Laboratuvar Güvenliği ve Acil Durum Prosedürleri
I.Giriş
Laboratuvarlar diğer tüm çalışma/yaşam ortamları gibi kendilerine özgü tehlikeler
barındıran yerlerdir. Bu noktada Tehlike ve risk kavramlarının tanımlanması yerinde olacaktır:
Tehlike: Ortamın fiziki kusurları ve insanların hatalı davranışları gibi, çalışma ortamında var olan,
ya da dışarıdan gelebilecek kapsamı belirlenmemiş olan durumların kişilere ve çevreye zarar ya da
hasar verme potansiyeli.
Risk: Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı
zarar veya hasarın şiddetinin bileşkesidir.
Risk = Tehlike olasılığı x Hasarın şiddeti (büyüklüğü)
Bir çalışma/yaşam ortamındaki riskler tamamen ortadan kaldırılamazlar ancak tehlike
olasılığını ya da olası hasarın büyüklüğünü azaltarak kabul edilebilir düzeylere indirilebilirler.
Örneğin yoğun asitlerle çalışırken koruyucu gözlük takmak, olası bir sıçrama durumunda asidin
gözünüze zarar vermesini engelleyerek yani potansiyel hasarın büyüklüğünü azaltarak riski kabul
edilebilir düzeye indirir.
Genel anlamda laboratuvar çalışma kuralları riskleri kabul edilebilir düzeylere indirmek
üzere belirlenmişlerdir ve çalışan herkesin uyması gereken kurallardır.
Ancak önceden de belirtildiği gibi alınan tüm önlemler ve laboratuvar kurallarının
tamamına uyulması bile tüm riskleri sıfıra indiremez ve laboratuvar ortamlarında zaman zaman
tehlikeli olaylar yaşanabilir. Bu dersin diğer bir konusu da her şeye rağmen karşılaşabileceğimiz
tehlikeli olaylar ve acil durumlarda nasıl davranmamız gerektiğini belirleyen acil durum
prosedürleridir.
Kazaların başlıca nedenleri arasında iki ana neden ön plana çıkar: Dikkatsizlik ve ihmal.
İnsan doğası gereği genellikle “kazaları başkaları yapar ben yapmam” düşüncesi içindedir ve bu da
bizi dikkatsizliğe yöneltir. Tüm laboratuvar kurallarına uymak ve acil durumlarda nasıl
davranmamız gerektiğini bilmek dışında en büyük ve temel sorumluluğumuz laboratuvar
çalışmalarının her anında dikkatli olmaktır.

II. Genel Laboratuvar kuralları
1. Laboratuvara gelirken uygun giysiler giyilmelidir.
Laboratuvar çalışmalarını yapacağımız uygulama saatleri dönem başlarında öğrenci işleri
bürosu tarafından ilan edilen ders programında belirtilmektedir. Bu programa uygun olarak

uygulama derslerinin olduğu günler Laboratuvar çalışmalarına uygun giysiler giymek ya da bu
giysileri yanımızda bulundurmak laboratuvara girmenin ön koşuludur.
Fizyoloji uygulama derslerine girerken laboratuvar önlüğü giymek zorunludur. Bunun dışında
genel olarak laboratuvar çalışmalarında şu konulara da dikkat etmemiz gerekir.








Açık ayakkabılar: Laboratuvarda zaman zaman ayağımıza damlaması ya da dökülmesi
durumunda fiziksel, kimyasal ya da mikrobiyolojik tehlike oluşturabilecek maddelerle
çalıştığımızdan, ayağınızı açıkta bırakan ayakkabılar giyilmesi uygun değildir.
Palto ve benzeri kalın hareket kısıtlayıcı giysiler: Bu tarz giysiler hareketlerinizi
kısıtlayarak kontrolümüzü azalttığından masa üstündeki çalışma materyalimize ya da
çevredeki eşyalar çarparak ya da takılarak kazalara yol açma olasılığı nedeniyle uygun
değildir.
Pahalı giysiler: Bu giysiler zarar görme ihtimali yüzünden çalışırken dikkatimizi
dağıtabileceği ve yaptığımız işe odaklanma becerimizi azaltabileceği için istenmezler.
Aksesuarlar: Uzun kolye, bilezik vb. sallantılı aksesuarlar çeşitli objelere takılarak kazalara
neden olabilirler.
Uzun saçlar: Uzun saçlar çalışma alanında zararlı kimyasallara ya da kontamine materyale
temas edebileceğinden kimyasal ve biyolojik hijyen açısından laboratuvar çalışması öncesi
toplanmalıdır.

2. Gerekli durumlarda koruyucu ekipman kullanılmalıdır.
Gerekli durumlarda gözlük, maske, eldiven
gibi koruyucu ekipmanların kullanımı zorunludur.
Hangi derste hangi koruyucu ekipmanların
kullanılması gerektiği laboratuvar kitapçıklarımızda
her deneyin başında ve anlatıldığı metin içinde
işaretlerle ve yazıyla belirtilmiştir. Bu bağlamda her
ders öncesi mutlaka o günkü konuya ilişkin bölümü
okuyarak derse hazırlıklı olarak gelmeliyiz. İhtiyaç
duyulacak koruyucu ekipman anabilim dalımız tarafından sağlanacaktır. Eksiklik yaşanması
durumunda lütfen sorumlu öğretim elemanını uyaralım.
3. El – ağız bağlantısı kesilmelidir
Kimyasal ve biyolojik kontaminasyon (bulaşma) riski olduğundan hijyen açısından
laboratuvarlara yiyecek ve içecek sokulması yasaktır. Yine aynı nedenle ellerimizi mümkün
olduğunca yüzümüzden uzak tutmalıyız.
4. Laboratuvarda tek başına çalışılmamalıdır.
Laboratuvarlar çeşitli riskler barındıran ortamlar oldukları için laboratuvarda tek başımıza
çalışmamalıyız. Uygulama derslerine kendi grubunuzla girip öğretim elemanları gözetiminde

olacağınızdan yalnız olarak çalışma ihtimali ancak “kendi kendine öğrenme” laboratuvarında söz
konusu olabilir. Buradaki çalışmalarınızı mümkünse bir arkadaşımızla birlikte yapmalı, mümkün
değilse laboratuvarda yalnız çalışacağımızı öncesinde mutlaka Fizyoloji Anabilim Dalı’ndan bir
öğretim elemanına bildirmeliyiz.

5. Genel hijyen kurallarına uyulmalıdır.
OIası bir mikrobiyel ya da kimyasal bulaşmanın önüne geçmek için genel hijyen kurallarına
dikkat etmeliyiz:










Laboratuvarda kullandığımız eldivenleri çıkarken uygun atık kovasına atmalıyız,
eldivenlerle dışarı çıkmamalıyız.
Biyolojik materyalle çalıştıysak laboratuvardan çıkarken ellerimizi sabunlu suyla
yıkamalı ve dezenfekte etmeliyiz (Sabun, dezenfektan ve kağıt havlu laboratuvarda
lavaboların yanında bulunmaktadır, bitmesi durumunda laboratuvar sorumlularına
bildirmeliyiz).
Laboratuvara gelirken giydiğimiz önlük temiz olmalıdır. Eğer önlüğümüz çalışma
sırasında kirlenirse laboratuvardan çıkmadan önce çıkarmalı ve kirli önlükle dışarı
çıkmamalı ve tekrar giymeden önce mutlaka yıkamalıyız.
Çalışma masaları üzerine kişisel eşyalarımızı (çanta, mont vb.) koymamalıyız. Bu
eşyaları masların altındaki dolaplara yerleştirebiliriz.
Deney sonrasında kullandığımız kirli malzemeyi gösterilen yere bırakmalı
çalıştığımız masayı temizlemeli ve gerektiğinde dezenfekte etmeliyiz.
Kullandığımız biyolojik materyalin masaya ya da yere dökülmesi, etrafa saçılması
gibi durumlarda laboratuvar sorumlusuna haber vermeliyiz.
Biyolojik materyalle çalışma sonrası tek kullanımlık malzemeyi normal çöp kovasına
değil, mutlaka tıbbi atık kovalarına atmalıyız.

6. Laboratuvarda koşulmamalıdır.
Kontrolsüz hareketler kazalara neden olabileceğinden laboratuvarda kesinlikle
koşulmamalı, acele hareket edilmemelidir.
7. Laboratuvarda şaka yapılmamalıdır.
8. Kesici delici malzemeler kullanırken ekstra dikkat gösterilmelidir.
Enjektör iğnesi, lancet, kanül, bistüri ucu gibi delici ve kesici malzemeler kullanırken bu
malzemelerin yaralanmalara neden olabileceği ve hafif yaralanmalarda bile biyolojik
kontaminasyon riski taşıdığı unutulmamalıdır. Bu tarz malzemeler kullanılırken azami dikkat sarf
edilmeli ve özenli çalışılmalıdır.

Kullanılan cam malzemelerin de kırılması durumunda
kesici/delici özellik kazanacağı unutulmamalı, mümkün
olduğunca plastik malzeme tercih edilmeli ve kullanılan cam
malzemelerin hasarlı olmadığından emin olunmalıdır.
Kullandığımız cam malzemede kısmen de olsa kırık ya da çatlak
benzeri hasarlar olduğunu fark edersek derhal kullanmayı
bırakmalı ve laboratuvar sorumlusuna haber vermeliyiz.
Kırılmış cam ve diğer kesici/delici malzeme diğer
çöplerle birlikte atılmamalı laboratuvarda bulunan ve bunun
için ayrılmış özel konteynerlere (Kırmızı kapaklı sarı kovalar)
atılmalıdır.
9. Uyarı işaret ve yazılarına kesinlikle uyulmalıdır.
Laboratuvarda tehlikeler konusunda bizleri uyarmayı amaçlayan uyarı işaret ve yazıları
(bkz. III.Uyarı işaret ve yazıları) varsa bunlara kesinlikle uyulmalıdır. Uluslararası uyarı işaretlerinin
anlamları öğrenilmelidir. Anlamını bilmediğimiz uyarı işareti ya da anlayamadığımız yabancı dilde
bir uyarı yazısı gördüğümüzde laboratuvar sorumlusuna danışmalıyız.
10. Uyanık, dikkatli ve iletişim içinde olunmalıdır.
Kazaları önlemek için yaptığımız işe olanca dikkatimiz vermeli ve çalışma arkadaşlarımızın
tehlikeleri bizden önce fark ederek bizi uyarma ihtimali için çevremizle iletişimimiz her zaman açık
olmalıdır. Dikkatimizi toplamamızı engelleyen fiziksel ya da ruhsal bir durum söz konusuysa
dersten önce laboratuvar sorumlusuna bu durumu bildirmeliyiz.

III. Uyarı İşaret ve Yazıları
Uyarı yazıları genellikle tehlikeyi belirten uluslararası bir uyarı işareti ile birlikte kullanılan
söz konusu tehlikeyi açıklayıcı yazılardır. Dikkat çekmek amaçlandığından kolayca göze çarpan bir
renkte ve kolay okunabilir boyutta olurlar. Üçgen genel olarak “dikkat!” anlamı içerdiğinden uyarı
işaret ve yazılarını içeren tabelalar sıklıkla üçgen şeklinde olurlar. Danger (tehlike), warning
(uyarı), caution (dikkat) gibi bazı İngilizce kelimeler uluslararası olarak uyarı amaçlı kullanılabilirler.

Laboratuvarlarda görebileceğiniz bazı uyarı işaretlerinden bazıları şunlardır:
İşaret

Anlamı

Tehlike

Uyarı

Dikkat

Ünlem
Genel olarak dikkat çekmek için kullanılan
uluslararası bir uyarı işaretidir, “dikkat”
anlamı taşır.

Biyolojik tehlike
Genel olarak enfeksiyon riskini belirtir
(biyolojik materyaller ve tıbbi atıklar gibi).

İyonize edici radyasyon
Atomlardan ya da moleküllerden elektronları
serbestleştirmeye yani onları iyonize etmeye
yetecek düzeyde enerji taşıyan radyasyondur.
Elektromanyetik spektrumun yüksek enerjili
kısmında yer alan elektromanyetik
dalgalardan ya da atom altı parçacıklardan
oluşur. Canlı dokulara zarar verir ve
duyularımız tarafından algılanamaz. Gama
ışınları ve x‐ışınları iyonize edici radyasyona
örnek verilebilir.

İyonize edici olmayan radyasyon
Bu tip radyasyon elektromanyetik
spektrumun düşük enerjili kısımında yer alan
ultraviyole ışınlar ve mikrodalga gibi
radyasyonlardır. Diğer tür kadar olmasa da
insan sağlığı için çeşitli riskler taşır.

Manyetik alan
Bilgisayar, sabit disk gibi elektronik cihazları
bozabileceği gibi kalp pili gibi yaşam destek
cihazlarını da bozarak hayati risk yaratabilir.

Elektrik şoku riski
Canlı organizmalara zarar verecek düzeyde
yüksek voltaja sahip elektrik enerjisi bulunan
yerlerde kullanılır. Bu işaretin olduğu yerlerde
izolasyona dikkat etmek, izolasyon sağlayıcı
ayakkabı, eldiven gibi koruyucu giysiler ve
izolasyonlu el aletleri kullanmak gerekebilir.

Lazer ışıması
Direkt ya da endirekt (yansıyarak) gelmesi
halinde göz yapılarına zarar verebileceğinden
bu uyarı işaretinin olduğu ortamlarda
koruyucu gözlük kullanmak gerekebilir.

Kimyasal uyarı işaretleri
Kimyasal uyarı işaretleri, tehlikeli kimyasal maddelerin saklandığı ortamlarda (şişe, kutu,
varil gibi konteynırlar ya da bunların depolandığı yerlerin kapıları) kolay görülebilir konum ve
büyüklükte olan ve o kimyasal maddenin oluşturduğu belirli risk ya da riskleri ifade eden
piktogramlardır. Bu risklerin bilinmesi gerekli özel önlemlerin alınmasını sağlar. Bu işaretler
uluslararası kurallar ile belirlenir.

Güncel işaret

Anlamı
Patlayıcı
 Ekzotermik reaksiyona girebilen
maddeleri gösterir.
 Ateşe yaklaştırıldıklarında
patlayabilirler.
 Ateş, ısı, darbe ve sürtünmeden
uzak tutulmalıdırlar.
Yanıcı
 Kolay alev alan sıvılar ile kolay
tutuşan katılar
 Kaynama noktası maksimum 35
derece olan sıvılar ve normal basınç
ve oda sıcaklığında havada yanıcı
olan gaz ve gaz karışımları
 Çıplak ateş, kıvılcım ve ısı
kaynağından uzak tutulmalıdır.
Oxide edici
 Kendileri yanıcı olmasalar da,
oksijen varlığında alev alabilirler.
 Yanıcı maddelerden uzak
tutulmalıdır. Alev aldıktan sonra
müdahale etmek zordur.

Aşındırıcı
 Canlı dokulara zarar verir.
 Gözleri deriyi ve kıyafetleri
korumak için özel önlem
alınmalıdır. Buharı solunmamalı
aksi halde tıbbi yardım alınmalıdır.

Eski işaret (1999‐2007)

Sıkıştırılmış gaz

İrritan
 Solunduğunda, yutulduğunda ve
cilde temas ettiğinde zarar verebilir.
 İnsan vücuduyla teması
önlenmelidir.
 Aşındırıcı olmamasına rağmen ve
ciltle ani, uzun süreli veya tekrarlı
teması iltihaplara yol açabilir.
Çevreye zararlı
 Bu tür maddelerin doğaya karışması
ekolojik sisteme hemen ya da uzun
vadede zarar verir.
 Toprak ve çevreyle teması
engellenmelidir.

Toksik (zehirli)
 Solunduğunda, yutulduğunda ve
cilde temas ettiğinde sağlığa zarar
verebilir, hatta öldürücü olabilir.
 İnsan vücuduyla teması önlenmeli,
aksi halde tıbbi yardım alınmalıdır.

Sağlığa zararlı
 Solunum sistemi hasarı yaratabilir
 Üreme sistemi için toksik olabilir
 Spesifik organ toksisitesi taratabilir
 Kanserojen olabilir
 Mutajenik olabilir

IV.Kimyasal maddelerin kullanımı








Kimyasal maddeleri kullanmadan önce mutlaka ambalajların üzerinde bulunan etiketi
okumalı ve uyarı işaret ve yazılarına dikkat etmeliyiz. Daha önce kullandığımız ve etiket
bilgilerini çok iyi bildiğimiz kimyasallar için bile bu kural geçerlidir.
Orijinal ambalajında bulunmayan, üzeri etiketsiz kimyasalları kullanmamalıyız.
Çalışma sonrası kimyasal madde atığını lavabo giderine dökmemeli, atık prosedürü ile ilgili
laboratuvar sorumlusuna danışmalıyız.
Kimyasal maddenin kazara cildimize temas etmesi ya da gözümüze sıçraması durumunda
derhal bol su ile yıkamalı ve laboratuvar sorumlusuna haber vermeliyiz.
Kimyasal maddeleri kesinlikle burnumuza yaklaştırarak koklamamalı, buharlarını
solumamaya özen göstermeliyiz.
Her kimyasal madde için bir “malzeme güvenlik bilgi formu” (MSDS – material safety data
sheet) vardır. Bu form, kimyasal maddenin içerdiği potansiyel tehlikeleri (sağlık, yangın,
reaktivite ve çevresel) belirten ve bu kimyasal maddeler ile güvenli bir şekilde nasıl
çalışılacağını gösteren bir belgedir. Aynı zamanda kimyasalın tehlikeleri, kullanım,
depolama, taşıma ve acil durum prosedürleri hakkında bilgiler içerir. MSDS’ler malzeme
hakkında malzemenin etiketinden daha çok bilgi vermektedir. Gerektiği durumda bu
formların basılı halini anabilim dalımızın 204 No’lu kimyasal madde deposunda bulunan
klasörlerde ya da dijital kopyasını (pdf formatında) uygulama derslerini yaptığımız
laboratuvarda bulunan bilgisayarın masa üstünde bulabilirsiniz. Bu formlar kimyasal
maddeler ile

Kimyasal madde etiketi

IV. Elektrikle ilgili riskler

Yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan elektrik laboratuvarlarda da gerek aydınlanma
gerekse çeşitli cihazların çalışması için rutin olarak kullanılır. Elektrik tesisatının olduğu her yerde
elektrikten kaynaklanan bazı riskler kaçınılmazdır. Laboratuvarlarda kullandığımız elektrik 220 V ‐
alternatif akımdır. Alternatif akımda 50 V ve üzeri gerilimler canlı için tehlike oluşturur ve tehlikeli
gerilim olarak adlandırılır. Kalbimiz daha sonraki derslerde göreceğimiz gibi bir elektriksel
aktiviteye sahiptir ve bu sayede durmaksızın ritmik olarak çalışır. İnsan vücudu 50 V üzerindeki
gerilime sahip elektriğe kapılması durumunda kalp aktivitesi bozularak fibrilasyon denilen sorun
oluşabilir (elektrik şoku) ve bu durum hayati risk taşımaktadır. Bu nedenle elektrikli cihazları
kullanırken ekstra dikkat göstermeliyiz ve kullanım talimatlarına uymalıyız. Bu cihazlara, kablolara
ve prizlere ıslak elle dokunmamalıyız, yakınında su bulunmamasına dikkat etmeliyiz. Elektrikli
cihazlarda, kablolarda ya da prizlerde normal dışı bir durum gördüğümüzde (aşırı ısınma, renk
değişimi, duman, kıvılcım, elektrik kontağı sesi, yanık kokusu, güç kesintisi vb.) kullanmayı
bırakmalı, dokunmamalı ve derhal laboratuvar sorumlusuna haber vermeliyiz. Kullanmadığımız
cihazları fişten çekmeli, güç düğmesini kapalı konuma getirmeliyiz.
V. Cihazların kullanılması
Laboratuvar
çalışmalarımızın
bir
kısmında elektrikli cihazlar kullanmaktayız. İlgili
dersin başında o günkü deneyde kullanacağımız
cihaz hakkında bilgi verilecektir. Bu bilgiler
ayrıca laboratuvar föyünün “cihazlar” kısmında
da yer almaktadır.






Kullanımı hakkında bilgi sahibi
olmadığımız cihazı kullanmamalıyız.
Cihazın kullanım talimatlarına mutlaka
uymalıyız.
Kullanım öncesinde cihazı dikkatlice kontrol ederek aksaklıkları laboratuvar sorumlusuna
bildirmeliyiz.
Cihazın üzerinde ya da bulunduğu çevrede kullanımı ile ilgili uyarı işaret ve yazıları varsa
bunlara dikkat etmeliyiz.
Kullanım sonrası cihazı temiz bırakmalı, güç düğmesini kapalı konuma getirmeli ve
elektrik fişini prizden çekmeliyiz.

VI. Biyolojik materyalle çalışma
Fizyoloji uygulama derslerinde zaman
zaman kan, dışkı, rumen içeriği gibi biyolojik
materyalle çalışacağız. Genel bir kural olarak
kaynağı belirsiz biyolojik materyal her zaman
enfekte kabul edilir. Yani bu materyalin bize
bulaşabilecek ve bulaştığında hastalık
oluşturabilecek bir etkeni (bakteri, virüs,
mantar, parazit vb.) taşıdığını farz etmeli ve
bulaşmayı
(kontaminasyonu)
engelleyici
önlemleri alarak çalışmalıyız.
Hastalık
etkenlerinin cilde temasla (perkutanöz),
aerosollerinin solunmasıyla, sindirim kanalıyla
(yutulması yoluyla) ya da müköz membranlara
temasla (örn. göze sıçrama) bulaşabileceğini
unutmamalıyız.






Biyolojik materyale eldivensiz dokunmamalıyız.
Bulaşma ihtimalini en aza indirmek için laboratuvarda elimiz ile ağzımız arasındaki
bağlantıyı kesmeliyiz, laboratuvara yiyecek ve içecek sokmamalıyız.
Kullandığımız biyolojik materyalin masaya ya da yere dökülmesi, etrafa saçılması gibi
durumlarda laboratuvar sorumlusuna haber vermeliyiz.
Biyolojik materyalle çalışma sonrası tek kullanımlık malzemeyi normal çöp kovasına değil,
mutlaka tıbbi atık kovalarına atmalıyız.
Biyolojik materyalle çalıştıysak laboratuvardan çıkarken ellerimizi sabunlu suyla yıkamalı
ve dezenfekte etmeliyiz (Sabun, dezenfektan ve kağıt havlu laboratuvarda lavaboların
yanında bulunmaktadır, bitmesi durumunda laboratuvar sorumlularına bildirmeliyiz).

VII. Yangın
Yangın yanıcı bir maddenin ısı ve oksijen
varlığında girdiği kontrolsüz bir yanma reaksiyonu
sonucu oluşan bir acil durumudur. Bilgisizlik,
dikkatsizlik, ihmal, kazalar, sabotaj gibi nedenlerle
oluşabilir. Yangın sırasında ortaya çıkan ısı hayati
tehlike oluşturmakla birlikte, yangından kaynaklı
can kayıplarının başlıca nedeni yanma esnasında
oluşan duman sonucu boğulmadır. Ayrıca yangın
sırasında ortaya çıkan yanıcı gazların yarattığı

patlamalar, binada meydana gelen çökmeler, elektrik tesisatının yanmasıyla ortaya çıkan elektrik
akımı yangının yarattığı diğer tehlikelerdir.
Olası bir yangına hazırlıklı olmak açısından ilk yapılması gereken şey herhangi bir binaya
ya da odaya girdiğinizde acil çıkış kapıları ve yollarının yerlerini öğrenmektir. Ayrıca yangın
alarmının, yangın söndürücülerin ve yangın hortumlarının da yerlerini bilmemiz/öğrenmemiz çok
önemlidir.
Yangın durumunda:
1. Alarmı çalıştır
Yangın ne kadar küçük olursa olsun yangın ihbar butonuna basarak ve bağırarak
çevredekileri yangından haberdar edin.
2. İtfaiyeye haber ver
Alarmı çalıştırdıktan sonra ilk iş olarak itfaiyeyi (110) arayın.
Telefondaki görevliye;
o Yangının meydana geldiği yerin açık adresini
o Yanan binanın özelliklerini
o Yangının binanın hangi bölümünde olduğunu
o Yanan maddenin türünü
o Yangın anında bina içinde mahsur kalan olup olmadığını
o Bize ulaşılabilecek bir telefon numarasını vermeliyiz
o Adresin kolay bulunabilmesi için varsa herkes tarafından bilinen noktaları
(alışveriş merkezi, postane gibi) bildirmek faydalı olacaktır.

3. Müdahale?
YANGINA SADECE GÜVENLİ OLDUĞUNDA MÜDAHELE EDİLMELİDİR!
 Yangın büyümüşse ve yangın söndürücü kullanmayı bilmiyorsanız yangına müdahale
etmeye çalışmak hayati tehlike içerir!
 Tüm diğer acil durumlar gibi yangın durumunda da ilk kural kendinizi tehlikeye
atmamaktır.
 YALNIZCA yangın başlangıç safhasında ve küçükse, kaçış yolumuz tamamen açıksa ve
yangın söndürücü kullanmayı biliyorsanız kendinizi tehlikeye atmadan yangına
müdahale etmeye ve söndürmeye çalışabilirsiniz. Böyle bir sorumluluğunuz
olmadığını ve derhal binayı terk etmek gibi bir seçeneğin olduğunu aklınızdan
çıkarmayın.
4. Binadan çık
 Kaçış yollarını kullanarak derhal bina dışına çıkın.
 Yaralı ve engellilere tahliye anında yardımcı olun.
 Tahliye öncesi yapabiliyorsanız elektriği kesin ve tahliye ederken kapı ve pencereleri
kapalı bırakın; bu yangının yayılmasını yavaşlatacaktır.







Tahliye anında ortam aşırı dumanlıysa dizlerimizin üzerinde ilerleyin.
Eğer dışarı çıkamıyorsanız duman olmayan bir bölümde yardım bekleyin. Yardım
beklediğimiz yerde kapı ve pencereleri açmayın, böylece duman size daha geç
ulaşacaktır.
Yetkililerin uyarılarını dikkate alın.
Yardım edemediğiniz kişiler ve durumları hakkında itfaiye yetkilisine bilgi verin.

VIII. 112 Acil Çağrı Merkezi












112, nerede olursanız olun normal bir telefon hattından ya da cep telefonundan
arayabileceğiniz acil bir telefon numarasıdır.
Herhangi bir kişi ya da siz ciddi bir kaza geçirmişseniz, aniden hastalanmışsanız 112'yi
aramanız gerekmektedir. (110 – İtfaiye, 155 – Polis gibi diğer acil durum numaralarını
hatırlayamadığınız durumlarda da bunların yerine 112’yi arayabilirsiniz)
112'yi aradığınızda, İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezine ulaşırsınız.
Çağrı Karşılayacaklar Telefona Cevap Verecek ve Size Aşağıdaki Soruları Yöneltecektir :
1. Ne oldu ?
2. Nerede oldu ?
Sâkin olmaya çalışın ve ne olduğunu açıklayın. Kim yardım istiyor ve neden yardım
istiyor? Yangın veya fiziksel saldırı nedeniyle herhangi biri tehlike mi var? Kaza olması
halinde: herhangi biri yaralandı mı? Kaç kişi ve nasıl şekilde?
Yardımın nereye gönderilmesi gerektiğini açık bir şekilde belirtin. Ad, adres, telefon
numarası gerekirse adres tarifi.
Acil durum hizmetlerinden en iyi ve en hızlı bir şekilde faydalanılması için çağrı karşılayıcı
bu bilgilere ihtiyaç duymaktadır.
Yardım yolda iken dahi çağrı karşılayıcı daha fazla bilgiye gerek duyabilir. Dolayısıyla
telefonda ya da bulunduğunuz yerde kalmanız gerekmektedir.

Bazı diğer acil yardım numaraları:
•

Doğalgaz acil: 187

•

Orman yangını : 177

•

Polis : 155

•

Jandarma: 156

•

Sahil güvenlik: 158

Kaynaklar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

www.is‐sagligi‐ve‐guvenligi.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Hazard_symbol
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_rev02/02files_e.html
http://www.ibb.gov.tr/sites/itfaiye/workarea/Pages/AnaSayfa.aspx
https://www.afad.gov.tr/EN/index.aspx
http://publications.ehs.iastate.edu/fireguide/
http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/ash/112_nedir.asp

KAN ALMA YÖNTEMLERİ
Çeşitli hastalıkların tanısında büyük önem taşıyan hematolojik muayeneler için kuşkusuz
ilk koşul sabahları aç karnına ve hasta sakin iken, yapılacak muayene ve gerekli miktara göre kan
almaktır. Bu amaçla da kan kapillarlardan ya da venadan alınabilir.
Ancak sağlıklı bir muayene için kan alınacak tüpler ile enjektör ve iğnelerinin steril ve kuru
olmalarına dikkat etmenin yanı sıra kan alınacak bölgenin sıkılarak ödem ve siyanoz
yapılmamasına da özen gösterilir.
KAPİLLAR KAN
Kapillar kan, bileşimi bakımından arteriyel kana çok yakın olduğundan şekilli elementlerin
incelenmesi kanama zamanı ve pıhtılaşma süresi, kan grupları, Rh tayini, hematokrit değer. kan
gazları ve pH gibi tayinlerde kullanılır.
Kan Alma Yerleri:
İnsanlarda parmak ucu, kulak memesi, çocuklarda topuk veya ayak başparmağından alınabilir.
Sığır, at, domuz, koyun, keçi, kedi ve tavşanda kulak ucu ya da kenarı, kobay, fare gibi laboratuvar
hayvanlarında kuyruk ucu, maymunda kulak kepçesi veya parmak, kanatlılarda ibik ucu kapillar
kanını alındığı yerlerdir.

Kapillar Kan Alma Yöntemleri:
Bu amaçla insanda kan alınacak bölge derisi alkolle silinir, Kuruduktan sonra delinecek deri bölgesi
baş işaret parmakları arasına alınarak gerdirilir. Lancet ve Francke iğnesi hafif basınçla deriye
uygulanarak delme işlemi tamamlanır. Çoğunlukla çıkan ilk damla kan derinin ölmüş hücreleriyle
karışmış olabileceği veya plazma yoğunluğunun fazla olması nedeniyle kuru bir pamuk veya gazlı
bezle silindikten sonra oluşan damlalar muayene için pipetlere alınır.
Hayvanlarda ise kan alınacak bölgenin kılları kesilerek veya tıraş edilerek temizlenir. Alkolle silinir,
kuruduktan sonra makasla küçük bir çentik yapılır ve yine çıkan ilk damla silindikten sonra oluşan
damla pipetlere alınır.

VENÖZ KAN
Venöz kan antikoagulansız olarak pıhtının büzülme zamanı frajilite testi, pıhtılaşma süresi,
antikoagulan katılarak da şekilli elementlerin sayımı, sedimentasyon hızı, hemoglobin miktarı ve
hematokrit değer tayinlerinde kullanılır.

KAN ALMA YERLERİ:

Atta V. jugularis

Sığırda V. subcutanea abdominalis

Sığırda V. coccygea

Koyun ve keçide V. jugularis

Domuzda kulak venası

Köpekte V. cephalica antebrachii

Köpekte V. jugularis

Kedide V. jugularis

Kanatlılarda kanat altı venası

Tavşanda kulak venası

Balıkta kaudal ven

Venöz Kan Alma Yöntemi:
İnsanda regio cubitalis, yani kolun ön yüzünün dirsek büklümü alkolle temizlenir. Dirsek
büklümünün üç dört parmak yukarısına lastik bir bandaj uygulanarak venlerde staz oluşturulur.
Böylece venler daha belirgin hale gelir. Bu Bölge venleri dolmadığı zaman avuç sıkılıp açtırılarak
veya aşağıdan yukarıya doğru ön kol sıvazlanarak bölge venleri görünür hale getirilir. Ven üzerine
işaret parmağı ile basarak ven tesbit edilir ve deri gerdirilir. Enjektörün iğnesi bu bölgede önce
yatay olarak deriden sokulur sonra ve üzerinde iken, enjektör da dik bir duruma getirilerek damar
içine girilir ve enjektöre kan çekilmeye başlanır. yeterince kan alındıktan sonra lastik bandaj
kaldırılır, iğne çekilerek çıkarıldığı bölge 2‐3 dakika alkollü pamukla tampone edilir.

Kan alma esnasında karşılaşılabilecek sorunlar

Doğru iğne pozisyonu

İğne damara ulaşmamış

İğne damarı delip geçmiş

İğne ucu damar duvarında kalmış

Damar üzerindeki tuşe / turnike kaldırılmış, damar sönmüş

Damar hasar görmüş hematom oluşmuş

İğne venayı geçip artere girmiş

KAN SAYIM YÖNTEMLERİ
İlke: Gerek alyuvar gerekse akyuvarlar ve trombositlerin sayımı, kanın özel pipetlerde belirli bir
oranda sulandırılması ve bu sulandırılmış kanın, hacmi belli olan bir kamaraya konarak, hücrelerin
adedinin sayılıp, hesaplanması esasına dayanır.
Kullanılan Araç ve Gereçler:




Mikroskop
Hemositometre (sayma lamı , lamel, sulandırma pipeti)
Sulandırma eriyiği.

SAYMA LAMLARI
Üzerine küçük kareler çizilmiş kalın lamlardır. Üstten lamelle kapatılınca alt kesimde bir
hacim oluşması nedeniyle “sayma kamarası” da denir. Üzerindeki kare bölüntülerinin farklı
olmasıyla ayrılan birçok sayma lamı vardır. Ancak hepsinin ilkesi aynıdır ve tüm Thoma‐Zeiss’in
kurmuş olduğu esasa dayanır. Thoma, Türk, Bürker, Neubauer değiştirilmiş Neubauer, Zappert,
Elzholz, Speirs‐levy, levy‐Hausser, Spencer, Brandt, Fuchs‐Rosenthal gibi çeşitleri sayılabilir. Tüm
lamların aynı ilkeye yönelik olarak hazırlandığını söylemiştik. Biz bu farklar üzerinde durmayıp
uygulamalarımızda kullandığımız Thoma lamının özelliklerinden bahsetmek istiyoruz.
Thoma Lamı: Üzerinde dört oluklu ayrılmış üç çıkıntı vardır. Bu çıkıntılardan ortada bulunan, iki
yandakinden 0,1 mm daha derindir. Bu bölüm üzerinde özel olarak çizilmiş küçük kareler bulunur.
Makroskopik olarak da görülebilen bu çizgiler artı işareti görünümdedir. Thoma lamında ortadaki
kesim de bir oluklu ayrılmış, böylece ikisi üzerinde de sayım yapılabilen iki ayrı kamara
oluşturulmuştur.

Thoma lamı

Artı işaretli bölümün ortasında kenarları 1 mm olan bir kare çizilmiştir. Bu karenin kenarları
20 eşit bölüme ayrılarak 400 küçük kare oluşturulmuştur. Dolayısıyla küçük karelerin bir kenarının
uzunluğu 1/20 mm olduğundan alanı 1/400 mm2, lamel kapatıldığında yüksekliği
0,1 mm olduğundan bir küçük kare prizmanın hacmi de 1/400 mm3 olmaktadır. Ayrıca Thoma
lamında gerek soldan sağa gerekse yukarıdan aşağıya 1., 6., 11 ve 16 küçük karelerin ortalarında
bir cizgi çekilerek içlerinde on altı küçük kare bulunan orta büyüklükte 16 kareye ayrılmıştır.

Sayma Lamının Hazırlanması:
Sayımın güvenirliliği açısından, sayma kamaralarının doğru hazırlanması önem
kazanmaktadır. Thoma lamının hazırlanmasında önce lam ve lamel temizlenir. Lam yatay bir
durumda tutulurken ortasına ve bir uzun kenara yakın olarak üzerine lamel konur, İşaret
parmakları altta, baş parmakları üstte olacak şekilde baş parmaklarla yanlara ve ileri doğru hafif
basınç yapılarak lamel sayma lamını ortasına doğru itilerek, lam ve lamelin yapışması sağlanır.
lamelin iki kenarında Newton renk çizgileri (hareleri) görülünceye kadar bu işlem devam edilir.

Newton renk çizgileri

Newton renk çizgilerinin her iki kenarda oluşması lam ile lamel arasında kalan yüksekliğin 0.1 mm
olduğun ve sayma lamını n usulüne uygun olarak hazırlandığını gösterir.

SULANDIRMA PİPETLERİ

Kanın sulandırılması ve karıştırılmasında kullanılır. Bu nedenle karıştırma pipeti adını da alırlar.
Cam bölüm de kapillar ve balon olmak üzere iki kısımdan kuruludur.

Alyuvar pipeti: Kapillar kesimin hacmi, balonun yüzde biri kadardır. kapillar kesim on eşit parçaya
ayrılarak ortasına “0,5”, “1”, üst kesimine “1” sayısı, balonun üst kesiminde ise “101” sayısı
işaretlenmiş olup balon kısmında karıştırmayı sağlamak üzere kırmızı bir boncuk taşır.

Akyuvar pipeti: Kapillar kesimin hacmi, balonun onda biri kadardır. Kapillar kesim üzerinde “0,5”
ve “1, balonun üst kesiminde ise “11” sayısı işaretlenmiş olup, yine kısmında karıştırma işlemine
yardımcı olmak üzere balon kısmında beyaz bir boncuk taşır.

SULANDIRMA ERİYİKLERİ
Sulandırma eriyikleri kanı sulandırarak sayımı kolaylaştırmak, sayım alanını boşaltmak için sayımı
yapılacak hücrelerin dışındaki hücreleri yok etmek amacıyla kullanılır. Aynı zamanda bu eriyikler
sayımı istenen kan hücrelerine zarar vermemeli ve normal biçimlerini bozmamalıdır. Bu amaca
yönelik olarak genellikle alyuvar sayımında Hayem Eriyiği, akyuvar sayımında Türk Eriyiği,
trombosit sayımında Rees Ecker Eriyiği, Kanatlı hayvanlarda alyuvar, akyuvar, trombosit
sayımlarında ise Natt‐Herrick Eriyiği kullanılmaktadır. Alyuvar sayımında serum fizyolojik de
sulandırma eriyiği olarak kullanılabilir. Sulandırma eriyiklerinin bileşimleri aşağıda verilmektedir.

Hayem Eriyiği
Sodyum Sülfat
Cıva Klorür
Sodyum Klorür
Distile Su

10 g
2.5 g
5g
1000 ml

Türk Eriyiği
Buzlu Asetik Asit
Jansiyan Menekşesi (%1)
Distile Su

10 ml
10 ml
1000 ml

Rees Ecker Eriyiği
Sodyum Sitrat
Parlak Krezil Mavisi
Formaldehid (% 40)
Distile Su

38 g
1g
2 ml
1000 ml

Natt‐Herrick Eriyiği
Sodyum klorür
Sodyum sülfat
Disodyumfosfat di hidrat
Monopotasyum fosfat
Metil viyolet
Formalin (%37)
Distile su

3,88 g
2,50 g
2,91 g
2,25 g
0,10 g
7,50 ml
1000 ml

ALYUVAR SAYIMI
Kullanılan Araç ve Gereçler:






Mikroskop
Thoma lamı ‐ lamel
Alyuvar sulandırma pipeti
Mikro‐pipetör
Hayem eriyiği

Mikropipetöre takılmış alyuvar pipeti

Deneyin Yapılışı:
Pipetin ucu kana daldırılarak mikropipetör yardımıyla pipetin “0.5” çizgisine kadar kan
çekilir. Ucundaki kan bulaşığı gazlı bezle silinir. Pipet dik bir şekilde hayem eriyiğine daldırılır ve
“101” çizgisine kadar çekilir. Böylece kan 200 kez sulandırılmış olur.
Pipet mikropipetörden yatay vaziyette dikkatlice ayrılır ve pipetin iki ucu baş ve orta
parmaklar arasında tespit edilerek içten dışa doğru 3‐5 dakika sallanır. Böylelikle kan ile
sulandırma sıvısının karışması sağlanır.
Pipetin kapillar kesiminde sadece sulandırma sıvısı bulunduğundan ilk birkaç damla kan
atılır. Pipet 45° eğik tutularak, lam ile lamelin birleştiği yere dokundurulur. Kapillarite özelliği ile
sayma kamarası kanla dolar.
Lam mikroskobun preparat tablasına konur. Alyuvarların çökmeleri için 1‐2 dakika
beklenir.
Hücrelerin Sayılması:
Önce küçük büyültme ile alyuvarların homojen bir biçimde dağılıp dağılmadıkları kontrol
edilir. Yer yer birikmeler varsa, lam yeniden hazırlanarak doldurulur. yayılma istenen biçimdeyse,
orta büyütme ile sol köşeden sayıma başlanır. Sayım dördü köşede, biri de ortada olmak üzere 5
orta karede gerçekleştirilir. Yani hacmi 1/4000 μl olan küçük karelerden 80’inin içinde alyuvarlar
sayılır. Her bir orta kare sayılırken önce sol üst sıradan sağa doğru gidilir. sağ kenar sonuna
gelinince alt sıraya geçilerek bu kez sağdan sola doğru bir yol izlenir.

Alyuvar sayımında sayılacak kareler.

Orta karelerde kan hücreleri sayılırken izlenen yol.

Bir küçük karede alyuvar sayılırken de karenin içindekiler ve birbirine komşu iki kenar
üzerine rastlayan hücreler sayıma dahil edilir. Örneğin sağ ve üst kenar üzerindekiler sayılır, sol ve
alt kenardakiler sayılmaz.

Küçük karelerde sayım ( sayılanlar ve sayılmayanlar).

Hesaplama:
Sayımın ilkesi, bilinen hacimde ne kadar hücre bulunduğunu saptayıp, buradan 1 μl’deki miktarı
hesaplamaktır. Yani hacmi 1/4000 μl olan küçük kare prizmalardan birindeki alyuvarı sayıp, bunu
4000’le ve sulandırma oranıyla çarparak 1 μl’deki alyuvar sayısı bulunabilir. Ancak her küçük
karedeki dağılım aynı olmadığından gerçeğe yakın bir değer hesaplama açısından aşağıdaki
formülden yararlanılır.
Alyuvar sayısı / μl

=

Alyuvar sayısı / μl

bulunan hücre aded (a) x sulandırma oranı x 4000
sayılan küçük kare aded

=

Alyuvar sayısı

a x 200 x 4000
80

=

a x 10.000 / μl

Dolayısıyla 5 orta kare yani 80 küçük karedeki alyuvar sayısını 10.000 rakamı ile çarpmak
bize μl’deki alyuvar sayısını verecektir.
Türlere göre normal alyuvar sayılarını föyün arkasındaki referans değer tablosunda
bulabilirsiniz.
Alyuvar sayısının normal değerinden fazla olması polisitemi, normalden az olması anemi
diye isimlendirilir. Polisitemi yüksek yerlerde oturanlarda, alveoler hiperventilasyonda kronik
akciğer yetmezliğinde, doğuştan kalp hastalarında,
kanda
methemoglobin
ve
karboksihemoglobin artmasında görüldüğü gibi, kobalt, mangenez, cıva, demir, arsenik, dijital,
nikotin ve kafein gibi bazı kimyasal madde ve ilaçların etkisi ile de meydana gelebilir.

AKYUVAR SAYIMI
Kullanılan Araç ve Gereçler:






Mikroskop
Thoma lamı ‐ lamel
Akyuvar sulandırma pipeti
Mikro‐pipetör
Türk eriyiği

Deneyin Yapılışı:
Deneyin yapılışı alyuvar sayımındaki gibidir, ancak kullanılan pipetler farklı olacağından
rakamlar değişecektir. Pipetin ucu kana daldırılarak mikropipetör yardımıyla pipetin “1” çizgisine
kadar kan çekilir. Ucundaki kan bulaşığı gazlı bezle silinir. Pipet dik bir şekilde Türk eriyiğine
daldırılır ve “11” çizgisine kadar çekilir. Böylece kan 10 kez sulandırılmış olur.
Pipet mikropipetörden yatay vaziyette dikkatlice ayrılır ve pipetin iki ucu baş ve orta
parmaklar arasında tespit edilerek içten dışa doğru 3‐5 dakika sallanır. Böylelikle kan ile
sulandırma sıvısının karışması sağlanır.
Pipetin kapillar kesiminde sadece sulandırma sıvısı bulunduğundan ilk birkaç damla kan
atılır. Pipet 45° eğik tutularak, lam ile lamelin birleştiği yere dokundurulur. Kapillarite özelliği ile
sayma kamarası kanla dolar.
Lam mikroskobun preparat tablasına konur. Hücrelerin çökmeleri için 1‐2 dakika beklenir.

Hücrelerin Sayılması:
Önce küçük büyültme ile akyuvarların homojen bir biçimde dağılıp dağılmadıkları kontrol
edilir. Yer yer birikmeler varsa, lam yeniden hazırlanarak doldurulur. Yayılma istenen biçimdeyse,
alyuvar sayımında olduğu gibi hücreler sayılır. Akyuvar sayımından farklı olarak thoma lamındaki
üçlü çizgiler göz önünde bulundurulmaksızın bir büyük kare üzerine düşen tüm kareler, yani 400
küçük karenin tamamı sayılır ve aşağıdaki formülden yararlanılarak μl’deki akyuvar sayısı
hesaplanır.

Akyuvar sayısı / μl

=

Akyuvar sayısı / μl

bulunan hücre aded (a) x sulandırma oranı x 4000
sayılan küçük kare aded

=

Akyuvar sayısı

a x 10 x 4000
400

=

a x 100 / μl

Türlere göre normal akyuvar sayılarını föyün arkasındaki referans değer tablosunda
bulabilirsiniz.
Akyuvar sayısının normal değerlerden yüksek olmasına lökositöz, düşük olmasına lököpeni
adı verilmektedir.Bakteriyel enfeksiyonlarda lökositöz gözlenirken, viral kökenli enfeksiyonlarda
lökopeni görülmektedir. Apandisist pnömoni, lösemi, tonsilit, menenjit, abseler, romatizma,
eritroblastozis fetalis, şarbon, kolera, osteomyelit ve ortakulak iltihabı lökositoza neden olan
hastalıklardır. Tifo, brüsellozis, enfeksiyöz hepatit, karaciğer sirozu ve paratifo da lökopeni
oluşturan hastalıklardır.

KAN PULCUKLARI / TROMBOSİT SAYIMI
Kullanılan Araç ve Gereçler:








Mikroskop
Thoma lamı ‐ lamel
Alyuvar sulandırma pipeti
Mikro‐pipetör
Rees‐Ecker eriyiği
Petri kutusu
Filtre kağıdı

Deneyin Yapılışı:
Pipetin ucu kana daldırılarak mikropipetör yardımıyla aynen eritrosit sayımında olduğu gibi
pipetin “0,5” çizgisine kadar kan çekilir. Ucundaki kan bulaşığı gazlı bezle silinir. Pipet dik bir
şekilde Rees‐Ecker eriyiğine daldırılır ve “101” çizgisine kadar çekilir. Böylece kan 200 kez
sulandırılmış olur.
Alyuvar sayımında olduğu gibi kan ve sulandırma sıvısı 3‐5 dakika karıştırılıp, ilk birkaç
damlası atıldıktan sonra önceden hazırlanmış Thoma lamının sayma kamaralarının her ikisinde
lam ile lamelin birleştiği yere pipet 45° eğimle dokundurulur. Kapillarite özelliği ile sıvı sayma
kamarasının her iki tarafına yayılır. Daha sonra thoma lamı içine ıslak filtre kağıdı döşenmiş,
rutubetli bir petri kutusuna yerleştirilir. Böylelikle kan hücrelerin kümelenmesi engellenmeye
çalışılır. Trombositlerin çökmesi için 15 dakika beklenir.

Hücrelerin Sayılması:
Thoma lamının her iki sayma kamarasındaki tüm hücreler yani her iki büyük kare üzerine
düşen toplam 800 küçük karedeki trombositler sayılır.
Trombos t sayısı / μl

=

bulunan hücre aded (a) x sulandırma oranı x 4000
sayılan küçük kare aded

Trombos t sayısı / μl

=

a x 200 x 4000

Akyuvar sayısı

800

=

a x 1000 / μl

Türlere göre normal trombosit sayılarını föyün arkasındaki referans değer tablosunda
bulabilirsiniz.
Trombosit sayısı, türlere göre genç ve yetişkinler arasinda değişiklik gösterir. Kuzu ve
buzağılarda yetişkinlerden daha fazla, genç köpeklerde ise yetişkinlerden azdır. Yeni doğmuş
insanlarda yetişkinlerde önemli ölçüde azdır. Üç ay içinde erişkinlerdeki değere ulaşır.
Kan pulçukları sayısının artmasına trombositemi ya da trombositoz azalmasına
trombopeni ya da trombositopeni denir.
Sindirim sırasında, şiddetli egzersizlerde, yüksek yerlerde oturma halinde, gebelikte,
kanamalarda, polisitemide ve splenektomi de sayıları yükselir. Yeni doğan çocuklarda,
menstruasyon sırasında, rontgen ışını uygulamasında, benzol ve salvarsan zehirlenmelerinde
sayıları azalır.
Patolojik olarak insanlarda polisitemia vera’da, kronik miyelositik lösemi, hemolitik anemi,
demir eksikliği anemisi ve tüberkülozda trombosit sayısı artmasına karşın, trombositopenik
purpura, aplastik anemi, pernisiyöz anemi, akut ve kronik lenfosit lösemisi, akut romatizma, difteri
gibi hastalıklarda sayıları azalır.

SÜRME KAN FROTİSİ YAPIMI ve BOYANMASI
Bazı kan hastalıklarında lökosit formülü ile tanı konabildiği gibi, bazılarında da hücrelerin
morfolojik değişiklikleri tanıda yardımcı olur. Bunun dışında malaria, leishmania gibi kan
parazitlerinin eritrositler içinde veya hücreler arasında görülmesiyle de tanıya gidilir.
Froti Yapımı
Kullanılan Araç ve Gereçler:



Lam ‐ lamel
Kan

Deneyin Yapılışı:
Üzerine kan yayılacak lam sol elin baş ve işaret parmakları arasında tutularak üzerine
mercimek büyüklüğünde bir damla kan alınır. Kan lamın işaret parmağı ile tutulan ucundan
yaklaşık 2 cm uzaklıkta ve lamın ortasına alınmalıdır. Sağ elin baş ve işaret parmakları arasında
tespit edilen lamel lamla 45°’lik bir açı yapacak şekilde kan damlasının biraz önüne konur ve geriye
çekilerek kanla teması sağlanır. Kanın temas kenarı boyunca yayılması beklendikten sonra, lamel,
lam üzerinde ileri doğru sürülerek froti yapılır ve havada kurutulur.

İyi bir froti ince ve homojen olmalı, üzerinde yer yer kesiklikler veya toplanmalar
bulunmamalı, yayılmış kan lamın ucunda dantelalı bir şekilde sona ermeli ve froti normal
uzunlukta olmalıdır.

Kan Frotilerinin Boyanması
Kan frotilerinin tespiti ve boyanması çeşitli yöntemlerle yapılabilir. Ancak biz
uygulamalarımızda içinde tespit edici madde de bulunan May‐Grünwald ve Giemsa boyası ile May
Grünwald‐Giemsa Karışık Boyama Yöntemini kullanacağız.
Kullanılan Araç ve Gereçler:









Giemsa ana eriyiği
May Grünwald boyası
Ölçü silindiri
Damlalıklı şişe veya damlalık
Küvet ya da köprü
Distile su
Çalar saat
Pipet

Deneyin Yapılışı:
Pappenheim’in panoptik boyama yöntemi adını da alan bu karışık boyamada önce ana
eriyikten Giemsa boyası hazırlanır. Bu amaçla eğer köprü üzerinde yatay boyama yapılacaksa her
froti için 5 ml, eğer küvette boyama yapılacaksa lamların üzerini kaplyacacak kadar boya
hazırlanır. Boya miktarı kadar distile su, ölçü silindirine konur, üzerine her 1 ml’ye bir damla
hesabıyla Giemsa ana eriyiği damlatılır. Her damlayışta sol elden tutulan ölçü silindir bilekten
sallanarak damlanın su ile karışması sağlanır ve böylelikle Giemsa boyası hazırlanmış olur.
Havada kurutulmuş froti köpür üzerine üst yüzü yukarı gelecek biçimde ya da küvet içine
üst yüzleri aynı yöne bakacak şekilde dizilir. Köprü üzerindeyse frotilerin üzerlerine bir pipet
aracılığıyla lamın üzerini dolduracak ve üste doğru kubbe yapacak miktarda (genellikle 5 ml) May
Grünwald boyası dökülür, küvette boyama yapılacaksa küvet May‐Grünwald ile doldurulur. 3‐5
dakika beklenir. Süre bitiminde lamlar yıkanır ve üzerlerine distile su konarak (ya da distile su
içeren küvete alınarak) bir dakika beklenir. Distile su dökülür, üzerine önceden hazırlanmış olan
Giemsa boyası dökülerek (ya da Giemsa içeren küvete alınarak) 20 dakika beklenir. Boya dökülür,
distile su ile yıkanır ve havada kurutularak froti hazırlanmış olur.

FORMÜL LÖKOSİT (AKYUVAR FORMÜLÜ)
Akyuvar sayısının arttığı her olayda, genel artışa akyuvarların bütün çeşitleri aynı oranda
katılmaz. Bu nedenle akyuvar tiplerinin yüzde oranlarının belirlenmesi, yani akyuvar formülü,
çeşitli hastalıklarda ayırt edici tanıya yardımcı bir muayene bulgusu olarak kullanılır.
Akyuvar tiplerinin yüzde oranları insan ve hayvanlarda farklıdır. İnsanlarda en fazla
bulunan akyuvar çeşidi nötrofil olup, bu sırasıyla lenfosit, monosit, eozinofil ve bazofil izler. İnsan,
tek tırnaklı (at, merkep, katır), köpek ve kedi kanları nötrofiller iken, ruminant (sığır, koyun, keçi),
tavşan, kobay ve balık kanları lenfositer karakter gösterirler. Genel olarak hayvanlarda genç
yaşlarda kan tablosu lenfositer karakterdedir. İnsanlarda ise granüllü akyuvarların sayısı
ihtiyarlıkta artmakta olup, çocuklarda ve erkeklerde, büyüklere ve kadınlara oranla daha fazladır.
Boğmaca enfeksiyoz hepatit, kabakulak, kızamıkcık, kronik tüberküloz, malta humması,
akut enfeksiyonların iyileşme dönemi ve lenfatik lösemilerde lenfosit sayıları artar yani lenfositoz
görülür. Hodgkin hastalığında, kortikosteroid tedavisinde ise lenfositlerin sayısı azalır yani
lenfopeni görülür.
Lösemiler, tetrakloretan zehirlenmesi, birçok protozoa enfeksiyonları (sıtma
tripanosomiasis) tifus gibi riketsia enfeksiyonları, bakteriyel endokardit, tüberküloz ve bruselloz
gibi bazı bakteriyel enfeksiyonlar, kronik enterit, sarkodiozis ve romatoid artrit gibi hastalıklarda
monositoz görülür. Formül lökositte monosit yüzdesi % 10’u aşar.
Polisitemi, kronik myeloid lösemi, kronik hemolitik anemi, kronik sinüzit, su çiçeği, çiçek,
miksödem gibi hastalıklarda ve yapancı protein enfeksiyonlarında bazofillerin yüzdeleri yükselir.
Hipertiroidizm, gebelik, rontgen tedavisi, kemoterapi, glikokortikoid uygulamalarından sonra ve
enfeksiyonların akut dönemlerinde ise dolaşımdaki bazofillerin sayısı azalır.
Bronşial astım, saman nezlesi, ürtiker, kemoterapi gibi allerjik hastalıklarda, parazit
enfeksiyonlarında, bazı deri hastalıklarında, polisitemi, pernisiyöz anemi, Hodgkin hastalığı gibi
bazı hematopoetik hastalıklar ve radyasyon uygulamasından sonra ve fosforla olduğu gibi bazı
zehirlenmelerde eozinofillerin sayıları artar yani eozinofil görülür.
Kullanılan Araç ve Gereçler:




Mikrsokop (100’lük objektif)
Boyanmış sürme kan frotisi
İmmersiyon yağı

Sayma işini kolaylaştırmak amacıyla önceden aşağıdaki gibi bir tablo hazırlanır.

Granülositler
Nötrofil
Çubuk
Parçalı
çekirdekli Çekirdekli

Eozinofil

Agranülostiler
Bazofil

Lenfosit

Monosit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Toplam
Boyalı froti mikroskobun preparat tablasına yerleştirilir. Küçük büyültme ile kan
hücrelerinin dağılımı incelenir. Yayılma düzenli ise immersiyon objektifi ile incelenmeye başlanır.
Bunun için frotinin uç kısmında kanın ince yayıldığı bir nokta seçilerek bir damla immersiyon yağı
damlatılır ve immersiyon objektifi yağa daldırılır. Bu noktadan başlayarak aşağıdan yukarıya doğru
çıkılır, diğer kenara gelince bir iki mikroskop sahası sola kaydırılır ve tekrar yukarıdan aşağıya
doğru bir yol izlenir.

Her sahada görülen akyuvar çeşitleri çizelgede ait oldukları bölüme bir düz çizgi halinde
kaydedilir. Birinci sırada kaydedilen akyuvarların toplamı 10 olunca, alt sıraya geçilir. Böylelikle on
yatay aralığın tümü onar akyuvarla doluncaya kadar sayıma devam edilir. Böylelikle 100 akyuvar
sayılmış ve çeşitlerine ayrılmış olur. Bir akyuvar çeşidinin yüzde miktarı o bölüme rastlayan
sayıların toplanmasıyla belirlenir.

KANDA HEMOGLOBİN MİKTARININ SAPTANMASI
Alyuvarlar içerdikleri hemoglobinle oksijen ve karbondioksit gibi kan gazlarının taşınması
ile yükümlü olduklarından işlevlerini sürdürmeleri da kapsadıkları hemoglobin miktarları ile yakın
ilişkilidir. Bu nedenle eritrositer dizi hastalıklarının tanısında kandaki hemoglobin
konsantrasyonunun bilinmesi önem kazanmaktadır. Böylece çeşitli patolojik bozukluklarda kanda
hemoglobin miktarının saptanması tanı için ölçü oluşturmaktadır.
Kanda hemoglobin miktarını saptamak için çeşitli yöntemler vardır. bunların başlıcaları, renk
karıştırılmasına yönelik “ Kolorimetrik Yöntemler” , kandaki demir konsantrasyonunun
saptanmasına ilişkin “ Ferrometrik Yöntemler ” ve kandaki oksijen ve karbondioksit miktarının
belirlenmesi esasına yönelik “ Gazometrik Yöntemler” ‘ dir. Ayrıca fotometrik , spetrofotometrik
ve elektronik yöntemlerle de kanda hemoglobin miktarını saptamak olasıdır. Biz
uygulamalarımızda kullanımdaki kolaylığı açısından kolorimetrik yöntem esasına dayanan Sahli
Yöntemi ile kanda hemoglobin miktarı saptamayı yeğlemekteyiz.

SAHLİ YÖNTEMİ İLE KANDA HEMOGLOBİN MİKTARININ SAPTANMASI
İlke: Belirli hacimdeki kanı 1/10 N HCl çözeltisi ile karıştırmak suretiyle alyuvarları hemolize eder
, hemoglobini serbest hale geçirmek ve böylece oksijenle birleştiğinde rengi değişen hemoglobini
stabil bir rengi olan hemin klorür eriğine dönüştürerek standart bir çubuğun rengi ile
karşılaştırmaktadır.
Kullanılan Araç ve Gereçler:







Sahli hemometresi
Pastör pipeti ve puar
Damlalıklı pipet
1/10 N HCl çözeltisi
Distile su
Kan

Sahli Hemometresi Kolorimetre ,20 μl ’
lik kan alma pipeti ,hemoglobin tüpü,
saf su damlatmak için bir damlalık,
çözeltiyi karıştırmak için bir cam
bagetten kuruludur.

Kolorimetre arkada beyaz bir camla kaplı olup, önde
yan yana üç oyuğa sahiptir. yanlardaki iki oyuğa koyu sarı
standart cam çubuk yerleştirilmiştir. Ortadaki oyuğa ölçüm
sırasında hemoglobin tüpü konur.
Hemoglobin tüplerinden bazıları yüzde hemoglobin
miktarını gösterdiğinden 0’dan veya 160’a kadar
derecelenmiştir. Diğer tüpler ise 100 ml kandaki hemoglobin
miktarını gram cinsinden vermek üzere 2’den 22 ya da 24’e
kadar derecelenmiştir. Bir takım tüpler ise her iki
derecelenmeyi bir arada taşıyan yuvarlak tüplerdir. Nitekim
bizin kullandığınız tüpler her iki derecelenmeyi
taşımaktadırlar.

Deneyin Yapılışı:
Dereceli tüpteki g/dl sıkalasının en altında yer alan “2” çizgisine kadar pastör pipet ile 1/10
N HCl çözeltisi konur. Hempoglobin pipeti alınmış olan kana daldırılarak pipetin 20 μl’lik işaretli
kısmına kadar kan çekilir. Pipetin ucundaki kan bulaşığı filtre kağıdı ile temizlenir. Hemoglobin
tüpüne daldırılarak kan asit içine üflenir. Karışım birkaç kez daha pipete emilip, üflenerek pipetteki
kan bulaşığı asit içine tamamen boşaltılır. Bir dakika beklenir. Böylece başlangıçta koyu kırmızı
olan sıvının rengi hemin klorüre özgü koyu kahverengiye dönüşür ve hemolizden ötürü
saydamlaşır. Bundan sonra tüpe damlalıkla damla damla saf su eklenir ve her damladan sonra
bagetle karıştırılarak çözeltinin rengi yanlardaki standart çubuklarla karıştırılır. Renkler birbirine
eşit oluncaya değin bu işlem sürdürülür. Renkler eşit olunca kolorimetre göz düzeyine kaldırılarak
çözeltinin üst sınırı düzeyinde g/dl cinsinden hemoglobin miktarı okunur.
Genellikle sahli hemometrelerinde hemoglobin tüplerindeki % cinsinden derecelendirme,
sağlıklı insan kanlarının 100 ml’sindeki 16 gr. hemoglobin miktarı % 100 kabul edilerek yapılmıştır.
Bu nedenle insanlarda tüpten doğrudan okumak yeterliyken hayvan türlerinde normal
hemoglobin miktarlarının değişik olması nedeni ile % cinsinden yapılan ölçümler normale göre
yüzde miktarını göstermez. Bu amaçla hemoglobinmetrede okunan %’lik rakam o hayvan türü
için normal kabul edilen yüzde hemoglobin miktarına bölünüp, sonuç 100 ile çarpılarak
hemoglobin miktarı hesaplanır
Türlere ait normal hemoglobin miktarları föyün arkasında bulunan referans değer tablosunda
verilmiştir.

Hemoglobin miktarı deniz düzeyinden yüksekliğe, ırka, cinsiyete, yaşa, bireye ve çevre
koşullarına göre değişiklik gösterir.
Hemoglobin miktarının normalden yüksek olmasına hiperkromi, normalden az olmasına
ise hipokromi (oligokromi) adı verilir. Polisitemide, dehidratasyonda, siyanozlu kalp
hastalıklarında yüksek yerlere çıkanlarda hiperkromi, anemilerde ise hipokromi görülür.
Bazı kan hastalıklarının tanısında ve özellikle anemilerin ayırıcı tanısında eritrosit sayısı,
hemoglobin konsantrasyonu ve hematokrit değerden bazı eritrositer parametrelerin
hesaplanması önem kazanmaktadır. Bu parametreler:
1.Renk indeksi: Tek bir eritrosite düşen hemoglobin miktarını göreceli olarak belirler. Normal
değerler insanda 0,85‐1.1 arasındadır. renk indeksi şöyle formüle edilebilir.
Rİ = Hemoglobin miktarlarının normale göre yüzdesi / Alyuvar sayısının normale göre yüzdesi
Pratikte kadın ve erkekte 100 ml kanda 14,5 g Hb ve 1 μl kanda 5x106 eritrosit %100 kabul edilerek
hesaplanır.
Örneğin Hb’i 12,6 g/100 ml, eritrosit sayısı 4,9 x 106 μl olan kan örneğinde renk indeksini
hesaplayalım:
% Hb = (12,6 x 100) / 14,5 = 86.9
% Eritrosit = (4,9 x 106) x 100 / (5 x 106) = 98
Rİ = 86,9 / 98 = 0,89

2.Tek eritrosit ortalama hemoglobin değeri (MCH): Renk indeksi ancak tek bir eritrositteki
hemoglobinin göreceli miktarını gösterdiğinden, bazı durumlarda hemoglobinin mutlak değerinin
bilinmesi gerekir. Bu nedenle MCH hesaplanır. Normalde bu değer 29 pikogram’dır (1 pg = 10‐12
g).
MCH (pg) = [ Hb (g/100 ml) x 10 ] / Eritrosit sayısı (μl’de milyon)
Örneğin renk indeksini hesaplamada kullandığımız kan örmeğini alırsak, Hb miktarı 12,6 g/100 ml
eritrosit sayısı 4.9 x106/μl olduğuna göre
MCH = (12,6 x 10) / 4,9 = 25,7 pg olur.
MCH artması pernisiyöz anemilerde, azalması ise demir eksikliği anemilerinde görülür.

3.Ortalama eritrosit Hb konsantrasyonu (MCHC): Bu değer özellikle anemilerin
sınıflandırılmalarında önem taşır. Eritrositlerdeki Hb konsantrasyonu % 32‐36 arasında değişim
gösterip, normal ortalama değer % 35 olarak kabul edilir. 100 ml eritrosit hacminde bulunan
hemoglobin bu sınırlar arasında ise eritrositler normokrom, bu değerin altında hipokrom,
üzerinde ise hiperkrom olarak nitelendirilir.
MCH konjenital hemolitik anemide artar, demir noksanlığı anemilerinde azalır. MCHC aşağıdaki
formülden hesaplanır.
(%) MCHC =[Hb (g/100 ml kan) x 100] / 100 ml kanda eritrosit hacmi (% hematokrit)
Örneğin ölçüm yapılacak kanın hemoglobin miktarı 12,6 g/100 ml, hematokrit değeri % 45 olarak
bulunmuşsa:
MCHC = [12,6 x 100] / 45 = % 28 olur.
4.Eritrosit ortalama hacmi (MCV): Bu değer eritrositlerin ortalama hacmini gösterir. Ortalama
eritrosit hacmi, kanın hematokrit değeri ve eritrosit sayısından şu formüle göre hesaplanır ve μ3
olarak ifade edilir.
MCV (μ3) = [Hematokrit değer (%) x 10] / Eritrosit sayısı (μl’de milyon)
Normal değerler 78‐94 μ3 ‘ dür. MCV bu değerler arasında ise normosit, daha büyükse makrosit,
bu değerlerden düşükse mikrosit adını alır. MCV demir noksanlığı anemilerinde azalır. Pernisiyöz
anemide artar.
Örneğin ölçüm yapılacak kanın hematokrit değeri % 45, alyuvar sayısı 4,9 x 106 μl’ ise;
MCV = [45 x 10] / 4,9 = 91 μ3 olur.

HEMATOKRİT DEĞER
Hematokrit değer, kan hücreleri hacminin kan hacmine oranıdır. Genellikle de 100 ml
kanda bulunan akyuvarların ml olarak hacmini gösterir.
Hematokrit değer bir makro yöntem olan Wintrobe yöntemi ve mikro yöntemlerle
saptanabilir. Her ikisinin ilkesi de aynıdır. İlke kanın şekilli elementlerini çöktürerek plazmadan
ayırmaktır. Biz uygulamalarımızda daha az kan gerektirdiğinden mikrohematokrit tekniğini
kullanıyoruz.
MİKROHEMATOKRİT YÖNTEM
Kullanılan Araç ve Gereçler:




Heparinli kapillar tüp (kırmızı uçlu)
Alev kaynağı / macun
Yüksek devirli hematokrit santrifüjü

Mikrohematokrit tüpler: 1,4 mm çapında, 75 mm uzunluğunda iki
ucu açık kapillar borulardır. İçleri heparin ile kaplanmıştır
Hematokrit santrifüjü: 24 adet kapillar tüp alabilen özel başlıklı ve
dakikada 13 bine devir yapan santrifüjdür.
Okuma Aracı (Nomogram): Pleksiglastan
yapılmış bir disktir. Tüm yüzeyinde içten
dışarıya doğru % 100 den sıfıra kadar
sıralanan çizgiler bulunur.
Deneyin Yapılışı: Kapilar tüpün ucu kana
daldırılarak kapillarite özelliği ile ¾’üne
kadar kanla doldurulur. Tüpün kansız ucu
alevde ısıtılarak ya da macuna iki kere
bastırılarak kapatılır. Çift olarak hazırlanan
tüpler hematokrit santrifüj tablasına kapalı
uçları dışı gelecek şekilde yerleştirilir. Böylelikle merkezkaç kuvvet
etkisiyle tüplerin içindeki kanın boşalmamamsı sağlanır.
Çalıştırılmadan önce tablanın kapağı yerleştirilip vidalanır. Tüpler 5
dakika santrifüj edildikten sonra santrifüjden çıkarılır.
Okuma: Kapillar tüpün kapalı ucunda bulunan kanın alt sınırı sıfır
çizgisine, plazmanın üst sınırı ise 100 çizgisine gelecek şekilde okuma
aracına yerleştirilir. Plazma ile hücrelerin birleştiği yerdeki sayı
okunur. Bu rakam 100 ml kanda bulunan alyuvar hacmini verir ve %
olarak ifade edilir.

Hematokrit değer, anemi ve polisitemi bulunup bulunmadığını, varsa derecesini
saptamada kullanılan bir tanı aracıdır.
Farklı hayvan türlerine ait normal hematokrit değerler föyün sonundaki referans değer
tablosunda yer almaktadır.

Deneyin
Santrifüj

Plazma
Lökositler
Kan pulcukları

Eritrositler

Normal

Azalmış

Artmış

ALYUVARLARIN OZMOTİK DİRENÇLERİ (OZMOTİK FRAJİLİTE)
Normal koşullarda plazmanın ozmotik basıncı alyuvarlarınkine eşittir. Bu nedenle plazma
ile alyuvarlar arasında su geçişi yoktur. Alyuvarlar %0,85’lik NaCl gibi izotonik eriyikler içinde biçim
ve yapılarını korudukları halde hipertonik ortamlarda su vererek büzülür ve hipotonik ortamlarda
su alarak şişerler. Hipotoni fazlaysa hemoliz meydana gelir. Normal olarak alyuvarların hipotonik
çözeltilere karşı dirençleri hayvan türüne göre değişir.
Klinik olarak ileri derecede hemoliz saptanan bir hastada bu durumun alyuvarların zar
dayanıklılığının azalmasından mı yoksa kanda bulunan hemolizinlerden mi (çeşitli zehirler,
bakteriyel, paraziter v.b. toksinler) meydana geldiğini saptamak için alyuvarların ozmotik
frajilitelerinin araştırılması gerekir.
İlke: Alyuvarların değişik derişimlerdeki hipotonik Sodyum Klorür (NaCl) çözeltileri içinde tutularak
meydana gelen hemolizin derecelerine bakılarak zar dayanıklılıklarının ölçülmesi esasına
dayanmaktadır.
Kullanılan Araç ve Gereçler:






Deney tüpleri (Hayvan türlerine gör değişen sayıda)
Tüp sehpası
1 cc’lik ince dereceli pipet
% 1’lik ve %0,85’lik NaCL çözeltileri
Saf su

Deneyin yapılışı:
Hayvan türüne göre değişen sayıdaki temiz ve kuru deney tüpleri tüpleri bir sehpaya yerleştirilir.
Tüpler soldan başlayarak numaralandırılır. Tüplere tabloda belirtilen miktarlarda NaCl çözeltisi ve
saf su konularak birbirinden % 0,02 kadar farklı derişimde hipotonik çözeltiler elde edilir.
Tüp No

% 1 NaCl (ml)

Saf su (ml)

NaCl Yoğunluğu (%)

1

0.64

0.36

0.64

2

0.62

0.38

0.62

3

0.60

0.40

0.60

4

0.58

0.42

0.58

:

:

:

:

14

0.38

0.62

0.38

15

0.85

0.15

0.85 (izotonik)

Tüplerin her birine birer damla taze kan damlatılır ve karışması için yavaşça çalkalanır. Laboratuar
ortamında (25°C) 2 saat bekletildikten sonra kontrol tüpünde hemoliz olup olmadığı araştırılır.
Hemoliz bulunmayan normal kan opak görünümlüdür. Hemoliz başladığında kanın opak rengi
saydamlaşmaya başlar ve hemolizin görülmeye başlandığı bu tüpteki çözeltinin tuz derişimi
minimal dayanıklılık olarak değerlendirilir. Hemoliz olan eritrosit sayısı arttıkça kanın rengi
saydamlaşır ve eritrositlerin tamamının hemoliz olduğu saydam kırmızı renkli ilk çözeltinin tuz
derişimi maksimal dayanıklılık olarak değerlendirilir.

KAN GRUPLARI VE ÇARPRAZ KARŞILKAŞTIRMA TESTİ
Kan gereksinimini doğuran birçok hastalıklarda, hastalara sağlamlardan kan verme fikri
uzun süre araştırıcıların ilgisini çekmiş ve bu konuda ilk girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanması da
onları çeşitli kan gruplarının var olduğu düşüncesine yöneltmiştir.
Kan grupları konusundaki ilk gelişme 1900 yılında Landatainer’in insan kanlarında A,B ve 0 tiplerini
ayırdetmesiyle başlamıştır. Günümüze değin bu konuda sürdürülen çalışmalar kan gruplarının kan
tranfüzyonlarında büyük önem taşımanın yanısıra, insan ırk gruplarının kökanlarinin
aydınlatılmasında ve adli tıpta doğan yavrunun babasını belirlemede kullanılabileceğini
göstermiştir. Hayvanlarda ise kan nakli insanlardaki kadar önem taşımaz. Ancak hayvanlarda kan
grupları tayini yeni doğan yavrunun babasını belirlemede, identik ve identik olmayan ikizlerin
ayırdedilmesi, freemartinlerin erken tanısı ve kan grupları ile verim özellikleri arasındaki ilişkilerin
incelenmesi yönünden önem taşımaktadır.
Landstainer ve daha sonraki araştırıcıların insanlarda AB0 sistemi adı verilen bir kan grubu
sistemi bulunduğu ve bu sisteme göre A, B, AB, 0 olmak üzere 4 kan grubu olduğunu ortaya
koymuştur
Kan Grubu
A
B
AB
0

Antijen (Alyuvar)
A
B
A&B
‐

Antikor (Serum)
β
α
‐
α&β

Tablodan da izlendiği gibi;
A grubu kanda: Alyuvarlarda A antijeni, serumda β antikoru
B grubu kanda: Alyuvarlarda B antijeni , serumda α antikoru
AB grubu kanda: Alyuvarlarda hem A hem de B antijeni vardır. Serumda antikor bulunmaz.
0 grubu kanda : Antijen bulunmaz. Serumda hem α hem de β antikoru vardır.
Görüldüğü gibi kan grupları alyuvarların taşıdığı
antijen tipine göre adlandırılır. 0 grubu kanda antien, AB
grubu kanda ise antikor bulunmaz. Kan transfüzyonlarında
aglütinasyona uğrayan, verilen kanın alyuvarı olduğuna göre,
0 grubu kan verilmesi halinde ,alyuvarlarında antigen
taşımadığından aglütinasyon şekillenmez. AB grubu kanda ise
her iki antijen de bulunduğundan, bu kan hiç antikor
taşımayan bir gruba yani yine AB grubu bir kana verilebilir.

Kural olarak her insana kendi kan grubunda kan nakli yapılır. Ancak şemadan da
anlayacağımız gibi 0 grubu her kan grubuna verildiği için genel verici, AB grubu ise her gruptan
alabildiğinden genel alıcı olarak isimlendirilir. Son zamanlarda bu 4 ana grubun da alt gruplara
ayrıldığı, örneğin A1 , A2 gibi grupların varlığı anlaşılmıştır. Ayrıca M,N,S,P Lewis kan grupları da
ortaya çıkarılmıştır. Ancak 4 ana grup kadar öneme sahip değillerdir.
Bir insana uygun olmayan bir gruptan kan verilirse aglutine olan alyuvarlar küçük damarları
tıkayarak önemli bozuklara yol açar. Vücudun çeşitli yerlerinde ürpertici ağrılar ,hızlı fakat zayıf
nabız ,aglutine alyuvarlarda hemoglobinin idrara geçmesiyle hemoglobinurie, bazenda
böbreklerin işlevlerini sürdürememeleri nedeniyle oluşan anuri bulguları sonucu kaçınılmaz
olarak ölüm şekillenir.
Rh Faktörü
AB0 sistemi göz önüne alınarak yapılan kan transfüzyonlarında yine şiddetli reaksiyonlar
görülmüş ve A ve B reseptörlerine göre yapılan gruplandırmanın yetersiz olduğu anlaşılmıştır.
Landstainer ve Wiener tarafından Rhesus maymunları üzerinde yapılan araştırmalarda, oluşan
bozuklukların Rhesus maymununun kanında bulunan faktörden ileri geldiği anlaşılmış ve bu
maymunun adının ilk iki harfi alınarak bu faktöre Rh faktörü adı verilmiştir.
Rh faktörü için hazırlana serumun insanların %15’inde etki yapmadığı , %85’inde ise aglütinasyon
oluşturduğu görülerek etkilenmeme durumu Rh (‐) ,aglütinasyon oluşturması da Rh (+) diye
tanımlanmıştır.

ÇAPRAZ UYUM TESTLERİ
Kan transfüzyonu hastalıkların tedavisinde, acil müdahalelerde hayat kurtarıcı ve tedavi
sürecinde zaman kazandırıcı olarak pratikte yer almaktadır. İnsanda olduğu gibi evcil hayvanlarda
da farklı kan grupları bulunmaktadır. Köpekte 13, kedide 3, atlarda ise 19 farklı antijen, koyunda
6, tavukta 7 kan grubu sistemi, sığırda 11 kan grubu sistemi içinde 70 civarında kan grubu
saptanmıştır. Dolayısıyla kan transfüzyonu yapılacağı durumlarda hastanın kan grubunun
bilinmesi gerekmektedir aksi taktirde insanlarda olduğu gibi bazı transfüzyon reaksiyonları
oluşabilir. Sığırda kan transfüzyonu yapılması çok sayıda özel antikorlu test serumuna gereksinim
olduğu için ekonomik değildir.
Kan transfüzyonu yapılacak hastaya alıcı (recipient), kan veren sağlıklı havyana da verici
(donor) denmektedir. Kan nakline başlamadan önce, alıcı ve verici bireyler arasında mutlaka kan
uyuşmazlılığının olup olmadığı tespit edilmelidir. Nitekim uyumsuz kan nakilleri hemolitik
reaksiyonlara neden olmaktadır. Reaksiyonlar immun ve non‐immun olarak ikiye ayrılmakta ve
ateşten ölüme kadar (hemoglobinemi, hemoglobinüri, taşikardi, yorgunluk, kusma, kas
tremorları, kollaps) değişen semptomlara yol açabilmektedir.

Köpeklerde 13 farklı kan grubu belirlenmiş, bunlardan 8 tanesi uluslararası standartlarda
tanımlanmıştır. İsimlendirme Köpek Eritrosit Antijeni (Dog Erithrocyte Antigene) şeklinde
yapılmaktadır. Bunlardan DEA‐1.1, DEA‐1.2, yüksek antijenik özelliğe sahip olduklarından ikinci
transfüzyon sırasında reaksiyonlara yol açabilmektedir. DEA‐7’nin antijenik özelliği olduğu henüz
tartışmalıdır.
Kedilerde ise, AA – AB – BB kan grupları vardır ve kan uyuşmazlığı durumunda köpeklerin aksine
birinci transfüzyonda şiddetli hemolitik reaksiyonlar meydana gelmektedir.
İlke:
Hayvan kan grupları ayırımı özel kitler aracılığıyla veya laboratuvar koşullarında yapıla
bilmektedir. Ancak Çapraz Uyum Testleri ile kısa zamanda alıcı ve vericinin kanları arasında
uyuşmazlığın olup olmadığı tespit edilmektedir. Çapraz uyum testleri, transfüzyon sırasında ve
sonrasında oluşabilen;





Transfüzyon reaksiyonlarını önlemek
Aktarılan eritrositlerin (RBC) yaşam sürelerinin en uzun düzeyde tutulmasını sağlamak,
İkinci transfüzyonda hastanın duyarlı olduğu kan grubundan nakilleri önlemek,
Neonatal izoeritrolizisi önlemek,

amacıyla yapılmaktadır.

Çapraz uyum testi serolojik bir test olup, alıcıda önceden şeklenmiş bir duyarlılığının
(sensitizasyon) ve alıcı veya vericide kendiliğinden şekillenen antikorların varlığı tespit
edilmektedir.
Bu test majör ve minör olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
1. Majör çapraz uyum: Alıcı plazmasında, verici hücrelerine karşı antikor olup olmadığını
göstermektedir.
2. Minör çapraz uyum: Verici plazmasında, alıcı hücrelerine karşı antikor olup olmadığını
göstermektedir.
Kullanılan Araç ve Gereçler:







4 adet EDTA’lı kan toplama tüpü
Alıcı ve vericinin kan örnekleri
Satrifüj cihazı
%0.85’lik NaCl çözelti (izotonik solüsyon)
1 ml’lik pipet veya otomatik pipet
Deney tüpleri (Hayvan türlerine gör değişen sayıda)

Deneyin Yapılışı:








Alıcı ve vericiden EDTA’lı tüplere 2 ml kan alarak 3000 devirde 1 dakika santrifüje edilir. 2‐
Plazma ayrılır, böylece konsantre eritrosit (packed RBC).
%2’lik süspansiyon oluşturmak için 0,1ml eritrosit 4,9 ml %0.85’lik izotonik solüsyon ile
sulandırılır.
Süspansiyon santrifüje edilir, süpernatant alınır ve tekrar izotonik solüsyon ile yıkanır.
Yıkama işlemi 3 defa tekrarlanır.
4 adet lam majör, minör, alıcı kontrol, verici kontrol olarak etiketlenir.
 Majör: Vericinin eritrosit süspansiyonundan 1 damla + alıcı plazmasından 1 damla
 Minör: Alıcının eritrosit süspansiyonundan 1 damla + verici plazmasından 1 damla
 Alıcı kontrol: Alıcının eritrosit süspansiyonundan ve plazmasından birer damla
 Verici kontrol: Vericinin eritrosit süspansiyonundan ve plazmasından birer damla
Damlatma sonrası lamlar dairsel hareketlerle sallanarak damlalar birbirine karıştırılır.

Çapraz uyum testinin okunması :
 Makroskobik aglütinasyon varlığına bakılır.
 Plazma rengi ve hemoliz varlığına dikkat edilir.
 40’lık objektifte mikroskobik aglütinasyon aranır. Mikroskobik aglütinasyon ile rulo
oluşumu karıştırılmamalıdır (aşağıdaki resimde solda aglütinasyon sağda rulo oluşumu
görülmektedir).
 Mikroskobik bakıda yapılan incelemede eğer kanlar uyumlu ise eritrositlerin birbirinden
ayrı dağılmış olarak bulunmaları gerekir.
 Deney tüp ve lamları kontrol tüp ve lamları ile karşılaştırıldığında, aglütinasyon ve hemoliz
gözleniyorsa, test pozitif sonuç vermiştir ve kanlar uyumsuzdur.

Çapraz uyum testi sonuçlarının negatif
çıkması (uyuşmazlık saptanmadığı durumlarda)
verici ve alıcının aynı kan grubuna dahil
olduklarını göstermez. Köpekte, kedi ve
insandan farklı olarak farklı kan gruplarına karşı
doğal antikor bulunmaz, dolayısıyla ilk nakilde
nadiren reaksiyon gözlenir ancak 7‐10 gün
içerisinde uyuşmayan kan grubuna karşı
antikor şekillenir. Aynı kan grubu ile ikinci kez transfüzyon yapıldığında reaksiyon meydana gelir.
Kedilerde ise insanlardaki gibi doğal antikor olduğu için birinci nakilde de şiddetli reaksiyonlar
şekillenebilir. Antikorların varlığına göre kedilerde çapraz uyum testleri ile kan grubu tayini
yapılabilir ancak köpeklerde bu test ile kan grubu tayini yapılamaz.

ALYUVAR SEDİMENTASYONU
Pıhtılaşmasına engel olunmuş kan bir tüpe konularak bekletilirse ağırlıkları nedeniyle kanın
şekilli elementlerinin yavaş çöktüğü ve üst kısmında plazmanın toplandığı görülür. Böyle bir çökme
halinde en altta alyuvarlar bunu sırasıyla akyuvarlar, trombositler ve plazma izler.Bu çöküntünün
büyük bir bölümünü alyuvarlar oluşturduğu için bu olaya alyuvar sedimentasyonu denir.
Alyuvarların bu çökme özelliği insan ve hayvan türleri arasında farklı olduğu gibi, aynı türün değişik
yaşam dönemlerinde sağlık durumlarına da bağlı olarak ayrıcalık gösterir. İşte aynı kimsede bazı
koşullarda farklılaşabildiği görülerek, alyuvar çökme hızı bir hematolojik muayene yöntemi olarak
değerlendirilmiş ve çok kullanılır hale getirilmiştir. Ancak alyuvar sedimentasyonu bir tanı aracı
olmaktan çok hastalığın prognozunda önem taşır. Yani hastalığın gidişinde ve uygulanan sağıtıma
cevap verip vermediğinin anlaşılmasında yarar sağlar.
Sedimentasyon tayini için birçok tüp ve yöntemler tanımlanmıştır. Bunlardan klinik amaçlar için
en uygun olanı Westergen yöntemidir.

WESTERGREEN SEDİMENTASYON YÖNTEMİ
Kullanılan Araç ve Gereçler:
Cam tüp ile:







Westergreen sedimentasyon sehpası
Sedimentasyon pipeti
2 ml’lik enjektör
% 3.8’lik sodyum sitrat eriyiği
Boş şişe

Tek kullanımlık tüp ile:


Telk kullanımlık sedimentasyon pipeti ve tüpü

Sedimentasyon aracı bir sehpa ile üzerine dik olarak yerleştirilen sedimentasyon pipetlerinden
oluşmuştur. Sehpa aşağı kesiminde pipetlerin yerleştirileceği lastik destekler, üst kesiminde ise
pipetleri üst uçlarından tespit eden yaylı veya vidalı kapaklar taşır. Sedimentasyon sehpasının
1,2,3,5 yada 10 pipet taşıyabilen tipleri bulunmaktadır. Sedimentasyon pipeti 30 mm uzunluğunda
iç çapı 2,5 mm olan üst ucu düz bir pipettir. Üst kesimde 10 cm’lik bölüntüsüz bir kısımdan sonraki
20 cm’lik bölümü 0’dan 200’e kadar eşit aralıklara ayrılmıştır. Yaklaşık hacmi 1 ml olan bu işaretli
bölümde iki yatay çizgi arası 1 mm’yi göstermektedir.

Deneyin Yapılışı:
2 ml’lik steril enjektöre 0.4 ml steril sodyum sitrat eriyiği çekilir. Sedimentasyon hızı
saptanacak türe göre venöz damarlardan birine enjektörle girilir ve enjektörün 2 çizgisine kadar
yani 1.6 ml kan alınır. Böylelikle kan antikoagulan madde ile 5 kez sulandırılmış olur.
Enjektör damardan ayrıldıktan sonra iğnesi çıkarılır. Pistonu geri çekilir ve birkaç kez alt üst
edilerek sodyum sitratla karıştırılan kan, köpürtülmeden boş şişeye aktarılır.
Boş şişeden pipetin “0” çizgisine kadar çekilme koşuluyla ve köpürtmemeye özen
gösterilerek birkaç kez çekilip boşaltılır. Son olarak da “0” çizgisine kadar kan çekilir.
Ucundaki kan bulaşığı filtre kağıdı ile silinerek sehpadaki lastik desteğe dik bir şekilde
yerleştirilir. Bu arada boş olan diğer elin baş ve işaret parmağı yardımıyla pipetin üst ucunu
kapayan yaylı mandal kaldırılarak, pipetin üzerine kapatılır. Çalar saat okumanın yapılacağı
dakikaya kurularak, bu sürenin sonunda, kanın şekilli elementlerinin plazmadan ayrıldığı noktada,
pipet üzerindeki rakam okunarak, çökme hızı mm cinsinden ifade edilir. Kliniklerde ½, 1, 2 ve 24
saat sonraki değerlendirmeler dikkate alınır.
Tek kullanımlık testlerde ise 0,25 ml sodyum sitrat içeren siyah kauçuk kapaklı plastik
tüpler ve bunlara uygun yaklaşık 20 cm uzunluğunda ince plastik pipetler kullanılır. Tüpe 1 ml kan
alınır ve pipetin açı mavi konik parçalı ucu yavaşça tüpün üzerindeki siyah kauçuk kapağa bastırılır.
Kauçuk kapak delindiğinde pipet tüpün dibine kadar ilerletilir. Pipet dibe ulaşırken kanında pipet
içinde yükselerek en üstteki sıfır çizgisine ulaştığı izlenir. Daha sonra diğer testteki gibi belirli
aralıklarla çökme hızı kontrol edilir.
Türlere ait sedimentasyon hızları referans değer tablosunda bulunabilir.
Tablodan da izleneceği üzere sığır, koyun, tavşan, tavuk gibi hayvanlarda kanın çökme hızı
çok yavaş olduğundan bu hayvanlarda alyuvarların çökme hızı saptanırken sedimentasyon sehpası
45° eğik tutulur.
Çökme Hızına Etkiyen Faktörler:
Yangısal ve enfeksiyöz hastalıklar organizmadaki nekrotik ve dejeneratif bozukluklar gibi
plazmadaki fiziko‐şimik özelliklerde oluşan değişmeler, alyuvar yüzey ve volüm değişmeleri,
protein konsantrasyonunda ve kalitesindeki değişiklikler, alyuvar yüzeyindeki elektrik yüklerin
değişmelerine neden olarak alyuvarların birbirlerine yapışmalarına ve para dizileri gibi rulolar
oluşturarak çökme hızlarının süratlenmesine neden olurlar. Fibrinojen ‐2 globulinin artması
çökme hızının hızlanmasına çok etkili, ‐1, beta ve gama globulinlerin artması ise daha az etkilidir.
Serin albuminde artma ise sedimentasyonun yavaşlamasına neden olur. Asidozda
sedimentasyonun yavaşlaması, alkalozda ise hızlanması, H+ iyon konsantrasyonunun artmasının
sedimentasyonu yavaşlattığını düşündürmektedir. Makrositoz, hiperkollesterolemi ve alyuvar
sayısında azalma sedimentasyonun hızlanmasına, mikrositoz, poikilositosis, lesitin artması ise
sedimentasyonun yavaşlamasına neden olurlar. Kadınlarda erkeklere oranla hızlı olan

sedimentasyon mensturasyonda ve gebeliğin son aylarında daha da hızlanır. Yine gençlerde
yaşlılara oranla daha yavaştır.
Sedimentasyon süresinin değişmesinde fiziki faktörlerinde rolü vardır. Değişik
tamperatürlerde aynı kan farklı çökme hızı gösterir. Temperatür arttıkça çökme hızı artar.
Sedimentasyon tüpünün konumunun da (dik ya da 45° eğik) çökme hızına etkili olduğunu daha
önce değinmiştik. Bu açıklamaların ışığında romatizma, pnömoni, nefrit, frengi, tüberküloz,
anemi, lösemi ve maden zehirlenmeleri sedimentasyon hızını arttıran hastalıklar olarak
bildirilmektedir.

PIHTILAŞMA SÜRESİ TAYİNİ
Pıhtılaşma, damar yaralanmalarında fazla kan kaybını önleyen bir savunma sistemi,
pıhtılaşma süresi ise kanın pıhtılaşması için geçen süredir.
Pıhtılaşma bozukluğuna bağlı hastalıkların tanı ve prognozunda yararlı bir laboratuvar
muayene bulgusudur. Ayrıca operasyon sırasında oluşabilecek pıhtılaşmaya ilişkin bozuklukları
saptamak amacıyla pıhtılaşma süresinin belirlenmesi sıklıkla operasyon öncesi başvurulan
önlemler arasındadır.
Kanın pıhtılaşma süresini saptamak için çeşitli yöntemler vardır. Ancak her yöntemde
pıhtılaşma için başka bir indeksin kullanılması ve deney koşullarının her birine uymaması
nedeniyle değişik yöntemlerle saptanan sonuçlar da birbirinden farklı olmaktadır. Örneğin parmak
ucundan alınan kanın pıhtılaşma süresi, vena kanına oranla daha kısadır. Bu yöntemler arasında
saat camı, tüp kapillar boru, Lee ve White Yöntemlerini sayabiliriz. Biz rutin kullanımdaki kolaylığı
açısından kapillar boru yöntemi ile pıhtılaşma süresini saptayacağız.
Kullanılan Araç ve Gereçler:






2 adet kapillar tüp
Lanset
Kronometre
Alkol, pamuk
Cam testeresi

Deneyin Yapılışı:
Kan alınacak bölge usulüne uygun olarak temizlenir. Lansetle delinir. İlk çıkan damla silinir.
Kapillar tüp kan damlasına değdirilerek kapillarite özelliği ile doldurulur. İki dakika beklenir,
borunun bir ucuna yakın kısımda önceden cam testereyle çizilen çentikten baş ve işaret
parmakları aracılığıyla boru bükülerek kırılır. İki uc arasında fibrin liflerinin görülmesine kadar
30’ar saniye aralıkla bu işleme devam edilir. Fibrin lifinin görüldüğü ana kadar geçen süre
pıhtılaşma süre olarak ifade edilir.
Bu yöntemle sağlıklı insanlarda pıhtılaşma süresi 2‐6, at ve sığırda 3‐15, diğer hayvanlarda
ise 1‐5 dakika arasında değişir. Karaciğer lezyonları ve buna bağlı olarak F.VII ve F.XII’ün dışındaki
diğer plazma pıhtılaşma faktörlerinin eksikliği halinde hemofili A ve hemofili B’de K vitamini
noksanlığında obstruktif sarılık, melena neonatorumi anemi ve lösemi hastalıklarında, dikumoral
ve heparin tedavilerinde pıhtılaşma süresi uzar.

PROTROMBİN ZAMANI (PT), TROMBİN ZAMANI (TT), AKTİVE
PARSİYAL TROMBOPLASTİN ZAMANI (APTT)
Kullanılan Araç ve Gereçler:









Koagulometre
Kalsiyumlu tromboplastin
PT, TT ve APTT test kiti ayıraçları
% 3.8’lik sodyum sitrat
5 ml’lik steril enjektör
Santrifüj
Santrifüj tüpü
Çelik bilye

Deneyin Yapılışı:
Steril bir enjektöre 0,5 ml %3,8 ‘lik sodyum sitrat çekilir. Damara girilerek üzerine 4,5 ml
kan alınır. Kan bir santrifüj tüpüne aktarılır. Sitratlı kan 3000 devirde 15 dakika santrifüj edilerek
plazması ayrılır. Koagulometre çalıştırılır ve alet ısısının 370C’ye ulaşması beklenir. yeterli ısının
elde edilmesi koagulometrenin ön panelinde yayan yeşil ışığın sönmesiyle anlaşılır. Elde edilen
plazma bir tüp içerisine alınarak koagulometredeki özel bölümüne yerleştirilir. Alete ait küçük
tüpe ise otomatik pipet yardımıyla 0.2 ml kalsiyumlu tromboplastin konularak koagulometredeki
özel oyuğa konulur. 1‐2 dakika inkubasyon için beklenir. Kalsiyumlu troboplastin tüpüne özel çelik
bilye atılır. Bilye bu sıvı içinde sabit bir biçimde durur. Aletin otomatik pipeti ön panele takılarak
0.1 ml örnek plazma çekilir. Ön yüzdeki ready‐stop düğmesine basılır. Örnek plazma
tromboplastine tüpüne pipetlenir. Pipetlenme ile birlikte dijital gösterge otomatik olarak
çalışmaya başlar. Çelik bilye koagulasyonun başlamasıyla hareketlenir ve aynı anda duran dijital
zaman göstergesinden PT saniye olarak okunur. TT ve APTT’nin belirlenmesi de temel olarak PT
testi ile aynıdır. Ancak TT’nin belirlenmesinde plazmadan 0.2 ml, TT ayıracından 0,1 ml
kullanılmaktadır.
APTT tayininde ise plazma ve özel ayıraçta 0.1 ml konulduktan sonra 3 dakika inkubasyon
için beklenir. Ready‐stop düğmesine basılarak 0.1 ml kalsiyum klorid eklenir ve APTT saniye olarak
okunur.
Karaciğer tarafından yapılan heparin, dikumarol ve salisilat tedavilerinde, sarılık,
fibrinojen, protrombin, pıhtılaşma faktörlerinden FV ve FVII eksikliğinde ve bazı karaciğer
hastalıklarında protrombin sürsi uzar, Digital tedavisi sırasında, akut tromboflebitis ve multipl
miyelom halinde protrombin süresi kısalır. TT zamanı, fibrinojen eksikliği, yapısı bozuk fibrinojen
varlığı, fibrinojenin fibrine dönüşümünü inhibe eden heparin gibi maddelerin varlığında uzar. FVIII,
IX ve XI’ in % 20 den fazla azalmasında FXII, prekalükrein ve kininojen eksikliklerinde veya anormal

aktivitilerinde, karaciğer yetmezliği ve vitamin K eksikliğinde, APTT uzar. Faktör VIII, fibrinojen ve
diğer plazma protein miktarlarının artmasında ise süre kısalır.

ARTERLERDE KAN BASINCININ ÖLÇÜLMESİ
Kanın damarlar içinde dolaşması kanın yoğunluğuna bağlıdır. Akışa etkiyen diğer
etmenlerde damarın iki ucu arasındaki basınç farkı,damarın uzunluğu ve çapıdır. Kanın damar
çeperine yapmış olduğu yan basınca kan basıncı denir ve damarlara göre de arter basıncı ,ven
basıncı ve kapillar damar basıncı diye isimlendirilir. Arterlerde iki çeşit basınç vardır.
1. Sistolik kan basıncı (maksimal kan basıncı )
2. Diastolik kan basıncı (minimal kan basıncı )
Sistolik basınç kalbin sistolü, diastolik
basınç ise kalbin diastolü sırasında oluşur.
Sistolik ve diastolik basınçlar arasındaki
farka nabız basıncı denir. Bir kalp dönemi
sırasında
değişen
tüm
basınçların
ortalaması olan ortalama basınç , diastolik
basıncın iki katının , sistolik basınçla
toplanıp üçe bölünmesi ile elde edilir.
Kan basıncı direkt yada indirekt
yöntemlerle ölçülebilir. İnsanda özellikle
cerrahi
girişim
gerektiren
kalp
hastalıklarında , deneme hayvanlarında da
araştırma amacıyla kullanılan direkt
yöntemin ilkesi ,bir kanül veya kateteri
damara gönderip, buna bağlı monometre
basıncı incelemek veya kan basıncı
değişikliklerini transdüser aracılığında
elektriksel
potansiyel
değişimlerine
çevirdikten sonra yazdırmaktır.
İndirekt yöntem ise,damara dışardan ölçülebilen bir basınç uygulayıp, damar içi basıncı bu
basınçla karşılaştırmaya dayanır. Canlıya zarar vermeden dayanan bu yöntem 3’e ayrılır.
a) Palpasyon yöntemi
b) Oskültasyon yöntemi
c) Osilometrik Yöntem
Her üçünde de arter üzerine basınç uyguladıktan sonra ,palpasyon yönteminde bilek
arterinden nabız elle yoklanarak ,oskültasyon yönteminde, direkt arterinden steteskopla ses
dinlenerek , osilometrik yöntemde ise osilometrenin göstergesindeki titreşimlerden kan basıncı
ölçülür. Pratikte en çok kullanılan oskültayon yöntemidir.

Oskültasyon Yöntemi ile Arter
Basıncının Ölçülmesi Kullanılan Araç ve
Gereçler: Sfigmomanometre ve steteskop.
Sfigmomanometre: Kolluk, manometre ve
hava pompası olmak üzere üç bölümden
kuruludur. Kolluk iç kısmında lastik bir kese
bulunan esnek olmayan bir bezden
yapılmıştır. Manometre bir lastik boruyla
keseye ve hava pompasına bağlı olup kese
içindeki basıncı ölçmeye yarar. Hava
pompasının bir ucunda tek yönlü bir kapak
ve yanında bir vida bulunur. Vida aracılığı
ile kolluğa hava verilir tada havası boşaltılır.
Steteskop ise dinleme aygıtıdır.

Ölçüm:
Tansiyonu ölçülecek olan kişi
oturarak kolunu bir masaya dayar. Kolun
sıkılmamasına çaba gösterilirken giysisi dirseğin yukarısına kadar sıyrılır. Tansiyon aracının kolluğu
dirseğin 2‐3 cm yukarısında, çok sıkı yada gevşek olmama koşuluyla A. brachialis üzerinde kola
sarılır. Manometre sıfıra getirilerek ayarlanır. Dirseğin iç kesiminde A. cubitalis bulunarak
steteskobun tamburu yerleştirilir. Hava
pompasının vidası kapatılarak hava verilir.
Kolluktaki basınç belli bir düzeye ulaştığında
steteskoptaki ses duyulmaya başlanır. Bu ses
kayboluncaya dek basınç yükseltilir. Ses
kaybolduktan sonra yükseğe çıkıncaya kadar 10‐
20 mm Hg basıncı hava vermeye devam edilir.
Sonra pompanın vidası gevşetilerek, her kez
basınç 2‐3 mm Hg aşağı inecek biçimde kolluk
içindeki hava yavaş boşaltılır. Steteskopta ilk ses
duyulduğu anda monometrenin gösterdiği
basınç sistolik basınca eşit kabul edilir. Bu sesi
oluşturan etken diastol sırasında kapalı kalan damar çeperinin sistolik basınç dalgasıyla açılarak
titreşimidir. Sistolik basınç saptandıktan sonra havayı boşaltma sürdürülür. Yüksek ve berrak
sesin,boğuk bir sese dönüştüğü yer manometrede okunarak, diastolik basınç olarak saptanır.
İşleme devam edilirse kısa bir süre sonra ses tüm olarak kesilir. Tansiyon almaya yeni alışanlar,
sesin yavaşladığı, boğuklaştığı noktayı saptayamazlarsa, ufak bir yanılgı payı ile sesin kaybolduğu
yer diastolik kan basıncı olarak kabul edilir.

At ve sığır gibi iri cüsseli hayvanlarda ayakta, koyun, keçi, köpek, kedi ve tavşan gibi
hayvanlarda da yatmış durumda iken tansiyon alınır. Küçük hayvanlarda steteskopla ses duymak
zor olacağından türbülan akışın damarda yarattığı titreşimler genellikle dopler cihazıyla ölçülür.
Atta kan basıncı kolluk, kuyruk kökünden yada articulus
carpi’nin 10‐12 cm yukarısına sarılmak koşuluyla ya a.
coccygea’dan yada ön ayaklarda a. mediana’dan alınır. Sığırda ise,
yine ya kolluk kuyruk köküne sarılarak a. coccygea’dan veya
koyunda da olduğu gibi kolluk articulus carpi’nin 2‐4 cm yukarısına
sarılmak üzere iç kesimde a. radialis’ten alinir. Köpekte kolluk
arka ayakta articulus genu’nun 4‐6 cm yukarısına sarılarak a.
femoralis’ten alınır. Kedide a. Coccygea kullanılabilir.
Arteriyel kan basıncını ayarlayan kalbin atım hacmi, kanın
total volümü, kanın viskozitesi, damarların elastikiyeti ve periferik
direnç gibi mekanizmalar basıncın normal sınırlar içinde
tutulmasını sağlarlar. Ancak kan basıncı bir takım fizyolojik
faktörlere göre değişiklik gösterir.













Yaş ve Cinsiyet: Ergenliğe kadar kadın ve erkek arasında
fark yoktur. Ergenlikten itibaren aynı yaştaki erkeklerde
kadınlardan 10 mm Hg kadar daha yüksektir. Kadınlarda
menapozdan sonra sistolik basınç aynı yaştaki erkekten
biraz yüksek olabilir.
Beden ağırlığı: Normalden ağır olanlarda kan basıncı daha yüksektir.
Ruhsal durum: Korku, heyecan, cinsel uyarım kan basıncını özellikle sistolik basıncı arttırır.
Yemek yenmesinden hemen sonra sistolik basınç 6 mm Hg dolayında yükselir.
Yüksek yerde bulunma: Başlangıçta sistolik basınç düşmesine neden olursa da, kısa bir
süre sonra normale döner.
Sigara içiminden ve fazla kahve alınmasından sonra kan basıncı yükselir.
İnspirasyon esnasında basınç azda olsa düşer, ekspirasyonda yükselir.
Çevre ısısının da tansiyon üzerine etkisi vardır, ölçüm yapılan odanın soğuk olması halinde
toplar damarların daralması sonucu diastolik basınç yükselir.
Beden durumu, ayakta iken diastolik basınç yatar durumdakinden 5‐10 mm Hg yüksek
olabilir.
Bazı bireylerde sağ koldan alınan kan basıncı soldakine oranla 10 mm Hg daha yüksek
bulunabilir.
İnsanlarda kan basıncı sabahleyin en azdır.Gittikçe artar, akşama normal değerine ulaşır.
50 yaşına kadar olan insanlarda normal sistolik basıncı bulmak için pratikte yaşın önüne 1
sayısı eklenir. Örneğin 20 yaşında bir insanda sistolik basınç 120 mm Hg ‘dır. diastolik
basınçta yaklaşık olarak sistoliğin yarısına 10‐20 mm Hg eklenerek bulunabilir.



Büyük hayvanlarda yem alma, geviş getirme, östrus, uyarılma kan basıcını yükseltir.
Gebelikte basınç doğuma kadar yavaş yavaş azalır. Doğum sırasında ise basınç oldukça
yüksektir.

Kan basıncının sürekli olarak normalden az olmasına hipotansiyon, normalin üstünde olmasına
hipertansiyon denir. Kalp çalışmasının azalması, çevresel direncin düşmesi ve kan miktarının
azalması hipotansiyonun nedenleri arasındadır.
Hipotansiyon yapan hastalıklar arasında;





Kaşeksiye götüren hastalıklar,
Hipofizer yetersizlik,
Tiroid yetersizliği,
Sürrenal yetersizliği en önemlileridir.

Günümüzde ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin de en önemli hastalıklarından biri olan , kalp
ve damar hastalıklarının patogenezinde de tek başına en önemli risk faktörü olduğu ortaya
konulan hiphipertansiyon iki bölümde sınıflandırılabilir.
1. Esansiyel (birincil) Hipertansiyon: Nedeni bilinmeyen hipertansiyondur.
2. Değişik Hastalıklara ve Nedenlere Bağlı Olarak Gelişen Hipertansiyon: Bu nedenleri
şöyle sıralayabiliriz.
a) Böbrek hastalığı
 A.renalis’in daralması , embolisi veya enfarktüsü .
 Akut veya kronik glomerulonefrit,
 Böbrek tüberkülozu
 Perikapsüler kanama
 Böbrek tümörleri
 Arteritler
b) Endokrin bozuklukları
 Cushing sendromu
 Akromegali
 Birincil aldesteronizm
 Dezoksikortikosteron asetat ve tuz alınımı
c) Aort koarktasyonu
d) Enzim kusurları
e) Nörolojik bozukluklar
 Beyin tümörlerine veya kalp damar hastalıklarına bağlı olan kafa iç basıncını
artışı
f) İlaçlara bağlı olarak gelişen hipertansiyon
 Uzun süreli kortikosteroid tedavisi
 Amfetamin ve aşırı tiroksin kullanılması
 Doğum kontrol haplarının kullanılması

g) Hiperkalsemi
h) Vazodilatasyon yapan doku enzimlerinin noksanlığı

Uygulamada otururken, ayakta ve egzersiz sonrası tansiyon ölçümlerini sol ve sağ koldan
alınız. Egzersizden sonra 3’er dakika aralıklarla normale dönünceye kadar ölçüme devam ediniz ve
süreyi belirleyiniz.

AKCİĞER VOLÜMLERİNİN SPİROMETRE İLE ÖLÇÜLMESİ
Kullanılan Araç ve Gereçler:



Spirometre
Ağızlık

Çeşitli solunum hareketleriyle akciğerlere giren ve akciğerlerden çıkan hava hacimlerini
ölçmek için genellikle spirometre denilen bir aygıt kullanılır.
Kullandığımız spirometrenin yapısı şematik olarak şu şekildedir:

Spirometre ikisi iç içe yerleşmiş bir üçüncüsü de ikisinin ortasında hareket edebilecek
şekilde tersine çevrilmiş, silindir şeklindeki üç kaptan oluşur. Bunlardan en dıştakinin alt yan

tarafından geçen bir boru, iç kabın ortasından üst kenara kadar dikey olarak uzanır. Bu boru , dışta
iki yollu bir musluk aracılığı ile sistemi ya dış atmosfere veya ucunda cam ağızlık bulunan lastik
boruya bağlar. Dış kapla iç kap arasına su konur ve tersine çevrilmiş olan üçüncü silindir suyun
içinde yüzer. Ters silindirin ortasındaki halkaya metal bir zincir geçirilmiştir. Dişli çarktan
dolanarak aşağı sarkan zincirin ucunda bir ağırlık bulunur ve bu ağırlık aracılığı ile ters silindirin
herhangi bir düzeyde dengede bulunması sağlanır.
Eğer musluk ağızlığa bağlı olan boru ile sistemi birbirine bağlayacak şekilde çevrilip de
sisteme hava gönderilecek olursa, ters silindir suyun içinde yükselerek verilen havanın hacmine
göre, belirli bir yükseklikte sabit kalır. Bunun üst tarafına yerleştirilmiş olan düz bir ibre yan tarafta
her çizgi arası 200 ml’yi göstermek üzere 0’dan 10 litreye kadar derecelenmiş olan skalada,
spirometrenin içindeki hava hacmini gösterir. Her yükselişten sonra musluk dış atmosfere açılır,
ters silindir aşağı indirilerek ibre sıfır düzeyine getirilir. Çalışmanın bitiminde ağızlık antiseptik
eriyikle dezenfekte edilir ve yıkanır.
Akciğer Volüm ve Kapasiteleri





Tidal Volüm (Normal Solunum Hacmi): İnspirasyon ile alınan ve ekspirasyon ile verilen
hava hacmidir.
İnspirasyon Yedek Hacmi: Normal bir inspirasyondan sonra yapılan en zorlu inspirasyonla
akciğerlere giren hava hacmidir.
Ekspirasyon Yedek Hacmi: Normal bir ekspirasyondan sonra yapılan en zorlu
ekspirasyonla akciğerlerden çıkarılan hava hacmidir.
Vital Kapasite: En zorlu inspirasyondan sonra yapılan en zorlu ekspirasyonla dışarıya
çıkarılan hava hacmidir.Kronik bronşit, akciğer kanseri, astım, amfizem ve tüberkülozda
Vital kapasite azalır. Solunum kaslarını felcinde 500 – 1000 ml’ye düşebilir. Spor
yapanlarda, erkeklerde, uzun ince yapılılarda daha fazladır.

Solunum Volümünün Ölçülmesi
Musluk açık durumda iken, ağırlık aşağıya doğru çekilerek sisteme, ibre skalanın ortalarına
gelinceye kadar hava alınır ve musluk spirometreye kapanarak ibrenin işaretlediği bölümün hizası
okunur. Sonra deney şahsının yalnız ağızdan solumasını sağlamak amacıyla burun kıskaçla
kapatılırken, denek cam ağızlığı ağzına alır ve bu yolla solunuma alışıncaya kadar musluk dış
atmosfere kapanır ve lastik boru sonunda en fazla yükselişinde, ibrenin skalada gösterdiği düzey
okunur. Silindirin başlangıçta kapsadığı hava hacminden, aşağı inişinde ibrenin gösterdiği miktar
çıkarılarak normal inspirasyon havasının hacmi bulunmuş olur. Normal inspirasyon sonundaki
miktar ile,silindirin normal soluk verme ile yükselişinde gösterdiği hava hacmi arasındaki fark ta
normal ekspirason havasını verir. Böylelikle her soluk almada akciğerlere giren ve her soluk
almada akciğerlerden çıkan hava hacimleri, yani normal solunum havası hesaplanır. Normal
solunum volümü insanda 500 ml, atta 6000 ml, sığırda 3500 ml, keçide 300 ml, büyük köpekte 300
ml, küçük köpekte 100 ml ‘dir.

İnspirasyon Yedek Volümünün Ölçülmesi
İbre skalanın yaklaşık ortalarındaki bir hacmi gösterinceye kadar, dış atmosferden
spirometreye hava alınır ve miktarı yazılır. Sonra musluk dış atmosferle ağızlık borusunu
bağlayacak şekilde çevrilir. Burnu kıskaçla kapatılan denek, ağızlığı ağzına alarak normal solunum
hareketleri yapıncaya değin solumayı sürdürür. Normal bir inspirasyon yaptıktan sonra musluk
spirometreye bağlanacak şekilde çevrilirken, denek tüm inspiratorik kuvvetleri zorlayarak
alabildiği kadar havayı spirometreden ciğerlerine çeker. İbrenin skaladan ilk işaretlediği hacimle,
en derin inspirasyonun ardından gösterdiği hacim arsındaki fark, inspirasyon yedek volümünü
verir. Bu miktar normal olarak insanda 2000‐2500 ml, atlarda 12000 ml kadardır.
Ekspirasyon Yedek Volümünün Ölçülmesi
Spirometrenin ibresi (0) düzeyinde bulundurulur. Musluk dış atmosferle ağızlığı bağlayacak
şekilde çevrilir ve denk burnu kapatılarak normal solunum hareketlerine alışıncaya kadar beklenir.
Normal bir ekspirasyonun ardından hemen musluk spirometreyle ağızlığı bağlıyacak şekilde
çevrilirken, denek tüm ekspiratorik güçlerini zorlayarak verebildiği kadar havayı spirometreye
yöneltir. İbrenin skalada gösterdiği hacim ekspirasyon yedek volümünü verir. Normal bir insanda
1000‐1500 ml arasında değişen ekspirasyon yedek volümü, atta 12000 ml kadardır.
Vital Kapasitenin Ölçülmesi
Spirometrenin ibresi (0) düzeyinde bulundurulur. Musluk ağızlıkla sistemi bağlayacak
şekilde çevrilir. Denek atmosfer havasından olabildiğince derin bir inspirasyon yapar, burnu kapalı
olarak ağızlığı ağzına alır ve kuvvetli bir ekspirasyonla çıkabildiği kadar havayı spirometreye
yöneltir. İbrenin skalada gösterdiği miktar vital kapasiteyi gösterir.
Vital kapasite, ortalama olarak erişkin genç erkeklerde 4800 ml, aynı çağdaki kadınlarda
3200 ml, atlarda ise 30000 ml kadardır.
Vital kapasite spor yapanlarda, kassal çalışan bireylerde ve erkeklerde fazladır. Fizyolojik
olarak yaşa, cinsiyete, beden yapısına göre değişir. Kişinin anatomik yapısından başka ölçüm
sırasındaki pozisyonuna, solunum kaslarının kuvvetine, akciğerler ile göğüs kafesinin esneklik
derecesine ve birbirlerine olan uyumlarına bağlıdır. Uzun ince yapılarda daha fazladır. İyi bir
atlette 6‐7 litre olmalıdır.
Solunum kaslarının felcinde vital kapasite 500‐1000ml’ye kadar düşebilir. Tüberkülozda,
amfizem ve astımda, akciğer kanserinde, kronik bronşitsde, medulla spinalis yaralanmalarında ve
çocuk felcinde vital kapasite düşük olur.
Ölçüm sonuçlarına göre akciğer kapasitelerinin miktarlarını ve vücut ağırlığına göre
solunum volümünün miktarını hesaplayınız.
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Hematolojik Referans Değer Tablosu

PCV(Hematokrit)

Birim
%

Köpek
35‐57

Kedi
30‐45

Sığır
24‐36

At
27‐43

Domuz
36‐43

Koyun
27‐45

Keçi
22‐38

Tavşan
33‐50

Kanatlı
26‐30

Balık
21‐40

Hemoglobin

g/dL

12‐19,

10‐15,

8‐15,

10‐16,

9‐13,

9‐15,

8‐12,

10‐17,

8,0‐12,0

9,4‐12,4
0,65‐1,13

6

Eritrosit

x10 /uL

5,0‐7,9

5,0‐10,0

5,0‐10,0

6,0‐10,4

5‐7,

9‐15,

8,0‐18,0

5‐8,

2,14‐3,15

Sedimentasyon Hızı

mm/h

2,0

4,0

1,17

92‐154

5,0

1,0

1,0

1,1

1,5

Retikülosit

%

0‐1,0

0‐0,6

0,0

0,0

0‐12

0,0

0,0

1,0‐7,0

0‐1,0

MCV

fL

66‐77

39‐55

40‐60

37‐49

52‐62

28‐40

16‐25

58‐67

40,6‐97,8

245‐1010

MCHC

g/dL

32,0‐36,3

30‐36

30‐36

35,3‐39,3

29‐34

31‐34

30‐36

29‐37

25‐39,3

14‐33

Plateletler

3

x10 /uL

211‐621

300‐800

100‐800

117‐256

200‐500

250‐750

300‐600

250‐650

30‐75

25‐60

Lökosit

x103/uL

5,0‐14,1

5,5‐19,5

4,0‐12,0

5,6‐12,1

11,0‐22,0 4,0‐12,0

4,0‐13,0

5,0‐12,5

21,2‐46,4

3,2‐4,2

Nötrofiller
Nötrofil (parçalı)
sayısı

%

58‐85

45‐64

15‐33

52‐70

20‐70

10,0‐50,0

30‐48

20‐75

25‐30

63,8

x103/uL

2,9‐12,0

2,5‐12,5

0,6‐4,0

2,9‐8,5

2,0‐15,0

0,7‐6,0

1,2‐7,2

1,0‐9,4

5,0‐15,0

Eozinofil

%

2,0‐10,0

2,0‐12,0

2,0‐15,0

1,0‐10,0

1,0‐11,0

1,0‐8,0

3,0‐8,0

0‐4

0‐5

4,91,

Bazofil

%

1'in altı

1'in altı

1'in altı

1'in altı

0‐2

1'in altı

1'in altı

1,0

3,0‐18,0

1,52‐2,2

Lenfosit

%

20‐25

30‐35

60‐65

30‐40

39‐60

60‐65

50‐55

48‐89

3,0‐23,0

31,7,

Monosit

%

5,0

5,0

2,0‐7,0

5,0‐6,0

2,0‐10,0

1,0‐5,0

5,0

1,0‐8,0

2,0‐6,0

1,89‐11,2

