
INFLUENŢA PRESIUNII OSMOTICE ASUPRA VOLUMULUI ERITROCITAR 
 
                                                        
     Când de o parte și de alta a unei membrane există o concentrație diferită de substanțe 
dizolvate se produce un flux membranar din partea cu concentrația mare spre partea cu 
concentrație mai mică. 
 
PRINCIPIU: datorită permeabilității selective precum și a capacității de transport a 
membranei eritrocitare suspendarea eritrocitelor în soluţii de clorură de sodiu hipo- şi 
hipertonice modifică volumul celulelor. Schimbările de volum ale eritrocitelor pot fi 
evidenţiate macroscopic, la microscop sau prin măsurarea hematocritului.  
 
MATERIAL NECESAR: sânge proaspăt recoltat pe un anticoagulant, soluţii de NaCl de 
concentraţiile: 0,46 g%, 0,93 g%, 1,87 g %, eprubete, pipete de 1 ml, tuburi de 
hematocrit, centrifugă. 
  
TEHNICA: într-o serie de trei(patru) eprubete se introduce câte 1 ml soluţie de NaCl  
0, 46  g%, 0,9 g%, 1,87 g % peste care se adaugă câte o picatura de sânge integral şi se 
agită uşor pentru omogenizare. După  30 minute se citesc rezultatele: 

• în prima eprubetă lichidul supernatant se colorează în roșu datorită faptului că 
prin membrană a pătruns apă pentru egalizarea concentrației osmotice până ce au 
devenit globuloase și s-au hemolizat; 

• în eprubeta a doua cu ser fiziologic eritrocitele se găsesc depuse, iar supernatantul 
incolor; 

• în eprubeta a treia conținând soluția hipertonă, eritrocitele se ratatinează observate 
la microscop prin ieșirea apei în virtutea gradientului osmotic. 

Din fiecare eprubetă se preia câte o probă într-un tub de hematocrit. În al 5-lea tub de 
hematocrit se aspiră sânge integral. Tuburile se centrifughează timp de 5 min la 4000 rot / 
min. Prin măsurarea înălţimii coloanei de eritrocite raportată la înălţimea întregii coloane 
de sânge se obţine hematocritul. 
 
INTERPRETARE 
     Celulele plasate într-un mediu hipotonic îşi măresc volumul atrăgând apa în interior. 
Într-un mediu hipertonic celulele se zbârcesc din cauză că apa trece în mediul de 
suspensie. Soluţia de 0,9 g % numită şi ser fiziologic este izotonică şi nu modifică forma 
sau volumul celulelor. Schimbările suferite de eritrocite  în mediile cu diferite presiuni 
osmotice pot fi sesizate prin măsurarea hematocritului.  
 
 
 


