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Υπόβαθρο

Τα φυτά προσαρμόζονται πρώτιστα στη ζωή στο έδαφος, αν και πολλά ζουν στο νερό κατά τη διάρκεια 
μέρους  του  κύκλου  ζωής  τους.  Αυτό  το  σύνολο  φωτογραφικών  διαφανειών  θα  σας  βοηθήσει  να 
ερευνήσετε την μικροανατομία αυτής της διαφορετικής και ενδιαφέρουσας ομάδας οργανισμών.

Χαρακτηριστικά φυτών:
• Όλα τα φυτά είναι πολυκυτταρικά (δηλ. φτιαγμένα από πολλά κύτταρα).
• Όλα τα κύτταρα φυτών έχουν έναν πυρήνα.
• Όλα τα φυτά έχουν τον κυτταρίνη-περιέχεται  στους κυψελοειδείς  τοίχους  που παρέχουν τη 

δομική υποστήριξη.
• Όλα τα φυτά αναπτύσσονται από τα έμβρυα.
• Όλα τα φυτά έχουν τα πράσινους πλαστήρες ή τους χλωροπλάστες που τους επιτρέπουν: να 

παράγουν την τροφή τους, να απορροφήσουν το διοξείδιο του άνθρακα και να παράγουν το 
οξυγόνο μέσω της φωτοσύνθεσης.

• Τα περισσότερα φυτά έχουν σαφώς καθορισμένα συστήματα ιστού, τα οποία μεταφέρουν νερό 
και θρεπτικές ουσίες σε όλο το σώμα τους και καλούνται «αγγειακά φυτά».
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Φωτογραφική διαφάνεια 1
Μίτωση ακρών ρίζας κρεμμυδιών, τμήμα Iongitudinal

Ξέρατε…
Όλα  τα  φυτά  μεγαλώνουν  με  την  κυτταροδιαίρεση  που  εμφανίζεται  σε  περιοχές  αποκαλούμενες 
«meristerms».  Αυτές  οι  περιοχές  αύξησης  βρίσκονται  στις  άκρες  των  ριζών  και  των  μίσχων  των 
φυτών.  Πολλά αγγειακά  φυτά μεγαλώνουν επίσης στο πλάτος καθώς γίνονται  πιό ψηλά μέσω της 
δράσης της πλευράς ή των «πιό πρόσφατων meristerms». Κατά τη διάρκεια των περιόδων αύξησης, τα 
meristerms  συνεχώς  προσθέτουν  περισσότερα  κύτταρα  που  αυξάνονται  και  αργότερα 
«διαφοροποιούνται» - και γίνονται ιδιαίτερα στη μορφή και τη λειτουργία.
Η ζωή ενός κυττάρου φυτών αποτελείται από μια συνεχή ακολουθία γεγονότων αποκαλούμενη «κύκλο 
κυττάρων». Ο κύκλος κυττάρων αρχίζει με το σχηματισμό ενός νέου κυττάρου και συνεχίζεται έως 
ότου έχει διαιρέσει το ίδιο κύτταρο σε δύο νέα κύτταρα. Κάθε νέο κύτταρο αρχίζει τον κύκλο εκ νέου. 
Ένα  κύτταρο  περνά  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  ζωής  του  μεταξύ  των  τμημάτων.  Αυτό  το  στάδιο 
καλείται «ενδιάμεση φάση».
Χρησιμοποιήστε  αυτές  τις  απεικονίσεις  ως  οδηγό στην κατανόηση των σταδίων της  μίτωσης  στα 
κύτταρα φυτών:

Ενδιάμεση φάση
Ένα κύτταρο φυτών περνά την μεγαλύτερη μέρος της ζωής του στην Ενδιάμεση φάση, μεγαλώνοντας 
και παράγοντας τα προϊόντα κυττάρων που χρειάζεται για την μίτωση.

Πρόφαση
Κατά τη διάρκεια της πρόφασης, τα χρωμοσώματα αρχίζουν και γίνονται ορατά. Ο πυρηνικός φάκελος 
που περιβάλλει τον πυρήνα αρχίζει να αναλύεται, και το δίκτυο των ινών αξόνων γίνεται ορατό.
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Μετάφαση
Στη  μετάφαση,  τα  χρωμοσώματα  κινούνται  προς  το  κέντρο  του  κυττάρου  και  της  διάταξης  στο 
«ισημερινό». Εδώ, κάθε χρωμόσωμα κρατιέται στη θέση του με τα microtubules που συνδέονται με το 
kinetochore- έναν πρωτεϊνικό δίσκο στο κεντρομερίδιο ενός χρωμοσώματος.

Ανάφαση
Κατά  τη  διάρκεια  της  ανάφασης,  τα  «αδέλφια»  χρωματίδια  διαχωρίζονται  στο  kinetochore  και 
αρχίζουν να τραβιούνται στις αντίθετες πλευρές του κυττάρου από τις ίνες αξόνων.

Τελόφαση & κυτταροκίνηση
Στην τελόφαση, δύο σύνολα χρωμοσωμάτων υπάρχουν που είναι τώρα χωρισμένα σε κάθε τέλος του 
κυττάρου. Δύο νέες πυρηνικές μεμβράνες αρχίζουν να διαμορφώνονται.

Χρησιμοποιώντας το μικροσκόπιο…
Χρησιμοποιήστε χαμηλής ισχύος (40X) ενίσχυση για να ανιχνεύσετε αυτό το τμήμα ακρών ρίζας και 
να εντοπίσετε τα διάφορα κύτταρα που υποβάλλονται στην κυτταροδιαίρεση.

Επιλέξτε  ένα κύτταρο και  αλλάξτε  σε έναν στόχο υψηλότερης  δύναμης (10X, συνολική  ενίσχυση 
100X) για πιο στενή παρατήρηση. Μπορείτε να προσδιορίσετε το στάδιο της μίτωσης; Τι άλλες δομές 
κυττάρων μπορείτε να προσδιορίσουν; Είναι τα περισσότερα κύτταρα στην ενδιάμεση φάση;  

Φωτογραφική διαφάνεια 2
Ρίζα φυτών, διατομή
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Ξέρατε…
Όλα τα αγγειακά φυτά έχουν μια ευδιάκριτη μορφή σωμάτων που αποτελείται  από τις ρίζες,  τους 
μίσχους και τα φύλλα.

Οι ρίζες δένουν τα φυτά καθώς επίσης και απορροφούν το νερό και τις θρεπτικές ουσίες. Διευθύνουν 
επίσης τα υλικά σε άλλα μέρη των φυτών και χρησιμεύουν ως όργανα αποθήκευσης τροφίμων.

Οι ρίζες αποτελούνται από διάφορους ιστούς, ομάδα κυττάρων που έχουν μια κοινή δομή και μια 
λειτουργία, οι οποίοι αναπτύσσονται από τα κύτταρα meristerm:

• Ένας επιφανειακός ή επιδερμικός ιστός, που αποκαλείτε «επιδερμίδα», καλύπτει την επιφάνεια 
της ρίζας και βοηθάει στην προστασία των εσωτερικών ιστών από  ζημία. Αυτός ο ιστός είναι 
επίσης αρμόδιος για την παραγωγή των τριχών ρίζας που βοηθούν στην προσρόφηση του νερού 
από το χώμα.

• Μια μεταφορά ή ένας αγγειακός ιστός φτιαγμένος από ειδικευμένα κύτταρα που διανέμουν το 
νερό και τις θρεπτικές ουσίες σε όλο το σώμα φυτών. Υπάρχουν δύο τύποι αγγειακών ιστών 
«ξύλημα» και «φλοίωμα». Το φλοίωμα είναι ο αγγειακός ιστός που μεταφέρει τις θρεπτικές 
ουσίες από τα φύλλα σε όλο το σώμα φυτών. Το ξύλημα είναι ο αγγειακός ιστός που παρέχει 
την υποστήριξη, μεταφέρει το νερό και διαλύει τις θρεπτικές ουσίες από τις ρίζες σε όλο το 
σώμα φυτών.

• Όλοι οι άλλοι ιστοί φυτών καλούνται  επίγειοι ιστοί που αποτελούνται από τα κύτταρα που 
έχουν  τις  λειτουργίες  υποστήριξης  και  αποθήκευσης.  Στις  ρίζες,  το  εξωτερικό  στρώμα του 
επίγειου ιστού καλείται «φλοιός» και μερικές ρίζες καλούν ένα εσωτερικό στρώμα «pith».

Χρησιμοποιήστε την απεικόνιση ως οδηγό στην κατανόηση της μικροανατομίας μιας ρίζας φυτού.

Χρησιμοποιώντας το μικροσκόπιο…
Κάτω από τη χαμηλής ισχύος (40X) ενίσχυση, ανιχνεύστε και εντοπίστε τους τρεις γενικούς ιστούς 
φυτών: επιδερμικός, έδαφος και αγγειακός.

Αλλάξτε  σε  υψηλότερης  δύναμης  (10X,  συνολική  ενίσχυση  100X)  για  να  παρατηρήσετε  τα 
μεμονωμένα κύτταρα για κάθε έναν από αυτούς τους ιστούς φυτών πιο προσεκτικά… 

Παρατηρήστε πώς η κάλυψη ή ο επιδερμικός  ιστός αποτελείται  από τα ορθογώνια  διαμορφωμένα 
κύτταρα.  Μπορείτε  να  είστε  σε  θέση  να  δείτε  στις  τρίχες  ρίζας  τις  πλευρικές  επεκτάσεις  των 
επιδερμικών κυττάρων.

Η πλειοψηφία του όγκου στη ρίζα λαμβάνεται από τον επίγειο ιστό, αποκαλούμενο φλοιό.
Δίπλα στο φλοιό είναι οι αγγειακοί ιστοί. Δείτε εάν μπορείτε να προσδιορίσετε κάθε έναν από τους δύο 
τύπους αγγειακών ξυλημάτων και φλοιωμάτων ιστών.

Ξέρατε…
Όλα τα αγγειακά φυτά έχουν μια ευδιάκριτη μορφή σωμάτων που αποτελείται  από τις ρίζες,  τους 
μίσχους και τα φύλλα.

Οι  μίσχοι  είναι  το  πιο  ευδιάκριτο  μέρος  του  φυτού  που  δίνουν  αφορμή  για  τα  φύλλα  και  τα 
υποστηρίζουν σε  μια  ευνοϊκή  θέση για  τη  φωτοσύνθεση.  Υπάρχουν  δύο τύποι  μίσχων.  Οι  μίσχοι 
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Hebaceous  είναι  χαρακτηριστικά  μαλακοί  και  πράσινοι.  Οι  Woody  μίσχοι  είναι  χαρακτηριστικά 
δύσκαμπτοι, δεν είναι πράσινοι και έχουν διάφορα στρώματα των κυττάρων ή του ξύλου ξυλημάτων.

Οι μίσχοι αποτελούνται από διάφορους ιστούς, ομάδα κυττάρων που έχουν μια κοινή δομή και μια 
λειτουργία, τις οποίες όλα αναπτύσσουν από τα κύτταρα μεριστημάτων:

• Μια κάλυψη ή ένας δερμικός ιστός, αποκαλούμενος «επιδερμίδα», καλύπτει την επιφάνεια του 
μίσχου και οι βοήθειες προστατεύουν τους εσωτερικούς ιστούς από τη ζημία. Στους ξύλινους 
μίσχους, καθώς το πλάτος των μίσχων αυξάνεται, τα κύτταρα φελλού αντικαθιστούν βαθμιαία 
τα επιδερμικά κύτταρα,  αυτός  ο φελλός,  και  το εσωτερικό αυξανόμενο στρώμα,  καλούνται 
συνήθως «φλοιός».

• Μια μεταφορά ή ένας αγγειακός ιστός φιαγμένος από ειδικευμένα κύτταρα που διανέμουν το 
νερό  και  τις  θρεπτικές  ουσίες  σε  όλο  το  σώμα  φυτών.  Υπάρχουν  δύο  τύποι  αγγειακών 
ξυλημάτων  και  φλοιωμάτων  ιστού.  Το φλοίωμα είναι  ο  αγγειακός  ιστός  που μετέφερει  τις 
θρεπτικές ουσίες από τα φύλλα σε όλο το σώμα φυτών. Το ξύλημα είναι ο αγγειακός ιστός που 
παρέχει την υποστήριξη και μετέφερει το νερό και διάλυει τις θρεπτικές ουσίες από τις ρίζες σε 
όλο το σώμα φυτών.

• Όλοι οι άλλοι ιστοί φυτών καλούνται  επίγειοι ιστοί που αποτελούνται από τα κύτταρα που 
έχουν τις λειτουργίες υποστήριξης και αποθήκευσης. Στους μίσχους, το εξωτερικό στρώμα του 
επίγειου  ιστού  καλείται  «φλοιός»  και  το  εσωτερικό  μαλακό,  σπογγώδες  στρώμα  καλείται 
«pith».

Χρησιμοποιήστε την απεικόνιση σαν οδηγό για την κατανόηση της μικροανατομίας των ποωδών και 
ξύλινων μίσχων φυτών.

Χρησιμοποιώντας το μικροσκόπιο…

Κάτω από χαμηλής ισχύος (40X) ενίσχυση για να ανιχνεύσετε και να εντοπίσετε τους τρεις γενικούς 
ιστούς φυτών: επιδερμικός, εδάφους και αγγειακός. Βλέπετε ένα ποώδες ή ξύλινο τμήμα ιστού μίσχων;

Αλλάξτε σε έναν στόχο υψηλότερης δύναμης (10X, συνολική ενίσχυση 100X) για να παρατηρήσετε τα 
μεμονωμένα κύτταρα κάθε ενός από αυτούς τους ιστούς φυτών από πιο κοντά… 

Προσέξτε πώς η κάλυψη ή ο επιδερμικός ιστός αποτελείται από τα ορθογώνια διαμορφωμένα κύτταρα. 
Εάν  βλέπετε  έναν  ξύλινο  μίσχο,  μπορεί  να  έχετε  το  πρόβλημα  παρατηρώντας  τα  μεμονωμένα 
επιδερμικά  κύτταρα  (φελλού)  αλλά  δεν  πρέπει  να  έχετε  κανένα  πρόβλημα  στην  εξέταση  του 
στρώματος φλοιών.

Δείτε εάν μπορείτε να προσδιορίσετε κάθε ένα από τους δύο τύπους φλοιών και pith επίγειου ιστού 
μίσχων σε αυτό το τμήμα ιστού μίσχων.

Κοιτάξτε προσεκτικά και δείτε εάν μπορείτε να εντοπίσετε το αγγειακά ξύλημα και το φλοίωμα ιστών 
σε αυτό το τμήμα ιστού μίσχων. Στους ξύλινους μίσχους, οι αγγειακές δέσμες εμφανίζονται στους 
νέους μίσχους, αλλά τη θρυαλλίδα σε έναν στερεό κύλινδρο του ξυλήματος (δηλ. ξύλο) στους ώριμους 
μίσχους. Στους ποώδεις μίσχους, αυτές οι αγγειακές δέσμες παραμένουν ευδιάκριτες.
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Φωτογραφική διαφάνεια 3
Μίσχος φυτών, διατομή
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Φωτογραφική διαφάνεια 4
Φύλλο, διατομή

Ξέρατε…
Όλα τα αγγειακά φυτά έχουν μια ευδιάκριτη μορφή σωμάτων που αποτελείται  από τις  ρίζες,  τους 
μίσχους και τα φύλλα.
Το φύλλο είναι το αρχικό όργανο φυτών που περιλαμβάνεται στο στάδιο της παραγωγής προϊόντων.
Τα φύλλα αποτελούνται από διάφορους ιστούς, ομάδες κυττάρων που έχουν μια κοινή δομή και μια 
λειτουργία, τις οποίες όλα αναπτύσσουν από τα κύτταρα meristem:

• Μια κάλυψη ή ένας δερμικός ιστός, αποκαλούμενος «επιδερμίδα», καλύπτει την επιφάνεια του 
φύλλου και οι βοήθειες προστατεύουν τους εσωτερικούς ιστούς από τη ζημία. Μια αδιάβροχη 
κάλυψη στα επιδερμικά κύτταρα, η επιδερμίδα, βοηθάει στο να αποτρέπει την απώλεια νερού 
από  τον  υπέργειο  ιστό  των  φυτών.  Οι  μεταβάσεις  μέσω  της  επιδερμίδας,  υπό  μορφή 
εξειδικευμένων πόρων αποκαλούμενων «stomates» βοηθούν τα φυτά να ανταλλάξουν τα αέρια. 
Από τις παρατηρήσεις σας, ποια πλευρά του φύλλου έχει περισσότερα stomates, η ανώτερη ή η 
χαμηλότερη; Γιατί συμβαίνει αυτό;

• Μια  μεταφορά  ή  ένας  αγγειακός  ιστός  φιαγμένος  επάνω  από  ειδικευμένα  κύτταρα  που 
διανέμουν το νερό και τις θρεπτικές ουσίες σε όλο το σώμα του φυτού. Υπάρχουν δύο τύποι 
αγγειακών  ξυλημάτων  και  φλοιωμάτων  ιστού.  Το  φλοίωμα  είναι  ο  αγγειακός  ιστός  που 
μετέφερει  τις  θρεπτικές  ουσίες  από τα  φύλλα  σε  όλο το  σώμα φυτών.  Το  ξύλημα  είναι  ο 
αγγειακός ιστός που παρέχει το νερό υποστήριξης και μεταφορών και τις διαλυμένες θρεπτικές 
ουσίες από τις ρίζες σε όλο το σώμα φυτών.

• Όλος ο άλλος ιστός φυτού καλείται επίγειος ιστός που αποτελείται από τα κύτταρα που έχουν 
τις  λειτουργίες  υποστήριξης  και  αποθήκευσης.  Στο  φύλλο,  αυτός  ο επίγειος  ιστός  καλείται 
«mesophyll»,  και  έχει  δύο  στρώματα:  ένα  στρώμα  ανώτερων  φωτοσυνθετικών  ή 
περιφραγμάτων που περιέχει τα στενά-συσκευασμένα κύτταρα με τους χλωροπλάστες και ένα 
χαμηλότερο ή σπογγώδες στρώμα που αποτελείται από τα αόριστα συσκευασμένα κύτταρα που 
περιέχουν επίσης τους χλωροπλάστες.

Χρησιμοποιήστε την απεικόνιση ως οδηγό στην κατανόηση της μικροανατομίας ενός φύλλου φυτών.
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Χρησιμοποιώντας το μικροσκόπιο…
Χαμηλής ισχύος (40X) ενίσχυση χρήσης για να ανιχνεύσετε και να εντοπίσετε τους τρεις γενικούς 
ιστούς φυτών: επιδερμικός, εδάφους και αγγειακός.

Αλλάξτε σε έναν στόχο υψηλότερης δύναμης (10X, συνολική ενίσχυση 100X) για να παρατηρήσετε τα 
μεμονωμένα κύτταρα κάθε ενός από αυτούς τους ιστούς φυτών πιο προσεκτικά… 

Παρατηρήστε πώς η κάλυψη ή ο επιδερμικός ιστός αποτελείται από τα επίπεδα, τριγωνικά σε σχήμα 
κύτταρα, με το κορυφαίο επιδερμικό στρώμα που έχει μια πυκνωμένη επιδερμίδα. Παρατηρήστε κατά 
μήκος  του  επιδερμικού  στρώματος  (κορυφή  και  κατώτατο  σημείο)  και  δείτε  εάν  μπορείτε  να 
εντοπίσετε  τους  πόρους  φύλλων  ή  stomates.  Για  να  δείτε  ειδικότερα  τα  κύτταρα,  ή  τα  κύτταρα 
φρουράς,  τα  οποία  περιβάλλουν  το  stoma  θα  πρέπει  να  αυξήσετε  την  ενίσχυση  430X  με  τη 
χρησιμοποίηση του 43X στόχου.

Δείτε  εάν μπορείτε  να προσδιορίσετε  κάθε ένα από τους  δύο τύπους  mesophyll  επίγειων ιστών η 
περίφραγμα και τα σπογγώδη στρώματα. Μπορείτε να παρατηρήσετε τους χλωροπλάστες μέσα στα 
κύτταρα;  Για  να  δείτε  τους  χλωροπλάστες  θα  πρέπει  να  αυξήσετε  την  ενίσχυση  430X  με  τη 
χρησιμοποίηση του 43X στόχου.

Κοιτάξτε προσεκτικά και δείτε εάν μπορείτε να εντοπίσετε το αγγειακά ξύλημα και το φλοίωμα ιστών 
στις αγγειακές δέσμες που διασκορπίζονται σε όλο το φύλλο. Κάθε μια από αυτές τις αγγειακές δέσμες 
που αντιστοιχούν στις φλέβες φύλλων μπορείτε να τα παρατηρήσετε στα φύλλα.

Φωτογραφική διαφάνεια 5
Οφθαλμός λουλουδιών, διατομή
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Ξέρατε…
Τα λουλούδια είναι τα αναπαραγωγικά όργανα angiosperms ή των ανθίζοντας φυτών. Ένα λουλούδι 
είναι πραγματικά ένα κλαδί που φέρει ειδικές ομάδες φύλλων. Τέσσερα είδη τροποποιημένων φύλλων 
αποτελούν ένα πλήρες λουλούδι: ύπερο, στήμονα, πέταλα και σέπαλο.

Το ύπερο είναι η θηλυκή αναπαραγωγική δομή στο κέντρο του οφθαλμού λουλουδιών. Αποτελείται 
από το στίγμα, το ύφος και την ωοθήκη. Ο στήμονας είναι η αρσενική δομή, υποστηρίζει έναν ανθήρα,  
στον οποίο η γύρη διαμορφώνεται.  Τα συχνά λαμπρά χρωματισμένα πέταλα είναι σημαντικά στην 
προσέλκυση pollinators και σέπαλων που μοιάζουν με φύλλα και εσωκλείουν τον οφθαλμό προτού να 
ανοίξει το λουλούδι.

Χρησιμοποιήστε  την  απεικόνιση  ως  οδηγό  στην  κατανόηση  της  μικροανατομίας  ενός  οφθαλμού 
λουλουδιών: σέπαλα και τα πέταλα περιβάλλουν το εξωτερικό που μια ενιαία ωοθήκη με τα ωάρια 
βρίσκεται στο κέντρο, έξι ανθήρες, κάθε ένας έχει τέσσερις σάκους που περιέχουν τα σιτάρια γύρης.

Χρησιμοποιώντας το μικροσκόπιο…

Κάτω από τη χαμηλής ισχύος (40X) ανίχνευση ενίσχυσης (χρησιμοποιώντας το 4X στόχο και το 10X 
προσοφθάλμιο)  προσπαθήστε  να  εντοπίσετε  τις  σημαντικότερες  δομές  ενός  λουλουδιού:  σέπαλα, 
πέταλα, ωοθήκη, ωάρια, ανθήρες και σιτάρια γύρης.

Αλλάξτε σε έναν στόχο υψηλότερης δύναμης (10X, συνολική ενίσχυση 100X) για να παρατηρήσετε 
μια από αυτές τις δομές με περισσότερες λεπτομέρειες.
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