Ozmózis
Az oldószer (általában a víz) diffúziója féligáteresztő hártyán keresztül a kisebb
koncentrációjú (hígabb) oldat felől a nagyobb koncentrációjú (töményebb) oldat felé! A
féligáteresztő hártya (szemipermeábilis) csak a kolloid méretnél kisebb méretű anyagokat
ereszti át.
Ha egy oldat ozmotikus nyomása nagyobb, mint a másiké, akkor az azt is jelenti, hogy
nagyobb benne az oldott részecskék koncentrációja.
Az ozmózisnyomás az a hidrosztatikai nyomás, amelynél az oldószer kiáramlás
(exozmózis) egyenlővé válik az ozmózis okozta oldószer beáramlással (endozmózis), és beáll
egy egyensúlyi állapot.
Azt a hidrosztatikai nyomást, amelynél ez az egyensúlyi állapot bekövetkezik, az
ozmózisnyomás mértékének tekintjük.
Tehát: Az ozmózisnyomás tk-en az oldat koncentrációjával egyenesen nő.(nem túl tömény
oldat esetén).
Vagyis minél nagyobb a koncentráció különbség a hártya két oldalán, annál nagyobb
nyomást kell kifejteni az oldatra, hogy megakadályozzuk az oldószer beáramlást, azaz
egyensúlyi állapot alakuljon ki.
Az emberi szervezet ozmózisnyomása 0,9%-os NaCl – oldat ozmózisnyomásának felel
meg(6,7 atm). Ezt nevezzük fiziológiás oldatnak.
A vizsgált közeg és a sejtek ozmotikus koncentrációja alapján:
izotóniás közeg CC rendszer = CC környezet
hipertóniás közeg CC rendszer < CC környezet
hipotóniás közeg CC rendszer > CC környezet

Plazmolízis
Ha a sejten kívüli oldat a sejtnedvnél töményebb, vagyis hipertóniás, akkor a sejt vizet
veszít, és a sejtplazma zsugorodik. Mivel ezt a merev sejtfal nem tudja követni, a plazma
elválik a sejtfaltól.
Ha a hipertóniás oldat alkáliföldfém-ionokat (CaCl2) tartalmaz, a sejtplazma csipkés széllel
szakadozottan válik el a sejtfaltól. Ez a konkáv plazmolízis
Ha a hipertóniás oldat alkáli fém-ionokat (KCl) tartalmaz, a sejtplazma gömbölyded
formában zsugorodik össze, s válik el a sejtfaltól. Ez a konvex plazmolízis.

Ha plazmolizált élő sejteket vízbe, vagy más igen híg oldatba teszünk, akkor a plazmolízis
fordítottja játszódik le. A plazma vizet vesz fel a sejthártyán keresztül és megduzzad. Így
kitölti a sejtfal alkotta teret. Folyamat neve deplazmolízis.
(A víz vagy más igen híg oldat jóval hígabb a normális koncentrációjú sejtnedvnél. Az
ilyen oldat neve hipotóniás.)

Kromatográfia
Elválasztási technika. Elméleti alapja az adszorpció. Az adszorpció az anyagok
megkötődése a testek külső és belső felületén. Az adszorpciós képesség minden anyagra
jellemző sajátosság. Mértéke a megkötő (adszorbens) és a megkötődő (adszorbeálódó) anyag
fizikai és kémiai tulajdonságaitól függ.
Adszorbensként általában nagy felületű szilárd anyagot (cellulózt, alumínium-oxid port)
használnak.
Pl. Növényi festékeket (színanyagokat) elkülöníthetünk papír vagy oszlopkromatográfiás
(kréta) módszerrel.
Az adszorbens mindkét esetben hajszálcsöves szerkezetű. A festékelegyet a kapilláris erők
mozgatják felfelé. Mozgás közben az oldott festékmolekulák adszorpciós képességüknek
megfelelően kötődnek meg az adszorbens felületén.

