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VÄXTCELLERNAS PLASMOLYS 
BAKGRUND 

Alla celler omges av ett cellmembran. Cellmembranet isolerar cellen från omgivningen och 
sköter transporten av ämnen in och ut ur cellen. Cellmembranet är halvgenomsläppligt 
vilket betyder att den släpper selektivt igenom endast en viss typ av ämnen. Små 
molekyler som t.ex. gasmolekyler kan passera membranet genom diffusion. Även många 
fettlösliga ämnen passerar cellväggen genom diffusion. Vattenlösliga ämnen däremot 
behöver hjälp för att kunna färdas till andra sidan av cellväggen. 

Vattnets flöde genom ett halvgenomsläppligt membran kallas för osmos. Cellmembranet 
har rätt så låg genomsläpplighet för vatten men i cellmembranet finns proteiner, 
akvaporiner som är specialiserade på transport av vatten. Vattnets transportriktning beror 
på koncentrationen av i vattnet lösta ämnen (t.ex. salter, socker, proteiner osv.) på de olika 
sidorna av cellmembranet. Vattnet strävar alltid från en mer utspädd lösning till en starkare 
lösning d.v.s. från en lägre koncentration av ämnen till en högre koncentration av ämnen. 

	
Bild1.	Blodceller	i	en	hypertonisk,	isotonisk	och	hypotonisk	lösning.	En	hypertonisk	lösning	har	högre	
koncentration	än	cellens	inre	och	därför	avges	vatten	från	cellen.	En	hypotonisk	lösning	har	lägre	koncentration	än	
cellens	inre	och	vatten	strömmar	därför	in	i	cellen.	I	en	isotonisk	lösning	upptar	cellen	lika	mycket	vatten	som	den	
avger.	

Växtcellerna omges av en skyddande cellvägg. Växtcellerna hålls hela och 
funktionsdugliga även i svaga lösningar tack vare den stödjande cellväggen som hindrar 
cellen från att utvidgas för mycket. I starka lösningar avges vatten från cellen och 
cellmembranet lossnar från cellväggen. Fenomenet kallas för plasmolys. 
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Bild	1.	Växtceller	i	en	hypertonisk,	isotonisk	och	hypotonisk	lösning.	I	en	hypertonisk	lösning	är	koncentrationen	
högre	i	lösningen	än	inne	i	cellen	och	cellen	avger	vatten.	När	cellen	avger	mycket	vatten	lossnar	cellmembranet	från	
cellväggen.	Fenomenet	kallas	för	plasmolys.	

 

ATT FUNDERA PÅ FÖRE ARBETET 

• Vad skulle hända åt djurceller i destillerat vatten? Vad beror det på? 
• Vad händer med växtceller om växten gödslas för mycket?  
• Vad menas med fysiologisk saltlösning? Vad är dess saltkoncentration? 

MATERIAL 

• Rödlökar 
• Pincetter 
• Kniv 
• Saltlösning A, B och C 
• Mikroskop 
• Objektglas och täckglas 
• Pasteur-pipetter
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INSTRUKTIONER 

Du har fått tre saltlösningar. En innehåller destillerat vatten (saltkoncentration 0 %, en 
annan 2 % NaCl-saltlösning och en tredje 5 % NaCl-saltlösning). Din uppgift är att med 
hjälp av rödlök ta reda på vilken saltlösning som finns i vilket provrör. 

Gör upp en plan för hur du besvarar forskningsfrågan! När din plan är klar kan du börja 
genomföra ditt forskningsarbete enligt planen. Kom ihåg att anteckna noggrant resultaten 
du får! Ta också bilder av rödlökens celler med hjälp av mikroskopet! 

Anteckna till vilken slutsats du kom. Kom ihåg att motivera dina svar!  

 

Obs! Då du undersöker saltlösningarnas inverkan på cellerna lönar det sig att hålla 
cellerna i lösningen i minst 10 minuter. Under tiden kan du förbereda arbetets andra faser. 

Obs! Undersök från rödlöken endast de röda lagren som finns inne i löken. Ta med pincett 
loss en tunn skiva av det röda lagret. 

Obs! Då du undersöker celler med mikroskop skall du på ett objektglas ta en liten droppe 
av lösningen du skall undersöka (saltlösningarna med olika koncentration) och lägga ditt 
prov (lök) i droppen. Sätt till sist täckglaset försiktigt ovanpå. 

 

ATT FUNDERA PÅ EFTER ARBETET 

• Hur kom du till din slutsats? 
• Hur skiljde sig cellerna i 2 % och 5 % saltlösningar från varandra? Varför? 
• Vad skulle hända åt djurceller (t.ex. röda blodkroppar) i motsvarande förhållanden? 
• Hur kommer det sig att en del växter kan tåla även väldigt höga saltkoncentrationer 

(t.ex. växter vid havsstränderna)? 
• Vad händer om människan dricker stora mängder destillerat vatten? 


