


Ozmoz

Suyun, çok yoğun bulunduğu ortamdan, az yoğun bulunduğu ortama yarı geçirgen bir zardan basit
difüzyonuna ozmoz denir.

Ozmoz olayını anlayabilmemiz için yoğunluk kavramını bilmemiz gerekir. Yoğunluk, birim hacim
çözeltideki çözünen madde miktarıdır. Çözünen maddenin ( tuz glikoz vb ) çok olması durumunda
çözelti çok yoğun, çözünen madde miktarının az olması durumunda çözelti az yoğundur.

Bu nedenle yüksek yoğunluklu çözeltilerde su oranı az, düşük yoğunluklu çözeltilerde su oranı
fazladır.

Ozmos olayı iki çözeltinin yoğunlukları arasındaki farkı azaltıcı etki yapar.



Hücreler bulundukları ortamın yoğunluğuna göre su alır ya da verirler. Hücre için 3 farklı ortam 
yoğunluğundan bahsetmek mümkündür.

Yoğunluğu hücre içi madde yoğunluğuyla aynı olan ortamlara izotonik, ( izo = eş )
Yoğunluğu hücre içi madde yoğunluğundan düşük olan ortamlara hipotonik ( hipo = düşük )
Yoğunluğu hücre içi madde yoğunluğundan yüksek olan ortamlara hipertonik ( hiper = yüksek )



Ozmotik basınç

Hücrenin içerisinde bulunan çözünmüş maddelerin oluşturduğu su alma isteğine ozmotik basınç 
denir. 

O halde hücre içerisinde çözünmüş madde miktarı ne kadar çok ( yani su miktarı ne kadar az ) ise, 
hücrenin ozmotik basıncı o kadar yüksektir.

Turgor basıncı

Hücrenin içerisindeki suyun hücre zarına yapmış olduğu basınçtır. Bir hücredeki su miktarı ne kadar 
çok ise zara uygulanan turgor basıncı da o kadar yüksektir.

Turgor basıncı otsu bitkilerde dik durmayı sağlayan kuvvetlerden biri olduğu gibi,
stoma açıklıklarının açılıp kapanmasında, küstüm otu ve böcekçil bitkilerle
örneklendirebileceğimiz nasti hareketlerinde de etkilidir.



Emme kuvveti

Hücrelerde ozmotik basınç ile turgor basıncı ters orantılı olarak değişir. Çünkü başlangıçta su oranı 
az olan hücrede ozmotik basınç ( yani su alma isteği ) yüksek, hücrede az miktarda bulunan suyun 
zara yaptığı basınç olan turgor basıncı düşüktür. 

Hücre zaman içerisinde ozmotik basıncının etkisiyle su aldıkça, hücre içerisindeki su oranı artacak
yani su içme isteği olan ozmotik basıncında bir düşme meydana gelecektir. Ancak aynı zaman
diliminde hücrede artan suyun zara uyguladığı basınç, yani turgor basıncı artacaktır.

Ozmotik basınç ile turgor basıncı arasındaki fark, emme kuvveti olarak adlandırılır.



Hipertonik yani yüksek yoğunluklu ortama konulan hücrenin su kaybederek büzüşmesine plazmoliz
denir.

Plazmolize uğrayan bitki hücrelerinde zar ile çeper arasındaki mesafe artar, aynı zamanda merkezi
koful su kaybettiğinden küçülür. Zaman içerisinde hücre su kaybettiğinden ozmotik basıncında artma
görülür.



Plazmolize uğramış bir hücre, hipotonik yani düşük yoğunluklu bir ortama konulursa, yüksek ozmotik
basıncından dolayı dış ortamdan su emer.

Daha doğrusu su, yüksek oranda bulunduğu yerden düşük oranda bulunduğu yere ozmozla geçer.
Bunun neticesinde su alan hücre zaman içerisinde şişmeye başlar. Bu olaya deplazmoliz denir.

Bu hücre bir bitki hücresi ise, zar ile çeper arasındaki mesafe azalır, merkezi koful büyür. Hücrenin
turgor basıncı artar.



Hipotonik ortama konulan hücre, eğer bir hayvan hücresi ise hücre duvarına sahip olmadığından 
zaman içerisinde hücrede artan turgor basıncına dayanamaz ve patlar. Bu olaya hemoliz denir.

İzotonik, yani eş yoğunluklu ortama konulan hücrelere zaman içerisinde giren su
miktarı ile hücreden çıkan su miktarı eşit olduğundan hücrede bir değişiklik oluşmaz.



Hücreler sahip oldukları makromoleküller ve iyonlar sebebiyle belli bir osmotik basınca
sahiptirler.

Osmoregülasyon yani osmotik basınç düzenleme yeteneğine sahip canlılar çevreleriyle osmotik
dengeye ulaşmak için madde ve su alışverişinde bulunurlar. Enerji harcayarak yaptıkları bu
alışveriş sayesinde geniş yaşam alanlarına sahip olabilirler.

Örneğin tatlı sularda yaşayan bir hücrelilerden Paramecium caudatum, hipotonik bir ortamda
yaşadığı için hücre içerisine giren fazla suyu sürekli olarak vurgan kofulları ile enerji harcayarak
dışarı atmalıdır.


