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O N S o Z 

A.U. Eczacilik Fakiiltesiiide Fizyoloji Pratik Dersleri de-
monstrasyon tarzinda yuriitiilmekteydi. Oysa ki, ogrencilerin ye-
teneklerini geligtirmek ve onlara el becerileri kazandirmak igin de-
neyleri bizzat yapmalari zorunludur. 

Bu amaca yonelik olarak teksir halinde pratik ders notlari gi-
kanldi ve kiirsiide bir asistan bulundugu igin pratik ogretime yar-
dimci olmak iizere demonstrator yeti§tirme yoluna gidildi. 

Agilan demonstrasyon kurslarina 2, sinifa gelmi§ olan hevesli 
ogrenciler katildilar. 1972 yilindan beri her yil ogretim siiresinin 
bog zamanlanndan yararlanilarak demonstrator adaylarina 40 sa-
at kurs gosterilmektedir. 

Pratik derslerin ogretim ve yonetiminde ogrencilerle yaptigi-
miz bu i§birligi tam anlamiyla olumlu sonug vermistir. Demonstra-
tor olarak katkida bulunan ogrencilerime sonsuz tesekkiirlerimi 
sunmak isterim. 

Bu kugiik kitap degisik konularda deney yapacaklara i§ik tut-
masi amaciyla hazirlanmistir. Ogrencilerime yararli olursa mutlu-
lugum devam edecektir. 

Qankaya, 1975 

Prof. Dr. Huknettin TANALP 
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G i R l S 

Deneysel aragtirmalara Aristotel onciiliik etmi§tir (M.O. 384 -
322). Aristo, memeli hayvanlarda periferik damarlari ve tavuk 
embriyonu geligimini incelemistir. Bu gaglarda tip o zamana gore 
gok ileri idi. Qinliler gesitli tedavi metodlanni biliyorlar ve birgok 
bitkilerden elde ettikleri droglari tipta kullamyorlardi. 

Tip tarihi aragtirmalari ilk tibbi yayini yapanin Cladius 
Galenus oldugunu gosteriyor (130 -200). Ancak, klisenin destegi 
ile Anatomi Fizyoloji otoritesi durumuna gelen Galen'in fikirleri 
birer dogmadan ileri gitmiyordu. 

insan organizmasinin cali§ma diizenini derinlemesine anlayan 
fizyoloji klinige tam hakim olan biiyiik Tiirk hekimi Ibni Sina'dir 
(970-1037). Tipta modern dii§unce diizeyine ula§an hekimlerin 
ba§inda gelir. 

Modern tip agisindan Galen dogmalanni reddeden Vesalius 
olmu§tur (1514-1554) . 

tlimde deneme metodunun kurulmasini Omer Hayyam'a borg-
luyuz (II. asir). Ne yazik ki, bu seref bir baskasina Galileo Galilei-
ye mal edilmistir (1564 -1642). 

William Harvey (1578-1657) kan dolasimini agikladi. 

Solunumun onemini ortaya koyan Robert Hooke (1684), res-
piriyumun bir oksidasyon progesi oldugunu ortaya koyan Antoine 
Lavoisier (1777) dir. 
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Albrecht Haller (1708-1777) uyarilabilme kavramini tip ale-
mine sundu. 

Luigi Galvani (1737 -1798) biyoelektrisiteyi buldu. 

Psiko-fizyoloji uzerinde galisan Johannes Miiller (1783 -1855) 
dir. 

Homeostasisi agiklayarak fizyolojiye i§ik tutan Claude Ber-
nard (1813-1878) olmustur. 

/ 

Bobrek fizyolojisi ve hemodinamigi iizerindeki buluglari 
Bowman (1816-1892) ve Karl Ludwig (1816-1895) in gah§ma-
larina borgluyuz. 

Solunumdaki ilerlemelere onderlik eden J.S. Haldane (1860 -
1936) dir. 

Bunlardan ba§ka binlerce arastirici fizyolojinin geli§mesi ve 
geni§lemesinde ara§tirmalan ile hizmette bulundular. 
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A. GENEL K1SIM 

ELEKTROD 

Elektrik uyarani uygulamak igin kullamlan uglardir. Akimi 
ileten iki tel ug ve bunlarin tesbit edildigi yalitkan bir kisimdan 
olu§urlar. Degigik tiplerde olabilirler. 

Genellikle laboratuvar deneylerinde (Sekil ; 1) de goriilen 
basit elektrodlar kullanilir. tnsan igin kullanilacak elektrodlar silin-
dir veya kiire bigiminde ve gerektiginde iletimi arttirabilmek igin 
fizyolojik serum gibi bir sivi ile lslatilabilir bir plaktan olu§abilir. 

Elektrodlar y a dokuya iki ug degdirilerek veya teller ucuna 
igne lehimlenip doku igine sokularak kullanilabilirler (Sekil : 2). 

(§elul : 1, 2) — Elektrod §ekillert 



Diger uglan da stimulator veya akiimulatore fi§ler veya disli kis-
kaglar yardimi ile uygulanarak gereken elektrik akimi alinabilir 
(§ekil : 3). 

Elektrodlar yerine gore bipolar veya unipolar olarak kullam-
labilirler. 

AKtiMtiLAToR 

Elektrik akimi iiretmede kullanilan diisiik voltajli ve fakat 

uzun siireli diiz akim veren aletlerdir. Akiimulatore (Sekil : 3) de-

ki gibi elektrodlar uygulanarak dokunun elektrikle uyarilmasinda 

faydalanilabilir. Bu elektrcdlarin akiiye baglanisi iletken telin di-

ger ucundaki metal kiskaclann akiimulatorun pozitif ve negatif 

kutuplarina uygulanmasiyla gergeklestirilir. 

Siddet, frekans, sure bakimindan fizyolojide basari ile kulla-
nilan uyaran bigimi elektrik akimidir. 

ANAHTAE 

Akimin istenilen siire ve anda uygulanmasina yardimci olmak 

iizere gefitli bicimlerde hazirlanmis anahtarlardan bir kag tip (§e-

kil : 4, 5, 6, 7) de goriilmektedir, 

(§ekil : 3) Akiimiilatdr 
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(§ekil : 4, 5, 6, 7) — Qe^itli Anahtar Tipleri 

Anahtann iki kutbu ve arada kapandiginda akimi iletebilecek 
bir metal kismi vardir. Kutuplara iletken teller baglanir. Akim uy-
gulandiginda aradaki anahtar kismi agilinca iletilemez, kapamnca 
iletilir. Boylece akim uygulama anini ve siiresini ayarlamak miim-
kiin olur. 

STiMtJLAToK 

Elektrik uyaran uygulamada (§skil : 8) de goriilen stimula-

tor dedigimiz aletler kullanilir. Stimiilatorlerle uyaramn giddeti, 

siiresi ve frekansi rahatga ayarlanabilir. Ayrica bu aygitlar tek ve-

ya devamli impuls verebilecek §ekilde yapilmislardir. tmpulslarin 

dokuya iletimi elektrodlar yardimiyla olur. 

Elektrodlar aletin sag alt ucundaki gikiga figleri araciligiyla 
uygulanir. Alet sag alt ko§edeki 1 nolu diigmeyle acilip kapatihr. 
En sagda bulunan 2 nolu diigme voltajin l 'den kiigiik katsayilarini 
elde etmede kullanilir, onun yanindaki 3 nolu diigme voltaji ayar-
lar, ortadaki 4 nolu diigme frekansi onun solundaki 5 nolu diigme 
impuls siiresini milisaniye olarak en soldaki 6 nolu diigme ise tek 
veya devamli uyaran tatbikini ayarlar. Tek uyaranlar ise ortada 
alt kisimdaki 7 nolu diigme ile ayarlanirlar. 
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(§ekil : 11a, b, c) — 5e§itli Lovye Tipleri 

14 (§Sekil : 12) — Statif §ekilleri 



onleyecek sekide genis veya bir yere yana§abilecek gekilde ayakli 
olabilir (§ekil : 12). 

KISKAg 

Gerek lovyenin gerekse cam kaniil ve benzeri aletlerin statife 
uygulanmasinda yardimci olarak kullanilirlar. Bir 50k bigimleri var-
dir. Bunlara ait ornekler agagida gosterilmigtir (Sekil : 13). 

SERFIN 

Serfin telden yapilmi§tir, dokuyla yazdirici arasindaki baglan-
tiyi saglar. Ornegin kalbe uygulamrken serfin alt tarafmdan sikila-
rak iki ucu arasindaki uzaklik agilir ve kalp apeksi araya sokula-
rak kapatilir. Serfinin halka bigimindeki kismma baglanan ip yaz-
dinciyla tutturularak kontraksiyonlar kimografa yazdirilir (Sekil : 
14). 

ELEKTROKAKDlY OGRAf 

Kalp aksiyon akimlarimn yazdirilmasinda kullanilan aragtir 

(Sekil : 15). A§agidaki gibi kullanihr : 

1. Aleti sehir ceryanina baglamak igin toprakli fi§ kullanihr, 

2. Ana Salter «on» veya «1» e getirilerek sinyal lambasinin 
yanmasi saglanir, 

3. On dakika kadar aletm lsinmasi beklenirken elektrodlar 
sahsa uygulanir, 

4. Alet lsindiktan sonra izoelektrik gizgi orta pozisyon ozel 
diigmesi ile ayarlanir, 

5. Derivasyon ayar diigmesi saga gevrilerek elektrodlarla bag-
lanti saglanir, 

6. Parazit yok etme diigmesi ile ince ve az sarsintili trase el-
de etmeye galisilir, 

7. Ampitud ayar diigmesi ile defleksiyon yiiksekliginin 10 mm 
olmasi saglanir, 
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8. Derivasyon kumanda salteri orta pozisyonda ve E K G po-
zisyonunda iken derivasyon ayar diigmesi D, e getirilip 5 er trase 
alinir, 

8. A y m bigimde olmak iizere diger derivasyonlar da qekilir. 
Her derivasyon bitimine i§aret konur. 

(Sjekil : 13) — gesjitli Kiskag Tipleri 
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GENEL PREPARATEARIN HAZIRLANMASI 

Deserebre kurbaga 

Kurbaga bir gazbez yardimi ile tutularak kaymamasi saglan-
diktan sonra makasin bir ucu agzina sokulup 2 goziinu birlestiren 
hat iizerinden kesilerek hazirlamr. 

Boyle bir operasyonla hazirlanan deserebre kurbaganin fonksi-
yonlan normal kurbagadan farksizdir, biitiin refleksler yerindedir. 
Ornegin : siiriiniir, sicrar, sirt iistii birakilirsa doner, suda yiizer, 
uyaranlara komple hareketlerle cevap verir. 

r 

Dekapite kurbaga 

Gazbezle tutulan kurbaganin agzina makasin bir ucu sokula-
rak diger UQ yardimiyla basm govdeye birle§tigi yerden kesilerek 
dekapite edilir (§ekil : 16). 

Dekapite kurbaga i§lemden hemen sonra spinal gokta oldugun-
dan pensle parmaklanm sikma gibi bir uyarana cevap vermedigi go-
riiliir. Bir miiddet sonra mekanik uyaranlara cevap vermeye baslar. 

Sinir - Kas preparati (ischiadicus - gastrocnemius) 

1. Omur iligi stile yardimi ile tahrip edilmig dekapite kurbaga 
belinden kesilerek bacaklari ayrilir. Once kurbaganin iizerini orten 
deri tabakasx, belin arka kismindan gazbezle yakalanip, a§agiya 
dogru gekilerek Qikartilir. Sonra 2 bacak birle§tigi orta hattan ke-
silerek ayrilir. 

2. Bacagin list kismmdaki keislar pensle gekilerek aralamr, 
beyaz renkte sinir (Nervus ischiadicus) ve siyah renkte damarm 
(Arteria femoralis) yanyana uzandigi gcriiliir. Sinir zedelenmeden 
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(Sekil : 18) — tn Sutu Kurbaga Kalbi 

lanan bir iple ligature edilir. Biitiin ipler toplanip kaniile sarilir. 
Kalbin alt kisimda dokuyla olan baglantisi da once ligature edilip, 
bag yukarda kalacak sekilde doku kesilerek ayrilir. Bu sirada ka-
niil igindeki ringer soliisyonu kanla karismis olacagindan tazelenir. 
Daha sonra statife asilarak apexinden serfine tutturulur. Qali§ma 
sirasinda di§inm kurumamasi igin Ringer soliisyonu ile lslatilir (§e-
kil : 10). 

Harm kasi (M. rectus abdominus) 

In situ kurbaga kalbinin hazirlanisindaki gibi karin kasi V §ek-
linde gikanlir. Devamli Ringer soliisyonu ile lslatilarak orta hattan 
alinan uzunlamasina pargamn alt ve iist uglanndan igne vasitasi ile 
baglar konarak banyo kabina uygulanir. 

Izole barsak preparati 

Oldiirulmug siganin karni agilarak ince barsaklari alinir. Pen-
sin iki ucu arasina alinan barsagin, ugtan diger ba§a dek hafifge 
zedelenmeksizin igi bo§altilir. Igne yardimi ile uygun boyda ayrilan 
barsak pargalarmin her iki uglarina ligatiir konarak banyo kabina 
uygulanacak sekle getirihr. Hazirlanan bu preparat 24 saat — 4 ° C 
de saklanilabilir. 

Besleyici soliisyon Tyrode' soliisyonudur. Qalisma 37°C de ya-
pilir. 
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Ce^itli Fizyolojlk Tuz Soltisyonlan 

Ringer 
(Kurbaga 

icta) 

Ringer -
Locke 

Ringer -
Tyrode 

Ringer -
Dale 

Ringer 
Lovatt -

Evans 

Su 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

NaCl 0.65 0.9 0.8 0.9 0.85 

KCl 0.014 0.042 0.02 0.042 0.042 

CaCL, 0.012 0.024 0.02 0.024 0.024 

NaHCO, J 0.020 0.01 - 0.03 0.1 0.05 

NaH2P04 0.001 — 0.005 _ — 

Mg-CL, — 0.01 0.0005 — 

Glukoz 0.2 0.1 - 0.25 0.1 0.05 0,1 

Na2HP04 — — 0.06 

H 3 P ° 4 
(Molar) 

0.02 - 0.06 
cms 



K A N S A Y I M I 

Deneyin Niteligi 

1 mm3 kanda bulunan alyuvar ve akyuvar sayimim yapmaktir. 

Gerekli Materyel 

1 — Mikroskop, 
2 — Hemacytometre 
3 — Franeke ignesi, 
4 — Alkol 70 % , pamuk, gazbez, saat cami ve beher glas, 
5 — Sayim soliisyonlari : 

Kan Sayimi 

A — Hayem Soliisyonu B -
Na3S04 5 gr 

NaCl 2 gr 

Sublime 0.5 gr 

Damitik su 200 ml. 

Deney Araglarinm Ozellikleri 

Alyuvar pipeti : Iri balonlu ve kirmizi boncuklu pipettir, iize-
rinde 0.5, 1 ve 101 isaretleri vardir. 

Akyuvar pipeti : Balonu digerinden biraz kiigiiktiir, iginde be-
yaz veya mavi boncuk vardir ve pipette 0.5, 1 ve 11 isaretleri mev-
euttur. 

Turck Soliisyonu 
Asit asetik 1 % 3 damla 
Metilen mavisi 0.015 gr 
Damitik su 300 ml. 
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Sayim lami : (pesitli lamlar kullanilir (Sekil : 20). Ornegin 
Thoma lami, kenarlari l ' er mm. ve derinligi 1/10 mm. olan bir 
kamerayi kapsar. Kamera tabaninin kenari once 5'e boliinmek su-
re tiyle 25 adet orta buyiikliikte kareye ayrilmigtir. Kenari 1/5 mm. 
olan karelerin kenarlari ayrica 4'e boliinmek suretiyle her orta bii-
yiikliikteki kare, kenari 1/2C mm. olan, kiigiik karelere ayrilmistir 
(Sekil : 21). 

Crta biiyiikliikteki karelerin voliimti : 
1/1 x 1/5 x 1/10 = 1/250 mm3 

KLigiik karelerin vcliimii : 

1/20 x 1/20 x 1/10 = 1/4000 mm3 

dir. Hesaplamada yukarida agiklanan degerler dikkate alinir. 

(Spkll : 19) - Sayim Lami ve Sayim Pipetleri 
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A B C 

SekiJ : 20) — Ce?itli Kan Sayimi Lamlari : (a) Thoma lami, (b) Turck Lami, 
(c) Geli^tirilmif Neubauer Lami 

- - - . . . . 
— -

] 
- m 1— —-It i - j -1 t • 

1II 1 r r t 4 - -

pr Vr 

r ^ L L L t t ' >l j| FF= 
(§ekil : 21) — Thoma Lami Detayli Olarak 

Yapilaeak is 

a) Alyuvar Sayimi 

Alyuvar pipetinin 1 veya 0.5 isaretine kadar niimune kan ve 
101 isaretine kadar da Hayem Soliisyonu gekilir, pipet iki parmak 
arasinda tutulup sallanmak suretiyle karigim temin edilir; bir iki 
damlasi di§ari atildiktan sonra iizerine lamel kapatilmis sayim la-
minin kenanndaki ig sulkustan birine pipetten bir damla damlatilir 
ve 32 kiigiik karede sayim yapilir, ortalamasi bulunur. 

b) A k y u v a r Sayimi 

Niimune kan akyuvar pipetinin 1 veya 0.5 igaretine kadar ve 
1 1 igaretine kadar da Turck Soliisyonu gekildikten sonra karisim 
saglanir. Alyuvar sayiminda oldugu gibi lama pipetten bir damla 
karisim damlatilir ve orta biiyukliikteki 16 karede sayim yapilir, 
ortalamasi bulunur, 
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Gerekli Bilgiler 

Sayimda soz konusu hatalari onleyebilmek igin : 

1) Lamel sayim laminin yiizeyine tam intibak etmelidir, 

2) Lama birden fazla damla konulmamalidir, 

3) Karelerdeki alyuvar veya akyuvarlar miikerrer sayilma-
malidir. 

Hesaplama 

a) Alyuvarlar 1/4000 mm3 hacimde sayildigina, kan 100 kere 

sulandirildigina gore 1 mm3 deki sayisini bulmak igin alyuvar ortala-

masim 4000 x 100 = 400 000 ile garpmak gerekir. 400 000 sayisma 

miiltiplikasyon faktorli denir. 

b) Akyuvar lar 1/250 mm3 hacimda sayildigina, kan 10 kere 

sulandirildigina bakilirsa 1 mm3 voliimdeki sayisini elde etmek igin 

akyuvar ortalamasmi 250 x 10 = 2500 ile garpmak gerekir. 2500 

sayisi akyuvarlann, uygulanan metoda gore, miiltiplikasyon fakto-

riidiir. 

Selloskop lie Sayim 

Klektronik bir analizer olan «celloscope» ile spermatozoa, ve 

kanser hiicreleri gibi eritrosit ve lokositleri de saymak olanaklidir. 

Hata oram ± 1 % olan siiratli sayim metodudur. 

H E M O G R A M 

Deneyin NiteK|i 

Hazirlanan yayma preparatta lokosit gesitlerini incelemektir. 

Gerekli Materyal 

1 — Lam, meziir (25 cc), 

2 — Francke ignesi, 

3 — Boyalar : «May-grunwald ve Stok giemsa», 

4 — Mikroskop, 

5 — Distile su. 
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Yayma Kan Preparati Hazirlama 

Francke ignesi ile delinen parmak ucundan gikan kanm bir 
damlasi lama damlatildiktan scnra bu kan damlasi bir lam yardimi 
ile ince olarak yayilir (§ekil : 22) ve havada kurumaya terk edilir, 
sonra alevden gegirilir. 

1 — Y a y m a kan preparati 2 dakika miiddetle May-grunwald 
ile tesbit edilir. 

2 — Tesbit edilmis preparata hazirlanan Giemsa soliisyonun-
dan (stok Giemsa'dan 1G0 cc distile suya 15 damla) preparatin iize-
rini tamamen orteeek bigimde konur, 30 dakika beklenir, sonra dis-
tille su ile yikanir, oda lsismda kurutulur ve mikroskop altmda in-
eelenir. 

Hemogram 

Hazirlanan preparat mikroskop altinda incelendigi zaman, kul-
lanilan boyaya bagli olarak, pembg ile deve tiiyii rengi arasinda de-
gisik bir gcruniim arzeder. Alyuvarlar arasinda gesitli lokositler : 
graniilositlerden bazofil, notrofil ve eozinofiller ve agraniilositler-
den lenfosit ve monositler goriiKir. 

Lokositlerin relatif miktariarmi tesbit etmege Lokosit formii-
lii (Hemogram) denir. Diger bir anlayi§la lokosit formiilii demek 

(§ekil : 22) — Yayma Isleminin Yapilmasi 

Boyama 
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100 lokositten kaginm bazofil, kaginm notrofil veya eozinofil veya 
lenfosit ve raonosit oldugunun tesbit edilmesi demektir. Bu arada 
lckcsitlerin geng sekillerinin bulunup bulunmadigi aranir. Geng §e-
killer varaa formiil sola kaymis denir. 

Lokosit Arama 

Preparatin bir kenarinin bagindan itibaren ve akyuvar atla-
maksizin diger uca kadar taranmasi yapilir ve lokosit gegitleri tes-
bit edilir. Sonra bir mikrcskop alani kadar saha degis tirilir ve ayni 
gekilde aramaya devam edilir. Bu §ekilde 200 lokosit sayilir, gesidi-
ne gore, yiizde oranlari bulunur. Ornegin 200 lckositten 14 tanesi 
monosit ise incelenen kandaki mcncsit nisbeti 7 % demektir. 

Sayimda ba§ vurulan baska usullerde vardir (Sekil : 23). 

a s 2 5 2 5 
. r - t . . i * ; ; i < i 1 . 1 I . . . J L . J 

— . , — n R -> i i l l ! I L L ' i i i i • I • i i i I i i i , 
2 5 3 5 AS J S 

100 _100 

(§ekil : 23) —• Sayimda Ba^vurulan Usuller 

Gerekli Bilgiler 

A — Lokositlerin normal yuzde nisbetleri : 

Bazofil 0.5 % , eozinofil 3 '%<, notrofil 68 .%, mcnosit 5 - 7 % ve 
lenfosit 20 - 22 % (Cowdry) dir. 
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B — Lokositlerin morfolojik ozellikleri : 

Bazofil : (Japlari 9 - 1 0 mikron, iri parcasiz niivelidir, sitoplaz-
masmda iri bazofil graniiller vardir. 

Notrofil : Qaplari 9 - 1 0 mikron, bigimleri gayrimuntazam, nii-
veleri parcalidir ve notrofiller yaslandikga niivelerinin parga sayisi 
artar. Sitoplazmalari ince notrofil graniil tasir. 

Lenfosit : 1 2 - 1 4 mikron gapinda, sitoplazmasi graniilsiiz, nii-
vesi pargasiz hiicrelerdir. Kiigiik lenfosit ve iri lenfosit olmak iizere 
iki gesidinden soz edilebilir, niivesi menevifli goriiniigtedir. • 

Monosit : Lokositlerin en iri yapili olanidir, gaplari 19 - 22 mik-
ron kadardir. Sitoplazmasinda. graniil yoktur, niivesi pargasizdir, 
fasulye bigimini andirir. 

(§ekil : 24) de lokositler goriilmektedir. 

B r t . 
(Sekil : 24) — Lokositler 

K A N D A H E M O G L O B I N T A Y i N i 

Deneyin Niteligi 

100 cc. kanda bulunan hemoglobin (Hb) miktarinin kolorimet-
rik metotla olciilmesidir. 

Gerekli Materyel 

1 — Sahli Hemometresi (§ekil : 25), 
2 — Francke ignesi (§ekil : 26), 
3 — HC1 soliisyonu (1/10 N ) ve damitik su, 
4 — Pipet, beherglas, TO % alkol, pamuk ve gazbez. 
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(§ekil :25) — Sahli Hemometresi (§ekil : 26) — Francke Ignesi 

Yapilacak is 

Hemometrenin ortasindaki dereceli tiipiin en alt gizgisine kadar 
HC1 soliisyonundan konur; usulen parmak ucundan ozel pipetle ali-
nan 0.02 ml. kan derhal bu tiipe iiflenir, ve kan bulasigi kalmasina 
meydan verilmeyecek bigimde kari§im temin edilir. Kari§imin gorii-
niimii kahve rengini alinca distille su katilmak suretiyle karisimi 
yandaki tiiplerle ayni renge getirmek gerekir. 

B — Elektrometrik Metot 

Ayni siddetteki iki i§ik hiizmesinden biri incelenecek soliisyona, 
ornegin Hb soliisyonuna, digeri dogrudan dogruya fotosele gonderi-
lir ve ikinci i§ik birinciye gore ayar edilir. iki i§ik hiizmesinin ?id-
det farkindan dogan akim bir hassas galvanometrede okunur. De-
gigik konsantrasyonlara gore hazirlanmi§ solusyonlar kullanilarak 
galvanometre kadrani boliimlemeye tabi tutulmustur, ve ayrica ya-
pilmig bir kalibrasyon kurbuna bakilarak numune soliisyonun kon-
santrasyonu bulunur. 
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Kan Naklinden Once Yapilaeak islern 

Alici ile vericinin kan gruplarinm kesin olarak birbirine uydu-
gu bilinse bile hemen kan nakli yapilmaz. Once, vericinin kani ile 
alicinm kan serumu karsila§tinlir ( = cross matching), ve bu kar-
§ila§tirmada agglutinasyonla hemoliz olup olmadigi arastirilir. Ke-
sin karar verildikten sonra kan nakli yapilir. 

Agglutinasyon olabilmesi icin kullamlan serumda yeter mik-
tarda agglutinin bulunmalidir. 

Soru — O grubu kan serumunda alfa ve beta agglutinini bu-
lundugu halde bu gruptan diger gruplara (A, B, A B ) nasil olupta 
kan verebilmektedir? 

S E D I M E N T A S Y O N 

Deneyin Niteligi 

Kanin sedimentasyon hizim incelemek ve niimune kanin gokme 
siiratini tayin etmektir. 

Gerekli Materyel 

1 — Westergreen aygiti (Sekil : 28), 
2 — Enjektor (2 ml.), 
3 — Sodyum sitrat soliisyonu (3,7 % ) , 
4 — tzotonik tuz soliisyonu, fibrinogen soliisyonu, 
5 — Alarm saati, 
6 — Saat cami, beherglas, 70 % alkol, gazbez ve pamuk. 

Yapilaeak is 

Enjektore 1/5 oranmda sodyum sitrat soliisyonu ve iizerine 
venadan 4/5 oranmda kan (2 ml. lik enjektore 4 diziyem sodyum 
sitrat soliisyonu ve 16 diziyem kan) gekilir, alt iist edilerek karisi-
mi saglamr; sonra hava kabarcigi gikmayacak bigimde saat Cami-
lla bosaltihr. Sitratli kan derhal ozel tiipe cekilerek yerine konur. 
Kanin sedimentasyona terk edildigi an tesbit ve alarm ayar edilir; 
bir ve iki saat sonra kag milimetre goktiigii kaydedilir. Sedimentas-
yon hizi «mm/saat» olarak ifade olunur. 

Sitratli kan sedimentasyon tiipiine dogrudan dogruya enjek-
torle konulabilecegi gibi ozel bir baglik araciligi ile de gektirilebilir. 
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Yapilacak Is 

Hemometrenin ortasindaki dereceli tiipiin en alt gizgisine kadar 
HC1 soliisyonundan konur; usulen parmak ucundan ozel pipetle ali-
nan 0.02 ml. kan derhal bu tiipe iiflenir, ve kan bulasigi kalmasina 
meydan verilmeyecek bigimde kari§im temin edilir. Kari§imin gorii-
niimii kahve rengini alinca distille su katilmak suretiyle karisinu 
yandaki tiiplerle ayni renge getirmek gerekir. 

B — Elektrometrik Metot 

Ayni siddetteki iki i§ik hiizmesinden biri incelenecek soliisyona, 
ornegin Hb soliisyonuna, digeri dogrudan dogruya fotosele gonderi-
lir ve ikinci i§ik birinciye gore ayar edilir. Iki i§ik hiizmesinin sid-
det farkmdan dogan akim bir hassas galvanometrede okunur. De-
gi§ik konsantrasyonlara gore hazirlanmig soliisyonlar kullanilarak 
galvanometre kadrani boliimlemeye tabi tutulmustur, ve ayrica ya-
pilmig bir kalibrasyon kurbuna bakilarak niimune soliisyonun kon-
santrasyonu bulunur. 
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C — Fotoelektirik Metot 

ikinci metcdun hemen hemen ayni olan bu usulde transmisyo-
na ugrayan lt'iklar esas tutulmu^tur. 

I) — Spektrofotometrik Metot 

Bu metodda soliisyondan gegirilen ispklar bir spektrofotomet-
renin spektrumu i)zerindeki absorpsiyon bandina bakilarak, ev-
velce hazirlanmis bir kalibrasyon kurbundan soliisyonun yogunlu-
gu tesbit edilir. 

E — Wong Metodu 

Hb kapsaminda bulunan demir miktan iizerinden tayin esasina 
dayanan bu usulde kanm ihtiva ettigi demir bulunur ve cradan Hb 
miktan hesap edilir. 

Gerekli Bilgiler 

Kanda Hb miktari igin muhtelif milletlerin otorlerinin verdigi 
degerler degigiktir. Ornegin Sahli'ye gore 100 cc. kanda 15 gram, 
Amerikan otorlerine gore 17 gram ve Hollandalilara gore 11.8 gram-
dir. Tiirkiyede yurt igi aragtirmalarindan elde edilen degerlere ba-
kilirsa toplumumuzda ortalama Hb miktari 14 gramdir. 

Metodun sihhatli clarak uygulanabilmesi igin pipetin ucundaki 
kan bulasigi gaz bezle silinmeli, pipete hava kabarcigi girmemeli ve 
pipet icinde kan bulagigi varsa tiipe konulan soliisyon pipete cekilip 
iiflenmek suretiyle giderilmelidir. 

Sonug 

a) Hemometre tiipii iizerindeki sari veya siyah boluntiilerden 
Hb miktari gram olarak, 

b) Mavi veya kirmizi boliinttilerden Hb orani yiizde ( % ) ola-
rak okunur; 

c) Hb yiizdesi bulunduguna gore kanin alyuvar yiizdesi bulu-
nup «renk indeksi» hesaplanir. 

Renk Indeksi (Rl) : Hb % / Alyuvar % formiiliine gore indeks 
hesaplanirken iig olasilik durum soz kcnusudur : 
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R1 = 1 ise, Hb oram normal ( = normochromia), 

RI > 1 ise, Hb orani yiiksek hyperchromia), 

R i < 1 ise, Hb orani diisiik ( = hypochromia) vardir. 

Renk indeksi bir eritrosite diisen hemoglobin miktarinin nor-

mal mi yoksa dii§iik veya yiiksek miktarda mi oldugunu gostermek-

tedir. 

Diger Tayin Metotlari 

A — Gaz Analizi Metodu 

1 gram Hb'in belli ko§ullar altinda bagladigi 02 veya C02 mik-

t a n bilinir. Buna gore belli miktar kanin kapsadigi Oksijen veya 

karbon dioksit Van Slyke cihazi yardimi ile bulunur veya kimyasal 

maddelerle tesbit edilir; sonra solunum gazlari miktanndan Hb 

miktan hesap olunur. 

K A N G R U P L A R i T A Y t N i 

Deneyin Niteligi 

Agglutinasyon olayini ve A B O sistemi kan gruplari ile Rh 

gruplarini incelemektir. 

Gerekli Materyel 

1 — Anti - A, Anti - B, Anti - A B ve Anti - D test serumlan, 

2 — Fracke ignesi (§ekil : 26), 

3 — Lam, petri kutusu, 

4 -— Alkol 70 % , pamuk, gazbez, cam bagetler. 

Yapilaeak is 

Bir lam uzerine anti - A, anti - B, anti - A B test serumundan hi-
rer damla konur. Sonra parmak ucundan Fracke ignesi yardimi ile 
pikiir yapilarak gikarilan kandan bir damla anti - A, bir damla an-
ti - B ve bir damla anti - A B tarafma damlatilir. Her defasinda te-
miz bir baget ucu ile kan damlasinin serumla kan§imi saglanir. Kan 
bulasigi bulunan ugla ba§ka tarafm kanstirilmasi sonucu bozar. 
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Deneyin sonucu dort olasilik durum gosterir : 

1 — Anti - A test serumu tarafmdan agglutinasyon meydana 
gelrnis ise ve diger taraf ta agglutinasyon olmamissa boyle bir kan 
A grubundadir. 

2 — Anti - B tarafmdan agglutinasyon olmus ise diger taraf-
ta agglutinasyon olmami§sa boyle bir kan B grubundadir. 

3 — Hem anti - A ve hem de anti - B tarafinda agglutinasyon 
olmu§ ise boyle bir kan A B grubundandir. 

4 — Ne anti - A ve ne de anti - B tarafmdan agglutinasyon ol-
m a m i j ise boyle bir kan O grubundandir. 

5 — Anti - A ve anti - B veyahutta her ikisinde agglutinasyon 
olmuiy ise anti - A B de de agglutinasyon goriiliir, yok eger anti - A 
ve anti - B nin hig birisinde agglutinasyon olmamissa anti - A B de 
de agglutinasyon olmaz (§ekil : 27). Anti - A B burada tanik olarak 
kullanilmaktadir. 

Anti A Anti B Anti A Anti B 

(§eldl : 21) — Kan Gruplan Tayini 

Gerekli Bilgiler 

A n t i - A test serum : B grubundan olan sahsin kan serumudur, 
boyle bir seram alfa agglutinini ihtiva eder ve A grubundan olan 
alyuvarlari agglutine eder. 

Anti - B test seriunu : A grubundan olan §ahsin kan serumu-
dur, bu serum beta agglutinini ihtiva eder ve B grubundan olan al-
yuvarlari agglutine eder. 
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Kan grubu tayininde kullanilan serumlar igin anti test serum 
deyimi yerine «test serum» sozciikleri kullanilmig olabilir. Buna go-
re test serum - A kan grubu A olan ve kapsaminda beta agglutinin 
bulunan serumdur ve test serum - B ise kan grubu B olan kigiden 
alinmig ve icinde alfa agglutinini var olan serumdur. Kan grubu ta-
yini yapilirken serum sigeleri iizerindeki etiket dikkate alinarak de-
gerlendirme yoluna gidilmelidir. 

Agglutine olmak demek alyuvarlarm kiimeler tegkil etmesi de-
mektir. 

Hakiki agglutinasyondan bagka soguk agglutinasyonu ve pso-
do agglutinasyon olaylarida gozlemlenebilir. 

Yukarda sozii edilen dort esas gruptan baska tip faktorleri ile 
M - N - P tali gruplan vardir. Bu faktorler birer agglutinogendir. 
M, N tali gruplan en onemlilerindendir. 

Rh Grubu Tayini 

A B O sistemi tayinindeki usule uygun olarak hareket edilir. 
Lama damlatilmig bir damla anti - D serumu kanla karistirilinca 
Rh pozitif ise alyuvarlar kiimelesir, Rh negatif ise kanda degi§iklik 
olmaz. 

Rh Faktorii 

insanlann 85 % inde alyuvarlar Rh agglutinogen! ihtiva eder-
ler. Bu faktorii tagiyanlarin plazmasinda bu faktcru agglutine eden 
agglutinin yoktur. F a k a t geri kalan 15 % insamn kaninin plazma-
sinda Rh faktoriinii ihtiva eden alyuvarlar anti - Rh agglutinin ile 
kar§ila§irsa agglutine olurlar. 

§ E M A 

Grup Eritrosit Plazma 

A 

B 

A B 

O 

A agglutinogen! 

B » 

A, B » 
a 

ft agglutinini 

a ft agglutinini 

» 

Rh + 

R h -

D agglutinogen! 

anti - D agglutinin 
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Kan Naklinden Once Yapilaeak Isleni 

Alici ile vericinin kan gruplarinin kesin olarak birbirine uydu-
gu bilinse bile hemen kan nakli yapilmaz. Once, vericinin kam ile 
alicimn kan serumu karsilagtirilir ( = cross matching), ve bu kar-
§ila§tirmada agglutinasyonla hemoliz olup olmadigi arastinhr. Ke-
sin karar verildikten sonra kan nakli yapilir. 

Agglutinasyon olabilmesi igin kullanilan serumda yeter mik-
tarda agglutinin bulunmalidir. 

g o r u — 0 grubu kan serumunda alfa ve beta agglutinini bu-
lundugu halde bu gruptan diger gruplara (A, B, A B ) nasil olupta 
kan verebilmektedir? 

S E D I M E N T A S Y O N 

Deneyin Niteligi 

Kanin sedimentasyon hizini incelemek ve niimune kanin gokme 
siiratini tayin etmektir. 

Gerekli Materyel 

1 — Westergreen aygiti (Sekil : 28), 
2 — Enjektor (2 ml.), 
3 — Sodyum sitrat soliisyonu (3.7 % ) , 
4 — Izotonik tuz soliisyonu, fibrinogen soliisyonu, 
5 — Alarm saati, 
6 — Saat carni, beherglas, 70 % alkol, gazbez ve pamuk. 

Yapilaeak Is 

Enjektore 1/5 oranmda sodyum sitrat soliisyonu ve iizerine 
venadan 4/5 oranmda kan (2 ml. lik enjektore 4 diziyem sodyum 
sitrat soliisyonu ve 16 diziyem kan) gekilir, alt iist edilerek karisi-
mi saglamr; sonra hava kabarcigi gikmayacak bigimde saat Cami-
lla bosaltilir. Sitratli kan derhal ozel tiipe cekilerek yerine konur. 
Kanin sedimentasyona terk edildigi an tesbit ve alarm ayar edilir; 
bir ve iki saat sonra kag milimetre goktiigii kaydedilir. Sedimentas-
yon hizi «mm/saat» olarak ifade olunur. 

Sitratli kan sedimentasyon tupiine dogrudan dogruya enjek-
torle konulabilecegi gibi ozel bir ba§lik araciligi ile de gektirilebilir. 
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(Sekil : 28) — Westergreen Aygiti I 

Diger ineelemeler 

a) Sitrath kan izotonik tuz soliisyonu ile diliie edilerek ayri 
bir niimune hazirlamak suretiyle, 

b) Sitratli kana fibrinojen ilave edildikten sonra usuliine go-
re sedimentasyon hizi tayin olunur. 

Deney sonuqlarina ait degerler aralarinda kiyaslanir. 

Gerekli Bilgiler 

Sedimentasyon hizi «Stokes» Formiilii yardimiyle agiklanir : 

Vs = r2 ( D - d ) 2 g / 9 n 

Vs = Sedimentasyon hizi, 

r — Partikiiliin y a n gapi, 

D = Partikiiliin ozgiil agirhgi, 
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d = Plazmanin ozgiil agirligi, 

g = Ivme, 

n = Viskozite, 

2 / 9 = Degismez sayi. 

Denklemin incelenmesinde goriilecegi gibi partikiiliin biiyiiklii-
gii ve ozgiil agirliginda artis sedimentasyon hizini arttinr, buna 
kar§ilik viskozitesinin yiikselmesi hizda azalmayi mucip olur. Par-
tikiil yari gapini biiyiiten aggliitinasyon olaylari, kanda globulin ve 
ve fibrinogen miktarinin artmasi sedimentasyon hizini arttinr. Ger-
gi globulinlerin kanda artmasi her ne kadar viskoziteyi artt inr ise 
de iri molekiillii olmalan nedeniyle daha zivade sedimentasyon hi-
zinin artmasinda rol oynarlar. 

Kanda fibrinogen artigina sebep olan gebelik ve romatizmada, 
doku harabiyetine yol agarak kanda globulin miktarini arttiran ak- v 

ciger veremi kanser vakalannda sedimentasyon hizi yiiksektir. 

ERtTKOSIT DiRENCt TAYINi 

Deneyin Niteligi 

Alyuvarlann hemoliz smrrlanni tayin etmek ve gesitli hemoli-
zan maddelerin etkilerini incelemektir. 

Gerekli Materyal 

1 — Tup e§eli (§ekil : 29), 

2 — Biiret, pipet, damlalik ve beherglas, 
3 _ 1 % NaCl, 

4 — Numune kan (pihtilagmasina mani olunmus), 

5 — tzotonik iire, 0,04 % NH4OH soliisyonlan, 

6 — Saponin, eter ve kloroform. 

Yapilaeak Is 

Hemoliz sinir yogunlugunu tayin igin agagidaki esel hazirla-
nir. 

Kangimi temin igin tiipler basasagi ve bagyukan gevrilir, 
sonra 1/2 saat beklenir. Hemolizin basladigi ve bittigi yogunluk 
tesbit edilir. 
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Tup Sira No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 

% 1 N a d (ml) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 — 

A n su (ml) — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kan (damla) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 lOcc 

% Oran % 1 %0.9 %0.8 %0.7 %0.6 %0.5 %0.4 %0.3 <%0.2 %0.1 — 

(§ekU : 29) — TUp B^eli 

Gerekli Bilgiler 

Kan heterojen bir ortam teskil eder. Bunun igin saydam de-
gildir. Hemolize olmaya ba§layinca ortam saydamla§ir, giinku ho-
mojen hal alir. Boyle bir ortam rsigi gegirir. Bu deneyde tiiplerin 
arkasina yazi koymak suretiyle yazinin okunmaya ba§ladigi kon-
santrasyon hemolizin baslangig simrmi ve tam okundugu en yuk-
sek kontraksiyon bitim sinirini verir. Bunlardan birincisi hemoli-
zin az miktarda husule geldigi ve ikincisi tam oldugu konsantras-
yonlardir. Agagida hemoliz baslama konsantrasyonuna ait ornek-
ler verilmistir. 

Kan Ba§lama konsantrasyonu normal degerler 

A t kam % 0.58 

Inek kani % 0.7 

Insan kani % 0.5 

Diger Maddelerle Hemoliz 

1 — Saponin : % 0.9 NaCl soliisyon iginde saponin kopiir-
tiilmeden eritilir, sonra igine 2 damla kan konur ve zaman tesbit 
edilir. 70 saniye sonunda hemoliz ani olarak meydana gelir. 

2 — tzotonik lire : % 0.8 oranindaki lire soliisyonu kanla izo-
toniktir. Bu soliisyona 2 damla kan ilave edilirse hemoliz husule 
gelir. 
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3 — izotonik tuz soliisyonu : Soliisyonun 10 ml si uzerine eter 
konur ve 2 damla kan ilave edilirse hemoliz husule gelir. 

4 — Kloroform : 1 ml kloroform uzerine 2 damla kan konur, 
tup hafifQe uzun ekseni etrafinda dondiiriilerek kloroform damla-
si yiizeyinin kanla iyice temasi saglanir. Sonra uzerine 10 ml izo-
tonik tuz soliisyonu konursa hemoliz husule gelir. 

5 — Amonyak soliisyonu : % 0.04 liik 10 ml amonyak soliis-
yonu uzerine 2 damla kan konursa siiratle hemoliz meydana gel-
digi goriilur. 

H E M A T O K E i l 

Deneyin Niteligi 

Incelenen kamn relatif voliimiinii tayin etmektir. 

Gerekli Materyel 

1 — Hematokrit tiipleri (Sekil : 30), 

2 — Santrif i i j (3000 devirli kol uzunlugu 15 cm), 

3 — K N 0 3 ve NHJNOJ soliisyonu 

4 — Francke ignesi, 

5 — Pipet, alkol j% 70, pamuk, gazbez, 

6 — Santrif i i j terazisi (Sekil : 31). 

Yapilacak 1§ 

Antikoagtilan ilave edilmig kani hematokrit tiiplerinin iist 
gizgisine kadar koymak, tartilari esitlestirilen tiipleri santrifiije 
karsilikli olarak yerlestirmek ve sonra 30 dakika sure ile santrifii j 
ettikten sonra korpiiskul seviyesini agagidan yukari, plazma sevi-
yesini yukardan asagi siralanmis taksimattan okumaktir. 

Gerekli Bilgiler 

WINTROBE'un yukarda belirtilen metotla yaptigi inceleme-
lere gore insan kamnin % 45 ini korpiiskiil, c/c 55 ini plazma tegkil 
etmektedir. Bununla beraber radyoaktif iyotla yapilan inceleme-
lerle korpiiskuller arasinda % 5 oraninda plazma kaldigi tesbit 
edilmigtir. Bu itibarla, hematokritte bulunan degerlerden plazma-
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(Sokil : 80) — Hematokrit (§ekil : 31) Santrifiij Terazisi 

nrnkine % 5 ilavesi ve korpiiskullerinkinden f/r 5 gikarilmasi ge-
rekmektedir. Boylece kanin % 40 mi korpuskiil ve % 60 mi plaz-
manin olusturdugu anla§ilmaktadir. 

M i K R O H E M A T O K R l T 

Deneyin Niteligi 

Mikrometrik metodla relatif kan hacmini tayin etmektir. 

Gerekli Materyel 

1 — Mikrohematokrit santrifiij (Sekil : 32), 
2 — Ozel kapiller tiipler, 
3 — Seviye olgme aleti, 
4 —. Bunzen beki. 

Yapilacak is 

Pikiir yapilmis parmak ucuna veya numune kana kapiller tup 
uygun §ekilde degdirilir, kan tiipe emilince gekilir. Ucu ya ozel ya-
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5. §i§edeki kan da pihtilagmaz. Qiinkii slikon emaye bir yiizey 
meydana getirir. 

6. fibrin cam boncuklara sarilmi§tir, kan sivi§ikligini korur. 

7. siipiirge goplerine fibrin lifleri sanlir, kan akici durum-
dadir. 

Gerekli Bilgiler 

Pihtilagma kanin sivi halden kati hale gegmesidir, plazmaya 
ait bir olaydir. Alyuvar ve akyuvarlar olaya pasif olarak katihr-
lar. Plazmada sol halde bulunan bir protein (fibrinojen) gel haline 
(fibrin) doner. Bir miiddet sonra fibrin erir (fibrinolizis) ve kan 
sivisik hale gelir. 

KANAMA VE P1HTILASMA ZAMANI TAYiNi 

Deneym Niteligi 

Kanama ve pihtilasma zamamni gesitli metodlarla tayin et-
mektir. 

KANAMA ZAMANININ TAYiNi 

Gerekli Materyel 

1. Francke ignesi, 

2. Filitre kagidi. 

Deneyin Yapilisi" 

Parmak ucu Francke ignesi ile delinir, kanama baslayinca 
kronometre galistirihr, sonra her 15 saniyede bir filitre kagidi ka-
nin iizerine hafifge dokundurularak kan siiratle emdirilir; filitre 
kagidina hig kan bula§madigi goriiliince kronometre hemen dur-
durulur. Tesbit edilen siire kanama zamanidir. 

Gerekli Bilgiler 

Bir yerimiz kesildikten bir siire sonra kanama (eger buyiik 
damar kesilmemisse) kendiliginden durur. Kanama zamani bazi 
kimselerde normalden uzun olabilir ki, (thrombopenia vakalari 
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2. Enjektor, 

3. Islatilmig filitre kagidi, 

4. Saat cami, ucu ince cam baget. 

Yapilacak Is 

Venadan alman 1 - 2 ml kan, bir saat camina bo^altilir. Bu 
kan altliginda ve kapaginda lslak kagit bulunan petri kutusuna 
konur. Kapak kapatihr ve zaman kaydedilir. Her yarim dakikada 
bir kapak agilarak ucu gok ince bir cam baget ile fibrin lifciginin 
tegekkiil edip etmedigine bakilir. Ilk lifcigin tegekkiil am pihtilag-
manin basjlangicidir. Normalde saat cami kameraya konduktan 
4 dakika ara ile camdaki kanin akmamasina kadar muayeneye 
devam olunur; kanin akmadigi an, pihtila§manin scnu olarak kay-
dedilir. Bu metoda gore normal pihtilasma zamani 8 dakikadir. 

Parafin Likid Metodu 

Gerekli Materyel 

1. Enjektor, 

2. Paraf in likid, 

3. Ucu gengelli ince cam baget, 

4. Petri kutusu. 

Venadan alinan kan, iginde parafin likid bulunan petri kutu-
sunda parafinin altina enjekte edilir. Zaman kaydedilerek 20-30 
saniyede bir kan cam gengel ile yukari kaldirilmaya gah§ilir. ilk 
fibrin lifcigi te§ekkiil edince gengele takilir, bu an kaydedilir. Son-
ra kan kitlesinin gengelle tamamen yukari kalkmasi denenir. Bu 
ko§ul meydana gelince pihtila§ma tamamlanmis demektir. Bu me-
todla insan kamnda normal pihtilasma baslangici 3 - 5 dakika ve 
tamamlanmasi ise 10 - 1 5 dakika olarak tesbit edilmi^tir. 

Gerekli Bilgiler 

Doku kesilince pihtilasma gecikirse, gok kan akmasma sebep 
clur. Bu nedenle ameliyatlardan once pihtila§ma siiresinin tayin 
edilmesi ve vaktinde tedbir alinmasi gereklidir. Pihtilasma siiresi-
nin tayini igin gesitli metodlardan faydalanildigi, metod degigtikce 
pihtilagma zamanimn degigtigi meydandadir. Bunun sebebi araya 
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gegitli faktorlerin girmesidir. Kaldi ki, ayni insanda venadan all-
nan kanla parmak ucundan alinan kanda pihtila§ma siiresi de 
farkli gikar. Ciinkii parmak delindiginde kana doku sivisi kan§-
tigindan siireyi kisaltabilir, Onun igin elde edilen sonuglar ba§ka 
bir metodla elde edilenle kiyaslanmamalidir. Ancak, ayni metodu 
kullanmak suretiyle karsilastirilabilir. Damardan alinan kanla 
pihtila§ma siiresinin tayini en uygundur. Bununla beraber bazi 
ara§tiricilar kolay olsun diye parmak ucu veya kulak memesinden 
alinan kanda pihtilasma siiresine tayin etmek igin metodlar ha-
zirlamistir. 
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K A L B S E S L E E t N I N Y A Z D I R I L M A S I 

(Phonocardiography) 

Deneyin Niteligi 

Kalb seslerini yazdirmak ve incelemektir. 

Gerekli Materyel 

1 — Elektrokardiografi, 

2 — Mikrofon (§ekil : 33), 

3 — Muayene divani. 

(§ekil : 33) — Mikrofon 

Yapdacak is 

1 — Mikrofonun fi§i (MF) EKG'in ozel girisine (FG) ta-
kilir. 

2 — EKG'in amplifikasyon diigmesi (AD) sola saat yelko-
vaninin aksi yoniinde tamamen cevrilir, amplifikasyon sifir olur. 
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3 •— E K G fisi (AF) duvardaki prize sokulduktan sonra qa-
ligtirma diigmesi (QD) yukari 1 k'are tine getirilir ve bir kag da-
kika aletin ismmasi beklenir. 

4 — Aletin kolu (K) mikrofon are tine getirilir. 

5 — Mikrofon kalb sesleri yazdirilacak olan ve divan iizerin-
de yatar veya oturur pozisyonda bulunan kisinin kalb bolgesinde 
uygun yere gelmek iizere ve sarsinti yapilmaksizin uygulanir. 
Kalb seslerinin yazdinlmasi siiresince hicbir kimse konugturul-
mayacaktir. 

6 — Yazici uq (stile inscriptcr) hareket edince amplifikasyon 
diigmesi yava§ca saga gevrilerek yeter derecede amplitud saglanir. 

7 — Yazici uqta titregim varsa ayar diigmesi (RD) saga sola 
gevrilerek diizeltilir. 

8 — Elektro kagidini hareket ettiren diigme ( K A ) agagi indi-
rilince kagit kaymaya ve yazici uc kalb seslerini kagida yazmaya 
baslar. 

9 — Yeter sayida trase elde edilince kagidi hareket ettiren 
diigme ( K A ) yukari kaldirilir ve aletin dis kisminda ve iizerinde 
trase bulunan 30 cm kadar uzunluktaki kagit kesilip ahnir. 

10 — Ede edilen trase (§ekil : 35) incelenir. 

Gerekli Bilgiler 

Kalb sesleri kanin kalb igindeki hareketi sonucu titre§ime ug-
ramasi ve kalb kasi ile ilgili olugumlarm kasilarak titresmesi so-
nucu ortaya gikarlar. Dort gesit kalb sesi vardir. Bunlar numara 
verilerek isimlendirilmistir. 

Birinci Ses 

Kuvvetli seslerdendir, ventrikiil igi basincin artmasi ile ba§-
lar firlatma safhasinin basinda kaybolur, algak frekansli, yumu-
sak, miizikal tonda bir sestir. Siiresi 0.9 - 0.16 saniye kadardir. 
Fonokardiyogramda ortalama titresimlik gruplari tegkil eder. 
Frekansi 33-110/sn arasinda degigir. Atrioventrikiiler kapaklarin 
kapanmasi, kanm aort ve a.pulmonalise firlatilmasi ve damar du-
varlarina garpmasi ve kalb kasinin kontraksiyonu sonucu dogan 
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sistolik sestir. En iyi dinlendigi yer 4. interkostal mesafede meme 
alti bolgesidir. 

Burada mitral kapagin sesi, sternumun alt ucunda tricuspid 
sesi daha net duyulur. Kalb seslerinin dinlenme odaklari (Se-
kil : 34) de gosterilmigtir. 

ikinci Ses 

Aort ve a.pulmonalis'in semilunar kapaklanmn kalbe don-
mek isteyen kan sebebiyle kapanmasi ve damar geperleriyle kan 
siitununun titre§iminden dogan diyastolik nitelikte, kisa keskin 
ve ampliitiidii yiiksek bir sestir. Siiresi 0.10 saniye ve ortalama 
frekansi 50/sn olan ikinci sesin en iyi dinlendigi yer 2. interkostal 
araligin sternumla birlegtigi sag ve sol kesimleridir. 

(§ekil : 35) — Kalb Sesleri Trasesi 

tlciincii Ses 

ikinci kalb sesinden sonra bazen duyulan iigiincii sesin siire-
si 0.04 saniyedir ve zayif karekterdedir; eriskin genglerde duyulur. 
Bu sesin en iyi duyuldugu yer meme altidir. Hangi sebeplerle mey-
dana geldigi heniiz kesin olarak bilinmemektedir. 
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Dordiincii Ses 

Fonokardiyogramda birinci sesten once birkag dalga halinde 
tesbit edilen sestir, kulakla igitilmemektedir. 

E L E K T R O K A E D i Y O G R A F i 

Deneyin Niteligi 

Normal sartlarda kalb aksiyon akimlarini yazdirmaktir. 

Gerekli Materyel 

1 — Elektrokardiyograf (Sekil : 36), 

2 — Muayene divani, 

3 — Kalem, kagit. 

Elektrokardiyografm Kullamlmas? 

Elektrosu ahnacak §ahis, muayene divamnda istirahate ali-
nir, sonra sag kol ve sol bacaga elektrotlar uygulanir. 

Elektrotlari uygulamadan once el ve ayak bileklerinde miina-
sip kisimlara ozel pomat siiriilur. Bundan maksat viicuda yayilan 
kalb aksiyon akimlarimn kolayca elektrotlara geqmesini temin et-
mektedir. Alet ozel fi§i yardimiyla sehir cereyanma baglanir. Ge-
rekli ayarlamadan sonra ozel diigme istenilen derivasyona gevrile-
rek trase alinir. Bu is i§in sira ile Di , D 2 , D , , VR, V L ve V F ile 
aVR, aVL, a V F daha sonra da V, , V 2 , V 3 , V 4 , V 5 , V 6 , 
V 7 , V8 derivasyonlari alinir. 

Aletin Ca'î uio. Prensibi 

Kalpte meydana gelip viicuda yayilan aksiyon akimlan uy-
gun yerlere elektrotlar konmak suretiyle bir hassas galvonomet-

(§ekil : 30) — Elektrokardiograf. 
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reye intikal ettirilir. Galvonometreye gelen aksiyon potansiyelin-
deki degisikliklere gore galvonometre kordu sapmalar goaterir. 
Bu sapmalar bir yazici ug (stile inskriptor) yardimi ile czel elektro-
kardiyogram kagidina gizdirilir. Daha fazla bilgi igin «Elektro-
kardiyografinin Fizyolojik Esaslari» adh kitaba bak, 

Aletin Onemli Kisimlan 

1 — Galvonometre, 

2 — Yazici ug, 

3 -t- Ozel trase kagidi, 
4 — Elektrotlarin baglantisim degigtiren ve istenilen deri-

vasyonlari baglayan diigme, 

5 — Kord ayar diigmesi 1 mv. luk akim gegtiginde 10 mm 
lik sapma (deflection) yapacak sekilde ayarlanir. 

6 — Elektrotlar, akim gegirdiginde polarize olmayacak altin, 
giimiis gibi metallerden yapilmig veya ozellikle kaplama niteligin-
dedir. 

Gerekli Bilgiler 

1 — Kalb aksiyon akimlarinin yazdirilmasma elektrokardiyo-

graf i (electrocardiography) ve bu yazdirmada kullanilan alete 

elektrokardiyograf (electrocardiographe) denir. 

2 — Trase Kagidi 

E K G trase kagidi ozel bigimde boliimlenmistir. Kagi t iizerin-
de yatay ve dikey gizgiler mevcuttur. 'Dikey gizgiler arasindaki 
esit araliklar zamani gostermektedir. Iki gizgi arasindaki zaman 
4 milisaniyedir. Y a t a y gizgiler arasindaki mesafe akim voltajini 
gosterir ve iki yatay gizgi arasi 0.1 milivolta kargiliktir. Bir elektro-
kardiyogram elde ettikten sonra bu diyagramdaki girinti ve gikin-
tilarin ne kadar zamana ve voltaja tekabiil ettigini bu taksimata 
bakarak hesaplamak mumkiindiir. 

3 — Elektrokardiyogramin Anlanu 

Elektrokardiyogram incelenirse, bir takim girinti ve gikmti-
larin varligi goriiliir (§ekil : 37). Bu girinti ve gikintilarin her bi-
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risinin a y n bir anlami vardir. Trasedeki girinti ve gikintilar geligi 
giizel ve herhangi ozel anlama gelmeyen P, Q, R, S, T harfleri ile 
sembolize edilmektedirler. Bu dalgalardan ba§ka bazen bir U dal-
gasi da gozlemlenir. 

P atriyumlarin, QRST ventrikiillerin elektrik3el aktivitesini 
temsil eder. 

Organizmaya uygulanan iki elektrot arasinda potansiyel fark 
bulunmadigi zaman elektrckardiyografin gizdigi hatta iZOELEKl'-
RtK HAT denir. izoelektrik hattin iizerinde kalan dalgalar pozitif 
ve altinda bulunan egriler negatif itibar edilir. 

Q'nun baglangicindan T'ye kadar olan QRST kismina ventri-
kiil komplek3i denir. Bu kompleks QRS ve T komponentlerinden 
meydana gelmigtir. 

Elektrokardiyografide direkt ve indirekt olmak uzere iki me-
tod vardir. 

Direkt Metod 

Elektrodlar dogrudan dogruya kalb uzerine tatbik olunur. Bu 
usul hayvan deneylerinde, ozellikle gogiise cerrahi miidahaleler 
sirasinda yapilabilir. 

indirekt Metod 

Viicut yiizeyinin belirli yerlerine elektrodlar konularak yapi-

lir. Kiyaslanabilir sonuglar elde edilebilmesi igin sag kol, sol kol 

ve sol bacak ile gogiiste belli noktalar segilmistir. 
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tki elektrodun birbirine gore pozisyonuna derivasyon denir. 
Elektrodlarm uygulama yeri ve sekline gore qesitli derivasyonlar 
vardir. 

iki elektrod arasmdaki potansiyel farki aliniyorsa bipo-

lar derivasyonlar denir. 

Bu derivasyonlar iiQ grup altinda toplanabilir. 

a) Bipolar derivasyonlar 
1 — Standart ekstremite derivasyonlari (§ekil : 38) 

2 — Ekstremite gogiis kombinasyonu (Sekil : 39) 

b) t'Tnipolar derivasyonlar 
1 — Wilson santral terminali, 

2 — Goldberger santral terminali, 

3 — Goldberger santral terminali ile Wilson santral termi-
nali kombinasyonu (Goldberger - Wilson terminali), 

4 — Prekordiyal derivasyonlari, 

5 — Prekordiyal - ayak derivasyonlari. 

c) Ozel maksatla cekilen derivasyonlar 

Elektrokardiyografinin Pratik Faydalari 

Qegitli derivasyonlarla elde edilen elektrokardiyogramlar nor-

mal §artlarda indiviidiel farklar gostermekle beraber asagi yuka-

ri birbirlerine benzerler. Halbuki patolojik progeslerde gekilen 

elektrokardiyogramlar Qok onemli degisiklikler gosterebilirler. 

Bu degi§ikliklere bakilarak : 

a) Aritmiler, 

b) Kalb infarktiisleri, 

c) Kalbin elektriksel eksenindeki degisiklikleri ortaya koy-
mak miimkiindur. 





(§ekil : 39) — Ekstremite Gogiis Kombinasyonu 

K A P i L L E R DO L A § I M 

Deneyin Niteligi 

Kapiller dola^imi incelemektir. 

Gerekli Materyel 

1 — Kurbaga, 
2 — Mikroskop, 
3 — Enjektor (2 ml), 
4 — Stimulator ve elektrod, 
5 — Pencereli mantar (Sekil : 40), 
5 — Toplu igne, gazbez, 
7 — Solusyonlar : a) Ringer sol., b) Adrenalin sol. 10 ', 

c) Asetilkolin sol. 10 4, d) Curar sol. % 1 veya Flaxedil % 2 amp. 
2 ml. 



(§ekil : 40) — Pencereli Mantar ve Kapillerlerin GdrUnii^u. 

Yapilaeak ts 

Orta biiyiikliikteki bir kurbaganin arka lenf torbasina Flaxe-
dil soliisyonundan 5 dizyem zerk edilir. Boylece Qizgili kas faaliyet-
leri onlenmi§ olan hayvanin bir bacaginin siyatik siniri meydana 
gikarilir, proksimal ucundan bir iplikle baglanir, sinir iplikle gov-
de arasindaki kisimdan kesilir. Sinir lojundaki damarlar zedelen-
meksizin serbest hale getirilir. Sonra sinirin iizeri Ringer soliisyo-
nuna batirilmi§ gazbezle kapatilir. Kurbaga yiizii kcyun yatirilir. 
Siyatik siniri hazirlanmi§ tarafin ayak parmaklari arasindaki zar 
martann deligine gelecek gekilde ve normal gerginlikte kalacak 
biqimde toplu igne yardimi ile tutulur. 

Mikrcskop altrnda yapilaeak incelemeler 

1 — Normal durumda kapillerden alyuvarlarin ve akyuvarla-
n n geqi§i ve diyapezisle kapillerden di§ari Qikisi, 

2 — Kapiller kan akimmin ozellikleri, 

3 — Siyatik siniri elektriksel uyarmada, vazokonstriiksiyon 
meydana gelisi, 

4 — Ce§itli kimyasal maddelerin meydana getirdigi etkiler 
dikkatle incelenir. 

Arter ve venin ayirt fdilmesi 

Biiyiik damarlardan kiiqiik damarlara dogru kan akimi var-
sa biiyiik damar arterdir. Kiiqiik damarlardan biiyiik damara dog-
ru kan akiyorsa bu biiyiik damar vendir. 

Gerekli Bilgiler 

1 — Herhangi bir alandaki kapiller kan akimi devamlilik gos-
termez. Kan akimmin, prekapiller bolgeye kadar olan kismmda 
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devamli olmasina ragmen kapillerde bazen hizlamr, bazen yava§-
lar ve bazen de tamamen durur. Buna sebep organizmanin ekono-
mik olarak galismasi ve kapiller kan akiminin dokularin ihtiyagla-
rma gore diizenlenmesidir. 

Kapiller kan akimi humoral yoldan diizenlenir : 

A — Kapillerin gevresindeki Rouget hucreleri sarkancalarini 
sikmak suretiyle, 

B — Endotel hucreleri gekirdeklerinin dis kapiller gapi degis-
meksizin liimene dogru §ismeleriyle, 

C — Prekapiller damarlarin sinirsel yoldan daraltikp genisle-
tilmesiyle kan akimi diizenlenir. 

Yukarda kaydedilen olaylar reversibl olarak ceryan etmek ve 
ihtiyaca gore ayarlanmak suretiyle dokularin kan ihtiyaci karsi-
lanrm§ olur. 

Isi degi§mesi, H iyonlari konsantrasyonu, histamin, asetilko-
lin, adenozin trifosfor asidi ve derivatlari gibi faktorler kapiller 
dolagimin reglilasyonuna yardim ederler. 

D i R E K T K A N B A S I N C I 

Deneyin Niteligi 

Kedide direkt olarak kan basincim ve gegitli faktorlerin kan 
basmcina etkisini yazdirmaktir. 

Gerekli Materyel 

1 — Kedi, 
2 — Ameliyat masasi, 
3 — Ameliyat igin liizumlu aletler (makas, bistiiri, pensler), 
4 — Elektrikli kimograf (Sekil : 9), 
5 — Ludwig manometresi (Sekil : 41) , 
6 — Enjektor (2 cc, 5 cc ve 20 cc), 

, 7 — Kimyasal maddeler : a) Heparine liquide, b) Adrenalin 
amp., c) 10-4 Acetylcholine sol., 

8 — Stimiilasyon aygiti (§ekil : 8), 
9 — Lastik boru ve cam kaniil, polietilen tiipler (gesitli ka-

librede). 
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(§lekil : 41) — Ludwig Manometresi 

Yapilacak is 

a) % 5 lik nembutal soliisyonundan kilo ba§ina 1 ml. hesa-

biyla intraperitoneal olarak zerk edilmek suretiyle kendi anestezi 

altina alinir. Kedinin boynunda orta hat iizerinde bir sak yapmak 

ve bir taraftan vena jugularis ile derin planda bulunan damar, si-

nir paketini meydana gikarmak. Pihtilagmaya mani olmak igin he-

parin (kilo basuna 0.5 ml) zerk ettikten sonra ar.carotis communis'e 

kaniil sokmak. 

b) Kan basincini kimografa yazdirmak, 

c) Adrenaline ve Acetylcholine'in kan basmci iizerine olan 

etkisini incelemek (bu maddeler damar igine zerk edilir). 

d) Bir tarafin N. vagusunu kestikten sonra sinirin merkezi 

ve periferik ucunun a y n a y n olmak iizere elektrik akimi ile sti-

miile etmek. Her iki halde de gizdirilen kan basmci trasesindeki 

degisiklikleri manalandirmak. 
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INDtREKT KAN BASINCI OLgtiLMESi 

Deneyin Niteligi 

tnsanda arteriyel kan basincini cesitli metodlarla indirekt ola-
rak tayin etmektir. 

Grerekli Materyel 

1 — Vaquez - Laubry aygiti (§ekil : 42), 

2 — R i v a - R o c c i aygiti (Sekil : 45), 

3 — Pachon ossilometresi (§ekil : 46), 

4 — Kalem ve kagit. 

Yapilacak is 

Aygit in mansetini, ozel maksatlar di§mda, usuliine uygun 
olarak iist kolda «arteria brachialis» uzerine yerlegtirmek, lastik 
puvan ile mansetin pnomatik bosluguna hava gondermek, meto-
dun niteligine gore, nabzi veya duyulan sesi veyahut goriilen ossi-
lasyonlari kontrol ederek kan basincini tayin etmektir. 

Tansiyon olijmede uygulanan metodlara agagida deginilmi§tir: 

1 — Dinleme (auscultation) Metodu 

«Vaquez» sfigmomanometresi ile kan basinci olgme metoduna 
«Laubry» nin stetoskobu eklemesiyle ortaya konmug bir usuldiir 
(§ekil : 42). 

Cihazin mangeti kola yerlestirildikten sonra lastik puvarla 
pnomatik bogluga hava gonderilir, manometre gostergesi 200 mm 
Hg y a veya gerekiyorsa bunun daha ustiine Qikarilir; daha yuka-
ri Qikarilip gikarilmamasi kontrol edilen sesin duyulup duyulma-
masina baglidir. Bu i§ yapilirken puvarin hava bosaltma vidasi 
kapah olmalidir. Sonra vida yardimiyla ekstra arteriyel basing ya-
va§ yava§ dusuriiliir, bir yandan da «arteria brachialis» in ga-
tallanma yerine konan stetoskobla kan akimi ile ilgili ses dinlenir. 
Sesin ilk duyuldugu anda gostergenin iizerinde bulundugu rakam 
veya taksimat, maksimal «systolic» basinci ve ekstra arteriyel 
basing yavas yava§ du§uruliirken sesin ani olarak hafifledigi ve-
ya kayboldugu an ise minimal «diastolic» basinci verir. 
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(§ekil : 42) — Vaquez - Laubry Aygiti 

Sesin Meydana Gelisi ve Kaybolu§u 

Pnomatik bosluktaki basing intra arteriyel basinqtan yiiksek 
olursa damardan kan gegmez (Sekil : 43) ve ses duyulmaz. 

(fjekil : 43) — Ekstra Arteriyel Basing Intra Arteriyel Basmgtan Ytiksek Se-
viyeye Qikarilarak Kan Akimi Onlenmi?. 

§ayet basing diisiiriiliir ve ekstra arteriyel basing intra arte-
riyel basinca yakin seviyeye indirilirse, pek az da olsa kan gegme-
ye basjlar (§ekil : 44) ve ses duyulur. 

(§>ekil : 44) — Ekstra Arteriyel Basing Intra Arteriyel Basing Seviyesine In-
dirilerek Az da Olsa Kanin Gegmesine Miisaade Edilmiij. 

Dig basincin azaltilmasina devam edilirse bir an gelir ki y a se-
sin giddeti ani olarak azalir veya ses kaybolur. Bu anda manomet-
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re gostergesinin isaret ettigi deger minimal yani diyastolik basm-
ci verir, 

Bilindigi gibi gaz veya sivi bir cisim dar bir yerden basingh 
olarak gegerse, kendisi ve gegtigi gevre titregime ugrayarak ses 
meydana getirir. Kan basinci olgerken, daraltilmi§ damar geperin-
den kan gegtigi sirada kan ve damarin daralmis geperi titregime 
ugrar ve bundan bir ses meydana gelir ki, stetoskopla duyulan bu 
sestir. 

II — Riva - Rocci Metodu ile Olgiiin 

Civali tansiyon aygitinm kullanildigi bu metodda (§ekil : 45) 
bir yandan nabiz palpe edilirken diger yandan avgitin manfetine 
hava verilerek ekstra arteriyel basing intra arteriyel basing sevi-
yesinin iistiine gikanhr. Bu durumda nabiz duyulmaz; ekstra ar-
teriyel basing yavag yava§ azaltilirsa bir an gelir ki, iki basing e§it-
legir ve sonra damardan gegmeye baslar, bu sirada nabiz duyulur. 
Bu metodla diyastolik basing olgiilemez. Qiinkii ekstra arteriyel 

(§>ekil : 45) — Hiva Rocci Aygiti 
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basing intra arteriyel basincin altina diigiince nabiz alinmakta 
dcvam eder ve diyastolik basincin tesbitine yariyacak kriter yok-
tur. 

intra arteriyel basingtan daha yiiksek seviyede bulunan eks-
tra arteriyel basing yavas yavas azaltilirsa bir an gelir ki, basing 
yapilmis damar liimeninden, az da olsa, kan ote yana geger. Bu da-
ralmig liimenden gegerken kan titregir ve ayni zamanda damar ge-
perini de titrestirir. Boylece nabiz alinmaya baglar (Sistolik ba-
sing). E k s t r a arteriyel basing daha azalir ve kan normal olarak 
gegigine devam ederse nabiz alinmaya devam edilir. 

Ill — Pachon Ossilometresi ile oleiim 

Pachon ossilometresinin mangeti usuliine gore iist kola uy-
gulanir, sonra puarla hava gonderilirken aygit gostergesinin ossi-
lasyonlari gozle izlenir (Sekil : 46). 

IV ~ Elektronik Meted 

Kan basmci transducer'ler yardimiyla elektronik olarak da 
yazdirilabilir. Physiograph, polygraph veya dynograph'lar bu tiir-
den kombine aletlerdir. 

Degiijik Pozisyoniarda Olgme 

Kan basmci degisik pozisyonlarda (yatar durumda, oturur 
halde ve ayakta) iken kol yukari kaldinlmig, yatay pozisyonda ve 
asagi sarkik halde ayri a y n oleiim yapilarak bulunan degerler 
tesbit edilecektir. 

Eforlu olgme 

A y n c a , bir merdivenin basamagma diizsnli araliklarla 15 kez 
inip gikmak suretiyle, harcanacak efordan sonra kan basmci (sis-

(§ekil : 46) — Pachon Ossilometresi 

64 



tolik ve diyastolik) olgiilecek ve nabiz sayilarak tesbit edileeek, 
aym zamanda kan basincinin ve nabzin normale donii§ siiresi hi-
rer dakika araliklarla tesbit edileeek grafikleri gizilecektir. 

Olgmede Dikkat Edileeek Hususlar 

1 — Tansiyonu olgiilecek sahis bakimindan 

— §ahis en az 5 dakika istirahat ettirilmelidir, 
— §ahis ne tok ne de ag karnina olmamalidir, 
— Yorgun veya heyecanli olmamalidir, 
— Kontrollerde daima aym pozisyonda ve aym aletle olgme 

yapilmalidir. 

2 — Aletin tatbiki bakimindan 

— Manson ne gok siki ve nede gev§ek konmamalidir, 
— Man§on dirsek biikiimiinden 2 - 3 cm yukari uygulanma-

lidir, 
— Tansiyon clgiilen kola ait gamasirlar kolu sikmamahdir, 
— Tansiyon olgiilecek kcl kalb seviyesinde bulunmalidir, 
-—• Kan basinci bir kez olgiildiikten sonra 2 - 3 dakika bekle-

nip tekrar olgiim yapilmalidir. 

3 — Uygulanan alet bakimindan 

— Manometrenin goste'rgesi sifir (0) da veya civa seviyesi 
haznede bulunmalidir, 

— Aletin dogru olgme yapip yapmadigi daha once kontrol 
edilmis olmalidir. Dogru olgme yapmiyorsa eseli yeniden diizen-
lenmelidir. 

insantl-i Kan Basmci 

1. Auscultatory metodu ile bulunan kan basinci 

Sistofik Diastolik Nabiz Sayisi 

110 mm Hg 70 mm Hg 80 
108 mm Hg 72 mm Hg 82 
110 mm H g 68 mm Hg 78 
112 mm Hg 70 mm H g 80 
110 mm Hg 70 mm Hg 80 

110 mm Hg 70 mm Hg Ortalama 80 
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Palpatory metodu ile bulunan kan basinci 

Sistolik basing 70 mm Hg dir. 

Sistolik Diastolik 

Kol vertikal durumda iken 105 mm Hg 68 mm Hg 

Kol horizontal » » 110 m m H g 70 m m H g 

Kol sarkik » »• 112 mm Hg 73 mm Hg 

Nabiz sayisi : 98 dir. 

Nabiz basinci = Sistolik basing — Diastolik basing 

Nabiz basmci := 110 — 70 = 40 mm Hg 

Nabiz basmci X Nabiz sayisi = K x Cardiac output 

Nabiz basinci x Nabiz sayisi 
K = 

Cardiac output 

Bir insan igin ortalama cardiac output : 4,5 litre = 4500 cc dir. 

40 x 80 
K = 0.71 

4500 

Ortalama basing 
Periferik direng = 

Cardiac output 

Sistolik basing + Diastolik basing 
Ortalama basing = 

110 + 70 
Ortalama basing = = 90 

2 

90 
Periferik direng = — = 0.02 mm/ml 

4500 
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5. a) Nabizin zamana gore degi§im grafigi 

Zaman 
(dakika) 

1 

2 

3 

4 

5 

Nabiz 
sayisi 

110 

105 

100 

90 

85 

<s 00 

120 

WO 

m 

eo 

40 

20 

2 3 4 

Sure I dakika) 

b) Sistolik basincm zamana gore degigim grafigi 

Sistolik 
Zaman basing 

(dakika) (mmHg) 

1 

2 

3 

4 

130 

120 

115 

110 

130 

120 

y 
100 

a 
I 
£ en 
E 

£ 60 
u 

CD 

"o 

4 0 

20 

3 t 

Sure fd kI 
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c) Diastolik basincin zamana gore degi^im grafigi 

Zaman 
(dakika) 

1 

2 

3 

4 

Diastolik 
basin?, 

(mm Hg) 

90 

85 

80 

70 

c 

00 

o 
to n s. 
Q 

120 

>00 

80 

60 

4Q 

20 

3 4 

Su re C dk } 
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d) Cardiac output'un zamana gore degisjim grafigi 

Zamana gore degi§en cardiac output'un hesaplanmasi 

1. dakikadaki cardiac output (130 - 90) 110/0.71 = 6200 ml 

2. » » » (120-85) 105/0.71 = 5316 ml 

3. » » » ( 1 1 5 - 8 0 ) 100/0.71 = 4970 ml 

4- » » » (110 - 70 ) 70/0.71 = 4000 ml 

Zaman 
(dakika) 

Cardiac output 
(cc) 

1 

2 

3 

4 

6200 

5300 

4900 

4000 

c 
•5 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

WOO 

1 2 3 

Sure (dk J 
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iZOLE KURBAGA KALB1N1N TETKIKi 

Deneyin Niteligi 

Izole edilmig kurbaga kalbine katyonlarin ve bazi organik mad-
delerin etkisini incelemektir. 

Gerekli Materyel 

1 — Izole kurbaga kalbi (§ekil : 47), 
2 — Ince UQIU pens, kiigiik makas (yuvarlak uglu), 
3 — Straube kaniilii (§ekil : 48), 
4 — Serfin, 
5 — Isitma ve sogutma tertibati, 
6 — Iplik, toplu igne, kurbaga tahtasi, 
7 — Soliisyonlar : a) Ringer sol., b) CaCl2 sol. % 1, c) KC1 

sol. |% 1, d) Asetil kolin sol. 10"4, e) Atropin sol. % 1, 
f ) Adrenalin sol. 10~4 

Yapilaeak Ls 

Meydana gikarilmtg kurbaga kalbine usuliine gore kaniil ko-
nup, sonra izole edilip, Ringer soliisyonu ile perfiize etmek, kalb 
faaliyetlerini kimografa yazdrrmak ve gesitli maddelerin etkisi al-
tinda aknan traseleri kiyaslamak ve faaliyetlerini tesbit etmek ve 
ekstra sistol meydana getirmekten ibarettir. 

pi 

Y 
'§ekU : 47) — Izole Kurbaga Kalbi ($ekil : 4«) — Cam Kaniil 

lyonlarui Etkisi 

Ca katyonu : Kalb ringer soliisyonu ile beslenmekte iken ka-
niile birkaq damla % 1 lik CaCl, soliisyonundan damlatilir. Kimog-
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rafa gizdirilen kontraksiyon egrisine bakilirsa kalbin daha ziyade 
sistolde kaldigi, diyastole tam geqemedigi «sistolik tendens» gorii-
lUr. CaCl2 soliisyonu daha fazla damlatihrsa kalb sistolde durur. 

K katyonu : Kalb yikandiktan sonra kaniile taze ringer soliis-
yonu konur, iizerine birkag damla KC1 sol. damlatilir. Yazdirilan 
kontraksiyon egrisinde kalbin daha ziyade diyastolde kaldigi ve 
sistole tam gegemedigi «Diyastolik tendens» gcriiliir. KC1 soliisyo-
nu daha fazla konursa kalb diyastolde durur. 

Yikama : Kaniildeki perfiizyon sivisi damlalikla bo§altilip ye-

niai konmak ve bu birkag kere tekrarlanmak suretiyle yapilir. 

Her yabanci maddenin konmasindan sonra yikama i§i yapilma-

lidir. 

AsetUkolin : Bu scliisyondan kaniile birkag damla ilave edilir-
se kalbin rekansi diiser, ritmi bozulur ve fazla konmu§ ise kalb 
durur. 

Atropin : Cam kaniile birkag damla atropin konursa kalbin 
frekansi artar. 

Adrenalin : Adrenalin soliisyonundan birkag damla konursa 
kalb frekansi artar, sistoller kuwetlenir. Bu etki her zaman go-
riilmeyebilir. Adrenalin daha ziyade yorgun ve zayif diismiis kalb 
kasi iizerine etki eder. 

Ekstra sistol : Kalb kasinin sira di§i bir uyarana, sira di§i bir 

sistolle cevap vermesidir. Iki tiirlii ekstrasistol vardir : 

— Erken ekstrasitol, 

— Geg ekstrasistol. 

Her iki gesit ekstrasistolii yapay olarak elde etmek miimkiin-
diir. Y a elektriksel olarak veya mekanik bigimde ventrikiil kasim 
uyarmak suretiyle ekstra sistol elde edilebilir. Bu maksatla bazi 
on bilgilerin hatirlanmasi gerekir. 

Ventrikiil kontraksiyonuna tekabiil eden egri (§ekil : 49) deki 
gibidir. Egrinin gikis kolu sistole, ini§ kolu ise diyastole tekabiil 
eder. Bu egride (ab) : sistol, (b) : tepe noktasi, (bo) : diyastol, 
(h) : kontraksiyon ampliitiidii, (ad) : sistol (kontraksiyon) siiresi, 
(dc) : diyastol (dekontraksiyon) siiresidir. 
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(§>ekil : 49) — Kalb Kasi Kontraksiyon E'grisi (Mekanogram) 

Ventrikiil sistoliine tekabiil eden egrinin tepe noktasi doniil-
diikten sonra pensle sikma veya elektriksel olarak uyarma gibi 
ekstra bir stimulus ile uyanlirsa normal di§i bir sistol goriiliir ki, 
bu ekstrasistol diye adlandirilir, olay kendiliginden olarak da 
(spontane) meydana gelebilir. 

Ekstrasistol tepeye yakinsa erken, uzaksa geg ekstrasistoldiir. 

KURBAGA KALBiNiN IN SiTU iNCELENMESi 

Deneyin Niteligi 

Kurbaga kalbinin faaliyetlerini incelemektir. 

Gerekli Materyel 

1 — Kurbaga, 
2 — Operasyon malzemesi : Biiyiik egri makas, kiigiik diiz 

makas, digli ve dissiz penset, stile. 
3 — Kimograf (Sekil : 9), 
4 — Serfin, lovye, statif, elektrod ve sitimiilator, 
5 — Kurbaga tahtasi, iplik, kiivet, cam baget, beherglas, 

damlalik ve gazbez, 
6 — Ringer soliisyonu. 

Yapilaeak i>? 

Kurbaga kalbi usuliine gore meydana gikarilir; perikardin 
paryetal yapragi ayrilir ve kalb apeksinden serfin ile tutturulup, 
lovyeye asilir ve faaliyetleri yerinde ( = in situ) incelenir. 

(Trase : 1) — tzole Kurbaga Kalbinin Incelenmesi 
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Faaliyet halinde kurbaga kalbiniii goriiniimu 

Ventrikiil sistolii sirasinda kalb antero - dekstro torsiyon ya-
par. Apeksi toraksin on duvanna yaklasir (kalb vurumu). Sistol 
esnasinda ventrikiil ve atriumlarin rengi acik pembedir. Diyastolde 
koyu pembeye doner. Ciinkii kalb kasi diyastolde daha gok kan 
alarak beslenir. 

Kalb Faaliyet Diizeni 

a) Kurbaga kalbinde once sinus venosus, sonra atriyumlar 
ve daha sonra ventrikiil kontraksiyon yapar. 

b) Atriyumlar birlikte kasilirlar. Mamafih iki atriyum ka-
silmasi arasinda 0.01 saniyelik fark vardir. 

~c) Sinus venosus, atriyum ve ventriAkiil kontraksiyon ya-
parla^rken bu olugumlarin kas lifleri aym zamanda kasilirlar. Bu 
duzene kalb faaliyetlerinin koordinasyonu denir/ 

Kalbin frekansi 

Normal §artlarda dakikada atim sayisi ( = Frequency) orta-
lama olarak 40'dir. Frekans faaliyet durumuna, temparatiire ve 
diger bazi faktorlere bagimh olarak degigir. 

KaJbin under kismi 

Kalbi otomatik olarak galigtiran sinus dugumiinden Qikan im-
puslardir. Sinus diigiimii fonksiyonunu yapmazsa o zaman Aschoff -
Tawara diigiimii gorevi iizerine alir (Atriyo - Ventriikiiller ritim). 
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Isitma ve Sogutma (Gaskel) Deneyi 

a) Sinus venosusa soguk (buzlukta tutulmus baget) uygu-
lanirsa kalbin frekansi azalir hatta durur. 

b) Isitilmis bir baget sinus venozusa degdirilirse frekans 
belirli sekilde artar. 

Temparaturiin azalmasi faaliyet hizinin azalmasina ve art-
masi da faaliyet hizinin artmasina sebep olur (Van't Hoff Pren-
sibi). 

Kotberger Deneyi 

Memelilerde siniis diigiimiinu besleyen arter ligature edilirse 
kalb faaliyeti durur. 

Stannius Ligaturleri 

a) Stannius I. Ligatiirii : Sinun venozus ile atriumlar arasi-
na ligatiir konur, sinus venozus faaliyeti devam eder, atriumla-
n n ve ventrikiillerin faaliyeti durur (Sekil : 50/a). 

b) Stannius'un II. Ligatiirii : I. diigiim yerinde iken atrium-
larla ventrikiil arasina ligatiir konur (§ekil : 50,/b). Dugiimiin 
meydana getirdigi mekan'k etki ile Aschoff - Tawara diigumiinun 
uyarildigi ve gikardigi impulslarla atrium ve ventrikiillerin kasil-
digi goriiliir (atrio - ventrikiiler ritm). 

Kalbdeki ritm bozukluklarina «arhythmia» denir. £e§itli arit-
miler vardir. Sinusal aritmi, yarim blok, tam blok, dal bloku ekstra 
sistoller gibi. 
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SOLUNUM VOLtMLERi TAYiNi 

Deneyin Niteligi 

Muayene edilen ki§inin solunum voliimlerini iki ayri spiro-
metre yardimiyla incelemektir. 

Gerekli Materyel 

1 — Esculap spirometre (Sekil : 51), 
2 — Su hazneli spirometre (Sekil : 52), 
3 — Kimograf (§ekil : 9), 
4 — Cam kaniil, 
5 — Gazbez, alkol, petri kutusu 

Yapilacak lJirinci is 

Solunum voliimleri tayin edilecek sahsin usuliine gore pnoma-
tik bo§luklu (Esculap) spirometreye ekspirasyon yapmasi sure-

(^ekil : 51) Esculap Spirometre 
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tiyle soluk voliimiinii (SV), inspirasyon vedek voliimiinii ( t Y V ) , 
ekspirasyon yedek volumiinii ( E Y V ) , inspirasyon kapasitesini 
(tK) ve vital kapasitesini (VK) tayin etmektir. 

Uygulama 

a — Normal bir soluk alinir ve spirometreye zorlamada bu-
lunmaksizm soluk verilirse skala yiiltselir, bu yiikselmede okuna-
bilen sayi ml cinsinden soluk voliimii (SV) diir. Soluk vermeye mi-
mik kaslar kari§mamalidir. 

b — Zorlamali bir inspirasyon yapilir ve zorlamasiz olarak 
spirometreye verilirse, skalada ckunan sayi inspirasyon kapasite-
sini (tK) verir. 

c — inspirasyon kapasitesinden, bulunmu? olan soluk voliimii 
degeri Qikanlirsa geriye inspirasyon yedek voliimii ( t Y V ) kalir. 

Qunku : tK = S V + I Y V diir. 

d — Soluk almaksizin spirometreye zorlu bir ekspirasyon ya-
pilirsa, skalada okunan rakam ekspirasyon yedek voliimii ( E Y V ) 
diir. 

e — Spirometre diunda derin bir inspirasyon yapilir ve son-
ra zorlamali olarak spirometreye ekspirasyon yapilirsa, skalada 
okunan rakam vital kapasiteyi (VK) verir. 

Qunku : V K = I Y V + E Y V + SV diir. 

Her soluk vermeden once spirometrenin musluk kolu agik 
(Ein) pozisyonuna getirilmeli, ekspirasyon bitiminde derhal (Aus) 
tarafina gevrilmelidir. 

(§ekil : 52) — Su Hazneli Spirometre 
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Bu metodla artik voliim ( A V ) tayin edilemediginden total 
kapasite bulunamaz. 

Uygulama 

Spirometrenin muslugu agilir, hava boslugu kapsayabilen ig 
haznesi ylikseltilerek gostergesi egel iizerinde uygun bir taksima-
ta ornegin 4 litreye getirilir; musluk kapatilir. Deneye baglama-
dan once kimograf tamburunun orta kesimine rastlayan bir sifir 
gizgisi gizdirilir. Sonra solunum voliimleri tayin edilecek bigimde 
soluk alimp verilir. Bu sirada kimograf cali§tirilarak solunum de-
gigiklikleri yazdirilir. 

a) Sifir gizgisinden baslamak iizere spirometreden soluk 
alimp verilerek bir kag kez inspirium ve ekspirium yazdirilir; sonra 
zorlu bir inspirium ve onu izleyerek zorlu bir ekspirium yapilir ve 
yine normal inspirium ve ekspiriumlara devam edilir. Boylece spi-
rogram elde edilmis olur (Sekil : 3). 

b) Tambura tahmini olarak artik voliim isaret edilir. 

c) Spirogramin tekabiil ettigi kolonlar iizerinde degerler 
gosterilmelidir. 

Gerekli Bilgiler 

Normal solunum volumii degerleri : 

SV = 500 ml, 1 Y V = 2000 ml, iK = 2500 ml, E Y V = 1500 ml, 
A V = 1500 ml, V K = 4000 ml ve T K = 5500 ml dir. 
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Kapasiteler tayin ve tesbit edildikten sonra degerler kareli 
kagit iizerinde igaretlenerek spirogram cizilir. Spirometre skalasi-
na bir stile inskriptor eklemek suretiyle spirogrami kimografa 
yazdirmak miimkiindiir. 

Yapilaeak ikinci i§ 

Su hazneli spirometre yardimiyla inspirasyon ve eksprasyon 
yaparak solunum voliimlerini ve kapasitelerini tayin etmektir. 

Spirogram cizdirilmeden once soluk alip verme eksersizi ya-
pilmalidir. 

Her deneyden once, ig haznedeki kullanilmis havanin di§an 
gikmasi saglanmalidir; aksi durumda haznede CO2 birikir ve tidal 
voliimiin ampliitiidii artar. 

MuLLEK VE VALSALVA DENEYI 

Deneyin Niteligi 

Akcigerlerde basing degigikliklerini incelemektir. 

Yapilaeak i§ 

a) Miiller Deneyi 

Derin bir ekspirasyon yapilip, glottis kapatildiktan sonra 
inspirasyon durumuna gegilmesidir. Derin ekspirasyondan sonra 
glottis kapatilip inspirasyon durumuna gegilince thoraksin gaplari 
uzar ve hacmi artar. Buna bagli olarak intrapulmonal volum ar-
tar, rezidiiel hava (15C3 cc) genigleyen akcigerlerde normale gore, 
algak bir basing meydana getirir ( - 1 5 0 mm H g ) ; buna paralel 
olarak intraplevral basingta dii§er ( - 7 0 mm Hg ). 

b) Valsalva Deneyi 

Derin bir inspirasyon yapilip glottis kapatildiktan sonra eks-
pirasyon durumuna gecilmesidir. Bu sirada akcigerlerin iginde bir 
basing meydana gelir. Qiinkii akciger derin inspirasyonla (zorla-
mali olarak) alabilecegi kadar hava almi§tir. Sonra glottis kapali 
olarak ekspirasyon durumuna gegilince ekspirasyondan miitevellit 
thoraksin gaplari kisalacak ve buna bagli olarak intrapulmonal 
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voliim kUgiilecektir. 4 - 6 litrelik hava ekspirasyon durumundaki 
akcigerde sikisip kalacagi igin yiiksek bir basing ( + 250 m m H g ) 
meydana gelecektir. Buna paralel olarak intraplevral basing da 
yiikselir ( + 100 m m H g ) . 

Miiller ve Valsalva deneylerinin dolagim, solunum, sindirim 
fonksiyonlan iizerine etkisi vardir (Bak: Solunum Sistemi Fizyo-
lojisi). 

istemli Apne 

Solugunu tutmak ve tehammiil sininna dek solugu tutmaya 
devam etmektir. 

Deneye ba§larken kronometre gahstirilir, dayanma simrina 
gelince kronometre durdurulur. Tahammul siiresi 45 - 80 saniye 
arasinda degigir; maksimal siire 84 saniyedir. 

istemli Hiperpne 

Istemli olarak siirekli bigimde lnzli hizli soluk alip vermek is-
temli hiperpnedir. Iradi hiperpne sonunda solunum yavaglar 
(hypopnea) ve hatta durur (apnea). Sonra solunum tekrar baglar 
ve normal frekansina ula§ir. Istemli hiperpneden sonra solunumun 
yavaslamasi veya durmasinin nedeni gok miktarda CO? in dis or-
tama atilmasi ve kandaki normal seviyesi (40 mm Hg) nin altina 
dUsmesi ve bundan otiirii solunum merkezinin uyanlamamasidir. 
Solunumun tekrar ba§layip normale donmesi yikim olaylanndan 
ig ortama gikan COi in kandaki normal seviyesini bulmasindandir. 

BAZA1 METABOLiZ!>lA TAYiNi 

Deneyin Niteligi 

Bazal gartlarinda deney sahsinin Metabographe ile metabo-
lizmasini tayin etmektir. 

Gerekli Materyel 
1 — Metabolizma appereyi (Metabograf) (Sekil : 54), 
2 — Olgii birimleri eseli (§ekil : 55), 
3 — Paralel kenarli ozel meziir (Sekil : 56), 
4 — Ozel trase kagidi, 
5 — Muayene divani, 
6 — Kalem, kagit, gazbez, petri kutusu, beherglas. 
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Ki§inin Bazal Metabolizma blgiimime Hazirlanmasi 

Metabolizmasi olgiilecek §ahis, bir cnceki giiniin ak§ami ke-

peksiz undan yapilmis ekmek, prcteinsiz sebzeden bagka besin al-

mamalidir. Barsaklari bos olmalidir, gerekirse lavman yapilmali-

dir. Gece rahat, yeter u^ku uyumug clmali, sabahleyin yataktan 

kalkmca hig bir efor sarfetmemeli, kahvalti yapmamali, zihni yo-

racak kitap, gazete okuma gibi me§guliyetlerden sakinmalidir. Ma-

jlis efor sarfetmeksizin evinden bir tagitla alimp olgme mahalline 

getirilmelidir. 

Olgme igin gelen gahis derhal muayene divanina yatirilmali ve 

yarim saat istirahat ettirilmelidir. Bu arada yapilacak i§, opera-

tor tarafmdan sahsa anlatilmalidir. Agizdan olmak iizere nefesi 

tutmaksizin ve alet araciligi ile rahat solumasi tavsiye edilmelidir. 

Korkulacak herhangi bir cihet bulunmadigi soylenmeli ve sahsa 

emniyet telkin etmelidir. Olgme sirasinda sahis, solunum sikintisi 

duyarsa elini kaldirmak suretiyle i§aret vermelidir. Olgme yapan 

operator, gahsin basindan asla ayrilmamali ve durumu yakmen 

takip etmelidir. 

Trase Kagidumi Yazilmasi ve Alete Uygulanmasi 

Trase kagidina deneyin yapildigi tarih, olgiimii isteyen ogre-
tim iiyesinin adi - scyadi, metabolizmasi olgiilecek sahsin adi, so-
yadi, aletin termometresine bakilarak odanin ISI derecesi, gahsin 

t 
ya§i, cinsi (erkek ise O, kadin ise O) boy uzunlugu ve tartisi 

kaydedilmek suretiyle i§lem tamamlanir. ilk trasede bulunan ne-
tice (bir litre 02 nin harcanmasi igin gegen zaman dakika) ba§lan-
gig test (initiation test) kesimine, olgiimiin ikinci kere yapilisinda 
elde edilen sonug birinci test (first test proper) hanesine ve bun-
dan sonraki olgiimiin iigiincii kere yapilisinda elde edilen sonug, 
ikinci test (dublicate test) hanesine yazilir. Bunlann ortalamasi 
test igin zaman (munites for test) dortgeni igine yazilir. Bu ra-
kam gahsin 1 litre oksijeni ortalama olarak harcadigi zamandir ve 
birimi dakikadir. Bu ortalama zamanin kullanilan appareyin yag -
cins - boy - tarti ve bazal metabolizma egelin tekabiil ettigi % ora-
m bulunur ve kendi hanesine yazilir. 
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Trase kagidinm bo§ kismina (ornegine gore) % 15 tolerans 
vardir, kaydi konur ve gerekirse diger agiklamalar yapilir. En so-
na olgiimii yapan ad ve soyadini yazar ve imza eder. 

Appereyin Kisimlan 

1 — Motor ve bu motora bagli yazdirici, 

2 — 02 doldurmaga mahsus pneumatik bo§luk, 
3 — 02 kapsayan bomba ve bu bombaya bagli basing diisiirii-

eii baslik, 
4 — Basing dusuriiciinun bagli bulundugu yedek C02 deposu 

(balk), 

5 — Basing du§uriicii ile balk arasindaki yol iizerine kon-
mus manometre, 

6 — Balk ile pneumatik boslugu birlestiren musluk, 

7 — Oda lsisini olgmeye yararli termometre, 

8 — Gereginde oda havasimn ve gereginde de pneumatik 
bogluktaki 02 nin solunmasina hizmet eden yol verici. 
Yol vericinin kolu hareket ettirilerek Room aire'e geti-
rildiginde oda havasi, test'e getirilince pneumatik bo§-
luktaki 02 solunur. 

9 — Yol vericiye bagli iki plastik boru vardir. Borunun biri-
si bir siibab araciligi ile pneumatik bo§luga digeri meta-
bolin kabma baglidir. 

10 — ikinci plastik boru ile pneumatik bogluk arasinda C02 

tutucu kabi vardir. Alet galistirilmadan once bu kaba 
metabolin konur. Metabolin sik sik kontrol edilmeli ve 
kullanilamaz duruma gelince degistirilmelidir. 

1 1 — 25 mm/SC suratle ilerleyebilen tabla vardir. Buraya 
trase kagidi yerlegtirilir. 

Appereyin Calistirtlma Prensibi 

Gerektiginde oda havasimn solunmasina ve gerektiginde de 
pneumatik bogluktaki saf 02 nin solunmasina yardimci olmak ve 
bu sirada soluk alip vermeyi yazdirmak esasina dayanir. 

Pneumatik bo§luktaki saf 02 solunurken di§ ortamda solunum 
yollannin higbir iliskisi olmadigindan solukla verilen havadaki 
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C02 pneumatik bosluga girecegi diisiiniilebilir. Buna engel olabil-
mek igin soluk havasinin donii§ yolu iizerine C02 tutucu (soda lime 
veya metabolin) konmustur. A y n c a pneumatik bosluk ile meta-
bolin ilk verilen soluk havasmin dogrudan dogruya pneumatik 
bogluga girmesine ve digerinde 02 nin metabolin iginde donmesine 
engel olan siibap tertibati vardir. 

(§ekil : 54) — Metabograf 

0 1 1 1 I ................ 
•4-c e 

\ <c . v. *J 
1 

/I 
* c 0 

Erkek Kad/n 10 yasmdan kucuk erkek 
U 

(§ekll : 55) — OIQU Birimleri E§eli 
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METABOLiK HIZ OLQuM I iSi 

Tarih 

Hekim 

Adi, Soy ad 1 

Temperatiir 

Ba^tlangig testi 

Ilk gergek test 

2. test 

Yas Oins Boy Agirlik Test siiresi 

Yukardaki sonuglardan olgiilen % Metabolizma hizi 

Olgiim tarafindan yapilmi§tir. 

Not : 15 % normal sinirlar icinde sayilir. 

(§eldl : 57) — Metabolik Hiz Olgiim Fl§i 

(Hastamn ate^i; temperatiirde her 
bir derece arti§ma kar^ilik metabo-
lizmamn % 5 - 1 0 arttigmi gosterir.) 

83 



dilir ve organizmada ceryan eden reaksiyonlar ve mekanik olaylar 
igin kullanihr. Bir kismi da ISI enerjisine qevrilir ve bu lsinin faz-
lasi tiirlii yollarda organizmayi terkeder. 

b) Bazal Metabolizma ve Total Metabolizma 

Bazal sartlardaki metabolizmaya bazal metabolizma denir. 
Bu kalori ile ifade olunan degeri gegitli faktorlere bagli olarak de-
gi^ir, bu deger yeti§kin insanlarda ortalama olarak 1800 biiyiik 
kaloridir. 

Total metabolizma bir giinliik kalori gereksinmesine gore be-

lirlenir ve buna giinliik metabolizma da denir. Total metabolizma-

ya diger faktorler ve kiginin faaliyetinin biiyiik etkisi vardir. Agir 

islerde galiganlarin giinliik metabolizmasi 6 - 7 bin kalori, otura-

rak gaksan memurunki 2500 kaloridir. 

c) Bazal Metabolizmaya Etki Eden Faktorler 

Yas, cins, irk, boy, viicut yiizeyi, cevre temparatiirii, atmosfer 

basinci, iklim, beslenme tarzi ve saglik durumu gibi gok gegitlidir. 

Bu faktorlerin etki iligkileri hazirlanmig gizelgelerin incelenmesin-

de daha iyi anlasilabilir. 

d) Bazal Sartlar 

1 — Beden ve zihin faaliyetleri bakimindan tam istirahat 

durumu, 

2 — tq organ faaliyetlerinin asgari simrda devami, 

3 — Qevre lsismin 20°C de tutulmasi, 

4 — Atmosfer basincmin 760 mm Hg (deniz seviyesi) de 
olmasi. 

Bunlarin ilki bedeni ve zihni faaliyetlerden sakinmakla sagla-

nir. Ikincisi tam istirahate gekilmek ve sindirim kanalini bos bu-

lundurmakla, iigiincusii vapay tedbirlerle temin edilir. 

Qevre temparatiirii ve atmosfer basincmin ise normal gizelge-
leri goz oniine ahnarak kar§ihklari bulunabilir. 
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Kalori 

1 gr a n suyun lsisimn 14,5°C den -15,5°G ye Qikarmak igin 
harcanan ISI miktaridir. Buna kiiQiik kalori ve bunun bin katina 
da biiyiik kalori denir. 

Besinlerin Yanma Degeri 

Besinler karbonhidratlar, yag, protein, vitamin, mineral ve su 

olmak iizere 6 kisimda incelenirler. Bunlardan karbonhidratlar, 

yaglar ve proteinler yapi tasi olarak kullanilan besinlerdir. Bu be-

sinler bedene girdiklerinde enerji verirler. Besinlerin yanma de-

geri beden iginde ve diginda yandiklanna gore degisiktirler. 

Dis Ortamda (02 Atmosferinde) Yanma ig Ortamda Yannui 

1 gr karbonhidrat 4,2 kalori 4,1 kalori 

1 gr protein 5,6 » 4,1 » 

1 gT y a g 9,4 » 9,3 » 

Buna gore bir insanin giinliik kalori ihtiyaci ile bir giinde al-

digi besinlerle temin ettigi kalori hesap edilebilir. Buna bakilarak 

beslenme ayarlanir. 

EKSPtRASYON HAVASINDA C02 TAYiNi 

Deneyin Niteligi 

Ekspirasyon havasindaki C02 miktarim tayin ve alveol hava-

sindaki C03 miktarim hesaplamaktir. 

Gerekli Materyel 

1 — Wolff §i§esi (500 ml, temiz ve kuru) (§ekil : 58), 

2 — Buret, 

3 — Pipet (10 ml), balonlu pipet (25 ml), beherglas ve 
damlalik, 

4 — Titrasyonda kullanilacak soliisyonlar : 
a) 1/10 N NaOH sol., b) 1/10 N HC1 sol., c) % 1 Phe-
nolphytalein sol. 
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na gore deneyde buldugumuz % 5.9 ml CO, e isabet eden parsiyel 
basing kolayca bulunabilir. 

PCO, = 5.9 (760-47)/100 olmak gerekir. 

POOj = 42 mm Hg dir. 

Alveol havasi ile ekspirasyon havasindaki CO, miktan atmos-
fer havasindakinden farklidir. Organizmada metabolizma sonucu 
devamli olarak meydana gelen C02 venoz kandan alveollere geger 
ve oradan da ventilasyonla digari atilir. 

Ekspirium havasinin C02 muhtevasi alveol havasindakinden 
diisiiktur; bunun sebebi, alveol havasinin olii bosluk havasi ile 
karigarak diJiie olmasidir. 

Ekspirium havasinda C02 miktari ortalama % 4 ve alveol ha-
vasmda % 6 dir. Sakin bir soluk almada akcigerlere giren hava 
miktari 500 ml dir. Bunun 167 ml si soluk yollari (olii boglukta) 
kalir. 333 ml si alveollere ula§ir. Burada dikkate garpan husus, olii 
bosluk voliimiinun soluk voliimiine oranimn 167/500 = 1/3 oldu-
gudur. Ote yandan ekspirasyon havasindaki C02 nin alveol hava-
sindakine oram 4/6 = 2/3 diir. Bu matematik ili§kiden su anlam 
ortaya gikar. Alveol havasi dis ortama gikarken olii bo§luk havasi 
ile kansmakta, 1/3 oranmda diliie olmaktadir. Alveol havasmin 
olii bosluk havasi ile diliisyonu Wolff sigesinde en miisait §ekilde 
vuku bulur. 

Yukanda agiklanan sonuca Bohr formiilii yardimi ile de ula-
gilabihr. Formiil D/T oranina gore goziimlenirse : 

a = (T.e - D.i) / ( T - D) 

a x ( T - D ) = ' T .e-D. i 

a.T - a.D = T.e - d.i 

T ( a - e ) ^ D ( a - i ) 

(a - e ) / ( a - i) = D/T olur. 

i ihmal edilebilecek gok kugiik bir degerdir. Buna gore formiil: 

D/T = (a - e)/a olarak yazilabilir. 

90 



a = % 6, e = % 4 olduklari bilindigine gore : 

D./T = (6 - 4)/6 = 2/6 - 1/3 olur. 

Sonuca bakilirsa alveol havasi 1/3 oraninda dilue ediliyor de-
mektir. Dilusyon nedeniyle alveol havasmda CCk orani % 6 dan 
>% 4'e dii§er ve ekspirasyon havasmda C02 yiizdesinin 2/3 ora-
ninda dii§iik bulunmasi bundandir. 

Y A P A Y S O L U N U M 

Deneyin Niteligi 

Yapay solunum metotlarmi incelemek ve bazilarim uygula-
maktir. 

Gereldi Materyel 

1 — Muayene divani, 

2 — Kalin ortii. 

Yapilacak is 

a) Holger - Nielson Metodunu Uygulama 

Yiiztikoyun, basi yana doniik ve el parmak uglari kargi kar§i-
ya gelecek §ekilde yatinlmis sahsin ba§ tarafina kurtarici geger, 
sol dizi iizerine Qokerek bu dizini kurtaracagi §ahsin basina dayar 
ve ellerini dirsek biikiimlerine gegirip, kollari yukari kaldirir ve 
sonra birakarak iki eliyle sirtma bastinr (Sekil : 59 A , B, C ve 
D). Bu uygulama dakikada 15 kere tekrarlanmalidir ve uygula-
maya sonug alinmcaya kadar devam edilmelidir. 

Holger - Nielson metodu yardimiyle 1056 ml. lik bir respiras-
yon voliimii saglanir. 

b) Agizdan - Agiza tifleme Metodu 

Sirtiistii yatirilan sahsin boynu geriye biikiilerek ba§ ekstan-
siyon durumuna getirilir (Sekil : 60), gene yukari kaldinlir ve 
diger elin iki parmagi ile burun kanatlari bastirilir; sonra kurtari-
ci agzini vakanin agzina dayar ve normal solugunu iki kere iistuste 
olmak iizere soluk yoluna iifler, bunu izleyerek agzmi geriye geke-
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rek gonderilen havanin digari gikmasina izin verir. Uygulamada 
iki saniye sure ile iifleme ve iki saniye siire ile geriye gekilerek 
bekleme isine onem verilmelidir. 

Diger Metotlar 

a) Sallama (Rocking) Metodu 

Kurtarilacak §ahis, ozel sehpa iizerine yiiziikoyun, ba§i yana 
doniik olarak yatirilir; sehpa iizerinden dii§memesi igin el ve ayak 
bileklerinden sehpaya baglanir, sonra transvers ekseni etrafinda 
diizenli araliklarla, dakikada 15 kere, bas asagi ve ba§ yukari du-
ruma getirilmek suretiyle yapay solunum yapilir (Sekil : 61). 

b) Yenidogan Yapay Solunumu 

Asfeksiye ugramig yenidogamn atelektazis durumundaki ak-
cigerlerini si§irmek ve solunumunu baslatmak igin 02 ve C02 gaz 
karisimi kapsayan bir elastik torbanin kateteri yardimiyle a§agi 
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(§ekil : 61) — Sallama Metodu Sehpasi 

solunum yollanna bu gaz kansimi ritmik bir gekilde gonderilir. 
Bu yontemle spontane solunum baglatilabilir. Sekil : 62'de elastik 
torba ve ona bagli kateter goriilmektedir. 

(ijekil : 62) — Oksijen ve Karbondioksit Gaz Karifimi Kapsayan Elastik Torba 

Asfektik gocugu solutmak igin bag vurulan amprik olgemler : 

a) Tokatlama, 

b) Miinavebe ile soguk ve sicak uygulama, 

c) Deriyi ovma, 

d) Alkol friksiyonu, 

Y u k a n d a agiklanan olgemler asfektik gocugun kendiliginden 
solumasina yetmiyor ise bu taktirde asagi solunum yollarinm goz-
lemlenmesi ( = bronchoscopy) metoduna bas vurulur. 

e) Elektriksel Metot 

Elektrofrenik respirator yardimiyle frenik sinir uyarilarak, 
saglanan yapay solunumdur. Bu metotta frenik sinir elektrik aki-
mi ile ritmik ve otomatik olarak uyarihnca diyafragma kontraksi-
yon ve dekontraksiyonlar yaparak inspirasyon ve ekspirasyonlari 
saglar. 
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d) £elikcigerle Yapay Solunum 

Solutulacak ki§i, gelikcigerin ( = barospirator) tank respira-
toru igine yerle§tirilir. Tankin ig basinci bir motor yardimiyle yiik-
seltilip algaltilir. Bu i§ dakikada 12 - 1 5 kez tekrarlanarak, ig ba-
sing yiikseltilince ekspirasyon ve algaltilinca inspirasyon yapti-
rilmak suretiyle, yapay solunum saglanir. Tank basincmin kont-
rolii aygitin manometresi yardimiyle yapilir. 

e) Bragg - Paul Pulsatoru 

Gogse uygulamaya elveri§li ve elektrik akimi ile kasilabilen 
bandlardan yapilmis bu aygita akirri gelince, kasilarak ekspiras-
yon ve akim kesilince inspirasyon saglanir. 

f) Sahlin Ceketi 

Barospiratorun dayandigi ilkeye gore gali§an Sahlin Ceketi, 
sadece toraksi kaplayan bir sistemden ibarettir. 

Gerekli Bilgiler 

Amag : Yapay solunum ayiltma, diriltme ve ya^atma amaci 
ile uygulanir. 

Metot segme : Vakanin niteligi, mevcut kosullar ve olanaklar 
dikkate ahnarak metot segilmelidir. 

1) Suda bogulma vakalari igin, ya Holger - Nielson metodu 
veya agizdan - agiza iifleme metodu veyahut Rocking metodu se-
gilmelidir. 

2) Yenidogan asfeksisinde ozel appareyle 02 ve C02 kari§imi 
solutulmahdir. 

3) Felgleri miiteakip sinir dejenerasyonu baslamadan once-
ki evrede elektrofrenik respirator kullamlmalidir. 

4) Sklerozan plak ( = Sclerosan plac) ve poliyomiyelit 
( = poliomyelitis) vakalarinda ya§atma amaciyle barospirator te-
meline dayanan aygitlara basvurulmalidir. 

Yapay Solunumda Prensip 

Yapay solunumda dort ana ilkenin dikkate alinmasi gerekir : 
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1 — Vakaya gore metot segmek, 

2 — Metodu zaman kaybetmeden uygulamak, 

3 — Uygulamayi fizyolojik prensibe gore (frekans 1 4 - 1 6 ve 
soluk voliimii 500 ml.) yapmak, 

4 — Spontane solunum baglayincaya kadar uygulamaya de-
vam etmek. 

Soluk voliimu ve frekansinm ayarlanmasinda ya§ faktorii 
dikkate alinmalidir. 

Yapay Solunumda Onemli Olcemler 

Yapay solunumun yararli ve yeterli olabilmesi igin onemli 61-
gemlerin alinmasi zorunludur. Bunlar arasinda agagidaki olgem-
ler siralanabilir. 

1. Ventilasyonu zorlastiracak engeller ortadan kaldinlmali-
dir. Ornegin : 

a) Agiz, burun, farinks ve agagi solunum yollannda miikoz 
veya ot, yosun gibi yabanci cisim varsa temizlenmelidir. 

b) Ventilasyona engel olabilecek elbise ve gamasirlar gika-
rilmahdir. 

c) Protez dig varsa agizdan digari alinmalidir. 

d) Suda bogulma vakalarinda akcigerlerdeki suyun di§ari 
gikmasi igin vaka basasagi sarkitilmalidir; su yutuldugu diigiinii-
lerek yutak uyarilmak suretiyle kusturulmalidir. 

e) Agagi solunum yollarinda engel bulunmasi ihtimali var-
sa laringoskopi veya bronkoskopi yapilmalidir. 

2. Kisi temiz havada yapay solunuma alinmalidir. Gaz zehir-
lenmelerinde bu olgem gok onemlidir. 

3. Dolagim sistemi siirekli olarak kontrol altinda bulundu-
rulmali ve gerekirse uygun droglarla takviye olunmalidir. Yapay 
solunumun yararli olabilmesinin dolagim sisteminin fonksiyo-
nuna devam etmesiyle olanakli bulundugu unutulmamalidir. 

4. Spontane solunumun baglamasini saglamak amaciyle 
«lobelin» ve C02 gibi merkezi uyaricilar kullanilmalidir. 
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J 

(ijekil : 63) — Sinir-Kas Preparati 

Beneyler 

a) E&ik uyaranin stimulator yardimiyla tesbiti ve buna uyan 
kcntraksiycnun yazdirilmasi, 

b) Merdiven olayimn tesbiti (Trase 2-a), 

c) Tam olmayan ve tam tetanusun yazdirilmasi (Trase 2-b), 

d) Galvani pensi ile direkt ve indirekt kontraksiyonlann 
yazdirilmasi, 

e) Mekanik olarak direkt, indirekt kontraksiyonlari yazdirma, 

f) Kasi innerve eden siniri alkali ve asit soliisyonlari ile uya-
rarak kontraksiyon egrilerini yazdirma. 

Gerekli BUgiler 
1 — Direkt kontraksiyon : Kasin dogrudan dogruya uyaril-

masiyla elde edilen kontraksiyondur. 

2 — indirekt kontraksiyon : Kasi innerve eden motor, sinirin 
uyarilmasiyla elde edilen kontraksiyondur. 

3 — Kontraksiyon Qegitleri : 

a) izometrik kontraksiyon : Kasilma sirasinda kasin boyu-
nun aym kalip geriliminin artmasidir. 

b) izotonik kontraksiyon : Kasin geriliminin degismeyip,' 
boyunun kisalmasidir. 
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c) Auksotonik kontraksiyon: Izotonik ve izometrik kont-
raksiyonlann birlikte meydana gelmesidir. 

d) Diger kontraksiyon ge§itleri : Tabii kontraksiyon, firla-
tici alternatif ve garpma kontraksiyonlaridir. 

Qiizgili kasin ozellikleri : Latent zamani kisadir, hizli ve ge-
gici icraat yapar, gabuk yorulur. Biiyiik beynin emri altindadir, 
istemli olarak kasilir. 

(Trase : 2) — a 
b 

: Merdiven olayi 
: Tam olmayan tetanus 

E R G O G K A F t 

Deneyin Niteligi 

insanda yorgunluk egrisini gizdirmek ve yorgunlugu incele' 
mektir. 

Gerekli Materyel 

1. Ergograf (Sekil : 64), 
2. Kagit, kalem. 

Vapilaeak is 

Yontemine uygun olarak elin bilek kesimi alete yerlegtirilir 
ve avuc tutamagini kavrar, sonra, ucuna agirhk takilmis manivela-
sinin ipi orta parmaga takilip gerekli ayarlama yapilir. Bunu izle-
yerek tam yorgunluk duyuluncaya dek manivela ipi diizenli aralik-
larla cekilip birakilir. Bu is yapildigi sirada bir yandan ergografin 
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kalemi orta parmak hareketine uyan dikey gizgiyi gizerken ote 
yandan da ergograf tablasi hareket ederek ikinci bir gizginin gizil-
mesine olanak hazirlar. Ritmik bir bigimde agirligi gekip birakan 
parmagin yorulup artik manivelayi gekemez duruma geldiginde 
deneye son verilir. 

Elde edilen yorgunluk egrisi (ergogram) kas guciine ve ant-
renmana bagli olarak degigir. 

Gerekli Bilgiler 

Yorgunlugun meydana geli§inde sinir merkezi, efferent yol 
(motor sinir), terminal plak ve kas soz konusu olduguna gore 
yorgunlugun meydana gelisinde bu elementlerin aym zamanda ve-
ya degigik siirelerde yorulmu§ olmalari soz konusudur. 

Deneyde yapilan is, istemli nitelikte olduguna bakilirsa, yor-
gunlugun ortaya gikigmda beyinde hareket alani (cortex), kullani-
lan parmak kaslarim innerve eden sinir (nervus medianus), ter-
minal plak ve parmagi hareket ettiren kaslar ilgilidirler, ancak 
yorulmada oncelik sirasini ortaya koymak olanaklidir. 

Yorgunlugun tam duyuldugu anda, kas veya sinir uyarilacak 
olursa, normal giigte kontraksiyon goriiliir. Buna gore sinir, ter-
minal plak ve kas yorulmamig demektir. Oyle ise oncelikle merkez 
yorulur. Grergekte yorgunluk hissedildigi anda merkezin tam yo-
rulmadigi ve merkezsel yorgunlugun daha geg belirdigi yalmg bir 
deneyle gosterilebilir. Yapdan isi izleyen yorgunlugun duyuldugu 
anda ki§iye bir aldatici madde (place beau) verilirse, isi siirdiir-
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diigii goriiliir ve sonra yorulur. Bu bize psikolojik yorgunlugun on-
celikle, bir emniyet marji olarak ortaya ciktigi ve esas merkezi 
yorgunlugun onu izledigini gosterir. 

I Z O L E B A R S A K 

Deneym Niteligi 

izole ince barsakta pandiiller hareketleri yazdirmak ve kim-
yasal uyaranlann etkisini incelemektir. 

Gerekli Materyel 

1 — Kedi, tav§an, fare veya siqan ince barsagi, 
2 — Kimograf, 
3 — Izole organ banyo kabi (§ekil : 64), 
4 — 02 bombasi, 
5 — Solusyonlar : a) Ringer ve Tyrod sol., b) Adrenalin sol 

10-\ c) Asetilkolin sol. 10"4, d) Atropin sol. 10 4, 

6 — Serfin, iplik ve toplu igne. 

(§ekll : G5) — tzole Organ Banyo Kabi 
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Yapilacak is 

1 — Deney hayvanlarmin karnini operasyonla agmak (La-
parotomy), 

2 — Barsaklarm peristaltik hareketlerini in situ olarak g5z-
lemlemek; dakikada kag peristaltik hareket meydana geldigini sa-
yarak tesbit etmek. 

3 — 2 0 - 2 5 cm uzunlugunda bir barsak segmenti gikarmak. 

4 — Qikarilmi§ barsak pargasmin bir ucundan 5 cm lik yu-
kari kismina dikis ignesi ile iplik gegirip L harfi bigimindeki cam 
gubuga tutturmak; iist ucunu lovyenin kisa koluna baglamak, 
38°C de R i n g e r - T y r o d sol. kapsayan organ banycsuna koymak, 
sonra lovyenin yazici ucunu kimografa degdirip, kimografi gali§-
tirmaktir. 

Yazdirma baslayinca elde edilen egri, barsaktaki kasilma ve 
gevsemelerle meydana gelen pandiiller hareketlere aittir. 

Kimyasal Maddelerin Etkisi 

1 — Banyo soliisyonuna 1C 4 asetilkolin soliisyonundan 1 - 2 
damla koyunca barsak hareketlerinin hizlandigi goriiliir ve kont-
raksiyonlarin ampliitiidii biiyiir. 

2 — 10"4 liik adrenalin soliisyonundan banyo kabina 1 - 2 dam-
la damlatinca barsak hareketleri yavaglar, tonus azalir. 

3 — Atropin soliisyonu konunca, adrenalinin etkisine benzer 
bir tesir goriiliir. 

Gerekli Bilgiler 

1 — Barsak hareketleri : Barsaklarda 4 tiirlii hareket goz-
lemlenir : 

a) Peristaltik hareketler, b) Pandiiller hareketler, c) Ritmik 
segmentasyon hareketler, d) Tonik hareketler, e) Sindirim kana-
linin bazi kesimlerinde de anti-peristaltik hareketler goriiliir. 

2 — Barsak hareketleri besinin sindirim kanahndaki salgilar-
la karis-smasini, daha kiigiik pargalara ayrilmasmi ve sindirim ka-
nalinda ilerlemesini saglarlar 
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3 — Barsak hareketleri iizerine kimyasal ve sinirsel faktor-

ler etki ederler. 

a) Asetilkolin, Prostigmin, Eserin gibi parasimpatizan mad-
deler ile kafein, nikotin barsak hareketlerini hizlandirir. Oj azal-
masi C02 artmasi barsak hareketlerini intizamsiz bir gekilde art-
tirir. 

b) Adrenalin, noradrenalin ve morfin gibi sempatizan mad-

delerle 02 artmasi, C02 azalmasi barsak hareketlerini yavaglatir. 

c) Atropin gibi parasempatikleri bloke eden maddeler, bar-

sak hareketlerini yava§latir. Ergotoksin gibi simpatikleri felg eden 

maddeler de barsak hareketlerini hizlandirirlar. 

d) Sodyum siilfat, magnezyum siilfat gibi su emilimine en-

gel olan maddeler, barsak hareketlerini hizlandirirlar. 

Harsaklarin Innervasyonu 

Barsaklar autonom sinir sisteminden gikan simpatik ve pa-

rasimpatik sinirlerle innerve edilmistir. 

— Parasimpatik sinirler, barsak hareketlerini arttirir ve 

daha suluca salgi salgilamayi temin ederler. 

— Simpatikler barsak hareketlerini yavaglatir ve daha koyu-

ca salgi salgilatirlar. 

(Trase : 3) — Izole barsak kontraksiyonlarmm yazchrilmasi 
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daldirilmasiyla ayagim gekmesi arasinda gegen sure tesbit edilir. 
Bunu takiben dekapite edilirken kesilmis olan spinal iligin kesit 
yiizeyine NaCl kristalleri konarak deney tekrarlanir. Bu kez kur-
baga % 0.2 H2S04 soliisyonundan ayagim daha uzun siire sonra 
geker. Qunkii bu deneyde asite degen ayagin cekilmesi NaCl stimu-
lusu ile inhibe edilmistir. 

VII — Spinal kurbaganin pleksiis iskiyadikusu meydana gi-
karilir ve kesilir. Sonra hayvan statife asiiir. Bu durumda normal 
bacagin tonusiinii muhafaza ettigi, halbuki iskiyadikus pleksusu 
harap olan bacagin sarktigi gcriiliir. QlmMi bu bacak toniisiinu 
kaybetmigtir. 

VHI — Dekapite kurbaganin spinal iligi bir stile yardimi ile 
tahrip edilirse, hayvanin her tiirlii stimulusa cevap vermedigi gcrii-
lur. Demek ki, spinal ilik haraplanirsa refleks faaliyetleri sona 
erer. 

1 N S A N D A R E F L E K S L E R 

Deneyin Niteligi 

tnsan iizerinde qegitli refleksleri incelemektir. 

Gerekli Materyel 

1 — Refleks gekici (Sekil : 66), 

2 — Elektrikli el feneri (nokta lsik veren), 

3 — Toplu igne, 

4 — Stile. 

YapUaeak is 

Kornea refleksini, iris kasinin miyotik ve midriyatik reaksi-
yonlan, karin ortusii refleksini, patella, Achille tendonu ve Plan-
tar refleksleri, usulune gore aramaktir. 

(Sekil : GC) Refleks Qekici 
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a) Kornea refleksi arania 

Korneaya stilenin ucu dokundurularak uyanlirsa, o taraf goz 
kapaklari kapanir. Deney kurbagada yapdacak olursa, stilenin do-
kunduruldugu taraf kcrneasi bir perde ile ortiiliir. Bulbus okuii 
iqeri cekilir. 

b) iris kasinin miyotik ve midriyatik reaksiyonlan 

1 — Direkt pupilla reaksiyonu : Bir goze elektrikli el feneri 
ile u-sik dugiiriiliirse o tarafin pupillasi daralir (myosis) lsik qeki-
lince genisler (mydriasis). 

2 — Indirekt pupilla reaksiyonu : Bir goze lsik dii§iiriilurse, 
o goz pupillasi daralmakla kalmaz, diger goz pupillasinda da myo-
sis meydana gelir. Ayni zamanda bir goziin golgelendirilmesi, o 
goz pupillasinin mydriasis yapmasiyla birlikte diger goz pupillasi 
da gentler. 

3 — Uyum reaksiyonu : Gozler bir objeye, ornegin parmak 

ucuna baktinlirsa, pupilla capi daralir, bu sirada uzaga baktinlir-

sa genisler. 

e) Harm ortusii refleksi 

Karin on duvan orta hattin saginda ve solunda olmak iizere, 

toplu igne yardimi ile qizilirse, karin on duvan kaslarimn kasildigi 

gozlemlenir. 

d) Patella refleksi 

Bacak bacak ustiine atilir, uygun bir pozisyon verilir, ustteki 
bacagin ligamentum patellasina refleks gekici ile vurulursa 
«Curus» un one dogru hareket ettigi, yani ekstansiyon yaptigi go-
riiliir. 

e) Achille tendonu refleksi 

Sahsin dizinin birisi sandalye iizerinde kurus yere paralel bu-
lunacak §ekilde konur. Sol avug igi ile pedis hafif fleksiyon duru-
muna getirilir. Sonra sag eldeki refleks qekici ile Achille tendonuna 
vurulursa pedisin planter fleksiyon yaptigi goriiliir, 
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f) Planter refleks 

Sirt iistii yatmis bulunan §ahsin ayak tabaninin ig kenari top-
lu igne ile gizilirse, ayak parmaklannin planter fleksiyon yaptigi 
goriiliir. 

Gerekli Bilgiler 

a) Refleks : Bin aksiyondur, merkezi sinir sisteminin fonk-
siyonel birimidir, organizmanm korunmasini saglar. 

b) Refleks arki : Refleksler refleks arki iizerinde cereyan 
ederler. Refleks arki 5 elementten olugur. Bunlar : 

1 — Reseptor, 2 — Af ferent yol, 3 — Refleks merkezi, 4 — 
Efferent yol, 5 — Icra orgamdir. 

c) Qesitli reflekslerde refleks arki 

1 — Komea refleks arki : Reseptor: korneadaki mekano re-
septorler, afferent yol: N. trigeminus'un sensitif yan dali, refleks 
merkezi: orta beyinde kornea refleks merkezi, efferent yol: N. fa-
cialis, icra organi: M. orbicularis oculi. 

2 — Direkt pupilla reaksiyonu : Reseptor organ: retina, affe-
rent yol: N. opticus, refleks merkezi: korpus genikulatum mediale-
deki pupilla refleks merkezi, efferent yol. N. oculomotorius'un ra-
mus inferioru, icra organi: M. sphincter pupilla. 

3 — in direkt pupilla reaksiyonu : Refleks arki direkt yolun 
aynidir. Ancak, tractus n. opticinin yari yariya gaprazlasmasi bu-
rada rol oynamaktadir. 

Kondisyonel Refleksler 

Bu reflekslerin nitelikleri asagida aciklanmig ve her birine 
birer ornek verilmistir. 

Fazik Refleksler 

Stimiilasyonu miiteakip derhal meydana gelip sona eren ref-
lekslerdir. Kornea refleksi bu reflekslerdendir. Fazik reflekslerin 
bir gesidi de ozel reflekslerdir. Ozel reflekslerle diger refleksler 
arasinda farklar vardir : 
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Tablo. I. 

Ozel refleksler Diger refleksler 

Reseptor icra organi igindedir. 

Refleks arki iki noronludur. 

Bir stimulus tek reaksiyon 
meydana getirir. 
Yorulmazlar. 

Reseptor icra organindan bas-
ka bir yerdedir. 
Refleks arki ikiden fazla no-
ronludur. 
Bir stimulus miiteaddit reak-
siyonlar yapabilir, 
Yorulurlar. 

I'ostural Refleksler 
Bedenin veya organlarin belirli pozisyonlarda bulunmasini 

saglayan ve uzun siire devam eden reflekslerdir. A y a k t a durma 
refleksi, vazomotor refleksler bu gruptandir. 

Intersegmental Refleksler 
Uzun refleksler adi da verilen bu refleksler, miiteaddit spinal 

segmentlere yayilmigtir, kasjinma refleksi gibi. 

Kondisyonel Refleksler 
Dogustan mevcut olmayan sonradan kazanilan reflekslerdir. 

Ogrenilmi§ olan biitiin aksiyonlar birer kondisyonel reflekstir; 
§arki soyleme, yazi yazma, gegitli oyunlar gibi. Kondisyone ref-
lekslerle diger refleksler arasinda gegitli ayricaliklar vardir. Bun-
lar a§agidaki tabloda gosterilmistir. 

T a b l o . 11. 

Dogal Refleksler Kondisyone Refleksler 

Her tiiriin her ferdinde bulu- Her fert bizzat kazanir. 
nur. 5 c k sayidadir ve daima artti-
Sayilan sinirlidir. rilabilir. 
Belli refleks yol lan vardir. Dogal reflekslerin yollarini kul-

lanirlar. 
Ogrenmeye ihtiyag yoktur. Her biri teker teker ogrenilir-

ler. 

Biiyiik beyin korteksine gerek Biiyiik beyin korteksi gerek-
yoktur. lidir. 

Kaybolmazlar. Tekrar edilmezlerse unutulur-
lar. 
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(Trase : 4) — Rbfleks deneyleri 
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RETINADA GoKuNXtl TE^ERKt Lt 

Deneyin Niteligi 

Retinada obje goriintusiiniin ters tesekkiil ettigini ispat et-
mek. 

Gerekli Materyel 

1 — Toplu igne, 
2 — Delikli siyah kagit. 

Yapilaeak 

Bir toplu igne almir. Goziin on odak noktasi ile goz arasina 
(gozden 1.0 - 1 . 7 cm mesafeye) toplu igne basi yukari gelmek ve 
dikine olmak uzere tutulur, bos kalan elle daha uzaga olmak iize-
re (10 - 1 2 cm mesafeye) delikli siyah kagit bir i§ik kaynagina 
dogru tutulur. Toplu igne, dikey veya yatay yonde hareket ettiri-
lerek kagidin deliklerine bakdirsa siyah kagidin her deliginde top-
lu ignenin birer ters goriintiisu goriiliir (Sekil : 66). Bu hayaller 
ignenin retinadaki golgesidir. 

Gerekli Bilgiler 

1 — Obje goriintiileri retinada ters olu§ur, yani obje retinada 
ters durumda soyle ki, bas asagi, sag tarafi solda, sol tarafi sag-
dadir. 

2 — Retinadaki goriintii, korteksteki gorme merkezi tarafin-
dan diizeltilir, objeler dogru goriiliir. 

3 — Retinadaki goriintiilerin di§a yansimasi (excentric 
projection) obje ile aym yon, ayni dogrultu ve aym buyiiklukte-
dir. Daha agik bir anlatdi§la objeye siiperpozedir. 



© /- 1.5 -
)0 cm. 

(§o,kil : B7) — Retinada Goriintu Tesjekkiilu 

4 — Gorme psikolojik bir olaydir. Esasen insan, bulbus okuli-
nin arkasinda oturup ters goriintiiyii gozlemlemez, goriilen seyi 
anlamlandirir. 

5 — Tanimlamada aligkanhklarinda rolii vardir. Mikroskopta 
cah^ilirkcn ters hayallerle ugra§ilir. Yeri degigtirilmek istenen 
hayal, istenilen tarafin aksine hareket ettirilerek maksat saglamr. 
Nitekim Stratton bir mercek sistemi yardimi ile objelerin retina-
da dogru goriintiilerini temin etmi§, boylece objeleri ters gormege 
yani agagiyi yukarida, sagi solda, solu sagda gormeye baslamigtir. 
Onceleri gok sasirtici olan bu durumda yonleri tayinde giigliik gek-
mi§ ise de sonralari ali^mis bu terslik Stratton'u rahatsiz edici ol-
mamistir. 

Gozde hayal bir fotograf makinasindakinden farksiz bigimde 

olu^ur (Jpskil : 68). Burada tamamen optik prensipler hakimdir. 

< 71 

(§ekil : 68) — Goz tie Fotograf Makinasinm Kiyaslanmasi 
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GflZ BASINCIN I OLCME 

Deneyin Niteligi 

Aletsiz ve aletle goz igi basincini olgmek, basincin normal si-
nirlar iginde olup olmadigini tesbit etmektir. 

Gerekli Materyel 

1 — Schiotz tonometresi (§ekil : 69), 

2 — Basing karti (Sekil : 70), 

3 — Novocaine sol. % 2 veya pantocaine sol. % 1 

Yapilacak !§ 

Palpasyon metodu ve tonometre ile goz igi basmcim olgmek-
tir. 

(§ekil : 69) — Schiotz Tonometresi 
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Deviation 
(ijekil : 70) — Basing Karti 

a) Palpasyon Metodu : Muayene edilecek kigi iskemleye 
oturur, basim oynatmadan ayak uglarina bakar vaziyette durur, 
muayene yapacak olan, froptal durumda iskemleye oturur, iki eli-
nin §ehadet parmaklarini muayene edecegi §ahsin goziiniin iist 
kapaklan uzerine yan yana koyar ve diger parmaklarini, alnina 
dayar, sonra igaret parmaklariyla goz yuvarlagi uzerine, lastik 
topun §i§kinlik derecesini muayene eder gibi baskilar yapar, par-
mak ucunun aldigi basing duygusuna gore karar verir. Her iki 
goz aym muayeneden gegirilir, alinan izlenimler kiyaslamr. Ek-
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sersizlenn verdigi aligkanlikla .oldukga dogru tahminler yapilabi-
lir. Her ne kadar metodun nicel yonii yoksa da goz igi basincmin 
normal mi, yiikselmi^ mi, yoksa dii^miis mil oldugu hakkinda bir 
kaniya varilabilir. 

b) Tonometrik Me tod : Metodun esasi goz yuvarlaginm bel-
li bir agirliga gosterecegi karsi koymamn tonometre gostergesine 
intikal ederek onun esel uzerindeki sapmasina bakilarak karsiligi-
nin basing grafiginden okunmasindan ibarettir. 

Olgiim yapmak igin §ahsin gozii anestezi edilir. Bu amagla 
% 2 lik novocaine soliisyonundan muayene edileeek goze 2 - 3 ke-
re 2 damla damlatilir. Sahis sirt iistii yatirilarak tavana baktinhr; 
goz kapaklan aralanip tonometrenin tabam kornea iizerine uygu-
lanir. Aletin miline geregine gore, 5,5; 7,5; 10 veya 15 gramlik 
agirliklardan biri konur. 0 dan yirmiye kadar taksimatli bulunan 
esel iizerinde gostergenin isaret edecegi sayi basing grafiginde bu-
lunur; buna tekabiil eden basing degeri ( m m H g ) ordinatina ba-
kilarak okunur. Grafik kartina (Sekil : 70) absisler iizerinde 
sapma (deviation) dereceleri gosterilmigtir. Ayrica her agirlik 
igin ayri olmak iizere 4 egri tesbit edilmi§tir, 

intraokiiler basingt'a olgiilemiyecek kadar azalma (hypoten-

sion) goriilebilecegi gibi, normalin 3 - 4 misli kadar artma (hyper-

tension) da gozlemlenebilir; ozellikle bu yiikselme «glaucoma» da 

en yiiksek seviyeyi bulur. 

GORME AI^ANI VE RENK ALANININ TAYiNi 

Deneyin Niteligi 

Retinamn gorme ve renk gorme alanlarmi perimetre yardimi 

ile tayin etmektir. 

Gerekli Materyel 

1 — Perimetre (§ekil : 71) , 
2 — isaret levhalari (§ekil : 72), 

3 — Gorme alani karti (Sekil : 73), 

4 — Kor lekenin ispatina yariyan ozel kart (§ekil : 74), 

5 — £e§itli renkte kalemler. 
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(§ekll : 71) — Perimetre 

(§cki» : 73) — I^aret Levhalari 

Yapilacak i§ 

Gorme ve Renk Alani Bakimiudan : 

Sag ve sol goziin gorme alanlari ayn ayn tesbit edilir. 

a) Deney gahsi, gorme alani tayin edilecek goziiniin gukur-
lugunun on alt kenanni perimetreye bagli destege dayar ve gozii-
nii perimetrenin ortasinda bulunan parlak yiizeye, bakmak sure-
tiyle tesbit eder. 

116 



« • / • * ! a 4 | ! p r « t * « N o : . Tar ill 

gormesini saglayacak gekilde ayarlanmalidir. 

c) Gorme alaninin tayini amaciyla kullamian i$aret levha-
larmdan beyazi madeni gubuga yerlestirilir. 

d) Perimetre yatay durumda iken once gakak tarafmdan 
burun tarafina usuliine uygun sekilde, yavasga kaydirilir; i§are-
tin goruldiigii ilk anda perimetrede hangi taksimata tekabiil etti-
gine bakilarak gorme karti iizerinde sakak tarafindaki 90 gizgisi 
uzerine i§aret edilir. 

e) Ayni burun tarafi igin de yapilir. 

f) Perimetre 45 derecelik agi durumuna getirilir. Yine sa-
kak ve burvm tarafi igin 45 -135 hatti iizerine igaret konur. 

g) Perimetre dikey durumda iken ayni gekilde iki nokta tes-
bit edilir. Perimetrenin agi durumu perimetrenin minkalesine ba-
kilarak saglamr. 

Perimetrenin eksenine gore durumu, meridyonal hatlarla ve 
perimetre taksimati da konsantrik dairelerle tesbit edilmi^lerdir. 

h)' Perimetre taksimatina gore bulunan noktalar konsantrik 
dairelerde igaret edildikten sonra bu noktalarm arasi hatlarla blr-
le§tirilir. Elde edilen alan, o goziin beyaz igiklari gorebilen alani-
dir. 
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i) Beyaz igaret levhalari yerine, kirmizi olani kullanilarak 
ayni metodla, kirmizi lgiklari goren alan bulunur. 

j ) Ye§il isaret levhasi ile ayni biqimde ye§il lgiklari goren 
alan tesbit edilir. 

Abnan Sonug 

1 — Retinanin perifer kisminin, burun ve kas engeli nedeniy-
le gorme fonksiyonuna tamamen istirak etmedigi, 

2 — Periferin renkleri segemedigi qevreden merkeze dogm 
gidince, a) Once sari ve mavinin, b) sonra kirmizimn, c) merkez-
de de yesilin seqildigi tesbit olunur. 

3 — Renk segen alanlarin dar seritler halinde birbirlerinin et-
rafinda yer aldigi anlasilmis olur. 

Kor Lekenin isbati 

Goziin, merkez kesimine yakin bulunan ve gorme elementleri 
(conus ve basillus) ihtiva etmeyen ve nervus opticus'un gozii terk 
ettigi yer, kor leke (papilla nervi optici) gormeden mahrumdur. 
Bu durum asagida belirtilen biQimde Mariotte tarafindan ispat 
edilmigtir. 

Siyah zemin iizerinde yekdigerinden 6 cm aralikla bir beyaz 
yuvarlak ile bir beyaz arti ( + ) isareti yer alnugtir. Art i isareti 
solda biraz yukari planda bulunur (Sekil : 74). 

(§>ekil : 74) —• Mariotte Deney Karti 

Gozii emetrop plan bir kimse, sol goziinii kapatipta sag gozii 
ile 25 - 30 cm mesafeden arti isjaretine baktigi zaman, beyaz yu-
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varlak goriilmez. Bunun sebebi beyaz yuvarlak goriintiisiiniin kor 
leke iizerine dugmesidir. 

Ingiliz Krali Jacobe, muhataplarim 4 m. mesafeden bagsiz 
gormeye merakliydi. Retinada gormeden yoksun kesimlere kor 
nokta (skotoma) denir. Papilla nervi optici tabii kor olmasi iti-
bariyle bu yapiya dogal skotom denir. 

Tabii Skotomu gorme kartina i^aretleme 

Renk alanlannin tesbiti yontemi ile kor leke gorme kartina 
igaretlenir. 

PUKKiNJE - SANSON AYNA HAYALLERt 

Deneyin Niteligi 

Pupilla ile iris iizerinde bakilan objeye ait uq hayalin ve akko-

modasyonla pupilla Qapindaki degisikliklerin incelenmesidir. 

Gerekli Materyel 

1 — Fakoskop (§ekil : 75), 

2 — Elektrik el feneri, 

3 — Mum ve kibrit. 

Yapilacak 

a) Fakoskop ile gozlemlenecek goze bakmak ve iris ile pu-
pilla iizerinde olusan ayna hayallerini tanimak akkomodasyonla 
hayallerin degisip degismedigini incelemek. 

b) A y m i^i karanlik odada mum lsigi ile tekrarlamak. 

Fakoskopiui Kullaiulmasi 

Aletin semasinda (Sekil : 75) goriilen (A) deligine gozlemle-
necek goz uygulamr, bu goz gerektiginde yakina ( Y ) noktasina 
ve gerektiginde de uzaga (U) noktasina bakar. (I) deliginde i§ik 
kaynagi lamba vardir. Gozlemci (B) deliginden bakarak inceleme-
yi yapar. Bu delikte bulunan diirbiin, ayna hayallerini biiyiitmege 
yarar. 
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(Sekil : 75) — Fakoskop 

Purldnje - Sanson Ayna Hayalleri 

Fakoskop ile bakildiginda veya mum i§igi goze tutuldugunda 
iris ve pupilla alam iizerinde iig goriintii goriiliir (Sekil : 75). Bun-
lardan en parlak, en net, orta biiyukliikte ve dogru, zaliiri olana 
korneanm on yiizunden yansiyan hayal (a) dir, pupillanin §akak 
tarafmda goriiliir, akkomodasyonla boyutu degigmez. En biiyiik, 
en az parlak, gri renkte ve dogru, zahiri olam ve burun tarafinda 
goruleni lens on yiiziiniin ayna hayali (b) dir. UQiincii hayal en 
kiigiik orta derecede parlaklikta, ters, gergek olanidir. Bu lensin 
arka yiizeyinin ayna hayali (c) dir, burun tarafinda goriiliir. 
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(b) ve (c) hayallerinin akkomodasyonla boyutlan ve parlak-
liklan degisir. Yakina bakinca lensin on yiiziiniin hayali kiigiiliir, 
netlegir, parlaklagir ve kornea hayaline yaklagir, arka yiiziiniin 
hayali biraz kiigiiliir ve parlaklagir. Halbuki kornea ayna hayalin-
de degi§me olmaz. 

Gerekli BUgUer 

Furkinje - Sanson hayalleri incelenerek kornea yiizeyi ve ya-
ri gapi ile lensin on ve arka yiizuniin yari caplarini hesap etmek 
ve kornea yiizeyi hakkinda bilgi edinmek miimkiindiir. 

G(JZt?N UZAK V E YAKIN NOKTALARININ TAYINI 

Deneyin Niteligi 

Goziin yakui ve uzak noktalarini Scheiner Optometresi yard:-
miyla tayin etmektir. 

Gerekli Materyel 

1 — Scheiner optometresi (Sekil : 77), 

2 — Pozitif (Convex) mercek (2 ve 10 diyoptirilik), 

3 — Kalem, kag^t. 

Yapilacak Is 

Goziin yakin ve uzak noktalarini tayin ve hesap etmektir. 
Yakm ve uzak noktalar Scheiner optometresi ile tayin edilir, 
D = 100/f cm formiilii uygulanarak hesaplamr. 

d i y a f r a f l m T , 
- — x T o p l u i § n e 

/ Surg'u 
iki dcl ik - ( V ^ " ' y / : : ' — a i __ 

(Sekil : 77) — Scheiner Optometresi 

Yakui Noktalarm Tayini 

Optometre siirgiisii toplu igne basi tek goriinceye kadar gi)2e 

yaklastinlir, bu anda toplu ifnenin goze uzakhgi yakm noktayi 
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verir. Formiile gore 100 sayisi cm olarak yakin nokta igin, bulu-
nan sayiya boliiniirse, elde edilen rakam, yakin noktanin diyoptri 
cinsinden degeridir. Yakin nokta emetrop goz igin 25 - 30 cm dir. 
Miyopi'de daha yakin, hipermetropi'de daha uzaktir. Emetrop bir 
gozde yakin noktanin diyoptrik degeri 100/25 - 4 veya 100/30 = 
3.3 diyoptridir. 

Uzak Noktanin Tayini 

Incelenen goziin emetrop veya ametrop olusuna gore durum 
degisir. Qiinkii emetrop goziin uzak noktasi sonsuzda, hipermetrop 
gozde goziin arkasinda ve miyop gozde sinirh mesafededir. Bu ne-
denle ozel bir yol kullanmak gerekir. Bu maksatla goziin oniine 
10 diyoptrilik bir mercek konur ve hesaplamada nazari itibare 
alinir. 

Akkomodasyon yapilmaksizin optometrenin gift delikli diyaf-
ragmindan toplu igne basina bakilarak ve bu esnada toplu igne 
siirgii vasitasiyla gozden uzaklagtirilmak suretiyle toplu igne ba-
sinin ilk olarak gift goriildugii anda, toplu igne baginin goze uzak-
ligi yandaki taksimattan okunur. Optometrenin taksimati cm cin-
sindendir. 

Akkomodasyona mani olmak igin goz devamli olarak uzaga 
baktirihr. 

Hesaplaina 

a) 1. Ornek 

10 diyoptrilik mercek yardimiyla tesbit edilen mesafe 10 cm 
olsun. Bu mesafeyi D = 100/f cm formiilii geregince diyoptriye 
gevirelim. D = 100/10 = 10 eder. Sonucu bulmak igin yardimci 
mercegin diyoptrisini bulunan degerden gikarmak gerekir. 10 — 
10 = 0 olur. Bu degeri uzaklik olarak ifade etmek igin formiile 
gore 100 sayisini bu 0 sayisina bolmek gerekir. 100/0 = oc De-
mek ki, inceledigimiz goziin uzak noktasi sonsuzdadir. Uzak nok-
tasi sonsuzda olan goz emetrop gozdiir. Oyleyse tetkik edilen goz 
emetroptur. 

b) II. Ornek 

A y m yoldan hareketle bir ba§ka §ahis igin tesbit edilen mesa-
fe 12.5 cm bulunmus olsun. Bulunan deger formiile vurulursa 8 di? 
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yoptri eder. Yardimci mercegin diyoptrisi gikarilir 8 - 1 0 = - 2 di-
yoptri eder. Santimetre olarak : 1 0 0 / - 2 — - 5 0 cm demektir. Ya-
ni incelenen goziin uzak noktasi goziin arkasindadir. Uzak nokta-
si goziin arkasmda olan goz hipermetroptur. Oyleyse inceledigi-
miz goz hipermetroptur. 

c) III. Ornek 

Baska bir §ahis igin, yine aym gekilde, tesbit edilen uzaklik 

S.5 cm bulunmug olsun. Hesaplama gekline gore : 

100/8.5 = 12 diyoptri eder. Yardimci olarak kullandigimiz 
mercegin diyoptrisini bulunandan Qikarmak gerekiyordu. Oyle ise: 
1 2 - 1 0 = 2 diyoptri eder. 

Santimetre olarak 100/2 = 50 cm eder. Bu goziin uzak nok-
tasi 50 cm de yani simrli mesafede bulunuyor anlamindadir. Uzak 
noktasi simrli mesafede olan miyop gozdiir. Oyleyse incelenen 
goz miyoptur. 

Gerekli Bilgiler 

a) Diyoptri kavrami 

Diyoptri kirma kudreti birimidir. Odak uzakligimn tersi ile 
ifade olunur. 

Diyopti'i = D 

Odak uzakligi = f olarak ifade edilirse, D = 1/f odak uzak-
ligi f = cm olarak alinmig ise D = 100/f cm ve odak uzakligi mm. 
olarak ahnmis ise, D = 1000/f mm formiilii kullanilir. Diyoptri-
nin daha iyi anlagilabilmesi igin bir kag ornek vermekte fayda 
vardir. 

I. Ornek 

Odak uzakligi (f) 100 cm ise kirma kudreti (D) ne kadardir? 

D = 100/f cm formiiliine vurursak, 

D = 100/100 = 1 olur. 

Demek oluyor ki, odak uzakligi 100 cm olan mercegin kirma 
kudreti 1 diyoptridir. Bu bir konveks ( + ) mercektir. 
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($>ekil : 79) — Retinoskop 

(myope) ve uzaktan goren (hypermetrope) olmak iizcre iki tiirlii-
diir. Buna gore iig olasilik durum vardir : 

a) Gozlemci oftalmoskop yardimi ile sifir (C) degerdeki 
mercekle 25 - 30 cm mesafeden bir yaziya bakar, net okuyabiliyor-
sa gozii emetroptur. 

b) Yakinsak (convex) merceklerle aym mesafeden yaziyi 
net okuyabiliyorsa g&i i hipermetroptur ve hipermetropisinin de-
recesi yaziyi net okutan mercek numarasidir. 

c) Iraksak (concave) merceklerle ayni mesafeden yaziyi net 
okuyorsa gozii miyoptur, miyopisinin derecesi yaziyi net okutan 
mercek numarasidir. 

Retinoskop mercek sisteminde konveks olanlari ( + ) beyaz 
rakamlarla ve konkav olanlar (—) kirmizi renkli rakamlarla gos-
terilmiglerdir. 
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2 — Rurbagada Gozdibini Gozlemleme 

Kurbaga sol' elde gazbezle, hareket edemeyecek gekilde tutu-
lur, sag elle tutulan oftalmoskoptan goziine ,isik diigiiriiliir. Kur-
baga gozdibi mavimsi renkte goriiliir. A y m zamanda papilla nervi 
optici, kan damarlari ve bu damarlarda kan akimi kolayca fark 
edilir. 

3 — Tavsanda Gozdibi Muayenesi 

Tav§an ba§i disanda olmak iizere kutusu igine konularak ba-
si tesbit edilir. Hayvanin muayene edileeek goziine % 1 lik atropin 
soliisyonundan birkag damla damlatilir. Gozdibi retinoskopla ay~ 
dinlatilarak incelenir. Gozdibinde goriilen olusumlar protokol say-
fasma gizilir. Gozdibinin istenilen kesimini muayene edebilmek 
igin hayvanin basnia uygun pozisyon vermek gerekir. 

4 — insanda Gozdibi Muayenesi 

Muayeneyi yapacak kisi, retinoskopu sag elinde tutar ve mu-
ayene edecegi gozdibini aydinlatir, gerekh incelemeyi yapar. 

Gozdibi muayenesinde dikkate ahnacak hususlar vardir : 

a) Gozlemcinin gozii emetrop olmahdir, degilse uygun mer-
cekle diizeltilmelidir. 

b) Gozlemci ile incelenen goz, muayene sirasinda akkomo-
dasyon yapmamahdir. Bu maksatla bazi tedbirler ahnmalidir. 

— Pupillanin geni§lemesini temin ve akkomodasyona mani 
olmak igin incelenen goze «Homatropin veya Syntropan» gibi so-
liisyonlar damlatilmalidir. 

— Ali§ik olmayanlar muayenede akkomodasyon yapmamayi 
beceremediklerinden bunlarin emetrop olanlarimn gdzleri oniine 
2, presbiyop ve hipermetrop olanlarin 3 diyoptrilik veya daha uy-
gun bir negatif mercek konulmalidir. 

Gerekli Bilgiler 

1 — Papilla Nervi Optici 
Goziin arka poliiniin ig - y u k a n yoniinde yatay gapi kisa olan 

oval bigimde, kenarlari kabank ortasi gukurca bir yapi vardir. 
Burasi retinanin gorme elementleri konus ve basilluslardan mah-
rum oldugu igin kor leke (tabii skotom) adi ile anilir. 
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Gorme keskinligi = Gorme acisidir. 

Metodun Teinel Prensibi 

Retinada olu§an goriintii biiyiikliigii, obje mesafesi ile ters, 
gozlem agisi ile dogru orantili bulundugu goz oniine alinarak eni 
ile boyu kalinliginin 5 misli olan harfler, rakamlar, §ekillerden ku-
rulu ornekler kullanilir. Bazi gorme orneklerinde aritmetik dizi iz-
lenir. MONOYER' in tertibinde harflerin sirasi 10/10, 9/10, 8/10, 
7/10, 6/10, 5/10, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 ve bunlara kargilik olan 
keskinlik dereceleri de sira ile : 

0,1 , 0,2 , 0,3 , 0,4 , 0,5 , 0,6, 0,7 , 0,8 , 0,9 , 1,0 dir. 

Agiklama 

Eni ve boyu yazi kalinliginin 5 misli olan S N E L L E N ornegin-
deki harfi ki§i D uzakligindan (5 metre) 5 dakikalik gorme agist 
altmda. harf tamnabiliyorsa, yazi kahnligini 1 dakikalik agi altin-
da net gorebiliyor demektir. Bu duruma sahsin gorme keskinligi 
(visus) u 1 dir, denir. Visus (V) ile gosterilir. §ahsin ornegi daha 
uzaktan tanimasi miimkiin Olabilecegi gibi belirli mesafeden 
5 metre okuyamamasi yani, ancak daha yakindan segmesi de soz 
konusu olabilir. 

Visus (V) = ornegin okunabildigi mesafe (d) / okunmasi ge-
rekli mesafe CD), veya kisaea 

V = d/D dir. 

d = muayene sirasinda §ahsin ornegi segebildigi en uzak me-
safe, D = normal mesafe (5 metre) 

Denkleme gore iig olasilik durum vardir : 

a) d = D ise yani gorme keskinligi tayin edilen kisi, ornegi 
5 metre mesafeden segebiliyorsa : 

V = 1 demektir. Boyle bir gahsin gorme keskinligi 1 yani lior-
maldir. 

b) d > D ise keskinlik normalden fazla demektir. Ornegin, 
normal bir goziin 5 metreden okuyabildigi ornegi soz konusu ki§i, 
10 metreden taniyabilsin. Degerleri formiile koyalim : 

V = 10/5 = 2 
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Bu kisinin visusu 2 demektir. Bulunan deger normaldekinin 
iki katidir. Bu normal iistii bir haldir ve normaldekinden daha 
keskin gozler vardir. 

c) d < D ise keskinlik normalinkinden az demektir. Ornegin 
d = 2,5/5 = 1/2, yani muayene edilen sahsin gorme keskinligi 
normaldekinin yansi kadardir. Qiinkii boyle bir kimse normal bir 
kisinin 5 metreden okudugu ornegi ancak 2,5 metre mesafeden se-
gebilmektedir. Keskinlik muayenesinde gozlem mesafesini degi§-
tirmek pratik olmadigindan bu mesafe sabit ( = 5 metre) olarak 
tutulmu§ orneklerin olgiileri matematik bir diziye gore l/' l den ... 
1/10 a, kadar kiicultiilmugtiir. 

17 o 
40 o 
7 1 o 
47 o 
11 
10 

o 
c 

A 0 
7* 
1 i 

0 

V 

<J 

B 
R C 

D H U 
u s 0 c 

E H c B 
D s u H 0 E 

E 0 H u B c 
u s 0 R c H 
s c E 0 8 0 
0 c * H 0 R 
H V t 0 * 0 
c s 0 n M 

(fjekil : 81 - 8'i) — Tabelalar 
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Gerekli Materyel 

1 — Audioossilator, 

2 — Audioamplifikator, 

3 — Ossiloskop. 

Yapdacak is 

a) Ses frekansi ve genligini degistirerek duyarligi, 

b) Farkli frekansta meydana getirilen iki sesin duyumlan-
masim, 

c) lijitme smiri di§mdaki frekansh seslerin vuru duyumunu 
subjektif yoldan ineelemektir. 

Uygulama 

Ozel bir sistem araciligi ile duyarlik incelenir. 

Gerekli Bilgiler 

Sesin ozellikleri : Sesin onemli iig ozelligi vardir. a) Yiikseklik 
(Amplitude), b) Siddet (Intensity), c) Ton (Timber). 

Yiikseklik : Zaman biriminde titre§im sayisi (frequence) ile 
orantilidir. Ornegin, frekansi 256 olan orta-si'nin amplitiidii 128 
olandan yiiksek ve fakat 512 olandan dii§uktiir. insan kulagi 20 ila 
20.000 frekanstaki sesleri ayirt edebilecek duyarliktadir. 

§iddet : Sesin §iddeti dalga boyuna bagli olarak degisir. Dal-
ga boyu ve dolayisiyla siddet ne kadar biiyiik olursa dinleyene ses 
o kadar yiiksek gelir. Ses siddeti desibel (Decibel = db) ile ifade 
edilir. 

Ton : Sesin kalitesini anlatan ozelligidir, parsiyel ton veya 
surtonajdan ileri gelir. A y m §iddet ve frekanstaki bir ses iki ayri 
aletle husule getirildiginde birbirinden ayirt edilebilir. 

isitmc Duyarligi 

i§itme duyarligi veya i§itme e§igi duyulabilen en kiigiik fre-
kans smirinin tayinidir. Bu duyarlik, Audiometrelerle tayin edilir. 
Audiometreler farkli giddetlerde ve degisik yiiksekliklere sahip 
sesler meydana getirebilen bir alettir. 
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(§ekil : 83) — Bir audiogram. Trasede I§itme Kaybi Degerleri Yiizde Olarak ve 
Ses Ytiksekligl Desibel Olarak Gosterilmiftir. 

Isitme duyarligi tesbit edilecek kisi kulakligi takar, aletle be-
lirli yiikseklikte bir ses Qikarilir, bu sirada teste tabi tutulan kigi, 
sesi duydugunu haber verinceye kadar ses §iddeti yava§ yavas 
arttiriiir. t§itilebilen biitiin yiikseklik alani denenir ve pratik kagi-
dina isaretlenir. Bu grafige audiogram denir. Elde edilen trase ki-
yaslama ornegi (Sekil : 83) kargilastinhr ve test uygulanan kisi-
de igitme normal mi, yoksa isitme kaybi varmi tayin edilir. 
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Yapilacak Diger islemler 

1 — Sayag araciligi ile idrar damlalan ve Ludwig Manomet-
resi yardimi ile kan basinci kimografa yazdirilir. 

2 — Hayvana k g basina 25 ml. iire soliisyonu (US) intravenoz 
olarak yava§ yavas enjekte edilir. 

3 — 1 0 dakika sonra karotid arter klamps ( K A K ) edilerek 
arterde kan akimi 1 dakika sure ile durdurulur. 

4 — Kan basinci normale dondiikten sonra, kilo bagma 5 ml. 
olmak iizere % 10 tuz soliisyonu (TS) intravenoz enjekte edilir ve 
10 dakika beklenir. 

1 ml. 5X10--1 adrenalin soliisyonu (AS,) vene zerk edilir. Kan 
basinci normal seviyesine inince ikinci kez 1 ml. 10~5 adrenalin so-
liisyonu (AS2) enjekte edilir. 

Kan basmci normal seviyesine diisiince % 30 sukroz soliisyo-
nu (SS) kilo basina 10 cc intravenoz olarak enjekte edilir. 

Renal vene be§ dakika ile klamp konur ( R V K ) . 

Meydana cikanlmi§ olan vagusun orta kesimine birbirinden 
2 - 3 mm uzakta iki siki ligatiir konur ve bu iki ligatiir arasindan 
sinir kesilir, sonra periferik ucundan vagus stimiile edilir (VS) . 

Idrar miktari ve kan basinci devamli olarak yazdirilirken yu-
karida agiklanan her uygulama am, kan basinci trasesinde okla 
i^aret edilir (Trase : 5) . 

Elde edilen sonuclar tartisihr. 

Gerekli Bilgiler 

01u§an idrar miktari bobrekten gegen kan miktanna ve genel 
olarak arteriyel kan basincina bagli olarak degisir. Bu degisiklik 
trasede (Trase : 5) goriilmektedir. 

Idrar te^ekkiiliinde rol oynayan filtrasyon kuvveti (FK) kan 
basinci (KB) ile dogru orantilidir, filtrasyon kuvvetine Bowman 
Kapsiilii basinci (BKB) ile plazma proteinlerinin onkotik basinci 
(OB) negatif etkirler. Buna gore asagidaki matematik iligki yazi-
labilir : 

F K = K b — ( B K B + OB). 
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Bunun]a beraber kan basincimn etkisi sinirlidir. Ozellikle va-
zokonstriiksiyona bagli basing yiikselmelerinde idrarda artma ol-
maz. Esasen idrar miktari bobrekten gegen kan miktanna bagli 
olarak degisir. Plazma voliimiinii arttiran nedenler idrar miktari-
m arttirirlar. 

(TTase : 5) — Idrar miktanndaki degisikliklerin yazdinlmasi 

139 



GEBEU61N ERKEN TE§HlSi 

Deneyin Niteligi 

Gebeliginden ajiiphe edilenin idrarinda Galli - Mainini testinin 

uygulanmasi ve sonucun degerlendirilmesidir. 

Gerekli Materyel 

1 — Gebe idrari, 

2 — Erkek kara kurbaga, 

3 — Steril katater, enjektor (5 ml), 

4 — Pipet, lam ve lamel, 

5 — Mikroskop. 

Yapilaeak is 

Usuliine gore alinmis idrarin 4 ml si orta biiyiikliikte kurba-
ganin sirtindaki lenf bogluguna zerk edilir; bir saat sonra ozel pi-
pet ile kurbaganin kloakasindan bir miktar idrar alinarak bir kac 
damlasi hemen bir lam uterine konur, iizeri lamel ile kapatilir ve 
mikroskop altinda 600 defa biiyiilterek canli spermiumlarin mev-
eut olup olmadigi aragtiribr. 

idrann Aimmasinda Goz oniine Alinaoak Noktalar 

1 — tleri derecede hormon konsantrasyonu bakimindan ilk 
sabah idrari alinmalidir. 
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2 — Idrarin bakterilerle karismasini onlemek igin steril bir 
kataterle steril bir cam kaba alinmasi lazimdir. Idrar kimden alin-
mi§ ise onun adi, soyadi cam kap uzerine yazilmakdir. 

Gebeliginden §uphe Edilen §ahsa Yapilacak Tavsiyeler 

1 — §ahis akgam saat 22.00 den itibaren su igmemeli, 

2 — Idrar alinmasmdan evvelki 24 saat iginde her hangi bir 
ilag almamahdir. 

Gerekli Bilgiler 

1 — Birinci saat sonunda yapilan muayenede menfi sonug ali-
nirsa, 2-3-4 hatta 24. saatte tekrar kontrol edilmesi lazimdir. 

2 — Reaksiyonun miisbet oldugu hallerde speriumlar uzun ve 
biraz kivrik viicutlari ve ba§larinin on tarafmin sivri olu§u ile a§i-
kar olarak tespit edilir. 

Tanuii 

Reaksiyonun miisbet oldugu hallerde mikroskop altinda canli 
ve gok hareketli spermiumlar goriiliir. 

SEMEN SIVISI VE SPERM MUAYENESI 

Deneyin Niteligi 

Semen sivisinin muayenesi ve fertilite bakimindan degerlen-
dirilmesidir. 

Gerekli Materyel 

1 -—- Semen sivisi, 

2 — Dereceli geni§ agizli cam kaplar, 

3 — 1, 5, 10 ml pipetler, 

4 — 25 ml lik buret, 

5 — pH tayinine yarayan kagit, 

6 — Mikroskop ve sayma kamerasi, 

7 — Lam, lamel, 

8 — Soguk su, 
9 — Cam balon, damlalik. 
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Semen Sivisuun Elde Edilmesi 

1 — §ahis ya masturbasyonla dereceli kaba semen sivismi 
bosaltir. 

2 — Veya yikamak suretivle talki bertaraf edilen prezervati-
fe koidi miiteakip semen sivisi ejakiile edilir. 

Semen sivismin kisa bir siirede ve sogutulmadan muayeneye 
getirilmesi gejektigi sahsa etraflica anlatilir. 

Semen Sivismin Muayenesinde Kaydedilecek Hususlar 

1 — Ahndigi saat, rengi, kivami, kokusu, goziilme siiresi, pH 
derecesi ve miktari. 

2 — Mikroskop muayenesinde elde edilen bulgular. 

Muayene 

a) Lam iizerine biiyucek bir damla sivi konur, alandaki sper-
matocyte'lerin yiizde kaginin hareketli oldugu, yiizde kacinin anor-
mal §ekilde bulundugu tetkik edilir ve kaydedilir. 

b) Lam iizerine kiiguciik bir damla konur. Uzerine lamel ka-
patilir, spermatocytelerin hareketleri kag saate kadar devam etti-
gi arahkli olarak sivida mikroskop muayenesi yapilmak suretiyle 
tesbit olunur. 

Spermatocyte Sayimi 

Qoziilmus sividan 1 ml alinarak biiretteki gegme suyundan 
19 ml uzerine konur. Calkalamak suretiyle sivi her tarafa dagil-
diktan sonra hazirlanmis olan Neubauer kamarasina bir miktar 
konur, yayildigma emin olunduktan sonra lokosit sayim metodun-
da oldugu gibi sayilir, bulunan ortalama rakam 2 ile carpilir, onii-
ne 5 sifir konursa bir santimetre kiipteki sperm sayisi bulunmus 
olur. 

Degerlendirme 

Semen sivismin normal miktari 2,5 - 5 ml. dir, kckusu ozel, ilk 
alindiginda katica pelte kivamindadir. Rengi bulanik, agik sari 
ile grimsi arasindadir, akici hale gelmesi igin 1 - 2 saat bekletil-
mesi gerekir, bu zaman kabin kenarina vapismaz. Semen sivismin 
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p H si 8 ,1 - 8,4 diir. p H d e g i s i k l i g i n i n gozi inmesine e t k i s i v a r d i r . 
M i k t a n : 40 y a § m d a n kiiQiiklerde 3,5 c m ' ten a z o lmas i f e r t i l i t e 
n o k s a n l i g i bel ir t is i say i l i r . 

H a r e k e t : 3. s a a t t e h a r e k e t t e pek az degig ik l ik olur. 6. s a a t t e 

h a r e k e t l e r i n i n m i k t a n azal ir . N o r m a l d e % 7 5 nin h a r e k e t l i o l m a s i 

g e r e k i r , s a y i s i ml de 100 m i l y o n d a n az ve a n o r m a l seki l ler % 2 5 

den f a z l a o l m a m a l i d i r . 60 m i l y o n u n al t inda b u l u n m a s i t a m y e t e r -

sizl ik bel ir t is idir . 
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1 N D E K S 

A Aschoff - Tawara diigtlmtl 74 
Acclimatization 105 Asetilkolin soliisyonu 70, 71 
Accomodation 119, 124 Atrioventrikuler kapak 50 
Achille tendonu refleksi 107 Atrium 73 
Adrenalin soliisyonu 70 Atropin soliisyonu 70 
Agglutinasyon 33 AudioamplifikatcJr 134 
Agglutinin 35 Audiogram 135 
Agglutinogen 35 Audiossilator 134 
Agizdan agiza iifleme metodu 91 Auksotonik kontraksiyon 99 
Aktif akseleratcSr globulin 45 
Akiimiilator 10 1) 
Akyuvar pipeti 24 Barospirator 94 
Alarm saati 36 Barsak invervasyonu 103 
Alyuvar pipeti 24 Bazofil 30 
Ametrop 125 Besinlerin yanma degeri 87 
Amonyak soliisyonu 104 Bohr formulii 89 AmplitUd 71, 134 

Bohr formulii 89 

Anahtar 10 
Bouchone 133 

Anabolizma 85 
Bragg - Paul pulsatdril 94 Anabolizma 85 Bronchoscopy 93 Anti A test serumu 33 
Bronchoscopy 

Anti AR » » 33 
Anti B » » 33 CI 
Anti D » > 33 (Japraz ekstransiyon fleksiyon 

Antihemofilik faktor 45 hareketi 105 

Aorta 50 Catheter 92, 137 
Apex 21 Christmas faktor 45 
Apnea 79 Concave mercek 126 
Arteria femoralis 19 Convex mercek 126 
Arteria pulmonalis 50 Cross - matching 36 
Arythmia 74 Curar soliisyonu 57 
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D H 
Decibel 134 Hageman faktor 45 
Dekapite kurbaga 19 Hayem soliisyonu 24 
Deserebre kurbaga 19 Hemacytometre 24 
Direkt kontraksiyon 98 Hematocrit 40 
Direkt pupilla reaksiyonu 107 Hemoglobin 30 
Diyastol 71 Hemogram 28 
Diyoptri 123 Hemoliz 38 
Dubois standart efeli 85 Hemometre 30 

E 
Ekspirasyon havasmda C02 

Ekspirasyon yedek voliimu 

Heparin 43 E 
Ekspirasyon havasmda C02 

Ekspirasyon yedek voliimu 
tayini 87 

76 

Heparinize 
Histamin 

42 
59 

Ekstrasistol 71 Holger - Nielson Metodu 91 

Ekstremite - gogiis Hypermetrope 123 
kombinasyonu 56, 57 Hypertension 115 
ElektrocJ. 9 Hyperpnea 79 
Elektrofrenik respirator 93 Hypotension 115 
Elektrokardiyograf 15 
EI ektrokardiyograf i 52 t 
Elektrokardiyogram 54 In situ kurbaga kalbi 72 
Emetrop 125 Inaktif akselerator globulin 45 
Enjektor 36, 140 Incisyon 137 
Eozinofil 
Eritrosit direnci 

29 
38 

Indirekt pupilla reaksiyonu 
Initation test 

107 
80 

Eritrosit sayimi 24 Inspirasyon kapasitesi 76 
Esculap spirometre 
Exentric projection 

75 
111 Inspirasyon yedek voltimU 76 

Esculap spirometre 
Exentric projection 

Intensity 134 
F Intersegmental refleks 109 
Fakoskop 120 Intraperitoneal 60 
Fascia 20 Izole barsak 101 
Fazik refleksler 108 Izole kurbaga kalbi 70 
Fibrin 44 Izometrik kontraksiyon 98 
Fibrinogen 44 Izotonik kontraksiyon 98 
Fibrinokinaz 45 Izotonik tire 38 
Fibrinolysis 44 
Flaxedil 57 

K Fovea centralis 128 K 

Francke ignesi 31, 46 Kalb sesleri 49 

Frequency 73, 134 Kalori 87 Frequency 
Kan basinci 59, 61 

G Kapiller dolaijim 57 
Galli - Mainini testi 140 Katabolizma 85 
Gaskel deneyi 74 Kiskag 15 
Gel hali 44 Kimograf 12 
Globulin aktivatorii 45 Kloroform 38 
Gorme keskinligi 129 Koagulasyon 45 
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Kondisyone refleksler 
Kornea refleksi 
Korpiiskul 

h 
Laparatomy 
Ligatiir 
Lokosit 
Lovye 

Ludwig manometresi 

M 
May-Grunwald boyasi 
Merdiven olayi 
Metabographe 
Metabolin 
Mikrohematokrit 
Mitral kapak 
Monomer fibrin 
Monosit 
Multiplikasyon faktorii 
Musculus gastrocnemius 

» rectus abdominus 
Miiller ve Valsalva deneyi 
M3'driasis 
Myope 
Myosis 

N 
Nembutal soliisyonu 
Nervus ischiadicus 

» vagus 
Neubauer lami 
Novocaine soliisyonu 
Notrofil 

O 
Os femur 
Os fibula 
Os tibia 

P 
Pachon ossilometresi 
Pandiiller hareket 
Pantocaine soliisyonu 
Papilla nervi opticl 
Paralel kenarli ozel meziir 
Patella refleksi 
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108 Pericard 21 
108 Perimetre 116 
40 Peristaltik hareket 102 

Phonocardiography 49 
Pikiir 33 

102 Planter 108 
74 Polimer fibrin 45 
29 Postural refleks 109 
12 Profibrinolizin 45 

138 Purkinje - Sanson ayna 
hayalleri 120 

27 
98 
82 
82 
41 
51 
45 
30 
27 
19 

R 
Refleks 108 

27 
98 
82 
82 
41 
51 
45 
30 
27 
19 

Refleks arki 108 

27 
98 
82 
82 
41 
51 
45 
30 
27 
19 

Rh grubu tayini 35 

27 
98 
82 
82 
41 
51 
45 
30 
27 
19 

Ringer soliisyonu 23 

27 
98 
82 
82 
41 
51 
45 
30 
27 
19 

Rinne ve Weber deneyi 132 

27 
98 
82 
82 
41 
51 
45 
30 
27 
19 

Ritmik segmentasyon hareketi 102 

27 
98 
82 
82 
41 
51 
45 
30 
27 
19 

Riva - Rocci aygiti 63 

27 
98 
82 
82 
41 
51 
45 
30 
27 
19 Rocking metodu 92 

22 S 
78 Sahli hemometresi 31 

107 Sahlin ceketi 94 
123 Sallama metodu 92 
107 Santrifiij terazisi 41 

Saponin 39 

137 
Scheiner optometresi 121 

137 Renk indeksi 32 
19 Retinada goriintu tesekkiilii 111 

138 
26 

113 
30 

Retinoskop 125, 126 138 
26 

113 
30 

Schiotz tonometresi 
S edimantasy on 

113 
36 

138 
26 

113 
30 Selloskop 27 

Serfin 15 

20 
20 

Sinus venosus 73 20 
20 Sistol 71 

20 Skotom 119 
Soda lime 82 
Sodyum sitrat soliisyonu 36 

64 Sol hali 44 
101 Soluk voliimii 76 
113 Spirogram 77 
127 Spirometri 75 
82 Spontane 93 

107 Stabil fibrin 45 



Standart ekstremite 
derivasyonlari 56 
Stannius'un ligaturleri 74 
Statif 13 
Sternum 21 
Stile inskriptor 12, 53 
Stimulator 11 
Stok Giemsa boyasi 27 
Stuart - Prower faktoru 45 
Su hazneli spirometre 76 

T 
Tetanus 99 
Thoma lami 26 
Thrombin 45 
Thrombocyte 45 
Thromboplastin 45 
Thromboplastinogen 45 
Thromboplastinogenase 45 
Thrombotonin 45 
Timber 134 

Trase 50, 99 
Tricuspid kapak 51 
Turck lami 26 
Turck soliisyonu 24 
Tyrode soliisyonu 23 

W 
Westergreen aygiti 37 

Wintrobe 40 

Wolff ?i?esi 88 

Wong metodu 32 

V 
Vaquez - Laubry aygiti 61, 62 
Vazokonstriksiyon 139 

Ventrikul 21 

Vesica urinaria 137 
Viskozite 38 
Vital kapasite 76 
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