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 Όια ηα θύηηαξα πεξηβάιινληαη από ηελ πιαζκαηηθή κεκβξάλε. 
Σηα θπηηθά θύηηαξα ε πιαζκαηηθή κεκβξάλε είλαη ζε ζηελή επαθή 
κε ην θπηηαξηθό ηνίρσκα. Τν θπηηαξηθό ηνίρσκα είλαη παρύηεξν 
από ηελ πιαζκαηηθή κεκβξάλε, ε νπνία δελ είλαη νξαηή κε ην 
κηθξνζθόπην.  
   Η πιαζκαηηθή κεκβξάλε επηηξέπεη ηελ εθιεθηηθή δηέιεπζε 
νπζηώλ από ην θύηηαξν πξνο ην πεξηβάιινλ  ηνπ θαη αληίζηξνθα.   
Τν λεξό ζε αληίζεζε κε άιιεο νπζίεο, κπνξεί λα εηζέξρεηαη θαη λα 
εμέξρεηαη από ην θύηηαξν.  
 

 
Υπελζπκίδεηαη όηη όζκσζε νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν ηεο ξνήο πεξηζζνηέξσλ  
κνξίσλ λεξνύ κέζσ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, από ην αξαηόηεξν δηάιπκα πξνο ην 
ππθλόηεξν. Τν αξαηόηεξν δηάιπκα νλνκάδεηαη ςποηονικό θαη ην ππθλόηεξν ςπεπηονικό.. 

. 
    Όηαλ ηα θύηηαξα βξεζνύλ ζε ππνηνληθό δηάιπκα (ε 
ζπγθέληξσζε ηνπ δηαιύκαηνο είλαη κηθξόηεξε από ηε 
ζπγθέληξσζε ηνπ θπηηαξνπιάζκαηνο) πεξηζζόηεξν λεξό 
δηέξρεηαη από ην δηάιπκα πξνο ην εζσηεξηθό ηνπ θπηηάξνπ. Τα 
θύηηαξα ηόηε απνθηνύλ ηε κέγηζηε πνζόηεηα λεξνύ πνπ κπνξνύλ 
λα θξαηήζνπλ θαη ιέκε όηη βξίζθνληαη ζε ζπαπγή (ζπαξγή από 
ηε ιέμε ζπάξγαλα πνπ έξρνληαη ζε ζηελή επαθή κε ην δέξκα ηνπ 
κσξνύ).  
  Εάλ ηα θύηηαξα βξεζνύλ ζε ππεξηνληθό δηάιπκα, (κε 
ζπγθέληξσζε κεγαιύηεξε από ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ εζσηεξηθνύ 
ηνπ θπηηάξνπ), ζα ράζνπλ λεξό. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην λεξό 
από ην θπηηαξόπιαζκα θαη ηα ρπκνηόπηα, εμέξρεηαη από ην 
θύηηαξν, ην θύηηαξν ζπξξηθλώλεηαη θαη ε πιαζκαηηθή κεκβξάλε 
απνθνιιάηαη από ην θπηηαξηθό ηνίρσκα. Η θαηάζηαζε απηή 
νλνκάδεηαη πλαζμόλςζη.  Τα θύηηαξα κπνξνύλ λα επαλέιζνπλ ζηελ θαηάζηαζε ηεο 
ζπαξγήο, κε ηελ αποπλαζμόλςζη, εάλ μαλαβξεζνύλ ζε πεξηβάιινλ κε κηθξόηεξε 
ζπγθέληξσζε. 
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  Εθκεηαιιεπόκελνη απηήλ ηελ ηδηόηεηα, κπνξνύκε λα πξνθαιέζνπκε κηθξή ή έληνλε 
απώιεηα λεξνύ ηνπ θπηηάξνπ θαη λα ην θέξνπκε ζε αξρηθό ή ηειηθό ζηάδην 
πλαζμόλςζηρ. Αλ θαηνξζώζνπκε λα ράζνπλ ηα θύηηαξα λεξό, ηόηε ζα ραιαξώζεη θαη ε 
επαθή κεηαμύ θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο θαη πιαζκαηηθήο κεκβξάλεο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν 
κπνξεί  ε πιαζκαηηθή  κεκβξάλε λα παξαηεξεζεί εύθνια ζην κηθξνζθόπην. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σην εζσηεξηθό ηνπ θπηηάξνπ, ζην λεξό βξίζθνληαη δηαιπκέλα αλόξγαλα άιαηα, 
πδαηνδηαιπηέο  πξσηεΐλεο θαη ρξσζηηθέο. Τα θύηηαξα ηνπ εζσηεξηθνύ ρηηώλα ηνπ 
θξεκκπδηνύ έρνπλ κεγάια ρπκνηόπηα. Τν ρπκνηόπην απνηειεί απνζήθε ρξήζηκσλ ή 
άρξεζησλ νπζηώλ γηα ην θύηηαξν, αιιά θπξίσο 
απνζεθεύεηαη λεξό ζε απηό.  
   Οη παξαπάλσ αλαθνξέο βξίζθνπλ κηα 
ελδηαθέξνπζα εθαξκνγή ζηε ιεηηνπξγία ησλ 
ζηνκάησλ. Τα ζηόκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ 
επηδεξκίδα ησλ θύιισλ θαη ησλ ηξπθεξώλ βιαζηώλ 
ησλ θπηώλ, απνηεινύληαη από δύν θύηηαξα κε 
λεθξνεηδέο ζρήκα, πνπ νλνκάδνληαη καηαθπακηικά 

θαη ζρεκαηίδνπλ ην ζηνκαηηθό πόξν. Τα  
θαηαθξαθηηθά θύηηαξα ησλ ζηνκάησλ, όηαλ 
βξίζθνληαη ζε ζπαξγή, θξαηνύλ αλνηθηό ην ζηνκαηηθό 
πόξν. Όηαλ εκθαλίδνπλ ειαθξά ή έληνλα θαηλόκελα 
πιαζκόιπζεο, ν ζηνκαηηθόο πόξνο είλαη εκίθιεηζηνο 
θαη ηειείσο θιεηζηόο αληίζηνηρα.  
Απαιηούμενα ςλικά 

 

 Μηθξνζθόπην, 

 Αληηθεηκελνθόξεο πιάθεο, 

 Καιππηξίδεο, 

 Καζεηίλα εξγαιείσλ κηθξνζθνπίαο, 

 Απνζηαγκέλν λεξό, 

  Πνηήξη δέζεσο ή θσληθή θηάιε ησλ 100mL, 

 Πιαζηηθό θνπηάιη, 

 Ύαινο σξνινγίνπ 

 Κξεκκύδη, 

 Αιάηη, 

 Δηεζεηηθό ραξηί. 
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Πειπαμαηική διαδικαζία 
Παπαζκεςή  διαλύμαηορ NaCl 1M  (Mr=58,5). 
Ζπγίζηε ηελ αλάινγε πνζόηεηα NaCl θαη κεηαθέξεηε ζην πνηήξη δέζεο ή ζηελ θσληθή 
θηάιε. Εηνηκάζηε δηάιπκα όγθνπ 100 mL. Αλαθαηέςηε κέρξη λα δηαιπζεί ην NaCl.  
Πποεηοιμαζία παπαζκεςαζμάηων 
Α) Μεηαθέξεηε κηα πνζόηεηα δηαιύκαηνο ζηελ ύαιν σξνινγίνπ. Κόςηε έλα 
θξεκκύδη, ζηε κέζε θαη αθαηξέζηε έλαλ εζσηεξηθό ρηηώλα. Με ηε ιαβίδα αθαηξέζηε 
ην ιεπηό πκέλα θξνληίδνληαο λα κελ παξαζπξζεί ηζηόο από ηελ θάησ ηνπ πιεπξά. 
Τνπνζεηήζηε έλα θνκκάηη ηνπ πκέλα γηα 3-5 ιεπηά ζηελ ύαιν σξνινγίνπ  πνπ 
πεξηέρεη αιαηόλεξν κε πξνζνρή γηα λα κελ αλαδηπισζεί.  
Παπαηήπηζη - απεικόνιζη 

Κόςηε έλα κηθξό θνκκάηη ηνπ πκέλα πνπ βξηζθόηαλ ζην δηάιπκα θαη ηνπνζεηήζηε 
ζηελ αληηθεηκελνθόξν πιάθα, πξνζζέζηε κία ζηαγόλα αιαηόλεξνπ, απνθεύγνληαο 
ηηο αλαδηπιώζεηο. Σηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηήζηε ηελ θαιππηξίδα, θαη παξαηεξήζηε 
κεηαβάιινληαο ηε κεγέζπλζε, απεηθνλίζηε. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Β)Παξάιιεια, πξνεηνηκάζηε έλα άιιν παξαζθεύαζκα ηνπ ιεπηνύ πκέλα, 
πξνζζέηνληαο κία ζηαγόλα λεξό ζε αληηθεηκελνθόξν πιάθα. Σηε ζπλέρεηα, 
ηνπνζεηήζηε ηελ θαιππηξίδα, θαη παξαηεξήζηε κεηαβάιινληαο ηε κεγέζπλζε, 
απεηθνλίζηε. 
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Γ) Ξεπιύλαηε ηελ ύαιν σξνινγίνπ, πξνζζέζηε απνζηαγκέλν λεξό,  κεηαθέξεηε εθεί 

ηνλ πκέλα πνπ είραηε παξαηεξήζεη ζην αιαηόλεξν θαη αθήζηε ηνλ γηα 3-5 ιεπηά. Σηε 
ζπλέρεηα πξνζζέηνληαο κία ζηαγόλα λεξό ζε αληηθεηκελνθόξν πιάθα ηνπνζεηήζηε 
ηνλ πκέλα (πξνζνρή ζηηο αλαδηπιώζεηο!), θαιύςηε κε θαιππηξίδα, παξαηεξήζηε 
κεηαβάιινληαο ηε κεγέζπλζε θαη απεηθνλίζηε. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απανηήζηε ζηιρ παπακάηω επωηήζειρ αξιοποιώνηαρ ηιρ παπαηηπήζειρ ζαρ 
καθώρ και ηο ειζαγωγικό κείμενο 

 
1) Τη δηαθνξέο παξαηεξήζαηε ζηα θύηηαξα ηνπ πκέλα ηνπ θξεκκπδηνύ ζην 

αιαηόλεξν θαη ζην θαζαξό λεξό. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

2) Τα ζηόκαηα ησλ θύιισλ είλαη αλνηθηά ή θιεηζηά ην πεξηζζόηεξν δηάζηεκα ηεο 
εκέξαο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ:. 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
3) Γηαηί δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζαιαζζηλό λεξό γηα ην πόηηζκα ησλ ρσξαθηώλ. 

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….. 

           …………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


