
Ústav lekárskej biofyziky JLF UK v Martine 

PRAKTICKÉ CVIČENIE A1 

 

Meno a priezvisko (č. skupiny):                                                                                         Dátum: 
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1. Osmotická rezistencia erytrocytov 

 

 

Úloha:         

1. Určite hodnotu minimálnej a maximálnej osmotickej rezistencie erytrocytov z krvnej  

vzorky a vypočítajte osmotickú rezistentnú šírku.   

2. Do obrázka vyznačte koncentráciu NaCl v % a v mmol/l pre minimálnu a maximálnu 

osmotickú rezistenciu. Červenou ceruzkou zakreslite sediment erytrocytov a hemolýzu. 

3. Získané hodnoty porovnajte s fyziologickou normou a pomocou tabuľky určite o aký 

model ochorenia krvi sa môže jednať.  

 

 Postup:         

1. Študenti sa rozdelia do 4 pracovných skupín, každá skupina dostane stojan so  

skúmavkami.         

2. Vizuálne odhadnite, pri ktorej prvej koncentrácii roztoku NaCl je prítomný sediment a 

roztok nad sedimentom je slabo zafarbený - minimálna osmotická rezistencia. Pozorovanie 

zakreslite.         

3. Vizuálne odhadnite, pri ktorej prvej koncentrácii roztoku NaCl nie je prítomný sediment a 

roztok nad sedimentom je silno zafarbený - maximálna osmotická rezistencia. Pozorovanie 

zakreslite.         

4. Namerané hodnoty (v % aj mmol/l) zapíšte do tabuľky.     

5. Vypočítajte osmotickú rezistentú šírku (MIN. - MAX) a hodnotu zapíšte do tabuľky. 

6. Namerané hodnoty v závere porovnajte s hodnotami niektorých ochorení krvi (tab. 2.1) a 

rozhodnite o aký model ochorenia sa jedná.       

  

Ochorenie 
Minimálna osmotická 
rezistencia (% NaCl) 

Maximálna           
osmotická             

rezistencia (% NaCl) 

Erytrémia 0,40 0,28 

Anémia z nedostatku železa 0,38 0,28 

Talasémia 0,38 0,20 

Anémia spôsobená liekmi 0,50 0,40 

Hepatitída typu C 0,34 0,22 

Fyziologická hodnota 0,44 0,32 

Hereditárna sférocytóza 0,68 0,46 

Megaloblastická anémia 0,48 0,36 

 
Tab. 2.1: Hodnoty minimálnej a maximálnej rezistencie erytrocytov pri niektorých ochoreniach 
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Laboratórne podmienky merania: 

teplota v miestnosti:       t =   

 

Tabuľka nameraných hodnôt:  
                                                                          hodnota    jednotka      hodnota      jednotka 

Minimálna osmotická rezistencia:         

 

   

  
  Maximálna osmotická rezistencia:         

   
 

 
 

Osmotická rezistenčná šírka:       

 
        

              
  

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 

Záver: 
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2. Meranie viskozity neznámej kvapaliny 

Úloha:         

1. Vypočítajte dynamickú viskozitu neznámej kvapaliny.      

2. V závere porovnajte viskozitu neznámej kvapaliny s viskozitou destilovanej vody. 

 Pomôcky: Ubelohdeov viskozimeter, neznámy roztok, destilovaná voda, stopky 

    

 Postup:        

1. Cez trubicu 1 viskozimetra (obr. 3.4) naplníme rezervoár 2 neznámou kvapalinou tak, že 

hladina kvapaliny bude siahať medzi rysky C a D. 

2. Trubicu 3 uzavrieme prstom a balónikom na trubici 4 nasajeme kvapalinu tak, že najprv 

vytlačíme z balónika vzduch (balónik držíme stlačený), palcom uzavrieme otvor na 

balóniku, balónik pomaly uvoľňujeme, až kým kvapalinu nenasajeme do rezervoára 5. 

3. Balónik uvoľníme, otvoríme jeho otvor a potom uvoľníme trubicu 3. 

4. Stopkami zmeriame čas t, za ktorý stečie neznáma kvapalina medzi ryskami A a B. 

5. Viskozimeter vypláchneme vodou a meranie opakujeme pre destilovanú vodu.  

6. Dosadením hodnôt do vzorca vypočítame viskozitu neznámej kvapaliny. 

7. V závere porovnajte hodnotu viskozity neznámej kvapaliny s viskozitou destilovanej vody.  

                                                 

Pre viskozitu neznámej kvapaliny platí: 

 

η = η0

ρ 𝑡

𝜌0𝑡0
 

 

 

 
 

Laboratórne podmienky merania: 

teplota v miestnosti:       t =   

Tabuľka nameraných hodnôt:                       

Hustota  destilovanej vody                        ρ0 =     

Viskozita destilovanej vody                      η0 =       

Čas stekania destilovanej vody                  t0 =     

Hustota  neznámej kvapaliny                     ρ =     

Čas stekania neznámej kvapaliny               t =     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   η0  - viskozita destilovanej vody  

 ρ0 - hustota destilovanej vody   

 t0  - čas stekania destilovanej vody 

 ρ  - hustota neznámej kvapaliny    

 t - čas stekania neznámej kvapaliny   

Výpočet: 

 

 

 

Záver: 

 

Obr. 3.4: Ubelohdeov 

viskozimeter 

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 
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3. Meranie povrchového napätia neznámej kvapaliny 

 

Úloha:         

1. Zmerajte povrchové napätie neznámej kvapaliny pomocou stalagnometra (obr.3.9). 

2. Vysvetlite závislosť počtu kvapiek od povrchového napätia kvapaliny.  

Pomôcky: stalagnometer, neznáma kvapalina, destilovaná voda 

    

Postup:         

1. Stalagnometer (obr. 3.9) naplníme neznámou kvapalinou tak, že najprv vytlačíme z 

balónika vzduch (balónik držíme stlačený), palcom uzavrieme otvor na balóniku, koncovú 

časť stalagnometra ponoríme do neznámej kvapaliny a balónik pomaly uvoľňujeme, až 

kým kvapalinu nenasajeme nad linku Z1.      

2. Balónik (otvor) uvoľníme, koncovú časť stalagnometra vytiahneme z kvapaliny. Odčítame 

počet kvapiek n, ktorými odkvapká objem neznámej kvapaliny medzi značkami Z1 a Z2. 

3. Stalagnometer dobre vypláchneme a opakujeme rovnaký postup  pre referenčnú kvapalinu 

(destilovaná voda), odčítame počet kvapiek n0.     

4. Dosadením hodnôt do vzorca vypočítame povrchové napätie neznámej kvapaliny.  

5. V závere porovnajte hodnotu povrchové napätia neznámej kvapaliny s povrchovým 

napätím destilovanej vody.  

   

Pre povrchové napätie neznámej kvapaliny platí: 

 

f =
𝑓0𝑛0 ρ

ρ0𝑛
 

  

 

 

Laboratórne podmienky merania: 

 

       

 

 

 

 

 

teplota v miestnosti:       t =   

Tabuľka nameraných hodnôt: 

    

   

hodnota jednotka 

Hustota  destilovanej vody                                 ρ0 =     

Povrchové napätie destilovanej vody                 f0 =       

Počet kvapiek destilovanej vody                       n0 =                    

Hustota  neznámej kvapaliny                              ρ =   

Počet kvapiek neznámej kvapaliny                     n =                    

 

  
    

  

Hodnotenie:_______ Podpis vyučujúceho:_____________ 

   f0  - povrchové napätie destilovanej vody 

 n0 - počet kvapiek destilovanej vody  

 ρ0 - hustota destilovanej vody 

 n  - počet kvapiek neznámej kvapaliny   

 ρ - hustota neznámej kvapaliny    
   

Výpočet: 

 

 

 

Záver: 
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Z
2
 

Z
1
 

Obr. 3.9:  

Stalagnometer 


