πειράματος
Βήμα1:. Ξύνουμε ελαφρά με την οδοντογλυφίδα (προσοχή με τα πλευρικά τοιχώματα – όχι με την 
μύτη) την εσωτερική επιφάνεια του μάγουλου. Στην οδοντογλυφίδα μαζεύεται ένα λευκό υλικό.
Βήμα 2. Σε μια καθαρή αντικειμενοφόρο πλάκα στάζουμε μία σταγόνα νερού. Διαλυτοποιούμε στο 
νερό το υλικό της οδοντογλυφίδας: Κουνάμε με μικρές κυκλικές κινήσεις την οδοντογλυφίδα μεσα 
στη σταγόνα  .Το υλικό «μένει στην αντικειμενοφόρο 
Βήμα 3: Καλύπτουμε με την καλυπτρίδα 
Βήμα 4: Προχωράμε στη μικροσκόπηση
Προσοχή: Ψάχνουμε για απομονωμένα κύτταρα , γιατί τα περισσότερα θα είναι συσσωματωμένα 
και δεν θα προσφέρονται για παρατήρηση
Μπορούμε να επαναλάβουμε το πείραμα χρησιμοποιώντας χρωστική (βάμμα ιωδίου αντί για νερό

Εναλλακτική παρατήρηση:
Παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος: Οστικά κύτταρα  των συστημάτων Άβερς (οστεώνων) σε 
συμπαγή οστίτη ιστό 
Σκοπός
Η παρατήρηση ενός πολύ καλά οργανωμένου ζωικού ιστού. 
Η διαπίστωση ότι ο συμπαγής οστίτης ιστός είναι οργανωμένος σε οστεώνες ή συστήματα Άβερς, στα οποία 
τα οστικά κύτταρα είναι διαταγμένα σε ομόκεντρους κύκλους γύρω από ένα κεντρικό σωλήνα που ονομάζεται 
σωλήνας Άβερς και που διατρέχεται από αγγεία και νεύρα
Η κατανόηση της έννοιας του ιστού. 
Η συνειδητοποίηση ότι κάθε όργανο αποτελείται από διαφορετικούς ιστούς που διαπλέκονται οργανωμένα 
μεταξύ τους, αλλά από τους οποίους ένας είναι ο κύριος
Η συνειδητοποίηση  ότι οι ιστοί είναι ένα επίπεδο οργάνωσης της ζωής – πάνω από το επίπεδο του κυττάρου 
και ενδιάμεσο μεταξύ κυττάρων και οργανισμού
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