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EK-11 
 
I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri 
Türkçe Adı : Ekstrakorporeal Yaşam Desteğindeki Hastalarda Optimum Biyokimyasal Takip: 

Hemoliz Kriterleri ve Anaerobik Metabolizma 
İngilizce Adı : Optimal Biochemical Follow up on Patients in Extracorporeal Life Support: 

Hemolysis Criteria and Anaerobic Metabolism 



Özetleri : Ekstrakorporeal Yaşam Desteğindeki Hastalarda Optimum Biyokimyasal Takip: 
Hemoliz Kriterleri ve Anaerobik Metabolizma 
Amaç: Bu çalışmada, mg/dL seviyesinde hemoglobin ölçümü yapabilen bir yöntemle, 
EKMO uygulanan hastaların serbest plazma hemoglobin seviyelerini belirlemek ve 
elde edilen bu serbest plazma hemoglobin seviyeleriyle, hastaların nitrik oksit, laktat, 
laktat dehidrogenaz ve haptoglobin miktarları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek, 
amaçlanmıştır.  
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma, toplam 18 hastanın, EKMO’ya bağlı olduğu süre 
boyunca alınan toplam 100 örneğiyle yapıldı. Hastalardan, EDTA’lı kan örneği 
alınarak, santrifüjle plazması ayrıldı ve 1250, 350 ve 300 µL hacimlerde üç parçaya 
bölündü. İlk kısımda sHb ölçümü ve biyokimyasal analizler (LDH, CRP, TG, TB, DB, 
laktat) yapıldı. Diğer iki kısımda, sırasıyla Hp ve NO testleri çalışıldı. Oksihemoglobin 
izolasyonu için EDTA’lı kan örneği santrifüj edilerek alttaki hücresel kısım alındı. 3 
defa soğuk FTS ile yıkanarak daha sonra distile su ile hemolize edildi. Elde edilen 
oksihemoglobin çözeltisiyle öncelikle değişen konsantrasyonlarda (1, 4, 10, 20, 30, 50, 
75, 115, 160 ve 200 mg/dL), FTS’de ve plazmada, standart eğrileri oluşturuldu. Daha 
sonra farklı bilirubin (yaklaşık 0, 0,2, 1, 4, 10 mg/dL TB) ve lipit (yaklaşık 0, 100, 200 
mg/dL TG) konsantrasyonlarının, yaklaşık 10 ve 50 mg/dL’ sHb seviyeleri üzerindeki 
etkileri değerlendirildi. 
Bulgular: FTS’de ve plazmada, konsantrasyonlarına göre absorbans grafikleri çizilen 
oksihemoglobin standart eğrilerinden, sırasıyla 178,6 ve 181,8 faktör değerleri elde 
edildi. Daha sonra plazmada yaklaşık 10 mg/dL’lik sHb standardının artan bilirubin 
(0, 0,2, 1, 4, 10 mg/dL TB) ve lipit konsantrasyonlarında (0, 100, 200 mg/dL TG) 
sırasıyla 10,92, 11,01, 10,77, 10,69, 10,53 ve 11,03, 11,54, 11,40 olarak değiştiği 
görüldü. Plazmada yaklaşık 50 mg/dL’lik sHb standardının ise benzer bilirubin ve lipit 
konsantrasyonlarında sırasıyla 48,75, 48,41, 49,00, 48,56, 48,80 ve 47,88, 47,95, 46,10 
olarak değiştiği görüldü. EKMO hastalarının sHb, LDH, laktat ve CRP seviyelerinin 
anlamlı yüksek (p≤ 0,000), NO metabolitlerinin ve Hp seviyelerinin anlamlı düşük (p≤ 
0,000) olduğu görüldü. sHb konsantrasyonlarıyla, plazma NO (R= 0,308, p= 0,002), 
laktat (R= 0,634, p≤ 0,000), LDH (R= 0,405, p≤ 0,000) ve CRP (R= 0,219, p=0,029) 
seviyeleri arasında anlamlı korelasyon bulundu. Ayrıca NO miktarlarıyla laktat 
seviyeleri arasında (R= 0,247, p= 0,034) ve laktat miktarlarıyla CRP seviyeleri 
arasında (R= 0,430, p≤ 0,000) da anlamlı ilişki bulundu. 
Sonuçlar: Kimyasal eklemeli tekniklere göre, Cripps yöntemi, daha güvenli, kullanımı 
kolay, daha pratik ve doğrudur. Bu yöntemle plazmada oluşturulan standart eğrisinden 
elde edilen faktör değeri, 200 mg/dL sHb seviyelerine kadar güvenle kullanılabilir. 10 
mg/dL TB ve 200 mg/dL lipit konsantrasyonlarına kadar girişim düzeyi düşüktür. 
EKMO hastalarının, referans değerinin orta noktalarına göre, sHb ve LDH 
seviyelerinin anlamlı yüksek, NO ve Hp seviyelerinin ise düşük olduğu görüldü. 
Ayrıca bu hastalarda, doku oksijenasyonu (laktat) ve enflamasyon (CRP) belirteçleri 
de referans değerlerinin orta noktalarına göre anlamlı yüksek bulundu. Korelasyon 
analizine göre, sHb seviyeleriyle ilişkisi incelendiğinde, hastaların LDH düzeylerine 
bakılarak, hastaların hemoliz düzeyi hakkında orta düzeyde fikir sahibi olunabilir. 
Ancak hastaların Hp seviyelerine bakılarak hemoliz düzeyleri hakkında yorum 
yapmak uygun olmayabilir. Hemoliz,  özellikle O2Hb’nin direkt NO ile tepkimesiyle 
veya arginaz-1 salınımıyla NO biyoyararlanımında azalmaya neden olabilmektedir. 
sHb etkisiyle azalan NO özellikle mikrovasküler dolaşımda bozulmaya neden olarak 
doku kanlanmasında ve dolayısıyla doku oksijenasyonunda bozulmaya ve sonuç 
olarak da hastaların laktat seviyelerinde yükselmeye neden olabilir. 



  Optimal Biochemical Follow up on Patients in Extracorporeal Life Support: 
Hemolysis Criteria and Anaerobic Metabolism 
Aim: In this study, it was aimed that determine the free plasma hemoglobin levels of 
ECMO applied patients with a method capable of measuring mg/dL levels of 
hemoglobin and with the obtained free plasma hemoglobin levels, assess the 
relationship between patients' nitric oxide, lactate, lactate dehydrogenase and 
haptoglobin amounts. 
Materials and Methods: This study, was conducted with a total of 18 patients' 100 
samples taken during ECMO was connected. A blood sample was taken from the 
patient, plasma was separated by centrifugation and divided into three parts in 1250, 
350 ve 300 µL volumes. In the first part, fHb measurement and biochemical analysis 
(LDH, CRP, TG, TB, DB, lactate) was performed. In the other two part NO and Hp 
tests were studied respectively. For oxyhemoglobin isolation, blood samples with 
EDTA were centrifuged, bottom cellular part was taken and it was washed three times 
with cold PBS then hemolyzed with distilled water. First standards at varying 
concentrations (1, 4, 10, 20, 30, 50, 75, 115, 160 and 200 mg/dL) was prepared with 
obtained oxyhemoglobin solution, standard curve was created in the PBS and plasma. 
Then it was evaluated that different bilirubin (about 0, 0.2, 1, 4, 10 mg/dL TB) and 
lipids concentrations' (about 0, 100, 200 mg/dL TG) effects on about 10 and 50 mg/dL 
fHb containing in the solutions. 
Results: In PBS and plasma, the oxyhemoglobin standards' graph was plotted 
according to the absorbance to concentration, respectively 178.6 and 181.8 factor 
values were obtained. Then in plasma, it has been shown to vary that about 10 mg/dL 
sHb standard’s at increased bilirubin (0, 0.2, 1, 4, 10 mg/dL TB) and lipid 
concentrations (0, 100, 200 mg/dL, TG) 10.92, 11.01, 10.77, 10.69, 10.53 and 11.03, 
11.54, 11.40 respectively. In plasma, it has been shown to vary that about 50 mg/dL 
sHb standard’s at the same bilirubin and lipid concentrations 48.75, 48.41, 49.00, 
48.56, 48.80 and 47.88, 47.95, 46.10 respectively. SHb It has been seen that ECMO 
patients' sHb, LDH, lactate and CRP levels were significantly higher (p≤ 0,000), NO 
metabolites and Hp levels were significantly lower (p≤ 0,000). It was found that there 
were significant correlation with SHb concentrations between plasma NO (R= 0.308, 
p= 0.002), lactate (R= 0.634, p≤ 0,000), LDH (R= 0.405, p≤ 0,000) and CRP (R= 
0.219, p= 0.029) levels. Also it was found that there were significant relationship 
between the NO amounts and lactate levels (R= 0.247, p= 0.034) and between CRP 
levels and the amount of lactate (R= 0.430, p≤ 0,000). 
Conclusions: According to the chemical additive technique, Cripps method is more 
secure, easier to use, more practical and accurate. Factor value which was generated in 
the plasma, obtained from the standard curve by this method, can be safely used up to 
the 200 mg/dL levels of fHb. Up to the 10 mg/dL TB and 200 mg/dL lipid 
concentrations level of interference is low. Hemolytic indicators of ECMO patients 
(SHB, NO, LDH, and HP) were significantly different. In addition, tissue oxygenation 
(lactate) and inflammation (CRP) markers were found significantly elevated. 
According to correlation analysis, examining the relationship between fHb levels, 
looking at patients LDH may be had moderate level an idea about patients hemolysis 
levels. However, looking at patients Hp level may not be suitable to comment on the 
hemolysis levels. Particularly a direct reaction of O2Hb with NO or arginase-1 release, 
hemolysis may lead to reduction of bioavailability of the NO. By effect of fHb, NO 
reduction, particularly as microvascular circulation, may cause the deterioration of 
tissue perfusion and tissue oxygenation and as a result, the increase in lactate levels of 
patients. 



   II. Amaç ve Kapsam 

Kardiyopulmoner yetmezlik durumlarında, organ iyileşmesine veya nakline kadar, geçici süreyle kalp 
veya akciğer fonksiyonlarının vücut dışı tıbbi cihazlarla desteklenmesine ekstrakorporeal yaşam desteği 
(EKYD) veya ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (EKMO) denir (1). 
EKMO kullanımına bağlı belirli oranlarda intravasküler hemoliz olabilmektedir (2). Mekanik stres, 
cihazın fiziksel özellikleri, kan hacim değişiklikleri ve basınç değişimleri gibi birçok neden intravasküler 
hemoliz gelişimine neden olabilir (3). Hastaların yüksek miktarda hemolize maruz kalmaları başta renal 
tübüler hasar olmak üzere, pulmoner ve sistemik vasküler direnç artışı, trombosit fonksiyon bozukluğu 
gibi birçok patolojiye ve hatta mortaliteye neden olabilir (4).  
 
Ekstrakorporeal Yaşam Destek Organizasyonu (ELSO), EKYD uygulanan hastaların hemoliz takiplerinin 
serbest plazma hemoglobin ölçümüyle yapılmasını önermektedir (1). İntravasküler hemoliz sonucu açığa 
çıkan hemoglobinin (serbest hemoglobin, sHb) plazmada ölçümü, aşağıda belirtilen parametrelerdeki 
kısıtlılıkları olmayan, ekstrakorporeal yaşam desteği uygulanan hastaların takibinde sıklıkla 
kullanılabilen bir belirteçtir (5, 6). Ancak bu ihtiyaca rağmen, ülkemizdeki laboratuvarlarda serbest 
plazma hemoglobin ölçümü rutin olarak yapılmamaktadır.  
 
Ülkemizde, hemoliz takiplerinde, daha çok laktat dehidrogenaz (LDH) ve haptoglobin (Hp) gibi 
parametreler kullanılmaktadır. İntravasküler hemoliz sonucunda eritrosit sitoplazmasında bol miktarda 
bulunan LDH hücre dışına çıkmakta ve kandaki seviyesi artmaktadır. Ancak, izoenzimlerinin diğer 
dokularda da bol miktarda oluşu hemoliz değerlendirmesindeki özgüllüğünü ve duyarlılığını azaltan en 
önemli kısıtlılıklarından birisidir (7). Hp ise intravasküler hemoliz sonucu açığa çıkan hemoglobini 
bağlayıp renal kaçağını önleyerek, retiküloendotelyal sistemde yıkımından sorumludur. Ancak Hp 
miktarının intravasküler hemolizde azalması karaciğerde sentezini tetiklememekte dolayısıyla hemoliz 
sonrası düzeyleri alt sınırlara inmektedir. Dahası, önemli bir akut faz reaktanı olan Hp’nin, enflamatuvar 
durumlarda artması özgüllüğünü düşürmektedir (8). 
 
Ayrıca intravasküler hemoliz sonucu açığa çıkan hemoglobin (Hb), hem nitrik oksit (NO) ile reaksiyona 
girerek nitrat (NO3-) ve methemoglobin oluşturur; hem de Hb’nin direkt NO’yu bağlamasıyla, S-nitrozile 
Hb (SNOHb) oluşumuna neden olur. Ek olarak hemoliz sonucunda eritrosit sitozolünde bol miktarda 
bulunan arginaz açığa çıkarak NO’nun öncülü olan argininin yıkılmasına neden olabilmektedir. Bütün bu 
reaksiyonlar sonucunda, özellikle mikrovasküler dolaşımdaki NO düzeylerinin azalmasıyla doku 
kanlanması bozulması sHb’nin toksik etkilerinin bir kısmından sorumludur (9, 10). 
 
Doku oksijenasyonunun bozulması, anaerobik metabolizmada artışa yol açarak, sıklıkla laktat 
üretimindeki artıştan sorumludur (11). sHb artışı sonucu özellikle mikrovasküler dolaşımdaki NO 
azalması, doku oksijenasyonunu bozarak laktat üretiminde artışa neden olabilir. 
 
Bu çalışma, ekstrakorporeal yaşam destek cihazına bağlanan hastalardaki sHb seviyeleriyle, nitrik oksit, 
laktat, laktat dehidrogenaz ve haptoglobin miktarları arasında ilişki olabileceği varsayımından yola 
çıkarak planlanmıştır. 
 
Bu çalışmanın amaçları: 
1. Kalp merkezimizin ihtiyacı nedeniyle, mg/dL seviyesinde hemoglobin ölçümü yapabilen bir 

yöntemle, EKMO uygulanan hastaların serbest plazma hemoglobin seviyelerini belirlemektir. 
 

2. Elde edilen serbest plazma hemoglobin seviyeleriyle, hastaların nitrik oksit, laktat, laktat 
dehidrogenaz ve haptoglobin miktarları arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. 



III. Materyal ve Yöntem 

HASTALAR 
 
Hasta Seçimi 
 
Bu çalışma için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan gerekli izin alındı 
(Ek 1). Çalışmaya katılan tüm gönüllülerin aydınlatılmış onamları alındı (Ek 2). Bu çalışma, Kasım 2014 
- Mayıs 2015 dönemleri arasında, aşağıda belirtilen çalışmaya dâhil olma kriterlerini karşılayan, Ankara 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı tarafından ECMO uygulanan, 
hastalarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, toplam 18 hastanın, EKMO’ya bağlı olduğu süre 
boyunca alınan günlük takip örnekleriyle yapılmıştır. Bu şekilde 100 örnek toplandığında çalışmamız 
sonlandırılmıştır. Çalışmamız, sHb ölçüm yönteminin oluşturulması ve değerlendirilmesi ve ölçülen 
parametreler arasında korelasyon çalışması olarak planlandığından hasta örneklerinin gruplara ayrılması 
gerekli görülmemiştir. 
 
Hastaların çalışmaya dâhil edilme kriterleri: 
1. Hastanın 18 yaş üstünde olması. 
2. Hastaya EKMO uygulanmış olması. 
3. Hastanın gönüllü olarak aydınlatılmış onam formunu imzalamış olması. 
Hastaların çalışmadan çıkarılma kriterleri: 
1. Hastanın total bilirubin (TB) seviyesinin 10 mg/dL’nin üzerinde olması. 
2. Hastanın trigliserit (TG) seviyesinin 200 mg/dL’nin üzerinde olması. 
 
Hastaların Örneklerine Uygulanan Genel İşlemlerHastalardan, EKMO’ya bağlı olduğu süre boyunca, bir 
tüp etilendiamin tetraasetik asit (EDTA)’li kan örneği alınarak, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi 
Biyokimya Anabilim Dalı, Prof. Dr. Zuhal Yurtarslanı Araştırma Laboratuvarı’nda 2000 g’de 7 dakika 
santrifüj edilip plazması ayrıldı (12). Daha sonra bu plazma, 1250, 350 ve 300 µL hacimlerde olacak 
şekilde üç parçaya bölündü. İlk kısımda (1250 µL) sHb ölçümü, Cripps yöntemiyle (13) 1,4 mL’lik 
kuartz küvetlerde (Hellma Analitics) yapıldı ve daha sonra bu kısım biyokimyasal analizler için 2 mL 
hacimli kapaklı ependorf tüplerinde, -80oC’ye kaldırıldı. Diğer iki kısım, NO (300 µL) ve Hp (350 µL) 
testleri çalışılması için, hızlıca 0,5 mL hacimli kapaklı ependorf tüplerin içerisinde, -80oC’ye 
kaldırılmıştır. Çalışma günlerinde -80oC’den alınan plazmalar oda ısısında eritilip, vorteksle 
karıştırıldıktan sonra 2000 g’de 10 dk santrifüj edilmiştir. Biyokimyasal analizler (LDH, CRP, TG, TK, 
TB, direkt bilirubin (DB) ve laktat) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi Merkez Laboratuvarında, Beckmann Coulter Unicell DxC 800 Synchron Clinical System 
cihazında çalışılmıştır. Haptoglobin ölçümü ise, aynı laboratuvardaki Siemens BN II System cihazında 
yapılmıştır. NO ölçümü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Prof. Dr. 
Zuhal Yurtarslanı Araştırma Laboratuvarında yapılmıştır. 
 
GEREÇLER 
 
Cihazlar 
 
Spektrofotometre (Heλios-α, Unicam marka), 1,4 mL hacimli spektrofotometre küveti (Hellma Analitics) 
sanyo Ultra Low MDF–U4086S marka derin dondurucu (–80°C), Arçelik marka buzdolabı (+4oC), 
hassas elektronik tartı (Sartorius Basic marka), sabit/ayarlanabilir pipetler (Axygen, Socorex ve Brand 
marka), Sorvall RMC 14 marka santrifüj, Harrier 18/80 marka soğutmalı santrifüj, Whirlmix 20 W 
vorteks, 'Beckman Coulter Unicell DxC 800 Syncron Clinical System' cihazı, 'Siemens BN II System' 
cihazı ve 'Coulter LH 750 System' cihazı. 



SERBEST PLAZMA HEMOGLOBİNİ ÖLÇÜM YÖNTEMİ OLUŞTURULMASI 
 
Aşağıdaki işlemlerde kullanılması için oksihemoglobin izole edilmesi amacıyla, tam kan örneği, yeşil 
uçlu (21G) vaccutainer setiyle EDTA’lı tam kan tüpüne alındı. 8 defa alt-üst edilerek, plazmasının 
ayrılması için 2000 g’de 7 dakika santrifüj edilen bu örneklerin hücresel kısmı oksihemoglobin 
izolasyonu için alındı. Kendi hacminin iki katı hacimde soğuk FTS (100 mL için 110 mg K2HPO4, 32 
mg KH2PO4, 850 mg NaCl karıştırılıp pH 7,2’ye ayarlandı) ilave edildi ve 1000 g’de 10 dakikasantrifüj 
edildikten sonra süpernatan kısmı atılarak hücresel kısım alındı. Bu yıkama işlemi toplam 3 defa 
yapıldıktan sonra eritrositlerin parçalanması için hücresel kitlenin 4 katı hacimde distile su ilave edildi ve 
10 dakika inkübe edildi (14). Daha sonra bu solüsyon, eritrosit membran parçalarının çöktürülmesi için, 
1200 g’de 30 dakika santrifüj edildi (12). Süpernatan kısmı alınarak, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Merkez Laboratuvarında,  Coulter LH 750 System 
hematoloji cihazında Hb konsantrasyonu (yaklaşık 5 g/dL) ve saflığı tayin edildi. 
 
Oksihemoglobin Standardının Oluşturulması 
 
Öncelikle girişimsiz ortamda yöntemin değerlendirilmesi için FTS kullanıldı. Daha sonra yöntemin 
girişim olabilen (plazma) ortamdaki performansı incelendi. 
 
Oksihemoglobin standardının oluşturulması için süpernatan (yaklaşık 5 g/dL Hb), FTS’de ve plazmada 
değişen konsantrasyonlarda (1, 4, 10, 20, 30, 50, 75, 115, 160 ve 200 mg/dL) dilüe edildi. Plazmada 
oksihemoglobin standardı yapılabilmesi için, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi, Kan Merkezinden, taze donmuş plazma (albümin: 3,1 g/dL, trigliserit (TG): 32, 
total bilirubin (TB): 0,4, direkt bilirubin (DB): 0,1 mg/dL, sHb: 0,6 mg/dL) temin edildi. 
 
FTS ve plazmada belirtilen konsantrasyonlarda sHb standartlarının hazırlanması için öncelikle ilk 
süpernatandan (yaklaşık 5 g/dL) FTS ve plazmada 5000 µL hacimde 200 mg/dL’lik sHb standardı 
hazırlandı (süpernatandan 200 µL alınarak 5 mL’ye tamamlandı). Daha sonra bundan 3507 µL çekilerek 
FTS ile ve plazmayla 4384 µL’ye tamamlandı. Daha sonra her konsantrasyondaki standart için aşağıdaki 
tabloya göre işlemler yapıldı. Bu şekilde,  yaklaşık 1500 µL’lik hacimlerde istenilen konsantrasyonlarda 
standartlar oluşturuldu ve Cripps metoduyla ölçümler yapıldı. 
 
Tablo 1. sHb standartlarının hazırlanma tablosu. 
sHb (mg/dL) 200 160 115 75 50 30 20 10 4 1 
Toplam 5000 4384 4013 4853 3530 3383 2825 2650 1875 1500 
Çekilen 3507 2884 2513 2353 2030 1883 1325 1150 375 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1. Plazmada oksihemoglobin standartlarının fotoğrafı.  

200 10 20 30 50 75 115 160 4 1 sHb 
mg/dL 



Daha sonra 10 mg/dL (ELSO’ya göre normal aralığın aşıldığı değer) ve 50 mg/dL (ELSO’ya göre nedeni 
araştırılması gereken patolojik yüksek değer) konsantrasyonlardaki sHb içeren plazma örnekleri 
spektrofotometrede 380-615 nm dalga boylarında taranarak aşağıdaki şekiller elde edilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2. Plazma 10 ve 50 mg/dL sHb’nin çeşitli dalga boylarında taranması 
 
A’daki şekilde, plazmadaki 10 mg/dL’lik sHb standardının 380-615 nm dalga boylarında taranmasıyla 
elde edilen şekil görülmektedir. B’de ise A’daki örneğin 550-615 nm dalga boylarındaki taraması 
görülmektedir. C’deki şekilde, plazmadaki 50 mg/dL’lik sHb standardının 380-615 nm dalga boylarında 
taranmasıyla elde edilen şekil görülmektedir. D’de ise C’deki örneğin 550-615 nm dalga boylarındaki 
taraması görülmektedir. 
 
Bilirubin Girişiminin Değerlendirilmesi 
 
Bilirubin girişimi, plazmadaki yaklaşık 10 ve 50 mg/dL’lik sHb standartlarının farklı bilirubin 
konsantrasyonlarında (0, 0,2, 1, 4, 10 mg/dL) örnekleri hazırlanıp ölçülmesiyle değerlendirildi. 
 
Belirtilen konsantrasyonlarda sHb ve bilirubin içeren solüsyonların hazırlanması için öncelikle 4 mg 
unkonjuge bilirubin (Merck, Art. 24320) 0,4 mL dimetil sülfoksitte (Merck) çözüldü ve 0,8 mL 0,1 M 
Na2CO3’te (52,5 mg anhidröz Na2CO3 distile suda çözülerek 5 mL’ye tamamlanarak hazırlandı) 
seyreltildi ve daha sonra plazma (TB 0,4 mg/dL, DB 0,1 mg/dL, albümin 3,1 g/dL) ile 10 mL’ye 
tamamlandı (yaklaşık 40 mg/dL bilirubin) (15). Ayrıca 10 mL plazmada, 20 ve 100 mg/dL’lik sHb 
standartları hazırlandı. Daha sonra bunların 5’er mL’si alınarak, 40 mg/dL bilirubin içeren solüsyonla eşit 
hacimlerde karıştırıldı. Böylece 10 mL, 10 ve 50 mg/dL sHb içeren 20 mg/dL’lik bilirubin çözeltileri (B) 
hazırlanmış oldu. Sonra plazmadaki 20 ve 100 mg/dL’lik sHb standartlarından kalan 5 mL’lik kısım, eşit 
hacimde plazmada seyreltilerek, 10 mL 10 ve 50 mg/dL’lik sHb solüsyonları (A) elde edildi. Son olarak 
aşağıdaki şemaya göre A ve B çözeltileri farklı miktarlarda karıştırılarak farklı bilirubin 
konsantrasyonlarında 10 ve 50 mg/dL’lik sHb çözeltileri hazırlandı ve Cripps yöntemiyle sHb seviyeleri 
ölçüldü. 



Tablo 2. Farklı bilirubin konsantrasyonlarındaki 10 ve 50 mg/dL’lik sHb çözeltileri hazırlanma tablosu 
sHb  10 mg/dL    50 mg/dL 
Bilirubin 0 0,2 1 4 10 0 0,2 1 4 10 
A’dan  1500 1485 1425 1200 750 1500 1485 1425 1200 750 
B’den  0 15 75 300 750 0 15 75 300 750 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 3. Plazmada bilirubin girişiminin değerlendirilme fotoğrafı 
 
İlk beş tüp değişen konsantrasyonlarda bilirubin içeren yaklaşık 10 mg/dL sHb içeren tüpler. İkinci beşli, 
aynı konsantrasyonlarda bilirubin içeren yaklaşık 50 mg/dL sHb içeren tüpler. sHb; serbest hemoglobin, 
TB; total bilirubin. 
 
Lipit Girişiminin Değerlendirilmesi 
 
Kullanılan yönteme lipit girişiminin değerlendirilmesi için ClinOleic (500 mL % 20’lik saf zeytinyağı (% 
80) ve soya yağı karışımı (% 20), Eczacıbaşı-Baxter) intravenöz lipit solüsyonu kullanılarak 10 ve 50 
mg/dL konsantrasyonlarda sHb içeren standartların farklı lipit konsantrasyonlarında (0, 100, 200 mg/dL 
trigliserit) solüsyonları hazırlandı. 
 
Belirtilen konsantrasyonlarda sHb ve lipit içeren solüsyonların hazırlanması için öncelikle 0,2 mL lipit 
solüsyonu plazma (TG 32 mg/dL) ile 10 mL tamamlandı, böylece 400 mg/dL lipit içeren çözelti 
hazırlanmış oldu. Ayrıca 10 mL plazmada 20 ve 100 mg/dL’lik sHb standartları hazırlandı. Daha sonra 
bunların 5’er mL’si alınarak 400 mg/dL lipit içeren solüsyonla eşit hacimlerde karıştırıldı. Böylece 10 
mL, 10 ve 50 mg/dL sHb içeren 200 mg/dL’lik lipit çözeltileri (B) hazırlanmış oldu. Sonra plazmadaki 
20 ve 100 mg/dL’lik sHb standartlarından kalan 5 mL’lik kısım eşit hacimde plazmada seyreltilerek, 10 
mL 10 ve 50 mg/dL’lik sHb standartları (A) hazırlandı. Son olarak aşağıdaki şemaya göre A ve B 
çözeltileri karıştırılarak farklı lipit konsantrasyonlarında 10 ve 50 mg/dL’lik sHb çözeltileri hazırlandı ve 
Cripps yöntemiyle sHb seviyeleri ölçüldü. 
 
Tablo 3. Farklı lipit konsantrasyonlarındaki 10 ve 50 mg/dL’lik sHb çözeltileri hazırlanma tablosu. 
 
sHb   10 mg/dL  50 mg/dL 
Lipit (TG (mg/dL)) 0 100 200 0 100 200 
A’dan çekilen (µL) 1500 750 1500 1500 750 1500 
B’den çekilen (µL) 0 750 0 0 750 0 
 
 

10 1 4 10 0 0,2 1 4 0,2 0 TB 
mg/dL 

sHb 10 mg/dL sHb 50 mg/dL 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4. Plazmada lipit girişiminin değerlendirilme fotoğrafı 
 
İlk üç tüp değişen konsantrasyonlarda lipit içeren yaklaşık 10 mg/dL sHb içeren tüpler. İkinci üçlü aynı 
konsantrasyonlarda lipit içeren yaklaşık 50 mg/dL sHb içeren tüpler. sHb; serbest hemoglobin, TG; 
trigliserit. 
 
NİTRİK OKSİT (NO) MİKTARI ÖLÇÜM YÖNTEMİ 
 
Deneyin prensibi; NO’nun asidik ortamda, sülfanilik asitin diazotizasyonuyla naftiletilendiaminle 
reaksiyona girmesini sağlaması esasına dayanmaktadır. Sonuçta ortaya çıkan renkli bileşiğin absorbansı, 
spektrofotometrede 540 nm’de okunur. Ölçülen değer NO konsantrasyonuyla doğru orantılıdır (16). 
 
Deneyde kullanılan reaktiflerin hazırlanması: 
Sülfanilik asit çözeltisi: 10 ml distile suda 180 mg sülfanilik asit çözülür. Naftiletilendiamin çözeltisi: 10 
ml distile suda 162 mg naftiletilendiamin çözülür. Hidroklorik asit (HCl): 10 ml distile suda 50 µl HCl 
çözülür. 
 
200 µl numuneye % 20’lik 20 µl TCA eklenir, 5 dakika süreyle beklenir. Daha sonra 200 µl distile su 
ilave edilir. 5 dakika süreyle 5000 devirde santrifüj edildikten sonra süpernatan alınır ve içine kadmiyum 
(Cd) metali konulur. 24 saat bekletildikten sonra aşağıdaki protokol uygulanır. 
 
Tablo 4. NO miktarı ölçüm yöntemine ait protokol 
 
    KÖR NUMUNE 
SÜZÜNTÜ   100 μl 100 μl 
HCl    250 μl 250 μl 
SÜLFANİLİK ASİT  250 μl 250 μl 
NAFTİETİLENDİAMİN    - 250 μl 
DİSTİLE SU   250 μl     - 
 
Son işlemden sonra tüpler 10 dk oda sıcaklığında bekletilir ve daha sonra spektrofotometrede, 540 nm’de 
distile suya karşı okunur. NO konsantrasyonu, hazırlanan standartla elde edilen OD değerinden 
yararlanılarak hesaplanır. Buna göre bulunan 'faktör' değeri 250'dir. 
 
NO konsantrasyonu (μM) = (ODN - ODKör) x 250 
 
 

 

200 0 100 200 100 0 TG 
mg/dL 

sHb 10 mg/dL sHb 50 mg/dL 



BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN ANALİZİ 
 
Hastaların plazmalarında, TG, TB, DB, LDH ve CRP seviyeleri, 'Beckman Coulter Unicell DxC 800 
Syncron Clinical System' cihazında, haptoglobin seviyeleri ise 'Siemens BN II System' cihazında 
çalışılmıştır. Kullanılan kitlerin prospektüslerine göre çalışılan parametrelerin prensipleri şu şekildedir: 
 
Laktat Dehidrogenaz (LDH) Ölçümü 
 
Reaksiyonda, LDH L-laktatı pirüvata tersine çevrilebilir yükseltgenmesini katalize eder ve β-nikotinamid 
adenin dinükleotid (NAD) indirgenmiş β-nikotinamid adenin dinükleotide (NADH) eş zamanlı olarak 
indirgenir. Cihaz uygun numune ve reaktif hacimlerini küvet içinde otomatik olarak orantılar. Kullanılan 
oran bir kısım numuneye 20 kısım reaktiftir. Sistem 340 nanometredeki absorbans değişikliğini takip 
eder. Absorbanstaki bu değişiklik numunedeki laktat dehidrojenazın aktivitesi ile doğru orantılıdır ve 
sistem tarafından laktat dehidrojenaz aktivitesinin hesaplanması ve gösterilmesi için kullanılır. 
 
Laktat Ölçümü 
 
Test reaksiyonunda, laktatın oksidaz laktatı piruvata dönüştürmesiyle beraberinde hidrojen peroksit 
(H2O2) oluşur. Oluşan H2O2 bir kromofor oluşturmak için peroksidazın katalize ettiği bir reaksiyonda 
diklorobenzensülfonik asit (DCBSA) ve 4-aminoantipirin (4-AAP) ile reaksiyona girer. Laktik asit 
konsantrasyonu bir bitiş noktalı teknik kullanarak kromofora bağlı absorbans ölçülerek belirlenir. Cihaz 
uygun numune ve reaktif hacimlerini küvet içinde otomatik olarak orantılar. Kullanılan oran bir kısım 
numuneye 109 kısım reaktiftir. Sistem 520 nanometredeki absorbans değişikliğini takip eder. 
Absorbanstaki bu değişiklik numunedeki laktik asidin konsantrasyonu ile doğru orantılıdır ve Sistem 
tarafından laktik asit konsantrasyonunun hesaplanması ve gösterilmesi için kullanılır. 
 
Total Bilirubin (TB) ölçümü 
 
TB konsantrasyonu bir zamanlı bitiş noktalı diazo yöntemiyle ölçülür. Reaksiyonda, bilirubin 
azobilirubinin oluşturulması için hızlandırıcı olarak kullanılan kafein, benzoat ve asetatın varlığında 
diazo reaktifi ile reaksiyona girer. Cihaz uygun numune ve reaktif hacimlerini küvet içinde otomatik 
olarak orantılar. Kullanılan oran bir kısım numuneye 35 kısım reaktiftir. Sistem 520 nanometredeki 
absorbans değişikliğini takip eder. Absorbanstaki bu değişiklik numunedeki TB konsantrasyonu ile doğru 
orantılıdır ve sistem tarafından TB konsantrasyonunun hesaplanması ve gösterilmesi için kullanılır. 
 
Direkt Bilirubin (DB) Ölçümü 
 
DB konsantrasyonu bir zamanlı bitiş noktalı diazo yöntemiyle ölçülür. Reaksiyonda, DB diazo ile 
bileşerek azobilirubin oluşturur. Cihaz uygun numune ve reaktif hacimlerini küvet içinde otomatik olarak 
orantılar. Kullanılan oran bir kısım numuneye 32 kısım reaktiftir. Sistem 560 nanometredeki absorbans 
değişikliğini takip eder. Absorbanstaki bu değişiklik numunedeki DB konsantrasyonu ile doğru orantılıdır 
ve sistem tarafından DB konsantrasyonunun hesaplanması ve gösterilmesi için kullanılır. 
 
Trigliserit (TG) Ölçümü 
 
Numune içindeki TG, lipazın etkisiyle gliserol ve serbest yağ asitlerine hidroliz olur. Gliserol kinaz, 
gliserofosfat oksidaz ve horseradish peroksidaz kullanılan birleştirilmiş üç enzimatik adımdan bir seri 
3,5-dikloro-2-hidroksibenzensülfonik asidin (DHBS) 4-aminoantipirin ile oksidatif birleşmesine neden 
olup, kırmızı bir kinonimin boya oluşur. Cihaz, uygun numune ve reaktif hacimlerini küvet içinde 
otomatik olarak orantılar. Kullanılan oran bir kısım numuneye 100 kısım reaktiftir. Sistem 520 nm'deki 
absorbans değişikliğini takip eder. Absorbanstaki bu değişiklik numunedeki TG konsantrasyonu ile doğru 
orantılıdır ve sistem tarafından TG konsantrasyonunun hesaplanması ve gösterilmesi için kullanılır. 



Total Kolesterol (TK) Ölçümü 
 
CHOL reaktifi kolesterol konsantrasyonunun bir zamanlı bitiş noktası yöntemiyle ölçülmesinde 
kullanılır. Reaksiyonda, kolesterol esteraz (CE) kolesterol esterlerini serbest kolesterol ve yağ asitlerine 
hidrolizler. Serbest kolesterol, kolesterol oksidaz (CO) ile kolesten-3-on ve hidrojen perokside 
yükseltgenir. Peroksidaz, renkli bir kuinonimin ürünü üretmek için hidrojen peroksidin 4-aminoantipirin 
(4-AAP) ve fenol ile reaksiyonunu katalize eder. Cihaz uygun numune ve reaktif hacimlerini küvet içinde 
otomatik olarak orantılar. Kullanılan oran bir kısım numuneye 100 kısım reaktiftir. Sistem 520 
nanometredeki absorbans değişikliğini takip eder. Absorbanstaki bu değişiklik numunedeki kolestrrol 
konsantrasyonu ile doğru orantılıdır ve Sistem tarafından kolesterolkonsantrasyonunun hesaplanması ve 
gösterilmesi için kullanılır. 
 
C-Reaktif Protein (CRP) Ölçümü 
 
CRP reaktifi, CRP konsantrasyonunun bir türbidimetrik yöntemle ölçülmesinde kullanılır. Reaksiyonda 
CRP, çözünmez antijen-antikor komplekslerini oluşturmak için spesifik antikorla birleşir. Cihaz, uygun 
numune ve reaktif hacimlerini küvet içinde otomatik olarak orantılar. Kullanılan oran bir kısım 
numuneye 26 kısım reaktiftir. Sistem 340 nm'deki absorbans değişikliğini takip eder. Absorbanstaki bu 
değişiklik numunedeki CRP konsantrasyonu ile orantılıdır ve sistem tarafından CRP konsantrasyonunun 
tek noktalı ayarlanmış, önceden belirlenmiş kalibrasyon eğrisinde hesaplanması ve gösterilmesi için 
kullanılır. 
 
Haptoglobin (Hp) Ölçümü 
 
Haptoglobin konsantrasyonu nefelometrik yöntemle ölçülmektedir. Protein içeren vücut sıvılarında özgül 
antikorlarla immünokimyasal reaksiyonla immün kompleksler oluşur. Bu kompleksler örnekten geçen 
ışık sütununda saçılmaya neden olur. Saçılan ışığın yoğunluğu, örnekteki aranan protein 
konsantrasyonuyla orantılıdır. Bu sonuçlar konsantrasyonu bilinen bir standartla karşılaştırılarak 
değerlendirilir. 
 
İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRME 
 
Sonuçların istatistiksel analizi ‘SPSS 15.0 for Windows’ paket programıyla yapılmıştır. 
 
Parametrelerin dağılımlarının değerlendirilmesi sonucu parametrik test varsayımları sağlanmadığında, 
dağılımı normal olmayan değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; medyan (minimum (min) – maksimum 
(maks))  olarak gösterildi. Parametrik test varsayımları sağlandığında ise, dağılımı normal olan 
değişkenler için tanımlayıcı istatistikler; ortalama ± standart sapma olarak gösterildi. Parametrelerin, 
referans değerlerinin orta noktasına göre karşılaştırılmasında Mann-Whitney U testi kullanıldı. 
Parametreler arasındaki ilişki değerlendirilirken Spearman korelasyon analizi kullanıldı. p<0,05 için 
sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. 



IV. Analiz ve Bulgular 

YÖNTEM OLUŞTURMA VE DEĞERLENDİRME BULGULARI 
 

 
Şekil 5. FTS’de oksihemoglobin standardı. 
 
FTS’de 10 seviyedeki (1, 4, 10, 20, 30, 50, 75, 115, 160 ve 200 mg/dL) oksihemoglobin standartlarının, 
konsantrasyonlarına göre absorbans grafikleri çizildi. Buna göre, faktör değeri 178,6 (10000/56) olarak 
bulundu. 
 

 
Şekil 6. Plazmada oksihemoglobin standardı 
 
Plazmada yapılan 10 seviyede (1, 4, 10, 20, 30, 50, 75, 115, 160 ve 200 mg/dL) oksihemoglobin 
standartlarının konsantrasyonlarına göre absorbans grafikleri çizildi. Buna göre, faktör değeri 181,8 
(10000/55) olarak bulundu. 



Şekil 7. Plazmada bilirubin girişiminin değerlendirilmesi 
 
Noktalı çizgiler ilk okumaya göre çizilen doğrusal çizgiler. Kesik soluk siyah çizgiler tüm değerlerin 
eğim çizgileridir.Plazmada yaklaşık 10 mg/dL’lik sHb standardının artan bilirubin konsantrasyonlarında 
(0, 0,2, 1, 4, 10 mg/dL TB) sırasıyla 10,92, 11,01, 10,77, 10,69 ve 10,53 olarak değiştiği görülmüştür (ilk 
okumaya göre yüzde farklılıklar sırasıyla; 0,8, -1,4, -2,1, -3,7).  
 
Plazmada yaklaşık 50 mg/dL’lik sHb standardının ise aynı lipit konsantrasyonlarında sırasıyla 48,75, 
48,41, 49,00, 48,56 ve 48,80 olarak değiştiği görülmüştür (ilk okumaya göre yüzde farklılıklar sırasıyla; -
0,7, 0,5, -0,4, 0,1). 

 
Şekil 8. Plazmada lipit girişiminin değerlendirilmesi 
 
Noktalı çizgiler ilk okumaya göre çizilen doğrusal çizgiler. Kesik soluk siyah çizgiler tüm değerlerin 
eğim çizgileridir. 
 
Plazmada (TG 32 mg/dL) yaklaşık 10 mg/dL’lik sHb standardının artan lipit konsantrasyonlarında (0, 
100, 200 mg/dL TG) sırasıyla 11,03, 11,54, 11,40 olarak değiştiği görülmüştür (ilk okumaya göre yüzde 
farklılıklar sırasıyla; 4,6, 3,4). Plazmada yaklaşık 50 mg/dL’lik sHb standardının ise aynı lipit 
konsantrasyonlarında sırasıyla 47,88, 47,95, 46,10 olarak değiştiği görülmüştür (ilk okumaya göre yüzde 
farklılıklar sırasıyla; 0,1, -3,9). 
 
ÖLÇÜLEN PARAMETRELERLE İLGİLİ BULGULAR 
 
Çalışmamızdaki 18 hastayla ilgili genel özellikler ve EKMO uygulamalarıyla ilgili bazı veriler tablo 5’te 
gösterilmiştir. 



Tablo 5. Çalışmadaki hastaların genel özellikleri ve EKMO uygulamalarıyla ilgili bazı veriler 
 
Cinsiyet (sayı, (%))    K 4 (22), E 14 (78) 
Yaş (yıl) ort ± SS    52,86 ± 13,34 
EKMO süresi medyan (min - maks)  4 (2-19) gün 
EKMO tipi (sayı, (%))   VA 16 (87), VV 2 (13) 
 
Çalışmadaki 18 hastanın, 4’ü (yaklaşık % 22) kadın (K), 14’ü erkek (E) (yaklaşık % 78) hastalardan 
oluştuğu görüldü. Çalışmadaki tüm hastaların yaşlarının 52,86 ± 13,34 olduğu saptandı. 18 hastanın 
EKMO’da kalış sürelerinin 4 (2-19) gün olduğu tespit edildi. Tüm hastaların 16’sına (yaklaşık % 87) VA 
EKMO uygulanmıştır. Diğer 2 hastaya ise VV EKMO uygulanmıştır. 
 
Tablo 6. Parametrelerin referans değerlere göre karşılaştırılması. 
  Medyan (min-maks) Referans değer orta noktası p değeri 
sHb (mg/dL)  6,01 (2,13-171,03) 5    ≤ 0,000 
NO (μM) 10,88 (4-55,5)  38,55    ≤ 0,000 
Laktat (mM) 26,5 (1,4-180)  1,3    ≤ 0,000 
LDH (U/L) 370,5 (127-14356) 172,5    ≤ 0,000 
Hp (g/L) 0,32 (0,08-2,67) 1,15    ≤ 0,000 
CRP (mg/L) 106 (1,9-367,2) 2,5    ≤ 0,000 
 
Laktat, LDH, Hp ve CRP değerleri, Ankara Üniversitesi, İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 
Merkez Laboratuvarındaki referans değerlerinin orta noktalarına göre karşılaştırıldıklarında; laktat, LDH 
ve CRP’nin anlamlı yüksek (her üçü için de p≤ 0,000), Hp’nin ise anlamlı düşük oldukları bulundu (p≤ 
0,000). sHb ve NO değerlerinin karşılaştırılması sırasıyla, ELSO kılavuzundaki (1) ve literatürdeki (17) 
normal değerinin orta noktalarına göre yapıldı ve anlamlı yüksek oldukları saptandı (p≤ 0,000). 
 
Tablo 7. Korelasyon tablosu 

 
Çalışmamızda sHb konsantrasyonlarıyla, plazma NO (korelasyon katsayısı (R)= 0,308, p= 0,002), laktat 
(R= 0,634, p≤ 0,000), LDH (R= 0,405, p≤ 0,000) ve CRP (R= 0,219, p= 0,029) seviyeleri arasında 
anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca NO miktarlarıyla laktat seviyeleri arasında (R= 0,247, p= 0,034) ve 
laktat miktarlarıyla CRP seviyeleri arasında (R= 0,430, p≤ 0,000) da anlamlı ilişki bulunmuştur. NO 
miktarlarıyla LDH seviyeleri arasında anlamlıya yakın ilişki (R= 0,189, p= 0,060) bulunmuştur. Hp 
miktarlarıyla, sHb (R= 0,173, p= 0,220) ve CRP (R= 0,057, p= 0,687) seviyeleri arasında anlamlı ilişki 
bulunmamıştır. 



V. Sonuç ve Öneriler 
1. Direkt optik teknikler plazma Hb ölçümünde daha az kullanılmasına rağmen, Cripps yöntemi, 

kimyasal eklemeli tekniklere göre, daha güvenli, kullanımı kolay, daha pratik ve doğrudur. 
 

2. Cripps yöntemiyle plazmada oluşturulan standart eğrisinde elde edilen faktör değeri (181,8) 200 
mg/dL sHb seviyelerine kadar güvenle kullanılabilir. 

 
3. Cripps metodu, 10 mg/dL total bilirubin ve 200 mg/dL lipit konsantrasyonlarına kadar, sHb 

ölçümünde güvenle kullanılabilir. 
 
4. EKMO hastalarının sHb, LDH, laktat ve CRP seviyelerinin yüksek, NO metabolitlerinin ve Hp 

seviyelerinin düşük olduğu görülmüştür. 
 
5. EKMO hastalarındaki sHb seviyeleriyle ilişkileri incelendiğinde, hastaların LDH düzeylerine 

bakılarak, hastaların hemoliz düzeyi hakkında orta düzeyde fikir sahibi olunabilir. Ancak 
hastaların Hp seviyelerine bakılarak hemoliz düzeyleri hakkında yorum yapmak uygun 
olmayabilir. 
 

6. Hemoliz,  özellikle O2Hb’nin direkt NO ile tepkimesiyle veya arginaz-1 salınımıyla NO 
biyoyararlanımında azalmaya neden olabilmektedir. 
 

7. sHb etkisiyle azalan NO özellikle mikrovasküler dolaşımda bozulmaya neden olarak doku 
kanlanmasında ve dolayısıyla doku oksijenasyonunda bozulmaya ve hastaların laktat 
seviyelerinde yükselmeye neden olabilir. 
 

8. Bazı kısıtlılıklarına rağmen bu çalışma, EKMO uygulanan hastalarda sHb, NO ve laktat 
arasındaki ilişkiyi gösteren, bildiğimiz kadarıyla ilk çalışmadır. Daha fazla hasta ve örnek 
sayısının yer aldığı ve randomize kontrollü bir çalışma dizaynıyla elde edilecek benzer sonuçlar, 
bu parametrelerdeki üzerinden olabilecek tedavi uygulamalarını teşvik edilerek, hastaların 
morbiditelerinde ve mortalitelerinde azalma sağlanabileceği konusunda yol gösterici olabilir. 
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VII. Ekler 
a) Mali Bilanço ve Açıklamaları: 
Çalışmamızın bütçesi (2739 TL), 100 hasta örneğinin 8 parametresinin (laktatdehidrogenaz, laktat, total 
bilirubin, direkt bilirubin, total kolesterol, trigliserit, C-reaktif protein ve haptoglobin) Ankara 
Üniversitesi, İbni Sina Hastanesi, Merkez Laboratuvarı’nda çalıştırılması olarak planlanmıştır. Bunun 
dışında her hangi bir gider bulunmamaktadır. Çalışmamızın bütçesinin tamamı (2739 TL) bu 8 testin 
hizmet alımı olarak yapılması için Ankara Üniversitesi, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne havale 
ettirilmiştir. 



b) Makine ve Teçhizatın Konumu ve İlerideki Kullanımına Dair Açıklamalar: 
Serbest plazma hemoglobin ölçümünde kabul görmüş bir yöntem bulunmamaktadır. Bazı kısıtlılıklarına 
rağmen Cripps Metodu güvenli, kullanımı kolay, pratik ve doğrudur. Ekstrakoporeal dolaşımdaki 
hastalarda veya diğer hemolitik durumlardaki hemoliz seviyesini değerlendirilmesinde uygun ekipmanla 
(tercihen bant genişliği ≤2 nm olan spektrofotometre) ve uygun koşulların (total bilirubin ≤10 mg/dL, 
trigliserit ≤200 mg/dL) sağlanması kaydıyla güvenle kullanılabilir. 
c) Teknik ve Bilimsel Ayrıntılar: 
 
d) Sunumlar (bildiriler ve teknik raporlar): 
 
e) Yayınlar (hakemli bilimsel dergiler) ve tezler: 
 
 


