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B İRİNCI BASKININ ÖNSÖZÜ 

Bu laboratuvar kitab ı , çe ş itli fakültelerde insan ve hayvan fı zyolojisi okuyan 
öğ rencilerin yararlanabileceğ i biçimde haz ırlanm ış t ır. Deneyler belirli bir sistem içinde 
ele al ı nm ış  ve öğ renciye yöneltilen sorularla da desteklenmi ş tir. 

Hiç şüphesiz, teorik bilgiye ne zaman pratik kazand ı r ı l ırsa, daha güçlü bir anlam 
ifade eder ve unutulmas ı  zorla şı r. Fakat teorik bilgi olmadan da pratik için laboratuvara 
girmek son derece anlams ı z ve gereksiz olur. Bu nedenle kitapta, ö ğ rencinin deneye 
ba ş lamadan önce ihtiyaç duyabileceğ i kadar teorik bilgiye yer verilmi ş tir. Ayrı ca deneyi 
yapmaktaki amac ı , deney materyalleri, buldu ğu sonuçlar ı n ne anlama geldi ğ i ve deneyin 
püf noktalar ı  aç ı k olarak belirtilmi ş tir. 

Bu kitab ı n haz ı rlanmas ı nda, birçok bilim adam ın ın değ erli bilgilerinden 
faydalanm ış  olmamla beraber, uzun y ı llar fizyoloji laboratuvar ı  tecrübelerimden 
kazand ığı m bilgiler de çok önemli rol oynamış t ı r. 

Kitab ı n fı zyoloji öğ rencilerine ve bu konu ile ilgilenen ki ş ilere faydal ı  olmas ı  
dileğ iyle, sayg ı lar ı m ı  sunar ım. 

Dr. Mehmet KARAKAŞ  

Ankara-2001 



İKİNCİ  BASKININ ÖNSÖZÜ 

Canl ı , oldukça karma şı k ve birbiri ile bağı nt ı l ı  bir sistemler toplulu ğudur. Bu 
sistemlerin çal ış ma mekanizmas ı n ı  hem kendi içlerinde hem de birbirleri ile olan 
ili ş kileri bak ı m ından ele almak ve incelemek fı zyolojinin temel prensibidir . 

Fizyolojinin genel anlamda bir sistem bilimi oldu ğunu dü ş ünürsek, bu 
sistemlerin kendi içlerinde ve birbirleri ile ba ğı nt ı l ı  olarak nas ı l çal ış t ığı n ı  ortaya 
koymak, canl ı y ı  tan ı mak anlam ı na gelmektedir. Bu dü şünce doğ rultusunda, ilk bask ı ya 
oranla, yeni konularla daha da geni ş letilmiş  olan fizyoloji uygulama kitab ı , hem insan 
hem de hayvan fızyolojisi aç ı s ından daha kolay anla şı l ı p, uygulanabilir konular 
doğ rultusunda geni ş letilmiştir. Sistemler kendi aralar ı nda grupland ı r ı larak, bu 
sistemlere ait bilgiler okuyucuya sistematik bir kategoride sunulmu ş tur. 

Kitap üniversite öğ rencilerine yönelik uygulama kitab ı  niteliğ inde dü şürüldüğü 
için ayr ınt ı dan kaç ı n ı lm ış 've belli bir akademik düzeyde sade bir dil kullan ı lmaya özen 
gösterilmi ş tir. 

Kitapta tüm dikkatime rağmen gözden kaçan hatalar için önceden özür dilerken, 
yap ı c ı  ele ş tirilere daima aç ık olduğumu belirtmek isterim. 

ilgili alanlarda faydal ı  olmas ı  dileğ iyle... 

Ankara, 2003 
Dr. Mehmet KARAKA Ş  

Kapak Resmi: Hücre hacmi üzerine osmolarite etkisi (Martini, F.H. ve ark.) 
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Hayvan Fizyolojisi Laboratuvar ı n ı n Amac ı  

Fizyoloji canl ı lara ait sistemler bilimidir. Laboratuvar çal ış malar ı nda bu sistemlere 
ait fizyolojik olaylar sebepleriyle birlikte belli sonuçlara dayand ı nl ır. Aynca öğ renciye bu 
sistemlerin nas ıl iş lediğ ine dair bilgiler verilir. Uygulamalarda canl ı  sistemlerin metabolik 
reaksiyonlar ı  sebep sonuç ili şkisine dayand ı rı larak yorumlan ır. Bu sayede teorik bilginin 
pratiğ e dönü şümü sağ lanmış  olur. 

Yap ı lan her uygulaman ın bir rapor halinde sunumu esast ır. Raporlar uygulaman ı n 
amac ını  ve sonuçlar ını  açık bir ş ekilde içermeli aynı  zamanda kullan ı lan her türlü kimyasal 
madde ve malzemenin ne amaçla kullan ı ldığı nı  ve nas ı l haz ırland ıklannı  ayrınt ı l ı  bir 
şekilde belirtmelidir. 

Uygulamalarda temel kural, belli bir amaca yönelik olarak yap ılan deneylerde 
doğ ru sonuçlar ı  bulup, bunları  yorumlamakt ır. Hatal ı  sonuçlar ise hata kaynaklar ı n ı n 
ortaya ç ıkarı lıp giderilmesi şart ıyla düzeltilmelidir. 

Bu amaçlar doğ rultusunda yap ılacak çal ış maların, öğ renciyi laboratuvar şartlarına 
alış tırmada, ciddi, düzenli ve güvenli uygulamalar yapabilme yetene ğ i kazand ı rmadaki 
önemi büyük olacakt ı r. 
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Hayvan Fizyolojisi Laboratuva ı  ['ida Dikkat Edilmesi Gereken Konular 

1. Laboratuvar çal ış malar ı na, ba ş lama saatinden en az 10 dakika önce gelerek gerekli 
hazı rl ı klar yap ı lmal ı d ır. 

2. O gün yap ı lacak deneye önceden haz ı rl ı kl ı  gelinmesi, uygulaman ı n kolay yap ı lmas ı  
ve doğ ru sonuçlar ın al ı nmas ı  bak ı m ı ndan büyük önem taşı r. 

3. Öğ renciler deney konusu ile ilgili olarak kendilerine verilen her türlü can ı  malzeme, 
cihaz ve kimyasal maddeden sorumludur. 

4. Laboratuvar ortam ı nda çal ışı rken, beden ve giysi güvenli ğ i aç ı sından, kesinlikle 
beyaz önlük giyilmelidir. 

5. Çal ış ma alan ı  her zaman temiz kullan ı lmal ı  ve temiz b ırakı lmalıd ır. 
6. Kullan ı lan tüm kimyasal maddelerin özellikleri önceden bilinmelidir. 
7. Kimyasal maddeler kesinlikle koklanmamal ı , elle temas edilmemeli ve 

yutulmamal ı dır. 
8. Doğal gaz musluklar!, önce ana vanadan sonra bunzen beki vanas ı ndan 

alev ş iddeti ve isi bunzen bekindeki yere yatay musluktan mavi renk alev elde 
edilinceye kadar ayarlan ı larak kullan ı lmal ı , kullan ı m sonunda önce bunzen beki 
vanası  daha sonrada ana yana s ıkıca kapat ı lmal ıdır. 

9. Gaz kaçaklar ı  ate ş le değ il, köpükle kontrol edilmelidir. 
10.Alev üzerinde tutulan tüpler, alevin yak ıc ı  olan üst noktas ında belli aral ıklarla 

sallanarak tahta ma şalarla tutulmal ı  ve tüpün aç ık olan ağ zı  ani s ıçramalara kar şı , 
bo ş  bir alana doğ ru tutulmal ı d ır. 

11. İnsan bedeni için tehlikeli olabilecek her türlü kimyasal madde yutuldu ğunda, ele, 
yüze ve göze s ıçrat ı ldığı nda vakit geçirmeden laboratuvar sorumlularma 
bildirilmelidir. 

12.Uygulama esnas ında kullan ı lan tüm cam malzemeler daima temiz olmal ı , farkl ı  
çözeltilerin çekilip bo şalt ılmas ı  için kullan ı lmas ı  gereken cam ve plastik 
malzemeler, her kullan ı mdan sonra bol su ile y ı kanmal ı d ı r. 

13.Kullan ı lacak olan her türlü cam malzeme ve araçlar ın isimleri, kullanı m şekli ve ne 
amaçla kullan ı ld ıkları  çok iyi bilinmelidir. 

14.Çal ış maları nı  bitiren gruplar, toparlan ıp laboratuvar ı  kesinlikle terk etmemeli, deney 
ile ilgili son yorumlar ı  iyi yapabilmeli, laboratuvar sorumlular ı n ın sorularına cevap 
verebilmeli ve uygun görülen zamanda laboratuvar ı  terk etmelidir. 

15.Kullan ı lan kimyasal maddelerin bulunduğu kaplar ı n ağ z ı , kullan ı m d ışı nda daima 
kapal ı  tutulmal ı d ı r. 

16.Deneyin yap ı lacağı  ortamda her türlü giysi, defter, kitap, çanta vb. e şyalar kesinlikle 
bulunmamal ı , ortam temiz ve sadece deney malzemelerini içermelidir. 
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Laboratuvar Kazalar ı  ve ilk Yard ı m 

Laboratuvar çal ış maları  esnas ında istenmemesine rağmen, bir kaza durumuyla 
karşı la şı lması  her zaman mümkündür. Bu kazalar genellikle kesikler, kimyasal maddelerin 
sebep olduğu zehirlenmeler, yan ı klar, elektrik çarpmas ı , yangınlar, patlamalar ve 
bayılmalar şeklinde ortaya ç ıkabilir. Bu tip kazalar sonucu en doğ ru yol doktor 
müdahelesi olmakla beraber, bu ana kadar geçen süre içinde yap ı lacak doğ ru bir ilk 
yard ı m, kazazedenin sağ lığı  açı sından büyük önem ta şı r. 

Kesikler: Kesikler genellikle k ırı lan bir cam malzemeden kaynaklan ır. Bu gibi 
durumlarda kanayan bölge cam k ırıklarından dikkatli bir ş ekilde temizlenir, kesik birkaç 
saniye s ıkılarak kanat ı lır. Daha sonra hidrojen peroksit ile y ıkanır ve derhal üzeri 
kapat ılarak gerekiyorsa doktor müdahelesi uygulan ı r. 

Kimyasal maddelerin sebep oldu ğu zehirlenmeler: Bu kazalar daha çok asit 
ve alkali zehirlenmeleri şeklinde ortaya ç ıkar. Asit zehirlenmelerinde bol suyla karbonat 
içirilir. Kusturma yap ı lmadan süt ve lapa verilir. Alkali zehirlenmelerinde sirkeli su, %1 
lik asetik asit, limon veya portakal suyu içirilir. Bol su takviyesi ile beraber süt ve lapa 
verilir. 

Uçucu özelliğe sahip bile ş iklerin kullanı ldığı  deneyler, kapal ı  çeker ocaklarda 
yap ılmal ıdır. 

Yan ıklar: Laboratuvar ortam ı nda olabilecek yan ıklar asit ve alkali yanıklan ile 
alev yaruklar ı  şeklinde görülür. Asit yan ıklan önce bol su ile daha sonra sodyum 
bikarbonat çözeltisi ile y ıkanmal ıd ır. Alkali yan ıklan yine önce bol su ile daha sonra da 
%l lik asetik asit ile y ıkanmalı dı r. Alev yan ıklannda, yan ıklar önce alkol ile silinmeli ve 
üzerine vazelin sürülerek aç ık b ırakı lmal ı d ı r. 

Gözün bir kimyasal madde ile etkile ş mesi sonucu, göz bol su ile vakit geçirmeden 
yıkanmalı d ı r. 

Bunları n haricinde, alev üzerinde ı sıt ılan bir tüpün sürekli alevde tutulmas ıyla, 
içindeki çözeltinin ı sın ıp basınçla h ızlı  bir şekilde, tüpün aç ık olan ucunun önünde 
bulunan bir ki ş inin üzerine s ı çramas ı  ş eklinde yanıklar meydana gelebilir. Bunu önlemenin 
en mant ıkl ı  yolu, tüpü alev üzerinde sürekli tutmay ıp, ara ara çekilerek ı s ıt ı lması d ır . 
Böyle bir dikkatsizliğ in yaralanma ile sonuçlanmas ım engellemek için ı sıtma yap ı lan tüpün 
aç ık olan ağ zı  kimsenin bulunmad ığı  bo ş  bir yöne doğ ru tutulmal ı d ır. Herkesin üzerinde 
önü ilikli bir önlüğün bulunmas ı  da elbiselerin zarar görmesini engelleyecektir. 

Elektrik Çarpmas ı : Bu tip kazalarda yap ı lacak ilk i ş lem, kazazedeyi elektrik 
akı mından vakit geçirmeden kurtarmakt ır. Bunun için mümkünse elektrik ak ı mı  
sigortadan kesilir, ucu aç ık olan ak ı m kablolar] yal ı tkan bir cisimle kopar ı l ır ya da 
ayr ı l ı r.Yard ımcı  çevreden bulaca ğı  tahta veya mukavva bir parça üzerine basarak, 
yal ıtkan bir cisimle kazazedeyi ak ı ndan kurtarmal ı d ır. Ki ş i nefes alm ıyorsa, ağ zı na 
bakı larak ağı z içinde olabilecek sak ız, ş eker ve takma di ş  gibi parçalar ç ıkarı lmal ı  ve 
yetkili bir ki ş i tarafindan suni tenefils uygulanmal ı d ı r. Bu esnada bir ki ş ide doktor 
çağı rmal ıd ır. 
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Yang ı nlar: Bu tip kazalar genellikle alkol, eter ve aseton gibi uçucu olan çözücü 
bileş iklerin alevin yak ı nı nda bulundurulması  sonucu ortaya ç ı kar. Bundan dolay ı  bu gibi 
maddelerin bulunduğu ş işeler alevden uzak tutulmal ıd ı r. Ş ayet ısıt ı lmalan gerekiyorsa 
sı cak su banyolan ve elektrikli ı s ıt ı c ı lar kullanılmalı d ı r. Buharlaşt ınlmalan da dam ı tma ile 
yap ı lmalı d ır. Bu tip kimyasallar lavaboya dökülmemeli, at ık ş işelerinde toplamı -midir. Bir 
yangın esnas ında doğal gaz musluklar kapat ı lmal ı , çevredeki bütün yan ıcı  maddeler 
uzaklaş tırı lmal ı , yangına su ve ı slak bezlerle müdahele edilmelidir. Ş ayet çal ış ma 
ortamında mevcutsa yang ın söndürme cihaz ı  kullanmak en doğ ru yöntemdir. 

Patlamalar: Patlamalar daha çok h ı zlı  meydana gelen reaksiyonlarda görülür. 
Özellikle metalik sodyumun su ile reaksiyonu ve eter dam ıtma i şlemleri oldukça 
tehlikelidir. Bunun için sodyum art ıkları  lavaboya at ılmamal ı , alkolde çözülerek yok 
edilmelidir. Eter dam ıtma iş lemleri ise son ana kadar yap ılmamal ı , bir miktar eter 
-damıtı lmadan bıralalmal ıdı r. 

Asit çözeltileri haz ı rlan ırken, su üzerine çalkalanarak damla damla asit ilave 
edilmelidir. 

Bayı lmalar: Hayvan Fizyolojisi Laboratuvannda görülen bay ılmalar daha çok 
kan tutmasından dolayı dır. Bu tip özelliğ i olan kiş iler önceden kendilerini bildirmelidir. 
Deney süresince renklerinin solmas ı  ve soğuk terlemeleri gözlenmelidir. Bay ılma 
durumunda derhal masa üzerine ayaklar ba ş  hizası ndan yukarıda olacak şekilde yat ınlmah 
ve bol temiz hava almas ı  sağ lanmal ı d ı r. Laboratuvarda mevcut ise k ı sa aral ıklarla 
amonyak koklat ılmal ıd ır. Kendine geldiğ inde şuuru aç ıksa bir bardak şekerli su 
verilmelidir. 



Fizyolojik Eriyikter, Boyalar, Tampon Çözeltiler ve Temizleme Solüsyonlan 

Fizyolojik deneylerde farkl ı  doku ve organlar ın canlının dışı nda in vitro olarak 
eanhliklanm belli bir süre koruyabilmeleri için genellikle ısı , besleyici maddeler, anorganik 
tuzlar ve oksijen gereklidir. Fizyolojik eriyilder bu tip faktörleri canl ı  bünyesindekine en 
uygun oranlarda içeren eriyiklerdir. Bu eriyiklerin içerisindeki bikarbonat ve fosfat tuzlan 
ortam pH s ı  için kullanı lır. Kalsiyumun bu tuzlarla çokelti yapmamas ı  için ortama en son 
ilave edilir. Glukoz bu ortamlarda besin kayna ğı  olarak kullanılır. Bu tip eriyiklerde 
kullan ılan en önemli iyonlar Mor, sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum 
iyonland ı r. 

Fizyolojik boyalar, deney esnas ında ve deney sonunda bazı  maddelerin takibinde 
kullamlırlar ve belli maddelere kar şı  hassasiyet göstererek, kalitatif sonuçlar için önem 
taşı rlar. 

Tampon çözeltiler, hayvan fizyolojisi laboratuvar ında, farkl ı  ortam pH lar ı  
yaratmak için kullan ıhrlar. Bu tip ortamlar genellikle enzim aktivitesini incelemek için 
hazırlanır. 

Temizleme solüsyonlan, deney s ırasında kullanılan ve özellikle cam 
malzemelerden su ile kolayhkla uzaldast ınlamayan maddelerin ternizlenmesinde son 
derece yararl ı  solüsyonlard ır. 

A-Fizyolojik Eriyilder 

Serum Fizyolojik (s ıcak kanl ılar için) 

Sodyum klorür 	9.0 gr 
Saf su 	1000.0 ınl 

Serum Fizyolojik (soğuk kanl ılar için) 

Sodyum klorür 	6.5 gr 
Saf su 	1000.0 ınl 

Ringer Eriyiğ i (s ıcak kald ı lar için) 

Sodyum klorür 	9.0 gr 
Potasyum klorür 	0.42 gr 
Magnezyum klorür 	0.25 gr 
Kalsiyum klorür(susuz) 0.24 gr 
Sodyum bikarbonat 	0.50 gr 
Glukoz 	 1.0 gr 
Saf su 	 1000.0 ml 
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Ringer Eriyi ğ i (soğ uk kanl ı lar için) 

Sodyum klorür 	6.5 gr 
Potasyum klorür 	0.2 gr 
Kalsiyum klorür(susuz) 0.2 gr 
Sodyum bikarbonat 	0.1 gr 
Saf su 	 1000.0 ml 

Locke Eriyi ğ i (s ıcak kanl ılar için) 

Sodyum klorür 	9.0 gr 
Potasyum klorür 	0.2 gr 
Kalsiyum klorür(susuz) 0.2 gr 
Sodyum bikarbonat 	0.2 gr 
Glukoz 	 1.0 gr 
Saf su 	 1000.0 ml 

Locke Eriyiğ i (soğ uk kald ılar için) 

Sodyum klorür 	6.0 gr 
Potasyum klorür 	0.3 gr 
Kalsiyun ı  klorür(susuz) 	0.2 gr 
Sodyum bikarbonat 	0.2 gr 
Glukoz 	 1.0 gr 
Saf su 	 1000.0 ml 

Tyrode Eriyiğ i (s ıcak kanl ı larda izole barsak için) 

Sodyum klorür 	8.0 gr 
Potasyum klorür 	0.2 gr 
Magnezyum klorür 	0.1 gr 
Kalsiyum Iclorür(susuz) 	0.2 gr 
Sodyum bifosfat 	0.05 gr 
Sodyum bikarbonat 	1.0 gr 
Glukoz 	 1.0 gr 
Saf su 	 1000.0 nı l 
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Tasaki Eriyiğ i (soğuk kanblarda izole sinir için) 

Sodyum klorür 	6.50 gr 
Potasyum klorür 	0.14 gr 
Kalsiyum klorür(susuz) 	0.12 gr 
Sodyum bifosfat 	0.01 gr 
Sodyum bikarbonat 	0.20 gr 
Glukoz 	 2,00 gr 
Saf su 	 1000.0 ml 

Krebs Etenseleit Eriyi ğ i (kanad ı  hayvanlarda izole barsak için) 

Sodyum klorür 	 34.5 gr 
Potasyum klorür 	1.8 gr 
Kalsiyum klorür(susuz) 	1.4 gr 
Magnezyum sülfat 	0.7 gr 
Potasyum bifosfat 	0.8 gr 
Sodyum bikarbonat 	10.5 gr 
Glukoz 	 250 gr 
Saf su 	 5000.0 ml 

Hayem Eriyiğ i (eritrosit say ı m için) 

Civa klorür 	 0.5 gr 
Sodyum sülfat(susuz) 	5.0 gr 
Sodyum klorür 	 1.0 gr 
Saf su 	 200.0 ml 

Toisson Eriyiğ i (eritrosit say ı m! için) 

Sodyum klorür 	 1.0 gr 
Sodyum sülfat 	 8.0 gr 
Gliserin 	 30.0 ml 
Saf su 	 160.0 inl 

Turck Eriyiğ i (lökosit say ılan için) 

Glasiyel asetik asit 
	

3.0 ml 
Gentian violet(%1) 
	

1.0 ml 
(kristal menek ş e) 
Saf su 
	

100.0 ml 
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Ankara Eriyiğ i (trombosit sap ın ı  için) 

Propilen glikol 	 50.0 mi 
Malaş it yeş ili 	 2.0 ml 
Sodyum karbonat(%1) 	1.0 ml 
Saf su 	 40.0 ml 

Rees-Ecker Eriyi ğ i (trombosit sat ı rm için) 

Sodyum sitrat 	 0.80 gr 
N ötral formaldehit(%38) 	0.22 ml 
Parlak krezil mavisi 	0.05 gr 
Saf su 	 100.0 ml 

Natt-Rerrick Eriyi ğ i (kanatl ı  hayvanlar ı n kan say ınunda) 

Sodyum klorür 	 3.88 gr 
Sodyum sülfat 	 2.50 gr 
Disodyum fosfat.12 H20 	2.91 	gr 
Monopotasyum fosfat 	2.25 gr 
F ormalin(%37) 	 7.50 	ml 
Metil menekşesi 	 0.10 	gr 
Saf su 	 1000.0 	ml 
(pH :7.3 ohm, 12-24 saat sonra süzülür. Kullatumda 1/100 suland ınlır.) 

B-Boyalar 

Giemsa(yayma kan preparat ı-froti-için) 

Giemsa(toz) 	 0.5 gr 
Gliserin(saf) 	 33.0 ml 
Metil alkol-aseton(1/1) 	33,0 ml 

Wright(yayma kan preparat ı-froti-için) 

Wright(toz) 	 0.1 gr 
Metil alkol(%100) 	 60,0 ml 

Wright-Giemsa(yayma kan preparat ı-froti-için) 

Wright(toz) 	 300.0 	mg 
Giemsa(toz) 	 30.0 	mg 
Metil alkol(%100) 	 100.0 	ml 



Lugol (iyot) çözeltisi(ni ş asta tayini için) 

Potasyum iyodür 	 6 gr 
İyot(kristal) 	 4 gr 
Saf su 	 100.0 mi 

Benedict çözeltisi(seker tayini için) 

a)-Sodyum sitrat 	173 gr 
Sodyum karbonat 	100 gr 
Saf su(s ıcak) 	 800 ml 
Saf su(soğuk) 	 50 ml 

b)-Balor sülfat(51-120) 	17.3 gr 
Saf su 	 100 mi 

(a ve b kanst ınhr ve 1000 mi ye tamanniamr) 

Biüret ay ı rac ı(protein tayini için) 

Bakır stilfat(%3) 	 25 ml 
Potasyum hidroksit(%10) 	1000 mi 

Fenol kırm ızısı(pH indikatörü olarak) 

Fenol lormınst(toz) 
	

0.1 	gr 
Saf su 
	

1000.0 	ml 

Parlak Krezil Mavisi(retikülosit saymu için) 

Krezii mavisi 
Metil alkol(%100) 
veya 
Krezil mavisi 
Sodyum klorür(%0 85) 
Sodyum sitrat 

0.5 mg 
100.0 mi 

1,0 gr 
100.0 ml 

4.0 ml 

Metilen Mavisi(vital boyama için) 

Metilen mavisi(toz) 	0.5 gr 
Potasyum okzalat 	 1.6 gr 
Saf su 	 100.0 ml 
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C-Tampon Çözeltiler 

0.1M KH2PO4 hazı rlamak için: 
KH2PO4 	 13.6 gr 
Saf su 	 1000.0 ml 

0.1M K2HPO4 haz ı rlamak için: 
K2HPO4 	 17.4 gr 
Saf su 	 1000.0 ml 

Tampon A(pH 5.5): 4 ml K2HPO4 + 96 mi KH2PO4 
Tampon B(pH 6.5): 30 ml K2HPO4 + 70 ml KH2PO4 
Tampon C(pH 7.5): 80 Ini K2HPO4 + 20 ml KH2PO4 
Tampon D(pH 8.5): 98 ml K2HPO4 + 2 m1KH2PO4 

D-Cam Malzeme Temizleme Eriyikleri 

Kuvvetli Eriyik:  
Potasyum dikromat 	 20.0 gr veya 40.0 gr 
Saf su 	 200.0 ml veya 1000.0 ml 
Sülfürik asit 	 20.0 ml veya 100.0 ml 

(potasyum dikromat hafifçe ısıtılarak suda eritilir. Soğuduktan sonra üzerine damla damla 
yoğun 20 ml veya 100 ml sülfürik asit eklenir) 

Zayıf Eriyik:  
Potasyum dikromat(%2) 
	

9.0 gr 
Sülfdrik asit 
	

1.0 ml 

(bu kansunlardan birinde en az 1 gece b ı rakılarak temizlenen cam malzeme, 24 saat akan 
suda b ırakılmalı d ır) 

Buniarm haricinde özellikle kapiller cam pipetlerin kullan ım sonras ı  hemen 
temizlenmesi için içlerine s ıras ıyla saf su, birkaç kez alkol ve son olarakta eter çekilip 
bo şaltı lı r. Bu esnada eter yutulmamal ı  ve buhar' solunrnamalı d ı r. 
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Anestezi (Narkoz) 

A-Anestezi tekni ğ i 

insan metabolizmasm ı n fonksiyonlar ı  geni ş  ölçüde hayvanlar üzerinde yap ı lan 
deneylerle ayd ı nlat ı lmış t ı r. Bu deneyler esnas ında hayvanlann ac ı  çekmesini önlemek 
önemli olduğundan, deneylere ba ş lamadan anestezi hakk ında ön bilgi sahibi olmak 
önemlidir. 

Anestezi teknikleri ne kadar modern olursa olsun, fizyolojik fonksiyonlarda 
değ i ş ikliklere neden olduğundan ara ş t ı rmalar ı n, anesteziye u ğ rat ı lmam ış  hayvanlar 
üzerinde yap ı lması  esast ır. Bu nedenle deney ko şulların ı  sağ lamak için gerekli 
operasyonlar anestezi alt ında ve steril ko şullarda yap ı ld ı ktan sonra, hayvan ın iyileşmesi 
beklenerek deneylere ba ş lanır Ancak yap ı lacak i ş lemler, hayvan ın uzun süre ya şamas ına 
engel olursa ya da fonksiyonlar ı  sadece ana hatlanyla göstermek yeterli oluyorsa, 
deneyler anestezi alt ında yap ılabilir. Her iki durumda da incelenen fonksiyonu en az 
değ iş tiren uygun anestezik madde ve yöntemin seçilmesi, güvenilir sonuçlar al ınması  için 
ilk koş uldur. 

Hayvanlar üzerinde yap ılan bu deneysel çal ış malarda, ağn meydana getirecek bir 
iş lem uygulamadan önce anestezi yap ı lır ya da canl ı  ağ nya kar şı  duyars ız bir hale getirilir. 

Çok kullanı lan genel anestezik maddeler nembutal(sodyum pentabarbital), 
urethane(etil urethan) ve chloral hydrate(kloral hidrat)' d ı r. Anestezinin derinliğ i h ızl ı  ve 
kolay bir biçimde değ i ştirilmek istenirse, eter ve kloroform gibi uçucu bir madde, k ı sa 
sürede anestezi sağ lamak için pentothal ve thiogenal kullan ı l ır. Hayvan ı n türüne ve 
operasyon süresinc bağ lı  olarak yukar ıdaki maddelerden birisi seçilir. 

Kedi, köpek, tav şan, kobay, s ı çan ve farelerde anestezi genellikle eter 
inhalasyonuyla baş lat ı lır ve daha sonra di ğ er bir madde enjeksiyonuyla derinle ş tirilir. İ yi 
yapılmış  bir anestezi, başarı l ı  bir operasyon için çok önemlidir. Çok hafif anestezi 
sakıncand ı r. Fakat gereğ inden derin olmas ı  da solunum, kalp at ımt ve kan bas ı ncın' 
değ i ştirir. 

B-Anestezi tipleri 

Bi- İntravenöz anestezi (toplardamar içi): Bu tip anestezi köpek, kedi ve 
tavş an için uygundur. Anestezi yeri köpek ve kedide arka bacak venaland ır. Tüyleri t ıraş  
edilen bir üye, lastik bir boru(turnike) veya elle s ıkı ldıktan sonra beliren 
toplardamara(vena cephalica antebrachii veya vena saphena) enjektörle girilerek 
anestezik madde yava şça verilir. Tav şanda anestezi bölgesi ise kulak venaland ı r. Kulağı n 
dış  yüzü t ı raş  edildikten sonra beliren venalardan birisine anestezik madde yava şça 
enjekte edilir ( Ş ekil:1). 

B2-intraperitonal anestezi (periton içi): Bu tip anestezi için daha çok kobay, 
tavşan, kedi ve köpek uygundur. Anestezik madde, enjektörle dik olarak karaci ğ er ve 
barsağ a girmeden enjekte edilir. 
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B3-Lokal anestezi (bölgesel): Bu tip anesteziyle özellikle tav şanlarda çok farkl ı  
operasyonlar yapmak mümkündür. Bu metotla anestezik madde hayvan ı n inceleme 
yap ı lacak bölgesine enjeksiyonla verilir. 

B4-İ nhalasyon (solunum yoluyla): Bu tip anestezi daha çok tav şan, kobay, 
güvercin ve kurba ğ a gibi küçük hacimli hayvanlarda kullan ı l ı r. Bu tip hayvanlar özel bir 
kutu veya fanus alt ına konularak, anestezik madde bulunduklar ı  ortama püskürtülür veya 
bir pamuğa emdirilerek b ı rak ı l ı r. 

Bu anestezi tiplerinden biriyle anestezi edilmi ş  hayvan, deneyler için en elveri ş li 
durumda, bir operasyon masas ı  veya tablas ına, ağzı ndan ve hareket üyelerinden geçirilen 
bağ larla tespit edilir. Ayr ıca solunum güçlü ğünü engellemek veya yapay solunum 
yapt ırabilmek için trakeal intübasyon uygulanabilir ( Ş ekil:2). 

Deneyden sonra hayvan ı  öldürmek gerekiyorsa, kalbe veya vena saphena ya yeteri 
kadar pentobarbiton veya formol enjekte edilir. 

C-Anestezik maddeler ve uygulanmalar ı  

Cl-Eter (ethyl ether): Anestezi bir havlu ya da eter maskesi kullan ılarak 
inhalasyon tipinde yap ı l ı r. Bu yöntemle yap ı lan eter anestezisi genelde hayvan ı n 
hırçınlaşmasına neden olur. Eter merkezi sinir sistemini etkiler. Uyu şma önce beyin 
kabuğunda(cortex cerebri) ba ş lar, sonra s ı ras ıyla omurilik(medulla spinalis) ve son 
olarakta omurilik soğ am(medulla oblongata) uyu şur. Yüksek dozlarda felç meydana 
getirir. Eter ancak çok yüksek dozlarda kalp için toksiktir. Bu durumda omurilik 
soğ anındaki solunum merkezi durur ve 2-3 dakika sonra oksijensizlik(anoxia) nedeniyle 
kalp at ış ları  yavaş lar. 

C2-Nembutal (sodyum pentobarbital): Uzun süreli anestezik bir maddedir. 
Kedi, köpek, tav şan, kobay, s ıçan, fare ve tavuk gibi hayvanlarda kullan ı l ır. Enjeksiyon 
ile intravenöz olarak verilir. Uzun süreli derin anestezilerde koruyucu olarak 
operasyondan yar ı m saat önce küçük dozlar halinde deri alt ı  yoluyla atropin(atropin 
sülfat) verilir. 

C3-Urethane (ethyl urethane): Uzun süreli anesrezik bir maddedir. Uygulamas ı , 
enjeksiyonla intravenöz, deri alt ı  ve intraperitonal yap ı labilir. Eriyik ı l ık olarak verilir. 
S ı çan, kobay, kurbağ a ve fare gibi hayvanlarda kullan ı lan anestezik bir maddedir. 

C4-Chloral hydrate: Koyunlar için iyi bir anestezik maddedir. Bu anestezi ğ in 
uygulanmasından önce eter inhalasyonu kullan ı labilir. 

C5-Thiogenal (methitural): Kı sa süreli(30 dakika) anestezi elde etmek için 
kullan ıl ır. Bu anestezik intraperitonal olarak tav şan, kobay, fare ve s ıçanlara 
uygulanabilir. 

C6-Pentothal (sodyum tiopental): Kı sa süreli(5-30 dakika) bir anesteziktir. 
Damar içi enjeksiyonla verilir. At, s ığı r, koyun, keçi, köpek, kedi ve tav şan için 
kullanı labilir, iki haftal ı ktan 2 aylığ a kadar olan köpek ve kedilerde kullan ılmaz. 



Yukarı da bahsettiğ imiz farklı  tipteki anestezik maddeler, hayvanlar ın vücut 
ağı rlığı na oranla belli dozlarda verilir. Bu dozlar önceden mutlaka bilinmeli ve do ğ ru 
metotla uygulanmal ı d ır. 

Hayvardarda kornea refleksi, anestezi derinli ğ inin iyi bir ölçüsüdür. Bu refleks göz 
kapaklanna dokunulmaks ı zın parmakla kornean ı n yoklanmas ı  esnas ında göz kırpmas ı  
şeklinde ortaya ç ı kar. Bu refleks kaybolunca anestezi iyice derir ıleşmiş  demektir. 

Anestezinin derinliğ i kas gerginliğ i(tonusu) yoluyla da kontrol edilebilir. Zay ıf 
anestezilerde bacak kaslan serttir ve gerginliklerini konular. l)c ıin anestezilerde baca ğm 
büyük kaslan gev şek ve yumu ş ak olur. 
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Ş ekil: I 

Köpekte vena enjeksiyonu (Paul Parey e göre Gökhan ve Emiro ğ lundan) 
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Ş ekil:2 

Köpekte trakeal intübasyon (Paul ve Parey e göre Gökhan ve Emiro ğ (u'ndan) 



BÖLÜM: 1 

METABOL İZMA 
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KONU 1.1.: Metabolik ve Bazal Metabolik H ı z 

Uygulamal ı  Teorik Bilgi: Bildiğ imiz gibi solunum katsay ı sı  (RQ), bir dakikada 
akciğerlerden ç ı kar ı lan karbondioksit hacminin, akci ğ erlerden al ı nan oksijen hacmine 
oran ı d ı r. Bu oran okside olan besin maddesinin çe ş idine göre farkl ı l ık gösterir. Saf 
karbonhidrat veya saf yağ  molekülü bir kalorimetre içinde okside edilirse, kullan ı lan 
oksijen ve aç ığ a ç ıkan karbondioksit miktar ı , diğer bir ifadeyle solunum katsay ı s ı  tayin 
edilebilir. Ş ayet saf karbonhidrat okside edilirse solunum katsay ı s ı  1 'dir ve 5 kilokalori 
verir. Ayn ı  i ş lem yağ  ile yap ı l ırsa solunum katsay ı sı  0.71'dir ve 4.7 kilokalori verir. 
Proteinler okside olursa solunum katsay ı sı  0.83'dür ve ortalama 4.8 kilokalori verir. Bir 
atmosfer bas ınç altında 1 gram suyun s ı caklığı n ı  1 santigrat yükselten ı s ı  miktar ı  1 
kaloridir. Bir kilokalori 1000 kaloridir. Farkl ı  metabolik reaksiyonlarda bu organik 
moleküllerin birbirine dönü şümü söz konusudur. Farkl ı  fızyolojik ko şullar, vücutta 
okside olan organik moleküllerin türüne bağ l ı  olmadan solunum katsay ı sın ı  
etkilemektedir. Bir enfeksiyon hastal ığı nda veya kana fazla asit girmesi durumunda 
solunum artar. Vücutta oksijen kullan ımı  artmad ığı  halde, akciğerlerden fazla 
karbondioksit ç ı karı lır ve solunum katsay ı s ı  1 den büyük ç ı kar. Ş ayet kana fazla alkali 
girerse, solunum yava ş lar, karbondioksit kanda kal ır ve akciğerlerden az miktarda 
oksijen çıkarı lır. Bu durumda vücutta kullan ı lan oksijen miktar ı  değ işmediğ inden 
solunum katsay ı sı  az bulunur. Bu nedenle solunum katsay ı sı  değeri, metabolizma 
hakkında daima doğ ru sonuç vermez. Ancak uzun süre ve devaml ı  solunum katsay ı sı  
tayini yap ı l ırsa, okside olan organik maddenin çe ş idine göre uygun değerler elde 
edilebilir. Eğer solunum katsay ı sı  biliniyor ise, 1 litre oksijenin ı s ı  değeri, diğer bir 
ifadeyle 1 litre oksijen kullan ı ldığı nda okside olan organik maddenin meydana getirdi ğ i 
ı sı  miktarı  mevcut nomogram tablosundan bulunabilir. Kullan ı lan oksijen miktar ı  da 
biliniyorsa, meydana gelen ı sı  miktar ı  hesaplanabilir. Çünkü vücutta olu şturulan 
enerjinin % 95'inden fazlas ı, besin maddelerinin oksijenle reaksiyonu sonucu aç ığ a 
çıkar. Bu nedenle kullan ılan oksijen miktar ı  biliniyorsa, bundan metabolik h ız 
hesaplanabilir. 

Örneğ in; RQ = 0.75 ise bunun ı sı  değeri, nomogramdan 4.73-4.75 kilokalori 
arasında bulunur. Dakikadaki oksijen kullanma miktar ı  0.2 litre ise, 1 dakikadaki 
metabolik h ı z: 

MH — 0.2 x 4.74 = 0.95 k kal. olur. 

Bazal metabolik h ız ise, 12-18 saat boyunca tam istirahat halinde, ı s ı s ı  değ işken 
olmayan bir ortamda bulunan, besin almam ış  bir kiş inin metabolik h ı zı d ır. Bu durumda 
oluşan enerjinin bir bölümü, vücudun zorunlu fonksiyonlar ı nın yerine getirilmesinde 
harcan ırken, geri kalan bölümü ise ı sı  haline dönü ş türülür. Klinikte bazal metabolik 
hızı , ki ş inin kullandığı  oksijen miktarından, spirometre yard ı mıyla hesaplanır. Bu işlen 
için burun bir k ı skaçla kapat ı l ıp, spirometrenin borusu a ğı z içine yerle ştirilir. Sistemin 
üst silindiri oksijenle dolu olup, ki ş i bunu solunumda kullan ır. Ekspirasyon havas ı  
NaOH ve Ca(OH)2 kar ışı mından geçirilir. Bu kimyasal maddeler verilen havadaki 
karbondioksiti bağ lar ve sonuçta karbonat bile ş ikleri olu şur. 

2NaOH + CO2 --> Na2CO3 + H20 
Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 + H20 
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Bu aktivite s ı ras ı nda spirometre içindeki oksijen hacmi, ki şi tarafı ndan 
kullan ı lan oksijen hacmi kadar azal ır. Spirometredeki bu hacim de ğ iş ikliğ i, sisteme 
bağ l ı  bir kimografın yazd ı r ıc ı s ı  tarafı ndan, kağı t üzerine kaydedilir. Uygulama 8-20 
dakika aras ı  devam eder. İ lk 1-2 dakikal ı k sürenin ard ı ndan gelen 6 dakikal ı k sürede 
kullan ı lan oksijen miktarı  bulunur. Bunun için spirometre silindirindeki 1 mm'lik bir 
düş menin, 20 ml'lik bir silindir hacmine karşı l ık geldiğ i unutulmamal ıd ı r. 

Örneğ in 6 dakika içinde spirometre silindiri 80 mm alçalm ış  olsun. Bir 
milimetre dü şü ş  20 mm silindir hacmine kar şı l ı k geliyorsa, 1 dakikada kullan ı lan 
oksijen hacmi: 

80 x 20 = 1600 ml/ 6 dakika 
1600 / 6 - 266 ml / dakika 

olarak bulunur. 
Bir litre oksijenin ı s ı  değeri (RQ = 0.80) 4.82 k kal. ise 2.66 ml oksijenin ı s ı  

değ eri: 

266 x 4.82 / 1000 = 1.282 k kal. olur. 

Bu sonuç, 1 dakikada 1.282 k kal. meydana geldiğ ini ifade eder. Klinikte bazal 
metabolik h ı z, normalin % X kadar üzerinde veya alt ı nda olarak belirtilir. Örneğ in 
yukarı daki uygulamada, dakikada 266 ml oksijen kullan ı ldığı n ı  hesaplam ış t ık. Bir saatte 
kullanı lan oksijen miktarı  ise, 

266 x 60 = 15960 ml (15.960 litre) 

olacakt ır. 
Bir dakikada meydana gelen enerji ( ı s ı ) 1.282 k kal. olarak bulunmu ştu Bu 

durumda 1 saatteki: 

1.282 x 60 = 76.920 k kal 

olacakt ır. 

Kiş inin vücut yüzey alan ı n ın 1.5 m2  olduğunu kabul edersek, 1 m 2  yüzey alan ı na 
düşen kalori miktar ı : 

76.920 /1.5 = 51.2 k kal. / m 2  

olacakt ır. 
incelemeye al ınan ki ş inin yaşı  20 olsun. Bu ya ş taki bir erkek için normal değ er; 

yani 1 m2  ye dü şen kalori miktar ı ; 38.5 k kal. / m2  dir. Buna göre; 

51.2 — 38.5 — 12.7 k kal 
fazlad ır. Normale nazaran yüzde (%) fazlas ı ; 

12.7 x 100 / 38.5 = 33 (% 33) 
olur. 
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Bazal Metabolik H ız (BMH) + 33 olarak ifade edilir. 

Vücut yüzey alan ı , egzersiz, vücut s ı cakl ığı  ve d ış  ortam s ı cakl ığı , vücut 

büyüklüğü, yaş , beslenme durumu ve hormonal aktivite gibi faktörler metabolik h ı z 

üzerinde etkili olan ko ş ullard ır. Bu faktörlerden egzersiz, metabolik h ı z ı  oldukça fazla 

etkiler. Buna rağ men istirahat halindeki bir insan ile bir farenin metabolik h ı z ı n ı  bulup, 

bunu 1 kg vücut ağı rl ığı na göre hesaplarsak, farede metabolik h ı z ı n daha fazla oldu ğ u 

görülür (Tablo:1.1.1.). Farede kilogram a ğı rl ığ a dü şen vücut yüzey alan ı  insana göre 

oldukça fazlad ır. Bazal metabolizma ile vücut yüzey alan ı  aras ı nda oldukça yak ı n bir 

ilişki olsa da, ufak hayvanlarda metabolizma h ı z ı n ı n daha fazla olmas ı  için tek neden 

değ ildir. Farkl ı  yakla şı mlardan birisi de, vücut büyüdükçe iskelet ve ba ğ  dokusu gibi 

metabolik yönden çok aktif olmayan dokular ı n, aktif dokuya oranla daha fazla kitle 

kazanmış  olmas ı d ı r. 
Vücut yüzey alan ı  şu denkleme göre hesaplanabilir: 

0.425 	0.725 
A=W 	xH 	x71.84 

A: Vücut yüzey alan ı  (cm2 ) 

W: Vücut ağı rl ığı  (kg) 

H: Vücut yüksekliğ i (cm) 

Tablo:1.1.1 Farkl ı  Canl ı larda Bazal Metabolik H ı z 

Metabolik Hız 
(k kal./ gün) 

Vücut Ağı rlığı  
(Kg) 

Metabolik Hız 
(k kal. / kg / gün) 

Metabolik Hız 
(k kal. / m2  vücut 
yüzeyi / gün)  
1042 İnsan 2054 64 32.1 

At 4983 441 11.3 948 
Köpek 773 15 51.5 1039 
Fare 3.82 0.018 212 1185 

19 



BÖLÜM: 2 

S İ ND İ R İM F İ ZYOLOJ İ S İ  

20 



DENEY 2.1.: Karbohidrat Sindirimi 

Teorik Bilgi: İ nsanların besinlerle ald ığı  karbohidratlar genel olarak şeker kamışı  
şekeri olan sakkaroz, sütte bulunan ve bir disakkarit olan laktoz ile bitkisel kaynakl ı  ve 
özellikle tah ılda bulunan bir depo polisakkarit olan ni şastad ı r. Bunların haricinde daha az 
tüketilen farkl ı  karbohidratlar da mevcuttur. İnsanlar ın sellülaz enziminin yokluğ undan 
dolayı  sindiremediğ i bir karbohidrat tipi olan sellüloz ise bir besin kayna ğı  grubu olarak 
kabul edilemez. Bu karbohidrat tipinden ancak basit yap ın bazı  hayvanlar 
faydalanabilmektedir. Çünkü bunlar ı n sindirim sisteminde sellülozu sindiren sellülaz 
aktivitesi dolayl ı  olarak mevcuttur. 

Ni şastal ı  besinler ağı za alınıp çiğ nenmeye ba ş ladığ uıda tükrük bezlerinden pityalin 
enzimi (a-amilaz) salg ılanır. Bu enzim ni şastayı  bir disakkarit olan maltoz ve küçük 
glukoz polimerleri olan maltotrioz ve a-limit dekstrinler gibi bile ş iklere hidroliz eder. 
Fakat besin ağı zda kı sa bir süre kald ığ mdan, yutuluncaya kadar besinle al ınan ni ş astanın 
ancak % 3-5 kadar ı  hidroliz olur. Pityalin enziminin a ğı zdaki sindirime etkisi, bir ekmek 
parças ı nı  birkaç dakika çiğnendikten sonra lokman ı n tatl ı laşmas ıyla gösterebilir. Bunun 
nedeni pityalin etkisiyle ni şastadan maltoz olu şumudur. Nişasta doğ al olarak ince 
koruyucu bir sellüloz k ı l ıfla sarı lı  küçük globüller halinde oldu ğundan, besinler pi ş irilip 
koruyucu kı l ıf tahrip edilmedikçe, ni şastan ın çoğu ağı zda tamamen sindirilemez. 

Besinlerin ağı' zda kalma süresi pityalin enziminin ni ş astayı  maltoza parçalamasma 
yetmediğ i için, pityalin etkisini, besinler mideye girdikten sonra da mide salg ı s ıyla 
kar şı laşı ncaya kadar yalda şı k bir saat kadar devam eder. Daha sonra nötre yak ın ortamda 
maksimum aktivite gösteren pityalin enziminin faaliyeti, mide salg ı sı n ın asit özelliğ i ile 
durdurulur. Pityalinin en aktif oldu ğu pH değ eri 6.5 olup, pH 4.0 ün alt ı nda bu aktivitesi 
durur. Bununla beraber besinler mide salg ısıyla karşı laşı ncaya kadar ni şastan ın % 30-40 
kadarı  maltoza çevrilir. Bunu takiben ni şastanın ince bağı rsakta pankreas amilaz ı  ile 
sindirimi devam eder. Pankreas salg ı sı  da tükrük salg ı sında olduğu gibi a-amilaz ihtiva 
eder Pankreas amilaz ı  da nişastayı  maltoz ve öteki küçük glukoz polimerlerine parçalar. 
Böylece besinler mideden duedonuma (12 parmak bag ırsağı ) bo ş aldı ktan sonra 
pankreas ın sindirim salg ıları  ile karşı laşı r ve henüz tamamen sindirilmemi ş  olan ni ş asta 
pankreas amilaz ı  ile sindirilmeye devam eder. Genelde ni şasta jejenuma (ince ba ğı rsağı n 
orta kı sm ı) geçmeden önce hemen hemen tamamen maltoz ve küçük glukoz polimerlerine 
dönü şür. Bu safhadan sonra ba ğı rsak epitelyal hücre enzimleriyle disakkarit ve küçük 
glukoz polimerlerinin monosakkaritlere hidrolizi gerçekle ş ir. İnce bağı rsağı  kaplayan 
epitelyal hücrelerde laktaz, sakkaroz, maltaz ve a-dekstrinaz enzimleri mevcuttur. Bu 
enzimler disakkaritleri, laktoz, sakkaroz, maltoz ve öteki küçük glukoz polimerlerini 
monosakkaritlere parçalar. Bu enzimler ba ğı rsak bo ş luğunu kaplayan hücrelerin firçams ı  
kenarlarında bulunurlar ve kenara temas eden disakkaritleri sindirirler. Sindirim ürünü 
olarak olu şan monosakkaritler hemen vena portae (karaci ğer ana toplar damar ı) dan 
absorbe olup, laktoz, galaktoz ve glukoz moleküllerine parçalamrlar. Sakkaroz, glukoz 
ve fi-uktoza ayrışı rlar. Maltoz ve öteki küçük glukoz polimerleri de, glukoz moleküllerine 
parçalan ırlar. Böylece karbohidrat sindiriminin son ürünlerinin tamam ı  monosakkaritlere 
dönü şmüş  olur. Normal besinlerle al ınan nişasta, sakkaroz ve laktozdan çok daha fazla 
ahnd ığı ndan, karbohidrat sindiriminin son ürünlerinin % 80 i glukozdur. Galaktoz ve 
fiuktoz nadir olarak % 10 un üzerine ç ı kar. 
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Amaç: Tükrük salg ı s ı nda bulunan pityalin (a-amilaz) enziminin, ni şastay ı  
sindirmesini ve şeker olu şumunu kalorimetrik ve kalitatif olarak göstermek. 

Materyal: Benedikt çözeltisi, iyot çözeltisi, ni şasta çözeltisi (0.010), glukoz 
çözeltisi serileri, pityalin (a-amilaz) çözeltisi, dam ıtık su, rrıezür(10 ml), lam, deney tüpü, 
damlal ık, pipet, porttüp. 

Metot: 
Niş asta çözeltisinin haz ı rlanmas ı : 
2 gr ni ş astay ı, 2-3 ml su ile kar ış t ırarak bir bulamaç haz ı rlay ı nız. Bunu 1 litreye 

tamamlay ı p, 5 dakika kaynat ı nız. Akan su alt ında soğutup kullanı mz. Ni ş asta çözeltisi 
kullanım an ında hazırlanmal ı  ve taze olmal ıdır. Önceden haz ırlanmış  ve bekletilmi ş  
çözeltide mikrobiyal aktivite h ızlanm ış  olacağı ndan dolayı , nişastan ın şekere parçalanmas ı  
söz konusudur. 

Glukoz çözeltisi serilerinin haz ı rlanmas ı : 
1 litrelik bir erlende 0.010 luk glukoz çözeltisi haz ı rlan ır. Bundan 10 farkl ı  deney 

tüpüne 0.010, 0.009, 0.008, 0.007, 0.006, 0.005, 0.004, 0.003, 0.002 ve 0.001 lik çözelti 
yoğunluğunda 10 farkl ı  seri yap ı lır. Bu tüm s ın ıf için 1 adet haz ı rlarup, kalorimetrik tayin 
için her bir tüpün içine 1 ml benedikt ilave edilip kaynat ı larak farkl ı  renk tonlan 
oluş turulup, bir porttüp içinde bekletilir. 

İyot çözeltisinin özellikleri: 
Ni ş astan ı n ayıracıd ır. Nişasta bulunan bir ortama ilave edildi ğ inde kahverengi olan 

rengi, koyu lacivert ya da siyaha dönü şür. 
Sebebi: Ni şasta a.-amiloz ve amilopektin ad ında 2 yapı sal formda bulunmaktad ı r. 

Bunlardan a-amiloz suda çözünmez fakat su emerek miseller haline gelebilir ve iyot ile 
muamele edilirse koyu lacivert ya da siyah bir renk meydana getirir. 

Benedikt çözeltisinin özellikleri: 
Ş ekerin ay ı racı d ı r. Ş eker bulunan bir ortama ilave edilip kaynat ı ldığı nda petrol 

mavisi olan rengi, şekerin çok olduğu ortamda kiremit k ı rmızı s ı , şekerin az olduğu 
ortamda ise zeytin ye ş iline dönüşür. 

Sebebi: Benedikt ay ırac ı  bazl ı  ortamda bak ı r sitrat çözeltisidir. Bu çözelti petrol 
mavisi rengindedir. Bir tüp içerisinde aldoz veya ketoz cinsinden bir ş eker, benedikt 
ayı rac ı  ile kaynat ı lırsa, benediğ in yap ı s ındaki +2 değ erlikli bak ır, +1 değerlikli bakı ra 
indirgenir. Bu +1 değ erlikli bak ır kiremit k ırm ızı s ı  renginde olup, ortamda az miktarda 
ş eker bulundu ğunda zeytin ye ş ili bir renk tonu gösterir. 

-H- 	 ı sı 	+ 
Aldoz veya ketoz şekeri + 2Cu sitrat + NaOH (benedikt) * Cu20 + 2H20 + şeker asidi 
tuzu 

1. 10 ml lik bir mezür al ı p, içine 2 ml tükrük salg ı sı  biriktiriniz (Tükrüğün köpük 
k ı sm ı  hariç, yoğun sı v ı  k ısm ı  tam 2 ml olmal ıd ı r). 

2. Üzerine 8 ml dam ı t ık su ilave edip, toplam 10 ml hacminde pityalin (a-a ırlilaz) 
enzim çözeltisi haz ı rlayı nı z. Bu çözelti tüm s ınıf için 2 ayr ı  mezürde 
haz ı rlanacak ve tüm gruplar bu stokdan kullanacakt ı r. 

3. 4-5 adet lam al ı p, her birisinin üzerine aral ı klı  olarak yan yana 3 damla iyot 
çözeltisi damlat ı mz. 

4. Bir deney tüpüne 6 ml ni şasta çözeltisi koyunuz. 
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5. Bu deney tüpünün üzerine enzim çözeltisinden 0.5 ml ilave edip toplam hacmi 
6.5 ml yap ını z. 

6. Enzim çözeltisini, ni şasta çözeltisinin üzerine ilave eder etmez, 30 saniye 
bekleyip, tüpteki kan şı mdan bir miktar al ı p, ilk iyot damlas ı n ın üzerine bir 
damla damlat ın ı z. 

7. Renk siyah ise bir 30 saniye daha bekleyip, ikinci iyot damlas ı na tüpteki 
çözeltiden yine bir miktar al ıp bir damla damlat ını z. 

8. Ş ayet renk yine siyah ise iyot kendi kahverengi rengini de ğ iş tirmeyinceye kadar 
30 saniye aral ıklarla damlatma i ş leınine devam ediniz. 

9. İyotun renginin de ğ işmediğ i anı  tespit edip, o ana kadar geçen süreyi tayin 
ediniz. 

10. Pityalin (a-amilaz) enziminin reaksiyon h ı z ını  hesaplay ını z. 

RH(Reaksiyon H ı z ı ) : Kullan ı lan substrat miktanimp 
Reaksiyonun bitti ğ i süre (dk) 
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Deney 2.2.: Ya ğ  Sindirimi 

Teorik Bilgi: Besinlerle al ı nan _yağ lann büyük bir bölümü trigliserid olarak bilinen 
nötral yağ lardır. Trigliseridlerin her molekülü bir gliserol yap ı sı  ve üç yağ  asitinden 
meydana gelir. Nötral ya ğ lar hem hayvan hem de bitki kaynakl ı  besinlerde bulunur. 

Günlük beslenmede, az miktarda fosfolipid, kolesterol ve kolesterol esterleri de 
bulunmaktad ı r. Fosfolipidler ve kolesterol esterlerinin yap ı sında yağ  asidi bulunduğu için 
bunlar yağ  olarak da kabul edilebilir. Kolesterol ise ya ğ  içermeyen sterol bile ş iğ i olmas ına 
rağmen, fiziksel ve kimyasal bak ımdan yağ  özelliklerini ta şı r, yağ lardan türer ve yağ lar 
gibi metabolize olur. Bu nedenle kolesterol beslenme yönünden ya ğ  olarak kabul edilir. 

Yağ lar ilk olarak midede gastrik lipaz (tribütiraz) ile az oranda sindirilir. Fakat bu 
oran sindirim aç ı sından hiçbir önem ta şı maz. Yağ lann as ı l sindirimi ince bağı rsakta 
gerçekle ş ir. Yağ  sindiriminde ilk basamak, yağ  taneciklerinin çok küçük globüllere 
ayrı larak, yağ  sindirimi gerçekle ştiren enzimlerin daha geni ş  bir yüzeye etki etmesini 
sağ lamakt ır. Bu saha yağ lann emülsiyon haline getirilmesi safhas ı  olup, karaciğ erin 
enzim içermeyen safra salg ı sı  ile gerçekle ştirilir. Safra salg ı smda yoğun olarak bulunan 
safra tuzlan esasen sodyumun iyonize tuzlan olup, emülsiyon olay ında önemli rol 
oynarlar. Safra tuzu moleküllerinin karboksil ve öteki polar bölümleri suda erir özellik 
taşı rken, sterol bölümleri ya ğda erir durumdad ır. Bundan dolayı  safra tuzlann ın yağda 
erir bölümleri, yağ  globüllerinin yüzeyinde erir, fakat tuzlann polar bölümleri d ış a doğ ru 
uzayarak çevredeki s ıvılarda erir. Bu etki ya ğ lann yüzey gerilimini önemli ölçüde azalt ır. 
Safra asitlerinin, ya ğ lan emülsiyon haline getiren etkisi yine safrada bulunan az 
miktardaki lesitinle (fosfotidil kolin) daha da art ıı -ı l ır. Sonuç olarak safra tuzlann ın yağ  
sindirimindeki görevi, yağ  moleküllerini daha küçük moleküllere mekaniksel olarak 
parçalayıp, enzimin etki etti ğ i yüzey alan ını  geniş letmek ve böylece sindirimi 
htzland ırmakt ır. İnce bağı rsağı n kanştıncı  hareketlerinin de etkisiyle ya ğ  globüllerinin 
çapı  yarıya inecek kadar küçüldüğünden, yağı n total alan ı  iki kat ına çıkacakt ı r. 

Yağ lann sindiriminde en önemli enzim, pankreatik s ıvıda bulunan pankreas 
lipazıdır. Bununla beraber, ince ba ğı rsağı n epitel hücreleri de az miktarda, enterik lipaz 
adında bir enzim içerirler. Her iki lipazda benzer şekilde yağ lar hidrolize eder. 

Mideden, ince bağı rsağı n ilk bölümü olan duedonuma (12 parmak bağı rsağı ) 
geçen yağ lar, ayn ı  anda buraya &al ınan safra tuzlan tarafindan parçalanmaya ba şlar. Bu 
olay bir sindirim olay ı  olmayıp, lipolizis olarak adland ınfir. Emülziyon halindeki yağ lar, 
yağ  darrı lacıklan (globüller) halindedirler. İnce bağı rsağa salmmış  olan pankreatik lipaz ın 
etkisiyle sindirilmeye ba ş layan yağ lar sonuçta serbest yağ  asitleri ile monogliseridlere 
parçalarnrlar. Fakat çok küçük bir bölümü de sindirilmeden digliserid halinde kal ır. 
Trigliseridlerin hidrolizi reversibl bir olayd ır. Bu nedenle sindirilen yağ lann yakınında yağ  
asitlerinin ve monogliseridlerin birikmesi, sindirimi bloke eder. Fakat safra tuzlan, ya ğ  
asitlerini ve monogliseridleri, sindirilen yağ lann yanından hızla uzakla şt ınr. 
Trigliseridlerin sindirimi s ırasında serbest yağ  asitleri ve monogliserid olu şur oluşmaz 
bunlar misellerin yağ lı  bölümlerinde erirler ve sindirimin bu son ürünleri, sindirilmekte 
olan yağ  globüllerinin yan ından derhal uzalda ştınlır ve sindirim i şlevi kesintisiz derler. 
Safra tuzlan aynı  zamanda, yağ  asitlerini ve monogliseridleri ta şı yan bir transport ortam ı  
olarak da görev yaparlar. Safra tuzlan olmasayd ı , yağ  asitleri ve monogliserid, epitel 
hücrelerinin firçams ı  kenarında erimeyen durumda bulunurlard ı . Yağ  asitleri ve 
monogliserid işte buradan absorbe olurlar. Bu maddelerin f ırçamsı  kenara ta şı nmasıyla, 



safra tuzlan yeniden ba ğı rsak lümenine geçerler ve ayn ı  şekilde yeniden görev yaparlar. 
Safra tuzlan bu şekilde ince bağı rsag ı n ilk kı sm ı  olan duedonuma salgılanı p, jejenum (ince 
bag ı rsağı n orta k ı sm ı) ve ileum (ince bag ırsağı n son k ı sm ı ) dan geçtikten ve görevini 
bitirdikten sonra, yakla şı k % 90' ı  geri emilerek kana verilir. Vena portae (karaci ğ er ana 
toplar damar ı) yoluyla karaciğ ere getirilirler ve tekrar kullan ılmak üzere salg ı lanmayı  
beklerler. Bu olaya safra tuzlann ı n entero-hepatik dola şı mı  ad ı  verilir. 

Besinlerle alman kolesterol esterleri ve fosfolipidlerin sindirimi ise biraz farkl ı d ı r. 
Besinlerle al ınan kolesterolün ço ğu, serbest kolesterolün bir mol yağ  asidi ile 
birleş mesinden olu ş an kolesterol esterleri ş eklindedir. Fosfolipidler de moleküllerinde ya ğ  
asidi ta şı rlar. 

Kolesterol esterleri ve fosfolipidler, pankreas salg ı s ındaki lipaz ile serbest ya ğ  
asitlerine parçalan ırlar. Kolesterol ester hidrolaz, kolesterol esterlerini hidroliz eder, 
fosfolipaz A ise fosfolipidleri hidroliz eder. 

Safra tuzu miselleri, ya ğ  asitleri ve monogliserid de oldu ğu gibi serbest kolesterol 
içinde ta şı ma görevini yürütürler. Safra tuzlan olmadan, kolesterol absorbe olamaz. 
Monogliseridlerin de % 60 gibi bir bölümü sindirilip absorbe edilebilir. 

Yağ  sindirimi sonucu, yağda eriyen vitaminlerinde (A, D, E, K) vücutta kullan ımı  
gerçekle ş tirilir. 

Amaç: Süt yağı n ı n pankreatik lipaz ile sindiriminin ve bu sindirime safra 
tuzlannm etkisinin incelenmesi. 

Materyal: Süt, fenol kı rmı zı s ı , taze pankreatin çözeltisi, NaOH (0.01M) 
çözeltisi, safra tuzu, dam ıt ı k su, tüp, porttüp, pipet, damlal ık, ben ı nari (s ıcak su 
banyosu), derece. 

Metot: 
Fenol kı rm ız ısı : İ ndikatör bir boyad ır. İndikatör boya, asidik, bazik ve nört 

ortamlara ilave edildilderinde göre kendi orijinal rengini de ğ iştiren boyad ı r. Fenol 
kırm ızı sı  asidik ortamda sar ı-turuncu, bazik ortamda bordo-pembe ve nötr ortamda ise 
kiremit kı rmızı s ı  bir renge dönü şür. Kendi orijinal rengi ise kiraz k ırmı zıs ıd ı r. 

I. Üç adet tüp al ı p, porttüpünüze yerle ş tiriniz. 
2. Her tüpün içine 4 ml süt ilave ediniz. 
3. Her tüp içindeki sütün üzerine 4 damla fenol k ı rmı zısı  damlat ıp, iyice 

çalkalay ı ruz. Ne renk olu şmu ş tur, neden? 
4. Daha sonra her tüpe 1.5 ml NaOH ilave edip, iyice çalkalaym ız. Ne renk 

olu şmuştur, neden? 
5. S ıras ı yla: 

1.Tüpe: Bir tutam safra tuzu (yar ı m leblebi hacminde) 
2.Tüpe: 1 ml pankreatin çözeltisi + bir tutam safra tuzu 
3.Tüpe: 1 ml pankreatin çözeltisi 

ilave edip, iyice kan ş t ınnı z. 

6. Tüpleri porttüpünüze koyunuz, 35-40 C° lik benmariye yerle ş tirip, 15-20 
dakika bekleyiniz. 



7. Bu süre sonunda porttüpünüzü benmariden al ı nız ve her tüpte gördü ğünüz 
rengi kaydediniz 

8. Bu renlderin olu şum sebeplerini aç ıklayını z. 
9. Deneyde NaOH çözeltisi neden kullan ı lmış tı r, açıklay ı nı z. 
10.Deneyde pankreatin çözeltisi neden kullan ı lmış tı r, aç ıklay ınız. 

26, 



DENEY 2.3.: Protein Sindirimi 

Teorik Bilgi: Besinlerle al ı nan proteinlerin hemen hepsi et ve sebze kaynakl ı d ı r. 
Bu proteinler birbirine, peptid ba ğ lanyla bağ l ı  uzun amino asit zincirlerinden meydana 
gelir. Her proteinir ı  özelliğ ini, protein molekülündeki amino asitler ile bunlann 
organizasyonlar ı  belirler.  

Proteinlerinde kendilerine özgü sindirim enzimleri mevcuttur. Proteinleri sindiren 
enzimlere proteaziar ya da proteolitik enzimler denir. Bu enzimler aktivasyon aç ı s ı ndan 
ortam pH 's ı, s ıcakl ığı  ve substrat konsantrasyonundan etkilenirler. Hepsinin optimum 
aktiflik gösterdiğ i bir pH ve sı cakl ık değ eri vard ı r. Bu enzimler son derece aktif 
olduklarından, salg ıland ıklan dokulara neden zarar vermedikleri dü ş ünülebilir. Bunun 
sebebi, proteolitik enzimlerin sindirim faaliyeti d ışı nda, inaktif enzim öncüleri (proenzirn-
zymogen) halinde bulunmas ı d ı r. Bunlar ancak protein substratlar ın ı n sindirimi 
aşaması nda, baz ı  aktivatör bile ş iklerinde etkisiyle aktif fonnlanna dönü şebilirler. 

En çok bilinen proteazlar pepsin, tripsin, kimotripsin, katepsin, renin ve papain 
dir. Örneğ in, pepsinin inaktif formu pepsinojen, tripsinin tripsinojen, kimotripsinin ise 
kimotripsinojen dir. 

Midenin protein sindiren enzimi olan pepsin, pH 2-3 de optimum aktiflik 
gösterirken, pH 5 in üzerinde tamamen inaktifdir. Bu nedenle pepsinin aktif olarak 
protein sindirimine kat ı labilmesi için mide simi= asit karakterli olmas ı  gerekir. Mide 
s ıv ı sı nın asit özelli ğini, mide bezleri tarafından yoğun olarak salg ı lanan hidroklorik asit 
(HCI) vermektedir. Bu asit oksintik (paryetal) hücrelerden salg ılandığ i zaman pH s ı  0.8 
civanndad ır. Fakat mide içeriğ i ile ve oksintik hücreler d ışı nda mide bezlerinden 
salgı lanan salg ı larla kar ış t ıktan sonra pH 2-3 değ erlerine yükselir. Bu ise pepsin aktivitesi 
için oldukça uygundur. Pepsin, besinlerle alman farkl ı  tipteki proteinlerin çoğunu 
sindirebilir. Pepsin aktivitesinin önemli bir özelliğ i, öteki sindirim enzimlerinden çok az 
etkilenen bir albüminoid olan kollejeni sindirmesidir. Kollejen ette bulunan, intersellüler 
bağ  dokusunun önemli bir komponentidir Sindirim kanal ındaki enzimlerin, ette bulunan 
hücresel proteinlere ula şı p, onu sindirebilmeleri için önce kollejen liflerinin sindirilmesi 
gereklidir. Bu nedenle midesinde pepsin aktivitesi zay ı f olan ki ş ilerin yediğ i et, sindirim 
enzimlerinin hücresel proteinlere eri şememesi sonucu, tam olarak sindirilemez. 

Pepsin protein sindirimini ba ş latmas ına rağmen, total protein sindiriminin en fazla 
% 10-30 kadar ını  sağ lar. Bu safhada proteinler, amino asitlerin aras ındaki bağ larm 
hidrolizi ile parçalanı r. 

Protein sindiriminin en büyük bölümü ince ba ğı rsaklarda, pankreas s ı vı smın 
proteolitik enzimlerinin etkisiyle ortaya ç ıkar. Proteinler mideden aynld ılclan s ı rada 
baş lı ca pepton, proteos ve büyük polipeptidler halinde bulunurlar K ı smen sindirilmi ş  olan 
bu ürünler, bağı rsağa geçer geçmez, pankreastan gelen tripsin, kimotripsin ve 
karboksipolipeptidaz enzimlerinin etkisiyle kar şı laşı r. Tripsin ve kimotripsin, protein 
moleküllerini küçük polipeptidlere parçalayabilir, karboksipolipeptidazlar ise daha sonra 
amino asitleri polipeptidlerin karboksil ucundan ay ı nr. 

İnce bağı rsaktaki firçams ı  kenar, villi epiteline ula şan dipeptidlerin kalan bağları nı  
ve öteki küçük polipeptidlerin son ba ğ ları nı  hidrolize eden ince ba ğı rsak epitelyal 
peptidaz enzimlerini ta şı r. Bu enzimler aminopolipeptidaz ve çe şitli dipeptidazlard ı r. 
Proteolitik enzimlerin tümü mide salg ı sı , pankreas salgı sı  ve ince ba ğı rsak epitelyal 
hücrelerinde bulunan enzimler, peptid bağ lann ı n hidrolizinde, peptid bağları= tipine 
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özgü aktivite gösterirler. Belirli amino asit çiftleri aras ı ndaki bağ lar enerji ve öteki fiziksel 
karakteristikleri yönünden birbirinden farkl ı d ır. Bu çe ş it bağ  tipleri için özel enzimler 
gereklidir. Bu ise proteolitik enzimlerin çok çe ş itli olmasın ı  gerektirir. 

Amaç: Proteolitik bir enzim olan pepsinin, bir protein substrat ı  üzerindeki 
sindirim aktivitesinin farkl ı  pH ortamlar ında incelenmesi. 

Materyal: Pepsin çözeltisi (0.004 lük), jelatin veya fibrin, HC1 çözeltisi (0.002 
lik), NaOH çözeltisi (0.01M), dam ıt ık su, tüp, porttüp, benmari (s ıcak su banyosu), cam 
kalemi, termometre, pipet. 

Metot: 

1. Üç adet deney tüpü alarak numaraland ı rını z. 
2. S ırasıyla: 

1.tfipe: Küçük bir parça jelatin (fibrin) + 2 ml dam ıtık su + 1 ml pepsin 
çözeltisi. 

2.tüpe: Küçük bir parça jelatin (fibrin) + 2 ml HCI çözeltisi + 1 ml pepsin 
çözeltisi. 

3.tüpe: Küçük bir parça jelatin (fibrin) + 2 ml NaOH çözeltisi + 1 ml 
pepsin çözeltisi 

ilave ediniz 
3. Tüpleri porttüpe koyarak, 35-40 C° lik benmari içine yerle ştiriniz. 
4. Yaklaşı k 15-20 dakika bekleyiniz. 
5. Bu süre sonunda tüplerinizi, porttüp ile birlikte benmariden ç ı kartma. 
6. Her bir tüpte gözledi ğ iniz sonuçları  nedenleriyle birlikte kaydederek, 

aç ıklayı nız. 
7. Yaptığı n ız bu deneyde pepsin çözeltisi yerine, pankreatin çözeltisi 

kullanabilirmisiniz? Ş ayet kullan ırsan ız deney sonuçlann ızda ne gibi 
değ iş iklikler meydana gelirdi, aç ıklayı n ı z. 

8. Böyle bir deneyin 90-100 C° ler aras ında yap ı lmas ı , deney sonuçlar ı nı  ne 
ş ekilde etkiler, aç ıklayınız. 

9. Böyle bir deneyde kullan ı lan substrat miktar ı  artt ınl ırsa deneyi ne ş ekilde 
etkiler, aç ı klayın ı z. 
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DENEY 2.4.: Enzim Faaliyetine S ı cakl ığı n Etkisi 

Teorik Bilgi: Enzimlerin katalizledi ğ i reaksiyonlarda, s ı cakl ığı n her 10 C° 
artmas ı na kar şı l ı k, enzimin reaksiyon h ızı  iki kat artmaktad ır. Hayvansal kaynakl ı  
enzimlerin maksimum aktivite gösterdikleri optimum s ı cakl ı k ortalama 40-50 C° ler 
aras ı ndad ı r. Bitkisel kaynakl ı  enzimlerde bu de ğ er biraz daha yüksek ve genellikle 50-60 
C° ler aras ı ndad ı r. Bu derecelerin üstünde enzimlerin s ıcaklığ a bağ l ı  olarak denatüre 
(yap ı sal bozulma) olma h ızı , enzimin reaksiyon h ı z ı  art ışı ndan daha süratli olduğu için 
enzim aktivitesi azalmaktad ır. Bu özellik enzimlerin protein karakterindeki yap ı sı ndan 
ileri gelir. 

Enzimlerin birço ğu ancak 60 C' nin üstünde denatüre olmaktad ır. Buna kar şı n 
s ıcak su kaynaklar ı nda bulunabilen baz ı  termofilik bakterilerden elde edilen enzimlerin 85 
C° de bile denatüre olmaks ızın aktivite gösterebildikleri saptanm ış t ı r. Fakat burada 
enzimlerin yüksek s ı cakl ı klarda tutulma süresi önemli bir rol oynamaktad ı r. Buna rağmen 
genelde, çok yüksek s ı cakl ıklar enzim aktivitesinin irreversbl (geriye dönü şümsüz) 
durmas ı na neden olurken, dü şük sı cakl ıklar ise reversbl (geriye dönü şümlü) etkili 
olmaktad ı r. 

Sonuç olarak, her enzimin optimum aktivite gösterdi ğ i b ı r sı caklık değ eri vard ır. 
Bu sıcaklığı n daha da artmas ı  veya azalmas ı , enzim aktivitesinde değ iş ikliklere neden 
olmaktad ır. 

Amaç: Amilaz enziminin farkl ı  sı cakl ık değ erlerinde, ni şastayı  hidroliz h ızı nı n 
(Reaksiyon Hızı -RH) saptanmas ı  ve h ız/s ı cakl ık grafiğinin çizilerek yorumlanmas ı . 

Materyal: Taze arnilaz çözeltisi, ni şasta çözeltisi, iyot çözeltisi, tüp, pottüp, 
mezür, pipet, beher, damlahk, lam, saat, termometre. 

Metot: 
Deneyde çal ışı lacak s ıcakl ık değ erleri: 

Oda s ı caklığı  (termometreden okuyunuz) 
Çeşme suyu s ıcaklığı  (termometreden okuyunuz) 
Vücut s ı cakl ığı  (37 C°) 
Ortalama 60-65 C° s ı cakl ık 
Kaynar su s ı caklığı  (100 C°1 

1. Her masa kendisi için belirlenecek tek bir s ıcaklık değ erinde çah şacaktır. 
2. Çalış mada önemli olan nokta, deneyin tamamlan ıp, reaksiyon hızını  

hesaplay ıncaya kadar deney tüpünüzün, size verilen s ıcaklık değ erinde 
oluşturduğunuz ortamda devaml ı  olarak tutulmas ıdır. 

3. Karbohidrat sindirimi deneyinde oldu ğu gibi taze bir anilaz çözeltisi 
hazı rlaymız. 
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4. Dört tane 1am al ı p, her birinin üzerine aral ı kl ı  olarak 3 damla iyot çözeltisi 
damlat ı nı z. (Iyot çözeltisi bu deneyde ne amaçla kullan ı lmaktad ır?) 

5. Temiz bir deney tüpüne 6 ml ni şasta çözeltisi koyunuz. 
6. Temiz ba şka bir deney tüpüne 0.5 ml enzim çözeltisi koyunuz. 
7. Temiz bir beher al ı p yarı s ına kadar su doldurarak, s ı cakl ığı nı  size verilen 

sıcakl ık değ erine getiriniz. 
8. Enzim ve ni ş asta çözeltisinin bulundu ğ u tüpleri beher içine dald ı np, 5 dakika 

bekleyiniz. 
9. Bu süre sonunda ni şasta çözeltisini, enzim çözeltisinin üzerine dökünüz. 

Böylece bu iki çözeltiyi bir tüp içerisinde toplanm ış  ve toplam hacmi 6.5 ml 
yapmış  olacaks ı nız. 

10.Bu dakikadan sonra enzim-substrat reaksiyonu ba ş layacakt ır. İ lk 30 saniye 
bekleyip, tüpteki son kan şı mdan bir damla alarak iyot çözeltisinin üzerine 
damlatı mz. 

11.Karbohidrat sindirimi deneyinde oldu ğu gibi nişastanın tamamı  parçalan ı ncaya 
kadar her 30 saniye aral ıklarla damlat ına i ş lemine devam ediniz. (Ni şastanı n 
tamamen parçaland ığı nı  nası l anlars ınız?). 

12.Nişasta tamamen parçaland ığı nda, bu ana kadar geçen süreyi tespit ediniz. 
13. Size verilen s ı cald ık değeri için Reaksiyon H ızını  (RH) hesaplay ı nız. 

Reaksiyon H ı z ı  (RP) --- Kullan ı lan substrat miktar ı  (m1) 
Reaksiyonun bitti ğ i süre (Dak.) 

14. Tüm masalardan farkl ı  sı caklık değerlerine ait reaksiyon h ızı  sonuçları nı  
kaydederek, h ı z/sıcaklık grafiğ ini milimetrik kağı da çiziniz. 

15.Bu grafikte dikey eksene (Y ekseni) reaksiyon h ızı  değerlerini, yatay eksene 
de (X ekseni) s ı cakl ık değ erlerini yazınız (Ş ekil:2.4.1.). 

16.Ç ıkaracağı na grafiğ in yorumunu çok iyi bir şekilde yaparak, tart ış ma. 
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DENEY 2.5.: Enzim Faaliyetine 	in Etkisi 

Teorik Bilgi: Enzim reaksiyon h ı zı , farkl ı  hidrojen iyonu konsantrasyonuna ba ğ l ı  
olarak değ i ş mektedir. Bir enzimin en aktif olduğ u pH değ erine o enzimin optimum pH s ı  
denir (Tablo:2.5.1.). Optimum pH n ı n her iki tarafinda enzim aktivitesi azalmaktad ı r. Çok 
uç noktalarda ise enzim ya inaktive olmakta ya da denatüre olmaktad ı r. Bu sebeple enzim 

çalış malar ı nda pH yı  optimumda sabit tutmak veya en az ı ndan hidrojen iyonu 

konsantrasyonunu uygun düzeyde tutmak için tampon çözeltiler kullan ılmaktad ı r. 
Optimum pH çe ş itli ko şullara bağ l ı d ır. Bu ko şullar ı , kullanı lan tamponun cinsi, özel 

substrat ı n yap ı s ı  ve enzimin elde edildi ğ i kaynak olarak s ı ralamak mümkündür. 

Enzimlerin pH eğ rileri her zaman çan e ğ risi şeklinde değ ildir, Örnegin tripsin pH ya bağ l ı  
olarak çan şeklinde bir eğ ri göstermektedir. Pepsinin pH e ğ risi yar ım çan şeklinde, 

kolinesteraz ı n ise sigmoid şekillidir. Bunlara kar şı l ı k bir bitki proteaz ı  olan papain enzimi 

ise her pH değerinde aktif oldu ğundan pH eğ risi düz bir çizgi göstermektedir 

( Ş ekil:2.5.1.). Hidrojen iyonu konsantrasyonu (pH) e ğ rileri elde edilirken, enzimin 

doymu ş  substrat konsantrasyonundaki aktivitesi ölçülür. In vitro ko şullarda her enzimin 

gösterdiğ i pH nın hücre içinde de mevcut olmas ı  şart değ ildir. Çünkü hücre içinde 

binlerce enzim bir düzen dahilinde çal ış makta ve metabolik olaylan düzenlemektedir. 

Tablo: 2.5.1. Baz ı  enzimlerin kaynaklar ı na bağ l ı  optimum p11 aral ıklan. 
ENZİM KAYNAK SUBSTRAT Pil 

Amilaz Tükrük Bezi Nişasta 5.6-7.2 

Lipaz Pankreas Yağ  7.0 

Pepsin Gastrik Mukoza Ovalbumin 1.5-2.5 

Tripsin Pankreas Kasein 8.0-11.0 

Katalaz Karaciğ er Hidrojen Peroksit 6.3-9.5 

Dipeptidaz İ nce Bağı rsak Glisilleusin 7.3-8.1 

Renin Gastrik Mukoza Kasein 5.5-6.5 

Amaç: Amilaz enziminin farkl ı  pH değ erlerinde, ni şastayı  hidroliz hı zının 

(Reaksiyon H ı zı -RH) saptanmas ı  ve hız/pH grafi ğ inin çizilerek, yorumlanmas ı . 

Materyal: Taze amilaz çözeltisi, ni şasta çözeltisi, taze tampon çözeltiler, tüp, 

porttüp, mezür, pipet damlal ı k, tam, saat. 

Metot: 
Deneyde kullan ı lan farkl ı  p11 değerlerindeki tampon çözeltiler: 

Tampon A: (pH 5.5) 
Tampon B: (pH 6.5) 
Tampon C: (pH 7.5) 

Tampon D: (pH 8.5) 
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Bu çözeltiler, KH2PO4 (0.1M) ve K2HPO4 (0.1M) tamponlar ı nın belirli 
oranlarda kan ştınlmas ıyla elde edilmiş lerdir. (Bkz. Fizyolojik Eriyikler, Boyalar, Tampon 
Çözeltiler ve Temizleme Solüsyonlar ı ) 

1. Karbohidrat sindirimi deneyinde olduğu gibi taze amilaz çözeltisi haz ırlayını z. 
2. Her masa kendisi için belirlenecek olan tek bir pH de ğerinde çalış acakt ır. 
3. Üç adet lam üzerine iyot çözeltisi damlalar ını  haz ı rlay ı n ız (her lam üzerine 3 

damla, toplam 9 damla). 
4. Temiz bir deney tüpüne 6 ml ni şasta çözeltisi, 1 ml size verilen tampon çözelti 

ve 0.5 mi enzim çözeltisi ilave ediniz. Böylece toplam hacim 7.5 ml olacakt ır. 
5. Bu dakikadan sonra kulland ığı nız pH ortam ında, amilaz enziminin ni şastay ı  

hidroliz reaksiyonunu takip edeceksiniz. 
6. Bunun için 4. basamağı  hazı rlad ı ktan sonra 30 saniye bekleyip, tüpten bir 

damla alarak lam üzerindeki ilk iyot damlas ımn üzerine damlatm ız. Ne renk 
oluştu? 

7. Karbohidrat sindirimi deneyinde oldu ğu gibi nişasta tamamen parçalan ıncaya 
kadar her 30 saniye aral ıklarla bir sonraki iyot damlas ıyla devam ederek, 
damlatma iş lemini sürdürünüz. (Ni şastanın parçaland ığı nı  nasıl anlars ımz?) 

8. Nişasta tamamen parçaland ığı nda, bu ana kadar geçen süreyi tayin ediniz. 
9. Size verilen pH değ eri için Reaksiyon Hızını  (RH) hesaplay ını z 

Reaksiyon Hı zı  (RH) = Kullan ılan substrat miktar ı  (m1) 
Reaksiyonun bittiğ i süre (dak.) 

10. Tüm masalardan, farkl ı  pH değ erlerine ait reaksiyon h ızı  sonuçlarını  
kaydederek, h ız-pH grafiğ ini milimetrik ka ğı da çiziniz. 

11.Bu grafikte, dikey eksene (Y) reaksiyon h ızı  (RH) değerlerini, yatay eksene 
(X) ise pH değ erlerini yazınız 

12. Çıkardığı nız grafiğ in yorumunu çok iyi bir ş ekilde yaparak, tarn şı ruz. 
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DENEY 2.6.: Salyangozda Sindirim Faaliyetinin incelenmesi 

Teorik Bilgi: Salyangozda yemek borusunun arka k ı sm ı nda ş işkin bir kursak 
mevcuttur. Bunun her iki yan ı nda ise bir çift büyük tükrük bezi uzan ır. Bu bezden 
ayrı lan kanallar ön tarafta yutak ile birle ş ir. Hafif kıvrı ml ı  bir yap ı  gösteren mide, 
hepatopankreas ad ı  verilen orta barsak bezleri içine k ısmen gömülmü ş  durumdad ır 
(Ş ekil:2.6i). Bu bezin salg ı sı  kursak bölgesinde biriktirilir. Barsak uzun dar bir boru 
şeklindedir. Tükrük bezlerinin salg ı s ı  baş l ı ca amilaz ve müsindir. Müsin yap ış kan, 
protein karakterinde olan bir salg ıdı r. Orta barsak bezlerinin öz suyunda ise ya ğ lar) ve 
selüloz, sakkaroz, maltoz ve ni ş asta gibi karbonhidratlan sindiren enzimler bulunur. 
Proteinleri sindiren bir proteaz bu s ıv ı  içinde bulunmaz. Protein sindirimi, besinlerin 
emilime uğ radığı  orta barsak bezinde meydana gelir. 

Salyangozda kursak öz suyunun elde edilmesi: 

Uygulamadan 24 saat önce 4-5 adet yeti şkin iri salyangoz (Helix pornatia), temiz 
bir kavanoz içine konur. Kavanozun içi tamamen su ile doldurulup, a ğz ı  bir mantarla 
hava almayacak şekilde kapat ı l ı r. Su osmoz ile vücuda gireceğ inden hayvan ş i şer ve 
kendini kabuk içine çekemez. Hayvanlar bu durumda iken kabuklar ı  kı smen kesilerek 
veya k ırılarak uzakla ş tırı l ır. Salyangoz bu haliyle bir mantar üzerine i ğ nelenir. Manto 
vücuda yap ış mış  olduğu kenardan makasla kesilerek bir tarafa yat ırı l ır. Sindirim 
kanal ın ı  ortaya ç ı karmak için ba ş  bölgesinden arkaya doğ ru bir kesim yap ı l ır. Bu kesim 
şekilde, salyangoz üzerinde noktal ı  çizgilerle gösterilmi ştir (Ş ekil:2.6.2.). Bu kesimle, 
vücut çeperi iki yana yat ırı lırsa sindirim kanal ı  ortaya ç ıkar. Kesime devam edilerek 
sindirim kanal ı , yutaktan ve kursa ğı n mümkün olduğu kadar mideye yakın bir 
bölgesinden kesilerek bir petri kab ına al ınır ve kursağı n içeriğ i boşalt ı lır. 

Bir salyangozun diseksiyonu yukar ı da anlat ı ldığı  şekilde yap ı labileceğ i gibi 
uygun bir ortamda salyangozun kloroform buhanna tutulmas ı yla da yap ı labilir. 

Amaç: Salyangoz kursak öz suyu ile selüloz, tükrük bezi salg ı sı  ile nişasta 
sindiriminin gözlenmesi. 

Materyal: Bahçe salyangozu (Helix pomatia), iyot çözeltisi, ni şasta çözeltisi (% 
0.5), saf su, meyve çekirde ğ i, Elodea, petri kab ı , cam kaplar, pipet, tüp, lam, lamel, 
filtre kağı dı , makas, çekiç, mantar levha, mantar t ıpa, kavanoz, toplu iğne, jilet ya da 
çak ı . 

Metot: 

a- Kursak öz suyu ile selüloz sindirimi: 

1. Bir lam üzerine meyve çekirde ğ inin endosperminden jiletle al ı nmış  bir kesit 
koyunuz. 

2. Bunun üzerine bir damla kursak öz suyu damlatarak lamel ile kapat ınız. 
3. Preparat ı  bu haliyle, taban ı  ı slatı lmış  bir filtre kağı dı  ile kaplanmış  petri 

kab ına koyup, kapağı nı  kapat ı n ı z. 

35 



4. Kontrol denemesi için ayn ı  ş ekilde haz ı rlanm ış  fakat kesit üzerine kursak öz 
suyu yerine saf su damlat ı lmış  başka bir preparat ı  ayn ı  kap içine koyunuz. 

5. Ertesi gün iki preparat ıda mikroskop alt ında kontrol ettiğ iniz zaman, sulu 
preparat ı n hiç bozulmam ış  olduğunu, kursak öz suyu ile örtülü preparatta ise 
selüloz zarlar ı n eridiğ ini göreceksiniz. 

Not: Bu denemede meyve çekirde ğ i yerine Elodea gövdesinden al ı nmış  ince 
kesitleri de kullanabilirsiniz. 

b- Tiikriik bezi salg ısı  ile nişasta 

I. Salyangozun tükrük bezlerini kanallar ı  ile birlikte, sindirim kanal ı ndan 
ay ırıp, bir petri kab ı  içine al ı n ı z. 

2. Üzerine 5 ml saf su ilave ederek eziniz. 
3. Elde ettiğ iniz ekstrat ı  bir tüpe koyunuz. 
4. Bu tüpün içine 3-4 damla iyot çözeltisi ile koyu mavi-siyah renge boyanm ış  

% 0.5 lik ni şasta çözeltisinden 0.4 ml ilave ediniz. 
S. Bir süre sonra ni şastan ın parçalanmas ı  ile koyu mavi-siyah rengin 

kaybolduğunu göreceksiniz. 

Sorular: 

I. Niş asta sindirimi sonucu, ni ş astaya ne olmu ş tur, koyu mavi-siyah renk neden 
kaybolmuştur? 

2. Size göre ni şasta sindiriminde tüpteki ekstratta enzim aktivitesi var m ı d ı r, 
şayet varsa ne tip bir enzim vard ır? 

3. Meyve çekirdeğ i endosperminde selüloz zarlar ı  eriten nedir? 
4. Her iki deneyde de s ı cakl ığı , sonuçlar ı  etkileyebilecek bir faktör olarak 

kullanabilirmiyiz? 
5. İkinci denemede ni ş asta yerine yumurta albumini ya da fibrin kullanabilir 

miyiz? 

36 



Ş ekil:2.6. 

Ob 

Salyangozda sindirim kanal ı . Y-yutak, K-kursak, Tb-tükrük bezleri, Ob-
ortabarsak bezleri(hepatopankreas), M-mide, B-barsak (Schlieper'e göre Ba ş oğ lu ve 

Öktem'den) 

--Mk 

Kabuğu ç ı kar ı lm ış  salyangozun sol üst taraftan görünü şü. Manto zar ı  kesilerek 
yana al ı nm ış . P-pneumostom (solunum aç ı kl ığı ), Mk-kesilen manto kenar ı , Mb-manto 

bo ş luğ u zemini, Sb-son barsak, A-anüs, Bo-bo şalt ı m organ ı  aç ı kl ığı , Ak-akciğ er 
damarlar ı , Kç-kesit çizgisi (Jordan ve Hirsch'ye göre Ba ş oğ lu ve Öktem'den) 
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BÖLÜM: 3 

KAN FİZYOLOJ İ S İ  
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KANIN NORMAL IÇERIĞI 

K ı rm ı z ı  Kan Hücreleri (Red Blood Cell=RBC) Eritrosit 

Erkek: 4.2-6.0 milyon/mm 3 
 Kadı n: 4.0-5.2 milyon/mm3  

Beyaz Kan Hücreleri (White Blood Cell=WBC) Lökosit 

Genel: 5.000-10.000/mm 3  
Ayr ı nt ı l ı : 
Nötrofı l: % 60-70 
Eozinofil: % 1-4 
Bazofil: % 0-0.5 
Monosit: % 2-6 
Lenfosit: % 20-30 

Trombosit: 150.000-350.000/mm 3  

Hemoglobin (M): 

Yeni doğ mu ş  bebek: 13.6-19.6 g/100 ml 
Bir ya şı ndaki bebek: 11.0-13.0 g/100 ml 
On yaşı ndaki çocuk: 11.5-14.8 g/100 ml 
Yeti şkin erkek 	: 13.5-18.0 g/100 ml 
Yeti şkin kad ı n 	: 11.5-16.4 g/100 ml 

Hematokrit: 

Erkek: % 35-50 
Kad ı n: % 32-43 

Ortalama eritrosit hacmi (MVC): 85-93 pm 3  

Ortalama eritrosit hemoglobini (MCH): 27-32 ng 

Ortalama eritrosit konsantrasyonu (MCITC): % 35-38 
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Sedimentasyon (ESR): 

Erkek: 4 mm/saat 
Kad ı n: 6 mm/saat 

Kan hacmi: 

Erkek: 75 ml/kg 
Kad ı n: 67 ml/kg 

Ferritin: 

Erkek: 20-300 ng/ml 
Kad ın: 20-120 ng/ml 

Eritrosit sedimentasyonu (Westergreen metodu): 

Erkek: 0-13 mm/saat 
Kad ı n: 0-20 mm/saat 

Total kan proteini: 6.0-8.0 g/100 ml 

Albumin: 3.5-5.5 g/100 ml 

Globulin: 2.3-3.5 g/100 ml 

Fibrinojen: 150-400 mg/100 ml 

Kolesterol: 

Erkek: 150-280 mg/100 ml 
Kad ı n: 150-265 mg/100 ml 

HDL-Kolesterol: 

Erkek: 41-59 mg/100 ml 
Kad ı n: 48-75 mg/100 ml 

1,DL-Kolesterol: 40-150 mg/100 ml 
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Trigliserid: 

Erkek: 40-140 nıg/100 ml 
Kad ı n: 60-165 mg/100 ml 

Fosfolipidler: 60-350 mg/100 ml 

Sodyum: 137-146 mE/L 

Potasyum: 3 5-5 2 mE/L 

Klor: 98-107 mE/L 

Kan pH s ı  (arter): 7.35-7.45 

Amilaz: 600-1600 Ü/L 

Lipaz: < 1.5 Ü/mL 

Transaminazlar: 

SGOT (AST) 

Erkek: 8-46 Ü/L 
Kad ı n: 7-34 Ü/L 

SGPT (ALT) 

Erkek: 7-46 Ü/L 
Kad ı n: 4-35 0/L 

Vitamin gruplar ı : 

A-Vitamini: 20-100 p.g/d1 
Bl-Vitamini (Tiamin): 5.3-7.9 ıı g/d1 
B2-Vitamini (Riboflavin): 3.7-13.7 ıı g/d1 
B 12-Vitamini (Siyanokobalamin): 200-1100 pg/ml 
C-Vitamini (Askorbik asit): 0.2-2.0 mg/dl 
D-Vitamini: 16-120 mg/dl 
E-Vitamini (ct-tokoferol): 4-19 p.g/d1 
Karoten: 40-180 mg/dl 
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TeMel Antikoazulan Maddeler 

1. lleparin: 1 mrde 500 ünite olacak sekilde serum fizyoloiikle suland ı rd ı r. Bu erivik 
eniektöre cckiliq bosalt ı l ı rsa.. eniektore al ı nacak kan ın p ı ht ı lasmas ı  e ımellenir. 

2. Sudyurn Sitrat: 1 hacim %3.8 lik sodvum sitrat. 5 hacim kanla kar ı st ı r ı l ı rsa 
mht ı lasma önlenir. Kan bankalar ı nda 1 hacim %3.2 lik sodvum sitrat. 6.5 hacim 
%5.4 lük dekstroz ve 5 hacim kan kar ı st ı r ı larak 4-5 C°de saklanmaktad ı r. 

3. Etilendiamin tetra asetat( ED'FA): 1 mu' ı  1 ml kan ı n n ı htı lasmas ı n ı  önler. 1 umm 
EDTA , 100 mi dam ı t ı k suda eritilerek, 0.5 ml al ı n ı rsa bu erivik kurutuldu:QU zaman 
5 ml kan ı n o ı ht ı lasmas ı m önler. 

Plazma ve Serum 

P ı ht ı lasmas ı  önlenmis kan 2000-3000 deyirli (rom) bir santrifnide 30-45 dakika 
cevrilirse plaz ına, mht ı lasm ı s kan ayn ı  sekilde santrifüi edilirse serum elde edilir. 

P ı ht ı lasma faktörlerinden yoksun olan kana defibrine kan, hücresel 
bilesenlerinden yoksun kana nlazma, hem hücresel bilesenler hem de p ı ht ı lasma 
faktörlerinden yoksun kana ise serum ad ı  verilir. 

Pthttlastna Faktörkrj 

Faktör I: Fibrinojen 
Faktör H: Protrombin 
Faktör III: Doku tromboolastini (Doku faktörü) 
Faktör IV: Kalsivum 
Faktör V: Proakselerin: labil faktor,Ae-globulin: Ac-G 
Faktör VII: Serum nrotrornbin konversiyon akseleratodi Prokonvertin SPCA; stabil 
faktör 

Faktör .MIII: Antihemofilik faktör: AFIF: antihe ırıofı lik olobulin AHG: antihemofilik 
fâktrir A 

Faktör IX: Plasma trombonlastir ı  komnonenti: PTC: Christmas faktör; antihemof ı lik faktör 1(4 

Faktör X: Stuart faktörü: Stuart Prower Factor 
Faktör XI: Plazma trombonlastin antesedan: PTA.: antihemof ı lik faktör C 
Faktör XII: Hageman faktörü 
Faktiir ,Y.IFF 	stabilize eden fAkth ı - 
Trombositler 
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KONU 3.1.: Kan Alma 

Kan testlerinde incelenecek olan kan damardan, parmak ucundan, topuktan veya 
kulak memesinden al ınabilir. Ş ayet yap ı lacak test için az miktarda kan gerekiyorsa (1-3 
damla) parmak ucu, topuk ya da kulak memesi uygundur. Daha fazla kan gerekiyorsa o 
zaman damardan alma zorunlulu ğu vard ı r ( Ş ekil: 3.1.1-3.1.2). 

Soğukla kalm ış  bir ki ş iden kan almadan önce eller bir süre ilik suda tutularak, 
damarlar ın gevşemesi sağ lanmal ı d ır. Parmağ a dipten öne doğ ru masaj yap ı larak kan ın 
uç kı s ı mda toplanmas ı  sağ lanır. Delinecek bölge alkolle iyice temizlenerek kurumas ı  
beklenir. Stern lanset iğneler kullamlarak parmak delinir. İ lk çıkan damla temiz bir 
pamukla silinir, sonra gelen 2-3 damla kan al ı nır. 

Damardan kan alma i ş lemi daha dikkat isteyen bir uygulamad ır. Kiş i oturtulmal ı  
veya en iyisi yat ırı lmalıdır. Kol dirseğ in biraz üzerinden elastik bir bağ  ile (turnike) 
bağ lanmal ı  ve kan verecek ki ş i elini sıkı  bir yumruk yapmal ı dır. Bu sayede kan 
damarlar ı nın kol yüzeyinde daha görünür bir şekilde belirginle şmesi sağ lanır. Kan 
genellikle dirsek içi damarlardan al ı nsa da bazen bilekteki damarlar ında bu amaç için 
uygunluğu bilinmektedir. Uygulamada önce deri % 70 lik alkolle iyice temizlendikten 
sonra iğne tam damar yönünde tutularak damar içine girilir. Sağ  elin işaret parmağı  ile 
iğnenin dip k ısmın ın şı rıngadan kurtulmamas ı  için tutulur. Sol elle de şı rınga pistonu 
hafif hafif çekilir. Çekmekte bir zorlanma olursa piston kendi çevresinde döndürülür, bir 
taraftan da çekmeye devam edilir. Kan yeterli miktarda al ınd ıktan sonra, kan ı  al ınan 
kiş iye eli açt ırı lır, turnike çözülür ve iğne yerinden ç ıkarı l ır. iğne yerine etil alkollü 
pamuk bast ınlarak, birkaç dakika beklenir. Kan çekilmi ş  şı nngan ın iğnesi çıkarı lır, 
kanın yar ı sı  antikoagulanth (ör. okzalatl ı) deney tüpüne, diğer yar ı sı  da temiz ve kuru 
başka bir tüpe aktanl ır. Antikoagulantl ı  tüpe kan al ın ır al ınmaz, tüp alt üst edilerek iyice 
kanştınlır. Bu tüpteki plazma ile di ğer tüpteki serum gerekli testlerde örnek olarak 
kullan ı l ır. 

Ş ayet küçük çocuklardan kan al ınmas ı  gerekiyorsa çok daha dikkatli ve titiz 
olunmalıdır. Bunun en önemli nedeni, küçüklerin bu i ş leme karşı  tepkilerinin fazla 
oluşudur. Eğ er az miktarda kan al ınacaksa, steril lansetle çocu ğun topuk veya ayak ba ş  
parmağı n ın altından girilerek kapiller tüplere kan çekilir, ufak bir alevde tüplerin birer 
ucu ısıtı lıp kapat ılarak, santrifüjde çevrilir. Bu kapiller tüplerdeki plazma, çöken kan 
seviyesinden tüplerin k ınIrnas ıyla bir deney tüpüne aktanlarak kullan ı lır. Eğer plazma 
yerine serum gerekiyorsa o zaman antikoagulantl ı  basit kapiller tüpler kullan ı lmal ı d ı r. 
Al ınacak kan miktar ı  fazla ise o zaman damara girilmelidir. Bunun için ekstemal 
jugüler venadan, alkolle iyice temizlendikten sonra kan al ınır. 

Hayvanlardan kan al ı nırken, Kulak kepçesinin d ış  yüzü t ıraş lanıp keskin bir 
lansetle çizilerek kan al ınabildiğ i gibi boyun bölgesindeki tüylerin de t ıraş lanmas ıyla, 
arter kan ı  al ınabilir. İbikli hayvanlarda ise (ör. tavuk, horoz vb.), ibi ğ in son ç ı kıntı s ı  
kesilerek,buradan ç ıkan kan deney amaçl ı  kullanı labilir. 
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Ş ekil 3.1.1 

Francke i ğ nesi ile parmak ucunun delinmesi (Gökhan ve Emiro ğ lu'ndan) 
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Ş eki1:3.1.2 

insanda venadan kan al ı nmas ı  (Gökhan ve Emiroğ lu'ndan) 
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DENEY 3.2.: Hayvan Kan ı ndan Fibrin Elde Edilmesi 

Teorik Bilgi: Kan p ı ht ı la şmas ı n ın temeli, plazmada bulunan ve eriyebilen bir 
protein olan fı brinojenin, trombin tarafı ndan erimeyen bir protein olan fibrin haline 
dönüştürülmesidir. Trombin bir enzimdir, fakat kanda trombin halinde de ğ il, inaktif 
enzim formu olan protrombin halinde bulunur. Protrombinin aktive edilmesi ve trombin 
haline dönü şmesi için kalsiyum iyonuna ve baz ı  p ıht ı laşma faktörlerine ihtiyaç vard ı r 
(Bakma: Pıiı tilaşı na faktörleri). 

Bir kan damar ı nda zedelenme olursa, önce trombositler buraya yap ışı rlar ve 
künıeleş irler, sonra fibrin te şekkül eder. Fibrin, ince iplikler halinde bir ağ  olu şturur. Bu 
iplikler çok yap ış kan olup, birbirlerine kan hücrelerine, dokuya yap ışı rlar ve 
hemostazis'i sağ larlar. Hemostazis, zedelenmi ş  kan damarlar ından, kan akmas ını n 
önlenmesi olay ı d ır. Fibrin iplikleri ve aralar ında tutunmu ş  olan kan hücreleri, p ıht ıy ı  
meydana getirirler. P ıhtı  bu sırada yava ş  yava ş  sı kış maya baş lar ve başlangı çtaki 
hacminin % 40' ı  kadar küçülerek, serum p ıht ı  d ışı na ç ıkar. Bu aktivite için kan ı n şekilli 
elemanlarından olan trombositlerin büyük önemi vard ı r (Bakma: Pıhtı laşma zaman ın ın 
tayini). 

Fibrini al ı nmış  kana defibrine kan ad ı  verilir. Bu kan, p ı htılaşmanın istenmedi ğ i 
durumlarda, farkl ı  amaçlar doğrultusunda kullan ı labilir. 

Amaç: S ığı r veya koyun kan ından fibrin elde edilmesi, incelenmesi, saklanmas ı  
ve deney materyali olarak kullan ı lması . 

Materyal: Orta boy konserve kavanozu, küçük tüp f ı rças ı  veya süpürge çöpleri, 
hayvan kan ı , gliserin. 

Metot: 

1. Orta boy bir konserve kavanozuna, koyun veya s ığı r kan ından, kesim 
sıras ında'/4 seviyesinde doldurunuz. 

2. Bu kanı  küçük tüp fı rças ı  veya süpürge çöpleriyle 5 dakika sürekli olarak 
kar ış tı rmız. Bir süre sonra fibrin tellerinin aynld ığı n ı  göreceksiniz. 

3. F ırça veya süpürge çöpü üzerindeki fıbrin tellerini akan suda y ı kad ıktan 
sonra görünü ş  ve rengini inceleyiniz. Y ıkama i ş lemini uzun süre yapmaya 
özen gösteriniz. 

4. Fibrini ayr ı lm ış  kanı , hemoliz deneyinde kan materyali olarak, fibrini ise 
protein sindirimi deneyinde protein substrat ı  olarak kullanabilirsiniz. 

5. Akan suda iyice y ıkanmış  olan fibrin, gliserin içinde + 4 C° de muhafaza 
edilebilir. 

Soru: 

1. Fibrini al ınm ış  ve al ı nmam ış  kanı tı  özelliklerini ara ş t ı r ı n ı z? 
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DENEY 3.3.: Hemoliz 

Teorik Bilgi: Alyuvar(eritrosit) men ı bran ı n ı n, herhangi bir sebepten dolay ı  
parçalan ı p, içindeki hemoglobinin d ış ar ı ya ç ı kmas ı  olay ı na hemoliz denir. Kan 
uyu ş mazl ığı , uygun olmayan kan nakilleri, mekaniksel zedelenmeler, donma ve 
çözülme, ı s ı , safra tuzlan, saponin, deterjanlar, lipid eriticiler, y ı lan zehirleri, bakteri 
toksinleri gibi faktörler hemolize neden olurlar. Bu gibi faktörlere hemolizinler denir. 
Hemoliz, canl ı  bünyesinde istenmeyen anormal bir metabolik bozukluktur. Alyuvarlar ı n 
hemoliz olmas ı  sonucu, geriye kalan k ı sm ı  hemoglobinsiz zar yap ı s ı ndan ibaret kal ır ve 
bu yap ı ya alyuvar hayaleti(ghost) ad ı  verilir. Alyuvar zar ı  yar ı  geçirgen(semipermeabl) 
bir özelliğ e sahip olduğundan, katyon ve iyon geçi ş ine izin verir. Katyon ve iyon 
konsantrasyonu zarn ı  hangi tarafı nda fazla ise su molekülleri o tarafa geçme 
eğ il imindedir. 

Normalde plasnıan ı n osmotik bas ı nc ı  alyuvarlar ı nkine eş ittir. Her iki ortamda 
bulunan iyon, molekül vb, parçac ıklann oran ı  birbirine e ş it olduğundan, plasma ile 
alyuvar aras ında su geçi ş i olmaz. İzotonik tuz çözeltilerinde alyuvar ı n biçim ve yap ı s ı  
korunduğ u halde, hipertonik ortamlarda su vererek büzülür, hipotonik ortamlarda ise su 
alarak ş i şer. A şı r ı  hipotonik ortamda bulunan alyuvarlarda ise hemoliz gözlenir. 
Hipotonik ortama kar şı  olan alyuvar direnci, insan ve çe ş itli hayvan alyuvarlarmda 
farkl ı d ı r. Ayn ı  zamanda bir canl ı da bulunan alyuvarlann tümünün hipotonik ortamlara 
kar şı  dirençleri de farkl ı d ı r. 

Zarlar ın bu özelliğ inden dolay ı  alyuvarlar hipotonik, hipertonik ve izotonik 
ortamlara konarak hemoliz s ı n ırlar ı  yani zar dayan ı ki ı i ığı (osmotik direnç-frajilite) 
ölçülebilir. Ş ayet bir organizmada a şı r ı  hemoliz meydana geliyorsa, bunun alyuvarlar ı n 
zar dayan ı kl ı l ığı nın azl ığı ndan m ı , yoksa hemoliz etkisi gösteren hemolizinlerden mi 
meydana geldi ğ inin ara ş t ı r ı lmas ı  gerekir. Kan ı nda alyuvar hemolizi olan bir ki ş ide 
hemolitik anemi görülebilir ve mutlaka tedavi edilmesi gerekir. 

Amaç: Çeş itli konsantrasyonlardaki sodyum klorür(NaC1) eriyikleri içine konan 
memeli alyuvariar ın ın zar dayan ı kl ı l ığı n ı n ve hemoliz s ı n ı rlar ın ı n belirlenmesi. 

Materyal: Fibrini al ı nm ış  memeli kan ı , NaC1(0.010 M), dam ıt ık su, tüp, porttüp, 
cam kalemi, pipet, damial ı k, beherglas. 

Metot: 
1. Kulland ığı n ı z memeli kanı n ı n hangi canl ıya ait olduğ unu kaydediniz. 
2. Porttüplüğünüze 11 adet tüp yerle ş tirip, 10' dan O' a kadar numaraland ır ı n ı z. 
3. Her tüpün içine, tabloda verilen miktarlarda sodyum kiorür ve su ilave ediniz 

(Tablo:3.3.1.). 
4. Her tüpe fı brini al ınm ış  memeli kan ı ndan 6 damla koyarak, homojen bir 

karışı m elde edinceye kadar hafifçe çalkalay ı n ı z. 
5. Tüplerinizi ışığ a doğ ru tutunuz. 
6. Tam hemoliz olan tüplerde çözelti rengi berrak k ı rm ı z ı d ı r, neden? Hemoliz 

görülmeyen tüplerde çözelti rengi bulan ı k k ırm ı z ı d ır, neden? Yar ı -hemoliz 
olan tüplerde çözeltinin rengi saydan ı -bulan ık aras ı  bir kı rm ı z ı d ı r, neden? 

7. Tam hemoliz, yar ı  hemoliz ve hemoliz olmayan tüpieri belirleyiniz ve bu 
tüplerdeki çözelti yo ğ unluğ unu kaydederek, metal iyonlar ı  konsantrasyonu 
bak ı m ı ndan nas ı l ortamlar olduklar ı n ı  belirtiniz. 
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TABLO 

Tü ■ no 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
NaC1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 0 mi 
H2O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Çözelti 
Yoğunluğu 
1000' de 

10 9 8 7 6 5 4 3 1 0 

Tablo: 3.3.1. Hemoliz, yar ı  hemoliz ve hemoliz olmayan tüplerdeki NaCl/H2O 
oranlar ı n ın haz ırlanmas ı  
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DENEY 3.4.: Kan Grupları  Tayini 

Teorik Bilgi: Ki ş iler aras ında kan nakillerinin (kan transfuzyonu) uygun bir 
şekilde yap ı labilmesi için verici ve al ı c ı  kan gruplar ın ın kan naklinden önce mutlaka 
bilinmesi gerekir. 

Kan gruplar ı n ı  belirleyen ana faktörler A ve B faktörleridir. AB ve O faktörleri bu 
ana faktörlere ba ğ lı  olarak belirlenir. Ana faktörlerin biyokimyasal yap ı sı  glikoproteindir. 
Bu yap ı  A ve B kan gruplarında aynı  olmasına rağmen fark glikoprotein yap ı sı n ın sonuna 
bağ l ı  şekerden kaynaklan ı r. A kan grubunda glikoprotein yap ı sın ı n sonuna bağ l ı  şeker N-
asetil galaktozamin oldu ğ u halde, B kan grubunda glikoprotein yap ı sı n ı n sonuna bağ l ı  
şeker galaktozdur. Bu iki şeker farkl ı  tip enzimlerle glikoprotein zincirinin sonuna 
bağ lanır. N-asetil galaktozamin şekerini bağ layan enzim, N-asetil galaktozaminil 
transferaz, galaktoz şekerini bağ layan enzim ise galaktozil transferazd ır. Kan ında N-asetil 
galaktozaminil transferaz enzirrlini ta şı yan kiş iler A kan grubundan, galaktozil transferaz 
enzimini ta şı yanlar ise B kan grubundand ır. Her iki enzimi de kan ı nda bulunduranlar AB 
kan grubundan, iki enzimi de kan ında taşı mayanlar O kan grubundand ırlar. O kan 
grubundan olanlarda glikoprotein molekülünün sonunda bulunan fukoz şekeri, fukozil 
transferazla ba ğ lanmış  olmas ına rağmen, kan nakillerinde uyu şmaı lık problemi 
yaratmad ığı ndan önem ta şı maz. 

Kan nakillerinin uygun bir şekilde yap ılabilmesi için aynı  gruptan antijen ve 
antikor yap ı ları n ın karşı  kar şı ya gelmemesi önemlidir. Aksi takdirde 
aglütinasyon(kümele şme ve çökme) reaksiyonu meydana gelir ve bunu alyuvar hemolizi 
izler. Antijen(aglütinojen) özellik alyuvarlann zar yüzeyinde bulunurken, 
antikor(aglutinin, antibadi, anti-faktör) özelli ğ i plasmada bulunur. 

Bu 4 temel kan grubundan farkl ı  olarak insanlarda Al ve A2 alt gruplar ı  vardı r. 
Bunlara bağ lı  olarak Al B, A2 B gruplar ı  olu şmuştur. A2 ve A2 B alt gruplar ı nda alfal 
antikoru, Al ve Al B alt gruplar ında ise alfa2 antikoru bulunur. Sonuncu antikorun en 
önemli özelliğ i A2 ve A2 B alt gruplar ı  ile reaksiyon vermedi ğ i halde, O grubu kanla çok 
ş iddetli aklütinasyon yapmas ıdır. Bu nedenle genel verici olan O grubundan bir kan Al ya 
da Al B grubundan bir ki ş iye kan verecek olursa ölüm meydana gelir. Bu bahsedilen alt 
gruplardan başka ayrıca M, N, MN, S, s, k, P gibi alt gruplar da vard ır. İnsan 
plasmas ında bu alt gruplar ı  çöktüren antikorlar olmad ığı ndan, kan nakillerinde bir 
uyu şmazl ık yaratmazlar. Bu alt gruplar kal ıtımla yavruya geçti ğ inden, adli t ıpta, genetikte 
ve babalı k tayininde önemli kriterlerden birisi olarak göz önüne al ı nırlar. A ve B kan 
grupları  belirleyen kal ı tsal özellik O kan grubuna bask ın durumdad ı r. 

A, B, AB ve O kan gruplar ının antijen ve antikor özelliklerini şu şekilde 
gösterebiliriz: 

Antijen(alyuvar zamda) Antikor(plasmada) 

A kan grubu 	 A 	 B 
B kan grubu 	 B 	 A 
AB kan grubu 	 A,B 
O kan grubu 	 ____ 	 A,B 
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O kan grubunun alyuvar yüzeyinde H tipi bir antijen vard ı r. Fakat kan nakillerinde 
antikor kar şı l ığı  olmad ığı ndan bir uyn şmazl ı k yaratmaz. Buna göre kan alma ve kan 
verme kurallar ı  şu şekilde gösterilebilir. 

Ald ığı  gruplar 	 Verdiğ i gruplar 

A kan grubu 	 A,O 	 A,AB 
B kan grubu 	 B4O 	 B,AB 
AB kan grubu 	 A,B,AB4O 	 AB 
O kan grubu 	 O 	 A,B,AB 4 O 

Buna göre AB kan grubu genel al ı cı , O kan grubu ise genel verici durumundad ı r. 
Yap ı lan istatistiklere göre insanlar ın genellikle %40 A, %20 B,AB ve %40 O kan 

grubuna sahip oldukları  saptanm ış tır. Türkiye'de ise A kan grubu %44, O kan grubu 
%33, B kan grubu %16 ve AB kan grubu ise %7 oran ında bulunmaktad ır. Bu oranlar 
farkl ı  ülkelere ve ırklara göre değ i ş im göstermektedir. 

Rh faktörü: Kan gruplar ı nın antijen ve antikor özellikleri göz önüne al ınarak 
yap ı lan kan nakillerinde de çoğu kez uyu şmazlık sorunlan ortaya ç ıkmış t ır. Bu 
problemler daha çok önceden kan nakli yap ı lmış  kiş ilerde, hamilelerde ve yeni doğun ı  
yapmış  kad ı nlarda görülmü ş tür. Bunun sonucu A, B, AB VE O kan gruplar ı  sistemi göz 
önüne alı narak yap ılan kan nakillerinin yetersizli ğ i saptanmış tı r. 

Rhesus cinsi maymunlar üzerinde yap ılan araş tırmalarda, meydana gelen 
bozuklukların Rh faktörtinden ileri geldi ğ i saptanmış tır. Rhesus maymunundan al ınan kan 
birkaç kez kobay ya da tav şana verildiğ inde, önceleri bir anormallik görülmemi ş tir. 
Sonraki kan nakillerinde kobay ve tav şan kanlar ında olu şan antikorlar nedeniyle 
aglütinasyon meydana gelmi ş tir. Kobay ve tav ş an kan ında aglütinasyon yapan ve Rhesus 
maymununun kan ında bulunan bu faktöre, Rhesus isminin ilk iki harfi al ınarak " Rh " 
faktörü denilmi ş tir. Alyuvarlan bu antijeni ta şı yan kimseler Rh(+), taşı mayanlar ise Rh(-) 
olarak belirlenmi ş tir. Beyaz ırktan olan insanlar ın %85'i Rh(+), %15'i Rh(-) olarak 
saptanmış t ı r. 

Rh(+) bir kan, Rh(-) bir insana verilirse, alimin kan ında Rh antikoru şekillenir. 
ikinci defa Rh(+) kan verilirse önceden olu şmu ş  olan Rh antikoru verilen kan ı n 
alyuvarlar ı n ı  çöktürür(aglütinasyon) 

Rh(-) bir kad ının, Rh(+) bir çocuğu olursa annenin kan ında Rh antikoru ş ekillenir. 
Böyle bir kad ına Rh(+) bir kan nakli yap ı l ırsa, verilen kan ın alyuvarlar ını  aglütine eder. 
Anne karn ındaki yavrunun alyuvarlar ı  gebeliğ in son 3 ayında yava ş  yava ş  anne kan ına 
kan şmaya ba ş lar. Bu esnada anne kan ında da Rh antikoru şekillenmesi yavaş  yavaş  
baş lar. Anne ve yavru aras ındaki kan kan şı mmı n maksimum olduğu an doğum arud ı r. Bu 
esnada antikor olu ş umu da fazlad ır. Aynı  anne ikinci bir Rh(+) çocu ğ a gebe kal ırsa, ilk 
çocuktan dolay ı  anne kan ında şekillenmi ş  olan Rh antikorlar ı  yavruyu daha ş iddetli etkiler 
ve tehlikeyi artt ınr. Annenin Rh(-), baban ı n Rh(+) olduğu bu tip Rh urış mazl ıklar ında, 
annenin her çocuk için Anti-D gamma globilin i ğnesi olmas ı , anne kan ı nda önceden 
şekillenmi ş  olabilecek Rh antikorlann ı  bloke ettiğ inden, Rh uyu şmazlığ nıa bağ l ı  
rahatsal ıklan engelleyecektir. 

Bu tip Rh uyu şmazl ı klar ı nda önlem al ı nmazsa, anne kan ında bulunabilecek Rh 
antikorlar ı  anne kan ı  ile yw ıya(fötüs) geçer ve yavrunun alyuvarlar ı nı  önce aglütine 
edip sonra hemolize uğ ratarak tahrip Pder. Bu hastal ığ a yeni doğanlann hemolitik 
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hastal ığı  (erythroblastosis featalis) ad ı  verilir ve bunun nedeni olarak Rh faktörü 
gösterilmektedir. İ leri derecede hemoliz ise anemi ve sar ı hğa neden olduğu gibi 
Kernicterus ad ı  verilen sinirsel ve zihinsel bir bozuklu ğ a da yol açabilir. Sar ı l ı k hastal ığı  
biluribinden ileri gelir. Alyuvar tahribi sonucu aç ığ a ç ıkan biluribin çok tehlikelidir. Bu tip 
rahats ı zl ı klar ı n tedavisinde fototerapi ve bebek kan ın ın yeti şkin kanı  ile değ iş tirilmesi 
şeklinde iki fakl ı  tedavi yöntemi uygulanabilmekle beraber bunlar son derece riskli 
yöntemlerdir. En son teknoloji ile özellikle sant ığ a neden olan biluribin, biluribin oksidaz 
enzimi kullan ı larak kandan uzakla ş t ı nlmaya çal ışı lmaktad ı r. 

Kan nakillerinde uyu şmayan kan verilirse alyuvarlar kümele ş ir, akciğer ve beyin 
gibi önemli organlarda k ı lcal damarlar ın tıkanmas ına neden olur. Kümele ş en alyuvarlar 
sonradan hemolize uğ rarlar, idrarda hemoglobin görülmeye ba ş lar ve sonunda böbrek 
yetmediğ i ve ölüme götürebilir. 

Rh antijeninin en çok rastlanan tipi "D", antikoru ise Anti-D dir. D antijenini 
meydana getiren genler kalı tsal olarak yeni nesillere aktard ın Sperm ve ovumun 
heterozigot ve homozigot özellikleri Rh(+) ve Rh(-) li ğ i belirten Landsteiner ve Weiner 
1940 yı lında kapda 3 tip anti Rh antikoru bulmu ş lard ır. Altı  tip Rh faktörü vard ır. Fisher 
ve Race' in ay ırımma göre bunlar rh'( e ), RH(D), Rh"(E), hr'( e ), Hr(d), hr"(e) dir. 

Soru: Sizce neden anne ve baba aras ındaki Rh uyu şmazlığı  yeni doğacak bebekte 
bir sorun yarat ıyor da A, B, AB ve O kan grubu uyu ş mazlığı  bir sorun yaratm ıyor? 

Önemli Kriterler:l. Kan gruplar ına bağ l ı  antijen ve antikor özellikler kal ıtsal 
olarak kazan ılmış  özelliklerdir. 2. Kan nakillerinde vericinin alyuvarlan, alimin plasmas ı  
tarafmdan aglütine edilmemelidir. Al ıcının alyuvarlann ın, vericinin plasmas ı  tarafindan 
aglütine edilmesi çok görülen bir olay de ğ ildir. 3. Test serumlar ı  ile kan grubu tayin 
edilebilmekle beraber, vericinin kan ı  alı cı nın kanı  ile doğ rudan doğ ruya karış tırı larak 
nakilden önce kontrol edilmeli ve böylece alt grup uyu şmazl ıkları  da incelenmelidir. 

Hayvanlarda Kan Gruplar ı : Her hayvan türünde kan gruplar ı  farkl ı  olduğu 
gibi, hayvanlarda kan gruplar ı  faktörlerinin say ı sı  da çok fazlad ır. Örneğ in sığı rlarda 11 
kan grubu sistemi içinde 70 kan grubu faktörü bilinmektedir. Atlarda normal ko şullarda 
10 antikor saptanmış t ır. Yine ara ştırma sonuçlar ında, atlarda 19, koyunlarda 6 ve 
tavuklarda 7 kan grubu sisteminin bulundu ğu bildirilmi ş tir. Sığı rlarda kan grubu 
faktörlerini olu ş turan çok say ıda gen bulunmu ştur. Bu nedenle kan tipi yönünden çok 
fazla genotipik kombinasyon meydana gelmi ş tir. 

Insanlarda temel gruplar ve Rh faktörünün tayininde 3 tane anti test serumu 
kullanı ldığı  halde, sığı rlarda kan gruplar ı nın saptanmas ı  için özel antikorlu 51 test 
serumuna gerek vard ır. Test serumlar ı , kan grup faktörleri bilinen alyuvarlar birkaç kez 
diğ er sığı rlara verilerek elde edilir. Bu i ş lemin belli aşamalar ında koyun, keçi ve tav şanlar 
da kullanılmaktadır. Bu anti serumlar içinde ba ş lang ıçta çok say ıda çe ş itli kan grubu 
antikorlar ı  vardır. Sadece belirli bir antikor elde etmek için reseptörleri bilinen 
alyuvarlarla diğ er antikorlann annrnas ı  gereklidir. 

Yukarıdaki nedenlerle hayvanlarda özellikle s ığı rlarda kan gruplar ının tayini, 
geli ş miş  modern bir laboratuvar ile çok say ıda deney hayvan ı  gerektiren zor bir i ş tir. 
Hayvanlarda kan naklinin gerekli oldu ğu durumlarda, al ımlı  ve vericinin kanlann ın 
birbirine uygunluğunun saptanmas ı  çapraz kar şı laş t ı rma denemesi ile yap ı l ır. Bu deneme 
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ile hemoliz ve aglütinasyon olaylar ı , pratik olarak kontrol edilebilir. Özellikle köpek, 
kedi, sığı r, at ve koyunlarda bu yöntem denenmi ş tir. 

Amaç: A, B, AB ve O kan gruplar ı  ile Rh(1-) ve Rh(-) faktörlerinin lam 
yöntemiyle belirlenmesi. 

Materyal: Anti-A, Anti-B ve Anti-D serumlar ı , alkol, pamuk, lanset, kan, lam, 
kürdan. 

Metot: Larn yöntemi ile kan grubu tayini, A, B ve D antikorlar ı  kullanı larak, 
çal ış tığı m ı z kanda antijen aranmas ı  sonucu, aglütinasyon reaksiyonu meydana getirilmesi 
prensihine dayan ır. Aglütinasyonun görüldüğü kan damlalar ı  pozitif sonucu, 
görülmeyenler ise negatif sonucu gösterir. 

1. Bir parmağı nı zı  alkollü pamukla iyice siliniz 
2. Steril bir lansetle ucundan dikkatli bir ş ekilde deliniz. 
3. Temiz bir lam üzerine aralıkl ı  olarak A, B ve D harflerini yazarak, parmak 

ucunda toplanan kandan her harfin alt ına 1 damla damlat ını z. 
4. Pannağ uuzı  alkollü pamukla silip, kuru pamukla kapat ı nız. 
5. Lam üzerindeki ilk kan damlas ına Anti-A, diğ erine Anti-B ve sonuncusuna da 

Anti-D serumlar ı ndan kana değ dirmeden 1 damla damlatuuz. 
6. Her birini farkl ı  bir kürdan ın veya benzeri bir cismin ucuyla homojen olarak 15- 

20 saniye kan ş t ı rı n ız. Bu esnada kan damlalar ım birbirine kar ış t ırmayı nı z 
7. Lanu avucunuzun içine al ı p, öne arkaya sa ğa sola hafifçe hareket ettirerek 

kanın test serumlar ı  ile iyice kan şmasuu sağ laymız. Bu esnada kanan lam 
üzerinden alcmamas ı na ve birbirleriyle kan şmamasma dikkat ediniz. 
Gerekiyorsa daha iyi bir gözlem için lam ı  beyaz bir zeminin üzerine koyunuz. 

8. Anti-A ve Anti-B serumlar ı  ilk 3 dakika içinde sonuç verirken, Anti-D serumu 
yakla şı k 1.5 dakika içinde reaksiyon verecektir. 

9. Kümele şmelerin görüldüğü damlalan pozitif, görülmediğ i damlaları  da negatif 
olarak belirtiniz ( Ş ekil:3.4.1.). 

Hatal ı  Sonuçlar: Pozitif ve negatif halal ı  sonuçlar olarak iki gruba ayr ı l ı r. 
Pozitif hatal ı  sonuçlar: 
1. Soğuk aglütinasyon: Bazı  kan serumlannda 1-5 C° ler aras ında kendi 

alyuvarlann ı  çöktüren soğuk antikorlar bulunur. Böyle antiserumlarla yap ı lan 
testlerde kan hangi gruptan olursa olsun sonuç AB grubu ç ı kar Lam ın 37 C° 
lik etüve konmas ıyla çöküntü dağı l ı r 

2. Yalanc ı  aglütinasyon: Temizlik kurallar ına uyulmadan yap ı lan testlerde ve 
bekletilmi ş  kan kullanı ldığı nda, bakteri bula şması  sonucu meydana gelir. 

3. Oto aglütinasyon: Bazı  kan serumlar ı  kendi alyuvarlann ı  ve diğer gruptan 
tüm kanlann alyuvarlar ım çökertir. Bu antikorlar s ıcak ve soğuk ortamlarda 
etkili olabilirler. Siroz, ate şli tüberküloz gibi vakalarda laboratuvar ısı s ı nda bile 
oto aglütinasyon olabilir. Kanın oto antikorlardan ar ınma& için Önce 1-5 Uler 
aras ında santrifüj edilip, 37C'de fizyolojik serumla y ıkanması  gerekir. 

Negatif hatal ı  sonuçlar: 
1. Testin uygun ı sıda yapı lmaması . 
2. Sonucun değerlendirilebilmesi için yeterli süre beklenmemesi. 
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3. Alyuvar yoğ unluğunun ya da anti serum kalitesinin zay ı f olu ş u. 
4. Hemoliz meydana gelmesi. 
5. Çok az serum ya da kanla çal ı s ı ld ı g ı nda damlanu ı  kurumas ı  
6. Test kanlann ı n ve anti serumlann birbirine kar ış mas ı  
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Test Serumlar ı  

anl ı - B 	Kan Cinli -  I) 
(13cfglulin(n) 	Grubu 	(Rho) sonuç 

O 

anl ı  - A 

A 

8 

Ş ekil:3.41 

Kat ı  gruplar ı n ı n tayininde elde edilen sonuçlar.(Konuk'dan) 
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DENEY 3.5.: Kan Gruplar ı  Tayini 

Teorik Bilgi: (Bak ın ız: Lam n ıetodn) 

Amaç: A, B, AB ve O kan gruplar ı n ı n tüp yöntemiyle belirlenmesi. 

Materyal: anti-A, anti-B test serumlar ı , etil alkol, pamuk, lanset, kan, deney 
tüpü, santrifüj tüpü, NaCl (% 0.85), mikro pipet, santrifuj (1000 rpm), cam kalemi. 

Metot: 

1. Temiz bir deney tüpüne 5 mi serum fizyolojik (% 0.85 NaCl) koyunuz. 
2. Bir elin orta parma ğı nı  alkollü pamukla temizleyiniz. 
3. Steril bir lansetle ucundan dikkatli bir şekilde deliniz. 
4. içinde 5 ml serum fızyolojik bulunan tüpe, mikro pipetle 5 damla kan ilave 

ederek iyice kar ış tırı nız. Böylece bir alyuvar süspansiyonu haz ırlamış  
olacaks ı nı z. 

5. Kan örneğ i al ı nan parmağı  alkollü pamukla silip, kuru pamukla kapat ımz. 
6. iki adet santrifiij tüpü alarak cam kalemi ile birinin üzerine anti-A, di ğ erine 

anti-B yaz ın ız. 
7. Bu santriftij tüplerine üzerinde yaz ı lana uygun olan birer damla test serumu 

koyunuz. 
8. Her iki tüpe daha önceden haz ırlamış  olduğunuz alyuvar süspansiyonundan, 

tüplerin dibine dü şecek şekilde birer damla damlat ı nı z ve sallayarak 
kanştırmı z. 

9. Tüpleri 10 dakika laboratuvar ı s ı sında beklettikten sonra, 1000 devirli (rpm) 
santrifujde 2 dakika çeviriniz. 

10.Bu süre sonunda tüpleri santrifüjden ç ıkararak, hafifçe sallay ı n ı z ve bir 
aglütinasyonun olup olmad ığı n ı  kontrol ediniz. 

11.Gerçek bir aglütinasyonda olu ş an p ıht ı  tüpün hafifçe sallanmas ıyla bozulmaz 
12.Aglütinasyon yoksa tüp içindeki alyuvarlardan olu ş an yığı nt ı  dağı l ı r. 
13.'Üzerinde anti-A yaz ı l ı  olan tüpte aglütinasyonun görülmesi, örnek kan ı n A 

grubundan, anti-B yaz ı l ı  olan tüpte aglütinasyonun görülmesi ise B 
grubundan olduğunu gösterir. Her iki tüpte aglütinasyon olmazsa örnek kan 
O grubundan, her ikisinde de aglütinasyon meydana gelirse AB 
grubundandır. 

14.Anti test serumlar ı  ile alyuvarlar reseptörler yönünden incelendi ğ i gibi, 
gruplar ı  bilinen alyuvar süspansiyonlar ı  yard ı m ı yla bir kamn serumu ile de 
kan gruplar ı  saptanabilir. 

14a. Bir lam üzerine A, B ve O alyuvar süspansiyonlar ı  koyunuz. 
14b.Üzerine denenecek kan ın santrifüjde döndürülerek ayr ı lm ış  serumundan 
birer damla ekleyerek kar ış t ır ı n ız. 



14c Sadece A' da aglütinasyon olursa B grubu, B' de olursa A grubu, her 
ikisinde de aglütinasyon meydana gelirse O, hiçbirinde meydana gelmezse 
serum AB grubudur. 
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DENEY 3.6.: Çapraz Kar şı la ş t ı rma Yöntemi 

Teorik Bilgi: Çapraz kar şı la ş t ı rma metodu genellikle hayvanlara uygulanan bir 
yöntemdir. Bazen insanlarda, al ı c ı  ile verici, kan gruplar ı  yönünden uygun olarak 
saptand ığı  halde, Ac ı n ı n plazmas ı nda anti-A, anti-B ve anti-D haricinde, verilen 
alyuvarlar ı  çökertecek antikorlar bulunabilmektedir. Bu nedenle aglütinasyon ve 
hemolizi kontrol için insanlarda da bu ınetot uygulanabilir. 

Amaç: Kan transfüzyonundan önce, aglütinasyon ve hemoliz kontrolü için al ı c ı  
ve verici kanlarm ı n karşı la ş t ırmal ı  incelenmesi. 

Materyal: Deney tüpü, NaCI (% 0.9), santriftij tüpü, cam kalemi, pipet (2 mi), 
antikoagulant eriyik, insan veya hayvan kan ı . 

Metot: 

1. Temiz ve kuru 4 adet tüp alarak cam kalemi ile birincinin üzerine AA 
(Al ı cut ı n Alyuvarlar ı), ikincinin üzerine VA (Vericinin Alyuvarlar ı ), 
üçüncüye AS (Al ı c ı n ı n Serumu) ve dördüncüye VS (Vericinin Serumu) 
harflerini yaz ı n ı z. 

2. Birinci tüpe al ı c ı dan, ikinci tüpe vericiden antikoagulantl ı ; üçüncü tüpe 
al ı c ı dan, dördüncü tüpe de vericiden taze olmak üzere 4 kan örne ğ i koyunuz. 

3. Birinci ve ikinci tüplerdeki kan ı  santrifilj ediniz ve ayr ı  ayr ı  % 0.9 luk NaC1 
ile y ıkayarak % 5 lik alyuvar süspansiyonu haz ı rlay ı n ı z. ( 2 mi serum 
fizyolojik üzerine 5 damla kan ilave ediniz ) 

4. Üçüncü ve dördüncü tüplerdeki taze kanlar ı  p ı ht ı la ş t ırarak serum elde 
ediniz. 

Ç. Alisinin serumundan 2 damla ve vericinin alyuvar süspansiyonundan 2 
damla örneğ i bir deney tüpüne koyarak kar ış t ı r ı n ı z. 

6. Diğer bir tüpe vericinin serumu ve al ı cann alyuvar süspansiyonundan ayn ı  
miktar koyunuz. 

7. Bu basamaktan sonra, al ı c ı n ı n alyuvar süspansiyonunu kendi serumu ile 
vericinin alyuvar süspansiyonunu da kendi serumu ile iki şer damla 
kar ış t ı nn ı z. 

8. Bütün tüpleri santriftijde 1000 rp ın'de 2 dakika döndürüp, 30 dakika 
laboratuvar ı s ı s ı nda b ı rak ı p, 37 C' lik etüvde 30 dakika inkübe ediniz. 

9. Bu süre sonunda aglütinasyon ve hemoliz olup olmad ığı n ı  kontrol ediniz. 
Ş üpheli bir agiütinasyonu belirgin duruma getirmek için tüplere hafifçe 
parmağı n ızla vurunuz ya da kar ış undan bir iki damla bir tam üzerine alarak, 
mikroskopta küçük büyültmeli objektifle inceleyiniz. 

10. Kontrol tüpleri hariç, tüplerin birinde ya da her ikisinde önemli aglütinasyon 
ve hemoliz olu ş mas ı  vericinin uygun olmad ığı n ı , tüplerin hiç birinde 
reaksiyon görülmemesi tam tlyguniu ğu bel ntir. 
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I . Kan gruplar ı n ı n tayininde 2 g amonyum oksalat, 3 g potasyum oksalat ve 
00 ml saf sudan olu ş an antikoagulant kullan ı labilir. Bu eriyikten kan 

al ı nacak tüplere 0.2 mI koyarak hafif ı s ı da (50 C°) kun ı tunuz. 
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DENEY 3.7.: Transfüzyondan (kan nakli) Önce Çapraz Deneyle Al ı c ı  ve Verici 
Kanlar ı n ın Karsdast ı r ı lmas ı  

Teorik Bilgi: Kan nakillerinde, daha öncede bahsedildi ğ i gibi vericinin 
alyuvarlar ı n ı n, alrcinrn plaz ınas ı  tarafı ndan aglütine olmamas ı  gerekir. Bu nedenle 
vericinin antijen faktörüyle, al ı c ı n ı n antikor faktörünün aglütinasyon yaratmamas ı  
gereklidir. AB kan grubu plazmas ı nda A ve B antikoru bulunmad ığı ndan her gruptan 
kan alabilir ve bu durumda genel al ı c ı  gruptur. O kan grubunda ise alyuvar zar 
yüzeyinde A ve B antijeni bulunmad ığı ndan her gruba kan verebilirler ve bu durumda 
genel verici gruptur. Gerçekte kan nakillerinde en sa ğ l ı kl ı  sonuçlar, ihtiyac ı  olan ki ş ilere 
kendi grubundan bire bir kan verilmesiyle al ı nabilir. Bu ideal nakil ko şullar ı  
bulunmad ığı  durumlarda ise kan transfüzyonunda aglütinasyon reaksiyonunun 
olu ş mamas ı  için ayn ı  tipteki antijen ve antikor yap ı lar ı n ı n karşı  karşı ya gelmemesi 
gerekir. 

Amaç: Baş arı l ı  bir kan transf(izyont ı  için al ı c ı  ve verici katliam ın 
transfuzyondan önce direkt kar şı laş t ı r ı lmas ı  ve böylece alt grup uyu şmazl ı klar ı n ı n da 
olup olmad ığı n ı n belirlenmesi. 

Materyal: Albümin eriyiğ i (% 20), mikroskop, baget, santrifuj, etüv, petri 
kutusu, lam. 

Metot: 

1. Alimin kanını  bir miktar santrifiij ederek, al ı c ı  serumu elde ediniz. 
2. Vericinin kan ın ı  da santrifılj ederek, hücre çöküntüsünü ay ı rınız 
3. Bir lam üzerine alimin serumundan 2 damla koyunuz. Serumun taze 

hazı rlanm ış  olduğundan ve hemoliz göstermedi ğ inden emin olunuz. 
4. Bu serum damlas ı  üzerine % 20 lik albümin eriyiğ inden bir damla koyduktan 

sonra bir bagetle vericinin alyuvarlar ından bir miktar katarak, iyice 
karış tırınız 

5. Bu lam ı  nemli kamarada oda s ı caklığı nda 10 dakika bekletiniz. 
6. Lam ı  daha sonra 37 C° lik etüvde 20 dakika tutunuz. 
7. Aglütinasyon ve hemoliz olup olmad ığı n ı  ç ı plak gözle veya mikroskopla 

inceleyiniz. 
8. Aglütinasyon ve hemoliz negatif ise transfüzyonun uygun, pozitif ise uygun 

olmadığı nı  belirtiniz. 
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OVI ,■ EY 3.8.: Kar ı da Hemoglobin Tayini 

Teorik Bilgi: Hemoglobin kanda alyuvarlar ı n içinde bulunan ve kana k ı rmızı  
rengini veren protein r ızelliğ inde bir pigmenttir. Görevi oksijeni alyuvarlardan al ı p 
dokulara götürmek, dokulardan da karbondioksiti al ıp akciğ erlere getirmektir. K ı saca 
"Hb" olarak gösterilir. Hemoglobin demir ta şı yan hem molekülü ile protein olan globin 
molekülünden meydana gelmi ştir. Hemoglobinin yap ı sında 4 adet hem molekülü vard ır ve 
her biri bir molekül oksijen ba ğ lar. Globin molekülü ise 4 tane veya iki çift polipeptit 
zincirinden meydana gelmi ştir. Bunlar iki alfa ve iki beta zincirleridir. Hayvan türlerinin 
hernoglobinien birbirinden farkl ıdır. Ayr ı ca her tür içinde değ işik tipte hemoglobinler 
bulunabilir. Bu farkl ılığı  yaratan globin molekülüdür, hem molekülü ise hepsinde ayn ı d ı r. 

Normal hallerde hemoglobin kanda daima alyuvarlar ın içinde bulunur. Baz ı  
hastal ıklarda plasmaya geçse de, normalde plasmada 100 n ıl de 1 gramın alt ındadı r. 

Insanda normal olarak iki tip hemoglobin vard ır. Birisi yeti şkin henoglobini olan 
IllıA d ır, diğeri ise fetal hemoglobin olan HbF dir. Fötal hemoglobinde polipeptid 
zincirleri iki alfa ve iki gama tipindedir. Do ğumdan sonra HbF kaybolur, HbA tipi geli ş ir. 
Yaklaşı k 4 ayda Hb nin %90 ı  HbA d ır. Fötal hemoglobin anne kan ı ndaki oksijen 
bas ınc ı nda eri şkin hemoglobininden daha fazla oksijen ta şı r , neden? insanda bulunan 
anormal hemoglobinler 275 tiptir. Bu hemoglobinlerdeki de ğ iş iklik alfa ve bela 
zincirlerini oluşturan iki hemoglobin alt ünitesinden birinde, tek bir amino asitten 
kaynaklanır. Anormal tipteki hemoglobinler HbS, HbC, HbD ve HbE baz ı  insan 
populasyonlannda oldukça s ık rastlan ır ve patolojik vakalara sebep olurlar. örneğ in HbS, 
orak-hücre anemisinde anemi) görülen bir tip olup, alyuvarlann dola şı m 
kanında hemolize uğramalanndan dolayı  meydana gelir. Bu hemoglobinin zincir yap ı sında 
glutamik asit yerine valin amino asiti geçmi ştir. HbC tipinde ise zincirde glutamik asit 
yerine lizin geçmi ş tir. 

Hayvan grupları  arasında özellikle omurgas ızlarda oksijen ta şı yıcı  kan pigmenti 
hemosiyanindir. Bu pigment yap ı sında demir atomu yerine bak ır ihtiva eder ve hücre 
içinde bulunur. Hemosiyanin oksijen ile bağ lanmış  durumdayken mavi renldidir, 
oksijensiz durumdayken ise renksizdir. Cephalopod, Gastropod, Lanulus ve Crustaceae 
grubundan hayvanlar ın kan ında hemosiyanin bulunur. 

Amaç: 100 ml kanda bulunan hemoglobin miktar ı n ın kalorimetrik metotla gram 
ve yüzde olarak ölçülmesi. 

Materyal: Sat ıh hemometre tak ı m ı  (Ş ekil:3.8.1.), damıt ık su, %1 lik FIC1, lanset, 
pamuk, alkol, yıkma solüsyonlan(eter, %1 FIC1, %60 alkol, danunk su serileri), kan. 

Sahil hemometre tak ı m ı nda bulunanlar: 
Üzerinde standart renk sütunlann ı n bulunduğu ve hemometre tüpünün 

yerle ştirildiğ i kasa 
Kapiller pipet (0.02 rıll) 
Lastik hortumlu a ğı zlık 
Ufak çözelti ş işesi 
Kanş tırma çubuğu 
Darnlal ık 
Hemometre tüp firças ı  
Hemometre tüpü 

6 0 



Metot: 

1. Hemometre tüpünün 2 çizgisine veya 10 çizgisine kadar %1 lik liCl ilave 
ediniz(2-3 damla). 

2. Herhangi bir parmağı n ucunu alkollü pamukla siliniz ve lansetle deliniz. 
3. Parmak ucunda toplanan kan ın ilk 2-3 damlas ı n ı  siliniz. 
4. Hemometre pipetinin i şaretli mavi çizgisine kadar parmak ucunda toplanan 

kanı  hava kabarc ığı  yapmadan çekip, parma ğı mı  alkollü pamukla siliniz 
5. Pipetin ucunu pamukla silip, içindeki kan ı  tüp içindeki asitin hemen üzerine 

yavaşça üfleyerek bo şaltıp, tüpü hemometre kasas ına yerle ştiriniz. 
6. Pipeti, yıkama solüsyonlar ı  ile derhal yıkayı p, tıkanmasını  önleyiniz. 
7. Tam 1 dakika bekleyiniz ve kan ın koyu kahverengini görünüz. 
8. Tüpün içine damlal ıkla her defasında 3-4 damla saf su ilave ederek cam bagetle 

kanş t ı rı mz. Cam bageti ç ıkarıp ışığ a doğ ru tutunuz. 
9. Tüpün içindeki kan ın rengi hemometre gövdesindeki standart kontrol 

çubuklar ının rengine e ş it oluncaya kadar damla damla su ilave etmeye devam 
ediniz ve kan ştınnı z. 

10.Renkler ayn ı  olunca tüpü çı karınız ve san rakamlardan 100 ml de bulunan 
hemoglobin miktar ım gram olarak, kırmızı  rakamlardan ise yüzde olarak 
okuyunuz. 

Önemli Kriterler: 

Sahli yönteminde hemoglobin yüzdesini gösteren say ılar sağ l ıklı  insanlara göre 
hesaplanmış t ır. Bu nedenle evcil hayvanlarda Hb tayini yap ı l ırken 100 ml kanda gram 
cinsinden Hb miktarlanm gösteren değerler okunur. Bu yöntemle kanad ı  hayvanlar ın 
kanlar ında Hb tayini yap ılırken, alyuvarlann çekirdekli olmalar ı  nedeniyle bulan ıklık 
meydana gelir ve yüksek değ erler ortaya ç ıkar. Bunu önlemek için Dukes ve 
Schwarte'n ın düzeltme faktörleri kullan ı lır. Hemometrede gram olarak okunan değ erler 
0.91 ile çarp ı l ıp elde edilen say ıdan 1.49 sayı sı  çıkar ıl ı r. 

Kan hemometre tüpüne konduktan sonra tam 1 dakika beklenmelidir. Bu süre 
içinde HCl hemoglobin etki ederek onu asit hernoglobine çevirir ve koyu kahverengi bir 
renk meydana gelir. Bir dakika bekleme süresi kullan ılan hemometre tipine bağ lı  olarak 
değ işebilir. Kan hekledikçe rengin koyula ş ması  ve daha yüksek değerler vermesi 
nedeniyle bu süreye özellikle uyulmal ıd ır. 

Hemometrede yap ılan tayinlerin hemen tümünde az ya da çok yan ı lma payı  vard ı r. 
Normal değ erlerden %10-15 farkl ı  sonuçlar fızyolojik değ iş im s ınırları , özellikle tayin 
yönteminin yan ı lma sını rlar ı  içine girebilir . 

Normal Hemoglobin De ğerleri: 

Bebek (yeni doğmu ş  ): 13.6-19.6 gr/100 ml 
Bebek (1 ya şı nda) 	: 11.0-13.0 gr/100 ml 
Çocuk (10 ya şı nda) 	11.5-14.8 gr/100 ml 
Yetişkin erkek 	: 13.5-18.0 gr/100 ml 
Yetişkin kad ı n 	: 11.5-16.4 gr/100 ml 
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Ş ekil:3.8.1 

a. Sahli hemometre, b. Hernoglobin tül ı ü, c. Kan pipeti, d. Damlal ı k, e. 
Kar ış ttrma çubu ğu. (Konuk'dan) 
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DENEY 3.9.: Kanda Hem Kristallerinin Tayini 

Teorik Bilgi: Kanda hem kristallerinin tayini, baz ı  lekelerin kan lekesi olup 
olmad ığı n ı n anla şı lmas ında büyük önem ta şı r. Bu nedenle hem kristallerinin tayini için 
taze kana ihtiyaç yoktur. Kurumu ş  bir kan lekesinden de hem kristalleri tayin edilebilir. 

Hemoglobin dü şük oksijen bas ınc ında kal ırsa, alyuvar içinde uzunlu ğu bazen 15 
mikrometreyi bulan kristaller olu şur (Sekil:3.9.1.). Bu da hücrelerin çok küçük k ı lcal 
damarlardan geçmesini hemen hemen olanaks ı z hale getirir ve kristallerin sivri uçlar ı  
hücre zaml ı  y ırtarak anemik ko şullar ı n doğ mas ı na neden olur. 

Amaç: Kanda hem kristallerinin kan-asit reaksiyonu ile mikroskobik olarak 
incelenmesi. 

Materyal: Kan, asetik asit, bunzen oca ğı , lam, lamel, mikroskop, kanada 
balsam ı . 

Metot: 

leichman ınetodu: 

1. Temizlenmi ş  ve alkolle silinmi ş  bir parmağı  lanset ile deliniz. 
2. Parmaktan ç ıkan iki üç damla kan ı  1am üzerine alarak, kurutunuz. 
3. Üzerine 1 ml asetik asit dökünüz. 
4. Bu esnada kan berrakla şacak ve kahverengi bir ton alacakt ı r. 
5. Lam ı  bunzen ocağı na tutarak ı s ı t ı n ı z, kaynamaya ba ş lad ığı nda alevin 

üzerinden çekiniz . 

6. Soğuduktan sonra üzerine bir damla kanada balsam ı  koyarak lamelle 
kapat ı nı z 

7. Haz ırlad ığı n ız bu preparat ı  mikroskobun büyük objektifinde inceleyiniz. 
Küçük kahverengi çubuklar hem kristalleridir. 
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Ş ekil:3.9.1 

Hem kristalleri (Terzioğ lu'na göre Öktem ve Çevik'den) 

6 4 



KONU 3.10.: Kan ı n Hemoglobi ıı  (Hb) Miktar ı  ile Ilgili Baz ı  Değ erlerin 
Hesaplanmas ı  

a. Tek eritrosit ortalama hemoglobin de ğ eri (MCH: Mean Corpuscular 
Hemoglobi ıı ) 

Bu değ er, kan ı n hemoglobin miktan ve eritrosit say ı s ı  tayin edildikten sonra Wintrobe 
formülü ile hesapiamr. 

MCII (mikromikrogram) = lib(gil 000 mi kan) İ  Eritrosit say ı sı  (milyon/]mm3  kan) 

b. Renk indeksi (Cl: Color Index) 

Bu değer eritrositlerdeki Hb konsantrasyonunu belirler. Kandaki % hemoglobin miktar ı  
ve eritrosit say ı s ı  tayin edilerek hesaplan ı r. Bu hesaplamada standart de ğ erler olarak 
kad ı n ve erkekte 100 ml kanda 14.5 g Ni, ve 1 mm 3  kanda 5.000.000 eritrosit de ğ erleri 
%100 kabul edilir. 

Cl = %FIb / % eritrosit 

c. % ortalama Hb konsantrasyonu (MCHC: Mean Corpuscular 
Hemoglobin Concentration) 

Bu değer özellikle anemilerin s ı n ı fland ınimas ı nda dikkate al ı n ır ve eritrositlerdeki 
hemoglobin konsantrasyonunu yüzde (%) olarak belirtir. Yüzde % 35 ± 3 g normal 
kabul edilir. Bulunan de ğ er bu s ın ı rlar içinde ise eritrositlerin normokrom, alt ında ise 
hipokrom, üzerinde ise hiperkrom oldu ğunu gösterir. Kandaki Hb miktar ı  ve hematokrit 
değ eri tayin edilerek hesaplamr. 

MCHC =11b(g/100 ml kan) x 100 / 100 ml kanda eritrosit hacmi (% hematokrit) 

d. Satürasyon indeksi (SI: Saturation Index) 

Bu indeks eritrositlerin, % hemoglobin konsantrasyonunun normale oran ın' ifade eder. 
Renk indeksinin, hacim indeksine (VI: Volutne Index) oran ıyla hesaplan ı r . 

S1— Renk indeksi (CI) ı' Hacim indeksi (VI) 



Ilemoglobin Miktari ve Eritrosit Büyüklü ğ ü ile ilgili Sonuç De ğ erlendirme 
Tablosu 

NORMAL DEĞ ER 	AZALMASI 	ARTMASI 

MCV 
MC11 
MCIIC 

d l 
S 1 

80-90 p 3  
27-32 ınicrnieg 

%33-38 
0.9-1. t 
0.9-1.1 
0,9-1.1 

Demir eksikli ğ i anemisi Pernisiyöz anemi 

Konjenital hem.an . 
Pernisiyöz anemi 

CC 

ANEN 	'ritrositlerin Azalmas ı  

hernoglobinde veya eritrositlerde ya da her ikisinde birden bir azalmay ı  
belirlcr. Hernoglobin ve eritrositlerdeki dü ş ü ş , kan yap ı m ı n ı n azalmas ı ndan, kan 
y ı k ı m ı n ı !) artmas ı ndan veya ileri derecede kan kaybedilmesinden kaynaklanabilir. Buna 
göre ar ıemileri ş u ş ekilde s ı n ı fland ı rabiliriz. 

1. Azalm ış  kan yap ı m ı  
IA. Eksiklik anemikri 
1A1 Pernisiyöz anemi 
1A2, Demir eksikliğ i anemisi 
1A3. Akdeniz anernisi (Cooley anemisi-Mediterranean anemia-Thalassemia) 
1 A4. Megaloblastik anemi 
IB. Aplastik anemiler 
1B1. Aplastik anemi 
2. Artm ış  kan y ı k ı m ı  
2A. Hemolitik anemiler 
2A1. Orak hücre anernisi (Sickle cell anemia) 
2A2. Konjenital hemolitik 
3. A ğı r kan kayb ı  
A. Posthemonnik anemiler 
3A1. Akut posthe,morajik anemi 

Anemik durumlarda, ş ayet eritrositler normal büyüklükte ise nor )sit, daha 
ufaksa mikrosit, daha büyükse makrosit ad ı n ı  al ı rlar. Diğ er yandan eritrositlerdeki 
bemoglobin miktar ı  normal s ı n ı rlarda ise normokromik -, az miktarda ise hipokromik, 
normalden fazla ise hiperkromik olarak adland ı r ı l ı r. Bu özellikler, farkl ı  anernilerin 

teş hisinde önemli kriterler ılir. 
Pernisiyöz anemi: Daha çok orta ya ş l ı larda görülen ve kan yap ı m ı  için gerekli 

maddelerin buiunmay ışı ndan ortaya ç ı kan anemi tipidir. 
Demir eksikli ğ i anemisi: Bu anemi tipi, genellikle bayanlarda görülür. 

llalsialik m,entrtı al bozukluk ve düzensizlikler, karakteristik belirtilerdir. Yüksek dozda 
demir takviyesiyle tedavi edilebilir. 
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Akdeniz anemisi: Herediter anemidir. Hücreler hemoglobin yap ı m ı  için gerekli 
olan a ve 0. zincirlerinden birisini yeterince sentez edemez. Böylece hemoglobin sentezi 
önemli oranda bask ı lan ı r. Hemopoetik sistem, anemiye cevap olarak çok say ıda yeni 
eritrosit üretir. Fakat hücreleT küçüktür ve çok az hemoglobin içerirler. Bu 
hemoglobinin çoğu kat ı  kristaller yaparak çöktü ğünden frajildir. Bu hücrelerde 
dokularda ilerlerken kolayca y ı rt ık ve çoğunluğu kemik iliğ ini terk etmeden y ıpran ı r. 

Megaloblastik anemi: Folik asit, B 12 vitamini ve mide mukozas ı ndan intrinsik 
faktörden herhangi birisinin kayb ı nda, kemik iliğ inde critroblastlar çok yava ş  üretilir. 
Hücreler çok büyük ve garip şekiller al ır ki, bunlara megaloblast denir. Böylece 
pernisiyöz anemide görüldü ğü gibi, mide rnukozas ı n ın atrofisi ya da midenin tam bir 
doku y ıkı m ına uğ ramas ı, megaloblastik anemiye yol açar. 

Aplastik anemi: Diğer anemilere göre daha az rastlanan bir tiptir. Radyoaktivite 
ve X- ışı nlan etkisi ile benzol ve arsenik zehirlenmelerinde ortaya ç ıkar. Hemoglobin 
seviyesi (g/100 ml) ve eritrosit say ı s ı  (milyon/mm3) aşı r ı  dü şüktür. Akyuvarlar ve 
trombositlerde de azalma vard ır. 

Orak hücre anemisi: Bu tip anemide hücreler, hemoglobin S denen anormal bir 
hemoglobin tipi ihtiva ederler. Bu anormallik f3 zincirinden kaynakian ı r. Bu hemoglobin 
düşük oksijen konsantrasyonuna maruz kald ığı  zaman eritrosit içinde uzun kristaller 
halinde presipite olur. Bu kristaller hücreyi uzatarak bikonkav disk şekli yerine orak 
görünümü verirler. Presipite olan hemoglobin ayn ı  zamanda hücre zar ı n ı  da y ıpratarak, 
çok frajil duruma getirip ağı r anemiye yol açar. Bu hastalar s ık s ık orak hücre hastal ığı  
krizi denen k ı sır döngü içine dü şerler. Dokudaki dü şük oksijen bas ıncı  oraklaşmaya 
neden olur, bu ise dokular ın kan akımını  bozar. Bu ise oksijen bas ıncın ı  daha da 
düşürür. Böylece bu süreç bir defa ba ş lay ı nca h ızla ilerleyerek birkaç saat içinde 
eritrosit kütlesinde önemli azalmaya, hatta ölüme neden olur. 

Konjenital hemolitik anemi: Sferositik sar ı l ık da denen bu hastal ık, iyileş miş  
gibi gözüken fakat arkas ından yinelemelerle devam eden kal ıtsal bir rahats ı zl ıkt ı r. 
Negahat döneminde hiçbir belirti vermez. 

Akut posthemorajik anemi: Kazalar, travma ve cerrahi müdahalelerden sonra 
önemli ölçüde kan kaybedilebilir. Bu durumda hemen verilen plazma veya ba şka 
sı vı lardan hemen sonra, kan ın sulanmış  olmas ı  nedeniyle hemoglobin ve eritrosit 
miktannda azalma saptan ır. Organizma bunu telafi etmek üzere hemen kan dola şı m ı na 
eritrosit takviyesi yapar. Fakat bu eritrositlerdeki hemoglobin miktar ı  normale oranla 
daha düşüktür. Bununla birlikte retikülositlerde de bir art ış  meydana geldiğ i görülür. 
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KONU 3.11.: Kan Saynn ı nda Kullan ı lan Malzemeler 

Laboratuvarda yap ı lan direkt kan say ı mlar ı nda hemositometre ad ı  verilen özel 
bir say ı m seti kullan ı l ı r ( Ş eki1:3.11.1.). Bu setin içinde sayma lam ı  ( Thoma lam ı , 
Neubauer lam ı , Bürker lam ı , Türk lam ı , Helber lam ı , Speirs-Levy lam ı , Zappert lam ı , 
Elzholz lam ı , Levy-Ila:usser lam ı , Spencer lam ı , Tiran'. iam ı , Fuchs-Rosenthal lam ı ndan 
herhangi bir tanesi), geni ş  bir lamel, alyuvar ve akyuvar saynn ı  için iki adet suland ı rma 
pipeti ve bu pipetlere tak ı lan, üzerinde bir a ğı zl ığı  olan lastik hortumlar bulunur 
( Ş ekil:3.11.2.). Ş imdi bunlar ı  s ıras ı yla yak ı ndan tan ıyal ı m. 

Sayma ',anı lan: 

Üzerine özel yöntemlerle küçük kareler çizilmi ş  kal ı n lamlard ır. Üstten geni ş  bir 
lamelle kapat ı l ınca alt kesimde bir bo ş luk oluşması  nedeniyle sayma kamaras ı  da denir. 
Yukar ı da isimleri verilen birçok çe ş idi vard ır. Bu sayma lamlannin temel kullan ı m 
prensibi ayn ı  olmakla beraber, üzerinde say ı m ı n yap ı ldığı  kare alanlar ı  farkl ı d ı r. Hepsi 
Thoma-Zeiss in kurmu ş  olduğu esasa dayan ı r. Kan say ı mı nda kullan ı lan lam ın ne tip bir 
tam olduğu lam üzerine yaz ı lm ış t ır. Bu !anı lardan, kan hücrelerinin say ı m' için en çok 
kullan ı lan tip Thoma sayma lam ı d ır. Bu nedenle burada Thoma lam ı n ın özelliklerinden 
bahsedilecektir ( Ş ekil:3. 11.5.). 

Thoma lam ı : Üzerinde dört olukla ayr ı lmış  üç ç ı kınt ı  vard ır. Bunlardan ortada 
bulunan ç ıkınt ı , say ı m ın yap ı ldığı  alan olup, yanlardakinden 0.1 mm daha a ş ağı dad ı r. 
Bu alan üzerinde özel olarak çizilmi ş  küçük kareler bulunur. Ç ıplak gözle de 
görülebilen bu çizgiler, art ı  (+) işareti şeklindedir. Ortada bulunan ve say ı m ın yap ı ldığı  
büyük karenin alan ı  1 nım2  dir. Bu karenin birer milimetre olan kenarlar ı  20 e ş it bölüme 
ayr ılarak, 400 küçük kare meydana gelmi ş tir. Bu küçük karelerin bir kenar ı  1/20 mm, 
alanı  ise 1/400 mm2  dir. Lam ı n üzeri geni ş  bir lamelle kapat ı l ınca, say ı m alan ının 
bulunduğu orta alan ile lamel aras ında 0.1 mm lik bir aç ı kl ık kalı r. Bu biçimde büyük 
karenin bulunduğu yerde 0.1 mm3  lük bir hacim meydana gelir. Bir küçük kare 
prizman ın hacmi ise 1/4000 mm3  dür. Bunun yanında Thoma lam ı nda, soldan-sağ a ve 
yukandan-a şağ lya 1., 6., 11., ve 16. çizgiler çift çizilerek içlerinde 16 küçük kare 
bulunan orta büyüklükteki kare alanlar ına aynlm ış t ır. Büyük kare içinde, orta 
büyüklükteki karelerden 16 tane vard ır. Thoma lam ı n ın baz ı  tiplerinde, say ım alan ının 
bulunduğu orta alan yatay bir olukla iki bölüme ayr ı lmış t ır. Her bir bölümde bir say ı m 
alan ı  vard ır. Bu sayede bir ki ş inin hem alyuvar hem akyuvarlar ı  veya farkl ı  kiş ilere kan 
hücreleri, lam ın say ıma bir defa haz ı rlanmastyla ayn ı  anda yap ı labilir. Bu da zaman 
tasarrufu Sağ lar. 

Mama hımmm say ım için haz ırlanması : Hatas ız sayım yapmak ve güvenilir bir 
sonuç almak için Thoma lam ın ın titizlikle ve doğru bir şekilde kan say ı n-Ima 
hazı rlanmas ı  gerekir. 

Önce tam ve lamel temizlenip kuruland ı ktan sonra lamel, say ı m alan ı n ın veya 
alanlann ı n bulunduğu lamı n orta bölgesinin üzerine konur. iki elle, i şaret parmaklar' 
altta, baş  parmaklar üstte olacak şekilde yatay vaziyette tutulur. Ba ş  parmakla ileri ve 
yanlara doğ ru hafif bir bas ınç uygulanarak, lamel sayma lam ı nın ortas ı na sürülür ve 
b ı rakı l ı r. Lamelin iki kenar ında, kumaş  harelerine benzer biçimde Nemon renk çizgileri 
oluşur. Bu çizgiler, lam ı n üst yüzü ile lamel aras ında kalan bo ş luğun 0.1 mm 
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yüksekliğ inde olduğunu ve say ım alan ı n ı n uygun bir şekilde haz ı rland ığı n ı  gösterir 
( Ş ekil:3.11.4.). 

Sulandı rma Pipetleri:  

Kanı n amaca uygun eriyiklerle homojen bir şekilde karış t ı r ı l ı p suland ı r ı lmas ında 
kullanı lan malzemelerdir. Bunlara kar ış t ı rrna pipetleri ad ı  da verilir. Alyuvar ve akyuvar 
sulandırma pipetleri hacim olarak farkl ı , genel yap ı  olarak birbirinin ayn ı d ır. Bir pipet 
üç bölümden olu şur. Bunlar cam bölüm, lastik boru ve emme a ğı zlığı  bolümleridir. Cam 
bölüm ise kapiller kanal ve balon olmak üzere iki bölgeye ayr ı lmış t ı r 

Alyuvar pipetinde kapiller kanal ı n hacmi, balonun yüzde biri kadard ır. Kapiller 
boru 10 e ş it bölüme ayr ı lmış , ortas ı na 0.5 ve balonun hemen alt ına gelen üst kesimine 1 
rakam ı  yaz ı lmış t ır. Balon üzerindeki i ş aretli yerde ise 101 rakam ı  bulunur. Alyuvar 
pipetinde balonun içinde k ırm ı zı  bir boncuk vard ır. Bu boncuk o pipetin hem alyuvar 
say ım ı  için kullanı lacağı nı  gösterir hem de suland ırma eriyiğ i ile kan ın homojen 
karışı rn ına yard ımcı  olur. Alyuvar pipeti, hacim olarak akyuvar pipetinden daha 
büyüktür. Neden? 

Akyuvar pipetinde ise kapiller borunun hacmi balonun onda biri kadar ı chr. 
Kapiller bölümün ortas ında 0.5 ve balonun hemen alt ına gelen üst kesiminde 1 rakam ı  
bulunur. Balon üzerindeki i şaretli yerde ise 11 rakam ı  bulunur. Akyuvar pipetinde, 
balonun içinde beyaz bir boncuk vard ır. Boncuğun görevi, alyuvar pipetinde 
bahsedildiğ i gibidir. 

Her iki pipette cam malzemeden yap ı lmış t ır. Kan ın emildiğ i uçları  sivri, ağı zl ıkl ı  
lastik borunun tak ı ldığı  uçları  ise kültür. Özel yap ı ları  nedeniyle bu pipetlere kan 
çekerken dikkatli ve yava ş  davranmak gerekir. Kapiller olduklar ından, çekilen kan çok 
hı zl ı  yükselir ve yutulabilir. Fakat çekim esnas ında kapiller cam boruda ilerleyen kan 
borunun sonuna gelince duraklar ve kolayl ı kla balona geçemez Böylece çekimde 
kolayl ık sağ lanmış  olur. Balon kı sm ı  dolunca çekme i ş lemi çok yava ş  yap ı lmal ı d ı r. 

Her iki pipette de kan 0.5 ya da 1 rakam ı na kadar çekilir. Çekilen bu kan alyuvar 
pipetinde 101, akyuvar pipetinde ise 11 rakam ına kadar amaca uygun eriyiklerle 
sulandull ır. Daha sonra pipetler yatay do ğ rultuda öne ve arkaya do ğ ru döndürülerek, 
balonun içindeki kan ile suland ırma eriyiğ inin homojen karışı m ı  sağ lamr. Haz ır olan 
pipetler 5 dakika kadar masa üzerinde bekletilir. Kullan ıma başlarken, 2-3 damla bo şa 
akit ı l ır. Böylece balon içindeki kar ışı m ı n kapiller kanala girmesi saglamr. Pipetin ucu 
daha sonra önceden haz ırlanmış  sayı m lammda, lamelin kapatt ığı  orta bölümüne 
değdirilerek, içindeki kar ışı m ın 1am lamel aras ındaki 0.1 mm yüksekli ğ indeki boş luğu, 
ince bir film tabakas ı  halinde yay ı lmas ı  sağ lanı r (Ş ekil:3.11.3.). Araya s ızd ırı lan miktar 
yanlardaki oluklara taş mamal ı dı r. Ş ayet taşarsa, pamuk veya kağı t bir mendille lamelin 
kenarından çekilmelidir. Buna göre haz ırlanan sayma lamlar ı, şaryolu mikroskoplara 
konularak, orta veya büyük büyültmelerde, say ı m alan ı nın üzerindeki kan hücrelerinin 
saynn ına baş lamr ( Ş ekil: 3.11.7.). 

Suland ırma Erivikleri:  

Çeşitli hücrelerin say ı m ında kullan ı lmak üzere değ i ş ik bileş imlerde eriyikler 
hazı rlanm ış t ır. Burada amaç, say ı m' istenen kan hücresine zarar vermeden ve normal 
biçimini bozmadan suland ırmakt ır. Ayr ıca kullan ı lan eriyik, sap ını  kolaylaştırmak ve 
sayım alanı n ı  boşaltmak için di ğer hücreleri yok etmelidir. Bu eriyiklerin bile ş imleri, 
uzun süre değ i şmeden kalabilmeleridir. Örneğ in alyuvarlar ın say ı m ı nda kullan ı lan 
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Hayem eriyi ğ i, akyuvarlar ı  ve diğer hücreleri yok eder. Akyuvarlar ı n say ı m ı  için 
kullan ı lan Türk eriyiğ i ise alyuvarlar ı  parçalar. Böylece amaca uygun do ğ ru hücrelerin 
say ı m' gerçekle ş mi ş  olur. Kan hücrelerinin say ı m ı  için kullan ı lan suland ı rma eriyikleri, 
haz ı rland ı ktan sonra genellikle süzülerek kulland ı rlar. 

Kan Tahlillerinde Kullan ı lan Malzemelerin Temizli ğ i: 

Kan say ı m ı nda, örnek kan ın hemolize olmas ı n ı  önlemek, doku ve güvenilir 
sonuçlar alabilmek için kullan ı lan malzemelerin çok temiz ve kuru olmalar ına özen 
gösterilmelidir. 

Akyuvar, Akyuvar, Hemoglobn ı  ve Sedimentasyon Pipederinin Temizli ği: Bu 
pipetler, içlerine birkaç defa çe şme suyu çekilip bo şaltılarak iyice y ıkand ıktan sonra 
dam ıt ık sudan geçirilmelidirler. Daha sonra önce alkol sonra eter çekip bo şalt ılarak, 
kurumalar sağ lanmalı dır. Kan pipetlerinin iyi bir şekilde temizlenip kurumu ş  
olduklar ını  anlamak için pipetler sallanarak, balon içindeki cam boncu ğun serbestçe 
oynay ıp oynamadığı  kontrol edilmelidir. iyice kurumam ış sa boncuk bir kenara yap ışı r. 
Böyle durumlarda pipet yeniden alkol ve eterden geçirilerek, hava ak ı m ında 
kurutulmal ıdır. 

Kan çekme pipetlerinde, p ıht ılaş mış  kan kal ırsa, potasyum hidroksit veya 
sodyum hidroksit yoğun eriyiklerinden birisi içinde bir süre b ı rak ı ldıktan sonra su ile 
iyice temizlenmelidir. Kapiller k ı s ı m içindeki tıkanmalar ı  açmak için gerekirse at 
kuyruğu kı l ı  kullanı labilir. Bu amaç için ince madensel tel, iç kenar ı  çizdiğ inden 
kesinlikle kullan ı lmamal ı d ır. Uzun süre kullan ı lmalar ı  sonucu, alyuvar pipetlerinde 
buzlu cam görünümü, akyuvar pipetlerinde ise morumsu bir renk olu şabilir. Birincisi 
amonyak, ikincisi de alkol içinde tutularak temizlendikten sonra bol suda y ıkanmal ı d ır. 

Sayma Lamlarr Bunlar çeşme suyu ve saf suyla y ıkand ıktan sonra yumu ş ak bir 
bezle veya kağı t mendille silinerek kurutulmal ıdır. Bu tip lamlarm temizli ğ i için alkol 
ve eter kullan ı lmas ı  önerilmemi ştir. 

Tüm bu malzemeler temizlenip kurutulduktan sonra kapal ı  bir kap içinde 
saklanarak, tozlanmalar ı  engellenmelidir. Bu tip malzemelerle yap ı lan çal ış malar, 
mümkün olduğunca h ı zl ı  yap ı lmal ı , şayet hatal ı  kulland ırlarsa zaman kaybetmeden 
temizlenip, kurutulmal ı  ve yeniden kullan ı lmal ı dırlar, 
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Fiernositornetre a. A1yuvar pipeti, b. Akyuvar pipeti, c. Sayma lam ı . 

(Konuk'dan) 

d ' 

Ş ekil:3.11.2 

Sulanci ı rma pipetlerinin tutulmas ı . a. Kan al ı rken, b. Sallarken. (Konuk'dan) 
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ş ekil:3.113 

Thorna lammda say ı m alan ı n ı n doldurulmas ı . (Konuk'dan) 

a. Newton renk çizgileri, I). Tl ı o ı na lam ı n ı n (=elle kapat ı lmas ı .. (Konuk'dan) 
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Ş ekil:3.11.5 

Thema sayma lam ı : a. Lam ı n kesiti, b. Üstten görünü şü, e. Lam 
üzerindeki kareler, d. Bir küçük kare prizman ı n ölçüleri. (Konuk'dan) 
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Thoma sulandirma pipetleri. a. Alyuvar b. Akyuvar pipeti, c. Lastik boru, d. 
Ağı zl ık, g. Cam balonun kesiti, h. Cam boncuk. (Konuk'dan) 

• 	• 	• 

Ş ekil - 3.11.7 	0- • 

a. Orta karelerde kan hücreleri say ı l ı rkcn izlenen yol, b. Küçük karelcrde sayitn. 
(tarama!' olanlar saytma dahil, bo ş  olanlar değ ildir) (Konuk'dan) 
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DENEY 3.12.: Eritrosit Say ı m ı  

Teorik Bilgi: Kan plazmas ı nda bulunan hücrelerden en fazla olan ı  eritrositler 
(alyuvarlar) d ır. Plazmadaki bulunma yüzdesi ortalama % 35-45 aras ı ndad ır. Omurgal ı  
canl ı lar ı n kan ı nda bulunan bu hücrelerin plazma içindeki hareketleri pasiftir. 
Eritrositlerin memelilerdeki yap ı s ı  yuvarlak ve küçüktür. K ı rm ı zı  kemik iliğ inde 
çekirdekli olarak olu ş malar ına rağ men (eritropoesis), plazmaya geçecekleri zaman 
çekirdeklerini kaybederler. Bu haliyle plazmadaki memeli eritrositleri, yuvarlak ve 
ortas ı nda çekirdek bo ş luğu olan bir görünümdedir. Ku ş lar, sürüngenler, kurba ğalar ve 
bal ı klardaki şekli ise oval ve çekirdekli olup, memeli eritrositlerinden daha iridir. İnsan 
kan ındaki eritrositler ortalama 7.5 mikron çap ı nda olmas ına rağmen, bir kurbağa 
kanı ndaki çaplar ı  ortalama 35 mikron kadard ı r. İnsan kan ı n ın 1 mnı3  ünde 4.000.000- 
5.000.000 aras ında eritrosit mevcuttur. Bu miktar cinsiyete ba ğ l ı  olarak fark gösterdi ğ i 
gibi yerle ş im bölgelerine göre de fark gösterir. Örne ğ in kuzey bölgelerde ya şayan 
insanlar ın 1 mm3  kan ı ndaki eritrosit miktar ı  daha fazlad ır. Hayvanlarda ayn ı  hacimdeki 
miktarlar ı  insanlardakinden farkl ıd ı r. Örneğ in, atlarda 9.500.000, keçide 13.000.000, 
inekte 7.000.000, köpekte 6.800.000, tavukta 2,700.000, güvercinde 3.400.000, 
maymunda 5.000.000, beyaz farede 9.000.000, kurba ğada 280.000 ve bal ıkta 800.000 
dir. Yetersiz beslenmeye ba ğ l ı  olarak ve baz ı  hastal ıklarda ( anemi, sar ı lık, v.b. ) 1 
mm3  kandaki miktarlar ı  oldukça azalabilir. Ş ayet eritrositler bir metabolik bozukluk 
sonucu tahrip olursa ( hemoliz ), hemoglobini plazmaya geçer ve üre ile birlikte idrarla 
dış arıya at ı lır. Bu gibi durumlarda idrar ın rengi, hemoglobindeki demirden dolay ı  
kırmızı -kahverengi bir tonda görülür. Eritrositlerin ortalama ömürleri 100-120 gün 
aras ındad ı r. Bu süreyi dolduran eritrositler karaci ğer ve dalakta parçalan ır. Saniyede 
ortalama 2.500.000-2.700.000 eritrosit k ırmızı  kemik iliğ inde yap ı l ırken, aynı  miktar 
kadarı  karaciğ er ve dalakta parçalan ır ve böylece kandaki miktarlar ı  sabit tutulur. 

Eritrositlerin canhlardaki en önemli görevi, solunum gazIann ın taşm ınası dır. Bu 
faaliyet oksijen ve karbondioksitin solunum organlar ı  aras ında değ iş  tokuş ' u 
şeklindedir. Bu faaliyetlerini içlerindeki hemoglobin (Hb) molekülü sayesinde 
gerçekle ştirirler. Hemoglobin, dört polipeptid zincirinden olu ştuğundan dolayı , bir tür 
kan proteinidir. 

Amaç: 1 mm3  insan kan ında bulunan eritrosit say ı sı n ın saptanmas ı . 

Materyal: Etil alkol, eter, pamuk, lanset, hemositometre seti, Hayem suland ırma 
eriyiğ i, şaryolu mikroskop, temizleme solüsyonlar ı , gazl ı  bez ya da kurutma kağı d ı  

Metot: 

1. Kalem tutmad ığı nız elinizin i şaret parmağı n ın ucunu, önce etil alkol sonra 
eter ile silip, kurumas ın ı  bekleyiniz . 

2. Lansetle delerek, ilk ç ıkan damlay ı  siliniz. 
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3. Alyuvar suland ırma pipetini sağ  elin baş  ve i şaret parmaklar aras ı nda, 
lastikli boru ile cam bölümün birle ş tiğ i yerden tut ımuz. Bu tutmada, pipetin 
kapiller kesiminde bulunan beyaz çizgi altta, say ı lar üstte olmal ı d ır. 

4. Ağı zl ığı  dudaklar aras ı nda tespit ediniz. 
5. Pipetin ucunu kan damlas ına dald ı rarak 0.5 çizgisine kadar çekiniz. ( 1 

çizgisine kadar da kan çekebilirsiniz. Bu tamamen el al ış kanl ığı na bağ l ı d ı r. 
Bu takdirde hesapiamada suland ı rma faktörünün yar ı s ı  al ı nmal ı d ır. ) 

6. Ucundaki kan bula şığı n ı  pipetin deli ğ ine temas etmeden gazl ı  bezle ya da 
kurutma ka ğı d ı  ile siliniz. 

7. Dikeye yak ı n tutarak, Hayern suland ırma eriyi ğ i içine dald ınp, hemen 101 
rakarn ı na kadar çekiniz. Böylece kan 1/200 oran ı nda suland ırı lmış  olacakt ı r. 

8. önce aç ı k sonra lastikli uç olmak üzere pipetin iki ucunu sa ğ  elin baş  ve 
i şaret parmaklar' aras ı nda kapat ın ız. Serbest kalan lastik ucu, küçük 
parmakla yüzük parmağı  aras ı nda tespit ediniz. 

9. Pipeti yatay do ğ rultuda tutarak, öne arkaya 3-4 dakika döndürünüz. Böylece 
pipetin balon k ı sm ındaki kanla suland ırma eriyiğ inin homojen bir ş ekilde 
kar ış mas ım sağ lamış  olacaks ı n ı z. 

10. Pipetin kapiller k ı smında sadece suland ı rma eriyiğ i bulunduğundan, ilk iki 
damlay ı  at ın ız. 

11. Pipeti 45° lik eğ imle tutarak, ucunu lamelle Thoma lam ı n ın birleştiğ i 
ortadaki say ı m alanına değdiriniz 

12.Kapillerite özelliğ i ile sayım alanı  kan solüsyonuyla dolacakt ır. Burada 
pipetten Thoma lam ı na bo şalt ı lan kan ne çok ne de az olmal ı , ortadaki say ı m 
alan ı n ı  ince bir film tabakas ı  halinde dolduracak kadar olmal ı dır. Fazla 
olursa lameli kald ı rır ve say ı m alan ı nın 1/10 mm lik yüksekli ğ i değ i şebilir. 
Az olursa kurumalar nedeniyle say ım alanındaki eriyik hareket eder ve 
hücreler yer de ğ iştirir ya da say ı m yap ı lan alanda hava kabarc ıklan meydana 
gelir. 

13. Thoma lam ı n ı  yatay tutarak, şaryolu mikroskobun preparat tablas ına koyup, 
k ıskaçlarla tutturunuz. 

14. Alyuvarlann çökmesi için 4-6 dakika bekleyiniz. 
15. Say ı m için düz aynay ı  kullan ı n ı z ve diyafram ı  yeteri kadar k ı sarak 

kondansatörü ayarlay ı n ı z. 
16. Önce küçük büyültme ile alyuvarlann homojen bir biçimde da ğı lıp 

dağı lmad ı klannı  kontrol ediniz. Yer yer toplanmalar varsa say ım lam ı nı  
y ıkayı p yeniden doldurunuz. 

17. Yayı lma muntazam ise orta büyültme ile sol üst kö şeden say ı ma ba ş layı n ı z. 
18.Hacimleri 1/4000 m3  olan küçük karelerden 80 tanesinin içindeki alyuvarlar ı  

say ı nız. Bunun için dört kö şeden birde ortadan olmak üzere ( içlerinde 16 
adet en küçük kare bulunan ) orta büyüklükteki karelerden 5 tanesini say ı n ı z. 

19. Orta büyüklükteki bu kareleri sayarken, önce üst s ı ran ın sol ba şı ndan sağ a 
doğ ru gidiniz, sağ  kenarın sonuna gelince alt s ıraya geçerek bu kez sa ğdan 
sola doğ ru bir yol izleyiniz. 

20. Bir en küçük karede bulunan alyuvarlan sayarken, karenin içindekilerle 
birbirine komşu olan iki kenar üzerine rastlayanlar ı  say ıma dahil ediniz. 
Daha basit bir ifadeyle, sol ve alt kenar üzerindekileri say ıma dahil ediniz, 
sağ  ve üst kenardakileri say ı ma dahil etmeyiniz. 
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21. Bu kurallara uyarak say ı ma baş laym ı z ve bitiriniz. 
22. Sayun ı n dayana ğı , bilinen hacim içinde ne kadar hücre bulundu ğ unu 

saptay ı p, buradan I m ın3  hacimdeki miktar ı  hesapiamakt ır. 
23. Hacmi 1/4000 r ıı m3  olan en küçük karelerden birinin içindeki alyuvarlar ı  

say ı p, 4000 ile sonrada suland ı rma oran ı yla çarparak 1 mm 3  karedeki alyuvar 
say ı s ı n ı  bulabilirsiniz. 

24. Temelde böyle olmakla beraber, hücrelerin da ğı l ı m ı  ayn ı  olmad ığı ndan, 
küçük karelerden her birindeki alyuvar say ı s ı  farkl ı d ı r. Bu nedenle küçük 
karelerden yaln ı z birinin içindeki hücreleri say ı p sonucu hesaplamak 
yanl ış t ı r. 

25. Doğ ruya en yak ı n olan değ eri bulmak için en az 80 adet en küçük kare 
içindeki alyuvarlar ı  say ı n ız ve bulduğunuz rakam ı  en küçük kare adedine 
WC-muz. Böylece bir en küçük kareye dü şen ortalama alyuvar say ı s ı n ı  
bulunuz. 

26. Bu say ı  da önce suland ı rma oran ı  ile sonra da 4000 ile çarp ı larak 1 mm3 
 kandaki alyuvar sayı s ın ı  verecektir. Bunu k ısalt ı lm ış  olarak ş u ş ekilde 

formüle edebiliriz. 

A x 10.000 = 1 mm3  kandaki alyuvar say ı s ı . 

A: En az 80 en küçük kare içindeki toplam alyuvar say ı s ı . 

Önemli Not: 

1. Kan say ı m ın ı n doğ ru bir biçimde yap ı l ıp yap ı lmadığı n ı  kontrol için ayn ı  
kan örneğ inden ya da ayn ı  ki ş inin kanından birkaç defa arka arkaya 
say ı mlar yap ı l ır. Bulunan değ erlerin en yükseğ i ile en dü şüğü aras ı nda 
200.000 ya da daha az fark varsa say ım doğ rudur. 

2. Kulland ığı nı z tüm malzemeleri zaman ında ve usulüne uygun olarak 
temizleyip, kuru olarak b ı rak ın ı z. 

Sorular: 

I. Olgun alyuvarlarda niçin tamir ve regenerasyon yetene ğ i yoktur? 
2. Sar ı l ığı n ictenus ) ortaya ç ı kmas ı nda, alyuvar say ı s ı nda bir değ i ş iklik 

gözlenir mi? 
3. Kan plazn ı as ı nda hernoglobin bulunur mu? 
4. Yüksekliğ in ve derinliğ in alyuvar say ı s ı  üzerindeki etkisini tart ışı n ı z? 
5. Olgun kurba.Qa alyuvarlar ı  neden çekirdeklidir? 
6. Olgun memeli alyuvarlar ı  neden çekirdeksizdir? 
7. Size göre canl ın ı n beden büyüklüğü ile alyuvar say ı s ı  aras ı nda bir ili ş ki 

var m ı d ı r? 
8. Size göre canl ı n ı n beden aktivitesi ile alyuvar say ı s ı  aras ı nda bir ili ş ki 

var m ı d ı r? 
9. 1 rnm3  kanda bulunan alyuvar say ı s ı n ı n, normalin alt ı nda ve üstünde 

olmas ı n ı  nelere bağ layarak yorumlayabilirsiniz? 
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DENEY 3.13.: Alyuvar Çap ı n ı n Ölçülmesi 

Teorik Bilgi: Alyuvar büyüklü ğünün saptanmas ı , hen ı alopoietik sistemin 

çal ış mas ı  ve bu sistem üzerine etki yapan hormonal ve sinirsel faktörlerle ilgili bilgi 

verir. Farkl ı  tip anemilerin tammlanmas ı nda ve takibinde önemli bir kriter te ş kil eder. 

var çap ı n ı n ölçülmesi için farkl ı  metotlar geli ş tirilmi ş tir. Ölçümler 

genellikle oküler mikrometre ve objektif mikrometre kullan ı larak, Giemsa veya Wright 

boyama yöntemi ile haz ırlanm ış  yayma kan preparatiar ı nda (froti) yap ı l ı r. 
Oküler mikrometre, oküler içerisine yerle ş tirilmi ş  olarak ya haz ı r vaziyettedir ya 

da oküler içerisine konabilecek şekilde dairesel camlar halindedir. Bu mikrometrede 

ölçüm alan ı  O'dan 100'e kadar bölmelere ayr ı lm ış  olup, her 10 çizgi 1 olarak 

.;österilerek, yanlar ı na 1 'den 10'a kadar say ı lar yaz ı lm ış t ır. Olçümde kullan ı lan 

büyültmeye göre iki çizgi aras ı ndaki uzunluğ un gösterdi ğ i değ er değ i ş ir. Bu sebeple 

önce objektif mikrometre ile oküler mikrometredeki iki çizgi aras ı n ın, kullan ı lan 

objektife göre kaç mikrona kar şı l ı k geldi ğ i bulunur. Oküler mikrometreler genellikle 

10'dan küçük (8-9) numaral ı  oküler ile kullan ı l ı r. 
Objektif mikrometre özel bir lamd ı r ve üzeri bölmelidir. Burada 1 mm uzunluk 

çizgilerle 100 bölüme ayr ı l ı n ış t ı r. Her 5 çizgi orta uzunlukta ve her 10 çizgi daha uzun 

bir çizgi ile belirlenmi ş tir. Objektif mikrometre, lam ı , mikroskop tablasm ı n üzerine 

konur. Alyuvar çap ı nı  ölçmede kullan ı lacak büyültmeyle ve şaryo yard ı m ı yla her iki 

mikrometrenin s ı fır çizgileri ayn ı  seviyeye gelecek biçimde ayarlamr. Bu i ş lemi 

kolayla ş t ı rmak için önce küçük büyültmeyle çizgiler bulunup, üst üste getirildikten 

sonra ölçüm yap ı lacak objektif çevrilir. Objektif mikrometre üzerinde belirli bir 

uzunluğun, oküler mikrometredeki kaç çizgiye uydu ğu bulunur. Örneğ in 0.1 mm 

uzunluk 65 çizgiye e ş it olsun. Bu oküler mikrometre üzerindeki iki çizgi aras ı n ın 

0.0015 mm (1.5 kı ) göstermesi demektir (Bak ı n ı z: Ş eki1:3.13.1). 

Amaç: Oküler ya da objektif mikrometresi yard ı m ı yla, Giemsa boyal ı  yay ına 
kan preparat ı nda alyuvar çap ı n ı n ölçülmesi. 

Materyal: Ş aryolu mikroskop, oküler mikrometresi, objektif mikrometresi, 
Giemsa boyal ı  yayma kan preparat ı , sedir yağı , ksilol. 

Metot: 

1. Mikroskop tablas ı ndan şayet varsa objektif mikrometresini alarak, Giemsa 
ile boyanm ış  yayma kan preparat ı n ı  koyup, netlik ayar ı n ı  yap ı n ı z. 

2. İmmersiyon objektif ile sedir ya ğı  kullanarak, yayma kan preparat ı n ı n farkl ı  
yerlerinden, yuvarlak olan alyuvarlar ı  seçerek ortalama 750 alyuvar ı  
inceleyiniz. 

3. Her alyuyar ın birbirine dikey ve yatay iki çap ı n ı  ölçerek, oküler 
mikrometrede kaç çizgiye denk geldi ğ ini ve daha önce saptanan de ğ erlerden 
de kaç, mikron oldu ğ unu bulunuz. Örneğ in, herhangi bir alyuvar ı n bir çap ı  
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okülerde 6, diğer çap ı  7 çizgi olsun. Ortalama çap (6+7):2 — 6.5 çizgidir. 
Daha önce oküler mikrometrede iki çizgi aras ı n ı n 0.0015 mm'ye eş it olduğu 
saptand ığı ndan, bu alyuvar ı n çap ı  (6.5 x 0.0015 = 0.00975 mm ya da 9 75 it 
olarak bulunur. 

Tablo:3.13.1 insanda ve Farkl ı  Hayvanlarda Alyuvar Büyüklükleri (mikron =g) 

Insan 7.3 
At 5.5 
Keçi 3.2 
Kö,elt 7.0 
Kedi 5.8 
Maymun 6.2 
Tay n 6.8 
Koba 7.3 
Beyaz s ı çan 6.2 
Beyaz fare 5.7 
Tavuk 9.0 
Kurbağ a 15.0 
Bal ık (sazan) '7.1 
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Ş ekii:3.13.1 

a•Objektif mikrometresi b-Oküler rnikrometresi (Konuk'dan) 
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KONU 3.14.: Eritrositlerin Büyiiklükleri İ le ilgili Değ erlerin Hesaplanmas ı  

a. Ortalama eritrosit hacmi (MCV: Mean Corpuscular Volume 

Bu değ er, eritrositlerin ortalama hacmini gösterir. Kanda hematokrit tayini ve eritrosit 
say ı m ı  yap ı larak hesaplamr. 

MCV = Hematokrit değ eri x 10 En'trosit say ı s ı  (milyon/1 mm 3  kan) = mikron 3  

h. Hacim indeksi 	Volume Index) 

Bu indeks, eritrosit ortalama hacminin, normal ortalama eritrosit hacmine oran ı n ı  verir. 
He ı aatokrit değ eri ve eritrosit say ı s ı  bulunduktan sonra hesaplan ı r. Hesaplamada normal 
hematokrit değ eri VO43 standart kabul edilir. 

VI = Hematokrit değ eri x O. l 16 / Eritrosit say ı s ı  (milyon/1 mm 3  kan) 

c. Direkt metotla eritrosit çap ı n ı n ölçühnesi. Price-Jones eğ risi ve ortalama 
eritrosit çap ı . 

Eritrositlerin çap ı  doğ rudan, direkt ölçülebildi ğ i gibi, ince bir yayma kan filminin farkl ı  
dalga boylar ı ndaki ışığı  k ırma indeksinden faydalan ı larak da ölçülebilir. Direkt 
yöntemde eritrositlerin çap ı , sayma lamlar ı nda ı slak olarak ölçülebildiğ i gibi, boyanmış  
kuru yaym kan preparatlar ında da ölçülebilir. Kuru yayma kan preparatlar ı ndan 
immersiyon objektifli mikroskopta, belirli bir büyültmede fotoğ raf çekilerek, tam 
dairesel görünen eritrositlerden 200 tanesinin çap ı  ölçülerek, mikroskop büyültmesine 
oranlamak ko şuluyla eritrositlerin gerçek çaplar ı  mikron cinsinden hesaplan ı r. 

Price-Jones eğ risinin çizilmesi: 
Yukar ı daki yöntemlere göre eritrositlerin çaplar ı  ölçüldükten sonra çaplar ı  0.5 

mikron fark gösteren eritrositler ayr ı  ayr ı  grupland ı rı l ı r. 
Örnek: 
4 ± 0.25 g, 4.5 + 0.25 g, 5 ± 0.25 p., 6 ± 0.25 p, 6.5 ± 0.25 ı  gibi farkl ı  çaptaki 

eritrositler farkl ı  gruplara ayr ı l ı rlar. Her gruptaki eritrosit say ı s ı , apsiste çap ve ordinatta 
eritrosit say ı s ı n ı  gösteren bir koordinat sistemine kaydedilerek Price-Jones e ğ risi çizilir 
(Bkz. 

d. Ortalama eritrosit çap ı  (MCD: Mean Corpuscular Diameter) 

Her grupta bulunan eritrosit say ı sı , o grubun çap ı  ile çarp ı larak, çarp ı rnlar toplan ı r. 
Sonuç, say ı lan eritrositlerin toplam say ı s ı na bölünürse, ortalama eritrosit çap ı n ı  (MCD) 
verir. 
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e. Ortalama eritrosit kal ı nl ığı  (MCT: Mean Corpuscular Cell Thickness) 

Bu değer, ortalama eritrosit hacmi (MCV) ve ortalama eritrosit çap ı  (MCD) 
bulunduktan sonra, aşağı daki formüle göre hesaplan ı r. 

MCT-4MCV/ 2/MCD x 3.1416 
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DENEY 3.15.: Lökosit Say ı m' 

Teorik Bilgi: Lökositler (Akyuvarlar), plazma içinde bulunan kan 
hücrelerindendir. Eritrositlere oranla daha az say ı dad ırlar. 1 mm3  kanda ortalama 7.000- 
10.000 aras ı nda lökosit bulunur. Bu kan hücreleri, protoplazmik uzant ı lar ı  sayesinde 
serbest olarak hareket etme özelli ğ ine sahiptirler. Plazman ı n dışı nda lenf s ıv ı s ı  içinde de 
bulunurlar. Lökositler sitoplazmalar ı n ı n granüllü olup oimad ıklanna göre 2 ana gruba 
ayrı l ırlar. 

Granüllü lökositler: Bu lökositler özellikle çekirdeklerinin şekline göre 3 tipe 
ayrı l ı rlar. Hepsininde sitoplazmalar ı  granüllü bir yap ı  gösterir. Bunlardan bazofil 
tipinde olanlar ı n çekirdekleri at nal ı  veya "S" şeklinde olup, sitoplazmalar ı  büyük 
granüllüdür. Büyüklükleri 8-11 mikron arası ndadır. Nötrofil, 3-5 loplu bir çekirdeğ e 
sahip olup bunlar ince kromatin köprüleri ile birbirine ba ğ lanm ış lard ır. 
Sitoplazmalanndaki granüller daha ufakt ır. Bazofillere göre daha aktiftirler. 
Büyüklükleri 9-12 mikron aras ındad ır. Eozinofiller 2 loplu bir çekirdeğe sahip olup, bu 
loplar ince kromatin bir köprü ile ba ğ lanmış t ır. Sitopiazmalar ı  büyük granüllüdür. 
Büyüklükleri 11-14 mikron kadard ı r. 

Bu lökositlerden bazofil ve nötrofiller bazik karakterli boyalarla, eozinof ı ller ise 
asit karakterli boyalarla boyan ırlar. Her üçü de bakterileri fagosite etme yetene ğ ine 
sahip olup, nötrofiller bu konuda daha aktif bir faaliyet gösterirler. Bu gruptaki 
Lökositlerin çekirdekleri parçal ı  bir yapı  gösterdiğ inden, polinükleer lökositler  admı  da 
al ı rlar. 

Granülsüz liikosnler: Bu gruba giren lökositler, çekirdeklerinin bütün ve büyük 
bir yap ı  göstermesinden dolay ı , mononükleer lökositler  ad ını  da al ır. Çekirdek hücrenin 
tamam ına yak ı n bir k ı smı n ı  doldurmu ş tur. Bu gruptaki lökositlerden lenfositler, en 
küçük lökosit tipi olup, büyüklükleri ortalama 8-10 mikron kadard ır. Monositler ise en 
büyük lökosit tipi olup, büyüklükleri ortalama 12-20 mikron aras ı ndad ı r. 

Lökositler vücutta farkl ı  yerlerde meydana getirilirler. Granüllü lökositler 
kırmız ı  kemik iliğ inde, granülsüz olanlardan monositler, kemik iliğ i ve lenf bezlerinde, 
lenfositler ise, lenf bezleri ve dalakta meydana getirilir. 

Akyuvarlar ın 1 mm3  kandaki normal miktarlar ı , bir enfeksiyon etkisiyle art ış  
gösterir. Lökositlerin say ı s ı , vücutta iltihap dönemlerinde 22.000 e kadar ç ıkabilir. Bu 
gibi durumlarda da hangi tip lökositin kanda a şı rı  art ış  gösterdiğ i, yayma kan 
preparatlar ı  ( froti ) ile saptanarak, buna neden hastal ıklar teşhis edilebilir. Lökositlerin 
ortalama ömrü 2-4 gün aras ı ndad ı r. 

Amaç: 1 mm3  insan kan ı nda bulunan lökosit sayı s ın ı n saptanmas ı . 

Materyal: Etil alkol, ilter, pamuk, lanset, Hemositometre seti, Türk suland ırma 
eriyiğ i, ş aryolu mikroskop, temizleme solüsyor ı lan, gazl ı  bez ya da kurutma ka ğı d ı . 
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Metot: 

Akyuvar say ı m', prensip bak ı m ı ndan alyuvar say ı m ı na benzer. Aralar ı ndaki 
fark, akyuvar say ımı nda suland ırman ın 1/10 ve say ı m yap ı lan hacmin 0.1 mm3 

 olması d ı r. Bunun nedeni ise 1 mm3  kandaki akyuvar say ı s ın ı n, alyuvar say ı s ı ndan çok 
daha dü şük olmas ıd ı r. 

1. Kalem tutmad ığı n ız elinizin i şaret parmağı  ucunu, önce etil alkol sonra eterle 
silip, kurumasm ı  bekleyiniz. 

2. Lansetle delerek ilk ç ı kan damlay ı  siliniz. 
3. Akyuvar pipetinin 1 çizgisine kadar kan çekiniz. 
4. Üzerine, akyuvar pipetindeki balonun yukar ı s ı ndaki 11 rakam ı na kadar Türk 

suland ırma eriyiğ i çekiniz. 
5. Pipeti yatay do ğ rultuda tutarak, öne ve arkaya do ğ ru 3 dakika çeviriniz. 
6. Pipetten 1-2 damlay ı  d ış ar ı  at ı n ız. 
7. Thoma lam ı n ı  haz ı rlay ı p, say ı m alan ı n ı  pipetle doldurunuz. 
8. Yakla şı k 3-5 dakika hücrelerin say ı m alanı na yerle şmesi için bekleyiniz. 
9. Thoma sayma lam ı n ı , şaryolu mikroskobun tablas ına yerle ş tiriniz. 
10. Thoma sayma lam ında, bir büyük kare üzerine dü şen akyuvarlarm tamam ı n ı  

say ı nız. Diğ er bir deyi ş le tüm say ı m alanın ı  taray ını z. 
11. Bulduğunuz say ı y ı  100 ile çarparak 1 mm 3  kandaki akyuvar say ı s ı n ı  bulunuz. 
12. Bu hesaplamaya formüle edersek: 

A x 100 — 1 rnm 3  kandaki akyuvar say ı s ı  

A: Tüm say ı m alan ındaki toplam akyuvar say ı s ı . 

Önemli Not: 

1. Akyuvar say ı m ı nda da, alyuvar say ı m ı nda sizden istenen tüm hassasiyeti 
gösteriniz. 

2. Kulland ığı n ı z tüm malzemeleri zaman ı nda ve usulüne uygun olarak 
y ı kayarak, kuru olarak b ı rak ı n ı z. 

3. Akyuvar say ı m ı nda kar şı la ş abileceğ iniz teknik sorunlar için alyuvar say ı m ı  
bahsine ba şvurabilirsiniz. 

Sorular: 

I. Bir hastaya ait kandaki akyuvarlar ı n 1 mm3  deki say ı s ı  normalden sapma 
gösteriyorsa, bunun hangi akyuvar veya akyuvarlara ait oldu ğunu nas ı l 
saptayabilirsiniz? 

2. Akyuvarlar ı n 1 mm3  kandaki normal de ğ er aral ı klarm ı n d ışı nda olan 
sapmalar' hakk ı nda neler yorumlayabilirsiniz? 

3. Farkl ı  hayvan gruplar ı na ait 1 mm 3  kandaki lökosit değ erlerini ara ş t ır ı nı z. 
4. Kandaki akyuvar say ı s ı ndaki art ış  ve azal ış lar sizce alyuvar say ı s ı n ı  da 

etkiler mi? 

84 



DENEY: Lökosit (Akyt ıvar) Formülü — Froti 

Teorik Bilgi: Kan yayma preparat ı na akyuvar formülü veya froti ad ı  verilir. Bu 
yöntemle çe ş itli akyuvar tiplerinin yüzde oranlar ı  tayin edilir. Kanda bulunan 100 
akyuvardan kaç tanesinin nötrofil, eozinofil, bazofil, lenfosit ve monosit oldu ğunun 
saptanmas ı  bu yöntemle yap ı l ı r. Akyuvar say ı sı n ı n arttığı  her olayda, genel art ış a 
akyuvar tiplerinin hepsi kat ı lmazlar. Farkl ı  rahats ı zl ı klarda ve bu rahats ı zl ı kları n farkl ı  
dönemlerinde akyuvarlann sadece bir ya da birkaç tanesi ço ğ alabilir. Akut hastal ıklarda 
en fazla nötrofiller, kronik hastal ıklarda ise lenfositler artar. Paraziter hastal ıklarda ve 
bazı  deri hastal ıklarında eozinofiller art ış  gösterir. Kronik malaryada monositler ço ğ al ı r. 
Genel olarak komplikasyon yapmayan bir hastal ığı n sava ş  döneminde nötrofiller, 
savunma ve hastal ığı n yenilmesi döneminde monositler, iyile şme ve toparlanma 
döneminde ise lenfosit ve eozinofiller artar. Akyuvarlar ı n yüzde oranlar ı n ın saptanmas ı , 
hastal ıkları n ay ırt edici tamlar ında bir dereceye kadar fikir verir. Bir hastal ığı n gidiş inin 
izlenmesinde fayda Sağ lar. 

Farkl ı  akyuvar tiplerinin yüzde oranlar ı  insan ve hayvanlarda de ğ iş iktir. 
insanlarda dola şı m kanında en çok bulunan akyuvar tipi nötrofildir. Bundan sonra 
s ıras ıyla lenfosit, monosit, eozinofıl ve bazofil gelir. Hayvan gruplar ından sığı r, koyun, 
keçi, tavşan, kobay ve bal ı k kanlar ı nda lenfositler daha çok bulunur. At, e şek, kat ır, 
köpek ve kedilerde ise nötrofiller çoğunluktad ır. Kanatl ı larla domuzlarda nötrofil ve 
lenfositlerin yüzde oranlar ı  yaklaşı k olarak birbirine e ş ittir. Hayvanlarda genç ya ş larda 
lenfositler daha bask ın görülür insanlarda nötrofil, eozinofı l ve bazofillerin oran ı  
ihtiyarl ıkta en fazlad ır. Buna ilaveten büyüklerde çocuklardan, erkeklerde kad ınlardan 
daha fazlad ır. Lökosit formülü boyanm ış  yayma kan preparatlannda yap ı lır. Lökosit 
grubuna giren hücreler granüllü ve granülsüz lökositler olarak 2 ana gruba ayr ı l ı rlar. 
Granüllü olanlar nötrofil, eozinofil ve bazofildir. Bunlar ın sitoplazmalan granüllü 
yapı dad ır ve çekirdekleri hücre içini tamamen doldurmam ış tır. Nötrofillerin çekirdekleri 
3-5 Toplu, eozinofillerin 2 toplu, bazofillerin ise "at nal ı" ya da "S" şeklindedir. 
Granülsüz olanlar ise lenfosit ve monosittir. Bunlar ı n sitoplazmalan, çekirdeğ in hücre 
içini yaklaşı k tamamen doldurmas ı ndan dolayı , hücre çeperine ince bir tabaka halinde 
sı kış mış  ve granülsüzdür. Aralar ındaki fark büyüklükleridir. Lenfositler en küçük, 
monositler ise en büyük lökosit hücreleridir. 

Lökositlerin Büyüklükleri 

Granüllü lokositler: 
1. Notrofil: 9-12 mikron çap ı nda 
2. Eozinofil: 11-14 mikron çap ı nda 
3. Bazofı l: 8-11 mikron çap ı nda 

Graniğlsüz lokosüler: 
1. Lenfosit: 8 mikron çap ında 
2. Monosit: 12-20 mikron çap ında 
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Lökositlerin  Bulunma  Yüzdeleri 

Granüllü lakositter: 
1. Nötrofil: % 50-70 
2. Eozinofil: % I -4 
3. Bazofil: % 0-1 

Granülsüz lökositler: 

1. Lenfosit: % 20-40 
2. Monosit: % 2-8 

Amaç: Omurgal ı  yayma kan preparat ı nda, Giemsa boyamas ı yla, lökosit 
(akyuvar) tiplerinin yüzde oranlar ı n ı n saptanmas ı . 

Materyai: Kan, lam, lamel, lanset, pamuk, etil alkol, metil alkol, boyama küveti, 
Giemsa boyas ı , dam ıt ık su, mikroskop, pens. 

Metot: 

I. Temiz bir lam al ıp, önce alkol sonra saf su ile y ıkay ıp iyice kurutunuz. 
2. Kalem tutmad ığı n ı z elinizin i şaret parmağı n ı  alkollü pamukla silip, stern bir 

lansetle deliniz. 
3. Lam ın k ı sa kenar ından 1 cm kadar içeriye, parmak ucundaki kan damlas ı nı , 

deriyi lama dokundurmadan değdiriniz. 
4. İkinci bir lam ın (lamel de olabilir) k ı sa kenar ı n ı  kan damlas ı  üzerine 45 ° lik 

acıyla değdirip, ileriye doğ ru hareket ettirerek, damlay ı  birinci lama yava şça 
yay ı n ız. Yavaş  hareket yayman ın ince olmas ını  sağ lar (Ş ekil:3.16.1.). 

5. Preparat ı  havada kuruttuktan sonra, kur şun kalemle kan ın kenar ı na sahibinin 
ad ım yazı nız. 

6. Preparat ı  boyama kab ındaki cam çubuklar üzerine biraz aral ıkl ı  olarak 
yerleştiriniz . 

7. Üzerine metil alkol damlat ıp, 10-15 dakika fiksasyon (tespit) için bekleyiniz. 
8. Bu süre sonunda preparatlar ı  bir pensle tutarak alkolün fazlas ın ı  eğ erek 

dökünüz. Daha sonra her preparat üzerine 5 ml Giemsa boyas ı  dökünüz. Bu 
boya dikkatli dökülmeli ve lam ın kenarı ndan ta şı rı lmamal ı dır. 

9. Preparatlar ı  bu durumda 30 dakika bekletiniz. 
10.Bu süre sonunda preparatlar ı  bir ucundan pensle tutarak, boyan ın fazlas ı n ı  

dökünüz. 
11. Yavaş  akan suda y ıkad ıktan sonra, lam ın arka yüzündeki boya kal ınt ı ları n ı , 

ucuna pamuk sar ılm ış  bir pensle siliniz. 
12.Preparatian aç ık havada dikkatli bir şekilde kurutup, mikroskopta 

incelemeye haz ı r hale getiriniz. 
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Lökosit Formülünün Yap ı lmas ı : 

I. Bu amaç için haz ı rlam ış  olduğunuz preparat ı  mikroskop tablas ı na koyunuz. 
2. incelemeyi ortanca veya büyük objektifte (10x40 ya da 10x60) ve ş aryolu 

mikroskopta yap ı n ı z. 
3. Lam ın sol ucunun üst kö şesinden ba ş layarak, sağ  tarafa doğ ru şekildeki gibi 

ilerleyerek, gördü ğünüz ve tan ı d ığı n ız lökosit tiplerini kaydediniz 
(Ş ekil:3.16.3.). 

4. Kay ı t için şekildeki gibi bir tablo haz ı rlay ı n ı z (Ş ekil:3.16.2.). 
5. Toplam lökosit say ı s ı  100 adet oluncaya kadar rastlanan farkl ı  lökosit 

tiplerinin say ı s ı n ı  kaydederek, formülü tamamlay ın ı z. Ş ayet lam ın sonuna 
geldiğ inizde toplam 100 adet lökosit kaydetmediyseniz, bu sefer ayn ı  i ş lemi 
sağ dan sola ters yönde şekildeki gibi tekrarlay ı n ı z. 

6. Sonuçta, 100 adet hücre içindeki her lökosit tipine ait rakamlar ı  saptayarak, 
yüzde lökosit tipi oranlar ı n ı  ç ı karı n ız. 

Sorular: 

1. En fazla ve en az hangi lökosit tipini kaydediniz? 
2. Bulduğunuz yüzde oranlar teorik bilgilerdeki normal de ğerlerle uyum 

sağ l ıyor mu? 
3. Yayma kan preparat ı  haz ı rlanırken, kan ı n neden ince olarak yay ı lmas ı  

gereklidir? 
4. Farkl ı  hayvan gruplar ı na ait lökosit formüllerini teorik olarak ara ş t ırarak, 

insan kanı  ile karşı laş t ı r ı nı z. 
5. Lökosit formülü ne amaçlarla yap ı l ı r? 
6. Lökosit formülü preparat ı  haz ı rlanırken neden boyama yap ı l ır? 
7. Kulland ığı nız Giemsa boyas ı ndan ba şka boyalarda bu amaç için 

kullanı labilir mi, ara şt ırmı z? 
8. Burada öğ rendiklerinize göre, eritrosit (alyuvar) formülü de yap ı labilir mi? 
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Yayma kan frotisi yap ı m ı . a. Lam ı n tutulmas ı , b. Kan al ı nmas ı , c. 
Yayma.(Konuk'dan) 

Granüllü Akyuvarlar 	Granülsüz Akyuvarlar 
N ö t. 

Eoz. Baz. Len. Mon. Tipik 
Olmayan Çubuk ç. Parçal ı  ç. 

....._ 

Toplam 

Ş ekil:3.16.2 Akyuvar formülü yap ı m ı nda kullan ı lan tablo.(Konuk'dan) 

Ş ekil:3.16.3 

Akyuvar formülü yap ı m ı nda froti üzerinde izlenen yol.(Konuk'dan) 
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DENEY 3.17.: Trombosit Sap ın ı  

Teorik Bilgi: Trombositler, k ı rm ı z ı  kemik iliğ indeki megakaryosit ad ı  verilen 
büyük hücrelerden veya akci ğerlerdeki fagositik hücrelerden meydana gelirler. Bunlara 
kan plaketleri veya kan pulcuklar ı  ad ı  da verilir. Memelilerde küçük, yuvarla ğı ms ı  ve 
çekirdeksiz olan trombositler di ğ er omurgal ı  canl ı larda oval ve çekirdeklidir. İnsan 
kanı n ı n 1 mm3  ünde ortalama 200.000-300.000 aras ında trombosit bulunabilir. Çaplar ı  
ortalama 2-4 mikron kadard ır_ Bu hücreler birbirlerine ve pürüzlü yüzeylere kolayca 
yapış abildiklerinden, kan ın p ıht ı laş mas ında önemli rol oynarlar. Kanda ortalama 
ömürleri 3-4 gündür. Trombositler yayma kan preparatlar ında çoğu zaman birbirlerine 
yapışı k ş ekilde, gruplar halinde görülürler. Sitoplazmalar ı  zayıf boyan ıp, aç ık renkli 
homojen görünü ş lüdür. Sitoplazma içinde daha çok ortaya yak ı n yerleşmi ş  granüllerden 
oluşan, koyu boyanan bir kitle mevcuttur. Buna granulomer veya kromatomer ad ı  
verilir. 

Trombositlerin belli ba ş l ı  biyolojik özellikleri çabuk bozulup değ i şmeleri ve 
yap ış kanl ıkland ır. Trombositler çok çabuk şekil değ i ştirir ve s ık s ık uzant ı lar çıkararak 
çevrelerine yap ışı rlar. Böylece birbirleri üzerine y ığı larak gruplar yaparlar. Kan 
damarlarının iç yüzeyinde normal düzgünlüğünü kaybetmi ş  yerlere yap ışı r, hatta damar 
duvar ı nda kanayan bir deli ğ i tıkamaya yarayan bir t ıkaç yapabilirler. Trombositler, 
kanın p ı ht ı laş mas ı nı  kolaylaşt ı rıp h ızland ıran bir enzim olan tromboplastin 
(trombokinaz) aç ığ a çıkarırlar. Tromboplastin, kanda normal ko şullarda inaktif bulunan 
protrombini, trombin haline dönü ş türür. Bunun sonucunda fıbrinojeni fibrin haline 
getirerek kan ı n p ı ht ı la ş mas ına neden olurlar. Ya ş lı  ve cans ız trombositler dalakta 
retikulum hücreleri tarafindan fagosite edilirler. Yakla şı k olarak her 4 günde bir 
trombositlerin yenilenmesi gerekir. 

Amaç: Parmak ucundan al ı nan kanda, 1 mm3  deki trombosit say ı s ın ın 
saptanmas ı . 

Materyal: Etil alkol, pamuk, lanset, kan, mikroskop, Thonıa sayma lam ı  (iki 
say ım alanl ı), geni ş  lamel, eritrosit suland ırma pipeti, Rees Ecker suland ı rma eriyiğ i, 
petri kutusu, kurutma kağı d ı . 

Metot: 

Rees Ecker sulandırma eriyiğ i: 

Sodyum sitrat: 0.80 g 
Formaldehit(% 38): 0.22 mi 
Parlak krezil mavisi: 0.05 g 
Saf su: 100 ml 

1. Kalem tutmad ığı n ız elinizin i şaret parmağı n ın ucunu alkollü pamukla iyice 
silerek, lansetle deliniz. 
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2. Eritrosit suland ırma pipetinin 0.5 seviyesine kadar kan, 101 seviyesine kadar 
Rees Ecker suland ı rma eriyiğ inden, hava kabarc ığı  yapmadan çekiniz. 

3. Eritrosit pipetini yatay do ğ rultuda tutarak, öne-arkaya do ğ ru döndürünüz. Bu 
sayede kan ile suland ı rma eriyiğ inin homojen olarak kar ış mas ı n ı  
sağ layacaks ı n ı z. 

4. Pipetteki kan şı mdan 4-5 damla d ış arı  att ıktan sonra, eritrosit sayma 
metodunda anlat ı ld ığı  gibi haz ı rlanan iki say ı m alanl ı  Thoma lam ı n ı n her iki 
tarafı na pipetteki kar ışı m ı  ince bir film tabakas ı  halinde tam olarak yay ı n ı z. 

5. Haz ı rlad ığı n ı z Thoma lam ı n ı , içine ı slak filtre kağı d ı  konulmu ş , rutubetli bir 
petri kab ı na yerle ş tirerek, 15 dakika kadar trombositlerin çökmesi ve 
alyuvarlar ı n hemolizi için bekleyiniz. 

Trombosit say ım,: 

1. Mavi renkte boyanm ış  trombositleri, her bir say ı m alanı n ı n ortas ı ndaki 1 
mm2  lik alanda dikkatle say ın ı z. 

2. Her iki say ı m bölgesinin 1 m ın2  lik alanlar ı ndaki trombosit say ı s ı n ı  
toplayarak 1000 ile çarp ını z. 

Örnek: 

İ ki say ı m alanl ı  Thoma lam ı nın ilk say ı m alan ı nda 145, ikinci say ı m alan ı nda ise 
60 trombosit say ı lmış  olsun. 

1 mm3  deki trombosit say ı s ı : (145+60)x1000 = 205.000 olarak bulunacakt ı r. 

Sorular: 

1. Trombosit say ım' için kullan ı lan Rees Ecker suland ırma eriyi ğ i sizce ne 
amaçla kullan ı lmış t ır? 

2. Size göre memeli hayvan kan ı nda da trombosit bulunur mu? Cevab ı n ı z evet 
ise herhangi bir memeli hayvan ı n 1 mm3  kan ı ndaki trombosit say ı s ın ı  
ara ş t ı rarak öğ reniniz. 

3. Kan ı nda geç p ıht ı la ş ma problemi olan bir ki ş inin, 1 mm3  kan ı ndaki trombosit 
miktar ı  normale göre az m ı d ı r, çok mudur? Neden? 

4. Bir yayma kan preparat ı na mikroskopta bakt ığı n ı zda, trombositleri 
eritrositler ve lökositlerden nas ı l ay ı rt edersiniz? 
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DENEY 3.18.: Retikülosit Say ım ı  

Teorik Bilgi: Retiktilositler özel bir yap ı ya sahip en genç eritrositlerdir. Olgun 
eritrosit büyüklü ğündedirler. Nukleuslan yoktur. Parlak krezil mavisi gibi bazik vital 
boyalarla boyanmadan sonra retiküler bir iç yap ı  gösterirler. Bu retiküler yap ı  bazofı l 
ince bir ağ  niteliğ indedir. Bunlar kemik iliğ inden kana geçmeden önce bazofı l ağ  biçimi 
yap ı lann ı  kaybederler. Normal olarak periferik kanda, eritrositlerin ancak % 0.5-1 
kadar ı  retikülositlerdir. Bu miktar ş iddetli kanamalardan sonra art ış  gösterir. Periferik 
kanda retikülosit say ı sı n ın artmış  olması , eritrosit yap ı m ı n ı n (eritropoez) h ızland ığı n ı n 
bir göstergesidir. 

Amaç: Parmak ucundan al ınan kanda, ı slak yayma metoduyla, yüzde ve 1 mm3 
 kanda bulunan retikülosit sayı s ı n ı n tayini. 

Materyal: Etil alkol, pamuk, lanset, kan, lam, lamel, % 1 lik parlak krezil 
mavisi, toplu iğ ne. 

Metot: 

Parlak krezil mavisi eriyiğ i: 

Parlak krezil mavisi: 1.0 g 
Sodyum klorür (% 0.85): 100.0 mi 
Sodyum sitrat: 4.0 mi 

• Boya haz ırland ıktan sonra süzülerek kullan ı lmal ıdı r. 

1. Bir lam üzerine içinde % 1 lik parlak krezil mavisi bulunan serum fizyolojik 
eriyiğ inden küçük bir damla koyunuz. 

2. Kalem tutmad ığı n ı z elinizin i şaret parmağı nın ucunu alkollü pamukla 
silerek, lansetle deliniz. 

3. Ç ıkan bir damla kan ı , lam üzerindeki boyaya da ınlatarak, bir toplu iğne ile 
karış t ırdıktan sonra, preparat ı  temiz bir lamelle kapat ınız. 

4. Lamelin çevresini vazelinleyerek, örne ğ in kurumas ını  önleyiniz ve 10 dakika 
sonra aşağı da tarif edildi ğ i gibi retikülosit say ı mını  yapımı  

Retikiilosit say ırm: 

1. Oküler içine, ortas ında 5 ınnı 2  lik aç ı klığı  bulunan bir kağı t parças ı  
yerleştirerek, görme alan ı nı  daralt ı nı z. 

2. Preparatta toplam 1000 eritrosit sayarak, bunlardan mavi nokta, çubukçuk ve 
ağ  şeklinde retikulum içerenlerin say ı s ı n ı  yaz ı nız. 

3. Yüzde retikülosit say ı sı n ı  hesaplayın ı z 
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4 Retikülositlerin 1 mm3  kandaki total say ı s ı n ı  hesaplamak için ayn ı  zamanda 
1 mm3  deki eritrosit miktar ı n ı  da sayarak, yukar ı da bulunan yüzde (%) oranla 
çarp ı n ı z. 

Örnek: 

1 mm3  deki eritrosit say ı s ı  4.850.000 ve preparatta 1000 eritrositin 10 u 
retikülosit olsun. 

Yüzde (%) retikülosit: 100 x 10 / 1000 = 1 

1 mm3  kandaki retikülosit say ı s ı : 4.850.000 x 1 / 100 = 48.500 bulunur. 
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DENEY 3.19.: Tavukta Kan Hücrelerinin Say ı m' 

Teorik Bilgi: Kanatl ı  hayvanlarda kan hücrelerinin fı zyolojik ve morfolojik 
özellikleri nedeniyle saynnlan güçtür. Bu nedenlerden en önemlileri, kan hücrelerinin 
çekirdekli olu ş u ve hemopoetik sistemin a şı r ı  değ i ş kenliğ idir. Bundan dolay ı  kanath 
hayvanlarda farkl ı  kan say ı mı  yöntemleri ve uygun suland ırma eriyikleri 
Bunlardan Natt-Herrick eriyi ğ i, kanatl ı larda alyuvar, akyuvar ve trombositleri ayn ı  kan 
örneğ inden sayma lam ı nda say ı lmalanna olanak Sa ğ lar (Tablo:3.19.1.). Bu eriyiğ in pH 
derecesi 7.3 dür. Haz ı rland ı ktan 12-24 saat sonra süzülür. Uzun y ı llar dayanabilen bu 
eriyikle kan, alyuvar pipetinde 1/100 oran ında suland ı rı l ır. 

Amaç: 1 mm3  hacmindeki tavuk kan ı nda bulunan alyuvar, akyuvar ve trombosit 
say ı lar ı n ı n bulunmas ı . 

Materyal: Natt-Herrick kan suland ı rma eriyi ğ i, tavuk kan ı , hemositometre. 

Metot: 

1. Hemositometre sayma lam ı n ın yüzeyini ternizleyip, say ı m alan ı n ı  lamelle 
kapatı n ı z. 

2. Hareketi engellenmi ş  tavuğun son ibik ç ıkı nt ı sın ı  alkol ve eterle silip, iyice 
kurulay ını z. 

3. Bu bölgeyi steril bir makasla nohut büyüklüğünde keserek, kan ın serbestçe 
akması nı  sağ layı n ız. 

4. İ lk damlay ı  at ıp, daha sonra ç ıkan kandan alyuvar pipetinin "1" çizgisine 
kadar çekiniz ve pipetin ucundaki kan ı  temiz yumu şak bir kağı da siliniz. 

5. Pipeti "101" çizgisine kadar Natt-Herrick eriyi ğ i ile tamamlay ı n ız. Böylece 
örnek kan ı  1/100 oran ı nda suland ı rmış  olacaks ı n ı z_ 

6. Pipeti 2-3 dakika yatay doğ rultuda öne-arkaya çevirerek, kan ve suland ırma 
eriyiginin iyice kan ş mas ı n ı  sağ lay ı nız. İki, üç damlay ı  bo şa atarak, lamdaki 
say ım alan ı  üzerine, lam-lamel aras ı ndan sı zd ınn ı z. 

7. Bir dakika bekledikten sonra alan ı  1/400 mm2  olan küçük karelerden 200 
tanesi içindeki alyuvarlan say ı n ız. A şağı daki formüle göre 1 mm 3  kandaki 
alyuvar say ı sı nı  hesaplay ın ı z. 

Bulunan hücre say ısı  x 100 x 4000 / say ı lan küçük kare adedi 

8 Akyuvar ve trombositlerin say ı m ında 16 küçük kareden olu şan ve alan ı  1/25 
mm2  olan orta karelerden 100 tanesinin içindeki akyuvar ve trombositleri 
ayrı  ayr ı  say ı n ı z. Yukar ıdaki formül yard ı m ı yla 1 mm3  kandaki say ı ları nı  
bulunuz. 
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Kan Hücrelerinin Boyamna 

Sayma larn ı nda alyuvar, akyuvar ve trombositlerin tan ı nmas ı , kendilerine özgü 
morfolojileri ve suland ı rma eriyiğ i ile farkl ı  boyanma özellikleriyle sa ğ lan ı r. 
Alyuvarlarda sitoplazma, çekirdekten daha aç ı k olmak üzere, her ikisi de menek ş e, 
monosit ve lenfositlerin sitoplazmalar ı  aç ı k menek ş e, geri kalan bölümleri koyu 
menek şe rengine hoyan ı r. Eozinofı l ve bazofiller, granüller daha koyu olmak üzere aç ı k 
menek şe rengine boyan ı rlar. Trombositlerin çekirdekleri soluk menek ş eye, 
sitoplazmalar ı  ise çok aç ık menek şeye ya da maviye boyan ı rlar. 

Tabio:3.19.1 Kanad ı  hayvanlarda kan hücrelerinin normal de ğ erleri (mm3) 

Alyuvar  
3.440.000 

Akyuvar 
34.200 

Tromhosit 
64.200 Tavuk 

Hindi 2.700.000 34.200 64.200 
Kaz 2.600.000 24.500 49.300 
Ördek 3.175.000 28.600 49.000 
Güvercin 4.000.000 118.100 34.900 
Kanarya 	15.500.000 24.800 42.900 

(Wirth'e göre Konuk'dan) 
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DENEY 3.20.: P ı lıblaş ma Zaman ın ın Tayini 

Teorik Bilgi: Omurgal ı  canl ı larda bir damar ':esildiğ i zaman kan ın alması nı  
önleyen bir seri kimyasal reaksiyonlar meydana gelir. Kan hava ile kar şı laşı nca, kan ın 
şekilli elemanlar ı ndan trombositler (kan pulcuklar ı-plaketler), tromboplastin veya 
trombokinaz denen bir enzim salg ı larlar. Bu enzim kan ı n damar içinde p ı ht ı laşması na 
engel olan ve karaciğer tarafından salg ı lanan heparinin etkisini engeller. Bundan sonra 
tromboplastin, plasmada bulunan kalsiyum iyonlann ı n da yard ı m ı yla protrombine etki 
ederek onu trombine çevirir. Kanda protrombinin olu şumu K vitamininin varl ığı na 
bağ l ı d ı r. Meydana gelen trombin, bir kan proteini olan fıbrinojeni fibrin haline çevirir. 
Fibrin kanda bulunan protein karakterinde ince uzun iplikçiklerdir. Bunlar birbirine 
dolan ı p ş işerek, bir miktar kan hücresi ve plasma ile birlikte dibe çökerek p ı ht ıyı  
oluş tururlar. Olu şan bu pı ht ı  k ı sa bir süre sonra yaran ın üzerini kapatarak, kan ı n 
akması m önler. Bir süre sonra fibrin büzülüp s ı kış arak bir miktar san ıntırak suyu 
d ış ar ıya verir ki buna serum denir. Serumun plasmadan fark ı , içinde fı brinojen, 
kalsiyum ve kan hücrelerinin bulunmay ışı d ır. Serum içinde az miktarda lökosit 
(akyuvar) bulunabilir. Sonuç olarak p ıht ı laşma, plasmada eriyen fibrinojenin, erimeyen 
bir form olan fibrine dönü şmesidir. 

Kan ın p ıhtı laş ması  hirudin, heparin, sodyum sitrat, sodyum oksalat gibi 
bileş iklerle önlenebilir. Örneğ in damar sisteminde heparin bulunduğundan dolay ı  
p ıhtı laşma olmaz. 

Karan p ıht ı laşma zaman ının tayini oldukça önemli olup, bu süre normalde 2-6 
dakika aras ında değ iş ir. Herhangi bir vücut bölgesi bir travmaya maruz kald ığı nda 
kanama görülebilir. Bu kanaman ın süresi travma sonucu aç ı lan yaran ın büyüklüğüne 
bağ lı  olup, kiş ide p ı ht ı laşma problemi yoksa gerekli t ıbbi müdahalelerle kanama 
durdurulabilir. Ameliyata al ınacak hastalar ın da, operasyondan önce p ıhtı laşma 
probleminin olup olmadığı  saptanarak, şayet bir problem saptan ı rsa gerekli tüm 
önlemler al ı nıp, fazla kan stok edilerek müdahale yap ı l ır. Aksi takdirde a şı rı  kan kayb ı  
ciddi problemleri de beraberinde getirir. 

Amaç: Kapiller tüp ve lam yöntemiyle, parmak ucundan al ınan kan ı n, 
p ıht ı laşma süresinin saptanmas ı . 

Materyal: 1 mm çap ında kapiller tüpler, lam, lanset, etil alkol, pamuk, toplu 
iğ ne, saniyeli saat. 

Metot 1: 

(Kapiller tüp yöntemi) 

I. Kalem kullanmad ığı ruz elinizin i şaret parmağı nın ucunu, alkollü pamukla 
silip, lansetle deliniz. Ç ıkan ilk iki kan damlas ı n ı  siliniz. 

2. İki adet kapiller tüpü kan damlas ı na değdirerek, kapillarite ile boylann ın 2/3 
üne kadar kanla doldurup, masaya b ırak ı nız. 
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3. Bir dakika sonra birinci tüpün dolu ucunun | cm yukar ı s ı ndan dikkatle 

k ırarak, fibrin iplikçi ğ inin olu ş umunu kontrol ediniz. 

4. Bu i ş lemi pilı t ı la ş ma görülünceye kadar 30 saniye aral ı klarla tekrarlay ı n ı z. 

5. K ı r ı lan kapiller tüpün iki ucu aras ı nda 5 ınm lik bir fibrin lifini gördü ğünüz 

zaman, p ı ht ı la ş ma meydana gelmi ş tir. Bu esnada tupü k ı rd ığı n ı z zaman 

fibrin telinin kopmamas ı na dikkat ediniz. 

6. İ lk tüpte p ı ht ı la ş ma saptan ı nca, hemen ikinci tüpü de k ı rarak kontrol ediniz. 

Genellikle i ş lem gören birinci tüpte p ı ht ı laş n ı a daha çabuk olur. Bu nedenle 

ikinci tüpteki fibrin olu şumu gerçek p ı ht ı laş ma zaman ı n ı  verir. 

Metot 2: 

(Lain yöntemi) 

1. Kalem kullanmad ığı n ı z elinizin i şaret parmağı n ı n ucunu alkollü pamukla 

silip, ç ı kan ilk iki kan damlas ın ı  siliniz. 

2. Lam üzerine parmağ unz ı n ucunda toplanan kandan iki ayr ı  damla koyunuz 

ve saat tutunuz. 

3. Otuz saniye aral ı klarla, bir toplu i ğ neyi birinci damlaya sok-up yava şça 

kald ı rarak, fibrin 	olu şumunu kontrol ediniz. 

4 Fibrin lifçiğ i görüldüğ ü anda ikinci damlan ı n da kontrolünü yaparak, gerçek 
p ı ht ı laşma zaman ı n ı  tuttuğ unuz saatten saptay ı n ı z. Birinci damla sürekli 

kontrol edildiğ inden dolay ı , genelde daha çabuk p ıht ı la şı r. 

Sorular: 

1. Vücutta yağda eriyen vitaminlerin kullan ı m ı nda bir problem olursa, 

p ı ht ı la ş ma sorunu ortaya ç ı kabilir mi? 
2. P ı ht ı la ş ma süresinin normal s ı n ı rlar ı n üstünde ç ı kmas ı  neden ileri gelebilir? 

3. Size göre p ı lı t ı la ş ma için oksijen gereklimidir'? 
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DENEY 3.21.: Saat Cam ı nda Pı ht ı la ş ma Süresinin Tayini 

Teorik Bilgi: (Bak ı n ız: P ı ht ı laşma Zaman ı n ı n Tayini) 

Amaç: Islak alan metoduyla, insan kan ı nda p ı ht ı laş manın baş ladığı  ve bittiğ i 
sürenin kaydedilmesi. 

Materyal: Petri kab ı , saat cam ı , filtre kağı d ı , alkol, pamuk, toplu iğ ne, 
kronometre, enjektör(2 mi — No:1), beher, eter. 

Metot: 

1. Bir petri kab ı nın kapağı  ve tabağı n ın iç kı smına ı slak bir filtre ka ğı dı  
yerleştirerek, ı slak bir alan haz ırlayı nı z. 

2. Steril bir enjektörle 2 mi vena kan ı  çekiniz. 
3. Bu kanı  bekletmeden bir saat cam ı na ho şalt ın ı z. 
4. Bu saat cam ını  petri kab ı na yerle ştirerek, kapağı nı  kapat ınız ve 

kronometreyle zaman ı  tutmaya ba ş lay ınız. 
5. Enjektörün pistonunu ç ıkarıp, içi su dolu bir behere koyunuz. 
6. Her 30 saniyede bir, petri kab ı nın kapağı nı  aç ınız ve bir toplu i ğneyi kamn 

kenar ına bat ırıp kald ırarak, fıbrin ipliğ inin oluşup oluşmad ığı n ı  kontrol 
ediniz. 

7. Fibrin ipliğ inin ilk görüldüğü an ı  p ıht ı laş manı n baş langı c ı  olarak kaydediniz. 
8. Bundan sonra 60 saniye aral ı klarla saat cam ı n ı  bir kenar ı ndan eğerek, kamn 

ak ıp akmad ığı na bak ı nı z. Akış kanl ığı n görülmediğ i anı  ise p ı ht ı laşmanın 
bittiğ i süre olarak kaydediniz. 

Burada bahsedilen metot da, sağ lı kl ı  insanlarda p ıhtılaşma ba ş langı c ı  4, bitimi 8 
dakikad ı r. S ığı rlarda ah ır ı s ı sında baş lama 5-12, bitim ise 14-40 dakika olarak 
bulunmuştur. P ıht ılaşma farkl ı  faktörlerin etkisi alt ında olu şan karmaşı k bir olayd ı r. 
Özellikle ortam ı sı sı  ve kullanı lan metoda göre farklar gösterir. Bundan dolay ı , sonuçlar 
kaydedilirken ortam ı s ı sı  ve kullan ı lan metot 

Sorular: 

1. Size göre kapiller damar (k ı lcal), atar damar (arter) ve toplar damar (vena) 
kanlarıyla yap ılan testlerde, p ıht ı laş ma süresinde bir fark görülür mü, neden? 

2. İnsan kan ı n ın p ıht ı laşma süresi, sığı r kamna göre neden daha k ı sad ı r? 
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DENEY 3.22.: Lee-White Yöntemiyle Tüp İ çinde Pihtilasma Süresinin Tayini 

Teorik Bilgi: (Bak ı n ı z: P ı ht ı la ş ma Zaman ı n ı n Tayini) 

Amaç: Insan ve evcil hayvanlarda kademeli tüp yöntemi ile p ı ht ı laşma süresinin 
tayin edilmesi. 

Materyal: Enjektör (5 mi — No: 19-20), deney tüpü, porttüp, kronometre, deney 
hayvan ı  (köpek, koyun viı ), alkol, eter, pamuk,beher, s ı cak su banyosu (benmari). 

Metot: 

1. Steril bir enjektöre toplar damardan 3 ml kan çekiniz ve bu zaman ı  
kaydediniz. 

2. Üç ayrı  tüpe, her tüpte 1 mi olacak şekilde bu kan ı  paylaştır ın ı z. 
3. Üç tüpü s ıcak su banyosuna koyarak 2 dakika bekletiniz. 
4. Bu süre sonunda, üç tüpten bir tanesini yava şça eğerek p ı ht ı laşmay ı  kontrol 

ediniz. Ş ayet p ıhtılaşma görülmüyorsa 30 saniye aral ı kiarla kontrole devam 
ediniz. 

5. Eğ erek kontrol i ş lemini, tüp ters çevrildi ğ inde kan ın akmad ığı n ı  görünceye 
kadar sürdürünüz. 

6. Bu defa ayn ı  i ş lemi, p ı ht ı  olu şuncaya kadar ikinci tüp için yap ınız 
7. Son olarak ayn ı  iş lemi üçüncü tüpe uygulay ını z. 

P ıhnlaşma süresi, kan ı n enjektöre çekildiğ inden, üçüncü tüpte tam bir p ı ht ı  
oluşuncaya kadar geçen süredir. insan ve hayvanlarda kan ın p ı ht ı laşma süresinin, tüp 
yönteminde, kapiller tüp yöntemine göre daha uzun sürer. Lee-White yönteminden elde 
edilen sonuçlara göre p ıhtılaşma süresi köpekte 3-13 dakika, at ve s ığı rda ise 4-15 
dakikalar aras ında değ iş im göstermektedir. Bununla beraber ortalama de ğ erlere 
bak ı ld ığı nda, p ıht ı laş ma süresinin kedide 8 dakika, köpekte 8.5 dakika, s ığı rda 7 dakika, 
koyunda 3 dakika ve insanda 5-10 dakika aras ında olduğu belirtilmi ş tir. 

Bu yöntemde enjektöre kan çekilmesi çok önemlidir. Doku s ıv ı s ı nı n 
kan ş mamas ı  için damara h ı zl ı  ve bir defada girilmelidir. Enjektör pistonu yava ş  yavaş  
geri çekilerek olas ı  bir hava kabarc ığı n ı n oluşumu engellenmelidir. S ığı r, at gibi büyük 
ba ş  hayvanlarda kan do ğ rudan 1 mi lik tüplere al ı nabilir. Enjektörle doğ rudan kan 
alı nd ı ktan ve bu kan tüplere aktar ı ld ı ktan sonra enjektör pistonu ç ıkar ı larak içi su dolu 
bir behere b ı rak ı lmal ı d ı r. 



DENEY 3.23.: P ı i ı t ı n ı n Büziilme (P ı ht ı  Retraksiyonu) Zaman ı n ı n Tayini 

Teorik Bilgi: P ı ht ı  olu ş tuktan birkaç dakika sonra kas ı lmaya ba ş lar ve genellikle 
30-60 dakika içinde p ı ht ıdaki s ı v ı n ı n çoğu ayr ı l ır. Bu ayr ı lan s ı v ı ya serum denir. Bütün 
fı brinojen ve öteki p ı ht ı la şma faktörierinden (protrombin, doku tromboplastini, 
kalsiyum, Faktör V ve Faktör VII) ço ğ unun ayr ı lm ış  olmas ı  nedeniyle, serum 
plazmadan farkl ı d ı r. Bu faktörleri içermedi ğ i için serumun p ı ht ı la şamayacag ı  aç ı kt ı r. 
P ıht ı n ın büzülmesi için kan ı n şekilli elemanlar ı ndan olan trombositlerin bulunmas ı  
gerekir. Bu nedenle p ı ht ı la şmadaki anormallikler trombosit say ı s ı n ı n azl ığı na i ş aret 
eder. P ı ht ı da tutulan trombositler sürekli olarak prokoagulan maddeler aç ığ a ç ıkar ı rlar.  
Bunlardan birisi biti ş ik fibrin iplikleri aras ı nda daha çok çapraz ba ğ lar olu ş turan, fibrini 
stabilize eden faktördür. Ayr ı ca trombositler direkt olarak p ıht ı  büzü ş rnesine katk ı da 
buiunurlar. Bunu trombosit kontraktil proteinleri olan aktin ve miyozin moleküllerini 
aktive ederek ve fibrine tutunan trombosit ç ı k ı nt ı lar ın ı n, kuvvetli bir ş ekilde 
kontraksiyonunu sa ğ layarak yaparlar. Ş üphesiz bu da fibrin yuma ğı n ı n küçük bir kütle 
halinde s ı kış mas ı na yard ım eder. Aktin ve miyozin molekülleri kontraksiyonunun, 
trombinle olduğu kadar trombositlerin endoplazmik retikulum ve golgi ayg ıt ı nda depo 
edilmi ş  olan kalsiyum iyonlar ı n ı n salmmas ı yla da aktive edilmesi mümkündür. P ı ht ı  
büzü ştüğü zaman, kan damarlar ı n ın y ı rt ı lan kenarlar ı  bir araya çekilir. Böylece bu 
olay ı n hemostaz durumuna do ğ rudan katk ıda bulunmas ı  da mümkündür. 

Amaç: Kol vena damar ı ndan al ı nan kanda, p ı ht ı n ı n büzülme zaman ı n ı n tayini.  

Materyal: Enjektör (5 mi), dereceli tüp, pens, ince tel.  

Metot: 

1. Dereceli bir tüpe kol vena kar -lindan 5 ml alarak miktar ı  tayin ediniz. 
2. Tüpün ağz ı n ı  pamukla kapatarak 37 C lik etüve koyunuz. 
3. Tüpteki kan ı  1, 18 ve 24 saat sonra kontrol ediniz. 
4. İ lk 18 saat sonra p ı ht ı  büzülmemi ş se kanı , ince bir telle tüpün çeperinden 

ay ı r ın ı z. Normal kanda bu saate kadar p ı ht ı  büzülmerni ş se, bu i ş lemden 
hemen sonra büzülmelidir. 

5. P ı ht ıy ı  bir pens yard ı m ı yla ç ı kararak, tüpte kalan sar ı  veya renksiz serumun 
hacmini tüpten ölçünüz. 

6. P ı ht ı nı n şekil ve dayan ı kl ı lığı n ı  inceleyiniz.Normal olarak 18-24 saat sonra 
total kan ın % 40-60 ı  serum olarak ayr ı l ı r. 

P ı l ı t ı n ı n büzülme zaman ı , genelde p ı ht ı la ş ma zaman ı na bağ l ı  olarak farkl ı l ı k 
gösterir. Normal kanda p ı ht ı  ilk bir saat içinde büzülmeye ba ş layarak, 24 saatte büzülme 
tamamlanı r ve sonuçta zor parçalanan bir p ı ht ı  olu ş ur. 
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DENEY 3.24.: Kanama Zaman ı n ı n Tayini 

Teorik Bilgi: Bir doku travmas ı  sonucu meydana gelen kanama, ki ş ide 
p ı ht ı la ş ma problemi yoksa, belirli bir süre devam eder. Bu süre travma sonucu olu ş an 
yaran ı n büyüklü ğ üne ve özelliğ ine bağ l ı d ı r. Akan kan ı n durmas ı , kananı an ı n ba ş lad ığı  
andan itibaren kanan ı a zaman ı  olarak bilinir. Bunu takiben p ı ht ı la şma ba ş lar. Bu 
nedenle kanama zaman ı , p ı ht ı la ş ma zaman ı ndan daha k ı sad ı r ve normal bir kanama 
süresi, laboratuvar testlerinde insanda 1-3 dakika aras ı nda değ i ş ir. Buna bağ l ı  olarak 
laboratuvar testleriyle, daha büyük kanamalar ı n normal kanama süreleri üzerine 
yorumlar getirilebilir. 

Amaç: Duke yöntemiyle, parmak ucunda kanama zaman ı n ı n tayini . 

Materyal: Etil alkol, pamuk, lanset, filtre ka ğı d ı , saniyeli saat. 

Metot: 

(Duke yöntemi) 

1. Kalem tutmad ığı n ız elinizin i ş aret parmağı n ı n ucunu alkollü pamukla iyice 
silip iansetle 3-4 mm derinlikte delerek, zaman ı  tutmaya ba ş lay ı n ı z. 

2. Her 30 saniyede bir, filtre ka ğı d ı n ı  kan damlas ı na değ direrek, ç ıkan damlay ı  
siliniz. 

3. Filtre kağı d ı nda kan lekeli görülmedi ğ i an, saniyeli saatten geçen zaman ı  
hesaplay ın ı z 

Sorular: 

1. Kanama zaman ı , p ı ht ı laş ma zaman ına göre neden daha k ı sa sürer? 
2. Kanama zaman ı  ile p ı ht ı la ş ma zaman ı  aras ı nda ne fark vard ı r? 
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DENEY 3.25.: Sedimentasyon (Alyuvarlar ı n Çökme H ız ı ) 

Teorik Bilgi: Normal şartlarda kan ı n şekilli elemanlar ı  (kan hücreleri), kan 
piasmas ı  içinde homojen bir süspansiyon olu ştururlar. Kan ı n p ı ht ı laş ması n ı  önleyen 
antikoagulant bir madde (ör. Sodyum sitrat) ile p ı ht ı la ş ması  engellemiş  kan, bir tüp 
içine al ın ı rsa, bir süre sonra kan hücreleri yerçekiminin etkisiyle çökmeye ba ş lar. Bu 
olaya sedimentasyon denir. Burada çöken kan hücreleri eritrositler (alyuvarlar), 
lökositler (akyuvarlar) ve trombositler (kan pulcuklar ı) dir. Fakat bu çöküntünün büyük 
bir bölümünün eritrosit olmas ından dolay ı  bu olaya eritrositlerin sedimentasyonu da 
denir. Sedimentasyon her hayvan türü ve ırk ı nda değ iştiğ i gibi, sağ l ı kl ı  hayvanlarda ve 
insanlarda belirli bir h ızda meydana gelir. Hastal ı klar ı n çoğunda sedimentasyon 
h ızlanı r, baz ı larında ise yavaş lar. Çökme h ı z ı n ın normal kald ığı  hastal ı klar çok azd ı r. 
Kanın bu özelliğ inden kliniklerde yararlan ı lmas ı  düşünülmü ş  ve alyuvarlarm çökme 
hı zı nın saptanmas ı  için Westergreen, Linzenmeier-Raunert, Reichel, Wintrobe-
Landsberg, Rourke-Ernstene, Cutler ve Cesari gibi farkl ı  metotlar 
Bunlardan Westergreen yönteminde belirli bir sürede (1/2, 1, 1.5, 2 ve 24 saat) kaç 
milimetre alyuvar çökmesi olduğu saptan ır. Linzemneier yönteminde ise belirli bir 
çökmenin ne kadar sürede tamamland ığı  saptanır. Yukarıda bahsedilen yöntemlerden 
günümüzde en çok kullan ı lan ı  Westergreen yonternidir. Bu yöntemlerin yan ı nda 
çocuklarda parmak ucundan, hayvanlarda kulak ya da kuyruk ucundan ç ıkan az 
miktarda kanla çal ış an mikro yöntemlerde mevcuttur. Bunlardan en çok bilinenler ise 
Landau-Adams, Molnar ve Frimberger mikrosedimentasyon yöntemleridir. 

Organizmada infeksiyon, nekrotik ve dejeneratif bozukluklar gibi kan 
plas ınası ndaki fiziko kimyasal değ i şiklikler, alyuvarlarm aglütinasyon özelliğ ini 
artt ırdığ mdan bu gibi durumlarda çökme h ızlanır. Gerçekte sedimentasyon ne bir te şhis 
aracıd ır ne de ay ırt edici tan ıya yard ı m eder. Fakat bir olay ın gidişi ve uygulanan 
tedavinin, etkisinin izlenmesinde ayr ı ca hastal ığı n daha sonraki dönemlerine ait gidi şatı  
hakkında bir fikir sahibi olmam ıza yard ımc ı  olur. Organik bozukluklarda çökme h ızın ın 
değ işmesi, fonksiyonel bozukluklarda normal kalmas ı  sebebiyle, bu iki tip hastal ığı n 
birbirinden ay ırt edilmesinde faydal ı  olur. 

Amaç: Westergreen yöntemiyle, insan kan ı n ın 1/2 ve 1 saatteki çökme h ızı nın 
(mm/saat) saptanmas ı . 

Materyal: Westergreen sedimentasyon seti, turnike, enjektör (2 ml), alkollü 
pamuk, insan kan ı . 

Metot: 

Westergreen Sedimentasyon Seti: Bu set, bir sehpa ile sehpaya dik olarak 
yerleştirilen sedimentasyon pipetlerinden ibarettir. Sehpan ın aşağı  kı sm ında pipetlerin 
yerleştirildiğ i lastik destekler, yukar ı  k ı smında ise pipetleri üst uçlar ından tespit etmeye 
yarayan yayl ı  kapaklar bulunur. Lastik yataklar ın önlerinde madensel altl ık üzerinde 
numaralan yaz ı l ı d ır. Sedimentasyon setlerinin, ta şı d ıkları  pipet say ı sı na göre 3 lü, 5 li, 
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10 lu, olmak üzere çe ş itli tipleri vard ı r. Sedimentasyon pipetleri 30 cm uzunlu ğ unda, üst 
uçlar ı  düz, alt uçlar ı  biraz sivri ve camdan yap ı lm ış  malzemelerdir ( Ş eki1:3 25.1.). 

1. 2 ml lik steril enjektör içine 0.4 ml steril sodyum sitrat eriyi ğ i (% 3.8) al ı n ı r. 
2. Hastan ı n kol venas ı ndan 2 ml venöz kan çekilir. 
3. Enjektör koldan ayr ı ld ı ktan sonra i ğne ç ı kar ı l ı r. Piston ileri geri hareket 

ettirilerek sitratla kar ış t ır ı lan kat ı  bir deney tüpüne bo şalt ı l ı r. 
4. Westergreen sedimentasyon pipetinin " O " i şaretine kadar tüpteki kan 

çekilerek, pipet setin statifine tam dik durumda s ık ı ca yerle ş tirilir. 
5. 1/2 ve 1 saat sonra pipette çöken eritrositlerin üzerinde kalan plasma 

sütununun uzunluğu milimetre cinsinden okunarak kaydedilir. 

S ığı r, koyun, domuz, tav şan, kobay ve tavuklarda kan ı n çökme h ı z ı  çok yava ş  
olduğundan, bu hayvanlarda sedimentasyon yap ı l ı rken Westergreen seti 45° e ğ ik 
tutulur. Baz ı  sehpalarda bunu sağ lamak için sete ekli özel ayaklar vard ı r. Bu 
nedenle kan ı n şekilli elemanlar ı n ı n plasmadan ayr ı ld ı klar ı  yer, eğri bir yüzey 
olarak, birkaç çizgiyi içine al ı r. Burada çökme h ı z ı  üst ve alt noktalar aras ı ndaki 
say ı lar ı n ortalamas ı d ı r. 

Sorular: 

1. Kan sedimentasyonu denilince neden alyuvarlar ı n çökme h ı z ı  anla şı l ır? 
2. Sizce farkl ı  canl ı larda alyuvarlar ı n çökme h ı z ı n ı n farkl ı  olmas ı  neden ileri 

gelir? 
3. Size göre 1 ya şı ndaki bir bebekle, 35 ya şı ndaki ve 70 ya şı ndaki ki ş iler 

aras ında, alyuvarlar ı n çökme h ı zı nda bir fark var m ı d ı r? Bir fark varsa bu 
neden ileri gelebilir? 
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Westergreen sedimentasyon seti, a. Sehpa, b. Sedimentasyon pipeti ve tutulmas ı , 
c. Setin 45 ° Ilk eğ imle yerle ş tirilmesi (Konuk'dan) 

103 



DENEY 3.26.: Frimberger Mikrosedimentasyon Yöntemi İ le Tavuk 
Alynvarlarm ı n Çökme H ı z ı n ı n Tayini 

Teorik Bilgi: (Bak ın ız: Sedimentasyon-Ai:v ıı variarıı  Çökme H ız ı) 

Amaç: Yeti şkin insandan al ı nan kan miktar ı  kadar kan al ı m ı n ı n sakı ncal ı  olduğu 
hayvanlarda az miktarda kan kullan ı larak, mikrosedimentasyon yöntemi ile alyuvarlar ı n 
çökme h ı z ı n ı n tayini . 

Materyal: Frimberger mikrosedimentasyon seti ( Ş ekil:3.26.1.), alkol, eter, 
tentürdiyot, pamuk, tavuk kan ı , ip, kurutma kağı d ı . 

Metot: 

I. Tavuğun ayak ve kanatlar ı n ı  bir iple bağ layarak hareketsiz hale getiriniz. 
2. Son ibik ucunu alkol ve eterle silip, steril bir makasla küçük bir parça 

kesiniz. 
3. Setin tel halkas ı n ı , antikoagulantl ı  bir eriyi ğ e bat ır ıp, lastik kab ı n içine 

sokunuz. 
4. İbikten al ınan kan ı  lastik kap içinde toplay ı n ız. Biriken bu kan ı  tel halka ile 

karış tır ıp daha sonra halkay ı  ç ıkar ın ız. Tentürdiyotlu pamukla ibiğ i siliniz. 
5. Baş  ve orta parma ğı n ızla sedimentasyon pipetinin ortas ı ndan tutunuz. 

Serbest kalan i şaret parmağı n ı zla kurutma kağı dın ı , pipetin üst ucuna 
yerle ştiriniz. 

6. Pipetin ait ucunu, lastik kaba döndürerek yerle ştiriniz. Bu sayede kan pipet 
içinde yükselecek ve fazlas ı  kurutma kağı d ı  tarafından emilecektir. 

7. Bu safhadan sonra pipetin ucundaki fazla kan ı  yavaşça al ı n ız ve s ı fir 
çizgisini ayarlaym ı z. 

8. Pipeti özel sehpas ı na yerle ştirerek, seti 45' eğ ip, süreyi tutmaya ba ş lay ı n ı z. 
9. 15-30 ve 60 dakikal ı k, alyuvarlann çökme h ız ı  sonuçlar ı n ı  pipetten okuyarak 

kaydediniz. 
10.Normal değ erler; 15 dakikada 2.7 mm, 30 dakikada 8.8 mm ve 60 dakikada 

17.8 mm olarak kaydedilmi ştir. 

Önemli Kriterler: 

Kanatl ı larda trombositlerin kolay parçalanmalar ı  ve biraz fazla kan kayb ı n ı n, 
ölüme neden oldu ğu bilinmektedir. Bu nedenle örneğ in; Westergreen metodunda 
kullan ı lacak kadar bir kan ı n bile hayvandan al ı nmas ı  sak ı ncal ı d ı r. Ayn ı  zamanda kanatl ı  
hayvanlar ın kanlar ı ndaki çökme h ı z ı  da oldukça yava şt ır. Bundan dolay ı  
mikrosedimentasyon metodu bu amaç için oldukça elveri ş lidir. Ayn ı  yöntem, setin dik 
olarak konmas ı yla parmak ucundan, kulak memesinden ve küçük çocuklardan al ı nan 
kan örneklerinin sedimentasyonu içinde oldukça uygundur. 
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Ş ekil:3.26.1 

Frimberger mikro sedimentasyon tak ı m ı  a-sehpa, b-lastik kap, c-tel halka, d-
pipet (Konuk'dan) 
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DENEY 3.27.: Hematokrit 

Teorik Bilgi: Hematokrit kelime kar şı l ığı  olarak, kan hücreleri hacminin kan 
hacmine oran ı  anlam ına gelmektedir. Bu değ er 100 ml kanda bulunan alyuvarlar ı n 
mililitre olarak hacmini belirtir (Tablo:3.27.1.). Alyuvarlar ı n hacmini saptayabilmek 
için farkl ı  metotlar bulunmakla beraber, prensip hepsinde ayn ı  olup, kan hücrelerini 
çöktürerek plazmadan ay ı rmakt ır. Kan sedimentasyonunda da bahsedildi ğ i gibi 
p ı ht ı la ş mas ı  engellenmi ş  kan, sedimentasyon pipetine çekilip belirli bir süre dik olarak 
tutulursa, hücrelerin plazmadan ayr ı ldığı  görülür. Bu yöntemle çökme uzun zaman 
almakta ve alyuvarlar aras ında bir miktar plazma da bulunabilmektedir. Bu nedenle 
daha k ı sa sürede sonuç veren farkl ı  metotlar geli ştirilmi ştir. Bu metotlarda p ıht ı laş ması  
oksalat bile ş iğ i , heparin ve EDTA ( Etilendiamintetraasetik asit ) n ı n disodyum tuzu 
gibi antikoagulant maddelerle engellenmi ş  kan ı n, özel hacimli hematokrit tüplerine 
doldurulup santrifüj edilmesiyle, çökme h ı z ı  art ırd ı r. 

Hematokrit genel olarak mikro ve makro metotlar ad ı  alt ında 2 ana grup alt ında 
toplan ır. Bu kitapta, günümüzde yayg ın olarak kullan ı lan mikro hematokrit yöntemle, 
alyuvarlar ı n hacimlerinin tayininden bahsedilmi ştir. 

Amaç: Mikro hematokrit yöntemle, insan alyt ıvarlannda hacim tayini. 

Materyal: Hematokrit santrifüjü (Şekil:3.27.1.), heparinli hematokrit tüpü, 
sonuç okuma levhas ı , bunzen beki, etil alkol, eter, pamuk, lanset, kan. 

Metot: 

1. Kalem tutmad ığı nız elinizin, i şaret parmağı  ucunu, önce etil alkol sonra 
eterle silip, lansetle deliniz. 

2. İçi heparinlenmi ş  hematokrit tüpünün bir ucunu, parmak ucundan ç ıkan kan 
damlas ı na değdirerek, kapillerite özelli ğ i ile 3/4 üne kadar kanla doldurunuz. 
Ş ayet kan bir hayvandan alm ıyorsa, kulak ucundan al ı nmal ıdır. 

3. Tüpün kans ız olan ucunu doğ al gaz alevinde döndürerek ı sıt ıp kapat ın ı z. 

Mikro hematokrit tüpler 1.4 mm çap ı nda ve 75 mm uzunluğunda, iki ucu 
açık kapiller borulard ır. İçleri çok ince heparin tabakas ı  ile kaplanm ış t ır. 

4. Kapiller tüpleri kar şı l ıkl ı  olarak ve kapal ı  uçlar ı  d ış a gelecek şekilde santrifüj 
içindeki özel yataklarma yerle ştiriniz. Hematokrit santrifujler genelde 24 
adet hematokrit tüpü alma kapasitesine sahip aletlerdir. 

5. Santrifujün kapağı nı  kapatarak, 13.000 devirde 5 dakika döndürünüz. 
6. Bu süre sonunda, santrifüjden ald ığı n ız tüpleri, özel sonuç okuma levhas ına 

yerleştirerek, çöktürülmü ş  alyuvar hacminden, hematokrit de ğerini bulunuz. 
7. Bunun için sonuç okuma levhas ın ı n hareketli kolunu s ı fırdayken, kapiller 

tüplerdeki kan ın s ıfırı , s ı fır çizgisine gelecek biçimde, plastik levhadaki özel 
yerlerine yerle ştiriniz 
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8. Hareketli kolu 100 çizgisine kadar yukar ı ya kald ınn ı z. Bu durumda plastik 
levhay ı  ileri geri kayd ı rarak, plazman ın üst s ı n ırı n ı  kolun alt kenar ı na 
gelecek biçimde ayarlay ı n ı z. 

9. Kolun alt s ı n ırı n ı , çöktürülmü ş  alyuvar sütununun üzerine gelinceye kadar 
aşağı ya doğ ru indiriniz. 

10.Sonuç okuma levhas ı n ı n sağ  ucunda bulunan çizelgede, kolun gösterdi ğ i 
say ı yı  okuyunuz. Bu say ı  kan ı n hematokrit değ erini yani 100 mi kanda 
bulunan alyuvar hacmini verecektir. 

Tablo: 3.27.1. İ nsan ve Baz ı  Hayvanlardaki Normal Hematokrit Değ eri Aral ı kları  

İnsan (Erkek): % 35-50 Maymun: % 32-49  
Deve: % 20-33 İnsan (Kad ı n): % 32-43 

At: % 32-52 Fare: % 42 
inek: % 24-46 S ı çan: % 39-53 

 Tavuk: % 26-30 Koyun: % 24-50 
Köpek: % 37-55 Bal ık: % 21-40 
Kedi: % 24-45 

Sorular: 

1. Size göre kan ı n hematokrit değ erinin saptanmas ı nı n önemi nedir? 
2. Bu değ erin normal s ı n ırların üzerinde veya alt ında ç ıkmas ı n ı n nedenleri 

neler olabilir? 
3. Bu değer 1 mm3  kanda bulunan alyuvar say ı s ı yla ili ş kilimidir? 
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Ş eki1:3.27.1 

Mikrohematokrit santrifüj, II. Dönen ba ş l ı k, III. Okuma levhas ı , IV . 
Mikrohematokrit tüpler (a. 3/4 üne kadar kanla doldurulmu ş , b. bir ucu alevde 
kapat ı lm ış , c. Santrifüj edilmi ş) (Konuk'dan) 
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DENEY 3.28.: Protrombin Süresinin Saptanmas ı  

Teorik bilgi: Protrombin süresi, kandaki total protrombin miktan hakk ı nda bilgi 
verir. Protrombin konsantrasyonu ile protrombin süresi aras ı nda bir ili şki vard ı r. Bu 
sürenin tespitinde insandan al ı nan kan ı n zaman kaybetmeden oksalatla kar ış t ı r ı l ınas ı  
esast ı r. Bu sayede çok küçük miktarlardaki protrombinin, trombine dönü ş mesi 
engellenmi ş  olur. Bunu takiben, çok fazla miktarda kalsiyumu ve doku tromboplastini 
süratle bu oksalatl ı  kanla kar ış t ı r ı l ı r. Kalsiyum iyonlar ı , oksalatın etkisini gidererek, 
doku tromboplastini p ı ht ı la şma yoluyla protrombini trombine dönü ş türür. P ı hnlaşman ı n 
olmas ı  için gereken süre protrombin süresi olarak saptan ır. Normal protrombin süresi 
ortalama 11-15 saniye ya da % 70 den yüksektir. Bu süre uygulanan yönteme göre az 
çok değ i şebilir. Uygulamalarda protrombin konsantrasyonu ile protrombin süresi 
aras ındaki ili şki bir eğ ri üzerinde gösterilerek, protrombin süresi de ğ erlendirilir (Tablo: 
3.28.1). 

Amaç: Vena kan ı nda, protrombin süresinin Quick metoduyla saptanmas ı . 

Materyal: Enjektör (5 ml; no:19-20), deney tüpleri, porttüp, sodyum oksalat 0.1 
M ( %1.34 ), kalsiyum klorür 0.02M ( %0.22 ), sodyum klorür ( % 0.9 ), tromboplastin, 
mikropipet, kronometre, iki s ı cak su banyosu (benmari), santrifiij, cam çubuk (baget), 
iki termometre, alkol, eter, tentürdiyot, pamuk. 

Metot: 

Quick metodu: 

Tromboplastin Eriyiğ inin Haz ı rlanmas ı : 

Su banyosundan birisi 45 C°, di ğeri 37 C° ye ayarlan ır. Bir deney tüpüne 5 ml % 
0.9 luk sodyum klorür, 0.2 gram tromboplastin tozu konur. Birkaç defa alt üst edilerek 
20 dakika 45 C° lik s ı cak su banyosunda tutulur. Tüp kullan ı lmadan önce bir canı  
çubukla kan ş t ı nl ı r. 

1. H ızl ı  bir şekilde toplar damara girip, 4.5 ml kan al ı n ı z. 
2. Bu kan ı  içinde 0.5 ml % 1.34 sodyum oksalat eriyi ğ i bulunan bir tüpe 

bo ş altarak, iyice kar ış t ı r ı n ı z. 
3. Santrifıljde 1500 devirde (rpm) 5 dakika döndürünüz. 
4. Diğ er bir tüpe % 0.22 lik kalsiyum klorür eriyi ğ inden 0.5 ml koyarak, 37 C° 

lik sı cak su banyosunda bekletiniz. 
5. Santrifiij edilmi ş  oksalatl ı  kan plazmas ı ndan 0.1 'Yıl alarak bir tüpe koyunuz 

ve üzerine 0.1 ml tromboplastin eriyi ğ i ilave ederek kar ış t ır ı nı z. 
6 Bu karışı m ı  37 C° lik s ıcak su banyosunda 1 dakika beklettikten sonra 

üzerine 0.1 ml kalsiyum klorür ilave ederek kronometreyi çal ış t ırarak birkaç 
saniye hafifçe sallay ı n ız. 
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7. Tüpü bir ışı k kaynağı  önünde yava şça eğ erek kontrol ediniz. 

8. Yar ı  sert bir p ı ht ı  yap ı s ı nda olan p ı ht ı la şman ın ilk belirtisi fibrin ağı  
olu ş umunu gördü ğünüzde kronometreyi durdurunuz. 

9. Kalsiyum klorür eklenmesinden ilk fibrin ağı  olu şumuna kadar geçen süre 
protrombin süresini verir. A ş ağı daki formülle de yüzde (%) protrombin 
yoğunluğu veya yüzde protrombin aktivitesi bulunur. 

[ Yüzde  (%) Protrombin  yoğunluğu  = 302 / PT -- X ) — 9  

PT: insanda protrombin süresi 
X: Düzeltme faktörüdür ve kontrol protrombin suresinden 12 ç ıkanlarak elde 
edilir. 

1 Yüzde  t%) Protrombin aktivitesi = normal p ıhtı . süresi / bulunan pıhtı . süresi = X  100 	J 
10. Deneyi iki, üç defa tekrarlayarak sonuçlar ı  kar şı laş t ı r ı n ı z. Kontrol amac ı yla 

ayn ı  i ş lemi bir defada normal bir insandan al ı nan kanla yap ı n ı z. 

Tablo:3.28.1 İ nsan ve baz ı  hayvanlarda normal protrombin süreleri 

CANLI TÜRÜ PROTROMBIN SÜRESI 
İ nsan 11-15 saniye 
At 18 saniye 
S - r 28 san ı  e 
Koyun 15 sani e 
Köpek 10 saniye  

16 saniye  
11.5 saniye 

Kedi 
Maymun 
Tavşan 6.8 saniye 
Kobay 20.4 saniye 
Beyaz s ı çan 10.8 saniye 
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BÖLÜM: 4 

DOLAŞ IM F İ ZYOLOJ İ S İ  
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DENEY 4.1.: Arterial Kan Bas ınc ı n ı n Ölçülmesi 

Teorik Bilgi: Kalbin sistolü(kasılma) ile diastolü(gev şeme) esnas ında damar 
içindeki bas ınç sürekli değ iş ir. Kalbin sistolü ile ortalama 60-70 ml kan aort(ana atar 
damar) içine dolar ve aort bas ıncı nı  aniden yükselterek, esnek aort çeperini gerip 
genişletir. Bu bas ınç ve çeper geni ş lemesi arterler boyunca bir dalga halinde ilerler. Bu 
esnada damarlar da, kan alomma kar şı  bir direnç gösterirler ve bas ınc ın bir k ı sm ı  ile biraz 
daha geni ş leyip gerilirler. İş te kan ın damar çeperine yapm ış  olduğu yan basmçlara kan 
basınc ı  denir. Bu bas ınç atar, toplar ve kapiller damarlarda görülebilir ve atar damar, 
toplar damar, kapiller damar kan basmçlan olarak adland ırd ı rlar. 

Atar damarlardaki kan bas ıncı  2 tiptir: 
1. Sistolik kan bas ıncı : Buna maksimum kan bas ıncı  da denir. Kalbin kas ı lması  

esnasında oluşan bası nçt ı r. 
2. Diastolik kan bas ı nc ı : Buna minimum kan bas ı ncı  da denir. Kalbin gev şemesi 

esnas ında oluşan bas ınçt ır. Yaln ız diastolde kan basıncı  sı fira inmeyip, belli bir 
düzeyde kal ı r. Kalbin damara kan gönderebilmesi için bu bas ıncı  yenmesi 
gerekir. 

Sistolik ve diastolik bas ınç fark ına nabız basınc ı  denir. Nab ız bas ıncı  kalpten 
uzaklaş tıkça azal ır ve kı lcallarda s ıfira iner. Bu bas ınçtan ayr ı  olarak, bir kalp atun 
sırasında değ işen tüm bas ınçlann ortalamasma da orta basınç denir. Orta bas ınç, diastolik 
basıncın iki katı , sistolik basınçla toplanıp, bulunan say ı  üçe bölünerek hesaplamr. 

insanlarda atar damarlardaki kan bas ıncı  denince, oturan bir insanda kol atar 
damarındaki(Arteria branchialis) kan bas ıncı  anlaşı lır. Halk aras ındaki ifadesi ise 
tansiyondur. Arterial kan bas ıncı nın birimi mm/Hg dır. Bu basınç bireyden bireye 
değ işmekle beraber, eri şkinlerde normal olarak sistolik kan bas ıncı(büyük tansiyon) 90-
150 mm/Hg, diastolik kan bas ı ncı(küçük tansiyon) ise 60-90 mm/Hg aras ındad ır. Arterial 
basınç 45 yaşı na kadar olan insanlarda diastolik olarak en yüksek 90 mm/Hg, sistolik 
olarak en yüksek 135 mm/Hg olmas ı  gerekir. Bu yaştan daha yukar ı  yaş larda, diastolik 
basınç en yüksek 100 mm/Hg, sistolik bas ınç ise en yüksek 150 mm/Hg olmas ı  gerekir. 

Pratik olarak 50 ya ş  sınırına kadar olmas ı  gereken sistolik/diastolik bas ınç 
değ erleri şu şekilde hesaplanabilir. Örne ğ in kiş i 40 yaşı nda ise sistolik bas ı ncı  bulmak için 
yaşı nın önüne 1 sayısı  konur. Diastolik bas ınç ise sistolik bas ıncın yarı sına 15 sayı sı  
eklenerek bulunabilir. Buna göre 40 yaşı nda birinin normal sistolik bas ınç değeri 140 
ınnvng, diastolik basınç değeri ise 85 mm/Hg olması  gerekir. Bu değerler okunurken 
14/8.5 mm/Hg olarak belirtilir. 

Arterial kan basıncının sürekli olarak normalden yüksek olmas ına hipertansiyon, 
düşük olas ına da hipotansiyon denir. Çevresel direncin artt ığı  ve toplar damarlarda kar ı  
basıncı= yükseldiğ i durumlarda sistolik basınç düşer, diastolik bas ınç yükselir. Küçük 
çevresel kapiller damarlardaki damar sertle şmesi(arteriosclerosis) diastolik bas ıncı  
yükseltir. Şayet bu damar sertle şmesi büyük damarlar ve kollar ında 
olursa(atherosclerosis), diastolik bas ınç düşer, sistolik bas ınç yükselir. 

Kan basıncı  doğumdan ergenlik çağı na kadar artarak normal de ğere ulaşı r. Erkek 
ve kad ında 50 yaş  sınırına kadar giderek yükselir. Bu ya ştan sonra artma 
halarnr(Neden?). Erkeklerde 65, kad ınlarda 70 yaştan sonra yükselme olmaz ve 85 
yaşı na kadar kan basıncı  sabit kal ı r. Ergenliğe kadar kad ın ve erkek aras ında fark yoktur. 
Ergenlikten itibaren ayn ı  yaştaki erkeklerde, kad ınlardan 10 mm/Hg kadar daha 
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yüksektir. Kad ı nlarda menopause dan sonra sistolik bas ı nç, ayn ı  yaş taki erkekten biraz 
yüksek olabilir. Kad ı n ve erkekte 90 ya şı ndaki kan bas ınc ı  birbirine yak ı nd ı r. 

Aşı r ı  kilo, ruhsal depresyon, a şı r ı  yiyecek tüketimi, a ğı r sportif vücut aktiviteleri, 
sigara ve kahve kullan ı m ı , aşı rı  soluk verme sistolik bas ınc ı  yükseltir. Soğ uk ortamlar, 
aşı r ı  soluk alma, uykusuzluk, asabiyet diastolik bas ı nc ı  yükseltir. 

insanlarda kan bas ı nc ı  sabahlar ı  en dü şük düzeydedir. Sonra gittikçe yükselir ve 
ak şama kadar nom ıal değ erlerine ula şı r. Yatan bir ki ş iden ölçülen tansiyon ile oturan bir 
ki ş iden ölçülen tansiyon aras ı nda önemli bir fark yoktur. Fakat ayakta duran bir ki ş iden 
ölçülen tansiyonun diastolik(dü şük) değeri, yatar vaziyettekinden 5-10 mm/Hg daha 
yüksek ç ı kabilir. 

Kan bas ı nc ı n ı  ölçme yöntemleri: Kan bas ıncını  ölçme yöntemleri direkt ve 
indirekt yöntemler olarak 2 gruba ayr ı l ı r. 

1. Direkt yöntem: Kedi, köpek ve tav şan gibi deneme hayvanlar ı  üzerinde 
uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde hayvan ın damarı  kesilir ve bas ınç ölçen 
araca ba ğ lanarak içindeki bas ınç c ı val ı  manometrede okunur ya da dönen 
silindir üzerine yazd ınl ı r 

2. indirekt yöntem: Bu yöntemde cal ıya bir zarar verilmez. İnsan ve 
hayvanlarda uygulanabilen klinik yöntemler olup, 3 grupta toplan ı rlar. 

2a. Palpasyon yöntemi (Riva-Rocci) 
2b. 0Aülts,syon yöntemi (Vaquez-Laubry) ( Ş ekil:4.1.1.) 
2c. Ossilometrik yöntem (Pachon) 

Her 3 yöntemde atar damar üzerine bas ı nç yap ılarak, palpasyon yönteminde, bilek 
atar damanndan(arteria radialis) nab ız elle yoklanaral -.; oskültasyon yönteminde, dirsek 
atar damanndan(arteria branchialis) steteskopla ses dinlenerek; ossilometrik yöntemde, 
ossilometrenin göstergesindeki titre ş imlerden kan bas ıncı  ölçülür. Riva-Rocci arac ı  ile 
sadece sistolik bas ınç saptan ı r. Vaquez-Laubry arac ı  ile sistolik ve diastolik basıncı n her 
ikiside ölçülebilir. Pachon arac ı  ile sistolik ve diastolik kan bas ınçlanndan ayr ı  olarak orta 
bas ınç da bulunabilir. Pratikte en çok kullan ı lan oskültasyon yöntemidir. 

Hayvanlarda da arterial bas ınç ölçümü gerçekle ştirilebilir (Tablo:4.1.1.). At ve 
sığı rda ayakta, koyun, keçi, köpek, kedi ve tav şanda yatmış  durumda, oskültasyon 
yöntemiyle arterial bas ı nç al ınabilir, Atlarda kan bas ı ncı  kuyruk kökünden a. coccygea ya 
da ön ayaklarda a. mediana dan saptanabilir. Kolluk kuyruk köküne ya da arterio carpi 
nin 10-12 cm yukar ısına sarı lı r. S ığı rlarda ayakta arterio carpi den 3-4 cm yukar ıya kolluk 
sar ı larak a. radialis den, koyunda yatm ış  vaziyette arterio carpi nin 2-3 cm yukar ı sına 
kolluk bağ lanarak a.radialis den, köpekte yatm ış  durumda, kolluğun femoral bölgeye 
bağ lanmas ıyla a. femoralis den ölçülebilir. 
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Tablo: 4.1.1. Baz ı  hayvaniarda arterial kan bas ı nc ı  değ erleri. 

Hayvan Sistolik bas ı ne(m ın/Hg) Diastolik bas ı n«mnı /Hg) 

Fare 147 106 

S ıçan 187 138 

Güvercin 135 105 

Kanarya 270 154 

Serçe 180 140 

S ığı rcık 180 130 

Amaç: insanlarda ya şa ve cinsiyete bağ l ı  olarak sistolik ve diastolik arterial kan 
bas ıncını n (mm/Hg) oskültasyon yöntemiyle ölçülmesi. 

Materyal: Sfigmomanometre, steteskop ( Ş ekil:4.1.2.). 

Metot: Arterial kan basmc ı nın ölçünıünde esas, vücut yüzeyine yak ın olan ve 
alt ında kemik bulunan atar damarlar ı n tercih edilmesidir. İnsan vücudunda buna en uygun 
bölge ise sağ  veya sol kolun dirsek içidir. 

Arterial kan bas ı ncı  (tansiyonu) ölçülecek ki ş i bir,yere oturtulur. Yakla şı k 5-10 
dakika dinlendirilir. Sağ  veya sol kolu şayet kapal ı  ise giysiden paz ı  seviyesine kadar 
açı l ır. Bu esnada giysi kolu, ç ıplak kolu s ı kmamal ı d ı r. 

1. Sfigmomanometrenin man şetini sağ  veya sol kolun tan ı  dirsek hizasına ne çok 
sıkı  ne çok gevşek olmayacak şekilde sar ı mz. 

2. Steteskobun ses dinleme diskini dirse ğ in iç kı sm ına tam damar ın (arteria 
branchialis) üzerine gelecek şekilde yerle ştirip, kulakl ığı nı  kulağı nıza takını z. 

3. Manşetin puar ıyla man şete maksimum 160 mm/Hg oluncaya kadar hava 
basma. Bu esnada puar üzerindeki hava bo şaltma vanası  kapal ı  olmalıdır. Bu 
işlem sonunda arteria branchialis man şetle kemik aras ına sıkış tı rı lmış  olacakt ır. 

4. Manşetteki havay ı  puar üzerindeki hava bo şaltma vanas ıyla yavaş  yava ş  
boş altmaya baş laynuz. Bu s ırada gözünüz man şetteki bas ınç saatinde olmal ı d ır. 

5. Damar bas ı ncı , manşetteki bas ınca galip geldiğ i anda damardan kan ak ımı  
tekrar baş layacak ve steteskopta ilk ses duyulacakt ır. Bu sistolik bas ınç 
değ eridir. 

6. Manşetin havas ını  yavaş  yavaş  boşaltmaya devam ediniz. 
7. Zamanla ilk duyulan ses zay ıflamaya başlayacak ve en son bir noktada 

kaybolacakt ır. Bu değerde bize diastolik bas ıncı  gösterecektir. 

Not: Manşete bas ılacak hava miktar ı  burada örnek olarak 160 r ılmilig olarak verilmi ştir. 
Hipertansiyon veya hipotansiyon vakalar ında ya da ki şiye bağ lı  olarak, ölçüm yapan ki ş i 
tarafindan farkl ı  değ erlerde hava bas ı labilir . 

114 



Oskültasyon yöntemiyle arterial kan basmcmin (Tansiyon) tayini.(Konuk' 

dan) 

Ş ekik4 .2 

Arterial kan bas ı nc ı n, (Tansiyon) ölçmc aleti. Sfingomanometre ve 

steteskop bir arada.(Tanalp ve UnIp'dan) 
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DENEY 4.2.: Kurbağ ada İ n Situ Kalp Preparat ı n ı n Haz ı rlanmas ı  ve Kalp 
Hareketlerinin incelenmesi 

Teorik Bilgi: Organizmada çizgili kaslar ve düz kaslar olmak üzere iki tip kas 
bulunur. Çizgili olanlara iskelet kaslar ı  da denir. Bunlar ı n kas ı lmas ı  k ı sa süreli, h ı zl ı  ve 
isteğ imiz doğ ruhusundad ır. Düz kaslar ise iç organlanm ı z ı n yap ı s ı nda bulunan kaslar 
olup, akfiviteleri uzun süreli, yava ş  ve isteğ imiz d ışı ndad ı r. Bir de her ikisinin aras ı nda 
yer alan kalp kas ı  vard ı r. Bu kas yap ı sal özellik olarak çizgili kasa benzedi ğ i halde, 
çal ış mas ı  düz kas ı n çal ış ma prensibine uyar. Çizgili kaslardaki kas lifleri düz oldu ğu 
halde, düz kaslardaki ve kalp kas ı ndaki litler dallanm ış  ve birbirleri ile ili ş kili haldedir. 

Kalp kas ı n ı n çal ış mas ı  da isteğ imiz d ışı ndad ı r. Sistol ad ı  verilen ritmik miyokard 
(kalp kas ı ) kas ı lmalar ı nı  sağ layan eksitasyonlar, kalpte bulunan özel bir siste ınden 
ortaya ç ı kar. Bu mekanizman ı n çal ış mas ı  sinirsel ve humoral etkilerle değ i şebilir, Kalp 
fı zyolojisi in situ veya izole organlarda incelenebilir. So ğuk kanl ı  hayvanlarda kalp 
preparatlar ı n ı  incelemek için yaln ı z d ış  yüzeye veya kalbin içine fizyolojik bir eriyik 
ilave etmek yeterlidir. Metabolizmalan dü şük olan bu hayvanlarda, ince olan kalp 
çeperinden oksijen ve iyonlar kolayca difüze oldu ğundan, çal ış mas ı  uzun zaman sürer. 
S ıcak kani ı larda ise özel preparatlarla ayr ı ca kalp dola şı m ı n ı n korunmas ı  gerekmektedir 

Kurbağ a kalbi bir sinus venosus, iki atrium (kulakç ık) ve bir ventrilculus 
(kannc ı k) ile aortun ba ş lang ıc ı ndaki bulbus cordis den olu şur (Seki1:4.2.3.). Sinus 
venosus a vena cava sinistra ve dextra ile vena cava posterior aç ı l ır. Bunlar hem deri ve 
farinsten gelen arteriyel, hem de bütün vücuttan gelen venöz kan ı  sinüse iletirler. Kalbin 
dış  yüzünde sinus venosus ve sağ  atriumun biti ş iğ inde bir oluk bulunur. Sol atriuma 
akciğ erlerden arteriol kan ı  ta şı yan vena pulmonalis aç ı l ır, Atriumlardan kan, atrio-
ventrikular delik yoluyla ventrikulusa dökülür. Atrio-ventrikular bölme ş eklinden dolay ı  
huni bölgesi olarak da bilinmektedir. 

Amaç: Bir elektriksel uyaran etkisiyle, kurba ğ a kalp ritminde meydana gelen 
değ i ş ikliklerin incelenmesi. 

Materyal: Kimograf, Rana ridibunda (ova-su kurbağ as ı ), serum fızyolojik (% 
0.7 NaC1), çelik makas ve pens, omurilik tahrip i ğnesi, pipet, ip, toplu i ğne, kesme 
küveti. 

Metot: 
1. Bir adet kurbağ a al ı n ı z. 
1 Bu kurbağ ay ı  spinal tarzda kesiniz. 
3. Omurilik tahrip iğnesini, omurilik kanal ı na (canalis vertebralis) 

sokup, iki yana döndürerek omuriliğ i tahrip ediniz. 
4. Kurbağ ay ı  kesme küvetinin içine s ı rt üstü yat ırarak, karı n derisini ve 

alttaki kas tabakas ı n ı  dikkatli bir şekilde boylamas ı na ve daha sonra 
uçlardan yanlara do ğ ru aç ı n ı z. 
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5. Kalbin çevresindeki perikard (kalp zar ı ) zar ı n ı  keserek kalbi ortaya 
ç ı kar ı n ı z. 

6. Kalbin ventrikulus ucuna ip bağ lanm ış  ve k ıvr ı lmış  bir toplu iğ ne 
geçirerek, kalbi yukar ı  doğ ru iyice kald ı r ı n ı z. 

7. Ipin diğer ucunu kimograf düzene ğ indeki yazd ı m' manivelan ın bir 
ucuna bağ lay ı n ı z (Ş ekil:4.2.4.). 

8. Kalbin her sistolünde manivelan ı n yazdir ı c ı  ucunun yukar ıya doğ ru 
hareket ettiğ ini görünüz. 

9. Bu hareketleri dönen kimografı n isli yüzeyine yazd ı rarak, kalp 
kardiyogram eğ rilerini elde ediniz ( Ş ekil:4.2.2.-4.2.5.). 

10.Bu eğ rilerdeki her bir alan ı n ne anlama geldiğ ini gözleyerek 
yorumlayınız 

Sorular: 
1. Hazırlam ış  olduğunuz düzeneğe bağ l ı  kalp üzerine, 5°C s ı caklığı nda 

1-2 damla serum fizyolojik (% 0.7 NaC1) damlat ını z. Daha sonra 30- 
35 °C s ı cakl ığı nda 1-2 damla serum fizyolojik dan ılatınız. Kalbin bu 
sıcakl ık değerlerindeki kardiyogramlar ın ı  alarak, kalp ritmi 
üzerindeki etkilerini tart ışı n ız. 

2. Size göre m. gastrocnemius bacak kas ı  ile kalp kas ı  arasında, e ş ik 
değerindeki minimal bir elektriksel uyarana kar şı  olan tepkide bir 
fark olabilir mi? 

3. Size göre kalp kas ında tetanus tipi kas ı lma meydana getirilebilir mi? 
4. Hazırlamış  olduğunuz kimograf düzeneğ ine bağ lı  kalbin üzerine 

sıras ı yla 1-2 damla nikotin çözeitisi, adrenalin, asetil kolin ve alkol 
(% 40) çözeltileri damlat ılsayd ı, kalp ritminde ne gibi değ i ş iklikler 
meydana gelirdi? Tart ışı n ı z. 
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—Bir lenf kesesi 
lateral kese ) 

Septum 

Ş ekil:4.2.1 

Bir kurbağ a s ı rt ı nda lenf keseleri ve lenf kalplerinin (noktal ı  alanlar) 

yeri.(Boulenger'e göre Ba ş oğ lu ve Öktern'den) 

Ş ekil:4.2.2 

Kurbağ ada kalp kadiogram ı . e. Ekstrasistol, k. Dinlenme devri.(Gökhan 
ve 1::miro ğ lu'ndan) 

Ş ekil:4.2.3 
	

A 
	

B 

Kurbağ a kalbinin ba ş l ı ca k ı s ı mlar ı . A. Ventral görünü ş . B. Kalbin öne 
doğ ru çevrilmesi ile dorsal taraftan görünü ş ü, v. Ventrikulus, b. bulbus 
arteriosus, sa a. sa ğ  atrium, so a. sol atrium, sv. Sinus venosus, çi. (",engelli 
iğ nc.(Schlicper'c göre Ba ş oğ lu ve Öktem'dcn) 
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Ş ekil:4.2.4 

Kurbağ ada kalp hareketlerinin yazd ı r ı lmas ı . Kimografı n silindiri soldan 
sağ a döner. M. Yazd ı r ı c ı  manivela, S. Statif(Jordan ve Hirsch'ye göre Ba şoğ lu 
ve Oktem'den) 

Ş ekil:4.2.5 

Kurbağada kalp kardiogrann. O. Atrium sistolü, V. Ventrikulus 
sistoln.(Terzioğ lu' na göre Ba ş oğ lu ve Oktem'den) 
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BÖLÜM: 5 

S İ N İ R F İ ZYOLOJ İ S İ  
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DENEY 5.1.: Decerebre (Decapite) ve Spinal Kurba ğa Aktivitelerinin 
Karşı la ş t ı r ı lmas ı  

Teorik Bilgi: Deneylere ba ş lamadan önce Decerebre ve Spinal kurba ğa ne 
demektir, bunu aç ı klamak yerinde olacakt ır. Decerebre kurba ğ a demek, beynin 
(cerebrum) büyük beyin ad ı n ı  verdi ğ imiz cortex cerebri bölgesi kesilerek ç ı kar ı lmış  
kurbağ a demektir. Bu tip kesilmi ş  kurbağada beynin son bölgeleri mevcut oldu ğ undan 
dolay ı , normal ya şam ı ndaki aktiviteler gerçekle ş tirilebilir. Spinal kurba ğ ada ise 
omuriliğ in (medulla spinalis) beyinle olan bağ lant ı s ı  tamamen ortadan kald ı r ı lm ış t ı r. 
Diğ er bir ifadeyle sadece omurili ğ i mevcut olan kurbağa demektir. Bu tip kurbağ a 
d ış ar ıdan bir uyaran olmad ıkça tepki göstermez ( Ş ekil:5.1.1.). 

Decerebre kurba ğ ada vücut ve ba şı n durumu normalden farks ı zd ı r. Solunum 
hareketleri devam eder. Spontan (kendili ğ inden) hareketler yap ı lamad ığı ndan, d ış andan 
uyaran verilmezse hayvan ı n hemen hemen hareketsiz kald ığı  gözlenir. Çünkü gerçek 
refleksler omurilik ve beyin kökü yoluyla meydana gelirse de, reflekslerin ço ğ u 
üzerinde büyük beynin (cortex cerebri) kontrolü vard ı r. Bu nedenle refleksleri büyük 
beynin etkisi olmadan inceleyebilmek için omuriliğ i beyinden ay ı rmak gerekir. I şte 
omuriliğ in beyinle olan bağ lant ı s ı  ortadan kald ı r ı l ı rsa spinal hayvan meydana gelir ve 
basitle ştirilmi ş  sinir sisteminde refleksler incelenebilir. Decerebrc kurba ğ aya bir uyaran 
tatbik edilirse, spinal kurbağ adan daha komplike hareketlerle cevap verdi ğ i görülür. 

Amaç: Decerebre ve Spinal kesilmi ş  kurbağada farkl ı  aktiviteler üzerinde büyük 
beynin (cortex cerebri) ve omurilik (medulla spinalis) etkisinin kar şı laş t ırmal ı  olarak 
incelenmesi. 

Materyal: Rana ridibunda (ova-su kurbağ as ı), çelik makas ve pens, kesme 
küveti. 

Metot: Bu deneyde kullanaca ğı m ı z Rana ridibunda türü kurbağ a, bir su 
kurbağ as ı  olup, dokunmaya bağ l ı  cilt üzerinde si ğ il tabakas ı  oluş turmaz ve ı s ı rma 
eğ ilimi göstermez. Çal ış man ızda cerrahi eldiven kullanabilirsiniz fakat hayvan ı n derisi 
kaygan olduğundan, cerrahi eldivenle tutulmas ı  güçtür. Bu nedenle ç ıplak elle tutman ız, 
rahat çal ış man ı z aç ı s ından daha elveri ş li olacakt ı r. 

1. Bir adet kurba ğ a alarak cinsiyetini belirleyiniz. Erkek kurba ğ alar ı n 4 
parmakl ı  olan ön üyelerinin ba ş  parmağı nda gri-siyah tonda bir nas ı r 
mevcuttur. Di ş i kurbağ alarda ise bu nas ı r görülmez. Arka üyeler ise her iki 
cinse 5 parmakl ı  ve parmak aralar ında ise yüzme derisi gerilidir (palet 

2. Gözler bir çift, yanlara ve yukar ı ya odakl ı , göz kapağı  alttan yukar ı ya 
kapanma özelliğ indedir. 

3. Gözlerin hemen önünde bir çift burun deli ğ i vard ı r. 
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4. Gözlerin hemen arkas ında, kulak kepçesinin olmad ığı  bir çift kulak zar ı  
(thympanai membran) mevcuttur. 

5. Kurbağ an ı n ağz ı n ı  çelik makas ı n bir ucu ile açt ıktan sonra, sadece üst çeneyi 
gözlerin hemen arkas ı ndan geçen te ğetsel bir yatay düzlem do ğ rultusunda 
kesiniz. Bu sayede decerebre kurba ğ ay ı  haz ı rlam ış  olacaks ı n ı z. 

6. Decerebre kurba ğ ay ı : 

-Düz bir zeminde z ıplatmaya çal ışı n ı z, z ı pl ıyor mu? (evet-hay ı r) 
-Eğ ik bir düzlem üzerinde dengesini sa ğ layabiliyor mu? (evet-hay ı r) 
-Düz bir zemine s ırt üstü yat ırı ldığı nda, doğ rulabiliyor mu? (evet-hay ı r) 
-Düz bir zemine b ırak ı ld ığı nda, normal oturma pozisyonunu alabiliyor mu 

(ön ayaklar dik, arka ayaklar alt ı na çekilmi ş  vaziyette)? (evet-hay ır) 
-içi su dolu bir küvete b ı rak ı ldığı nda yüzebiliyor mu? (evet-hay ı r) 

7. Decerebre olan bu kurbağ ay ı , spinal yap ı nız. Bunun için üst çeneyi bu sefer 
kulak zarlar ımn arkas ı ndan geçen teğ etsel yatay bir düzlem do ğ rultusunda 
kesiniz. 

8. Decerebre kurba ğaya uyguladığı n ı z 5 ayrı  testi bu sefer spinal kurbağ aya 
uygulayarak, sonuçlar ı  evet ya da hay ı r olarak tekrar kaydediniz. 

9. Decerebre ve spinal kurbağ ay ı  anatomik ve fızyolojik aktiviteleri 
bakı m ı ndan karşı laş t ınnız. Test sonuçları nı  yorumlay ı nı z. 

10. Spinal kurbağada lenf kalplerinin yerlerini ve alimin ı  görerek, dakikadaki 
atı m say ı s ı n ı  bulunuz. 

Ek Bilgi: Kurbağa lenf sisteminin büyük bir k ı smı  kapal ı  olmay ıp, vücut 
dokuları  ve organlar ı  aras ındaki bo ş luklar ve yar ıklardan ibarettir. Bu sistemin en 
önemli kı s ı mlar ı , derinin alt ında bulunan ve lenf keseleri ad ı nı  alan, büyük bo ş luklard ır. 
Bu keseler birbirinden bağ  dokusundan yap ı lmış  septumlar ile ayr ı l ır. Lenf sisteminde 
akı m ı  sağ layan iki çift lenf kalbi vard ır. Bunlardan birinci çift, üçüncü omurun yan 
uzantilarm ın arkas ında bulunur. Bu çifti görmek zordur. İkinci çift arka üyelerin 
gövdeye bağ landığı  noktan ın hemen üzerinde ve s ırtta yer al ır. Görülmesi daha kolay 
olan bu lenf kalpleri küçük ve küreseldir ( Ş ekil:4.2.1.). 
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Seki1:5.1.1 

Decerebre ve Spinal kurba ğ an ı n haz ı rlanmas ı : xx. Decerebre kesim yönü, 
bb. Spinal kesim yönü.(1-iarris'e göre Gökhan ve Emiro ğ lu'ndan) 
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DENEY 5.2.: Kurba ğada Refleks Faaliyetlerinin incelenmesi 

Teorik Bilgi: Belli bir uyarana kar şı  gösterilen istem d ışı  tepkiye refleks denir. 
Vücutta refleks merkezi omurilik (medulla spinalis) dir. Refleks faaliyetleri kalp h ızın ı , 
kan bas ı nc ı m, solunumu, tükürük salg ı lanmas ı n ı , sindirim ve diğer sistemleri kontrol 
etmede önemli rol oynar. Bir refleks olay ı n ı n meydana gelebilmesi için bir uyaran 
gereklidir. Bu uyaran kimyasal, elektriksel veya mekaniksel tipte olabilir. Ayn ı  
zamanda bu uyaran ı nda belli bir e ş ik değerine sahip olmas ı  gerekir. İş te belli bir 
uyaran ı n etkisiyle duyu organlar ı nda meydana gelen h ızl ı  ve istem d ışı  tepki refleks 
olarak ortaya ç ı kar. Bir refleks olay ı n ı n meydana gelebilmesi için ba ş l ı ca beş  şart 
gereklidir. 

1. Reseptör-duyu alan bir yer (deri vb.) 
2. Afferent (götürücü) sinirler 
3. Merkez (omurilik-medulla spinalis) 
4. Efl'erent (getirici) sinirler 
5. Effektör-tepki organ ı  (kas vb.) 

Bu beş  şarttan birisi olmazsa refleks hareketi meydana gelmez. Bir uyaran ın 
meydana getirdiğ i uyart ı  implus olarak bilinir. Basit bir refleks olay ı nda implusun yolu 
bir sensitif, bir ara ve bir motor nörondan geçer ki, buna refleks yay ı  ad ı  verilir. 
Insanlarda reflekslerin ço ğu doğuştandır. Bunlara kal ıtsal refleks denir. Kal ıtsal bir 
refleksin şartlanma ile değ işmesiyle ortaya ç ıkan reflekse de şartl ı  refleks ad ı  verilir. 
Refleks olaylar ı  sinir yollar ı nın say ı s ı na göre basit ve kompleks refleksler olarak ikiye 
ayr ı labilir. Basit bir refiekste, bir reseptör uyar ı ldığı nda buna tek bir kas ın kası lmas ı  ile 
tepki gösterilir. Diz kapa ğı  refleksini buna örnek olarak verebiliriz. Kompleks 
reflekslerde ise iki veya daha fazla nöronun uyar ı lması  sonucu tepki meydana gelir. Buna 
örnek olarak da kurbağa da koordinasyon kanunu ile ilgili refleks faaliyetini verebiliriz. 
Genel olarak bütün basit ve kompleks refleks olaylar ın ın uyarandan omurili ğe ve sonra 
omurilikten ilgili kas veya beze giden bir olaylar zinciri oldu ğu ve beynin bu i ş le bir ilgisi 
olmadığı  düşünülür. Fakat her omurilik refleksi, beyin taraf ından kranial refleksle kontrol 
edilir. Eğer omurilik zedelenirse, bir süre omurilik refleksleri durur ve bu sürede 
omuriliğ in normal çal ış mas ı  beyinden gelen emirlerle sağ lan ı r. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, insan beyni omurilik üzerinde ve dolayl ı  olarak 
refleks olaylar ı  üzerinde bir kontrole sahiptir. 

Amaç: Farkl ı  konsantrasyonlardaki kimyasal bir uyaran etkisine kar şı , refleks 
kanunlar ı  ad ı  alt ında farkl ı  tepkilerin incelenmesi. 

Materyal: Rana ridibunda (ova-su kurbağas ı), çelik makas ve pens, kesme 
küvetleri, support, çengel, beher veya petri kaplan, 1/50 lik stok asetik asit çözeltisi, 
piset, filtre kağı d ı . 

Metot: 
1. Bir kurbağ a alarak, spinal kesiniz. 
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2. Spinal kesilmi ş  kurbağ ay ı  alt çenesinin önünden support üzerindeki 
çengele as ı n ı z 

3. Arka üyelerin parmak uçlar ı n ı  pensle hafifçe s ı karak, kurbağan ın 
spinal şoktan ç ık ıp ç ıkmad ığı n ı  kontrol ediniz. 

Başı  makasla kesilerek alt çenesinin ucundan çengele as ı lan spinal kurbağada, 
omurilikte bir şok meydana gelir. Bu dönemde baca ğı  pensle s ı kı lan hayvan, 
uyart ıya hiçbir tepki göstermez. Ayn ı  uyartı  birkaç dakika sonra tekrarlan ı rsa, 
hayvan ı n spinal şoktan ç ıktığı  ve ayağı n ı  çekerek bir tepki gösterdiğ i gözlenir. 

4. Spinal şoktan çıkan hayvan üzerinde a şağı daki 6 adet refleks 
kanununu etki-tepki prensibi do ğ rultusunda farkl ı  dozlardaki, uyart ı  
ş iddetine bağ l ı  olarak inceleyiniz. 

5. Bu testler için kullanaca ğı n ı z kimyasal uyaran 1/50 lik stok asetik asit 
(sirke asidi-zay ı f asit) çözeltisinin farkl ı  konsantrasyonlar ıd ı r. 

6. Refleks kanunlar ı  ve kimyasal uyaran konsantrasyonlar ı  aş ağı daki 
gibidir. 

a. Lokalleş me kanunu: (1/500) 
b. Bir tarafl ı lık kanunu: (1/400) 
e. Simetri kanunu: (1/300) 
d. Yay ı lma kanunu: (1/200) 
e. Genelleşme kanunu: (1/100) 
f. Koordinasyon kanunu: (1/50) 

7. Kimyasal uyaran serilerinin haz ı rlanmas ı : 

1/500: 5 ml (1/50) + 45 ml su 
1/400: 5 ml (1/50) + 35 ml su 
1/300: 5 ml (1/50) + 25 ml su 
1/200: 5 ml (1/50) + 15 ml su 
1/100: 5 ml (1/50) + 5 ml su 
1/50 : 98 ml su + 2 ml asetik asit (stok olarak elinizde haz ı r) 

8. Refleks kanunlar ı nın incelenmesi burada birincisi üzerinde 
anlat ı lacakt ır. Diğerleri için yap ı lacak i ş lemler aynı  olup, sadece 
kullanacağı nı z asetik asit konsantrasyonu farkl ı d ır. 

9. Lokalleşme kanunu: Temiz bir beher alarak, içerisinde 1/500 lük 
asetik asit çözeltisi haz ı rlay ı n ız. 

10. Kurbağ an ın herhangi bir baca ğı n ı  behere dald ır ı n ız. Hayvan ın tepkisi 
sadece beher içindeki baca ğı n parmaklar ı n ı  hareket ettirmek ş eklinde 
görülecektir. 

11. Beheri kurba ğ an ın bacağı ndan uzakla şt ı rmı z ve bu bacağı. su ile 
y ıkayarak kulland ığı n ı z kimyasal uyaran ı n etkisini uzakla ş t ırını z. 

12. Bundan sonra diğ er refleks kanunlar ı  içinde yapaca ğı n ız i ş lemler ayn ı  
şekilde olacakt ır (koordinasyon kanunu hariç). Her refleks kanunu 
için gerekli asetik asit konsantrasyonunu bir beherde haz ırlayı n ız. 
Kurbağ anın bacaklar ı n ı  değ i şmeli olarak kullanarak, uyaramn etkisini 
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s ı ras ı yla takip ediniz. Her kanun aras ı nda denemede kulland ığı n ı z 
bacağı  su ile mutlaka y ı kay ı n ı z. 

13. Diğ er kanunlarda gözlemeniz gereken hareketler şu şekilde olmal ı d ı r. 

Bir tarafl ı l ık kanunu: Hangi bacak iiaili çözeltiye dald ı r ı l ı rsa o bacak yukar ı ya 
çekilir. 
Simetri kanunu: Hangi bacak ilgili çözeltiye dald ırı l ı rsa o bacakla beraber beher 
d ışı ndaki bacak da yukar ı ya çekilir. 
Yay ı lma kanunu: Hangi bacak ilgili çözeltiye dald ı nl ı rsa o bacakla beraber 
beher d ışı ndaki bacakta ve ön üyelerde de hareket görülür. 
Genelle ş me kanunu: Hayvan ı n herhangi bir baca ğı nı n ilgili çözeltiye 
dald ı r ı lmas ı yla tüm vücutta ç ırp ı nma ş eklinde bir tepki gözlenir. 
Koordinasyon kanunu: 1/50 lik stok asetik asit çözeltisine bat ınlm ış  küçük bir 
filtre kağı d ını , hayvan ı n sol veya sağ  kalças ı n ı n üzerine yap ış t ınn ı z. Asitli kağı t 
kalçanın hangi tarafı na yapış t ı r ı lm ış sa, hayvan o taraftaki baca ğı yla asitli kağı d ı  
almaya çal ış acakt ır. Bu sefer sol veya sa ğ  bacağı  kalça kökünden kesiniz. 
Yukarıdaki gibi 1/50 lik stok asetik asit çözeltisine bat ır ı lm ış  temiz bir filtre 
kağı d ın ı  hayvan ın kesik bacağı nı n üst k ı sm ı na yapış t ı rın ız. Bu defa hayvan asitli 
kağı d ın bulunduğu bölgedeki bacağı  kesik olduğundan, öteki taraftaki baca ğı yla 
asitli kağı d ı  almaya çal ış arak, uyart ıya kar şı  koordineli bir tepki göstermi ş  
olacakt ı r (Ş ekil:5.2.1.). 

Sorular: 

1. Size göre bir uyart ı n ın tepki olu şturabilmesi için ne gibi özelliklerinin olmas ı  
gerekir? 

2. Uyaran ı n s ı kl ığı  artarsa, tepkide ne gibi de ğ i ş iklikler olabilir? 
3. Uyaramn ş iddeti artarsa, tepkide ne gibi değ i ş iklikler olabilir? 
4. Spinal bir kurbağ an ı n, omuriliğ i tahrip edilirse, bir uyarana kar şı  tepkisi nas ı l 

olur? 
5. Decerebre bir kurbağ ada, refleks faaliyetleri gözlenebilir mi? 
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Ş ekil:5.2.1 

Spinal kurbağ ada asit silme refleksi, A. Hayvan ı n s ı rt ı na fı rça veya pipetle 
asitli bir uyaran uygulanmas ı , 13. Arka bacaklar ı n biriyle silme 
hareketi.(Schlieper'e göre Ba ş oğ lu ve Oktem'den) 
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DENEY 5.3.: Refleksin Engellenmesi 

Uygulamal ı  Teorik Bilgi: Spinal olarak haz ı rlanmış  olan kurbağ ay ı  (Rana 
ridibunda), alt çenesinin ucundan bir statife as ı n ı z. Ayak parmaklar ı n ı  % 3 lük asetik 
asit çözeltisine değdiriniz ve kurbağamn ayağı n ı  çekinceye kadar geçen zaman ı  
kaydediniz. Bu i ş lemden sonra, medulla spinalis (omurilik) in üstteki aç ık kesiti üzerine 
sodyum klorür (NaC1) damlatarak, yukar ıdaki uygulamay ı  yeniden tekrarlay ı n ı z. Bu 
esnada, kurbağ an ın ayak parmaklar ı nın aside değmesi ile çekmesi aras ı ndaki sürenin 
uzad ığı n ı  göreceksiniz. Çünkü tuz uyaran' refleksi inhibisyona u ğ ratmış t ı r. 

DENEY 5.4.: Merkezi Sinir Sisteminin Bacak Kaslar ı  Tonusu Üzerine Etkisi 

Uygulamalı  Teorik Bilgi: Spinal olarak haz ırlanmış  bir kurbağanı n (R. 
ridibunda) arka üyelerinden bir tanesinin derisini diz eklemine kadar yüzerek ç ıkar ı nız. 
Femur kemi ğ i üzerindeki kaslar ı  gevşeterek nervus ischiadicus' belirleyip kesiniz. 
Kurbağ ay ı  alt çenesinin ucundan bir statife as ınız. Bu esnada siniri kesilmi ş  bacağı n 
diğer bacağa göre daha fazla sarkt ığı n ı  göreceksiniz. Bir behere su doldurup, 
kurbağ an ın her iki bacağı n ı  da suya daM ırd ığı n ızda, tonusu olmayan baca ğı n aş ağı ya 
doğru sarkt ığı n ı, siniri ve tonusu bulunan baca ğı n ise yukarıya doğru kıvnldığı nı  
göreceksiniz. 
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DENEY 5.5.: Strikninin Kurba ğ a Refleksine Etkisi 

Teorik Bilgi: (Bakma: Kurbağada refleks faaliyetlerinin incelenmesi) 

Amaç: Kurbağ ada refleks duyarhl ığı n ı n artt ırı lmas ı . 

Mateıyal: Rana ridibunda (Ova-su kurbağ as ı), % 0.1 striknin sülfat, enjektör, 
makas, statif, pens. 

Metot: 

1. Kurbağa s ı rt derinin alt ı na % 0.1 lik striknin eriyi ğinden 0.5 mi enjekte 
ediniz. 

2. Alt çenesinin ucundan bir k ı skaç yard ı m ı yla statife as ı mz. 
3. Birkaç dakika içinde kurba ğ anı n refleks duyarl ı lığı n ın aniden artt ığı nı , 

statifin hafifçe oynat ı lmas ı  veya hayvanın üzerine üflenmesi gibi çok küçük 
uyaranlar ın bile, bütün kaslarda çok ş iddetli bir tepkiye neden oldu ğunu 
göreceksiniz. Buna striknin kramplar ı  adı  verilmektedir. 

4. Bu defa cinsiyeti erkek olan bir kurba ğ aya % 0.1 lik striknin eriyiğ inden 0.5 
nı l enjekte ediniz. 

5. Refleks merkezinden gelen kuvvetli tepkilerin etkisiyle bükücü kaslar ın daha 
ş iddetli kas ı ldığı n ı  göreceksiniz. 

6. Bu etki, kurbağ a ön üyelerinin "kucaldama" pozisyonunu almas ını  sağ lar. 

Striknin bu şekilde etki göstermesi, siniderin sinaptik bölge inhibisyon etkisini 
önlemi ş  olmasındand ı r. Bunun sonucu küçük bir uyaran, geni ş  bir alandaki nöronlar ı n 
deşarj ına yol açar ve bu yolla meydana gelen kas kas ı lmaları  ş iddetlenerek yay ı l ı r. 
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DENEY 5.6.: insanda Refleks Faaliyetlerinin incelenmesi 

Teorik Bilgi: (Bak ım:: Kurbağada Refleks Paaliyellerinin Incelenmesi) 

Amaç: insanda vücudun -farkl ı  bölgelerinde bulunan refleks faaliyetlerinin 
n ı ekaniksel bir uyaran etkisiyle saptanmas ı . 

Materyal: Refleks çekici, el feneri, toplu i ğ ne, stile. 

Metot: 

C. Kornea reJleksi: 

1.1. Korneay ı  stilenin ucunu dokundurarak, uyar ı n ız Göz kapa ğı n ı n kapand ığı n ı  
göreceksiniz. 

1.2. Bu i ş lemi bir kurbağ a gözüne uygularsan ı z, stilenin dokundunı lduğ u 
kornean ı n perde ile örtüldü ğ ünü göreceksiniz. 

2. ;Iris kasmm nuyotik ve midriyatik reaksiyonlan: 

2.1. Direkt pupilla reaksiyonu: Bir göze el fenerini yakarak yakla ş t ı r ı n ız. Bu 
anda pupillan ı n daraldığı n ı  (miyosis), ışı k çekildiğ inde ise geni ş ledi ğ ini 
(midriasis) görünüz. 

2.2. İndirekt pupilla reaksiyonu: Bir göze el feneri ile ışı k tutunuz. O göz 
pupillas ı n ın darald ığı  gibi diğ er göz pupillas ı n ın da darald ığı n ı  görünüz. 
ışığı  çektiğ inizde ise geni ş lemenin her iki göz pupillas ı nda da meydana 
geldiğ i kaydediniz. 

2.3. Uyum reaksiyonu: Bir arkada şı n ı z ı n gözlerini bir nesneye örne ğ in parmak 
uçlar ı na bakt ı rı n ı z. Bu s ı rada pupilla ça.p ı n ı n darald ığı n ı , uzağ a 
bakt ı rd ığı n ızda ise geni ş lediğ ini görünüz. 

3. Karın örtüsü refleksi: Kar ı n ön duvar ı n ı  orta hatt ı n sağı nda ve solunda olmak 
üzere, toplu i ğ ne ile çiziniz. Bu esnada kar ı n ön duvarı  kasiar ı n ı n kas ı ld ı g ın ı  
görünüz. 

4. Patella refleksi: Sandalyede bacak bacak üstüne atm ış  bir ki ş inin patella alt 
k ı sm ı na refleks çekici, cetvel ya da elin kenar ı  ile vurduğunuzda bacağı n öne 
doğ ru hareket ettiğ ini göreceksiniz. Bu vurma s ı ras ı nda patella tendonu 
içindeki gerilme ve uzama reseptörlerinin uyar ı lmas ı  ile k ı sa süreli bir 
tetanik kas ı lma (tetanus) meydana gelir. Patella refleksi incelenen bir ki ş iye, 
iki elinin parmaklar ı n ı  birbirine geçirtip, kollar ı n ı  bütün gücüyle yukar ı  
çektirdiğ iniz anda patellas ı  alt ı na vuracak olursan ız, bacağı n ı n öne doğ ru 
hareketinin daha kuvvetli oldu ğunu göreceksiniz. Bunu nedeni normal halde 
üst merkezlerin patella refleksine inhibitör etki yapmas ı d ı r. Üst merkezlerin 
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başka yolla uyar ı lmas ı  ile medulla spinalis (omurilik) deki refleks merkezi 
serbest olarak çal ışı r. 

5. Achille lendonu refleksi: Bir arkada şı mz ı n dizini sandalye üzerinde diz alt ı  
yere paralel olacak ş ekilde yerle ş tiriniz. Refleks çekici ile achille tendonuna 
vurduğ unuzda kas ı lmay ı  göreceksiniz. 

6. Planier refleks: Bir arkada şı n ı z] s ırt üstü yat ı r ı n ı z. Herhangi bir ayak 
taban ı n ı n iç kenar ı n ı  toplu i ğ ne ile çizdiginizde, o ayak parmaklar ı n ı n 
kas ı ld ığı n ı  göreceksiniz. 

7. Kondisyonel refleks/er: Kal ıtsal olmayan, sonradan kazan ı lan refleks 
tipleridir. Öğ renilmi ş  olan bütün aktiviteler kondisyonel refleks kapsam ı na 
girer. Ş ark ı  söyleme, yaz ı  yazma, farkl ı  oyunlar, ayakta durma refleksi 
(postural refleks), ka şı nma refleksi (intersegmental refleks) vb. 
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DENEY 5.7.:Kurba ğan ı n Fizyo-Anatomik Olarak Incelenmesi 

Teorik Bilgi: Bu çal ış mada Rana ridibunda türü kurbağ an ı n içi aç ı l ı p organ 
sistemleri ayr ı  ayr ı  incelenerek, vücut içindeki yerle ş im bölgeleri görülecektir. Bunun 
yan ında, kalbin ve midenin dakikadaki kas ı lma ve gev şeme say ı lar ı  saptanarak, kalp 
ritmi üzerinde adrenalin, asetil kolin, nikotin ve alkolün etkisi incelenecektir. 

Amaç: Kurbağ a organ sistemlerinin özellikleri ve kalp ritmi üzerinde farkl ı  
kimyasallar ı n etkisinin incelenmesi 

Materyal: Rana ridibunda (ova-su kurbağ as ı), çelik makas ve pens, kesme 
küveti, adrenalin, asetil kolin, nikotin ve alkol çözeltileri, omurilik tahrip i ğ nesi, ringer 
çözeltisi. 

Metot: 

1. Bir adet kurbağ a alarak spinal kesiniz. 
2. Omurilik tahrip iğnesi ile omuriliğ i zedeleyiniz. 
3. Kurbağ ay ı  kesme küvetine s ırt üstü yat ı r ı nı z. 
4. Kar ı n derisini alttan ba ş layarak, çene alt ı na kadar keserek aç ı nız. 
5. Deri alt ındaki kas tabakas ın ı  da ayn ı  şekilde keserek aç ın ız. (Göğüs kafesini 

k ırmayı  unutmay ın ız.) 
6. Kalbi görerek dakikadaki at ım sayı s ını  kaydediniz. 
7. Mideyi görerek dakikadaki kas ı lma say ı s ın ı  kaydediniz. 
8. S ırasıyla adrenalin, asetil kolin, nikotin ve alkol çözeltilerinin kalbin 

dakikadaki at ım say ı s ına olan etkisini inceleyiniz. Bunun için her bir 
kimyasaldan iki damla kullan ı n ız ve kimyasallar ın kullanı m aralarında, 
kalbin üzerine ringer çözeltisi damlatarak normal ritmini yakalamas ı  için 2-3 
dakika bekleyiniz. Bu sayede bir önce kullan ı lan kimyasal ı n etkisi de ortadan 
kalkmış  olacakt ır. 

9. Aşağı daki organlar ı n yerlerini s ı ras ıyla görünüz ( Ş ekil:5,7.1.). 

a. Kalp 
b. Akciğ erler 
c. Karaciğ er 
d. öd (safra) kesesi 
e. Mide 
f. Barsak 
g. Dalak 
h. San cisim 
i. Testisler (erkek) 
j. Yumurtalar (di ş i) 
k. Mesane 
I. Müller kanal ı  (di ş i) 
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m. Böbrekler 
n. Omurilik kanal ı  
o. Siyatik sinirleri 
p. Adrenal bezler (böbrek üstü bezleri) 

10. Damak yap ı sı n ı  inceleyiniz ve a ş ağı daki yap ı lar ı  görünüz. 

a. Lateral di ş ler 
b. Vomer di ş leri 
e. Burun delikleri 
d. Göz çukurlar ı  

11. Alt çenede bulunan dilin morfolojik özelliklerini inceleyiniz. 

Sorular: 

1. Karaciğ er kaç parçal ı d ı r? 
2. Sar ı  cisim ne i ş e yarar? 
3. Kimyasallar ı n kalp at ı m ı  üzerindeki etkisi için ne söyleyebilirsiniz? 
4. Böbreklerin üzerindeki adrenal bezlerin fizyolojik önemi nedir? 
s. Diş i kurbağ alardaki yumurtalar neden aç ık ve koyu renklerde görülmektedir? 
6. Omurilik kanal ı na alttan giren siyatik sinirlerini bir pensle yava şça s ı k ış t ırı n, 

ne gözlediniz, neden? 
7. Göz kapaklarm ı n yap ı s ı  ve kapanma yönü nas ı ld ır? 
8. Gözlerin pozisyonu ve göz bebekleri ne ş ekildedir? 
9. K.urbağada ses ç ı karma nas ı l meydana gelir? 
10.Döllenme ve geli ş me ne ş ekildedir? 

133 



Erkek bir kurba ğa da kar ı n derisi ve kas ıııı n alt ı ndan anatornik yap ı n ı n 
görünümü: I.üst çene, 2.goz çukurlar ı , 3.;,-;!eral di ş ler, 4.ön üye ba ş  parmak nas ı r ı  
(erkeklerde), 5.dort parrnakl ı  ön üye, 6.akciğ er, 7.s. ,"fa (öd) kesesi, 8.karaci ğ er, 9.dalak, 
10.rnide, 11 .pankreas, 12.ince barsak, 13.be ş  parmak! ı  arka üyc, 14.yüzn ı c perdesi, 
5.rekturn (son barsak), 16.mesane (idrar kesesi), 17.adrenal bez (u. 	üstü bezi), 

18.böbrek, 1-92stis, 20.testis üzerindeki sar ı  cisim, 21.dil, 22.alt çene, 23.nefes 
(glottis), 24.iç burun 	25Norner di ş i , 26.kalp, (omurilik kanal ı  ve siyatik sinirleri, 
ş ekildeki iç organlar ı n alt ı l-,;,!a kald ığı ndan, görülmemektedir, uygulama esnas ı nda 
fizyo-anatornik olarak gösterilecekti ı-). 
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BÖLÜM: 6 

KAS F İ ZYOLOJiSi 
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DENEY 6.1.: Kurba ğada Sinir-Kas Preparat ı n ı n Haz ırlanmas ı  ve Çizgili Kasta 
Tek Sars ı  Eğ risinin, Tam ve Tam Olmayan Tetanik Kas ılma Eğ rilerinin 
Çizdirilmesi 

Teorik Bilgi: Vücutta hareketi sa ğ layan sistem kas sistemidir. Kas ı l ı p 
gevşeyerek mekaniksel bir i ş  görürler ve beden ı s ı sı n ı n kontrol edilmesine yard ı mc ı  
olurlar. Kaslar esnek ve uzayabilme özelliklerinden dolay ı  uyar ı labilirler ve 
kası labilirler (kontraksiyon). Kaslar ı n farkl ı  kas ı lma tipleri vard ı r. 

lzotonik kas ı lmada kas kas ı l ı r, boyunu küçültür ve bir a ğı rl ığı  hareket ettirirse, 
mekaniksel bir i ş  yapm ış  olur. Bu kas ı lma tipinde kaset gerilimi sabit kal ı r. 

İzometrik kası lmada iki ucundan tespit edilen kas uyar ıld ığı  zaman boyunu 
küçültmez fakat gerilimi artar. Bu ise özel aletlerle yazd ırı labilir. 

Tetanik kas ı lmada ise bir kasa maksimum bir uyart ı  ıygulanırsa, kas kas ı lma 
yapar ve gev şer. Uyart ılar çok s ık aral ıklarla tekrarlamrsa, kas gev şemeye firsat 
bulamaz ve uyart ı  süresince kasd ı  olarak kal ı r. Kası n bu haline tetanus, bu tür kas ılmaya 
da tetanik kas ı lma ad ı  verilir. Bazen tetanik kas ı lma tam anlam ıyla gerçekle şmeyebilir. 
Bu durun ıda ise tam olmayan tetanik kas ı lmalar meydana gelir. 

Amaç: Kurbağa sinir-kas (m. gastrocnemius-n. ischiadicus) preparat ında, 
elektriksel uyaramn etkisiyle tek sars ı  grafiğ inin, tam ve tam olmayan tetanik kas ı lma 
eğ rilerinin çizdirilmesi. 

Materyal: Rana ridibunda (ova-su kurbağ ası), çelik makas ve pens, kesme 
küveti, omurilik tahrip iğnesi, kimograf, serum fizyolojik (% 0.7 NaC1), pipet, iplik. 

Metot: 

Kimograf: Bu alet 3 ana k ı s ı mdan olu şur. 1-Hareketi kaydetmeye yarayan bir 
yüzey. Birçok kimografda bu yüzey kendi ekseni etraf ı nda dönen bir silindir arac ı l ığı yla 
sağ lam-. 2-Silindiri belli bir h ızda hareket ettiren motor. 3- Silindirin hareketini 
değ iştirmeye yarayan bir mekanizma ( Ş ekil:6.1.2.). 

Kimograf kullanı lmadan önce silindirin yüzeyi parlak bir ka ğı tla kaplan ır ve 
islenir. isleme, bu i ş  için özel sehpalarda ç ıra ile yap ı hr(Ş ekil:6.1.6) Bu i ş lem esnas ında, 
is tabakas ı n ın silindirin bütün yüzeyinde e ş it ve ince olmas ı na dikkat edilmelidir. 

Kimograf üzerindeki önemli di ğer parça yazd ı r ı c ı  manivelad ır. Bu alet 
hareketleri büyültmeye ve silindir üzerinde çizdirmeye yarar. Özel bir tertibatla bir 
statife geçirilmi ş  olan manivelan ın bir ucuna preparat (kalp, kas vb. ) bağ lan ır. Silindire 
değen diğer ucuna ince ve sert bir k ı l veya ucu sivriltilmi ş  bir süpürge çöpü tak ı lır. Bu 
parçan ı n durumu, kimografin hareket yönüne göre avarlanmal ıd ır (Ş ekil:6.1.8.). 
Kimograf soldan sa ğa dönüyorsa, ibre solda bulunmal ı d ır. Bununla beraber 
manivelan ı n, kirnograf yüzeyine te ğet olmas ı na ve ibre ile silindir aras ı nda fazla bir 
sürtünmenin meydana gelmemesine dikkat edilmelidir ( Ş ekil:6.1.5.). 

Kimografa d ış ar ıdan destek veren ve bak ır tellerle ona bağ lanmış  olan diğ er 
parçalar, 2-6 voltluk bir akü, devreyi aç ı p kapamaya yarayan anahtarlar (yan anahtar, 

136 



cival ı  anahtar, nokta vuru ş lu anahtar-amaca yönelik olarak devrede sadece birisi 
kullan ı l ır) ve induktoryum ( Ş ekil:6.1.3.- 6.1.4.). 

İ nduktoryum devaml ı  ak ı m ı  indüksiyon At ılı ma çevirmek için kullan ı lan bir 
alettir. Sistem esas itibariyle iki bobinden ibarettir. Birinci bobin kal ı n tel sarg ı lardan 
yap ı lm ış t ı r. Bu k ı s ı m, devreye bir anahtar koymak suretiyle aküye ba ğ lan ı r. İkinci bobin 
içi boş  tahta bir makara ile bunun üzerine sar ı lmış  ince telden ibarettir. Birinci bobinden 
geçen devaml ı  bir ak ı m, ikinci bobinde bir induksiyon ak ı m ı  meydana getirir. İkinci 
bobine tak ı lan bak ı r tellerin serbest uçlar ı , elektrodlar arac ı lığı  ile preparata 
Ak ı nıı n ş iddeti, ikinci bobinin birinci bobine yakla ş t ı r ı lmastyla art ı rı lır. 

a- Tek Sars ı  Eğ risi: 

1. Bir adet kurbağ a al ı n ı z, 
2. Bu kurbağ ay ı  spinal tarzda kesiniz. 
3. Omurilik tahrip iğnesini, omurilik kanal ı na (canalis vertebralis) sokup iki 

yana döndürerek, omurili ğ i tahrip ediniz, 
4. Bu deney için kurbağ adan m. gastrocnemius bacak kas ı  ve onun siniri olan n. 

ischiadicus siyatik sinirinden olu şan bir preparat haz ırlanır (Ş ekil:6.1.1.). 
5. Bu amaç için arka bacaklardan birisi gövdeden makasla kesilerek ayr ı l ı r. 
6. Kesilen bacak üzerindeki deri s ı yrı larak ç ıkarı l ır. 
7. Archilles kiri ş inin alt ından makas sokularak bu kiri ş  mümkün olduğu kadar 

topuğ a yak ı n yerden kesilir. 
8. Kiri ş in serbest kalan ucundan pensle tutulup, dikkatli ve yava ş  olarak geriye 

ve yukar ı ya doğ ru m. gastrocnemius kas ı  kald ırı l ı r (Seki1:6.1.7.). 
9. Uyluk kemiğ inin (femur) iki yan ı ndaki kaslar (m, gluteus magnus ve m. 

semimembranosus) ortadan n. ischiadicus görülünceye kadar ba ş  parmaklar 
yard ım ı yla birbirinden uzakla ştınl ı r. 

10.Makas ın ucu sinirin alt ına sokularak uyluk kemiğ i kaslarla birlikte ortadan 
kesilir ve alt yar ım ın alt ı nda kalan kaslar temizlenir. 

11.Alt bacak kemiğ i de diz alt ı ndan kesilir. 
12.Hazırlanan m. gastrocnemius-n. ischiadicus (kas-sinir) preparat ı , femur 

kemiğ inden bir k ı skaçla statife tutturulur. 
13. Aşağı da kalan serbest ucu ise bir iplikle yazd ı r ı cı  manivelaya bağ lanı r. 
14.Manivelan ın ibresi, kimografin isli kağı da kaplanm ış  silindirine hafifçe 

değdirilir. 
15. İnduktoryumun ikinci bobininden gelen bak ır tellerin uçlar ı  kasa temas 

ettirilir. 
16.Kimografı n silindiri döndürülür. Dönme h ı z ı  kas ı lma şiddetine göre net bir 

eğ ri al ınabilecek şekilde ayarlan ır (Seki1:6.1.9.). 
17.Bu sırada devredeki anahtar ı  kapat ıp açmak suretiyle kas uyar ı l ır ve tek sars ı  

grafiğ i elde edilir (Kurbağ ada m. gastrocnemius kas ı n ın normal ş artlarda tek 
sarsı  süresi yakla şı k 1 İ 10 saniyedir) ( Ş ekil:6.1.10.). 

b-Tam ve Tam Olmayan Tetanik Kas ılma 

(Deneye kald ığı n ı z yerden devam ediniz) 

18.Kas ı  sık aral ı klarla uyar ı n ı z. 
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19.Birinci uyarandan sonra gelen uyaranlar, kasa gev şeme faz ından önce 
gelirse, kas devaml ı  kas ı lma halinde kal ır (tam tetanus). 

20. Birbiri ard ı na gelen uyaranlar, kas ın gev şeme faz ına geçmesinden sonra 
fakat bu faz ı  tamamlamadan önce gelirse tam olmayan tetanus e ğ rileri elde 
edilir ( Ş ekil:6.1.11). 

Sorular: 

1. Elde ettiğ iniz tek sars ı  grafiğ ini çizerek, grafikteki bölgeleri adland ırı n ı z? 
2. Tam ve tam olmayan tetanus kasilmalar ı na maruz kalan m. gastrocnemius 

kasa bir süre dinlendirildikten sonra normal uyart ı lara tekrar normal tepkisini 
verebilir mi? 

3. Kurbağ a m. gastrocnemius kas ı nda, kas ı lma aktiviteleri için ne tip bir uyaran 
kulland ı n ız? Bu uyaramn ş iddetini ve sı kl ığı n ı  nas ı l kontrol ettiniz? 

4. Size göre bir kas ın kas ı lmas ı yla ilgili böyle bir deney-de, fizyolojik yönden 
elektriksel, kimyasal veya mekaniksel uyaran tiplerinden hangisi dokuya 
daha az zarar verir ve kullan ı m kolayl ığı  sağ lar? 
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N.Miı ,<İlctır 

77C1?-7711/6, 

11..fen ıtmenıdranair 
liofiblllaris 

114<ıfitoentim 

2. 

Ş ekil:6.1.1 

Sinir-kas preparat ı n ı n haz ı rlanmas ı . 1.a. Tlıympanal zarlar ı n (kulak zarlar ı ) 
arkas ı ndan yap ı lan kesiin, 1.b. Ön ayaklar ı n arkas ı ndan yap ı lan kesim, 2. Derisinden 
ayr ı lm ış  arka bacaklar 2.a. a ş il tendonunun kesildi ğ i yer, 3. Gluteus magnus ve 
semimembrane kaslar ı n ı n birbirinden ayr ı lmas ı , 4. Siyatik sinirinin alt ı ndan uyll ı k 
kemi ğ i ve kaslar ı n kesilmesi. (Konuk'dan) 
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Ş ekil:6.1.2 Bir kimograf ı n ana hatlar ı . (Konuk'dan) 
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Ş ekil:6.1.3 

Anahtarlar. Yan anahtar, Oval ı  anahtar ve Nokta anahtar. M. Madensel köprü, V. 
Vida, C. C ı va haznesi, D. düğme. (Başoğ lu ve Öktem'den) 

Ş ekil:6.1.4 

Induktoryu ın. B 1 . Birinci bobin, 132. İ kinci bobin, E. Tek sars ı  vuru ş lar ı , T. 
Tetanik vuru ş lar için transformatörden gelen uçlar ı n bağ landi ğı  vidalar, ±. Devrenin 
diğ er ucunun bağ land ığı  vida. (Terzio ğ lu'na göre Ba ş oğ lu ve Ökten ı 'den) 
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ı  

Ş ekil:6.1.5 Çe ş itli tiplerdeki yazdir ı ellar. (K.onuk'dan) 
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Seki1:6.1.6 

Kimograf isteme sehpas ı . a. Silindir, b. isleyici. (Konuk'dan) 
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Derisi yüzülmü ş  bir kurbağ ada sağ  arka baca ğı n s ı rttan görünü ş ü . 

Gastrocnemius kas ı , A. Achilles kiri ş i. (Stiles'e göre Ba şoğ lu ve Öktem'den) 
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Ca 

Ş ekil:6.1.8 

Kas ı  uyarmak ve eğ risini yazd ı rmak için kurulmu ş  düzenek. Ak. Akümulatör, Ca. 
C ı val ı  anahtar, Ya. Yan anahtar, Pb. Induktoryumun primer bobini, Sb. Segonder bobin, 
K. Kas, S. Kimograf silindiri. (Ba ş oğ lu ve Oktem'den) 
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Ş ekil:6.1.9 

Kas ı n uyar ı lmas ı  ve eş ik değ erinin belirlenmesi. a. Sinir-kas preparat ı , lb. Ve 2b. 
İndüktoryum 1. Ve 2. Bobinleri, c. İzotonik kas kald ı rac ı , d. Süre yazd ı r ı c ı , e. magnetik 
i şaret verici, k. Kimograf, 1. Do ğ rultucu, m. Elektrod, n. Kemik k ı skac ı , o. Nokta 
anahtar, t. Transformatör. (Konuk'dan) 
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Ş ekil:6.1.10 

iskelet kas ı nda tek sars ı  eğ risi. (Gökhan ve Emiro ğ lu'ndan) 

Ş ekil:6.1.11 

Tam ve tam olmayan tetanus graf ığ i. A,B,C,D tam olmayan tetanuslar, E. tam 

tetanus. (Zoethout ve Tuttle'e göre Ba ş oğ lu ve Oktem'den) 
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DENEY 6.2.: iskelet Kas ı  Üzerinde Farkl ı  tlyaranlar ı n Etkisi 

Teorik Bilgi: Omurgahlarda kas sistemi anatomik, morfolojik ve çal ış ma 
prensibi bak ı m ı ndan 3 gruba ayr ı l ı r. Bunlar; iskelet kas ı  ya da çizgili kas, düz kas ve 
kalp kası d ı r. Bütün bu farkl ı  kas tipierinde ayn ı  kas ı lma prensipleri geçerlidir. Çizgili 
kas olarak da bilinen iskelet kas ı n ı n çal ış ması  isteğe bağ l ı d ı r. Özel somatik tipte sinirler 
ile aktive edilir. Bu kasta, kas ı lman ı n genel mekanizmas ı  farkl ı  basamaklar alt ı nda 
toplanabilir. Kas kas ı lmas ın ı n ba ş lang ıç ve olu şum basamaklar ı  şu şekilde meydana 
gelir. 

Aksiyon potansiyeli, motor sinir boyunca kas lifindeki sonlanmas ı na kadar 
yay ı l ı r. Her sinir ucundan nörotransmitter olarak az. miktarda asetilkolin salg ı lan ır. Kas 
lifi membran ı nda lokal bir alanda etki gösteren asetilkolin, membrandaki asetilkolin 
kanallar ı n-1 açar. Bu kanallar ın aç ı lmas ı , kas lifi membran ı ndan çok miktarda sodyum 
iyonunun içeri girmesine olanak verir. Bu olay kas lifinde aksiyon potansiyelini ba ş lat ır. 
Aksiyon potansiyeli sinir membran ında olduğu gibi kas lifi membran ı  boyunca da 
yay ı l ır. Aksiyon potansiyeli kas lifi membramm depolarize eder ve kas lifi içine do ğ ru 
yay ılarak sarkoplaz ınik retikulumda depolanm ış  olan kalsiyum iyonlann ın büyük 
oranlarda miyofibrile serbestlenmesine neden olur. Bu kalsiyum iyonlan kas ı lma 
olay ı n ı n esas ı  olan filanaentlerin kaymas ın ı  sağ layan aktin ile miyozin filamentleri 
aras ı ndaki çekici gücü ba ş lat ır. Daha sonra kalsiyum iyonlan çok k ısa bir süre içinde 
sarkoplazmik retikuluma geri pompalan ır. Yeni bir kas aksiyon potansiyeli gelinceye 
kadar burada depolan ır. Kalsiyum iyonlar ı n ı n uzaklaşt ırı lması  kas ı lmanın son 
bulmasına neden olur. 

Amaç: Kurbağ a bacak iskelet kas ında farkl ı  uyaran tepkilerinin incelenmesi. 

Materyal: Kurbağa R. ridibunda-ova kurbağ ası ), sartorius kas preparat ı , statif, 
kimograf, iplik, amonyak, dam ıt ık su, pens, makas, bistüri, 10 g l ık ağı rl ık, omurilik 
tahrip iğ nesi. 

Sartorius kas preparatın ın hazı rlanmas ı : 

Kurbağ anın üst çenesi, kulak zar ı n ın arkas ından spinal kesilir. Omurilik tahrip 
iğ nesi ile omuriliğe 1-1.5 cm girilerek tahrip edilir, Arka üyelerinin derisi makasla 
kesilerek s ıyrı l ır. Sartorius kas ı  yass ı  ve ince olup, arka baca ğı n ön k ı sm ında çapraz 
olarak uzan ır. Kas ın kemiğ e bağ landığı  bölgenin hemen alt k ı sm ından küçük bir parça 
kemikle beraber kesilir. Kesilen uçtan kas, pensle tutulup dikkatli ve yava ş  bir şekilde 
yukarıya doğ ru kalça eklemine kadar slynl ır. Böylece sartorius kas preparat ı  denemeye 
haz ır hale getirilmi ş  olur (Ş ekil:6.2.1.). 
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a. Is ı  uyaran ı  ve ı s ı  katd ı& 

Metot: 

1. Sartorius kas preparat ı n ı n bir ucuna 10 g l ı k bir ağı rl ı k tak ı n ı z, 
2. Diğ er ucunu bir k ı skaçia sabitleyip, bir beher içerisine, a ğı rl ı k dibe değ ecek 

ş ekilde b ı rak ı n ı z. 
3. Kas ı n diğ er ucunu kimografin yazd ı r ı c ı  manivelas ı na bağ lay ı n ız( Ş ekil:6.2.2). 
4. Beher içerisine 35-38 C' lik Ringer çözeltisi koyunuz. 
5. Bu esnada kas ı n kas ı ld ı g ı n ı  ve kas ı lma faaliyetinin kimograf silir ı dirine 

kaydedildi ğ ini görünüz. 
6. Beher içerisine bu sefer oda s ı cakl ığı nda Ringer çözeitisi koyunuz ve kas ı n 

eski haline geldi ğ ini gözleyiniz. 
7. Beher içerisine son olarak 45-50 C° ilk s ı cak Ringer çözeltisi koyunuz. Bu 

defa kas ı n ş iddetli kas ı lma eğ rilerini kaydediniz. 
8. Ayn ı  şekilde tekrar oda s ıcakl ığı nda Ringer çözeitisi kulland ığı n ı zda, kas ı n 

eski haline gelmedi ğ ini göreceksiniz. 
9. Bu olaya ısı  kald ığı  denir. 

b. Kimyasal uyaran ve amonyak kat ı l ığı : 

Metot: 

1. Sartorius kas ım kimograf düzeneğ ine yerle ş tiriniz 
2. Küçük bir parça filtre ka ğı d ı n ı  amonyak ile ı slatarak kas ı n yanı nda tutunuz. 
3. Bu esnada kas ı n kas ı ld ı g ı n ı  göreceksiniz. 
4. Amonyakl ı  filtre kağı d ı n ı  kas ı n yak ı n ı ndan uzakla ş t ı r ı nı z. 
5. Bu defa kas ı n yavaş  yava ş  gev ş ediğ i görülecektir. 
6. Kas ı  uzun süre amonyak etkisinde b ı rakt ığı n ı zda ise kas ın sürekli kasd ı  

kald ığı  görülecektir. 
7. Gevşeme pozisyonuna geçemeyen bu kasta amonyak kald ığı  meydana 

gelmi ş tir. 

e. Su kat ı lığı : 

Metot: 

1. Sartorius kas ı n ı  kimograf düzene ğ ine yerle ş tiriniz. 
2. Bu kas ı , içinde saf su bulunan bir behere dald ı r ın ı z. 
3. Kas ı n bir süre sonra ş i ş tiğ i, boyunun k ı sald ığı  ve renginin aç ı ldığı  görülür ki, 

bu olaya da su kald ığı  ad ı  verilir. 
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Gastrocnernius 

Tibiofibula 

Aehilles kir isi 

Ş ekil:6.2.1 

Derisi ç ı kar ı lm ış  kurbağ a sağ  arka bacağı n ı n ön yüzünden görünü şü. Burada 
sartorius, gastrocnemius kas ı  ve tibiofibula kemiğ i ile achilles kiri ş i işaretlenmi ş tir. 

(Stiles'e göre Öktem ve Çevik'den) 

Ş ekil:6.2.2 

Sartorius kas hareketinin yazd ı r ı lmas ı . K-kimograf, M-yazd ı r ı c ı  manivela, Sk- 
sartorius kas ı , S-statif (Öktem ve Çevik'den) 
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BÖLÜM: 7 

SOLUNUM FİZYOLOJ İ Sİ  
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KONU 7.1.: Solunum 

Uygulamal ı  Teorik Bilgi: Geni ş  anlamda solunum bir organizman ı n oksijenden 
yararlanarak, bütün hücresel olaylarda kullan ı lan enerjiyi (ATP) serbest hale geçirmesi 
ve bu arada karbondioksiti aç ığ a ç ıkarmas ı  olarak tan ı mlanabilir. Daha genel bir 
ifadeyle canl ı  ile çevresi aras ı ndaki gaz al ış  veri ş idir diyebiliriz. 

Canl ı  vücudunda meydana gelen bütün enerji genel anlamda karbon ihtiva eden 
kompleks moleküllerin oksidasyonundan meydana gelir ve son ürün olarak da 
karbondioksit aç ığ a ç ıkar. Bu nedenle oksidasyonu sağ layacak olan oksijenin devaml ı  
olarak d ış arıdan canl ı  vücuduna al ı nmas ı  ve meydana gelen karbondioksitin vücuttan 
devaml ı  olarak at ılmas ı  gerekir. Solunum biyolojik olarak iki farkl ı  anlam ı  vard ı r. 

Birincisi, oksijenin inspirasyon (soluk alma) havas ıyla vücut içine al ı nması  ve 
karbondioksitin ekspirasyon (soluk verme) havas ı yla vücuttan d ış ar ıya at ı lmas ı  yani 
hücre ile çevresi aras ındaki gaz al ış  veri ş idir ki buna soluk alış  veri ş i ya da pulmoner 
ventilasyon (akciğ er havalanmas ı) denir. 

İkincisi, vücut hücrelerinin, besin olarak al ınan organik moleküllerdeki kimyasal 
bağ  enerjisini, metabolizma olaylar ı nda kullan ılan enerji (ATP) şekline 
dönüştürmesidir. 

Akciğer Ventilasyonu: Bir dakikada akci ğerlere giren ve ç ıkan hava hacmine 
dakikadaki akciğ er ventilasyonu denir. Dakikadaki solunum say ı s ının, solunum hacmi 
ile çarp ı m ından elde edilir. insanda normal şartlarda istirahat halinde dakikadaki 
solunum say ı s ı  12 dir. Solunum hacmi ise 500 mi kadard ır. Bu durumda dakikadaki 
akciğer ventilasyonu 12 x 500 = 6000 ml olarak bulunur. 

Soru: Farkl ı  canl ı lardaki, dakikadaki akciğer ventilasyonunu hesaplayarak 
birbirleriyle ve insanla kar şı laştırıp, tart ış ma? 

Alveolar Ventilasyon: Alveollerin ventilasyonun da, alveol hacminde bir 
azalma veya art ış  meydana gelmez. Diğer bir deyi şle inspirasyon ve ekspirasyon 
faaliyetleri alveollerin hacmini de ğ iştirmez. Alveollerin hava ile dolmas ı  ve bo ş almas ı  
s ıras ında hacim değ i ştiren hava kanallar ıdır. En fazla hacin değ iş tiren ductus alveolaris 
dir. Bronş lı iollerin duvarında oblik olarak yer alm ış  düz kaslar bulunduğundan, bunlar ın 
ekspirasyon s ıras ında kas ı lması , bronşhiollerin hem çap ı n ı , hem de boyunu küçültür. 
İnspirasyonda ise bunun tam tersi olur. 

Dış  solunumda, alveoller ile akciğ er kılcalları  aras ında oksijen ve karbondioksit 
alış  veri ş i meydana gelir. Bu faaliyette alveolar ventilasyon derecesi ve akci ğ er 
kı lcallanndan akan kan miktar ı  önemli bir rol oynar. 

Akciğer ventilasyonu ile alveolar ventilasyon ayn ı  şeyler değ ildir. Akciğer 
ventilasyonu denilince, bir dakikada inspirasyonla solunum sistemine giren ve 
ekspirasyonla ç ıkan hava miktar ı  anla şı l ı r. Fakat bu havan ın hepsi alveollere girmez. 
inspirasyonla al ınan havan ın bir kısm ı  hava kanallann ı  doldurun Buradaki hava, 
alveollerin ventilasyonunda daha do ğ rusu gaz al ış veri ş inde i şe yaramaz. Bu nedenle 
hava kanallar ının kapsadığı  orana "ölü aral ık" denir. Ölü aral ığı n hacmi insanda 150 ml 
kadard ır. Bu nedenle alveolar ventilasyon hesaplan ırken, solunum hacminden, ölü aral ık 
hacmini ç ıkararak alveollere giren hava miktar ı n ı  bulmak gerekir. 
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Buna göre bir insan ın dakikadaki alveolar ventilasyon hacmi: 
Dakikadaki solunum say ı s ı : 12 
Solunum hacmi: 500 ml 
Alveollere giden hava hacmi: 500 -- 150 = 350 ml 
Alveolar ventilasyon: 350 x 12 = 4200 ml/dakika 

olarak bulunur. Buna göre yeti şkin bir insan ın solunum hacmi 500 ml olduğuna göre, 
dakikada 4200 ml alveolar ventilasyon, istirahat halindeki bir insan ı n oksijen ihtiyac ı n ı  
kar şı l ı yor demektir. 

Solunum Tipleri: 

Eupnea: Istirahat halindeki solunum. 
Hyperpnea: Solunum say ı s ı  veya derinliğ i ıı in ya da her ikisinin fazla oldu ğu 

solunum. 
Polypnea: Yüzeysel, kesik kesik ve derinli ğ i az olan solunumdur. Solunum 

say ı s ı  fazlad ı r. 
Apnea: Solunumun geçici bir süre için durmas ı yla ortaya ç ıkan solunum tipidir. 
Dyspnea: Güç solunumdur. 

Alist ı rmalar: 
1. 
Solunum say ı s ı : 36 
Solunum hacmi: 167 ml 
Akciğ er ve alveolar ventilasyon hacimlerini hesaplayarak, solunum tipini yorumlay ı n ız? 

Akciğ er ventilasyonu: 36 x 167 = 6000 ml 
Alveolar ventilasyon: 36 x (167 — 150) = 612 ml 
Solunum h ı zl ı , derinliğ i az (Polypnea) 

2. 
Solunum say ı s ı : 6 
Solunum hacmi: 1000 ml 
Akciğ er ve alveolar ventilasyon hacimlerini hesaplayarak, solunum tipini yorumlay ı n ı z? 

Akciğ er ventilasyonu: 6 x 1000 = 6000 ml 
Alveolar ventilasyon: 6 x (1000 — 150) = 5100 ml 
Solunum yava ş , derinliğ i fazla (Yorumlay ı n ı z) 

Örnek say ı s ı n ı  art ı rarak, yorumlay ı n ı z? 

Not: Vücut için yeterli olan bir solunum tipinde, solunum hacminin (solunum 
derinli ğ inin)yuksek olmas ı  solunum say ı s ı ndan daha önemlidir.(Tart ışı n ı z) 
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Dakikadaki Yeterli Solunum Say ı s ı n ı n Hesaplanmas ı : 

Bir insan ı n saniyede 4 ml oksijene ihtiyac ı  vard ı r. 
İ nspirasyon havas ı n ı n 100 ml sinde 21 ml oksijen vard ı r 
Ekspirasyon havas ı n ı n 100 mi sinde 16 ml oksijen vard ı r 
Fark: 5 ml dir. Yani 100 ml havadan 5 ml oksijen al ı nmaktad ı r. 

Bir solunumda al ı nan hava hacmi: 500 ml 
Ölü aral ığı : 150 ml 
Alveolar ventilasyon: 500 — 150 = 350 ml dir. 

Bir solukta alman oksijen miktar ı : 350 x 5 / 100 = 17.5 ml 
Bu kadar oksijenin yeterli oldu ğ u süre: 17.5 x 1 / 4 — 4.37 saniye 
Dakikadaki yeterli solunum say ı s ı : 60 x 1 / 4.37 = 13.7 

Akci ğ er Hacimleri: 

Solunum hacmi (solunum derinli ğ i-tidal hacim): İnspirasyon ile al ınan ve 
ekspirasyon ile verilen gaz hacmidir. 

inspirasyon yedek hacmi: İ stirahat halinde normal bir inspirasyon sonundan 
ba ş lamak üzere maksimum bir inspirasyonla al ınmas ı  mümkün toplam gaz hacmi. 

Ekspirasyon yedek hacmi: İ stirahat halinde normal bir ekspirasyon sonundan 
ba ş lamak üzere, maksimum bir ekspirasyonla ç ı kar ı lmas ı  mümkün toplam gaz hacmi. 

Rezidüel hacim: Yap ı lmas ı  mümkün olan en kuvvetli bir ekspirasyondan sonra 
akci ğ erlerde kalan gaz hacmidir. Adli t ıp için bir veri kayna ğı d ı r. 

Akciğ er Kapasiteleri: 

İnspirasyon kapasitesi: İ stirahat halindeki bir ekspirasyon sonundan itibaren 
yap ı lan maksimum inspirasyonla al ı nabilen hava hacmidir. 

Fonksiyonel rezidüel kapasite: İ stirahat halindeki bir ekspirasyon sonunda 
akciğ erlerde mevcut hava hacmidir. 

Vital kapasite: Maksimum bir inspirasyondan sonra mümkün olan en kuvvetli 
ekspirasyon ile ç ı kar ı lan hava hacmidir. Ki ş inin vücut büyüklü ğü ve akci ğ erlerin 
geli ş imi ile ilgilidir. 

Total akciğ er kapasitesi: Maksimum inspirasyon sonunda, akci ğ erlerde mevcut 
hava hacmidir. Vital kapasite ve rezidüel hacim toplam ı na e ş ittir. 

Total akciğ er kapasitesinin hesaplanmas ı : 

Vital kapasite: 4550 ml 
Rezidüel hacim: 1190 ml 
Total akciğer kapasitesi: 4550 1190 = 5740 ml dir , ■ 

Soru: Egzersizle akciğ erlerde hacim art ışı  sağ lanabilir mi, tart ışı n ı z? 
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Solunum hacminin (Tidal hacim) hesaplanmas ı : 

Solunum hac ıtti: 0.0074 x vücut a ğı rl ığı  (g) = ml (hesaplayarak s ı n ı f ortalamas ı nt 
bulunuz?) 

Solunumu Ölçmc Yöntemleri: 

1. Spirometre yöntemiyle akci ğ erlere giren ve ç ıkan havan ı n ölçümüyle 
2. Gaz kromatografı si ile gaz ölçümüyle 
3. Kütle spektrometresi ile gaz ölçümüyle 
4. Oksijen ve karbondioksite hassas elektrotlarla bas ınç ölçümüyle 

Spirometrik Yöntem 

Spirometre iç içe geçmi ş  iki adet silindirden oluşmuş  bir solunum analiz aracıdır. İç 
silindir, ucunda ağı rlık bulunan ve makaradan geçirilmiş  bir iple ters çevrilmiş  biçimde 
dengede tutulur ve aşağı  yukarı  kolayl ıkla hareket edebilir. Birinci silindirin ortasında 
bulunan borunun ucunda üç kanalh bir musluk vardır. Ağı zhkh lastik bir boru buraya 
tak ılır. Spirometre kullandmadan önce silindirin içi, ortada bulunan borunun üst 
seviyesine kadar su ile doldurulur. A ğı zlıkh lastik borudan iç silindire hava üftenmesi 
veya ernilmesiyle silindir aşağı  yukarı  hareket eder. İkinci silindire ekli bir gösterge 
yardım ıyla, silindir içindeki havanın hacmi yandaki çizelge aracılığı  ile okıumbilir. Her 
denemeden sonra musluk aç ılarak iç silindirdeki hava başaltıhr ve gösterge sıfırlamr. 
Spirometrenin altında bulunan musluk yardım ıyla da içerisindeki su bayaltıhr. A ğrzhk 
% 3 lük borik asitle , cmtiseptik amaçla dezenfekte edilerek y ıkanır. 

Spirometre ile solunum hacmi (solunum derinli ği -- tidal hacim), inspirasyon 
yedek hacmi, ekspirasyon yedek hacmi ve vital kapasite tayinleri yap ılabilir. Bu 
amaçlar için en çok kullanılan yöntem bu yöntemdir. 

Tablo:7.1.1 Farkl ı  tür canl ı ların dakikadaki ortalama solunum say ılan 
(Noyan'dan) 

İnsan 12 Kobay 120 
Tay 1 5 RhesusMaymunu 22 

90 At 12 Kanarya 
Dana 37 Güvercin 26 
S ı " ı r 32 Tavuk 20 
Kuzu 16 Hindi 14 
Domuz 14 Ördek 22 
Köpek 25 Deve 11 
Kedi 23 Balina 5 
Ta.3qan 55 Keçi 15 
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Tablo:7.1.2. insanda ekspirasyon ve inspirasyon havalar ı ndaki gaziarm yüzde 
oranlar ı  (Noyan'dan) 

Oksijen % Karbondioksit (%) 	lAzot (%) 
Ekspirasyon havas ı  16.29 4.21 	 79.50 
İ nspirasyon havas ı  20.93 0.03 79.04 
Fark -4.64 +4.18 +0.46 

Bu tabloya göre solunumda oksijen al ı n ı p, karbondioksit verildi ğ i ve bu gazlar ı n 
her ikisinin de ekspirasyon ve inspirasyon havas ı nda mevcut oldu ğ u görülmektedir. 
Vücut tarafı ndan kullan ı lmayan ve solunumda fonksiyonu olmayan azot gaz ı n ı n 
ekspirasyon havas ı nda 0.46 oran ı nda artm ış  olmas ı , bunun vücutta meydana gelerek 
ekspirasyon havas ı na verilmesinden değ il, sadece al ı nan oksijenin az bir k ı sm ı n ı n H ve 
S ün oksidasyonunda kullan ı lm ış  olmas ı ndan ve karbondioksit gaz ı n ın meydana 
gelmemi ş  olmas ı ndand ı r_ 

Karbon ta şı yan bile ş iklerin oksidasyonu sonucu ekspirasyon havas ı  ile vücuttan 
ç ı kar ı lan karbondioksit miktann ı n, vücuda al ı nan oksijen miktar ı na bölünmesi ile elde 
edilen veriye solunum katsay ı s ı  (Respiratory Quantity) denir ve RQ ile gösterilir. Buna 
göre solunum katsay ı s ı ; 

RQ = vücuttan at ı lan karbondioksit miktar ı ! vücuda al ı nan oksijen miktar ı  

olarak gösterilebilir. Bu değ er okside olan besin maddesinin protein, karbohidrat ya da 
yağ  olu şuna göre farkl ı l ı k gösterir. Bu nedenle metabolizma ara ş t ırmalar ı nda solunum 
katsay ı s ı  değ eri önem ta şı r . 

Tablo:7.1.3. İnsan ve baz ı  hayvanlarda akciğ er hacimleri ve kapasiteleri (mililitre- 
ml) (Noyan'a göre Guyton ve Dukes'ten) 

Insan At S ığı r 
3500 

Köpek 
176 

Keçi 
310 

 Koyun 	 
150-260 Solunum hacmi 500 6000 

insInr")" 
yedek hacmi 

3000 12000 X X X 340-1140 
Ekspirasyon 
yedek hacmi 

1100 12000 X X X 100-260 
kezidüel hacim 1200 12000 X X X X 
Fonksiyonel 
rezidnel kapasite 

2300 24000 X X X X 
Inspirasyon 
kayasnesi 

3500 X X X X X 
Vita! kapasite 4500 30000 X X X 800-1540 
Tutal 	akci ğer 5700 
kapasitesi 

X X X X X 
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Pulmoner Anormallikler: 

1. Anfizem: Akciğerlerde fazla hava bulunmas ı d ı r. Sigara içmeye bağ l ı  olarak geli şen 
anfı zem çok yayg ı nd ı r. 

2 Pnömoni: Alveollerin iltihaplann ı as ı d ı r. Alveollerin bir k ı sm ı n ı n veya tamam ı n ı n 
sıvı  ve kan hücreleriyle dolduğu akciğer iltihab ı n ı  tan ı mlar. En yayg ı n tipi 
pnömokoklar ı n neden olduğu bakteriyel pnömonidir. 
Atelektazi: Akciğerlerin lokal bir bölgesinde veya tamam ı nda, solunum yolu 
t ıkanması  ya da alveol yüzeyini kaplayan s ı v ı daki sürfaktan eksikli ğ inden dolay ı  
alveollerin büzülmesi anormalli ğ idir. 

4. Ast ım: Bronş iyol düz kaslar ı n ın, havadaki yabanc ı  maddelere kar şı  aşı rı  
duyarl ı lığı ndan dolay ı, solunumu aşı rı  zorla ş t ıran spastik kas ı lmalanyla ortaya ç ıkan 
bir hastal ıkt ır. Ast ı ma sebep olan diğer etmenler ise tahri ş  edici duman ve sis gibi 
havada bulunan alerjik olmayan faktörlerdir. 

5. Tüberküloz: Tüberküloz basilinin akci ğ erlerde kendine özgü bir doku reaksiyonu 
sonucu ortaya ç ı kan anormalliktir. Bu reaksiyonda enfekte bölge makrofajlar 
tarafı ndan i şgal edilir ve lezyon fibröz doku ile çevrilerek tüberkül olu ş turur. Basil 
ileri dönemlerde tüm akci ğere yay ı larak apseler yapar ve bunun sonucu doku 
harabiyeti ortaya ç ı kar. Fibröz doku fonksiyonel akci ğer dokusunun total alan ı nı  
daralt ı r. Bunu sonucu, pulmoner ventilasyon zorla şı r, vital kapasite ve solunum 
kapasitesi dü şer. Solunurnun normal alan ı n ın azalmas ı  ve membran kal ı nl ığı n ı n 
artmas ı  zamanla difüzyon kapasitesini de dü şürür. 

6. Ilipoksi: Yetersiz veya a şı rı  pulmoner ventilasyon sonucu ortaya ç ıkan bir 
rahats ı zl ıkt ır. Bunlar ın yanı nda fizyolojik ölü aralığı n artmas ı , membran 
difüzyonunun azalmas ı , anemi, anormal hemoglobin yap ı s ı , genel ya da lokal kan 
dola şı m ı  yetersizliğ i, doku ödemi ve hücresel enzim aktivitesinin bozulmas ı  hipoksi 
oluşturan etkenlerdir. 

7. Siyanoz: Deri k ı lcal damarlar ı nda oksijensiz hemoglobin miktar ı n ı n artmas ı ndan 
dolay ı  derinin mavimsi bir renk almas ı d ır. 

8. Dispnb: Hava açl ığı  olarak bilinen dispnö, ruhsal s ık ınt ı  duygusu ile birlikte 
ventilasyonun hava ihtiyac ı n ı  kar şı layamamas ı  sonucu ortaya ç ıkan bir rahatsizl ı kt ır. 
Ruhsal etkenlerin yan ında, solunum gazlar ı ndaki anormallik ve zorlu soluk al ış  
veri ş i de önemli say ı labilecek faktörlerdir. 

9. Hiperkapni: Dolaşı m bozukluğuna bağ l ı  olarak, vücut s ı vı lar ı nda karbondioksit 
birikmesidir. 

10.Asfiksi: A şı rı  yetersiz pulmoner ventilasyon sonucu havas ı zl ıktan boğulma olay ı d ı r. 

Yukar ıda belli ba ş l ı klar alt ı nda k ı saca bahsedilen pulmoner anormalliklerin 
laboratuvar te şhislerinde, akciğ er hacim ve kapasitelerinin belirlenmesi büyük önem 
ta şı maktad ı r. 

Soru: 

Yükseklik (dağ ) hastal ığı  ve dekompresyon (vurgun) olaylar ı n ı n meydana geli ş  
sebeplerini tart ışı nı z? 
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Akciğer fonksiyonlaru ı da kullan ı lan k ı saltma ve sembolleriıLkstesi (Guyton'dan) 

VT:soluk hacmi (tidal volüm) 
FRC: fonksiyonel rezidüel kapasite 
ERV: ekspirasyon yedek hacmi 
RV: rezidüel hacim (tortu hacmi) 
1C: inspirasyon kapasitesi 
IRV: inspirasyon yedek hacmi 
TLC: total akci ğ er kapasitesi 
VC: vital kapasite 
Raw: trekeobron ş iyal ağ ac ı n akciğ erlere hava ak ı m ı na direnci 
C: kompliyans 
Vö: ölü bo ş lukta gaz hacmi 
VA: alveol gaz hacmi 
Vi: inspirasyon dakika hacmi 
VE: ekspirasyon dakika hacmi 
VA: dakikada alveolar ventilasyon 
V02: dakikadaki oksijen al ı m ı  h ı z ı  
VCO2: dakikada ç ıkar ılan karbondioksit miktar ı  
Vco: dakikada karbonmonoksit al ı m ı  
DL02: akciğ er oksijen diflizyon kapasitesi 
DLco: akci ğ er karbon monoksid difüzyon kapasitesi 
PB: atmosfer bas ı nc ı  
Palv: alveolar bas ı nç 
Ppl: intraplevral bas ı nç 
P02: oksijen parsiyel bas ı nc ı  
PCO2: karbondioksit parsiyel bas ı nc ı  
PN2: nitrojen parsiyel bas ı nc ı  
Pa02: arterial kan oksijen parsiyel bas ı nc ı  
PaCO2: arterial kan karbondioksit parsiyel bas ı nc ı  
PA02: alveol havas ı  oksijen parsiyel bas ı nc ı  
PACO2: alveol havas ı  karbondioksit parsiyel bas ı nc ı  
PA1-120: alveol havas ı  su buhar ı  parsiyel bas ı nc ı  
R: solunum değ i ş im oranı  
Q: kalp debisi 
QS: ş ant ak ı m ı  
Ca02: arterial kan oksijen konsantrasyonu 
Cv02: mikst venöz kan oksijen konsantrasyonu 
S02: hemoglobinin % oksijen satürasyonu 
Sa02: arterial kanda hemoglobinin % oksijen satürasyonu 

Aş ağı daki eş itlikleri aç ıklay ın ız? 
VC = IRV ± Vr + ERV 
VC = IC + ERV 
TLC = VC + RV 
TLC = IC + FRC 
FRC = ERV + RV 
(Bunlar akciğ er hacim ve kapasiteleri aras ındaki ili şkileri gösteren birkaç e ş itliktir ) 
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KONU 7.2.: Yapay Solunum ve D ış tan Kalp Masaj ı  

Uygulamal ı  Teorik Bilgi: Kalp çal ış tığı  halde solunum durmas ı n ı n farkl ı  
sebepleri olabilir. Ba ş lıca sebepler; suda boğulma, yabanc ı  cisimierin solunum yollarma 
girmesi, anestezik maddeler, karbonmonoksit zehirlenmeleri, a şı rı  dozdaki uyku ilaçlar ı  
ve yüksek dozda anestezik madde uygulanmas ı d ı r. Solunumun durduğu anda yap ı lmas ı  
gereken ilk müdahale, hava kanallar ı n ın zaman kaybetmeden tamamen aç ık duruma 
getirilmesidir. Bunun için solunumu duran ki ş i sırt üstü yat ırı ld ıktan sonra, bir elle 
çenesi tutulup, diğ er elle ba ş  mümkün olduğu kadar arkaya doğ ru eğ ilerek, dil kökü ile 
küçük dilin solunum yolunu kapamas ı  engellenir. Bu uygulama genellikle solunumu 
yeniden baş latmaya yeterli olur. Ş ayet ki ş i kusma eğ ilimi gösteriyorsa ya da ağzından 
farkl ı  s ı vı  karakterinde salg ı  geliyorsa, baş  derhal yan tarafa çevrilip, s ıvının dış arıya 
akmas ı  sağ lanmal ı, ağı z temizlenmeli ve ba ş  tekrar arkaya doğ ru eğ ilmelidir. Ş ayet bu 
faaliyetler sonucu ki ş ide solunu ın görülmüyorsa, uygun bir yapay solunum metodu 
uygulanmal ı d ır. 

Ağı zdan ağı za ekspirasyon havas ı  verilmesi: Hastan ı n başı  arkaya doğ ru 
bükülerek solunum yolu aç ı l ı r. Yapay solunum yapt ıran kiş i, başı  tutan eliyle hastan ın 
burnunu kapatt ıktan sonra derin bir soluk alarak hastan ın ağ z ı ndan içeri üfler. Ağzı  
açmak olanağı  yoksa ağı zdan buruna solunum uygulan ır. Çocuklarda ağı z, hem burun 
hem de ağ zı  örtecek biçimde uygulan ı r. Yapay solunum yapt ıran ki ş i burnu gevşek 
b ırakarak, tekrar hastan ın başı n ı  eski durumunda tutup, d ış arı dan yeni kuvvetli bir 
inspirasyon yapt ığı  gibi, hastada göğüs geni ş lemesinin indiğ ini izler. Erişkinler için bu 
hareketi dakikada 10 defa; çocuklar için daha yüzeysel bir solunum yapmak ko şuluyla 
dakikada 30 defa tekrarlamak gerekir. Ara şt ırmalar bu metodun 1 litrelik dakika 
solunum hacmi sağ lamaya yeterli olduğunu göstermi ştir (Ş ekil:7.2.1.). 

Bu metot da kiş iye verilen ekspirasyon havas ında % 16 oksijen bulunmas ı na 
karşı n hastan ı n oksijen gereksinimini karşı ladığı  gibi bileş imindeki karbondioksit ile de 
solunumu uyar ım etki gösterir. Ekspirasyon havas ı , hastan ın ağzına konulan bir ağal ı k 
yoluyla veya ortas ı  delik bir mendil veya sarg ı  bezinden de verilebilir. Bu yöntem 
uygulanırken el ile ara s ıra mide bölgesi kontrol edilerek, üflenen havan ın mideye girip 
girmediğ i de kontrol edilmelidir. İ leri derecede yüz yaralanmalarmda bu metodu 
uygulamak çok zordur. 

Holger-Nielsen metodu: Bu metot da, her iki kolu kald ırarak göğüs kafesini 
geniş letmek suretiyle aktif inspirasyon, s ırta bas ınç uygulamas ı yla göğüs kafesini 
daraltarak aktif ekspirasyon sağ lanır (Ş ekil: 7.2.2.). 

Yapay solunum uygulanacak ki ş iyi yüz üstü yat ırıp, kolların ı  dirsekten bükerek, 
elleri üst üste getirilir. Ba ş  yana çevrildikten sonra ellerin üzerine konur. Yapay 
solunumu yapan ki ş i hastan ın baş  ucuna geçerek bir dizini büker, öteki aya ğı n ı  da 
hastan ın başı  hizas ında yere dayar. Hastan ın kollar ı n ı  dirseklerin hemen üzerinden 
s ıkıca tutarak bir dirence rastlay ıncaya kadar kollar ı  yukar ıya kald ım. Bu inspirasyon 
fazı  2.5 saniye kadar sürmelidir. Daha sonra hastan ı n kolları  eski yerine b ırak ı l ı p, ki ş i 
ellerini skapulaları n hemen alt ına yerle ştirir. Dirseklerini bükmeden, s ırta bas ınç 
yapmak için eğ ilir. Bu basınç 2-2.5 saniye süre ile 12 kg kadar olmal ıd ır. Vakit 
geçirmeksizin kolu kald ırma faz ıyla yeni bir solunum döngüsüne geçilir. Böylece tam 
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bir dongti dakikada (2 defa tekrarlan ı r. Hastada solunum hareketleri ba ş larsa yapay 
solunum yava ş  yava ş  azalt ı l ı r. Bu metotla soluk hacmi normalin 2-3 kat ı  artt ı r ı l ı r. 

Silvester metodu: Hasta s ı rt üstü düz bir yere yat ı r ı l ı r. Yapay solunumu 
yapacak olan ki ş i hastan ı n ba ş  ucuna geçerek bir veya iki clizini büker. Uygulay ı c ı  
hastan ı n kollar ı n ı  bileklerinden tutarak ba şı n iki taraf ı ndan yukar ı ya doğ ru kald ı r ı p, 
vücuda paralel durumda yere de ğdirir. Bu hareket gö ğ üs kafesini geni ş leterek 
inspirasyon durumu yarat ı r. Ekspirasyon hareketi olarak uygulay ı c ı  hastan ı n ellerini 
çapraz şekilde gö ğ sü üzerine bast ı rmak suretiyle, orta derecede bir bas ı nç yapar. 
Uygulay ı c ı  inspirasyon hareketine tekrar ba ş lar. İ nspirasyon ve ekspirasyon hareketleri 
dakikada 12 defa tekrarlan ı r ( Ş ekil: 7.2.3.). 

Yeni do ğ mu ş  çocuklarda yapay solunum: İ lk solunum hareketini ba ş latmak 
için genellikle özel bir metodun uygulanmas ı  gerekir. Ayaklar ından tutmak suretiyle 
çocuk h ızla baş  a ş ağı  çevrildikten sonra, a ğı z içindeki sekresyon ve di ğ er s ı v ı lar 
temizlenir. Omurlar aras ı na birkaç defa vurularak ilk solunumun ba ş lamas ı na yard ı m 
edilir. Bu onlemden sonra apnea devam ediyorsa, yapay solunum yapt ı rmak gerekir.  

Eve metodu: Çocuklarda kolayl ı kla uygulanan bu metot, uzun süre yapay 
solunumu gerektiren durumlarda, yeti ş kinlere de uygulan ı r. Bu metodun temeli ki ş iyi 
hareketli bir düzlem üzerine yat ı rd ı ktan sonra ilk olarak ba ş  k ı sm ı n ı  45° yükseltip, 
göğüs bo ş iugunda inspirasyon durumu yaratmak, daha sonra da ba ş  k ı sm ı  a ş ağı  
indirerek göğ sü ekspirasyon durumuna getirmektir. Bu tip yapay solunum çocu ğ u 
kucağ a alarak yap ı labilir. Hareketler s ı ras ı nda tonusu azalan diyafram ı n kar ı n bo ş luğ una 
doğ ru yer de ğ i ş tirmesi inspirasyonu sa ğ lar, kar ı n organlar ı n ı n diyafram ı  yükseltmesiyle 
de ekspirasyonu sağ lar. 

Solunum tank ı  ile yapay solunum: Yapay solunumun y ı llarca gerektiğ i çok 
ciddi bitkisel hayat vakalar ı nda, hasta çelik ci ğ er ad ı  verilen solunum tank ı  içine 
yerle ş tirilir. Tar ık, içinde ritmik olarak pozitif ve negatif bas ınç yarat ı r. Pozitif bas ı nç 
göğ sü ekspirasyon, negatif bas ı nç ise inspirasyon durumuna getirir. 

D ış tan Kalp Masaj ı : 
Kalp durmalar ı nda acil tedavi uygulamas ı  ile canland ı rma oran ı  oldukça 

yüksektir. Solunum durmas ı n ı  izleyen kalp durmas ı n ı n ba ş l ı ca belirtileri bilincin 
kaybolmas ı , özellikle dudak ve t ı rnakiarda mavi-gri renk ve solunumun yoklu ğ u ya da 
giderek zay ı flamas ı  ile birlikte nabz ı n yokluğu, kalp seslerinin seyrekle ş mesi ve 
zay ı fiamas ı  ve göz bebeklerinin büyümesidir. Ş ayet, akciğerier yapay solunu ınla alt ı  
defa ş i ş irildikten sonra siyanoz ortadan kalkmazsa, kalp durmas ı  düşünülmelidir. Ancak 
anemi ve şok halindeki hastalarda solunum durmas ı  s ı ras ı nda siyanoz görülmeyebilir. 

Kalp durmas ı  an ı nda uygulamaya hemen ba ş lan ı r. Hasta, yava ş ça sert bir yüzeye 
yat ı r ı l ı r. Ağı zdan ağı za solunum ve d ış tan kalp masaj ı  birlikte uygulan ı r. Bas ı nç orta 
çizgide ve sternumun alt bölgesine uygulanmal ı d ı r. Çok yukar ı ya uygulanan bas ı nç 
etkisiz kalaca ğı  gibi çok aş ağı ya uyguland ığı nda ise karaci ğ er zarar görebilir. Ilk önce 
sternum saptan ı p, bas ı nç alt yar ı n ı n orta noktas ı na, üçüncü interkostal aral ı k hizas ı na 
uygulanmal ı d ır. Erkeklerde bu nokta genellikle meme uçlar ı n ı  birle ş tiren çizginin 
sternumu kesti ğ i bölgede bulunur. Bas ı nç, elleri üst üste getirip, alttaki elin avuç içini 
göğüs yüzeyine koyarak, sternumu saniyede bir defa 2.5-3 cm a şağı ya indirecek 
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biçimde uygulan ır. Bu hareket 6 defa tekrarland ı ktan sonra k ı sa bir ara verilmelidir 
(Ş ekil:7.2.4.). Bu şekilde kalp masal ı  ve ağı zdan ağı za solunum s ıra ile sürdürülür. 
Başarı lı  ve zaman ında bir uygulama sonunda hastan ın rengi düzelip, pupilialar 
daralacakt ır. Iyile şme görüldüğünde hasta çevrilip pelvisi kalk ık, başı  yana dönmü ş  
halde yüzükoyun yat ı r ı l ır. Bunun nedeni, bir kusma esnas ında inspirasyonun durmas ı n ı  
engellemektir. Bu aç ıklamalar ı  özetlersek: 

Kalp durması  vakalarında; 

1. Hastayı  olduğu yere s ırt üstü yat ırı n. 
2. Hava yolunu açmak için çeneyi çekin. 
3. Dış tan kalp masaj ı  uygulayın. 
4. Ağı zdan ağı za solunumu başlat ı n. 
5. Yard ım isteyin. 
6. Yard ım gelinceye kadar hastan ın bacaklar ın ı  yükseltin. 
7. Yapay solunum ve kalp masaj ına devam edin. 
8. Yetkiniz s ı n ı rlar ı nın dışı na ç ıkmay ı n. 
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Ş ekil:7.2.1 

Suni Solunum. 1-2: solunum yollar ı n ı n tamamen aç ık duruma getirilmesi; 3-4: 
ağı zdan ağı za solunum (Göknan ve Emiro ğ lu'ndan) 

162 



Ş ekil:7.2.2 

Holger-Nielson metodunun uygulan ışı  (Gökhan ve Emiroğ lu'ndan) 

Ş ekil:7.2.3 

Silvester metoduyla yapay solunum (Gordan'a göre Gökhan ve Erniro ğ lu'ndan) 
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Ş ekil:7.2. 4  

Eve metoduyla yapay solunum (Gordon'a göre Gökhan ve Emiro ğ lundan) 

Ş ekil:7.2.5 

D ış tan kalp masaj ı  (Büyüköztürk'c göre Gökhan ve Emiroğ lu'ndan) 

1 6 4 



DENEY 7.3.: Soluk Alma ve Verme Havalar ı ndaki Karbondioksit Yo ğ unluğ u 
Fark ı n ı n Kalitatif Olarak Belirtilmesi 

Teorik Bilgi: Geni ş  anlamda solunum, bir organizman ın oksijenden 
yararlanarak bütün hücresel olaylarda kullan ı lan enerjiyi (ATP) serbest hale geçirmesi 
ve bu arada karbondioksiti aç ığ a ç ıkarmas ı d ı r. 

Solunum biyolojide iki farkl ı  anlamda kullanı l ır. Bunlardan birisi, oksijenin 
vücut içine al ı nmas ı  ve karbondioksitin vücuttan d ış ar ı  at ı lması  yani hücre ile çevresi 
aras ı ndaki gaz al ış veri ş idir (soluk al ış veri ş i). Diğ eri ise vücut hücrelerinin, besin olarak 
al ınan organik moleküllerdeki kimyasal ba ğ  enerjisini, metabolizma olaylar ı nda 
kullan ı lan enerji (ATP) şekline dönüş türmesidir (hücrede enerji dönü ş mesi). 

Soluk al ı p verme esnas ı nda ald ığı m ı z ve verdi ğ imiz havadaki solunum 
gazlar ı n ı n yüzdeleri farkl ı d ı r. İnspirasyon (soluk alma) havas ı n ın % 20.84 ü oksijen, % 
0.04 ü karbondioksittir. Ekspirasyon (soluk verme) havas ın ı n ise % 15.70 i oksijen, % 
3.60 ı  karbondioksittir. Unutmamak gerekir ki, soluk alma ve verme esnas ı nda, vücut 
tarafindan kullan ı lmayan ve solunumda fonksiyonu olmayan nitrojen gaz ı n ı n 
sirkülasyonu da söz konusudur. 

Amaç: Kı smen kapal ı  bir sistem içinde, soluk al ı p verme havas ı n ı n bazik bir 
çözeltiden geçirilerek, karbonat olu şumuna bağ l ı  olarak karbondioksit yo ğunluğu 
farkı n ı n kalitatif olarak tayini. 

Materyal: İki adet y ı kama ş i şesi, cam ve plastik ba ğ lant ı  borulan, kalsiyum 
hidroksit (Ca(OH)2), dam ıt ık su, beher, baget. 

Metot: 

1. Bir beher içine 3 gr kalsiyum hidroksit koyup, 500 ml dam ı t ı k su içinde 
tamamen eritiniz. 

2. İ ki adet y ı kama ş işesini cam ve plastik borularla şekildeki gibi doğ ru yönde 
bağ lay ı n ı z (Selci1:7.3.1.). 

3. Her iki y ı kama ş i şesinin içine, 1/4 seviyesine kadar kalsiyum hidroksit 
çözeltisi doldurunuz. Çözelti seviyesinin her iki y ı kama ş i şesinde de ayn ı  
seviyede olmas ı na dikkat ediniz. 

4. Ş işelerin kapakları n ı  kapat ı n ı z. 
5. Ağı zl ı k borusunu ağ z ı nı za al ı p, hiç ç ı karmadan 3 dakika soluk al ı p veriniz. 
6. Bu süre sonunda kalsiyum hidroksit çözeltisinin buland ığı m göreceksiniz. 

Sorular: 

1. Her iki ş iş ede de bulanma meydana geldi mi? 
2. Ş ayet her iki ş işede de bulanma meydana geldiyse en çok hangisinde 

görüldü, neden? 
3. Bu bulanman ı n sebebi nedir? 
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4. Size göre soluk al ı p verme esnas ında hava hangi ş i şeden giriyor ve 
hangisinden ç ı kı yor? 

5. Elde ettiğ iniz sonuçlara göre ekspireasyon ve inspirasyon havalar ı ndaki 
karbondioksit yoğunluğu hakk ı nda ne söyliyebilirsiniz? 
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Ş ekil:7.3.1 

Soluk alma ve verme havalar ı ndaki karbondioksit yoğ unluğu fark ı n ı  
göstermek için haz ı rlanm ış  bir düzenek. A. Soluk alma ş i şesi, B. Soluk verme 
ş i ş esi, C. Ağı zl ık, Oklar hava ak ı m ı n ı n yönünü göstermektedir. (Schlieper'e göre 
Baş oğ lu ve Öktem'den) 
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DENEY 7.4.: Ekspirasyon (Soluk Verme) Havas ında Karbondioksit Tayini 

Teorik Bilgi: Vücut içinde devaml ı  olarak meydana gelen karbondioksit, 
alveollere aktanlir ve ventilasyonla sürekli alveollerden uzakla ş t ınl ı r. Bundan dolay ı  
alveoler karbondioksit konsantrasyonunu ve parsiyel bas ı ncın (PA CO2) iki faktör 
belirler. Bunlardan birincisi; karbondioksitin kandan alveollere at ı lma hızı , ikincisi de; 
karbondioksitin alveoler ventilasyonla uzakla şt ı nlma h ı z ıd ır. Alveoler PCO2 üzerine, 
alveoler ventilasyon ve karbondioksitin at ı lma h ız ın ın etkilerini bir grafik üzerinde 
inceleyelin ı . Düz çizgi ile gösterilen eğ ri, dakikada 200 ml lik normal h ı zla 
karbondioksitin at ı lmas ı nı  göstermektedir. Dakikada 4.2 litrelik normal alveoler 
ventilasyon h ızı nda, alveoler PCO2 nin durumunu belirten A noktas ı  40 mmHg ya 
karşı l ıkt ır. Bu grafikte, dakikada 800 ml h ızla karbondioksitin kandan uzakla şt ırı lmasını  
belirten noktal ı  eğ ride görüldüğü gibi alveoler PCO2, karbondioksitin kandan 
uzaklaş t ırı lma h ızı  ile orant ı l ı  olarak artar. Bu nedenle, alveollerde oksijen ve 
karbondioksit konsantrasyonu ve parsiyel basinçlann ı , bu iki gaz ı n hem absorbsiyon ve 
kandan uzaWa şt ırılma hızları , hem de alveoler ventilasyon h ız ı  saptar. 

Tabloda alveol 	havas ı  bileş imini, 	atmosfer havas ı  bile ş imi ile 
karşı laştırd ığı nnzda, aralar ındaki gaz konsantrasyonlann ın ayn ı  olmadığı  görülür. 
Bunun birkaç nedeni vard ır. Bunlar; her solukta alveol havas ın ı n kı smen atmosfer 
havas ı  ile değ işmesi, oksijenin alveol havas ından sürekli olarak absorbe edilmesi, 
karbondioksitin devaml ı  pulmoner kandan alveollere diffüze olmas ı , kuru atmosfer 
havas ı n ı n solunum yollar ına girer girmez, alveollere ula şmadan nemlenmesi gibi 
nedenlerdir. Alveollerdeki toplam bas ınç, atmosfer bas ı nc ından daha yüksek 
olamayacağııı a göre, su buhar ı  inspirasyon havas ındaki diğ er gazlar' seyreltir. Normal 
vücut sıcaklığı nda (37 C°) su buhar ı  parsiyel bas ınc ı  47 mm Hg d ır. Bu ayn ı  zamanda 
alveol havas ı ndaki suyun parsiyel bas ıncı d ı r. 

Amaç.: Ekspirasyon ve alveol havas ı ndaki karbondioksit miktar ı nı n kantitatif 
tayini. 

Materyal: Wolff ş işesi (500 ml) ( Ş ekil:7.4.1.), büret, pipet (10 ml), balonlu 
pipet (25 ml), beherglass, damlal ık, 1/10N NaOH, 1/10N HCl, fenolfitalein (% 1). 

Metot: 

Gerekli Veriler: 

• 1/I ON NaOH ayn ı  miktar 1/10N HCI ile titre 
• 1 ml CO2 gaz ı  1.3 mg d ı r. 
• 1 ml 1/10N NaOH 2 mg CO2 ba ğ lar. 

1. Wolff ş i şesinin orta deliğ inde bulunan 25 ml lik balonlu pipete 1I10N NaOH 
solüsyonu çekerek yerine koyunuz. 
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2. Yan deliklerdeki tapalar ı  ç ı kararak, bu deliklerin birisinden Wolff ş i ş esinin 
içine üflenerek, içindeki atmosfer havas ı n ı n tamamen ç ı kmas ı  ve yerine 
ekspirasyon havas ı n ı n dolması n ı  sağ lay ı n ı z. Aksi halde, ekspirasyon 
havas ı ndaki karbondioksit miktar ı  dü şük ç ıkar. 

3. T ıpalar ı  hemen kapat ı n ı z. 
4. Ortadaki pipetin k ı skac ı n ı  açarak 1/10N NaOH solüsyonunun 

akmas ı n ı  sağ layı n ı z. 
5. Kı skac ı  kapatt ıktan sonra ş i ş eyi çalkalayarak, solüsyonun ekspirasyon havas ı  

ile karışı mas ı n ı  ve bu sayede ekspirasyon havas ı ndaki karbondioksitin NaOH 
tarafindan tutulmas ı n ı  sağ lay ı n ız. 

6. Wolff ş iş esinden 10 ml solüsyon al ı n ı z ve 1/10N HCI ile titre ediniz. 
7. Serbest NaOH ile karbondioksite ba ğ l ı  NaOH ve buradan da karbondioksit 

miktarı n ı  hesaplay ı n ı z. 

Hesaplama: 

Titrasyonda 4.5 mi 1/10N HCl harcanm ış  olsun. Buna göre 10 ml 1/ION NaOH 
in 5.5 ml si karbondioksit ile bağ lanmış  demektir. Buna göre ekspirasyon havas ındaki 
karbondioksit miktar ı : 

10 ml 1/10N NaOH in 5.5 ml si ile ba ğ land ığı na göre, 25 mi nin 13.75 inin 
karbondioksit ile bağ lanmış  olmas ı  gerekir. 

1 ml 1/10N NaOH 2 mg karbondioksit bağ lad ığı na göre 13.75 ml si 27.5 mg 
karbondioksit bağ lamış  olmas ı  gereklidir. 

500 mi de 27,5 mg karbondioksit bulunursa, 100 mi de 5.5 mg karbondioksit 
vard ı r. 

1 ml karbondioksit 1.3 mg olduğuna göre, 5.5 ıng karbondioksit 4.2 ml 
karbondioksit yapar. 

Sonuç: 

Ekspirasyon havas ı nda % 4.2 ml karbondioksit vard ı r. Alveol havas ı ndaki 
karbondioksit yüzdesi Bohr formülü yard ı m ı  ile bulunur. Bohr formülü: 

a CO2 = (T.e - D.i)/ (T-D) 

e: Ekspirasyon havas ı ndaki CO2 yüzdesi: (% 4.2) 
T: Solunum derinliğ i: (500 ml) 
D: Ölü aral ık ha:61i: (150 ml) 

İ nspirasyon havas ı ndaki CO2 yüzdesi: (% 0.04) 

Bu verilere göre alveol havas ı ndaki % CO2: 

aCO2 = (500 x 4.2 — 150 x 0.04) / 500 — 150 = % 5.9 CO2 olarak bulunur. 

Alveoldeki gazlar ı n toplam bas ı ncı  atmosfer bas ı nc ı na eş it olduğu ve bunun 47 
mmHg Ilk k ı smı  su buhar ına ait olduğuna göre, deneyde buldu ğumuz % 5.9 ml CO2 e 
isabet eden parsiyel bas ı nç: 
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P CO2 = 5.9(760 — 47) / 100 ---- 42 mmHg olarak bulunur. 

Alveol havas ı  ile ekspirasyon havas ındaki karbondioksit miktar ı , atmosfer 
havas ındakinden farkl ı d ır. Organizmada metabolizma sonucu devaml ı  olarak meydana 
gelen karbondioksit, venöz kandan alveollere geçer ve oradan da ventilasyonla d ış ar ı ya 
at.ft ır. Ekspirasyon havas ı n ı n karbondioksit içeriğ i, alveol havas ındalcinden dü şüktür. 
Bunu nedeni, alveol havas ı n ın ölü aral ı k havas ı  ile kan ş m ış  olmas ıd ır. Ekspirasyon 
havas ı ndaki karbondioksit miktar ı  ortalama % 4, alveol havas ı ndaki ise % 6 d ır. Sakin 
bir soluk almada, akciğ erlere giren hava miktar ı  500 ml dir. Bunun 167 ml si solunum 
yollarında kal ı r ve 333 ml si alveollere kadar ula şı r. Burada önemli olan ölü aral ık 
hacminin, soluk hacmine oran ı n ın 167 / 500 = 1/3 oldu ğudur. Diğ er taraftan, 
ekspirasyon havas ı ndaki karbondioksitin alveol havas ı ndakine oran ı  4/6 = 2/3 dür. 
Buradan şu sonuç ç ıkar ı labilir. Alveol havas ı  d ış  ortama ç ıkarken ölü aral ı k havas ı  ile 
kar ış makta ve 1/3 oran ında seyrelmektedir. Alveol havas ı nı n, ölü aral ık havas ı  ile 
seyrelmesi Wolff ş i şesinde oldukça uygun bir şekilde meydana gelir. 
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Ş ekil - 7.4. 1  Wolff ş i ş esi (Tanalp ve Lizalp'dan) 
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DENEN' 7.5.: Doku Solunumu 

Teorik Bilgi: Bir önceki deneyde de bahsedildi ğ i gibi, solunumun ilk basamağı  
hücre ile çevresi aras ı ndaki gaz ab ş veri ş idir. Bundan belirtmek istedi ğ imiz, oksijen ve 
karbondioksit solunum gaztarm ın sirkülasyonudur. Bu olay, vücut hücrelerinin besin 
olarak al ı nan organik moleküllerdeki kimyasal ba ğ  enerjisini, metabolizma olaylar ı nda 
kullan ı lan ATP enerjisi ş ekline dönü ş türmesi için gereklidir. 

Amaç: Hava ile doldurulmu ş  kapal ı  bir sistem içinde doku solunumunun 
gösterilmesi. 

Materyal• % 2 lik NaOH çözeltisi, sudan III boyas ı , vazelin, iki adet deney 
tüpü, "U" şeklinde kapiller boru, lastik boru, k ı skaç, çelik makas ve pens, pamuk, iplik, 
toplu iğ ne, çok ince k ı y ı lm ış  kurbağ a kas ı , lastik veya mantar t ı palar. 

Metot: 

1. İki adet deney tüpü al ı n ız. 
2. Birisinin içine çok ince k ıy ı lmış  kurbağa kas ı  koyunuz. 
3. Tüpün lastik veya mantar t ıpas ına bir toplu iğne arac ı lığı yla % 2 lik 

NaOH emdirilmi ş  pamuk as ı n ı z. 
4. İki tüpü, içinde sudan III boyas ı  bulunan "U" şeklindeki kapiller bir 

cam boru arac ı l ığı yla lastik veya mantar t ıkaçlarla, d ış arıdan hava 
almayacak şekilde iyice bağ layı nız 

5. Lastik veya mantar t ıkaçlar ın çevresine vazelin sürerek, d ış  ortamdan 
izolasyonu sağ lay ı n ı z. 

6. Biraz bekledikten sonra her iki tüpten ç ıkan lastik boruları n 
üzerindeki k ı skaçlari yava ş  yavaş  s ı kış t ırı n ı z. 

7. Sistemi bu hali ile 10-15 dakika bekletiniz. 

Sorular: 

1. Bu süre sonunda, "U" şeklindeki kapiller boru içindeki sudan III 
boyas ı  hangi tüpe doğ ru ilerlemi ştir, neden? 

2. Deneyde NaOH ne amaçla kullan ı lmış t ır? 
3. Deneyde kurbağa kası nın neden çok ince k ı y ı lmas ı  gerekmektedir? 
4. Tüplerin üzerinde bulunan lastik borulardaki k ı skaçlar, deney 

baş lad ıktan sonra neden kapat ı lmış t ı r? 

172 



Seki1:7.5.1 

Doku solunum için haz ı rlanm ış  bir düzenek. 1. "U-  ş eklindeki kapiller 
boru, 2. K ı y ı lmış  kurbağa kas ı , 3. NaOH ile ı slat ı lmış  pamuk, 4. Su banyosu 
kab ı , 5. Lastik boru. (Jordan ve Hirsch'ye göre Ba ş oğ lu ve Öktem'den) 
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BÖLÜM: 8 

BOŞ A LTIM Fİ ZYOLOJ İ S İ  
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NORMAL İ DRARIN İÇERiGi 

24 saatlik miktar ı : 1200-1500 ml 

Reaksiyon: Asit (pH: 5.5-6.0) 

Dansite (Yogunl ıı k): 1008-1030 

Renk: Aç ı k sar ı  

Görünü ş : Berrak 

Üre: 25-30 

1Drik asit: 0.6-1.00 g 

Amonyak: 0.5-1.5 g 

Kreatinin: 0.3-1.25 g 

Kreatin: 100 mg 

Albumin:--- 

Globulin:--- 

Fibrinojen:--- 

Hemoglobin:--- 

Bilirubin:--- 

Glukoz:--- 

Laktik 

Lipid:--- 

Keton eisimeikleri:--- 

Lökosit: 

Erkek: 8-10 
Kad ı n: 13-15 

Eritrosit: 3-5 
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Askorbik asit: <50 mg 

Klorür: 10-15 g 

Fosfat: 2-4 g 

Kalsiyum: 0.1-0.3 g 

Potasyum: 2-4 g 

Demir: 0.4 g 

Bikarbonat: % 4.2 

İndikan: 1-35 mg 

Azotlu amino asit: 100-150 mg 
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DENEY 8.1.: Pratik Iftar Testleri 

Teorik Bilgi: Böbrekler tarafı ndan meydana getirilen idrar, son derece 
kompleks bir olu şuma sahip olup, içindeki organik ve anorganik maddelerin 
ara ş t ı r ı lmas ı  ile birçok hastal ığı n tan ı s ı nda i ş imize yarayan, hem ucuz hem de çabuk 
elde edilen sonuçlar verir. İdrar testleri sayesinde, idrarda meydana gelebilecek 
patolojik farkl ı l ı klar, böbrekler, idrar yollar ı  (üreter) ve idrar kesesi (mesane) 
hastal ı kları , çe ş itli enfeksiyon ve karaci ğ er hastal ıklar ı , en önemlisi de şeker hastal ığı  
(diebetus n ıellitus) hakk ı nda bilgi sahibi olunabilir. Böbrek ta ş ları  için de, idrar 
örnek lerinin mikroskobik incelemesi yap ı l ı r. Bu testlerin yap ı lmas ı nda farkl ı  metotlar 
uygulanmakla beraber burada pratik bir yöntemden bahsedilmi ş tir. 

Amaç: Teststrips (reagent strips-urostix) yöntemiyle, idrarda bir defada, farkl ı  
maddelerin pratik olarak saptanmas ı . 

Materyal: Beher (250 ml), taze idrar, idrar test çubuklar ı  (Ş ekil:8.1.1.). 

Metot: 
1. Temiz, 250 ml hacminde bir beher al ınız. 
2. Yaklaşı k yarı sı na kadar idrar biriktiriniz. 
3. Beher d ışı na idrar sahibinin ad ı nı  yaz ı n ı z. 
4. Kullanım amac ına uygun idrar test çubukiar ı ndan bir tanesini, 

üzerindeki s ı n ır çizgisine kadar idrara 1-2 saniye bat ırıp çı kard ı ktan 
sonra, 5-10 saniye bekleyiniz. 

5_ Test çubukları  üzerinde, idrarda bulunabilecek farkl ı  bile ş iklere kar şı  
hassaslaş t ırdmış  değ i ş ik renklerdeki indikatör bölgelerin renk 
değ iştirdiğ i tonlar ı  takip ederek, test çubuklar ı  kutusunun üzerinde 
bulunan anahtar bölgedeki standart renkli alanlarla kar şı laş t ırı n ı z. 

6. Buna göre test etti ğ iniz idrarda arad ığı nı z maddelerin 
değ erlendirmesini yap ı nız. 

Test çubuklar ı  üzerinde bulunan indikatör renk alanlar ı n ın say ı s ı , 
kullanı m amac ına bağ l ı  olarak, farkl ı  bile ş iklere olan hassasiyetlerine 
göre az veya çok say ı da haz ırlanmış  olabilir. Bu tip testlerde kullan ı lan 
idrar test çubuklar ı , tek kullan ı ml ık olup, test sonunda güvenli bir yere 
at ı l ı r. 
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Medi-Test Combi-3 A 
,,4<i.iiiiii:2"u"Sgı :alZ-WelreZI-361'iiryi01" 

:,Sumerja iı revegı nte,'Orrıbı tie1exco,:;12-M,r 
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100 TostaIrollon z ırrr, 
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Unn. 
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rtt 

Verwendbar bisi/Exp: 	 -13.:/101 No.: 

Ş ekil:8.1.1 

iclrar test çubuğ u (çevresi çizili alan) ve sonuç okuma alan ı  (d ış  alan). Test 
çubuğu 4 maddeye kar şı  l ı assaslaş t ı r ı lm ış t ı r. 
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DENEY 8.2.: İ drarda Ürobilinojen Tayini 

Teorik Bilgi: Safran ı n bağı rsağ a akmas ı ndan sonra orada bulunan bakterilerin 
etkisi alt ı nda, içindeki biluribin kimyasal olarak indirgenip, sonunda birtak ı m renksiz 
maddeler olu ş ur ki, hepsine birden genellikle ürobilinojen denir. Ba ğı rsak içinde ya da 
bağı rsaktan at ı ld ıktan sonra ürohilinojenin çe ş itli türleri k ı smen veya tamamen okside 
olarak, toplu halde ürobilin ad ı  verilen maddelere döner. D ış k ı n ı n normal sar ı-kahve 
renginde, bu ürobilin denen maddenin rolü vard ı r. 

Amaç: Ürobilinojenin asidik ortamda, para dimetil aminobenzaldeliit ile 
olu ş turduğu renk reaksiyonuna göre tayin edilmesi. 

Materyal: Idrar, Erlich realctifi, deney tüpü. 

Metot: 

1. Bir deney tüpüne 2 ml idrar koyunuz. 
2. Üzerine Erlich reaktifinden 2 ml ilave ediniz. 
3. Kı rm ı z ı  renkli bir renk tonun olu şumu, sonucun pozitif olduğunun 

göstergesidir. 
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DENEY 8.3.: İ drarda Ş eker Tayini 

Teorik Bilgi: idrarda çok az miktarda ş eker özellikle glukoz bulunmakla 
beraber, hergün kullan ı lan kalitatif yöntemlerle bunu saptamak zordur. Idrarda ş eker 
bulunmas ı na glukozüri denir. ldrarda s ı kl ı kla bulunan şeker glukoz olmas ı na rağ men, 
bundan ba şka pentozlar, galaktoz, laktoz ve levüloz da bulunabilir. 

Her glukozüri yakas ı nda ilk önce ş ekerli diyabet hat ı rlanmakla beraber, 
glukozüri nin alt ı ndaki gerçek nedeni aray ı p bulmak gerekir. Bu neden iyi ya da kötü 
huylu olabilir. Genel olarak bu sebepleri ş u şekilde toparlayabiliriz. 

a- Normal kan ş ekeri ile birlikte görülen glukozüri: 

al- Renal glukozüri: Bu durumda kanda şeker yükselmemi ş tir. Aç karma 
ölçülen kan ş ekeri miktar ı  normal s ı n ı rlardad ı r. Ş eker hastal ığı n ı n bilinen belirtileri de 
yoktur. Ş eker yükleme deneyi normal sonuç verir. Fakat böbrekte şeker e ş iğ i dü şüktür. 
Bu rahats ı zl ı k iyi huylu olup, as ı l ş eker hastal ığı  ile bir ilgisi yoktur. 

a2- Besine bağ l ı  (Alimenter) glukozüri: Fazla miktarda karbohidratl ı  besin 
tüketen ki ş ilerin idrar ında ş ekere rastlan ı r. Renai giukozüri de oldu ğu gibi e ş ikte bir 
dü ş tiklük yoktur. Damardan şekerli eriyikler verilmesi halinde de rastlanabilir. 

a3- Gebelikte glukozüri: Ortalama olarak gebelerin % 10-15 inde geçici bir 
glukozüri görülür. Özellikle gebeli ğ in son aylar ı nda rastlanan bu glukozüri, kanda ş eker 
yükselmesi ile ilgili olmay ı p, renal bir glukozüri say ı labilir. 

a4- Glonı erulonefrite ba ğ l ı  glukozüri: ilerlemi ş  glomerulonefritte idrarda 
ş eker bulunabilir. Fakat bu s ı k rastlanan bir bulgu değ ildir. 

a5- Strese bağ l ı  glukozüri: Aşı r ı  heyecan ya da üzüntü sonucu idrarda şeker 
görülebilir. Bu sonuç ciddi bir giukozüri de ğ ildir. 

Yukar ı da bahsedilen nedenlere ba ğ l ı  glukozüri tipleri olmakla beraber, uzun 
süren açl ı kla, morfı n zehirlenmelerinde, karbonmonoksit ve c ı va klorür 
zehirlenmelerinde de giukozüri ye rastlanabilir. 

b- Kan ş ekeri yükselmesiyle birlikte görülen glukozüri: 

bi- Hipertiroidizm: Bu tip vakalar ı n en az 1/4 ünde glukozüri de geçici bir 
hiperglisemi vard ı r. Bu glisemi g ıda al ı m ından k ı sa bir süre sonra görülür. 

b2- Kafaiçi bas ı nç art ışı : Kafatas ı  k ır ı klar ı nda, beyin dokusu anormalliklerinde 
ve beyin kanamalar ı nda glukozüri görülebilir. Komaya girmi ş  bir ki ş inin idrar ında 
şekere rastlan ı rsa, bunun diyabetten mi yoksa beyin içi (intrakraniyal) bas ı nç art ışı ndan 
m ı  ileri geldiğ inin saptanmas ı  önemlidir. 

b3- Eter anestezisi: Eter ya da diğ er inhalasyon anestezileri alt ı nda yap ı lan 
ameliyatlardan hemen sonra incelenen idrarda ş ekere rastianabilir. Fakat bu durum 
glukozüri problemi te ş kil etmez. 

b4- Ş eker hastal ığı  (Diabetes mellitus): En önemli glukozüri sebebidir. En 
klasik belirtileri çok su içme, çok yeme, çok idrara ç ı kma, s ı kl ı kla ağı z ve boğ az 
kurumas ı d ı r. 
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Amaç: Benedikt metodu ile idrarda kalitatif olarak glukoz aranmas ı  

Materyal: Benedikt çözeltisi, deney tüpü, idrar, bunzen oca ğı , pipet.  

Metot: 

1. Bir deney tüpüne 5 ml benedikt çözeltisi koyunuz. 
2. Kaynay ı ncaya kadar ı sıt ı n ı z. Böylece benedikt çözeltisinde bulunan bak ımı  

s ırf kaynatmakla çökmedi ğ ini görünüz 
3. Bu tüpe 8-10 damla idrar damlat ı n ı z. 
4. Tekrar kaynat ı nız. Kaynar vaziyette 1-2 dakika tutunuz. 
5. Bu süre sonunda tüpü soğumaya b ırak ı n ı z. 

Değ erlendirme: 

Eriyik duru ve mavi renkte kalm ış sa: Şeker yok. 
Aç ık yeşil bir çökelti olu ş muş sa: Çok az şeker. 
Sarı  bir çökelti olu şmuş sa: % 5 e kadar şeker. 
Kiremit k ırmı z ı s ı  bir çökelti olu ş muş sa: % 5 den çok şeker. 
Kiremit k ırm ızı s ı  çökelti ile birlikte üstte kalan s ı vı  duru ise: % 1.5 veya daha 
fazla şeker. 

Benedikt çözeltisi idrarda bulunan ürik asit ve kreatinin gibi maddelere kar şı  da 
hassast ır. Bunun yan ında alkaptonik asit, glukronik asit (konjuge), kloral, kloroform ve 
formaldehit gibi maddeler tarafından da hemen indirgenir. Yüksek konsantrasyonlarda 
streptomisin de şeker reaksiyonu verebilir. Ş ayet bir idrar örneğ inde protein 
saptanm ış sa, bu idrar asetik asitle asitle ştirildikten sonra kaynat ı l ı p süzülmeli ve bu 
süzülmü ş  idrara test uygulanmal ı d ır. Yanl ış  pozitif sonuç verebilecek ilaçlar aras ı nda 
cinchophen, morfı n, neocinchophen, antipirin, asetanilid ve salisilatlar say ı labilir. 
Benedikt çözeltisinin fosfatlarla da beyaz bir çökelti verdi ğ i unutulmamal ı d ı r. 
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DENEY 8.4.: İ drarda Kan Tayini 

Teorik Bilgi: İdrarda eritrosit görülmesine hematüri denir. Normalde idrarla 
günde ortalama 70.000 kadar eritrosit at ı labilir. Bu santrifiij edilmeden incelenen idrann 
mikroskop alt ında gösterebileceğ i, ender eritrosit miktanna e ş ittir. Bu şekilde incelenen 
idrar, ancak önemli miktarda eritrosit gösteriyorsa klinik önemi vard ır. Ş ayet idrardaki 
eritrositler örneğ in mantar hücreleri ile kan ş t ınl ı rsa o zaman kesinlikle idrarda kimyasal 
olarak kan aranmal ı d ı r. Kan, idrara esmer-k ı rm ı z ı  ya da kahverengimsi bir görünüm 
kazand ım. Eritrositlerin bazen baz ı  tip kristallerle de kan şt ınlma olası lığı  vard ır. Bu 
gibi durumlarda bir damla idrara bir damla lökosit say ımında kullanı lan asetik asit 
çözeltisi ilave edilip, kan ş t ınl ır. Ş ayet mikroskop alt ında görülmüyorlarsa, bunların 
eritrosit olduğ una karar verilir. 

Akut nefrit, böbrek ta ş ları , böbrek tüberkülozu, prostat büyümesi ve kanseri, 
üreter ve idrar kesesi ta ş lar ı , lösemi, hemofili ve ciddi travmalar, üreter darl ığı , 
arteriosklerosis, sülfonamid, ürotropin ve salisilat özellikli baz ı  tip ilaçlar hematüriye 
sebep olan ba ş l ıca faktörlerdir. 

Amaç: Anormal metabolik bozukluklara bağ l ı  olarak, idrarda bulunabilecek 
kan ın saptanmas ı . 

Materyal: İdrar, benzidin dihidroklorür (%1), hidrojen peroksit (%3), sodyum 
asetat (%1), deney tüpü, pipet . 

Metot: 

1. Bir deney tüpü alarak, içine 1 ml idrar koyunuz. 
2. Bunu su ile 5 mi' ye tamamlay ınız. 
3. Üzerine 1 ml benzidin dihidroklorür çözeltisi ilave ediniz. 
4. Bunun üzerine 1 mi hidrojen peroksit çözeltisi ilave ediniz. 
5. En son olarak da 1 ml sodyum asetat çözeltisi ilave ediniz. 
6. Sonuçta, mavi-ye ş il tonda bir rengin olu şumu, idrarda kan bulunduğunun bir 

göstergesidir. 
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DENEY 8.5.: İdrarda Hemoglobin Tayini 

Teorik Bilgi: idrarda he ınoglobin görülmesine hemoglobinüri ad ı  verilir. 
Hemoglobin eritrositlerin parçalanmas ı  sonucunda idrara geçer. Tan ı s ı, te şhis için 
önemli bir kriterdir. Birçok hastal ı kta idrarda hernoglobin bulunabilir. K ı z ı l, sar ı humma, 
çiçek gibi hastal ı klarda, karbonik asit, sülfürik asit, natio] zehirleumelerinde ve ciddi 
yan ıklardan sonra idrarda hernoglobine rastlanabilir. 

Amaç.: İ drardaki fosfat bile ş iklerinin, bazik bir madde ile çoktürülmesi s ı ras ı nda 
ş ayet mevcut ise hemoglobininde çöktürülmesidir. 

Materyal: İ drar, %10 luk NaOH, deney tüpü, bunzen beki. 

Metot: 

(Haller Metodu) 

I. Bir deney tüpü alarak 3/2 sine kadar idrar doldur ımuz. 
2. Üzerine, ilave ettiğ iniz idrar ı n yar ı s ı  hacminde %10 luk NaOH çözeltisi ilave 

ediniz. 
3. Tüpü ı s ıtı n ı z. 
4. İdrardaki fosfatlar ı n çökmesinden dolay ı  tüpün dip k ı sm ı nda beyaz bir 

çökelek görülecektir 
5. Ş ayet idrarda hemoglobin mevcut ise fosfatlarla beraber hernoglobin de 

çökeceğ inden kırm ı z ı  renkte bir çökelti görülecektir. 

183 



DENEY 8.6.: idrarda Protein Tayini 

Teorik Bilgi: Idrarda, bilinen ay ı raçlarla saptanan protein az da olsa çok da olsa 
üzerinde önemle durulmal ıdır. Çok az miktarda protein, glomeruluslardaki süzüntüye, 
dolay ı sıyla idrara geçer kabul ediliyorsa da, bu miktar 24 saatte 150 mg in üzerine 
ç ıkarsa, patolojik olarak kabul edilmelidir. Sağ l ı kl ı  kiş ilerde egzersizlerden ve adrenalin 
enjeksiyonlanndan sonra cerrahi ameliyatlardan ve kanamalara ba ğ l ı  böbrek 
yetersizliklerinde idrarda protein rastlanabilir. İdrarla ç ı karı lan protein devaml ı  olduğu 
takdirde, normal bir metabolizmay ı  göstermez. Bir tür böbrek rahats ı zl ığı nı n habercisi 
olarak değerlendirilebilir. Protein içeren idrar ın, çalkalandığı  zaman oluş turduğu köpük 
uzun bir süre kal ır ve test öncesi ön fikir verebilir. 

Protein tayininde idrarda bulunabilecek mukus ve hücreler yalanc ı  sonuca neden 
olabilirler. Bunun için testleri dikkatli yapman ı n büyük önemi vard ır. Protein aramak 
için daima santrifujde 3-5 dakika çevrilmi ş  idrar numunesi incelenmelidir. Genelde 
idrarda proteinin albümin fraksiyonu bulunur. Buna albüminüri denir. Ate ş li 
hastal ıklarda, kurşun, cıva, arsenik zehirlenmelerinde, difteri, menenjit, k ı zı l, tifo, 
ayakta uzun süreli duru şlarda, uzun maraton ko şularından sonra, lösemi, kalp-damar 
hastal ıkları nda, üreter rahats ızl ıkları nda ve nefritte albüminüri testleri pozitiftir. 

Amaç: İdrarda zay ı f asit reaksiyonuna bağ l ı  protein tayini. 

Materyal: İ drar, %10 luk asetik asit, deney tüpü, bunzen beki, siyah karton. 

Metot: 

1. Bir deney tüpü alarak 3/2 sine kadar idrar koyunuz ve tüpün sadece üst 
k ı sm ını  aleve tutarak, idrar ı  ı s ıt ın ı z. Is ı tma ile bulan ıkl ık meydana gelmi ş se 
bu ya proteinden ya da fosfat ve karbonatlardan ileri gelmi ştir. 

2. Bu durumda tüpün üzerine birkaç damla asetik asit damlat ı nı z. Ş ayet 
bulan ıkl ı k artarsa bu idrarda protein oldu ğunun bir göstergesidir. 

3. Bu aşamadan sonra tüpe siyah bir zemin üzerinde bak ı n ız. Bulamkl ık yine 
görülürse, idrar ın litresinde yakla şı k 0.1 gram protein olduğu, siyah zemin 
kaldı rı ldığı nda yine bulan ı kl ık seçilirse, idrar ın litresinde 0.5 gram protein 
olduğu anlaşı lır. 
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BÖLÜM: 9 

D UY U FİZYOLOJ İ Sİ  
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DENEY 9.1.: İnsan Dilinde Tattarm Lokalizasyonu 

Teorik Bilgi: Tat duyusunu alan hücreler dil ve damak epitelinde 
yerle ş mi ş lerdir. Dilde tat duyusundan ba ş ka s ı cak, soğuk etkilerine hassas olan 
dokunma duyusunu alan hücreler de vard ı r. Omurgal ı  canl ı larda tat duyusunu alan 
hücreler bir araya gelerek tat tomurcuklarm ı  olu ş tururlar. Bu hücrelerin aras ı nda destek 
hücreleri bulunur. Dil epitelinin aralat ı na yerle ş mi ş  olan tat tomurcuklar ı , porlarla dil 
yüzeyine aç ı l;rlar. 

Tat uyaranlar ı  tatl ı , tuzlu, ac ı  ve ek ş i olmak üzere 4 grupta toplan ı r. Ağı za al ı nan 
bir maddenin tat özelli ğ ini onun kimyasal bileş imi belirler. Fakat kimyasal yap ı ları  
farkl ı  olan maddeler, ayn ı  tad ı  verdiğ i gibi vermeyebilirde. Örneğ in, şeker ağı zda tatl ı  
bir duyu yarat ır. Fakat hiç tad ı  olmayan ş ekerler olduğu gibi şeker olmayan sakkarin ve 
aspartam gibi maddelerde dilde tatl ı  duyusunu uyand ı rı rlar. Baz ı  maddeler dilin farkl ı  
bölgelerinde farkl ı  tatlar yaratabilirler. Örne ğ in sakkarin dilin ucunda tatlil ı k, kök 
bölgesinde ise ac ı l ı k hissi uyand ı r ı r. 

Farkl ı  tat duyusunu alan tat tomurcuklar ı , dil üzerinde farkl ı  yerlerde lokalize 
olmu ş lard ır. Tatl ı  duyusunu alan duyu hücreleri, genelde dilin ön ucunda, ac ı y ı  
alg ı layanlar arkada, tuzluyu alg ı layanlar ön ve yan kenarlarda, ek ş iyi alg ı layanlar ise 
yanlarda toplanm ış t ı r (Sekil:9.1.1.). Suda ya şayan baz ı  omurgal ı larda tat tomurcuklar ı  
ağı z yerine vücudun di ğer k ı s ı mlarına dağı lm ış t ır. Tat duyusu insanlarda kal ıtsal farklar 
gösterir. Bir kimsenin tatl ı  bulduğu bir madde, ba şka birisi tarafindan ek ş i bulunabilir. 

Amaç: İ nsan dilinde farkl ı  tat duyusunu alan bölgelerin, dil üzerine farkl ı  
kimyasal ı nadde uygulamalar ı  ile saptanmas ı . 

Materyal: % 3 lük şeker, % 1 lik NaC1, % 3 lük limon suyu, % 0.1 lik kinin 
eriyikleri, 4 adet firça. 

Metot: 

1. Bir arkada şı luz ı n gözlerini bağ lay ı n ı z. 
2. Dilin üst kı smı n ı n fazla ı slak olmamas ı  gerektiğ inden, uygulamadan önce 2-

3 defa yutkunmas ı n ı  söyleyiniz 
3. Dilini d ış arı  ç ı kar ı n ız. 
4. Küçük yumuşak bir fı rçay ı , önce size verilen eriyiklerden herhangi birisine 

bat ırarak, dilin uç, yan ve arka k ı s ı mlar ı na değdiriniz. 
5. Gözleri bağ l ı  olan arkada şı n ı za, tad ı n hangi bölgede en iyi ve ne tipte 

hissettiğ ini sorunuz. 
6. Ayn ı  uygulamay ı  diğer eriyiklerle ve her birisi için farkl ı  bir fı rçayla 

tekrarlay ı n ı z. Yaln ı z her uygulamadan sonra gözleri ba ğ l ı  olan arkada şı n ıza 

bir bardak su vererek ağzı n ı  iyice çalkalamas ı  gerektiğ ini söyleyiniz. 
7. Bu uygulamalardan sonra dilin ucunda tatl ı  ve tuzlunun, yanlar ında ekş inin, 

arka kı sm ı nda ise ac ı n ı n daha iyi duyulmas ı  beklenir, 
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8. Bu testleri uygularken, firçay ı  bir bölgeye az di ğ er bölgeye fazla sürmeyiniz . 

Ayr ı ca gözleri bağ l ı  olan arkada şı n ı z ı n dikkatini farkl ı  yönlere dağı tmas ı n ı  
engelleyiniz. 

Sorular: 

1. Bulduğunuz sonuçlar ı  bir dil ş emas ı  üzerinde gösteriniz. 
2. Normal beklediğ iniz sonuçlardan bir sapma olursa nedenlerini tart ışı n ız. 
3. Size göre a şı rı  alkol, sigara ve ilaç kullananlarda, dildeki tat duyusunda bir 

değ işme gözlenebilir mi? 
4. Size göre tek tip bir tat uyaranin ı  aşı rı  kullanan ki ş ilerde (ac ı y ı  çok sevip 

kullananlar vb.), di ğ er tat duyular ı n ı n alg ı lanmasında farkl ı l ıklar ortaya 
ç ıkabilir mi? 

5. Omurgas ı z canl ı larda da tat uyaranlar ın ın alg ılan ıp alg ı lanmad ığı n ı  
araş t ı rı n ı z? 
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DENEY 9.2.: İ nsan Gözünde Kör Noktan ı n Belirlenmesi 

Teorik Bilgi: Bir omurgal ı  gözünün en d ış  tabakas ı  skiera veya sert tabaka 
ad ın ı  al ı r. Bu tabaka ön tarafta incelip ş effafla ş arak ışığı n girdiğ i korneay ı  meydana 
getirir. Skieran ı n alt ı nda ise koroid damar tabakas ı  bulunur. Koroid, gözün ön k ı sm ı nda 
halka şeklinde kaslardan yap ı lm ış  olan irisi meydana getirir. İ risin ortas ı  delik olup, 
gözbebeğ i veya pupil ad ın ı  al ır. Gözün en iç tabakas ı  ise retinad ı r. Retinada ışığ a 
duyarl ı  fotoreseptörler bulunur. Bu fotoreseptörler, çonlakç ı klar ve konilerdir. 

Çomakç ıklar ince, uzun yap ıda, renklere kar şı  fazla duyarl ı  olmayan ve alaca 
karanl ı kta görev yapan reseptörlerdir. 

Koniler k ı sa ve kal ı n yap ı dad ırlar. Bunlar görmenin en net olduğu odakta 
toplanmış  olup, gündüz görmeyi sağ layan reseptörlerdir. Aynnt ılann ve rengin 
görülmesi bu hücreler tarafı ndan gerçekle ş tirilir. Nervus opticus adı  verilen göz siniri, 
retina dahil bütün tabakalar ı  delerek göze girer ve retinan ın iç duvar ında dallan ır. Göz 
sinirinin retinay ı  deldiğ i yerde duyu hücreleri yoktur ve buras ı  kör nokta ya da kör 
leke olarak adland ı r ı hr. Kör noktan ın yan ında, retinan ın en ince olduğu sanbenek 
bulunur. Sanbeneğ in ortas ında odak (fovea) vard ır. Duyu hücreleri odakta çok fazla 
bulunduğundan, bu k ı sımda görme, en net şekilde gerçekle ş ir. 

Amaç: İnsan gözünde kör nokta mesafesinin belirlenmesi. 

Materyal: Siyah karton, beyaz ka ğı t, makas, cetvel, yap ış t ı r ı c ı . 

Metot: 

1. Ş ekilde gösterildiğ i gibi bir siyah karton üzerine, biri daire "O" di ğ eri art ı  
"+" şeklinde olan iki beyaz kağı t parças ı  keserek yap ış t ım. Dairenin çap ı  7 
mm, art ı n ı n bir kolu 10 mm, daire ile art ı  şekli aras ındaki mesafe ise 6 cm 
olmalıd ı r (Ş ekil:9.2.1.). 

2. Siyah karton üzerindeki bu şekli, sağ  gözün önünde ve yakla şı k olarak 50 cm 
uzakta tutunuz. Bu esnada sol göz kapal ı  olmal ıd ı r. 

3. Açı k olan sağ  gözle yaln ız ve daima art ı  şekline bak ı m. 
4. Bu mesafede, art ı  şekline baktığı nız halde, daireyi de göreceksiniz. 
5. Ş imdi kartonu sağ  gözünüze doğ ru yavaş  yavaş  yaklaş t ınnız 
6. Kartonun göze yakla şması  belli bir mesafeye gelince daire görünmez 

olacakt ır. 
7. Kartonu göze doğ ru daha da yakla ştırdığı n ızda, daire tekrar görünecektir. 

Gözle yaln ız art ı  şekline bakt ığı nı zda bundan ç ı kan ış mlar odak (fovea) üzerine 
dü şer. Daireyi görmediğ iniz mesafede, daireden gelen ışı nlar odağı n burun 
tarafinda bulunan kör noktada toplan ır. Kör nokta, göze optik sinirin girdiğ i yer 
olup, burada ışığ a duyarl ı  reseptör hücreler (çomakç ı k ve koniler) bulunmaz. 
Daireyi gördüğümüz mesafelerde, daireden gelen ışı nlar, kör noktan ın 
çevresindeki duyu alan tabakan ı n üzerine dü şer (Ş ekil:9.2.2.). 
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Sorular: 

1. Uygulama yaptığı n ı z arkada şı n ı zda, kör nokta mesafesini belirleyiniz. 
2. Siyah kartonu, tam burnunuzun önünden arkaya do ğ ru ters yönde hareket 

ettirirseniz, ayn ı  sonuçlar ı  elde edebilir misiniz? 
3. Size göre kör nokta üzerinde bir görüntünün meydana gelebilmesi nelere 

bağ l ı d ı r? 
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Ş eki1:9.2.1 

İnsan gözünde kör noktan ı n saptanmas ı  için haz ı rlanm ış  test 
görüntüsü.(Schlieper'e göre Ba şoğ lu ve Öktem'den) 

Ş ekil:9.2.2 

insan gözünde kör noktan ı n aktifle ş tiğ i bolge.(Dakin'e göre Ba ş oğ lu ve 

oktenfden) 
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İ kinci test kan ı nda normal görüp doğ ru okuma yapan ki ş i "42" rakam ı n ı  
okuyacakt ır. Fakat kı rm ı zı  renk körü protanop "2" rakam ı n', yeş il renk körü döteranop 
"4" rakam ı n ı  okuyacakt ı r. 

Bu kartlar grafı kteki farkl ı  konilerin spektral duyarl ı l ık eğ rileri ile beraber 
incelenirse baz ı  renkteki noktalara renk körü ki ş ilerce nas ı l aşı rı  önem verildi ğ i kolayca 
anlaşı labilir. Renk körlüğünün tayini daha farkl ı  tipteki test kartlar ı  ile de tayin 
edilebilir. 
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Ş ekil:9.3.1 

Farkl ı  renklere duyarl ı  konilerin monokromatik dört renk (mavi, ye ş il, sar ı  ve 
portakal) ışı kla uyar ı lma derecesi (Guyton'dan) 

K ı rrr ıı z ı  
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DENEY 9.4.: iş itme E ş iğ inin Tayini 

Teorik Bilgi: Bir sesin i ş itilebilmesi için, ses dalgalar ın ı n kulak kepçesi 
tarafı ndan tutulduktan sonra kulak yolundan geçerek, kulak zar ı nda titre ş imler yapmas ı  
gereklidir. Bu titre ş im, orta kulakta bulunan kemiklerden (çekiç-malleus, örs-incus, 
özengi-stapes) oval pencereye ve oradan vestibular kanaldaki perilenfe iletilir. Perilenf 
içinde meydana gelen bas ı nç dalgas ı , vestibular kanaldan timpanal kanala geçer ve 
yuvarlak pencereyi orta kula ğ a doğ ru iter. Bu arada bas ınç dalgas ı  temel zar ı  da hareket 
ettirdiğ inden, temel zarda bulunan korti organ ı nı  oluşturan duyu hücrelerinin k ı lları  dam 
zara sürtünür. Bunun sonucu, her hücrenin kaidesinde bulunan sinir lifleri uyar ı l ı r. 
Uyar ı lan hücreler ald ıklar ı  uyart ı y ı  impluslar halinde sekizinci beyin siniri olan nervus 
acusticus ile büyük beyindeki i ş itme merkezlerine iletirler. İnsan kulağı  saniyede 
16.000-20.000 titreş im yapan sesleri duyabilir. 

İş itme anormalliğ i sağı rlık olarak bilinir. Bunun iki tipi vard ır. Birinci tipteki 
sağı rl ı k koklea veya i ş itme sinirinin bozukluğu olup, buna sinirsel sağı rlık ad ı  verilir. 
İ kinci tip sağı rl ı k ise sesi kokleaya ileten mekanizmalarda olu şan bozukluktan 
kaynaklan ı r. Buna da iletim tipi sağı rlık ad ı  verilir. Koklea veya i ş itme siniri tahrip 
olmuş sa kal ı cı  sağı rl ık ortaya ç ı kar. Ş ayet koklea veya i ş itme siniri sağ lam, kulak zar ı -
kemikçik sistemi tahrip olmu ş  ise ses dalgalar], kafa tas ına uygulanan bir ses üreticiden 
ç ıkan seslerin kemik yoluyla iletimi ile kokleaya aktar ı labilir. 

İş itme bozukluklar ının özelliklerini saptamada odiyometre kullan ı lır. Düşük 
frekanslardan yüksek frekanslara kadar de ğ işen bir aral ık içinde net tonlar üretebilen 
elektronik bir ossilatöre ba ğ lı  bir kulakl ıktan olu şan bu cihaz ı n kullanı m öncesi s ıfır 
ayarm ın (kalibrasyon) yap ı lması  gereklidir. Kalibrasyon için önce normal ki ş ilerde 
yapı lmış  ölçümlere dayal ı  olarak her frekans için normal bir ki ş inin zorlukla 
duyabileceğ i minimum ş iddet düzeyi saptan ır ve sesin bu ş iddet düzeyi s ıfir olarak 
kabul edilir. Cihazda ses ayar ı  yap ı larak her tonun ş iddeti bu s ı fır düzeyinin alt ında 
veya üstünde art ırı l ı p, azalt ı labilir. Belli bir tonun ki ş i tarafından duyulabilmesi için o 
tonun ş iddetinin normalin 30 desibel üzerine kadar yükseltilmesi zorunlu oluyorsa, bu 
kiş ide o ton için 30 desibel düzeyinde bir i ş itme kayb ı  bulunduğu söylenir. 

Amaç: insanda i ş itme keskinliğ inin belirlenmesi. 

Materyal: Pamuk, saniyeli saat, cetvel . 

Metot: 

1. Sessiz bir ortamda arkada şı n ı zın bir kulağı nı  ufak bir pamukla t ıkayina. 
2. Diğ er kulağı n ın önünde bir saat tutuma. 
3. Arkadaşı mz ın sesi net duyup duymad ığı nı  kontrol ediniz. 
4. Sesi net i ş itiyorsa saati yava ş  yavaş  kulağı ndan uzaklaşt ırma ve sesi 

duymad ığı  uzaklığı  bir cetvel ile santimetre cinsinden ölçünüz. 
5. Ayn ı  denemeyi en az üç defa tekrarlayarak ortalamas ı n ı  alma. 
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6. Bu ortalama uzakl ık o kulağı n iş itme eş iğ ini ya da i ş itme keskinliğ ini 
verecektir. 

7. Denemeyi diğ er kulak için de tekrarlay ı n ı z. 
8. Her iki kulak için elde etti ğ iniz sonuçlar ı  karşı laşt ı rarak, tart ışı nı z. 
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DENEY 9.5.: Koku  ICokıi Eş iğ inin Tayini 

Teorik Bilgi: Koku duyusunu alan hücreler primer duyu hucreleridir . 
Maddelerden çevreye yay ı lan partiküller, suda veya havada dag ı ld ıgı ndan, buralarda 
vaşayan canl ı lar ın koklama hücreleri tarafindan al ı n ı r. Koku alma organlar ı  genellikle 
vücudun on tarafı nda yerle şmi ş lerdir. İnsanlarda bir ara bölme ile ayr ı lmış  iki burun 
deliğ i arkada, burun bo ş lugunu olu şturarak ağzı n gerisine aç ı l ır. Bu bo ş luğun üst 
tarafinda her iki yanda birer sar ı  bölge bulunur. Uç k ı sm ı nda bir veya birkaç sil bulunan 
çubuk şeklinde koklama hücreleri yerle ş mi ştir. Bunlar ın aralar ı nda destek hücreleri 
bulunur. Bu hücreler birinci beyin siniri Nervus olfactorius ile ba ğ lant ı l ı d ı r. 13u nedenle 
burnun her bölgesi koku almaz. Sadece koklama hücrelerinin bulundu ğu k ı s ımda koku 
algı lan ı r. Burun bo ş lugunda bulunan mukus hücreleri, burun bo ş luğunun daima nemli 
kalarak, daha iyi koku alg ı lanmas ı n ı  sağ lar. Burun deliklerinin çevresindeki hücrelerin 
silleri, d ış arı dan yabanc ı  maddelerin burun bo ş luğuna girip ilerlemesini önler. Koku 
alg ı lanmas ı  karada ya şayan canl ı larda daha iyi geli şmi ştir. Suda yaşayan canl ı larda ise 
suda çözünmü ş  maddelerin alg ı lanmas ı  vard ır. Fakat bu alg ı lama karadaki canl ı lardan 
daha zay ı ft ır. Vah ş i hayvanlar ı n ve böceklerin koku alg ı lamas ı  daha hassast ır. Bunların 
koklama duyusu besinin saptanmas ı nda, e ş lerin birbirlerini etkileyip bulmalar ı nda ve 
düşmanlardan korunmalar ına yarar. İnsanlarda koku alg ı lama bu tip canl ı lara göre daha 
zayı ftır. Normal bir insan 3000-4000 aras ı  kokuyu ay ırt edebilir. Oysa gözler tarafından 
fark edilen sadece üç temel renk duyusu ve dil taraf ı ndan fark edilen sadece birkaç tane 
temel tat duyusu bulunur. Koklama duyu organ ı  çabuk yorulur. Bir kokuyu birkaç 
dakika koklarsak, art ık o kokuyu alg ı layamay ız fakat farkl ı  kokular ı  
Diğ er bir deyi ş le, koklama yorulmas ı  sadece belirli bir koku için spesifik olur. 

insanlarda kokunun alg ı lanmas ı  bak ı m ı ndan koku körlüğü 
Günümüzde koku körlüğü 50 den fazla madde için saptanm ış tır. Bu maddelerin her 
birisine karşı  görülen koku körlüğünün o madde için koku hücrelerinde uygun reseptör 
proteinin yokluğundan kaynakland ığı  kabul edilmektedir. 

Kokunun ana niteliklerinden bir tanesi, bir koku duyusu uyand ırmak için 
çoğunlukla havada az miktarda uyar ı c ı  madde bulunmas ının gerekliligidir. Örne ğ in her 
mililitre havada bir miligram ın sadece 25 milyarda biri düzeyinde bulunan metil 
merkaptan, ki ş i tarafı ndan koklanabilir. Bu dü şük koku eş iğ i nedeniyle bir gaz kaçağı n ı  
fark edebilmek için bu madde doğ al gaza eklenerek, bu gaz kokulu hale getirilir. 

Amaç: Koku eş iğ inin olfaktometrik yöntemle tayini. 

Materyal: Olfaktometre ( Ş ekil:9.5.1.), amonyak eriyi ğ i (% 1), limon kolonyas ı . 

Metot: 

Zwaardemaker metodu: 

1. Ayn ı  büyüklükteki ş i şelere kokulu maddeler koyarak s ıkı ca kapat ınız. 
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2. Ş i şelerden birini alarak a ğ z ı na 2 delikli lastik bir kapak geçiriniz. 
Deliklerden geçirilen cam borulara tak ı lan lastik tüplerden birini enjektöre, 
diğerini de buruna tatbik edilebilecek k ı sma bağ layarak bir k ı skaçla 
sı kış t ırı n ı z. 

3. Düzeneğ in kauçuk uçlar ı n ı, uygulama yapt ığı n ız ki ş inin burnuna 
yerleştiriniz. Ki ş i bu s ırada ağ z ı ndan soluk almal ı d ı r. 

4. İş aretinizi vererek, burun yolu üzerindeki k ı skacı  aç ı nız ve enjektörden 2 ml 
hava gönderiniz. 

5. Uygulamay ı  her defas ında enjektörle verdi ğ iniz hava miktar ı n ı  iki ş er 
mililitre artt ırarak tekrarlamak suretiyle, kokunun a şağı da belirtilen e ş ik 
değerlerini ara ş t ır-m.1z. 

a. Kokunun varl ığı n ın hissedilmesi 
b. Kokunun ayr ı lması  

6. Ayn ı  metodu diğ er kokulara da uygulay ı n ı z. 

Uygulamay ı  yaparken, her koku için düzene ğ in burun parças ını  yı kayı nı z. 
Bu parçay ı  her uygulamadan sonra kaynar suya bat ı rarak sterilize ediniz. 
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Buruna 
tetbik tda ım 
”çlar 

Enj ıı k tör 
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~d♦ 

Ş ekil:9.5.1 

Zwaardemaker olfaktometresi (Harris'e göre Gökhan ve Emiro ğ lu'ndan) 
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DENEY 9.6.: Toprak Solucamnda Negatif Fototaksi 

Teorik Bilgi: Basit yap ı t ı  birçok hayvanda belli uyaranlara kar şı  ya pozitif ya da 
negatif reaksiyonlar görülür. Genel olarak yer de ğ i ş tirme şeklindeki bu reaksiyonlara 
taksi (taxis) ad ı  verilir. Bu reaksiyonlar uyaran do ğ rultusunda ise pozitif taksi, uyaran ı n 
aksi yönünde ise negatif taksi olarak ortaya ç ı kar. Bu reaksiyonlar uyaran ı n cinsine göre 
adland ı r ı l ı r. Örneğ in canl ı lar ı n ışığ a yönel ınelerinepoziliffolotaksi, ışı ktan kaçmalar ı na 
ise negatiffototaksi ad ı  verilir. 

Toprak solucatun ı n (L ınnbrieus terrestris) derisinde, tek tabakal ı  epitel hücreleri 
aras ı nda ışığ a kar şı  duyarl ı  pigmentsiz hücreler bulunur ( ş ekil:9.6.2). Bunlar canl ı n ı n 
ön bölgesinde, arkaya göre daha fazlad ı r. Vücudun orta k ısm ı nda ise en azd ı r. Toprak 
solucan ı nda ışığ a kar şı  olan duyarl ı l ığı  sadece ayd ı nl ı k ve karanl ığı  alg ı layabilecek 
düzeydedir. Bu canl ıdaki fotoreseptör tek hücreden yap ı lm ış  olup, göz olarak 
nitelendirilemez. 

Amaç: Toprak solucan ı nda (L. terrestris) ayd ı nl ı k ve karanl ığ a olan duyarl ı l ığı n 
incelenmesi. 

Materyal: Toprak solucam (L. terrestris), cam boru, siyah karton. 

Metot: 

1. İki ucu aç ı k cam bir boru alarak, siyah bir kartonla sar ı nız. 
2. içine bir adet toprak solucan ı  yerle ştiriniz. 
3. Cam boru, siyah kartonla tamamen kapl ı  olduğunda içindeki solucan 

tamamen sakin durumda olacakt ır. 
4. Siyah kartonu cam boru üzerinde yava ş  yavaş  kayd ı rı n ız ve solucan ı n ön 

k ı sm ı n ı  ışığ a tutunuz ( Ş ekil:9.6.1.). 
5. Canlı  ışığ a maruz kalan bölgesini karanl ık alana doğ ru çekecektir. 
6. Solucanın ayn ı  ş ekilde arka vücut bölgesini ışığ a maruz b ı rak ın ı z. 
7. Bu defa hayvan ın karanlığ a kaçma reaksiyonunun daha yava ş  olduğunu 

göreceksiniz. 

Sorular: 

1. Hayvanlarda pozitif fototaksiyi ara ş t ırarak, örneklerle yorumlay ı n ı z? 
2. Negatif ve pozitif fototaksinin bitkilerde de görülen şekilleri var m ı d ı r; 

araş tı rı n ız? 
3. Negatif ve pozitif taksilere ait ışı k haricindeki örnekleri de ara ş tı rı p, 

yorumlayı n ı z? 
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Kut ı kut ı  

Destek hücresi 

Fotoresept ör 

K ı ide trumbr ı n ı  

•,• 	 • 

: 	 • • -•• 	 ,'•• • ••• •',4 

Ş ekil:9.6.1 

Toprak solucan ında ışı k duyusunu inceleme tertibat ı  (Frisch'e göre Ba ş oğ lu ve 
öktem'den) 

Sirk fj 

Ş ekil:9.6.2 

Toprak solucan ı  derisinden boyuna kesit (Grove ve Newell'e göre Ba ş oğ lu ve 
oktem'den) 
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Dİ ZiN 

A. 

Achille tendonu refleksi 131 
Achilles kiri ş i 144,150 
Adrenal bezler 133 
Adrenalin 132 
Aglütinojen 50 
Akyuvar suland ırma pipeti 69 
Albümin 40,59 
Albtiminüri 184 
Alimenter glukozüri 180 
Alveolar ventilasyon 152 
Alyuvar hayaleti 47 
Alyuvar suland ırma pipeti 69 
Amilaz 21,32,35,41 
Amilopektin 22 
Amiloz 22 
Amonyak 175 
Amonyak kat ı l ığı  149 
Anemi 66 
Anestezi 11,12 
Anfızem 157 
Ankara eriyiğ i 8 
Antijen 49,50,51 
Antikor 49,50,51 
Aplastik anemi 66,67 
Apnea 153 
Arteria branchialis 113 
Arteria carpi 113 
Arteria coccygea 113 
Arteria femoralis 113 
Arteria mediana 113 
Arteria radialis 113 
Arteriosclerosis 112 
Asetik asit 3 
Asetil kolin 132 
Asfiksi 157 
Askorbik asit 176 
Aspartam 186 
Astım 157 
Atelektazi 157 
Atrium 116 
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B. 

Basal metabolik h ı z 17,18,19 
Basit refleks 124 
Bazofil 83,85,86 
Benedikt çözeltisi 9,22,180 
Biluribin 51 
Biluribin oksidaz 51 
Bir tarafill ık kanunu 125,126 
Biüret ay ırac ı  9 
Brant lam ı  68 
Bürker lam ı  68 

C. 

Canalis vertebralis 116 
Chloral hydrate 11 
CI 65,66 
Cival ı  anahtar 141 
Cortex eerebri 121 

Ç. 

Çekiç 196 
Ço ınakç ık 189 

D. 

Decerebre 121,123 
Dekstrinaz 21 
Diabetes mellitus 180 
Diastol 112 
Dispnö 157 
Döteranop 192,193 
Duedonum 21,25 
Dyspnea 153 

E. 

EDTA 42,106 
Ekspirasyon 152,156,165,168 
Ekspirasyon yedek hacmi 154,156 
Elodea 35 
Elzholz lam ı  68 
Enterik lipaz 24 
Entero hepatik dola şı m 25 
Eozinofı l 83,85,86 
Eritroblastosis featalis 51 

206 



Eritropoesis 75,91 
Eritrosit 39,175 
Eritrosit say ı m' 75 
ESR 40 
Eter 12,180 
Etil ürethan 11 
Eupnea 153 
Eve metodu 160,164 

F. 

Fenol k ırm ı zı s ı  9,25 
Ferritin 40 
Fibt in 28,46 
Fibrinojen 40 
Fonksiyonel rezidüel kapasite 
Fototaksi 201 
Fovea 189,191 
Fötal hemoglobin 60 
Frajilite 47 
Froti 85 
Fnıktoz 21 
Fuchs-Rosenthal lami 68 
Fukoz 49 
Fukozil transferaz 49 

G. 

Galaktoz 49 
Galaktozil transferaz 49 
Gastrik lipaz 24 
Genelle şme kanunu 125,126 
Giemsa 8,78 
Globin 60 
Globülin 40 
Göz bebeğ i 189 
Granulomer 89 

H. 

Haller metodu 183 
Hayen ı  eriyiğ i 7,69,75 
HDL-Kolesterol 40 
Helber lam ı  68 
Helix pomatia 35 
Hem 60,63 
Hematokrit 39,106 
Hematüri 182 

154,156 

2 0 7 



Hemoglobin 39,60 
Hemoglobinüri 183 
Hemoliz 47 
Hemolizin 47 
Hemometre 60,61,62 
Hemopoetik 93 
Hemositometre 71,75,83 
Hemosiyanin 60 
Heparin 42 
Hidrojen peroksit 3 
Hiperkapni 157 
Hiperlcromik 66 
Hipertiroidizm 180 
Hipertonik 47 
Hipokromik 66 
Hipoksi 157 
Hipotonik 47 
Holger-Nielsen metodu 159,163 
Hyperpnea 153 

L 

Is ı  kat ı lığı  149 

İ . 

İletim tipi sağı rl ık 196 
İ leum 25 
in situ kalp preparat ı  116 
İncus 196 
İndikan 176 
İ nduktoryum 141 
İnhalasyon 12 
İnspirasyon 152,156,165 
İnspirasyon kapasitesi 154,156 
İnspirasyon yedek hacmi 154,156 
İntraperitonal anestezi 11 
İntravenöz anestezi 11 
ishihara kart ı  192,195 
İzometrik kas ı lma 136 
İzotonik 47 
İ zotonik kas ı lma 136 

J. 

Jejenunı  21,25 
Jelatin 28 
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Kal ı tsal refleks 124 
Kan bas ı nc ı  112,114 
Kan transfüzyonu 49,59 
Katalaz 32 
Kernicterus 51 
Kimograf 119,140,150 
Klor hidrat 11,12 
Kloroform 11 
Kolesterol 40 
Kondisyonel refleks 131 
Koni 189 
Konjegenital hemolitik anemi 66,67 
Koordinasyon kanunu 124,125,126 
Kornea 189 
Kornea refleksi 130 
Koroid 189 
Kör leke 189 
Kör nokta 189,191 
Kranial refleks 124 
Kreatin 175 
Kreatinin 175 
Krebs Henseleit eriyi ğ i 7 
Kromatomer 89 

L. 

Laktoz 21 
Lateral di ş  133 
LDL-Kolesterol 40 
Lenf kalpleri 118 
Lenfosit 83,85,86 
Lesitin 24 
Levy-Hausser lam ı  68 
Limit dekstrin 21 
Lipaz 24,32,41 
Locke eriyiğ i 6 
Lokal anestezi 12 
Lokalle şme kanunu 125,126 
Lökosit 39,83,85,175 
Lugol çözeltisi 9,22 
Lumbricus ıerrestris 201,202 

M. 

Makrosit 66 
Malleus 196 
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Mavi zay ı fl ığı  192 
MCD 81 
MCII 39,65,66 
MCHC 39,65,66 
MCT 82 
Medulla spinalis 121,124,128 
Megoblastik anemi 66,67 
Metabolizma 16,17 
Metilen mavisi 9 
Midriyatik refleks 130 
Mikrohematokrit 106,108 
Mikrosedimentasyon 101,104,105 
Mikrosit 66 
Miyokard 116 
Miyotik refleks 130 
Mononükleer lökosit 83 
Monosit 83,85,86 
Muscle gastrocnemius 136,144,150 
Muscle sartorius 148,150 
Müsin 35 
MVC 39,81 

N. 

Nab ız bas ınc ı  112 
N-asetil galaktozamin 49 
N-asetil galaktozaminil transferaz 49 
Natt-Herrick eriyiğ i 8,93 
Negatif taksi 201 
Nembutal 11,12 
Nervus ischiadicus 128 
Nervus olfactorius 198 
Nervus opticus 189 
Neubauer lam ı  68 
Newton renk çizgileri 72 
Ni ş asta 21 
Nokta anahtar 141 
Normokromik 66 
Normosit 66 
Nötrofı l 83,85,86 

O. 

Odiyometre 196 
Oksintik hücre 27 
Okzalat 43 
Olfaktometre 198,200 
Orak hücre anemisi 60,66,67 
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Orta bas ınç 112 
Oskültasyon yöntemi 113,114,115 
Ossilometrik yöntem 113 
Oto aglütinasyon 52 

0. 

Ölü aral ık 152,169 
Örs 196 
Özengi 196 

P. 

Pachon 113 
Palpasyon yöntemi 113 
Pankreatik amilaz 21 
Pankreatik lipaz 24 
Pankreatin cözeltisi 25 
Papain 27 
Parlak krezil mavisi 9,91 
Paryetal hücre 27 
Patella refleksi 130 
Pentothal 11,12 
Pepsin 27,32 
Pepsinojen 27 
Pernisiyöz anemi 66 
P ı htı  retraksiyonu 99 
P ı ht ı laş ma faktörleri 42 
Pityalin 21 
Planter refleks 131 
.Plazrna 42,95 
Pnömoni 157 
Polinükleer hikosit 83 
Polypnea 153 
Posthemorajik anemi 66,67 
Potasyum dikromat 10 
Pozitif taksi 201 
Price-Jones eğ risi 81 
Proenzim 27 
Protanop 192,193 
Proteaz 27 
Proteolitik enzim 27 
Protrombin 109,11 O 
Pulmoner ventilasyon 152 
Pupil 189 
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Rana ridibunda 116,121,124,128,129,132,136,148 
RBC 39 
Reaksiyon h ı z ı  23,30,33 
Rees-Ecker eriyi ğ i 8,89 
Refleks yay ı  124 
Renal glukozüri 180 
Renin 27,32 
Retikülosit 91 
Retina 189 
Rezidüel hacim 154,156 
Rh faktörü 50,51 
Rh uyu şmazlığı  50 
Rhesus 50 
Ringer eriyiğ i 5,6 
Riva-Rocci 113 

S. 

Safra tuzu 24,25 
Sağı rl ı k 196 
Sakkaroz 21 
Sar ı  benek 189 
Sedimentasyon 40,101 
Sellülaz 21 
Sellüloz 21 
Sert tabaka 189 
Serum 42,95,99 
Serum fizyolojik 5 
Sfingomanometre 114 
SGOT (AST) 41 
SGPT (ALT) 41 
SI 65,66 
Silvester metodu 160,163 
Simetri kanunu 125,126 
Sinir-kas preparat ı  136,139,146 
Sinirsel sağı rl ı k 196 
Sinus venosus 116 
Sistol 112,116 
Siyanoz 157 
Siyatik siniri 133 
Sklera 189 
Sodyum bikarbonat 3 
Sodyum pentabarbital 11,12 
Sodyum sitrat 42,101 
Soğuk aglütinasyon 52 
Solunum katsay ı s ı  17,156 
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Solunum tank ı  160 
Speiss-Levy lam ı  68 
Spencer lam ı  68 
Spinal 121,123,127 
Spirometre 18,155 
Stapes 196 
Steteskop 114 
Striknin 129 
Su katı lığı  149 
Sudan III 172 

Ş . 

Ş artl ı  refleks 124 

T. 

Taksi 201 
Tampon çözeltiler 10 
Tansiyon 112,114 
Tasaki eriyiğ i 7 
Tat lokalizasyonu 186 
Tat tomurcuğu 186 
Tek sars ı  eğ risi 137,147 
Teststrips 177 
Tetanik kas ı lma 136,137,138,147 
Thalassemia 66,67 
Thiogenal 11,12 
Thoma lam ı  68,72,73,74 
Tidal hacim 154,155,156 
Toisson eriyiğ i 7 
Total akciğer kapasitesi 154,156 
Trakeal intübasyon 15 
Tribütiraz 24 
Trigliserid 41 
Tripsin 27,32 
Tripsinojen 27 
Trombokinaz 89 
Trombosit 39,89,95,99,101 
Turck eriyiğ i 7,69,83 
Tüberküloz 157 
Türk lam ı  68 
Tyrode eriyiğ i 6 

U. 

Urethane 11,12 
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fil-e 175 
Grik asit 175 
rirobilin 179 
lirobilinojen 179 

V. 

Vaquez-Laubry 113 
Vena cephalica antebrachii 11 
Vena portae 21,25 
Vena pulmonalis 116 
Vena saphena 11 
Ventrik- ulus 116 
VI 81 
Vital kapasite 154,156 
Vomer di ş i 133 

W. 

WBC 39 
Westergreen metodu 101,102,103 
Wolff ş i şesi 168,170,171 
Wright 8,78 
Wright-Giemsa 8 

Y. 

Yalanc ı  aglütinasyon 52 
Yarı  anahtar 141 
Yay ı lma kanunu 125,126 
Yeti şkin hernoglobini 60 
Y ıkama ş i ş esi 165,167 

L. 

Zymogen 27 
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