
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİ TIP FAKÜLTESİ 

HÜCRE FİZYOLOJİSİ LABORATUVAR FÖYÜ 

SOĞAN ZARI İLE YAPILAN DENEYLER: 

Deney 1. Hipertonik 0,5 M Sakkaroz içinde Plazmoliz: 

Soğan zarını lamın üzerine yerleştirip 0,5 M Sakkaroz çözeltisinden birkaç damla ilave ediniz. 

Lamelle kapatarak mikroskopta önce küçük (x 10)  sonra büyük (x40)  büyütme ile inceleyiniz. 

Evvelce turgor durumunda bulunan bütün hücrelerin küçüldüğünü, suyunu kaybettiğini plazma zarının 

sert selüloz hücre duvarından uzaklaşarak yuvarlak bir şekilde ortada toplandığını göreceksiniz. Bu 

olaya plazmoliz denir. Hücre zarı NaCI’e karşı geçirimsiz olduğu için meydana gelen osmotik basınç 

farkından dolayı teorik derslerde anlatılan prensiplere göre su hücreden dışarıya çıkar ve plazmoliz 

dediğimiz durum oluşur. 

 Deney 2.Hipertonik 0,5 M Sakkaroz içinde Plazmoliz ve Suda Deplazmoliz: 

Şimdi lam ve lamelin kenarına küçük filtre kağıdı şeritleri koyarak 0,5 M Sakkaroz çözeltisini çekiniz 

yerine distile su koyunuz ve gene filtre kağıdı şeritleriyle distile suyu lam ve lamelin arasından aynı 

şekilde çekerek hipertonik 0,5 M Sakkaroz çözeltisi yerine distile suyun geçmesini sağlayınız. 

Osmotik basınç farkı bu sefer tersine dönecek ve plazmolize olmuş hücre deplazmolize olacak yani 

eski durumuna dönecektir. Bu deneyler aynı zamanda suyun hücre zarından ne kadar hızlı 

geçebildiğini de göstermektedir. 

ERiTROSiTLER iLE YAPILAN DENEYLER 

Bu deneylerde pıhtılaşması engellenmiş taze kan kullanılacaktır. 

Deney 1. Eritrositlerin mikroskop altında incelenmesi: 

Kandan ufak bir damlayı ayrı ayrı 3 temiz lamın üzerine koyunuz. Birincisine %0.9"luk, ikincisine 

%1.8'lik ve üçüncüsüne % 0.45'lik NaCl çözeltilerinden birer damla ilave ediniz. Her üçünü de ayrı 

ayrı lamelle kapatarak mikroskopta önce küçük sonra büyük büyütme ile inceleyiniz. 

Alyuvar hücrelerinin % 0.9'luk NaCl’deki diskoid bikonkav şekillerini gözleyiniz. Lama hafifçe 

vurulacak olursa hareket sıvıya geçer ve hücreler akıntı içinde dönerlerken şekilleri daha iyi görülür. 

Diskoid şekil hücre zarının özel yapısı ile korunur ve osmotik ve elastik kuvvetler arasındaki dengeye 

bağlıdır. 

Hipertonik ortamda örneğin % 1.8’lik NaCI çözeltisi içinde osmotik basınç farkı ortama doğrudur ve 

hücrelerin su kaybına neden olur. Sonuç olarak hücrelerin şeklini belirleyen kuvvetler ortadan kalkar 

ve hücreler büzülerek dişli, çentikli ya da yıldızımsı bir biçim alır. 

Hipotonik bir ortamda örneğin yaklaşık % 0.45'lik ya da daha düşük NaCI çözeltisi içinde osmotik 

denge bildig-ğiniz gibi hipertonik durumdakine göre tamamen aksi yönde işler ve hücre içinde su 

girerek onun parçalanmasına, içeriğinin ortama yayılmasına neden olur. Buna "Osmotik hemoliz" 

denir. 

Deney 2. Distile su içinde hemoliz: 

Bir deney tüpü içinde 2 ml. distile suya 2 damla kan ilave edip karıştırınız. Kağıda koyu siyah bir çizgi 

çiziniz. Deney tüpünü siyah çizginin önüne tutarak bakınız. Siyah çizginin görülmesi hemolizin 

meydana geldiğini gösterir.  



Deney3. Yağları eriten maddeler: 

Eter ve kloroform gibi bileşikler eritrositleri hızla hemolize uğratırlar. Yağları eriten bu maddelerin 

eritrosit üzerindeki zedeleyici etkileri eritrosit zarının lipit bileşenleri üzerindeki etkilerine bağlıdır. Bu 

etkiyi göstermek için 10ml %0,9’luk NaCI çözeltisini 2ml eterle çalkalayınız. Doygun hale gelene 

kadar yani eter üstte bir tabaka yapıncaya kadar bekletiniz. Sonra pipetle bu tabakanın altından 

yaklaşık 2ml alıp başka bir tüpe koyarak 1-2 damla kan damlatıp karıştırınız. %0,9’luk NaCI 

çözeltisinin koruyucu özelliğine rağmen hemolizin meydana geldiğine dikkat ediniz (Lipolitik 

hemoliz). 

Deney4. OSMOTİK HEMOLİZ 

Deneyin amacı: Farklı ortam derişimlerinin eritrosit membran frajilitesi üzerindeki etkilerinin 

gösterilmesi 

Gerekli malzemeler:  %1’lik NaCl solüsyonu, test tüpleri, pipet, distile su, enjektör, alkol, pamuk, 

eldiven. 

Deneyin yapılışı: 

1. Önlüğünüzü giyiniz ve eldivenlerinizi takınız. 

2. Osmotik hemolizin incelenmesi için gerekli araç-gereç ve malzemeleri hazırlayınız. 

3. Kapiller kan alma tekniğine uygun olarak kan alınız. 

4. 10 adet test tüpüne Tablo’da belirtilen değerlerde %1’lik NaCl ile distile su karıştırılarak farklı 

derişimlerde (%1, %0.9, %0,8….%0,1) NaCl solüsyonları elde ediniz.  

5. Her bir test tüpüne 1-2 damla kan ilave ediniz. Tüpleri alt üst ettikten sonra yarım saat 

bekleyiniz. 

6. Hemolizin gerçekleşip gerçekleşmediğini anlamak için arada sırada tüpleri siyah çizginin 

önüne tutarak bakınız. Siyah çizginin görülmesi hemolizin meydana geldigini gosterir.  

 

 


