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Mikroszkópia 

MÉRÉSEK 

I. Vörösvértestek vizualizálása valamint méretüknek és térfogatuknak meghatározása izo-, hiper- és 

hipotóniás oldatokban 

1. Készítsen az asztalon található vérminta 1:50 arányú hígításával izotóniás, hipotóniás és hipertóniás 

szuszpenziókat a megfelelő NaCl oldat (0,9%, 0,5%, 4%) hozzáadásával (a hígításhoz 10 µl vért és 490 

µl NaCl-oldatot használjon).  

2. Hagyja szobahőn állni (inkubálni) 5 percig az elkészített szuszpenziókat, közben készítse elő a 

tárgylemezeket, kapcsolja be a mikroszkópot a váz bal oldalán található tekerőgombbal, majd indítsa el 

az Optika Vision Lite programot. Törölje le alkoholos lencsetörtlő papírral a 100x-os nagyítású objektívet. 

3. Óvatosan keverje össze, de NE pipettázza fel-le a vért, mert könnyen hemolizálhat.  

4. Az inkubált vérből 10 µl-t pipettázzon mikroszkóp tárgylemez közepére. Három tárgylemezt készítsen, 

mindegyik hígításból egyet-egyet.  

5. Fedje le a tárgylemezeket fedőlemezzel. 

6. A vizualizációt az izotóniás szuszpenzióval kezdje az alább ismertetett módon: 

a. Tegyen egy csepp immerziós olajat a fedőlemezre, és helyezze a mikroszkóp tárgyasztalára a 

mintát (100x-os nagyítású objektív alá). 

b. Klikkeljen a mikroszkóp ikonra, majd a fókuszáló gombok segítségével állítsa élesre a mintát. 

(A mikroszkóp fényereje a bekapcsoló gombbal szabályozható.) 

c. A capture gomb megnyomásával készítsen pillanatfelvételt a sejtekről. 

7. Mérje meg 4 vörösvértest átmérőjét az alábbiak szerint: klikkeljen a szoftver-ben a Measure ikonra 

(vonalzó), majd a legördülő menüben válassza a linear parancsot. Ezután a kívánt sejtre kattintva a sejt 

átmérője megmérhető.  

8. Jegyezze le a jegyzőkönyvébe a mért értékeket. 

9. Ismételje meg a 6-8. lépéseket előbb a hipotóniás, majd a hipertóniás oldatokkal is. 

10. Átlagolja a kapott eredményeket mindhárom hígításnál.  

11. Az átlagos átmérőből számolja ki az izo-, hipo- és hipertóniás vörösvértestek átlagos sugarát. Majd ezek 

ismeretében adja meg a vörösvértestek térfogatát. 

12. A kapott értékek ismeretében magyarázza meg a jelenséget. 

13. Törölje le az objektívet alkoholos törlőpapírral, zárja be a szoftvert és kapcsolja ki a mikroszkópot. 
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III. Bónusz feladat: Vértestek méretének meghatározása izo-, hiper-, és hipotóniás 

oldatokban Fiji szoftwer segítségével. 

1. Indítsa el a FIJI képelemző programot. 

2. Nyissa meg a mikroszkóppal készített képeket, az alábbiak egyike szerint:  

 file – open – majd válassza ki a képet. 

 Húzza a kép ikonját a FIJI felületére.  

3. Kalibrálja a képet: 

 analyze – set scale – distance in pixels: 1, known distance: 10, pixel aspect 

ratio: 1, unit of length: um. 

 

4. Kettőzze meg a képet 

 image – duplicate 

 A továbbiakat a duplikátumon végezze el.  

5. Állítsa a kép típusát 8 bit-esre: 

 image – type – 8 bit 

 

6. Mérje meg a sejtek területét az alábbi algoritmus szerint: 

 image – adjust – threshold (a dark background ne legyen bejelölve!) – apply 

 process – noise - despeckle 

 process – binary – watershed (láthatólag nem változik a kép)  

 process – noise – remove outliers – radius 2.0 pixels, threshold: 50, which 

outliers: bright – OK (láthatólag nem változik a kép) 

 analyze – set measurements: jelölje be a következőket: area, standard 

deviation, redirect to: „izotóniás” (az eredeti képet állítsa be) 

 analyze – analyze particles: jelölje be a következőket: show: outlines, display results, summarize, 

exclude on edges – OK 

 
 

7. Végezze el a hiper-, és hipotóniás körülmények között készített képek elemzését a fentiekben ismertetett 

módon. 

8. Foglalja táblázatba az izo-, hiper- és hipotóniás közegben számolt vérsejt méreteket (average size: terület 

mikrométerben). Mi a magyarázata a vérsejtek eltérő méretének? Írja le a következtetéseit. 

9. A kapott értékek alapján magarázza meg a jelenséget!     

 


